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تولید مواد معدنی عالوه بر اینکه یکی از مهمترین اجزای صنعت امروزی
است ،دارای پتانسیل باالیی برای ایجاد رشد اقتصادی همه جانبه است و
طبق آمار در حال حاضر نقش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی حدود
 %10می باشد.
امروزه کشورهایی به موفقیت اقتصادی رسیده اند که ثروت بالفعل دارند و نه الزامًا
ثروت بالقوه .اگر ثروت بالقوه را ذخایر و منابع معدنی تعریف کنیم ،ثروت بالفعل چیزی
جز مدیریت این ثروت بالقوه نیست و اینجاست که دانش مدیریت جایگاه ویژه خود را
بروز می دهد .سقوط قیمت مواد معدنی به خصوص فلزات و بحران جهانی اقتصادی
باعث شده است که اکثر شرکت های بزرگ معدنی جهان اقدام به اخراج کارکنان خود
نمایند و بسیاری از پروژه های بزرگ معدنی جهان یا متوقف شده اند یا از سرعت
پیشرفت آنها کاسته شده است .در این شرایط به نظر راه حل استفاده از دانش مدیریت
و به روز و به خصوص مدیریت ریسک است .توجه دولت به این مهم تا کنون در قالب
حمایت های مالی و اعطای تسهیالت به بخش معدن ،سیاست گذاری ها و ایجاد تضمین
هایی جهت تعدیل یا انتقال ریسک فعالیت های معدنی مانند فعال تر کردن صندوق
بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و نیز برگزاری نشست های تخصصی،
بوده است .در کنار این مباحث شاید تالش برای القای یک جو اقتصادی مناسب
محور اصلی کوشش های دولت نهم را تشکیل می دهد که این فارغ از نیت اصلی
عامالن ،نتایج مثبت را نیز در برخواهد داشت .تالش برای نشان دادن یک
وضعیت ثبات و امن عالوه بر تشویق سرمایه گذاران به ادامه فعالیت و یا
شروع سرمایه گذاری های جدید ،باعث می شود که مدیران و
تصمیم گیران بدور از فشارهای نیروهای مهندسی اجرایی و
عملیاتی صنعت و معدن به تصمیم گیری بپردازند.
در چنین شرایطی ،استفاده از تکنولوژی های جدید ،نظم
در کارها ،افزایش سرعت عملیات اکتشافی ،برنامه های آموزشی
و کار سخت با قناعت را می توان راهکارهای مقابله با بحران اقتصادی جهان
در بخش معدن نام برد.
در نهایت باید اذعان داشت که بحران اقتصادی یک امر گذرا و موقت است و پایدار
نخواهد بود و نیاز جهان به مواد اولیه و صنعت معدنکاری غیر قابل جایگزین
می باشد.

2

شماره  ،24پاییز و زمستان 87

طریقهتعیینعناصرتاثیرگذار
درفاکتورهایبدستآمدهازبررسیآنالیزفاکتوری
( محدوده مورد مطالعه :منطقه جواهرده واقع در شمال ایران)
امیرحبیبنیا  ،علیرضا گنجی  ،تیمور اسالم کیش

در منطقه جواهرده واقع غرب استان گیالن ،جهت اکتشاف طال تعداد  82نمونه رسوب
آبراههای به منظور انجام مطالعات ژئوشیمیایی برداشت گردید .در بررسیهای ژئوشیمیایی
رسوبات آبراههای عالوه بر نقشههای ژئوشیمیایی تک عنصری از نقشههای فاکتوری نیز
استفاده میشود .آنالیز فاکتوری یک روش چند عنصری میباشد و بین عناصری که ارتباط
معنیداری نسبت به هم داشته باشند ،یک رابطه خطی برقرار میکند .در این گزارش
طریقه تعیین عناصر تاثیر گذار در فاکتورهای بدست آمده از بررسی آنالیز فاکتوری مورد
بحث و بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی :آنالیز فاکتوری  ،رسوبات آبراههای ،جواهرده

-1مقدمه:
منطقه جواهرده در غرب استان گیالن واقع میباشد .جهت اکتشاف طال
در این محدوده تعداد  82نمونه رسوب آبراههای به منظور انجام مطالعات
ژیوشیمیایی برداشت گردید که این نمونهها تحت آنالیز  36عنصری با
روش  ICP-MSدر کشور کانادا قرار گرفتند .در بررسی های ژئوشیمیایی
رسوبات آبراههای عالوه بر نقشههای ژئوشیمیایی تک عنصری از نقشههای
فاکتوری نیز استفاده میشود که فاکتورها در نتیجه بررسی آنالیز فاکتوری
استخراج میشوند .آنالیز فاکتوری یک روش چند عنصری میباشد و بین
عناصری که دارای ارتباط معنیدار نسبت به هم باشند یک رابطه خطی
برقرار میکند .هدف اصلی آنالیز فاکتوری توضیح تغییرات موجود در یک
مجموعه از دادهها میباشد .این روش ابتدا توسط روانشناسان توسعه یافت
و آنها از چند عامل یا فاکتور به عنوان امکان استفاده کرده و ساختارهای
دادهای پنهان چند متغیره را آشکار ساختند .عبارت «فاکتور» که توسط
روانشناسان به کار رفته ،هم ارز عبارت» فرایندهای کنترل کننده» در
مبحث ژئوشیمی است .لذا از نظر تئوری ،استفاده از آنالیز فاکتوری برای
مجموعهای از دادههای ژئوشیمیایی که دارای تعداد زیادی عنصر هستند،
مناسب میباشد[ .]1در صورتیکه آنالیز فاکتوری در شناسایی ساختارهای
چند متغیره به کار گرفته شود ،اطالعات زیادی بدست میآید که میتواند
شاخص فرآیندهای ژئوشیمیایی معین و یا نشان دهنده وجود کانسارهای
پنهان در اکتشافات ژئوشیمیایی باشد .از آنالیز فاکتوری به صورت موفقیت

آمیزی در این زمینهها استفاده شده است[2و .]3هنوز روش آنالیز فاکتوری،
یک روش بحث برانگیزی باقی مانده است .انتقاد اساسی که به این روش
صورت میگیرد آنست که تکنیکهای مختلفی در این روش وجود دارد که
جوابشان فقط اندکی با هم اختالف دارد .گفته میشود کاربرانی که از
نظر اطالعات آماری ضعیفند ،همیشه آنقدر با این روش کار میکنند تا به
جوابی برسند که با تصوری که از قبل راجع به مساله داشتهاند متناسب
باشد .مشکل دیگرآن است که کاربران معموال از نیازمندیهای اولیه جهت
انجام آنالیز فاکتوری موفق ناآگاه هستند .در نتیجه آنالیز فاکتوری صرفا
به عنوان یک ابزار اکتشافی به کار رفته و نتایج آن را میتوان با روشهای
به مراتب سادهتری نیز پیشبینی کرد[1و .]4در این گزارش طریقه تعیین
عناصر تاثیر گذار در فاکتورهای بدست آمده از بررسی آنالیز فاکتوری مورد
بحث و بررسی قرار گرفته است که اکثر ژئوشیمیستها در تعیین عناصر
تاثیر گذار هر فاکتور دچار اشتباه میشوند.
 -2آنالیز فاکتوری:
آنالیز فاکتوری تکنیکی آماری است که بین مجموعهای فراوان از متغیرهایی
که به ظاهر بیارتباط هستند ،رابطه خاصی را تحت یک مدل فرضی برقرار
میکند[ .]5در واقع هدف از تجزیه و تحلیل فاکتوری ،تشخیص اصلیترین
متغیرهای کنترل کننده کانیسازی از متغیرهایی با نقش کمتر است[.]5
به طور کلی این نکته که نمونههای رسوبات آبراههای متاثر از چه واحدهای
شماره  ،24پاییز و زمستان 87

3

جدول  )1نتایج مربوط به مرحله استخراج فاکتورها

سنگی میباشند و کدام واحدسنگی تاثیر عمده بر نمونهها دارد یا به عبارت
دیگر گسترش کدام واحد سنگی در حوزه باالدست نمونهها بیشتر است و
اینکه چه کانیهایی در آن واحد سنگی دارای فراوانی باالیی هستند اهمیت
زیادی در تفسیر و بررسی آنالیز فاکتوری دادههای ژئوشیمیایی رسوبات
آبراههای دارد که اکثر ژئوشیمیستها به این نکته توجه نمیکنند .البته در
مورد نمونههایی با جزء کوچکتر از  2میلیمتر خصوصیات هوازدگی کانیایی و
فرآیندهای ثانویه نقش مهمی نیز در تعیین غلظتهای عنصری دارد که بسیار
با اهمیت میباشند دو نوع تجزیه وتحلیل فاکتوری وجود دارد که در این
گزارش تجزیه و تحلیل نوع Rمورد بررسی قرار گرفته است.
-1تجزیه و تحلیل نوع  : Rهدف از این نوع تحلیل ،تعیین و ارزیابی
همبستگیهای موجود بین عناصر مختلف است.
 -2تجزیه و تحلیل نوع  Q :هدف از این نوع تحلیل ،تعیین و ارزیابی
همبستگیهای موجود بین نمونههای مختلف است.
)1-2چرخش و استخراج فاکتورها
در بررسی آنالیز فاکتوری ،تعداد فاکتورها یا همان عاملها به صورت قابل
مالحظهای کمتر از تعداد اندازهگیریها یا همان عناصر میباشند به طوریکه
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فاکتورها مجموعهای از عناصر را ارائه میکنند که از این دیدگاه میتوان
آنالیز فاکتوری را به عنوان یک تکنیک کاهشدهنده دادهها تلقی نمود[.]6
در این گزارش جهت انجام آنالیز فاکتوری از نرم افزار SPSSاستفاده شده
است .در آنالیز فاکتوری با نرم افزار ، SPSSمراحل چرخش و استخراج
فاکتورها اهمیت زیادی دارند .برای بیشتر معنی دار کردن فاکتورها ،آنها را
چرخش میدهند بهطوریکه فاکتورهای چرخش نیافته خیلی قابل تفسیر
نمیباشند .در نرم افزار SPSSچندین روش مختلف برای چرخش فاکتوری
وجود دارد که در این گزارش روش متعامد  Varimaxانتخاب شده و بر
اساس این روش ،فاکتورهای دوران یافته به هم وابسته نمیباشند[ .]7در
مرحله استخراج فاکتورها  ،از روش مولفههای اصلی برای کاهش تعداد
دادهها استفاده شده است .شهرت روش آنالیز مولفههای اصلی از سه
خاصیت مهم آن ناشی میشود .اول آنکه این روش یک برنامه خطی بهینه
برای متراکم کردن یک سری از بردارها با ابعاد زیاد به مجموعهای از بردارها
با ابعاد کم است .دوم آنکه پارامترهای مدل را میتوان به صورت مستقیم از
دادهها محاسبه کرد .سوم آنکه عملیاتهای محاسباتی جهت بدست آوردن
پارامترهای مدل بر اساس ضربهای ماتریسی میباشد .در مرحله استخراج
فاکتورها معمولًا آن تعداد از فاکتورهای چرخش یافتهای انتخاب میشوند که

جدول  : 2جداول  RCMو CSCM

بتوانند بیشترین مقدار واریانس را منعکس نمایند .جدایش فاکتورها معمولًا
براساس ارزش ویژه و میزان واریانس فاکتورها صورت گیرد[ .]1،7،8معیار
کیفیت هر فاکتور به گونهای است که بتواند حداقل  5درصد از واریانس کل
را توضیح دهد[ .]1اطالعات مربوط به مرحله استخراج فاکتورها در جدولی
به نام  Total Variance Explainedارائه شده است که به کمک این
جدول میتوان تعداد فاکتورهای مورد نیاز و میزان واریانس فاکتورها را
مشاهده کرد (جدول .)1در این گزارش فاکتورهایی به عنوان فاکتورهای
نهایی معرفی شدهاند که ارزش ویژه بیشتر از  1داشته و هر کدام بتوانند
حداقل  5درصد از واریانس کل را توضیح دهند(جدول.)1
 )2-2تعیین عناصر اصلی در فاکتورها
هر فاکتوری که نرم افزار معرفی میکند ترکیب خطی از مقدار متغیرهای
مستقل میباشد .رابطهای که بر اساس آن مقدار فاکتور اول و دوم برای
اولین نمونه توسط نرم افزار بدست میآید در زیر آورده شده است.

= مقدار فاکتور اول برای اولین نمونه
= مقدار فاکتور دوم برای اولین نمونه
 =Mo1مقدار عنصر Moدر نمونه اول (در این گزارش به صورت استاندارد
شده به میانگین صفر و واریانس واحد تبدیل شده است)
 =aiضریب هر عنصر در فاکتور اول که از جدولComponent Score
 Coefficient Matrixاستخراج میگردد .در جدول  2ضریب  MoوCu
در فاکتور اول به ترتیب  0.068و 0.094میباشد.
 =biضریب هر عنصر در فاکتور دوم =i( .تعداد عناصر .در این گزارش 36
عنصر میباشد(
و به همین ترتیب در بدست آوردن مقدار فاکتور اول برای نمونه  nام رابطه
زیر برقرار خواهد بود

(رابطه )1

( رابطه) 3

(رابطه )2
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 =nتعداد نمونهها .در این گزارش تعداد نمونهها  82عدد میباشد
= مقدار فاکتور اول برای نمونه nام
 =Monمقدار عنصر Moدر نمونه nام
بر خالف تصور اکثر ژئوشیمیستها وقتی محاسبه مقدار فاکتورها توسط نرم
افزار صورت گیرد تمام عناصر در هر فاکتور دخالت خواهند داشت ولی تاثیر
بعضی از عناصر در هر فاکتور بیشتر خواهد بود.
جداول  ))Rotated Component Matrix RCMوComponent
 Score Coefficient Matrix ((CSCMدر تشخیص عناصری
بیشترین تاثیر را بر یک فاکتور دارند ،از اهمیت زیادی برخوردار میباشند.
اهمیت جدول  CSCMدر تعیین عناصر اصلی هر فاکتور بیشتر از جدول
 RCMاست زیرا ضرایب عناصر در روابط خطی هر فاکتور (روابط 1و2
 )3همان امتیاز عناصر در این جدول میباشد .در واقع اعداد موجود در
این جدول ارتباط مستقیم با مقدار فاکتورهای بدست آمده توسط نرم
افزار خواهد داشت که بسیاری از ژئوشیمیستها توجه زیادی به این جدول
نمیکنند .در برخی از مقاالت منتشر شده ژئوشیمیستها عنصری را که در
جدول  RCMمقدار باالیی داشته باشد (معموال باالتر از  )0.5به عنوان
عنصر تاثیرگذار آن فاکتور معرفی میکنند[ .]1،9،10در حالی که ممکن
است ضریب این عنصر در رابطه خطی فاکتور مربوطه کم باشد یا به عبارت
دیگر امتیاز این عنصر در جدول  CSCMکم باشد که در این حالت نظر
ژئوشیمیست در تشخیص عنصر مورد نظر به عنوان عنصر تاثیرگذار در
آن فاکتور بسیار حائز اهمیت است .مانند عنصر Scدر فاکتور دوم واقع در
جدول  2که مقدار آن در جدول  RCMباالتر از  0.5میباشد ولی در جدول
 CSCMدارای امتیاز پایین میباشد که جزء عنصر تاثیر گذار در فاکتور
دوم معرفی نمیشود .در حالت دیگر ممکن است عنصری در جدول RCM
مقداری کمتر از  0.5داشته باشد ولی در جدول  CSCMاز امتیاز باالیی
برخوردار باشد .مانند عناصر  Sb, Se, Agدر فاکتور دوم واقع در جدول 2
که باید این عناصر به عنوان عناصر تاثیرگذار در این فاکتور معرفی گردند.
نتایج آنالیز فاکتوری با  36عنصر در جدول  2آورده شده است با توجه به
این جدول ،عناصر اصلی هر فاکتور عبارتند از :
F1= Mo, Cu, Zn, Ni, Co, Fe, V, La, Cr, Mg, Ti, Al, Sc, P,
Ga
F2= Na, Ti, Ca, Sr, U, Ag , Sb, Se
F3= Ti, K, Th, La, U
F4= Bi, Te
F5= Ag, Se, Au, Cd
F6= Mo, As, Sb
F7= Hg, S
 -3نتیجهگیری:
در تعیین عناصر تاثیر گذار در هر فاکتور ،جدول Component Score
 Coefficient Matrixاز اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا ضرایب
عناصر در روابط خطی هر فاکتور ،همان امتیاز عناصر در این جدول میباشد.
در واقع اعداد موجود در این جدول ارتباط مستقیم با مقدار فاکتورهای
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بدست آمده توسط نرم افزار خواهد داشت که بسیاری از ژئوشیمیستها توجه
زیادی به این جدول نمیکنند .به طور کلی پیشنهاد میشود ژئوشیمیست
عناصر اصلی و تاثیر گذار در هر فاکتور را بر اساس ضرایب آنها در جدول
 Component Score Coefficient Matrixتشخیص دهد.
-4منابع و مراجع:
« [1]-Reimann, C,. Filzmoser, P,. Garrett , R.G,. 2002.
Factor analysis applied to regional geochemical data
problems and possibilities «, Journal of Applied Geochemistry, Vol-17, pp185–206.
[2]-Garrett, R.G,. Nichol, I., 1969. « Factor analysis as
an aid in the interpretation of regional geochemical
Stream Sediment Data InCanney, F.C.(Ed), Internat «,
Journal of Geochemical Exploration, pp245–264.
[3]-Chork, C.Y,. 1990. « Unmasking multivariate
anomalous observation in exploration geochemical
data from sheeted-veintin mineralization near Emmaville», Journal of Geochemical Exploration, Vol-37,
pp205–223
[4]-Rock, N.M.S., 1988. Numerical Geology. Lecture
Notes in Earth Sciences 18. Springer Verlag, New York/
Berlin/Heidelberg.
[ -]5حسنی پاک ،علیاصغر ،.شرف الدین ،محمد « ،1380 .تحلیل دادههای
اکتشافی» انتشارات دانشگاه تهران.
[6]-Pison, G., Rousseeuw, P.J., Filzmoser, P., Croux,
C., 1999, « Factor Analysis in a Robust Way . Univ.
Antwerp, Belgium: http://win-ww.uia.ac.be/u/statis/
(preprint).
[ -]7زرگر ،محمود « ،1384 ،.راهنمای جامع  »SPSSانتشارات بهینه.
چاپ اول.
[8]-Temple, J.T., 1978. «The use of factor analysis in
geology». Journal of Math.Geol. Vol10,
pp 379–387.
[9]-Ohta, A., Imai, N., Terashima, S., 2005, «Influence
of surface geology and mineral deposits on the spatial
distributions of elemental concentrations in the stream
sediments of Hokkaido, Japan», Journal of Geochemical Exploration, Vol-86, pp86–103
[10]-Chandrajith, R., Dissanayake, C.B, Tobschall, H.J.,
2001, «Application of multi-element relationship in
stream sediments to mineral exploration: a case study
of Walawe Ganga Basin. Sri Lanka», Journal of Applied Geochemistry, Vol-16, pp339–350
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مراحل مختلف پروژه های معدنی شامل شناسایی ،اکتشاف ،ارزیابی ،توسعه ،استخراج و بستن معدن
می باشد .برای هر یک از مراحل فوق الذکر گزارش جداگانه ای مورد نیاز است .در این مقاله تاکید بر
روی گزارشهایی است که قبل از استخراج ماده معدنی و در مراحل شناسایی ،اکتشاف ،ارزیابی و توسعه
تهیه می شود .پیش از استخراج ماده معدنی ،مطالعات عمدتا برروی تعیین محل حفاریها ،تستهای
فرآوری ،انتخاب روش استخراج و بررسیهای محلی متمرکز می باشد.این مطالعات تحت نظارت
مهندسینی صورت می گیرد که بایستی نتایج بررسیهای خود را در قالب یک روش معین و سیستماتیک
ارائه نمایند.گزارشهایی که در این مرحله تهیه می شوند عمدتا گزارشهای شناسایی ،مطالعات امکان
سنجی اولیه ،مطالعات امکان سنجی نهایی ،گزارش انواع فعالیت های اکتشافی و گزارشهای ارزیابی
می باشند .در این مقاله ،جدول  1به عنوان راهنمای گزارشهای اکتشافی است که جهت تهیه آن از
گزارشهای اطالعات اکتشافی ،منابع معدنی و ذخایر معدنی استفاده شده است.

مقدمه
بعد از اجراي عمليات اكتشافي و جمع آوري داده هاي الزم در هر مرحله،
بايد گزارش كامل و جامعي از فعاليت هاي انجام شده ارائه گردد.
در اين مقاله هدف ارائه جزئياتي است كه بايستي در ارائه گزارش به آنها
اشاره شده و مورد بحث و بررسي قرار گيرند .اين جزئيات در واقع همان
معيارهاي ارزيابي پروژه اكتشافي مي باشند.
گزارش هايي كه در مراحل اوليه پي جويي و اكتشاف ارائه مي شوند با
گزارش هاي اكتشاف مقدماتي و تفصيلي متفاوت هستند ،هر چند شباهت
هاي زيادي نيز در اين بين وجود دارد .مهمترين تفاوت گزارش هاي مراحل
مقدماتي و تفصيلي ،با گزارش هاي اوليه (پي جويي) ،حجم و دقت اطالعات
ارائه شده مي باشد كه در مراحل تفصيلي بيشتر است.
این مقاله ،راهنمايي را جهت ارائه گزارش علمي اكتشافي ارائه نموده است.
مهمترين نكاتي كه در تدوين گزارش اكتشافي بايستي مدنظر قرار داد در
اين راهنما آورده شده است.
در اين راهنما به جاي استفاده از واژه هاي پي جويي ،اكتشاف مقدماتي،

اكتشاف تفصيلي كه به نوع فعاليت اكتشافي و دقت آن اشاره مي كنند از
عباراتي چون اطالعات اكتشافي ،منابع معدني و ذخائر معدني استفاده شده
است كه در ادامه تعاريف و توضيحات الزم در اين خصوص ارائه خواهد
گرديد.
تعاريف
گزارش هاي عمومي كه در اين بخش در خصوص آنها بحث مي شود در
ارتباط با عباراتي است كه در شكل ( )1نشان داده شده اند.
بر حسب اطالعاتي كه از نهشته هاي معدني در دسترس مي باشد و نیز
اعتبار و قطعيت اين اطالعات مي توان نهشته های هاي معدني را در داخل
هر كدام از كالس هاي زير قرار داد.
 اطالعات اكتشافي منابع معدني ذخاير معدنيچهارچوبي را براي طبقه بندي نتايج اكتشافي ،تخمينهاي تناژ ،و عيار
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(كيفيت) و كانيهاي شامل يا قابل بازيابي ارائه مي دهد .اين طبقه بندي
منعكس كننده سطوح مختلف دانش ما از زمين و درجات مختلف ارزيابي
هاي فني و اقتصادي است .منابع معدني مي توانند اصولًا بر پايه اطالعات ما
از زمين به همراه بعضي ورودي های دیگر برآورد شوند.
ذخاير معدني به عنوان زير مجموعه اي از منابع معدني نشان داده شده و
اندازه گيري شده تعريف مي شوند .جهت تفکیک ذخایر معدنی از منابع
معدنی توجه به فاكتورهاي موثر در استخراج ،معدنكاري ،متالورژيكي،
اقتصاد ،بازار ،قوانين ،محيط و فاكتورهاي اجتماعي و دولتي ضروری است .
در موارد خاص منابع معدني اندازه گيري شده مي توانند به ذخاير معدني
محتمل و حتي به ذخاير معدني اثبات شده تغيير يابند زيرا ترديد و درجه
اطمینان همراه با فاكتورهاي متغير در تبديل منابع معدني به ذخاير معدني
موثرند .اين ارتباط توسط فلشهايي در شكل ( )1نشان داده شده است .در
بعضي موارد اين فاكتورهاي متغير بايد كاملًا تعريف شوند.
در موارد خاص آنهايي كه بصورت ذخاير معدني گزارش شده بودند به منابع
معدني تغيير مي يابند .ارتباط بين نتايج توسط فلشهايي دو طرفه در شكل
( )1نشان داده شده اند .فاكتورهاي متغير كه طبقه بندي دوباره ذخاير
معدني را نتيجه مي دهند بايستي بطور كامل توصيف شوند.
گزارش اطالعات اكتشافي
اطالعات اكتشافي شامل داده و اطالعات توليدي به وسيله برنامه هاي
اكتشافي است كه توسط سرمايه گذاران مورد استفاده قرار مي گيرد .گزارش
چنين اطالعاتي عمومًا در مراحل اوليه اكتشاف ارايه مي گردد و زماني است
كه كميت داده هاي موجود عمومًا غير كافي براي تخمين هاي معقول براي
منابع معدني است.
گزارش منابع مواد معدني
يك منبع مواد معدني تجمعي از مواد با ارزش اقتصادي در روي پوسته
زمين است كه از نظر كميت و كيفيت در حدي هستند كه معدن كاري
آنها براي استخراج اقتصادي محتمل ،عاقالنه است .موقعيت ،مقدار و ذخيره،
عيار و پارامترهاي زمين شناسي و پيوستگي ذخيره از روي اطالعات و
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مدارك زمين شناسي خاصي تخمين زده شده و تفسير مي شوند .منابع
معدني بر حسب افزايش اطمينان زمين شناسي به موارد اندازه گرفته شده،
استنتاج شده و نشان داده شده تقسيم بندي مي شوند.
قسمتهايي از کانسار كه از نظر عقلي نمي توانند استخراج محتمل اقتصادي
داشته باشند نبايد يك منبع معدني به حساب بيايند.
گزارش ذخاير معدني
ذخاير معدني آن بخش از منابع معدني نشان داده شده و يا اندازه گيري
شده را شامل مي شوند كه از نظر اقتصادي براي معدنكاري مناسب مي
باشد.
معيارهاي ارزيابي پروژه هاي اكتشافي
تخمين ارزش پروژه هاي معدني يك قضاوت مستند بر اساس دانش و
تجربه است .اين تخمين سعي مي كند ارزش ماده معدني را بر اساس نتيجه
يك روش ارائه نمايد .روشهاي بكار گرفته شده بايد از لحاظ علمي ،معتبر،
آزمايش شده ،از تعاریف علمی وروشهای مقبول بین المللی استفاده کرده و
در بهترين حالت يك تخمين معتبر براي پروژه ارائه دهد .ارزيابي پروژه هاي
معدني نيازمند آزمايشهاي متناوب و ارزيابي تمام داده هاي جديد و موجود
مي باشد .طبيعت دینامیک ارزيابي پروژه هاي معدني بیانگرآن است كه يك
تخمين معتبر ممكن است طي زمان با افزوده شدن اطالعات جديد تغیيرات
محسوس و مهمي پيدا كند.
ارزيابي پروژه معدني بايستي همه معيارهاي ليست شده در جدول ( )1و
همچنين برخي معيارها كه مهم به نظر مي رسند را در برگيرد .اين وظيفه
افراد صالحيت داري است كه بررسي كنند كه كدام معیار ليست شده در
زير و معيارهاي اضافي بايد جهت مطالعه پروژه به كار بسته شوند .اهميت
نسبي معيارها با مشخصات پروژه  ،قوانين و شرايط اقتصادي در زمانهای
مختلف تغيير مي يابد .زماني كه اطالعات به صورت عمومي منتشر مي
شوند بايستي افراد خبره قادر باشند يك تشخيص معقول و متعادل از اين
اطالعات به دست آورند .اطالعات بايد در بردارنده قوانين جاري و آئين نامه
هاي مربوطه نيز باشند.
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نتیجه گیری
 جداول ارائه شده در این مقاله شامل نکات اساسی و مهمی است ،کهپیشنهاد می شود در تهیه گزارش بخشهای مختلف اکتشافی مد نظر قرار
گیرد.
 عمليات پيجويي و اكتشاف مواد معدنی در كشور ما نوعًا بدون هر گونهبرنامه ريزي و دورانديشي علمي انجام ميگيرد و حتي طرح هاي بهرهبرداري
هم در اغلب موارد غير واقعي و صوریاند و فقط برای تكميل پرونده متقاضي
بهرهبرداري تهيه ميشوند و هيچگونه الزام عملي در خصوص كنترل كيفي
مواد و محصول و رعايت نكات علمي و فني و اقتصادي وجود ندارد.
 پیشنهاد می شود وزارت محترم صنایع و معادن با ارائه استانداردهاییجهت تهیه گزارشهای اکتشافی و حتی استخراجی ،باعث پر بار شدن مطالب
ارائه شده گردد .این گزارش ها ضمن اینکه توصیف دقیقی از کانسار ارائه
خواهند نمود،از بروز خسارت های احتمالی ،اتالف ذخیره معدنی ،خسارت
به محیط زیست و افزایش ضایعات جلوگیری خواهد نمود.
 ذخایر معدنی اثبات شده ،هدف اکتشافی محسوب می شوند و جهتدستیابی به آنها عالوه بر اندازه گیری کامل مشخصات کانسار ،برآورد
فاکتورهای موثر در استخراج ،معدنكاري ،متالورژيكي ،اقتصاد ،بازار ،قوانين،
محيط و فاكتورهاي اجتماعي و دولتي ضروری است.
منابع ومراجع
“)1-Society for Mining,Metallurgy,and Exploration(SME
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Resources,and Mineral Reserves” SME-USA,2005
2- Fred Edwards And et al, “Guideline Professional
”Engineers Providing Reports on Mineral Properties
,Association of Professional Engineers of Ontario
Canada,2002
3- Norman Miskelly, “Progress on International Stan”dards forReporting of Mineral Resources and Reserves
Combined Reserves International Reporting Standards
Committee , (CRIRSCO) Queensland , 2003
4- Institution of mining and metallurgy working group (IMM) “European Code for Reporting of
Mineral”Exploration Results,Mineral Resources and
Mineral Reserves (The European Code)” Institution
IMM ,2001
5- Department of Minerals and Energy, “Mineral And
Petroleum Resources Development Regulations” Department of Minerals And Energy SOUTH AFRICA
,2004

روح اله اشتري دانشجوي کارشناسي
رشته مهندسي استخراج معدن دانشگاه صنعتي اميرکبير

نام آن از لغت عربي ريغ الفار به معني مرگ موش گرفته شده
است؛ البته در کتب قديمي ايراني با نام زرنيک (در زبان پهلوي)
و زرينه (در زبان اوستايي)ياد شده که امروزه زرنيخ قرمز نام دارد
که زمان و چگونگي کشف آن به خوبي مشخص نيست.
فرمول و ساختار شيميايي :رالگار از سولفور و آرسنيک با فرمول
شيمياي  α-As4S4تشکيل شده است؛ ساختمان داخلي شبکه
تبلور رالگار از گروه هاي  As4S4تشکيل شده که تا حدود
زيادي شبيه به حلقه هاي  S8در گوگرد طبيعي اند که هر As
از دو طرف با دو  Sتماس دارد.
سيستم :مونوکلينيک،
آگرگات :به صورت بلور هاي منشوري کوتاه ،دانه درشت تا ريز و
آگرگات خاکي ديده مي شوند
رنگ :سرخ ،رنگ خاکه :قرمز-نارنجي،
جال:صمغي
سختي 2:تا2/5
وزن مخصوص3/48:
آلتراسيون :اگر مدت زيادي در برابر نور آفتاب قرار بگيرد،به
تدريج به پودر زرد متمايل به قرمزي ديده مي شود ،در ابتدا
گمان مي بردند اين پودر زرد رنگ همان سولفيد زرد رنگ
«اورپيمنت» است اما مدتي بعد با تجزيه ترکيب شيميايي آن به
اين نتيجه رسيدند که اين پودر پارارالگار ( )As4S4βمي باشد.
نحوه و محل پيدايش :اين کاني از منشا اوليه همراه پاراژنز هاي
اورپيمنت ،استيبنيت و ساير کاني هاي آرسنيک در شرايط
هيدروترمال تشکيل مي شود ؛ عمدتًا همراه با رگه هاي طال،نقره
و سرب ديده مي شود.همچنين در شرايط سوبليماسيون
ولکانيک (فومارول ها) ،اطراف دهانه آتشفشاني فعال و رسوبات
چشمه هاي آب گرم ديده مي شود .معروفترين کانسار آن در
ايران معدن طالي زرشوران در تکاب مي باشد.
کاربرد :رالگار،اورپيمنت و آرسنوپيريت همگي در کنار هم منبع
بزرگ آرسنيک جهان را به وجود مي آورند که به عنوان محصول
فرعي از پاالئيدن ترکيبات شامل آنهابه وجود مي آيد ،از اين
ماده در تهيه ي مواد آتشبازي مخلوط با شوره ( ،)KNO3جهت
توليد رنگ شعله ي سفيد رنگ،تهيه ي سموم آرسنيکي به کار
مي رود ،عالوه بر آن در برخي از کشورها مانند چين نيز استفاده
دارويي داشته است.
در گذشته از آرسنيک و اورپيمنت به عنوان رنگدانه (پيگمنت)
استفاده مي شد ،اما امروزه به دليل سمي بودن اين دو ترکيب
استفاده از آنها منسوخ شده است.
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بهکارگيري روشهاي آماري و زمين آماري
درارزيابي نوسانات عيار در بار ورودي کارخانه مس سرچشمه

مجتبي تقوايينژاد ;1محمدرضا شايستهفر ;2سيد جعفر موسوي3
-1دانشجوي کارشناسي ارشد اکتشاف معدن دانشگاه شهيدباهنرکرمان mojtabawithyou@yahoo.com ،
 -2استاديار بخش مهندسي معدن دانشگاه شهيد باهنرکرمان shayeste@mail.uk.ac.ir ،
-3دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي اکتشاف معدن دانشگاه صنعتي اميرکبير sj_moosavi57@yahoo.com ،

يکي از مشکالت مورد بحث از ابتداي معدنكاري تاکنون ،اختالف عيار بين نمونه ارسالي معدن و
مصرفي كارخانه ميباشد .وجود اختالفات معنيدار عيار بين معدن و كارخانه و نوسانات شديد عيار
در بار ورودي ،از عوامل مؤثر بر کاهش بازيابي ميباشد .در اين مقاله با بهکارگيري ابزارهاي آماري و
زمينآماری روشي جهت تعيين نوسانات دقيق عيار در بار ورودي ارائه شده است تا با استفاده از نتايج
آن ،امکان مقايسه اين نوسانات با نوسانات پيشبيني شده نمونه ارسالي به صورت شيفتي و روزانه و
همچنين شناسايي خطاهاي مراحل مختلف نمونه برداري فراهم گردد .همچنين با شناسايي پارامترهاي
موثر در واريانس نوسانات و تعيين حد مجاز آنها ،پيشنهاداتي جهت کاهش نوسانات عيار و مدنظر قرار
دادن آنها در برنامه ريزي روزانه تا حد امکان ارائه گرديد .در نهايت پيشنهاد شد ،در صورتي که از 100
روز متوالي  95مورد عيار بار ورودي در محدوده اطمينان عيار قابل قبول قرار گيرد ،جهت کاهش موثر
هزينهها و افزايش بازيابي کارخانه ،از آن تاريخ بهبعد نمونهگيري از بار ورودي کارخانه صورت نگرفته
و عيار قابل قبول در محاسبات متالورژي تغليظ لحاظ گردد.

كلمات كليدي:
نوسانات عيار ،زمين آمار ،محدوده اطمينان عيار ،واريانس پراکندگي،
واريانس تخمين
To apply the statistical and geostatistical methods in
evaluation of feed grade deviation of Sarcheshmeh
copper plant
Mojtaba Taghvaeenejad, Mohammadreza Shayestefar,
Seyedjafar Moosavi
-1مقدمه
آگاهي از ميزان نوسانات عيار بار ورودي براي به کارگيري تمهيدات الزم
جهت افزايش بازيابي و همچنين تجزيه و تحليل اختالفات عيارمعني دار
بين معدن وکارخانه امري بسيار حياتي محسوب ميشود .وجود اختالفات
معنيدار عيار بين خاک ارسالي و مصرفي کارخانه و نوسانات شديد عيار در
بار ورودي باعث افت قابل مالحظه بازيابي مس و عيار کنسانتره ميگردد.
نمونهگيريهاي دقيق ونظامدار ،مهمترين ابزار کنترل عيار در کارخانه
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هاي فرآوري ميباشند .لذا جهت محاسبه نوسانات عيار خوراک کارخانه
پر عيارکني و به حداقل رساندن آنها ،بايستي سعي در شناسايي خطاهاي
مراحل مختلف نمونه برداري و کاهش آنها نمود[.]1
از ابتداي فعاليت مجتمع مس سرچشمه تاکنون ،مطالعات چندان زيادي
در جهت بررسي و شناسايي منابع خطا و کنترل عيار کارخانه انجام نگرفته
است .براي برآورد مولفه هاي مختلف واريانس نوسانات ،از روشهاي
نمونهبرداري دو زني جهت محاسبه واريانس توزيعي و ترکيبي ،روش
دوستون مشابه جهت تهيه نمونه هاي تکراري همزمان و آناليز مجدد براي
محاسبه واريانس آماده سازي و آناليز ،روش هاي زمينآماري جهت تعيين
واريانس تخمين نمونهبرداري سيستماتيک و آمار کالسيک جهت محاسبه
واريانس پراکندگي استفاده گرديده است .با بهکارگيري اين روشها ،ميتوان
نوسانات عيار خوراک کارخانه تغليظ را به صورت شيفتي و روزانه محاسبه
نمود و اختالفات عيارمعني دار بين بار ارسالي معدن و مصرفي را با به
کارگيري آزمون هاي آماري مورد بررسي قرارداد.
 -2روش مطالعه
 -1-2محاسبه پراش نمونه برداري به کمک روش دو وزني

جدول  :1نتايج آناليز نمونه هاي مربوط به روش دووزني
براي محاسبه پراش نمونهبرداري از روش نمونهبرداري دووزني که يکي از
روشهاي تخمين تغييرپذيري ذاتي واحد نمونه برداري ميباشد ،استفاده
شده است[ .]2براي اين منظور به مدت ده شيفت از بار ورودي (سرريز
سيکلونهاي اوليه) ،دو سري نمونه کلي با وزن کم ( 200-100گرم) و وزن
زياد( 2 – 1/5کيلوگرم) تهيه و جهت تعيين عيار مس مورد اندازهگيري قرار
گرفت (جدول .)1
نمونههاي کلي مربوط به هر شيفت از اختالط جزء نمونههاي برداشت شده
در فواصل منظم زماني درون شيفت به نسبت وزني خوراک کارخانه حاصل
گرديدند .آماده سازي نمونه ها نيز شامل فيلتراسيون ،خشک کردن و خرد
و پودر کردن مي باشد.
در نهايت با محاسبه پراش براي هر يک از دوسري جزء نمونه ها ،به کمک
روابط زير پراشهاي توزيعي ،ترکيبي و نمونه برداري و ضريب جدايش
محاسبه گرديدند (جدول .)2
()1

که در آن
( :Var(cپراش ترکيبي ،ناهمگني بين ذرات (مقياس ميکرو)
( :Var(dپراش توزيعي ،ناهمگني در توزيع فضايي ذرات درکل واحد نمونه
برداري (مقياس ماکرو)
( :Var(sپراش نمونه برداري
( :Var (1پراش در نمونه هاي با وزن کم
( :Var (2پراش در نمونه هاي با وزن زياد
( :Δm (1ميانگين وزن جزءنمونههاي با وزن كم
( :Δm (2ميانگين وزن جزءنمونه هاي با وزن زياد
 :Sضريب جدايش که معرف بزرگي انحراف معيار ناشي از ناهمگني در توزيع
فضايي ذرات درکل واحد نمونه برداري (مقياس ماکرو) به ازاي يک واحد از
انحراف معيار ناشي از ناهمگني بين ذره اي (مقياس ميکرو) مي باشد.
همانطور که مالحظه ميشود پراش توزيعي نقش بيشتري در پراش نمونه
برداري دارد که نشان دهنده ناهمگن بودن واحد نمونه برداري نسبت به
توزيع ذرات با جنس مختلف است و براي کاهش اين نوع ناهمگني بايستي
در نمونه برداري نهايي اهميت بيشتري به تعداد جزء نمونه ها نسبت به وزن
آنها داده شود[.]3
 -2-2محاسبه واريانس مراحل آماده سازي و تجزيه شيميايي
براي محاسبه پراش هر مرحله از عمليات بايد ترتيبي اتخاذ گردد تا
نمونههاي تکراري از آن مرحله تهيه و مورد اندازهگيري قرار گيرد .هرچه
نتايج به دست آمده از آناليز جزء نمونههاي تکراري به هم نزديکتر باشد،
پراش آن مرحله کمتر خواهد بود .در اين پژوهش براي محاسبه پراش
روي هم رفته دو مرحله آماده سازي و آناليز از برداشت نمونههاي تکراري
به روش دو ستون مشابه به دليل پايين بودن خطاي برآورد استفاده شد
(جدول .)3
فرمول کلي محاسبه اين نوع واريانس ها به صورت زير است :

()2

()5

()3

که درآن  xi1, xi2مقادير به دست آمده در هر تکرار و  nتعداد زوج نمونه
هاي تکراري است[.]2
همان طور که مشاهده مي شود نيازي به انجام آزمون آماري ( t (t-testو
آناليز واريانس براي نمونه هاي تکراري نمي باشد چراکه ميانگين ها اختالف
معني داري نداشته وخطاها همگي تصادفي ودر نتيجه خطاي سيستماتيک

()4

جدول  : 2محاسبه واريانس توزيعي  ،ترکيبي و نمونه برداري
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جدول  :3نتايج آناليز انجام گرفته بر روي  10نمونه تکراري

قابل تشخيصي وجود ندارد
با استفاده از فرمول واريانس براي نمونه هاي تکراري داريم:

بايد توجه داشت که واريانس آمادهسازي فقط شامل آمادهسازي نمونه در
کارخانه مي باشد و واريانس آناليز شيميايي شامل واريانس اندازه گيري و
واريانس آماده سازي نمونهها در نمونهکوبي آزمايشگاه ميباشد.
براي محاسبه واريانس آماده سازي نمونه در آزمايشگاه  10نمونه x1
انتخاب گرديد که آناليز مجدد شوند (جدول .)4
لذا واريانس آمادهسازي نمونه در آزمايشگاه بر طبق رابطه زير محاسبه
شد:

 -3-2محاسبه واريانس روي هم رفته نمونهبرداري
کميتي است آماري که براي سنجش دقت روي هم رفته مراحل مختلف
نمونهبرداري ،آماده سازي و آناليز نمونه ها به کار ميرود .مقدار اين پراش
معادل مجموع پراش هاي مراحل سه گانه فوق است .بديهي است براي
تعيين آن بايستي مقدار هريک از سه پراش معلوم باشد .رابطه پراش کلي
جدول  : 4نتايج آناليز مجدد 10نمونه x1
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را مي توان به صورت زير نوشت[: ]4
()6

که در آن
 : nتعداد جزء نمونه در هر پشته
 : ∆mجرم جزء نمونهها ()kg
 : Kتعداد پشته
 : Kتعداد نمونه هاي آناليز شده از هر پشته
 : iتعداد دفعات تکرار اندازه گيري
حال با محاسبه تکتک مولفههاي پراش روي هم رفته و با توجه به اين
که در حالت فعلي تعداد  48جزء نمونه در هر شيفت کاري  8ساعته به
جرم تقريبي  120گرم به طريقه نمونه برداري اتوماتيک صورت مي گيرد،
واريانس روي هم رفته نمونهبرداري در حالت فعلي طبق رابطه  6برابرخواهد
بود با:

بار ورودي کارخانه ،نمونههايي در طول شبانهروز به فواصل زماني  30دقيقه
از پالپ برداشته شد و مورد آماده سازي و آناليز قرار گرفت .بنابراين در
چنين حالتي ،عيار نمونهاي را که در وسط هر فاصله زماني گرفته شد ،براي
تمامي آن فاصله زماني تعميم داديم .لذا واريانس تخميني که در اين حالت
محاسبه شده است ،واريانس تخمين يک خط به کمک نقطه مياني آن
است[ .]5نتايج حاصل از آناليز نمونههاي برداشت شده جهت رسم واريوگرام
تجربي در نرم افزار  ،GS +مورد استفاده قرار گرفتند(شکل.)1
جدول  5مدل برازش شده به واريوگرام و ويژگي هاي مختلف آن را بيان
مي کند.

 -4-2محاسبه واريانس تخمين نمونه برداري سيستماتيک کارخانه
يکي از مهمترين نقاط قوت زمينآمار ،توانايي آن در محاسبه واريانس
تخمين است .به منظور تعيين واريانس تخمين نمونه برداري سيستماتيک

شکل -2مدل نمايي جهت محاسبه واريانس
تخمين در حالت هاي يک بعدي و دو بعدي

شكل :1منحني واريوگرام تجربي حاصل از نمونه برداري سيستماتيک
خوراک کارخانه پرعيارکني

جدول  :5پارامترهاي واريوگرام
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را از طريق نمودارهاي مربوط به توابع کمکي يا
ميتوان مقدار
مستقيمًا از طريق شکل 2محاسبه نمود.
بايد توجه داشت که آنچه از اين شکل به دست مي آيد مقدار
مي باشد .با توجه به پارامترهاي واريوگرام
داريم:
و مقدار

 –5-2محاسبه واريانس پراكندگي
واريانس پراکندگي معياري جهت اندازه گيري پراکندگي عيار بار ورودي
ميباشد .براي آگاهي از ميزان تغييرات عيار بار در درون شيفت ،از واريانس
نمونه اي مطابق با رابطه  7استفاده مي شود[.]1

()7

ب) واريانس تخمين مربوط به هر شيفت نيز (بر طبق قضيه حد مرکزي)
با تقسيم واريانس تخمين ميانگين محاسبه شده در بند  4-2بر تعداد بازه
هاي زماني  30دقيقه اي موجود در هر شيفت  8ساعته به صورت زير
حاصل گرديد:

ج) واريانس پراکندگي عيار خوراک مصرفي کارخانه در اين روز خاص ،براي
شيفت 1با ميانگين عيار  /93وشيفت 2با ميانگين عياري  0/92معادل:
شيفت 1
شيفت2
به دست آمد و واريانس نوسانات براي هر شيفت بنابر رابطه ( )8برابر است
با :

 -6-2محاسبه نوسانات عياربار ورودي
با داشتن مولفههاي مختلف واريانس نوسانات ،ميتوان به کمک رابطه ()8
نوسانات عياري خوراک کارخانه تغليظ را به صورت شيفتي و روزانه محاسبه
نمود.]6[ .
()8
که درآن
 :واريانس تخمين
به ترتيب واريانس روي هم رفته نمونه برداري و واريانس
و
پراکندگي عيار بار ورودي
با استفاده از رابطه ( )9نيزدرسطح اعتماد معين ،مي توان مقدار نوسانات
عيار خوراک مصرفي کارخانه تغليظ را محاسبه نمود
()9
که در آن
در سطح اعتماد
واريانس نوسانات
 CIخطاي مجاز يا نوسانات ميانگين عيار خوراک کارخانه مي باشد [.]7
 -7-2مطالعه موردي :برآورد نوسانات عيار بار ورودي کارخانه در يک روز
کاري
مولفههاي واريانس نوسانات عياري خوراک کارخانه تغليظ در يک روز خاص
به شرح زير است:
الف) واريانس روي هم رفته نمونهبرداري که براي هر شيفت ( 1و  )2در
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شيفت 1
شيفت 2
 -1 -7-2برآورد نوسانات ميانگين عيار خوراك كارخانه تغليظ براي
خوراک مصرفي مورد نظر به تفكيك شيفت
حدود اطمينان ميانگين عيار در شيفت  1و ( 2نوسانات عياري) در سطح
اعتماد  %95به شرح زير مي باشد:
شيفت 1

شيفت 2

 -2-7-2نوسانات ميانگين عيار خوراك كارخانه تغليظ در مجموع
دو شيفت به كمك رابطه اثر متقابل خطاهاي تصادفي
در حالت کلي براي تخمين واريانس جامعه کلي ميتوان به واريانسهاي
محاسبه شده متناسب با تعداد اندازهگيريهاي مربوط به هريک ،وزن يا
اهميت داد .رابطه واريانس وزندار در اين حالت به صورت زير است[.]1
()10
که در آن
 : Aتناژ مصرفي واحد تغليظ براي شيفت 1

 : Bتناژ مصرفي واحد تغليظ براي شيفت 2
 XAو  : XBحدود اطمينان ميانگين عياري براي شيفتهاي 2 ,1
با توجه به داده هاي شيفت  2 , 1داريم :

در نتيجه داريم:
 -3نتيجه گيري و پيشنهاد
 با توجه به ماهيت خطاهاي تصادفي  ،نمي توان خطاهاي ناشي از آمادهسازي  ،آناليز و همچنين خطاي ناشي از متغيرهاي ذاتي واحد نمونه برداري
را حذف کرد ،ولي مي توان با به کارگيري روش هاي مناسب تر نمونه
برداري و به کارگيري دستگاه هاي دقيق تر ،آن ها را کاهش و دقت را باال
برد.
 به کمک پژوهش صورت گرفته و روش هاي ارائه شده ،مي توان نوساناتعيارنمونه را به صورت شيفتي وروزانه محاسبه تا با بهره گيري ازآزمون
هاي آماري ،در سطح اعتماد مهندسي و با دقت وصحت بااليي به مقايسه
نوسانات عيار خوراک کارخانه تغليظ و نوسانات پيش بيني شده خوراک
ارسالي معدن پرداخته ودر صورت وجود اختالف معني دار عياري به دنبال
شناسايي خطاهاي سيستماتيک و رفع يا کاهش آن ها باشد.
 مقدار عددي مجاز نوسانات عيار بار ورودي به علت هزينه بر بودنآزمايشات تا به حال برآورد نگرديده ،پيشنهاد مي شود هرچه زودتر اين
اقدام صورت پذيرد.
 در صورتي که از  100روز متوالي  95مورد عيار بار ورودي در محدودهاطمينان عيار اجرايي معدن قرار گيرد( ،هم پوشاني نوسانات عيار بين نمونه
ارسالي و مصرفي کارخانه تغليظ) مي توان از آن تاريخ به بعد نمونهگيري از

خوراک کارخانه تغليظ صورت نگيرد و عيار اجرايي معدن را در محاسبات
متالورژي لحاظ گردد.
 -4تقدير و تشکر
در خاتمه الزم مي دانيم ازمساعدت هاي بي دريغ واحد کنترل توليد مجتمع
مس سرچشمه خصوصًا جناب آقاي مهندس محمدرضا کارگرديانتي کمال
تشکر و قدرداني را داشته باشيم.
 -5مراجع:
[1] Thomas, M., and Snowden, D.V.; 1990; “Improving
reconciliation and grade control by statistical and geostatistical analysis”, Elsevier, Canada, 10p.
[ ]2حسنيپاک ،علي اصغر؛ ()1380؛ نمونه برداري معدني ؛ انتشارات
دانشگاه تهران.
Pitard, F.1997; Sampling; Australian Mineral founda]tion Publication, 575p. [3
[ ]4کارگر ديانتي  ،م )1380( :بهينه سازي و کنترل عيار سنگ معدن
مس سرچشمه و تأثير آن بر بازيابي کارخانه تغليظ .اولين کنفرانس معادن
روباز ايران.
[ ]5مدني ،حسن؛ ()1373؛ مباني زمين آمار؛ مرکز نشر دانشگاه صنعتي
امير کبير؛ واحد تفرش.
[ ]6حسني پاک ،علي اصغر؛ ()1377؛ زمين آمار؛ انتشارات دانشگاه تهران.
[7] Pitard, FF, 2001; “A strategy in minimizing ore
Grade Reconciliation Problems Between the mine and
the mill, in mineral resource and ore Reserve Estimation”, Canadian mining institute, 8p.
[8] Kargar-Dianati, et al; 2005; “Estimating grade variations of dispatched ore to mineral processing plant
at Sarcheshmeh copper mine”20th world mining congress.

شماره  ،24پاییز و زمستان 87

21

پارامترهايانتخاب
محلانباشتپسماندهايمعدني
2

سيد مهدي حسيني ،1سعيد هادي زاده
 -1کارشناسي ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتي اميرکبير
 -2کارشناسي ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتي اميرکبير

گسترش فعاليت هاي معدني در چند دهه اخير و پيشرفت وسايل و تجهيزات معدني
و به دنبال آن افزايش تمايل براي استخراج معادن به صورت روباز ،موجب توليد
حجم زيادي مواد باطله در معدن يا کارخانه فرآوري مي شود .با توجه به آثار سوء
زيست محيطي مواد باطله معدن يا کارخانه فرآوري بايد مناسب ترين محل براي
انباشت اين مواد انتخاب گردد تا اثرات آن روي محيط زيست به حداقل کاهش
يابد.
بر اين اساس بايد پارامترهاي مختلفي براي انتخاب مناسب ترين محل در نظر
گرفت .در اين مقاله پارامترهاي الزم براي انتخاب محل انباشت باطله هاي معدني
و کارخانه فرآوري بررسي و به چهار دسته مختلف تقسيم شده اند.

 -1مقدمه
با افزايش آلودگي هاي توليد شده توسط بشر در جريان تالش براي افزايش
سطح رفاه زندگي با پيشرفت صنعتي و تکنولوژيکي ،محيط زيست آسيب
هاي فراواني را متحمل مي شود .ارزيابي اثرات زيست محيطي  ،EIAدر
واقع بررسي سيستماتيک اثرات زيست محيطي يک فعاليت ،قبل از آغاز
فعاليت ،مي باشد .هدف  EIAاين است که ،قبل از اجراي پروژه ،اثرات
زيست محيطي يک عمليات بررسي شده و عمليات الزم براي حفاظت
محيط زيست در مقابل اين اثرات صورت پذيرد.
صنعت معدنکاري يکي از مواردي است که در جريان اين پيشرفت تغييرات
زيادي متحمل شده است .پيشرفت تکنولوژي ساخت وسايل و تجهيزات
معدني موجب گرايش معدنکاران به روش هايي چون استخراج روباز شده
است که توليد حجم زيادي مواد باطله مي کند .انباشت اين مواد اثرات
طوالني مدتي روي محيط زيست خواهد داشت .بنابراين الزم است محلي
مناسب براي انباشت باطله هاي معدنکاري در نظر گرفت تا اين اثرات به
حداقل کاهش يابد.
در گذشته مکان هاي انباشت باطله تنها بر اساس پارامترهاي اقتصادي
انتخاب مي شدند .اما امروزه پارامترهاي زيادي که حفاظت از محيط زيست
را مد نظر قرار مي دهند ،در انتخاب محل مؤثر هستند .با توجه به اينکه
موقعيت کارخانه فرآوري و سد باطله روي هزينه هاي سرمايه اي و عملياتي
مؤثر است لذا بايد پارامترهاي مذکور به گونه اي انتخاب شوند که عالوه بر
در نظر گرفتن مالحظات زيست محيطي ،منجر به انتخاب محلي شوند که
از لحاظ اقتصادي نيز بهينه باشد.
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در اين مقاله پارامترهاي الزم براي انتخاب محل انباشت باطله مورد بررسي
قرار گرفته و به چهار دسته تقسيم بندي شده اند .در ادامه مراحل مختلف
انتخاب محل و پارامترهاي الزم معرفي مي شوند.
 -2مراحل انتخاب مکان
از آنجا که سد باطله ممکن است اثرات طوالتي مدتي روي محيط زيست
داشته باشد بايد انتخاب محل آن به صورتي انجام گيرد که محل مورد نظر
براي مدت زمان طوالني پايدار باشد .ايجاد و حفظ اين پايداري در برابر
پديده هاي مزاحم هميشگي از جمله فرسايش باد و آب ،تغييرات فيزيکي و
شيميايي آب و هوا تراوش و شستشو امري مشکل است]1[.
پروسه انتخاب مکان به دو مرحله تقسيم مي شود:
مرحله اول :ارزيابي اوليه
 .1غربال سازي ناحيه اي
 .2شناسايي سايت
 .3آناليز جريان هاي سطحي
 .4بررسي سايت هاي باقي مانده
 .5ارزيابي کيفي و رتبه بندي
 .6ارزيابي نيمه کيفي و رتبه بندي
 .7آناليز هزينه ها
 .8انتخاب گزينه ها براي بررسي هاي تفصيلي
مرحله دوم :ارزيابي تفصيلي
 .1بررسي جزئيات سايت هاي انتخاب شده
 .2طراحي سايت

 .3ارزيابي هزينه ها
 .4آماده کردن گزارش نهايي
مرحله اول انتخاب محل معمولًا بر اساس نقشه توپوگرافيک  1:24000با
فواصل کنتوري  3متر انجام مي گيرد .عکس هاي هوايي نيز ابزار مناسبي
در اين زمينه هستند .اطالعات زمين شناسي منطقه مورد نظر براي انتخاب
مناسب ترين محل ،ترجيحًا در مقياس  ،1:24000الزم و ضروري است.
 -3پارامترهاي الزم براي انتخاب محل انباشت باطله
به طور کلي پارامترهاي الزم براي انتخاب محل سد باطله را مي توان به
چهار گروه زير تقسيم کرد]2[:
• معيارهاي زيست محيطي
• معيارهاي تکنيکي و زمين شناسي
• معيارهاي اقتصادي
• معيارهاي اجتماعي -اقتصادي
 -1-3معيارهاي محيط زيستي
 -1-1-3تاالب ها
تاالب ها ،که شامل مرداب ها و باتالق ها مي باشند ،داراي اکوسيستم
حياتي و حساسي هستند .تاالب ها جزء جامعه بيولوژيکي حاصلخيز و بارآور
بر روي زمين هستند و زيستگاه مناسبي براي بسياري از گياهان و حيوانات
به حساب مي آيند]4[.
تاالب ها از کيفيت آب محافظت مي کنند و اين کار را با جذب آالينده هاي
آب ،رفع رسوبات موجود در آن مانند فلزات سنگين ،و درنهايت تغذيه منابع
آب هاي زيرزميني انجام مي دهد .همچنين در هنگام سيل ،با ذخيره موقتي
آب سيل و کاهش سرعت آن ،از اثرات سيل مي کاهند .قرارگيري سد باطله
در نزديکي تاالب ها مي تواند اثرات زير را در پي داشته باشد:
• آلودگي تاالب
• به خطر افتادن اکوسيستم موجود در تاالب
• آسيب رساندن به سيستم الينر و اجزاء تشکيل دهنده ساختار تأسيسات
• احتمال نشست به دليل سطح باالي آب در اطراف تاالب
 -2-1-3دشت هاي سيالبي
ساخت سدهاي باطله در دشت هاي سيالبي 100ساله ،احتمال سيل زدگي
واحد را افزايش مي دهد ،و در نتيجه احتمال آسيب سيستم هاي الينر
و محافظتي (براي مثال سيستم جمع آوري زهاب يا ديگر ساختارهاي
تأسيسات) افزايش مي يابد و نيز باعث نگراني هاي عملياتي مي شود.
همچنين باعث آسيب رسي به محيط زيست و سالمت انسان مي گردد .از
طرفي ،ساخت سد باطله در دشت هاي سيالبي ،به طوري که در مقابل سيل
مقاومت کند و آسيبي نبيند ،و يا بازسازي سايت پس از اتفاق افتادن سيل،
بسيار هزينه بر و گران خواهد بود.]3[
 -3-1-3هيدرولوژي و هيدروژئولوژي
• فاصله از منابع آب (درياچه و رودخانه)
شکست و خرابي سيستم محافظتي سدهاي باطله ،تهديدي براي آب هاي
زيرزميني خواهد بود .بنابراين سايت دفن پسماند بايد در مکاني قرار گيرد
که در صورت شکست احتمالي سيستم محافظتي لندفيل ،اثرات سوء وارده
به آب زيرزميني حداقل شود.
• کيفيت و نوع مصرف آب زيرزميني
کيفيت آب زيرزميني ممکن است تأثير مستقيم روي فعاليت مکان يابي
نداشته باشد .اگر آب زيرزميني در سايتي براي مصارف آشاميدني استفاده

نمي شود يا نمي توان از آن براي اين گونه اهداف استفاده کرد ،بنابراين اين
سايت داراي مزيتي نسبت به بقيه سايت ها است .اگر کيفيت آب زيرزميني
مطابق استاندارد آب آشاميدني نباشد ،و تصفيه آب نيز مهم نباشد ،اين
سايت از اين لحاظ بسيار مناسب است]4[
• شيب جريان هيدروليکي
براي يک مکان مناسب سد باطله ،مناسب ترين حالت اين است که گراديان
هيدروليکي کم باشد .اگر هر گونه شکستي در سيستم الينر باعث فرار
زهاب ها شود ،گراديان هيدروليکي پايين باعث انتقال کند آاليندگي ها
خواهد شد.
 -4-1-3معيار اکولوژيکي
• پوشش گياهي
• حيات وحش
 -5-1-3چشم انداز محلي
اين معيار درمورد مسئله زيبايي شناختي است و به منظور جلوگيري از
مخالفت مردم ،که ناشي از ساخت سد باطله در معرض ديد است ،مي باشد
 .]5[به عنوان بخشي از فرآيند مکان يابي ،مناطقي با محصور کننده ها و
پوشش هاي طبيعي و يا چاله هاي موجود ترجيح بيشتري دارند .]6[بر اين
اساس ،هر چه فاصله از مناطق مسکوني و جاده ها و راه آهن ها بيشتر باشد،
از نظر معيار قابليت ديد مطلوب تر مي باشد .البته بايد متذکر شد که ممکن
است توپوگرافي و مورفولوژي سطحي زمين طوري باشد که در فاصله هاي
نزديکتر نيز لندفيل قابل رؤيت نباشد و اين حالت نيز مطلوب است.]5[
 -6-1-3آب و هوا
• ميزان بارش و تبخير
ميزان بارش ساالنه و مقدار تبخير نيز فاکتور هاي مهمي است که بايد
تعيين شود .با استفاده از ميزان بارش مي توان مقدار زهاب توليد شده درسد
باطله را تعيين نمود .]6[توليد زهاب احتياج به نفوذ آب باران به درون سد
دارد .هر چه ميزان بارش در منطقه کمتر باشد ،توليد زهاب کاهش مي يابد
و درنتيجه احتمال آلودگي آب هاي زيرزميني کمتر مي شود  .]7[براي
بررسي وضعيت بارش بايد بدترين وضعيت بارش ساالنه را در نظر گرفت.
براي بررسي وضعيت باران بايد عواملي چون مشخصات فيزيکي آبخوان
هاي منطقه ،جهت و سرعت آب زيرزميني ،نفوذپذيري زون غير اشباع و
اشباع ،عمق آب زيرزميني و تغييرات عمق آب زيرزميني ناشي از بارش را
در نظر گرفت .]4[زياد بودن تبخير سطحي نيز باعث کاهش توليد شيرآبه
مي شود.
• سرعت و جهت باد
جهت باد نيز يکي از فاکتورهاي آب و هوايي است که بايد در نظر گرفته
شود .براي کاهش گسترش آلودگي از طريق پراکنده شدن ذرات در هوا بايد
حتی االمکان از مکان هايي استفاده شود که داراي پناهگاه هاي طبيعي در
مقابل باد باشند.
 -2-3معيارهاي زمين شناسي و تکنيکي
 -1-2-3مناطق گسله و مناطق ناپايدار
هدف از اين معيار حداقل کردن احتمال جابجايي هاي زمين ناشي از
گسل هاي فعال است که باعث آسيب رسي به سيستم محصورکننده سد
و يکپارچگي ساختاري آن خواهد شد و کارايي آن را کاهش خواهد داد.
زمين لرزش هاي ناشي از حرکت گسل مي تواند سبب شکست هايي مانند
شکست شيب شود  .]3[]4[گسل ها همچنين ممکن است يک محيط
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نفوذپذير را ايجاد کنند و به عنوان يک مجرا براي حرکت زهاب عمل کرده
و در انتشار آلودگي کمک کنند.]8[]6[
همچنين سد باطله همواره بايد بر روي زميني ايجاد شود که پايدار باشد
تا بتواند مدت زماني طوالني ،يکپارچگي خود (سيستم الينر و پوشش) را
حفظ کند  .]9[زمين هاي ناپايدار زمين هايي هستند که به طور طبيعي
يا مصنوعي و ناشي از دخالت انسان ،مستعد جابجايي هستند و باعث آسيب
رساني به يکپارچگي ساختاري سد باطله مي شوند.]3[
 -2-2-3توپوگرافي
يکي از مهمترين پارامترهاي طبيعي است که شايستگي محل را تحت تأثير
قرار مي دهد .دامنه هاي پر شيب ناپايدار هستند و خاکريز حجيمي براي
حفظ حجم کمي باطله الزم دارند .همچنين نواحي پست به خاطر اينکه
اغلب سيل گير هستند يا اينکه روي اليه هاي نفوذپذير آبرفتي قرار دارند
پيشنهاد نمي شوند.
 -3-2-3مطالعات ژئوتکنيکي
• مقاومت سنگ بستر
لندفيل بايد در مکاني واقع شود که زمين قادر به نگهداري وزن لندفيل
باشد و همچنين بتواند يک اليه پااليش کننده در زير آن براي کمينه کردن
جابجايي شيرآبه تشکيل دهد.
• دانه بندي باطله و نفوذپذيري سطح دامپ
دانه بندي مواد باطله اي که درون سد انباشت مي شوند بايد به صورت
انتخابي باشد .به اين معني که مواد باطله به صورت خودکار مانعي براي
نشت زهاب هاي توليدي باشند.
• لرزه خيزي
• تأثير ارتعاشات ناشي از انفجار بر پايداري دامپ
• وضعيت نشت درمنطقه (نفوذپذيري)
نفوذپذيري خاک زيرين مکان دفن پسماند نقش اساسي در توسعه يک
لندفيل دارد زيرا مي تواند به عنوان يک مانع در برابر حرکت شيرآبه عمل
کند .به طور کلي هر چه نفوذپذيري اليه هاي زيرين لندفيل کمتر باشد
مکان مناسبتري براي ساخت لندفيل مي باشد]8[
 -4-2-3زمين شناسي سطحي
شناسايي دقيق زمين شناسي منطقه دفن (نوع اليه هاي زمين شناسي،
تركيب و توزيع آن ها در زير زمين ،نوع سنگ ،وضعيت هوازدگي ،و مانند
آن ها) از فاكتورهاي مهم در فرآيند مكان يابي مي باشد .]6[زمين-شناسي
منطقه مي تواند به طور مستقيم روي انواع خاك هاي ايجاد شده از مواد
منشأ،ظرفيت تحمل بار خاك پي خاكچال و مهاجرت شيرآبه تأثير بگذارد.
سنگ و نوع ساختار آن ،طبيعت خاك هاي ايجاد شده و ميزان نفوذپذيري
سنگ بستر را تعيين خواهد نمود .ساختار زمين شناسي ،نوع جابجايي
شيرآبه و احتمال شكست شيب را در درزه ها و ترك ها تحت تأثير قرار
خواهد داد  .]8[بنابراين از نظر زمين شناسي ،الزم است زميني انتخاب
شود كه مانع از حركت شيرآبه شود و همين طور ترك خورده و درزه دار
نباشد.]10[
 -5-2-3فاصله تا معدن يا کارخانه
با توجه به محدوديت هاي زيست محيطي و در نظر گرفتن مالحظات
اقتصادي اين فاصله بايد به صورت بهينه انتخاب گردد.
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 -6-2-3جاده دسترسي
نزديکي جاده دسترسي به سد محدوده موردنظر موجب صرفه جويي هزينه
ها مي شود .اما براي جلوگيري از چشم انداز بد اين فاصله بايد بهينه باشد.
 -7-2-3سرپوش و پوشش سد باطله
يکي از راه هاي گسترش آلودگي پراکندگي ذرات گرد و غبار به وسيله وزش
باد است .ايجاد پوشش بر روي سد باطله موجب کاهش پراگندگي ذرات در
هوا خواهد شد.
 -3-3معيارهاي اجتماعي -اقتصادي
 -1-3-3فاصله از مناطق مسکوني
يک فاصله مناسبي بين سد باطله و مناطق مسکوني و شهرنشيني الزم
است که در نظر گرفته شود تا هم بتوان از اثرات نامطلوب و منفي توسعه
بيشتر در آينده و هم از خطرات زيست محيطي احتمالي که ممکن است
مردم را تهديد کند ،جلوگيري کرد .دليل اصلي آن انتشار بو و گرد و غبار
است .بسته به جهت و سرعت باد ،اين فاصله ممکن است که تغيير کند.
البته اين مشکالت را مي توان با استفاده از پوشش مناسب پسماند ،به
حداقل رساند.
 -2-3-3حمل و نقل و ترافيک
وجود جاده دسترسي در نزديکي محل سد باطله الزم است ،با اين حال تردد
وسايل نقليه در اين جاده نبايد موجب ايجاد ترافيک شود.
 -3-3-3زيرساخت ها
زيرساخت هاي محلي بايد طوري باشند که بتوانند به عمليات پايدارسازي
سد باطله کمک نمايند .]9[اين زيرساخت ها شامل جاده هاي دسترسي،
منابع تغذيه برق و انرژي ،سيستم فاضالب و مانند آن ها هستند .]10[
از اين ميان ،جاده دسترسي و منبع تغذيه برق مهمترين زيرساخت ها
ميباشند .بنابراين دسترسي به اين دو مورد براي ارزيابي تمام سايت هاي
دفن پسماند ضروري است  .]4[در مورد زيرساخت ها همواره بايد اين
نکته را در نظر گرفت که يک فاصله حداقل را نيز براي جلوگيري از آسيب
رسي به آن ها بايد در نظر گرفت .يعني هيچ گونه خطوط انتقال برق ،آب،
فاضالب و گاز نبايد از درون منطقه اي که سد باطله قرار دارد عبور کنند.
 -4-3-3نواحي حفاظت شده
از ساخت لندفيل در نزديکي مکان هايي که داراي اهميت اجتماعي و
مذهبي هستند مانند مدارس ،مکان-هاي ورزشي ،کليساها ،مساجد و مانند
آن بايد اجتناب نمود .تعدادي از اين اماکن به شرح زير است.
• فاصله از اماکن تفريحي
• نواحي حساس از لحاظ باستان شناسي
• اماکن تاريخي و مذهبي
• نواحي توريستي
 -5-3-3کاربري زمين
در هنگام انتخاب زمين ،بايد در نظر داشت که زمين هايي که ارزش
اقتصادي کمتري دارند ،براي توسعه سايت و ساخت لندفيل مناسب تر مي
باشند .زمين هاي باير و زمين هايي که داراي خاک هاي شور هستند براي
توسعه سايت عالي هستند در حالي که زمين هاي زراعي و زمين هايي که
غني از گياهان سبز هستند زمين-هاي نامناسبي براي توسعه سايت از ديد
کاربري موجود ميباشند.]4[

[3]	
Voluntary Guide for Industrial Waste Management, , Chapter 4. Considering the Site, Environmental Protection Agency (EPA), June 11, (1999)
[4]	
HW Landfill Site Selection and EIA Guidelines
for Hyper Arid Regions, Prepared by regional center
for training and technology transfer for the arab states
in egypt (bcrc-cairo)
[5]	
A. Salman Mahini ,M. Gholamalifard, Siting
MSW landfills with a weighted linear combination
methodology in a GIS environment, Int. J. Environ. Sci.
Tech., 3 (4): 435-445, (2006)
[6]	
EPA Landfill Manualls, manual on site selection, Draft for Consultation, (December2006)
[7]	
K-J. B. Hirschberg , Geological and hydrogeological guidelines for landfill site selection, National
Library of Australia Card Number and ISBN 0 7309
4404 2 , (1993)
[8]	
chapter 2, landfill site selection
[9]	
EPA Guidelines for Environmental management of landfill facilities (municipal solid waste
and commercial and industrial general waste), ISBN
1921125349 (JANUARY 2007)
[10]	 Sadek S., El-Fadel M., Freiha F. “Compliance
Factors within a GIS-Based Framework for Landfill Siting”, Journal of Environmental Studies. (2005)
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 سالمتي و بهداشت-6-3-3
 مالکيت زمين-7-3-3
 معيارهاي اقتصادي-4-3
 هزينه سرمايه اي-1-4-3
 هزينه اجرايي-2-4-3
• آماده سازي بستر دامپ
• دامپ
• دفع مخاطرات زيست محيطي
 هزينه بستن معدن-3-4-3
 نتايج-4
.انتخاب محل انباشت باطله هاي معدني امريست مشکل و پيچيده
 اين.ترين محل بايد در نظر گرفت-پارامترهاي زيادي براي انتخاب مناسب
 هر پارامتر در اطراف خود.پارامترها به چهار دسته کلي تقسيم مي شوند
محدوديتي را ايجاد مي کند که موجب حذف محدوده اطراف پارامتر از
هاي ميانگير اطراف هر پارامتر را به- زون.بين گزينه هاي موجود مي شود
.صورت جدول زير پيشنهاد مي شود
مراجع و منابع
[1] A. MacG. Robertson l,by Thomas$. Shepherd and
Dirk van Zyl “uranium tailings impoundment site selection”. Civil Engineering Department. Colorado State
University.(1900)
[2] A.MacG.Robertson,S.C.Shaw.”A multiple accounts
analysis for tailing site selection.”Robertson GeoConsultancs Suite 902,580 Hornby Street Vancover, BC,
V6C 3B6,Canada.

ارزيابينفوذپذيريبااستفادهازدادههايچاهپيمايي
وتکنيکشبکهعصبيمصنوعيومقايسهآنبانفوذپذيريمعادلهکوتس
صفوان الفاعوري ،دانشگاه صنعتي اميرکبير

نفوذپذيري پارامتر بسيار مهم در ارزيابي يک مخزن مي باشد .تعيين اين پارامتر به وسيله آناليز مغزه انجام مي شود و اين در
حالي است که انجام عمليات مغزه گيري و آناليز مغزه ،مستلزم صرف زمان و هزينه فراواني مي باشد .تکنيک شبکه هاي عصبي
مصنوعي يکي از جديدترين تکنيکهاي شبيه سازي و مدلسازي است که مي تواند بدون صرف هزينه و زمان و بدون نياز به داده ها
و اطالعات تکميلي در ارزيابي نفوذپذيري مورد استفاده قرار گيرد .در اين مطالعه ،از تکنيک شبکه عصبي مصنوعي و تنها از روي
داده هاي خام نمودارهاي پتروفيزيکي براي ارزيابي نفوذ پذيري استفاده شده است و نتايج حاصل از آن با نتايج بدست آمده از
معادله کوتس مقايسه گرديده است.
در اين مطالعه ،براي تعيين مقادير نفوذپذيري در سازند فهليان ميادين نفتي خارک و درود ،از دو شبکه استفاده گرديد که يکي
از آنها شبکه با چهار پارامتر ورودي(نمودارهاي صوتي ،گاما ،نگار مقاومت مخصوص عميق و کم عمق و مقادير عمق) براي ميدان
درود ،و ديگري شبکه با شش پارامتر ورودي ( نگارهاي صوتي ،چگالي ،تخلخل نوترون ،اشعه گاما ،مقاومت ناحيه کم عمق و
مقاومت عميق) براي ميدان نفتي خارک بودند .مقادير نفوذپذيري که توسط اين شبکه ها براي ميادين درود و خارک به دست آمد
و مقادير نفوذپذيري حاصل از مغزه در چاه هاي ميادين مذکور به ترتيب داراي همبستگي معدل 0.890و  0.932بود .در قسمت
بعد با استفاده از معادله تجربي کوتز مقادير نفوذپذيري ميادين مذکور محاسبه گرديد که مقايسه نتايج مربوط به اين کار با مقادير
نفوذپذيري مغزه مقدار همبستگي معادل  0.576براي ميدان درود و  0.784براي ميدان خارک حاصل نمود.

واژه هاي کليدي :شبکه هاي عصبي ،نفوذپذيري ،معادله کوتس ،شبکه
پس انتشار ،سازند فهليان
مقدمه
کاربرد اصلي نمودارهاي ژئوفيزيکي ،تعيين مشخصات مخزن مانند تخلخل،
نفوذپذيري ،اشباع سيال و دما و نوع سازند مي باشد .اکثر پارامترهاي مورد
استفاده در تعيين اقتصادي بودن يا نبودن توسعه يک پروژه بطور مستقيم يا
غير مستقيم ،در ارتباط با نفوذپذيري مخزن هستند .ولي متاسفانه به دست
آوردن نفوذپذيري از همه پارامترها مشکلتر نيز هست .با توجه به اينکه
نمودار پتروفيزيکي ،براي اکثر چاه ها در دسترس اند ،بنابراين دستيابي
به تکنيکهايي براي ارزيابي سريعتر و دقيق تر نفوذپذيري از روي داده
هاي چاه پيمايي بسيار سودمند بوده و هزينه ها را کاهش مي دهد(2001
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)Cosentino
استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي()Artificial Neural Network
تکنيکي جديد در صنعت نفت است که مي تواند براي شناسايي الگوهاي
ذخيره سازي و بازيابي داده ها ،حل مسائل بهينه سازي ،فيلتر کردن نويز
داده ها و تقويت منابع نمونه برداري شده در شرايطي که فرم تحليلي آنها
شناخته شده نيست ،مورد استفاده قرار گيرند(محقق  .)1994اين شبکه ها
مي توانند مسائل پايه اي مهندسي نفت را که محاسبات قديمي قادر به حل
آنها نيستند حل کنند .حتي در بسياري از موارد اتفاق مي افتد که ما در
ميادين و حوضه ها با کمبود اطالعات مواجه هستيم که به داليلي همانند
گران بودن مغزه گيري ،آزمايش چاه و مسائلي از اين قبيل استفاده از شبکه
هاي عصبي در اين مورد مي تواند چاره ساز باشد[.]6

نفوذپذيري
نفوذپذيري را مي توان به عنوان قابليت سنگ در انتقال سياالت بيان
کرد .براي بدست آوردن نفوذپذيري ،روشهاي مختلفي همانند روشهاي
آزمايشگاهي و سرچاهي(درون چاهي) ،روشهاي رگرسيون چند متغيره،
محاسبه از روي فرمولهاي تجربي مورد استفاده قرار مي گيرد .شبکه هاي
عصبي نيز از جمله روشهايي است که با دارا بودن ويژگيهاي خاص خود،
در بسياري از موارد براي بررسي پارامترهاي مخزني مورد استفاده قرار مي
گيرند که ما در اينجا به بررسي قابليت يکي از روشهاي تجربي(کوتس) و
روش شبکه هاي عصبي براي تعيين نفوذپذيري مي پردازيم.
محاسبه نفوذپذيري توسط معادله تجربي کوتس
يکي از روشها براي بدست آوردن نفوذپذيري ،استفاده از مقدار اشباع آب
مي باشد .عملکرد لوله هاي موئين باعث نگهداري آب در گوشه هاي تيز
تشکيل شده مي گردد که آن را آب کاهش ناپذير مي ناميم .به اين ترتيب
مخازن حاوي هيدروکربورها داراي اشباع کاهش ناپذيري از آب هستند .اين
اشباع در سنگهاي با نفوذپذيري کم که در آنها آوندهاي موئين باريک مي
باشند افزايش مي يابد.
روابط تجربي متعددي براي محاسبه نفوذپذيري با استفاده از اشباع آب
توسط محققين براي سنگهاي مختلف ارائه شده است که در اينجا به خاطر
کربناتي بودن سازند فهليان از رابطه ارائه شده توسط کوتس Coates
استفاده شده است.

که در آن:
 : Kنفوذپذيري بر حسب ميلي دارسي
 : Swiاشباع آب کاهش ناپذير []3
بايد توجه داشت که اگر اشباع هيدروکربن غير از حالت متوسط آن باشد
مقدار  Swiتوسط اعمال ضريب  Cتصحيح مي شود که اين ضريب به صورت
زير محاسبه مي شود.

 : Pcفشار موئينگي( )Psiکه از رابطه زير بدست مي آيد.

 :hارتفاع آب باالي سطح آزاد آب
 :چگالي آب سازند()gr/cm3
 :چگالي هيدروکربن ()gr/cm3
در نهايت مقدار صحيح  Swiاز حاصل ضرب آن در ضريب  Cبدست مي
آيد.

شكل  ١طرح شماتيك از يك شبكه عصبی مصنوعی
شبکه هاي عصبي مصنوعي
شبکه هاي عصبي مصنوعي ،نوعي شبيه سازي مغز انسان در قالب يک
سيستم مصنوعي هستند .اين شبکه ها ،سيستمهاي هوشمند با مدل آزاد
هستند که مي توانند دانش تجربي را فراگرفته ،ذخيره کرده و مورد استفاده
قرار دهند .به اين سيستمها هوشمند گفته مي شود زيرا با انجام محاسبات
روي داده هاي عددي ،قوانين کلي را فرا مي گيرند و مدل آنها آزاد ناميده
مي شوند چون از ويژگيهاي شبکه هاي عصبي است که يادگيري در آنها به
صورت ايجاد ارتباط بين مجموعه اي از داده ها مي باشد و لذا در کار کردن
با آنها ،همواره از يک الگوريتم ساده استفاده نمي شود .شبکه هاي عصبي
مصنوعي کاربردهاي گوناگوني دارد که از مهمترين آنها ،تخمين زدن توابع
و استخراج ارتباط موجود بين پارامترها( )g:x→tمي باشد .براي تخمين تابع
ابتدا بايد شبکه با الگوهاي آموزسي(مثالهاي آموزشي) آموزش داده شود و
بعد از آزمايش کيفيت شبکه آموزش يافته ،شبکه مذکور بر روي داده هاي
جديد تعميم داده شود .شبکه عصبي مصنوعي مناسب براي تخمين زدن
تابع ،از يک اليه يا بردار ورودي ،حداقل يک اليه مخفي و يک اليه خروجي
تشکيل مي شود که هر يک از اين سه اليه ،از تعدادي نرون تشکيل گرديده
اند .تعداد نرون هاي اليه خروجي برابر با تعداد پارامترهاي مطلوب جهت
پيش بيني است .تعداد نرونهاي مخفي در حين آموزش شبکه و با حدس
و خطا براي دستيابي به بهترين جواب ،مشخص مي گردد و رابطه خاصي
براي تعيين تعداد آن وجود ندارد .بين نرون هاي اليه خروجي برابر با تعداد
پارامترهاي مطلوب جهت پيش بيني است .تعداد نرون هاي اليه مخفي
در حين آموزش شبکه و يا حدس و خطا براي دستيابي به بهترين جواب،
مشخص مي گرددو رابطه خاصي براي تعيين تعداد آن وجود ندارد .بين
نرون هاي اليه ورودي و اليه مخفي و اليه خروجي ،خطوطي ارتباطي وجود
داردکه وزن دار مي شوند .مجموع حاصلضرب مقادير وزن دار شده ورودي
به هر نرون به عنوان متغير تابع محرک آن نرون عمل کرده و تابع محرک،
يک خروجي توليد مي کند که خروجي اليه خروجي همان خروجي شبکه
است .ثابت شده است که يک شبکه با يک اليه مخفي قادر است هر تابع
را تخمين بزند .طرحي شماتيک از يک شبکه عصبي مصنوعي در شکل 1
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شكل – ٢شمايي از الگوريتم كار شبكه پس انتشار

نمايش داده شده است]4[.
در اين مطالعه از الگوريتم پس از انتشار خطا استفاده شده است که به عنوان
يکي از قويترين الگوريتم هاي مورد استفاده در شبکه هاي عصبي مصنوعي،
خصوصا جهت تخمين زدن توابع مي باشد .شماي ساده اي از الگوريتم
عملياتي که توسط اين نوع شبکه براي تنظيم مشخصه هاي آن انجام مي شود
در شکل  2آورده شده است .همانطور که در اين شکل نيز ديده مي شود
در اين الگوريتم ،مقادير ورودي شبکه به سمت جلو و از ميان شبکه گذر
مي کند و سپس اختالف ميان خروجي مطلوب ( مقادير که مطلوب است
شبکه عصبي مصنوعي به مقاديري با همان دقت يا دقتي نزديک به آنها
دست يابد) و خروجي شبکه به عنوان خطا محاسبه مي گردد .سپس اين
خطا به سمت عقب بازگردانده مي شود و وزنها تصحيح مي گردد .اين عمل
متواليا روي همه الگوها انجام مي شود تا در نهايت اين وزن ها در بهترين
حالت تنظيم گردند]5[.
براي انجام اين مطالعه ،سازند فهليان در ميادين خارک و درود در خليج
فارس ،به عنوان مخزن مورد مطالعه اتنخاب گرديد و اطالعات مربوط به دو
چاه موجود در اين مخزن(چاههاي  KG-9و  )D-10مورد استفاده قرار
گرفتند.
سازند فهليان و چاههاي مورد بررسي
سازند فهليان ،اليه مخزني در چاههاي مورد مطالعه مي باشد .محل مقطع
نمونه در کوه خامي نزديک روستاي فهليان در دامنه جنوبي کوه دال و در
 90کيلومتر شرق-جنوب شرق ميدان نفتي گچساران قرار داشته و داراي
ضخامت  356متر از سنگ آهک توده اي است .مرزهاي زيرين و زبرين با
دولوميت سورمه و مارنهاي سازند گدوان همشيب است .سازند فهليان در
تمام فارس و شمال شرق خوزستان و شرق لرستان گسترش دارد ،ولي به
سوي جنوب غرب لرستان و خوزستان به آهک مارني و ميکريتي و شيلهاي
تيره رنگ سازند گرو تبديل مي گردد .سن سازند فهليان نئوکومين تا
نئوکومين_آپسين مشخص شده است.
چاههاي که در اين مطالعه مورد مطالعه قرار گرفته اند عبارت از دو چاه
از ميدانهايي نفتي خارک-درود است که مشخصات آنها به شرح زير مي
باشد:
 -Aچاه شماره  10درود ( )D-10که با عمق  12464فوت عمق،داراي
مختصات جغرافيايي:
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 -Bچاه شماره  9خارک( )KG-9که با  12411فوت عمق ،با مختصات
جغرافيايي:

متدولوژي
اطالعات مغزه و الگهاي پتروفيزيک در چاههاي  KG-9و  D-10تطابق
مناسبي داشتند و مغزه ها نيز در اين چاهها از کيفيت الزم براي استفاده
در شبکه عصبي برخوردار بودند .براي تطابق مغزه و الگ از الگهاي صوتي
و چگالي استفاده شد .داده هاي چاه نگاري مورد استفاده در شبکه ،شامل
نمودارهاي صوتي ،چگالي ،تخلخل نوترون ،اشعه گاما و سه نمودار مقاومت
مخصوص بودند که به عنوان مجموعه بردار ورودي مورد استفاده قرار
گرفتند و مقادير نفوذپذيري مغزه نيز به عنوان خروجي مطلوب ،مدنظر
قرار گرفتند.
برنامه مورد استفاده در چهار فايل مجزا و به جهت بررسي فرآيند يادگيري
شبکه نوسته شد .داده هاي مربوط به هر به دليل اينکه قابليت تشخيص
شبکه براي اعدادي که در محدوده صفر تا يک قرار دارند بسيار بيشتر از
اعدادي که داراي مقادير بزگتر هستند (مثال 1000تا  )2000مي باشد لذا
مجموعه داده هاي ورودي و خروجي نيز به صورت مجزا در محدوده بين
صفر تا يک نرماليز شدند .در مرحله بعد  300الگو(داده هاي نگارهاي مورد
استفاده در اعماق مختلف اين دو چاه)به صورت تصادفي به سه مجموعه
کامال مجزا شامل مجموعه آموزش(حدود  60درصد از داده ها) ،مجموعه
سنجش اعتبار و مجموعه آموزشي(هر کدام حدود  20درصد از داده ها)
تقسيم گرديد .سپس با ارائه همزمان الگوهاي مجموعه آموزشي و مجموعه
سنجش اعتبار ،شبکه تا حد بهينه آموزش داده شد و مقادير وزنها تنظيم
گرديد و شبکه آموزش داده شده روي الگوهاي آموزشي ،مورد آزمايش
قرار گرفت .جهت انجام اين مطالعه و دستيابي به نتايج ،از نرم افزارهاي
 EXCEL،MINITAB ، MATLABاستفاده شده است.

محاسبه نفوذپذيري با استفاده از شبکه عصبي
با بررسي پارامترهاي در دسترس و در غالب شبکه هاي مختلف ،بهترين
پاسخ شبکه عصبي مصنوعي براي ارزيابي نفوذپذيري در چاه  10-Dبا
داده هاي ورودي که شامل نمودارهاي صوتي ،نمودار گاما و نگار مقاومت
مخصوص عميق( )LLDو مقادير عمق بود حاصل گرديد .اين شبکه داراي
يک اليه مخفي بود که شامل ده نرون مي شد .نتايج برازش شده از مقادير
لگاريتم نفوذپذيري پيش بيني شده توسط شبکه عصبي مصنوعي بر حسب
مقادير لگاريتم نفوذپذيري مغزه در شکلهاي  3تا  5نمايش داده شده
استکه ضريب همبستگي براي چاه درود بين لگاريتم نفوذپذيري شبکه و
نفوذپذيري مغزه برابر با  0.890و شيب خط حاصله برابر با  0.714به دست
آمد .خطاي بين لگاريتم نفوذپذيري شبکه و لگاريتم نفوذپذيري مغزه نيز
برابر با  0.0292به دست آمد.
در چاه  ،KG-9بهترين پاسخ شبکه عصبي مصنوعي بزاي ارزيابي

نفوذپذيري ،شبکه اي با داده هاي ورودي شامل نمودارهاي صوتيف چگالي،
تخلخل نوترون ،اشعه گاماف مقاومت ناحيه کم عمق( )LLDو با يک
اليه مخفي شامل دوازده نرون بود .نتايج برازش شده از مقادير لگاريتم
نفوذپذيري پيش بيني شده توسط شبکه عصبي مصنوعي بر حسب مقادير
لگاريتم نفوذپذيري مغزه پردازش شده در شکلهاي  6تا  8نمايش داده شده
است .براي چاه خارک ضريب همبستگي برابر  0.932و شيب خط معادل با
 0.845حاصل گرديد .همچنين خطاي متوسط برابر 0.0197نتيجه شد که
اين امر توانايي تکنيک شبکه عصبي مصنوعي را در ارزيابي نفوذپذيري تنها
با استفاده از داده هاي خام چاه پيمايي نشان مي دهد.
محاسبه نفوذپذيري با استفاده از معادله کوتس
براي اطمينان از صحت نتايج شبکه بايد مبنايي براي مقايسه ان وجود
داشته باشد .قبال نتايج شبکه با مغزه مقايسه گرديد که نتيجه آن بسيار

شکل -٣ -نمودار لگاريتم نفوذپذيري شبکه بر حسب لگاريتم نفوذپذيري مغزه چاه 10-D

شکل -٤ -نمودار مقايسه لگاريتم نفوذپذيري شبکه با لگاريتم نفوذپذيري
مغزه برحسب عمق چاه D-10
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شکل -٥ -نمودار اختالف لگاريتم نفوذپذيري شبکه با نفوذپذيري مغزه چاه D-10

شکل -٦ -نمودار لگاريتم نفوذپذيري شبکه بر حسب لگاريتم نفوذپذيري
مغزه چاه KG-9

شکل -٧ -نمودار مقايسه نفوذپذيري شبکه با نفوذپذيري مغزه بر حسب عمق چاه KG-9
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رضايت بخش بود .در اين مرحله نفوذپذيري با استفاده
از معادله تجربي کوتس محاسبه گرديد .اين معدله يکي
از معادالت تجربي رايج براي بدست اوردن نفوذپذيري
مي باشد.
پس از بدست آمدن نتايج حاصل از اين معادله ،اين نتايج
با نتايج شبکه هم مقايسه گرديد که اين مقايسه خود
بيانگير صحت کار شبکه مي باشد.
در شکل( )6نمودار لگاريتم نفوذپذيري شبکه بر حسب
لگاريتم نفوذپذيري مغزه در چاه  KG-9ارائه شده
استکه ضريب همبستگي ( )R2برابر  0.932و شيب خط
برابر با  0.845را نشان مي دهد ولي ضريب همبستگي
نفوذپذيري مغزه بر حسب نفوذپذيري معادله کوتس
برابر  0.784و شيب خط برابر با  0.837مي باشد که
در شکل  9ارائه شده است .نتيجه اين مقايسه در چاه
 D-10نيز نتيجه لگاريتم نفوذپذيري شبکه بر حسب
لگاريتم نفوذپذيري مغزه در اين چاه را به صورت ضريب
همبستگي برابر  0.890و شيب خط برابر با 0.714
نشان مي دهد(شکل )2در صورتيکه ضريب همبستگي
نفوذپذيري مغزه بر حسب نفوذپذيري معادله کوتس برابر
 0.576و شيب خط برابر با  0.734است که در شکل 10
ارائه شده است.
نتيجه گيري
با بررسي نتايج حاصل شده از دو روش شبکه عصبي و
معادله کوتس براي به دست آوردن مقدار نفوذپذيري مي
توان به نکاتي اشاره کرد که همگي بيانگر مزيت استفاده
از شبکه عصبي مي باشند .براي استفاده از معادله کوتس
ابتدا الزم است اشباع غير قابل کاهش محاسبه گردد که
خود مستلزم استفاده از معادالت تجربي ديگري نظير
معادله آرچي مي باشد .اين معدالت تجربي هر کدام براي
مورد خاصي بکار مي روند و براي استفاده از آنها مي
بايست تصحيحات زيادي انجام گيرد .اما در شبکه عصبي
فقط مي توان اطالعات خام نمودار استفاده نمود و لذا
خطاهاي معادالت تجربي را به همراه نخواهد داشت.
عالوه بر آنچه که ذکر شد از نتايج به دست آمده در اين
مطالعه مي توان به خوبي به اين نتيجه دست يافت که
پيش بيني شبکه در مورد مقادير نفوذپذيري ،به مقدار
قابل توجهي نزديک به استاندارد(مغزه گيري) بود و
اين در حالي است که نتايج مربوط به معادله کوتس در
مقايسه با شبکه از دقت کمتري برخوردار هستند و با
اطمينان مي توان گفت که استفاده از شبکه در مقايسه با
معادله تجربي کوتس ،بهتر و مطلوبتر است.

KG-9  نمودار اختالف لگاريتم نفوذپذيري شبکه با نفوذپذيري مغزه چاه-۸ -شکل

KG-9  نمودار لگاريتم نفوذپذيري شبکه بر حسب لگاريتم نفوذپذيري مغزه چاه-۹ -شکل

 نمودار لگاريتم نفوذپذيري شبکه بر حسب لگاريتم- ۱۰ -شکل
D-10 نفوذپذيري مغزه چاه
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Figure 4. Alternative 1

Figure 5. Alternative 2

Figure 6. Alternative 3

level-cut 3 (alternative 2) is accounted
as follows:
{[3*(-1)]+[7]}*0.87+{5*0.76}= 7.3
0.87, 0.76, etc. are single present value factors for discount rate of 15% and
one (level 1 and 2), two (level 3 and 4),
… years, respectively.
The table 2 is also proved that with
take into consideration a discount rate
of 15%, the forth alternative can be
more effective.
The general results achieved using
the new method for determining optimal TD from OP to Ug due to the hypothetical case are illustrated in figure
10.
As it shown in figure 10, the optimal
depth of 62.5 meters for transition
from OP to Ug is determined. Consequently, based on the new model,
the total maximum NPV of the vertical
combination mining was determined
equal to 25.6.
3 DISCUSSION AND CONCLUSION
Due to the significance of determining
the optimal TD 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.
Initially, several alternatives were
considered and their obtained profits
without any discount rate were determined. In both case of without any
discount rate and including discount
rate of 15% (to considering NPV of
each level-cut), the forth alternative as
more profitable option was underlined.
Through the method for the hypothetical case, the optimal TD from OP to Ug
was determined equal to 62.5 meters
and consequently, the total maximum
NPV of 25.6 was achieved.
4 REFERENCE
Tulp, T. 1998. Open pit to Underground
Mining. Mine Planning and Equipment
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Figure 2. OP block values and optimal final pit limit

Figure 3. Ug block values and optimum Ug layout
ing alternative encompasses maximum Net Present Value (NPV).
Then, the final pit depth in relation to the selected alternative, is
taken into account as an OTD. To describe the method in detail, a
hypothetical example as following section, was served.
2.2 Case example
The main object of this section is connected to entirely explanation of the introduced methodology through a hypothetical case
example and consequently determination of the OTD. The problem is based on a two dimensional block model, demonstrating
154 blocks of 12.5*12.5 meters in 11 levels and 14 columns.
Initially, it is necessary to generate the separate OP and Ug block
economic models based on 12.5*12.5 m size of blocks. Then, as
it shown in figure 2, the optimal ultimate pit limit must be determined via OP Block Economic Value (BEV)s in respect to extraction sequences and OP level-cuts using an optimization algorithm
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such as Korobov algorithm (Korabov
2003).
Figure 2 represents that without take
into account the effectiveness of Ug
mining in the future, the final profitable
level is the seventh.
Now, the optimum Ug layout and consequently the mineable 12.5*12.5 m
blocks (Ug level-cuts) by the one of
optimization algorithm for instance
Floating Stope Optimizer (Alford 1995)
must be determined (as it shown in figure 3).
Now, according to the method, several alternatives must be considered.
Then, through the comparison between alternatives, the most profitable
one is selected and its final pit depth
will be the OTD for the case. There are
no positive and mineable blocks in the
first OP level-cut; therefore, the second
OP level-cut must be assessed. Figures 4 to 9 indicate the alternatives 1
to 6, respectively. It is notable that it is
necessary to be a frontage (crown pillar) between OP limits and Ug lay-outs
(for each alternative). Here, frontage is
assumed as a block dimension.
Finally, in attention to figures 4 to 9,
the profits of vertical combined mining
obtaining from the alternatives were
acquired. The results summarize in
table 1.
The table 1 demonstrates the value of
each alternative without any discount
rate included. Without take into account any discount rate, alternative
number 4 have more positive values in
respect of the others. It means, ore deposit up to level 5 must be mined using
OP, level 6 should be remained as a
crown pillar, and the remained levels
(7-11) have potential for Ug mining.
In the succeeding stage, a discount
rate of 15% is embraced to considering NPV of each level-cut, when mine
in that level-cut starts, are calculated
(as table 2). For instance, the NPV for

mined by Ug method (Chen 2001). In the case, the
most important question emerges: where is the Optimum Transition Depth (OTD) from OP to Ug? The
problem can propounded during design stage of a
mine and before development (Bakhtavar, unpubl.).
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 change 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 & Caceres 2004). For example, Chuquicamata mine (located in the northern part
of Chile) is a most famous one including combined of
OP and black caving (Arancibia & Flores 2004).
There are several other open pit mines were done, or
are planning, or are in the process of implementing, a
transition to underground mining. They include Bingham Canyon in USA, Mansa Mina in Chile, Palabora
and Venetia in South Africa, Mount Keith and Telfer in
Australia (Flores 2004), and Kiruna mine in Sweden
(Kuchta et al. 2003).
Figure 1 demonstrates a general schematic of problem of transition from OP to Ug.
The study highlights a methodology as a means of
solving the mentioned problem (determining OTD).
The fundament of the present method is originated

Figure 1. General schematic of transition
from OP to Ug

from the algorithm of Nilsson, with employing a part
of modifications and adjustment, making some requirements and essential items to the algorithm. The
method is established based on a two dimensional
economical block models with the values of OP and
Ug. Finally, it was served for a hypothetical ore deposit.
2 METHODOLOGY
2.1 Delineation
The present method is fundamentally set up due to
deferent economical block models of OP and Ug to
lay stress on solving the OTD problems.
The main idea was concluded from the algorithm of
Nilsson, which was initially introduced in 1982 and
then in 1992 (Nilsson 1982, 1992). Next time, for
underscoring on the importance of the combined
topic and consequently exigency of OTD determination, the algorithm in the shape of a technical paper
was reviewed (Nilsson 1997). To reduce the shortcomings of the Nilsson algorithm and to accomplish
some modifications, a number of essential requirements were added to the algorithm, for instance, to
take into consideration to a suitable crown pillar. The
target of the model can be achieved by comparison
between the obtained values of various alternatives
of combined mining. The model was employed for a
hypothetical ore deposit.
The authors seek to find an OTD involving maximum profit through both OP and Ug considering ore
deposits have potential for exploiting initially by OP
method, and as it is proved to greater depths, the pit
is planned to change to Ug mining method (Bakhtavar & Shahriar 2007, Bakhtavar et al. 2008). In the
method, it is necessary to install a long range mining plan for deposits. In this instance, the future pit
volume has been split up into several level-cuts as
means of contemplating extraction sequence.
Considering and below each level-cut, an underground option can be included, but after to bear
in mined the most effective crown pillar. At most,
a crown pillar with a height as a multiple of blocks
height considering the selected underground mining method and geotechnical investigations must be
contemplated. Each alternative comprises three elements are: OP level-cuts (independent pit), Ug levelcuts (Ug lay-out), and a crown pillar between them.
The main part of the present method is associated
with decision making and selection a combined min87  پاییز و زمستان،24 شماره
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Open-pit to underground mining- where is the
optimum transition depth?
E.Bakhtavar
Department of Mining and Metallurgical Eng., Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

In the study, a method based economical block models of OP and
Ug to determine the Optimum Transition Depth (OTD) from OpenPit (OP) to Underground (Ug) mining was introduced. The main
idea was deduced from the algorithm of Nilsson, with applying some
modifications and adding a number of requirements to the algorithm. The target of the method can be achieved by comparison between the obtained values of various alternatives of combined mining. This method was employed for a hypothetical ore deposit.

INTRODUCTION
Several mining method can be used to optimally extract an ore body (Tulp 1998). Conventionally, there are
established two general kinds of mining method (to wit surface and underground) to exploit ore deposits.
Ordinarily, Open Pit (OP) as a major surface method is heeded to be more favorable and dominant than
Underground (Ug), particularly in recovery, production capacity and mechanization, grade control and cut off
grade, ore lose and dilution, economical consideration (low costs), flexibility, safety, and so on (Bakhtavar,
unpubl., Shahriar et al. 2007). However, Ug mining is more acceptable from environmental and social point
of view; additionally, Ug will often have a smaller footprint than an OP of comparable capacity (Chadwick
2008).
If a deposit changes much in geometry along the strike, especially when the change occurs at the end of the
deposit, the stripping ratio will be too large when it is entirely mined by OP method. In this regard, it is more
suitable to have the deposit mined by combined method; that is to say, the end part of the ore body should be
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قراردادهاينفتي

غزاله رضايي – دانشجوي کارشناسي اکتشاف معدن دانشگاه صنعتي اميرکبير
سعيد هاديزاده – دانشجوي کارشناسي ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتي اميرکبير

در صنعت نفت خام ،دو نوع قرارداد كامال متفاوت وجود دارد كه هركدام
نيازمند به ارتباطات خاصي هستند.
الف) پروژه هاي اصلي كه شامل پروژه هاي اكتشافي و يا توسعه يافته
هستند ،توسط «قراردادهاي نفتي» پوشش داده مي شوند« .قراردادهاي
نفتي» كامال پيچيده بوده و در برگيرنده موضوعات زيرسطحي مي شوند؛ به
خصوص در پروژه هاي مربوط به مخازن نفتي كه معموال از زمان شروع آن
به خوبي شناخته نشده اند ،احتمال دارد كه آن پروژه بسيار كوچك (كمتر
از مقدار زمان تعيين شده) و يا بسيار بزرگ (بيشتر از زمان در نظر گرفته
شده) باشد .ريسك پيدا نكردن نهشته هاي نفت خام ،حتي هنگامي كه در
قرارداد اكتشاف نيز گنجانده شده و در نتيجه آن ،روش هاي ژئوفيزيكي و
زمين شناسي نيز به كار روند ،همچنان وجود دارد .توسعه يك ميدان شامل
حفاري هاي وسيع ،مدل سازي مخزن و همچنين تسهيالت و ساختمان
هاي پيچيده ،لوله كشي ،توليد و فرآوري مي شود .امروزه كاوش سه بعدي
به روش لرزه اي ( )Seismicقبل و يا اندكي بعد از اكتشاف صورت مي
گيرد كه حتي بعد از اكتشاف نيز ريسك هاي قابل مالحظه اي را در بر
دارد .بنابراين در اين زمينه قوانين زيادي مورد نياز است و اين گونه پروژه
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ها در سطح جهاني توسط شركت هاي نفتي اجرا مي شود .اخيرا تنها تعداد
كمي از پيمانكارها ارائه خدمات در ميادين توسعه يافته يكپارچه را پيشنهاد
كرده اند.
ب) خريدهاي معمولي و يا پروژه هاي خدماتي به قراردادهاي خدماتي نياز
دارند كه ممكن است بسيار گسترده بوده و به فعاليت هاي بسيار وسيع و
پر هزينه نياز داشته باشد و با اينكه اين موارد در نوع و پيچيدگي مانند
بهاي افزوده ،قيمت مقطوع turn key،و غيره بسيار متنوع است ،با عنوان
«قراردادهاي نرمال» شناخته مي شود.
اين طبقه بندي بدين علت صورت گرفته كه حوزه كاري به دقت تعريف شود
و از ميزان ريسك عمليات كاسته شود .اين قراردادها توسط تعداد زيادي
پيمانكار متخصص ،در سرتاسر جهان به اجرا در مي آيند .در اين مقاله به
انواع قراردادهاي نفتي و تاريخچه آن ها مي پردازيم.
قراردادهاي نفتي
در طول تاريخ سه نوع از اين قراردادها وجود داشته است :امتياز انحصاري،
توليد مشترك ( ) PSAو قراردادهاي خدماتي يا نرمال .البته نوع ديگر

قرارداد نيز وجود دارد كه توسط جمهوري اسالمي ابداع شده به نام بيع
متقابل ( )Buy-Backكه در ادامه به شرح آن خواهيم پرداخت.
 -1امتياز انحصاري(:)Concession
اين قراردادها قديمي ترين نوع قرارداد مي باشند و به اواخر قرن  19بر مي
گردند و معموال شامل مراحل اكتشاف ،توسعه و توليد بوده و به مدت زمان
طوالني  -بيش از  30سال -اجرا مي شوند .در قراردادهاي امتياز انحصاري
حق مالكيت مطلق منبع نفتي را به يك شركت معموال خارجي مي دهند كه
در عوض ،اين شركت حق امتياز اوليه و بعد از شروع توليد تجاري ،درصدي
از سود خالص خود را به كشور ميزبان مي پردازد.
در قراردادهاي انحصاري اخير كه به عنوان مثال توسط انگلستان و ساير
كشورهاي اروپاي شمالي منعقد مي گردند ،پيمانكار يك حق امتياز اوليه و
پس از توليد مالياتي حدود  %80يا بيشتر از درآمدهاي نقدي خود مي پردازد.
تعدادي از انواع قديمي اين قراردادها همچنان وجود دارد كه در اينجا به
بررسي خصوصيات آنها به خصوص آنهايي كه مربوط به جهان سوم مي
شوند مي پردازيم.
الف) مالكيت تام و مطلق و نظارت و كنترل منابع :پيمانكار متعهد مي شود كه
اكتشافات خود را با يك حداقل هزينه و حداكثر زمان كه معموال توافقي مي
باشد انجام دهد .در صورت عدم موفقيت ،قرارداد پس از مدت زمان تعيين
شده مي تواند خاتمه يابد؛ در غير اين صورت در انتخاب روش استخراج
و خريدار توليدات اختيار تام دارد و كشور ميزبان نمي تواند هيچگونه
محدوديتي براي نحوه و ميزان توليد و يا كشوري كه نفت خام به او فروخته
مي شود قرار دهد .روش ازدياد برداشت در صورت به صرفه نبودن صورت
نمي گيرد .يكي از نشانه هاي متمايز اين نوع قراردادها تا زمان هاي اخير،
سوزاندن تقريبا تمام گاز توليد شده بود.
ب) تثبيت و استوارسازي در مقابل وضع قوانين در آينده :در اوايل،
قراردادهاي انحصاري ،كشور ميزبان را از وضع هرگونه قانون و آيين نامه اي كه بر
شرايط قرارداد تأثير بگذارد تحريم مي كردند .بعدها قراردادهاي انحصاري
اجازه وضع ضوابطي را دادند ،به شرطي كه هيچگونه تأثيري بر روي قرارداد
و منافع پيمانكار نداشته باشد كه اين يك نوع تجاوز به حقوق كشور ميزبان
تلقي مي شد.
پ) حفاظت و جلوگيري از هرگونه سلب مالكيت و ملي سازي :اين مورد به
عنوان يك كاربرد خاص در مورد باال تلقي مي شود كه طي آن كشور ميزبان
بايد متعهد شود كه هيچگاه منبع را ملي نمي سازد و چنان چه اين كار
صورت گيرد غير قانوني بوده در معرض پيامدهاي جدي ،نه تنها در زمينه
استرداد منبع قرار مي گيرد بلكه بايد خسارتي را نيز بپردازد.
ت) تبعيت از قوانين پيمانكار و يا قوانين بين المللي :اين قراردادها معموال
مطيع قوانين شركت پيمانكار و يا قوانين بين المللي بودند .حتي وقتي در
طول سال هاي اخير ،قرارداد بر طبق قوانين كشور ميزبان گشت ،داوري
هرگونه منازعه تحت قوانين بين المللي انجام مي شد.
ث) درصد پرداخت شده به كشور ميزبان بر اساس درآمدهاي خالص:
شركت هاي نفتي مقادير هنگفتي از درآمد را صرف رفاه كارمندان خود مي
كردند ،به طوري كه با آنچه براي افراد محلي فراهم بود غير قابل مقايسه
بود .اين شركت ها عموما داراي تسهيالت و ساختمان هاي منحصر به فرد
و جداگانه اي مانند باشگاه ،استخر ،سينما ،فروشگاه ،بيمارستان و ساير
مراكز رفاهي و تفريحي بودند كه معموال براي كارمندان محلي ميسر نبود.
از آنجايي كه آنها از درآمد خالص خود به كشور ميزبان مي پرداختند ،با

ساختن اين تسهيالت به طور مؤثري از ميزان ماليات آنها كاسته مي شد.
ج) اعطاي تمام پست هاي كليدي به كارمندان خارجي :كارمندان محلي
معموال نيروي كار را تشكيل مي دادند و مسئوليت هاي بي اهميت را بر
عهده داشتند .تمام تصميمات و بيش تر بررسي هاي فني توسط شعبه
اصلي شركت كه در كشور خودش قرار داشت گرفته و اجرا مي شد .انتقال
تكنولوژي و كارآموزي صنعتي و فني كارمندان محلي در حداقل ممكن
بود.
يكي از انواع مشهور اين نوع قرارداد كه باعث شروع صنعت نفت در
خاورميانه شد ،امتياز انحصاري دارسي بود .در سال  ۱۲۸۰دارسي حق
انحصاري اكتشاف ،استخراج و بهره برداري ،حمل و نقل ،فروش نفت و
فرآورده هاي نفتي و تمام عمليات مربوط به منابع نفت ايران را به مدت ۶۰
سال ،به دست آورد .مخالف خواني روس ها نيز مانع از عقد چنين قراردادي
ميان دارسي و مظفرالدين شاه نشد و تنها توانستند پنج ايالت شمالي را از
محدوده امتياز خارج كنند .در قبال آن ،ايران  ۲۰هزار ليره به صورت نقد
و  2۰هزار ليره به صورت سهام دريافت کرد .طبق قرارداد بايد  ۱۶درصد از
منافع خالص ساالنه تمام شركت هايي كه به موجب اين امتياز تشكيل مي
شدند ،به ايران تعلق مي گرفت .دستيابي ايران به نفت ،با فوران چاهي در
مسجد سليمان در پنجم خرداد  ۱۲۸۷آغاز شد و اسباب دگرگوني اوضاع
ايران و خاورميانه را فراهم آورد.
با كودتاي رضاشاه و انقراض سلسله قاجار در سال  ،۱۳۰۴ديگر اهميت
اقتصادي و سياسي نفت براي مردم و زمامداران آشكار شده بود و نشانه هايي از
بهبود اوضاع اقتصادي در بخش هاي مختلف به چشم مي خورد كه متأثر از
تزريق درآمدهاي نفتي بود .ميزان توليد نفت همواره سير صعودي داشت،
اما درآمدهاي نفتي پرنوسان بود .براي نمونه ،درآمد نفتي در سال ۱۳۰۶
نزديک به  ۱/۴ميليون ليره بود ،اما سال بعد به  ۰/۵ميليون ليره كاهش
يافت .اين مسئله خشم رضاشاه را برانگيخته بود و مردم نيز بر اين باور بودند
كه توطئه اي از سوي دولت انگليس در كار است .كسي باور نمي كرد كه
اين نوسان ها ممكن است ناشي از تغيير ناگهاني قيمت نفت باشد .از قرار
معلوم ،شركت به بهانه هاي مختلف و با حساب سازي هاي غير قابل بررسي،
از پرداخت بخشي از آن طفره مي رفت .تا جايي كه در سال  ۱۳۱۰به يكباره
درآمد ايران به كمتر از يك چهارم سال قبل كاهش يافت.
سرانجام در آذر  ۱۳۱۱امتياز دارسي به دستور رضاشاه به طور يك جانبه
لغو شد .در مذاكرات ،چند مسئله به بحث گذاشته شد .يكي اينكه تخفيف
هاي شركت به نيروي دريايي انگليس ،در عمل از سهم ايران از منافع
شركت مي كاست؛ ديگر اينكه شركت حاضر نبود مطابق قرارداد سهمي
از منافع شركت هاي تابعه ،به ايران پرداخت كند .همچنين دولت ،خواهان
تضمين حداقل درآمد مشخص ساالنه ،كاهش حوزه شمول امتياز ،رفع حق
انحصاري حمل و نقل و تأمين مصرف داخلي ايران به قيمت مناسب بود
كه در هيچ يك از اين موارد ،توافقي حاصل نمي شد .دولت بريتانيا بي
درنگ شكوائيه اي عليه ايران به دبيركل جامعه ملل تسليم كرد و خواستار
رسيدگي فوري به آن شد .مذاكرات از فروردين  ۱۳۱۲آغاز و در كمتر از
يك ماه به عقد قرارداد  ۱۳۱۲منجر و پس از تصويب مجلس به اجرا گذارده
شد .به موجب اين قرارداد ،حوزه شمول امتياز به ۱۰۰هزار مايل مربع – يك
چهارم امتياز دارسي -كاهش يافت ،حق انحصاري احداث و نگهداري خطوط
لوله منتفي شد ،بكارگيري نيروي كار ايراني در اولويت قرار گرفت و مبلغي
براي آموزش دانشجويان ايراني در رشته صنعت نفت اختصاص يافت .اما در
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عوض ،زمان اعتبار قرارداد از تاريخ امضا به مدت  ۶۰سال تعيين شد ،پايه
پرداخت سهم ايران از  ۱۶درصد سود خالص ساالنه به  ۴شيلينگ براي هر
بشكه تغيير كرد .در واقع ميزان ثابت و مطمئن و تأثير ناپذيري از نوسان
هاي بازار براي ايران در نظر گرفته شد.
بنابراين مي توان گفت كه انواع قديمي قراردادهاي انحصاري در حقيقت
تسلط اقتصادي كشور مهمان بود .به همين خاطر بسياري از كشورهاي
ميزبان منابع مورد قراردادهاي انحصاري خود را ملي كردند .ايران به عنوان
مهمترين ناحيه نفت خيز در خاورميانه ،سال  1951اولين كشوري بود كه با
تالش دكتر مصدق به ملي كردن نفت اقدام كرد .تعداد زيادي از كشورها در
اين منطقه چندين سال بعد( ،هنگامي كه سازمان ملل در سال  1968حق
ملي كردن منابع طبيعي را به رسميت شناخت) از ايران پيروي كردند.
انواع جديد قراردادهاي انحصاري مقرر شده توسط كشورهاي صنعتي شامل
مقررات تثبيت و استوارسازي نمي باشند .درعوض ماليات متغيري دارند كه
براي پشتيباني كشور مهمان وضع شده است .در اين نوع قرارداد شركت
نفتي ملزم به پرداخت حق امتياز اوليه و سطح بااليي از ماليات درآمدهاي
ناخالص و خالص كه به شدت كنترل مي شود مي باشد .هم چنين بايد توجه
داشته باشيم كه كشورهاي صنعتي ،ميدان هاي نفتي خود را به چندين
قطعه تقسيم مي كنند و سپس آنها را به شركت ها اجاره مي دهند و بدين
طريق از سلطه گري كشور مهمان جلوگيري مي نمايند .از اين گذشته
آنها معموال شركت هاي نفتي ملي دارند كه مي توانند سهم عمده اي از
قراردادهاي انحصاري را عهده دار شوند و از هرگونه تصميمات نامساعد
جلوگيري كنند.
نكته قابل توجه ،ميزان اتكاي كشور ميزبان به درآمدهاي نفتي خود است.
هنگامي كه اين درآمدها كم باشند و توليد محصوالت داخلي ناخالص باال
باشد آنگاه شركت هاي نفتي صرفه اقتصادي اندكي خواهند داشت .از طرف
ديگر اگر كشور ميزبان بر درآمدهاي نفتي خود بسيار وابسته باشد ،نگهدارنده
قرارداد انحصاري بسيار اهميت مي يابد .در بسياري از موارد مشابه ،شركت
هاي نفتي نقش مهمي در كاركرد و راندمان كشور مهمان دارند ،اين قضيه
موضوع بسياري از قراردادهاي انحصاري قديمي بود.
 -2قراردادهاي توليد مشترك(:)PSA
در اين نوع قراردادها كه معموال شامل اكتشاف نيز مي شوند ،شركت نفتي
ابتدا يك حق امتياز مي پردازد و سپس با ريسك خود ميدان را اكتشاف مي
كند .اگر موفق شد ،شركت نفتي و كشور ميزبان هزينه هاي توسعه ميدان
و توليدات آن را تقسيم مي كنند .شركت نفتي سپس هزينه هاي اكتشافي
خود را در طول دوره چند ساله اي  -معموال  10سال بعد از توليد -مستهلك
مي كند .مالكيت نفت خام توليد شده نيز به صورت ظاهري معموال به نسبت
 50-50تقسيم مي شود .خسارت هاي سرمايه گذاري شركت نفتي در مدت
زماني حدود  5سال كاهش پيدا خواهد كرد .در اين نوع قراردادها مالياتي
حدود  %80به درآمدهاي خالص شركت نفتي تعلق مي گيرد .بنابراين كشور
ميزبان در حقيقت حدود  %90از درآمدها را كسب خواهد كرد.
مهمترين خصوصيات اين نوع قراردادها طوالني بودن نسبي آنها (حدود
 30-20سال) ،حق توليد نامحدود و مالكيت بخشي نفت خام زيرزميني
براي كشور ميزبان مي باشد .برخي تصميمات داوري شده بين المللي يك
حق قراردادي تعيين مي كنند كه شامل توليد نامحدود و مالكيت 50
درصدي نفت خام توليد شده مي باشد كه ارزش آن برابر با ارزش  50درصد

40

شماره  ،24پاییز و زمستان 87

از ذخاير قابل توليد باقي مانده است .بي نياز به گفتن است كه جمهوري
اسالمي ايران با چنين مفادي موافقت ندارد .عملكرد عمومي بدين گونه
است كه كشور ميزبان نواحي اي را مشخص مي كند و توسط مناقصه به
اكتشاف-توليد ( )P&Eاجاره مي دهد .اگر صالحيت پيمانكارها از نظر فني
و مالي مشخص شود ،اسناد مناقصه را دريافت كرده و پيشنهاد خريد خود
را اعالم مي دارند كه معموال شامل يك قيمت مقطوع حق امتياز اوليه و
شرايط خاص ،معاهده اي و تجاري مي شود .ممكن است كشور ميزبان قبل
از مناقصه يك قطعه كار لرزه¬اي مقدماتي انجام دهد يا اينكه اين كار نيز
توسط پيمانكار انجام گيرد و هزينه ها و نتايج تقسيم گردد.
اين قرارداد در ايران پس از کودتاي  ۲۸مرداد بين دولت ايران و کنسرسيومي
از شرکت هاي نفتي بين المللي براي بهره برداري از منابع نفتي ايران بسته
شد .در اين قرارداد که به «قرارداد اميني-پيج» نيز معروف شد بر اساس
اصل کلي  50-50طرح شد .مذاکره کننده اصلي ايران در مسائل مربوط
به اين قرارداد دکتر علي اميني ،وزير دارايي کابينه سپهبد زاهدي بود .بر
اساس اين قرارداد شرکت نفت ايران و انگليس  ،٪۴۰شرکتهاي آمريکايي
نيز  ،٪۴۰شرکت شل  ٪۱۴و شرکت فرانسوي  ٪۶در منافع کار سهيم بودند
كه ايران درمجموع با كسر ماليات  93/25 %كل درآمد نفتي حاصل را كسب
مي نمود .در اواخر حكومت محمد رضا شاه ،عقد مجدد چنين قراردادهايي
ممنوع شد ،ولي قراردادهاي قديمي همچنان بر سر جاي خود باقي ماندند
تا اينكه با پيروزي انقالب به كلي ملغي شدند.
اينگونه قراردادها در كشورهاي نفت خيز بسيار رايج هستند ولي در ايران
به خاطر اعطاي حق توليد نامحدود به كشور خارجي و در نتيجه كنترل و
نظارت موجود ،همانند مسأله مالكيت ،مقارن با قانون اساسي و ساير قوانين
كشور مي باشند.
 -3قراردادهاي خدماتي (:)Normal
اينگونه قراردادها نيز بسيار رايج بوده و به صورت گسترده در بسياري از
بخش هاي اقتصاد و صنعت به كار مي روند .تحت شرايط عادي ،مالك،
حوزه كارها ،شرايط و ضوابط اوليه قرارداد و قرارداد نمونه را معين مي
كند و سپس مناقصه را اعالم مي كند .اين مفاد ممكن است براي يك
قسمت خاص از پروژه و دربردارنده جزئيات مهندسي ،تداركات ساختمان
و تأسيسات باشند و يا اين كه تركيبي از دو يا چند فعاليت و يا يك سري
كامل از فعاليت ها را شامل شوند.
خاصيت اين نوع از قراردادها اين است كه روش هاي پرداختي مي توانند
به صورت قيمت مقطوع و يا هزينه به اضافه سود معين باشند .تحت روش
پرداخت هزينه به اضافه سود معين ،پيمانكاراسناد هزينه هاي حقيقي را
فراهم مي كند و سپس تمام هزينه ها را به اضافه يك سود معين يا حق
الزحمه دريافت مي دارد .تحت روش پرداخت به صورت قيمت مقطوع،
پيمانكار به محض رسيدن به مرحله مشخصي از پيشرفت كار و مرحله
برجسته اي از كار ،هزينه هاي خود را به صورت اقساطي دريافت مي نمايد.
معموال به محض رسيدن به هدف و قبل از اينكه آخرين پرداخت صورت
گيرد يك سري آزمايش ها انجام مي پذيرد كه در اثر آنها ممكن است
پيمانكار براي مدت محدودي تا عملكرد مطلوب كار خود (و نه توليدات)
مسئول بماند.
قراردادهاي بيع متقابل(:)Buy-Back
همانطور كه پيشتر آمد ،کاربرد اين نوع قرارداد در صنعت نفت ابتکار

جمهوري اسالمي است كه در واقع تلفيق قراردادهاي نفتي و قراردادهاي نرمال مي باشد .مدت زمان اعتبار اين نوع قرارداد بين  7تا  10سال
است و حق توليد و ميزان آن و همچنين فروش آن با كشور ميزبان (ايران) مي باشد .شرح كار به صورت تركيبي بوده  -به اين ترتيب كه كشور
ميزبان نحوه آن را تعيين و برنامه ريزي آن با پيمانكار است -و ريسك اكتشاف معموال با كشور ميزبان است.
سرمايه گذاري در اين نوع قرارداد به اين صورت است كه پيمانكار سرمايه اصلي را مي گذارد و مبلغي را به عنوان دستمزد و پس از پايان پروژه،
اصل پول به همراه سود آن را دريافت مي كند.
مهمترين ويژگي اين نوع قرارداد عدم ثبات آن درمقابل تغيير قوانين كشور ميزبان مي باشد .به هميل دليل براي پيمانكار همواره اين نگراني
وجود دارد كه هر لحظه با تغيير قانون ،منافعش به خطر افتاده و حتي متضرر گردد .همچنين طبق اين قرارداد حداكثر مبلغ پرداختي به پيمانكار،
درصد مشخصي از پول فروش نفت مي باشد .يعني در صورتي كه با كاهش شديد قيمت نفت مواجه شديم ،ممکن است پيمانكار هم در اين
خسارت سهيم شده و و تنها بخشي از مبلغ مورد قرارداد خود را دريافت مي نمايد .اين موارد و ساير محدوديت هايي كه توسط جمهوري اسالمي
براي پيمانكار ايجاد شده ،سبب گشته شركت هاي نفتي خارجي كمتر نسبت به عقد اينگونه قراردادها تمايل داشته باشند كه خود باعث ركود
نسبي اين صنعت در كشور گشته است.
در جدول مقايسهاي خواهيم داشت بين انواع قراردادهاي مختلف و شرايط و محدوديتهاي هر يك:

Sources:
”Vahidi Aleagha, Ali Akbar, “Oil Contracts
Dictionary of Management: Derek French and Heather Saward
http://fa.wikipedia.org
http://www.aftab.ir
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ترجمه و تالیف :رسول عبدالمحمدی
انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
سال چاپ1387 :
در یک نگاه ساده تصمیم گیری چیزی جز ترجیح منطقی سود بر زیان نیست اما آنچه فرآیند تصمیم گیری را از یک ترجیح ساده
بین سود و زیان به یک فرآیند پیچیده تبدیل می کند وجود عدم قطعیت در تمامی فرآیندهای نرم افزاری و سخت افزاری حوزه
مهندسی معدن است.
قدمت مدیریت پروژه ها بدون توجه به دانش مدیریت پروژه به حداقل  4500سال پیش بر میگردد .پیدایش مدیریت پروژه به عنوان
یک علم از جنگ جهانی اول آغاز شد به طوری که در سال 1917آقای هنری ال .گانت نمودار معروف گانت را ابداع کرد .انجمن
مدیریت پروژه آمریکا( )PMIاز سال  1969با تبیین استاندارد ملی مدیریت پروژه ( )PMPتالش هایی را درجهت توسعه دانش
مدیریت پروژه انجام داد.
یکی از راه های اطمینان به اجرای بهتر یک پروژه انجام مطالعات مدیریت ریسک پروژه است .این مدیریت در حقیقت بیشینه کردن
احتمال و پیامدهای رویدادهای مثبت و کمینه کردن احتمال و پیامدهای رویدادهای نامطلوب در راستای اهداف پروژه است .به عبارت
دیگر» افزایش فرصت ها و کاهش تهدیدها بر اهداف پروژه»
در استاندارد  PMBOKمدیریت ریسک شامل یک چرخه  6فرآیندی ریسک می باشد این فرآیندها با یکدیگر و با سایر فرآیندهای
حوزه های  9گانه دانش مدیریت در تعامل هستند که عبارتند از -1 :برنامه ریزی مدیریت ریسک  -2شناسایی ریسک  -3تحلیل
کیفی ریسک  -4تحلیل کمی ریسک  -5برنامه ریزی واکنش به ریسک  -6کنترل و نظارت ریسک
کتاب مدیریت ریسک پروژه را می توان اولین کتاب منتشر شده در کشور در مورد این مورد دانست که بر اساس استاندارد PMBOK
گردآوری شده است.این کتاب در  276صفحه به بررسی این حوزه از دانش می پردازد .مباحث کتاب را به دو قسمت اصلی می
توان تفکیک کرد یک قسمت شامل مباحث مدیریت ریسک می باشد و قسمت دوم خودآموز نرم افزار pertmasterاستPert .
 Masterاز جمله نرم افزار های آنالیز کمی ریسک است که شامل  project Riskو  Risk Expertمی باشد  .با استفاده از این
مجموعه نرم افزار کاربر قابلیت هایی همچون ثبت ریسک ،آنالیز کیفی ریسک و همچنین برنامه ریزی پاسخ به ریسک را در دست
خواهد داشت .از ویژگی های این کتاب به گفته مولف ،مبتنی بر استاندارد  PMBOKبودن ،مبتنی بر تجربه و کاربرد ،مبتنی بر
سرعت و توجه به نگارش فرآیندی را می توان ذکر کرد.
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معرفيشرکت

تهيهوتوليدمواداوليهاستقاللسپاهان
اکتشاف و استخراج و بهره برداري منابع زمين از دير باز مورد توجه انسانها بوده و سابقه بهره برداري از زمين از
قرون وسطي تاکنون ادامه داشته است و امروزه بشر با تکيه بر توان و دانش فني که از اين راه بدست آورده است
در جهت بهره برداري بهينه از معادن مي کوشد.
وجود ذخائر ارزشمند و گوناگون مواد معدني از مواهب الهي است كه به اين كشور ارزاني گرديده است .همزمان با
گسترش روز افزون صنايع و در نتيجه نياز صنعت به مواد خام معدني ،لزوم توسعه و گسترش فعاليت هاي زمين
شناسي و اكتشافات معدني به منظور دسترسي به مواد معدني و تجهيز و بهره برداري از معادن (جهت تامين مواد
اوليه صنايع) روشن تر مي شود.
با توجه به گستردگي و تنوع معدني كشور و نيازهاي داخلي و خارجي به مواد معدني و نيز در راستاي اهداف
دولت خدمتگزار كه همانا حمايت از اجراي عمليات اكتشاف ،استخراج و فرآوري توسط بخش خصوصي مي باشد،
شرکت تهيه و توليد مواد اوليه استقالل سپاهان وابسته به شرکت تکادو  ،برآن شد تا براي فعال نمودن بخش
هاي اكتشاف تا بهره برداري از معادن ،به جذب سرمايه داخلي بپردازد.
در اين راستا شرکت تهيه و توليد مواد اوليه استقالل سپاهان (سهامي خاص) جهت تهيه طرح هاي اكتشافي،
استخراج و بهره برداري از معادن،خردايش و دانه بندي ،تغليظ و فرآوري مواد معدني بعنوان تامین کننده مواد
اولیه تولید کارخانه های نسوز کشور و تولید فوالد وارد چرخه اقتصادی شد و در حال حاضر دارای سه مجموعه
معدنی در سه استان کشور به نام هاي معدن خاک نسوز رباط خان طبس ،معدن دولومیت امامزاده علي اكبر (ع)
شهرضا و معدن خاک نسوز آرژیلیت و بوکسیت شهید نیلچیان در شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری
است كه در ذيل توضيحات بيشتري در مورد اين معادن ارائه مي شود :
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معدن شهید نیلچیان
معدن شهید نیلچیان یکی از معادن فعال و بی نظیر کشور در شهرستان اردل از توابع استان چهارمحال و بختیاری است که عملیات مطالعه ،اکتشاف
و حفاری معادن در سال های  1347-50با حفاری  31حلقه چاه بطول  5هزار متر در محدوده ای به وسعت  200هکتار آغاز شده است .
این معدن تا سال  1382توسط شرکت تهیه و تولید مواد اولیه فوالد ایران اداره و امور اکتشاف و بهره برداری از آن در سال  1383در قالب مزایده
ای به شرکت استقالل سپاهان واگذار شده است .
بر اساس گمانه زنی ها و مطالعات کارشناسان  16میلیون و  800هزار تن انواع خاک نسوز تا عمق  550متری زمین در این معدن وجود دارد که با
توسعه معدن در بخش الیه معدنی در منطقه باجگیران و دوپالن می توان میزان تولید مواد معدنی را سالیانه به  25هزار تن افزایش داد .
مواد استخراج شده از معدن شهید نیلچیان شامل دو نوع خاک نسوز بنام های آرژیلیت و بوکسیت با عیار  65-75درصد مي باشد که در کشور بی
نظیر است که پس از استخراج به بوکسیت ويژه ،بوکسیت درجه یک و آرژیلیت نوع ویژه و معمولی تقسیم بندی و برای فروش و تولید انواع مواد
نسوز حمل می شود.
معدن رباط خان طبس
معدن خاك چسبنده رباط خان طبس از ديگر معادن اين شركت در سال هاي  1364-66در ارتفاعات آسمالو و هاميون واقع در  2كيلومتري جنوب
روستاي رباط خان از توابع شهرستان طبس واقع در استان يزد به وسعت  40كيلومتر انجام گرفت.
در اين منطقه وجود پنج اليه نسوز به اثبات رسيده است كه در بين آنها اليه شماره پنج از نظر كيفيت در اكثر نقاط داراي شرايط فني مناسبي مي
باشد .مجموع ذخيره قطعي خاك نسوز برابر با  3.100.000تن و مجموع ذخاير قطعي و احتمالي برابر با  12.500.000تن برآورد شده است.
مواد استخراجي اين معدن در سه نوع مختلف استخراج مي گردد كه با كدهاي ES-RV ,ES-R2 ,ES-R1شناسايي مي گردند .وجه تمايز اين سه
نوع خاك بر اساس آناليز شيميايي خاك و به خصوص بر اساس درصد  Al2O3موجود در آن طبقه بندي مي گردد كه بر همين اساس نيز مورد
استفاده صنايع نسوز ،كاشي و سراميك و چيني هاي بهداشتي قرار مي گيرد.
معدن دولومیت امامزاده علي اكبر (ع) شهرضا
معدن دولومیت امامزاده علي اكبر (ع) شهرضا از ديگر معادن اين شركت به مساحت  50کیلومتر مربع واقع در  78كيلومتري جنوب اصفهان و 20
كيلومتري شمال شرقي شهرضا واقع شده است .
استخراج اين معدن به روش روباز-پلكاني صورت مي پذيرد و دارای ذخایری معادل  5/800/000تن سنگ دولومیت با ترکیب شیمیایی مناسب
جهت تولید فوالد ،مواد نسوز و آجرهای شاموتي است.
در مجاورت معدن واحد دانه بندی با مساحت  10هکتار قراردارد و توانایی استخراج سالیانه  500.000تن دولومیت در سایزهای مختلف از صفر تا
 100میلیمتر( 25-40، 15-25 ، 5-15 ، 0-5 ، 0-3و)...را دارا می باشد.
روابط عمومي شرکت تهيه و توليد مواد اوليه استقالل سپاهان
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محمد صفا -دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

این نرم افزار پیشرفته ترین نرم افزار پردازش تصویری برای تصاویر جغرافیایی
می باشد که سرعت این سیستم به علت استفاده از پیشرفته ترین و جدیدترین
تکنولوژیهای روز ،بسیار باالست .به طور خالصه تحلیل عکسهای ماهواره
ای  -کاربرد در دور سنجی ( )Remote Sensingاز جمله قابلیت های
این نرم افزار می باشد که در کامپیوترهای شخصی تحت سیستم عامل
 XP/2000/ME/98/95/NTقابل اجراست.
با استفاده از نرم افزار  ER Mapperمی توان داده های رستری را نمایش
و بهبود داد و داده های برداری را نمایش و ویرایش کرد همچنین قابلیت
اتصال به داده های جغرافیایی و سیستمهای اطالعات زمینی سیستمهای
مدیریتی و یا منابع دیگر را دارد .پردازش تصویر ابزار مهمی جهت تهیه
نقشه ،آنالیز و مدلسازی از علوم زمینی مختلف می باشد .کاربردهای زیر تنها
بخشی از کارهایی است که پردازش تصویر انجام می دهد:
 .1نقشه های کاربردی زمین  /پوشش زمین و تشخیص تغییرات
 .2ردیابی و ارزیابی در کشاورزی
 .3مدیریت منابع ساحلی و دریایی
 .4انفجار معدنی...
آخرین نسخه  7.1 ER Mapperمی باشد ودر این نسخه قابلیت های
جدیدی به آن اضافه شده است Wizard .های جدیدی به آن اضافه شده
است که کارایی سیستم را افزایش داده است.
معرفی کامل نرم افزار : ER MAPPER PRO
به طور خالصه نرم افزاری برای تحلیل عکسهای ماهواره ای  -کاربرد در دور
سنجی ()Remote Sensing
ER Mapperپیشرفته ترین نرم افزار پردازش تصویری برای تصاویر
جغرافیایی می باشد ،که در کامپیوترهای شخصی تحت سیستم عامل

 XP/2000/ME/98/95/NTقابل اجراست .سرعت این سیستم به علت
استفاه از پیشرفته ترین و جدیدترین تکنولوژیهای روز ،بسیار باالست.
با استفاده از نرم افزار  ER Mapperمی توان داده های رستری را نمایش
و بهبود داد و داده های برداری را نمایش و ویرایش کرد همچنین قابلیت
اتصال به داده های جغرافیایی و سیستمهای اطالعات زمینی سیستمهای
مدیریتی و یا منابع دیگر را دارد.
آخرین نسخه  7.1 ER Mapperمی باشد ودر این نسخه قابلیت های
جدیدی به آن اضافه شده استWizard .های جدیدی به آن اضافه شده
است که کارایی سیستم را افزایش داده است.
پردازش تصویر ابزار مهمی جهت تهیه نقشه ،آنالیز و مدلسازی از علوم
زمینی مختلف می باشد .کاربردهای زیر تنها بخشی از کارهایی است که
پردازش تصویر انجام می دهد:
 .1نقشه های کاربردی زمین  /پوشش زمین و تشخیص تغییرات
 .2ردیابی و ارزیابی در کشاورزی
 .3مدیریت منابع ساحلی و دریایی
 .4انفجار معدنی
 .5انفجار گاز و نفت
 .6مدیریت منابع زمینی
 .7طراحی و تشخیص تغییرات شهری
 .8طراحی Telecommunication
 .9اقیانوس شناسی
 .10نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی
 .11تشخیص و نقشه یخهای دریا
بنابراین  ER Mapperنیز می تواند این پردازش ها را انجام دهد.
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به جای اینکه در هر مرحله از پردازش کل فایل ذخیره شودER Mapper ،
فقط الگوریتم مورد نظر را ذخیره می کند.
مراحل پردازشی مختلف را در یک گام ترکیب می کند و نتایج را بطور
مستقیم در صفحه نمایش بطور همزمان اجرا می کند .مجموعه گام های
پردازشی مختلف که بر داده مورد نظر اعمال می شود به نام الگوریتم نامیده
می شود.
با ذخیره هر یک از مراحل پردازشی به طور جداگانه ،بر داده اصلی ،سرعت
بیشتر و یادگیری ساده تر و جذابتر می شود.
مراحل ورود تا خروجی نهایی یک داده را جهت انجام پردازش تصویر به
شرح زیر هست:
* خواندن داده خروجی از نوار  CD-Rancو غیره و تبدیل جهت پردازش
و استفاده در ( ER Mapperداده برداری یا رستری) .
* نمایش داده تصویری در مانیتور یا ارزیابی کیفیت و یا اطالعات آماری
نمایشی مثل هیستوگرام و  Cell valuesو غیره.
* بطور هندسی تصاویر ثبت شده را مرتب و تصحیح می کند و به سیستم
مختصات ژئودتیکی تبدیل می کند (ترمیم یا ترمیم )Ortho
* دو یا چند تصویر با همپوشانی را ترکیب و یک نمایش واحد از کل منطقه
را نشان می دهد.
* اتصال مستقیم داده رستری ،برداری و جدولی در فایلها و محصوالت
خارجی و نمایش داده در تصاویر برداری برداری (بدون انتقال فایل)
* تنظیم صفحه نقشه ،حاشیه نویسی ،متنها ،چندضلعیها ،شرح ها ،خطوط
مقیاس grid ،ها ،لژاندرها و سایر عناصر نقشه
* ذخیره  /انتقال داده پردازش شده به فرمتهای خروجی و پرینت تصاویر
و نقشه ها در  200وسیله سخت افزاری و هر پرینتر در سیستم عامل
windows
قابلیتهای نرم افزار
 ER Mapper ، wizardهای مختلفی دارد که مراحل پردازش تصویر را
ساده تر می کنند که نمونه های بصورت زیر می باشند:
 Wizardموزائیک و نمایش تصویر
 Wizardفشرده سازی تصویر
 Wizardسیستم تصویر  /اندازه cell
Gridding Wizard
 Wizardالگوریتم سه بعدی
 Wizarمنحنی میزان
Landsat TM Wizard
 Landsat TM Wizardمنتشر شده تحت شبکه
 Wizardتصاویر ژئوفیزیکی عادی
 Wizardفوریه
 Wizardتنظیم صفحه
 Wizardکاربردهای دولتی محلی
خواندن فایلهای *.tab
می توان زبان نوشتاری  batchرا برای  ER Mapperاستفاده کرد و
 Wizardهای خودمان را طراحی تا کارهایمان ساده تر شود .می توان
دکمه و یا منو و جعبه ابزار را نیز اضافه کرد.
فضاهای کاری شامل موارد زیر است:
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 ردیابی محیطی مدیریت و طراحی تسهیالت جنگلداری سرویسهای اطالعاتی و مدیریت زمین انفجار معدن اقیانوس شناسی انفجار و تولید نفت و گاز مدیریت منابع آبی مدیریت فاضالببرد وسیعی از تصاویر رقومی توسط ماهواره ها و عکسهای اسکن شده هوایی
فراهم شده است .همچنین حجم وسیعی از داده های جغرافیایی در حال
رشد از قبیل جاده ،شبکه های زهکشی ،موقعیت چاههای حفر شده و سرت
جریان آب وجود دارد .بدلیل رقومی بودن همه این داده ها نیاز به نرم افزاری
جهت دیدن آن هستیم ER Mapper .یک نرم افزار جامع ،از نظر تکنیکی
عالی و محصولی ساده برای استفاده جهت نمایش ،بهبود و جمع آوری همه
نوع اطالعات رقومی می باشد.
پردازش همزمان  ER Mapperاز جهت قابلیت کار با داده خام ،اعمال
فوری پردازش و بهبود نقاط در جهان تصویری منحصربفرد می باشد .کار با
داده خام موجب می شود تا صحت اولیه داده حفظ شود و احتیاج به فضای
اضافی جهت ذخیره فایلهای میانی برداشته شود .پاسخ آنی پردازشها موجب
می شود تا هرآنچه که را انجام میدهیم بتوانیم ببینیم.
مزایا در مقابل سایر نرم افزارهای سنجش از دور
سایر نرم افزارهای پردازش تصاویر از سال  1970گسترش یافتند و به آخرین
تکنولوژی یعنی پردازش متقابل و اجرای دینامیکی دسترسی نداشتند.
ما با مفهوم اساسی منحصربفردی یعنی «الگوریتم» شروع کرده ایم .این
مفهوم اجازه پردازش روی داده تصویری را در جهتی که با دیگر رقبا متفاوت
است را می دهد.
پردازش تصاویر
ER Mapperچندین مزیت به نسبت سایر نرم افزارهای پردازش تصاویر
دارد .آنها شامل موارد زیر است:
• ذخیره(هزاران مگابایت ذخیره را می تواند انجام دهد) ،نمونه ای از آن
بدین صورت است:
یک سین کامل 300 Landsatمگابایت حجم دارد .اگر از آن نسبت
بعاند را بسازیم با  7باند اصلی  1.3گیگا بایت می شود .چراکه هر داده
بصورت  floatبا چهار برابر ظرفیت یعنی  172مگابایت ذخیره می شود و
چون دارای  8باند هستیم ( 7باند اصلی  1 +باند نسبت) حجم نهایی 1.3
گیگابایت می شود.
در ER Mapperداده اصلی بصورت خام 300مگابایت و در حدود 30
کیلوبایت مشخصات پردازش می باشد؛ یعنی در حدود  1گیگابایت صرفه
جویی کرده ایم.
• سرعت
با توجه به اینکه غالب دیسکهای  SCSIدر حدود  5مگابایت برثانیه را ذخیره
می کنند و  4دقیقه برای ذخیره 1.3گیگابایت فایل ،در حالت بهینه مان
الزم است اگر از این گلوگاه عبور نماییم زمان زیادی را ذخیره کرده ایم.

• پردازش الگو
الگوریتم ،به نام الگوی پردازش نامیده می شود و بر داده های مشابه بکار
برده می شود.
• تعیین کیفیت نتایج
الگوریتم شامل همه پردازشهای انجام شده است و نیازی به این پرسش
نیست که« :چگونه این تصویر بدست آمد؟»
• پردازشهای متقابل «چه اتفاقی می افتد اگر»
پردازشها مستقیم ٌا روی صفحه مانیتور نمایش می شوند و بدون اینکه نیاز
به ذخیره خروجی را داشته باشیم.
• موزائیک متقابل
موزائیک بدون احتیاج به نمونه برداری مجدد( )resamplingو ترکیب
چندین فایل بصورت همزمان انجام می شود .بنابراین در زمان و فضای
ذخیره زیادی ،صرفه جویی می کند.
• ترکیب متقابل داده
داده هایی از قبیل  spot panو  Landsat TMبدون احتیاج به فایلهای
خروجی می توانند با یکدیگر ترکیب شوند.
• عوارض خاصی وجود دارند که ER Mapperرا از سایر سیستمهای
پردازش تصویر جدا می کنند:
 oپشتیبانی بیش از  100فرمت ورودی و خروجی
 oپشتیبانی بیش از  100فرمت hardcopy
 oهمه  hardcopyها postscriptهای رندر شده هستند .این بدان
معنی است که نه تنها ابزارهایی که در مورد  postscriptها صحبت کرده
اند بلکه همه ابزارها ،خروجی با کیفیت  postscriptرا می دهند.
• استخراج Traverse
• نمایش سه بعدی همزمان و پرواز در منطقه
• اتصال به داده برداری Arc/Info
عالوه بر اتصال به داده Arc/Infoبه  ،)DXF(AutoCADداده جدولی
Oracleو داده برداری  Intergraphو  GRASSنیز اتصال وجود دارد.
• فشرده سازی (ECWفرمت فشرده سازی بر مبنای تکنیک )wavelet
تصاویر را می توان به فرمتهای مختلفی ازجمله  ECWذخیره نمود،ECW .
اندازه فایل را به مقدار بسیار زیادی فشرده می کند؛ بدون اینکه به کیفیت
آن لطمه ای بخورد.
• Pluginهای کاربردی
Pluginهای مجانی بسیاری در  GIS، office، CADو اینترنت فراهم
شده است که می توان الگوریتمها را مستقیم ٌا از این محیطها و بدون ذخیره
به فرمت دیگری باز نمود.
شرکت پردازش تصویر ER Mapperتوسط موسسه سوئدی Hexagon
خریداری شد .این به این معنی است که شرکت معروف  Leicaصاحب
سرور قوی تصویری ER Mapperمی شود .این سرور ( )IWSبرای ارسال
پایگاه داده های بسیار بزرگ به صورت آنالین طراحی شده است و تقریبا از
باالترین فن آوری در این زمینه برخوردار است .که به  Leicaامکان تعامل
با سازمانهای بزرگ در زمینه داده های مکانمند را می دهد.
دومین ویژگی  ERMapperفرمت مخصوص تصویری آن با فشردگی بسیار
باالست .این فرمت  ECWنام دارد .دیگر مزیت این شرکت حضور فعال آن
در بازارهای آسیای جنوب شرقی و استرالیا است .خود شرکت  Leicaهم
در آمریکای شمالی و اروپا بازار بسیار زیادی دارد .برای  ERMapperهم

از جهاتی این معامله مفید خواهد بود .اولین آنها دسترسی به منابع مالی
مناسب برای انجام تحقیقاتی که این شرکت را در رقابت با سایر شرکتهای
هم تراز موفق می کند است Leica .اعالم کرده است که فعالیتهای
 ERMapperهمنان ادامنه پیدا خواهند نمود و تنها تولیدات جدیدی با
استفاده از فن آوری دو شرکت فراهم خواهد آمد .البته هنوز قیمت رسمی
این معامله اعالم نشده است ولی سال پیش ارزش سهام این شرکت 10
میلیون دالر اعالم شد .به این ترتیب روند ادغام شرکتهای بزرگ ادامه پیدا
می کند و این روندی است که در سالهای اخیر شدت پذیرفته است .و این
برای ما که هنوز مصرف کننده هستیم یعنی انحصار  .محدود شدن و ...
استفاده از نرم افزار ER Mapperدر جهت حفاظت از محیط زیست
محققان دانشگاه تکزاس توانستند با استفاده ازنرم افزار ER Mapper
روشهای سنجش از دور را توسعه داده و از این نرم افزار برای مکانیابی زباله
های الستیکی که قبالبه طور غیر منظم دفع شده اند استفاده کنند .استفاده
از این روش می تواند کاربرد زیادی برای شهرداری ها و سازمانهای محیط
زیست در در تمام جهان داشته باشد.
به گزارش ایگاه ملی داده های علوم زمین پورفسور David Eatonاز دست
اندرکارن منابع طبیعی و محیط زیست گفت :که به اتفاق هم رشته ای خود
در دانشگاه  Austinدر قسمت سنجش از دور دانشگاه تکزاس بر روی یک
پروژه مکانیابی دفع زباله های الستیکی با استفاده از طیف سنجی با تصاویر
ماهواره ای کار می کنند .وی در ادامه گفت  :ما با استفاده از تصاویر چند
باند ماهواره ای مکان زباله های غیر منظم دفع شده را تشخیص داده و
سپس با شناسایی مناطق مورد نظر می توانیم با صرف زمان کمتر آنها را از
بین ببریم و یا دوباره بازیافت نماینم.
یک هدف دیگر این کار ارائه یک روش راحت و سریع است که همه
سازمانهای درگیر با این مسائل بتوانند از آن استفاده کنند .گام بعدی آنها
ایجاد یک روش ساده برای اموزش سریع و آسان کاربران آن می باشد و
همچنین همه افراد بتوانند در یک تمرین  2-1ساعته با این نرم افزار از
عکسهای ماهواره های در این مورد استفاده کنند
استفاده از ER Mapperو داده های ماهواره ای این اجازه را خواهد داد
که شهرها و استانها با این متد جدید از این زباله های خطرناک ،که دوره
بازگشت بسیار طوالنی دارند در زمان کمتر کمک بگیرند.
منبع http://gisement.net/fa:
معرفی نرم افزار TARGET
نرم افزار  Targetیکی از جدیدترین محصوالت شرکت  Geosoftو یک
نرم افزار کلیدی در امر اکتشاف است که می تواند یک طرح کامل را برای
پروژه ها از اکتشاف تا راه اندازی معدن  ،نقشه های معدنی ،گمانه ها و حتی
تا تولید یک محصول تهیه و فراهم کند .این نرم افزار می تواند یک طرح
کامل را برای پروژه ها از اکتشاف تا راه اندازی معدن  ،نقشه های معدنی
،گمانه ها و حتی تا تولید یک محصول تهیه و فراهم کند .از این نرم افزار
در تولید و تجزیه و نمایش مقاطع و نمودار های ترسیمی و نقشه های سه
بعدی استفاده می شود .در زیر به برخی از توان مندی های این نرم افزار
اشاره می کنیم :
 نقشه گمانه ها ومقاطعنرم افزار  Targetباکمک پیش فرض های تعیین شده ،به راحتی می تواند
مقطع یک گمانه و نقشه آن را در چند دقیقه ایجاد و همه آنها را در عرض
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چند ثانیه بازسازی کند.
(در تمامی نقشه ها و مقاطع و نمودار های ترسیمی ،به خودی خود تمامی
پارامتر های الزم بر روی آن ها لحاظ شده است).
همچنین نمونه های الگو می تواند ذخیره ،وبا دیگر الگو ها و نمونه ها تطبیق
داده شود ،تا بتوان به سطحی از استانداردهای یکی شده بر اساس یک سری
از پروژه های به هم پیوسته برسیم.
 نمودارهای نواری و ترکیبیاز مزیت های این نرم افزار ایجاد نمودارهای نواری و گرافیکی درجه بندی
شده است که به صورت تک تک و یا ترکیبی برای چندین چاه نمایش داده
می شود .اطال عات به دست آمده از محاسباتی که مستقیما بر روی نمودارها
اعمال می شود ،به راحتی قابل استفاده در نرم افزارهای بانک اطالعاتی نظیر
 Excelو ....است.
 تصویر سازی داده هااطالعات گمانه ها که شامل اطالعات سنگ شناسی ،ژئو شیمی و فیزیک
سنگ است ،می تواند به آسانی بر روی نقشه ها و مقاطع و به صورت
گرافیکی نشان داده شود .نیز میتوان کلیه اطالعات گمانه ها را به کمک
نمودارها تصویر سازی کرد .این نرم افزار با رنگی کردن نقشه ها و ترسیمات
می تواند باعث وضوح بیشتر و مشخص شدن بیشتر اطالعات و جزییات
گمانه ها شود.
 تهیه نقشه های سطحیمی توان به کمک Targetاز یک سری اطالعات خام موجود در نرم افزار
ها ی بانک اطالعاتی که به نرم افزار داده می شود ،نقشه های کنتوری و
شبکه بندی سنگ ها  ،رودها و خاک ها و نتایج ژئو فیزیکی آن ها را ایجاد
و ترسیم کرد.
در این نرم افزارتوانایی تفسیر نتایج بر روی هر نقشه ای که با کمک نرم
افزارهایی مثل  Cadکه به ما امکان تفسیر و تشریح مناطق مورد نظر را به
صورت الیه های جدید می دهند (.ایجاد شده اند ،وجود دارد.
 ارتباط فعال و پویای داده هااین نرم افزار می تواند در یک لحظه بین مقاطع و نقشه های سه بعدی و
داده های اصلی یک ارتباط پویا را ایجاد کند ،که به وسیله آن آنالیز اطالعات
به راحتی صورت می پذیرد .همچنین اطالعات موجود در این نرم افزار به
راحتی قابل استفاده در بسته های نرم افزاری معتبر و استاندارد نظیر Arc
Gis –Map info – AcQuire- LAS -Microstation –Surpac ODBCو ...است.
 Targetمی تواند اطالعات در نرم افزارهای مختلف ،مثل  Surpacرا
تفسیر کند و نیز فایل های  DTMو  3D DXFرا پشتیبانی کند.
 تصویر سازی فضایی سه بعدیشرکت ( Geosoftسازنده نرم افزار) بر اساس پیشرفت هایی که در زمینه
ابزار و نیز اکتشاف کانسار ها می شود ،تکنولوژی تصویر سازی سه بعدی
خود را پا به پای آن توسعه می دهد .پشتیبان این فرمت فضای سه بعدی
کاربر را قادر می سازد ،تا اطالعات را به راحتی وارد کند و فرمت های سه
بعدی UBCو  GOCADرا در یک فضای سه بعدی نشان دهد .و از هر داده
سه بعدی بتواند یک فرمت فضایی ایجاد کند ،که این داده های سه بعدی
برای نشان دادن حفاری در یک محیط سه بعدی به کار می رود.
این اطالعات از طریق الگوریتم های سه بعدی زمین آمار تولید می شود که
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با کنترل بر روی واریو گرام ها انجام می شود تولید این فضا در یک محیط
سه بعدی به کاربر این اجازه را می دهد تا بهتر تصویر سازی کند و نیز
اطالعات اکتشاف را بهتر تفسیر کند.
همچنین  Targetمی تواند یک تصویر سه بعدی از داده های ترکیبی
گمانه ،همراه با سایر اطالعات سطحی و زیر سطحی که شامل داده های
برداری  ،Dtms ،شبکه بندی و  ...است را ایجاد کند ،که این تصویر به علت
وضوح بیشتر اطالعات ناحیه ای ،شامل بزرگ نمایی عمودی است .
 پشتیبان چند زبانه ای unicodeاین نرم افزار به کاربر این امکان را می دهد که تمام اطالعات ،نظیر (نام
فایل ها ،الیه های نقشه  database،ها و )...را با زبان های مختلف نشان
دهد که عمده این زبان ها پرتقالی ،اسپانیایی ،فرانسه ،ژاپنی ،چینی ،روسی
و عربی است.
این نرم افزار تمامی اطالعات ،نظیر نقشه مقطع و نمودارهای نواری را که بر
اساس زبان های دیگر بیان می شود ،به خوبی زبان اصلی تعریف شده برای
این نرم افزار نشان می دهد.
 جریان های ساختاری ترسیمی Targetشامل جریان های ساختاری ترسیمی پیشرفته ،نظیر (چگالی
شکست )tadpole plot ، stereonets،است ،که می تواند در گمانه ها
و اطالعات سنگ شناسی و ژئو شیمی آن ها به منظور تفسیر ساختار های
اصلی ،جهت یابی رگه ها ی معدنی ،جهت الیه بندی و  ...استفاده شود.
این نرم افزار در قسمت  stereonetخود هر دو شبکه ولف و اشمیت را
پشتیبانی می کند.
همچنین کاربر می تواند به کمک این نرم افزار یک بزرگ نمایی عمودی در
جهت محور  Zتعریف کند ،تا بتوان در حفاری ناحیه ای کم عمق بر اساس
پهنای منطقه اطالعات موجود را تفسیر و بررسی کرد.
 تجزیه و تحلیل قوی داده هااین نرم افزار می تواند بر روی داده های فضایی نقشه ها و همچنین بر روی
مقادیر باالیی از داده ها که در اکتشاف کانسار ها موثر هستند ،به صورت
قوی و موثر اجرا شود Target .می تواند اطالعات گرفته شده را از دیگر
سایت ها ی اطالعاتی را متناسب کرده و از آن ها استفاده کند و به علت
توانایی باالی این نرم افزار در آنالیز داده ها و هم چنین تکنیک های جدید
نقشه کشی این امکان فراهم آمده است که بتوان کلیه داده های سطحی و
زیر سطحی را کنترل کرد.
 تهیه نقشه های حرفه ایاین نرم افزار یک سری مزیت های باالی کنترلی را برای کاربرهای حرفه ای
همراه با کیفیت باالی ارائه نتایج تامین می کند.
 Targetمی تواندبه سرعت چندین نقشه مختلف که شامل نقشه های
شبکه ،نقشه های سطحی  ،نقشه های ستونی ارزشی ویا مخلوطی ایده آلی
از این نقشه ها را تهیه کند.
منبعhttp://www.minepedia.com :

geoengineer.org
مریم عبدی اسکویی – دان

شجوی کارشناسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سایتی است که به منظور جمع آوری ،طبقه بندی و ارائه ی اطالعات مربوط به «مهندسی زمین» ایجاد شده است تا عالقمندان بتوانند آسانتر
به این اطالعات دسترسی داشته باشند .در این سایت موضوعاتی مثل جدیدترین اخبار ،کتاب های پیشنهادی ،شرکت های مرتبط ،فرصت
های شغلی و  ...در زمینه ی مهندسی زمین قابل مشاهده است .در زیر اشاره ی مختصری به امکانات این سایت ارائه می گردد:
یکی از ویژگی های بارز این سایت این است که به کاربران عضو شده اجازه می دهد تا اطالعات و دانش خود را در زمینه ی مهندسی زمین
بر روی سایت قرار دهند.این ویژگی باعث شده تا بانک اطالعاتی سایت همیشه به روز و بسیار گسترده باشد و هر روز بر گستردگی آن افزوده
شود.
:Online library
با انتخاب منوی  resourcesو گزینه ی  ،online libraryکتابخانه ی آنالینی شامل کتاب ها ،مقاله ها ،پایان نامه ها و ...به صورت رایگان
قابل دسترسی است .این نشریات در زمینه های مثل مکانیک سنگ ،مکانیک خاک ،اکتشافات ژئوفیزیکی ،تونل ها ،حفاری های عمیق و ...
طبقه بندی شده است .با انتخاب هر کدام از زمینه ها و کتاب مورد نظر می توانید آن را بر روی کامپیوتر خود دانلود کنید.
:Geo-software listing
از امکانات دیگر این سایت لیست نرم افزار های مورد استفاده در علوم زمین شناسی و مهندسی زمین است .این گزینه نیز در منوی
 resourcesجای گرفته است .در این قسمت طبقه بندی ای مشابه طبقه بندی کتابخانه موجود است .با انتخاب هر کدام از زمینه ها لیستی
از نرم افزار های مربوط در اختیار کاربر قرار می گیرد .اگر بر روی یکی از نرم افزار ها کلیک شود ،توضیح کوتاهی درباره ی نرم افزار را می
توان مشاهده کرد.
:Virtual Geo-engineer
اگر در منوی  ،Rosourcesاین گزینه انتخاب شود ،اطالعاتی در مورد تحقیقات و پروژه های انجام شده در ارتباط با مهندسی زمین در
دسترس قرار خواهد گرفت .با انتخاب پروژه ی مورد نظر اطالعاتی نظیر عکس هایی از جزئیات پروژه ،نقشه ها ،دستگاه های استفاده شده و  ...را
می توان مشاهده کرد .پروژه ها در  15گروه و  56موضوع دسته بندی شده اند.
:Educational Geo-website
این قسمت از سایت این امکان را در اختیار کاربر قرار می دهد که بتواند به مطالب آموزشی ،جزوات و مقاالت منتشر شده توسط اساتید
دانشگاهی و مراکز علمی مختلف دسترسی پیدا کند .این امر می تواند برای دانشجویان و محققان بسیار سودمند باشد.
بخشی در صفحه ی نخست این سایت به معرفی آخرین کتاب های منتشر شده اختصاص داده شده است .با کلیک بر روی کتاب مورد نظر
اطالعاتی کلی درباره ی کتاب در اختیار کاربر قرار می گیرد و امکان سفارش خرید آن را هم فراهم می سازد.
از قسمت های جالب دیگر سایت بخش photo galleryآن می باشد .در این بخش عکس هایی در زمینه های زمین شناسی و زمینه های
مرتبط وجود دارد .توضیحات مربوط به برخی از این عکس ها در قسمت  Virtual Geo-engineerوجود دارد.این عکس ها توسط کاربران
به سایت ارسال شده است .سایت هر سال به عکس های برگزیده ارسالی جایزه ای اختصاص می دهد.
در این مطلب سعی شده که آشنایی مختصری با امکانات وسیع این سایت در اختیار خوانندگان قرار گیرد .به عالقمندان در این زمینه توصیه
می شود که با مراجعه به این سایت از امکانات و اطالعات علمی آن استفاده نمایند.
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در این معدن زرنیخ زرد داریم که همان رالگار و اورپیمنت می باشد  .این معدن یکی از معادن خوب طالی کشور است که عیار حدود  5تا  6گرم در تن را
دارا می باشد  .ذخیره ی آن به طور تقریبی  70تن به ازای  800تن می باشد  .به طور کلی معادن طال را بر اساس ذخیره ی آن ها طبقه بندی می کنند .
معادن طالی بسیار خوب ذخیره ی باالی  200تن را دارا می باشند  .معادن خوب  100تا  200تن ذخیره را برای آن ها متصور می شوند و معادن متوسط
و کوچک ذخیره ای در حدود  50تن و معادن خیلی کوچک زیر  50تن ذخیره دارند .
به عنوان مثال برای طالی موته  ،ذخیره ای که برآورد شده است  ،حدود  3/8گرم در تن و ذخیره ای بالغ بر 5تن می باشد .
در کشور ما تولید طال ناچیز است  .در آفریقا معادنی با این ذخایر مناسب نیست و ذخایر بیش از  200تن مد نظر می باشد .در کشور ما ساالنه  550تا
 600کیلوگرم طال تولید می شود که از این مقدار  300کیلوگرم را معدن طالی موته تولید می کند و  200کیلوگرم آن را سرچشمه به عنوان محصول
جلبی تولید می کند  .در معدن سرچشمه  0/05پی پی ام (گرم در تن) طال داریم که در آخرین مراحل تصفیه از مس جدا می شود  .این مقدار در برابر
تولید جهانی که در حدود  2400تن در سال می باشد  ،بسیار ناچیز است و به حساب نمی آید .
در  2سال گذشته چین با تولید سالیانه  450تن بزرگترین تولید کننده ی طال در جهان به شمار می رود و آفریقای جنوبی  ،اندونزی و آمریکا به ترتیب
در مکان های بعدی قرار دارند  .در حال حاضر در کشور ما تعدادی پروژه ی طال  ،مرحله ی اکتشافی خود را به پایان رسانده و به مرحله ی استخراج
رسیده اند .
استخراج طال مشکالتی را در بر دارد که از آن جمله می توان به موضوع محیط زیست اشاره کرد و آن هم به این صورت است که در طال سیانور وجود
دارد .
دو معدن آق دره و زره شوران از معادنی هستند که در مرحله ی فعال سازی قرار دارند و به مرحله ی طراحی معدن رسیده اند  .معدن دیگر طال آق دره
است که ذخیره ی زیادی نداشته و در حدود  4تن برآورد شده است  .از نظر تیپ  ،این معدن مانند زره شوران می باشد و کانی سازی طال به همراه شیل
و آنتی موان در آن وجود دارد و ترکیبات آرسنیک در آن مشاهده می شود .
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از معادن دیگر دیگر طال که شاید بهترین معدن باشد  ،معدنی است که در نزدیکی قروه ی همدان قرار دارد که به نام معدن ساریگون مشهور است  .کوهی
است که در آن کانی سازی طال به صورت رگه ای در داخل سنگ های ریولیتی صورت می گیرد  .کارهای اکتشافی این معدن توسط یک شرکت خارجی
صورت گرفته است .عیار میانگین آن  4/5گرم در تن و ذخیره ی آن  150تن برآورد شده است که جزو معادن خوب دسته بندی می شود .
تمامی معادن ذکر شده روی خطی به نام زون سیرجان – سنندج قرار دارد  .این زون به نام زون طالسازی مشهور است .
از دیگر معادن که بر روی آن کارهای اکتشافی جزیی انجام شده است و هنوز به مرحله ی بهره برداری و طراحی نرسیده است  ،معدن کوه زر دامغان را
می توان نام برد .
در طرقبه و تربت جام هم معادن طال یافت می شود ولی به علت آن که ذخیره ی کمتر از  150هزار تن دارند  ،از دید جهانی جزو معادن طال محسوب
نمی شوند .
در زره شوران  ،با کار بیشتر میتوان ذخیره را افزایش داد  .در این معدن آرسنیک و آنتی موآن و به خصوص آرسنیک همراه طال مورد بحث است  .این دو
کانی نباید وارد آب های زیرزمینی شوند زیرامحیط زیست از اهمیت زیادی برخوردار است .
معدن زره شوران در قدیم به صورت زیرزمینی استخراج می شده و اکنون کار در آن به صورت روباز ادامه دارد.
مصرف آرسنیک در صنعت کم است که از آن جمله میتوان به استفاده ی آن در رنگ سازی اشاره کرد .
در این معدن  5تونل وجود دارد .نگه داری این معدن کمی قابل بحث است و از لحاظ ایمنی مشکالتی دارد .خاک سیاه استخراج شده از این معدن عیاری
در حدود  7گرم در تن دارد ولی گاهی تا  30گرم در تن نیز رسیده است .
در این معدن به طور معمول همراه با شیل  ،پیریت وجود دارد و همراه پیریت مقداری طال یافت می شود که حالت رگه ای دارد  .عیار  cutt offاین
معدن حدود  2تا  3گرم در تن می باشد  .به عبارت دیگر  ،پایین ترین عیار موجود که از نظر اقتصادی قابل برداشت می باشد  2 ،تا  3گرم در تن است
 .که این مقدار به هزینه های استخراج بستگی دارد و هرچقدر هزینه کمتر باشد ،این عیار نیز کمتر خواهد بود  .در این معدن که از لحاظ ذخیره دومین
معدن ایران می باشد  ،پایین ترین عیار موجود که از لحاظ اقتصادی قابل برداشت است  ،همان عیار میانگین معدن طالی موته است .
از مزایای این معدن این است که در مکان هایی که آرسنیک زیاد است  ،طال زیاد نبوده و این موضوع کار استخراج را سهولت می بخشد  .همچنین در این
معدن  ،جیوه نیز یافت می شود ولی در استحصال طال مشکلی ایجاد نمی کند  .در معادنی که این گونه تیپ دارند  ،نقره ی زیادی یافت می شود  .نسبت
نقره به طال در این گونه معادن  ،یک به بیست است  .در بعضی معادن این نسبت بیشتر از این مقدار می باشد .
بیان کردیم که  5تونل در این معدن وجود دارد .اما ذکر این نکته الزم است که تونل های حفر شده برای استخراج طال نمی باشد و به منظور استخراج
زرنیخ است  .در این معدن استخراج طال به صورت روباز و از باال به پایین صورت می گیرد .
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