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ســرمقاله

پيشرفت روز افزون علم و حرکت سريع صنعتي شدن نياز به فلزات را بيش از پيش
افزايش داده اس��ت .همچين ارؤميان تعداد ذخاير کش��ف شده تنها تعداد معدودي
از آن ها به عنوان معدن مورد بهره برداري قرار مي گيرند به عنوان مثال در س��ال
 2010تنها شش درصد از منابع مس به دخيره تبديل شده اند اين در حالي است
که اين ميزان پاس��خ گوي اين رش��د اقتصادي ،افزايش محصوالت صنعتي و رشد
جمعيت نيس��ت به همين دليل بحث معدن کاري اهميت ويژه اي پيدا کرده است.
در س��ال هاي اخير با افزايش چشمگير قيمت فلزات روبرو هستيم .روند روبه رشد
قمت فلزات موجب ش��ده که برنامه ريزي ها پيش بيني بس��ياري از ش��رکت هاي
معدني دنيا غلط از آب درآيد .در مقايس��ه اين روند افزايش با چرخه اقتصادي مي
توان دريافت که عرضه وتقاضا تنها عامل موثر نمي باشد و عوامل ديگري نير درگير
اس��ت .اين روند از س��ويي باعث افزايش توليد و فرآوري مواد کم عيار را بوده و به
دليل نرخ س��ريع برگشت س��رمايه باعث جلب توجه س��رمايه داران براي سرما يه
گزاري در بخش معدن شده است و از سوي ديگر برنامه ريزي و طراحي معادن که
به شدت به پيش بيني قيمت فلزات وابسته است را با دشواري همراه ساخته است.
به عنوان مثال تمام مراحل طراحي معدن از جمله وعيار حد و تيين محدوده نهايي
معدن(محدوده اي که اگر همين امروز استخراج شود بيشترين سود را مي دهد) و
 ...در روش روباز حول محوريش بيني قيمت مي چرخند .در معادن زير زميني نيز
تعيين عيار حد روري پيش بيمي قيمت فلزات استوار است.
معم��ول تري��ن روش پيش بيني قيمت فلزات در معدن کاري روش ترند اس��ت .با
اين حال ش��يب تند افرايش قيمت باغث کاهش س��طح اعتماد در روش ترند شده
اس��ت .اين عدم قطعيت باال در مورد قينت ها نظر ها را به س��مت تئوري انتخاب
حقيقي و تئوري آش��وب معطوف مي کند .اين تئوري ها در زمان عدم قطعيت باال
کارا هستند.
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چکيده:
يکي از مشکالت رايج در صنعت سد سازي نبود روش هاي دقيق پيش بيني مناطق داراي درزه و شکستگي
زياد و يا مناطق متخلخل مي باش�د .درواقع ش�ناخت اين مناطق در پروژه هاي س�د س�ازي و عمراني مي
تواند کمک شاياني را به حل بسياري از مسايل و مشکالت آتي نمايد .براي اين امر روش هاي متفاوتي مي
تواند مورد اس�تفاده قرار گيرد که هرکدام از آنها بس�ته به دقت و هزينه هاي موجود ،کاربردهاي متفاوتي
مي توانند داش�ته باشد .هرچند که يکي از روش هاي رايج مورد استفاده روش حفر گمانه هاي اکتشافي در
آن مناطق و انجام کارهاي آزمايش�کاهي مي باش�د که بعلت زمانبر و هزينه بر بودن آن ها در دنياي امروزي
زي�اد کاربردي نمي توانند باش�ند .يک�ي از اهداف اوليه اين مطالعه ،بررس�ي و اس�تفاده از روش هاي اخير
مورد اس�تفاده در س�اير علوم براي تخمين تخلخل در س�اختگاه سد مي باش�د .هرچند که بر آن است که
ب�ا ديدي کل�ي و کاربردي به قضيه نگاه نموده بصورتيکه روش هاي مورد اس�تفاده را بتوان با تغيير جزئي
در س�اير کاربرده همانند بررس�ي خواص مهم ديگر سازه ها ،پيش بيني س�اير پارامترها (همچون تراوايي،
مدول االستيس�يته و )...اس�تفاده گردد .صرف نظر از اي�ن ديد ،از اهداف ديگر اين مقاله بررس�ي محدوده
هاي با شکس�تگي و تخلخل باال بمنظور معطوف کرد عمليات تزريق بيش�تر به اين نواحي و تقويت پايه و
فونداس�يون سازه در اين مناطق مي باشد .همچنين يکي ديگر از کاربردهاي اين روش ها نيز مي تواند ارايه
راهکاري نوين براي جلوگيري از نشت آب در پايه سد باشد.
کلمات کليدي :سد ،تخلخل ،تزريق ،مناطق سست ،پي.
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مقاالتپژوهشی

مقدمه
محاس�به خصوصيات محل س�د و توصي�ف مش�خصات آن نقش مهمي
در صنع�ت سدس�ازي ،بخصوص در ش�ناخت صحيح پايه س�د و موفقيت
قرارگيري آن ايفا مي کند .يک استراتژي مديريت مفيد فقط زماني مي تواند
بکار گرفته ش�ود که توزيع فضايي پارامترهاي س�نگ بستر سد به خوبي و
با جزييات زياد در دس�ترس باش�د .نحوه ي رفتار آب در داخل مخزن عمدتا
بوس�يله بعضي خواص ذاتي س�ياالت درون پايه س�د و محي�ط متخلخل
کنترل مي ش�ود .تحليل خصوصيات زمين شناس�ي بستر سد که مکانيسم
جريان س�يال و بازياف�ت آن را کنترل مي   کند باعث ايج�اد مدلهاي کاربردي
براي شبيه سازي بستر سد مي شود.
در ارزيابي يک بس�تر س�د از کليه تکنيک ها و روش ها اس�تفاده مي ش�ود تا
بتوان پارامترهاي زمين شناس�ي و پتروفيزيکي کنترل کننده حرکت سيال را
در آن مش�خص نمود .درک متغيرهاي پيچيده در خواص هيدروليکي سنگ
بس�تر ،نظير تخلخل ،تراوايي ،فشار موئينه ،ناهمگني بستر ،شکل هندسي
و محتوي سيال آن نيازمند اس�تفاده از داده هاي چاه نگاري ،آزمايش مغزه،
آزمايش چاه و  ...مي باش�د .در توصيف يک بس�تر س�د محاس�به و ارزيابي
موارد زير ضروري است:
 تعيين پراکندگي نسبي تخلخل و تراواييتعيين ظرفيت ذخيرهتعيين هدايت هيدروليکي  -پيش بيني عملکرد يک بستر مخزنبنابراي�ن پارامترهاي�ي مانند تخلخل و تراوايي و جنس س�ازند از مهمترين
پارامترها براي توصيف بستر سد به شمار مي آيند که محاسبه و پيش بيني
آن ه�ا به منزله ي�ک ابزار موثر و کارآمد و مهم براي مهندس�ين س�د در امر
فرآيند ساخت و س�از و مديريت يک س�د مي باش�د .ناهمگوني بستر سدي
همواره ارزيابي اين ويژگي ها را پيچيده تر مي نمايد .سن هاي زمين شناسي
مختلف و محيط هاي رسوبي ،برخي از داليل مختلف ناهمگني بسترهاي
سد مي باشد .نتايج بدست آمده از منحني فشار موئينه براي اهداف اکتشاف
و توس�عه بسترهاي سدي بسيار ارزشمند هستند .در مراحل اکتشافي ،اين
داده ها مي تونند در مشخص کردن نواحي با پتانسيل باالي وجود تخلخل
و پيش بيني حفره هاي کارس�تي در مراحل بعدي اکتش�افي مورد استفاده
قرار گيرند.
مقادير صحيح تخلخ�ل و تراوايي بطور معمول از طري�ق اندازه گيري هاي
مستقيم آزمايشگاهي بر روي مغزه ها و يا تفسير آزمايش چاه بدست مي آيد
(Berg 1975; Hawkins et al. 1993; Pittman 1992; Purcell
 .)1949; Thommer 1983; Wu and Berg 2003البت�ه ،ه�ر دوي
اين روش ها صحيح بوده ولي براي توصيف کامل بستر سد کافي نمي باشد.
زيرا در هر س�د بدليل وقت گير بودن ،هزينه زياد و  ...فقط تعداد محدودي از
چاه ها مغزه گيري ش�ده و ي�ا آزمايش چاه فقط به تعداد محدود در هر س�د
توصيه مي ش�ود .از طرفي از تمامي قس�مت هاي چاه هاي مغزه گيري شده
ني�ز نمي توان مغزه ه�اي خوبي تهيه نم�ود .بنابراين با وج�ود هزينه هاي
باالي مغزه گيري و مش�کالت ناش�ي از اندازه گيري هاي آزمايش�گاهي و در
برخ�ي موارد عدم ام�کان اخذ مغزه در فواصل شکس�ته نياز به اس�تفاده از
روش هاي تخميني جايگزين بخوبي احساس مي شود.
در اين مطالعه سعي بر آن است که با ذکر مباني شبکه هاي عصبي به کاربرد
آن در تخمين تخلخل با ذکر يک مثال پرداخته ش�ود .الزم به ذکر اس�ت که
مطابق مطالعات صورت گرفته ،اين روش ها داراي کارايي بس�يار مناسبي در
امر مدلسازي و تخمين مي باشند.
اي�ن مقال�ه ش�امل چندين جنبه مي باش�د ک�ه از مي�ان آن ها مي ت�وان به
موراد ذيل اش�اره نم�ود :الف -معرفي و ارايه روش ه�اي دقيق پيش بيني و
مدلسازي در س�اير علوم و وارد نمودن آن ها به س�اير کاربردهاي عمراني ،
ب -ارايه روش هايي موثر براي شناسايي مناطق با تخلخل باال ،ج -قابليت
مدلسازي و گسترش بودن اين روش ها به ساير کاربرها ،د -ارايه مناطق خرد
شده جهت انجام عمليات تزريق و جلوگيري از نشت آب.
اين تحقيق به بررس�ي روش ه�اي تخميني براي پارامتره�اي پتروفيزيک
س�نگ از جمله تخلخل مي پردازد .همچنين به معرفي پارامترها ،چگونگي
اندازه گيري آزمايشگاهي آن ها و مسائل مفهومي موجود پرداخته مي شود.
مهم ترين اين پارامترها عبارتند از تخلخل و تراوايي که به تفضيل بررس�ي
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مي ش�وند .قس�مت  2به بررس�ي مدل هاي مختل�ف موجود براي
ب�رآورد و تخمين اي�ن پارامترها ،متغيرهاي همبس�ته آنان و روابط
رياض�ي موج�ود مي پردازد .در س�اير قس�مت ها اي�ن مطالعه نيز
مدلهاي موجود براي محاس�به پارامترهاي مهم�ي از جمله توزيع
گلوگاهي تخلخل ،اندازه ش�عاع گلوگاهي تخلخل آورده شده است.
سپس در قس�مت هاي بعدي بعدي به ش�رح و توضيح روش شبکه
عصبي با ذکر يک مثال کاربردي پرداخته خواهد شد.
پي�ش در آمدي بر تخلخل و روش هاي رايج اندازه گيري آن تخلخل
يک�ي از چن�د پارامت�ر ضروري براي س�نگ بس�تر اس�ت .تخلخل
عبارتس�ت از نسبت حجم فضاهاي خالي به حجم کل سنگ (شکل
 .)1در بس�تر سدها حجم فضاهاي خالي توس�ط عمدتا آب اشغال
ش�ده اس�ت .تخلخل را مي توان به کمک يکي از روابط زير محاسبه
کرد (:)Karimpouli et al. 2010
) (١
) (٢
) (٣

φ = V /V  × ١٠٠
φ = V /V + V  × ١٠٠
φ = V /V + V  × ١٠٠

ک�ه در آن  Vpحجم منافذ Vg ،حجم دانه ها و  Vbحجم کل س�نگ
مي باشد.



متخلخل
شکل  :1دياگرام شماتيک يک نمونهي

بيش�تر بس�ترها ،تخلخل�ي در مح�دوده ي  5تا  30درص�د دارند.
تخلخل هاي کمتر از  5درصد داراي پتانس�يل عمليات سدسازي و
تخلخل بيشتر از  35درصد خيلي نادر است .تخلخل را مي توان در
آزمايش�گاه از روي مغزه ها و يا با اس�تفاده از نمودارهاي چاه نگاري
خصوص�ًا چگال�ي ،صوتي و نوت�رون محاس�به نم�ود .تخلخل را
مي توان از روي داده هاي لرزه اي نيز محاسبه مي-شود.
تخلخل براس�اس زمان تش�کيل مي تواند به دو نوع اصلي تقس�يم
ش�ود .تخلخل اوليه هم زمان با رس�وبگذاري و تخلخل ثانويه پس
از رس�وبگذاري تش�کيل مي ش�ود .از تخلخل ه�اي اولي�ه مي توان
تخلخل بين دانه اي يا بين ذره اي که ما بين دانه هاي رس�وب وجود
دارد و تخلخ�ل درون دانه اي يا درون ذره اي که در داخل خود دانه ها
قرار دارد را نام برد .تخلخل بين دانه اي ،بيش�تر در ماسه سنگ هاي
اسکلتي وجود دارد و معمولًا با ويژگي هاي زير مشخص مي شود:
پس از رسوبگذاري و تراکم اوليه به شکل تخلخل يکپارچه و متصل
در سنگ ديده مي شود.
به شدت وابسته به جورشدگي ،آرايش و شکل دانه هاست.
با افزايش عمق و گذشت زمان از مقدار آن کاسته مي شود.
گاهي اوقات در اثر پوشيده شدن سطح دانه ها توسط رس هاي اوليه
و تا حدي جلوگيري از سيماني شدن ،بدون تغيير باقي مانده و حفظ
مي شود.
تخلخ�ل ثانويه ،ش�امل تخلخلي اس�ت که بعد از رس�وبگذاري در
س�نگ بوجود مي آيد .تخلخ�ل ثانويه به چندين ش�کل وجود دارد
که مهم تري�ن آن ها تخلخل بين بلوري اس�ت .اين نوع تخلخل در
فض�اي بين بلورها بوده و در دولوميت ها از اهميت زيادي برخوردار
اس�ت .انحالل نيز مي تواند چندين نوع تخلخ�ل ثانويه را به وجود
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آورد .اين پديده در س�نگ هاي آهکي حائز اهميت زيادي اس�ت ،اما
مي تواند بطور مشابهي در ماسه سنگ ها نيز عمل کند.
معم�وال براي اندازه گيري تخلخل روش ه�اي مختلفي وجود دارد
که مي توان آنه�ا را بصورت خالصه بدين ترتيب نام برد (Wu and
:)Berg 2003; Hawkins et al. 1993
الف -اندازه گيري تخلخل در آزمايش�گاه (تکنيک قانون بويل ،روش
مجم�وع س�ياالت ،اندازه گيري تخلخ�ل با تحزي�ه تحليل تصوير
)BSE
ب -برآورد تخلخل موثر از آزمايشات کاني شناسي
د -مدل هاي تخمين و برآورد پارامترهاي پتروفيزيکي
ه -مدل هاي تراوايي (مدل هايي براساس لوله هاي موئين ،مدل هايي
براس�اس دانه ه�اي ک�روي ،مدل هاي�ي براس�اس ان�دازه گلوگاهي
تخلخل ،مدل هاي ديگر تجربي)
اما از آنجاي�ي که هدف اين مطالعه بي�ان روش هوش مصنوعي مي
باشد ،بنابراين از ذکر جزئيات روش هاي اشاره شده در قسمت قبلي
خ�ودداري مي گردد .ب�ه همين منظور ،روش هاي م�ورد نظر در زير
شرح داده مي شود.
روش شبکه هاي عصبي مصنوعي
ش�بکه هاي عصبي به طور کلي سيس�تمهاي رياض�ي يادگير غير
خطي هس�تند .طرز کار اين ش�بکه ه�ا از روش کار مغز انس�ان الگو
برداري شده است .در واقع شبکه هاي عصبي طبق تعريف ماشيني
اس�ت براي ساخت يک مدل که مي توان آن را بوسيله سخت افزار يا
نرم افزار ش�بيه سازي کرد و عملکردي ش�بيه مغز انسان دارند .يک
ش�بکه عصبي بر خالف کامپيوترهاي رقومي که نيازمند دستورات
کامال صريح و مشخص است ،به مدل هاي رياضي محض نياز ندارد
بلکه مانند انسان قابليت يادگيري به وسيله تعدادي مثال مشخص
را دارد .هر شبکه عصبي سه مرحله آموزش ،اعتبار سنجي و اجرا را
پشت س�ر مي گذارد .در واقع ش�بکه هاي عصبي را مي توان در حل
مس�ايلي که روابط دقيق رياضي بين ورودي ه�ا و خروجي هاي آن
برقرار نيست بکار برد .اين شبکه ها از عناصر ساده اي تشکيل شده
اند که بطور موازي عمل مي کنند و با الهام از ش�بکه هاي بيولوژيک
ه�ر يک از اي�ن عناصر را نرون م�ي نامند .آموزش ديدن ش�بکه هاي
عصب�ي در واقع چيزي جز تنظيم وزن ه�اي ارتباطي اين نرون ها به
ازاي دريافت مثال هاي مختلف نيس�ت تا خروجي ش�بکه به سمت
خروجي مطلوب همگرا شود (Rumelhart and McClelland
.)1986
ال تش�ريح گرديد،
در متون فني براي نمايش مدل س�ادهاي كه در با 
بهطور معمول از شكلي مشابه شكل  2-3استفاده ميشود.








شکل  :2مدل ساده اي از يک شبکه عصبي مصنوعي
در اين ش�كل كالس�يك ،از عالمت  pبراي نش�ان دادن يك سيگنال
ورودي اس�تفاده ميش�ود .در واقع در اين مدل ،يك سيگنال ورودي
پ�س از تقويت (يا تضعيف) ش�دن به ان�دازه پارامت�ر  ،wبهصورت
ي�ك س�يگنال الكتريكي با ان�دازه  pwوارد نرون ميش�ود .بهجهت
سادهسازي مدل رياضي ،فرض ميشود كه در هسته سلول عصبي،
سيگنال ورودي با سيگنال ديگري به اندازه  bجمع ميگردد .در واقع

س�يگنال  bخود به معني آن است كه س�يگنالي به اندازه واحد در پارامتري
مانند  bضرب (تقويت يا تضعيف) ميشود .مجموع حاصل ،يعني سيگنالي
به اندازه  ،pw + bقبل از خارج ش�دن از س�لول تحت عمل يا فرآيند ديگري
واقع ميش�ود كه در اصطالح فني به آن تابع انتق�ال ميگويند .اين موضوع
در ش�كل بهوسيله جعبهاي نمايش داده شده است كه روي آن عالمت  fقرار
داده ش�ده اس�ت .ورودي اين جعبه همان سيگنال  pw + bاست و خروجي
آن يا همان خروجي سلول ،با عالمت  aنشانه گذاري شده است .در رياضي،
بخش آخر مدلسازي توسط رابطه ( a = f (pw + bنمايش داده ميشود.
پارامت�ر  wيا همان ضريبي كه س�يگنال ورودي  pدر آن ضرب ميش�ود ،در
اصطالح رياضي به نام پارامتر وزن يا  weightنيز گفته ميشود.
ش�بكههاي عصبي ميتوانند بر اس�اس طراحي خود س�يگنالهاي ورودي
را پ�ردازش كنند و ب�ه س�يگنالهاي خروجي م�ورد نظر تبدي�ل نمايند .به
ط�ور معمول ،پ�س از آنكه يك ش�بكه عصبي طراحي و پيادهس�ازي ش�د،
باي�د پارامتره�اي  wو ( bكه قبلًا معرفي كرديم) ب�ه ازاي مجموعههايي از
س�يگنالهاي ورودي ،بهگون�هاي تنظيم ش�وند كه س�يگنالهاي خروجي
ش�بكه خروجي مطلوب را تش�كيل دهند .چنين فراين�دي را آموزش ديدن
شبكه عصبي مينامند (در نخس�تين مرحله آموزش ،مقادير  wو  bبهطور
تصادف�ي انتخاب ميش�وند .زيرا ت�ا اين پارامترها مقدار نداش�ته باش�ند،
ش�بكه عصب�ي قابل اس�تفاده نخواهد ب�ود) در حين آموزش ديدن ش�بكه
عصب�ي (يعني ب�ه تدريج همزمان ب�ا افزايش دفعاتي كه مقادي�ر پارامترها
براي رس�يدن به خروجي مطلوبتر ،تنظيم ميش�وند) مق�دار پارامترها به
مقدار حقيقي و نهايي خود نزديكتر ميش�وند .بهط�ور كلي دو روش براي
آموزش دادن ش�بكههاي عصب�ي وج�ود دارد .روش  supervisedو روش
 .unsupervisedروش نخس�ت ،ش�امل مراحلي اس�ت كه در بخش قبل،
بهطور مختصر تش�ريح ش�د .اما در روش  ،unsupervisedشبكه عصبي
باي�د ب�دون كمك گرفت�ن از جهان خ�ارج ،بتوان�د كار آم�وزش را انجام دهد.
واقعيت آن اس�ت كه در عم�ل از روش  supervisedو يا حداكثر از روشهاي
تركيبي استفاده ميشود و فرايند آموزش  unsupervisedبه شكل خالص
تنها وعدهاي اس�ت كه ش�ايد در آين�ده بتواند تحقق ياب�د .در حال حاضر و
در كاربرده�اي پيش�رفته ،از روش آم�وزش  unsupervisedب�راي ايجاد
تنظيمات اوليه بر روي س�يگنالهاي ورودي ش�بكههاي عصبي اس�تفاده
ميش�ود و باقي مراحل آموزش شبكه به روش  supervisedادامه مييابد.
همانطور كه قبلًا اش�اره كرديم ،در روش معمول آموزش شبكههاي عصبي،
از مجموع ه شناخته شدهاي از دادههاي ورودي و خروجيهاي متناظر آنها
( )training set dataبراي آموزش دادن شبكه استفاده ميشود .در چنين
فرايندي ،پس از اعمال مجموعههاي دادههاي آموزشي ،پارامترهاي شبكه
به تدريج به سمت مقادير نهايي خود همگرا ميشوند .بستههاي نرمافزاري
پيش�رفته توليد و طراحي ش�بكههاي عصبي ،داراي ابزارهايي هستند كه
بر روند آموزش ش�بكه مديريت ميكنند .چنين ابزارهايي ميتوانند س�رعت
همگرايي پارامترهاي ش�بكه را زير نظر بگيرند و به عنوان مثال ،اجازه دهند
كه پارامترهاي يك شبكه مشخص ،در طول چندين روز به دقت كافي و مورد
نظر طراحان خود برس�د .در مواردي ممكن اس�ت كه ش�بكه عصبي اصولًا
موفق به فراگيري نش�ود .بدين معني كه پارامترهاي شبكه پس از زمانهاي
طوالني به مقدار مش�خصي همگرا نش�ود .چنين مواردي ممكن اس�ت بر
اث�ر ناكافي بودن دادههاي آموزش�ي و يا اصولًا نقص طراحي ش�بكه ايجاد
ش�وند .حتي مواردي در عمل وجود دارند كه ش�بكه عصبي مشخصي ،بر
اث�ر آموزش بيش از ح�د ،اصطالحا  over trainedش�ود .توجه ش�ود كه
فرايند آموزش شبكههاي عصبي فقط به ازاي زير مجموعهاي از دادههايي
كه قرار ش�بكه آنه�ا را در كارب�رد حقيقي خود پ�ردازش كند ،آم�وزش داده
ميش�وند .درصورتيكه تعداد دادههاي آموزشي يك شبكه عصبي بيش از
اندازه زياد باش�د (در واقع از تمامي دادههاي مس�ئله ب�راي آموزش دادن به
ش�بكه استفاده شود) ،ش�بكه عصبي به جاي آنكه آموزش ببيند ،به حالتي
ميرس�د كه به آن حفظ كردن اطالعات ميگويند .در واقع به جاي آن كه يك
ش�بكه عصبي براي حل مس�ئله از هوش خود كمك بگي�رد ،از محفوظات
خود اس�تفاده ميكند .پس از آنكه يك شبكه عصبي به اندازه كافي آموزش
دي�د ،طراح يا كاربر ش�بكه ميتواند پارامترهاي ش�بكه را قفل كند (هر چند
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كه در مواردي پارامترهاي ش�بكه آزاد گذارده ميش�وند تا در طول كاربرد
واقعي بازهم ش�بكه آموزش ببين�د) .در اين مرحله ش�بكه عصبي براي
كاربرد واقعي خود و حل مس�ائل آماده خواهد بود (Tahmasebi and
.)Hezarkhani 2011b
 روش پس انتشار خطاراي�ج ترين تكني�ك آموزش نظارت�ي ،الگوريتم پس انتش�ارخطا اس�ت
يادگي�ري اي�ن الگوريتم بر پايه قانون تصحيح خطا بنا ش�ده اس�ت كه
ميتوان آن را تعميم الگوريتم مرسوم به حداقل ميانگين مربعات دانست
يادگيري از طريق اين روش (پس انتشار) دو مرحله دارد :مرحله پيشروي
و مرحله بازگش�ت درمرحله پيشروي وروديها به صورت اليه به اليه در
ش�بكه پيش ميرود و در پايان يك س�ري خروجي بعنوان جواب حقيقي
ش�بكه بدس�ت ميآيد در اين مرحله توزان اتصال ثابت اس�ت .درمرحله
بازگش�ت ،اوزان اتص�ال بر اس�اس قانون تصحي�ح خطا ،تغيي�ر ميكند
تفاضل پاسخ حقيقي شبكه و پاسخ مورد انتظار كه خطا ناميده ميشود
و درجهت مخالف اتصاالت در ش�بكه منتشر ميشود و اوزان به گونهاي
تغيير مييابد كه پاسخ حقيقي شبكه به پاسخ مطلوب نزديكتر شود.
مراحل الگوريتم پس انتشار را ميتوان به صورت زير بيان كرد:
ش�بكه يك مثال آموزش�ي را دريافت ميكند و با استفاده از اوزان موجود
در ش�بكه كه در ابتدا به صورت تصادفي مقداردهي ميشود ،خروجيها
را محاسبه ميكند.
خطا يعني اختالف بين نتيجة محاس�به ش�ده (خروجي) و مقدار مورد
انتظار محاسبه ميشود.
خطار درون ش�بكه منتشر ميش�ود و اوزان براي حداقل نمودن خطا ،از
ابتدا تنظيم ميشوند.
مهم ترين بخش تنظيم اوزان اس�ت كه پس از محاسبه خطاي پيشگويي
ب�راي نمون�ه اول ورودي ب�ه سيس�تم ،وزنه�ا از آخرين اليه به س�وي
نخس�تين اليه به تدريج طوري تغيير ميكنند كه خطاي پيشگويي كمتر
ميش�ود در واقع BPسرش�كن كردن خطا برروي س�لول هاي (گرههاي)
ي�ك اليه و نيز اليه بعدي اس�ت پس از اين اطالعات نمونه دوم به ش�بكه
خوانده ميش�ود مس�لمًا با همان وزنها نمونه جديد مجددًا خطا خواهد
داش�ت بنابراين روش توزيع معكوس مجددًا دست به كار شده و وزن ها را
ط�وري تغيير ميدهد كه كمترين خط�ا را (هم براي اين نمونه و هم براي
نمونه قبلي) ايجاد كند به اين ترتيب پس از خواندن تعداد نمونه كافي به
ورودي شبكه ،اصطالحًا ش�بكه  Convergeيا همگرا شده يعني ميزان
خط�ا به حداقل تعداد خود ميرس�د اي�ن به معناي موفقي�ت در مرحله
يادگيري است و شبكه آماده است تا براي مرحله پيشگويي بكار ميرود.
توج�ه به اين نكته اهمي�ت دارد كه اگر تع�داد نرونها و الي�ه پنهان مورد
اس�تفاده ،بيش ازحد معمول باش�د ،سيس�تم به جاي تجزي�ه و تحليل
دادهها آن ها را حفظ ميكند و اصطالحًا دچارOver Training (Over
 )Fitting Oscillationميش�ود در اي�ن حالت مدل بدس�ت آمده قادر
خواهد بود كه دادههاي مشابهي را كه درمرحله يادگيري مورد استفاده
ق�رار گرفته را دقيقًا پيش بيني كند .اما اگر دادههاي جديدي كه درمرحلة
آموزش از آن ها اس�تفاده شده ،بكار گرفته شود ،سيستم عملكري بسيار
ب�دي را خواهد داش�ت و خطاي پيش بين�ي زياد خواهد ش�د به منظور
جلوگيري از اين پديده از روش اعتبارسنجي متقاطع استفاده ميشود در
اين تكنيك مجموعه دادههاي اوليه به س�ه دسته آموزش ،تست و اعتبار
تقسيمبندي ميشوند اعتبار شبكه همزمان با آموزش در هر دور سنجيده
ميش�ود و درس�ت وقتي كه خط�اي روي دادههاي اعتبار ش�روع به باال
رفتن ميكند ،آموزش ش�بكه قطع ميشود (Asadi and Tahmasebi
.)2011c
معموال براي جلوگيري از به دام افتادن ش�بکه در کمينه محلي مي توان
از توانايي هاي الگوريتم ژنتيک جهت بهينه س�ازي سختار و يا وزن هاي
شبکه استفاده نمود که مي تواند بصورت خودکار ساختار شبکه را بدست
آورد (Tahmasebi and Hezarkhani 2010b; Tahmasebi and
 .)Hezarkhani 2008همچنين ترکيب ساختار کنترلي منطق فازي با
قدرت محاسباتي شبکه هاي مي تواند باعث ايجاد شبکه اي قدرتمند در
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امر تخمين گردد ( .)Tahmasebi and Hezarkhani 2010aالزم به
ذکر اس�ت که اخيرا روشي بر مبناي س�اختار بيولوژيکي مغز اسنان ارايه
ش�ده اس�ت که مي تواند در آينده داراي کاربردهاي بس�يار زيادي باشد.
براي مطالعه اين نوع شبکه هاي سريع و مستقل به Tahmasebi and
 )Hezarhani (2011aمرجعه ش�ود .همجنين فضا براي طبقه بندي
مناط�ق با تخلخل باال و پايين مي توان از ش�بکه ه�اي عصبي احتمالي
استفاده نمود (.)2010c .Tahmasebi et al
 مثال کاربرديمراحل کلي کاربرد اين روش را مي توان به صورت زير خالصه نمود:
 +انجام پردازش آماري بر روي داده ها
 +کامپوزيت سازي داده ها به منظور يکنواخت کردن فضاي تخمين
 +تعيين ابعاد بلوک هاي منطقه براي تخمين
 +تحليل ريسک موجود در داده ها با انجام آناليز حساسيت داده ها
 +آموزش شبکه عصبي با استفاده از داده هاي اختصاص داده شده براي
آموزش
 +به نمودار کشيدن نتايج بدست آمده از شبکه هاي عصبي براي تخلخل
بعلت مش�ترک ب�ودن مراحل اوليه مطالع�ه با س�اير روش هاي موجود
همانن�د زمين آمار ،از ذکر اين مراحل خودداري ش�ده و فقط به بررس�ي
مسائل مهم در طراحي و نتايج بدست آمده پرداخته مي شود.
 ساختار شبکه بدست آمدهدر اين مطالعه از روش پس انتش�ار خطا براي س�اختار ش�بکه و نيز روش
الگوريتم يادگيري لونبرگ-مارکوات اس�تفاده ش�د .ساختار شبکه مورد
استفاده ش�امل دو نرون در اليه اول (مختصات فضايي نقاط) 10 ،نرون
در اليه مياني و يک نرون (مقدار تخلخل) در اليه انتهايي بکار بسته شد.
داده هايي که براي آموزش ش�بکه مورد اس�تفاده ق�رار گرفت را مي توان
در شکل  3مش�اهده نمود .در اين مطالعه  100داده براي آموزش ،اعتبار
سنجي و تست شبکه در نظر گرفته شد.
در اليه مياني اول از تابع انتقال س�يگموئيد تانژانت�ي ،در اليه مياني دوم
از تابع انتقال س�يگموئيد لگاريتمي و در اليه خروجي از تابع انتقال خطي
استفاده ش�د .نرون ها در قالب اليه ها س�ازمان دهي مي شوند و هر اليه
مس�ئول يک کار خاص اس�ت .تعداد نرون هاي موج�ود در هر اليه ،براي
بهترين شبکه طراحي شده که داراي بيشترين ضريب همبستگي باشد.
پس از طراحي و آموزش شبکه عصبي تخمينگر و ارزيابي آن ،مي توان به
کم�ک آن ،تخلخل را در هر مختصات جديد از فضايي که ش�بکه عصبي
آن را آموخت�ه اس�ت ،تخمي�ن زد .ب�راي تخمي�ن کل منطقه م�ورد نظر
ش�مامل پايه ها و تاج س�د مورد تخمين قرار مي گيرن�د .به اين منظور از
مختص�ات مرکز هر بل�وک براي تخمين تخلخل آن بلوک اس�تفاده مي
شود .چگونگي توزيع فضايي تخلخل در بلوک هاي مورد نظر به صورت
يک پالن ترسيم مي گردد .نتايج براي اين مرحله در شکل  4ارائه گرديد.
مطابق نقش�ه بدس�ت آمده اين ام�کان فراهم مي گردد ک�ه بتوان مناطق
داراي تخلخ�ل ب�اال را شاس�ايي نم�ود و عملي�ات بازس�ازي را روي آن
مناط�ق معطوف نمود .بنابراين با مش�اهده مطالعه ب�اال مي توان به اين
نتيجه رس�يد که با داش�تن تعدادي محدود از نمونه ها و با بهره گيري از
يک تخمينگر مناس�ب (در اينجا ش�بکه هاي عصبي) مي توان تخلخل
کل منطق�ه را تخمي�ن زد .يک�ي ديگ�ر از نتايج اين مطاله اين مي باش�د
که در مراحل بعدي طرح توس�عه پايه س�د نيازي ب�ه انجام حفاري هاي
بيشتر ،هزينه هاي مربوط به حفاري ،آزمايشگاه و  ...نمي باشد .بنابراين
با اس�تفاده از اين روش کاهش ش�اياني در هزينه هاي مربوط به تخمين
تخلخ�ل س�د ايجاد مي گ�ردد .زيرا مي توان با اس�تفاده از نقش�ه هاي
بدس�ت آمده به راحتي مناطق خرد شده و داراي تخلخل باال را شناسايي
نم�وده و عملي�ات تزريق را بر روي آن مناطق معط�وف نمود .هم اکنون با
اس�تفاده از نتايج بدس�ت آمده مي ت�وان آن مناطق را به آس�اني و صرف
هزينه اي خيلي اندک شناسايي نمود.
 نتيجه گيريال�ف -از آنجايي که روش ش�بکه ه�اي عصبي نيازي ب�ه هيچگونه پش
فرض�ي ندارد ،بنابراين کاربرد آن ها بس�يار آس�انتر از س�اير روش ها مي
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. موقعيت فضايي داده هاي مورد استفاده بهمراه مقادير آنها که بيانگر مقدار تخلخل مي باشد:3 شکل

. توزيع فضايي تخلخل تخمين زده شده براي کل منطقه:4 شکل
Pittman, E. D., 1992, Relationship of porosity and permeability to
various parameters derived from mercury injection-capillary pressure curves for sandstone: AAPG Bulletin, v.76, p.191-198
Purcell, W. R., 1949, Capillary pressures-their measurement using
mercury and the calculation of permeability therefrom: American Institute of Mining and Metallurgical Engineers, Transactions, v.186,
p.39-48
Rumelhart, D.E., and McClelland, J.L., editors, 1986. Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition,
.Foundations, V. 1, MIT Press
Tahmasebi, P., and Hezarkhani, A., 2008. Applications of optimized
neural network for grade estimation, 9th International Association
.of Mathematical Geosciences (IAMG), Stanford, California, USA
Tahmasebi, P., and Hezarkhani, A., 2010a. Application of Adaptive
Neuro-Fuzzy Inference System for Grade Estimation; Case Study,
Sungun Porphyry Copper Deposit, East Azerbaijan, Australian Jour.nal of Basic and Applied Sciences, 4(3): 408- 420
Tahmasebi, P., and Hezarkhani, A., 2010b. Comparison of Optimized Neural Network with Fuzzy Logic for Ore Grade Estimation,
.Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(5), 764-772
Tahmasebi, P., Hezarkhani, A., Asghari, O., 2010c. Application of artificial neural network for alteration separation, Probabilistic Neural
Networks (PNNs); Sungun Copper Deposit, East Azerbaijan, Journal
.)of Earth Sciences (In press
Tahmasebi, P., and Hezarkhani, A., 2011a. Application of Modular
Feedforward Neural Network for Grade Estimation, Natural Re.sources Research, 20(1): 25- 32
Tahmasebi, P., Hezarkhani, A., 2011b. A Global Strategy for Artificial Neural Network Designing in Petroleum and Mining Applica.)tions, Journal of Earth Sciences (In press
Thomeer, J. H. M., 1983, Air permeability as a function of three pore
network parameters: Journal of Petroleum Technology, p.809-814
Wu, T. and R. R. Berg, 2003, Relationship of reservoir properties for
shaly sandstones based on effective porosity: Petrophysics, v.44, p.
328-341
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.باشد
 بعدا از رس�يدن به ي�ک حد قابل قب�ول از کارايي-ب
 مي توان آنارا ب�راي موقعيت هي جديد مورد،ش�بکه
.استفاده قرار داد
 معموال پردازش هاي روي داده هاي خام ش�بکه-ج
عصبي زياد وقتگير نمي باشد و در بدترين حاالت مي
.توان آنها در بازه صفر و يک نرمال نمود
 کاربرد موفقيت آميز ش�بکه عصبي براي تخمين-د
تخلخل در ساختگاه سد نويدگر کاربردهاي ديگر آن
.براي ساير مسايل سدسازي مي باشد
منابع
Asadi, J., Tahmasebi, P., 2011. Comparative Evaluation of Back-Propagation
Neural Network Learning Algorithms
and Empirical Correlations for Prediction of Oil PVT Properties in Iran
Oilfields, Journal of Petroleum Science and Engineering (In press) DOI:
.doi:10.1016/j.petrol.2011.06.024
Berg, R. R., 1975, Capillary pressure
in stratigraphic traps: AAPG Bulletin,
.v.59, p.939-956
Hawkins, J. M., D. L. Luffel, and T. C.
Harris, 1993, Capillary pressure model
predicts distance to gas/water,oil/water contact, Oil & Gas Journal, Jan.18,
.p.39-43
Karimpouli, S., Fathianpour, N.,
Roohi, J., 2010. A new approach to
improve neural networks' algorithm in
permeability prediction of petroleum
reservoirs using supervised committee
machine neural network (SCMNN), J.
.of Petrol. Scie. and Eng., 73, 227–232
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مرتضي جوادي اصطهباناتي
دانشجوي دكتري مكانيك سنگ دانشگاه صنعتي امير کبير تهران

چکیده
رفت�ار هيدروليکي توده س�نگ ،در فعاليت هاي عمراني ،معدني و زيس�ت محيطي مثل دفن زباله
هاي خطرناک و باطله فعاليت هاي هس�ته اي ،نفت و انرژي ژئوترمال داراي اهميت زيادي است
که با به کارگيري مدل مناس�ب ميتوان دقت مطالع�ات را افزایش داد .محققین مختلف روش های
متع�ددی را برای مدل س�ازی رفتار هيدروليکي توده س�نگ ارائه نموده اند که ه�ر یک از این مدل
ها دارای نقاط ضعف و قوت و ش�رایط خاص اعتبار را دارند .روش مناس�ب برای مدل س�ازی رفتار
هيدروليکي توده سنگ بایستی بر اساس شرایط مسئاله و فرآیند های موثر در دامنه مورد بررسی
انتخاب ش�ود .در این مقاله روش های مدل س�ازی رفتار هيدروليکي توده سنگ به طور کلی مورد
بررسی قرار گرفته و معیارهای  ، REVمقیاس و ابعاد دامنه به عنوان مهم ترین جنبه های انتخاب
روش آنالیز بحث شده است.
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 .1مقدمه
خواص هيدروليکي توده سنگ ،در فعاليت هاي عمراني،
معدني و محيط زيس�تي مثل دف�ن زباله هاي خطرناک
و باطله فعاليت هاي هس�ته اي ،نفت و انرژي ژئوترمال
داراي اهميت زيادي اس�ت .مطالعه رفتار جريان س�يال
درون ت�وده س�نگ با ه�دف افزاي�ش کاراي�ي مطالعات
طراحي ،اجرا و ايمني در س�ازه هاي زيرزميني و روباز به
عنوان يک موضوع مهم تحقيقاتي مطرح مي شود که با
به کارگيري مدل مناسب براي بررسي رفتار هيدروليکي
توده سنگ اطراف حفريات زيرزميني مثل تونل ،مخازن
دفن زباله هاي هس�ته اي و مغارهاي زيرزميني ،ميتوان
دق�ت مطالع�ات طراحي و ايمن�ي را افزاي�ش داد که در
نهاي�ت باعث کاه�ش عدم قطعي�ت در رابطه ب�ا برآورد
رفتار توده س�نگ و حفريات زيرزمين�ي و کاهش هزينه
هاي اج�را و بهره برداري خواهد ش�د .کاربرد مدل هاي
فوق در رفتار سنجي پساب هاي شيميايي ،انتقال ذرات
باطله ه�اي فعاليت هاي هس�ته اي و تزريق دوغاب در
توده سنگ ،اهميت مدل سازي هيدروليك توده سنگ را
نشان مي دهد.
ساده س�ازي و کاربردي سازي مس�ائل پيچيده عموما
ب�ا اس�تفاده از روش هاي مدل س�ازي انجام مي ش�ود.
پيچيدگي شرايط موجود در توده سنگ طراح را ناگزير به
استفاده از مدل هاي مختلف براي ساده سازي مسائل
مي کند .براي مدل سازي رفتار پيچيده توده سنگ ابتدا
الزم اس�ت که پارامترهاي موثر در رفتار توده سنگ مدل
سازي شود .در بسياري از س�اختارهاي زمين شناسي،
نفوذپذيري ماتريکس سنگي در مقايسه با نفوذپذيري
شکستگي هاي موجود در توده سنگ بسيار ناچيز است
و شکستگي ها مسير اصلي جريان سيال هستند .در اين
حالت رفتار هيدروليکي توده سنگ به وسيله شکستگي
ها کنترل مي ش�ود و برآورد آن نيازمند فهم مناس�بي از
رفتار هيدروليکي شکستگي و شبکه شکستگي ها است.
ای�ن مقال�ه ب�ه بررس�ی روش های م�دل س�ازی رفتار
هیدرولیکی توده سنگ و روش انتخاب آنالیز می پردازد.
ابتدا مدل س�ازی رفتار هيدروليکي توده سنگ با تکیه بر
عوامل موثر و از دیدگاه روش های مدل س�ازی پيوسته
و ناپيوسته شرح داده شده است .در ادامه مفهوم حجم
مع�رف اولی�ه ( )REVبا اس�تفاده از نق�ش فرآیندها در
س�طوح میکروسکوپیک و ماکروس�کوپیک تشریح و به
عنوان یک�ی از پارامترهای اساس�ی و موث�ر در انتخاب
روش مطالعه مطرح شده اس�ت .در نهایت انتخاب روش
مطالعه مس�ائل بر اس�اس معیاره�ای  ، REVمقیاس و
ابعاد دامنه مورد بحث قرار گرفته است.
 .2مدل سازی رفتار هیدرولیکی توده سنگ
براي مدل س�ازي رفتار پيچيده هيدروليکي توده سنگ
ابت�دا الزم اس�ت ک�ه پارامتره�ا و عوامل موث�ر در رفتار
هيدروليکي توده س�نگ بررس�ی ش�ود .در محيط هاي
س�نگي به طور کلي مس�ایل مربوط به انتق�ال و جريان
س�يال در چهار فرآیند فیزیکی زیر مورد بررسي قرار مي
گيرد:
 .1انتقال و جريان س�يال در داخل يک درزه يا شکستگي
تکي
 .2انتقال و جريان سيال از طريق شبکه شکستگي
 .3انتقال و جريان سيال از طريق محيط سنگي متخلخل
 .4عکس العمل بين محيط متخلخل و شکستگي ها.
براي مدل س�ازي و بيان رفتار هيدروليکي توده سنگ از

شكل  )1روش هاي مختلف بررسي رفتار هيدروليکي توده سنگ به صورت شماتيک

دو روش پيوس�ته و ناپيوسته استفاده مي شود .شکل ( )1روش هاي مختلف بررسي رفتار
هيدروليکي توده س�نگ را به صورت شماتيک نش�ان می دهد .در روش پيوسته با استفاده
از خواص معادل توده س�نگ که عموما بااستفاده از آزمایش های برجا بدست می آید ،يک
مدل معادل از رفتار هيدروليکي توده سنگ ارائه مي شود که می توان از مدل های تخلخلل
دوگانه و نفوذپذیری دوگانه نام برد .در تحلیل هاي بزرگ مقياس ،توده س�نگ به صورت
محيط پيوس�ته معادل در نظر گرفته شده و به صورت کاربردي استفاده مي شود .خواص
معادل را مي توان با آزمايشهاي برجا و اندازه گيري مستقيم بدست آورد ولي اين روش ها
گران قيمت و با عدم قطعيت هايي در رابطه با توزیع نامنظم شکس�تگی ها در توده س�نگ،
ش�رايط مرزي و تفسير نتايج همراه هس�تند .روش هاي غير مستقيم براي تعيين خواص
معادل ،ش�امل روش هاي تحليلي و روش هاي عددي مي باش�د .روش هاي تحليلي براي
مدل س�ازي محيط ،س�ابقه طوالني دارد و براي سيستم هاي س�اده و مدل هاي هندسي
س�اده شکستگي ارائه شده است .به طور مثال مدل نفوذپذيري سيستم شکستگي ايده آل
با فاصله داري ،جهت داري و اندازه دهانه يکس�ان براي همه شکس�تگي ،مدل جريان آرام
در بين صفحات موازي ايده آل و مدل تحليلي براي بررس�ي رفتار نفوذپذيري تحت تنش
محصور کننده نمونه هايي از اين مدل سازي هستند.
در روش های ناپیوس�ته تالش بر این اس�ت ک�ه پارامترهایی از ناپیوس�تگی های موجود
در توده س�نگ ک�ه در رفتار هيدروليکي موثرند به نوعی مدل س�ازی ش�وند .در روش هاي
ناپيوس�ته شکس�تگي هاي موجود در توده س�نگ عموما به صورت هندس�ي مدل سازي
ميش�وند که می توان از روش هاي روش ش�بکه شکس�تگي مجزا و ش�بکه کانالی نام برد
(ش�کل  .)1در روش های ناپیوس�ته مشخصات هندسي شکس�تگي هاي موجود در مدل
با اس�تفاده از توابع توزيع احتماالتي پارامترهاي مختلف شکس�تگي ها مثل توزيع طول و
توزيع جهت داري تعيين مي ش�ود .با تخصيص پارامتر هاي مورد نياز به هر شکس�تگي و
ايجاد تعداد مش�خصي شکستگي ،مدل هندسي شبکه شکس�تگي بدست مي آيد .بعد از
ساخت مدل هندس�ي شبکه شکس�تگي با اعمال قوانين هيدروليکي بر روي اجزا مدل ودر
نظر گرفتن تاثير متقابل اين پارامتر ها بر روي هم ،مدل ناپيوس�ته هيدروليك توده س�نگ
حاصل مي شود.
 .3مفهوم حجم معرف اولیه ()REV
توده س�نگ را می توان به صورت مجموعه ای از فضا های خالی (شکس�تگی ها و حفرات
خالی) و ماتریکس س�نگی (ماده س�نگ) در نظر گرفت .به طور کل�ی مدل های ریاضی (از
قبیل معادالت تعادل جرم ،ش�رایط اولیه س�یال و ش�رایط مرزی روی مس�یرهای جریان
س�یال) برای بیان مس�ائل انتقال و جریان س�یال در دامنه مورد مطالعه برای هر نقطه در
داخل س�یال (فاز) قابل ارائه هس�تند .ای�ن توصیف های ریاضی که تحت عنوان «س�طح
میکروس�کوپیک» بی�ان م�ی ش�وند ،رفت�ار س�یال را در هر نقط�ه ای در داخ�ل دامنه که
س�یال در آنجا حضور داش�ته باش�د بررس�ی می کنند .به کارگیری این مدل ها در»سطح
ماکروسکوپیک» به دو دلیل زیر با مشکالت زیادی همراه است:
 -1برآورد هندس�ه پیچیده و اعمال ش�رایط مرزی روی این مرزهای هندس�ی پیچیده یا
امکان پذیر نیست و یا بسیار مشکل است.
 -2امکان برآورد این مدل ها برای نقطه خاص وجود ندارد .در حقیقت رفتار س�یال را نمی
توان در یک نقطه خاص (در س�طح میکروسکوپیک) اندازه گیری نمود که در نتیجه برآورد
این مدل ها امکان پذیر نیست.
برای چیره ش�دن بر این مشکالت ،مسائل جریان و انتقال س�یال از سطح میکروسکوپیک
به س�طح ماکروسکوپیک تبدیل می ش�وند که در این حالت رفتار مورد بررسی با استفاده
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شکل )2-1تعريف  ، REVالف) مدل توصيفي ب) مربوط به آزمايش
از ترم های ماکروس�کوپیک بیان می ش�وند .این ترم های ماکروس�کوپیک با استفاده از
میانگین گیری ترم های میکروس�کوپیک بدس�ت می آیند .این روش بررسی رفتار که در
بس�یاری از ش�اخه های علوم به کار گرفته می شوند تحت عنوان «روش پیوسته» تعبیر
می ش�وند .در این حالت فرض می ش�ود که س�یال در همه نقاط دامنه (فضای خالی و
ماتریکس س�نگی) حضور داش�ته و رفتار آن در کل دامنه به صورت پیوسته است که به
این دامنه تعبیر دامنه پیوسته اطالق می شود .برای هر نقطه در دامنه پیوسته ،مقادیر
متوس�ط متغییرهای مربوط به س�یال ،روی یک حجم معرف ب�ه مرکزیت نقطه مورد
بررس�ی (صرف نظر از حضور س�یال یا ماتریکس س�نگی در این نقطه) اندازه گیری یا
محاس�به می شود .با پیمایش نقطه مورد بررسی در داخل دامنه ،مقادیر متوسط برای
هر متغیر دچار تغییرات ش�ده که این تغییرات به صورت پیوس�ته خواهد بود .با معرفی
این توصیف ماکروس�کوپیک می توان مش�کالت موجود مربوط به توصیف دقیق رفتار
س�یال در دامنه مورد بررسی (ش�امل مرزهای هندسی بس�یار پیچیده) را با استفاده از
ترم ه�ای قابل اندازه گیری برطرف نمود .در حقیقت با اس�تفاده از یک س�ری ضرایب
قابل اندازه گیری (مثل نفوذپذیری و تخلخل) می توان این رفتارها را منعکس نمود .یک
نمونه به اندازه کافی بزرگ در داخل دامنه (و یا از توده س�نگ مورد بررس�ی) به مرکزیت
نقطه مورد بررس�ی که بتواند رفتار س�یال در نقطه مورد نظر و یک همسایگی از آن را به
طور مناس�بی برآورد کند تحت عنوان حجم اولیه معرف ( )REVنامیده می شود .حجم
اوليه معرف از لحاظ آماري پرمعنا بوده و بایستی شرایط زیر را برآورده کند:
• ان�دازه REVبايس�تي به گونه ای باش�د که پارامترهای نش�ان دهن�ده توزیع فضای
خالی (شکس�تگی ها و حفرات) و ماتریکس سنگی از نظر آماری معنادار باشد و مقادیر
میانگین گیری ش�ده مربوط به متغیرهای مورد بررسی در این حجم بايستي مستقل از
اندازه و شکل و جهت داری  REVباشد.
• ان�دازه REVبايس�تي از مقي�اس ماکروس�کوپيک ،مثل تغييرات رخس�اره در س�نگ
متخلخل و يا تغييرات ليتولوژي مربوط به تغييرات دانس�يته درزه داري در توده سنگ
درزه دار ،کوچک تر باشد.
• اندازه  REVبايستي از اندازه ناهمگني هاي ميکروسکوپي ،مثل ابعاد فضاي خالي و يا
فاصله داري شکستگي ها در توده سنگ درزه دار ،بزرگتر باشند.
• اندازه  REVبايستي خيلي کوچک تر از ابعاد دامنه مورد بررسي باشد.
 REVرا م�ی توان به صورت کوچک ترين حجم يا محدوده ای که در آن خواص دامنه به
طور اساس�ي ثابت بماند تعريف نمود .ش�کل ( )2به طور ش�ماتیک این مفهوم را نشان
می دهد.
 .4انتخاب روش مطالعه با توجه به مقیاس و ابعاد دامنه
بر اس�اس نظرات مطرح شده در باال ،مس�ائل مربوط به جریان سیال و مباحث انتقال در
محيط متخلخل داراي شکس�تگي را از نظر مقیاس دامنه مورد بررس�ی به چهار دسته
زیر تقسیم بندی نمود:
 .1مي�دان خيل�ي نزدي�ک  :مطالعه ب�ر روی جریان س�یال و انتق�ال ذرات در داخل یک
شکس�تگی کامال مش�خص و تعریف شده متمرکز می ش�ود .در صورت امکان اندرکنش
ماتریکس سنگی احاطه کننده شکستگی نیز بررسی می شود (شکل -3الف).
 .2ميدان نزديک  :جریان س�یال و انتقال ذرات در داخل یک دامنه نس�بتا کوچک شامل
تعدادی شکس�تگی کامال تعریف شده مطالعه می ش�ود .در هر حال ،تعریف شکستگی
ه�ا را م�ی توان به صورت آم�اری انجام داد .در ای�ن حالت با اس�تفاده از خواص آماری
شکستگی ها ،دامنه های مورد نظر به همراه شکستگی های موجود در آنها ساخته می
شود که این دامنه ها انتزاعی تصادفی از سیستم واقعی هستند(شکل -3ب).
 .3ميدان دور  :جریان س�یال و انتقال به طور همزمان در دو محیط پیوس�ته پوشش�ی
شامل جریان در داخل شبکه ای از شکستگی ها و جریان در ماتریکس سنگی متخلخل
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ح�ادث می ش�ود .در ای�ن حالت س�یال و اج�زا آن بین
شکس�تگی ها و ماتریکس س�نگی متخلخل مبادله می
شود(شکل -3ج).
 .4ميدان خيلي دور  :محیط متخلخل دارای شکستگی
ب�ه ص�ورت ی�ک محیط پیوس�ته مع�ادل مبی�ن هر دو
تخلخل حفره ای و ش�بکه شکس�تگی ها در نظر گرفته
می شود .در حقیقت تاثیر فضای خالی موجود در توده
سنگ شامل تخلخل حفره ای و شبکه شکستگی ها به
صورت همزمان و با یک فاکتور بیان می شود.
می�دان ه�ای نزدی�ک و خیل�ی نزدی�ک ب�ه کالس های
مختلف�ی از مس�ائل مرتبط ب�ا ابعاد دامن�ه مربوط می
ش�ود .مس�ائل محلی مرتبط با جریان س�یال و انتقال
ذرات در نزدیکی منابع آل�وده کننده و منابع تغذیه کننده
در این دو میدان مطرح می ش�ود .در همس�ایگی بسیار
نزدیک از منابع تغذیه کننده ،مسئله جریان با استفاده از
مدل های مربوط به میدان خیلی نزدیک بیان می ش�ود.
در حقیق�ت یک میدان خیلی نزدیک را می توان ش�امل
یک تون�ل یا چاه به همراه یک شکس�تگی متقاطع با آن
در نظر گرفت .در میدان های نس�بتا بزرگتر ،از مدل های
میدان نزدیک اس�تفاده می ش�ود ک�ه در حقیقت ابعاد
دامنه هنوز به اندازه کافی بزرگ نیس�ت تا بتوان از روش
های پیوسته استفاده نمود .این مسائل نیازمند در نظر
گرفتن همه شکس�تگی های موجود در دامنه اس�ت که
تعری�ف این شکس�تگی ها یا ب�ه صورت قطع�ی و یا به
صورت آماری انجام می ش�ود .اگر اطالع�ات مربوط به
خواص هندسی شکستگی ها (طول ،جهت داری ،دهانه
و )...تنها به صورت آماری در دسترس باشد ،دامنه هایی
انتزاعی از مس�ئله ساخته ش�ده و مورد بررسی قرار می
گیرد و رفتار دامنه به صورت آماری بیان می شود.
با افزایش ابعاد دامنه مورد بررسی تعداد شکستگی های
موجود در دامنه به ش�دت افزایش یافته که در نتیجه با
مش�کالت زی�ادی در ورود اطالعات و تجزی�ه و تحلیل
مس�ئله ب�ه دلیل محدودی�ت های محاس�باتی مواجه
خواهیم ش�د .این گونه مس�ائل تحت عنوان میدان دور
و خیلی دور نامیده می ش�ود .در این گونه مسائل ،برای
میدان دور روش های پیوس�ته دوگان�ه قابل به کارگیری
هس�تند .در این مدل های مفهوم�ی ،محیط متخلخل
دارای شکس�تگی به صورت دو محیط مجزا با اندرکنش
متقاب�ل در نظر گرفته می ش�ود که هر ک�دام از این اجرا
ب�ه صورت پیوس�ته در نظر گرفته ش�ده و اندرکنش بین
آنها مثل تبادل جرم بین ماتریکس س�نگی و شکستگی
ها لحاظ می ش�ود .به دلیل پیوسته در نظر گرفتن رفتار
هر کدام از اجزا ،بایستی یک  REVمناسب وجود داشته
باشد .برای مسائل با ابعاد دامنه بسیار بزرگ ،مدل های
میدان خیلی دور (شکل -3د) مطرح می شوند که در این
حالت دامنه مورد بررس�ی به عنوان یک محیط پیوسته
در نظر گرفته می شود که بایستی یک  REVمناسب در
نظر گرفته شود.
درم�ورد موقعي�ت هاي مي�دان نزديک و مي�دان خيلي
نزدي�ک ،نم�ي توان  REVرا به آس�اني تعيي�ن کرد و در
موقعي�ت هاي مي�دان دور و خيلي دور م�ي توان REV
را تعيي�ن کرد که با توجه به نوع مي�دان و قابليت تعيين
 REVم�ي توان ن�وع مدل مورد بررس�ي را انتخاب کرد.
توجه ش�ود که براي تعيين استراتژي مناسب ،بايستي
انداره دامنه مس�ئله تعيين ش�ود نه اندازه دامنه کامل.
به طور مثال يک س�فره آب زيرزميني داراي شکس�تگي
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را مي توان با اس�تفاده ازا روش محيط متخلخل معادل تشريح کرد ولي
براي تش�ريح آاليندگي محي�ط ،روش تخلخل دوگانه (ب�راي حالتي که
نتوان از محيط متخلخل معادل اس�تفاده کرد) براي حل مس�ئله به کار
گرفته مي شود.
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شکل )3تقسيم بندي زون هاي مختلف توده سنگ از نظر مقیاس دامنه
مورد بررس�ی  ،ال�ف ) میدان خیلی نزدیک ،ب ) می�دان نزدیک ،ج ) میدان
دور ،د ) میدان خیلی دور
 .5نتیجه گیری
مطالع�ه رفت�ار جريان س�يال درون توده س�نگ با هدف افزاي�ش کارايي
مطالعات طراحي ،اجرا و ايمني در س�ازه هاي زيرزميني و روباز به عنوان
ي�ک موضوع مه�م تحقيقاتي مطرح مي ش�ود ک�ه با ب�ه کارگيري مدل
مناس�ب براي بررس�ي رفت�ار هيدروليکي توده س�نگ اط�راف حفريات
زيرزمين�ي ميتوان دق�ت مطالعات را افزای�ش داد .این مقاله به بررس�ی
روش های مدل س�ازی رفتار هیدرولیکی توده سنگ و روش انتخاب آنالیز
پراخته اس�ت .به طور کلی براي مدل سازي و بيان رفتار هيدروليکي توده
س�نگ از دو روش پيوسته و ناپيوسته استفاده مي شود .در روش پيوسته
با استفاده از خواص معادل توده سنگ ،يک مدل معادل ( به طور ضمنی)
از رفتار هيدروليکي توده س�نگ ارائه مي ش�ود در حالی که در روش های
ناپیوسته تالش بر این اس�ت که پارامترهایی از ناپیوستگی های موجود
در توده سنگ که در رفتار هيدروليکي موثرند به صورت صریح مدل سازی
ش�وند .برای به کارگیری روش های پیوسته ،وجود یک  REVمناسب (با
مفهوم کوچک ترين حجم يا مح�دوده ای که در آن خواص دامنه به طور
اساس�ي ثابت بماند) الزامی اس�ت .در نهایت ،با توجه ب�ه اندازه  REVو
مقیاس دامنه مورد بررس�ی می توان روش مناسب آنالیز مسائل مرتبط با
جریان سیال را انتخاب کرد.
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خالصه
پارامتر مدول تغيير ش�کل پذيري نشان دهنده ميزان تغيير شکل توده سنگ در پاسخ به هر گونه بارگذاري يا
باربرداري است .اين پارامتر در طراحي سازه هایی که بر سنگ و در سنگ ساخته می شوند از اهميت ویژه ای
برخوردار است .یکی از روش هایی که با دقت باالیی می توان این پارامتر را تعیین کرد انجام آزمون های برجا
می باش�د که ای�ن آزمایش ها حتی االمکان طوری اج�را می گردند که از نظر مقدار ،جه�ت ،نحوه بارگذاری و
حجم سنگ مورد آزمایش ،شبیه شرایط واقعی پروژه باشند .آزمايش بارگذاري صفحه اي ( )PLTو آزمايش
ديالتومتری از جمله متداولترين آزمون-های برجایی هستند که براي تعیین مدول تغییرشکل پذیری مورد
اس�تفاده قرار مي گيرند .مقال�ه حاضر پس از ارائه روش انج�ام این دو آزمایش ،نتایج حاص�ل از آنها و دقت
هر کدام در تعیین مدول توده س�نگ های پروژه سد خرس�ان  ،2مورد بررسی ،تجزیه و تحلیل قرار می دهد و
همچنین به عوامل موثر در نتایج آن ها و رابطه هایی موجود بین این دو آزمایش نیز اشاره می شود.
کلمات کليدي :مدول تغییر شکل پذیری ،توده سنگ ،ساختگاه سد خرسان  ،2آزمایش بارگذاری صفحه ای،
آزمایش دیالتومتری.
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 -1مقدمه
تغییر ش�کل پذیري در پروژه هایی نظیر س�دها ،نیروگاه ه�ا و تونل هاي
تحت فش�ار ،که باید در طول عمر مفیدش�ان حداقل تغییر ش�کل در آنها
رخ بده�د ،از اهمیت خاصی برخوردار می باش�د ،چ�را که حتی در صورت
عدم وجود خطر گس�یختگی ،تغییر ش�کل س�نگ می تواند بسیار نگران
کنن�ده باش�د .تغییر ش�کل ناهمگن (حتی ب�ه صورت جزی�ی) می تواند
باعث افزایش تنش در س�ازه ش�ود .مدول تغییر شکل پذیری و استحکام
توده سنگی به همراه ش�رایط تنش ،نقش کلیدی در طراحی سازه هایی
همچون نيروگاه هاي هسته اي ،سدهاي بتنی (قوسی) ،تونل هاي تحت
فشار ،برج هاي مسکوني و فضاهای زیرزمینی را دارد .تعیین اين پارامتر
براي توده س�نگ به لحاظ اجرائي از جمله مس�ائل پيچيده در مکانيک
سنگ مي باش�د که احتياج به تجربه زياد و استفاده از قضاوت مهندسي
دارد و همواره با عدم قطعيت هايي توأم اس�ت .معتبرترين نتايج از انجام
آزماي�ش هاي برجا بدس�ت مي آيند .ای�ن آزمایش ها به دو دس�ته بزرگ
مقیاس و کوچک مقیاس تقسیم می ش�وند ،از جمله آزمایش های بزرگ
مقی�اس ،بارگذاری صفح�ه ای و کوچک مقیاس ،آزمای�ش دیالتومتری
می باش�د .از آنجایی که تعيين مس�تقيم مدول تغییر شکل در اکثر مواقع
زمان ب�ر ،پ�ر هزينه و با مش�کالت کاربردي همراه اس�ت و علاوه بر اين،
قابلي�ت اعتماد نتايج آن نيز جاي س�ئوال دارد لذا تع�دادي از محققين
ب�ه بررس�ي روش هاي غير مس�تقيم مقرون ب�ه صرفه ب�راي تعیین اين
پارامترها پرداخته و مدل هاي تجربي بر اساس سيستم هاي طبقه بندي
توده سنگ ارائه داده اند.
 -2موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و راه های دسترسی
سد خرسان  ٢در فاصله حدود  ٢٠كيلومتري جنوب باختري شهرستان
لردگان در اس�تان چهار محال و بختياري و بر روي رودخانه خرسان واقع
مي-گ�ردد .مختصات جغرافیایی منطقه م�ورد مطالعه ٣١˚٢٥ ،درجه
عرض ش�مالي و  ٥٠˚36درجه طول خ�اوري و در ناحيه جنوب باختري
ايران در ارتفاعات زاگرس واقع می باش�د .دس�تيابي به محل سد از طريق
جاده آس�فالته لردگان به روس�تاهاي قلعه مدرسه و آبچنار بطول حدود
 50كيلومت�ر و از روس�تاي آبچن�ار از طريق جاده خاكي ب�ه طول حدود
 ٩كيلومتر به روس�تاي ش�ملك در س�احل راس�ت رودخانه و محور سد
امكان پذير مي باشد.
 -3زمین شناسی ساختگاه سد
واحدهاي سنگي س�اختگاه سد خرسان  ٢شامل س�ازند آهك آسماري
و بخش هاي س�نگي س�ازندهاي آغاجاري و گچس�اران مي باشد .سنگ
بس�تر و تكيه گاه ها در محل س�د از جنس س�نگ آهك مربوط به س�ازند
آسماري مي باشد.
ساختگاه این سد ،در واحد زمينساختي زاگرس و در زير واحد زمينساختي
چين خورده از تقس�يمات زمين شناسي ايران قرار گرفته است(آقانباتي
.)١٣٨٣
 -4تعیین پارامترهای ژئومکانیکی ساختگاه سد
بر اس�اس بررس�ی های زمی�ن شناس�ی ،درزه نگاری های انجام ش�ده،
آزمایش های آزمایش�گاهی روی س�نگ بکر ،آزمایش های برجا و طبقه
بندی های مهندسی توده سنگ(  RMRو ،)GSIپارامترهای ژئومکانیکی
توده سنگ و ناپیوستگی ها جهت طراحی ها ارائه می گردد.
مقادی�ر ش�اخص کیفی�ت س�نگ ( )R.Q.Dدر توده س�نگ های جناح
راس�ت حدود  88درص�د و در جناح چپ حدود  80درصد می باش�د و هر
دو از لحاظ کیفیت س�نگ در رده خوب قرار می گیرند .امتیاز طبقه بندی
توده س�نگ ( )RMRآهک های آسماری  ،در جناح راست حدود  67و در
جناح چپ حدود  64و برای سنگ های انیدریت و ژیپس سازند گچساران
حدود  54می باش�د .مقادیر طبقه بندی GSIنیز برای آهک جناح راست
ح�دود  65و برای آهک جناح چپ برابر  60و برای انیدریت و ژیپس برابر
 50می باش�د که این دو طبقه بندی نتایج نس�بتًا یکسانی می دهند و در
هر دو ،وضعیت توده سنگ در رده نسبتًا خوب تا خوب قرار می گیرد.
-5آزمایش های برجا
 -1-5آزمایش بارگذاری صفحه ای()PLT

یکی از مهم ترین آزمایش ها برای تعیین مدول تغییر شکل برجای سنگ،
آزمای�ش بارگذاری صفحه ای می باش�د .انجام ای�ن آزمایش با توجه به
هزینه ی باالی آن فقط در پروژه های خیلی مهم از قبیل سدها و نیروگاه
ها ،توجیه اقتص�ادی پیدا می کند .در اين آزمايش به منظور اندازه گيري
ويژگي هاي تغيير شكل توده سنگ ،بارگذاري از طريق يك جفت صفحه
فوالدي دايره اي ش�كل و صلب بر روي س�طوح متقابل در يك تونل و يا
دس�تك كوچك انجام مي پذيرد .صفحات ف�والدي داراي قطر يك متر
مي باش�ند و به طور همزمان توس�ط جك هائي كه در امتداد قطر تونل و
بين اين سطوح قرار گرفته اند ،تحت بارگذاري قرار مي گيرند .تغيير شكل
هاي ناش�ي از بارگذاري در گمانه هاي حفر شده واقع در پشت دو صفحه
بارگذاري ،اندازه گيري مي-ش�وند .با افزايش و كاهش بار در چند سيكل
بارگ�ذاري و بارب�رداري ،داده هاي م�ورد نياز براي محاس�به مدول هاي
تغيير شكل پذيري در چرخه هاي بارگذاري و باربرداري به دست مي آيد.
در ش�کل ش�ماره  1ش�مایی از آزمایش بارگذاری صفحه ای آورده شده
است.

شکل  -1شمایی از آزمایش بارگذاری صفحه ای
 -1-1-5عمليات آماده سازي
س�طوح انتخاب ش�ده براي آزمايش بارگذاری صفحه ای بايد به منظور
كاه�ش اثر محدودكنندگي س�نگ هاي اطراف بين 1/5تا 2برابر س�طح
بارگذاری باش�د .براي انج�ام آزمايش و اخذ نتايج مطلوب بايد س�طوح
ب�ا دقت آماده س�ازي ش�وند .در عين حال بايد س�عي ش�ود ك�ه حداقل
آسيب ديدگي در س�طوح ايجاد ش�ود .جهت كاهش اثر شكستگي هاي
س�نگ ،كليه مصالح در گالري لق گيري ش�ده و س�پس محل قرارگيري
صفح�ات بارگذاري در هر آزمايش توس�ط چكش دس�تي ،ف�رز يا قلم و
چكش به طور مناس�بي ،ص�اف و عاري از برجس�تگي هاي بزرگ گردد و
پس از آن با اس�تفاده از سيمان يا بتن س�طوح طوري آماده مي شوند كه
كاملًا صاف ب�وده و صفحات بارگذاري بتوانند تماس کامل و مناس�بي با
س�طح برقرار نمايند .دو سطح آماده شده بايد موازي يكديگر و هم مركز
باش�ند .جهت نصب جابجایی سنج ها دو گمانه به عمق  6/5متر باید در
راس�تای یکدیگر و عمود بر صفحات آماده ش�ده حفر گردد ،با اس�تفاده
از مغزه�ای حفاری ش�ده از ای�ن گمانه ها ،محل دقی�ق نصب جابجایی
س�نج ها( )Anchorرا مش�خص می کنن�د .جانمایی جابجایی س�نج
ها (اکستنس�یومترها) معمولًا این گونه اس�ت که یکی روی سطح یا در
فاصله کمی از س�طح بارگذاری قرار می دهن�د و بقیه را با فواصل ،0/45
 3 ،1/8 ،0/90و  6مت�ری داخ�ل گمانه مرکزی صفحه ب�ار گذاری قرار
می دهند .در تمامی آزمایش ها یک نقطه ثابت ( )Fix pointرا با فاصله
کاف�ی (عمق  6مت�ری) به دلی�ل عدم جابجای�ی آن در نظ�ر می گیرند و
جابجایی سایر نقاط نسبت به آن سنجیده می شود.
 -2-1-5روش انجام آزمايش
در آزماي�ش بارگذاري صفح�ه اي ،بارهاي عم�ودي از طريق دو صفحه
صلب ك�ه بين دو دي�واره روبروي هم در گال�ري قرار گرفته ان�د ،بر توده
س�نگ وارد مي ش�وند .بار اعمالي توس�ط جك هاي هيدروليك استوانه
اي ك�ه به وس�يله پمپ هيدرولي�ك تغذيه مي ش�ود ،تامي�ن مي گردد و
مي�زان بار در طول آزمايش ثبت مي گ�ردد .تغيير مكان در جهت بارگذاري
توسط جابجايي س�نج هاي نصب ش�ده در اعماق تعيين شده در گمانه
ان�دازه گي�ري و ثبت مي گ�ردد .موقعيت محل نصب جابجايي س�نج ها
پس از بررس�ي وضعيت گمان�ه و نمونه هاي اخذ ش�ده از حفاري تعيين
مي ش�ود .آزمايش در پنج چرخه بارگذاري و باربرداري انجام مي شود و
در ه�ر مرحله ،بار با نرخ�ي آرام و يكنواخت افزاي�ش مي يابد .در هر پله
افزايش يا كاهش فش�ار پس از رس�يدن به ميزان مورد نظر ،فشار به مدت
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مقاالتپژوهشی
زمان تعيين شده ثابت نگه داشته مي شود تا رفتار سنگ در اين بازه زماني مورد بررسي
قرار گيرد .اين كار با توجه با ميزان بار اعمال ش�ده و تغيير ش�كل هاي ثبت شده توسط
جاجايي س�نج ها ص�ورت مي پذيرد .در چرخه آخر رفتار خزش�ي س�نگ ب�ا ثابت نگه
داشتن فشار اوج به مدت كافي صورت مي پذيرد.
در ش�کل ش�ماره – 2الف و  -2ب ،نمون�ه ای از آزمایش بارگذاری صفح�ه ای افقی و
نمودار فشار -جابجایی نشان داده می شود.

شکل -2الف -آزمایش بارگذاری صفحه ای افقی در داخل گالرهای اکتشافی

ش�کل  -2ب -نمودار جابجایی -فش�ار حاص�ل از آزمایش بارگ�ذاری صفحه ای (در
نزدیک ترین جابجایی سنج به صفحه بارگذاری)
 -2-5آزمایش دیالتومتری
این آزمایش جهت تعیین پارمترهای تغییر ش�کل پذیری س�نگ ،در داخل گمانه انجام
می ش�ود و نسبت به آزمایش بارگذاری صفحه ای حجم کمتری از سنگ را تحت تاثیر
قرار می دهد ولیکن به هر حال خصوصیات تغییر شکل پذیری توده سنگ را تا حدودی
تعیین می کند .این آزمایش ها کاملًا ش�بیه آزمایش پرس�یومتری در خاک می باشد .در
شکل  3شمایی از تجهیزات دستگاه دیالتومتری آورده شده است.
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شکل  -3شمایی از تجهیزات دستگاه دیالتومتری
 -1-2-5نحوه انجام آزمایش دیالتومتری
الف -آماده سازی گمانه
کیفی�ت ی�ک آزمایش دیالتومت�ری بطور عمده به کیفی�ت گمانه ای بس�تگی دارد که
آزمایش در آن انجام می شود .بنابراین آماده سازی مناسب گمانه قبل از انجام آزمایش
ب�ر طبق قوانین و اس�تانداردهای موجود ضروری می باش�د .موارد زی�ر در حفر گمانه
مورد آزمایش لحاظ گردیده اند :
• حفر گمانه با دقت باال با قطر  101میلیمتر ( 4اینچ)
• استفاده از لوله مغزه گیر با شرایط خوب و سالم و سرمته های الماسی
• گش�اد کردن گمانه ب�ا قطر  131میلیمتر در قس�مت باالی مقطع انج�ام آزمایش تا
عمقی ک�ه مغزه های موج�ود بصورت آبرفت یا مغزه های س�نگی با درزه و ش�کاف و
خردشوندگی باال باشند.
• تمی�ز کردن گمانه قبل از انجام آزمایش به منظور عدم ایجاد تاثیرات س�وء حاصل از
انباشتگی ذرات ناشی از حفاری.

• انجام آزمای�ش در کوتاه ترین وقفه ممک�ن از زمان حفر
گمانه به منظور حذف تاثیر عامل هوازدگی بر روی نتایج
و اطمینان خاطر از کسب نتایج مربوط به سنگ کاملًا بکر.
• محافظت از دیواره گمانه در باالی مقطع انجام آزمایش
به منظور اطمینان از پایداری دیواره گمانه با کار گذاش�تن
لوله جداری محافظ با قطر  131میلیمتر.
ب -آماده سازی دستگاه و کالیبراسیون
قبل از ش�روع آزمایش به منظور کنترل عملکرد دس�تگاه
از نظر وضعیت اتصاالت و عدم نش�ت گاز در محل اتصال
شیلنگ های فشار قوی با دس�تگاه  ،بدنه اصلی دستگاه
درون لوله استوانه ای فلزی با قطر داخلی  100میلیمتر
ق�را گرفته و آماده بارگ�ذاری می گردد .با اعم�ال بار ثابت
 5-10بار به مدت  5-10دقیقه  ،در صورتی که قس�متی
از دستگاه دچار نشس�تی باشد ،کاهش فشار در طول این
مدت مبین این امر خواهد بود .کالیبراسیون سنسورها بر
طبق اس�تاندارد پس از شرایط خاص نظیر تعویض پکر یا
سنس�ورها و یا آس�یب دیدن هر یک از ای�ن دو و یا پس از
انجام چندین آزمایش ،انجام می-شود.
ج -نحوه آزمایش
پ�س از اطمینان خاط�ر از صحت عملکرد دس�تگاه ،بدنه
اصلی دستگاه دیالتومتر به همراه سایر متعلقات به عمق
مورد نظر هدایت شده و توسط شیرهای کنترل فشار گاز،
میزان فشار مورد نظر اعمال می گردد.
نحوه بارگذاری در آزمایش دیالتومتری بصورت س�یکلی
می باشد  ،بدین ترتیب که آزمایش با فشار اولیه ( )Piآغاز
می گردد .در هر س�یکل ،فش�ار از مق�دار ( )Piطی حداقل
چهار پله افزایش به ماکزیمم مقدار در آن سیکل می رسد.
بار اعمال ش�ده در هر پله بمدت  5دقیقه ثابت نگه داشته
می-شود .پس از رس�یدن به ماکزیمم بار در هر سیکل ،به
منظور بررسی رفتار خزشی توده سنگ  ،بار اعمال شده در
ماکزیمم مقدار خود به مدت  10الی  30دقیقه و در سیکل
س�وم تا  60دقیقه ثابت نگه داشته ش�ده و رفتار وابسته
ب�ه زمان توده س�نگ ثبت می گ�ردد .پس از ای�ن مرحله،
بارب�رداری با کاهش فش�ار تا مقدار فش�ار اولیه ،آزمایش
انجام می گیرد .بارب�رداری نیز همانند بارگذاری ،بصورت
پله ای صورت می پذیرد و بار ماکزیمیم طی حداقل چهار
پله به فشار اولیه آزمایش می رسد.
در شرایط مطلوب ،فشار اولیه آزمایش  2تا  5درصد
فش�ار موث�ر ماکزیم�م ( )Pmaxدر نظر گرفته ش�ده برای
انجام آزمایش می باش�د .مق�دار ( )Pmaxمعمولًا دو برابر
فش�ار وارد بر س�ازه مورد طراحی در مرحله بهره برداری
می باش�د .طبق استاندارد  ISRMس�ه سیکل بارگذاری -
بارب�رداری جهت تفس�یر نتایج کافی می باش�د .معمولًا
ماکزیم�م ب�ار در س�یکل اول و دوم بترتی�ب  33%و 67%
ماکزیمم بار در س�یکل سوم در نظر گرفته می شود .بدلیل
بسته شدن درزه و ترک های توده سنگ ،مقدار مدول تغییر
ش�کل پذیری با افزایش فش�ار ،افزایش می باشد .از داده
های س�یکل اول هیچ گاه نبایس�تی برای محاسبه مدول
تغیر شکل پذیری استفاده شود زیرا عمده جابجائی های
ناش�ی از بس�ته ش�دن درزه ها و ش�کاف ها در این مرحله
اتف�اق می افت�د .برای هر س�یکل بارگ�ذاری  -باربرداری
مدول هائی محاس�به و گزارش می گردند که بسته به دید
مهندسی و موارد مورد نیاز از نتایج هرکدام از سیکل های
دوم به بعد یا میانگین آنها می توان استفاده کرد .در شکل
ش�ماره  -4ال�ف و  -4ب ،نمون�ه ای از نمودارهای زمان-
فشار و جابجایی – فشار آورده شده است.

مقاالتپژوهشی























      









































 -4ال�ف -نم�ودار فش�ار  -زمان حاص�ل از آزمای�ش دیالتومتری

  
























-4ب -نمودار جابجایی -فشار حاصل از آزمایش دیالتومتری

 -2-2-5قابلیت تعیین انیزوتروپی و جهت نسبی درزه های منطقه
اکثر توده های س�نگی دارای یک یا چندین دسته درزه می باشند و کمتر توده سنگی
را می توان یافت که فاقد درزه باش�د .وجود درزه ها در توده س�نگ باعث ایجاد پدیده
انیزوتروپی یا ناهمس�انگردی در توده سنگ می گردد که از خواص توده های سنگی
می باشد .به همین علت ،نتایج آزمایش دیالتومتری در جهات مختلف بسته به جهت
درزه داری توده س�نگ متغییر اس�ت .به منظور تعیین انیزوتروپی توده سنگ میزان
تغییر شکل حاصل از اعمال فشار یکسان به توده سنگ توسط سه سنسور()LVDT
در س�ه جه�ت ثبت می گ�ردد و نتایج هر سنس�ور بطور مجزا گزارش می گردد .س�ه
سنس�ور با زاویه  120درجه نس�بت به یکدیگر در مرکز اعمال فش�ار قرار گرفته اند
و فاصله آنها در امتداد قائم از یکدیگر  75میلی متر می باش�د .برای هر سنس�ور یک
منحنی جابجائی  -فش�ار ترس�یم گردیده و در پایان نیز میانگین هر سه سنسور به
منظور دس�تیابی به دید کلی از توده سنگ ارائه گردیده است .سنسورها به ترتیب از
باال به پائین با ش�ماره های  3-2-1مشخص گردیده اند و در آغاز انجام آزمایش قبل
از اینکه دس�تگاه به داخل گمانه هدایت گردد ،جهت سنسور  2توسط کامپاس تعیین
گردیده و بر روی رادهای آلومینیومی که بر روی دس�تگاه نصب می گردند ،مشخص
می ش�ود .بدینوس�یله سنس�ور  2تا پایان انجام آزمایش در یک جهت یکس�ان قرار
گرفته و با نتایج ارائه شده می توان خواص توده سنگ را با توجه به جهت جغرافیائی
سنس�ور مورد نظر تفس�یر نمود و دیدی از وضعیت انیزوتروپی سنگ در عمق مورد
نظر با توجه به جهات جغرافیائی بدست آورد.
 -3-5تعیین مدول تغییر شکل با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه ای
محاس�به مدول تغییر ش�کل در اینجا بر اس�اس روابط منتج از تئوری االستیسیته و
منطبق بر روش پیشنهادی انجمن بین المللی مکانیک سنگ
(  )1981 ,ISRMصورت گرفته است(رابطه)1
(رابطه) 1
که در آن:
:WZجابجایی در عمق مورد نظر زیر صفحه بارگذاری (متر)
 : qمیزان تنش وارد شده به صفحه مورد نظر (مگاپاسکال)
 : Zعمقی که جابجایی در آن اندازه گیری می شود (متر).
 :aشعاع منطقه دایره ای که بارگذاری در آن صورت می گیرد(متر)
 :Emمدول تغییر شکل (گیگا پاسکال)
 : ʋضریب پوآسان توده سنگ
این معادله بر اس�اس حل االس�تیک برای توزیع یکنواخت بر روی سطح دایره ای در
یک محیط االس�تیک همسانگرد و نیمه متناهی اس�توار می باشد .البته بدلیل اینکه
توده س�نگ کاملًا منطبق بر این فرضیات نیس�ت باید از پارامتره�ای موثر در تغییر
شکل توده سنگ در تحلیل نتایج استفاده نمود .با توجه به اینکه در هنگام بار گذاری
عالوه بر تغییر ش�کل ماده سنگ ،درزه ها و شکس�تگی ها نیز بسته می شوند و تغییر
شکل االس�تیک (برگشت پذیر) و پالستیک (برگشت ناپذیر) با هم رخ می دهد ،مدول
تغییر شکل پذیری را باید از شیب منحنی بارگذاری مشخص نمود .شیب خط مماس
بر نقاط اوج س�یکل های بارگذاری ،مدول تغییر ش�کل کلی توده س�نگ (تغییر شکل
االس�تیک و پالس�تیک) را مش�خص می کند .ولیکن به دلیل اینکه هنگام باربرداری،
فقط تغییرشکل االستیک به حالت اولیه خود بر می گردد لذا مدول االستیک از شیب

منحنی باربرداری محاسبه می-شود.
در پ�روژه مورد مطالعه  14آزمایش بارگذاری صفحه ای در
چهار گالری دو تکیه گاه سد انجام شده است که  9عدد آن به
صورت عمودی و  5عدد به صورت افقی انجام شده است.
با توجه به بررس�ي هاي مختلف انجام ش�ده بر روي نتايج
آزمايش ه�اي بارگ�ذاري صفح�ه اي ،در نهاي�ت نتايج به
دو بخش قابل تفكيك مي باش�د .تع�دادي از آزمايش هاي
بارگ�ذاري صفح�ه اي در قس�مت هايي از گالري ه�ا انجام
شده است كه توده س�نگ از كيفيت بسيار بااليي برخوردار
بوده است .با توجه به مشخصات سازند آسماري (ضخيم
الي�ه تا متوس�ط اليه) و ب�ا در نظ�ر گرفتن اث�ر مقياس در
آزمايش هاي بارگذاري صفحه اي (ابعاد صفحه بارگذاري)
اي�ن نتاي�ج دور از انتظ�ار نمي باش�د .بخ�ش ديگ�ر نتايج
آزمايش هاي بارگ�ذاري صفحه اي مربوط به آزمايش هايي
اس�ت كه در توده سنگ متوس�ط اليه تا نازك اليه و داراي
درزه و شكستگي انجام شده است.
ب�ا توجه به اینکه در اث�ر بارگذاری بیش�ترین میزان تغییر
شکل االستیک و پالس�تیک ،نزدیک به صفحه ی بارگذاری
رخ می ده�د ،در اینجا فقط از نتای�ج نزدیک ترین جابجایی
سنج ها به صفحه بارگذاری استفاده می شود.
نتای�ج آزمایش ه�ای بار گذاری انجام ش�ده در پروژه س�د
خرس�ان دو بدی�ن صورت اس�ت که که در توده س�نگ های
ضخیم الیه میانگین مدول تغییر شکل کلی  42گیگاپاسکال
و میانگی�ن م�دول االستیس�یته  45گیگا پاس�کال اس�ت و
در توده س�نگ های ن�ازک الیه میانگین مدول تغییر ش�کل
کل�ی  9/5گیگاپاس�کال و میانگین مدول االستیس�یته 13
گیگاپاسکال می باشد.
ب�ا توجه به مقاومت کم و تغییر ش�کل زیاد الیه های نازک،
م�دول تغییر ش�کل آن ها ب�ه مرات�ب از مدول تغییرش�کل
ضخیم الیه ها کمتر می باشد ،که باید به گستردگی و میزان
الیه ه�ای ن�ازک در تکیه گاه ها ،با توجه ب�ه تاثیر مهم آن ها
در تغییر ش�کل پذیری ،توجه ویژه ش�ود و تدابیر الزم برای
تقوی�ت و افزایش مقاوم�ت این الیه ها به کار گرفته ش�ود.
البته این مسئله برای زون های خرد شده در تکیه گاه ها هم
صدق می کند.
 - 4-5تعیی�ن م�دول تغییر ش�کل ب�ا اس�تفاده از آزمایش
دیالتومتری
طب�ق اس�تاندار ، ISRMاگرآزمای�ش دیالتومت�ر در ت�وده
س�نگی ،با فاصل�ه ناپیوس�تگی زیاد انجام گ�ردد ،می توان
براي محاس�به پارامترهاي تغییر ش�کل پذی�ري از رابطه
 2اس�تفاده نمود .در این رابطه توده س�نگ ب�ه عنوان ماده
االستیک خطی و هموژن و ایزوتروپ فرض می گردد.
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ضریب پوآسان توده سنگ،
که در رابطه فوق  Eمدول تغییر شکل
متوسط تغییرات قطری متناسب با
Dقطر گمانه مورد آزمایش
تغییر فشار ( )mو ∆ Pتغییر فشار آزمایش ( )Mpaمی باشد.
در صورتی که آزمایش در توده س�نگ ترك دار انجام گیرد و فش�ار اعمال
ش�ده در حین آزمایش از دو برابر فشار متوسط زمین اطراف گمانه بیشتر
باش�د ،همه ترک هاي شعاعی باز خواهند ش�د و در این حالت از رابطه 3
استفاده خواهد شد.
) (٣
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که در رابطه فوق Piفش�ار آزمایش ( )Mpaو  P0فشار متوسط در اطراف
گمانه ( )Mpaمی باشد.
در س�اختگاه سد خرسان  2در گالری های جناح چپ و راست در  7گمانه،
جمعًا  61آزمایش دیالتومتری انجام ش�ده اس�ت که نتایج کلی آن بدین
صورت اس�ت که در جناح راس�ت میانگین مدول تغییر ش�کل کلی9/52
گیگاپاسکال و میانگین مدول االستیسیته  13/13گیگاپاسکال و در جناح
چپ میانگین مدول تغییر ش�کل کلی  8/25گیگاپاسکال و میانگین مدول
االستیسیته  12/7گیگاپاسکال می باشد.
ب�ه طورکلی ب�ا توجه ب�ه نتای�ج آزمایش�ات دیالتومتری ،م�دول تغییر
ش�کل کلی و االس�تیک در تکیه گاه راس�ت کمی بیش�تر از تکیه گاه چپ
می-باش�د .مدول های تغییر ش�کل حاصل از این آزمایش نس�بتًا پایین
می باش�ند که نش�ان دهنده تغییر شکل زیاد اس�ت و می تواند مربوط به
ناپیوس�تگی های موجود در توده س�نگ یا شکستگی های جدید بوجود
آمده (شکستگی های کششی) باشد.که احتمال دوم قوی تر است.
 -6تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج
در کلی�ه مراح�ل انج�ام آزمایش ه�ای برجا ،از شناس�ایی مح�ل انجام
آزمایش تا تفسیر نتایج ،یک زمین شناس با تجربه می تواند نقش مهمی
را ایفا کند .محل�ی که برای آزمایش انتخاب می ش�ود باید نماینده توده
س�نگ باش�د و از طرفی منطبق بر جه�ت بارگذاری غالب بعد از س�اخت
س�د باش�د ،که می تواند عمود ،موازی یا مایل نس�بت به الیه بندی ها و
ناپیوستگی های غالب باشد که در هر کدام از این وضعیت ها ،میزان مدول
تغییر شکل متفاوت می باشد.
با توجه به اینکه عوامل متعددی از قبیل تنش های برجا ،وزن روباره ،دقت
انجام آزمایش ،آشفتگی توده سنگ محل آزمایش ،مقیاس و  ..روی نتایج
آزمایش های برجا تاثیر گذار اس�ت همیشه باید انتظار خطایی حدود 10
درصد را در نتایج داشته باشیم.
ب�ه طور کل�ی ،در آزمایش بارگ�ذاری صفحه ای (ب�زرگ مقیاس) حجم و
تعداد دسته درزه بیش�تری از توده سنگ نسبت به آزمایش دیالتومتری
(کوچک مقیاس) تح�ت تاثیر قرار می گیرد و انتظار م�ی رود مدول تغییر
شکل آن کمتر از آزمایش دیالتومتری باشد ولیکن به دلیل پیشروی ترک-
های کششی و کم بودن محدوده گسترش تنش در آزمایش دیالتومتری،
مدول حاصل از آن ،کمتر از آزمایش بارگذاری صفحه ای است که به همین
عل�ت و با توجه به کوچک مقیاس ب�ودن آزمایش دیالتومتری ،نمی توان
نتایج آن را به کل توده س�نگ اختصاص داد چنان چه تعداد قابل توجهی
آزمایش دیالتومتری در پروژه انجام ش�ود با توجه به هزینه نسبتًا کم آن
(نسبت به آزمایش بارگذاری صفحه ای) می توان مدول تغییر شکل توده
سنگ و ناهمسانگردی آن را با دقت خوبی بدست آورد.
با مقایسه نتایج بین آزمایش دیالتومتری و آزمایش بارگذاری صفحه
ای در این پروژه ،میانگین مدول تغییر ش�کل کلی در آزمایش دیالتومتری
حدود  8/75گیگا پاس�کال و میانگین مدول تغییر ش�کل کلی در آزمایش
بارگذاری صفحه ای ،بر اس�اس سنسورهای نزدیک به صفحه بارگذاری،
معادل 26/6گیگا پاس�کال می باش�د ،که حدودًا  3برابر مدول تغییر شکل
حاص�ل از آزمای�ش دیالتومتری می باش�د البته با مقایس�ه دقیق نتایج
ای�ن دو آزمایش ،می توان رابط�ه ای بین مدول آنها برق�رار کرد و با انجام
آزمایش ه�ای دیالتومتری در محل پروژه ،می توان مدول تغییرش�کل در
حد دقت آزمای�ش بارگذاری صفحه ای را تخمین زد که این کار به کاهش
هزینه ها کمک زیادی می کند.
بر اس�اس طبق�ه بندی های مهندس�ی توده س�نگ نیز می ت�وان مدولی

تغییر ش�کل را تخمی�ن زد .با توجه به اینک�ه 65=RMR <55از فرمول
بنیاوسکی ( )4( )1978می توان مدول را محاسبه کرد:

) Em= RMR-= ()-= Gpa(٤

این مدول نیز تقریبا نزدیک مدول تغییر ش�کل کل�ی از آزمایش بارگذاری
صفحه ای می باش�د ولیکن با مقادیر تغییر ش�کل آزمایش دیالتومتری
خیلی اختالف دارد.
با مقایس�ه نتایج آزمایش ه�ای برجای این پروژه با س�ایر پروژها که در
آهک انجام ش�ده است مش�خص می ش�ود که مدول حاصل از بارگذاری
صفح�ه ای در این پروژه نس�بت به س�ایر پروژه بیش تر اس�ت و مقادیر
مدول دیالتومتری این پروژه نزدیک به س�ایر پروژه ها می باشد .با توجه
به بزرگ مقیاس بودن آزمایش بارگذاری صفحه ای ،مقدار مدول بیشتر آن
را نس�بت به س�ایر پروژها می توان وجود درزه و شکستگی کمتر دانست.
ولیکن با توجه به اینکه آزمایش دیالتومتری حجم کمتری از توده سنگ
را م�ورد آزمایش ق�رار می دهد نتایج آن با س�ایر پروژه ها انجام ش�ده در
سنگ آهک زیاد اختالف ندارد.
 -7نتیجه گیری
ب�ه طور کلی می ت�وان گفت دامنه تغیی�رات مدول تغییر ش�کل حاصل از
آزمای�ش بارگذاری صفحه ای نس�بت ب�ه آزمایش دیالتومتری بیش�تر
می باش�د و مدول حاصل از آزمایش دیالتومتری (حدود  9گیگاپاس�کال)
به علت پیشروی ترک های کششی و کم بودن محدوده گسترش تنش در
توده س�نگ ،کمتر از مدول بارگذاری صفحه ای (حدود  26گیگا پاسکال)
می باشد و در این پروژه نسبت ( 3:1مدول بارگذاری صفحه ای نسبت به
م�دول ودیالتومتری) بین آن ها وجود دارد .همچنین بر اس�اس تخمینی
که از مدول ،توس�ط طبقه بندی های مهندسی صورت گرفته است میزان
آن حدود  30گیگا پاس�کال برآورد شده اس�ت ،که دقت کمتری نسبت به
روش ه�ای مس�تقیم (برجا) دارد .نهایت�ًا با توجه به اهمی�ت فوق العاده
م�دول توده س�نگ در طراحی ها ،مقداری که به طراح داده می ش�ود باید
بر اس�اس تفکیک جنس سنگ و با اس�تفاده از روش های مختلف شامل
آزمایش ه�ای آزمایش�گاهی ،آزمایش ه�ای برج�ا و طبق�ه بندی ه�ای
مهندسی و تلفیق نتایج آنها و همراه با قضاوت مهندسی باشد.
 -8قدردانی
در اینج�ا از کارفرم�ای محترم پروژه س�د و نیروگاه خرس�ان ،2ش�رکت
آب و نی�روی ایران و جناب مهندس برغمدی ،کارش�ناس محترم ش�زکت
مهندس�ین مش�اور مهاب قدس و جناب مهندس قطره ،کارشناس محترم
شرکت مهندسین مشاور آزمونه فوالد ،کمال تقدیر و تشکر را می نماییم.
 -9مراجع
 -1ش�رکت مهندس�ین مش�اور مهاب قدس« ،)1389( ،گزارش مکانیک
سنگ پروژه سد و نیروگاه خرسان97 »،2صفحه.
 -2شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس« ،)1388( ،گزارش زمین شناسی
مهندسی سد و نیروگاه خرسان  159 »،2صفحه.
 -3فهیمی ف�ر ،ا ،.ح .س�روش« ،)1382( ،آزمایش ه�ای مکانیک س�نگ،
مبانی نظری و اس�تاندارد ها ،آزمون های صحرایی ،جلد دوم « ،مرکز نشر
دانشگاه صنعتی امیر کبیر 613 ،صفحه.
 -4شرکت مهندس�ین مش�اور آزمونه فوالد« ،)1388( ،گزارش آزمایش
بارگذاری صفحه ای سد و نیروگاه خرسان  247 »،2صفحه.
 -5شرکت مهندس�ین مش�اور آزمونه فوالد« ،)1388( ،گزارش آزمایش
دیالتومتری سد و نیروگاه خرسان  247 »،2صفحه.
 -6اقارض�ی ،ع« ،)1382( ،.بررس�ی عوامل طبیعی ب�ر روش های اندازه
گیری برجای مدول تغییر شکل توده سنگ »،پایان نامه کارشناسی ارشد
مکانیک سنگ ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهران 112 ،صفحه.
 -7آخون�د بابایی طب�ری ،ع« ،)1388(،.تعیین مدول تغییر ش�کل توده
س�نگ س�اختگاه س�د بختیاری بر اس�اس روش های تجربی و آزمایش
بارگذاری صفحه ای »،پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش
مکانیک سنگ ،دانشگاه کرمان 107 ،صفحه.
Rock Characterization “ ,(1981 ),E. T. Brown -8
”Testing and monitoring(ISRM Suggested Methods),
.211p,Pergamon Press
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احسان محمدی
چكيده
پیشرفت تمدن بشری در امر احداث سازه ،نیاز بشر به مصالح شن و ماسه را افزایش داده است.
برداش�ت بی رویه و غیر فنی ش�ن و ماس�ه از رودخانه ها که نوعی دخ�ل و تصرف در آن به ش�مار می آید ،آثار منفی
فراوانی را به دنبال دارد.
استخراج مصالح رودخانه ای موجب ایجاد حفره هایی در بستر شده و با به هم خوردن تعادل رسوبات سبب می شود
که ظرفیت حمل رودخانه در پایین دست گودال بیشتر شده و این تغییر ،پارامترهایی نظیر شیب بستر و عمق جریان
را دستخوش تغییر می کند و بر روی حیات آبزیان اثرات منفی شدیدی می گذارد .حفاری حاشیه رودخانه نیز موجب
انح�راف آب و فرس�ایش کناره های رودخانه ش�ده که این تغییرات آثار س�وئی بر پل ها و ابنیه ه�ای احداثی بر روی
رودخانه خواهد گذاشت.
برداشت های بی رویه جهت تامین نیاز بشر ،لزوم حفظ بستر و حریم رودخانه ها و نیز حفظ هویت رودخانه و اجتناب
از بهم خوردن تعادل موجود در محیط زیست رودخانه را بیش از پیش مطرح ساخت.
باتوجه به محدودیت هایی كه درآورد رس�وبات رودخانه ای و برداش�ت بیش از حد مجاز وجود دارد به نظر می رس�د
انجام تحقیقاتی در زمینه جایگزینی معادن كوهی به جای معادن ش�ن وماس�ه رودخانه ای یك امر بس�یار ضروری
می باشد.
ارائه ی راه كارهای اساس�ی جهت كنترل برداش�ت مصالح و جایگزین كردن منابع س�نگی شکسته(کوهی) به جای
منابع رودخانه ای كه توانایی و بازده ای قبلی را داشته باشد از ملزمات این بحث می باشد.
واژه هاي كليدي :شن و ماسه ،مصالح رودخانه ای ،منابع سنگی.
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الف -مقدمه:
«مصال�ح خرده س�نگی» یا آن گونه که رایج اس�ت «ش�ن و ماس�ه»
پرمصرف ترین مصالح س�اختمانی اند .ش�اید به نظر ،عجیب برسد
ولی حدود  % 95آسفالت و  % 75بتن را شن و ماسه تشکیل می دهد.
برطبق قانون معادن ایران« ،ش�ن و ماس�ه ی معمولی عبارت از شن و
ماسه ای اس�ت که منحصرًا در عملیات ساختمان سازی ،راه سازی
و بتن ری�زی و نظایر آن قابل مصرف اس�ت و دارای مصارف صنعتی
دیگری نبوده و حاوی کانی های با ارزش�ی نیس�ت که تفکیک آن ها
مقرون به صرفه باشد]1[ ».
ب -بحث:
 -1منابع تهیه شن و ماسه:
شن و ماسه برای کارهای ساختمانی به دو گونه تهیه می شود ،شن
و ماسه طبیعی و شن و ماسه شکسته.
مطابق شکل ( ،)1-1شن و ماسه ی بستر قدیمی رود ها و تراس های
رودخان�ه ای ب�زرگ که معمول�ًا دانه بندی آن ه�ا از ذرات ماس�ه ریز
تا قطعه س�نگ هایی به قطر  20س�انتیمتر اس�ت را ش�ن و ماس�ه
رودخانه ای می گویند.



شکل ( )1-1شن و ماسه طبیعی (رودخانه ای)
رودخانه ها در هنگام عبور از مناطق کوهس�تانی س�نگ های بس�تر
خ�ود را تخریب کرده و با خود حمل می کنند .مواد تخریب ش�ده در
حین حمل نیز خورد ش�ده و در طول مس�یر ،گرد شدگی حاصل می
نماید .این مواد حمل ش�ده در بعضی از قس�متهای مسیر رودخانه،
جایی که س�رعت و فشار جریان کم می شود باقی گذاشته می شود و
تشکیل ذخایر شن و ماسه می دهند.
تجم�ع منابع ش�ن وماس�ه در بس�تر رودخانه ها معمول�ًا در منطقه
کوهپایه ،جایی که شیب بستر رودخانه در پای کوه کاسته می شود،
صورت می گیرد .افزایش مقدار آب و س�رعت جریان دو عامل موثر در
باال بردن ظرفیت حمل رودخانه اند .از این رو هرجا انرژی رود کاهش
پی�دا کند رودخانه آنچه را که دیگر قادر به حملش نیس�ت در بس�تر
خود بر جای خواهد گذاشت .واضح است که در چنین شرایطی ابتدا
ذرات درش�ت تر و بع�د به تدریج ذرات ریزتر ته نش�ین می ش�وند .در
نتیجه ممکن اس�ت ذراتی راکه در یک نقطه ته نش�ین می شوند یک
اندازه (جور ش�ده) ب�وده و یا از دامنه اندازه ه�ای متفاوتی برخوردار
باشند]1[.
در جاهایی که منابع طبیعی ش�ن و ماس�ه در دسترس نباشد و یا این
که منابع موجود از حداقل مشخصات الزم بر خوردار باشند ،از سنگ
شکسته استفاده می شود.
خرده سنگ شکسته ،مطابق شکل ( ،)2-1ممکن است از خرد کردن
قلوه های آبرفتی در ش�ت تر یا س�نگی که از کوه استخراج می شود
حاصل شود.

شکل ( )2-1شن و ماسه شکسته (کوهی)
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 -2تفاوت شن و ماسه رودخانه ای و کوهی:
ش�ن و ماس�ه طبیع�ی از روی هم غلتیدن و حمل ش�دن س�نگ ها ،در اثر جریان
آب رودخانه ها و خرد ش�دن آن ها تولید می ش�ود و ممکن است راهی طوالنی را
باس�نگ های دیگر در بستر رودخانه طی نمایند ،در نتیجه دانه های شن و ماسه
حاصل از جریان رودخانه ،گرد گوش�ه بوده ،در صورتی که دانه های شن وماسه
شکسته تیز گوشه می باشد.
سطح دانه های گرد گوش�ه صاف و صیقلی می باشد و دارای اصطکاک داخلی
کمتری بوده ،لذا این دانه ه�ا بهتر بر روی هم می لغزند و در نتیجه در مالت های
س�یمانی ،در زی�ر ماله بنا ،بهتر ش�کل می گیرن�د و یا زیر آجر ،مزاییک و س�نگ
فرش ها بهتر پهن می ش�وند .در بتون ریزی نیز روی ه�م لغزیده و حجم قالب را
پر می کند در صورتی که شن و ماسه شکسته به علت تیز گوشه بودن ،اصطکاک
داخلی باالیی بین دانه ها وجود داش�ته و به علت وجود همین اصطکاک داخلی
باال و تیزگوشه بودن در راه سازی مخصوصًا در قسمت روسازی راه بیشتر مورد
مص�رف دارند .زیرا چرخ های اتومبیل ها در موقع ترمز کردن و همچنین در موقع
تغییر س�رعت دادن و همچنین در س�ر پیچ ها که یک نی�روی گریز از مرکز مایل،
اتومبی�ل را به خارج جاده منحرف می کند ،چ�رخ اتومبیل مانع از پرتاب اتومبیل
به خارج جاده می شود]2[.
در مصالح شکسته ،قطعه ریخته شده در شرایط مساوی دارای مقاوت فشاری
و کشش�ی بیشتری نسبت به ش�ن و ماسه طبیعی می باش�د .در بتون ریزی اگر
از مصالح شکس�ته استفاده ش�ود ،برای جابجایی بتون در قالب و پرکردن تمام
زوایای آن ،باید دقت بیشتری به عمل آورد]1[ .
شن و ماسه طبیعی دارای مواد اضافی فراوانی از جمله چوب ،زغال و سایر مواد
آلی می-باش�د که حضور آنها برای بتن و مالت مضر اس�ت .عالوه بر این شن و
ماس�ه طبیعی حاوی مقادیر زیادی دانه ای بسیار ریز می باشد که اصطالحًا به
آن خاک (رس) می گویند ،که اگر درصد این دانه ها از  2الی  3درصد ماسه زیادتر
باش�د ،به صورت الیه نازکی روی الیه ها را پوش�انیده و مانع اتصال آن با سیمان
ودر نتیجه با دانه های مجاور می ش�ود که این خود موجب تضعیف قطعه بتنی
خواهد شد.
برای جلوگیری از این عیب باید ش�ن و ماس�ه طبیعی را دو یا سه بار شست شو
دهی�م و این خود موجب هزینه های زیادتری خواهد ش�د .در صورتی که ش�ن و
ماس�ه شکس�ته اولًا به هیچ وجه مواد خارجی ندارند در ثانی درش�تی دانه ها و
درصد آن ها در کارهای بتنی کاملًا در اختیار ما می باشد.
عمومًا جنس ش�ن و ماس�ه طبیعی در اختیار ما نیس�ت و ممکن است همه نوع
س�نگی در آن وجود داش�ته باش�د ،ولی در مورد ش�ن و ماسه شکس�ته ،امکان
انتخاب بیشتری وجود دارد]2[ .
ش�ن و ماس�ه رودخانه ای نیاز به طراحی عملیات اس�تخراجی خاص نداشته و
مس�تقیمًا در مرحله جدایش و سرند کردن دانه ها با ابعاد مختلف قرار می گیرد،
البته در مس�یر عملیات یک سنگ ش�کن ثانویه قرار داده می شود تا قلوه سنگ
های درش�ت را خرد نماید؛ س�پس بوس�یله ی لودر این مواد در بس�تر خشک
رودخانه دپو ش�ده و پس از آن بارگیری می ش�ود .اما معادن ش�ن و ماسه کوهی
نیازمن�د به طراحی های خاص اکتش�افی و بهره ب�رداری و نحوه ی عملیات آن
ها می باش�د که این امر عمأل باعث باال بردن هزینه های استخراجی و د رنهایت
قیمت تمام ش�ده شن و ماسه می شود .در شن و ماس�ه کوهی بطور قطع پس از
اس�تخراج از معدن باید در ابتدای خط سایت کارگاه یک سنگ شکن اولیه تعبیه
ش�ود که مواد را با ابعاد خاص خردایش کند و س�پس مواد در مراحل دانه بندی
قرار گیرد .ای�ن تفاوت نیز هزینه ه�ای مختلف کارگاهی از جمل�ه هزینه-های
سرمایه اولیه ،نیروی برق و  ...را افزایش خواهد داد]2[ .
 -1بررسی های اکتشافی مصالح خرده سنگی:
ب�ه علت حجم زیاد س�اخت و س�از ها و متعاقب�ًا نیاز مصرف کنن�ده و همچنین
مش�کالت زیس�ت محیطی ناش�ی از استخراج ش�ن و ماس�ه رودخانه ای ،شن
و ماس�ه کوهی م�ورد توجه زیادی ق�رار گرفته اس�ت .در این زی�ر اقداماتی که
می بایست در چرخه اکتشافی این کانسار انجام گیرد ،بررسی خواهد شد.
 -1-3ارزيابي زمين شناسي:
بررس�ي هاي اكتش�افي به منظور آگاهي از ويژگي هاي زمين شناسي منابع شن
و ماس�ه انجام مي شود .بهترين وس�يله براي این بررسی ها ،عكس هاي هوايي
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شکل ( )3-1نقشه محدوده های معدنی ثبت شده ،استان اصفهان




و نقش�ه هاي زمين شناس�ي هس�تند .بررسي س�ازندهاي
نواح�ي مرتفع ت�ر در نقش�ه هاي زمين شناس�ي مي توان�د
اطالع�ات باارزش�ي در مورد جن�س احتمال�ي آبرفت هاي
نواح�ي پس�ت مج�اور بدس�ت ده�د ]1[.از س�وي ديگ�ر
اطالع�ات مربوط به معادن و تاسيس�ات در حال كار ش�ن و
ماس�ه در منطقه ،يا معادن تعطيل شده قديمي و همچنين
مش�خصات و تاريخچه مصرف مصالح توليد شده توسط
اين مع�ادن ،راهنماي مناس�بي بوده ،مي تواند از بس�ياري
دوباره كاري ه�اي آينده جلوگيري به عم�ل آورد .اطالعات
مربوط به معادن ثبت ش�ده و در حال بهره برداری هر ماه در
نقش�ه ای با مقیاس  1:250.000توس�ط سازمان صنایع و
معادن بر روی پورتال س�ازمان قرار داده می شود .این نقشه
مطابق شکل ( )3-1یکی از ارزش�مندترین منابع مطالعاتی
است.
در بس�ياري موارد بازديد از يك يا تعدادي از اين معادن ما را
در برنامه ريزي هاي مربوط به اكتشاف مصالح خرده سنگي
ياري خواهد داد.
 -2-3بررسي هاي صحرايي:
پس از آنكه با توجه به هدف ،بررسي ها و اطالعات گردآوري
ش�ده ،طرح اجرايي و زمان-بندي شده اكتشاف شن و ماسه
تهيه شد ،عمليات پي جويي صحرايي آغاز مي گردد ]1[.به
اين منظور چند نقطه مناس�ب ،كه با توجه به مش�خصات
زمين شناس�ي و سنگ شناس�ی همچنین در دسترس بودن
آب و نزديك�ي به جاده اصلی و بازار مصرف بر روي نقش�ه
يا عكس هوايي مش�خص ش�ده اند ،جهت بازديد مقدماتي
و تعیی�ن مختصات جغرافیایی توس�ط  GPSدر نظر گرفته
مي-ش�وند .این نکته الزم به تذکر اس�ت ک�ه ثبت محدوده
ب�ا مس�احت بی�ش از  6کیلومتر مرب�ع قابل
س�نگ الش�ه 
واگذاری نخواهد بود.
برداری:
 -3-3نمونه 
از عمده تري�ن فعاليت ه�اي زمين شناس�ي در مراح�ل
اكتش�اف ،انتخ�اب نمونه-هاي مناس�ب براي
پي جويي و 





انج�ام آزمايش هاس�ت .در زمان نمونه برداري از مصالح س�نگي بايد توجه داش�ت كه
نمونه نماينده توده س�نگ باش�د .حج�م هر نمونه ،تع�داد نمونه ها و فاصل�ه آن ها از

دقيقي از مش�خصات
يكديگر باي�د حداقل مقداري باش�دكه بتواند تصوير كم و بيش
رسوبات بدست دهد]1[.
 -4-3تهيه نقشه:
اطالعات�ي كه در طول عمليات صحرايي گردآوري ش�ده ،بر روي يك نقش�ه با مقیاس
 1:250.000پي�اده مي ش�وند .بر روي این نقش�ه ،خطوط و مختص�ات نقاط معرف
محدوده ی منابع شن و ماسه به صورت چهارضلعی  ABCDرسم مي شوند.
 -5-3طرح اکتشاف معدن:
پس از اینکه محدوده ی معدن مورد نظر توس�ط معدنکار کش�ف ش�د ،درخواست ثبت
حدود اکتشافی سنگ الش�ه که در توپوگرافی منطقه ،مطابق شکل ( ،)4-1شناسایی
ش�ده به صورت چهار ضلعی  ABCDبا اضالع مش�خص و مختصات معین که توسط
 GPSخوانده ش�ده در نقش�ه ای با مقی�اس  1:250.000به س�ازمان صنایع و معادن
استان ارائه می شود.

شکل ( )4-1محدوده ی چهارضلعی ثبت شده
چند روز بعد ،از طرف سازمان مذکور ،نامه بالمعارض بودن و مشخصات محدوده ی آزاد
و قابل کار ،بر روی یک نقش�ه با مقیاس  1:100.00جهت انجام امور اکتش�افی ،برای
متقاضی ارسال می شود.
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بر اس�اس ای�ن نامه که توس�ط س�ازمان صنای�ع و معادن اس�تان ارائه
می ش�ود ،این محدوده حداکثر به مدت  2ماه پ�س از این تاریخ در کالک
مبنای س�ازمان به نام شخص محفوظ می باشد .مقتضی است تا موعد
مقرر نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایید]3[ :

• تعبیر و تفسیر نتایج و تخمین ذخیره
• جمع بندی و ریز هزینه ها []4
پس از تأیید گزارش پایان اکتش�اف توسط سازمان صنایع و معادن استان
مربوطه ،گواهی اکتشاف  ،در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

 )1مراجعه به س�ازمان نظام مهندس�ی معدن اس�تان و انعق�اد قرارداد
مسئول فنی.
 )2مراجع�ه به س�ازمان ،ثبت قرارداد مس�ئول فنی و درخواس�ت میله
گذاری.
پس از تکمیل موارد فوق ،متقاضی می بایستی که فرایندی را آغاز کند که
شامل مراحل ذیل است:
 )1پی گیری اخذ مجوز های الزم از ارگان های زیربط بر حس�ب در مورد
معادن طبقه یک :
• محیط زیست
• منابع طبیعی
• میراث فرهنگی

 -5طرح بهره برداری از معدن:
پس از تأیید گزارش پایان اکتش�اف ،گواهی اکتش�اف در اختیار متقاضی
ق�رار می گی�رد .به منظ�ور خوراک ده�ی و بهره ب�رداری از کارگاه ش�ن
و ماس�ه ای که در این محدوده تاس�یس ش�ده اس�ت ،می بایس�ت طرح
توجیهی فنی و اقتصادی معدن تهیه و پس از تایید آن ،معدنکار نس�بت
به تجهیز کارگاه اقدام و سپس شروع به استخراج کند]5[.
در طرح فن�ی و اقتصادی معدن ،معدنکار ابتدا بای�د مقدماتی را در مورد
موقعی�ت و مختصات جغرافیای�ی معدن ،ش�رایط آب و هوایی منطقه،
زمین شناس�ی و نوع ماده معدنی ارائه دهد ،س�پس به بررسی توجیهی
هزینه ه�ای قبل از بهره ب�رداری ،هزینه های س�رمایه ای و هزینه های
عملیاتی بپردازد و نتیجه ی بررس�ی های انجام ش�ده را در قالب جدول
 DCFارائه دهد.

 )2تهی�ه ی طرح متناس�ب با ماده ی�ا مواد معدنی موج�ود در محدوده
(طرح اکتشاف) که بندهای زیر در آن قید شود :
• محدوده ی معدن
• محل و موقعیت جغرافیایی محدوده ی اکتشافی
• کروکی راه دسترسی به محدوده ی اکتشافی
• شرایط آب و هوایی و زمین شناسی عمومی استان (ناحیه معدن کاری)
• زمین شناسی محدوده ی اکتشافی[]3
پس از تأیید طرح اکتش�اف اولیه توسط س�ازمان صنایع و معادن استان
مربوطه ،پروانه اکتشاف  ،در اختیار متقاضی قرار می گیرد.
 -2طرح پایان اکتشاف معدن:
ب�ه دنب�ال پی جویی های انجام ش�ده توس�ط مکتش�ف و درخواس�ت
ص�دور پروانه ی اکتش�اف و صدور مج�وز عملیات اکتش�افی ،معدنکار
اقدام به عملیات اکتش�افی مندرج در طرح اکتش�اف ،مطاب�ق با پروانه و
طرح اکتش�افی نموده و بدین وس�یله گزارشی به منزله ی اتمام عملیات
اکتشافی ارائه می گردد که در آن موارد زیر گنجانده شده است :
• محل و موقعیت جغرافیایی کانسار
• مشخصات کلی کانسار
• شرایط آب و هوایی منطقه
• کروکی راه های منطقه
• زمین شناس�ی عمومی و وضعیت مورفول�وژی و تکتونیکی و چگونگی
تشکیل کانسار[]4
همچنین عملیات اکتشافی انجام شده به صورت زیر است :
• راهسازی
• باطله برداری و ایجاد ترانشه اکتشافی
• تهیه نقشه توپوگرافی
• تهیه نقشه زمین شناسی
• نمونه برداری
• انجام آزمایشات :
 oآزمایش ( XRFبرای اطالع از میزان عناصر موجود در سنگ)
 oآزمایش ( XRDبرای تعیین نوع کانی های تشکیل دهنده ی سنگ)
 oآزمایش سنگ شناس�ی (جهت تشخیص نوع س�نگ  ،ساخت و بافت
سنگ ،کانی سازی احتمالی و آلتراسیون انجام می گیرد) .
 oآزمای�ش فرآوری (جهت تس�ت و امتحان محص�ول نهایی در مقیاس
آزمایش�گاهی توسط استخراج ،حمل و ارسال مقادیر زیادی از کانسنگ
و انج�ام عملیات خردای�ش و فرآوری ب�ر روی آن ه�ا و در نتیجه انجام
آزمایشات فیزیکی و مکانیکی و طرح اختالط با بتن صورت می گیرد).
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 -6جمع بندی:
اکتشاف معادن شن و ماسه کوهی ،اگرچه کاری نه چندان مشکل است،
اما متاس�فانه ورود اش�خاص غیر متخصص به این صنع�ت ،بازار کاری
فارغ التحصیالن این رشته را با بحرانی بزرگ روبرو کرده است.
ب�ا توجه به اینکه کش�ور ما ،ایران ،دارای منابع بس�یار مناس�بی از مواد
معدنی اس�ت و همچنین ساالنه مهندسان معدن زیادی از دانشگاه های
سراس�ر کش�ور فارغ التحصیل می ش�وند ،الزم اس�ت به نحو شایسته
تری از این متخصصین در رس�ته های مرتبط با رش�ته مهندسی معدن
بهره گرفت .چراکه فنی و علمی ش�دن هرچه بیشتر این صنعت ،به سود
اقتصاد کل کشور خواهد بود و به رشد و گسترش بیشتر این رشته کمک
خواهد کرد.
 -7تشکر و قدردانی:
الزم به ذکر اس�ت که اگرچه حساس�یت فوق العاده ای بر روی ویرایش و
بازبینی این مقاله وجود داش�ته ،اما به هر تقدیر امکان قصور و اش�تباه
در تمام�ی زمینه های آن دور از ذهن نیس�ت .از ای�ن رو اینجانب از ارائه
هرگون�ه نظ�رات ،پیش�نهادات و انتقادات اس�اتید و دانش�جویان عزیز
خرسند می شوم.
در انتها ،برخود الزم می دانم تش�کر خود را از جناب آقای دکتر سلطانی
محمدی و جناب آقای مهندس عادل احمدی که با عنایت هایشان باعث
تسهیل و تصحیح امر پژوهش شدند ،ابراز دارم.
 -7منابع:
[ ]1معماریان ،حسین؛ زمین شناس�ی مهندسی و ژئوتکنیک ،انتشارات
دانشگاه تهران1374 ،
[ ]2ایرانش�اهی ،مصطفی؛ بررس�ی فنی اقتصادی کارگاه های ش�ن و
ماسه ،پایان نامه کارشناسی ،دانشگاه کاشان ،بهار 1378
[]3طرح اکتش�اف محدوده س�نگ الشه قلعه گاه (س�ازمان صنایع و
معادن استان کردستان)
[]4طرح پایان اکتش�اف س�نگ الش�ه دره ناخی (س�ازمان صنایع و
معادن استان کردستان)
[]5طرح بهره برداری س�نگ الش�ه سفید کامیاران (س�ازمان صنایع و
معادن استان کردستان)
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چكيده
مدت زمان آزمايش پمپاژ بر خصوص ّيات اليه آبدار
به منظور بررس�ي اثر ّ
(ش�امل س�فره هاي آبرفتي و س�نگی) ،مقادير قابليت انتقال و ضريب
مدت زمانهاي مختلف آزمايش پمپاژ براي هر س�ري داده
ذخي�ره براي ّ
آزمايش پمپاژ محاس�به مي ش�وند .بدين منظور به ط�ور موردي معدن
س�نگ آهن گل گهر سيرجان که چندين آزمايش پمپاژ در محدوده معدن
ش�ماره ( )1آن انجام شده اس�ت در نظر گرفته شد .بعد از انجام آزمايش
پمپاژ و اندازه گيري تغييرات س�طح آب با زمان ،داده هاي حاصل توسط
ن�رم اف�زار تخصص�ي  Aquifer Win32م�ورد آناليز ق�رار گرفتند و
مقادي�ر قابليت انتق�ال و ضريب ذخيره در زمان هاي مختلف به دس�ت
آمدند که با ترسيم آن ها با زمان نشان داد اين تغييرات در مناطق مختلف
يكسان نيست .همچنين مالحظه شد در مناطقي كه عالوه بر چاه پمپاژ
ش�امل چند چاه مشاهده اي مي ش�وند ،مقادير قابليت انتقال و ضريب
م�دت آزمايش پمپاژ طوالني اختيار مي ش�ود
ذخيره ب�راي مواردي كه ّ
ي�ك همگرائي قابل مالحظه اي را نش�ان مي  دهند .دلي�ل اين همگرائي
اين اس�ت كه مقادير قابلي�ت انتقال و ضريب ذخي�ره خصوصيات اليه
مدت
آب�دار را براي كل مخ�روط افت منعكس مي نماين�د .در مواردي كه ّ
آزمايش پمپاژ كوتاه انتخاب شود ،مقادير قابليت انتقال و ضريب ذخيره
خصوصيات اليه آبدار را براي محدوده اطراف هر چاه نشان مي دهند.
واژه هاي كليدي :آزمايش پمپاژ ،س�فره آب زيرزمين�ي ،قابليت انتقال و
ضريب ذخيره ،معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان
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مقاالتپژوهشی

 -1مقدمه
مدت زمان آزمايش پمپاژ بر خصوص ّيات اليه آبدار (شامل سفره
اثر
بررس�ي
به منظور
ّ
هاي آبرفتي و درزه و ش�کافدار) ،روشی ارائه گردید که مقادير قابليت انتقال و ضريب
مدت زمان هاي مختلف آزمايش پمپاژ جهت هر سري داده آزمايش پمپاژ
ذخيره براي ّ
محاس�به مي ش�وند [ .]1بدين منظور به طور موردي معدن سنگ آهن گل گهر که در
حدود  50کيلومتري جنوب غرب س�يرجان در اس�تان کرمان واقع شده است ،انتخاب
گردی�د .اين معدن ش�امل  6آنومالي با ذخائر معدني مختلف اس�ت ،که اين ذخائر در
داخل س�نگ هاي دگرگون�ي پالئوزوئيک ،ش�امل :آمفيبوليت ،گنيس ،ميکاشيس�ت
و کوارتز شيس�ت به همراه س�نگ هاي رسوبي مزوزوئيک و س�نوزوئيک قرار گرفته و
توس�ط آبرفت هاي عهد حاضر به جز چند رخنمون پوش�يده شده اند .با توجه به اين
که معدن ش�ماره ( )1آن ،در عمق حدود  80متري زير س�طح ايستابي منطقه در حال
استخراج و بهره برداري مي باش�د ،جريان آب زيرزميني به سوي گودال معدني باعث
مشکالت عديده اي در رابطه با بهره برداري و افزايش هزينه هاي آن شده است (باعث
تخريب ،زنگ زدگي و خوردگي دستگاه هاي ّ
حفاري معدن مي شود) .بنابراين شناخت
خصوص ّيات هيدروديناميکي بخش هاي آبرفتي و س�نگي معدن کاملًا ضروري است.
ب�راي تعيين خصوص ّي�ات هيدروديناميکي ،از آزمايش پمپاژ ک�ه يکي از معتبرترين و
متداول ترين روش هاست و همچنين يک بخش نسبتًا بزرگي از سفره آبدار را منعکس
مي کند ،اس�تفاده مي ش�ود [ .]3[ ،]2همچنین در س�فره هاي آبدار ناهمگن (سنگي
درزه و ش�کافدار) ،تعيين ميانگين خواص هيدروديناميکي س�فره آبدار براس�اس داده
هاي بدس�ت آمده از مغزه هاي ّ
حفاري تعداد محدودي چاهک آزمايشي ،مشکل و يا
غير ممکن است ،در چنين مواقعي ،آزمايش پمپاژ مي تواند تخمين هاي نسبتًا خوبي
از خواص هيدروديناميکي را مشخص نمايد .به همين منظور  16چاه پمپاژ و  76چاه
پيزومت�ري و مش�اهده اي در داخل و اطراف معدن ش�ماره ( )1در دو بخش آبرفتي و
سنگي حفاري گردید و حدود  25آزمایش پمپاژ با دبی ثابت و متغیر (افت پله ای) بر
روی چاههای مذکور اعمال شد .شکل ( )1موقعيت چاههای حفاری شده در محدوده
معدن شماره ( )1را نشان می دهد.

شکل ( :)1موقعيت چاههاي حفاري شده در محدوده معدن شماره ()1
 -2بحث
براي آناليز داده هاي آزمايش پمپاژ در بخش هاي آبرفتي از روش هاي مرس�وم تايس
( )1935 Theisو کوپر  -ژاکوب ( )1946 Cooper and Jacobاستفاده مي شود.
در حالي که جهت آناليز داده هاي آزمايش پمپاژ در سازندهاي سخت ،درزه و شکافدار
از روش مان�ش ( )1984 Moenchک�ه اس�اس اين روش مدل تخلخل دوگانه اس�ت
استفاده مي گردد ،اين مدل براي اولين بار توسط  )1960( .Barenblatt et alارائه
شده است ،که در اين مدل دو نوع تخلخل در نظر گرفته مي شود ،يکي تخلخل مربوط
به خلل و فرج بين دانه ها که عمدتًا تخلخل ا ّوليه مي باشد ،داراي تراوايي کم و ظرفيت
ذخيره باال و ديگري تخلخل مربوط به درزه و ش�کاف ها که تخلخل ثانويه را تشکيل
مي ده�د ،داراي تراوايي باال و ظرفيت ذخيره نس�بتًا پائيني مي باش�د .در مواردي که
تخلخل دوگانه حاکم باش�دّ ،
اطالعات افت  -زمان ش�امل س�ه قس�مت مي شوند ،که
س�وم با منحني تي�پ تايس انطباق داش�ته در حالي که بخش د ّوم
بخش هاي ا ّول و ّ
يک انحراف از تايس را نش�ان مي دهد (که ش�يب منحني در مقايسه با شيب منحني
تايس کمتر اس�ت) ،که مي تواند حاصل از اضافه ش�دن جريان از توده سنگ به داخل
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درزه ها و شکاف ها باشد ،در حقيقت رفتاري تقريبًا مشابه با
س�فره هاي آزاد را شامل مي شوند ،که در منحني افت  -زمان
اين س�فره ها نيز سه بخش وجود دارد که بخش د ّوم به ع ّلت
آبدهي تأخيري ( )delayed yieldاز منحني تايس انحراف
نش�ان مي دهد .در شرايطي که داده هاي آزمايش پمپاژ رفتار
س�ه قس�متي (که بيانگر تأثير گذاري تخلخل دو گانه است)
را نش�ان مي دهند ،استفاده از روش هايي که براي سفره هاي
آبرفتي ارائه ش�ده اند ،خطاي قابل توجه�ي را ايجاد خواهد
نمود .در چنين شرايطي بايستي از روش هايي استفاده شود،
که ب�ر پايه مدل تخلخل دوگانه اس�توار مي باش�ند .اما داده
هاي آزمايش پمپاژ مربوط به بخش س�نگي معدن رفتار س�ه
بخش�ي (روش ذکر شده) را نشان نداده اند و به همين دليل از
روش�هاي تايس و کوپر  -ژاکوب جهت محاسبه خصوصيات
هيدروديناميکي اين بخش از س�فره آب زيرزميني اس�تفاده
ش�ده اس�ت .الزم به ذکر اس�ت که بس�ياري از محققين نيز
کاربرد روش�هاي مرس�وم تاي�س و کوپر  -ژاک�وب را به دليل
اينک�ه رفتار کلي اکثريت س�فره ه�اي آبدار درزه و ش�کافدار
ش�بيه به س�فره هاي آبدار آبرفتي اس�ت و اس�تفاده از روش
ه�اي ديگر غالبًا به ّ
اطالع�ات ويژه اي نياز دارن�د ،که معمولًا
قابل دس�ترس نيستند ،تأکيد داشتند [ ]5[ ،]4[ ،]1و [ .]6به
منظور آنالیز داده ه�ای آزمایش پمپاژ از نرم افزار تخصصي
( Aquifer win32منطب�ق بر دقيق ترين روش�هاي آماري
که توسط  EAانگلستان ()Environmental Agency
تهيه شده است) استفاده شده و از داده هاي پرت و داده هاي
مربوط به زمانهاي اوليه آزمايش پمپاژ صرف نظر شده است.
ش�كل ( )2نمونه های�ی از آنالیز داده ه�ای آزمایش پمپاژ به
روش ه�ای ارائه ش�ده برای چند چاه تح�ت آزمایش پمپاژ را
نشان می دهد.
بع�د از آنالیز کام�ل داده های آزمایش پمپاژ موجود ،توس�ط
م�دت زمان آزمايش
روش های ارائه ش�ده ،جهت بررس�ي اثر ّ
پمپاژ ب�ر خصوصی�ات هیدرودینامیکی س�فره ه�ای آبدار،
براي هر س�ري داده آزمايش پمپاژ ،مقادي�ر قابليت انتقال و
مدت زمان هاي مختل�ف آزمايش پمپاژ
ضريب ذخي�ره براي ّ
مورد محاس�به قرار گرفتند .به اين ترتيب كه براي هر س�ري
داده آزمايش پمپ�اژ ،مقادير قابليت انتق�ال (برای چاه های
پمپاژی ،پیزومتری و مش�اهده ای) و ضري�ب ذخيره (برای
چاهه�ای پیزومتری و مش�اهده ای) از زمان ش�روع آزمايش
پمپ�اژ تا زم�ان  t1محاس�به مي گردند .س�پس ب�راي همان
داده ه�ا ضرائب مذكور از زمان ش�روع آزماي�ش پمپاژ تا زمان
 t2محاس�به شده و به همين ترتيب كار ادامه يافته تا مقادير
م�دت زمان آزمايش
قابلي�ت انتقال و ضريب ذخيره براي كل ّ
پمپاژ (از ش�روع آزمايش تا انتهاي آن) تعيين شوند .زمانهای
در نظر گرفته ش�ده جه�ت انجام ای�ن کار ،از ابتدای آزمایش
پمپاژ (بر حسب دقیقه) به صورت جدول ( )1می باشد.
ج�دول ( :)1زمانه�ای در نظر گرفته ش�ده از ابتدای آزمایش
پمپاژ (بر حسب دقیقه)
ﺯﻣﺎﻥ
)ﺩﻗﻴﻘﻪ(
ﺯﻣﺎﻥ
)ﺩﻗﻴﻘﻪ(

٦٠
١٢٠٠
٦٠٠
٣٦٠٠

١٢٠
١٥٠٠
٧٢٠
٤٢٠٠

١٨٠
١٨٠٠
٨٤٠
٤٨٠٠

٢٤٠
٢١٠٠
٩٦٠
٥٤٠٠

٣٦٠
٢٤٠٠
١٠٨٠
٦٠٠٠

٤٨٠
٣٠٠٠

ب�ا توجه به توضیح�ات ارائه ش�ده و جدول ( ،)1ش�كل ()3
تغيي�رات مقادير قابلي�ت انتقال در طول م�دت زمان آزمايش
پمپاژ را براي چند چاه پمپاژ ،پيزومتري و مش�اهده اي نشان
مي دهد ،همچنين ش�كل ( )4تغييرات مقادير ضريب ذخيره
در ط�ول مدت زمان آزمايش پمپاژ را براي چند چاه پيزومتري
و مشاهده اي نشان مي دهد.
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ش�كل ( :)3تغييرات مقادير قابليت انتقال در طول مدت زمان
آزمايش پمپاژ در چند چاه پمپاژ ،پيزومتري و مشاهده اي


شكل ( :)2مثالهایی از كاربرد روشهای تايس و کوپر-
ژاکوب ب�راي آناليز داده هاي آزمايش پمپاژ چند چاه
تحت آزمایش ( = داده هاي استفاده شده و  =Δداده
هاي صرف نظر شده)
همان طور كه از اش�کال ( )3و ( )4و دیگر نتایج بدس�ت آمده مش�اهده
مدت زمان هاي
مي ش�ود مقادير قابلي�ت انتقال و ضريب ذخيره ب�راي ّ
مختل�ف آزمايش پمپاژ تغييراتي را ش�امل مي ش�وند و اين تغييرات در
مناطق مختلف يكس�ان نيستند (که نش�اندهنده ناهمگن بودن محیط
پیرامون می باش�د) .هم چنين مالحظه مي ش�ود در مناطقي كه عالوه
بر چاه پمپاژ ش�امل چن�د چاه پيزومتري و يا مش�اهده اي مي ش�وند،
م�دت زمان
مقادي�ر قابليت انتق�ال و ضريب ذخيره ب�راي مواردي كه ّ
آزمايش پمپاژ طوالني اختيار مي ش�ود يك همگرائي قابل مالحظه اي
مدت
را نش�ان مي  دهند .دليل اين همگرائي اين اس�ت كه در مواردي كه ّ
زم�ان آزمايش پمپ�اژ طوالني انتخ�اب ش�ود مقادير قابلي�ت انتقال و
ضريب ذخيره خصوصي�ات اليه آبدار را براي كل مخروط افت منعكس
مدت زمان آزمايش پمپاژ كوتاه انتخاب ش�ود،
مي نمايند .در مواردي كه ّ



ش�كل ( :)4تغييرات مقادير ضريب ذخيره در طول مدت
زمان آزمايش پمپاژ در چند چاه پيزومتري و مشاهده اي
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مقادي�ر قابليت انتقال و ضري�ب ذخيره خصوصيات اليه آب�دار را براي
محدوده اطراف هر چاه نشان مي دهند .در این صورت امکان ادامه انجام
آزمایش پمپاژ برای چاه انتخابی وجود داش�ته که متأسفانه آزمایش به
اتمام رسیده است.
 -3نتيجه
ب�ه منظور بررس�ی نحوه عملک�رد آزمایش پمپاژ در مح�دوده چاه های
پمپ�اژ و تأثیر آن ب�ر روی چاه ه�ای پیزومتری و مش�اهده ای محدوده
آنها (به طور موردی اطالعات آزمایش�ات پمپاژ انجام ش�ده در محدوده
معدن ش�ماره  1گل گهر) ،روش�ی ارائه شد که با محاس�به میزان مقادیر
قابلی�ت انتق�ال و ضری�ب ذخیره در زمان ه�ای مختل�ف آزمایش پمپاژ
توس�ط روش های تایس و کوپر  -ژاکوب مالحظ�ه گردید که این مقادير
تغييراتي را ش�امل مي ش�وند که اين تغييرات در مناطق مختلف به دلیل
ناهمگن بودن محیط يكسان نيس�تند .هم چنين در مناطقي كه عالوه بر
چاه پمپاژ ش�امل چند چاه پيزومتري و يا مشاهده اي مي شوند ،مقادير
مدت زمان آزمايش پمپاژ
قابليت انتقال و ضريب ذخيره براي مواردي كه ّ
طوالني اختيار مي شود يك همگرائي قابل مالحظه اي را نشان مي  دهند.
مدت زمان آزمايش پمپاژ
دليل اين همگرائي اين اس�ت كه در مواردي كه ّ
طوالني انتخاب شود مقادير قابليت انتقال و ضريب ذخيره خصوصيات
اليه آبدار را ب�راي كل مخروط افت منعكس مي-نماين�د .در مواردي كه
مدت زم�ان آزمايش پمپاژ كوتاه انتخاب ش�ود ،مقادي�ر قابليت انتقال و
ّ
ضري�ب ذخيره خصوصيات الي�ه آبدار را براي مح�دوده اطراف هر چاه
نشان مي دهند (بنابراین هنوز امکان ادامه آزمایش پمپاژ برای چاه پمپاژ
وجود داشته که آزمایش به اتمام رسیده است).
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 -1مقدمه
در انواع مختلف کریجینگ (کریجینگ س�اده ،کریجینگ معمولی ،کریجینگ شاخص
و  )...متغی�ر مورد نظر تنها توس�ط یک متغی�ر و از جنس هم�ان متغیرتخمین زده می
ش�ود .به عنوان مث�ال ،عیار یک بلوک توس�ط مقادیر اندازه گیری ش�ده عیار در گمانه
های اکتش�افی حفر ش�ده در اطراف این بلوک تخمین زده می ش�وند .در حالی که در
اغلب موارد مجموعه ای از داده ها تنها ش�امل یک متغیر نمی باش�ند بلکه دربرگیرنده
یک و یا چند متغیر ثانویه نیز می باش�ند .ای�ن متغیر های ثانویه به طور معمول دارای
همبستگی متقابل فضایی با متغیره اصلی می باشند .بنابراین می توان با تعیین کردن
این همبستگی متقابل ،از متغیر های ثانویه جهت تخیمن بهتر و دقیق تر متغیر اصلی
و کاهش واریانس خطای تخمین استفاده کرد.
 -2کوکریجینگ
تخمین گر کوکریجینگ توس�عه یافته کریجینگ می باش�د زمانی که مدل واریوگرام یا
کووراریان�س چند متغیره و داده های چند متغیره در دس�ترس باش�د .متغیر مورد نظر
توس�ط داده های�ی از جنس خود متغی�ر و متغیر های کمکی به طور ه�م زمان در نقاط
م�ورد نظر م�ورد تخمین قرار می گی�رد .مجموعه داده های ممکن اس�ت در برگیرنده
تمام متغییرها در تمامی نقاط نمونه برداری نباشند .کوکریجینگ معمولی حداقل یک
داده از متغیر مورد نظر را نیاز دارد در حالی که کوکریجینگ س�اده وابس�ته به اطالع از
میانگین متغیر مورد نظر می باش�د و می تواند تخمین را به تنهایی توس�ط داده های
کمک�ی انجام دهد .برای انجام یک تخمین به روش کوکریجینگ عالوه بر واریوگرام هر
یک از متغیرها نیاز به واریوگرام متقابل آن ها نیز می باشد .بر خالف واریوگرام که تابعی
همواره مثبت اس�ت واریوگرام متقابل بر حسب نوع همبس�تگی دو متغیر ممکن است
مقادیر مثبت یا منفی اختیار کند (شکل .)1

در آن علاوه بر متغیر مورد نظر ،متغی�ر کمکی نیز در نقاطی
همراه با متغیر م�ورد نظر وجود دارد و می توان از این متغیر
کمک�ی جه�ت تخمین متغی�ر اصلی اس�تفاده ک�رد .در این
حال�ت در صورتی که متغیر کمکی علاوه بر نقاطی که در آن
متغیر اصلی وجود دارد ،در نقاط بیشتری از متغیر اصلی در
دسترس باشد ،کوکریجینگ بسیار سودمند می باشد.
 -3کوکریجینگ معمولی
و هدف
فرض می کنیم که تعداد  Vمتغیر داریم
تخمین یکی از متغیر ها یعنی  uبا استفاده از خود این متغیر
و متغیر های دیگر می باش�د .از آنجایی که کوکریجینگ یک
ترکیب خطی می باشد لذا داریم:
v
n
= = ) Z u (B
()1
=∑l 1
) ∑ i 1 λil Z l ( X i
که در آن  iبه تعداد  nlنمونه ای که در آن متغیر  lاندازه گیری
ش�ده است اشاره می کند و  λilاوزان کریجینگ می باشند که
شرایط زیر را دارا می باشند:
l



u=l
u≠l

)(٢

١,
  = 
٠,
١

با توجه به وجود ش�رایط نااریب�ی تخمینگر کوکریجینگ و
حداق�ل واریانس خطای تخیمن ،واریانس خطای تخمین با
استفاده از حل معادالت کریجینگ منیمم می شود :


)(٣

ش�کل  : 1نمون�ه ای از واریوگرام متقابل بین دو متغیر که دارای همبس�تگی منفی می
باشند.
در یک نقطه نمونه برداری ش�ده ممکن اس�ت تمامی متغیر های مورد نظر مورد اندازه
گیری قرار گرفته باشند و یا فقط مقادیر تعدادی از آن های در دسترس باشد لذا یکی از
شرایط زیر ممکن است رخ دهد:
 :Complete heterotopyتمامی متغیر ها در نقاط کامال متفاوتی اندازه گیری شده
باش�ند و هیچ نقطه اشتراکی برای متغیر ها وجود نداشته باشد (نقطه ای که در آن دو
متغیر اندازه گیری شده باشند وجود ندارد).
 :Partial heterotopyدر بعضی از نقاط بیش از یک متغیر اندازه گیری شده باشد.
 :isotopyتمامی متغیر ها در تمامی نقاط اندازه گیری شده باشند.
در ش�رایط هیتروتوپی کامل برای به دس�ت آوردن مدل های واریوگ�رام و کوواریوگرام
متقاب�ل با مش�کالتی رو به رو هس�تیم .در این حال�ت واریوگرام متقاب�ل تجربی قابل
محاسبه نمی باش�د و کوواریانس متقابل تجربی نیز اگرچه قابل محاسبه می باشدف
اما در ش�رایط وجود قس�متی هیتروتوپی امکان به دس�ت آوردن مدل های واریوگرام و
کوواریوگرام متقابل وجود دارد .این ش�رایط حالت مهمی از کوکریجینگ می باش�د که
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     ,   +  = ̅  , 
u=l
u≠l



١,
  = 
٠,

١ ١

١

م�ی باش�د.
و
ک�ه در آن
   ,  واریوگ�رام (متقاب�ل) بین دو متغی�ر  lو  vدر
نقاط  iو  jمی باش�د که توس�ط بردار  Xi-Xjجدا ش�ده اند.
) ̅ ( , میانگی�ن واریوگ�رام (متقابل) بی�ن نقطه  jو
بل�وک مورد تخمین  Bمی باش�د ψv .ضریب الگرانژ برای v
امین متغیر می باش�د .عبارت «متقابل» به این علت در داخل
پرانتز نوش�ته ش�ده اس�ت که در صورتی ک�ه  v=lو یا v=u
واریوگرام متقابل همان واریوگرام می باشد.
با ح�ل معادله ف�وق ضرایب الگرانژ جه�ت تخمین
(ح�ل معادله  )1و محاس�به واریانس تخمین به دس�ت می
آیند.
واریانس تخمین را می توان از حل معادله زیر به دست آورد :




)=      ,  +  − ̅ ,  (٤
 

 


معادالت کریجینگ را در غالب ماتریس نش�ان داد.
می توان
برای س�اده س�ازی در اینجا تنها دو متغی�ر  vو  uرا در نظر
بگیرید که هدف تخمین متغیر  uبا اس�تفاده از متغیر کمکی
 vم�ی باش�د Γuv .ماتریس واریوگ�رام (واریوگ�رام متقابل
در حالت�ی که  u≠vباش�د) بین نق�اط نمونه برداری ش�ده
می باش�د .اگر در  nuنقطه متغی�ر  uو در  nvنقطه متغیرv
اندازه گیری شده باش�د ،ماتریس فوق یک ماتریس nu×nv
می باشد:
 γ uv ( x 1 , x 1 ) γ uv ( x 1 , x 2 )  γ uv ( x 1 , x n ) 
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)
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مثال
 با اس�تفاده از تمامی داده های،u  در الیهB  هدف تخمین ارتفاع گمانه2 در ش�کل
 را قطع می کنندu  در این مثال ارتفاعی که گمانه ه�ا در آن الیه.موج�ود می باش�د
 را قطع می کنند به عنوانv ب�ه عنوان متغیر اولیه و ارتفاعی که گمانه ها در آن الیه
.متغیر ثانویه (داده کمکی) به کار برده می شود

 با استفاده از داده هایu  در محل برخورد با الیهB  تخمین ارتفاع گمانه: 2 ش�کل
موجود
همانطور که گفته شده کوکریجینگ یک ترکیب خطی از متغیر های اولیه و ثانویه
:) برابر است باB  در نقطه مورد نظر (گمانهu  لذا مقدار متغیر.می باشد
  =    +    +   
+   +   

٨

 برای هریک از الیه ها در هر یک از گمان�ه ها از حل معادالت کریجینگλ ضرای�ب
 ماتریس معادالت کریجینگ برای مثال ذکر شده به صورت زیر.حاصل می ش�وند
:می باشد
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 مشخص نیست سطر و ستونB  در نقطهu در این مثال از آنجایی که مقدار متغیر
 بهλ  با حل ماتری�س فوق ضرایب.دوم از ماتری�س فوق برابر ب�ا صفر خواهند بود
 در محلB  ارتف�اع گمانه8 دس�ت می آیند که با جاگذاری ای�ن ضرایب در معادله
. به دست می آیدu برخورد با الیه
: مراجع
)1386(  انتشارات دانشگاه تهران،زمین آمار- علی اصغر،حسنی پاک
Chilès, J.P., Delfiner, P.: Geostatistics: Modeling Spatial Uncer��tainty.Wiley, New York (1999)
Emery, X., Robles, Lucia N.: Simulation of mineral grades with
hard and soft conditioning data :application to a porphyry
copper deposit.
Isaaks,E.H., Srivastava, R.M. :An Introduction to AppliedGeostatistics.NY Oxford University Press, New York(1989)
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: همچنین داریم
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در نهایت سیس�تم مع�ادالت کریجینگ در حالت ماتریس�ی به
: صورت زیر می باشد
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اگر ماتریس س�مت راس�ت معادله که در برگیرنده ماتریس های
 بردار دربرگیرنده ضرای�ب الگرانژ و اوزان،G  م�ی باش�د را باΓ
، نش�ان دهیمb  و بردار س�مت چپ معادله را باλ کریجینگ را با
: معادله ماترسی فوق به شکل زیر در می آید

λ =   × 

 

()

: و واریانس تخمین نیز از فرمول زیر حاصل می شود

=    − ̅ , 



 اما،در تمام�ی معادالت باال ه�دف تخمین یک بلوک می باش�د
 عبارت،) X0( در حالت�ی که ه�دف از تخمین ی�ک نقطه باش�د
 تبدی�ل م�ی ش�ود و مقدار  ,    ب�ه̅  , 
:  بنابراین خواهیم داشت. برابر با صفر می شود̅ , 

 γ uu ( x 1 , x 0 ) 

γ uu ( x 2 , x 0 ) 
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مهندس کامران مصطفایی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیر کبیر
چکیده
در این تحقیق به طور خالصه به بررس�ی کاربرد س�نجش از دور در اکتش�اف معدن پرداخته
ش�ده اس�ت .س�نجش از دور از روشهای جدید اکتش�اف میباش�د که امروزه تقریبا در همه
مطالعات معدنی به کار گرفته میش�ود.روش س�نجش از دور در مطالعات اکتش�اف معدن به
عل�ت صرفه جویی در زمان و هزینه از اهمیت خاصی برخوردار اس�ت و در مراحل پی جویی
واکتش�افات اولیه بیش�ترین کاربرد را دارد .جهت مطالعات اکتش�افی با استفاده از سنجش
از دور ابتدا وضعیت مرفولوژیکی منطقه بررس�ی میش�ود .با اس�تفاده ازروشهای مختلف
پردازش دادههای ماهواره ای وضعیت لیتولوژی منطقه تعیین میش�ود .با استفاده از نتایج
پردازش همچنین آلتراس�یونهای مختلف در منطقه شناس�ایی میش�وند .سپس وضعیت
گس�لها وشکس�تگیهای منطقه را میتوان تعیین نمود .با تلفیق اطالعات مختلف بدس�ت
آم�ده مناطق دارای پتانس�یل شناس�ایی ش�ده و جهت مطالع�ات بیش�تر در مراحل بعدی
اکتشاف معرفی میشوند.
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 مقدمه:همانطور که می دانیم اکتش�اف معدن یک پروژه بس�یار وقت گیر و هزینه بردار اس�ت.
ب�ا پیش�رفت علم و تکنولوژی دس�ت ان�در کاران ودان�ش پژوهان بخش مع�دن همواره
تکنول�وژی را در خدم�ت اکتش�اف ب�کار گرفته ان�د .بنابراین همواره ش�اهد پیش�رفت
روشهای اکتشافی بوده ایم .روش های جدید بیشتر در صدد کاهش زمان وهزینه پروژه
های معدنی بوده اند .روش جدیدی که تقریبا در میان اکثر پروژه های معدنی وارد ش�ده
است ،روش سنجش از دور میباشد.
بطوركلي  Remote Sensingيا س�نجش از دور را ميتوان تكنولوژي كسب اطالعات و
تصويربرداري از زمين با استفاده از تجهيزات هوانوردي مثل هواپيما ،بالن يا تجهيزات
فضاي�ي مثل ماه�واره ناميد .به عب�ارت ديگر س�نجش از دور علم و هنر بدس�ت آوردن
اطالعات در مورد هر موضوع تحت بررس�ي به وسيله ابزاري است كه در تماس فيزيكي
با آن نباش�د .مزيت برتر اطالعات ماهواره اي نس�بت به س�اير منابع اطالعاتي ،پوشش
تكراري آنها از نواحي معين با فاصله زماني مش�خص اس�ت .در سنجش از دور ،انتقال
اطالعات با استفاده از تشعشعات الکترو مغناطيسي ( )EMRانجام مي گيرد.
ش�کل  1فرآيند كلي و عناصر مؤثر در س�نجش از دور الكترومغناطيس�ي منابع زمين را
بطور ش�ماتيك نش�ان مي دهد .دو فرآيند مبنايي ،ش�امل اخ�ذ داده و تجزيه و تحليل
آنهاست.
تجزيه و تحليل كننده ( )userبا كمك داده هايي كه توس�ط س�نجنده جمع آوري شده
اطالعات مربوط به نوع ،ميزان ،موقعيت و ش�رايط منابع مختلف زمين را اس�تخراج مي
نمايد ،س�پس اين اطالعات (به صورت نقشه ها ،جداول چاپي يا فايلهاي كامپيوتري)
ب�ا اليه هاي ديگ�ر اطالعات در يك سيس�تم اطالعات جغرافياي�ي( )GISادغام و براي
مصرف كاربران آماده ميشود[.]1
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ﺍﻧﺮﮊﻱ،ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥﺟﻮ 
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ﺍﻧﺮﮊﻱ
ﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺕ
ﻓﻌﻞ ﻭ
B

 : Cفعل و انفعاالت انرژي بر اثر برخورد با عوارض سطحي زمين
ﻓﻀﺎﻳﻲ 
ﻫﺎﻱ
ﺳﻨﺠﻨﺪﻩ

ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻭياﻳﺎفضايي
هوايي و
هاي
سنجنده
:D
شده
كسب
اطالعات
انتقال
:E
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﺴﺐ ﺷﺪﻩ 
 : Fدريافت اطالعات اوليه و توليد داده بصورت رقومي و يا تصويري
ﻮﻳﺮﻱ 
تعبير وﻳﺎ ﺗﺼ
ﺭﻗﻮﻣﻲ ﻭ
ش�امل ﺑﺼﻮﺭﺕ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ

داده ها با بكارگيري
تفس�ير
بررس�ي و
داده،
تحليل
تجزيه و
فرآيند
:G
سنجنده]1[.
از
حاصل
هاي
داده
آناليز
منظور
به
كامپيوتري
و
ديداري
مختلف
وسايل
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ
ﺳﻨﺠﻨﺪﻩبه١
ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ
ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ
پایینﻣﻨﻈﻮﺭ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺑﻪ
ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ
ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
بقیه
دور نسبت
س�نجش از
ﺁﻧﺎﻟﻴﺰهای
بررس�ی
باال وهزینه
س�رعت بس�یار
به دلیل
مطالعات معدنی امروزه در کشورهاي پيشرفته دنيا سنجش از دور جزء الينفک بسياري
از پروژه هاي زمين شناسي ومعدنی است .کشور ما نيز با در اختيار داشتن منابع معدني
فراوان و بنا به داليل مس�تعد ديگر نيازمند بهره گيري از پتانس�يلهاي س�نجش از دور
براي اکتشاف معادن وساير زمينه هاي كاربردي است.
 بحثسيس�تمهاي س�نجش از دور و تکنيکهاي پيش رفته پردازش تصاوير امکانات مناسبي
را ب�راي آناليزهاي مکاني ،طيفي ،و زماني براي محقق�ان ،مديران و برنامه ريزان فراهم

نموده اس�ت .از جمله مزاياي اس�تفاده از سنجش از دور
،مقرون به صرفه بودن آن وامکان به روز رس�اني سريع مي
باشد[.]1
س�نجش از دور به عنوان ابزاري براي اس�تخراج اطالعات
در موردس�اختار س�طح زمين و ترکيبات زير س�طح زمين
اس�تفاده ميش�ود،اما اغل�ب ترکيب اطالع�ات حاصل از
س�نجش از دور با اطالعات ديگر  ،مش�اهدات دقيق تري را
حاصل ميکند.
داده ه�اي چند طيفي ب�ا اس�تفاده از منحنيهاي بازتاب
طيفي اطالعات مفيدي در مورد س�نگ شناسي وترکيبات
س�نگ ها ب�ه دس�ت م�ي دهن�د .راداره�ا ب�راي نمايش
توپوگرافي و پس�تي وبلندي سطح اس�تفاده ميشوند و
بنابراي�ن به وي�ژه هنگامي که ب�ا ديگر مناب�ع داده ترکيب
ش�وند بس�يار مفيدن�د[ .]1س�نجش از دور مح�دود ب�ه
کاربردهاي مس�تقيم زمين شناسي نيست بلکه همچنين
در پروژه هايي همچون طراحي مس�ير رسيدن به معادن و
تهيه نقش�ه هاي اصلي زمين شناسي  ،که اطالعات زمين
شناسي به آنها مرجع ميشوند يا تلفيق ميشوند  ،کاربرد
دارد .ب�ه طور کلي اس�تفاده از تصاوير س�نجش از دور در
زمين شناسي مزاياي زير را در بر دارد:
الف) امکان ديد وسيع منطقه
ب)توانايي آناليز باندهاي چن�د طيفي که با بهره گيري از
آنها امکان شناخت مواد مختلف در زمين باال ميرود.
ج) قابلي�ت تلفي�ق اطالعات مختلف حاصل از س�نجش
از دور ،مثلا تلفي�ق تصاوي�ر اپتيک�ي با تصاوي�ر راداري
ي�ا تصاوير حرارت�ي يا ترکيب اي�ن تصاوير ب�ا داده هاي
ارتفاع�ي و ي�ا ديگ�ر ان�واع اطالع�ات چ�ون نقش�ه هاي
موضوعي ،اندازه گيري هاي زمين شناسي وغيره که زمين
شناس را به کش�ف ارتباط بين خصوصيات طبيعي پديده
هاي مختلف زمين نايل ميسازد][. 2
بررس�يهاي دورس�نجي ب�ه دلي�ل داش�تن دادههايي با
ديد وس�يع و يكپارچه و محدوده ط�ول موجي مختلف ،از
بهترين روشها در پيجويي كانسارها ميباشد.
به عن�وان مثال ب�ا توجه ب�ه اينک�ه جايگاه كانس�ارهاي
پورفي�ري بزرگ دني�ا و ذخاير طلاي اپي ترم�ال ،جزاير
قوس�ي و زونه�اي فروران�ش ب�وده و تمركز آنها بيش�تر
در نواحي دگرس�ان ش�ده وسيع و محل گس�لهاي بزرگ
حاشيه دهانههاي آتشفش�اني يا همراه با تراورتن هاي
حوالي چش�مه هاي آب گرم مي باش�د ،لذا بررس�يهاي
دورس�نجي ميتواند بهترين وسيله در ش�ناخت اين نوع
کانسارها باشد.
سنجش از دور و اکتشاف معدن
معموال جهت بررسی های اکتشافی مطالعات اولیه زمین
شناس�ی ،پایه واساس بررسی ها می باشند .زمينشناسي
شامل مطالعاتي اس�ت در مورد ش�کل زمين،ساختارها و
زير س�طح زمين به منظور پي بردن ب�ه ايجاد فرايندهاي
فيزيکي و تغييرات پوس�ته و ش�ناخت منابع زمين به طور
معم�ول از زمين شناس�ي براي اکتش�اف وبه�ره برداري
از مناب�ع هيدروکربني و معدني به منظور توس�عه و بهبود
کيفيت زندگي اجتماعي اس�تفاده ميشود .زمينشناسي
همچني�ن ش�امل مطالعات�ي در م�ورد بالي�اي طبيع�ي
همچون زمين لرزه ،ريزش کوه ،آتشفش�ان وغيره اس�ت و
بنابراين ي�ک فاکتور اصلي براي مطالع�ات ژئوتکتونيکي
براي پروژه هاي عمراني و مهندسي است.
جهت مطالعات اکتشاف معدن بررسی وضعیت مرفولوژی
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منطقه،شناس�ایی واحدهای س�نگی منطقه،انواع آلتراس�یونهای موجود در
منطقه و گس�ل ها وشکس�تگی های منطقه م�ورد مطالع�ه از اهمیت خاصی
برخوردار هستند که در ادامه به بررسی هریک از آنها پرداخته شده است.
_ وضعیت مرفولوژیکی
تهيه اين عكس – نقش�ه ها در مقياسهاي يك صدهزار و يك پنجاه هزار براي
بدس�ت آوردن ديد كلي از چگونگي گس�ترش واحدهاي سنگي ،رسوبات آبرفتي
كواترن�ر ،چين خوردگي ها ،شكس�تگيهاي عمده ،گس�ترش پوش�ش گياهي،
چگونگي توزيع شبكه آبراهه ها ،جاده ها و گسترش آباديها و شهرها و بسياري
از پارامترهاي ديگر بس�يار مناسب است[ .]2در شكل  2نمونه اي از كاربرد داده
هاي ماهواره اي در تعيين وضعيت آبراهه ها را نشان داده شده است.
لیتولوژیجهت بررس�ی پتانس�یل یابی م�اده معدنی شناس�ایی وضعی�ت لیتولوژیکی
منطق�ه از موارد مهم محس�وب می ش�ود که بر اس�اس تفس�ير تصاوير رنگي
مج�ازي حاصل از تركيب باندهاي مختلف و بر اس�اس نقش�ه زمينشناس�ي
منطقه ميتوان گسترش واحدهاي سنگي گوناگون را بر اساس اين داده ها بيان
نمود[( .]4شكل ) 3

ش�کل  –2تعیی�ن وضعی�ت مورفولوژی وش�بکه آبراه�ه ها با
استفاده از تصاویر ماهوارهای[]3

 نواحي دگرساني( آلتراسيون ها)شناخت نواحي دگرساني يكي از عوامل تشخيص مناطق كانه دار مي باشد .اگر
در تش�خيص اين مناطق ،نوع دگرساني نيز مش�خص شود ،ميتواند در تعيين
الگويي مناس�ب جهت كانه زايي منطقه ،مفيد باش�د .با اس�تفاده از روشهاي
مختلف پردازش و بكارگيري توابع رياضي و روش هاي آماري ذكر شده درنهايت
نواحي دگرس�ان ب�ا رنگ ويژه اي مش�خص ميش�وند( ]5[.)High Lightدر
شكل  4آلتراسيونهاي كائولينيتي وگوئتيتي به عنوان يك نمونه مشخص شده
اند.

شکل  -3تفکیک واحد های سنگی با استفاده از دور سنجی []4

ش�کل  -5شناس�ایی آلتراس�یون ه�ا دری�ک کاله�ک آهن�ی توس�ط تصاویر
لندست[]6
در ش�كل  5نمونه اي از شناسايي آلتراسيون ها با استفاده از داده هاي ماهواره
بدست آورده شده است.
 وضعیت شكستگي هاس�اختمانهاى ناش�ى از فعاليت هاى تکتونيکى به ويژه گس�ل ها عامل مهمى
در تش�کيل ذخاير معدنى و نقش بس�زايى در تش�کيل يک ت�وده معدنى دارند
[ .]7شناس�ايي عناصر ساختاري و تشخيص س�اختار هر منطقه كمك بسيار
ارزنده اي جهت شناسايي و اكتشاف مواد معدني ميباشد ،زيرا شناخت عناصر
س�اختاري مانند گس�ل هاي عادي ،شكستگيهاي كشش�ي و ساختمانهاي
هورست و گرابن كه پي آمد آن تشخيص ساختارهاي كششي است يا گسلهاي
راندگي ،چين خوردگيها و گس�لهاي راستلغز چپ گرد و راست گرد كه نهايت
آن تشخيص ساختارهاي فشاري است ،با توجه به درازاي گسل ها و همچنين
محل تالقي گس�ل هاي اصلي با گسل هاي ديگر ،ميتواند محل مناسبي براي
نفوذ ماگما و س�پس كانه زايي باش�د .مطالعه شکس�تگی ها در دو مقیاس کلی
وجزئی صورت می گیرد .در مقیاس کلی وضعیت شکس�تگی های نواحی بسیار
بزرگ بررسی می شوند ،که میتواند مشخص کرد یک زون یا بخشی از آن باشد.
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شکل  –4مشخص کردن آلتراسیون های کائولینیتی وگوتیتی[]6
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ش�کل  -6مش�خص کردن بخش�ی از زون جب�ال بارز  -سیس�تان وبلوچس�تان با
استفاده از تصاویر ماهواره ای []6

شکل-7مشخص کردن گسل ها با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای []3

در ش�كل  6نمونه اي از مشخص كردن امتداد يك زون اصلي را
نشان داده شده است
در مطالع�ات تفصیل�ی مطالع�ه گس�ل های ب�زرگ و کوچک
وهمچنین شکستگی ای دیگر جزئی از اهمیت خاص برخوردار
هس�تند که باید مشخص شوند .در ش�كل هاي  7و 8مشخص
كردن گس�ل ها وشكس�تگي هاي يك منطقه ارتباط آن با كاني
سازي را نشان داده شده است.
_ تعيين نقش�ه نواحي اميدبخش معدني با استفاده از بررسي
هاي دورسنجي
با تلفيق نتايج بدس�ت آمده از بررس�ي هاي دورسنجي مناطق
م�ورد مطالعه(ن�وع واحده�اي س�نگي ،س�اختار تكتونيكي،
س�اختمانهاي ماگماي�ي و دگرس�انيها) ،مناطقي ب�ه عنوان
نواحي اميدبخش معرفي ميش�وند كه نس�بت به ساير مناطق
داراي احتمال بيش�تري براي كانيزايي هستند و جهت مراحل
بعدی اکتشاف معرفی می شوند[.]8
 نتیجه گیریپس از بررس�ي و تحقيقات به عمل آمده در مورد دور س�نجي و
كاربردهاي آن در اكتش�اف معدن ميتوان به اين نتيجه رس�يد
كه دور س�نجي روشی بسيار س�ودمند به ویژه در مراحل اولیه
اكتش�اف معادن ميباش�د و اس�تفاده از آن در اكث�ر پروژههاي
اكتش�افي مخصوصا در كش�ورهاي پيش�رفته نهادينه ش�ده
اس�ت .اس�تفاده از دور س�نجي در پروژههاي اكتشافي موجب
صرف�ه جويي در زم�ان و هزينه اج�راي پروژه هاي اكتش�افي
ميش�ود .زیرا با اس�تفاده از دورس�نجی الیه ه�ای اطالعاتی
مختلف الزم برای اکتشاف در مقیاس وسیع تهیه شده و تلفیق
می شوند و امکان اتخاذ تصمیم بهینه را فراهم می کند .به همه
دس�ت اندر كاران امر اكتش�اف توصيه ميش�ود كه استفاده از
روش دور سنجي را در جزء روشهاي اكتشافي خود قرار دهند.
 منابعFundamentals of ,1997 ,.Vincent, K. R -1
,Geological and Environmental Remote sensing
 -2رسولی .علی اکبر، 1378،مبانی سنجش از دور کاربردی با
تاکید بر پردازش تصاویر ماهواره ای ،انتشارات دانشگاه تبریز
www.Gsi.ir -3
Samih Al Rawashdeh, Bassam Saleh et-4
The use of Remote ,2006,Mufeed Hamzah
Sensing Technology in geological Investigation
and mineral Detection in El Azraq-Jordan,
Cybergeo : European Journal of Geography
ratio,2008,Elsayed .K. A., Zeinelabdeina, A.I -5
image processing techniques: a prospecting
tool for mineral deposits, red sea hills, ne
sudan, The International Archives of the
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial
.Information Sciences. Vol. XXXVII. Part B8
.2008 Beijing

ش�کل  -8شکستگی های مشخص ش�ده بر روی تصویر لندست وکانیهای رسی
تجمع یافته اطراف آنها[]8

www.ngdi.ir-6
 -7آقاجان�ی .حمی�د و س�لیمانی .مهرداد و محمدی .حس�ن،
،1386معرف�ی پتانس�یلهای معدن�ی در برگه ی�ک صدهزارم
رزوه ب�ه کمک پ�ردازش تصاوير ماهواره ای،بیس�ت و پنجمین
گردهمایی علوم زمین.
Remote sensing for mineral ,)1997( ,Floyd. F. S-8
Celeste Lane, Fullerton,CA 1724 .exploration
.USA Ore geology review ,92833
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مصطفي بدرالدين

چکيده
خرداي�ش يکي از مهمترين جنبه هاي آتش�باري در معادن اس�ت ک�ه از فاکتور
هاي�ي چون خصوصي�ات توده س�نگ ،پارامتر هاي هندس�ي و طراحي الگوي
انفج�ار و خصوصيات ماده منفج�ره تاثير مي پذيرد .اندازه ابعاد خرده س�نگ
هاي منفجر شده بايستي به گونه اي باشد که بتوان آن ها را به راحتي بارگيري
و حمل نمود و همچنين در مراحل سنگ شکني و آسيا انرژي کمي مصرف کنند.
در حقيقت ميزان خردش�دگي تاثير مس�تقيم و موثري بر هزينه هاي چالزني و
آتشباري و ديگر عمليات هاي معدنکاري دارد .در اين مقاله به معرفي مهمترين
روش هاي متمايز تعيين دانه بندي از قبيل تجزيه س�رندي ،مدل هاي تجربي و
آناليز تصويري پرداخته ش�ده اس�ت .آناليز سرندي روشي مستقيم و دقيق اما
هزينه بر ،وقت گير و مش�کل بوده و همچنين مدل رياضي تجربي جامعي که در
برگيرنده تمامي خصوصيات معدن باش�د ،وجود ندارد .تعيين دانه بندي سنگ
معدن پس از انفجار با استفاده از آناليز تصويري آسان ،سريع و جامع مي باشد.
براي تعيين درجه خردش�دگي قطعات سنگي پس از انفجار به کمک روش آناليز
تصويري م�ي توان به نرم افزارهاي WipFrag, FragScan, SplitOnline
و GoldSizeاشاره نمود.
کلمات کليدي :خردايش ناشي از انفجار ،آناليز تصويري ،تجزيه سرندي ،مدل
هاي پيش بيني تجربي
-1مقدمه
پارامت�ر هاي بس�ياري از قبي�ل خصوصيات فيزيک�ي و مکانيکي توده س�نگ
و پارامتره�اي هندس�ي طراحي الگوي انفج�اري بر نتايج خردايش ناش�ي از
آتشباري تاثير مي گذارند .دومين نوع از فاکتور هاي تاثيرگذار بر نتايج خردايش
خصوصيات ماده منفجره و تاخير ها مي باش�ند .براي تعيين دانه بندي سنگ
هاي خرد ش�ده در اثر آتش�باري مدل هاي بسياري در س�ال هاي اخير توسعه
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يافته اند ،به طوري ک�ه تعدادي از اين مدل ها با ارائه روابط رياضي به
محاس�به اندازه متوس�ط ابعاد سنگ هاي خرد ش�ده و رسم منحني
توزي�ع دانه بندي م�ي پردازند .اطالع�ات مورد نياز ب�راي اين مدل ها
شامل موارد زير مي باشد:
خصوصي�ات ماده منفج�ره مثل ق�درت وزني ،پارامترهاي هندس�ي
طراح�ي الگوي انفجار از قبيل بارس�نگ ،فاصله داري افقي چال ها و
ارتفاع پله ،ويژگي هاي س�نگ برجا مثل فاصله داري ،ش�يب و امتداد
ناپيوستگي ها.
-2روش هاي دانه بندي سنگ هاي خردشده ناشي از انفجار
از آنجا که روش�هاي متعددي براي تعيين خرد ش�دگي پس از انفجار
وجود دارد ،بنايراين الزم است با مقايسه معايب و مزاياي آنها نسبت
به يکديگر روش بهينه از بين روش�هاي موجود انتخاب ش�ود .به طور
کلي اين روشها به شرح ذيل ميباشند[:]1
جدول()1روش هاي آناليز ابعادي ذره[]2
ﺭﻭﺵ

ﺳﺮﻧﺪ ﮐﻨﻲ

 

ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﮑﭙﻲ)ﺍﭘﺘﻴﮏ(

ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
ﻣﻮﺭﺩ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ

١٠-١٠٠٠٠

٥-٤٠

٥٠-٠/٢٥

ﺭﻭﺵ

ﺭﺳﻮﺑﻲ)ﺛﻘﻠﻲ(

ﺭﺳﻮﺑﻲ)ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮﮊ(

ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﮑﭗ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻲ

ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
ﻣﻮﺭﺩ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ

١-٤٠

٥-٠/٠٥

١-٠/٠٠٥
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دهانه) هيچ يک از  %5کل نمونه مورد آزمايش تجاوز ننمايد[.]2
براي اين که نتايج حاصل از آناليز دقيق و قابل اس�تناد باشد ،الزم
اس�ت نمونه معرف به اندازه کافي تهيه گردد .براي تعيين تناژ اين
مق�دار نمونه جهت دان�ه بندي به روش س�رندي ،از رابطه اصالح
شده جي استفاده ميشود[:]3
) ( 20× b.f.g.d 3
= M

ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﺮﻧﺪﯼ

ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﭘﻴﺶ

ﺭﻭﺵ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﯼ

ﺑﻴﻨﻲ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺳﻨﮓ
ﻫﺎﻱ ﺧﺮﺩﺷﺪﻩ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ
ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ

R2

ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺗﺠﺮﺑﯽ

ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

کهدرآن :Mوزننمونهموردنياز(: ،)grوزنمخصوصسنگ( ،) gr cm
 :fفاکت�ور ش�کل ذرات :g ،فاکت�ور دان�ه بن�دي :d ،بزرگترين ذره
موجود در نمونه ( : ،)cmانحراف معيار نسبي
با اس�تفاده از رابطه اصالح ش�ده جي و جايگ�ذاري مقادير ، g=1
 d=100 ،b=2/45 ، f=0/5و بکار گيري مقادير مختلف انحراف
معيار نسبي ،وزن نمونه مورد نياز بر حسب تن محاسبه ميشود.
در ج�دول ( )2وزن نمون�ه مورد ني�از با مقادي�ر مختلف انحراف
معيار نسبي خالصه شده است.
جدول()2مقدار نمونه مورد نياز براي روش آناليز سرندي[]3
3

ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ
ﻋﮑﺴﺒﺮﺩﺍﺭﯼ
ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺗﺼﻮﻳﺮ

شکل()1انواع روش هاي دانه بندي

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ)ﺗﻦ(
ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻧﺴﺒﻲ)ﺩﺭﺻﺪ(
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ)ﺗﻦ(
ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻧﺴﺒﻲ)ﺩﺭﺻﺪ(

 -1-2روش آناليز سرندي
ب�راي تعيين توزيع خرد ش�دگي س�نگها پس از انفجار دقي�ق ترين روش ،روش
آناليز سرندي اس�ت .براي انجام روش آناليز سرندي در مقياس آزمايشگاهي،
از يک س�ري سرندهاي آزمايشگاهي که چشمههاي آن از باال به پايين کوچک
ميشود ميتوان استفاده کرد .مکانيزم انجام کار به اين شکل ميباشد که ابتدا
وزن مشخصي از نمونه مورد نظر بر روي سرند فوقاني ريخته ميشود ،سپس
سرندها با مکانيزم مناسبي حرکت ميکنند تا تمام ذرات بتوانند با سطح سرند
تماس حاصل نمايند .بدين ترتيب دانه بندي مواد به دس�ت ميآيد که ميتوان
آنها را روي نمودارهاي توزيع دانه بندي نمايش داد .در هر يک از اين س�ريهاي
س�رندي ،بين دهانههاي سرنديهاي متوالي ،نس�بت ثابتي مثل وجود دارد.
س�رندها بايد ب�ه گونهاي انتخاب ش�وند که وزن بخش�ي باقي مان�ده بر روي
باالترين س�رند و بخش عبور کرده از پايين ترين سرند (بزرگترين و کوچکترين
ﻣﺪﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ

٩٨٠٠
٥
٣٩٢
٢٥

ب�ه عنوان مثال با در نظر گرفتن انح�راف معيار  %30در معدني با
سه نوع س�نگ ،چنانچه کاميون ها  120تني باشند بايد حدود 9
وابکو نمونه تهيه کرد و آن را به محل سرندکني منتقل نمود.
 -2-2روش تجربي
مطالعات و تحقيقات متعدد در سال هاي گذشته ،منجر به معرفي
مدل هاي مختلفي از معادالت تجربي ساده گرفته تا شبيه سازي
هاي پيچيده کامپيوتري گرديده است که در جدول ( )3تعدادي از
مهمترين روابط تجربي ارائه گرديده است[:]4

جدول()3مدل هاي تجربي تعيين دانه بندي سنگ هاي خردشده ناشي از انفجار


ﺩﻧﻴﺲ ﻭ ﮔﺎﻣﺎ

ﮐﺎﺯﻧﺘﺴﻮﻑ

ﻣﺪﻝ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﮐﺎﺯ-
ﺭﺍﻡ)ﮐﺎﻧﻴﻨﮕﻬﺎﻡ(
ﻣﺪﻝ ﺩﺍﮔﺎﻣﺎ ﻭ ﺟﻴﻤﻨﻮ
ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﻣﺪﻝ ﺳﻮﺋﺪﻳﻔﻮ)ﮐﻮ ﻭ
ﺭﻭﺳﺘﻦ(











ﻣﺪﻝ
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ﺳﺎﻝ
١٩٧٠

 

ﻣﺪﻝ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺮﺩﺷﺪﻩ )(
)ﮐﺎﻧﭽﻴﺒﻮﺗﻼ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ(
ﻣﺪﻝ ﺩﻭ
ﺟﺰﺋﻲ))(ﮊﻭﺭﮊﻭﻳﮏ(

  
   
  

   
  

ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺭﺯﻳﻦ -ﺭﺍﻣﻠﺮ
ﻣﺪﻝ ﺳﻮﺋﺪﻳﻔﻮ )ﻫﻠﻤﺒﺮﮒ(

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ

    




ﻻﺭﺳﻮﻥ
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در جدول فوق:
( R(Xو(  :P(Xدرصد تجمعي قطعات کوچکتر از دهانه
س�رند  :X، Wانرژي الزم براي خردش�دگي (کيلووات
س�اعت بر تن) :B ،ضخامت بارس�نگ (متر) :X ،دهانه
س�رند (س�انتي متر) :a,b,c ،ثابت هايي هستند که به
خصوصيات س�نگ و مواد منفجره بس�تگي دارند:q ،
خ�رج وي�ژه (کيلو گرم بر مت�ر مکعب) :C ،ثابت س�نگ
اس�ت ک�ه معادل خ�رج وي�ژه دينامي�ت ژالتين�ي الزم
براي خرد کردن س�نگ ب�وده و معمولًا بين  0/3تا 0/5
کيلوگ�رم بر متر مکع�ب در نظر گرفته ميش�ود: Cb ،
ثابت قابليت انفجار پذيري و به درزه و ش�کاف موجود
در توده س�نگ و يا به ساختار توده سنگ بستگي دارد،
 K50و  : X mمتوس�ط ابعاد قطعات خرد ش�ده (س�انتي
متر):A ،فاکتور سنگ که به ساختار توده سنگ بستگي
دارد :Q ،وزن م�اده منفجره داخ�ل چال(کيلوگرم):E ،
قدرت وزني ماده منفجره نس�بت به آنف�و : X C ،اندازه
مشخصه سرند :n ،ش�اخص يکنواختي :d ،قطر چال
(ميلي مت�ر) :L ،طول کل خرج (مت�ر) : LB ،طول خرج
تحتان�ي (مت�ر) : LC ،طول خ�رج ميان چ�ال (متر):H ،
ارتف�اع پله (مت�ر) :P ،فاکتور آرايش چ�ال : Pf ،درصد
تجمع�ي قطع�ات کوچکتر از ان�دازه  : F50 ،fمتوس�ط
فاصل�ه داري درزهها يا ابعاد بلوکهاي ذاتي س�نگT ،
و  : LSطول پودرگذاري (متر) : FC ،نس�بت سنگ هاي
پودر شده به سنگ هاي منفجر شده.
 -3-2روش آناليز تصويري
تکنيک پ�ردازش تصاوي�ر ديجيتالي که از ن�رم افزارها
و س�خت افزارهاي پيچي�ده بهره ميب�رد ،جديدترين
روش تعيين خردش�دگي اس�ت .مکانيس�م روش آناليز
تصويري براي تعيين دانه بندي عبارتس�ت از:انتخاب
محل نمونه گيري ،تصوير ب�رداري و آناليز تصويري.
مرحله نمونه گيري شامل انتخاب محل هايي ميباشد
ک�ه نمونه معرف�ي از توده منفجر ش�ده را ارائه دهد .در
مرحله تصوير برداري عک�س هايي با کيفيت خوب که
قابل بررس�ي در مرحله آناليز باشند تهيه مي شوند .در
مرحل�ه آناليز تصويري پس از رس�م محيط قطعات در
تصوير ،توزيع ابعادي قطعات مشخص شده در تصوير
اندازه گيري ميگردد [.]5
 -1-3-2اصول کار در روش آناليز تصويري
آنالي�ز تصويري در ان�دازه گيري تودهها به س�ه روش
يک بعدي ( ،) 1Dدو بعدي ( ) 2Dو س�ه بعدي () 3D
کاربرد دارد .ساده ترين روش ،يک بعدي و پيچيده ترين
آن روش سه بعدي ميباشد که به تجهيزات خاصي نياز
دارد .مرس�وم ترين روش در ح�ال حاضر روش دو بعدي
اس�ت که در آن طول ،ع�رض ،مس�احت و محيط ذرات
اندازه گيري ميگ�ردد .براي تبديل توزي�ع دو بعدي به
حجم بعد س�وم (ضخامت) را نسبتي از عرض قطعه در
نظر گرفته و س�پس حجم را با داشتن سه بعد محاسبه
ميکنند [.]6
 -2-3-2معرفي ن�رم افزارهاي مختلف در روش آناليز
تصويري
از آنج�ا که اس�تفاده از روش آناليز تصويري به ش�کل
دس�تي بس�يار وقت گير ميباش�د و از س�رعت بس�يار
پايين�ي برخوردار اس�ت ،ض�روري به نظر ميرس�د تا
از روش هاي هوش�مند ک�ه مجهز به نرم افزار هس�تند
اس�تفاده ش�ود .در اين قس�مت برخي از نرم افزارهاي
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روش آناليز تصويري معرفي ميشوند[:]6
جدول-4مقايسه نرم افزارهاي آناليز تصويري[]6
ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ
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از جمله عوامل تاثير گذار بر انتخاب يک سيس�تم آناليز تصويري عبارتند از :دقت نس�بي،
ميزان اتوماسيون بودن نرم افزار نسبت به قابليت انعطاف پذيري آن در روش دستي ،هزينه
سيستم و ميزان در دسترس بودن آن [.]7
-3نتيجه گيري
-1از جمله مهمترين مزاياي روش آناليز تصويري نسبت به روش آناليزسرندي عبارتند از:
استفاده آسان ،تهيه و آناليز عکس ها در مدت زمان کم ،عدم اختالل در توليد ،قيمت مناسب
تجهي�زات ،عدم محدودي�ت در افزايش حجم نمونه ها و امکان کاه�ش خطا با تهيه نمونه
هاي زياد[.]8
-2معايب سيس�تم آناليز تصويري عبارتند از :وابسته بودن دامنه اطالعات اوليه به سطح
ت�وده ،نياز به تصاويري با کيفيت باال براي مرزيابي دقي�ق قطعات و کاهش خطا ،وقت گير
بودن و همراه با خطا بودن مرزيابي دس�تي قطعات به کمک اش�اره گر ،همپوش�اني قطعه
س�نگ ها در تصوير .اما با اين وجود امروزه با پيش�رفت نرم افزارهاي آناليز تصويري اين
خطاها تا حد زيادي قابل تصحيح ميباشند.
 -3م�دل رياضي تجرب�ي جامعي که در برگيرن�ده تمامي خصوصيات معدن باش�د ،وجود
ندارد.
-4مراجع
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.1377
]2[.Wills, B.A. ‘Mineral Processing Technology’ , Sixth edition, 1997
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جدایش جامد
شهرزاد مقصودی
دانشجوی کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن

مرحلهتصفیهوتغلیظ

مقدمه
هزاران س�ال پیش مردم با ذوب فلزات و کانس�نگ ها در کوره های عظیم فلزات را استخراج
می کردند  ,اما بعدها با ش�ناخت اس�ید و الکل اس�تفاده از روش حل کردن جهت استخراج
فل�زات ابداع ش�د .این علم را عل�م متالورژی اس�تخراجی می نامند ک�ه در حقیقت دانش
اس�تخراج فلزات از کانه ی آن ها به روش های ش�یمیایی اس�ت  .این علم به  3ش�اخه ی
هیدرومتالورژی( تکنولوژی اس�تخراج فل�زات از کانه از محیط های آب�ی) پیرومتالورژی
( اس�تخراج فل�زات به روش حرارت�ی) و الکترومتالورژی (اس�تخراج فل�زات به روش های
الکتریکی) تقسیم می شود ]5[ .
هیدرومتال�ورژی در فرآوری م�واد معدنی به عنوان ی�ک روش تغلیظ (کان�ه آرایی) کاربرد
فراوان دارد و در واقع مرز میان رش�ته های متالورژی اس�تخراجی و فرآوری مواد معدنی را
تشکیل می دهد .
هی�درو به معن�ای آب و هیدرومتال�ورژی علم و هنر اس�تخراج فل�زات از کانه ه�ای آن ها
درمحیط های آبی اس�ت و در مقایس�ه با پیرو متالورژی که از قدیم عل�م تولید فلزات بود
موضوع نسبتا جدیدی است ]1[ .
اس�اس روش هیدرومتال�ورژی به زمانی ب�ر میگردد که کیمیا گران س�عی ب�ر تبدیل فلزات
اصلی به طال داش�تند.برخی از عملیات های انجام ش�ده توس�ط آن ها ش�امل روش های
هیدرومتالورژی می ش�د .کش�ف تیزاب س�لطانی توس�ط جاب�ر ابن حیان نی�ز مرحله ی
برجسته ای در هیدرومتالورژی به وجود آورد  .طال که در هیچ اسید یا الکلی حل نمی شود
در تیزاب س�لطانی حل شد  ,که امروزه هنوز در تصفیه ی طال کاربرد دارد .در قرون وسطی
نوعی خاک مخصوص که از مواد آلی فاس�د ش�ده تشکیل ش�ده بود به صورت محلول در
آم�د و از آن نیترات پتاس�یم اس�تخراج ش�د  .فرایند ای�ن واکنش توس�ط Biringuccio
 )1539-1480( Vannoccioدر کت�اب  Pirotechniaبه طور کامل ش�رح داده ش�ده
اس�ت  .در قرن  16اس�تخراج مس توس�ط روش ها ی آبی مورد توجه ق�رار گرفت  .در این
روش پیری�ت به صورت کپه ای در هوای آزاد قرارمی گرفت و در مجاورت باران و هوا و بعد از
گذش�ت چند ماه اکسید شده و مس حل می شد  .سپس به کمک تکه های آهن و طی فرایند
سمنتاس�یون مس رس�وب می کرد  .در قرن  18پتاس از خاکس�تر چوب با فرایندی مشابه
تولید ش�د  .استفاده از هیدرومتالورژی مدرن به اواخر قرن  19برمی گردد  .هیدرومتالورژی
در طی چند دهه ی اخیر بس�یار مورد توجه قرار گرفته است  .گسترش این رشته در صنعت
ناش�ی از سازگاری این روش با مس�ائل آلودگی محیط زیست و مصرف انرژی کمتر است .
امروزه برگزاری بس�یاری از جلسات بین المللی  ,نشر مقاالت در مورد مسائل علمی و فنی
در هیدرومتالورژی و گسترش تحقیقات در حال انجام در سراسر جهان بر اهمیت این روش
تاکید می کند و به نظر می رس�د که در قرن آینده ال اقل در مورد استخراج بسیاری از فلزات
غیر آهنی جانشین روش پیرومتالورژی گردد  .همچنین فلزاتی نظیر طال  ,نقره  ,آلومینیوم
و اورانیوم فقط از این طریق قابل استحصال می باشند]5[ .

مرحله بازیافت فلز

فلز
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برتری و نقایص روش هیدرومتالورژی نس�بت به س�ایر روش هامانند هر
روش صنعت�ی ,هیدرومتالورژی دارای مزایا و معایبی اس�ت که در کاربرد
آن باید در نظر گرفته ش�ود  .این مزایا و معایب به ش�رح زیر مورد بررسی
شود :
قرار داده می :
الف  -برتری روش هیدرومتارورژی
همانط�ور ک�ه در باال اش�اره ش�د برت�ری های ای�ن روش س�ازگاری آن
ب�ا مس�ائل آلودگ�ی محیط زیس�ت و مص�رف ان�رژی کمتر اس�ت اما
هیدرومتال�ورژی مزایای دیگری نیز دارد که همی�ن مزایا موجب برتری
:
آن نس�بت ب�ه روش پیرومتالورژی ش�ده اس�ت  .برای مثال فلز بدس�ت
آم�ده از روش هیدرومتال�ورژی خال�ص بوده و در بس�یاری از حاالت نیاز
ب�ه تصفیه ندارد  ,حالل به کار برده ش�ده در این روش روی گانگ س�نگ
مع�دن بی اثر بوده و این قس�مت بدون تغییر جدا می ش�ود .مس�ئله ی
خوردگی و مش�کالت ناش�ی از آن در این روش کمتر از متالورژی حرارتی
اس�ت همچنین در هیدرومتالورژی مواد نسوز کاربرد ندارد ,لذا مشکالت
مربوط ب�ه این مواد و تعمیر و تعویض آنها نیز وج�ود ندارد ,حمل و نقل
مواد در هیدرومتالورژی نس�بت به روش حرارتی آسان تر ,کم هزینه تر و
ایمن تر است .
ب  -نقایص روش هیدرومتالورژی
روش هیدرومتالورژی معایبی نیز به همراه دارد که این معایب محدودیت
هایی در اس�تفاده از این روش به وج�ود آورده  .برای مثال در حال حاضر
ای�ن روش قابل کاربرد ب�ر روی همه ی عناصر مانند س�یلیکات ها و آهن
نیس�ت  ,نوع حالل مورد نیاز در مواردی گران و غیر اقتصادی اس�ت ,اگر
ترکیبات به صورت کلوئیدی باشند جدایش فاز جامد از مایع مشکل است
 .همچنی�ن این روش به دلیل وجود مواد اس�یدی و ب�ازی ,محلول های
آلی ,مواد شیمیایی و سمی میتواند آلودگی های آبی ایجاد کند .سرعت
واکن�ش ها به دلی�ل کار در درجه حرارت پایین کم اس�ت و بازیابی فلزات
گران بها مانند طال و نقره در این روش تقریبا غیر ممکن است ]2[ .
مراحل اصلی روش هیدرومتالورژی
عملیات هیدرومتالورژی را می توان به  3دسته ی اصلی تقسیم کرد :
_انحالل انتخابی فلز از کانه یا فرایند لیچینگ
_تصفیه و پر عیار کردن محلول
_بازیابی فلز از محلول
فرایند های اساس�ی در هیدرومتالورژی در نمودار زیر نش�ان داده ش�ده
است .

.
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ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻠﺰ

معدن خام یا فرآوری شده استفاده می شود .
انواع واکنش های لیچینگ
-1لیچینگ در آب  :س�ولفات ها  ,کلرور و نیت�رات ها با این روش حل می
شوند .
در حالت کلی واکنش به صورت زیر انجام می شود:

MX (s) + (x + y)H٢O → M(H٢O)
) (aq) + N(H٢O) (aq
 -2لیچینگ در اس�ید و باز :برای حل کردن اکسید ها و هیدروکسید ها از
اسید و باز استفاده می شود .
مانند حل شدن آلومینیوم هیدروکسید در اسید و باز:
Al(OH)٣ + ٣ H+ → Al٣+ + ٣ H ٢O
Al(OH)٣ + O  → AlO(OH)_٢ (aq) + H ٢O

 -3لیچین�گ جانش�ینی :در این روش کاتیون توس�ط ی�ک عنصر دیگر
جانشین شده و به صورت رسوب جدا می شود .
مثال در واکنش زیر :
4 Ca + 3 2 → 3 Ca + 4 2

ﻣﺤﻠﻮﻝ

ﺭﺳﻮﺏ

-4لیچینگ با تشکیل ترکیبات واس�طه و یا ترکیباتی که نقش کاتالیزور
دارند.
-5لیچین�گ الکت�رو ش�یمیایی  :در این روش در جریان حل ش�دن و طی
واکنش احیا و اکسید الکترون رد و بدل می شود  .مثل
واکنش اکسید شدن طال
١
٢


٢Au + ٢ + ٤ C  + ٢ O → ٢Au(CN)
٢ + ٢ O

واکنش احیای منگنز  4ظرفیتی

Mn٢ + S٢ → M + S٤

 -6لیچینگ اکس�ید های کمپلکس  :در این ش�یوه از حل کردن ,اکس�ید
اس�یدی و بازی در حالل حل میش�ود .این عمل در حضور عامل اکس�ید
کننده یا در غیاب آن انجام می شود ]1[.
عوامل موثر بر سرعت واکنش های لیچینگ
روابط ترمودینامیکی فقط امکان پذیری  ,جهت حرکت و شرایط رسیدن
ب�ه تعادل واکنش ه�ا را تعیین می کند  .ولی هیچ ن�وع اطالعاتی در مورد
س�رعت انجام واکنش و زمان الزم برای رسیدن به حد تعادل را نمی دهد .
در تعیین س�رعت واکنش های این روش عوامل بسیاری موثر هستند که
به بعضی از آنها اشاره می شود:
 -1نقص و جهات بلوری و اث�ر تنش در بلور :وجود نقایص بلوری باعث
باال رفتن س�رعت حل ش�دن می ش�ود .آزمایش انجام ش�ده بر روی یک
کالکوپیریت مصنوعی تهیه ش�ده ( دارای نقایص بلوری زیاد) نشان می
دهد که سرعت حل شدن آن حدود  20بار بزرگتر از سرعت حل شدن بلور
طبیعی است .
-2دانه بندی :هر قدر سنگ معدنی دارای ابعاد کوچکتر باشد با سرعت و
بازیابی بیشتری در حالل حل خواهد شد .
نمودار زیر اثر ابعاد س�نگ را در س�رعت حل ش�دن در مورد یک نمونه از
سنگ معدنی مس اکسیده نشان می دهد :

ﻣﺼﺮﻑ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ
ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻫﻴﺪﺭﻭﻣﺘﺎﻟﻮﺭﮊﻱ

-1لیچینگ
لیچینگ عبارت از حل کردن کانی با ارزش در یک حالل مناس�ب است .در
هیدرومتال�ورژی از این روش برای حل کردن فلز مورد نظر از یک س�نگ
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سرعت حل شدن سنگ معدنی مس اکسیده در اسید سولفوریک رقیق بر
حسب ابعاد متوسط سنگ []1
-3ترکیب ش�یمیایی کانی :فورمول ش�یمیایی کانی در حل شدن بسیار
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Percolation
leaching
ﺣﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﺮﺍﻭﺷﯽ
Agitation
leaching
ﺣﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ

ﻓﺸﺮﺩﻩ

اثر نوع حالل در حل شدن اکسید اورانیوم []1
 -6اث�ر غلظت حالل :به طور معمول هر چه غلظت حالل بیش�تر باش�د
زمان الزم برای حل ش�دن کمتر خواهد بود  .نمودار زیر اثر غلظت اسید را
در حل شدن مس نشان می دهد .

ﺗﻮﺩﻩ ﺍﻱ

ﺣﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﻫﻮﺍﯼ

موثر اس�ت  .مثال حل ش�دن کانی های س�ولفوری با س�رعتی به مراتب
کمتر از حل شدن کانی های اکسیدی در اسید ها انجام می شود .
 -4ترکیب ش�یمیایی گانگ  :فورمول ش�میایی گانگ خود یکی از عوامل
موثر در حل ش�دن بوده و سرعت حل شدن را تحت تاثیر قرار می دهد .بر
اساس واکنش گانگ با حالل می توان آن را به  3دسته تقسیم کرد :
_گانگ سنگ معدنی قابل حل در حالل است :در این حالت مصرف حالل
به ش�دت باال رفته و به طور کلی عمل حل کردن مقرون به صرفه نخواهد
بود  .مثال در مورد س�نگ های معدنی که گانگ آن ها آهکی اس�ت کاربرد
اسید به عنوان حالل صحیح نبوده و باید از حاللهای دیگر که آهک در آن
ها حل نمی شود (بازها) استفاده کرد .
_گانگ س�نگ معدنی ب�ه طور جزئی در حلال حل ش�ود :در این حالت
معم�وال گانگ حاوی رگه های�ی از ترکیبات قابل حل در حالل می باش�د
.مثلا وجود رگه های آهکی در گانگ سیلیس�ی  .بدین ترتیب با وجود آن
که قس�متی از حالل صرف ح�ل کردن این رگه ها می ش�ود ولی به علت
محدود بودن مقدار آن عمل حل کردن می تواند مقرون به صرفه باشد .
_گانگ قابلیت حل ش�دن در حالل را ن�دارد :این حالت ,حالت مطلوب در
حل کردن است ,زیرا مصرف حالل به حد اقل می رسد .
 -5نوع حالل :بعضی از حالل ها کانی های خاصی را با س�رعت بیشتری
حل می کنند  .مثال سرعت حل شدن اکسید های آهن در اسید سولفوریک
کمتر از حل شدن آن ها در اسید کلریدریک است .

ﺣﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﭙﻪ ﺍﻱ ﻳﺎ

(روش های مختلف لیچینگ) []3

بیولیچینگ
با توجه به مس�ائل سینتیکی و مشکالت آن در سی سال اخیر استفاده از
باکتری ها به منظور حل کردن مواد معدنی در صنعت متداول ش�ده است
 .این میکروارگانیسم ها با ترشح آنزیم ها ی خاص خود واکنش های حل
ش�دن را به شدت تس�ریع می کنند  .به طوری که در بعضی موارد سرعت
واکنش با کاربرد باکتری به چند صد برابر سرعت بدون استفاده از باکتری
می رسد .
باکتری ها در س�رعت واکنش های اکسیداسیون سولفیدی به خصوص
س�ولفید آه�ن نقش تعیین کنن�ده ای دارند و ب�ه عنوان کاتالی�زور مورد
اس�تفاده قرار م�ی گیرند  .در حال حاض�ر تنها دو فلز م�س و اورانیوم با
اس�تفاده از ای�ن روش در مقیاس تجاری تحت فراین�د لیچینگ قرار می
گیرند .
در حل کردن س�ولفور مس توس�ط س�ولفات های آهن و پیریت واکنش
های اصلی به قرار زیر می باشند:
٢Fe٢ + ٧٢ + ٢٢ O → ٢S٤ Fe + ٢S٤ ٢

٤FeS٤ + ٢ + ٢S٤ ٢ → ٢F٢ (S٤ )٣ + ٢٢ O

٢Fe(S٤ )٣ + C٢ S → ٢S٤ CU + ٤FeS٤ + S

س�پس باکتری روی گوگرد عنصری اثر کرده و با اکسایش آن را تبدیل به
اسید سولفوریک می کند .
٢s + ٣٢ + ٢٢ O → ٢S٤ ٢

اثر غلظت اسید در حل شدن مس []1
 -7اث�ر زمان  :طول زمان الزم برای حل کردن بس�تگی به روش حل کردن
دارد  .در روش ح�ل کردن توس�ط ات�وکالو عمال زم�ان الزم در حدود یک
س�اعت اس�ت در حالی که در حل کردن در جا زمان الزم به چند س�ال می
رسد .
 -8اثر درجه حرارت  :درجه حرارت از مهم ترین عوامل در سرعت واکنش
اس�ت  .به طور کلی می توان گفت به ازای افزایش هر  30درجه س�انتی
گراد ,سرعت حل شدن در هیدرومتالورژی دو برابر می شود .
روش های لیچینگ
نمونه ای از طبقه بندی روش های مختلف حل کردن در ش�کل زیر نشان
داده شده است :

این واکنش ها که بدون حضور باکتری و به طور طبیعی نیاز به چند س�ال
زمان دارد با حضور باکتری تس�ریع ش�ده و در مدت چند م�اه انجام می
گیرد ]1[ .
بیولیچینگ عنصر مس
بخش زیادی از ذخایر معادن مس جهان متش�کل از انواع کانسنگ های
س�ولفیدی می باشد  ,حال آنکه حداکثر  10درصد از ذخایر مس جهان از
نوع کانس�نگ های اکسیدی اس�ت که امکان انحالل آن ها به کمک اسید
سولفوریک وجود دارد  .بنابراین یافتن راه حلی جهت به کار گیری حجم
عظیم کانسنگ های سولفیدی با روش لیچینگ همیشه در سر لوحه ی
امور پژوهش�ی و تحقیقاتی کش�ور های صاحب این صنعت قرار داشته
اس�ت  .یکی از راه کارهای پیش�نهاد ش�ده در این زمینه کم�ک گرفتن از
عملکرد انواع عوامل بیولوژیکی به ویژه باکتری های مختلف است .
اندیشه ی این راهکار از این جا به وجود آمد که در بسیاری از معادن مس
جهان مش�اهده می ش�د توده های کانسنگ س�ولفیدی در اثر نفوذ آب
ت�ا حدی دچار انحالل م�ی گردند و محلول های س�بز رنگ (حاوی یون
آه�ن) و آبی رنگ (حاوی یون مس ) از آن ها تراوش می کند  .با بررس�ی و
مطالعه ی عوامل این پدیده پژوهشگران به عملکرد برخی باکتری ها در
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این آب ها پی بردند که در شرایط شیمیایی و فیزیکی خاصی (اعم از دما
و  )PHمی توانس�تند به حیات و عملکرد خود ادامه دهند .به تدریج بشر
ب�ه این فکر افتاد که از این فرایند به نح�وی اقتصادی بهره برداری کند.
در این ارتباط در حدود  50سال قبل فعالیت هایی آغاز شده و با گسترش
تکنولوژی لیچینگ جهت اس�تحصال مس از کانس�نگ های اکس�یدی
تالش بر این ش�د که با پاشش محلول اس�ید و باکتری بر روی توده های
کانسنگ سولفیدی ,بتوان محلول حاوی یون مس به دست آورد .
س�ابقه ی اس�تفاده از تکنولوژی بیولیچینگ به س�ال ه�ای  1950بر
می گ�ردد  .توس�عه ی این روش در دنیا ب�ه حدی بوده اس�ت که امروزه
در آمری�کا بی�ش از  20درصد از اس�تحصال مس ب�ه روش میکروبی می
باشد .در بسیاری از کش�ورهای دیگر از جمله شیلی ,استرالیا ,آفریقای
جنوبی,کان�ادا ,چین و پ�رو از این تکنی�ک برای بازیابی فل�زات اصلی و
گرانبها استفاده می شود.
با توجه به نمودار ,درصد بازیاب�ی مس از کالکوپیریت در حضور باکتری
تا  %80می رس�د در حالیکه بدون باکتری بازیابی مس در حدود  %20می
باشد .

درصد استخراج مس از کالکوپیریت با حضور و غیاب باکتری []1
 -2جدایش ,تصفیه و پر عیار کردن محلول حاصل از لیچینگ
محل�ول ه�ای حاصل از حل کردن غالب�ا نا خالص بوده و هم�واره با فلز
اصلی مقداری از سایر عناصر نیز در حالل حل میشود  .در نتیجه محلول
قب�ل از بازیابی فلز مورد نظر نیاز به تصفیه دارد  .همچنین محلول های
حاص�ل معموال رقیق بوده ودر اکثر موارد غلظ�ت فلز از چند گرم در لیتر
تجاوز نم�ی کند  ,لذا ب�رای بازیابی اقتصادی باید ای�ن محلول ها مورد
عملیات پر عیار کردن نیز قرار گیرند .
تصفیه و پر عیار کردن محلول ها به دو طریق انجام می گیرد:
_کاربرد رزین های جذب کننده ی یونی  :رزین ها مواد آلی یا مواد معدنی
می باش�ند که ق�ادر به جذب یون های مختلف در س�اختار س�اختمانی
خود هستند  .با عبور محلول حاوی عنصر مورد نظر از یک بستر رزینی,
عنصر با ارزش جذب رزین می ش�ود .در مرحله ی بعد عنصر از رزین جدا
شده و رزین احیا شده آماده برای استفاده ی مجدد می گردد .
رزین ها به  2دسته ی زیر تقسیم می شوند :
-1رزین های کاتیونی :رزین هایی هس�تند که عامل یونیزه شونده رزین
اسیدی بوده و با خارج شدن یون های مثبت زمینه ی رزین ,بار الکتریکی
منفی پیدا کرده و کاتیون های فلزی را جذب و جانش�ین یون خارج ش�ده
می کنند  .سیلیکات های آلومینیوم ,زئولیت ها  ,هیدروکسید ها,فسفات
زیرکونیم از رزین های کاتیونی هستند .
-2رزین های آنیون�ی :این رزین ها برعکس رزین ه�ای کاتیونی با خارج
کردن یون بار منفی ش�بکه ی رزین دارای بار مثبت ش�ده و قادر به جذب
آنیون ها می باشد  .کائولینیت ها و آمین های پلیمریزه شده از رزین های
آنیونی هستند .
واکنش تعوی�ض یونی در واکنش های رزینی به ص�ورت واکنش عمومی
زیر است :
R ― A +  → R ― B + 

_کاربرد حالل های آلی  :کاربرد حالل آلی دو مرحله را ش�امل می شود :
-1استخراج فلز مورد نظر از محلول آبی توسط فاز حالل آلی  -2بازیابی
فلز از حالل الی توس�ط حالل مناسب دیگر در حجم کم و بازگشت مجدد
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حالل آلی به مرحله ی استخراج .
انواع حالل ها ی آلی عبارتند از اترها ,الکل ها  ,الدئید ها  ,کتون ها,اکسیم
ها ,اسید ها ی آلی ,آمین ها .
 -3بازیابی فلز از محلول
بازیابی فلزات توس�ط رسوب فلز به صورت عنصری یا ترکیب شیمیایی
از محل�ول ها انجام می گیرد  .رس�وب عبارت از تش�کیل ی�ک فاز جامد
از بط�ن یک محلول اس�ت .عواملی چ�ون حرارت ,PH,تش�کیل ترکیب
پیچیده و انجام واکنش ش�یمیایی بر تشکیل رس�وب تاثیر گذار هستند.
عمل رس�وب دادن ممکن اس�ت مس�تقیما روی محل�ول حاصل از حل
ک�ردن س�نگ معدنی انجام ش�ود  .در این صورت همراه ب�ا فلز یا ترکیب
مورد نظر س�ایر ناخالصی ها نیز رسوب میکنند  .محصول حاصل از این
طریق نیاز به تصفیه ی بعدی خواهد داشت  .در حالی که رسوب گیری از
محلول هایی که مورد عمل غنی س�ازی و تصفیه قرار گرفته اندمنجر به
محصوالتی می شود که نیاز کمتری به عملیات تصفیه دارند.
روش های رسوب گیری به  3دسته تقسیم می شود :
_روش حرارت�ی  :ش�امل کاهش حاللیت املاح در اثر ح�رارت های باال
(باالتر از  150درجه سانتیگراد)  ,تبلور و تبخیر می باشد .
_روش های ش�یمیایی :شامل روش های رس�وب به صورت هیدروکسید,
رسوب توسط گاز ,فلوتاسیون  ...است .
_روش الکترولیز :در این روش از واکنش های کاتدی ,آندی برای رس�وب
گیری اس�تفاده می ش�ود  .بس�یاری از فلزات را می توان توسط احیای
کاتدی در یک س�لول الکترولیز ب�از یابی کرد  .مزیت عم�ده ی این روش
بدست آوردن فلز به صورت متراکم می باشد]4[ .

آند و کاتد و طرز قرار گرفتن آن در سلول الکترولیز
برای مثال در مورد الکترولیز س�ولفات مس با آند نا محلول ,واکنش های
انجام شده در سلول الکترولیز به صورت زیر است :
واکنش در الکترولیت
CuS٤ → C + S٤ 
C + ٢e → Cu

ﻭﺍﮐﻨﺶ ﮐﺎﺗﺪﯼ
١

ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺁﻧﺪﯼ S٤  + ٢ O → ٢ S٤ +  _ ٢e → ٢ ٢
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کنفرانس

معرفی کنفرانس
هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن با همت دانشجویان دانشکده مهندسی معدن
دانش�گاه تهران با همکاری این دانشکده در آذر ماه سال  1390در مهد مهندسی معدن کشور،
برگزار میش�ود .ماموریت اصلی این کنفرانس مش�اركت در توس�عه اقتص�ادي و اجتماعي
كش�ورمان از طريق نش�ر و ترويج دانايي و روحيه تحقيق ،تبادل تجربيات علمي و تحقيقاتي
و بهرهمن�دی از نظرات راهبردي صاحبنظران و پژوهش�گران عرصه هاي مختلف مهندس�ي
معدن ،میباشد.
اهداف
ارائه دس�تاوردهاي علمي و پژوهشي در زمينه هاي مختلف مهندسي معدن در جهت اعتالي
هرچه بیشتر سطح علمي دانشجويان
هدایت تفکر پژوهشی دانشجویان به سمت و سوی پروژه های زیر بنایی و راهبردی
ایجاد زمینه مشارکت دانشجویان در شناخت نیازها و مشکالت صنعت معدنکاری کشور
همكاري و ارتباط بيشتر بين دانشكدههاي مهندسي معدن
توسعه و ترويج مهارتهاي مورد نياز دانشجويان و متخصصان بخش معدن
ايجاد و توسعه شبكههاي اساتيد ،دانشجويان ومتخصصان بخش معدن
آشنائي با افق هاي جديد تحقيق و آخرین دستآوردهای صنعت معدنکاری نوین
تب�ادل تجارب و يافتههاي دانش�جويان و محققان ايراني در بخشهای مرتبط با مهندس�ی
معدن
ضرورت های برگزاری
كنفرانس محيطي براي آشنايي و آموزش
ب�ا ارايه مقاالت ،كارگاههاي آموزش�ي و س�خنرانيهاي كليدي ،س�عي بر آن اس�ت تا دانش
دانشجويان و محققان در زمينه فن معدنكاري تا حد امكان روزآمد شوند.
كنفرانس محيطي براي ازهمآموزي
تأكيد روزافزون دبيرخانه ،توسعه كيفي و كمي بخش ارايه تجارب مبتني بر اعالم نياز مخاطبان
ميباش�د و در اين بخش س�عي بر آن اس�ت تا س�ازمانها ضمن ثبت و ارايه تجارب خويش از
پيش�برد پروژههاي مديريتي و يافتههاي عملي س�اير نهادها آگاه شوند و بدينترتيب ضمن
تعميق دانايي مديران در بهرهگيري از تكنيكها و نظريههاي مديريتي ،شبكهاي از عالقمندان
در موضوع�ات خاص ايجاد ش�ود .بديهي اس�ت دس�تاورد اصلي اين بخش غلبه بر س�عي و
خطاي بيهوده واحدهاي كسب و كار در آموختههاي ديگران ميباشد.
كنفرانس محيطي براي توسعه شبكه ارتباطي دانشجويان و محققان
بديهي اس�ت توس�عه ش�بكه فردي و س�ازماني به عنوان يك س�رمايه ب�ا ارزش از مهمترين
دستاوردهاي مشاركت كنندگان كنفرانس ميباشد.
كنفرانس محيطي براي دسترسي به اطالعات
عالوه بر اطالعات تخصصي حاصل از مقاالت ،كارگاههاي آموزشي و تجارب عملي در محيط
اين كنفرانس ،شما به اطالعات ذيل دسترسي خواهيد داشت:
كتب و نش�ريات تخصصي منتشره در بخش مهندس�ي معدن ،ارتباط مستقيم با شركتهاي
حاضر در نمايش�گاه جانبي كنفرانس ،آشنائي با دستاوردهاي دانشكدههاي مهندسي معدن.
برگزاركنندگان مصمم هس�تند تا با نظارت شايستهتر بر بخشهاي جانبي و بويژه نمايشگاه،
تم�ام قابليته�اي محيطي و بصري را در خدم�ت ارايه اطالعات مرتبط ب�ا بخش معدن قرار
دهند.
كنفرانس محيطي براي آرامش
حضور افراد در محيط كنفرانس و فراغت ايش�ان از كار در نظر ما فرصتي اس�ت تا در فضايي
صميمي ،آرام و مناسب از آموزههاي تخصصي بهرهگيري نمايند با توجه به تجارب پنج دوره
گذش�ته و نيازه�اي مخاطبين به رغم محدوديته�اي فضاي س�النهاي كنفرانس موجود،
سعي ما بر اين است كه محيطي مناسب و شايسته در شأن مهمانان گراميمان فراهم آوريم.
مخاطبین
اساتید،دانش�جويان و محققان و متخصصین رش�تههاي مهندس�ی معدن ،مهندس�ی نفت،
مهندسی متالورژي  ،مهندسي شيمي ،اقتصاد ،مديريت ،محيط زيست و ....
شركتهاي فعال در بخش معدن و صنايع معدني
نهادها و انجمنهای علمی و تحقیقاتی فعال در بخش معدن و صنایع معدنی
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پی جویی و اكتشاف منابع معدنی
دورسنجي،زمين شناس�ي اقتصادي ،هیدروژئولوژی معدنی ،ژئوفيزيك،
ژئوش�يمي ،مدلس�ازي و ارزيابي ذخائ�ر ،مطالعات س�اختگاهي ،آبهاي
زيرزميني و . ...
استخراج مواد معدنی
طراح�ي  ،برنامه ري�زي توليد ،تعيين ح�د نهائي ،آماده س�ازي،حفاري و
آتشباري ،خدمات فني ،ترابري و ...
فرآوري مواد معدنی
خردايش ،طبقه بندي ،روشهاي جدايش ،كنترل و مدلسازي سيستمهاي
فرآوري و ...
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 +به عنوان اولين سوال خودتان را معرفي كنيد؟
اینجانب س�روش فوالدچی دانش�جوی س�ال
سوم دکتری مکانیک سنگ دانشکده مهندسی
معدن دانش�گاه تهران هستم– دوره کارشناسی
 1378مهندس�ی مع�دن – گرای�ش اس�تخراج
(دانشگاه تهران)–دوره کارشناسی ارشد 1382
– گرایش مکانیک سنگ (دانشگاه تهران)
 +ط�ي چ�ه مراحل�ي هش�تمين كنفران�س
دانش�جويي مهندس�ي معدن در دانشگاه تهران
برگزار شد؟
همانطور که می دانید .انتخاب میزبان در مجمع
عموم�ی س�الیانه دبیرخان�ه دایم�ی کنفرانس
ه�ای دانش�جویی ص�ورت م�ی گی�رد .در این
دوره دانش�گاه ها ی تهران ،بیرجن�د و امیرکبیر
تقاضای میزبانی کردند .در جلس�ه رای گیری،
دانشگاه تهران با اکثریت آرا انتخاب شد.
 +کنفرانس مهندسی معدن باچه اهدافی برگزار
می شود؟
ی�ک س�ری اه�داف تعریف ش�ده وج�ود دارد
ک�ه تقریب�ا در تم�ام کنفرانس ها ثابت اس�ت و
ش�ما می توانید با مراجعه ب�ه پورتال کنفرانس
آنها را مش�اهده کنید .اما به نظ�ر من بزرگترین
مزیت کنفرانس دانش�جویی ی�ک محک علمی
برای دانش�جویانی ک�ه مقاله م�ی دهند و یک
گردهمای�ی ملی و تبادل نظ�ر و انتقال اطالعات
ب�رای دانش�جویان ش�رکت کنن�ده می باش�د.
گرده�م آوردن حداکث�ری مس�وولین و متولیان
صنع�ت معدن و دانش�گاهیان که ب�ه جرات می
توان گفت در هیچ رویداد معدنی سابقه نداشته،
مهم ترین دستاورد این همایش بوده است.
 +اس�تقبال مس�ئولین دانش�گاه ودانش�كده از
کنفرانس چگونه بوده است؟
خوش�بختانه مس�ئولین دانش�کده مع�دن و
دانش�کده فن�ی با همیت تم�ام به برگ�زاری هر
چ�ه بهت�ر ای�ن همایش کم�ک کردن�د و نهایت
همکاری را با دبیرخانه داش�ته اند ،در این راستا
با عدم هم�کاری برخی نهادها همچون خوابگاه
دانش�جویان دانش�گاه هم مواجه ش�دیم .لکن
در مجم�وع از همکاری خوب تمامی مس�وولین

مكانيك سنگ و ژئوتکنیک
انتخاب س�اختگاه ،تحليل پايداري ،ابزاربندي و رفتارسنجي ،سدسازي و
تونلزني ،حفاري مكانيزه ،ديناميك س�نگ ،مهندس�ي تزريق  ،هيدروليك
سنگ ،ساختگاه هستهاي و . ...
نفت
اكتشاف ،حفاري  ،مهندسي مخازن و بهرهبرداري و . ...
موضوعات بنيادي و افقهاي جديد
نانوتكنول�وژي ،بيوتكنولوژي ،زلزله ،بهس�ازي زمين،آم�وزش و پژوهش،
الگوريتمهاي تصميمگيري و ...
سایر زمينه هاي مرتبط
مديري�ت ،اقتص�اد معدني ،مطالع�ات راهبردي ،محيط زيس�ت ،ايمني و
بهداشت و ...

دانش�کده مهندس�ی مع�دن و دانش�گاه تهران
سپاسگزاریم.
 +تع�داد و کیفی�ت مق�االت ارس�الی را چگون�ه
ارزیابی می کنی�د؟ داوري مقاالت به چه صورت
بوده است؟
کمیت�ه علم�ی همای�ش برنامه ری�زی خوب و
منس�جمی و پرتال کامل�ی که ب�رای دریافت و
داوری مقاالت در نظر گرفته بود .که در مجموع
ش�نیده ه�ا حاک�ی از رضای�ت کامل اس�اتید و
دانش�جویان از نحوه دریاف�ت و داوری مقاالت
بود.
در مجم�وع  410چکی�ده مقال�ه ب�ه دبیرخانه
ارس�ال ش�د که غالب آنها توس�ط دانشجویان
دکتری داوری ش�د و در نهایت  200اصل مقاله
از  250چکی�ده مقال�ه پذیرفته ش�ده ،دریافت
ش�د که تمامی آنها توسط اعضای هیئت علمی
دانش�گاه ها داوری و در نهای�ت  80مقاله برای
ارائ�ه ش�فاهی و  20مقال�ه برای ارائه پوس�تر
پذیرفته ش�د .ب�ه نظر می رس�د کیفیت مقاالت
دریافتی به مراتب سطحی باالتر از یک همایش
دانشجویی را داراست.
+ن�وآوری در برگ�زاري اين كنفران�س چه بوده
اس�ت؟و تاثیر آن را در نحوه برگزاري كنفرانس
بفرمایید؟
از ویژگ�ی ه�ای اصلی ای�ن کنفرانس ک�ه آن را
نس�بت به س�ایر دوره های گذش�ته متمایز می
کند ،حضور فعال تر دس�ت اند کاران و سیاس�ت
گذاران رش�ته مع�دن در کنفرانس می باش�د که
البته نقش خانه معدن ایران را در دستیابی به این
مهم نباید نادیده گرفت .دو نشس�ت تخصصی
در مورد اکتشافات پایه و نظام مهندسی معدن و
قول حضور وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت
و اعض�ای کمیس�یون صنایع و مع�ادن مجلس
ش�ورای اسلامی و ات�اق بازرگان�ی و صنایع و
معادن تهران و ایران گواه این تمایز می باشد
 +نقش ش�رکت های حمایت کنن�ده از کنفرانس
چیست؟
قطع�ا همایش�با ای�ن ابع�اد دارای هزینه های
قاب�ل توجهی خواهد بود و با توجه به اینکه این

کنفران�س هیچ متول�ی اقتصادی ن�دارد تامین
هزینه های همایش بدون حمایت های بی دریغ
حامیان مالی همایش امکان پذیر نمی بود.
 +نقش كنفرانس دانشجويي مهندسي معدن در
برقراري ارتباط صنعت و دانشگاه چيست؟
حضور دس�ت اندرکاران و متولیان صنعت معدن
و شنیدن خواسته های آنان توسط دانشگاهیان
و همچنی�ن رفع نیاز دانش�جویان توس�ط آنها
موثرتریننقش اینگونه رویدادها است.
 +از نظر شما این کنفرانس تا چه اندازه و در چه
زمينه هايي موفق بوده است؟
به نظر شخص بنده و سایر همکاران و مسوولین
همای�ش ،هش�تمین کنفران�س دانش�جویی
مهندسی معدن در س�طحی باالتر از یک رویداد
مل�ی برگ�زار می ش�ود ،لکن قض�اوت نهایی بر
عهده مشارکت کنندگان خواهد بود.
 +علت به تعويق افنادن کنفرانس چه بوده است؟
عل�ت انتخ�اب ش�هریور م�اه ب�رای برگ�زاری
کنفران�س این بود ک�ه بتوانی�م از امکانات کوی
دانش�گاه ب�رای اس�کان دانش�جویان میهمان
اس�تفاده کنیم .پ�س از اینکه کوی دانش�گاه به
دبیرخان�ه اعالم کرد که هیج اتاق�ی را در اختیار
ما نمی گ�ذارد .تصمیم گرفتیم ت�ا همایش را در
زمانی که دانش�گاه ها باز هس�تند برگزار کنیم تا
دانشجویان بیشتری در همایش حضور داشته
باشند.
 +كالم آخر؟
همایش�ی که پی�ش رو خواهیم داش�ت حاصل
تالش ش�بانه روزی تعداد زیادی از دانشجویان
مهندس�ی معدن در س�طوح مختلف تحصیلی
می باش�د ک�ه حدود یک س�ال خالصان�ه برای
برگ�زاری هر چه بهت�ر همایش کم�ک کردند .از
دانش�جویان تقاضا دارم تا از این فرصت بدست
آن�ده نهایت اس�تفاده را ببرند و تا م�ی توانند از
حضور دانشجویان س�ایر دانشگاه ها و فعاالن
صنع�ت معدن نهای�ت بهره ب�رداری را داش�ته
باشند.

معرفی

فرمول شیمیایی LiAlFPO4 :
سختی 6 :
سیستم تبلور :سيستم تري كلينيك و مونوكلينيك
وزن مخصوص 3 :تا  3/1گرم بر سانتي مترمکعب
رنگ  :سفيد تا آبي كمرنگ يا سبزكمرنگ و به ندرت زرد
جال :شیشه ای ،صدفی ،چرب
شکستگی :نامنظم ،خشن
قابلیت انحالل :دراسيدها غير قابل حل مي باشد
ن�ام كاني آمبلي گونيت از دو واژه يوناني  amblyبه معناي صاف و بي
لبه و  goniosبه معني زاويه گرفته ش�ده اس�ت .زي�را هر گاه با چكش
ب�ه آن ضرب�ه بزنيد يا آن را تحت فش�ار قرار دهيد ،به ص�ورت زاويه باز
منفرجه نسبت به وجه بلوري (  ) crystal faceمي شكند.
بلوره�اي آن كمياب و هم اندازه بوده و اگر درش�ت باش�ند زبر وخش�ن
هستند.

هر دو كاني آمبلي گونيت و مونت برازيت ،اولين بار در فرانس�ه يافت شدند .آمبلي
گونيت در  1817و مونتبرازيت در  .1871با اين حال رابطه اين دو ،تا س�ال 1969
از چشم محققين  ،دور مانده بود.
محل پیدایش:
اي�ن كاني بس�يار كمي�اب  ،در س�نگهاي آذرين گرانيتي درش�ت دانه تش�كيل مي
ش�ود .س�نگ هايي نظير پگماتيت و كاني هاي ليتيوم دار ديگ�ر نظير تورمالين و
اسپادومون همچنين همراه با البيت نيز ديده شده است.
هرچند اين كاني به عنوان يك سنگ قيمتي شناخته شده است ،اما در عمل بيشتر
كلكسيونر ها به آن عالقمندند چون نرم بودن بيش از اندازه آن ،هنگام برش استفاده
از آن را در جواهر سازي محدود ميكند.
منابع اصلي آن در دنيا:
برزيل،فرانسه ،آلمان ،برمه و آمريكا هستند.

ترکیب شیمیایی:
گونه هاي مختلف اين كاني ،با تركيب ش�يميايي متفاوت،در واقع يك
س�ري از كاني ها را درست مي كنند كه به آن ها سري محلول جامد مي
گوييم .اين تركيبات س�ري  ،گاهي بسيار به هم شبيه اند و گاهي بسيار
متفاوت به نظر ميرس�ند .به اين ترتيب امكان مشاهده يك آلتراسيون
خيلي تدريجي در تركيب ش�يميايي آمبلي گوني�ت و بلورهاي مجاور
آن ديده ميش�ود .چنين تغييراتي با مراحل غير مش�هود ،آنقدر ادامه
مييابد تا اينكه كاني اصلي به گونه ديگري تبديل شود.
فرآيند تغيير تدريجي:
آمبلي گونيت ،آخرين عضو يكي از اين س�ري هاي خطي تغيير شكل
كاني ها است .تركيب رس�وب گذاري اين كاني به آهستگي از بلوري به
بلور ديگر تغيير ميكند .آين كاني تركيب فس�فات آلومينيوم،ليتيوم و
سديم اس�ت كه در ضمن حاوي فلوئور و هيدروكس�يل نيز مي باشد (
 Fو  . ) OHوقتي در مس�ير تغيير تدريجي اي�ن كاني حركت مي كنيم،
متوجه ميش�ويم كه از تعداد اتم هاي س�ديم و فلوئور كاسته ميشود
ت�ا جايي كه ب�ه انته�اي اين مس�ير ميرس�يم :كاني مون�ت برازيت_
 . Montebrasiteاي�ن كان�ي فس�فات آلومينيوم و ليتيوم اس�ت كه
هميشه تعداد كمتري فلوئور نسبت به آمبلي گونيت دارد:
)F,OH()Amblygonite: (Li, Na)Al(PO4
)F,OH(Montebrasite: LiAlPO4
بس�ياري از بلورهاي اين سري يك يا چند وجه از همسايه هاي مجاور
خ�ود را دارند .اين پديده را دو قلوي�ي_  twinningمي نامند كه براي
سري هاي محلول جامد ،عمومي است  ،نه انحصاري.
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معرفی
نام کتاب Geochemistry :
نویسنده W.M.White :
سال چاپ 1999 :
در ساده ترین شکل ژئوشیمی را می توان به عنوان علمی تعریف
کرد که با شیمی کل زمین و اجزای تشکیل دهنده آن سروکار دارد.
علم ژئوش�یمی به تعبیری هم محدودتر و هم گسترده تر از زمین
شناس�ی اس�ت  .این علم ،توزیع و مهاجرت عناصر ش�یمیایی در
درون زمی�ن ودر ابعاد زمان و مکان را بررس�ی می کند .قلمرو علم
ژئوش�یمی مطالعه تغییرات در داخل یک سیس�تم ژئوشیمیایی
اس�ت .از نقطه نظرزمین شناس�ی ،پوس�ته جامد زمین موضوع
اصلی ژئوشیمی می باشد.
واژه ژئوش�یمی برای اولین بار توسط یک دانشمند سوئیسی به
نام  Schonbenدر سال  1838مطرح شد
زمین قس�متی از منظومه شمس�ی اس�ت که ارتباط نزدیک با آن
دارد به همین جهت ژئوش�یمی به مسائل ماوراء زمین ودر نتیجه
به منظومه شمسی نیز می پردازد .
در ژئوش�یمی متغیر ه�ای متفاوت�ی را در نظر می گیری�م و یا از
دیدهای متفاوت مثل :شیمی آتمسفر ،ژئوشیمی ترمودینامیک،
ژئوش�یمی ایزوتوپی ،ش�یمی دری�ا ،ژئوش�یمی عناصرکمیاب و
شیمی خاک به این علم نگریست .
کتاب حاضر مش�تمل بر  15فصل می باشد که به ترتیب:مقدمه،
پارامت�ر ه�ای اساس�ی ترمودینامی�ک ،اج�زای سیس�تم های
طبیعی و تأثیر ترمودینامیکی س�یاالت بر این سیستم ها ،کاربرد
ترمودینامیک در حل و توجیه مسائل زمین ،سینتیک واکنش های
ژئوش�یمیایی ،ش�یمی محلول هادر ارتباط با پروس�ه های زمین
شناس�ی و ژئوشیمیایی ازحرارت های اس�تاندارد تا حرارت های
بحرانی ،رفتار ژئوش�یمیایی عناصر ن�ادر در فعالیت های آذرین،
ژئوش�یمی عناصر ناپای�دار ،کاربرد ایزتوپ ه�ای پایدار در تعیین
فش�ار و حرارت محیط های ژئوشیمیایی ،مس�ائل ژئوشیمیایی
نجومی و نحوه توزیع عناصر در فضای خارج از جو ،مواد تشکیل
دهنده زمین از هسته یا پوسته ،پوسته جامد زمین ،نحوه تشکیل
خاک و پروس�ه های فرس�ایش ودینامیک س�طح زمین ،پروسه
های رس�وبی و نقش رفتار ژئوش�یمیایی عناصر در توزیعشان در
محیط های مختلف دریایی و اقیانوس�ی و در نهایت اقیانوس ها
و دریاها و ژئوشیمی مربوط به آن ها موضوعاتی است که کتاب در
این  15فصل به آن پرداخته است
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حسن رنجبر
دانشجوی کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه امیر کبیر

نام کتاب  :مبانی برداشت های ژئوفیزیکی صحرایی
مولف  :جان میلسوم
مترجم  :دکتر حمیدرضا رمضی
روش ه�ای ژئوفیزیک اکتش�افی از مهم ترین روش های اکتش�اف
مناب�ع معدنی ،آبخ�وان ها ونفت خوان ها هس�تند که گشس�ترش
زی�ادی در مطالع�ات زمی�ن شناس�ی مهندس�ی و زمین شناس�ی
س�اختگاهی مانن�د مطالعه س�اختگاه صدها ،کارخا نه ه�ا ،پل ها،
س�یلوه  ،ف�رودگاه ها و  ...داش�ته و از س�وی دیگر کارب�رد آن ها در
بررسی زیست محیطی ،باستان شناسی و حتی کاوش های نظامی
و کشاورزی روز افزون شده است.
کتاب حاضر مش�تمل بر  13فصل اس�ت که به ترتیب موضوعات:
مقدمه ،روش گرانی ،روش مغناطیس ،برداش�ت ه�ای رادیومتری،
روش های الکتریکی ،مالحظات کل�ی ،روش های مقاومت ویژهIP ،
و ، spروش های الکترومغناطیسی  VLF ،و  ، CSAMT/MTزمین
رادار ،روش ه�ای ل�رزه ای ،مالحظ�ات کلی ،بازتاب ل�رزه ای و لرزه
نگاری شکست مرزی در آن طرح و بررسی گردیده است.

معرفی

سجاد شهراز ،کارشناس مهندسی صنایع

PRIMAVERA 6

امروزه دس�تیابی به مزایای رقابتی جه�ت بقا در عرصه رقابت
جه�ان کنونی برای هر بنگاه اقتصادی امری حیاتی میباش�د ،
رش�د س�ریع و انفجارگونه دانش و اطالعات و به دنبال آن ظهور
تکنولوژیه�ای پیش�رفته روز به روز بر س�رعت تح�والت نیاز
های مش�تریان میافزاید  ،از این رو س�ازمانها در تالش هستند
با افزایش بهره وری و س�ود آوری خود نهایتًا عملکرد مناس�ب
ارائه نمایند .
از طرف�ی كمب�ود مناب�ع ،بزرگ�ي و پيچيدگي پروژهه�ا و تلفیق
شركتهاي بزرگ براي انجام پروژهها و ماهيت منحصر به فرد
اين پروژهها ،از جمله داليل نیاز به بهكارگيري ش�يوههاي نوين
براي مديريت پروژه اس�ت  .از اين رو س�اختار سازماني چندين
پروژهای جايگزين س�اختار هاي س�نتي مديريت پروژه گرديده
است.س�اختار هاي چندي�ن پروژهای ب�ا در نظر گرفت�ن منابع
مش�ترك و همچنين محدودیتهای آنها باعث ايجاد سیستم
جام�ع در جهت كنترل هرچه بهتر طرحها و پروژهها در راس�تاي
س�ود آوري و رس�يدن به اهداف پروژه (كه همان انجام پروژه در
زمان تعيين ش�ده ب�ا بودجه از پيش تعيين ش�ده و با هدف مورد
نظر مشتري) شده است.
به صورت كلي نرم اف�زار هاي مديريت پروژه يا به صورت خاص
برنام�ه ريزي و كنت�رل پروژه را میت�وان به دو دس�ته نرم افزار
هاي اینترپرای�ز( ،)Enterpriseو نرمافزارهای غیر اینترپرایز
تقسيم نمود .
نرم افزار هاي غي�ر اينترپرايز،برنامه ري�زي و كنترل پروژههای
منفرد و يا به عبارت ديگر پروژههای جدا از هم میباش�ند( مانند
 )primavera project planerدر نقط�ه مقابل اين رويكرد
نرم افزار ه�اي اينترپرايز قرار دارد به علت پيچيدگي روابط بين
پروژههای يك س�ازمان و همچنين غير خط�ي بودن روابط بين
آنها ني�از به مديري�ت پروژهها به صورت هم زمان براي دس�ت
يابي به اهداف سازمان مطرح میگردد
ن�رم اف�زار ) Primavera 6(P6يكي از نرم اف�زار هاي كارآمد
ب�راي مديريت و برنامه ريزي چندين پ�روژه به صورت هم زمان
میباش�د ك�ه ابزارهایی از جمل�ه امكان بودجه بن�دي  ،اولويت
بندي و برنامه ريزي چندين پروژه و همچنين برنامه ريزي منابع
سازمان كه به صورت مشترك در پروژهها استفاده میشود را در
اختيار كاربر قرار میدهد.
ب�ه طور كل با اس�تفاده از ابزارهایی كه اين ن�رم افزار در اختيار

كارب�ر قرار میدهد میت�وان تصميمات راهبردي در مورد ه�ر يك از بخشهای
س�ازمان( )OBSو همچني�ن هر يك از ايت�م هاي پ�روژه( )WBSاتخاذ نمود از
طرف�ي با توجه به ماهي�ت اين نرم افزار میت�وان مديريت كارآم�د تري بر روي
زمانبن�دي  ،منابع ،اولويت بندي تخصيص مناب�ع بين پروژههای برقرار نموده و
گزارشات جامعي از وضعيت پروژه با توجه به نياز سطوح مختلف سازمان ايجاد
نمود.
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معرفی

در مصاحبه با سرپرست وقت معدن

مهندس میلاد کاظمی فارغ التحصیل کارشناس�ی مهندس�ی
اس�تخراج مع�دن از دانش�گاه صنعت�ی امیرکبیر و دانش�جوی
کارشناس�ی ارشد مکانیک سنگ در همین دانشگاه است .ایشان
در سال  1389به سمت سرپرستی معدن سنگ آهن شمس آباد
منصوب شد و در مدت حضور خود فعالیت هایی از جمله کاهش
خرج وی�ژه معدن از  1کیلوگرم بر مترمکع�ب به  0/5کیلوگرم بر
متر مکعب را داشته است( .تابستان )90
معرفی معدن:
معدن سنگ آهن شمس آباد در اس�تان مرکزی و 45کیلومتری
جنوب شرقی ش�هر اراک واقع شده اس�ت .این معدن وابسته به
شرکت تامین سنگ منگنر فوالد ایران است.
زمین شناسی منطقه:
آنومال�ی ای�ن مع�دن از جابجای�ی (متاس�وماتیزم) هم�راه با
دگرگونی کانسگ سیدریت است.
کانسار ش�مس آباد درون آهک های توده ای غنی از اکسیدهای
آهن قرار دارد .از نظر س�اختمانی ناحیه کانس�ار در محل چین
خوردگ�ی یک ناودیس به س�مت ش�مال غرب دارد .در قس�مت
کمرپایی�ن آن حاوی شیس�ت ه�ای آرژلیتی آهک�ی مربوط به
کرتاسه فوقانی می باشد.
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معرفی

مینرالوگرافی معدن:
به طور خالص مینرالوگرافی معدن ش�مس آباد ،لیمونیت ثانویه می باش�د.
س�ایر کانی های مع�دن اکثرا گوتی�ت ،هماتیت ،و پیروتیت می باش�د .کانی
اصلی معدن ش�مس اباد پیروتیت( )MnO2می باشد که عیاری حدود 3/5
درص�د دارد که ارزش اقتصادی معدن را باال برده اس�ت چرا که منگنز یکی از
عناصر الزم در صنعت فوالدسازی و متالورژی می باشد .میانگین درصد Fe
در شمس آباد  43درصد است و گانگ های آن شامل گالن ،ماالکیت ،آزوریت،
پیری�ت و کالکوپیریت با عیاری در حد  ppmاس�تز مين�رال هاي غير فلزی
معدن کوارتز ،کلسیت ،کائولن و ژیپس است.
اکتشاف:
کانسار ش�مس آباد در اولین اکتش�اف در دهه 1330توسط شرکت آلمانی
دماک تحت پی جویی قرار گرفت .برای اکتش�اف تعدادی تونل اکتشافی در
دو قس�مت کمرب�اال در ارتفاع  2377متر و کمر پایی�ن در ارتعاع  2300متر
ص�ورت پذیرفت .ط�ول تونل ها  4/6کیلومتر در کمر ب�اال و  5/5کیلومتر در
کمرپایی�ن می باش�د .معبرهای اکتش�افی طوری طرح ری�زی گردید که در
هر م�ورد مربعی با ابعاد 100در  100متر خاکبرداری انجام گردید .س�طح
مقط�ع این این خاکب�رداری  4متر مربع و پهنای آن  2متر می باش�د .جهت
انجام نمومه گیری ها و دسترس�ی به مولد  24معبر عمودی از کمرپایین به
طرف کمر باالی کانس�ار و  23معبر (دویل) از کم�ر باال به طرف پایین ترین
قسمت کانسار حفر گردید .سطح مقطع معبرهای عمومی مقطع معبر های
عم�ودی تقریبا معادل معبر افقی بوده و ارتفاع آنها بین  37الی  40متر می
باشد.
ذخیره:
در طی اکتشافات به عمل آمده ذخیره احتمالی معدن حدود  300ملیون تن
و ذخیره قطعی آن  48ملیون تن تخمین زده ش�ده است که  34ملیون تن آن
سنگ معدنی سیلیسی و  14ملیون تن آن نیز آهکی است.
طراحی معدن:
طبق طرح ارائه ش�ده توسط شرکت دماک در  16پله با ارتفاع  45متر ،شیب
 75درجه ( به دلیل مقاومت باالی س�نگ) در نظر گرفته شده است .تا امروز
8له آماده سازی شده و عملیات استخراج از آن صورت می گیرد.
مراحل تولید:
آماده س�ازی در معدن طی شش مرحله می باش�د .مرحله اول آماده سازی
توس�ط بلدوزر انجام میگیرد و بعد از آماده س�ازی عملیات چال زنی توسط
دریل واگن ضربه ای چرخش�ی صورت می گیرد .سپس بارگیری که توسط
بیل مکانیکی انجام ش�ده بار توس�ط دامپ تراک به سنگ شکن انتقال داده
می شود.
مشخصات چال:
چال های انفجاری با ش�یب  80درجه و با آرایش لوزی حفر می شوند .قطر
چال ها  90میلی متر ،بردن  2/4متر و اسپیسینگ  2/8متر است.خرج ویژه
مصرفی به طور متوسط  0/5کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.
آتشباری و مواد ناریه مصرفی:
برای اتش�باری از چاشنی های تاخیری میلی ثانیه استفاده می شود .خرج
اصلی آنفو می باش�د و از دینامیت های امولسیون به عنوان پرایمر استفاده
می ش�ود .چاش�نی ها به صورت س�ری آتش�باری می ش�وند و در مرحله
آتشباری به طور میانگین  100چال می شود.
خردایش:
خردایش توسط سه سنگ شکن فکی صورت می گیرد .دو سنگ شکن برای
بار ارس�الی به کارخانه س�یمان و دیگری برای بار ارسالی به ذوب اهن است.
خوراک ورودی به هر سنک شکن  100تن در ساعت است.
مصرف معدن:
ارس�ال بار معدن دو نوع است .س�نگ آهن منگنز دار با درصد  45 Feدرصد و
منگنز  3/5درصد به ذوب آهن اصفهان جهت فوالد س�ازی ارسال می گردد.
ابعاد این بار  8میلی متر می باش�د .بار دوم با ابعاد  40میلی متر و عیار آهن
و منگنز کمتر به کارخانه سیمان ارسال می گردد.

45

معرفی

سید میعاد سادات کودهی
دانشجوی کارشناسی رشته ی مهندسی اکتشاف معدن

camiro.org

س�ازمان پژوهش صنعت معدن کانادا  ،)CAMIRO(،یک س�ازمان غیر انتفاعی
است که توس�ط صنعت معدن برای مدیریت تحقیقات مشترک معدنی تاسیس
شده اس�ت .تالش های تحقیقاتی حمایتی چند منظوره سابق در پروژه هایی با
نام  MRD,MIROCو MITECدراین س�ازمان ب�رای بهبود خدمات و کاهش
نسخه برداری و افزایش کارایی هزینه های اداری به هم آمیخته شده است .
این س�ازمان ش�امل سه قس�مت اکتش�اف  ،اس�تخراج و متالوژی می باشد که
ه�ر یک از این بخش ها به عن�وان یک نهاد مجزا عمل می کنن�د .هیئت مدیره و
کمیته ی مدیریت هر بخش به طور داوطلبانه از میان کارکنان انتخاب می ش�ود.
در واقع  CAMIROبا مدیریت تحقیقات اش�تراکی و کاربردی به منظور بهبود
تکنولوژی و کاهش هزینه های اکتش�اف ،اس�تخراج ،ف�رآوری ذخایر معدنی و
توس�عه ای�ن پروژه ها به ایمنی ،س�ود دهی ،ایجاد رقابت و رش�د صنعت معدن
کانادا کمک می کند.
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بخش متالوژی
بخش پردازش متالوژی سازمان پژوهش صنعت معدن کانادا (MPD)(The Metallurgical
 )Processing Divisionب�رای س�ازمان دهی تحقیقات تعاونی و پروژه های توس�عه ای و
برنامه های مربوط به فراوری مواد معدنی و متالوژی استخراجی به وجود آمده است .
اهداف کلی برنامه های  CAMIRO-MRDعبارت اند از :
• کاه�ش هزینه ها ،بهبود راندمان پروژه ها و بهبود عملکرد وابس�ته به تکنولوژی اس�تخراج و
ذوب فلزات
• ارتفاء سطح کیفیت کار تحقیقاتی تا هزینه های کم برای حامیان مالی پروژه
• نگه داری قوی پایگاه تحقیقاتی کانادا
• تشویق به تحصیل مهندس�ان و دانشمندان مورد نیاز در صنعت پردازش فن استخراج و ذوب
فلزات () Metallurgy
عضویت در  CAMIRO-MPDبرای همه ی ش�رکت ها و س�ازمان های دیگر که به پیش برد
اهداف  CAMIROعالقه مند هستند و همچنین توسط هیئت مدیره مورد تایید اند ،باز است .
برای ارتباط با بخش متالوژی و کسب اطالعات الزم به این قسمت وب سایت مراجعه کنید .
قسمت های مختلف بخش متالوژی در وب سایت : CAMIRO
بخش خبری:
این بخش ش�امل خبرهایی درمورد اعضا و نشس�ت هایی ک�ه در  CAMIRO-MPDانجام
ش�ده اس�ت و یا در آینده انجام می ش�ود و همچنین خبرهای�ی در مورد جزئی�ات پروژه های
مختلف انجام شده در  CAMIRO-MPDمی باشد .
بخش تماس با ما:
 CAMIRO-MPDتوس�ط اعضای کمیته اجرایی س�ازمان دهی و کنترل می شود ،اعضای
اصلی کمیته اجرایی متش�کل از رئیس ،دبیر و خزانه دار اس�ت که مسئول بررسی وقایع هر روز
می باشند .کمیته اجرایی مدیر پژوهشی را انتخاب می کند که به شناسایی حامیان مالی ،گروه
های تحقیقاتی و پروژه های تحقیقاتی پیش�نهادی و فراخوان پیشنهاد ها و پروژه های جدید
و همچنین افزایش عضو می پردازد .
بخش اعضا :
در این بخش لیس�تی از کمپانی ها و افراد طرف قرار داد این کمپانی ها با CAMIRO-MPD
را مش�اهده می کنید که می توان با مراجعه به این بخش به وب س�ایت این کمپانی ها و پس�ت
الکترونیکی افراد طرف قرار داد دسترسی پیدا کنید.
بخش پروژه ها :
پ�روژه های تحقیقاتی که در  CAMIRO-MPDدر حال انجام ش�دن می باش�د و یا در آینده
نزدیک انجام خواهد شد در این صفحه برای مخاطبین نمایش داده شده است .
در این صفحه ش�ش پروژه ی اخیر را می توان مش�اهده و شرح خالصه ای از آنها را دانلود کرد
 .که این امر از طرف کمیته اجرایی به منظور تش�ویق اعضا برای پیشنهاد پروژه های جدید در
نظر گرفته شده است .
بخش کنفرانس ها :
در ای�ن بخ�ش عناوین پروژه های قابل دسترس�ی با  Power pointرا مش�اهده می کنید که
در ص�ورت تمایل می توانید ب�ا  Webmasterاین بخش تماس بگیرید و ای�ن کنفرانس ها رو
دریافت کنید .
بخش اکتشاف
بخش اکتش�اف  CAMIROاداره ی پروژه های تحقیقاتی اکتش�اف را در  16س�ال گذشته بر
عهده گرفته اس�ت که در این مدت  32پروژه پذیرفته که بخش�ی از آن در حال اجرا می باش�د و
بخشی دیگر به اتمام رسیده است ،که این پروژه ها برای علوم کاربردی دانشگاه ها و موسسات
پژوهش کارآفرینی به منابع توسعه گر کانادا و بورسها متصل شده اند.
س�اختار برنامه های بخش اکتشاف به وس�یله ی مدیریت تعامل و توسعه تحقیقات به همراه
کمیته صنعت و کارشناس�ان دانشگاه ها در ژئوفیزیک ،ژئو شیمی و زمین شناسی برای توسعه
مناسب و به موقع پروژه های سطح باالی علمی طرح ریزی شده است.
برای طرح سوال و درج پیشنهادات درمورد پروژه های بخش اکتشاف و یا شرکت در پروژه های
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اکتشافی این سازمان می توانید به این قسمت از وب سایت مراجعه کرده و با عوامل
مربوطه درارتباط باشید.
قسمت های مختلف بخش اکتشاف در وب سایت : CAMIRO
بخش اعضا :
در این بخش لیس�ت اعضای بخش اکتش�اف  CAMIROبه همراه وب سایت آنها
قابل مشاهده است.
بخش پروژه ها:
 : Projectبا س�ه نوع پروژه ی اکتش�افی در بخش های ژئو فیزیکی ،ژئوشیمیایی
و زمین شناس�ی روبه رو می ش�وید که برخی از آن ها در ح�ال اجرا و برخی به اتمام
رسیده اند در واقع لیست  32پروژه ی اکتشافی  CAMIROرا با توضیح مختصری
مشاهده می کنید .
: Finished projectsپ�روژه های�ی ک�ه اخی�را کامل ش�ده اند را در ای�ن بخش با
توضیحاتی مختصر که در مورد ارزش کل پروژه ،محققان و اطالعاتی دیگر در مورد
هر پروژه به صورت مجزا نوشته شده است ،مشاهده می کنید .
 : Ongoing projectsدر ای�ن بخش پروژه هایی که در لیس�ت برنامه های آینده
اند ،قرار گرفته ش�ده است ،که مانند باال اطالعاتی مختصر در مورد این پروژه ها می
توانید استخراج کنید .
بخش پیشنهادات :
این بخش شامل دو قسمت پیشنهادهای در حال گردش و پیشنهادهای زیر توسعه
است که در هر قسمت پیشنهادهای کد شده توسط  CAMIROبرای انجام پروژه
به سهولت قابل دسترسی است.
بخش نظرسنجی:
نتایج نظر س�نجی اعضا در این قس�مت به نمایش گذاشته شده است که به صورت
یک رنکینگ اولویت موضوعات تحقیق  ،مشخص شده است.

بخش استخراج
بخش اس�تخراج  CAMIROبه ایمنی ،سود ،رقابت و رشد صنعت معدن به وسیله
ی بهب�ود کارایی و اثر بخش�ی عملی�ات زیرزمینی از طریق نوآوری و به وس�یله ی
مدیریت تحقیقات مشترک کاربردی کمک می کند.
به منظورارائه ی ایده های خود و یا پیشنهاد خاصی که می تواند با شرکت کنندگان
در صنعت به اش�تراک گذاشته شود وهمچنین دریافت اطالعاتی در مورد تحقیقات
این بخش،می توانید با مراجعه به این قس�مت وب س�ایت با این سازمان در ارتباط
باشید .
قسمت های مختلف بخش استخراج در وب سایت :CAMIRO
بخش رویدادها :
در این بخش با دو نوع لیس�ت از رویداد هایی که در ماه های مختلف از سال توسط
بخش اس�تخراج رخ می دهد یا در گذشته توس�ط این بخش روی داده است مواجه
می شویم ،این لیست ها بر اساس ماه های سال دسته بندی شده اند.
بخش گزارشات:
در این بخش با گزارشاتی روبه رو می شویم که توسط افراد مختلف تهیه شده است
و بر اس�اس عنوان گزارش برحسب حروف الفبا لیست شده اند ،که شما می توانید با
نویس�نده ی گزارش از این طریق ارتباط برقرار کنید و برخی از این گزارشات نیز قابل
دانلود می باشد.
بخش اعضا :
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در این بخش با لیس�ت اعضا ی بخش استخراج سازمان روبه
رو می ش�وید که می توانید از این طریق با وب س�ایت آن ها در
ارتباط باشید.
بخش کمیته:
کمیت�ه مدیریت متش�کل از نمایندگان ش�رکت ه�ای همکار با
 CAMIROمی باش�ند که لیس�ت این افراد در این بخش ذکر
گردیده اس�ت و از طریق مراجعه به ای�ن بخش با این افراد می
توانید ارتباط داشته باشید.
اعضای کمیته مدیریت هر س�ه ماه ی�ک بار مالقات می کنند و
عملکرد کس�ب و کار بخش اس�تخراج را مورد بررسی قرار می
دهن�د ،در این جلس�ه صورت های مالی بررس�ی می ش�وند و
برای برنامه های آینده تصمیم گیری می شود.
بخش تولیدات :
در این بخش  CAMIROس�عی در معرف�ی محصوالت خود
دارد که به این منظور به صورت مصور تولیدات خود را به همراه
شناسنامه و نام کمپانی و راه دسترسی به این محصوالت را در
این بخش قرار داده و برای هر محصول می توانید بروش�ور آن
را دانلود کنید.
بخش نرم افزار :D.E.E.P
 Diesel Emission Evaluation Programن�رم افزاری
است که بخش استخراج  CAMIROبه عنوان منشی و خزانه
دار آن عمل می کند.
در م�ورد ای�ن برنامه می توان این مس�ئله را ذکر کرد که نش�ر
دیزل را در معادن زیرزمینی کنترل و اندازه گیری می کند.
بخش پروژه ها :
پ�روژه ی  CAMIRO Micro bolterپ�روژه ه�ای بخش
اس�تخراج  CAMIROم�ی باش�د که ب�ه صورت دو قس�مت
پوش�ش از جلو و پوش�ش از عقب ارائه ش�ده اس�ت .جزوه ی
جزئیات فنی این پروژه ازاین بخش وب س�ایت قابل دانلود می
باشد.
بخش لینک ها:
در این بخش لینک ه�ای مرتبط با  CAMIROدر زمینه های
مختلف نرم افزاری ،کالج های معدن ،انتشارات ها ،سازمان ها،
انجمن ها ،کمپانی ها ،ادارات ،مشاوران و مرکز استخدامی و ...
قابل دسترسی هستند .

واژه نامه
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Trace function
Transmission
Visible spectrum

49

تکیه گاه
آب بند
مقاومت خردشدگی
تغییر شکل
خاکریز
سیالب
ترزیق
ناپایداری
آزمایش برجا
لغزش زمین
نشت
نفوذپذیری
سنگ چین سد خاکی
ترواش
سرریز
سد ذخیره ای
انرژی آزاد
انرژی اتصال ذرات
بازسازی فلز از محلول
بستر معلق
تغذیه
 ته نشین کردن-تغلیظ کردن
تفکیک
تقطیر
جذب سطحی
جذب شیمیایی
خالص کردن
خوردگی
کشش سطحی
نرمه گیری
طیف نور مریی
ماهوره هایی گردنده حول محور قطبی
ماهوره های زمین آهنگ
انتقال
دقت داده ها
دقت فضایی
شکبه عصبی مصنوعی
هوش محاسباتی
تابع فعالیت
فعالیت شبکه
شبکه پیش خور
شبکه پس خور
شبکه بازگشتی
یادگیری تحت نظارت
تابع اثر





Figure 8. Cumulative distribution before and after implementation of the modified Kuz-Ram model in different rock types; Top: before modification; Bottom: after modification.
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cm. This is because of using a unique scale (two balls with 25 cm diameter) when taking the photographs from the blasted muck pile. Therefore
when digitising the images by GoldSize software, the particles less than
25 cm were not completely designated. To overcome this obstacle, more
photos were taken with different scales to cover all particles.
To determine the size distribution of top magnetite rock in Figure 8, several scales were implemented to cover all sizes. It can be concluded from
Figure 8 that the difference in estimation of fine particles by the KuzRam model and data obtained from GoldSize software is the main source
of the error of using unique scale in photos taken from blasted material
for image analysis.


Figure 7. Predicted X80 passing size after modification of n v/s actual
80% passing size.
7 CONCLUSIONS
The Kuz-Ram fragmentation prediction model is the model most widely
studied and recognised in mining industries. It has been quite successful
due to the fact that it is simple and quick to calibrate and also easy to use.
In this paper fragmentation results of image analysis and the Kuz-Ram
prediction model were presented for three different materials in Gol-eGohar iron mine of Iran.
Comparison of the cumulative size distribution of image analysis and the
Kuz-Ram model shows that this model can predict the size distribution
of blasted rock in Gol-e-Gohar mine, but it required some modification to
calibrate the model. The investigation of fragmentation in different rock
types indicates that with the same blasting pattern, various fragmentations will be obtained in a mine because of the variety of rock types and
discontinuities. The only parameter in the Kuz-ram model that considers the physical and geotechnical properties of rock is the rock factor
(Fr). To have a good estimation of the rock factor Monte Carlo simulation was used in order to determine the Fr for three different materials
in Gol-e-Gohar iron ore mine. Because of the good correlation between
the uniformity coefficients obtained from the Kuz-Ram model and the
actual Gol-e-Gohar data, it is possible to “calibrate” a uniformity factor
obtained from equation 4 using a factor to decrease the value calculated
by the Kuz-Ram model (equation 5).
The results of model verification show that the modified Kuz-Ram model
is able to predict rock fragmentation of blasted rock with an accuracy of
80 percent in Gol-e-Gohar iron ore mine.
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Kuznetsov’s equation using Fr obtained from Monte
Carlo simulation. Despite X50, 80% passing predicted have not a good correlation with the actual data as
shown in Figure 4(B). The difference can be justified
by the variety of the uniformity coefficient.



Figure 3. Frequency histogram of Rock factor.

iron mine. As shown in Figure 5, equation 4 overestimates the uniformity factor. It is indicated from
Figure 5 that the Rosin-Rammler equation tends to
represent more uniform distribution but the size distribution in Gol-e-Gohar iron mine is not uniform due
to less performance of drilling and blasting.


Figure 5. Estimated uniformity coefficient v/s actual data uniformity coefficient for Gol-e-Gohar iron
mine.
The scatter plot between predicted and actual uniformity factor, “n” in Figure 6, shows that there is a good
correlation between them (r2 80%,). Therefore it is
possible to “calibrate” a uniformity factor obtained
from equation 4 using a factor to decrease the value
calculated by the Kuz-Ram model. This factor is represented as below:



=
n′ 5.3 n − 7.8

(5(

Where n is the modified uniformity factor and n is
the normal uniformity factor obtained from equation
4. The coefficient of determination in equation 5 (r2)
is 0.89.


 Figure 4. Comparison of predicted size using Monte

Carlo simulation v/s actual data for Gol-e-Gohar iron
mine, A. predicted X50; B. Predicted X80.
5.2 Uniformity Coefficient
The uniformity of fragmentation is expected to be
fundamentally a function of pattern geometry, charging condition and rock mass characteristics. Literature indicates that the uniformity index for blasted
rock masses generally lies between values of 0.6 and
2.2 (Chung et al, 2001). The larger the n value, the
steeper the curve, ie the narrower the range of particle sizes in the given material. Values below 0.6 tend
to indicate non-uniform breakage and fragmentation
caused by the combination of blasting performance
and other secondary effects such as structurally controlled failures, over break, back break and/or poor
stemming performance (Onederra et al, 2006).
Figure 5 shows the uniformity factor obtained from
equation 4 versus the real uniformity in Gol-e-Gohar



Figure 6. Scatter plot of estimated uniformity coefficient v/s actual uniformity coefficient for Gol-e-Gohar iron mine.
6 DISCUSSION
Using the modified uniformity factor, it is possible to
have an accurate estimation of X80 in Gol-e-Gohar.
Figure 7 compares the recorded X80 with the predicted value based on the modified Kuz-Ram model.
Figure 8 represents the cumulative distribution of two
different blasting patterns before and after implementation of the modified Kuz-Ram model. The cumulative size distribution in oxide rock shows that there is
significant difference in real and predicted data in fine
materials especially for the particle size less than 30
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written as:

X 50
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R 100 − e

−0.8

Q

 x 
−0.693

 x50 

0.167

 115 


 E 
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n
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Where Fr is rock factor (suggested 7 for medium
rock; 10 for hard, highly fissured rock and 13 for very
hard rock); Q(kg) is the quantity of explosive in a
blast hole; V0(m3) is rock volume broken by a blast
hole (burden spacing bench height); E is relative
weight strength of explosive (ANFO=100; TNT=115
and Slurry= 117); R represents the percentage smaller
than x, x is rock size and n is the uniformity coefficient.
The rock factor is calculated from an equation originally developed by Lilly in 1986 for blastability index:
Fr =0.06(RMD+JF+RDI+HF)		
(3)
Where, Fr is the rock factor as mentioned above,
RMD is the rock mass description, JF is the joint factor, RDI is the rock density index and HF is the rock
hardness factor.
Cunningham (1987) further developed an equation to
estimate the uniformity coefficient “n” of the RosinRammler distribution curve from blast design parameters:
0.5
S
B  1 + B   W  L 

 1 −   (4(
n=
 2.2 − 14  
D  2  
B  H 



where B is the blasting burden (m), S the blast hole
spacing (m), D the blast hole diameter (mm), W the
standard deviation of drilling accuracy (m), L the total
charge length (m) and H the bench height (m).
Widely accepted, this equation is the starting point of
any mining operation linked to blasting. Because of
this, high correlation and good prediction capacity is
required. Available fragmentation data obtained from
digital image analysis are used to examine whether
the Kuz-Ram equation is satisfied. Figure 2(A) shows
the 50% passing predicted by Kuznetsov’s equation
against the actual size at Gol-e-Gohar. The comparison of actual X80 with the predicted value based on
the Kuz-Ram model is also presented in Figure 2(B).
However, even though the Kuz-Ram model has been
used widely for estimating blast fragmentation, it has
some drawbacks. One of them is that the rock quality
factor rating is based on subjective descriptions, such
as massive, blocky or friable. With the same blasting
pattern, various fragmentations will be obtained in a
mine because of the variety of rock type and discontinuities. As represented by Figure 2, the Kuz-Ram
model overestimates the particle size in top and bottom magnetite while for the oxide zone, the results of
the Kuz-Ram model are less than the real size.
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Figure 2. Comparison of Kuz-Ram predicted size v/s
actual (GoldSize) data for Gol-e-Gohar iron mine, A)
predicted X50; B) Predicted X80.
5 DATA ANALYSIS
To modify the Kuz-Ram prediction model based upon
Gol-e-Gohar conditions, two parameters of the KuzRam equation, namely rock factor and uniformity coefficient, were investigated.
5.1 Rock Factor
In a research done by the authors it was proved that
Monte Carlo simulation is able to estimate the rock
factor with acceptable accuracy. To estimate the rock
factor by the Monte Carlo simulation technique, the
size distributions of muck piles in several blasting
patterns with different rock types were determined
by applying the GoldSize software. “Rock factor”
was calculated by substituting the real average size
in Equation 1.
Figure 3 shows the frequency histogram of rock types
at Gol-e-Gohar. The cumulative frequency (from zero
to 1) is also calculated in Figure 3. The results obtained from Figure 3 show that the rock factor varies between 6 to 13 and the histogram represents a
lognormal distribution function in the case of Gol-eGohar iron mine. The results of Monte Carlo simulation show that rock factor in three different materials
of Gol-e-Gohar iron mine is changed as below:

5.5 ≤ F r ≤ 7

in top magnetite

7 < F r ≤ 10
10 < F r ≤ 14

in oxide
in Bottom magnetite

Figure 4(A) shows the 50% passing predicted by

2 GOL-E-GOHAR IRON MINE
Gol-e-Gohar iron ore complex is located 56 km
southwest of Sirjan in Kerman province and is
situated on the Sanandaj-Sirjan metamorphic
belt, which played an important role in the history of tectonics of the Iran plate margin. This
deposit consists of 6 separated anomalies at a
confine with 10 km approximate length and 4
km approximate width. More than 1.1 billion
tonnes of iron ore reserves have made this area
the largest iron ore deposit in Iran. Anomaly no
1 contains three zones (top magnetite, bottom
magnetite and oxide) with a proven reserve of
about 250 million tonnes and mineable reserve
of 191 million tonnes. The annual production of
this mine is 10.5 million tons (7 million tons of
ore plus 3.5 million tons of overburden, waste
and tailings). The iron grade in this mine is
55.9%. The drilling and blasting parameters of
different rock types at Gol-e-Gohar iron mine is
listed in Table 1.
3 SIZE DETERMINATION
The most popular method to quantify fragmentation is determination of size distribution using
the digital image processing technique which
is the second most reliable method after sieve
analysis. In this method, images acquired from
muck pile, haul truck, leach pile, draw point,
waste dump, stockpile, conveyor belt, etc are
delineated by using digital image processing
techniques and size distribution of fragmented
rocks is determined finally.
To estimate size distribution, images were taken
from muck piles during loading. Having digitised images, the distribution of blasted rock
was obtained by GoldSize software (Osanloo et
al, 2005). The basic steps are sampling the photos, processing the images and obtaining the size
distribution curve of the blasted material (Figure
1).
Random sampling is done from the whole set
of images assigned to a blast. Photos with bad
quality or poor lighting are rejected manually.
In some blasts, more than half of the photos are
eliminated according to these criteria. At least
twenty photos per blast are selected for the
analysis. Each photo contains a known object as
scale. In the case of Gol-e-Gohar iron mine two
balls of 25 cm diameter are used. Fragmentation
results of image analysis of different rock types
at Gol-e-Gohar are presented in Table 2. According to this study the first blast pattern produced the largest X80, with the least uniformity
coefficient, whereby the uniformity coefficient
of the last pattern (last row) is maximum as a

result of its minimum X80.
Table 1. Drilling and blasting parameters of Gol-e-Gohar
iron mine.



 




























































Figure 1. Determination of rock size distribution using GoldSize software, A) Sampling the photos; B) Input images; C)
Object contours; D) image processing result (Osanloo et al,
2005).
Table 2 –The results of rock size distribution in several
blasted patterns in the mine.










































































4 KUZ-RAM MODEL
The Kuz-Ram model is probably the most popular model to
predict fragmentation of blasted rock mass. It was developed
by Cunningham (1983) who modified Kuznetsov’s equation
for ANFO-based explosive to estimate average fragmented
size (X50) and combine it with the Rosin-Rammler equation to predict the entire size distribution. The equations are
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Prediction of rock fragmentation at Gol-E-Gohar
Iron mine based on a modified Kuz-Ram model
A. Hekmat
Department of Mining, Metallurgy and Petroleum, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
ABSTRACT
he degree of fragmentation is a generic term used to describe the size distribution of
blasted material. A number of controllable parameters as well as rock properties themselves, influence fragmentation. Even though there is no method or equation that gives
an exact prediction, during the past few years numerous investigators have developed
models and techniques to computerise simulation. An effective method to assess fragmentation presently is to acquire digital images of rock fragments and to process these
images using digital image processing techniques. In the case of post-blast fragmentation, this is the only practical method to estimate fragmentation since screening is
impractical on a large scale. The aim of this paper is to develop a model to predict rock
fragmentation after blasting at Gol-E-Gohar Iron mine of Iran. For that purpose, GoldSize software was used to determine the size of fragmentation by capturing images of
fragmented rock in muck piles. The resulting size distribution data was then compared
with the results obtained from some prediction models such as Larsson, Kuz-Ram and
Kuznetsov. This study shows that the Kuz-Ram model has the most accurate results and
is appropriate for Gol-E-Gohar iron mine’s situation but with changing the rock type, the
confidence of the model decreases. To increase the accuracy of the results, the Kuz-Ram
model was modified by determination of a confidence index. The results of model verification show that the modified Kuz-Ram model is able to predict rock fragmentation
with accuracy of 80 percent.
1 INTRODUCTION
In any mining project, drilling and blasting
are the first basic operations that form part of
an integrated system. They can influence the
result of the subsequent operations in productivity as well as in costs. The size distribution
of a blasted muck pile can be used to evaluate
the stability of a waste dump, to optimise loading cycle times and crushing cost. Therefore it
is necessary to measure rock fragmentation in
.different stages of the mining process
Several alternative procedures can be used to
measure fragmentation. Methods of determining the size distribution of fragmented rock
after blasting are grouped as direct and indirect methods. Sieving analysis of fragments
is the only direct method. Although it is the
most accurate technique compared to others,
it is not practical because implementation of
this method is expensive and time consuming
(Franklin et al,1996). For this reason, indirect
methods, which are observational, as well as
empirical and digital methods have been developed.
The most popular method to quantify fragmentation is determining the size distribution
using digital image processing techniques.
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This method is cheap, consumes less time and does not interrupt production at site. Due to these reasons it is preferred
widely by explosives engineers; moreover it is the second most
reliable method after sieve analysis (Higgins et al, 1999). Several software suites such as SPLIT, WipFrag, GoldSize, FRAGSCAN, TUCIPS, CIAS, PowerSieve, IPACS, KTH, WIEP, etc
are commercially available to quantify size distribution (Kemeny et al, 1999).
The other way to determine rock fragmentation is employing
empirical models. A variety of modeling approaches ranging
from purely empirical to rigorous numerical have been used
to predict fragmentation from blasting. The most widely used
model was developed by Claude Cunningham (1983), based
on the size distribution curve of Rosin-Rammler and the average blast fragment size given by VM Kuznetsov (1973), who
estimates the average fragment size, X50, based on explosive
energy, powder factor and rock factor. Larsson (1973) proposed
an equation to determine X50 with regards to drilling pattern,
specific charge and rock properties.
Even though digital imaging processing techniques are cheap
and accurate, empirical models are quite successful due to the
fact that they are simple, quick to calibrate and very easy to use
(Liu 2006). It is also possible to determine the drilling pattern
to achieve appropriate fragmentation by applying empirical
models. In this paper the Kuz-Ram model is modified based on
the results of image analysis in Gol-e-Gohar Iron mine of Iran.
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