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مقاله ای با عنوان «معدنکاری و توسعه جوامع»در شماره 26
(صفحه  )52درج گردیده بود که به نام خانم مهسا غالمی دانشجوی کارشناسی گرایش استخراج معدن
صحیح می باشد ،بدینوسیله بابت اشتباه پیش آمده عذر خواهی می گردد.

در شماره پیشین فصلنامه بلور (شماره  )26به موضوعی تحت عنوان آینده کاری مهندسین معدن
پرداخته شد .دراین سرمقاله در تحلیل کوتاه اما عمیق تر این موضوع بحث می شود.
در یک نگاه کلی می توان فعالیت های مرتبط با رشته مهندسی معدن را به دو دسته شامل فعالیت های
تولیدی و فعالیت های خدماتی تقسیم نمود .فعالیت های تولیدی همان طور که در شماره قبل به آن
پرداخته شد با توجه به تنوع فعالیت های قابل انجام برای یک دانش آموخته رشته معدن ،سهم کار
مستقیم در معادن ،نسبت بزرگی نخواهد بود.
فعالیت های خدماتی را نیز می توان به دو گروه دسته بندی کرد که شامل فعالیت های خدماتی دولتی و
فعالیت های خدماتی غیر دولتی می باشند  .فعالیت های خدماتی غیر دولتی شامل شرکت های خدمات
مشاوره ایی NGO ،ها و انجمن های تخصصی مانند انجمن مهندسی معدن ،نظام مهندسی معدن،
خانه معدن و انجمن های علمی دانشجویی می باشند .به دالیلی از جمله عدم نیاز به سرمایه گذاری
اولیه باال و نیز تسلط به دانش روز ،فعالیت تحت غالب شرکت های مشاوره ای -تخصصی گزینه اول
جهت یک فعالیت اقتصادی و حضور در چرخه اقتصاد برای یک مهندس معدن جوان می باشد .با این
وجود مشکالت و خطرات چنین فعالیت هایی به دلیل وابستگی شان به فعایت های تولیدی و آسیب
پذیرتر بودن در برابر بحران های اقتصادی مطرح می باشد .به عبارتی همواره با کوچکترین نابسامانی
اقتصادی این شرکت های مشاوره ایی هستند که به سرعت در معرض تحدید قرار می گیرند .در سالی
که گذشت بحران اقتصادی جهانی و تاثیرات آن بر ایران (به همراه سایر بحران های اقتصادی داخلی)
بسیاری از شرکت های مشاوره ایی را برای ادامه حیات دچار مشکل کرد و کار فرمایان با چالش های
ناشی از لغو پروژه ها و کاهش هزینه ها از طریق تعدیل نیرو و حذف یا کاهش خدمات مشاوره ایی با
هدف افزایش بهره وری و کاهش استفاده از منابع مواجه بودند و هستند.
چیزی که جهان شاهد آن بود کاهش سطح دستمزدها و حتی حذف برخی مشاغل متکی بر دانش است.
روندی که در دراز مدت مشکالت و عواقب سنگینی را نیز تحمیل خواهد نمود.
اما جمع بندی مطالب فوق چنین خواهد بود ،از طرفی ورود به یک فعالیت تولیدی مانند استخراج معدن
نیازمند توانایی مالی و توان اجرایی و تجربه کاری است (چیزی که یک مهندس معدن جوان کمتر به ان
مجهز است) و از طرفی فعالیت های مشاوره ایی نیز مشکالت و نا امنی های خاص خود را دارند.
یک راه حل ترغیب و تشویق کارشناسان جوان شرکت های مشاوره ایی به کار پاره وقت در یک بنگاه
اقتصادی دوم یا انجام فعالیت مرتبط دیگر است .مزایای این روش این خواهد بود که عملًا شرکت های
مشاوره ایی حقوق کمتری پرداخت خواهند کرد و بدین طریق هزینه ها کاهش می یابند و از طرفی این
افراد با کار در محیط مرتبط از توانایی باالتری برخوردار خواهند شد .به عالوه حضور این کارشناسان
پاره وقت در سایر شرکت ها و معادن به عنوان نماینده ایی از این شرکت به بازاریابی و کسب شهرت آن
نیز کمک می کند و افراد به واسطه حضور در فعالیت های معدنی قادر به سوق دادن پروژه ها و نیازهای
مشاوره ایی به شرکت های اصلی خود هستند.
در پایان باید اذعان نمود هرچند در الگوهای جهانی شاید کاره پاره وقت در چند مجموعه توصیه شده
نیست اما در شرایط بحران کنونی شاید بهترین راه حل می نماید.

سردبیر
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عليعاليانوري

دانشجوي دکتراي مهندسي معدن ،دانشكده مهندسي معدن ،متالورژي و نفت ،دانشگاه صنعتي اميرکبير

چــكيده

جريانآب به تونل هاي در حال ساخت ،مشکالت متعددي را بر روند عمليات اجرايي داشته و فعاليت تونل
سازي را كامال تحت تاثير قرار دهد.بنابر اين پيش بيني محل و مقدار جريان آب به داخل تونل الزم است و
بايد در مالحظات تونل سازي در نظر گرفته شود .به منظور محاسبه ميزان نشت آب به تونل هاي حفر شده
در مقاطع سنگي روش هاي متنوعي اعم از روش هاي تجربي ،تحليلي و عددي وجود دارد .روشها و معادالت
تحليلي به دليل بهرهگيري از سادهسازيها و فرضيات عملي ،كاربرد زيادي در محاسبه ميزان نشت آب به
تونلها دارند .ازجمله مهمترين تحقيقات انجام شده به منظور محاسبهي نشت آب به درون تونل ميتوان
به تحقيقات گودمن و همکاران  ،1965فريز و چري  ،1979هيوور  ،1991لي  ،1999و ريمر  2001و
التاني  1999و  2003اشارهنمود .از آنجا که يک مجموعه مدوني در ارتباط با اين مدل ها وجود ندارد در
اين مقاله تالش شده است ضمن بررسي موارد کاربرد ،دامنه کاربرد ،اعتبار مدل ها  ،دورنماي آينده آنها ارائه
شود .همچنين با توجه به شرايط و فرضيات حاکم بر معادالت و همچنين کاستي هاي اين معادالت ،با در
نظر گرفتن اطالعات منتشره شده و مطالعات موردي ارائه شده به ارائه مناسب ترين مدل در شرايط مختلف
حاکم بر محيط تونل بپردازند.
كلمات كليدي :تونل ،آب زيرزميني ،معادالت تحليلي ،نفوذپذيري
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 .1مقدمه

يکي از مهمترين مسائل و مشکالت پيش رو در
عمليات تونلسازي در سنگ ،نفوذ آب بدرون
محيط تونل است که از ناپيوستگيهاي موجود
و ايجادشده از ديوارهي تونل جريان مي يابد.
مهمترين مشكالت ناشي از نشت آب به درون
محيط تونل شامل كاهش پايداري تودهسنگ
اطراف تونل ،اعمال فشار اضافه بر سيستم
نگهدارنده دائم و موقت ،تأثيرات تخريبي بر
وضعيت ژئومكانيكي سنگ ،توقف يا کاهش
سرعت عمليات اجرايي و متعاقبًا ايجاد خطرات
جاني و مالي مي باشد.به همين دليل محاسبه
ميزان نشت آب به درون تونل ها از اهميت ويژه
اي برخوردار است ،روش هاي تجربي ،تحليلي
و عددي زيادي براي محاسبه جريان ارائه
شده است .از جمله روش هاي تجربي مي توان
به روش هاي بنياوینسکي ،انجمن تحقيقات
صنعت ساختمان لندن و هيوور اشاره کرد.
روشها و معادالت تحليلي به دليل بهرهگيري
از سادهسازيها و فرضيات عملي ،كاربرد زيادي
در محاسبه ميزان نشت آب به تونلها دارند.
ازمهمترين تحقيقات صورتپذيرفته به منظور
محاسبهي نشت آب به درون تونل ميتوان به
تحقيقات گودمن ( )Goodmanو همکاران
( ،)1965فريز ( )Freezeو چري ()Cherry
در  ،1979هيوور ( )Heuerدر  ،1991لي ()Lei
در  ،1999و ريمر ( )Raymerدر  2001و التاني
( )EL-Taniدر  1999و  2003اشارهنمود.
عالوه بر روشهاي تحليلي که بيانگر تخميني
ت هستند ،با توجه به معادالت
کلي از ميزان نش 
اساسي حاکم بر جريان نشت و مشخصات
ساختگاه ،با بهرهگيري از روشهاي عددي نظير
المان محدود (،)FEMتفاضلمحدود (،)DFM
المانهاي مجزاء ( )DEMو يا حجم محدود
()FVMميتوان وضعيت نشت به محيط تونل
را شبيهسازي نمود و مقادير نشت به تونل را
در نواحي مختلف ساختگاه محاسبهنمود.
روشهاي عددي برخالف روشهاي تحليلي از
سادگي محاسباتي برخوردار نيستند؛ همچنين
نيازمند اطالعات جامعي از محيط ساختگاه تونل
هستند و از سادهسازيها و فرضيات کمتري
برخوردارند .در نتيجه روشهاي عددي بسيار
پيچيدهتر بوده و بکارگيري آنها نيز بسيار زمانبر
است ،ام ا نتايج دقيقتري را نسبت به روشهاي
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تحليلي ارائهمينمايند.در اين تحقيق معادالت
تحليلي حاکم بر جريان نفوذ آب زيرزميني به
تونل هاي حفر شده در مقاطع سنگي ،شرايط به
کارگيري ،مزايا و معايب و اعتبار روش هاي ارائه
شده ،بررسي و مطالعه شده است.
 .2روابط تحليلي جريان نشت آب به تونل
به عنوان يکي از اولين روابط تحليلي در زمينهي
محاسبهي نشت تونل ،ميتوان به معادلهي
ارائهشده توسط گودمن و همکارانش ()1965
اشارهنمود .آنها با بکارگيري روش تصاوير
که توسط لوهمن ( )Lohmanدر 1954
ارائهشدهبود ،معادله زير را براي تونلهائي که در
زير سطح ايستابي قرار دارند به دست آوردهاند؛
()1
 ،فاصله مرکز تونل تا سطح
که در آن
ايستابي؛  ،zضخامت روباره؛  ،rشعاع تونل؛
 ،Kضريب نفوذپذيري معادل محيط سنگ در
امتداد جريان نشت و  ،QLميزان نفوذ آب در واحد
طول تونل است.
شکل  1نشاندهندهي کلياتي در ارتباط با
پارامترهاي مورد استفاده در رابطهي گودمن
است.

صورت قائم وارد تونل شود
 .2تغييرات اليه بندي در توده سنگ اطراف تونل
بسيارمتغيرباشد.
گ به طور دقيقي
 .3نفوذپذيري توده سن 
مشخصنشدهباشد.
فريز و چري ( )1979با مطالعه بر روي ميزان
نشت آب به تونل ،به اين نتيجه رسيدند که ميزان
نفوذ آب اندازه گيري شده در حدود  30تا 40
درصد با نتايج محاسبه شده از معادله گودمن
متفاوت است .اين محققين ،با جايگزيني  zبا
در رابطهي ( )1آن را بصورت زير تصحيح
نمودند؛
()2
پارامترهاي مورد استفاده در اين رابط ه دقيقًا
مشابه با رابطهي ( )1است .در اين رابطه ،سطح
ايستابي به عنوان يک منبع تغذيه بينهايت
فرضشده است.
اما پس از فريز و چري ،هيوور ( )1991با
مقايسهي نتايج حاصل از معادله گودمن و
اندازهگيريهاي مستقيم در برخي تونل ها،
دريافت که ميزان ورود آب در پروژههاي مورد
بررسي در حدود  50درصد با نتايج به دست
آمده توسط معادله گودمن تفاوت دارد .وي
براي برطرف کردن اين مشکل ،با اعمال ضريبي
در حد يکهشتم ،که به نام ضريب کاهش هيوور
معرفيشدهاست ،معادله نشت را در قالب زير
بياننمود؛
()3

شكل  .1وضعيت تونل در رابطهي گودمن و
همکاران ( )1965و معرفي برخي از پارامترهاي
ل در ناحيهي اشباع قراردارد )1( .سطح
آن .تون 
زمين؛ ( )2سطح ايستابي آبزيرزميني که اين
سطح ممكن است فراتر از روباره باشد)3(.
محيط حرکت آب .پارامتر نفوذپذيري معادل،
 ،Kدر اين محيط محاسبه و تعيين ميشود)4( ،
محيط درون تونل.
معادلهي گودمن در شرايط ذيل معتبر نيست:
 .1جريان عبوري از توده سنگ اطراف تونل به

در اين رابطه نيز همانند رابطهي ( )2تمامي
پارامترها مشابه معادله گودمن هستند .بايد
توجه داشت که اين ضريب بر اساس روابط
تجربي به دست آمده است .و مبناي رياضي
ندارد با اين حال نتايج بدستآمده تا حدود زيادي
به ميزان هجوم واقعي آب به تونل نزديکاند.
بر اساس تجربيات ريمر ( ،)2001در تونلهاي
نسبتًا کمعمق (کمتر از  100متر زير سطح
ايستابي) معادلهي هيوور داراي نتايج مناسبي
است .ولي در تونلهاي عميقتر ،ميزان نشت
افزايشيافته و به معادله گودمن بسيار نزديک
ميشود]3[.

عالوه بر تحقيقات فوق  ،لي ( )1999با توجه
به پارامترهاي موثر در رابطهي ( ،)1معادله زير
را براي محاسبه ميزان نشت آب به درون تونل،
براي جريان نشت پايدار ارائهکرد؛
()4

التاني نيز در سال  1999روشي تقريبي براي
برآورد نشت آب به درون تونل پيشنهادکردهاست.
اين رابطه عمدتًا براي تونلهاي بدون پوشش
داخلي با مقطع دايره اي بکاربردهميشود.
همچنين در اين روش نيز همانند موارد قبل،
فرضشده که روند حفاري باعث افت سطح
ايستابي نشود .البته اين معادله با اعمال برخي
سادهسازيها از گسترهي کاربردي بيشتري
برخوردار خواهدشد و ميتوان آن را براي ساير
انواع تونلها ،مثل تونلهايي که ديوارهي
تزريقشده دارند نيز بکارگرفت .رابطهي ارائهشده
توسط التاني به صورت زير است؛

 .1-2دامنه اعتبار معادالت تحليلي

التاني در سال  2003با بررسي هر کدام از روابط
فوقالذکر و نتايج حاصل از آنها و مقايسه با
ميزان واقعي نفوذ آب به تونل ،ميزان دقت اين
روابط را با توجه به عمق ساختگاه تونل ،مورد
ارزيابي قراردادهاست .اين ارزيابي با بهرهگيري از
رابطه زير صورتپذيرفته است؛
()7
که در آن ،Qap ،ميزان تقريبي نفوذ آب ،يعني
همان  QLدر روابط ( )1تا ( )6مي باشد؛ ،Q
ميزان واقعي نفوذ آب و ∆ ،خطاي نسبي ناشي
از محاسبه نفوذ آب به تونلها در مورد هر يک از
روابط تحليلي است.شکل(]7[ )2

()5

بايد توجه داشت که نتايج اين معادله عمدتًا براي
تونلهاي عميق کارايي دارد .اين معادله براي
جريانهاي پايدار است و براي جريانات اوليه و
ناگهانيراهکاريمفيدنخواهدبود.
لومباردي در سال 2002با استفاده از سري
فوريه و با در نظر گرفتن شرايط مرزي متفاوت
معادله زير را براي محاسبه جريان پايدار دراز
مدت به درون تونل ها ارائه کرد :

()6

شكل2کارائي هر کدام از روابط تحليلي ،در
شرايطمتفاوت[]7

در اين شکل :Qka:رابطه کارلسرود :QsL ،رابطه
لي :QMG ،رابطه گودمن :QLO ،رابطه لومباردي،
 :QT2رابطه التاني است.
نتايج حاصل شده نشان مي دهند که هر چه
تونل در عمق بيشتري نسبت به سطح ايستابي
قرار داشته باشد تمامي روابط با دقت خوبي مي
توانند ميزان نشت آب را تخمين بزنند و هر چه
تونل به سطح نزديکتر شود بعضي از روابط،
نظير معادله گودمن همانطور که در متن هم به آن
اشاره شد ،کارائي الزم را در محاسبه ميزان نفوذ
آب به تونل نخواهند داشت.
عالي انوري در سال  1384با بررسي مقدار
نفوذآب زيرزميني به تونل انتقال آب قمرود و
بررسي محاسبات انجام شده توسط هر کدام از
روابط تحليلي ارائه شده و همچنين مقدار نشت
واقعي آب به درون تونل نشان داد در مواردي که
تونل در فاصله زيادي نسبت به سطح ايستابي
حفر شده است مقادير محاسبه شده توسط اين
روابط به مقدار واقعي نشت نزديک است و هر
چه تونل در نزديکي سطح زمين حفر شده باشد
خطاي محاسبه بيشتر شده است .با اين وجود
در همه موارد و شرايط پيش بيني شده مقدار
نشت محاسبه شده توسط روابط فوق از مقدار
واقعي ميزان نشت بيشتر خواهد بود که در ادامه
به علت آن پرداخته خواهد شد.
بر اين اساس براي تونل قمرود به طور خاص در
شرايطي که نسبت شعاع تونل به عمق سطح
ايستابي کمتر از  0/25باشد نتايج به دست آمده
بسيار نزديک به واقعيت نشان داده شده اند و هر

شکل  -3جريان ورودي محاسبه شده با هر کدام از معادالت تحليلي
براي تونل انتقال آب قمرود]9[ .
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چه تونل در اعماق پايين تري قرار گرفته باشد
خطا نيز بيشتر خواهد شد]9[.

 .3بررسي و تحليل معادالت ارائه شده:

محاسبات نشت آب به درون تونل هاي سنگي
در دو محيط پيوسته و گسسته انجام مي شود،
معادالت تحليلي ارائه شده در مقاله در محيط
هاي پيوسته معتبر هستند ،بررسي ها نشان
مي دهند که مقدار آب واقعي ورودي به تونل
هاي حفر شده در توده سنگ هاي درزه دار ،به
طورقابل توجهي کمتر از مقدار پيش بيني شده
با استفاده از معادالت تحليلي است ،زيرا در اين
معادالت محيط اطراف تونل يک محيط همگن و
يکنواخت در نظر گرفته مي شود ،در اين معادالت
به منظور محاسبه مقدار نشت از نفوذپذيري
معادل استفاده مي شود که در واقع يک ميانگين
وزن دار از نتايج آزمايش هاي لوژن انجام شده
در امتداد محور تونل در اعماق مختلف است که
اين خود داراي مشکالت فراواني است که به آنها
اشاره خواهد شد:
 )1يکي از مهم ترين پارامترهاي موثر بر جريان
عبوري از ميان توده سنگ هاي درزه دار ،بازشدگي
هيدروليکي درزه است .بنابر تحقيقات بارتون و
همکاران بازشدگي هيدروليکي تابعي از بازشدگي
مکانيکي درزه و زبري درزه است .از سوي ديگر
تنش هاي وارده بر درزه در اعماق مختلف نيز بر
بازشدگي هيدروليکي تاثير دارد ،تحقيقات نشان
مي دهند که بازشدگي هيدروليکي با افزایش عمق
کاهش مي يابد .رابطه ميان بازشدگي و عمق از
رابطه زير محاسبه مي شود:
					
()8
					
				
					
()9
				
				
					
()10
					
بازشدگي اوليه و نفوذپذيري در سطح زمين در
تنش صفر در درزه هاي توده سنگ A،و  Bثابت
هستند .اسنو به اين نتيجه رسيد كه اين پارامتر
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ها مي توانند براي انواع مختلف توده سنگ ثابت
در نظر گرفته شوند .شكل هاي4و5منحني هاي
برازش شده به داده ها را نشان مي دهند.

()14
براساس مطالعات تجربي  changدر سال1994
 ،برابر با  0/027 Zدر نظر گرفته شده است
كه  Zضخامت روباره است و پارامترهاي  Vmو
 Kniاز روابط زير محاسبه مي شوند.
و:
()15
				
()16

شكل  4تغييرات بازشدگي هيدروليكي با عمق
براي  8نوع سنگ[]

شكل 5تغييرات نفوذپذيري با عمق در  8توده
سنگ []11
()11

		
					

()12
 Chengدر سال  1994براي محاسبه بازشدگي
هيدروليكي در عمق رابطه زير را ارائه داد:
()13
كه در آن:
 :Eمتوسط بازشدگي درزه در سطح ( )mmو
از رابطه زير محاسبه مي شود:

()17
				
ضرايب  D ,C ,B, Aبر طبق مطالعات
پريست 1993به ترتيب برابر با مقادير زير در
نظر گرفته شده اند:

از سوي ديگرپارامترهاي  JRC,JCSبه ترتيب
مقاومت فشاري سطوح درزه و ضريب زبري درزه

هستند که از مطالعات و آزمايش هاي صحرايي
به دست مي آيند]10[.
 -2نفوذ پذيري توده سنگ عمدتًا در جهت افقي
بزرگتر از نفوذپذيري در جهت قائم است .در حالي
که نتايج آزمايش لوژن به طور زيادي تحت تاثير
نفوذپذيري قائم است .نتايج نفوذپذيري افقي
نشان دهنده نفوذپذيري متوسط توده سنگ
است و استفاده از اين نتايج باعث ميشود که
ميزان تخمين از ميزان نفوذ واقعي آب بيشتر
باشد.
 -3در آزمايش لوژن حجم کوچکي از توده
سنگ مورد آزمايش قرار مي گيرد و نفوذپذيري
محاسبه شده معادل نفوذ پذيري توده سنگ
هاي با حجم بيشتر فرض ميشود ،که اين عمل
خود باعث ايجاد خطا در محاسبه نفوذپذيري
ميشود.
-4وجود ساختارهاي زمين شناسي منفرد،
نظير گسل ها ،زون هاي برشي و خرد شده،
جريان را کنترل مي کنند در حالي که ممکن است
در آزمايش لوژن هيچ کدام از اين ساختارها گرفته
نشوند و نتايج به دست آمده با آنچه در واقعيت
است متفاوت باشد.
بنابراين بايد توجه داشت که اگرچه معادالت ارائه
شده تا حدود زيادي مي توانند يک درک مناسب
از مقدارنفوذ آب زيرزميني به درون تونل را نشان
دهند اما در استفاده از انها و طراحي هاي مناسب
مي بايست با احتياط بيشتري برخورد کرد.

 .4منابع و مراجع

 -1عالي انوري ،ع ،کتيبه ،ه( « ،)1385تخمين
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نرمافزار  ،« Plaxisششمين كنفرانس مهندسي
ايمني در معادن
2- Goodman, R., D. Moye, A. Schalkwyk, and I. Javendel.1965. “Groundwater inflow during tunnel driving”,
Engineering Geology vol.1 , pp 150162.
3 - Raymer,J.H.,(2003), “Predicting
groundwater inflow into hard-rock
tunnels : Esti-mating the high- end of
the permeability disterbution”,RETC.
Pp. 201-217.
)4 -Freeze, R.A.; Cherry, J.A. (1979
“Groundwater Englewood”, New Jer-

sey, Prentice-Hall Inc, TIC 217571.
5 - Heuer, R.E. 1995. “Estimating rocktunnel water inflow”. Proceeding of
the Rapid Excavation and Tunneling
Conference, June 18-21.
6 -Lei, S., 1999. An analytical solution
for steady flow into a tunnel. Ground
Water 37, pp. 23–26.
7 -El Tani, Mohamed., 2003. Circular
tunnel in a semi-infinite aquifer. Tunneling and Underground Space Technology, 18 , 49–55.
8 - Meri,David (1985) “Unconfined
groundwater flow calculation into a
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69-75.
- 9عالي انوري ،ع ،کتيبه ،ه( « ،)1385تخمين
ميزان نفوذ آب به تونل انتقال آب قمرود به كمك
نرمافزار  ،« Tunseepششمين كنفرانس تونل
10 - Lee, C-H., Deng, B-W. and Chang,
J-L.; 1995, “A Continuum Approach
for Es-timating Permeability in Naturally Fractured Rocks”, Eng. Geol.,
Vol.69, pp.71-85.
11 - Cheng-Haw Lee, Bor-Wei Deng,
Jui-Lin Chang, 1995” A continuum approach for estimating permeability in
naturally fractured rocks ” Engineering Geology 39 71-85.
12 - Priest, S.D. and Hudson, J.; 1976,
“Discontinuity Spacing in Rock”, Int.
J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech.
Abstr. Vol. 16, pp. 165-148.
 - 13شريف زاده م و همکاران (،)1385
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علی سیامکی ;1صادق ندیمی ;1مجید نوریان بیدگلی2

 -1مهندس استخراج معدن ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه کاشان
 -2عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه کاشان

چــكيده
هزینه های مستقیم و غیر مستقیم زیادی در استخراج معادن سنگ تزئینی دخالت دارند .برای تعیین ابعاد
بهینه بلوک ،هزینه هایی که تغییرات ابعاد بلوک بر روی آن تاثیر می گذارد ،اعم از هزینه های حفاری ،برش،
قواره سازی و دیگر هزینه های مرتبط با آنها مورد بررسی قرار می گیرند .هدف از این تحقیق تخمین
هزینه های هر بلوک باتوجه به ابعاد دلخواه ،با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی می باشد .بدین منظور ابتدا
هزینه های واحد حجم سنگ در ابعاد متفاوت ،از یکی از معادن سنگ تزئینی الیبید به عنوان اطالعات ورودی
انتخاب شده است .شبکه با بهره از الگوریتم پس انتشار و با استفاده از تابع عملکرد میانگین مربعات خطا مورد
آموزش قرار گرفت .برای اطمینان از صحت آموزش ،بیست سری داده جهت آزمایش شبکه به کار گرفته شد و
ضریب همبستگی  0.95776برای داده های آزمایشی بدست آمد.
واژه هاي كليدي :شبکه عصبی مصنوعی ،معادن سنگ الیبید ،تخمین هزینه های استخراج

 -1مقدمه

در استخراج سنگ های ساختمانی بسته به محل مصرف و کاربرد آن ،سنگ به صورت قطعه ،الشه و یا بلوک
استخراج می شود .در استخراج بلوک سنگ شرایط زمین شناسی ،پارامترهای طبیعی مانند چینه بندی ،درزه و
شکاف و ایزوتروپی سنگ از یک طرف و مشخصات فیزیکی و ظاهری به عنوان پارامترهای تجاری از طرف دیگر
مورد توجه قرار می گیرند[ .]1یکی از مهمترین مسائل برای استخراج اصولی و بهینه از نظر فنی و اقتصادی،
تعیین ابعاد بهینه بلوک استخراجی است .شایان ذکر است که منظور از ابعاد بهینه بلوک ،ابعادی است که مسائل
ایمنی ،فنی و اقتصادی در آن بررسی شده باشد[ .]2در این راستا ،هزینه هایی که تغییر ابعاد بلوک بر روی آن تاثیر
می گذارد ،اعم از هزینه های حفاری ،برش ،قواره سازی و دیگر هزینه های مرتبط با آنها مورد بررسی قرار می
گیرند .در این تحقیق هزینه های واحد حجم سنگ در ابعاد متفاوت ،از یکی از معادن سنگ تزئینی الیبید اصفهان
با توجه به شرایط خاص زمین شناسی و ژئوتکنیکی آن ارائه شده است .سپس روابط محاسبه هزینه استخراج
بلوک سنگ مورد بررسی قرارگرفته و با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به تخمین هزینه های هر بلوک با
توجه به ابعاد دلخواه ،پرداخته شده است .به کارگیری روش شبکه عصبی به دلیل داشتن توانایی یادگیری و
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یافتن روابط موجود بین پارامترهای مختلف
می تواند اعتبار نتایج را افزایش دهد.

-2شبکهعصبیمصنوعی

شبکه عصبی مصنوعی ترکیبی از عناصر ساده
به نام نرون می باشد که بصورت موازی با یکدیگر
عمل می کنند .این عناصر از سیستم عصبی بدن
انسان الهام گرفته شده است .عملکرد شبکه
توسط ارتباطات بین نرون ها تعیین می گردد.
با اصالح ارتباطات ( وزن ها) شبکه جهت هدفی
خاص مورد آموزش قرار می گیرد .شبکه های
رایج اصالح می شوند یا آموزش داده می شوند تا
ورودی خاصی به سمت خروجی خاص هدایت
شود .شبکه بر پایه مقایسه خروجی واقعی و
خروجی شبکه ،تا زمانی که به خطای مناسب
دست پیدا کند ،اصالح می شود[.]3
یکی از روش های آموزش شبکه استفاده از
الگوریتم پس انتشار می باشد .شبکه به همراه
بردار بایاس ،الیه های سیگموئید و الیه خروجی
خطی ،قابلیت تخمین هر فعالیتی با تعداد
محدودی ناپیوستگی را داراست [.]4
در الگوریتم پس انتشار دو مسیر محاسباتی
موجود است .مسیر اول پیشخور یا رفت نامیده
می شود که در این مسیر پارامترهای شبکه در
خالل اجرای محاسبات رفت تغییر نمی کنند
و توابع محرک ،روی تک تک نرون ها عمل می
کند .مسیر دوم مسیر پسخور یا برگشت است
که در آن بردارهای حساسیت از الیه آخر به الیه
اول برگشت داده می شوند .در مسیر برگشت،
شروع کار از الیه آخر ،الیه خروجی است ،جایی
که بردار خطا در اختیار می باشد .سپس گرادیان

محلی ،نرون به نرون از الیه آخر تا الیه اول با الگوریتم برگشتی محاسبه می شود و سپس با توجه به
الگوریتم آموزشی وزن ها و بایاس های هر الیه اصالح می شود[.]5
در این تحقیق با بهره گیری از الگوریتم پس انتشار سعی در آموزش شبکه ای جهت تخمین هزینه
بلوک بهینه شده است.

-3محاسبههزينههاياستخراجبلوك
-1-3حفاري بلوك سنگ

یکی از مسائل مهم در حفاري چال ها به ويژه چال هاي افقي براي استخراج بلوك سنگ اين است كه
چال انحراف نداشته و يا در حد بسيار ناچيز باشد .انحراف چال باعث از دست رفتن نقطه تالقي سه
چال عمود بر هم خواهد شد .بنابراين تا جايي ميتوان حفاري افقي را ادامه داد كه انحراف چال باعث
از بين رفتن نقطه تالقي نشود .هزينههاي حفاري شامل هزينههاي استهالك دستگاه ،نگهداری و
تعمیرات (نت) ،سرمته ،دستمزد كارگر و هواي فشرده است .در تامین هواي فشرده بايد هزينههاي
استهالك ،تعمير و نگهداري ،سوخت ،روغن و دستمزد نيز در نظر گرفته شود و در نهايت مجموع
هزينههاي باال براي يك متر حفاري تعيين ميشود .با توجه به مطالب گفته شده مقدار حفاري هر
بلوك و هزينه مربوط به آن با توجه به هزينه هر متر حفاري محاسبه ميشود .هزينه حفاري مورد
نياز به ازاي واحد حجم ماده معدني از رابطه ( )1به دست می آید[.]2

()1

		

				
 = xطول بلوك ()m
 = yعرض بلوك ()m
 = hارتفاع بلوك ()m
 = Dهزينه حفاري واحد حجم سنگ (ريال بر متر مكعب)
 = Eهزينه هر متر حفاري (ريال بر متر)
 = nطول بلوك مبنا (متر)

-2-3برش بلوك سنگ

نيروي مقاوم چسبندگی سنگ در روش برش الماسه ،نيروي اصطكاك بين سيم و محيط سطح برش
بلوك سنگ است .در اين حالت بايد بيشترين طول درگير سيم الماسه را در نظر گرفت .اين ميزان طول
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با توجه به قدرت دستگاه ،جنس سنگ ،نوع سيم الماسه ،ضريب اصطكاك بين
سنگ و سيم ،و تنش كششي مجاز سيم الماسه تعيين ميشود[ .]6هزينههاي
استهالك ،نت ،انرژي ،سيم برش ،دستمزد و آب در برش مورد توجه قرار می گیرد.
براي محاسبه هزينه برق ،در صورت استفاده از مولد ،استهالك ژنراتور ،نت،
سوخت ،روغن و دستمزد كارگر نيز در نظر گرفته ميشود .در نهايت ،مجموع
هزينههاي باال براي يك متر مربع سطح برش محاسبه ميشود .هر بلوك به طور
معمولي بايد از سه جهت پهلو ،پشت و كف بريده شود .هزينه برش به ازاي واحد
حجم ماده معدني از رابطه ( )2بدست ميآيد[.]2
شکل ( )1آموزش شبکه در نرم افزار MATLAB

()2
					
 = Zهزينه برش سطح به ازاي واحد حجم ماده معدني (ريال بر متر مكعب)
 = Fهزينه برش واحد سطح ماده معدني (ريال بر متر مربع)

-3-3قوارهسازي بلوك سنگ

شکل ( )2نمودار میانگین مربعات خطا نسبت به دورهای شبکه

شکل ( )3نمودار رگرسیون بر روی داده های آزمایشی
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افزايش پهناي بلوك تا حدي امكان پذير است كه مرحله واژگونسازي ،با مشكل
مواجه نشود و بايد قدرت جك هاي هيدروليك و دهانه بازشونده آن را نيز در نظر
گرفت .بلوك جدا شده از جبهه كار پس از واژگونشدن به طول هاي nمتري تقسيم
ميشود .سپس بلوك-هايي با ابعاد  y×h×nبه دست ميآيد كه بايد به قوارههاي
نهايي تقسيم شود .پس بلوك مبنا (اوليه) ابعادي به ارتفاع  hو عرض  yو طول n
خواهد داشت .براي قواره سازي اين بلوك به يك يا چند مرحله برش  n×hمتر
مربعي و يك يا چند مرحله برش  n×yمتر مربعي نياز است .به ازاي افزايش هر n
متر از طول بلوك ،محاسبات هزينههاي استخراج بلوك تكرار ميشود.
سرانجام براي اين بلوك مبنا G ،متر مربع برش براي قواره سازي نياز است.
براساس طرح قوارهسازي ،ميتوان از دو روش سيم برش و پارس و گوه استفاده
كرد .در اين معدن از ميزان محاسبه شده G ،متر مربع سطح قوارهسازي براي هر
بلوك مبنا K ،درصد توسط سيم برش و بقيه توسط پارس و گوه انجام ميشود
(كه اين درصدها با توجه به شرايط عمليات استخراج ،هزينهها و دسترسي به
ماشينآالت ،لوازم مصرفي و نيروي انساني انتخاب ميشود) .شيوه محاسبه
هزينه برش توسط دستگاه ،براي برش و قوارهسازي با استفاده از چال موازي و
پارس و گوه نيز محاسبه ميشود كه در آن هزينههاي مربوط به يك متر حفاري
با چكش (پرفراتور) محاسبه و در آخر با تعيين حفاري براي يك متر مربع سطح
سنگ هزينه يك متر مربع جداسازي با روش چال موازي ،و پارس گوه تعيين
ميشود[.]2

با در نظر گرفتن درصدهايي از هر بلوك كه با استفاده از سيم الماسه و پارس و
گوه ،قواره ميشود هزينه قوارهسازي واحد حجم سنگ از رابطه ( )3محاسبه
ميشود.

()3

 = Mهزينه قواره سازي واحد حجم سنگ (ريال بر متر مكعب)
 = xطول بلوك ()m
 = yعرض بلوك ()m
 = hارتفاع بلوك ()m
 = Kدرصد قواره سازي با سيم برش در بلوك مبنا
 = Qهزينه برش سيمي براي هر متر مربع قوارهسازي (ريال بر متر مربع)
 = Pهزينه روش پارس و گوه براي هر متر مربع قواره سازي (ريال بر متر مربع)
 = Gسطح برش مورد نياز براي قوارهسازي بلوك مبنا
بنابراين كل هزينه استخراج و قواره بلوك از جمع روابط ( )2( ،)1و ( )3بدست
ميآيد.

-4آموزش شبکه تعیین ابعاد بلوک بهینه

آموزش توسط نرم افزار  MATLABانجام شده است .ورودی شبکه تعیین ابعاد
بلوک بهینه ،عرض ،طول ،ارتفاع بلوک های مختلف بدست آمده از معدن سنگ
الیبید می باشد 83 .سری داده برای آموزش شبکه و  20سری داده برای اطمینان
از آموزش شبکه مورد استفاده قرار گرفت .شبکه متشکل از چهار الیه پنهان و الیه
خروجی با آرایش { }16،14،12،10،1می باشد .تابع تحریک الیه های پنهان
تانژانت سیگموئید بوده که از قابلیت مقیاس کردن خروجی در بازه [ ]1،1برخوردار
است و تابع تحریک الیه پنهان تابع خطی می باشد .جهت افزایش عملکرد شبکه،
داده های ورودی در فاصله [ ]-1،1مقیاس شده اند.
خطای شبکه صفر در نظر گرفته شد ،جهت دست یافتن به خطای مورد نظر
از تابع عملکرد میانگین مربعات خطا بهره گرفته شد .با توجه به شکل شبکه
توانست در دوره  1742به خطایی نزدیک به صفر دست پیدا کند.
جهت بررسی عملکرد آموزشی شبکه از  20سری داده جهت آزمایش شبکه بهره
گرفته شد و رگرسیون بر روی نتایج شبکه انجام گرفت که ضریب همبستگی
 0.96776بدست آمد.

-5نتیجهگیری

در این مقاله بر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم زیادی که بر
قیمت تمام شده هر بلوک سنگ تاثیر می گذارد ،اشاره و به کاربرد
شبکه عصبی مصنوعی در تعیین اقتصادی ابعاد بهینه بلوک
سنگ پرداخته شد .برای اینکار هزینه های واحد حجم سنگ در
ابعاد مختلف ،به عنوان ورودی شبکه استفاده شده است .این شبکه
به کاربر امکان می دهد تا هزینه های ابعاد مورد نظر برای استخراج
را با آینده نگری نسبت به تمامی هزینه ها تا قواره سازی پیش
بینی کند و با توجه به شرایط موجود معدن ،در هر سینه کار بهترین
ابعاد را انتخاب کند .برای اطمینان از صحت آموزش ،بیست سری
داده به کار گرفته شد .شبکه توانست در دوره  1742به خطایی
 24-10×2.55دست پیدا کند .با رگرسیون گیری بر روی داده های
آزمایشی ،ضریب همبستگی 0.96776بدست آمد.

-6مراجع

[ ]1بصیر ،سید حسن؛ روش های استخراج معدن ،انتشارات
دانشگاه صنعتي اصفهان ،اصفهان ،ويرايش اول.1381 ،
[ ]2خدادادی ،داود؛ طراحی معدن سنگ تزئینی الیبید به روش
سیم برش الماسه با در نظر گرفتن ابعاد بهینه بلوک ،پایان نامه دوره
کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.1381 ،
[3] Ball, R, Tissot, PH, 2006, Demonstration of Artificial Neural Network in Matlab, Texas A&M University.
[4] The Math Works Inc, Statistics Toolbox for use
with MATLAB, User’s Guide Version 4, 2002.
[ ]5منهاج ،محمدباقر؛ هوش محاسباتي (جلد اول :مباني شبکه
هاي عصبي) ،انتشارات دانشگاه صنعتي اميرکبير ،تهران ،چاپ
دوم.1381 ،
[ ]6هارتمن ،هوارد ال؛ اصول مهندسی معدن ،ترجمه مهدی یاوری،
انتشارات دانشگاه صنایع و معادن ،تهران ،چاپ دوم.1386 ،
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معرفی جايگاه زمين شناسی ،تركيب كانی شناسی و خصوصيات فيزيكوشيميايی

 .1علیرضا گنجی ،استادیار گروه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان
و عضو هیئت رئیسه کمیته خاکهای صنعتی خانه معدن ایران
.2حمیدرضا معضومی ،مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی سوراوجین عقیق و عضو هیئت رئیسه کمیته
خاکهای صنعتی خانه معدن ایران
چكيده

در كشور ايران يكي از مكان هاي زمين شناسي شاخص كه در آن ذخايري از چنين نوع رس ،در دوران هاي گذشتة
زمين شناختي تشكيل شده اند ،منطقة رباط خان طبس واقع در شمال شرقي استان يزد مي باشد .هدف از اين مقاله
بررسي جايگاه زمين شناسي و خصوصيات كاني شناسي و فيزيكو شيميايي اين ذخاير با توجه ويژه به كاربرد
آنها در صنايع سراميك مي باشد .بدين منظور مطالعات زمين شناسي و نمونه برداري هاي معدني سيستماتيك
بر روي  10ذخيرة بال كلي اين منطقه صورت پذيرفت كه همگي آنها توسط شركت معدني و صنعتي سوراوجين
عقيق اداره مي شوند .اين شركت با در اختيار داشتن  4محدودة بهره برداري ،هريك بوسعت تقريبي  40كيلومتر
مربع ،در منطقة مورد مطالعه به عنوان بزرگترين توليد كنندة بال كلي مطرح مي باشد .به منظور بررسي تركيب كاني
شناسي نمونه هاي برداشت شده پس از آماده سازي در آزمايشگاه شركت كانپژوه مورد آناليز  XRDقرار گرفته و
كلية آزمايشات تجزية شيميايي و تعيين خواص فيزيكومكانيكي نمونه ها در آزمايشگاه هاي شيمي و سراميك
شركت معدني و صنعتي سوراوجين عقيق به انجام رسيدند.
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد ،ذخاير بال كلي مورد مطالعه به لحاظ زمين شناسي در درياچه هاي
مردابي-دلتايي تحت شرايط اقليمي گرم و مرطوب در زمان ژوراسيك تحتاني با سن تقريبي  200ميليون سال
قبل تشكيل شده اند .از نظر كاني شناسي تركيب غالب بال كلي هاي مورد مطالعه متشكل ازكانيهاي كائولينيت،
تعدد اليه
كوارتز دانه ريز ،ميكاي ايليتي ،كانيهاي رسي مخلوط اليه و مقادير متغيري مواد آلي دانه ريز مي باشدّ .
هاي بال كلي با ماهيت كاني شناسي و شيميايي بسيار متنوع در ذخاير مختلف منطقة مورد مطالعه و همچنين
تغييرات قابل توجه اين پارامترها در طول ،عرض و عمق اليه ها باعث بروز خصوصيات بسيار متغ ّير فيزيكومكانيكي
و سراميكي بال كلي هاي استخراجي از اين ذخاير شده است .بطوريكه ارائة بال كلي هايي با خواص يكنواخت
منوط به اعمال كنترل كيفي دقيق در حين استخراج و بكارگيري روشهاي سنجيدة اختالط است.
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مقدمه

از لحاظ فني بال كلي به عنوان يك رس خميري دانه ريز با
منشأ رسوبي تعريف مي شود كه كاني اصلي تشكيل دهندة آن
كائولينيت مي باشد[ .]1در كشور ايران يكي از مكان هاي زمين
شناسي شاخص كه در آن ذخاير بال كلي ،در دورا ن هاي گذشتة
زمين شناختي تشكيل شده اند ،منطقة رباط خان طبس واقع در
شمال شرقي استان يزد مي باشد .در گذشته اين ذخاير ،به عنوان
ذخاير خاك نسوز ،تنها بلحاظ مصرف در صنايع نسوز كشور مورد
مطالعات زمين شناسي و اكتشافي قرار گرفته و جنبة ديگر كاربرد
آنها در صنايع سراميك ،بويژه صنايع كاشي و چيني بهداشتي ،در
مد نظر قرار نگرفته بود .در ساليان اخير با پيشرفت
اين مطالعات ّ
چشم گير صنايع سراميك كشور از جمله صنايع توليدكنندة انواع
كاشي هاي پرسالني و نيز چيني بهداشتي ،و متعاقب آن تقاضاي
اين صنايع براي تهية بال كلي هاي با كيفيت مرغوب تر و يكنواخت
تر سبب گرديد تا تأمين كنندگان مواد اوليه و متخصصين دست
اندركار اكتشاف ذخاير بال كلي منطقه را از اين حيث مورد بازنگري
قرار دهند .هدف از نگارش مقالة حاضر ،ارائة نتايج حاصل از
مطالعات زمين شناسي ،كاني شناسي و خواص سنجي بر روي
سه ذخيرة بال كلي مهم در منطقة رباط خان طبس مي باشد ،كه با
هدف معرفي بال كلي هاي قابل مصرف در صنايع سراميك انجام
گرديده اند.

مرورمنابعمطالعاتي

عمده ترين كارهاي مطالعاتي زمين شناسي و اكتشافي انجام شده
بر روي ذخاير بال كلي منطقة رباط خان طبس مربوط به طرح هاي
اكتشافي خاك نسوز است كه توسط شركتهاي ايران منيزيا ،تهيه
و توليد مواد نسوز كشور و ذوب آهن اصفهان ،در فاصلة سالهاي
 1350تا  1365در منطقه به انجام رسيده و همگي اين ذخاير
را از جهت كاربرد در صنايع نسوز مورد مطالعه قرار داده اند[،]2
[ .]4[ ،]3پس از آن نيز بطور پراكنده يكسري مطالعات اكتشافي
منطقه اي و محلي توسط سازمان هاي صنايع و معادن استانهاي
خراسان(سابق) و يزد و نيز معدنكاران بومي انجام گرديده است[]5
و [ .]6به جرأت مي توان گفت كه دقيق ترين و در نوع خود كامل
ترين عمليات اكتشافي و مطالعات زمين شناسي و خواص سنجي
كاربردي انجام شده در منطقه توسط شركت معدني و صنعتي
سوراوجين عقيق ،بهره بردار اصلي ذخاير بال كلي رباط خان
طبس ،سازماندهي و اجرا شده و در حال حاضر نيز با توجه به
تقاضاي روزافزون صنايع سراميك با جدّيت دنبال مي شود[.]7
الزم بذكر است كه اين شركت با در اختيار داشتن چهار محدودة
بهره برداري به نام هاي محلي چاهبيد ،چشمه شتران ،چاهكوالر
و استقالل رباط خان ،هريك بوسعت تقريبي  40كيلومتر مربع ،در
منطقة مورد مطالعه به عنوان بزرگترين توليد كنندة بال كلي مطرح
مي باشد.

فعاليتهايتجربي

به منظور انجام اين تحقيق ،مطالعات تجربي در حوزه هاي ذيل برنامه ريزي
و اجرا شدند:
 -1مطالعات زمين شناسي؛ شامل بازديد ها و پيمايش هاي صحرايي در
محل ذخاير بال كلي مورد مطالعه ،به نامهاي ذخاير چاهبيد ،چشمه و
چاهكوالر؛ كه در هر يك از ذخاير كارگاه هاي استخراجي مختلف مورد
مطالعه و نمونه برداري قرار گرفتند.
 -2مطالعات كاني شناسي؛ بر روي نمونه هاي شاخص تهيه شده از هر يك از
ذخاير مورد مطالعه ،به روش  ،XRD، SEM،STAدر آزمايشگاه های شركت
كانپژوه ،مرکز زمین شناسی تبریز ،مرکز پژوهش متالورژی رازی و پژوهشگاه
مواد و انرژی.
 -3تجزية شيميايي نمونه هاي شاخص تهيه شده از هر يك از ذخاير مورد
مطالعه ،به روش شيمي تر با استفاده از دستگاههاي اسپكترومتر و فتومتر
شعله اي در آزمايشگاه شيمي شركت معدني و صنعتي سوراوجين عقيق.
 -4مطالعات خواص سنجي و بررسي خصوصيات فيزيكومكانيكي نمونه
هاي شاخص تهيه شده از هريك از ذخاير مورد مطالعه در آزمايشگاه
سراميك شركت معدني و صنعتي سوراوجين عقيق .جهت پخت نمونه
هاي آزمايشگاهي از كوره هاي صنعتي خط توليد كاشي هاي پرسالني
كارخانجات كاشي نيلو و راك سرام( با دماي پخت حدود )1200 °C
استفادهشد.

نتايج و بحث

الف) زمين شناسي ذخاير بال كلي
از ديدگاه زمين شناسي ذخاير بال كلي رباط خان طبس متشكل از يكسري
پاكتها ،عدسي ها و گاهًا اليه هايي از بال كلي هستند كه حداكثر در  9افق
مختلف در البالي اليه هاي ماسه سنگي مربوط به بخش مياني سازند آب
حاجي قرار گرفته اند .سازند آب حاجي ،يك تشكيالت چينه شناسي رسوبي
آواري با سن ژوراسيك تحتاني(لياس تحتاني-مياني) ،معادل حدود 200
ميليون سال قبل است ،كه خود از سه بخش متفاوت تشكيل يافته است .اين
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سه بخش عبارتند از؛ بخش  Aدر قسمت زيرين سازند شامل شيل هاي زرد
و سبز رنگ با ميان اليه هاي آهكي ،بخش  Bدر قسمت مياني سازند شامل
اليه هاي كنگلومرا و ماسه سنگ همراه با ميان اليه هاي بال كلي و بخش
 Cدر قسمت بااليي سازند شامل شيل هاي سبز رنگ گاه َا با ميان اليه هاي
آهكي[ .]8تشكيل ميان اليه هاي بال كلي بطور متناوب در ميان رسوبات
كنگلومرايي و ماسه سنگي كه نشانة تغيير شرايط رسوبگذاري بصورت
تناوبي است ،و همچنين وجود آثار و بقاياي گياهي و مواد آلي همراه با بال
كلي ها و سنگهاي مجاور آنها؛ بر اين مسئله داللت دارند كه محيط رسوبي
ته نشست بال كلي دوره هاي رسوبگذاري آرام و متالطم را به تناوب سپري
كرده است .بطوريكه در دوره هاي رسوبگذاري متالطم ،سرعت جريان باالي
آب سبب حمل و ته نشيني رسوبات دانه درشت و تشكيل كنگلومرا و ماسه
سنگ شده و در دوره هاي رسوبگذاري آرام ،سرعت جريان آب بتدريج كاهش
يافته و نهايت َا ضمن شكل گيري درياچه هاي كم عمق محلي محيط براي ته
نشيني رسوبات بسيار دانه ريز و تشكيل بال كلي مه ّيا شده است .اين چنين
محيطهايي براي رشد و نمو گياهان در شرايط آب و هوايي گرم و مرطوب
آن دورة زمين تاريخي نيز مناسب بوده است .بنابر اين چنين مي توان
استنباط نمود كه ذخاير بال كلي مورد مطالعه در زمان ژوراسيك تحتاني
درون درياچه هاي مردابي-دلتايي محلي ،كه واجد شرايط فوق الذكر بوده
اند ،تشكيل شده اند .البته بديهي است كانيهاي سازندة بال كلي خود توسط
رودخانه هايي از محل سنگهاي منشأ وارد اينگونه حوضه هاي رسوبي
شده اند .مشاهدات زمين شناسي ساختماني(تكتونيكي) نشان مي دهد كه
دو گسل بزرگ قديمي با امتداد شمالي-جنوبي به نامهاي گسل كلمرد در
شرق و گسل نايين در غرب منطقة رباط خان و حركات ناشي از عملكرد آنها،
در تشكيل حوضة رسوبي مذكور و ايجاد شرايط رسوبگذاري الزم براي ته
نشيني بال كلي و ساير رسوبات مجاور آن نقش بسزايي ايفا كرده اند .در
خصوصسنگهايمنشأتأمينكنندةكائولينيتوسايركانيهايسازندةبال
كلي و ديگر رسوبات همراه آن نيز چنين بنظر مي رسد كه دگرساني گرمابي

و فرسايش سنگهاي آذرين(عمدت َا گرانيتي) و يا سنگهاي دگرگوني غني از
فلدسپات ،با سن قديمي تر از ژوراسيك ،كه در شمال غرب و غرب منطقة
رباط خان رخنمون دارند[ ]8اين مواد را تأمين نموده اند.
ب) تركيب كاني شناسي
مطالعات انجام شده بر روي نمونه هاي شاخص مختلف تهيه شده از ذخاير
بال كلي مورد مطالعه نشان مي دهد ،كاني اصلي تشكيل دهندة اين نمونه
ها كائولينيت بوده و كانيهاي فرعي موجود در آنها به ترتيب فراواني كوارتز،
ايليت ،آناتاز و مقدار بسيار كمي پيروفيليت هستند .عالوه بر اين كاني ها،
در نمونه هاي ناخالص كانيهاي ژيپس ،هماتيت ،ليمونيت و پيريت نيز به
ميزان كم مشاهده مي شوند .وجود كانيهايي نظير آناتاز و پيروفيليت بميزان
كم در نمونه ها تأييدي بر مطلب فوق الذكر مبني بر در نظر گرفتن سنگهاي
گرانيتي و يا دگرگوني به عنوان سنگ منشأ رسوبات تشكيل دهندة اين
ذخاير مي باشد.
پ)تركيبشيميايي
جهت مطالعة تركيب شيميايي ذخاير بال كلي مورد مطالعه ،نمونه هاي
شاخص تهيه شده از كارگاههاي استخراجي مختلف مربوط به ذخاير
چاهبيد ،چشمه و چاهكوالر ،كه تحت كدهاي تجاري خاص عرضه مي
شوند ،مورد آناليز قرار گرفتند كه نتايج حاصل در جدول  1آورده شده است.
از اين جدول نتايج زير در خصوص تغييرات سازنده هاي شيميايي اصلي بال
كلي هاي مورد مطالعه بدست مي آيد:
 مقدار  SiO2حدوداَ بين  45تا  70درصد وزني و بطور متوسط حدود 58درصد وزني است.
َ
 مقدار  Al2O3حدودا بين  18تا  34درصد وزني و بطور متوسط حدود 25درصد وزني است.
 مقدار L.O.Iحدوداَ بين  5تا  17درصد وزني و بطور متوسط حدود 8/5درصد وزني است.
َ
 -مقدار  SO3حدودا بين  0/2تا  1درصد وزني و بطور متوسط حدود 0/7

جدول  :1تركيب شيميايي نمونه هاي بال كلي رباط خان طبس
(مربوط به ذخاير چاهبيد ،چشمه شتران و چاهكوالر)
(بر حسب )%wt
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درصد وزني است.
 مقدار  Fe2O3بطور متوسط حدود  1درصد وزني است. مقدار  TiO2بطور متوسط حدود  1/5درصد وزني است. مقدار  Na2Oبطور متوسط حدود  0/5درصد وزني است. مقدار  K2Oبطور متوسط حدود  2درصد وزني است. مقدار  CaOبطور متوسط حدود  0/5درصد وزني است.ت)خصوصياتفيزيكومكانيكي
به منظور خواص سنجي و بررسي خصوصيات فيزيكومكانيكي و
سراميكي ذخاير بال كلي مورد مطالعه ،نمونه هاي متعددي بطور
شاخص از كارگاههاي استخراجي متفاوت ذخاير چاهبيد ،چشمه و
چاهكوالر برداشت گرديده و در آزمايشگاه سراميك شركت معدني و
صنعتي سوراوجين عقيق مورد آزمون قرار گرفتند .در اين ارتباط توجه
ويژه به كاربرد بال كلي هاي مورد مطالعه در توليد كاشي پرسالني
معطوف گرديد و خصوصيات رئولوژي ،رنگ بعد از پخت ،استحكام
خشك ،جذب آب و انقباض بعد از پخت نمونه ها مورد بررسي قرار گرفت.
تغييرات بسيار شديد خواص بال كلي ها در كارگاههاي استخراجي
مختلف و حتّي در جوانب و عمق يك اليه يا عدسي منفرد بال كلي سبب
كمي دقيق براي بيان هر يك از اين خصوصيات
مي شود كه ارائة مقادير ّ
بسيار مشكل و حتّي غير ممكن نمايد .بهر حال نتايج زير را بطور خالصه
مي توان بيان داشت:
 نمونه هاي بال كلي خاكستري رنگ تا خاكستري روشن دارايرئولوژي مناسب بوده قابليت توليد دوغاب با دانسيتة  1/7تا  1/8گرم بر
سانتيمتر مكعب را دارند .ا ّما نمونه هاي بال كلي خاكستري تيره تا سياه
رنگ رئولوژي نامناسبي دارند.
 رنگ بعد از پخت تمامي نمونه هاي بال كلي مناسب بوده و از كرم روشنتا شيري رنگ متغير است.
 استحكام خشك نمونه هاي بال كلي خاكستري روشن تا خاكستريرنگ از كمتر از  15تا حداكثر  28كيلوگرم نيرو بر سانتيمتر مربع متغير
است ،در حاليكه در مورد نمونه هاي بال كلي خاكستري تيره تا سياه رنگ
اين مقدار به  25تا  45كيلوگرم نيرو بر سانتيمتر مربع مي رسد.
 جذب آب بعد از پخت نمونه ها در دمای  C1200°متغير بوده و بطورمتوسط از  2تا  7درصد وزني تغيیر مي نمايد.
 انقباض بعد از پخت نمونه ها نيز بسيار متغير بوده و بطور متوسط بين 5تا باالتر از  10درصد در دمای  C1200°متغیر است .بطوريكه مقادير
آن در نمونه هاي بال كلي تيره رنگتر بيشتر از سايرين مي باشد.

نتيجهگيري

تعدد اليه هاي بال كلي با ماهيت كاني
در منطقة رباط خان طبسّ ،
شناسي و شيميايي متنوع در ذخاير مختلف و همچنين تغييرات قابل
توجه اين پارامترها در طول ،عرض و عمق اليه ها و عدسي ها باعث بروز
خصوصيات بسيار متغ ّير فيزيكومكانيكي و سراميكي بال كلي هاي

استخراجي از اين ذخاير شده است .اين مسئله از يكسو سبب وجود انواع
بال كلي با كاربردهاي متنوع در منطقه شده و تنوع محصول بسيار خوبي را
براي بهره برداران از ذخاير ايجاد نموده است .ا ّما از سوي ديگر اين تغييرات،
استخراج و عرضة محصوالت يكنواخت را براي بهره برداران مشكل ساخته
بطوريكه ارائة بال كلي هايي با خواص يكنواخت منوط به اعمال كنترل كيفي
دقيق در حين استخراج و بكارگيري روشهاي سنجيدة اختالط است.

مراجع

1. C. Echlin, « Evaluation of a commercial ball clay deposit
)«, J.Am.Ceram.Soc.Bull. 81[8] (2002
-2گزارش پيگردي و اكتشاف ذخاير خاك نسوز رباط خان طبس ،شركت
ايران منيزيا ،1355،منتشر نشده
-3گزارش اكتشاف مقدماتي ذخاير خاك نسوز رباط خان طبس ،شركت
تهيه و توليد مواد نسوز كشور ،1360 ،منتشر نشده
-4گزارش اكتشاف تفصيلي ذخاير خاك نسوز رباط خان طبس ،شركت
ذوب آهن اصفهان ،1364 ،منتشر نشده
-5گزارش پايان عمليات اكتشاف ذخاير خاك نسوز چاهبيد ،چشمه و
چاهكوالر ،سازمان صنايع و معادن استان خراسان(سابق) ،1360 ،منتشر
نشده
-6گزارش پايان عمليات اكتشاف تكميلي ذخاير خاك نسوز چاهبيد،
سازمان صنايع و معادن استان يزد ،1386 ،منتشر نشده
-7گزارشات داخلي عمليات اكتشاف تكميلي در ذخاير بال كلي رباط خان
طبس ،شركت معدني و صنعتي سوراوجين عقيق ،1380-87 ،منتشر
نشده
-8گزارش زمين شناسي ورقة  1:100000رباط خان ،سازمان زمين
شناسي و اكتشافات معدني كشور ،1365 ،انتشارات سازمان زمين شناسي
و اكتشافات معدني كشور.

تحقیق وت ٌالیف از:
 عليرضا گنجي ،استاديار گروه كارشناسي ارشد زمين شناسي اقتصاديدانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان
 حميدرضا معصومي ،مديرعامل شركت معدني و صنعتي سوراوجينعقيق
 محمدحسن ابطحي ناييني ،مدير تحقيق و توسعه شركت معدني وصنعتيسوراوجينعقيق
 جواد آندي ،كارشناس سراميك؛ شركت معدني و صنعتي سوراوجينعقيق
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چــكيده

مقاله   برترششمینکنفرانسدانشجوییمهندسیمعدن

منطقه شيخدرآباد در جنوبغرب شهر ميانه ،در استان آذربايجان شرقي واقع است .در اين منطقه توده هاي
نفوذي متعلق به اوليگوسن وارد سنگ هاي ولکانيکي ائوسن و رسوبي هاي کرتاسه شده و آلتراسيون هاي
وسيعي را بوجود آورده است .اين منطقه به عنوان يک پتانسيل براي فلزات طال ،نقره ،مس و برخي منابع
فلزي و غير فلزي ديگر مطرح است .در منطقه ،کاني سازي کالکوپيريت ،بورنيت ،کووليت و غيره همراه با
مگنتيت ،هماتيت و پيريت در رگه ها انجام شده است.
در اين پژوهش سعي شده است ويژگي هاي ژئوشيميايي توزيع فلزات پايه در رسوبات آبراهه اي منطقه
شيخدرآباد بررسي شود .روش کار بدين صورت بود که ابتدا ،شبکه نمونه برداري رسوبات آبراهه اي طراحي
و سپس عمليات برداشت نمونه ها انجام شد .سپس ،با تعيين حد اپتيمم براي آماده سازي ،نمونه ها به روش
 XRFدر دانشگاه صنعتي سهند تبريز تجزيه شدند .در نهايت ،تجزيه و تحليل هاي زمين آماري بر روي داده
هاي بدست آمده اجرا گرديد.
بر اساس نتايج بدست آمده ،غني شد گي مس ،روي و سرب در منطقه ديده شد .تهي شدگي  Na2Oکه
نشانگر وجود آلتراسيون سرسيتي است و در افق هاي بااليي نهشته هاي  Cu–Auپورفيري توسعه
مي يابد در منطقه شناسايي گرديد .اين آلتراسيون با منطقه غني شده مس تطابق خوبي نشان مي دهد.
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فاکتوري و رسم نقشه مربوط به نتيجه آناليز فاکتوري براي فاکتور دوم که
در آن مس و روي اصلي ترين تشکيل دهنده ها هستند ،محدوده نهايي براي بررسي بيشتر را پيشنهاد داد.
واژه هاي كليدي :فلزات پايه ،رسوبات آبراهه اي ،آلتراسيون ،سريسيت ،آناليز فاکتوري ،ميانه
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شكل( :)1موقعيت جغرافيايي منطقه مطالعاتي و راه دسترسي

 -1مقدمه

کانسار هاي فلزات پايه در سيستم ولکانو-
پلوتوني کمان حاشيه قاره اي معمولًا به دو صورت
ماسيوسولفيدهاي ولکانوژنيک و يا سيستم نفوذي
پورفيري و فرآيند هاي هيدروترمال مرتبط با آن
تشکيل مي شود [ .]3کاني سازي مس پورفيري
ايران در کمربند کوهزايي سهند -بزمان متعلق به
سنوزوئيک اتفاق افتاده است .اين کمربند در نتيجه
فرورانش صفحه عربي به زير صفحه مرکزي ايران
حين کوهزايي آلپي ايجاد شده است []13[ ، ]9
و ميزبان دو سيستم عمده پورفيري سرچشمه و
سونگوناست.
يکي از مناطق مستعد در اين کمربند زون ميانه است،
با توجه به شرايط زمين شناسي ،نحوه تکوين ،نوع
ماگما و چهره ساختاري در زون ميانه -بستان آباد-
مرند ،عمل نمودن سيستم هاي ولکانو-پلوتونيکي
منجر به کاني سازي نئوژن شده است که شرايط
هيدرولوژي و تکتونوماگمايي مناسب موجب شکل
گيري سيستم هاي هيدروترمال گشته است [.]3
اين زون به عنوان پتانسيلي براي منابع معدني مانند
طال ،نقره ،سرب ،روي ،مس و موليبدن مي تواند مورد
توجه قرار گيرد.
منطق ه مورد مطالعه در شمال روستاي شيخدرآباد،
 30کيلومتري شهرستان ميانه در جنوب شرق استان
آذربايجان شرقي واقع است.

متر مربوط به فعاليت ولکانيسم منطقه است .پلوتونيسم نتيجه فاز کشش بوده که در ادامه
فاز فشاري کرتاسه اتفاق افتاده [ ]5يعني گذر از يک فاز فشارش به کشش موجب جاي گيري
توده هاي گرانيتوئيدي و پديده هاي گرمابي مرتبط با آن شده است که توسعه دگرگوني همبري
در حواشي و سقف توده نفوذي را به همراه داشته است [ .]3فاز فشارشي با روند SSW-NNE
مجددًا آذربايجان را در اوليگوسن فوقاني تحت تأثير قرارداده و تا ميوسن ادامه داشته است.
نفوذي ها داراي ترکيب گرانيت تا گابرو هستند [ .]12که طي اوليگوسن پيشين تا ميوسن
وارد سنگ هاي رسوبي کرتاسه و ولکانيک هاي ائوسن شده اند [ .]11بسياري از نفوذي هاي
آذربايجان مرتبط با کاني سازي ها بخصوص انواع پورفيري و اسکارن است [.]10
 -2-2زمين شناسي محلي
منطقه شمال شيخدرآباد اكثرًا از سنگ هاي آندزيت ،تراكي آندزيت ،داسيت ،ريوداسيت ،بازالت،
توف هاي اسيدي و آتشفشاني مربوط به ائوسن و ميوسن تشكيل شده است كه بخش عمده
اي از اين سنگ ها متحمل آلتراسيون و پيريت زايي شديد شده اند .در مناطقي كه فرسايش كمتر
بوده واحد هاي كنگلومرايي ،مارن ،رس و ماسه سنگ مربوط به پليوسن ديده مي شود.
آندزيت ها و تراكي آندزيت هاي متعلق به ائوسن ،داراي بافت پورفيري ريز تا آفانيتيك با خميره
ميكروليتي است و فنوكريستها عمدتًا پالژيوكالز به همراه بيوتيت هستند .اين واحد متحمل

 -2توصيف منطقه
 -1-2زمين شناسي منطقه اي

سنگ هاي نفوذي و خروجي زون ميانه متعلق به
فعاليت گسترده ماگمايي همزمان با کوهزايي آلپي
است.اولينولکانيسمعمدهآذربايجاندرزمانکرتاسه
وفعاليتعمدهپلوتونيسمدرفاصلهائوسنتاميوسن
اتفاق افتاده است .گدازه هاي آندزيت -داسيت ،سنگ
هاي پيروکالستيک و توف با ضخامت باالي 4000

شكل ( :)2نقشه زمين شناسي منطقه مطالعاتي در شمال شيخدرآباد
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آلتراسيون سريسيتي و پيريت زايي شديد شده است.
بازالت ها با بافت ميكروليتيك پورفيري با فنوكريست
هاي پالژيوکالز ،پيروکسن و اوليوين ،در جنوب
قرانقوچاي تحت تأثير آلتراسيون هيدروترمال قرار
نگرفته و نسبتًا سالم مانده است [.]6
داسيت  -ريوداسيت ها با بافت ميکروليتي پورفيري
تحت تأثير دگرساني آرژيليكي و سريسيتي واقع شده
وشاملفنوكريستهايپالژيوكالز،آلكاليفلدسپارها
و كوارتز در زمينه كوارتز ،فلدسپار ،شيشه و اكسيد آهن
مي باشد.

 -3-2آلتراسيون ها

توده هاي نفوذي متعلق به اوليگوسن در سطح
گسترده اي ولكانيك هاي ائوسن را قطع كرده است.
نفوذي هاي با تركيب گرانوديوريت از يك ماگماي
حد واسط تا اسيدي حاصل شده اند و بخاطر فشار
بخار آب باالي ماگماي مولد اين توده ها ،آلتراسيون
هيدروترمالي وسيعي در اطراف اين توده ها بوجود
آمده است که وجود سيستم درز و شكاف مساعد
و گسله هاي موجود موجب چرخش محلولهاي
گرمابي و تشديد آلتراسيون و افزايش كانه زايي در
منطقه شده است [.]13[ ، ]4
مهمترين زون هاي آلتراسيوني در اين منطقه ،زون
هاي سريسيتيك ،سيليسي فيکاسيون ،آرژيليك
متوسط تا ضعيف و پروپيليتيك است .آلتراسيون
سريسيتيك در پايين ترين تراز نمايان شده است
که با پيريتي شدن و سولفيدزايي شديد همراه است.
زون آرژيليك در حاشية توده هاي نفوذي با تشكيل
سريسيت  ،كائولن و ساير كاني هاي مشخص
گسترش زيادي دارد و معمولًا در كنار زون سيليسي
واقع شده است .زون سيليسي به فاصله كمي از توده
نفوذي نيمه عميق ديده مي شود .زون هاي سيليسي
 ،محل هاي مناسبي براي كاني سازي طالي رگه اي
هستند[.]13

 -4-2کاني زايي

پاراژنزمگنتيت،هماتيت،پيريت،كالكوپيريت،بورنيت،
كووليت  ،كالكوزين و تتراهدريت در مقاطع صيقلي
مشاهده شده است .از نظر توالي پاراژنزي ،ابتدا كانه
هماتيت ،سپس پيريت و به دنبال آن كالكوپيريت و
سرانجام تتراهدريت در رگه ها ته نشين شده است.
تبلور كاني هاي كوارتز قبل از تبلور پيريت آغاز شده و تا
تشكيل تتراهدريت ادامه يافته است .تبلور كلسيت به
همراه تتراهدريت و بعد آن انجام شده است .پيريت در
رگه ها و همچنين به صورت کريستال هاي ايديومورف
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به همراه کانه هاي مگنتيت و کالکوپيريت وجود داردکه کالکوپيريت پرکننده فضاهاي خالي
است.
در اثر فرآيندهای سوپرژن ،كالكوپيريت به كالكوسيت و سپس کالکوسيت توسط كووليت
جايگزين و در نهايت ماالكيت و به دنبال آن آزوريت تشكيل يافته است .مگنتيت و هماتيت نيز
بطور ثانويه در اثر اكسيد شدن كاني هاي ديگر پديد آمده [.]6
در منطقه مطالعاتي کاني زايي مس طبيعي نيز صورت گرفته که در سنگ هاي آندزيتي تا تراکي
آندزيتي ائوسن مشاهده شده است .عيار مس در سنگ هاي اطراف رگه هاي مس ناتيو بسيار
پايين بوده و در نتيجه آن احتمال تشکيل اين رگه ها بصورت ثانويه بسيار باالست [.]4

 -3نمونه برداري و روش آناليز

پس از جمع آوري اطالعات مربوط به فعاليت هاي اکتشافي قبلي در منطقه ،اکتشاف چکشي
به اجرا در آمد .پس از جمع بندي نتايج بدست آمده براي تعيين موقعيت كاني سازي هاي
احتمالي ،روش بررسي رسوبات آبراهه اي پيشنهاد گرديد.
بعد از تهيه نقشه آبراهه ها با استفاده از عکس هاي هوايي و تعيين محل نمونه ها ،عمليات
نمونه برداري انجام پذيرفت .فاصله نمونه برداري براي اين مرحله  200تا 400متر با توجه
به موقعيت و تعداد شاخه هاي فرعي ورودي انتخاب شده است.
پس از برداشت حدود  70نمونه ،با توجه به توپولوژي آبراهه ها و نظر به تعداد بهينه نمونه
ها 48 ،نمونه براي انجام تجزيه شيميايي انتخاب گرديد .نمونه هاي انتخابي خشک شده و
جهت آماده سازي به آزمايشگاه  XRFدانشگاه صنعتي سهند ارسال گرديد.
براي بدست آوردن بهترين نتيجه از آناليز الزم است آن ابعاد از دانه ها كه بيشترين عيار براي
عنصر مورد نظر را نتيجه مي دهد ،تعيين گردد .آناليز نمونه ها در اين ابعاد (حد اپتيمم)
بيشترين اختالف را بين حد زمينه و آنومالي ايجاد مي كند [ .]16براي اين منظور  7نمونه
بطور تصادفي از آبراهه هاي مختلف انتخاب و آماده سازي هر نمونه در سه ابعاد كوچكتر از
 120 ،80و 200مش انجام پذيرفت .جزء زير  200مش به دليل اينكه  4نمونه در اين جزء عيار
باالتري را براي عنصر هدف (مس) نشان داد ،به عنوان حد اپتيمم انتخاب گرديد (جدول )1و
آماده سازي بقيه نمونه ها در اين اندازه انجام گرفت.
جدول( :)1عيار مس ( )ppmبراي  7نمونه انتخاب شده با ابعاد  -120 ،-mesh200و  -80به
منظورتعيينحداپتيمم

 –4روش ()Methodology
 -1-4تعيين الگوي توزيع عناصر در رسوبات آبراهه اي

آنومالي هاي ژئوشيميايي مرتبط با كاني سازي بايد بر اساس ميزان انحراف داده هاي
ژئوشيميايي از يك سري مقادير ناحيه اي كه تحت عنوان مقدار زمينه ناميده مي شوند،
شناخته شوند .براي تعيين مقدار زمينه ،معمولًا مقادير منطبق با  +S1Xو براي تعيين حد
آستانه اي محلي و ناحيه اي از مقادير منطبق بر  +S2Xاستفاده مي گردد .به عبارت ديگر
مقادير بزرگتر از  +S2Xمي توانند به عنوان آنومالي مورد توجه قرار گيرند [.]2
قبل از رسم نقشه ها ،بايستي داده هاي ناهنجار ناشي از خطاهاي مربوط به نمونه برداري،
آماده سازي ،آناليز و غيره به روش  Qحذف گردد .به دليل اينكه در اكثر روش هاي آماري ،فرض

شكل( :)3نقشه ژئوشيميايي توزيع عناصر  Cu، Pbو  Znدر نمونه هاي برداشت
شده از رسوبات آبراهه اي
بر نرمال بودن داده ها است ،لذا بعد از حذف داده هاي ناهنجار ،تمامي داده ها نرمال گرديد.
بدين منظور ،به كمك نرم افزار  13SPSSهيستوگرام فراواني داده ها رسم و در صورت نرمال
نبودن با استفاده از توابع تبديل به نرمال ،عمل نرمال سازي داده ها انجام شد نرمال سازي
بروش لگاريتمي يا سه متغيره صورت پذيرفت و در نهايت نقشه هاي ژئوشيميايي توزيع اين
عناصر رسم گرديد.
با توجه به نقشه هاي تک عنصره عناصر مختلف مي توان به اين نتيجه رسيد که در شمال
منطقه و با کمي تمايل بسمت شرق غني شدگي و آنومالي فلزات پايه ديده مي شود.

 -2-4آناليز آماري چند متغيره

به كمك داده هاي نرمال ،ماتريس ضريب همبستگي به روش پيرسون براي عناصر موجود
بدست آمد .بررسي همبستگي ها و علل اين بستگي ها در تفسير داده ها و تمييز آنومالي

شکل( - a )4ماتريس ضرايب همبستگي عناصر
و  - bدندوگرام حاصل از تجزيه و تحليل خوشه اي به روش .Ward

هاي بکار مي رود .در اين ماتريس همبستگي قوي
اي بين مس و روي ديده مي شود .همچنين سرب
نيز با مس همبستگي تقريبا خوبي دارد .عالوه بر اين،
همبستگي بين گروه هاي باريم ،زيرکونيوم و سرب؛
کبالت ،واناديم و روي؛ روبيديم و ايتريم ديده مي شود.
تجزيه و تحليل خوشه اي براي دست يافتن به
ارتباط عناصر داراي خصوصيات مشابه از نظر الگوي
پراكندگي ژئوشيميايي که نسبت به يك سري از
شرايط محيطي بطور مشابه حساسيت نشان مي
دهند ،به کار مي رود [ .]1آناليز خوشه اي داده ها،
همراهي بين مس و روي؛ کبالت و واناديم؛ باريم و
زيرکونيوم را نشان مي دهد.
آناليز فاکتوري يک روش آماري است که گروه
هاي مختلف از عناصر شيميايي با الگوي مشابه
ژئوشيميايي را تشکيل مي دهد و با کاهش تعداد
متغيرهاي درگير در آناليزهاي آماري ،تفسير نتايج
را ساده تر مي کند [ .]7بهترين روش براي اين آناليز،
استفاده از چرخش به روش  Varimaxدر تفسير داده
هاي ژئوشيميايي مي باشد [ .]15[ ، ]7با در نظر
گرفتن تعداد  4 ،3و  5فاکتور و بررسي نتايج آنها ،تعداد
 5فاکتور به عنوان تعداد بهينه فاکتور انتخاب شد .اين
تعداد فاکتور 73% ،از كل تغييرپذيري را در بر مي گيرد.
فاکتور اول بر روي  O2K، 3O2Al، 2SiO، 5O2P، Zrو
 Rbتشکيل شد .همچنين  Cu، Co، Pb، Vو 3O2Fe
سازنده فاکتور دوم و  O2Naتشکيل دهنده فاکتور
سوم است .فاکتور چهارم  Crو  2TiOو فاکتور پنجم
 Ba, Laو  Zrرا در بر مي گيرد.

 -5بحث و نتيجه گيري

بر اساس نقشه هاي توزيع تک عنصري ،غني شدگي
مس و روي تا حد زيادي قابل رؤيت است .نتايج ضريب
همبستگي نيز وجود رابطه بين اين دو عنصر را نشان
مي دهد .سرب که به طور معمول در اکثر غني شدگي
هاي فلزات پايه وجود دارد ،در نتايج بدست آمده رابطه
بسيار قوي با اين دو عناصر نشان نمي دهد و داراي
رابطه اي تقريبا متوسط است که اين نتيجه توسط
آناليز خوشه اي نيز تاييد مي شود.
نتيجه آناليز فاکتوري مؤيد اين مطلب است که مس و
روي با هم هستند .اما همراهي اين دو عنصر با عناصر
کبالت و واناديوم در يک گروه به همراه MnOو3O2Fe
نشان از جذب اين عناصر بر روي هيدروکسيدهاي آهن
و منگنز دارد [ ]14که در رسوبات آبراهه اي امري
قابل قبول است .اما شايد اينگونه به نظر برسد که با
توجه به نتايج آناليز فاکتوري غني شدگي مس امري
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معمولي است و نمي توان آنرا به کاني زايي نسبت
داد .ولي توجه به اين نکته ضروري است که وجود
مقادير باالي مس (در برخي نمونه هاي بيش از
 )ppm350و روي (در بعضي نمونه ها باالي
 )ppm430نمي تواند تنها در نتيجه جذب بر روي
هيدروکسيدها باشد .از طرف ديگر عدم وجود چنين
مقاديري در آبراهه هاي مجاور ،وابستگي اين غني
شدگي را صرفا به جذب سطحي رد مي کند.
 Ba،Laو  Zrدر آناليز فاکتوري تشکيل دهنده يک
گروه بوده و در آناليز خوشه اي نيز داراي رفتار
مشابهي هستند .اين امر بخاطر تشابه ويژگي هاي
ژئوشيميايي آنها در رسوبات آبراهه اي است .با
توجه به پايدار بودن و سنگيني اين عناصر و عدم
مهاجرت قابل توجه آنها در فرآيندهاي سطحي،
اين عناصر بر جاي مانده و رفتاري مشابه را نشان
مي دهند.
عناصر و اکسيدهاي موجود در فاکتور  1که توجيه
کننده بيشترين تغييرات هستند ،سازنده هاي اصلي
رسوبات مي باشند .فاکتور سوم به تنهايي بر روي
 O2Naبسته شده است که نشان دهنده تهي شدگي
اين جزء در نمونه هاست .در واقع سديم به علت رخ
دادن پديده آلتراسيون در منطقه کامال تهي شدگي
نشان مي دهد و نقشه مربوط به توزيع اين جزء
نيز تاييد کننده اين امر است .انتظار مي رود CaO
نيز چنين رفتاري از خود نشان دهد اما به علت
تشکيل رگچه هاي کلسيتي مرتبط با فرآيندهاي
آلتراسيوني نهايي ،اين تهي شدگي کمرنگ شده
است.
فاکتور چهارم نشان دهنده همراهي  Crو  2TiOاست
که عناصري با موبيليته کم هستند .در واقع اين دو
عنصر بسيار کم مهاجرت کرده اند .باال بودن تقريبي
ضريب  2TiOدر فاکتور  2نيز به گونه اي تاييد کننده
اين مطلب است.
با توجه به اين نتايج مي توان چنين استنباط کرد که
غني شدگي مس و روي (و تا حدودي سرب) مربوط
به کاني زايي در منطقه است .اين کاني زايي توام با
تهي شدگي  O2Naبوده که نشانه اي از آلتراسيون
سرسيتي موجود در منطقه است که در افق هاي
بااليي نهشته هاي  Cu–Auپورفيري توسعه مي
يابد [.]17
به منظور تعيين ناحيه نهايي براي بررسي هاي
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بيشتر در مقياس هاي بزرگ تر ،نقشه فاکتور دوم رسم گرديد .بر اساس اين نقشه که در شکل
 5نشان داده شده است ،محدوده اي به وسعت تقريبي 2km5ر 1براي اکتشافات تفصيلي
پيشنهاد مي گردد.

جدول( :)2آناليز فاکتوری بر روی
نتايج نمونههاي رسوبات آبراههاي

شکل -5نقشه امتياز فاکتور دوم در نمونههاي رسوبات آبراههاي و منطقه پيشنهاد شده
برای مطالعات اکتشافي بعدی

تقدير و تشکر

در پايان الزم مي دانيم صميمانه از زحمات ،كمك ها و راهنمايي هاي ارزنده ،آقاي دکتر محمد
جعفر محمدزاده و آقاي مهندس رضا فالحت ،اعضای هيات علمی دانشگاه صنعتي سهند
تبريز و آقاي دکتر اردشير هزارخاني ،عضو هيات علمی دانشگاه صنعتي اميرکبير ،تشکر
و قدرداني نماييم .همچنين از آقاي دکتر حميد آقابابايي ،رياست دانشکده معدن دانشگاه
صنعتي سهند تبريز  ،كه حمايت هاي بي دريغ شان ما را در انجام اين تحقيق راسخ و استوار
گردانيد ،تشكر مي كنيم.
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بخـش اول

رامین محمد حسینی دخت  ،دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مقدمه

تحقیقات برای شناسائی منابع نفت و گاز در اعماق زمین ،به ويژه در محیط های فراساحلی ،یک فعالی 
ت
هزینهبر و توأم با خطرپذیری فراوان میباشد .حفره هر چاه برای استخراج نفت و یا گاز که گاهی تا چندین
مایل در زیردریا صورت میگیرد ،ده ها میلیون دالر هزینه در بر دارد ،حال اگر حفر چاه به منبع مناسب نفت
و گاز که استخراج آن مقرون بهصرفه است نرسد ،زیانهای مالی و زمانی فراوانی را در بر خواهد داشت.
بنابراین ،قبل از اقدام برای حفر یک چاه باید تا حد امکان از وجود منابع نفت و گاز به مقدار مناسب اطمینان
حاصل نمود .یکی از مطمئن ترین روش ها در همین راستا ،بهره گیری از روش های ژئوفیزیکی و به خصوص
لرزه نگاری فراساحلی می باشد.
اصول و مبانی لرزه نگاری فراساحلی با خشکی تفاوت چندانی ندارد و تفاوت اصلی در ابزارهای ایجاد
موج و آشکارسازهای لرزه ای می باشد .حتی می توان گفت که امروزه با پیشرفت تجهیزات ،سرعت انجام
عملیات لرزه ای سه بعدی در محیط های فراساحلی بیش از سرعت برداشت در خشکی است و تنها مانع
پیش رو موقعیت یابی صحیح منبع ایجاد موج و آشکارسازها است که به سیستم ناوبری دقیق احتیاج دارد.
در اين نوشتار به عنوان اولین قدم ،به بررسي تجهیزات لرزه نگاري فراساحلی که کاربرد وسيعي در اکتشاف
ذخاير هيدروکربوري دارند ،پرداخته می شود .عمليات معمول لرزه نگاري سه بعدي دريايي ،توسط يک
کشتي که آرايه هايي از گيرنده ها و فرستنده ها را يدک مي کشد ،انجام مي شود .فرآيند ايجاد موج و ثبت
سيگنال ها با فاصله هاي تعيين شده از مسيرهاي قبلي تکرار مي شود تا تمامي خطوط لرزه نگاري تکميل
گردند .البته عمليات ايجاد موج و ثبت سيگنال ها با استفاده از تجهيزات خاصي ،متفاوت با آنچه در خشکي
به کار مي رود ،صورت مي گيرد .انتخاب صحيح فرستنده ها و گيرنده هاي لرزه اي ،بسته به اهداف مطالعه،
از اهميت بااليي برخوردار است.

بخش اول :منبع ایجاد موج

یک چشمه لرزه ای باید توانایی ایجاد یک موج با انرژی باال را داشته باشد که به راحتی در حضور نوفه ها و
پس از پیمودن مسیر تا عمیق ترین قسمت های بستر دریا قابل آشکارسازی باشد .ازآنجاکه سیگنال بیرون
رونده ،محدوده نامتناهی از فرکانس ها را در بر می گیرد؛ می توان از آن برای تمایز همبری های نزدیک به
یکدیگر در اعماق کم (بهره گیری از فرکانس های باال) و نیز برای کاوش های لرزه ای عمیق (در فرکانس های
تابع فرکانس امواج االستیک و وجود مرزهای نزدیک به
پایین) استفاده نمود .ماهیت تبدیل انرژی ،جذب ِ
یکدیگر همگی سبب آن می شوند تا شکل موج خروجی بسیار پیچیده تر از یک موج ساده باشد.
چشمه های لرزه ای در مطالعات فراساحلی به دو دسته تقسیم می شوند :ضربه ای ،انرژی موج االستیک
با طول عمر اندک تولید می کند ،و فرکانس روب ،سیگنالی با دامنه کوچک تولید می کند که شکل آن تقریبًا
سینوسی می باشد ،فرکانس آن به صورت تصاعدی در حال تغییر است و چندین ثانیه دوام دارد .برای
حصول قدرت تفکیک باال در عملیات لرزه ای ،چشمه هایی ابداع شدند که در اعماق باالی آب به دنبال
کشتی یدک کشیده می شوند و یا در بستر دریا قرار می گیرند .مورد دوم توانایی تولید امواج برشی را به
خوبی امواج فشاری دارد .برای تولید امواج االستیک با انرژی باال در سرتاسر یک پهنه فرکانسی عریض
چشمه ها را غالبًا به شکل آرایه ها دسته بندی می کنند.
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چشمه های لرزه ای ضربه ای

در اغلب چشمه های استفاده شده در لرزه نگاری اکتشافی فراساحلی ،امواج االستیک به واسطه گسترش سریع یک حباب گاز در زیر
آب تولید می شوند .در مراحل اولیه گسترش حباب ،فشار درون آب نیز به سرعت باال می رود .به علت تکانه باالی آبی که به سمت خارج
جریان دارد ،گسترش این حباب همچنان در فراتر از نقطه ای که در آن فشار برابر با فشار هیدرواستاتیک می گردد ادامه خواهد داشت.
افت فشار منجر به انقباض سریع حباب می شود و مجددًا ،در ماوراء تعادل هیدرواستاتیکی رها می شود (شکل  .)a 1تعداد نوسانات
حباب به واسطه اتالف انرژی محدود می شود .اتالف انرژی می تواند ناشی از گسترش پرتو موج ،آشفتگی جریان ،جاذبه و حضور مرز
بین الیه ها باشد .تناوب پالس حباب ،T ،با استفاده از بسامد های باال محاسبه می شود .تصحیح  Willisبر روی رابطه Lord
 Rayleighبرای ارتعاش حباب ها در آب جوش به قرار زیر است [،]1
()1
که در آن  kwیک ثابت ρ ،چگالی سیال p ،فشار هیدرواستاتیک مطلق E ،انرژی کلی منبع است .برای شارژ وزنی معادل  ،W kgزمان حد
فاصل اولین شوک و اولین پالس حباب ،Tb ،برابر است با
()2
که در آن  Tbبر حسب ثانیه kc ،ثابتی وابسته به نوع شارژ و  dعمق شارژ بر حسب متر است ]2[.شکل  c 1نشان می دهد که چگونه شکل
موج توسط سطح دریا با ضریب بازتاب تقریبی  -1از یک حباب هوای در حال نوسان به صورت های دیگر تغییر می کند .در نتیجه ی
ایجاد انفجار در الیه های سطحی آب ،حباب گاز در حین انبساط اولیه سطح آب را قطع می کند (حباب می شکند) ،این امر از نوسانات
حباب که موجب ایجاد ورودی های ‹ شبح› ناخواسته روی مقاطع لرزه ای می گردد جلوگیری می کند.

موادمنفجرهشیمیایی

انفجارها هم به صورت الکتریکی و هم با استفاده از فتیله های آهسته سوز انجام می شود .فشار صوتی در عرض چندین میکروثانیه
به فشار حداکثر می رسد .انتشار انرژی بیشینه بر حسب فرکانس پالس حباب ،همانطور که در شکل  2به وسیله طیف هایی از انفجار
یک خرج  0.45 kgدر اعماق  13متری تا  6706متری نشان داده شده است ،اتفاق می افتد .در اعماق اقیانوسی فرکانس پیک به چند
صد هرتز می رسد .معمولًا طبق برنامه ریزی بهتر آن است تا انفجار در عمقی معادل یک چهارم طول موج متناظر با فرکانس پیک انجام
شود ،در این صورت انرژی موجی که به سمت پایین حرکت می کند توسط بازتاب فاز معکوس از سطح دریا تقویت می گردد .اما این
مطلب در مورد مواد منفجره حجیم همیشه عملی نمی باشد و احتمالًا مجبور خواهیم بود تا آن ها را در عمقی پایین تر از عمق بهینه
آن ها قرار دهیم ،با این کار شناور آتش باری فرصت کافی را خواهد داشت تا قبل از انفجار به فاصله ای امن برسد.
در برخی مطالعات به منظور ایجاد موج برشی انفجار را در بستر دریا انجام می دهند.
شکل  3نوعی چشمه انفجاری که در عمق یدک کشیده می شود ( )DETESرا نشان می دهد DETES .از  48غالف تشکیل شده است
که نوک همه آن ها به سمت پایین است .همه این غالف ها روی یک چهارچوب آلومینیومی نصب شده اند ،هر یک از غالف ها شامل
سیلندرهایی از پنتااریتریتول تترانیترات می باشد که می توانند در فشارهای هیدرواستاتیک باال نیز منفجر شوند .خرج اصلی توسط
یک رشته نایلونی که با یک سیم کوتاه از جنس نیکل کروم پوشیده شده است ،در جای خود ثابت نگه داشته می شود .هنگامی که
سیگنال دستور از کشتی صادر شد ،جریانی معادل  12آمپر از سیم عبور می کند و سبب ذوب شدن قسمتی از رشته نایلونی می گردد که
در نتیجه خرج اصلی و فتیله انفجاری از غالف آن رها می شود .سپس با ارسال یک پیام کدگذاری شده خرج اصلی را منفجر می کنند.
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شکل  )a( 1انبساط و انقباض حباب گاز به دنبال انفجار در زیر آب )b( .دیاگرام پرتو موج )c( .میدان فشار در زیر آب که نشان دهنده
تغییر یک پالس انفجاری توسط سطح آب می باشد.

شکل  2طیف های انرژی برای یک خرج  0.45 kgکه در اعماق  4420 ،2195 ،13و  6706متری زیر سطح دریا منفجر شده است.
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اسپارکر ها و بومر ها

شکل  3چشمه انفجاری از نوع  DETESکه از  48غالف انفجاری تشکیل شده است.
مکانیزم رهاسازی هر یک از غالف ها مستقل از سایرین است ،DOBH .هیدروفون
دیجیتالی مستقر در بستر دریا.

چشمههایپیزوالکتریکومگنتواستریکتیو

هنگامی که روی سطح یک مبدل پیزوالکتریک اختالف پتانسیلی اعمال شود تولید امواج صوتی
می کند .در سرتاسر پهنای فرکانسی مورد استفاده در عمق یابی صوتی ( )200-10~ kHzعمق
نفوذ امواج صوتی در بستر دریا به ندرت از چند ده متر تجاوز می کند .با این وجود ،از آنجا که طول
پالس های آن ها کوتاه است در اغلب موارد می توان با کمک آن ها رفلکتورهای سطحی (کم عمق)
نظیر الیه های نازک از خاکستر های آتشفشانی را تعیین کرد]2[.
چشمه های جهت دار هنگامی که یک ولتاژ به سیم پیچ اطراف یک هسته از جنس نیکل یا سایر
مواد مگنتواستریکتیو اعمال شود ،تولید یک پالس صوتی می کند .این چشمه ها برای برداشت
پروفیل های لرزه ای با قدرت تفکیک باال در نهشته های رسوبی به کار می روند .به طور مثال
چنانچه فرکانس بین  2تا  15 kHzباشد ،عمق نفوذ امواج لرزه ای می تواند از  100متر هم تجاوز
کند .انرژی کلی خروجی و پهنای باند چشمه های مگنتواستریکتیو به وسیله تولید پالس های
مدوله فرکانس که محدوده ای از فرکانس ها را جاروب می کند ،بسط و تعمیم یافتند.

 S.T. Knottو  )1956( J.B. Herseyدریافتند هنگامی
که جرقه ای در اثر دشارژ ناگهانی یک بانک خازن توسط
یک الکترود زیرآبی ایجاد شود ،حباب گاز یونیزه شده
ای تولید می شود که به سرعت گسترش پیدا می کند و
این امر انرژی لرزه ای کافی با فرکانس پایین را فراهم می
آورد که توانایی نفوذ تا اعماق چندصد متری رسوبات را
دارد .اسپارکر شامل یک آرایه الکترودی است که نیروی
الکتریکی آن توسط یک بانک خازنی در چندصد ژول
تامین می شود .این ابزار به طور گسترده ای در مطالعات
نواحی فالت قاره ای به کار گرفته می شود ]3[.انرژی لرزه
ای در نتیجه انفصال ناگهانی یک ورقه آلومینیومی از یک
سیم پیچ تخت مسی که درون یک رزین اپوکسی سخت
قرار دارد ،حاصل می شود .در ابتدا ورقه آلومینیومی در
مجاور سیم پیچ نگه داشته می شود .با دشارژ سریع یک
بانک خازن الکتریکی از طریق سیم پیچ ،جریان های فوکو
به داخل ورقه آلومینیومی القا شده و سبب دافعه سریع
ورقه آلومینیومی و به دنبال آن ایجاد حباب خال در داخل
آب می شود .هم بومرهای نزدیک سطح و هم بومرهایی
که در اعماق باال 10 ،تا  50متری بستر دریا ،یدک کشیده
می شوند در برداشت های مناطق حاشیه قاره ها که به
وضوح باال در مورد رفلکتورهای سطحی نیاز است ،به کار
گرفته می شوند .بومرهایی با طول پالس هایی بین -0.1
 ms 0.2برای برداشت های پروفیل های لرزه نگاری
بازتابی در قسمت های کم عمق آب ،در حد چند متر،
گسترش یافته اند .این بومرها در تشخیص رفلکتورهایی
با ضخامت کمتر از  0.3متر در رسوبات نزدیک ساحل
کارآمدهستند]4[.

تفنگ های بادی

تخلیه ناگهانی هوای فشرده به درون آب می تواند پالس
های لرزه ای کوتاه ولی با انرژی باال را تولید می کند]5[.
در حال حاضر تفنگ های بادی بیشترین کاربرد را در
پروفیل های لرزه ای جهت مطالعات فراساحلی دارند.
تفنگ بادی نشان داده شده در شکل  4از دو محفظه
هوای پرفشار ( Aو  )Bتشکیل شده است ،این محفظه
ها به وسیله یک پیستون دو سر که روی آن یک دریچه
محوری قرار دارد بسته شده اند .دریچه محوری زمانی
کههردومحفظهبهرویآبدریابستههستندامکانعبور
هوا بین دو محفظه  Aو  Bرا فراهم می سازد .همانطور که
در شکل  4دیده می شود هوای پرفشار وارد محفظه A
می گردد .از آنجاییکه مساحت لبه  Xبزرگتر از لبه  Yاست،
موقعیت مجموعه در حالت بسته باقی می ماند ،و توسط
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شکل  4منبع لرزه ای از نوع تفنگ بادی
واشرهای حلقوی آب بندی می شود .باز شدن سوپاپ مغناطیسی این
امکان را فراهم می آورد تا هوای پرفشار به زیر لبه  Xجریان یابد .نیرویی که
به پیستون و رو به باال اعمال می شود برای غلبه بر نیروی رو به پایین ،ناشی
از اختالف سطح دو لبه  Xو  ،Yکافی است .سپس پیستون به سرعت رو به
باال حرکت کرده و منجر به تخلیه هوای پرفشار از محفظه پایینی به درون
آب از طریق  4دریچه مابین محفظه های  Aو Bمی گردد .درحین آزاد شدن
هوای پرفشار به درون آب نیروی رو به باال ،وارده بر پیستون ،کاهش و نیروی
رو به پایین به علت وجود هوا در محفظه  Aافزایش می یابد .این اختالف
فشار سبب می شود تا پیستون به سرعت به موقعیت اولیه خود بازگردد.
سپس ورود هوای پرفشار به محفظه پایینی آغاز می شود و چرخه شلیک
مجددًا تکرار می شود .فشار تولیدی تفنگ بادی می تواند به 2000 psi
( )14 MPaبرسد؛ البته در برخی عملیات این فشار به باالی 10000 psi
( )69 MPaنیز می رسد .ابعاد تفنگ ،که بر حسب حجم محفظه پایینی
بیان می گردد ،بین  0.16 lتا  33 lمتغیر است.
نوعی از تفنگ های بادی که بیش از سایر انواع آن مقبولیت دارد sleeve
 gunها می باشد .در  sleeve gunها سرعت تخلیه هوا و فشار بیشینه در
سیگنال خروجی افزایش یافته است .در این سیستم قسمت اعظم انرژی
لرزه ای در پالس اولیه تمرکز می یابد .ویژگی مشخصه و طیف دامنه نوسان
آرایه ای از sleeve gunها را می توان در شکل  5با سایر تفنگ های بادی
مقایسه نمود .کاهش نوسان های همساز پالس حباب (از شکل  aتا  )cبه
طور بارزی منجر به نرم شدن نمودار مربوط به طیف دامنه نوسان می شود.
معمولًا در مطالعات نفتی و پروفیل های لرزه نگاری عمیق از چند ده تفنگ
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بادی با حجم کلی تقریبی  100لیتر استفاده می کنند ]6[.ماحصل
استفاده از چنین مجموعه ای فشار بیشینه ای بزرگتر از  50 bar-mدر
پهنه فرکانسی  128-12 Hzاست که می توان آن را به واسطه امواج زمینی
در فواصل بیش از  500کیلومتر در مطالعات شکست مرزی آشکار نمود.
فعال سازی تفنگ ها به گونه ای زمان بندی شده است تا پالس های پرانرژی
اولیه آن ها با یکدیگر تداخل سازنده داشته باشند و در عین حال پالس های
حباب ثانویه دچار تداخل مخرب شوند .فاصله مابین تفنگ ها درست به
اندازه ابعاد آن ها در طراحی آرایه ها مهم و تاثیرگذار است .چنانچه فاصله
میان آن ها کمتر از طول موج در فرکانس پیک باشد ،شکل موج منبع متاثر از
برهم کنش حباب ها خواهد بود .این تاثیر روی فشارهای صوتی را می توان
محاسبه و در خالل عملیات پردازش داده ها آن را جبران نمود]7[.

تفنگ های آبی

این تفنگ ها به منظور برداشت پروفیل های لرزه نگاری با قدرت وضوح باال
طراحی شده است .در این ابزار انرژی صوتی از اضمحالل ناگهانی حجمی
از خال درون آب تولید می شود .شکل  6یک تفنگ آبی را در سه مرحله از
چرخه شلیک نشان می دهد .در ابتدا ،هوای فشرده پیستون را به پایین
می راند ،و در نتیجه ی آن شاهد به بیرون رانده شدن سریع آب محبوس در
سیلندر جلوی پیستون هستیم .هنگامی که پیستون توسط لبه ای که با
نام ‹ ›STOPروی شکل مشخص است متوقف می شود ،درپوش متحرک
آب از پیستون جدا می شود و منجر به ایجاد خال می گردد .متعاقبًا با
اضمحالل حجم خال تولید انرژی لرزه ای می کند که متناسب با انرژی

شکل  5طیف دامنه نوسان و اشکال موج خروجی چشمه های تفنگ بادی که در فشاری معادل  2000 psiشلیک شده
اند )a( :تفنگ بادی  250اینچ مکعبی ( 4.1لیتری) از نوع نشان داده شده در شکل  ،3.4عمق شلیک=  7.5متر؛ ( )bهفت
تفنگ  1350اینچ مکعبی ( 22.1لیتری) در آرایه ای از تفنگ های بادی ،عمق شلیک=  7.5متر؛ ( )cهشت تفنگ  750اینچ
مکعبی ( 12.3لیتری) در آرایه ای از sleeve gunها ،عمق شلیک=  6متر.
جنبشی درپوش آب است .وقتی که پیستون به انتهای حرکت خود برسد،
هوا زا محفظه باالیی تخلیه می شود و فشار هیدرواستاتیک پیستون را به
باالترین وضعیت خود می راند تا مجددًا چرخه شلیک تکرار گردد.

وزنه های سقوط آزاد

رها کردن وزنه هایی روی بستر دریا انرژی لرزه ای الزم را برای پروفیل های
لرزه نگاری با طول کم فراهم می آورد .برای مطالعه در آب های عمیق در
اقیانوس اطلس برای اولین بار از یک سیلندر با لبه های ضخیم و یک پرتابه
موشکی شکل ،که مقاومت در برابر آب را کاهش می دهد ،استفاده شد که هر
یک حدود  1تن وزن داشتند .ضربه حاصله امواج سطحی و برشی را تولید
می کند که توسط لرزه نگار های بستر دریا در فواصل بیش از  1000متر هم
قابل آشکار سازی هستند.

چشمه های لرزه ای فرکانس روب

بیشتر انرژی لرزه ای حاصل از یک منبع ضربه ای در عرض چند ده
میلی ثانیه آزاد می شود ،و معمولًا فشارهای بیشینه در همان قسمت
های ابتدایی شکل موج رخ می دهد .روش جایگزین برای دستیابی

به خروجی های با انرژی باال ،تولید فشار های کوچکتر برای مدت زمان
طوالنی تر در پهنه ای از فرکانس ها است .امروزه شاهد توسعه ابزار خشکی،
برای استفاده در نواحی فالت قاره مناطق قطبی هستیم .زیرا در اغلب این
مناطق ضخامت یخ به قدری باالست که رفت و آمد وسایل نقلیه سنگین
ممکن می شود ]8[.چشمه های فرکانس روب مزایای بیشماری نسبت به
چشمه های ضربه ای دارند .از آنجاییکه فشارهای بیشینه آن ها کوچکتر
است ،تاثیرات زیست محیطی آن ها کمتر خواهد بود .داده های حاصله نیز
پس از پردازش حساسیت کمتری نسبت به تداخل حاصل از سلسله نوفه
های منتج شده از کشتی ها یا محیط زیست دریایی خواهند داشت .با همه
این اوصاف ،طراحی ابزارهای فرکانس روب بسیار پیچیده است و استفاده و
نگهداری از آن ها در خارج از کشتی بسیار مشکل می باشد .در حین پردازش
داده های لرزه ای بایستی تصحیح مربوط به پراکندگی فاز ،که از انتقال اثر
دوپلری چشمه متحرک (تغییر آشکار در فرکانس امواج صوتی با سرعت
نسبی بین منبع و آشکار ساز) ناشی می شود ،انجام داد.
 )1964( .Clay et alچشمه های الکترومکانیکی دریایی اولیه را ابداع
کردند که شامل یک پیستون محرکه هیدرولیکی بسیار قوی است که توسط
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 تولید موج سینوسی. کنترل می شود-یک مدار اسیالتور –مدار مولد جریان
 ثانیه ادامه می یابد و فرکانس آن در این مدت به تدریج1 برای مدت تقریبی
 انرژی خروجی کلی آن. افزایش می یابد300-200 Hz  تا بازه100 Hz از
 سیگنال منبع توسط یک هیدروفون نزدیک. می گرددj 1500 تقریبًا معادل
 ذخیره می گردد و سپس همبستگی متقابل آن با ورودی،به منبع کنترل شده
.های بازتابی از بستر دریا صورت می گیرد
نوعی چشمه فرکانس روب بسیار جدیدتر نیز وجود دارد که از فرآیند
این چشمه ها.)7a سوییچینگ هیدرولیکی دیجیتالی بهره می برد (شکل
پالس های مستطیلی شکل با فشار بیشینه یکسان ولی دوره تناوب متغیر
 تنی از این نوع چشمه ها از3  یک فرستنده.)7b را ارسال می کنند (شکل
 که به وسیله محفظه های،یک جفت پیستون متحرک محرکه هیدرولیکی
هوایی که فشار درون آن ها از فشار هیدرواستاتیک بیشتر است حمایت
 فشار سیالی که روی پیستون ها اعمال می. تشکیل شده است،می شوند
 پیستون به.شود از طریق سوپاپ های کنترل کننده الکتریکی تغییر می کند
وسیله اعمال فشار هوای موجود در فضای ترانک –فضای خالی که روی
 به خارج و به سبب فشار هیدرولیکی به داخل رانده-بدنه تعبیه شده است
 با تغییر فشار در محفظه محرکه هیدرولیکی پیستون می تواند در.می شود
 طیف دامنه. ثانیه تحریک شود10  برای مدت100-8 Hz پهنه فرکانس
. نشان داده شده است7c سیگنال منبع در شکل
فهرست منابع و مأخذ
[1].Cole, R.H., 1965, Underwater Explosion. Dover Publication, New York
[2].Jones, E.J.W, 1999, Marine Geophysics. John Wiley &
Sons, LTD.
[3].Edgerton, H.E. and Hayward, G.G., 1964, The ‹Boomer› sonar source for seismic profiling. Journal of Geophysi-
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مرضیه مینایی مبتکر ،دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن-دانشگاه صنعتی امیر کبیر

مقدمه:

تمدن جدید بشری احتیاج به مواد اولیه معدنی گوناگون را افزایش داده است .امروزه حیاط بشری در گرو تامین مواد اولیه از معادن
است .معدن ،بی تردید ،یکی از منابع مادر و بسیار مهم هر کشور به شمار می آید .این بخش نه تنها می تواند به طور مستقیم تاثیر
قابل مالحظه ای بر میزان تولید ناخالص داخلی و کسب درآمد بگذارد ،بلکه آثار آن در اعتالی سایر بخش های صنعتی نیز غیر
قابل چشم پوشی است.
ایران با داشتن حدود یک درصد جمعیت جهان ،تقریبا سه درصد از ذخایر شناخته شده معدنی را دارا می باشد .برخورداری از
ذخایر معدنی ارزشمند و به حد وفور باعث شده ایران در زمره کشورهای معدنی شمار آید؛ بناباین عدم توجه کافی به این صنعت و
کم شمردن اهمیت آن ،در دراز مدت ضربه ای سنگین و غیر قابل جبران بر پیکره ی اقتصاد کشور وارد کند[.]3
یکی از سالح های اصلی دستیابی به مزیت های قیمت و کیفیت در رقابت با دیگران ،درآمد های حاصل از بهره وری است .با توجه
به وسیع بودن دامنه فن معدن کاری از مرحله اکتشاف تا بهره برداری ،نیاز به بررسی بهره وری در این بخش بیشر احساس می
شود.
ازطرفدیگرلزوماستفادهازماشینآالتگرانقیمتترودرنتیجهافزایشهزینههایعملیاتی،پایینآمدنعیارذخایرمعدنی،دور
افتاده تر شدن آنها و بسیاری مسائل دیگر ضرورت ازدیاد بهره وری در صنعت معدنکاری را آشکار می سازد [ .]15پس بر آن شدیم با
نگارش این مطلب به تحلیل شاخص های بهره وری خصوصا در بخش معدن به منظور جلب توجه تمامی بخش های اقتصادی
کشور و دست اندرکاران صنعت به سمت بهره وری بپرداریم .بدین منظور به تعریف بهره وری می پردازیم.

بهره وری و مفاهیم آن:

لغت بهره وری که نخستین بار توسط فردی به نام «کوئیزی» در سال  1766به کار برده شد از مفاهیم اقتصاد است و این گونه
تعریف می شود :مقدار کاال یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت .به دیگر
سخن بهره وری عبارت است از بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار ،توان ،استعداد و مهارت
های نیروی انسانی ،زمین ،ماشین ،پول ،تجهیزات ،زمان ،مکان و ..به منظور ارتقا رفاه جامعه .بهره وری به نسبت کار انجام شده به
کاری که باید می شده اطالق می شود]4[ .
عالوه بر تعریف و رویکرد های لغوی ،تعاریف ریاضی نیز برای بهره وری وجود دارد که می توانند به عنوان بنیانی برای اندازه گیری
عملکرد مورد استفاده قرار گیرند ،به خصوص هنگامی که هدف اصلی ،بهبود بهره وری (نه توضیح آن) است[.]5
تعریف بهره وری از دیدگاه آژانس بهره وری اروپا (:)EPA
آژانس بهره وری اروپا بهره وری را به طریق زیر مطرح میسازد:
 .1بهره وری درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید است.
 .2بهره وری در درجه اول ،یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را در حال حاظر موجود است بهبود بخشد ،عالوه بر
آن بهره وری مستلزم آن است که به طور پیوسته تالش هایی در راه انطباق فعالیت های اقتصادی با شرایطی که دائما در حال تغییر
است و نیز تالش هایی به منظور به کارگیری نظریه ها و شیوه های جدید انجام پذیرد .در واقع این سازمان ،بهره وری را ایمان راسخ
به پیشرفت انسان ها می داند[.]6

تعریف بهره وری از دیدگاه سازمان بهره وری آسیا(:)APO

از دیدگاه این سازمان ،یک رابطه یا یک مقایسه ارزشی بین مقدار کاال و خدمات تولید شده و مقدار منابع به کار رفته حهت تولید این
کاال ها می باشد که به صورت یک نسبت توضیح داده میشود[.]7

شاخص های بهره وری:

شاخص های بهره وری که در واقع شاخص های کارایی هستند و به صورت اشتباه مصطلح شاخص های بهره وری می گویند،
نسبت هایی می باشند که صورت آنها یک ستانده ،مخرج آنها یک نهاده و روند افزایشی آن ها نشان از بهبود وضعیت دارد.
شاخص های بهره وری خود به دو دسته شاخص های عمومی و شاخص های اختصاصی به شرح زیر طبقه بندی می شوند.
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کارایی ،اثر بخشی و بهره وری

بهره وری( )Productivityترکیبی از کارایی و اثر بخشی است .در ادبیات مدیریت ،اثر
بخشی( )Effectivenessرا «انجام کارهای درست» و کارایی( )Efficiencyرا «انجام
درست کارها» تعریف کرده اند .به این ترتیب بهره وری را می توان به صورت « انجام
درست کار درست» تعریف کرد .بهره وری حاصی جمع برداری کارایی و اثر بخشی است
که نشان می دهد یک سازمان به چه صورت منابع خود را در راستای دستیابی به اهداف
به کار می گیرد .کارایی نشان دهنده نسبت تبدیل ورودی ها به خروجی ها بوده و اثر
بخشی نسبت ارتباط خروجی ها با اهداف می باشد .کارایی نشان می دهد که یک فرد یا
سازمان به چه صورت منابع (زمان ،هزینه ،نیروی انسانی و )...را در جهت ایجاد خروجی
ها (محصول یا خدمت) به کار می گیرد و اثر بخشی نشان می دهد که این خروجی ها
تا چه حد در راستای اهداف سازمان می باشند .به این ترتیب می توان گفت فعالیت اثر
بخش غیرکارا ،از فعالیت کارای غیر اثر بخش بهتر است.

انواع بهره وری

 -1بهره وری جزء  :رابطه بین ستانده با یکی از منابع ورودی(نهاده) است .مثلًا بهره وری
نیروی انسانی یا بهره وری مواد یا سرمایه
 -2بهره وری کل عوامل :نسبت برون داد خالص است به مجموع نهاده های نیروی کار و
سرمایه که منظور از برون داد خالص همان ارزش افزوده است.
 -3بهره وری کل :نسبت کل برون داد تقسیم بر جمع عوامل درون داد را گویند}16{.

چرخه بهره وری

برای رشد بهره وری در یک واحد تولیدی ،تالش و حرکت ما باید بر اساس فرآیندی باشد
که به آن چرخه بهره وری گویند .برای شروع چرخه ،ابتدا باید به تعریف صحیح شاخص
ها بپردازیم .مهمترین نکات در تعریف شاخص ها ،اجرایی و عملیاتی بودن آنهاست.
سپس به ارزیابی بهره وری هر یک از شاخص ها می پردازیم(تعیین نقاط قوت و ضعف)
و برنامه ریزی صحیحی برای بهبود واحد های مربوطه انجام می دهیم .در نهایت نیز
گام های اساسی برای بهبود بهره وری و افزایش رشد اقتصاد شرکت برداشته می شود
و به همین ترتیب این چرخه ادامه می یابد}16{.

شاخص های بهره وری عمومی:

این شاخص ها عموما با الهام از مفاهیم اقتصاد کالن تعریف می شوند که از جمله
می توان شاخص بهره وری نیروی کار ،بهره وری سرمایه ،بهره وری کل عوامل ،بهره
وری مواد ،بهره وری انرژی و ...را نام برد .ویژگی این شاخص ها به ای گونه است که
با مساحبه آن می توان بررسی های تطبیقی در واحد اقتصادی ،طبقه ،گروه فعالیت،
بخش و قسمت اقتصادی را انجام داد.

شاخص های بهره وری اختصاصی:
در هر یک از رشته های فعالیت های اقتصادی عالوه بر شاخص
های بهره ور عمومی ،شاخص های بهره وری اختصاصی نیز
قابل تعریف می باشد .این شاخص ها عموما در راستای اهدافی
که در هر فعالیت مورد نظر می باشند تعریف می شوند.
شایان ذکر است که شاخص های بهره وری اختصاصی
پیشنهادی در هر بخش را نباید کامل تلقی کرد بلکه هر دستگاه
اجرایی متوولی یک یا چند بخش یا قسمتی از یک بخش
ضرورت دارد نسبت به تکمیل آن از طریق کنترل و اصالح ،اقدام
و سپس در راستای اندازه گیری آن اقدام کند[.]8
در تکمیل این شاخص ها عالوه بر معیار های فیزیکی ،عوامل
هزینه ای نیز بر مبنای قیمت های ثابت در نظر گرفته می شوند
که به نظر می رسد ترکیب این دو معیار بهترین شاخص های
بهره وری را ارائه دهند[.]14

پیشینه توجه به بهره وری در کشور:

از سال  1374در برنامه دوم توسعه موضوع تبصره 35
این برنامه به بهره وری پرداخته ،اما تا به امروز هنوز جایگاه
مشخصی برای بهره وری مشخص نشده است .از سال 1379
و همزمان با شروع برنامه سوم ،موضوع پیگیری تبصره 35
که بحث تشکیل کمیته های بهره وری را عنوان میکرد مجددا
دوباره مطرح شد
در سال  83رتبه کشور ما از میان  19کشور عضو  APOاز نظر
بهره وری کل عوامل تولید در رتبه هجدهم قرار داشت[.]9

شاخص های بهره وری در بخش معدن:

بهره برداری اقتصادی از معادن کشور حدود نیم قرن قبل آغاز
گردیده و در سال های اخیر و به دالیل گفته شده اهمیت بخش
معدن در اقتصاد کشور فزونی یافته است.
اقالم آماری مورد نیاز محاسبه شاخص های بهره وری سازمان
صنایع و معادن
• ارزش افزوده در بخش :مبتنی بر آمار تولید شده در حساب های
منطقه ای استان بخش ذیربط و عبارت است از ثروت اضافه ای
کهتوسطسازمانازطریقفرآیندتولیدیاارائهخدماتایجادمی
شود[.]14

جدول شماره ( :)1شاخص های بهره وری عمومی در بخش معدن
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• تعداد شاغلین :مجموع شاغلین فعال در بخش
• جران خدمات شاغلین :مجموع مزد و حقوق و
مزایای نقدی و غیر نقدی پرداختی به شاغلین
بخش
• مقدار ارز مصرفی :کل ارز مصرف شده در بخش
ذیربط
• ارزش موجودی سرمایه ثابت :کل ارزش زمین،
ساختمان و ماشین آالت مورد استفاده در رشته
فعالیتذیربط
• ارزش مجموع دارایی ها :مجموع دارایی های
جاری و ثابت بخش ذیربط
• ارزش سرمایه عملیاتی :ارزش سرمایه در گردش
بخشذیربط
•ارزشسرمایهتحقیقوتوسعه:کلهزینهتحقیق
و توسعه در بخش ذیربط
• ارزش صادرت :کل ارزش صادرت محصوالت و
خدمات تولیدی در بخش
• ارزش مواد خام :ارزش کل مواد خام مصرفی در
بخش

بهره وری معادن ایران:

بهره برداری صحیح از ذخایر انبوه و متنوع معدنی
کشور مستلزم برنامه ریزی دقیق می باشد و این
هدف جز با در اختیار داشتن آمار و اطالعات دقیق
و به هنگام از فعالیت های این بخش میسر نمی
باشد .بخش معدن به دلیل توسعه و اکتشاف
معادن جدید ،منحصر به فرد بودن برخی معادن
و شناسایی مواد معدنی جدید از اهمیت ویژه ای
برخوردار است .در این راستا ( در اشکال  1تا  5و
جداول  3و  )4به بررسی بهره وری معادن ایران از
سال  70تا  85می پردازیم.

عوامل موثر در بهره وری معادن:
مدیریتمعدن:

به منظور افزایش بهره وری معدنکار باید با ترتیب
مراحل کاری آشنا باشد.
کلیه عملیات معدنی انجام گرفته را می توان به سه
مرحله تقسیم نمود این مراحل سه گانه عباراند از:
 .1پی جویی و اکتشاف
 .2آماده سازی
 .3بهره برداری
هر چه مرحله اول یعنی پی جویی و اکتشاف بهتر
صورتگیردمراحلبعدییعنیآمادهسازیوبهره
برداری با راندمان بهتری صورت خواهند گرفت.
آماده سازی و بهره برداری نیز دو مرحله بسیار
وابسته بهم هستند ،از مراحل اساس معدنکاری
می باشند [.]1

جدول شماره ( :)2شاخص های بهره وری اختصاصی در بخش معدن

مرحله اول  :پی جویی

اکتشاف چه از نظر قانونی و چه از نظر طبیعت فعالیت های مربوط به آن امری مرحله ایست .مطابق قانون
معادن به منظور تعیین مسیر و اموری که باید به ترتیب انجام شود تا مسیر قانونی و اجرایی پروژه اکتشافی
کامل گردد ،مراحل خاصی تعریف شده است که از طبیعت فعالیت های اکتشافی جدا نیست.
مرحله ای بودن اکتشاف از جنبه های زمانی ،مکانی و اجرایی ،نقش بسزایی در کاهش عدم قطعیت و ریسک
دارد به گونه ای که در طراحی و اجرای هر مرحله ،از نتایج مرحله قبلی استفاده می شود و این حرکت گام به
گام روش مناسبی برای کاهش ریسک سرمایه گذاری است [.]3
نخستین گام در اکتشاف پی جویی است که زمینه اطالعات الزم برای انجام مطالعه امکان سنجی جهت
تعیین ادامه یا عدم ادامه سایر مراحل عمر معدن یعنی آماده سازی و بهره برداری فراهم می سازد.

مرحله دوم :آماده سازی

در صورت مثبت بودن نتایج امکان سنجی می توان معدن کاری واقعی را شروع کرد .از جنبه فیزیکی ،بازکردن
معادن هدف اصلی آماده سازی است و آن شامل تامین راه ،دسترسی به کانسار ،تدارکات ،برق ،آب و هوا (برای
تهویه در معادن) و همچنین ایجاد شرایط انتقال مواد معدنی استخراج شده و باطله می باشد [.]1
شروع این مرحله در بسیاری از اوقات با مرحله سوم یعنی بهره برداری توام است .این امر هم دالیل مالی و
هم دالیل فنی دارد که عبارتند از:
 .1مخارج آماده سازی یک معدن زیاد است بدون اینکه بازگشت سرمایه را انجام دهد.
 .2آماده سازی کامل یک معدن اگر نه غیر ممکن که غیر عملی است .همان طور که عملیات اکشافی در طول
عمر یک معدن ادامه دارد آماده سازی نیز در طول عملیات بهره رداری انجام می شود.
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تعجیل در بهره برداری معدن می تواند سبب اشتباهات
زیادی در سرمایه گذاری و امور فنی و حتی ورشکستگی
معدن شود .این هنر یک مدیر معدن است که بتواند یک
سرعت آماده سازی بهره برداری مناسب را جهت به حداکثر
رساندن سود کل در نظر بگیرد[.]3

مرحله سوم :بهره برداری

شکل ( :)1نمودار ارزش سرمایه گذاری در معدن از سال  1375تا ]10[ 1385

بهره برداری عبارت است از بازاریابی و استحصال ماده
معدنی از زمین و تحویل آن به بازار مصرف و به طور کل
بهره برداری و استخراج از دو دیدگاه ،تکنولوژی و اقتصادی
بررسی می شود[.]1
در این مرحله تالش اصلی برای تولید مواد معدنی است
و وظیفه اصلی در بهره برداری معدن ،انتخاب و اجرای
روش استخراجی است که بیشترین و بهترین انطباق را
با مشخصات منحصر به فرد (طبیعی ،زمین شناختی،
زیست محیطی و غیره) ذخیره معدنی دارد .در انتخاب روش
استخراج همچنین می بایست محدودیت های ایمنی،
فنی و اقتصادی بگونه ای رعایت گردد که کمترین هزینه و
بیشترین سود را به بار آورد.

تکنولوژی:

شکل ( :)2نمودار تولید مواد معدنی از سال  1375تا ]10[ 1385

استفاده از ماشین آالت جدید در اکتشاف ،استخراج و تغلیظ
و تصفیه سبب شده که هزینه های معدن کاری پایین بیاید
و ذخایری که قبال به دالیل مختلف در گذشته قابل بهره
برداری نبودند امروزه قابل بهره برداری گردند .کشور های
صنعتی با استفاده از تکنولوژی نوین و نیرو های متخص
کارآمد از مرحله اکتشاف تا تغلیظ و تصفیه نسبت به کشور
های جهان سوم فراتر رفته اند.
یکیازاینتکنولوژیهابکارگیریسیستمیاستکهبتوانبا
آن پروسه معدنی را کنترل کرده و بدلیل آنکه مدیریت و کنترل
پروژه در هر سازمانی نقش بسزایی در باال بردن بهره وری و
کاراییسیستمدارداستفادهازسیستمیکهبتوانداینکنترل
را بهتر و سازمان یافته تر در اختیار مهندسین و ناظرین پروژه
بگذارد کاری بوده که نظر محققین و متخصصین این فن را
به خود جلب کرده است.

عللتمایلبهپیشرفتتکنولوژیدراکتشاف:

• اگر اکتشافی صورت نگیرد معدنی ایجاد نمی شود.
• هزینه های اکتشافی طی دهه های اخیر به صورت
چشمگیریافزایشیافتهاست.
•سایزکشفیاتکوچکترشده
• رسیک اکتشاف افزایش یافته
• افزایش قیمت مواد معدنی
• افزایش مشکالت زیست محیطی و منابعطبیعی
• اکتشافگران باید کانسارهایی را پیدا کنند که قبال کشف
نشده []11
شکل( :)3نمودار ارزش تولید معادن در حال بهره برداری کشور از سال  1370تا]10[ 1385
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فناوریاطالعات:

اهمیت انتقال سریع اطالعات ،ضرورت ایجاد شبکه های
اطالع رسانی بزرگ را مطرح ساخته که در بر گیرنده دو
تکنولوژی کامپیوتر و اطالعات است ،که ارسال و دریافت کم

هزینه ،کارآمد،کافی و مطمئن اطالعات را امکان
پذیر می سازد.
با ایجاد شبکه های اطالع رسانی در سازمان
های صنعتی از یک طرف مشاغل و فرصت
های عالی شغلی مربوطه ایجاد و از طرف دیگر
با افزایش کارایی و بهره وری مشاغل زاید و غیر
ضروری حذف می شوند.
کامپیوتر دارای نقش مهمی در تمام مراحل به
ویژه در زمینه اکتشاف ،لرزه نگاری های سه
بعدی و فعالیت های استخراج معادن است.
بهبودتکنولوژیارتباطوفناوریاطالعاتمنجر
به بزرگتر شدن بخش معدن در تمام سطوح شده
و نیز به اتوماسیون سازی استخراج کمک می
کند و باعث تسهیل رهبری فرآیند ها و افزایش
دقت می شود.

ایمنی در معادن:

ايجاد و بهبود سامانه اي به منظور ارتقا سطح
كارآيي و ايمني معادن و حداقل سازي هزينه
هاي تحميلي حاصل از شكست در چرخه ي
توليدي استخراجي معادن از اولويتي اساسي
برخورداراست.
بخش عمده اي از توقف ماشين آالت بدليل
بروز حوادث ،خرابي ها و نقص فني آنها مي
باشد .قسمت اعظم نقص فني و خرابيها از
عدم سرويس و نگهداري به موقع كه خود جزو
دستورالعمل هاي ايمني ماشين آالت است
ناشي مي شود.
عالوه بر هزينه هاي حوادث ناشي از كار فردي و
ماشين آالت ،هزينه فرصتهاي از دست رفته نيز
از اهميت ويژه اي برخوردار است كه به مراتب
سنگين تر از هزينه هاي مذكور مي باشد.
براي ارزيابي وضعيت ايمني وبهره وري يك
شركت ،نياز به تعريف شاخص هاي كمي در اين
رابطه مي باشد تا با محاسبه ،مقايسه و تجزيه
وتحليلآنهادرسالهايمختلفبتواندرجهت
بهبودوضعيتتصميماتمقتضياتخاذنمود.
[]12
بنابراین از مهمترین ترین عوامل موفقیت در
هر عملیات معدنکاری ،مسئله ایمنی است چرا
که پس از هر حادثه ای که در معادن رخ میدهد با
محاسبه میزان زمان تلف شده به میزان صدمات
به کاهش بهره وری میرسیم.

رضایتشغلی:

رضایتمندی افراد از مشاغل خود ،نسبتی
مستقیم با بهره وری دارد ،برای تبیین این رابطه
جا دارد به نقش عظیم و ارزشمند نیروی انسانی
در بهره وری اشاره شود[.]13

شکل( :)4نمودار ارزش افزوده معادن در حال بهره برداری کشور از سال  1370تا( 1385به جز ]10[ )1382

شکل( :)5نمودار بهره وری تولید معادن کشور از سال  1375تا ]10[ 1385

جدول (:)3سطح بهره وري كل عوامل به قيمت ثابت سال  1376در بخش معدن طي سالهاي -1382
( 1375نسبت) []15

جدول ( :)4شاخص بهر هوري كل عوامل به قيمت ثابت سال  1376در
بخش معدن طي سالهاي( 1375-1382درصد) []15
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شکل( :)6نمودار شاخص بهره وری کل عوامل بخش معدن به قیمت ثابت سال  1376طی
سال های ]15[ 1372-1385
از ویژگی های معدن کاری آن است که معدن کارمانند دیگر صنایع در انتخاب محل کار خود نقشی
ندارد و محل کار او را طبیعت تعیین میکند .معادن در مناطق دور افتاده از شهر ها و مراکز خدماتی و
بدون امکانات زیر بنایی و ارتباطی و بعضا در شرایط جوی متغیر و غیر عادی واقع شده اند از نظر
نوعوشرایطکار،عملیاتاستخراجیرویاروییباسنگبودهلذاباسختیودشواریخاصیهمراه
است [.]1بنابراین ،روکرد منظم و مستمر انطباق غرد مناسب با شغل مناسب در زمان مناسب که
در برگیرنده هر دو مفهوم رضایت شغلی و بهره وری می باشد بهترین گزینه و راهکار به شمار می
رود [.]13

آب و هوا:

شرایط آب و هوایی تاثیر بسزایی بر مدت زمان بهره برداری در سال ،میزان تولید در روز و راندمان
تغلیظ و تصفیه دارد پایین آمدن مقدار تولید در سال به دلیل نزوالت جوی زیاد به خصوص برف و
طوفان ،شن و ماسه باعث باال رفتن هزینه شده و در موارد خاصی بهره برداری از این ذخایر مقرون
به صرفه نخواهد بود .در مقابل عدم بارش باران می تواند به ایجاد مشکل در عملیات استخراج
منجرشود.

زیر ساخت ها:

حمل ونقل:یکی از مهمترین مسائل در استراتژی تولید در معادن وضعیت کنترل ماشین آالت
و سیستم حمل ونقل و بارگیرگیری می باشد که از لحاظ هزینه بخش پر هزینه فعالیت های
معدنکاری می باشد .بنابراین سازماندهی این عرصه می تواند در تولید یک معدن نقش حیاتی را
ایفا نماید .از دیر باز کاربرد متنوع علوم برای استخراج مواد معدنی از دل انباشتها خاک کاری جالب
و سودآور بوده است و بکارگیری تکنولوژی های مدرن روز باعث بهره وری باال و ایمنی مناسب برای
کار در معدن می باشد.
معادن ،معموال در مناطقی خارج از شهر یا مراکز صنعتی قرار دارند .این مواد باید استخراج شده و
بعد از تغلیظ در همان منطقه تصفیه و به بازار عرضه گردد .فاصله معدن از پاالیشگاه و بازار فروش،
تاثیر مستقیم در قیمت تمام شده ماده معدنی دارد .هر گاه منطقه معدنی در فاصله زیادی از جاده
اصلی قرار گیرد ابتدا جهت برقراری ارتباط بین معدن و جاده های نزدیک منطقه باید جاده سازی
شود .این کار هزینه زیادی به خود جلب می کند .دیگر این که هر اندازه فاصله منطقه از پاالیشگاه و
بازار فروش دورتر باشد هزینه حمل و نقل باالتر خواهد رفت و گاهی این امر موجب می شود تا ماده
معدنی ارزش اقتصادی خود را از دست بدهد.

نتیجهگیری:

بهره وری جامع مفهومی چند بعدی از پارامتر های اقتصادی و اجتماعی است .ازدیاد بهره وری و
ایجاد رشد در اقتصاد کشور ها به سطح بهره وری کل بستگی دارد و تو سعه و ارتقای بهره وری
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جزئی که با معیارهای فیزیکی اندازه گیری شده اند (مثل بهره
وری نیروی انسانی) الزاما باعث رشد اقتصادی نمی شود.
بهره وی ملی ،از مجموع بهره وری افراد ،شرکت ها و صنایع
موجود در یک کشور حاصل می شود .این نکته بیانگر این
واقعیت است که قدرت رقابت و انعطاف پذیری هر کشور در گرو
بهبود بهره وری آن کشور است .همچنین عوامل دیگر از قبیل
مسائل سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در میزان بهره وری یک
سازمان و یا یک صنعت نقش مهمی را ایفا می کند ،از جمله این
عوامل می توان به دولت و زیر ساخت های آن اشاره کرد.
همان طور که آورده شد متاسفانه مطالعات و اطالعات آماری
و بهره وری معادن ایران مر بوط به سال های گذشته است و
اطالعت جامع و به روزی در دسترس نیست اما با بررسی همین
اطالعات در می یابیم با وجود سیرصعودی ارزش سرمایه
گذاری در معادن ،مقدار تولید ماده معدنی ،افزایش ارزش افزوده
و ارزش تولید معادن در حال بهره برداری کشور؛ روند بهره وری
تولید معادن کشور با ونوسانات بسیاری روبرواست و به شدت
روند نزولی دارد.این مطلب سبب می شود که معدن کاری این
قطب صنعتی مهم به یک واحد زیان آور تبدیل شود .تنها راه
نجات از این وضعیت بهبود بهره وری از طریق بررسی مشکالت
این بخش و یافتن مناسب ترین راه حل است.
منابع:
 .1رحیمی ،حسن -ابراهیم زاده ،علی -ملکی ،بیژن ،چاپ سوم
 ،1383معدن از اکتشاف تا بهره برداری
 .2اورعی ،کاظم ،چاپ دوم  ،1384روش های استخراج زیر
زمینی(زغالسنگ)
 .3اورعی ،کاظم ،1383 ،روش های استخراج زیر زمینی (معادن
فلزی)
4. www.wikipeia.com
 .5مفاهیم مبهم بهره وری و عملکرد
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTIVITY
AND PERFORMANCE MANAGEMENT JAN, 2005
 .6سایت سازمان بهره وری اروپا
 .7سایت سازمان بهره وری آسیا
 .8سایت سازمان بهره وری انرژی ایران
.9دکترقاسمانصاری،نابسامانیفضایکسبوکاربهره وری،
ماهنامه علمی آموزشی تدبیر ،شماره ،148شهریور83
 .10سایت وزارتخانه صنایع و معادن
11. www.ngdir.ir
12. www.cilvicia.com
 .13دهقانپور ،غالمرضا ،1388،مقاله رضایت شغلی
و بهره وری
 .14اورعی ،کاظم -طریقی کورش ،بهره وری در معادن ذغال
سنگایران،دانشکدهمهندسیمعدن،دانشگاهتربیتمدرس
 .15سالنامه بهره وری ایران
 .16راهنمای اندازه گیری بهره وری در واحدهای تولیدی،
مجله اقتصاد و دارایی ،سال هشتم ،شماره .267صفحه27

مطهره وفادار ،دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 .1مقدمه

سرمایه گذاری در بخش معدن به دلیل محدودیت منابع مالی و طوالنی بودن
بازگشت سرمایه ریسک باالیی دارد ،بنابراین جهت اکتشاف بهینه باید
عملیات اکتشافی به طور سیستماتیک صورت پذیرد و داده های حاصل از
آن به وسیله روش های نوین تعبیر و تفسیر شود.
ژئوفیزیک اکتشافی یکی از روش هایی است که با استفاده از خواص زمین،
ذخایر و منابع پنهان شده در آن و اندازه گیری یکی از این خواص به شناسایی
آن ها می انجامد.
انتخاب نوع روش يا روش هاي ژئوفيزيكي در عمل به منظور موقعيت يابي
يك ذخيره معدني معين وابسته به طبيعت (خواص فيزيكي) ماده معدني
مربوطه و نشان دهنده مستقيم حضور ماده معدني مورد مطالعه مي باشد
یکی از روش های ژئوفیزیکی روش ژئوالکتریک می باشد که در آن خواص
الکتریکی زمین مورد توجه قرار گرفته است .اين روش ها كه از متنوع ترين
روش هاي ژئوفيزيك اكتشافي محسوب مي شوند ،اطالعات بسيار مفيدي
در مورد توزيع جانبي يا عمقي خواص الكتريكي مواد زيرسطح زمين فراهم
مينمايند،كهايناطالعاتبطورمستقيمياغيرمستقيمميتواندبهمنظور
اكتشاف مواد معدني و يا اهداف ديگر مورد استفاده قرار گيرد.
از آغاز دهه  1960با استفاده گسترده از رايانه در پردازش و تفسير داده
هاي ژئوفيزيكي ،تحول عظيمي در اين شاخه از دانش ايجاد شد و امروزه
استفاده از دانش رایانه ایی جز غیر قابل تفکیک این شاخه از علم است.
در این مقاله پس از مختصری در مورد روش های ژئوالکتریکی در اکتشافات
معدنی ،به معرفی و مقایسه بین دو نرم افزار ژئوالکتریکی پرداخته خواهد
شد.

پتانسیل خودزا می باشند.
 ثابت دی الکتریک که اطالعاتی درباره ظرفیت سنگ ها در ذخیره کردنالکتریسیته هنگام عبور جریان ،فراهم می نماید.
 مقاومت ویژه که عکس قابلیت هدایت الکتریکی می باشد.مقاومت ویژه در روش های ژئوالکتریک نسبت به دو پارامتر دیگر از اهمیت
ویژه ای برخوردار است]1[.

 -1-2مقاومت ويژه سنگ ها

مقاومت ويژه كه برابر با عكس رسانندگي الكتريكي است عبارت است از
مقاومت الكتريكي قطعه ای از يك جسم به ابعادواحد.
()1-2
 =R1مقاومت جسم رسانا با واحد اهم
 = Lطول جسم رسانا
 = Sسطح مقطع جسم رسانا
 = Rمقاومت ويژه جسم رسانا با واحد اهم متر
دامنه تغييرات مقاومت ويژه سنگ ها و كاني ها بسيار وسيع ميبـاشد .براي
مثال مقاومت ويژه گـرافيت  -6اهم متر و مقاومت ويژه كوارتزيت خشك
حدود  12اهم متر ميباشد .هيچ نوع خواص فيزيكي ديگر را در سنگ ها
نميتوان يافت كه دامنه تغييراتش تا به اين اندازه باشد( .شكل)1-2

 .2خواص الکتریکی سنگ ها

اکتشافات الکتریکی به طور کلی از سه خاصیت بنیادی و مهم سنگ ها بهره
می گیرد ،که عبارتند از:
 فعالیت الکتروشیمیایی که در رابطه با الکترولیت های محلول در سفرههای آبدار می باشد .این فعالیت ها اساس روش های پالریزاسیون القایی و

شكل( :)1-2مقاومت ويژه الكتريكي برخي از
سنگ ها []2
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سنگ ها و كاني هايي كه داراي مقاومت ويژ ه هايي بين  10-6الي  10-1اهم
متر باشند هادي خوب ،بين  10 1الي  10 6اهم متر هاديهاي متوسط و
بين  10 7الي 10 15را هاديهاي بد ميگويند.
در بيشتر سنگ ها هدايت جريان الكتريسته به صورت الكتروليتي توسط
محلول هاي موجود در خلل و خرج سنگ ها و بين دانهها صورت ميگيرد.
بنابراين مقاومت ويژه سنگ ها عمدت َا توسط تخلخل ،نفوذپذيري ،آب
موجود در سنگ ها و ميزان شوري و تركيب امالح آن ها كنترل ميشود.
بيشتر كاني هاي فلزي ،جريان الكتريسته را به صورت الكتروني هدايت
ميكنند .كاني هاي رسي جريان الكتريسته را هم به صورت الكتروليتي و
هم به صورت الكتروني هدايت ميكنند .در اعماق زياد در اثر افزايش فشار
ليتواستاتيك تمامي خلل و خرج سنگ ها بسته شده و هدايت الكتريكي
بيشتر توسط دانهها و ماتريكس سنگ صورت ميگيرد]1[.

گيرنده پتانسيل مانند  N,Mداشته باشيم ،اختالف پتانسيل در اين دو
الكترود به دست ميآيد.
()1-3
از طرف دیگر در برداشت های ژئوالکتریک هر فرستنده به عنوان یک قطب
الکتریکی عمل می کند .هر چه از این الکترود ها فاصله بگیریم پتانسیل
ناشی از الکترود کمتر می شود .بنابراین پتانسیل در هر الکترود از رابطه زیر
محاسبه می شود.

 .3روش های اکتشافات ژئوالکتریک

روش های الکتریکی یکی از متنوع ترین روش های اکتشافی است که در
اکتشاف مواد معدنی به خصوص کانی های فلز دار و هادی نقش بسیار
موثر دارد.
اساس این روش ها بر پایه جریان های الکتریکی است که به دو صورت تامین
می شود
منابعالکتریکیطبیعی.
منابعالکتریکیمصنوعی.
این روش ها عالوه بر اکتشاف منابع فلزی در اکتشافات آب (پيجويي ،تعيين
مرز آب شور و شيرين و …) ،كارهاي مهندسي (تعيين عمق سنگ بستر) و
نيز ژئوترمال كاربرد دارند.

 . 1.3روش مقاومت ويژه

()2-3
که در آن:
 : Rفاصله نقطه مورد نظر تا الکترود
 :مقاومت ویژه سنگ
 :Iجریان الکتریکی
بنابراین برای اختالف پتانسیل داریم:
()3-3
			

مقاومت ویژه الکتریکی زمین معمولًا با استفاده از جریان مستقیم اندازه
گیری می شود .برای مطالعه مقاومت ویژه سنگ ها و خاک ها با استفاده
از جریان الکتریکی مستقیم ،میدان الکتریکی مصنوعی در زمین ایجاد می
				
شود و اختالف پتانسیل در دو نقطه دلخواه اندازه گیری می شود .در این ()4-3
روش بر اساس اختالف مقاومت ویژه الکتریکی (عکس هدایت الکتریکی) 			
كه همان مقاومت ويژه الكتريكي است.
مواد مختلف می توان آن ها را از هم تفکیک و شناسایی نمود]1[.
 Kضریب آرایه ،فاکتوری است که به چگونگی قرارگیری الکترودها نسبت به
هم بستگی دارد به همین دلیل آن را ضریب آرایه نامیده اند .بنابراین با توجه
 .2.3اصول روش مقاومت ویژه الکتریکی
در این روش برای ارسال جریان به داخل زمین از دو الکترود که به نام الکترود به آرایه مورد استفاده محاسبه می شود.
های جریان خوانده می شوند ،استفاده می شود .برای این منظور جریان در صورتي كه زمين همگن فرض شود ،مقاومتي كه از رابطه به دست ميآيد،
 Iبین این دو الکترود برقرار می شود و اختالف پتانسیل را بین دو الکترود مقاومت حقيقي خواهد بود ،ولي در اكثر موارد زمين ناهمگن بوده در نتيجه
مقاومتي كه به دست خواهد آمد ،مقاومت ظاهري خواهد بود و آن را با
گیرنده و یا پتانسیل اندازه گیری می نمایند.
 aنشان ميدهند كه به عوامل مختلفي مانند ضخامت ،شيب و درجه
این جریان در داخل زمین به صورت خطوط جریان نفوذ می کند .عمود بر اين
خطوط ،سطوحي قرار دارند كه به نام سطوح هم پتانسيل ناميده ميشود .ناهمگنی و ناهمسانگردي و همچنين به آرايه الكترودها بستگي دارد]4[.
در صورتي كه زمين همگن باشد ،اين سطوح شكل نيمكره را دارد]4[.
در صورتي كه الكترودي (گيرنده) بين دو الكترود جريان قرار داشته باشد 3.3 ،انواع آرایه های الکترودی
ميتوان اختالف پتانسيل را در اين الكترود به دست آورد كه از جم ع جبري چگونگی قرار گیری الکترود های فرستنده و گیرنده در اندازه گیری های
دو پتانسيل ناشي از دو قطب الكتريكي حاصل می شود .حال اگر دو الكترود مقاومت ویژه موثر است بنابراین آرایه های مختلفی را برای این روش می
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اگر

را ضريب آرايه بناميم:

توان مورد استفاده قرار داد.
آرایه های الکترودی نحوه قرارگیری الکترودها است که برای ایجاد و
اندازه گیری میدان الکتریکی به کار می روند .معمولًا نقطه برداشت که مقدار
مقاومت ویژه ظاهری محاسبه شده در الکترودهای پتانسیل به آن نسبت
داده می شود ،نقطه ای است که در وسط آرایه قرار گرفته است]4[.

 1.3.3آرایه شلومبرژه

الکترودهای گیرنده  Mو  Nو الکترود های فرستنده  Aو  Bبر روی یک خط
قرار دارند ،الکترودهای گیرنده بین دو الکترود فرستنده قرار می گیرند .و
نسبت به نقطه ( Oوسط آرایه) قرینه اند(.شکل )1-4

شکل ( :)1-3آرایه شلومبرژه
در این آرایه  5MN ≥ABمی باشد و مناسب ترین آرایه برای گمانه زنی
الکتریکیاست]4[.
مقاومت ويژه از رابطه زير به دست ميآيد.

()5-3
					

 .4برداشت های صحرایی در روش مقاومت ویژه

اندازهگيري مقاومت ويژه اليههاي زيرين زمين ،به  2صورت در منطقه
برداشت انجام ميپذيرد .اين  2روش به نام هاي گمانهزني و پروفيلزني
مشهوراند.
 .1.4پروفیل زنی الکتریکی ()H.P.
جایی که تغییرات مقاومت ویژه سنگ ها در جهت افقی پیش بینی می
شوند یعنی سنگ ها با شیب مالیم در کنار هم قرار گرفته اند ،روش پروفیل
زنی مقاومت ویژه ( )H.Pکاربرد دارد .به عبارت دیگر در این روش به بررسی
تغییرات جانبی مقاومت ویژه در یک عمق مشخص می پردازیم .در پروفیل
زنی همواره شکل آرایه ثابت است( .ضریب آرایه ثابت است) و کل آرایه در
جهت خط مشخصی (پروفیل) با فاصله معین به سمت جلو حرکت می

شکل ( :)1-4پروفیل زنیالکتریکی با آرایه شلومبرژه

کند .در صورتی که زمین همگن باشد عمق مورد مطالعه ثابت است .عمق
مورد مطالعه در زمین همگن برابر  AB/2و در زمین غیر همگن بین  AB/2تا
 AB/5است(.شکل]4[)1-4
در روش پروفیل زنی الکتریکی از آرایه های شلومبرژه ،ونر ،دو قطبی -دو
قطبی ،سه الکترودی ،لی ،مستطیلی و  CRPو  ...استفاده می شود .مقادیر
 aبه دست آمده را نسبت به فاصله به صورت پروفیل رسم کرده (برای
هر عمق ثابت) ،و یا مقادیر مقاومت ویژه ظاهری حاصل از چند پروفیل را
کنتور بندی کرده و به صورت نقشه هم مقاومت ارائه می دهند.
 . 2-4گمانه زنی الکتریکی ()V.E.S
اگر ماکزیمم تغییرات مقاومت ویژه در جهت قائم رخ دهد یعنی در جایی که
الیه ها تقریبًا افقی هستند ،روش گمانه زنی الکتریکی ( )V.E.Sبه کار می
رود .در این روش تغییرات عمقی مقاومت ویژه الیه های زیر سطحی بررسی
می شوند .به همین منظور میزان عمق مورد بررسی را با افزایش فاصله بین
الکترودهای جریان زیاد می کنیم .اگر زمین همگن فرض شود عمق مورد
مطالعه برابر AB/2خواهد بود( .شکل )2-4
برخالف پروفیل زنی الکتریکی مقدار ضریب هندسی  Kدر هر مرحله
تغییر می کند .برای هر فاصله الکترودی ،مقاومت ویژه ظاهری با داشتن
و جریان  ،Iاز طریق رابطه ( )4-3برای هر نقطه برداشت
ولتاژ MN
محاسبه می شود .در گمانه زنی الکتریکی از آرایه های ونر ،شلومبرژه و دو
قطبی – دو قطبی استفاده می شود.
نتایج به دست آمده به صورت نمودار هایی در کاغذ لگاریتمی رسم می شود.
با تفسیر این نمودار ها با استفاده از منحنی های کلیدی تئوری می توان
مقادیر مقاومت ویژه حقیقی الیه ها را به دست آورد(.شکل )3-4
برای تهیه نقشه های هم مقاومت ویژه ظاهری ،مقادیر  aمربوط به
 AB/2مشخص (عمق مشخص) را برای پروفیل ها کنتور بندی می کنیم.
همچنین بار رسم مقادیر مقاومت ویژه ظاهری بر حسب عمق نفوذ جریان
شبه مقطع مقاومت ویژه ظاهری برای هر پروفیل به دست می آید .اگر
مقاومت ویژه حقیقی که پس از تفسیر منحنی های صحرایی به دست می
آیند را بر حسب عمق رسم کنیم ،مقاطع ژئوالکتریک برای هر خط برداشت
حاصل می شود]4[.

 .5نرم افزار های ژئوفیزیکی

از آغاز دهه  1960با استفاده گسترده از رايانه در پردازش و تفسير داده هاي
ژئوفيزيكي ،تحول عظيمي در اين شاخه از دانش ايجاد شد.
در ژئوفیزیک و علوم زمین برداشت ها به صورت سیستماتیک وکنترل شده
انجام می شود که نتایج این برداشت ها به صورت مقادیر عددی برای
تفسیر ارائه می شود به همین دلیل روش هایی برای تعبیر این داده های
خام وجود دارد.نرم افزار های ژئوفیزیکی بر همین اساس طراحی شده اند
به این طریق که از روی داده های به دست آمده استنباطی فیزیکی از زمین
ارائه می گردد
بدین منظور نرم افزارهای متعددی جهت پردازش و تفسیر داده های
ژئوفیزیکی وجود دارند.که از این میان نرم افزارهایی مانند WinSev6.1.,
 X2IPI,IX1D, Res2DINVو  IPI2winو  ...در ژئوالکتریک کاربرد دارند.
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شکل ( :)2-4گمانه زنی الکتریکی با آرایه شلومبرژه

شکل( :)3-4نمونه ای از نمودارها ی گمانه زنی الکتریکی
 1.5نرم افزار Res2DINV
 Res2dinvيک برنامه کامپيوتري است که بطور اتوماتيک مدل دو بعدي مقاومت ویژه
را براي اليه هاي زير سطحي براي داده هاي بدست آمده از برداشت هاي الکتريکي
،ترسيم مي کند .اين برنامه تحت ويندوز و در محيط گرافيکي اجرا مي شود .شکل (-5
 )1يک مثال را براي آرايه الکترودها و تناوب اندازه گيري ها که قابل استفاده براي يک
برداشت الکتريکي دو بعدي است را نشان مي دهد .اين برنامه براي مدل سازي معکوس

مجموعه بزرگي از داده ها ( 200تا  21000نقطه برداشت)
که توسط يک سيستم با تعداد زيادي الکترود (حدود  25تا
 1600الکترود) به دست آمده است .اين برنامه براي آرايه
هاي ونر ،قطبي-قطبي ،دوقطبي-دوقطبي ،قطبي-دوقطبي
و شلومبرژه قابل استفاده است همچنين قابليت تعريف آرايه
هاي جديد براي اين برنامه وجود دارد .و نیز می توان به طور
همزمان اطالعات مربوط به توپوگرافی و براشت های  IPرا نیز
در صورت وجود برای رسم شبه نیمرخ ها به اطالعات ورودی
به نرم افزار افزود.
اين برنامه همچنين برداشت هاي آب هاي زير زميني و گمانه
هاي اکتشافي را نيز حمايت مي کند و مورد استفاده دارد]5[.
 .1.1.5تفسیر داده ها به کمک نرم افزار
برای این منظور ابتدا باید فایل داده ها را بر اساس قالب خاص
نرم افزار و با فرمت  .datتهیه کرد بنابراین می توان از هر برنامه
ای که تحت ویندوز اجرا می شود مثل  wordpadاستفاده
کرد.
فایل داده ها دارای ترکیبی به صورت زیر می باشد
سطر اول :نام پروفیل
سطر دوم :کوچکترین فاصله الکترود ها
سطر سوم :شماره آرایه
در این نرم افزار برای شناسایی هر آرایه شماره ای به آن ها
اطالق شده است مثلًا این شماره برای آرایه شلومبرژه  7می
باشد.
سطر چهارم :تعداد نقاط برداشت شده
سطر پنجم 0:یا 1
با به کار بردن عدد  1شبه نیمرخ از وسط داده ها رسم می شود و

شکل( :)1-5نمایی از برداشت ها ی متوالی الکتریکی[]5
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با به کاربردن عدد  0شبه نیمرخ از اولین الکترود رسم می شود.
سطر ششم 0 :یا 1
اگر برداشت ها بدون  IPانجام شده  0را به کار می بریم ولی اگر  IPهم داشته
باشیم باید از  1استفاده کنیم.
سطر هفتم :داده های برداشت شده
به این ترتیب که ابتدا  Xنقطه برداشت سپس فاصله الکترود های پتانسیل
و مقاومت ظاهری نوشته می شود و این سه پارامتر در یک سطر قرار داشته
و به وسیله یک فاصله و یا کاما از یکدیگر جدا می شوند ،به همین ترتیب تا
آخرین نقطه برداشت ادامه می یابد.
بعد از اتمام نقاط برداشت چند صفر به معنای پایان یافتن اطالعات وارد می
شود.
فایل تهیه شده درست باید طبق قالب پذیرفته شده برای نرم افزار باشد حتی
اگر کوچکترین اشکال را داشته باشد نرم افزارقادر به اجرا کردن آن نمی باشد.
پس از این که نرم افزا فایل را اجرا کرد شبه نیمرخ ها را به طور اتوماتیک پس
از طی زمان کوتاهی رسم می کند.
این نرم افزار قابلیت تصحیح کردن اطالعات وارد شده را در سطح وسیعی
دارد .هم چنین امکان خروجی گرفتن ازداده ها برای برنامه های Res3dinv
و  Surfureو با فرمت های  stgو بسیاری دیگر وجود دارد]5[.
 .2.5نرم افزار IPI2win
این نرم افزار مدل یک بعدی سونداژ ها را به طور اتوماتیک رسم می کند و
مدل دو بعدی الیه های زیر سطحی زمین را به صورت نیمه اتوماتیک رسم
می کند.این برنامه تحت ویندوز قابل اجرا می باشد.
در این نرم افزار فرض بر این است که کاربر تجربه الزم جهت تفسیر داده
های ژئوالکتریکی را دارد و مناسب ترین منحنی تئوریک گمانه زنی مطابق
با مسایل زمین شناسی منطقه انتخاب می کندکه این ویژگی نرم افزا ر �IPI

 2winرا از سایر نرم افزارهای موجود دراین زمینه متمایز می سازد]6[.
این نرم افزار قابلیت پردازش داده های به دست آمده با آرایه های ونر،
شلومبرژه ،نیمه شلومبرژه و دوقطبی دوقطبی را دارد.
نرم افزار  IPI2winمنحنی های مربوط به هر سونداژ را رسم می کند و کاربر
اجازه دارد که به این منحنی ها را تفسیر کند و یا به صورت اتوماتیک به
وسیله نرم افزار این کار را انجام دهد.
با تلفیق اطالعات به دست آمده از تفسیر منحنی های سونداژهای
الکتریکی نرم افزار مقاطع عرضی و شبه نیمرخ مقاومت ویژه را رسم می کند.
 .1.2.5تفسیر داده ها به کمک نرم افزار IPI2win
داده های برداشت شده برای هر سونداژ در نرم افزار وارد می شود این داده ها
شامل نصف طول خط جریان ،فاصله دو الکترود گیرنده و اختالف پتانسیل
و مقدار جریان می باشد که برای هر برداشت ثبت شده است .سپس نرم افزار
منحنی مربوط به سونداژ را رسم می کند و تعداد الیه ها و ضخامت الیه ها
را تعیین می کند کاربر در صورت لزوم می تواند بر اساس تشخیص خود عمل
کرده و تعداد الیه ها و اندازه های مقاومت را تغییر دهد و به این طریق بهترین
تعداد الیه ها را برای سونداژ در نظر بگیرد.
سپس نرم افزار با تلفیق اطالعات الیه های به دست آمده از هر سونداژ مقطع
عرضی و شبه نیمرخ مربوط به پروفیل را رسم می کند.
در این نرم افزار امکان اضافه کردن اطالعات توپوگرافی هم برای شبه نیمرخ
و مقطع وجود دارد .همچنین امکان خروجی گرفتن از نتایج برای نرم افزار
های  Res3dinvو  Surferهم وجود دارد.
به منظور مقایسه بین این دو نرم افزار پروفیل 1مطالعات ژئوالکتریک زون3
مارن های جاورتن به وسیله این دو نرم افزار مطالعه گردید .

 .6موقعیت محدوده مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه در استان خراسان رضوي در فاصله  130كيلومتري

شکل ( :)1-8مدل اولیه مورد استفاده در نرم افزار Res2dinv
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شکل ( :)2-7شبه نیمرخ رسم شده توسط نرم افزار  Res2Dinvدر راستای پروفیل 1

شکل( :)1-8شبه نیمرخ رسم شده توسط نرم افزار  IPI2winدر راستای پروفیل 1
شمال باختري شهر سبزوار و  25كيلومتري شمال باختري بخش جغتاي
و در فاصله حدود  3كيلومتري روستاي اهلل آباد قرار گرفته است.
مختصات جغرافيايي منطقه طرح تقريب ٌا محدود به  36درجه و 44دقيقه
عرض شمالي و  56درجه و  51دقيقه طول شرقی است.
این پروفیل در راستای غربی -شرقی ،شمالی ترین پروفیل برداشت شده
در محدوده زون  3مارنهای جاورتن است .بر روی این پروفیل  9گمانه
الکتریکی با فاصله تقریبی 50متر برداشت شده است.
 .7مدل سازی داده های برداشت شده در نرم افزار Res2dinv
نتایج خام به دست آمده از برداشت های صحرایی هیچ گونه اطالعاتی
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درباره عمق حقیقی و یا مقاومت حقیقی الیه ها را در اختیار ما قرار نمی دهد
بنابراین مدل سازی داده های به دست آمده امری اجتناب ناپذیر است.
استنباط خواص فیزیکی زمین از روی داده ای به دست آمده یک روند
معکوس است که یه آن تئوری معکوس گفته می شود.این نوع مدل سازی
اساس نرم افزار های  Res2dinvو Res3dinvرا تشکیل می دهد.
مطابق شکل( )1-7نرم افزار از تعدادی بلوک های مستطیلی شکل برای
مدل سازی استفاده می کند آرایش بلوک ها به چگونگی توزیع داده ها در
شبه نیمرخ بستگی ندارد.توزیع و سایز بلوک های مورد استفاده به طور
اتوماتیک توسط نرم افزار با استفاده از توزیع داده ها به عنوان یک راهنمای

ناهنجار تعیین می شود.
عمق آخرین ردیف از بلوک ها تقریبًا مساوی عمق معادل داده های مورد بررسی است که برابر بیشترین فاصله الکترودها است]5[.
بر اساس داده های ورودی این نرم افزار دو شبه نیمرخ مقاومت ظاهری اندازه گیری شده و محاسبه شده را رسم می کند که در شکل (-7
 )2این دو شبه نیمرخ در باالی تصویر مشاهده می شود .در ابتدا این دو شبه نیمرخ رسم می شود ،سپس نرم افزار مقطع مقاومت ویژه را
به روش مدل سازی معکوس رسم می کند که سومین مقطع رسم شده در شکل ( )2-7است.
 .9مدل سازی داده های برداشت شده در نرم افزار IPI2win
بر اساس تفسیرهای انجام شده بر روی گمانه های الکتریکی نرم افزار شبه نیمرخ مقاومت ویژه و مقطع عرضی الیه های زمین را رسم
می کند.شکل ()9-8

 .10مقایسه نتایج

مقادیر مقاومت ویژه اندازه گیری شده در هر دو شبه نیمرخ که توسط دو نزم افزار رسم شده است به یکدیگر نزدیک است و با کمی دقت
مشاهده می کنیم که شکل کلی شبه نیمرخ های به دست آمده در هر دو نرم افزار به هم شبیه است.
در شکل ( )1-7که توسط نرم افزار  Res2Dinvرسم شده در بین گمانه های  6و  7تغییر مقاومت الیه ها را شاهد هستیم که می تواند
نتیجه یک گسل باشد این نتیجه از شکل( )1-8نیز به راحتی قابل تشخیص است.
در شبه نیمرخ تهیه شده به وسیله نرم افزار  IPI2winدر بین گمانه های  8و  9نیز گسلی قابل مشاهده است که این نتیجه در شبه نیمرخ
رسم شده در نرم افزار  Res2Dinvهم قابل تشخیص است.
در نرم افزار IPI2winتفکیک الیه ها با دقت بیشتری صورت پذیرفته است و الیه های بیشتری نسبت به نرم افزار Res2Dinvتشخیص
داده شده است که با توجه به هدف از مطالعات امکان اینکه نیاز به تفکیک بیشتر الیه ها باشد وجود دارد در صورتی که نرم افزا ر �Res2D
 invالیه های با مقاومت های نزدیک به هم را به عنوان یک الیه واحد در نظر گرفته است.
یکی ازامتیازات مهم نرم افزار  IPI2winاین است که کاربر بر اساس تشخیص و تجربه خود می تواند در روند تفسیر دخالت داشته باشد
و با توجه به اینکه چگونگی توزیع خواص الکتریکی مناطق مختلف بر اساس ساختار زمین شناسی و موقعیت الیه و ...با یکدیگر متفاوت
است کاربر می تواند در محیط این نرم افزار بر اساس محدوده مورد مطالعاتی خود تغییرات الزم را انجام دهد.اما در نرم افزار Res2dinv
کاربر به دلیل اتوماتیک بودن تفسیر این قابلیت وجود ندارد.
نرم افزار  Res2dinvحجم باالیی از اطالعات را دریافت و در مدت زمان بسیار کوتاهی تفسیر را انجام می دهد .این در حالی است که چنین
اطالعاتی با روش دستی بسیار وقتگیر خواهد بود .از این رو بسیار حائز اهمیت خواهد بود هم چنین در مقایسه با نرم افزار  IPI2winسریع
تر عمل می کند که نتیجه اتوماتیک بودن عملیات نرم افزار می باشد.

 .11نتیجه گیری و پیشنهاد

به طور کلی نتایج به دست آمده از هر دو نرم افزار به مدل تهیه شده توسط روش های تفسیر دستی شبیه است ولی برای دستیابی به
نتایج با درصد اطمینان باالتر پیشنهاد می شود چند پروفیل را به عنوان تصحیحات الزم برای نرم افزار به روش های دستی تفسیر نمود
و آن ها را به عنوان الگو برای انجام تفسیرها در نرم افزار به کار برد.

منابع

1 .1کالگري ،علي اصغر؛ 1375اصول اکتشافات ژئوفيزيکي؛ چاپ اول ؛تهران :مولف
 .2گريفتيس.دي.اچ و کينگ.آر.اف؛ 1373؛ژئوفيزيک کاربردي براي زمين شناسان و مهندسان؛ ترجمه حسن حاجب حسينيه؛ چاپ اول؛
تهران انتشارات دانشگاه تهران
 .3تلفورد.دبيلو.ام و جلدارت.ال.پي و شريف آر.اي و کيز.را؛1375؛ ژئوفيزيک کاربردي؛ ترجمه حسن حاجب حسينيه و حسين زمرديان؛
چاپ دوم :تهران؛ انتشارات دانشگاه تهران
 .4رمضی ،حمیدرضا؛ 1386؛یادداشت های درسی ژئوفیزیک 2؛ دانشگاه صنعتی امیر کبیر؛ دانشکده مهندسی معدن ،متالورژی و نفت
 .5راهنمای نرم افزار Res2dinv
 .6راهنمای نرم افزار IPI2win
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حوضه های :Foreland

یک حوضه ی  forelandای فروافتادگی می باشد که
در امتداد و به موازات یک رشته کوه بوجود می آید.دلیل
پیدایش این حوضه ها را  Lithospheric flexureمی
نامند.این پروسه در اثر خم شدن لیتوسفر تحت تاثیر
وزن زیاد پوسته ی قاره ای در نواحی کوهستانی,یعنی
در جاهایی که پوسته ی قاره ای ضخیم می شود رخ
می دهد( .شکل 1چپ)
ضخامت و عمق این حوضه ها تحت کنترل Flexural

FORELAND
B A S I N
ANALYSIS
مینا سید علی  ،دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر
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( rigidityمقاومت خمشی) لیتوسفر زیرین و ویژگی
های (چگالی,جنس مواد )...,رشته کوه باالیی می
باشد.
این حوضه ها توسط رسوباتی که از رشته کوه های
مجاور بوسیله ی رودخانه ها به طرفشان حمل می
شوند ,تغذیه می گردند.
این حوضه ها نسبت به حوضه های ریفتی (Rift
 )basinsبیانگر آخرین حلقه ی تکامل تشکیل یک
حوضه هستند.همچنین بر خالف حوضه های ریفتی
که در آنها حجم ناحیه ی رسوبگذاری تحت کنترل
( Lithospheric extensionگشودگی لیتوسفر)
می باشد.عواملی همچون وزن پوسته ی رورانده شده
و مقاومت خمشی لیتوسفر ()flexural rigidity
حجم ناحیه ی ایجاد شده برای رسوبگذاری را کنترل
میکنند.
انواع حوضه های Forelandای :
این حوضه ها به دو دسته ی اصلی تقسیم می شوند:
 -1حوضه های محیطی (( )Prepheral (proکه
در اثر فرورفتگی یا گسلش حاصل از برخورد دو قاره
بوجود می آیند(.شکل1چپ) به عنوان مثال می توان
به حوضه های Forelandای شمال رشته کوه های
آلپ و حوضه های گنگ در شرق آسیا اشاره نمود.
 -2دسته ی دوم این حوضه ها Retro-arcها
هستند,که در اثر رانده شدن یک قاره بر روی قاره ی
دیگر بوجود می آیند.این نوع حوضه ها معموال در
Passive marginها یعنی در جاهایی که پوسته ی
اقیانوسی بدون ایجاد منطقه ی  Subductionدر
مجاورت پوسته ی قاره ای قرار گرفته است بوجود می
آیند(شکل 1راست) ,به عنوان مثال می توان به رشته
کوه های آند و راکی در آمریکای شمالی اشاره نمود.

شکل 1

شکل 2

نحوه ی تشکیل حوضه ی Forelandای :

این حوضه ها در نواحی بوجود می آیند که تحت تاثیر رژیم فشارشی
تکتونیکی قرار دارند,مکانیزم اصلی تشکیل این حوضه ها خمش پایین
رونده ( )Downward flexingلیتوسفر در اثر وزن رشته کوه مجاور آن می
باشد.
شکل های  3تا  5به صورت تصویری نحوه ی تشکیل و تکامل تدریجی
این حوضه ها را بیان می کند.

ایجاد گسل های معکوس در اثر تنش های فشارشی در پوسته.

حرکتقطعاتایجادشدهدراثرگسلشمعکوسدرپوستهباعثباالراندگی
( )Hanging wallبر روی  Foot wallمی شود که به ساختمان ایجاد
شده اصطالحا طاقدیس تراستی ( )Thrust anticlineگفته می شود.این
پروسه باعث ضخیم شدگی پوسته می شود.
پیدایش رشته کوه ها که با ضخیم شدگی همراه است باعث وارد کردن
نیروی پایین رونده  Downward loadبه لیتوسفر می شودکه باعث
خمش ( )Flexingلیتوسفر می گردد.در نتیجه ی پیدایش این رشته کوه و
این خمش  Foreland basinدر مقابل رشته کوه تشکیل می گردد,عموما
حوضه بیشترین عمق خود را در مجاورت رشته کوه کناری خود داراست و
هرچه به سمت حوضه دور می شویم از عمق و ضخامت حوضه کاسته
می شود تا سرانجام به ناحیه ای که اصطالحا به آن Flexural bulge
(تحدب خمشی) گفته می شود که در آنجا پوسته برآمده می شود (انتهای

.) Foreland basin
اندازه و سایز رشته کوه  Foreland basin,و  Flexural bulgeتوسط
مکانیزم های پیچیده  Geodynamicو  Geologicalکنترل می شوند ,
به عنوان مثال رشته کوه به مرور زمان توسط فرسایش کوچک و کوچکتر
خواهد شد و مواد فرسوده شده که توسط رودخانه ها به داخل حوضه ها
حمل می شوند باعث سنگین تر شدن وزن مواد داخل حوضه و افزایش
عمق آن می گردند.
تکامل تدریجی و شکل گیری حوضه ی  Forelandای در طول تشکیل
رشته کوه مجاور آن یک پروسه ی بسیار پویا و تا حدودی Destructive
می باشد.مطالعات در این حوضه نشان می دهد که فرآیند Thrusting
(گسلش معکوس) در داخل حوضه به مرور در حال افزایش می باشد.الزم به
ذکر است  Thrust propagationیک فرآیند دینامیک و پویا می باشد که
در نتیجه ی آن ساختمان های طاقدیسی تراستی متعددی بر روی یکدیگر
قرار خواهند گرفت که موجب افزایش سایز و بزرگی رشته کوه خواهد شد
 ,به طور مشابهی ساختار حوضه نیز دستخوش تغییر می شود و ساختار
های قدیمی تبدیل به باالآمدگی های جدید و تشکیل حوضه های جدید
می شوند .به این پدیده  Cannibalizedبه معنی تولید حوضه های جدید
از ساختمان های تغییر یافته ی قدیمی می باشد.همچنین به حوضه های
رسوبی که میان این طاقدیس های تراستی بوجود می آیند Piggy-back
 basinاطالق می شود.
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شکل 3

شکل 4

شکل 5

سیستم حوضه های Forelandای:

در سال Giles & Decelles 1996تعریفی با معنا برای این حوضه ها
ارائه کردند.به موجب این تعریف حوضه ی  forelandای به حوضه ای
اطالق می شود که شامل سه مشخصه ی اصلی باشند:
 -1یک محدوده ی کشیده که قابلیت پذیرش رسوبات را بر روی پوسته ی
قاره ای میان یک کمربند کوهزایی و  Cratonمجاور آن دارا باشد.
 -2این حوضه ها شامل  4بخش اصلی رسوبگذاری به نامهای Wedge-,
 top , Foredeep Backbulge , Forebulgeمی باشند که بر اساس
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مکان قرارگیری رسوبات نسبت به رشته کوه اصلی ()Foreland-margin

و انتهای حوضه ( )Flexural bulgeتقسیم بندی می شوند.
 -3طول این حوضه ها تقریبا برابر طول کمربند تراستی ایجاد شده می
باشد و شامل اقیانوس باقیمانده میان دو پوسته قاره ای نمی باشد.
:Foreland basin Depozones
 Wedg topدقیقا بر روی قطعات تراستی قرار دارد و متشکل از رسوباتی
می باشد که در اثر فعالیت تکتونیکی گوه تراستی در آنجا نهشته می شود.
 Foredeepضخیم ترین قسمت رسوبی حوضه می باشد که ضخامت
آن به سمت کمربند تراستی افزایش می یابد.رسوبات این ناحیه توسط

شکل 6

شکل 7
رودخانه ها و سایر جریان های حمل رسوبات به آن آورده می شوند و در
آنجا نهشته می گردند.
 Forebulgeو  Ballebulgeنازکترین و دورترین رسوبات نسبت به
حوضه می باشند و الزاما همیشه در یک حوضه موجود نمی باشند.در
صورت وجود عمدتا به همراه ناپیوستگی های منطقه ای رسوبات آب های
کم عمق یافت می شوند.
عموما نرخ رسوبگذاری در ناحیه ی تراست های فعال باالتر از سایر نواحی
می باشد,محل رسوبات به داخل حوضه ( )Foredeepمعموال در جهت
موازی با امتداد محور حوضه رخ می دهد.
سیستم نفتی مرتبط با حوضه های :Foreland
در حال حاضر درصد بسیار زیادی از ذخایر نفتی جهان را نفت های سنگین
موجود در حاشیه ی حوضه های  Forelandای از قبیل آمریکای شمالی
و جنوبی تشکیل می دهند.
بزرگترین ذخایر نفتی جهان در ایالت آلبرتای کانادا و ونزوئال قرار
دارد(1200بیلیون بشکه) که هر دو مخزن شامل نفت بسیار سنگین می

باشندکه در قسمت یال چنین حوضه هایی قرار دارند.از آنجایی که این
حوضه ها دارای گستردگی بسیار زیادی هستند و هزاران کیلومترطول و
صدها کیلومتر عرض می باشند,مکان بسیار مناسبی را برای رسوبگذاری
و به دام افتادن نفت(تله های ساختمانی یا چینه ای)ایجاد می کنند.
بسیاری از نفتها و مخازن موجود در خاورمیانه در ایران,عراق و کویت در
ارتباط با این حوضه ها می باشند.

منابع :

1- Sherkati,s, 2004. Tectonic style and kinematics of folding in the Iranian zagros (Izeh zone) :with special emphesis on petroleum systems, phD, university de cergy pontoise.
2- www.cuba.ija.csic.es
3- www.nature.com
4- http://en.wikipedia.org/wiki/foreland-basin
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سامان شهراز ،دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر

مقدمه

آتشفشانها امروزه تنها به عنوان يک حادثــــه طبيعی ويرانگر مورد توجه قرارنمي گيرد بلکه يکی ازمؤثرترين عوامل فراهم
کنـنده مطالعه ساختمان درونی سياره مابه شمارميرود .درواقع آتشفشانها راهها و روزنه هائ هستند که ارتـباط ما را با حقايق و
واقعيات غيرقابل دسترس درون زمين برقرار مي سازد.
چون آتشفشانها غالبادرنقاطی بوجودمی آيند کـه از نظرزمين شناسی نقاط ضعيف کره زمين محـســـوب ميشوند لذا الزاما
بستگی زيادی بين آتشفشان و کوهزائی وجود دارد.
بررسی آتشفشانها از چند نظر دارای اهميت است :
 از نظر اقتصادی :استفاده از انرژی حرارتـی آن(ژئو ترمال) پيشگيري ازخطرات احتمالي آن اطالع وآگاهي ازساختمان وتركيب پوسته وتــا اندازه ي مانتل زمينعلت بسياري از فاجعههاي بزرگ تاريخ فورانهاي آتشفشان بودهاند و حتي بخشي از تمدن بشري را نيز تحت تاثير قرار دادهاند .به
طور حتم در ابتدا صرف قدرت فيزيكي آتشفشانها آنها را مورد توجه قرار داده است.
آتشفشان يك كوه قد برافراشته با شخصيتي پنهان و پيچيده است كه در بيشتر طول عمر خود غير فعال و ارام است .اينحالت آرام
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ممكن است تا ميليونها سال ادامه يابد تا زماني كه شخصيت پنهان كوه،
ناگهان در يك فوران شديد اشكار ميشود.

تاریخچه:

در جوامع ابتدايي ،آتشفشانها به عنوان خدايان يا روحهاي شيطاني و با
عقايد خرافي و موهومي شناخته ميشدند ،ترسيمات سنگي به جاي ماند
از اين فرهنگها نشان ميدهند كه چگونه بي گناهان براي فروختن خشم
خداي آتشفشان قرباني ميشدند ،هنوز هم در بعضي از قبايل و فرهنگها
كوههاي آتشفشان با ترسهاي مذهبي و احترام آميز مورد توجه هستند.
اما در جوامع آگاه ،اين پديده طبيعي به خاطر پتانسيل شگفت انگيز و
ويران كننده خود مظهر توجه است ،بخصوص پس از اينكه مشخص شد
فعاليتهاي آتشفشاني و زمين لرزه به هم وابستهاند و اغلب بارخداد يكي
ديگري نيز رخ ميدهد.
يك نتيجه منفرد كه از سيل اطالعات زمين شناختي چكيده ميشود اين
است كه فقط دو فرايند بنيادي زمين شناختي وجود دارد فعاليتهاي
آتشفشان ي  Volcanismو اصابتهاي ايجاد كننده حفر �impact cra
tering
سطح تمام سيارات با اين دو فرآيند شكل گرفتهاند كه گاهي عامل فرسايش
باعث تغييراتي در آنها ميشود .اگر فعاليتهاي آتشفشاني و كوهزايي
نبود ،سطح زمين مدتها قبل به علت فرسايش صاف و هموار شده بود.

تعريفآتشفشان:

قديمی ترين توصيـف درباره آتشفشان مربـوط بـه فوران کوه وزوو در
سال  79ميالدی است کــه به نام توصيـف کننده آن پليــن -نويسنده ئ
التين و برادر زاده پـليــن پيـر -فــوران پلـ ينين ـ نيز گفته می شود.
ستونی ازدود به شکل چتر گسترده شد و سنگهاو بمب های آتشفشانی

افزايش فشار شوند.
ج -فرو نشيني تدريجي گودالهاي زمين شناسي محيطهاي رسوبي
وسيعياستكهدائمًابرضخامتموادرسوبيآنهاافزودهميگردد،افزايش
اليه هاي رسوبي موجب ازدياد وزن ودر نتيجه ايجاد فشار به اليه هاي
زيرين ميشوند(وجود آتشفشان هاي متعدد زير دريائي را بدين طريق مي
توان تعبير كرد.
 )2ضخامت ناچيز پوسته جامد زمين ودرنتيجه عدم توانائي در مقابل
فشارهاي عظيمي كه به آن وارد ميشود.
به طور كلي از آنچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت كه ماگما موجود در
زمين تحت عوامل گوناگون وبا توجه به كم بودن وزن مخصوص آنها نسبت
به سنگهاي متشكله به سمت باال حركت كرده باعث پيدايش آتشفشان مي
شود .
به طور كلي ار آنچه كه گفته شد مي توان نتيجه گرفت كه ماگما موجود

بسيار ازآسمان به زمين باريد .هوا تيـره وتار شد و تکانهای زلزله خانه هارا
ويران کردو پليـن پير -يـک طبيـعی دان رومی -زير خاکسترها هالک شد
آتشفشان ها دستگاهائی هستند که سطح زمين رابا منـاطق درون زمين
يعنی جائـی که بر اثرحـرارت سنگهـای آن به صورت مذاب درآمده اند
مربـوط مي کندوازآن گدازهای آتشفشانی و مواد پيروکالستيک وگازها
وغيره خارج ميشود.
بنابراين آتشفشـان رامي توان به صـورت معبـر طبيعی گدازها تعريـف
کرد.

علل آتشفشانی :

هر عاملی که باعث شود ماگما به سطح زمين راه پيداکند،آتشفشان به وجود
خواهد آورد.
مهمترين اين عوامل عبارتند از:
 )1تحت فشار بودن مواد مذاب
مواد مذاب به داليل زير تحت فشارهای شديد قرار می گيرند
الف -سرد شدن تدريجی پوسته جامد زمين پوسته زمين مرتبًا در حال
سرد شدن است،اين سرد شدن باعث متراکم شدن پوسته و کاهش حجم و
در نتيجه پيدايش چين خودگی ها و تحميل فشار به هسته مذاب می شود.
ب -فشارگازهای موجود در ماگما همان طور که گفته شد مهمترين اين
گازهابخار آب همراه  Co2است.اين گازهادر نتيجه حرارت وفعل وانفعاالت
شيميائي ماگما پيوسته زياد مي شوند و بر فشار آنها افزوده ميشودودر
نتيجه ماگما تحت فشارگازهاي متراكم بخارج رانده مي شوداين عمل
بخصوص در آتشفشان هاي نوع پله مشهود است زيرا گدازه اين آتشفشان
بسيار لزج وداراي ويسكوزيتهء بسيار باال مي باشد و همين امر سبب مي
شود كه گدازهها در دهانه دودكش جمع شده و با بستن راه عبور ماگما باعث

در زمين بصورتهاي گوناگون تحت فشارهاي عظيم قرار دارد.چنانچه اين
اين فشارها از حد نصاب خود تجاوز كند ناچار به نقاط نازك وسست زمين
منتقل مي گردد.با اعمال اين فشار،برحسب شدت فشارهاي وارده،ابتدا
چين خوردگي حاصل مي شود.چنانچه فشار شديد باشد،كيفيت كوهزائي
همراه آتشفشاني خواهد بود و چون اين كيفيات با تحرك همراه است  ،لذا
همزمان با وجود آنها حركات شديد زمين يا زمين لرزه پيدا خواهد شد .بنابر
اين هميشه بستگي كاملي بين آتشفشان و چين خوردگي ها وكوهزائي
وحركات شديد زمين وجود دارد.

اقساممخروطهایآتشفشانی:

آتشفشانها را مي توان ازجنبه های زيرتقسيم بندی کرد:
 ماهيت سنگ شناسی -درجه رقت وغلظت(ويسکوزيته)مواد گداخته
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اسكوري
اشكها و موها
شن و خاكسترهاي آتشفشان
پونس ها يا پاميس
آگلومرا
			
توف
ايگنيمبريتها
الهار يا جريان گلي

 -2آثار فرعي آتشفشان

 وجود ياعدم وجودگازهای آتشفشانی انفجاری يا ارام بودن آتشفشان درجه حرارت گدازها و. . .با درنظر گرفتـن عوامـل ذكر شده اقسام آتشفشـانها ازنظر شکل ظاهری عبارتند از:
 -1نوع هاوائی
 -2نوع استرومبلی
 -3نوع ولکانو
 -4نوع مختلط(وزو)
 -5نوع پله

آثار آتشفشاني(مواد ناشي از آتشفشان):

مجموعه ي پديده هائي اطالق ميگردد كه در حين فعاليت و يا بعد از فعاليت آتشفشان ها در
محل و يا در حوالي دور يا نزديك آتشفشان مشاهده مي شود.
اين اثر را در دو دسته مورد بررسي قرار ميدهيم
 )1آثار اصلي (آثاري كه در لحظه فعاليت آتشفشان مشاهده مي گردد)
 )2آثار فرعي ( مجموعه پديده هائي كه در دورهي آرامش يك آتشفشان مشاهده ميگردد)
 -1آثار اصلي
الف)گازهايآتشفشاني
ب) مواد مايع آتشفشانی
ج) مواد جامد آتشفشانی
اشكال مختلف مواد جامد :
بمبهايآتشفشاني
		
الپيلي
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اين آثار متنّوع و مهمترين آنها عبارت است از:
)aانفجار سفرههاي آبدار (�Explosions phréa
)tiques
)bفومرولها ()Fumeroles
)cآبفشانها()Geysers
)dچشمههاي آب گرمSources thermales
)eگازهاي كانيساز ()Mineralisateurs
انفجار سفرههاي آبدار
انفجار سفرههاي آبدار ناشي از آبهاي نافذ سطحي
و ازطرفي معلول وجود گازهاي سولفوريك
 Sulfuriqueو گاز كربنيك  Carboniqueدر
بام تودة مذاب است .نتيجة اين پديدهها ايجاد
فورانهاي گلي  Eruptions de boueدر
آتشفشاناست.

فــومرولهـــا

فومرولها گازهايي است كه از اطراف و دامنه و
ومخصوصًا پهلوهاي آتشفشانهاي خاموش
خارج ميشود.گازهاي مزبور متنوع است به نحوي
قسمتي از اين گازها در حرارت هواي خارج مايع
ميگردد ،اين گازها در موقع خروج داراي حرارت
نزديك به 800درجه است بنحويكه برخي از
آنها پس از رسوب ،تشكيل مواد كمياب را داده در
ساختمان رگههاي فلزيGîtes metalliféres
شركت ميكنند و بدين جهت به اين دسته از گازها
 ،گازهاي كاني ساز Gas minéralisateursنام
دادهاند.

آبفشانها

چشمههاي جهندهاي است كه بطور متناوب
فعال ميباشد.مقدار آب آنها نيز زياد ولی اسید
سولفوريک در آنها ناچيز است .
طرز کار آبفشانها بدين شکل است که :
آبهای سطحی که بتدريج در شکاف آبفشان وارد
می شود هر قدر پايين مي روند چون دما باالتر می
رود لذا دمای آب نيز باال می رود تا نقطه ای که
مقداری از آن بخار می شود اين بخار با ازدياد حجم

و فشار همراه بوده،وبواسطه فشاری که بر ستون آب فوقانی خود می آورد
باعث تشکيل فواره ای به نام آبفشان در سطح زمين می شود.
برخیآبفشانهاچوندارایگازکربنيکمحلولهستندمیتوانندکربناتهای
نامحلول را در مسير خود به ِ
شکل بي کربنات محلول درآورد .وپس از فوران
باعث ايجاد رسوبات آهکی شوند.

چشمه های آب گرم

چشمه های آب گرم چشمه هايی در نواحی آتشفشانی و امتداد گسل ها
هستند که نسبت به چشمه های عادی حرارت باالتری دارند

گازهای کانی ساز

گازهايی هستند که رگه های فلزی در شکاف سنگها تشکيل می دهند به
اين معنی که اين گازها معدنی در زمين صعود نموده در امتداد شکافهای
پوسته ژيزمان های فلزی را بصورت ژيت ها يا فيلون ها و غيره تشکيل
ميدهد.

گل فشان ها

گل فشان ها مخروطهای گلی رسی نسبتًا کوچک هستند که بر اثر خروج
حباب های گازهای هيدرو کربن بوجود مي آيند.ارتفاع اين مخروط ها

عمومًا يک متر و بندرت پنج تا شش متر است.

مواد آذر آواري يا پيروكالستيك :

هنگامي كهماگمايبازالتي بهسطحزميننزديك ميشود گازهاي محلول
آن پياپي خارج ميشود گازهاي فوق غالبًا قطعات و گلولههايي از گدازهي
سوزان به هوا پرتاب ميكند برخي از مواد خروجي ممكن است در نزديكي
دهانة آتشفشاني به زمين فرود آيد و ساختمان مخروطي ايجاد كند  ،در
حالي كه ذرات كوچكتر تا مسافت زيادي توسط باد حمل ميشود  .وقتي
گازهاي بسيار داغ رها ميشوند ،هزاران بار انبساط مييابند و سنگهاي
مسير خود از دهانه بيرون پرتاب ميكنند ذراتي كه بدين طريق توليد
ميشند مواد آذر آواري( )Pyroclasticناميده ميشوند.
اندازه قطعات پرتابي بسيار متفاوت و از غبار خيلي ريز به اندازة ماسه تا
بمبهاي بزرگ وقطعات آتشفشاني در تغيير است.
ذرات خاكستر دانه ريز هنگامي ايجاد ميشوند كه گدازة خروجي شامل
مقدار زيادي حبابهاي گاز باشد .با انبساط گازهاي داغ گدازه منفجر شده
بصورت قطعات بسيار ريز به اطراف پراكنده ميشود هنگامي كه خاكستر
داغ سقوط كند قطعات شيشهاي بههم متصل شده و توفهاي جوش
خورده را بوجود مياورند  .دربرخي موارد گدازه ِ
هاي كفمانند  ،بصورت
قطعات بزرگي بنام پاميس( ) Pumiceبه خارج پرتاب ميشود  .مواد فوق
داراي حفرههاي زيادي بوده و غالبًا سبك و در سطح آب شناور ميباشند.
آذر آوريهايي در اندازة گردو را الپيلي ( )Lapilliوذرات در اندازة نخود
را خاكستر دانه درشت ( )Cindersگويند كه فراوان هستند .اين
خاكسترها داراي حفرههاي زيادي هستند و هنگامي تشكيل ميشوند
كه قطعات گدازه در نتيجة خروج گاز پودر شوند  .ذرات بزرگتر از الپيلي را
بلوك()Blockگويند كه عبارت از قطعات گدازه سخت شده است و آنهايي
كه بصورت گدازة سوزان به هوا پرتاب شوند ،بمب ناميده ميشوند .چون
بمبهاي آتشفشاني در هنگام خروج نيمه مذاب هستند به علت حركات
دوراني خود در هوا شكل دوكي بخود ميگيرند.
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محاسبه ارتفاع ستون فوران (ديناميك فوران)

در شرايط عادي دما با افزايش ارتفاع در اتمسفر كاهش مييابد تا زماني
كه به قسمتي به نام تروپوپوز برسيم در باالي اين قسمت دما دوباره تا
استراتوسفر افزايش مييابد ارتفاع تروپوپوز در مناطق مختلف متفاوت
است در استوا حدود  20و در قطب كمتر از  10است .تغييرات در دما مرتبط
با تغييرات در چگالي است.
در يك آتشفشان فوران مواد تا جايي باال ميرود كه چگالي آن با محيط
دوروبر خود يكسان شود .در اين هنگام گسترش عرضي فوران آغاز ميشود.
البته ذرات موجود در مركز فوران به علت تكانه خطي و سرعت خود باالتر
ميروند مطالعات انجام شده برروي گازها وفورانها منجر به يك تساوي
براي تعيين ميزان ارتفاع فوران شد:

اقيانوس اطلس قرار ميگيرد.
مقدارماگماي يك فوران آتشفشاني منفرداعم از گدازه يا خاكستر يا هر دو
احتمالًا  0/01تا  0/001كيلومتر مكعب را شامل ميشود.
براي مقدار گدازهاي كه در طول يك بخش  350كيلومتري (يعني طول نوار
مركزي ايسلند) از يك سيستم فعال برجستگي اقيانوسي به پوسته اضافه
ميشود رقم  0/02كيلومتر مكعب در سال برآورد معقولي بايد باشد.
بنابراين اگر در طول يك  350كيلومتري  0/02كيلومتر مكعب گدازه در سال
توليد شود ميتوان مقدار فوران ساليانه را در طول تمام برجستگيهاي ميان
اقيانوسيمحاسبهكرد:
كيلومتر مربع درسال
(دراقيانوسها،طولسيستمفعالآتشفشاني 60000كيلومترتخمينزده
شده است)

در پوسته قارهاي :

دراين رابطه:
 : HTارتفاع باال رفته فوران
 : nنسبت شدت دما در ستون گاز به دما دراتمسفر
 : Qميزان سرعت بيرون دادن ماگما
 : Sگرماي ويژهي ماگما
 : σچگالي
 :اختالف دما بين دماي ماگماي تازه فوران كرده و دما در سطح
دريا
اهميت اين رابطه در اين است كه ارتفاع فوران قابل تخمين زدن است به
شرطي كه سرعت فوران مشخص باشد .سرعت فوران يك عامل مشكل از
حيث اندازهگيري است چون مقياسي از انرژي حرارتي است كه داخل ستون
فوران پمپ شده است.
تعيين متغيرهاي ديگر مانند غلظت ماگما آسان و قابل تشخيص است.
متاسفانه رابطه باال يك رابطه ايدهال بوده و با توجه به نوع ماگما آب و هواي
منطقه و تغييرات دما در اتمسفر و تروپوپوز متفاوت از حقيقت ميشود.

نقش آتشفشانها در پوسته زمين

سن هيچ يك از پوستههاي اقيانوسي از  200ميليون سال تجاوز نميكند به
عبارتديگرپوستهقديميترازژوراسيكوجودنداردزيراپوستههايقديمي
اقيانوسي به زير پوسته قارهاي كشيده شده و از ذوب آنها اتشفشانهاي
ديگري ساخته ميشود .به اين ترتيب پوسته اقيانوسها به طور چرخهاي
بوجود ميآيد و از بين ميرود .تركيب اين پوسته نيز به مرور عوض نميشود.
بنابراين پوسته اقيانوسها قسمت ذوب شدهاي از گوشته فوقاني است
وتركيب گوشته فوقاني از تاريخ تشكيل آن تا به حال تغيير نكرده است
( 3400ميليون سال) براي بدست آوردن مقدار مواد آتشفشاني كه ساليانه
به پوسته زمين افزوده ميشود محاسبات سادهاي انجام شده كه بطور
خالصه ذكر ميشود.
در پوسته اقيانوسي :
آتشفشان شناسان ايسلندي مواد حاصل از آتشفشانةاي ايسلند را
ساليانه  0/05كليومتر مربع برآورد كردهاند كه بيشتر به باريكهاي محدود
ميگردد كه  350كيلومتر طول داشته و مستقيمًا روي برجستگي مياني
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هر قاره مجموعهاي از رشتهكوهها و سيستمهاي جزاير قوسي است
كه الزامًا به هم پيوستهاند .اگر چه سهم آتشفشانهاي بازالت جلگهاي و
ريفتهاي قارهاي خيلي زياد است ولي در مقياس جهاني اين سهم ناچيز
بوده و  0/1مقدار گدازههايي است كه از پوسته اقيانوس به بيرون ريخته
ميشود.

پراكندگيآتشفشانها

به طور كلي آتشفشانهاي عهد حاضر در دو منطقه متفاوت پراكنده
ميباشند كه عبارتند از:
الف) در منطقه بين كراتونهاي قارهاي و اقيانوس:
اين قبيل آتشفشانها را آتشفشانهاي كمپرسيوني ميگويند و از نزديك
شدن دو پليت حاصل ميشوند مانند حلقه آتشين حاشيه اقيانوس كبير
ب) آتشفشانهاي وسط اقيانوسها و يا قارهها
اين قبيل آتشفشانها را آتشفشانهاي كشش يا ديستانسيوني( (�Disten
 )sionميگويند كه با ايجاد شكاف همراه بوده ،مربوط به دور شدن پليتها
است.
مانند شكافهاي موجود دراقيانوس اطلس ،درياي سرخ و قاره افريقا
ج) آتشفشانهاي هاوايي و آتشفشانهاي درياي كارابيت و ماسيف مانترال
فرانسه:
از وسط پليتها خارج ميشوند و آنها را آتشفشانهاي اينترابليت( (�intro
)plateميگويند.

سوانحآتشفشاني

پديدههاي مختلفي كه با فوران همراه هستند مانند ابرهاي سوزان بارانهاي
خاكستر ،انفجار ،جريانهاي گدازه و … سوانح آتشفشانی را شکل می
دهند در اين قسمت چند پديده ديگر بررسي ميشوند.
 -1فورانهايي كه در زير پوششي از آب دريا يا يخ يخچالها صورت گرفته
باشد .اگر فوران در اعماق دريا صورت گيرد،انفجار و مخصوصًا فرو نشستن
آب دريا كه پس از آن صورت ميگيرد باعث پيدايش امواج بسيار شديد
ميشود.
 -2بهمنهاي سوزان
بهمنهاي سوزان در نتيجه نيروي جاذبه برروي تودهاي از گداز ه كه قسمتي

از آن جامد گرديده بوجود ميايد.
اگر گدازه غليظي كه سطح آن جامد ميباشد ،با فشار مواد
مذاب زيرين از جا كنده شده و روي دامنه سرازير گردد ،نيروي
جاذبه از يك طرف و خروج شديد گازهاي متراكم و محبوس
از طرف ديگر ،سبب تحرك بيشتر قطعات ريزشي ميشود.
اين مواد جامد در اندازههاي مختلف مانند حالتي مشابه
ابرهاي سوزان در گازهاي مذكور شناور بوده و در ضمن
حركت در دامنههاي آتشفشاني خساراتي باعث ميشوند.
اگر مقدار گاز آزاد شده ناچيز باشد پديده مزبور تنها منجر به
سقوط قطعات جامد و ريزش مواد سوزان ميشود .اگر مقدار
گاز زياد باشد پديدهاي مشابه ابر سوزان به وقوع ميپيوندد.
در بخشهاي زيرين بهمنهاي سوزان ،قطعات بزرگي از مواد
مذاب ديده ميشود .و در بخش فوقاني آنها خاكستر تشكيل
شده است.
 -3بارانهاي فوران
فورانهاي اتشفشاني هميشه بخار آب زياد وارد اتمسفر
مينمايند كه با فوران خاكستر هم همراه است .خاكسترهاي
ريز آتشفشاني كه در هوا معلق هستند مانع رسيدن نور
خورشيد به سطح زمين و در نتيجه كاهش حرارت هوا
ميشوند.
با توجه به اين كه اتمسفر از بخار آب اشباع شده است به
علت سرماي نسبي بخار آب در اطراف اجزاء ريز تقطير
مييابند وباران توليد ميشود.
باران فوران ممكن است به طريق ديگري هم تشكيل شود
و آن هنگامي اتفاق ميافتد كه اتمسفر از ابرهاي عادي
پوشيده شده باشد درحالت به علت ازياد بخار آب ناشي از
فوران دراتمسفر باران ميبارد كه سقوط خاكستر را با خود
همراه دارد.
 -4كمانهاي نوراني
كمانهاي نوراني دواير متحدالمركزي هستند كه مركز
آنها دهانه آتشفشان بوده و با سرعت صوت از دهانه دور
ميشوند در حقيقت اين كمانها امواج صوتي هستند كه
بخشهاي متحد المركزي از انبساط و انقباض هوا در آنها
پديد آمده است اين بخشها باعث انكسار نور (به علت
تفاوت در چگالي گاز) ميگردند.

فوایدآتشفشانها

علي رغم تمام پديدههاي خطرناكي كه با آتشفشانها
همراه هستند ،روي هم رفته بايد آتشفشانها و پديدههاي
آتشفشانيرامفيددانست.
اين نكات اين چنين است:
 -1پي بردن ساختمان زمينشناسي منطقهاي كه
دستخوش آتشفشان شده است با توجه به جنس و تركيب

گدازهها
 -2بسياري از معادن فلزي در نتيجه پديدههاي آتشفشاني
بوجود ميآيند .مانند معادن مس ،منگنز ،آهن ،آلومينيوم و
…
 -3چشمههاي معدني و چشمههاي آبگرم ،كه در معالجه
امراض جدي مثل رماتيسم مفيد تشخيص داده شدهاند.
 -4توليد بعضي مواد شيميايي مفيد و كاربردي مثل گوگرد
و اسيد بوريك
 -5استفاده از انرژي حرارتي درمناطق آتشفشاني كه امروزه
به علت كمبود انرژي در جهان اهميت خاص پيدا كرده است.
درمناطقي مانند ايسلند ،ايتاليا ،زالند و ژاپن كه جز مناطق
آتشفشاني فعال ميباشند از گرماي زمين حداكثر استفاده
ميشود با حفاريهاي صحيح آبهاي زيرزميني و گازهاي
گرم به سطح زمين ميرسند و پس از لوله كشي آب گرم مورد
استفاده قرار ميگيرد.
گازها آتشفشاني نيز با توجه به فشار و دماي باال در به
حركت در آوردن توربينها مورد استفاده قرار ميگيرند.
 -6زمينهاي آتشفشاني و خاكهاي كه از فرسايش اين
سنگها حاصل ميشود .از نظر كشاورزي بسيار مرغوب و
حاصلخيز است ،يك مثال خوب دراين زمينه گياهچاي است
چاي درختي است كوچك و گياهي است از رده دو لپهايهاي
جدا گلبرگ كه تيره متمايزي را به نام خود با عنوان التيني
 Theaceaeتشكيل ميدهد .برگهاي چاي سبز است و در
جاهاي گرم و مرطوب به عمل ميآيد.
ش چاي ،زمين داراي
مناسبترين زمين براي كشت و پرور 
سنگهاي آتشفشاني است زيرا اين گياه براي رشد مطلوب
نياز به فلئور دارد .به همين دليل چايكاري در چين در شكاف
درههاي عميق صورت ميگيرد و بدين جهت چاي چيني
سرشار از فلئور شناخته شده است.
چاي ايران از نظر داشتن فلئور بسيار فقير است و تنها
محصوالت چند نقطهاي كوهستاني تا ميزان سه ميلي گرم
درصد ،از اين عنصر را دارا هستند.
وجود فلئور در چاي موجب تقويت ميناي دندان و استحكام
استخوانهاميشود.
عالوه بر مطالب ذكر شده درمورد جنبههاي مثبت و مفيد
آتشفشان اخيرًا نيز در دانشگاه تهران مطالعاتي برروي
خاكستر آتشفشان در جهت تبديل اين ماده به عنوان
يك ماده شوينده انجام شده است كه با موفقيتهايي نيز
همراه بوده است ،جالب اينكه تالشهاي نيز در جهت تبديل
خاكستر آتشفشاني به عنوان خوراك دام و طيور انجام شده
است.
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در كشورها و مجامع علمي مختلف ،ضوابط متفاوتي براي رده بندي منابع و ذخاير معدني به كار مي رود .در سال 1991
ميالدي انجمن معدن و متالورژي انگليس( ) IMMتعاريف جديدي از ذخاير و منابع معد ني ار ايه كرد  .در سال  1994گروهي
از انجمن هاي معدني و متالورژ ي ( ) CMIMIاقدام به ارا يه مجموعه اي از تعاريف بين المللي استاندارد ،براي معرفي منابع و
ذخاير معدني كردند  .الگوي اين گروه ،مجموعه قوانين گزار ش نويسي در معرفي منابع و ذخاير معدني استراليا( ) JORCبود.
اين گروه متشكل از نمايندگاني از ا نستيتوهاي متالورژي ،معدن و اكتشاف اياالت متحده(  ) SMEمعدن و متالورژي استراليا
( )AUSIMMمعدن ،متالورژي و نفت كانادا ( ) CLMانگليس ( )IMMو كميته ارايه رده بندي ذخاير و منابع معدني آفريقاي
جنوبي ( ) SAIMMبودند كه به ا تفاق كميته بين المللي ذخاير معدني و گزارش نويسي استاندارد  CRIRSCOرا تشكيل دادند
 .همزمان با اين گروه كميسيون اقتصادي اتحاديه اروپا ( ) UN-ECEمجموعه معيارها وضوابط طبقه بندي بين المللي منابع
و ذخاير معدني و سوخت هاي غيرنفتي را تحت عنوان رده بندي منابع و ذخاير معدني سازمان ملل متحد ( ) UNFCارايه
كرد [ در سال  1998با برگزاري جلسه اي بين (  ) CMMIو (  ) UN-ECEموافقت شد كه تعاريف ارايه شده از طرف
(  ) UN-ECEبا تعاريف(  )CMMIهماهنگ شده و تعاريف ( )CMMIنيز به جمالت كوچك تر و آسان تر تبديل شو د بدين
ترتيب بنا شد تعاريفي حقيقي تر و منطبق تر با واقعيت هاي بين المللي ارايه شود .در نتيجه اين اقدام ،مقبوليت بين المللي
ضوابط ( )CMMIافزايش يافت .به گونه اي كه در نهايت ضوابط استانداردي براي رد ه بندي منابع و ذخاير معدني به دست
آمد كه در كشورهاي استراليا ،آفريقاي جنوبي ،آمريكا ،كانادا ،ا نگليس ،ايرلند و اتحاديه اروپا مورد پذيرش قرار گرفت  .تشابه
مجموعه قوانين و معيارهاي اين كشورها سرآغاز ارايه مجموعه قوانين بين المللي را فراهم ساخت.
در زير خالصه اي از دو نوع رده بندی یکی رده بندی موجود(روسی) و دیگری مورد پیشنهاد(رده بندی سازمان ملل) جهت
استفاده در ایران ارايه مي شوند.

رده بندی سازمان ملل متحد :

این رده بندی بر اساس  3پارامتر اساسی می باشد که هریک از این پارامتر ها نیز خود بر اساس دقت ،سطح اعتماد و جزئیات
)1. Institute of Mining and Metallurgy (United Kingdom
2. Council of Mining and Metallurgical Institutes
3. Australasian Joint Ore Reserves Committee
4. Society for Metallurgy and Exploration
5. Australian Institute of Mining and Metallurgy
6. Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum
7. South African Code for Reporting of Mineral Resources and Mineral Reserves
8. Combined Mineral Reserves International Reporting Standards Committee
9. United Nations Economic Commission for Europe
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شکل  : 1-1پارامتر های اساسی در رده بندی سازمان ملل و
تقسیمبندیآنها
عملیات به مراحل متوالی زیر تقسیم می شوند: .
الف -قابلیت اقتصادی ()E
• اقتصادی
• دارای پتانسیل اقتصادی
• بالقوه اقتصادی
ب -مطالعات امکان سنجی ()F
• امکان سنجی
• پیش امکان سنجی
• مطالعات زمین شناسی
ج -اطالعات زمین شناسی (مرحل اکتشاف) ()G
•اکتشافتفضیلی
• اکتشاف عمومی
•شناسایی
• پی جویی
هر یک از پارامتر های فوق نیز بر اساس دقت ،سطح اعتماد و جزئیات
عملیات به مراحل متوالی مختلفی تقسیم می شوند.
دراین سیستم به هر ذخیره یا کانسار یک کد سه رقمی تعلق می گیرد که به
ترتیب معرف قابلیت اقتصادی ،امکان سنجی و مراحل اکتشاف می باشد.
همانطور که در شکل زیر مشخص است اعداد برای بیان رتبه های مختلف
مورد استفاده قرار می گیرند .به عنوان مثال عدد  1یا رتبه  1روی محور E
بیانگر باالترین ارزش اقتصادی است .همچنین این عدد روی محور  Fو G
نیز به ترتیب بیانگر دقیق ترین مطالعه امکان سنجی و اکتشاف تفضیلی

شل  : 2-2تقسیم بندی ذخایر به روش روسی

است .به عنوان مثال کد ( )111نشان دهنده اولویت اول سرمایه گذاری
است .این کد بیانگر این است که کانسار اقتصادی و با ارزش است ( عدد 1
به عنوان اولین رقم سمت چپ در سری  ) EFGو این امر به وسیله مطالعات
امکان سنجی به اثبات رسیده است ( عدد  1به عنوان دومین رقم در سری
 ) EFGو همچنین اکتشاف تفضیلی بر روی کانسار انجام شده است ( عدد
 1به عنوان سومین رقم از سمت چپ در سری .) EFG

رده بندی روسی :

بر اساس این رده بندی ذخایر به سه رده  A،Bو  Cتقسیم می شوند .بر اساس
این رده بندی ذخایر گروه  Aذخایر قابل استخراج می باشند .ذخایر گروه
 Bشامل ذخایری است که در آینده قابل استخراج می باشند و جزء طرح
توسعه معدنی می باشند .دخایر گروه  Cرا به دو گروه کوچکتر  C1و C2
تقسیم می کنند .گروه  C1شامل ذخایری است که در طرح های توسعه
دراز مدت معدنی محاسبه می شوند .ذخایر گروه  C2نیز برای پی جویی
کانسار در آینده مورد استفاده قرار می گیرند.
به عبارت دیگر آن دسته از ماده معدنی که از چهار طرف به وسیله تونل
های دنباله رو و دویل اکتشاف شده باشد در ذخایر گروه  Aقرار می گیرند.
همچنین آن قسمت از ماده معدنی که از دو طرف به وسیله تونل های
اکتشافی ،اکتشاف شده باشد در گروه  Bقرار می گیرند و قسمت هایی از
ماده معدنی که تنها به وسیله گمانه اکتشاف شده باشند جزء ذخایر گروه
 Cمحسوب می شوند.
برگرفته از :دستور العمل رده بندی ذخایر معدنی ،نشریه شماره  ،379معاونت برنامه ریزی
و نظارت راهبردی
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محمدعلی ملکی تهرانی ،دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر

زیرکن zrsio4

سیستم تبلور  :کوادراتیک
رنگ  :قهوه ای مایل به قرمز ،زرد ،خاکستری ،سبز و یا بیرنگ
سختی 7-8 :
وزن مخصوص 4.5 :
جال  :الماسی یا صمغی
رنگ خاکه  :بی رنگ
شکستگی  :صدفی
نام زیرکن از دو کلمه فارسی ،یکی زر(طال) و دیگری گون(رنگ) اقتباس
شده است (زرگون) .انواعی از آن که در جواهر سازی مصرف دارد به
اسامی مختلفی خوانده می شود .ژارگون ( )Jargoonبیرنگ ،دودی
کمرنگ یا زرد رنگ است در صورتیکه هیاسنت ( )Hyacinthنوع
شفاف نارنجی رنگ یا قهوه ای قرمز آن را گویند .بلورهای قهوهای
قرمز آن را با گرم کردن برای مدتی طوالنی  ،به رنگهای جذابتری در
میآورند .گرم کردن آنها در هوا رنگ زرد را ایجاد میکند .اما وقتی در
یک محیط کاهنده گرم شوند رنگ آبی یا بیرنگ در آن ایجاد میشود.
پسندیده ترین رنگ آن آبی است و به نام استارلیت به فروش میرسد.
زیرکنها در آغاز بلورین بودهاند ،اما تابش دهی عنصرهای پرتوزا
ساختار آنها را ویران کرده است.
ترکیب شیمیایی زیرکن :
در زیرکونیوم  zrsio4مقدار اکسید زیرکونیوم  67.2درصد و اکسید
سیلیسیم  32.8درصد است.
در ترکیب زیرکن همیشه مقدار کمی هافنیوم ( 1تا 4درصد) دیده می
شود .ولی زیرکنهایی نیز گزارش شده اند که مقدار  zrsio4آنها تا
متغییر و معموال در حدود  0.01می
 24درصد میرسد .نسبت
باشد.
در اغلب موارد در ترکیب زیرکن مقدار ی آهن و عناصر دیگر از قبیل
 Sn، Nbو  Taدیده می شود.
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کاربردهای زیرکن :
اکسید زیرکنیم یکی از دیرگدازترین مواد شنا خته شده در دنیا است
 .به علت داشتن نقطه ذوب باال ،ضریب انبساطی کم ،خنثی بودن
از نظر شیمیایی و هدایت حرارتی ،در پوشش داخلی کوره ها و
تهیه پاتیلهای مخصوص ذوب فلزات از زیرکن استفاده می شود.
 25درصد تولید زیرکن جهان در این بخش مصرف می شود  .از
زیرکن در صنایع سرامیک سازی (  51درصد) ،ساخت شیشه های
آزمایشگاهی ،المپهای فالش دوربینهای عکاسی ،ساخت شمع
اتومبیل،حرارتسنج،ساختراکتورهایاتمیوتهیهعنصرهافنیوم
استفاده می گردد.
به خاطر سختی نسبتًا زیاد از ماسه های زیرکنی در صنایع ساب و
صیقل و شستشوی ماسه ای استفاده می شود  .از زیرکنهای خوش
رنگ برای مصارف زینتی استفاده می شود.
محل پیدایش :
زیرکن یکی از عناصر فرعی سنگ های آذرین به ویژه سنگ های
آذرین پلوتونیک است .این کانی در سنگ های پلوتونیک اسیدی و
سدیم دار فراوان تر می باشد .به همین جهت در گرانیت ها ،سینیت ها
و دیوریت ها می توان آن را دید .مقدار آن در بعضی از سینیت ها ممکن
است به قدری زیاد باشد که آن را سینیت زیرکن دار به نامند .همچنین
در برخی موارد به صورت بلورهای درشت در پگماتیت ها دیده می
شود .این کانی در سنگهای دگرگونی مثل مرمر ،گنیس و شیست نیز
دیده می شود  .به علت پایداری زیاد و وزن مخصوص باال به صورت
پالسری در ماسه های ساحلی و رودخانه ای تجمع می یابد.
مهمترین کشورهای تولید کننده زیرکن :
استرالیا ،برزیل ،مالزی ،آمریکا و آفریقای جنوبی از مهمترین تولید
کنندگان زیرکن در جهان هستند  .زیرکنهای قیمتی در ماسه های
رودخانه ای سریالنکا ،کوههای اورال ،استرالیا ،ماداگاسکار ،برزیل و
ایالت فلوریدای آمریکا استخراج می شود.

www.icmm.com
 ICMMمخفف عبارت ( )The International Council on Mining and Metalsبه معنای انجمن بین المللی
معدنکاری و فلزات است که در سال  2001با هدف فعالیت در صنعت معدنکاری و فلزات تاسیس گردید و امروزه 19
شرکت بزرگ معدنی و همچنین  30انجمن ملی و جهانی مرتبط را با هدف قدرت بخشیدن به سهم معدن و صنایع
فلزی در توسعه پایدار ،با خود همراه کرده است .این انجمن به دنبال افزایش سهم معدن برای توسعه جهانی و کاهش
فقر است که اعضای آن با تعهد به اهداف شش گانه مجموعه یعنی کاهش فقر ،مدیریت درآمد ،برنامه ریزی و توسعه
منطقه ایی ،ظرفیت سازی بومی ،سرمایه گذاری و حل منازعات با همکاری متقابل سایر اعضا و استفاده از طرح های
ابتکاری فعالیت می کنند.
این سایت با هدف ارایه دستاوردهای این مجموعه و نیز ارتباط با اعضای جدید و عضو گیری تاسیس شده است.
بخش های مختلف این سایت شامل اطالعات راجع به  ،ICMMقسمت اعضا ،پروژه های در حال اجرا ،اخبار و
رخدادها و قسمت کتابخانه است.
مهمترین و کاربردی ترین قسمت این سایت بخش کتابخانه آن است که امکان دستیابی به کتاب های منتشر شده
توسط  ICMMو امکان دانلود این کتاب ها بدون نیاز به عضویت و بدون محدودیت در تعداد دانلود را به صورت رایگان
مهیا می سازد.بیش از  50عنوان گزارش ،مقاله و کتاب در این بخش موجود است .موضوعات این کتاب ها مسائل
معدنکاری و صنایع ،توسعه پایدار ،اقتصاد ،محیط زیست  ،ایمنی و بهداشت و مدیریت می باشد .از جمله این کتاب ها
می توان به عناوین ذیل اشاره کرد:
• Human rights in mining and metal industry
• Mineral taxation regimes
• Mineral & metal management
• Planning for integrated mine closure
• Mining industry; in recuperation or remission
• ASM mining
برای دریافت اخبار و اطالع از کتاب های منتشر شده نیز می توان از طریق لینک مربوطه ،به اعضای سایت پیوست.
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معدن    ،مهمترینبخشاقتصادایران

مولف :دکتر سید کاظم اورعی
ناشر:دانشگاهصنعتیامیرکبیر
سال چاپ1387 :
تعداد صفحات376 :
قیمت 55000 :ریال
در اقتصاد جوامع بخش های مختلف اقتصادی با هم مرتبط اند ،بدین معنی که محصول هر یک از آنها در بخش های دیگر
مورد مصرف قرار می گیرد تا کاال یا خدمتی جدید ارایه شود .یکی از مهمترین صنایع ایران ،صنعت معدنکاری است که هر چند
در ظاهر ،خود به تنهایی سهم پایینی در تولید ناخالص داخلی دارد ،اما سهم آن در تولید ثروت ،چه در بخش تولید ثانویه و چه
در بخش خدمات ،بسیار زیاد است.
این کتاب تالش دارد با محاسبات ریاضی و استفاده از مدل های اثبات شده سهم معدن در تولید ناخالص داخلی را محاسبه نماید.
این کتاب در  5فصل با عناوین واژه ها و اصطالحات کاربردی ،نگاهی اجمالی به تولیدات معدنی ایران ،موارد مصرف مواد معدنی
در صنعت ،جایگاه معادن در اقتصاد ایران و سهم اقتصادی معادن ارایه شده است.
در فصل اول با مفاهیم پایه مهندسی معدن و علم اقتصاد مانند ارزش افزوده ،انواع قیمت ها ،خدمات  ،تولید ناخالص داخلی و
ملی و جداول داده-ستانده آشنا خواهید شد.
فصل دوم به بررسی آمار تولید ،واردات و صادرات مهمترین مواد معدنی ایران پرداخته و قیمت انواع محصوالت معدنی و میزان
سرمایه گذاری انجام شده بحث شده است.
فصل چهارم با عنوان جایگاه معادن در اقتصاد ایران ،به مسایلی همچون :روش های محاسبه جداول عرضه و تقاضا ،طبقه
بندی فعالیت های اقتصادی ،محاسبه ارزش ستانده و هزینه های واسطه ای در فعالیت های مختلف اقتصاد می پردازد.
در فصل پنجم خواننده پس از مطالعه تحلیل آمارها و محاسبات انجام شده به وضوح در خواهد یافت که بیش از یک سوم کل
تولید ایران،به بخش معدن وابسته است و از این رو به جرات می توان ادعا کرد که اقتصاد ایران بر پایه ی صنعت معدنکاری بنا
نهاده شده است.

روشهاینوینمدیریتترانشههادرراهوراهآهن

نویسنده:دکترحسینحسنی
ناشر:انتشاراتجهاددانشگاهیواحدصنعتیامیرکبیر
سال چاپ1387:
تعداد صفحات196 :
قیمت3000:تومان
لغزش ها و جابه جایی شیب های مشرف به راه ها و راه آهن ها و شیروانی های معادن روباز ساالنه جان هزاران نفر را گرفته و تبعات
اقتصادی بسیاری را به دنبال دارد .میزان خسارات ناشی از زمین لغزش در ایران حدود  50میلیارد تومان بر آورد شده است .از
این رو ایمن سازی شیب های موجود و مطالعات اصولی در هنگام طراحی شیب ها از اهمیت باالیی برخوردار است .کتاب حاضر
مجموعه ای است جامع پیرامون روش های تحلیل پایداری و تثبیت شیب ها و شیروانی ها .هدف اصلی این کتاب ارائه روش هایی
مطمئن جهت مطالعه و طراحی ترانشه ها است به نحوی که میزان ایمنی و پایداری در شیب ها به حداکثر برسد.
کتاب فوق در  8فصل تدوین شده است که به موضوعات فصول آن اشاره ای اجمالی خواهیم داشت.
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از آنجا که شناسایی و بررسی انواع حرکت های زمین اولین گام برای مطالعه پایداری شیب هاست ،اولین فصل این کتاب
به معرفی انواع جا به جایی ها در شیب ها می پردازد .در این فصل با انواع زمین لغزش ها ،گسیختگی ها ،فرو افتادگی ها و
واژگونی ها آشنا می شویم.
فصل دوم این کتاب ،به طبقه بندی ،معرفی و شرح روش های گوناگون مطالعات پایداری در کشورهای مختلف جهان
می پردازد .در ابتدای این فصل نحوه ی پهنه بندی شیب و مطالعه ناپایداری ها با استفاده از «روش احتمالی» « ،دورسنجی»،
«تهیه نقشه های سه بعدی» و «روش نسب حسگر» مورد بررسی قرار می گیرد .در بخش بعدی این فصل به علل ریزش
سنگ ها و همچنین عوامل مؤثر بر آن و همچنین روش های مقابله با آن اشاره شده است .در این بخش با شرح جامع «سیستم
رتبه بندی خطر ریزش سنگ» با تکیه بر عواملی چون شیب ،میانگین ریسک وسیله نقلیه ،عرض جاده ...به ارزیابی میزان
خطر ریزش در شیب های سنگی جهت تثبیت وپایداری می پردازد.
فصل سوم این کتاب به شرح روش های پایداری شیب ها در ایران می پردازد .به این منظور  3روش پایدارسازی مطرح و به
معرفی آنها پرداخته می شود .اولین روش پایداری«تغییر در هندسه شیب» است که می تواند با کاهش ارتفاع ،کاهش شیب
دامنه و یا ایجاد سکوی پایدار کننده انجام گیرد .روش دوم «زهکشی داخلی و خارجی» است که شامل زهکشی ثقلی افقی
و قائم و ایجاد گالری های زهکشی است.سومین روش پایدارسازی شیب ها «احداث سازه های پایدار کننده» است که از آن
جمله می توان به :پاسنگ بتنی ،میل مهار سنگی ،تور سیمی ،تزریق سیمان و دیوارهای حایل اشاره کرد ،که در این کتاب به
طور مفصل مورد مطالعه قرار گرفته است.
پس از معرفی روش های مدیریت شیب ها در ایران و جهان( ،در فصل های دوم و سوم) ،فصل چهارم این کتاب به مقایسه
روش های مدیریت شیب ها در ایران و دیگر کشور های جهان پرداخته است.
در فصل پنجم این کتاب با مراحل مطالعاتی و آزمایشات ژئوتکنیکی جهت بررسی میزان پایداری شیب ها آشنا می شویم ،که
شامل بررسی های ساختمانی  ،استاتیکی و دینامیکی می باشد که به وسیله مطالعات صحرایی ،انجام آزمایشات و عملیات
ژئوتکنیکی به وسیله حفر گمانه ،آنالیز گمانه ها و استخراج مشخصات نمونه ها و انجام محاسبات دفتری و بررسی های
اقتصادی و زیست محیطی انجام می پذیرد .بخش بعدی این فصل به مراحل مطالعه شیب از منظر زمین شناسی مهندسی
می پردازد که شامل مطالعات صحرایی ،اکتشاف میدانی محل مناسب جهت ترانشه برداری ،مطالعه پایداری ترانشه با
توجه به شرایط استاتیکی و دینامیکی محدوده و مطالعات سازه ای است.
فصل ششم این کتاب به نحوه ی تفسیر آزمایشات و برداشت های صحرایی در دو نوع ترانشه سنگی و خاکی پرداخته
است .در ترانشه های خاکی روش هایی همچون«موهر کلمب ،فلینیوس،بیشاب و جانبو» تشریح می گردد .در بخش بعد به
تحلیل پایداری شیروانی های سنگی به روش آنالیز اطالعات موقعیت فضایی به کمک نرم افزار پرداخته می شود .به این
منظور اثر تداوم درزه ها ،زبری سطح آنها ،فاصله داری ،هوازدگی ،حضور آب و خصوصیات فیزیکی سنگ ها و هم چنین
خصوصیات ژئومکانیکی ترانشه سنگی مورد بررسی قرار می گیرند.
فصل هفتم کتاب به روش های تحلیل پایداری شیروانی ها می پردازد .در این فصل «روش های تخمین عمق سطح لغزش»،
«تحلیل تنش مؤثر و تنش کل»« ،روش ترسیمی تحلیل پایداری با استفاده از شبکه استرونت»« ،تحلیل پایداری با استفاده از
روش های عددی»« ،تحلیل پایداری به کمک روش های تعادل حدی» و همچنین «تحلیل پایداری شیب ها با استفاده
از روش های آماری و احتمالی» بررسی می شود .در بخش دیگر این فصل مراحل تحلیل پایداری شیروانی ها با استفاده از
«روش های تجربی و تحلیل برگشتی» مورد بحث واقع می گردد.
در ابتدای فصل هشتم روش محاسبه پارامترهای ژئومکانیکی مورد نیاز برای مدلسازی یک شیب سنگی مفروض مطرح
شده است .سپس نحوه تحلیل پایداری این شیب به کمک نرم افزارهای CLARAو UDECتشریح شده است .در بخش بعدی
پس از تحلیل این شیب طرحی جهت پایدارسازی شیب مفروض ارائه شده است که مبتنی بر نتایج حاصل از نرم افزار است.
در قسمت پایانی کتاب راهکارهایی جهت پایدارسازی توده های خاکی پیشنهاد شده است.
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of them can be excluded from the group of independent
parameters in the mul-tiple regression analysis.
2. In addition, the VIF was calculated for each parameter to investigate the existence of multicollinearity. The calculated values of the VIF indicate that no
severe correlation exists between the four independent
parameters.
3. Among the multiple linear and nonlinear regres-sion
models of power and logarithmic, a power function
regression model shows best correlation between the
measured and estimated flyrock dis-tance.
4. A polynomial regression analysis was used to develop a regression model for flyrock distance. The
mathematical form of the polynomial regression
model is given by equation 11. The derived polynomial
regression model shows a better cor-relation compared
to the nonlinear power func-tion.
5. Finally, it should be noted that the regression model
is generally dependent on the data set em-ployed. Blast
hole layout (angle of the holes) and discontinuity in the
geology were not considered in these measurement,
also initiation and type of rock effect on fly rock distance.
The best model for prediction fly rock distance involved
burden, specific charge, stemming, height, borehole diameter, initiation and uniaxial compressive strength
(UCS). These are suggestions for future studies.
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0.998, which is very close to a 1:1 cor-relation.

Table 4. Coefficients of multiple nonlinear regression
analysis.

Table 5. Polynomial regression analysis results.

All regression models in this paper had high coefficient of correlation and comparison between the
measured and estimated fly rock distance from the
linear and multiple nonlinear regression analysis indicated negligible difference between them. Among
the regression models developed in this study, the
polynomial regression model shows the best performance for fly rock distance measurement.
One of the main reasons for nearness of regression
models in this study was number of experiment

Figure 8. Comparison between the measured
and estimated fly rock distance from the
multiple nonlinear regression (poly-nomial
function).

blasting that we measured fifteen flyrock distance to
obtain relation between specific charge, stemming and
burden by flyrock distance. However, the re-gression
model is site-specific and can vary with the data set
condition. Results of regression models that described
are illustrated in Table 6.

6. CONCLUSIONS
From the collected data, multiple and polynomial
regression analyses were conducted to build a predictive model of the flyrock distance the following
results can be drawn from the analysis:
1. Prior to the multiple regression analysis, the
cor-relations between the specific charge, burden,
stemming and height were evaluated. Specific charge
showed the strongest relation with fly rock distance
while burden had least relation with fly-rock distance.
But as can be seen in Figure 5, all of independent
variables had relation with flyrock distance and none

Table 6. Results of regression models.
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gression coefficient to its standard error. The P values represent the observed significance levels of the
t statistic. The P values indicate whether a variable
has statistically significant predictive capability in
the presence of the other variables. In some circumstances, a non significant P value can be used to re-move
a variable from a model without significantly reducing
the predictive capability of the model.

Figure 7. Comparison between the measured
and estimated fly rock distance from the
multiple nonlinear regression analysis
(logarithmic function).

Figure 5. Comparison between the measured and
estimated fly rock distance from the multiple linear
regression analysis (D=607.949+237.938Q-192.139B65.441S).

Figure 6. Comparison between the measured and
estimated fly rock distance from the multiple
nonlinear regression analysis (power function).

A comparison between the measured and estimated
results from equation 8 is shown in Figure 5. The
coefficient of correlation between the estimated and
measured flyrock distance is 0.927 and the slope of
trend line is 0.998, showing a virtually a 1:1 correlation existing between the measured and estimated
flyrock distance.
Table 4 shows nonlinear regression models of the

power and logarithmic functions. Like as linear regression, stepwise regression procedures were applied in these models. The mathematical forms of the
regression models in Table 4 are as follows:
(9)

(10)

Among the nonlinear regression models, the power
function model shows the highest correlation between the measured and estimated fly rock distance;
furthermore the coefficients of the correlations of the
power and logarithmic functions are 0.921 and 0.927,
respectively. The regression line pass through the
central part of the dataset (power function) in Figure
6, and the slope of the trend line is 0.998, which is very
close to a 1:1 correlation.
The regression line pass through the central part of
the dataset (logarithmic function) in Figure 7, and the
slope of the trend line is 0.81, which is approx-imately
close to a 1:1 correlation.
Table 5 shows regression coefficients and independent variable orders for a polynomial regression.
The developed model has third-order independent
variables. The mathematical form of the model is as
follows:
(11)

The coefficients of the correlations of the polynomial
regression function are 0.928. The regression line pass
through the central part of the dataset (poly-nomial
function) in Figure 8, and the slope of the trend line is
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of VIF (1/VIF). Thus, the small tolerances show that
70%-90% of the variance in a given predictor can be
explained by the other predictors. When the tolerances are close to 0, there is high multicollinearity and
the standard error of the regression coefficients will
be inflated. A variance inflation factor greater than 2
is usually considered problematic. VIF and Tolerance
has been showed in Table 2. The calcu-lated VIF values
show that no severe multicollineari-ty exists among
the variables. From the analysis of the coefficient of the
correlation and the VIF, four parameters for a multiple
regression can be deter-mined.

5. MULTIPLE AND POLYNOMIAL REGRESSION
ANALYSES
A predictive model of the flyrock distance was formulated from multiple linear and nonlinear regression analyses and polynomial regression (Cohen et al.
2003).
The mathematical form of the multiple linear regressions is:
(3)

Where the  values are regression coefficients. In this
paper, the model assumes that 0 is not equal to zero.
Nonlinear regression involves estimating the
coefficients in a nonlinear relationship between independent and dependent variables. A regression
model of the linear regression model is a linear
combination of the variables. In contrast, nonlinear
regression involves estimating the coefficients in a
hypothesized relationship including the logarithmic
and power models in this paper.
Once the mathematical form of the nonlinear regression model is determined, the coefficient can be
estimated based on the least square. The mathematical models of the linear (Eq. 4) and nonlinear regression (Eq. 5–6) that are applied for the estimate of the
flyrock distance are as follows:
(4)
(5)
(6)

A polynomial regression uses different powers of the
independent variables in Equation 3. The mathematical form of the polynomial regression model is:
(7)

Where n is a non negative integer defining the de-gree
of the polynomial. As a polynomial regression model
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can take a variety of forms and may be close enough
to fit a variety of data sets, the regression model
can be applied effectively to a multivariate analysis.
However, the drawbacks of polynomial re-gression
are poor interpolatory and extrapolatory properties.
The regression model may provide good fits within
the range of data. In addition, the decision between
a nonlinear and a polynomial regression model is
a challenging and laborious process when various
different dependent variables are under consideration.
In this study, a stepwise multiple linear regression
analysis was carried out to determine the relations
between dependent variable fly rock distance (D)
and the independent variables burden (B), Stemming
(S), height (H) and specific charge (Q). Stepwise regression procedures select the most correlated independent variable first, and then select the second independent variable which most correlates with the
remaining variance in the dependent variable. This
procedure continues until selection of an additional
independent variable does not increase the R-squared
by a significant amount, usually a signific-ance of at
least 95% (Montgomery & Peck 1992).
Accordingly, the variables B, S and Q were in-cluded
in the regression model and independent va-riables H
was omitted from the model due to lack of statistical
significance. The most reliable and mea-ningful
regression equation that could be obtained by the
statistical analysis was:
(8)

Table 3. Coefficients of stepwise multiple linear
regression analysis.

Table 3 shows the predictive model of the fly rock
distance based up on a multiple linear regression
analysis. The table includes coefficients for each independent variable, standard errors, t statistics and
P values. The coefficients are the  values of the model and the standard errors are the standard errors of
the regression coefficient. They can be used for the
hypothesis test and in the construction of the confidence intervals. The t statistic is the ratio of the re-

Figure 4. The relationships between the measured fly rock distance and
burden (a), stemming (b), specific charge (c) and height (d).

Table 2. Linear regression analysis results of the
independent parameters.

Next, the existence of multicollinearity is verified.
Multicollinearity refers to a high degree of linear
correlation between two or more independent variables. In the presence of multicollinearity, redundancy of the independent variables exists, which
can lead to erroneous effects by the independent variables on the dependent variable. The existence of
multicollinearity can be checked from a calculation
of the variance inflation factor (VIF) of the independent variables. The quantity 1/ (1 − R2j) is called
the jth variance inflation factor, or VIFj, Where R2i is
the value from the regression of the ith independent
va-riables on all of the other independent variables
(Marquardt 1970). The tolerance is the percentage of
the variance in a given predictor that can not be explained by the other predictors, also, that is reversed
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distance of 500 m is therefore reasonable for Esfordi
phosphate mine.
The blast hole diameters (d) used at this mine is
constant (76 mm). Fly rock distances (D) are plotted
against the burden (B) (Figure 4a) and it should not be
interpreted that burden has no influence on fly rock.
From single hole tests (Bilgin 1991), it is known that
the fly rock decreases as the burden in-creases.
In Figure 4 the best fit line is plotted as the thick line.
The inner dashed lines in the figure indicate the 95%
confidence level of the interval boundary con-taining
the regression line, and the outer dotted lines represent
the prediction interval band at the 95% confidence
level. Thus, the outer lines contain 95% of the data
point. The figure includes linear regres-sion equations
and the coefficients of determination (R2). In statistics,
the strength of correlation is often represented by the
coefficient of determination. The value of R squared
represents the fraction of varia-tion in the measured
data which is explained by the regression equation.
The calculated coefficients of determination for each
correlation are not high in terms of statistics.

Table 1. Base data on fly rock observations in Esfordi
phos-phate mine.
The maximum fly rock distance decreases with an
increase in stemming length. The decreasing trend of
fly rock distance with increasing stemming length is
obvious from the role of confinement in controlling
premature venting of high pressure gases. Plot of fly
rock distance against stemming length is shown in
Figure 4b.
If the stemming length is long, large pieces of rock will
form. They have large mass and, for the same impulse,
their velocity and throw distance will be consequently
short. Between these two extremes, a maximum throw
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distance may be expected. (Pers-son et al. 1994). Some
consideration is given to the stemming length but no
consideration is given to the stemming material and
particle size of the material. Hence, there is scope
for reducing fly rock at Esfordi phosphate mine by
using suitable stemming material such as tailing of
concentration plant in two blasting (number 13 and
14). The diameter of material that were used in these
blasts was approximately 4 mm. the results of these
blasts were satisfied but time consuming because of
distance between processing plant and mine site was
disadvantage of this ap-proach.
Previous study (Lundborg et al. 1975) also shows that
fly rock can be avoided if the powder factor is smaller
than a critical value. However, it is not rec-ommended
to reduce the powder factor significantly because it will
adversely affect the fragmentation and displacement.
An optimum powder factor can satisfy both economic
and environmental considera-tions in blast design.
Fly rock distance increase with an increase in specific
charge. The relationship be-tween fly rock and specific
charge (Q) is shown in Figure 4c.
Furthermore, Figure 4d shows the relation be-tween
height and fly rock. As mentioned in previous section,
if the ground rises from the launch site, the throw
will be less. If the ground drops below the launch site,
the throw will be greater. From this fig-ure, fly rock
distance increases with increasing height.
In a given condition, however, specific charge shows
the highest R2 value, 0.586. The R2 value de-creases in
the order of the stemming (0.278), height (0.249) and
burden (0.220). These results are in good agreement
with those of Adhikari (1999). According to his work,
burden, stemming, powder factor, initia-tion systems
and blast hole diameter are the most significant
parameters on fly rock distance.
In Table 2, linear regression between fly rock dis-tance
and independent variables, R2, Pearson’s productmoment correlation coefficient and variance inflation
factor (VIF) are calculated for each parame-ter.
Pearson’s product-moment correlation coeffi-cients are
calculated for each parameter in Table 2. The Pearson’s
product-moment correlation coeffi-cient assesses the
relative influence of the indepen-dent variables (four
parameters in this case) on one dependent variable (fly
rock distance).The coeffi-cient represents the degree of
the linear relationship. Thus, it is possible to assess the
strength of correla-tions. The coefficient is in the range
of -1<r<+1; here, ‘‘+1’’represents a perfect positive
correlation and‘‘-1’’ indicates a negative perfect
correlation. The strength of the correlation decreases
as the value moves closer to‘‘0’’. From a comparison of
the cor-relation coefficients, the specific charge shows
the strongest correlation with the fly rock distance
rela-tive to the other values.

maximum horizontal throw of a projectile to a point at
the same elevation is:
(1)

Where L= horizontal throw (m); = launch angle
(degrees); V0= launch velocity, (m/s); and g = gravitational constant, (9.8 m/s2). Air and wind resistances were not consider in this equation which could
reduce fly rock distance up to 2.5- 3 times providing
that launch velocity is up to 100 m/s and 10-12 times if
launch velocity is from 100 to 200 m/s.
If the ground rises from the launch site, the throw will
be less. If the ground drops below the launch site, the
throw will be greater, as illustrated in Figure 2. When
45= degrees, the maximum horizontal throw is
achieved and it is equal to:
(2)

In production blasting, fly rock distance is less than
Lmax obtained from Equation 2.

Figure 2. Projectile path for V¬0=38 (m/s) (Workman
& Calder 1994).

Figure 3. Three key mechanism of fly rock.

Fly rock from blasting can result from three key mechanisms which result in lack of confinement of the

energy in the explosive column. Fly rock can occur if
there is insufficient burden for the hole diameter or a
zone of weak rock occurs in the face. An illustration of
each mechanism is shown in Figure 3.
 Face burst: burden conditions usually control fly rock
distances in front of the face
 Cratering: if the stemming height to hole diameter
ratio is too small or the collar rock is weak fly rock can
be projected in any direction from a cra-ter at the hole
collar.
 Rifling: if the stemming length is adequate to prevent
cratering, fly rock at a high trajectory can result from
rifling - the ejection of stemming ma-terial and loose
rocks from the collar if there is inappropriate stemming
material is used.
3. SITE DESCRIPTION AND MEASUREMENTS
The Esfordi phosphate mineral complex is located 35
kilometers northeast of Bafgh in Yazd Province, Iran.
The mine surface area comprises of iron and phosphate
rocks of igneous type in spherical shape with a diameter
of 500 meters and depth of 100 me-ters. The deposit is
evaluated near 17 million tons with the grade of 13.9%
P2O5 which with due con-sideration to the activities
performed is foreseen that the deposits may reach 22
million tons and with the important factor that this
mineral may contain about 1.2% of rare elements.
In this research stemming, burden, specific charge and
height were independent variable and fly rock distance
was dependent variable. Fifteen blasting were done
and fly rock distance was measured after each blast
in Esfordi phosphate mine. This study is restricted
to the same type of rock so that the variation in rock
mass properties is minimum values. However, blast
hole layout and discontinuity in the geology were not
considered in these measurement. Blast holes were
drilled vertically so angle of the holes was constant in
this research.
4. DATA ANALYSIS
The observed flyrock distances are used to deter-mine
the safe distance for flyrock. The field data are analyzed
to determine correlation between fly rock distances and
the blast design parameters (burden, stemming, height
and specific charge). Safe distance is the minimum
distance beyond which the throw of fragments does
not affect the surroundings signifi-cantly.
It is extremely difficult to predict fly rock, both in terms
of distance and direction. In this paper, image analysis
was applied to determine maximum flyrock distance so
we used high speed digital camera. Also, blasts were
also filmed using a digital video recorder. The camera
lens was zoomed to the surface of the bench directly
above the first row of the blast. From Table 1, it is noted
that the maximum fly rock distance for all the blasts is
350 m, and this distance plus some safety factor can be
used to estimate the safe distance for fly rock. The safe
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1% of the to-tal energy transferred to the rock, hence
the wastage of explosive energy in this form may be
insignificant (Berta 1990).
However, the risk of damage due to fly rock is so
high that it merits serious consideration in blast design. Keeping this in view, field investigations were
conducted at Esfordi phosphate mine to study the
fly rock from blasting. This study is restricted to the
two type of rock so that the variation in rock mass
properties are minimized and the influence of blast
design parameters (stemming, burden and specific
charge) on fly rock distance could be analyzed.
The remainder of this paper is organized as follows: first, we review literature survey and flyrock
mechanism. And then, we discuss briefly site description and independent variables and constants.
Analysis of data and relation between each dependent variables and independent variable were being
discussed in next section, finally, conclusion is listed.
2. FLY ROCK
2.1. Literature survey
Fly rock is defined as any rock fragments thrown
unpredictable from a blasting site by the force of explosion (Rustan 1998, Persson et al. 1994). The uncontrolled material fragments generated by the ef-fects
of a blast are one of the prime causes in blasting-related
accidents. When these rock frag-ments are thrown
beyond the allowable limits they result in human
injuries, fatalities and structure damages. Figure 1
shows fly rock occurrences during the blasting process.
In this accident, a 32-year-old equipment operator was
in a pickup truck while guarding an access road leading
to the blast site at limestone mine in Lancaster County,
Pennsylvania, USA (Bajpayee et al. 2003). The pickup
truck was about 800 ft from the blast site. Fly rock
entered the cab through the windshield and fatally
struck the victim (Figure 1). This incident emphasizes
several factors, such as excessive powder loading,
voids, discontinuities, break in the rock strata, and
blast hole inaccuracy (Bajpayee et al. 2003).

Figure 1. Fatal injury due to fly rock at a limestone mine
in Pennsylvania.

Previous experimental and theoretical work about fly
rock phenomena has been performed by Langefors
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& Kihlstrom (1963), Ladegaard-Pedersen & Persson
(1973), Lundborg (1974, 1981) and Holmberg &
Persson (1976).
Ladegaard-Pedersen & Persson (1973) have performed experiments in Plexiglas. Their drilling experiment involved a single hole in a block of Plexiglas, and variation of the explosive charges by a factor
approaching 2. They concluded that as the charge
increases, the fragmentation and the velocity of the
broken material increases as well. They also found
that the gaseous venting from the blast penetrated
the fracture planes perpendicular to the hole axis and
broke the material up and propelled them. They also
conducted a series of bench blast tests with a single
hole in rock boulders. The drill hole diameter was 25
mm. After each single hole blast, the distance from the
hole and the angles of the fly rock were determined.
Holmberg & Persson (1976) studied flyrock in field
experiments with high-speed cameras. They concluded
that most of the collar fly rock is thrown in a direction
following the drill hole axis. Their ex-periments
also confirmed that the scatter of the angle of throw
increases as the unloaded hole length de-creases.
The theory for predicting fly rock from blasting
operations in hard rock such as granite has been developed by Lundborg (1974). The charge hole di-ameter
has been established as D=kV, where k is a constant,
 is the density of the rock in kg/m3 (2600 kg/m3 is
the average density of granite),  is the fragment size
diameter in meters, and v is the fragment velocity in
m/s. To determine the constant k, measurements of the
V were made for different D values. By doing so, the
relation 10d=V/2600 was obtained.
To investigate the validity of this equation, and to
determine the factor of proportionality, several blasts
were photographed and the fly rock velocities measured. In a number of blasts, the maximum distance
of throw and the diameter of each fly rock fragments
were also measured. By using the previous equation,
the maximum throw was calculated as Rmax=260d2/3
where R is in meters and d is in inch. Lundberg indicate
that for weaker rocks where a lower specific charge
is used, the maximum thrown length is reduced.
Additional studies on fly rock phenomena can be found
in Fletcher & D’Andrea (1986), Persson et al. (1994),
Adhikari (1999), Rehak et al. (2001), Bajpayee et al.
(2004) and Kecojevic & Radomsky (2005).
Investigations of fly rock accidents have revealed
one or more of the following contributing factors: (I)
discontinuity in the geology and rock structure, (II)
improper blast hole layout and loading, (III) insufficient burden, (IV) very high explosive concentration,
and (V) inadequate stemming.
2.2. Fly rock mechanism
The general trajectory formula for the prediction of the
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University of Technology, Tehran, Iran.

ABSTRACT: Blasting is a primary means of extracting minerals and ores at surface
mining operations. It is a hazardous component of surface mining. Serious injuries
and fatalities result from improper judgment or practice during rock blasting.
Fly rock from surface blasting operations has caused serious injury and death to
employees and habitants, and it is always known as one of the major concerns for the
blasters. During this re-search, fly rock distances for 15 blasts at Esfordi phosphate
mine with blast design parameters have been mo-nitored, and the influence of
burden, stemming length and powder factor were analyzed. Regression analysis
was used in this research and linear, exponential, power and polynomial regression
methods were compared together and best model was opted among them. Based
on the results, an empirical formula was developed to predict the fly rock distance
and minimize the fly rock hazards at the Esfordi phosphate mine of Iran.

1. INTRODUCTION
One of the greatest challenges, which a blaster faces in mining and construction blasting, is to accurately
determine the bounds of the blast safety area. This is particularly true in geologically disturbed rock. A blaster’s
decision in estimating the bounds of the blast area is greatly influenced by the engineering design of the blast,
geology of the blast, regulatory requirements, and company policy. Schneider (1996) stated that a blaster must
make an estimate of the maximum possible distance fly rock could travel from a shot. Furthermore, a blaster
should not as-sume that a shot being fired will behave like other shots previously fired at the same operation.
The following factors shall be considered to de-termine the blast safety area:
 Geology or material to be blasted.
 Blast pattern, burden, depth, diameter, and angle of the holes.
 Blasting experience of the mine.
 Delay systems, powder factor, and pounds per delay.
 Type and amount of explosive material.
 Type and amount of stemming.
Danger and damage from fly rock in rock blasting has been a serious problem ever since blasting was introduced.
Not only have men been killed and in-jured but also buildings, equipment and materials have been damaged
(Lundborg et al. 1975).
The major causes of fly rock are inadequate burden, inadequate stemming length, drilling inaccuracy, ex-cessive
powder factor, unfavorable geological condi-tions (open joints, weak seams and cavities), inap-propriate delay
timing and sequence, inaccuracy of delays, back break and loose rock on top of the bench (Fletcher & D’Andrea
1986, Workman & Calder 1994, Kopp 1994).The energy spent in creat-ing fly rock during blasting is less than
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2008). Accordingly, the chipping area was calculated according to crack propagation
pattern in rock and rock cutting type in different jointing conditions. The chipping area
to chipping stress ratio is listed in fourth column of the Table. This ratio is an indirect
indicator of TBM penetration rate in rock.
As it can be followed from Table 3, as joint spacing increases, the required chipping stress
for given joint orientation increases. Also, with joint orientation increasing, the required
chipping stress decreases until it reaches to the minimum at α = 60-75°.
The correlation between joint spacing and orientation and the ratio of chipping area to
stress is shown in Figure 7. It can be followed from the Figure that penetration rate basically
increases with the increase of joint orientation (α: 0 to 60-75°). Further increase of joint
orientation (α > 75°) up to 90° makes TBM penetration rate decreases. Furthermore, in a
definite value of α, penetration rate decreases with the increase of spacing. Chipping area
to stress ratio decreases with increasing joint spacing.

5.CONCLUSIONS
The rock chipping process induced by the TBM cutter was simulated by DEM modeling to
examine the simultaneous effect of joint spacing and orientation. This is a contribution to
literature in which only one of jointing conditions effect (either spacing or orientation) on
rock fragmentation by disc cutter has been studied. Hence, the mutual interaction of joint
spacing and orientation is analyzed in addition to each one’s effect on rock fragmentation.
The analysis results of this study show that with increase of joint spacing in given joint
orientation, the TBM penetration decreases. Increasing penetration rate trend for joint
orientation 45 to 75° has a higher gradient value than that for 0 to 30°. Also, with each
definite joint spacing, the penetration increases when joint orientation increases from
0 to 75° but the penetration decreases when joint orientation increases from 75 to 90°.
The analysis results show that the optimum joint orientation from the viewpoint of TBM
penetration is about 60 to 75°. This follows the results taken by Bruland (1998) in his
empirical studies and Gong et al. (2005) within their similar studies.
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Table 3: Effect of joint spacing and joint
orientation on the TBM penetration

Figure 7: Effect of joint orientation and
spacing on the TBM penetration rate

Figure 6: Final failure pattern of rock at selected
steps at joint spacing of 300 mm and different
orientation (circle denotes tensile failure, cross denotes
compressive failure)
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Figure 4: Final failure pattern of rock at selected steps at
joint spacing of 150 mm and different orientation (circle
denotes tensile failure, cross denotes compressive failure)

Figure 5: Final failure pattern of rock at selected steps
at joint spacing of 200 mm and different orientation
(circle denotes tensile failure, cross denotes
compressive failure)

Figure 2: Failure pattern of rock at selected steps
at S = 300 mm, α = 15° (circle denotes tensile
failure, cross denotes compressive failure)

Figure 3: Failure pattern of rock at selected steps
at S = 300 mm, α = 60° (circle denotes tensile
failure, cross denotes compressive failure)

The final rock fragmentation pattern for joint spacing
of 150, 200 and 300 mm and different joint orientation
are illustrated in Figures 4, 5 and 6, respectively.

4. SIMULTANEOUS EFFECT OF JOINT SPACING AND
ORIENTATION ON TBM PENETRATION RATE
To analyze the effect of joint spacing and orientation
on TBM penetration, the ratio of chipping area to
chipping stress which indicates the frequency of chips
in terms of cutting force unit in different status of
spacing and orientation was used. To determine this
ratio, chipping stress and chipping area for different
values of spacing namely; 150, 200 and 300 at different
values of orientation (α = 0-90°) are listed in Table 3.
The optimum disc spacing of 75 mm in sandstone was
considered for calculating the chipping area (Bejari,

When the angle α is at 60°, the crack initiation and
propagation show a completely different mode in
comparison with other joint orientation, as shown in
Figure 3. Due to the joint influence, the element closest
to the joint plane is firstly failed. As the penetration
continuously increases, cracks reach the free surface,
consequently the chip is formed. Gong et al. (2005)
found similar results in granite in Singapore.
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(DEM). To do this, three intervals of joint spacing
together with seven values of joint orientation (i.e.
totally 21 models) were considered in the study. The
required input data for simulation were obtained from
the sandstone along the Alborz service tunnel which is
currently excavated by a 5.2 m diameter Open TBM in
Iran.

2 CONFIGURATION OF THE NUMERICAL MODEL
Universal distinct element code (UDEC) is used for
simulating the rock fragmentation mechanism by
disc cutters. The key concepts of the DEM are that
the domain of interest is treated as an assemblage
of rigid or deformable blocks/particles and that
the contacts among them need to be identified and
continuously updated during the entire deformation/
motion process, and be represented by appropriate
constitutive models (Itasca, 1996).
Three ranges of joint spacing with representative
values of 150, 200 and 300 mm together with seven
joint orientations were considered for modeling. The
dip direction of the joint set is assumed to be in the
same direction as the cutting load, and the joint dip
angle (α in Figure 1) varies from 0, 15, 30, 45, 60 and
75 to 90 (all in degrees). The model configuration is
schematically shown in Figure 1.
The dimension of the model is 1×1, 1.5×1.5 and 2×2 m
for joint spacing of 150, 200 and 300 mm,
respectively. The cutter is modeled by a normal force
applied at mid height of the left boundary through
contact thickness of 15 mm. The rolling force acting
on the cutter is not taken into consideration in the
two dimensional model. The upper, lower and right
boundaries were regarded as fixed displacement
boundaries. In all the models, the contact point
between the cutter and the rock is at the center of two
joint outcrops.
Figure 1: Numerical simulation model with different
joint spacing and orientation (with s: 150, 200, 300
mm, α: 0, 15 …90 degrees)
The physical and mechanical properties of sandstone
and joints along the tunnel are listed in Table 1 and 2.
3. ROCK CUTTING BY DISC CUTTER
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Table 1: Properties of intact
sandstone and joints

Table 2: Properties of joints

Modeling the rock cutting by disc cutters in different
joint spacing 150, 200 and 300 mm and orientation
indicates that initiation and propagation of cracks
in jointed rocks are influenced in two ways by joint
orientations. In case of orientation values of 0, 15, 30,
45 and 90 degrees, cracks are immediately initiated
beneath the disc cutter and propagate towards the
joint plane, subsequently chip is formed. With joint
orientation of about 60 and 75 degrees, the cracks
initiate in joint plane and reach the free surface while
increasing the penetration. Here, crack initiation zone
and its rapid
propagation beneath the cutter in different steps of
UDEC for joint spacing of 300 mm and joint orientation
15 and 60 degrees are typically illustrated in Figures
2 and 3. In these Figures, circle denotes tensile failure,
cross denotes compressive failure.
When the cutter first acts on the rock in joint
orientation of 15°, a fan-shaped rock failure (crushed)
zone is formed as shown in Figure 2. As the penetration
increases, the crushed zone is formed including
compression failure zone and tensile failure zone.
In this stage, it deserves to mention that the crushed
zone is asymmetric as shown in Figures 2(a) and 2(b),
because of the influence of the joint. Subsequently, it
causes the cracks initiating from the crushed zone to
propagate asymmetrically as shown in Figures 2(b)
and 2(c). The crack propagation is induced by the
element tensile failure at the tip of the crack. As the
cutter penetration increases to some extent, the side
crack reaches to the joint plane and the chip is formed,
as shown in Figure 2(c) and 2(d).
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ABSTRACT
The influence of joint spacing and orientation on penetration rate of disc cutter and
chip formation has simultaneously been studied using the discrete element method
(DEM). To do this, three ranges of joint spacing together with seven values of joint
orientation were included in the model and hence 21 models were conducted. The
analysis results of this study showed that with increase of joint spacing in given
joint orientation, the TBM penetration decreases. Increasing penetration trend for
orientation 45 to 75° had a higher gradient value than that for 0 to 30°. The analysis
results showed that the optimum joint orientation from the viewpoint of TBM
penetration is about 60 to 75°.

1 INTRODUCTION
Rock mass parameters including weak surfaces are the most important parameters which should
be taken into account while analyzing the rock penetration by disc cutters. Up to now, many
experimental, theoretical and numerical simulation based researches have been performed regarding
the interaction of TBM disc cutter performance and these two joint specifications. However, in most of
these works, the influence of joint spacing and orientation on penetration rate of disc cutter and chip
formation have individually been studied. Among them the researches by Sanio (1985) on studying
the effect of rock mass anisotropy including bedding and shistosity on cutter load, Howarth (1981)
on studying experimentally the impact of joints spacing on TBM performance, Bruland (1998) on
introducing a fracture factor in NTNU TBM performance prediction model and Gong et al (2005,
2006) on investigating joint orientation and spacing effects on rock fragmentation by TBM cutters
using numerical modeling.
In this study, the simultaneous effects of joint spacing and orientation on rock indentation and
fragmentation process by TBM disc cutters were investigated by using the discrete element method
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