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اول خرداد يا دهم تير؟
نامگذاري روزهاي سال براي بزرگداشت مناسبت هاي مختلف امري پسنديده و رايج
در سطح جهاني است.
روز ملي شدن صنعت نفت ،درختکاري ،کتاب ،کارگر و ...همه با انگيزه پاسداشت يا
شکرگزاري نعمتي است .کشورمان ايران در بستري از منابع خدادادي زيرزميني و سطحي
قرار دارد .ذخاير غني نفت و گاز که منبع اصلي تامين نيازهاي کشور است از جمله اين
نعمت ها مي باشند .اما به راستي زمين شناسي متنوع و توزيع گسترده منابع معدني در
کشور پهناورمان عالمت سوال بزرگي را پيش روي پيشگامان دانش و توسعه قرار مي
دهد .چرا با وجود چنين غناي بي نظيري ،بهره برداري غير کارشناسانه از اين منابع باعث
کاهش سود يا در بعضي از موارد ضرر دهي معادن کشور شده است؟ چرا در کنار پرورش
مهندسان و وجود اساتيد مجرب و دلسوز اين بخش توسعه کشور موجب بي مهري است؟
چرا زحمتکشان بويژه کارگران اين رکن رکين بطور بايسته و شايسته مورد تقدير قرار نمي
گيرند؟ و چرا مسوولين تصميم گير به جاي ارج نهادن به اين نهاد سود آور و زمينه هاي
گسترده ي وابسته به آن از متالورژي تا محيط زيست و از نانو تکنولوژي تا اقتصاد ،تنها
به نفت متمرکز شده اند؟
انحالل وزارت معادن و فلزات و تشکيل وزارت صنايع و معادن نخستين اقدام کارشناسانه
اي بود که هشدارها و تذکرات صاحبان انديشه در آن مورد توجه قرار گرفته است.
از پس اين اقدام ،نامگذاري روز «اول خرداد» به عنوان «روز معدن» از تقويم
رسمي حذف شد و به جاي آن «دهم تيرماه» روز «صنعت و
معدن» در گاهشمار ايرانيان ثبت شد .با تمام احترام براي صنايع
ارزشمند کشور اين اقدام عملًا بي مهري به جايگاه صنايع کشور
را نيز بيش از پيش مي نمايد چرا که فرصت شناسايي و تقدير
از صنايع و معادن نمونه کشور در يک روز بسيار محدود است!
لذا انتخاب دو روز «صنايع» و «معادن» فرصت مغتني را براي دست اندرکاران هر
دو دسته فراهم مي آورد .با اين اعتقاد ساليان متمادي است دانشجويان دانشگاه صنعتي
اميرکبير به عنوان «مادر دانشگاه هاي صنعتي کشور» پيش گام پاسداشت ارزش و
جايگاه معدنکاران ايران زمين مي باشند و چون گذشته بانگ برآرند که:
معدني روزت مبارک
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مصطفي ابوالفضل زاده کارشناس ارشد عمران محيط زيست
دکتر سعيد گيتي پور هيات علمي دانشکده مهندسي عمران محيط زيست دانشگاه تهران

رس ها کانيهايي با ترکيب شيميايي و ساختمان بلوري مخصوص اند كه در قشر زمين يافت مي شوند .خصوصيات ويژه اين
كانيها نظير سطح به حجم باال ،خاصيت جذب و تورم زياد و  ...همواره مورد توجه محققين رشته هاي خاك و محيط زيست
بوده است .در اين بين خاک هاي رسي بنتونيتي به علت پيوند هاي خاص بين سل ها از اهميت خاصي برخوردارند .اصالح
ساختار خاك هاي رسي بنتونيتي و تبديل آنها به خاكهايي كه در حجم پايين قابليت جذب هيدروكربن ها را چند برابر حجم
اوليه خود دارند ،امروزه مورد توجه بسيار است .در حقيقت اين کارايي رس ها امکان استفاده از آنها را براي جذب آالينده
هاي محلول در آب و يا در امر تثبيت آالينده ها در خاک ميسر مي سازد.
در اين مقاله تالش شده است تا در وحله اول خصوصيات ساختاري خاك هاي رسي بنتونيتي معمولي و تفاوت آن با ساير
كاني هاي رسي و سپس آزمايش ها و فرآيندهاي اصالح اين خاك ها به سه روش خشک ،تر و آزمايشگاهي به همراه
تاريخچه پيدايش به دقت مورد بررسي قرار گيرد.
واژه های کليدی :رس هاي بنتونيتي معمولي ،رس هاي بنتونيتي اصالح شده ،ساختار خاكهاي رسي ،بررسي فرايند اصالح.

مقدمه
امروزه استفاده از خاكهاي رسي اصالح شده در فرآيندهاي جذب ،تثبيت و جامد سازي آالينده هاي هيدروكربني و نيز ساخت الينرهاي جديد بسيار
مورد توجه است .بدون شك شناسايي ساختار رس هاي بنتونيتي معمولي ،چگونگي قرار گيري اليه هاي تشكيل دهنده هر سلول خاك ،نوع پيوندهاي
موجود بين اليه ها و بررسي دقيق فرآيند اصالح با يك تركيب شيميايي مشخص مي تواند اطالعات راهگشايي را در مورد خصوصيات و نحوه عملكرد
اين رس ها در اختيار قرار دهد .مطمئنًا بررسي ويژگي هاي ميکروسکوپيک اين کانيها در شناسايي و درک رفتار ماکروسکوپيک آنها بسيار راهگشا خواهد
بود .تمام موارد ذكر شده به تفصيل در متن اين مقاله آمده است.
ترکيب و خواص شيميايي رس ها:
به يک سري از کانيها با ترکيب شيميايي و ساختمان بلوري مخصوص که در قشر زمين به صورت ذرات ريز وجود دارند ،رس اطالق مي شود .از نظر
شيميايي اين کانيها سيليکات آبدار آلومينيوم مي باشند و بعضي از آنها عالوه بر آلومينيوم محتوي فلزاتي مثل منيزيم و آهن و بعضي فاقد آلومينيوم
هستند .ترکيب آنها از نظر نسبت سيليس بر آلومينيوم متغير است و مقدار آب ،منيزيم ،آهن ،کلسيم و ديگر فلزات قليايي نيز در فرمول آنها يکسان
نيست .اين کانيها با ترکيب شيميايي مشابه ممکن است خواص فيزيکي مشابهي نداشته باشند .بدين جهت بايد بيشتر به ساختار آنها توجه شود تا
فرمول شيميايي آنها.
در مونت موريونيت يک صفحه هشت وجهي بين دو صفحه چهار وجهي قرار مي گيرد و بدين جهت نسبت سيليس بر آلومينيوم دو برابر اين نسبت در
کائولينيت است .تفاوت اين دو مقايسه يون هاي يک واحد از هر کدام مشخص شود[.]1
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معموال کائولينيت يک کاني با ساخت دو صفحه اي (يک صفحه سيليکا و
يک صفحه گيبسيت) و مونت موريونيت يک کاني با ساخت سه صفحه اي
است.
و فرمول مونت موريونيت
فرمول کائولينيت
است که چون کاني اخير اغلب مقداري آب
همراه دارد ،ترکيب کلي آن به صورت
يک اليه با يون
نوشته مي شود .هر چه فاصله يون هاي
اليه ديگر زيادتر باشد کاني در امتداد اليه راحت جدا مي
شود.
بدين جهت اليه هاي مونت موريونيت خيلي راحت تر از کائوليونيت جدا
در يک رويه و
مي شوند که اين خاصيت به دليل وجود يون
در رويه ديگر اليه هاي مجاور است .کائولينيت داراي ساختمان نامتقارن
(گيبسيت ،سيليکا) بوده و مونت موريونيت داراي ساختار متقارن (سيليکا،
گيبسيت ،سيليکا-سيليکا ،گيبسيت ،گيبسيت ،سيليکا )....است]2[.
به وسيله يون هاي  4و 6
در کانيهاي رسي ممکن است
ظرفيتي جانشين شوند که اين پديده فقط در مونت موريونيت ديده مي
شود .مسئله جانشيني فيزيکي يکي ديگر از تفاوتهاي مهم بين دو اسکلت
است .لذا به دليل همين جانشيني است که مونت موريونيت يک فرمول
ثابت ايده آل ندارد.
و حداکثر
جانشيني معموال در صفحات چهاروجهي
به مقدار  %15و در صفحات هشت وجهي جانشين هاي مختلف تا صد
در صد مي تواند انجام گيرد و فلزات جانشين شوند،
مي باشند .معموال
نظاير آنها و به ندرت
ساختمان کاني را
جانشيني
با کمبود بار مثبت مواجه مي سازد و براي جبران اين کاهش معموال يون
و ساير يون ها جذب و پر مي گردند لذا از
به وسيله
خصوصيات مهم رس ها استعداد زياد آنها جهت تعويض يون ها مي باشند.
بر مبناي خواص ذکر شده ساخت کائولينيت را دو صفحه اي و مونت
موريولينيت را سه صفحه اي مي نامند .ساختمان کائولينيت داراي يک
صفحه چهار وجهي و يک صفحه هشت وجهي است و گروه مونت موريونيت
داراي يک صفحه هشت وجهي بين دو چهار وجهي است و بدين علت است
که صفحات کائولينيت به هم فشرده ترند و جايگزيني يونها مشکل است و به
خاطر عدم توانايي جذب آب خاصيت پالستيکي کمتري دارند[.]3

4

شماره  ،23بهار و تابستان 87

شکل شماره  :1الگوي ساختماني کاني مونت موريلونيت را
نمايش مي دهد.
انواع مختلف گروه مونتموريونيت از روي ترکيب شيميايي و با توجه به عناصر
جانشـــــين شده به جاي آلومينيوم قابل تشخيص است به طوري که در
و در ساکونيت
و در ساپونيت
نانترونيت
جانشنين آلومينيوم شده است .شکل  1الگوي
و در هکتوريت
ساختماني کاني مونت موريلونيت را نمايش مي دهد.
کانيهاي اصلي تشکيل دهنده بنتونيت (گروه اسمکتيت)
مونت موريونيت سر دسته گروه رس هاي اسکمکتيت مي باشد که در اين
گروه تبادل يوني فعالي مشاهده مي شود و به عنوان خاکهاي چربي بر و
چربي زا معروفند .اين گروه شامل کانيهاي مونتموريونيت ــ بدليت ــ
نانترونيت ــ همتوريت ــ ساپونيت و ساکونيت با ترکيب هايي به شرح زير
مي باشند[:]4
مونتموريونيت
بيدليت
نانترونيت
هکتوريت
ساپونيت
ساکونيت
معرفي رس هاي بنتونيتي اصالح شده
همواره در واکنش و نحوه رفتار کانيهاي رسي و ترکيبات آلي بحث هاي
گوناگوني وجود داشته است .اين ترکيبات داراي کاربرد هاي زيادي در
صنعت و پزشکي مي باشند .در ادامه در مورد نحوه پيدايش و آزمايشاتي
که منجر به توليد رس هاي که به جاي آب هيدروکربن جذب مي کنند،
مطالبي ذکر خواهد شد.
تاريخچه تحقيقات پيدايش رس هاي بنتونيتي اصالح شده
 Smithبراي اولين بار در سال  1934مطالعاتي برروي موادي با اساس و

بنيان آلي و نمک هايشان بر روي مونت موريونيت انجام داد و از نتايج اين
تحقيقات به شواهدي مبني بر وجود تبادل يوني بين ذرات اين خاک و مواد
آلي دست يافت .بعد از  Smithاين امر مورد توجه بسياري از محققين واقع
شد و امکان سنجي استفاده و توليد رس هايي آلي با قابليت جذب مواد آلي،
جهت توليد يک محصول تازه و يا محصولي با تغيرات اساسي در ساختار
خاک رس براي استفاده در صنعت مورد بررسي قرار گرفت.
مونت موريونيت به علت داشتن خواصي چون:
 -1سطح ويژه باال به علت ساختار خاص کريستالي اين کاني.
 -2فاصله زياد بين سطوح خاک.
 -3امکان اندازه گيري فاصله بين اليه اي آن به وسيله آزمايش برگشت
اشعه .X
نسبت به ساير کانيهاي رسي و نيز ساير جاذب ها بيشتر مورد توجه بوده و
اين تالشها منجر به توليد بنتونيت اصالح شده گرديد[.]5
در ادامه تحقيقات با استفاده از نمک هاي چهارگانه آمونيوم (هگزا دي کلرو
آمونيوم) که در شکل شماره  2ديده مي شود .تغييرات ساختاريي که اين
مواد در کانيها ايجاد کردند ،توانستند بنتونيت را اصالح نمايند .و نتايج اين
خاک در جذب بنزن و تري کلرو اتان در فاز گازي و نيز در حالت محلول
کاملًا قابل قبول بوده است.

شکل  :3نحوه قرار گيري ترکيبات آلي در بنتونيت اصالح شده[]4
 -3-3توليد رس اصالح شده
در کليه اين روش ها از رس معمولي به عنوان ماده اوليه استفاده مي گردد
که کاني مونت مورونيت به علت فراواني ،ارزاني ،سطح ويژه باال و خواص
ديگري که قبلًا به آنها اشاره شد ،به عنوان اين ماده انتخاب مي گردد .انتخاب

شکل  :2ترکيب چهار تايي آمونيوم
مطالعات  Cadenaدر سال  1989نشان داد بنزن بيشتر در فاصله بين اليه
اي قرار گرفته در حالي جذب ترکيبات آروماتيک متيل در سطح خارجي
اليه هاي رس بوده است[ .]6شکل  3نشان دهنده نحوه قرار گيري ترکيبات
در بين فاصله و يا روي سطوح مي باشند.
در واقع فرآيند تبادل يوني منجر به تبديل بنتونيت معمولي به بنتونيت
اصالح شده مي شود .در اين فرايند يک ماده کاتيوني مثل آمين هاي
چهارگانه جايگزين يونهاي غير آلي مانند سديم ،کلسيم و يا منيزيم برروي
سطح خاک رس مي شوند .اين عمل سبب جدايي اليه هاي رس از يکديگر
و افزايش فضاي خالي ( تخلخل) مي شود که اين تغييرات ،ماهيت رس
را از آب دوستي به هيدروکربن دوستي تغيير مي دهند و امکان جذب
هيدروکربن ها به وسيله اين خاک را فراهم مي کنند[ .]7شکل  4تغييرات
يوني جهت توليد اين رس ها و نحوه جذب در فضاي بين اليه اي و يا در
سطح اليه ها را به صورت شماتيک نشان مي دهند.

شکل  :4نماي شماتيک نحوه جذب ترکيبات مختلف در بين
سطوح يا روي آنها[]6
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نوع آمونيوم چهارتايي براي اصالح نيز بسيار مهم است چرا که انواع مختلف
اين ترکيب منجر به توليد رس اصالح شده با خصوصيات متفاوت مي شود
که توانايي هاي متفاوتي در جذب مواد آلي از خود نشان مي دهند.
نکته مورد توجه در کليه اين روش ها امکان پذير بودن آنها از نظر تکنيکي
و اقتصادي است[.]7
 -1-3-3روش هاي توليد رس اصالح شده
 -1روش خشک :خاک را با مقدار محدودي آب مخلوط کرده و با عامل
محلول که اغلب نمک آمونيوم چهارگانه است در ميکسر و يا آسياب گل
مخلوط کن قرار داده تا هم زده شود .اين کار تا بدست آمدن يک مخلوط
يکنواخت و اتمام واکنش بين عامل و خاک ادامه پيدا مي کند[.]9
به علت ناخالصي هاي اوليه خاک و عدم شستشوي کامل ممکن است در
پايان ناخالصي هايي مثل شن ،ماسه ،سيلت و يا ترکيبات آلي در محصول
نهايي ديده شود.
 -2روش تر :ابتدا آب با بنتونيت مخلوط مي شود تا توليد دوغاب نمايد
دوغاب حاصله در دستگاه سانتريفيوژ قرار گرفته تا ناخالصي هايش جدا
شود .در ادامه با نمک آمونيوم چهارگانه تا اتمام واکنش هم زده مي شود
(شکل شماره ،)5ماده حاصله بعد از فيلتر شدن ته نشين و خشک مي گردد.
در اين روش به علت تصفيه اوليه خاک در مرحله اول ،محصول از هر گونه
ناخالصي عاري مي باشد[.]9

شکل  :5ميکس جهت حصول يک ترکيب يکنواخت[.]8
 -3روش آزمايشگاهي :خاک به همراه مقداري عامل (نمک آمونيومي
چهارگانه) مطابق با ظرفيت تبادل کاتيوني رس ،در آب مقطر گرم حل شده
و اين سوسپانسيون به مدت چهار ساعت به وسيله همزن مغناطيسي هم
زده مي شود تا امکان در معرض قرار گرفتن و ترکيب ذرات فراهم شود.
بعد از اين مرحله محلول در دستگاه سانتريفيوژ قرار گرفته و به وسيله آب
مقطر شسته مي شود .جهت خارج کردن همه کاتيون هاي جايگزين شده
در بنتونيت اين کار چهار بار صورت مي گيرد .در نهايت نمونه سرد شده و
با يخ زدگي خشک براي آزمايش آماده مي گردد[.]9

6
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نتيجه گيري:
استفاده از رس هاي اصالح شده براي جذب و تثبيت آالينده ها در محيط
هاي خاکي و الينرهاي ترکيبي رو به افزايش است .با توجه به مطالب ذکر
شده در اين مقاله ابتدا ساختار خاک هاي رسي بنتونيتي معمولي به عنوان
ماده اوليه ساخت رس هاي اصالح شده و سپس فرايند اصالح اين کانيها
به سه روش خشک ،تر و آزمايشگاهي به دقت مورد بررسي قرار گرفته و
چگونگي تغيير در ساختار کاني هاي رسي بنتونيتي نيز به تفصيل نشان
داده شد .اين مطالب مي تواند اطالعات کاملي در زمينه نحوه استفاده از اين
رس ها را در اختيار محققان قرار دهد.
منابع و مآخذ:
[1] Hauser, E.A., and Colombo, U, 1953. Colloid science of montmorillonites and bentonites. Clays and
Clay Minerals, Second National Conference, Vol. 2. pp.
439-461
[ ]2طاحوني ،شاپور .1377 ،اصول مهندسي ژئوتکنيک ،جلد اول :مکانيک
خاک ،مولف :براجام داس ،انتشارات پارس آئين.
[ ]3باي بوردي-محمد .1368 ،فيزيک خاک ،چاپ چهارم ،دانشگاه تهران.
[ ]4شاهي ،محسن .گيتي پور سعيد .1381،اثر شيربه بر ضريب نفوذپذيري
خاک هاي رسي بنتونيتي .پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشکده محيط
زيست دانشگاه تهران.
[5] Greenland, D. J., Lady, R.H., and Quirk, J. P. 1965.
Adsorption of amino-acids and peptides by montmorillonite and illite I. cation exchange and proton transfer.
Transactions of Faraday Sciety, 61, 2013.
[6] Cadena, F. 1989. Use of tailored bentonite for selective removal of organic pollutants. Journal of Environmental Engineering, vol, 115, No. 4,August.
[ ]7ابوالفضل زاده ،مصطفي .گيتي پور سعيد .1386،بررسي ميزان جذب و
نشت  MTBEدر خاکهاي رسي معمولي و اصالح شده .پايان نامه کارشناسي
ارشد ،دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران.
[Evans, J. C., and Pancoski, S. E., and Alther , G. ]8
1990. Organic waste treatment with organically
modified clays. Buncknell University, Lewisburgh,
.Pennsylvania 17837
[Janes, W.J., and Boyd, S.A.1991. Clay mineral type ]9
and organic sorption by hexadecyl-trimethyl ammonium exchanged clays. Soil Science Society of America, Journal, 55:43-48

پویا هادیان ،دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روشهاي لرزه¬اي ،يکي از مهمترين روشهاي ژئوفيزيکي است که در فرآيند اکتشاف منابع هيدروکربوري مورد
استفاده قرار مي¬گيرد .مهاجرت ،بازتابنده هاي شيبدار را به موقعيت واقعي آنها در زيرزمين مي برد و پراش ها را به
نقاط ايجاد كننده آنها منتقل مي نمايد ،در نتيجه قدرت تفكيك فضايي را افزايش مي دهد .در تصویرسازی لرزه ای،
پردازش متداول چنین صورت می گیرد :ابتدا مقاطعی از برانبارش ردلرزه های گروه های نقطه میانی مشترک تهیه،
سپس عملگر مهاجرت روی این مقاطع اعمال می شود .این روش به مهاجرت پس از برانبارش موسوم است .در
حالی که در مهاجرت پیش از برانبارش ،ابتدا رخدادها یکی یکی مهاجرت داده شده و سپس برانبارش می شوند و
انرژی گروه های بازتاب مشترک به سطح زمین منتقل می شوند .مهاجرت زماني وقتي كه تغييرات جانبي سرعت ،كم
تا متوسط است ،مناسب ميباشد .مهاجرت زماني پيش از برانبارش در مواردي كه تغييرات متضاد شيب در پروفيل ها
وجود دارد و روش هاي پس از برانبارش جواب خوبي نمي دهد ،كاربرد دارد .چندين روش در مهاجرت زماني پيش
از برانبارش توسعه يافته است ،كه عبارتند از روشهاي :كرشهف ،دورافت معادل f-k ،و معادله موج .در این مقاله با
استفاده از روش انتگرال گیری کرشهف ،مهاجرت زمانی پیش از برانبارش مورد بررسی قرار گرفته است.

.1مقدمه
در تعبیر و تفسیر مقاطع لرزه ای برای تعیین ساختارهای زیرزمینی ،مسأله بسیار مهم ،قرار گرفتن وقایع بازتابی در عمق و زمان حقیقی
است .هنگامی که بازتابنده ها افقی و بدون شیب باشند ،بازتاب از نقطه عمقی وسط چشمه و گیرنده حاصل می شود .در حالی که در مورد
بازتابنده های شیبدار چنین نیست .ولی در ترسیم داده های روی مقطع صفحه فرض می شود که بازتاب از نقطه عمقی وسط چشمه و
گیرنده صورت گرفته است .این فرض موجب می شود که شکل حاصل در مقطع برانبارش با شکل واقعی زمین کمی متفاوت باشد .برای
تصحیح این اثر و تخمین شکل واقعی ساختمان زمین از روش های مختلف مهاجرت استفاده می شود.
مهاجرت لرزهاي فرايندي بر اساس معادله موج است كه با انتقال وقايع به موقعيت هاي مكاني صحيحشان ،و با بازگرداندن انرژي از پراش ها
به نقاط پراشنده ،از شكل واقعي خارج شدن ركوردهاي بازتابي را رفع ميكند .امروزه ،مهاجرت يك گام اصلي در روند پردازش داده هاي
لرزهاي است .مهاجرت هميشهاين مكان اصلي در روند را اشغال نكرده بود؛ تا يك دهه پيش ،مهاجرت اغلب يك گام نهايي پردازش انتخابي
بود .پس از گام هايي مانند مقياس كردن ،وا هم آويختن ،تحليل استاتيكي و سرعت ،اعمال تصحيحات برونراند شيب ( )DMOو برانبارش
نقطه مياني مشترك ( ،)CMPبرانباره نهايي مهاجرت داده ميشد تا تصوير ساختاري براي تفسير فراهم شود.
در عمل ،مهاجرت دادهاي لرزهاي نيازمند تصميم گيري با توجه به موارد زير است:
الف -يك راهبرد مهاجرت مناسب
ب -يك الگوريتم مهاجرت سازگار با راهبرد
ج -پارامترهاي مناسب براي الگوريتم
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د -موارد مرتبط با داده هاي ورودي
ه -سرعتهاي مهاجرت

خوبي نمي دهد؛ به جاي آن به مهاجرت زماني پيش از برانبارش نياز است
(ايلماز.)2001 ،

.2راهبردهاي مهاجرت
راهبرد هاي مهاجرت شامل:
الف -مهاجرت سه بعدي در مقابل دو بعدي
ب -مهاجرت پيش از برانبارش در مقابل پس از برانبارش
ج -مهاجرت عمقي در مقابل زماني
طيف راهبرد هاي مهاجرت از مهاجرت زماني پس از انبارش دوبعدي تا
مهاجرت عمقي قبل از برانبارش سه بعدي گسترده است .بسته به طبيعت
زمين شناسي زيرزميني ،هر تركيب مياني ديگري قابل انتخاب است .در
عمل مهاجرت زماني پس از برانبارش دوبعدي /سه بعدي اغلب مورد استفاده
قرار ميگيرد ،زيرا به خطاهاي سرعت كمتر حساس است و معمولًا نتايج
قابل قبولي براي يك تفسير قابل اعتماد ارائه ميدهد .جدول  1شمايي از
راهبرد هاي مختلف مهاجرت كه بر انواع مختلف داده هاي لرزهاي (دوبعدي،
سه بعدي ،برانبارش شده  ،و برانبارش نشده ) اعمال شده است ،را ارائه می
کند.
مهاجرت دوبعدی بر رویدادهای لرزه ای در فضای دو بعدی عمل می کند،
در حالی که مهاجرت سه بعدی رویدادهای لرزه ای را در محیط سه بعدی
مورد بررسی قرار می دهد .در مهاجرت دوبعدی فرض بر این است که
مقطع برانبارش شده حاوی هیچ انرژی خارج از صفحه ثبت شده نیست.
در صورتی که مهاجرت سه بعدی تصویرسازی صحیح تری را از انرژی های
خارج از صفحه ثبت شده صورت می دهد .مزیت دیگر مهاجرت سه بعدی،
تمرکز انرژی است که باعث ایجاد افزایش نسبت سیگنال به نوفه داده ها
می شود.
هنگامي كه در مقطع برانبارش ،بازتابنده هاي شيبدار وجود دارند ،به
مهاجرت زماني نياز است .مهاجرت زماني تا زماني كه تغييرات جانبي
سرعت ،كم تا متوسط است ،مناسب ميباشد .وقتي تغييرات جانبي سرعت
قابل مالحظه است ،مهاجرت زماني ،تصوير واقعي زيرزميني را به وجود
نميآورد .در عوض بايد از مهاجرت عمقي استفاده نمود .وقتي شيبهاي
متضاد با سرعتهاي برانبارش مختلف وجود دارند ،مهاجرت پس از برانبارش
كه فرض ميكند مقطع برانبارش مساوي مقطع دورافت -صفر است ،جواب

.1-2مهاجرت پیش از برانبارش
در مناطق دارای بازتابنده های شیبدار ،نقاط میانی بازتاب باهم دارای
اختالف زمانی هستند که با افزایش شیب ،این اختالف نیز افزایش می یابد.
در نتیجه می توان گفت برای سطح مشترک شیبدار ،نقطه بازتاب برای
دورافت های مختلف یک گروه نقطه میانی مشترک ( ،)CMPتغییر می
کند .مهاجرت این اثر را از بین می برد و تمام گروه های نقطه میانی مشترک
به یک نقطه زیرسطحی مشترک مربوط می شوند .گروه های مهاجرت کرده
پیش از برانبارش ،گروه نقطه بازتاب مشترک ( )CRPخوانده می شوند.
وقتی ساختارهای زمین شناسی ساده باشند ،بازتاب ها روی گروه های نقطه
میانی مشترک هذلولی هستند و برانبارش به خوبی عمل می کند .اما وقتی
این ساختارها پیچیده باشند ،برانبارش با از دست دادن داده های باارزش

شکل.1پراکندگی نقاط بازتاب در یک گروه نقطه میانی مشترک ()CMP
برای سطح شیبدار.

شکل.2مسیر پرتوها در یک برداشت نقطه بازتاب مشترک (.)CRP

جدول  .1راهبرد هاي مهاجرت (ايلماز.)2001،
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شكل  )a( .3نقطهاي كه نمايش دهنده چشمه ثانويه هویگنس است
و ( )bچپ :يك هذلولي روي مقطع زماني دورافت -صفر و راست:
يك نيم دايره در صفحه  x-zايجاد ميكند.

انجام می شود .در این موارد انجام مهاجرت بسیار ضروری است و در نتیجه
بهتر است در این موارد از مهاجرت پیش از برانبارش استفاده شود .با این
کار انرژی سیگنال در مرحله قبل از برانبارش متمرکز می شود و کار روی
داده ها برای انجام برانبارش ساده تر است.
 3الگوريتم هاي مهاجرت
معادله موج يك طرفه خطي (در عمق) ،اساس الگوريتم هاي مهاجرت
معمول است .اين الگوريتم ها بازتابنده هاي چندگانه ،امواج تبديلي ،امواج
سطحي ،يا نوفه را كاملًا مدل نميكنند .هركدام از چنين انرژي هاي موجود
در ورودي داده به مهاجرت ،مانند بازتاب هاي اوليه رفتار ميشود .الگوريتم
هاي مهاجرت را ميتوان تحت سه گروه اصلي طبقه بندي كرد:
الف -بر اساس حل انتگرالي معادله موج،
ب -بر اساس حل تفاضل محدود،
ج -براساس قرارداد فركانس -عدد موج.
هر الگوريتميبايد به طور مطلوب:
الف -با شيبهاي تند با صحت كافي برخورد كند،
ب -تغييرات جانبي و عمودي سرعت را مورد بررسي قرار دهد،
ج -به طور مطلوب قابل اعمال باشد.
 .4مهاجرت به روش کرشهف
تصحیح یک پدیده با این روش در شرایط متفاوت داده ها در مقایسه با سایر
روش ها تطابق بهتری از خود نشان می دهد .روش مجموع گیری کرشهف
در مورد پراکندگی چشمه و گیرنده و نیز راستاهای گوناگون چشمه و
گیرنده از حساسیت کمتری برخوردار است .مهاجرت به روش کرشهف را
به راحتی می توان برای حالت قبل از برانبارش اصالح کرد .اصو ٌال مهاجرت
کرشهف بر پایه روش جمع پراش ها استوار بوده و اگر منحنی پراش شناخته
شده باشد ،عمل جمع می تواند در هر محیطی انجام شود .مهاجرت پیش
از برانبارش کرشهف شامل جمع کردن نمونه داده های ورودی روی منحنی

پراش قبل از برانبارش و سپس نسبت دادن این مقدار به نقطه اوج منحنی
است .مهاجرت کرشهف پیش از برانبارش پرطرفدارترین نوع مهاجرت قبل
از برانبارش است .این روش مزایایی دارد که به قرار زیر است:
• سریع ترین دستورالعمل مهاجرتی قبل از برانبارش است.
• تنها روشی است که می تواند در حیطه دورافت مشترک اجرا شود.
مهاجرت کرشهف پیش از برانبارش معمولًا در دو مرحله انجام می شود:
مرحله اول ،جمع کردن داده ها با دورافت مشخص و مرحله دوم ،جمع
کردن سراسری دورافت ها (برانبارش).
 . 1-4روش مجموع -پراش
روش جمع پراش ها بر پایه جمع دامنه داده های موجود در طول منحنی
پراش ،با توجه به اصل هویگنس صورت می گیرد .اصل هویگنس فرض می
کند که یک بازتابنده از مجموعه ای از نقاط پراش که در کنار هم قرار گرفته
اند تشکیل شده است  .مهاجرت با فرونشاندن هر هذلولی پراش به نقطه
آغازین آن حاصل می شود .در این روش با هر نقطه به طور مستقل برخورد
می شود .نشانه چشمه ثانويه هویگنس ،يك نيم دايره در صفحه  x-zو يك
هذلولي در صفحه  x-tاست (شکل.)3
بازتابنده ها در زيرزمين ،به صورت مجموع نقاط زيادي كه به عنوان چشمه
ثانويه هویگنس عمل ميكنند ،تصور ميشوند .همچنين ،مقطع دورافت-
صفر شامل برهم نهي تعداد زيادي پاسخ هاي زمان گذر هذلولي ميباشد.
عالوه براين ،وقتي ناپيوستگي هايي (گسل ها) در طول بازتابنده وجود دارند،
هذلولي هاي پراش خود را نشان ميدهند.
شيوه مهاجرت براساس مجموع پراش شامل جستجوي داده ورودي در
صفحه  x-tبراي انرژي هايي كه اگر يك چشمه پراش (چشمه ثانويه
هویگنس) در نقطه خاصي در صفحه  x-zقرار ميگرفت ،حاصل ميشده
است .اين جستجو توسط مجموع گرفتن از دامنه ها در صفحه  x-tدر طول
منحني پراش مربوط به چشمه ثانويه هویگنس در هر نقطه در صفحه x-z
انجام ميپذيرد .سپس نتيجه اين مجموع ،در نقطه مربوط در صفحه x-t
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رسم ميشود .گرچه در محدوده مهاجرت زماني ،نتيجه مجموع در واقع در
صفحه  t-xترسيم ميشود ،كه زمان واقعه در مكان مهاجرت داده شده
است.
انحناي مسير هذلولي براي مجموع دامنه توسط تابع سرعت تعيين ميشود.
معادله اين مسير از هندسه شكل  4نتيجه ميشود .با فرض يك مدل
سرعت -عمق اليه هاي افقي ،تابع سرعت مورد استفاده براي محاسبه مسير
زمان گذر ،سرعت  rmsدر رأس هذلولي در زمان است .از مثلث  COAدر
شكل  2مالحظه ميكنيم كه
()1
با محاسبه زمان ورودي  ،tدامنه در مكان ورودي  ،Bبه مكان  Aدر مقطع
خروجي مربوط به زمان خروجي در رأس هذلولي منتقل ميشود.
زمان گذرهاي بازتابي در يك زمين اليهاي ،هذلولي هاي با گسترش كم را
تخمين ميزند .به نظر ميرسد اين يك محدوديت جدي بر پهناي دهانه
(گسترش جانبي هذلولي پراش) درفرايند مجموع گيري اعمال كند .گرچه
تقريب با گسترش محدود حتي در فواصل زياد از رأس ،معتبر است ،و
خطاهاي مربوط به آن در زمانهاي دير ،قابل مالحظه نيستند .در عمل ،اين
تقريب معمولًا مسأله ساز نيست.

شكل  .4اصول مهاجرت بر اساس مجموع پراش )a( .مقطع دورافت
صفر (فاصله ردلرزه 25 ،متر ،سرعت ثابت )2500 m/s ،و ()b
مهاجرت .دامنه در مكان ردلرزه ورودي  Bدر طول دامنه هذلولي
زمان گذر ،به مكان ردلرزه خروجي  Aدر رأس هذلولي ،برده شده
است (ايلماز.)2001 ،
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 .2-4روش مجموع كرشهف
اين روش ،اساسًا مانند روش مجموع پراش است كه تصحيحات دامنه و فاز
روي داده ها قبل ازجمع كردن انجام شده است .اين تصحيحات ،مجموع
را با معادله موج در اين مورد كه آنها براي پراكندگي ُكرهاي ،فاكتور شيب
(وابستگي دامنه به زاويه) ،و شيفت فاز در منابع ثانويه هويگنس به حساب
ميآيند ،مطابق ميسازد.
مجموع پراشي كه فاكتورهاي میل ،گسترش كروي و شكل پذيري موجك را
شركت ميدهد ،مجموع كرشهف ناميده ميشود ،و روش مهاجرت براساس
اين مجموع گيري ،مهاجرت كرشهف ناميده ميشود.
بايد سه فاكتور زير را قبل از مجموع پراش گيري در نظر داشت:
( )aفاكتور اصالحی میل يا فاكتور راهنمايي كه وابستگي دامنه به زاويه را
تعريف ميكند و توسط كوسينوس زاويه بين جهت انتشار و محور عمودي
 zبدست ميآيد.
براي انتشار دوبعدي موج و
( )bفاكتور گسترش كروي  ،كه با
براي انتشار سه بعدي موج متناسب است.
( )cفاكتور شكل پذيري موجك كه به طيف فاز ثابت  45درجه ،و طيف
دامنه متناسب با جذر دوم فركانس ،براي مهاجرت دوبعدي طراحي شده
است .براي مهاجرت سه بعدي شيفت فاز  90درجه است و دامنه با فركانس
متناسب است.
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بيژن اسفندياري ،عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب
هدف از اكتشافات ناحيه اي اوليه در نواحي با رسوبات دانه آواري ،بررسي هاي ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي است كه
روشي قدرتمند و ارزان قيمت جهت تعيين و شناسايي مناطق اميدبخش كاني سازي به شمار مي رود .به طور كلي معمولًا در
اين قبيل مطالعات از روش هاي آماري و رياضي جهت جداسازي ناهنجاري ها استفاده مي شود .در سال هاي اخير با ورود
و گسترش بكارگيري هندسة فركتال در علوم مختلف ،از اين روش در اكتشاف معدن و تعيين شكل و نحوة گسترش كانسار
و همچنين در زمين شناسي نيز به طور گسترده اي استفاده شده است .اين مقاله به اختصار تئوري مدل «عيار  -مساحت»
و مدل «طيف توان  -مساحت» روش فركتال را مطرح مي كند و در قالب يك مطالعة موردي داده هاي نمونه برداري شده از
رسوبات آبراهه اي برگة  1:50000سه چاهون را مورد بررسي قرار مي دهد .براي اين مطالعه تعداد  223نمونه ژئوشیمیائی
از رسوبات آبراههای منطقة مذكور برداشت شده كه براي  8اكسيد و  11عنصر پس از جايگزيني مقادير سنسورد ،حد
آستانه و ناهنجاري ها توسط روش هاي آمار كالسيك و مدل عيار  -مساحت روش فركتال ،مشخص و نتايج بدست آمده از
هر دو روش با يكديگر مقايسه شدند.
کلمات كليدي  :رسوبات آبراههای ،مطالعات آماري ،روش فركتال ،مدل عيار – مساحت ،سه چاهون

مقدمه
معمولًا هدف از اكتشافات ناحيه اي اوليه در نواحي با رسوبات دانه آواري ،بررسیهای ژئوشيميايي رسوبات آبراهه ای است كه به عنوان
يكي از روش هاي پايه در اين قبيل اكتشافات به كار برده مي شود و ابزاري كارآمد براي مطالعة ناهنجاري ها و تعيين مناطق اميدبخش
كاني سازي به شمار مي رود .مطالعه رسوبات آبراههاي بر اين فرض استوار است که نمونههاي برداشت شده از رسوبات موجود در كف
آبراهه ،تنها معرف تركيب سنگهاي باالدست حوضه آبريز هستند .از اين رو اين نمونه ها حالت برداري داشته و نمي توانند اطالعاتي را
در خصوص وضعيت سنگ هاي پايين دست حوضه آبريز ارائه نمايند [.]1
به طور كلي معمولًا در اين قبيل مطالعات از روش هاي آماري و رياضي جهت جداسازي ناهنجاري ها از يكديگر و از مقادير زمينه
استفاده مي شود .گرچه اين روش ها هريك نقاط قوت و ضعف مربوط به خود را دارند ،اما در كل موقعيت فضايي نمونه ها و فرم هندسي
ناهنجاري را در نظر نمي گيرند .در سال هاي اخير با ورود و گسترش بكارگيري هندسة فركتال در علوم مختلف ،از اين روش در اكتشاف
معدن و تعيين شكل و نحوة گسترش كانسار و همچنين در زمين شناسي نيز به طور گسترده اي استفاده شده است .يكي از مزيت هاي
عمدة مدل هاي فركتالي نسبت به روش هاي آماري ،آن است كه موقعيت فضايي نمونه ها نيز در نظر گرفته مي شود [.]2[ ،]1
از سوي ديگر در انتخاب روشي معين از ميان روش هاي مختلف موجود جهت تعيين ناهنجاري ها ،بايد به اين نكته توجه نمود كه هيچ
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تضميني براي آنكه نتايج بدست آمده براي وضعيت زمين شناسي مورد
مطالعه معني دار هستند يا خير ،وجود ندارد .اين بدان معناست كه هيچ
يك از روش هاي موجود جهت تعيين و شناسايي ناهنجاري ها ،مستقل از
دانش زمين شناسي نبوده و جهت هر گونه تفسيري از نتايج بدست آمده،
بايستي آنها را با دانسته هاي زمين شناسي منطبق نمود.
 .1مدل «عيار  -مساحت» روش فركتال جهت جدايش ناهنجاري
هاي ژئوشيميايي
در استفاده از تمامي مدل سازي هاي فركتالي براي جدايش ناهنجاري ها از زمينه،
فرض كلي بر اين اساس استوار است كه توزيع كاني سازي و ناهنجاري ها
داراي بعد فركتالي متفاوتي نسبت به زمينه است .به همين دليل چنانچه
يك يا چند روند كاني سازي در منطقه وجود داشته باشد ،اين فرض در
بررسي بعد فركتال الگوي پراكندگي عناصر ،خود را نشان مي دهد [.]2[ ،]1
مدل عيار  -مساحت عالوه بر تعيين ناهنجاري هاي ژئوشيميايي ،در نمايش
ارتباط بين نتايج بدست آمده از ساير اطالعات زمين شناسي نيز كاربرد
دارد .همچنين مهمترين قابليت آن نيز كاربرد آسان مدل عيار  -مساحت،
به عنوان ابزاري قدرتمند ،در محاسبة كمي حدود آستانة ناهنجاري ها است.
اين حدود آستانه اي را مي توان با ساير داده هاي كمي نظير داده هاي آناليز
كل سنگ در صورت وجود مقايسه كرد [.]3
اساس اين مدل بر يكسري معادالت تجربي ساده استوار است .در اين روش،
در معادالت مدل تجربي چنين فرض مي شود كه ناحية ( ،A(ρمقادير
غلظتي  ρكوچكتر يا مساوي با يك حد آستانه اي از پيش تعيين شدة υ
را در خود احاطه كرده و از رابطة «قانون تواني» 1زير تبعيت مي نمايد
[:]4[ ،]3

نماي وابسته به نماي منحصر
مقدار ثابت و
كه در رابطة فوق
بفرد مينيمم است .بنابراين با فرض يك مدل فركتالي ،معادالت ( )3و ()5
برحسب
با معادالت ( )1و ( )2هم ارز هستند و با رسم نمودار
مقادير ثابت ها و نماها را مي توان از طريق شيب خط برازش شده
به دست آورد [ .]3خط راست برازش شده بر نقاط داده اي تجربي ،در نقطة
 ρ = υمطابق با مقدار حد آستانه اي ناحية ناهنجاري مي شكند (شيب آن
تغيير مي نمايد) و نقاط شكست خطوط نشان دهندة تغيير جامعه هستند
[.]5[ ،]2
 .2مدل «طيف توان  -مساحت» روش فركتال
يكي ديگر از روش هاي فركتالي كه در مورد اكتشافات ژئوشيميايي مورد
توجه واقع شده است ،روش فركتالي «طيف توان – مساحت» است .اين
روش يكي از روش هاي جديد و مبتني بر پاية رياضيات پيشرفته به شمار
مي آيد كه تلفيقي است از دو روش «فيلتر فركانس» و «عيار  -مساحت»
[ .]8[ ،]7دليل اين امر آن است كه روش فيلتر فركانس براي ارتباط بين
طيف توان ( S(fو فركانس در قسمتي از يك ميدان ،زماني مورد استفاده
قرار مي گيرد كه خاصيت يا فرض ايزوتروپي وجود داشته باشد .از اين
رو اين فيلتر براي فرآيندها و سيكل هاي ژئوشيميايي به خاطر طبيعت
ناهمسانگرد ،مخصوصًا براي قسمت هاي زمين شناسي و فرآيندهاي مربوطه
كه كاني سازي طي فرآيندهاي محلول هاي گرمابي صورت گرفته ،مناسب
نيست .بنابراين اطالعات ساختاري ناهمسانگردي در يك ميدان اغلب توسط
طيف توان دو بعدي نشان داده مي شود .اين ناهمسانگردي مي تواند با
استفاده از روش مناسب معرفي شود كه اساس آن روش آناليز توزيع طيف
توان است .در روش طيف توان  -مساحت ،مطالعة رفتار داده ها در يك
ميدان فركانسي متناظر با داده هاي ورودي انجام مي شود .در اين روش
منحني طيف توان  -مساحت براي جداسازي محدوده هاي ناهنجار بر
اساس خاصيت هم تشابهي در حوزة فركانس بكار مي رود و اين منحني
در حوزة فركانس بر حسب طيف توان ،محدوده ها را تفكيك مي كند
[ .]6به عبارت ديگر در اين روش ،با انتقال داده ها از حوزة مكان به حوزة
فركانس با استفاده از تبديالت دو بعدي فوريه ،جوامع فركانسي مربوط به
سيگنال ژئوشيميايي (داده هاي ژئوشيميايي) در يك تحليل بعد فركتالي از
هم تفكيك مي شوند .بدين منظور با محاسبة طيف توان فركانسي مربوط
به سيگنال بدست آمده و تحليل فركتالي رفتار آن ،فيلترهاي ديجيتالي
طراحي مي شود .سرانجام نيز با استفاده از اين فيلترها ،جوامع آنومالي
از مقادير زمينه جدا مي شوند [ .]7فيلترهاي فركتال در حوزة فوريه و
با استفاده از نمودار ( )Spectrum - Areaيا به اختصار ( )S-Aكه در
آن  Sمقدار طيف توان و  Aمساحت محصور آنها است ،تعريف مي شوند.
 ،در روي نقشة طيف توان با مقادير طيف
ارتباط بين مساحت
توان بزرگتر يا مساوي از يك حد آستانه اي  ،Sممكن است داراي ارتباطي
منطقي و قانونمند باشد [:]9[ ،]6

مساحت ناحية نمونه برداري شدة كل C ،و
كه در روابط باال
و  βنماهاي وابسته به نماهاي منحصر به فرد ماكزيمم
ثابت ها و
هستند .در نتيجه براي يك دامنه از مقادير  ρنزديك به مقدار ماكزيمم  ،از
رابطة ( )2معادلة زير حاصل مي شود [:]3[ ،]2

()6

()1
و بالعكس براي نواحي با مقادير غلظتي  ρكه بيش از حد آستانه اي از پيش
تعريف شده  υاست ،رابطه به صورت زير در مي آيد [:]4[ ،]3
()2
نشان دهندة نماهاي مشخصه هستند.
در معادالت ( )1و (،)2
بنابراين براي يك دامنه از تغييرات مقادير  ρكه نزديك به مقادير مينيمم
آن است ،رابطة قانون تواني چند فركتالي پيش بيني شده به صورت زير
خواهد بود [:]3[ ،]2
()3
()4

()5
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براي مقادير مختلف  Sمي توان مقادير
و توسط نمودار
را تخمين زد كه بر همين اساس نيز اين فيلتر فركتالي طراحي شده است،
از اين رو چنگ و همكاران ( )1999اين روش را ( )S-Aنامگذاري كردند.
بنابراين هر فيلتر نشانگر مناطقي است كه در آن مقادير مساوي يا مشابه

از لحاظ طيف توان است .همچنين تبديل سيگنال ها از حوزة فركانس به
حوزة فضايي ،با استفاده از تبديل فورية دو بعدي معكوس صورت مي گيرد
و به اين ترتيب مناطق آنومالي و زمينه از يكديگر تفكيك مي شوند [.]6
بنابراين و به طور كلي اين فيلتر مي تواند براي تشخيص ناهنجاري ها از
زمينه و همچنين شناسايي ساير الگوهاي معني دار در نقشة اصلي توزيع
ژئوشيميايي عناصر مورد استفاده قرار گيرد [.]9
بدين منظور از آنجا كه سيگنال هاي دو بعدي در يك حوزة خاص (زمان،
مكان و  )...مي توانند توسط تبديالت فوريه به حوزة فركانسي انتقال داده
شوند ،ابتدا داده هاي ورودي (نتايج آناليز عناصر) كه در ميدان 2فضا (مكان)
هستند ،با استفاده از تبديالت فورية دو بعدي ،به ميدان فركانس منتقل مي
شوند [ ]6و [ .]8اين بيان بدين معني است كه تغييرات عيار براي تمامي
موقعيت هاي مكاني نقشه ورودي (داده هاي خام تصوير شده) با استفاده
از اين تبديل ،به جنس فركانس (نوسانات در گسترة زمان /مكان) تبديل
مي شوند .از اين رو در اين روش ابتدا بايد داده هاي ورودي را با استفاده از
روش تخمين شبكه اي به صورت نقشه استخراج نمود تا بتوان در دو بعد
 xو  yبر روي آن تبديالت فورية دو بعدي را بكار برد .در اين حالت پس از
استفاده از تبديل فورية دو بعدي ،در همان ابعاد ماتريس ورودي ،ماتريس
جديدي خواهيم داشت كه محتوي مقادير فركانس هاي مختلف مربوط به
مقادير عيار متناظر است [.]9[ ،]7
مرحلة بعد در روش طيف توان ،محاسبة تابع دو بعدي طيف توان فركانس
است كه بايستي براي ماتريس خروجي حاصل از تبديل فوريه دو بعدي
اعمال شود .براي محاسبة اين تابع ،روش هاي مختلفي وجود دارد كه اكثر
آنها به جواب يكساني منتهي مي شود .محاسبة اين تابع با استفاده از روش
استاندارد و پاية محاسبة طيف توان فركانسي بر اساس رابطة زير انجام
مي گيرد [:]7[ ،]6
()7
برابر عدد موج براي محور  xها و  yها ،برابر
در رابطة ()7
قسمت حقيقي تبديل فورية دو بعدي و  Fiبرابر قسمت موهومي تبديل
فورية دو بعدي است.
پس از محاسبة طيف توان به روش فوق ،كار اصلي تفسير فركتالي آغاز مي شود.
در اين حال ،نقشة متناظر با مقادير ماتريس طيف توان رسم شده و سپس
تغييرات مقادير طيف توان به گروه هايي تقسيم بندي مي شود و براي گروه
هاي (سطوح) مزبور ،مقادير مساحت تجمعي محاسبه مي شود [.]7[ ،]3
بدين منظور ابتدا طيف توان با اجزايش تفكيك شده و سپس هر كدام كه
داراي خصوصيات مقياسي يكسان يا مشابهي مي باشند ،در يك گروه قرار
مي گيرند [.]6
 .3مطالعة موردي  :برگه  1:50000سه چاهون
برگه سه چاهون يکی از چهار برگه  1:50000موجود در برگه 100000:1
اسفوردي است که در استان يزد و در فاصلة  130كيلومتري شرق شهرستان
يزد قرار دارد .اين منطقه با وسعتي در حدود  625كيلومتر مربع در طول
هاي جغرافيايي ´´ 55° 30´00تا ´´ 55° 45´00و عرض هاي جغرافيايي
´´ 31° 45´00تا ´´ 32° 00´00قرار گرفته است و بخشي از نقشه
 1:250000راور را در بر ميگيرد [.]11[ ،]10

شكل  : 1موقعيت جغرافيايي منطقة مورد مطالعه
 .1-4سنگ شناسي منطقة مورد مطالعه
از نظر جنس و سن سنگ هاي موجود بيرون زده در برگة سه چاهون
عبارتند از:
سري هم ارز مراد با سنگ هايي از نوع ماسه سنگ ،شيل سيلتي و عدسي
هاي آهك سياه رنگ به سن پركامبرين ،سري رحمت آباد با سنگ هايي
از نوع ماسه سنگ هاي ارغواني و شيل به سن پركامبرين ،سازند باروت با
سنگ هايي از نوع ماسه سنگ ،شيل سيلتي قرمز و بنفش با ميان اليه هايي
از دولوميت تا آهك به سن اينفراكامبرين ،سازند زاگون  -اللون با
سنگ هايي از نوع ماسه سنگ هاي قرمز تا بنفش و شيل هاي سيلتي
به سن اينفراكامبرين ،سازند ميال با سنگ هايي از نوع آهك ،دولوميت،
سيلت سنگ و ماسه سنگ هاي ارغواني و سبز داراي فسيل هاي تريلوبيت،
هيوليتيد و استروماتوليت به سن كامبرين مياني  -بااليي ،سنگ هاي مربوط
به كرتاسه پاييني با جنس كنگلومرا ،مارن هاي خاكستري تا متمايل به
سبز و آهك ،سنگ هاي مربوط به كرتاسه بااليي با جنس كنگلومرا و آهك،
سنگ هاي مربوط به پالئوسن با جنس كنگلومرا و ماسه سنگ ،سنگ
هاي مربوط به نئوژن با جنس كنگلومرا و مارن با عدسي هايي از ژيپس،
سنگ هاي مربوط به كواترنر شامل رسوبات آبرفتي عهد حاضر ،سنگ هاي
دگرگوني سري ميشدوان شامل سنگ هاي ميكاشيست ،گنيس ها ،كالك
شيست ها ،مرمرها و دولوميت هاي دگرگون شده داراي فسيل هاي دو
كفه اي به سن دونين بااليي و در نهايت سنگ هاي نفوذي شامل سينيت،
ديوريت و گابرو  -ديوريتيك گابرو به سن پركامبرين و گرانيت ناريگان
و گرانيت چشمه فيروزي به سن اينفراكامبرين و گرانيت زريگان به سن
اينفراكامبرين  -كامبرين [.]10
شكل  1موقعيت جغرافيايي و شكل  2نقشة زمين شناسي منطقة مورد
مطالعه را نمايش مي دهد .براي اين مطالعه  223نمونه از رسوبات آبراهه اي
جمع آوري شد و اين نمونه ها براي  19عنصر و  8اكسيد توسط روش ICP
مورد آناليز قرار گرفت [ .]11سپس براي  11عنصر و  8تركيب اكسيدي
توسط روش هاي آمار كالسيك و مدل عيار  -مساحت روش فركتال ،حد
آستانه و ناهنجاري ها مشخص شد.
 .2-4تحليل اولية آماري
در اين تحليل آماري از داده هاي درون يابي شدة عناصر و اكسيدهاي مورد
مطالعه با استفاده از روش تخمين شبكه اي ،استفاده شد .از آنجايي كه روش
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آمار كالسيك محاسبة ميانه به عالوه مقاديري از انحراف معيار ( ) به توزيع
غير نرمال داده ها حساس است ،به همين دليل براي استفاده از اين روش،
با توجه به اينكه داده هاي ژئوشيميايي ناحيه اي معمولًا توزيعي غير نرمال
دارند ،ابتدا بايد توزيع داده ها به توزيع نرمال تبديل شود .بدين منظور
ابتدا داده هاي خارج از رديف توسط روش دورفل جايگزين شده و سپس با
استفاده از تبديل لگاريتمي ،توزيع غير نرمال داده ها به توزيع نرمال تبديل
شد .پس از تصحيح داده ها ،مقادير  ،و براي داده هاي نرمال شده بدست
آمد كه معرف حد آستانه اي ،تا معرف ناهنجاري ممكن و تا معرف
ناهنجاري احتمالي بوده و مقادير باالتر از نيز به عنوان ناهنجاري قطعي
معرفي شدند .در اين روابط معرف مقدار انحراف از معيار و معرف مقدار
ميانه داده هاي مربوط به هر عنصر است [.]12
 .3-4تعيين كردن حد آستانه توسط مدل عيار  -مساحت روش
فركتال
در اين مطالعه به منظور تخمين حد آستانه اي ناهنجاري هاي ژئوشيميايي
با استفاده از روش عيار  -مساحت ،ابتدا داده هاي درون يابي شده به وسيلة
تكنيك تخمين شبكه اي ،با بهره گيري از نرم افزار  Excelكالسه بندي شده
و نمودار تمام لگاريتمي عيار  -مساحت براي عناصر مختلف ترسيم شد.

به طور كلي در يك سري از داده هاي ژئوشيميايي ،حداقل با دو گروه دادة
فركتالي متصل به هم مواجه هستيم كه يك گروه معرف زمينه و گروه ديگر
معرف آنومالي است .در اينجا براي جدايش جامعة آنومالي سعي مي شود
غلظتي بحراني كه در محدودة آن بعد فركتالي تغيير مي كند به عنوان حد
آستانه اي معرفي شود .بنابراين در اين روش از توزيع فراواني عناصر و شكل
هندسي آنومالي به طور همزمان براي تشخيص حد آستانه اي و جدايش
جامعة آنومالي و مقدار زمينه استفاده مي شود [.]12
بدين شكل با توجه به موارد مطرح شده در باال ،بر اساس نمودارهاي رسم
شده جوامع مختلف از هم جدا شدند .حد آستانه اي مربوط به جوامع
ناهنجار عناصر و اكسيدهاي مختلف كه از طريق روش فركتال و آمار
كالسيك به دست آمده است ،در جداول  1و  2آورده شده است كه از اين
طريق مي توان مقايسه اي بين روش هاي كالسيك و فركتالي به عمل آورد.
در اين جداول  Fractal C-Aمعرف حد آستانه اي بدست آمده از طريق
روش فركتالي عيار  -مساحت و  ،معرف حد آستانه اي بدست آمده از روش
آمار كالسيك است.
اگر سطح ژئوشيميايي مورد مطالعه فركتال باشد ،يك رابطة خطي مستقيم
منفرد يا مونوفركتال ظاهر مي شود .در حالي كه براي سطوح «مولتي

جدول  : 1مقادير حد آستانه اي مربوط به داده هاي خام اكسيدهاي
مختلف با استفاده از روش فركتال و آمار كالسيك

جدول  : 2مقادير حد آستانه اي مربوط به داده هاي خام عناصر مختلف
با استفاده از روش فركتال و آمار كالسيك
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فركتالي» مقادير داده روي چندين خط مستقيم خواهد افتاد .در توزيع هاي
فركتالي ،جوامع مختلف داده در نمودار تمام لگاريتمي به جاي قرار گيري
در يك راستا به صورت منحني يا طيف مولتي فركتال ديده مي شوند .اين
امر به اين دليل است كه ناهنجاري هاي ژئوشيميايي و زمينه به طور معمول
از توزيع هاي نمايي مختلفي تبعيت مي كنند و لذا باعث ايجاد نمودهاي
مولتي فركتالي مي شوند [.]4
با عيارهاي
چنانچه در نمودار زير مالحظه مي شود ،عيار مساحتي
بزرگتر از يك رابطة نمائي را نشان مي دهد .بدين معني كه با افزايش
عيار ،مساحت كم مي شود كه اين نشانگر كاهش مساحت از سمت زمينه
به سمت مناطق ناهنجار مي باشد .شكست هاي بين خطوط مستقيم روي
اين نمودارها و مقادير متناظرشان ،به عنوان عيار حد براي جدايش مقادير
ژئوشيميايي به اجزاي مختلفي ،كه ارائه كنندة فاكتورهاي مؤثر مختلفي
نظير تفكيك ليتولوژيكي و فرآيندهاي ژئوشيميايي (مانند كاني سازي و
هوازدگي سطحي) مي باشند ،استفاده مي شوند [ .]9الزم به ذكر است كه به
طور كلي در اين نمودارها ،شكست اول معرف جدايش جوامع زمينة محلي
و زمينة ناحيه اي و شكست دوم معرف حد آستانه اي و شكست سوم نيز
معرف آنومالي است [.]2

شكل  : 3نمودار تمام لگاريتمي عيار  -مساحت براي عنصر واناديوم
 .5نتيجه گيري
با توجه به مقايسة روش ها و تطبيق آنها با نقشه هاي زمين شناسي و از
آنجايي كه تفسير و پردازش داده ها در روش آمار كالسيك تنها بر اساس
مقادير غلظت و عيار داده هاي برداشت شده صورت مي گيرد ،احتمال
مي رود كه بعضي از محدوده هاي معرفي شده توسط اين روش به عنوان
ناهنجاري كاذب باشند.
روش هاي فركتالي به لحاظ در نظر گرفتن موقعيت فضايي داده ها مي
توانند نتايج بهتري را ،مخصوصًا براي كانسارهاي پراكنده اي كه توزيع و
پراكندگي آنها پيچيده است ،ارائه دهند و اين روش ها با وجود تغييرات
معنا دار در زمينه قادر خواهند بود تا مؤلفه هاي كاني سازي را به خوبي
نمايان سازند .در بين اين روش ها ،مدل عيار – مساحت براي جداسازي و
تعيين آنومالي هاي ژئوشيميايي مي تواند به عنوان يكي از بهترين مدل ها
با كاربردي آسان شناخته شده و مورد استفاده قرار گيرد.
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اکتشافی» ،دانشگاه تهران ،تهران ،چاپ دوم.

مهدی نحوی -مدیر عامل شرکت کیمیاگران

مقدمه:
درگذشته اطالعات وآمارپس از ثبت در دبيرخانه ،درپرونده معدن بايگاني مي گرديد و متقاضي جهت بازيابي و مشاهده آمار و اطالعات
ثبت شده بايد به بايگاني مراجعه و پرونده مورد نظر مراجعه مي گردد و اطالعات را رويت مي نمود،كه اين كار خطا و اتالف وقت زيادي
درپي داشت .ولي با استفاده از فرمول نویسی ساده و دقیق و همچنین استفاده کردن از نرم افزار می توان تمام اطالعات مربوط به معادن
را در هر لحظه محاسبه ودر اختیار داشت.
در اين مقاله سعي شده است تا با تحقیق در مورد چگونگی محاسبه حقوق دولتی معادن و همچنین دیرکرد پرداخت آنها فرمولی تهيه
کرده تا هم دقت محاسبات باالتر رفته و هم وقت کمتری صرف شود.
برای این کار ابتدا تمام پارامترهائی که برای این کار نياز بود جمع آوری وپس از فرموله کردن به صورت نرم افزاری در آورده شده تا
بازيابی مورد نيازحاصل شود.
در اولين مرحله باید اطالعات اوليه مربوط به بارگیری مواد معدنی توسط بهره بردار هر معدن به سازمان اعالم و در دبيرخانه ثبت شود.
سپس اين آمار به كارشناس مربوط به آن معدن بايد ارجاع شود تا آن كارشناس پس از بررسي ها و بازديدهاي الزم ميزان بارگيري را
براساس نوع و درجه مواد معدني مشخص نمايد و به يك مسئول ثبت در برنامه اعالم نمايد تا آن مسئول در برنامه آمار را براساس نوع،
ميزان و قيمت ماده معدني ثبت نمايد.
همچنين پرداختي ها نيز پس از ثبت در دبيرخانه توسط بهره بردار ،به مسئول ثبت ارجاع شده تا براساس شماره ،تاریخ و مبلغ پرداختی
دربرنامه درج شود.
البته قبل از انجام این کارها باید فایل خود معدن با اطالعات مربوط به آن در برنامه ایجاد شده باشد تا با وارد نمودن آمار و پرداختیهای
مربوطه ،در فایل خود معدن مربوطه ذخیره گردد.
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وقتی که آمار بارگیری به ترتیبی که گفته شد در برنامه درج گردد ،زمانی
که نیاز به محاسبه حقوق دولتی باشد ،در برنامه صفحه مربوطه را باز نموده
و تاریخ ابتدا و انتهای محاسبه حقوق دولتی و همچنین مهلت پرداخت
مربوط به معدن مورد نظر را وارد کرده ومحاسبات مربوطه به شرح ذیل
انجام می گیرد و مبالغ آن در نامه قابل چاپ درج می گردد:
نحوه محاسبه حقوق دولتی:
 -1مقدار کل بارگیری بین دو تاریخ ابتدا و انتها بر اساس نوع ماده معدنی
از فایل معدن مربوطه بازیابی می شود ودر مبلغ قیمت پایه آن ضرب می گردد و
در جدولی نمایش داده می شود.
سپس این مبلغ جهت محاسبه سهم منابع طبیعی در ضریب  %3ضرب می گردد
و در همان نامه و در سطر بعد قرار می گیرد.
 -2اگر میزان کل بارگیری بین دو تاریخ ابتدا و انتها بیشتر از مقدار ظرفیت
استخراج سالیانه معدن مذکور باشد ،محاسبات بر اساس میزان بارگیری
واقعی و طبق فرمول فوق انجام می گیرد.
 -3اگر میزان بارگیری کمتر از ظرفیت استخراج سالیانه باشد آنگاه ،با توجه
به فرمول برنامه شناسائی می کند که آیا این مقدار از  %75ظرفیت استخراج
سالیانه بیشتر است یا کمتر ،اگر بین  %75تا  %100ظرفیت استخراج سالیانه
باشد و ما بخواهیم به معدن مورد نظر تخفیف دهیم مقدار استخراج واقعی
محاسبه می گردد ولی اگر با همین مقدار استخراج نخواهیم تخفیف دهیم
محاسبه بر اساس ظرفیت استخراج سالیانه محاسبه می گردد.
حال اگر این میزان کمتر از  %75ظرفیت استخراج سالیانه باشد ،برنامه
طوری فرموله شده است که سقف  %75ظرفیت استخراج سالیانه را محاسبه
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می کند.
ما به معادنی که در مناطق محروم می باشند نیز می توانیم  %10تخفیف
محرومیت بدهیم که در برنامه تعبیه شده است.
محاسبه دیرکرد معادن:
پس از آنكه نامه های حقوق دولتی را بر اساس دوره های مختلف محاسبه و
در برنامه و در فایل معدن مر بوطه ذخیره گرديد ،اگر بدهی تا مهلت مقرر
پرداخت نگردد مشمول دیرکرد می شودکه باید براساس پرداختی های
واریزی توسط بهره بردار مربوطه ،میزان دیرکرد مربوط به معدن محاسبه
و در فایل مربوطه ذخیره گردد که طریقه محاسبه آن به شرح ذیل
می باشد:
 -1اولین مبلغ حقوق دولتی را در نظر گرفته و از تاریخ مهلت پرداخت آن
تا اولین پرداختی دیرکرد را محاسبه می کنیم ،سپس تا پرداختی بعدی این
کار را انجام می دهیم و مبالغ آنها را با هم جمع کرده و به عنوان بدهی
دیرکرد پس از ذخیره در فایل معدن در نامه حقوق دولتی قابل چاپ قرار
میگردد.
این عمل محاسبه تا زمانی انجام می شود که کل بدهی معدن مربوطه صفر
گردد و پس از آن دیگر بدهی جهت دیرکرد برای معدن در نظر گرفته
نمی شود.
 -2طریقه محاسبه دیرکرد بدین صورت می باشد که تا ماه ششم به ازای
هر ماه یک در صد از بدهی ،از ماه ششم تا ماه دوازدهم به ازای هر ماه دو
درصد از بدهی و از ماه دوازدهم به بعد به ازای هر ماه سه درصد از بدهی به
عنوان دیرکرد محاسبه می گردد.

تمام این محاسبات به صورت فرموله می باشد که در برنامه قرار گرفته است
و بر اساس نامه های حقوق دولتی ومبالغ پرداختی کل مبلغ دیرکرد را تا
تاریخ انتهای آخرین نامه حقوق دولتی محاسبه نموده و قابل رویت برای
ما می باشد.
نتیجه گیری:
تمام این محاسبات را می توان به صورت دستی انجام داد ولی استفاده از
برنامه هم دقت کار ما را باالتر برده وهم سرعت انجام کار را ،و همچنین به
خاطر در دسترس بودن به موقع اطالعات در هر زمان مورد نیاز ،استفاده
از برنامه مقرون به صرفه می باشد .به همین علت تمام این محاسبات و
اطالعات را فرموله و در برنامه قرار داده شد.
از محسنات اين برنامه فقط محاسبه مربوط به حقوق دولتی نیست ،بلكه
خود اين برنامه تمام آمارعملكرد و پرداختيهاي معادن را درتاريخ هاي معین
ثبت شده بازيابي مي كند وپس ازجمع بندي براساس نوع ،درجه و ميزان
بارگيري اطالعات را به روز به معرض ديد كارشناسان قرار مي دهد.
مزاياي اين برنامه:
 .1سهولت در بازيابي و مشاهده آمار و اطالعات معادن و سرعت بخشيدن
در اين عمل
 .2بازيابي كل اطالعات معادن به روز
 .3سرعت و دقت در عمليات محاسبه حقوق دولتي معادن و ديركرد آنها
 .4مشاهده كليه آمار معادن در هر لحظه وتوسط هر كارشناس در سيستم
كامپيوتري مربوط به خود

 .5كاهش خطاي كارشناس جهت انجام كليه امور مربوط به معادن
 .6دسترسي رئيس سازمان به كليه اطالعات آماري معادن(اطالعات هر
معدن اعم ازپرداختيها ،بارگيري ،بارنامه هاي صادره ،ميزان بدهي كل ،نامه
هاي حقوق دولتي و ديركرد آنها و اطالعات مربوط به كل معادن) به روز.
شرحی بر صفحات برنامه:
برنامه از چهار منوي اصلي به قرار زير تشكيل شده است:
 -1پوشه ها  -2مشاهده  -3راهنما  -4خروج
منوي اول يا منوي پوشه ها مخصوص ثبت آمار معادن مي باشد و از
شش  tabداخلي ( -1محاسبه حقوق دولتي -2-مشاهده ديركرد-3-ثبت
آمار عملكرد -4-ثبت پرداختي ها -5-مشخصات بارنامه هاي صادره-6-
سازماندهي مجدد نامه هاي حقوق دولتي) تشكيل يافته است.
منوي دوم يا منوي مشاهده از سه  tabداخلي ( -1افزودن معدن جديد-2،
جستجوي معادن -3،آماركلي معادن) تشكيل يافته است.
از منوي پوشه ها فقط يك يا دو كاربر خاص جهت دسترسي به اطالعات
مي توانند استفاده كنند ولي از منوي مشاهده تمام كارشناسان با مشخصه
و رمز عبور خاص خود مي توانند استفاده كنند.
منوي سوم (راهنما) ازدو  tabداخلي درباره ما و راهنماي برنامه تشكيل
يافته است.
منوي چهارم نيز فقط مخصوص خروج از برنامه مي باشد.
پوشه ها:
محاسبه حقوق دولتي:
با كليك بر روي اين گزينه صفحه اي باز مي شود كه از كابر نام معدن،
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تاريخ محاسبه حقوق دولتي(ابتداوانتها) ،مهلت پرداخت و ميزان تخفيف
هاي مورد نظر را مي گيرد و با كليك بر روي كليد مشاهده نامه حقوق
دولتي تمامي محاسبات مربوط به حقوق دولتي و ديركرد انجام داده ونامه
قابل چاپ را به كاربر نشان مي دهد تا كاربر با كليك بر روي دكمه چاپ
نامه راچاپ نمايد ودرعين حال نامه در پرونده معدن ذخيره مي گردد تا در
آينده بتوان آن را مجددًا مشاهده وچاپ كرد.
مشاهده ديركرد:
پس از كليك بر روي اين  tabصفحه اي باز مي شود كه با مشخص نمودن
نام معدن محاسبات مربوط به ديركرد معدن مذكور را نمايش مي دهد.
ثبت آمارعملكرد:
با كليك بر روي اين  tabصفحه اي باز مي شود كه خود از دو  tabفرعي
تشكيل يافته است:
الف)ثبت آمار عملكرد
ب)مشاهده آمار عملكرد
در قسمت ثبت آمار عملكرد با مشخص كردن نام معدن و با وارد نمودن
تاريخ هاي مربوط به زمان بارگيري و نوع و مبلغ هر تن ماده حمل شده
مربوطه و پس از كليك بر روي دكمه ثبت ،اطالعات در فايل مربوط به
همان معدن ذخيره مي گرددكه از  tabقسمت (ب) يعني مشاهده آمار
عملكرد و وارد نمودن نام معدن مي توانيم تمامي آمارهاي معدن مذكور را
مشاهده نمائيم.
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ثبت پرداختي ها:
با كليك بر روي اين  tabصفحه اي باز مي شود كه خود از دو  tabفرعي
تشكيل يافته است:
الف)ثبت پرداختي ها
ب)مشاهده پرداختي ها
در قسمت ثبت پرداختي ها با مشخص كردن نام معدن ،پرداختي هاي
هر معدن را با مشخصه تاريخ فيش يا چك ،شماره آن و مبلغ پرداختي
وهمچنين نوع پرداختي (چك ،نقدي ،چك با دستور تقسيط) و با كليك بر
روي دكمه ثبت ،اطالعات در فايل مربوط به همان معدن ذخيره مي گردد و
براي مشاهده پرداختي هاي هر معدن مي توانيم از  tabقسمت (ب) يعني
مشاهده پرداختي ها استفاده نمائيم.
مشخصات بارنامه هاي صادره:
با كليك برروي اين  tabصفحه اي باز مي شود كه خود از دو  tabفرعي
تشكيل يافته است:
الف)ثبت شماره بارنامه ها
ب)مشاهده بارنامه هاي صادره
در قسمت ثبت شماره بارنامه ها با مشخص كردن نام معدن و تعيين
مشخصات بارنامه هایي كه جهت خروج ماده معدني ازمعدن صادر مي گردد،
مي توان آن را درفايل معدن مذكور ذخيره وهمزمان برگه هاي بارنامه هاي
مورد نظر را جهت تحويل به بهره بردار چاپ نمود .براي مشاهده كل بارنامه

هاي صادره ،مي توانيم از  tabقسمت (ب) يعني مشاهده بارنامه هاي صادره
استفاده نمائيم.
تغییراطالعات معادن:
اگر پس از انجام عمليات ثبت در قسمت پرداختي ها وآمار عملكرد و پس از
محاسبه حقوق دولتي معدن ،درخواست تغيير در آمار را داشتيم روي tab
سازماندهي مجدد نامه هاي حقوق دولتي كليك مي كنيم وپس از انتخاب
منوي تغييرات مربوطه ،تغييرات مورد نظر را اعمال وسپس برروي دكمه
تغییر اطالعات معادن كليك مي كنيم تا تمام نامه هاي صادره و همچنين
محاسبات مربوط به ديركرد ،اصالح و مجددًا ذخيره گردد.
افزودن معادن جديد:
با كليك برروي اين  tabصفحه اي باز مي شود كه مشخصات كلي هر معدن
اعم از :نام معدن ،نام بهره بردار ،شماره پرونده بايگاني ،شماره پروانه بهره
برداري ،تاريخ شروع بهره برداري ،مدت اعتبار پروانه ،نشاني معدن ،ظرفيت
استخراج ساليانه ،وضعيت معدن(متروكه يا فعال) ،نوع ماده معدني ،روش
استخراج ،نشاني بهره بردار ،شماره تماس بهره بردار ،كارشناس مربوطه،
مسئول فني معدن ،قيمت پايه حقوق دولتي وميزان بدهي معدن را تا تاريخ
ثبت بايد كاربر واردكند و پس از كليك بر روي دكمه ثبت اطالعات ،يك
معدن جديد به ليست معادن افزوده مي گردد.
جستجوي معادن:
با كليك بر روي اين  tabصفحه اي باز مي شود كه يك جعبه جستجو

بر اساس تمام پارامترهاي مشخصات معدن ذخيره شده وجود دارد كه با
انتخاب مشخصه مورد نظر و وارد كردن مشخصه در جعبه جستجو ،جستجو
را بر اساس آن مشخصه انجام مي دهيم و كليه معادني كه با اين مشخصه
ذخيره گرديده اند نمايان مي شوند.
سپس با دوبار كليك بر روي معدن مورد نظر صفحه اي باز مي شود كه
درباالي آن مشخصات كلي معدن مورد نظر وجود دارد و دكمه هایي در
پائين موجود مي باشد كه مربوط به مشاهده نامه هاي حقوق دولتي ،ديركرد،
بارنامه هاي صادره ،پرداختي ها وآمار بارگيري معدن مذكور مي باشد كه با
كليك بر روي آنها مي توان مشاهدات مربوطه را انجام داد.
آمار كلي معادن:
با كليك بر روي اين  tabصفحه اي باز مي شود كه خود از دو  tabفرعي
تشكيل يافته است:
الف) آمار بارگيري
ب) آمار مالي
در قسمت آمار بارگيري ،ميزان كل بارگيري مواد معدني ازكليه معادن ،بر
اساس نوع ماده معدني به طور اتوماتيك از فايل مربوط به هر معدن بازيابي
و پس از محاسبه قابل رويت مي باشد.
در قسمت آمار مالي ميزان بدهي ،پرداختي ها و باقيمانده بدهي هر معدن
مشخص مي باشد ودركل ميزان بدهي ها و پرداختي هاي معادن و كل
بستانكاري سازمان از كليه معادن ،نمايش داده مي شود.
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E-mail: omid_sst@yahoo.com

رفتار ويسکوپالستيک سنگها نقش مهمي در کارهاي تونل سازي ايفا مي کند .بخصوص براي تونل هاي عميق که
در درون سنگهاي نرم از قبيل رس ،شيل ،ماسه سنگ و ...حفر مي شوند که تحت تاثير تنش هاي اوليه باال قرار مي گيرد
و در اين مواقع شرايط فشارندگي بوجود مي آيد ،پديده فشارندگي به مراه پديده آماس و پديده خزش سنگ جزء
رفتارهاي تابع -زمان 1سنگ بشمار مي آيند ،با اين تفاوت که دو پديده اول بيشتر تحت تاثير ساختارهاي مينرالي
سنگ مي باشند در حالي که پديده خزش تنها وابسته به زمان مي باشد البته تحت تاثير تنش هاي ثابت .در اين
تحقيق مکانيزم فشارندگي و همچنين معيار فشارندگي زمين بحث مي شود .يک مدل رئولوژيکي که رفتار خزشي
سنگ در حالت ويسکواالستيک (خزش مقدماتي) و ويسکوپالستيک (خزش ثانويه) و همچنين تاثير خزش مرحله
سوم تحت شرايط کرنش هاي تجمعي 2ويسکوپالستيک بررسي مي شود .نحوه تصحيح اثر سابقه کرنش در منحني
تنش-کرنش کلي و همچنين خزش ويسکو االستيک واقعي و ويسکو پالستيک واقعي بيان مي شود .در نهايت
سيستم هاي نگهداري در زمين هاي فشارنده بحث و بررسي مي شود.
کلمات کليدي :ويسکو پالستيک ،فشارندگي ،مدل رئولوژيکي ،خزش ،االستو-ويسکو-پالستيک

مقدمه
توزيع دوباره تنش که در نتيجه حفر تونل در يک توده سنگ بوجود مي آيد باعث مي شود که تنش هاي انحرافي در اطراف فضاي
حفاري بوجود آيد .زماني که رفتار توده سنگ وابسته به زمان شود اين تنش ها منجر به کرنش هاي انحرافي تابع زمان مي شوند
که در انسداد تونل در کوتاه مدت يا طوالني مدت موثر مي باشند .در اينجا منظور از کوتاه مدت يا بلند مدت اشاره به شرايطي دارد
که پيشرفت انسداد در هنگام حفاري باشد يا بعد از حفاري در حالي که نگهداري دائمي نصب شده است .در اعماق زياد که توده
سنگ تحت تاثير تنش هاي برجاي بزرگ قرار دارد ،توزيع دوباره تنش منجر به شرايط فشارندگي مي شود .در اين شرايط کرنش هاي
خزشي غير قابل برگشت گسترش مي يابند ،ابتدا با يک نرخ ثابت و در نهايت با يک نرخ صعودي افزايش مي يابند ]1[.
اين نوع از رفتار معموال مخصوص سنگهاي نرم و هوازده مي باشد و همچنين براي سنگهاي سخت در اعماق زياد مشاهده شده
است .پديده فشارندگي به صورت همگرايي بزرگ وابسته به زمان در طي حفاري تونل خود را نشان مي دهد .مواد تشکيل دهنده
زمين هاي نرم عمدتا مصالح خميري غني از رس نسبتا ضعيف با درصد اشباع باال ،سنگهاي ميکادار تجزيه شده و شيل هاي
نرم مي باشد .در اين تحقيق يک مدل رئولوژيکي االستو-ويسکو-پالستيک بحث مي شود که سه جزء خزش سنگ را در بر مي
گيرد،کاليبراسيون پارامترهاي آن با مراجعه به نتايج آزمايشگاهي خزش بر روي نمونه هاي سنگ بکر بيان مي شود.
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-1پديده فشارندگي
-1-1تعريف فشارندگي و بررسي رفتار آن در زمين
پديده فشارندگي به صورت همگرائي وابسته به زمان در طي حفاري تونل
خود را نشان مي دهد .در واقع فشارندگي به دليل ايجاد خزش بوجود مي آيد
که ناشي از فراتر رفتن تنش برشي از مقاومت برشي مي باشد .اين تغيير
شکلها ممکن است در طي حفاري تونل و يا در طي دوره طوالني ادامه
يابند .در زمين هاي فشارنده 3مواد بالفاصله پس از حفاري در مجاورت با
هوا با فشار به داخل بخش حفاري شده حرکت مي کنند .به طور کلي در
اين حالت توده سنگ به شکل خميري به داخل تونل فشار مي آورد و اين
پديده وابسته به زمان است .نرخ فشارندگي به ميزان تنش بستگي دارد که
در عمق کم در توده سنگهاي ضعيف مانند شيل ،رس و ...اتفاق مي افتد اما
در توده سنگهاي سخت با روباره زياد ممکن است دچار ريزش ،ترکيدن و
انفجار خودبه خودي سنگ مي شوند .فشارندگي مي تواند در سنگ و خاک
اتفاق افتد و آنقدر ادامه پيدا کند که ترکيب ويژه اي از تنش هاي القائي
و خواص مصالح سنگي به بعضي از نواحي تونل تا حدي فشار وارد کند که
خزش آغاز گردد .ميزان همگرائي تونل در ارتباط با فشارندگي است ،نرخ
تغيير شکل و گسترش ناحيه تسليم در اطراف تونل به شرايط زمين شناسي،
نسبت تنش هاي برجا به مقاومت توده سنگ و خواص توده سنگ بستگي
دارد ]2[.شکل(1و.)2
 -2-1مکانيزم فشارندگي
فشارندگي يا فشار االستو-پالستيک (که در اروپا به آن فشار ذاتي کوه
مي گويند) تحت تاثير شکست توده سنگ ضعيف در اطراف تونل در اثر
فشار روباره زياد يا تنش هاي تکتونيکي ايجاد مي شود.
زون تحت فشار توده سنگ زماني که تنش مماسي فراتر از  ucsتوده سنگ
رود دچار شکست مي شود ،فرآيند شکست سپس به تدريج از اطراف تونل
به مناطق عميق تر درون توده سنگ نگهداري نشده نفوذ مي کند .زون توده
سنگ شکسته شده «زون شکست» ناميده مي شود .با رشد ترک ها و درزه

شکل1

شکاف ها حجم کلي سنگ افزايش مي يابد (پديده .)dilationترزاقي()1946
بيان مي کند که فشار نگهداري براي سنگهاي فشارنده با روباره زياد ،بسيار
باال مي باشد و مستقيما با عرض تونل متناسب است]2[.
 -2معياري براي شرايط فشارندگي زمين
با توجه به تئوري مور معيار فشارندگي برابر است با:
()1-2
که:

= ماکزيمم تنش مماسي در جبهه کار حفاري و
= ucsتوده سنگ
مي باشد .از آنجا که توده سنگ انيزوتروپ است بخاطر درزه ها ،تنش اصلي
و همچنين تنش انحرافي توده سنگ را مطابق رابطه زير
متوسط
افزايش مي دهد:
()2-2

که  Aپارامتر توده سنگ مي باشد.معيار فشارندگي مطابق با با معادله اصالح
):
شده مور مطابق زير مي باشد(
()3-2
مقاومت فشاري توده سنگ در حالت دو محوره است.
نمي تواند درجه
در ضمن بايد توجه شود که نسبت
فشارندگي را بطور واقعي معلوم کند در شرايط توده سنگ سخت با درزه
هاي زبر و  Aبزرگتر ،ممکن است فشارندگي ايجاد نشود هر چندکه رابطه

شکل2

شکل هاي (1و )2پديده فشارندگي و آماس در سنگهاي اطراف حفاري را نشان مي دهد،مشاهده مي کنيد که
سنگهاي رسي چگونه به داخل تونل پيشروي کرده و باعث تخريب سيستم نگهداري مي شود.
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برقرار باشد]2[.
 -3نگهداري در زمينهاي فشارنده
فشارندگي در تونل زني ،به تکنيک هاي حفاري و نگهداري و تناوب زمان
تعيين شده براي تونل سازي بستگي دارد .اگر نگهداري با تاخير نصب
گردد ،توده سنگ به درون تونل حرکت مي کند و در اطراف تونل توزيع
مجدد تنش صورت مي گيرد .از طرفي اگر تغيير شکلهاي سنگ محدود
شود ،فشارندگي بارگذاري طوالني مدتي را به سيستم نگهداري سازه سنگي

اعمال مي کند .از اين رو طراحي سيستم نگهداري در اينگونه زمين ها بايد
دقيق تر و با آگاهي بيشتر انجام شود .باتوجه به درجه فشارندگي در تونل
ها روش حفاري و نگهداري تونل متفاوت است .در جدول( )1با توجه به
درجه فشارندگي ،نوع روش حفاري ،سيستم نگهداري و اقدامات الزم ذکر
شده است.
 -4مدل رئولوژيکي ترکيبي
وقتي که نمونه سنگ نرم تحت تنش هاي انحرافي ثابتي قرار مي گيرد،کرنش

جدول 1-روشهاي حفاري و نگهداري در زمين هاي فشارنده
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شکل -3کرنش خزشي مرتبط با تنش انحرافي ثابت در مراحل
بارگذاري و باربرداري
 )aخزش مقدماتي ) bخزش ثانويه و سوم
هاي انحرافي تابع زمان حتي در تنش هاي کم ظاهر مي شوند(.شکل) 3
اگر چنانجه تنش کمتر از حد آستانه اي باشد،کرنش ها کامال قابل برگشت
خواهند بود يعني با يک نرخ کرنش نزولي ادمه مي يابند تا اين که به يک
مقدار ثابت مي رسند (خزش مقدماتي يا ويسکو االستيک ،شکل(.))a-3
براي تنش هاي بيشتر از حد آستانه اي،کرنش هاي انحرافي طبيعتا غير
قابل برگشت مي شوند (شکل( ،)b-3ويسکو پالستيک) و در ابتدا با يک
نرخ ثابت افزايش مي يابند و در نهايت با يک نرخ صعودي به خزش ثانويه
و سومي مي رسند .خزش سومي مسئول شکست سنگ مي باشد .با فرض
رفتار ايزوتروپيک ماده مورد نظر ،مدل ترکيبي االستو-پالستيک متشکل از
المان االستيک براي رفتار برگشت پذير و لغزنده پالستيک (المان saint-
 )venantدر نظر گرفته مي شودکه بوسيله تابع تسليم
تعريف مي شود .در يک مدل جامع براي بيان خزش دو جزء ديگر نيز
براي بررسي رفتار وابسته به زمان در حالت برگشت ناپذير اضافه مي شوند
(شکل.)4
المان ويسکواالستيک متشکل از يک سيستم ميراگر 4و يک ماده االستيک که
هر دو به يک لغزنده متصل اند که مسئول حد آستانه اي مي باشد ،و فراتر از
آن خزش مقدماتي رخ مي دهد .لغزنده بوسيله تابع تسليم
تعريف مي شود و درواقع حدآستانه اي کرنش هاي خزشي را تحمل مي
 ،رفتار ويسکواالستيک فقط بوسيله دو
کند .با وجود تابع تسليم
ومدول تانژانتي
پارامتر تعريف مي شود :ضريب ويسکوزيته
و در حقيقت از خزش کلي توده سنگ صرف نظر مي شود .المان ويسکو-
پالستيک عبارتست از اتصال ماده ويسکوز که فقط تنش هاي انحرافي را
نشان داده مي شود همراه با
تحمل مي کند و با ضريب ويسکوزيته
مي باشد.
يک لغزنده پالستيک که معرف حد آستانه اي
و همچنين به ميراگر
نرخ کرنش بستگي به مقدار ضريب ويسکوزيته
دارد .با در نظر گرفتن افت مقدار ويسکوزيته و يا کاهش حد آستانه اي
همراه با افزايش کرنش ها ،نرخ کرنش پالستيک افزايش مي يابدکه در

شکل  -4مدل رئولوژيکي بيانگر رفتار االستيک ،پالستيک،
ويسکواالستيک ،ويسکوپالستيک نمونه

نهايت منجر به خزش سوم و شکست سنگ مي گردد .اختالف اين خواص
مکانيکي بين مقدار بيشينه (پيک) و مقدار کمينه (باقي مانده) تحت عنوان
کرنش ويسکو-پالستيک تجمعي شناخته مي شود که در تئوري االستيسيته
به آن کرنش نرمي 5مي گويند]2[.
-5کاليبراسيون سابقه کرنش 6در منحني خزش
امروزه به منظور تعيين خواص مکانيکي سنگهاي فشارنده در آزمايشگاه،
آزمايش خزش روي نمونه هاي سنگ صورت مي گيرد بنابراين در اين
بخش به بررسي نحوه انجام آزمايش و همچنين نحوه حذف اثر کرنشهاي
اضافي مي پردازيم .در هنگام آزمايش خزش به منظور تعيين خزش خالص
سنگ ،به صورت تناوبي بارگذاري ،باربرداري و دوباره بارگذاري 7صورت
مي گيرد که در نتيجه کرنش آني ،کرنش خزشي ،کرنش االستيک آني،
کرنش االستيک تاخيري و کرنش باقي مانده نمونه تحت تنش هاي مختلف
مشخص مي شوند.که نتايج آن وجود کرنش هاي االستيک ،پالستيک و
ويسکوز را اثبات مي کند.
کرنش کل سنگ مطابق زير بيان مي شود:
()1-4
()2-4
()3-4
وکرنش خزشي ،که کرنش آني
کرنش کل متشکل از کرنش آني
خود متشکل از کرنش االستيک آني  meو کرنش پالستيک آني  mpو
کرنش خزشي متشکل از کرنش االستيک خزشي  ،ceکرنش پالستيک
خزشي  cpمي باشد .مقدار کرنش پالستيک آني برابر با کرنش مانده ي
مقدار کرنش آني مي باشد ،کرنش ويسکواالستيک با گذشت زمان بعد از
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شکل -5منحني تنش-کرنش در حين چندين سيکل
بارگذاري و باربرداري
باربرداري بازيابي مي شود در حالي که براي کرنش ويسکو پالستيک بعد از
باربرداري ،بازيابي وجود ندارد .شکل -5منحني کل تنش -کرنش در حين
بارگذاري و باربرداري چند مرحله اي در يک فرايند دوره اي را نشان مي
دهد.
قبل از هر چيز توزيع کرنش آني در حين بارگذاري و باربرداري چند
مرحله اي خزش تحليل مي شود .فرض مي شود که کرنش در طول
منحني  OACEGبطور صعودي باال مي رود ،مقدار کرنش در آغاز هر
لحظه بارگذاري و باربرداري صفر در نظر گرفته مي شود .براي مثال مسير
منحني تنش-کرنش در سطح چهارم تنش  FEGHمي باشد ،قرائت کرنش
در نقطه  Gمتشکل از کرنش االستيک آني  HGتوسط تنش  4وکرنش
پالستيک آني  FHکه تحت تنش تفاضلي  3–4ايجاد مي شود .قرائت
کرنش باقي مانده تحت باربرداري نقطه  Hمتشکل از متشکل از کرنش
پالستيک آني  FHمي باشدکه تحت تنش تفاضلي  3–4ايجاد شده است.
اگر تنش مستقيما از  Oتا  Gبارگذاري شود و سپس در  Hباربرداري
مي باشد و کرنش پالستيک آني
صورت گيرد کرنش االستيک هنوز
مجموع کرنش هايست که بوسيله نموهاي مختلف تنش بوجود امده است
 .به همين دليل وقتي که تاثير اثر سابقه
يعني:
کرنش در حين بارگذاري و باربرداري چند مرحله اي خزش بررسي مي
شود .ارتباط بين قرائت هاي کرنش و کرنش هاي واقعي در سطوح مختلف
مطابق زير بيان مي شود]3[.
کرنش واقعي االستيک آني :
()4-4
کرنش واقعي پالستيک آني:

()5-4
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-6نتايج
همچنانکه گفته شد پديده فشارندگي باعث همگرائي تونل بصورت تابع
زمان مي شود ،در اين تحقيق مکانيزم فشارندگي و نحوه نگهداري تونل
هاي حفر شده در زمين هاي فشارنده بررسي شد .مالحظه شد که معيار
فشارندگي با توجه به ويژگيهاي توده سنگ يکتا نيست .مدل ترکيبي
رئولوژيکي ارائه شده که اين مدل توسط  Gioda,Sterpiبوسيله روشهاي
 FEMدر محاسبه وضعيت تنش هاي مماسي و تنش هاي برجا بکار گرفته
شده است .همچنين در اين مقاله نحوه تصحيح اثر سابقه کرنش بيان شده
و نتيجه که بدست مي آيد اين است که مقدار کرنش بدست آمده از منحني
تنش-کرنش نياز به تصحيح دارد .مدل ارئه شده قادر است همچنين خزش
اوليه سنگ (ويسکواالستيک) ،خزش ثانويه (ويسکوپالستيک) وخزش سوم
که منجر به شکست سنگ مي شود را بيان مي کند.
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يکي از اهداف مطالعه درجه آزادي و مدلسازي رياضي آزادسازي کاني ها به دست آوردن اندازة مناسب خردايش براي بهينه
سازي طراحي و عملکرد واحدهاي آسيا کننده کانسنگ و به دنبال آن جدايش موثر و بهينه ذرات کاني هاي باارزش از باطله
در فرآيندهاي پرعيار سازي مي باشد .اگر اندازه خردايش خيلي بزرگ باشد قسمتي از کاني هاي باارزش همراه کاني هاي
ديگر ( ذرات حد متوسط ) به مسير باطله وارد خواهند شد که منجر به بازيابي پايين مي شود و اگر اندازه خردايش خيلي
کوچک باشد عالوه بر مصرف انرژي بيش از حد سبب توليد نرمه و هدر رفتن کاني باارزش موجود در قسمت نرمه خواهد
شد .بنا براين شناخت کافي از کانسنگ از ديدگاه رفتار کاني هاي مختلف در مرحله کاهش اندازه و پيش بيني آزادشدگي
ذرات براي انجام فرآيندهايي همچون خردايش  ،پرعيارسازي ثقلي ،جدايش مغناطيسي ،شناورسازي و ليچينگ ضروري
مي باشد .اهميت موضوع آزادسازي ذرات در کانه آرايي از سال  1930به خوبي شناخته شده است .در سال هاي اخير با
توجه به پيشرفت هاي زيادي که در ساخت دستگاه هاي ميکروسکوپ الکتروني توانمند در آناليز نقطه اي ()spot analysis
توسط پرتو ايکس از يکسو و توسعه نرم افزارهاي تخصصي آناليز تصوير از سوي ديگر پديد آمده است ،تحقيقات جديدي
در زمينه آزادي کاني ها انجام گرفته که نتايج خوبي نيز به دنبال داشته است .در اين مقاله فناوري هاي جديدي که بر
پايه مطالعات ميکروسکپي الکتروني و تجزيه و تحليل تصوير توسعه يافته اند مثل بسته نرم افزاري آناليز آزادي ذرات
( ) Mineral Liberation Analysis , MLAمورد بحث قرار ميگيرند.
کلمات کليدي  :مدلسازي رياضي آزادشدگي کاني ها ،درجه آزادي کاني ها ،بهينه سازي فرآيندهاي فرآوري مواد معدني

 -1مقدمه
بازيابي کاني ها با استفاده از روش هاي کانه آرايي بر اساس روش هاي جدايش فيزيکي يا شيميايي بنا نهاده شده اند .ذرات کانه
بعد از خردايش شامل سه گروه ميباشند :
 )1ذرات آزاد شده کاني با ارزش
 )2ذرات آزاد شده کاني بي ارزش
 )3ذرات درگير
کاني ها تنها زماني مي توانند به صورت کامل از هم جدا شوند که هر ذره فقط شامل يک کاني باشد].[3
بعد از مرحله خردايش ،ذرات محصول به مرحله جدايش مي روند .در اين مرحله ذرات بر اساس يکي از خصوصيات خود همچون
چگالي ،مغناطيس يا خصوصيات شيميايي از هم جدا مي شوند .به منظور مطالعه رفتار ذرات در فرآيند جدايش بسيار مهم است که
از توزيع آزادي ذرات آگاهي کامل داشته باشيم.
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روشهايي که براي مدل سازي آزادي کاني ها استفاده مي شوند اصوال بسيار

 ,) Andrewsاولين مدل توسعه يافته خردايش را که هم اندازه و هم

پيچيده هستند .زيرا ساختار هندسي هيچ کاني يک شکل نيست و نميتوان

توزيع آزادي ذرات خر د شده را پيش بيني ميکرد طراحي کردند .تعداد

آن را به صورت مکعبي ،کروي و غيره تعريف کرد].[4

پارامترهايي که مدل احتياج داشت بسيار زياد بود و به نظر ميرسيد که

 -2تاريخچه مدلسازي آزادي کاني ها

باشد .اين کارهاي آزمايشگاهي شامل جدا کردن ذرات و تبديل آن به

اهميت آزادي کاني ها براي عمليات کانه آرايي از سال  1930شناخته شد.

مجموعههايي در اندازه ها و عيارهاي مختلف بود که بعدا اين مجموعهها

بعد از سال  1980به دليل پيشرفت شبيه سازي در کانه آرايي ،بهبود اندازه

شکسته ميشوند و به صد ها ترکيب زير نمونه تبديل ميشوند .اين کار

گيري ها و افزايش قدرت رايانه ها ،آزادسازي کاني ها تبديل به يک زمينه

سخت آزمايشگاهي باعث شد تا اين مدل بيشتر ارزش نظری پيدا کند .اين

فعال پژوهشي در کانه آرايي شد.

محدوديت هاي عملي محققين را به سوي توسعه روش هاي آزمايشگاهي

بيشتر مدل هاي آزادسازي ،از جمله اولين مدلي که توسط گادين

آسانتر رهنمون کرد .از اين دست ميتوان به مدل خردايش  -اندازه که به

( ) Gaudinطراحي شد ،بر اساس آناليز بافت يک کانسنگ ميباشد .در

وسيله اشنايدر ( ) Schneiderدر سال  1995طراحي شده است ،اشاره

اين مدل ها ،بافت کاني شناسی يک کانسنگ به گونهاي ساده ميشود که

کرد].[2

توزيع آزادسازي بتواند به صورت تابعي از اندازه پيش بيني شود زيرا ساختار
هندسي هيچ کاني يک شکل نيست و نمي توان آن را به صورت مکعبي يا

 -3وضعيت کنوني

کروي تعريف کرد .به طور مثال در مدل گادين از مکعب هاي منظم براي

امروزه با وجود دستگاه هايي که از سطح مواد تصاويري با کيفيت باال تهيه

مدل کردن بافت کانه استفاده شد.

ميکنند مانند آناليز کننده تصوير ( ) Image Analyzerو ميکروسکوپ

در سال  ،1984ملوي ( ) Meloyبراي تبديل بافت کانسنگ اصلي به يک

الکتروني روبشي ( ) SEM, Scanning Electron Microscopeخيلي

بافت هندسي ساده مانند بافت مکعبی يا کروي يک مدل انتقال طراحي

آسانتر و دقيقتر ميتوان مدلسازي آزادي کاني ها را مطالعه کرد .به طور

کرد .هنگامي که نمونه اي با اين مدل شکسته ميشود تبديل به ذرات

مثال براي ايجاد تصاوير با کيفيت باال ميتوان از سيگنال هاي بسيار پايدار

کوچکتر با يک شکل ساده و منظم هندسي ميشود و توزيع آزادسازي

الکترون هاي برگشتي ( )BSE, back-scattered electronاز يک

با استفاده از فرمول هاي هندسي ساده محاسبه ميشود .در سال ،1987

دستگاه ميکروسکوپ الکتروني روبشي استفاده کرد .هر ذره کاني که توسط

باربِري ( ) Barberyبافت کانسنگ را بر اساس جبر بول ( ) Booleanمدل

تصوير الکترون هاي برگشتي مشخص شده ميتواند به طور دقيق توسط

سازي کرد .در ابتدا با فرض شکست غير ترجيحی ()Non-preferential

آناليز پرتو ايکس شناسايي شود .کاني هايي با شدت الکترون هاي برگشتي

دو مقدار توزيع آزادسازي و کسر ذرات آزاد شده ميتوانند تخمين زده

مشابه نيز ميتوانند توسط نگاشت پرتو ايکس ( ) X-Ray Mappingاز

شوند .در اين مدل توزيع آزادسازي بر يک توزيع بتا منطبق ميشود .در

يکديگر تفکيک شوند.

سال  1979کينگ ( )Kingبه جاي استفاده از روش انتقال بافت از روش

يکي از جديدترين تکنيک هايي که در JKMRC/FEIمورد استفاده قرار

ديگري استفاده کرد .وي از کانه صيقلي شده تصويري تهيه کرد و اين تصوير

مي گيرد شامل يک نرم افزار پيشرفته مخصوص و يک دستگاه EDS-SEM

را به صورت خطي آناليز کرد و بدين وسيله توزيع مقاطع خطي براي هر فاز

مدرن ميباشد .برنامه به صورت در خط ( ) On-lineدستگاه ميکروسکوپ

کاني به دست آمد که بافت کل کاني را مشخص ميکرد .سپس نمونه خطي

الکتروني روبشي را کنترل ميکند ،تصاوير گرفته شده از نمونه را ثبت و

را به صورت غير ترجيحي شکست و با استفاده از مدلسازي اجزاء خطي،

آناليزکرده و فتون هاي پرتو ايکس را تهيه ميکند .به طور معمول 40تا100

ش بينی توزيع آزادي خطي براساس اندازه ذره به دست
يک معادله براي پي 

تصوير (شامل 40000تا 100000پيکسل ( ) )Pixelبراي هر بلوک نمونه

آورد .مدل ديگري که طراحي شد مدل ماسکينگ ( ) maskingبود .در

تهيه ميشود و به راحتي يک مجموعه دوازده تايی بلوک در طول يک شب

اين مدل اگر ما يک تصوير از بافت کاني داشته باشيم ميتوانيم برآوردي از

اندازه گيري ميشود .برنامه خارج از خط ( ) Off-lineسيستم MLA

آزادي کاني براي اندازه مشخص به دست آوريم .با قرار دادن ماسکي که از

تصاوير ذرات خام را با داده هاي پرتو ايکس به نقشه هاي ذرات کاني انتقال

مقاطع اندازه مورد نظر ذره تهيه شده بر روي بافت کاني ,عيار هر مقطع را

ميدهد و اطالعات مربوط به آزادسازي و حجم ذرات را از نقشه هاي ذرات

مشخص کنيم .بنابراين آزادي ميتواند با استفاده از تصحيح استرولوژيکي

کاني محاسبه ميکند.

( ) stereologicalبه دست آيد.
مدلهاي آزادسازي که براساس بافت کاني بنا نهاده شدهاند براي طراحي
آسياها بسيار مفيد هستند ,ولي براي شبيهسازي مدارهاي خردايش مناسب
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به دست آوردن اين پارامترها احتياج به کار آزمايشگاهي زيادي داشته

 -4سيستم MLA

 -1-4آناليز تصوير الکترونهاي برگشتي در سيستم MLA

ي که ميتواند براي شبيهسازي مدارها و دستگاه ها استفاده
نميباشند .مدل 

تصوير گيري و آناليز تصاوير اساس آناليز آزادسازي کاني ها ميباشد .تصوير

شود مدل توسعه يافته خردايش ميباشد .مايکا و اندروس (Mika and

با نويز ( ) Noiseپايين شرط تشخيص کاني و کيفيت آن ميباشدMLA .
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شکل -2تصويريک ذره تقسيم شده[]1
نتايج آزادسازي غلط منجر گردد .سيستم  MLAمجهز به يک تابع تفکيک
اتوماتيک ميباشد که ميتواند محل تماس ها را مشخص کرده و آنها را از
هم جدا کند .شکل ( )1اين فرآيند را نشان ميدهد.
سيستم  MLAاز پارامترهاي مربوط به شکل ذرات براي اين ارزيابي استفاده
ميکند .در MLAاگر يک ذره کلوخه باشد ،سه روش براي پيدا کردن
بهترين گزينه براي جدا کردن آنها وجود دارد.
 -2-1-4تابع تقسيم بندي تصوير
مرحله خيلي مهم در آناليز آزادسازي ،تشخيص فازهاي کاني و اندازه گيري
مرزهاي آنها در تصوير ذرات مي باشد .تقسيم بندي يا قطعه قطعه کردن
شکل -1مثالي از فرآيند تفکيک[]1
( )aتصوير اوليه الکترون هاي برگشتي
( )bبعد از برداشتن پيش زمينه ،چند ذره با هم همپوشاني دارند
( )cيکي از ذرات همپوشاني شده مشخص شده
( )dبعد از فرآيند تفکيک ،ذره کلوخه به 6ذره جدا شکسته شده است

تصوير ( ) Segmentationمتداول ترين روشي است که براي چنين
کاري استفاده ميشود .شکل( ،)2تصوير بزرگ شده يک ذره مرکب را نشان
ميدهد که نتايج تقسيم بندي مشخص ميکند که اين ذره مرکب شامل
 5ذره ميباشد.
تابع تقسيم بندي تصوير در  MLAنواحي سطح خاکستری را تهيه ميکند.
مقدار متوسط سطح خاکستری الکترون برگشتی براي هر ناحيه به طور
مستقيم با عدد اتمي ميانگين ( ) Average Atomic Numberآن

براي گرفتن تصاوير الکترون هاي برگشتي با کيفيت باال به جديدترين
سختافزار که در طول دوره اندازهگيري ثابت است اتکا کرد .توابع اصلی
که براي آناليز تصوير اصلي استفاده ميشوند شامل)1 :تابع تفکيک
( )2 ) Deagglomerationتابع تقسيمبندي () Segmentation
ميباشند.
 -1-1-4تابع تفکيک
براي آناليز آزادسازي با استفاده از نرم افزار  ,MLAابتدا می بايد نمونه
های ذره ای ريز دانه (پودر) جمع آوری شده از کارخانه های فرآوری مواد
معدنی در قالب های دايره ای شکل حاوی رزين اپوکسي ()Epoxy Resin
ريخته شده و به صورت بلوک های سخت شده در آورده شوند .در مرحله
بعد از بلوک های سخت شده مقطع صيقلی تهيه شده که سطح آنها با کربن
پوشش داده می شود .نمونه ای که به اين صورت آماده گرديده جهت آناليز
به دستگاه داده می شود که به ناچار برخی از ذرات در آن با يکديگر تماس
مي يابند .اگر اين مشکل توسط سيستم شناخته و رفع نشود ،ميتواند به

کاني مرتبط است .براي مثال هيستوگرام زير توزيع سطح خاکستری کانه
سرب -روي را نشان مي دهد .اگر سيستم بدون نويز و خيلي پايدار باشد،
هر کاني در نمونه يک مقدار خاکستری الکترون برگشتی مشخص تحت
شرايط اندازه گيري خواهد داشت .در عمل سطح خاکستری يک کاني در
زمان  1-5ساعته که معموال برای اندازه گيری يک نمونه الزم است ،تغيير
ميکند .اين تغيير ميتواند باعث شود که سطح خاکستری کاني هاي مختلف
با هم همپوشاني داشته باشند .همچنين برخي کاني ها به طور طبيعي
عدد اتمي ميانگين مشابهي دارند (پنتالنديت و کالکوپيريت با 23.5=AAN
) .بنابراين اين کاني ها در يک تصوير از الکترون هاي برگشتي ،سطح
خاکستری مشابه خواهند داشت .در  MLAاين نوع موارد با آناليز پرتو
ايکس برطرف ميشود.
 -2-4شناسايي کاني با آناليز پرتو ايکس
سيستم  MLAبراي هر ناحيه سطح خاکستری در ذره يک آناليز پرتو
ايکس انجام ميدهد .اين روش ،آناليز پرتو ايکس مساحت MLA(MLA
 )area X-ray Analysisناميده ميشود .شکل ( ) 3اين روش را نشان
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( )4چگونگي اين روش را نشان ميدهد .نگاشت پرتو ايکس ذره ،ميتواند
مشکل کاني هايي که  ) AAN (Average Atomic Numberمشابه
دارند را برطرف کند .اگرچه اين فرآيند احتياج به زمان زيادي ،زمانيخيلي
بيشتر از آناليز پرتو ايکس ،براي توليد نقشه کاني يک ذره دارد].[1
 -5نتيجه گيري
با توجه به اينکه پيش بيني آزادشدگي کاني ها براي انجام فرآيندهايي
همچون خردايش  ،پرعيارسازي ثقلي ،جدايش مغناطيسي ،شناورسازي و
ليچينگ بسيار حايز اهميت ميباشد و شناخت کافي از کانسنگ از ديدگاه
رفتار کاني هاي مختلف در مرحله کاهش اندازه براي مدلسازي مدارهاي
شکل  -3آناليز پرتو ايکس مساحت  MLAيک ذره مرکب،که پس
ازتفکيک 5 ،دانه متمايز و مرزبندی شده اند .يک طيف پرتو ايکس
جهت تعيين هويت کانی آنها جمع آوری شده است[]1

کانه آرايي بسيار الزم است ،مدل سازي آزادي کاني ها و وضعيت کنوني
آن در جهان مورد بررسي قرار گرفت تا بدين وسيله براي آن دسته از
دانشجويان و محققاني که تمايل دارند در اين زمينه فعاليت کنند ،پيش
زمينه اي فراهم گردد .روشي که در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت،
يکي از جديدترين روش هاي موجود در دنياست که توسط مرکز تحقيقات
 JKMRCدر استراليا طراحي گرديده و در حال حاضرچندين شرکت در
استراليا از اين نرم افزار استفاده ميکنند.

 -6منابع

1- Ying Gu, 2003, «Automated Scanning Electron Microscope Based Mineral Liberation Analysis«, Journal
of Minerals & Materials Characterization & Engineering, Vol. 2, No.1, pp33-41.
2- X. WE1 and S. GAY, 1999, «Liberation modeling using a dispersion equation«, Minerals Engineering, Vol.
12, No. 2, pp. 219-227.
شکل -4نگاشت پرتو ايکس ،قسمت روشن به عنوان کالکوپيريت
و قست تيره به عنوان پيريت شناسايي شده است[]1

3- G.Bonifazi and P.Massacci, 1995 « Ore liberation
modeling by minerals topological evaluation«, Minerals Engineering, Vol.8 NO.6 PP.649-658.
4- R.Peter King, Claudio L.Shneider, July 1, 1995 to
June 30, 1998, «Comprehensive investigation of the

ميدهد.
اين روش تنها احتياج به تعداد کمي آناليز پرتو ايکس براي شناسايي ترکيب
کاني يک ذره دارد .با اين وجود اين روش نمي تواند براي آناليز نمونه هايي که
دو يا بيشتر کاني با عدد اتمي ميانگين مشابه دارند مورد استفاده قرارگيرد.
به طور مثال اگر يک ذره شامل پنتالنديت و کالکوپيريت باشد ،تابع تقسيم
بندي قادر نخواهد بود که مرز اين دو کاني را مشخص کند .سيستم MLA
براي برطرف کردن اين مشکل از نگاشت پرتو ايکس(particle x-ray
 ) mappingذره استفاده ميکند.
در نگاشت پرتو ايکس ،يک شبکه منظم بر روي تصوير ذره قرار ميگيرد و
اطالعات پرتو ايکس براي شناسايي هويت کاني جمع آوري ميشود .شکل
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liberation characteristics of pyrite and other mineral
matter from coal«, University of the Utah Comminution Center.

تونلسازيمکانيزهسپري

امير چمني فرد ،دانشجوي کارشناسي استخراج معدن ،دانشگاه صنعتي اميرکبير

در سالهاي اخير ايجاد فضاهاي زيرزميني افزايش يافته که باعث سهولت کارهاي زيرزميني با کمترين تاثير برروي سازه هاي سطح زمين يا ترافيک شده
است .از استفاده هاي اين فضا ها مي توان به ترافيک شهري ،انبارها و پناهگاه ها ،تونل هاي آبرساني و محيط شهري زيرزميني اشاره کرد.
در کشور ما با افزايش رفت و آمد در کالن شهرها و گسترش جمعيت و نياز به امکاناتي چون آبرساني  ،ايجاد فضاهاي زيرزميني و  ...توجه پژوهشگران را
به روش تونل سازي مکانيزه جلب کرده ،به ويژه تونل سازي مکانيزه سپري که براي وضعيت زمين شناسي کشورمان مناسب است .تاليف و ترجمه کتاب هايي
مانند کتاب حاضر ،تالشي است در جهت استفاده هرچه بيشتر از اين روش تونل سازي.
در اين کتاب مي خوانيم:
• «آشنايي با تونل سازي سپري» که تاريخچه تونل سازي سپري و اصول کلي را شامل مي شود.
• «نشست سطح زمين و نگهداري فضاي خالي حفر شده» که نقش اصلي سپر در تونل سازي سپري بيان مي شود که نگهداري سينه کار تونل است و به
انواع آن اشاره مي گردد.
• «طراحي و ابعاد ماشين» براي هر وضعيت خاص تونل مورد نظر و زمين شناسي منطقه ،ماشين مخصوصي بايد طراحي شود.
• «ابزار حفاري و روشهاي حفاري» ابزارهاي حفاري ويژه سنگ ها و ساختمان های مختلف زمين شناسي و نيز روش هاي استفاده از آن ها معرفي مي شود.
• «تاسيسات انتقال ،جداسازي و انباشت مواد»
• «پوشش بتوني تونل»
• «آب بند هاي دنباله سپر ،تزريق و روش هاي تزريق»
• «سپر هاي سينه کار باز» »،سپر هاي هواي فشرده» »،سپر هاي فشار تعادلي زمين» »،سپر هاي ترکيبي» »،سپر ها و روش هاي احداث خاص» انواع
مخطلف سپر همراه با مثال هاي فراوان بيان مي شود.
• «روش هاي قابل کنترل در ساخت ميکرو تونل» روش هاي جديدي براي حفر ميکرو تونل ها معرفي مي کند که نشان از پيشرفت علم تونل سازي در
اين زمينه است.
• «سيستم هاي هدايت و نقشه برداري»
• «ايمني و سالمت» متاسفانه در کشور ما کمتر به اين مساله توجه مي شود .اما تونل سازي مکانيزه از فعاليت هاي ايمن در زير زمين است.
• «دستورالعمل برنامه ريزي ،مناقصه و واگزاري قرارداد در تونل سازي» زمان و هزينه هاي اوليه از پارامترهاي مهم پروژه هاي تونل سازي هستند که در
اين بخش به هردو آنها اشاره شده است .اطالعات اين بخش توسط انجمن تونل آلمان تهيه و تنظيم شده و بروز مي باشد.
اين کتاب توسط آقايان مارتين هرنکشت و برنارد ميدل تاليف و توسط آقاي دکتر مصطفي شريف زاده از اعضاي هيئت علمي دانشگاه اميرکبير به کمک
مهندس جعفر خادمي و مهندس احمد ترکمني ترجمه شده است.
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webmineral.com
عماد چمنی فرد ،دان

شجوی کارشناسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 Webmineral.comيك پايگاه اطالعاتي كاني شناسي است كه در آن توضيحاتي در مورد كاني هاي موجود در طبيعت به همراه عكس هايي از
آنها موجود است.
اين پايگاه به صورت هفتگي به روز شده و شامل اطالعات قريب به  4442نوع كاني بوده كه آنها را به همراه لينك هاي مربوط به كاني وآلبوم عكس
جامع آن شرح داده است؛همچنين در اين پايگاه كاني ها بر اساس معيار هاي مختلفي مانند سيستم جديد دانا وسيستم استرونز و  ...دسته بندي شده
اند.
با وارد کردن آدرس  webmineral.comدر نوار جستجوگر با صفحه ی اصلی این سایت روبرو می شوید که در آن گزینه های زیر در جدولی به
همین منظور برای عالقه مندان قرار داده شده است:
? :What is a mineralدر این لینک تعاریفی از کانی در طی چند دهه ی اخیر بیان شده است.
 :Crystallographyمعرفی سیستم های بلورین و طبقه بندی کانی ها بر اساس شکل بلورین آنها و نمایش آنها به وسیله نرم افزار های Java
 Crystal Modelsو ( Paper Modelsکه از جدید ترین نرم افزار های موجود می باشند) در این گروه موجود است.
شما می توانید با انتخاب هر کدام از گزینه های زیر به یک شیوه از طبقه بندی کانی ها دست یابید:
•  :Crystal structuresطبقه بندی کانی ها بر اساس اطالعات ساختار بلورین آنها و نمایش آنها به وسیله نرم افزار های  jPOWDو jmol
 versionدر این لینک قرار دارد .از تواناییهای باالی این سایت می توان به نمایش ساختار بلورین به صورت سه بعدی و یا تصاویر برجسته
استریونت اشاره کرد.
•  :X-Ray Powder Diffractionطبقه بندی کانی ها به وسیله پراش اشعه ایکس (با شدت و فاصله)
•  :Chemical compositionطبقه بندی کانی ها با استفاده از اطالعات موجود در مورد عناصر شیمیایی موجود در آن به طریق جدول تناوبی
عناصر
•  :New Dana Classificationطبقه بندی کانی ها به شیوه سیستم جدید Dana
•  :Strunz Classificationطبقه بندی کانی ها به شیوه سیستم Strunz
•  :Determinative Mineralogyطبقه بندی کانی ها با استفاده از فیزیک نوری و رادیو اکتیویته ی آنها.
 :Alphbetical Listingلیست کانی ها به تر تیب حروف الفبای التین در این لینک موجود است.
 :Mineral Picturesتصاویر زيبايي از دنياي کانی ها بر اساس حروف الفبای التین به همراه تصاویر موجود از کانی هایی که به تازگی کشف شده
اند در این گزینه قابل دسترسی است.
 :Help Topicsدر این لینک فایل هایی متنوعی برای شرح واژه های مینرالوژیکی و ویژگی های کاربردی آنها در  webmineral.comقرار دارد.
 : Current Mineral Newsاگر به دنبال اخبار مربوط به کانی هایی که به تازگی کشف شده اند می گردید با کلیک کردن بر روی این لینک می
توانید به آنها دست یابید.
 :Other Linksبرای اطالع از لینک های مربوط به این سایت می توانید بر روی این گزینه کلیک نمایید.
 :Search Pageبرای جستجوي اطالعات مينرالوژيكي بيشتر در این سایت می توانید این مورد را انتخاب نمایید.
در پایان شما می توانید نظرات،انتقادات وپیشنهادات خود وگزارش خطاهای موجود در سایت را به آدرس پست الکترونیکی
 dbarthelmy@webmineral.comارسال نمایید.
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شهريار حيدرزاده – دانشجوي کارشناسي اکتشاف معدن دانشگاه صنعتي اميرکبير

تاريخچه معدنكاري مس در ايران با توجه به اطالعاتي كه در كتاب كاپر ( )1999ارائه شده است به هزاره نهم قبل از
ميالد برميگردد به طوريكه تا اين تاريخ آثاري از مس در گوشه و كنار ايران به دست آمده است با اين وجود اطالعاتي
كه در كتاب ما ايرانيان درباره اين فلز به چشم مي خورد قدمت آن در حدود  4000الي  6000سال پيش می رسد.
معدنکاري در شهرستان بيرجند سابقه اي ديرينه دارد و به کارهاي بسيار قديمي معدني که بر روي مواد معدني نظير
سرب ،روي و مس توسط معدنکاران قديمي معروف به شداد انجام شده برمي گردد.
شهرستان بيرجند و شهرستان هاي تابعه به لحاظ دارابودن ذخاير عظيم و بکر معدني منطقه اي مناسب جهت سرمايه
گذاري در زمينه فرآوري و صنايع تبديلي مواد معدني به شماره مي رود.
اداره صنايع و معادن بيرجند شهرستانهاي بيرجند ،قاين ،سربيشه و نهبندان را تحت پوشش دارد .تعداد معادن در حال
بهره برداري حوزه اداره  85معدن بوده که بيش از  %80آن فعال و عمليات استخراجي در آن صورت مي گيرد .ذخيره
معادن مزبور  330ميليون تن و اشتغال ايجاد شده  1620نفر است.
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تعداد معادن فعال گرانيت جنوب خراسان  33معدن با ذخيره گواهي شده
 43/6ميليون تن و اشتغال  540نفر بوده که طي سال  82بيش از 138400
تن انواع گرانيت توليد داشته است که نسبت به توليدات سال  ، 81بيش
از  %81رشد داشته است  .الزم به توضيح است که در مجموع  %82از
معادن گرانيت استان خراسان و  %20از معادن گرانيت کشور در حوزه اداره
شهرستان بيرجند استقرار دارند.
معدن مس قلعه زري در بيرجند از جمله معادن مس زير زميني در ايران
است.
موقعيت جغرافيايي
معدن مس قلعه زري در مجاورت روستای قلعه زري و در فاصله 180
كيلومتري جنوب غرب بيرجند قرار دارد .اين معدن داراي مختصات  57و
 58°طول جغرافيايي و 48و  31°عرض جغرافيايي بوده و در حاشيه شرقي
لوت مركزي ايران واقع شدهاست .بلندترين نقطه آن  1539متر از سطح
دريا ارتفاع دارد و راه اصلي ارتباطي معدن با شهرستان بيرجند جادهاي
است كه  36كيلومتر ابتداي آن (تا شهر خوسف) آسفالت بوده و 144
كيلومتر ديگر خاكي ميباشد و در مسير آن روستاهاي نسبتا بزرگ هومند،
سرچاه و بصيران قرار ميگيرد.
وجه تسميه معدن
در ادبيات قديم ايران اساسا زماني از كلمه زر استفاده مي شده به آثار طال
در منطقه اي برخورد كنند  .به همين جهت اگر كلمه زر به صورت پيشوند
و يا پسوند در داخل جمله اي قرار مي گرفت نشانه طال در مكاني خاص بود
قلعه زري نيز از اين امر مستثني نيست هر چند كه اين ناحيه داراي مس
فراوان است اما از آنجايي كه در گذشته آثار طال در اين منطقه يافت شده
است به اين نام معروف شده است.
اين معدن داراي تاريخچه بسيار قديمي است به طوريكه قدمت آن به 400
سال پيش بر مي گردد اما مي توان شروع به كار معدن را به صورت رسمي
از سال  1348دانست و در اين سال بود كه كارهاي اكتشافي معدن آغاز
شد سپس از سال  1348تا سال  1354کارخانه فراوری در نزديکی معدن
احداث گردید.
اطالعات مختصر در خصوص معدن:
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نحوه كار معدن با توجه به رگه اي بودن كانسار به صورت سيستم استخراج
كالكوپيريت است.الزم به ذكر است كه چاه شماره  6معدن دراين محدوده
 5-6سال پيش حفر شده  ،داراي دو طبقه است و تا عمق  82متري پايين
رفته است اين معدن داراي چند رگه است كه رگه  Bدر بخش شمال غربي
معدن قرار گرفته است .حدود  2كيلومتر طول و بين  2 – 2/5متر عرض
متوسط آن مي باشد .در حال حاضر معدن توسعه يافته است و  7چاه در
آن حفر شده است كه دو عدد از اين هفت چاه معدن متروكه مي باشد ولي
بقيه چاههاي آن در حال استخراج هستند.
نوار آتشفشاني-نفوذي شمال غرب ده سلم شامل ترادف ضخيمي از سنگهاي
آتشفشاني ائوسن است كه با روند شمالي-جنوبي در حاشيه شمالي بلوك
لوت به سوي شمال گسترش داشته و توسط توده هاي گرانيتوئيدي اليگوسن
قطع شده اند .محلولهاي هيدروترمال حاصل از فعاليتهاي اين توده ها منجر
به تشكيل كاني سازي مس همراه با طال در سيستم هاي شكستگي سنگ
هاي آتشفشاني به صورت رگه هاي سيليسي سولفيدي طالدار گرديده كه
بارزترين آن كانسار رگه اي مس و طالدار قلعه زري است .رگه اصلي معدن
داراي طول  2000متر و ضخامت  3تا  5متر است .معدن فوق از نوع
رگهاي بوده و کانه زائي آن در امتداد يک سري گسل و زونهاي برشي
درون سنگهاي ولکانيکي پالئوسن با ترکيب عمدتا آندزيتي رخ داده است.
در اين مطالعه شرايط ژئوترمومتري و مراحل مختلف کانهزائي و همچنين
توزيع عناصر و ارتباط آنها با سنگ ميزبان مورد بررسي قرار گرفته ،و
مدلي براي کانهزائي ارائه گرديدهاست .به منظور دست يابي به اهداف فوق،
نمونهبرداري سيستماتيک در طول رگهها (عمدتا ازکاني کوارتز که باطله
شفاف و همزاد کانسنگ است) و نيز به صورت پروفيلهاي ژئوشيميائي
عمود بر رگهها و به درون سنگ ميزبان انجام گرفت .نمونههاي برداشت
شده مورد مطالعات سياالت درگير ،ژئوشيميائي ،پتروگرافي و مينرالوژي
قرار گرفتند .مطالعات گرمايش انجام شده بر روي سياالت درگير کاني
کوارتز ،حاکي از آن است که دامنه درجه حرارت به دام افتادگي (حداقل
دماي تشکيل کانههاي همراه) از  130°Cتا  390°Cدر تغيير ميباشد.
همچنين مطالعات سرمايش انجام شده بر روي سياالت درگير نشان ميدهد
که دماي ذوب نهائي يخ سياالت به دام افتاده از  4°تا  18°تغيير ميکند.
چنين دمائي شوري  0.4تا حدود  2درصد معادل  NaClبراي محلولهاي
فوق را مشخص ميسازد .تجزيههاي ژئوشيميائي انجام شده بر روي فاز
مايع سياالت درگير نشان ميدهد که اين محلولها از عناصر  Naو  Kغني
ميباشد .ترکيب فوق به همراه اطالعات به دست آمده از طريق بررسيهاي
ميکروسکوپ الکتروني ( )SEMبر روي فازهاي نوزاد سياالت درگير معدن
قلعه زري ميتواند حاکي از آن باشد که فلزات پايه و قيمتي نهشته شده
در اين معدن احتماال توسط کمپلکس هاي کلريدي حمل شدهاند .عواملي
همچون کاهش حرارت و فشار و نيز رخداد پديده جوشش  ،باعث ناپايداري
و متالشي شدن کمپلکسهاي مذکور گرديده و با آزاد شدن يونهاي فلزي
کانهزائي به وقوع پيوسته است  .مطالعات ژئوشيميائي انجام شده بر روي
کليه افقهاي معدن قلعه زري حاکي از حضور عناصر Cu، Au، Ag، Bi،
 Pb، Zn، Fe، Sb، Cd، Te، Se، Mo، Crدرافقهاي مختلف و سنگ
ميزبان ميباشد .مجموعه اطالعات به دست آمده نشان ميدهد که معدن
مس قلعه زري ،معدني است ،پليمتاليک که در آن مس نقش اصلي و فلزات

قيمتي نقش فرعي را ايفا ميکنند .اين معدن اپي ژنتيک  ،گرمابي و رگهاي
بوده و عوامل ساختاري ،کنترل کنندههاي اصلي کانهزائي بودهاند .سياالت
مسئول کانهزائي در اين معدن احتماال» محلولهاي گرمابي جدا شده از يک
توده نفوذي حدواسط ميباشد که ضمن حرکت به سمت باال احتماال» تحت
شرايط خودآميختگي ( )Self-Mixingبا دامنه حرارتي مزو تا اپي ترمال
باعث وقوع کانهزائي تلسکوپي شدهاست كانسنگ در حال بهره برداري آن در
عمق  300متري داراي  %2مس و حدود 0/5گرم در تن طال است .كنسانتره
 % 24مس اين كانسار داراي  17گرم در تن طال مي باشد.
تيپ سنگ هاي منطقه :
همانطور كه در مطالب فوق هم گفته شد تيپ اصلي سنگ هاي منطقه
بازالت  ،آندزيت  ،داسيت و ريوداسيت مي باشد كه گاها ويژگي هاي توف
را نيز پيدا كرده اند كه نمونه هايي از اين توقف ها نظير توف داستي و توف
آنديزيتي را در منطقه داريم  .همچنين تيپ هاي رسوبي با سن كرتاسه –
ژوراسيك نيز در منطقه تشخيص داده شده است .از جمله اين تيپ مي توان
راديوالريت را نام برد اما به طور كلي خاصيت اصلي سنگ در اين منطقه
همان تيپ ولكانيك مي باشد .تيپ كاني سازي در سنگ از نوع رگه اي است
و نوع بافت و شرايط كانه سازي در منطقه از نوع شكافه پر كني مي باشد.
كاني اصلي مس كه در اين منطقه گزارش شده است تيپ كالكوپيريت
مي باشد كه پروسه معدنكاري را تشكيل مي دهد .همچنين سيكل اصلي
ديگري كه در معدن مشاهده مي شود كاني پيريت است .اين كاني نيز جزء
سولفورهاي اصلي اين معدن به حساب مي آيد كه با خود مقداري مس
نيز به همراه دارد .كاني گالن نيز در معدن مشاهده مي شود اين كاني را
به وفور مي توان در چاه شماره  6معدن مالحظه كرد .عالوه بر موارد ذكر
شده در اين معدن كاني هماتيت نيز مشاهده مي شود كه در گذشته به
اشتباه از آن به عنوان گالن ياد مي كرده اند زيرا شباهت زيادي به گالن
دارد .كاني هماتيت واسپيكوالريت به فرم تيغه اي و گاها با حالت پولكي
يافت مي شود گالن هاي موجود دراين معدن بافت ريتميك و سيميتيكال
را نشان ميدهند.
گانك اصلي اين كانسارها كوارتز است كه همراه آن كاني كليست نيز ديده
مي شود .همچنين در ديواره رگه به ترتيب كاني هاي كوارتز ،هماتيت و
كالكوپيريت شكل گرفته اند و روند فوق تكرار شده است  .عالوه بر اين مي
توانيد بافت كوپراستراكتور و برشي را به وفور در ديواره مشاهده كنيد.
با توجه به توضيحات فوق مي توان كانسار قلعه زري را جانشين بسياري از
تيپ هاي مس در جهان مانند تيپ هاي نوع  Aمس از آمريكاي جنوبي ،
شمالي  ،كانادا و حتي اروپا معرفي كرد.
مطالعات انجام شده در خصوص آلتراسيون منطقه نشان دهنده زون
پروپليتيك در سطح اين كانسار است كه گستردگي زيادي هم دارد .در
محل هايي در مجاورت رگه ها تيپ دگرساني آرژيليك هم مشاهده مي شود
كه گستردگي زيادي ندارد  .همچنين در بعضي قسمت ها به طور موضعي
تيپ پتاسيك را هم مي توان رويت كرد اما به طور كلي گسترگي غالب به
سمت پروپليتيك ميل دارد.
مطالعات صورت گرفته بر روي اين معدن نشان دهنده شرايط اپي ترمال
براي تشكيل آن است  .بنابراين معدن قلعه زري يك معدن رگه اي با شرايط

اپي ترمال است پس مشخصه گرمابي دارد  .الزم به ذكر است كه دما در
شرايط اپي ترمال بين  50-200درجه سانتي گراد است به طور متوسط
محدوده دماي تشكيل كانسار را بين اپي ترمال تا مزوترمال در نظر مي
گيريم كه با توجه به مطالب زير اين موضوع تاكيد مي شود.
به طور كلي در قلعه زري دو مرحله كاني سازي را داريم.
 -1مرحله اول كاني سازي كه در حقيقت مرحله اصلي نيز به حساب مي
آيد  .در اين مرحله كانيهاي تيپ كوارتز  ،پيريت كالكوپيريت و در نقاطي
اسفالريت نيز همراه با عناصري چون تيتان  ،اكسيد آهن (هماتيت ) نهشته
شده است دماي تشكيل كاني در اين مرحله با توجه به وجود كاني كلسيت
در حد اپي ترمال است .حتي در بعضي موارد كاني كليست بر روي كاني
كوارتز مي نشيند كه اين همراهي كوارتز و كلسيت را در هيچ جاي ديگر
مشاهده نمي كنيد .در بعضي مواقع كلسيت كاني كوارتز را قطع مي كند  .در
اين قسمت ها درجه حرارت تشكيل از اپي ترمال هم كمتر بوده است.
 -2مرحله دوم كاني سازي كه شامل تشكيل كانيهاي سولفيدي مس به
همراه تيپ گالن مي باشد  .دماي تشكيل كانسار در اين مرحله كه فاز بعدي
را تشكيل مي دهد در حد مزوترمال مي باشد  .عالوه بر كانيهاي ذكر شده
كانيهايي مثل ماالكيت  ،آزوريت  ،كووليت  ،كالكوسيت و گاه كاني بورنيت
نيز جزو اين مرحله به حساب مي آيد .بورنيت موجود در قلعه زري از نوع
ثانويه است نه اوليه .بنابراين  ،اين كانيها  ،كانيهاي مرحله دوم يا مرحله
دگرساني و غني سازي است الزم به ذكر است كه هنوز براي اين مرحله
تائيد قطعي پيدا نشده است به خاطر وجود مسئله  fractionو كراتي
زون موجود در امتداد گسل ها پديده آلتراسيون و دگرساني كانسارهاي
سولفيدي به خوبي عمل كرده است و حتي در بعضي مكانها تا عمق 800
متري هم پايين رفته است در اين حالت تيپ كانيهايي حاصل از اثرات
دگرساني نظير ماالكيت و آزوريت را تا افق  70-80متر هم مي بينيد الزم
به ذكر است كه كانالهاي حاصل از زون گسلهاي مسير خوبي را براي تاثير آبهاي
فرو رو ايجاد كرده است و نيز اين آبها توانسته اند براي عمل دگرساني شعاع
سولفيدي را مستعد كرده و دگرساني را در سطح وسيع انجام دهند بنابراين
افق هاي باال در سطح دگرساني شامل كاني سازي ماالكيت  ،آزوريت و در
عين حال مس خالص) ( Native cupperبه شرح زير است .
كانسارهاي سولفيدي مس نظير كالكوپريت در پروسه دگرساني  ،هوازدگي
و در واقع غني سازي قرار مي گيرد .در اين حالت ساير عناصر از قبيل مس،
آهن و گوگرد آن آزاد مي شود كه گوگرد مي تواند اسيد سولفوريك را
توليد كند ،آهن وارد پروسه هيدرواكسيدهاي آهن شده و كانيهاي گوتيت
و ليمونيت را تشكيل مي دهند .كاتيونهاي مس نيز وارد چرخه رسوبگذاري
شده و در صورتيكه در زونهاي باالي دگرساني تعداد اين كاتيونها افزايش
يابند ،با خود ايجاد پيوند مي كنند و كاني مس را بر جاي مي گذارند .مسي
كه در اين حالت تشكيل مي شود را تحت عنوان مس خالص مي شناسيم
كه مي تواند داراي درجه خلوص  %100باشد .ضمن اين كه بخشي از اين
مس مجددا مي تواند وارد پروسه تركيب شود و كانيهاي سولفيدي ثانويه
مس نظير كالكوسيت و كووليت را تشكيل دهد يا اينكه مس خالص با
كربناتها وارد واكنش شده و توليد ماالكيت و آزوريت را بكند بنابراين مس
خالص تحت تاثير پروسه هاي فوق الذكر شكل مي گيرد و اكثرا درزونهاي
اكسيدان نهشته مي شوند.
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الزم به ذكر است كه در اين منطقه عالوه بر مس عناصري چون طال ،نقره و
بيسموت نيز مي باشد البته هنوز كاني خاصي كه تشكيل شده از اين عناصر
باشند در منطقه كشف نشده است يا به عبارت ديگر اين عناصر نتوانسته
اند كاني خاصي را تشكيل دهند ولي معموال به صورت ناخالصي همراه با
كانيهاي ديگر در منطقه مي باشد
به عنوان مثال ممكن است كاني طال با كوارتز همراه باشد اما در مكانهايي
كه ميزان كوارتز باال مي رود عيار طال باال نمي رود همچنين عيار طال هم
با افزايش پيريت و كالكوپيريت باال نميرود .در مورد نقره نيز چنين وضعي
برقرار است به طوريكه نقره را به صورت كاني خالص در منطقه مشاهده
نميكنيم بلكه اين فلز با ارزش نيز به صورت ناخالصي در داخل كانيهاي
ديگر قرار دارند .بر اساس اندازه گيري هاي انجام شده عيار نقره در بعضي
از قسمتهاي معدن را تا  900 ppmتعيين كرده اند.
همچنين مطالعات انجام شده بر روي سيستم محلولهاي كانه دار منطقه
نشان دهنده  Mixingدر منطقه مي باشد به اين صورت كه با حركت
محلول كانه دار به سمت باال هم زمان محلولهاي فرورو نظير آبهاي جوي نيز
به سمت پايين حركت كرده اند واين دو محلول با يكديگر اختالط پيدا كرده
اند و اين مسئله سبب پايين آمدن شوري محلول در منطقه شده است.
گزارش مختصري از داخل معدن قلعه زري
مشاهدات صورت گرفته از معدن در عمق  100متري به شرح زير است.
 -1براي قطع رگه مس و استخراج آن از تونل اصلي كه به صورت مورب به
داخل زمين فرو مي رود تونل هاي افقي خارج مي شود كه مسير اين تونل
ها رگه را قطع مي كند.
 -2كانيهاي مشاهده شده در ديواره تونل افقي شامل تركيبات كربنات مس
مي باشد كه اين تركيبات در واقع كانيهاي اكسيدي اين معدن مي باشند.
 -3تركيب و نام غالب كانيهاي فوق الذكر ماالكيت مي باشد.
 -4تركيبات كربنات مس نمي تواند ماده استخراجي اين معدن باشد زيرا
طراحي كارخانه تغليظ مس قلعه زري بگونه اي است كه مس را از كانيهاي
سولفيدي جدا مي كند نه اكسيدي.
 -5گسل هايي در طول ديواره معدن موجود است كه كاني سازي در داخل
فضاهاي خالي اين معدن كه بر اثر حركت گسل ايجاد شده است صورت
مي گيرد.
 -6كانيهاي قابل استخراج اين معدن از تيپ سولفوري و كاني كالكوپيريت
مي باشند.
 -7با توجه به زمينه سبز رنگي كه حاشيه ديوارها از خود نشان مي دهند
مي توان گفت كه در اين محدوده آلتراسيون از نوع كلريتي و گاها اپيدوتي
يافت مي شود.
 -8گسل موجود در معدن تا اعماق پايين (عمق بيش از  205متر ) نيز
امتداد مي يابد.
 -9كارگران اين معدن در دو شيفت كار مي كنند و در عرض يك ماه بين
 12-15متر در داخل زمين پيش رفته و ماده استخراجي معدن را از دل
كوه بيرون مي كشند.
 -10معموال براي استخراج هر تونل  2-3نفر در آنجا كار مي كنند.
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نكاتي چند در مورد تغليظ سازي مس به وسيله كارخانه قلعه زري
بعد از استخراج مس از اين معدن در ابتدا كانيهاي مس در محلي دپو مي
شوند و سپس به ترتيب براي تغليظ آن مراحل زير صورت مي گيرد.
 -1در مرحله اول بر روي سنگ هاي حاوي مس عمل خردايش صورت مي گيرد
كه اين عمل توسط سنگ شكن هايي با طرز كار متفاوت انجام مي شود به
اين صورت كه در ابتدا سنگها را به سنگ شكن اول منتقل مي كنند .نام اين
سنگ شكن سنگ شكن فكي است.كه معموال اندازه قطعات خرد شده در
اين بخش بين  5-10سانتي متر مي باشند در اين حالت قطعات خرد شده
بر روي نوار نقاله قرار گرفته و به سنگ شكن دوم منتقل مي شود كه اين
سنگ شكن هم مانند نوع اول از نوع فكي است در اين سنگ شكن قطعات
سنگ ريزتر شده و آماده براي حمل به سنگ شكن سوم مي شود البته در
محل انتقال سنگ ها از سنگ شكن دوم به سنگ شكن سوم غربال هايي
وجود دارد كه كار اين غربال ها جدا كردن سنگ هايي است كه اندازه آنها از
حد استاندارد بزرگتر است در اين حالت سنگ هاي با ابعاد بزرگتر كه در دو
بخش قبلي درست خرد نشده اند توسط نوار نقاله مجددا به سنگ شكن دوم
بر مي گردد تا دوباره عمل خردايش بر روي آن صورت گيرد و سنگ هايي
كه داراي ابعاد استاندارد هستند از غربال عبور كرده و به سنگ شكن سوم
منتقل مي شوند .سنگ شكن سوم از نوع دوراني است و در آن سنگ ها با
قطر كمتر از يك سانتي متر خرد مي شوند .اين مرحله اولين مرحله جدايش
مس از خرده سنگ ها مي باشد و به نام مرحله خردايش معروف است.
 -2دومين مرحله جدايش مرحله نرمايش مي باشد كه بعد از خردايش بر
روي سنگ صورت مي گيرد  .در اين مرحله مواد خرد شده وارد آسياب
مي شود تا به صورت پودر درآيد .آسيابهاي اين كارخانه چند نوع هستند
كه مهمترين آنها گلوله اي و ميله اي است در اينجا طرز كار آسياب گلوله
اي شرح داده مي شود.
 -3بعد از مرحله خردايش و نرمايش نوبت به سومين مرحله جدايش مي رسد كه
اصطالحا فلوتاسيون نام دارد در اين مرحله براي جدا كردن مس از تركيبات
مسي محلولهاي شيميايي خاصي را به تركيب اضافه مي كنند در اين حالت
مواد با وزن مخصوص هاي متفاوت توسط سيليكون از يكديگر جدا مي شوند
سپس مواد تفكيك شده به سلولهاي فلوتاسيون مي روند و در اين سلولها
مس از تركيبات ديگر جدا مي شود.
الزم به ذكر است كه در اين مرحله به خاطر وجود محلولهاي شيميايي و
دوغ آب تركيبات مس خيس مي شود كه بايد آنها را خشك كرد به همين
جهت مس تغليظ يافته وارد دستگاه فيلتر مانندي مي شود كه قدرت مكش
دارد اين دستگاه به وسيله مكش آب را جذب كرده و سپس هواي فشرده
شده را به تركيبات مي دمد تا مس با عيار باال به سمت بيرون دستگاه
حركت كند.
مجموعه عوامل باال سبب تغليظ و پر عيار كردن كانه مس مي شود به اين
صورت كه مسي كه در ابتدا داراي عيار  %2بود بعد از عبور از مراحل توضيح
داده شده داراي عيار  %22مي شود بنابراين  ،اين كارخانه عيار مس را
حداقل  10برابر باال مي برد.
مس هاي با عيار باال را دپو كرده و بعد از آن توسط كاميون به كارخانه هاي
مختلف حمل ميكنند.

سامان شهراز،دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کامفار نرم افزاری است که توسط  UNIDOبرای تهیه و ارزیابی اقتصادی
پروژه های صنعتی و معدنی و کشاورزی تهیه شده است COMFAR
مخفف عبارت
 Computer Model for For feasibility Analysis & Reportingو
به معنای مدل کامپيوتری برای آنالیز امکان سنجی و گزارش گیری می
باشد.
نرم افزار تخصصي كامفار يك برنامه كامپيوتري است كه از طرح تحقيقات
قبل از بهره برداري حمايت مي كند و استفاده از آن سازماندهي و محاسبه
گزارشات مالي و اقتصادي را آسان مي سازد.
اين نرم افزار بر اساس مطالعات امكان سنجي و يا به عبارتي توجيه پذيري و
يا قابل اجراء بودن و يا نبودن طرح و مطالعات فرصت براي هر طرح صنعتي
و معدني طراحي گرديده است .نتايج اين نرم افزار بيانگر جذابيت اقتصادي
طرح بر اساس محدود و يا نامحدود بودن بودجه اقتصادي سازمان مجري
مي باشد.
در رابطه با بررسي اقتصادي – مالي طرحها نرمافزارهاي مختلفي وجود دارد
سه فاكتور اصلي ارزيابي هر نرمافزار محاسبات اقتصادي -مالي عبارتند از:
 جامع بودن نرمافزار انعطافپذيري نرمافزار با شرايط مختلف دقت محاسباتتهيه نرمافزاري كه اين سه فاكتور در آن صورت گرفته باشد مشكل است
و بسياري از نرمافزارهاي موجود به يك يا دو فاكتور باال اهميت دادهاند و
محاسبات اقتصادي -مالي طرح را بر مبناي آن انجام ميدهند.
نرمافزار  ، COMFARسه فاكتور باال در آن مد نظر قرار گرفته است .کامفار
يك نرمافزار جامع است .بدين معني كه براي پروژههاي خاصي در نظر
گرفته نشده است .اين نرمافزار قابليت محاسبات اقتصادي -مالي پروژههاي
صنعتي ،كشاورزي ،عمراني ،جهانگردي و توريستي و معدني را دارد.

مزيت ديگر اين نرمافزار ،انعطافپذيري نرمافزار با شرايط مختلف است.
شرايط مختلف كه براي يك پروژه در نظر گرفته ميشود عبارتند از:
محاسبات اقتصادي -مالي براي يك واحد جديد
محاسبات اقتصادي -مالي براي توسعه يك واحد قديمي
محاسبات اقتصادي -مالي براي يك واحد جديد با مشاركت چند نفر يا
چند ارگان
در هر كدام از اين حالت ها انتخاب هاي ديگري نيز وجود دارد تا شرايط
حاكم بر نرمافزار با شرايط واقعي پروژه منطبق گردد .مزيت مهم ديگري كه
اين نرمافزار دارد دقت باالي محاسبات است بدين معني كه تمام محاسبات
انجام شده توسط نرمافزار بصورت ديناميك ميباشد و كل محاسبات با
استانداردهاي جهاني انجام ميگيرد و از دقت بااليي برخوردار است.
برای یک پروژه تحت بررسی توسط برنامه کامفار می توان ضمن تعریف
پروژه و تعریف اقالم هزینه ای سرمایه گذاری ثابت و هزینه های جاری و
هزینه های جاری تولید و همچنین نوع هزینه ها از جهت مستقیم یا غیر
مستقیم بودن آنها و ورود داده های برنامه فروش  ،میتوان مقدار سود و
زیان را از انجام پروژه محاسبه نمود .برای پروژه هایی که از لحاظ مالی به
یک تراز منفی یا به عبارتی زیان می رسیم می توان روش های گوناگون
و طرح های مختلف را بکار بریم .برنامه کامفار قابلیت مقایسه طرح ها
گوناگون برای انجام یک پروژه را دارد این برنامه برای تعیین  IRRمطلوب
و نیز NPVمورد نظر  ،گزینه تحلیل حساسیت را پیشنهاد می کند و برای
مقایسه دو پروژه با شرایط یکسان می توان از آزمون رتبه بندی پروژه ها
استفاده کرد .جهت مقایسه گرافیکی پروژه ها نیز می توان از نمودارهای هم
عنوان استفاده کرد.
نرم افزار کامفار به زبان های مختلف از جمله زبان فارسی توسط UNIDO
ارائه شده است.
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شرکتمعادنسرمک

(سهاميخاص)

توليد کننده کنسانتره سرب و روي ،سنگ آهن ،ميکا و بنتونيت ،با داشتن دو کارخانه
فلوتاسيون در غرب کشور ،از فعالترين شرکت هاي معدني محسوب مي شود.
اين شرکت از واجدين شرايط زير دعوت به همکاري مي نمايد:
• فوق ديپلم و کارشناس استخراج جهت کار در کارخانه فلوتاسيون زنجان
آدرس :تهران  -منطقه  - ۵جنت آباد  -م .چهارباغ  -خ .چهارباغ غربي  -پ، ۵.تلفن۴۴۴۱۰۵۴۱ :
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A Model for Determining Optimal
Transition Depth over from Open-pit to
Underground Mining
E.Bakhtavar Amirkabir University of Technology, Iran

In relation to the deposits which have potential of using the combined mining of Open-Pit (OP) and Underground (Ug) in vertical
direction, the most significant problem is the optimal transition
depth over from OP to Ug mining. In the study, a basic model based
on Block Economic Value (BEV) of OP and Ug was represented. The
main part in the model is, founding mineable blocks relating the
both mining methods and comparison between sum of OP and Ug
block values in each level from upper to lower, respectively.

1.Introduction
Selection of the mining method is one of the most important decisions in the design stage of mine and before
development. Open Pit (OP), underground (Ug) methods or both of them are selected depending on the
geometry properties of the deposit, its position with respect to the surface and so on (Camus, 1992). In a
choice between Op and Ug methods, the other most significant factors to be taken into account, are: a) size,
shape, and depth of deposit; b) rock conditions; c) productivities and machinery capacities; d) capital requirements and operating costs, discount rate, investments, amortization, and depreciation; e) ore recoveries and
revenues; f) safety and injuries; g) environmental aspects (Hartman, 1992), (Nilsson, 1997). Surface mining
is generally considered to be more advantageous than Ug in recovery, grade control, economics, flexibility,
safety, and working environments (Chen, 2001).
There are many near surface deposits that have considerable vertical extent. Although they are initially exploited by OP mining, there is often a point where decisions have to be made to either continue deepening

87  بهار و تابستان،23 شماره

40

Figure 1. A general Schematic of the transition from OP to Ug mining
the pit or mining the same deposits by Ug methods
(Flores, 2004).
In figure 1, a general schematic and the components
of the transition from OP to Ug are demonstrated.
Some of the biggest OP mines worldwide will be
achieving their final pit limits during the next 10 to 15
years (Fuentes, 2004). As well as, there are many
mines planning to transfer from OP to Ug mining due
to increasing the extraction depth and environmental
requirements (Chen, 2003). In this way, block/panel caving will likely enable the operations as an Ug
method to continue achieving a high production rate
and low costs (Fuentes, 2004).
The aim of this paper is a means of determining optimal transition depth from OP to Ug mining. This paper demonstrates a heuristic model based on a two
dimensional block model with two values (OP and
Ug) to solve this problem. For statement of the present model in detail, it was employed for a hypothetical
deposit as a tool of determining the optimal transition
depth and total profit in vertical combined method of
OP and Ug.
2. Model description
In the paper, a basic hueristic methodology based on
each block economic values of OP and Ug mining
for a certain ore deposit was introduced. The authors
seek to find an optimal transition depth including the
maximum profit via both OP and Ug. In the present
model, we focused on ore deposits have potential for
exploiting initially by OP method, and as it is proved
to greater depths, the pit is planned to transfer to Ug
mining method, meaning, mining in initial levels is
done by OP and in the middle levels transition pro-
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cess from OP to Ug can be happen. The main idea
in the new model is comparison between OP and Ug
block values in each level and starting from level 4 (it
is assumed that the initial three levels are extracted
using OP) to level m (which is identified as final economical level for OP using the algorithms of optimization final pit limit without consider to Ug alternative).
In the present study, the following assumptions were
made:
Assumption 1: Initial three levels are selected for OP
method
Assumption 2: A level can be mined at most once and
via at most one method (OP or Ug)
Assumption 3: Sequencing constraints of OP
Assumption 4: No simultaneous mining of OP and
Ug above and below ground (initially exploitation by
OP mining)
Assumption 5: Definition of crown pillar height considering the selected underground mining method
and geotechnical investigations
Assumption 6: Allow at most one uniform crown pillar
Assumption 7: Definition of the final underground
working depth
Assumption 8: At most once Ug mining method can
be employed
Assumption 9: The most suitable Ug mining method
is known
Assumption 10: All OP levels are contiguous, and
also all Ug levels are contiguous
Assumption 11: Unmined level (levels) can occur via
a crown pillar between OP and Ug contiguous levels
A general Schematic of the model algorithm is entirely detailed step by step as figure 2. The mentioned
model must be served as a step by step (as follow)
tool for obtaining the objectives of the study.
Step 0: Start
Step 1: Generation of separate OP and Ug block
economic model based on 50*50 m size of blocks
Step 2: Determining optimal ultimate pit limit due to
OP Block Economic Value (BEV)s in respect to extraction sequences using one of the related optimization
algorithms such as Korobov or Lerchs&Grossmann.
As well as, finding the optimum Ug layout and consequently the mineable 50*50 m blocks using one of the
related algorithms such as Floating Stope Optimizer
Step 3: Identification of mineable blocks in each level
and the dependent blocks in the upper levels by OP.

In addition, Identification of mineable blocks in each
level by Ug
Assessment of the previous steps can be done using the mining optimization softwares such Datamine
and the results can import to the model.
Step 4: Economical comparison between the two
methods from level 4 to level m which is identified
as the final profitable level of pit (this step is generally the main process of the presented model). In this
economical analysis and comparison process, the
total BEV of OP mining in level i is BEVopi and the
total BEV of OP mining in the same level is BEVui.
The components and the steps of this main process
are summarized as following and the implemented
algorithm focused on level 4 are shown in figure 3.
Step 5: Determination of transition depth from OP to
Ug based on 50*50 m blocks size
Step 6: Save results
Step 7: Dividing the 50*50 m blocks located just in
the final level selected for OP into 12.5*12.5 m smaller blocks
Step 8: Repeat the previous steps just for the
12.5*12.5 m blocks in final OP working level. In this
step, the first sub-level (constructing from the blocks
size of 12.5*12.5 m) is mined by OP, and investigation process must be started from the second sublevel namely (m-y, 2) to final sub-level (m-y, 4), and
(y can be 0,1,2, or more levels)
Step 9: Determination of optimal transition depth
from OP to Ug basis on the 12.5*12.5 m blocks size.
In this case, if one or more sub-level/sub-levels consider to be mined using Ug, it is necessary to refer to
the remained sub-levels and investigate them economically.
Step 10: Save results
Step 11: between the remained levels below the optimal transition depth, one or more level (levels) from
level m-y to m+x can be considered as a crown pillar
(x can be 1,2, or more level). The mentioned levels
selected as a crown pillar may be profitable due to
Ug mining method.
Step 12: The remained levels below the crown pillar
are focused and considered just for extraction utilizing Ug mining method (from level m+x to n).
Step 13: Calculation of the total profit from the identified levels due to both OP and Ug, as the following
comparison relation (equation 1):

(1)

Where:
= total profit (BEV) obtaining from whole
levels (i to n) extracted by both of OP and Ug (vertical
combined mining).
= total profit (BEV) obtaining from whole
levels (1 to m-y) and sub-levels extracted just using
OP.
= total profit (BEV) obtaining from whole levels
(m+x to n) and sub-levels extracted just using Ug.
Step 14: End
2. Hypothetical case
The following example is a hypothetical case that explains how the optimum transition depth from OP to
Ug by the presented model is determined. The exercise is based on a two dimensional block model,
demonstrating 108 blocks of 50*50 meters in 9 levels
and 12 columns. Let us assume that the hypothetical
ore deposit length is 413 m with an average width of
185 m. The extension of deposit is from level of 37 m
below the ground surface to 450 m.
In Step 1, it is necessary to generate the separate
OP and Ug block economic model based on 50*50
m size of blocks as shown in figures 4 and 5, respectively.
Then, in Step 2, first, the optimal ultimate pit limit
due to OP Block Economic Value (BEV)s in respect
to extraction sequences using Korabov algorithm
(Korabov, 2003) was determined (figure 4). then,
the optimum Ug layout and consequently the mineable 50*50 m blocks by Floating Stope Optimizer
(Alford,1995) was determined (figure 5).
During Step 3, the mineable blocks in each level and
the dependent blocks in the upper levels by OP are
identified (as figure 4). In addition, this process relating to Ug method is done and the mineable blocks in
each level by Ug are identified (as figure 5).
Figure 4 is represented that without take into account
the effectiveness of Ug mining in the future, the final
profitable level is the sixth
According to the main process of the presented model, the three initial levels are selected for OP. During
investigation of level 4, it is resulted that the OP mining method is more profitable than Ug, thus OP is
87  بهار و تابستان،23 شماره
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Figure 2. A general schematic chart of the algorithm
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Figure 3. A schematic chart of the main process
of the model, focused on level 4
selected also for the level. The components and the
steps of this main process for level 4, 5 and 6 are
summarized in figure 6.
According to the previous economical analysis, and
based on the 50*50 size blocks, transition depth from
OP to Ug is determined as figure 7.
Now, it is necessity to divide the 50*50 m mineable
blocks located in level 4 as the final level selected
for OP into 12.5*12.5 m smaller blocks and repeat
all the previous steps. But with this difference that
in the step the main process is achieved, in stead of
selection of the initial three levels (with 50*50 m size
of blocks) for OP, just the first sub-level (constructing
from the blocks size of 12.5*12.5 m) is considered
and selected for OP, and now the economical comparison must be started from the sub-level (m-y, 2) to

(m-y, 4), where (y can be 0,1,2, or more level). Here,
sub-level (4,1) is selected for OP and the comparison is started from sub-level (4,2) to (4,4). Figure 8
illustrates the mineable sub-levels and consequently
blocks due to optimization algorithms of determining
ultimate pit limit. The optimum Ug working layout, the
sub-levels for Ug, and mineable blocks, are demonstrated in figure 9.
Corresponding to the main process step, the initial
sub-level is selected for OP. During investigation of
sub-levels from (4,2) to (4,4), it is diagnosed that if
sub-level (4,2) and (4,3) are selected for mining by
OP, in relation to Ug method more profit can be obtained, except sub-level (4,4) is imparted to Ug mining method.
For the present hypothetical example, it is assumed

Figure 4. OP block values, optimal final pit limit and final working depth
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Figure 5. Ug block values, optimum underground layout and final working depth

Figure 6. A general vision of the main process for the levels 4, 5 and 6
that one level plus one sub-level are required as a
crown pillar. For this target sub-level (4,4) and level 5
are more relevant (figure 10).
The remained levels below the crown pillar are focused and considered for extracting by Ug mining
method. The general results achieved using the new
model for determining optimal transition depth from
OP to Ug due to the hypothetical case are illustrated
in figure 10.
Finally, the total optimum profit of vertical combined
mining obtaining from the identified levels due to both
OP and Ug, using relation 1 are calculated, and results are summarized in table 1.
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As it shown in figure 10, the optimal depth of 162.5
meters for transition from OP to Ug is determined.
Consequently, based on the new model, the total
profit of the vertical combination mining was determined equal to 63.81.
3.Conclusion
Due to the significance of determining the optimal
transition depth from OP to Ug in respect to the deposits which have potential of using the vertical combined mining, a model based on BEV of OP and Ug
was represented. For description of the model in detail a hypothetical example was used. Through using

Figure 7. Transition depth from OP to Ug based 50*50
m size of blocks without any crown pillar

Figure 8. OP block values and optimal final pit limit for level 4

Figure 9. Ug block values and optimum underground layout for level 4

the model for the hypothetical ore deposit, the optimal
transition depth from OP to Ug was determined equal
to 162.5 meters. Between levels 1 to 9, the three initial levels (1,2 and 3) were entirely selected for OP,
as well as, levels 6 to 9 for Ug. Level 4 as the final extracting level for OP was divided into four sub-levels.
Via implementation of the model, it was elicited that
sub-levels (4,1), (4,2), and (4,3) are economically
more relevant for mining by OP than Ug, except sublevel (4,4) which was selected for Ug mining method.
In respect to the importance of a crown pillar consideration between the two methods and referring to

the assumption of the example, level5 and sub-level
(4,4) were imparted to the safety crown pillar. Finally,
the maximum total profit of the vertical combination
mining was determined equal to 63.81.
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