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ســرمقاله

نیروی انس��انی به عنوان سرمایه ای ارزشمند در مسیر توسعه ی اقتصادی کشور تلقی می گردد.
تأمین و حفظ س�لامت کارگران که قش��ر عظیمی از جامعه را تشکیل می دهند ،عالوه بر اینکه
یک وظیفه انسانی است ،نقش کلیدی در حفظ و افزایش نیروی کار و ازدیاد سرمایه ملی دارد.
این در حالی است که همه ساله تعداد زیادی از کارگران به علت حوادث مختلف محیط کاری،
جان خود را از دست داده و یا دچار آسیب دیدگی های جدی می شوند.
در میان مش��اغل مختلف ،معدنکاری یکی از دش��وارترین مشاغل محس��وب می شود .کارکنان
معادن به دلیل سر و کار داشتن با عوامل زیان آوری نظیر گاز ها ،گرد و غبار ،مواد شیمیایی و ...
با خطرات زیادی مواجه اند .به گونه ای که صنایع معدنی در اغلب کش��ور ها ،باالترین نرخ مرگ
و میر را به خود اختصاص داده اند .در بین روش های مختلف اس��تخراج نیز ،روش های استخراج
زیرزمین��ی به دلیل قرار داش��تن فضای کاری در اعماق زمی��ن و احتمال خطراتی نظیر ریزش،
آتش س��وزی ،انفجار و مس��مویت های ناشی از گازهای مضر موجود در معدن ،جزء پرخطر ترین
فضا های کاری طبقه بندی می ش��وند .در میان معادن زیرزمینی نیز ،معادن زغال سنگ به دلیل
تصاعد گاز زغال و خطر انفجاری که همیشه با خود به همراه دارد ،در رده     ی اول از لحاظ حادثه
آفرینی قرار دارند.
تجربیات تلخ سال های گذشته در زمینه معادن زغال سنگ و تکرار این حوادث در سال جاری،
حاکی از آن است که هنوز مسئله ی ایمنی معادن زغال سنگ جدی گرفته نشده است.
دالی��ل متعددی را می توان در بروز چنین حوادث تلخی دخیل دانس��ت .ش��اید یکی از عوامل
که مس��تقیمًا در این امر دخیل است ،استفاده از روش های سنتی استخراج زغال سنگ و عدم
اس��تفاده از روش های نوین و تکنولوژی به روز در این زمینه باش��د .از س��وی دیگر ،برخی از
کارشناسان معتقدند با واگذاری برخی از این معادن به بخش خصوصی ،نظر به افت قیمت زغال
س��نگ در بازارهای جهانی ،کارفرمایان این معادن قادر به تأمین هزینه های مربوط به ایمنی و
آموزش نیروهای کارگری خود نیستند.
از آنجای��ی که بخش اعظم نیروی کار معادن ،کارگران س��اده ای هس��تند ک��ه حتی از ابتدایی
تری��ن آموزش ها برخوردار نبوده و تمام امور مربوط به معدن را به صورت تجربی فرا گرفته اند،
س��ازماندهی سیس��تم جامع آموزش��ی نیروی کارگری امری مهم و قابل توجه است .اگر چه در
ابتدای امر ممکن اس��ت این سازماندهی بس��یار پر هزینه به نظر برسد ،اما قطعًا این هزینه ها با
کاهش میزان خطرات و خس��ارات ناش��ی از حوادث معدنی و نیز بهینه س��ازی عملیات ،جبران
خواهد شد.
البته مس��ائل اقتصادی یک سوی جریان اس��ت و آنچه مهمتر به نظر می رسد تأمین سالمت و
حیات نیروی کارگری است که بخش اعظمی از ساعات عمر خود را در محیطی در اعماق زمین
ب��ه فعالیت می پردازند .بنابراین تأمین فضای کاری ایمن ش��اید جزء حداقل حقوق یک کارگر
باش��د .خواه این حوادث ناشی از سهل انگاری بخش خصوصی باشد و خواه عدم حمایت دولت،
نتیجه ی آن ،چیزی جز آسیب قشر کارگری نیست .آنچه در این بین اهمیت دارد و باید به آن
پرداخته ش��ود ،آگاه س��ازی و آموزش و به موازات آن تالش بیشتر برای حفظ سالمت و تأمین
ایمنی نیروی کار است.
امید است با تدبیر راه کار های مناسب و به کار بستن آن در آینده شاهد از دست رفتن کارگران
زحمت کش معادن زغال نباشیم.
روح اله اشتری
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تخمينذخيرهباتكنيكشبكهعصبي

مرضيه شادمان خاكستر ،دانشجوي دکتری اكتشاف معدن دانشگاه صنعتي اميركبير
حميد محمودآبادي ،فارغالتحصيل كارشناسي ارشد رشته مهندسي اكتشاف معدن ،دانشگاه صنعتي اميركبير

چكيده
امروزه اس�تفاده از شبکههاي عصبي مصنوعي کاربردهاي صنعتي زيادي پيدا کردهاند .صنعت معدن هم از اين قاعده
مس�تثني نيس�ت .تخمين ذخيره يا تخمين عيار كانسار يکي از مهمترين مسائلي اس�ت كه براي دستيابي به مقادير
صحيح آن ،از روش هاي مختلفي و از آن جمله روش ش�بكه عصبي استفاده ميشود .گسترش عمليات معدني نيازمند
آگاهي دقيق از تناژ و عيار کانس�ار براي تعيين مقدار ماده معدني و کنترل عيار اس�ت .هدف از ارائه اين مقاله ،آش�نائي
مهندس�ان اكتش�اف و زمينشناسان با كاربرد روش ش�بكه عصبي در تخمين ذخيره اس�ت .بدين منظور ،پس از شرح
كلياتي درباره شبكه عصبي ،چگونگي كاربرد آن در تخمين ذخيره تشريح شده است و در انتها در يك مطالعه موردي،
روش هاي شبكهعصبي و كريگينگ براي تخمين ذخيره بررسي شدهاند و مقايسهاي بين اين نتايج انجام گرفته است.
كليد واژه :شبكه عصبي ،تخمين ذخيره

 -1مقدمه
ش�بكههاي عصب�ي مصنوعي با اله�ام از عملكرد مغز انس�ان و
واحدهاي پردازش�گر آن به وجود آمدهاند .اي�ن مدل بر اين فرض
اس�توار اس�ت كه همانند مغز بش�ر ،يادگيري توس�ط واحدهاي
عصبي نيز امكانپذير است.
استفاده از شبكه عصبي طي سه مرحلهي آموزش  ،تعميم و اجرا
انجام ميگيرد .در مرحله آموزش ،شبكه عصبي الگوهاي موجود
در وروديهايي را كه در مجموعه آموزشي قرار دارند ياد ميگيرد.
تعميم به معناي قدرت ش�بكه عصبي در ايجاد پاس�خهاي قابل
قب�ول ب�راي وروديهاي�ي اس�ت كه عض�و مجموعه آموزش�ي
نبودهاند .در مرحله اجرا نيز ،شبكه عصبي براي انجام عملكردي
كه به آن منظور طراحي شده است به كار ميرود[.]1
ش�بكه عصبي يك س�اختار رياضي غير خطي اس�ت كه قادر به
ارائه فرآيندهاي پيچيدهاي است كه وروديها و خروجيهاي هر
سيستمي را مرتبط ميكند.
ش�بكه عصبي قادر به بررس�ي توزي�ع غيرخط�ي در نمونههاي
حاص�ل از گمانههاي حفاري اس�ت ب�ه طوري ك�ه رابطهي بين
دادهها را ميآموزد و با اس�تفاده از اين روابط تعميم مييابد .آنگاه
ميتوان�د به ط�ور خودكار بر اس�اس تجربه حاص�ل از داده هاي
آموزش�ي به تخمين بپ�ردازد .توانايي تعمي�م مدلهاي عصبي
استثنائي است.]3[.
 -2تاريخچه استفاده از شبکه عصبي در تخمين عيار
تلفي�ق علم تخمين ذخيره و تکنيک ش�بکه عصب�ي اولين بار در

س�ال  1993توس�ط زو و وو انجام ش�د .آن ها براي تخمين ذخيره يک
معدن مس از يک شبکه عصبي پرسپترون چند اليه و الگوريتم يادگيري
پس انتش�ار خطاي سريع اس�تفاده کردند .باتالش هايي که كاپاگريد و
دنب�ي در زمينه تخمين عيار کانس�ارها طي س�الهاي  1997تا 1999
داشتند ،باالخره توانستند نرم افزاري را تحت عنوان  GEMNetبه بازار
عرضه کنند که تخمين ذخيره را بر خالف نرم افزارهاي س�ابق معدني با
استفاده از شبک ه عصبي انجام مي داد.
در س�ال  1999لينبري و ياما از الگوريتم يادگيري پس انتش�ار خطاي
اس�تاندارد براي تخمين ذخي�ره عناصر کمياب اس�تفاده کردند .پس از
آن ب�ه دليل نتايج دقيقي که اي�ن روش در زمينه تخمين ذخيره به همراه
داشت ،ژاپني ها به اين موضوع عالقمند شدند و در خالل سالهاي 2000
ت�ا  2002كوكي و همکارانش از ش�بکه عصبي در بس�ياري از تحقيقات
معدني استفاده کردند .سامانتا  ،گانگاولي و اوپادهي در سالهاي 2003
تا  2005شبکههاي عصبي را در راستاي زمين آمار و براي تخمين عيار
در يک کانس�ار بوکسيت و نهش�ته طال به کار بردند .نتايج اين تحقيقات
نش�ان داد که روش ش�بکه عصبي و کريگينگ در مورد کانسار بوکسيت،
کارکردي معادل هم دارند اما در مورد نهش�ته طال ،ش�بکه عصبي بسيار
بهت�ر از زمين آمار (کريگينگ) عمل کرد .پس از ارائه نتايج اين تحقيقات
برتريهاي شبکه عصبي نسبت به کريگينگ مشخص و مورد تاييد قرار
گرفت[.]4
 -3ساختار شبكههاي عصبي مصنوعي و كاربرد آنها در تخمين ذخيره
ش�بكههاي عصبي مصنوعي از يك س�ري واحدهاي ساختماني اوليه
به نام نرون تش�كيل ش�دهاند .هر واحد داراي چندين ورودي است كه با
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هم تركيب ميش�وند و پس از انجام عمليات پردازش ،يك خروجي
را ب�ه دس�ت ميدهن�د .اين واحده�اي اولي�ه مانند ش�كل ( )1به
ه�م متصلاند به ط�وري كه خروجي ه�ر واحد به عن�وان ورودي
واحدهاي ديگر مورد استفاده قرار ميگيرد.
ش�بكههاي عصبي س�اختار اليهاي دارند .در شكل ( )1اولين اليه
در سمت چپ اليه ورودي است و اليه آخر در سمت راست نيز اليه
خروجي اس�ت .دادهها در اليه ورودي جاي ميگيرند .اليه ورودي
كار خاصي انجام نميدهد و صرفًا وروديها را در قس�مت خروجي
خ�ود كپي ميكند .به جز الي�ه ورودي تمام اليههاي ديگر ش�بكه
عصبي در كار پردازش شركت ميكنند و در نهايت خروجي بهدست
ميآيد .اليههاي بين اليه ورودي و اليه خروجي را اليههاي مياني،
داخل�ي يا پنهان مينامند .به عنوان مثال نمونه ش�بكه ش�كل ()1
دو اليه پنهان دارد .رايجترين س�اختار ش�بكه ،س�ه اليهاي است و
عمومًا قادر است اكثر مسائل پيچيده را حل كند[.]2
اليهه�اي داخل�ي ،كار نگاش�ت دوب�اره وروديه�ا و نتاي�ج ديگر
اليههاي پيش�ين را براي دس�تيابي به نمايش قاب�ل تفكيكتري
از اطالع�ات انج�ام ميدهن�د .انتخاب تع�داد اليهه�اي پنهان در
طراحي ساختار شبكه عصبي ،مستلزم يك اظهار نظر قابل توجه
مهندسي است[.]1
عملكرد ش�بكههاي عصبي به صورت پردازش اطالعات براس�اس
آموزش قبلي اس�ت .در مرحله آموزش ،مجموعه دادههاي حاالت
تحقق يافته ش�امل مقادير متغيرها و جواب مرتبط با آن كه همگي
معلوماند به ش�بكه وارد ميشود .اين امر امكان آموزش و يادگيري
شبكه را فراهم ميسازد[.]1

شكل -1ساختار شبكه عصبي مصنوعي با سه اليه[]3
ش�بکه عصب�ي تخمينگر ،ش�بکهاي اس�ت ک�ه وروديه�اي آن
مختص�ات فضاي�ي و خروج�ي آن عي�ار در مختصات داده ش�ده
هستند .در واقع اين شبکه ارتباط بين مختصات و عيار را دريافته و
سپس ميتواند بر اس�اس منطق تعميم ،عيار را در ساير نقاط فضا
تخمين بزند[.]5
هنگام�ي كه ش�بكه عصبي براي مس�ئله تخمين ذخيره كانس�ار
ب�ه كار م�يرود ،احتياج به فرض هاي كمتري درباره ش�كل و توزيع
عيار كانس�ار دارد .اي�ن خاصيت به عنوان يك�ي از مزيت هاي مهم
ش�بكه عصبي در مقايس�ه با روش هاي تخمين س�نتي اس�ت كه
چندين فرض اساس�ي مانند فرض ايس�تايي و توزي�ع نرمال را نياز
دارند .متأس�فانه چنين فرضهايي به ندرت برقرارند[ .]3يكي ديگر
از مزيتهاي شبكه عصبي بر روش هاي آماري سنتي اين است كه
چندين مرحله وقتگير را س�اده كرده و ي�ا حذف ميكند .به عنوان
مثال ،روابط تابعي پيچيده در ش�بكه عصبي حذف ميشود .روابط
تابعي در طول فرآيند آموزش شكل ميگيرند[.]6
 -4مدل رياضي سلول عصبي
نرون كوچك ترين واحد پردازش گر اطالعات و سلول اساسي شبكه
4

اس�ت .نرون هر تع�داد از وروديها را دريافت كرده و س�يگنال خروجي را
توليد ميكند و ش�امل يك تابع ورودي يا تابع جمعبندي است كه نتيجه
حاصل از آن به عنوان منبع تغذيه تابع تحريك به حساب ميآيد .وظيفه
تابع جمعبندي اين اس�ت كه تمامي وروديها را با هم تركيب كرده و يك
ع�دد توليد كند .اي�ن تابع ه�ر ورودي را در وزن متناظرش ض�رب كرده و
س�پس با يكديگر جمع ميكند .به مجم�وع حاصل مجموع وزندار گفته
ميش�ود كه يكي از مت�داول ترين توابع جمعبندي اس�ت .عدد حاصل از
تابع جمعبندي به تابع تحريك فرستاده ميشود كه تابع جمعبندي را به
خروجي تبديل ميكند (شكل .)2

شكل  -2مدل رياضي نرون مصنوعي[]3
اگ�ر  Pبه عن�وان ب�ردار ورودي و  aب�ردار خروجي درنظر گرفته ش�وند،
ميزان تأثير  Pبر روي  aبه وس�يله مقدار اسكالر ( wوزن متناظر براي هر
ورودي) تعيين ميش�ود .ورودي ديگر كه مقدار ثابت يك است در جمله
اريب  bضرب ش�ده و س�پس با  wpجمع ميش�ود .اي�ن حاصل جمع،
ورودي خال�ص  nب�راي تابع تحريك  fخواهد بود .نق�ش اريب ،افزايش
و كاهش مجموع وزندار اس�ت .رابط�ه ورودي -خروجي نرون به صورت
زير بيان ميشود:
()1
)a = f ( w p + b
دو پارامتر  wو  bقابل تنظيماند .ايده اصلي كه ش�بكههاي عصبي بر آن
اس�توار اند اين است كه برخي پارامترها ميتوانند تنظيم شوند تا شبكه
رفتار مطلوب و مورد نظر را به دس�ت دهد .تابع محرك  fبه وسيله طراح
انتخاب ميش�ود و پارامترهاي  wو  bبر اساس انتخاب  fو نوع الگوريتم
يادگيري تنظيم ميش�وند .يادگيري به اين معني است كه  wو  bطوري
تنظي�م ميش�وند ك�ه رابطه خروج�ي و ورودي ن�رون با ه�دف خاصي
مطابقت كند[.]1
اگر ورودي س�لول -jام واقع در اليه ورودي  X jناميده شود ،اين ورودي
براي اتصال به سلول -kام اليه بعد در وزن  Wk jضرب ميشود .حرف k
در انديس Wk jنشان دهنده شماره سلول در اليه بعد و حرف دوم انديس
(يعني  )jمعرف شماره سلول اليه قبلي است .اريب  bkمربوط به سلول
-kام است .اريب به عنوان يك جبران كننده عمل ميكند و به شبكه كمك
ميكند تا الگوهاي موجود را بهتر بشناسد.
ورودي خالص مطابق رابطه زير به دست ميآيد:
()2

m

nk = ∑ Wk j X j + bk
j =1

كه در آن  X m ,..., X 2 , X 1دادههاي ورودي ..., Wk 2 , Wk1 ،وزنهاي
اتص�ال وروديه�اي  2 ،1و  ...ب�ه س�لول  kهس�تند n k .تركيب خطي
وروديها و  bkباياس است .خروجي شبكه عبارت از:
) a k = f (nk
()3
 fتابع تحريك است[.]2
 -5مرحله آموزش
آموزش فرآيندي اس�ت كه منجر به دس�تيابي به وزنه�اي بهينه براي
ورودي هر س�لول ش�بكه عصبي ميش�ود .ه�دف آموزش آن اس�ت كه
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وزنهايي توليد كند كه خروجي شبكه را در نزديكترين حد ممكن
به خروجي مطلوب قرار دهد.
ب�راي آموزش ش�بکه ،دادهه�اي عي�ار در موقعي�ت گمانه هاي
حفر ش�ده مرتبًا به ش�بکه نشان داده ميش�ود تا آموزش ببيند.
ب�ا ارائه تعداد کافي از مثالهاي آموزش�ي ،ش�بکه ميتواند رابطه
بي�ن الگوه�اي ورودي (مختص�ات) و الگوه�اي خروجي (عيار
تخميني) را بيابد و س�پس اين رابطه را ب�راي درونيابي عيار بين
گمانهها تعميم دهد.
مهمترين ش�رط الزم براي مجموعه آموزش�ي اين است که تمام
دامنه مقادير وروديها را پوش�ش دهد .به عبارت ديگر مجموعه
دادههاي آموزش�ي بايد از تمام دامنه انتخاب شوند .درجه دقت
تخمينها ،بس�تگي به جامعيت و معرف بودن دادههاي آموزشي
دارد [.]2
يك�ي از نگرانيهاي�ي ك�ه در آموزش ش�بكه عصبي وج�ود دارد
اجتناب از بيش آموزش�ي مدل براي مجموعه آموزش�ي اس�ت.
بيش آموزش�ي وقتي رخ ميدهد كه برازش�ي بس�يار خوب روي
مجموعه دادههاي آموزش�ي و نه براي مجموعه دادههاي ديگر
ايجادكن�د .براي اجتناب از بيشآموزش�ي مجموعه آموزش�ي،
مجموع�ه دادههاي حاص�ل از نمونهبرداري ب�ه دو مجموعهي
آموزش�ي و اعتبارسنجي تقسيم ميش�وند .به منظور سنجش
بيش آموزش�ي ،مجموعه اعتبارس�نجي در طول آموزش به طور
دورهاي به شبكه ارائه ميشود .هنگامي كه آموزش پيش ميرود،
خطا بر روي مجموعه آموزش�ي به طور پيوسته كاهش مييابد.
ب�ر روي مجموعه اعتبارس�نجي ني�ز خطا تا ي�ك حدي كاهش
مييابد .اما سرانجام شروع به افزايش ميكند .خطاي مجموعه
اعتبارس�نجي در تنظيم وزنها مورد استفاده قرار نميگيرد بلكه
براي پيگيري پيشرفت آموزش اس�تفاده ميشود .افزايش خطا
در مجموع�ه اعتبارس�نجي در مقابل كاهش خط�ا در مجموعه
آموزشي نشاندهنده بيشبرازشي است[.]6
واضح است كه آموزش ش�بكه بايد بر طبق الگوريتمهاي از پيش
تعيين ش�ده صورت گيرد .رايجتري�ن تكنيك آم�وزش ،الگوريتم
پس انتش�ار خطا اس�ت[ .]2براي موفق ش�دن در آموزش شبكه
باي�د خروج�ي آن را به تدريج ب�ه خروجي مطل�وب نزديك كرد،
ب�ه عبارت ديگر باي�د ميزان تابع خطا (تابع خط�ا تفاوت خروجي
واقعي و خروجي مطلوب رانش�ان ميدهد) را به طور دائم كاهش
داد .ب�راي اين منظ�ور ضرائب وزني خطوط ارتباط�ي واحدها با
اس�تفاده از قاعده كل�ي دلتا (اين قاعده اختالف جواب ش�بکه و
مقدار خروجي مطلوب را محاسبه ميكند و آن را خطا مينامند)
ميزان ميش�وند .قاعده دلتا ميزان تابع خطا را محاسبه ميكند و
آن را از ي�ك اليه بهاليه پيش�ين آن انتش�ار ميدهد .عبارت "پس
انتشار" به اين علت است[.]7
 -6نقاط قوت و ضعف شبكههاي عصبي
 -1-6نقاط قوت شبكههاي عصبي
الف -شبكههاي عصبي سيستم هايي پويا و غير خطي در اختيار
ميگذارند كه قابلي�ت يادگيري دارند .همچني�ن تخمينگرهايي
بدون مدل هستند كه ميتوانند به طور غير خطي تخمين بزنند.
ب -ش�بكههاي عصبي ميتوانند س�ريع تر و مطمئنتر تخمين
بزنن�د و فرضي�ات آن براي مدلس�ازي نظير انتخاب س�اختمان
شبکه و پارامترهاي يادگيري بسيارکم است.
ج -اين روش قابل اعتماد است و براي هر نوع توزيع عيار ميتوان
آن را ب�ه كار برد ،زيرا هيچگونه فرضي در مورد توزيع عيار در نظر
نميگي�رد و از هيچ وزن ،ش�عاع تأثي�ر و برازش مدل ب�ه تغييرنما
اس�تفاده نميكند و ني�ز هيچ گونه فرضياتي در م�ورد رابطه بين

عيار و فاصله ندارد[.]2
د -ش�بكههاي عصبي ق�ادر به تحليل تع�داد زي�ادي از دادهها براي
مشخص كردن روابط و شناسايي الگوها هستند و مي توانند به راحتي
تخمين بزنند[.]3
ه -ش�بكههاي عصبي رهيافتي بس�يار عمومي براي حل مس�ائلي از
قبيل تخمين ،طبقهبندي و خوش�هبندي هس�تند .اين ويژگي س�بب
شهرت و مقبوليت آن است.
و -در مقايس�ه با رهيافت هاي آمار كالس�يك و درخت تصميمگيري،
ش�بكههاي عصب�ي قدرتمندت�ر ان�د و در بس�ياري از صناي�ع كاربرد
دارند[.]2
 -2-6نقاط ضعف شبكههاي عصبي
الف -عدم ارائه توضيح در مورد پاس�خها ،مهمترين انتقادي است كه
به ش�بكههاي عصبي وارد اس�ت .ش�بكههاي عصبي ابزاري مناسب
براي مسائلي هس�تند كه در آنها جوابها مهم تر از درك روابط علت
و معلولي است .با اينكه شبكههاي عصبي قادر به ارائه قوانين صريح
نيس�تند ،اما آناليز حساسيت ميتواند توضيح دهد كه كدام وروديها
مه م تر از بقيهاند.
ب -معمولًا ش�بكههاي عصبي براي هر مجموعه دادههاي آموزشي،
ب�ه جواب همگرا ميش�ود .متأس�فانه هيچ تضميني وج�ود ندارد كه
جواب ارائه شده ،بهترين مدل ممكن دادهها باشد براي رفع اين مشكل
بايد بوس�يله دادهه�اي موجود ،مناس�ب ب�ودن مدل فراهم ش�ده را
سنجيد و سپس آن را بر روي دادههاي جديد به كار برد[.]2
 -7مطالعه موردي
ه�دف از اين مطالعه تخمي�ن ذخيره آنومالي ش�ماره  2معدن گلگهر
اس�ت .براي اين منظور از دو روش كريگينگ معمولي و ش�بكه عصبي
مصنوعي اس�تفاده ش�ده اس�ت .تخمين ب�ه روش ش�بكه عصبي با
اس�تفاده از ش�بكهاي با يك الي�ه ورودي ،يك اليه پنه�ان و يك اليه
خروج�ي انجام گرف�ت .در نهايت نتايج روش هاي كريگينگ و ش�بكه
عصبي با هم مقايسه شد.
 -1-7ايجاد شبكه عصبي مناسب براي تخمين عيار
در اين بخش مناس�ب ترين ساختار ش�بكه عصبي براي تخمين عيار
بررس�ي ش�ده اس�ت .از آنجا كه طبق قان�ون كولموگروف يك ش�بكه
عصب�ي پرس�پترون چند اليه با يك الي�ه پنهان قادر اس�ت تقريبًا هر
تابع�ي را تقريب بزند بنابراين در اين مطالعه نيز از اين ش�بكه عصبي
استفاده شد.
بناب�ر مقاالتي ك�ه در اين زمين�ه وج�ود دارد و همچنين ب�ا توجه به
اطالع�ات موجود ،بردار ورودي ش�بكه عصبي مختص�ات هر نقطه و
بردار خروجي ،عيار مربوط به آن درنظر گرفته ش�د .به علت سه بعدي
بودن مسأله و همچنين وجود سه مؤلفه بردار ورودي تعداد نرون هاي
اليه ورودي بايد برابر سه انتخاب شود .تعداد نرون -هاي اليه خروجي
بس�تگي به جوابي دارد كه كاربر ميخواهد دريافت كند و از آنجا كه در
اين مطالعه هدف تخمين عيار آهن اس�ت بنابراين اليه خروجي فقط
يك نرون دارد .متأس�فانه قانون صريحي براي به دس�ت آوردن دقيق
تعداد نرون هاي اليه پنهان وجود ندارد و معمولًا با روش س�عي و خطا
به بررسي و تعيين اين پارامتر ميپردازند .با اجراي شبكههاي عصبي
مختلف براي تعداد نرون هاي مختلف در اليه پنهان و تحت ش�رايط
يكس�ان ،به بررس�ي مناس�ب ترين تعداد نرون در اليه پنهان پرداخته
ش�د .در اين بررسي ،متوس�ط ميانگين مجذور خطا ( )MSEو ضريب
همبس�تگي بين دادههاي تخميني توسط ش�بكه عصبي و دادههاي
واقعي براي دسته دادههاي آموزشي ،اعتبارسنجي و آزمون به دست
آمد و با توجه به آن تعداد  15نرون در اليه پنهان به عنوان مناسب ترين
حالت انتخاب ش�د .شكل( )3شمايي از س�اختار نهايي شبكه عصبي
انتخاب شده را نشان ميدهد.
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شكل -3نمايشي از ساختار شبكه طراحي شده[]8
 -2-7الگوريتم يادگيري شبكه عصبي
همان طور كه گفته ش�د عمليات تعيين مقادير بهينه وزن ها و اريبهاي
شبكه عصبي را يادگيري شبكه ميگويند .مالك اين كه شبكه يك الگو را
ياد گرفته باشد اين است كه جواب شبكه به ازاي ورودي خالص ،با جواب
واقعي آن داده يكسان باشد .در عمل معمولًا چنين نيست و اختالفي بين
جواب ش�بكه و جواب واقعي وجود دارد .معمول�ًا ميانگين مربعات خطا
را به عنوان ش�اخص عملكرد ش�بكه انتخاب ميكنن�د .در واقع ()MSE
پارامتر مناسب تري جهت نشان دادن اختالف دو مجموعه است .وظيفه
اصلي الگوريتم هاي يادگيري پايين آوردن اين شاخص است.
در اي�ن پروژه ،بر اس�اس كارهايي كه س�امانتا و گانگاولي انج�ام دادند،
الگوريت�م يادگي�ري لونب�رگ -ماركوارت  ،ب�ه منظور پايي�ن آوردن اين
شاخص اجرايي و به دست آوردن وزنهاي ارتباطي استفاده شد.
 -3-7ارزيابي شبكه عصبي آموزش ديده
كاركرد شبكه عصبي بر روي دادههايي كه تا به حال به شبكه نشان داده
نش�ده است بسيار مهم است .مجموعه دادههايي كه تا به حال به شبكه
نشان داده نشدهاند ،مجموعه دادههاي آزمون است .مجموعه دادههاي
آزمون شامل مختصات و عيار اندازهگيري آهن در آن مختصات است .در
مرحله بعد ،اعداد مختصات به عنوان ورودي به شبكه اعمال ميشوند و
نتايج به دست آمده از اجراي شبكه عصبي بر روي اين مختصات با عيار
مربوط به هر نمونه مقايس�ه ميش�ود .در واقع با نشان دادن اين دادهها
و مقايس�ه جواب-هاي آنها با جواب هايي كه توس�ط شبكه عصبي به
دست آمدهاند ميتوان قدرت تعميم و يادگيري شبكه را ارزيابي كرد.
عملكرد يك ش�بكه آموزش يافته را ميتوان تا حدودي به وسيله خطاي
مجموعه دادههاي آموزش�ي ،اعتبارس�نجي و آزمون ان�دازه گرفت .اما
در اغلب اوقات بهتر اس�ت كه پاس�خ ش�بكه بيش�تر بررس�ي شود .يك
روش براي اين كار ،انجام تحليل رگرس�يون بين پاس�خ شبكه و خروجي
هدف متناظر اس�ت .شكل ( )4نمايش رگرس�يون بين دادههاي واقعي و
دادهه�اي تخميني و ج�دول ( )1نتايج حاصل از ش�بكه براي مجموعه
دادههاي آزمايشي را نشان ميدهد.
كاركرد ش�بكه عصبي در اين بخش ارزيابي ش�د و به نظر ميرس�د كه با
توجه به نتايج به دس�ت آمده ،ش�بكه عصبي طراحي شده توانايي حل
مسئله مورد بررسي را دارد.
جدول -1نتايج شبكه عصبي براي مجموعه دادههاي
MSE test

MSE validation

MSE train

ﺩﺭﺻﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ

43/59

68/46

42/19

72/4

 -4-7شبيهسازي شبكه عصبي براي تخمين عيار و تعيين تناژ كانسار
شبيهس�ازي عملياتي اس�ت كه طي آن ش�بكه عصبي آم�وزش ديده در
مورد ساير نقاط عمل كرده و خواسته مورد نظر را اجرا ميكند .در اينجا
شبكه عصبي براي مراكز بلوكها به كار رفت ،به اين ترتيب كه با استفاده
از عمليات شبيهس�ازي ،ش�بكه عصبي عيار مركز هر بلوك را با توجه به
مراحلي كه آموزش ديده است تخمين زد.
6

نتايج شبيهس�ازي ،متوس�ط عيارهاي تخمين�ي را  53/29درصد
نشان داد .در نهايت مقدار تناژ اين كانسار با توجه به وزن مخصوص
نسبي متوسط  4/31و عيار حد  20درصد برابر  55625000تن و
مقدار فلز موجود با توجه به عيار متوس�ط ،برابر  29642490تن
به دست آمد.
 -5-7مقايسه نتايج روش هاي كريگينگ و شبكه عصبي
ب�ه دليل اس�تفاده گس�ترده از روش زمينآمار در تخمي�ن ذخيره و
دقت نس�بتًا خوب اين روش معمولًا روش شبكه عصبي با اين روش
سنجيده ميشود .جدول ( )2عملكرد اين دو روش را براي مجموعه
دادههاي آزمايشي نشان ميدهد.
هم�ان طور ك�ه از ج�دول ( )2نتيجه ميش�ود ميانگي�ن دادههاي
تخمين�ي در روش كريگين�گ كمت�ر از ميانگين دادهه�اي واقعي و
برعكس در روش ش�بكه عصبي بيش�تر از ميانگين دادههاي واقعي
اس�ت .اما ميانگي�ن دادههاي تخمين�ي در روش كريگينگ نس�بت
به روش ش�بكه عصبي ب�ه ميانگين واقعي نزديكتر اس�ت ،بنابراين
نتيجه ميشود كريگينگ نااريبتر از شبكه عصبي تخمين ميزند.
از پارامترهاي ديگري كه براي كنت�رل صحت نتايج ميتوان از آنها
استفاده كرد ش�يب خط رگرسيون ،ضريب همبس�تگي و آماره 2R
هس�تند .نتايج نش�ان داده ش�ده در جدول  2عملكرد بهتر ش�بكه
عصبي را نش�ان ميدهد .يك�ي از مهمتري�ن پارامترهايي كه براي
كنترل صحت تخمين ميتوان از آن استفاده كرد  MSEاست .اعداد
 MSEبه وضوح نزديكتر بودن اعداد تخميني به روش شبكه عصبي
و دادههاي واقعي را نشان ميدهند.
يكي ديگر از روش هاي مقايس�ه بين چنين مجموعههايي استفاده
از نمودار همبستگي بين دادههاي به دست آمده و دادههاي حقيقي
است .نمودار همبستگي براي هر دو روش كريگينگ و شبكه عصبي
در شكل ( )5نشان داده ش�دهاند .به طوري كه ديده ميشود در اين
شكل اعداد تخميني با استفاده از شبكه عصبي همبستگي بهتري
را نشان ميدهد.
نتيجهگيري
با توجه به اين كه روش كريگينگ وابسته به دادههايي است كه بايد
نرمال شده باشند ،همچنين برازش مدل به تغييرنما در شرايطي كه
دادهها كم باشد و يا وابستگي فضايي بين آنها ضعيف باشد مشكل
و تقريبًا غير ممكن است بنابراين بديهي است كه مقدار خطاي وارد
ش�ده در عمليات تخمين بس�يار زياد اس�ت .فرضياتي كه در مورد
ايستايي در روش كريگينگ لحاظ ميشود از ديگر عواملي است كه
ايجاد خطا را در پي دارد.
ش�بکههاي عصبي مصنوعي ب�ه عنوان ي�ک روش جايگزين براي
زمين آم�ار در اهداف تخمين عي�ار به کار گرفته ش�دهاند .اين روش
بس�يار قابل اعتماد اس�ت و براي هر نوع توزيع عي�ار به کار ميرود،
زيرا هيچگونه فرض�ي در مورد توزيع عيار درنظر نميگيرد و از هيچ
وزن ،ش�عاع تاثير فرضي يا برازش مدل به تغييرنما استفاده نميکند
و ني�ز هيچ گونه فرضيات�ي در مورد رابطه بين عي�ار و فاصله ندارد.
نتايج تحقيقات بر روي تخمين ذخيره به روش شبکههاي عصبي،
توانايي و سرعت فوق العاده اين روش را نشان داده است.
با توجه به مطالب گفته ش�ده کمکم تکنيک ش�بکههاي عصبي به
عنوان يک جايگزين مطمئن براي کريگينگ درآمده است و همچنان
تحقيقات بر روي ش�بکههاي عصبي تخمي�ن گر به منظور معرفي
بهترين الگوريتمها و شبکههاي موجود براي تخمين عيار و ذخيره
کانسارها ادامه دارد.
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چکيده
در فعاليت هاي معدني ،س�هم زيادي از هزينه هاي جاري معدن کاري مربوط به
هزينه انرژي مصرفي است .با توجه به اينکه در ايران ،حامل های انرژي سال ها
بصورت يارانه اي عرضه ش�ده و در آينده نزدیک سياس�ت گذاري هاي دولت در
جهت آزادس�ازي کامل قيمت حامل هاي انرژي اس�ت ،ب�ه همین جهت مطالعه
تأثير حذف يارانه انرژي در صنايع معدني ضروري به نظر مي رسد .در اين تحقيق
اثر آزاد س�ازي قيمت انرژي بر محدوده نهايي معدن مس سونگون مورد بررسي
قرار گرفته اس�ت .براي طراحي بلند مدت معدن مس سونگون دو سناريو مد نظر
قرار گرفته است .سناريو اول در نظر گرفتن قيمت فعلي انرژي (قيمت يارانه اي)
و س�ناريوي دوم در نظر گرفتن آزاد (قيمت ب�دون يارانه) براي حامل هاي انرژي
اس�ت .پارامترهاي طراحي براساس سه سال عمر معدنکاري معدن شامل هزينه
هاي معدنکاري و فرآوري تعيين شده است .مدل بلوکي اقتصادي ،تعيين کاواک
نهايي بر اس�اس دو سناريوي ذکر شده در نرم افزار NPVScheduler +MFO
انجام ش�د .نتايج بدست آمده نشان مي دهد که با فرض ثابت ماندن دیگر عوامل
فن�ی و اقتصادی ،افزايش قيمت انرژي ،ان�دازه کاواک نهايي را حدود  75درصد،
ارزش خالص فعلي مع�دن را حدود  68درصد و عمر معدن را با فرض ثابت ماندن
برنامه توليد به  10سال کاهش مي دهد.
کلم�ات کليدي :هزينه ه�اي انرژي ،محدوده نهايي معدن ،معدن مس س�ونگون،
NPVScheduler +MFO
 .1مقدمه
اولين گام در طراحي استخراج به روش روباز ،طراحي محدوده نهايي معدن است.
محدوده نهايي محدوده اي اس�ت كه اگر همين امروز همه بلوك هاي كانسنگ و
باطله درون آن اس�تخراج ش�وند بيشترين س�ود را در بر خواهد داشت و در زمان
پيش بيني محدوده ديگري وجود ندارد كه س�ود بيش�تري دهد .از اين محدوده
ب�راي تعيين محل انباش�ت باطل�ه ،كارخانه فرآوري ،مس�يرهاي دسترس�ي و
همچني�ن ب�راي برنامه ري�زي تولي�د و تعيين ذخي�ره قابل اس�تخراج و ميزان
باطله برداري اس�تفاده مي ش�ود .تعيي�ن کاواک نهايي يک بخش اساس�ي در
طراحي معادن روباز مي باش�د .حتي در معادن متوسط عمليات روباز به سرمايه
گذاري هاي چند ميليون دالري نياز دارد و به همين دليل هزينههاي عملياتي در
طول عمر معدن داراي اهميت هس�تند .هزينه هاي بالقوه و درآمدها در پيشروي
و توسعه واقعي معدن بايد به طور مناسب در نظر گرفته شوند .لذا تعيين مناسب
محدوده نهايي بهينه تأثير مس�تقيم بر زمان بندي توليد و نهايتًا بر برنامه ريزي
توليد بلند مدت دارد .عمده مزاياي تعيين محدوده نهايي به داليل زير است[: ]1
• امکان استخراج اقتصادي ماده معدني
• امکان ترسيم محدوده نهايي کاواک و جانمايي هندسي معدن
• جانمايي و طراحي مناس�ب تاسيسات و دامپ و طراحي سايت که به طور موثر
هزينه هاي نامطلوب را کاهش مي دهند.
• تعيين عمر معدن
به منظور تعيين کاواک نهايي ،کانس�ار بلوک بندي و به هر بلوک ماده ي معدني
و باطل�ه ،يک ارزش اقتصادي نس�بت داده مي ش�ود .ارزش اقتصادي ناش�ي از
تفاض�ل درآمد حاصل از فروش و هزينه اس�تخراج ،ف�رآوري تا فروش محصول
موجود در بلوک مي باشد.
ب�ا توجه مصرف زي�اد حامل هاي ان�رژي در صنعت معدن�کاري (عموما برق در
کارخان�ه فرآوري و گازوئي�ل در معدن) هزينه هاي انرژي تاثي�ر قابل توجهي در
قيمت تمام شده محصول استخراج شده دارند.
در س�ال  2002پژوهش�ی توس�ط دفتر انرژی ایاالت متحده آمریکا انجام شده
اس�ت که نش�ان می دهد معدنکاری سطحی ممکن اس�ت تا عمق  500متری از
سطح زمین نیز پیش�روی کند .انرژی مورد اس�تفاده برای حمل سنگ از چنین
عمق�ی از عوام�ل محدود کننده اس�ت .پن�ج واحد اصل�ی حفاری ،آتش�باری،
بارگی�ری و حمل و فرآیندهای جانبی در معدن�کاری انرژی مصرف می کنند .در
کل روش حمل با کامیون  54درصد انرژی کل معدنکاری را به خود اختصاص می
ده�د .در فرآوری ،خردایش و تغلیظ ح�دود  45درصد ازکل انرژی را مصرف می
کنند .در س�ال  1992معدنکاری م�س در کل  10/74تریلیون کیلوکالری انرژی

مص�رف کرده اس�ت .از نظ�ر تئوری ب�رای معدنکاری
مس  5/08میلی�ون کیلوکالری بر تن و برای خردایش
 10/74میلیون کیلوکالری بر ت�ن و ذوب  7/8میلیون
کیلوکالری بر تن و نزدیک  10/09میلیون کیلوکالری
بر تن مس کاتدی فرآوری شده انرژی الزم است[.]2
همین س�ازمان در سال  2007تحقیق دیگری در مورد
میزان انرژی مصرفی در بخشهای مختلف معدنکاری
انجام داده است  .در شکل ( )1مصرف انرژی برحسب
ن�وع تجهیزات در صنع�ت معدنکاری آمریکا را نش�ان
می دهد .بزرگترین ماش�ین آالت مصرف کننده انرژی،
آس�یاها با  40درص�د و حم�ل کننده ها ب�ا  17درصد
مصرف ان�رژی از کل ان�رژی مصرفی معدن هس�تند.
به همین دلیل بیش�ترین فرصت صرف�ه جویی انرژی
( )%70نی�ز در گرو افزایش به�ره وری انرژی در این دو
فرآیند انرژی بر خردایش و حمل مواد است [.]3
همچنی�ن ای�ن مطالع�ه نش�ان م�ی ده�د در صنعت
معدن�کاری آمری�کا میت�وان  168/19تریلی�ون
کیلوکالری انرژی صرفه جویی کرد .همانطور که نتایج
این تحقیق در ش�کل ( )2آمده است ،می توان 65/08
تریلیون کیلوکالری با انج�ام بهترین اجرا و 103/14
تریلی�ون کیلوکال�ری از مح�ل تحقیق و توس�عه (که
تکنولوژی صنعت معدنکاری را بهبود می بخش�ند) در
مصرف انرژی صرفه جویی کرد.
همین گ�زارش اعالم م�ی کند بیش�ترین صرفه جویی
انرژی می تواند در بخ�ش معدنکاری فلزات با 23/85
تریلیون کیلوکالری و بعد از آن در صنعت زغالسنگ (با
 59/76تریلیون کیلوکالری) اتفاق بیافتد.
بر اساس يک بررسي دیگر که بر روي  9معدن در کانادا
در سال  2000انجام شده است ،امکان صرفه جويي در
هزينه انرژي تا  36درصد در قسمت معدن و  47درصد
در قسمت فرآوري وجود دارد [.]4
مطالعاتی نیز در صنایع معدنی مس شیلی انجام شده
که نشان می دهد سهم حامل هاي انرژي در معدنکاري
م�س در دهه اخي�ر از س�ال  1995ال�ی  2005تغيير
نموده اس�ت .به ویژه س�هم ان�رژی الکتریکی افزایش
چش�مگیری داشته اس�ت .تا اینکه حدود  58درصد از
کل انرژی مصرفی در سال  2005را به خود اختصاص
داده اس�ت .این روند در س�ال  2006معکوس ش�ده و
در س�ال  2007ب�ه  53درصد کاهش پیدا کرده اس�ت.
 47درص�د باقی مانده ش�امل س�وخت های فس�یلی
می ش�ود .س�وخت مصرف ش�ده به طور مستقیم در
صنعت معدنکاری مس در س�ال  2008شامل سوخت
دیزلی( ،)% 79/6سوخت نفتی ( )%16/7و گاز طبیعی
( )%1/7بوده اس�ت .بقیه سوخت ها (زغال ،کروژن ،گاز
مایع و بنزین) سهم باقی مانده را به خود اختصاص می
دهند .کاهش منابع ،سهم مصرف مستقیم گاز طبیعی
را از  13/3درصد در سال  2004به  1/7درصد در سال
 2008تنزل و مصرف سوخت دیزلی را از  69/1درصد
به  79/6درصد افزایش داد .بیش�تر گاز طبیعی توسط
تصفیه کننده های مس استفاده می شوند [.]5
در کشور ما ایران تاثير هزينه هاي انرژي تا کنون بنا به
پايين بودن قيمت انرژي ،در اندازه واقعي در هزينه هاي
معدنکاري ديده نش�ده اس�ت .ولي با توج�ه به اجراي
9
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شکل  :1مصرف انرژی بر حسب نوع تجهیزات در صنعت معدنکاری آمریکا []3

شکل  :2امکان بالقوه صرفه جویی مصرف انرژی در معدنکاری آمریکا[]3
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جدول  :1پارامترهاي فني طراحي در معدن مس سونگون []7

ﺷﻴﺐ ﺳﻴﻨﻪ ﻛﺎﺭ ﭘﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻲ

۶۸ﺩﺭﺟﻪ

ﻋﺮﺽ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ
ﺷﻴﺐ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺪﻝ )ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻠﻮﻙ ﺩﺭ ﻫﺮ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﻌﺪ(
ﻣﺪﻝ ﺑﻠﻮﻛﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻠﻮﻙ
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻫﺮ ﺑﻠﻮﻙ
ﺷﻴﺐ ﻛﺎﻭﺍﻙ ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻲ ﻣﺲ

 ۳۰ﻣﺘﺮ
 ۸ﺗﺎ  ۱۰ﺩﺭﺻﺪ

ﻧﺮﺥ ﺗﻮﻟﻴﺪ

NX=۱۷۶ NY=۱۶۴ NZ=۱۰۴
۴۳۶۹۴۸
 ۲۵×۲۵×۱۲/۵ﻣﺘﺮ
 ۳۰ﺗﺎ  ۴۰ﺩﺭﺟﻪ
 ۸۱ﺩﺭﺻﺪ
 ۷ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺑﺮﺍﻱ ۵ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﻭ ۱۴
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﻌﺪ

جدول :2هزينه هاي معدنکاري و پارامترهاي اقتصادي در معدن مس سونگون []7

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭﻱ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻛﺎﻧﺴﻨﮓ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ ،ﺫﻭﺏ ،ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺩﺍﺭﻱ ،ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌﺪﻥ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺩﺍﺭﻱ ،ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺮﺥ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺲ

 ۱/۵۰ﺩﻻﺭ ﺑﺮ ﺗﻦ ﺳﻨﮓ
 ۱/۶۸ﺩﻻﺭ ﺑﺮ ﺗﻦ ﺳﻨﮓ )ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ(
 ۴/۳۶ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺗﻦ ﻣﺎﺩﻩﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ
 ۸۰۰ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺗﻦ ﻣﺲ
 ۵۱۰۰۰۰۰ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 ۵۱۰۰۰۰۰ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 ۱۰ﺩﺭﺻﺪ
 ۳۶۰۰ﺩﻻﺭ ﺑﺮ ﺗﻦ

قانون هدفمند کردن يارانه ها و آزاد سازي تدريجي قيمت ها ،هزينه انرژي مصرفي سهم
به سزايي در هزينه هاي معدنکاري خواهد داشت .به همين جهت در اين مقاله به بررسي
تاثي�ر آزاد س�ازي قيمت انرژي مصرف�ي در معدنکاري و به تبع آن در ان�دازه ،ارزش و عمر
معدن مس س�ونگون پرداخته شده اس�ت .الزم به ذکر است اين پژوهش در سال  1387و
قبل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها انجام ش�ده اس�ت و در حال حاضر باتوجه به
اينکه گام اول قانون مذکور اجرا ش�ده و قیمت مس هم افزایش جهش�ی داش�ته است مي
تواند اين پژوهش مورد بازبيني و مقايسه قرار گيرد.
 .2آشنايي با معدن مس سونگون
معدن مس س�ونگون در اس�تان آذربايجان ش�رقي ،در بخش ورزقان ،در  105كيلومتري

شکل  .3محدوده نهايي معدن مس سونگون با نرخ يارانه اي انرژي
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شمال شرقي تبريز و  28كيلومتري شمال شهرستان ورزقان در يك ناحيه كوهستاني
واقع ش�ده اس�ت .نزديکترين راه دسترس�ي به منطقه ،جاده تبري�ز -ورزقان -اهر مي
باش�د .اين در يك منطقه كوهس�تاني با متوسط ارتفاع  2000متر باالي سطح دريا
واقع شده و در شمال باختري ايران بر روي كمربند ماگمايي البرز -آذربايجان قرار دارد
[.]6
 .3طرح استخراج معدن
پارامترهاي طراحي در معدن مس سونگون پس از انجام مطالعات شرکت هاي مشاور

و توان س�رمايه گذاري و اجرايي موجود مطابق جدول
( )1مي باشد.
.4محدوده نهايي معدن مس س�ونگون با احتس�اب نرخ
يارانه اي انرژي
ب�ر اس�اس آخري�ن اطالعات جمع آوري ش�ده توس�ط
مجتم�ع مرب�وط ب�ه س�ال  ،1387هزين�ه واحدهاي
مختل�ف و س�اير پارامترهاي اقتص�ادي مجتمع مس

جدول :4ميزان برق مصرفي ساليانه و هزينه آن براي معدن و سربار آن بر اساس قيمت فعلي و قيمت آزاد
ﻧﺮﺥ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍﻱ

ﻧﺮﺥ ﺁﺯﺍﺩ

)ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺖ(

ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ

ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ

ﺑﺮﻕ ﻣﺼﺮﻓﻲ

ﺷﺮﺡ

 ۰/۱۱ﺩﻻﺭ ﺑﺮ

 ۰/۰۲ﺩﻻﺭ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ
)ﺩﻻﺭ (

ﺳﺎﻋﺖ

ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﭘﻤﭗ ﺁﺏ ﺧﺎﻡ

۷۵۰۸۱۰۴

۱۵۰۱۶۲

۸۲۵۸۹۱

۶۷۵۷۲۹

ﻣﺼﺮﻑ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ

۴۴۲۳۰۷۵

۸۸۴۶۲

۴۸۶۵۳۸

۶۹۸۰۷۷

ﻣﺼﺮﻑ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﻙ ﻭﺭﺯﻗﺎﻥ

۳۸۴۰۰۰

۷۶۸۰

۴۲۲۴۰

۳۴۵۶۰

ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ۲۰ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺳﻨﮓ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ

۱۲۳۱۵۱۷۹

۲۴۶۳۰۳

۱۳۵۴۶۶۹

۱۱۰۸۳۶۶

ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﻕ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻳﻚ ﺗﻦ ﺳﻨﮓ

۰/۶۱۶

۰/۰۱۲

۰/۰۶۸

۰/۰۵۵

جدول :5برق مصرفي ساليانه کارخانه و هزينه هاي آن بر اساس قيمت فعلي و آزاد
ﻧﺮﺥ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍﻱ

ﻧﺮﺥ ﺁﺯﺍﺩ ۰/۱۱

ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ

۱۸۳۵۵۹۷۶۶

۳۶۷۱۱۹۵

۲۰۱۹۱۵۷۴

۱۶۵۲۰۳۷۹

۵۴۵۲۶۱۷۴

۱۰۹۰۵۲۳

۵۹۹۷۸۷۹

۴۹۰۷۳۵۶

ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ

۱۲۷۴۷۲۱

۲۵۴۹۴

۱۴۰۲۱۹

۱۱۴۷۲۵

ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ۷ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ

۲۳۹۳۶۰۶۶۱

۴۷۸۷۲۱۳

۲۶۳۲۹۶۷۲

۲۱۵۴۲۴۵۹

ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻳﻚ ﺗﻦ ﺧﻮﺭﺍﻙ

۳۴/۲

۰/۶۸۳

۳/۷۶

۳/۱۷

ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮﻥ

۲۵۱۶۷۵۸۴۰

۵۰۳۳۵۱۶

۲۷۶۵۰۸۲۶

۲۲۶۵۰۸۲۶

ﺑﺮﻕ ﻣﺼﺮﻓﻲ

ﺷﺮﺡ

)ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺖ(

ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺁﻫﻚ
ﭘﻤﭗ ﺍﺳﺘﻴﺸﻦ ،ﺗﻴﻜﻨﺮﺑﺎﻃﻠﻪ ،ﺁﺏ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ،ﺳﻴﻜﻠﻮﻥ ﻭ ﺳﻴﭙﻴﺞ

 ۰/۰۲ﺩﻻﺭ ﺑﺮ

ﺩﻻﺭ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ
)ﺩﻻﺭ (

جدول  :6گازوئيل مصرفي معدن و هزينه آن
ﺷﺮﺡ

ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻔﺖﻭ ﮔﺎﺯ

ﻧﺮﺥ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍﻱ

)ﻟﻴﺘﺮ(

ﻧﺮﺥ ﺁﺯﺍﺩ

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ

ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻫﻦ ﺁﺟﻴﻦ

۸۶۵۰۰۰۰

)۰/۱۶ﺩﻻﺭﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(
۱۳۸۴۰۰

)۰/۵ﺩﻻﺭ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ(

)ﺩﻻﺭ (

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺒﻴﻦ

۹۶۵۰۰۰۰

۱۵۴۴۰۰

۴۸۲۵۰۰۰

۴۶۷۰۶۰۰

ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﺮﺑﺎﺭ

۱۶۸۸۵۰۰

۲۷۰۱۶

۸۴۴۲۵۰

۸۱۷۲۳۴

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺼﺮﻑ

۱۹۹۸۸۵۰۰

۳۱۹۸۱۶

۹۹۹۴۲۵۰

۹۶۷۴۴۳۴

ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻳﻚ ﺗﻦ ﺳﻨﮓ

۱

۰/۰۱۶

۰/۵

۰/۴۸۴

۴۳۲۵۰۰۰

۴۱۸۶۶۰۰

سونگون بر حسب تن کانسنگ يا مس با نرخ يارانه اي انرژي به شرح جدول  2است.
ب�ر اس�اس پارامترهاي طراحي و اقتص�ادي ،محدوده نهايي معدن مس س�ونگون با نرخ فعلي انرژي ( )1387با اس�تفاده از نرم افزار
 NPVScheduler+MFOتعيين شد.
در شکل  3محدوده نهايي معدن مس سونگون با لحاظ قيمت يارانه اي براي انرژي نشان داده شده است.
 .5محدوده نهايي معدن مس سونگون در صورت آزاد سازي قيمت حاملهاي انرژي
براي تعيين محدوده نهايي معدن مس س�ونگون با قيمت هاي آزاد انرژي ،ابتدا بايس�تي ميزان مصرف انرژي در قسمت هاي مختلف
مجتمع مش�خص ش�ود .منبع اصلی انرژی برای معدنکاری مس گازوئیل و انرژی الکتریکی می باش�د[ .]3اطالعات جمع-آوري شده
در مجتمع مس س�ونگون نیز نش�ان مي دهند که بيش�ترين مصرف انرژي مربوط به برق و گازوئيل است .در جداول  4الي  ]8[ 7ميزان
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جدول :7گازوئيل مصرفي براي توليد کنسانتره و هزينه آن
ﺷﺮﺡ

ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻔﺖﻭ ﮔﺎﺯ

ﻧﺮﺥ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍﻱ

)ﻟﻴﺘﺮ(

ﻧﺮﺥ ﺁﺯﺍﺩ

ﻣﺎ ﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ

) ۰/۱۶ﺩﻻﺭ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(

) ۰/۵ﺩﻻﺭ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(

)ﺩﻻﺭ (

ﻣﻮﺗﻮﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ

۱۳۷۰۰۰

۲۱۹۲

۶۸۵۰۰۰

۶۸۲۸۰۸

ﻣﻮﺗﻮﺭﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﺗﻐﻠﻴﻆ

۲۱۶۰۰۰

۳۴۵۶

۱۰۸۰۰۰

۱۰۴۵۴۴

ﻣﻮﺗﻮﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﻮﻙ ﭘﺎﻳﻞ

۱۱۷۰۰۰

۱۸۷۲

۵۸۵۰۰

۵۶۶۲۸

ﻣﻮﺗﻮﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻜﻠﻮﻥ

۸۹۰۰۰

۱۴۲۴

۴۴۵۰۰

۴۳۰۷۶

ﻣﻮﺗﻮﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺪ ﺍﻫﺮ

۹۱۰۰۰

۱۴۵۶

۴۵۵۰۰

۴۴۰۴۴

ﻣﻮﺗﻮﺭﺧﺎﻧﻪ ﭘﻤﭗ ﺍﺳﺘﻴﺸﻦ

۱۳۱۰۰۰

۲۰۹۶

۶۵۵۰۰

۶۳۴۰۴

ﺟﻤﻊ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ

۷۸۱۰۰۰

۱۲۴۹۶

۳۹۰۵۰۰

۳۷۸۰۰۴

ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻳﻚ ﺗﻦ ﺧﻮﺭﺍﻙ

۰/۰۳۹

۰/۰۰۰۶

۰/۰۱۹۵

۰/۰۱۸۹

شکل  :4محدوده نهايي معدن مس سونگون در صورت حذف يارانه انرژي
جدول :9مشخصات محدوه نهايي با قيمت فعلي و قيمت آزاد انرژي
ﺫﺧﻴﺮﻩ
ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭﻱ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ
ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ
 NPVﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﻣﺤﺪﻭﻩ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﻴﺎﺭ ﺣﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻧﻬﺎﻳﻲ)ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
)ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ(
)ﺩﺭﺻﺪ(
)ﺩﻻﺭ(
)ﺩﻻﺭ(
)ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ(
)ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ(
ﺗﻦ(
۱/۷۵

۵/۱

۸۰۵

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﺎﺭﻱ

۴۱۲

۷۹۹

%۰/۲۴

۲/۲۳

۸/۳

۶۶۹

ﺁﺯﺍﺩ

۱۰۷

۳۳۷

%۰/۳۸

مص�رف برق و گازوئي�ل [ ]8در اين مجتمع و همچنين قيم�ت يارانه اي و آزاد
آنها منعکس ش�ده اند .قيم�ت آزاد مندرج در جداول ميانگي�ن قيمت انرژي در
بازارهاي جهاني اس�ت .مطابق گزارش امور مهندسي ،گاز و بنزين هم به مقدار
کمي در اين مجتمع مورد استفاده قرار مي گيرند ولي با توجه به مصرف پائين
آنه�ا و اينکه قيم�ت آنها نزديک به قيم�ت جهاني هس�تند[ ،]8اختالف بين
قيمت يارانه اي و آزاد تاثير چنداني در هزينه هاي جاري نداشته و بنابراين در
محاسبات وارد نشده-اند0
با توجه به مطالب مندرج درجداول فوق ،مجموع کل هزينه هاي ساالنه انرژي
در مجتمع مس سونگون با قيمت يارانه اي  5/612ميليون دالر برابر با %6/8
کل هزينه عملياتي ساليانه مجتمع و به قيمت آزاد  39/390ميليون دالر برابر
با  %47/7کل هزينه س�اليانه مجتمع است ،که افزايش حدود  7برابري هزينه
سوخت را نش�ان مي دهد .اختالف هزينه جاري به ازاء يک تن کانسنگ و يک
تن س�نگ (براي برداش�ت  7ميليون تن کانس�نگ و  20ميليون تن باطله) در

صورت آزاد شدن قيمت انرژي به شرح زير است.
اختلاف بي�ن هزينه هاي ج�اري ان�رژي ب�ه ازاي يک تن
کانس�نگ فرآوري شده با احتس�اب قيمت آزاد براي انرژي
 3/2دالر
اختالف بين هزينه هاي جاري انرژي به ازاي يک تن س�نگ
با احتساب قيمت آزاد براي انرژي		
 0/54دالر
با افزودن ميزان اختالف محاسبه شده بابت احتساب قيمت
آزاد ب�راي انرژي ب�ه هزينه هاي ج�اري مع�دن و کارخانه،
پارامترهاي طراحي مطابق جدول ( )8تغيير خواهند کرد.
محدوده نهايي معدن مس س�ونگون در صورت حذف يارانه
ان�رژي مطابق ب�ا ش�کل ( )2خواهد ب�ود .با مقايس�ه اين
محدوده با حد نهايي معدن حاصل از قيمت يارانه اي انرژي
13
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مقایسه اقتصادی بین استفاده از آنفو و پودر
آذرواموالن 50-50دربلوکهایمادهمعدنی
روح اله اشتری  ،علی مرتضوی  ،آرش افشاریان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن
دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناس ارشد استخراج معدن ،معدن سنگ آهن چادرملو

چکیده
کانسار آهن چادرملو در منطقه آهن خیز بافق-ساغند قرار دارد؛ این کانسار
در استان یزد و در فاصله  180کیلومتری شرق ،شمال شرق شهر یزد و 50
کیلومتری ش�مال معدن چغارت واقع شده است .برای انفجار در این معدن
از ماده منفجره آنفو اس�تفاده می ش�ود .با توجه به احداث کارخانه تولید
اموالیت در محل معدن امکان اس�تفاده از اموالن با قدرت باالتر فراهم آمده
است .در این پژوهش مقایس�ه اقتصادی بین استفاده از آنفو و پودر آذر و
اموالن  50-50در بلوک های ماده معدنی انجام ش�د .با توجه به مقایسه
انجام ش�ده اس�تفاده از اموالن  50-50در الگوی حفاری جدید نسبت به
هزینه استفاده از آنفو و پودر آذر یک درصد بیشتر بدست آمد.
کلمات کلیدی :اموالن  ،50-50آنفو ،مقایسه اقتصادی.
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مقدمه
کانسار آهن چادرملو در منطقه آهن خیز بافق-ساغند قرار
دارد؛ این کانسار در استان یزد و در فاصله  180کیلومتری
شرق ش�مال شرق ش�هر یزد و  50کیلومتری شمال معدن
چغارت واقع ش�ده اس�ت .در این معدن برای حفر چال های
انفج�اری از دو نوع دریل با قطر س�رمته های  165و 251
میلیمت�ر اس�تفاده می ش�ود .ب�ا توجه ب�ه این مس�اله از
دریل های با قطر س�ر مته  165میلیمتر صرفًا جهت حفر
چ�ال در بلوک ه�ای باطله و از دریل-های با قطر س�ر مته
 251میلیمت�ر برای حفر چال در بلوک ه�ای آهن و باطله
اس�تفاده می ش�ود .در این مع�دن برای انفج�ار چال های
حفاری ش�ده از ماده منفجره آنفو اس�تفاده می ش�ود .در
برخ�ی از بلوک ه�ای ماده معدن�ی که مقاومت بیش�تری
نس�بت به سایر بلوک ها دارند ،از پودر آذر به عنوان خرج ته
چال اس�تفاده می شود .در اين بلوك ها در چال های رديف
جل�و (ردیف اول)  75كيلوگرم و در رديف هاي دوم و س�وم
 50كيلوگ�رم پ�ودر آذر در کف هر چال ریخته می ش�ود .با
توجه به احداث کارخانه اموالیت در س�ال  1388در محل
معدن چادرملو پیش�نهاد اس�تفاده از م�اده منفجره ای با
ترکیب  50درص�د اموالن و  50درصد آنفو مطرح ش�د .در
این پژوهش س�عی بر آن است که مقایس�ه اقتصادی بین
اس�تفاده از آنفو و پودر آذر و اموالن  50-50صورت گیرد.
الزم به ذکر اس�ت برای انجام مقایسه از بلوک های فرضی
ب�ا تعداد  60چال اس�تفاده ش�ده اس�ت .همچنین تمامی
ارزش های ریالی مورد استفاده در جداول مربوط به آذرماه
 89می باشد.
محاس�بات هزین�ه انفجار با اس�تفاده از آنف�و و پودر آذر
برای بلوک ماده معدنی
در معدن س�نگ آهن چادرملو برای انفجار بلوک های ماده
معدن�ی از چال های به قطر  251میلیمت�ر در آرایش 6×7
اس�تفاده می شود .هندس�ه انفجار مربوط به این بلوک در
جدول( )1ارائه شده است.
مق�دار آنفو مورد نیاز ب�ا توجه به طول گل گ�ذاری ،عمق و
قطر چال بدس�ت آمده اس�ت .ب�ا توجه به اینک�ه در برخی
از بلوک ه�ای م�اده معدنی که مقاومت بیش�تری نس�بت
به س�ایر بلوک ها دارند ،از پودر آذر ب�ه عنوان خرج ته چال
اس�تفاده می شود .در اين بلوك در چال های رديف اول 75
كيلوگرم و در رديف هاي دوم و س�وم  50كيلوگرم پودر آذر
در کف هر چ�ال ریخته می ش�ود .هزینه خرج گ�ذاری این
بلوک ها در جدول ( )2محاسبه شده است.
همانگون�ه كه مش�اهده مي گ�ردد هزينه تمام ش�ده مواد
منفج�ره  144,870,682ري�ال برآورد ش�ده ك�ه به طور
متوسط  852ريال به ازاي هر تن توليد مي باشد.
با توجه به اينكه حفاري در بلوك هاي ماده معدنی به ازاي
هر مت�ر  130000ريال هزينه در ب�ر دارد ،مطابق جدول 3
كل هزينه حفاري در اين بلوك محاسبه مي گردد.

ج�دول  -1پارامترهاي هندس�ی انفج�ار در بلوک های ماده
معدنی برای انفجار با آنفو
ﻛﻤﻴﺖ

ﻭﺍﺣﺪ

ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ

ﺭﺩﻳﻒ
۱

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﭘﻠﻪ )(H

۱۵

M

۲

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭼﺎﻝ

۶۰

No.

۳

ﻗﻄﺮ ﭼﺎﻝ )(d

۲۵۱

Mm

۴

ﺑﺮﺩﻥ )(B

۶

M

۵

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﻱ )(S

۷

M

۶

ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺣﻔﺎﺭﻱ)(J

۲/ ۵

M

۷

ﻋﻤﻖ ﭼﺎﻝ )(H

۱۷/۵

M

۸

ﻃﻮﻝ ﮔﻞ ﮔﺬﺍﺭﻱ )(T

۶

M

جدول  -2هزين�ه خرج گذاري آنفو و پودر آذر ب�راي بلوك ماده معدنی با
قطر چال  251ميليمتر
ﺭﺩﻳﻒ

ﻋﻨﻮﺍﻥ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭﺍﺣﺪ

ﻣﻘﺪﺍﺭ/ﺗﻌﺪﺍﺩ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ

۱

ﺁﻧﻔﻮ

۲۷۳۲

۲۷۳۹۶

۷۴,۸۴۵,۸۷۲

۲

ﭘﻮﺩﺭ ﺁﺫﺭ

۱۸۰۲۵

۳۵۰۰

۶۳,۰۸۷,۵۰۰

۳۷۰۸۰

۶۰

۲,۲۲۴,۸۰۰

۷۵۷۱۰

۶۰

۴,۵۴۲,۶۰۰

۳
۴
۵
۶
۷

ﺍﻣﻮﻻﻳﺖ
ﻛﺎﺭﺗﺮﻳﺞ
ﻧﺎﻧﻞ
ﺗﺎﺧﻴﺮ

ﺳﻄﺤﻲ
ﻧﺎﻧﻞ

ﻓﺘﻴﻠﻪ

ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ
ﭼﺎﺷﻨﻲ

ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ

۳۰۶۸۶

۱۵۳,۴۳۰

۵

۲۵۷۵

۵

۱۲,۸۷۵

۳۶۰۵

۱

۳,۶۰۵

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ

۱۴۴,۸۷۰,۶۸۲

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ

۸۵۲

جدول  -3هزينه حفاري براي بلوك ماده معدنی
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ﻧﻮﻉ ﺳﻨﮓ

ﻗﻄﺮ ﺩﺭﻳﻞ

ﻫﺰﻳﻨﻪ )ﻫﺮ ﻣﺘﺮ(

ﻫﺰﻳﻨﻪ )ﻫﺮ ﭼﺎﻝ(

ﺁﻫﻦ

۲۵۱

۱۳۰۰۰۰

۲۲۷۵۰۰۰

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻠﻮﻙ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺗﻦ

۱۳۶۵۰۰۰۰۰

۸۰۲

)ﺭﻳﺎﻝ(

)ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮ ﺗﻦ(
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جدول  -4هزينه آبكشي و كيسه گذاري براي بلوك ماده معدنی با قطر چال  251میلیمتر
ﺭﺩﻳﻒ
۱

ﻋﻨﻮﺍﻥ

ﻫﺰﻳﻨﻪ )ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ(

ﻫﺰﻳﻨﻪ )ﻫﺮ ﭼﺎﻝ(

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ )ﺭﻳﺎﻝ(

۲۲،۰۰۰

۵،۷۷۵

۳۴۶،۵۰۰

۱۰۰،۰۰۰

۶،۰۰۰،۰۰۰

ﻛﻴﺴﻪ

ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
ﺁﺑﻜﺸﻲ

۲

۶،۳۴۶،۵۰۰

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻠﻮﻙ

جدول  -5هزينه پرسنلي براي بلوك هاي خرج گذاری شده با آنفو
ﺗﻌﺪﺍﺩ

ﻫﺰﻳﻨﻪ )ﻫﺮ ﻧﻔﺮ(

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ )ﺭﻳﺎﻝ(

ﻋﻨﻮﺍﻥ

ﺭﺩﻳﻒ
۱

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ

۱

۴۲۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۲

ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ

۱

۳۶۰,۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰

۳

ﺁﺗﺸﺒﺎﺭ

۲

۳۲۰,۰۰۰

۶۴۰,۰۰۰

۴

ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ

۳

۱۸۰,۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰
۱,۹۶۰,۰۰۰

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ

ج�دول  -6هزينه كل انفجار با آنفو و پ�ودر آذر براي بلوك ماده معدنی با
قطر چال  251میلیمتر
ﻋﻨﻮﺍﻥ

ﺭﺩﻳﻒ

ﻫﺰﻳﻨﻪ )ﺭﻳﺎﻝ(

۱

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ

۱۴۴,۸۷۰,۶۸۲

۲

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻔﺎﺭﻱ

۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰

۴

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﺑﻜﺸﻲ ﻭ ﻛﻴﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ

۶,۳۴۶,۵۰۰

۵

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ

۱,۹۶۰,۰۰۰

۶

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﺒﻲ

۲,۸۹۶,۷۷۲

ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻠﻮﻙ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻳﻚ ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ

۲۹۲,۵۷۳,۹۵۴
۱,۷۲۰

هزينه آبكشي با توجه به قرارداد منعقد شده بین
چادرمل�و و پیمانکار مربوطه براي تمامي چال ها
يكس�ان اس�ت ولي با توجه به اينكه در چال هاي
به قطر  251ميليمتر از پالس�تيكی به قطر 380
میلیمتر استفاده مي ش�ود و هر متر از پالستيك
 15گرم وزن دارد ،هزينه آبكش�ي و كيسه گذاري
اين بلوك مطابق جدول ( )4محاسبه مي شود.
هزينه ه�اي پرس�نلي در تمام�ي بلوك هایي که
با آنفو خرج گذاری می ش�وند ،برابر مي باش�د لذا
با توجه به اي�ن موضوع هزينه هاي پرس�نلي با
توجه به اطالعات اخذ ش�ده از واح�د امور اداری
مجتمع و رابطه  1-4در جدول  5ارائه شده است.
با توجه به ج�داول فوق و مقادير به دس�ت آمده
از آنها با در نظر گرفتن ی�ک درصد هزينه جنبي،
جدول ( )6نشان دهنده هزينه كل بلوك مي باشد.
همچنين نم�ودار ش�کل( )1نيز براي مقايس�ه
هزينه هاي انجام شده ارائه شده است.
محاس�بات هزینه انفجار با استفاده اموالن -50
 50برای بلوک ماده معدنی
همانگونه که در قس�مت های پیش�ین ذکر ش�د
بلوک های ماده معدنی در این معدن با دریل هایی
با قطر س�رمته  251میلیمتر حفاری می شوند.
س�ایر پارامتر های هندس�ه انفجار در جدول ()1
ارائه شده است.
مقدار اموالن مورد نیاز با توجه به طول گل گذاری
و عمق چال و قطر آن از جدول ( )1بدس�ت آمده و
در جدول ( )7جهت محاس�به هزینه خرج گذاری
قرار داده شده است.
همانگونه كه مش�اهده مي گردد هزينه تمام شده
مواد منفجره  240,108,309ريال برآورد ش�ده
كه به طور متوس�ط  1,412ريال ب�ه ازاي هر تن
توليد مي باشد.
هزين�ه حف�اري دربلوک ه�ای مرب�وط ب�ه ماده
معدن�ی ب�ا چال هايی ب�ه قط�ر  251ميليمتر با
توجه جدول ( )3محاسبه شده است.
هزينه هاي پرس�نلي در تمامي بلوك هایی که با
اموالن تولید چادرملو منفجر می شوند برابر مي
باشد و در جدول ( )8محاسبه شده است.
با توجه به ج�داول فوق و مقادير به دس�ت آمده
از آنها با در نظر گرفتن ی�ک درصد هزينه جنبي،
جدول ( )9نشان دهنده هزينه كل بلوك مي باشد.
همچني�ن نمودار ش�کل ( )2نيز براي مقايس�ه
هزينه هاي انجام شده ارائه شده است.
از آنج�ا که آرایش چال ها در هر دو مورد یکس�ان
بودند ،ل�ذا با توجه ب�ه آرایش چال پیش�نهادی
در س�ال  1390ب�رای آزم�ون عمل�ی الگ�وی
پیش�نهادی مورد نظر قرار گرفت .بر اس�اس این
الگو هندسه انفجار بلوک ماده معدنی به صورت
جدول ( )10می باشد.
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160,000,000 144,870,682
136,500,000
140,000,000
120,000,000
100,000,000
Rls

80,000,000
60,000,000
40,000,000
2,896,772

1,960,000

20,000,000

6,346,500

0
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻔﺎﺭﻱ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﺑﻜﺸﻲ ﻭ ﻛﻴﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﺒﻲ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ

شکل  :1نمودار مقايسه هزينه حفاري و انفجار با آنفو و پودر آذر برای بلوک ماده معدنی با قطر چال  251میلیمتر
جدول  -7هزينه خرج گذاري براي بلوك ماده معدنی با اموالن  50-50تولید چادرملو
ﺭﺩﻳﻒ
۱

ﻋﻨﻮﺍﻥ )ﻭﺍﺣﺪ(

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭﺍﺣﺪ )ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮ ﻭﺍﺣﺪ(

ﻣﻘﺪﺍﺭ/ﺗﻌﺪﺍﺩ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ )ﺭﻳﺎﻝ(

۵,۵۰۳

۴۰,۹۴۹

۲۲۵,۳۵۹,۴۷۹

۸۳,۶۳۶

۱۲۰

۱۰,۰۳۶,۳۲۰

۶۰

۴,۵۴۲,۶۰۰
۱۵۳,۴۳۰

ﺍﻣﻮﻻﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﭼﺎﺩﺭﻣﻠﻮ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ(
*

۲

ﺑﻮﺳﺘﺮ ﺩﻭ ﭘﻮﻧﺪﻱ )ﻋﺪﺩ(

۳

ﻧﺎﻧﻞ )ﻋﺪﺩ(

۷۵,۷۱۰

۴

ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺎﻧﻞ )ﻋﺪﺩ(

۳۰,۶۸۶

۵

۵

ﻓﺘﻴﻠﻪ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ )ﻣﺘﺮ(

۲,۵۷۵

۵

۱۲,۸۷۵

۶

ﭼﺎﺷﻨﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )ﻋﺪﺩ(

۳,۶۰۵

۱

۳,۶۰۵
۲۴۰,۱۰۸,۳۰۹

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ

۱,۴۱۲

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮ ﺗﻦ(

(*-خاطر نشان می شود در بلوک هایی که چال های آن به قطر  251میلیمتر حفاری می گردند ،از دو بوستر دو پوندی به عنوان پرایمر استفاده می شود).

جدول  -8هزينه پرسنلي مربوط به انفجار بلوك هاي خرج گذاری شده با اموالن تولید چادرملو
ﺗﻌﺪﺍﺩ

ﻫﺰﻳﻨﻪ )ﻫﺮ ﻧﻔﺮ(

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ )ﺭﻳﺎﻝ(

ﻋﻨﻮﺍﻥ

ﺭﺩﻳﻒ
۱

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ

۱

۴۲۰۰۰۰

۴۲۰۰۰۰

۲

ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ

۲

۳۶۰۰۰۰

۷۲۰۰۰۰

۳

ﺁﺗﺸﺒﺎﺭ

۲

۳۲۰۰۰۰

۶۴۰۰۰۰

۴

ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ

۳

۱۸۰۰۰۰

۵۴۰۰۰۰

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ
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جدول  -9هزينه كل انفجار با اموالن  50-50تولید چادرملو براي بلوك ماده معدنی
ﺭﺩﻳﻒ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ )ﺭﻳﺎﻝ(

ﻋﻨﻮﺍﻥ

۱

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ

۲۴۰,۱۰۸,۳۰۹

۲

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻔﺎﺭﻱ

۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰

۳

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﺧﺮﺝ ﮔﺬﺍﺭﻱ

۲,۳۲۰,۰۰۰

۴

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﺒﻲ

۳,۷۸۹,۲۸۳
۳۸۲,۷۱۷,۵۹۲

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ

۲,۲۵۰

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻳﻚ ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮ ﺗﻦ(

300,000,000
240,108,309

250,000,000
200,000,000
Rls

136,500,000

150,000,000
100,000,000
50,000,000

3,789,283
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﺒﻲ

2,320,000
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﺧﺮﺝ ﮔﺬﺍﺭﻱ

0
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻔﺎﺭﻱ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ

شکل  :2نمودار مقايسه هزينه حفاري و انفجار بلوك هاي ماده معدنی با امواليت چادرملو
جدول  -10پارامتر های هندسه انفجار در بلوک ماده معدنی با قطر چال  251میلیمتر با الگوی حفاری جدید
ﻛﻤﻴﺖ

ﻭﺍﺣﺪ

ﺭﺩﻳﻒ

ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ

۱

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﭘﻠﻪ )(H

۱۵

m

۲

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭼﺎﻝ

۶۰

No.

۳

ﻗﻄﺮ ﭼﺎﻝ )(d

۲۵۱

mm

۴

ﺑﻮﺭﺩﻥ )(B

۶/۷

m

۵

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﻱ )(S

۷/۸

m

۶

ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺣﻔﺎﺭﻱ )(J

۲/۵

m

۷

ﻋﻤﻖ ﭼﺎﻝ )(H

۱۷/۵

m

۸

ﻃﻮﻝ ﮔﻞ ﮔﺬﺍﺭﻱ )(T

۶/۷

m
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جدول  -11هزینه خرج گذاري براي بلوك ماده معدنی با اموالن تولید چادرملو با الگوی حفاری جدید
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭﺍﺣﺪ )ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮ ﻭﺍﺣﺪ(

ﻣﻘﺪﺍﺭ/ﺗﻌﺪﺍﺩ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ )ﺭﻳﺎﻝ(

ﻋﻨﻮﺍﻥ )ﻭﺍﺣﺪ(

ﺭﺩﻳﻒ
۱

ﺍﻣﻮﻻﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﭼﺎﺩﺭﻣﻠﻮ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ(

۵,۵۰۳

۳۸,۴۵۷

۲۱۱,۶۴۱,۹۴۶

۲

ﺑﻮﺳﺘﺮ ﺩﻭ ﭘﻮﻧﺪﻱ )ﻋﺪﺩ(

۸۳,۶۳۶

۱۲۰

۱۰,۰۳۶,۳۲۰

۳

ﻧﺎﻧﻞ)ﻋﺪﺩ(

۷۵,۷۱۰

۶۰

۴,۵۴۲,۶۰۰

۴

ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺎﻧﻞ )ﻋﺪﺩ(

۳۰,۶۸۶

۵

۱۵۳,۴۳۰

۵

ﻓﺘﻴﻠﻪ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ )ﻣﺘﺮ(

۲,۵۷۵

۵

۱۲,۸۷۵

۶

ﭼﺎﺷﻨﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )ﻋﺪﺩ(

۳,۶۰۵

۱

۳,۶۰۵
۲۲۶,۳۹۰,۷۷۶

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ

۱,۰۷۰

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮ ﺗﻦ(

(*-خاطر نشان می شود در بلوک هایی که چال های آن به قطر  251میلیمتر حفاری می گردند ،از دو بوستر دو پوندی به عنوان پرایمر استفاده می شود).

با توجه به هزينه تمام شده اموالن ،مطابق جدول ( )11هزينه خرج گذاري مربوط به اين بلوك به دست آمده است.
همانگونه كه مش�اهده مي گردد هزينه تمام ش�ده مواد منفجره  226,390,776ريال برآورد شده كه به طور متوسط  1,070ريال به ازاي هر تن
توليد مي باشد که  24درصد نسبت به الگوی حفاری قبل هزینه به ازای یک تن تولید کاهش یافته است.
حف�اري در بلوك ه�اي ماده معدنی به ازاي هر مت�ر  130000ريال هزينه در بر دارد .با توجه به اینکه با تغیی�ر الگوی حفاری هزینه حفاری نیز
تغییر کرده است ،در جدول( )12هزینه حفاری برای این بلوک بدست آمده است.
جدول  -12هزینه های حفاری در بلوک ماده معدنی با قطر چال  251میلیمتر با الگوی حفاری جدید
ﻧﻮﻉ ﺳﻨﮓ

)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻔﺎﺭﻱ
)ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ(

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻝ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻠﻮﻙ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﺯﺍﻱ ﻫﺮﺗﻦ

ﻗﻄﺮ ﺩﺭﻳﻞ
۲۵۱

۱۳۰۰۰۰

۲۲۷۵۰۰۰

۱۳۶۵۰۰۰۰۰

۶۴۵

ﺁﻫﻦ

)ﺭﻳﺎﻝ(

)ﺭﻳﺎﻝ(

)ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮ ﺗﻦ(

با توجه به اینکه با تغییر در الگوی حفاری تغییری در هزینه های پرس�نلی ایجاد نمی ش�ود ،بنابراین برای احتس�اب این هزینه در هزینه کل به
جدول ( )8ارجاع داده می شود.
با توجه به جداول فوق و مقادير به دست آمده از آنها با در نظر گرفتن یک درصد هزينه جنبي جدول( )13نشان دهنده هزينه كل بلوك مي باشد.
همچنين نمودار شکل( )3نيز براي مقايسه هزينه هاي انجام شده ترسیم شده است.
جدول  -13هزينه كل انفجار با اموالي�ت چادرملو براي بلوك ماده معدنی با
چال هایی به قطر  251میلیمتر با الگوی حفاری جدید
ﻋﻨﻮﺍﻥ

ﺭﺩﻳﻒ
۱

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ

۲۲۶,۳۹۰,۷۷۶

۲

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻔﺎﺭﻱ

۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰

۳

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﺧﺮﺝ ﮔﺬﺍﺭﻱ

۲,۳۲۰,۰۰۰

۴

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﺒﻲ

۳,۶۵۲,۱۰۸

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻳﻚ ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮ ﺗﻦ(
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ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ )ﺭﻳﺎﻝ(

۳۶۸,۸۶۲,۸۸۴
۱,۷۴۳

226,390,776

250,000,000
200,000,000

136,500,000

150,000,000
Rls
100,000,000
50,000,000

3,652,108

2,320,000

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﺒﻲ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﺧﺮﺝ ﮔﺬﺍﺭﻱ

0
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻔﺎﺭﻱ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ

شکل  :3نمودار مقايسه هزينه حفاري و انفجار بلوك هاي ماده معدنی با قطر چال  251ميليمتر با الگوی حفاری جدید
همانگون�ه که مش�اهده می ش�ود هزینه به ازای یک تن تولید انفجار بلوک م�اده معدنی به قطر  251میلیمتر براب�ر  1743ریال بوده که کاهش
هزینه  22/5درصدی نسبت به آرایش قبل را دارا می باشد.
آزمون عملی الگوی ارائه شده
با توجه به آزمودن الگوی ارائه شده در بلوک های  E3100و  E3110در سایت معدن نتایجی مطابق موارد ذکر شده در فوق به دست آمد که در آن
هزینه به میزان زیادی در حد هزینه استفاده از آنفو و پودر آذر در این نوع از بلوک ها کاهش یافت .همچنین به لحاظ فنی نیز با مشاهدات صورت
گرفته پس از انفجار ،خردایش مطلوب بوده و همانگونه که در شکل  4دیده می شود ،پس زدگی کم و دپو شدگی مناسب می باشد.

شکل  :4بلوک  3110پس از انفجار (معدن سنگ آهن چادرملو)
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22

1,743

1,720

2,000
1,500
1,000

Rls/Ton

با محاس�بات انج�ام ش�ده برای
الگ�وی حف�اری جدی�د و اختالف
ک�م در هزینه تمام ش�ده حفاری و
انفجار بین استفاده از آنفو با پودر
آذر و ام�والن  50-50ب�ا توجه به
مطلوب ب�ودن پاس�خ آزمون های
ص�ورت گرفت�ه ب�ر روی الگ�وی
حفاری جدید ،پیش�نهاد می شود
در آین�ده به جای اس�تفاده از آنفو
ب�ا پ�ودر آذر در بلوک ه�ای م�اده
معدنی ،از اموالن  50-50استفاده
گردد.
منبع
اش�تری ،روح ال�ه« ،مقایس�ه
فن�ی و اقتص�ادی اس�تفاده از
اموالی�ت تولی�دی مع�دن س�نگ
آه�ن چادرمل�و در براب�ر آبکش�ی
از چال ه�ا و اس�تفاده از آنف�و»،
پایان نامه کارشناس�ی اس�تخراج
معدن دانش�کده مهندس�ی معدن
و متال�ورژی دانش�گاه صنعت�ی
امیرکبیر.1390 ،

2,250

500
0
ﺍﻣﻮﻻﻳﺖ ) ۵۰-۵۰ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ(

ﺍﻣﻮﻻﻳﺖ ۵۰-۵۰

ﺁﻧﻔﻮ ﺑﺎ ﭘﻮﺩﺭ ﺁﺫﺭ

ش�کل  :4نمودار مقایس�ه ای بین هزینه اس�تفاده از دو نوع ماده منفجره فوق بازای یک تن
تولید
12,000
10,125

10,000

7,842

7,740

8,000
6,000

Rls/m3

بحث و نتیجه گیری
با توجه به محاس�بات انجام شده
مشاهده می گردد که هزینه انفجار
برای بلوک ماده معدنی با استفاده
از آنفو و پودر آذر برابر  1720ريال
بر تن و با اس�تفاده از اموالن -50
 50برابر  2250ريال بر تن خواهد
بود .با توجه به محاسبات صورت
گرفت�ه هزین�ه اس�تفاده از اموالن
 50-50در ح�دود  31درص�د
بیشتر از هزینه اس�تفاده از آنفو و
پودر آذر است .همچنین این هزینه
برای استفاده از اموالن  50-50با
الگ�وی حفاری اصالح ش�ده برابر
 1743ريال بر تن می باشد که این
هزینه نسبت به هزینه استفاده از
آنفو و پودر آذر یک درصد بیش�تر
می باشد .نمودار ش�کل ( )4برای
مقایس�ه بی�ن ای�ن دو ن�وع ماده
منفجره بر حس�ب هزینه به ازای
ی�ک تن تولید ،و نمودار ش�کل()5
برای مقایسه بین این دو نوع ماده
منفجره بر حس�ب هزینه به ازای
ی�ک متر مکع�ب تولید ارائه ش�ده
است.
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ش�کل  :5نمودار مقایس�ه ای بین هزینه استفاده از دو نوع ماده منفجره فوق به ازای یک متر
مکعب تولید
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پساب ها و زهاب هاي معدني ،مشكالت و راهكارها
کمیته محیط زیست انجمن علمی دانشجویی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:
زهاب ها و پس�اب های مع�ادن و کارخانه های فرآوری یک�ی از مهم تری�ن آلودهکننده های آب به
حس�اب می آیند ،لذا شناخت و ارائه راهکارهایی جهت کنترل آن ها امری ضروری به نظر می رسد.
در این مقاله گردآوری ش�ده ،عناص�ر و ترکیبات موجود در زهاب و پس�اب معادن و کارخانه های
فرآوری و هم چنین تاثیرات منفی زیس�ت محیطی آن ها بررسی ش�ده است .به این منظور زهاب
و پس�اب معادن ذغال س�نگ ،طال ،اورانیوم و عناص�ر فلزی غیرآهنی به صورت جداگانه بررس�ی
و ترکیبات مخرب محیط زیس�تی موجود در آن ها معرفی ش�ده اس�ت .هم چنین در این مقاله به
روش های نوین جذب فلزات سنگین و دیگر ترکیبات خطرناک برای هریک از این صنایع نیز اشاره
شده است که در شماره های آتی به تفصیل ،معرفی روش های یاد شده ذکرخواهد شد.

مقدمه:
آب های زیرزمینی و س�طحی به ویژه رودخانه ها ش�ریان های حیاتی
خشکی ها هس�تند که فعالیت های انسانی موجب تغییرات فیزیکی،
ش�یمیایی ،بیولوژیکی ،اکولوژیک�ی و در نتیجه آلودگی آب ها ش�ده
اس�ت .به طورکل�ی از ویژگی ه�ای مناب�ع آب موج�ود در طبیعت ،در
کش�ورهای توس�عه یافته صنعتی ،وج�ود مواد خارج�ی (به صورت
محلول یا معلق) در آب ها است که باعث آلودگی می شود .این مواد یا
توس�ط باران و منابع آب های زیرزمینی در حوضه آب ریز به آب افزوده
می ش�وند و یا موجودات زنده از جمله انس�ان آن ه�ا را تولید می کند.
از جمل�ه آن ه�ا می توان ب�ه پس�اب های صنعتی حاوی مواد س�می
اشاره کرد که پس از ورود به حوزه های آب ریز ،تاثیرات منفی بسیاری
برجای گذاش�ته و فعالیت های زیستی را با مشکالت بسیاری روبهرو
می سازد.
یکی دیگ�ر از عوامل اصل�ی آلودهکننده آب ها ،زهاب اس�یدی معادن
اس�ت که در اثر فعالیتهای معدنکاری حاصل می ش�ود .پیوس�تن
آب های اس�یدی که از معادن و کارخانه های فرآوری جاری می شوند
ب�ه آب ه�ای ج�اری پائین د س�ت منطقه ،باع�ث اسیدی ش�دن و در
نتیجه آلودگی ش�دید آن ها می ش�ود .این زهاب های اسیدی حاصل
اکسیداس�یون پیریت می باشند .کانس�ارهای فلزی مانند مس ،طال،

س�رب و روی غالبًا حاوی مقادیر باالیی س�ولفید آهن هس�تند که در
تماس با هوا و یا اکس�یژن محلول در آب اکس�ید ش�ده و س�ولفور در
واکنش با آب اسیدس�ولفوریک تولید می کند ،که باعث اس�یدی شدن
آب می ش�ود .برای مث�ال ،معدن آه�ن ریچموند در ش�مال کالیفرنیا
دارای زهاب�ی ب�ا  pHکمت�ر از  3.6می باش�د ک�ه هزار برابر از اس�ید
باطری اس�یدی تر اس�ت[ .]1,2عالوه بر تاثیرات مس�تقیمی که این
زهاب های اس�یدی دارند ،اغلب با تاثیر روی باطله ها و پس�ماندهای
معادن باعث لیچینگ برخی فلزات س�نگین از جمله آرس�نیک و ورود
آن ها به آب های سطحی و زیرزمینی شده و باعث آلودگی شدید آن ها
می شود ،چرا که آرسنیک عنصری به شدت سمی بوده و حد مجاز آن
در آب  0.1 ppmاس�ت[ .]4[،]3وجود برخی میکروارگانیسم ها هم
باعث تس�ریع تولید اسیدس�ولفوریک از کانی های سولفیدی اطراف
می ش�ود .گاهی وجود ترکیبات�ی مثل کربنات ها باعث خنثی س�ازی
خاصیت اس�یدی این آب ها می ش�ود ،از همین رو نس�بت مواد مولد
اس�ید به مواد خنثی س�از بس�یارمهم اس�ت .به این ترتی�ب می توان
احتمال تولید زهاب اس�یدی را برای یک معدن تخمین زد .برای مثال
کربنات موجود در معدن مس کنکت آالسکا به مقداری است که اجازه
تولید ترکیبات اسیدی را نمی دهد[.]1
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به طورکل�ی برای جلوگیری از ایجاد زهاب اس�یدی در وهله اول باید
از ایجاد اسیدسولفوریک جلوگیری ش�ود .بدین منظور باید از تماس
باطله ه�ای معادن با اکس�یژن ممانعت به عمل آی�د .در درجه بعد ،در
صورت ایجاد ،آن را به روشی خاص خنثی کنیم .گاهی برای این منظور
از میکروارگانیسم ها استفاده می شود[.]5
در ادام�ه ب�ه ترکیبات ش�میایی موج�ود در زهاب و پس�اب معادن و
کارخانه های فرآوری ذغال ،طال و اورانیوم پرداخته و راه کارهای نوین
جذب و حذف این ترکیبات به اختصار مطرح می شود.
ذغال سنگ و زهاب ناشی از آن:
از جمل�ه مهم تری�ن مناب�ع تولی�د زهاب اس�یدی در اکثر نق�اط دنیا،
فعالیت ه�ای مرتب�ط ب�ا مع�دن کاری و ف�رآوری ذغ�ال می باش�د.
به همین دلیل اس�ت که بیش�ترین فعالیت ها در ارتباط با شناس�ایی
مناب�ع احتمال�ی تولید زهاب اس�یدی و هم چنین روش ه�ای کنترل و
خنثی سازی این زهاب ها در ارتباط با ذغال سنگ انجام گرفته است.
در مع�ادن ذغال س�نگی که به ص�ورت روباز ی�ا زیرزمینی اس�تخراج
می ش�وند ،چ�ه در روی باطله ه�ای ذغ�ال ،چ�ه در روی دامپ های
ذغال ش�ویی و یا در روی ماده معدنی اصلی ،در اثر هوازدگی ،نزوالت
جوی و نوسانات سطح آب های زیرزمینی عناصری مثل Se،Ca،Cr،
 Cu،Zn،S،U، Asو  ...وارد چرخه آب منطقه ش�ده و روی کیفیت آن
اث�ر می گذارن�د .زهاب معادن ذغال از نظر ترکیبات ش�یمیایی بس�یار
متغیر هستند و اغلب آن ها اسیدی هستند و غنی از یون های Fe، Al،
Mnو SO4می باشند[.]6
مش�خصات عمده این زهاب ها پایین بودن  ، pHغلظت باالی فلزات،
درصد باالی سولفات ها ،ایجاد سوسپانس های مواد جامد و تشکیل
لجن بیش از حالت معمول می باشد.
مهم ترین کانی که توس�ط زهاب های اس�یدی تجزیه ش�ده و عناصر
هم�راه آن در محی�ط آزاد می ش�ود ،پیریت اس�ت .پیری�ت ()FeS2
توس�ط زهاب های اسیدی به  Fe +2 ، SO42و  H+تجزیه شده و سپس
در اثر اکسیداس�یون محیط  2+ Feبه  3+Feتغییرکرده و درنهایت به
صورت رسوب زرد رنگ راسب می شود[.]6
ترکیب�ات موج�ود در باطله ه�ای معدن�ی حاص�ل از ف�رآوری و
مع�دن کاری با هیدروژن و اکس�یژن مطابق واکنش زیر ترکیب ش�ده و
فرآیند اکسیداس�یون و تولید اس�ید اتفاق می افتد ،البته باکتری های
تاثیرگذاری نیز درون دامپ باطله ها وجود دارند که به تولید و افزایش
سرعت تشکیل زهاب اسیدی کمک می کنند[.]7
FeS2+ &Fe2(SO4)3 + 8 H2O→15 FeSO4 + 8 H2SO4
در حضور باکتری :
2S + 3O2 + 2H2O→2H2SO4
4FeS2+ 15O2 + 2H2O→ 2Fe2(SO4)3 + 2H2SO4
این زهاب اسیدی ایجاد شده که به اختصار  AMDنامیده می شود،
فل�زات س�نگینی از جمله  Hg ، Pb، Cuو عنص�ر  Asرا در خود حل
و وارد محی�ط می نمایند .از س�وی دیگر ،در اثر نف�وذ  SO4 ،SO2و
 CO2ب�ه داخل زمی�ن قابلیت تراوای�ی خاک کاه�ش می یابد .اثرات
A
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منفی دیگر این زهاب ها عبارت اند از:
کاهش کیفیت آب معدن به علت غلظت باالی سولفات ها و سولفیدها
خوردگی تاسیسات و تجهیزات به علت pHپایین
آلودگی سفره های آب زیرزمینی به علت نشت و ورود به آن ها
تهدید سالمت انسان و سایر موجودات وابسته به آب و گیاهان
خنثی سازی و کنترل زهاب
ه�دف اصلی از واکنش های خنثی س�ازی و کنترل ،این اس�ت که الیه
های اس�یدی یا قلیایی طوری هدایت ش�وند ک�ه در نتیجه آن تولید
اس�ید و حمل و نقل آن کمتر و تولید مواد قلیایی به بیش�ترین مقدار
خود برسد.
این عملیات در حالت کلی به دو روش سنتی و نوین انجام می گیرد.
تكنولوژي هاي مورد اس�تفاده در روش س�نتي خنثي س�ازي اس�يد
شامل:
اختلاط فاضالب هاي كارخانج�ات :اختالط فاضالب های اس�یدی
و قلیای�ی که به طور مجزا تولید می ش�وند و اختالط آن ها با نس�بت
صحیح موجب خنثی س�ازی می ش�ود اما این عمل در مراحل بعدی
مشکل ساز است.
پوش�اندن باطل�ه ه�ا :میتوان ب�ا ریختن مواد رس�ی یا خاکس�تر و
ترکیبات مصنوعی مختلف الی�ه ای نفوذناپذیر که باعث جلوگیری
از نفوذ آب و اکس�یژن ب�ه درون باطله ها گردد ،ایجاد نمود.خاکس�تر
را می توان از خودس�وزی ذغال به دس�ت آورد ک�ه خاصیت مهم آن از
بین بردن باکتری های تولید کننده اسید می باشد.
تفكيك و جداس�ازي باطله ها :ب�ا روش های مختلف فرآوری (ثقلی،
فلوتاس�یون ،مغناطیس�ی و طبق�ه بن�دی هیدروس�یکلون) می توان
باطله ه�ای س�ولفیدی و غیرس�ولفیدی را از ه�م جدا ک�رد و حجم
باطله های سولفیدی را به حداقل رساند.
انح�راف آب ه�ا :انحراف آب های س�طحی باعث کاه�ش حجم آب
ورودی به حفریات معدنی و درنتیجه کاهش AMDخواهد بود.
اضافه ك�ردن مواد قليايي :با افزودن مواد قلیایی مانند گچ می توان از
تولید زهاب های اسیدی جلوگیری نمود.
ه�دف از روش ه�اي نوي�ن در خنثي س�ازي اس�تفاده از فرآيندهاي
مختلف تصفيه برجا با باكتري ها مي باشد كه شامل:
افزاي�ش :pHدر ای�ن روش ب�ا اس�تفاده از مخازن آهک�ی ،چاه های
انحرافی و سنگ های آهکی خرد شده می توان pHرا افزایش داد.
ايج�اد تاالب هاي مصنوع�ي :در این تاالب ه�ای مصنوعی با کمک
گرفتن از کوده�ای بی هوازی یا هوازی به منظور خنثی س�ازی مواد
ارگانیک�ی اکس�یژن را از آب گرفته و در ش�رایط بی ه�وازی یون های
سولفاته را کاهش می دهد.
اكس�يژن دهي ب�ه آب گيرها :ب�ا تزریق اکس�یژن به آب گیره�ا ،فلزات
اکسید شده و مانع تولید اسید می گردد.
کاشت گياهان :رویش مجدد گیاهان مانع از فرسایش خاک زمین های
آلوده می ش�ود و از تغیی�ر مکان خ�اک جلوگیری می کن�د ،از طرفی
تحرک فلزات نیز به دلیل جذب و انباش�ت از طریق ریشه گیاه کاهش
می یابد]8[.
جاذب ه�ای کلویی�دی :کلرورفری�ک در محی�ط آب�ی در واکن�ش با
آه�ک تولید هیدروکس�یدفریک ( )3)Fe(OHمی کند که یکی از انواع
کلویید های جاذب فلزات س�نگین می باشد .این کلویید در  pHپایین
ت�ر از  8.5دارای بار مثبت (جاذب یون های منف�ی) و در  pHباالتر از
 8.5دارای بار منفی (جاذب یون های مثبت) می باشد.
در نتیج�ه می توان عناصر م�س ،روی ،نیکل و اورانی�م را با این روش
حذف نموده و باقی عناصر را به حد کمتر از استاندارد رساند]9[.
بایوس�الید  :مواد ارگانیکی هس�تند که از تصفیه لجن های فاضالب
به وجود می آیند و همراه با آهک برای احیای زمین های کش�اورزی و
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زدودن اسیدهای معدنی استفاده می شوند[.]8
کربن فعال :کربن فعال به گروهی از مواد اطالق میش�ود که مساحت
سطح داخلی باال ،تخلخل و قابلیت جذب گازها و مایعات شیمیائی را
دارند .کربنهای فعال بهعنوان جاذبهای حیاتی در صنایع ش�ناخته
ش�دهاند و کاربردهای گس�تردهای ب�ا توجه به قابلیت ج�ذب گازها و
مایع�ات مزاحم دارن�د و میتوان از آن ها برای تصفیه و پاک س�ازی و
حتی بازیافت موادش�یمیائی اس�تفاده نمود .کربنهای فعال بهدلیل
ویژگیه�ای منحصربهف�رد و هم چنی�ن قیم�ت پائین در مقایس�ه
ب�ا جاذبهای غیرآل�ی مانن�د زئولیت از اهمی�ت وی�ژهای برخوردار
میباشند[.]10
طال ،زهاب ها و پساب های ناشی از آن
مع�ادن و کارخانه ه�ای طلا به دلی�ل ش�رایط خ�اص ش�یمیایی و
ژئوش�یمیایی کانساری ،به عنوان یکی از آالینده ترین صنایع شناخته
می ش�وند .کانس�ارهای طلا غالب�ًا ب�ه ص�ورت آزاد ،اکس�یدی و یا
سولفیدی در طبیعت یافت می شود که در حال حاضر اقتصادی ترین
روش جهت جداسازی طال از باطله آن فرآیند سیانوراسیون می باشد،
که باعث می ش�ود پس�اب و باطله کارخانه های ف�رآوری طال حاوی
درصد باالی س�یانور باش�د .سیانور ماده ای به ش�دت سمی است که
با ایجاد اختالل در سیس�تم انتقال اکس�یژن در خون ،باعث خفگی و
ایجاد مرگ آنی در انس�ان و حیوانات می ش�ود؛ لذا کنترل و مهار این
ماده در کارخانه های طال امری حساس و ضروری است.
از س�وی دیگر ،کانس�ارهای طال ،در اکثر موارد ،حاوی مقادیر باالیی
از فلزات دیگر هم چون نقره ،بيسموت ،آنتيموان ،تاليم و درصد زیادی
کانی های س�ولفیدی آه�ن مانند پيري�ت و پيروتيت می باش�ند[.]3
علاوه بر ای�ن عناصر ،ای�ن کانس�ارها ح�اوی درصد قاب�ل توجهی
آرسنیک می باش�ند به طوری که آرس�نیک و کانی های آن می توانند
به عنوان معرف کانی س�ازی طال در نظر گرفته ش�وند .بر این اساس،
غالب کانسارهای طال دارای درصد باالیی کانی های آرسنیک همانند
آرسنوپیریت هستند[.]11
پس�اب کارخانه (پالپ ب�دون طال) پ�س از این که از چرخ�ه لیچینگ
خارج شد توسط پمپ های خاص به س�د باطله هدایت می شود .پس
از ته نش�ینی رس�وبات ،آب مجددًا به پروس�ه تولید بازگشته و مورد
اس�تفاده قرارمی گی�رد .ب�ه این ترتی�ب پس از مدتی دپ�وی بزرگی از
باطله ایجاد می ش�ود .همان طور که اشاره شد ،این توده خاک دارای
مقادیر باالیی کانی های س�ولفیدی و به خصوص پیریت می باش�د،
که در مجاورت هوا پتانس�یل بسیار باالیی برای اکسیدشدن دارند که
موجب ایجاد اسیدسولفوریک شده و باعث لیچ مجدد و کنترل نشده
سد باطله می شود.
لیچینگ کنترل نش�دهی س�د باطله موجب وارد ش�دن برخی عناصر
س�نگین فلزی به محیط مایع می گردد .این عناص�ر با نفوذ در زمین
باعث آلودگ�ی س�فره های آب زیرزمینی و آب زمین های کش�اورزی
می ش�ود که می تواند موجب ایجاد بیماری ه�ای غیرقابل جبران در
انس�ان و حیوانات ش�ود .مهم ترین مس�ئله در مورد عناصر سنگین
همانند آرس�نات ها ،متابولیزه نش�دن این عناصر در بدن است ،یعنی
این عناصر پس از ورود به بدن هیچ گاه از آن خارج نش�ده و با تجمع در
بافت های بدن موجب ایجاد بیماری هایی هم چون سرطان می شوند.
لذا کنترل س�دهای باطله معادن طال از اهمیت بسیار باالیی برخوردار
است .برای جلوگیری از نفوذ زهاب اسیدی سدهای باطله ،غالبا کف
و دیواره های سدها با ژئوتکستایل ها و ژئوممبران های مخصوصی
به دقت پوش�یده می ش�ود تا از نف�وذ این زهاب ها به س�فره های آب
زیرزمین�ی جلوگیری به عمل آید .برای باال بردن ضریب ایمنی کنترل
و بازرس�ی این آسترها در طول حیات معدن و پس از آن امری ضروری
می باشد.

با توجه به مش�کالت محیط زیستی ناش�ی از سیانوراسیون و دپوی
باطله معادن طال ابداع روش های نوین جهت اس�تحصال طال و حذف
عناصر س�نگین از پس�اب و زهاب اس�یدی این معادن امری ضروری
ب�ه نظر می رس�د .ب�رای حل مش�کل اس�تفاده از س�یانور در معادن
طال روش های جایگزینی ارائه ش�ده اس�ت که غال�ب آن ها در مرحله
مطالعاتی و یا آزمایش نیمه صنعتی (پایلوت) قرار دارند .از جمله این
روش های جایگزین ،می توان به اس�تفاده از تیواوره به جای س�یانور
در لیچینگ طال اش�اره کرد .اس�تفاده از تیواوره نسبت سیانور دارای
مزیت های زیر می باشد:
 .1تی�واوره ی�ك عامل لی�چ بدون آلودگی اس�ت در حالی كه س�یانور
خطرات آلودگی زیست محیطی را به دنبال دارد.
 .2جابه جایی راحت
 .3استخراج سریع(سینیتیك استخراج)
 .4اس�تخراج طلا از كانی ه�ای س�ولفیدی دیرگ�داز مانن�د پیریت
حاوی طال ،به روش سیانوراس�یون کاری بسیار دشوار بوده و سیانور
بس�یار باالیی نیاز دارد ،بنابراین باید قبل از لیچینگ اكس�یده شوند.
درحالی ك�ه لیچ با تیواوره نیاز به این مرحله ندارد و به طور مس�تقیم
عملآوری را انجام می دهد[.]12
روش دیگر برای کاهش مصرف س�یانور ،اس�تفاده از میکروارگانیسم
ها می باش�د .سیانوراس�یون س�ولفیدها مستلزم اس�تفاده از حجم
بس�یار باالی س�یانور است ،این در حالی اس�ت که اکسیدها به کمک
مقدار بس�یار کمتری از س�یانور لیچ می ش�وند .باکتری های خاصی
وج�ود دارند که با اکس�ید کردن کانی های س�ولفیدی بازیابی فرآیند
سیانوراس�یون را ب�ه ش�دت باال ب�رده و از مص�رف بیهوده س�یانور
جلوگیری به عمل می آورند.
ب�رای جذب و ح�ذف س�یانور و عناصر س�نگین موجود در پس�اب و
زه�اب کارخانه های طال ،مطالع�ات آزمایش�گاهی گوناگونی صورت
گرفته اس�ت .از جمله ی ای�ن مطالعات می توان به حذف آرس�نات ها
ب�ه کمک نوعی زئولی�ت به ن�ام كلينوپتيلوليت ،که کان�ی فراوانی در
ایران است ،اش�اره کرد[ .]13از دیگر روش های جذب عناصر سنگین
اس�تفاده از نانوذرات پایه آهن می باش�د که بر اساس کاتیون موجود
در آب ،با مواد خاصی روکش ش�ده اند .این نانوذرات سرعت و راندمان
جذب را به ش�دت باال برده و به راحتی قابل بازیابی و اس�تفاده مجدد
می باشند .روش جدید دیگری که برای جذب سیانور و عناصر سنگین
مورد مطالعه قرار گرفته اس�ت ،اس�تفاده از میکروارگانیسم ها است.
میکروارگانیس�م های به کاتیون های فلزی بس�یار حساس بوده ودر
قال�ب م�وارد مقدار بس�یار جزئی ای�ن عناصر موجب ناب�ودی آن ها
می ش�ود .این درحالی اس�ت ک�ه باکتری هایی وج�ود دارند که پس
از مقاوم س�ازی ،قدرت جذب مقادیر باالی عناصر فلزی را به دس�ت
می آورند .جذب این عناصر از محیط مایع توسط باکتری ها ،می تواند
مقدار کاتیون های موجود در آب را به حد استاندارد نزدیک کند.
روش های متعدد دیگری نیز جهت کاهش مخاطرات محیط زیس�تی
مع�ادن و کارخانه ه�ای ف�رآوری و لیچین�گ طلا وج�ود دارد که در
شماره های آتی به طور مفصل به آنها خواهیم پرداخت.
اورانیوم و کنترل زهاب های آن:
اورانی�م به طورطبیعی و به مقدار بس�یارکم در س�نگ ها ،خاک ،هوا و
آب وجود دارد ،این درحالی اس�ت که انسان در طی فرآیند معدنکاری
باعث افزایش میزان فلز اورانیم و ترکیبات آن در محیط زیس�ت ش�ده
است .غلظت اورانیم در هوا ،بسیار کم است .اورانیم موجود در هوا به
صورت گرد و غبار اس�ت که می تواند از طریق ته نشینی یا بارش ،وارد
آب های س�طحی شده و یا روی گیاهان و خاک ها بنشیند .این اورانیم
پس از نشستن روی الیه های خاک با اورانیم موجود در خاک مخلوط
می شود.
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قس�مت عمده اورانیم موجود در آب ،اورانیم
محلول اس�ت ک�ه مربوط به س�نگ و خاکی
اس�ت که آب با خ�ود آورده اس�ت و غالبا به
ص�ورت معلق اس�ت .تنه�ا بخ�ش اندکی از
اورانیم موجود در آب ،از هوا وارد آن می شود.
مق�دار اورانی�م موج�ود در آب آش�امیدنی
بس�یارکم اس�ت .آبی که حاوی مقدار بسیار
اندکی اورانیم اس�ت ،معموال برای آشامیدن
سالم است .به خاطر طبیعت اورانیم ،احتمال
تجم�ع آن در ماهی ها یا گیاهان بس�یار اندک
است و اورانیمی که جذب می شود ،به سرعت
از راه ادرار یا مدفوع دفع می ش�ود ،مشکالت
ناش�ی از زباله هس�ته ای ش�امل فروپاشی
رادیواکتی�وی ,فراوان�ی زبال�ه هس�تهای
وزبالههای گازی و  ...می باشد [.]14
مهم تری�ن تاثی�رات منف�ی مع�ادن اورانیوم
عبارتند از:
 1خط�رات جدی در سلامتی ب�ه دلیل قرار
گرفت�ن در مع�رض اش�عه گاما و استنش�اق
گاز رادون که می تواند باعث س�رطان ش�ود.
تشعشع گاز رادون می تواند بر کارکنان معدن
و همچنی�ن اف�رادی ک�ه زندگ�ی و کارش�ان
نزدیک به مناطق معدن و جاده هایی که برای
حمل و نقل س�نگ معدن و کیک زرد استفاده
می شود تاثیر گذار باشد ( .جدول شماره  1به
طور اختصار تاثیرات منف�ی معادن اورانیوم

بر محیط زیست را ذکر می کند)[.]3
 2تخری�ب محیط زیس�ت ی�ک مع�دن
روب�از می توان�د صده�ا مترعری�ض وعمیق
باش�د .همان ط�ور ک�ه از ن�ام آن پیداس�ت,
حف�ر چاله ه�ای ب�زرگ می توان�د تخری�ب
اکوسیس�تم های محلی را به دنبال داش�ته
باشد [.]15
 3آلودگ�ی رادیواکتی�وی مع�ادن اورانی�وم
می توانند آلودگ�ی رادیواکتیویت�ی آب ،هوا
و خ�اک مح�دوده ی مع�دن و کارخانه ه�ای
ف�رآوری را به دنب�ال داش�ته باش�ند .زی�را
همان گونه ک�ه توضی�ح داده ش�د ،اورانیوم
قابلیت مهاجرت از طری�ق آب ،هوا و خاک را
دارد.
 4کمب�ود آب اس�تخراج از مع�ادن اورانی�وم
به ورود مق�دار زیادی از آب ش�یرین احتیاج
دارد .ای�ن می توان�د منجر به کمب�ود آب در
بخش ه�ای دیگر جامع�ه بش�ود .به عنوان
مث�ال ,تامی�ن آب آفریق�ا در حال حاض�ر
مشکل ساز شده است [.]16
 5س�نگ باطل�ه ک�ه ش�امل عی�ار پایینی از
اورانی�وم اس�ت و پس از خردای�ش می تواند
توسط باد جابه جا شود.
 6باطل�ه کارخان�ه اورانیوم به ط�ور معمول
به عن�وان لج�ن در حوض چ�ه ه�ای خاص
ریخته می ش�ود .باطله ها حاوی  85درصد

از م�اده رادیواکتیویته اولیه ی س�نگ معدن
می باش�د .همچنین این لج�ن حاوی فلزات
س�نگین و آالینده های دیگر مانند آرس�نیک
و همچنین معرف های شیمیایی که در طول
فرآیند فرآوری اس�تفاده می شود ,می باشد.
علاوه بر این ،باطل�ه کارخانه ه�ا حاوی گاز
رادون 222اس�ت که برای س�ال های زیادی
تشعش�ع س�اطع می کند .اج�زای خطرناک
باطله ها توس�ط باد ،فرس�ایش و یا شکست
س�د ب�ه محیط زیس�ت منتق�ل می ش�ود.
به عنوان مثال ,در زامبیا در سال  2006در اثر
شکس�ت خط لوله ،دوغاب باطله معدن مس
باعث آلودگی یک رودخان�ه که به عنوان یک
منبع مهم آب آش�امیدنی به ش�مارمی رفت،
شد [.]15
را ه کارهای جذب اورانیوم
ب�ه طور کل�ی  3روش ب�رای ج�ذب اورانیوم
موجود در زهاب و پس�اب معادن وجود دارند
که عبارت اند از:
 .1جذب بيولوژيکی اورانيوم توس�ط جلبک
قهوه ای Cystoseria
 .2جذب بيولوژيكي اورانيوم توس�ط مخمر
نان در حضور يون هاي كادميم سرب و مس
 .3حذف اورانیوم از آب با فرآیند تبدیل یونی

جدول شماره1؛ حد مجاز و تاثیرات منفی اورانیوم بر محیط زیست
ﻧﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ

ﺍﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ

ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮﺍ

ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺁﺏ

ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺧﺎﻙ

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺮﺍﻛﻢ

ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺮﺍﻛﻢ

ﻣﻲ

ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ

mg/m۲۱/۰

ﻣﺠﺎﺯﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ

ﻫﻮﺍmg/m۳۲/۰

ﺩﺭ

ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ

ﺑﺎﻋﺚ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮﺍ ﺷﺪﻩ

ﺁﺏ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ
ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺏ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺁﻥ

ﺻﻔﺮ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻧﺴﺎﻥ

ﻣﺠﺎﺯ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺧﺎﻙ

ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﻌﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ

ﻣﻲ

ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ

ﺭﺍﺩﻳﻮﺍﻛﺘﻴﻮ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ

ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ

ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺪﻙ ﻣﻮﺍﺩ

ﻭ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﺕ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ

ﺳﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ

ﻛﻨﺪ.

ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻋﻠﻒ

ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻲ

ﺩﺭ

ﻣﻮﺍﺭﺩ

ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ

ﻧﺴﻮﺝ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺭﺧﻨﻪ ﻛﻨﺪ

ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ
ﭼﺸﻢ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﺼﺒﻲ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﻮﺍﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

دفن زبالههای هستهای
• زبالهه�ای ب�ا اکیتویت�ه پائین :پس�ماند یا
زباله هس�تهای از مرحله معدن کاری اورانیم
و توری�م ش�روع میگ�ردد .پ�س از انج�ام
فراینده�ای متالورژیک�ی ،پس�ماند دارای
مقادیر باالی رادی�وم خواهد بود که معموال
هم�راه با باری�ت در منطقه خ�ود معدن دفن
میشود .قسمت اعظم پسماند معادن دارای
رادیواکتیوته پایین هس�تند که پس از انجام
فراینده�ای ش�یمیایی مناس�ب در صورتی
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ک�ه اکتیویته آن ه�ا در حد اس�تاندارد پایین
باش�ند در قعر دریا در محل امنی فرو ریخته
میشود.
• زبالههای با اکتیویته متوس�ط:در صورتی
که پس�ماند دارای رادیواکتیویته متوسط و
یا نس�بتا باال باشد ،الزم است ابتدا به وسیله
تجهیز در استخرهایی که بوسیله پلی اتیلن
پوشش داده ش�ده بارهای اکتیویته صفر در
اتمسفر به یک بیستم رساند .سپس محلول
در ش�بکه فوالدی بوس�یله افزایش پسماند

مخصوص در امثال آن به جامد تبدیل ش�ده
و ش�بکههای مه�ر ش�ده در زیر زمی�ن دفن
میشود.
• زبالهه�ای ب�ا اکتیویته باال:در م�واردی که
پس�ماند دارای رادیواکتیویت�ه ب�اال باش�د،
همانند پسماند راکتورهای اتمی در نیروگاها،
بایس�تی دقت بیش�تری در دفن آن ها به کار
برده شود .ابتدا میلههای سوخت رادیواکتیو
ب�اال ی�ا « داغ » ب�رای چندین م�اه در زیر آب
نگه داری میش�وند تا خنک ش�ده و عناصر
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ندارند (در صورت اس�تفاده از روش هاي صحي�ح ( به عنوان مثال آب
را مي ت�وان بعد از اعم�ال فرآيندهايي ب�ر روي آن دوب�اره درعمليات
حفاري(چال زني) كنترل كننده هاي گردوغبار ( ) dust controlو یا
آب عملياتي موجود براي اس�تفاده در آسيا كني به كار برد .آبي كه از
لحاظ فلزات قابل حل درآب تقريبا اشباع است را مي توان در عمليات
فلوتاس�يون دوباره به كار برد .در واقع با ايجاد واحدهاي رسوب د  هي
مي توان ميزان اين عناصر را كنترل كرد .وارد ش�دن آب حاوي اسيد و
يون هاي فلزات در آب هاي زيرزميني ،در واقع مي تواند همان مساله
تجزي�ه ش�دن باطله ها دراث�ر اسيدس�ولفوريك بوجود آم�ده از گاز
 So2را به وج�ود آورد كه در كل تاثير آن برروي آب های زيرزميني و يا
س�طحي بوده و باعث افزايش يون هاي مس و آهن و عناصر سمي و
 ...در داخل آب هاي زيرزميني و سفره هاي زيرزميني بزرگ مي شود.
كارب�رد پوك�ه معدن�ي طبيع�ي )خاكس�تر آتشفش�اني (در ح�ذف
فل�زات س�نگين از زهاب ه�اي معدن�ي) پوك�ه معدن�ي طبيع�ی
(خاكسترآتشفشاني) يك نوع كاني معدني است كه عمدتًا در ساختار
و تركيب آن اكس�يدهاي فلزي وج�ود دارد .از اين ماده ارزان قيمت در
حذف يون ه�اي فلزات س�نگین از قبیل مس ،مولیبدن ،روی ،س�رب
و نیکل اس�تفاده می ش�ود .به عنوان مثال مطالعات مختلف نش�ان
داده اس�ت كه تجمع بيش از حد فلزات مي توان�د تاثيرات نامطلوبي
بر روي كاركرد ارگانيس�م هاي مختلف بدن نظير كبد ،كليه ،سيستم
خون س�از ،سيستم اعصاب ،دس�تگاه گوارش و پوست داشته است و
همچنين باعث ايجاد س�رطان در بافت هاي مختل�ف بدن مي گردد.
بنابراي�ن غلظت اي�ن آالينده ها بايد تا س�طح اس�تانداردهاي وضع
ش�ده كاهش يابد و چنان چه از نظر اقتصادي باارزش هس�تند ،آن ها
را بازيابي نموده و مورد اس�تفاده مج�دد قرار داد .روش هاي مختلف
و متع�ددي براي حذف و جداس�ازي فلزات س�نگين از محلول هاي
آبي وجود دارد .از مهمترين روش هايي كه براي اين منظور اس�تفاده
مي ش�وند مي توان به رس�وب دهي ش�يميايي ،تعويض يوني ،اسمز
معكوس فرايندهاي غشايي ،تبخير ،استخراج با حالل و جذب اشاره
نم�ود .اغلب این روش ه�ا دارای معایبی از قبیل گرانی دس�تگاه ها و
عملیات ،تولید لجن یا س�ایر مواد زائد سمی ،نیاز به انرژی و فضای
زیاد می باشند[.]19

رادیواکتی�و باق�ی مان�ده در آن ها فروپاش�ی نماید .س�پس عملیات
ش�یمیایی مخصوصی برای جداس�ازی اورانیوم و پلوتونیوم به کار
گرفته میش�ود .مایع باقیمانده تا حجم کوچکی تبخیر میگردد و در
ماتریسی از شیشه قرار میگیرد.
س�پس این م�واد به بش�که های فوالدی ض�د زنگ کوچک�ی انتقال
داده می ش�ود که در آن ها کلس�ینه شده و در حرارت باال در کورههای
مخصوصی به شیش�ه تبدیل میش�وند .ش�بکههای مهر ش�ده در
نهایت در عمق زمین در گودال های گنبدی که دیواره آن ها با ورقههای
فوالدی ضد زنگ پوش�انده شدهاند دفن میش�وند .این مواد به مدت
 25س�ال در آنجا دفن میشوند که در این مدت کلیه مواد رادیواکتیو
به ج�ز آن های�ی که نیم عم�ر بلند دارند بط�ور کامل دچار فروپاش�ی
می شوند [.]17
بررسي ومقايسه اثرات زيست محيطي فرآوري فلزات غير آهني
به طوركلی تمام فعاليت هاي معدن كاري از قبيل اكتشاف و استخراج
م�واد معدني ،ف�رآوري ،هيدرومتالورژي و پيرومتال�ورژي هركدام به
نحوي آالينده ی محيط زيس�ت مي باش�ند .فلزات غيرآهني شامل:
مس ،س�رب ،روي ،آلومينيم ،نيكل ،كبالت ،قلع ،بيس�موت ،موليبدن،
جي�وه و منيزيم مي باش�ند ،كه ف�رآوري آن ها اث�رات مخربي برروي
محيط زیست مي گذارد .زهاب اسيدي معدن يكي از منابع آلوده كننده
محيط زيست اس�ت كه در نتيجه اكسيداسيون كاني هاي سولفيدي
موجود در معدن بوجود مي آيد .اس�تخراج و فرآوري فلزات غيرآهني
از مع�ادن منجر به تولي�د مقادير زي�ادي باطله جام�د ،مايع وگازي
مي  ش�ود كه نوع اين باطله ها بس�تگي به مواد خ�ام اوليه و تصفيه
ش�ده براي انتقال به سدباطله دارد  .بسیاری از مواد ديگر توليد شده
درعمليات معدن كاري و فرآوري فلزات غيرآهني صرفا باطله اند وبايد
يك سيس�تم مديريت باطله براي اين مواد در س�ايت معادن در نظر
گرفت .اين باطله ها شامل آب برداشت شده از معادن زيرزميني و روباز
اس�ت كه اغلب جهت تأمين چرخه آب آس�يا و ليچين�گ به كارخانه
فرآوري فرستاده مي شود ،اما در بس�ياري از موارد به رودخانه هاي
س�طحي تخليه مي شود و مسائل زيست محيطي عديده اي را براي
موجودات آب زي وانسان ها فراهم مي كند[.]18
جمع آوري و نحوه رفتار با باطله ها
معموال انهدام ( )disposalضايعات مايع مشكالت زيادي به همراه

جدول-2ترکیب شیمیایی پوکه معدنی طبیعی(خاکستر آتشفشانی)

ﻧﻮﻉ ﺗﺮﻛﻴﺐ

SiO۲

Al۲O۳

Fe۲O۳

ﺩﺭﺻﺪ

۵۸.۰

۱۰.۰

۴.۸

کانی ه�ای معدن�ی توانایی باالیی در ح�ذف فلزات س�نگین دارند از
جمله این کانی ه�ا می توان به کائولن ،بنتونیت ،ژئوتیت ،ورمیکولیت
و  ...اش�اره کرد .فاکتورهای متعددی در فرآین�د حذف و جذب فلزات
بوس�یله کانی ه�ای معدن�ی ،از قبیل فرم ش�یمیایی فل�زات (درجه
اکسیداس�یون) ،فل�ز ،ن�وع کان�ی ،غلظت فل�ز ،مقدار ج�اذب، pH ،
غلظ�ت فل�ز ،زمان تم�اس و مق�دار ج�اذب در راندم�ان فرآیند جذب
س�رب ،روی ،م�س و نیکل ،به وس�یله یک نوع پوک�ه معدنی طبیعی
(خاکسترآتشفش�انی) از محلول های آبی می باش�د ،مثال در زیر اثر
 pHرا بر جذب فلزات غیرآهنی می بینیم[.]19
نتايج بدس�ت آمده در آزمايش�ات نش�ان مي دهند ك�ه پوكه معدني
طبيعي از قابلي�ت بااليي در حذف و جذب فلزات غير آهني از محلول

CaO
۳.۶۴

MgO
۱.۸۲

Na۲O

K۲O

۵.۲۶

۱.۴۴

LOI
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ه�اي آبي برخوردار اس�ت .به طوري كه س�رب را م�ی تواند % 100
جذب کند
ﺟﺬب ﻓﻠﺰات در pHﻫﺎی ﭘﺎیی�ن ﻧﺎﭼی�ز ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰای�ش  pHﻣیزان
ﺟﺬب اﻓﺰایش ﻣﯽی�اﺑﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در  PH=3/6درﺻﺪ ﺟﺬب ﻣﺲ و
ﻧی�کل ﺑﻪ ﺗﺮﺗیب در ﺣﺪود  86%و  74%اﻣﺎ در PH=5/4ﺑﻪ ﺗﺮﺗیب 92%
و  79%ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
پ�س زهاب ها و پس�اب های معادن از مهم ترین آل�وده کننده های آب
به حس�اب می آیند که ش�ناخت و ارائه راه کارهایی جهت کنترل آن ها
امری بس�یارضروری به نظر می رس�د .که عدم توج�ه به آن خطرات
زیست محیطی غیرقابل جبرانی می تواند داشته باشد.
27

مقاالتگردآوری

نمودار -1اثر pHرا بر جذب فلزات غیرآهنی

منابع:
1 Nordstrom Kirk, Darrell. Negative pH and Extremely Acidic Mine Waters from Iron Mountain,
California,Environ.Sci.Technol,2009.
2 groundtruthtrekking.org
 3پایگاه ملی داده های زمین
4 D.C.Trainor(1960),A Handbook of industrial
toxicology,Sydnry,Angus and Robertson.
5 Lindsay B.J., Matthew. Managing Pore Water
Quality in Mine Tailings by Inducing Microbial
Sulfate Reduction, Environ.Sci.Technol,2009.
 6ی�زدی ،محمد ،ذغال س�نگ از منش� ُا ت�ا اثرات زیس�ت محیطی،
انتشارات جهاد دانشگاهی 280 ،1388 ،صفحه
 7یوسفی کبریا  ،داریوش ،درویشی ،غالمرضا ،الیاسی ،فرهاد ،تاثیر
زهاب اس�یدی و رس�وب گذاری ترکیبات فلزی تولید ش�ده در معادن
ب�ر آب ه�ای س�طحی و زیرزمینی ،همای�ش ملی جری�ان و آلودگی
آب،دانشگاه تهران ،خرداد 91
 8سراجيان  ،س�اناز  ،خدادادي ،احمد  ،سميعی  ،عبداهلل  ،سراجيان ،
وحيد  ،چالشها و اثرات زيست محيطي زهاب هاي اسيدي ،روشهاي
خنثي سازي ،پتانسيل و پيش بيني امكان توليد آن با نگاهي به معادن
مس سونگون و ذغال البرز شرقي ،ششمين همايش ايمني ،بهداشت
و محيط زيست در معادن و صنايع معدني1385 ،
 9رحیم�ی ،محمد ،ش�هاب پور ،جمش�ید ،اس�ماعیل زاده ،عصمت،
نیکوی�ی ،محمدرضا ،ح�ذف فلزات س�نگین از زهاب اس�یدی معدن
سرچشمه با استفاده از جاذب های کلوییدی آهن
10 Sustainable wastewater treatment of temporary
events: the Dranouter Music Festival case study</
a>. Water science and technology : a journal of the
International Association on Water Pollution Re28

search. 2008;58(8):1653–7.
 11حسنی پاک ،علی اصغر؛ اصول اکتشافات ژئوشیمیایی؛ دانشگاه
تهران؛ چاپ هفتم؛ 1389
 12رضاي�ي ،به�رام؛ پي�كاري ف.؛ روش ليچنيگ طال با اس�تفاده از
تيواوره و سيانور؛ مجله بين المللي علوم مهندسي؛ 1383
 13بهمن آبادی ,یوس�ف؛ آاليندههاي صنعتي عبور از مرز اضطرار،
روزنامه دنیای اقتصاد1387 ،
14
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs257/en/
15 http://virginiaagainsturanium.blogspot.com/
16 http://www.fataltransactions.org/
17 http://www.lenntech.com/index.htm
 18محمدرضا شایس�ته فر،علی رضایی/مطالعات زیست محیطی
جهت بررس�ی حضور فلزات سنگین در خاک های اطراف معدن مس
سرچشمه کرمان/دومین کنفرانس معدن چرخ صنعت/آذر/1389
 19عباس اسماعیلی،س�یمین ناصری،امیرحسین محوری/کاربرد
پوکه معدنی طبیعی(خاکستر آتشفشانی)در حذف فلزات سنگین از
فاضالب های صنایع/

مقاالتگردآوری

معرفیروش
امواجبافرکانسبسیارپاییندرژئوفیزیک
مهندس فوژان شفایی دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 -1مقدمه
روش اس�تفاده از فرکانسه�ای بس�یار پایی�ن یا ب�ه اختص�ار  ،VLFدر می�ان روشهای�ی که از
فرس�تندههای ثابت اس�تفاده میکنند ،از جمله روشهای پرکاربرد اس�ت .این سیس�تم از امواج
ارتباط�ی نظامی توان باال در باند فرکانس�ی  kHz 25-15اس�تفاده میکن�د .در علوم رادیویی
این امواج در محدوده فرکانس�ی پایین شناخته میش�وند ،در حالی که در مسائل ژئوفیزیکی در
محدوده پایین قرار ندارند و حتی برخی از فرستنده های  EMدر محدوده فرکانسی  100 Hzنیز
کار میکنند .این روش به عنوان روشی کارآمد ،ارزان و سریع در شناسایی تودههای رسانا و آبهای
نفوذ کرده در شکس�تگیها ش�ناخته شده اس�ت .این روش در گذش�ته کاربردهای محدودی در
مسائل مهندسی و زیست محیطی داشته اما اخیرًا با توجه به سیستمهای پیشرفته و روشهای
تفس�یری مدرن تر در بررسیهای غیر اکتشافی ،بر کاربردهای آن اضافه شده است ،مانند بررسی
حفرات زیرزمینی و بررسی مناطق دفع زباله.

 -2ارسال VLF
زمین و یونیسفر رس�اناهای کامل نیستند .مقداری از انرژی  VLFدر
س�طح زمین نفوذ میکند یا در فضا از دس�ت م�یرود .در صورتی که
چنین نفوذی وجود نداش�ته باش�د ،ای�ن موج هیچ کارب�رد نظامی و
ژئوفیزیکی نخواهد داش�ت .ب�ه خاطر همین نفوذ اس�ت که میتوان
این امواج را در ده ها متر زیر س�طح زمین شناس�ایی کرده و به همین
علت این امواج برای ارتباط با زیر دریاییها ایده آل هستند .این امواج
امروزه به سه طریق میتوانند منتقل شوند (شکل:)1 -2
 -1از طریق ارتعاشات آسمانی
 -2از طری�ق ارتعاش�ات فضایی (که انتقال از طریق یونس�فر و زمین
انجام میشود)
 -3ارتعاشات زمینی که در فواصل دور از فرستنده دامنه موجشان به
سادگی میرا میشود
دامنه ای�ن امواج به صورت نمای�ی با ژرفا کاه�ش مییابد .به صورت
مش�ابه ،میدانهای ثانویه تولید شده در رس�اناهای زیر سطحی نیز
در مس�یر خود به س�طح زمین ،تضعیف میش�وند و ای�ن امر باعث
محدودیت ژرفای نفوذ و ژرفای پوسته ی برداشتها میشود .یکی از
علل کاهش ژرفای نفوذ در زمینهای رسانا ایجاد میدان ثانویهای در

جهت مقابله با میدان اولیه است که از جریان پیچشی قدرتمند تولید
شده به وسیله میدان اولیه ،به وجود میآید.
آنتنهای فرس�تنده در روش  VLFبه صورت یک سیم طویل عمودی
هستند که جریانی متناوب را از خود عبور میدهند .در حال حاضر در
حدود  11فرس�تنده اصلی  VLFبا اهداف نظامی در دنیا وجود دارند.
این فرستندهها امواج الکترومغناطیسی قدرت مندی را تولید میکنند
که در فواصل طوالنی مانند امواج صفحهای رفتار میکنند .کانتورهای
سطح این سیگنال ها برای دو فرستنده در شکل  2-2نشان داده شده
اس�ت .مناطقی که به کانتور 54 dBنزدیک هستنند از قدرت و انرژی
کافی موج برخوردارند .نواحی مجاور به کانتور  48dBاز سیگنالهای
ضعیف تری بهرهمند هستند .معموال محتوی پیام با تلفیق فرکانسی
بر رنج موج حامل سینوس�ی قرار میگیرد ولی برخی اوقات مشابه با
کد مورس به صورت بریده ش�ده به خطوط و نقاط منتشر میشوند .از
آنجا که کیفیت تفس�یرهای  VLFبه تاریخ برداشتها وابسته است و
الگوهای تابش و زمان بندیهای سرویس دهی به صورت گستردهای
تغییر میکند ،س�ازندگان دستگاههای  VLFبه طور مرتب اطالعات آن
را در وب سایتها قرار میدهند.
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شکل 1-2چگونگی توزیع امواج  VLFتوسط فرستنده

شکل -2-2جبهه امواج ارسالی توسط یک فرستنده VLF

شکل  4 -2نمونهای از دادهای برداشت شده VLF
-3آشکارسازی میدانهای VLF
کارب�ر ژئوفیزیک�ی س�یگنال  ،VLFب�ر دامنه و ف�از آن هی�چ کنترلی
ن�دارد و قرائتهای انجام ش�ده از مولفه میدان�ی منفرد در یک نقطه
بی معناس�ت .یک مولف�ه باید به عنوان مرجع انتخاب ش�ود تا بتوان
ش�دت و فاز س�ایر مولفهها را با آن مقایس�ه کرد .بهترین مولفههای
30

مرج�ع ،میدانهای مغناطیس�ی افق�ی و میدانه�ای الکتریکی قائم
هس�تند زیرا ای�ن مولفهه�ا بهتری�ن تقری�ب از س�یگنالهای اولیه
میباش�ند .میدانهای مغناطیس�ی  VLFبه وس�یله س�یم پیچهایی
شناس�ایی میشود که در آنها جریان متناسب با تعداد دور سیم پیچ،
نفوذپذی�ری مغزه و مولفه میدان مغناطیس�ی در امتداد محور س�یم
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پیچ ش�ارش مییابد .اگر میدان مغناطیسی بر محور سیم پیچ عمود باشد،
هیچ سیگنالی شناسایی نخواهد شد .میدان الکتریکی  VLFدر آنتن سیمی
یا میلهای مس�تقیم ،جریان متناوبی را القا میکند .شدت سیگنال تقریبا با
دامنه مولفه میدان الکتریکی موازی با آنتن و با طول آنتن متناسب است.
 -1-4تاثیرات توپوگرافی در اندازهگیریهای VLF
اندازهگیریهای  VLFبه شدت تحت تاثیر توپوگرافی منطقهاند و بنابراین
برخ�ی از تصحیح�ات توپوگرافی الزم اس�ت قب�ل ازتفس�یر روی دادهها
اعم�ال ش�ود .به طور مث�ال زمانی ک�ه یک م�وج  VLFاز یک زمین ش�یب
دار عب�ور میکند ،قس�متهایی از انرژی م�وج منعکس ش�ده و این میدان
مغناطیس�ی منعکس یافت�ه ،دارای مولفههای افقی و قائمی اس�ت که با
میدان اولیه اختالف فاز دارند .در نتیجه میدان مغناطیس�ی قطبیده ش�ده
و یک آنومالی ش�یبدار یافت میش�ود ،حتی اگر زمین همگن باش�د .تاثیر
حقیق�ی توپوگرافی میتوان�د پیچیده باش�د و به خ�واص الکتریکی مواد
موجود در منطقه وابس�ته باش�د .اگر پروفیلهای زاویه کجی ،توپوگرافی
واقع�ی منطقه را نش�ان دهد پس اث�رات توپوگرافی را به وض�وح میتوان
دید .به طور مش�ابه اگر آنومالیه�ای مثبت قطبی در ارتب�اط با ارتفاعات
باش�ند و آنومالی های منفی در ارتباط با درهها پ�س قطعا این مورد تحت
تاثیر توپوگرافی قرار گرفته اس�ت .اگر مطالعات روی توده رسانایی همراه
توپوگرافی باش�د و طول موج ارس�الی از پهنای توده ما بسیار بزرگتر باشد
(در ط�ول خط پروفیل) تاثی�رات توپوگرافی با اس�تفاده از فیلترهای بیان
شده میتواند از میان رود.
 -2-4فیلتر سازی
با اضافه کردن نتایج ثبت ش�ده در ایس�تگاههای نزدیک ب�ه هم و تصویر
کردن آنها در نقطه میانی گروه ایس�تگاهی میتوان نوفه را کاهش داد .این
س�ادهترین شکل فیلتر پایین گذر است .یکی از راههایی که انجام این کار را
آس�ان میکند ،استفاده از فیلتری با نام فریزر اس�ت .این فیلتر به گونهای
طراحی شده اس�ت که دادههای زاویه شیب را  90درجه تغییر دهد و بدین
ترتی�ب نقاط تقاطع (مقادیر صفر) به پیک تبدیل میش�وند .همچنین این
فیلتر از طریق میراس�ازی امواج فضای�ی با طول موج بلند به کاهش برخی
از اثرات توپوگرافی و تغییرات کیفیت س�یگنالهای دریافتی از فرس�تنده،
کمک میکند .اس�تفاده از این سیگنال بسیار ساده است و جلوتر چگونگی
عملکرد آن توضیح داده خواهد ش�د (شکل .)9-9این فیلتر از چهار سری
داده متوالی اس�تفاده میکند و محاس�بات آن بس�یار س�اده است.مقادیر
برداش�ت ش�ده در نقطه اول و دوم ب�ا یکدیگر جمع ش�ده و از جمع مقادیر
بدست آمده در نقاط س�وم و چهارم کسر میشوند.مقدار حاصل بین نقاط
دوم و سوم رسم میشود .به عالمت اعداد در هنگام جمع و تفریق حتما باید
توجه شود.
در زیر میتوان مراحل فوق را به صورت ریاضی وار بیان کرد:
اگر دادههای بدس�ت آمده از برداش�تها را با  Miها نشان دهیم و هر فیلتر
اعمال شده را با  ،Fjآنگاه خواهیم داشت:
مقدار داده فیلترش�ده اول که بین ایس�تگاه دوم و سوم رسم میشود برابر
است با:
)F1=(M3+M4)-(M1+M2
مقدار داده فیلتر ش�ده دوم که بین ایس�تگاه س�وم و چهارم رسم میشود
برابر است با:
)F2=(M4+M5)-(M2+M3
و بدین ترتیب میتوان مقادیر هر کدام از دادههای فیلتر شده را بدست آورد.
برای تفس�یر دادهه�ای فیلتر فری�زر اغلب میت�وان دامنهه�ای بزرگ را
ناش�ی از زونهای رس�انای بزرگ دانس�ت .همچنین دامنههای کوچک و
تیز را نشاندهنده وجود توده رس�انای کم ژرفا و دامنههای کشیده شده را
نش�اندهنده توده رسانای عمیق دانست .فیلتر پیچیدهتر کاروس -هجلت
از ش�ش قرائت استفاده میکند .این ش�ش قرائت از سه قرائت برای هریک
از طرفین قرائت مرکزی تش�کیل میشوند و قرائت مرکزی به خودی خود

اس�تفاده نمیش�ود .دس�تگاه  ABEM-Wadiب�ه صورت
خودکار دادههای فیلتر  K-Hرا نشان میدهد مگر اینکه برای
انجام این کار تنظیم نشده باشد.
تهیه منحنی میزان دادههای فیلترشده آسان است به ویژه اگر
مقادیر منفی هنگام کار با فیلتر فریزر حذف شوند .رساناهای
پر ش�یب بی هنجاریهای مثبت و واضح�ی تولید میکنند.
بدیهی اس�ت که پردازش دادهها سبب کاهش پیچیدگی آنها
ش�ده و دادهه�ا را طبقه بن�دی میکند .فیلترها ممکن اس�ت
ع�وارض کوچک و احتماال مهم را از بی�ن ببرند و از این مهمتر
بیهنجاریهای ناشی از منابعی غیر از ورقههای ساده رسانا
را مخدوش میکنند .برای مثال فیلتر فریزر و کاروس -هجلت،
قل�ه یا گ�ودی مجزای حاصل از س�طح تماس پرش�یب بین
موادی با رسانایی مختلف را به بی هنجاری نامتقارن تبدیل
میکنن�د .بنابرای�ن اگر از مقادیر منفی صرف نظر ش�ود ،این
عارضه به عنوان رسانایی پرشیب تفسیر میشود که از محل
واقعی تغییر رسانایی فاصله دارد.
اغل�ب توصیه میش�ود ک�ه از فیلت�ر کاروس– هجلت برای
محاس�به ش�به نیم رخهای چگالی جریان اس�تفاده ش�ود.
مقادی�ر کم چگالی جریان یا به اصطالح مقادیری که منفی تر
هستند ،حاکی از وجود قسمتهایی با رسانایی کم و مقاومت
باالس�ت و برعکس قس�متهایی با چگالی جری�ان باال یا به
اصطالح مثبت تر حاکی از وجود قس�متهایی با رسانایی باال
اس�ت .البته از دادههای  VLFنمیتوان برای تعیین الگوهای
جریان هم زم�ان در ژرفاهای مختلف اس�تفاده کرد .آنچه که
در این دادهها میتوانند مش�خص ش�وند بزرگی جریانهایی
است که در ژرفاهای انتخاب شده مجزا ،بی هنجاری معین را
تولید میکنند .آن گاه نتایج محاسبات برای تعدادی از ژرفاها
و با اس�تفاده از نمایش چگالی متغیر ارائه میش�ود و از آن جا
میتوان ژرفای منابع را به صورت تقریبی تخمین زد .دادههای
زاویه شیب نیز اغلب به صورت کیفی تفسیر میشوند .در این
تفس�یرها نقطهای که منحنی در آن صفر میشود و مقدارش
تغییر عالمت میدهد به عنوان محلی که در باالی یک رس�انا
قرار دارد تفس�یر میش�ود .زمانی که با یک پروفیل س�روکار
داش�ته باش�یم تعیین این نقاط کار چندان سختی نیست اما
زمانی که بخواهیم به صورت نقشه این نقاط را به هم مرتبط
کنیم ،کار کمی سخت میشود.
در تفسیرها بهتر است که به دادههای خام و فیلتر شده با هم
توجه شود زیرا ممکن است تاثیر فیلتر بر دادههای خام باعث
کمی جابه جایی در پیک های بدست آمده شود ،از این رو بهتر
اس�ت که به داده های خام نیز در تفس�یرها توجه شود .البته
به منظور تفس�یرهای دقیقتر به خصوص برای مواردی که
با مدل های دو بعدی و س�ه بعدی سروکار داشته باشیم ،مدل
سازی عددی میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
 -3-4نمایش داده های VLF
دس�تگاههای  VLFمیدانه�ای اولی�ه و ثانویه را شناس�ایی
میکنند و میدان ثانویه شناس�ایی شده را به دو مولفه هم فاز
و ناهم فاز تقس�یم میکنند که بر اس�اس اختالف فازشان این
تقس�یم بندی صورت میگیرد .مولفه هم فاز ثبت ش�ده اغلب
در مقابل وجود تودههای رسانا حساس است و مولفه ناهم فاز
نسبت به تغییرات خواص الکتریکی زمین حساس است.
در کل ،تهیه منحنی میزان دادههای خام زاویه ی شیب دشوار
است و فیلترسازی آن مشکالت جدی ایجاد میکند .به همین
علت ،دادههای زاویه شیب  VLFاغلب به صورت پروفیلهای
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انباش�ته شده ارائه میش�وند .این پروفیلها تمامی دادههای اصلی،
که در جای درس�تی از نقش�ه قرار دارد ،را نشان میدهند .مقاطعی از
پروفیل که در آنها گرادیانهایی وجود دارد ،نش�ان دهنده رس�انایی
است که آنرا میتوان با خطوط ضخیم به خوبی نشان داد .به منظور
تفس�یر نقش�ه ،حتی تفس�یر کیفی آن ،راس�تای رو به فرستنده باید
مش�خص شود و در این صورت اس�ت که میتوان درجه جفت شدگی
را ارزیابی کرد .رس�اناهایی که با زاویه قائم نس�بت به این راس�تا قرار
گرفتهاند ،به خوبی جفت نمیشوند و ممکن است دیده نشوند .نقشه
باید یکی از دو راس�تای قرائت که مورد نظر است را نشان دهد ،در غیر
اینصورت امکان تش�خیص بین گرادیان های ع�ادی از گرادیان های
وارون ش�ده وج�ود ن�دارد .در گرادیانهای عادی مقادیر در راس�تای
مقاب�ل کاهش مییاب�د ولی گرادیانه�ای وارون ش�ده از منابع فعالی
مانند خطوط برق و تلفن ناشی میشوند.
در رابط�ه ب�ا دادههای خام اولیه ،هنگام مش�اهده منحن�ی زاویه کج
ش�دگی دادههای خام (ش�کل  )5 -2که به صورت نمودار بر حس�ب
فاصله در طول پروفیل رس�م میش�وند ،دو نکته اساس�ی را میتوان
بیان نمود:
 -1موقعیت رسانا در زیر نقطه عطف منحنی قرار دارد (زاویه  θتغییر
عالمت میدهد).
 -2ش�یب منحن�ی در نقطه عط�ف آن میتوان�د یک ان�دازه کیفی و
حدودی از ژرفا نوک رسانا را ارائه دهد.
 -5روشهای ترکیبی ()VLF-R
یک�ی از مواردی که به سیس�تم های  VLFبعدا اضافه ش�د ،که اولین
بار توس�ط ژئونیکس با ارائه مدل  EM-16Rش�ناخته ش�د ،توانایی
اندازهگیری نس�بت  Ex/Hyو اختالف فاز دو مولفه را به طور هم زمان
داشت .این نسبت دارای واحد اهم است و با نام امپدانس موج شناخته
میشود .این روش تا حدی مش�ابه با روش  AMTنسبت دامنه  Exو
 Hyمیتواند مقاومت ویژه زمین را بدست دهد.
دس�تگاه  VLF-Rطوری تنظیم شده است که مقادیر مقاومت ویژه و
اختالف فاز را مس�تقیمًا اندازه گیری کن�د .در زمینهای همگن مقدار
1

مقاوم�ت ویژه اندازهگیری ش�ده با مق�دار واقعی آن برابر میش�ود و
اختالف فاز اندازه گیری ش�ده  45درجه میش�ود .تفاوت اصلی میان
 VLF-Rو  AMTاین اس�ت که منبع فرس�تنده  VLFدر یک فرکانس
تک�ی و مش�خص کار میکند .این مس�اله یک�ی از معای�ب این روش
اس�ت زیرا مقاومت ظاهر ش�ده نمیتواند اطالعات کاملی را در رابطه
با الیه بندی ارائه دهد و در یک هندس�ه س�اده از دوالیه ،جداس�ازی
و تعیی�ن الیه ه�ا امکان پذیر نیس�ت .البت�ه در برخی از بررس�ی های
آب شناسی که یک روباره رسانا با رسانایی و ضخامت متغیر روی یک
س�نگ کف بسیار مقاوم قرار گرفته باشد میتوان ضخامت و مقاومت
روباره را جداگانه بدست آورد.
تجهیزات این روش بسیار سبک هستند و یک فرد به تنهایی میتواند
برداش�ت ها را انجام دهد .با این حال این روش به تغییرات مقاومت در
س�طح بسیار حساس اس�ت (تا چند متر زیر س�طح) که اندازه گیری
مقاوم�ت را با خطا مواجه میکند .این خط�ا در اغلب روش های EM
که میدان الکتریکی س�طحی را اندازه می گیرند رایج اس�ت .از مزایای
این روش ،کیفیت بهتر آن در شناسایی و نمایش توده های رساناست.
بر اس�اس نس�بت مولفه میدان های الکتریکی و مغناطیس�ی ،مقدار
مقاومت ویژه زمین را می توان از رابطه زیر بدست آورد.
2
1  E 
= ρa


µω  H 
که در آن :
 =Eدامنه میدان الکتریکی افقی ()V/m
 =Hدامنه میدان افقی مغناطیسی ()A/m
 =µنفوذپذیری مغناطیسی محیط ()H/m
 =ωسرعت زاویهای موج ()Hz
که مقدار میدان مغناطیسی از طریق آنتنهای گیرنده دستگاه و مقدار
میدان الکتریکی از طریق الکترودهای کوبیده شده ،مطابق با آن چه در
شکل 6-2دیده میشود ،اندازهگیری میشوند .در اغلب برداشتها از
فاصله الکترودی  1تا  5متر استفاده میشود.

شکل 5-2کجی میدان الکترومغناطیسی برآیند میدان های اولیه و ثانویه با بردار  Rنشان داده شده است که به اندازه زاویه
 θمنحرف شده است[.]2
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 -6مزایا و معایب VLF
سیس�تمهای VLFب�ه نس�بت در فرکانسه�ای باالی�ی کار
میکنن�د .در این فرکانسها بیش�تر رس�اناها ب�ه خوبی ظاهر
میش�وند .ای�ن روش بهتری�ن کارب�رد را در برداش�ت عوارض
و س�طوح تم�اس تقریب�ًا قائ�م دارد .ب�ا ای�ن روش میت�وان
کانی سازی رسانا را مشخص کرد ولی بزرگی بی هنجاری های
حاصله از رس�اناهای بس�یارقوی ،ممکن اس�ت بیش�تر از آن
بی هنجاریهایی نباشد که از عوارض کانی سازی نشده ولی پر
از آبی که حجم های بزرگتری اشغال می کنند ،ایجاد میشوند.
ان�دازه گی�ری ه�ای  VLFرا میت�وان با ی�ک کاربر با س�رعت
و به راحت�ی انج�ام داد .ب�ه همی�ن عل�ت گاهی اوق�ات قبل از
برداش�ت های مت�داول  ،EMاز آن برای ارزیاب�ی خصوصیات
الکترومغناطیس�ی یک منطقه اس�تفاده میش�ود .تجهیزات
برداش�ت  VLFبسیار سبک و ارزان هس�تند .زمان هر برداشت
در ح�دود یک دقیقه اس�ت و یک ش�خص به تنهای�ی چندین
کیلومت�ر را میتوان�د در طی یک روز برداش�ت کن�د .در عوض
ژرف�ا نف�وذ در ای�ن روش محدود اس�ت و در ح�دود %70-60
ژرف�ا پوس�ته را (برای خاکها و س�نگها) ش�امل میش�ود.
یکی دیگر از کاس�تیهای روش  VLFاین اس�ت ک�ه الزامًا باید
در مح�دوده مورد نظر س�یگنال قابل قبولی توس�ط گیرنده ها
ثبت شود تا بتوان برداش�ت ها را انجام داد و همیشه نمیتوان
از ایستگاههای فرس�تنده اس�تفاده کرد .جفت شدگی ضعیف
رساناها میتواند نشانه این باش�د که سیگنال فرستنده ،برای
اندازه گیریهای دقیق بس�یار ضعیف است .وجود روبارههای
رس�انا ،به ش�دت می تواند اهدافی که در اعماق هستند را تحت
تاثی�ر قرار ده�د و تغییرات اندک در رس�انایی روب�اره میتواند
آنومالی ه�ای کاذب  VLFتولی�د کند که در این راس�تا میتوان
از تکنیکه�ای گوناگونی در تفس�یر داده های  VLFاس�تفاده
کرد .همچنین فرس�تنده مورد اس�تفاده هنگامی ک�ه کاربر در
حین برداش�ت است ممکن اس�ت خاموش شود و کاربر کنترلی
بر ش�رایط فرس�تنده ندارد .ان�دازه گیریهای VLFبه ش�دت
میتوانن�د تحت تاثیر عوام�ل نوفهزا مانن�د لولههای مدفون،
حفاظه�ای فل�زی و خطوط انتق�ال نیرو قرار گیرند و س�طح
اعتبار برداش�تها در این موارد کاهش خواهد یافت .همچنین
همان گونه که بیان ش�د این روش از توپوگرافی منطقه به شدت
تاثی�ر میپذی�رد و ش�رایط نامناس�ب جوی ب�ه خصوص در
یونسفر میتواند کیفیت دادههای برداشت شده را تحت تاثیر
قرار دهد.
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خاستگاهآهنچادرملو

مهندس فاطمه عالم دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 -1مقدمه
آهن مهمترين ماده اوليه مصرفي در كارخانجات توليد آهن و فوالد مي باشد كه باروش هاي مختلف توليد
و مورد اس�تفاده قرار مي گيرد .در حال حاضر تعدادي از معادن بزرگ س�نگ آهن كشور جهت رفع نياز هاي
فعل�ي در حال بهره برداري مي باش�ند ،اما ب�ا در نظر گرفت�ن برنامه هاي افزايش ظرفيت فوالد كش�ور در
س�ال هاي آتي ،استفاده از ساير معادن س�نگ آهن نيز ضروري بوده و بايستي مورد شناسايي ،اكتشاف و
اس�تخراج قرار گيرد .توجه به کاربرد روزافزون آهندر صنايع گوناگون و نيز با توجه به اينکه ايران به دليل
ويژگي هاي خاص زمينشناسي ،از پتانس�يل کاني زايي خوبي برخوردار است ،امروزه تالش گسترده اي در
راستاي اکتشاف منابع جديد براي تأمين مصرف باالي اين فلز در صنعت صورت مي گيرد[.]1
براي پاسخگويي به اين تقاضاي روز افزون الزم است که توليد آهن با اکتشاف نهشته هاي جديدتر افزايش
يابد .اما یکی از مس�ائل مهم و پایه در شناسایی و اکتشاف آهن و یا هر کانسار دیگری ،دانستن خاستگاه و
نوع آن کانس�ار اس�ت تا بتوان با توجه به آن پارامترهای اصلی در شناسایی آن نوع کانسار را تعیین و برای
پی جوی�ی اقدام نمود .در این میان به بررس�ی کانس�ار آهن چادرملو واقع در منطق�ه معدنی بافق پرداخته
ش�ده که یکی از بزرگترین معادن آهن موجود در ایران اس�ت و نظریات متفاوتی در مورد خاس�تگاه آن ارائه
شده است .در این مقاله نظریات متفاوت مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت به نتیجه گیری پرداخته
شده است.
 -2منطقه معدنی بافق
منطق�ه معدنی بافق ح�اوی ذخایر غنی از آهن و آپاتی�ت با مجموع بیش از  1/5میلی�ارد تن ذخیره زمین
شناسی است .واحدهای سنگی در برگیرنده کانی سازی همزمانی های آتشفشانی -رسوبی با سن کامبرین
زیرین اس�ت .س�نگ های آتشفشانی موجود اساسًا ریولیتی ،داس�یتی بوده و در بخش هایی از منطقه به
صورت بازالت های اس�پیلیتی محلی نیز دیده می ش�وند .جنس واحدهای رس�وبی این همزمانی بیش�تر
دولومیتی اس�ت .در بعضی از مناطق واحدهای آتشفشانی -رس�وبی با واحد های نفوذی کامبرین زیرین
قطع ش�ده اند .این سنگ های نفوذی بیش�تر ترکیب گرانیتی داشته ولی برخی توده های نفوذی محلی با
ترکیب گابرو -دیوریت نیز در منطقه مش�اهده می ش�وند.در اغلب کانس�ار های آهن و آپاتیت منطقه بافق
دگرسانی شدید سنگ دیواره مشاهده می شود .شدت دگرسانی در بعضی از نقاط به حدی است که ترکیب
س�نگ شناسی اولیه کامال محو شده اس�ت به گونه ای که این س�نگ های محلی را دگرنهادی نامیده اند.
نوع و شدت دگرسانی بستگی به ترکیب اولیه سنگ دیواره ،ترکیب محلول کانه ساز و عمق قرارگیری دارد.
ویژگی دگرسانی همراه با کانسار های آهن موجود ،نشانه ای بر نقش فرآیند های گرمابی و جانشینی های
دگرنهادی در تشکیل ذخایر این منطقه است .دگرسانی سنگ دیواره در این کانسار ها از یک الگوی خاص
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ش�کل -1-1نقشه زمين شناسي منطقه به همراه اسامي واحد هاي سنگي شناخته شده
در منطقه (برگرفته ازنقشه زمين شناسي  1:100000چادرملو).
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پیروی می کند به گونه ای که دگرس�انی های مشاهده شده در مقیاس
ناحیه ای به شکل دگرسانی سدیک (تشکیل آلبیت ) و اغلب در اعماق
بیش�تر بوده و دگرس�انی های مش�اهده ش�ده در مقیاس محلی و در
ارتباط نزدیک با منطقه کانی س�ازی از نوع دگرسانی پتاسیک و اغلب
در مناطق س�طحی تر ،و دگرس�انی ترمولیت -اکتینولیت نیز ناشی از
دگرنهادی سنگ های دولومیتی محلی در منطقه دیده می شوند[.]5
 -3منطقه چادرملو
چادرملو ترکيبي مختصر ش�ده از سه لغت :چاه ،دره و ملون مي باشد
که ملون در زبان فارس�ي به معني نوعي گربه وحش�ي است .محدوده
م�ورد مطالعه در این مقاله در مرکز ايران و در ش�مال خاوري اس�تان
يزد ق�رار دارد .اين منطقه که بين طول هاي خاوري  55:30و 56:00
و عرض هاي ش�مالي 32: 00و 32:30واقع ش�ده اس�ت ،از جنوب به
دش�ت بهاباد و آبدوغي ،از باختر به کوير آريز ،از شمال به کوير ساغند
و کوه تاشک و از خاور به کوير و نمک زار شمال خاوري آبدوغي محدود
مي شود .به دليل ش�رايط آب و هواي کويري ،فقط در جنوب منطقه
تعداد محدودي روس�تا وجود دارد .مجتمع س�نگ آه�ن چادرملو که
در باخت�ر منطق�ه و در مجاورت کوه نيزار احداث ش�ده اس�ت ،يکي از
بزرگترين معادن سنگ آهن ايران است که رونق خاصي به منطقه داده
اس�ت[ .]1نقش�ه  1 :100 ,000محدوده مورد مطالعه در شکل ()1
آورده شده است.
 -4نظريات مطرح شده در مورد زايش آهن در منطقه مورد مطالعه
الف) متاسوماتيس�م :كارشناس�ان روسيتكنواكس�پورت ( )1979در
م�ورد چادرمل�و پديدهي متاسوماتيس�م برخاس�ته از ي�ك ماگماي
اس�يدي را عام�ل زايش آهن دانس�تهاند ك�ه بايد گفت :تص�ور توليد
متاسوماتيك اين حجم آهن از حجمي نه چندان زياد از ماگماي فقير
از آهن (گرانيتي يا ريوليتي) مشكل است .به عالوه به عقيدهي رامدور
( )1970مگنتيتهاي متاسوماتيك ساختمان منطقهاي دارند كه در
چادرملو گزارش نش�ده اس�ت .هم چنین وجود مقادير زيادي آپاتيت
آن هم داراي مونازيت از طريق متاسوماتيس�م جوابگو نمي باشد ودر
نهایت تعيين س�نهاي انجام ش�ده حداقل  50ميليون سال اختالف
بين تودهاي اس�يدي و خود آهن را نش�ان مي-دهند(هوش�مندزاده،
.]1[ )1376
ب) م�ذاب مگنتيت�ي :جعف�رزاده ( )1980و فورس�تر و برومن�دي
( )1981در موردچادرمل�و به يك مذاب مگنتيت�ي عقيده دارند كه به
صورت گدازه و حتي انفجاري ظهور كرده است .اين نظر بيشتر مبناي
ظاهري كانسار را مدنظر قرار داده و اينكه واقعًا اين مذاب مگنتيتي از
كجا ناشي شده تحليل كاملي ندارد ولي فورستر  1989در تكميل اين
نظرات به دياپير گوش�تهاي پيروكسني اش�اره مي كند كه مي تواند در
عمق  15تا 20كيلومتري به دو م�ذاب ناآميختهي ريوليتي پرآلكالن
و اكس�يد آهن سرش�ار از O2تفكيك شود .اين پيش�نهاد تا حدودي
مي تواند درس�ت باشد ولي باز مسئلهي اختالف سني و جرم حجمي
و تطابق كلي با س�اير كانس�ارها و انديسهاي آه�ن منطقه بيجواب
مانده است[.]1
ج) ارتباط كانيزايي آهن با س�نگهاي اولترابازيك :ساماني ()1376
ارتباط كانيزايي آهن با سنگهاي اولترابازيك  827ميليون سالهاي
را مطرح مي كند كه صرفنظر از سن مطرحه و اين كه گاه كربناتيتها را
دخيل در زايش آهن مي داند مي تواندنظري درست باشد[.]1
د) ذخای�ر کربناتیت�ی :محمد تراب ( )1388معتقد اس�ت که به دليل
پائين بودن مقدار  Srمنش�ا آپاتیت ها نمی-تواند کربناتيتي باشد زیرا
مي�زان  Srدر ذخاير کربناتيت�ي بيش از  ppm 2000مي باش�د[. ]3
این در حالی اس�ت که بررسی های ژئوش�یمیایی بر روی آپاتیت های
منطقه با اس�تفاده از دس�تگاه  EMPمق�دار Srرا برابر باppm 700
نشان می دهند.
د) ماگماي مگنتيتي يا آهني :هوشمندزاده و ويليامز ( )1966اولين و

شايد درست ترين نظررا در بررسي چغارت و چادرملو دادهاند و آن يك
ماگماي مگنتيتي يا آهني اس�ت كه چيزي شبيه به كانسار كايروناي
س�وئد اس�ت [ .]4مر ( )2007عملکرد فرآيند گس�ترده هيدروترمال
در منطق�ه را عامل مهمي در تش�کيل ذخيره آه�ن چادرملو مي داند،
به عالوه ب�ا توجه به بررس�ي کاني هاي مه�م موجود در آلتراس�يون
معتقد اس�ت که منطق�ه چادرملو متعلق ب�ه زنجيره ذخاير اکس�يد
آهن تيپ کايرونا ( )Cu-Auمي باش�د[ .]4محمد تراب معتقد اس�ت
ویژگ�ی دگرس�انی همراه با کانس�ارهای آه�ن موجود ،نش�انه ای بر
نق�ش فرآیند ه�ای گرمابی و جانش�ینی های دگرنهادی در تش�کیل
ذخایر این منطقه اس�ت به عالوه با بررسي هاي ژئوشیمیایی بر روی
عناصر نادر خاکی و بررس�ی های ایزوتوپی هيج گونه ارتباط زايش�ي
بين آپاتيتي ه�اي منطقه و آهن آن وجود ندارد ،همچنین آپاتيت هاي
منطقه از نظر الگوي رفتاري شبيه به فسفريت هاي رسوبي هستند و
در نتيجه منشأ آپاتيت هاي منطقه فسفريت هاي رسوبي و خاستگاه
آهن از سنگ هاي آذرين است که در اثر فرآيند هاي گرمابي در کنار هم
قرار گرفته اند[. ]5
 -5کانسار کايرونا
با توجه به مطالب ارائه شده محتمل ترين نظريه مورد قبول در ارتباط
با ژنز کانسار آهن چادرملو (محدوده مورد مطالعه) شباهت آن با تيپ
کايرونا است ،بنا بر اين اندکي به توضيح اين کانسار مي پردازيم.
شناخته شده ترين نوع کانسار آهن ماگمائي ،کانسار کايرونا در شمال
س�وئد اس�ت که ظاهرا حاصل تفکيک ماگمائي در مراحل اوليه تبلور
ماگما و تزريق آن در داخل توده هاي س�نگي اس�ت .کانسار کايرونا به
ش�کل س�يل بين يک توده س�ينيت پورفيري و کوارتز پورفيري قرار
گرفته اس�ت (پارک و مک ديارميد) .کانس�ار کايرون�ا داراي مگنتيتي
دانه ريز و گاهي هماتيت است .اسميرنوف ( )1976اين کانسار را جزء
کانس�ار هاي آپاتيت -مگنتيت تقس�يم بندي کرده اس�ت و آن را جزء
گروه کانسار هاي همراه ماگما هاي س�ينيتي دانسته است .چگونگي
ب�ه وجود آم�دن آن را گايج�ر ( )1962تفکي�ک ماگماي�ي به صورت
مايعات نا آميخته مي داند[.]6
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چکیده:
در حال حاضر و با توجه به ش�رایط ژئواس�تراتژیک کشورهای درحال توس�عه باالخص خاورمیانه سوی
س�کان حرکت سیطره جهانی به سمتی متمایل شده تا تفکرات و نگرش برنامه ریزان و کارشناسان ،بیش از
تنازعات نظامی و سیاس�ی ،به ارتباط و تعامل دو س�ویه ی مردم و دولت ها ؛ به عنوان کم زیان ترین ریسک
و عاملی در جهت توس�عه کش�ور ها معطوف ش�ود .از آنجا که ارتباط میان م�ردم و فرهنگ های مختلف
و در جزئیات کوچک تر (مقیاس کش�وری) مردم ش�هر و روستا تاثیری ش�گرف درکاهش منازعات و ایجاد
گس�لهای طبقات�ی وتضاد و س�پس تعارض سیاس�ی اجتماعی و نظامی دارد شایس�ته اس�ت به محیط
زیس�ت و ساختار س�از آن طرح ه�ای عمرانی توجه ،تامل و نگاه اندیش�مندانه ای ش�ود .ام�روزه آگاهي از
شرايط زمين و ويژگي هاي ژئوتكنيكي س�اختگاه پروژه ،به يكي از مهمترين نياز ها جهت طراحي و اجراي
بنا هاي مهندسي و فعاليتهاي عمراني بدل شده است .اين بدان علت است که شرايط محيط زمين شناسي
س�اختگاه ،ميتوانند تاثير منفي بر س�ازه مهندس�ي يا طرح عمراني داشته باش�ند .در حال حاضر ،احداث
تونل و س�ازه هاي زيرزميني بزرگتر و عميق تر ،بيش�تر در دستور كار قرار مي گيرند؛ بنابراين اكتشاف دقيق
س�اختگاه س�ازه زيرزميني ،خصوصًا در زمينهاي سس�ت و مش�كل آفرين ،از اهميت زيادي برخوردارمي
باشد.
کلید واژه ها:
تونل ،سطح ايستابي ،مقاومت برشي ،چسبندگي ،ژئوتکنيکي.
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مقدمه
محیط ه�ای ضعیف ،دربرگیرنده ی طیفی گس�ترده ش�امل خاک ها و
س�نگ ها هس�تند .روش اجرای تونل در چنین محیط هایی ،مستلزم
شناس�ایی و پیش بینی رفتار زمین در برگیرنده و مصالح موجود در آن
هست .لذا در این مقاله برخی دسته بندی های مهم برای محیط های
خاکی و سنگی سست را بیان شده است.
_ دسته بندي زمين هاي سست با بستر خاکی
رفتار پيش بيني ش�ده ي زمين براي تونلس�ازي در زمين هاي سست
اولين بار به وس�يله ي ترزاقي( )1950با دسته بندي زمين هاي قابل
تونلس�ازي معرفي ش�د(جدول .)2اي�ن موضوع مي تواند بر حس�ب
شناسايي خاک بوسيله ي دانه بندي و نيز با در نظر گرفتن رفتار زمين
در باال و پايين س�طح ايس�تابي که در زير آمده اس�ت مورد بحث قرار
گيرد[.]1،2
 1 1خاک هاي بهم پيوس�ته ي چس�بنده و ماس�ه هاي سيلتي باالي
سطح ايستابي:
در  30س�ال اخير ،راهكار هاي زي�ادي براي آناليز پاي�داري جبههكار
تونل هايي كه در زمين هاي نرم حفر مي ش�وند توس�عه يافته اس�ت.
خاک هاي بهم پيوسته(رس�ي) به عنوان يک ماده ي پالس�تيک شکل

پذي�ر رفتار ک�رده که در يک حالت همس�ان نظری ب�ه درون تونل
حرکت مي کنند .رابطه ي معياري(رابطه ي پک) براي مواد رسي
چس�بنده يا مواد داراي چس�بندگي کافي يا س�يماني شده براي
نمون�ه ب�رداري و آزمايش مقاومت فش�اري س�اده ،ارزيابي رفتار
زمين هنگام حفر تونل مي تواند از معادله ي زير به دست آيد:

Pz − Pa
			
()1 2
Su
اگ�ر  N critفاکت�ور مقاومت باش�د Pz ،فش�ار روباره ب�ر روي محور
مرکزي تونل P ،فش�ار داخلي همسان معادل بر روي جبهه کار و
 Sمقاومت برشي زمين در حالت آبکشي نشده است.
جدول ( )1که توسط  Bickelو همکاران ارائه شد رفتار پيش بيني
شده ي حفر تونل در خاک هاي رسي را نشان مي دهد .ماسه هاي
س�يلتي در باالي سطح ايستابي ممکن است مقداري چسبندگي
ظاهري داشته باشند ،اما در مجاورت دهانه ي تونل به صورت ترد
و شکننده رفتار مي کنند .پيش بيني رفتار آن ها بوسيله ي معادله
ي باال غير عيني تر است ،ولي مي تواند در جدول ( )2جست و جو
شود [.]3
= N crit

a

u

جدول  1رفتار تونل در خاک هاي رسي و ماسه هاي سيلتي[]3

ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖN crit ،

ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺗﻮﻧﻞ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺳﺴﺖ
ﺧﺎﻙ ﻫﺎﻱ ﭼﺴﺒﻨﺪﻩ

۱

ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ

۳- ۲

ﺧﺰﺵ ﻛﻢ

۵-۴

ﺧﺰﺵ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻳﻜﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﻧﻠﺴﺎﺯﻱ ﻧﺸﻮﺩ
ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺮﺷﻲ ﻛﻠﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ .ﺭﺱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ

۶

ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﻠﺘﻲ ﺑﺎﻻﻱ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﺴﺘﺎﺑﻲ)ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻇﺎﻫﺮﻱ(
۱

-

۱

-

۴
۳
۱
۲

۱

ﺛﺎﺑﺖ

۱

ﺭﻳﺰﺵ ﺁﻫﺴﺘﻪ

۳
۲

ﺭﻳﺰﺵ

–۱

لکا و همکاران  ،براي تونل دايروي در خاك همگن فرمول مش�ابهی را
ارئه و بیان می کنند .پارامترهاي موثر در پايداري جبههكار عبارتند از :
•  ،Dقطر تونل
• ،Hعمق نسبت به محور تونل (يا  Cعمق تا سقف تونل)
•  γوزن مخصوص ،و  σ Sفشار روباره (يا ساختمان هاي موجود)
•  σ Tفشار نگهدارنده اعمال شده به جبهه كار تونل (اگر نياز باشد)
• مقاومت برشي خاك [.]4
مقاوم�ت برش�ي خ�اك تابع�ي از چس�بندگي خ�اك ( )Cو زاوي�ه
اصط�كاك داخلي ،اس�ت و براي خاك ه�اي رس به مقاومت برش�ي
زهكشي نشده ) Su(،بستگي دارد .پايداري در حالت زهكشي نشده در
زمين هاي چسبنده بوسيله فاكتور بيش باري ( )Nمشخص مي شود

که

شكل( :)1پارامترهاي موثر در پايداري جبهه كار[]4
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عبارتست از:
رابطه ()1

σ S + γ H − σT
Cu

= N

بط�ور کلي ناپاي�داري براي مقادير  Nبيش از  5ت�ا  7رخ مي دهد.
موارد زير را بايد در نظر گرفت :
• به ازاي  N ≤ 3عموما پايداري کلي تامين مي شود؛
• ب�ه ازاي  3 < N ≤ 6باي�د توج�ه ويژه اي به نشس�ت هاي
سطح زمين شود؛
• ب�ه ازاي  N ≥ 5ريزش ه�اي فراوان�ي در جلوي س�ينه کار رخ
خواهد داد؛
• به ازاي  N ≥ 6ناپايداري کلي خواهيم داشت؛
•اگر : C < 2تحليل پايداري جبهه کار ضروري خواهد بود؛
D
•اگ�ر  : 4 < γ Dناپايداري ه�اي موضعي جبه�ه کار تونل رخ خواهد
C
داد؛( چسبندگي زهكشي نشده مي باشد).
براي پايداري جبهه كار در ماس�ه و خاكهاي غيرچسبنده خشك،
رابطه زير کاربرد دارد:
u

σ T ∗ = α S σ S + α γ γD
رابطه ()2
كه در آن  α S ,α γضرايب وزني هس�تند ،ك�ه به زاويه اصطكاك
خاك  ϕو نسبت عمق پوشش تونل به قطر آن
(  ) Cبستگي دارند و ∗  σ Tفشار نگهدارنده حدي است [. ]4
D

در فرآيند استحكام ،پارامترهاي ژئومکانيکي زير تغيير مي يابند
• مقاومت ( )C , ϕ
• تغييرشکل پذيري ( ) E ,υ
• نفوذپذيري ( ) K , H W , i
بنابراين انجام يك بررسي اساسي جهت مشخص كردن طبيعت و
چگونگي قرارگي�ري اليه هاي مختلف ،وزن مخصوص درجا ،نوع
و جنس خاك و نفوذپذيري درجا ضروري است.
 2 1خاک هاي دانه اي فاقد چس�بندگي شامل ماسه هاي سيلتي
در زير سطح ايستابي:
در تونلس�ازي از نقطه نظر  3بعدي ،شن و ماسه خشک يا اندکي
اش�باع باالي س�طح آب زير زمين�ي ممکن اس�ت داراي مقداري
چس�بندگي ظاهري موقت ناش�ي از فش�ار منفذي منفي باش�د.
هنگامي که ماده در زير سطح ايستابي قرار دارد ،چسبندگي کافي
را نداش�ته و غي�ر عيني تر رفت�ار مي کند و به راحت�ي مي تواند به
درون قسمت در حال حفاري حرکت کرده يا جريان يابد .رفتار شن
و ماسه ها در تونل سازي بوسيله ي ترزاقي( ]6[ )1977خالصه
شدند و هنوز هم به کار مي روند(جدول  .)2ماسه هاي سيلتي واقع
در زير سطح ايس�تابي مي توانند مشکل ساز شده و جريان يابند،
اگر ضريب همس�اني  Cuبيش�تر از  3باش�د و اگر از  6کمتر باشد
باعث جريان حرکتي چسبنده مي شود [.]6
تونل در سنگ هاي ضعيف و سست
 1 2اهمیت بررسی تونلسازی در سنگهای ضعیف
تونلسازي در سنگ هاي ضعيف و سست ،فرصت هاي ويژه اي را
براي مهندس�ين ژئوتکنيک پديد آورده تا در طي آن به نقاط ضعف
و قوت خود پي ببرند .زيرا س�وء تفسير و داوري غلط ،در طراحي
سيستم هاي طراحي مي توان گسيختگي هاي بسيار پرهزينه اي
را به وج�ود آورد .ب�راي درک مفاهي�م من�درج در فرآيند طراحي
سيس�تم نگهداري اين نوع تونل ها ،الزم اس�ت ت�ا ابتدا ،بعضي از
مفاهيم بسيار پايه را در خصوص چگونگي تغيير شکل توده سنگ
ه�اي در برگيرن�ده تونل و همچني�ن چگونگي عملکرد سيس�تم
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نگه�داري ،جهت کنترل اين تغيير ش�کل را در يابيم .در اين حالت ،بعد
از اينکه اين مفاهيم پايه تشخيص داده شده اند ،مثال هايي از طراحي
عملي سيس�تم نگهداري ،در مورد ش�رايط مختلف ژئوتکنيکي ،مورد
بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
 2 2ویژگی سنگهای سست
بر خالف س�نگهاي مس�تحکم که مس�ائل ناپايداري و گس�يختگي
آنها از طريق مش�خصات ساختاري کنترل ميشود ،موارد بسيار زياد
ديگري نيز وجود دارد که در آنها تونلها و سازههاي زيرزميني در توده
س�نگهايي اجرا ميش�ود که به علت درزهداري بسيار ش�ديد و يا به
خاطر ضعيف بودن سنگ بکر ،از مقاومت پاييني برخوردار ميباشند.
سنگهايي همچون شيلها ،گل سنگها ،سيلتها ،فيليتها و توفها
در اين رديف قرار ميگيرند]7[.
هنگام س�اخت فض�اي زيرزمين�ي حتي اگ�ر تنشهاي برج�ا در حد
متوس�ط خود باشند نيز احتمال بروز گسيختگي ناشي از القاي تنش،
در توده س�نگهاي ضعيف دربرگيرنده وجود دارد.گس�يختگي از اين
نوع ک�ه ميتواند در توده س�نگهاي ضعي�ف دربرگيرنده يک س�ازه
زيرزميني به وقوع بپيوندد ،مس�ئله مش�کلي را از لح�اظ تحليلي به
وج�ود م�يآورد ،به طوري که هماکن�ون نه تنها هيچ گونه مدل س�اده
عددي براي آن وجود ندارد ،بلکه محاس�بات ضريب ايمني که در طي
آن بتوان محدوده مجاز و قابل قبول اينگونه فرآيندهاي گسيختگي را
تعريف نمود نيز در دسترس نميباشد.
از لحاظ تاريخي مس�ائل ژئوتکنيکي در دو مقوله وسيع به نام مصالح
خاک�ي و مصالح س�نگي ق�رار م�ي گيرند .س�نگ هاي ن�رم از لحاظ
مقاومتي در ش�اخه بااليي مصالح مورد مطالعه در مکانيک خاک قرار
گرفته و عموما روش هاي حل مس�ائل سنگ هاي نرم به مقدار زيادي
توسط برون يابي کيفي قوانين مرسوم و موجود مکانيک خاک صورت
مي گيرد.
تاکنون در مورد گسترش مطالعاتي که مناسب با خواص واقعي حاکم بر
توده سنگ هاي نرم( مصالح سخت تر ،شکننده تر و اغلب ناپيوسته از
خاک ) باش�د کوشش هاي کمي صورت گرفته است .اساسًا سنگ هاي
ن�رم به مقدار قابل توجهي نس�بت به س�نگ هاي س�خت از مقاومت
پاييني برخوردار بوده ،رفتار ش�کنندگي کمتري داشته ،قابليت تراکم
پذيري آنها بيش�تر بوده و باالخره فشار آب حفره اي تاثير بسزايي بر
رفتار آنها دارد.
اصطالحات زيادي براي تعريف اي�ن مصالح مانند ضعيف هوازده از
ديدگاه سنگ و سخت و سفت از ديدگاه خاک وجود دارد.
البته بس�ياري از طبقه بندي ه�اي ديگر در اين زمين�ه وجود دارند که
ب�ا اندک�ي تف�اوت در اصطالحات و مرزها از بس�ياري از جهات ش�بيه
طبقه بندي شکل ( )1مي باشند]7[.
شکل ( )1طبقه بندي  ISRMبراي مصالح ژئوتکنيکي مختلف[]7
همانطور که در شکل ( )1مشاهده مي شود ،طبقه بندي مزبور حد بين
س�نگ ها و رس ها را با باز گذاشتن حد بااليي مقاومت رس هاي سخت
مشخص نموده و همچنين بين سنگهاي بي نهايت ضعيف و رس هاي
س�خت و بسيار سفت همپوش�ي ايجاد مي نمايد .بنابراين با توجه به
اين شکل مي توان انتظار داشت که سنگ هاي نرم حداقل مي تواند در
منطقه مصالح هم پوشان (و شايد کمي بيشتر) قرار گيرد[.]7
از سوي ديگر به پيشنهاد انجمن بين المللي مکانيک خاک و مهندسي
پي ،به گروه�ي از مصالح ژئوتکنيکي که مقاوم�ت تراکم تک محوري
آنها بين  0/5 25مگاپاس�کال باشد س�نگ نرم اطالق مي شود .به اين
ترتيب س�نگ نرم ي�ک اصطالح کلي اس�ت که تم�ام مصالحي که به
اشکال رس هاي سخت ،سنگ بي نهايت ضعيف ،سنگ بسيار ضعيف
و س�نگ ضعيف توصيف مي ش�وند را در برمي گيرد .حد مناس�ب تر
براي مرز بااليي در سنگ هاي ضعيف مي تواند  20مگاپاسکال باشد،
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جدول()2-2دسته بندي زمين هاي خاکي قابل تونلسازي []5
ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ

ﺭﻓﺘﺎﺭ
ﻃﺎﻕ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ  ،ﺑﺪﻭﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﭘﻴﺸﺮﻭﻱ

ﺭﺱ ﺳﻴﻠﺖ ﺩﺍﺭ ﺑﺎﻻﻱ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﺴﺘﺎﺑﻲ ،ﺭﺱ ﻣﺤﻜﻢ،

ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﺩ.

ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺗﻨﺶ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﺮﻭﻉ

ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ) (Firm
ﺭﻳﺰﺵ ﺁﻫﺴﺘﻪ

) (Slow raveling

ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻭﺍﭘﺎﺷﻲ ﻳﺎ

ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺷﻮﻧﺪﻩ ،ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺟﺪﺍﻳﺶ ﺩﭼﺎﺭ

) ( Raveling

ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﻭ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ( ﺍﺯ ﻃﺎﻕ ﻳﺎ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎ
ﺭﻳﺰﺵ ﺳﺮﻳﻊ

)(Fast raveling

ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺭﻳﺰﺵ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﺭﻳﺰﺵ ﺳﺮﻳﻊ،

ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ

ﺣﺮﻛﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﻩ
) Cohesive

ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ

)(Running

(running

ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ

) (Running

ﻣﭽﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﻗﺎﺑﻞ

ﺑﺎﻻﻱ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﺴﺘﺎﺑﻲ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺭﻳﺰﺵ ﻛﻨﻨﺪ .ﺭﺱ ﻫﺎﻱ
ﺧﺸﻚ ﺷﻴﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺗﻨﺶ ﻣﻤﻜﻦ

ﺍﺳﺖ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﺭﻳﺰﺵ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﺻﻄﻜﺎﻛﻲ ﻛﻢ .ﻧﺮﺥ ﻣﭽﺎﻟﻪ

ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺗﻨﺶ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻋﻤﻖ
ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺭ ﺭﺱ ﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ

ﺭﻭﻳﺖ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ

ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺗﻨﺶ

ﺩﻭ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻱ ﺭﻳﺰﺵ ﺳﻄﺢ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺷﺪﻥ

ﺩﺭﻙ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺏ .ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻭ ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ

ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺷﻴﺐ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺯﺍﻭﻳﻪ

ﻱ ﻗﺮﺍﺭﺷﺎﻥ)ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ۳۵-۳۰ﺩﺭﺟﻪ( ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻜﺮ ﻳﺎ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎﺩﻱ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺯﺍﻭﻳﻪ

ﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮﺳﻨﺪ.

ﺗﻮﻧﻞ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻛﻒ ﻭ ﻧﻴﺰ

ﺍﺯ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺎﺭ ،ﺗﺎﺝ ﺗﻮﻧﻞ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﻮﻧﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ

ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺯﻳﺎﺩ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻀﺎﻱ ﺗﻮﻧﻞ ﺭﺍ ﻛﺎﻣﻼ ﭘﺮ ﻛﻨﺪ.
ﺁﻣﺎﺳﻲ )(Swelling

ﭼﺴﺒﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﺴﺘﺎﺑﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ

ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺭﺥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ .ﺭﺱ ﻫﺎﻱ ﺧﺸﻚ ﺗﺎ ﻣﺤﻜﻢ ﺯﻳﺮ

ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺧﺎﻙ ﻭ ﺁﺏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﻝ ﻭﻳﺴﻜﻮﺯ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ

ﺭﻭﺍﻥ )(Flowing

ﺧﺎﻙ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﺳﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺫﺭﺍﺕ ﻛﻮﭼﻚ

ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻣﻴﻦ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺭﻳﺰﺵ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻮﻧﻞ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻟﻪ ﻳﺎ

ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺷﻮﻧﺪﻩ ) (Squeezing

ﻣﺎﺭﻝ ،ﺷﻦ ﻭ ﻣﺎﺳﻪ ﻱ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺷﺪﻩ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ

ﺍﻏﻠﺐ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺷﺪﻥ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ

ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺗﻨﺶ ﻭ ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺮﺩ)ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻱ

ﺭﻳﺰﺷﻲ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺧﺎﻙ

ﺯﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﺟﺬﺏ ﻛﺮﺩﻩ ،ﺣﺠﻤﺶ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ

ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺗﻮﻧﻞ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻱ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺯﻣﻴﻦ ﭘﺸﺖ ﺁﻥ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ

ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﺧﺸﻚ ﻭ ﺗﻤﻴﺰ .ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺩﺭ

ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺮ ﻳﺎ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺷﺪﻩ ﻱ ﺿﻌﻴﻒ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ
ﺧﺎﻙ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻱ ،ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺮﺍﻱ

ﻣﺪﺕ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﻳﺰﺵ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻭ

ﻓﺮﻭ ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺣﺮﻛﺖ

ﭼﺴﺒﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺯﻳﺮ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﺴﺘﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺳﻴﻠﺖ ،ﻣﺎﺳﻪ ﻭ ﺷﻦ ﺑﺪﻭﻥ

ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﺱ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﺩﻥ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻭ

ﭘﻼﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ ﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ
ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺭﺱ ﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﺴﺎﺱ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ

ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻧﺪ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ

ﺭﺱ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻼﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ،۳۰ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺩﺭﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﻧﺖ
ﻣﻮﺭﻳﻠﻮﻧﻴﺖ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ

شکل ( )1طبقه بندي انجمن بين المللي مکانيک سنگ ()ISRM
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شکل( )2سنگهاي نرم در طيف مصالح ژئوتکنيکي[]7

زيرا به نظر مي رس�د که س�نگ هاي ضعيف تر از اين حد رفتار برشي
داشته باشند[.]8
در طيف مصالح ژئوتکنيکي ،س�نگ هاي نرم در حد واس�ط خاک ها و
سنگ هاي سخت قرار ميگيرند.همچنان که خواص و رفتار آنها حالت
ميانه نسبت به دو گروه خاک ها و سنگ ها دارد(شکل .)2
آنچه سنگ هاي نرم را به عنوان عضو مياني طيف مصالح ژئوتکنيکي
مط�رح مي کند ،خصوصي�ات تراکم پذيري  ،ويژگ�ي هاي مقاومتي و
معيارهاي مجزاي شکست توده سنگ براي آن است .به دليل ويژگي
ه�اي خاص س�نگ هاي نرم ممکن اس�ت بررس�ي آنه�ا از دو ديدگاه
مکانيک خاک و سنگ موضوعيت داشته باشد[.]7
به طور خاص می توان س�ختی و نرمی س�نگ را به صورت زیر مطرح
کرد:
• سنگهای سخت خود برای ساخت مواد سازه ها به کار می روند.
• س�نگهای نرم به ندرت برای ساخت و س�از و به عنوان مصالح باربر
غالب استفاده می شوند[.]9
نتیجه گیری:
تحليل هاي در فعاليت هاي مهندس�ي نياز به بررسي ويژه دارند ،زيرا
در اينگونه فعاليت ه�ا پارامترهاي متعددي در سرنوش�ت نهايي کار
تاثيرگذار ميباشند .در تمام پروژه هاي مهندسي خصوصا پروژه هاي
ب�زرگ ،فازمطالعات�ي از اهمي�ت وي�ژه اي برخ�وردار ب�وده و انج�ام
مطالعات دقيق ژئوتکنيک و زمين شناس�ي مح�دوده اجراي پروژه از
اصلي ترين معيار هاي توجيه اقتصادي پروژه محس�وب مي گردند.
در غير اين صورت ممکن اس�ت يک پروژه بدون شناس�ايي مش�کالت
شروع گردد و در حين اجرا هزينه هاي بسیاري را جهت ادامه بر پروژه
تحميل نمايد و يا ش�رايط آنقدر بحراني باش�د که منجر به تعطيلي
پروژه گردد با گسترش ارتباطات از جمله راه های زمینی و نیاز به عبور
از موان�ع طبیعی مثل کوه ها و ...موضوع ایجاد تونل از اهمیت خاصی
برخوردار شده است .یکی از مسائلی که امروزه مورد توجه قرار گرفته
است ،احداث تونل در زمین های سست است که بنا به شرایط منطقه
و نوع سازند موجود به منظور ایجاد یا عدم ایجاد تونل محدوده مورد
بررسی قرار می گیرد.
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بررسیعواملزیستمحیطی
درروشهایاستخراجمعادنسطحی
مریم غضنفری ،دانشجوی کارشناسی استخراج معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مقدمه
در ط�ی دو ده�ه اخیر با توجه به رش�د بی س�ابقه جمعی�ت در جهان
تالش برآن ش�ده است که از محیط زیست به بهترین نحو مراقبت شود
و این ک�ه از زمین به ص�ورت بهینه برای اس�کان جمعی�ت و به منظور
کار ه�ای کش�اورزی و فعالیت ه�ای صنعت�ی دیگر اس�تفاده ش�ود.
متقابل با این برنامه ،پیش�رفت صنای�ع و تکنولوژی نیازمند مواد خام
معدنی می باش�د که این امر توسعه چش�م گیر عملیات معدن کاری را
در این دو دهه درپی داش�ته اس�ت .فعالیت های معدنی (در راس آن ها
عملیات استخراج) تاثیر س�وء بر محیط زیست و زمین دارند و به طور
گس�ترده آن ها را تحت تاثیر ق�رار می دهند به طوری ک�ه اگر توجهات
الزم صورت نگیرد س�بب می شود که حجم گس�ترده ای از زمین هم از
جهت موقعیت برای اس�کان خارج ش�ود و هم استعداد ذاتی خود را در
کانی سازی یا رش�د گیاهان از دس�ت می دهد .پس با توجه به تاثیرات
فوق نیاز اس�ت که ب�ه بحث آلودگی های زیس�ت محیطی اس�تخراج
معادن با توجه بیشتری پرداخت.
استخراج معادن سطحی
امروزه به دلیل مزیت هایی که روش اس�تخراج معادن س�طحی نسبت
ب�ه روش زیرزمینی (ازجمله تولید باال ،هزینه اس�تخراج پایین ،ایمنی
بیش�تر و  )...دارا می باش�د این روش به مراتب بیش�تر مورد اس�تفاده
ق�رار می گیرد .البت�ه باتوجه به این که این روش در ارتباط مس�تقیم با

محیط است آلودگی های بیشتری را نیز نسبت به روش زیرزمینی
به هم�راه دارد .این روش جهت بهره ب�رداری از مواد معدنی ای که
در نزدیکی سطح زمین باشند وتا عمق حدود  200متری (در مورد
فلزات ب�ا ارزش اقتصادی بیش�تر تا عمق  300متری) گس�ترش
یافته اند به کار گرفته می ش�ود .با اس�تفاده از این روش استخراج
سنگ های کواری (مواد معدنی صنعتی که به مصارف ساختمانی
می رس�ند) ،اس�تخراج ش�ن و ماس�ه ،وفلزات (نظیر مس ،آهن و
سولفات) و به طور گسترده استخراج زغال سنگ صورت می گیرد
که در این جا نظر به این است که به بررسی روش هایی در استخراج
معادن س�طحی پرداخته شود که بیش ترین تاثیر تخریبی را روی
محیط زیست دارند .روش های بحث شده عبارت خواهند بود از:
 .1روش معادن روباز
 .2روش استخراج مسطحی
 .3روش استخراج کنتوری
 .4روش استخراج اصالحی
 .5روش استخراج هیدرولیکی
الف)روش استخراج روباز
ای�ن روش مناس�ب ب�رای معادن فل�زی (عمدت�ًا م�س و آهن) و
الیه هایی است که دارای ضخامت قابل توجه هستند و با عیار کم
تا متوس�ط به صورت توده ای یا انبوه درون طبقات با ش�یب قابل
41

مقاالتگردآوری

مالحظه ای جای گرفته اند .در این روش الزم اس�ت جهت دست یابی
به ماده معدنی س�نگ های پوششی و زائد با اس�تفاده از ماشین آالت
مختل�ف روباره ب�رداری ش�وند و ب�ه محل�ی دور از الی�ه معدن�ی
منتقل گردند که این کار به صورت اس�تخراج پله پله ای و طراحی چند
پله تا رس�یدن به ماده معدنی انج�ام می گیرد .نتیجه این روش ایجاد
گودال بزرگی در دل زمین می باش�د .تولید باال و هزینه های استخراج
پایین از مزایای این روش است.
بررس�ی های زیس�ت محیطی و آلودگی های به وجود آم�ده در روش
روباز:
آلودگ�ی زمی�ن و خ�اک :همان طورک�ه گفت�ه ش�د در ای�ن روش الزم
اس�ت که بخش عظیمی از س�طح زمین به عنوان باطل�ه از روی الیه
معدنی برداش�ته ش�ود و از محیط کار خارج گردد که در نتیجه ی این
روباره برداری فضای خالی بزرگی که به آن پیت گفته می شود ایجاد
خواهد ش�د و اگر این پیت بازس�ازی نش�ود عالوه براینکه روی بحث
زیبایی ش�ناختی منطقه اثر منف�ی دارد محل مناس�بی برای ایجاد
حوض چه های اس�یدی ناش�ی از نزوالت جوی می ش�ود و این خود
سمی شدن خاک را دربر دارد .این روش در این زمینه بیش ترین آلودگی
را دارد و بخش وسیعی از اراضی های اطراف را تخریب می کند.
آلودگی آب :در این روش به دو صورت آلودگی برای آب رخ خواهد داد،
ابت�دا اینکه اگر دمپ ه�ای معدنی در درون و یا نزدیک�ی رودخانه ها و
دریاچه ها تخلیه ش�وند آلودگی را به همراه خواهد داش�ت و دیگری
به عمق معدن بس�تگی دارد که اگر عمق آن زیاد باش�د به طوری که با
سطح ایستایی برخورد داشته باشد آن را تحت تاثیر می گذارد و باعث
آلودگی در آب های زیرزمینی می شود.
آلودگی صوتی :از آن جایی که در این روش برای بارگیری و حمل ونقل
باطله ها و مواد معدنی از ماش�ین آالت عظیم الجث�ه که خیلی هم پر
س�روصدا هس�تند اس�تفاده می ش�ود این آلودگی را به دنب�ال دارد.
هم چنین اگر با س�نگ سخت س�روکار داشته باش�یم بارگیری آن ها
تنها با ماش�ین آالت صورت نمی گیرد والزم اس�ت ابتدا مواد معدنی با
مواد منفجره و عملیات انفجار خردش�وند که این عملیات آتش باری
و حفاری نی�ز آلودگی هایی را در این زمینه به همراه خواهندداش�ت.
به همی�ن دلی�ل این روش در مقایس�ه ب�ا دیگر روش های اس�تخراج
س�طحی در این زمینه هم بیش تری�ن آلودگی را به خ�ود اختصاص
می دهد.
آلودگ�ی ه�وا :گرد و غب�ار و ذرات معل�ق جامد به وجود آم�ده در طی
عملیات حف�اری ،انفجار ،بارگیری و تخلیه آلودگ�ی هوا را برای این
روش درپی دارد.
تاثیر این آلودگی ها بر انسان و حیات وحش:
همان ط�ور ک�ه گفته ش�د ممکن اس�ت در درون پی�ت حوض چه های
اس�یدی تشکیل ش�ود که در این صورت پرندگانی که از آب آن ش�رب
می کنند مس�موم ش�ده و در دراز مدت ممکن اس�ت باعث از بین رفتن
گونه ای از پرندگان مهاجر ش�ود .همچنی�ن اگر باطله های پدید آمده
در این روش به حال خود رهاش�وند خ�اک منطقه را آلوده می کنند که
ای�ن امر روی گیاهان تاثیر دارد و آن ها را س�می می کند در این صورت
علف خوار ه�ای منطقه که از این گیاهان تغذیه می کنند نیز مس�موم
می ش�وند .از آث�ار مخرب�ی که ب�رای انس�ان ها بوج�ود می آید یکی
مربوط به آلودگی صوتی می ش�ود و دیگری مربوط به مواد منفجره
استفاده شده در این روش است که در این روش خیلی گستردگی دارد
و صدماتی را به بار می آورد.
راه کار هایی برای کنترل آلودگی های روش روباز:
ب�رای کنترل حجم باطله ه�ا در این روش می توان بخش�ی از آن را در
امر جاده سازی ،ترمیم جاده ها ،پی سازی کارگاه ها و پر نمودن گودال
مورد استفاده قرارداد.
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در مورد پیت به وجود آمده در این روش می توان با کمی برنامه ریزی و
طراحی دقیق آن را به یک منطقه مناسب تبدیل نمود مثال اگر منطقه
از آب کافی برخوردار بود و از نزوالت جوی نیز غنی باش�د می توان آن
گودال را به دریاچ�ه ای تبدیل نمود .راه دیگر در برخورد با این گودال،
پرکردن آن توس�ط مواد باطله و برگرداندن محیط به شرایط تقریبی
قبل از معدن کاری است .از آن جایی که آلودگی هوای پدید آمده در این
روش ناش�ی از گرد و غبار است می توان با بهره جستن از ماشین های
حفاری مجهز به سیس�تم تغذیه آب داخلی و خارجی با آن ها مقابله
کرد .در مورد عملی�ات انفجار نیز در صورتی که عملیات کنترل ش�ده
صورت گی�رد کاهش آلودگی را درپی دارد .همچنین الزم اس�ت که در
زمان حمل و تخلیه ،مسیر حمل باطله و مواد معدنی مرتبًا به وسیله
کلرورکلسیم و آب مرطوب نگه داشته شود.
استفاده از چاشنی های تاخیری در کاهش میزان آلودگی در این روش
موثر اس�ت .برای کنترل صدا الزم اس�ت تا در انتخاب ماش�ین آالت و
انتخ�اب س�ایت معدن دق�ت کافی ش�ود و حتی االمکان تأسیس�ات
معدن خارج از ش�هر و محدوده اس�کان باشد .اس�تفاده از صداگیر ها،
شلنگ های ضخیم و مستحکم برای منابع تولید کننده صدا نیز مفید
است.
ب)روش استخراج مسطحی
ای�ن روش برای اس�تخراج آن دس�ته از مواد معدنی مناس�ب اس�ت
ک�ه الیه معدن�ی در مناط�ق کم ارتفاع و ک�م و بیش مس�طح و هموار
قرارگرفته باش�د و ضخامت الیه نیز بی�ن  1/8تا  3متر بوده و الیه به
صورت افقی (بدون ش�یب یا شیب بسیارکم) درون سنگ های پوشان
قرارگرفته باش�د .البته ضخامت سنگ های پوششی نباید از  50متر
تج�اوز کند زیرا دیگر ای�ن روش برای آن اقتص�ادی نخواهد بود .این
ش�رایط به طور عمده در ذخایر زغال سنگ وجود دارد و به همین دلیل
برای اس�تخراج زغال سنگ از این روش بسیار بهره گرفته می شود .در
اولین مرحله این روش برشی جعبه گونه از سنگ های پوششی خارج
می کنند تا به الیه مورد نظر دست رس�ی پیدا کنند ،س�نگ های زاید و
پوششی بدست آمده در این مرحله در نزدیک ترین محلی که عملیات
در آن ص�ورت نمی گیرد دپو می ش�ود در مراحل بعد ب�ه موازات برش
ابتدای�ی برش های بعدی ایجاد خواهد ش�د و باطله های این مراحل
در محل استخراج ش�ده از مراحل قبل تخلیه می شود ،از آنجایی که
مواد باطله و س�نگ های پوشش�ی در اثر خرد شدن ازدیاد حجم پیدا
می کنند و پس از آن جای گذاری سطحی حاصل می شود که مرتفع تر
از سطح اولیه بوده و شکلی سینوسی روی سطح ایجاد می شود.
بررس�ی های زیس�ت محیطی و آلودگی های به وجود آم�ده در روش
مسطحی:
آلودگی زمین و خاک :از آن جایی که س�طح برداشت شده در این روش
به مصرف در محل معدن می رس�د باطله های کمی ایجاد می شوند و
سطح خاک جابه جا شده نیز کم است به همین دلیل این روش آلودگی
خاک و تخریب اراضی کمتری نسبت به سایر روش ها دارد.
آلودگ�ی آب :در صورتی ک�ه عم�ق معدن تا جایی باش�د که با س�طح
ایس�تابی س�فره های زیرزمینی برخورد داش�ته باش�د ب�ر آب تأثیر
می گذارد و آلودگی آن را موجب می ش�ود .از طرفی برای س�هولت در
عملیات اس�تخراج گاهی آب های زیرزمینی را از طریق چاه هایی پمپ
و جابه ج�ا می کنند که این عمل س�طح آب را کاه�ش داده و برای کار
کشاورزان مشکل آفرینی می کند.
آلودگی صوت�ی :این روش در کل آلودگی صوتی کم�ی را درپی دارد و
توسط این آلودگی صدمه زیادی وارد نمی کند.
آلودگی هوا :از آن جایی که در این روش نیاز به استفاده از مواد منفجره
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و ص�ورت گرفتن عملیات انفجار و حفاری نمی باش�د و فقط در موارد
اندکی حجم بس�یار کمی از انفجار وجود خواهد داش�ت آلودگی هوا
بوجود نمی آید و تنها گرد و غباری که در عملیات استخراج و بارگیری
که عمدتًا توس�ط دراگالین ها صورت می گیرد می تواند مشکل س�از
شود.
تاثیر این آلودگی ها بر انسان و حیات وحش:
همان طورک�ه گفته ش�د در این روش آلودگی های کمی موجود اس�ت
و آب ،ه�وا و ص�وت به می�زان ناچیزی به آلودگی کش�یده می ش�وند
به همین خاطر این روش اس�تخراج تاثیر س�ویی بر انسان و حیوانات
منطقه وارد نمی آورد و صدمه قابل مالحظه ای وارد نمی شود.
راه کار هایی برای کنترل آلودگی ها در روش سطحی:
ب�رای بازس�ازی ناحیه وس�یعی که به ص�ورت پس�تی و بلندی های
سینوسی شکل در دست داریم می توان راه کار های زیر را به کار برد:
اگ�ر خ�اک منطقه از کیفی�ت خوبی برخ�وردار بود و بارندگ�ی نیز در
منطقه چش�م گیر ب�ود می توان در آنجا پوش�ش گیاه�ی ایجاد کرد
و چ�ون محیط آلودگی های دیگ�ر را در پی نداش�ته منطقه مذکور را
می توان برای محیط اس�کان و مکان های تفریح�ی نیز طراحی کرد.
پ�س در مرحله اول مس�طح بودن منطقه باید م�ورد توجه قرار گیرد.
البته اگر منطقه خشک و نیمه خشک باشد تسطیح مواد باطله کاری
مضر است و از آن جایی که در این مناطق باران های شدید و سیل آسا و
بادهای طوفانی وجود خواهد داش�ت در صورت مسطح کردن سطح،
فرس�ایش خاک پدید خواهد آمد .در ای�ن مناطق درخت کاری و ایجاد
جنگل مصنوع�ی و تبدیل منطقه ب�ه منطقه مس�کونی یا تفریحی
کاری مناسب است.
ج)روش استخراج کنتوری
این روش تقریبا ش�بیه روش مسطحی انجام می پذیرد .به طور عمده
برای استخراج زغال سنگ در ش�رایطی به کار می رود که الیه معدنی
به حالت افقی (با ش�یب بس�یار ک�م) در مناطق کوهس�تانی مرتفع با
دامنه های پر ش�یب قرار گی�رد .در این حالت رخ نم�ون الیه در دامنه
یا پهلوی کوه کامال مش�خص اس�ت و با یک برش در کنار دره ،جایی
ک�ه زغ�ال رخ نمون دارد می توان به الیه رس�ید .مس�ئله مه�م در این
روش انباش�ت و دپوی س�نگ های باطله و پوشش�ی است که باید در
نزدیک تری�ن محل ممکن انباش�ته ش�وند و این کار باید کنترل ش�ده
انج�ام گیرد .راندمان این روش صددرصد نمی باش�د و به دلیل اینکه با
افزایش ارتفاع کوه نس�بت مواد زائد به م�واد معدنی افزایش می یابد
ب�ه جایی می رس�یم که ضخام�ت باطله به حدی رس�یده ک�ه امکان
استخراج همه زغال به این روش وجود ندارد و لذا استخراج تمام ماده
معدنی با این روش امکان پذیر نیست.
بررس�ی های زیس�ت محیطی و آلودگی ه�ای بوجود آم�ده در روش
کنتوری:
آلودگ�ی زمین و خاک :ازآن جا ک�ه در این روش روباره ب�رداری کاملی
صورت نمی گیرد و تنها ماده معدنی استخراج می شود تاثیرات منفی
روی س�اختار خاک منطقه قابل توجه نمی باش�د فق�ط توپوگرافی
منطقه تا حدی که قابل اصالح هست دست خوش تغییر می شود.
آلودگی آب :همان طور که ذکرش�د این روش در کوهستان های مرتفع
صورت می گیرد و چون آب منطقه در نزدیکی عملیات نیست آلودگی
کمی برای آب درپی دارد .ولی نکته ای که باید به آن توجه داشت نحوه
تخلیه و انباش�ت مواد باطله است که باید کنترل شده انجام گیرد زیرا
اگر مکان مناسبی برای سد های باطله در نظر گرفته نشود مشکالت
اساس�ی ای را بوج�ود م�ی آورد .به طور مثال نفوذ ن�زوالت جوی در
این مناطق (س�د باطله) باعث شسته شدن و خارج شدن مقدار زیادی
آالینده با بار آلودگی باال می ش�ود و درنهایت با ورود آن ها به آب های

سطحی و زیرزمینی اثرات زیان آوری را به وجود می آورد.
ش�کل دیگر آلودگی ه�ا در این روش مربوط به پس�اب های اس�یدی
و ذرات جامد معلق اس�ت که با ورودش�ان به آب های س�طحی باعث
گل ش�دن و کدرشدن آب می شود .گاهی نیز این باطله ها سبب تشکیل
 Mud slideوافزایش  Siltationو گل گرفتن رودخانه ها وتش�کیل
لج�ن در نهر ها می ش�وند و آلودگی آب های زیرزمینی را نیز تش�دید
می کنند.
آلودگ�ی صوتی :به علت اس�تفاده ازماش�ین آالت آلودگ�ی صوتی را
به هم�راه دارد ولی ش�دت آن خیلی پایین و برای انس�ان قابل تحمل
است و این روش از این آلودگی صدمه و خسارتی وارد نمی کند.
آلودگی هوا :یک قس�مت از آلودگی ه�وا در این روش متوجه گاز های
تولی�د ش�ده از س�د های باطله اس�ت که در اث�ر تجزی�ه بیولوژیکی
باطله های انباشته شده این گاز ها را خواهیم داشت (مثل دی اکسید
کرب�ن ،س�ولفید هی�دروژن و متان )..که ای�ن گاز ها مانع رش�د گیاهان
می ش�وند .دیگری متوجه گ�رد و خاک حاصل از تخلی�ه مواد باطله
از ب�االی کوه به درون دره اس�ت که حجم زیادی گ�رد و غبار را تولید
می کند.
تاثیر این آلودگی ها بر انسان و حیات وحش:
همان طور که گفته ش�د این روش Mud slideها و گل گرفتن نهر ها را
به دنبال داش�ت و با افزایش مواد جامد معل�ق در آب باعث کدورت آب
می شود گرچه این ها هیچ کدام سمی شدن آب را سبب نمی شوند ولی
باعث جلوگیری از نفوذ نور خورش�ید به داخل آب شده و اثرات منفی
روی آبزی�ان ب�ه جای می گذارد ب�ه طوری که گزارش ش�ده در بعضی
مناطق که شامل منابع زغال سنگ بوده کاهش در فراوانی بی مهره گان
مشاهده شده است .دیگر اینکه به دلیل ناامن شدن محیط کوهستان
گاهی مهاجرت گونه های حیوانات اتفاق افتاده است.
راه کارهایی برای کنترل آلودگی ها در روش کنتوری:
الزم است محل دپوی باطله ها قبل از بارگیری با در نظر گرفتن فاصله
کاف�ی از جریان آب های س�طحی منطقه انتخاب ش�ود تا س�د های
باطله موجب�ات آلودگی آب ها را فراهم نکنند .کنت�رل مواد باطله نیز
راهی اس�ت که در کاهش آلودگی های این روش مفید است و آن در اثر
تخلیه باطله ها در یک محل به نس�بت مس�طح در مجاورت معدن یا
تخلیه آن ها در دره ها صورت گیرد که البته الزم است برای اجرای این
کار ها ابتدا تسطیح باطله ها صورت گیرد در ضمن برای تثبیت ناحیه
انباش�ت باطله نیاز دیده می شود که از پوشش گیاهی در اطراف مواد
باطله بهره جوییم.
د)روش استخراج اصالحی
این روش یک روش جدید و پیش�رفته می باش�د که اصالح ش�ده روش
کنتوری اس�ت ،در ش�رایطی که الیه زغال در ش�رایط کنتوری باش�د
به ش�رطی ک�ه ضخام�ت س�نگ های پوش�ان آن از  50مت�ر تجاوز
نکند و طول رگه معدنی نیز تا حدی وس�یع باش�د ک�ه در دو طرف کوه
رخ نمون داش�ته باشد از این روش برای اس�تخراج بهره می گیریم .در
این روش الزم اس�ت که تمام س�نگ های پوشش�ی و زائد از روی الیه
زغال برداشته ش�ود تا به الیه دسترسی پیدا کنیم به همین دلیل تمام
ماده معدنی در این روش در دس�ترس است و کامل استخراج می شود
و می ت�وان گفت بازده در این روش صددرصد اس�ت .در این روش مواد
باطله حاصله را در دره ها ،کوه ها و گودال های از پیش تعیین شده دپو
می کنند.
بررس�ی های زیس�ت محیطی و آلودگی های به وجود آم�ده در روش
اصالحی:
آلودگ�ی زمین و خاک :تغییر ش�کل توپوگرافی طبیعی زمین به خاطر
انج�ام روباره برداری از کل منطقه به وج�ود می آید که عالوه بر ایجاد
آلودگی زیبایی شناختی منطقه فرس�ایش خاک را به همراه دارد زیرا
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سطح خاک در اثر عملیات روباره برداری نرم شده است و نفوذپذیری
آن افزایش یافته است.
آلودگ�ی آب :آلودگی چندانی به دلیل انجام ش�دن عملیات در مناطق
مرتفع به همراه ندارد مگر در ش�رایطی ک�ه زباله ها و باطله های مواد
معدن�ی در پای رودخانه ها و ی�ا به درون آنها ریخته ش�ود .هم چنین
درصورت انتخاب مکان س�د های باطله در کنار جریان های س�طحی
نی�ز آلودگی برای آب ایجاد می ش�ود .از طرفی ممکن اس�ت اکس�ید
شدن سولفور موجود در این زباله های زغال سنگ باعث اسیدی شدن
آب ه�ای زه کش�ی می ش�ود .ب�ه ط�ور فراگیر در ه�ر معدن زغ�ال در
صورتی ک�ه زباله های آن در نزدیک�ی جریان های آب باش�ند به دلیل
تمرکز عناصر کم یاب زغال در آب باعث سمی شدن آب می شود.
آلودگ�ی صوتی :ای�ن روش آلودگی صوتی کمی به هم�راه دارد گرچه
مقدار آن از روش کنتوری بیش�تر است ولی قابل تحمل است و صدمه
چندانی وارد نمی آورد.
آلودگی ه�وا :در روش کنتوری نیاز نبود ک�ه روباره برداری انجام گیرد
ول�ی در ای�ن روش ب�رای رس�یدن ب�ه راندم�ان صددرصد بای�د تمام
س�نگ های زاید از روی الیه برداش�ته و حمل شود که این حمل ونقل
باع�ث تولید حج�م زیادی از گرد و غب�ار را برای ای�ن روش به ارمغان
م�ی آورد و آلودگی هوا در این روش به مراتب بیش�تر از روش کنتوری
است.
تاثیر این آلودگی ها بر انسان و حیات وحش:
این روش در کوهس�تان ها صورت می گیرد و آلودگی مشکل س�ازی را
برای انس�ان ها به همراه نخواهد داش�ت .در م�ورد حیوانات به دلیل
نا امن ش�دن و تغییر ش�کل منطقه مهاجرت حیوانات از کوهستان در
بعضی موارد دیده شده است.
راه کار هایی برای کنترل آلودگی ها در روش اصالحی:
با تس�طیح و هم تراز نمودن سطح مواد باطله می توان محیط را برای
ایجاد مناطق کش�اورزی ،تفریحی ،تجاری و حتی منطقه مسکونی
طراحی کرد.
الزم اس�ت س�ایت مربوط به س�د های باطل�ه را در ناحی�ه ای دور از
آب های س�طحی انتخاب نمود تا آلودگی های آب را با این راه کاهش
دهیم.
و)روش استخراج هیدرولیکی :
در این روش از فش�ار آب برای اس�تخراج ذخایری که در خشکی قرار
دارند (به طور عمده ذخایر پالس�ر) استفاده می ش�ود به این صورت
که در اثر فش�ار به وجود آمده مواد معدنی (که ش�امل فلزات سنگین
نظیر بیسموت ،طال و...هستند) از سنگ مادر خود جدا شده و در پای
جبهه کار انباشته می ش�وند و در مرحله بعد با روش های خاصی (که
به طالشویی معروفند) آن ها را تفکیک می کنند .عالوه بر ذخایری که
در خش�کی هس�تند از این روش برای مواد معدنی کنار رودخانه ها یا
حتی در زیر آب (البته تنها تا عمق 30متری) نیز می توان بهره جست.
بررس�ی های زیس�ت محیطی و آلودگی های به وجود آم�ده در روش
هیدرولیکی:
آلودگ�ی زمین و خاک:در ای�ن روش روباره برداری صورت نمی گیرد در
نتیجه ش�کل زمین تغییر نمی یابد و باطله ای نیز به وجود نمی آید که
باعث سمی شدن خاک شود تنها ممکن است در کف رودخانه گودالی
ایجاد ش�ود که به مرور زمان پس از اتمام کارهای استخراجی توسط
جریان آب خودبه خود به شکل اولیه اش برمی گردد.
آلودگی آب :تنها آلودگی قابل بحثی که در این روش وجود دارد آلودگی
آب اس�ت آن هم صرفًا اگر حجم زیادی از باطله های اس�تخراجی در
رودخانه انباش�ته شوند مش�کل آفرینی می کنند البته این آلودگی نه
به وس�یله سمی شدن آب اس�ت ،تنها به دلیل این که آب را کدر و بستر
رودخانه را تا شعاع قابل مالحظه ای گل آلود می کند.
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آلودگ�ی صوت�ی :آلودگی صوت�ی در این روش بس�یار ناچی�ز و قابل
چشم پوشی است.
آلودگی هوا :از آن جایی که در این روش برای اس�تخراج ماده معدنی از
آب استفاده می ش�ود این آب از ایجاد گرد و غبار جلوگیری می کند و
آلودگی هوا به همراه ندارد.
تاثیر این آلودگی ها بر انسان و حیات وحش:
همان طورک�ه بحث ش�د آلودگی در ای�ن روش به مقدار چش�م گیری
نمی باشد و تنها ممکن است محیط زیست آب زیان را آلوده سازد زیرا
تا شعاع قابل توجهی آب آلوده می شود و موجودات آب زی مجبور به
ترک منطقه شوند ولی روی انسان ها تاثیر سوئی نمی گذارد.
راه کار هایی برای کنترل آلودگی ها در روش هیدرولیکی:
راه کار هایی برای این روش مدنظر قرار نگرفته اس�ت زیرا به طور کلی
آلودگی ای نخواهد داش�ت این روش و تنها نیاز است که گل آلودشدن
رودخانه و نهر تحت کنترل قرار گیرد.
نتیجه گیری و پیشنهاد:
همان طور که بحث شد روش استخراج روباز چه از جنبه آلودگی زمین
وچ�ه آلودگی آب و هوا و صوت نس�بت به روش های اس�تخراج دیگر
بیشترین آلودگی را برای محیط زیست به بار می آورد و در صورتی که
نظ�ارت صحیح بر عمل کرد مع�ادن صورت نگیرد و بازس�ازی معادن
انجام نش�ود اثرات س�وئی را به دنبال خواهد داش�ت ،پس باید تالش
شود که اثرات زیست محیطی معدن کاری را به حداقل رساند.
پیشنهادهایی که در این زمینه مطرح شده است
در کلی ترین حالت مربوط به اراضی تخریب ش�ده می باش�د که باید
سعی ش�ود که مناطق به محیط های قابل مصرفی برگردانده شوند.
دیگری به بحث س�د های باطله بر می گردد ک�ه خصوصا در رابطه با
معادن زغال سنگ باید مکان های مناسبی برای سایت سد های باطله
در نظر گرفت تا شدت آلودگی ها کاهش یابد.
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بیولیچینگوتاثیرحضوریوننقره

میالد میرآفتاب زاده ،دانشجوی کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن د انشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده
پ�س از پی ب�ردن به کاربردی بودن اس�تفاده از میکروارگانیس�م ها در صنع�ت و مزایای
آن نس�بت به دیگر روش ه�ای فرآوری ،برطرف کردن معایب و بهبودبخش�یدن س�رعت
فعالیت میکروارگانیس�م ها بس�یار حائز اهمیت می باش�د .ازجمله راه کارهای ارائه شده
ب�رای برطرف ک�ردن این معای�ب ،مهیاکردن محیط کش�ت ،ترکیب گونه ه�ای مختلف
باکتری و اضافه کردن کاتالیس�ت ها می باش�ند .در پژوهش انجام ش�ده به روی رسوبات
آلوده رودخانه ای درکش�ور تایوان بیش�ینه نرخ کاه�ش pHو انحالل پذیری ایده آل فلز
در حض�ور  mg/l30ی�ون نقره مشاهده ش�د که درنتیج�ه آن تاثی�رات انحالل پذیری
فل�زات س�نگین مانند  Cu , Zn ,Mn ,Ni,و  Crرابطه نزدیکی با فرآیند تس�هیل ش�ده
بیولیچینگ نقره دارد.
واژه های کلیدی :بیولیچینگ ،یون نقره ،رسوب آلوده ،فلز سنگین
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.1مقدمه
اس�تفاده از این روش هنگامی مورد توجه قرار گرفت که در بسیاری از
معادن حاوی توده کانس�نگ های سولفیدی مس مشاهده شد در اثر
نفوذ آب ،کانسنگ دچار انحالل شده و محلول های سبز و آبی رنگ که
حاوی یون آهن و مس بودند تراوش می کنند .پس از بررسی های انجام
ش�ده بر روی این آب ها ،عامل آن که حاصل عمل کرد زیست محیطی
میکروارگانیسم ها بود ،شناخته شد.
در اواخ�ر ده�ه  1950ب�رای اولین ب�ار اس�تفاده از باکتری ها برای
استحصال مس به شکل صنعتی درآمد .پس از آن می توان به عملیات
بازیابی طالی مقاوم در اواسط دهه  1980در فیرویو آفریقای جنوبی
با روش بیولیچینگ اشاره کرد.
 .2روش ها و مواد مورد استفاده
پای�ه اصل�ی ای�ن روش برمبن�ای اس�تفاده از باکتری هاس�ت .در
تقس�یم بندی ها ،باکتری ها را می توان ب�ه انواع مختلفی طبقه بندی
کرد .از مهم تری�ن و شناخته ش�ده ترین باکتری های مورد اس�تفاده

در بیولیچینگ ،اس�یدی تیوباسیلوس فرو اکس�یدان (بطور اختصار
فرواکس�یدان) و اس�یدی تیوباسیلوس تیواکس�یدان (بطور اختصار
تیو اکسیدان) هستند .این باکتری ها باسیلی شکل (بیضوی شکل) و
اسید-دوست هستند .عمل کرد این باکتری ها به شکل زیر است:

این باکتری ها در ش�رایط خاصی بهینه عملکرد خ�ودرا دارند به طور
مثال فرواکس�یدان در  pHبین  1.5تا  2.5فعال هس�ت که pH=2/2
مناس�ب ترین اس�ت .این باکت�ری در  pHکمت�ر از  1و بیش�تر از 12
توانایی زیس�تن ندارد و در س�ایر  pHها غیرفعال اس�ت .برای کشت
ای�ن باکتری ه�ا از محیط های خاصی اس�تفاده می ش�ود که یکی از
متداول ترین آن ها محیط  K9اس�ت که این محیط متشکل شده از 5
نم�کMgSO4 .7H2O, K2HPO4 , KCl , Ca(Na3)2 .H2O ,
(NH4)2SO4است[.]4

شکل 1و .2باکتری در حین اکسیداسیون سولفور 500 ،نانومتر []5
 .3تفاوت ها
یک�ی از اصلی تری�ن مزای�ای ای�ن روش کم هزینه بودن آن اس�ت که
حت�ی در اس�تحصال بعضی از کانس�نگ ها به ج�رات می توان گفت
که کم هزینه ترین روش اس�ت .از مزای�ای دیگر آن ،می توان به بازیابی
بس�یار باال اشاره داشت به طوری که در کشور خودمان در معادن مس،
بازیاب�ی از  %49ب�ه  %72و در معادن اورانیوم از ح�دود  %18به %80
ارتقا پیدا کرد [.]1[, ]2
همین طور می توان به استحصال طالی مقاوم اشاره کرد .کانسارهای
طالی مقاوم شامل طالی موجود در کانسارهای سولفیدی باالخص
پیری�ت و آرس�نوپیریت اس�ت ک�ه ای�ن نوع طلا حتی ب�ا خردایش
بس�یارزیاد ،در س�یانور ح�ل نمی ش�ود و ی�ا به عب�ارت دیگ�ر برای
اس�تحصال طال توسط سیانور باید عیار آن در حد متوسط و در حدود
 3الی  7گرم بر تن باشد.
از م�وارد دیگ�ر ک�ه ش�اید کمت�ر ب�ه آن توج�ه می ش�ود ،آلودگ�ی
زیست محیطی است .در روش لیچینگ مس و خصوصا لیچینگ برجا
 ،آلودگی ها به صورت ویران گری مخرب و غیرقابل جبران هس�تند ،در
صورت�ی که بیوهیپ ها هیچ گونه آلودگی زیس�ت محیطی ای را در بر
ندارد.
 .4مورد مطالعاتی
در تایوان پس از بررس�ی های متع�دد بر رودخانه ه�ا ،رودخانه ال رن
م�ورد مطالعه قرار گرفت .از آن جا ک�ه رودخانه ها محلی برای تخلیه
زباله های صنعتی ،کشاورزی و ش�هری قرار گرفته اند ،تحقیقاتی بر
روی رس�وبات رودخانه ای که ح�اوی غلظت باالیی از فلزات س�می
اس�ت صورت گرفته اس�ت ،زیرا این مواد پتانس�یل کش�نده ای برای
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اکوسیستم و سالمت انسان دارند.
یک�ی از متداول ترین روش ها برای زدودن فلزات س�نگین از رس�وبات
آلوده ،لجن ها و خاک ها بیولیچینگ اس�ت .محاسن این روش شامل
کاهش انرژی ،کاهش اس�تفاده از مواد ش�یمیایی و هم-چنین هزینه
عملیاتی کمتر اس�ت .در این نوع از بیولیچینگ از سه نوع باکتری فرو
اکسیدان ،تیو اکس�یدان و تیوپاروس استفاده شد .استفاده ترکیبی از
باکتری ها عالوه بر بازیابی بیشتر ،باعث ایجاد محیط با  pHمناسب
به صورت طبیعی و بدون استفاده از اسید است.
گرچ�ه روش بیولیچینگ به عنوان یک فن آوری موثر ش�ناخته ش�ده
است اما مدت زمان طوالنی برای نگه داری ،یکی از معایب آن می باشد
که به ط�ور مثال در این آزمای�ش زمان نگه داری  7ت�ا  28روز به طول
انجامی�د و این هم به خاطر واکنش اکسیداس�یون فلزات س�ولفیدی
است که س�رعت پایینی دارد .برای همین سعی ش�ده است که برای
تس�ریع واکنش از کاتالیس�ت ها استفاده ش�ود که یون نقره باالترین
راندمان را دارد.
ب�رای آزمایش بر روی رس�وبات رودخان�ه ال رن ،ابتدا رس�وبات را از
آش�غال و نخاله هایی که با آن درآمیخته بودن�د ،زدودند و دمای آن را
به  40Cرس�اندند .س�پس آن را خش�ک کردند و از الک  20مش برای
فیلترکردن آن اس�تفاده کردند .س�پس مقادیر عناصر موجود در آن با
استفاده از روش  AASاندازه گیری شد.
ای�ن نمون�ه را در مجموعه رآکتوره�ای  5لیتری در دم�ای 30 0Cبا
س�رعت 200 rpmهم زدن�د تا محیط ب�رای عملی�ات بیولیچینگ
آماده ش�ود .پس از آن و آماده سازی محیطی در  5مرحله ،نمونه را به
 6دس�ته تقیس�م کردند تا کارآیی کاتالیزور یون نقره را با غلظت های

مقاالتگردآوری

متف�اوت بس�نجند .عمل کرد یون نق�ره در این فرآین به ش�کل زیر
است:
MeS + 2Ag+→ Ag2S + Me2+
Ag2S + 2Fe3+→ 2Ag+ +2Fe2+ +S0
S0 + 3O2 + 2H2OBac→teria2H2SO4
غلظت های اس�تفاده ش�ده یون نق�ره در ای�ن آزمای�ش،8 ،1 ،0 ،
 30 ،15و  40میلی گرم بر لیتر اس�ت .با توجه به نمودار مش�اهده
می ش�ود که باالتری�ن نرخ ن�زول  pHرا غلظت  mg/l30داش�ته
است .عالوه بر کاهش  ،pHاکسیداسیون سولفور و یون فرو موجب
افزای�ش پتانس�یل اکسیداس�یون -احیا ( )ORPرس�وب در خالل
فرآیند بیولیچینگ می شود.
هم چنی�ن اکسیداس�یون س�ولفید و س�ولفورهای عنصری هم،
حرکتی مانند  pHدارند .همان طورکه در ش�کل مش�خص است ،در
روز اول یک فاز تاخیری داریم و پس از آن غلظت سولفات به سرعت
افزایش می یاب�د .بیش ترین زمان تاخیر در نمونه با کمترین غلظت
یون نقره اس�ت .می توان تاثیر افزایش غلظت را در ش�کل مشاهده
ک�رد که غلظت ه�ای  15 ،8و  30تغییرات محسوس�ی دارند اما با
ب�اال رفتن غلظ�ت از حد مجاز به ط�ور مثال در ای�ن آزمایش mg/
 l40ما ش�اهد افت س�رعت هس�تیم .احتمال می رود ک�ه علت آن
رس�وب کردن نقره بر روی ذرات محلول باش�د که موجب بازداشت
شدن باکتری های اکسید کننده سولفور می شود[.]3
 .5نتیجه گیری
گرچ�ه فرآین�د بیولیچین�گ یک�ی از روش ه�ای امیدبخ�ش در
زدودن فل�زات س�نگین از رس�وبات رودخان�ه ای اس�ت ام�ا هنوز
محدودیت هایی در اس�تعمال صنعت�ی به همراه دارد .ای�ن روند از
نظر اقتصادی بس�یار آهس�ته صورت می گیرد .یکی از روش هایی
که برای حل این مس�ئله به کار می رود اس�تفاده از کاتالیست های
یونی اس�ت .اضافه کردن یون نقره با غلظت های  8تا  30میلی گرم
بر لیت�ر می تواند موجب تغییر رفتار الکتروش�میایی ذرات رس�وب
ش�ده و سرعت اسیدی ش�دن و انحالل پذیری فلز را بهبود بخشد.
گرچ�ه هیچ گونه تس�هیل موثری در حض�ور یون نق�ره با غلظت
 mg/l40در فرآیند بیولیچینگ آش�کار نش�د اما نتایج حاکی از آن
اس�ت که فرآیند بیولیچینگ تسریع ش�ده با یون نق�ره برای فلزات
سنگین به غیر از سرب کارآمد است .اضافه کردن یون نقره در فرآیند
بیولیچینگ موجب تسهیل سینتیک انحالل پذیری فلز می شود.
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 .1با توجه به س�ابقه خود در نش�ریه بلور خودتان را برای مخاطبان و خانواده بلور
			
معرفی نمایید.
اینجانب بهزاد تخم چی ،در س�ال  ۱۳۷۰در رش�ته مهندسی معدن گرایش اکتشاف
وارد دانشگاه پلی تکنیک شدم و سال  ۷۶در مقطع کارشناسی ارشد گرایش اکتشاف
از این دانش�گاه ف�ارغ التحصیل گردیدم .با پیش-نه�اد و حمایت مهندس مدنی ،که
اس�تاد راهنمای هر دو دوره کارشناس�ی و کارشناس�ی ارش�دم هم بودند و مهندس
یاوری که اس�تاد مش�اور دوره ارشدم بودند س�ال  ۷۷برای دوره خدمت سربازی به
دانش�گاه صنعتی ش�اهرود رفتم که این هم کاری تا هماکنون ادامه دارد چند سال به
عنوان مربی مشغول به کار بودم تا اینکه در سال  ۸۴در مقطع دکتری اکتشاف معدن
وارد دانش�گاه تهران گردیدم و در سال  ۸۸فارغ التحصیل گردیدم .پس از پایان دوره
دکتری هم کاری با دانش�گاه صنعتی ش�اهرود را از س�ر گرفتم .در فاصله سال های
 ۸۴تا  ۸۶هم هم کاری مختصری در زمینه ارائه درس زمین آمار دانش�کده نفت پلی
تکنیک داشتهام و پس از فراغت از دوره دکتری عالوه بر دانشگاه صنعتی شاهرود با
دانش�گاه تهران در ارایه دروس پردازش دادهها در مهندسی اکتشاف (اعم از اکتشاف
معدن و نفت) و شبیه س�ازی و مدل س�ازی در مهندس�ی اکتش�اف (ایض�ًا در هر دو
رشته) ،هم کاری داشتهام که به دانشجویان دوره ارشد هر دو رشته تدریس می شود.
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.2شما به عنوان قدیمی ترین عضو و یکی از افرادی که در شکلگیری
نش�ریه بلور نقش داش�تهاید بفرمایید ایده چاپ بلور چگونه ش�کل
گرفت؟ نحوه شروع به کار و چاپ و مطالعه آن چگونه بود؟
فکر میکنم س�ال  ۷۴بود که کاندیدای شورای صنفی دانشکده شدم
و حائ�ز رأی و انتخاب ش�دم ،به اتف�اق جمعی از دانش�جویان عضو
ش�ورا مانند مهندس رحیم اف که در دوره ارش�د مهندس�ی نفت فارغ
التحصیل ش�دند و هماکنون از کارشناس�ان مناط�ق نفت خیز جنوب
هستند و مهندس علی نژاد که هماکنون در رشته آتشباری متخصص
و در شرکت معدن نگارنوین مشغول به کار هستند و مهندس سیف اله
امیری که در وزارت صنعت معدن و تجارت مش�غول به کار هس�تند و
مهندس انصاری به فعالیت در شورا پرداختیم که از جمله فعالیت های
انجام ش�ده میتوان به برگزاری حدود  ۱۰بازدید برای دانش�جویان
مهندس�ی معدن و مهندس�ی متالورژی اش�اره کرد .یکی از ایدههایی
که مد نظر ش�ورا بود برخورداری دانش�جویان مهندسی معدن از یک
نشریه بود که همین ایده زمینهساز شکلگیری بلور شد .در این زمینه
هم کاری و مش�ارکت مهندس افش�اری که از دوس�تان خارج از شورا
بودند که انس�انی خوش قلم و خوش فکر بودند و اینجانب در زمینه
نش�ریه بلور بیشتر بود ،نش�ریه آغاز به کار کرد که جا دارد از حمایت
های رئیس وقت دانشکده آقای مهندس مدنی هم قدردانی کنم.
اگرچه ش�کلگیری بلور بس�یار با انرژی بود اما خیل�ی راجع به ادامه
حیات آن ذهنیت روشنی نداش�تیم اما به لطف خدا و تالش دوستانی
که در ادامه س�کان نش�ریه را به دس�ت گرفتند موجب ماندگاری بلور
شد که از زحمات ایشان تش�کر و سپاس گزاری می کنم .بعدها دو سه
شماره از نشریه به دستم رسید که باید اذعان داشت که کیفیت کار در
مجله بسیار افزایش داشته و این جای خرسندی دارد.
.3پیش�رفت نش�ریه بلور را بهخصوص در س�ال های اخی�ر چگونه
ارزیابی می کنید؟ با توجه به اینکه شما یکی از پایه گذاران این نشریه
بودید بلور با چه هدفی بنا شد؟ آیا بلور به هدف خود رسیده است؟
در حقیقت برای یک داوری صحیح باید به صورت مستمر شماره های
نش�ریه را بررس�ی کرد تا بتوان نظر کامل و دقیقی ابراز داشت و چون
بنده در این مدت تنها چند شماره از نشریه را دیدهام خیلی نمیتوانم
نظ�ر دقیق�ی در این مورد بدهم ام�ا نکته ای که میتوان به آن اش�اره
داش�ت تبدیل شدن بلور به یک نش�ریه وزین علمی تخصصی است
ک�ه موفقیته�ای آن از جمله اح�راز عن�وان برترین نش�ریه علمی
دانشجویی کشور خود نشان از پیشرفت چشم گیر بلور دارد که بدون
تعارف از هدف گذاری های اولیه بسیار باالتر است و جای تقدیر دارد.
.4بلور همواره در رویدادهای مهم مهندس�ی معدن نظیر کنفرانس ها
و کنگره ها حضور داش�ته است .آیا این حضور فعال را در آشنایی هر
چه بیشتر صنعت و فعالیتهای دانشجویی مؤثر می دانید؟
دنی�ای امروز دنی�ای ارتباطات اس�ت و ی�ک مجموعه برای رش�د و
توس�عه نیاز مبرم به ارتباط مؤثر با بخشهای مربوطه دارد .در مورد
یک نش�ریه برای گرفت�ن ارتباط ،جذب منابع مال�ی و افزایش کیفیت
کار کاملًا روش�ن اس�ت که نیاز به معرفی خود ب�ه بخش صنعت دارد.
و ب�ه نظر بنده کلی�د ماندگاری و ارتقای بلور همین توس�عه ارتباط با
بخشهای مختلف خواهد بود.
.5وجود نشریه مهندسی معدن نظیر بلور را چقدر الزامی می دانید؟
به طور کامل روش�ن اس�ت که در الزام وجودی آن ش�کی نیست بلکه
بحث اصلی درباره چگونگی کار اس�ت .درواقع چند س�الی اس�ت که
رویکرد فعالیتهای حوزه مهندس�ی معدن متفاوت ش�ده است و اکثر
کارها با مطالعات میان رش�ته ای انجام می گیرد مس�ائلی که به نظر
غی�ر قابل حل می رس�د با مطالعات میان رش�ته ای قابل حل گش�ته
اس�ت .امروزه مطالعات میان رشته ای زمینهساز از بین رفتن مرزهای
دانش ش�ده اس�ت .به همین منظور ب�رای معرفی مس�ائل مطرح در

حیطه مهندسی معدن نیازمند رسانه و فضایی برای ارتباطات با سایر
حوزه های علم هس�تیم که وجود نشریه ای فعال در زمینه ی معدن را
اجتنابناپذیر میسازد.
ب�رای معرفی دانش روز ب�ه مدیران صنعت وجود نش�ریه ای همانند
بلور کاملًا احس�اس میش�ود که در این رابطه تیراژ وس�یعتر و توزیع
مناسب نشریه به معرفی بهتر به مدیران بخش صنعت کمک شایانی
می نماید .الزم به ذکر اس�ت که به دلیل مش�غله کاری مدیران ارتباط
چهره به چهره برای نس�ل قدیم دانشی یا همان مدیران و نسل جدید
دانش�ی یا دانش�جویان به طور کلی مقدور نیس�ت و بنابراین وجود
چنین نش�ریه ای میتواند خالء ارتباطی بین مدیران و دانش�جویان
را پر نمای�د .در حال حاضر توانمندیهای بس�یاری در زمینه ی حل
مس�ایل بغرنج مط�رح از جمله از طریق هوش مصنوع�ی وجود دارد
ام�ا چ�ون پایگاهی برای طرح و ارایه مس�ایل موجود وج�ود ندارد با
کمبود تکنیک علیرغم وجود آن در حل مس�ائل مواجهیم که از خالء
فضای طرح مس�ائل ناش�ی میش�ود نه نبود تکنیک در حل مسائل
بدین منظور میتوان به ارسال نشریه برای دانشکده های مرتبط غیر
معدنی و چاپ مقاالت مرتبط غیر تخصصی معدن را در نش�ریه برای
نیل به این مقصود پیش نهاد نمود.
.6ب�ا توج�ه به اینکه آینده ش�غلی هر ش�خص تحصیل ک�ردهای از
دغدغه های مهم او محس�وب می ش�ود ،آینده ش�غلی دانشجویان
معدن را چگونه ارزیابی می کنید؟
در ش�رایط فعلی چنانچه یکی از بس�تگان فوقالعاده نزدیک با گزینه
های متعدد برای انتخاب رش�ته مواجه باش�د میتوانم اذعان کنم که
پیش�نهاد اولم برای او به چند دلیل مش�خص رشته مهندسی معدن
اس�ت .در ابت�دا اینکه بخش مع�دن بخش پر س�ود و بازدهی در تمام
دنیا میباش�د که برای مثال میتوان به س�رمایهگذاری های عظیم و
س�وددهی عظیم تر در بخش معادن فلزی اش�اره کرد .در ادامه اینکه
س�هم عمدهای از صادرات را مواد معدنی ش�امل میشوند که این هم
مؤید همین مطلب اس�ت .همچنین کمتر شخص حقیقی یا حقوقی
اقتص�ادی را میت�وان یافت که در حوزه معدن فعال نباش�د .از طرفی
کش�ورهای مهاجر پذی�ر در بخش معدن پذیرایی بیش�تری دارند که
تمام این موارد مجموعًا باعث تمایل به رش�ته معدن برای تحصیل و
فعالیت پس از تحصیل می گردند.
دانشجوهای با بنیه مالی ضعیف اما با تالشی بودهاند که امروز بسیار
موفق هس�تند و در ح�وزه بینالمللی ش�ناخته ش�ده اند .در این باره
مهندس مطیعیان اس�تاد درس اصول استخراج پلی تکنیک جملهای
به ما میگفتند بدین مضمون که (زندگی مثل صفحه نقاش�ی است و
هدف انس�ان مثل یک نقطه؛ اگر کس�ی روی هدفش متمرکز نشود به
هدف نمی رسد).
داش�تن هدف و تالش مس�تمر در حوزه معدن توفی�ق قطعی را باعث
خواهد شد.
.7ممنون از سعه صدر و همکاری شما در انجام مصاحبه در پایان اگر
صحبتی دارید،بیان نمایید.
از همه دس�ت اندرکاران نشریه قدردانی میکنم و امیدوارم با تالش هر
چه بیشتر حرکت فعلی را امتداد و ارتقا دهند .برایتان آرزوی موفقیت
می کنم.
تهیه و تنظیم:
محمد کشاورز
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((موقعیت جغرافیایی ))
معدن طالی موته در  270کیلومتری جنوب غرب تهران و در رش�ته کوه های جنوب
دلیجان و شمال غربی شهر میمه (واقع در استان اصفهان) و در مختصات  50درجه
و  45دقیق�ه ط�ول جغرافیایی و 33درج�ه و  34دقیقه ع�رض جغرافیایی و ارتفاع
 1900تا  2200از سطح دریا واقع شده است .فاصله مجموعه معادن طالی موته از
روستایی با همین نام در کنار جاده آسفالته گلپایگان  10کیلومتر است .
زمین شناسی منطقه
مجموعه معادن طالی مذکور در دهكده موته در ميان يك دش�ت وس�يعي به همين
نام و در امتداد شکس�تگی های مناطق دگرسان بوجود آمدهاند و اغلب در اثر تجمع
کانی های فلزی طال داری نظیر پیریت و کالکوپیریت در س�نگ ها و به صورت تله ای
در داخل شکاف های موجود از گسل های منطقه ایجاد شده و فقط در حد گسترش
طولی و عرضی و عمقی گسل تجمع یافته اند .

معرفیمعدنطالیموته

استان اصفهان
سجاد باتقوا دانشجوی کارشناسی رشته اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
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کانسارهای شناخته شده در معدن طالی موته در یک مجموعه فرایند متامورفیک
و در دوره پرکامبرین تش�کیل شده اس�ت .و تش�کیالت پرکامبرین�ی به صورت تپه
ماهوره�ای رنگی در ارتفاعات ش�مالی منطقه خودنمایی می کن�د .ذخایر طال به
ش�کل رگه ای و رگچه ای در داخل درزه ها و شکس�تگی های شیس�ت ها مربوط به
تشکیالتی به صورت کانی های طالدار یافت می شود .مشخصات کانی زایی طالی
مذکور توام با مشخصاتی از کیفیت سیلیسی شدن و سرسیتی شدن سنگ های در
برگیرنده همراه با برشی شدن رگه های کوارتز و کانی های پیریت و کالکوپیریت می
باش�د .ماده معدنی در یون های مینیرالیزه شده با شیب کم تا متوسط با بدنه های
ورقه ای دیده می شود .
این نکته نیز قابل ذکر اس�ت که کوه ها و دش�ت های این منطق�ه از بوته های تنک
پوش�یده ش�ده و همچنین بهره برداری از معادن به غیر از فصل زمس�تان به دلیل
سردی هوا در سایر فصول دیگر به روند طبیعی خود ادامه دارد.
براى درک خاس�تگاه کانسارهاى طال در منطقه موته توجه به چهار عامل اساسی
است :
-1ماهيت و منشاء محلول هاى کانى ساز
 -2محيط منشاء طال
 -3مکانيزم حمل طال
-4مکانيزم ته نشست طال
در مورد ماهيت و منش�اء محلول هاى هيدروترم�ال در منطقه موته مى توان گفت
سيس�تم هاى هيدروترم�ال تش�کيل دهنده کانس�ار طلا ،احتما ٌال به وس�يله آب
متئوريک (زير زمينى) تغذيه ش�ده اندو طبق بررس�ی های رابرت موريس و غضبان
در س�ال ،1995کانس�ار طلا در منطقه موته ،ارتب�اط زمانى و مکان�ى نزديکى با
ولکانيس�م نش�ان مى دهد زيرا در اصل طال در منطقه در ش�بکه بل�ورى پيريت در
متن س�نگهاى آذرين وجود داشته اس�ت و هم چنين پيدايش کانى پيريت پيش از
سخت شدن س�نگ بوده زيرا کريستال ها و کانى هاى مادر سنگ ،دانه هاى پيريت
ايدومورف را فرا گرفته ،لذا به نظر مى رسد کانى سازى طال در گام پايانى کانى سازى
فعال بوده اس�ت .و نيز نظر به اينکه کانس�ار طال در منطقه ب�ا ولکانيک هاى کالکو
آلکالن مرتبط مى باش�د و هم چنين از نظر س�اختمانى با گسل هاى اصلى ناحيه
ارتباط نزديک دارد و اغلب معادن طال در منطقه در ارتباط با اين گسل ها مى باشند
و در موارد بس�يارى ،بخشى از کانسار درون اين گسل ها تشکيل شده( ،گسل هايى
که داراى امتداد ش�مال غربى -جنوب ش�رقى هستند) لذا کانس�ار طالى موته در
محيط ته نشس�ت اپى ترمال (واقع در بخش فوقانى سيس�تم هاى هيدرو ترمال)
تش�کيل شده است و این امر س�بب دارا بودن ویژگی ذخيره نسبت ٌا زياد و در نتيجه
بهره بردارى به روش رو باز می باشد .
در مورد محیط منش�أ طال در این منطقه نیز می توان گفت که در منطقه موته طال
بيش�تر در فاز س�ولفيدى و در پيريت متمرکز شده است .بيش�تر عناصر کالکوفيل
(مانن�د پيريت و پيروتي�ت) در گامه هاى پايانى تبلور گ�رد مى آيند و رگه ها را پديد
مى آورن�د .در این منطقه نفوذ ماده مذاب گرانیتی س�بب شكسته ش�دن عناصر و
تركیباتی از قبیل Co2,Au,Fe,Sio2در س�نگ های اطراف شده است .این موارد
در شكاف ها ،درزها و شكستگی ها كه در آن ها شرایط فشار كم و پتانسیل شیمیایی
ضعی�ف حاكم بوده ،دوباره برجای گذارده ش�ده و به این ترتی�ب رگه های كوارتز –
پیریت طالدار تش�كیل داده اند .مکانیزم جداسازی و حمل طال نیز در منطقه موته
در محل�ول هاى س�ولفيدى احيا کننده ب�ه صورت کمپلکس بى س�ولفيدى حمل
سپس در نتيجه اکسيداسيون ته نشست شده است و با توجه به نکته فوق در مورد
مکانیزم حمل طال عواملى چون اکس�يد ش�دن ،افزايش يا کاه�ش  PHو همچنين
کاهش فعاليت سولفور در محلول موجب تمرکز کانسارى آن مى گردد.
پس در یک برآورد کلی از منطقه مجموع کانس�ار طلا در منطقه موته در رابطه با
فازهاى گوناگونى پديدار گرديده اس�ت و از جمله در ارتباط با عمل کرد تکتونيک و
ش�دت آن مى باش�د .کانه زايى طال در منطقه موته در گس�ل هاى با امتداد NW-
 SEص�ورت گرفته اس�ت بنابراين تجمع کانس�ار هاى طال در منطق�ه موته در اثر
فرايند هاى موبيليزاس�يون در رابط�ه با تکتونيک ،دگرگون�ى و هيدروترمال انجام
پذيرفته است.
روش های تعیین منشا طال:

کانی پیریت ()FeS2

کانی کالکوپیریت ()CuFeS2
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در منطق�ه موته مقدار طلا در گرانیت ه�ا و متاولكانیت ها در فواصل
متفاوت از رگه های طال قرار دارد .هم چنین در س�نگ های آلتره ش�ده
در مجاورت بالفصل رگه ه�ا ،نمونه هایی از منطقه با روش فعال كردن
نوترون�ی در حد  ppbمورد بررس�ی قرارگرفت .تعیی�ن مقدار طال در
رگه ها بوسیله  X.R.Fدر حد ppmانجام شده است.
اکتشاف :
باتوج�ه به ش�واهد مع�دن کاری موجود ،معدن طالی موته ،توس�ط
میرزاحس�ن صدراالسلام کشف شده اس�ت و این اکتش�اف بر روی
سنگ نبشته ای در اطراف این مجموعه شرح داده شده است .
مجموع�ه مع�ادن موت�ه از ح�دود  4000س�ال پی�ش ه�ر چن�د به
صورت کامل�ًا ابتدایی و پراکنده م�ورد بهره برداری ق�رار می گرفت و
بهره برداری های�ی نیز در زم�ان امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین ش�اه
از ای�ن منطقه به عمل آمده اس�ت که كاوش هاي باستان شناس�ي در
منطق�ه با كش�ف ابزاره�اي قديمي اس�تخراج اين حقيق�ت را ثابت
كرده است .اما بهره برداری به روش مکانیزه و پیشرفته ،بعد از انقالب
پس از ارزیابی ذخیره که نشان می داد این منطقه مقدار قابل توجهی
طال دارد آغاز شد.
كارهاي اكتشافي سيستماتيك در سال  1358آغاز شد و در مجموع 9
كانسار طال با ميزان ذخيره بيش از  1200000تن و عيار  4گرم در تن
شناس�ايي گرديد .در سال  ،1361طي قرار دادي انجام آزمايش هاي
تغليظ س�نگ مع�دن موت�ه و بررس�ي تكنولوژيکي از طرف ش�ركت
س�هامي كل معادن ايران به شركت مهندس�ان مشاور معدن كاو واگذار
گرديد .اين آزمايش ها بر روي نمونه معرف تهيه ش�ده از كانسارهاي
چاه خاتون ،سنجده ،دره اشكي و تنگه زر انجام گرفت.
هم چنين دو س�ري آزمايش توس�ط دانش�كده فني تهران و موسسه
اس�تروي اكس�پورت چكس�لواكي به منظور انتخاب روش مناس�ب
استحصال طال از كانسنگ طالي موته انجام گرفت.
دانش�كده فني تهران تركيب فلوتاسيون و سيانوراسيون با مقدار باز
يابي  77درصد را پيشنهاد كرد ،ولي موسسه استروي سيانوراسيون
مس�تقيم را پيش�نهاد داد .ش�ركت مش�اور معدن كاو پس از مقايسه
نتايج حاصل از دو روش فوق ،روش سيانوراس�يون مستقيم را مناسب
تشخيص داد.
نتيج�ه آزمايش هاي فلوتاس�يون كه در آزمايش�گاه س�ازمان زمين
شناسي كش�ور و آزمايش�گاه معدن موته به عمل آمد ،نشانگر آن بود
كه با روش فلوتاس�يون مي توان كنسانتره اي با  20-25درصد وزني
جام�د و عياري در حدود  4-5برابر عيار خ�وراك و بازيابي  85درصد
به دست آورد كه بازيابي سيانوراسيون كنسانتره فلوتاسيون رقمي در
حدود  71-72درصد مي باشد.
در نهاي�ت در س�ال هاي  1370و  ،1371عمليات اكتش�افي تكميلي
در دو كانس�ار س�نجده و چاه خاتون انجام گرفت و مش�خص گرديد
كه ميزان ذخيره اين دو كانس�ار حدود سه ميليون تن با عيار  3گرم بر
تن اس�ت .قرارداد نصب كارخانه استحصال طال نيز در سال  1369با
شركت استراليايي  BHPمنعقد و عمليات اجرايي آن از تير ماه 1370
آغاز گرديد و پس از گذشت  20ماه ،در پايان سال  1372كليه عمليات
ب�ه اتمام رس�يده و كارخانه عمال از س�ال  1373ش�روع ب�ه فعاليت

نمود .دول�ت وقت نیز با دریافت گزارش مع�دن موته قضیه را به طور
جدی دنب�ال كرد و وزارت معادن و فلزات مامور ش�د با نصب كارخانه
(سیانوراس�یون) در نزدیكی اصفهان ،معدن موته را به زیر استحصال
ببرد .در اواخر اردیبهش�ت ماه س�ال  1375از فرآوری  127هزار تن
س�نگ معدن موت�ه  257كیلوگرم طال و از آن جایی ك�ه طال معموال با
نقره همراه است ،حدود  25كیلوگرم نقره نیز بدست آمد.
هم اکن�ون نیز ی�ک کارخان�ه جداگانه فق�ط مخصوص ای�ن مجتمع
معدنی احداث ش�ده که روزانه ظرفیت دریافت  200تن س�نگ طال را
دارا می باشد .
در محدوده موته کارها اکتش�افی مختلفی انجام شده که می توان به
برخی از آن ها اشاره اجمالی داشت :
 -1تهی�ه نقش�ه ب�ا مقی�اس  1:20000از منطقه طلا دار موته و از
اندیس های شناسایی شده نقشه با مقیاس  1:1000و 1:500
 -2عملیات ژئوشیمیایی که در بین سال های  1359تا  1361انجام
شده است .
-3عملیات ژئوفیزیکی  :آنومالی های حاصل از عملیات ژئوفیزیكی با
مناطق سولفوره تطابق داده شده و از سوی دیگر حفاری مغزه گیری
جهت شناس�ایی آنومالیهای مزبور ،منفی بوده اس�ت .لذا استفاده
از روش ژئوفیزیک�ی به دلیل مناس�ب نبودن ش�رایط آنومالی منطقه
متوقف گردیده است .
 -4عملیات ارزیابی ذخیره  9کانس�ار طالدار موته که با بررس�ی های
حاصله اکثر کانسار ها صرفه اقتصادی ندارد .
تعداد کانسار های و ارزیابی ذخایر شناسایی شده :
به طورکل�ی طبق آخرین آمار اعالم ش�ده ذخی�ره قطعی معدن طالی
موت�ه در دو کانس�ار قابل بهره برداری حدود 2/ 5میلیون تن س�نگ
مع�دن برآورد ش�ده که دارای عیار متوس�ط  4گرم در تن می باش�د و
تنگ�ه زر و چش�مه گوهر از زرخیزترین مع�ادن طلای نه-گانه موته
می باشد .
با بررس�ی های انجام ش�ده منطقه طلا دار موته تعداد  9کانس�ار با
ذخیره ای بالغ بر  3میلیون تن شناسایی شده است که عبارتند از :
-1معدن طالی چاه خاتون
 -2معدن طالی سنجده
-3معدن طالی دره اشكی
 - 4معدن طالی تنگه زر
-5معدن طالی چشمه گوهر
 - 6معدن طالی قرم قرم
 -7معدن طالی چاه باغ
-8معدن طالی چاه عالمه
 -9معدن طالی سه كلپ.
مع�دن دره اش�کی را که در جدول باال اش�اره ش�د با ذخی�ره قطعی و
احتمال�ی  600ه�زار ت�ن و عیار  2گرم ب�ر تن طی چندی�ن ماه اخیر
بهره ب�رداری از آن آغاز ش�ده اس�ت و معدن قرم قرم نی�ز با حدود 80
هزارتن مواد معدنی طالدار با عیار دو گرم درتن از معادن کش�ف ش�ده
است که در حال برآورد و آزادسازی می باشد .
معدن چاه خاتون ش�رقی نیز هم اکن�ون در مرحله باطل�ه برداری در

جدول ارزیابی ذخایر کانسار کشف شده منطقه طال دار موته
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معرفی
س�طح  1میلیون تن می باش�د  .با توجه به بررس�ی های انجام شده
ذخیره این کانسار سه ساله خواهد بود و ساالنه  200هزار تن ماهده
معدنی طال دار از آن استخراج می شود .
استخراج این معادن برای تامین خوراک کارخانه طالی موته مصرف
می ش�ود و این کارخانه قادر اس�ت روزانه یک کیلوگرم شمش طال با
عیار  999تولید کند.
ظرفیت اسمی تولید این کارخانه  300کیلوگرم شمش طال است.
بررسی مجتمع از نظر ماشین آالت و نیروی انسانی
در مجتم�ع طلای موت�ه ان�واع ماش�ین آالت مختلف مانن�د لودر و
دامپ ت�راک باتوجه به نی�از مجتمع در مراحل مختل�ف بهره برداری
مورد اس�تفاده ق�رار می گی�رد و نیروی انس�انی این مجتم�ع غیر از
مهندس�ان ناظر نیز با توج�ه به مجاورت این معدن با روس�تای موته
بیشتر از افراد این روستا می باشند.
پترولوژی و ژئوشیمی سنگ مادر میزبان معدن طالی موته
مجموع�ه دگرگون�ی -ماگمایی موته در ش�مال غربی زون س�نندج-
سیرجان واقع شده است و شامل ردیفی از سنگ های دگرگونی و آذرین
اس�یدی و بازی و رسوبی چین خورده اس�ت .این مجموعه از دیدگاه
سنگ شناس�ی ،رخساره های دگرگونی و حتی ش�یوه دگرریختی به
س�ه قسمت (گنایس�ی ،شیست سبز و اس�لیتی) قابل تفکیک است.
وج�ود گنایس در منطق�ه موته را می ت�وان نتیجه فرآین�د دگرگونی
در س�نگ های گری واک و کوارتزیت دانس�ت .برخی از پژوهش-گران
سنگ های منطقه موته را به دو دسته آذرین و دگرگونی تقسیم بندی
کرده اند و مجموعه دگرگونی را شامل :شیست ها ،مرمر ،آمفیبولیت،
متاریولی�ت و متاداس�یت می دانن�د .در منطقه موته پ�س از حرکات
هورست و گرابتی ،نازک شدن پوسته باعث ایجاد یک حوضه رسوبی
کم-ژرفا ش�ده اس�ت که در آن مواد رس�وبی و تخریبی رسوب گذاری
کرده اند .
اما س�نگ های در برگیرنده رگه معدنی یا زون برشی شکننده در معدن
چاه خاتون شامل یک سری سنگ های رسوبی و آذرین اسیدی است
که دگرگونی و دگرریختی را تحمل کرده و دو رخس�اره سنگ شناسی
متفاوت را نشان می دهند .یکی از این رخساره ها شامل شیست های
س�بز اس�ت که بخ�ش زیرین را تش�کیل م�ی دهند و دیگر رخس�اره
شیست های اسیدی صورتی و قرمز هستند که بخش باالیی را شامل
می ش�وند  .کان�ه ای طالدار به ص�ورت رگه ای و رگچه ای و با ش�یب
کم و متوس�ط در داخل درزه های و شکس�تگی های شیست ها یافت
می ش�وند و کانه-زایی طال همراه با دگرس�انی های سیلیسی شدن و
کوارتزیتی ش�دن س�نگ های در برگیرنده در محل رگه های کوارتز -
پیریت ایجاد شده اند .
پیریت عمده ترین کانی س�ولفیدی موجود در هر دو رخس�اره معدن
چاه خاتون می باشد .
س�نگ میزب�ان و در برگیرن�ده مع�دن س�نجده و چاه خات�ون گنب�د
متاریولیتی و فلسیک شیست
می باش�د که بخش های طلادار اقتصادی آن در س�ه زون برش�ی با
گسل های نرمال واقع شده اند ضخامت  3تا  6متر را دارند .از کانه های
غالب موجود در منطقه همان طور که در باال اش�اره ش�د پیریت است
ک�ه به ص�ورت ذرات پراکنده و ن�واری وج�ود دارد و در برخی از نقاط
نی�ز این پیریت ه�ا به اکس�ید و هیدروکس�ید آهن تبدیل ش�ده که از
آن جمل�ه می توان گوتی�ت  ،هماتیت و لیمونیت را نام برد .دگرس�انی
در س�نگ های میزب�ان و فراگی�ر س�نجده و چاه خاتون اغل�ب از نوع
سیلیس�ی و در درزه ای ش�کل گرفته اند .عالوه براین این در بعضی از

نقاط نیز دگرسانی سریسیتی و دگرسانی آرژلیک (کائولینیتی شدن)
رخ داده است که به رنگ سفید دیده می شود .
مشکالت زیست محیطی فرآوری طال در منطقه موته اصفهان
مصرف سیانور در صنعت فرآوری مواد ،به خصوص طال رو به افزایش
اس�ت .مس�أله پیش رو تاثیرگ�ذاری س�یانور بر روی محیط زیس�ت
می باش�د و باتوجه به اینکه در جهان هنوز روش قابل اعتمادی جهت
تعیین میزان س�یانور آزاد و کمپلکس های آن مثل تیوس�یانات وجود
ندارد
تخریبی و تجزیه ای که به واس�طه س�یانید سرعت مشخصی ندارد
و در فصول مختلف س�ال نیز وابس�ته به ش�رایط متفاوت اس�ت .با
توجه به این نکته که کمپلکس های س�یانیدی پایداری قابل توجهی
ندارند لذا در هر ش�رایطی از  pHو حرارت تجزیه نمی ش�ود .با توجه
به بررسی های انجام ش�ده وجود سیانید در آب موته رد شده است و
از این مطلب نتیجه می ش�ود که س�یانور با کربن دی اکسید هوا و آب
ترکیب ش�ده و تولید گاز هیدروژن س�یانید در هوا می کند که این خود
خطری کمتر از وجود آن در آب ندارد  .بخار این گاز سبک تر از هوا بوده
و بویی ش�بیه به بادام تل�خ ایجاد می کند .به گزارش ( EPAس�ازمان
جهانی حفاظت از محیط زیست ) هیدروژه سیانید مستقیمًا سرطان
زا نیس�ت و مس�مومیت آن بیشتر استنش�اقی بوده و موجب اختالل
در تنفس س�لولی می گ�ردد و حتی در صورتی که اکس�یژن در اختیار
س�لول ها قرار داشته باشد و لی قادر به استفاده توسط سلول نیست
و این موجب مرگ می ش�ود .با توجه به بررس�ی های انجام شده در
مقطع زمانی ،میزان غلظت س�یانید در آب باطل�ه کارخانه و جامدات
س�د باطله به ترتی�ب  270میلی گرم در لیت�ر و  6/4میلی گرم در هر
کیلوگرم اعالم شده است.
عدم وجود س�یانید در آب دلیلی بر عدم ورود آن به آب نیس�ت زیرا با
توجه به آنچه اشاره شد
س�یانید با وارد ش�دن در آب می تواند به صورت  HCNوارد جو شده
که وجود فرآیندهای حاوی کربن در اس�تحصال طال در این منطقه با
اس�تفاده از سیانور احتمال حضور  CO2و ترکیب آن با آب و افزایش
 CNرا می دهد  .با توجه به مطالب مطرح ش�ده و بررسی های انجام
شده سیانید حاصل از استحصال طال موجب آلودگی آب  ،خاک و هوا
می ش�ود که آلودگی خاک و هوا بیش�ترین تأثیر را بر انسان دارد پس
می بایس�تی در صنعت فرآوری طال و مخصوصًا در منطقه مورد نظر
ما یعنی موته توجه جدی به مس�أله زیست محیطی و تأثیرات آن بر
روی انسان گردد .
برنامه های در دست اجرا ی معدن طالی موته
ب�ا توجه ب�ه اهمیت طال در س�طح جه�ان و با ه�دف ارتق�اء کیفیت
محص�ول و پیش�گیری از آلودگ�ی زیس�ت محیطی و اتلاف منابع
مجتمع طالی موته برنامه هایی را در دس�ت اجرا دارد که می توان به
برخی از آن ها اشاره کرد .
 -1روشهاي استخراج طال از کاني هاي کم عيار معدن
 -2اجراي روش هاي استحصال طال از سد باطله قديمي مجتمع
 -3جايگزين�ي روش ه�اي جديد ش�مش ري�زي طال با ه�دف کاهش
آلودگي و افزايش کيفيت
منابع :
www. Ngdir.ir
www. Tala.ir
www.impasco.com
مجموعه گزارشات و پژوهش های انجام شده در معدن طالی موته
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اس�تفاده از فضاه�ای زیر زمین�ی از دیر باز ،همواره م�ورد توجه قرار
داش�ته تا جایی که به کار گیری از این فضاه�ا در تمدن های مختلف،
نشان گر رشد فنی و اقتصادی آن تمدن بوده است ،تونل ها دریچه ای
برای ورود به دنیای زیر زمین هس�تند .اهمیت تونل و تونل س�ازی بر
کسی پوشیده نیست .تونل ها باعث بهبود راه های ارتباطی و کوتاه تر
ش�دن ش�ریان های حیاتی ش�ده اند ،هم چنی�ن از کاربرد های نظامی
جه�ت باال بردن ت�وان نظامی گرفته ت�ا کاربرد های کش�اورزی برای
اس�تفاده در انتقال آب و نیز انتقال ترافیک شهری به زیرزمین ،همگی
حکایت از این دارند که این صنعت پویاست و باید به آن توجه ویژه ای
داشت.
در ای�ران نی�ز ،س�اخت و اس�تفاده از تونل س�ابقه ای طوالن�ی دارد.
دخمه ه�ای مقبره ای در بیس�تون ،ش�هر تاریخ�ی و زیرزمینی اویی
در کاش�ان در دوره ی ساسانی ،س�ازه های آبی شوشتر در خوزستان
و از هم�ه مهم تر ،ش�بکه های عظی�م تونل های انتق�ال آب به منظور
آب رسانی به نقاط خشک ایران ،شواهدی بر این مدعاست .
با این حال به عنوان یک صنعت در ایران ،تونل سازی صنعتی نوپاست
که در این س�ال ها پیش�رفتی غیر قابل تصور داشته و حتی طرح های
متعددی در خارج از کشور توسط مهندسین و متخصصین ایرانی در
دست اجراست.
کتاب تونل س�ازی و مهندسی تونل – ره یافتی منطقی در تونل سازی
ترجمه ی قسمت اول کتاب
 tunneling and tunnel machanicsنوش�ته ی آق�ای
 Dimitrios kolymbasبا بهره گیری از راه حل مش�کالت بیش�مار
در پروژه های مهم تونل سازی جهان ،تالشی است جهت ارتقاء سطح

دانش فنی و اجرایی دست اندرکاران صنعت تونل سازی.
در نگارش این کتاب ،پیش�رفت های عظیم فنی مورد توجه قرار گرفته
و آمیخت�ه ای از اص�ول تئوری و مس�ائل نوین اجرای�ی را پیش روی
عالقه مندان قرار می دهد.
کتاب فوق ش�امل  364صفحه اس�ت ک�ه در  12فصل زی�ر به چاپ
رسیده :
 .مقدمه
 .روش نوین تونل سازی اتریشی
 .تجهیزات داخل تونل ها
 .مدیریت آبهای زیر زمینی
 .بررسی و توصیف شرایط زمین
 .کاربرد هوای فشرده
 .پیشروی سینه کار
 .تونل های زیرآبی
 .پایداری سازه
 .چاه ها
 .عملیات تزریق و منجمد سازی
 .ایمنی در حین ساخت و ساز
این کتاب توسط آقای اکبر سالمی ترجمه و توسط جهاد دانشگاهی
(دانش�گاه صنعتی امیرکبیر) به قیمت  85000ریال به چاپ رس�یده
است.
مطالع�ه این کتاب و اس�تفاده از آن ب�ه عنوان یک مرج�ع کامل برای
مهندسین مربوطه توصیه می شود.

تونل سازی و مهندسی تونل ره یافتی منطقی در تونل سازی
شایان محجوبی  ،دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
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سیدعلیرضا حجازی ،دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن دانشگاه امیرکبیر
سجاد قجه لی ،دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نام :آپاتیت ()Apatite
فرمول شیمیایی عمومی:
• Ca10(PO4)6(OH)2
• Ca10(PO4)6(F)2
• Ca10(PO4)6(Cl)2
• Ca10(PO4)6(Br)2
رنگ :رنگ آن با توجه به یون های مختلف ،بس�یار متفاوت اس�ت و اغلب سفید ،بی
رنگ و خاکس�تری می باشد اما به رنگ های زرد ،س�بز ،آبی ،قرمز ،صورتی و بنفش
نیز دیده می شود.
رنگ خاکه :دارای رنگ خاکه سفید است.
سختی5 :
چگالی3/15-3/20 :
کلیواژ :در جهت ( ) 0 0 01کلیواژ ضعیف دارد ولی در جهت ( )101-0کلیواژ دارد.
سیستم تبلور :در سیستم هگزاگونال  ،رده بی پیرامیدال متبلور می شود.
ف�رم س�اخت و بافت :به ص�ورت متراکم و توده ای ،دانه ای ،س�اقه مانند ،س�وزنی،
خوشه انگوری و استاالکتیتی نیز وجود دارد.
جال :جالی شیشه ای تا صمغی دارد.
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نام آپاتیت از کلمه یونانی آپاتین به معنی گمراه کننده و فریب دهنده
گرفته ش�ده اس�ت ،زیرا برخی از ان�واع آن که به عنوان س�نگ زینتی
مصرف دارد شبیه به س�ایر کانی های گرانبهاست .این کانی در سال
1788میالدی نام گذاری شده است.
خواص میکروسکوپی آپاتیت:
در مقطع نازک بی رنگ اس�ت اما گاهی چند رنگی نش�ان می دهد که
احتماال مربوط به وجود اکسید آهن است که به صورت ذرات ریز در آن
وجود دارد .مقاطع طولی آن مستطیل شکل و مقاطع عرضی آن شش
ضلعی است .دارای برجستگی های متوسط است.
آپاتیت بیرفرنژانس خیلی ضعیف دارد و رنگ تداخلی خاکس�تری تا
سفید سری اول را نشان می دهد .خاموشی آن مستقیم است .دارای
عالمت طویل ش�دگی منفی اس�ت اما گاهی نیز عالمت طویل شدگی
مثبت را نشان می دهد.
با استفاده از نور متقارب می توان دریافت که کانی مذکور یک محوری
منفی اس�ت اما مقطع عرضی آن معموال خیلی کوچک است و تعیین
عالمت نوری آن به سختی انجام می گیرد.
شرایط تش�کیل :آپاتیت از گروه کانی های فسفاتی است .معموال با
نام های هیدروکس�ی آپاتیت ،فلوئور آپاتیت ،کلر آپاتیت و برم آپاتیت
خوانده می ش�ود .این کانی اغلب به عنوان کانی فرعی در سنگ های
آذرین ،دگرگونی و رس�وبی دیده می شود .بلور های اتومورف آپاتیت
در مرحله اول تبلور ماگما تش�کیل می ش�ود .هم چنی�ن در رگه های
پگماتیت�ی و کوارت�زی و رگه های هی�درو ترمال به ص�ورت بلورهای
درشت و به طور معمول زرد مایل به سبز دیده می شود .در سنگ های
دگرگونی مجاورتی به ویژه تالک شیست ها به صورت پورفیروبالست
ب�ه وجود می آی�د .گاهی به صورت توده ای و رگه ای همراه با س�نگ
های آذرین قلیایی دیده می شود.
کاربرد و سایر ویژگی های آپاتیت :
بیشترین مصرف فسفات در تهیه کود ش�یمیایی می باشد و آپاتیت
از مناب�ع مه�م فس�فات م�ی باش�د .آهن ،آلومینیوم ،پیریت و مواد
آپاتیت برای تولید کودهای
آلی جزو م�واد مضر همراه
ش�مار می آین�د.
ش�یمیایی فس�فاته ب�ه
جا نبی
از ف�رآورده ه�ای
سنگ های آپاتیت دار

می توان به اورانیوم ،سلنیوم ،وانادیوم و فلوئور اشاره کرد.
آپاتی�ت درصنای�ع ش�یمیایی ب�رای تهی�ه اس�ید فس�فریک،
درکبریت سازی ،تهیه اس�ید فلوئوردریک در صنعت سرامیک سازی
وغیره مصرف می شود.
این کانی به علت س�ختی پایین و حس�اس بودن در برابر اس�ید ها به
ندرت در جواهرات اس�تفاده می ش�ود ولی نوع شفاف تا نیمه شفاف
آن در رن�گ ه�ای زرد ،آب�ی ،بنفش و س�بز در جواهرات کارب�رد دارد.
ب�رای مثال میتوان به آپاتیت های آبی رنگ برمه(میان مار) که دارای
دورنگی باالیی هس�تند یا آپاتیت های سریالنکا و برزیل با رنگ های
زرد ،آبی وسبز اش�اره کرد .در صورتی که آپاتیت های رشته دار برزیل
و برم�ه را قب�ه ای تراش دهن�د می توان پدیده چش�م گرب�ه ای را در
آنها مش�اهده کرد .آپاتیت های آمریکایی نیز دارای رنگ مالیم س�بز
میباشند که اسباراگوس (مارچوبه) نامیده می شوند.
مواد فسفاته استخوان ها و دندان های موجودات از نوع آپاتیت است.
گاهی کانی هایی مانند  :توپاز ،تورمالین ،تیتانیت ،بریل و آندالوزیت با
آپاتیت اشتباه گرفته میش�وند .برای تشخیص آن از کانی ها مشابه
باید به تفاوت در سختی ،چگالی و محلول بودن در اسیدها توجه کرد.
این کانی را می توان به وفور در آلمان ،پرتغال ،نروژ ،سوییس ،مکزیک،
برزیل ،سوئد ،آفریقای جنوبی ،برمه و سریالنکا یافت.
آپاتیت در ایران:
بیشتر کانس�ارهای فس�فات ایران از نوع رسوبی اس�ت که در داخل
واحدهای رسوبی با س�ن کامبرین(معدن اسفوردی) کامبرین زیرین
( س�ازند س�لطانیه ) ،دونین فوقانی ( معدن جیرود در استان تهران )،
کرتاس�ه فوقانی ،پالئوسن زیرین و ائوس�ن – الیگوسن نهشته شده
اند.
تنه�ا کانس�ار آپاتی�ت ای�ران با منش�أ آذرین کانس�ار اس�فوردی در
شهرستان بافق یزد می باشد .
منابع:
 -1کانی شناسی غیر سیلیکات ها ،دکتر سیدمحمدحسین رضوی –
انتشارات دانشگاه تربیت معلم
-2پایگاه علمی داده های زمین
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www.usgs.gov

خدیجه امام یاری ،دانشجوی کارشناسی رشته ی زمین شناسی ،دانشگاه پیام نورگیالن  -مرکز رشت
سید میعاد سادات کودهی ،دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

www.usgs.gov
 U.S. Geological Surveyیک س�ازمان علمی اس�ت که به جمع آوری اطالعات
بی طرفانه درمورد زمین ،محیط زیس�ت ،سلامتی محیط          زیس�ت و اکوسیس�تم
موج�ودات زنده می پردازد و این اطالعات و فعالیت های خود را از طریق وب س�ایت
 www.usgs.govدر اختیار عموم قرار می دهد ،از جمله ی این فعالیت ها بررسی
خطرات طبیعی اس�ت که جان و مال انسان ها را تهدید می کند و همچنین اطالعاتی
درم�ورد منابع طبیعی مورد نیاز بش�ر که ما به آن ها وابس�ته هس�تیم ،بدین ترتیب
نحوه ی صحیح بهره برداری از این منابع با استفاده از هسته ی اصلی سیستم های
علمی که به ما کمک می کند از اطالعات در دس�ت داش�ته به موقع و به بهترین شکل
استفاده کنیم بسیار حائز اهمیت بوده و یکی از اهداف این سازمان به شمار می آید.
س�ازمان  USGSدر نظ�ر دارد با در اختی�ار قراردادن اطالعات دقی�ق و علمی واقعی
در زمین�ه ی بالی�ای طبیعی ،مدیریت آبها ،انرژی زیس�تی و منابع معدنی و افزایش
کیفیت زندگی بش�ر در میان ملل گوناگون ،دولت ها را به س�مت استفاده ی بهینه از
زمی�ن و انرژی های این کره خاکی پرتالطم س�وق دهد و ب�رای تحقق این اهداف
این س�ازمان کارآمد ترین و باهوش ترین متخصصین را به خدمت گرفته اس�ت
تا بتوانند ابعاد زیر س�طح زمین را تجزیه و تحلیل کرده و راه کارهای علمی
دقیقی را برای بهبود زندگی بش�ر پیش نهاد دهند و به وس�یله ی آموزش
مهارت های گوناگون به مردم بیاموزن�د در مقابل حوادث ناگهانی زمین
چگونه مش�کالت را تحمل کنند و از منابع زیر س�طح زمین به بهترین
ش�کل بهره ببرند ب�ه گونه ای که حداقل آس�یبی به محیط زیس�ت
موجودات زنده وارد آید.
این وب س�ایت ش�امل اطالعات ارزنده ای در مورد علوم زمین ،آبها
و عل�وم بیولوژیکی می باش�د که این اطالع�ات را در بخش-های
مختلف�ی در اختیار مخاطبان خود قرار می ده�د آنچه که در این
بخش ه�ا مورد توجه می باش�د نقش�ه ه�ا ،اطالع�ات رادیویی و
آنالیزها می باش�د که به صورت جداول و نقشه های بزرگ مقیاس
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در این وب سایت قابل دریافت است.
این وب س�ایت به بخش های اصلی زیر تقسیم
می شود :
:Hazards
هر س�اله ه�زاران حادث�ه طبیعی در سراس�ر جهان ج�ان و مال
انسان ها را تهدید می کند که در نتیجه این حوادث مرگ میلیون ها
انسان و میلیاردها دالر خسارت مالی است که بر دوش دولت های
مختل�ف س�نگینی خواهد ک�رد ،از ای�ن رو USGSو
متخصص�ان آن ب�ه ثب�ت اطالعات و شناس�ایی
مناط�ق خطر م�ی پردازند و می کوش�ند با هدایت
نتای�ج این پژوهش ها به س�مت س�طح وس�یعی از
حوادث طبیعی ،اطالعاتی را در اختیار دولت ها و عموم
م�ردم قرار دهن�د تا با آمادگی بیش�تری ب�ا این حوادث
روبه رو شوند .لذا در این بخش از وب سایت نتایج تحقیقات
و اطالع�ات مهمی درم�ورد حوادث طبیعی ازجمل�ه زلزله ها (
نقشه های زلزله ،سرویس اطالعات زمین لرزه و  ،)...آتشفشان ها
(هش�دارهایی در مورد آتشفش�ان ها) ،زمین لغزش ها ،شبکه ی
زلزله نگاری جهان ،جاذبه ی زمین ،س�رازیری ها و زمین شناسی
دریایی ،سیل و خشکس�الی ها ،آتش سوزی ها و خطرات مربوط
به فضا بحث ش�ده است که در هر مورد به طور جداگانه و به طور
کامل شرح داده شده است.
: Education
آموزش زمین شناسی و جغرافیا بیولوژیک زمین و موارد مرتبط
دیگ�ر در این بخش از وب س�ایت با ابزارهای مختلف آموزش�ی
برای سنین مختلف انجام می گیرد که به طور کلی نحوه آموزش
با رده بندی س�نی به سه دسته ( Primary educationشامل
اطالعات مفیدی برای س�طح ک�ودکان در مهدکودک ها تا کالس
ششم می باش�د) ( Secondary educationشامل اطالعات
مفیدی برای س�طح دانش آم�وزان کالس هفتم ت�ا دوازدهم می
باش�د) ( Undergraduate educationش�امل اطالع�ات
مفیدی برای سطح کالج و دانشگاه می باشد).
:Library
بزرگتری�ن کتاب خان�ه عل�وم زمین در جه�ان را در ای�ن بخش از
وب س�ایت مش�اهده می کنیم ،این کتابخانه با  1400جلد کتاب
آغاز به کار کرد و از سال  1879تا کنون فعالیت دارد .در این بخش
نمونه کتاب های موجود در کتاب خانه قابل مشاهده است.
:Newsroom
در بخش اتاق خبر کاربر س�ایت می تواند در بخش های مختلف
خب�ری تقاضای اخبار بدهد و به طور خودکار جدیدترین اخبار را
در پس�ت الکترونیکی خود مشاهده کند .این بخش های مختلف
خب�ری عبارت اند از :بخ�ش همه اخبار ،بخ�ش بیولوژی ،بخش
تغیی�رات آب و هوایی ،بخش داده ها و اب�زار و تکنولوژی ،بخش
ان�رژی و کانه ها ،بخش سلامتی محیط زیس�ت ،بخش نقش�ه
کشی ،بخش حوادث طبیعی ،بخش علوم گیاهان ،بخش آب ها
:Jobs
در این بخش از وب سایت امکاناتی فراهم شده است که مخاطبان
عالقه مند به علوم زمین و علوم مرتبط با آن بتوانند با این سازمان
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در زمینه تجارت و برنامه های علمی همکاری داشته باشند و به عنوان
بخش�ی از نیروی کار USGSمحسوب ش�وند .در این سازمان روزانه
 10000دانش�مند ،تکنسین ،اعضای هیئت مش�غول به کار هستند
و توس�ط رهبران ارش�د که از طریق این وب س�ایت می ت�وان با آن ها
درارتب�اط بود ،در دفتر مرک�زی ایالت مدیریت می ش�وند ،لذا در این
بخش از وب س�ایت اطالعاتی در مورد چگونگی اش�تغال داوطلبانه،
اشتغال دانشجویی ،اش�تغال تمام وقت و پروژه فوق دکترا در اختیار
مخاطبان وب سایت قرار می گیرد .در طرف دیگراین بخش نحوه قرار
داد ،پرداخت حقوق ،س�ازمان دهی گزارشات استخدام و اطالعاتی از
این قبیل برای کاربران به نمایش گذاشته شده است.
Maps, Imagery, and Publications:
در این قسمت وب سایت با چهار بخش عمده روبه رو می شویم که هر
کدام به گونه ای برای مهندسین معدن حائز اهمیت می باشند،
نقش�ه ها :در این قس�مت امکانات�ی فراهم آمده اس�ت ،کاربر بتواند
نقشه های تاریخی و توپوگرافی را مشاهده و دریافت کند و همچنین
خود می تواند به طراحی نقش�ه بپردازد .و در صورت لزوم نقشه های
چاپی را خریداری کند.
عک�س های هوایی و تصاویر ماهواره ای :دسترس�ی به این دو منبع
مهم اطالعاتی از این درگاه وب س�ایت امکان پذیراس�ت به طوری که
کاربر می تواند عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای را دریافت کند
و همچنین به گالری عکس دسترسی داشته باشد.
انتش�ارات :در این بخش می توان نشریات علمی را مشاهده و دانلود
کرد و همچنین نش�ریات آموزشی و پوسترها و بروشورهای علمی و
همچنین امکان جست جو برای کتاب ها و نقشه ها وجود دارد.
بخ�ش دیگ�ر بخش داده ه�ای مربوطه می باش�د ،که می ت�وان این
داده ه�ا را دانلود نمود و با اس�تفاده از داده ها منطقه ای را جس�ت-
وجو کرد ،داده های نرم افزاری و داده های عملیاتی نیز موجود است.

4- CONCLUSION
• The WinGslib is an excellent choice from the
point of view of having execution program algorithms and is a powerful software for statistical and Geostatistical investigations. But is not
such user friendly and easy-to-use software.
• Although those four typical mineralization
zones of each porphyry deposit are traceable
in Aliabad deposit too, the main mineralization zones are Supergene and Hypogene ones
which are proven to be extended horizontally
judging by 3D zoning model.
• Directional variography was performed for
different zones but since no model was possible to fit to some of variograms, researchers
were unable to know if the deposit was anisotropic and there was no other choice rather than
using non-directional variograms in reserve estimation.
• Having Jack Knife Kriging executed for each
zone, it became clear that estimated values
were highly correlated with actual ones.
• Residual analysis indicated that variograms
fitted to the data of each zone had been accurate enough.
• Ali abad deposit was classified based on
a parameter call “Kriging Efficiency” and
its “measured” reserve was calculated to be
17,100,000 ton of ore body with the average
grade of 0.655 in Supergene zone as well as
42,861,750 ton with the average grade of 0.274
in Hypogene zone.
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Figure 12 estimation results in Supergene zone (plan 2260)

Figure 13 estimation results in hypogene zone (plan 2390)
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Figure 11 residual values for Supergene and Hypogene zones
Table3 number of blocks in different directions for Supergene and Hypogene zones
Number of blocks in X

Number of blocks in Y

Number of blocks in Z

Number of total

direction

direction

direction

blocks

Supergene

31

54

10

16740

Hypogene

32

57

27

49248

ZONE

are given as horizontal plans with the interval
of 12 meters in an X-Y plane. Figure 12 shows
an example of the plans of Supergene zone
(plan 2260) whereas figure 13 shows plan 2390
belonging to hypogene zone.
Classification of Ali Abad deposit was implemented based on a parameter called
“Kriging Efficiency”, which could be calculated using the following equation [11, 12]:
( BV − K V )
KE=
BV
Where
KE is the Kriging Efficiency
BV is the theorical variance of the whole esti-

mated blocks and is one of the outputs of the
Gslib software.
KV is Kriging variance for each block.
KE falls between 0 and 1. The closer this value
is to 1 for a given block, the more precise the
estimation is. The result of classification is included in table 4.
Both estimation and classification of Ali Abad
deposit is done considering 0.15% as cutoff
grade. The “Measured” reserve of Ali Abad
deposit is calculated to be 17,100,000 ton of
ore body with the average grade of 0.655 in
Supergene zone as well as 42,861,750 ton with
the average grade of 0.274 in Hypogene zone.

Table4 classification based on Kriging efficiency
Kriging efficiency
Reserve class
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KE < 0.3
Inferred

0.3 < KE < 0.5
Indicated

KE > 0.5
Measured

Table 2 Specifications of theorical omnidirectional variograms in
Hypogene and Supergene zones
Zone
Supergene
Hypogene

Model type
spherical
spherical

Range (m)
122
102

3-2- Cross validation of models fitted to variograms
3-2-1- Depicting actual values against estimated ones Using Jack Knife Kriging
Cross validation becomes several times more
important in Kriging estimations than any other process, because such estimations are significantly depended on fitted models. Moreover, it is definitely a delicate process to select
a proper model for fitting to variograms and
since the exact form of variograms are not clear

Nugget effect
0.04
0.016

sill
0.142
0.08

in advance, any fitted model acts just like an
approximation of its Variogram[7,9]. In fact,
cross validation is the estimation of each sample point using neighboring samples regardless
of the value of the aim sample. It’s imperative
to compare estimated values with actual ones
to know if the fitted model describes spatial
changes appropriately. In Jak Knife Kriging
each given sample point is estimated by the
means of its neighboring points .The results
of Jack Knife estimation for both Supergene
and Hypogene zones are indicated in figure 10.
As these graphs showing, estimated values are

Figure 10 results of Jack Knife estimation for Supergene and Hypogene zones
highly correlated with actual ones.
3-2-2- Residual analysis
The difference between the actual value of any
given point and the value which is appointed
to that point based on the fitted model is called
“the residual”. The residual values for each
zone were calculated and their histogram was
drawn. One, could get informed if the estimator is unbiased by investigating the histogram
of residual values (fig. 11). As it can be clearly
concluded from the histograms of the residual
values for both zones, all the distributions have
an average of nearly zero and a small variance.
Therefore those variograms fitted to the data of
each zone (Supergene and Hypogene) are accurate and precise enough [7].
3-3- Kriging estimation, using Gslib software

Prior to start estimation with Gslib Software,
the user should inter the specifications of the
Variogram to the program. Besides that, one
must inter the characteristics of the estimation
blocks into the program as a network. So the
number of blocks and the dimensions of the
network for each zone are separately calculated the overall number of estimation blocks for
both Supergene and Hypogene zones are given
in table 3. Kriging estimation was carried out
applying 25x25x13 meter blocks.
3-3-1- The results of copper grade estimation
and deposit classification in Supergene and
Hypogene zones
The grade of copper for each block of Supergene and Hypogene zones was estimated in
network’s cells using Kriging method. Results
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Fig.7 3D view of wireframe model of Ali abad Supergene and Hypogene zones

Figure.8 3D position of exploration boreholes associated with the topography map
generated using DataMine software
[6,8]. Since there was no spherical model to
3- Result and Discussion
fit to some of directional variograms in Hypo3-1- Analyzing the variography information of
gene and Supergene zones, it was not possible
Supergene and Hypogene zones
to confirm if the deposit spread anisotropically.
To know how the deposit is spatially distributed
Therefore in order to perform the process of
as well as knowing how far the mineralization
reserve estimation using Kriging method, one
goes and to determine if the area under study is
should have relied on omni-directional variisotropic, using Gslib Software, experimental
ograms. Omni-directional variograms for both
directional variograms were drawn for the copSupergene and Hypogene zones are shown in
per as the variable in both Supergene and Hyfigure 9. Different parameters of theorical Varipogene zones and for different dips and strikes
ogram fitted to experimental Variogram, are
followed by fitting theorical models on them
given in table 2.

Figure 9 Omni-directional variograms for Supergene and Hypogene zones
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and 3
Taking different factors like borehole intervals
and the minimum lost length during composition, into account the optimum length for com-

posites was found to be 6 m. figure 4 and 5
indicates the histogram of copper abundance
in Hypogene and Supergene zones for 6 meter
composite samples.

Figure 4, 5: histogram of Cu values for Hypogene and Supergene zones.
(Drawn based on 6 meter composite samples)
2-4- Creation of 3D model of mineralization
zones, using DATAMINE software
A geological model was created to help researchers to know more about the grade,
boundaries of mineralization and different
geological patterns [4,5]. The type, accuracy
and precision of these models are highly depended on the type and amount of information available. Once the information databases
were organized, data entered were merged and
composited as well, strings showing mineralization zones were created systematically along
the length, width and the height of the deposit

in order to generate the required model (Fig
6).These sections were interconnected consequently, to gain the 3D configuration of the deposit as a wireframe outline (fig.7). In the next
stage, those wireframes were filled by orderlysized blocks and a 3D model of mineralization
was obtained after interpolating copper grade
in blocks. The block model of the mineralization was merged with that of the waste, giving
a model of the whole deposit. Using contour
strings, a topographic model of Aliabad deposit was to generate. Figure 8, shows a 3D view
of the area together with the arrangement of
exploration boreholes[10].

Fig.6 3D view of the strings of Supergene and Hypogene zones of Aliabad copper deposit
In east-west sections.
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ite as it’s commonly known.
2-2- Exploration boreholes
Ali Abad deposit was first explored by the
French company, Cofimine, in 1970. In 1971
the French company carried out some exploration operations in Ali Abad area including airborne-geophysics, magnetometery, geochemistry and drilling of 12 boreholes. The second
stage of exploration drillings were accomplished by Saman Kav Company from 2000
to 2003 including drilling of 52 boreholes of
overall depth of 5286 meters. In 2005 and in an
attempt with the aim of upgrading the class of
the reserve, the National Iranian copper company drilled 24 additional boreholes of overall
depth of 3605 meter [1].

Used data are all extracted from 73 boreholes
drilled in Ali Abad deposit. Most of the samples were 1 to 2 meter long. Such length is normal for samples taken from a porphyry copper
deposit so they could be used in calculations
as they already were. However it seemed to be
better if composite samples were made. Such
work might lead in having equal volume of
samples, creating iso-probability space and
decreasing the amount of needed operations.
Composites were 4, 6, 8, 10 and 12 meter long.
Composite samples were made using Datamine software, considering the parameters
given in table 1. To reach the optimum length
for composite samples and In order to accede
more precision, percentage of variance and
mean of copper grade of composites was compared with variance and mean of copper grade
of original data. Results are given in figures 2

2-3- Compositing data (Investigating statistical
records of copper grade and Its distribution in
Supergene and Hypogene zones)

Figure 2 Percentage of mean changes compared to original
Cu data for different lengths

Figure 3 Percentage of variance changes compared to original Cu data for different lengths
Table 1: different parameters, taken into account during
composition process
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INTERVAL
MINGAP
MAXGAP

2m
0.1
0.11

4m
0.2
0.21

6m
0.3
0.31

8m
0.4
0.41

10 m
0.5
0.51

12.5 m
0.6
0.61

MINCOMP

1

2

3

4

5

6.25

ZONE

ZONEX

ZONEX

ZONEX

ZONEX

ZONEX

ZONEX

1. Introduction
After having prospecting, regional and semi
detailed explorations done and if an economically extractable deposit is proved to exist; it’s
necessary to investigate its characteristics and
spatial configuration. It’s momentous to have
some detailed information about the specifications of the deposit to estimate it the best. And
to have such information, 3 dimensional data
should be in hand. Estimation error could leave
some unwanted effects such as increasing the
risk of investment, so the most exact method
of estimation which has the minimum estimation error must be applied. None of the classic methods could meet this requirement. It’s
recommended to use Geostatistical methods
which contribute the features of any parameter
in any point as well as calculation of uncertainty of estimation.[2,3] This research is aimed to
give out a 3D zoning model of Ali Abad copper
deposit followed by estimation of the reserve
in main mineralization zones (Supergene and
Hypogene). Results are to be used during designing and excavation stages of the mine.
Using Datamine Software, a 3D model of
mineralization was created, then various variograms were drawn for each zone, leading to
final estimation of deposit in both Supergene
and Hypogene zones and eventually the studied deposit was classified based on the variance

of Kriging in those two zones. Gslib Software
was utilized during the statistical calculations,
data processing and estimation stages [1].
2- Material and Methods
2-1- General specifications of the deposit
The studied zone has the area of 2km2 and is
located 45 kilometer southwest of Taft, Yazd
province, between the longitudes of 53° 20׳
״05 to 53° 20 54 ״and latitudes of 31° 3״09  ׳to
31° 39״0 ׳. Main road of Yazd-Taft- Abarkouh
leads to Ali Abad village after passing almost
107 kilometers from Feyz Abad. Ali Abad deposit is located south of Central Iran zone, adjacent to northern limit of Orumiyeh- Dokhtar
volcanic arc and eastern of Dehshir fault figure
1. The volcanic arc prolongs along to metamorphic zone of Sanandaj-Sirjan, and is mostly consisted of extrusive and intrusive tertiary
rocks. Ali Abad Granite is strongly related to
Shirkuh Granite from the point of view of age,
composition and origin and its composition
varies from alkali granite to granite.
Shirkouh batholitic formation is 750 km2 wide
and outcrops in southwestern of Yazd and is
overlaid by an uncontiguous cretaceous conglomerate. Ali Abad mass is replaced in a time
between early Jurassic and cretaceous. It should
be mentioned that Ali Abad hololocrat granite
is the youngest outcrop of Shirkouh batholite.
Based on its compositional characteristics, Ali
abad granite varies from Alkali granite to gran-

Figure.1 the position of Ali Abad copper deposit in central Iran zone
associated with satellite picture of its morphology
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Abstract
Reserve evaluation of deposits especially in detailed exploration, is one of the most important parameter for designing and programming in mine production. A lot of methods
have been developed in this stage for increasing accuracy. Gslib software is one of the
specialized Geostatistical software in this field that now is most applicable in reserve
estimation. Ali-Abad copper deposit, associated with copper and molybdenum mineralization, is located about 60 road-kilometers southwest of Yazd, at the central of Iran.
In this paper, a 3d model of mineralization zones deployment was prepared in advance.
For appointing the anisotropy and examining the variability in deposit, directional and
omnidirectional variograms were calculated and draw in each zone by Gslib software.
For cross validation of theoretical variogerams residual analysis and Jack knife Kriging methods were used. Then reserve estimation in Hypogene and Supergene zones
was done separately in blocks. After reserve estimation by Kriging method, deposit
classification based on Kriging variance was done in «measured», «indicated» and «inferred» classes in these zones. At the base of this research, totally measured reserve in
Hypogene zone (by considering %0.15 as cut off grade) calculated equal to 42,861,750
ton with average grade equal to %0.274 and in Supergene zone calculated equal to
17100000 ton with average grade equal to %0.655.
Keywords: Reserve estimation, Modelling, Variogram, Hypogene and Supergene Zone,
Ali-abad Yazd deposit, Gslib, Classification.

67

خواهشمند است هنگام ارسال فرم اشتراك به مطالب زير توجه فرماييد:
جهت اشتراك  1ساله در مجله ي بلور مي توانيد مبلغ  60000ريال ( با احتساب هزينه ي پست )به صورت علي الحساب به حساب عابر بانك به شماره
 87/17230487 :بانك ملت به نام سيد ميعاد سادات كودهي واريز نموده و اصل فيش بانكي را به همراه فرم تكميل شده باال به نشاني زير ارسال نماييد.
خواهشمند است از فرستادن وجه نقد خودداري فرماييد.در صورت مفقودشدن وجه ارسالي اين مجله هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت  .به تقاضاهايي كه
آدرس ناكامل و يا بدون فيش بانكي بوده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد .
روي پاكت  ،موضوع مكاتبه و شماره ي فيش بانكي را درج نماييد.
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