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از سال  1900تاكنون آمار و ارقام نشان مي دهد كه در دوره هاي  20ساله و براي
مدت زمانيكه بيش از  2تا  3سال طول نمي كشد ،قيمت نفت افزايش پيدا مي كند و
مجددًا رو به كاهش مي رود .آنچه مسلم است ،قيمت نفت به سطح گذشته خود باز نمي گردد
و اين اختالف قيمت ،تورم طبيعي قيمت ساير كاالها در سراسر جهان را تشكيل مي دهد.
افزايش قيمت نفت بداليل مختلفي صورت مي گيرد كه عمدتًا به مسائل سياسي و جنگ و
به ندرت در اثر عرضه و تقاضا در بازار مي باشد .با افزايش قيمت نفت ،قيمت مصنوعات و
بخصوص توليدات فلزي و فوالد كه رابطه مستقيم با انرژي دارند افزايش پيدا مي كند و همين
امر باعث مي شود كشورهاي توليد كننده ،مواد و كاالهاي مصرفي خود را با قيمت گرانتري
تأمين نمايند .همچنين در زمان افزايش قيمت نفت و مواد سوختي ،عمليات اكتشاف و استخراج
گسترش بيشترپيدا مي كند كه همين امر باعث كاهش نيروي انساني متخصص براي عمليات
توليد و كارهاي روزمره صنايع نفت و گاز گردد .افزايش دستمزدها ،كاالها و مصالح ،و خدمات
باعث مي شود كه ميزان قابل توجهي از سود حاصله از باال رفتن قيمت مواد نفتي به كشورهاي
صنعتي برسد .ادامه روند افزايش قيمتها و تثبيت آن در اكثر مواقع و حتي در زمان پايين آمدن
قيمت نفت نيز ادامه پيدا مي كند .اين مسائل باعث مي شود كه اكثر كشورهاي نفت خيز ،سود
مورد انتظار خود را از افزايش قيمت نفت حاصل ننمايند و در بعضي از مواقع كه مدت
افزايش قيمت كوتاه است ،به ضرر آنها تمام شود.
متأسفانه كشور ما نيز ار اين روند مستثني نيست و با توجه به وابستگي شديد اقتصاد
ايران به نفت ،نوسانات كوتاه مدت بازار آنطور كه بايد به سود كشور نمي باشد.
هم اكنون كه در سالهاي آخر افزايش قيمت نفت در دوره  20ساله هستيم ،دولت
مي تواند با انجام مديريتي صحيح بر درآمد حاصله از قيمت باالي
نفت ،آن را در راستاي سرمايه گذاري در پروژه هايي با سوددهي
دراز مدت خرج كند تا كمترين ضرر ناشي از افزايش چند ساله
كاالها را داشته باشد .با سرمايه گذاري در پروژه هاي درازمدت
و حمايت از صنايعي مورد نيازي چون سيمان و فوالد و در رأس
آن ،صنايع معدني ،با افزايش توليد ،تكميل فرآيندها و استفاده از فن آوريهاي
جديد براي رسيدن به محصول نهايي ،رونق اقتصادي كشور در چشم انداز حداقل 20
ساله را تضمين كند و همچنين با بومي كردن تکنولوژی های مرتبط با نفت و حمايت
از بخش خصوصي براي انجام پروژه هاي نفتي ،وابستگي صنعت نفت را به ساير
كشورها چه از نظر مديريتي و چه از نظر مواد مصرفي كمتر كرده
تا بتوان كاهش قيمت نفت در سالهاي آتي را
جبران كرد.
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يکي از خطرناکترين فلزات سنگين جيوه است .جيوه
عنصري بسيار سمي در محيط زيست است که از قرن پيش
سميت آن براي انسان محرز گرديده است.
اين عنصر در درجه حرارت معمولي به صورت مايعي نقره اي ،روان ،فرار،
ناپايدار و متغير است که قابليت شکنندگي ندارد و به صورت گاز ،مايع و يا
جامد ديده مي شود.و بخاطر اين خاصيت کاربردهاي فراواني در صنعت ،
پزشکي و صنايع روشنايي دارد .اين فلز از تمام فلزات فرارتر و بخار آن کامال
سمي است .جيوه از ششها به جريان خون نفوذ کرده و سپس از سد خون و
مغز گذشته و با وارد شدن به مغز آسيب شديدي به سيستم اعصاب مرکزي
ميرساند جيوه تنها فلزي است که در فرم عنصري در درجه حرارت اتاق
شکل مايع دارد و به آساني تبخير مي شود.
جيوه از طرق مختلف طبيعي وارد محيط مي شود ،يک منبع غير مستقيم
ورود جيوه به آبهاي سطحي جيوه موجود در هواست که از طريق باران به
آبهاي سطحي و خاک وارد مي گردد همچنين آتشفشانها سهم قابل توجهي
در انتشار جيوه در محيط زيست دارند اما امروزه قسمت اعظم جيوه وارده
به محيط از طريق فرآيندهاي انساني است.
سوخت ذغال سنگ ،نفت و گاز از منابع انتشار اين عنصر سمي هستند
همچنين صنايع کاغذ سازي ،دباغي چرم ،آبکاري و کودهاي شيميايي
مقادير متنابهي از جيوه را وارد آبهاي سطحي مي کنند به عالوه جيوه مورد
مصرف در دستگاه هاي اندازه گيري و عمدتا در کشاورزي ،مواد ضد عفوني
کننده بذر و قارچ کشها نيز به نوعي وارد محيط مي شوند.
همچنين جيوه در نتيجه سوزاندن زغال سنگ و مازوت که داراي مقادير
کمي جيوه هستند ،بصورت بخار وارد جو ميشود .همچنين از خاکستر
کردن ضايعات جامد مانند باتريهاي مستعمل که داراي جيوه هستند در
محيط زيست رها ميشود .از طرف ديگر جيوه بطور گسترده در صنايع
مختلف مانند صنايع الکترونيک( سوئيچ الکتريکي و المپهاي بخار جيوه) و
همچنين در استخراج فلزات قيمتي استفاده و از اين طريق وارد جو ميشود.
اين منبع جيوه جوي  ،امروزه رقيب مواد خروجي از آتشفشانهاست که قبال
منبع عمده جيوه معلق در هوا محسوب ميشدند.
ترکيبات جيوه پس از ورود به محيط در اصل ذرات سطح خاک گرديده و به
صورت فسفات ،کربنات و سولفور جيوه ته نشين مي گردد .جيوه مي تواند
به راحتي از راه ريشه جذب گياه شده و ترکيبات آن توسط موجودات زنده
به خاک به ميتيل جيوه تبديل مي شوند که به مراتب سمي تر است.
جيوه در هوا اکثرا به شکل گاز است و مقدار اندکي از آن به ذرههاي معلق
متصل است .جيوه گازي معلق در هوا است که ميتواند مسافت زيادي را
قبل از رسوب در خاک و آبراههها طي کند.
فرم فلزي جيوه در ترمومتر  ،مخزن فشارسنج  ،باطري  ،بعضي از انواع
رنگهاي پالستيکي و المپهاي فلورسنت وجود دارد  .نگهداري جيوه مايع در
ظرفهاي درباز موجب غلظت قابل توجه آن در هواي محوطه هايي مي شود
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که بخوبي تهويه نمي شوند و از طريق استنشاق موجب مسموميت مي گردد
 .ريه ارگان هدف اصلي در طي تماس حاد با بخار جيوه است  ،تماس
به مدت چند ساعت مي تواند ايجاد برونشيوليت و پنومونيت کند ،
فرم فلزي جيوه محلول در چربي است و بعد از استنشاق به آساني
از طريق آلوئولها وارد جريان خون مي شود .جيوه فلزي استنشاق
شده بخوبي جذب مي شود ولي از راه گوارش به ميزان کمي جذب مي
گردد .بخار جيوه به سيستم اعصاب مرکزي حمله ميکند .اما هدف
اصلياش کليهها و کبد است
فرم غيرآلي جيوه در حشره کشها ،آفت کشها  ،مواد ضدعفوني
کننده و باطريهاي خشک و مواد نگهدارنده موجود در بعضي
ترکيبات دارويي ديده مي شود  .بلع امالح غيرآلي جيوه بصورت حاد
در طي چند ساعت با عالئم گاستروآنتريت  ،کالپس قلبي و عروقي  ،نکروز
حاد توبولي و مرگ تظاهر مي کند  .حدود ۱۰درصد نمکهاي غيرآلي جيوه
از دستگاه گوارش جذب مي شود و نسبت به فرم فلزي آن به مقادیري کمتر
از سد خوني مغزي عبور مي کند يون مرکوريک در پساب کارخانجات کلر
قليا وجود دارد . .مرکوريک اسيد ( )HgOکه در باتريهاي معمولي چراغ قوه
براي جلوگيري از خورده شدن الکترود روي استفاده ميشود بعد از سوزاندن
باتريهاي مصرف شده آزاد و وارد جو ميشود.
مهمترين کاني جيوه عيني  HgSنمک بسيار نامحلول در آب است و براي
بهسازي پساب کارخانجات با افزودن نمک محلول  ،يون جيوه را بصورت
 HgSرسوب ميدهند .نمک نيترات در آب حل ميشود و زماني براي
آمادهسازي خز جهت ساختن کاله نمدي بکار ميرفت در نتيجه کارگران
کاله دوزي اغلب دچار ناهنجاريهاي عصبي مانند لرزش ماهيچه  ،افسردگي
 ،فراموشي و  . . .ميشدند .اصطالح کالهدوزهاي ديوانه در انگليس در عصر
ملکه ويکتوريا ناشي از اين بود که کالهدوزها به دليل مسموميت مزمن
ناشي از قرارگيري در معرض جيوه مورد استفاده در عمل نمد مالي طي
ساخت کاله دچار عاليم تشنج و عدم هماهنگي عصبي و عضالني شده و به
طرز عجيبي رفتار مي کردند.
فرم آلي جيوه به اين ترتيب تشکيل ميشود که جيوه از طريق فضوالت
بعضي کارخانجات وارد محيط مي شود و ترکيبات جيوه در محيط توسط
ميکروارگانيسم هاي آب و خاک به متيل مرکوري تبديل مي شود سپس
وارد بدن ماهي و ساير آبزيان مي گردد و نهايتًا توسط انسان مصرف مي
شود  .متيل مرکوري از راه دستگاه گوارش به خصوص در سيستم عصبي
مرکزي و کليه ها توزيع مي شود و بصورت اختالالت عصبي تأخيري تظاهر
مي کند  .از جمله اين اختالالت  :آتاکسي  ،پاراستزي  -لرزش  -کاهش
بينايي  -شنوايي  -بويايي و چشايي  ،از دست دادن حافظه  ،دمانس
پيشرونده  ،اختالالت حرکتي و مرگ مي باشد ميتيل جيوه که از اشکال
آلي عنصر جيوه مي باشد ،در مقادير باال اثرات نامطلوبي بر سالمتي انسان
دارد .متيل جيوه بعد از بخار جيوه خطرناکترين شکل جيوه است .متيل
سم قويتري
جيوه به دليل حالليت در ليپيدها نسبت به نمکهاي جيوه ّ
است زيرا در بافت چربي حيوانات و انسان انحاللپذير است و در آنجا تجمع
و بزرگنمايي زيستي دارد .ميتواند از سد خون  ،مغز و از سد جفت جنين
انسان عبور کند .به سوي مغز ،ستون فقرات و سيستم عصبي محيطي
حرکت کرده تاثيرات منفي خود را به جا بگذارد .فرايند متيلدار شدن جيوه
در ته نشستهاي گلآلود رودخانهها و بويژه در شرايط ناهوازي توسط متيل
کباالمين صورت ميگيرد .بيشتر جيوه موجود در بدن انسان بصورت متيل
جيوه است و بيشتر از طريق خوردن ماهي آلوده به جيوه وارد بدن انسان
ميشود .آلکيل جيوه از هر سه راه جذب بدن مي شود .متيل مرکوري ،

نوروتوکسيني که بويژه براي کودکان و زنان باردار خطرناک است  ،شکلي از
جيوه است که با خوردن ماهي و صدف آلوده وارد بدن افراد مي شود.
برخي انواع ماهي مانند کوسه ماهي  ،ماهي تن  ،اره ماهي  ،اردک ماهي
 ،ماهي خاردار و سالمون آتالنتيک ونيز صدف خوراکي حاوي سطوحي از
جيوه هستند.
از منابع ديگر متيل جيوه ميتوان ترکيبات آلي جيوه که بصورت قارچکشها
در کشاورزي استفاده ميشود را نام برد که در نتيجه تماس با خاک اين
ترکيبات شکسته شده و جيوه با اتصال به گروههاي گوگرددار در خاکهاي
رس و ماده آلي بصورت ترکيبهاي نامحلول به دام ميافتد .استفاده از متيل
جيوه به عنوان قارچکش براي محافظت دانهها سبب کاهش قابل مالحظه
پرندگاني شد که از اين دانهها مصرف کرده بودند و همچنين صدها مرگ در
عراق و آمريکا از مصرف ناني که دانههاي گندم آن با متيل جيوه در تماس
بوده گزارش شده است.
ملغمه  ،آلياژ جيوه با فلزات يا ترکيبات فلزي است .به عنوان مثال ملغمه
دندان که براي پر کردن دندان بکار ميرود آلياژي به نسبت برابر از جيوه
مايع و مخلوط نقره و قلع است .از ملغمه جيوه از سال  1570تا سال 1900
براي استخراج نقره استفاده ميشد که به ازاي هر گرم نقره يک گرم جيوه
وارد جو ميکرد .امروزه هم در برخي کشورها براي استخراج طال از ملغمه
جيوه استفاده ميکنند ،به اين ترتيب که با افزودن جيوه به خاک معدني که
حاوي مقدار کمي طال يا نقره است با تشکيل ملغمه آنرا استخراج کرده و
سپس با گرم کردن جيوه را تبخير ميکنند.
اين روش به آلودگي هوا و محيط زيست ميانجامد و براي سالمتي کارگراني
که در معرض بخار حاصل از ملغمه قرار ميگيرند مضر است .احتماال بخاطر
سميت بخار جيوه بوده که بردگاني که در معادن شنگرف ( )HgSروميها
کار ميکردند بعد از  6ماه ميمردند.
در برخي از کارخانجات کلر قليا که از طريق الکتروليز محلول آبي  ،سديم
کلريد را به محصوالت تجاري کلروهيدروکسيد تبديل ميکنند ،ملغمهاي از
سديم و جيوه را بکار ميبرند .سديم وقتي در ملغمه جيوه حل ميشود از
ميزان واکنشپذيري آن نسبت به سديم آزاد کاسته ميشود .بطوريکه سديم
بسيار واکنشپذير با آب بصورت ملغمه  Hg - Naبا آب واکنش نميدهد .از
طريق سديم  ،هيدروکسيد عاري از نمک بدست ميآورند و جيوه را بازيابي
و مجددا به سلول اصلي بر ميگردانند.
اما به هر حال بازيافت جيوه کامل نيست و مقداري از آن به هوا يا به
رودخانهاي که آب مورد نياز خنک کردن دستگاهها از آن تامين ميشود،
راه مييابد .امروزه در کشورهاي صنعتي براي جدا کردن محلول NaCl
از محلول عاري از کلريد از الکترودهاي غشايي شناساگرفلزي استفاده
ميشود.
تاثيرات عمده جيوه در انسان کم و بيش مشابه سرب مي باشد به طوري
که از عوارض مشخص آن تاثير بر سيستم عصبي مرکزي و محيطي ،بروز
اختالالت عصبي و کليوي ،آسيب هاي مغزي ،شنوايي و بويايي گزارش
شده است.
عالوه بر اثرات سمي عمومي جيوه ،اين ماده سبب سمي شدن گنادها (گنادو
توکسيک) جهش زايي و اختالالت در متابوليسم کلسترول مي گردد.
مسموميت با ترکيبات مختلف جيوه اثرات متفاوتي را بر بدن انسان خواهد
داشت.
ا لف – جيوه غيرآلي:
 -1مسموميت حاد که آسيب اصلي درآن آسيب کليه هاست ( پروتئينوري
ونارسايي حاد اوليگوريک) .دربلع ترکيبات محلول جيوه ،تهوع و استفراغ ،

دلدرد ،اسهال وتورم غدد بزاقي نيز مشاهده مي گردد.
 -2مسموميت مزمن .بطوراوليه باعث عالئم عصبي – رواني مي شود:
 تغييرات شخصيتي ،کم رو وترسوشدن ،اضطراب ،کاهش حافظه واختاللتمرکز،ناپايداري هيجاني وبيخوابي
 لرزش دست عالمت اصلي مسموميت عصبي جيوه است که ابتدا ظريف وطي استراحت است ولي بتدريج خشن شده وبصورت intention tremor
( بدخط شدن ) درمي آيد .ترمور سر وآتاکسي اسکلتي نيز محتمل است.
 عالئم ديگر مواجهه مزمن شامل التهاب حفره دهان ولثه ها ،خط آبي رويدندان ولثه ها  ،پيگمانتاسيون قرمز قهوه اي درعدسي چشم،افزايش تعريق
،ضايعه کليه باپروتئينوري  ،کاهش وزن.
 . .نيمه عمرجيوه دربدن  60 -70روزاست .هنگامي که مسموميت با فلزات
روي ميدهد ،ملکولهاي شالت کننده تجويز ميشوند تا با اتصال به فلز ،
رفع آن از بدن تسهيل گردد
آلودگي منطقهاي وسيع از مناطق داخلي استان خوزستان تا کرانههاي
خليج فارس به انواع آفتکشها ،علفکشها و نشت مواد شيميايي از
مجتمع پتروشيمي بندر امام ،منجر به آلودگي  ۱۸گونه از پرندگان ايراني
به ترکيبات جيوه شده بود.
ميانگين آلودگي گزارش شده براي اين  ۱۸گونه در حدود ( ۰/۹نه دهم)
ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن پرندگان بوده در حالي که اين مقدار
براي پرندگان شکاري به ( ۱/۲يک مميز دو دهم) ميلي گرم و به طور خاص
براي «چرخ» که پرندهاي شکاري از خانوادهي شاهين به شمار ميرود به
بيش از  ۲ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم از وزن بدن پرنده ميرسد.
اثر عمد ه جيوه بر پرندگان در ايجاد تغييراتي نظير کوچک شدن اندازه
چنگالهاي پرنده ،کم شدن زمان مراقبت از تخم و اندازه تخم ،کاهش زاد و
ولد و باالخره طول عمر کوتاهتر براي جوجههاست.
رديابي جيوه در بدن پرندگان از طريق آزمايش پر آنها صورت ميگيرد .در
حقيقت ارتباط ميان شريانهاي خوني با پرها منجر به انتقال آلودگيهاي
موجود در خون به پرها ميشود .به اين ترتيب پر پرنده همواره شاخصهاي
مناسبي براي ارزيابي نوع و ميزان درگيري جانور با آلودگيهاي زيست
محيطي به شمار ميرود.
مطالع ه مشابهي که در سال  ۲۰۰۰توسط پژوهشگران دانشگاه ميالن در
ايتاليا صورت گرفت نشان از آلودگي انواعي از پرندگان شکاري به فلزات
سنگين نظير جيوه ،سرب و کادميوم در دو کشور پاکستان و هند داشت.
بنابراين آلودگي وسيع منطقهاي به چنين فلزاتي دور از انتظار نبوده است.
بر اساس گزارش جديد ميزان آلودگي در پرندگان گياهخوار در پايين ترين
حد قرار دارد اما در پرندگان شکاري بيمهرهخوار و بعد در ميان پرندگان
شکاري که از مهرهداران کوچک تغذيه ميکنند افزايش مييابد.
چنين افزايش تدريجي حاکي از شدت آلودگي گياهان و جانوران کوچک
مهرهدار به ترکيبات جيوه است.
گرچه پژوهشگران ميگويند يافتههاي آنها در مقايسه با ساير مطالعات
ي کمتر پرندگان ايراني است با اين همه اعالم
انجام شده نشان دهند ه آلودگ 
کردهاند که وجود ترکيبات جيوه در پر پرندگان حکايت از وجود
آلودگي در سطح گستردهتري در منطقه دارد.
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در اثر وجود نمونه خارج از رده در مطالعات آماري ژئوشيميايي چند متغيره
امير حبيب نيا  :دانشجوي کارشناسي ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتي اميرکبير ( پلي تكنيك تهران )
تيمور اسالم کيش  :استاديار ،دانشگاه صنعتي امير کبير ،دانشکده مهندسي معدن ،نفت و متالورژي

در بررسيهاي اکتشافي ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي منطقه مغانجق واقع درشمال غربي ايران تعداد  152نمونه رسوب آبراهه اي ازمنطقه
برداشت شده است .پس از بررسي مقادير عناصرمختلف در نمونه ها ،نمونه اي مشخص شد که مقدار عناصرYb, Sc, Ni, Li، Eu, Cd, Co, As
در آن نمونه نسبت به مقدار همين عناصر در ساير نمونه ها بسيار بيشتر است .پس ازمعرفي اين نمونه به عنوان نمونه خارج ازرده سعي شده
است تاثير اين نمونه در بررسيهاي آماري چند متغيره بررسي شود .هدف از اين مقاله نمايش گوشه اي ازاثرات مخرب نمونه هاي خارج از رده بر
مطالعات آماري ژئوشيميايي چند متغيره ميباشد که باعث بروزخطاي سيستماتيک درتفسيرها و تحليلها مي شوند .جهت انجام مطالعات آماري چند
متغيره ،از ضريب همبستگي با روشهاي اسپيرمن و پيرسون و آناليز خوشه اي و نمودار پراکندگي عناصر به همراه معادله خط رگرسيون آنها در دو
حالت استفاده شده است ،درحالت اول نمونه خارج از رده دربررسيهاي چند متغيره حضور دارد و در حالت دوم نمونه خارج از رده از بررسيها کنار
گذاشته شده است و سپس نتايج حاصل از دو بررسي با هم مقايسه شده اند .پس از بررسي مطالعات آماري چند متغيره و مقايسه نتايج در دو
حالت ذکر شده مشخص شد که با حضور نمونه خارج از رده در بين يک جامعه از نمونه هاي برداشت شده از منطقه ،ارتباط بين عناصر مي تواند
به صورتهاي مختلف زير باشد.
 - 1ارتباط حقيقي بين دو عنصر در نمونه هاي برداشت شده وقتي که هيچکدام از آن دو عنصر داراي فراواني غيرعادي در نمونه ها نباشند.
 - 2ارتباط کاذب بين دو عنصري که يکي از آن دو داراي فراواني غيرعادي در نمونه ها باشند.
 - 3ارتباط شديدًا کاذب بين دو عنصري وقتي که هر دو داراي فراواني غير عادي در نمونه ها باشند.
کلمات کليدي :نمونه خارج از رده ،مقاديرخارج از رده ،مطالعات آماري ژئوشيميايي چند متغيره
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 -1مقدمه

 - 2مقادير خارج از رده :

منطقه مغانجق در شمال استان آذربايجان واقع در شمال غربي ايران ميباشد.

مقادير خارج از رده نمي توانند به صورت طبقه بندي جداگانه و يا

بررسيهاي ژئوشيميايي به روش رسوبات آبراههاي جهت پيجويي اورانيوم

حاوي ويژگيهاي مفيد تلقي شوند .اما بايستي در قالب تجزيه و تحليل

در منطقه انجام گرفت .به طور کلي هدف اصلي از بررسيهاي اکتشافي

به آنها نگريست و ارزيابي آنها براساس اطالعات گوناگوني صورت گيرد

کوچک مقياس تعيين نواحي اميدبخش براي مراحل بعدي اکتشاف مي

( . )1987 ,Rousseeuwمقادير خارج از رده مي توانند متاثر از سه حالت

باشد .روش ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي در تعيين مناطق اميدبخش

زير باشند.

در ايران يک روش مفيد جهت پي جويي است .به طور کلي در پروژه

حالت اول :اين گونه مقادير خارج از رده مي توانند از يک خطاي نظام دار

هاي اکتشافي ژئوشيميايي رسوبات آبراههاي در مقياس ناحيه اي ،چگالي

نشأت گرفته باشند و در هنگام پردازش دادهها بايد آنها را شناسايي کرده و

نمونه برداري پيشنهادي جهت طراحي اوليه ،برمبناي يک نمونه آبراهه براي

از فرآيند داده پردازي حذف و يا اصالح گردند.

هر 2/5کيلومتر مربع مي باشد كه در منطقه مورد مطالعه (برگه 1:50000

حالت دوم :دسته دوم مقادير خارج از رده  ،مشاهداتي هستند که به صورت

مغانجق) هم چنين عمل شده است .منطقه مغانجق در شمال غربي ايران

يک پديده فوق العاده نمود يابند و کارشناس بايستي توجه داشته باشد که

و داراي مناطق غير جنگلي است و آب وهواي منطقه خشک و پر باران

آيا مقادير خارج از رده يک مقدار معتبر را نشان ميدهند يا نه .آنوماليهايي

مي باشد و وسعت هوازدگي در منطقه زياد است .مجموعا ً  152نمونه از
منطقه مورد مطالعه برداشت شد كه پس از طي مراحل مختلف آماده سازي،

که در اين گروه قرار ميگيرند معموال داراي ارتباطي با عوارض زمين
شناسي ميباشند.

نمونه هاي برداشت شده جهت انجام آناليزشيميايي به آزمايشگاه سازمان

حالت سوم :اين گروه به مشاهدات فوق العادهاي تعلق ميگيرد که کارشناس

زمين شناسي کشور ارسال گرديده و سپس توسط دستگاه  ، ICPنمونه ها

هيچگونه توضيح مناسبي براي آنها ندارد گرچه به نظر مي رسد که اين

مورد تجزيه قرار گرفتند .روشهاي آماري جهت تعيين آنوماليها به دو زير

دسته از مقادير خارج از رده بايستي حذف شوند اما اگر کارشناس احساس

روش تقسيم مي شوند :روشهاي آماري تک متغيره و روشهاي آماري چند

کند که آنها به عنوان گوشهاي از جامعه مورد بررسي هستند ميتواند آنها را

متغيره .در روش آماري تک متغيره جهت تعيين آنوماليها فقط با يک متغير

حفظ کند .آنوماليهايي که در اين گروه قرار ميگيرند هيچ ارتباطي با شواهد

(عنصر) سروکار داريم ولي در روشهاي آماري چند متغيره بايد به ارتباط

زمين شناسي ندارند و ميتوانند متأثر از آلودگيهاي شيميايي ،صنعتي،

عناصر با يكديگر پي برد و به عناصري اهميت داد که بتوانند بيشترين

کشاورزي باشند (.)1995,.Swan et all

تغیيرپذيري(باالي  )0/75از كل جامعه را نشان دهند .تجربه نشان داده

در دادههاي مربوط به منطقه مغانجق در بين 152نمونه برداشت شده،

است که اگر ترکيبي از مقادير يک گروه از عناصر معرف به جاي مقدار يک

يک نمونه وجود دارد که نسبت به هشت عنصر داراي مقدار خارج از رده

عنصر خاص بکار گرفته شوند ،هاله هاي ژئوشيميايي دراطراف توده هاي

ميباشد بهطوريکه مقادير عناصرYb, Sc, Ni, Li, Eu, Cd, Co, As

کانساري بهتر مشخص ميشوند واثرات خطاهاي تصادفي در آنها کمتر

در اين نمونه نسبت به مقدار همين عناصر در ساير نمونهها بسيار باالتر

ميشود (.)1995,.Swan et all

است .با توجه به اينکه حوزه باالدست اين نمونه مورد بررسي قرار گرفته و
هيچگونه آثار زمين شناسي دال بر وجود کانيزايي نظير گسل  ،آلتراسيون

شکل -1نمودار ميلهاي فراواني عناصر Liو  Asکه نشان دهنده فراواني غيرعادي عناصر Liو  Asدر يک
نمونه از نمونه هاي برداشت شده هستند.
(محور افقي مشخص كننده شماره نمونه ها و محور قايم مشخص كننده ميزان مقادير عناصر در نمونه ها)
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و دگرگوني در منطقه وجود نداشته و نيز هيچ خانه يا کارخانهاي در حوزه

 )2002براي تعيين رابطه علت و معلول بين تغييرات دو متغير تصادفي

باالدست اين نمونه وجود ندارد و در واقع مقادير باالي عناصر در اين نمونه

که يکي از آنها به عنوان تابع و ديگري به عنوان متغير شناخته مي شود از

متأثر از آلودگيهاي صنعتي نميباشند بنابراين ميتوان چنين استنباط کرد

روش رگرسيون استفاده مي شود به طور کلي روش رگرسيون به داليل زير

که نمونه خارج از رده مذکور از نوع اول تلقي شود زيرا هيچ توضيح مناسبي

از اهميت بااليي برخوردار است..

نميتوان براي مقاديرغيرعادي عناصرYb, Sc, Ni, Li, Eu Cd, Co, As

 - 1عالوه بر برازش خط به داده ها  ،امکان پرازش منحني به داده ها نيز

در اين نمونه در نظر گرفت .در شكل  1نمودار فراواني دو عنصر  Liو As

وجود دارد.

آورده شده است .نمودارهاي ميلهاي فراواني عناصر Liو  Asنشان دهنده

 - 2بيان رابطه بين دو متغير به وسيله رگرسيون از طريق ادامه معادله

فراواني غيرعادي اين عناصر در نمونه مورد نظر مي باشند .محور افقي

رگرسيون است و از اين رو دقيق تر و مناسبتر از ضريب همبستگي مي باشد.

مشخص كننده شماره نمونهها است و محور قايم ميزان مقادير عناصر را در

اين خصوصيت در مسائل معدني بسيار با اهميت است زيرا معادله رگرسيون

هر نمونه نشان می دهد.

به درک عميق تر فرآيندهاي کاني سازي و تخمين مقادير اندازه گيري نشده

 -3ضريب همبستگي:

متغير سروکار داريم متغير اول را متغير مستقل يا تخمين گر مي نامند و با

هر گروه معيني از عناصر نسبت به يک سري ازشرايط محيطي ،کم وبيش

 xنمايش مي دهند و متغير دوم را متغير تخمين خورده مي نامند و با y

بطورمشابه حساسيت نشان مي دهند( .)2002 ,Hasanypakشناخت

نمايش مي دهند مدل دگرسيون خطي به صورت زير نوشته مي شود که

ارتباط و وابستگي هاي ژنتيکي متقابل موجود بين عناصرمختلف مي

در اين معادله  xمتغير مستقل است و  yمتغير وابسته به  xاست و از روي

تواند درشناخت دقيقترتغييرات موجود در محيط هاي ژئوشيميايي بکار

آن تخمين زده مي شود و  aيک متغير تصادفي است که عرض از مبدا خط

گرفته شود ،همچنين تجمع ژنتيکي بعضي از عناصر ممکن است به عنوان

رگرسيون را معرفي مي کند b ،شيب خط رگرسيون و  cمتغيري است

راهنماي مستقيمي در تفسير نوع نهشته اي که مي تواند درناحيه اي وجود

تصادفي و مولفه بازماند يا اثر تصادفي ناميده مي شود( .)2002 ,Robertدر

داشته باشد ،بکار رود( .)1995,.Swan et allدراين مقاله براي تشخيص

بررسيهاي معدني متغير  Xرا آنچنان متغيري انتخاب مي شود که نسبت به

ارتباط ژنتيکي بين عناصر از جدول ضرايب همبستگي عناصر مختلف با

متغير  Yهم به سادگي قابل اندازه گيري باشد وهم اندازه گيري آن نسبت

يکديگرونمودار خوشه اي عناصر نسبت به يکديگر استفاده گرديده است.

به  Yاز دقت بااليي برخوردار باشد روشهاي مختلفي جهت تعئين معادله

در جدول همبستگي ،ارتباط ميان هرعنصر با ساير عناصر به صورت عددي

رگرسيون و برازش خط به نقاط وجود دارد  .در اين مقاله از روش ()OLS

 -1تا  +1نشان داده مي شود .در جدول محاسبه شده عالوه بر عدد مربوط

جهت تعئين معادله رگرسيون و برازش خط به نقاط استفاده شده است.

به ضريب همبستگي ،سطح اعتماد اعداد ذکر شده توسط نرم افزار SPSS

اين روش معمولًا به منظور تخمين مقدار يک متغير از روي متغير ديگر

اعالم مي شود .معموالسطح اعتماد  %95براي کارهاي مهندسي مناسب

مورد استفاده قرار مي گيرد( .)2002 ,Hasanypakدر شکل  2نمودارهاي

است براين اساس در صورتي که نرم افزار سطح اعتماد کمتري را براي برخي

پراکندگي برخي از عناصر نسبت به هم و خط رگرسيون برازش شده به آنها

ضرايب نشان دهد به آن اعداد اهميتي نداده و از آن اعداد جهت تفسير

آورده شده است.

وبررسي جداول استفاده نمي شود( .)1995,.Swan et allدرجدول شماره
 1ضرايب همبستگي بين عناصر در دو حالت  152نمونه ( )Aو 151نمونه

 -5آناليز خوشهاي

( )Bبا دوروش اسسپيرمن ( )Iوپيرسون ( )IIتعيين شده است .در حالت ()A

در پروژههاي ژئوشيميايي بطورمعمول از روش سلسله مراتبي استفاده مي

نمونه خارج از رده وجود دارد ولي در حالت ( )Bنمونه خارج از رده کنار

شود .در اين روش براي گروه بندي داده ها از روشهاي تجمعي و تقسيم

گذاشته شده است .خانه هاي هاشور خورده در هر جدول بيانگر باال بودن

کننده استفاده ميشود .در بررسيهاي ژئوشيميايي براي بسط خوشهها از

سطح اعتماد و اهميت دادن به اعداد بدست آمده درآن خانهها است.

روشهاي اتصال ساده ،اتصال کامل ،اتصال به مرکز استفاده مي شود و براي
محاسبه فاصله بين داده ها ،روشهاي همبستگي پيرسون ،فاصله اقليدوسي

 -4رگرسيون:

ساده ،فاصله اقليدوسي توان دوم از مهمترين روشها مي باشند .در اين مقاله

در تعيين رابطه بين متغيرها از ضريب همبستگي ،معادله خط رگرسيون،

ازروش فاصله اقليدوسي ساده جهت ترسيم نمودار آناليز خوشه اي استفاده

روش آناليزخوشه اي ،روش آناليز فاکتوري و برخي روشهاي ديگر استفاده

شده است .در شکل 3نمودار آناليز خوشه اي عناصر نسبت به يکديگر در

مي شود .ضريب همبستگي رابطه بين دو متغير را نشان مي دهد که هر

دو حالت  152نمونه ( )Aو 151نمونه ( )Bآورده شده است .در حالت ()A

دو تحت تاثير عوامل مشترک ،تغيير پذيري هم جهت و يا غير هم جهت از

نمونه خارج از رده وجود دارد ولي در حالت ( )Bنمونه خارج از رده کنار

خود بروز مي دهند در واقع ضريب همبستگي آينه اي است که در آن نحوه

گذاشته شد

ارتباط متقابل تغييرات دو متغير تصادفي منعکس مي شود(,Hasanypak
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شکل  -2نمودارهاي پراکندگي برخي از عناصر نسبت به هم و خط رگرسيون برازش شده به آنها
(روش کمترين مربعات معمولي)
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شکل  -3نمودار آناليز خوشه اي عناصر نسبت به يکديگر در دو حالت  152نمونه ( )Aو 151نمونه ()B
در حالت ( )Aنمونه خارج از رده وجود دارد ،در حالت ( )Bنمونه خارج از رده

 -6بحث و نتيجه گيري:
براي تشخيص ارتباط ژنتيکي بين عناصر از جدول ضرايب همبستگي عناصر
مختلف نسبت به يکديگر استفاده گرديده است.در جدول همبستگي ،ارتباط
ميان هرعنصر با ساير عناصر به صورت عددي بين  -1تا  +1نشان داده مي
شود .عالمت مثبت بيانگر ارتباط مستقيم بين دوعنصر ،و عالمت منفي بيانگر
ارتباط معکوس بين دوعنصر ميبا شد .هرچه قدر مطلق ضريب بدست آمده
بين دوعنصر به عدد  1نزديک باشد بيانگر ارتباط قوي(مستقيم يا معکوس)
بين آن دوعنصر مي باشد .معموالسطح اعتماد  %95براي کارهاي مهندسي
مناسب است براين اساس در صورتي که نرم افزار سطح اعتماد کمتري را
براي برخي ضرايب نشان دهد به آن اعداد اهميتي نداده و از آن اعداد جهت
تفسير وبررسي جداول استفاده نميشود ( .)1995,.Swan et allتمامي
اعدادواقع در خانه هاي هاشور خورده در سطح اعتماد  %95محاسبه شده
اند .در روش اسپيرمن که به توزيع داده ها بستگي ندارد در جداول  Aو
 Bتفاوت چنداني بين ضرايب همبستگي عناصر وجود ندارد ولي در روش
پيرسون حضور يک نمونه خارج از رده باعث ازبين بردن همبستگي واقعي
بين عناصر مي شود به عنوان مثال درجدول( Aروش پيرسون) ضريب

همبستگي بين عناصر Li-Scو Yb-Scو Ni-Ybو Eu-Ybبه ترتيب
برابر  0/99 ،1 ،1و  0/99ميباشد که اين ضرايب بسيار بزرگ بوده واحتمال
حضور اين چنين اعدادي در يک جدول بسيار نادر است .در جدول (15 ، )A
ضريب بين عناصر وجود دارد که بزرگتر از  0.98ميباشند و اين بيانگر يک
ارتباط کاذب بين عناصر است که با حضور نمونه خارج از رده در بررسيهاي
آماري بوجود آمده است .در جدول ( Bروش پيرسون) ضرايب همبستگي
بدست آمده بين عناصر پس از حذف نمونه خارج ازرده تفاوت زيادي با
جدول  Aدارد به طوريکه اعداد واقع درجدول ( Bروش پيرسون) شباهت
زيادي با اعداد بدست آمده ازروش اسپيرمن دارند و عددي که بزرگتراز
 0/98باشد در هيچکدام ازجداول وجود ندارد .دراين مقاله نمودار پراکنش
عناصر Cd , Sr ,As, Liنسبت به عنصر  Uبه همراه معادله خط رگرسيون
مربوطه آورده شده است .در معادله رگرسيون  Asنسبت به اورانيوم ،شيب
خط معادله با حضور نمونه خارج از رده  -0/007است ولي پس از حذف
نمونه شيب خط مثبت شده و به +0/407تغيير مييابد به طوريکه اختالف
شيب خطوط ( )b1 -b2بين دو حالت نزديک به 0 /4است و اين ميتواند
بيانگر يک ارتباط کاذب بين دو عنصر در حالتي باشد که نمونه خارج از رده
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براي يکي از دو عنصر داراي يک مقدار غيرعادي است .عنصري که مقدار آن

رسوبات آبراههاي باعث بروز خطاي سيستماتيک در بررسيهاي آماري چند

در نمونه خارج از رده غيرعادي نيست( ،)Srنسبت به عنصر Uدر دو حالت

متغيره مي گردد.

آورده شده است و مشخص شد معادالت تغييرات چنداني نسبت به هم

با توجه به مقايسه جداول همبستگي عناصر با دوروش اسپيرمن و پيرسون

ندارند و ارتباط چنين عناصري نسبت به عنصر ،Uيک ارتباط حقيقي است.

مشخص شد روش اسپيرمن ،روش قدرتمندتري است و مستقل از توزيع

با توجه به نمودار پراکندگي عناصر ،ارتباطي که دو عنصر U, Srکه مقدار

دادهها مي باشد به طوريکه وجود نمونه خارج از رده تاثير زيادي در نتايج

اين عناصر در نمونه خارج از رده به صورت غيرعادي نيست ،نسبت به هم

بدست آمده با اين روش نخواهد داشت.

نشان مي دهند دردو حالت ذکرشده شبيه به هم است به طوريکه مشاهده

به طور کلي با حضور نمونه هاي خارج از رده در بين يک جامعه از نمونه

ميشود شيب معادله خط بين دو عنصر در دو حالت  152نمونه و151نمونه

هاي برداشت شده از يک منطقه ،ارتباط بين عناصر مي تواند به صورتهاي

به ترتيب -0/751و  -0/814است که اختالف آن دو چندان زياد نيست.

مختلف زير باشد.

همچنين مقدار ضريب همبستگي بين دو عنصر U, Srدر دو حالت مذکور

 - 1ارتباط حقيقي بين دو عنصر در نمونه هاي برداشت شده که هيچکدام

به ترتيب  0/08و  /07است که تقريبًا مشابه هم هستند Li , As .داراي

از آن دو عنصر داراي فراواني غيرعادي در نمونه ها نباشند.

فراواني غيرعادي در نمونه خارج از رده ميباشند ،نمودار پراکندگي و معادله

 - 2ارتباط کاذب بين دو عنصري که يکي از آن دو داراي فراواني غيرعادي

خط رگرسيون آنها نسبت به هم تفاوت بسيار زيادي دردو حالت نشان مي

باشند.

دهند .ارتباط واقعي بين دو عنصر  Li, Asپس از حذف نمونه خارج از رده

 - 3ارتباط شديدًا کاذب بين دو عنصري که هر دو داراي فراواني غير عادي

مشخص مي شود .تفاوت بين معادله خط رگرسيون دو عنصر  Li , Asدر

باشند.

مقايسه با معادله خط رگرسيون ساير عناصر در شکل  2بيشتر است .هدف

بنابراين تشخيص نمونه هاي خارج از رده و همچنين عناصري که در اين نوع

از آناليز خوشهاي  ،دست يافتن به مالکي جهت طبقهبندي هر چه مناسبتر

نمونه ها داراي مقادير غيرعادي هستند يکي از مراحل مهم در بررسيهاي

متغيرهاست .در اين روش مي توان متغيرها را با توجه به حداکثر تشابهي

آماري ژئوشيميايي است زيرا با وجود چنين نمونه هايي نمي توان ارتباط

که نسبت به هم دارند گروه بندي کرد( .)2002 ,Hasanypakدر شکل

حقيقي بين عناصر را تشخيص داد.

 3نمودار Bنشان دهنده هم گروهي عناصر Cr,Co,Mn,Ga,V,Nb,Niبا
يکديگر و نيز وابستگي بيشتر اين عناصر با عناصر فلزي کمياب Eu,Yb,Be
نسبت به ساير عناصرديگر مي باشدکه با توجه به ليتولوژي منطقه ،جنين
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Introduction to Geological Data Analysis. Backwill Science, p.446.

اجراي پروژه هاي اکتشافي در طي سالهاي اخير رشد قابل توجهي در کشور جمهوري اسالمي ايران داشته است و بالطبع تعداد مديران
پروژه هاي اکتشافي امروزه از يک تعداد معدود که بيشتر متکي بر تجربه هاي خود بودند در حال رسيدن به مديران علمي تر ولي با تجربه
کمتر مي باشد .از طرف ديگر پروژه هاي اکتشافي ،در گروه پروژه هاي کالن کشور مي باشند که نه تنها نيروهاي اجرائي آن متنوع و از
درجات مختلف مي باشند بلکه تخصص هاي مختلفي در مراحل مختلف آن کارآئي دارد که مدير پروژه نسبت به تمام آنها تخصص کامل
ندارد ،و بخش هاي زيادي از پروژه به صورت همکاري با شرکتهاي ديگر اجرا مي شود .عالوه بر اين با توجه به نياز صنعت معدن به
سرمايه زياد ،هيئت مديره شرکت هاي معدني نيز از افراد اکثرًا سرمايه گذار تشکيل شده است که حتي ممکن است نسبت به معدن
و معدنکاري تخصصي نداشته باشند و فقط به خاطر سود سرمايه گذاري در بخش معدن جذب اين بخش شده و نسبت به پيشرفت
پروژه ها حساس هستند .بنابراين همين طور که مشاهده شد ،گزارش هاي تهيه شده توسط تيم کنترل پروژه براي افراد مختلف متفاوت
است .در اين مقاله جهت تهيه ساختار شكست كار پروژه اكتشافي زغالسنگ ،به منظور شناخت عناصر سطح دوم نمودار پروژه ،از
روش تفكيك بر اساس مراحل استفاده شده است .دليل اين امر نيز شروع مرحله بعدي پروژه به شرط موفقيت مراحل قبلي است .پس
از تهيه ساختار شکست کار پروژه اکتشافي زغالسنگ شبکه اين پروژه اکتشافي براي گزارش به سطوح مختلف استفاده کنندگان از
شبکه پيشنهاد شده است .مسلمًا نتايج حاصل از اين تحقيق در پروژه هاي اکتشافي ساير کاني کاالها هم مفيد خواهد بود.
واژه هاي كليدي :گزارش دهي ،ساختار شكست كار ،اكتشاف  ،پي جويي  ،نمودار پروژه

براي مديران سطوح مختلف پروژه
سعيد سلطاني محمدي

دانشجوی دکتری اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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 -1مقدمه
با توجه به اينکه شرايط زمين شناسي اقتصادي
الزم براي تشکيل اليه هاي زغال در بخش
وسيعي از ايران وجود دارد بنابراين از ساليان دور
فعاليت هاي زيادي در زمينه اکتشاف و استخراج
زغالسنگ صورت گرفته است .اولين فعاليت هاي
سيستماتيک در اين زمينه توسط شرکت ملي
فوالد ايران و به منظور تامين زغالسنگ کوره
هاي ذوب فوالد صورت گرفته است .امروزه
با افزايش عمق استخراج اليه زغال و ديگر
مشکالت پيش رو براي افزايش ظرفيت توليد
زغال سنگ در ايران ،برنامه ريزي هاي صورت
گرفته در مورد افزايش توليد ايجاب مي کند تا
برنامه هاي اکتشافي زغالسنگ در نقاط مختلف
کشور پياده گردد .عمومًا عمليات پي جويي و
اكتشاف در كشور ايران نوعًا بدون هرگونه برنامه
ريزي و دورانديشي علمي انجام مي گيرد و حتي
طرحهاي بهره برداري هم در اغلب موارد غير
واقعي و صوري اند و فقط براي تكميل پرونده
متقاضي بهره برداري تهيه مي شوند و هيچگونه
الزام عملي در خصوص كنترل كيفي مواد و
محصول و رعايت نكات علمي و فني و اقتصادي
وجود ندارد.
اکتشاف اليه هاي زغالسنگ نيز مانند هر کانسار
ديگر در سه مرحله اکتشافات مقدماتي ،نيمه
تفصيلي و تفصيلي و با استفاده از روش هاي
زمين شناسي ،ژئوفيزيکي ،ژئوشيميائي (به صورت
بسيار محدود) و حفاري انجام مي گيرد .در اين
مقاله بر آن هستيم تا ابتدا مطابق تعريف سازمان
ملل از اكتشاف ،ساختار شكست كار اكتشاف اليه
هاي زغالسنگ را ارايه و سپس نحوه گزارش دهي
ساختار شکست کار و نتايج آن را براي ترازهاي
مختلف درگير در پروژه ارائه دهيم.
 -2تعريف اكتشاف و تقسيم بندي آن
اكتشاف يك فعاليت چند مرحله اي است كه در
مقياس كوچك آغاز و به مقياس بزرگ تبديل
ميگردد و سرانجام با انتخاب مدلهايي به عنوان
هدف حفاري به منظور دست يافتن به ذخايرمعدني
پايان مي پذيرد .در يك مقياس كوچك،
گروههاي اكتشافي بايد مناطق كلي را كه ممكن
است داراي پتانسيل دلخواه براي ذخاير معدني
يك نوع معين و انتخاب شده ،به طور معمول
براساس ويژگيهاي وسيع زمين شناسي باشد به
طور كلي ترسيم كنند .در مقياس متوسط بخش
هايي از اين مناطق كلي براي اكتشاف تفصيلي
بعدي ،براساس شواهد حاصل از تهيه نقشه
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هاي زمين شناسي ،نقشه برداري ژئوفيزيكي و
ژئوشيمي منطقه هاي و تعيين موقعيت مكانهاي
شناخته شده معدني ،انتخاب مي شوند ،در نهايت
اين فرآيند به ايجاد نقشه بزرگ مقياس منجر
مي شود كه نشان دهندة موقعيت ها و اولويت
هاي محل هاي بالقوه معدني است .در فرآيند
تصميم گيري بايد چندين نوع از داده هاي مكاني
با هم در نظر گرفته شوند .جدول ( )1خالصه اي
از نحوه فازبندي پروژه هاي اكتشافي  ،از ديد
متوليان اكتشاف در دنيا را نشان ميدهد  .نظر
به آشنايي دست اندركاران اكتشاف معادن با
طبقه بندي سازمان ملل وعموميت داشتن آن ،
جهت تنظيم ساختار شكست كار پروژه اكتشاف
سنگهاي تزييني از تعاريف مربوط به اين تقسيم
بندي بهره جسته و بر اين اساس عناصر سطح
دوم پروژه  ،مطابق مراحل اكتشافي اين سازمان
انتخاب شده است.
 -3روش خردكردن پروژه و انواع شيوه هاي آن
براي كاربرد واستفاده از روشهاي مسير بحراني
(يا روشهاي تحليل شبكه) يا همان ( )CPMبايد
پروژه را به اجزاي تشكيل دهنده آن (يا فعاليتها)
ريز وخرد كرد .اين كار را در بسياري از پروژه

ها ،به ويژه پروژه هاي غير كوچك  ،بدون بهره
جويي از يك روش منظم ،نمي توان به خوبي وبه
درستي انجام داد .روش ريز يا خردكردن پروژه 2
ما را در شناخت فعاليتهاي ( )W.B.Sپروژه ياري
مي دهد .با استفاده از اين روش ،نمودار كارهاي
پروژه را تهيه خواهيم كرد .روش ريز وخرد كردن
يا تقسيم وتفكيك پروژه ،روشي از باال به پايين
واز كليات به جزئيات وبه طور كلي ،روش سلسله
مراتبي است .ابتدا كل يك پروژه (يا سطح اول)
را با انتخاب واستفاده از شيوه هايي به چندين
بخش عمده (يا عناصر سطح دوم) تقسيم مي
كنيم .سپس هر يك از عناصر سطح دوم را به
نوبه خود به چندين كار ديگر (عناصر سطح سوم)
تفكيك مي كنيم .ريز كردن كارها در هر سطح،
بنا به نياز يا تمايل يا تا آنجا كه صالح بدانيم ،به
همين ترتيب به عناصر سطوح پايين تر ادامه مي
يابد وسرانجام در جايي كه آن را سطح فعاليتها 3
مي نامند خاتمه مي يابد[.]3
مهمترين روشهاي تقسيم  ،تفكيك يا ريز وخرد
كردن پروژه  ،عبارتند از:
الف -روش خردكردن بر اساس مراحل
ب -روش تفكيك بر اساس موضوعات و كارهاي

جدول  -1خالصه اي از فاز بندي پروژه هاي اكتشافي از ديد متوليان اكتشاف در دنيا[]2

اصلي وعمده
پ -روش تقسيم بر اساس محصول نهايي واجزاي
آن
ت -روش تجزيه بر اساس سازمانها و واحدهاي
سهيم در اجراي پروژه
برنامه ريزان پروژه براي شناخت عناصر سطح دوم
نمودار پروژه (عناصر واجزايي كه پس از اولين
شكست وتجزيه پروژه به دست مي آيند) بايد
تنها از يكي از روشهاي مذكور استفاده كنند .اما
براي تقسيم عناصر سطح دوم وساير سطوح به
اجزاي خود ،ميتوانند از هر روشي كه بخواهند
سود جويند .انتخاب روش براي شناخت عناصر
سطح دوم وساير سطوح وتهيه نمودار از كارهاي
پروژه به عوامل زير بستگي دارد:
 ماهيت  ،موضوع واندازه پروژه رويه ها وموازين جاري سازمان مولد پروژه درمديريت پروژه
 مهارت ،تجربه وسليقه تحليل گران وكارشناسانو به طور كلي اعضاي تيم برنامه ريزي پروژه
براي شناخت عناصر سطح دوم نمودار پروژه
اكتشاف سنگهاي تزييني از روش ريزكردن پروژه
بر اساس مراحل استفاده شده است .
هر پروژه اكتشافي مطابق تعريف سازمان ملل
شامل مراحلي است كه هر مرحله شامل كارها
وفعاليتهاي خاصي است كه آن را از ساير مراحل
پروژه متمايز مي كند .در پايان هر مرحله  ،نتايج
مشخصي بدست مي آيد كه مرحله يا مراحل
بعدي تنها با استفاده از اين نتايج شروع و اجرا
مي شوند .بدين ترتيب تا يك مرحله خاتمه نيابد،
مرحله يا مراحل بعد آن را نمي توان شروع كرد.
طبيعت فعاليت هاي معدني در سطوح سوم و
به بعد به نحوي است كه اغلب الزامي به شروع
فعاليت جديد به شرط اتمام فعاليت قبلي نيست
و اغلب فعاليتها مستقل از هم مي باشند لذا
پيشنهاد مي شود براي تجزيه عناصر سطوح
دوم پروژه هاي اكتشافي از روشهاي ديگري بهره
گرفت.
براي تقسيم عناصر سطح دوم پروژه فوق الذكر
از روش تجزيه پروژه بر اساس كارها وموضوعات
اصلي استفاده شده است  .با توجه به اينكه هر
فعاليت اكتشافي عمدتا توسط ارگان و يا تيم
تخصصي ويژه اي صورت مي گيرد بنابراين تقسيم
بندي عناصر سطح دوم را به روش چهارم هم
مي توان نسبت داد .به دليل ماهيت پروژه هاي
اكتشافي و عدم توليد محصول خاصي مي توان
گفت كه روش سوم كارايي چنداني در تفكيك

پروژه هاي اكتشافي ندارد[.]3
 -4ساختار شكست كارپروژه اكتشاف
زغالسنگ
در ادامه ساختار شكست كار پروژه اكتشاف
زغالسنگ ارائه مي گردد .نظر به اينكه امروزه
در ايران استفاده از تقسيم بندي پروژه هاي
اكتشافي ،ارائه شده توسط سازمان ملل متداول
مي باشد ،لذا در ابتدا به منظور تعيين عناصر
سطح دوم نمودار كارهاي پروژه هاي اكتشاف
سنگهاي تزييني از اين تقسيم بندي بهره جسته
ايم  .سازمان ملل يك تعريف كلي از فعاليتها
ونتايج آنها در هر مرحله ارائه نموده است  ،كه
ما با استفاده از اين تعاريف فعاليتهاي الزم را
شناسايي و آنها را به عنوان عناصر سطح سوم
نمودار پروژه هاي اكتشافي ارائه نموده ايم  .برخي
از فعاليت هاي اين سطح نيز با توجه به نياز و
تا آنجا كه امكان داشته خود نيز تفكيك شده
اند.چنانچه قبال اشاره كرديم جهت خرد كردن
فعاليت هاي اكتشافي از سطح دوم به بعد از روش
خرد و تفكيك پروژه براساس موضوعات و كارهاي
اصلي پروژه استفاده شده است .به منظور تبيين
كامل فعاليت  ،توضيح مختصري نيز در ارتباط با
آن ارائه شده است.
 -1شناسايي
 -1-1مطالعه دفتري
 -1-1-1بررسي نقشه هاي عمومي ،منطقه اي و
محلي ومتون توضيحي آنها
 -2-1-1مطالعه نشريات مربوطه ،اسناد ،يادداشت
ها و گزارش هاي اكتشافي قبلي
 -3-1-1شناخت مناطقي كه در آن ها تحقيق
انجام نگرفته است
 -4-1-1شناسايي مناطقي كه تحقيقات درآنها
ممنوع مي باشد( پارك ها ،مناطق باستاني و
نظامي و)...
 -5-1-1تعيين معادن زغالسنگ فعال ومعادن
متروك
 -6-1-1استخراج شبكة حمل ونقل (وضعيت
راههاي منطقه)
 -2-1شناسايي هوايي
 -1-2-1دورسنجي
 -2-2-1بررسي هاي ژئوفيزيك هوايي جهت
تفكيك سازندهاي مختلف زمين شناسي
 -3-1بررسي هاي زمين شناسي با استفاده از
نقشههاي زمين شناسي  1:10000وكوچكتر كه
سطح كشور را پوشش داده اند و بهره گيري از

ساير اطالعات زمين شناسي موجود.
 -4-1نهايي سازي
 -1-4-1تركيب تمام داده ها و مفاهيم موجود
 -2-4-1شناسايي مناطق داراي پتانسيل
زغالسنگ
 -3-4-1تلفيق اطالعات و تهيه گزارش مربوط
به اين مرحله و رسم نقشة پتانسيل سنگ
زغالسنگ با استفاده از GIS
 4-4-1ارائه برنامه پي جويي
 -2مرحله پي جوئي
 1-2بررسيهاي زمينشناسي و اكتشافي
 -1-1-2تهيه نقشه زمين شناسي -معدني با
مقياس 1 :10000
 -2-1-2ترسيم يك يا چند برش زمينشناسي
در زير نقشه كه محل آنها بر روي نقشه مشخص
شده باشد و تقريبًا كليه واحدهاي سنگي و اليه
هاي زغالسنگ را در بر گيرد و وضعيت ساختماني
آنها را نشان دهد
 -3-1-2تعيين مناطقي که در آن براي تفسير
رخدادها با کمبود اطالعات روبه رو هستيم.
 -4-1-2تعيين محل حفريات اکتشافي با هدف
بيشترين کاهش در عدم قطعيت
 -5-1-2حفر ترانشه و چاهك در نقاط تعيين
شده
 -6-1-2انجام نمونه گيري سيستماتيك از
فراديواره و فروديواره اليه زغالسنگ درترانشه و
چاهك
 -7-1-2انجام نمونه گيري سيستماتيك از
زغالسنگ در ترانشه
 -8-1-2نقشه برداري از حفريات اكتشافي
 -9-1-2تفسير داده هاي حاصل از نقشه هاي
برداشت شده
 -10-1-2تعيين كيفيت اليه هاي زغالسنگ
-11-1-2اعمال نتايج حاصله بر روي نقشه هاي
تهيه شده
 -12-1-2استفاده از روشهاي كارتوگرافي در
تعيين نحوه گسترش اليههاي زغالسنگ در
مناطق جنگلي
 -13-1-2تعيين نقاط بسيار محدودي جهت
حفر گمانه با هدف رفع ابهام
 -14-1-2حفر يك يا دو گمانه اكتشافي در
مناطق پتانسيل دار با درجه ابهام باال
 -15-1-2محاسبه ضخامت واقعي اليه هاي
مختلف
 -16-1-2تعيين افق راهنماي اليه هاي زغال
 -2-2بررسي هاي ژئوشيميائي
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-1-2-2مطالعاتژئوبوتاني
 -3-2بررسيهاي ژئوفيزيكي
 -1-3-2مغناطيس و الكترومغناطيس هوابرد
 -1-1-2-3تهيه برنامه برداشت هاي مناسب
دربرگيرنده ارتفاع پرواز ،طول خطوط پرواز ،
فاصله خطوط پرواز ،سنجنده و ...
 -2-1-2-2برداشت ،پردازش و تفسير
 -3-1-2-2تهيه گزارش مطالعات ژئوفيزيكي و
نمودارها و نقشه هاي مربوطه
 -4-2تلفيق كليه دادههاي گردآوري شده
 -5-2تعيين گسترش منطقه معدني ()Target
و پتانسيل معدني كانسار
 -6-2ارائه گزارش پاياني
 -7-2تصميم گيري
 -3مرحله اكتشاف نيمه تفصيلي
 -1-3بررسيهاي زمينشناسي و معدني
 -1-1-3تهيه نقشه زمينشناسي و معدني در
مقياس مناسب
 -2-1-3تعيين نقاط حفاري سطحي جديد و
حفر آنها
 -3-1-3انجام نمونه گيري سيستماتيك از اليه
هاي زغالسنگ درترانشه و چاهك
 -4-1-3ارسال به آزمايشگاه جهت تعيين-1 :
درصد خاكستر زغالسنگ -2 ،درصد رطوبت،
 -3درصد مواد فرار -4 ،درصدكربن تثبيت شده،
 -5ارزش حرارتي -6 ،ميزان كربن ،هيدروژن،
گوگرد،نيتروژن ،اكسيژن و ...
 -5-1-3نقشه برداري از حفريات اكتشافي
 -6-1-3تفسير داده هاي حاصل از نقشههاي
برداشت شده
 -7-1-3اعمال نتايج حاصله بر روي نقشه هاي
تهيه شده و تكميل كردن آنها با توجه به داده
هاي موجود
 -8-1-3تفسير نتايج و ارائه گزارش
 -2-3بررسيهاي ژئوفيزيكي (لرزه نگاري بازتابي،
مقاومت ويژه الكتريكي)gama-Ray ،
 -1-2-3طراحي شبكه هاي برداشت با آرايش
هاي مناسب
 -2-2-3برداشت صحرايي
 -3-2-3پردازش داده ها
 -4-2-3تفسير اطالعات  :تعيين ساختار اليه ها،
تعيين اليه هاي زغال ( واحدهاي با مقاومت
ويژه باال) ،رديابي اليه هاي زغالسنگ با استفاده
از رديابي اليه هاي راهنماي شيلي
 -5-2-3تهيه گزارش مطالعات ژئوفيزيكي و
نمودارها و نقشه هاي مربوطه
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 -3-3بررسيهاي ژئوشيميائي
 -1-3-3ترسيم منحني هاي هم تراز كربن (اين
نسبت را مي توان به كيفيت زغالسنگ نسبت
داد).
 -2-3-3ترسيم نقشه هاي هم ضخامت ضريب
بازتاب ويترينيت (از اين ضريب مي توان براي
تعيين نواحي با درجه و كيفيت تعين استفاده
كرد).
 -4-3تلفيق دادههاي زمينشناسي ،حفاريهاي
سطحي ،ژئوفيزيكي و ژئوشيميائي
-5-3طراحي گمانههاي اكتشافي
 -6-3جاده سازي و ايجاد سكوي حفاري براي
حفر يك يا چند گمانه آزمايشي
 -7-3انجام حفريات اكتشافي
 -8-3مطالعات چاه پيمائي
 -1-8-3مطالعات چاه پيمائي در گمانه ها شامل
 :شيب و راستاي انحراف ،پرتو گاماي طبيعي،
چگالي گاما-گاما ،چگالي نوتروني ،مقاومت ويژه،
قطر سنجي ،القائي،
 2-8-3نمونه گيري ازمغزه ها
 -3-8-3ارسال به آزمايشگاه جهت تعيين-1 :
درصد خاكستر زغالسنگ -2 ،درصد رطوبت،
 -3درصد مواد فرار -4 ،درصدكربن تثبيت شده،
 -5ارزش حرارتي -6 ،ميزان كربن ،هيدروژن،
گوگرد،نيتروژن ،اكسيژن و »...
 -9-3تخمين مدل سه بعدي توزيع اليه هاي
زغال در منطقه
 -10-3مطالعات فرآوري
 -1-10-3برداشت نمونه نماينده از هر يك از
اليه هاي زغال
 -2-10-3آزمايش شستشوپذيري براي پيش
بيني ميزان بازيابي خاكستر
 -3-10-3آزمايش كك شوندگي
-4-10-3تعيين اليه هاي زغالسنگي كه واجد
شرايط اوليه براي فرآوري مي باشند.
 -11-3تلفيق كليه دادهها
 -12-3بازنگري مدل سه بعدي تهيه شده با
لحاظ نمودن ويژگي هاي كيفي
 -13-3تعيين ذخيره تقريبي
 -14-3مطالعات فني و اقتصادي
 -15-3تهيه برنامه جهت اكتشافات مرحله
بعدي
 -16-3ارائه گزارش پاياني
 -4مرحله اكتشاف تفصيلي
 -1-4بررسيهاي زمينشناسي و معدني
-2-4ارائه طرح اوليه استخراج ذخيره و تونل

هاي دسترسي به ماده اوليه
 -3-4طراحي نقاط حفاري
 -4-4جاده سازي و ايجاد سكوهاي حفاري
 -5-4مطالعات چاه پيمائي
 -1-5-4برداشت هاي چاه پيمائي در گمانه
ها شامل  :شيب و راستاي انحراف ،پرتو گاماي
طبيعي ،چگالي گاما-گاما ،چگالي نوتروني،
مقاومت ويژه ،قطر سنجي ،القائي،
 -2-5-4نمونه گيري ازمغزه ها
 -3-5-4ارسال به آزمايشگاه جهت تعيين-1 :
درصد خاكستر زغالسنگ -2 ،درصد رطوبت،
 -3درصد مواد فرار -4 ،درصدكربن تثبيت شده،
 -5ارزش حرارتي -6 ،ميزان كربن ،هيدروژن،
گوگرد،نيتروژن ،اكسيژن و ...
 -6-4تكميل مدل سه بعدي توزيع اليه هاي
زغال در منطقه
 -7-4مطالعات آماري و زمين آماري
 -8-4مطالعات ارزيابي ذخيره
 -9-4مطالعات فرآوري
 -1-9-4برداشت نمونه نماينده از هر يك از
اليه هاي زغال
 -2-9-4آزمايش شستشوپذيري براي پيش بيني
ميزان بازيابي خاكستر
 -3-9-4آزمايش كك شوندگي
 -4-9-4تعيين اليه هاي زغالسنگي كه واجد
شرايط اوليه براي فرآوري مي باشند.
 -10-4مطالعات زيست محيطي
 -1-10-4مطالعه جهت رعايت استانداردهاي
زيست محيطي مربوط به آالينده ها
 -2-10-4حذف كردن بخش هایي از ذخيره
كه ميزان آالينده آنها بيش تر از استانداردهاي
زيست محيطي محلي مي باشد.
 -11-4انجام مطالعات فني -اقتصادي بر روي
كانسار
 -12-4ارائه گزارش پاياني
 -5سطوح مختلف استفاده کنندگان از شبکه
هر شبکه پروژه و من جمله شبکه يک پروژه
اکتشافي در اختيار سطوح مختلفي از استفاده
کنندگان قرار مي گيرد:
• کارفرما ،سرمايه گذاران و مديريت تراز اول
شرکت
• مديران ارشد واحدهاي اداري سهيم در پروژه
• پيمانکاران و مشاوران
هر يک ازگروه ها و افراد سهيم در اجراي پروژه
توقعات و خواسته هاي متفاوتي از شبکه دارند .هر
چه سطح مديريتي (و نه اجرائي) استفاده کننده

در پروژه باالتر باشد شبکه وي بايد کلي يا
خالصه تر باشد و بر عکس هر چه سطح اجرائي
استفاده کننده در پروژه بيشتر شود شبکه وي
بزرگتر شده و جزئيات بيشتري را نشان خواهد
داد .در تهيه شبکه متناسب با خواسته ها و توقعات
استفاده کننده از آن ،نمودار کارهاي پروژه نقش
مهمي را ايفا مي کند .بر اين اساس در اين پروژه
اکتشافي ما براي سطوح مختلف سهيم در اجراي
پروژه متناسب با نوع و رده سازماني شبکه پروژه
را با سطح تفصيل متفاوت تهيه کرديم .شکل 1
شبکه ارائه شده براي سطوح مختلف نشان داده
شده است.
 -6نتيجه گيري وپيشنهادات
 .1نظر به اهميت ،حجم ،هزينه باال وپيچيدگي
پروژه هاي اكتشافي ،ترسيم شبكه فعاليتهاي
اكتشافي تقريبا ضروري است ،بنابراين بايستي
ساختار شكست مناسب اين پروژه ها تهيه گردد.
اين كار باعث ساماندهي پروژه اكتشافي خواهد
گرديد  ،كه خود باعث نظم در انجام پروژه و
اجتناب از صرف بي مورد هزينه هاي هنگفت
در مراحل مختلف پروژه هاي اكتشافي خواهد
شد .به دليل باال بودن هزينه فعاليتهاي اكتشافي
واحتمال عدم موفقيت اين پروژه ها  ،ترجيح داده
مي شود كه پروژه در مراحل مختلفي صورت
گيرد تا چنانچه مراحل اوليه به نتيجه قابل قبولي
نرسد ،از ادامه فعاليت اكتشافي جلوگيري به
عمل آيد  .بنابراين جهت تعيين عناصر سطوح
دوم نمودار كارهاي اين قبيل پروژه ها  ،بايستي

از روش خرد كردن پروژه براساس مراحل استفاده
نمود.
 .2متوليان مختلف فعاليتهاي اكتشافي در دنيا
پروژه هاي اكتشافي را به فازهاي مختلفي تقسيم
بندي نموده اند ،كه متداولترين آنها به لحاظ
استفاده در دنيا و ايران تقسيم بندي سازمان
ملل مي باشد .در اين تحقيق نيز عناصر سطح
دوم نمودار كارهاي پروژه با استفاده از تقسيم
بندي سازمان ملل  ،مراحل شناسايي  ،پي جويي
 ،اكتشاف مقدماتي  ،و اكتشاف تفصيلي انتخاب
شده است .
به دليل ماهيت پروژه هاي اكتشافي تفكيك
سطوح دوم پروژه هاي اكتشافي با استفاده روش
مراحل امكان پذير نمي باشد و پيشنهاد مي شود
از روش خردكردن پروژه بر اساس فعاليت يا
سازمان در اين سطح استفاده شود.
مجريان محترم پروژه هاي اكتشاف سنگهاي
تزييني مي توانند با بهره گيري از الگوي ارائه
شده شبكه پروژه خود را ( با در نظر گرفتن
شرايط منطقه اكتشافي) رسم نموده و و با توجه
به بزرگي و محل اجراي پروژه نسبت به زمان
بندي آن اقدام نمايند.
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(Analytical Hierarchy Process (AHP

سجاد شهراز
دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد قزوین

در دنیای اطراف ما مملو از مسائل چند معیاره و انسان ها همواره مجبور به
تصمیم گیری در مورد آنها هستند .در برخی از موارد نتیجه تصمیم گیری به
به حدی مهم است که بروز خطا در آن ممکن است ضرر های جبران ناپذیری
را تحمیل کند ،از این رو الزم است تکنیک هایی برای تصمیم گیری و انتخاب
مناسب در فضای تصمیم گیری طراحی شود.
در کل فضای تصمیم گیری را می توان به دو بخش گسسته و پیوسته تقسیم
بندی نمود ،و هر کدام از این فضا ها نیز به نوبه خود به دو دسته تک معیاره
و چند معیاره تقسیم می شود.
در حالت گسسته و تک معیاره تصمیم گیری راحت است به عنوان مثال فرض
کنید از بین دو ماشین بارگیری می خواهیم ماشین با سرعت بیشتر را
انتخاب کنیم برای این منظور کافی است بک واحد برای اندازه گیری سرعت
تعریف کنیم و سپس هر دو ماشین را بر اساس آن بسنجیم.
ولی در حالتی که معیار ها به صورت کیفی باشد کار کمی سخت تر است و
باید اول رای آن یک استاندارد تعریف کنیم ،به عنوان مثال فرض کنید از بین
 2مسیر عبوری کامیون ها می خواهیم مسیری را انتخاب کنیم که امنیت
بیشتری داشته باشد برای این منظور ابتدا باید امنیت را برای آن مسیر تعریف
کنیم و سپس اقدام به رتبه بندی آن کنیم
در حالتی که معیار های چند گانه (اعم از کمی و کیفی) مطرح باشد عالوه بر
مشکل فوق مسئله تبدیل واحد ها به همدیگر نیز وجود خواهد داشت
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در این حالت دو مشکل در پیش روی ما قرار دارد
.1نبود استاندارد برای اندازه گیری معیار های کیفی
.2نبود واحد برای تبدیل معیار های کمی و کیفی به یکدیگر
یکی از ابزار های قدرتمند برای حل اینگونه مسائل تحلیل سلسله مراتبی
است.
در تحلیل سلسله مراتبی چهار اصل وجود دارد که کلیه محاسبات بر اساس
این چهار اصل صورت می گیرد:
.1شرط معکوسی ( :)Reciprocal Conditionاگر ترجیح عنصر  Aبر B
برابر  nباشد  ،ترجیح عنصر  Bبر  Aبرابر  1/nخواهد بود
 .2همگنی ( :)Homogenityعنصر  Aبا عنصر Bباید همگن و قابل مقایسه
باشد.به بیان دیگر برتری  Aبر  Bنمی تواند بی نهایت یا صفر باشد.
.3وابستگی ( : )Dependencyهر عنصر سلسله مراتبی می تواند به عنصر
سطح باالتر خود وابسته باشد و به صورت خطی این وابستگی تا باال ترین
سطح می تواند ادامه داشته باشد.
.4انتظارات( :)Expectationsهر گاه تغییری در ساختار سلسله مراتبی رخ
دهد پروسه ارزیابی باید مجددا انجام گیرد.
این اصول برای کاربر مزایایی را در بر خواهد داشت به گونه ای که این
فرایند مجموعه ای از قضاوت ها و ارزش گذاری های شخصی به شیوهای
منطقی می باشد و می توان گفت این تکنیک از یک طرف وابسته به
تصورات شخصی و تجربه جهت طرح ریزی سلسله مراتبی است و از طرف
دیگر به منطق درک و تجربه جهت تصمیم گیری قضاوت مربوط است.
اگر بخواهیم به تعدادی از خواص فرایند سلسله مراتبی اشاره کنیم می توان
موارد زیر را جزء اهم ویژگی های یک  AHPدانست:
 .1یگانگی ( : )Unityاین فرایند یک مدل یگانه و انعطاف پذیر برای حل
محدوده وسیعی از مسائل بدون ساختار است که به راحتی قابل درک برای
همگان است
 .2پیچیدگی (  : )Complexityافراد در تحلیل مسائل یا کل نگر بوده و
یا به جزئیات می پردازند در صورتی که فرایند سلسله مراتبی هم نگرش
سیستمی و هم تحلیل جزء به جزء را همزمان به کار می برد.
 .3وابستگی متقابل( :)Interdependenceفرایند وابستگی را به صورت
خطی در نظر می گیرد ولی برای حل مسائل غیر خطی نیز می توان از آن
استفاده کرد.
 .4ساختار سلسله مراتبی (  :)Herarchy Structuringفرایند  ،اجزای
سیستم را در سطوح مختلف و به صورت سلسله مراتبی طبقه بندی می کند
این نوع سازماندهی با تفکر انسانی کامال مطابقت می کند.
 .5اندازه گیری( :)Measurementاین فرایند برای معیار های کیفی
اندازه ای در نظر می گیرد و بر اساس آن روشی برای تخمین اولویت ها
فراهم میکند.
چگونگی فرایند سلسله مراتبی:
در اینجا برای آشنایی با روش کار فرایند به ارائه مثالی می پردازیم:
تصور کنید بین سه ماشین حمل موادAوBو Cمی خواهیم با توجه به معیار
های سرعت ،عمر مفید  ،امنیت ،کاربری ساده تر یکی را انتخاب کنیم
برای حل این مسئله قدم های زیر را در پیش خواهیم داشت:
 ساختن سلسله مراتبی محاسبه وزنساختن سلسله مراتبی  :نمایش گرافیکی مسئله جزء اولین قدم ها در حل
مسئله می باشد که در آن هدف ،معیارها ،گزینه ها نشان داده می شود

محاسبه وزن  :در  AHPابتدا مقایسه زوجی انجام می گیرد به عنوان مثال
ابتدا ماشین ها از نظر سرعت  ،عمر مفید  ،امنیت و کاربری ساده تر دو به
دو با یکدیگر مقایسه می کنیم که این وزن ها را وزن نسبی می نامند.
در این مرحله ،از مقایسه های شفاهی استفاده می گردد به این گونه که
اگر عنصر  iبا عنصر  jمقایسه شود تصمیم گیرنده اهمیت بین  iو  jرا
به صورت یکی از حاالت زیر بیان می کتد و مقداری عددی را بین  1تا 9
برای آن در نظر میگیرد:

در مرحله بعد با تلفیق وزن های نسبی وزن نهایی هر گزینه مشخص می
شود که آن را وزن مطلق می نامند.
به عنوان مثال به حل مسئله ذکر شده می پردازیم،در اینجا ماشین ها را از
نظرامنیت مقایسه میکنیم فرض کنید ترجیح Aبر  Bرا بین مساوی کمی
مطلوبتر با مقدار عددی  2در نظر بگیریم و بینAو  Cرابطه مطلوبیت
خیلی قوی و کامال مطلوبتر با مقدار عددی  8باشد و رابطه ای بین Bو C
نیز با مقدار عددی  6در نظر گرفته شود در
این صورت می توان جدولی را به صورت زیر
تشکیل داد که در آن قطر اصلی آن جدول
مقداری برابر  1را به خود اختصاص می دهد
(مطلوبیت هر عنصر با خودش برابر  1است).
برای محاسبه وزن هر گزینه از ماتریس
مقایسه زوجی چندین روش وجود دارد مانند روش حد اقل مربعات معمولی،
روش حداقل مربعات لگاریتمی  ،روش بردار ویژه و روش تقریبی که در اینجا
مثال را به روش تقریبی حل می کنیم برای این کار  3مرحله وجود دارد:
 .1مقادیر هر ستون را با هم جمع کنیم .
 .2هر عنصر ماتریس مقایسه زوجی را به جمع ستون خودش تقسیم می
کنیم(ماتریس نرمال می شود).
 .3میانگین هر سطر از ماتریس نرمال شده را محاسبه می کنیم(.تخمینی
از وزن ها)
بنابر این مطلوبیت هر یک از سه ماشین AوBو Cبه صورت
( )0/341,0/.593/066خواهد بود
به همین روال وزن ها را برای سایر معیار ها(عمر  ،سرعت  ،کاربری ساده)
نیز محاسبه میکنیم:
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در نهایت ماتریسی به صورت زیر بر حسب معیار ها خواهیم داشت

حال باید وزن معیار ها را نیز نسبت به هم در یک ماتریس زوجی محاسبه
کنیم

طبق روش قبل وزن هر معیار را محاسبه میکنیم و مقدار های زیربرای هر
یک از معیار ها بدست خواهد آمد:

بنابر این معیار کاربری ساده تر دارای وزن بیشتری نسبت به سایر معیار ها
دارد.
از آنجا که وزن معیار ها بیان کننده اهمیت آنها در تعیین هدف است و وزن
هر گزینه نسبت به معیار ها سهم آن گزینه در معیار است بنابر این با صرب
وزن هر معیار در وزن هر گزینه می توان وزن نهایی را محاسبه کرد.
همانطور که مشاهده میشود ماشین  Bدارای وزن نهایی بیشتر است بنابر
این دارای مطلوبیت بیشتری نیز نسبت به سایر گزینه ها دارد (.محاسبات
پایین صفحه)
نرم افزار :EXPERT CHOICE
نرم افزار  ECجهت تحلیل مسایل تصمیم گیری چند معیاره با استفاده
از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی طراحی شده است که عالوه بر
امکان طراحی نمودار سلسله مراتبی ( )Hierarchyتصمیم گیری و
طراحی سواالت تعیین توجیهات و اولویت ها و محاسبه وزن نهایی  ،قابلیت
تحلیل حساسیت تصمیم گیری نسبت به تغییرات در پارامتر های مسئله و
همچنین نمایش نتایج به صورت نمودار و گرافها را دارا است.جهت دریافت
این نرم افزار می توانید به آدرس  www.expertchoice.comمراجعه
کنید.
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نتیجه:
فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامع ترین سیستم ها برای تصمیم
گیری با معیار های چند گانه است که با تجزیه و تحلیل مسائل پیچیده آنها
را به شکلی ساده تبدیل کرده و به حل آن می پردازد.
این تکنیک قابلیت فرموله کردن مسئله و همچنین امکان در نظر گرفتن
معیار های کمی و کیفی با یکدیگر را دارا می باشد ،و این امکان را فراهم می
کند تا بتوان بر روی معیار ها و زیر معیار ها تحلیل حساسیت انجام گیرد.
همچنین  AHPقابلیت تلفیق شدن با برنامه ریزی خطی  ،عدد صحیح و
برنامه ریزی آرمانی را دارد بنابراین ،این روش طیف بزرگی از مسایل تصمیم
گیری را شامل می شود.به عنوان مثال در بسیاری از موارد در نرم افزار GIS
برای پیدا کردن بهترین انتخاب از روش  AHPاستفاده می شود .برای مکان
یابی بهینه تجهیزات در معادن از همکاری هماهنگ  GISو  AHPبهره
گرفت .و یا برای تعیین مسیر حرکت ماشین های حمل مواد در صورت در
اختیار داشتن چند مسیر قابل استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی می توان
استفاده کرد .
يكي از پارامترهاي اصلي در مهندسي معدن تعيين عمر معدن مي باشد ولي
عوامل متعددي وجود دارند كه مي توانند باعث بسته شدن معدن پيش از
زمان تعيين شده ،گردند كه از جمله اين عوامل مي توانبه مسايل محيط
زيستي ،مسايل ايمني و بهداشت ،جامعه ،قوانين و سياستهاي دولتي ،زمين
شناسي و مسايل تكنيكي اشاره نمود ضريب بستن معدن با استفاده ازتحليل
سلسله مراتبي  AHPتوسط نرم افزار  Expert Choiceرا به راحتی می
توان محاسبه نمود که از دقت باالیی نیز برخوردار است و از ضرر و زیان های
ناشی از بسته شدن پیش از موعد معدن جلوگیری کرد.
منابع:
Foran , E.H,(1985),”Decision Support for Executive De”cision Markers
Information stategy:the Executive’s journal,summer
1985 p.4-14
Sung Bong and Kihan and Dong Sun and Joo Hyun,
Development of the feasibility model for adding new
railroad station using AHP technique, Journal of the
eastern asia society for transportation studies , volume6 , 2005
زبردست ،اسفنديار؛ كاربرد فرايند تحليل سلسله مراتبي در برنامه ريزي
شهري و منطقه اي ،نشريه علمي پژوهشي هنرهاي زيبا ،شماره ، 10
1380
دكتر سيد حسن قدسي پور “ ،فرآيند سلسله تحليل مراتبي ”  ،انتشارات
دانشگاه اميركبير1379 ،

ارائهشيوهايبمنظورموازنه
جرممدارهايپيچيدهتکجزئيباعنوان

حميد خوشدست ،دانشجوي کارشناسي ارشد فرآوري مواد معدني ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان
عباس سام ،عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،بخش مهندسي معدن
معادالتي که طي فرايند موازنه جرم براي تعيين نرخهاي جريان و تصحيح داده ها نوشته مي شوند بايد با
روشهاي سعي و خطا حل شوند .با پيچيده شدن مدارهاي فرآوري ،تعداد متغيرهايي که بايد با اين روشها
محاسبه شوند زياد شده و در نتيجه حجم محاسبات بطور تصاعدي افزايش مي يابد؛ گرچه با معرفي نرم
افزارهاي ويژه اي چنين مشکالتي بسيار آسان شده اما بدليل قيمت بسيار باال چندان مورد استقبال صنايع
کوچک يا کم درآمدي همچون زغال واقع نشده اند .در همين راستا ،جهت موازنه جرم مدارهاي پيچيده تک
جزئي روشي با عنوان «بلوکهاي متوالي» ارائه شد که براساس آن هر يک از واحدهاي اصلي فرآوري به يک
جعبه سياه يا بلوک تشبيه مي شود .با در کنار هم قرار دادن اين بلوکها چيدمان جديدي براي کارخانه شکل
مي گيرد که مي توان موازنه را بنحوي سازمان يافته در حداقل زمان انجام داد .با بهره گيري از اين روش
کارخانه زغالشويي زرند کرمان تنها طي يک ماه بطور کامل موازنه شد.
کلمات کليدي :موازنه جرم ،بلوکهاي متوالي ،تک جزئي ،زغال

 -1مقدمه
در کارخانه هاي فرآوري مواد معدني ،کنترل عمليات فرآوري جهت
دستيابي به شرايط عملياتي بهتر ،بهبود وضعيت کارخانه و ارتقاء سطح
بهره وري ،تنها از طريق ارزيابي عملکرد دستگاه ها و آگاهي از نحوه توزيع
مواد در قسمت هاي مختلف مدار امکان پذير است .بدين منظور ،در ابتدا
از بعضي از جريانهاي مدار اطالعاتي نظير عيار فلز يا کاني باارزش يا بي
ارزش ،درصد جامد ،توزيع دانه بندي و غيره جمع آوري شده و سپس بر
روي اين داده ها يکسري محاسبات انجام مي گيرد تا:
پارامترهاي مربوط به جريانهاي نمونه برداري نشده محاسبه شوند،
پارامترهاي اندازه گيري شده که داراي خطا هستند تصحيح شوند ،و
نرخ هاي جريان که عمومًا غيرقابل اندازه گيري هستند تخمين زده
شوند.
به اينگونه محاسبات ،که بر پايه قانون بقاي جرم استوارند ،موازنه جرم

گفته مي شود.
عليرغم سادگي مفهوم قانون بقاي جرم ،موازنه جرم در کارخانه هاي
فرآوري اغلب کاري مشکل و وقت گير است .معادالتي که براي تصحيح
داده ها و تعيين نرخ هاي جريان نوشته مي شوند بطور تحليلي قابل حل
نيستند و بايد با روشهاي سعي و خطا حل شوند .با پيچيده شدن مدارهاي
فرآوري ،تعداد متغيرهايي که بايد با روش سعي و خطا محاسبه شوند زياد
شده و در نتيجه حجم محاسبات بطور تصاعدي افزايش پيدا مي کند.
از اوايل دهه  ،70افراد زيادي نظير  Ichiyen ،)1972( Eiegleو Smith
( )1980( Ragot ،)1976( Morrison ،)1973و  Hodouinو
همکارانش ( 1996 ،1993 ،1987 ،1981و  )1997سعي کرده اند روشي
براي موازنه همزمان تمام داده ها در مدارهاي چندجزئي ارائه کنند .در
موازنه چنين مدارهايي ،استفاده از نمادهاي ماتريسي براي بيان معادالت
بقاي جرم ،بسيار مفيد است .براي استفاده از نمادهاي ماتريسي ،قبل از
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هر چيز الزم است قسمتهايي از مدار فرآوري را که مي خواهيم پيرامون
آن موازنه جرم انجام دهيم ،در قالب شبکه بيان کنيم .با تنظيم شبکه
هاي مربوط به هر جزء ،در نهايت موازنه با استفاده از قوانين بقاي جرم
موازنه مي شود؛ ولي تاکنون براي موازنه مدارهاي پيچيده تک جزئي راه
حل جامعي ارائه نشده است .دليل عمده اين امر آن است که از شرايط
يک طرح و مدار مطلوب فرآوري ،سادگي در کنار کارا بودن است که اين
شرط براي مدارهاي تک جزئي روندي کاملًا معمول می باشد .اما در برخي
از کارخانه هاي قديمي همچون زغال ،بويژه در کشورهاي در حال توسعه،
بمنظور بهينه سازي و حفظ صنعت بداليل معلوم ،در مواردي پيچيده
شدن مدار اجتناب ناپذير خواهد بود.
گرچه با معرفي نرم افزارهاي قدرتمندي همچون  JKSimMetو
 USIMPACچنين مشکالتي بسيار آسان شده ولي بدليل قيمت بسيار
باال چندان مورد استقبال اين صنايع کوچک يا کم درآمد واقع نشده اند؛
لذا چنين صنايعي ترجيح مي دهند که موازنه در وهله اول بصورت دستي
انجام شده و سپس بر پايه روابط و اطالعات حاصل ،نرم افزاري اختصاصي
با هزينه اي به مراتب کمتر طراحي شود.
در ادامه دستورالعملي با عنوان «بلوکهاي متوالي» ارائه مي شود که توسط
آن مي توان مدارهاي پيچيده تک جزئي را به نحوي سازمان يافته و منظم
و در حداقل زمان ممکن موازنه نمود.
 -2روش تحقيق
مراحل انجام موازنه جرم يک مدار پيچيده تک جزيي عبارت است از:
شناخت و تهيه فلوشيت مدار
تعيين واحدهاي اصلي فرآوري
ساده سازي و حذف جريان هاي غيرضروري
رسم «نمودار بلوکي» و تنظيم «مالحظات»
تعيين روش و انجام نمونه برداري
موازنه کلي کارخانه
موازنه هر بلوک (جعبه سياه)
تعديل خطاها
بمنظور آشنايي با روش فوق ،مدار کارخانه زغالشويي زرند کرمان بررسي
مي شود.
 -1-2شناخت و تهيه فلوشيت مدار
بي شک انجام موازنه جرم مستلزم تسلط کامل بر کليه جريان هاي ورودي
و خروجي تجهيزات و واحدهاي کارخانه مي باشد .تجربه نشان داده است
که شناخت حتي پيچيده ترين مدارها (نه کارايي آنها) حداکثر طي 2
ماه نائل خواهد شد .در شکل  1فلوشيت کارخانه زغالشويي زرند کرمان
نشان داده شده است .طي حدود  30سال از تأسيس اين کارخانه بمنظور
بهينه سازي عمليات آن ،مدار اوليه دستخوش تغييرات متعددي همچون
راه اندازي واحد دايناويرپول ،چند مرحله تغيير چيدمان واحد فلوتاسيون
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و نصب مارپيچ ها شده است؛ بعالوه ،چندين مرحله نرمه گيري از جريان
هاي دانه درشت بر پيچيدگي مدار افزوده است که جهت مطالعه آسانتر
مدار ،در شکل حذف شده اند .اين کارخانه توسط دو خط جداگانه به
نامهاي پابدانا ( )FPو بابنيزو ( )FBخوراک دهي شده و محصول کارخانه
نيز در غالب  3خط کنسانتره ( CH، CPو  ،)CBيک محصول مياني ()M
و نيز دو باطله درشت ( )Tو ريز ( )Tاز کارخانه خارج مي شود.
 -2-2تعيين واحدهاي اصلي فرآوري
منظور از واحدهاي اصلي ،تجهيزاتي مي باشند که تنها عمل فرآوري در
آنها صورت مي گيرد لذا تجهيزاتي همچون سرندها ،کالسيفايرها و غيره در
اين گروه جاي نمي گيرند .با توجه به شکل  1مدار از  5واحد اصلي شامل
واسطه سنگين ( ،)HMجيگ ماشين ( )Jو فلوتاسيون ( )Fکه به ترتيب
فرآوري بخشهاي  +1-25 ،+25و  -1ميليمتر خوراک و دايناويرپول ()D
و مارپيچ ها ( )Sکه به ترتيب فرآوري محصول مياني واحد جيگ و باطله
درشت فلوتاسيون را بر عهده دارند ،تشکيل شده است .بقيه تجهيزات
همچون سرندهاي ارتعاشي ،قوسي و کانالي و يا مخازن و همچنين
جداکننده هاي مغناطيسي بطور مستقيم نقشي ندارند.
 -3-2ساده سازي و حذف جريان هاي غيرضروري
جهت آشنايي با اين مرحله ،واحد جيگ که پيچيده ترين قسمت مدار
است بررسي مي شود .فلوشيت اين بخش در شکل  2نشان داده شده
است .با توجه به شکل ،خوراک در هر خط توسط دو سرند ارتعاشي به
دو بخش  +25و  -25ميليمتر تفکيک مي شود که بخش درشت دانه از
دو خط با يکديگر ادغام شده و به واحد واسطه سنگين ارسال مي گردد.
بخش  -25ميليمتر در ابتدا توسط يک سرند کانالي به دو بخش  +1-25و
 -1ميليمتر تقسيم مي شود که بخش ريزدانه به کالسيفاير و بخش درشت
دانه قبل از ورود به جيگ اوليه وارد يک سرند قوسي يا دوار مي شود .ته
ريز سرند مجددًا وارد کالسيفاير شده و بخش درشت مستقيمًا وارد جيگ
مي شود .سرريز کالسيفاير خوراک فلوتاسيون (خط بابنيزو FF-B :و خط
پابدانا )FF-P :را تشکيل داده و ته ريز آن به خوراک اوليه بازگردانده مي
شود؛ لذا کل اين گردش جرم (کادر  )---را مي توان مطابق شکل  -3الف
بصورت يک گره (براي هر خط) نشان داد .بار در گردش اين بخش (ته ريز
کالسيفاير) را پس از پايداري مدار مي توان به عنوان يک جريان داخلي
تلقي نمود که تأثير آن در خوراک اوليه نهفته مي شود.
کنسانتره هر خط در مداري مشابه پس از چندين مرحله نرمه گيري،
به دو بخش اصلي يعني محصول سانتريفيوژ که مستقيمًا کنسانتره
نهايي کارخانه ( CJ-Pو  )CJ-Bو ته ريز تيکنرهاي که خوراک دوم مدار
فلوتاسيون  FF-P-1و  FF-P-2را تشکيل مي دهد ،تقسيم مي شود .طبيعتًا
نمونه گيري از هر يک از جريانهاي اين بخش و بخشهاي مشابه در مدار
کلي کارخانه مستلزم صرف هزينه و وقت قابل توجهي است درحالي که
در موازنه جريانهاي اصلي کارخانه نقشي ندارند؛ بنابراين هر يک از اين دو

شکل  -1فلوشيت ساده شده مدار فرآوري کارخانه زغالشويي زرند کرمان (اعداد شماره تجهيز مي باشند)
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شکل  -2فلوشيت مدار جيگ
مدار را مي توان مطابق شکل  -3ب به يک گره (کادر  ).....تعبير نمود.
کل واحد جيگ نيز در مرحله اوليه (جهت موازنه کلي کارخانه) مي تواند
به صورت يک جعبه سياه در نظر گرفته شود (شکل  -3ج) که از دو
خوراک ( FJ-Bو  ،)FJ-Pدو کنسانتره ( CJ-Pو  ،)CJ-Bيک باطله و يک
مياني تشکيل شده است.
باطله اين مدار مطابق شکل  ،2پس از يک مرحله نرمه گيري در دو بخش
درشت ( )TJو ريز ( )TTJبه ترتيب به همراه باطله واحد واسطه سنگين
( )THMباطله درشت کارخانه ( )Tو به همراه باطله هاي ريز بخشهاي
ديگر ،باطله ريز کارخانه ( )Tرا تشکيل مي دهد .محصول مياني نيز پس
از يک مرحله نرمه گيري (شکل  )1در دو بخش درشت و ريز به ترتيب
به عنوان خوراک وارد مدار دايناويرپول و باطله ريز ( )TMJوارد باطله ريز
کارخانه مي شوند .لذا اين سرندهاي نرمه گيري را مي توان به عنوان دو
گره (شکل  -3ج) در نظر گرفت.
 -4-2رسم «نمودار بلوکي» و تنظيم «مالحظات»
طبق مراحل فوق ،براي هر واحد اصلي مي توان يک نمودار بلوکي ترسيم
نمود که از کنار هم قرار دادن آنها «نمودار بلوکي» کل کارخانه تشکيل
مي شود که جهت موازنه کلي مدار مورد استفاده قرار خواهد گرفت .در
بخش «مالحظات» نيز نحوه و ترتيب توزيع خوراک به واحدهاي مختلف و
محصوالت هر واحد در محصول نهايي کارخانه (کنسانتره ،مياني و باطله)
به صورت الگوي جريان-گره نمايش داده مي شود .با توجه به اينکه مقادير
پارامترهاي جريانهاي ورودي و خروجي کارخانه معلوم مي باشند لذا مي
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توان پارامترهاي مجهول در هر جريان داخلي را تعيين نمود« .نمودار
بلوکي» و «مالحظات» مدار مورد مطالعه در شکل  4نشان داده شده است.
به عنوان مثال کنسانتره خط بابنيزو ( )CBبه ترتيب الحاق از کنسانتره
اسپيرال ( ،)CSدايناويرپول ( ،)CDفلوتاسيون بابنيزو ( )CF-Bو جيگ
بابنيزو ( )CJ-Bتشکيل شده است.
 -5-2تعيين روش و انجام نمونه برداري
روابط عمومي نمونه برداري عبارتند از
الف -بخشي از جريانها و تمام اجزا:
که  Nmحداقل نمونه الزم Nc ،تعداد اجزاء Ns ،تعداد جريانهاNn ،

تعداد گره ها و  Nrتعداد جريانهاي مرجع (يکي يا همه جريانهاي ورودي)
است .زماني که مدار تنها از يک جزء تشکيل شده باشد اين فرمول برابر
خواهد بود با رابطه آشناي:
که  Fو  Sبه ترتيب تعداد جريانهاي ورودي و گره هاي جداکننده ساده
مي باشند.
ب -تمام جريانها و بخشي از اجزا:

که  κkتعداد CNCها در گره kام است CNC .تعداد
جريانهاي خروجي از هر گره است که شامل کليه اجزاء
باشد.
ج -بخشي از جريانها و بخشي از اجزا:

تمامي روابط فوق براي  Nc≤1صادق مي باشند؛ براي
مدارهاي تک جزئي k ،براي هر گره برابر واحد خواهد
بود.
κ
انتخاب روش مناسب با توجه به زمان و مالحظات مالي
صورت خواهد گرفت .بدليل سادگي ،پيشنهاد مي شود که
در مرحله موازنه کلي کارخانه از رابطه (ب) و در مرحله
موازنه بلوکها از رابطه (الف) استفاده شود.
 -6-2انجام موازنه جرم و تعديل خطاها

شکل  -3مراحل ساده سازي و رسم نمودار بلوکي مدار جيگ

شکل  -4نمودار بلوکي و مالحظات تهيه شده براي کارخانه زغالشويي زرند کرمان
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موازنه به کمک قوانين پايه موازنه جرم يعني تساوي تناژ کل و اجزاء
(عيار ،خاکستر و  )...براي جريانهاي ورودي و خروجي انجام مي شود.
در مرحله اول با موازنه نمودار بلوکي کل کارخانه مي توان مجهوالت
جريانهاي ورودي و خروجي هر بلوک (واحد فرآوري) را تعيين و سپس
هر بلوک موازنه مي شود .با توجه به بخش مالحظات در شکل  ،4مشاهده
مي شود که جريانهاي ورودي يا خروجي هر بلوک بطور مجزا تعيين مي
شوند ،بنابراين مقدار پارامترهاي هر جريان را مي توان از چند مسير
محاسبه نمود؛ به عنوان مثال براي بلوکي با  5جريان ،پارامترهاي هر
جريان را با  4جريان ديگر مي توان بدست آورد .در اين حالت دو مقدار
براي هر پارامتر بدست مي آيد (يکي از بخش مالحظات و ديگري از 4
جريان معلوم) که از هر کدام مي توان براي تعيين پارامترهاي جريانهاي
ديگر استفاده نمود که از مقادير بدست آمده براي هر جريان مي توان
مجددًا مقدار جديدي را براي جريان اول محاسبه نمود؛ بدين ترتيب حلقه
اي از محاسبات حاصل مي شود که طي آن مي توان براي هر پارامتر
 nمقدار بدست آورد؛ لذا تعديل خطاها با داده هاي بيشتر و لذا دقت
مطلوبتري انجام خواهد گرفت .اين حلقه را مي توان توسط يک نرم افزار
صفحه گستر مانند  Excelبراحتي حل نمود.
 -3ارائه نتايج
« -1بلوکهاي متوالي» مي تواند به عنوان روشي مناسب جهت موازنه جرم
مدارهاي پيچيده تک جزئي مورد استفاده قرار گيرد ،چنانچه به کمک آن
موازنه جرم زغال کارخانه زغالشويي زرند کرمان براي اولين بار پس از 30
سال ،تنها طي يک ماه انجام شد.
 -2تناژ واحدهاي واسطه سنگين ،جيگ و فلوتاسيون بترتيب ،48/02
 88/44و  99/28تن بر ساعت و تناژ واحدهاي دايناويرپول و اسپيرال
نيز بترتيب  5/30و  0/18تن بر ساعت بدست آمد که نسبت هر يک به
خوراک ورودي کارخانه ( 220تن بر ساعت) بترتيب ،40/06 ،21/75
 2/40 ،44/97و  0/08درصد است.
 -2موازنه هر واحد فرآوري (بلوک) مستقل از بقيه بوده و با هر تغييري در
مدار تنها بلوک مربوطه تغيير خواهد کرد لذا ،اين روش نسبت به تغييرات
بسيار انعطاف پذير خواهد بود.
 -3از آنجايي که مقادير پارامترهاي مجهول را مي توان از چندين مسير
محاسبه نمود ،تعداد داده ها افزايش يافته و تعديل خطاها با دقت بسيار
مطلوبي حاصل مي شود.
 -4استفاده از اين روش جهت موازنه آب نيز امکانپذير است با اين شرط
که مدار گردش آب بطور مستقل ترسيم شود ،چنانچه در بسياري از
کارخانه ها مدار گردش آب و جامد معمولًا اندکي متفاوت مي باشند.
 -5با توجه به مطالب بند  ،5-2اين روش را مي توان براي مدارهاي
چندجزئي نيز بکار برد.
 -4مراجع
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 -1بنيسي ،صمد و ياراحمدي ،محمود ،موازنه جرم مدارهاي فرآوري مواد
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مروريبر

احسان نصرت ،كارشناس ارشد مهندسي اكتشاف نفت

لرزهنگاري همواره به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي شناخت ساختارهاي درونی زمين ،در بحث اكتشافات هيدروكربوري مطرح بوده است.
عالوه بر اين با گسترش استفاده از لرزهنگاري سهبعدي ،تعيين خصوصيات و پارامترهاي مخزن از روي اطالعات لرزهنگاري سهبعدي
گسترش چشمگيري يافته است .همچنين امروزه از لرزهنگاري به عنوان يك ابزار كاربردي در پايش تغييرات مخزن در اثر فرآيند توليد
يا ازدياد برداشت ياد ميشود .اما عالوه بر روشهاي رايج لرزهنگاري سطحي ،امروزه لرزهنگاري منفعل به عنوان يك ابزار پايش بيدرنگ
( )Real Timeمخزن در حين فرآيندهاي ازدياد برداشت ،به خصوص شكست هيدروليكي شناخته ميشود .در اين روش با قرار دادن
سنسورهاي بسيار حساس لرزهاي روي سطح زمين يا نصب اين سنسورها در درون چاه به صورت دائم ،ميتوان امواج لرزهاي ايجاد
شده در مخزن ،در اثر ايجاد درزههاي جديد ،يا باز شدن درزههاي قديمي در اثر فرآيند توليد يا ازدياد برداشت را شناسايي نمود .به
كمك اين روش ميتوان مسير درزههاي ايجاد شده را بهتر شناسايي كرد تا با طراحي بهتر عمليات ازدياد برداشت از رسيدن سيال
تزريقي به چاه توليد جلوگيري نمود .عالوه بر اين به كمك اين روش ميتوان تغييرات ژئومكانيكي ايجاد شده در مخزن در اثر توليد يا
تزريق سيال به درون سنگ مخزن را بهتر شناسايي نمود .در اين مطالعه مرور جامعي به روشهاي مختلف لرزهنگاري منفعل و مزايا و
معايب آنها انجام خواهد شد.
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 -1مقدمه
لرزه نگاري ،همواره يكي از ابزارهاي اصلي شناسايي و بررسي خواص مخزن
بوده است .اين ابزار در ابتدا تنها در اكتشاف منابع هيدروكربوري نقش
داشت ،اما امروزه با گسترش استفاده از لرزهنگاري سه بعدي ،لرزه نگاري
به يكي از قدرتمند ترين روشهاي شناسايي تغييرات مخزن در اثر فرايند
توليد و پايش روشهاي ازدياد برداشت تبديل شده است .عالوه بر لرزهنگاري
سطحي معمول ،مثل لرزهنگاري دو بعدي و سهبعدي روشهاي ديگر لرزهاي
نيز در اكتشاف و كنترل تغييرات مخازن هيدروكروبري كاربرد دارند .يكي
از اين روشها ،روش لرزهنگاري انفعالي يا لرزهنگاري ميكرو است .بر خالف
لرزهنگاري رايج سطحي در اين روشها عمدتًا از چشمه توليد امواج لرزهاي
استفاده نميشود و در عوض ،امواج حاصل از تغييرات ژئومكانيكي سنگ
مخزن در حين فرآيند توليد و ازدياد برداشت ثبت ميشوند و مورد پردازش
قرار ميگيرند( .ويلسون و همكاران  )2004 ،اين روش هم بصورت سطحي
و هم به صورت درونچاهي قابل استفاده است .در اين قسمت مروري كلي
بر تواناييها ،كاربردها ،محدوديتها و نحوة اجراي اين روش با تأكيد بيشتر
بر كاربرد آن در پايش فعاليتهاي ازدياد برداشت انجام خواهد شد.
-1-1تاريخچه
روش لرزهنگاري انفعالي  ،ابتدا به صورت سطحي به كار گرفته شد .اين روش
شبيه به لرزهنگاري متداول در ثبت زمين لرزههاي مختلف است .در اين روش
گيرندههاي امواج لرزهاي در سطح زمين قرار ميگيرند .اين روش از اواخر
دهه  60ميالدي در صنعت نفت ،با اهداف اكتشافي مورد استفاده محدود
قرار گرفته است (مكسول و اوربانسيك  .)2002،با كاهش ذخاير نفتي و
اهميت يافتن فرآيندهاي ازدياد برداشت و پايش اين فرايندها ،دردهه  80و
 90ميالدي اين روش به عنوان يكي از روشهاي پايش تغييرات مخزن مورد
توجه قرار گرفت .اما به دليل تأثير بسيار زياد اليه هوازده سطحي و نوفههاي
سطحي بر امواج لرزهاي حاصل از تغييرات مخزن ،روشهاي سطحي دقت
پاييني داشته و در همه جا قابل كاربرد نبودند(هاتمن و كورتيس .)2001،

شكل  .1-1تقسيم بندي روشهاي لرزهنگاري انفعالي
با گسترش ابزار درونچاهي لرزه نگاري انفعالي ،قابليت ثبت فعاليتهاي
لرزهاي ضعيفتر فراهم شد و كاربرد روشهاي لرزهنگاري انفعالي در پايش
تغييرات مخزن گسترش يافت .امروزه با طراحي و توسعه سنسورهاي دائمي
لرزه نگاري انفعالي درونچاهي امكان پايش لحظه به لحظه تغييرات مخزن
فراهم شده است .اين حسگرها در درون چاه و در تماس با لوله جداري
به طور ثابت قرار ميگيرند و در طول عمر خود قابليت ارسال بيدرنگ
اطالعات از تغييرات مخزن در اثر توليد يا ازدياد برداشت را دارا ميباشند.
 -2-1كاربردها در علوم ديگر
يكي از قديميترين كاربردهاي لرزهنگاري انفعالي مربوط به مهندسي معدن
و استخراج معادن زير زميني ميباشد .در اين گونه معادن از اين سنسورها در
تونلهاي زير زميني جهت بررسي تغييرات ميدان تنش اطراف تونل استفاده
ميشود .اين عمل جهت بررسي ايمني تونلها ،قبل از ورود كارگران صورت
ميگيرد .عالوه بر اين ،اين روش در مهندسي مكانيك سنگ و در عملياتهاي
ژئو مكانيكي كاربرد چشمگيري دارد .دراين مباحث ،از سنسورهاي دائمي
لرزهنگاري انفعالي به عنوان درجههاي سنجش تغيير تنش و ايجاد درزه در
پي سدها ،تونلها و حفريات زيرزميني استفاده ميشود.

شكل  .2-1مثالي از نحوه قرارگيري گيرندههاي لرزهنگاري انفعالي و مراكز
فعاليتهاي لرزهاي شناحته شده در آن(مارتاكيس و همكاران.)2001 ،
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 -3-1دستهبندي روشهاي لرزه نگاري انفعالي
همانگونه كه در بخش قبل نيز ذكر شد ،لرزه نگاري انفعالي به روشي از
لرزهنگاري اطالق ميشود كه در آن از چشمه توليد امواج لرزهاي استفاده
نميشود و امواج حاصل از تغييرات صورت گرفته در مخزن طي فرآيند
توليد و ازدياد برداشت ثبت ميشود .دستهبندي اين روشها در شكل 1-1
قابل مشاهده است.
 -1-3-1لرزهنگاري انفعالي سطحي
در اين روش سنسورهاي ثبت امواج لرزهاي كه نسبت به سرعت امواج فشاري
و سرعت امواج برشي حساس ميباشند در سطح زمين قرار ميگيرند .اين
روش دقيقًا مشابه با تكنيك به كار رفته جهت ثبت زمينلرزها ميباشد،
با اين تفاوت كه گيرندهها در منطقه كوچكي قرار ميگيرند و آرايش آنها
نسبت به آرايش گيرندههاي به كار رفته در ثبت زمين لرزهها متفاوت است.
در اين روش برخالف روش لرزهنگاري رايج ،گيرندهها به صورت منفرد به
كار ميروند .روش لرزهنگاري انفعالي سطحي قديميترين روش لرزهنگاري
انفعالي است و امروزه بيشتر با هدف شناسايي شبكة گسلهاي منطقه به كار
ميرود (مارتاكيس و همكاران .)2006،اين روش در مناطقي كه دسترسي
به آنها دشوار است به راحتي امكان پذير نيست .به عالوه با توجه به زياد
شدن فاصله بين چشمه امواج تا گيرنده ما و تأثير اليه هوازده سطحي ،در
اين روش امكان ثبت فعاليتهاي لرزهاي ضعيف وجود ندارد .به عالوه با
توجه به داليل فوقالذكر اين روش تنها در مناطقي كه از نظر فعاليتهاي
لرزهاي فعال هستند .قابل كاربرد است .اين روش امروزه كمتر در فرآيندهاي
پايش فعاليتهاي ازدياد برداشت به كار ميروند .در شكل  2-1نحوه قرار
گيري گيرنده و فعاليتهاي لرزهاي و گسلهاي شناسايي شده منطقه قابل
مشاهده است.
 -2-3-1لرزهنگاري انفعالي درون چاهي
در اين دسته روشها ،سنسورهاي ثبت امواج لرزهاي دردرون چاه قرار
ميگيرد .اين حالت سبب ميشود تا با كاهش فاصله بين مركز فعاليت
لرزهاي تا گيرنده و حذف الي ه سطحي هوازده دقت تفكيك فعاليتهاي
لرزهاي به شدت افزايش يافته و قابليت ثبت فعاليتهاي ضعيف لرزهاي نيز
افزايش خواهد يافت .با توجه به اينكه فعاليت هاي لرزهاي ،در ارتباط با
توليد مخازن و يا فعاليتهاي ازدياد برداشت ،عمومًا سبب القاي فعاليتهاي
لرزهاي خفيفي در منطقه ميشوند ،لذا استفاده از اين روش سبب افزايش
قابليت كاربرد لرزهنگاري انفعالي در پايش مخازن هيدروكربوري خواهد شد.
روشهاي لرزهنگاري انفعالي درون چاهي به دو صورت انجام ميشوند:
 -1-2-3-1لرزه نگاري انفعالي درون چاهي با سنسورهاي موقت
در اين روش ،سنسورهاي ثبت امواج لرزهاي القايي ،بر روي ابزاري شبيه به
ابزار نمودارگيري كابلي رايج نصب شدهاند .اين ابزار به درون چاهي نزديك
به چاه مورد نظر (چاه توليد يا تزريق) رانده ميشود و در حين فعاليت در
چاههاي توليد و تزريق با ثبت امواج ساطع شده از اين چاهها سبب پايش
فعاليتهاي در حال اجرا ميشود .عيب اصلي اين روش نياز به داشتن
چاهي جهت راندن ابزار پايش است .به دليل نياز به چاه پايش اين روش
هزينه نسبتًا بااليي دارد و انجام آن به امكان سنجي دقيقي از نظر اقتصادي
نياز دارد .در شكل  3-1نمايي كلي از يكي از ابزارهاي لرزهنگاري انفعالي با
سنسورهاي موقت را نشان ميدهد .عالوه بر اين از اين وسيله عمومًا در زمان
محدودي استفاده ميشود و معمولًا پايش لحظه به لحظه فعاليت ازدياد

شكل  .3-1ابزار لرزه نگاري انفعالي درون چاهي با سنسورهاي
موقت اين ابزار  vetco Gray lokنام دارد.
برداشت با اين وسيله انجام نميشود.
 -2-2-3-1لرزهنگاري انفعالي درون چاهي با سنسورهاي دائمي
اين روش جديدترين و پركاربردترين روش لرزهنگاري درون چاهي بوده و
در ميادين نفتي پيشرفته و چاههاي هوشمند مورد استفاده قرار ميگيرد.
در اين روش سنسورهاي ثبت امواج لرزهاي ناشي از تغييرات مخزن ،در
درون چاه به صورت دائم نصب ميشوند .اين سنسورها قابليت نصب در
چاه توليد و تزريق را نيز دارا بوده و درحين توليد يا تزريق به صورت لحظه
به لحظه اطالعات لرزهاي را دريافت و ثبت مينمايد .در صورت استفاده از
نرمافزارهاي پردازش  ،Real timeامكان بررسي وضعيت پاسخ مخزن به
عمليات توليد با ازدياد برداشت؛ به صورت لحظه به لحظه وجود خواهد
داشت .اين امكان سبب ميشود تا ادامه عمليات توليد با ازدياد برداشت به
نحو بهتري هدايت شود و بازدهي عمليات بهبود يابد .بعالوه ,اين روش به
دليل عدم نياز به چاههاي پايش نسبت به روش قبل هزينه كمتري دارد.
به عالوه در طول عمر ميدان ،اطالعات دريافتي از آن قابل استفاده است.
همچنين اين روش سبب بدست آمدن اطالعاتي از برخي پارامترهاي مهم از
نظر توليد ميشود .نكته مهم در اين روش دقت به نصب سنسورها در چاه
ميباشد .اين سنسورها در درون فضاي آنالوس قرار گرفته و به ديواره لوله
جداري چاه ميچسبند .به عالوه بايد توجه داشت اين سنسورها نبايد به
لوله مغزي داخل چاه پچسبد (ماكسول و اورباينك ،)2002،چرا كه به دليل
وجود ارتعاشات زياد در لوله مغزي چاه در حين توليد ،ميزان نوفهها روي
لرزه نگاشتهاي دريافتي تأثير گذاشته و سبب ميشود تا سيگنالهاي اصلي،
به دليل سطح نوفه باال شناسايي نشوند(شكل .)4-1
به منظور قرار گيري صحيح سنسورهاي لرزهنگاري انفعالي ،از رينگهاي
 Cشكل به عنوان ابزار تمركز دهنده و جدا كننده سنسور از لوله مغزي
استفاده ميشود .شمايي از اين نوع جدا كنندهها كه به معروف هستند
درشكل  5-1قابل مشاهده است .در ادامه ،تمركز بيشتري بر اين روش انجام
لرزهنگاري انفعالي خواهد شد.
 -2كاربرد روش لرزهنگاري انفعالي در پايش مخزن
 -1-2پارامترهاي قابل شناسايي در لرزهنگاري انفعالي
پارامتر اصلي ثبت شده در لرزه نگاري انفعالي ،زمان ورود موج به گيرندهها
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شكل  .4-1مقايسه دو نمونه لرزه نگاشت حاصل از لرزه نگاري
انفعالي در شكل( )aسنسور به درستي از لوله مغزي فاصله
پيدا نكرده است و سطح نوفه ثبت شده باالست .در شكل()b
سنسورها به درستي از لوله مغزي جدا شدهاند و به Casing
چسبيدهاند (ويلسون و همكاران.)2004 ،

شكل  .5-1برش عرضي يك نوع از ابزارهاي جديد جدا كننده
سنسورهاي لرزه نگاري انفعالي از لوله متري (ويلسون و
همكاران.)2004،
ميباشد .بر اساس نوع گيرنده معمولًا زمان رسيدن امواج فشاري و برشي
به گيرنده قابل شناسايي ميباشد .با ساخت مدل سرعت توسط روشهاي
پردازشي يا با استفاده از نمودارهاي چاه ،ميتوان با داشتن زمان رسيدن
موج از محل چشمه به گيرنده ،محل چشمه را تعيين نمود .عمدهترين
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داليل ايجاد امواج لرزهاي القايي در مخزن كه در لرزهنگاري انفعالي قابل
شناسايي هستند عبارتند از:
 -1-1-2درزهها
حركت درزههاي موجود در مخازن شكافدار و يا ايجاد شكافهاي جديد
در فرآيندهايي نظير شكست هيدروليكي و يا ايجاد درزه در اثر توليد از
مخزن و نشست مخزن ،عمدهترين منبع توليد امواج لرزهاي در مخازن
هيدروكربوري شناخته ميشوند .عالوه بر اين ،تغييرات ميدان تنش زمين
در اثر تغيير فشار ميدان در طي فرآيند توليد سبب حركت درزههاي قبلي
يا ايجاد درزههاي جديد ميشود و ايجاد اين درزهها سبب ايجاد پالسهاي
لرزهاي قابل شناسايي در ميدان ميشود.
 -2-1-2حركت گسلها
حركت گسلهاي فعال در ميدان سبب ايجاد پالس لرزهاي هر چند خفيف
ميشود .لرزهنگاري انفعالي سبب شناسايي گسلهاي فعال در ميدان و تعيين
محل دقيق آنها خواهد شد و از بروز خطرات ناشي از فعاليت اين گسلها در
حين حفاري جلوگيري به عمل ميآورد.
 -3-1-2شكست لوله جداري
اين روش سبب ميشود تا فرو نشست چاه و شكست لوله جداري در چاه
شناسايي شود .اين گونه شكستها كه عمدتًا با شكست برشي و تغيير
درتنش روباره همراه است ،سبب ايجاد امواج لرزهاي در اطراف چاه ميشوند.
اين اطالعات سبب بهبود بيشتر بهرهبرداري از چاه و جلوگيري از خطرات
ناشي از مچالهشدن لولهجداري ميشود.
 -4-1-2تغيير فشار ناشي از تزريق و توليد
تغيير فشار ايجاد شده ناشي از تزريق آب ،گاز يا دي اكسيد كربن سبب
ايجاد درزه و شكاف ،به خصوص در محل جبهه ی تزريق ميشود .در صورت
شناسايي محل دقيق اين درزههاي ايجاد شده ،به صورت لحظه به لحظه،
امكان پايش چگونگي حركت و جابجايي جبهه سياالت تزريقي وجود دارد.
 -5-1-2افت فشار ناشي از توليد و فرو نشست مخزن
دراثر توليد از مخزن و افت فشار منفذي درون مخزن ،فشردگي مخزن
افزايش يافته و رسوبات باالي مخزن نشست خواهند كرد .در اثر اين افت
فشار و نشست ،درزههاي جديدي ايجادشده و درزههاي قديميتر جابجا
ميشوند .اين تحركات سبب القاء امواج لرزهاي در ميدان شده و در صورت
جانمايي محل اين درزهها ،با لرزهنگاري انفعالي ،ميتوان مناطقي را كه
بيشترين افت فشار را دارند مشخص كرده و محل مناسب براي حفر
چاههايي جديد تزريق را بهتر شناسايي نمود.
 -2-2روشهاي ازدياد برداشت قابل شناسايي با لرزهنگاري انفعالي
در بين روشهاي مختلف  ،EORتعدادي از روشها توسط روش لرزهنگاري
انفعالي قابل شناسايي ميباشند .در اين قسمت بيشتر لرزهنگاري انفعالي
درون چاهي مد نظر ميباشد ،چرا كه روشهاي درون چاهي تمامي روشهاي
قابل شناسايي با لرزهنگاري انفعالي سطحي را پوشش ميدهند .اين روشها
به شرح زير ميباشند.
 -1-2-2شكست هيدروليكي
در حين انگيزش چاههاي نفت توسط روش شكست هيدروليكي كه عمدتًا
در مخازن با نفوذ پذيري پايين انجام ميشود ،فعاليتهاي لرزهاي خفيفي
در اثر ايجاد درزههاي جديد و يا باز شدن يا حركت درزههاي قديمي در
ميان القاء ميشود (ماكسول و اوربانسيك .)2002،توسط روش پايش لحظه
به لحظه عمليات شكست هيدروليكي ميتوان محل باز شدن درزه جديد يا

فعاليت درزههاي قديمي را در مخزن مشخص نمود (شكل .)6-1

شكل  .6-1نمايي شماتيك از محل گسترش درزهها در فرآيند
شكست هيدروليكي در اطراف چاه كه توسط روش پايش لرزه
نگاري انفعالي ثبت شده است.

تا ميزان توليد چاههاي مختلف بسيار متفاوت شده و جانمايي چاههاي
جديد در ميدان بسيار دشوار شود .لذا به منظور جانمايي بهينه چاهها بهتر
آن است كه هر نوع عمليات انگيزش چاهها مانيتور شود .به طور خالصه
كاربردهاي روش لرزهنگاري انفعالي در پايش شكست هيدروليكي به صورت
زير خالصه ميگردد:
 .1قابليت انجام يك تخمين قوي درباره هندسه درزهها و پيچيدگي آنها
 .2بهبود انجام عمليات شكست هيدروليكي با پايش لحظه به لحظه
 .3كاليبره كردن مدلهاي عددي رشد درزهها در حين شكست هيدروليكي
كمي روشهاي مختلف ايجاد شكاف در مخزن
 .4مقايسه ّ
 .5بهينه سازي طراحي شكافها
 .6بهبود ارزيابي الگوهاي تخليه مخزن
 .7بيشينه كردن NPVچاهها.
 -2-2-2بهبود لرزهنگاري چهاربعدي
استفاده از لرزهنگاري انفعالي سبب ميشود تا در فواصل عملياتهاي مختلف
لرزهنگاري چهاربعدي اطالعات بيشتري از ميدان به دست آيد .اين مسئله
سبب ميشود تا زمان انجام عمليات لرزهاي سطحي مانيتور ،بهتر تعيين
شود .به عالوه وجود اطالعات در بين عملياتهاي مختلف چهاربعدي ،سبب
ميشود تا انطباق عملياتهاي چهاربعدي مانيتور و مبنا راحتتر انجام شود.
شكل  8-1چگونگي تأثير لرزهنگاري انفعالي را به بهبود عمليات لرزهنگاري
چهار بعدي نشان ميدهد (ويلسون و همكاران.)2004،

شكل  .7-1نقشه محل گسترش درزههاي جديد در يك مخزن
شكافدار كه مسيرهاي جديد جريان ايجاد شده را نشاندهد .اين
تصوير توسط روشهاي پايش لرزهنگاري انفعالي ثبت شده است.
به كمك اين روش ،عالوه بر محل تشكيل درزههاي جديد ،ميتوان زمان
تشكيل اين درزهها رانيز مشخص نمود .عالوه بر اين پارامترهايي نظير
جهت ،طول و بازشدگي درزهها نيز توسط اين روش قابل شناسايي است.
پايش لحظه به لحظه عمليات انگيزش به كمك اين روش سبب ميشود
تا مهندسين در هر لحظه بتوانند در مورد عمليات تصميم گرفته و نتايج
حاصل از عمليات را مد نظر قرار دهند .نتيجه اين وضعيت طراحي عمليات
بهينه و انتخاب بهتر وسايل مورد نياز در تكميل چاه ميباشد.
يكي از مسائل مهم در زمينه شكست هيدروليكي ،پيچيدگيهاي موجود
در زمينهتأثير درزههاي ايجاد شده بر درزههاي قديميتر مخزن ميباشد .در
اينگونه موارد معمولًا به جاي ايجاد درزه جديد ،عمليات انگيزش بر درزههاي
قديميتر اثر كرده و سبب بازشدگي آنها در جهت خاصي ميشود (شكل
 .)7-1شكل 7-1نتايج شكست هيدروليكي را در يك مخزن شكافدار در
تگزاس نشان ميدهد (ماكسول و اوربانسيس )2002،همانگونه كه مشخص
است مسيرهاي جريان با جهت NE-SWو SE-NWدر مخزن ايجاد شده
است .اينگونه تأثيرات در صورتي كه توسط روشهاي پايش به درستي
شناسايي نشوند به دليل ايجاد ناهمسانگردي در مخزن ،سبب ميشوند

شكل  ..8-1چگونگي تاثير عمليات لرزهنگاري انفعالي را به
بهبود عمليات لرزهنگاري چهاربعدي.
 -3-2-2تزريق سياالت آب ،گاز و CO2
به كمك روشهاي لرزهنگاري انفعالي ميتوان محل جبهه سيال تزريقي را
در مخزن و چگونگي تحرك آنرا به صورت لحظه به لحظه مورد بررسي قرار
داد .تغييرات فشار ناشي از جابجايي سياالت سبب تأثير بر درزههاي موجود
در مخزن و القاء امواج لرزهاي در مخزن ميشود .با تعيين محل اينگونه
تحريكات ميتوان محل جبهه تزريق سيال درميدان را تعيين نمود و مسير
زبانهاي سياالت تزريقي را مشخص نمود .يكي از بهترين نمونههاي اين
مطالعه در كنتاكي آمريكا انجام شده است .به عالوه اين نوع پايش مخزن
سبب به روزرساني و كاليبره شدن شبيه ساز مخزن ميشود.
 -4-2-2پايش تغييرات فشار مخزن در اثر تزريق و توليد
به كمك پايش مخزن با روشهاي لرزهنگاري انفعالي ،مي توان القائات لرزهاي
ايجاد شده در اثر تغيير فشار را در ميدان ثبت نمود .دراثر تزريق يا توليد
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و تغيير فشار ناشي از آن ،در شكستگيها و درزههاي موجود درميدان
جابجايي روي می دهد كه سبب توليد امواج لرزهاي درميدان ميشود .با
ثبت اين فعاليتهاي لرزهاي ،به صورت لحظه به لحظه و تعيين محل آنها در
حين فرآيند تزريق ،ميتوان مناطقي را كه در اثر تزريق گاز در آنها افزايش
فشار رخ داده است شناسايي نمود .عالوه بر اين با همين فرآيند ميتوان
مناطقي را كه دراثر توليد دچار افت فشار شدهاند ،شناسايي نمود و محل
چاههاي تزريق را جهت جبران افت فشار مشخص نمود.
 -5-2-2بررسي تغييرات ميدان تنش و نشست در مخزن
در اثر تخليه مخزن از سياالت ،مخزن دچار نشست خواهد شد .اين نشست
توسط روشهاي لرزهاي انفعالي قابل شناسايي است .اين پديده از نظر بررسي
شكستگيهاي احتمالي رخ داده در پوش سنگ مخزن ،بسيار حائز اهميت
ميباشد.
 -6-2-2پايش روشهاي حرارتي
در طي فرآيندهاي حرارتي نظير احتراق درجا و تزريق بخار كه عمدتًا در
ميادين نفت سنگين به كار ميروند ،احتمال ايجاد درزه و شكاف در ميدان
در اثر تغييرات حرارتي وجود دارد .اين گونه فعاليتها سبب القاء امواج
لرزهاي در ميدان خواهد شد كه ممكن است توسط روشهاي لرزهنگاري
انفعالي قابل ثبت باشند .البته اين روش نياز به مطالعه بيشتر دارد و هنوز
جبنه كاربردي پيدانكرده است.
 -7-2-2شناسايي شكست لوله جداري چاه
در اثر نشست ديواره چاه ،ممكن است در لولة جداري شكست ايجاد شود.
دراثر اين شكست يك سري امواج لرزهاي در ميدان القاء ميشود كه محل
وقوع آنها درديواره چاه خواهد بود .شكل  9-1ميزان فعاليتهاي لرزهاي را
در ديواره يك چاه نشان ميدهد .درمناطقي كه مقدار اين فعاليتها زياد
ميشود ،احتمال شكست سازند وجود دارد.
 -8-2-2تزريق مواد زائد در ميادين
از روش لرزهنگاري انفعالي ميتوان با هدف بررسي نشت مواد دفعي كه
درمخازن قديمي تزريق ميشوند ،استفاده كرد .به عالوه اين روش باعث
ميشود تا با جلوگيري از تزريق بيشتر از حد ،از شكستگي در پوش سنگ
جلوگيري شود.
 -3-2كاربردهاي اصلي اطالعات حاصل از پايش به روش لرزهنگاري

شكل  .9-1ميزان فعاليتهاي لرزهاي القايي درديواره
چاه .مناطق با فعاليت باال نشان دهنده شكستهاي
احتمالي درلوله جداري و ديواره چاه است.
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انفعالي
به طور خالصه ميتوان گفت يك مجموعه با كيفيت از دادههاي لرزهنگاري
انفعالي ميتواند در موارد زير به كار رود:
 -1شناسايي ساختارهاي شكستگي ميدان كه همانند مسير جريان عمل
كرده و ممكن است سبب زبانهاي شدن سياالت شوند.
 -2شناسايي گسلهايي كه ممكن است مسير جريان را ببندند با توجه به
تغييرات فشار در دو سوي گسل.
 -3تصوير كردن ناهمسانگرديهاي موجود در مسير جريان درمخزن.
 -4پايش پيوسته جبهه سياالت تزريقي وشكست هيدروليكي با توجه به
تغييرات فشار در جبهه تزريق.
 -5پايش پيوسته عملياتهاي دفع مواد زائد مثل دفن خردههاي حفاري،
گازهاي ترش و  CO2در مخازن قديمي.
 -6شناسايي زونهاي فعال از نظر لرزهاي.
 -7شناسايي تغييرات فشار و نشست مخازن.
اطالعات و دانش كسب شده توسط روشهاي پايش انفعالي ميتواند در
شناسايي فرآيندها و مناطق زير در عملياتهاي ازدياد برداشت مؤثر باشد:
 -1شناسايي اينكه منطقه توليدي از نظر فشاري ،فشار آنها تامين ميشود
يا خير؟
 -2كاهش ريسك حفاري با شناسايي گسلهاي فعال در منطقه.
 -3شناسايي مناطق با فرو نشست به منظور جلوگيري از شكست لوله
جداري.
 -4بررسي توانايي پوش سنگ در جلوگيري از فرار سياالت در فرآيند تزريق
گاز و آب و يا دفن مواد زايد.
استفاده از لرزهنگاري انفعالي تنها بخشي از موضوع است .به محض اينكه،
هستههاي فعاليتهاي لرزهاي تعيين محل شوند ميتوان از آنها جهت به
تصوير كشيدن ساختار ژئو مكانيكي مخزن و شناسايي ناهمسانگرديهاي
آن استفاده نمود .اين مدل قابل استفاده مدلهاي جريان مخزن نيز ميباشد.
روشهاي پايش لرزهاي انفعالي به خصوص زماني كه از روشهاي درون چاهي
استفاده ميشود ،از دقت بسيار مناسبي جهت شناسايي تغييرات جزيي در
ميدان برخوردار هستند .روشهاي لرزهنگاري انفعالي سطحي به دليل سطح
نوفه بسيار باالتر در سطح زمين ،از قدرت تفكيك كمتري برخوردار هستند
و عالوه بر اين به صورت لحظه به لحظه به كار نميروند.
 -3نحوه اجراي ميداني
 -1-3روشهاي لرزهنگاري انفعالي سطحي
طراحي لرزهنگاري انفعالي سطحي شامل مراحل زير ميباشد:
 -1پيش برداشت و امكانسنجي
 -2برداشت
 -3پردازش
 -1-1-3پيش برداشت و امكان سنجي
پروژههاي لرزهنگاري انفعالي سطحي شديدًا به فعاليتهاي ريز لرزهاي در
منطقه وابسته هستند ،چرا كه به دليل وجود اليههاي سطحي و سطح
باالي نوفه ،اين روشها معمولًا توانايي شناسايي فعاليتهاي لرزهاي القايي را
ندارند .در اين مرحله با مدلسازي مصنوعي فعاليتهاي لرزهاي مورد انتظار
و بر اساس روشهاي رايج در زلزله نگاري سعي ميشود تا ميزان فعاليت
لرزهاي و قابليت ثبت آنها در منطقه شناسايي شود .در اين مرحله با استفاده
از رابط گوتنبرگ  -ريشتر ميتوان تعداد لرزههاي ميكرو را در طول زمان

پيشبيني نمود (مارتاكيس و همكاران:)2006،
()1
كه در آن  Nتعداد لرزهها با بزرگي مساوي يا بيشتر از  Mدريك محدوده
زماني و مكاني خاص است .ثابتهاي  aو bبا استفاده از زمين لرزههاي
شناخته شده در منطقه قابل محاسبه هستند .در اين مرحله ممكن است در
محدوده كوچكي از منطقه گيرندههاي امواج لرزهاي براي مدت محدودي
نصب شده و سطح لرزهخيزي منطقه مورد بررسي قرار گيرد .پس از مدلسازي
و تأييد امكان پذير بودن فاز اصلي برداشت داده آغاز خواهد شد.
 -2-1-3برداشت دادهها
پس از آنكه در فاز پيش برداشت و امكانسنجي مشخص شد كه لرزهنگاري
انفعالي سطحي ميتواند نتايج مطلوب را ايجاد نمايد ،مرحله برداشت
دادههاي لرزهاي آغاز ميشود .مراحل اصلي اين فاز عبارتند از:
 -1تعيين شبكه پايش ( شبكهلرزهاي)
 -2انتخاب موقعيت پايش
 -3چينش ابزار برداشت
 -4تست نوفه
 -5تعريف پارامترهاي ثبت
شبكه برداشت معمولًا منطبق بر محدوده هدف پروژه تعيين ميشود .درهر
موقعيت پايش عواملي چون نوفه كم و دسترسي آسان حتمًا بايد مد نظر
قرار گيرد .پارامترهاي ثبت نيز بر اساس عواملي چون تعداد كانالهاي در
دسترس تعيين ميشود .معمولًا ثبت امواج با نرخ  100تا  200نمونه بر
ثاينه انجام ميشود.
 -3-1-3پردازش دادهها
اصليترين مرحله پردازش دادههاي لرزهاي تعيين مكان مراكز فعاليتهاي
لرزهاي ميباشد .استفاده از سنسورهاي سه مؤلفهاي و يا سنسورهاي چهار
مولفهاي ،جهت مشخص كردن مسير موج رسيده به گيرندهها ،سبب
ميشود مراكز لرزهاي با دقت باال مشخص شوند .با توجه به ثبت زمان ورود
امواج لرزهاي به گيرنده ها ،ميتوان با ساخت مدل دقيق سرعت با استفاده
از نمودارهاي صوتي ميتوان موقعيت دقيق پديدههاي ايجاد شده در ميدان
را مشخص كرد .عالوه بر اين پردازش رايج ،ميتوان با استفاده از دامنه و
محتوي فركانسي لرزه نگاشتها ،پردازشهاي بيشتري انجام داده و در طي
اين تحليلها قدرت پديده لرزهاي ،انرژي آزاد شده و تنش آزاد شد را به
دست آورد .با در نظر گرفتن برخي مفروضات ميتوان ميزان جابجايي
لغزشها و باز شدگي درزهها را نيز محاسبه نمود .اين نشانگرهاي اضافي
ميتوانند جهت تفسير تغيير شكلهاي لرزهاي را محاسبه کنند .پردازشهاي
مورد استفاده در لرزهنگاري انفعالي در روشهاي سطحي و درون چاهي
يكسان است و تنها روشهاي حذف نوفه درروشهاي سطحي كاربرد بيشتري
دارد .عالوه بر اين ،در صورت استفاده از لرزهنگاري انفعالي با آراية شعاعي
ميتوان مؤلفههاي تانسور تنش را كه به تغيير شكلهاي لرزهاي مرتبط است
به دست آورد .اين تانسور ميتواند جهت تفسير مؤلفههاي برشي تغيير
شكل در برابر مؤلفه فشاري آن به كار رود و با استفاده از نتايج حاصل از
آن ،ميتوان به طور تقريبي باز بودن يا بسته بودن شكافهاي ايجاد شده در
ميدان را شناسايي نمود .اين فاكتور يك عامل مهم درمسير حركت سياالت
است .آرايه شعاعي نياز به گيرندههايي دارد كه در اطراف منبع امواج لرزه
ای قرار گيرد .البته دستيابي به چنين آرايشي در اكثر مواقع در بحثهاي
مرتبط با مهندسي نفت ممكن نيست اما با داشتن گيرندههاي با تراكم باال

در منطقه ميتوان به اين وضعيت دست يافت.
 -2-3لرزهنگاري انفعالي درون چاهي
 -1-2-3لرزهنگاري انفعالي درون چاهي با سنسورهاي موقت
دراين روش ابزار برداشت اطالعات بر روي يك ابزار نمودار گيري قرار دارد
و در يك چاه مانيتور درنزديكي چاه توليد يا تزريق قرار ميگيرد .در اين
روش ابزار به ديواره لوله جداري يا ديواره چاه فاقد لوله جداري ميچسبد و
امواج لرزهاي حاصل از فعاليتهاي توليد و ازدياد برداشت را ثبت مينمايد.
حداكثر شعاع كاوش اين گيرندهها  1500ftاست .اين گيرندهها قابليت ثبت
امواج ضعيف با فركانس باال ،تا  1000Hzرا دارا بوده و اطالعات به صورت
جهتي ثبت ميشوند .اين گيرندهها داراي سه مؤلفة ثبت امواج فشاري و
دومؤلفه ثبت امواج برشي ميباشند و قابليت كاربرد در چاه باز و چاه داراي
لوله جداري را دارا ميباشند.
 -2-2-3لرزه نگاري انفعالي درون چاهي با سنسورهاي دائم
در اين روش نيز خصوصيات گيرنده ها مشابه با خصوصيات روش قبل
ميباشد با اين تفاوت كه گيرندهها به طور دائم در داخل چاه قرار گرفته و
توسط كابل يا فيبر نوري و يا سيستم تله متري با سطح زمين ارتباط دارند.
اين گيرنده ها به نحوي دردرون چاه قرار مي گيرند كه به ديواره لوله جداري
يا ديوراه چاه ميچسبند ،اما از لولة مغزي فاصله دارند .اين حالت توسط
تمركز دهندههاي رينگي  Cشكل امكان پذير ميگردد .شكل  10-1نمايي
كلي را از يك نوع از گيرندههاي دائم درون چاهي را كه در چاههاي داراي
لوله جداره يا فاقد آن قابل استفاده است نشان ميدهد .اين ابزار قابليت
مقاومت دربرابرفشار و حرارت باالي درون چاه را داشته و انواع جديد آن به
سنسورهاي حرارت و فشار نيز مجهز ميباشند.
 -4برخي مطالعات موفق در دنيا

شكل  .10-1يك نمونه از سنسورهاي دائمي مورد استفاده در
لرزهنگاري انفعالي درون چاهي.
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با افزايش قيمت نفت و ارزش يافتن فعاليتهای ازدياد برداشت ،نقش
روشهاي پايش اينگونه فعاليتها درسالهاي اخير پر رنگترشده است.
از جمله مطالعات ميتوان به كاربرد اين روشها در پايش روشهاي ازدياد
برداشت حرارتي دريك مخزن نفت سنگين در  Cold lakeآلبرتا اشاره
نمود (اسميت و همكاران .)2002 ،عالوه بر اين در موارد زيادي ميتوان
به كاربرد اين روشها درپايش شكست هيدروليكي درشمال غرب يونان
(كاپوتاس و همكاران )2003،و  Chevrons Lost Hillدر كاليفرنيا(هاتمن
و كريتس )2001،اشاره نمود .عالوه بر اين ميتوان به كاربرد اين روشها
درشناسايي ناهمسانگردي موجود در يك ميدان نفتي درعمان اشاره
كرد(االنباري و همكاران.)2005،
 -5بررسي معايب و مزاياي لرزهنگاري انفعالي
روش لرزه نگاري انفعالي نسبت به برخي روشهاي ديگر پايش ،مثل لرزه
نگاري چهاربعدي هزینه بسيار كمتري داشته و عالوه بر اين ،با توجه به
اينكه سنسورها به صورت دائمي در درون چاه قرار ميگيرند(در روش درون
چاهي)دائمًا اطالعات مربوط به مخزن به دست ميآيد .اين نوع برداشت
بيدرنگ اطالعات سبب ميشود تا عمليات انگيزش چاهها ،توليد و ازدياد
برداشت در حين اجرا كنترل شده و در صورت نياز بهينه شوند .همچنين
روشهاي زيادي از بين روشهاي ازدياد برداشت قابليت پايش با لرزهنگاري
انفعالي را دارند .به طور كلي اين روش ،به خصوص انواع لرزهنگاري انفعالي
درون چاهي دائمي ،امروزه يكي از روشهاي اصلي مانيتورينگ روشهاي
ازدياد برداشت بوده و با توجه به شرايط مخازن ايران قابليت كاربردرا در
ايران دارا ميباشند.
از سوي ديگر عمده ضعف اين روشها شعاع جستجوي محدود آنها ميباشد.
كميتهاي اندازهگيري شده در اين روشها همگي به نحوي
عالوه بر اين ّ
مربوط به تغييرات ايجاد شده در ميدان تنش ميدان ميباشد و معموال
كميتهايي نظير فشار صورت نميپذيرد.
هيچگونه اندازهگيري مستقيمي از ّ
عالوه بر اين روشهاي سطحي لرزهنگاري انفعالي تنها در مناطقي كه از
نظر لرزهاي فعال هستند قابل اجرا بوده و زمان برداشت نيز بايد با دوره
فعاليتهاي لرزه اي منطبق باشد.
 -6ميادين مناسب براي انجام لرزهنگاري انفعالي
كميت ثبت شده در لرزهنگاري انفعالي مربوط به خصوصيات
با توجه به اينكه ّ
لرزهاي القايي در منطقه ميباشد ،ميادين كربناته به دليل ماتريس سختتر
و سرعت بيشتر گسترش امواج لرزهاي در آنها براي اين روش مناسب تر
هستند .به عالوه مخازن كربناته شكافدار به دليل امكان وجود تحرك در
درزههاي مخزن در اثر فرآيند توليد و ازدياد برداشت و القاء امواج لرزهاي،
قابليت كاربرد بيشتري دارند .به عالوه روش لرزهنگاري انفعالي سطحي تنها
درمناطقي كه از نظر لرزهاي فعال بوده و اليه هوازده ضخامت كمي دارد
قابل كاربرد است.
 -7امكان سنجي انجام در ايران
با توجه به اينكه اكثر ميادين ايران از نوع كربناته شكافدار ميباشند ،امكان
كاربرد مناسب اين روش جهت پايش توليد و ازدياد برداشت (تزريق گاز يا
شكست هيدروليكي) وجود دارد .عالوه بر اين با توجه به وضعيت تكنونيكي
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ايران و لرزه خيزي فالت ايران امكان كاربرد اين روشها در ايران وجود دارد.
لذا بر همين اساس انجام يك مطالعه پايلوت لرزهنگاري انفعالي سطحي
دريكي از ميادين جهت بررسي ميزان لرزهخيزي پيشنهاد ميشود .عالوه
بر اين انتخاب چند چاه مناسب جهت انجام لرزهنگاري انفعالي درون چاهي
دائم جهت بررسي عمليات تزريق گاز يا توليد در ايران پيشنهاد ميگردد.
الزم به ذكر است با توجه به هزينه نسبتًا اندك اين روشها ،استفاده از آنها
در سطح پايلوت داراي صرفه اقتصادي بوده و سبب شناسايي بهتر و وضعيت
ميدان جهت انجام عمليات لرزهنگاري چهاربعدي و بهبود بازيافت از مخازن
در طي فرآيند توليد و ازدياد برداشت ميشود.
 -8نتيجه
با انجام اين مطالعه قابليت استفاده از روش لرزهنگاري انفعالي به عنوان يك
روش پايش مخزن و نه به عنوان يك روش اكتشافي مشخص شد .با توجه به
هزينه كم اين روش ،قابليت پايش بيدرنگ مخزن در طول عمر آن ،قيمت
باالي نفت و اهميت انجام صحيح عمليات ازدياد برداشت ،استفاده از اين
روش به عنوان يكي از روشهاي اصلي پايش تغييرات مخزن در حين فرآيند
توليد و ازدياد برداشت ضروري به نظر ميرسد .به عالوه با توجه به اينكه اين
روش از نظر تئوري در مخازن ايران قابل استفاده است ،انجام يك عمليات
لرزهنگاري به صورت پايلوت در يكي از ميادين ايران كه تحت عمليات ازدياد
برداشت قرار دارد توصيه مي شود .در صورت انجام اين مطالعه پايلوت،
ميتوان با تعميم آن به ديگر ميادين ايران و توسعه روابط و تئوريهاي الزم
جهت به كاربردن اين روش در مخازن ايران ،از اين روش به عنوان يك ابزار
مؤثر در مديريت بهتر مخزن استفاده نمود.
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امروزه يکي از مهمترين مشکالتي که انسان با آن رو به رو است ،بحران
محيط زيست و افزايش نيازهاي وي از محيط و توقعات وي از آن است.
اين توقعات در حال حاضر از تعامل چهار عامل عمده در حال شکل گيري
است.
-۱افزايش جمعيت
-۲افزايش توقعات انسان
-۳پيشرفت تکنولوژي و فن آوري و تأثير آن بر محيط
-۴رفتار انسان در ارتباط با محيط خود
انسان در مقام نخست نيازمند محيط سالم و ايمني است که بتواند در آن
محيط زندگي کند .حال آنکه رشد صنعت جمعيت عمال به تخريب محيط
زيست منجر شده و همين امر مي تواند نزاع برانگيز باشد .افزون بر اين،
فرآيندهاي طبيعي که بعضا به بروز حوادثي چون خشکسالي  ،شيوع بيماري
و  ...منجر مي شود ،مي تواند احتمال وقوع اين تنش ها را چندان کند .طرح
مسأله «جنگ بر سر آب» از جمله پيامدهاي امنيتي است که در همين
حوزه بايد مورد توجه قرار گيرد.
در حالي که بحران زيست محيطي سرمنشا پريشاني تمام امور است ،اين
پريشاني با جهاني شدن فرآيندهاي اقتصادي و فرهنگي تقويت شده است و
آنها را منعکس مي سازد.
تأمل درباره موقعيت پست مدرن و تفکر در باب بحران زيست محيطي،
وجوه اشتراک زيادي دارند .هر دوي آنها کوشش هايي را در بر مي گيرند
که براي فهم فرهنگ تمدن مدرن و نحوه پيوند آن به موقعيت کنوني انجام
مي شود .مؤلفه هاي پست مدرنيسم ،کوشش هاي زيست محيطي گرايان
را براي پيشبرد و تبليغ ديدگاهي جهاني درباره ويراني زيست محيطي در
		
معرض خطر قرار مي دهد.
پست مدرنيسم به اين نکته اشاره دارد که مشکالت امروزي به راه حل
هاي جديد نياز دارند .سؤاالت امروز با به کارگيري روشهاي گذشته جوابي
ندارند.
از نظر کلگ ( )۱۹۹۲پست مدرنيسم در جواب به اين قضيه است که :امروزه
پديده هاي مختلف و متفاوت زيادي براي تجزيه و تحليل وجود دارند .پديده
هايي که بر اساس روند خطي مسائل آشناي گذشته شکل نگرفته اند و به
طور کلي بي ارتباط با گذشته اند .از نظر دانيل بل جامعه شناس آمريکايي،
جامعه پست مدرني ،دوران حاکميت با شکوه فن آوري و دانش و حکومت
فن ساالران است.
پست مدرنيسم موجب پيشرفت تکنولوژي شده که خود بر محيط زيست
اثرات تخريبي از قبيل:
تغيير در اشکال سطح زمين ،تغيير در پوشش گياهي،
تغيير در ماهيت خاکها ،انواع جانوران ،استخراج
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معادن و سوراخ شدن اليه ازن و  ...داشته است.
اما کوشش هاي اندکي براي ارتباط گفتمان بحران زيست محيطي انجام
شده است .ناتواني در مرتبط ساختن اين دو گفتمان ،انفصال ميان دو
فرهنگ ،يعني ادبيات و علم را نشان مي دهد .براي اتخاذ رويکردي مناسب
به موقعيت پست مدرن يا بحران زيست محيطي ،اين انفصال بايد از بين
برود.
در اين قسمت به تبعات زيست محيطي بخش معدنکاري خواهيم پرداخت.
در ابتدا بخشي از صحبت هاي دکتر فاطمه واعظ جوادی ،معاون رييس
جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست را در باب معدنکاري بيان
مي کنيم .از نظر ايشان نهادهای دخيل در امور معادن و محيطزيست کشور
بايد با همکاری و همفکری با يکديگر به تعيين و تدوين دستورالعملهايی
بپردازند تا معدنکاران ضمن اشتغال به فعاليت هاي معدني ،همه موازين
زيستمحيطی را رعايت کنند و با تدوين برنامههای راهبردی و صحيح
معدنکاران به سمت بهرهبرداری مناسب از معادن هدايت کنند.
دکترجوادی با ابراز تأسف از اينکه بسياری از معدنکاران تنها به منفعت
اقتصادی خود توجه میکنند ،خاطر نشان کرد :بسياری از معدنکاران پس
از اتمام فعاليت معدنی خود عالوه بر اينکه محيط زيست اطراف خود را با
شدت هرچه تمامتر تخريب می کنند ،همه ابزار کار و باقیمانده موادمعدنی
را نيز در همان منطقه رها میکنند و هيچگونه اهميتی برای سالمتی محيط
زيست قائل نمیشوند .جالب است اين واقعيت را بدانيم که بيشتر مشکل
ما در معادن فلزی است  ،در چنين معادنی عالوه براينکه به محيطزيست
طبيعی خسارات جبرانناپذيری وارد میشود ،ميزان تخريب و ايجاد ضايعات
در ذخايرمعدنی موجود نسبت به معادن ديگر بسيار باالست .معاون رييس
جمهور تأکيد کرد :در صورتي که اکتشاف ،استخراج ،بهرهبرداری و فرآوری
در معادن به شيوه اصولی و استاندارد انجام نشود ،عالوه برايجاد مشکالت
زيستمحيطی ،وضعيت اکوسيستم و چهرهزمين نيزبه شدت برهم خواهد
خورد .از نظر دکتر جوادی معادن شن و ماسه شايد کمترين آلوگی را با
خود به دنبال داشته باشند اما در معادن سنگ های تزئينی مثل تراورتن و
گرانيت که برای بهرهبرداری از آنها از روش انفجاری استفاده میشود ،يکی
از بدترين انواع بهرهبرداری است .
جالب است بدانيد امروزه در کشورهاي توسعه يافته موضوع بحث اصلي
يکي از بهترين و کارا ترين شاخه هاي مهندسي معدن ،نحوه تعطيلي معدن
و بازسازي هاي الزم زيست محيطي براي ايجاد کمترين اثر مخرب بعد از
پايان عمر معدن مي باشد.
آثار زيست محيطي توسعه منابع کاني
استخراج و فرآوري منابع کاني برمنابع زيست شناختي تأثير زيادي برجا
مي گذارد
يکي ازمشکالت اساسي دراستخراج معادن ،مسئله ي دفع زايدات معدني
حاصل ازاستخراج معادن ( باطله هاي معدني) است .در برخي موارد اين مورد
بسيار خطرناک مي گردد .براي مثال در معادن طالي کشور که همچنان از

روش قديمي ايجاد ملقمه و به کارگيري سيانور استفاده مي شود .پر واضح
است که بروز مشکل در سد هاي باطله در اين معادن تا چه ميزان مي تواند
هولناک باشد اما حتي اين وضوح هم قادر به برانگيختن حس مسؤوليت
پذيري برخي معدنکاران نيست و ديده شده نشت سد باطله معدن طال در
کشور مشکالت عديده اي را براي محيط زيست منطقه فراهم کرده و گويي
اين اتفاق بزرگ به منزله تلنگوري کوچک براي مسؤوالن معدن بود تا در
امر بازسازي و رفع نقص اهتمام ورزند!
تأثيراستخراج کاني ها بر محيط زيست بسته به عواملي نظير کيفيت سنگ
معدن ،روشهاي استخراج ،شرايط آب شناختي محل ،نوع اقليم وسنگ،
مقياس عمليات ،پستي و بلندي محل و بسياري از عوامل وابسته ي ديگر
متغيير است  .استخراج و فرآوري منابع کاني عمومًا بر منابع زمين،هوا ،آب
ومنابع زيست شناختي تأثير زيادي برجا مي گذارد ،به عالوه اين فعاليت
ها آثار اجتماعي عمده اي نيز به همراه دارد زيرا تقاضا براي خانه و ساير
خدمات را درمنطقه ي استخراج باال مي برد.
آلودگي هاي زيست محيطي معدن کاوي هاي سطحي و زيرسطحي صرفًا
به خاک برداري محدود نمي شود .عمليات بزرگ استخراج ،از طريق خاک
برداري مستقيم يک نقطه و تخليه ي آن در نقطه ي ديگر ،زمين را َآشفته
مي کند و لذا پستي و بلندي منطقه را دگرگون مي نمايد .چنين عملياتي
حداقل ،موجب آلودگي هاي شديد زيبا شناختي مناظر مي گردد.
فعاليت هاي معدن کاوي انسان جهت استخراج فلزات سرب و روي باعث
بروز مشکالت زيست محيطي بسيار جدي در مناطق مجاور اين معادن
گرديده است .مطالعات انجام گرفته در مورد رژيم غذايي افرادي که در
اطراف معادن سرب و روي و کارخانه هاي ذوب فلزات زندگي مي کنند
نشان داده است که غلظت سرب و کادميم در مواد غذايي که در محل توليد
شده اند نسبت به مواد غذايي که از بيرون وارد مي شوند بيشتر است
سوخت هاي فسيلي
سوخت هاي فسيلي  %90انرژي مصرفي ما را تشکيل مي دهند ،اما اين به
هزينه ي آلودگي هواي شهري ،باران اسيدي واحتمال گرمايش جهاني است.
يک راه کار ادامه ي مصرف سوخت هاي فسيلي و روبه رو شدن با مشکالت
زيست محيطي همپاي آن است و راه ديگر تغيير مصرف انرژي به سمت
منابع ديگر ،همچون انرژي هسته اي برق آبي و انرژي خورشيد است.
متأسفانه چنين تغييري موجب عواقب ناگوار براي اقتصاد جهاني مي شود.
آيا بايد به سوزاندن سوخت هاي فسيلي تا هر وقت که فراهم باشد ادامه
داد و اين کره را تباه کرد يا اينکه هم اکنون به سوخت هاي ديگر رو آورد و
تباهي بالقوه ي محيط زيست را به حداقل رسانيد؟
آثار زيست محيطي استخراج نفت و گاز طبيعي
توسعه ي ميدان هاي نفت و گاز مستلزم حفاري چاه هاي خشکي يا زير
دريايي است .
اکتشاف و استخراج هيدروکربن ها در منطقه ي
احتمالي
آثار
نزديک به آن عبارتند از:
توليد يا نواحي

آشفته شدن زمين در جريان احداث سکوها و تأسيسات حفاري ،لوله
گذاري و يا ساخت مخازن و احداث شبکه ي راه ها و ساير تاسيسات توليد
آلودگي آب هاي سطحي و زير زميني بر اثر رواناب و نفوذ يا نشت از لوله
ها و مخازن آب هاي آلوده ي سطحي ،پسابها و مايعات مصرف شده در
بازيابي ثانويه .
رها شدن تصادفي آالينده هاي هوا از قبيل هيدروکربن ها و هيدروژن
سولفوره
اتالف  ،آشفتگي و يا صدمه به اکوسيستم هاي شکننده اي همچون تاالب
ها و يا ساير زمين هاي منحصر به فرد.
تأثيرات زيست محيطي ديگر مربوط به توليد نفت در محيط هاي دريايي،
عبارتند از:
نشت نفت بر اثر عمليات معمولي يا نشت هاي عمده ي ناشي از تصادف
هايي از قبيل انفجار و شکستن خطوط لوله.
رها شدن گل هاي حفاري حاوي فلزات سنگين از قبيل باريوم که ممکن
است براي موجودات دريايي سمي باشد و
آسيب هاي زيبا شناختي بر اثر وجود سکو هاي حفاري دريايي.
آثار زيست محيطي مربوط به توسعه ي استخراج نفت از سنگ هاي متورق
نفتي بستگي به روش تفکيک به کار رفته دارد  .در حال حاضر روش هاي
استخراج روزميني و در جاي مورد توجه است.مشکل عمده چه در استخراج
روزميني وچه زيرزميني ،دفع مواد زايد است .حجم اين ضايعات حتي از
حجم سنگ هاي متورق معدنکاوي شده ي اوليه نيز بيشتر است بنابراين
اگر قرار باشد معدنکاوي سنگ هاي متورق در مقياس وسيع صورت گيرد
بايد راه هايي براي تراز بندي و کشت گياه بر روي اين ضايعات پيدا شود تا
بتوان آثار ناگوار بالقوه ي آنها و از جمله وجود منظره هاي زشت و آلودگي
هاي زيست محيطي را به حداقل رسانيد.
آثار زيست محيطي زغال
کار با مقادير عظيم زغال در همه ي مراحل از معدنکاوي ،فرآوري،حمل،
سوزاندن و دفع خاکستر آثار بالقوه نا مناسب زيست محيطي دارد که اين
آثار شامل تباهي مناظر و زيبايي ها ،آلودگي صدا و غبار و از همه مهم تر
رها شدن عناصر نادر در آب ،خاک و هواست.
افزايش مصرف زغال به چندين دليل ممکن است آثار زيست محيطي فوق
العاده داشته باشد که عبارتند از:
زمين هاي بيشتر و بيشتري استخراج نواري شده و در نتيجه نيازمند
بازسازي خواهد بود.
بر خالف نفت و گاز از سوختن زغال خاکستر به جا مي ماند که بايد دفع
شود.
هزاران کيلومتر مربع زمين در جريان استخراج زغال آشفته شده و فقط
نيمي از اين مساحت دوباره به حال اوليه برگردانيده شده است.زمين هاي
اصالح نشده ي حاصل از ضايعات زغال سنگ معادن زيرزميني و گودال هاي
روباز بسيار است که همواره صدمات زيست محيطي به بار مي آورد.
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آب سطحي در بسترهاي خاک و سنگ باقي مانده از استخراج زغال سنگ
نفوذ مي کند و در آنجا با کاني هاي گوگردي از قبيل پيريت ترکيب و اسيد
سولفوريک حاصله منابع آب زير زميني و جويبارها را آلوده مي نمايد .آب
هاي اسيدي از معادن زير زميني و جاده هايي که از زمين هاي غني از زغال
و پيريت مي گذرد نيز زهکش مي شود ،اما مشکل وقتي ابعاد بزرگ پيدا مي
کند که مناطق وسيعي از مواد آشفته در معرض آب هاي سطحي باقي مي
ماند .براي کاستن از مشکل زهکش هاي اسيدي مي توان رواناب و آب هاي
زير زميني را با کشيدن کانال ،قبل از ورود به مناطق معدني ،منحرف نمود
و از مناطق آلوده به اين گونه مواد دور کرد.
در مناطق خشک مشکالت آبي مرتبط با معدنکاوي به اندازه ي مناطق
مرطوب جدي نيست ،اما در عوض ممکن است زمين در مقابل فعاليت هاي
وابسته به معدن از قبيل اکتشاف و احداث جاده حساس تر باشد.در بعضي
از نواحي خشک زمين از چنان حساسيتي برخوردار است که رد الستيک
ماشين براي سال ها باقي مي ماند .خاک کم عمق و کمبود آب نيز وضع را
پيچيده تر و احياي زمين را مشکل تر مي کند.
در همه ي معدنکاوي هاي نواري زغال امکان آلوده ساختن آب ،مناظر و
منابع زيست شناختي يا ساير منابع زمين را دارند اما اقدامات خوب بازسازي
ممکن است آسيب را به حداقل کاهش دهد و
در معدنکاوي زيرزميني همواره خطر ريزش ،انفجار و آتش سوزي مطرح
است ،خطر بيماري هاي تنفسي نيز وجود دارد ،به خصوص آنتراکوز يا سياه
ششي که بر اثر تماس با گرد زغال پيش مي آيد بسياري از کارگران معادن
را کشته و يا معلول مي کند.
مشکالت زيست محيطي معدنکاوي زير زميني زغال عبارتند از:
آلودگي هاي مربوط به زهکش هاي اسيدي و ضايعات تلمبار شده ي اين
گونه معادن
نشت زمين در سقف معادن
آتش سوزي هاي معادن که ممکن است به طور طبيعي يا عمدي پيش
آيد .آتش سبب فوران دود و بخار هاي زيان آور مي شود و افراد را در معرض
انواع بيماري هاي تنفسي قرار مي دهد.
پيشنهادات
با توجه به اينکه تقاضا براي منابع کاني رو به افزايش است لذا بايد با
در پيش گرفتن اقدامات شايسته ي حفاظتي و مهندسي و از طريق مهار
آلودگي هوا ،آب و رسوبات ،مشکالت زيست محيطي را هم درمناطق آلوده
کننده و هم دورازآن به حداقل رسانيد.
از گاز طبيعي به جاي زغال استفاده شود زيرا گاز طبيعي  ،سوختي
پاکيزه به حساب مي آيد به خاطر اينکه سوزاندن آن آالينده هاي کمتري
از نفت و زغال سنگ به همراه دارد و مشکالت زيست محيطي کمتري از
ساير سوخت هاي فسيلي به بار مي آورد در نتيجه گاز طبيعي را يک گذار
احتمالي از سوخت هاي فسيلي ديگر به سوخت هاي جايگزيني از قبيل
انرژي خورشيد ،باد و برق آبي مي دانند.
مديريت منابع زغال و کاستن آلودگي ها از طريق معامالت سهميه .در
اين سيستم سازمان حفاظت از محيط زيست به مؤسسات توليد الکتريسيته
مجوز مقدار معيني از آلودگي را مي دهد.
اگر انتخاب محل و برنامه ريزي معدن با دقت صورت بگيرد توسعه ي
منابع انرژي ممکن است با ساير کاربري هاي زمين سازگار باشد.
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نقش سازمان هاي غير دولتي در بحران زيست محيطي
کنفرانس  ۱۹۷۲استکهلم را شايد بتوان اولين جرقه تشکيل سازمان
هاي غير دولتي ()NGO= Nom Governmental Organizations
زيست محيطي در شکل کنوني آن دانست .اين جنبش در  ۱۹۹۲در
کنفرانس ريو به اوج خود رسيد .در کنفرانس استکهلم مسأله اين بود که
چگونه مي توان محيط زيست بشري را حفظ کرد .در حالي که در اجالس
رو هيأت هاي شرکت کننده موضوعي را که در اولويت قرار دادند اين بود
که چگونه ميل انسان به پيشرفت اقتصادي با حفاظت از محيط زيست مي
تواند در هم آميخته شود؟
در پايان اين پرسش براي بسياري ( به ويژه دست اندر کاران امور معادن )
مطرح مي شود که معدنکاري يا کشوري پاکيزه؟ در پاسخ بايد گفت اگرچه
رعايت موازين زيست محيطي در اهم امور است اما بايد به ياد داشت که اين
صورت از معدنکاري ،با چنين اقتصادي بيمار و در اين سطح از حمايت از
معدنکاران نتيجه اي بيش از نخواهد داشت .بايد به ياد داشت که نمي توان
در کشوري که هنوز مدرنيته را به طور کامل تجربه نکرده پوز پسامدرن
داشت .با اين حال مي توان با ارائه طرح هاي کاربردي و کارشناسي شده
بسياري از اين مشکالت را کاهش داد .الزمه اين امر تعامل نزديک سازمان
محيط زيست و وزارت صنايع و معادن است .البته اين قبيل تعامالت در
کشور ما (که هنوز مدرنيته را به طور کامل تجربه نکرده ) بسيار کمرنگ
است ،به طوري که چند سال پيش ،در نزاع سازمان محيط زيست و وزارت
دفاع بر سر يک معدن فسفات کار به استقرار نيروهاي مسلح هر دو دسته
در اطراف معدن کشيده شد .اين اتفاق در سطوح عالي تصميم گيري و
امور اجرايي کشور حاکي از تمايل همه اقشار جامعه در ايجاد تعاملي پويا
و کارساز براي حفظ محيط زندگي خود است! به اميد روزي که معدنکاري
سالم و فعال و در عين حال پاکيزه داشته باشيم.
در انتها الزم مي دانم از خانم مهندس اعظم مهاجر ،کارشناس محيط
زيست ،که در گرد آوري اطالعات مرا ياري کردند کمال تشکر را داشته
باشم.
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گفت و گو با مهندس احسان نصرت
مدير مسئول سابق نشريه بلور

نشريه علمي تخصصي بلور در دومين جشنواره موضوعي نشريات دانشجويي كشور در مردادماه سال  86به عنوان
نشريه برتر انتخاب گرديد .به همين مناسبت کميته روابط عمومي مصاحبه اي را با مدير مسئول سابق نشريه
جناب آقاي مهندس احسان نصرت ترتيب داده است تا ايشان توضيحاتي را در مورد نشريه بلور براي عالقه مندان
بيان فرمايند.
لطفا خودتان را به صورت مختصر معرفي كنيد؟
اينجانب احسان نصرت ورودي  84كارشناسي ارشد رشته مهندسي نفت و ورودي  79كارشناسي مهندسي اكتشاف
معدن دانشگاه صنعتي اميركبير هستم .از سال  80فعاليت خود را در نشريه بلور آغاز كرده و در فاصله زماني خرداد
 85تا خرداد  86افتخار مديرمسئولي فصلنامه بلور را عهده دار بودم.
نشريه بلور از چه زماني و با همت چه كساني و چگونه شروع به فعاليت نمود؟
نشريه بلور از سال  1372در دانشكده مهندسي معدن ،دانشگاه صنعتي اميركبير شروع به کار نمود كه پس از چاپ
دو شماره از آن ،انتشار آن متوقف شد .در سال  1375بلور مجددا با ترتيب انتشار گاهنامه و با محدوده توزيع
محدود به داخل دانشكده شروع به انتشار نمود كه انتشار آن تا امروز ادامه پيدا كرده است .بلور با همت جمعي از
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نشريه بلور با تكميل يك بانك
اطالعاتي حاوي اطالعات بيش از
 800شركت معدني ،امروز ارتباط
مناسبي با بخش صنعت دارد .اين
ارتباط مناسب بين نشريه بلور و
صنعت ،باعث شده تا برگزاري
ششمين كنفرانس دانشجويي
مهندسي معدن در دانشگاه صنعتي
اميركبير ،با سرعت بيشتري به اطالع
بخش صنعت رسيده و ارتباطات الزم
بين بخش صنعت و دانشگاه در اين
زمينه راحتتر برقرار شود

دانشجويان قديمي دانشكده كه برخي از آنها هنوز هم در دانشكده مشغول
تحصيل در مقطع دكتري ميباشند راهاندازي شد .تا آنجائيكه به خاطر دارم
برخي از اعضاي اصلي پايهگذار بلور مهندس اميرحسين خاكبازان ،مهندس
اميد اصغري ،مهندس بهرام ابوالقاسمي ،مهندس اميرآرش رفيعي ،مهندس
دانيال كاوياني و  ...بودند.
نقش نشريههاي دانشجويي را در برقراري ارتباط ميان دانشجويان و
صنعتگران چگونه ارزيابي ميكنيد؟
چاپ اين قبيل نشريات و ارسال آنها براي بخشهاي مختلف اداري و صنعتي
سبب ميشود تا صنعتگران و مسئولين در جريان فعاليتهاي دانشجويي
دانشگاهها قرار گرفته و پي به توانمنديهاي دانشجويان ببرند .اين قضيه
سبب ميشود تا ديد مسئولين نسبت به دانشجويان تغيير كند .به عالوه
ايجاد ارتباط موثر با صنعت سبب ميشود تا دانشجويان با فضاي فعاليتهاي
صنعتي آشنا شوند و حتي گاهي اوقات زمينه اشتغال آنها فراهم شود.
به عالوه برقراري اين ارتباط سبب ميشود تا فعاليتهاي دانشجويي نظير
برگزاري بازديدها ،سمينارها و ...راحتتر انجام شود.
آيا بلور اين ارتباط را برقرار كرده است؟
نشريه بلور با تكميل يك بانك اطالعاتي حاوي اطالعات بيش از 800
شركت معدني ،امروز ارتباط مناسبي با بخش صنعت دارد .اين ارتباط سبب
شده تا دانشجويان با نيازهاي بخش صنعت بيشتر آشنا شوند .اين ارتباط
مناسب بين نشريه بلور و صنعت ،باعث شده تا برگزاري ششمين كنفرانس
دانشجويي مهندسي معدن در دانشگاه صنعتي اميركبير ،با سرعت بيشتري
به اطالع بخش صنعت رسيده و ارتباطات الزم بين بخش صنعت و دانشگاه
در اين زمينه راحتتر برقرار شود.
اهداف چاپ نشريه بلور را بفرمائيد؟
اصليترين اهداف انتشار نشريات علمي دانشجويي ،ارتقاء سطح علمي
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دانشجويان ،آشنايي با فعاليت تيمي و اجرايي ،آشنايي با مباحث جديد
علمي ،آشنايي با نحوه نگارش مقاالت علمي ،تحقيق گروهي و ارتباط
بيشتر با بخش صنعت است .عالوه بر اين چاپ چنين نشرياتي در رتبهبندي
دانشكدهها تاثير داشته و سبب اعتبار بيشتر دانشكده خواهد شد.
آيا بلور توانسته به اهداف خود دست يابد؟
به لطف خدا و با همت دانشجويان دانشكده معدن دانشگاه اميركبير ،بلور
به بخش عمده اي از اهداف فوق دست يافته است .در يك سال گذشته با
ارسال فراخوان مقاله براي اكثر دانشگاههاي سراسر كشور ،مقاالت زيادي از
دانشگاههاي مختلف براي بلور ارسال شده است كه بيانگر ارتباط علمي خوب
اين نشريه با دانشگاههاي مختلف ميباشد .به عالوه در داخل دانشكده نيز
نشريه بلور با تشكيل گروههاي علمي با موضوعاتي نظير شبكههاي عصبي،
منطق فازي ،مديريت پروژه و مديريت دانش توانسته سبب ارتقاء سطح
علمي دانشجويان دانشكده شود .همچنين با تشكيل اولين گروه تحقيقاتي
بلور در زمينه زئوليتها ،فعاليتهاي تحقيقاتي نيز در اين نشريه آغاز شده كه
نتايج آن انشااهلل به زودي اعالم ميشود .عالوه بر اين فعاليتها ،گروه تحليلي
بلور در هر شماره مطالب تحليلي در مورد مسائل اقتصادي و  ...به چاپ
ميرساند .در كنار اين فعاليتها مواردي چون برگزاري كالسهاي نرمافزار و...
نيز انجام شده است .همچنين امروزه بلور به عنوان يك نشريه معتبر علمي
در رشته مهندسي معدن در اكثر دانشگاههاي كشور پذيرفته شده و اكثر
دانشگاهها براي مقاالت چاپ شده در اين نشريه امتياز قائل هستند.
داليل ارتقاء نشريه بلور را از گاهنامه به فصلنامه چه ميدانيد؟
عدم انتشار منظم بلور در سالهاي پيش ،سبب شده بود تا بلور به اعتبار
واقعي خود ،به خصوص در بخش صنعت ،دست پيدا نكند .لذا با همفكري
همكاران نشريه تصميم گرفته شد تا اولويت كاري نشريه ،منظم كردن
ترتيب انتشار به صورت فصلنامه باشد .با توجه به اينكه قبال بلور به صورت
گاهنامه منتشر ميشد و اين مسئله سبب بياعتمادي نويسندگان محترم
مقاالت به چاپ مطالب آنها در بلور شده بود ،در ابتدا كمي با كمبود مقاالت
و مطالب مواجه بوديم و در بعضي زمينهها با افت كيفي مطالب مواجه
شديم .اما پس از انتشار منظم نشريه در چند شماره و ارسال منظم فراخوان
و نشريه براي دانشگاهها ،مشتركين و شركتها بلور جايگاه واقعي خود را
به دست آورد و مطالب مناسب و كافي جهت چاپ منظم نشريه به طور
پيوسته به دفتر نشريه ميرسد .عالوه بر اين با توجه به پتانسيل اجرايي
باالي دانشجويان دانشكده و عالقمندي آنها ،ترتيب انتشار نشريه به صورت
فصلنامه سبب جذابيت بيشتر كار براي دانشجويان ميشود .البته الزم به
ذكر است با توجه به دانشجويي بودن نشريه و تعطيلي دانشگاه در تابستانها،
شماره بهار هر سال به صورت شماره بهار و تابستان منتشر مي شود.
نقش مسئولين دانشگاه و دانشكده را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
مسئولين دانشگاه با حمايت همه جانبه خود از فعاليتهاي علمي نظير
انجمنهاي علمي و نشريات علمي ،سبب پيشرفت چشمگير اين فعاليتها در
دانشگاه شده اند .جلسات منظم جناب آقاي دكتر رهايي ،رياست محترم
دانشگاه با مديران مسئول نشريات علمي -دانشجويي و حل مشكالت مالي
اين نشريات كمك مؤثري در زمينه بهبود كيفيت اين نشريات بوده است.
به عالوه اداره كل انجمنهاي علمي دانشگاه و جناب آقاي مهندس پيدايش،

رئيس محترم اين اداره ،با حمايتهاي خود و فراهم آوردن امكانات سخت
افزاري مورد نياز نشريه سبب شده اند تا دانشجويان وقت كمتري را صرف
مسائل اجرايي دانشكده بنمايند .به خصوص با هماهنگي دانشگاه جهت
چاپ نشريات علمي ،با كيفيت مناسب ،بار بزرگي از دوش اين نشريات
برداشته شده است .البته در اين زمينه هنوز مشكالتي وجود دارد كه انشااهلل
با درايت مسئولين دانشگاه حل خواهد شد .در داخل دانشكده نيز با حمايت
همه جانبه جناب آقاي دكتر ايراننژاد ،رئيس محترم دانشكده و اختصاص
فضا به دفتر نشريه و با حمايت اساتيد و دانشجويان دكتري جهت داوري
مقاالت نشريه سبب دلگرمي هر چه بيشتر دانشجويان شده اند.
استقبال دانشجويان را از نشريه چگونه ارزيابي ميكنيد؟
استقبال دانشجويان از نشريه بلور بسيار خوب است .به طوري كه امروز بلور
حدود  125نفر مشترك دارد .به عالوه اين استقبال روز به روز نيز بهتر
ميشود .اين استقبال از ميزان فروش نشريه در دانشكده و در كنفرانسهاي
مختلف به خوبي مشخص است .عالوه بر اين بلور هر شماره براي حدود 840
شركت معدني كه بانك اطالعاتي آنها به همت دوستان ارتباط با صنعت
نشريه تكميل شده است فرستاده ميشود .استقبال از شماره آخر نشريه به
حدي بوده است كه هم اكنون تنها تعدادي كمي از اين شماره جهت حفظ
در آرشيو بلور به جا مانده است.
كيفيت مقاالت رسيده براي نشريه بلور را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
مقاالت و مطالب رسيده به بلور در چند دسته تقسيم ميشود .دسته اول
مطالب جنبي است مثل معرفي كتاب ،سايت و نرمافزار كه توسط اعضاي
تحريريه بلور كه عمدتا دانشجويان سال اول و دوم هستند نوشته ميشوند.
دسته دوم مطالب تحليلي ،گزارشها و مصاحبه ها هستند .اما بخش اصلي
بلور مقاالت علمي آن است كه توسط دانشجويان دكتري ،كارشناسي ارشد
و سالآخري كارشناسي دانشكده و ديگر دانشگاهها به نشريه ارسال ميشود.
اين مقاالت از سطح علمي متفاوتي برخوردار هستند .اما در مورد مطالب
چاپ شده در نشريه بايد گفت با راهاندازه سيستم داوري يكسان مقاالت
و تهيه فرم امتيازدهي به مقاالت و استفاده از كمك اساتيد و دانشجويان
دكتري دانشكده در داوري مقاالت ،مقاالت چاپ شده در بلور در سطح
بااليي از نظر علمي و نگارشي قرار دارند .البته در هر شماره سعي ميشود تا
در چاپ مقاالت با سطح باال ،مطالب مفيدي نيز جهت استفاده دانشجويان
مقطع كارشناسي در نشريه چاپ شود .به عالوه در شماره  20نشريه،
با راهنمايي اساتيد براي اولين بار مقاله  ISIيكي از دانشجويان دكتري
دانشكده با زبان انگليسي در نشريه چاپ شده است.
مختصري در مورد دومين جشنواره موضوعي نشريات دانشجويي
كشور ،نحوه داوريها و كسب مقام نشريه برتر توضيح دهيد؟
دومين جشنواره موضوعي نشريات دانشجويي كشور در روزهاي اول و دوم
مرداد ماه سال جاري در دانشگاه تهران برگزار شد .اين نشريه كه با همت
خانه نشريات دانشجويي كشور ،وزارت علوم و دانشگاه تهران برگزار شد ويژه
نشريات علمي بود .فرم شركت در اين نشريه چند ماه قبل توسط دانشگاه
در اختيار نشريات علمي دانشگاه قرار گرفت و نشريه بلور در چهار بخش
مقاالت علمي ،طراحي جلد ،صفحهآرايي و گزارشهاي خبري با دو شماره 18
و  19در اين جشنواره شركت نمود .الزم به ذكر است شماره  20بعد از زمان

ارسال نشريات چاپ شده است .داوريها در اين جشنواره به صورت دسته
بندي شده انجام شد .به اين معني كه در بحث گزارشها و انتخاب نشريات
برتر ،نشريات به چهار زير مجموعه فني -مهندسي و كشاورزي ،پزشكي،
علوم انساني و هنر تقسيم شدند و در هر زير گروه نشريات برتر انتخاب
شدند .در بخش مقاالت نيز هر يك از شاخههاي فوق به زير شاخههاي
تخصصي مختلفي تقسيم شدند .در بخش طراحي جلد و صفحهآرايي نيز
كليه نشريات با يكديگر مقايسه شدند .با لطف خداوند و همت دانشجويان
فعال در نشريه بلور ،اين نشريه موفق شد تا در اين جشنواره ملي مقام نشريه
برتر در شاخه فني – مهندسي و كشاورزي را كسب نمايد .به عالوه مقاله
آقايان مهندس اميد اصغري و مهندس عليرضا رحيم با عنوان شبيهسازي
زمينآماري تخلخل در مخزن ميشريف در ميدان نفتي رشادت رتبه اول
مقاالت علمي را در شاخه مهندسي معدن و زمينشناسي كسب نمود.
طراحي جلد و صفحهآرايي نشريه در شماره  19نيز كه توسط آقاي سيد
ايمان جاللي دانشجوي مقطع كارشناسي دانشكده انجام شده بود موفق به
كسب رتبه سوم در هر دو زمينه گردید.
برنامهريزي آينده بلور شامل چه مواردي است؟
اين سوال را بايد از تيم اجرايي جديد بلور بپرسيد .اما تا آنجا كه من اطالع
دارم برگزاري گروههاي علمي جديد ،در موضوعات مرتبط ،به خصوص در
زمينه مديريت ،شركت در نمايشگاه ششمين کنفرانس مکانيک سنگ،
چاپ شماره  21نشريه در آذرماه سال  ،86بهبود وضعيت وب سايت بلور،
گسترش و تكميل بانك اطالعاتي شركتهاي معدني و ارسال مرتب فراخوان
مقاله براي دانشگاههاي كشور از اهم برنامههاي آينده بلور ميباشد.
در آخر اگر صحبتي داريد بفرمائيد؟
در پايان الزم ميدانم تا از زحمات كليه دانشجوياني كه در يك سال گذشته
ما را در چاپ مرتب فصلنامه بلور ياري كردند تشكر كنم .همچنين بايد
يادآوري كنم كه از خرداد ماه امسال تيم اجرايي نشريه بلور در مجمع
عمومي ساالنه آن انتخاب شدند و فعاليت خود را آغاز كردند كه اميدوارم
آنها نيز در فعاليت خود بيش از پيش موفق شوند و بتوانند در جهت بهبود
روزافزون نشريه بلور ،به عنوان نماد دانشكده مهندسي معدن دانشگاه
صنعتي اميركبير ،گام بردارند .همچنين در اينجا از كليه دوستان قديمي
كه از پايهگذاران بلور بودهاند كمال تشكر را دارم .به عالوه از اعضاي انجمن
علمي مهندسي معدن و نفت دانشكده به عنوان صاحب امتياز نشريه بلور به
صورت ويژه تشكر ميكنم .با آرزوي موفقيت براي شما.
جمله کليدي :1نشريه بلور با تكميل يك بانك اطالعاتي حاوي اطالعات
بيش از  800شركت معدني ،امروز ارتباط مناسبي با بخش صنعت دارد.
جمله کليدي  :2با راهاندازی سيستم داوري يكسان مقاالت و تهيه فرم
امتيازدهي به مقاالت و استفاده از كمك اساتيد و دانشجويان دكتري
دانشكده در داوري مقاالت ،مقاالت چاپ شده در بلور در سطح بااليي از نظر
علمي و نگارشي قرار دارند.
گردآورنده :مطهره وفادار
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در دو روز آغازين مرداد ماه سال  1386شاهد برگزاري دومين جشنواره موضوعي نشريات
دانشجويي كشور در دانشگاه تهران بوديم كه فرم شركت در اين جشنواره ،ارديبهشت ماه
توسط دفاتر آموزش دانشكده ها بين دانشجويان توزيع شد.
شركت كنندگان از سراسر كشور در گروه هاي مختلفي تقسيم بندي می شدند كه از چهار
گروه اصلي فني و مهندسي و كشاورزي ،علوم انساني ،علوم پزشكي ،هنر و معماري تشكيل
شده بودند.
در روز اول با هدايايي از مهمان ها و شركت كنندگان استقبال شد و در ادامه با برگزاري
جلسات و نشست هايي از جمله گپ و كفتگو ،ميز گرد و سخنراني پيرامون فعاليت هاي
دانشحويي ،روزنامه نگاري الكترونيك ،ويژگي هاي يك نشريه علمي -حرفه اي ،بازيابي
منابع اينترنتي و مديريت منابع الكترونيكي ،دانشگاه سبك  ،2مشكالت نشريات دانشجويي،
سير داوري مقاالت و آثار رسيده به جشنواره ،زمينه را براي آشنايي و تبادل اطالعات براي
دانشجويان فراهم آوردند ،و در پايان روز دوم ،پس از داوري كليه نشريه ها و اعالم نتايج
به عنوان آخرين برنامه ،فصلنامه علمي تخصصي بلور دانشجويان دانشكده مهندسي معدن
دانشگاه صنعتي امير كبير موفق به كسب مقام برتر در گروه فني و مهندسي و كشاورزي
گرديد.
فصلنامه بلور عالوه بر جايگاه نشريه برتر در ديگر زمينه ها نيز يكه تاز بود و توانست در
بخش مقاله رتبه اول مقاله علمي  -تخصصي و دردو بخش صفحه آرايي و طراحي جلد
رتبه سوم را از آن خود كند.
الزم به ذكر است كه اين نشريه از سال  1374به صورت گاهنامه داخلي شروع به
كار كرد و امروز به صورت فصلنامه و با تيراژ  1000نسخه چاپ مي شود و به كليه
دانشگاه ها و صنايع معدني ارسال مي شود.
انتخاب شايسته فصلنامه علمي تخصصي بلور را به جامعه دانشجويان دانشگاه
امير كبير و خصوصًا دانشكده معدن ،متالورژي و نفت تبريك گفته و اميدواريم
پيش تر شاهد حضور بيش تر دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در عرصه
هاي مختلف باشيم.
فصلنامه علمي -تخصصي بلور
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شهپر منکاوی
دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی اميرکبير

 Petrelيك نرمافزار برپاية ويندوز براي نمايش و مدلسازي سه بعدي مخازن زيرسطحي (عموما» مخازن نفت و گاز)
ميباشد .اين نرمافزار يك نرمافزار كاربردي براي تفسير و مدلسازي اطالعات زيرسطحي ميباشد كه به كاربر امكان
ساخت و بهروز رساني مدلهاي زيرسطحي را ميدهد .اين نرمافزار يك بستة نرمافزاري ميباشد كه ژئوفيزيكدانان،
زمينشناسان و مهندسين مخازن ميتوانند از آن در حوزههاي مختلف استفاده كنند و به كمك آن يك مطالعة جامع
بر روي مخازن نفتي انجام دهند .برخي از كاربردهاي اين نرمافزار عبارتند از:
 .1نمايش سه بعدي
 .2تفسير و مدلسازي لرزهاي
 .3تعيين و تشخيص خودكار گسلها با استفاده از اطالعات لرزه نگاري ()Seismic data
 .4ساخت شبكة سه بعدي از گسلها براي استفاده در مدلسازي مخازن نفتي
 .5مدلسازي و شبكه بندي ( )Griddingساختارهاي مختلف زمين شناسي (مانند فرسايش)
 .6نمايش سه بعدي از اطالعات ژئوفيزيكي ،زمين شناسي و پتروفيزيكي
 .7ساخت مدلهاي سرعتي و تبديل به عمق شبكههاي زماني تمامي اطالعاتي كه از ژئوفيزيك و برحسب زمان وجود
دارند
 .8تحليل اطالعات بدست آمده از چاهها و تهية واريوگرامهاي مختلف از آنها
 .9زون بندي مخازن و همبسته كردن آن به اطالعات چاهها
 .10مدلسازي خصوصيات مخزني ( )Property modelingبر اساس نمودارهاي چاهها ( )Well logsبه روشهاي
آماري ( )stochasticو قطعي ()deterministic
 .11مدلسازي رخسارهها ( )Facies Modelingبه روشهاي آماري و قطعي
 .12محاسبات حجم مخزن
 .13طراحي چاهها در سه بعد و نمايش مسير چاه حفاري شده بر اساس مدل زمين شناسي توليد شده
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شکوه محمدزاده
دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی اميرکبير

نگاشتن كتابي كه هم اكنون در پيش رو داريد،بيشتر به منظور اين است تا با استفاده از دستاوردهاي نوين ژئوشيمي چگونگي تشكيل و پيدايش
كانسارها و ذخاير مواد خام طبيعي را بيان نمايد و تالش نويسنده بر اين است كه با استفاده بيشتر از قوانين ژئوشيمي به سواالتي از جمله سواالت
مطروحه زير پاسخ دهد:چگونگي تشكيل كانيها در ماگما و همچنين بيرون از ماگما ،انباشت آنها ،اينكه كدام كانسنگ را در كجا و در كداميك
از فرماسيون هاي زمين شناسي و ...مي توان يافت و ديگر سواالت .
محتواي كتاب «شناخت،پيدايش كانسارها و منابع معدني از ديدگاه و مباني ژئوشيميايي « تاليف دكتر لطف اله پژمان براي پاسخگويي نظري به
پيدايش تا بهره برداري مواد طبيعي معدني به ده فصل تقسيم و هر فصل به يك موضوع نسبتًا مستقل اختصاص داده شده است.
فصل يكم به ژئوشيمي اختصاص داده شده و به تركيب شيميايي منظومه شمسي (خورشيد،زمين،ماه،سنگ هاي آسماني) مي پردازد.در اين
بخش وجود،مقدار و پراكندگي عناصر شيميايي در منظومه شمسي و همچنين شكل موجوديت آنها به شكل گاز،كاني و يا سنگ توضيح داده شده
است.درباره ژئوشيمي زمين و پراكندگي عناصر شيميايي در پوسته جامد،مانتل و مركز زمين و همچنين تركيب شيميايي سنگ هاي موجود در
كره زمين نسبتًا به تفضيل سخن گفته مي شود.
فصل دوم به نحوه تشكيل كانيها و انباشت آن ها اختصاص يافته و به عوامل مهم كه در تشكيل كانيها موثرند مي پردازد.مراحل تبلور ماگما و
تشكيل مرحله اي كانيها بر اساس تركيب شيميايي ماگما،درجه حرارت و فشار مورد بحث قرار مي گيرد.
فصل سوم به تقسيم بندي كانيها و مواد معدني اختصاص يافته و كانيها بر اساس تركيب شيميايي شان تقسيم و مورد مالحظه قرار مي گيرند.
در فصل چهارم به نحوه تشكيل كانيها و پيدايش كانسارهاي مواد معدني پرداخته شده و انواع كانسارهاي معدني از جمله كانسارهاي
ماگمايي،كانسارهاي رسوبي...،بررسي مي شوند.
در فصل پنجم به توضيح برخي از مهمترين كانيها كه براي استخراج فلزات و شبه فلزات مورد استفاده قرار مي گيرد مي پردازد.
فصل ششم كتاب به سنگ هاي ساختماني و صنعتي اختصاص يافته و به پاره اي از مهمترين سنگهاي ساختماني و صنعتي در بازار سنگهاي
ساختماني و...ومحل پيدايش آنها اشاره مي كند.
فصل هفتم كتاب درباره كانيهاي نسبتًا گران قيمت و سنگهاي زينتي و كمياب كه در صنايع جواهرسازي مورد استفاده قرار مي گيرند به بحث
و گفتگو پرداخته و به پاره اي از مهمترين كانسارهاي مربوطه اشاره مي كند.
فصل هشتم بطور مختصر به ژئوشيمي و نحوه تشكيل مواد سوختي از جمله نفت،گاز،ذغال سنگ و...اختصاص يافته است.
فصل نهم كتاب درباره روشهاي اكتشافي و عوامل مهم در سرمايه گذاري و بهره برداري از مواد معدني است.
در فصل دهم به اهميت حفظ محيط زيست و تاثير تشديد بهره برداري و استخراج مواد خام طبيعي در تخريب محيط زيست اشاره مي كند.
در پايان (فصل يازدهم) به ضمائم فصول دهگانه كتاب اختصاص مي يابد.
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مطهره وفادار
دانشجوي كارشناسي اكتشاف معدن ،دانشگاه صنعتي امير كبير

موليبدنيت )molybdenite( MoS2
نام آن از لغت يوناني موليبدوس ( )molybdosبه معني سرب گرفته شده است.
تركيب شيميايي :بر اساس تجزيه شيميايي از  65/55درصد گوگرد و  40درصد موليبدن تشكيل شده است .رنيم ( )Reمي تواند به صورت
ايزومورف (حداكثر تا  30درصد) به جاي موليبدن جايگزين شود ،فلز رنيم بسيار كمياب است و تنها منشأ آن كاني موليبدنيت است.
ناخالصي هاي آن شامل بيسموت و قلع مي باشد.
خواص فيزيكي:
سيستم :هگزاگونال ،رده هگزاگونال بي پيراميدال .آگرگات :ورقه اي تا فلسي و گاهي اسفروليتي ،ورقه هاي نازك آن قابل انعطاف (خمش)
مي باشند .رنگ :سياه ،خاكستري سربي .رنگ خاكه :سربي .جال :فلزي تا چرب .سختي 1 :تا  ،1/5مانند گرافيت روي كاغذ اثر مي گذارد.
كليواژ :در جهت { }0001كليواژ بسيار كامل .وزن مخصوص 4/7 :تا  .5داراي خاصيت هدايت الكتريسيته بسيار كم در حرارت معمولي
( 20درجه سانتي گراد) است ولي بر اثر ازدياد حرارت خاصيت هدايت الكتريسيته آن افزايش مي يابد.
خواص ويژه :در مقابل شعله شالومه ذوب نمي شود ولي رنگ شعله را به سبز متمايل به زرد تغيير مي دهد ،در اسيد نيتريك حل مي شود
و رسوب سفيد رنگ اكسيد موليبدن را توليد مي كند.
نحوه و محل پيدايش :موليبدنيت به طور كلي در سنگ هاي آذرين دروني اسيدي مانند گرانيت و گرانوديوريت ،عالوه بر آن در سنگ
هاي پگماتيتي و رگه هاي گرمابي حرارت باال و همچنين در رگه هاي كوارتز نيز تشكيل مي شود .پاراژنز با ميكاهاي نازك ورقه اي تا
فلسي ،فليوريت ،ولفراميت ،كاستريت ،بريل ،تورمالين ،پيريت ،كالكوپيريت ،كوارتز ،انيدريت دارد .معروفترين كانسار آن واقع در ايالت
كلرادو آمريكا مي باشد.
موليبدن كه حدود  90درصد از استخراج اين فلز در تهيه فوالد هاي
كاربرد :مهمترين كانه جهت استخراج
در صنايع رنگرزي ،الكتروتكنيك و
مخصوص كاربرد دارد و باقيمانده
گريس و روغن) استفاده مي
صنايع شيميايي (جهت توليد
دليل داشتن مقاومت زياد
شود .همچنين فلز رنيم به
در صنايع فضايي بسيار
در حرارت هاي باال
گرانبها است.
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بهاره جوهري ناد
دانشجوي کار
شناسي
اس
تخراج
معدن دانشگاه صنعتي اميرکبير

در عصر جديد ،ارتباطات براي جوامع در حال پيشرفت به منزله شريان تغذيه کننده است که از طريق آن بذر پيشرفت به عرصه علم و صنعت
وارد مي گردد .کتاب يکي از بهترين ابزار انتقال معلومات شناخته شده است که مي تواند به راحتي حجم زيادي از اطالعات را به دست خواننده
خود بسپارد .اما با توجه به زمان زيادي که صرف نوشتن ،چاپ و انتقال مي شود اين اطالعات نمي توانند به روز و نو باشند .يکي از بزرگترين
مزاياي اينترنت به روز بودن مطالب آن است .البته مجالت نيز از اين ويژگي برخوردار هستند ولي فايده ديگري که اينترنت به همراه دارد اين
است که اينترنت در هر زماني و در هر مکاني در دسترس همگان مي باشد و کم هزينه تر نيز مي باشد .در نتيجه سايت هاي اينترنتي مي توانند
منبع مهمي براي جمع آوري اطالعات باشند.
همه روزه بر تعداد پايگاه هاي اينترنتي افزوده مي شود و حجم اطالعات موجود در شبکه جهاني اينترنت روز به روز در حال فزوني است از اين
رو گاهي براي يافتن اطالعات مورد نظر ممکن است دچار سردرگمي شويم و به هر طريقي در يافتن اطالعات مورد نظر با اخالل مواجه شويم.
اين مطلب يکي از پايگاه اينترنتي جامع را به شما معرفي مي کند و توضيحاتي نيز راجع به مطالب موجود در اين سايت در اختيار شما قرار مي
دهد.
مي توان گفت اين پايگاه اينترنتي يک ابزار است که ما را به جهان معدنکاري متصل مي گرداند .جديد ترين اخبار روز دنيا و ديگر مطالب مربوط
به معدنکاري در اين پايگاه اينترنتي موجود است .اين پايگاه اينترنتي يک سايت نيرومند و بزرگ است که توسطي تيمي زبردست متشکل از
متخصصان و نامداران عرصه هاي معدني وظيفه پشتيباني آن را به عهده دارند.
با وارد کردن آدرس  www.infomine .comصفحه اصلي اين سايت پيش روي شما باز مي گردد .عمده فضاي اين سايت را مهم ترين اخبار
معدني سرتاسر دنيا پر مي کند .براي مطلع شدن از اخبار مهم و تاثير گذار در عرصه معدن کافي است مطالب اين صفحه را مطالعه نماييد.
عالوه بر اخبار موجود در صفحه اول صفحه ديگري مخصوص خبر رساني وجود دارد که خود مي تواند حجم زيادي از اخبار مفيد و شاخص را
به شما برساند .براي دسترسي به اين صفحه بايد در صفحه اصلي گزينه  newsرا انتخاب کنيد .در اين بخش از سايت شما به سه طريق مي
توانيد به اخبار دست يابيد.
  : Industry newsدر اين قسمت اخبار به  5دسته تقسيم شده اند.  Featured newsعناوين مهم ترين خبرهاو اخبار شاخص مرتبط با صنايع معدني در اين زير گروه قرار دارد.  News on the webخبرهاي منتشر شده در اينترنت که با معدن کاري مرتبط هستند مطالب اين بخش را تشکيل مي دهند.  Latest headline newsسر فصل اهم اخبار در دنياي معدن در اين زير گروه هستند.  Latest news releasesآخرين و جديد ترين اخبار منتشر شده در صنعت معدن را در اين بخش مي يابيد.  News lettersخبرنامه هاي معدني که شامل مهم ترين رويدادها در اين زمينه مي باشد ،از اين طريق قابل دسترسي هستند.  : By countryيکي ديگر از روش هاي دسترسي به اخبار يافتن آنها به تفکيک کشور است .در اين قسمت شما با انتخاب کشور مورد نظر ازرويدادهاي معدني مهم در آن مطلع مي شويد .اين بخش در صفحه خبر قابل دسترسي است.
  : By commodityاگر اخبار مربوط به ماده معدني خاصي مثل طال ،نيکل يا عناصر کمياب را دنبال مي کنيد مي توانيد اخبار خوبي راجع بهآن ماده معدني در صفحه خبر هاي سايت  infomineبيابيد .اين بخش از سايت به شما اين امکان را مي دهد تا ماده مورد نظر خود را انتخاب
کنيد و اطالعات خوبي در مورد آن بدست آوريد.
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با استفاده از اين سايت مي توانيد اطالع جامع و دقيقي راجع به شرکت ها و محصوالت معدني موجود در بازار بدست آوريد .کافي است روي يکي از لينک
هاي  companiesيا  propertiesکليک کنيد .در اين صفحه نيز گزينه هاي مختلفي براي انتخاب داريد تا به اطالعات مورد نظر برسيد .شما مي توانيد
شرکت يا محصول مورد نظر را در سايت جستجو کنيد يا از ليست هاي موجود آن را بيابيد .اين شرکتها در دسته هاي
 شرکتهاي معدني سرشناس شرکت هاي مشهور معدني جستجو محصوالت رايج ليست شرکتهاي معدنيدسته بندي شده اند.
ليست کامل تري از شرکت ها در صفحه  countriesوجود دارد  .براي هر کدام از کشور ها در ليست مي توانيد اطالعات زير را بيابيد.
 اطالعات جامعي در مورد معدنکاري در آن کشور مشخصات معدن و معدنکاري در آن کشور جديد ترين رويدادها ،نمايشگاهها و کنفرانس ها در آن کشور فرصت هاي شغلي در آن کشور تاليفات قابل دسترسي در اينترنت مرتبط با صنايع معدني خبر هاي محلي و مقاالتي راجع به معدنکاري لينک هاي متعددي در مورد اطالعات اينترنتي مرتبط با معدنکاري خالصه اي از فعاليتهاي معدني آن کشور که شامل نقشه هاي زمين شناسي و  ...مي شود.همچنين اين پايگاه اينترنتي مجهز به کتابخانه اي است که از طريق لينک  libraryدر دسترس مي باشد .کتابخانه معدن يک راهنما از تاليفات معدني مثل
مقاالت ،مجالت ،کتابها ،پيوندها ،فرهنگ لغت ،دانش نامه و  ...است که بخش اصلي آن را پايگاه اطالعات تهيه شده از هزاران مقاله مرتبط معدن تشکيل
مي دهد .ليست گسترده  .وسيعي از لينک هاي مرتبط با معدنکاري ،زمين شناسي ،فلزات و کاني ها از ديگر مطالب موجود در اين کتابخانه هستند.
 : Careersاگر جوياي کار هستيد ومي خواهيد شغل مناسبي براي خود انتخاب کنيد مي توانيد به اين صفحه مراجعه کنيد و شغل مورد نظر خود را از
بين انبوه کارهاي معرفي شده جستجو کنيد .در اين بخش دو انتخاب وجود دارد .مي توانيد مشخصات و ويژگي هاي مورد نظر خود را انتخاب کرده و
دستور جستجو به سايت بدهيد و ليست شغلهايي با خصوصيات مطلوب شما در برابرتان قرار مي گيرد .روش ديگر روش مستقيم است .در اين روش در
قسمت  brows jobاين امکان براي کاربر وجود دارد که شغل مناسبي را از بين کارهاي معرفي شده انتخاب کنيد.
 :Mapsيکي از ابزار هايي که بسيار مورد استفاده معدنکاران قرار مي گيرد نقشه است .نقشه ها حاوي اطالعات مهم و مفيدي براي يک مهندس معدن
مي باشند و به اين علت از ارزش بااليي برخوردار هستند .در اين صفحه از سايت نقشه هاي مختلف و متنوعي يافت مي شود که مي توانيد به راحتي به
آنها دست پيدا کنيد .نقشه هايي از قبيل نقشه هاي زمين شناسي ،توپوگرافي و نيز عکس هاي هوايي و تصاوير ماهواره اي و نقشه هاي ژئوفيزيکي هوابرد
از جمله محتويات اين صفحه مي باشند.
اگر مطالب اين سايت مورد قبول شما واقع شد و مايل بوديد به طور دائم و کامل تري از اين پايگاه اينترنتي استفاده کنيد مي توانيد مشترک اين سايت
شويد و با پرداخت هزينه کمي از داده هاي کامل و جامع تري بهره بگيريد که فقط در اختيار مشترکين قرار مي گيرد .شما مي توانيد در صفحه اصلي روي
گزينه  subscribeکليک کرده و فرم اشتراک موجود در آن صفحه را پر کنيد و به امکانات گسترده سايت دست يابيد.
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محمد ملکی تهرانی
دانشجوي کارشناسي اکتشاف معدن دانشگاه صنعتي اميرکبير

کانسار مس سونگون در آذربايجان شرقي به فاصله  75کيلومتري شمال
غرب شهرستان اهر و 30کيلومتري شمال شهرستان ورزقان در منطقه اي
کوهستاني قرار گرفته است.
اين منطقه بر روي کمربند کوهزايي آلپ-هيماليا قرار داشته و داراي آب و
هواي سرد تا معتدل و مرطوب با پوشش گياهي متراکم مي باشد.
سابقه معدنکاري در اين منطقه به دو قرن پيش باز مي گردد ،ليکن وجود
ذخائر مس از نوع پورفيري در سال  1356محرز گرديده است ،با توجه به
آخرين برآورد هاي انجام شده کل ذخيره زمين شناسي اين کانسار برابر با
 807ميلبون تن با عيار متوسط  62درصد به دست آمده است.
طراحي معدن در دو فاز انجام شده و در فاز اول ساالنه  7ميليون تن سنگ
معدن استخراج مي شود و از آغاز فاز دوم تا پايان عمر معدن ظرفيت دو
برابر شده و به  14ميليون تن در سال مي رسد.
در کانسار مس سونگون منطقه بندي قائم ويژه ذخاير پوفيري مس به
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صورت  3زون فروشست به ضخامت  80تا حداکثر  150متر ،سوپرژن به
ضخامت متغيير  0تا  200متر و زون هيپوژن متوسط  100مترمي باشد.
کانسار سونگون در واقع يک کانسار اسکانور -پورفي ،روي و آهن و کانسار
بزرگ مس -موليبدن پورفيري است .کاني هاي اقتصادي اصل در کانسار
پورفيري شامل کاني هاي اوليه کالکوپيريت،موليبدنيت و کاني هاي ثانويه
کالکو سيت ،کوولين و مس خالص است.
کاني سازي اصلي شامل کاني ها مس و موليبدن است .مهمترين کاني هاي
اين معدن عبارتند از:پيريت ،کالکوپيريت ،موليبدنيت ،مس خالص ،روتيل،
ايلمينيت ،کوپريت ،کالکوسيت ،کوولين ،ايدائيت ،بورنيت ،آرسنوپيريت،
تنانتيت و تترائدريت است.
مشخصات مجتمع مس سونگون
نوع محصول توليدي  :کنسانتره مس
سنگ معدن ورودي به کارخانه  7 :ميليون تن در سال (در فاز اول)

کنسانتره توليدي  150 :هزار تن در سال (در فاز اول)
ذخيره قابل استخراج  388 :ميليون تن سنگ معدن
نسبت باطله به ماده معدني 1/63 :
عيار متوسط سنگ معدن قابل استخراج  62 :در صد
استخراج معدن سونگون :
معدن مس سونگون به صورت روباز استخراج مي شود که داراي مشخصات
زير مي باشد :
باالترين نقطه معدن  :تراز  2350متر
کف نهايي معدن  :ترا ز  1625متر
مساحت پيت نهايي  :حدود  800هزار متر مربع
شيب کلي معدن  37 :درجه
شيب جاده هاي ارتباطي  8 :درجه
عرض جاده هاي ارتباطي  30 :متر
ارتفاع پله هاي معدن  12/5 :متر
تراز اولين پله پيت ازسطح آبهاي آزاد  2362/5 :متر
تراز آخرين پله پيت ازسطح آبهاي آزاد  1600 :متر
تراز دامپ  1950 :تا  2325متر
شيب کلي دامپ  30 :تا  32درجه
حداکثر ارتفاع دامپ  250 :متر
سنگ شکن معدن سونگون :
سنگ شکن معدن سونگون از نوع ژيراتوري بوده و قطعات حدود يک متري
وارد شده به سنگ شکن به قطعات  15الي  25سانتيمتري خرد شده و
توسط نوار نقاله به طول بيش از  1200متر به انبار سنگ دانه درشت
 Stockpileوارد شده واز آنجا توسط خوراک دهنده هاي کفشکي و
ارتعاشي به آسياي نيمه خورد شکن در کارخانه تغليظ وارد مي شود.
کارخانه تغليظ :
كارخانه كانه آرايي مس سونگون براي دو فاز  6و  25ساله طراحي شده
است .فاز اول طرح ،كارخانه اي با ظرفيت ساالنه هفت ميليون تن خوراك
است كه در سال  1384راه اندازي شد .ميزان توليد ساالنه كارخانه يكصد
و پنجاه هزار تن كنسانتره مس با عيار  30درصد است .در فاز دوم ظرفيت
ساالنه كارخانه تا چهارده ميليون تن خوراك افزايش خواهد يافت .در فرآيند
پرعيار سازي طراحي شده براي اين كارخانه ،كانسنگ مس استخراج شده
پس از خرد كردن اوليه به كمك سنگ شكن ،وارد انبار مواد درشت دانه
خواهد شد ،سپس مواد خرد شده به كمك آسياي خود شكن و گلوله اي،
تا ابعاد زير  100ميكرومتر آسيا شده و در ادامه تحت فرآيند هاي تصفيه و
غني سازي قرار خواهد گرفت.
کارخانه تغليظ داراي آسياهاي نيمه خود شکن و خود شکن با مشخصات
زير مي باشد :
آسياي نيمه خود شکن يا سگ ميل :
وزن  200:تن
قطر عمودي 9754 mm :
طول افقي 4878 mm :

آسيا ي خود شکن يا بال ميل :
وزن  190 :تن
قطر عمودي 6096 mm :
طول افقي 9296 mm :
مشخصات کارخانه تغليظ :
فاز اول بهره برداري  6 :سال
خوراک ساالنه  7 :ميليون تن
کنسانتره توليدي  150 :هزار تن در سال
فاز دوم بهه برداري  25 :سال
خوراک ساالنه  14 :ميليون تن
کنسانتره توليدي  300 :هزار تن در سال
ظرفيت کارخانه  900 :تن در ساعت
عيار کنسانتره  30 :در صد
رطوبت کنسانتره  9 :در صد
باز يابي کلي  86/25 :در صد
سد باطله :
سد باطله در جنوب غرب مجتمع (فاصله هوايي به طول تقريبي  6کيلومتر)
و بر روي بخش فوقاني حوزه آبريز رودخانه آيت کندي احداث شده است.
سد باطله از نوع باالرو و با استفاده از مصالح ماسه و تفکيک شده توسط سه
مرحله سيکلون احداث شده است  .اين سد شامل قسمت هاي زير است :
الف ) سد شروع کننده ( (Starter damکه به منظور حجم اوليه مورد نياز
در سال هاي اوليه بهره برداري و کنترل روان آب ها باارتفاع  64متر و طول
تاج  370متر و از نوع خاکي با پيش بند رسي احداث شده است .
ب ) ( : )Rock fill toe darnکه به منظور محدود کردن شيرواني ماسه
اي پايين دست باطله که از نوع خاکي با سيستم زهکشي بر روي شيرواني
باال دست و ارتفاع نهايي  70متر احداث شده است .
ج ) سد ذخيره نشتاب ( : )Seepage damاين سد به منظور جمع آوري
نشتابهاي بعدي از پي و تکيه گاهاي سد باطله توسط ايستگاه پمپاژ مربوطه
از نوع خاکي با هسته رسي به ارتفاع  10متر و طول تاج  67متر احداث
شده است .
الزم به ذکر است ارتفاع نهايي سد باطله ساخته شده در طول  31سال بهره
برداري  178متر خواهد بود.
طرح هاي آتي :
توسعه تغليظ سونگون فاز ( 2احداث کارخانه به ظرفيت 150هزار تن
در سال)
احداث کارخانه ذوب سونگون (به ظرفيت  80هزار تن درسال )
احداث کارخانه پااليشگاه سونگون (به ظرفيت  90هزا تن در سال)
احداث کارخانه اسيد سولفوريک سونگون (به ظرفيت  300هزار تن در
سال)
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تنها دفتر نمايندگي انحصاري فعال تامين کاال و خدمات پس از فروش محصوالت شرکت ارلو در ايران
در سال  ،1828سه تن از شهروندان آلن ،يک کارگاه توليدي سيم بکسل
قديمي را که از سال  1795فعاليت داشت خريداري کردند .آنها اين کارگاه
قديمي را با وسايل مکانيزه تجهيز و با نام ارلو اقدام به توليد نمودند.
در سال  ،1870کارخانه ارلو به يک شرکت با مسئوليت محدود تبديل شد
و اکنون قديمي ترين شرکت با مسئوليت محدود در جنوب آلمان شناخته
شده است و فعاليت مي کند.
در سالهاي پس از آن شرکت ارلوبسيار گسترش يافت و امتيازات زيادي
را دريافت کرد .از جمله امتيازات مي توان به صادرات روزانه  15تن سيم
بکسل و ميخ به سراسر جهان از طريق راه آهن خصوصي اشاره کرد.
در اين مسير شرکت ارلو محصوالت جديدي را وارد بازار کرد .از جمله اين
محصوالت ،زنجير هاي محافظ الستيک بودند که در ماشين هاي سنگين
مورد استفاده قرار مي گرفتند .در واقع مي توان گفت ارلو مبتکر طرح زنجير
لينک – رينگ محافظ الستيک است.
با گسترش تنوع محصول و دامنه فعاليت اين شرکت ،ارلو به يکي از بزرگترين
شرکت هاي صنعتي در نوع خود در جهان تبديل شد و با توليد محصوالت به
طريق اتوماتيک با استفاده از پيشرفته ترين تکنولوژي و همچنين با کنترل
کيفيت فرآيند توليد محصوالت با کيفيت عالي روانه بازار شد.
بنابراين ،ارلو آگ ،از يک شرکت محلي و منطقه اي به يک موسسه مشهور
جهاني تبديل شد .امروزه محصوالت ارلو به بيش از  120کشور واقع در پنج
قاره جهان صادر مي شود.
در همين سالها شرکتي به نام رود به عنوان رقيب ارلو در آلمان فعاليت مي
کرد و بعدها طي يک تصميم درست و عاقالنه الحاق اين دو شرکت بزرگ
رخ داد و با تشکيل  rud-groupتحولي عظيم در صنايع زنجير چرخ به
وقوع پيوست .لذا مي توان با اطمينان گفت محصوالت گروه ارلو با بهترين
کيفيت بي رقيب شد.
مويد اين سخن نتايج تحقيقي است که شرکت صنعتي و معدني ايراني
(سيميرانکو) روي کيفيت و استحکام نمونه هاي موجود در بازار انجام داده
است .هدف از اين پژوهش ،يافتن بهترين نوع زنجير محافظ الستيک و
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مرغوب ترين کاال براي استفاده هاي معدني و صنعتي بوده است .براي
اجراي اين هدف پس از انجام آزمايش هاي سختي مواد اوليه و متالوگرافي
و عکس برداري با دوربين هاي ميکروسکوپي از مقاطع برش خورده ،توسط
متخصصين دانشگاه تهران ودانشگاه علم و صنعت گزارش جامعي تهيه و
سپس با بکارگيري يکي از اساتيد محترم دانشگاه صنعتي شريف ،تحليل
مهندسي اين گزارش تنظيم گرديد.
در جمع آوري گزارشات مورد نظر ،مراکز معتبري ازجمله:
 بخش تحقيقات وزارت جهاد و سازندگي در واحد عمران دفتر بررسي هاي فني سيمان تهران دفتر فني شرکت معدني کالسيمين شرکت معدني باما گروه کارخانجات سيمان فارس و خوزستانشرکت داشتند .در اين تحقيقات نتايج به صورت چندين جدول و نمودار
مقايسه کيفي و کمي کاال ارائه و در همه آزمايش ها از جمله سختي رينگ
ها ،سختي لينک ها ،نوع مواد استفاده شده و مقاومت کششي و سايشي
اجزاي آن ،نمونه هاي ساخت کارخانجات ارلو موفق به کسب مقام اول
شد.
در پي انتشار نتايج اين پژوهش شرکت هاي مهم و بزرگ معدني ايران
محصوالت ارلو را براي استفاده برگزيدند .از مهم ترين امتيازات ارلو نسبت
به شرکت هاي فعال ديگر در اين زمينه ،ارائه خدمات پس از فروش در هر
کشور مي باشد که مسئوليت اين کار به عهده نمايندگي ارلو در آن کشور
است .هم اکنون شرکت رنجامين با مديريت آقاي مهندس منوچهر رنجبر
به عنوان تنها دفتر نمايندگي انحصاري فعال در ايران است که وظيفه تامين
کاال و خدمات پس از فروش محصوالت شرکت ارلو را به انجام مي رساند.
اکنون با توجه به حضور محصوالت نا مرغوب و غير استاندارد در بازار ايران،
اميدواريم توانسته باشيم با اين گزارش جامع شما را در انتخاب هر چه بهتر
محصولي با کيفيت عالي و طول عمر بيشتردر بازار ايران ياري کنيم.
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ميزبان ششمين كنفرانس دانشجويي مهندسي معدن ايران
يكتا داودي
دبير كميته روابط عمومي كنفرانس ،دانشجوي كارشناسي اكتشاف معدن

ششمين كنفرانس دانشجويي مهندسي معدن ايران ،در تاريخ  21الي  23اسفند ماه سال جاری در دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار خواهد شد .با تالش
اعضاي انجمن علمي معدن و نفت و دانشجويان دانشكده مهندسي معدن ،متالورژي و نفت پلي تكنيك تهران و با حمايت رياست محترم دانشكده ،در جلسه
دبيرخانه دائمي كنفرانسهاي دانشجويي در ارديبهشت سال جاري دانشگاه صنعتي اميركبير به عنوان ميزبان کنفرانس معرفي شد .در اين بين دانشگاه
صنعتي سهند تبريز و دانشگاه بيرجند نيز خواهان اخذ ميزباني اين كنفرانس بودهاند كه دانشگاه صنعتي اميركبير با كسب  690امتياز از  700امتياز ممكن،
ميزباني اين كنفرانس را به دست آورد .الزم به ذكر است دوره هاي قبلي اين کنفرانس به ترتيب در دانشگاه هاي تهران ،صنعتي شاهرود ،صنعتی اميرکبير،
شهيد باهنر کرمان و صنعتي اصفهان برگزار و اين براي دومين بار است که کنفرانس در دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار خواهد شد .دبيرخانه اين كنفرانس
از اواخر ارديبهشت ماه تشكيل شده و كميته مركزي  9نفره آن در دانشكده راهاندازي شد .پس از تشكيل دبيرخانه ،با توجه به تجربيات ارزشمند برگزاري
سومين دوره كنفرانس دانشجويي مهندسي معدن ايران ،ريز فعاليت هاي كنفرانس تهيه و براساس اصول كنترل پروژه برنامه زمانبدي كليه فعاليت هاي
كنفرانس انجام شد .تمامي امور اين كنفرانس از قبيل دريافت مقاالت ،داوري ها و ثبت نام به صورت كامال اينترنتي و تحت سيستم مكانيزاسيون كنفرانس
انجام شد .در پي فراخوان مقاله حدود  440چكيده مقاله دريافت شد كه پس از داوري حدود  350چكيده مقاله پذيرفته شد .از اين تعداد نيز 223 ،اصل
مقاله به دبيرخانه ارسال شد كه داوري آنها به پايان رسيد و  64مقاله جهت چاپ در مجموعه مقاالت ششمين كنفرانس دانشجويي مهندسي معدن ايران
و ارائه در روزهاي برگزاري انتخاب شد .عالوه بر اين ثبت نام در كنفرانس به صورت پستي و اينترنتي انجام و به اتمام رسيد و به لطف پروردگار تعداد
قابل توجهي از دانشجويان رشته مهندسي معدن و رشته هاي وابسته ،شركت ها و سازمان ها در کنفرانس ثبت نام نموده اند .همچنين در كنار كنفرانس
نمايشگاه معدن و صنايع معدني (پليتكنيك  )2008برگزار خواهد شد كه پس از چاپ بروشور آن با استقبال چشمگير بخش صنعت مواجه شده است و
شركت هاي معتبري در آن اقدام به خريد غرفه نموده اند.
در مورد حاميان كنفرانس بايد گفت تاكنون شركت ها و نهادهايي چون شركت ملي مس ايران ،سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني (ايميدرو)،
وزارت صنايع و معادن ،وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ،شركت اطلس كوپكو ،سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدنی كشور و...حمايت قطعي خود را از
كنفرانس اعالم نموده اند .در ادامه فعاليت هاي كنفرانس برنامهريزي جهت تشكيل كارگاههاي آموزشي ،نشستهاي تخصصي و برنامههاي جنبي در حال
اجرا ميباشد.
اميد است با ياري خداوند و برنامه ريزي مدون و منظمي كه براي انجام فعاليت هاي كنفرانس از روزهاي آغازين پيش بيني شده است ،شاهد همايشي
متفاوت و شايسته مدعوين و شركت كنندگان محترم باشيم.
الزم به ذكر است اطالعات جامع تري از برگزاري ششمين كنفرانس دانشجويي مهندسي معدن ايران در دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران) در
شماره آتي نشريه علمي -تخصصي بلور كه ويژه نامه كنفرانس خواهد بود ،به اطالع عموم عالقه مندان خواهد رسيد.
براي كسب اطالعت بيشتر با شماره )021( 64542940تماس و يا به سايت کنفرانس به آدرس  www.iscme.comمراجعه فرماييد.
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Optimal ultimate
pit depth considering
an underground alternative
E.Bakhtavar , Amirkabir University of Technology

Many deposits can be mined entirely with surface methods; others must be
worked underground from the very beginning. Still other deposits can be
mined first as open pits but must be worked underground later. In regard
to development of extraction technology and equipment of surface mining
in future, the optimal pit depth will increase therefore there is no constant
limitation between the two methods in long term. In the combined mining, the most significant question arises: what is the optimal final depth
for changing over from surface (Open-Pit) to underground mining? This
paper demonstrates a simple new method based upon a two dimensional
block model to solve this problem considering future underground mining. The study describes the influence of the optimum ultimate depth of
an open pit. In the method, the final main blocks which are take place in
the ultimate bench of the pit is divided into some sub-blocks with the values as the main blocks, and the total profit of combined mining as well as
optimal final depth of pit were determined.

T

INTRODUCTION
he decision as to whether mining will be on
the surface or underground must be made
before the land zoning and permitting process begins for the proposed mine site [1].
Selection of the mining method is one of the most
important decisions in mine development. Open pit,
underground methods or both of them are selected
depending on the geometry properties of the deposit,
its position with respect to the surface and so on [2].
Surface mining is generally considered to be more
advantageous than underground in recovery, grade
control, economics, flexibility, safety, and working environments. It is ncessary to study the optimization
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of final pit limits for open-pit and underground mining in combination. If the deposit changes much in
geometry along the strike, especially if the change
occurs at the end of the deposit, the stripping ratio
will be too large when the whole deposit is mined by
open-pit mining. In this case, it is more suitable to
have the deposit mined by combined method, that is
to say, the end part of the ore body should be mined
by underground method. With the rise of metal prices
and the cost reduction of underground mining [3]. To
determine the final pit limits of an ore body and the
depth, it is necessary to consider an objective. Since
mining companies have to invest capital in waste rock
removal often many years before receiving the in-

come from the capital. That means that the objective
must be to choose a pit depth that will maximize the
present capital value of the ore body using the interes
rate the company uses for other investments [4]. In a
choice between surface and underground methods,
there are many factors to be taken into account, such
as: a) size, shape, and depth of deposit; b) rock conditions; c) productivities and machinery capacities;
d) capital requirments and operating costs, discount
rate, investments, amortization, and depreciation; e)
ore recoveries and revenues; f) safety and injuries;
g) environmental aspects [5,6]. The aim of this paper
is a means of establishing the proper ultimate pit in
combined mining of open-pit and underground.
This paper demonstrates a new simple method based
on a two dimensional block model with two values
(open pit and underground) to solve this problem
considering future underground mining. The study
describes the influence of the optimum ultimate depth
of an open pit. In the last step of the method, the final
main block that take place in the ultimate bench of
the pit is divided to some sub-blocks with the values
as the main blocks, and using a hypothetical case the
final depth of pit and total profit of combined mining
were determined.
METHODOLOGY AND BLOCK MODEL
The approach includes mainly a two dimensional
economic block model with two different profit values
due to open-pit and underground mining.
Let BEVopi and BEVui the profit of a collection of
blocks in level (i) relating to open-pit and underground exploitation respectively. Note that the size
of large block depends on deposit. The large block
is divided into smaller economic blocks with net profits that their values related open-pit or underground
mining are different. Each smaller block represents
a 50*50 m (164*164 ft) area. First, in the new approach total profit due to open-pit mining and the optimal final pit depth are determined. For optimal pit
depth determination the Korabov Algorithm is used
[7]. Some blocks may take place below the optimal
ultimate pit depth. In this condition, the underground
extraction economic values of the blocks are evaluated. The underground blocks with positive values are
extracted and the values of them add to the pit limit
blocks value. In the underground situation, blocks
with negative and zero values are remained as pil-

lars, but with in open-pit limit all blocks (positive, negative and zero) must be extracted. Positive values
mean that the rock should be taken to the processing
plant; negative and zero values indicate waste rock
to be hauled to a dump.
The main part in the new method of openpit&underground limit determination is comparison of
open-pit and underground block values (level by level). For this goal initially on the large block of deposit,
the optimum pit limit and depth must be determined.
Then, it is necessary to find the underground positive
block values. Finally the sum of the open-pit and underground block values in each level (from upper to
lower respectively) is compared. Which one of the extraction method have a more total value, the related
block values add to the final profit of combined mining. In the level that the sum of open-pit blocks values
is less than underground profit, open-pit extraction
must be stopped and for the remained deposit underground mining can be profitable. In this stage the
final level which is useful with open-pit mining must
be assessed and detailed. In this level, each block
with 50*50 dimensions is divided into 16 sub-blocks
(represents 12.5*12.5 m area) and the mentioned
new method is used for these sub-blocks again. According to the bench height of 12.5 m which is more
common in open-pit mining, one dimension for subblocks was selected. Because of open-pit walls slope
stability and final pit depth determination algorithms
constraints (equal or less than 45 degrees) the other
dimension meaning width of sub-blocks was selected
as the same of the height equal 12.5 m.
CASE STUDY USING HYPOTHETICAL ORE DEPOSIT
General Solution
The following example is a hypothetical case that explains how the optimum final pit depth may change
considering an underground mining alternative. The
exerecise is based on a two dimensional block model, demonstrating 108 blocks of 50*50 meters in 9
rows (levels) and 12 columns. Let us assume that
the hypothetical ore deposit length (figure 1) is 413 m
with an average width of 185 m. The extension of deposit is from level of 37 m below the ground surface
to 450 m. Figure 1 summarizes the block economic
values in open-pit and underground mining related to
the deposit.
86  پاییز،21 شماره
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Figure 1: Large block model with open-pit and underground
block values related deposit
For determining the optimal ultimate pit depth without
condsidering the underground alternative, it is necessary to find the optimum pit limit using the pit optimization algorithms. For this purpose the Korabov
Algorithm was applied. Searching for the blocks with
positive values must be started from the level (1) and
block by block. Figure 2 shows the levels and open-pit
block values. According to the figure there is no positive block in level (1). Therefore, for the target blocks
in level (2) are assessed. It is necessary to establish
a long range mining plan for the deposit. In this case,
the future pit volume has been split up into several
pushbacks. The first pushback is included five positive blocks in level (2) and seven negative and zero
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blocks in level (1). For extraction of these positive
blocks that take place in level (2), the upper waste
blocks in level (1) must be removed. Therefore, the
total profit (BEV) in this stage equales +8. The profit
of extracted blocks by open-pit in each level is calculated as follows: In Level (1): BEVop1 = 0

Figure 2: open-pit block values and pit limit
The total profit of extracted blocks using the open-pit
mining was determined +25 and the extraction by this
mining method was followed to the end of blocks in
level (6) meaning the optimal ultimate pit depth is 300
m. Now, the remained deposit must be extracted using the underground mining (from 300 to 450 m). For
this aim, the block model with underground values
can be effected (as figure 3). The profit calculations
due to underground extraction are as follow:

The total profit of extracted blocks of remaind deposit
from level 6 to 7 using the underground mining was
determined +34. Generally, the sum of the total profits of open-pit and underground extraction (based
upon this way for combination mining (BEV(op&u)t))
equales:

depth related to the deposit and block values using
Korabov algorithm initially must be estimated (figure
2). Then according to the underground block values
and the deposit underground extraction limit in each
level must be detrmined (as figure 3). Finally, level by
level and from level (1) to level (9), the total open-pit
profit in level (i) (BEVopi) is compared to the total underground profit in the same level (BEVui), and each
total value in the related level be be more, this value
must be add to the total profit of combination mining.
In the upper level generally BEVopi is more than BEVui and in the middle levels the BEVui may be greater
than the BEVopi. Therefore, where the the BEVui be
more than the the BEVopi in the other levels just the
underground extraction must be assessed and the
upper level floor is the optimal final pit depth. Now for
ultimate pit depth optimization, it is necessary to assess the end level of pit limit. Each block (50*50 m) in
this level must be divided into sub-blocks of 12.5*12.5
metres meaning the level is divided into four levels.
The mentioned new menthod that proposed by the
authors in this paper must be used to this four sublevels too. In this case, the total profit of combined
mining of open-pit and underground (BEV(op&u)t)
equals to sum of the maximum profit in each level.

New Method
First stage in this new method is as the same of the
common method which was mentioned in the previous part of this paper. It means the optimum final pit
86  پاییز،21 شماره
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Figure 3: Underground block values and minable blocks
The new method was validated using the previous hypothetical example. Figures 4 and 5 summarizes the
Open-pit and underground block and sub-block values and the minable blocks using them respectively.
According to the figures 4 and 5 as well as based on the new optimization method for final pit depth detrmination when an underground mining alternative is considered, from level 1 to 4 the open-pit extraction and
below it the underground should be used. It is important to divide the level (4) into sub-levels and the profit
must be detrmined in these sub-levels too. The optimal final pit depth and the total profit of combined mining
is calculated as follows:
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Figure 4: Open-pit block and sub-block values and the minable
blocks using it
Based upon the new method calculations the total
profit of the combination mining was determined
equal to 73.75 that in comparison to the estimated
BEV(op&u)t equal to 59 in the previous (common)
method, it is greater. Figure 6 shows the block model
with the combined open-pit and underground extraction, as well as the optimal ultimate pit depth of 162.5
meters.
CONCLUSION
For validation the new method a hypothetical example was used and the total profit and final pit depth in
two cases were determined. First when underground
extraction alternative are not properly consider in
open-pit limit or pit depth. The others was how future underground mining will influence the ultimate
pit depth. In the first case the final pit depth and the
total profit of the combination mining (BEV(op&u)t)
were determined 300 m (up to level 7) and 59, but in
the second condition they were calculated 162.5 m
(between levels 3 and 4) and 73.75 respectively.
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Figure 5: Underground block and sub-block values and the minable
blocks using it

Figure 6: Open-pit&underground extraction limit and optimal ultimate pit depth
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