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بيست و دومين شماره نشريه علمي-تخصصي بلور زماني منتشر مي گردد که ششمين
کنفرانس دانشجويي مهندسي معدن به ميزباني دانشکده مهندسي معدن دانشگاه صنعتي
اميرکبير برگزار مي شود ،کنفرانسي که بزرگترين اجتماع دانشجويان مهندسي معدن کشور
محسوب مي گردد .اين کنفرانس به طور قطع يکي از بهترين کنفرانس هاي دانشجويي کشور
و در سطح کنفرانس هاي ملي و حتي بسيار بهتر و منظم تر از بسياري از اين کنفرانس ها مي باشد
که بعد از حدود يک سال تالش برنامه ريزي شده دانشجويان اين دانشکده برگزار مي شود.
انجمن علمي دانشجويي مهندسي معدن اميرکبير به عنوان اولين انجمن علمي دانشجويي سراسر
کشور همواره جزء فعالترين انجمن هاي علمي دانشگاه و طبيعتًا سراسر کشور مي باشد و برنامه
هايي موفق که با استقبال فراواني روبرو شده در طول ساليان اخير برگزار نموده است .نشريه علمي-
تخصصي بلور که عنوان برترين نشريه فني و مهندسي را در دومين جشنواره نشريات دانشجويي
سراسر کشور کسب نموده است نيز با تالش دانشجويان اين دانشکده به صورت منظم انتشار مي يابد
و همواره جزء برترين نشريات جاي خواهد داشت .کسب عنوان برترين نشريه دانشجويي توسط
نشريه بلور موجب تقويت انگيزه و به طور قطع افزايش فعاليت و پشتکار در دانشجويان اين دانشکده
جهت انجام فعاليت هاي دانشجويي خواهد گرديد .اعضاي نشريه بلور و ساير دانشجويان بدون در
نظر گرفتن مسائل جانبي و ناماليمات موجود فعاليت خود را گسترش داده و افق هاي جديدي را
براي موفقيت پيش روي خود ترسيم نموده اند.
موارد باال نشان از انگيزه باالي دانشجويان اين دانشکده که نماينده اي از دانشجويان سراسر کشور
مي باشند در انجام فعاليت هاي دانشجويي با کمترين امکانات و به بهترين وجه ممکن است.
فعاليتي که دانشجو در ايام دانشجويي خود آغاز مي نمايد نه براي کسب افتخار و نه براي
مسائل مادي و  ...است ،بلکه دانشجو قشري جوان بوده و داراي توانايي بااليي در مسائل
مختلف مي باشد که نياز به بروز آن دارد ،دانشگاه محلي است براي بروز توانايي دانشجو در
زمينه هاي مختلف که در رابطه با فعاليت هاي دانشجويي به خوبي نمود پيدا کرده است.
همواره در مجالت ،نشريات و سمينارهايي که در رابطه با مهندسي معدن مي باشند ،منابع
عظيم معدني کشور ،سرمايه گذاري ،اکتشاف ،برنامه ريزي استخراج و بهره
برداري و  ...مطرح مي گردد ،اما مسئله اي که معمولًا فراموش مي شود
سرمايه و منبع عظيم ديگري است که دانشجو مي باشد ،اين منبع
عظيم که داراي توانايي بالقوه زيادي است و در زمينه هاي مختلف
توانايي خود را بروز داده قطعًا يکي از بهترين منابع می باشد که مي
تواند در جهت پيشرفت رشته مهندسي معدن مورد استفاده قرار گيرد .تا زماني که
ارتباط موثر بين صنعت و دانشگاه و همچنين ارتباط مناسب بين اساتيد و دانشجويان
برقرار نگردد ،اين توان موجود يا بدون استفاده خواهد ماند و يا در زمينه هاي ديگري
رشد خواهد نمود که رشته مهندسي معدن از چنين فرد و تواني محروم خواهد گرديد،
و رشد اين رشته به تأخير خواهد افتاد.
نشريه علمي-تخصصي بلور به روزي اميدوار است که توان
موجود در همه دانشجويان و کارشناسان معدن
کشور در جهت پيشرفت و رشد رشته معدن
و زمينه هاي وابسته به آن به بهترين نحو ممکن
به کار گرفته شود.
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طي سه دهه اخير كنفرانس ها و همايش هاي فراواني در حوزه معدن و
معدنكاري كشور برگزار شده است که آغازگر آنها مجموعه سمپوزيومهاي
معدن بود و تا برگزاري كنگره جهاني درتهران به پيش رفتيم ،كه
تجارب بسيار ارزشمندي از نظر تجربه برگزاري چنين
همايشهايي و نيز از جهت انتقال دانش فني و آموزش
براي فعالين بخش معدن به ارمغان آورده است.
در سال  1378اولين كنفرانس دانشجویي مهندسي
معدن در دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار گردید.
پس از برگزاري موفق اولين دوره ،دورههاي بعدي به ترتيب
در دانشگاههاي صنعتي شاهرود ،صنعتي اميركبير ،شهيد باهنر كرمان و
صنعتي اصفهان برگزار شد و ششمين دوره آن به ياري خداوند در اسفند
ماه سال جاري با هدف مشاركت در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورمان
از طريق نشر و ترويج دانايي و روحيه تحقيق و انتقال تجربيات در دانشگاه
صنعتي اميركبير برگزار خواهد شد .اهداف اين كنفرانس ارائه دستاوردهاي
علمي و پژوهشي در زمينه هاي مختلف مهندسي معدن در جهت اعتالي
سطح علمي دانشجويان ،همكاري و ارتباط بيشتر بين دانشكدههاي مهندسي
معدن ،توسعه و ترويج مهارتهاي مورد نياز دانشجويان و متخصصان بخش
معدن ،ايجاد و توسعه شبكههاي اساتيد ،دانشجويان ومتخصصان بخش معدن،
آشنایي با افق هاي جديد و تحقيق و تبادل تجارب و يافتههاي دانشجويان و
محققان ايراني مي باشد.
تحقق اين اهداف تنها با برگزاري هرچه بهتر اين کنفرانس امکان پذير بود که
اين امر مهم نيز توسط دانشجويان با تجربه در زمينه هاي مختلف فعاليت هاي
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دانشجويي دانشگاه صنعتي اميرکبير به ثمر رسيد و نتيجه تالش و پشتکار اين دانشجويان
که در غالب کميته هاي مختلف فعاليت مي کردند برگزاري ششمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي معدن است .در ادامه به بررسي برخی از فعاليت های مهم اعضاي برگزارکننده
اين کنفرانس مي پردازيم:
کنفرانس و ارتباطات عمومي
پس از کسب ميزباني ششمين کنفرانس دانشجويي مهندسي معدن ايران ،ارديبهشت ماه
 86دبيرخانه کنفرانس فعاليت خود را آغاز نمود .کميته روابط عمومي که توسط خانم يکتا
داودي دانشجوي کارشناسي دانشکده مهندسي معدن اداره مي شود با فراخوان همکاري
در دانشگاه صنعتي اميرکبير کار خود را شروع کرد و حدود چهل دانشجو آمادگي خود
را براي همکاري با دبيرخانه اعالم کردند .با چاپ پوستر فراخوان مقاله کنفرانس ،کميته
روابط عمومي کليه دانشکده هاي مهندسي معدن ،زمين شناسي ،مهندسي نفت ،عمران و
نيز کليه دانشکده هاي رشته هاي مرتبط را از برگزاري کنفرانس باخبر نمود .بازخورد اين
تبليغات دريافت حدود چهارصد و چهل چکيده مقاله جهت داوري بود.
اين کميته با انتصاب نمايندگاني جهت برقراري ارتباط مستمر با دانشگاههاي مختلف آنها
را از رويدادها و پيشرفت ها در برگزاري کنفرانس باخبر نمود و با چاپ ماهيانه خبرنامه
اطالعات به روز شده را به کليه دانشجويان کشور ابالغ مي نمود.
پس از چاپ پوستر فراخوان مقاله ،پوستر دوم کنفرانس نيز چاپ و منتشر شد که آغاز ثبت
نام در ششمين کنفرانس دانشجويي مهندسي معدن را به دانشجويان سراسر کشور اعالم
نمود .پس از آن حدود پانصد دانشجو و بيش از صد نفر از صنعتگران معدني از سراسر کشور
در کنفرانس ثبت نام نمودند .کميته روابط عمومي با همکاري دبيرخانه اطالعات تمامي
افراد ثبت نام شده را جمع آوري کرد.
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مهمترين وجه تمايز ششمين کنفرانس دانشجويي مهندسي معدن با کنفرانس هاي قبلي اطالع
رساني وسيع و جامع از طريق ارتباطات الکترونيکي و پايگاه اينترنتي کنفرانس بود که بر عهده
کميته روابط عمومي قرار داشت .کليه فعاليت ها و ارتباطات با دانشجويان شرکت کننده در کنفرانس،
دانشجوياني که مقاالت علمي خود را براي کنفرانس فرستاده بودند و نيز داوران کنفرانس از طريق
اين پايگاه صورت گرفت.
سومين کنفرانس مکانيک سنگ در دانشگاه صنعتي اميرکبير در مهرماه و هفتمين کنفرانس بين
المللي ايمني ،بهداشت و محيط زيست در مجتمع ملي مس سرچشمه در آبان ماه سال جاري فرصتي
مناسب براي تبليغات موثر براي کنفرانس به شمار مي آمد که کميته روابط عمومي نهايت تالش
خود را با انتشار خبرنامه و ارائه پوسترهاي کنفرانس انجام داد و پژوهشگران و صنعتگران کشور را از
برگزاري اين کنفرانس مطلع ساخت.
با نزديک شدن به زمان برگزاري کنفرانس از سخنرانان کليدي ،پيشکسوتان و اساتيد رشته معدن،
شخصيت هاي ويژه اي چون وزير محترم صنايع و معادن و معاونت معدني ايشان ،رياست سازمان
زمين شناسي ،رياست سازمان توسعه و نوسازي معدن و صنايع معدني ،مدير
عامالن حاميان کنفرانس و مجتمع هاي معدني مختلف و همچنين
رؤساي دانشکده هاي معدن سراسر کشور دعوت شد تا با
شرکت در اين کنفرانس به هرچه پربارتر برگزارشدن
آن کمک نمايند و دانشجويان را از تجارب فراوان
خويش بهره مند سازند.
کميته روابط عمومي با ادامه انتشار خبرنامه
ها در طي برگزاري کنفرانس و پس از آن،
با اطالع رساني به دانشجويان سراسر
کشور از آنچه در کنفرانس خواهد
گذشت کار خود را ادامه خواهد داد.
کنفرانس و کميته علمي
کميته علمي ششمين کنفرانس
دانشجويي مهندسي معدن ،گروه بيست
نفره اي از دانشجويان فعال کارشناسي
و کارشناسي ارشد دانشکده معدن دانشگاه
صنعتي اميرکبير که وظيفه دريافت و داوري چکيده و
اصل مقاالت و برنامه ريزي جهت ارائه آنها را در حين
برگزاري کنفرانس به عهده دارد .اين کميته توسط
آقاي مهندس اميرحسين دلپذيريان ،دانشجوي
کارشناسي ارشد دانشکده معدن اداره مي شود
و همزمان با ارسال فراخوان مقاله به دانشگاه
هاي سراسر کشور و دريافت  440چکيده
مقاله کار خود را آغاز نمود .جهت داوري
چکيده مقاالت  40تن از دانشجويان
دکتري و پژوهشگران دانشگاه اميرکبير و
ديگر دانشگاه هاي سراسر کشور همکاري
به عمل آمد و  380چکيده مقاله پذيرفته
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شد .با دريافت  230اصل مقاله و ارسال آنها به  120داور از هيئت هاي علمي و پژوهشگران صنعت سراسر کشور65 ،
مقاله جهت ارائه در کنفرانس تاييد شد .کليه مراحل دريافت چکيده و اصل مقاله ،دريافت اطالعات نويسندگان و داوران
محترم ،ارسال و داوري و امتياز دهي مقاالت به صورت الکترونيکي و توسط پايگاه اينترنتي کنفرانس صورت گرفت که
در بين کنفرانس هاي دانشجويي بي نظير بوده است.
کميته علمي کنفرانس طي برگزاري آن ،با هماهنگ کردن چهار سالن ارائه مقاله مجهز و انجام هماهنگي هاي الزم
جهت هرچه بهتر ارائه شدن آنها ،بستري مناسب براي هرچه پربارتر برگزار شدن اين کنفرانس فراهم آورد .برپايي
چندين کارگاه صنعتي در کليه محورهاي همايش ،معرفي سخنرانان کليدي و شناسايي و تجليل از اساتيد پيشکسوت
از ديگر برنامه هاي اين کميته طي برگزاري ششمين کنفرانس دانشجويي معدن است.
معدن و صنعت
معدن يکي از مهمترين ارکان توسعه صنعتي در هر کشور مي باشد .ايران با داشتن  54ميليارد
تن ذخاير معدني يکي از کشورهاي مهم در زمينه ذخاير معدني مي باشد .با اين وجود
متاسفانه علي رغم ميزان باالي ذخاير معدني در کشور ،سهم بخش معدن در توليد
ناخالص ملي بسيار ناچيز است و دليل اصلي اين امر ،اداره بخش معدن کشور به
صورت سنتي و عدم استفاده از يافته هاي علمي در بخش معدن مي باشد .همايشها و
کنفرانس هاي علمي يکي از محل هايي است که مي توان در آن شکاف بين صنعت
و معدن را ترميم نمود .ارائه مقاالت علمي و برگزاري ميزگردهاي تخصصي
در اين همايشها و نيز برگزاري نمايشگاه صنعتي در کنار کنفرانس و
حضور صنعتگران در آن سبب نزديکي هرچه بيشتر صنعت و دانشگاه
خواهد شد .اين نمايشگاه با عنوان «نمايشگاه معدن و صنايع معدني»
همزمان با ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن برگزار مي شود که فرصت
بسيار مناسبي براي آشنايي و نزديکي هرچه بيشتر صنعت با پتانسيل هاي علمي
موجود در دانشگاه صنعتي امير کبير خواهد شد.
برگزاري اين نمايشگاه بر عهده کميته ارتباط با صنعت کنفرانس مي باشد که آقاي
محمد ملکي دانشجوي کارشناسي معدن دانشگاه صنعتي اميرکبير مسئولیت آن
را بر عهده دارد .اين کميته کار خود را با جمع آوري اطالعات و ايجاد بانک
اطالعاتي کامل و جامعي از بيش از هزار شرکت شروع کرد و با ارسال
بروشورهاي نمايشگاه و ارسال فکس ،اين شرکت ها را از برگزاري اين
نمايشگاه آگاه ساخت .کميته ارتباط با صنعت با طراحي لوح فشرده
نمايشي از نمايشگاه و ارسال بروشور با کمک کميته روابط عمومي ،حمايت
هاي شرکت هاي معدني را با فروش غرفه هاي نمايشگاه براي کنفرانس
جذب و هزينه هاي برگزاري آن را تامين نمود.
کميته ارتباط با صنعت با برقراري ارتباط با بعضي
شرکت هاي مهم معدني مانند شرکت ، IMIDRO
سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني ،شرکت ملي
مس سرچشمه ، Atlas Copco ،معاونت معدني وزارت
صنايع و معادن و ...حمايت ايشان را به عنوان حامي
کنفرانس جذب نمود .الزم به ذکر است مهمترين
حامي ششمين کنفرانس دانشجويي مهندسي
معدن ،دانشگاه صنعتي اميرکبير بوده است.
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مطهره وفادار ،دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به عنوان اولين سوال بفرماييد طي چه مراحلي ششمين كنفرانس دانشجويي
مهندسي معدن ايران به دانشگاه صنعتي امير كبير سپرده شد؟
پس از اعالم آمادگي انجمن علمي مهندسي معدن و نفت در زمان برگزاري پنجمين
کنفرانس دانشجويي مهندسي معدن ايران در دانشگاه صنعتي اصفهان ،و طي مراحل
پيش بيني شده در اساسنامه دبيرخانه دائمي ،داوران از تجهيزات دانشگاه بازديد
به عمل آوردند و در نهايت در اسفندماه سال گذشته دانشگاه صنعتي اميركبير به
عنوان ميزبان ششمين دوره 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 از نظر داوران دبيرخانه دائمي،
ميزباني اين كنفرانس را به دست آورد .و همانطور که پيش از آن هم وعده داده
بوديم يک سال پس از تعيين دانشگاه ما به عنوان ميزبان اين کنفرانس برگزار خواهد

مهندس سعید سلطانی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود
را در دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گذرانده
اند و هم اکنون در همین دانشکده مشغول گذراندن دوره ی
دکتری می باشند .ایشان از فعالین سومین کنفرانس دانشجویی
که در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد ،بودند .و با استفاده از تجربیات
ایشان ششمین کنفرانس نیز در حال برگزاری است .مصاحبه زیر
شرحی است از فعالیت های ایشان و گروه برگزاری کنفرانس:
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شد .البته در اينجا الزم مي دانم که اشاره اي به اين نکته هم داشته باشم که
ميزباني سومين دوره اين كنفرانسها نيز در سال  81هم برعهده دانشگاه
صنعتي اميركبير بود .ما تنها دانشگاهي هستيم که توانستيم دوبار به اين
مهم برسيم خيلي خوب است اگر از هم اکنون انجمن علمي برنامه ريزي
براي ميزباني کنفرانس نهم هم انجام دهد.
كنفرانس دانشجويي مهندسي معدن با چه اهدافي برگزار مي شود؟
در اولين گام پس از کسب ميزباني و انتخاب اينجانب به عنوان دبير
اهداف کنفرانس به صورت زير تعيين شد و تاکنون  10ماه کاري براي
رسيدن به اين اهداف برنامه ريزي داشته ايم .اين اهداف عبارت بودند از
ارائه دستاوردهاي علمي و پژوهشي درزمينه هاي مختلف مهندسي معدن
در جهت اعتالي سطح علمي دانشجويان ،همكاري و ارتباط بيشتر بين
دانشكدههاي مهندسي معدن سطح کشور ،توسعه و ترويج مهارتهاي مورد
نياز دانشجويان و متخصصان بخش معدن ،ايجاد و توسعه شبكههاي اساتيد،
دانشجويان و متخصصان بخش معدن ،آشنائي با افق هاي جديد تحقيق و
تبادل تجارب و يافتههاي دانشجويان و محققان ايراني.
استقبال مسئولين دانشگاه و دانشكده از بر گزاري اين كنفرانس را
چگونه ارزيابي مي كنيد؟
استقبال مسئولين دانشگاه و دانشکده از برگزاري اين کنفرانس بسيار مثبت
بود ولي متاسفانه عليرغم عملکرد بسيار عالي اداره کل انجمن ها و المپيادها
هنوز هم نواقصي وجود دارد که اميد است با برنامه ريزي مسئولين اين
مشکالت برطرف شود.
همكاري دانشگاه را در زمينه كسب ميزباني و برگزاري كنفرانس
چگونه مي بينيد؟
در زمينه کسب ميزباني دانشکده و دانشگاه از ياري مجموعه دريغ نکردند و
شخص آقاي دکتر ايران نژاد (رياست دانشکده) هم در اين زمينه بسيار پي
گير و مشوق بودند .ولي يکي از بهترين کمک هاي دانشگاه در راه کسب
ميزباني امکانات عالي دانشگاه است که نقش بسيار موثري در کسب ميزباني
و تسهيل شرايط برگزاري داشت.
نحوه تعامل کنفرانس با دبيرخانه دائمي چگونه بود؟
از ابتداي کنفرانس در جلسه اي که با نماينده دبيرخانه دائمي تشکيل
داديم بنا را به همکاري و همفکري گذاشتيم ،اما متاسفانه بعد از جلسه اول
حتي يک مرتبه هم موفق به يافتن اعضاي دبيرخانه دائمي نشديم ،چند بار
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دوستان مراجعه کردند که متاسفانه دفتر دبيرخانه دائمي بسته بود ،چندين
بار هم تماس گرفتند که باز هم موفق به برقراري ارتباط نشدند .متاسفم
که در اينجا اعالم کنم با اين شرايط ،امکان هيچگونه همکاري بين ما و
دبيرخانه دائمي نبود .تا آنجا که براي دعوت از نمايندگان دانشگاهها هم
امکان همکاري به وجود نيامد و ما به عنوان برگزار کننده ،مجددا به دنبال
اسامي ،آدرس و نشاني اين دوستان بوديم در حالي که اين حداقل انتظار
برگزارکننده است که دبيرخانه دائمي که در هنگام انتخاب ميزبان کلي
شرط و شروط و مشخصه تعيين مي کند ،براي دريافت مدارک زمان بندي
اعالم مي کند ،حداقل اين اطالعات را در اختيار ما قرار دهد.
درباره ي تعداد مقاالت ارسالي و نحوه داوري آن ها توضيحاتي را
بفرماييد؟
در نتيجه فراخوان ارسالي  420چكيده مقاله دريافت و از بين آنها 380
چكيده مقاله پذيرفته شد كه از اين بين تعداد  225مقاله دريافت و مورد
داوري قرار گرفت .كميته علمي و داوران محترم پس از صرف حدود 6
ماه تالش ( از مرحله دريافت چكيده مقاالت و داوري آنها تا پايان داوري
مقاالت) در نهايت  63مقاله را براي ارائه شفاهي و درج در مجموعه مقاالت
برگزيدند .در اينجا برخود الزم مي دانم از تالش وافر و وقت شناسي كليه
اعضاي كميته علمي،داوران و نويسندگان محترم قدرداني به عمل آورم.
كيفيت مقاالت ارسالي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
غالب مقاالت از سطح علمي بااليي برخوردار بودند ولي تنها به دليل
محدوديت زمان ،شرايط الزم براي ارائه تعدادي از مقاالت كه از كيفيت
علمي مناسبي برخوردار بودند فراهم نشد .مطمئن هستم که در کنفرانس
هاي آتي شاهد ارائه تعداد زيادي از مقاالتي که در اين کنفرانس ارائه نشدند،
خواهيم بود.
اما يک نکته هم بايد در اينجا ذکر کنم که درمقاالتي که در اين دوره
دانشجويان ارسال کرده بودند قواعد مقاله نويسي بيشتر از کنفرانس هاي
قبلي رعايت شده بود ،که اين نشانگر مطالعه بيشتر مقاله توسط دانشجويان
و به روز بودن آنهاست.
ششمين كنفرانس دانشجويي مهندسي معدن ايران براي اولين بار
ثبت نام ،دريافت و داوري مقاالت را به صورت الكترونيكي انجام داد،
در اين مورد توضيحاتي را بفرماييد؟
در اين کنفرانس برنامه ريزي تمامي امور تا حد امکان بر اساس خدمات

اينترنتي چيده شد ،که از اين جمله مي توان به ثبت نام ،تبليغات و دريافت
و داوري مقاالت به صورت الكترونيكي اشاره کرد .اين بخش کار را مخاطب
مجموعه مشاهده نموده ولي بخش ديگري از کار هم که همانا بايگاني
الکترونيک و تهيه بانک اطالعاتي در تمام زمينه هاي ممکن بود بعد ديگر
خدمات الکترونيک است که فقط تاثير آن را درتسهيل امور و اجراي منظم
تر برنامه ها مي توان مشاهده کرد و اميدوارم تاثير آن به حدي بوده باشد
که مخاطب هم اين تفاوت را احساس کرده باشد.
اين طرح چه مزيت ها و چه معايبي مي تواند داشته ياشد؟ آيا
مشكالت و سختي هايي هم داشته است؟ كمي در مورد مشكالت
آن توضيح دهيد
خوب اين يک تجربه جديد بود ،مسلمًا بعضي از ايراداتي که ما در اجراي
اين طرح داشتيم تنها ناشي از اين مساله بود که تجربه اول ما به شمار مي
آمد و در برخي شرايط هم اتفاقاتي رخ مي داد که شايد ناشي از پايين بودن
سطح خدمات اينترنتي در ايران باشد؛ به عنوان مثال با توجه به سرعت
پايين اينترنت ما مجبور به قرار دادن سقف حجم مقاالت شديم که اين خود
بر روي کيفيت اشکال ارسالي براي ما موثر بود ،يا قطع شبکه در برخي از
ساعات که اتفاقًا در يک فاصله زماني به مهم ترين دغدغه کنفرانس تبديل
شده بود .اما با توجه به تجربه قبلي در برگزاري امور به صورت دستي و
اشتباهاتي که در آن حادث مي شد تا به اينجاي کار استفاده از اين سيستم
به اجراي صحيح امور کمک زيادي کرده است.
آيا نکته جالبي در برخورد مراجعين به سايت شاهد بوديد يا خير؟
براي من خيلي جالب بود .يکي از کارهاي روزانه من چک کردن آمار بازديد
از سايت بود که با استفاده از آن ميزان تاثير آگهي ها ،پوسترها و بروشورها
را به صورت روزانه بر روي شهرهاي مختلف چک مي کردم .و بر اساس آن
حتي براي زمان ارسال مجدد تبليغات برنامه ريزي مي کرديم .خيلي جالب
بود که بخش اعظم مخاطبين (بيش از  ،) %80از طريق لينک ها وراد سايت
مي شدند و اين نشانگر تاثير بسيار زياد تبليغات اينترنتي چه از طريق قرار
دادن لينک در سايت ها و چه از طريق ارسال ايميل به مخاطبان بود .اما با
اين وجود برخوردها کاملًا متفاوت بود .در کنار تشويق هايي که صورت مي
گرفت پيغام هايي هم مي رسيد که اعالم مي کرد به جاي غرق شدن در
دنياي تکنولوژي اطالعات همان بحث معدن را دنبال کنيد که خوب به يکي
از جک هاي ما تبديل شده بود.

وضعيت نمايشگاه به چه صورت است ،به خصوص در مقايسه با
نمايشگاه هاي ديگر؟
اين يک نمايشگاه جنبي براي يک کنفرانس دانشجويي است که در محيط
دانشگاه برگزار مي شود .خوب اين خود بيانگر تفاوت هاست ،اول اينکه ما
يک مجموعه دانشجويي هستيم و خوب متاسفانه برخي شرکت¬ها اعتماد
زيادي به بحث هايي که يک طرف آن نيروي جوان و فعال دانشجويي باشد
ندارند ،دوم اينکه تنها بخشي از تالش اين مجموعه صرف برگزاري نمايشگاه
شده است و سوم اينکه در دانشگاه برگزار مي شود و مخاطب آن بيشتر
انتظار مي رود که جامعه دانشگاهي کشور باشد .ما از ابتدا با اين سه ويژگي
مواجه بوديم و سعي خود را براي تبديل آن به نقاط قوت به کارگرفتيم.
به عنوان مثال اين نيروي فعال ،براي اولين بار در ايران انيميشن نمايشگاه
را تهيه کرد که تاثير زيادي بر روي شرکت نمايشگاه ها و جلب اعتماد
داشت ،دوم اينکه ما به نمايشگاه به عنوان منبعي براي حل مشکالت اساسي
کنفرانس نگاه کرديم و آن را تبديل به يکي از اجزاي اصلي کنفرانس کرديم
و سوم اينکه با تماس با بيش از  1500شرکت فعال در عرصه معدن و صنايع
معدني و سازمان هاي موثر در بخش معدن دانشگاه را تبديل به محل براي
گفتگوي صنعت ،دانشگاه و سياستگزاران کرديم .که فکر کنم اين تغييرات
اين نمايشگاه را به يک نمايشگاه متمايز ازسايرين تبديل کند.
شركت هايي كه در اين كنفرانس به عنوان حمايت كننده مشاركت
داشته اند را نام ببريد؟
حاميان اين كنفرانس ،سازمان ها و شركتهايي هستند كه با باور به نقش
انكار ناپذير فعاليت هاي دانشجويي ،نقش پژوهش¬هاي دانشجويي در
آينده اقتصادي ،صنعتي و علمي كشور ،صرف هزينه در اين زمينه را سرمايه
گذاري بنياديني ميدانند كه به بالندگي كشور و رسيدن به جايگاه شايسته
ايران عزيز منجر خواهد شد و تا اين لحظه سازمان زمين شناسي و اکتشافات
معدني کشور ،سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ،وزارت علوم،
تحقيقات و فنآوري جمهوري اسالمي ايران ،اداره کل امور فرهنگي وزارت
علوم ،تحقيقات و فنآوري ،شركت ملي صنايع مس ايران ،دفتر انجمن هاي
علمي دانشگاه صنعتي اميرکبير ،معاونت امور معادن وزارت صنايع و معادن،
شرکت سنگ آهن مرکزي ايران ،شركت مجتمع معادن سنگ چيني نيريز
و شركت اطلس كوپكو از کنفرانس حمايت نموده اند.
نقش كنفرانس دانشجويي را در برقراري ارتباط بين صنعت و
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دانشگاه چگونه ارزيابي مي کنيد؟
متاسفانه در کشور ما تصوري که از ارتباط صنعت و دانشگاه وجود دارد دقيقًا شبيه ارتباط برق و المپ است و
گمان مي کنند تنها با زدن يک کليد اين ارتباط برقرار مي شود .در حالي که ارتباط صنعت و دانشگاه مجموعه
وسيعي از رشته هاست که بايد تک تک آنها را به هم گره زد .برگزاري کنفرانس ها و حمايت شرکت ها و يا شرکت
آنها در نمايشگاه تنها يک گام است .خود اين گام ممکن است موثر باشد يا غير موثر .بنابراين به نظر من کنفرانس
دانشجويي گامي است که اگر صحيح برداشته شود مي تواند يک اتصالي بين صنعت و دانشجويان برقرار کند.
اين كنفرانس تا چه اندازه موفق به برقراري اين ارتباط شده است؟
براي ارزيابي اين مساله بايد پس از گذشت زمان صحبت کرد ،ما شرايط ارتباط را فراهم آورديم اما اينکه آيا اين
اتصال به حدي رسيده باشد که پس از پايان کنفرانس هم ادامه داشته باشد يا نه را بايد حداقل يک سال بعد از
برگزاري کنفرانس در نگاه دانشجويان به آينده ،نحوه تعيين پروژه ها ،کارآموزي ها و اشتغال دانشجويان ارزيابي
کرد.
به طور كلي فرق ششمين كنفرانس با ديگر كنفرانس هاي دانشجويي مهندسي معدن را در چه حوزه
هاي مي بينيد؟
از ابتداي كنفرانس سه محور به عنوان محورهاي اساسي و متمايز کننده اين كنفرانس از ساير كنفرانس هاي
داخلي بخش معدن تعيين شدندكه عبارتند از )1 :احترام به مخاطب ( پژوهشگران ،دانشجويان و صنعتگران)؛ )2
تالش گنجاندن کنفرانس در قالب يک پروژه و استفاده از کنترل پروژه و  )3انجام امور به صورت الكترونيكي در
كليه كميته ها مانند دريافت چكيده و اصل مقاالت و داوري آنها به صورت الكترونيكي ،بايگاني الكترونيكي ،ثبت
نام از طريق سايت صورت پذيرفت و اولين تجربه استفاده از خدمات الکترونيکي جهت انجام كليه امور كنفرانس
در بخش معدن محسوب مي شود و منجر به آموزش و گسترش بيشتر اين فن آوري در بخش معدن و كنفرانس
هاي معدني خواهد شد.
در آخر اگر صحبتي داريد بفرماييد؟
در اينجا الزم است تا تنها به نقش نشريه بلور در تسهيل برگزاري کنفرانس اشاره کنم .حدود  2سال پيش در
مجمع عمومي بلور و زمان کناره گيري من از مديرمسئولي نشريه ،يکي از دوستان سوالي مطرح کرد که چرا نشريه
در راستاي تبديل به يک نشريه علمي پژوهشي گام برنمي دارد .که من با اين نکته اشاره کردم که هدف بلور
علمي پژوهشي شدن نيست بلکه ارتقا توانايي دانشجويان و آماده شدن براي انجام کارهاي بزرگتر است و بايد در
همين حوزه ،کيفيت خود را افزايش دهد ،و اگر مي خواهيم نشريه علمي پژوهشي داشته باشيم بايد نشريه ديگري
ايجاد کرد .با توجه به اينکه اکثر اعضاي کميته مرکزي کنفرانس و همچنين بخش عظيمي از همکاران کنفرانس
از اعضاي بلور هستند اين افزايش قابليت صورت گرفته و بالفعل شدن پتانسيل آنها در نشريه را کاملًا مشهودم و
سابقه فعاليت اين دوستان در بلور کمک بسيار زيادي به کنفرانس نموده است ،در ضمن آرزوي موفقيت بيشتر
براي نشريه بلور ،ذکر اين نکته را هم الزم مي دانم که کنفرانس دانشجويي هم دقيقًا نقشي شبيه بلور را داراست و
اميدوارم شاهد برگزاري دوره هاي بعدي آن با کيفيت باالتر ولي در چارچوب دانشجويي باشيم.
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مهرداد ملک محمدي ،کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روشها يي كه براي اندازهگيري مواد معدني در اكتشافات ژئوشيميايي كاربرد دارند،
بطور كلي به دو گروه روشهاي سنتي و نوين تقسيم ميشوند ،روشهاي سنتي
شامل روشهاي وزنسنجي و حجمسنجي است كه معمولًا براي اندازهگيري عناصر
اصلي نمونههاي جامد ،مايع و گاز استفاده ميشوند.روشهاي نوين شامل روشهاي
دستگاهي مي باشد که شامل فلوئورسانس پرتو مجهول ،طيفسنجي جذب اتمي،
طيفسنج جرمي نشري ،طيفسنج جرمي با روش زوج پالسماي القايي ،طيفسنج
جرمي با روش رقيق سازي ايزوتوپي ،طيفسنج جرمي به روش منبع جرقه و تجزيه
به روش فعال سازي هسته اي مي باشد .در اين مقاله در مورد روش هاي آناليز
دستگاهي ،کاربردها  ،مشخصات عملکرد در تجزيه نمونه ها و عناصر مورد آناليز
صحبت شده و در پايان دستگاه های مورد استفاده در اکتشاف و عناصری که قابل
تجزيه می باشد به صورت جدول ارايه شده است .
کلمات کليدي  :ژئوشيمي ،تجزيه دستگاهي ،آناليت

مقدمه
روش هاي تجزيه دستگاهي جزو روش هايي هستند که بر اساس خواص
فيزيکي و شيميايي آناليت اندازه گيري را انجام مي دهند .دقت باالي
اين دستگاه ها کار بررسي و تفسير نمونه هاي ژئوشيميايي را آسانتر و
دقيقتر نموده ا ست  .در اين زمينه روشهاي متفاوتي براي تجزية نمونههاي
ژئوشيميايي وجود دارد كه با توجه به روش اكتشافي  ،نوع نمونه ،عناصر
مورد تجزيه ،ميزان دقت مورد نظر و صرفة اقتصادي ميتوان از يك يا چند
روش بهره جست .نوع عناصر مورد تجزيه نيز بستگي به نوع كانسار مورد
اكتشاف و حتي صرفة اقتصادي يك پروژة مطالعاتي دارد .اصولًا در انتخاب
روشهاي تجزيه بايد روشي را انتخاب كرد كه كمترين هزينه و بهترين
نتيجه را داشته باشد .در آن صورت ميتوان روش مناسبي براي آمادهسازي
نمونه و تجزيه آنها از بين روشها و دستگاههاي موجود انتخاب كرد.
 -1فرايند کلي تجزيه دستگاهي
بطور کلي يک دستگاه تجزيه شيميايي عالمت تجزيه اي را که معمولًا به
طور مستقيم قابل آشکار سازي توسط انسان نيست را به شکلي مناسب

و قابل تشخيص تبديل مي کند .دستگاه جهت بدست آوردن اطالعات از
آناليت ،از يک محرک که معمولًا به شکل انرژي الکترومغناطيسي ،الکتريکي
،مکانيکي يا هسته اي است  ،استفاده مي کند .ماهيت و بزرگي اطالعاتي
که دستگاه از آناليت مي دهد بر اساس بر هم کنش محرک با آناليت است.
به عنوان مثال در اسپکتروگراف تابشی  ،طول موج اشعه های تابش يافته
از نمونه های بخار شده ثبت و شدت نسبی آنها اندازه گيری می شود ؛ در
فلورانس اشعه ايکس طول موج اشعه ايکس شاخص عناصر ،ثبت و اندازه
گيری می شود]1[.
 -2مفاهيم اوليه آناليز دستگاهی
حد آشکار سازي  :حد آشکار سازي عبارت است از حداقل غلظت يا وزن
آناليت که مي تواند با درجه اطمينان معلومي آشکار سازي شود و تابعي از
تراز نوفه زمينه نسبت به يک سيگنال عنصر است.
آشکار ساز :آشکار ساز يک وسيله مکانيکی ،الکتريکی يا شيميايي است که تغيير
در هر يک از متغير ها مانند فشار ،دما  ،بار الکتريکی  ،تابش الکترومغناطيسی
يا تابش هسته ای را شناسايی ،ثبت يا نشان می دهد ]2[.

شماره  ،22زمستان 86

11

-3روش های آماده سازی نمونه ها و تبديل آنها به محلول
معمولًا براي اندازهگيري تركيب ژئوشيميايي نمونهها يا آنها را در
اسيد حل ميكنند و يا بصورت سالم و دست نخورده با دستگاههاي تجزيه
اندازه ميگيرند .در روش انحالل نمونهها را با اسيد يا باز و گاهي همراه
كمك ذوب متالشي ميكنند و آنها را بصورت محلول درميآورند و عناصر
مورد نظر آنها را با روشهاي مختلف انداز ه ميگيرند  .اسيد و باز هايی
که در روش انحالل کاربرد دارند عبارتند از  :اسيد فسفريك(،)H3PO
هيدرواكسيد پتاسيم ()KOHاسيد كلريدريك ( ،)HCIهيدرواكسيد سديم
( ،)NaOHاسيد سولفوريك ( ، )H2SO4پرواكسيد هيدروژن (،)H2O2
اسيد فلوئوريدريك ( )HFو اسيد نيتريك (. )HNO3
در روش ذوب معموال ًاز كمك ذوب استفاده ميكنند كمك ذوبهايي
كه معمولًا در ذوب نمونههاي ژئوشيميايي مورد استفاده قرار ميگيرد
عبارتنداز :متابورات ليتيم( ، )2H2O .LiBO2پيروفسفات پتاسيم
( ،)K4P2O7.3H2Oتترابورات ليتيم ( )Li2B4O7.5H2Oپيرواكسيد
سديم ( ، )Na2O2پيروفسفات سديم ( ، )Na4P2O7.3H2Oكربنات
سديم (، )Na2CO3كربتات پتاسيم ( ، )K2CO3هيدرواكسيد پتاسيم
( )KOHو هيدرواكسيد سديم (]3[. )NaOH
-4دستگاههاي مورد استفاده در تجزيه نمونههاي ژئوشيميايي
-1-4فلوئورسانس پرتو :)XRF) X
روشهاي فلوئورساني پرتو ايكس بطور گستردهاي براي اندازهگيري كيفي و
كمي تمام عناصر در جدول تناوبي با اعداد بزرگتر از عدد اتمي سديم بكار
گرفته ميشود .اساس طيف سنجي فلورسان پرتو  Xبر انگيختن نمونه
توسط پرتو  Xاست .باريکه پرتو  Xاوليه پرتو هاي ثانويه اي (فلورسان پرتو
 )Xرا توليد مي کند که طول موج آنها مشخص کننده عناصر موجود در
نمونه است .شدت پرتو  Xبراي تعيين غلظت عناصر موجود به کار مي رود
و اين کار از طريق رجوع به استاندارد هاي سنجه بندي ()Calibration
و تصحيحات مناسب براي خطاهاي دستگاهي و اثراتي که ترکيب شيميايي
نمونه روي شدت انتشار پرتو  Xمي گذارد ،انجام مي گيرد.
معايب:
داراي حساسيت كم در حدود چند  ppmاست .گستره رايج غلظت بين
 100-0.01است ،براي عناصر سبك مناسب نمي باشد ،هر چه اعداد اتمي
از 23كمتر شود مشكالت در آشكارسازي و اندازه گيري به نحو چشمگيري
زيادتر مي شود كه دليل آن فرآيند نشر اوژه است.
مزايا:
طيفها نسبتا ساده هستند و تداخل خطي طيفي وجود ندارد ،روشي غير
تخريبي است و بدون صدمه زدن به نمونه مورد استفاده قرار مي گيرد،
تجزيه ها مي تواند بر روي نمونه هايي به اندازه يك لكه تا اجرام بزرگ انجام
شود ،داراي سرعت باال است بطوريکه تجزيه هاي چند عنصري را در عرض
چند دقيقه انجام مي شود.
 -2-4فعال سازي اتمي NAA
تجزيه به روش فعال سازي يک روش حساس و کارآمد براي تجزيه سنگ
است و اغلب براي تجزيه عناصر کمياب سنگها بکار مي رود و مي تواند تعداد
زيادي از عناصر را به طور همزمان و بدون تخريب نمونه تعيين کند .در اين
زمينه دو روش وجود دارد ؛ تجزيه فعال سازي نوتروني ابزاري ()INAA
و تجزيه فعال سازي نوتروني شيميايي ( )RNAAکه مستلزم جدايش
شيميايي عناصر انتخابي است  .روشهاي تجزيه به طريق فعالسازي شامل
روشهايي است که از واکنشهاي هستهاي براي تشکيل راديونوکلوئيدهاي
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محصول يا حاالت برانگيخته هسته هدف به عنوان پايه و اساس براي اندازه
گيريهاي تجزيهاي استفاده ميکند.
روشهاي ديگر  NAAبرحسب انرژي نوترونهاي ورودي است؛ نوترونهاي
حرارتي متداولترين نوترونهاي بكاررفته براي فعالسازي هستند (به نوترونهاي
حرارتي نوترونهاي آرام نيز گفته ميشود چرا كه سرعت آنها پايين (m/s
 )2200بوده و انرژي ميانگين آنها در حدود  0.04evاست) در تجزيه
بطريق فعالسازي كه در آن اين نوترونهاي حرارتي بكار ميرود تجزيه بطريق
فعالسازي نوتروني حرارتي ( )TNAAناميده ميشود .نوترونها با انرژيهاي
نسبتًا باالتر ( )1-0.1 evبنام نوترونهاي فوق حرارتي بوده و بعنوان ذرات
فعال كننده در تجزيه بطريق فعالسازي نوتروني فوق حرارتي ()ENAA
عمل ميكنند .نوترونهاي با انرژيهاي بزرگتر از  0.5mevبنام نوترونهاي
سريع بوده و در روشهايي با عنوان تجزيه بطريق فعالسازي نوترون سريع
( )FNAAبكار برده ميشوند]4[ .
 :ENAAاكثرًا براي نمونههاي زمين شناسي و بيولوژي بكار ميرود .عناصري
كه از طريق  ENAAتجزيه آنها صورت ميگيرد عبارتنداز W, U, Tm, :
Th, Tb, Ta, Sr, Se, Sb, Rb, Pt, Pd, Ni, Mo, In, Gd, Ga, Cs,
Cd, Br, Ba, Au, As, Ag
 : RNAAغالبًا براي نمونههاي زمينشناسي و بيولوژيكي استفاده ميشود.
در نمونههاي زمينشناسي معمولًا عناصر خاكهاي نادر ،فلزات بياثر و
عناصر اورانيوم با  RNAAانداز ه ميگيرند]5[ .
مزاياي روشهاي فعالسازي هستهاي
متغير بودن نوع انرژي  ،شار ذرات پرتودهي و زمان پرتودهي  ،استفاده از
مقادير کم نمونه نسبت به روشهاي ديگر به همين خاطر نسبتًا عاري از
معرف و آلودگيهاي آزمايشگاهي ميباشد ،اساسًا يک روش غير مخرب است،
اطالعات زيادي در هر تجزيه حاصل ميشود .
معايب :
هزينه تجزيه به طريق فعالسازي و همچنين هزينه راهاندازي آزمايشگاههاي
هستهاي باال است ،اين گونه آزمايشگاهها ،نياز به تجهيزات ايمني
راديولوژيکي دارند ( .مقادير راديواکتيويته حاصل از بسياري از نمونههاي
پرتوديده معمولًا خيلي باال نيست ،لذا نيازي به آزمايشگاههاي مجهز به
سلولهاي داغ و حفاظهاي سنگين ندارد) ]6[.
-3-4طيف سنج جرمي ()MS
طيف سنج جرمي وسيله اي چند منظوره است که بطور کلي براي شناسايي
عناصر موجود در نمونه ها و براي تعيين غلظت آنها به کار مي رود و تقريبًا
تمام عناصر جدول تناوبي را مي توان با طيف سنج جرمي تعيين کرد كه
داراي حدود آشکار سازي بهتر  ،طيف هاي ساده تر که اغلب به سهولت
قابل تفسيرند و توانايي اندازه گيري نسبتهاي ايزوتوپي اتمي را دارد .تجزيه
طيف سنج جرمي شامل قسمت هاي اتمسازي ،تبديل اتمهاي تشکيل شده
به يون (معموال يونهاي مثبت تک بار) ،جدا سازي يونهاي تشکيل شده
براساس نسبت جرم به بارآنها ( ، ) m/zشمارنده تعداد يونهاي رسيده به
ترانسديوسر ( آشکار ساز) مي باشد ،جدول (.)1
 -1-3-4طيفسنجي جرمي با منابع جرقه () SSMA
در طيف سنج جرمي با منبع جرقه اجزاي سازنده اتمي يك نمونه بهوسيله
يك جرقه با فركانس راديويي با پتانسيل زياد (تقريبًا  )30kvبه يونهاي
گازي براي تجزيه جرمي تبديل ميشوند جرقه در يك محفظه خالء در كنار
تجزيهگر جرمي قرار دارد .محفظه به يك سيستم پمپ كننده با سرعت
زياد مجهز است كه فشار درون را كاهش ميدهد .اغلب نمونه بعنوان يك

جدول ( : )1انواع دستگاه هاي تجزيه جرمي

جدول( )2حدود آشكاري سازي و مقايسه بين روشهاي  AASو  AESو AFS

يا هر دو الكترود عمل ميكند .يا اينكه نمونه با گرافيت مخلوط و به درون
يك الكترود فنجان شكل ريخته ميشود .يونهاي مثبت گازي تشكيل شده
در پالسماي جرقه به وسيله يك پتانسيل به درون تجزيهگر شتاب داده
ميشود .ابزاري توانمند براي تجزيه كمي نيمه كمي و كيفي تمام عنصر در
جدول تناوبي از 7Liتا  238Uميباشد و حساسيت زياد ،داشتن گستره
وسيع براي اندازهگيري عناصر از مزاياي  SSMSاست]7[ .
-2-3-4اصول روشهاي آناليز ICP
اين روش شامل يک تيوپ حلقوي از جنس كوارتز است که از يك طرف
گاز آرگون و از طرف ديگر آن مخلوط نمونه (مايع)و گاز استيلن وارد مي
شود.اين تيوپ بر روي شعله مي رود و نمونه حرارت مي بيند.اطراف اين
تيوپ حلقوي كواتزي نيز بصورت سيم پيچ مي باشد ،که از آن يك جريان
الكترومغناطيسي با فركانس مشخص عبور مي كند كه باعث ايجاد ضربه
به ذرات آرگون شده و اين ضربات منجر به ايجاد حالت پالسما مي شود.
فركانس باال در اين سيم پيچ ها (27مگاهرتز) يك جريان مغناطيس القايي
به وجود مي آورد كه حرارت  7000-10000كلوين (دماي مطلق) را ايجاد
مي كند .در اين دما همه عناصر تهييج شده و لذا حد حساسيت نيز باال
مي رود.ميدان مغناطيسي و محيط پالسما موجب مي شود كه بيشتر ذرات
يونيزه شده و در محيط منتشر شوند .بر اين اساس با بررسي طيف هاي

انتشاري حاصل مي توان غلظت عناصر مختلف موجود در نمونه را تعيين
نمود.
-3-3-4طيفسنجي جرمي با پالسماي جفت شده القايي
ICP – MS
در اين دستگاه وجود  mass spectrometerکارايی بااليی به دستگاه
جهت آناليز ايزوتوپ های مختلف از يک عنصر را داده است ؛ بعنوان مثال می
توان ايزوتوپ های مختلف از گوگرد  32را از  34تفکيک کرد .طيفسنجي
جرمي با پالسماي جفت شده القايي بعلت دليل حدود آشكارسازي آن
براي اكثر عناصر  ،درجه زياد گزينشپذيري و دقت و صحت نسبتًا خوب
آن زير يكي از مهمترين فنون براي تجزيه عنصري است]8[.
-4-4طيفسنجي جذب اتمي ()A.A.S
طيفسنجي جذب اتمي مبتني بر اتمسازي شعلهاي ،شامل طيفسنجي
جذب اتمي ( ،)A.A.Sطيفبيني نشر اتمي ( )AESو طيفبيني فلوئورساني
اتمي ( )AFSمي باشد  .حساسيت روشهاي اتمي نوعًا در گسترة قسمت
در ميليون تا قسمت در ميليارد قرار دارد .در مطالعات طيفبيني با تابش
فرابنفش و مرئي اتمها يا يونهاي تك بطور كامل از يكديگر جدا مي شوند.
در نتيجه اولين مرحله در تمامي روشهاي طيف بيني اتمي «اتم سازي»
است.
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فرايندي كه در آن نمونه تبخير و تجزيه ميشود به نحوي كه يك گاز اتمي توليد شود .بازده و تكرارپذيري مرحله اتم سارني تا حدود زيادي حساسيت
دقت و صحت روش را تعيين ميكند يعني اينكه اتم سازي بحرانيترين مرحله در طيفبيني اتمي است .روشهاي طيفبيني بر اساس چگونگي اتم سازي
شامل شعلهاي ،الكترو گرمايي و پالسماي جريان مستقيم است .سرعت آناليز ،راحتي آناليز و قيمت متوسط دستگاه از مزايای تجزيه به روش طيف بيني
اتمي است .حدود آشكارسازي طيفبيني جذب اتمي با اتمسازي شعلهاي در گستره  1تا ng/ml 20يا  0.001تا  ppm 0.02قرار دارد ]9[.
 -5نتيجه گيری
بطور کلی استفاده از روش های تجزيه دستگاهی و توانايی آنها در آناليز نمونه ها با دقت بسيار باال موجب سهولت بررسی و تفسير نتايج آناليز نمونه های
ژﺋﻮشيميايی شده است  .روش های تجزيه دستگاهی وسيله اي چند منظوره است که براي شناسايي عناصر موجود در نمونه ها و تعيين غلظت آنها به
کار مي رود و تقريبًا تمام عناصر جدول تناوبي را مي توان با اين روش تعيين کرد و اندازه گيري نسبتهاي ايزوتوپي اتمي از ديگر مزايای آناليز دستگاهی
است .در جدول شماره ( )3دستگاه ها و عناصر مورد تجزيه آورده شده است.
جدول ( : )3دستگاه هاي تجزيه وعناصر قابل اندازه گيري توسط آنها

14

شماره  ،22زمستان 86

شماره  ،22زمستان 86

15

-5مراجع
[ .]۱يزدي .محمد «روش هاي مرسوم در اکتشافات ژﺋوشيميايي « ؛ انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي .)١۳٨۱(،
[ William D. Ehmann , Diane E. Vance ; « .]۲راديو شيمي وروشهاي تجزيه هسته اي « ترجمه  :قنادي مراغه.محمد
,انتشارات سازمان انرژي اتمي . )١۳٧٥(،
[.]۳اسگوگ .وست .هالر  « ،مباني شيمي تجزيه (جلد دوم) « ترجمه  :سالجقه.عبدالرضا ،نجفي.ابوالقاسم  ،مرکز نشر دانشگاهي
تهران .)١۳٨٠(.
[Neutron Activation Analysis, And The Single-Bullet Theory“,Blakey>s «Linchpin»: Dr.»-]4
By Wallace Milam. The Testimony of Dr. Vincent Guinn: The Misuse of Science. ]5[ Guinn, Part
[Instrumental Neutron Activation Analysis (INAA)».The University of Toronto, Department»-]6
.of Geology
[.]7اسگوگ ,وست ,هالر « اصول آناليز دستگاهي(جلد اول) « ترجمه  :سالجقه.عبدالرضا ،مرکز نشر دانشگاهي تهران. )١۳٨۲( .
[ .]8سمينار  ICP؛ نويسندگان  Jordan Plemmons :؛  rad Barnette؛ . Isaac Otto
[.]9رولينسون.هاگ  ،ترجمه  :کريم زاده ثمرين .عليرضا  « ،کاربرد داده هاي ژﺋوشيميايي  ،ارزيابي نمايش  ،تفسير» انتشارات
دانشگاه تبريز .

16

شماره  ،22زمستان 86

علی اکبر دایا دانشجوي دكترا مهندسي معدن گرايش اكتشاف دانشگاه صنعتي اميركبير

علی اصغر حسنی پاک،دکتری ژئوشیمی از دانشگاه جرجیای آمریکا ،استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

روش هاي فرکتال توسعه زیادی در جداسازی و تفکیک قسمت های مختلف در یک
نقشه یا تصویر پیدا کرده و قادر است تا مناطق آنومالی و مناطق با ارزش دیگر را از
نقشه ژئوشیمی داده های خام با استفاده از اطالعات فضایی و فرکانس از زمینه جدا کند.
منحنی هاي بر اساس روش هاي فركتال برای جداسازی محدوده های آنومال بر اساس
خاصیت هم تشابهی در حوزه فرکانس بکار رفته است و این منحنی ها در حوزه فرکانس
بر حسب طیف توان محدوده ها را تفکیک می کند.تبدیل سیگنال ها از حوزه فرکانس به
حوزه فضایی با استفاده از تبدیل فوریه دو بعدی معکوس صورت می گیرد و به این ترتیب
مناطق آنومالی و زمینه از یک دیگر تفکیک گردند.
این مقاله در ابتدا به اختصار تئوری فرکتال را معرفی می نماید و سپس روش فرکتال را
روی107داده نمونه برداری شده از رسوبات آبراهه ای محدوده شوراب حاجی واقع در
کردستان ایران را مورد بررسی قرار می دهد.

مقدمه:
منطقه شوراب حاجی در قسمت شمال غربی شهرستان قروه قرار دارد .این ناحیه دارای مختصات جغرافیایی از´  47˚30تا´ 47˚45
شرقی و ´  35˚15تا´  35˚30شمالی است .این منطقه از بخش هایی با توپوگرافی آرام و دشت ها تشکیل شده است که از سنگهای
آتش فشانی بازیک تا متوسط بعالوه نهشته های توف ،مارن و سنگ آهک رسی متعلق به میو  -پلیوسن تشکیل شده است .این محدوده
در زون سنندج -سیرجان قرار دارد .دگرگونی در منطقه وجود دارد دگرگونی در این منطقه بصورت دگرگونی ناحیه ای ،مجاورتی و
دینامیک ظهور یافته است و به عنوان مهمترین پدیده بارز و آشکار نقش آفرین بوده و بر اساس شواهد این پدیده در ارتباط با رخداد
کوهزایی کیمرین میانی تکوین یافته است .در سنگهای این منطقه سه دگرشکلی مجزا و قابل تفکیک مورد شناسایی قرار گرفته که
به ترتیب ذیل می باشد:الف -دگرشکلی اول  :این دگرشکلی به صورت چین های کوچک مقیاس و نیز تورق موازی صفحه محوری
چین ها ،تظاهر نموده است .ب -دگرشکلی دوم :در طی این دگرشکلی تورق ایجاد شده در مرحله قبل دچار چین خوردگی می شود
و چین های نسل دوم بوجود می آورد .ج -دگرشکلی سوم :این دگرشکلی با ایجاد فولیاسیون گسترده و منظم ،در سنگهای دگرگونی
و سنگ های آذرین میلونیتی شده ،و تشکیل چین هایی که سطح محوری آنها با جهت این فولیاسیون ها همخوانی دارد شناخته می
شود .در ذیل نقشه زمین شناسی به همراه واحدهای سنگی آن آمده است.
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راهنمای نقشه زمین شناسی
كارهاي قبلي روي فركتال ها نشان داده اند كه اغلب فرايندهاي زمين
شناسي ايجاد شده ،مستقل از مقیاس بوده اند كه بعضي از آنها عبارتند از
:هوازدگي سطحي،فرايند هاي فرسايشي  ،ميدان مغناطيسي پوسته زمين ،
توزيع زلزله ها  ،تمركرسطحي عناصر ژئو شيميايي و توزيع نهشته هاي طال.
خصوصیت مستقل از مقياس بودن اغلب توسط هم تشابهي نشان داده مي
شود .در حوزه فركانس اين قبيل خصوصيات اساسا توسط توزيع طيف توان
مشخص مي شود .هدف اين است كه طيف توان به اجزايش تفكيك شود و
هر كدام كه داراي خصوصيات مقياسی يكسان يا مشابه دارند در يك گروه
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قرار گیرند .در این مطالعه از دادههای 107نمونه آبراهه ای برداشت شده،
در محدوده شوراب حاجی استفاده شده است.
بحث :
فيلترهاي فركتال در حوزه فوريه و با استفاده از نمودار (– Spectrum
 ) Areaیا به اختصار ( )S-Aكه در آن  Sمقدار طيف توان و Aمساحت
محصور آنهاست ،تعريف شده اند .هر فيلتر نشانگر مناطقي است كه در آن
مقادير مساوي يا مشابه از لحاظ طيف توان است .به دليل اينكه روش فيلتر
فركتال ترکیبی ار روش های ( )Concentration-Areaیا به اختصار

(( )C-Aکه در آن  Cکمیت عیار و  Aمساحت محصور آنها ) و روش فیلتر
فرکانس می باشد در اینجا هردوي آن را به اختصار شرح مي دهيم.
الف -روش عيار – مساحت()C-A
چنج  chengو همكارانش با توجه به خصوصیت هم تشابهی در میدان
های ژئوشیمیایی روشی را ارائه دادند كه قادر به جدا سازي آنومالي از
زمينه می باشد و آن عبارت است از استفاده از رابطه قانونمند و دقیق
که کمیت عیار و ) A(cمساحت عيار هاي بزرگتر يا
مساوي  cاست كه در آن  kيك مقدار ثابت است و  αتواني است كه با
 αتغيير مي كند .هر گاه نمودار ) A(cرا بر حسب كه در باال شرح داده
شد روي كاغذ لگاريتمي ترسيم نماييم در اين صورت ما مي توانيم خطوطي
را بر اين منحني برازش دهيم .محل شكست يا به عبارتي تغيير شيب اين
خطوط در اين نمودار معرف حد آستانه اي خواهد بود و مقادير بزرگتر از
اين مقدار به عنوان مناطق اميد بخش معرفي می شوند.
ب -روش فيلتر فركانس
سيگنال ها در يك حوزه خاص همگي به عنوان سيگنالهایي با طول موج هاي
مختلفی فرض مي شوند كه روي يکديگر افتاده اند .اين سيگنالها مي توانند
به اجزايشان تفكيك شوند و هر كدام در يك محدوده خاص از فركانسهاي
مختلف قرار گيرند .سيگنال هاي دو بعدي در يك حوزه خاص (زمان ،مكان،
وغيرو)..ميتوانند توسط تبديالت فوريه به حوزه فركانسي انتقال داده شود.
تبديل فوريه اين مقادير دو مولفه دارد يكي مولفه حقيقي و ديگري مولفه
غير حقيقي است طيف توان توسط رابطه زير بدست می آيد:

گرمابی صورت گرفته مناسب نيست.اطال عات ساختاری ناهمسانگردی در
يک ميدان اغلب توسط طيف توان دو بعدی نشان داده می شود .اين
ناهمسانگردی می تواند با استفاده از روش مناسب معرفی شود که اساس
آن روی آناليز توزيع طيف توان است .ارتباط بين مساحت ) ، A(≥ Sدر
روی نقشه طيف توان با مقادير طيف توان بزرگتر یا مساوی از يک حد
آستانه ای ممکن است ارتباط خيلی قانونمند باشدA(≥ S ) ∝ S − β .
و توسط نمودار )  log( A ≥ Sبرای مقادير مختلف  Sمی توان مقادير
 βرا تخمين زد و برهمين اساس اين فيلتر پايه ريزی شده است .چنج و
همکاران اين روش را ( )S-Aنامگذاری کردند.
در این مطالعه ابتدا داده ها توسط ماتریسی به نرم افزار  Matlabداده
شد و داده های خام توسط تبدیل فوریه وارد حوزه فرکانس شد و سپس
در آنجا مقادیر طیف توان محاسبه گردید و توزیع طیف توان برای عناصر
ترسیم گردید و منحنی لگاریتم مساحت و لگاریتم مقادیر طیف توان ترسیم
گردید و از آنجا محل تغییر شیب منحنی به عنوان حد آستانه ای برای
انجام فيلتر های الزم مشخص گردید .بااعمال این فیلتر و تبدیل فوریه
معکوس نقشه ها ی آنومالی به صورت کنتوری در محیط  Surferترسیم
گردید.
در اين جا برای تشريح روش فيلتر فرکتال بعنوان مثال عنصر مس
را مورد بررسی قرار می دهیم

معادله طیف توان
که  w xو  w yاعداد موج درامتداد های xو yهستند .بسياری از پردازش
های تصويری و پردازش های مربوط به داده های ژئو فيزيکی بر اساس
آناليزهای طيف توان صورت می گيرد.
در پردازش داده های ژئو فيزيکی  ،اسپکتر و گرانت ( )1970فيلتری
را معرفی کردند که برای تفکيک با استفاده از نقاط شکست در نمودار
لگاريتمی که در آن لگاريتم )  S (rنسبت به (  ) r / 2Πترسيم می شود
 .در اين رابطه )  S (rو  rبه ترتيب مقادير
که در آن
طيف توان و طول موج هستند .هم تشابهی مي تواند توسط یک توزيع
توانی مشخص شود که اين توزيع همان توزیع طيف توان است که متناسب
با توان )  (αو فرکانس خاص )  ( fکه ميتوان آنرا بصورت زير نشان داد:

 αتوان ايزوتروپيک  fمعادل است با ) . (r / 2Π
روش فيلتر فرکتال()S-A
فیلتر فرکانس برای ارتباط بين طيف توان )  S ( fو فرکانس در قسمتی
از يک ميدان  ،زمانی مورد استفاده قرار می گيرد که خاصيت يا فرض
ايزوتوپی وجود داشته باشد .این فیلتر برای فرايند ها و سيکل های ژئو
شيميايی بخاطر طبيعت ناهمسانگرد ،مخصوصا برای قسمتهای زمين
شناسی و فرايندهای مربوطه که کانی سازی طی فرايندهای محلول های

شکل  -1توزیع عنصر مس
شکل 1توزیع عنصر مس منطقه شوراب حاجی می باشد تبديل فوريه
تصوير اوليه گرفته شد و مقادير طيف توان محاسبه گردید .توزيع طیف
توان در شکل  2نشان داده شده است .در مرحله بعد نمودار ( )S-Aترسیم
گردید .شکل  3اين نمودار را برای عنصر مس نشان می دهد .به این ترتیب
حد آستانه برای انجام فیلتر مشخص گردید .نتایج حد آستانه ای منطقه
شوراب حاجی در جدول  1آمده است.
نقشه داده های خام (اولیه ) در شکل  4و نقشه فیلتر شده (آنومالی) در
شکل  5نشان داده شده است  .همانطور که می بينيم در اين نقشه مناطق
آنومال مشخص شده و به اين ترتيب عمليات اکتشافی بعدی راحت تر و در
محدوده های مشخص و کوچکتری صورت می گيرد.
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شکل  -2توزیع طیف توان عنصر مس

شکل  - 4نقشه داده های اولیه

شکل  -3نمودار ( )S-Aعنصر مس
شکل  - 5نقشه آنومالی
جدول  -1مقادیر حد آستانه ای عناصر
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نتيجه گيري :
این روش ابزاری بسیار قدرتمند در جداسازی مناطق آنومالی از زمینه می
باشد از مهمترین مزیت های این روش در مقایسه با روش های دیگر این
است که مساحت آنومالی ها در این روش به مراتب کوچکتر است و این
منجر به کاهش هزینه های اکتشاف می شود .بررسی نتایج و اعمال این
روش در مناطق مختلف اعتبار این روش را تایید کرده است .در بعضی از
روشها ،همپوشانی در بين جوامع آماری ديده می شود و در بعضی موارد
تفکيک جوامع آماری از يکديگر کاری دشوار است اما روش فيلتر فرکتال
تاثير اين همپوشانی ها را حتی المقدور کاهش می دهد .گرچه آناليز های
آماری برای پردازش داده های ژئو شيميايی يک ابزار مفيد به حساب می
آيد اما در زماني که زمينه تغييرات معنی داری داشته باشد ،ممکن است این
روش ها کارايی خود را از دست بدهد .اما روش فيلتر فرکتال با وجود اين
تغييرات معنی دار در زمينه  ،قادر خواهد بود تا مولفه های کانی سازی را
نمايان سازد.
منابع فارسي :
 .1حسنی پاک ،علی اصغر ،شرف الدين ،محمد ،1380 ،تحليل داده های
اکتشافی  ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .2حسينی  ،م ،.مصوری،ف،.کريمی نيا،م،.سهيلی ،م ، 1378 .نقشه
1:100000زمين شناسی منطقه قروه ،سازمان زمين شناسی و اکتشافات
معدنی کشور.
 .3حسنی پاک ،علی اصغر ،1377 ،اصول اکتشافات ژئو شيميايی ،انتشارات
دانشگاه تهران.
Refrences :
4. Cameron,E.M.; and Hobbs , O.Comouterized Methods for Interpreting Reconnance Geochemical Surveys,
Geochemical Exploration (Boyle,tech.ed.), Special Vol.
No.11,Canadian Institue of Mining and Metallurgy,
(1971),P.509.
5. Cheng, Q., Xu, Y.and Grunsky, E., 2000.Intergrated
Spatial and Spectrum Method for Geochemical Anomaly Separation.Nature Resources Research, 9, 1, 43-56.
6. Cheng, Q., 1999. Spatial and Scaling Modelling for
Geochemical Exploration, 65, 3,175-194.
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كاستريت (SnO2: )Cassiterite
از واژه يوناني كاسيتروس ( )Cassiterosبه معني قلع اقتباس
گشته است.
تركيب شيميايي 78.8 :درصد قلع و بقيه آن اكسيژن است ،اين
درصد ها از روي فرمول شيميايي اقتباس گشته ولي كاستريت
هميشه مقدار زيادي اكسيد هاي آهن ،تيتان ،منگنزدوظرفيتي،
آهن دوظرفيتي ،زيركن ،نيوبيم ،تانتاليم ،ولفرام ،سزيم ،گاليم،
برليم ،انيديم ،واناديم دارد.
خواص فيزيكي:
سيستم :تتراگونال ،دي تتراگونال بي پيراميدال ،فرم كريستال آن
منشوري بي پيراميدال بوده و ماكل آن زانويي است ،در جهت
( )101و ( )013و گاهي هم پلي سنتتيك مي باشد .اگرگات:
متراكم ،دانه اي ريز و درشت ،كريستاله ،انكلزيون ،گاه دروازه
اي و به ندرت جرياني است .رنگ :نيمه شفاف ،در ورقه نازك
شفاف است ،خيلي به ندرت بي رنگ آن ديده شده است .در
اثر ناخالصي هاي مختلف معمولًا زرد يا قرمز ،قهوه اي تا سياه،
قرمز مايل به زرد ،خاكستري ،سبز و سفيد .رنگ خاكه :سفيد و
گاهي خاكستري تا قهوه اي كم رنگ .جال :الماسي ،فلزي ،چرب.
سختي . 6-7 :وزن مخصوص . 6.8-7.1 :رخ :در جهت ()100
ناقص ،ترد و شكننده .سطح شكست صدفي .خواص ويژه :فرم
كريستال ،ماكل و رنگ .در مقابل شعله شالومه ذوب نمي گردد،
در اسيد ها حل نمي شود.
نحوه و محل پيدايش :كاستريت را بايد از دو نظر مورد بررسي
قرار داد .يكي اينكه در شرايط رسوبي پالسرها و ديگر در شرايط
آذرين (بيروني و دروني).
 -1شرايط آذرين در پگماتيت ها ،پنوماتوليت ها و در رگه هاي
نفوذي آن كه در سنگ هاي جانبي وارد مي شود در حقيقت
باالترين نقطه پلوتون يعني در گانگ ها هم به وجود مي آيد.
چون سنگ هاي جانبي داراي كوارتز و فلدسپات زياد هستند و
در ضمن تورمالين و كاني هاي ديگر تبديل به فلوئوريت ،آپاتيت
و موليبدنيت مي گردند ،به اين نوع تبديل گرايزن مي گويند .در
هيدروترمال به مقدارزيادي به وجود مي آيد.
 -2كاستريت به دليل وزن مخصوص زياد و كندي فرسايش به
صورت پالسرها هم ديده مي شود .در پنوماتوليت ها با فلوئوريت،
توپاز ،كوارتز ،فلدسپات ،لپيدوت و تورمالين ديده مي شود .در
پگماتيت ها با بريل ،تورمالين ،كوارتز ،مسكويت و اسپدومن
همراه است .در هيدروترمال همراه با كوارتز ،پيريت ،كالكوپيريت،
ولفراميت ،گالن ،كلسيت ،آرسنوپيريت ،اسفالريت و بيسموتيت
مي باشد.
كاربرد :به منظور تهيه قلع در ورقه هاي فلزي سفيد رنگ همراه
با مس و روي و سرب به كار مي رود .در جوشكاري همراه با
مقداري سرب به كار مي رود .براي پوشش دادن ظروف مسي كه
مانع از اكسيد شدن آن مي گردد ،به كار مي رود .در سراميك
سازي براي تهيه رنگ استفاده مي شود.

شماره  ،22زمستان 86

21

سيد کاظم اورعي ,استاد دانشگاه استرلينگ انگلستان

نويد حسيني ,دانشجوي دکتراي مهندسي معدن

حميد ياسي پور طهراني ,دانش آموخته کارشناسي ارشد مهندسي معدن دانشگاه صنعتي اميرکبير

روش جبهه کار طوالني يکي از بهترين روش هاي استخراج زيرزميني براي اليه هاي کم شيب زيرزميني زغال سنگ محسوب
شده و خصوصيت بارز آن ،توليد باال مي باشد .امروزه با مکانيزه شدن سيستم استخراج ،سطح باالتري از توليد مورد انتظار
است که در نتيجه الزم است تونل هاي دو طرف پانل داراي مقطع بزرگتري باشند تا امکان حمل ميزان بيشتري از مواد در
واحد زمان ميسر گرديده و تهويه نيز مطلوب تر صورت پذيرد .چنين تونل هايي به خصوص در معادن عميق شرايط نگهداري
را سخت مي نمايند .راه حل اين مشکل استفاده از پيالرهاي زنجيره اي به همراه استفاده از سيستم چند ورودي مي باشد .در
اين مقاله پنج مرحله مختلف بارگذاري بر روي پيالرهاي زنجيره اي مورد مطالعه قرار گرفته است .جبهه کار مورد نظر داراي
سه پانل موازي است که براي تعيين ميزان جابجايي پيالرها در اين پنج مرحله مختلف بارگذاري مدلسازي شده است .محاسبه
جابجايي اين پيالرها به دو روش سنتي و عددي صورت گرفته و نتايج با هم مقايسه شده اند .این مقایسه نشان می دهد
روش سنتی جابجایی پیالر را با خطا برآورد می نماید ،به نحوی که جابجایی محاسبه شده با واقعیت تطابق ندارد .محدوديت
بزرگ روش سنتي ناتواني آن در مدلسازي پس از لحظه شکست و عدم در نظر گرفتن بارهاي ديناميکي حاصل از تخريب
است ،در صورتيکه در روش عددي که در اين مقاله استفاده شده است ،با در نظر گرفتن مدل کرنش نرمي ،عالوه بر ترسيم
منحني پس از مرحله شکست ،بارهاي ديناميکي حاصل از تخريب نيز اعمال شده و جابجايي در جهات مختلف به طور دقيق
ارائه شده است.
واژه هاي كليدي :پيالر ،جبهه کار طوالني ،روش هاي عددي ،روش هاي تجربي

مقدمه
روش استخراج جبهه کار طوالني ،يک روش با ظرفيت توليد و قابليت
مکانيزاسيون باال مي باشد که از اوايل قرن هفدهم ميالدي در معادن زغال
سنگ اروپا رواج يافت و پس از آن نيز در اوايل دهه  1960با توسعه وسايل
نگهداري خود پيشرو در معادن امريکا به کار گرفته شد[.]1
در طول دهه  ،1990سهم توليد معادن جبهه کار طوالني از کل توليدات
زيرزميني زغال سنگ تقريبا دو برابر شده است و اين روند همچنان ادامه
دارد .داليل اصلي اين توسعه قابليت باالي مکانيزه شدن در کنار شرايط
ايمني مطلوب بوده و الزمه ايمني مطلوب ،طراحي مناسب پانل ها و سيستم
تهويه است.
طراحي مناسب پانل ها ،شامل راه هاي دسترسي دو طرف آنها مي باشد که
عالوه بر داشتن شرايط تهويه مناسب ،الزم است تا از ايمني کافي براي رفت
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و آمد کارگران ،دسترسي به سينه کار و نيز ترابري زغال سنگ برخوردار
باشند.
ارتفاع معمول روباره (عمق معدن) در روش جبهه کار طوالني بين  200تا
 2700فوت ( 60تا  820متر) بوده[ ]2و هر چه عمق معدن افزايش يابد،
طراحي راه هاي دسترسي دو طرف پانل و حفظ شرايط پايداري آن ها
مشکل تر مي شود .در نتيجه براي نگهداري ايمن ،الزم است تعداد و عرض
پيالرهاي زنجيره اي افزايش يابد که اين امر باعث مي شود بازيابي استخراج
زغال سنگ کاهش يافته ،هزينه ها افزايش يابند .همچنين وجود پيالرهاي
زياد و پهن ،به عنوان مانع در برابر جريان تهويه عمل نموده ،افزايش هزينه
هاي تهويه را به دنبال دارد .در نتيجه الزم است در طراحي پيالرها دقت
کافي صورت گرفته ،با شناسايي دقيق شرايط بارگذاري و تحليل تنش،
پيالرهايي با حداقل ابعاد ممکن که از ايمني کافي برخوردارند ،طراحي

شوند.
روش هاي طراحي پيالر
طراحي پيالر در معادن زيرزميني زغال سنگ دو هدف عمده يعني ،ايمني
باال و بازيابي مناسب عمليات معدنکاري را دنبال مي کند .قبل از آنکه
کامپيوترهاي مدرن توليد شوند ،مهندسان معدن ناچار بودند طراحي پيالر
را با محاسبات دستي انجام دهند که بديهي است چنين محاسباتي از سطح
توانايي محدودي برخوردار مي باشند .بنابراين روش هاي طراحي تجربي
که پايه عملي و غير تئوريک دارند ،جهت طراحي پيالرهاي زغالي مورد
استفاده قرار گرفت .اين وضعيت امروزه و با توسعه کامپيوترهاي مدرن نيز
عملًا تغيير نکرده است .زيرا فرمول هايي که بر پايه روش هاي تجربي ارائه
شده اند ،از قابليت توسعه تئوريک برخوردار نيستند .همچنين روش هاي
تجربي ،روش هاي پذيرفته شده اي در طراحي پيالر هاي زغالي به حساب
مي آيند .فرمول هاي تجربي روابطي هستند که بر اساس تجربه ،روي يک
پيالر نگهدارنده خاص توسعه يافته و با استفاده از تحليل استاتيکي روي
داده هاي صحرایی به دست آمده اند .بنابراين فرمول هاي تجربي روي
محل اوليه خود ،به خوبي آزمايش شده و تطبيق کامل دارند .از سال 1960
طراحي پيالر هاي زغالي با يکي از دو روش تجربي يا تحليلي صورت مي
گيرد که هيچ يک از اين روش ها نمي توانند مکانيزم بارگذاري بر پيالر را
تشريح کنند .توسعه تکنيک هاي عددي و کامپيوترها اين امکان را براي
معدنکاران فراهم آورده است تا از روش هاي طراحي عددي استفاده نمايند،
بدين ترتيب که چند معيار اصلي را با هم ترکيب نموده ،نتيجه آن را براي
طراحي پيالرها بکار گيرند.
مراحل مختلف بارگذاري بر روي پيالر
شکل ( )1معدن جبهه کار طوالني نمونه اي را نشان مي دهد که در عمق
 400متري از سطح زمين واقع شده و ضخامت اليه زغال سنگ آن  3متر
مي باشد .پهناي پانل ها  200متر ،سيستم دو ورودي و عرض هر ورودي
 6/5متر ،فاصله دو پيالر متوالي در هر رديف  6/5متر ،تمام پيالرها مشابه
يکديگر ،با عرض  8متر ،طول  26متر و ارتفاع  3متر معادل ضخامت اليه

طراحي شده اند .پانل يک هنوز شروع به کار نکرده ،از زغال سنگ دست
نخورده تشکيل شده است .پانل دو تا نيمه استخراج شده ،بدين ترتيب نصف
آن از جنس زغال سنگ دست نخورده و نيمه ديگر آن مواد تخريبي مي
باشد و سينه کار در وسط اين پانل قرار دارد .پانل سه نيز کامال استخراج
شده و از مواد تخريبي پر شده است.
در اين معدن پنج پيالر نمونه مشخص شده است که در شرايط مختلف
اعمال بار قرار دارند .پيالر شماره  1که پانل هاي دو سوي آن داراي زغال
سنگ دست نخورده است ،پيالر شماره  2که يک طرف آن زغال سنگ
دست نخورده و طرف ديگر آن از مواد تخريبي تشکيل شده است ،پيالر
شماره  3که هر دو سوي آن از مواد تخريبي مي باشد ،پيالر شماره  4که يک
طرف آن سينه کار و طرف ديگر زغال سنگ دست نخورده بوده و در نهايت
پيالر شماره  5که يک سوي آن سينه کار بوده و طرف ديگر از مواد تخريبي
تشکيل شده است .همچنين به موازات خط سينه کار ،ابزار نگهدارنده سقف
نيرويی را به سمت باال بر سقف کارگاه اعمال مي نمايد که به طور قطع بر
وضعيت تنش پيالرهاي شماره  4و  5تاثيرگذار خواهد بود.
بررسي روش هاي طراحي تجربي و عددي
روش هاي تجربي طراحي پيالر ،وضعيت تمام پيالرها را يکسان در نظر مي
گيرد و مقاومت هر پيالر را وابسته به خصوصيات فيزيکي و مکانيکي ذاتي
زغال سنگ تشکيل دهنده آن و نسبت عرض به ارتفاع مي داند .اين روش
ها بر اساس نسبت مقاومت پيالر به بار وارده بر آن ،فاکتور ايمني را به دست
آورده و تنها مي توانند شرايط پايداري يا عدم پايداري را نشان دهند ،بدون
آنکه توانايي تحليل مکانيزم بارگذاري و تشريح تغييرات پيالر را داشته
باشند .شکل ( )2نموداري را نشان مي دهد که مقاومت پيالري از جنس
زغال سنگ اليه پيتس بورگ ( )Pittsburghرا با استفاده از روابط مختلف
تجربي ،براي عرض هاي مختلف در ارتفاع ثابت به دست آورده است.

شکل ( :)2مقايسه روابط تجربي مقاومت پيالر براي عرض هاي
مختلف و ارتفاع ثابت  10فوت[]4

شکل ( :)1تصوير معدن جبهه کار طوالني نمونه[]3

روش هاي طراحي عددي پيالر که با توسعه کامپيوترها و تکنيک هاي
پيشرفته عددي رواج يافته اند ،بر خالف روش هاي تجربي قادر به شبيه
سازي و تحليل تنش در مراحل مختلف بارگذاري مي باشند[ .]5براي تحليل
وضعيت پيالرها در  5مرحله مختلف بارگذاري که در شکل ( )1نشان داده
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شده ،از نرم افزار  FLAC3Dاستفاده شده است .بدين منظور از مدل کرنش
نرمي استفاده شده و خصوصيات زغال سنگ مشابه اليه پيتس بورگ امريکا
در نظر گرفته شده است .پس از ساخت مدل ،مراحل مختلف بارگذاري بر
روي پيالرها اعمال و نتايج مناسبی به دست آمده است .وضعيت تنش بر
روي پيالر شماره  1عادي بوده ،مشابه مقدار حاصل از روابط تجربي مي
باشد.
همانطورکه در شکل( )3ديده مي شود ،سرعت و ميزان جابجايي در مناطق
تخريبي بسيار بيشتر از بخش هاي ديگر است .در نتيجه بار اعمالي بر روي
پيالرهاي شماره  2و  5نامتعادل مي باشد .در مورد پيالر شماره  2ميزان
جابجايي منطقه تخريبي که در يک سوي آن قرار دارد ،به مراتب بيشتر از
طرف ديگر است (مطابق شکل ( ))4و در طرف تخريبي نيروي بيشتري بر
پيالر اعمال شده ،اين سمت پيالر فشرده خواهد شد و طرف مقابل تحت
نيروي کشش قرار مي گيرد .اين کشيدگي باعث به وجود آمدن ترک هاي
موازي افقي شده ،رفته رفته ترک ها گسترش يافته به مرکز پيالر مي رسند.
براي جلوگيري از اين اتفاق بايد پهناي پيالر يا بسيار بزرگ باشد تا حدي
که ترک ها نتوانند به مرکز آن برسند و مقاومت را کاهش دهند که اين امر

بازيابي را به شدت کاهش مي دهد و يا بايد پهناي پيالر به حدي کوچک
باشد که عدم تعادل بار در دوسوي آن ،بر شرايط بار اعمالي بر روي پيالر
تاثير نگذارد.
در راستاي خط جبهه کار ،ابزار نگهداري نيروي عمودي رو به باال بر سقف
اعمال نموده ،همچنين عمليات کندن زغال سنگ نيز نيروهاي مختلفي
را بر پيالرهاي  4و  5وارد مي سازد .مطالعات صورت گرفته با روش هاي
عددي[ ]6نشان داده اند که با دور شدن از سينه کار به فاصله  30تا 50
متر ،تاثير اين گونه نيروها از بين رفته و شرايط عادي مي شود .در اين ناحيه
وضعيت پيالر شماره  5به مراتب حساس تر از پيالر شماره  4مي باشد.
چراکه در اثر استخراج پانل  3تنش هاي مختلف بر پيالر شماره  5اعمال
شده و هم اکنون نيز در يک سوي آن منطقه تخريبي با ميزان جابجايي باال
قرار دارد .ولي خوشبختانه اين پيالر مربوط به ورودي هايي مي باشد که
نياز به پايداري طوالني نداشته ،با اتمام استخراج پانل مياني ،عمر کاري اين
ورودي ها به اتمام مي رسد .در حالي که ورودي هاي مقابل که پيالر شماره
 4در بين آنها واقع شده است ،بايد جهت استخراج پانل يک پايدار بمانند.
روش هاي عددي همچنين از قابليت در نظر گرفتن نيروهاي افقي

شکل ( :)3سمت راست :سرعت جابجايي ،سمت چپ :مقدار جابجايي بدست آمده از نرم افزار FLAC3D

شکل ( :)4نيروي عمودي اعمالي بر سمت راست ،چپ و مرکز پيالر شماره 2
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شکل ( :)5مقدار نيروي جانبي اعمال شده بر پيالر شماره 5
برخوردارند ،در حالي که روابط تجربي فاقد اين توانايي هستند .نيروهاي
جانبي در شرايطي که اعمال بار بر دو سوي پيالر نامتعادل است (پيالرهاي
شماره  2و  )5و خصوصا زماني که يک سوي پيالر سينه کار واقع شده
است (پيالر شماره  ،)5بسيار تاثير گذارند .شکل ( )5وضعيت تنش جانبي
بر پيالر شماره  5را نشان مي دهد .همانطور که ديده مي شود ،ابتدا نيروي
جانبي زيادي بر پيالر اعمال شده ،سپس مقدار آن کاهش يافته و به حد
ثابتي مي رسد.
نيروي جانبي باعث اعمال تنش برشي شده ،از آنجايي که مقاومت برشي
زغال سنگ به مراتب پايين تر از مقاومت فشاري آن مي باشد ،مي تواند
تاثير بسزايي در عدم پايداري داشته باشد .به خصوص در شرايطي که بدنه
پيالر داراي ترک هاي موازي افقي باشد.
نتایج
با توجه به انجام  5مرحله مختلف بارگذاري بر روي هر پيالر و عدم توانايي
روش هاي تجربي در تشريح مکانيزم بارگذاري و همچنين عدم توجه روابط
تجربي به بارهاي افقي اعمال شده بر پيالر ،اصوال نتايج طراحي تجربي نمي
تواند قابل اعتماد باشد .ولي از آنجايي که روابط تجربي بارها به کار گرفته
شده و با استفاده از داده هاي ميداني به دست آمده اند ،براي همان منطقه
قابليت اعتماد بااليي داشته ،از سوي ديگر با در نظر گرفتن فاکتور ايمني
باال و همچنين طراحي پيالرهاي بزرگ ايمني الزم تامين مي شود .در نتيجه
براي حفظ ايمني مطلوب در طراحي تجربي عمال مقدار بازيابي و بهره وري
کاهش مي يابد .در حالي که روش هاي طراحي عددي علي رغم توسعه
کم ،از توانايي تشريح مکانيزم بارگذاري بر پيالر برخوردار بوده ،مي توانند
با فاکتور ايمني پايين تري ايمني مطلوب را تامين نمايند .مثال به جای
استفاده از فاکتور ایمنی محافظه کارانه  2یا  3از فاکتور کوچکتری مثل 1.2
یا  1.3استفاده شود .چرا که تمام نیروی های موثر در محاسبات مدلسازی
عددی مورد توجه قرار گرفته است .در حالی که در روش سنتی از برخی
نیروهای موثر چشم پوشی می شود .از آنجایی که مقاومت پیالر با عرض آن
رابطه مستقیم دارد ،بنابراین امکان استفاده از پيالر هاي باريک تر فراهم

شده (مثال به جای پیالری با مقطع  8در  26متر ،از پیالری با مقطع  5در
 10استفاده شود) ،بازيابي و بهره وري عمليات افزايش مي يابد .همچنين با
توجه به  5مرحله مختلف اعمال بار بر پيالر ،امکان محاسبه سرعت پيشروي
مناسب سينه کار ميسر مي باشد .ولي از آنجايي که تکنيک هاي طراحي
عددي در عمل کمتر به کار گرفته شده اند ،قابليت اعتماد پايين تري دارند.
همچنين استفاده از آنها نياز به دانش باالتري داشته ،طراحي مهندسي
دقيقي را طلب مي نمايد .از طرف ديگر داده هاي ورودي مدل تاثير بسزايي
در صحت نتايج حاصله دارند که اين موارد باعث کاهش سرعت توسعه این
گونه مدلسازی عددی شده است.
مراجع
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4. Salamon, M.D.G. “Strength and stability of coal pillars”, Proc. of the Workshop on Coal Pillar Mechanics
and Design. Ed.: A.T. Iannacchione et al., U.B. Bureau of
Mines, Information Circular/1992, IC 9315, 94-121,
1992.
5. Salamon, M.D.G. “Stability, Instability, and Design
of Pillar Workings”, International Journal of Rock Mechanics and Mineral Sciences, v. 7, p. 613-631, 1970.
6. S.S. Peng; “Longwall Mining”, John Wiley & Sone
press. 2000.

شماره  ،22زمستان 86

25

به عنوان رياست انجمن مهندسي معدن ايران اين انجمن را معرفي بقرماييد و شرحي از
فعاليت هاي آن را ذکر کنيد.
ابتدا عرض کنم که مايه خوشبختي ماست که نشريه وزين بلور به اين ظرفيت رسيده است و هم
مقارن با برگزاري ششمين کنفرانس دانشجويي معدن و به عبارتي مقارن با دومين کنفرانسي که
با همت انجمن علمي دانشجويان و دست اندرکاران نشريه بلور و قاطعه دانشجويان عالقه مند اين
دانشکده که به زودي شاهد آن خواهيم بود ،در اين مصاحبه شرکت کنم
انجمن مهندسي معدن در راستاي اهداف مشابه با هدف هايي که شما در کنفرانس ششم و انجمن
علمي خود ايفا مي کند شکل گرفته است .تاريخچه انجمن به سال  1381باز مي گردد که پس
از تالش هاي نافرجام  9-8ساله باالخره با همت جامعه معدني و خصوصًا اعضاي هيأت علمي اين
دانشکده پايه گذاري شد و حتي تا سال  1382دفتر انجمن نيز در همين دانشکده مستقر بود .امروز
سومين دوره هيئت مديره يا به نوعي ششمين سال تأسيس خود را مي گذراند .اهداف آن گسترش
و پيشبرد علم در عرصه مهندسي معدن ،توسعه کمي و کيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن
به امور آموزشي و پژوهشي و فناوري در اين زمينه مي باشد .انجمن هم اکنون دوران تأسيس و
استقرار خود را پشت سر گذاشته و کم کم مي تواند جايگاه مطلوبي که براي انجمن مهندسي معدن
به عنوان يک انجمن مادر در عرصه گرايشات معدني طرح ريزي شده را پيدا کند .همچنين با رويکرد
توسعه گراي هيأت مديره سوم اميدواريم تا سال آينده بتوانيم بخشي از زمينه هاي جديد مرتبط

مصاحبه با دکتر ساالري
عضو هيئت علمي دانشکده معدن دانشگاه اميرکبير
عماد چمنی فرد ،دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر مهدي ساالري استاد دانشکده معدن و عضو هيئت
علمي معدن دانشکده معدن و متالورژي مي باشند .ايشان
از فارغ التحصيالن دانشکده معدن دانشگاه اميرکبير هستند
و مدرک دکتراي خود را از هوکایدوی ژاپن اخذ نموده اند.
از فعاليت هاي ايشان مي توان رياست انجمن مهندسي
معدن و رياست گروه مديريت پسماند دانشگاه اميرکبير
را نام برد .همچنين در زمان برگزاري سومين کنفرانس
دانشجويي مهندسي معدن در دانشگاه اميرکبير ،جناب آقاي
دکتر ساالري رياست دانشکده را بر عهده داشته و از نزديک
شاهد فعاليت دانشجويان بوده اند .بدين سبب مصاحبه اي
از دکتر ساالري به عمل آورديم تا از نظرات ايشان در مورد
کنفرانس ششم آگاه شويم.
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معدني سامان بگيرد و از حرف آيين نامه خارج شود و بتواند مخاطبانش
را چه مهندسين معدن در صنايع و چه مهندسين معدن در حوزه هاي
مديريتي و نهايتًا در دانشگاه ها و حوزه هاي دانشجويي پيدا کند .انجمن
مهندسي معدن همچنين نشريه علمي-پژوهشي مهندسي معدن ايران را
منتشر مي کند که سومين شماره آن به چاپ رسيده است .فعاليت ديگري
که در دست اقدام دارد ،بحث برگزاري دومين کنفرانس مهندسي معدن
است که در آبان ماه سال  1387برگزار خواهد شد .در انجمن مهندسي
معدن چهار نوع عضويت وجود دارد .يکي عضويت وابسته که براي دارندگان
مدرک کارشناسي به باال در زمينه هاي معدن است ،ديگري اعضاي افتخاري
که شخصيت هاي برجسته ايراني و خارجي هستند و سوم اعضاي حقوقي
که مؤسسات و شرکت ها را شامل مي شود .گروه چهارم و با ارزش ترين
آنها ،عضويت دانشجويي است که در نظر داريم تا چند ماه آينده اين حوزه
ساماندهي و فعال گردد .فعاليت ها و مشارکت اعضاي دانشجويي به غير از
شرکت در مجمع عمومي مشابه ساير اعضا خواهد بود و حتي تسهيالتي
بيش از ساير اعضا نيز براي آنها در نظر گرفته ايم.
در جامعه معدني کشور تشکل هاي ديگري مثل سازمان نظام
مهندسي معدن و يا خانه معدن نيز وجود دارد ،انجمن مهندسي
معدن چه وظايف و يا مأموريت متفاوت و جديدي ارائه مي دهد؟
پس از ادغام وزارت صنايع با وزارت معادن و فلزات در سال  ،1380نارضايتي
اکثريت دست اندرکاران معدني را همراه داشت .چرا که معدنکاري در ايران
بسيار پر اهميت تر از آن است که دولت در کنار يک وزارت خانه ديگر به
آن نگاه کند .پس از ناکامي در جلوگيري از ادغام مصمم تر شديم که دو
 NGOبسازيم يکي براي هويت بخشيدن و حمايت از هويت حرفه اي و
حقوقي مهندسي معدن و گرايشات مرتبط با آن تحت عنوان سازمان نظام
مهندسي معدن و ديگري براي ارتقا هويت علمي مهندسين معدن تحت
عنوان انجمن مهندسي معدن ايران .تشکالت خانه معدن که البته سابقه
طوالني تري دارد با رويکرد صنفي متولي حمايت از هويت اقتصادي و کسب
و کار خصوصًا در حوزه بخش خصوصي است .اين سه رکن اساسي الزم و
ملزوم يکديگرند که خوشبختانه با هم رابطه نزديکي داريم .چرا که سياست
کالن ما در اين سه زمينه حرفه اي ،علمي و صنفي بايد در يک راستا باشد
تا بتوان به نتيجه مطلوب رسيد.
رابطه ي انجمن مهندسي معدن ايران با انجمن هاي علمي دانشجويي
چگونه مي بينيد؟ چه تعاملي مي توانيد بيآن ها وجود داشته باشد؟
در سال هاي گذشته جلساتي با تعدادي از انجمن هاي علمي دانشگاه هاي
تهران برگزاري شده ولي به داليلي ادامه نيافته است .ارتباط و تعامل انجمن
مهندسي معدن با اهدافي که مؤکدًا در پي نيل به آن هستيم برسيم ،ارتباط
با انجمن هاي علمي دانشجويي است .به طوري که اين انجمن ها عضويت
حقوقي داشته باشند .من اميدوارم در سال  87سمينارها و سخنراني هاي
علمي مستمري که در انجمن مهندسي معدن براي رسيدن به اهدافش
به اين جوانان پر انرژي ،خوش فکر و بي دريغي که به لطف خدا فراهم
است نياز دارد .اضافه مي کنم که آرزومنديم انجمن علمي دانشکده معدن
اميرکبير بتواند با تمام ظرفيت وارد اين عرضه شود و همان طور که طي
سال هاي گذشته در بسياري از زمينه ها پيش آهنگ بوده اند در تحکيم
و با رويکردي کيفي در تحقق اين مهم پيشتاز باشند .حتي من يقين دارم
که مي توانيم کنفرانس هاي مهندسي معدن در سال هاي آتي را با کمک
بخش دانشجويي انجمن مهندسي معدن برگزار کنيم و يا حداقل مشارکت

موثر داشته باشيم.
رابطه با انجمن علمي دانشگاه صنعتي اميرکبير چگونه است؟
با جلساتي که با تعدادي از دانشجويان داشتيم ،فعاليت هاي مقدماتي را آغاز
کرديم .از جمله در طراحي سايت جديد انجمن و خبرنامه انجمن مهندسي
معدن را که با کمک آنها چاپ خواهيم کرد.
نظر خود را در مورد کنفرانس هاي دانشجويي بفرماييد
همانطور که اين دانشکده دومين تجربه برگزاري کنفرانس را تجربه مي کند
و خدا به ما عمر داد که بتوانيم هر دو را ببينيم ،فقط مي توانم بگويم اين
کار بسيار زيبا و افتخار آميز است! هدف گيري اصلي کنفرانس هاي علمي
عمومًا تبادالت علمي و پژوهشي است .کنفرانس هاي دانشجويي به غير از
بستر تبادالت علمي ،عرصه ايست براي کارورزي و کار آموزي در حيطه کار
جمعي کردن ،سازماندهي و مديريت .وقتي اين اجزاء فراهم شد و باورها
شکل گرفت هيچ مشکلي ولو امتحانات و مشکالت شخصي نمي تواند جلو
آنها را بگيرد .خالصه کنم ،کنفرانس هاي دانشجويي که من حداقل در
زمينه معدن ديدم ،ترکيب زيبايي از عرصه هاي علمي با عشق و ذوق ،ابتکار
و نوآوري ،تالش و سبقت در مشارکت در آنه ديد .من ياد داريم که تا چند
سال ،دست آورد کنفرانس قبلي شما را در کنفرانس هاي علمي بزرگ نشان
مي دادم که فعاليت جوانان الگويي باشد براي بزرگترها .و اطمينان دارم که
کنفرانس ششم هم تا مدتها الگويي بماند براي ديگران .چرا که تالشي است
جمعي ،خود جوش و صادقانه و در عين حال با رعايت اصول و چارچوب هاي
علمي .و اين کفايت مي کند براي الگو آفريني و ماندگاري
حمايت هاي انجمن مهندسي معدن و دانشکده را در مورد کنفرانس
ها و تشکل هاي دانشجويي چگونه ارزيابي مي کنيد؟
به نظر من اصيل ترين جريان فعاليت دانشجويي ،فعاليت در انجمن هاي
علمي و کنفرانس ها و از اين قبيل کارهاست و بايد در اولويت قطعي قرار
گيرد .وقتي دانشجويان اينقدر انرژي و شور و نشاط از خود نشان مي دهند،
ما هم بايد تا حد توان مشکالت سر راه آن ها را برداريم .با اين وجود بايد
در نظر داشت که اين نوع فعاليت هاي دانشجويي با کمبود يا نبود امکانات
مالي به مشکل بر مي خورد .خوشبختانه حمايت دانشگاه نسبت به سالهاي
گذشته از انجمن هاي علمي بسيار بيشتر شده است .در عين حال دانشکده
و انجمن مهندسي معدن بر حسب رسالت شان بايد در حد مقدورات حداکثر
حمايت مادي و خصوصًا معنوي و علمي بنمايد.
برگزاري دو کنفرانس دانشجويي در مدت  5سال يا به عبارتي 2
دوره از  6دوره در دانشگاه صنعتي اميرکبير را نتيجه ي چه عواملي
مي دانيد؟
اين را نتيجه پلي تکنيکي بودن شما مي دانم! بدون تعصب خاصي عرض
مي کنم پلي تکنيکي ها در اين کارهاي مديريتي و سازماندهي قوي تر از
بقيه دانشگاه ها هستند .همانطور که اکثر مديران معادن از فارغ التحصيالن
همين دانشکده اند .اما يک ويژگي و فرصت خوبي را خدا براي ما فرآهم
کرده که تعدادي از دانشجويان عالقه مند و برجسته در کارهاي علمي،
مقاطع مختلف تحصيلي خود را به صورت پيوسته در اين دانشکده در حال
گذراندن هستند و به اين فعاليت ها استمرار بخشيدند .شما نه تنها شاهد
کنفرانس پنجم بوديد بلکه تجربه برگزاري کنفرانس سوم هم داريد .اختالط
اين دو باعث مي شود که شما اين چنين ويژگي را داشته باشيد .کما اينکه
اگر دانشگاه هاي ديگر اين کنفرانس را به عهده مي گرفتند فاقد اين قابليت
و تجربه بودند.
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چه تفاوت هايي بين کنفرانس قبلي دانشجويي که در دوران رياست
شما برگزار شد و کنفرانس کنوني مي بينيد؟
من اطالع زيادي ندارم چون هنوز حاصل کار که کنفرانس ششم باشد برگزار
نشده است ولي با اطالعاتي که کم و بيش از حوزه علمي اين کنفرانس دارم
به خصوص در زمينه ارزيابي مقاالت واقعًا به روز و سازمان يافته بود .وب
سايت کنفرانس و ساختار پوياي آن کار برجسته ايست .در عين حال ظاهر
سازي نکرده اند .يعني هدف شما فقط استفاده تبليغاتي از تکنولوژي هاي
به روز نبوده بلکه انعطافي در سيستم بوجود آورديد که با روش هاي قديمي
هم سازگار باشد .نمونه بارز آن مقاالت بود که جواب داوري را هم از طريق
ايميل و هم روي کاغذ مي توانستيم به دبيرخانه ارسال کنيم که خودم
اين انعطاف را فقط در سطح کنفرانس هاي جهاني ديده بودم .همچنين در
پي گيري مقاالت ،برگزاري کارگاه ها ،پي گيري و برگزاري نمايشگاه تمام
آداب يک کنفرانس را مي توان ديد .به جز سازماندهي و ارتقا آداب برگزاري
کنفرانس و با مطالعه تعدادي از مقاالت که داوري کردم ،شک ندارم که اين
کنفرانس نسبت به کنفرانس قبلي توسعه يافته تر و از نظر علمي برجسته تر
است و کاملًا محرز است که سطح علمي دانشجويان و مقاالت آنها چه از نظر
محتوايي و چه از نظر شکلي خيلي متفاوت با گذشته است.
عملکرد تيم برگزاري را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
همانطور که قبلًا اشاره شد بهتر است کنفرانس برگزار شود و بعد اين سوال
را بپرسيد! البته معلوم است که از پختگي و آمادگي بيشتري برخوردار
هستند .بعالوه اينکه ظرفيت هاي علمي دانشگاه نيز افزايش يافته است.
دسترسي دانشجويان به مطالب علمي در سال  86واقعًا با سال  81که
کنفرانس سوم برگزار شد قابل مقايسه نيست .توانايي و تجربيات برگزار
کنندگان هم ستودني است .شور و حالي که خصوصًا در اين روزها در طبقه
همکف (محل دفتر انجمن علمي) و طبقه هشتم مشاهده مي شود نويد
برگزاري يک فعاليت سازمان يافته و متعالي دانشجويي را مي دهد.
در مورد نشريه بلور و انتخاب اين نشريه به عنوان نشريه برتر فني-
مهندسي کشور چه نظري داريد؟
من فکر مي کنم که نشريه بلور اليق اين مقام بود .من خودم از شماره هاي
اول اين نشريه را جمع کردم و از اولين شماره ها رشد چشمگير و عالقه
دست اندرکاران در پيشرفت روز افزون را مي توانستيم ببينيم .به همه
دانشجويان از باب زحمات آنها در نشريه بلور و نيل به اين مقام را تبريک
مي گويم و اميدوارم که به همين ترتيب ادامه پيدا کند .توصيه من به شما
اين است که اگر مي خواهيد کار نو در زندگي انجام دهيد ،تمام مشکالت
را بايد تحمل کنيد و به چالش ها و موانعي که همواره در مقابل نوآوري
و خالقيت وجود دارد از قبل واقف باشيد .در اين راه حتي منتظر تشکر و
خسته نباشيد کسي نباشيد و اگر بي دريغ به برداشتن مشکالت ادامه دهيد،
به زودي شيريني موفقيت را مي چشيد.
به نظر شما دانشکده چه اقداماتي جهت تقدير از نشريه بلور و
حمايت از آن بعد از انتخاب به عنوان نشريه برتر مي توانست داشته
باشد؟
اين دست آورد بسيار بزرگي هم براي رشته معدن و هم براي دانشکده است.
به نظر من دانشکده بايد براي تشويق دوستان و اطالع رساني اين دست آورد
تالش کند و اين مقام را عرضه مي نمايد .البته زمان برگزاري جشنواره در
تير ماه زمان مناسبي نبود و اطالع رساني کمي شد .به هر حال ارج گذاشتن
به زحمات صادقانه تکليف ماست.
انجمن مهندسي معدن و صنايع وابسته چه حمايت هايي را مي
توانند از نشريه بلور داشته باشند؟ آيا مي تواند به حمايت دو طرفه

28

شماره  ،22زمستان 86

تبديل شود؟
وا قعا چرا که نشود! اميدوارم که انجمن مهندسي معدن نسبت به بعضي
ارتباطات علمي با نشريات دانشجويي کار را شروع کند .چه مانعي دارد که
چکيده مقاالت دانشجويي يا بخشي از دستاورد هاي آنها عرضه شود و يا
بالعکس؟ ان شااهلل سايت ها را به هم لينک خواهيم کرد و بيشتر در ارتباط
خواهيم بود .ما دنبال ايده هاي ناب هستيم که پيش شما جوانان است .بايد
نظام شکوفايي و به روز آنها و همچنين سازماندهي و اولويت بندي ايده ها
فراهم و بستر عملياتي شدن آنها با کمک خود شما شکل بگيرد.
شما به عنوان رياست گروه مديريت پسماند دانشگاه و مدير برنامه
 Flagshipوزارت صنايع و معادن در زمينه مديريت پسماند و
بازيافت ابتدا به معرفي آن مجموعه پرداخته و بفرماييد چه برنامه
هايي براي آينده داريد؟
اين گروهي که در دانشکده فعاليت مي کند تحت عنوان گروه مديريت
پسماند است که جزو پژوهشکده محيط زيست دانشگاه مي باشد .اين
پژوهشکده ابتدا از مرکز پژوهشي محيط زيست و بازيافت در دانشکده
معدن آغاز شد که بعد ها در سطح دانشگاه گسترش يافت .مقوله پسماند
در حوضه معدن و متالورژي به دو جهت اهميت زيادي دارد .اول اينکه
بيشترين پسماند دنيا را دو صنعت معدن و متالورژي توليد مي کند و
معدنکاري مسئوالنه حکم مي کند که ما نسبت به پسماندهايي که توليد
مي کنيم شناخت کافي داشته باشيم .براي مثال طوري مدار توليد معدن يا
کارخانه را طراحي کنيم که پسماندهاي آن در کنترل خودمان باشد .دوم
اينکه ما بايد از پسماندهاي ساير صنايع مانند منابع اوليه استفاده کنيم.
يعني همانطور که مس يا روي يا قلع را از معدن استخراج کنيم ،قادر باشيم
با روش هاي مشابه ،اين فلزات گرانبها را از پسماندهاي مختلف بيرون
کشيده و دوباره وارد بازار کنيم .به اميد خدا در گزارشي ديگر فعاليت اين
گروه و کارهايي که دانشجويان مي توانند انجام دهند را معرفي مي کنيم.
در مورد عبارت  Flagshipهم عرض کنم که وزارت صنايع و معادن در
پنجاه زمينه تخصصي ،پرچمداري پژوهشي در هر زمينه را به يک نفر يا
دانشگاهي محول کرده است .در زمينه مديريت پسماندهاي صنعتي ،پي
گيري و سازماندهي آن را به عهده دانشکده ما گذاشته است .اين مهم است
که وزارت صنايع و معادن توانايي مديريت پسماند در متخصصين معدني و
بالخص در دانشکده معدن و متالورژي اميرکبير مي بيند.
سال آينده دومين کنفرانس مهندسي معدن ايران در دانشگاه
تهران برگزار مي شود ،آيا اين کنفرانس وجه تمايزي با دوره اول که
در سال  83در دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد دارد؟
خالصه عرض مي کنم ،ابتدا قرار بود دومين کنفرانس در دانشگاه شاهرود
برگزار شود که به دليل عدم توافق و برخي مشکالت به دانشگاه تهران محول
شد .وجه تمايز آن ارتقاء کيفي و مديريت آن است .در مجموع قرار است
که دست آوردهاي علمي-پژوهشي صاحب نظران عرضه شود و در پي آن
هستيم که با تحوالتي در سازماندهي کنفرانس خصوصا در جلب مشارکت
علمي موثرتر اساتيد ،پژوهشگران و دست اندر کاران صنعت ،بستر تکامل
و تبادل علمي مناسبي را فراهم ساخته و سطح علمي مقاالت را نيز بهبود
بخشيم و اميدوارم از تجربيات اخير شما در برگزاري کنفرانس دانشجويي
نيز بهره مند شويم و اين امر نه تنها اشکالي ندارد بلکه مباهات است که
دانشجويان ما به قابليت هايي رسيده اند که مي توانيم از تجربيات آنها نيز
در برگزاري دومين کنفرانس مهندسي معدن ايران استفاده مفيد و موثر
نماييم.

به عنوان يكي از پايه گذاران رشته مهندسي معدن در
دانشگاه صنعتي اميركبير تاريخچه تشكيل اين رشته
در دانشگاه را بيان فرماييد.
من سال  1354وارد فعاليت هاي دانشگاهي شدم .سال 1353
مجوز تأسيس رشته معدن در دانشگاه پلي تکنيک گرفته
شده بود .دوستان ديگري نيز در آن موقع بودند مثل آقايان
دکتر علي نيا و دکتر شفيعي که ايشان بنيانگذار رشته معدن
بودند .به تدريج افراد ديگري اضافه شدند و در ساختمان
قديمي معدن که در آن زمان يک طبقه بود ،کار خود را شروع
کرديم .هر يک از دوستان به دنبال تجهيز بخشي از دانشکده
بودند و توانستيم مقداري وسايل و آزمايشگاه از شرکت هاي
معدني بگيريم .برنامه نوشته شده براي معدن دقيقًا همان
برنامه دانشکده فني بود .با توجه به تجربه اي که در صنعت
داشتيم و کاستي هايي که برنامه آموزشي داشت ،آن را تغيير
داديم و درس ها را باز کرديم تا به شکل امروزي درآمد .از
صنعت ،اساتيد برجسته اي دعوت کرديم و به تدريج معدن

مصاحبه با مهندس حسن مدني
عضو هيئت علمی دانشکده معدن دانشگاه اميرکبير

مهندس حسن مدني از اساتيد برجسته دانشگاه و پيشکسوت
صاحب نام صنعت و عضو هيئت علمي معدن دانشکده معدن،
متالورژي و نفت مي باشند .تجربه ايشان طي سالهاي متمادي
در صنعت معدنکاري ايران را مي توان در بيش از  40عنوان
کتاب تأليف شده ي مرتبط با معدن و صنايع وابسته ديد.
ششمين کنفرانس دانشجويي معدن فرصتي را براي ما بوجود
آورده است که با اين استاد بزرگوار به عنوان يکي از مؤسسان
دانشکده معدن در دانشگاه اميرکبير مصاحبه اي داشته باشيم.
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اميرکبير جاي خود را در ميان دانشگاه هاي کشور باز کرد .تا زمان طوالني
فقط با دانشکده فني دانشگاه تهران رقابت سالمي داشتيم که کم کم رشته
معدن در دانشگاه هاي ديگر کشور نيز تأسيس شد.
جنابعالي تا كنون بيش از  40جلد كتاب را ترجمه و تاليف نموده ايد
براي ما جالب است كه چه احساس نياز و يا انگيزه اي باعث شد كه
در كنار امر آموزش به تاليف و ترجمه بپردازيد؟
ان شااهلل چهلمين جلد نيز امسال منتشر مي شود .زماني که من به عنوان
دانشجوي نمونه از دانشگاه تهران فارغ التحصيل شدم برنامه اي بود که
دانشجويان رتبه اول را براي ادامه تحصيل به خارج مي فرستادند .من به
توصيه يکي از اساتيد وارد بخش صنعت شدم که به قول او دست کمي از
ادامه تحصيل نداشت .بدين ترتيب من وارد حرفه معدنکاري شدم و صنعت
ذغالسنگ براي ذوب آهن را با تالش همکاران در بيابان هاي کرمان را براي
اولين بار بنا کرديم .در آن زمان ذوب آهن آرزوي ملی به حساب مي آمد
که ذغالسنگ در پيشبرد آن نقش بسزايي داشت .فکر تاليف کردن کتاب در
همان اوايل کار براي من پيش آمد که به مشکالتي برمي خورديم که نه در
دروس تخصصي خوانده بوديم و نه منبع مناسبي در آن مورد براي ما موجود
بود .از همان زمان اين احساس را داشتم که کمبود ادبيات معدني را به
نحوي جبران کنم .حتي قبل از شروع حرفه استادي اولين تاليفم که جزوه
اي در مورد ذغالسنگ بود را انجام دادم که تا چند سال منبع خوبي براي اين
صنعت به شمار مي آمد .بعدها که در دانشگاه کاستي هايي در زمينه معدن
داشتيم ،با همکاري ساير اساتيد سعي کرديم که اين کاستي ها را جبران
کنيم که به اميد خدا مقدار زيادي از اين خال علمي پر شده است.
با توجه به اينكه شما همواره از فعالين برگزاري كنفرانس هاي ملي
و مشوق دانشجويان جهت شركت در اين كنفرانس ها بوده ايد و
همچنين از حاميان كنفرانس هاي دانشجويي به شمار مي آييد ،در
صورت امكان منافع كنفرانس ها براي دانشجويان را بيان كنيد؟
کنفرانس دو نکته مثبت دارد .يکي آشنايي افراد با هم است .در کنفرانس
ها اين امکان پيش مي آيد که اساتيد و دانشجويان با هم ديدار کنند؛ اگر
خواسته هايي داشته باشند ،کنفرانس بهترين موقعيتي است که مي توان
از مديران صنعت مطالبه کرد .اما مهمترين نکته که من هم در برگزاري
کنفرانس ها تاکيد زيادي مي کنم اين است که يک دانشجو وقتي مي بيند
يک مقاله يا کار تحقيقاتي توسط دانشجوي ديگري انجام شده ،تشويق
مي شود به اينکه خود در تحقيقات شرکت کند تا در سال هاي بعد و در
کنفرانس هاي بعد حرفي براي گفتن داشته باشد.
طي ده سال اخير تحوالت ،فعاليت هاي دانشجويي رنگ و بوي علمي
بيشتري به خود گرفته است ،از جمله انتشار پيوسته نشريه علمي
 تخصصي بلور ،برگزاري دومين كنفرانس دانشجويي مهندسيمعدن از  6دوره در دانشگاه ما و فعاليت هاي ارزشمند انجمن علمي؛
همان طور كه مستحضريد نشريه بلور با  21شماره انتشار از سال 75
تاكنون موفق به كسب عنوان نشريه برتر فني – مهندسي كشور
در سال جاري گرديد به نظر شما اين موفقيت مرهون چه عواملي
است؟
در درجه اول اين موفقيت را مديون ذوق و عالقه گردانندگان نشريه مي دانم.
ياد دارم که اولين شماره هاي بلور کاغذهاي ساده و منگنه خورده بود و
محتواي ساده اي داشت .افرادي که گرداننده اين نشريه بودند ،پشتکار
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زيادي داشتند و بسيار عالقه مند بودند و از هر فرصتي براي گرفتن پشتوانه
علمي يا مالي استفاده مي کردند و حتي باعث موفقيت آن ها در برگزاري
کنفرانس سوم بود .اميدواريم که اين فعاليت ادامه پيدا کند و خوشبختانه
مي بينيم که اين مسئوليت نسل به نسل مي گردد و حتي مي بينم که
ورودي هاي جديد در اين مجله مشارکت مي کنند.
علي رغم وجود دانشكده هاي مطرح در بخش معدن براي دومين بار
است كه ميزبان برگزاري كنفرانس دانشجويي است ،كنفرانس اول و
دوم را در قياس با ساير كنفرانس هايي كه جنابعاي تشريف داشته
ايد چگونه ارزيابي مي فرماييد؟
به نظر من نسبت به اولين کنفرانس که در دانشگاه تهران برگزار شد و من
هم در آن شرکت کردم ،کنفرانس سوم بسيار متفاوت بود و با عالقه مندي
که در دوستان ديدم ،اين برتري را اليق آنها مي دانم .متاسفانه در کنفرانس
قبلي که در اصفهان برگزار شده بود شرکت نکردم ولي چيزهايي که شنيدم
نسبت به دوره سوم پيشرفت خاصي نداشته است اما اميدوارم که اين دوره با
کوششي که دانشجويان دارند بهتر شود .نظم و ترتيبي که در اين کنفرانس
ديده ام بسيار چشم گير بود و به مراتب از کنفرانس هاي غير دانشجويي با
امکانات مالي باال ،منظم تر است.
به نظر شما چه عواملي دست به دست هم داده و باعث شده پلي تكنيك
ميزبان  2دوره از  6دوره باشد؟
عالقه مندي دانشجويان و انگيزه عامل اصلي بود .خود شما بهتر از من
مي دانيد که برگزاري اين کنفرانس ها زحمت و وقت زيادي مي گيرد.
خوشبختانه اين عالقه مندي را در دانشجويان مي توان ديد .به طوري که
از يک سال قبل که هر جا کنفرانس بزرگي برگزار مي شود ،دانشجويان
سعي مي کردند امکانات الزم براي کنفرانس را مهيا کنند .عالقه دانشجويان
بهترين سرمايه ايست که ما داريم و اين عالقه را نسل به نسل منتقل مي
کنند.
براي رسيدن پلي تكنيك به جايگاه هاي علمي باالتر چه رسالتي بر
دوش مديريت اساتيد و دانشجويان مي باشد؟
اول از دانشجويان شروع کنيم .ما هم اکنون به اين مرحله رسيده ايم که در
صنعت حرف اول را فارغ التحصيالن ما مي زنند .اين موفقيت در درجه اول
به همت خود فارغ التحصيالن بوده که خود را در صنعت خيلي خوب نشان
دادند و موفقيت هاي زيادي را کسب کرده اند .متاسفانه نسل جديد فارغ
التحصيالن را به کوشايي نسل قبل نمي بينم .با ثابت بودن ورودي دانشگاه
متاسفانه کيفيت فارغ التحصيالن از نظر عالقه اي که به درس دارند به
خوبي گذشته نيست .البته اين مشکل گريبانگير کل دانشگاه هاي کشور مي
باشد و براي ريشه يابي اين موضوع مطالعات فراواني الزم است که ببينيم
چرا دانش آموز عالقه مندي که از سد کنکور گذشته ،در دانشگاه دلسرد مي
شود .ما بايد تالش کنيم که اين عالقه مندي در دانشجويان تقويت شود که
اين هم بر عهده فارغ التحصيالن است .از طرفي هم اساتيد بايد سعي خود
را بکنند چه از نظر تاليف کتب و چه از نظر تاليف مقاالت تا دانشجويان را
به فعاليت تشويق کنند .ولي وظيفه اصلي به عهده خود دانشجويان و فارغ
التحصيالن است که عالقه مندي را حفظ کنند و تعصب مثبت دانشکده اي
داشته باشند.

بهرام صالحی ،دانشجوی کارشناسی ارشد معدن-استخراج دانشگاه آزاد تهران جنوب
سید کاظم اورعی،استاد دانشگاه استرلينگ انگلستان

حسین صالح زاده ,عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت

دستگاه های حفاری تمام مقطع در سازه هاي شهري و در مواردي نيزدر معدنكاري بكار مي روند .در طي ساليان اخير با پيشرفت سريع تكنولوژي
این ماشین ها ،ماشين آالت با هوش تر و كارا تر به بازار معرفی شده اند .همه روزه مشاهده مي شود كه بهره وری اين دستگاه ها افزايش مي
يابد و يك ركورد جديد در حفاري ثبت مي شود.
روش های مختلفی برای تحلیل و ارزیابی عملکرد مناسب دستگاه های حفاری ارائه شده و توسعه یافته اند.
در این مقاله به مقایسه و تحلیل دو روش تجربی ارائه شده به وسيله بارتن و انستیتو مکانیک سنگ نروژ پرداخته شده و حیطه اعتبار هریک
تحلیل شده است .در ادامه به مطالعه موردی تونل  16کیلومتری انتقال آب کرج -تهران پرداخته شده و روش مناسب برای تحلیل عملکرد
دستگاه تمام مقطع در این پروژه معرفی خواهد شد  .در انتها مشاهده گردید ،درسنگ های درزه دار غیر یکنواخت و همچنین در پروژه هایی
که برخی از داده های آزمایشگاهی در اختیار طراح نیستند ،استفاده از مدل بارتن به دلیل قابل سنجش بودن پارامترهای این روش از اعتبار
بیشتری برخوردار می باشد .در حالی که روش  RMIوابستگی زیادی به نتایج تست های آزمایشگاهی داشته و درصورت در اختیار داشتن این
داده ها ،به دلیل در نظر گرفتن خصوصیات ماشین حفاری از توانایی باالیی برای محاسبه دقیق بر خوردار می باشد .با توجه به اطالعات موجود
و شرایط اجرای پروژه مشاهده شد در تونل انتقال آب کرج – تهران از جمله زمین شناسی منطقه ،پارامترهای آزمایشگاهی در اختیار و، .....
بکارگیری روش  QTBMاز اعتبار بیشتری نسبت به روش  RMIبرخوردارمی باشد.

کلمات کلیدی :دستگاه تونل زنی تمام مقطع ،نرخ پیشروی ،درزه داری ،روش  ،QTBMروش RMI
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مقدمه
با توجه به افزایش بکارگیری شیوه های مکانیزه حفر تونل از اوایل دهه
نود  ،توانایی پیش بینی عملکرد ابزار حفاری به خصوص در پروژه های بلند
مدت از اهمیت باالیی برخوردار شده است .جهت تحلیل فرآیند حفاری با
دستگاه های تمام مقطع روش های مختلفی ارائه شده است .این روش ها
به دو دسته تقسيم می شوند .دسته اول بر اساس نيروي برشي اعمال شده
براي هر يك از برنده ها و بر یایه روابط ریاضی بنا نهاده شده اند  .دسته
دوم بر اساس بانک های اطالعاتی و روابط تجربی استوار مي باشند .از گروه
اول می توان به مدل ارائه شده از سوی دانشگاه کلرادو و از گروه دوم به
مدل انستیتو مکانیک سنگ نروژ  ،مدل های مبتنی بر شبکه عصبی و مدل
شاخص کیفی تونل زنی با  TBMاشاره کرد .هر يك از موارد فوق مزايا و
معايبي را دارا بوده و هر یک در حیطه ای دارای اعتبار هستند.
در این مقاله به تحلیل محدوده اعتبار دو مدل تجربی انستیتو مکانیک
سنگ نروژ و مدل شاخص کیفی تونل زنی پرداخته خواهد شد .در ادامه
توانایی پیش بینی نرخ پیشروی مدل های مذکور در مطالعه موردی تونل
انتقال آب کرج – تهران ارزیابی می شود .افزایش نیاز شهر تهران به آب
آشامیدنی و صنعتی موجب شده است تا جهت جلوگیری از کمبود آب پروژه
های وسیعی طراحی و اجرا شوند .پروژه انتقال آب کرج – تهران از جمله
همین طرح ها می باشد .این تونل به طول تقریبی  16کیلومتر و آبدهي
 16مترمكعب در ثانيه ،به وسيله دستگاه حفاری تمام مقطع به قطر 4/566
متر[ ]1و به منظور انتقال آب از سد امیر کبیر به تصفیه خانه شماره شش
تهران ,حفاری خواهد شد.
تعاریف
الف -در این مقاله نرخ پیشروی صورت زیر تعریف می شود:
میزان طولی از تونل است که در واحد زمان برای بهره برداری آماده شده
است .به عبارت دیگر طولی از سازه زیر زمینی است که کلیه عملیات های
حفاری ،نگهداری و رو سازی و  ....در آن در واحد زمان صورت گرفته است.
بنابراین دیمانسیون این پارامتر از جنس سرعت بوده و بر حسب متر در هفته

و یا متر در ماه بیان می شود .دراینجا این پارامتر با  ARبیان می شود.
از نظر ریاضی پیشروی برابر است با حاصل ضرب نرخ نفوذ در شاخص بهره وری.
ب -نرخ نفوذ ،بيانگر سرعت نفوذ ماشين در سنگ به هنگام حفاري بوده و
بر حسب ميلي متر در هر چرخش صفحه و يا به صورت متر در ساعت بيان
مي شود .آهنگ نفوذ ماشين با سرعت چرخش صفحه حفار رابطه مستقيم
دارد .از سویی دیگر سرعت چرخش صفحه حفار محدود و تابع مشخصات
دستگاه و زمین است .بديهي است كه سرعت نفوذ در سنگ هاي نرم بيشتر
از سنگ هاي سخت و محكم خواهد بود .در اینجا نرخ نفوذ با  PRنمایش
داده می شود.
ج -بهره وری یا فرآورش ،به معنای سود آوری ،مفید بودن و کامیابی
است[ .]2به بیان دیگر بهره وری عبارت است از درصد استفاده از منابع در
دسترس و یا خارج قسمت خروجی بر عوامل تولید کننده  .بهره وری یک
شاخص برای سنجش عملکرد یک واحد کاری و یا یک فعالیت می باشد و
در مقاله حاضر با  Uنشان داده خواهد شد .بهره وری به دو گونه کلی و
جزئی قابل بیان است .بهره وری کلی نسبت بین کلیه محصوالت خروجی از
سیستم و کلیه عوامل ورودی به آن سیستم می باشد و اگر به صورت جزئی
بیان گردد ،نسبت بین اجزاء آن را تشکیل خواهد داد .در رابطه با دستگاه
های تمام مقطع برای داشتن شاخصی قابل قبول و معرف عملکرد جامع
فعالیت دستگاه  ،بهره وری زمانی در نظر گرفته شده است.
خصوصیات مدل ها
مدل های تجربی پیش بینی نرخ پیشروی بر اساس نتایج و عملکرد ماشین
های حفاری در سنگ های خاص بدست آمده اند .هدف اصلی در ارائه این
مدل ها متحد ساختن پارامترهای فیزیکی ماشین و شرایط زمین می باشد.
باید در نظر داشت که مدل های تجربی نسبت به داده های قدیمی موجود
در بانک های اطالعاتی حساس بوده و در صورت اصالح نشدن ،محدودیت
پیش بینی این مدل ها با گذشت زمان افزایش خواهد یافت .به عبارت دیگر
به دلیل پیشرفت سریع فن آوری ماشین آالت حفاری  ،توانایی مدل هایی
که بر اساس داده های گذشته ایجاد شده اند ،برای پیش بینی عملکرد

جدول -1توانایی مدل های پیش بینی نرخ پیشروی برای در نظر گرفتن
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ماشین کاهش می یابد.
مدل های ریاضی اغلب بر اساس تئوری های برش و قوانین نیرو ارائه شده اند.
این مدل ها بر طبق قوانین نیوتن و نیروهای اعمال شده از سوی ماشین
و عکس العمل سنگ بنا نهاده شده اند.به دلیل عدم استفاده از بانک های
اطالعاتی ،این مدل ها مختص به ناحیه ای خاص نبوده و قابلیت استفاده
در عموم شرایط زمین شناسی و فن آوری را دارا می باشند .البته هیچ مدل
ریاضی قادر به در نظر گرفتن دقیق تمامی پارامترهای دخیل در پیشروی
دستگاه و روابط بین آنها نمی باشد .در جدول  1نتیجه مقایسه عملکرد
مدل های ریاضی و تجربی مشاهده می شود.
اعضای هر یک از دو گروه روش های تجربی و ریاضی نیز دارایی توانایی ها و
محدودیت هایی می باشند .روش های ریاضی بیشتر در ارائه دید اولیه
مناسب می باشند .اما برای طراحی دقیق تر روش های تجربی پاسخ مناسب تری
ارائه می کنند .همانطور که اشاره شد ،روش های تجربی بر اساس بانک های
اطالعاتی و نتایج پروژه های گذشته که در مناطقی خاص اجرا شده اند،
ارائه گردیده اند .به همین دلیل نتایج حاصل از این روش ها از نوسان باالیی
برخوردار می باشد .به گونه ای که ممکن است یک روش در پیش بینی نرخ
پیشروی پروژه ای بسیار موفق عمل کند و در پروژه ای دیگر همان مدل
نتایجی گمراه کننده ارائه کند .در ادامه به تحلیل عملکرد دو روش تجربی
 RMIو  QTBMپرداخته خواهد شد.
رده بندي  Qدر سال  1974توسط بارتن بر مبناي تونل هايي كه به وسيله
آتشباري حفر شده بودند پيشنهاد شد .بارتن با انجام تحقیقات میدانی مدل
شاخص کیفی تونل زنی خود را به وسيله چند پارامتر دیگر برای تخمين
نرخ نفوذ و پيشروي دستگاه های تمام مقطع توسعه داده و مدل QTBM
را ارائه نمود ( رابطه .)1
()1

در این رابطه
 : RQDoشاخص كيفيت سنگ در امتداد حفر تونل
 : Jr / Jaمقدار مرتبط با ناپيوستگي ها ،درزه ها يا صفحات تورقي از سنگ
مي باشد كه بيشترين مشاركت را در روند حفاري دارند.
 : JW/SRFهمان مقادير ( Qبدون تغيير)
 :SIGMAفاکتورمعادل مقاومت توده سنگ
 : Fبار متوسط تيغه از کاتالوگ دستگاه برحسب tnf
 : CLIشاخص عمر تیغه
 : qمحتواي كوارتز به درصد
 : σθنسبت تنش در جبهه كار به تنش معادل تقريبا  100متر( تقربیا برابر
با تنش های مماسی)[.]3
مدل  RMIبر اساس رابطه تجربي ميان پارامترهاي زمين شناسي و بهره وري
ماشين در سال  1976به وسيله انستیتو مکانیک سنگ نروژ و بر مبنای
 230کیلومتر حفاری در سرتاسر اروپا ،پايه گذاري شد [ .]4در سال 1995
پلمستروم سیستم  RMIرا برای توضیح شرایط توده سنگ با توجه به
درزه داری آن ارائه نمود .با توسعه بانک اطالعاتی و تلفیق مدل انجمن
مهندسان زمین شناسی نروژ و نظرات انجمن مهندسان عمران نروژ ،مدل
اولیه با سیستم  RMIتلفیق شده و مدل حاضر ارائه گردید .بر طبق این
مدل سرعت نفوذ به وسيله تركيب خصوصیات چال خوری و حفاري مواد

سنگي با درزه داري توده سنگ و فاكتورهاي بيانگر و معرف ماشين تخمين
زده می شود.
اعتبار سنجی روش ها
همانطور که ذکر شد روش معرفی شده توسط بارتن بر اساس مدل  Qارائه
شده است .پارامترهای شش گانه مشترک میان دو مدل ارائه شده توسط
بارتن برای حفاری سنتی و حفاری با  TBMبه جز پارامتر شاخص کیفیت
سنگ دارای ماهیتی یکسان می باشند .شاخص  RQDمورد نظر در مدل
 QTBMبر خالف مدل اولیه بایستی در امتداد محور تونل سنجیده شود.
پارامتر  RQDاز طریق حفاری با مته الماسه و با استفاده از رابطه  2قابل
محاسبه می باشد.

()2
پارامتر  SIGMAبا در اختیار داشتن مقاومت فشاری تک محوره ،کششی
سنگ ( و یا شاخص مقاومت بار نقطه ای  )I50و  Qقابل محاسبه می باشد.
مقدار عددی پارامتر  SIGMAارتباط مستقیمی با زاویه میان ناپیوستگی ها
و محور تونل دارد .ساختاري موازي (يا شبه موازي) با محور تونل(عمود بر
جبهه كار) نه تنها نرخ نفوذ را مي تواند كاهش دهد بلكه مي تواند موجب
كاهش بهره وری زمانی ( ) uنيز شود .چرا كه قسمت هاي طويل تري از
سنگ به نگهداري نیاز داشته و عملیات با مشكالت متعددي در اثر خرد
شدگي شديد و ريزش سنگ مواجه خواهد شد .از سويي ديگر وجود يك
ساختار درزه دار ناهمسان كه عمود بر محور تونل ( موازي جبهه كار) مي
باشد ،بر  PR، Uو  ARتاثير مثبت خواهد گذاشت .چراكه اين ساختار در
حفر سنگ با  TBMپايداري بهتري از خود نشان مي دهد.
شاخص عمر دیسک عالوه بر جنس آلیاژ به کار رفته در ساختار تیغه به
سنگ های مسیر نیز وابسته می باشد .وجود کانی های ساینده از جمله
کوارتز موجب افزایش استهالک تیغه و کاهش عمر آن خواهد شد .البته
به دلیل تاثیر قابل توجه کوارتز بر عمر ابزار برش ،بارتن تاثیر حضور این
کانی را به صورت پارامتری جداگانه در رابطه خود لحاظ کرده است .این
شاخص از سوی سازندگان ابزار برش به صورت مقادیری تخمینی ارائه می
شود .اما سنجش دقیق تر آن نیازمند انجام آزمایشات چال خوری و سایش
می باشد.
واضح است که میان مقاومت توده سنگ در برابر حفاری و تنش های
عمودی ارتباط مستقیمی وجود دارد .بارتن به منظور در نظر گرفتن حالت
دو بعدی تنش  σθرا در رابطه وارد کرده است  .باید توجه نمود که در نظر
گرفتن مقدار پارامتر  σθدر عمق  100متری و یا معادل در نظر گرفتن آن
با تنش های مماسی بسیار کلی بوده و از دقت کمی برخوردار است .از این
رو باید در استفاده از مقادیر عددی  σθدقت نمود.
بهره وری دستگاه در یک بازه زمانی خاص و وابسته به قطر تونل ،شاخص
عمر دیسک ،درصد کوارتز توده سنگ و تخلخل آن محاسبه می شود.
در حقیقت مدل  QTBMتوانایی خود نگهداری تونل و همچنین قابلیت
حفاری را متاثر از چهار پارامتر مذکور می داند .بهره روی به صورت ضریبی
کاهنده بر نرخ نفوذ محاسبه شده اعمال می شود .به عبارت دیگر بهره وری
توان منفی از بازه زمانی خاص در نظر گرفته می شود.
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در روش  RMIنیز پارامترهای چون خصوصیات درزه داری ،مقاومت توده
سنگ ،نیروی رانش تیغه ها و  ....در محاسبه نرخ پیشروی موثر هستند .اما
این روش به جای استفاده از مقادیر عددی اغلب پارامترها مقادیر معادل
آنها را در نظر می گیرد.
در این مدل شرایط درزه داری توده سنگ به واسطه  6پارامتر جانبی که
مختص به این روش می باشد ،معرفی می شود .در مدل  RMIاساس طبقه
بندی درزه ها فاصله داری آنها بوده و کلیه پارامترهای مربوط به شرایط
درزه ها و شاخص قابلیت حفاری یا  DRIدر قالب فاکتور معادل درزه داری
در محاسبات وارد می شوند.
با استفاده از مدل  RMIو در اختیار داشتن مقادیر عددی فاکتور معادل
درزه داری و فاکتور معادل نیروی رانش ابزار برش ،نرخ نفوذ پایه محاسبه
می شود .در بانک اطالعاتی این روش برخی از پارامترها مانند فاصله داری
ابزاربرش و قطر آنها ثابت در نظر گرفته شده است .از این رو در مواردی
که پارامترهای پروژه مورد نظر متفاوت با بانک اطالعاتی باشد ،از ضرایب
تصحیح استفاده می شود .با اعمال این ضرایب بر نرخ نفوذ پایه ،نرخ نفوذ
خالص و یا عملیاتی محاسبه می شود.
بهره وری دستگاه متاثر از زمانی اجرای خدمات فنی و جلو راندن دستگاه
می باشد که برای هر یک محدوده زمانی خاصی پیشنهاد شده است .با توجه
به تغییر سریع تکنولوژی در استفاده از رنج های ارائه شده باید عملکرد
دستگاه های مشابه  ،نظرات سازنده دستگاه و شرایط تونل به دقت مطالعه
شود.
در مقاله حاضر عوامل موثر بر نرخ پیشروی دستگاه های تمام مقطع بر طبق
جدول  2تقسیم بندی می شوند:
همان طور که مشاهده می شود ،کمی نمودن دقیق برخی از پارامترهای
فوق مانند نیروی کار غیر ممکن می باشد عالوه بر این هر روشی به در نظر
گرفتن برخی از عوامل موثر اکتفا نموده و از سایر آنها صرف نظر کرده است.
در جدول  3عوامل موثر بر نرخ پیشروی و نحوه استفاده از آنها در دو مدل
مورد بحث ،آورده شده است.
در روش  QTBMتاثیر شرایط زمین شناسی دارای اهمیت بسیار بیشتری
نسبت به خصوصیات دستگاه می باشد .تنها پارامتر منعکس کننده
خصوصیات دستگاه در این روش شاخص عمر دیسک یا  CLIاست .این
فاکتور دو بعدی بوده و عالوه بر جنس ابزار برش  ،از خصوصیات زمین

شناسی ناحیه حفاری نیز تاثیر می گیرد.
از این رو نمی تواند نمونه مناسبی برای معرفی قابلیت ها و عملکرد دستگاه
باشد .البته مستقل بودن از خصوصیات دستگاه حفاری ،تا حد زیادی این
روش را مستقل از شرایط تکنولوژیکی قرار داده است.
فاکتورهای موثر بر چگونگی عملیات پشتیبانی نیز موثر از شرایط زمین
شناسی در نظر گرفته شده و از عملکرد نیروی انسانی صرف نظر شده
است.
در رابطه با شرایط زمین شناسی تنها پارامتری که تا حدی کمتر مورد توجه
واقع شده ،پر شدگی درزه ها می باشد .این نقص در مدل ابتدایی شاخص
کیفی تونل زنی در سنگ ( )Qنیز وجود دارد.
پارامترهای روش  QTBMاز طریق مشاهده و با استفاده از جداول و روابط
قابل برآورد بوده و یا از طریق آزمایشات ساده (مانند تخلخل) قابل اندازه
گیری می باشند .پارامتر  CLIتنها پارامتری می باشد که مقدار آن به صورت
مستقیم بر نتایج حاصل موثر بوده و برای برآورد دقیق آن باید آزمایشات
پیچیده ای انجام شود.
در مدل  RMIخصوصیات دستگاه حفاری از اهمیت بیشتری برخوردار می
باشد .اغلب پارمترهای دخیل در این روش به صورت غیر مستقیم و از
طریق فاکتورهای معادل و ضرایب تعدیل بر نتایج محاسبات موثر هستند.
این ویژگی تا حدی به روش قابلیت تطبیق با شرایط تکنولوژی روز را داده
است .اما با توجه به محدود بودن ضرایب تعدیل این انطباق پذیری نیز
محدود خواهد بود .در این مدل از تاثیر شرایط آب زیرزمینی صرف نظر
شده است.
در روش ارائه شده به وسيله انستیتو مکانیک سنگ نروژ فاکتور نیروی
رانش معادل و شاخص قابلیت حفاری ( )DRIاز اهمیت باالیی بر خوردار
می باشد .به گونه ای که مقدار عددی این شاخص به طور غیر مستقیم
موجب تغییرات چشم گیری در نتایج محاسبات می شود .فاکتور معادل
نیروی رانش و شاخص  DRIاز طریق آزمایش قابل سنجش می باشند.
مطالعه موردی
پروژه انتقال آب کرج – تهران با طولی نزدیک به 16کیلومتر به وسیله
دستگاه تمام مقطع حفاری  ،در حال اجرا می باشد .نوع دستگاه سپری دوبل
و قطر حفاري  4/566متر مي باشد .با توجه به خصوصیات زمین شناسی
ناحیه ،کل مسیر حفاری به  9منطقه تقسیم شده است .پروژه از شهریور

جدول  -2عوامل موثر در سرعت پيشروي ماشين

34

شماره  ،22زمستان 86

جدول  -3مقایسه نحوه تاثیر فاکتورهای دخیل در حفاری

ماه  1384آغاز شده و روزانه  20ساعت حفاری و  4ساعت صرف سرویس
و نگهداری دستگاه می شود .در طی سال گذشته ( )1385به طور متوسط
ماهیانه  500متر در ماه پیشروی در مناطق لیتولوژیکی  Gta1و Gta2
صورت گرفته است .به عبارت دیگر در ساعت  0/9متر پیشروی انجام شده
است  .نتایج حاصل از محاسبه نرخ پیشروی و نفوذ در شکل شماره  1آورده
شده است.
نتایج حاصل از روش  QTBMبه عملکرد فعلی بسیار نزدیک می باشد .عالوه
بر آن نرخ پیشروی محاسبه شده به وسيله این روش ،در مناطق مختلف
زمین شناسی ،نشان دهنده اعداد مختلفی می باشد .این امر از نظر فنی قابل
قبول می باشد .در حالی که روش  RMIنرخ پیشروی تقریبًا یکنواختی را
برای تمامی مناطق  9گانه ارائه می کند.
نتیجه گیری
روش های ریاضی وتجربی همانند روش های طبقه بندی مهندسی سنگ

ها ،به تنهایی قابل استناد نیستند .روش های ریاضی برای ارائه دید اولیه و
تعیین محدوده ها مناسب می باشند .اما برای محاسبات دقیق تر روش های
تجربی توصیه می شود.
با استفاده از مدل  CSMزمان اجرای پروژه  15ماه محاسبه شده است(
جدول  .)3در مدل  CSMبایستی آزمون های الزم برای تعیین نیرو های
وارده بر تیغه و نرخ نفوذ اولیه انجام شود .اما در پروژه حاضر این آزمایش
ها انجام نشده است .در این مدل خصوصیات زمین شناسی به صورت غیر
مستقیم و از طریق نتایج آزمایشگاهی در نظر گرفته می شوند[ .]5بدیهی
است که دقیق نبودن کمیت پارامترهایی مانند نیروهای وارده بر ابزار برش
موجب کاهش اعتبار نتایج حاصل از این روش خواهد بود .عالوه بر آن مدل
 CSMبهره وری را برای هر ناحیه و مستقل از بازه زمانی ( بر خالف مدل
بارتن) برآورد می نماید که یکی از نقاط ضعف این روش است .به طور کلی
نرخ نفوذ حاصل از این مدل درصورتی مورد استناد خواهد بود ،آزمایش های
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تصویر  -1نتایج برآورد نرخ نفوذ و پیشروی به روش های مختلف

مورد نیاز به طور کامل و دقیق انجام شده باشند.
در بین روش های تجربی مدل  RMIبه دلیل وابستگی باالی خود به
شاخص قابلیت حفاری( ،)DRIنیازمند مقدار دقیق این فاکتور می باشد.
تعیین فاکتور معادل نیروی رانش نیز نیازمند انجام آزمایش های دقیق
می باشد .از سویی دیگر به دلیل اعمال ضرایب اصالح متعدد و همچنین
احتمال اعمال سلیقه فرد محاسبه گر در این ضرایب ،پیچیدگی محسابات
افزایش خواهد یافت.
در مواردی که امکان انجام آزمایش های های قابلیت حفاری ،فاکتور پوشش
تیغه ،نیروی رانش معادل و  ....وجود دارد ،استفاده از روش RMIنتایج دقیق
تری را ارائه خواهد کرد .چرا که این روش عالوه بر مشخصات زمین  ،به طور
غیر مستقیم خصوصیات دستگاه حفاری را نیز در نظر می گیرد.
در صورت در اختیار داشتن مقادیر دقیق تمامی فاکتورهای مورد نیاز ،روش
 RMIنیز به تنهایی نمی تواند پاسخی قابل اعتماد ارائه دهد .چرا که در
این مدل نیز از برخی عوامل موثر مانند از شرایط آب زیرزمینی و زمان خود
نگهداری تونل چشم پوشی شده است  .با استفاده از این روش زمان اجرای
پروژه  56ماه محاسبه شد( جدول . )4
فاکتورهای مدل  QTBMبه جز شاخص عمر تیغه نیازمند انجام آزمایش
های پیچیده نمی باشد .در رابطه شماره  1مشاهده می شود که این شاخص
به صورت معکوس و با توان یک در رابطه اعمال شده است .از این رو تقریب
زدن این فاکتور در محدوده های خاص ،موجب تغییرات فاحش در نتیجه
حاصل شده ،نخواهد شد .در این روش به دلیل بانک اطالعاتی گسترده ( بر
اساس شاخص کیفی تونل زنی سنگ )Q ،و استفاده مکرر از آن در پروژه
های معدنی و عمرانی ،برآورد دقیق فاکتورهای زمین شناسی امکان پذیر
می باشد .با استفاده ازمدل بارتن زمان اجرای پروژه  52ماه محاسبه شده
است.
در پروژه هایی با ساختار درزه داری متنوع که امکان انجام آزمایش های پر
هزینه وجود ندارد و تنها به در اختیار داشتن اطالعات اولیه و فاکتورهای
زمین ساختاری اکتفا می شود ،استفاده از مدل  QTBMمناسبت تر است.
البته این روش نیز به دلیل تاثیر کمتر مشخصات دستگاه حفاری و فاکتور

36

شماره  ،22زمستان 86

پر شدگی درزه ها در روابط خود ،دارای ضعف می باشد.
داده های موجود پروژه تونل انتقال آب کرج –تهران به دلیل انجام نشدن
خوری ،سایش ،قابلیت حفاری و همچنین شرایط زمین
آزمایش های چال
ٍ
شناسی متنوع منطقه ،با قابلیت های مدل بارتن سازگاری مناسبی را نشان
می دهد .از این رو در این پروژه استفاده از روش بارتن از اعتباربیشتری
نسبت به دو روش دیگر برخوردار خواهد بود .نتایج محاسبات انجام شده به
روش بارتن در پروژه تونل انتقال آب کرج – تهران نشان دهنده نزدیک تر
بودن نتایج این روش و به واقعیت های اجرایی می باشد.
سپاسگزاری
در انتها الزم است تا از همکاری بی دریغ موسسه حرا در ارائه داده های
پروژه تونل انتقال آب کرج – تهران تشکر و قدر دانی به عمل آوریم.
منابع
 -1اسناد موجود در موسسه حرا
 -2اورعی  ،پیماندار  ،تحلیل و محاسبه بهره وری  ،نشر دانشگاه پلی تکنیک
 ،1382،ص .4 -3
 -3صالحی .بهرام ،محاسبه بهره وری و نرخ بهینه پیشروی در تونل انتقال
آب کرج – تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران
جنوب ،دانشکده تحصیالت تکمیلی.1386 ،
4- BILGIN. N, BALCI .C, PERFORMANCE PREDICTION
OF MECHANICAL EXCAVATORS IN TUNNELS, ITA/
AITES– Training Training Course Course TUNNEL ENGINEERING, Istanbul – 2005.pp 1-16
5- Bamford. W. E, ROCK TESTS REQUIRED FOR PREDICTION OF MACHINE PERFORMANCE, UTILIZING
THE BEST AVAILABLE PREDICTOR MODELS,Parkville
Victoria 3010 AUSTRALIA ،DEPARTMENT OF CIVIL
AN ENVIRONMENTAL ENGINEERING.

با تأکيد بر شاخص نفوذپذيري ثانويه و بازشدگي هيدروليکي
سعيد پرنيان  ،دانشجوي كارشناسي ارشد زمين شناسي مهندسي دانشگاه اصفهان
رسول اجل لوئيان  ،دكتراي مكانيك خاك  ،عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان

محمود هاشمي اصفهانيان  ،دكتراي مكانيك سنگ ،عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان
محمد عشقي پور خليل آباد ،کارشناس ارشد شرکت مهاب قدس

بررسي پارامتر هاي زمين شناسي مهندسي يكي از نيازهاي اساسي در پروژههاي
عمراني ميباشد .با مطالعه وضعيت نا پيوستگيها  ،پارامترهاي مقاومتي و نتايج آزمايش
فشار آب در توده سنگها مي توان تحليل مناسبي از خواص مهندسي  ,آبگذري و
تزريق پذيري ساختگاه سد داشته باشيم تا از بروز مشكالت ،در حين اجرا و بهره
برداري جلوگيري شود در مطالعهي حاضر به بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي
،نفوذپذيري و مسائل مرتبط با تزريق پذيري توده سنگهاي محور سد پرداخته ميشود.
در ارتباط با تزريق پذيري از نتايج مرتبط با منحنيهاي  SPIو Q-Pو همچنين بازشدگي
هيدروليکي استفاده شده است

مقدمه
سد آزاد در نزديکي روستاي نگل در  75کيلومتي
جاده ي سنندج – مريوان قرار گرفته و مختصات
طول شرقي و
ساختگاه سد
عرض شمالي ميباشد .سد آزاد با ارتفاع 115
متر بر روي رودخانهي گورا يکي از سرشاخههاي
اصلي رودخانهي آزاد احداث ميشود( شکل.) 1
سنگ بستر ساختگاه سد را عمدتًا فيليتهاي
كلسيتي و كوارتزي به رنگ خاكستري تيره
و سياه به همراه رگههايي از كلسيت و كوارتز
تشكيل داده است وبه همراه آن تودهي نفوذي
گرانيتي نيز در تکيه گاه چپ رخنمون دارد.
سنگ هاي تشکيل دهندهي محور را به كرتاسه
بااليي منتسب نمودهاند[.]1
 -1بحث
 -1-1ناپيوستگي ها
در راستاي بررسي وضعيت شكستگيهاي
سطحي تودههاي سنگي در محل ساختگاه سد

و سازههاي وابسته ،اطالعات مربوط به سيستم
درزهها  ،سطوح اليهبندي و سطوح فولياسيون،
مشخصات سطح صفحات ناپيوستگي ،مقدار
باز شدگي ،فاصله داري ،طول ،مواد پركننده و
نيز كيفيت آب در درزهها قرائت و ثبت گرديده
است[ 1و. ]2
بر اين اساس سيستم هاي ناپيوستگي تكيه گاه
چپ و راست شامل موارد ذيل ميباشد(شکل1و)2
و(جدول:)1
دسته درزههاي فوق فاصله داري ()Spacing
بين  30الي  150سانتيمتر داشته ،عمومًا فاقد
بازشدگي بوده و در موارد كمتري بازشدگي
اندكي ( )1-3 mmداشته كه توسط كلسيت
پر شدهاند .سطوح درزهها غالبًا غيرهوازده بوده و
آغشتگيهاي اندكي از اكسيدهاي آهن در برخي
سطوح درزهها قابل مشاهده است[.]2
 -2-1پارامتر هاي مقاومتي
همچنين بر اساس نتايج آزمايشگاهي واستفاده

از روشهاي توصيه شده براي طبقهبندي توده
سنگ توسط بنياوسكي ،هوك و براون ()GSI
و برنامه  Roclabپارامترهاي ژئومكانيكي توده
سنگ برآورد گرديد که در جدول( )2آورده شده
است[ 4و.]6,2,1
 -3-1ارتباط لوژن با RQD
در محدودهي محور سد آزاد تعداد  8گمانه
اكتشافي حفاري شده است  .بنابراين به منظور
سنجش ميزان نفوذپذيري واحدهاي سنگي در
محدودهي ساختگاه محور سد آزمايشات لوژن
در گمانههاي محور سد انجام گرديد .که وضعيت
نمودارهاي  RQDو لوژن در برخي از گمانهها
نشان داده شده است.
 -4-1بازشدگي هيدروليکي
نفوذپذيري تودهي سنگ وابسته به هندسه
و شبكهي ناپيوستگيها ميباشد و ومقدار
نفوذپذيري تودهي سنگ با توجه به رابطهي
کوبيک با توان  3بازشدگي هيدروليکي موثر
شماره  ،22زمستان 86
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شكل  .1نقشه موقعيت جغرافيايي و راههاي دسترسي به محل ساختگاه سد
جدول  .1سيستم ناپيوستگيهای ساختگاه سد

شکل .2نمودار كانتوري درزههاي تكيهگاه چپ
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شکل.3نمودار كانتوري درزههاي تكيهگاه راست
جدول  - .2تعيين پارامترهاي مقاومتي در توده سنگهاي گرانيتي و فيليتي[]2

ناپيوستگيهاي هدايت کننده مرتبط بوده و
ميزان بازشدگي هيدروليکي وابسته به فراواني
درزهها  ،دبي جريان ورودي به داخل مقطع و
ويسکوزيتهي سيال ميباشد[.]7

بازشدگي هيدروليکي براي برخي از گمانه هاي
محور سد محاسبه گرديد که نتايج آن در اشکال
(5و )6نشان داده شده است.به طوري که نمودارها
نشان ميدهد ميزان ماکزيمم جذب آب وابسته
به بازشدگي درزهها بوده و نقش فراواني درزهها
اغلب محدود ميباشد .بنابراين يکي از پارامترها
جهت بررسي تزريق پذيري درزهها به دست

آوردن بازشدگي هيدروليکي درزهها و قابليت
جذب آنها ميباشد[.]2
 -5-1شاخص نفوذپذيري ثانويه()SPI
نفوذپذيري توده سنگهاي درزهدار اساسًا
وابسته به ويژگيهاي درزهها ميباشد كه در
برگيرندهي درجهي درزهداري  ،بازشدگي ،تداوم
و ويژگيهاي مواد پركننده داخل درزه ميباشد
بررسي مغزههاي به دست آمده از گمانهها حاوي
اطالعات مفيدي در مورد درجه درزهداري و
بازشدگي ميباشد اما با وجود اين اطالعات در
مورد تداوم و وضعيت مواد پركننده محدود
ميباشد .بر اين اساس طبقهبندي تحت عنوان
شاخص نفوذپذيري ثانويه( )SPIتعريف شده
است .بر اساس اين طبقه بندي فونداسيون سدها
به زونهاي مختلفي تقسيم شده و روشهاي
متفاوتي براي اصالح آنها پيشنهاد ميگردد.

در ضمن طبقهبندي كيفي تودهي سنگ بر
اساس شاخص نفوذپديري ثانويه در برگيرندهي
پارامترهاي مقاومتي تودهي سنگ و سنگ بكر
نبوده و نشان دهندهي هدايت هيدروليكي توده
سنگهاي درزهدار ميباشد.
نفوذپذيري ثانويهي توده سنگهاي درزهدار
حاصل تبديل خورند آب در آزمايش فشار آب به
ضريب نفوذپذيري مرتبط با تودههاي متخلخل
ميباشد كه توسط رابطهي زير بيان شده
است[4و.]5
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شکل  .4نمودار هاي خورند( )takeو RQD
در گمانه هاي  BH5و AB6

 : Qميزان آب جذب شده توسط درزههاي سنگ
برحسب ليتر
: leطول قطعه تزريق بر حسب متر
 :rشعاع گمانه برحسب متر
 : tمدت زمان اعمال هر پله فشار برحسب ثانيه
 :Hفشار کلي برحسب ستون آب
براساس SPIسنگ به چهار گروه طبقهبندي

ميشود .طبقهبندي ارائه شده خصوصيات
ژئومکانيکي سنگ و خصوصيات مقاومتي را بيان
نميکند بلکه تنها سنگ را بر اساس نفوذپذيري
دستهبندي ميکند (جدول.)3
 -1-5-1دياگرام هاي Pt-SPI
بر اساس نمودارهاي SPIچهار نوع رفتار قابل
تشخيص ميباشد كه از طريق نمودارهاي SPI-
 Ptبدست ميآيد در شكل ( )7انواع رفتارها نشان

شکل -5رابطهي بازشدگي با فراواني و خورند آب نسبت به تغييرات عمق
در گمانهيAB6
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داده شده است.
 -2-5-1بهسازي زمين توسط روش SPI
براي بهسازي و اصالح پيها بر اساس شکل
()11-2سه پارامتر با يكديگر مقايسه شدهاند كه
شامل درجهي درزهداري مقطع آزمايش  ،مقادير
عددي  SPIو تيپ نمودارهاي  SPI-Ptميباشد
كه بر اساس آن نسبت سيمان به آب و روش
انجام تزريق ارائه شده است(شکل.)6
بررسيها نشان ميدهند که در گمانهي AB6
رابطهي بين شاخص نفوذپذيري ثانويه و شاخص
کيفي منطقي بوده و با افزايش ميزان RQD
اندازهي  SPIکاهش يافته البته استثناهايي نيز
وجود دارد و همچنين ازنظر SPIاغلب در ردهي
 Cقرار گرفته اند.در گمانه ي  BH4نيز همچنين
روندي مشاهده ميشود با اين تفاوت که در
زونهاي سطحي  SPIدر ردهي  Cو در مقاطع
عميق در ردهي  Aکه نفوذ ناپذير ميباشند قرار
ميگيرند .از جمله عواملي که ميتواند باعث عدم
انطباق بين  RQDو  SPIشود پرشدگي درزهها ،
هوازدگي و ميزان مغزهي بازيافتي ميباشد.
از نظر تزريق پذيري نيز با توجه به شکل 10با
وجود اين که زونهاي سطحي درردهي توده
سنگهايي با نفوذپذيري باال ردهي  Cميباشند
ولي به دليل فراواني درزهها يا درجهي درزهداري
باال ،تزريق به وسيلهي سيمان معمولي بسيار
مشکل بوده و حتي با وجود استفاده از نسبتهاي
اختالط رقيق ،نتايج نشان ميدهد توده سنگهاي
ساختگاه سد تزريق پذير نميباشند و بايد از
سيمانهايي با بلين باال استفاده شود.
نتايج
 .1دسته درزههاي مربوط به محور سد اغلب در
زونهاي سطحي بسته و توسط کوارتز و کلسيت
پر شده است.
 .2بررسي درزه نگاري سطحي و مغزه هاي
حفاري نشان داد بهترين زاويه حفاري گمانههاي
ترريق در توده سنگهاي فيليتي عمودي و در
توده سنگهاي گرانيتي زاويه دار ميباشد.
 .3از نظر شاخص نفوذپذيري ثانويه ()SPI
زونهاي سطحي در تکيه گاه چپ وقسمتي از
تکيه گاه راست در رده ي  Cو به ندرت در ردهي
 Dقرار ميگيرند و در اعماق اغلب در ردهي A
قرار دارند.
 .4از نظر ، RQDکيفيت توده سنگهاي بستر
وتکيه گاه راست باالتر از تکيه گاه چپ ميباشد
 .5بازشدگي هيدروليکي در زونهاي سطحي در
محدودهي  0/04-0/9ميليمتر قرار ميگيرد
 .6تأثير بازشدگي هيدوليکي در ارتباط با ميزان
جذب آب به مراتب بيشتر از فراواني درزهها

شکل -6رابطهي بازشدگي با فراواني و خورند آب نسبت به تغييرات عمق در گمانهيBH3

شکل .7انواع مختلف نمودارهاي ]4[Pt –SPI
جدول .3رده بندي توده ي سنگ بر اساس ]4[SPI
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ميباشد
 با توجه به نتايج تزريق آزمايشي توده سنگهاي مورد.7
نظر با سيمان معمولي قابل تزريق نميباشند
منابع و مآخذ
، زمين شناسي ايران،1383، علي،. س، آقا نباتي.1
. ص619، سازمان زمينشناسي واكتشافات معدني
 بررسي خصوصيات: پایان نامه,1386 ,. س, پرنيان.2
زمينشناسي مهندسي ساختگاه سد آزاد باتکيه بر
150 , دانشکدة علوم دانشگاه اصفهان,تزريقپذيري
.صفحه
، مترجم اجل لوئيان،.گ. ر،گويل،.و.  ب، سينگ.3
 انتشارات: رده بندي توده سنگ,1382،.د،محمدي،.ر
. ص349،فن آوران
 «گزارش،1385 ، شركت مهندسي مشاور مهاب قدس.4
زمين شناسي مهندسي مطالعات مرحله اول سد مخزني
.ص116 ،»آزاد
 نگهداري،1380 ،. م،همزه ابيازني.  م، قاروني نيك. .5
 ص270،نشر،حفريات زير زميني در سنگ هاي سخت
1. Bieniawski, Z. T., 1989, “Engineering
Rock Mass Classification”, John Wiley,
251p.
2.
Barton,
N.R.,Lien,R.and
Lund,J.1974,Engineering classification
of rock massies for the design of tunnel
support .Rock Mech.6(4),182-239
3. Ewert, F. K., 1985, “Rock grouting with
emphases on dam sites”, Springer. v. 6,
428 p.
4. Foyo, A., Sanchez, M. A., Tomillo, C.,
2003, “A proposal for a Secondary Permeability Index Obtained from Water
Pressure Tests in Dam Foundations”, Engineering Geology, v. 77, p. 69-82.
5. Foyo, A., 1993, “Permeability,
Groutability and Hydraulic Monitoring
of Large Dam Foundations”, Eu. Rock 93,
Balkema, Rotterdam. v. 5, p. 235-240
6. Hooke, E., Brown, E. T., 1997, “Practical
Estimates of Rock Mass Strength”, Int. J.
Rock Mech. and Min. Sci, and Geomech.
v. 34, No. 8, p. 1165-1186
7. Priest S., D., 1993, “Discontinuity
Analysis for Rock Engineering”, Chapman & Hall, 473 p.

SPI  بهسازي زمين با استفاده از. 8شکل

AB6  نسبت به عمق در گمانهيRQD  وSPI  تغييرات.9 شکل

BH4  نسبت به عمق در گمانهيRQD  وSPI  تغييرات.10 شکل
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بهاره جوهری ناد ،دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

همواره تکنولوژی به عنوان هدف برتر و رسیدن به آن دلیل تالش مردمان در همه اعصار بوده و هست و حرکت به سوی
آن پیشرفت نامیده می شود .توسعه صنایع بلند ترین گام به سوی پیشرفت است .دور از حقیقت نیست اگر بگوییم صنعت
از فوالد ساخته شده است .این فلز به منزله خوراک اصلی جوامع در حال پیشرفت می باشد و نیاز به آن روز به روز در حال
افزایش است ،که کشور ما نیز از این نیاز مستثنا نمی باشد ،در نتیجه جا دارد برنامه های عظیم و دستورات و طرح های
توسعه در باب تامین نیاز فوالد تدوین و تنظیم گردد.
خوشبختانه در ایران شاهد فعالیت های چشمگیری در جهت رسیدن به فن آوری از طرف بخش فوالد هستیم که شامل
برنامه های بلند مدت و مدون و نیز طرح های توسعه بزرگ در واحدهای فوالدی کشور می شود.
یکی از اهداف ما در صنایع ،رسیدن به خود کفایی و حصول اطمینان از سالمت و بقای سرمایه های عظیم کشور است.
وابستگی صنعتی به عنوان یک تهدید بزرگ برای سرمایه های دولتی و خصوصی به حساب می آید .توقف چرخ صنعت
می تواند آسیب های جبران ناپذیری را وارد کند که قطع هر کدام از مواد اولیه و یا خدمات می تواند موجبات توقف آن را
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پدید آورد.
هر واحد عملیاتی از چهار بخش تکنولوژی تولید ،مواد اولیه ،ماشین آالت
و خدمات تشکیل شده است .مواد اولیه به ماشین ها تزریق می شوند و
با بهره گیری از تکنولوژی حاکم بر پروسه به محصول نهایی تبدیل می
گردند که این واحد های عملیاتی به ترمیم و ارتقاء نیاز دارند.
با توجه به اینکه زمان در کشور های در حال توسعه فاکتور هزینه سازی
است لذا باید طرح های پیشرفت در زمان کوتاه تری به نتیجه برسند.
بدست آوردن فناوری های نوین بسیار هزینه بر است .حال باید به جای
نو آوری به استفاده از دانش های موجود بسنده کرد و در عین حال به
استقالل نزدیک شد.
در اینجا جا دارد به مفهوم مهندسی معکوس اشاره کنیم ،مهندسی
معکوس این گونه تعریف می گردد که با بررسی محصوالت وارد شده
موجود به روش تولید آن پی ببریم .در این روش بر خالف روش مهندسی
که ابتدا فن تولید و سپس محصول بیان می گردد ،ابتدا محصول در
اختیار داریم و روش های مهندسی به کار گرفته می شوند تا به فن تولید
محصول دست بیابیم .در صنعت فوالد نیز این روش در حال اجرا است.
واحد های ساخته شده بزرگ فوالدی اکنون در کشور وجود دارد .اسناد،
مدارک و نقشه های طرح ها نیز موجود است .با توجه به زمان محدود
برای توسعه استفاده از طرح های آماده می تواند به ما در ذخیره زمان
کمک کند.
تولید فوالد در ایران با رقمی بالغ بر  10میلیون تن در سال بیان می
گردد .برای تامین فوالد واحد های صنعتی الزم است ما به تولید ساالنه
 29میلیون تن برسیم که هدف بسیار بزرگی به حساب می آید .طرح
جامع فوالد که هم اکنون مهم ترین دغدغه در این شاخه می باشد این
میزان تولید را تامین خواهد کرد.
طرح جامع فوالد از سال  85کلید خورده است و با اجرای آن تا سال 88
به رقم مطلوب در تولید فوالد خواهیم رسید .در راستای نیل به اهداف
مذکور واحد های تولید فوالد در استان های مختلف در حال راه اندازی
است و دیگر بخش های تولید فوالد نیز افزایش ظرفیت تولید را سرلوحه
فعالیت های خود قرار داده اند.
از طرح های استانی فوالد می توان به مجتمع های فوالد میانه و بافق و
کارخانجات فوالد چهارمحال و بختیاری ،شادگان ،نیریز ،خراسان جنوبی
 ،سبزوار و سیرجان اشاره کرد .این واحدها هر کدام با تولید  800هزار
تن محصوالت فوالد در سال جمعا  6/4میلیون تن به ظرفیت تولید فوالد
کشور می افزایند .ساخت این واحد ها فرصت مناسبی است تا با استفاده
از تکنولوژی های موجود و همانند سازی آنها رشته های ارتباط و بستگی
را بگشاییم و قدم به قدم به خودکفایی و بومی سازی نزدیک شویم.
طرح های مذکور تا کنون به همت مدیران و مشاوران و طراحان از رشد
مناسبی برخوردار بوده است .حال باید به بررسی این مساله پرداخت که
آیا با امکانات و شرایط موجود قادر به اتمام کلیه این طرح ها و نیز اجرای
فاکتور بومی سازی هستیم یا خیر؟
برای احداث یک مجتمع تولیدی فوالد عالوه بر کارخانه اصلی به واحد
های نیروگاهی از جمله پست های تامین آب ،برق و گاز نیازمندیم.
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خوشبختانه تا کنون شاهد پیشرفت های چشمگیری در خصوص
دستیابی به فناوری تولید انرژی های مادر در کشور بوده ایم و برای
احداث بخش های نیرورسانی مسأله خاصی در کشور نداریم .به طوری که
در اکثر طرح های استانی واحد های تولید فوالد ،نیرو گاههای مختلفی
نیز تأسیس شده است.
تقریبًا می توان گفت در تامین تکنولوژی تولید مشکل خاصی در صنایع
فوالد وجود ندارد و هم اکنون قادر به استفاده از روش های نو هستیم.
تنها مساله ای که ممکن است در این مسیر اخالل ایجاد نماید یکی تامین
اعتبار برای اجرای پروژه ها و دیگری کمبود زمان است .اگر چه برخی از
منتقدان بر این باورند که احداث کارخانه ها در مناطق غیر برخوردار ضرر
رسان است و هزینه حمل و نقل آن باعث کاهش بازدهی می شود .البته با
بررسی های تفصیلی به این نتیجه می رسیم که مزایای این کار از معایب
آن بیشتر است .حال به بررسی دو مورد دیگر می پردازیم.
احداث هم زمان کارخانه های فوالد و افزایش ظرفیت تولید موجود در
گرو صرف هزینه های بسیار باالیی است .طبق بررسی های متخصصان
و آمار و ارقام محاسبه شده توسط آنها ،راه اندازی  8طرح استانی مذکور
حداقل به میزان  2400میلیارد ریال اعتبار احتیاج دارد که خود مبلغ
باالیی است ،در کنار این طرح های استانی مراکز تولید محصوالت
فوالدی از جمله ذوب آهن اصفهان ،فوالد مبارکه و فوالد خوزستان هر
کدام میلیاردها ریال صرف ارتقاء سطح تولید و افزایش ظرفیت کرده
اند .اعتبارات ذکر شده باید توسط دولت یا بخش خصوصی تامین گردد.
واضح است که منابع دولتی قادر به تامین کل هزینه ها نیستند و بایستی
مقداری از این سرمایه ها از محل منابع مالی بخش خصوصی ایجاد گردد
و تنها راه جمع آوری اعتباری با این حجم از بخش خصوصی معامله سهام
این کارخانجات از طریق بورس است.
این کار در برخی قسمت ها در حال اجرا است و دولت بخش هایی از
مجتمع های فوالدی را به صورت سهام در بازار یا به صورت سهام عدالت
به بخش خصوصی واگذار کرده است که برای ادامه راه و تامین سرمایه
های الزم باید این کار رونق بیشتری یه خود بگیرد.
مساله مهم دیگری که در اجرای طرح جامع فوالد به چشم می خورد
کمبود زمان است .بعد از بیان شدن طرح جامع فوالد اولین سوالی که در
ذهن نقش می بندد این است که آیا ما قادر خواهیم بود در مدت سه سال
ظرفیت تولید فوالد کشور را به حدود سه برابر رقم فعلی برسانیم؟
جواب این سوال بسیار ساده است .اگر طرح های تامین کننده تولید
فوالد تا سال  88به بهره برداری برسند ما شاهد انقالب در صنعت فوالد
خواهیم بود اما اگر در زمان مقرر موفق نشویم به اهداف خود برسیم
حداقل می توانیم انتظار داشته باشیم در آینده نه چندان دور با به اتمام
رساندن پروژه های در حال اجرا می توانیم به مطلوبات خود برسیم .و با
توجه به اینکه پروژه های در حال اجرا با استفاده از توان داخلی کشور و
تکنولوژی داخلی رشد می کنند می توانیم این انتظار را داشته باشیم که
در پایان به صنعتی ایمن و سالمت دست پیدا می کنیم.
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مقدمه:
ژئوفيزيک اکتشافي شامل مطالعاتي است که به منظور دستيابي به ذخاير
پنهان و اکتشاف منايع معدني از خواص فيزيکي زمين استفاده کرده و به
کمک اندازه گيري يک پارامتر فيزيکي در سطح زمين به جستجوي زير
سطحي مي پردازد.
بر اين اساس روش هاي ژئوفيزيکي متفاوتي وجود دارد که هر روش يک
خاصيت فيزيکي را مورد مطالعه قرار مي دهد .يکي از روش هاي پرکاربرد
ژئوفيزيک ،روش هاي ژئوالکتريک و به خصوص روش مقاوت ويژه است.
در اين روش جريان الکتريکي توسط الکترودهاي فرستنده به داخل زمين
ارسال مي شود و سپس اختالف پتانسيل الکتريکي توسط الکترودهاي
گيرنده اندازه گيري مي شود .طرز قرار گرفتن الکترودهاي فرستنده وگيرنده
نسبت به يکديگر آرايه هاي الکتريکي متفاوت را بوجود مي آورد .يکي از
پراستفاده ترين اين آرايه ها آرايه شلومبرژه است.

روش هاي ژئوالتريک بر پايه ناهمگني در توزيع مواد واقع در زير سطح
زمين بر اساس مقاومت ويژه آنها ،بنا شده اند .مقاوت الکتريکي سنگها يک
پارامتر با دامنه تغييرات زياد است .از  1اهم -متر تا مقادير بسار کم براي
مارل يا رس تا بيش از هزار اهم -متر براي گراول .جدول باال دامنه مقاوت
الکتريکي براي برخي سنگها را نشان مي دهد.

از آغاز دهه  1960با استفاده گسترده از رايانه در پردازش و تفسير دادهاي
ژئوفيزيکي ،تحول عظيمي در اين شاخه از دانش ايجاد شد.
از نرم افزارهاي کاربردي در پردازش و تفسير داده هاي مقاومت ويژه نرم
افزارهاي  RES2DINVو  Winsevرا مي توان نام برد.
در اين قسمت به معرفي نرم افزار  Winsev6مي پردازيم.
نرم افزار  Winsevبراي پردازش داده هاي حاصل از گمانه زني الکتريکي با
آرايه هاي شلومبرژه ،ونر و قطبي-قطبي طراحي شده است.
کاربر مي تواند يک مدل حداکثر  20اليه ايي را براي نرم افزار تعريف کند يا
اينکه اجازه دهد تا خود برنامه بطور خودکار مدل مناسب را با توجه به داده
ها ايجاد کند(. )Inverse Modeling
همچنين به کمک اين برنامه مي توان نتايج حاصل از چندين گمانه
الکتريکي را به صورت يک پروفيل نمايش داد.
اين برنامه توسط  Miguel Borregueroو  Jacques Jennyدر سال
هاي  1993تا  2004ايجاد و منتشر شده است.
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تفسير دادها به کمک نرم افزار
بدين منظور ابتدا داده هاي خام حاصل از برداشت هاي مقاومت الکتريکي
با آرايه شلومبرژه ،شامل مقدار جريان اعمال شده ،اختالف پتانسيل اندازه
گيري شده و آرايش الکترودها به نرم افزار داده شده و نرم افزار بطور خودکار
مقادير ضريب آرايه( )Kو مقاومت را محاسبه مي کند .سپس منحني مقاومت
الکتريکي مربوط به گمانه توسط نرم افزار رسم شده و در نهايت نرم افزار
بهترين منحني را بر اين نقاط عبور داده و ضخامت و مقاومت هر اليه را
مشخص خواهد کرد.
امکان خروجي گرفتن از نتايج براي ساير نرم افزارها مانند  Res2dinvو ....
و نيز ذخيره نتايج با پسوند  WS3وجود دارد.
بايد توجه کرد که همواره در تفسيرهاي نرم افزاري امکان اشتباه و تجمع
خطاها وجود دارد .در مورد نرم افزارهاي ژئوفيزيکي هر چند در مقايسه با
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روش دستي سريعتر و آسان تر عمل مي کند ولي براي رسيدن به نتايج بهتر
و دقيق تر بايد حداکثر ورود اطالعات به نرم افزار انجام گيرد به اين معني
که بايد از تغيير دادن وضعيت تنظيمات اتوماتيک موجود در برنامه ها به
وضعيت دستي و تعريف پارامترهاي مورد نياز استفاده بهينه نمود.
در نهايت براي رسيدن به نتايج بهتر توصيه مي شود در مورد يکي از
خروجي هاي نرم افزار مورد استفاده ،تفسير به روش دستي نيز انجام و
مقايسه صورت گيرد.
توصيه مي شود در تفسير دادها از  2يا چند نرم افزار مشابه همزمان استفاده
شود و بهترين نتيجه با توجه به شرايط زمين شناسي منطقه و ساير داده
هاي موجود اختيار شود.
طرز کار با نرم افزار  Winsevبسيار آسان است .براي دريافت نرم افزار مي
توانيد به سايت  www.wgeosoft.chمراجعه کنيد و يا با انجمن علمي
معدن دانشگاه اميرکبير تماس بگيريد.

معدن از اكتشاف تا بهره برداري
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همواره يكي از مشكالت فارغ التحصيالن مهندسي معدن ،عدم آشنايي با قوانين و مقرارات مربوط به معدنكاري و پروسه هاي اداري مربوط به فعاليت
هاي معدني (اكتشاف -استخراج -فرآوري) بوده است.
شايد يكي از عوامل اثرگذار در اين واقعيت كه فارغ التحصيالن معدن كمتر وارد بازار كار تخصصي خود مي¬شوند ،فارغ از اينكه دانش آموخته كدام
دانشگاه هستند و در چه سطح علمي مي باشند ،همين عدم آشنايي با قوانين و نحوه برخورد عملي با مقررات است.
آشنايي با قوانين عالوه بر نشان دادن راه درست و ساده بودن نحوه انجام كار ،حس اعتماد به نفس را نيز در فرد براي اجراي آن قانون ايجاد كرده و راه
هاي ممكن براي رسيدن به آن هدف را نشان مي دهد.
كتاب از اكتشاف تا بهره برداري در سه فصل ،مقررات و دستورالعمل هاي اجرايي را در مراحل مختلف معدنكاري بيان مي كند.
در فصل اول كتاب معرفي اجمالي از معدن و معدنكاري آمده است .فصل دوم مقررات حقوقي مرتبط با اكتشاف معادن و برخي نكات فني الزم و چگونگي
تهيه طرح اكتشافي و نيز گزارش عمليات اكتشاف را به همراه مثال هايي شرح مي دهد .فصل سوم اختصاص به مسايل حقوقي مربوط به بهره برداي
از معادن دارد و چگونگي تهيه طرح بهره برداي و شناسنامه معدن را نشان مي دهد.
پيوست ها شامل قانون معادن-آيين نامه اجرايي قانون معادن و دستورالعمل هاي موردنياز است.
براي مثال در اين كتاب مراحل دريافت پروانه اكتشاف براي يك كانسار در سر فصل هاي زير توضيح داده شده است:
-1درخواست فرم اخذ پروانه اكتشاف
-2ترسيم محدوده درخواستي بر روي نقشه
 -3نحوه بررسي درخواست پروانه اكتشاف
 -4اعالم بالمعارض بودن محدوده
 -6مدارك مورد نياز بعد از بالمعارض بودن
 -7اقدامات اداره كل بعد از بالمعارض بودن
 -8نحوه عمليات ميله گذاري
-9اعالم اجازه تهيه طرح اكتشافي
-10نحوه تهيه طرح اكتشافي
اين كتاب چاپ سال  83است و بعضي اصالحات و تغييرات در قوانين و دستورالعمل ها در آن آورده نشده است  .كه به گفته ناشر در چاپ جديد سال
 87لحاظ خواهد شد.
قيمت كتاب  2000تومان و ناشر آن انتشارات پايگان مي باشد.
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امروزه با پيشرفت فناوري اطالعات ،کار شرکت هاي معدني نيز از محدوده مرز کشورها خارج شده است .صرفًا با اتصال به شبکه اينترنت به راحتي مي توان از
تجربيات ،زمينه هاي فعاليت ،زمينه هاي کاري و استخدامي و پروژه هاي شرکت هاي مختلف معدني در سطح جهان آگاه شد و با آنها ارتباط برقرار کرد.
سايت  Mininglifeبا آدرس  http://www.mininglife.comيک سايت جديد است که حاوي اطالعات مفيدي در مورد شرکتهاي مختلف معدني
مي باشد و با کمک اين سايت مي توان محصولي را خريد و فروش کرد؛ شرکت هايي براي انعقاد قرارداد در زمينه هاي مختلف پيدا کرد و يا حتي محصول
شرکت خود را در آن معرفي کرد.
در صفحه اول مي توانيد آخرين اخبار معدني و اقتصادي و آخرين قيمت فلزات و محصوالت معدني را مشاهده کنيد و به قسمت هاي ديگر سايت دسترسي
داشته باشید.
در بخش  Propertiesو  Suppliersشما به دو دسته بندي دسترسي پيدا مي کنيد:
 .1براي خريد ابزارهاي مختلف معدني ( در زمينه های زمين شناسي و نقشه برداري ،اکتشاف ،استخراج و حفاري و )...از ليست بسيار گسترده اي ،تجهيزات
را انتخاب کرده و سايت ،شرکت فروشنده اين محصول يا ارائه دهنده خدمات در رابطه با آن را براي کاربر را پيدا می کند.
 .2براي عقد قرارداد يا پيداکردن پيمانکار (انواع خدمات مهندسي ،آزمايشگاهي ،نگهداري ،طراحي و حتي امنيت و روابط عمومي) از ليست دوم گزينه
مورد نظر را از پايگاه بزرگ شرکت هاي معدني اين سايت انتخاب کرده و مانند حالت اول اطالعات شرکت مورد نظر مانند آدرس ،نوع خدمات ،کشوري که
شرکت در آن قرار دارد و کشورهايي که در آنها فعاليت مي کند و وب سايت آن را به نمايش در مي آورد.
در بخش  Careerشرکت هاي مختلف نيروهاي استخدامي الزم را در اين قسمت و در تقسيم بندي هاي مختلف قرار مي دهند .همچنين در بخش
 Equipmentشرکت ها مي توانند محصوالت مختلف توليدي خود را با عکس و شرايط فروش به نمايش بگذارند.
بخش  ,Commoditiesکانسار هاي معدني را به چهار گروه فلزات ،کاني هاي صنعتي ،مواد سوختي و سنگهاي قيمتي تقسيم بندي کرده و در مورد
هر کدام از کانسارها اخبار مربوطه ،پروژه هاي اکتشافي ،استخراج ،امکان سنجي ،شرايط فروش آن در بازار ،شرکت هاي فعال در سرماي گذاري در اين
کانسارها و حتي نوسانات قيمت آن در بازار جهاني را نمايش مي دهد.
در بخش  Countriesاطالعات معدني بيش از  120کشور دنيا و لينک به معادن ،شرکت هاي معدني خصوصي و دولتي ،ارگانها و وزارتخانه هاي مربوط
به آن کشور وجود داردکه به معرفي پروژه هاي اکتشافي ،استخراجي ،فرآوري ،امکان سنجي و حتي نقشه هاي معدني مي پردازد.
يکي از بخش هاي با ارزش اين سايت ،بخش  Toolboxمي باشد که در چهار گروه معدن (معدنکاري روباز و زيرزميني ،حفاري ،نگهداري ،آتش باري،
مکانيک سنگ ،HSE ،فرمولهاي مربوطه و ،)...زمين شناسي (کاني شناسي و سنگ شناسي ،زمين شناسي اقتصادي ،کانسارهاي مختلف فلزي و غير فلزي
و )...متالورژي و محيط زيست لينک هاي مختلفي را در اختيار کاربر قرار مي دهد و سايتهاي تخصصي در آن مورد خاص را معرفي مي کند.
از ساير بخشهاي اين سايت مي توان به بخش فروش کتاب اشاره کرد که خريد کتب مختلف در زمينه معدن و زمين شناسي با کارت هاي اعتباري بين
المللي امکانپذير مي باشد.
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مقدمه
از  223معدن روی شناخته شده در جهان 108 ،معدن در منطقه آسیا –
اقیانوسه قرار گرفته است .از این تعداد سهم ایران با بیش از  %2از ذخایر
روی جهان ،چندین معدن بزرگ و کوچک است که در این میان معدن سرب
و روی انگوران (زنجان) و مهدی آباد (یزد) نسبت به معادن عمارت (اراک)،
گوشفیل (اصفهان) ،کوشک (بافق) شناخته شده تر می باشد .با اینکه میزان
ذخیره انگوران نسبت به مهدی آباد بسیار کمتر است اما اختالف عیار این
دو معدن ،معدن انگوران را متمایز کرده است.
عیارمتوسط روی در خاک انگوران  %28و تقریبا بیش از  7برابر معدن مهدی
آباد است .به طور کلی معدن انگوران به لحاظ نوع ترکیبات کانی های روی (
که عمدتا اکسیده می باشند) و همچنین میزان روی محتوی ،یکی از معادن
مهم روی در دنیا می باشد.
موقعیت و سابقه معدن
معدن انگوران در  130کیلومتری جنب غربی زنجان در طول جغرافیایی
 47درجه و  30دقیقه و عرض جغرافیایی  36درجه  40دقیقه در منطقه
ای با ارتفاع  2950متر از سطح دریا واقع شده است .راه اصلی دسترسی به
طل حدود 100کیلومتر از  5کیلومتری جاده زنجان بیجار جدا و به کارخانه
دندی (کارخانه کانه آرایی سنگ معدن انگوران) منتهی می شود.
اولین پروانه بهره برداری از معدن در سال  1301به آقای صفاری واگذار
گردیده است ،ولی به دلیل مخالفت وزارت جنگ وقت معدن تا سال 1324
فعالیت نداشته است .در این سال پروانه بهره برداری به شرکت اتحاد سرب
و روی انگوران منتقل می شود .در سال  1345مجوز بهره برداری به شرکت
سهامی انگوران و در سال  1348به شرکت کالسیمین منتقل گردید .شرکت

کالسیمین تا اوایل سال  1377از معدن بهره برداری کرد .در ابتدای سال
 1377بهره برداری از معدن به شرکت سهامی کل معادن ایران واگذار شد.
در اواسط همین سال شرکت سهامی کل معادن ایران بهره برداری از این
معدن را به شرکت توسعه معادن روی ایران واگذار کرد.
در سال  1381شرکت تهیه تولید مواد معدنی ایران که جایگرین شرکت
سهامی معادن کل ایران شده و دارنده پروانه بهره برداری از معدن انگوران
است با برگزاری مزایده ،پیمان استخراج روباز از معدن را به شرکت توسعه
معادن روی ایران واگذار کرد.
زمین شناسی معدن
ماده معدنی به صورت الیه ای ضخیم یا عدسی بزرگ ا ضخامت بین 100
تا  300متر با شیبی به طرف شرق در بین شیست و آهک قرار گرفته است.
کمر باالی آن آهکی بلورین با حفراتی بزرگ است که اکثرا توسط کلسیت
پر شده است .در بعضی حاالت بلورهای رشد یافته کلسیت و آراگونیت با
بافت خوشه ای و سوزنی یافت می شود.
کمر پایین آن شیست سست با تورق کامال مشخص است .این سنگ ها
عبارتند از  :سیریسیت ،کوارتز ،شیست ،شیل های سیلتی و مقدار کمی
هماتیت.
در بین واحد های شیستی ،توده ها یا الیه هایی همشیب شیست ،از سنگ
های اولترابازیک و مافیک از قبیل سرپانتینیت ،دونیت ،پریدوتیت دیاباز
مشاهده می شود .سن کمر بال کرتاسه و کمر پایین پر کامبرین تشخیص
داده شده است.
ابعاد کانسار
با توجه به حفاری ها و پله های فعلی طول معدن حدود  700متر و عرض
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جدول شماره ()1
آن در امتداد خط شبکه  1000حدود  600متر می باشد ولی به سمت
ناحیه جنوبی عرض آن کمتر شده و روی خط  950به  250متر می باشد.
کانی های متشکله
در بخش اکسیده کانی اصلی روی اسمیت زونیت می باشد .کانی های فرعی
عبارتند از :همی مورفیت و هیدروزینکیت  .کانی اصلی سرب نیز سروزیت
است و به صورت فرعی کانی های میمتیت و بویدانتیت نیز مشاهده می
شود .کانی های گانگ در درجه اول کوارتز و کلسیت و در درجه دوم
کائولینیت سرسیت ،مونت موریلونیت ،کلریت ،هماتیت و گوتیت است.
در بخش سولفوره کانی های اصلی آسفالریت و گالن می باشد .کانیهای
گانگ در این بخش عمدتا کوارتز و کلسیت می باشد.
برآورد ذخیره معدن
ذخیره کل معدن انگوران  25/480/000ملیون تن با عیار متوسط %27/88
روی و  %4/55سرب براورد شده است.در این براورد ذخیره معدن برای 4
بخش جداگانه و بشرح جدول  1آمده است
عیار حد در این برآورد  %9در نظر گرفته شده است.
زون بندی
اولین زون بندی ارائه شده در معدن انگوران بر مبنای عیار سرب و روی به
شرح جدول شماره ( )2ارائه شده است.
دومین زون بندی ارائه شده بر اساس چینه بندی معدن به شرح جدول
شماره ( )3ارائه شده است.
چنانچه مالحظه می شود در این زون بندی عیار روی و چینه شناسی
کانسار مبنای تقسیم معدن به زون های مختلف قرار گرفته است.
استخراج معدن
اولین فعالیت های استخراجی بر روی کانسار انگوران به سال های  1301و
 1302بر می گردد .اما استخراج معدن به صورت قابل مالحظه عمال از سال
 1324با واگذاری معدن به بخش خصوصی آغاز شد.
در طي اين سالها ماده معدني به روش زيرزميني استخراج مي شد  .قسمت
پر عيار آن براي تبديل به شمش مستقيمًا به كوره هاي تكليس حمل و
قسمت كم عيار ماده معدني در نزديكي دهانه تونلهاي استخراجي درون دره
اي دپو مي گرديد .اين مواد تا مدتها در معدن وجود داشت ولي بعدا مورد
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استفاده قرار گرفته است.
قبل از اجراي طرح معدنكاري روباز ،استخراج از معدن به صورت زيرزميني
و به روش كارگاه و پايه نامنظم انجام مي شد .با پيشرفت نسبي عمليات
اكتشافي و تعيين ذخيره معدن مقدمات طراحي معدن روباز فراهم آمد و
بدين ترتيب اولين طرح روباز معدن كه تا مدتها نيز به عنوان طرح نهايي
معدن شناخته ميشد ،در سال  1347توسط آقاي كندي از شركت گلدن
اسوشيت ( )Golden Associateتهيه شد .اين طرح برمبناي اطالعات
حاصل از  52گمانه اكتشافي و رسم مقاطع قائم توسط اين اطالعات تهیه
شده است.
پس از شروع استخراج معدن به روش روباز ،به طور معمول هرسال يا
هرچندسال يك طرح استخراج و باطله برداري ارائه شده است .شكل
قرارگيري تيپ هاي مختلف به ترتيبي است كه كانسنگ هاي اكسيدي
نزديك به سطح زمين و كانسنگ سولفوري در عميق ترين بخش آن واقع
شده است  .در بينابين آندو نيز مخلوط هايي از اكسيد و سولفورو وجود
دارد.
چون استخراج تا كنون به روش روباز بوده  ،بالطبع از باالترين قسمت كانسار
آغاز شده و فقط بخش هاي اكسيده كانسار و جزء كوچكي از كانسنگ هاي
اكسيده را مورد استخراج قرار داده است  .با توجه به بازار خوب سولفيدهاي
روي و سرب  ،همواره چگونگي دستيابي و استحصال كانسنگ سولفوري،
مورد نظر بوده و در چندين مرحله مطالعاتي در اين زمينه انجام شده
است.
این معدن درحال حاضر به طور انحصاری توسط شرکت توسعه معادن روی
ایران (به عنوان پیمانکار استخراج و فروش ماده معدنی ) به صورت روباز و
پله کانی مورد بهره برداری قرار می گیرد.
راندمان معدن انگوران حدود  75درصد است ،در حالی که متوسط جهانی
این رقم حدود  90درصد است .میزان استخراج از معدن انگوران در
سالهای 78 ،77و  79به ترتیب  537 ،255و  451هزار تن بوده که
این رقم در سالهای  82 ، 81 ،80و 83به ترتیب به 540 ، 514 ،381
و900هزار تن رسیده است.
در سال  2003استخراج فلز روی در جهان ٩/٦میلیون تن بوده که در همین

جدول شماره ( – )2اولین زون بندی در معدن انگوران

جدول شماره ( – )3زون بندی معدن انگوران

سال  ١/٣٤درصد روی جهان و  ٤/١٧درصد روی آسیا در ایران استخراج شد
ه که بیش از  90درصد این مقدار نیز از معدن انگوران استخراج گردیده.
ریزش دیواره معدن
در ماه سال  1385دیواره شمالی معدن انگوران که معادل یک چهارم کل
معدن به حساب می آید فرو ریخت .این ریزش در حالی اتفاق افتاد که
کارشناسان بخش معدن از ماه ها قبل وقوع آن را پیش بینی کرده بودند.
ریزش معدن انگوران سومین ریزش بزرگ در بین معادن دنیا بود.
بنا به گفته کارشناسان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ،مشرف بودن
ارتفاعات کوههای «بلقیس» و میزان بارندگی باال در منطقه و جهت آبهای

زیرزمینی که به سمت معدن است ،و شسته شدن و لغزش الیههای معدن،
همچنین وجود الیه رسی در زیر طبقات آهکی مشرف به قسمت شمالی
معدن که حالت نفوذناپذیر داشته و باعث تجمع و عدم گذر آب و عامل
لغزش و سرخوردن الیههای باالتر شده بود و گسل خوردگی و خرد شدگی
سنگها و تکتونیک شدید در منطقه و برداشتهای نامتعارف در سالهای
گذشته و عدم طراحی مناسب که میبایست براساس اصول ژئوتکنیکی
انجام میشد ،از دالیلی است که باعث عدم پایداری پلههای معدن شده و
شکستگی دیوار شمالی معدن و لغزش طبقات ،نهایتا منجر به ریزش شده
است.
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