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بهره وری
مهدی رحمانپور/سردبیر

طبق گزارشهای موجود ،در طی  9سال گذشته بهرره وری در معرادن
استرالیا در حدود  11درصد افت داشته است .در بین سالهای 2116
تا  2100بدلیل افزایش قیمت مواد معردنی سررمایهگرذاری براال و بری
سابقهای در بخش معدن صورت گرفته است .در این دوره میزان تولیرد
افزایش یافته و ذخایر کم عیار نیز ارزش اقتصادی پیدا کردهاند .با افرت
قیمت ،آنچه که باقی مانده عبارتست از معادنی برا هزینره تولیرد براال،
مواد معدنی با کیفیت پایین ،و بهره وری پرایین .بررای ملرال متوسر
عیار ذخایر مسی که قرار است در سرال  2121اسرتخرا شروند نصر
مقداری است که در سال  0551استخرا شده است .شرای اسرتخرا
این مواد از نظر نسبت باطله برداری ،پیچیردگیهرای کرانیشناسری و
متالورژیکی و مدیریت تولید نیز دشروارتر از گذشرته اسرت .لرذا بررای
تولید هر تن مس باید بیشتر از دو برابر انررژی مصررش شرده در سرال
 0551انرژی مصرش شود .به علت گسرتردگی فعالیرتهرای معردنی از
نظر موقعیت ،نوع ماده معدنی و میزان تولید ،ارائه یک براورد دقیرق از
مشکالت ناشی از افت بهره وری در معادن دشوار است .برا ایرن وجرود
اکلر صاحب نظران اعتقاد دارند که در سالهای اخیر بهره وری کاهش
قابل توجهی داشته است .در سالهای اخیرر بهرره وری دغدغره اصرلی
فعاالن بخش معدن بوده است.
بهره وری در لغت به معنی میزان اثربخشی یک کار تولیدی اسرت کره
بصورت نسبت بین مقدار ورودی و خروجی اندازه گیری میشود .بررای
اندازه گیری بهره وری از معیارهای یک فراکتوری ماننرد تولیرد برازای
واحد مواد اولیه یا بازای هر نفر و چند فاکتوری ماننرد نیرروی انسرانی،
مواد اولیه ،انرژی و سایر ملزومات بررای تولیرد یرک واحرد از محصرول
نهایی استفاده میشود .بهره وری در معرادن کمترر مرورد توجره قررار
گرفته است که دلیل اصلی آن وجرود فاکتورهرایی اسرت کره مخرت
معدنکاری هستند و سایر صنایع هیچگونه تجربهای در ایرن خصرو
ندارند .مهمترین این فاکتورها تغییرپذیری کیفیت منابع معدنی یرا بره
عبارتی عدم قطعیتهای زمین شناسی اسرت .از طرفری امکران تغییرر
عیارحد برای بهبود سوددهی وجود دارد .ایرن انعطراشپرذیری یکری از
فاکتورهای موثر بر افزایش بهرهوری در معادن است.
معدنکاری نیازمند سرمایه گذاری معموال زیادی است .بخشری از ایرن
سرمایه برای اکتشاش و اثبات وجود ذخیره و بخشی از آن برای تجهیرز
و ایجاد زیرساختها هزینه میشود .هزینه سرمایهای باال خرود عراملی
برای جلوگیری از افزایش بهره وری است .زیرا ماشین آالت معردنی بره
علت نیراز بره سررمایه گرذاری براال معمروال فقر در پایران عمرشران
جایگزین میشوند .عامل دیگری که معادن را تحت تاثیر قرار میدهرد
تغییرات مربوط به تقاضا و قیمت ماده معدنی است.

این تغییرات در سایر بازارها کمتر وجود دارد و معموال قابل پیشبینری
هستند .در سالهای  2116تا  2100جذب سررمایه در بخرش معردن
افزایش یافته است .اما نکته مهم در ایرن دوره عردم توجره بره کنتررل
هزینهها بوده است .وقتی قیمرت مراده معردنی باالسرت ،معردنکراران
بدون توجه به هزینه اقدام به افزایش تولید میکننرد و لرذا در شررای
افت قیمت انعطاش الزم برای برگشت به تولید کم هزینه معموال وجرود
ندارد .سادهترین رویکرد معدنکاران نسبت به افزایش قیمرت ،افرزایش
سرمایهگذاری در بخش خدمات ،ظرفیت و نیروی کار است که تمرامی
این موارد هم اکنون به مشکل عمده این بخش تبدیل شده است .حال
سوال این است که آیا افزایش قیمت باعث کاهش بهره وری میشود؟
تولیدکنندگان بزرگ بهره وری باالیی نسبت بره سرایر تولیدکننردگان
دارند که دلیل آن داشتن قدرت مذاکره ،استفاده بهینه از ماشین آالت
گران قیمت و قیمت تمام شده پرایین اسرت .امرا همرراه ایرن موضروع
صحت ندارد و تولید در مقیاس بزرگ همواره منجربه تولید کم هزینره
نخواهد شد .بررسیها نشان میدهد که بیشتر معرادن برزرگ مقیراس
توان مدیریتی الزم را ندارند .دلیرل اصرلی آن کمبرود نیرروی انسرانی
مجرب و ماهر است که این موضوع باعث کراهش بهرره وری نیرز شرده
است .بعالوه ،در شرای افرزایش قیمرت شررکتهرا برا کمبرود نیرروی
انسانی مجرب و ماهر مواجه هستند .ایرن موضروع همزمران برا رقابرت
شرکتهای معدنی برای جذب نیروهرای باتجربره باعرث مریشرود کره
دستمزد نیروی انسانی افزایش یابد .اما بدلیل قیمت باالی ماده معدنی
این کار توجیه اقتصادی دارد و مشکل زمانی آغاز میشرود کره قیمرت
ماده معدنی کاهش یابد .بسیاری از معدنکاران تعردیل نیررو در کوتراه
مدت را وسیلهای برای افزایش بهره وری میدانند .این در حرالی اسرت
که منظور از افزایش بهره وری تعردیل نیررو و هزینره نیسرت .کراهش
تعداد نیروهای ماهر در آینده از مهمترین مشکالت این رویکرد است.
برنامهریزی تولید معادن نقش بسزایی در بهبود عملکرد معادن دارد.
برنامهریزی نعیین ارزش بالقوه یک ذخیره و استراتژی دستیابی به این
ارزش را مشخ میکند  .معموال مدت زمان زیادی برای تبدیل یک
منبع به ذخیره و تولید آن به عنوان یک محصول قابل فروش نیاز
است .در صورتی که استراتژی و برنامه تولید معدن غیربهینه باشد
هیچ روشی برای افزایش بهره وری و کاهش هزینههای تولید موثر
نخواهد بود .به منظور افزایش بهره وری و ارتقای شرای معدنکاری
به صورت پایدار ،توجه به ارتقا توانایی مهندسان معدن در شناخت
محی کار برای تسهیل و اجرای طرحها ضروری است.
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چکیده
در این مقاله مکانیزم اندرکنش در نقاط اتصال قطعات بتنی پیشساخته تونل ها بصورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته است .در این
مطالعه روش اجزای مجزا برای تحلیل و آنالیز رفتار درزههای بین سگمنتی یک رینگ متشکل از  3قطعه بکار گرفته شده است .برای
دسترسی به نتایج واقعی در مدلسازی عددی از پارامترهای مربوط به تونل انتقال آب قمرود استفاده شده است .به منظور بررسی،
بدترین شرای ممکن در ارتباط با بارگذاری روی سیستم نگهداری در نظر گرفته شده است ،که طی آن الیه زمینشناسی از جنس
مواد ضعی وخرد شده (شیل ،مارن و ماسهسنگ) به ضخامت  2.9متر و شیب  49درجه مقطع عرضی تونل را در محل سگمنت
کلید قطع نموده است .شرای تنشهای مرزی (نسبت تنشهای افقی به قایم) به ازای مقادیر  0.9 ،0 ،1.9و  2به مدل عددی القا
شده و تاثیر هر یک از شرای بطور مجزا مورد مطالعه قرار گرفته شده است .پارامترهای مهم از جمله تنش ،جابجایی و گشتاور در
محل اتصال درزهها و محی اطراش تونل بر رسی شده و در نهایت اندرکنش در نقاط اتصال قطعات سگمنتی مورد ارزیابی و تحلیل
قرار گرفته شده است .نتایج نشان میدهد با اعمال بارگذاری غیرمتقارن و موضعی در فصلمشترک بین سگمنت و الیه ضعی ،
ناپایداری در محل اتصال سگمنتها به ازای تمامی ضرایب تمرکز تنش بررسی شده رخ میدهد .همچنین با افزایش بار ،تنش شعاعی
در محل درزه های طولی افزایش یافته و این امر منجر به افزایش بازشدگی از محل اتصال سگمنتها میشود .البته مقاومت الیهها در
میزان تنش القایی و بازشدگی درزه چندان بیتاثیر نیست و هر چه خردشدگی تودهسنگ بیشتر باشد ،به همان اندازه طول بازشدگی
بیشتر است.

واژه های کلیدی
درزه طولی ،سیستم نگهداری سگمنتی ،اندرکنش ،مدلسازی عددی
است .طراحی سیستمهای نگهداری سگمنتی به صورت پیشسراخته و
بر اساس جهتیابی مسیر تونل و وضعیت زمینشناسی مورد انتظرار در
مسیر تونل صورت میگیرد [ .]6چینش هندسی سگمنتها در مسریر
تونل به جهتگیری و هدایت ماشین حفاری تونرل ( Tunnel boring
 )machine steering alignmentبستگی دارد و جهتگیری درزههرا
در هر رینگ سگمنتی را تحت تاثیر قرار میدهد .بعالوه ،جهرتگیرری
ممکن برای درزهها بوسیله تعداد سگمنتها در هر رینگ دیکتره مری-
شود .ترکیب این دو فاکتور در تنشهای القرایی در سیسرتم نگهرداری
سگمنتی تاثیرگذار است .به همین ترتیب دو پرارامتر هزینره و اهرداش
طراحی نیز متاثر از ترکیب دو فاکتور مذکور هستند [.]1
بلوم یک تونل با شرای خا را به منظور ارزیابی تاثیر صرلبیت درزه-
های محیطی در پایداری تونل را بصورت تحلیلی مورد بررسی قرار داد
[ .]9نتایج مطالعات او نشان میدهد که درزههای با صلبیت براال سرهم
مهمی در افزایش نیروهای خمشی دارنرد (از مفردار  0/6ترا  0/8برابرر

مقدمه
تغییر شکلهای کلی رینگ را به ترکیب تغییر شکلهرای ایجراد شرده
در درزه طولی تحت اثر چررخش و تغییرر شرکلهرای ایجراد شرده در
سگمنت مرتب است .تغییر شکلهای ناشری از چررخش در درزههرای
طولی منجر بره زو نیررو ( )Coupling Forcesدر درزههرای رینرگ
میشوند [ .]0بره همرین منظرور اسرتفاده از سیسرتمهرای نگهرداری
سگمنتی بصورت چند الیه ( )Multi-segmental linerدر زمینهرای
ضعی مورد استقبال قررار گرفتره اسرت .در ایرن خصرو  ،بیشرترین
نگرانیها در ارتباط با فاکتورهایی است که منجر بره ایجراد ترنشهرای
القایی در بدنه سگمنت شرده و ایرن قضریه نهایترا منجرر بره شکسرت
سیستم نگهداری سرگمنتی در ارتبراط برا مسرایل تمراس ( Contact
 )problemsمیشود [ .]2یکی از فاکتورهای موثر که تنشهای القایی
در سیستم نگهداری سگمنتی را تحت تاثیر قرار مریدهرد و اغلرب در
پروسه طراحی نادیده گرفته میشود ،تراثیر درزههرای برین سرگمنتی
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مواد ضعی و خرد شده به ضخامت  2/9متر و شیب  49درجه مقطرع
عرضی تونل را قطرع نمروده اسرت .چیرنش رینرگهرای سرگمنتی در
راستای طولی تونل بصورتی است که درزههای طولی در راستای هرم-
قرار نمیگیرند .از طرفی سرگمنت کلیرد جرز قسرمت اصرلی سیسرتم
نگهداری سگمنتی محسوب مریشرود کره در پایرداری کلری سیسرتم
نگهداری نقش اساسی بازی میکند .لذا با توجه به مدلسرازی عرددی
دو بعدی بدترین سرناریوی ممکرن کره طری آن الیره ضرعی مقطرع
عرضی تونل را در محل سگمنت کلید قطع نموده ،شربیهسرازی شرده
است .در واقع عالوه بر نقش درزههای طولی بین سرگمنتی ،انردرکنش
بین سگمنت کلید و الیه ضعی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و
پارامترهای فصلمشترک بین دو قسمت مذکور باید بره دقرت ارزیرابی
شوند تا در شبیهسازی عددی بتروان بره نترایج معقرول دسرت یافرت.
جزئیات اندرکنش بین سیستم نگهرداری سرگمنتی و الیره ضرعی در
شکل  6نشان داده شده است.

مقادیر بدست آمده از تحلیل یک رینگ منفررد) و هرمچنرین کراهش
اندکی در جابجاییها در مقایسه با تحلیل یرک رینرگ بصرورت منفررد
مشاهده میشود .هفنی فاکتورهایی که بیشترین گشتاور خمشی را در
محل درزههای بین سگمنتی را ایجاد میکنند ،مورد مطالعره قررار داد
[ .]3نتایج مطالعات او نشران مریدهرد کره برا افرزایش تعرداد درزههرا
بیشترین گشتاور خمشی القایی در سگمنتها کراهش پیردا مریکنرد.
عالوه بر این تاثیر تعداد درزهها و جهتگیرری درزههرا روی بیشرترین
گشتاور خمشی القایی زمانی که تعداد درزهها از حالت بحرانری تجراوز
میکند ،از اهمیت کمتری برخوردار است [.]4
بهبود و ارزیابی ماشینهای حفاری تمام مقطع موجب ساخت تونرلهرا
در شرای متنوعی از قبیل عمق بیشتر ،ابعاد بزرگتر و وضعیت زمرین-
شناسی پیچیده و نامطلوب شده است .پیشرفت در تجهیز ماشینهرای
مذکور گشایشی در ساخت قطعات بتنی پیشساخته ایجاد کرد کره برا
مونتاژ این قطعرات در کنرار هرم مطرابق شرکل  0سیسرتم نگهرداری
سگمنتی تونل بوجود میآید .سیسرتم نگهرداری سرگمنتی عرالوه برر
ظرفیت سازهای باال که در برابر فشار آب و محی اطراش تونل مقاومت
میکند ،تکیهگاهی برای پیشروی پیشانی ماشین حفاری تونلنیز مری-
باشد .یکی از فاکتورهای مهم در طراحی سیسرتم نگهرداری سرگمنتی
تونلها ،تاثیر درزههای بین سرگمنتی در میرزان گشرتاوری اسرت کره
سگمنتها باید متحمل شوند .در اغلب موارد طراحری و سراخت درزه-
های صلبتر از خود قطعات سرگمنتی برا مشرکل مواجره مریگرردد و
امکان چنین حالتی در عمل غیر ممکن است [.]4

شکل ( )2مدلسازی عددی تونل و سیستم نگهداری سگمنتی با اعمال
شرایط مرزی

شکل ( )1چینش هندسی قطعات سگمنتی در راستای محور تونل

مدلسازی عددی سیستم نگهداری سگمنتی و تونل
شکل ( )3اندرکنش الیه ضعیف و سیستم نگهداری در محل سگمنت

به منظور مطالعه مکانیزم اندرکنش در نقاط اتصال سگمنتی بخشری از
مقطع عرضی تونل انتقال آب قمررود برا سیسرتم نگهرداری سرگمنتی
متشکل از شش قطعه سگمنتی برای مدلسازی عددی در نظر گرفتره
شده است .مقطع انتخابی در عمرق  911مترری از سرطز زمرین واقرع
است که بخراطر تسرریع در محاسربات  29مترر از عمرق براالی تونرل
شبیهسازی شده و برای بقیه عمق روباره تونل با اعمال شررای مررزی
از بار معادل استفاده شده اسرت .مردلسرازی عرددی تونرل برا اعمرال
شرای مرزی در شکل  2نشان داده شده است.
به منظور مطالعه اندرکنش در نقاط اتصال قطعات سگمنتی ،بخشری از
مقطع تونل در نظر گرفته شده که یرک الیره زمرینشناسری از جرنس

کلید

نتایج تحلیلهای حاصل از شبیهسازی عددی
تغییرشکلهای ایجاد شده در فصل مشترک بین سگمنت کلید
و الیه ضعیف
تغییرشکل محری اطرراش تونرل بسرتگی بره سرختی ترودهسرنگ در
برگیرنده تونل دارد و این پارامتر نقرش اساسری در جابجرایی شرعاعی
سیستم نگهداری سگمنتی بازی میکند .با اعمال بار متقرارن از طررش
محی اطراش تونل و همچنین برار فشرارنده غیرمتقرارن توسر الیره
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ضعی بصورت توامان ،تغییرشکل محسوسی در قطعرات سرگمنتی برا
صلبیت باال مشاهده نمریشرود و لرذا تغییرشرکلهرا در محرل اتصرال
سگمنتها (درزههای طولی) متمرکز میشوند [ .]8شکل  1تغییرشکل
شعاعی در دیرواره تونرل را نشران مریدهرد .همرانطرور کره از شرکل
پیداست بردارهای جابجرایی در فصرلمشرترک برین سرگمنت و الیره
ضعی همگرایی بیشتری دارند.

تغییرات گشتاور در محل درزههای طولی
گشتاور القایی در محل درزه هرای طرولی سرگمنت کلیرد کره برا الیره
ضعی در اندرکنش مستقیم است مورد مطالعه قرار گرفرت .فرضریات
درنظرگرفته شده عبارتند از:
ال ) خصوصیات الیه ضعی منطبرق برر ویژگریهرای شریل ،مرارن و
ماسهسنگ
ب) بار معادل در فصلمشترک برین سرگمنت و الیره ضرعی بره ازای
ارتفاع  69 ،61و  11متر باالی تا تونل
پ) میدان تنش حاکم بر منطقه به ازای  0/9 ،0 ،1/9و 2
نتایج در شکل  3نشان داده شده اسرت .طبرق شرکل ،میرزان گشرتاور
خمشی در محرل درزه طرولی برا افرزایش ضرریب تمرکرز ترنش سریر
صعودی دارد اما این روند افزایشی بررای الیرههرای برا مقاومرت کمترر
بیشتر است .همچنین با مقایسه گشتاور خمشی هر سه الیه بهصورت
یکجا به این نتیجه میرسیم که میزان گشرتاور خمشری و تمایرل بره
چرخش از محل فصرلمشرترک سرگمنتهرایی کره تحرت بارگرذاری
خارجی توس بار معادل ارتفاع باالی تا تونل و بار ثقلی ناشی از الیه
ضعی بهصورت توامان هستند ،در الیههای برا مقاومرت کمترر بیشرتر
میباشد .لذا برای مطالعه اندرکنش در نقراط اتصرال سرگمنتهرا الزم
است که میزان بازشدگی و نیروهای نرمال و برشی کره از محرل درزه-
های طولی منتقل میگردد ،نیز بررسی گردد.

شکل ( )4جابجایی دیواره و تغییرشکل تونل

شکل  9تغییر شکلهای حاصل شده برای حالتی را نشان میدهرد کره
ویژگیهای تودهسنگ خردشده منطبق بر خصوصیات ماسهسنگ می-
باشد و همچنین بار معادل در فصلمشترک بین سگمنت و الیهضعی
به ازای  11متر باالی تا تونل در نظرگرفته شده است .مطرابق نترایج
بدست آمده با افزایش ضریب تمرکز تنش تغییرشکلهای ایجراد شرده
در قطعات سگمنتی افزایش پیدا نموده و به ازای  K=2تغییرشرکلهرا
حالت متقارنی بهخود میگیرند.

شکل ( )5تغییر شکلهای ایجاد شده در قطعات سگمنتی به ازای

شکل ( )6نمودار تغییرات بین گشتاور و ضرایب تمرکز تنش  (aمارن

ضرایب تمرکز تنش مختلف

 (bشیل  (cماسهسنگ.
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تنش مختل روشنتر شود ،رابطه بین تنش شعاعی و میزان بازشدگی
درزه ( )rمورد بررسی قرار گرفته شده است .بررایایرنکره نترایج قابرل
تفسیر باشد برای هر الیه با مقاومت مشخ به ازای بارهای معادل برا
ارتفاع  69 ،61و  11متر برای حوزههای مختل میدان تنش از مقادیر
بازشدگی و تنش شعاعیمیانگینگیرری شرده و نترایج نهرایی در قالرب
نمودارهای شکل  5نشان داده شده است .با توجه به ایرنکره هرر الیره
دارای مقاومت و خوا ژئوتکنیکی منحصر به فرد میباشد لرذا امکران
مقایسه نتایج برای بارهای مختل با یکدیگر وجود نداشته و بررای هرر
الیه بطور مجزا باید تاثیر بارهای مختل مورد بررسی قرار گیرد.مطابق
نمودارهای شکل  5برا افرزایش برار،تنش شرعاعی در محرل درزههرای
طولی افزایش یافته و این امر منجر به افزایش بازشدگی از محل اتصال
سگمنتها میشرود .البتره مقاومرت الیرههرا در میرزان ترنش القراییو
بازشدگی درزه چندان بیتاثیر نیست و هر چه خردشدگی ترودهسرنگ
الیه ضعی بیشتر باشد ،به همان اندازه طولبازشدگی بیشتر است.

با افزایش بار پشت سگمنتها و ضرریب تمرکرز ترنش ،در یرک حالرت
خا توان باربری در محل درزههای طولی به حدی کراهش مرییابرد
که انتقال بار محوری به خوبی صورت نمیگیرد و درزه طولی نمیتواند
بار محوری مجاز را را به سگمنت مجراور خرود منتقرل کنرد و لرذا در
چنین شرایطی بازشدگی و تغییر شکل پالستیک در محل درزه طرولی
رخ میدهد.
تحت بارگذاریهای خارجی بازشدگی در درزه طولی رخ میدهرد .هرر
چه میزان بار موضعی پشرت سرگمنت بیشرتر باشرد بره همران انردازه
سطوح اتصال بین سگمنتی توانایی خود را در انتقال بارهای سازهای از
یک سگمنت به سگمنت دیگر از دست میدهند .با افزایش میرزان برار،
سگمنتها در راستای درزه طولی و از سمت دیواره داخلی تونل شرروع
به بازشدگی میکنند .در چنین شررایطی انردرکنش برین سرگمنتهرا
فق در نقاطی از درزه که در تماس با یکدیگر هستند صورت میگیررد
و انتقال بار محوری و گشتاور خمشی در نقاطی از درزه کره بازشردگی
در آنها رخ میدهد صورت نمیگیرد [( ]5شکل .)4
طبق شکل  ،8برا افرزایش برار موضرعی میرزان بازشردگی درزه طرولی
افزایش می یابد .به عبرارت دیگرر اگرر ارتفراع بیشرتری از براالی تونرل
مقاومت خود را از دست بدهد و بصورت تودهسنگ کامال خررد شرده و
ضعی درآید ،بار بیشتری به سیستم نگهداری وارد میشود .از آنجرایی
که طراحی قطعات سگمنتی تحت فاکتور ایمنی باال صرورت مریگیررد
لذا با افرزایش بارگرذاری تغییرشرکل محسروس در خرود سرگمنتهرا
مشاهده نمیشود بلکه تراثیر بارگرذاری در محرل اتصرال سرگمنتهرا
(درزههای طولی) آشکار میگردد [ .]01با افرزایش بارگرذاری بصرورت
توامان با تاثیر الیه ضعی که مقطع عرضی تونرل را در فصرلمشرترک
سگمنتها قطع کرده است ،شرای بارگرذاری را پیچیردهترر مریکنرد
بطوریکه به ازای الیههای با مقاومرت متفراوت و تحرت میردان ترنش
متغیر طرول بازشردگی درزه از محرل اتصرال سرگمنتهرا متفراوت از
یکدیگر میباشد و الگوی مناسبی را نمیتوان بین پارامترهرای مرذکور
بیان نمود .به عنوان یک نتیجه کلی برا کراهش مقاومرت الیره ضرعی
طول بازشدگی درزه افزایش پیدا میکند .همچنین با افرزایش ضرریب
تمرکز تنش بسته به مقاومت الیه ضعی میزان بازشردگی بایرد بطرور
خا مورد بررسی قرار گیرد.

شکل ( )8اندرکنش بین طول بازشدگی درزه طولی ومیدان تنشهای
مختلف  (aمارن  (bشیل (cماسهسنگ

شکل ( )7تعریف هندسی بازشدگی و طول بازشدگی درزه طولی

تغییرات تنش شعاعی در محل درزه طولی

نتیجهگیری

برای اینکه اندرکنش در محل اتصال بین سگمنت کلیرد برا سرگمنت
مجاور خود برای هر  6الیه با مقاومت متغیرر و تحرت ضررایب تمرکرز

با توجه به شبیهسازی عددی انجام شده در رابطه با مکانیزم انردرکنش
در نقاط اتصال قطعات سگمنتی میتوان به نکات زیر اشاره نمود:
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ت) با بررسی نمودار اندرکنش برای همره حراالت (بارگرذاری موضرعی
 متر باالی11  متر و69 ، متر61 غیرمتقارن برای بارهای معادل ارتفاع
تا تونل به صرورت توممران برا بارگرذاری ثقلری الیره ضرعی برهازای
مقاومتهای متغیر) ناپایرداری در سیسرتم نگهرداری سرگمنتی تحرت
 رخ میدهد و با افرزایش ضرریب2  و0.9 ،0 ،1.9 ضرایب تمرکز تنش
. ناپایداری سریعتر رخ میدهد،تمرکز تنش
تنش شعاعی در محل درزههای طولی افزایش یافته و،ث) با افزایش بار
.این امر منجر به افزایش بازشدگی از محل اتصال سگمنتها مریشرود
البته مقاومت الیهها در میزان ترنش القرایی و بازشردگی درزه چنردان
بیتاثیر نیست و هر چه خردشردگی ترودهسرنگ الیره ضرعی بیشرتر
. به همان اندازه طولبازشدگی بیشتر است،باشد

ال ) با اعمال بارگذاری غیرمتقارن و موضعی که به صرورت توممران برا
،الیه ضعی در فصلمشترک بین سگمنت و الیه ضعی وارد میشرود
- ناپایداری در محل اتصال سگمنت، الیه با مقاومت متفاوت6 برای هر
.ها به ازای تمامی ضرایب تمرکز تنش بررسی شده رخ میدهد
ب) میزان بازشدگی درزه طولی در محل اتصاالت سگمنتها که منجرر
 تمرکز تنش و تغییرشکلهای پالستیک مریگرردد، به اندرکنش ناق
به ازای ضرایب تمرکز تنش مختل بررای هرر الیره برا مقاومرت ثابرت
متغیر میباشد و الگوی خاصی بین ضرریب تمرکرز ترنش و بازشردگی
.درزه طولی برای یک الیه با مقاومت ثابت وجود ندارد
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پ)بیشترین گشتاور خمشی و بار محوری در محل اتصال سرگمنتهرا
به ازای الیه با مقاومت منطبق بر ویژیگیهای ماسهسنگ که کرمتررین
. رخ میدهد،مقاومت را نسبت به الیههای دیگر دارد
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ارزیابی سایندگی سنگهای سخت با استفاده از روش فازی چند معیاره
صالح قادرنژاد ،1رضا میکائیل ،2فرشاد عزیزی
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چکیده
خاصیت سایندگی سنگ بهعنوانیک پارامتر کلیدی و تأثیرگذار در فرایند برش و حفاری سنگهایسخت معرش آسانییا دشواری فرایند
برش و حفاری میباشد .شاخ سایندگی شیمازک یکی از مهمترین و مرسومترین روش های ارزیابی سایندگی سنگ است .در نگاه
نخست به شاخ میتوان دریافت که تمامیپارامترهایمؤ ثر در فاکتور شیمازک دارای درجه اهمیت یکسانی میباشند .این نگاه به
درجه اهمیت پارامترها با توجه به نقش متفاوت هر یک از پارامترها در میزان سایندگی،اشتباه است  .لذا تعیین میزان سایندگی
سنگها با توجه به این پارامترها و میزان تأثیرگذاریشان بر سایندگی ،الزم و ضروری میباشد .در این تحقیق سعی میشود با
استفاده از تئوری مجموعههای فازی و روش فازی چند معیاره ،طبقهبندی فازی جدید بر اساس پارامترهایتأثیرگذار بر سایندگی
شیمازک شامل میزان کوارتز محتوی ،اندازه دانه ها و مقاومت کششی برزیلی جهت ارزیابی خاصیت سایندگی سنگهای سخت ارائه
شود .طبقهبندی جدید خاصیت سایندگی را در سه کالس بهصورت کیفی شامل کالسهایباال ،متوس و پایین طبقهبندی خواهد
کرد .درنهایت طبقهبندیارائه شده جهت ارزیابی خاصیت سایندگی سنگ در شرای جدید میتواند با بررسی پارامترهای مذکور از
سنگ ،مورداستفاده قرار گیرد.

واژه های کلیدی
سایندگی ،روش فازی چند معیاره ،طبقهبندی فازی ،سنگ سخت
میباشد .پیشبینی میزان سایندگی سنگ با ایجاد یک دیرد واقعری از
هزینهها و عمر ابزار مکانیکی فرایند برش و حفاری ،جهت برنامهریرزی
تولید میتواند مفیرد قررار گیررد .از ایرنرو جهرت پریشبینری میرزان
سایندگی سنگ ،شناخت پارامترهای مؤثر بر آن الزم و ضروری اسرت.
سایندگی در سنگ عموماً به سه عامل کروارتز محتروی ،انردازه دانره و
مقاومت کششی سنگ بستگی دارد [ .]6در این میان میرزان سریلیس
یا درصد حضور کروارتز در داخرل سرنگ ترأثیر بیشرتری برر خاصریت
سایندگی سنگ دارد .شرکل و انردازه دانره نیرز در کیفیرت سرایندگی
سنگ مؤثر هستند بهنحوی که سنگ با دانههای خردشرده و گوشرهدار
در مقایسه با سنگهای گرد شده ،موجب ایجاد خراشهای عمیقترری
برروی ابزار برش و حفاری میشود[ .]1تاکنون شاخ هرا و روشهرای
مختلفی جهت ارزیابی قابلیت سایندگی سنگها ارائره شرده اسرت کره
هرکدام از آنها دارای معایبی هستند .روش شاخ سایندگی شیمازک
یکی از قوی ترین و مرسومتررین روشهرای ارزیرابی سرایندگی سرنگ
است .این شاخ بر مبنای اندازه دانههرا ،مقاومرت کششری برزیلری و
میزان کوارتز محتوی معادل ارائه شرده اسرت .ایرراد اساسری شراخ
ارائه شده توس شیمازک ،یکسان بودن تأثیر سه پارامتر میزان کروارتز

مقدمه
سایندگی به خاصیتی از سنگ اطالق میشود که قادر اسرت ابزارهرای
مکانیکی برش و حفاری را که عمدتاً از جنس فوالد ،کربور تنگستن یرا
الماس هستند را از بین ببرد .امروزه بررای پری برردن بره خصوصریات
ژئومکانیکی ،آزمونهای زیادی ابداع و به کار بررده مریشرود کره طری
استانداردهای مختل معرفی شدهاند .تاکنون چهار روش شناخته شده
برای ارزیابی سایندگی سنگها ارائه شده که از جمله آنها میتروان بره
روش شاخ سایندگی سنگ ( ،)RAIاندیس سایش سرشرار (،)CAI
فاکتور سایش شیمازک ( )F-abrasivityو اندیس سایش سرمته اشاره
کرد [ .]0شاخ سایندگی شیمازک یکی از پارامترهرای مرورد توجره
متخصصان و صاحب نظران در حوزه فرایند استخرا معدن مریباشرد.
پیشبینی این مقردار از سرایندگی مریتوانرد دیرد کلری را در اختیرار
متخصصان قرار دهد [.]2
با پیشرفت تکنولوژی و تکامل ابزارهای برش وحفاری ،از میزان سایش
این ابزارها کاسته شده است .شررای و مشخصرات طبیعری سرنگ بره
عنوان یک عامل غیرقابل کنترل و تأثیرگذار در فراینرد سرایش مطررح
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یکی از روشهای فازی جهت حل مسرائل پیچیرده ،روش فرازی چنرد
معیاره میباشد .روشهای فازی کالسیک به طور عمده از سره مرحلره
تشکیل شده که شامل:
• ساختار مسئله،
•بررسی اولویتهایی که دارای اهمیتاند،
•محاسبه اولویت کلی جایگزین برای رسیدن به یک تصمیم
در ساختار مسئله تصمیم گیرنده لیستی از انتخابهرای بحرانری را بره
همراه انتخابهای جایگزین آماده مریکنرد.در مرحلره دوم مقایسرههرا
انجام شده و اولویتهایی با اهمیت تعیین شدند .در نهایرت ،در مرحلره
سوم اولویت های کلی از هر انتخابجایگزین ،محاسبه می شود .در ایرن
میان بهترین گزینه توس تصمیم گیرنده انتخاب میشود [ .]4به طرور
کلی روش فازی چند معیراره از سره بخرش اطالعرات ورودی مسرئله،
عملیات فازی و خروجی مسئله تشکیل میشود.
ورودیهای مسئله شامل نتایج حاصل از بررسیهرای آزمایشرگاهی برر
روی  01نمونه سنگ سخت میباشد .عملیات فازی بره ترتیرب شرامل
تعیررین معیارهررا ،بررردار وزن ،توابررع عضررویت و توابررع تصررمیمگیرنررده
(عملگرها) میباشد .در نهایت خروجی مسرئله طبقرهبنردی سرایندگی
سنگهای سخت به صورت کالسهرای پرایین ،متوسر و براال اسرت.
معیارها بر اساس شاخ سایندگی شیمازک ،به عنروان پرکراربردترین
شاخ در مورد تعیرین سرایندگی سرنگ ،تعیرین شردند .معیارهرای
تعیین شده شامل میرزان کروارتز محتروی ،انردازه دانرههرا و مقاومرت
کششی برزیلی میباشند .بردار وزن از طریق ارسال پرسرشنامره بررای
نخبگان در این زمینه ،و توسر روش  FDAHPمحاسربه شردند .وزن
به دست آمده برای میزان کوارتز محتوی برابر  ، 1/652انردازه دانرههرا
 1/606و مقاومت کششی برزیلی معرادل  1/251هسرتند.بردار وزن در
رابطه زیر نشان دادهشده است.

محتوی معادل ،مقاومت کششی برزیلی و اندازه دانهها است .عطرایی و
همکاران [ ]9با ارائه یک سیستم طبقهبندی کالسیک ایرراد مرذکور را
رفع نمودهاند .در روش طبقهبندی کالسیک به طور ملال ،امتیاز مربوط
به سنگ با میزان کوارتز محتوی  05برابر 6/0و امتیاز مربوط به سرنگ
با میرزان کروارتز محتروی  20برابرر  3/4بروده اسرت .اخرتالش کروارتز
محتوی در سنگهای فروق ،انردک اسرت در حالیکره اخرتالش امتیراز
اختصا داده شده به آنها توس روش طبقرهبنردی کالسریک بسریار
زیاد است .در این تحقیق سعی مریشرود برا اسرتفاده از تکنیرکهرای
جدید فازی مبتنی بر رویکرد ارزیابی فازی چند معیراره ،یرک سیسرتم
طبقهبندی جهت برای ارزیابی سرایندگی در سرنگهرای سرخت ارائره
شود.

روش فازی چند معیاره جهت ارزیابی ساایندگی در
سنگ سخت
پایه و اساس مجموعهها و منطق فرازی بره وسریله لطفریزاده ،جهرت
تحلیل سیستمهای پیچیده مطرح شد .منطق فازی تکنیرک جدیردی
است که شیوه هایی را که بررای طراحری و مردلسرازی یرک سیسرتم
نیازمند ریاضیات پیچیده و پیشرفته است ،با استفاده از مقادیر زبرانی و
دانش فرد خبره جایگزین میسازد و یا تا حردود زیرادی آن را تکمیرل
میکند[ .]3مجموعه های فازی در ریاضیات جدیرد بره مجموعرههرایی
اطالق میشوند که عضویت بعضی یا تمام اعضا کامالً روشن و مشخ
نیست و عناصر آن بهطور نسبی متعلق بره آن مجموعره هسرتند .یرک
مجموعه فازی تعمیم یک مجموعه کالسیک است که اجازه میدهد ترا
تعلق هر مقداری را در بازه [ ]1،0اختیار کند .در مجموعرههرای فرازی
برخالش مجموعه های قطعری ،عناصرر بره دو دسرته عضرو و غیرعضرو
تقسیم نمیشوند ،بلکه بر اساس توابرع تعریر شرده ،میرزان عضرویت
عناصر مختل در مجموعه های فازی بین صفر و یک متغیر است .هیچ
روشی قطعی برای تعیین تابع عضویت وجود ندارد و این مسرئله بریش
از همه یک مقوله حسی و تجربی میباشد .درجات ترابع عضرویت یرک
مجموعه فازی هم براساس قضاوت شخصی و مشاهدهها و نتایج عملری
و عینی صورت میگیرد .روشهای معمول برای تعیرین ترابع عضرویت
شامل ،استفاده از دانش خبرگان و استفاده از دادههای جمعآوری شده
میباشند .سیر تکامل و برخی از کارهای انجام شرده در زمینره نظریره
فازی در جدول  0ذکرشده است.

]W  [ EQC, GS , BTS ]  [0.392, 0.313, 0.294

با توجه به بردار وزن و معیارهای تعیینشده ،توابع عضرویت برهصرورت
یک تابع ذوزنقهای برای هر یک از معیارها تعریر شردند .نمودارهرای
مربوط به تابع عضویت تعریر شرده بررای میرزان کروارتز محتروی در
شکل  0نشان داده شده است.
توابع عضویت تعری شده جهت ارزیابی سرایندگی سرنگهرای سرخت
بهصورت توابع ذوزنقهای هسرتند .توابرع ارائرهشرده در جردول  2ذکرر
شدهانرد .در توابرع زیرر µ(x) ،نشران دهنرده درجره عضرویت پرارامتر
مربوطه در هریک از کالسها میباشد .طبقهبندی ارائه شده به صرورت
سه کالس باال ،متوس و پایین میباشد .کالس باال گویای قابلیت براال
و کالس پایین نشان دهنده قابلیت پرایین سرنگ جهرت سرایش ابرزار
مکانیکی برش و حفاری میباشد .پس از تعیین توابع عضویت معیارهرا،
جهت طبقهبندی نمونه سنگها از نظر قابلیت سایندگی ،الزم است که
از توابع تصمیم گیرنده ( عملگر) استفاده شرود .در ایرن تحقیرق سرعی
مریشرود کره برا اسرتفاده از دو عملگرر  Dubois & Pradeو Yager
قابلیت سایندگی سنگها طبقهبندی شوند [ 06و  .]01رابطره Yager
و رابطه  Dubois & Pradeدر رواب  0و  2ذکر شده است.

جدول ( )1سیر تکاملی نظریه فازی
ارائهدهنده

موضوع

لطفیزاده (]4[)0539

معرفی مجموعه فازی

لطفیزاده (]8[)0538

ارائه مفاهیم الگوریتم فازی

لطفیزاده (]5[)0541

ارائه تصمیمگیری فازی

لطفیزاده (]01[)0540

ارائه ترتیب فازی

لطفیزاده (]00[)0546

تجزیه و تحلیل سیستمهای
پیچیده و فرایندهایتصمیمگیری

ممدانی و آسیلیان(]02[ )0549

کنترل فازی
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جدول ( )2توابع ارائهشده برای تعیین سایندگی سنگهای سخت

مقاومت کششی برزیلی
0 x 3

1

اندازه دانهها

x   107 x 3 x10

1

3

0
x 10
x 0
0x
0 x 3


32  x   13 3 x 10
122 x 10 x 12
0
x 12


0x 3 0 x 3
3 x    7 3 x 10
1 x 10
3

0 x  0.31

1

x 13

0

میزان کوارتز محتوی

2

170 x 0 x30
1 x    40 30 x70
0 70 x100

x 0
0 x
0  x  0.31


22  x   10.31 0.31 x 13
 207 x 13 x  20

x  20
0

x 0
0x
0 x 30


12  x   130 30 x 70
10030 x 70 x 100

x 100
0

0
2 x   12.69 0.31 x 13
1
x 13

0x30 0 x30
1 x    40 30 x70
1 70 x100

x   1213.69x 0.31 x13

0 x  0.31

1

3

1

3

محتوی و اندازه دانهها صرورت پذیرفتره شرد .جهرت انجرام مطالعرات
کانیشناسی ،از هر نمونه یک مقطع نازک از بخش تیپیک سرنگهرای
مورد مطالعه تهیه شد و مورد مطالعه قرار گرفت .نمونره مقطرع نرازک
تهیه شده برای مطالعه در شکل  2نشان داده شده است .آزمایشهرای
انجام شده جهت برآورد مقاومت کششی برزیلی ،تحت اسرتانداردهرای
انجمن بینالمللی مکانیک سنگ [ ]09و با دقت باال انجام شرده اسرت.
نتایج حاصل از آزمایشهای انجرام شرده برر روی  01نمونره سرنگ در
جدول  6نشان داده شده است.

شکل ( )1نمودار توابع ذوزنقهای ارائه شده برای کوارتز محتوی

() 0

DYW (1 , 2 ,..., m )  im1 iwi

() 2

] DW (1 , 2 ,..., m )  im1[(1  wi )  i

شکل ( )2مقطع نازک نمونه سنگ گرانیت چایان

اولین گام پس از جمعآوری اطالعات مورد نیاز جهرت ارزیرابی طبقره-
بندی فازی ارائهشرده ،تشرکیل مراتریس فرازی مریباشرد .درایرههرای
ماتریس فازی به صورت  αijنمایش داده میشوند که هر درایه نشران-
دهنده درجه عضویت معیار متنراظر برا  iدر کرالس  jاز درایره مرذکور
است .نمونه ماتریس فازی جهت ارزیابی سنگ گرانیت مشرکی سررابی
با مشخصات میرزان کروارتز محتروی  89/19درصرد ،انرداز دانره 3/26
میلی مترر و مقاومرت کششری برزیلری برابرر  21/3در رابطره  6نشران
داده شده است .پس از محاسبه ماتریس فازی بررای تمرامی نمونرههرا،
کالس سایندگی هر سنگ با توجره بره مراتریس فرازی مربروط بره آن
توس توابع تصمیمگیرنده Yagerو  Dubois & Pradeانتخراب شرد.

در ادامه نتایج به دست آمده توس این دو تابع تصمیمگیرنده با نترایج
حاصل از شاخ سایندگی شیمازک مقایسه خواهند شد.

کاربرد روش فازی جهت ارزیابی سایندگی
جهت ارزیابی طبقه بندی فازی ارائه شده ،نتایج حاصل از آزمایشهرای
مکانیک سنگی برر روی  01نمونره سرنگ سرخت جمرعآوری شرده از
معادن مختل موردبررسی قرار خواهند گرفرت .جمرعآوری دادههرا در
دو بخش به صورت صحرایی و آزمایشگاهی انجرام پرذیرفت .مطالعرات
آزمایشگاهی شامل مطالعرات مکانیرک سرنگی بررای تعیرین مقاومرت
کششی برزیلی و مطالعات کانیشناسری جهرت تعیرین میرزان کروارتز
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جدید مورد بررسی قرار گرفتند .سیستم طبقهبندی جدیرد ارائره شرده
سایندگی ،سنگها را در سه کالس باال ،متوس و پایین توصی مری-
کند .در نهایت سیستم طبرقبنردی فرازی ارائره شرده جهرت ارزیرابی
سنگهای دیگر با محاسبه پارامترهای ذکر شرده از سرنگ مرورد نظرر
میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

نتایج حاصل از طبقهبندی نمونه سنگها توس توابرع تصرمیمگیرنرده
در جدول  1ذکر شده است.
poor medium good

EQC 0 0.49 1 
D1  GS 0.53 1 0.46 
0 1 
BTS 0

() 6

مراجع
[ ]1نیکوبخت ،شهرزاد ،آذرافزا ،محمد ،معماریان ،حسین ،مهرنهاد،1931 ،
برآورد میزان سختی و توان سایش پذیری قطعات تشکیل دهنده
کنگلومرایی در مسیر تونل انتقال آب گالب  2توسط آزمون سایش
سرشار ،مجله یافتههای نوین زمین شناسی کاربردی21-11 ،
[ ]2گالوژ ،جبار ،قادرنژاد ،صالح ،میکائیل ،رضا ،)1939( ،ارائه یک سیستم
طبقه بندی فازی برای ارزیابی قابلیت حفاری سنگ ها ،پنجمین
کنفرانس مهندسی معدن

جدول ( )3نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهی
نام سنگ

EQC

BTS

GS

SF_a

گرانیت سبز جنگلی

61/12

8/92

0/83

9/65

گرانیت مشکی سرابی

89/19

21/3

3/26

061/69

گرانیت قرمز یزد

94/39

8/92

2/5

01/21

گرانیت سبز پیرانشهر

62/26

08

6/8

22/19

گرانیت مشکی چایان

31/13

09

1/84

4/81

گرانیت کرم نهبندان

38/69

01/3

4/41

93/18

گرانیت ناری ارومیه

66

01/6

0/3

9/11

گرانیت سفید نهبندان

31/6

5/2

1/0

21/29

گرانیت شکالتیخرمده

62/2

8/6

6/5

01/12

گرانیت مروارید خاتم

61/6

4/1

6/8

8/92

[3] Ersoy, A., and Waller, M. D., (1995), Textural
characterization of rocks, J. of Engineering
Geology, June, 39(3-4), 123-136

[ ]1اصانلو ،مرتضی ،)1931( ،روشهای حفاری ،چاپ سوم ،مرکز نشر
صدرا ،صفحه131
[5] Ataei M, Mikaeil, R, Hoseini, S H, Hoseini, S M.,
(2012), Fuzzy analytical hierarchy process approach
for ranking the sawability of carbonate rock,
International Journal of Rock Mechanics and
Mining sciences, 50, 83 – 93

جدول ( )4طبقهبندی قابلیت سایندگی توسط روش فازی چند معیاره

[ ]1عطایی ،محمد ،(1933) ،تصمیمگیری چند معیاره فازی ،انتشارات
دانشگاه شاهرود

کالس

شماره

سنگ

0

گرانیت سبز جنگلی

Dubois
متوس

Yager
متوس

2

گرانیت مشکی سرابی

باال

باال

6

گرانیت قرمزیزد

متوس

متوس

1

گرانیت مشکی چایان

متوس

باال

9

گرانیت کرم نهبندان

متوس

متوس

3

گرانیت ناری ارومیه

متوس

متوس

4

گرانیت سفید نهبندان

متوس

متوس

8

گرانیت شکالتی خرمدره

متوس

متوس

5

گرانیت مروارید خاتم

01

گرانیت سبز پیرانشهر

متوس
-

متوس

[7] Lotfizadeh A.,(1970), Decision making in fuzzy
environment, journal of management science, 17,
141-164
[8] Lotfizadeh A.,(1968), Fuzzy algorithms, journal of
Information and control, 12, 94-102
[9] Lotfizadeh A., (1970), Decision Making in Fuzzy
Environment, journal of Management science. Vol
17 Page 141-164
][10
Lotfi A, Zadeh, (1971), Theory of fuzzy sets
and its application, Proceedings, Page 408
][11
Lotfizadeh A., (1973), Outline of a new
approach to the analysis of complex system and
decision process. Journal of System, Mam and
Cybernetics IEEE, 1, 28-44
][12
Mamdani, E.H., and Assilian, S., (1975), An
experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic
controller, International journal of man-machine
studies, 7, 1-13
][13
Yager, R.R., (1978), Fuzzy decision making
including unequal objectives, Fuzzy Sets and
Systems, 1(2), 87–95
][14
Dubois, D., and Prade, H., (1986), Weighted
minimum and maximum operations in fuzzy set
theory, Journal of information science, 39, 205-210
International Society for Rock Mechanics, Rock
characterization, (1981), testing and monitoring:
ISRM suggested methods, Oxford: Pergam

باال

نتیجهگیری
جهت ارائه یرک سیسرتم طبقرهبنردی جدیرد بررای ارزیرابی خاصریت
سایندگی سنگ ،تئوری مجموعههای فازی و روش فازی چنرد معیراره
در شرای سنگ سرخت مرورد اسرتفاده قررار گرفتنرد .ورودی مسرئله
شامل نتایج آزمایشگاهی به دست آمده از  01نمونه سنگ سخت مری-
باشد .طبقهبندی خاصیت سایندگی سنگها میتوانرد در ارزیرابی نررخ
برش ،حفاری ،زمان ،هزینهها و موارد دیگر مورداستفاده قرارگیررد .برر
اساس شاخ شریمازک بره عنروان پرکراربردترین شراخ در زمینره
سایندگی پارامترهای میزان کوارتز محتوی ،اندازه دانرههرا و همچنرین
مقاومت کششی برزیلی از سنگ بیشترین تأثیر را در سایندگی دارنرد.
پارامترهای فوق در  01نمونه سنگ جهت ارائره سیسرتم طبقرهبنردی

00

بلور

بلور

.........................................................................................................................................................................................................................................

فصلنامه علمی ،تخصصی مهندسی معدن
سال نوزدهم | شماره  | 63تابستان 59

ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن مس سونگون
با استفاده از روش فولچی
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چکیده
ارزیابی اثرات محی زیست به بررسی تاثیرات محی زیستی احتمالی یک فعالیت و پیدا کردن راه حل برای کاهش اثرات منفی آن
فعالیت در بلند مدت می پردازد .به علت رابطه تنگاتنگ بین معدن و محی زیست در فعالیتهای معدنی ،انجام این ارزیابیها به
منظور شناسایی مولفههای زیست محیط ی تخریب شده و فاکتورهای عملیاتی موثر متناظر آن ها بسیار حائذ اهمیت است .روش
فولچی ( )Folchi methodیکی از روشهای ارزیابی اثرات محی زیستی فعالیتهای معدنی میباشد که بسیار مورد استقبال قرار
گرفته است .در این پژوهش ارزیابی اثرات محی زیستی معدن مس سونگون با استفاده از این روش انجام شد .اندازه یا میزان اهمیت
برای آن دسته از فاکتورهای موثر که باید به صورت کمی ارزیابی می شدند ،از تحقیقات گذشته بر روی معدن بدست آمد .میزان
اهمیت دیگر فاکتورهای موثر که قابل ارزیابی به صورت کیفی بودند با تهیهی پرسش نامه محاسبه گردید .سپس نتایج حاصل از
ارزیابی با یک معدن و کارخانه با شرای ایده ال در ایران مقایسه شد .در انتها نتایج نشان داد که مجموعهی سونگون از نظر
مولفه های اقتصادی ،اجتماعی و آسایشی کامال ایده ال است .اما برخی از مولفههای دیگر نظیر آب ،خاک ،هوا ،ایمنی و اکولوژی
منطقه را بشدت تخریب کرده است .به نظر میرسد عالرغم تالشهای بسیار محی زیستی مجموعه سونگون ،با ادامه معدنکاری،
منطقه توریستی ارسباران بشدت تخریب خواهد شد.

واژه های کلیدی
ارزیابی اثرات زیست محیطی ،روش فولچی ،معدن مس سونگون
مردم بومی به خاطر مهاجرت مواردی از اثرات معدنکراری اسرت [.]6
معدنکاری عالوه بر اثرات محی زیستی ،آثار ملبتی هم دارد کره از آن
جمله میتوان موارد زیر را نام برد )0 :توسعهی تکنولوژی در کشور بره
خاطر ورود ماشین آالت و روشهرای اسرتخرا جدیرد )2 ،کمرک بره
توسعه ملی و بین المللی ،استخدام نیروی کار بسیار و البتره کمرک بره
داشتن نیروی کار با سرواد و مراهر )6 ،ترامین مرواد اولیره بسریاری از
صنایع دیگر )1 ،استخدام و بره کرارگیری متخصصران در زمینرههرای
دیگر و بهره گیری از دانش رشتههای مختل  )9 ،ایجراد درآمرد بررای
دولتها از طریق پرداخت مالیات ،حق امتیاز و عوارض.
توسعه پایدار برای اولین بار در سال  0552در کنفررانس برین المللری
زمین در برزیل به رسمیت شناخته شد .طبق تعری  ،توسعه پایدار بره
توسعهای گفته می شود که در آن نسل فعلی بتوانند بدون خدشره دار
کردن و از بین بردن توانایی نسل آینده برای رسریدن بره نیازهایشران،
نیازهای خود را برطرش کنند .در همین راستا ،معردنکراری عرالوه برر
افزایش سود آوری ،در پی بهبود عملکرد محی زیست و اجتماع است.
تعداد مقاالت چاپ شده در زمینه معدنکاری و توسعه پایدار بعد از این
کنفرانس ،نشان دهنده این موضوع است [.]1

مقدمه
معدن کاری نقش مهمی در تامین مواد اولیه و باالبردن اسرتانداردهای
زندگی دارد .در حال حاضر بیش از  59درصد مواد معدنی غیر فلزی و
بیش از  51درصد مواد معدنی فلزی و بیش از  31درصد زغرال سرنگ
دنیا با این روش استخرا میشوند [ .]0در ایران نیز  54درصد معرادن
به روشهای سطحی استخرا میشوند .مطالعات نشان میدهد که بره
ازای  656میلیون تن استخرا کانسنگ فلرزی و غیرر فلرزی بره روش
روباز بیش از  511هکتار زمین تحت عملیرات معردن کراری در قالرب
محدوده پیت ،دامپ باطله و سد تیلینگ قرار میگیرد .تخریرب سرطز
زمین یکی از آثار معدن کاری بر محی زیست است که بیشتر توسر
معدن کاری سطحی اتفاق میافتد [ .]2با افزایش جمعیرت دنیرا و بره
دنبال آن افزایش نرخ استخرا از منابع معدنی ،ایرن صردمات افرزایش
یافته است .خسارات به محی زیست از طریق فرسایش زمرین ،تولیرد
آب اسیدی ،صدا ،گررد و غبرار ،رهاسرازی باطلرههرای فرراوری حراوی
سیانید ،جیوه و آرسنیک به هوا و منابع آب ،انتشار گاز اسیدی ،تولیرد
حجم بسیاری از باطله و اشرغال سرطز بسریاری از زمرین توسر ایرن
باطلهها ،تغییر آب و هوا ،و اثررات اجتمراعی و از برین برردن معیشرت
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.2

تا به حال مطالعات بسیاری برای ارزیرابی اثررات معردنکراری برر روی
محی زیست صورت گرفته است .ارزیابی اثرات محی زیستی یکری از
روشهایی است که به بررسی و تحلیل فعالیرتهرای از پریش برنامره-
ریزی شده و حصول اطمینان از پایدار بودن آن فعالیتهرا مریپرردازد.
به عبرارت دیگرر هردش از ارزیرابی بررسری تراثیرات احتمرالی زیسرت
محیطی یک فعالیت و پیدا کردن راه حل برای کاهش اثرات منفری آن
در بلندمدت است .معدنکاری ارتباط مستقیم و تنگراتنگی برا محری
زیست دارد ،به همین خاطر باید به گونرهای طراحری و اجررا شرود ترا
کمترین اثرات را بر محی داشته باشد .مهرمتررین دسرتاوردهایی کره
ارزیابی اثرات محی زیستی میتواند داشته باشد عبارتند از [:]9
 جلوگیری از اثرات مخرب فعالیتهای معدنکاری بررسی و لحاظ کردن قوانین و استانداردهای محی زیسرتی درتمام مراحل عمر معدن
 بدست آوردن اطالعات کرافی در مرورد اهمیرت و میرزان تراثیرفعالیتهای معدنی بر محی زیست برای مدیریت بهتر پروژهها
 تخمین میزان هزینه الزم برای جلوگیری از بروز اثررات مخرربمعدنکاری بر محی زیست
 ارزیابی کمری و کیفری پارامترهرای مروثر برر محری زیسرت وتصمیم گیری در مورد نحوه کاهش اثرات
فولچی در سرال  2116مردلی بررای ارزیرابی محری زیسرتی معرادن
سطحی ارائه کرد [ .]3در سال  2111در ارزیابیهای زیسرت محیطری
عالوه بر فاکتورهای محی زیستی فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی نیز
بررسرری شرردند [ .]4منجررزی در سررال  2115از روش فررولچی برررای
ارزیابی محی زیسرتی چهرار معردن طرالی موتره ،گلگهرر ،چغرارت و
سرچشمه در ایران اسرتفاده کررد [ .]8در سرال  2115میرمحمردی و
همکاران مدل فولچی را برای شرای ایران توسعه دادنرد [ .]9محققران
دیگری در سال  2106یک مدل ریاضی برای بررسی توسرعه پایرداری
ارائه کردند [ 6و .]5
در این مقاله از روش اصالح شده فرولچی بره منظرور ارزیرابی محری
زیستی معدن سرونگون اسرتفاده شرده اسرت .در ادامره روش فرولچی
معرفی مریشرود .سرپس برا معرفری معردن مرس سرونگون در مرورد
پارامترهای زیست محیطی این معدن بحث خواهد شد .ارزیابی محری
زیستی این معدن با روش فولچی انجام و نتایج ارائه میشود.

.6
.1
.9
.3
.4

تعیین فاکتورهای موثر معدنی کره مری تواننرد شررای محری
زیستی اولیه منطقه را دچار دگرگونی کنند (جدول .)0
تعیین محدوده مناسب برای تغییر اندازه و یا میزان اهمیت هرر
کدام از فاکتورهای موثر(جدول .)0
مشخ کردن مولفههای زیست محیطی که شرای اولیه آنهرا
ممکن است بواسطه معدنکاری دگرگون شود.
مشخ کردن میزان تاثیر هر فاکتور بر روی هر یک از مولفره-
های زیست محیطی با استفاده از ماتریس ضرایب.
تعیین اندازه و یا میزان اهمیت هر کدام از فاکتورهرای مروثر در
نمونه مورد بررسی با توجه به محدوده مشخ شده.
محاسبه وزن کلی هر کدام از مولفههای زیست محیطی

جدول ( )1فاکتورهای و مولفههای زیست محیطی مدل فولچی []6
فاکتورهای موثر

مولفه های محیط زیستی

تغییر کاربری منطقه
منظره و نمای پیت
تاثیر در آب های سطحی
تاثیر در آب های زیرزمینی
افزایش ترافیک
انتشار گاز و گرد و غبار
پرتاب سنگ
صدا
لرزش زمین
استخدام نیروی کار بومی

سالمت و ایمنی
کیفیت زندگی
کیفیت آب
کیفیت هوا
کاربری خاک
گیاهان و جانوران
شرای سطحی
شرای زیر سطحی
منظره و نمای منطقه
صدا
اقتصاد

فاکتورهای موثر و مولفههای زیست محیطی بیران شرده در ایرن روش
در جدول  0آورده شده است .روش فولچی یک روش ماتریسری اسرت
که در یک بعد فاکتورهای موثر و در بعرد دیگرر مولفرههرای محیطری
متاثر از فاکتورهای موثر قرار میگیرند .در ارزیابیها ،معردن وکارخانره
باید با هم در نظر گرفته شوند.
در روش فولچی اولیه فق  01فاکتور تاثیر و  00مولفه محی زیسرتی
مورد بررسی قرار گرفتند .در سال  2115میرمحمدی و همکاران تعداد
فاکتورهای موثر و مولفههای محی زیستی را بره ترتیرب بره  21و06
افزایش دادند .به منظور دخالرت دادن اثررات ملبرت معردن کراری برر
مولفههای اجتمراعی ماننرد ایجراد شرغل ،افرزایش جمعیرت و توسرعه
فرهنگی و اجتماعی الگوریتم اولیه فرولچی توسرعه داده شرد .در ابتردا
محدوده وسیعی از سناریوها برای پوشرش تمرام فاکتورهرای مروثر بره
عنوان یک راهنما برای ارزیابی اندازه و میزان اهمیت هر کردام از آنهرا
ارائه شد .با استفاده از این سناریوها ارزیاب میتواند انردازه هرر یرک از
فاکتورهای موثر را تعیین نماید .اندازه فاکتورها بین صفر ترا  01اسرت
که مقدار صفر نشان دهنده بی تاثیر برودن فراکتور و مقردار  01نشران
دهنده بشدت مخررب برودن فراکتور اسرت .برخری از فاکتورهرا ملرل
فاکتورهای اقتصادی و فرهنگی میتوانند بین  -01تا  01متغیر باشرند
که مقادیر منفی نشان دهنده تراثیر ملبرت اسرت .در ایرن پرژوهش از

روش فولچی
این روش در سال  2116در یک معدن روباز در ایتالیرا مرورد اسرتفاده
قرار گرفت و بر خالش روشهای دیگر که تنها بره بررسری جنبرههرای
زیست محیطی معدنکاری پرداختهانرد ،بره صرورت همزمران تراثیرات
محی زیستی بسیاری را از جمله لرزش زمین ،پرتراب سرنگ ،لررزش
هوا ،آلودگی هوا و آب در فعالتهای معدنی را مورد بررسی قررار مری-
دهد .از نکات ملبت این روش جمع آوری و کنترل آسان دادهها اسرت
[ .]8خ روجی ایرن روش یرک بیران عرددی از اثررات محری زیسرتی
فعالیتهای معدنی است و شامل مراحل زیر است [:]3
 .0بررسی پارامترهای محی زیستی منطقه قبل از معدن کراری از
نظر زمین شناسی ،ژئوتکنیک ،آبشناسی ،آب و هوا و اقتصاد
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استانداردهای محی زیستی ایران و جهان استفاده شده است.
پس از تعیین اندازه برای هر فاکتور ،اندازه یا میزان اهمیت هر فراکتور
بر هر یک از مولفههای زیست محیطی در معدن بایرد مشرخ شرود.
برای این منظور تاثیر هر فاکتورها بر هر مولفه زیست محیطی توسر
 1عبارت صفر ،مینیمم ،متوس و ماکزیمم بیان میشود .با فرض ایرن
که مجموع تمام وزنها برای هر مولفه محی زیستی  01است و تراثیر
عبارت ماکزیمم  2برابر متوس و متوس  2برابر مینیمم ،این عبرارات
وصفی به عدد تبدیل میشود .با استفاده از این روش مراتریس ضررایب
( )Mکه یک ماتریس  06در  21است محاسبه میشود .در انتها میزان
تاثیر فاکتورهای موثر بر روی هر کدام از مولفههای زیست محیطری برا
استفاده از رواب  0و  2میتواند محاسبه گردد:
()0

سولفیدهای مس (کالکوپیریت  ،بورنیت ،کالکوسیت و کوولیت)
میباشند .فلزات اصلی شامل طال و نقره و اکسیده شامل ایلمنیت،
روتیل ،مگنتیت و گوتیت میباشند .از نظر زونگرافی قائم همانند
سایر ذخائر پورفیری مس سه زون فروشست ،سوپرژن و هیپوژن دیده
میشود .ضخامت زون فروشست  21تا  091متر و زون غنی شده
(سوپرژن) دارای ضخامت تا  211متر است .ضخامت پیوسته بخش
منیرالیزه توده کانسار (هیپوژن) تا  311متر برآورد شده است.
مینرالیزاسیون مس با آلتراسیون پتاسیک و فیلیک همراه بوده است.
چهار رگه اصلی در کانسار مس سونگون شناسایی شده که در تمامی
آنها کانی پیریت وجود دارد [.]01
عملیات استخراج و فراوری

C P    F P  *  M P 
C S    F S  *  M S 

کل ذخیره قابل استخرا معدن  688میلیون تن کانسنگ با متوس

()2
در این رواب  S ،و  Pبه ترتیب نشان دهنده معدن سطحی و کارخانره
فراوری میباشند C .یک مراتریس  0در  06اسرت و عناصرر آن نشران
دهنده مولفههای زیست محیطی است .هم چنین  Fیک مراتریس 21
در  0است که عناصر آن مبین میزان اهمیت هر فاکتور است.
برای محاسبه ماتریس ضرایب از نظر افراد خبره استفاده شد .برا توجره
به این که مجموع ضرایب هر مولفه محری زیسرتی برابرر  01اسرت و
مقدار اندازه هر کدام از فاکتورهای تاثیر هم نیز میتوانرد برین  -01ترا
 01متغیر باشد ،پس حداکلر تاثیر کلی روی هرر کردام از مولفرههرای
زیست محیطی  011خواهد بود .دراین مقالره الگروریتم ارائره شرده در
یک معدن فرضی برا شررای اسرتاندارد مرورد اسرتفاده قررار گرفرت و
مقادیر استاندارد تاثیر ماتریس  Cبرای شرای ایران محاسبه شد .برای
اطالع از پایداری یک معردن از نظرر محری زیسرتی مریتروان نترایج
ارزیابی را با این نمونهی ایده ال مقایسه نمود [.]9

عیار  1/38درصد و با نسبت باطله برداری  0/8است .کانسنگ
استخراجی پس از بارگیری به سنگ شکن اولیه در بخش جنوبی
معدن و پس از خردایش توس

نوار نقاله به کارخانه انتقال مییابد.

کل محدوده معدن  68.2کیلومتر مربع است که حدودا نیمی از آن در
طول  24سال عمر معدن به صورت کامل تخریب خواهد شد [.]01
مشخصات طرح نهایی معدن به شرح جدول  2است.
جدول ( )2مشخصات طرح نهایی پیت معدن سونگون []11

معرفی معدن مس سونگون
موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی
معدن مس سونگون در اسرتان آذربایجران شررقی ،در  62کیلرومتری
شمال شهر ورزقان و  061کیلومتری تبریز واقع شده است .این معردن
در یک منطقه کوهستانی با متوس ارتفاع  2111متر براالتر از سرطز
دریا قرار دارد .معدن در داخل جنگلهای انبروه ارسرباران واقرع شرده
است که در سال  0543به عنوان پارک طبیعی و منطقه حفاظت شده
در سازمان یونسکو به ثبت رسیده است [ .]01این منطقه زمستانهای
سرد و یخبندان و تابستانهای معتدلی دارد .حداکلر درجه حررارت در
این منطقه در مرداد ماه به باالی  61درجه سانتیگراد و حداقل درجره
حرارت در دی ماه به  -21درجه سانتیگراد میرسد .جهت غالرب وزش
باد منطقه از سمت جنوب غربی است [.]01

پارامتر

کمیت

ذخیره قابل استخرا
عمر معدن
عیار متوس
نسبت باطله برداری
تراز اولین پله معدن
تراز آخرین پله معدن
ارتفاع هر پله
عیار حد سربسری

 688میلیون تن
 24سال
 1.38درصد
0.8:0
 2632/9متر
 0311متر
 02/9متر
 1.22درصد

مکانهای انباشت باطله
از ویژگی ملبت منطقۀ سونگون امکان دسترسی سریع از هر تراز
معدن به محدودۀ دپو باطله در همان تراز میباشد .این امر موجب
کاهش مسافتهای حمل باطله در طول بهرهبرداری شده است .با
توجه به وضعیت توپوگرافی منطقه و محدود شدن محدوده کلی معدن
به دو دره اصلی سونگون چای در شرق و پخیر چای در شمال و با در
نظر گرفتن مسافت حمل ،کماکان دره پخیر به عنوان نزدیکترین و
مناسبترین محل جهت دپوی باطله در نظر گرفته شده است .محل

زمین شناسی
کانسار مس سونگون از نوع پورفیری بوده و کانیهای سولفوری مس

دامپ باطله در شکل  0نشان داده شده است [.]01

به صورت پراکنده و رگچههای درهم در توده نیمه عمیق مونزونیت

اقدامات زیست محیطی
طرح مس سونگون به عنوان اولین طرح معدنی در کشور است که در

پورفیری جایگزین شده است .کانیهای سولفیدی موجود شامل

آن همزمان با مطالعات فنی و مهندسی ،مطالعات زیست محیطی نیز

پیریت ،مولیبدنیت ،گالن ،اسفالریت ،مارکازیت ،پیروتیت و

01
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در حال اجرا است .در همین راستا به منظور انجام مطالعات زیست

تیلینگ کارخانه فراوری با غلظت  042.5میلی گرم مولیبدن بر لیتر

محیطی ،مجموعه با انعقاد قرارداد با شرکتهای  IMCو آمایشگران

در ایستگاه  3به رودخانه سونگون میریزد و در نتیجه غلظت مولیبدن

مسائل زیست محیطی اعمال

در این نقطه از  2به  015میلی گرم مولیبدن بر لیتر افزایش پیدا

زیست طرح در سایت معدن ،نه

کرده است .به عالوه مقدار فلزات سنگین در ایستگاههای  08و  05در

تنها در جمع آوری اطالعات مورد نیاز شرکتهای مشاور جهت انجام

رودخانه پخیر بسیار باالست که به نظر میرسد به خاطر دامپ باطله

مطالعات زیست محیطی ،بلکه در جهت اجرای قوانین زیست محیطی

در دره پخیر است [.]00

پویای محی  ،توجه خاصی را درخصو
نمود .در همین راستا دفتر محی

کشور با تدوین و اجرای طرحهای زیست محیطی با هدش حذش و یا

جدول ( )3مقدار میانگین فلزات سنگین اندازه گیری شده در آب

کاهش پیامدهای منفی ناشی از فعالیتهای معدنکاری تاسیس شد .از

رودخانه ها (میلی گرم بر لیتر) []11

مهمترین اهداش این دفتر میتوان حرکت در جهت استقرار سیستم بر
اساس استاندارد ISO 14000را نام برد [ 01و .]06

US
EPA

متوس
جهانی

5
2.9
021
92

2
0.4
0.9
08
0.3

مقدار
فلز در
گذشته

3
1
1.3
03.3
1.9

خویینه
رود

زرنکاب
چای

ایلگینه
چای

سونگون
چای

فلز
سنگین

1.0
5.2
1.1
20.2
1.2

6.4
39.2
1.6
09.8
1.1

00.5
26.1
1.1
5.1
2.9

28.6
31.9
0.5
06.2
9.9

Cu
Mo
Pb
Zn
Ni

شده است میزان غلظت مولیبدن

همان طور که در شکل  2مشخ

در ایستگاه  66که با توجه به شکل  0درون سد تیلینگ میباشد،
نزدیک به  6111میلی گرم بر لیتر است [ .]00این میزان مولیبدن
وارد رودخانه زرنکابچای در پایین دست سد میشود که بسیار بیش از
استاندارد کشورمان میباشد .سطز آب زیر زمینی در منطقه آن قدر

شکل ( )1نمای از منطقه معدن سونگون []11

باالست که سبب شده است چشمههای بسیاری در منطقه وجود

وضعیت آبهای سطحی و زیر زمینی منطقه

داشته باشد .این چشمهها ،آب آشامیدنی بسیاری از مردم روستایی

طبق شکل  ،0رودخانههای سونگون چای ،پخیرچای ،ایلگینه چای،

منطقه را تامین مینماید .بررسی در سال  2115بر روی  22چشمه

خویینه چای و زرنکاب چای در اطراش معدن درجریانند .ذخیره

در نقاط مختل

منطقه معدن نشان داد که  PHآب زیرزمینی در

سونگون بین دو رودخانه سونگون چای ،پخیرچای و به عالوه کارخانه

هیچ کدام اسیدی نیست  .به عالوه نتایج نشان داد که مقادیر فلزاتی از

فراوری در مسیر رودخانه ارغنه چای قرار گرفته است .رودخانههای

قبیل  Mn ، Pb ، Fe، Cr ،Cd ، Cu ،Alو  Znدر آب این چشمه-
شده در استاندارد سازمان حفاظت

سونگون و پخیر پس از پیوستن به هم رودخانه ارغنه چای را تشکیل

ها کمتر از مقدار مجاز مشخ

میدهند .همچنین سد تیلینگ مجموعه سونگون ،بر روی روخانه

محی زیست آمریکا میباشد [.]02

زرنکاب چای در جنوب معدن واقع شده است .در سال  2100در
ایستگاههای مختل

در مسیر این چهار رودخانه  11نمونه آب و

رسوبات گرفته شد .خصوصیات فیزیکی آنها از جمله  PHرسانایی
الکتریکی و دما به صورت برجا اندازه گیری شد .نتایج نشان داد که
 PHتمام نمونهها به غیر از نمونه  08و  05که نقطه تالقی دو
رودخانه پخیر و سونگون میباشد بین  4.0تا  8.9میباشد .مقدار PH
در ایستگاه های  08و  05برابر  9.89اندازهگیری شد .در این قسمت
به نظر میرسد که وجود سنگهای کربناته اجازه اسیدی شدن آب و
تشکیل آبهای اسیدی را نمیدهد .نتایج آزمایشات فلزات سنگین در
آب و رسوبات در جدول  6نشان داده شده است .قابل ذکر است که
ستون آخر جدول ( )US EPAنشان دهنده حداکلر مجاز برای

شکل ( )2غلظت مولیبدن در ایستگاه های مختلف اندازه گیری شده

زندگی آبزیان را نشان میدهد [.]00

در منطقه سونگون []11
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گیری گازهای مضر منتشره از  2عملیات انفجار در این معدن در سال
 2103نشان داده است که مقادیر گازهای  NO ،COو  NO2به
عنوان مهمترین آالیندههای حاصل از انفجار به صورت جدول  1می-
باشد .این مقادیر بسیار بیش از مقادیر مجاز است و توصیه میشود که
الگوی انفجار معدن خصوصا میزان گل گذاری تغییر یابد [.]09

وضعیت اجتماعی -اقتصادی
این معدن در منطقه آذری زبان قره داغ معروش به ارسباران قرار دارد
و محدوده آن یک منطقه ییالقی میباشد .شغل اکلر ساکنین منطقه
کشاورزی و دامداری است .ماشین آالت به کارگرفته شده در معدن بر
افزایش ترافیک جادهای در محورهای بین نقاط تامین سوخت ،مصالز
و غیره و همچنین در محورهای منتهی به بنادر جنوبی کشور جهت
تامین قطعات ماشین آالت تاثیر گذاشته است .امکانات رفاهی و
تاسیسات خدماتی مناسبی در نزدیکی معدن ایجاد شده است [.]01

پرتاب سنگ
پرتاب سنگ ممکن است باعث خسارات جانی و مالی گردد .در
بررسیای که در سال  2102برروی دادههای  091انفجار مختل در
معدن سونگون انجام شد ،سعی شد تا یک مدل ریاضی برای براورد
میزان حداکلر پرتاب سنگ بواسطه پارامترهای قابل کنترل انفجار
ارائه شود .به عالوه حداکلر مقدار برداشت شده پرتاب سنگ در دادهها
برابر  59متر بوده است [ .]03با توجه به فاصله  611متری که بین
ساختمانهای سایت اداری و رفاهی و لبه پیت وجود دارد ،به نظر
میرسد با توجه به حداکلر میزان پرتاب سنگ اندازهگیری شده حادثه
خاصی در این مورد رخ ندهد.

تامین آب
آب مورد نیاز مجتمع مس سونگون توس آب خام و آب بازیافتی
تامین میشود .آب خام از سد ستارخان اهر به وسیله  61/9کیلومتر
خ لوله به قطر  621میلیمتر به میزان  049متر مکعب در ساعت
تامین میشود .آب بازیافتی از تیکنر باطله به میزان  0205مترمکعب
در ساعت و از سد باطله به میزان  846مترمکعب در ساعت بدست
میآید .جهت به حداقل رساندن خسارتهای زیست محیطی ناشی از
معدنکاری ،تاسیسات بازیافت آب از پساب در سیستم تامین آب و دفع
پساب سونگون توس مشاور ایرانی طوس آب و همکار خارجی آن
 ATCطراحی و اجرا شده است .بدین ترتیب بیش از  81درصد نیاز
آبی از طریق بازیافت آب از پساب خروجی تامین میگردد [.]01

جدول ( )4حداکثر غلظت حجمی گازهای منتشره در طی دو آزمایش
(]11[ )ppm

تامین برق
برق مجتمع سونگون با احداث پست اصلی  261/21کیلو ولت به
ظرفیت  41مگاوات و احداث خ انتقال به طول  08کیلومتر توس
برق منطقهای آذربایجان شرقی تامین شده است و از پست اصلی
توس خطوط  21کیلو ولت به کلیدخانه و از کلیدخانه به واحدهای
مختل توزیع می شود [.]01
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به کارگیری روش فولچی در معدن سونگون
با توجه به اطالعاتی که در بخش قبل در مورد شرای معدن سونگون
ذکر شد ،اندازه یا میزان اهمیت آن دسته از فاکتورهای موثر بر
مولفه های زیست محیطی معدن سونگون که قابل ارزیابی کمی
هستند بدست آمد .از جمله این فاکتورهای موثر میتوان به دخالت و
تاثیر بر آبهای سطحی و زیرزمینی ،آبهای زائد کارخانه ،آالیندههای
سمی و مواد منتشره به هوا ،لرزش زمین ،پرتاب سنگ و ناپایداری
فضاهای ایجاد شده اشاره کرد.
برخی از فاکتور ها ،از جمله تغییر کاربری ناحیه معدن ،منظره منطقه
معدنی ،افزایش ترافیک در منطقه ،میزان انتشار گرد و غبار ،آلودگی
صوتی ،مواد موجود در تیلینگ ،مالحظات تخلیه تیلینگ ،کنترل
جمعیت ،توسعه فرهنگی و اجتماعی و روشنایی را با توجه به
سناریوهای ارائه شده میتوان به صورت کیفی هم مورد بررسی قرار
داد .در این خصو پرسشنامهای طراحی و برای  02نفر از کارکنان
معدن مس سونگون ارسال شد .با جمع بندی نظرات ،میزان اهمیت
هر یک از این فاکتورهای موثر بدست آمد .در جدول  9اندازه تمام
فاکتورهای موثر برای معدن مس سونگون و همچنین برای یک معدن
با شرای ایدهآل ارائه شده است .پس از محاسبه اهمیت فاکتورها،
میزان تاثیر آنها بر مولفههای زیست محیطی برای معدن و کارخانه
بدست آمد .در شکلهای  6و  1تاثیر فاکتورهای موثر بر هر یک از
مولفههای زیست محیطی یک معدن و کارخانه ایدهال در ایران و هم
چنین در معدن مس سونگون آورده شده است.

نیروی کار
در نظر سنجیای که از مردم منطقه به عمل آمد مشخ شد که 88
درصد مردم موافق انجام پروژه هستند و تمام مردم با اثرات ملبت
معدن کاری موافق بودند و فق  11درصد آنها به اثرات بد آن اشاره
کردند [ .]06در حال حاضر بیش از  911نفر به صورت مستقیم در
بخش معدن و کارخانه فراوری مشغول به کار هستند که بیش از 31
درصد آنها از شهرها و روستاهای اطراش معدن میباشند [.]01
عملیات حفاری و انفجار
در این معدن از آنفو و امولسیون در چالهای خشک و تر استفاده می-
شود .عمق چالهای انفجاری 06تا  09متر بوده و چالها با الگوهای
 6.9*2.9 ،6*2 ،2*2و  9*1حفر میشوند .قطر چالها  51یا 024
میلیمتر انتخاب میشود و حدودا یک سوم طول تمام چالها گل
گذاری می گردد .همراه آنفو معموال از بوستر برای تقویت قدرت انفجار
استفاده میشود [ .]01در سال  2114یک مدل پیشبینی لرزه با
بررسی  31نمونه گرفته شده از میزان لرزش زمین در فواصل مختل
از نقطه انفجار در این معدن توسعه داده شد .این مدل نشان میدهد
که میزان لرزش در فواصل مختل بین  51تا  0911متر بین 2تا 6
میلیمتر در ثانیه تغییر میکند [ .]01به عالوه نتایج حاصل از اندازه-
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رسد .این معدن در منطقهای واقع شده است که تا حدودی خار از
سکنه می باشد و فق تعدادی روستای کوچک در اطراش آن قرار
گرفتهاند که البته طبق گزارشات ارائه شده بخشی از اراضی روستاهای
این منطقه نیز توس معدن خریداری شده است .به عالوه در منطقه
سازه زیرزمینی وجود ندارد و احتماال به همین خاطر مقادیر مولفههای
ساختارهای سطحی و زیرزمینی فرا ایده ال محاسبه شده است .با
توجه به شکل  1و با مقایسه مولفههای زیست محیطی کارخانه مس
سونگون و کارخانه ایدهال ،کارخانه سونگون ،باعث ارضا شدن
جنبههای اجتماعی ،اقتصادی و آسایشی مردم منطقه شده است .اما از
نظر دیگر مولفههای زیست محیطی کارخانه بشدت محی زیست
منطقه را به خطر انداخته است.

بحث و نتایج
طبق شکل  ،6با مقایسه مولفه های زیست محیطی معدن سونگون با
مولفههای زیست محیطی یک معدن ایدهال ،برخی از مولفههای
زیست محیطی از جمله ایمنی و سالمت انسان ،آبهای سطحی ،آب-
های زیرزمینی ،اکولوژی منطقه ،چشم انداز کل منطقه و شرای خاک
منطقه در معدن سونگون تخریب شده است .برخی مولفههای دیگر
مانند مسائل اقتصادی ،مسائل اجتماعی ،کاربری ناحیه و آرامش تا
حدودی در حد استاندارد رعایت شده و میتوان معدن سونگون را در
این موارد ایدهال نامید .اما در برخی دیگر از مولفهها مانند ساختارهای
سطحی و ساختارهای زیرزمینی معدن سونگون فرا ایدهال به نظر می-

جدول ( )1اندازه و میزان اهمیت فاکتورهای موثر برای یک معدن ایده آل با شرایط استاندارد و معدن سونگون
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 به این خاطر است که تخریب،عدد باالی مولفه ساختارهای زیرزمینی
این مولفه زیست محیطی فق تحت تاثیر فاکتور پسابهای کارخانه
 منظور شده5  و4 فراوری میباشد و چون اندازه این فاکتور در جدول
 نتایج نشان. محاسبه شده است51  مقدار این مولفه، در نتیجه،است
میدهد که تالشها و ارزیابیهای زیست محیطی انجام شده در طول
.عمر معدن نتوانسته از شدت خسارات وارده بر محی زیست بکاهد
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پتروگرافی و زمینشناسی محدوده مسگران ،خراسان جنوبی
عارف شیرازی ،1عادل شیرازی ،2اردشیر هزارخانی
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چکیده
منطقه مورد مطالعه بخش کوچکی از شهرستان سربیشه در خراسان جنوبی موسوم به مسگران است .مطالعات زمینشناسی و
بازدیدهای صورت گرفته از این منطقه معدنی وجود چند آنومالی مس را نشان داده است .بررسی پتروگرافی نمونهای برداشت شده
از این منطقه برای مطالعات تکمیلی انجام شد .پس از بررسیهای پتروگرافی و زمینشناسی وجود کانه مس در بخش آتشفشانی
توالی افیولیتی (بازالت و آندزیت) به ویژه بازالتهای بالشی بررسی ،تحلیل و اثبات گردید.

واژه های کلیدی
پتروگرافی ،خراسان جنوبی ،مس ،بررسی میکروسکوپی
افیولیتی) و عملکرد فرسایش بر روی این واحردها ،توپروگرافی منطقره
بهصرورت تپره هرای مالیرم و آرام اسرت .بخرشهرای رسروبی منطقره
بخصو نواحی دارای سنگ آهک توپوگرافی خشن تری را نسربت بره
محدوده معردنی دارا هسرتند .از نظرر تقسریمات سراختمانی -رسروبی
کشور ،این منطقه بخش کوچکی از پهنه ساختاری شرق ایرران بروده و
از لحاظ متالوژنی در بخش شمالی زون طالدار آهنگران  -بنردان قررار
دارد.

مقدمه
سنگنگاری یا پتروگرافی شاخهای از سنگشناسری (پترولروژی) اسرت
که در آن منشأ سنگها به ویژه فراینرد تشرکیل آنهرا مرورد مطالعرۀ
علمی قرار میگیرد .سنگنگاری بخشی از سنگشناسی اسرت کره بره
توصی ویژگیهای سنگهای سازنده زمین مریپرردازد و بره منشرأ و
خاستگاه آنها کاری ندارد .این مطالعات در واقع آغازگر سنگشناسری
است .سنگنگاری یا پتروگرافی به مطالعۀ میکروسرکوپی سرنگ گفتره
میشود و واژۀ پترولوژی نیز به مجمروع ایرن دو اطرالق مریگرردد .برا
استفاده از مجموعه اطلسها میتوان کانیهای تشکیل دهنده آن را زیر
میکروسکوپ شناسایی کرد .مطالعرات و بازدیردهای صرورت گرفتره از
منطقه معدنی مسگران ،وجود چنرد آنومرالی مرس را در ایرن منطقره
نشان داده است و در اینجا به بحث پیرامون مطالعات پتروگرافی بررای
اثبات وجود کانه مس در این محدوده پرداخته شده است.

موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی
محدوده مسگران در فاصله  25کیلومتری جنروب شهرسرتان سربیشره
واقع شده و مساحت آن  01کیلومترمربرع اسرت .موقعیرت جغرافیرایی
محدوده در سیستم  UTMبین طرولهرای  1441911ترا 1446111
شرقی و عرضهای  6944911تا  6980911شمالی است شکل (.)0
دسترسی به این محردوده از طریرق جراده اصرلی سربیشره -نهبنردان
امکانپذیر است .در این محدوده ارتفاعات خشن وجود نردارد و بیشرتر
بهصورت تپهماهور و دشت اسرت .راههرای ماشرینرو در بیشرتر نقراط
وجود دارد و به راحتی میتوان به همه جای محردوده دسترسری پیردا
کرد .به دلیل وجرود مجموعره سرنگی مافیرک و اولترامافیرک (تروالی

شکل ( )1موقعیت محدوده معدنی مسگران

از لحاظ سنگشناسی محدودههرای اکتشرافی در برگیرنرده واحردهای
اولترابازیک ،دایک های دیابازی ،بازالت های بالشی ،رخنمونهای آهکی،
لنزهای فیلیت و شیسرت اسرت .از جدیردترین واحردهای لیتولروژیکی
می توان به واحدهای ترراورتن اشراره کررد .ایرن مجموعره بره صرورت
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تراورتن متخلخل در اطراش چشمه هرای ترراورتن سراز رخنمرون دارد.
واحدهای سنگی که در محدوده مسگران رخنمون دارند نشران از یرک
سکانس کامل افیولیتی است ولی به دلیل تنشهای فشاری حراکم برر
منطقه ،مرزهای این واحدها به طور عمده گسرلی اسرت و بیرونزدگری
سنگهای فوق بازیک ،بازیک و رسوبات اقیانوسی از هیچ گونره نظمری
تبعیت نمیکند.

عملیات صحرایی
منطقه معدنی مسگران بخشی از کمربند افیولیت -مالنرژ شررق ایرران
است ] [2که در درون زون سیسرتان قررار گرفتره اسرت .سرنگهرای
رخنمررون یافترره در ایررن منطقرره شررامل پریرردوتیت ،گررابرو ،دیابرراز،
گابرودیوریت ،بازالت ،آنردزیت -بازالرت و رخسراره فلیشری بره صرورت
شیل ،توش ،آهک میباشد .مجموعره سرنگهرای افیرولیتی و فلیشری،
دگرگونی ناحیهای را ترا رخسراره شیسرت سربز متحمرل گردیردهانرد.
همچنین رگه -رگچههای لیستونیت در درون سنگهای اولترامافیک و
مافیک سرپانتینی شده دیده میشوند.
مجموعرره افیررولیتی منطقرره در بخررش پررایین ترروالی خررود شررامل
پریرردوتیتهررای اولترامافیررک (هارزبورژیررت ،لرزولیررت و سرررپانتینیت)
میباشد .این واحد بیشترین گسترش خود را در شرمال منطقره نشران
می دهند (شکل  .)A-2بر روی این سنگها عموماً گابرو و دیابراز قررار
دارد که بیشترین رخنمون را در جنوب منطقه دارا هستند .گابروهرای
منطقه به سرمت بخرش فوقرانی خرود برا افرزایش کرانیهرای روشرن،
بهگابرودیوریت و کروارتز دیوریرت تبردیل مریشروند .برر روی گرابرو و
دیابازهای منطقه ،واحد آندزیتی به همراه مقداری بازالرت قررار گرفتره
است که در بخش میانی محدوده دارای گسترش نسبتاً وسریعی اسرت.
بازالتهای بالشی در بخش میانی محدوده (پیرامون چشرمه) رخنمرون
دارند که بر روی واحد آندزیت -بازالت قرار گرفتهاند (شرکل  .)B-6برر
روی این مجموعه آذرین ،رسوبات آهکی و شیل قرمز بره همرراه تروش
سیلتی و توش اندزیتی -داسیتی قرار گرفتهاند که با تحمرل دگرگرونی
ناحیهای تبدیل به مرمرر و شیسرت و فیلیرت گردیردهانرد .شریلهرای
منطقه در تناوب با نوارهای چرتری اسرت .همچنرین لیسرتونیتهرا در
امتداد گسلهای منطقه و گاهی بهصورت رگه هایی در درون مجموعره
مافیک -اولترامافیک منطقه قابل مشاهده است.
سنگ میزبان کانه زایی در منطقره مسرگران شرامل بخرش آتشفشرانی
مجموعه افیولیتی است که عمدتاً دارای ترکیب بازالتی (بازالت بالشری)
و آندزیت -بازالت است که دگرگونی ضرعیفی را نشران مریدهرد .ایرن
سنگها در محدوده کانهزایی به شدت تکترونیزه و دگرسران شردهانرد.
بیشترین کرانی سرازی سرولفیدی بره صرورت رگره -رگچره سیلیسری
سولفیددار در درون بازالت ها قابرل مشراهده اسرت .در حرین عملیرات
صحرایی نمونههایی از منطقه به منظور پترولوژی برداشته شد.
اکلر بخشهرای یرک تروالی افیرولیتی در منطقره دیرده مریشرود .در
شکل( )6توالی افیولیتی منطقه با یک تروالی افیرولیتی کامرل مقایسره
شده است .افیولیتها بخشی از پوسته اقیانوسری اسرت کره در هنگرام
فرورانش پوسته اقیانوسی بر روی پوسته قارهای فرارانده میشوند.

شکل ( )2نمایی از توالی افیولیتی منطقه )A .مورفولوژی مالیم و
تپهماهوری سنگهای فوق بازیك در شمال محدوده مسگران)B .
نمایی از بازالت بالشی که سطح خارجی آن بر اثر تماس با آب دریا و
سرد شدن تغییر رنگ و بافت داده است

شکل ( )3نمایی از توالی افیولیتی کامل ( )Aو مقایسه آن با بخشهای
موجود از توالی افیولیتی شرق ایران در منطقه معدنی مسگران (بدون
مقیاس) ()B

بحث و بررسی
نمونههای اصلی برداشت شده به تعداد  09عدد در شکلهرای ( 1الری
 )08به همراه تفسیر پتروگرافی آمده است.

21

Journal of Mining engineering
)Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic
General office of Scientific Association and Olympiad Affairs

..........................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................... ............................................................

توس ریزبلورهای به طور عمده نئوفورمۀ آلبیت جانشین شدهاند.
فاسیس  Cretes de coqدر کلینوپیروکسنهای بازالتهای زیر دریائی
و پیلوبازالتها به وضوح دیرده مریشرود و از مشخصرههرای ایرن نروع
فعالیتهای آتشفشانی است [ .]9حدود  19درصد از مقطع را تشرکیل
داده اند .در مرواردی نیرز ریزبلورهرای کلینوپیروکسرن در فضرای برین
کانیهای ذکر شده تشکیل شدهاند .شیشۀ آتشفشانی پاالگونیتی شرده
و بیش و کم روکریستالیزه و آرژیلی شده نیز با فاسیس اسرفرولیتی در
مقطع پراکندهاند .رگچه های پرشده از کلسیت و گراهی مجموعرهای از
پاراژنزهای کلسیت ،آلبیت و اپیدوت ،کانیهای تشکیل دهنردۀ مقطرع
را قطع نمودهاند .الزم بهذکرر اسرت کره کلسریت اسرپاری بره صرورت
سیمان ،مابین دو قطعه از پیلرو دیرده مریشرود کره همرراه برا مقردار
ناچیزی از هیالوکالستیتها میباشند.

نمونرره شررکل  1از حاشرریۀ یررک پیلررو برداشررته شررده اسررت .بافررت
میکروسکوپی آن شیشرهای و اسرفرولیتی برا تمایرل Acicularاسرت.
دربردارندۀ شیشۀ بازیک بیش و کم تبلور یافته همراه با بلورهای نرازک
و کشیدۀ پالژیوکالز  Acicularکه به طور عمده توسر ریرز بلورهرای
آلبیت و گاهی کلریت جانشین شدهاند .شیشۀ بازیک بره تقریرب اکلرر
مقطع را تشکیل داده در حالی که بلورهای نازک پالژیوکالز بره مقردار
ناچیز شکل گرفتهاند .کانیهای فرومنیزین ،در مراحرل اولیرۀ تشرکیل
بوده و حالت آمورش از خود نشان می دهند و بهدلیل ریز بودن بلورهرا،
امکان تشخی دقیق نوع آنها وجود ندارد اما میتروان حردس زد کره
بیشتر از نوع کلینوپیروکسن باشند .رگچه هرای پرشرده از ریزبلورهرای
کوارتز و آلبیت و رگچههای نرازک پرشرده از کلسریت نیرز کرانیهرای
تشکیل دهندۀ مقطع را قطع نمودهاند .همچنین سیمان درشت بلرور و
اسپاری نیز دیده میشود که با رگچرههرای ظریر پرشرده از اسرپاری
نباید اشتباه شوندکه البته در پیلوبازالتهای زیردریائی ،این پدیرده بره
فراوانی دیده میشود .در مرواردی شیشرۀ برا فاسریس شرعاعی توسر
کررانیهررای رسرری -مررواد آرژیلرری جانشررین شرردهانررد .بلورهررای نررازک
 Acicularاز پالژیوکالز نیز در مواردی توس کلریت جانشین شدهاند.
ریزبلورهای چهارگوش پالژیوکالز بهندرت در مقطع قابرل مالحظرهانرد
که به خصو توس کلریت جانشین شدهاند .گاهی نیز پالژیوکالزهای
نازک ،فاسیس کراواتی دارند.

شکل ( )5بازالت  ،نور طبیعی با عدسی X11

نمونه شکل  3از بخشهای داخلی یک پیلو برداشته شده اسرت .بافرت
میکروسکوپی آن اینترسرتال تا  Acicularاست .دربردارنردۀ بلورهرای
پالژیوکالز با فاسیس  Acicularو ریزبلورهای کلینوپیروکسرنانرد کره
هردو گروه در خمیره ای از شیشۀ بازیرک دوتریفایرد و دگرسران شرده
غوطه ورند .ریزبلورهای کلینوپیروکسن در البهالی پالژیوکالزهرا شرکل
گرفته اند .بلورهای نازک پالژیوکالز توس ریزبلورهای نئوفورمۀ آلبیرت
و گرراهی کلریررت جانشررین شرردهانررد .ریزبلورهررای کلینوپیروکسررن برره
آمفیبول دگرسان شدهاند .این دو گروه به تقریب و به صرورتی مسراوی
از کررانیهررای تشررکیل دهنرردۀ مقطررع مرریباشررند .طررول بلورهررای
نازک  Acicularبهحدود  1/6میلیمتر رسیده است .رگچههای پرشرده
از آلبیت و کوارتز و همچنین رگچههای پرشده از کلسیت اسپاری و یرا
مجموعه ای از کلسیت اسپاری و اپیردوت کرانیهرای تشرکیل دهنردۀ
مقطع را قطع نمودهاند.
نمونه شکل  4از خارجیترین بخش یرک پیلرو برداشرته شرده و بافرت
میکروسکوپی آن شیشهای و اسفرولیتی است .در آن شیشۀ بازیک کرم
و بیش تبلور یافته و توس مواد آرژیلی و کرانیهرای رسری و کلریتری
جانشین شدهاند .کانیهای فرومنیرزین و پالژیروکالز در مراحرل اولیرۀ
تشکیل بوده و حالت آمورش دارند .بره همرین دلیرل امکران تشرخی

شکل ( )4بازالت  ،نور طبیعی با عدسی X11

نمونه شکل  9از پیلو بازالتها برداشرته شرده اسرت .برهدلیرل فراوانری
کانیهای پالژیوکالز و کلینوپیروکسن ،می توان حدس زد که این نمونه،
نوعی بازالت تحول یافته است .بافت میکروسکوپی آن Cretes de coq
همراه با فاسیس Acicularاسرت .دربردارنردۀ بلورهرای پالژیروکالز برا
فاسیس  Acicularو ریزبلورهای کلینوپیروکسرن آمرورش برا فاسریس
فاسیس دمخروسیاندکه گروه اول به صرورت بلورهرای نرازک سروزنی
شررکل و گررروه دوم برره صررورتی دمخروسرری در البررهالی آنهررا شررکل
گرفته اند .در مواردی نیز بلورهای سوزنی شکل پالژیروکالز بره صرورت
ضربدری دیده می شوند .طول این کانیها گاهی به حدود  1/1میلیمتر
رسیده است .پالژیوکالزها با فاسیس کراواتی نیرز قابرل مالحظرهانرد و
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نمونه شکل  8از بخش متمایل به سطز یک پیلو برداشته شرده اسرت.
بافت آن شیشهای و اسفرولیتی است .ایرن مقطرع از دو بخرش تیرره و
روشن رنگ تشکیل شده است .بخش تیره کامال ریزبلور و مترراکم و از
شیشررۀ بازیررک برریش و کررم تبلررور یافترره تشررکیل شررده وکررانیهررای
فرومنیزین و پالژیوکالز در مراحل اولیۀ تشکیلاند و حالرت آمرورش از
خود نشان میدهند .بخش روشن دارای بلورهای پالژیوکالز با فاسریس
و ریزبلورهررای کلینوپیروکسررن آمررورش بررا فاسرریس دم خروسرریانررد.
بلورهای سوزنی شکل پالژیوکالز از نوع آلبیت تا الیگوکالزاند و توسر
ریزبلورهای آلبیت نئوفورمه جانشین شدهاند .در مواردی نیرز بلورهرای
سوزنی شکل پالژیوکالز به صورت ضربدری دیده میشروند .طرول ایرن
کانیها حدود  1/6میلیمترر اسرت .کلینوپیروکسرنهرا دارای فاسریس
 Cretes de coqبوده و حدود  19درصد از بخش روشن رنگ مقطع را
تشکیل داده انرد .در مرواردی نراچیز بلورهرای کلینوپیروکسرن از نروع
دیوپسررید -اوژیررت برره طررول  1/69میلیمتررر در بخررش روشررن قابررل
مالحظهاند .بهنظر میرسد که این نمونه حاصل اخرتالط یرک ماگمرای
بازیک با یک ماگمای تحول یافته باشد.
نمونه شکل  5از مابین بخش خارجی و داخل یک پیلو برداشرته شرده
است .بخش تیره و متراکم دارای بافت ریزبلور و شیشرهای مربروط بره
بخش حاشیه ای پیلو است و بخش روشن که دارای بافرت اینترسررتال
جریانی ،با تمایل دم خروسری و  Acicularاسرت ] .[6بخرش ریزبلرور
کامال تیره و متراکم و از شیشۀ بازیک بیش و کم تبلور یافتره وکرانی-
هرررای آمرررورش فرومنیرررزین و پالژیوکالزهرررای در مراحرررل اولیرررۀ
کریستالیزاسیون ،تشکیل شده است .دربردارندۀ ریزبلورهای کانیهرای
اپاک با قطر حداکلر  1/19میلیمتر و به صورت پراکنرده اسرت .بخرش
روشررن دربردارنرردۀ بلورهررای پالژیرروکالز بررا فاسرریس  Acicularو
ریزبلورهای کلینوپیروکسن با فاسیس دم خروسی و کم و بیش همرراه
با شیشۀ بازیک جریانیاند .بلورهرای سروزنی شرکل پالژیروکالز از نروع
آلبیت تا الیگوکالزاند و یا توس ریزبلورهای آلبیت نئوفورمره جانشرین
شرردهانررد .طررول ایررن کررانیهررا حرردود  1/6میلیمتررر رسرریده اسررت.
کلینوپیروکسنها دارای فاسیس بوده و حدود  % 11از بخش روشرن را
تشکیل دادهاند .در مواردی بلورهای کلینوپیروکسن از نروع دیوپسرید-
اوژیت بره طرول  1/6میلیمترر در بخرش روشرن قابرل مالحظرهانرد و
می توان آنها را در دستۀ میکروفنوکریستها دستهبندی کرد .همچنین
ویزیکولهائی در بخش روشن رنگ تشکیل شدهانرد کره در حاشریه از
ریزبلورهای کوارتز و در مرکز از کلسیت و اپیدوت پر شردهانرد .گراهی
نیز قالبهای بره طرور کامرل جانشرین شرده از کلسریت هسرتند کره
احتماال فنوکریست پالژیوکالزهای اولیه بودهاند که در اثرر فراینردهای
دگرسانی ک دریا ،توس کلسیت جانشین شدهاند .ریزبلورهای کرانی-
های اپاک به صورت پراکنده در این بخش تشکیل شدهاند.
نمونه شکل  01از سطز خارجی یک پیلو برداشرته شرده اسرت .بافرت
میکروسکوپی آن شیشهای اسفرولیتی است و دربردارندۀ شیشۀ بازیرک
بیش وکم تبلور یافتره برا فاسریس اسرفرولیتی همرراه برا ریزبلورهرای
کانیهای فرومنیرزین اسرت .ریزبلورهرای نرازک و کشریدۀ پالژیروکالز
Acicularکه بهطور عمده توس ریزبلورهای نئوفورمۀ آلبیت و گاهی

دقیق نوع آنها وجود ندارد .بخشری از مقطرع تیرره و خیلری ریزبلرور و
بخشی دیگر روشن و دارای فاسریس اسرفرولیتی اسرت .تفراوت رنرگ
میتواند ناشی از اختالط ماگمای بازیک با یرک ماگمرای تحرول یافتره
باشد .رگچه های پرشده از ریزبلورهرای کروارتز و آلبیرت و رگچرههرای
نازک پرشده از کلسیت نیز در مقطع دیده میشوند.

شکل ( )6بازالت  ،نور طبیعی با عدسی X4

شکل  : 7بازالت  ،نور طبیعی با عدسی X4

شکل  : 8بازالت  ،نور طبیعی با عدسی X4
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شکل  : 9بازالت  ،نور طبیعی با عدسی X4

شکل ( )11بازالت ،نور طبیعی با عدسی X4

شکل ( )11بازالت ،نور طبیعی با عدسی X4

شکل ( )12برش بازالتی ،نور طبیعی با عدسی X4

کلریررت جانشررین شرردهانررد نیررز برره مقرردار کررم و پراکنررده دیررده
می شوند.کانیهای فرومنیزین ،در مراحل اولیرۀ تشرکیل بروده و حالرت
آمورش از خود نشان می دهنرد و بره دلیرل ریرز برودن بلورهرا ،امکران
تشخی نوع آنها وجود ندارد ،اما میتوان حدس زد که بیشرتر از نروع
کلینوپیروکسن باشند .ریزبلورهرای کلریرت از نروع رپیردولیت نیرز در
فضاهای خالی مقطع تشکیل شدهاند.
نمونه شکل  00از سطز خارجی یرک پیلرو برداشرته شرده و بافرت آن
اینترسرتال برا تمایرل  Cretes de coqهمرراه برا فاسریس Acicular
اسررت .دربردارنرردۀ بلورهررای پالژیرروکالز بررا فاسرریس Acicularو
ریزبلورهای کلینوپیروکسرن آمرورش برا فاسریس دم خروسریانرد کره
پالژیوکالزها به صورتی ضربدری نیز دیده شده و به طور عمرده توسر
ریزبلورهای آلبیت نئوفومه جانشین شدهاند .طول این کرانیهرا حردود
 1/6میلیمتر است .ریزبلورهرای آمرورش کلینوپیروکسرن برا فاسریس
Cretes de coqبه فراوانری در مقطرع قابرل مالحظرهانرد و همرراه برا
سوزنهای پالژیوکالز در خمیرهای از شیشۀ بازیک غوطهورنرد .بخشری
از شیشۀ بازیک ذکر شده پاالگونیتی بوده و بیش و کم روکریستالیزه و
آرژیلی شده اند .فنوکریستهای پالژیوکالز برهمقردار نراچیز در مقطرع
پراکندهاند و طول آنها حدود  1/8میلیمتر است .این کانیها به طور

کامل توس کلسیت جانشین شدهاند .ویزیکولهای پرشده از کلریت،
رپیدولیت و پنین دیده میشوند و بهنظر میرسد کره در جریران سررد
شدن کولۀ پیلوئی در ک دریا ،این حفره ها نیز تشرکیل شرده باشرند.
رگچه های پرشده از کوارتز همراه یا بدون کانیهرائی چرون کلسریت و
اپیدوت نیز به صورتی ثانوی تشکیل شدهاند.
نمونه شکل  02از سطز خارجی یک پیلو برداشرته شرده اسرت .دارای
بافت میکروسکوپی لیتوکالستیک است .دربردارندۀ قطعرههرای بازیرک
بررریش و کرررم پررراالگونیتی شرررده و اکسررریده شرررده در خمیررررهای
هیالوکالستیت است .قطعه ها اکسریده و پراالگونیتی انرد و دربردارنردۀ
کلینوپیروکسنهای آمورش و پالژیوکالز با فاسیس سروزنی Acicular
میباشند .کلریت همراه با خردههرا و بقایرای پالژیوکالزهرا و کلسریت،
قطعهها را بهیکدیگر متصل نمودهاند .رگچههرای پرشرده از کرانیهرای
کوارتز و کلسیت چه به صورت مجزا و یا با هم ،همراه یا بدون کلریرت،
تشکیل دهندههای نمونه را قطع نمودهاند.
نمونه شکل  06از بخش داخلی یک پیلو برداشرته شرده اسرت و دارای
بافت اینترگرانوالر است .دربردارندۀ بلورهای سروزنی شرکل پالژیروکالز
است و بلورهای کلینوپیروکسن در البه الی آنهرا تشرکیل شرده اسرت.
کلینوپیروکسن از نوع دیوپسید -اوژیت بوده و سطز آنها اکسیده شرده
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غوطهورند.
سطز بلورهای سوزنی شرکل پالژیروکالز ،برهطرور کامرل توسر مرواد
آرژیلی -کانیهای رسی ،آلبیت و گاهی کلریرت جانشرین شرده اسرت.
ریزبلورهای کلینوپیروکسرن نیرز برهصرورتی بریشرکل بروده و از نروع
دیوپسید -اوژیت میباشند و سطز آنها اکسیده شده است .ریزبلورهای
کانیهای کوارتز به صورتی نئوفورمه و ثرانوی ،در البرهالی ایرن کانیهرا
تشکیل شدهاند .رگچههای پرشرده ازآلبیرت ،کانیهرای مقطرع را قطرع
نموده اند .این کانیها نئوفورمه و سالم بروده و دارای ماکلهرای آلبیرت و
آلبیت -کارلسباد میباشند.
نمونه نشان داده شده در شکل  03از سطز خارجی یک پیلرو برداشرته
شده است .بافت میکروسرکوپی آن از دو بخرش تشرکیل شرده اسرت.
بخش تیره متراکم ،ریزبلور و شیشهای بوده و بخش روشن دارای بافرت
اینترسرتال ،با تمایل  Acicularمیباشد .بخش ریزبلورکامال تیره و

است .ریزبلورهای کانیهای کوارتز در مراحل نهائی تبلرور ،در البرهالی
این کانیها تشکیل شده است .رگچه های پرشرده ازآلبیرت ،کرانیهرای
مقطع را قطع نمودهاند.
نمونرره شررکل  01از حاشرریۀ یررک پیلررو برداشررته شررده اسررت .بافررت
میکروسررکوپی آن شیشررهای و اسررفرولیتی بررا تمایررل  Acicularو
ویزیکوالر است .دربردارندۀ شیشۀ بازیرک بریش و کرم تبلرور یافتره برا
فاسیس اسفرولیتی است .ریزبلورهای پالژیوکالز با فاسیس Acicular
و به مقدار ناچیز تشکیل شدهاند که به طور عمرده توسر ریزبلورهرای
نئوفورمۀ آلبیت جانشین شردهانرد .شیشرۀ بازیرک همرراه برا بلورهرای
آمورش پالژیوکالز و کلینوپیروکسن با فاسیس اسرفرولیتی ،بره تقریرب
اکلر مقطع را تشکیل دادهاند .ویزیکرولهرا یرا برهطرور کامرل توسر
اسمکتیت پرشدهاند و یا این که در حاشیه توس ریزبلورهای کروارتز و
در مرکز توس ریزبلورهای اسمکتیت پر شدهاند .طرول ایرن حفررههرا
حدود  1/09میلیمترر اسرت و  9درصرد از مقطرع را تشرکیل دادهانرد.
ریزبلورهای اپاک نیز در اندازۀ میکرونی به صرورتی پراکنرده در مقطرع
تشکیل شده اند .رپیدولیت نیز به صرورت ثرانوی و در فضراهای خرالی
شکل گرفته است .رگچه های پرشده از هماتیت و کوارتز و آلبیرت نیرز
قابل مالحظهاند.

شکل ( )15بازالت ،نور طبیعی با عدسی X4

شکل ( )13بازالت ،نور طبیعی با عدسی X4

شکل ( )16بازالت،نور طبیعی با عدسی X4

متررراکم اسررت و از شیشررۀ بازیررک تبلررور یافترره وکررانیهررای آمررورش
فرومنیزین تشکیل شده است .بخش روشن رنگ دربردارنردۀ بلورهرای
پالژیرروکالز بررا فاسرریس Acicularبرره طررول  1/29میلیمتررر اسررت و
ریزبلورهای کلینوپیروکسن در البرهالی آنهرا همرراه برا شیشرۀ بازیرک
دوتریفاید تشکیل شدهاند .بلورهای سوزنی شرکل پالژیروکالز بره طرور
کامل توس ریزبلورهای نئوفورمۀ آلبیت جانشین شدهانرد .گراهی ایرن

شکل ( )14بازالت ،نور طبیعی با عدسی X4

نمونه شکل  09از بخش داخلی یک پیلو برداشرته شرده اسرت و دارای
بافت میکروسکوپی اینترسرتال اسرت .دربردارنردۀ بلورهرای درشرتترر
کلینوپیروکسن با فاسیس دم خروسی است که همرراه برا سروزنهرای
پالژیرروکالز در خمیرررهای از شیشررۀ بازیررک اکسرریده شررده و آلتررره
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بلورها به صورتی ضربدری شکل گرفتهاند .رگچههای پرشرده از کروارتز
وآلبیت نیز تشکیل شدهاند.
نمونرره شررکل  04دارای بافررت هیالومیکرولیتیررک اسررت .ایررن مقطررع
دربردارنرردۀ میکرولیتهررای جریررانی پالژیرروکالز از نرروع آلبیررت تررا
الیگوکالزاند که در خمیرهای اکسید شرده و آلترره و پراالگونیتی شرده
قرار گرفتهاند .به دلیل ریزبلور برودن فرراوردههرای آلتراسریون ،امکران
تشخی نوع کانیها ممکن نیست .اکسیدهای آهرن بره صرورت برین
بلورین ،کلریت و کلسیت در البهالی سایر کرانیهرا تشرکیل شردهانرد.
رگچههای پر شده از کلسیت به مقدار فراوان و پرر شرده از کروارتز بره
مقدار ناچیز در مقطع تشرکیل شردهانرد .ریزبلورهرای کروارتز نیرز بره
صورتی ثانویه در البهالی سایر کانیها تشکیل شده اسرت .قالبهرائی در
مقطع قابل مالحظهاند کره بره طرور کامرل توسر کلریرت و کلسریت
جانشین شدهاند .بهدلیل شدت جانشینی امکان تشرخی کرانی اولیره
ممکن نیست .قالبهایی چهارگوش نیز در مقطع دیده میشوند که بره
طور کامل توس کلسریت جانشرین شردهانرد و ممکرن اسرت از نروع
پالژیوکالز باشند.
بافت میکروسرکوپی مقطرع شرکل  08اینترسررتال اسرت .دربردارنردۀ
میکرولیتهای پالژیوکالز با فاسریس شرعاعیانرد کره در خمیررهای از
شیشررۀ آتشفشررانی بازیررک ،دگرسرران شررده و پرراالگونیتی شررده ،قرررار
گرفته اند .میکرولیتهای پالژیوکالز به طور کامل توس مواد آرژیلری و
کانیهای رسی جانشین شردهانرد .ریزبلورهرای غیرر قابرل تشرخی از
کانیهای فرومنیزین به صرورتی پراکنرده در مقطرع دیرده مریشروند.
کانیهای کلسیت ،کلریت و کوارتز نیرز بره صرورت ثانویره در البرهالی
سایر کانیها تشکیل شده است .رگچههای پرشده از کلسیت ،کلریت و
کرررروارتز نیررررز کررررانیهررررای مقطررررع را قطررررع نمررررودهانررررد.

شکل ( )17بازالت-آندزیت  ،نور طبیعی با عدسی X4

شکل ( )18بازالت-آندزیت ،نور طبیعی با عدسی X4
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توسعه و نوآوری در ماشینآالت حمل معادن روباز
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()mohsen_rahmani71@yahoo.com

چکیده
فعالیت معدنکاری یکی از مهمترین فعالیتهای بشری به شمار میرود .با اختراع موتور استخرا مواد معدنی تاکنون به روش مکانیزه
صورت پذیرفته است .سیستمهای بارگیری ،باربری و حفاری سه ماشین اصلی در استخرا معادن به روش روباز محسوب میشوند .در
طی سالیان اخیر با توجه به لزوم کاهش هزینههای عملیاتی ،نیاز به استفاده از فنآوریهای جدید بیش از پیش احساس میشود.
فنآوریهای مختلفی در سالهای اخیر برای کاهش مصرش سوخت ،افزایش بهرهوری ،افزایش ظرفیت ،افزایش ایمنی ،کاهش تعمیر و
نگهداری و موارد مشابه بروی تجهیزات اعمال شده یا هماکنون در حال گسترش هستند .سمت و سوی فنآوریهای کنونی به سمت
طراحی و ساخت ماشینآالت کنترل از راه دور و توسعه اتوماسیون و رباتیک است .لذا اتوماسیون و کنترل از راه دور بخش اصلی
فنآوریهای موجود در بخش معدنی را تا سال  2161تشکیل میدهند .معدنکاری آینده پیرامون مراکز کنترل از راه دور خواهد بود و
از فنآوریهای پیچیده و سیستمهای هوشمند برای برقراری ارتباط استفاده خواهد شد و بهوسیله نمایشگرها با کنترل از راه دور
هماهنگیهای الزم با عملیات صورت خواهد گرفت .فنآوری نیروی کاری که دارای چندین نقش سنتی در فضای معدنی بود را تغییر
داده و فق یک چارچوب کاری در فضای معدن باقی گذاشته است .این دیدگاه به تدریج با توسعه معادن در حال اجرا و توسعه است.
در اتوماسیون نقش نیروی انسانی به حداقل ممکن رسیده و مراکز کنترل از راه دور برای هدایت ماشینآالت و تجهیزات خودکار در
شهرها تأسیس خواهند شد و متخصصان و مهندسان از راه دور کمیت و کیفیت فعالیتهای معدنی را زیر نظر خواهند داشت.

واژههای کلیدی:
فنآوریهای جدید ،اتوماسیون ،کنترل از راه دور ،سیستمهای حمل خودکار
تکنولوژی های جدید معدنی در سال های اخیر ،در این مقاله تحروالت
حال حاضر و پیش روی ماشین آالت بارگیری و حمل در معردن روبراز
مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه
در طی سالیان اخیر با افزایش جمعیت در سرتاسر جهان ،تقاضای بازار
برای مواد معدنی افزایشیافته است .صرنعت معردنکاری در برهرهای از
زمان قرار دارد که تغییرات سریعی در آن رخ میدهد .با گسترش علرم
و فنآوری و نیز پایان یافتن ذخایر عیار باال ،سیاست کلی به اسرتخرا
مواد با عیارهای پایینتر معطوش شده است ،درنتیجه عمرق پیرتهرای
معدنی افزایشیافته و نرخ تولید در معادن روباز باال رفته است؛ لذا نیراز
به استفاده از ماشینآالت بارگیری و حمل برزرگ مقیراس و تجهیرزات
پیشرفته معدنی و حذش نیروی انسرانی از فرآینرد عملیراتی اسرتخرا
مواد معدنی امری اجتنابناپذیر است [.]0
شرکتهای معدنی برای اینکه توان رقابتی خود را حفظ کننرد بایرد برا
حداقل هزینه به بیشترین حجم تولیرد دسرت یابنرد .یکری از راههرای
دستیابی به این مهم ،استفاده از فنآوریها و توسعه هرر چره بیشرتر
آنها در زنجیررههرای فعالیرتهرای معردنی از اکتشراش و اسرتخرا ترا
فرررآوری و حمررلونقررل اسررت .تمرکررز اصررلی در ایررن بخررش روی
سیستم های خودکار است که در آنها انسان کمترین دخالت را دارد .برا
توجه به رشد علم و تکنولوژی ،افزایش ظرفیت ماشرین آالت و معرفری

پیشرفتهای پیش روی ماشین آالت حمل در معادن
روباز
ماشین آالت حمل در معادن روباز در سال های اخیر با پیشررفتهرای
قابل توجهی روبرو شدهاند و این پیشرفتها برا رونرد رو بره رشردی در
حال گسترش و بهبود وضعیت فعلی هستند [ 2و  .]6روشهای حمرل
مواد در معادنی که به روش روباز اسرتخرا مریشروند متنوعنرد .ایرن
روشها شامل حمل با کامیون ،نروار نقالره ،نقالره هروایی و ریرل یرا برا
اسرتفاده از جریانرات سریال در داخررل لولره اسرت .در شررای کنررونی
کامیونها به دلیل داشرتن تنروع ظرفیرت براال ،انعطراشپرذیری براال و
توانایی زیاد در مانور دادن باال بهویژه در فضای محدود و توانایی حمرل
مواد در جادههای با شیب حردود  01درصرد بیشرترین اسرتفاده را در
معادن روبراز دارنرد [ .]1برا توجره بره گسرتردگی اسرتفاده و اهمیرت
تحرروالت کررامیونهررا در ادامرره برره نرروآوریهررای پ ریش رو در زمینرره
کامیونهاپرداخته شده است.
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درصد از هزینههای عملیراتی را شرامل مریشرود .بررای کرامیونهرای
بزرگتر در کالس بیش از  611تن ،هزینرههرای کرارگری  09درصرد،
سوخت  61درصد و تایر  99درصد از هزینههای عملیراتی را بره خرود
اختصا میدهند.
ب) بهبود ایمنی از طریق حذش اپراتور از مکانهای خطرناک
پ) کاهش عوارض ماشین (نرخ خسارت تجمعی) و مصرش سوخت
ت) افزایش بهرهوری؛ زیرا کامیونهای خودکار مدت زمران بیشرتری را
در یک شیفت کار میکنند .در حال حاضر ،مدت زمان به علت تعویض
شیفت از دست میرود .به طورکلی وقفرههرای انسرانی چیرزی حردود
 61/1روز در سال میشود .این در حالی است که سیسرتم اتوماسریون
هیچ کدام از این تأخیرها را ندارد.
ث) کاهش باطله برداری مربوط به رمپ GPS :های مرورد اسرتفاده در
معدن دقتی تا حردود یرک سرانتیمترر دارنرد .زمرانی کره  GPSروی
کامیون بهمنظور هردایت سروار شرود میرزان فاصرله مرورد نیراز بررای
گذشتن از کنار کامیون دیگر کراهش مرییابرد .بررای نمونره ،در یرک
معدن در استرالیای غربی ،عرض جاده  26متری طراحری شرده اسرت
کرره اجررازه جابجررایی دو خ ر ترافیک ری را م ریدهررد .بررا اسررتفاده از
سیستمهای GPSعرض جاده تا یکسوم ممکن است کاهش یابرد کره
باطله برداری مربروط بره رمرپ را ترا حرد زیرادی کراهش مریدهرد و
استهالک ماشینآالت مرتب با این امر و مصرش سروخت آنهرا کراهش
مییابد.

اتوماسیون
نیاز به بهبود بهرهوری ،ایمنی و بازدهی در معدنکاری بهوسریله کراربرد
گسترده فنآوریهای مرتب با اتوماسیون در معادن حاصل مریشرود.
هماکنون حجم ذخایری که کش میشوند بسیار کوچکترر هسرتند و
در مکانهای دورافتاده قرار دارند و عمرر کوتراه معرادن اجرازه توسرعه
شهری و امکانات در حوالی معادن را نمریدهرد .گسرترش اتوماسریون
میتواند به حل این مشرکل کمرک کنرد .کراربرد فعلری اتوماسریون و
رباتیک در معادن هنوز به طور گسترده فرآیندهای معدنکاری روبراز را
دستخوش تغییر نکرده است ،ولی با ایرن حرال ایرن موضروع پتانسریل
خود ،برای بهبود تولید و ایمنی فرآیندهای معدنی و عملیات وابسته را
نشان داده است .سررعت کمترر فرنآوری در معرادن روبراز ،بره خراطر
پیچیدگی طبیعت معدن روباز و دشواریهای برهکرارگیری اتوماسریون
کارا در این محی کاری است .دلیل دیگر انعطاشپذیری پایین نوآوری
در معادن روباز این است کره تجهیرزات معردنی فضرای کرار زیرادی را
اشغال میکنند .معادن روباز برای افزایش سرعت عملیرات مریبایسرت
وضعیت طبیعی و زیستبوم را دستخوش تغییر کننرد .پیشررفتهرایی
که در این زمینه در سالهرای اخیرر حاصرل شرده اسرت ،چشرمانرداز
روشنی را نوید میدهد که تجهیزات تمامخودکار یا اتوماسریون ،بخرش
اصلی معدنکاری در سالهای آتی خواهد بود [.]4-9
پیشبینی میشود شرکتها مراکز کنترل از راه دور مربروط بره بخرش
اتوماسیون را در شرهرهای برزرگ دایرر کننرد و از طریرق ایرن مراکرز
کنترل و برنامهریزی تجهیزات را انجام دهند .عالوه برر ایرن ،برا تعرداد
کارمندان کمتر و به تبع هزینههای عملیاتی کمتر ،ذخایر با عیار کمتر
قابلاستخرا خواهند بود .اتوماسیون نیروی کاری در معادن را کراهش
داده و ممکن است باعث شود معادنی که تا پیش از این استخرا آنهرا
صرفه اقتصادی نداشت اکنون به مرز سوددهی برسند [.]8

فنآوری افزایش ظرفیت باربری
سیستم شاول-کامیون در بیش از  %81از معادن روباز بره کرار گرفتره
میشود .این سیستم از سال  0561رایجترین سیستم حمل و نقرل در
معادن روباز است .اولین کامیونهایی که در معادن روباز به کار گرفتره
شدند ظرفیتی حدود  09تن داشتند .از آن زمان ظرفیرت کرامیونهرا
افزایش یافته است [ .]1عالوه برر ایرن ،شررکتهرای معردنی نیراز بره
عملیات اقتصادی دارند؛ بنابراین کامیونهای بزرگ مقیاس جدید برای
برآورد نیاز فزاینده بازار به مواد معدنی تولید شدهانرد .ایرن کرامیونهرا
دارای ظرفیت بیشتر ،کارایی سوخت و تایر بهتر هستند.
بزرگ تر کردن اندازه تجهیزات بیشتر مربوط به توسرعه معرادن برزرگ
مقیاس اکسیدی مس در آمریکای التین و سایر نقاط دنیا اسرت .عیرار
پایین ماده معدنی این الزام را ایجاد میکنرد کره حجرم وسریعترری از
باطله جابجا شود .بهعنوان ملال در معدن کنروت در ایالرت یوترا 011
میلیون تن ماده معدنی به همراه  211میلیون تن باطله در سال جابجا
میشود .این مهم با کامیون و شاول و سرایر تجهیرزات برزرگ مقیراس
قابل دسترسی است .بدین منظور در سال  2106شرکت بالز کامیونی
با ظرفیت  191تن را به بازار عرضه کرده اسرت و اخیررا شررکت ETF
ایده ساخت کامیونهای  911تن را مطرح کرده اسرت [ 01 ،6و .]00
در شکل  0کامیون  191تنی بالز نشان داده شده اسرت .در جردول 0
نیز مشخصات بزرگترین کامیونهای باربری معردنی دنیرا ذکرر شرده
است.
افزایش ظرفیت کامیونها از سرال  0591ترا سرال  2106در شرکل 2
نشان داده شده است .با توجه به روند افزایش ظرفیت کامیونها در

کامیونهای خودکار
برخی معادن آهرن در اسرترالیا پیشرگام در اتوماسریون هسرتند .ایرن
معادن از بزرگ ترین معادنی هستند که به روش اتوماسریون اسرتخرا
میشوند و تجهیزات بارگیری و حمل آنها بهصورت خودکرار هسرتند و
نیروی انسانی بهصورت مستقیم کمترین دخالرت را در کرار آنهرا دارد.
همچنین اتوماسیون دید کلی و وسیعترری را نسربت بره عملیرات ،بره
دلیل آگاهی بهتر از طبیعت محی کار ارائه میدهرد .مردیران شررکت
کاربرد این روش را برای کراهش هزینرههرا مفیرد ارزیرابی مریکننرد.
تولیدات این معادن ساالنه  221میلیون تن است که انتظار مریرود بره
رقمی بیش از این مقدار در سالهای آتی برسد .اهداش آتی ایرن اسرت
که تمامی تجهیزات فعال در بخش استخرا بهصرورت خودکرار عمرل
کنند و تمامی آنها با استفاده از مراکزی که در شرهرهای برزرگ ایجراد
خواهند شد توس کنتررل از راه دور هردایت شروند و دخالرت نیرروی
انسانی در امر استخرا حداقل شود [ .]5فواید اتوماسیون و رباتیک در
بخش باربری مواد معدنی به شرح زیر است [ 9و :]8
ال ) کاهش مستقیم هزینههای کارگری :پنمان ( )2112در تحقیقات
خود اشاره کرد که برای کرامیونهرای دو محرور در کرالس  221ترن،
هزینههای کارگری  29درصرد ،سروخت  19درصرد و ترایر حردود 61
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شکل ( )1کامیون  451تنی بالز (عرضه به بازار سال )2113
شکل ( )2روند افزایش ظرفیت کامیونها از سال  1951تا 2121

جدول ( )1مشخصات بزرگترین کامیونهای معدنی جهان (تا سال

[]12

]12[ )2116

ردیف

کارخانه
تولیدکننده

مدل

1
2
9
1

Belaz

75710

Caterpillar

797F

Terex

MT 6300AC

Liebherr

T 282C
T 284
75601

Komatsu

960E-1
960E-1K
MT 5500AC

Belaz

75600

Caterpillar

795F AC

Caterpillar

EH5000AC-3

5
1
3
3
3
11

Belaz

Terex

ظرفیت
(تن متریک)
151
919
919
919

تحوالت موتور
طبیعت معدنی ممکن است در هوای گررم یرا سررد ،مرطروب ،گررد و
خاک ،دامنههای پرشیب و موارد مشابه آن قرار داشته باشد .موتورهای
جدید کره توسر شررکت  MTUارائره شردهانرد تطرابق بیشرتری برا
محی های مذکور دارند .ترکیب ارتقای قدرت موتور بره وسریله بهبرود
سیستم سوخت ،بهبود مدیریت موتور و تنظیم عملیاتی سیستم هروا و
گاز خروجی ،موتورها را برای کرار در ایرن شررای مهیرا کررده اسرت.
مهمترین بهبود در این زمینه گشتاور باال در سرعت پایین موتور اسرت
که قدرت موتور را شدیداً افزایش میدهد .از مزایای دیگر این موتورهرا
قابلیت دسترسی براال ،وقفرههرای تعمیرر و نگهرداری کمترر ،تعمیرر و
نگهداری راحت تر و مصرش سوخت کمتر است که هزینههای عملیراتی
این موتورها را کاهش میدهد [.]06

911
923
923
913
919
231

ایمنی
کامیونهای کالس  211تنی جز کامیونهای متداول در حمرل و نقرل
مواد در معادن روباز هستند .بسیاری از حوادث زمانی رخ میدهند کره
کامیونهای حمل مواد معدنی به منظور تخلیه مرواد بریش از حرد بره
لبههای دیواره حائل نزدیک میشوند .همان طور که در شکل  6نشران
داده شده است در کامیونهای نسل آینده توزیع وزن ماشرین برر روی
محورها برهصرورت متروازن اسرت و در هنگرام حرکرت از مکرانهرای
خطرناک مانند نزدیکی دیوارههای حائل یا در هنگام تخلیه پایرداری و
ایمن ری بیشررتری را تررأمین م ریکننررد .ای رن در حررالی اسررت کرره در
کامیونهرای مترداول کنرونی  %39وزن ماشرین و مرواد برار شرده بره
کامیون بروی محور عقب متمرکرز مریشرود .بنرابراین احتمرال وقروع
حوادث در این مکانها باالتر رفته است.
عالوه بر مسائل ایمنی به دلیل سراختار ویرژه محرور در کرامیونهرای
جدید ،جاده های معدنی میتوانند با زیرساخت کمتری سراخته شروند.
همانطور که در شکل  1نشان داده شده است در کامیونهرای کرالس
 211تنی جدید ،وزن کلی ماشین به صرورت برابرر بره انردازه  21ترن
بروی هر تایر اعمال میشرود ،در حرالیکره در کرامیونهرای مترداول
کنونی وزنی برابر  44/9تن بر روی هر جفت از تایرهرای عقرب اعمرال
میشود که فشار بیشتری را بر روی جراده وارد مریکنرد .نتیجره ایرن

سالهای اخیر و به وسیله روش ترند و با برونیابی توس تابع چند
جملهای رابطه زیر برای پیش بینی سال عرضه کامیونها در سالهرای
آینده ارائه شده است.
y  0.17 x5  3.77 x4  30.43x3  104.44 x2  171.03x  60

که در آن  yظرفیت کامیون و  xسال عرضه است.
طبق این رابطه و با استناد به شکل  2پیش بینی میشود کره کرامیون
 511تنی حدودا در سال  2121به بازار عرضه شود .بسیاری از معرادن
به منظور افزایش سطز تولید و کاهش هزینههای کلی به ماشرینآالت
بارگیری و حمل بزرگ مقیاس مجهز شدهانرد .از ایرن جهرت اسرتفاده
بهینه از این تجهیزات اهمیتی بیش از پیش پیردا کررده اسرت .چرون
هزینه سرمایهای مربوط به ماشین آالت معردنی برزرگ مقیراس بسریار
باالست ،کمینه کردن زمان انتظار این ماشینآالت به منظور دسرتیابی
به بهرهوری حداکلر باید با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد .از
این رو یکی از چالشهرای معردنکاری ارائره روشهرایی بررای کمینره
کردن زمان انتظرار سیسرتمهرای برارگیری و حمرل در معرادن بررای
دستیابی به حداکلر بهرهوری این تجهیزات است.
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عمر تایرها ،باال داده مریشروند .در صرورت پنچرر شردن ترایر ،محرور
مربوطه خیلی سریع و بهصورت خودکار بلند شرده و از آسریبدیردگی
بیشررتر تررایر و آسرریب احتمررالی برره سیسررتم تعلیررق جلرروگیری
میکند[.]00

فنرراوری فشررار کمتررر بررر روی سررطز جرراده و ای رن عامررل اسررتفاده از
زیرساختهای کرم ضرخامت بررای جرادههرای معردنی را امکرانپرذیر
میکند و کاهش قابل توجهی در هزینهها را شامل میشود [.]00
در معادن ممکن است اپراتور کرامیون در هنگرام عبرور از کنرار سرایر
کامیونها دچار اشتباه شرده و بره سرمت شرانه جراده متمایرل شرود.
همان طور که در شکل  9نشان داده شده است در ایرن حالرت فرصرت
دوباره ای برای اصرالح اشرتباه خرود نداشرته و ممکرن اسرت کرامیون
واژگون شود .در کامیونهای جدید محورها بهصورت جداگانره قابلیرت
نوسان دارند و اگر به هر دلیلی کامیون به سرمت شرانه جراده متمایرل
شود ،اپراتور فرصت کرافی بررای اصرالح اشرتباه خرود را دارد .در ایرن
حالت از حوادث احتمالی جلوگیری میشود .عالوه بر این کامیونهرای
جدید مجهز به دوربرینهرای متعرددی هسرتند کره دیرد کرافی را در
شرای مختل برای اپراتور ایجاد میکنند که بروز مشکالت و حروادث
احتمالی را به حداقل میرساند.

بهبود در هدایت و حرکت کامیون
بهمنظور حل کاهش تولید کامیونهای متداول در شرای برش و براران
سنگین ،کامیونهای جدیدی با قابلیت هدایت و حرکت تمام چرخها و
همچنین ترمزهای ضد قفل و کنترل کشش پیشرفته طراحی شدهانرد.
با توجه به مقیاس گسترده این افزایش کشش ،کامیونها مریتواننرد از
شیبها بهتر باال بروند و همچنرین پایرداری خرود را در سراشریبیهرا
حتی در زمان حمل بار و تحت هرر شررای آبوهروایی حفرظ کننرد.
نتیجه این کار افزایش حدود  8درصدی در تولید ،بدون افزایش هزینره
سرمایهایاست .همچنین قابلیت هدایت تمرام چررخهرا (شرکل  )4ایرن
امکان را میدهد که کامیوندر فضاهای محردود برهراحتری مرانور دهرد
[.]00

استفاده مؤثر از الستیک و صرفهجویی در هزینهها
در کامیونهای پنج محوره ،بیست چرخ به کار میرود .همانطرور کره
در شکل  3نشان داده شده است ،زمانی کره کرامیون خرالی باشرد ،دو
گروه چرخ بهطور خودکار بهمنظور صرفهجویی در سوخت و افزایش

محورهای نوسان کننده
این رویکرد کامالً متفاوت ،اجازه میدهد تا هر محرور نرهتنهرا برهطرور
مستقل وسیله نقلیه را هدایت کند ،بلکه هر نوسان در سمت راست یا

شکل ( )5مقایسه انعطافپذیری کامیونهای متداول و جدید در هنگام
شکل ()3توزیع وزن در کامیونهای متداول جدید []11

نزدیك شدن به لبه جاده []11

شکل ()4توزیع وزن ماشین در کامیونهای متداول و جدید []11

شکل ( )6بلند شدن چرخها در حالت بدون بار []11
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شکل ()9اتصال کامیونها بهوسیله بازوی ارتباطی برای کاهش تعداد
اپراتور کامیونهای معدنی []11

تعداد بیشتری از کامیونها از طریقیک بازوی فوالدی کره در درون آن
کابلهای اطالعاتی تعبیه شده است به هم متصل میشروند .دادههرای
اطالعاتی توس اپراتور کامیون اول از طریق بازوی ارتباطاتی بره سرایر
کامیونها ارسال میشوند و جابجایی سایر کامیونها و توابرع عملیراتی
مهم مانند قدرت موتور ،جهت هدایت و ترمزها به هماننرد حرالتی کره
هر کامیونیک اپراتور داشته باشد کنترل میشروند .ایرن کرامیونهرای
جدید مردل  ETFدارای ظرفیرتهرای مختلفری از  099ترن متریرک
( 041تن کوچک) تا  911تن متریک ( 991تن کوچک) را دارند .ایرن
ص های کرامیونی ظرفیتری برین  281ترا  6311ترن متریرک را دارا
هستند .در این حالت ضمن پایین آمدن تعداد اپراتور برای کامیونهرا،
هزینههای اینبخش نیز کاهش مییابند .این فناوری در شکل  5نشران
داده شده است [.]00

شکل ()7قابلیت هدایت و حرکت تمام چرخها در کامیونهای جدید

باالبر کامیونهای معدنی
یک شرکت آلمانی با نام  TKFهماکنون بر روی توسرعه یرک سیسرتم
کررار مرریکنررد کرره جابجررایی روبرراره و مرراده معرردنی را بررا تررأثیرات
زیستمحیطی کمترر و برازدهی براال را امکرانپرذیر مریکنرد .در ایرن
سیستم از یک باالبر کابلی برای جابجایی کامیون از ک پیت تا براالی
آن استفاده میشود .شیب این باالبر تا  49درجه امکانپذیر اسرت کره
در این صورت کوتاهترین مسیر ممکن را امکانپذیر میکند .این براالبر
همانند اسکیپ از دو الین تشکیل شده که در یکری کرامیون برارگیری
شده به سمت باال حرکت کرده و در الیرن کنراری کرامیون خرالی بره
سررمت پررایین منتقررل م ریشررود .در ضررمن در قسررمت برراالی برراالبر،
سنگشکن اضطراری تعبیه شرده اسرت کره در صرورت برروز مشرکل،
کامیون بار خود را در آن تخلیه کرده و عملیات خردایش در آن محرل
صورت گرفته و با نوار نقاله به خار از محی معدنی منتقل مریشرود.
این سیستم در شکل  01نشان داده شده است[ .]01از مزیت های این
سیستم می توان به کاهش هزینه های حمل بره علرت کراهش تعرداد
کامیون ها و کاهش فاصله حمل اشاره کرد .همچنین با کراهش تعرداد
کامیون های مورد نیاز ،از ایجاد ص های کامیونی در پای بارکننده ها
جلوگیری به عمل آمده و زمان انتظار سیستم هرای برارگیری و حمرل
کاهش مییابد.

شکل ()8قابلیت حرکت کامیونهای جدید در زمینهای ناهموار و
انعطافپذیری کم کامیونهای متداول کنونی در زمینهای ناهموار
[.]11

چپ ماشین ،مانع از قرار گرفتن اضافهبار بر روی الستیکها در سرطوح
به شدت موا و همچنین در زمران تخلیره و برارگیری مریشرود .ایرن
نوسان محور ،سطز تماس عالی در جراده و توزیرع برار بهینره برر روی
چرخها را در همهی محی هرای عملیراتی فرراهم مریکنرد[ .]00ایرن
ابتکار در شکل  8دیده میشود.
قابلیت اتصال کامیونها

نتیجه گیری

در این فنآوری هر کامیون صرشنظر از ظرفیت خود میتواند برا سرایر
کامیونهایک ص تشکیل دهد بهنحویکره هردایت تمرام کرامیونهرا
توس اپراتور کامیون اول صورت میپذیرد .دو ،سه ،چهار و یا حتی

در اینمقالره بره بررسری فرنآوریهرای در حررال توسرعه و پریش روی
تجهیزات اصلی استخرا معادن روباز یعنی واحدهای بارگیری و
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باقابلیت پیرادهسرازی خودکرار الگروی انفجراری را ذکرر کررد .مزایرای
اتوماسیون و کنترل از راه دور تجهیزات معدنی شامل افرزایش ایمنری،
افزایش سرعت عملیات ،افزایش بهرهوری و تولیرد ،افرزایش دسترسری
تجهیزات ،کاهش نیروی کاری ،کاهش هزینره تولیرد ،کراهش مصررش
انرژی و موارد مشابه است.
رویهررمرفترره اتوماسرریون و کنترررل از راه دور بخررش اصرررلی
فررنآوریهررای موجررود در بخررش معرردنی را تررا سررال  2161تشررکیل
میدهند .در اتوماسیون نقش نیروی انسانی به حرداقل میرزان ممکرن
رسیده و مراکز کنترل از راه دور بررای هردایت تجهیرزات خودکرار در
شهرهای بزرگ تأسیس خواهند شرد و متخصصران و مهندسران از راه
دور کمیت و کیفیت فعالیتهای معدنی را زیر نظر خواهند داشت.
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شکل ()11اجزای مختلف باالبر کامیونهای معدنی و نمای کلی استفاده
از باالبر برای انتقال کامیون از کف پیت به باالی پیت[.]11

باربری و حفاری پرداخته شده است .با توجه به افزایش جمعیت بشری
برای پاسخگویی به نیاز روزافزون جهانی به مواد معدنی و نیز برا توجره
به پایانیافتن ذخایر پر عیار بهکارگیری فنآوریهای جدیرد برهمنظرور
کاهش هزینههای عملیاتی امری بدیهی است.
یکی از رویکردها برای تأمین نیاز جهانی مواد معدنی ،افزایش ظرفیرت
واحدهای بارگیری و باربری بره منظرور کراهش هزینرههرا ،اسرتفاده از
سیستمهای پیوسته انتقال مواد مانند سنگشکنهرای درون معردنی و
نوار نقاله ،استفاده از باالبرهرای معردنی و مروارد مشرابه اسرت کره در
سالهای آینرده شراهد رشرد و توسرعه آنهرا در معرادن سراسرر دنیرا
خواهیم بود.
مهمترین فنآوری پیش روی تجهیزات معدنی ،اتوماسیون و کنتررل از
راه دور تجهیزات است .فنآوریها در هرکدام از تجهیزات در آینرده برا
محوریت این دو موضوع گسترش خواهند یافت .اتوماسریون و رباتیرک
در سالهای آینده در بخشهای مختل عملیات روباز بره کرار گرفتره
خواهند شد؛ بهعنوانملال میتوان بره ماشرینهرای برارگیری خودکرار
بدون نیاز به اپراتور ،ماشینهرای براربری خودکرار بردون سرنشرین برا
قابلیت تشخی مسیر و جهرتیرابی و ماشرینهرای حفراری خودکرار
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مطالعات ساختاری و ژئوتکنیکی پروژه تونل امیر کبیر
امیر توالیی نژاد
دانشآموخته دوره کارشناسی ارشد مکانیک سنگ ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

()amir.tavallaie.nejad@gmail.com

چکیده
تونل امیرکبیر به طول تقریبی  0/9کیلومتر و در دو خ شمالی و جنوبی در حال احداث است .در این مقاله مروری بر مطالعات
ژئومکانیکی و آزمایش های انجام شده در این پروژه صورت گرفته و نتایج مربوط به هر قسمت ارائه شده است .بررسیهای
آزمایشگاهی در دو بخش صحرایی و آزمایشگاهی انجام شده است .در بخش مطالعات صحرایی آزمایشهای ضربه و نفوذ استاندارد،
آزمایشهای دانسیته درجا ،پرسیومتری ،نفوذپذیری به روش لوفران ،بارگذاری صفحهای و برش درجا انجام شده است .در بخش
مطالعات آزمایشگاهی آزمایشهای دانه بندی ،برش مستقیم ،سه محوری و نفوذپذیری انجام شدهاند .در نهایت با توجه به نتایج
آزمایشات ،فشارهای جانبی خاک و مدول عکسالعمل پی در حالت استاتیک و دینامیک محاسبه شدهاند.

واژههای کلیدی:
تونل امیر کبیر ،آزمایشهای ژئومکانیکی صحرایی و آزمایشگاهی
در اواخر دوره میوسن در اثرر نیروهرای فشارشری زمرینسراختی و برا
فرسایش شدید آنها ،سبب انباشته شدن حجم عظیمی از نهشرتههرای
آبرفترری و سرریالبی در پررای ارتفاعررات گردیررده اسررت .حررد شررمالی
کوهپایههای تهرران برر تراسرت رورانرده شرمال تهرران منطبرق بروده
درحالیکه مرز جنوبی آن با دشت تهران بطرور کامرل تردریجی اسرت.
بخش کوهپایهای تهران از مواد درشت دانه رودخانهای تشکیل یافته که
با شیب قابل مالحظرهای بره دشرت تهرران خرتم مریشرود .ضرخامت
رسوبات آبرفتی در برخی نواحی کوهپایهای بیش از هزار مترر تخمرین
زده میشود.
پی سنگ در زیر بخشهای آبرفتی کوهپایهای ،توشهای سرازند کرر و
در زیر بخشهای آبرفتی دشت تهرران سرازند قرمرز براالیی اسرت .در
بعضی از نقاط دشت تهرران بخرش قاعرده ای کنگلرومرای هرزاردره برا
بخش های فوقانی سازند قرمز باالیی حالت بین الیه ای دارد که دلیل برر
همزمرانی ایرن رسروبات مریباشرد .مجموعره رسروبات مرذکور در فرراز
کوهزایی پاسادنین (از سری فازهای کوهزایی آلرپ جدیرد) بره شردت
چین خورده و پس از یک دوره فرسایش رسوبات جوانتر با دگرشریبی
زاویهدار آنها را میپوشانند.
ریبن در سال  0599رسوبات مزبور را بر پایه ویژگیهای چینه شناسری
به چهار سری  C ،B ،Aو  Dتقسیم کرده که در بین آنها نهشرته هرای
 Aقدیمیترین و سری  Dجدیردترین آبرفرتهرا محسروب مریشروند.
همین تقسیم بندی پایه ای برای مطالعات بعدی گردیرده و از آن زمران
تاکنون تغییر عمده ای در این تقسیم بنردی بعمرل نیامرده اسرت .ایرن
نهشتههرا ،نهشرتههرای رودخانرهای -سریالبی هسرتند کره بره دنبرال
چرخه های فرسایشی پلیوسن -پلیستوسن انباشته شده انرد .بره همرین

مقدمه
تونل امیرکبیر در حد فاصل خیابان  04شهریور ترا بزرگرراه امرام علری
(ع) با طول تقریبری  0/9کیلرومتر و در دو خر شرمالی و جنروبی در
حال احداث است .از میدان کرمان تونل به دو شاخه تقسیم مریشرود.
بخش شمالی در خیابان درودیان و بخرش جنروبی در خیابران کرمران
واقع شده است .در این مقاله مروری بر مطالعات ژئومکانیکی صرحرایی
و آزمایشگاهی در این پروژه صورت گرفته و نتایج مربوط به هر قسمت
ارائه شده است .در نهایت با توجه به نتایج آزمایشات ،فشارهای جرانبی
خاک و مدول عکس العمل پی در حالت استاتیک و دینامیک محاسربه
شدهاند.

زمین شناسی
تهران بر روی سازندهای جوان آبرفتی بنا شده که از کوهپایه های البرز
تا حاشیه کویر جنوبی تهران گسترش دارند و حاصل فعالیت رودخانه-
های فصلی و سیالبهای جاری شده از البرز هستند.
ارتفاعات شمال تهران بخشی از ارتفاعرات البررز مرکرزی اسرت کره از
سنگهای چینخورده و رانده شده پالئوزوئیک ،مزوزوئیک و ترشریاری
تشکیل شده است .ارتفاعات جنوب شرقی تهرران بره صرورت تاقردیس
دشت تهران را از سوی جنوب شرقی احاطه کررده اسرت .سرنگهرای
کرتاسه با گستردگی زیاد در دامنههای شمالی تاقدیس سه پایه برونرزد
دارند در حالی که در پهلوی جنروبی ،سرازندهای سرنوزوئیک تروام برا
تودههای گرانودیوریتی و جریانهای گدازهای دیده میشوند .کروههرای
بیبیشهربانو در جنوب تهران تاقدیسی با روند شرمال غررب  -جنروب
شرق است که دارای هستهای از سنگهای پالئوزوئیک میباشد.
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الیه بندی متقاطع در قسمت میانی سازند  Cوجود دارد .سن سرازند C

رو از نظر خاستگاه ویژگیهای یکسانی دارند ولری تنراوب چرخره هرای
پرباران و سالهای کمباران و حتی رخدادهای زمینساختی برر چنرد و
چون آبرفتها اثر گذار بروده و برر همرین اسراس بره واحردهای فروق
طبقهبندی شدهاند.
سرازند  Aیرا سرازند هرزار دره :نرام ایررن سرازند برا توجره بره ماهیررت
ریخت شناسی رخنمونهای سازند است .نهشته هرای آبرفتری کهرن در
سازند  Aشامل کنگلومراهایی با چند عدسی ماسه سنگ ،سیلت و گِل
سنگاند و به لحاظ چینهبنردیهرای مرنظم ،الیرههرای نسربتاً نرازک،
آوارهای کوچک و مراحل پیشرفته تجزیه مرواد تشرکیل دهنرده قابرل
تشخی میباشد .سیمانی شدن کربنات ها در این سرازند ،در مقایسره
با سایر واحدهای جوان تر ،به خوبی صورت گرفته که منجر بره صرالبت
مکانیکی باالتر این سازند شده است.
سازند  :Bاین سازند نخستین بار توس ریبن ( )0533به عنوان سرازند
کهریزک نام گذاری و توصی گردید .این سازند به دو رخسراره شرمالی
و رخساره جنوبی تقسیم می شود .سازند آبرفتی ناهمگن شمال تهرران
( )Bnبه گونهای غیرقابل تطبیق بر روی سطوح فرسوده سازند  Aقررار
گرفته است و مخروط افکنه شمال تهران را تشکیل میدهد .ضرخامت
آن حدود  31متر برآورد میشرود .سرازند  Bnکنگلرومرایی مخلروط از
شن ،ریگ و سنگهای آواری به اندازه قلوه سنگ است که ماتریس بره
اندازه الی و ماسه میباشد .بنابراین یک واحد نراهمگن برا جورشردگی
ضعی است .سازند الی رسی جنوب تهران یا سازند کهریزک ( )Bsبره
گونه ای وسیع در زیر واحد دشت گسترده شرده اسرت .رخنمرونهرای
سازند  Bsدر نتیجه گسلش آشکار شدهاند .سرازند  Bsاز الی قهروهای
مایل به قرمز ،کرم و بژ رنگ ،همراه با مقرداری اجرزای رسری تشرکیل
شده است .گرهک های آهکی کوچکی در بسیاری از مناطق این سرازند
پراکنده شده است .ترکیب سازند  Bsنسبت به  Bnدر قسرمت شرمال
بسیار همگنتر است ،با این حال ،هیچ نروع چینره بنردی دقیرق در آن
وجود ندارد.
سازند آبرفتی تهران ( :)Cشامل نهشته هرای مخرروط افکنره ای جروان
است .سنگ شناسی این سازند شامل کنگلومراهای همگرن ،متشرکل از
شن و آواریهایی به اندازه ریگ به رنگ خاکستری ترا قهروه ای اسرت،
که ماتریس با اندازه الی و ماسه دارد .رنگ سازند  Cدر منطقه خاوری
تهران به قرمز تا قهوه ای مایل به قرمز درمی آید زیرا نوع سرنگ ناحیره
چشمه (کوههای سه پایه) متفاوت است .الیهبندی در سازند  Cبهترر از
الیهبندی در سازند  Bاست ،اما نسربت بره سرازند  Aتوسرعه کمترری
یافته است .در میان مخروط افکنههای آبرفتی قدیمی ،یعنی در جرایی
که این سازند نهشته شرده ،مخرروط افکنره قردیمی رودخانرۀ کرن در
عکس های هوایی قابل مشاهده است .مخروط افکنه کر نیرز از سرازند
 Cتشکیل شده است .بخش قابل مالحظره ای از شرهر تهرران برر روی
سازند  Cساخته شده است .حداکلر ضخامت این سازند حدود  31مترر
برآورد می شود .چندین چرخه نهشته ای عمده را می توان در سرازند C
یافت .این چرخهها از طریق تغییر رنگ از خاکستری به سرفید و قرمرز
مایل به قهوهای به راحتی قابل تشخی اند .رنگ های سفید و قرمز بره
ترتیب بره علرت وجرود قشرر آهرکدار سرخت و اکسرید آهرن اسرت.

پلئیستوسن برآورد می شود .سازند  Cدر مقایسره برا واحردهای چینره
شناسی زیرین و باالیی آن (به ترتیب سازند های  Bو  Dدارای سرختی
بیشتری است .این پدیده نتیجه سیمانی شدن نسبتا باال و تراکم بسیار
زیاد واحد چینه-شناسی است .با این حال ،نفوذپذیری سرازند  Cزیراد
است به گونهای که قسمت اعظم الیره آبردار منطقره شرمال تهرران را
تشکیل می دهد .گسلش جزیی در سازند  Cوجود دارد؛ با ایرن وجرود،
کج شدگی در این سازند دیده نمیشود .مقدار  Nدر سازند  Cتا حدی
کمتر از مقدار متناظر آن در سازندهای  Aو  Bاست ،اما این مقردار در
بیشترین بخش سازند  Cافزون بر  91است .الزم به ذکر اسرت کره برر
اساس نقشه زمینشناسی و دادههای آزمایشهای ژئروتکنیکی ،منطقره
مورد مطالعه در این بخش واقع شده است.
سازند آبرفت های اخیر ( :)Dجوان ترین واحد چینه شناسری در منطقرۀ
تهران است که به شکل آبرفرتهرای رسروبی و رودخانرهای در منطقره
وجود دارد .مهمترین سازندهای زمینشناسی که در نزدیکری محردوده
مورد مطالعه ،رخنمون دارند عبارتند از:
C

واحد  QPlبا آبرفتهای بخش  Aاز تقسیمات ریبن معادل اسرت،
این واحد در قسمتهای شمالی تهران ،شمال محردوده البررز مرکرزی
برونزد دارد و شامل کنگلومرای همگن همراه با میان الیههایی از ماسه
سنگ و رس است ،کنگلومرای این واحد سریمان نسربتاً خروبی دارد و
طبقهبندی مشخ نشان میدهد .قطعات بیشتر شامل سنگهرایی از
سررازند کررر و برره مقرردار کررم از سررنگهررای قرردیمی پالئوزوئیررک و
مزوزوئیک است ،رنگ آنها خاکستری مایل بره کررم بروده و ضرخامتی
بیش از  0111متر دارد .الیهها اغلب شریبدار بروده و شریب آنهرا در
مواردی به  81درجه میرسد.
واحد  Qtشامل رسوبات آبرفتی پادگانههای رودخانه و مخروط افکنه
پای کوهها است .این واحد در محدوده البرز و دشرت تهرران گسرترش
فراوانی نشان میدهد .برر اسراس تقسریمات ریربن ایرن واحرد شرامل
آبرفتهای ناهمگن شمال تهران ،سیلتهای رسری کهریرزک و سرازند
آبرفتی تهران هستند .شیب الیههای آبرفتی کمتر از  09درجه بروده و
به صورت دگرشیب بر روی کنگلومرا و ماسه سنگ سرازند هرزار دره و
یا واحدهای قدیمیتر قرار گرفته است.
al

واحد  Qآبرفتهای جوان را که اغلب در بستر رودخانه قررار دارنرد
را شامل میشود و معادل سری  Dریبن است.

لرزهخیزی
در محل چندین گسل وجود دارد که در گذشته نیز مسبب زلزله هرایی
بوده اند .البته در منطقه گسلهای زیرادی اسرت کره طرول اکلرر آنهرا
کوچک بوده و به احتمال زیاد لرزه زا نمی باشند و فق ممکن اسرت در
اثر فعالیت گسلهای دیگر دچار حرکتهایی شروند .مهمتررین گسرل-
های نزدیک به منطقه عبارتند از:
گسل شمال ری :در حروالی عظریم آبراد کنراره جنروبی بزرگرراه ری-
بهشت زهرا قرار دارد و دیوارهای بره ارتفراع  2مترر را بره وجرود آورده
است .امتداد آن شرقی -غربی و به طول  03/9کیلومتر میباشد .فاصله
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شده است .در حین حفاری نمونه های مورد نظر اخذ شده و برای انجام
آزمایشهای مورد نظر به آزمایشگاه منتقل شدهاند .با توجره بره نترایج
حفاریها و آزمایشهای آزمایشگاهی و صحرایی انجام شده ،الیرههرای
زیرین معموال از خاک درشرت دانره متشرکل از ماسره و شرن مترراکم
است .سطز آب زیر زمینی در گمانههرای مختلر متفراوت اسرت .در
شکل  0تصاویری از مغزهها نشان داده شده است.

این گسل از محل مورد مطالعه حدود  4کیلومتر است.

گسل جنوب ری :این گسل  0ترا  2مترر اخرتالش ارتفراع در رسروبات
آبرفتی ایجاد کرده است 08/9 .کیلومتر طول دارد و امتداد آن شرقی-
غربی است .فاصله این گسل از محل مورد مطالعره حردود 01کیلرومتر
است.
راندگی نیاوران :این گسله به صورت تراستی عمل کررده و برا راسرتای
شمال شرقی -جنوب غربی و با طول  06کیلرومتر از سرعادت آبراد ترا
فرحزاد تا نیاوران و شمال اقدسیه امتداد مییابد .فاصرله ایرن گسرل از
محل مورد مطالعه حدود  01کیلومتر است.
راندگی شمال تهران :این گسله در مجموع بیش از  51کیلرومتر طرول
دارد و باعث راندگی سازندهای ائوسن بر روی آبرفتهرای سرازند هرزار
دره و آبرفتهای سری  Bاز تقسیمات ریبن گردیده است .ناحیه گسله
در برخی موراد شامل گسلهای موازی دیگری است که در سازند کر
عمل کرده است .این گسله دارای راستای شرقی -غربی بروده و شریب
آن به سمت شمال است .در این قسمت آبرفت-هرای سرازند هرزار دره
ساختمان تاقدیسی به خود گرفتهاند .فاصله این گسرل از محرل مرورد
مطالعه حدود  04کیلومتر است.
گسله وارون امامزاده داوود :این گسرل راسرتای شرمال غررب -جنروب
شرق دارد .این گسل از نوع معکروس بروده و شریب آن  40درجره بره
سمت شمال شرق است .در حوالی ولنجک این گسله به گسله تراسرتی
شمال تهران میپیوندد .فاصله این گسل از محل مورد مطالعره حردود
 04کیلومتر است.
گسله کهریزک :این گسل از شمال سلطان آباد در غرب ترا کهریرزک و
سپس شمال شمس آباد در شرق ادامه یافته و راستایش شرقی -غربری
بوده و طول آن بیش از  11کیلرومتر اسرت .ایرن گسرله دیروارهای بره
ارتفاع  0-01متر را در آبرفتهای جنوب تهران ایجاد کرده و بخش B
بر روی آبرفتهای جوان  Dرانده شده است .فاصله این گسرل از محرل
مورد مطالعه حدود  21کیلومتر است.
از گسلههای فرعی میتوان به گسل قصرر فیرروزه (فاصرله حردود 8/9
کیلومتر از محل مورد مطالعه) ،گسل عباس آباد (فاصله  01کیلرومتر)،
گسل نارمک (فاصله  01/9کیلومتر) ،گسل شیان (فاصله  02کیلومتر)،
گسل داوودیه (فاصله حدود  06/9کیلومتر) ،گسل کوثر (فاصله حردود
 01کیلومتر) ،گسل پرارچین (فاصرله حردود  03/9کیلرومتر) و گسرل
بورکان (فاصله حدود  22کیلومتر) را نام برد .بر اساس آئین نامره طررح
ساختمانها در برابر زلزله (آئین نامه  ،)2811ایرران بره چهرار پهنره برا
خطر نسبی بسیار باال ،باال ،متوس و پرائین تقسریم مریشرود .شرتاب
مبنای طرح هر کدام از پهنههای مذکور به شرح جدول ( )0مری باشرد.
با توجه به این که منطقه مورد مطالعره در حرد پهنره برا خطرر نسربی
بسیار زیاد قرار گرفته است ،لذا شتاب مبنای طررح آن  g35/0خواهرد
بود.

جدول ( )1شتاب مبنای طرح پهنههای مختلف نقشه پهنهبندی خطر
نسبی زلزله در ایران
پهنه

خطر نسبي زلزله

شتاب مبناي طرح

1

بسيار باال

0/53

2

باال

0/50

5

متوسط

0/23

4

پائين

0/20

شکل ( )1تصاویر مغزههای حفاری

آزمایشهای صحرایی
آزمایشهای صحرایی مختل از جمله آزمایشهای پرسیومتری ،ضرربه
و نفوذ استاندارد ،نفوذپذیری ،لوفران ،بارگذاری صفحه ،بررش مسرتقیم
صحرایی و دانسیته به منظرور تعیرین و تردقیق اطالعرات ژئروتکنیکی
انجام شده است.
آزمایشهای ضربه و نفوذ استاندارد ) (SPT

این آزمایش از رایج ترین آزمایش های درجا جهرت تعیرین خصوصریات
فیزیکی و مکرانیکی الیرههرای زمرین اسرت .ایرن آزمرایش مطرابق برا
استاندارد  ASTM-D1586انجام گرفته است .در این آزمایش نمونره-
گیر استوانهای شکافدار با استفاده از چکشی به وزن  36/9کیلروگرم برا
ارتفاع سقوط آزاد  431میلی متر در سه مرحله هر یک بره طرول 091
میلی متر داخل خاک رانده میشود .تعداد ضربات الزم برای نفروذ هرر
مرحله بطور جداگانه ثبت میگردد .مجموع تعداد ضربات الزم برای دو

وضعیت زیرسطحی محدوده طرح
به منظور بررسی وضعیت تحت االرضی محردوده مرورد مطالعره ،انجرام
آزمایشهای صحرایی و برداشت نمونه از الیههرای مختلر زمرین02 ،
حلقه گمانه  11متری 0 ،حلقره گمانره  15مترری و  06چاهرک حفرر
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موسوم به پرسیومتر منارد است .اساس کرار دسرتگاه پرسریومتری برر
انبساط یک استوانه بلند در داخل یک گمانه قرار میگیررد ،قررار دارد.
تغییرات فشار و حجم مربوط به آن در طول آزمایش قابل اندازهگیرری
میباشد .در هر گمانه  9آزمایش در اعماق مختل انجام شده است که
مجموعا  62آزمایش موفق در این گمانهها صورت گرفته است .مراحرل
آزمایش پرسیومتری عبارتند از:
 -0تعیین اختالش فشار بین سلول محافظ و هسته اندازهگیرر ) (Pcبرر
اساس نتیجه آزمایش همسنجی
 -2تعیین فشار هیدروستاتیک بین محفظه و واحد کنترل )(Pδ

مرحله نفوذ آخر به عنوان عردد نفروذ  Nاسرتفاده مریشرود .در حرین
آزمایش هر گاه برای هر فاصله  091میلی¬ متر بیش از  91ضربه نیراز
باشد آزمایش متوق گردیده و در الگ حفاریها به عنوان ملال قطرع
آزمایش پس از  00سانتیمتر نفوذ و رسیدن به بیش از  91ضرربه ،بره
صورت  cm11/50نشان داده شده است .مطابق تقسیم بنردی ترزاقری
خاکهای شنی و ماسهای در محدوده خاکهرای خیلری مترراکم قررار
میگیرد (جدول  2و .)6
آزمایش دانسیته درجا
دانسرریته یکرری از مهمترررین پارامترهررای فیزیکرری خرراک اسررت .وزن
مخصو خاک ،وزن واحد حجم خاک میباشد که نسربت وزن خراک
خشک و یا طبیعی به حجم آن به ترتیب وزن مخصو خشرک و وزن
مخصو طبیعی نامیده میشود .وزن مخصو خشک نمونه هرا برین
 0/39و  0/89گرم برر سرانتی مترر مکعرب و وزن مخصرو طبیعری
نمونهها بین  0/42تا  2/15گرم بر سرانتی مترر مکعرب بدسرت آمرده
است .درصد رطوبت نمونهها بین  6/2تا  04/4درصد متغیر میباشد.

P  H  1
که در آن  Hعمق قرارگیری محفظه نسبت به واحرد کنتررل و  γ1وزن
واحد حجم سیال اندازهگیری دستگاه هستند.
 -6اصالح دادههای آزمایش پرسیومتری
 -1رسم منحنی فشار -تغییرحجم مشابه منحنی شکل 2

تراكم متوسط

Medium
dense
Dense

10-30

خيلي متراكم

Very dense

متراكم

مح دوده شبه االستي ك

30-50
>50
PL

جدول ( )3تقسیم بندی خاکهای ریزدانه بر اساس عددSPT
وضعيت خاك
خيلي نرم

مرح له او ل

Loose

4-10

حجم

سست

SPT

مرح له دو م

وضعيت خاك

مرح له سو م

جدول ( )2تقسیم بندی خاکهای دانهای بر اساس عدد SPT

Pf

فشار

P0

شکل ( )2نمودار فشار -تغییر حجم در آزمایش پرسیومتری

SPT

 -9تعیررین مقررادیر  V ،Pو  Vmاز روی نمررودار شررکل P .2

Very soft

0-2

نرم

Soft

2-6

اختالش فشار اصالحی در قسمت خطی نمرودار V ،اخرتالش حجرم
اصررالحی در قسررمت خطرری نمررودار و  Vmحجررم اصررالحی در وسر

سفت

Firm

6-15

سخت

Hard

15-30

محدوده افزایش حجم  Vهستند.
 -3با توجه به مقادیر بدسرت آمرده از مرحلره  9و ( V0حجرم قسرمت
اندازهگیر محفظه هنگامی کره هنروز افرزایش حجرم پیردا نکررده و در
سطز زمین اندازهگیری میشرود) ،مقردار ضرریب پرسریومتری یرا Ep
(مدول منارد یا  )EMاز رابطه زیر بدست میآید.

خيلي سخت

Very Hard

>30

آزمایشهای پرسیومتری

P
) E p  EM  2(1  )(V0  Vm
V
مدول عکس العمل بستر با استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود.

آزمایش فشارسنجی یا پرسیومتری یکی از آزمرایشهرای برجرا مفیرد
برای تعیین رفتار تنش -تغییرشکل خاک مریباشرد .ایرن آزمرایش در
داخل گمانه با استفاده از سوند استوانه ای شکل که میتواند به صرورت
شعاعی متورم شود ،انجام میگیرد .با اسرتفاده از نترایج ایرن آزمرایش
میتوان مدول تغییر شکل ،مقاومرت برشری زهکشری نشرده رسهرا و
سنگهای ضعی  ،مدول برشی و فشررار حرردی .تفرراوت بررین انررواع
پرسیومترها ،نحوه قرارگیری آنها داخل گمانه میباشرد .پرسریومترهای
متداول سه نوع هستند .یا در داخل گمانههای آماده مستقر مریشروند
) ،(P.D.Pیا خودحفار هستند ) ،(S.B.Pیا با فشار داخل زمرین قررار
میگیرند ) .(P.I.Pدستگاه مورد استفاده در این پروژه از نوع )(P.D.P

1

 4R
 
Ks  
R  , R  0.3
 2.65 
3Em 
 9 Em
مقدار  αبر اساس نوع خاک بین  1/29تا  1/9و مقردار  Rبرابرر برا 1/6

درنظر گرفته شده است.
بر اساس آزمایشات انجام گرفته نتایج زیر حاصرل شرده اسرت .ضرریب
پرسریومتری ) (Epبرا مردول کشسرانی ) (E's=Eoedکره از آزمرایش
تحکیم بدست میآید ،متناسب است.
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Ks  P S
در این رابطه ΔP ،تغییرات فشار و  ΔSنشسرت متنراظر برا  ΔPاسرت.
برای محاسبه مقدار ) (Ksشیب بخش خطی نمودار فشار -نشسرت در
محدوده فشارهای مورد نظر ،محاسبه میشود.
براساس نتایج آزمایش بارگذاری صفحه و بر پایره تئروری االستیسریته
می توان بدست آورد ،مدول تغییر شکل خاک ) (Eاست .این مدول بره
صورت زیر قابل محاسبه است:

E's=Eoed =Ep/α
در خاکهای بسیار فشرده مقدار  αممکرن اسرت بریش از یرک باشرد.
مقدار مدول تغییر شکل بدست آمده از آزمرایش پرسریومتری ،مردول
محدود شده بوده و با استفاده از رابطه زیر و جدول ت بدیل بره مردول
االستیسیته میشود.
) E  (1  )(1  2
Es  s
) (1 

P
 D  1  2  I
S
در این رابطه ΔP ،تغییرات فشار D ،ابعاد صفحه بارگذاری،



جدول ( )4مقدار  αدر خاکهای مختلف

نوع خاک

رس

الی

ماسه

قلوه سنگ

Α

1/34

1/9

1/61

1/29



E

 نسبت
پواسون I ،ضریب تاثیر که تابعی از صلبیت و شکل صفحه بارگرذاری و
 ΔSمیزان نشست االستیک است .برای یک صفحه دایرهای و صرلب در
بارگذاری صفحه روی یک فضای نیمره برینهایرت االسرتیک و همگرن
مقدار  Iبرابر  1/8است .به منظور انجام آزمرایش بارگرذاری صرفحه ،در
اعماق مختل چاهکهای حفاری شده صورت گرفته است .آزمایشرات
با استفاده از صفحه دایره ای شکل بره قطرر  61سرانتی مترر و مطرابق
استاندارد  ASTM D1194انجام شده است .نتایج آزمرایش بارگرذاری
صفحه با فرض ضریب پواسرون  1/6و مقرادیر ضرریب االستیسریته در
جدول  9و شکلهای  6و  1ارائه شده است .شایان ذکرر اسرت کره در
محاسبه مدول عکرس العمرل بسرتر ،شریب بخرش خطری و مسرتقیم
منحنی فشار -نشست در فشار بین  0ترا  1کیلروگرم برر سرانتی-مترر
مکعب مد نظر قرار گرفته است.

نفوذپذیری به روش لوفران
آزمایش لوفران برای اندازه گیری نفوذپذیری مصالز آبرفتی و الیه هرای
سنگی خرد شده و ضعی بکار می رود .نتایج ایرن آزمرایش در خراک-
های ریزدانه کمتر قابل اتکا است .در حالتی که قطعه مورد آزمایش در
گمانه ،زیر سطز آب زیرزمینی واقع باشد ،آزمایش به سره صرورت برار
خیزان ،بار افتان و بار ثابت قابل انجام است .در حالتی که قطعره مرورد
آزمایش باالتر از سطز آب زیرزمینی قررار دارد آزمرایش بره روش برار
افتان یا بار ثابت قابل انجام است .روشهای لوفران عبارتند از:
ال  -روش بار ثابت :آب در گمانه تزریق میشود تا حردی کره بره لبره
باالیی لوله جدار برسد .مقدار آبی که برای ثابت نگه داشتن ایرن سرطز
آب الزم است بر حسب زمان ثبت میشود .اندازهگیرری زمرانی خاتمره
می یابد که مقدار آب مصرفی در سه قرائت پشت سر هم (با تقریب 01
درصد) یکسان باشد.
ب -روش بار افتان :از لحظه قطع آب افت سطز آب درون لولره جردار
بر حسب زمان یادداشت میشود .توصیه میشود که افت یا براال آمردن
سطز آب زیرزمینی در فواصل زمانی  01 ،9 ،1 ،6 ،2 ،0دقیقه و سپس
حداقل دو فاصله  01دقیقهای دیگر صورت گیرد.
 روش بار خیزان :ابتدا آب داخل گمانه تخلیه میگردد تا سرطز آبدر گمانه  2تا  6متر پرایینترر از سرطز آب زیرزمینری قررار گیررد .در
مرحله بعد باال آمدن آب در لوله جدار بر حسب زمران ثبرت مریشرود
.نتایج نشان میدهد که مقدار نفوذپذیری بین  6/9×01-3ترا 6×01-6
سانتیمتر بر ثانیه تغییر میکند.

جدول ( )5نتیجه آزمایش بارگذاری صفحه
E
)(kg/cm2
569
524
614
602
643
582
635
667
627
684
786
819
888
966
811
942
868

بارگذاری صفحهای
آزمایش بارگذاری صفحه ،ویژگیهای تغییرشکلپذیری الیههای زمرین
را در حالت برجا اندازهگیری میکند و به وسیله آن میتوان مقاومرت و
تغییر شرکل پرذیری برجرای الیرههرا را بررآورد کررد .نترایج آزمرایش
بارگذاری صفحهای ،جهت تعیرین مردول عکرس العمرل ) ،(Ksمردول
تغییر شکل خاک ) (Eو تعیین ظرفیت براربری اسرتفاده مریشرود .در
این آزمرایش برر روی صرفحهای بره ابعراد مشرخ  ،بارگرذاری انجرام
می شود .در هر مرحله تغییر شکل یا نشست خراک برر حسرب شردت
بارگذاری یا فشار قرائت شده و نمودار تغییرات فشار بر حسب نشسرت
خاک ترسیم میگردد .مدول عکسالعمل خاک ) (Ksبرابر است با:

Ks
)(kg/cm3
13.9
12.8
15.0
14.7
15.7
14.2
15.5
16.3
15.3
16.7
19.2
20.0
21.7
23.6
19.8
23.0
21.2

Depth
)(m
6.0
24.0
10.0
25.0
14.0
11.0
16.0
16.0
14.0
6.0
14.0
17.0
18.0
10.0
15.0
10.0
8.0

Loading
direction

Horizontal

Vertical

Test
pit
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
3
4
8
9
10
11
12

برش درجا
آزمایش برش درجا به منظور برآورد پارامترهای مقاومت برشری خراک
در حالت درجا میباشد .این آزمایش مشابه آزمایش برش آزمایشرگاهی
است و در آن به خاطر استفاده از نمونره برا ابعراد بزرگترر و در حالرت
دست نخورده میتوان تخمین بسیار دقیقتری از پارامترهای خاک

63

Journal of Mining engineering
)Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic
General office of Scientific Association and Olympiad Affairs

..........................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................... ............................................................

گالری با ابعاد مناسب در عمق مورد نظر در داخل چاهک حفر شرده و
سپس آزمایش در آن انجام شده است .مشخصات آزمایش بررش درجرا
به شرح زیر است:
 -0ابعاد قالب برش  31× 31سانتی متر و ارتفاع  69سانتی متر
 -2قالب فلزی پیرامون بلوک خاک قرار میگیرد.
 -6نیروی عمودی و برشی با جک هیدرولیکی اعمال میشود.
 -1آزمایش به حالت تحکیم یافته انجام میشود.
 -9سرعت برش  1/9تا  0میلی متر در دقیقه میباشد.
تعدادی آزمایش با مشخصات فوق در عمقهای مختلر انجرام شرده و
نتیجه آن در جدول  3ارائه شده است .بعالوه این آزمایش در بعضری از
چاهک¬ها به دلیل وجود آب زیرزمینی انجام نشده است.

) Presssure (kg/cm2
12

10

8

4

6

0

2

0

TP-3, 14.0m
TP-4, 17.0m
TP-8, 18.0m
TP-9, 10.0m
TP-10, 15.0m
TP-11, 10.0m
TP-12, 8.0m

1

2

)Settlement (mm

3

4

5

6

جدول ( )6نتایج آزمایش برش درجا

شکل ( )3نمودارهای فشار -نشست ،بارگذاری صفحه عمودی
) Presssure (kg/cm2
12

10

8

6

4

0

2

0

TP-3, 6.0m
TP-4, 24.0m
TP-5, 10.0m
TP-6, 25.0m
TP-7, 14.0m
TP-8, 11.0m

1.5

TP-9, 16.0m
TP-11, 16.0m
TP-12, 14.0m
TP-13, 6.0m

3

)Settlement (mm

4.5

6


)(deg

c
)(Kg/cm2

γd
) (gr/cm3

Depth
)(m

Test
Pit

35.2
34.6
34.1
34.3
32.5
33.4
32.8
35.3
35.0

0.37
0.35
0.31
0.28
0.30
0.31
0.29
0.29
0.39

1.80
1.78
1.83
1.80
1.75
1.80
1.80
1.78
1.78

10.0
10.0
19.0
14.0
11.0
10.0
9.0
10.0
8.0

4
5
6
7
8
9
10
11
12

آزمایشهای آزمایشگاهی

7.5

بر روی نمونه های اخذ شده از گمانه هرا ،آزمرایشهرایی جهرت تعیرین
خصوصیات فیزیکی و مکرانیکی خراکهرا انجرام شرده اسرت .در ایرن
قسمت خالصهای از نتایج آزمایش و پارامترهای ژئوتکنیکی الیره هرای
مختل خاک ارائه شده است.
آزمایشهای دانه بندی و طبقه بندی خاک :دامنه انردازه ذرات موجرود
در خاک و توزیع وزنی آنها بر حسب درصدی از وزن کل خشک خراک
توس آزمایش دانهبندی تعیین میگردد .دو روش برای تعیین منحنی
دانهبندی مورد استفاده قرار میگیرد .این دو روش عبارتند از آزمرایش
دانهبندی برای ذراتی با قطرر بزرگترر از  1/149میلریمترر و آزمرایش
هیدرومتری برای ذراتی با قطر کوچکتر از  1/149میلیمترر .آزمرایش
دانهبندی بر مبنای اسرتاندارد  ASTM D-422انجرام گرفتره و در آن
نمونه خاک خشک شده با استفاده از یک سری الرک اسرتاندارد سررند
میشود .سپس جرم خاکهایی که در روی هر یک از الکها باقیمانرده
اندازهگیری میشود .نتایج آزمایش دانه بندی معموال بر حسرب درصرد
وزنی عبوری از هر الرک برر روی نمرودار بیران مریشرود .در آزمرایش
هیدرومتری بر پایه اختالش سرعت تهنشرینی دانرههرای خراک در آب
برمبنای قانون استوکس ،قطر ذرات معلق محاسربه مریشرود .در ایرن
آزمایش از یک چگالی سرنج اسرتاندارد  ASTM 152Hبررای تعیرین
چگالی ذرات معلق استفاده میگردد .طبقه بندی خاک برا اسرتفاده از
آزمایش حدود اتربرگ انجام میگیرد .در این آزمایش میزان رطوبرت و

9

شکل ( )4نمودارهای فشار -نشست ،بارگذاری صفحه افقی



شکل ( )5طرح شماتیك از نحوه انجام آزمایش

شکل ( )6تصویری از انجام آزمایش برش درجا در چاهك
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کانیهای ریزدانه موجود سبب ایجاد حالت جامد ،نیمه جامد ،خمیرری
بدست آورد (شکل  9و  .)3در این پروژه به منظور انجام آزمرایش یرک
و مایع مریشرود .میرزان رطوبرت در نقطره انتقرال از نیمره جامرد بره
خمیری ،حد خمیری و از خمیری بره مرایع حرد مرایع یرا حرد روانری
نامیده میشود .برای تعیین حد روانری طبرق اسرتاندارد ASTM D-
 4318خمیر خاک داخل دستگاه مخصرو کره شرامل یرک فنجران
برنجی و یک پایه از الستیک سخت مریباشرد قررار داده مریشرود .برا
پیچاندن دسته فنجان از روی پایه به اندازه  01میلیمترر بلنرد شرده و
بطور ناگهانی روی آن میافتد .در وسر خمیرر خراک داخرل فنجران
مخصو  ،با استفاده از شیارزن اسرتاندارد شریاری ایجراد مریشرود و
رطوبتی که به ازای آن در اثر  29ضربه شیار بسرته شرود ،حرد روانری
نامیده میشود .برای تعیین دقیرق درصرد رطوبرت معرادل  29ضرربه،
حداقل  1آزمایش که در آن تعداد ضربات بین  09ترا  69باشرد انجرام
گرفته و با استفاده از نمودار نیمره لگراریتمی تعرداد ضرربات برحسرب
درصد رطوبت ،حرد روانری مشرخ مریگرردد .حرد خمیرری طبرق
استاندارد  ASTM D-4318درصد رطوبتی است کره اگرر بره ازای آن
فتیلهای به قطر  6/2میلیمتر از خمیر نمونره خراک برا روش غلتانردن
ساخته شود ،خرد گردد .آزمایشهای دانره بنردی برر روی نمونره هرای
ماخوذه از اعماق مختل گمانه ها انجام شده اسرت .بطرور کلری خراک
منطقه از شن و ماسه متراکم تشکیل شرده اسرت کره دارای مقرداری
رس و سیلت میباشند .مقدار مواد ریزدانه  9تا  61درصد از کل خراک
است .الزم به یادآوری است که در برخی از گمانرههرا میران الیرههرای
ریزدانه وجود دارد .شکلهرای  4و  8منحنری دانرهبنردی خراکهرای
درشتدانه را نشان میدهد.

"3

"1.5

"3/4

"3/8

#4

# 10

# 20

# 40

# 200 # 100

100
90
80
70

Percent Passing

60
50
40
30
20
10
0
10000

1000

1

10

100

0.1

0.01

0.001

)Particle Size (mm

شکل ( )7تصویری از انجام آزمایش برش درجا در چاهك
"3

"1.5

"3/4

"3/8

#4

# 10

# 20

# 40

# 200 # 100

100
90
80
70

Percent Passing

60
50
40
30
20
10
0
10000

1000

100

10

1

0.1

0.01

0.001

)Particle Size (mm

شکل ( )8تصویری از انجام آزمایش برش درجا در چاهك

4767بر روی نمونهها انجرام گرفتره اسرت .در آزمرایش سره محروری
تحکیم نیافته زهکشی نشده ) ،(UUنمونه آزمایش اجرازه زهکشری در
مرحله تحکیم و در مرحله برش را نخواهد یافت .در این آزمایش ،فشار
همه جانبه به نمونه وارد مریگرردد و سرپس ترنش انحرافری محروری
افزایش داده میشود تا نمونه بره گسریختگی برسرد .در آزمرایش سره
محوری تحکیم یافته زهکشی نشرده ) (CUنمونره تحرت فشرار همره
جانبه تحکیم میگردد .در این مرحله امکان زهکشی کامل برای نمونره
فراهم خواهد بود .پس از تحلیل کامل فشار آب حفرهای اضافی که بره
واسطه اعمال فشار همه جانبه بوجود آمرده برود ) ،(ucترنش انحرافری
محوری افزایش داده میشود تا نمونه آزمایش به گسیختگی برسرد .در
مرحله بارگذاری محوری ،شیر زهکشی دستگاه بسته خواهد بود که در
نتیجه فشار آب حفرهای به سبب بارگرذاری محروری افرزایش خواهرد
یافت .بر مبنای نتایج ،چسربندگی زهکشری نشرده نمونرههرای تحرت
آزمایش برین  1/14ترا  1/19کیلروگرم برر سرانتیمترر مربرع و زاویره
اصطکاک داخلی نمونهها نیز بین  26/1و  66/3درجه است.

نتایج آزمایشهای برش مستقیم
مقاومت برشی خراک پرارامتر مهمری در مسرائل مهندسری پری نظیرر
ظرفیت باربری فونداسیون و شمع ،پایداری شیب و فشرار جرانبی وارد
بر دیوارهای حائل محسوب میگردد .اعمال تنش برشی حرین حضرور
تنش نرمال موجب گسیختگی برشی نمونره مریگرردد .در آزمایشرات
برش مستقیم کند ،نیروی برشی با نرخی آرام به نمونه اعمال میگردد
تا فرصت زهکشی کامل داده شود .در این صرورت فشرار آب حفررهای
اضافی برابر با صفر و تنش نرمال برابر با تنش نرمال موثر خواهرد برود.
آزمایش برش مستقیم در شرای اشباع (مطابق با اسرتاندارد ASTM
 )D-3080بررا سرررعت کنررد بررر روی نمونررههررایی برره ابعرراد 01×01
سانتیمتر انجام گردیده اسرت .مقردار چسربندگی ) (cنمونرههرا برین
 1/16تا  1/15کیلوگرم برر سرانتیمتر مربرع و مقردار زاویره اصرطکاک
داخلی نمونهها بین  61/5تا  68/9درجه قرار دارد .تمام آزمرایشهرای
انجام شده بر روی نمونههای بازسازی شده انجرام شرده اسرت .بعرالوه
مقدار واقعی زاویه اصطکاک داخلی بیشتر از مقدار بدست آمرده اسرت
به دلیل اینکه نمونهها برر اسراس اسرتادارد  ASTMاز الرک گذرانرده
شده¬اند.

آزمایشهای نفوذپذیری
هر تودهای از خاک شامل دانههای جامد با ابعراد گونراگون و فضراهای
حفرهای به هم پیوسته است .فضاهای حفرهای پیوسته در خاک به آب
اجازه میدهند که از نقاط با انرژی باالتر به نقراط برا انررژی پرایینترر
جریان یابد .نفوذپذیری خصوصیتی از خاک است که نشرت سریاالت از
خالل فضاهای حفرهای پیوسته را میسر میسازد .برای انجرام آزمرایش
نمونه خاک داخل یک تیوب قرار داده میشود .آب از طریق لوله ثابتی
که به باالی نمونه متصل شده است بره درون نمونره جریران مرییابرد.

آزمایشهای سه محوری
آزمایش سه محوری قابل اعتمرادترین روش بررای تعیرین پارامترهرای
مقاومت برشی است .آزمایش سه محوری مطابق با استانداردASTM-
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صورت جداگانه از آزمایشهای آزمایشرگاهی و صرحرایی انجرام شرده،
بدست آمده است .بعالوه فرض شده است یرک نروع خراک در اطرراش
تونل وجرود دارد کره پارامترهرای االستیسریته آن برا افرزاتیش عمرق
افزایش مییابد .مقدار این افزایش  kg/cm220به ازای هر متر افرزایش
عمق میباشد .حداکلر مقدار مردول االستیسریته  0211کیلروگرم برر
سانتیمتر مربع میباشد.

اختالش هد اولیه در زمان صفر یادداشت میشود .جریران آب از داخرل
نمونه ادامه مییابد تا اختالش هد ثانویه در زمان  tبدسرت آیرد .نهایتراً،
نرخ جریان و ضریب نفوذپذیری مطابق با استاندارد محاسبه مریگرردد.
آزمایش نفوذپذیری در آزمایشگاه بره روش اسرتاندارد برار آبری افتران
انجام شده است .آزمایش بار آبری افتران بررای خراکهرای ریزدانره برا
ضریب نفوذپذیری کم مناسب میباشد .آزمایش به روش استاندارد
 ASTM D 5856بر روی نمونههای دسرت نخرورده انجرام گرفتره و
نتایج آن در جدول  4ارائه شده است.

تعیین ضریب فشارهای جانبی خاک
مقدار فشار خاک وارده بر پشت دیوارهای حایل تابع عوامرل متعرددی
است .در شرای معمولی (دیوار حایل عمودی ،سطز خاک افقی بردون
سربار) با توجه به میزان زاویه اصطکاک داخلی خاک ،می توان ضررایب
فشار جانبی خاک در حالت سکون ) ،(K0محرک ) (Kaو مقاوم )(Kp
را به صورت زیر تعیین کرد.

جدول ( )7نتایج آزمایشهای نفوذپذیری

)K (cm/s
1.01E-03
2.24E-03
1.21E-04
1.78E-03
4.12E-04
1.96E-04
7.07E-04

γd
)(gr/cm3
1.80
1.79
1.78
1.80
1.78
1.77
1.73

)Depth (m

Borehole

17.0-18.0
23.0-24.0
24.0-25.0
21.0-22.0
13.0-14.0
8.0-9.0
18.0-19.0

BH-2
BH-3
BH-5
BH-6
BH-8
BH-10
BH-13

K0  1  sin 



) K a  tan 2 (45 
2



) K p  tan 2 (45 
2
مقادیر ضرایب فشارهای جانبی خاک برای دیروار حائرل بره شررح زیرر
خواهد بود:

پارامترهای ژئوتکنیکی الیههای زیر سطحی
با توجه به نتایج آزمایشهای انجام شرده ،شررای زیرر سرطحی محرل
پروژه به شرح زیر میباشد .بطور کلری خراک منطقره از شرن ماسرهای
متراکم و ماسههای متراکم تشکیل شده است که هرر دوی آنهرا دارای
مقداری سیلت و رس هسرتند ( .)GC, GM, SC, SMایرن خراکهرا
حاوی مقادیر مختلفری ( 9ترا  91درصرد) از مصرالز ریزدانره هسرتند.
بعالوه میان الیههای سیلتی و رسی مشاهده میشود .بر اسراس نترایج
آزمایش ،پارامترهای الیه بصورت جدول  8آورده شده است.

Kp= 3.39

Ka = 0.29

Ko = 0.46

  33

در شرایطی که برای دیوارهای حایل هیچگونه جابجرایی و یرا حرکتری
متصور نباشد از ضریب  K0استفاده میشود و در غیر این صورت بایرد
از ضرایب  Kaو  Kpاستفاده کرد .ضرمناً توصریه مریشرود در صرورت
استفاده همزمان از ضرائب  Kaو  ، Kpبه علرت اخرتالش کررنش بررای
رسیدن به حالتهای محرک و مقاوم ،ضرریب  Kpبره نصر مقردارش
تقلیل یابد .در حالت کلری اسرتفاده از خراکهرای ریزدانره بره عنروان
خاکریز در پشت دیوارهای حایل توصیه نمیشود.
فشار جانبی در حالت زلزله بصورت نیروهای شبه استاتیکی و به کمک
شتابهای ثابت افقی و قائم بوسریله روش مونونوبره -اوکابره محاسربه
گردیده است .شتاب ثابت افقی بصورت ( )ah=Khgتعری میشود که
 gشتاب جاذبه زمین و  Khضریب شتاب افقری زلزلره اسرت .در ایرن
روش حرکت دیوار به حدی انجام میشود که مقاومت برشی خراک در
سطز گسیختگی گوه بطور کامرل جراری شرود .در ایرن روش مقرادیر
نیروی جانبی محرک لرزهای از نیروی جانبی استاتیکی محرک بیشرتر
و مقادیر نیروی جانبی مقاوم لرزهای از نیروی جانبی اسرتاتیکی مقراوم
کمتر خواهد بود که از رابطه زیر بدست میآید:

جدول ( )8پارامترهای الیه بر اساس نتایج آزمایشهای ژئوتکنیکی
پارامترهاي مقاومتي اليه خاک دستي ( 0تا  5متر)
)internal friction angle (CU
cu = 30~31 degree
2
c cu =0.1~ 0.15 Kg/cm
)Cohesion(CU
3
Natural density
m = 1.9 gr/cm
Poisson ratio
 = 0.35
2
E = 250~400 kg/cm
Deformation modulus
پارامترهاي مقاومتي اليه درشت دانه (بيشتر از  5متر)
)Internal friction angle (CU
)Cohesion(CU
Natural density
Poisson ratio
Deformation modulus

Kp= 3

Ka = 0.33

Ko = 0.5

  30

cu =32~ 34 degree
2
c cu = 0.25~0.35 Kg/cm
3
m = 2.0 gr/cm
 = 0.3
2
E = 600~700 kg/cm

 Kh 

1  K v 

   tan 1 

قابل ذکر است که اعداد ارائه شده در جدول باال به عنروان خصوصریات
متوس کل خاک منطقه درنظرر گرفتره شرده اسرت .ایرن مقرادیر بره
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)Sin2 (     
2


Sin(   ) Sin(      ) 
Cos .Sin2  .Sin(       ) 1 

Sin
(       ).Sin(   ) 


)Sin2 (     
2


Sin(   ) Sin(      ) 
Cos .Sin2  .Sin(      90   ) 1 

Sin(       ).Sin(   ) 


که در آن  زاویه شیب شیروانی و  زاویه شیب دیوار و  زاویره
اصطکاک برین خراک و دیروار اسرت .چنانچره  Kh=0.15و Kv=0.0

2

فرض شود و  =0 ،=90باشد و برا فررض     / 2بررای حالرت
محرک و    0.0برای حالت مقاوم ،ضرایب فشار جانبی لررزهای بره
صورت زیر خواهد بود:
ضریب فشار جانبی محرک لرزهای
KAE  0.39
ضریب فشار جانبی مقاوم لرزهای
KPE  2.84
نیروی جانبی محرک لرزهای

) PAE  0.5Kae H 2 (1  KV

نیروی جانبی مقاوم لرزهای

) PPE  0.5K pe H (1  KV

مقادیر ضرایب فشارهای جانبی ،با در نظر گرفتن  =51محاسبه شده

 B  Bp 
ks  ksp 

 2B 

است.

4Gr0
1 

مدول عکسالعمل پی )(Ks

براساس نتایج آزمایش بارگذاری صفحه و بر پایره تئروری االستیسریته
میتوان بدست آورد ،مدول تغییر شکل خاک ) (Eاست .این مدول بره
صورت زیر قابل محاسبه است:



K PE 

در این رابطه Ksp ،مدول واکنش بسرتر صرفحه بارگرذاری Bp ،ابعراد
صفحه بارگذاری Ksq ،مدول واکرنش بسرتر پری مربعری Ksr ،مردول
واکنش بستر پیهای مستطیلی و نواری B ،عرض پری و  Lطرول پری
است.
در حالت دینامیکی پاسخ قائم یک شالوده دایررهای صرلب را مریتروان
بوسیله سیستم جرم متمرکز -فنر -کمک فنر (میرا کننرده) بره شررط
استفاده از ضرایب مناسب برای سرختی فنرر و میراکننرده ،برر مبنرای
تئوری االستیسیته ثابت فنر قائم در ارتعاش دینرامیکی برا اسرتفاده از
رواب زیر تعیین کرد.

2



K AE 

k zd 

در این رابطه  μنسبت پواسرون خراک G ،مردول برشری و  r0شرعاع
شالوده دایرهای با مساحت معادل میباشد .با توجه به اینکره آزمرایش-
های لرزهای در کرنشهای کوچرک انجرام گرفتره اسرت مقردار مردول
برشی خاک برای پی ماشینآالت با استفاده از مدول االستیسیته خاک
با استفاده از رابطه زیر محاسبه خواهد شد.

P
 D  1  2  I
S
در این رابطه ΔP ،تغییرات فشار D ،ابعاد صفحه بارگذاری  ،نسربت
E

پواسون I ،ضریب تراثیر و  ΔSمیرزان نشسرت االسرتیک اسرت .بررای
صفحه دایرروی و صرلب در بارگرذاری صرفحه روی یرک فضرای نیمره
بینهایت االستیک و همگن مقدار  Iبرابرر  1/8اسرت .بره عنروان ملرال
مدول عکسالعمل بستر برای یک صفحه مربعی بره ابعراد  0فروت (61
سانتیمتر) با فرض مدول تغییرشکل  391کیلوگرم بر سانتیمتر مربرع
و  ،   0.3معادل  25/8کیلوگرم بر سانتیمتر مکعرب بررآورد مری-
شود .بر اساس روابطی که به وسیله ترزاقی ارائه شده است ،در خراک-
های درشتدانه با استفاده از رواب زیر می توان برای بررای خراکهرای
درشتدانه مقدار  Ksرا بدست آورد.

E
) 2(1  

G

برره عنرروان ملررال برررای الیرره سررخت شررنی موجررود بررا فرررض مرردول
االستیسیته  391کیلوگرم بر سرانتیمترر مربرع ،نسربت پواسرون ،1/6
مقدار مدول برشی حدود  291کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بدست می-
آید .با فرض شعاع معادل پری دایرروی برابرر برا  0مترر ،مقردار مردول
دینامیکی قائم بستر برابر با  012894کیلوگرم برر سرانتیمترر بدسرت
خواهد آمد.
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آماری و موردکاوی مشخ شود.
بعد از عنوان پژوهش ،نام مول یا مولفان ذکر میشود و در سرطر زیرر
آن ،نام وابستگی سازمانی (دانشگاه یا موسسه) که هرر یرک از مولفران
در آن مشغول به کار هستند نوشته میشود .همچنین نویسنده اصرلی
که مسؤل ارتباط با خوانندگان است باید مشخ شده و آدرس کامرل
وی در اختیار خوانندگان قرار گیرد .ترتیب قرار گرفتن نام مؤلفران بره
دنبال یکدیگر ،معموال متناسب برا میرزان مشرارکت آنران در پرژوهش
است؛ اما اگر مشارکت همره افرراد در اجررای پرژوهش یکسران باشرد،
ضمن تاکید به این موضوع ،اسامی آنان به ترتیب حروش الفبا به دنبرال
هم قرار میگیرد.
چکیده ،خالصه جامعی از محتوای یک گزارش پژوهشی است که همره
مراحل و اجررای اصرلی پرژوهش را در خرود دارد .هردش ،پرسرشهرا،
روشها ،یافتهها و نتایج پژوهش به اخنصار در چکیده آورده مریشرود.
چکیده معموال کوتاه است و باید شرامل ضررورت موضروع و مهمتررین
نتیجه مطالعه باشد .متن بسیاری از مقاالت به طور کامرل در دسرترس
ما نیست و گاهی فرصت برای خواندن تمام مقاله وجود ندارد از این رو
چکیده مقاله اهمیت زیادی دارد.
معموال در انتهای چکیده ،واژگان کلیدی پژوهش ارائه میشرود ترا بره
خواننده پس از خواندن چکیده و آشنایی اجمالی با رونرد پرژوهش ،در
درک بهتر مفاهیم و موضوع مقاله کمک کند .معمروال کلیرد واژه گران
در موتورهای جستجو مورد استفاده قرار میگیرند و با توجه به حجم و
محتوای مقاله ،بین پنج تا هفت واژه کلیدی در هر مقاله بیان میشود.
مقدمه مقالره بره شرروع بحرث و طررح دقیرق مسراله اختصرا دارد.
فراموش نکنیم که «صورت بندی یک مساله میتواند کرل راه حرل آن
را آشکار سازد» در طرح مساله ابتدا بایرد بره تعریر مسراله پرژوهش
پرداخت ،آنگاه با ابزارهای منطقی ،آن را دقیقا صورت بنردی و شراکله
آن را تدوین کرد .طرح مساله نقش مهمی در درمان حاشیه پرردازی و
انحراش از کانون اصلی مقاله دارد و رابطه خواننده و نویسنده را تسهیل
و تصحیز میکند .در مقدمه پس از مررور کارهرای قبلری ،مشرکالت و
نکات مبهم ارائه میشوند .سپس راه حلهای موجرود بررای رفرع ایرن
مشکالت و محدودیتهای مربوطه بررسی ،و در نهایت هردش از انجرام
تحقیق نوشته میشود .در مقدمه باید علرت و ضررورت مطالعره شررح

مقاله علمی معموال در نتیجره یرک پرژوهش منطقری ،ژرش و متمرکرز
نظری ،عملی یا مختل و به کوشش یک یا چند نفر در یک موضوع یرا
رویکردی جدید برای نیل به نتایج جدید تهیه و منتشر میشود .مقالره
در واقع گزارشی است که پژوهشگر از یافتههای علمی و نتایج اقردامات
پژوهشی خود برای اسرتفاده سرایر پژوهشرگران ،متخصصران و عالقره
مندان ارائه میدهد.
از امتیازهای مهم یک مقاله میتوان به مختصر و مفیرد برودن ،بره روز
بودن و جامع بودن آن اشراره کررد .زیررا پژوهشرگر مریتوانرد حاصرل
چندین ساله پژوهش خود در یک رساله ،پایان نامه ،پژوهش ،یرا حتری
یا حتی یک کتاب را به اختصار در یک مقالره علمری بیران کررده و در
اختیار سایر افراد قرار میدهد.
بدین منظور ،امروزه نشریات گوناگونی در زمینههرای مختلر علمری-
پژوهشی نشر مییابند و مقالههای به چراپ رسریده در آنهرا ،اطالعرات
فراوانی را در اختیار دانش پژوهان قرار میدهنرد .پژوهشرگران بایرد برا
شیوه تدوین مقاالت علمی آشنا باشند تا بتوانند برا اسرتفاده از آن ،بره
سهولت ،نتایج پژوهشها و مطالعات خود را به صورت مقاله ارائه دهند.
انواع مقاالت عبارتند از ( )0مقاله علمری-عمرومی )2( ،مقالره علمری-
ترویجی )6( ،مقاله علمی پژوهشری )1( ،مقالره کنفرانسری )9( ،مقالره
 )3( ،ISCمقاله  ،ISIو ( )4مقاله علمی-مروری.

مراحل نگارش مقاله
مراحل و چک لیست بخشهای مختل یک مقاالت علمری عبارتسرت
از :عنوان مقاله ،نام نویسندگان ،چکیده ،کلید واژگران ،مقدمره و طررح
مساله ،ضرورت و اهمیت موضوع ،اهرداش پرژوهش ،سرواالت پرژوهش،
فرضیههای پژوهش ،پیشینه و نوآوری پژوهش ،مرور ادبیرات نظرری و
ارایه مدل ،یافتههای پژوهش ،جمع بندی و نتیجه گیری ،پیشرنهادها،
منابع و مآخذ ،پیوست ها .در عمل و به تناسب هر نوع مقاله ،بخشی از
این مراحل حذش و یا تغییر خواهد کرد.
اولین بخش یک مقاله عنوان است که باید اشتراکاتی با موضروع اصرلی
پژوهش داشته و معرش محتوی مقاله و گویا و شفاش باشد و به شرکلی
جذاب جمع بندی شده باشرد .بررای رسریدن بره عنروان مقالره ،ابتردا
بایستی قلمرو اصلی موضوعی ،سپس متغیرهای آن ،و در نهایت جامعه
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خصو نتایج بدسرت آمرده و علرت آنهرا ،مقایسره نترایج برا کارهرای
دیگران ،کاربردهای مدل و روش ارائه شده در مقاله و نیرز محردودیت-
های آن بحث میشود .نتایج بدست آمده را با کارهرای قبلری مقایسره
کرده و خواننده را از صحت نتایج کار مطمئن میسرازد .مطالرب ارائره
شده در این قسمت میزان درک نویسنده از مساله را نشان میدهرد .از
این رو ،این بخش از مقاله مهمترین و در مواردی سختترین بخرش را
تشکیل میدهد .نتیجهگیری باید بطور کرامال شرفاش و خالصره نترایج
تحقیق را ارائه دهد .در این بخرش نترایج حاصرل از کرار تحقیقراتی و
نقش و کاربردهای آن در صنعت ارائره مریشروند .همچنرین مریتروان
نتایج مهم را در یک لیست مجزا نوشت.
در قسمت پیشنهادات که در ادامه نتیجه گیرری هرم مریتوانرد بیران
شود ،پژوهشگر با استفاده از یافتهها و نتایج پژوهش ،پیشنهادات خرود
را که عمدتا جنبه کاربردی دارد ارایه و رونرد مطالعرات آتری را نشران
میدهد .پیشنهادها میتواند در دو بخش ارایه شوند )0( :پیشرنهادهای
کاربردی برای جامعره آمراری مرورد مطالعره.)2( ،پیشرنهادهایی بررای
پژوهش گران آینده.
در بخش تشکر و قدردانی ،از تمام کسانی که در انجام پرژوهش کمرک
نمودهاند و سازمان هایی که منابع الزم را بررای انجرام پرژوهش فرراهم
نمودهاند باید تقدیر و تشکر کرد.
پژوهشگر در پایان مقاله ،باید فهرستی از منابع و مراجعی کره در مرتن
به آنها استناد کرده است ،به ترتیب حروش الفبای ارائه دهد .مقصرود از
از فهرست منابع ،ارائه صورت دقیق و کامل همه مراجعی اسرت کره در
متن مقاله به آنها استناد شده است .سعی شود فق به مقاالتی ارجراع
داده شود که تحقیق بر پایه آنها انجام شده است .اعتبرار یرک گرزارش
پژوهشی عالوه بر صحت و دقت دادهها و استدالل حاصرل از آنهرا ،بره
منابع و مراجعی است که از اطالعرات آنهرا در پرژوهش اسرتفاده شرده
است .ارجاعات در متن نیز از موارد مهم ساختار یک مقاله علمی اسرت
که بوسیله آن ،چگونگی استفاده از اندیشههای دیگرران را بره خواننرده
معرفی مینماید.
 ،جرردولهررا :جرردولهررا و شررکلهررای اسررتفاده شررده در مقالرره بایررد
شمارهگذاری شوند و بالفاصله پس از بند یا پاراگرافی که بره آن شرکل
یا جدول ارجاع داده شده آورده شوند .کیفیت شکلهای به کرار رفتره
در مقاله باید تا حدی باشد که در صرورت کراهش  91درصردی ابعراد
آنها ،مطالب ارائه شده در شکل خوانا باشند .در صورت نیاز باید شرکل-
ها دارای راهنما باشند .همچنین از ارائه جردولهرای بسریار برزرگ در
مقاله اجتناب شود.
اگر مقاله علمری دارای مطرالبی باشرد کره بیران آن در مرتن گرزارش
پژوهش علمی ضروری نیست ،مؤل آن را در بخش پیوستها ضرمیمه
مقاله میکند.

داده شود .در بخش ضرورت و اهمیت ،پررداختن بره موضروع پرژوهش
خصوصا برای جامعه آماری مورد مطالعه بیران مریشرود .همچنرین در
این بخش میتوان مشکالت و آسیبهایی که عردم توجره بره موضروع
پژوهش برای جامعره آمراری ایجراد مریکنرد ،آورده شروند .در برخری
مقاالت علمی-پژوهشی ،اهداش پژوهش در بخشی جداگانره مریتوانرد
ارایه شود .برای این منظور ابتدا هدش اصلی پرژوهش (کره متنراظر برا
عنوان پژوهش میباشد) بیان میشود .سپس سرایر اهرداش یرا اهرداش
فرعی بیان میشوند .الزم به ذکر است مجموع اهرداش فرعری بایسرتی
هدش اصلی را پوشرش دهرد .همچنرین سرواالت پرژوهش در بخشری
جداگانه و متناظر با اهداش پرژوهش مریتوانرد ارایره شرود .بررای ایرن
منظور ابتدا سوال اصلی پژوهش (که متناظر برا هردش اصرلی پرژوهش
است) بیان و سپس سواالت فرعی بیان میشوند .فرضیههای پرژوهش،
حرردس آگاهانرره پژوهشررگر در خصررو پاسررخ احتمررالی برره سررواالت
پژوهش میباشد که پژوهشگر طی فرآیند پژوهش آنها را آزموده اسرت
تا آنها را تایید یا رد کند .در بخرش پیشرینه و نروآوریهرای پرژوهش
بایستی عنوان و یافتههرای پرژوهشهرای انجرام شرده (مقالره ،پرروژه،
کتاب ،رساله) مرتب با موضوع پژوهش به صورت مختصر (حرداکلر در
دو صفحه) بیان شوند.
در بخش مرور ادبیات نظری بایستی مفاهیم و موضوعات اصرلی مرورد
استفاده در پژوهش ،با استفاده از منابع علمی به روز و نظریات صراحب
نظران تعری و تبیین شروند .هردش اصرلی از بیران روششناسری ،آن
است که به گونهای دقیق ،چگونگی انجام پرژوهش ،گرزارش گرردد ترا
خواننده بتواند آن را تکرار نماید و همچنین درباره اعتبار نترایج داوری
کند .بنابراین مؤل باید در این بخش همه مراحل اجررا ،از جملره نروع
پژوهش ،آزموندنیها ،ابزارهای پژوهش و سنجش روایی و پایانی ،طرح
پژوهش ،روش اجرا و روش تحلیل دادهها را بیان کند.
در بخش یافتههای پژوهش ،توصی کالمی مختصر و مفیدی از یافته-
های فرآیند پژوهش ،ارایه میشود .ایرن توصری کالمری برا اطالعرات
آماری مورد استفاده ،کامل میشود و دادهها از طریق شکل و نمرودار و
جدول ،نمایش داده میشوند .ساختار بخش یافتههای پژوهش ،معموال
مبتنی بر ترتیب منطقی پرسشها یا فرضیهها و وابسته به تایید شردن
یا نشدن فرضیههاست .در بخش نتایج باید یافتهها و دادههرای حاصرل
از کار تحقیقاتی بصورت دقیق و جزئی ارائه مریشروند .در ایرن بخرش
اگر از روشهای خاصی برای تفسیر دادهها و نتایج استفاده شده اسرت
باید در خصو این روشها نیز مطالبی ارائه کرد.
بخش جمع بندی و نتیجه گیری به تفسریر نترایج بره دسرت آمرده از
فرآیند اجرای پژوهش میپردازد ..همچنین میتوان بره مقایسره نترایج
بدست آمده از مطالعه حاضر با نترایج سرایر مطالعرههرا پرداخرت و در
نهایت با توجه به مجموعه شواهد ،نتیجه گیری نمود .در این بخرش در
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معرفی کتاب
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این کتاب در  9فصل نگاشته شرده اسرت .در فصرل اول مقدمرهای در
خصو هندسه فرکتال و انرواع سیسرتمهرای خطری و غیرخطری در
طبیعت اسرت .فصرل دوم در خصرو بعرد فرکترال بحرث و مطالرب
ضروری را ارائه داده است .در این فصل تفاوت بعرد اجسرام هندسری و
بعد اجسام فرکتال و نحوه تعیین بعد فرکتالی بیان شرده اسرت .فصرل
سوم این کتاب در خصو اندازهگیریهرای چنرد فرکترالی ،خاصریت
چند فرکتالی ،تعیین چند فرکتالها ،روشهرای تخمرین طیر چنرد
فرکتال و روشهای تفسیر چند فرکتال مطالبی را ارائه میدهد .فصرل
چهررارم ایررن کترراب برره جداسررازی آنومررالی از زمینرره بررا اسررتفاده از
فرکتال/چند فرکتال پرداخته است .در این فصل توزیعهرای فرکترالی،
الگوهررای فرکتررالی و اکتشررافات ژئوشریمیایی ،روشهررای تعیررین بعررد
فرکتال الگوهای ژئوشیمیایی ،تخمین حرد آسرتانه بره روش فرکترالی،
مدلهای فرکتال /چند فرکتال به تفصیل ارائه شدهاند .فصل پرنجم بره
کاربردهای فرکتال /چند فرکتال در حوزه ژئوشیمی کاربردی پرداختره
است .در این فصل روشهای جداسازی آنومالی از زمینره ،تهیره نقشره
مناطق امیرد بخرش معردنی ،مشرخ سرازی توزیرع عمرودی غلظرت
عنصررری ژئوشرریمیایی ،درونیررابی فرکتررالی/چنررد فرکتررالی دادههررای
ژئوشررریمیایی (درونیرررابی نقطرررهای ،درونیرررابی سرررطحی و نحررروه
اعتبارسنجی) ،تخمین فرکتالی ضخامت و فاصله در مجموعه رگههرای
معدنی ،و مدلهای فرکتال بررای تخمرین ذخیرره معردنی ارائره شرده
است.
در انتهای هر فصل از این کتاب فهرستی از منابع و مراجرع مررتب برا
موضوع آن فصل ارائه شده است .همچنین در بخش انتهایی کتاب واژه
نامه انگلیسی به فارسی و فارسری بره انگلیسری بررای آشرنایی بیشرتر
خواننده ارائه شده است.

این کتاب توس دکتر هزارخرانی اسرتاد دانشرکده مهندسری معردن و
متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مهندس شرکوه سرلجوقی ترالی
شده و توس انتشارات دانشگاه امیرکبیر نیز به چاپ رسریده اسرت .در
این کتاب که نتیجه چندین سال پژوهش در زمینره نظریره فرکترال و
چندفرکتال توس مؤلفین بوده است ،به سؤاالتی از قبیرل "فرکترال و
چندفرکتال چیست؟"" ،بُعد فرکتال چیست؟"" ،چگونه میتروان بعرد
فرکتال را به دست آورد؟" " ،این بعد به چه معنی اسرت؟" و ایرن کره
"فرکتالها و چندفرکتالها چه کاربردی در حوزه علوم زمین بره ویرژه
ژئوشیمی اکتشافی و کاربردی دارند؟" پاسرخ داده شرده اسرت .هردش
اصلی این کتاب ،فراهم آوردن زمینرهای بررای فهرم مبرانی فرکترال و
چندفرکتال به زبانی ساده در حروزه علروم زمرین بره ویرژه ژئوشریمی
اکتشافی و کاربردی میاست .کتاب به طور کلی به دو قسرمت تقسریم
شده است .قسمت اول با نظریه کلی فرکترالهرا و چنرد فرکترالهرا و
هندسه آن هرا مررتب اسرت .ابتردا ،نکرات مختلفری در مرورد ابعراد و
شیوههایی برای محاسبه آن ها مطرح شده اسرت .سرپس ویژگریهرای
هندسی فرکتالها و چندفرکتالها به همان شیوه توضریز شرکلهرای
هندسه کالسیک مانند مربع شرح داده شده است .قسرمت دوم کتراب
شامل کاربردهای مختل و متنوع فرکتالها و چندفرکتالها در حروزه
ژئوشیمی اکتشافی و کاربردی است که میتروان نظریره قسرمت اول را
در مورد آن ها به کار برد .ایرن کاربردهرا شرامل جداسرازی آنومرالی از
زمینه ،تهیه نقشه منراطق امیرد بخرش معردنی ،درونیرابی فرکترالی و
چنرردفرکتالی ،تعیررین زونهررای کررانیزایرری ،بررسرری توزیررع عمررودی
غلظتهای عنصری و غیره میباشد.
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معرفی نرم افزار Geovia GEMs
وحید حسین پور
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()v.hp@aut.ac.ir

برخی از نسخهها فق برای مدلسازی ذخیره و برخری از نسرخه بررای
طراحی معادن روباز و زیرزمینی و با توجه به نیاز مشرتری قابرل تهیره
هستند .نسخههای موجود برای این نرم افزار شامل وارد زیر است:
GEMS Geology -0
GEMS Geology and Modeling -2
GEMS Mine Design for Open Pit -6
GEMS Mine Design for Underground -1
GEMS Mine Design for Open Pit and Underground -9
GEMS Survey -3
GEMS Premium -4
قابلیت برقراری رابطه مستقیم با  Geovia Whittleبره منظرور بهینره
سازی پیت و پیشرویها را دارد .یکری از قدرتمنردترین نررم افزارهرای
طراحی معادن روباز و زیرزمینی است .برخی از موارد کراربرد ایرن نررم
افزار عبارتند از:
 ایجاد بانک اطالعاتی گمانهها رسم انواع مقاطع زمین شناسی افقی ،قائم و مایل قابلیت ساخت و تلفیق انواع الیههای اطالعاتی مدلسازی سه بعدی و تعیین ذخیره کانسار به روش مدل بلوکی طراحی پیت و دامپ طراحی تونل و کارگاههای استخراجی تهیه طرحهای آتشباری روباز و زیرزمینی اتصال به دوربین نقشه برداری و برروز رسرانی نقشرههرای معردن براتوجه به عملیات استخرا انجام شده
 کنترل عیار خوراک استخراجی روزانه تهیه طرحهای استخراجی و ارائه گانت چارت تولید طراحی جاده و رسم پروفیلهای طولی و عرضیاین نرم افزار از سوی شرکتهرای برزرگ معردنی مرورد اسرتفاده قررار
گرفته است .برای کسب اطالعات بیشتر در خصو این نرم افزار مری-
توانید به وب سایت  www.geovia.comمراجعه کنید.

در سررال  2102شرررکت  Dassault Systèmesبررا خریررد شرررکت
 Gemcomتمررام نرررم افزارهررای ایررن شرررکت را تحررت برنررد جدیررد
 GEOVIAبه بازار عرضه کرد .نرم افرزار  GEMSنیرز جرزو ایرن نررم
افزارها است .در ادامه نررم افرزار  Geovia GEMSمعرفری مریشرود.
 Geovia GEMSیکری از چنرد محصرول شررکت  Geoviaدرزمینره
طراحی معدن و پیشتاز در زمینه حل مسائل علوم زمین است .این نرم
افزار در حوزههای اکتشاش ،مدلسازی ،طراحی معدن ،برنامه ریزی بلند
مدت ،زمان بندی تولید و تخریب بلوکی قابلیرتهرای زیرادی را بررای
معادن سرطحی و زیرزمینری در مرحلره مطالعرات امکرانسرنجی و در
مرحله تولید فراهم میکند.
تعین ذخیره ،مدلسازی عیاری ،طراحی سه بعدی تروده معردنی ،رسرم
نقشههای زمین شناسی ،طراحی پیت ،کنترل کیفیت بار استخراجی از
جمله کارهایی است که میتروان برا ایرن نررم افرزار انجرام داد .پایگراه
اطالعاتی مرکزی این نرم افزار مهندسان معدن را قادر ساخته است که
عالوه بر دسترسی سریع بره سرازمان و بره روز نگره داشرتن دادههرای
زمینشناسی و طرح معدن ،بازبینی و حفاظت از دادهها را مهیرا کررده
است که مطلوبیت و مقبولیت بهتری با استانداردها و آیین نامههایی از
قبیل  JORCرا داشته باشد.
بخشهای مختل این نرم افرزار شرامل ابزارهرای اسرتاندارد ترسریم و
اندازهگیری سطز و حجم و مدلسازی فضایی است .ابزارهای آمراری و
زمین آماری ،سراخت مردل بلروکی و کنتررل عیرار از دیگرر ابزارهرای
موجود در این نرم افزار هسرتند .در بخرش مهندسری ،ایرن نررم افرزار
ابزارهای متعددی برای برنامهریزی کوتاهمدت ،طراحری پیرت و دامرپ
باطله ،طراحی الگوی چرالزنی و انفجرار ،طراحری جراده ،برنامره ریرزی
بلندمدت ،مدلسازی چالزنی و انفجرار در معرادن زیرزمینری و طراحری
تونل تعبیه شده است .نسخههای متعددی از این نرم افرزار ارائره شرده
است که هر یک برای شرای و کاربردهرای خاصری ارائره شرده اسرت.
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معرفی سایت
مهدی رحمانپور
دانش آموخته مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()rahmanpour@aut.ac.ir

بریتیش کلمبیا 0ارائه شده اسرت .در روش  00 ،UBCعامرل مروثر برر
انتخاب روش استخرا عبارتند از :شکل ،شیب ،ضخامت ،عمق و توزیع
عیار در کانسار RMR ،ماده معدنی و کمرها ،و نسبت مقاومت فشراری
تک محوری به فشار پوشان سنگ در ماده معدنی و کمرهرا .ایرن روش
بر مبنای امتیازدهی پارامترهای ذکر شده استوار است .پرس از اعمرال
امتیازها ،روشی که بیشترین امتیاز را نسبت به سایر روشهرای کسرب
میکند به عنوان روش استخرا مناسب انتخاب خواهد شد.
در این قسمت ابرزاری کره در سرایت  Edumineبررای انتخراب روش
استخرا بر مبنای روش  UBCارائه شده است معرفی میشرود .بررای
دسترسی به این ابزار به آدرس اینترنتی زیر مراجعه شود.

انتخاب روش استخرا ذخایر معدنی یکی از مهمترین مراحل طراحری
و برنامهریزی معادن به شمار میرود .روش استخرا با توجه به برخری
از خصوصیات زمینشناسی و پارامترهای فنی انتخاب میشرود .عوامرل
متعددی در انتخاب روش استخرا موثر هستند .هدش از انتخاب روش
استخرا  ،یافتن مناسب ترین روش برای استخرا یک ذخیرره معردنی
است .عوامل متعددی در انتخاب روش اسرتخرا تأثیرگرذار هسرتند از
جمله میتوان به عوامل درونی کانسار به شرح ذیل اشاره کرد:
 -0عمق کانسار
 -2شکل و حجم کانسار
 -6شیب کانسار
 -1ضخامت ماده معدنی
 -9خوا ژئومکانیکی ماده معدنی و کمرها
 -3و توزیع عیار ماده معدنی در کل کانسار
با اتکاء به ویژگی های مربوط به عوامل درونی کانسار و نیز با توجره بره
عوامل بیرونی از قبیل ظرفیت استخرا  ،امکان سرمایه گذاری ،میرزان
آلودگی ماده معدنی ،ضریب بازیابی ماده معدنی ،ایمنی ،حداقل قیمرت
تمام شده ماده معدنی به ازای هر تن ،انعطاش پرذیری در برابرر تغییرر
ظرفیت و تغییر روش استخرا میتوان گزینرههرای متعرددی را بررای
استخرا یک ذخیره پیشنهاد داده و اولویتبندی کرد .در گرام بعردی
بر اساس شرای اقتصادی ترتیب اولویت گزینهها بازنگری میشرود .در
صورت یکسان بودن شرای اقتصادی در روشهای مختل  ،روشی کره
ایمنی بیشتر داشته باشد و در صرورت یکسران برودن شررای ایمنری،
روشی که انعطاش پذیری بیشتری در مقابل تولید و تغییر روش داشرته
باشد ،انتخاب میگردد .در نهایرت گزینرههرای پیشرنهاد شرده از نظرر
امکرران اجرررا نیررز مررورد بررسرری قرررار مرریگیرنررد کرره در نهایررت امررر
مناسب ترین گزینره از برین گزینره هرای پیشرنهادی ،بررای اسرتخرا
انتخاب میشود.
نیکرروالس( )Nicholas, 1981یررک روش کمرری برررای انتخرراب روش
استخرا ارائه داده است .در روش نیکوالس 06 ،پارامتر ذاتری ذخیرره
با توجه به  01روش استخرا امتیازدهی مریشروند 01 .روش معمرول
استخرا که در روش نیکوالس بررسی شدهاند عبارتند از :کنردن و پرر
کردن ،جبهه کار کوتاه ،روبراز ،اتراق و پایره ،انبرارهای ،کرسری چینری،
استخرا از طبقات فرعی ،تخریب در طبقات فرعی ،تخریرب بلروکی ،و
برش از باال .از آنجا که در روش نیکوالس ،معیار "عمق کانسرار" مرورد
توجه قرار نگرفتره و از طررش دیگرر ،ردهبنردی مهندسری ترودهسرنگ
( (RMRکه بیشتر گویای خوا ژئومکرانیکی مراده معردنی و کمرهرا
است ،در این روش بکار گرفته نشده است لذا روش دیگری در دانشگاه

http://www.edumine.com/tools/mining-method-selection/

صفحه اول ایرن سرایت بصرورت شرکل  0اسرت .ایرن صرفحه دارای 6
قسمت اصلی است .در سمت چپ صفحه 00 ،پارامتر موثر برر انتخراب
روش تحت عنوان ویژگیهای ذخیره نشان داده شده است .در قسرمت
میانی صفحه ،شکل ذخیره با توجه به ویژگیهای تعریر شرده تغییرر
کرده و شمایی از ذخیره را نشان میدهد .در سمت راست صرفحه نیرز
اولویت روشهای استخرا و امتیاز کسب شده توس هرر روش نشران
داده میشود (شکل .)2

شکل ( )1بخشهای مختلف صفحه اول وبسایت

همانطور که اشراره شرد در روش  00 UBCپرارامتر در انتخراب روش
استخرا مورد بررسی قرار میگیررد .ایرن  00پرارامتر در سرمت چرپ
صفحه قابل تعری هستند .طبق شکل  2ایرن پارامترهرای بره  6گررو
اصلی تقسیم شدهاند .در قسمت اول ،خصوصیات هندسی و توزیع عیار
شامل شکل ذخیره ،ضخامت ذخیره ،شیب ذخیره ،توزیع عیار و عمرق
ذخیره وارد میشود .در بخش دوم ،ردهبندی مهندسی تودهسنگ برای
سنگهای ماده معدنی ،کمرباال و کمرپرایین وارد مریشرود .در بخرش
سوم نسبت مقاومت تک محروره سرنگ بره فشرار اصرلی برازای مراده
معدنی ،کمرباال و کمرپایین محاسبه و وارد میشود .در هر بخرش یرک
منوی آبشاری تعبیه شده است که کاربر میتوانرد مقردار متناسرب برا
خصوصیات ذخیره را در محل مورد نظر وارد کند.
1

)University of British Columbia (UBC
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شکل ( )2خصوصیات یك ذخیره معدنی فرضی

شکل ( )4خصوصیات یك ذخیره معدنی فرضی

شکل ( )3پارامترهای معرف خصوصیات ذخیره معدنی
شکل ( )5شمایی از ذخیره تعریف شده در شکل 4

برای آشنایی بیشتر با موضوع و نحوه کار این وبسایت یک ملال فرضی
مورد بررسی قرار گرفته است .در این ملال هدش تعیین اولویرت روش-
های استخرا مناسب است .ویژگیهای ذخیرره معردنی در ایرن ملرال
بصورت زیر است .شکل ذخیره تودهای است و شریب آن تقریبرا افقری
است .توزیع عیار ماده معردنی یکنواخرت اسرت و عمرق قرارگیرری آن
نزدیک سطز زمین است .از نظر سیستم ردهبندی مهندسی تودهسنگ
سنگهای ماده معدنی ،کمربراال و کمرپرایین در کرالس ضرعی قررار
دارند .همچنین نسبت مقاومت تک محوره سنگ به فشار اصرلی برازای
ماده معدنی ،کمرباال و کمرپرایین محاسربه نیرز در حردود  8محاسربه
شده است .با توجه به شکل تودهای ضخیره ،نیازی به تعری ضرخامت
ماده معدنی نیست .این پارامترها در سمت چپ صفحه وارد مریشروند
که تصویری از آن در شکل  1نشان داده شده است.
پررس از وارد کررردن پارامترهررای هندسرری و مکانیررک سررنگی ذخیررره،
شمایی از ذخیره وارد شده در بخش میانی صفحه ساخته میشرود کره
تصویری از ذخیره در شکل  9ارائه شده است .طبرق شرکل  ،9ذخیرره
تودهای بصورت یک مستطیل که در نزدیکری سرطز زمرین قررار دارد
نشان داده شده است.
پس از وارد کردن تمامی اطالعات ،امتیاز کسب شده توس هر یرک از
روشهای استخرا محاسبه و در سمت راست صفحه نمایش داده

شکل ( )6امتیاز کسب شده و اولویت روشهای استخراج برای ذخیره
تعریف شده در شکل 4

میشود .نتایج در شکل  3نشان داده شده است .طبق محاسبات انجام
شده روش استخرا مناسب براب ذخیره مورد بررسی در این ملال بره
ترتیررب عبارتنررد از :روبرراز ( 63امتیرراز) ،تخریررب بلرروکی ( 66امتیرراز)،
تخریب در طبقات فرعی ( 62امتیاز) ،کنردن و پرکرردن ( 21امتیراز)،
استخرا از طبقات فرعی ( 22امتیراز) ،کرسری چینری ( 05امتیراز) و
برش از باال ( 08امتیاز) .روشهایی که امتیراز منفری کسرب کرردهانرد
برای استخرا از این ذخیره پیشنهاد نمیشوند.
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ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
احسان آزاد
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن ،مکانیک سنگ ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()ehsazad@aut.ac.ir

انجمن مکانیک سنگ ایران ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ملی



تحلیل و پایداری شیروانی ها و ترانشه های سنگی

خود را با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سایر دانشگاهها،



مکانیک سنگ در پروژه های معدنکاری ،مهندسی نفت و
گاز ،نظامی و محی زیست

وزارتخانه ها و سازمان هایی از جمله انجمن تونل ایران و انجمن
مهندسی معدن ایران ،برگزار میکند.

ششمین دوره این کنفرانس در دو روز  23و  24بهمن ماه سال
جاری در دانشگاه امیرکبیر برگزار خواهد شد .عالقه مندان تا  09آذر
ماه فرصت دارند تا متن کامل مقاالت خود را از طریق سایت
 http://irmc6.irارسال نمایند .نتایج داوری مقاالت پذیرفته شده در



ابزاربندی و رفتارسنجی در مهندسی سنگ



روش های عددی در مکانیک سنگ



مطالعات جریان سیال در محی های سنگی



بهسازی زمین های سنگی



آزمون های برجا و آزمایشگاهی مکانیک سنگ

این کنفرانس نیز در  09دی ماه اعالم خواهد شد.
پنج دوره گذشته کنفرانس هر سه سال یک بار با حضور فعال شرکت-
کنندگان و صاحبنظرانی از مجامع دانشگاهی و صنعتی کشور به
ترتیب در اولین دوره در بهمن  0681توس دانشگاه تربیت مدرس،
دومین دوره در تاریخ آذر  0686در دانشگاه تربیت مدرس ،سومین
دوره در تاریخ مهر  0683در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،چهارمین
دوره این برنامه در اردبهشت  0651و پنجمین دوره آن در تاریخ
اردبهشت  0656توس انجمن مکانیک سنگ ایران در دانشگاه تربیت
مدرس در شهر تهران برگزار شده است.

این کنفرانس محل مناسبی برای تبادل نظرهای علمی و انتقال
تجربیات و دستاوردهای ارزشمند صاحبنظران و پژوهشگران در عرصه
های مختل

مکانیک سنگ خواهد بود .از کلیه پژوهشگران و

متخصصان صاحب نظر در دانشگاهها و صنایع دعوت میشود تا با ارائه
مقاالت تخصصی در زمینه های مختل

مکانیک سنگ ،آخرین

دستاوردهای علمی ،پژوهشی ،مدیریتی و .صنعتی خود را در جهت
توسعه و ارتقای دانش مکانیک سنگ در کشور به اشتراک گزارند .

محورهای کلیدی این کنفرانس شامل موارد زیر می باشد:


مطالعات بنیادی  ،پیشرفت ها و افق های جدید در
مکانیک سنگ



آموزش و پژوهش در مکانیک سنگ



تحلیل و پایداری تونل ها و فضا های زیرزمینی

کسب اطالعات بیشتر از طریق:

http://www.irmc6.ir
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شاخه دانشجویی  SMEدر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امید کریمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن  ،تونلسازی  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()Okarimi37@aut.ac.ir

ا ز مهم ترین اقدامات صورت گرفته در دوره تابستان ،پیگیری ثبت نام

بدون هیچ گونه محدودیتی به مشاهده ،دانلود و پرینت اسناد بپردازند

های انجام شده و مکاتبات با مسئول دانشجویی این انجمن در راستای

و افراد غیر عضو می بایست مقاالت و اسناد را به صورت جداگانه

رفع مشکالت ثبت نام و سهولت در این روند بوده است .با تبلیغات

خریداری نمایند .در این پایگاه اطالعات و اسنادی از نهادهای زیر

گسترده انجام شده توانستیم در این بازه زمانی حدود  23نفر را به

موجود است.

عنوان عضو جدید در شاخه دانشجویی امیرکبیر و البته به کمک
انجمن علمی مهندسی معدن دانشگاه امیرکبیر با تخفی

Mining,

ویژه ثبت

نام کنیم .در ادامه لیست کامل نفرات ثبت نامی در ادامه آورده شده

AIME -The American Institute of
Metallurgical, and Petroleum Engineers

AusIMM - The Australasian Institute of Mining and
Metallurgy

است.

CIM - Canadian Institute of Mining, Metallurgy and
Petroleum

ثریا کرامتی -سعید ناصری -نگین امیری -گلپری نوروزی-





اردالن علیشاهی-امیرحسین روحانی -سوزان حسینی-

DFI - Deep Foundations Institute



شایان اکرام نیا -ساجده پاسبان شرق -نگین هوشمند -میالد

IIMP - Institutu de Ingenieros de Minas del Peru



دریالعل -آذر عباس زاده وطن -امیرمحمد غالمیان ابهری-

IMMS -International Marine Minerals Society



عادل شیرازی -علی حاجی هاشمی -عارف شیرازی -آرمان

NIOSH - National Institute for Occupational Safety
and Health

حضرت حسینی -دانیال قدیانی -حسام الدین مومی وند-

SAIMM - The Southern African Institute of Mining
and Metallurgy

مهدی پوراسماعیلی -محمد شیرخانی -نیره کیانی -پدرام
ذوقی -شکوفه رحیمی -سروش پرویزی -وحید عباسی

SME - Society for Mining, Metallurgy, and
Exploration
TMS - The Minerals, Metals & Materials Society






پایگاه اطالعاتی OneMine
مسابقه ”“Move Mining

این پایگاه یک مر کز بین المللی جمع آوری تحقیقات دیجیتال بوده

این مسابقه یک رقابت تیمی مربوط به دانشجویان و فعالین صنعتی

که به صورت آنالین منابع مختلفی را با موضوعات متنوعی همچون

بوده که در آن هدش رسیدن به یک پیام تاثیر گذار و کمپینی برای

معدن کاری ،کانی ها و تونل سازی و فضاهای زیرزمینی در اختیار

ارتقای معدن کاری و مزایای آن و تالش های صورت گرفته در سراسر

کاربران خود قرار می دهد .این کتابخانه اسناد تحت وب دارای بیش از

جهان است .در این برنامه تیم های  6تا  1نفری ایده های خود را با

 001.111هزار عنوان مقاله ،گزارش های حرفه ای ،کتاب ها و سایر

محوریت اسم مسابقه ” “Move Miningمطرح کرده و بعد از ثبت

اسناد مربوط به موسسه های صنعتی در سراسر جهان است .در این

نام در تارنمای  http://www.movemining.orgو بررسی انجام

پایگاه دسترسی به اسناد به صورت فایل متنی به شکل  PDFو

گرفته  9تیم برتر به مرحله پایانی راه یافته و به بیان ایده های خود

چندرسانه ای به صورت پاورپونت و فیلم های آموزشی امکان پذیر

در همایش  SME 2104خواهند پرداخت .به تیم برنده مبلغ 9111

است .امکان جستجو برای تمامی افراد از طریق تارنمای

دالر جایزه داده می شود.

 OneMine.orgممکن بوده اما تنها افراد عضو قادر خواهند بود تا
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مصاحبه با مهندس سید سعید قنادپور
رامتین فالحی
دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر)(rfallahi2874@gmail.com

دانشگاه امیرکبیر در سال .0651

سید سعید قنادپور فارغالتحصیل کارشناسری رشرته مهندسری معردن
گرایش اکتشاش معدن از دانشگاه صرنعتی اصرفهان اسرت .تحصریالت
تکمیلی را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) و در رشته
مهندسرری معرردن  -اکتشرراش معرردن ادامرره داده و در حررال حاضررر
دانشررجوی دکتررری مهندسرری معرردن  -اکتشرراش معرردن در دانشررگاه
صنعتی امیرکبیر است.
وی موفق به کسب پذیرش از دانشگاه امیرکبیر بره عنروان دانشرجوی
برتر و بدون آزمون سراسری در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری شده
است و در تمرامی سرنوات در مقراطع دکترری  ،کارشناسری ارشرد و
کارشناسی به عنوان دانشجوی ممتاز و دانشرجوی اسرتعداد درخشران
انتخاب شده است .پایان نامه کارشناسی ارشد وی به عنوان پایان نامره
برتر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر انتخاب شرده اسرت .سرعید قنرادپور
برنده جایزه تحصیلی استعدادهای درخشان در سرال 51-59و 59-53
بنیاد ملی نخبگان در مقطع دکتری نیز میباشد.
کسب عنوان دانشجوی نمونه کشور و تقدیر در نهاد ریاست جمهروری
و دریافت هدیه و تقدیرنامره از دکترر اسرحاق جهرانگیری معراون اول
رئیس جمهوری ،دکتر محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فنراوری و
دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشرت ،درمران و آمروزش
پزشکی یکی از افتخارات ایشان است.
قنادپور تاکنون در ترالی  6کتراب همکراری داشرته اسرت .کتراب "

همکاری در تألی کتاب معرفی و کاربرد زئولیتهای طبیعری (معردن،
کشاورزی و محی زیست) ،از انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صرنعتی
امیرکبیر در سال .0651

وی تررا کنررون  5مقالرره  ISIو 01مقالرره در مجررالت معتبررر داخلرری و
خارجی چاپ کرده است .همچنین  09مقاله در کنفرانسهای خرارجی
و  63مقاله در کنفرانسهای داخلری چراپ کررده اسرت .نشرریه بلرور
مصاحبهای با ایشان انجام داده است کره قسرمتهرایی از آن در ادامره
ارائه شده است.

چطور به رشته ی مهندسی معدن عالقه مند شادید اگار باه
گذشته برمی گشتید ،آیا باز همین رشته را برای ادامه تحصیل
انتخاب می کردید
صادقانه بگویم در هنگام ورود به دانشگاه با توجه به ضرع موجرود در
معرفی رشتهها به دانش آموزان ،من هم به طور معمول عالقه منرد بره
تحصیل در رشته مهندسی معدن نبرودم .البتره در دوران لیسرانس برا
توجه به آشنایی بیشتر با این رشته عالقه مندی من هم افرزایش پیردا
کرد .اما او عالقه مندی من بره رشرته معردن در هنگرام تحصریل در
مقطع ارشد و به عنوان دانشجوی دکتر هزارخرانی صرورت گرفرت .برا
توجه به شناخت کامل ایشان نسبت به این رشرته و معرفری درسرت و
البته دلسوزانه رشته مهندسی معدن توس ایشان ،متوجه شدم که بره
عنوان رشته مادر ،انتخاب درستی داشتهام .درنتیجه باید بگویم که اگر
برره دوران انتخرراب رشررته و دبیرسررتان برگررردم قطعررا دوبرراره رشررته
مهندسی معدن را انتخاب می کنم.

Geochemical behavior investigation based on K-Means
 ،"Clustering, Basics, Concepts and Case Studyاز انتشرارات

لمبرت آلمان در سال .2103

همکرراری در تررألی کترراب تحلیررل اطالعررات اکتشررافی ،از انتشررارات
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آن نزدیک کردن رشته و صنعت خواهد شد کره ایرن مسراله خرود بره
خود باعث به روال افتادن جریان مهندسی معدن در کشور و در نتیجه
پیشرفت این رشته و صنعت معدن خواهد شد.

هم اکنون مشغول به فعالیت در چه زمینهای هستید
من اکنون مشغول به اکتشاش برخی عناصر نادر خراکی هسرتم کره در
دو دهه اخیر ،تمرکز جهانی بسیار زیادی روی آنها وجود داشرته اسرت
که البته گفتنی است عمده بازار این زمینه در اختیار کشور چین است
که متاسفانه در ایران تا کنون به اندازه الزم مرورد توجره قررار نگرفتره
اسررت کرره یکرری از دالیررل آن ،عرردم اسررتفاده از روشهررای اکتشررافی
پیشرفته است .در نتیجه با توجه بره اسرتفاده از روشهرای نروین و برا
توجه به تجربهای که در سازمان انرژی اتمی کسب کردهام ،قصرد ارائره
یک روش جدید در عرصه اکتشاش این عناصر با راهنماییهرای جنراب
دکتر هزارخانی دارم که فعال ایرن مسراله در پرروژه معردن سرنگان در
حال آزمایش است و در صورت رسیدن به نتایج مطلروب ،بعنروان یرک
متد اکتشافی به ثبت جهانی آن خواهیم پرداخت.

همانطور که پیشتر اشاره شد من در حال حاضر مشغول بره تحصریل
در زمینه اکتشاش معدن هستم و فعالیت خود را در ایرن زمینره ادامره
خواهم داد .پس از اتمرام پایراننامره در زمینره اکتشراش عناصرر نرادر
خاکی ،عالقمند به انجرام کارهرای عملیراتی و ورود بیشرتر بره عرصره
صنعتی برای کسب تجربه بیشتر هستم .اما با توجه به روحیه پژوهشی
و تحقیقاتی خود بعد از آن اولویت خود را به فعالیرت دانشرگاهی قررار
خواهم داد تا بتوانم در خدمت به رشته مهندسی معدن و کشرور خرود
مفید واقع شوم.

لطفا توضیح دهید که انتخاب دانشجوی نمونه به چاه صاورت

توصیه شما به دانشجویان رشته ی مهندسی معدن چیست

انجام میگیرد

تالش یکی از اصلیترین عوامل برای رسیدن من بره هردش مرد نظررم
بوده است .توصیه من به همه دانشجویانی که با هدش دانرش افزایری و
خدمت به مملکت خود وارد دانشگاه شدهاند این است که اگر هدفی را
برای خود قرار دادید ،با توان کامرل در راسرتای آن قردم برداریرد و برا
تالش و اهتمام تمام موانع و سختیهای پیش رو را بردارید .هرگراه بره
بن بستی برخورد کردید ،نا امید نشروید و مطمرئن باشرید همرواره راه
دیگری برای پشت سر گذاشتن آن مانع وجود دارد.

برنامههای آتی شما بعنوان دانشجوی نمونه کشوری چیست

جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه هر ساله توس وزارت خانههای علوم
و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و تحت نظر نهاد ریاست جمهوری
برگزار میشود .به این صورت که رزومره همره دانشرجویان در تمرامی
رشتهها از دانشگاههای سراسر کشور برای ستاد برگزاری فرستاده شده
و نفرات معرفی شرده طبرق معیارهرایی از جملره معیارهرای اخالقری،
فرهنگی و علمی (آموزشی و پژوهشی) مرورد داوری قررار گرفتره و در
آخر طی مراسمی از نفرات برتر تقدیر به عمل میآید.

و اما سخن آخر...

ارتباط صنعت با دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟ چه راهکار هرایی
برای بهتر شدن این ارتباط توصیه می کنید؟

مهم ترین افرادی که من را در راه رسیدن به هدش یاری کررده و راه را
برای من ترسیم کردهاند خانواده من بوده اند که همواره قردردان آنهرا
خواهم بود .افتخار بودن در کنرار اسراتید بزرگری ماننرد جنراب دکترر
هزارخانی که در همه زمینههرا مرن جملره اخرالق ،فرهنرگ و علرم از
ایشان آموختم نیز از عوامل اصلی رسیدن مرن بره هردش مرورد نظررم
بوده است که سپاسرگزار ایشران هسرتم .همچنرین از تمرامی اسراتید
دانشکده مهندسی معدن من جمله جناب دکتر کتیبه (ریاست محترم
دانشکده) و همچنین جناب دکتر معتمدی (ریاست محترم دانشگاه) و
مجموعه دانشگاه صنعتی امیرکبیر که بستر الزم را برای پیشرفت مرن
فراهم کردند نیز کمال تشکر را دارم.
هم چنین امیدوارم که اساتید دانشگاه بتوانند انگیرزه الزم بررای ادامره
فعالیت را به دانشرجویان خرود داده و آنهرا را در راسرتای رسریدن بره
هدش و خدمت به کشور یاری کنند.

میتوان گفت که این ارتباط نسبت به قبل بسیار بهتر شده اسرت .امرا
هنوز به نقطه ی او خود نرسیده است و توانایی بهتر شدن دارد .زیررا
هنوز دانشجویان در ارتباط با صنعت مشکالت فراوانی مواجهانرد و جرا
دارد اطالعات بیشتری از رشته معدن ،بعنوان یرک رشرته عملیراتی در
مواجهه با صنعت بیاموزند .البته این مسراله نیازمنرد همکراری بیشرتر
بخش صنعتی نیز هست .کمااینکه در یک رابطه دو طرفه بین صرنعت
و دانشگاه ،صنعت نیز باید از دانشجویان در زمینرههرایی ماننرد نمونره
برداری ،آنالیز و زمینههای مالی حمایت کند.

به نظر جنابعالی جای خالی و ظرفیت رشته مهندسی معادن و
حوزه صنعت و معدن در ایران چگونه بوده و در چاه زمیناهای
خال احساس میشود و نیاز به کار بیشتر وجود دارد
به نظر من مهم ترین بحلی که مطرح میشود تبلیغات در این زمینه و
تعری درست رشته است .جرا دارد کره چهرره واقعری ایرن رشرته بره
جامعه ،مخصوصا دانش آمروزان مترصرد ورود بره دانشرگاه نشران داده
شود تا تصورات حاکم که بعضا تصورات درستی نیستند اصرالح شرود.
میتوان گفت که این تصویر نادرست باعث تضرعی ایرن رشرته شرده
است .با تعری درست مهندسی معدن و مشرخ کرردن خر مشری
این رشته ،باز کردن در تکنولوژیهای جدید به روی مهندسی معدن و
مهیا کردن فیلدهای عملیاتی ،باعث ورود دانشجویان عالقمند و درپری
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