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از آنچه در واحدهای درسی به دنبال آن بودیم ،قلمداد
کرد .به این صورت است که شخصیت علمی و اجتماعی
فرد رشد می یابد و می تواند زمینهساز اولیه موقعیت های
شغلی باشد .دانشجویان بسیاری در سال های گذشته به
این شکل بهره برده اند و در حال حاضر در موقعیت های
شغلی بسیار مناسبی قرار گرفته اند که موجب افتخار
انجمنهای علمی دانشجویی و دانشگاه شده اند.

فعالیت دانشجویی ،یک فرصت!!
احسان آزاد/سردبیر

دوران دانشجویی یک دوران طالیی در زندگی فرد بووده و
تاثیر زیادی در شکل گیری شخصیت اجتماعی او در آینده
میگذارد .این دوران با فراز و نشیب های زیوادی رو بوه رو
بوده و شاید بتوان گفت آنچه در کنار هدف اصلی ورود بوه
دانشگاه؛ آموزش ،موجب ایجاد انگیزه مضاعف در فرد می-
شود ،انجام فعالیت های فوق برنامه ای بووده کوه در سوال
های اخیر به دلیل مشکالت مختلف اقتصادی ،اجتمواعی و
مووانع تراشووی هووای مختلووف ،در بووین دانشووجویان بسوویار
کمرنگ تر شده و به سمتی پیش می رویوم کوه شواید در
سال های آتی دیگر شاهد آن شور و اشتیاق نباشیم.
به طور کلی فعالیت های دانشجویی را می تووان در قالوب
فعالیت تشوکل هوای علموی ،فرهنگوی ،سیاسوی و صونفی
دسته بندی کرد که هر شخص با توجه به عالیق و پیشینه
های خود به یکوی از ایون گورایشهوا کشویده موی شوود.
هستند کسانی که همانند آنچه گفته شد خوود را در هوی
یک از این دسته بندی ها قرار نمی دهنود و ایون نشوان از
بی دغدغه بودن فرد داشته که موجب عدم رشود و بیونش
اجتماعی فرد و در نگاهی دیگر عدم مسئولیتپوذیری فورد
در جامعه می باشد که ریشه این امر را می توان در دالیول
ذکر شده در باال یافت.
و اما آنچه در این مجله موضوعیت مییابد فعالیت های
علمی در دوران دانشجویی است که مطابق ساختاری که
در دانشگاهها برای آن بیان شده متولی اصلی این گونه
بحثها ،انجمن های علمی دانشجویی در هر رشته بوده

است که هر چند در این چند ساله تعداد آنها کمتر

که البته موازی کاری های متعددی در این زمینه از

شده ولی هرگز از کیفیت آنها کاسته نشده است!

خوشبختانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر همواره در زمینه
فعالیت های علمی دانشجویی گوی سبقت را از سایر
رقیبانش ربوده و بستر الزم برای انجام تمامی آنچه
دانشجویان خالق و کارآفرین پلی تکنیک به دنبال
آن هستند را در قالب حمایت های مادی و معنوی فراهم
آورده است.
انجمن علمی دانشجویی مهندسی معدن نیز از زمان
تاسیس این دانشکده تا به حال به کمک دانشجویان کوشا
و دلسوز خود ،همیشه در تالش بوده تا به عنوان الگویی
قابل ستایش برای سایر دانشگاه های معدنی کشور
به حساب آید و در زمینه فعالیت های علمی در حوزه
معدن ،از جمله برپایی همایشها و نمایشگاههای معدنی،
دعوت از اساتید و صاحبنظران خبره از سراسر جهان،
برپایی دوره های آموزشی نوین متناسب با نیاز روز ،برپایی
ایده بازارهای تخصصی در حوزه معدن و چاپ نشریه
حاضر با این سابقه و کیفیت همواره در این زمینه پیشگام
باشد.
ادامه این راه نیازمند حضور دانشجویان پویا و بی ادعایی

جانب سایر تشکلهای غیرعلمی دیده می شود که

این فصل را با من بخوان باقی فسانه است

جای بسی تعجب دارد که به نظر نویسنده نیازمند بازنگری
در قوانین و حوزه های تعریف شده برای تشکل ها از سوی
معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاهها است.

این فصل را بسیار خواندم عاشقانه است!

فعالیت های علمی را می توان به شکل فرصتی برای
تعامل و ارتباط هرچه بیشتر با اساتید ،صنعتگران و
افراد موفق در حوزه های علمی و دانشجویان دیگر ،فراتر
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مقاالت پژوهشی

تخمین هزینه های بازسازی و بررسی تاثیر آن
بر محدوده نهایی معادن روباز
مهدی رحمانپور
دانشآموخته دکتری مهندسی معدن گرایش استخراج  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()Mrahmanpour.m@gmail.com

چکیده
توجه به مسائل زیست محیطی ناشی از عملیات معدنکاری یکی از ملزومات معدنکاری نوین است .ارائه طرح بستن و بازسازی برای
زمینهای معدنکاری شده یکی از اقدامات معدنکاران برای کاهش اثرات منفی زیست محیطی و اجتماعی ناشی از عملیات معدن-
کاری است .تعیین محدوده نهایی از اساسیترین مراحل طراحی و برنامهریزی بلندمدت معادن به شمار میرود .محدوده نهایی ،میزان
ذخیره قابل استخراج به روش روباز و نسبت باطله برداری کلی را بدون در نظر گرفتن نرخ تنزیل و ارزش زمانی پول تعیین میکند.
محدوده نهایی معدن سطحی از زمین که تحت تاثیر عملیات معدن کاری تخریب خواهد شد را تعیین میکند .لذا هزینه بازسازی
زمینهای معدنکاری شده به طور مستقیم به محدوده نهایی معدن و میزان گستردگی آن وابسته است .در این مقاله ،تاثیر هزینههای
بازسازی بر محدوده نهایی معادن روباز مورد بررسی قرار گرفته است .برای این منظور گزینههای مختلف برای بازسازی معادن روباز با
استفاده از سناریوهای مختلف تعریف شده است .با توجه به سناریوهای موجود و احتمال وقوع هر یک از آنها و انجام شبیه سازی،
کمترین ،بیشترین ،و محتملترین هزینههای بازسازی با توجه به درخت سناریوها تخمین زده شده است .بر این اساس 02 ،سناریوی
مختلف برای بازسازی دامپ و پیت معدن مس سونگون معرفی شد .نتایج نشان میدهد که هزینه بازسازی دامپ و پیت این معدن در
سطح اعتماد  %59کمتر از  35/9هزار دالر در هر هکتار است .ضمناً در بدترین شرایط ممکن ،هزینههای استخراج ماده معدنی 2/7
درصد افزایش مییابد .طبق بررسیهای انجام شده ،این افزایش ،تاثیری در محدوده نهایی معدن مس سونگون ندارد.

واژه های کلیدی
معدنکاری روباز ،محدوده نهایی ،تخمین هزینههای بازسازی

مرحله با مشخص شدن ارزش واقعی هر بلوا ،محدوده نهوایی معودن
دوباره تعیین میشود .این فرایند تا جایی تکرار میشوود کوه اخوتالف
بین دو تکرار متوالی قابل اغماض باشد [.]0-9
محدوده نهایی معادن روباز میزان ذخیره قابل استخراج بوه روش روبواز
و میزان نسبت باطله برداری مورد نیواز را معوین مویکنود .از ایون رو،
تعیین محدوده نهایی اولین گام در طراحی یک معدن بوده و اقتصادی
و سود دهی عملیات معدن کاری را تحت تاثیر قرار میدهد .در مقابل،
محدوده نهایی و گستردگی آن ،سطح زمینهای تخریوب شوده در اثور
فعالیتهای معدنکاری را مشخص میکند .به عبارتی ،بخش عمودهای
از اثرات زیست محیطی و اجتماعی معادن روبواز وابسوته بوه محودوده
نهایی و مقدار باطله برداری مورد نیاز است.
امروزه توسعه پایدار و معدنکاری پایدار مورد توجه دولتها و شورکت-
های معدنکاری قرار گرفته است .توسعه پایودار دارای  3اصول محویط
زیست ،اقتصاد ،و اجتماع است .به این ترتیب که یک فعالیت اقتصوادی

مقدمه
برنامهریزی تولید یک معدن بیانگر نحوه استخراج ذخیره در طول عمور
آن معدن و بر مبنای رعایت محدودیت های فنی و عملیواتی اسوت بوه
نحوی که ارزش خالص فعلی حاصل از آن بیشینه شود .بورای رسویدن
به چنین هدفی ،برنامهریزی و طراحی معادن روباز با هدف پاسوخگویی
به این سواالت انجام میشود که ( )0آیا یوک بلووا اسوتخراج خواهود
شد یا خیر )2( ،در صورت استخراج بلوا زموان آن کوی اسوت ،و ()3
اینکه مقصد ارسال بلوا کجاست؟ پاسخگویی به این سه سووال بطوور
همزمان امکانپذیر نیست لذا طی یک فرایند تکراری به این سه سووال
پاسخ داده میشود .بدین صورت که بعد از تهیه و ساخت مودل بلووکی
زمینشناسی و مدل بلوکی اقتصادی ذخیره ،محودوده نهوایی معودن و
پوشبکها تعیین میشوند .سپس با انجوام برناموهریوزی تولیود ،زموان
استخراج هر یک از بلواها و بر اساس استراتژی عیارحد مقصد ارسوال
هر یک از بلواهای داخل محدوده معدن مشوخص مویشوود .در ایون
3
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کمتری از حدی باشد که نتواند هزینه های مربوطوه را توامین کنود در
این صورت ارزش اقتصادی آن بلوا طبق رابطه ( )0منفوی بووده و آن
بلوا را بلوا باطله مینامند ،در غیر این صوورت ارزش بلووا متبوت
بوده و آن را بلوا ماده معدنی مینامند .طبق رابطوه ( )0در محاسوبه
ارزش اقتصادی بلوا ها ارزش زمانی پول منظور نشده است زیرا ارزش
زمانی پول بدون دانستن زمان استخراج بلوا مقدور نیست .برای غلبه
بوور ایوون مشووکل محققووان تعیووین محوودوده نهووایی را پووس از انجووام
برنامه ریزی تولیود بهینوه پیشونهاد مویکننود [ 7 ،0و  .]5روشهوای
متعددی برای تعیین محدوده نهایی ارائه شوده اسوت کوه از آن جملوه
میتوان به روش مخروط شناور ،تئوری گراف لور و گروسومن ،مودل
برنامه ریزی پویا ،مدل برنامه ریزی خطی ،الگووریتم جریوان شوبکهای،
پارامتری کوردن پیوت ،و الگووریتم ژنتیوک اشواره کورد [ .]5-00نورم
افزارهای ارائه شده برای بهینه سازی محدوده نهایی معادن روباز نیز بر
مبنوای تئووری گوراف لور و گروسومن و الگووریتم جریوان شووبکهای
طراحی شده اند که اساس تموام آنهوا بور مبنوای تعریوف مودل بلووکی
اقتصادی است (شکل .)0

در صورتی که نیازهای جامعه بشری را مرتفع کرده و بتواند در تعامول
با محیط زیست باشد آن فعالیت را یک فعالیت پایدار مینامنود .توجوه
به مسائل زیست محیطی ناشی از عملیات معدنکاری یکی از ملزومات
معدنکاری نوین است .ارائه طرح بسوتن و بازسوازی بورای زموینهوای
معدنکاری شده یکی از اقدامات معدنکاران برای کاهش اثرات زیسوت
محیطی و اجتماعی معدنکاری است .از این رو ارائه طورح بازسوازی و
به تناسب آن تخمین هزینههای بازسازی میتواند در برآورد اقتصوادی
طرحهای معدنی موثر باشد .از این رو در این مقاله روشی برای تخمین
هزینههای بازسازی ارائه شوده اسوت .بوا توجوه بوه اینکوه هزینوههوای
بازسازی در پایان عمر معدن محقق میشود بنوابراین هموواره تووام بوا
عدم قطعیت است .لذا با انجام شبیه سازی ،محتملتورین هزینوههوای
بازسازی برای معادن روبواز بورآورد شوده اسوت .اضوافه کوردن هزینوه
بازسازی به هزینه استخراج هر تون مواده معودنی در تعیوین دقیوقتور
محدوده نهایی و ارزش گذاری پروژه معدنی موثر است.

بهینه سازی محدوده نهایی

استفاده از الگوریتم های
تعیین محدوده نهایی

طراحی ،برنامهریزی ،و بهینهسازی معادن بر روی مودل بلووکی معودن
انجام میگیرد .یعنی تهیه مدل بلوکی معودن اولوین گوام در طراحوی
معادن به شمار میرود .به مدل بلوکی حاوی اطالعات زموینشناسوی و
عیاری ذخیره ،مدل بلوکی زمینشناسی اطالق میشود .در معدنکاری
سطحی ،گام بعدی محاسبه ذخیره قابول اسوتخراج بوه روش روبواز یوا
همان تعیین پیت نهایی معدن است .طبق تعریف ،هر ذخیوره معودنی
که با روش روباز استخراج میشود از نظر اقتصادی دارای یک محودوده
است که در آن محدوده استخراج با روش روباز امکوانپوذیر و خوارج از
آن محدوده استخراج با روش روباز میسر نیست .به این محدوده که در
آن استخراج با روش روباز از توجیه فنوی و اقتصوادی برخووردار اسوت
محدوده نهوایی معودن مویگوینود و بخشوی از ذخیوره کوه در داخول
محدوده نهایی قرار گرفته است را ذخیره قابل استخراج بوا روش روبواز
مینامند [ .]5برای این منظور ،بر مبنای یکسوری اطالعوات اقتصوادی
پیشبینی شده (مانند قیمت محصول ،هزینه های استخراج و فراوری و
همچنین بازسازی و بازیابی مواده معودنی) ارزش اقتصوادی هور بلووا
محاسبه میشود .مدل بلوکی حاصوله ،مودل بلووکی اقتصوادی نامیوده
میشود .برای تعیین ارزش اقتصوادی بلوواهوا از رابطوه ( )0اسوتفاده
میشود.
() 0

محدوده نهایی معدن

مدل بلوکی اقتصادی

شکل ( )1تعیین محدوده نهایی منوط به تهیه مدل بلوکی اقتصادی

پارامترهای طراحی در معدنکاری همواره توام با عدم قطعیت هستند.
عدم قطعیتهای معدنکاری به چهار دسته ( )0عدم قطعیتهای
زمینشناسی )2( ،عدم قطعیتهای اقتصادی )3( ،عدم قطعیتهای
فنی ،و ( )1عدم قطعیتهای ناشی از حوادث تقسیم میشوند .در
سال های اخیر تعدادی از محققان بر روی تاثیر عدم قطعیت عیار و
قیمت بر برنامهریزی تولید معادن و محدوده نهایی کار کردهاند [ 02و
 .]03ویتل و بزرگ ابراهیمی ( )2117روش پیتهای مرکب یا هیبرید
را ارائه دادهاند [ .]01آنها روش شبیهسازی شرطی را برای تهیه وقوع-
های مختلف از ذخیره پیشنهاد دادهاند .سپس محدوده نهایی هر یک
از وقوع ها را با استفاده از الگوریتم لر و گروسمن تعیین کرده و در
نهایت با استفاده از مبانی و تئوری مجموعهها ،پیت با قطعیت باال یا
محدوده داخلی و پیت با قطعیت پایین یا محدوده خارجی را شناسایی
کردند .میگر و همکاران ( )2115از روش جریان شبکهای برای تعیین
محدوده نهایی در شرایط عدم قطعیت عیار استفاده کردند [ 09و .]05
آنها نیز روش شبیهسازی شرطی را برای تهیه وقوعهای مختلف از
ذخیره پیشنهاد دادهاند .البته مدلسازی ارائه شده دارای پیچیدگی
است و حجم مساله افزایش یافته است.

BEVb  M b  P  Cs  r  Cm  C p  CRe c

که در آن  BEVbارزش اقتصادی بلوا bام (ریال بر تن کانسونگ)،
 M bمقدار فلز موجود در بلوا ( bتن) P ،قیمت محصول (ریال بر
تن فلز) r ،بازیابی (درصد) ، Cs ، C p ، Cm ،و  CRecبوه ترتیوب

افزایش روز افزون توجه به مساله توسعه پایدار ،معدنکاران عالوه بر
آنکه ملزم به رعایت مبانی مهندسی و اقتصادی در طراحی و برنامه-
ریزی معادن هستند ،باید اثرات زیست محیطی حاصل از فعالیتهای
معد نی را کنترل کنند .به عبارتی ارائه طرح بستن و بازسازی معادن

معرف هزینه استخراج (ریال بر تن کانسونگ) ،فوراوری (ریوال بور تون
کانسنگ) ،ذوب ماده معدنی (ریال بر تن فلز) ،و هزینه بازسازی (ریوال
بر تن کانسنگ) هستند .اگر مقدار فلز موجود در یک بلوا صوفر و یوا
1
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با توجه به شکل  ،2بخشهایی از معادن روباز که نیازمند بازسازی
هستند شامل ( )0پیت معدن )2( ،دامپ باطله )3( ،انباشتگاههای
اسیدشویی شده )1( ،سد باطله ،و ( )9سایت کارخانه و زیرساختهای
معدن است .تخمین هزینههای بازسازی به وسعت و حجم کارهای
معدنی وابسته است .برنامه بازسازی بر اساس اطالعات حاصل از
مرحله اکتشاف و نوع باطلههای شناسایی شده طرحریزی میشود.
همچنین در این طرح ،آیین نامهها و مقررات زیست محیطی نیز
رعایت میشوند .باید توجه کرد که باطلههای معدن در اثر گذشت
زمان هوازده شده و تغییر کیفیت میدهند .همچنین مقررات زیست
محیطی نیز ممکن است به مرور زمان تغییر کنند .این عوامل باعث
میشوند که تخمین هزینههای بازسازی در ابتدای عمر معدن توام با
عدم قطعیت باشند .در ادامه نحوه تخمین هزینههای بازسازی در
شرایط عدم قطعیت بحث شده است.

یکی از ملزومات تمامی عملیات معدنکاری شده است .کراینون و
کارمیس ( )2100در خصوص اهمیت توجه به هزینههای توسعه پایدار
در طراحی و بهینه سازی محدوده نهایی معادن روباز زغالسنگ بحث
کردهاند [ .]07ژو و همکاران ( )2101نیز هزینههای اکولوژیکی ناشی
از فعالیتهای معدنکاری را در طراحی و برنامهریزی معادن روباز
منظور کردهاند [ .]05در این مقاله هزینههای مربوط به بازسازی
معادن روباز محاسبه و بر اساس آن ،محدوده نهایی بهینه از نظر
معیارهای اقتصادی و زیست محیطی انتخاب میشود.

بازسازی معادن روباز
بررسی وضعیت معدنکاری در جهان نشان میدهد که امروزه معدن-
کاری دارای خصیصههای ذیل است ( )0عیار متوسط ذخایر موجود در
جهان کاهش یافته است )2( ،عمق معدنکاری افزایش یافته است،
( )3استخراج ذخایر جدید نیازمند سرمایه گذاری زیاد و جابجایی
حجم قابل توجهی از مواد باطله است ،و ( )1ظرفیت تولید معادن در
حال افزایش است [ .]05مساله توسعه پایدار معدنکاران را ملزم به
رعایت مبانی مهندسی و اقتصادی در طراحی و برنامهریزی معادن و
کنترل اثرات زیست محیطی حاصل از فعالیتهای معدنی میکند .با
توجه به اینکه عمر یک معدن در قیاس با عمر ذخیره معدنی بسیار
ناچیز است ،لذا معدنکاران به استفاده بهینه از منابع و توجه به اثرات
زیست محیطی فعالیتهای معدنی گرایش یافتهاند .این کار باعث شده
است که فعالیتهای معدنی در گروه فعالیتهای منطبق با اصول
توسعه پایدار قلمداد شود.

باطله

سد باطله

کارخانه فراوری

انتشار گاز
ذو و پاالیش
دام

باطله

محصول نهایی

باطله

محدوده نهایی

ماده معدنی

شکل ( )2فرایند عملیات معدنکاری و مواد تولید شده در هر مرحله

با مقایسه عمر یک معدن و یک ذخیره معدنی مشخص میشود که
معدنکاری به عنوان یک کاربری موقت برای زمین محسوب میشود.
لذا تعریف یک کاربری جدید برای زمینهای معدنکاری شده و ارائه
طرح بستن و بازسازی معادن از ملزومات توسعه پایدار در بخش
معدنکاری است .تهیه طرح بازسازی معادن نیازمند شناسایی اثرات
زیست محیطی ناشی از فعالیتهای معدنکاری است .برخی از اثرات
اجتماعی و زیست محیطی فعالیتهای معدنکاری عبارتند از تخریب
زمین و آلوده کردن محیط و از بین بردن پوشش گیاهی ،اسیدزایی،
آلودگی صوتی ،انتشار گرد و غبار و گازهای آالینده ،تولید باطله ،تغییر
محل سکونت افراد و تغییر شرایط اجتماعی در مناطق کم جمعیت .در
شکل  2باطلههای تولید شده طی فرایند معدنکاری نشان داده شده
است .میزان باطله تولید شده در هر مرحله به نوع ماده معدنی و باطله
همراه آن بستگی دارد .برای متال در مورد مواد معدنی با ارزش مانند
طال ،بیش از  55/55درصد مواد استخراج شده باطله هستند که این
مقدار در مورد معادن فلزات پایه به  55/5درصد میرسد .تولید این
حجم از باطله نیازمند مدیریت و اقدام در جهت بازسازی مناسب
است.

تخمین هزینههای بازسازی
در این بخش روشی برای تخمین هزینههای بازسازی ارائه شوده اسوت.
اولین اقدام در تهیوه طورح بسوتن و بازسوازی یوک معودن ،شناسوایی
بخش ها و مواردی در معدن اسوت کوه نیواز بوه بازسوازی دارنود .ایون
بخشها بر اساس چرخه تولید موجود در معادن قابل شناسایی هستند
(شکل  .)2در مرحله امکان سنجی ،اطالعات اولیوه و الزم بورای تهیوه
برنامه بازسازی توام با عدم قطعیت هستند .لذا تعیین بدبینانوهتورین و
خوشبینانهترین شرایط در پایان عمر معدن برای تخموین هزینوههوای
بازسازی مفید خواهد بود .پس از مطالعه و شناسوایی شورایط محتمول
در معدن ،سوناریوهای مختلوف و ممکون بورای بازسوازی زموینهوای
معدنکاری شده تعریوف مویشوود .در جودول  0سوناریوهای مختلوف
بازسازی دامپ باطله و پیت یک معدن روباز را ارائه شوده اسوت .البتوه
بسته به نظر طراح و همچنین شرایط محیطی و موقعیتی معدن امکان
ارائه سناریوهای متعددی وجود دارد ،و باید توجه کرد کوه محودودیتی
در تعریف تعداد سناریوها وجود ندارد .در این جدول چند سناریو برای
9
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بازسازی دامپ و پیت یک معدن روباز ارائوه شوده اسوت و بخوشهوای
دیگر معدن بررسی نشدهاند .از ترکیوب سوناریوهای ارائوه شوده بورای
بازسازی دامپ و پیت معدن ،به طور کلی  02سناریوی بازسوازی قابول
تعریف هستند (شکل  .)3در این شکل احتموال وقووع هور سوناریو بوا
توجه به جدول  0محاسبه شده است .فرض بر این است که هزینههوای
ارائوه شوده در جوودول  0دارای توزیوع پوورت ( )PERTیوا بتووا ()Beta
هستند [ .]21تابع توزیع بتا بصورت رابطه  2تعریف میشود.
0  x 1

() 2

else

شود و در  25کیلومتری شهر ورزقان و  031کیلومتری شمال شهر
تبریز واقع شده است .این معدن دارای  711میلیون تن ذخیره با عیار
متوسط  1/5درصد مس و  ppm 211مولیبدن است .ذخیره احتمالی
این معدن  0711میلیون تن برآورد شده است و استخراج آن از سال
 0351آغاز شده است.
ابتدا محدوده نهایی این معدن با توجه به پارامترهای اقتصادی ارائه
شده در جدول  2و بدون لحاظ کردن هزینههای بازسازی تعیین
گردید .بر اساس طرح اولیه ،محدوده نهایی این معدن شامل 153
میلیون تن ماده معدنی با نسبت باطله برداری  2/01به یک است .بر
اساس این طرح فعلی ،مجموع سطوح قابل بازسازی شامل دامپ و
پیت معدن مس سونگون به ترتیب  091و  291هکتار برآورد شده
است .با توجه به برآورد انجام شده در شکل  ،3نتیجه میشود که
حداقل ،حداکتر و محتملترین هزینه بازسازی دامپ و پیت این معدن
به ترتیب برابر با  ،29 ،00/9و  95/29هزار دالر در هر هکتار است.
الزم به ذکر است که در این محاسبات ارزش زمانی پول منظور نشده
است .به عبارت دیگر در بدبینانهترین حالت هزینههای استخراج ماده
معدنی  2/7درصد افزایش خواهد یافت .با اضافه کردن هزینه بازسازی
به هزینه استخراج ماده معدنی ،مدل بلوکی اقتصادی جدید بر اساس
هزینه بازسازی محاسبه میشود .سپس محدوده نهایی معدن با توجه
به مدل بلوکی اقتصادی جدید تعیین میشود (شکل  .)9نتایج نشان
میدهد که هزینههای بازسازی تخمین زده شده بر اساس سناریوهای
شکل  2تاثیری در محدوده نهایی این معدن ندارند.

 x v 1 1  x  w1

f  x, v, w    B  v, w 

0


در این رابطه  vو  wپارامترهای تابع توزیع بتا هستند .تابع توزیع پرت
حالت خاصی از تابع بتا اسوت کوه در آن پارامترهوای  vو  wبصوورت
رابطه  3تعریف میشوند.
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max   
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min

برای تخمین هزینه بازسازی معدن از شبیه سازی مونت کارلو استفاده
شده است .برای تعیین تابع توزیع هزینه بازسازی یک معدن روباز،
تابع توزیع هزینه بازسازی بازای هر سناریو پس از  2111بار شبیه
سازی محاسبه شد .با انجام شبیه سازی مونت کارلو بازای تمامی
سناریوها ،تابع توزیع تجمعی هزینه بازسازی معدن بصورت شکل 1
محاسبه شده است .طبق محاسبات انجام گرفته ،هزینه بازسازی بین
 1/5تا  22/9میلیون دالر متغیر است .این مقادیر بر اساس شرایط
فعلی معدن و بازای  02سناریوی تعریف شده در شکل  3تخمین زده
شدهاند .در ادامه ،تاثیر هزینههای بازسازی بر محدوده نهایی معدن
مس سونگون بررسی شده است.

جدول ( )2پارامترهای اقتصادی تعیین محدوده نهایی

پارامتر

مقدار

واحد

قیمت
هزینه استخراج باطله
هزینه استخراج ماده معدنی
هزینه فراوری
هزینه فروش
بازیابی استخراج و فراوری

3911
0/9
0/59
1/9
111
59-59

دالر بر تن مس
دالر بر تن
دالر بر تن
دالر بر تن
دالر بر تن مس
درصد

شکل ( )4تابع توزیع تجمعی هزینههای بازسازی

شکل ( )5محدوده نهایی معدن مس سونگون (سمت راست نمای سه بعدی-
سمت چ

مطالعه موردی
ذخیره مس سونگون دومین ذخیره مس پورفیری ایران محسوب می-
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نتیجهگیری
در این مقاله از یک روش احتماالتی برای تخمین هزینههای بازسازی
 برای این منظور ابتدا درخت.معدن مس سونگون استفاده شده است
 سپس با فرض.سناریوهای ممکن برای بازسازی معدن تهیه شده است
 هزینه،اینکه هزینههای بازسازی از تابع توزیع بتا تبعیت میکنند
 بر.بازسازی دامپ و پیت معدن شبیه سازی و محاسبه شده است
اساس شبیه سازیهای انجام گرفته هزینه بازسازی بازای سناریوهای
 بر اساس طراحی. میلیون دالر متغیر است22/9  تا1/5 ارائه شده بین
 هکتار291  و091  دامپ و پیت معدن مس سونگون به ترتیب،اولیه
00/9 برآورد شده است که بر اساس آن هزینه بازسازی این معدن بین
 این%59  هزار دالر در هر هکتار است و در سطح اعتماد95/29 و
 طراحی. هزار دالر در هر هکتار است35/9 مقدار همواره کمتر از
محدوده نهایی با در نظر گرفته هزینههای بازسازی نشان میدهد که
.این هزینهها تاثیری در محدوده نهایی این معدن ندارند
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جدول ( )1سناریوهای مختلف بازسازی یک معدن روباز

روشهای بازسازی
0
آماده سازی سایت و مدیریت
هزینه بازسازی دام باطله
ایجاد پوشش گیاهی
تسطیح و ایجاد پوشش گیاهی
تسطیح ،پوشش با خاا نباتی و ایجاد پوشش گیاهی
فیلتر کردن زهابها
جمع آوری زهاب
جمع آوری ،تصفیه و دفع زهاب
هزینه بازسازی پیت معدن
ایجاد دریاچه مصنوعی
جمع آوری آبها و دفع آن
جمع آوری آبها ،تصفیه و دفع آن

احتمال وقوع

%11

سناریوی
3
2
%31

%21

*

*

1
%01
*

*
*

*
*

%91
*

%31

*
%21

هزینه (هزار دالر)
حداقل محتمل حداکتر
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0911
0211
3111
1911
5111
311
0111
1111

2911
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9911
211
511
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3911
9911
7111
111
2111
5111

%1
311
191
3111

*
*

911
991
1111

0111
791
5111

بازسازی دامپ

بازسازی پیت

%20

ایجاد دریاچه مصنوعی

%50

%12

جمع آوری آبها و دفع آن

%30

%8

جمع آوری آبها ،تصفیه و دفع آن

%15

ایجاد دریاچه مصنوعی
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%9

جمع آوری آبها و دفع آن

%30

%6

جمع آوری آبها ،تصفیه و دفع آن

%20

%10

ایجاد دریاچه مصنوعی

%50

%6

جمع آوری آبها و دفع آن

%30

%4

جمع آوری آبها ،تصفیه و دفع آن

%5

ایجاد دریاچه مصنوعی

%50

%3

جمع آوری آبها و دفع آن

%30

%2

جمع آوری آبها ،تصفیه و دفع آن

فیلتر کردن زهاب ها

%100

%20

جمع آوری زهاب

%100

تسطیح ،پوشش با
خاا نباتی و ایجاد
پوشش گیاهی

تسطیح و ایجاد
پوشش گیاهی

%40

%30

آماده سازی
سایت
جمع آوری ،تصفیه و
دفع زهاب

%100

%20

فیلتر کردن زهاب ها

%100

تسطیح و ایجاد
پوشش گیاهی

ایجاد پوشش گیاهی

%20
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پیشبینی ماکزیمم نشست سطح زمین در مسیر تونل خط  2متروی مشهد
با استفاده از نرمافزار PLAXIS
مصطفی قدس ،1علی پرهیزکار میاندهی  ،2امیرحسین بانگیان

3

 1کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ()m.ghods2@gmail.com
 2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان
 3استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

چکیده
حفاری تونل موجب آزادسازی تنشهای برجای خاا شده و تغییرشکلهای زمین از نتایج غیر قابل اجتناب ساخت تونل است .در
واقع همواره مقداری تغییرمکان در محل حفاری تونل وجود دارد و این تغییرمکان به صورت زنجیرهای تا سطح زمین را تحت تاثیر
قرار داده و موجب نشست سطح زمین میشود .وجود سازه روی سطح زمین در مقایسه با زمین آزاد به میزان اندکی موجب کاهش
نشست در سطح زمین شده اما به هر حال اثرات نشست بر سازههای فوقانی مهم باید به صورت ویژه مدنظر قرار گیرد .در این مقاله،
با استفاده از روش اجزا محدود برای دو حالت با حضور و عدم حضور سازه مدلسازی صورت گرفته و با مطالعات برداشت شرایط و
ارزیابی ریسک بر روی مسیر تونل خط  2متروی مشهد ،ساختمان پانل کنترل واقع در محدوده راه آهن در کیلومتراژ  9795پرداخته
و نشست ناشی از حفر تونل با در نظر گرفتن شرایط مختلف هندسی ،جانمایی ،سازهای ،عملکردی محاسبه و همچنین اقدامات
پیشگیرانه و حفاظتی جهت کاهش نشست در منطقه مورد بررسی قرار میگیرد.

واژه های کلیدی
ماکزیمم نشست سطح زمین ،خط 2قطارشهری مشهد ،روش اجزاء محدود ،نرم افزار

مقدمه

Plaxis2D

مالحظه باشد ،طراح باید قبل از شروع عملیات حفر تونل ،ایون پدیوده
را بررسی کرده و راه حل آن را پیشبینی کند.

در اثر حفر تونل در نقاط کم عمق در زمینهای سنگی یوا غیرسونگی،
مخصوصاً در رسوبات آبرفتی سست ،جابهجاییهوایی در محویط ایجواد
شده و تغییر شکلهایی پدید میآید ،این جابهجاییها را میتوان به دو
مؤلفه قائم و افقی تجزیه کرد .خسواراتی کوه از حرکوات سوطح زموین
پدید میآید ،قسمتی از آن ناشی از مؤلفه قائم و قسومتی از آن ناشوی
از مؤلفه افقی جابهجایی در سطح زمین میباشد.

به طور کلی روشهای برآورد میزان نشست زمین به سه گروه تجربوی،
تحلیلی و عددی طبقه بندی میشوند .اولین گزارش مسوتند در موورد
پیشبینی نشست سطح زمین ناشی از حفاری تونل در زمینهای نورم،
به روش تجربی توسط پک در سال  0555به کنفرانس مکانیوک خواا
و پی سازی در مکزیکوسیتی بر میگردد .از جمله روشهوای تحلیلوی
برای برآورد نشست سطح زمین ،روشهای ارائوه شوده توسوط اوتئوو و
مایووووا ( ،)0575وِرویووووت بوووووکر (ُ ،)0555لگاناتووووان  -پولوووووس
(،)0555گُنزالس و ساگاسوتا ( ،)2110بابِوت ( ،)2110پوارا ()2119
میباشند .برای به کارگیری اکتر روش های فوق قبل از شروع عملیوات
ساخت تونل به دلیل نیاز آنها به برخوی پارامترهوا از قبیول اطالعوات
رفتار سنجی شده حین ساخت تونل و  ...استفاده از روشهوای موذکور

مؤلفه قائم سبب پایین آمدن سطح زموین ،یعنوی نشسوت تودریجی و
مؤلفه افقی سبب حالت کششی یا فشاری در سطح زمین میشود .ایون
مؤلفهها میتوانند تنشهایی را بر سازههای واقع بور سوطح زموین وارد
کند .در صورتی که حفر تونل در مناطق شهری انجام شود (مانند مترو
و تونلهای فاضالب شهری) و نشست سطح زمین در اثر آنها قابل
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 Meir et al ،O’Reillyو دیگر محققین پیگیوری شود و در عمووم
مطالعات در نظر گرفتن منحنی گاوسی بورای نشسوت پذیرفتوه شوده
است .در مقطعی که به اندازه کوافی دور از مقطوع شوروع و بوه میوزان
کافی پیش از سینه حفاری باشد ،نشست به مقدار نهایی خوود رسویده
مطابق شکل ( )2و مقدار آن از رابطه ( )0محاسبه میشود.

امکووان پووذیر نیسووت .لووذا موویتوووان بووا اسووتفاده از روش عووددی و
نرمافزارهایی همچنون  Plaxis2Dمنطقه را مدل و آنالیز کرد.

نشست سطح زمین در اثر حفر تونل
میتوان اذعان داشت که تمامی حفاریهای زیرزمینوی موجوب تغییور
شکل در سطح زمین خواهد شد .این تغییرشکلها عموماً از سه عامول
ذیل نشأت میگیرند:


نشسووت کوتوواه موودت در اثوور حفوواری تونوول و آزادسووازی
تنشها.



نشست ناشی از تغییر شکل پوشش تونل که در تونلسازی
مکانیزه این بخش قابل اغماض است.



نشست دراز مدت در اثر تحکیم اولیه و ثانویه.

2

()1

2

VL
y
y
)
) . exp(  2
2
2i
2i
i. 2

S  S max . exp( 

که در آن  sنشست سطحی قائم در نقطه موورد نظور y ،بوه عنووان
فاصله افقی نقطه مورد نظر از محور تونل Vl ،به عنوان حجم از دسوت
رفتوه در هور متور پیشوروی طوول و در نهایوت  iپوارامتر عورض کوه
بهصورت  i  KZ0بیان میشود که  Kیک ثابت بیبعد وابسوته بوه نووع
خاا و  Z 0عمق محور تونل نسبت به سطح زمین میباشد.
همانگونه که اشاره شد پارامترهای دخیل در فرمول تجربی ،یوا وابسوته
به نوع خاا و شرایط محلی است و یا بسته به شرایط هندسوی تغییور
میکند .از طرفی برای پارامترهای وابسته به خواا گسوترهای در نظور
گرفته مویشوود کوه دلیلوی بور عودم قطعیوت در محاسوبه دقیوق آن
میباشد.

در تونلسازی مکانیزه اثر عامل سووم بوه ویوژه در خوااهوای دانوهای
نسبت به عامل اول بسیار کمتر اسوت و در واقوع علوت عموده نشسوت
تونل عمدتاً همان نشست کوتاه مدت است که در اثر حفواری و توزیوع
تنشها ایجاد خواهد شد .بنابراین تمرکز بررسوی حاضور تنهوا نشسوت
کوتاه مدت خواهد بود .در شکل ( )0نحوه نشست تحت عوامل مختلف
در حین حفاری نشان داده شده است]3[ .

شکل ( : )2منحنی نشست سطح زمین در اثر حفر تونل

معرفی پروژه خط  2قطار شهری مشهد
پروژه خط  2قطار شهری مشهد بطول بیش از  01کیلوومتر در امتوداد
شمال شرق به جنوب غرب مشهد طراحی شده است و از ابتودای خوط
تا انتهای آن از خیابان طبرسی شمالی ،میدان راه آهن ،میودان شوهدا،
میدان سعدی ،میدان شریعتی ،پوارا کوهسونگی ،میودان فضول بون
شاذان و میدان جوان عبور خواهد نمود .با توجوه بوه شورایط مسویر و
مزایای حفواری بوا ماشوین هوای پیشورفته توونلزنی  TBMغالوب آن
بصورت تونل مکانیزه (حفاری با ماشین  )EPBحفاری خواهد گردیود.
در شکل ( )3مسیر خط  2قطار شهری مشهد نشان داده شده است.

شکل ( : )1مراحل نشست سطح زمین در اثر حفر تونل

علیرغم آنکه وجود ساختمان بر روی سطح زمین در محلوی کوه تونول
ساخته می شود موجب تغییراتی در شکل نشست خواهد شود ،معمووالً
در ابتدا برآورد نشست بر مبنای شرایطی کوه هوی بنوای سوطحی یوا
سازه زیرسطحی وجود ندارد انجام میشوود و سوپس توالش مویشوود
تاثیر پی ساختمانها بر الگوی نشست به نحو دیگری لحاظ شود.
معادالت اولیه روش تجربی توسوط  Peckدر سوال  0555بور اسواس
حوودود  21مووورد اجرایووی کووه در اختیووار وی بووود ارائووه شوود .در ایوون
معادالت ،نشست در شرایط بدون حضور سازه با یوک منحنوی گاوسوی
تقریب زده میشود .این رونود بعودها توسوط محققوین دیگوری ماننود
01

بلور

Journal of Mining engineering
)Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic
Scientific Association of Mining engineering

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

مقاالت پژوهشی

شکل ( : )3نمای مسیر خط  2قطار شهری مشهد

شکل ( : )5نمای ساختمان پانل کنترل

مقاله حاضر مربوط بوه سواختمان پانول کنتورل در محودوده ایسوتگاه
راهآهن مشهد میباشد که این سواختمان بوه لحواظ اهمیوت از لحواظ
کاربری دارای اهمیت بواال مویباشود .سواختمان موذکور در کیلوومتراژ
 9795قرار گرفته است .با توجه به موقعیت ساختمان در پالن پروفیول
مسیر و همچنین با استفاده از نرمافزار  ،ARC GISکد سوطح زموین
در محوول سوواختمان  573/95و آکووس تونوول نیووز در تووراز 595/71
میباشد .ساختمان مذکور  9سقف بوده و دارای یک زیرزمین به عموق
تقریبووی  3متوور م ویباشوود .در شووکلهووای ( )1و ( )9عکووسهووایی از
ساختمان و موقعیت قرارگیری آن نشان داده شده است.

محاسبه نشست بر اساس روش اجزای محدود
جهت مدلسازی نشسوت سواختمان پانول کنتورل از نورمافوزار اجوزای
محدود  Plaxis2Dاستفاده شده است .با توجه بوه قابلیوتهوای ایون
نرمافزار ،امکان در نظر گورفتن مراحول مختلوف سواخت تونول نظیور؛
حفاری ،فشار تزریق پشت سوگمنت و نصوب سوگمنت وجوود دارد .در
شکل ( )5مقطوع موورد اسوتفاده جهوت محاسوبه نشسوت بوه هموراه
الیهبندی خاا در آن مقطع نشان داده شده است.
مشخصات خاا
با توجه به بررسیهای زمین شناسی انجام شده در مسیر ،در محودوده
ساختمان پانل کنترل مشخصات مکانیکی خواا بصوورت جودول ()0
میباشد .الزم به ذکر است طبق مشاهدات عینی در ایسوتگاه  F2توراز
آب زیرزمینی در تراز زیر پوشش سگمنتی میباشد.

شکل ( : )4موقعیت ساختمان پانل کنترل نسبت به تونل

شکل ( : )6مقطع مورد استفاده جهت مدلسازی در نرمافزار Plaxis2D
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باربرداری از خاا می شود ،بدین ترتیب کوه در ایون مودل ،بوا امکوان
معرفی سختی خاا در حالوت بواربرداری و بارگوذاری مجودد ،امکوان
مدل سازی عملیات ژئووتکنیکی کوه در آن بواربرداری از جسوم خواا
وجود دارد ،فراهم شده است.

جدول ( : )1مشخصات مکانیکی الیه های خاك منطقه

استفاده از مفهوم سختی نسبی در ارزیابی برهمکنش

مشخصات سگمنت و TBM

برای استفاده از این روش میبایست گودی نشست و کرنش افقی برای
حالت بدون حضور سازه را با استفاده از روابط تجربی محاسوبه کورده و
به کمک ضرایب تصحیح مقادیر نسبت انحنا و کرنش افقی برای حالوت
وجود سازه سطحی را بدسوت آورد .بعود از تعیوین ایون دو معیوار ،بوا
استفاده از گرافهای تخمین آسیب برای سواختمانهوا ،میوزان شودت
آسیب احتمالی برآورد میشود .مقادیر موورد نیواز در محاسوبه سوخت
یهای نسبی محوری و خمشی در جدول ( )1آورده شوده اسوت .نحووه
محاسبه کرنش افقوی و نسوبت انحنوا در حالوت سوطح آزاد ( )GFدر
شکلهای ( )5( ،)7و ( )5نشان داده شده است.

صلبیت خمشی و محوری سگمنت و  TBMمطابق بوا جودول ( )2در
نظور گرفتوه شووده اسوت .الزم بووه ذکور اسوت کووه ضوخامت سووگمنت
 39سانتیمتر و مشخصات  TBMنیز با توجه به توصیههای نورمافوزار
تعیین گردیده است.

جدول ( : )2مشخصات پوشش سگمنتی تونل و  TBMبکار رفته در مدل

پارامتر

سگمنت

EPB

)EI (KN.m2/m

0/175×019

5/35×011

)EA (KN /m

0/197×017

5/2×015

)w (KN /m2

5/1

35/09

جدول ( : )4مقادیر مورد نیاز برای محاسبه سخت بهای نسبی محوری و
خمشی

مشخصات فونداسیون ،سقف و ستون
مشخصات فونداسیون ،سقف و ستون مطابق جدول ( )3در نظر گرفتوه
شده است.

جدول ( : )3مشخصات پی ،سقف و ستون ساختمان پانل کنترل
)EA(KN/m

)EI(KN/m2/m

)W(KN/m2

پی

5051511

020133

21

سقف

5051511

020133

02

ستون

5111111

25111

1

مشخصه

انتخاب مدل رفتاری

شکل ( : )7مقدار ضریب تصحیح برای نسبت انحنا []3

در تحلیوولهووای انجووام شووده ،از موودل رفتوواری سووخت شووونده خوواا
 hardening soilاستفاده شده اسوت کوه بورای شوبیهسوازی رفتوار
خاا های نرم و سخت اسوت .از جملوه ویژگویهوای آن مویتووان بوه
وابسته بودن سختی خاا به سطح تنش اشاره کورد کوه ایون قابلیوت،
موجب شبیهسازی دقیوق تور رفتوار خواا بوه ویوژه در شورایط انجوام
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()3

B
) (  *  EA / Es
2

پیشبینی نشست به روش عددی المان محدود
یکووی از روشهووای عووددی ،روش المووان محوودود اسووت کووه نوورمافووزار
 Plaxis2Dبر اساس این روش بنا شده و برای تحلیل تغییر شکلهوا
و پایداریها در پروژههای ژئوتکنیک استفاده میشوود .اولوین ویورایش
این نرمافزار بوه منظوور آنوالیز سودهای خواکی احوداث شوده بور روی
خااهای نرم در قسمتهوای کوم ارتفواع و پسوت کشوور هلنود و بوه
سفارش مدیریت منابع آب آن کشور در دانشگاه صنعتی دلف در سوال
 0557تهیه و توسعه داده شد .به طور کلی مدلهای عددی بوه دلیول
انعطافپذیری باال میتوانند اطالعات کاملتر و دقیقتری را نسوبت بوه
سایر روشها (نظیور تجربوی و تحلیلوی) فوراهم کننود ،در عوین حوال
انتخاب ناصحیح مدل ،عدم دقوت در کواربرد مقوادیر پارامترهوا و فهوم
نادرست از پروسه ساخت میتواند منجر به نتایج اشتباه شود.

شکل ( : )8مقدار ضریب تصحیح برای مقدار کرنش افقی []3

روشهای عددی مختلفی تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است کوه از
آن میان روش های مبتنی بور اجوزای محودود بودلیل قودرت زیواد در
مدلسازی هندسه پیچیده از جایگواه خاصوی برخوور دارنود .بور هموین
اساس اغلب نرمافزارهای تجاری معوروف نیوز بور اسواس روش اجوزای
محدود بنا شدهاند .در مسایل مربوط به خاا وضعیت اندکی بغورنجتور
شده و انتخاب یک بسته نورمافوزاری مناسوب میتوانود توا حود زیوادی
مشکالت مدلسازی و سواخت مرحلوهای را مرتفوع نمایود .لوذا در ایون
مطالعه از نرم افزار  Plaxis2Dاستفاده شد .از جمله مزایوای نورمافوزار
یاد شده امکان ساخت چند مرحلهای و بهرهگیری از مدل های رفتاری
متنوع میباشد از طرفی اجزای سازهای نیوز براحتوی در مودل سواخته
میشوند .از بین مدلهای خاا مختلف موجود در نرمافزار Plaxis2D
در این مطالعه مدل خاا سخت شونده ،مناسبتر تشخیص داده شوده
است و مورد استفاده قرار گرفته است.

شکل ( : )9گراف طراحی برای تخمین شدت آسیب وارده به ساختمانها []3

با توجه به مقادیر جدول ( )1و روابط ( )2و ( ،)3مقدار سوختی نسوبی
تعیین مویشوود (   *  0.9و  )  *  27.1حوال بوا ایون مقوادیر و
فاصوووله محوووور تونووول هوووا توووا مرکوووز سووواختمان ( ، e  23.5
 ) e  23.5  0.74و همچنین گراف های شوکل ( )7و ( ،)5مقودار
31

B

رفتار مکانیکی خاا ممکن است با دقت های متفواوتی مودل شوود .از
میان مدلهای موجوود در بسوته نورمافوزاری  Plaxis2Dمودل خواا
سخت شونده به دلیل گورفتن اطالعوات بیشوتر از مشخصوات رفتواری
مصالح نسبت به دیگر مدلهای رفتاری ،توان مدلسازی بهتوری دارد .از
طرفی در این مدل میزان سختی خاا با افزایش عموق رونودی رو بوه
رشد دارد که با واقعیت مطابقوت خووبی ایجواد موینمایود .در مسوایل
مربوط به خاکبرداری میزان سختی باربرداری بسیار مهم میباشود کوه
مدل یاد شده بخوبی آن را پوشش میدهد .مزایای دیگر مدل رفتواری
خاا سخت شونده در ذیل آمده است.

ضریب تصحیح تعیین می شوود(شوکل  .)9کوم بوودن مقوادیر ضوریب
تصحیح حاکی از آن است که وجود ساختمان بوا سوختی هوای نسوبی
محاسبه شده و شکل هندسی آن ،رفتوار صولب گونوه ای دارد و باعوث
کاهش میزان نسبت انحنا و کرنش افقی و به تبع آن نشست مواکزیمم
خواهد شد .دلیل این امور را موی تووان بوه بواال بوودن مقوادیر سوختی
محوری و خمشی ساختمان و همچنین وجود فشار جانبی زموین روی
ساختمان که حکم فشار محصورکننده را ایفا می کند ،دانسوت ] .[0بوا
توجه به گراف طراحی برای تخمین شدت آسیب وارده بر سوازه شوکل
( ،)5مشخص است که میزان شدت پتانسیل آسیب احتموالی براسواس
مقوووادیر کووورنش افقوووی و نسوووبت انحنوووا ،قابووول صووورفنظر کوووردن
( )Negligibleاست.
()2

• سختی وابسته به سطح تنش مطابق با قانون توانی.
• کرنش پالستیک ناشی از بارگذاری انحرافی اولیه مطابق بوا سوختی
سکانت.

B
 *  EI / Es ( )4
2
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• کرنش پالستیک ناشی از فشار اولیه.

منحنیهای نشست توده خاا ،نمودار نشست سوطح زموین در حالوت
فضای آزاد و نمودار نشست در تراز شومع سواختمان پانول کنتورل در
حالت فضای آزاد به ترتیوب در شوکلهوای ( )09( ،)01( ،)03( ،)02و
( )05و در شکل ( )07وضعیت تغییرشکل القایی به زمین و سواختمان
پانل کنترل ارائه گردیده است.

• باربرداری و بارگذاری مجدد مطابق با .Eur
• معیارهای گسیختگی مطابق با معیار موهر-کولمب.
مدلسازی برمبنای فرضیات باال ابتودا نشسوت زموین در حالوت  GFو
سپس با اعمال مشخصات سازه در مدل ،موورد بررسوی قورار گرفوت و
مراحل محاسبات مطابق زیر اعمال شد.
.0

ابتدا باید شرایط اولیه مدل تعریف شود .این شرایط شوامل
تعادل اولیه مدل ،خاکبرداری تا تراز شالوده و اجورای آن و
2
اعمووال بووار ناشووی از سوواختمان بووه مقوودار 31 KN / m
است.

.2

سپس حفاری توسوط  TBMو سوپس رینوگ سوگمنتی
نصب میشود.

.3

اعمال ضریب  Contractionبه مقدار  %1/19با فرض پور
شدن نصف فضای پشت شیلد.

شکل ( : )12منحنیهای میزان نشست توده خاك در حالت فضای آزاد

مشخصات هندسی و مشبندی مدل
وضعیت هندسی تونل در الیههای زمین و نحووه موشبنودی آن در دو
حالت فضای آزاد ( )Green Fieldو با حضوور سوازه ،در شوکلهوای
( )01و ( )00نشان داده شده است.

شکل ( : )13نمودار میزان نشست سطح زمین در حالت فضای آزاد

شکل ( : )11مدل دوبعدی در حالت  GFبدون اثر ساختمان پانل کنترل

شکل ( : )11مدل دوبعدی در حالت وجود ساختمان پانل کنترل

شکل ( : )14منحنی میزان نشست توده خاك در حالت حضور ساختمان

خروجیهای نرمافزار
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آسیب پذیری ساختمان پانل کنترل
بررسی آسیب پذیری یک بنا ناشی از احداث تونول بوا در نظور گورفتن
شرایط مختلف هندسی ،جانمایی ،سازهای ،عملکردی انجوام مویشوود.
بنابراین با جمع آوری اطالعواتی در موورد وضوعیت سوازهای و ظواهری
تالش میشود تا پارامتری به نوام انودیس آسویب پوذیری سوازه موورد
ارزیابی قرار گیرد.
اندیس آسیب پذیری یک مشخصه ذاتی بنا است که بیانگر فاصله بنا بوا
وضعیت ایده آل است .در واقع هر چه اندیس آسیبپذیری بیشتر باشد،
بدین معنی است که وضعیت بنا مناسب نیست و روا داریهوای آن در
برابر تغییرشکلهای اضافی کوچکتر خواهد بود .به عبارت دیگور ،بورای
مقدار مشخص نشست ،یک ساختمان با انودیس آسویبپوذیری بواالتر
متحمل آسویب هوای بیشوتری نسوبت بوه یوک سواختمان بوا انودیس
آسیبپذیری پایینتر خواهد شد.

شکل ( : )15نمودار میزان نشست سطح زمین در حالت حضور ساختمان

نتیجه حاصل از تکمیل فرم های  BCSبرای سازههای ساختمان پانول
کنترل ،شاخص آسیبپوذیری  10بوا درجوه آسویبپوذیری کوم ارائوه
گردیده است .به طور کلی ورودیهای فرم های مذکور شامل اطالعوات
رفتار سوازهای سواختمان ،موقعیوت قرارگیوری سواختمانهوا ،کواربری
ساختمان ،وضعیت رونموای سواختمان و وضوعیت عموومی سواختمان
میباشد]2[ .
بطور کلی برای زمین و سازه های معمولی پروژه بوا رده آسویبپوذیری
ناچیز و خفیف معیارهای جدول ( )9تعریف گردیدهاند.

شکل ( : )16نمودار میزان نشست در تراز شمع در حالت حضور ساختمان

جدول ( : )9آستانه نشست و اعوجاج برای سطوح خطر وهشودار بورای
سطح زمین وسازه های معمولی (رده آسیب پذیری پایین)

مشخصات

نشست (mm) 

اعوجووووووووووووووووووووواج
 max  (1   2 ) / L

Warning

Alarming

Warning

Alarming

سووووووطح
زمین

21

11

-

-

سازهها

07

29

0/311

0/211

شکل ( : )17وضعیت تغییرشکل القایی به زمین و ساختمان

به عبارت دیگور وضوعیت عموومی سواختمان پانول کنتورل بوه لحواظ
آسیبپذیری در حال حاضر وضعیت مناسبی میباشد.

با توجه به نتایج فوق پارامتر حودود  01میلیمتور و پوارامتر در حودود
 0/3111در زیر پی سازه ساختمان پانل کنترل حاصل گردیوده اسوت.
مشخص است که در صورت انجام عملیات حفاری در شورایط نرموال از
نظر حفظ فشار  EPBو تزریق گروت ،نشست ساختمان مورد بررسوی
در حد زیر آستانه خطر و هشدار خواهد بود.

نتیجهگیری
با توجه به نتوایج فووق پوارامتر  Smaxحودود  7میلیمتور و پوارامتر
 βmaxدر حدود  0/1911در زیر پی سازه کنترل پانل حاصل گردیده
است .مشخص است که در صورت انجوام عملیوات حفواری در شورایط
09
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نرمال از نظر حفظ فشار  EPBو تزریق گروت ،نشست ساختمان مورد
بررسی در حد زیر آستانه خطر و هشدار خواهد بوود .دو روش سوختی
نسبی و روش دوبعدی اجزا محدود گویای این مطلب هستند که وجود
سازه در سطح ،یا در نزدیکی محلی که تونل کوم عموق در حوال حفور
است ،تاثیر محسوسی در تغییر حرکت زمین میگوذارد .براسواس نووع
ویژگیهای سازه ،مانند سختی ،هندسه پوی و موقعیوت نسوبی تونول-
سازه میتواند درکاهش یا افزایش جابجایی حاصل از حفر تونول نقوش
داشته باشد.
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مشاورین ایمنسازانPotts D.M, Addenbrooke T..0352 ،
[3] Franzius,J,N."Behaviour of buildings due to tunnel
induced subsidence" department of civil and
EnviromentalEngineering.Imperial Collage of
Science, Technology and Medicine.london, 2003.
[4] I. "A structure influence on tunneling induced
ground movement" Proceeding of the institution
of Civil Engineers, paper 11048, PP 109,125, 1997.
[5] Dimmock P. S., Mair R. J., "Effect of building
"stiffness on tunneling-induced ground movement
Journal of Tunneling & Underground Space
Technology 23, 438-450, 2008.

در مورد مطالعه موردی این مقاله ،سختی باالی سوازه ،هندسوه خواص
آن و خواص ژئوتکنیکی محیط ،باعث کم شدن نشست ناشوی از حفور
تونل شده است .دو روش سختی نسبی و روش دوبعدی اجوزا محودود
گویای این مطلب بودند .بطوری کوه در روش مدلسوازی اجوزا محودود
مشخص است که حضور سازه ماکزیمم نشسوت سوطح را از مقودار 01
میلیمتر به  00میلیمتر کاهش داده است .البته روش سوختی نسوبی
نیز نیاز به اصالحات دیگری از جمله در نظرگورفتن ویژگوی پوی سوازه
(مانند نوع پی ،عمق پی و فشار جانبی زمین) را دارد.
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مقاالت پژوهشی

شبیهسازی فرآیندهای شناورسازی کانسنگ مس سولفیدی بهوسیله
نرمافزار ARENA
2

حسین حمداد فرامرزی ، 1رضا شکور شهابی
1

دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی معدن ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی ،قزوین ()HHFF1361@GMAIL.COM

2عضو هیئتعلمی ،گروه مهندسی معدن دانشگاه بینالمللی امام خمینی ،قزوین ()REZA.SHAHABI@GMAIL.COM

چکیده
در کنار شبیهسازیهای آزمایشگاهی متداول فرآیندهای شناورسازی بهوسیله سلولهای آزمایشگاهی ،شبیهسازی بهوسیله
نرمافزارهای مرتبط کمک قابلتوجهی در پیشبینی رفتار فرآیندهای شناورسازی نموده و باعث صرفهجویی اقتصادی زیادی در
هزینههای مرتبط میگردد .در این مقاله اقدام به شبیهسازی فرآیند شناورسازی کانی سولفوره مس در یک کارخانه  291تنی
بهوسیله تغییر در پارامتر راندمان سلولها و ثبت تأثیر این تغییرات در عملکرد کل سیستم و پارامترهای اقتصادی فرآیند گردید .این
عملیات شبیهسازی بهوسیله نرمافزار  ARENAکه نرمافزاری عمومی جهت شبیهسازی میباشد ،انجام گرفته است.

واژه های کلیدی
شبیهسازی ،شناورسازی ،کانسنگ مس سولفیدی ،راندمان ،پارامترهای اقتصادی
شناورسازی در نرمافزار و بررسی تأثیرات عوامل مختلف بر فرآیند
مورد بررسی گردید.

مقدمه
ایجاد مدلی ساختگی که با دقت مورد نیاز از رفتار یک سیستم پیروی
میکند را شبیهسازی گویند .یک مدل را بر اساس رفتار یک سیستم
میسازیم که باعث استخراج یک سری اطالعات میشود ،با تحلیل این
اطالعات ،اقدام به مقایسه سیستم شبیهسازیشده و اتخاذ تصمیم
میشود .مزیتهای شبیهسازی عبارت از حذف خسارتهای مالی و
جانی ،ریسکهای متفاوت را به سیستم وارد کرده ،اجرای پویانمایی
فرآیند جهت نمایش نحوه انجام فرآیند و تعیین گرهها در نحوه
کارکرد صحیح فرآیند[ .]2نحوه عملکرد یک سیستم شبیهسازی در
شکل  0ارائهشده است.
به علت قیمت باالی نرمافزارهای تخصصی شبیهسازی کارخانههای
شناورسازی ) ، (SIM PAC,MODSIMدر ایران تنها چند مجتمع
بسیار بزرگ که توانایی تأمین هزینههای تهیه این نرمافزارها را دارا
میباشند ،قادر به شبیهسازی فرآیندهای کارخانههای شناورسازی
باشند .در این پژوهش سعی بر تطبیق ابزارهای موجود در نرمافزار
شبیهسازی  ARENAبا وظایف بخشهای مختلف فرآیند شناورسازی
بر اساس پارامترهای کاربردی در کارخانه شناورسازی فرآوری
کانسنگ سولفیدی مس گردید و در مرحله بعد اقدام به ارائه فلوشیت

شکل ( :)1عملکرد سیستم شبیهسازی[]1
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میباشد .بهمنظور جلوگیری از ایجاد خطا و به حداقل رساندن خطا
اقدام به انتخاب بازههای زمانی کوچک بدین منظور گردید[.]1
درنتیجه بازههای زمانی به دقیقه و اوزان خوراا و مواد شیمیائی به
ترتیب برحسب کیلوگرم و گرم لحاظ گردید و به همین ترتیب مبالغ
هزینهای هر بخشبر حسب واحد مورداستفاده تعدیل گردید.

موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی
کارخانه تکنار در غرب استان خراسان رضوی و  27کیلوومتری شومال
غربی شهرستان بردسکن واقعشوده اسوت .راههوای دسترسوی بوه ایون
محدوده از طریق جاده آسفالته بردسکن به انابد مویباشود کوه پوس از
پیمودن مسافتی در حودود  02.9کیلوومتر وارد جواده خواکی شومالی
شهر انابد شده و پس از پیمودن حدود  01.9در جهت شومال و عبوور
از روستای کالته جمعه به مجتمع موردنظر خواهیم رسید.

تخصیص ماژول و تعیین مقادیر
تعریف هر یک از این ماژولها بر اساس نقش دستگاههای مرتبط با
فرآیند استوار شده است .نهاده عبارت است از خوراا ورودی یا همان
کانسنگ مس ،آب که در دو بخش مجزا به فرآیند اضافه خواهد شد،
مواد شیمایی که به ترتیب کلکتور )(Z11و کفساز )(MIBC
میباشند بهعنوان  Resourceمیباشند که وظیفه انجام فرآیند
جدایش مس از باطله را دار میباشند تعریف گردیدند که در ماژول
 Processتعریف شدند .همچنین دیگر ماژولهای مورداستفاده شامل
ماژول  Decideجهت تعیین میزان باطله و کنسانتره خروجی هر
سلول یا بهعبارتدیگر راندمان خروجی سلول ،ماژول  Recordجهت
ثبت مقادیر کنسانتره و باطله خروجی از سیستم و ماژولDispose
جهت خاتمه فرآیند میباشند.

خط فرآوری کانسنگ مس
خط فرآوری کانسنگ سولفیدی مس مورد مطالعه در این پژوهش
متشکل از بخش خردایش ،نرمایش یا در اصطالح آسیاکنی و بخش
شناورسازی با ظرفیت  291تن میباشند که در این تحقیق بخش
شناورسازی مدار اشاره شده ،مورد بررسی قرار گرفت .خط شناورسازی
مورد نظر شامل یک آسیای گلولهای با ظرفیت  291تن در روز ،سه
عدد سایکلونهای جدایش ،یک عدد کاندیشنر ،سلولهای پرعیارسازی
که به ترتیب شامل سلول اولیه ،سلول اولیه شماره  ،2رمق گیر و در
نهایت سلول شستوشو میباشند.
خوراا ورودی با ابعاد صفر الی  5میلیمتر که دارای عیار  0درصد
میباشد بهمنظور رسیدن به ابعاد زیر  79میکرون به همراه آب وارد
آسیا میشوند  .در مرحله بعد پالپ خروجی آسیا وارد سایکلون شده و
ذرات دارای ابعاد مناسب که بهوسیله سایکلون جدا شدهاند وارد
کاندیشنر شده و پس از افزوده شدن کفساز ) (MIBCو کلکتور
) (Z11وارد سلول اولیه میشود ،کنسانتره سلول اولیه جهت
پرعیارسازی به سلول شستوشو هدایتشده و باطله آن به سلول اولیه
شماره  2هدایت میگردد .کنسانتره این سلول اولیه شماره  2نیز وارد
سلول شستوشو شده و باطله آن به سلول رمق گیر هدایت میشود.
در سلول رمق گیر کنسانتره به همراه باطله سلول شستوشو به آسیا
هدایت میگردد و باطله سلول رمق گیر بهعنوان باطله نهایی و
کنسانتره سلول شستوشو که عیاری در حدود  29درصد میباشد
بهعنوان کنسانتره نهایی از مدار خارج میگردد.

شرح عملیات
در ابتدا بهوسیله Createورودی سیستم ،نوع ورودی ،واحد زمان و
مقادیر آن را تعیین میکنیم .در زیر به مقادیر تعیینشده اشارهشده
است:

شکل ( )1ماژول ورودی سیستم

پس از تعیین ورود خوراا بهمنظور انجام عملیات آسیاکنی از ماژول
 Processاستفاده میشود که در آن باید از گزینه Seize Delay
 Releaseکه نشاندهنده اشغال منبع ،ایجاد تأخیر جهت انجام
فعالیت و درنهایت ترخیص منبع استفاده نمود .به علت اینکه فرآیند
آسیاب کنی فرآیند دارای ارزشافزوده میباشد گزینه ارزشافزوده را
انتخاب و بازه زمانی بر روی دقیقه و درنهایت نوع تأخیر در این فرآیند
را بهصورت  Uniformانتخاب میکنیم[.]3

روش کار
در ابتدا اقدام به پیادهسازی فلوشیت فرآیند در نرمافزار و تعیین نقش
ماژولهای مختلف بهمنظور شبیهسازی دستگاهها و خدمتی که در
طول فرآیند صورت می دهند ،گردید .در مرحله بعد با توجه به نقش
هر بخش از فرآیند ماژولهای ورودی ،فرآیند و تصمیمگیری تعریف
گردید .پس از تعیین پارامترهای هر ماژول اقدام به اجرای فرآیند در
 2گردش  051دقیقهای با  01دقیقه زمان خأل بهعنوان زمان پایدار
شدن سیستم یا در اصطالح زمان گرم شدن گردید و نتایج جهت
انجام محاسبات ثبت گردید .نکته حائز اهمیت ،این مطلب میباشد که
فرآیندهای شناورسازی فرآیندهایی پیوسته میباشند ،این در حالی
است که نرمافزار  Arenaنرمافزار شبیهسازی فرآیندهای گسسته
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 Decideراندمان هر سلول را تعیین میکنیم که به ترتیب برای سلول
اولیه پرعیارسازی  02.2درصد ،سلول اولیه پرعیارسازی شماره دو 3.2
درصد ،رمق گیر  0.5درصد و درنهایت سلول شستوشو  20درصد
میباشند و برای تمامی سلولها از نوع  2Way by chanceاستفاده
میکنیم.

شکل ( )2ماژول  Processسیستم
شکل ( )5ماژول Decide

پس از تعیین نقش آسیا نیاز به یک ماژول  Decideمیباشد که مقادیر
 Over flowکه از بخش سایکلون باز میگردد را به آسیا هدایت نماید.
در این بخش درصد عبوری بر روی  59درصد و نوع عبور را بر اساس
 2Way by chanceتعیین شد.

درنهایت از ماژول  Counterبهمنظور شمارش کنسانتره و باطله
خروجی سیستم استفاده میکنیم که در آن نوع شمارش را بر روی
تعداد قرار میدهیم.

شکل ( )6ماژول شمارنده

شکل ( )3ماژول Decideسیستم

فلوشیت شبیهسازی شده فرآیند بر اساس فلوشیت سیستم
شناورسازی اشارهشده در ابتدای مقاله به شکل زیر میباشد:

جریان عبوری از سایکلون به کاندیشنر وارد میشود که بار دیگر باید
از گزینه  Seize Delay Releaseاستفاده نمود .این بار از گزینه بدون
ارزشافزوده استفاده مینماییم و بازه زمانی بر روی دقیقه و درنهایت
نوع تأخیر در این فرآیند را بهصورت  Uniformانتخاب میکنیم.

شکل ( )7شبیه سازی مدار شناورسازی

پس از این مرحله جهت تعیین رفتار سلولها و تأثیر آن در بازیابی
کلی سیستم ،به ترتیب اقدام به تغییر  21درصدی در بازیابی هرکدام
از سلولها گردید و رفتار فرآیند ثبت گردید.

شکل ( )4ماژول شبیه سازی سایکلون

پس از خروج جریان از این بخش و ورود آن به داخل سلولها با توجه
به عیار کنسانتره و باطله خروجی هر سلول بار دیگر بهوسیله ماژول
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نتایج حاصل از شبیهسازی
نتایج خروجی نرمافزار در حالت استاندارد و پس از اعمال
:تغییرات چهارگانه در زیر آورده شده است
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24.06

24.43

24.55

24.77

VA Time Per
Entity(Milling
)

0.06498

0.064
97

0.065
02

0.065
00

0.065
04

0.221

13.60
4

13.74
2

4.666

4.741

4.761

4.810

9.083

حالت
استاندارد

سلول
اولیه

حالت
استاندارد

13.54
4

9.037

) تغییر راندمان سلولها1(جدول

1819.
74

13.33
2

8.904
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9.154

Z1
1

0.455

0.483

0.490

0.492

0.496

MI
BC
1

5

5

5

5

5

VA Time Per
Entity(Conditi
oner)

0.05501

0.054
99

0.054
99

0.054
99

0.054
99

roc
k1

173

173

173

173

173

Accum VA
Time(Milling)

2075.84

2199.
76

2234.
84

2244.
64

2267.
40
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10

10

10

10

10

Z1
1

0.044
1

0.043
8

0.043
6

0.042
9

0.0405

MI
BC
1

0.079
4

0.078
6

0.078
3

0.077
1

0.0727

roc
k1

0.034
4

0.034
0

0.033
9

0.033
3

0.0315

W
AT
ER
1

0.043
8

0.043
5

0.043
2

0.042
6

0.0402

W
AT
ER
2

0.049
6

0.049
2

0.049
0

0.048
3

0.0455

Z1
1

661.8
4

656.7
4

653.3
3

643.8
3

607.1

MI
BC
1

3503
3

3470
5

3454
4

3403
2.5

32118

roc
k1

1226
1.55

1214
6.75

1209
0.4

1191
1.375

11241.3

W
AT
ER
1

2746
6.36

2725
4.71

2711
3.195

2671
8.945

25194.6
5

W
AT
ER
2

1489.
14

1477.
665

1469.
9925

1448.
6175

1365.97
5

Z1
1

1583
1.212
8

1570
9.220
8

1562
7.653
6

1540
0.413
6

14521.8
32

MI
BC
1

6810
41.52

6746
65.2

6715
35.36

6615
91.8

624373.
92

roc
k1

4046.
3115

4008.
4275

3989.
832

3930.
7537
5

3709.62
9

W
AT
ER
1

9063.
8988

8994.
0543

8947.
3543
5

8817.
2518
5

8314.23
45

W
AT
ER
2

3544

3516

3498
5.821

3447
7.096

32510.2

Z1

با استفاده از پارامترهای هزینهای و عملیاتی ارائهشده در باال
اقدام به ترسیم نمودارهای زیر گردید:

)Cons (Kg
1600
1400
1200
1000

Schedu
led
Utiliza
tion

800

کنسانتره تولیدی

209

209

209

209

209

W
AT
ER
2

5

600

6

4
حالت های پنج گانه

0

2

شکل ( )8مقادیر کنسانتره در حالتهای تعیینشده

)Tail (Kg
28000
27500
27000
26500

26000
25500

Total
Numbe
r
Seized

25000

6

2
4
حالت های پنج گانه

باطله خروجی از سیستم

140

140

140

140

140

W
AT
ER
1

1.532

8.427

5

05

1

0

شکل ( )9مقادیر باطله در حالتهای تعیینشده

)Cost(Rial)/Cons(Kg
10000

8000

4000
2000
0

6

Usage
Cost

4حالت های پنج گانه2

0

شکل ( )11نسبت هزینه به مقدار کنسانتره در حاالت تعیینشده
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کاندیشنر برابر  05دقیقه میباشد .بار در گردش کاندیشنر برابر 3503
کیلوگرم و بار در گردش درون آسیا برابر  5312کیلوگرم ،بار ورودی
به سلولها برابر  29351کیلوگرم بوده است.

)Cost(Rial)/Tail(Kg
270
265

ریالkg/

260
255

مراجع

250

4

6

حالت های پنج گانه

2

0

[ ]1شبیهسازی سیستمهای گسسته پیشامد ،جری بنکس -
جان کارسون ،ترجمه هاشم محلوجی ،انتشارات دانشگاه صنعتی
شریف0352 ،
[ ]2علم و هنر شبیهسازی ،شاون – رابرت ،ترجمه علی اکبر
عرب مازار ،مرکز نشر دانشگاهی0351 ،
[ ]3آموزش شبیهسازی عملیات با  ،Arenaشهروز انتظامی و
عبدالوحید خراسانی ،انتشارات ناقوس0359 ،
[4] Woolfson and Pert, An Introduction to
Computer Simulation 1998, Oxford University
Press

شکل ( )11نسبت هزینه به مقدار باطله در حاالت تعیینشده

نتیجهگیری
همانگونه که از نمودارهای باال مشخص است بیشترین تأثیر بر روی
کاهش بازیابی سیستم فرآوری ،به ترتیب ناشی از سلول شستوشو،
سلول اولیه ،رمقگیر و سلول اولیه شماره دو میباشد .همچنین با
کاهش راندمان سیستم ضریب هزینهای سیستم نیز روندی افزایشی از
خود نشان میدهد .عالوه بر این ،زمان کلی ماند خوراا درون
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خوشه بندی عصبی  -فازی تعداد میانگین وایازی ()NFCMR
مطالعه موردی  :رسوبات آبراهه ای غرب بیرجند
عادل شیرازی ،1عارف شیرازی ،2بشیر شکوه سلجوقی ، 3رضا روکی ،4اردشیر هزارخانی

5

 1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()Adel.Shirazy@Gmail.com
2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()Aref.Shirazi@aut.ac.ir
 3دانشجوی دکتری مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()B.shokouh@aut.ac.ir
 4استادیار ،دانشگاه صنعتی بیرجند  ،گروه مهندسی معدن ()Rooki@birjandut.ac.ir
 5استاد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()Ardehez@aut.ac.ir

چکیده
روش ابداعی خوشه بندی عصبی  -فازی تعداد میانگین وایازی این مقاله  ،روشی برای پیشبینی خوشه (آنومالی  /زمینه) هر نمونه جدید با
معیار احتمال حضور آن نمونه در خوشه دو خوشه است  .این روش که تلفیقی از روش خوشه بندی فازی سی میانگین و شبکه عصبی
مصنوعی رگرسیونی تعمیم یافته است میکوشد تا ابتدا نمونه های موجود در منطقه را با روش فازی با احتمال موجودیت در هر خوشه به دو
خوشه آنومالی و زمینه تقسیم کرده و سپس با نتایج این عمل ،شبکه عصبی مصنوعی رگرسونی تعمیم یافته آموزش ببیند و بتوان داده های
جدید وارد شده در منطقه را با درصد احتمالی دو خوشه ها تحلیل کرد  .به طور واضح تر میتوان گفت پس از اکتشاف کامل نیز میتوان نمونه
برداشته شده را با درصد احتمالی معین به آنومالی نسبت داد  .برای آزمایش دقت این خوشه بندی به شکل صرفاً تئوری ،مطالعه موردی بر
روی نتایج آنالیز داده های رسوبات آبرفتی منطقه ای در بیرجند انجام گرفت که نتایج قابل قبولی را منتج شد .

واژه های کلیدی
خوشه بندی عصبی-فازی سی میانگین وایازی،

NFCMR ،GRNN ،FCM

 ،جدایش آنومالی از زمینه ،بیرجند ،مس.

اگر از الگوریتم  cمیانگین کالسیک استفاده کنیم داده های فوق به
دو خوشه مجزا تقسیم خواهند شد و هر نمونه تنها متعلق به یکی از
خوشه ها خواهد بود .بعبارت دیگر تابع تعلق هر نمونه مقدار  1یا 0
خواهد داشت .نتیجه خوشه بندی کالسیک مطابق شکل ()2
است[1] .

مقدمه
یکی از مهمترین و پرکاربردترین الگوریتم های خوشه بندی،
الگوریتم سی میانگین می باشد [0] .در این الگوریتم نمونه ها به
عدد خوشه تقسیم می شوند و تعداد از قبل مشخص شده است  .در
نسخه فازی این الگوریتم نیز تعداد خوشه ها از قبل مشخص شده
است ( در این بررسی و روش معرفی شده نیازمند  2خوشه آنومالی و
زمینه هستیم پس پارامتر سی  ،دو خوشه را معرفی مینماید ) .برای
مشاهده عملکرد خوشه بندی فازی به متال زیر توجه کنید .در شکل
( ،)0توزیعی تک بعدی از نمونه های ورودی آورده شده است.

شکل( )1توزیع یک بعدی نمونه ها
شکل ( (2خوشه بندی کالسیک نمونه های ورودی
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از معیار های رسیدن به پیشبینی مطلوب انتخاب شعاع مناسب برای
شبکه است  .طوری که هم برای داده های آموزش هم آزمایش میزان
دقت باالیی را فراهم کند]. [5] [7

شکل  2تابع تعلق مربط به خوشه  Aرا نشان می دهد .تابع تعلق
خوشه  Bمتمم تابع تعلق  Aمی باشد .همانطور که مشاهده می کنید
نمونه های ورودی تنها به یکی از خوشه ها تعلق دارند و بعبارت دیگر
ماتریس  Uبصورت باینری می باشد .حال اگر از خوشه بندی فازی
استفاده کنیم خواهیم داشت:

الگوریتم
الگوریتم کار به صورت شکل  9انجام میگیرد به طوری که ابتدا
داده های منطقه به روش فازی سی (عدد) میانگین به دو دسته
آنومالی و زمینه تقسیم شده و درصد احتمال آنومالی بودن هر نمونه
مشخص میگردد سپس داده ها و درصد احتمال هر داده به شبکه
عصبی مصنوعی وایازی تعمیم یافته  ،داده شده سپس با دادن نمونه
جدید به این سیستم میزان احتمال تعلق آن نمونه به آنومالی
مشخص میگردد .

شکل( )3خوشه بندی فازی نمونه ها

مشاهده می کنید که در این حالت منحنی تابع تعلق هموارتر است و
مرز بین خوشه ها بطور قطع و یقین مشخص نشده است .بعنوان متال
نمونه ای که با رنگ قرمز مشخص شده است با درجه تعلق  1.2به
خوشه  Aو با درجه تعلق  1.5به خوشه  Bنسبت داده شده است[9] .

شکل ( )5الگوریتم شماتیک NFCMR

نقاط قوت الگوریتم  cمیانگین فازی:



این روش در نرم افزار مت لب کد نویسی گردیده و با ذکر توضیحات
قابل ارائه به عالقه مندان جهت بهبود است.

همیشه همگرا می شود.
بدون نظارت بودن الگوریتم[5] .

موقعیت و زمینشناسی منطقه مورد بررسی

شبکه های عصبی مصنوعی با الهام از سیستم مغز و سلولهای عصبی
(نرون) جانوران به وجود آمده اند .شبکه های عصبی مصنوعی ،نسبت
به شبکه های عصبی بیولوژیکی محدوده بسیار کوچکتری را پوشش
می دهند و توانائی و قابلیت بسیار کمتری نسبت به شبکه های عصبی
بیولوژیکی دارند .آنچه عمالً مورد توجه است توانائی محاسباتی شبکه
در انوجوام یک فوعوالویوت خواص ،هموانند توقوریوب زدن یک توابوع
می بواشد] [2شبکههای عصبی مصنوعی رگرسیونی تعمیم یافته اغلب
برای تقریب توابع استفاده می شود و ساختار آن شبیه به شبکه
شعاعی می باشد  ،اما در دومین الیه تفاوت کوچکی با شبکه شعاعی
دارد  .تفاوت را میتوان در شکل  1در جعبه  nprodدید  .در
جعبه  ، nprodدرایه های  S2در بردار  n2را تولید می کند .هر درایه
بوسیله یک سطر LW 2,1و بردار ورودی a 1از الیه اول  ،تولید شده
است و تمام آنها بوسیله جمع با درایه های  a 1نرمالیزه می شوند.

محدوده پلی متال مورد مطالعه در عرض های جغرافیایی"23
' 32° 95شمالی و " 95° 95' 7شرقی و در  31کیلومتری شمال
غربی شهرستان بیرجند در خراسان جنوبی قرار گرفته است .شکل (5
و )7

شکل ( )6منطقه مورد بررسی

شکل ( )4معماری شبکه [9] GRNN
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شکل ( )7محل نمونه های برداشت شده و تخمین سایر نقاط به وسیله
کریجینگ

این ناحیه از نظر تقسیم بندی ایالت های ساختاری پوسته ایران در
خاور خرد قاره ایران مرکزی در حاشیه شمال باختری پهنه لوت قرار
گرفته است .سامانه گسلی نهبندان که تمامی ایاالت ساختاری
سیستان را در بر می گیرد ،در بخش شمالی با تغییر جهت به طرف
باختر به صورت تداخلی وارد پهنه لوت می شود .منطقه چشمه خوری
نیز در باختری ترین محل شمالی ( )Splayاین تغییر روند ساختاری
واقع شده که تحت تأثیر سرشاخه های سامانه گسلی مزبور قرار گرفته
است .سیمای منطقه را عموماً سنگ های آتشفشانی و حدواسط
سنوزوییک به صورت توده های آندزیتی ،آندزیت بازالت ،داسیت و
ریوداسیت نفوذی تشکیل داده اند که در برخی موارد موجبات ایجاد
دگرسانی و کانه زایی را فرآهم آورده اند .آذرآواری ها نظیر توف های
اسیدی دگرسان شده و برش ها با قطعات سنگی آندزیت نیز در
منطقه وجود داشته و واحدهای غیرآتشفشانی نظیر کنگلومرا ،ماسه
سنگ ،پالیاهای نمکی و آبرفت های جوان در منطقه یافت می شوند.
][3

شکل ( )8نمودار  P-Pبه صورت الگ نرمال

آزمایش روش NFCMR
داده های مذکور با جدایش  %31به عنوان داده آزمایش و  %71به
عنوان داده آموزش وارد روش پیشنهادی گردیدند و نتایج به صورت
اشکال ( 5الی  )02نشان داده شدند .

بررسی های آماری
نمونه ها طی بررسی های آماری انجام شده منتج به جدول  0و
همچنین نرمال بودن داده ها به صورت لوگاریتمی طی شکل ()5
نشان داده شده است .
جدول( )1نتایج آماری اولیه
شکل( )9خط پیشبینی و نقاط واقعی ( داده های آموزش)

مجموع

بیشینه

کمینه

بازه

تعداد

3272.10

49.60

15.00

34.60

120

همانطور که در شکل های  01الی  02مشاهده میکنید شبکه برای
داده های آموزشی  %55.55دقت عملکرد داشته و برای داده های
آزمایش که اهمیت آن بسیار باالتر از داده های آموزشی است دقت
 %55.55را ارائه کرده که نشان از دقت باالی عملکرد این روش در
تخمین احتمال آنومالی/زمینه نمونه جدید است.

Cu

تیزی

چولگی

واریانس

انحراف استاندارد

میانگین

1.490

0.450

29.066

5.39130

27.2675

29
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نتیجه
روش ابداعی خوشه بندی عصبی  -فازی تعداد میانگین وایازی در این
مقاله  ،روشی برای پیشبینی خوشه (آنومالی  /زمینه) هر نمونه جدید
با معیار احتمال حضور آن نمونه در خوشه دو خوشه است  .این روش
که تلفیقی از روش خوشه بندی فازی سی میانگین و شبکه عصبی
مصنوعی رگرسیونی تعمیم یافته است میکوشد تا ابتدا نمونه های
موجود در منطقه را با روش فازی با احتمال موجودیت در هر خوشه
به دو خوشه آنومالی و زمینه تقسیم کرده و سپس با نتایج این عمل،
شبکه عصبی مصنوعی رگرسونی تعمیم یافته آموزش ببیند و بتوان
داده های جدید وارد شده در منطقه را با درصد احتمالی دو خوشه ها
تحلیل کرد  .به طور واضح تر میتوان گفت پس از اکتشاف کامل نیز
میتوان نمونه برداشته شده را با درصد احتمالی معین به آنومالی
نسبت داد  .این روش زمانی کارایی خود را بهتر نشان میدهد که
بتوان منطقه اکتشافی را به مناطق دیگر تعمیم داد  .این روش برای
هر منظوری قابل استفاده بوده و میتوان با مطالعات بیشتر برای علوم
دیگر مورد نقد و استفاده قرار بگیرد  .برای آزمایش دقت این خوشه
بندی به شکل صرفاً تئوری ،مطالعه موردی بر روی نتایج آنالیز داده
های رسوبات آبرفتی منطقه ای در بیرجند انجام گرفت که دقت آن
برای داده های آموزش  %55.55و داده های آزمایش  %55.55برآورد
شد که نتایجی با دقت باال را نشان میدهد .
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مقاالت گردآوری

نگاهی بر مغناطیس سنجی و کاربردهای آن
سید رضا مشهدی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش اکتشاف ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
()Reza.mashhadi93@yahoo.com

چکیده
هدف از مغناطیسسنجی ،شناخت عوارض زیرسطحی به کمک اندازه گرفتن میدان مغناطیسی است .مغناطیسسنجی از جمله
روشهای ژئوفیزیکی است که کاربردهای متعدد در زمینههای گوناگون دارد .قابلیت برداشت هوایی و دریایی عالوه بر برداشتهای
زمینی ،ارزانتر بودن نسبت به بسیاری از روشهای دیگر ژئوفیزیکی ،وجود نرمافزارهای نسبتا جامع جهت پردازش و تفسیر دادهها و-
 ...این روش را به یکی از پرکاربردترین و ارزانترین روشهای ژئوفیزیکی مبدل ساخته است .قدمت نسبتا زیاد این روش نسبت به
روشهای دیگر ،باعث شده تا ابزارهای دقیقتری برای این روش ساخته شوند و متخصصان بیشتری این روش را به کار گیرند و در
نتیجه ،بسیاری از مشکالت در زمینه پردازش و تفسیر دادهها رفع شوند .هدف از گردآوری این مقاله ،آشنایی مختصری با مبانی روش
مغناطیس و نگاهی بر کاربردهای متعدد آن است .این روش در زمینههایی چون اکتشاف کانسارهای معدنی ،اکتشاف نفت ،شناسایی
حفرهها و کارستها ،زمینشناسی ،مطالعات زیست محیطی ،باستانشناسی ،شناسایی اشیای مدفون فلزی و ...کاربرد دارد.

واژههای کلیدی:
فنآوریهای جدید ،اتوماسیون ،کنترل از راه دور ،سیستمهای حمل خودکار
است ،بر روی کاغذ تصویر کرد .نقاطی را که فلوی مغناطیسی به
سمت آن همگرایی دارند را «قطب مغناطیسی آهنربا» مینامند .اگر
یک آهنربای میلهای به طور معلق آزاد نگه داشته شود ،با میدان
مغناطیسی زمین در آن نقطه همراستا میشود .آن قطب آهنربا که به
سمت شمال زمین قرار میگیرد را قطب متبت یا قطب شمال )(N
آهنربا مینامند .این قطب در تعادل با قطب دیگریست که همان شدت
را داراست اما در سوی دیگر آهنربا به سمت جنوب زمین قرار گرفته
است که آن را قطب منفی یا قطب جنوب ) (Sآهنربا میگویند.

مقدمه
هدف از مغناطیسسنجی ،مطالعه و بررسی زیرسطحی زمین بر اساس
آنومالیهای میدان مغناطیسی زمین است که این آنومالیها ناشی از
خصوصیات مغناطیسی سنگهای واقع شده در درون زمین میباشند.
اگرچه بیشتر کانیهای سنگساز به طور مؤثر فاقد خاصیت
مغناطیسی هستند اما انواع مشخصی از آنها محتوی درصد کافی از
کانی های مغناطیسی هستند تا بتوانند یک آنومالی چشمگیر
مغناطیسی را به وجود آورند .در نتیجه ،مغناطیسسنجی دارای
کاربردهای وسیع و فراوان است .این مطالعات در مقیاس کوچک متل
مطالعات مهندسی و باستانشناسی جهت شناسایی اشیای فلزی
مدفون ،تا سنجشهای مغناطیسی در مقیاس بزرگ جهت مطالعه
ساختارهای زمینشناسی ناحیهای به کار برده میشود .سنجشهای
مغناطیسی قابلیت برداشت زمینی ،دریایی و هوابردی داشته در
نتیجه ،این تکنیک به طور گسترده به کار گرفته شده و سرعت
برداشت هوابردی ،این روش را در شناسایی منابع معدنی حاوی
کانی های مغناطیسی بسیار جذاب و کارآمد ساخته است.

نیروی  Fمیان دو قطب از دو آهنربا با شدتهای  m1و  m2که در
فاصله  rاز یکدیگر قرار گرفتهاند برابر است با:
)( 0

0 𝑚1 𝑚2
4𝑅 𝑟 2

=𝐹

که در آن  0و 𝑅 ثابتهای متناظر با تراوایی مغناطیسی خأل و
تراوایی مغناطیسی نسبی میباشند .این نیرو در صورت هم نوع بودن
قطبها از نوع دافعه است و اگر قطبها غیر هم نوع باشند این نیرو از
نوع جاذبه خواهد بود.
میدان مغناطیسی  Bناشی از قطب آهنربایی با شدت 𝑚 در فاصله 𝑟
از آن به صورت نیروی وارده بر یک قطب متبت با شدت واحد در آن
نقطه تعریف شده است:

مفاهیم اصلی []1
در اطراف یک آهنربای میلهای یک فلوی مغناطیسی وجود دارد که از
یک سر آهنربا به سر دیگر آن جهتگیری دارد .این فلوی مغناطیسی
را میتوان با جهت فرضی یک سوزن مغناطیسی که در فضا معلق
27
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)( 2

𝑚 0
4𝑅 𝑟 2

تسال یک واحد بسیار بزرگ است و به همین خاطر برای بیان آنومالی-
های کوچک مغناطیسی ناشی از سنگها ،از واحد نانو تسال )(10-9T
استفاده میشود .در سیستم  c.g.sاز واحدی به نام گاما  استفاده می-
شود که یک گاما برابر است با ( 10-5Gبه عبارت دیگر  1=1nTخواهد
بود).

=𝐵

میدان مغناطیسی می تواند با اصطالح پتانسیل مغناطیسی مشابه
روش به کار رفته برای میدان گرانی تعریف شود .پتانسیل مغناطیسی
𝑉  ،برای یک تک قطب با شدت 𝑚 در فاصله 𝑟 از آن قطب برابر است
با:
)(3

𝑚 0
𝑟 𝑅4

تمام مواد در مقیاس اتمی مغناطیسی هستند .هر اتم به خاطر دو
عامل اسپین الکترونها و مسیر اوربیتالی آنها در اطراف هسته از نظر
مغناطیسی همانند یک دوقطبی عمل میکند .تئوری کوانتوم بیان
میکند که فقط  2الکترون با اسپینهای مخالف یکدیگر میتوانند در
یک الیه الکترونی جای بگیرند .این دو الکترون را «جفت الکترون»
میگویند که با داشتن اسپینهای مخالف ،ممان یا گشتاور مغناطیسی
یکدیگر را خنتی میکنند .در مواد دیامغناطیس ،تمام الیههای
الکترونی پر است و هی الکترونی به صورت جفت نشده وجود ندارد.
این مواد هنگامی که در درون یک میدان مغناطیسی قرار میگیرند،
مسیر اوربیتالی الکترونهایشان میچرخد تا یک میدان در جهت
مخالف میدان مغناطیسی خارجی به وجود آید .در نتیجه ،خودپذیری
مغناطیسی مواد دیامغناطیس ضعیف و منفی است .در مواد
پارامغناطیس الیههای الکترونی کامل و پر نیستند ،پس یک میدان
مغناطیسی از اسپین الکترونهای جفت نشده ایجاد میشود .این مواد
زمانی که در یک میدان مغناطیسی خارجی قرار میگیرند ،اسپین
الکترونهای جفت نشده آنها (مشابه دوقطبیها) میچرخند تا میدان
مغناطیسی آنها همراستا و همجهت با میدان خارجی شود .پس
خودپذیری مغناطیسی آنها متبت است اما اثر این قابلیت ،ضعیف به
شمار میرود.

=𝑉

مؤلفهی میدان مغناطیسی در هر جهت برابر است با مشتق جزئی
پتانسیل مغناطیسی در همان جهت.

شکل ( )12فلوی مغناطیسی در اطراف آهنربای میلهای [.]1

در سیستم 𝐼𝑆  ،پارامترهای مغناطیسی توسط جریان الکتریکی تعریف
میشوند .اگر جریانی از یک سیمپی شامل چندین دور از یک سیم
عبور کند ،یک فلوی مغناطیسی درون فضای آنالوس (فضای داخلی
سیمپی ) و در بیرون از آن به وجود میآید که ناشی از یک نیرویی به
نام نیروی مغناطیسکننده 0است که آن را با  Hنمایش میدهند.
اندازهی نیروی  Hبا تعداد دورهای سیمپی و شدت جریان الکتریکی
رابطه ی مستقیم و با طول سیم حامل جریان نسبت معکوس دارد.
پس واحد نیروی  Hبه صورت  Am-1بیان میشود .چگالی فلوی
مغناطیسی که در یک سطح عمود بر جریان اندازهگیری میشود به نام
القای مغناطیسی یا میدان مغناطیسی سیمپی  Bخوانده میشود B .با
 Hو ثابت تناسب  که تراوایی مغناطیسی نام دارد ،متناسب است.
قانون القایی لنز نرخ تغییر فلوی مغناطیسی در یک مدار را به ولتاژ به
وجود آمده در آن مرتبط میکند ،پس واحد  Bبه صورت  Vsm-2یا
 (Wb)m-2بیان میشود ( Wbهمان وبر معادل  Vsمیباشد) .واحد
 Wbm-2را به نام تسال ) (Teslaنامگذاری کرده و با  Tنمایش می-
دهند .واحد تراوایی نیز  WbA-1m-1یا  Hm-1است (نماد  Hهمان
 Henryمعادل  WbA-1میباشد) .در سیستم  c.g.sواحد میدان
مغناطیسی  Gیا گووس میباشد که برابر است با .10-4T

Magnetizing Force

در ذرات ریز بعضی از مواد خاص پارامغناطیسی که اتمهای آنها
تعدادی الکترون جفت نشده دارند ،دوقطبیهایی با اسپین این
الکترون ها یکپارچه و همسو شده و در میان اتمهای مجاور به طور
مغناطیسی جفت میشوند .دوقطبیهای این چنینی یک حوزه
مغناطیسی را تشکیل میدهند .بسته به درجهی همپوشی مسیرهای
گردش الکترونها ،این جفتشدگی میتواند موازی و همجهت
) (Parallelباشد یا اینکه موازی اما غیر همجهت ) (Antiparallelباشد.
در مواد فرومغناطیس دوقطبیها موازی و همجهت ) (Parallelهستند
که مغناطیدگی را شدت میبخشند به طوری که حتی گاهی در غیاب
میدان مغناطیسی خارجی ،مغناطیسی هستند .پس این مواد از
خودپذیری مغناطیسی باالیی برخوردارند .مواد فرومغناطیس عبارتاند
از آهن ،کبالت و نیکل ،که به ندرت به طور طبیعی در پوسته زمین
یافت میشوند .در مواد آنتیفرومغناطیس متل هماتیت ،دوقطبیهای
جفت شده در میان اتمها ،موازی و غیر همجهت ) (Antiparallelبا
تعداد مساوی از دوقطبیها در هر جهت میباشند .در نتیجه ،میدان-
های مغناطیسی دوقطبیها به خودی خود (به علت غیر همجهت
بودن دوقطبیهای موازی) خنتی میشوند .با این حال ،نقص
ساختاری شبکهی بلوری یک ماده آنتیفرومغناطیس ممکن است
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منطقی است تا خاصیت مغناطیسی سنگها را بر اساس درصد کل
مگنتیت آنها طبقهبندی کنیم .یک نمودار مطابق با شکل شماره ، 3
مقایسهای از خودپذیری مغناطیسی سنگها نشان میدهد.

باعث افزایش اندا خاصیت مغناطیسی در این حالت ویژه شود که به
آنتیفرومغناطیسی پاراسیتیک معروف است.
در مواد فریمغناطیس متل مگنتیت ،دوقطبیهای جفت شده به
صورت موازی و غیر همجهت هستند اما با این تفاوت که طول
دوقطبیها با جهتگیریهای مختلف ،متفاوت است .پس مشخص
است که مواد فریمغناطیس میتوانند مغناطیدگی خود به خودی
قوی به وجود آورند و خودپذیری مغناطیسی باالیی داشته باشند .در
نتیجه ،تقریباً تمام کانی های مؤثر در خاصیت مغناطیسی سنگهای
معمول 0در این گروه جای میگیرند.

سنگ های آذرین بازی معموال به خاطر نسبت باالی مگنتیت خود به
شدت مغناطیسی هستند .پراکندگی و انتشار مگنتیت در سنگهای
آذرین عمدتا با افزایش خصلت اسیدی تمایل به کاهش دارد ،پس
سنگهای بازی خودپذیری مغناطیسی بیشتری نسبت به سنگهای
اسیدی دارند ،اگرچه رفتار و درصد مگنتیت در این سنگها متفاوت
است .سنگ های دگرگونی نیز در زمینه رفتار و درصد مگنتیت
متغیرند .اگر فشار جزئی اکسیژن کم باشد ،مگنتیت دوباره جذب می-
شود و آهن و اکسیژن به هم در فازهای دیگر کانی میپیوندند
همانطور که درجه دگرگونی افزایش مییابد .فشار جزئی نسبتا باالی
اکسیژن می تواند منجر به تشکیل مگنتیت به عنوان کانی فرئی در
فرآیندهای دگرگونی شود.

شکل ( )2شکل شماتیک نشان دهنده شدت و جهتگیری دوقطبیها در مواد
فرومغناطیس ،آنتی فرومغناطیس و فری مغناطیس []1

خاصیت مغناطیسی سنگها[]1
اکتر کانیهای سنگ ساز خودپذیری مغناطیسی ضعیفی از خود نشان
میدهند و خاصیت مغناطیسی خود را از بخش کوچک کانیهای
مغناطیسی در ترکیب خود میگیرند .تنها  2گروه از گروههای
ژئوشیمیایی این دسته کانیها را در خود دارند .گروه اکسیدهای آهن
 تیتانیوم ،که دارای کانیهای مغناطیسی سری محلولهای جامد ازمگنتیت ) (Fe3O4تا اٌلوٌو-اسپینل ) (Fe2TiO4میباشند .اکسید
معمول دیگر آهن یعنی هماتیت ) (Fe2O3یک آنتیفرومغناطیس
است و در نتیجه باعث تشکیل آنومالیهای مغناطیسی نمیشود مگر
اینکه یک مغناطیدگی پاراسیتیک در آن به وجود آید .گروه دیگر،
گروه سولفیدهای آهن شامل کانی پیروتیت با ترکیب متغیر
) (FeS(1+x) , 0<x<0.15است که خودپذیری مغناطیسی آن به
ترکیب شیمیایی آن بستگی دارد.

شکل ( )13میانگین و دامنه تغییرات خودپذیری مغناطیسی سنگهای مختلف [.]1

معموال محتوای مگنتیتی سنگها یا به عبارت دیگر خودپذیری
مغناطیسی آنها به شدت متغیر است و همپوشانی قابلتوجهی بین
لیتولوژیهای مختلف میتواند وجود داشته باشد .معموال شناسایی
کردن قطعی لیتولوژی مسبب هر آنومالی ،تنها با اطالعات مغناطیسی
آن امکانپذیر نیست .سنگهای رسوبی غیر مغناطیسی هستند مگر
اینکه محتوی مقدار قابلتوجهی از مگنتیت در بخش کانیهای
سنگین خود باشند .مکانهایی که آنومالیهای مغناطیسی بر روی
رسوبات پوشش دهنده مناطق دیده شده است ،آنومالی عمدتا به علت
یک پیسنگ (سنگ کف) آذرین یا دگرگونی بوده یا اینکه گاه به
خاطر نفوذهایی [از ماگما] در سنگ رسوبی بوده است.
علتهای معمول آنومالیهای مغناطیسی عبارتاند از :دایکها ،گسل-
خوردگیها ،چینخوردگیها ،سیلها یا الواهای بریده شده و چین
خورده ،تودههای نفوذی بازی ،پیسنگهای دگرگونی و تودههای
کانساری مگنتیتی .گسترهی تغییرات آنومالیهای مغناطیسی ،از دهها
نانو تسال در روی پیسنگهای عمیق دگرگونی تا چند صد نانو تسال

معمولترین کانی مغناطیسی ،مگنتیت است که دمای کوری آن
 578ºCمیباشد .اگرچه اندازه ،شکل و پراکندگی (انتشار) دانههای
مگنتیت در داخل سنگ بر روی خاصیت مغناطیسی سنگ مؤثرند ،اما

 0سنگهایی که در پوسته زمین کمیاب هستند متل شهابسنگها ،سنگهایی با منشأ
گوشته و...

25

.

بلور

مقاالت گردآوری

.

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

فصلنامه علمی ،تخصصی مهندسی معدن
سال نوزدهم | شماره  | 73پاییز 59

در حالی که در نیمکرهی جنوبی ،شیب میدان به طور طبیعی به
سمت باال و رو به شمال است .خط صفر زاویهی  Inclinationکه
تقریب ًا همان استوای جغرافیایی است ،به نام استوای مغناطیسی
مشهور است.

روی نفوذهای بازی میباشد و ممکن است تغییرات آنها روی
کانسنگهای مگنتیتی به چند هزار نانو تسال برسد.
توجه به این نکته ضروری است که تقریباً تمام کانیهای مغناطیسی،
خاصیت مغناطیسی خود را در دمایی حدود  600 ºCاز دست میدهند
(دمای کوری )0و این دما در نزدیکی پیسنگ پوسته قارهای محقق
می شود .این نکته بیانگر این است که تمام تغییرات موجود در نقشه-
های مغناطیسی ،دارای منشأ پوسته قارهای هستند.

تقریباً  90%میدان مغناطیسی زمین را میتوان از نظر تئوری ،با
میدان مغناطیسی یک دوقطبی فرضی در مرکز زمین با زاویه میل
حدودی  11.5درجه از محور چرخشی زمین نشان داد .ممان (گشتاور)
مغناطیسی این دوقطبی مرکزی غیر واقعی را میتوان از میدان
حقیقی محاسبه کرد .اگر میدان مغناطیسی این دوقطبی از میدان
حقیقی تفریق شود ،میدان باقیمانده میتواند با یک دوقطبی دیگر
کوچکتر تقریب زده شود .این فرآیند میتواند با فیت کردن دوقطبی-
ها ادامه پیدا کند تا اینکه ممان کاهش یافته و در نهایت میدان
ژئومغناطیسی حقیقی تا هر درجه دقت که نیاز است ،شبیهسازی
شود .اثرات هر دوقطبی فرضی منجر به یک تابع میشود که به
هارمونیک معروف است و تکنیک تقریبزنیهای پی در پی برای
میدان حقیقی ،آنالیز فوریه در مختصات قطبی کروی نامیده میشود.
این روش ،برای محاسبه فرمول میدان مرجع ژئومغناطیسی بین-
المللی 2یا به اختصار  IGRFاستفاده شده است که در هر نقطه روی
سطح زمین ،میدان مغناطیسی مختل نشده و تئوری را مشخص می-
کند .در مغناطیسسنجی ،برای اینکه تفاوتهای نسبی از میدان
تئوری حذف شوند از  IGRFاستفاده میشود .این فرمول به مقدار
قابل توجهی از فرمول هم ارز خود در گرانی ،که برای تصحیح عرض
جغرافیایی استفاده میشود پیچیدهتر است؛ زیرا که هارمونیکهای
بسیار زیادی به کار گرفته شده است.

میدان ژئومغناطیسی []1
آنومالیهای مغناطیسی که به سبب سنگها هستند در حقیقت اثرات
محلی اضافه شده بر میدان مغناطیسی طبیعی زمین یا میدان
ژئومغناطیسی میباشند .در نتیجه ،شناخت و دانش در مورد رفتار
میدان مغناطیسی زمین برای تبدیل دادههای اولیه مغناطیسی به
دادههای مناسب و نیز برای تفسیر آنومالیهای به دست آمده الزم و
ضروری است .میدان ژئومغناطیس از نظر هندسی پیچیدهتر از میدان
گرانی زمین است و تفاوتهای غیرعادی در هر دو پارامتر جهت و
اندازه بر حسب طول جغرافیایی ،عرض جغرافیایی و زمان ایجاد می-
کند.
در هر نقطه روی سطح زمین یک سوزن مغناطیسی معلق و آزاد ،یک
موقعیت فضایی در جهت میدان ژئومغناطیسی مشخص میکند .این
جهت فرضی به طور معمول یک زاویه نسبت به شمال جغرافیایی و
خط افق خواهد داشت .در جهت تشریح بردار میدان مغناطیسی ،از
معرفهایی مشهور به عناصر ژئومغناطیسی استفاده میشود .بردار
میدان کل (بردار میدان ژئومغناطیس کل) یک مؤلفه قائم به نام  Zو
یک مؤلفه افقی به نام  Hدر جهت شمال مغناطیسی دارد .شیب ،B
همان  Inclinationیا زاویهی میل میدان میباشد و زاویه افقی بین
شمال جغرافیایی و شمال مغناطیسی  Declinationیا زاویهی انحراف
میدان میباشد .اندازهی  Bاز حدود  25000nTدر مناطق استوایی تا
حدود  70000nTدر قطبهای مغناطیسی متغیر است.

شکل( )15راستا و جهت میدان ژئومغناطیسی زمین در نقاط مختلف [.]1

میدان ژئومغناطیسی در حقیقت نمیتواند نتیجه مغناطیس دائمی در
داخل اعماق زمین باشد .ممان مغناطیسی دوقطبی الزم ،خیلی
بزرگتر از آن است که تحقق بخشی آن در نظر گرفته شود و دگاهی
باالی متداول درون زمین بسیار بیشتر از دمای کوری تمام مواد
مغناطیسی شناخته شده است .علت میدان ژئومغناطیسی به یک

شکل ( )14عناصر ژئومغناطیسی [.]1

در نیمکرهی شمالی ،شیب میدان مغناطیسی طبیعتاً به سمت پایین و
رو به شمال است و در قطب مغناطیسی شمال به حالت عمود میرسد
Curie Temperature

International Geomagnetic Reference Field

1
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فعالیت دینامیکی توسط گردش ذرات باردار در جفت سلولهای
همرفتی در داخل هستهی خارجی مایع زمین نسبت داده میشود.
اعتقاد بر این است که تغییر تسلط بین سلولها در این جفت سلول-
های همرفتی ،تغییراتی در قطبیت میدان ژئومغناطیسی ایجاد میکند
که این امر با مطالعات پالئومغناطیسی آشکار شده است .الگوی گردش
در هسته ثابت نیست و با زمان به آهستگی تغییر میکند .بازتاب این
امر به صورت یک تغییر آهسته ،پیشرونده و موقتی در تمام عناصر
ژئومغناطیسی است که «تغییرات دورهای» خوانده میشود .این
تغییرات قابل پیشبینی بوده و یک متال کامالً شناخته شده از
چرخش آهسته شمال مغناطیسی به دور شمال جغرافیایی است.

ابزارهای مغناطیس سنجی []1
از دهه  0511تاکنون ،ابزارهای سنجش متنوعی طراحی شدهاند که
قادر به اندازهگیری عناصر ژئومغناطیسی  B ، Zو  Hمیباشند ،اما
مدرنترین ابزارهای اندازهگیری فقط برای سنجیدن  Bطراحی شده-
اند .دقت مورد نیاز معموال  1nTاست که حدوداً  1قسمت از 5106
قسمت میدان زمینه است که این دقت ،به طور قابلتوجهی کمتر از
آن دقتی است که برای سنجشهای گرانی الزم است.
در مغناطیسسنجیهایی که اوایل انجام میشد ،عناصر ژئومغناطیس
با استفاده از واریومترهای مغناطیسی اندازهگیری میشد .انواع
مختلفی از آنها وجود داشت شامل مغناطیسسنج سرپیچشی و تراز
عمودی اشمیت ،اما همگی شامل آهنرباهای میلهای خاصی بودند که
در میدان مغناطیسی معلق و آویزان میشدند .وسایل این چنینی
نیازمند ترازیابی دقیق و سطح قابل اتکا برای اندازهگیری بودند ،در
نتیجه قرائتها زمانبر بود و همچنین استفاده از آنها در صحرا
محدودیت مکانی داشت.

اثرات مغناطیسی با منشأ خارجی باعث میشود تا میدان مغناطیسی
به صورت روزانه تغییر کند و «تغییرات روزانه» را به وجود آورد .تحت
شرایط نرمال (روزهای آرام 0یا  )Qتغییرات روزانه مالیم و معمولی
است و دامنهی تغییرات آن  20-80nTاست ،که ماکزیمم این تغییرات
در نواحی قطبی میباشد .این تغییرات نتیجه میدان مغناطیسی القایی
توسط حرکت ذرات باردار در داخل یونوسفر در نزدیکی قطبهای
مغناطیسی است؛ چون الگوی گردش و تغییرات روزانه همراه با اثرات
جزر و مدی خورشید و ماه تغییر میکنند.

مگنتومتر فالکسگیت
از دهه  0511تاکنون ،یک نسل جدید از ابزارها ساخته شدند که
تقریباً قرائتهای سریع را فراهم کردند و فقط به جهتیابی فراوان نیاز
داشتند تا اندازهگیریهای مغناطیسی بر روی خشکی ،دریا و هوا انجام
شود.

بعضی از روزها (روزهای آشفته 2یا  )Dبا تغییرات روزانهی غیر
معمول همراه است و شامل اختالالت کوتاه مدت در میدان
ژئومغناطیسی با اندازه زیاد ،گاه به اندازه بیش از  1000nTمیباشد که
آن را طوفان مغناطیسی مینامند .این روزهای آشفته معموال با شدت
یافتن فعالیتهای خورشید همراهاند و از رسیدن ذرات باردار
خورشیدی ایجاد میشوند .در طی این طوفانها مغناطیسسنجی باید
متوقف گردد؛ زیرا امکان تصحیح دادههای جمعآوری شده با وجود
تغییرات سریع و شدید در میدان مغناطیسی وجود ندارد.

شکل ( )17ساختمان مگنتومتر فالکس گیت [.]1

اولین نوع این دستگاه ،مگنتومتر فالکسگیت بود که کاربرد اولیه آن
شناسایی زیردریاییها در طی جنگ جهانی دوم بود .در این وسیله دو
هسته فرومغناطیسی مشابه با تراوایی باال به کار رفته است که میدان
ژئومغناطیسی بتو اند یک مغناطیدگی القایی در آن به وجود آورد که
این مغناطیدگی نسبت زیادی به درجه اشباع آنها دارد .سیمپی های
اولیه و ثانویه مشابهاند اما در جهت مخالف یکدیگر به دور هسته
فرومغناطیسی پیچیده شدهاند (شکل شماره .)7

شکل ( )16آنومالیهای افقی ،قائم و کل ناشی از دوقطبی مغناطیسی [.]1

Quiet Days

0

Disturbed Days

2

یک جریان متغیر سینوسی (جریان  )ACبا فرکانس  50-1000Hzاز
سیمپی اولیه میگذرد و یک میدان مغناطیسی متغیر ایجاد میکند
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(نمودار  aشکل شماره  .)5در غیاب هرگونه میدان مغناطیسی
خارجی ،هستههای فرومغناطیس در اطراف پیکهای جریان تقریباً به
اشباع کامل میرسند (نمودار  bشکل شماره  .)5میدان مغناطیسی
متغیر هستههای فرومغناطیس ،یک ولتاژ متغیر در سیمپی ثانویه به
وجود می آورد .در زمانی که نرخ تغییرات میدان بیشینه است ،این
ولتاژ به ماکزیمم خود میرسد (نمودار  cشکل شماره  .)5به دلیل
اینکه سیمپی ها در جهات مخالف یکدیگر پیچیده شدهاند ،ولتاژ سیم-
پی ها با هم برابر است اما در جهات مخالف یعنی ولتاژ در قسمت
خروجی ترکیبی برابر صفر خواهد بود .در صورت وجود یک میدان
مغناطیسی خارجی متل میدان زمین که یک مؤلفه همراستا با محور
هسته های فرومغناطیس دارد ،برای میدان اولیه اشباع زودتر اتفاق
میافتد یا در صورت مخالفت میدانها اشباع دیرتر رخ میدهد.
ولتاژهای القایی در حال حاضر غیر همفاز خواهند بود چون هستههای
فرومغناطیسی در زمانهای متفاوتی به اشباع میرسند (نمودار d
شکل شماره .)5
در نتیجه ،خروجی مجموع سیمپی های اولیه و ثانویه دیگر صفر
نیست و شامل یک سری پالسهای ولتاژ میباشد (نمودار  eشکل
شماره  )5و اندازهای که نشان داده میشود متناسب است با دامنه
مؤلفه میدان مغناطیسی خارجی.

شکل ( )18خطوط کامل و خطچینها ،به ترتیب نشان دهنده پاسخ سیمپیچ-
های اولیه و ثانویه میباشند [.]1

مگنتومتر پروتون

این وسیله را برای اندازهگیری  Zیا  Hبه وسیله همراستا کردن هسته-
های فرومغناطیس در جهات مد نظر میتوان استفاده کرد و دقت الزم
برای جهتیابی در حدود یازده ثانیهی زاویهای است تا دقت مطالعه به
 1nTبرسد .رسیدن به این دقت بر روی زمین دشوار و به علت
متحرا بودن دستگاه تقریباً غیرممکن است .میدان مغناطیسی کل را
میتوان به دقت  1nTبا جهتیابی با دقت اندا اندازه گرفت چون
جهت میدان مغناطیسی کل بسیار آهسته تغییر میکند .این وسیله
در روشهای هوابردی یک مکانیزم جهتیابی با انواع مختلف را به کار
میگیرد تا محور دستگاه را همجهت با میدان ژئومغناطیسی نگه دارد.
این کار با استفاده از سیگنالهای بازخورد تولید شده توسط
سنسورهای اضافه شده به دستگاه حاصل میشود؛ یعنی هرگاه
دستگاه از جهتیابی مد نظر خارج میشود ،موتورفرمانیارها هسته
دستگاه را با جهت دلخواه همسو و همراستا میکنند.

معمولترین مگنتومتری که برای کارهای صحرایی و آزمایشگاهی در
حال حاضر استفاده میشود ،مگنتومتر پروتون است .سنسور دستگاه
مغناطیسسنج پروتون ،یک ظرف پر شده از مایعی با اتمهای
هیدروژن فراوان متل پارافین یا آب میباشد که با یک سیمپی احاطه
شده است (قسمت  aشکل شماره  .)5یون هیدروژن یا پروتون متل
یک دوقطبی کوچک رفتار میکند و به طور معمول با میدان
ژئومغناطیسی محیط همراستا میشود (قسمت  bشکل شماره  .)5یک
جریان از سیمپی میگذرد تا یک میدان مغناطیسی حدوداً  91تا
 011برابر بزرگ تر از میدان ژئومغناطیس در جهت مخالف آن تولید
کند که موجب میشود پروتونها در این جهت جدید ،جهتگیری
کنند (قسمت  cشکل شماره .)5

مگنتومتر فالکسگیت یک وسیله با قرائتهای پیوسته است پس
نسبتا به گرادیانهای مغناطیسی در طول هستههای فرومغناطیسی
حساس نمیباشد .این وسیله ممکن است به دما حساس باشد و لذا به
تصحیح در این مورد نیاز داشته باشد.

شکل ( )9شکل شماتیک درباره نحوه کارکرد مگنتومتر پروتون [.]1
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مقاالت گردآوری

سپس جریان سیمپی قطع میشود تا میدان القایی به سرعت از بین
برود .پروتونها با چرخیدن و دوران حول جهت میدان ژئومغناطیسی
به طور همفاز ،به جهت اولیهشان یا جهت میدان ژئومغناطیسی  Beباز
میگردند (قسمت  cشکل شماره  )5که با داشتن دوره زمانی حدود
 ، 0.5msتقریباً  1-3sطول میکشد تا این اتفاق رخ دهد .فرکانس این
حرکت فرفرهای پروتون از فرمول زیر به دست میآید:
)( 1

𝑒𝐵 𝑝𝛾
𝜋2

مغناطیسی نیز تقریباً  3برابر بهتر بوده و سرعت اندازهگیری دستگاه
نیز بیشتر است.
مگنتومتر پم

مگنتومتر پمپ شده نوری یا بخار آلکالی ،دقت بسیار باالتری نسبت به
انواع دیگر مگنتومترها دارد .آنها یک سلول شیشهای دارند که بخار
فلزات آلکالی متل پتاسیم ،کلسیم و روبیدیم است که توسط تاباندن
یک نور با طول موج مشخص انرژی میگیرند .در این اتمهای فلزات
آلکالی ،الکترونهایی واالنس در سطوح (تراز) انرژی  0و  2وجود
دارند .طول موج انرژی دهنده طوری انتخاب میشود که الکترونها را
برای رفتن از سطح  2به سطح ( 3یعنی تراز انرژی باالتر) برانگیخته
کند که این فرآیند پالریزاسیون خوانده میشود .الکترونها در تراز
انرژی  3ناپایدارند و به طور خود به خود به سطوح انرژی  0و  2تنزل
میکنند .همانطور که این کار تکرار میشود ،تراز اول انرژی بسیار پر
تعداد از الکترون میشود به قیمت اینکه تراز دوم بسیار کم تعداد می-
گردد .این فرآیند به نام «پمپ شدگی نوری» معروف است و به حالتی
میانجامد که در سلول جذب نور متوقف میشود و سلول از حالت
غیرشفاف (اوپاا) به حالت شفاف یا روشن تبدیل میشود .تفاوت
انرژی بین سطوح انرژی  0و  2متناسب است با شدت میدان
مغناطیسی محیط پیرامون .دپالریزاسیون به وسیله اعمال نیرو با
فرکانس رادیویی اتفاق میافتد .طول موج متناظر با تفاوت انرژی بین
سطوح  0و  ،2سلول را دپالریزه میکند و این طول موج یک
اندازهگیری شدت میدان مغناطیسی است .یک فتودیتکتور برای
متعادل نگه داشتن سلول در بین حالتهای اوپاا و شفاف استفاده
میشود .پدیده دپالریزاسیون بسیار سریع است پس قرائتها به
سرعت انجام میشوند .حساسیت مگنتومترهای بخار آلکالی ،تا حدود
 0.01nTمیتواند باشد .این اندازه از دقت در سنجشهایی شامل
سنجش میدان کل اصالً نیاز نیست چون که در مقدار زمینه ،اندازه
نویزها از مرتبه  1nTاست .معموال از اینها در گرادیومترهای
مغناطیسی استفاده میشود که در آنها اندازهگیری به تفاوت کوچک
سیگنالهای سنسورهایی وابسته است که در فاصله بسیار اندکی از
یکدیگر قرار گرفتهاند.

=𝑓

که  pنسبت ژیرومغناطیسی پروتون است .در نتیجه اندازه  fاگر
حدود  2kHzباشد ،اندازهگیری میدان مغناطیسی بسیار دقیق خواهد
بود f .از طریق اندازه گیری ولتاژ متغیر دارای فرکانس القایی مشابه با
جریان عبوری از سیمپی تعیین میشود ،که این ولتاژ به وسیله
حرکت فرفره مانند پروتونها حاصل میشود.
ابزارهای صحرایی ،قرائتهای میدان مغناطیسی کل را تا دقت 1nT
فراهم میکند ،اگرچه میتوان در صورت لزوم به دقتهای بیشتر
دست پیدا کرد .سنسور به جهتگیری دقیق نیاز ندارد اما به طور
ایدهآل میبایست در زاویهی محسوسی نسبت به میدان کل قرار گیرد.
در نتیجه ،قرائتها ممکن است با اتصال سنسور به انتهای کشتی یا
هواپیما ،بدون ضرورت وجود سیستم کنترل جهت انجام شوند.
مغناطیسسنجی هوابردی با مگنتومتر پروتون احتماالً تنها یک اشکال
کوچک دارد که آن قرائت میدان به صورت گسسته است که این به
دلیل زمان تناوب محدود آن میباشد .آنومالیهای کوچک مغناطیسی
ممکن است پنهان و مخفی بمانند به خاطر اینکه هواپیما مسافت
قابلتوجهی را در بین قرائتهای متوالی طی میکند و ممکن است
این آنومالیهای کوچک در این فاصله چند ثانیهای بین قرائتها قرار
داشته باشند .این مشکل به طور گسترده در دستگاههای مدرن با
بازگرداندن دورهها به مرتبه یک ثانیه رفع شده است .مگنتومتر
پروتون به گرادیانهای شدید مغناطیسی حساس است که باعث می-
شود تا پروتونها در مکانهای مختلف سنسور ،با سرعتهای متفاوتی
دوران کنند (حرکت فرفرهای) که نتیجه بخشی معکوس ،بر روی
شدت سیگنال دوران دارد.

بسیاری از مگنتومترهای مدرن از اثر اوورهاوسر 0استفاده میکنند.
یک محلول حاوی مقداری الکترون آزاد که در مسیرهای دوران (به
دور هسته اتم) به صورت جفت نشده هستند ،به مایع سنسورها اضافه
میکنند .سپس پروتونها به طور غیر مستقیم توسط انرژی امواج
رادیویی با انرژی حدود  60MHzپالریزه میشوند .مصرف انرژی این
دستگاهها  29درصد از دستگاههای مگنتومتری کالسیک کمتر است و
به همین دلیل دستگاه سبکتر و فشردهتر است .سیگنال تولید شده
توسط مایع در این حالت حدوداً  011برابر قویتر است پس نویز
بسیار کمتری وجود خواهد داشت .سازگاری و تحمل گرادیانهای

Overhouser effect

شده نوری

گرادیومترهای مغناطیسی
اجزای مگنتومترهای فالکسگیت ،پروتون و بخار آلکالی میتوانند به
صورت جفتی برای سنجش گرادیان مؤلفههای افقی و عمودی میدان
مغناطیسی استفاده شوند .گرادیومترهای مغناطیسی ،مگنتومترهای
تفاضلی هستند که در آنها ،فاصله سنسورها ثابت و کوچک و
متناسب با فاصله از پیکره مسببی است که گرادیان مغناطیسیاش
اندازهگیری میشود .گرادیانهای مغناطیسی را میتوان (با اندکی
زحمت بیشتر) توسط یک مگنتومتر با دو اندازهگیری پی در پی با
فاصله کوچک افقی یا عمودی ثبت کرد .گرادیومترهای مغناطیسی در
سنجش خواص مغناطیسی در عمق کم به کار گرفته میشوند چون
آنومالیهای گرادیان مغناطیسی به برطرف کردن آنومالیهای پیچیده
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شده پرداخت و همچنین دادههای مربوط به مناطق غیر قابل
دسترسی برای سنجش زمینی را میتوان از برداشت هوابردی به دست
آورد.

و ترکیبی به آنومالیهای مجزا و منفرد (تفکیک شده) ،جهت تشخیص
مکان ،شکل و عمق پیکرههای مسبب آنومالی کمک میکنند .مهم-
ترین مزیت روش گرادیومتری این است که تغییرات ناحیهای و موقتی
در میدان ژئومغناطیسی به طور خودکار حذف میشوند .روشهای
هوابردی و دریایی مگنتومترها و گرادیومترها به ترتیب توسط ولد و
کوپر ( )0555و هوا و تسکی ( )0555مفصالً توضیح داده شدهاند.
امروزه از تعیین مستقیم گرادیان (گرادیومتری) برای اکتشاف
کیمبرلیتها استفاده میشود [.]2

بزرگترین مشکل در سنجشهای هوابردی حفظ خط پرواز مستقیم و
خارج نشدن از آن بوده است .امروزه دسترسی به  ،GPSمشکالت
مکانیابی و جایگیری درست در خط پروازی را حل کرده است.
همانطور که گفته شد ،چون مگنتیت یک بخش بسیار ناچیز در
رسوبات میباشد ،نقشههای مغناطیسی نحوه توزیع مواد مغناطیسی
در پیسنگهای بلورین زیر رسوبات را ثبت میکنند .حتی رسوباتی
که حاوی مگنتیت هستند بر روی سنسورهای هوایی اثر کمی دارند
که این تا حدودی به علت جهتگیری نامنظم و رندوم دانههای
مگنتیت است و دیگر آنکه ریزشدگی و ورقهشدگی دانههای بزرگتر
مگنتیت باعث میشود با افزایش ارتفاع ،میدان مغناطیسی ناشی از
آن ها به شدت کاهش یابد .قطعات آهن در تمام مناطق پر جمعیت
وجود دارند و بر روی مگنتومترهای زمینی اثر میگذارند و از طرفی
سرعت سنجش زمینی کم است پس اکتر عملیاتهای اکتشافی
مغناطیسی به صورت هوابردی انجام میشوند .فاصله خطوط پروازی با
گذشت زمان به شدت کاهش یافته و امروزه به  100mهم رسیده
است.

سنجشهای مغناطیسی زمینی []1
سنجشهای مغناطیسی زمینی معموال در نواحی کوچک بر روی یک
هدف از قبل تعیین شده انجام میشوند .در نتیجه ،فاصله ایستگاهها
(نقاط اندازهگیری) از مرتبه  10-100mمیباشد ،اگرچه فاصلههای
کمتر نیز در مناطقی که گرادیان مغناطیسی شدید باشد ممکن است
به کار گرفته شود .قرائتها نباید در همسایگی و نزدیکی اشیای فلزی
متل خطوط آهن ،ماشینها ،جادهها ،فنسها ،ساختمانها و ...که
امکان دارد میدان محلی مغناطیسی را آشفته کند ،انجام شود .به
دالیل مشابه ،اپراتورهای مگنتومترها نباید اشیای فلزی به همراه
داشته باشند.
قرائت کردن در ایستگاه مبنا ،برای ثبت دریفت دستگاهی الزم نیست
چون مگنتومترهای فالکسگیت و پروتون دریفت ندارند ،اما این کار
برای ثبت تغییرات روزانه اهمیت دارد.

تکنیک مغناطیسسنجی دریابرد مشابه با مغناطیسسنجی هوابرد
است .سنسور در داخل  Fishبه دنبال کشتی کشیده میشود و برای
حذف اثرات مغناطیسی ناشی از کشتی ،باید حداقل فاصله  Fishبا
کشتی ،به اندازه  2برابر طول کشتی باشد .سنجش دریایی به وضوح
بسیار آهستهتر از سنجش هوایی است ،اما عمدتا در ارتباط و همراهی
با روشهای دیگر ژئوفیزیکی متل گرانیسنجی و پروفیلزنی پیوسته
لرزهای انجام میشود که این کارها را نمیتوان در عملیات هوابرد
انجام داد.

چون مغناطیسسنجهای پیشرفته به ترازیابی دقیق احتیاج ندارند،
پس یک عملیات مغناطیس سنجی زمینی همیشه بسیار سریعتر از
گرانیسنجی پیش میرود.

مغناطیسسنجی دریابرد و هوابرد []1
اکتریت سنجشهای مغناطیسی از طریق هوایی انجام میشوند.
مغناطیسسنجی هوابردی نه تنها پرکاربردترین عملیات ژئوفیزیکی
هوابردی است بلکه به علت وزن کم و سادگی دستگاهها ،ارزانترین
روش نیز هست .دستگاه استاندارد برای مغناطیسسنجی هوابردی،
دستگاه بخار سزیم است که قرائتها را در زمانی حدود  0.1sانجام
میدهد .این سنجشها ،با استفاده از سنسوری که در داخل محفظهای
به دنبال هواپیما کشیده میشود و به  Birdمعروف است انجام می-
شود ،تا اثرات مغناطیسی ناشی از هواپیما حذف شود ،یا اینکه در
روشی دیگر سنسور در داخل ( Stingerیک محفظه غیرمغناطیسی
است) در انتهای هواپیما ثابت میشود و به وسیله سیمپی های متصل
شده ،میدان مغناطیسی ناشی از هواپیما جبران میشود.

تبدیلهای مربوط به دادههای مغناطیسی []1
تبدیلهای دادههای مغناطیسی برای حذف تمام مسببهای تغییر
میدان مغناطیسی است که از اثرات مغناطیسی زیرسطحی به وجود
نمیآیند.
تصحیح تغییرات روزانه
تأثیر تغییرات روزانه از طریق چند راه مختلف قابل حذف است .بر
روی زمین یک روش مشابه دریفت مطالعات گراویمتری ممکن است
به کار گرفته شود و مگنتومتری ثابت در ایستگاه مبنا به طور دورهای
در طول روز قرائتهایی را انجام دهد .سپس تغییرات مشاهده شده در
قرائتهای مبنا ،در میان قرائتهای ایستگاههای برداشت شده در طی
روز بر اساس زمان قرائتها توزیع میشوند .باید به خاطر داشت که
قرائتهای مبنای انجام شده در طی یک گرانیسنجی به جهت
تصحیح کردن دریفت گراویمتر و اثرات جزر و مدی است اما

مغناطیسسنجی هوابرد سریع و کمهزینه بوده به طوری که معموال
هر خط کیلومتر آن  11درصد هزینه کمتری نسبت به سنجش زمینی
دارد .مناطق وسیعی را میتوان از نظر مغناطیسی به سرعت سنجید
بدون آنکه هزینهای برای فرستادن اکیپ صحرایی به منطقه برداشت
31

بلور

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

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

مقاالت گردآوری

دارد .تغییرات روزانه در تمام روزها این نظم نسبی را دارد اما میزان
دقیق تغییرات به هی وجه قابل پیشبینی نیست پس برای انجام
تصحیحات الزم ،میدان مغناطیسی باید به دقت ثبت شود .تغییرات
روزانه اگرچه به آسانی ثبت میشوند اما به بررسی بسیار دقیق نیاز
دارند .اگر تغییرات بزرگ و فرکانس باال مشهود باشند ،تغییرات
نتیجه ی یک طوفان مغناطیسی است و باید نتایج سنجش مغناطیسی
را رد کرد.

مگنتومترها دریفت ندارد و قرائتهای مبنا در مغناطیسسنجی تنها
برای تصحیح کردن تغییرات موقتی در میدان اندازهگیری شده است.
این پروسه ناکارآمد است چون دستگاه باید به طور متناوب به ایستگاه
مبنا برگردانده شود و این کار در سنجشهای هوابرد و دریابرد عملی
نیست .با استفاده از یک مگنتومتر  Baseیعنی یک وسیله با قرائت
پیوسته که تغییرات میدان مغناطیسی را در یک نقطه ثابت در
نزدیکی یا داخل محدوده مطالعاتی ثبت میکند ،میتوان بر این
مشکل غلبه کرد .این متد بر روی زمین ارجحیت دارد زیرا برداشت
سریعتر پیش میرود و تغییرات روزانه دقیق و به طور کامل رسم می-
گردد .زمانی که بررسی در مقیاس ناحیهای باشد نتایج یک رصدخانه
مغناطیسی 0ممکن است استفاده شود .این رصدخانهها تغییرات همه-
ی عناصر مغناطیسی را به طور پیوسته ثبت میکنند .تغییرات روزانه
تقریباً به طور قابل مالحظهای از نقطهای به نقطه دیگر متفاوتاند پس
رصدخانههای مورد استفاده نباید بیشتر از  100kmاز منطقه مورد
مطالعه فاصله داشته باشند.
تغییرات روزانه طی یک سنجش مغناطیسی هوابرد ،ممکن است به
طور متفاوتی توسط آرایش نقاط تقاطع متعدد در طرح سنجش
هوابردی (شکل شماره  )01مورد ارزیابی قرار گیرند .آنالیز و بررسی
تفاوت های میدان هر نقطه تقاطع ،نماینده و نشانگر تغییرات میدان در
طی دورههای زمانی مختلف است ،که به ما اجازه میدهد تا تغییرات
روزانه تمام داده های مغناطیسی برداشت شده در عملیات هوابرد را با
فرآیند جابهجایی شبکه ،بدون ضرورت استفاده از دستگاه Base
تصحیح کنیم.

شکل ( )11یک طرح پروازی معمول برای مغناطیس سنجی هوابردی [.]1

تصحیح ژئومغناطیسی
همارز تصحیح عرض جغرافیایی در گرانیسنجی ،تصحیح
ژئومغنا طیسی است که اثرات میدان مرجع ژئومغناطیسی را از داده-
های مغناطیسی حذف میکند .دقیقترین روش برای تصحیح
ژئومغناطیسی استفاده از  IGRFمیباشد که میدان ژئومغناطیسی
مختل نشده را به کمک هارمونیکهای متعدد نشان میدهد و دوره-
های موقتی را شامل میشود تا تغییرات دورهای را تصحیح کند.
پیچیدگی  IGRFبه محاسبات کامپیوتری جهت تصحیح نیاز دارد .باید
بدانیم که  IGRFناقص است؛ زیرا که هارمونیکهای به کار رفته در
آن بر اساس مشاهدات اندا و پراکنده میدان ژئومغناطیسی حقیقی
است .همچنین  IGRFپیشگویانه است زیرا در آن ،هارمونیکهای
کروی از نتیجهی دادههای حقیقی و سایر قرائن دیگر پیشبینی و
استقرا میشود .در نتیجه IGRF ،در مناطق دور از رصدخانههای
مغناطیسی میتواند به مقدار قابلتوجهی خطا داشته باشد.

البته استفاده از خطوط پروازی متقاطع برای تصحیح روزانه مشکالت
خاص خود را دارد .امکان دارد که حفظ خط پروازی با دقت باال انجام
نشود و اندکی جابهجایی به خصوص در مناطقی که گرادیان باالیی
دارند میتواند صحت دادههای تصحیح روزانه شده را تحت تأثیر قرار
دهد .این مشکالت به جابهجایی و خارج شدن از خط پروازی یا عدم
حفظ ارتفاع مربوط میشوند .برای متال امکان دارد در حین پرواز،
ارتفاع به طور ناخواسته تغییر کند یا عوارض توپوگرافی شدید حفظ
خط پروازی را با مشکل رو به رو کنند .پس باید گفت که ایستگاه
مبنای زمینی ثابت برای برداشتهای هوابردی ،گاه بسیار بهتر است.
ضمناً نباید اهمیت صحت تصحیح روزانه برای نقشههای
آیرومغناطیس را فراموش کرد؛ زیرا فاصله خطوط کنتوری این نقشهها
عمدتا  5nTیا در برخی موارد حتی کمتر از آن است.

در یک محدودهی مغناطیسسنجی ،میدان مرجع ژئومغناطیسی را
میتوان توسط گرادیان یکنواخت (یکسان) که به وسیله مؤلفههای
گرادیان مغناطیسی طولی و عرضی جغرافیایی تعریف میشود ،تخمین
زد .برای متال ،میدان ژئومغناطیسی در سرتاسر جزایر بریتانی با
مؤلفههای گرادیان  2.13nT km-1 Nو  0.26nT km-1 Wتخمین زده
شده است که البته اینها با زمان تغییر میکنند .برای هر ناحیهی
مغناطیسسنجی ،مقادیر گرادیان مربوط به آن ،از طریق نقشههای

همانطور که گفتیم ،در روزهای آرام ،بازهی تغییرات روزانه در حالت
ماکزیمم 20-80nTاست .تغییرات در شب اندا است اما در حوالی
زمان طلوع خورشید افزایش مییابد و حدوداً در ساعت  01صبح به
بیشینه خود میرسد .سپس کاهش یافته و حدود ساعت  1بعد از ظهر
به مقدار کمینه خود میرسد .از آن به بعد ،روند افزایشی بسیار آرامی
Magnetic Observatory
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پس از اعمال تصحیحات روزانه و ژئومغناطیسی ،تمام تغییرات میدان
مغناطیسی باقیمانده باید فقط به علت تغییرات فضایی (سهبعدی) در
خواص مغناطیسی زیر سطح زمین باشد و به عنوان آنومالیهای
مغناطیسی به آنها اشاره میشود.

مغناطیسی که میزان پوشش آنها از محدوده مد نظر بیشتر باشد
قابل تعیین است.
گرادیان ناحیهای مناسب ممکن است با در نظر گرفتن یک دوقطبی
فرضی از میدان زمین و استفاده از معادالت معروف به میدان
مغناطیسی دوقطبی ،به دست آید:

)(7

)( 9

μ0 2M
𝜃 cos
4π R3

)(5

μ0 M
𝜃 sin
4π R3

کاربردهای مغناطیسسنجی

=Z

اکتشاف معادن []1
مغناطیسسنجی تکنیکی نسبتا کمهزینه ،سریع و یکی از روشهای
پرکاربرد ژئوفیزیکی است .این روش به طور گستردهای در جستجوی
نهشتههای فلزی که همراه با آهن هستند استفاده میشود که این کار
با سرعت باال و به طور اقتصادی توسط روشهای هوابردی صورت می-
گیرد .مغناطیسسنجی در مکانیابی نهشتههای ماسیوسولفیدی
توانمندی باالیی دارد به خصوص اگر به صورت ترکیبی و همراه با
روشهای الکترومغناطیس انجام شود (شکل شماره  .)02اما هدف
اصلی و اساسی مغناطیسسنجی ،یافتن کانسارهای آهن است .نسبت
مگنتیت به هماتیت باید باال باشد تا آنومالی مغناطیسی بزرگی ایجاد
شود زیرا که هماتیت عمدتا فاقد خاصیت مغناطیسی است .شکل
شماره  03آنومالی مغناطیسی میدان کل در North Middleback
 Rangeواقع در جنوب استرالیا را نشان میدهد و در آن دیده میشود
که تودههای کانسنگی هماتیتی با آنومالی بزرگ مشخصی همراه
نیستند .شکل شماره  01نتایج برداشت مغناطیس هوابردی در
قسمتی از  Eyre Peninsulaدر جنوب استرالیا را نشان میدهد که یک
آنومالی بزرگ با کشیدگی در جهت غربی شرقی است .پیمایشهای
زمینی بعدی بر روی این آنومالی با هر دو روش مغناطیس و گرانی
انجام شد (شکل شماره  )09و مشاهده شد که پروفیلهای گرانی و
مغناطیس دارای پیکهای مطبق بر هم هستند .در قدم بعدی در
نقاط همین پیکها ،حفاری انجام شد و حضور پیکره کانسنگ حاوی
مگنتیت ،در عمق کم و تقریباً محتوی  31درصد آهن آشکار شد.

=𝐻

𝑍𝜕
𝑍 𝐻𝜕
= −2𝐻 ,
=
𝜃𝜕
𝜕𝜃 2

که  Zو  Hمؤلفههای قائم و افقی میدان  ،متمم عرض جغرافیایی بر
حسب رادیان R ،شعاع زمین M ،ممان مغناطیسی زمین و  ∂Z/∂و
 ∂H/∂به ترتیب نرخ تغییرات  Zو  Hبا  میباشند.
یک روش دیگر برای حذف گرادیان ناحیهای در محدوده مورد مطالعه
کوچک آن است که از آنالیز روند استفاده شود .یک روند خطی (برای
دادههای یک پروفیل) یا روند سطحی (برای دادههای سطحی یا
ناحیهای) با استفاده از کمترین مقدار مربعات ،بر مشاهدات فیت می-
شود و سپس از دادههای مشاهده شده (واقعی) کم میشود تا آنومالی-
های محلی را به صورت پسماند متبت یا منفی باقی بگذارد (شکل
شماره .)07

گان در سال  0555در مورد مناطق امیدبخش ذخایر هیدروکربوری
در استرالیا بر طبق سنجشهای مغناطیس هوابردی گزارشهایی را
آورده است اما این کار تنها در مناطقی خاص و ویژه کاربرد دارد.
شکل ( )11حذف اثر گرادیان مغناطیسی ناحیهای به روش آنالیز روند .میدان
مغناطیسی زمینه به صورت یک خط شیبدار (خطچین در شکل) میباشد []1

تصحیح ارتفاع و توپوگرافی
گرادیان قائم میدان ژئومغناطیسی فقط حدود 0.03nT km-1در
قطبها و  -0.015nT km-1در استوا میباشد پس تصحیح ارتفاع
معموال انجام نمیشود .اثر توپوگرافی در مغناطیسسنجی زمینی می-
تواند بسیار بزرگ و مهم باشد اما دقیقاً قابل پیشبینی نیست چون به
خواص مغناطیسی عوارض توپوگرافی زمین بستگی دارد؛ پس در
مغناطیسسنجی زمینی به ندرت تصحیح توپوگرافی انجام میشود.
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شکل ( )12پروفیلهای مؤلفه قائم میدان مغناطیسی و آنومالیهای آن بر روی
یک نهشته ماسیوسولفیدی در کبک کانادا .مناطقی که هاشور زده شدهاند
مکان نهشته طبق بررسیهای الکترومغناطیسی را نشان میدهند [.]1

شکل ( )14نقشه آیرومغناطیس منطقه  Northern Middleback Rangeواقع
در جنو استرالیا .آنومالی در کانسارها دیده نمیشود چون ترکیب این
کانسارهای آهن ،عمدتا از نوع هماتیتی است [.]1

شکل ( )13پروفیلهای مغناطیسی و گرانی برداشت شده بر روی زمین در
منطقه  Eyre Peninsulaدر استرالیا در مکانهای نشان داده شده در شکل
شماره  12و نتایج حفاریهای انجام شده بر اساس نتایج پروفیلها [.]1

شکل ( )15آنومالی بزرگ مغناطیسی در نقشه آیرومغناطیس منطقه Eyre

 Peninsulaدر استرالیا [.]1

 -2-5شناسایی حفرهها و کارستها
در شناسایی حفرهها ،کارستها ،غارها ،و ...عالوه بر روش گرانی می-
توان از روش مغناطیس نیز استفاده کرد .شناسایی تونلها و غارها در
مجموعههای تاریخی ،این روش را در باستانشناسی نیز بسیار کارآمد
ساخته است .در اینجا متالی از یافتن محل احتمالی کارگاههای
37
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استخراج یک معدن قدیمی زغالسنگ در انگلستان آورده شده است.
شکل  05نقشه کنتوری میدان مغناطیسی کل را در یک منطقه
پیشنهادی برای ساخت یک بلوا آپارتمانی در  Bristolانگلستان
نشان میدهد ] .[1این منطقه به خاطر استخراج زغالسنگ در گذشته
از نظر پایداری مشکل داشته که این مشکل به دلیل شفتها ،تونلها و
کارگاههای استخراج مدفون شده میباشد .شفتهای خطی با قطری
در حدود  2متر در زیر آنومالیهای  Aو  Dمشاهده شده است در
حالی که آنومالیهای منفرد متل  Bو  Cهم دیده میشوند که انتظار
میرود به خاطر اشیای فلزی مدفون در زمین باشند .همچنین در
شکل شماره  07یک آنومالی مغناطیسی مربوط به یک سری حفره در
 Ferrandinaواقع در جنوب ایتالیا را نشان میدهد .این آنومالی توسط
بررسیهای رادار نفوذی زمین یا  GPRتأیید شده است].[3

باستانشناسی []4
مطالعات مغناطیسسنجی در باستانشناسی ،عمدتا برای تعیین
محدوده ی یک بنای تاریخی مدفون یا شناسایی اجسام فلزی مدفون
که در عمق کم واقع شدهاند ،به کار گرفته میشود .هدف از این
سنجشها ،طراحی حفاریها در مراحل بعدی میباشد .شکل شماره
 ،05پروفیل مغناطیسسنجی برداشت شده در یک مجموعه تاریخی
در مکزیک را نشان میدهد .آنومالیهای شماره  2و  3مربوط به تونل-
های شناخته شده هستند و آنومالی شماره  0مربوط به تونلی است که
ناشناخته بوده و پس از حفاری وجود آن تأیید شده است .شکل
شماره  ،05نقشه مغناطیسسنجی در یک منطقه باستانی قرون
وسطایی واقع در مجارستان را نشان میدهد .پس از کاوشهای انجام
شده ،مشخص شد که آنومالی مغناطیسی مربوط به یک کورهی ذوب
فلز بوده است.

شکل ( )16نقشه کنتوری آنومالی مغناطیسی در منطقه  Bristolانگلستان.

شکل ( )18پروفیل میدان مغناطیسی بر روی یک ناحیهی باستانی[.]4

ناحیه مشخص شده با خطچین محل پیشنهادی احداث بلوك آپارتمانی پیش
از بررسیهای ژئوفیزیکی را نشان میدهد [.]1

شکل ( )17نقشه گرادیان قائم مغناطیسی در  Ferrandinaایتالیا .در درون
چهارضلعی  EFGHبرداشتهای  GPRانجام شده است ].[3

شکل ( )19آنومالی مغناطیسی و طرح مراحل حفاری که با اعداد یونانی
مشخص شدهاند [.]4
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شناسایی اشیای مدفون فلزی []4
هدف اولیه این مطالعات شناسایی اشیای مدفون فلزی متل لولهها،
لولههای جداری چاههای آب یا نفت که رها شدهاند ،محل دفن زباله-
های شهری و ...میباشد .این اشیای مدفون گاه از نظر مسائل زیست
محیطی بسیار اهمیت دارند؛ برای متال گاهی زبالههای مدفون دارای
مواد سمی و خطرناا هستند .به طور عمده ،عمق مطالعه در این
روش بسیار کم است.
شکل شماره  21نتایج مغناطیسسنجی بر روی محل دفن زبالهها در
 West Lafayetteآمریکا را نشان میدهد .مغناطیسسنجی در این
ناحیه ،به خوبی محدودهی دفن زبالهها را مشخص کرده است.

شکل ( )21نقشه خودپذیری مغناطیسی منطقهای در مکزیک [.]5

زمینشناسی []1
در مطالعات آکادمیک ،مغناطیسسنجی برای تشخیص ویژگیهای
بزرگ مقیاس پوسته قارهای در یک ناحیه وسیع استفاده میشود،
اگرچه منبع آنومالیهای مغناطیسی بزرگ و اصلی به سنگهایی با
ترکیب بازی یا فوقبازی مربوط میشود .عالوه بر این ،سنجشهای
مغناطیسی در مطالعه اعماق بیشتر از پوسته قارهای محدودیت دارد
زیرا که ایزوترم کوری برای کانیهای فرومغناطیسی معمول در عمقی
حدود  20kmقرار میگیرد و در نتیجه منشأ آنومالیها به بخش فوقانی
پوسته قارهای محدود میشود.
شکل ( )21نقشه مغناطیسسنجی بر روی محل دفن زبالههای شهری در West

اگرچه کمک سنجشهای مغناطیسی به دانش زمینشناسی پوسته
قارهای نسبتا کم بوده است ،اما این سنجشها در مناطق اقیانوسی
اثری شگرف در پیدایش تئوری صفحات تکتونیکی و نحوه تشکیل
لیتوسفر داشتهاند .سنجشهای مغناطیسی اولیه انجام شده در دریاها
نشان داد که پوسته اقیانوسی توسط الگویی از آنومالی مغناطیسی
خطی منسوب به نوارهای مغناطیسی (باریکههای مغناطیسی)
مشخص میشود (شکل شماره  )21که مغناطیدگی آنها در جهت-
های نرمال (همجهت با میدان ژئومغناطیسی) و معکوس آن میباشند.
تقارن این آنومالیهای مغناطیسی خطی در طرفین بازشدگی پوسته
اقیانوسی و حاشیهی آن ،مستقیماً به تئوری گسترش بستر اقیانوس و
نیز تعیین شدن یک مقیاس زمانی برای تغییر قطبیت میدان
ژئومغناطیسی منجر شد .در نتیجه ،میتوان بر اساس الگوی تغییر
قطبیت مغناطیسی که در پوسته اقیانوسی وجود دارد ،زمان (تاریخ)
تشکیل آن را مشخص کرد .گسلهای امتدادلغز الگوی آنومالیهای
مغناطیسی خطی را بر هم میزنند و پراکندگی آنها میتواند با روش
مغناطیسی در نقشه آشکار شود .این گسلها در زمان جابهجایی ،در

 Lafayetteآمریکا (پس از اعمال فیلتر گسترش به باال ،به ارتفاع  6متری) [.]4

محیط زیست
مطالعات ژئوفیزیکی متفاوتی در بررسیهای زیست محیطی به کار
میروند که یکی از آنها مغناطیسسنجی است .معموال هدف اصلی از
انجام این مطالعات ،تعیین گستردگی آلودگی و جلوگیری از گسترش
بیشتر آن است .شکل شماره  ،20نتایج مغناطیسسنجی جهت
مشخص کردن آلودگی ناشی از پساب یک واحد متالورژیکی در
مکزیک را نشان میدهد .در این پروژه ،عالوه بر روشهای ژئوفیزیکی،
نمونهبرداری از خاا کل ناحیه مورد مطالعه صورت گرفته و آلودگی
خاا از عناصر آرسنیک ،سرب و کادمیم بررسی شده است .همانطور
که دیده میشود ،این نقشه اکتر مناطق با آلودگی باال را مشخص
کرده است [.]9
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امتداد کمانهای کوچک دایروی نسبت به قطب چرخشی رایج زمین
قرار میگیرند ،پس رژیمهای منفرد گسترش بستر اقیانوس در طی
تحول و تکامل یک حوضهی اقیانوسی را ،میتوان به وسیلهی
سنجشهای دقیق مغناطیسی شناسایی کرد.
این مطالعات در همهی اقیانوسهای بزرگ زمین انجام شده است و
نشان داده که تکامل یک حوضهی اقیانوسی ،یک فرآیند پیچیده
حاصل درگیری فازهای مجزای گسترش بوده است.

شکل ( )23مقطع زمینشناسی بخشی از پوسته هند بر اساس آنومالیهای
مغناطیسی و گرانی [.]6

مراجع
[1] Philip Kearey, Michael Brooks & Ian Hill. An introduction
to geophysical exploration. Blackwell science Ltd; (2002). 155180.
& [2] Edited by Charles J. Moon, Michael K.G. Whateley
Anthony M. Evans. Introduction to mineral exploration.
Blackwell Publishing Ltd; (2006). 130-133.

شکل ( )22الگوهای خطی آنومالیهای مغناطیسی و زونهای شکستگی و
گسله در شمال اقیانوس آرام [.]1

[3] D. Chianese, M. D’Emilio, M. Bavusi, V. Lapenna, M.
Macchiato. Magnetic and ground probing radar measurements
for soil pollution mapping in the industrial area of Val Basento
(Basilicata Region, Southern Italy): a case study. Environ Geol
(2006) 49: 389–404.

مغناطیسسنجی یک کمک مؤثر برای تهیه نقشه زمینشناسی است.
در نواحی وسیع با پوششی ضخیم از رسوبات ،اگر افقهای مغناطیسی
همانند شیلها یا ماسهسنگهای آهندار ،توفها و جریانهای گدازه-
ای (الوا) در افق رسوبی موجود باشند ،میتوان خصوصیات ساختاری
زمین را آشکار کرد .در غیاب رسوبات مغناطیسی ،سنجشهای
مغناطیسی اطالعاتی در مورد شکل پیسنگ بلورین فراهم میکنند.
هر دو مورد فوق قابلیت استفاده در اکتشاف نفت را دارند .آنها
موقعیت ساختارهای تلههای نفتی در درون رسوبات یا خصوصیات
توپوگرافی سنگ بستر که ممکن است افقهای رسوبی زیرین را تحت
تأثیر قرار دهند ،مشخص میکنند.

[4] Prem V.Sharma. Environmental and engineering
geophysics. Cambridge university press; (1997). 94-108.
• [5] Isabel Pe´rez , Francisco Martı´n Romero, Olivia Zamora
Margarita Eugenia Gutie´rrez-Ruiz. Magnetic susceptibility and
electrical conductivity as a proxy for evaluating soil
contaminated with arsenic, cadmium and lead in a metallurgical
area in the San Luis Potosi State, Mexico. Environ Earth Sci
(2014) 72:1521–1531.
[6] Suman Kilaru, Bandaru Karunakar Goud, Vijay Kumar
Rao. Crustal structure of the western Indian shield: Model based
on regional gravity and magnetic data. Geoscience Frontiers 4
(2013): 717-728.

شکل شماره  23یک مقطع زمینشناسی مربوط به پوسته قارهای هند
را نشان میدهد .این مقطع به کمک نتایج سنجشهای مغناطیسی و
گرانی رسم شده است[.]5
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کارآیی تونلسازی با چند سینه کار  -بررسی عددی سه بعدی
2

مهدیار درگاهی ،1سینا رستمآبادی

 1کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ()mah.dargahi@gmail.com
 2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،تهران ،ایران ()sina.rostamabadi@gmail.com

متن حاضر ترجمه مقاله زیر میباشد:
Chungsik Yoo, (2009), Performance of multi-faced tunnelling – A 3D numerical investigation,

چکیده
مقاله حاضر ،نتایج بدست آمده از بررسی عددی سه بعدی به منظور بررسی کارآیی روش جدید تونلسازی اتریشی با چند سینه کار در
زمین نرم را ،ارائه میکند .مجموعهای از تحلیلهای المان محدود سه بعدی برای تعدادی از موارد تونلسازی با توالیهای پیشروی
مختلف از جمله روشهای برش حلقوی و گالری جانبی انجام شده است .متغیرهای در نظر گرفته شده در تحلیلها عبارتند از :طول
پله ،حجم هسته و فاصله بین سینه کارها .نتایج حاصل از تحلیلها نشان میدهد که روش حفاری گالری جانبی مؤثرترین روش در
محدود کردن نشست سطحی زمین و تغییر شکل دیواره تونل میباشد .کاهش فاصله بین گالریهای راست و چپ در روش گالری
جانبی باعث تغییر شکل بیشتر دیواره تونل و افزایش نشست سطحی میشود .همچنین بهترین کارآیی تونلسازی را زمانی که فاصله
بین سینه کارها بیشتر از یک قطر تونل باشد ،میتوان به دست آورد .در روش برش حلقوی ،طول پله یا زمان بسته شدن حلقه ،اثر
بیشتری بر روی نشست در باالی تاج تونل و نشست سطحی نسبت به حجم هسته در سینه کار دارد .در این مقاله نتایج عملی بدست
آمده از این یافتهها مورد بحث قرار گرفته است.

واژههای کلیدی:
تونلسازی ،روش المان محدود ،روش برش حلقوی ،روش گالری جانبی ،نشست در باالی تاج تونل ،نشست
سطحی ،تنش در پوشش شاتکریت.
کاهش نشست تقسیم میشود .اندازه گالریها باید طوری طراحی شود
که امکان حفاری ،نصب پوشش و قدرت مانور برای تجهیزات مورد
استفاده وجود داشته باشد .با این حال تقسیم سینه کار از طریق
مرحلهای کردن حفاری به طور معمول منجر به کاهش نرخ پیشروی،

مقدمه
به منظور پاسخگویی به رشد سریع شهرها ،ساخت تونلهای جدید
برای سیستمهای حمل و نقل و تﺄسیسات زیرزمینی امری ضروری
است .با وجود این که محیطهای ساخت و ساز برای شرایط تونلسازی
شهری وجود دارد ،رشد فزاینده نامطلوب و در نتیجه کنترل نشست
زمین و دیگر اثرات زیست محیطی معموالً به یک مسئله کلیدی در
برنامهریزی و طراحی یک پروژه تونلسازی تبدیل شدهاند .با وجود این
که اصول روش جدید تونلسازی اتریشی ( ،)NATMایجاد شده توسط
رابسوی ( )0551و مولر ( ،)0575برای تونلسازی در شرایط نسبتاً
مناسب زمین میباشد ،در سالهای اخیر ،استفاده از روش NATM
برای تونلسازی شهری در شرایط نامساعد زمین رو به افزایش است .در
هنگام تونلسازی اتریشی در زمین نرم ،سینه کار تونل بصورت افقی یا
عمودی به گالریهای موقت به منظور افزایش ثبات سینه کار و

افزایش مراحل نصب نگهداری موقت ،زیر بنای اضافی و تﺄخیر در
بسته شدن پوشش تونل میشود (لیکا و نیو.)2115 ،
از دیدگاه اقتصادی برای ساخت تونل به روش  ،NATMشناخت
صحیح از اثر توالی پیشروی سینه کار در کارآیی تونلسازی ضروری
است .برای متال در کشور کره ،روشهای حفاری برش حلقوی ( )RCو
گالری جانبی ( )SDمعموالً در تونلسازی شهری با شرایط نامساعد
زمین به کار گرفته میشوند .نتایج نظر سنجی انجام شده به عنوان
بخشی از این مطالعه ،در  92مورد در طراحی فاز  2مترو سئول نشان
داد که هر دو روش  RCیا  SDزمانی که زمین دربرگیرنده تونل در
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طبقه بندی  RMRکالس  IVیا پایینتر باشد ،انتخاب شدهاند (کیم،
 .)2119روش  RCبا وجود این که هی مزیت قطعیای در میزان
کارآیی آن شناخته نشده است ،بیش از روش  SDبه عنوان یک
استاندارد محلی ترجیح داده میشود.
با کمال تعجب ،مطالعات کمی در مورد اثرات روشهای مختلف
پیشروی سینه کار بر کارآیی تونلسازی انجام شده است .باورز ()0557
نتایج حاصل از اندازهگیریهای میدانی در تونلهای هیترو اکسپرس با
سه توالی حفاری مختلف را گزارش کرده است؛ یک توالی حفاری
گالری دو طرفه ( ،)TS1یک توالی گالری یک طرفه ( )TS2و پله
( .)TS3آنها گزارش کردند که حفاری با گالری یک طرفه کارآیی
بهتری نسبت به  TS1و  TS3بر روی نشست زمین دارد .کاراکوس و
فاول ( )2113بعدها اثرات روشهای مختلف پیشروی سینه کار بر
روی نشست در تونل دسترسی هیترو را با استفاده از مدل سازی المان
محدود در حالت کرنش صفحهای بررسی کردند .مطالعه آنها بر روی
اثرات سه بعدی پیشروی تونل با استفاده از یک مدل دو بعدی
متمرکز شده بود .فاریاس و همکاران ( )2111اثر توالی حفاری بر
نشست زمین را با استفاده از یک تونل حفاری شده به روش NATM
بر اساس نتایج حاصل از تحلیلهای سه بعدی المان محدود ،بررسی
کردند .آنها الگوهایهای مختلف توالی حفاری و نگهداری را در نظر
گرفته و عوامل مؤثر بر نشست نهایی را شناسایی کردند .در تحقیقات
جدیدتر ،کاراکوس و فاول ( )2115مطالعهای بر روی مدلسازی دو
بعدی الگوی حفاری گالری یک طرفه تونل دسترسی هیترو انجام
دادهاند.
اگرچه مطالعات فوق ،اطالعات با ارزشی را در مورد موضوع مطالعه
حاضر فراهم کردند ،ولی محدود به مطالعه نشست در موارد خاص
تونلسازی بودند .در واقع ،تحقیقات بسیار کمی با در نظر گرفتن اثرات
کامل سه بعدی روشهای مختلف پیشروی سینه کارها بر کارآیی
تونلسازی انجام شده است .همانطور که استفاده از  NATMو اهمیت
کنترل نشست در تونلسازی شهری در حال افزایش است ،نیاز قطعی
برای مطالعات کاملتر در مورد کارآیی روشهای مختلف پیشروی
سینه کارها وجود دارد.
در تحقیق پیش رو ،تحلیل های سوه بعودی الموان محودود بوه منظوور
بررسی کارآیی تونلسازی با توالی های مختلف پیشروی سینه کارهوا بوا
تأکید بر روشهای برش حلقوی و حفاری گوالری جوانبی انجوام شوده
است .بخش هایی از فاز  2مترو سئول برای تحلیل به منظوور مونعکس
کردن واقعیت تونلسازی در قالب هندسه تونل و شرایط زموین انتخواب
شده اند .مجموعه ای از تحلیل هوا در تعودادی از مووارد حفور تونول بوه
طوری که عوامل مؤثر بر کارآیی روش حفاری را بتوان شناسایی کورد،
انجام شده است .یک مقایسه مستقیم بین روشهوای مختلوف حفواری
در مدت ساخت تونل نیز انجام شده است .این مقاله به توصیف شورایط
تونلسازی ،مدل المان محودود سوه بعودی و نتوایج حاصول از مطالعوه
پارامتری میپردازد.

شرایط تونل مورد بررسی
در این تحقیق ،مقطع تونل از فاز  2مترو سئول در نظر گرفته شد .این
تونل به ترتیب دارای حداکتر ارتفاع و عرض ( 5/1 )Dمتر و  00/7متر
و سطح مقطع حدود  57متر مربع میباشد (شکل  .)0نسبت عمق
روباره تونل ( )Cبه قطر تونل ( ،0/9 )Dبه عنوان یک تونل کم عمق
در محیط شهری در نظر گرفته شد.
در این مطالعه وضعیت معمول زمین در منطقه شهری سئول در نظر
گرفته شده است .زمین شامل ضخامت  9متر خاا مختلف از جمله
شن ،ماسه و خاا رس سیلتی میباشد .در زیر کف بند تونل الیهای
به ضخامت  29متر از نهشته آبرفتی گسترش یافته است .نهشته
آبرفتی همراه یک الیه گرانیت سخت درجه دو میباشد که دارای
ارزش  RMRدر محدوده  11-51در طبقه بندی مهندسی سنگ
(والتهام )0551 ،میباشد .سطح ایستابی با توجه به تراز معمول  9تا
 01متری آب زیرزمینی در منطقه شهری سئول 9 ،متر در نظر گرفته
شده است.

شکل ( )1مقطع عرضی تونل و نیمرخ زمین

در این مطالعه از روشهای برش حلقوی ( )RCو گالری جانبی ()SD
که پرکاربردترین روشهای حفاری در هنگام مواجهه با شرایط نسبتاً
سخت و دشوار زمین هستند ،استفاده شد .روش برش پله ( )BCنیز به
عنوان روش مرجع در نظر گرفته شده است .شکلهای  2و  3به
ترتیب مقاطع عرضی روشهای  RCو  SDرا با توالی حفاری مورد
استفاده ،نشان میدهد .توجه داشته باشید که روش حفاری  RCبه
روش  BCدر هنگام انتخاب حفاری همزمان  RU ،LU ،UUو هسته در
سینه کار منتهی میشود .در نظر گرفتن یک الیه شاتکریت با ضخامت
 291میلیمتر به عنوان نگهداری اولیه برای تمامی روشها ،اجازه یک
مقایسه مستقیم بین روشهای مختلف حفاری را میدهد .با وجود این
که راا بولت همراه با سایر روشهای کمکی مانند میخکوبی و تزریق
و لوله گذاری در سقف معموالً در این شرایط استفاده میشود ،در این
مطالعه برای سادگی کار در نظر گرفته نشدهاند.

تحلیل المان محدود
برای انجام این تحلیل از نرمافزار آباکوس (کمپانی ،ABAQUS
 )2117استفاده شد .به منظور به تصویر کشیدن اثرات سه بعدی
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المان محدود استفاده شده است.

واقعی پیشروی در روشهای مختلف حفاری از مدلهای سه بعدی

شکل ( )2مقطع عرضی و توالی حفاری در روش برش حلقوی

شکل ( )3مقطع عرضی و توالی حفاری در روش گالری جانبی

خواص ژئوتکنیکی مواد موجود در تحلیلها را نشان میدهد .توجه
داشته باشید که این مقادیر از گزارش طراحی (مترو سئول)2112 ،
گرفته شده است.

مدل المان محدود
شکل  1نمونهای از مدل المان محدود استفاده شده که حدود 25111
المان سه بعدی صلب ایزوپارامتریک هشت گرهای با بیش از 31111
گره را شامل میشود ،را نشان میدهد .با توجه به عدم تقارن توالی
حفاری در روشهای  RCو  ،SDمسئله به صورت کامل مدلسازی شده
است .همانطور که در شکل  1نشان داده شده ،مرزهای عمودی و افقی
مدل برای از بین بردن اثرات مرزی احتمالی با توجه به عمق روباره به
ترتیب به فاصله  3/3Cو  0/7Cثابت شدند .مدل در جهت موازی با
محور تونل ،به فاصله  01Cگسترش پیدا میکند .در شرایط جابجایی
مرزی ،مرزهای غلتکی عمود بر مش قرار داده شد ،به عنوان متال،
 UX = 0یا  ،UY = 0در حالی که یک شرط مرزی ثابت در مرز پایین
با توجه به الیه سنگ سخت در نظر گرفته شده است (شکل .)1
زمین و پوشش شاتکریت با استفاده از المانهای جابجایی سه خط
هشت گرهای با پیوستگی کاهش یافته ( )C3D8Rمدل شد .مدل
رفتاری الیههای خاا و سنگ مطابق با معیار شکست موهر-کولمب
همراه با قانون عدم وجود جریان پیشنهاد شده توسط دیویس ()0555
با رفتار االستوپالستیک در نظر گرفته شد .در حالی که برای پوشش
شاتکریت رفتار االستیک خطی در نظر گرفته شده است .رفتار وابسته
به زمان مقاومت و سختی پس از نصب پوشش شاتکریت در تحلیل
مدل نشد ،بلکه یک مقدار متوسط از مدول یانگ معادل  ،01GPaبه
نمایندگی از شرایط شاتکریت سالم و سخت که در گزارشها آمده
است (کوییرز و همکاران ،)2115 ،استفاده شد .جدول  0خالصه

شکل ( )4مدل المان محدود
جدول ( )1خواص الیههای سنگ و خاك

13

جنس زمین

وزن
مخصوص
کل
)(KN/m3

چسبندگی
)(KPa

زاویه
اصطکاا
داخلی
(درجه)

مدول
تغییر
شکل
)(MPa

ضریب
فشار
زمین

نسب
پواسون

خاا
دستی

05

01

39

21

1/9

1/3

خاا
گرانیتی
تجزیه شده

20

91

39

51

1/5

1/3

سنگ
گرانیت

29

211

11

511

0

1/25
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 0بوده ،همراه با تجزیه الیههای گرانیتی خاا که تا تونل
گسترش یافته است .با توجه به نزدیکی به رودخانه هان سطح آبهای
زیرزمینی  1-5متر در زیر سطح زمین میباشد.
تونل با استفاده از روش برش حلقوی با توالی حفاری که در جدول 2
شرح داده شده ،حفاری شده است .جزئیات شرایط تونلسازی را
میتوان در مقاله یو و همکارانش پیدا کرد .نکته قابل توجه در این
شرایط تونلسازی ،کاهش قابل توجه آبهای زیرزمینی و نشست
پیوسته ،به علت تزریق نامناسب در مرحله پیش نگهداری میباشد ،که
در نتیجه باعث افزایش تنش-فشار در منافذ شده (آباکوس)2117 ،
که اثرات تنش -فشار در منافذ بر کارآیی ساخت تونل محاسبه شده
است.
شکل  9نشست سطحی اندازهگیری شده را با مقادیر محاسبه شده،
مقایسه میکند .همانطور که مشخص است مقادیر نشست محاسبه
شده به خوبی با روند دادههای اندازهگیری شده مطابق است .اگر چه
حداکتر نشست محاسبه شده حدود  %01کوچکتر از مقدار اندازهگیری
شده میباشد ،ولی تطابق بین این دو مجموعه از دادهها به علت عدم
قطعیت در تونلسازی واقعی بسیار خوب به نظر میرسد.

توالی واقعی حفاری تونل که در شکلهای  2و  3توضیح داده شد ،در
تحلیل با استفاده از اضافه و کم کردن عناصر مربوطه در مراحل
طراحی شبیه سازی شدند .پس از ایجاد شرایط تنش اولیه با شرایط
مرزی مناسب ،فرایند تونلسازی به صورت گام به گام مطابق جدول ،2
با گام پیشروی یک متر مدل شد .افت نامحسوس ارتفاع آبهای
زیرزمینی در حین تونلسازی قبل از تزریق بعنوان شرایط معمول
تونلسازی شهری در این مطالعه در نظر گرفته شده است .تحلیل تنش
به تنهایی ،به عنوان متال تحلیل تنش کل در این بررسی انجام شده
است .نتایج این مقاله در تونلسازی با افت قابل توجه آبهای زیرزمینی
و نشست پیوسته زمین قابل استفاده نخواهد بود.

Springline

اعتبار سنجی
مدلسازی المان محدود سه بعدی شرح داده شده در بخش قبلی با
دادههای اندازهگیری شده نشست سطحی برای تونلسازی در منطقه
شهر سئول (یو و همکارانش )2115 ،مورد تایید قرار گرفت .تونل به
ترتیب دارای حداکتر ارتفاع و عرض ( 5/7 )Dمتر و  01/9متر ،با
متوسط عمق روباره ( 31 )Cمتر میباشد .شرایط زمین مشابه جدول

جدول ( )1مراحل شبیه سازی حفاری

روش حفاری

فرآیند شبیه سازی

برش حلقوی

( )0حفر  LU ،UUو  RUبا پیشروی یک متر؛ ( )2اعمال پوشش شاتکریت در سطح؛ ( )3تکرار مراحل ( )0و ()2
برای  2متر؛ ( )1حفر هسته؛ ( )9نصب موقت پوشش کف بند؛ ( )5حفر پله با پیشروی یک متر تا پشت سینه کار حلقه
باالیی؛ ( )7اعمال پوشش شاتکریت در بخش پله؛ ( )5تکرار این مراحل تا پیشروی کامل تونل

گالری جانبی

( )0حفر  LDبا پیشروی یک متر؛ اعمال پوشش شاتکریت در سطح؛ ( )3حفر  RDبه پیشروی یک متر به صورت
همزمان با حفاری  LDبا فاصلهای عقبتر از سینه کار  LDو مراحل ( )0و ()2؛ ( )1اعمال پوشش موقت کف بند؛ ()9
حفر پله با پیشروی یک متر تا پشت سینه کار RD؛ ( )5اعمال پوشش شاتکریت در بخش پله؛ ( )7تکرار این مراحل تا
پیشروی کامل تونل

دسته  Aبرای بررسی تونلسازی با روشهای مختلف حفاری در نظر
گرفته شده است .در دسته  ،B-1طول هسته یا حجم هسته در سینه

کار ( ،)CLدر صورت استفاده از روش برش حلقوی به عنوان متغیر
اصلی به منظور مطالعه اثر  ،CLو دسته  B-2و  C-2به منظور بررسی
اثر فاصله طاق و پله ( )BDبه ترتیب در روشهای  RCو  ،SDدر نظر
گرفته شدهاند .در نهایت ،دسته  C-1به منظور بررسی اثر فاصله تﺄخیر
( )LDبین حفاری گالری راست و چپ در روش  SDطراحی شده
است.
شکل ( )5مقادیر اندازهگیری شده در برابر مقادیر محاسبه شده

نتایج و بحث
نتایج حاصل از مطالعه پارامتری در مورد تاج تونل ،نشست سطحی
زمین و همچنین تنش در پوشش شاتکریت مورد تحلیل قرار گرفت،
تا بتوان متغیرهای موثر بر کارآیی تونلسازی در روشهای حفاری را
شناسایی کرد.

مطالعه پارامتری
پنج دسته از مطالعات پارامتریک یعنی دسته  ،Aدسته  B-1و ،B-2
دسته  C-1و  C-2به طور خالصه در جدول  3قرار داده شده است.
11
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ارزش نهایی آن  (δcr )maxمیرسد ،که بر این اساس نشست اولیه با
مقدار  0.4(δcr )maxتعریف شده است .تکنیکهای همگرایی-
همجواری با استفاده از پینهای رفتارنگاری یا تارگتها در بهترین
حالت تنها می توانند  0.6(δcr )maxرا اندازهگیری کنند .نشست اولیه
در واقع مفهوم بزرگی در هنگام ارزیابی دادههای رفتارنگاری برای به
دست آوردن اطالعات قابل اعتماد در مورد رفتار زمین میباشد (سلنر،
 .)2111پیشروی بیشتر طاق هنگامی که تقریباً به فاصله  0.2Dپشت
نقطه رفتارنگاری میرسد ،به تدریج باعث افزایش  δcrمیشود.

روش برش حلقوی
ویژگیهای عمومی
شکل  5نشست تدریجی در باالی تاج تونل و نشست سطحی در نقاط
رفتارنگاری باالی محور تونل برای شرایط پایه  BD= 0.7Dو =CL
 0.2Dرا نشان میدهد .همچنین در این شکل ،منحنی نرمال نشست
در مقابل فاصله طاق تا بخش رفتارنگاری رسم شده است (.)FD
همانطور که در شکل  5aدیده میشود ،نشست تاج تونل  δcrهنگامی
شروع میشود که طاق با بخش رفتارنگاری به اندازه  0.2Dفاصله
داشته باشد .به محض ورود طاق به بخش رفتارنگاری δcr ،به  %11از

جدول( -)1خالصه مطاله پارامتری

دسته

روش حفاری
BC, RC, SD

BD0

( CL2روش برش حلقوی)

( LD3روش گالری جانبی)

1/7

1/2

1/5

B-1

RC

1/5

1/1 ،1/2 ،1/3

-

B-2
C-1

A

C-2

RC

1/3 ،1/7 ،1 ،1/3

1/2

-

SD

1/5

-

1 /2 ، 1 /5 ، 1

SD

1/7 ،1 ،1/5

-

1/5

 .1فاصله بین طاق و پله.
 .2طول هسته.
 .3فاصله بین طاق گالری راست و چ  ،دسته  Aنشان دهنده شرایط پایه برای هر یک از روشهای حفاری است.

شکل ( )6توسعه تدریجی نشست در باالی تاج تونل و نشست سطح زمین (روش برش حلقوی)

بخش طاق رخ میدهد ،که میتواند توسط بسته شدن زود هنگام
حلقه در پشت طاق کنترل شود .عالوه بر این ،دیده میشود که به
ترتیب حدود  %21و  %33از نشست ،به ترتیب برای تاج و نشست
سطح زمین ،بعد از حفاری پله رخ داده است.
شکل  7منحنی تدریجی نشست عرضی را برای مراحل مختلف
تونلسازی نشان میدهد .شکل  7aنشست عرضی را ،هنگامی که
پیشروی طاق قبل از رسیدن و در بخش رفتارنگاری باشد ،برای
بررسی اثر هر مرحله حفاری بر تاج تونل و نشست سطحی نشان
میدهد .همانطور که در این شکل دیده میشود ،حدود  %51از
نشست ناشی از پیشرفت حلقه باال توسط حفاری  UUو  %21باقیمانده

بررسی بیشتر شکل  5aنشان میدهد که در طول یک حلقه پیشرفت،
شامل حفاری  LU ،UUو  ،RUبیش از  %51نشست باالی تاج  ،δcrدر
اثر حفاری  UUرخ میدهد و  %21باقیمانده هنگام حفاری  LUو RU
ایجاد میشود .بر همین اساس هر گونه اقدامی برای کنترل نشست در
باالی تاج ،باید در جهت کاهش نشست در طول حفاری  UUباشد.
روند مشابهی را میتوان در منحنیهای نشست سطحی اما با شیب
کمتر و تتبیت کندتر نشست مشاهده کرد.
در شکل  ،5bدرصد نشست سطحی نسبت به مقدار نهایی آن نشان
داده شده است .به عنوان متال ،Sv /Sv,max ،بالفاصله بعد از حفر طاق
در حدود  %19است %99 .باقیمانده از نشست نهایی ،پس از عبور از
19

.

بلور

مقاالت گردآوری

فصلنامه علمی ،تخصصی مهندسی معدن
سال نوزدهم | شماره  | 73پاییز 59

.

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

به وسیله حفر  RU ،LUو حفاری هسته رخ داده است .همانطور که
قبالً بحث شد ،چنین روندی نشان میدهد که بیشتر نشست تاج δcr
در اثر حفر  UUاتفاق میافتد .بنابراین دلیل اصلی نشست سطح زمین
در روش حفاری  ،RCحفاری مرحله  UUاست.
شکل  7bنشست تدریجی سطحی را در اثر پیشروی طاق نشان
میدهد .نتایج ارائه شده در شکل  7bنشان میدهد که نشست حاصل
از پیشروی به اندازه  0Dبعد از بخش رفتارنگاری تقریباً دو برابر حجم
نشست در  FD = 0.0Dمیباشد .به عنوان متال ،مرحله حفاری بحرانی
در کنترل نشست زمین با دوره پیشروی  0Dپس از حفاری و عبور از
بخش رفتارنگاری میباشد.

اثر حجم هسته
هنگام حفاری به روش برش حلقوی ،حجم هسته در سینه کار باید
طوری انتخاب شود که پایداری سینه کار به صورت منطقی بدون
دخالت در روند ساخت تونل حفظ شود .در شکلهای  5aو  5bبه
ترتیب توسعه تدریجی تاج تونل و نشست سطحی در نقاط رفتارنگاری
در طول پیشروی سینه کار ،با استفاده از نتایج به دست آمده از
تحلیل  B-1رسم شده است .در شکل روند کلی کاهش نشست با
افزایش حجم هسته (طول) قابل مشاهده است .این کاهش قابل
توجهی نیست ،با این حال نشان میدهد که افزایش طول هسته از 1
به  3متر تنها باعث کاهش نشست باالی تاج تونل به اندازه %1/19D
یا  5میلیمتر و کمتر از  %1/13Dنشست سطحی را کاهش میدهد.

شکل ( )7نشست عرضی تدریجی سطح زمین (روش برش حلقوی)

شکل ( )8اثر طول هسته بر منحنی نشست در باالی تاج تونل و نشست سطح زمین (روش برش حلقوی)

شکل ( )9اثر طول هسته بر نفوذ سینه کار و تنش در پوشش شاتکریت (روش برش حلقوی)
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δh,face

کاهش نشست در باالی تاج تونل و نشست سطحی با توجه بسته
شدن سریع حلقه زمانی که  BDکوچکتر است ،میشود.

همانطور که در شکل  5aنشان داده شده ،اثر حجم هسته در
اهمیت دارد .توجه شود که در شکل  5aتوسعه تدریجی  δh,faceدر
مرکز تونل نشان داده شده است .همانطور که دیده میشود ،افزایش
 CLاز  1تا  3متر باعث کاهش بیش از  δh,face %71میشود .توجه
شود که  σshot,SLمتوسط تنش فشاری در سطح مقطع پوشش

بزرگتر بودن تغییرات تاج تونل و نشست سطحی با طول پله از تغیرات
با حجم هسته که قبالً نشان داده شده ،نشان میدهد که طول پله یا
زمان بسته شدن حلقه تأثیر بیشتری بر روی تاج تونل و نشست
سطحی نسبت به حجم هسته دارد .برای متال همانطور که در شکل
 00aنشان داده شده است ،افزایش مقدار  BDاز  1/3Dتا  0/9Dباعث
کاهش  %1/10Dو  %1/15Dبه ترتیب برای  (δcr )maxو Sv,max
میشود .در حالی که کاهش تنها نیمی از این مقادیر زمانی که افزایش
طول هسته از  1تا  3متر است ،رخ میدهد .در شکل  00bاثر متبت
بسته شدن سریع حلقه با کوچک نگه داشتن  BDنشان داده شده
است .تنش در پوشش شاتکریت در اثر کاهش  BDبه اندازه %21
کاهش مییابد .بر اساس این شکل که افزایش بیشتر  BDبیش از
مقدار  1/7Dتنها باعث بهبود در نشست باالی تاج تونل و نشست
سطحی میشود ،طول پله بحرانی  BDcr = 0.7Dوجود دارد که
بیشتر از این مقدار هی کاهش قابل توجهی در  δcrو  Svرخ
نمیدهد .نتایج این شکل در واقع تأیید میکنند که بسته شدن سریع
حلقه نگهداری ،مهمترین عامل در کنترل تغییر شکل تونل و نشست
در ساخت تونل کم عمق در زمین نرم میباشد که باعث تتبیت کافی
سینه کار تونل میشود.

شاتکریت ،منطبق با روباره تونل ( )γCرا نشان میدهد .همانطور که
دیده میشود %31 ،افزایش در  σshot,SLدر اثر افزایش طول هسته از 1
به  3متر مشهود است .چنین روندی نشان دهنده این واقعیت است
که وجود هسته آزاد شدن تنش در پیشروی سینه کار را محدود
میکند .زمانی که حجم هسته بزرگتر است ،قسمت اعظم نیروی به
تعادل نرسیده توسط پوشش شاتکریت تحمل میشود .بنابراین انتظار
میرود که افزایش تنش در پوشش شاتکریت باید زمانی که حجم
هسته بزرگتر است ،رخ دهد.
اثر طول پله
هنگامی که تونل در شرایط دشوار زمین ساخته میشود ،بسته شدن
حلقه نگهداری در پشت سینه کار باید با بیشترین سرعت ممکن انجام
شود .در نتیجه نیاز به طول پله کوتاهتری به منظور به حداقل رساندن
تغییر شکل در تونل و نشست زمین میباشد .اثر طول پله بر تاج تونل
و همچنین نشست سطحی در شکل  01نشان داده شده است.
همانطور که میتوان انتظار داشت ،کوتاهتر شدن طول پله باعث

شکل ( )11اثر طول پله بر نشست در باالی تاج تونل و نشست سطح زمین (روش برش حلقوی)

شکل ( )11اثر طول پله بر نشست و تنش در پوشش شاتکریت (روش برش حلقوی)
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یکی دیگر از قسمتهای قابل توجه در این شکلها این است که به
نظر میرسد حفاری  LUبه علت ایجاد نشست بیشتر در باالی تاج،
تﺄثیر بیشتری از حفاری  RUبر کارآیی تونلسازی دارد .برای متال ،یک

روش گالری جانبی
ویژگیهای عمومی
توسعه تدریجی تاج تونل و نشست سطحی در نقاط رفتارنگاری برای
روش  SDبا فاصله تﺄخیر  1/9Dبین گالری چپ و راست در شکل 02

دور حفاری  RUدر بخش رفتارنگاری تنها باعث حدود  %1/11Dاز
 δcr,maxو حفاری  LUباعث  %1/17Dاز  δcr,maxمیشود.
اثر حفاری  LUبر نشست سطحی نیز بوه خووبی در شوکل  03نشوان
داده شده است .که در آن نشسوت عرضوی تودریجی سوطح زموین در
بخش رفتارنگاری آورده شده است .همانطور کوه در شوکل  03aنشوان
داده شده است ،افزایش نشست منطقه در طول پیشوروی  LUحودود
 %91بزرگتر از پیشروی  RUاست .اگر چه منطقه حفواری %21 ،LU
کوچکتر از  RUاسوت .بواز هوم دلیول ایون امور در درجوه اول حوذف
نگهداری موقت مرکزی است و اهمیت وجود نگهداری موقوت مرکوزی
با ظرفیت کافی تحمل بار در کنترل نشست سطحی را نشان میدهود.

نشان داده شده است .همانطور که در شکل مشخص است ،منحنی
نشست در باالی تونل تاج به علت تﺄخیر آن برجسته شده است .به
عنوان متال δcr ،به تدریج با پیشرفت تونل افزایش مییابد و حدود
 %25از  δcr,maxهنگام رسیدن  RUثبت میشود .یعنی ،در FD = 0
نرخ  δcrافزایش و سپس بالفاصله پس از عبور  RUکاهش مییابد ،اما
دوباره با رسیدن  LUبه علت حذف موقت نگهداری موقت شتاب
میگیرد ،تا زمانی که  LUبه اندازه  0Dاز نقطه رفتارنگاری فاصله
گیرد .شکل منحنی نشست سطحی با این حال به نظر نمیرسد تحت
تاثیر تﺄخیر قرار گرفته باشد و مشابه شکل منحنی روش  RCمیباشد.

شکل ( )12توسعه تدریجی نشست در باالی تاج تونل و نشست سطح زمین (روش گالری جانبی)

شکل ( )13نشست عرضی تدریجی سطح زمین (روش گالری جانبی)
نشست در باالی تاج و نشست سطح زمین را برای موارد مختلف LD
نشان میدهد .همانطور که در شکل  01aدیده میشود ،تغییرات
منحنی نشست باالی تاج با  ،LDمنعکس کننده اثر فاصله تﺄخیر است.

اثر فاصله تﺄخیر
زمانی که تونل با استفاده از روش گالری جانبی حفر میشود ،فاصله
تﺄخیر ( )LDبین گالری چپ و راست یک پارامتر مهم در طراحی است

در حالیکه منحنی نشست سطحی یکسان باقی میماند .همچنین
نشست باالی تاج و همچنین نشست سطحی با افزایش  LDکاهش
مییابد .برای متال ،افزایش  LDاز  0Dتا  1/2Dباعث کاهش
 (δcr )maxو  Sv,maxبه ترتیب به اندازه  %29و  %09میشود .همچنین

که عالوه بر سرعت حفاری بر کارآیی تونلسازی هم تﺄثیر میگذارد .اثر
فاصله تﺄخیر بر روی کارآیی تونلسازی با استفاده از نتایج حاصل از
تحلیل دسته  C-2مورد بررسی قرار گرفته است .شکل  01منحنی
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در شووکل  09bتوسووعه توودریجی توونش فشوواری محوووری در پوشووش
شاتکریت در سوطح خوط  Springlineبورای LDهوای مختلوف ارائه
شده اسوت .بور خوالف نشسوت ،بوه نظور مویرسود کوه مقودار نهوایی

از شکل  01bمشخص است که نسبتهای نشست باالی تاج و نشست
سطحی بالفاصله باالتر از پیشروی  RUبزرگتر از پیشروی  LDاست.
دلیل این امر ممکن است به دلیل کاهش درجه بر هم کنش بین RU
و  LUدر زمان استفاده از  LDبزرگتر باشد.

 σshot,SLحساس به فاصله تﺄخیر  LDنیست .اگرچه مقدار متوسوط
 σshot,SLبووا کوواهش  σshot,SL ،LDبزرگتوور موویشووود .زمووانی کووه
 σshot,SLبه اندازه یک قطر تونل پیشروی میکند و به طور موقت بوه
مقدار ماکزیمم میرسد ،تمایل به کاهش نشان میدهد که این کواهش
معنی ندارد .سپس  σshot,SLدوباره افزایش پیدا میکنود توا ایون کوه
بالفاصله بعد از کامل شدن حلقه به مقدار ماکزیمم میرسد .بعد از این
که دوباره افزایش پیدا کند ،پیشروی به اندازه  0Dانجام مویشوود ،توا
این که به مقدار ماکزیمم میرسد و تنشهوای بزرگتوری روی پوشوش
شاتکریت در زمانی که  LDکوتاهتری اتخواذ شوود ،بخصووص قبول از
کامل شدن حلقه باید انتظوار داشوت .ایون رونود نشوان مویدهود کوه
پایداری پوشش شاتکریت نیاز به توجه دقیق تور در زموان اجورای LD
کوتاهتر دارد .بخصووص بالفاصوله پوس از پاشویدن شواتکریت بور روی
سطح حفاری  RUتا زمانی که  RUبه اندازه  1/9Dپیشروی کند ،که
در این شرایط شاتکریت معموالً به مقاومت نهایی خود نرسیده است.

اثر  LDبر نشست در باالی تاج تونل و نشست سطحی به وضوح در
شکل  09نشان داده شده است ،که در آن تغییرات  (δcr )maxو Sv,max
بر اساس  LDنمایش داده شده است .اگرچه  Sv,maxتمایل به افزایش
خطی با  LDدارد ،میزان افزایش  (δcr )maxبا  LDدر جایی که ≥ LD
 0.5Dتا حدودی کاهش مییابد .بنابراین هی مزیت قابل توجهی در
کارآیی تونلسازی با افزایش  LDبیش از  1/9Dبدست نمیآید .هر
چند تحقیقات بیشتری در مورد هرگونه نتیجهگیری کلی در مورد
مقدار بحرانی  LDنیاز است ،به نظر میرسد که یک مقدار برای LDcr
وجود دارد که بیش از آن هی مزیت قابل توجهی در کاهش
 (δcr )maxیا  Sv,maxوجود ندارد .برای موارد مشابه تونل در نظر گرفته
شده در این مطالعه ،فاصله تﺄخیر بین گالریها باید در  LD = 0.5Dیا
بزرگتر حفظ شود تا نشست باالی تاج و نشست سطحی به حداقل
برسد.

شکل ( )14اثر فاصله تﺄخیر بر نشست در باالی تاج تونل و نشست سطح زمین (روش گالری جانبی)

شکل ( )15اثر فاصله تﺄخیر بر کارآیی تونلسازی (روش گالری جانبی)
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در روش  SDبه اهمیت روش  RCنیست و حساسیت کمتری در اثر
تغییر آن وجود دارد .هر چند میزان افزایش نشست تاج تونل و نشست
سطحی با کاهش  BDزمانی که  BD = 1.0Dمیباشد ،آشکار نیست.
این امر نشان میدهد که طول بحرانی پله  1.0Dمیباشد .همانطور که
در شکل  07bمشاهده میشود ،بر خالف روش  RCهی تغییر قابل
توجهی در  σshot,SLدر اثر تغییر  BDمشهود نیست.

اثر طول پله
در شکلهای  05و  07اثر طول پله بر کارآیی تونلسازی بر حسب
نشست در باالی تاج تونل و نشست سطح زمین ،تنش در پوشش
شاتکریت برای مواردی با  C/D = 1.5و  L/D = 0.5برای روش SD
نشان داده شده است .همانطور که دیده میشود ،با در نظر گرفتن BD
کوتاهتر ،نشست باالی تاج و نشست سطحی مشابه به نتایج به دست
آمده در روش  RCکوچکتر میشوند .کاهش کمتر از  %1/19Dدر اثر
کاهش  BDاز  0/9Dبه  1/7Dبه نوبه خود نشان میدهد که طول پله

شکل ( )16اثر طول پله بر نشست باالی تاج تونل و نشست سطح زمین (روش گالری جانبی)

شکل ( )17اثر طول پله بر کارآیی تونلسازی (روش گالری جانبی)

شکل ( )18اثر روش حفاری بر نشست در باالی تاج تونل و نشست سطح زمین
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و نشست سطحی به مقدار حداکتر خود زمانی که  FD = 0.0Dباشد،
کوچکترین مقدار در روش  SDمیباشد .بنابراین کمترین درجه آزادی
تنش برای پیشروی طاق در روش  SDاست.

روش برش حلقوی در مقایسه با روش گالری جانبی
در شکلهای  05و  05یک مقایسه مستقیم بین روش  RCو روش
 SDدر موارد پایه انجام شده است .همچنین در این شکلها نتایج
برای روش برش پله ( )BCبه عنوان مرجع نشان داده شده است.
همانطور که در این شکلها دیده میشود ،روش  SDدر همه
جنبههای تونلسازی بهتر از روشهای دیگر عمل کرده است .برای
متال همانطور که در شکل  05aدیده میشود ،حداکتر نشست در
باالی تاج تونل  (δcr )maxبا مقدار  %1/3Dدر روش  SDکمترین در
بین روشهای مختلف است ،و پس از آن روش  RCبا مقدار %1/19D
روش  BCبا  %1/9Dمیباشند .همچنین روند مشاهده شده در
شکلهای  05aو  07bنشان میدهد که نسبت نشست باالی تاج تونل

همانطور که در شکل  05aنشان داده شده است ،شکل نشست
سطحی عرضی به نظر نمیرسد که تحت تﺄثیر نوع روش حفاری قرار
گرفته باشد .شاید چشمگیرترین تفاوت بین روشهای حفاری مختلف
میتواند تنش در پوشش شاتکریت در شکل  05bباشد که σshot,SL
برای روش  ،SDبه ترتیب تنها  51و  71درصد از مقدار روش  RCو
روش  BCاست .دلیل چنین روندی اساساً اثر نگهداری موقت مرکزی
در تحمل بار در روش حفاری  SDاست.

شکل ( )19اثر روش حفاری بر نشست و تنش در پوشش شاتکریت

منحنی نشست نرمال

توجهی بر پارامترهای نشست باالی تاج تونل و نشست سطحی دارد.
به طور کلی اثر فاصله تﺄخیر افزایش درصد نشست اولیه به نهایی و

منحنیهای نشست نرمال با حداکتر ارزش خود برای تحلیلها در
شکلهای  21و  20نشان داده شده است .همانطور که در این شکلها
دیده میشود ،منحنیهای نشست نرمال تاج و نشست سطحی تمایل
به همگرایی به یک منحنی را دارند .این امر نشان می دهد که حجم
هسته و طول پله اثر قابل توجهی بر پارامترهای نشست تاج تونل و
نشست سطحی ندارد .عالوه بر این ،نسبتهای نشست بالفاصله باالتر
از پیشروی طاق ،به عنوان متال در  ،FD = 0.0Dصرف نظر از حجم
هسته و طول پله در همان حد قبلی در محدوده  1/9تا  1/1باقی
میماند.

تﺄخیر در تتبیت نشست است .برای فاصله تﺄخیر فرضی ،LD = 0.5D

روش برش حلقوی

همانطور که در شکل  23نشان داده شده است ،طول پله هی تأثیر
قابل توجی بر پارامتر نشست  LDندارد.
روشهای مختلف حفاری
شکلهای  21aو  21bبه ترتیب منحنی نشست نرمال در باالی تاج
تونل و نشست سطح زمین را برای روشهای مختلف حفاری نشان
میدهند .همانطور که انتظار میرود ،منحنی نشست نرمال تاج تمایل
به همگرایی به یک منحنی را دارد .به جز برای روش  SDکه به طور
قابل توجهی انحراف از بقیه منحنیها با توجه به فاصله تﺄخیر دارد .با

روش گالری جانبی

توجه به منحنی نشست سطحی نرمال که در شکل  21bنشان داده
شده است ،اگرچه تقریباً منحنیها به یک منحنی همگرا میشوند،
ولی میتوان تنها یک منحنی نرمال را برای نشان دادن منحنیهای
نشست سطحی موارد در نظر گرفته شده در این مطالعه مورد استفاده
قرار داد.

منحنی های نشست نرمال در باالی تاج تونل و نشست سطح زمین
برای روش گالری جانبی در شکلهای  21و  20نشان داده شده است.
همانطور که در شکل  22نشان داده شده است ،منحنیهای نرمال
برای فواصل تﺄخیر مختلف تمایل به انحراف از یکدیگر دارند .این امر
نشان میدهد که فاصله تﺄخیر بین گالری راست و چپ اثر قابل
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شکل ( )24منحنی نرمال نشست برای روشهای مختلف حفاری

نتیجهگیری

تونل در نظر گرفته شده در این مطالعه ،یک فاصله تﺄخیر بحرانی در

نتایج حاصل از تحلیل المان محدود سه بعدی در تونلسازی به روش

محدوده  1/9Dوجود دارد ،که بیشتر از آن هی مزیت قابل توجهی
بدست نمیآید .در روش گالری جانبی تنش در پوشش شاتکریت
تحت تأثیر فاصله تأخیر به مقدار زیاد قرار نمیگیرد ،و اثر طول پله بر
کارآیی تونلسازی به اندازه روش برش حلقوی قابل توجه نیست.

 NATMبا چند سینه کار در این مطالعه با تﺄکید بر روشهای حفاری
گالری جانبی و برش حلقوی بیان شدند .تونل فاز  2مترو سئول برای
تحلیل انتخاب شده است .بر اساس نتایج ،عوامل مؤثر بر کارآیی
تونلسازی برای روشهای حفاری مختلف شناسایی شده و یک مقایسه
مستقیم بین روشهای مختلف حفاری انجام شد .نتایج زیر را میتوان
برای شرایط تونل در نظر گرفته شده در این مطالعه بیان کرد.
 -0هنگامی که از روش برش حلقوی استفاده میشود ،روی دادن
حدود  %51از کل نشست ناشی از پیشروی یک حلقه حفاری ،UU
نشان میدهد که علت اصلی نشست سطحی زمین ،حفاری مرحله
 UUاست .بسته شدن سریع حلقه با اتخاذ یک پله کوتاه ،مؤثرتر از
اتخاذ حجم هسته بزرگتر در محدود کردن نشست باالی تاج تونل و
نشست سطحی در تونلسازی در زمین نرم و در عمق کم است که
پایداری سینه کار را به اندازه کافی فراهم میکند .حجم هسته اثر
بیشتری در نفوذ سینه کار نسبت به نشست زمین دارد ،اما با افزایش
تنش در پوشش شاتکریت همراه است.

 -3روش حفاری گالری جانبی به نسبت روش برش حلقوی و
همچنین روش برش پله دارای کارآیی بیشتری در تمامی جنبههای
تونلسازی میباشد .در روش حفاری گالری جانبی  51-71درصد تنش
در پوشش شاتکریت به نسبت دو روش دیگر بوجود میآید .افزایش
فاصله تﺄخیر ،باعث افزایش نسبت نشست اولیه نسبت به نشست نهایی
بالفاصله باالی پیشروی طاق و تﺄخیر در تتبیت نشست میشود.
 -1منحنی نشست در باالی تاج تونل و نشست سوطح زموین در روش
برش حلقوی زمانی که با حداکتر مقدار خود نرمال می شوند ،می توانند
هر یک توسط یک منحنی بدون در نظر گرفتن حجوم هسوته و طوول
پلوه نشووان داده شووند .بورای روشهووای حفوواری مختلوف ،موویتوووان
منحنی های نشست نرمال تاج را بوا یوک منحنوی بوه جوز بورای روش
گالری جانبی نشان داد .منحنی های نشست نرمال برای همه روشهای
حفاری در نظر گرفته شده با اینکه تمایل به همگرایی به یوک منحنوی
را دارند ،ویژگیهای نشست مشابه را نشان میدهند.

 -2در روش گالری جانبی ،شکل منحنی نشست در باالی تاج تونل
تحت تﺄثیر فاصله تﺄخیر بین گالری راست و چپ میباشد .اما فاصله
تﺄخیر هی

تﺄثیری بر روی منحنی نشست سطحی ندارد .حفاری

گالری  LUبا حذف نگهداری مرکزی موقت ،نشست تاج بزرگتری
نسبت به حفاری گالری  RUدارد .کارآیی بهتر تونلسازی را میتوان با
فاصله تﺄخیر بیشتر بین گالری راست و چپ بدست آورد .برای شرایط
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مرجع نویسی در متون علمی
احسان آزاد
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن ،گرایش مکانیک سنگ ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()ehsazad@aut.ac.ir

بازنویسى یا بازگویى یک قطعه کوچک از یک متن است که طى آن
معناى اصلى به صورت دیگرى بیان مى شود .خالصه یا نقل قول
غیرمستقیم باید به قلم نویسنده باشد و از کلمات و جمله هاى خود
براى بیان مطالب دیگران استفاده کند .نکته قابل توجه در اینجا این
است که فقط تغییر دادن یک یا دو کلمه نقل و قول غیرمستقیم
نیست؛ بلکه باید مطالب خوانده شده را خوب درا کرد و سپس آن
را با استفاده از کلمات و عبارات خود بیان نمود ،در این مورد نیز باید
در داخل متن به مرجع اصلی اشاره نمود .در مواردی نیز که مرجع
مورد نظر محقق ،خود از مرجع دیگری در متن اقتباس کرده باید به
منبع جدیدتر ارجاع داد.

یکی از مواردی که در نگارش انواع آثار علمی مکتوب و غیرمکتوب
باید به آن توجه کرد رعایت امانتداری و حفظ حقوق مولف اثر است.
این نکته ای است که در تمامی مراکز معتبر علمی سراسر جهان
همواره بر آن تاکید زیادی شده و در صورت عدم رعایت آن در
کشورهای مختلف از جمله ایران ،مجازات های مختلفی در نظر گرفته
شده است .سرقت یا دستبرد علمی طبق تعریف کمیته اخالقی نشر در
دنیا ( 0)COPEعبارت است از "استفاده غیرعمدی 2یا دانسته 3و یا
بیمالحظه 1از کلمات ،ایدهها ،عبارات ،ادعا و یا استنادات دیگران
بدون قدردانی و توضیح و استناد مناسب به اثر ،صاحب اثر یا سخنران
ایده" .معادل این واژه در زبان عربی انتحال و معادل انگلیسی آن
 Plagiarismبوده که به اقدامی غیر اخالقی و نوعی تخلف در حوزه
پژوهش و نگارش اشاره دارند .با توجه به موارد گفته شده همواره باید
سی نمود که با رجوع به منابع معتبر در طول تحقیق ،با ذکر
مشخصات دقیق آن ها در داخل متن و انتهای تحقیق ،عالوه بر رعایت
حقوق مولف بر اعتبار نوشته خود نیز بیافزاییم .در ادامه به بررسی
انواع روشهای ارجاع دهی و راهکارهای موجود در جهت سهولت این
امر پرداخته می شود.

تا به امروز سبکهای مختلفی برای مرجع دهی توسط موسسات معتبر
ارائه شده است که تمامی آنها سی در سادهسازی و سهولت این امر با
استفاده از معیارهای واحد و قابل فهم به صورت بین المللی را دارند.
در این سبکها ،الگوهای مشخصی برای مقاالت ،کتابها ،گزارشها،
ارائه های شفاهی و بسیاری از موارد دیگر تبیین شده است .به طور
کلی همه این دستهبندیها دارای متغیرهایی از جمله نام نویسندگان،
سال انتشار ،عنوان اثر ،محل انتشار یا ارائه ،نام ناشر یا کنفرانس
هستند که البته عالوه بر این متغیرها ،موارد دیگری نیز وجود دارند
که از اهمیت کمتری برخوردارند .در ادامه مهمترین سبک های
نگارش مورد استفاده در علوم مهندسی آورده شده است.

ارجاع به طور کلی به دو صورت بیان می شود ،نقل مستقیم و غیر-
مستقیم .نقل و قول مستقیم در واقع بازنویسى دقیق کالم شفاهى یا
کتبى دیگران است ،وقتى نویسنده عین کالم کسى را در نوشته خود
نقل می کند باید آن را بین دو گیومه ( « » ) آورده و بالفاصله منبع
را بعد از آن ذکر کند که البته در استانداردهای مختلف نشانه گذاری
های متفاوتی استفاده میشود .در حالت دوم ،در صورتی که نویسنده
اطالعات و مطالب منبعى را در نوشته خود ترکیب مى کند و آن را با
کالم خودش مینویسد ،نقل و قول ،غیر مستقیم است .به بیان دیگر
Committee on Publication Ethics

0

Intentional

2

Knowing

3

Reckless

1

سبک APA
سبک  ، 9APAپرکاربردترین روش در پایاننامه علوم اجتماعی مانند
پایاننامه روانشناسی ،پایان نامه جامعه شناسی ،پایان نامه علوم
تربیتی و پزشکی است .این روش در سال  0525توسط انجمن
روانشناسان آمریکا تدوین شده است و آخرین ویرایش آن در سال
 2115بوده است .این سبک اگر چه بیشتر توسط ژورنال های خارجی
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استفاده می شود ولی در ایران بسیاری از دانشگاه ها نیز این روش را
به دانشجویان و محققین خود پیشنهاد می کنند .در این روش نام-
خانوادگی نویسنده و سال چاپ اثر و در صورت نیاز شماره صفحه
داخل پرانتز قرار گرفته و در متن استفاده می شوند .اگر متن استفاده
شده  2نویسنده داشت نام هر دو را در پرانتز قید میکنیم و اگر بیش
از  2نویسنده داشته باشد ،به نوشتن نام اولین نویسنده «و همکاران»،
در داخل متن اکتفا میکنیم .مابقی جزئیات مربوط به منبع در انتها و
در فهرست منابع ذکر می شود.

راهکارهایی جهت سهولت نوشتن مراجع
مرتب کردن مراجع استفاده شده در تحقیق بر اساس استانداردهای
مورد نظر مجالت و کنفرانس ها و نوشتن آنها در قسمت مراجع نرم-
افزارهای ویرایشگر متن از جمله " "Microsoft Wordتا حدودی
امری دشوار و خارج از حوصله بوده که به کمک ابزارهایی میتوان
مراجع را مدیریت و در زمان صرفه جویی کرد .یکی از پرکاربردترین
راهکارها ،استفاده از سرویس  0Google Scholarاست .به راحتی با
پیدا کردن مرجع مورد نظر و کلیک بر روی گزینه  Citationمیتوان
به از الگوی نوشته شده در هر سبکی استفاده نمود .راهکار دوم و
مطمئن تر استفاده از نرم افزارهای مدیریت مراجع است که خود
دارای پایگاه های داده گسترده و کاملی بوده و با جستجو در آنها می
توان مرجع مورد نظر را یافته و سبک مرجعدهی را مشخص نمود که
این نرمافزارها به طور خودکار می تواند فهرستی از مراجع مورد
استفاده را به نرمافزارهای ویرایشگر متن انتقال دهند .از جمله مهم
3
ترین این نرمافزارها میتوان به Zotero ، 2Mendeley
 1EndNoteاشاره کرد.

سبک IEEE
استانداردی برای تمامی ژورنالها و مجالت انجمن  IEEEمیباشد.
این سبک رفرنس نویسی اکتر مواقع برای مقاالت در زمینهی
مهندسی و علوم کامپیوتر ،استفاده میشود .در این روش مرجع دهی
از شماره دهی به منابع استفاده می شود .مرجع دهی از فصل اول و
شماره  0آغاز شده و صفحات قبلی مرجع نمی گیرند.شماره مراجع
بعد از فاصله داخل کروشه ( [ ) ]...قرار میگیرد .اگر در انتهای جمله
بود بدون فاصله بعد از آن نقطه قرار می گیرد و اگر در وسط جمله
بود بالفاصله بعد از کروشه باید فاصله گذاشته شود.

این نرم افزار یکی از بهترین و دقیق ترین نرمافزارهایی
مرجع دهی است که در سال های اخیر به علت رایگان
بودن تمامی امکانات ،یکی از بهترین گزینه های موجود در نظر گرفته
میشود .با استفاده از این نرمافزار می توان به  0511نوع مختلف
مرجع دهی کنید .همچنین سازگار بودن این نرم افزار با سیستم عامل
های ویندوز ،مک ،اندروید و آی او اس بر محبوبیت آن افزوده است.

سبک Chicago
شیوه نامه شیکاگو در داشنگاه شیکاگوی امریکا تدوین شده است .این
روش بیشتر در پایان نامه ادبیات فارسی ،پایان نامه تاریخ و در کل در
پایان نامه علوم انسانی مورد استفاده قرار میگیرد .در انتهای هر نقل
قول ،متن یا نوشتهی اقتباس شده از دیگر نویسندگان ،از یک شماره
استفاده میشود .در این روش استناد به دو صورت درون متنی و برون
متنی کاربرد دارد .در حالت برون متنی از یادداشت های ارجاعی
استفاده می شود .به این ترتیب که از اطالعات مربوط به منابع
یادداشت برداری می شود .یادداشت های ارجاعی به دو صورت در اثر
استفاده میشوند -0 :پانویس یا پانوشت :اگر یادداشت های ارجاعی در
انتهای هر صفحه ذکر شوند -2 .پی نویس یا پی نوشت :اگر یادداشت
های ارجاعی در انتهای هر فصل یا انتهای اثر ذکر شوند .در صورت
استفاده از یادداشت های ارجاعی ،ارائه فهرست منابع دیگر امری
اختیاری خواهد بود به خصوص اگر در حالت پی نوشت استفاده شوند.

این نرم افزار نیز همانند مندلی یک نرم افزار
رایگان برای رفرنس دهی مقاالت و اسناد علمی می باشد .این نرم افزار
قابلیت رفرنس دهی به فایل های صوتی و تصویری و هر چیز دیگری
که قابل مرجع دهی داشته باشد را دارد
معروف ترین نرم افزاری که اغلب
دانشجویان با اسم آن آشنا هستند نرم
افزار اندنوت است .این نرم افزار از قدیمی
ترین نرمافزارهای موجود مرجعدهی بوده و شهرت خود را مدیون
سابقه طوالنی خود می داند .این نرم افزار رایگان نیست .با توجه به
قدمت این نرم افزار و جامع بودن آن ،سایت های معروفی همانند
گوگل اسکالر این نرم افزار را مورد استفاده قرار می دهند.

سبک Vancouver
این روش از رایج ترین روش های رفنس دهی در ژورنال های
آکادمیک و به خصوص علوم پزشکی و بهداشت است .این روش توسط
کمیته بین المللی سردبیران مجالت پزشکی یا همان گروه ونکوور (
نام جدید این گروه  )ICMJEتدوین شده است .توجه داشته باشید
که اگر برای ارائه اثر خود از شما خواسته شد که از روش Uniform
استفاده کنید منظور همان روش ونکوور است .در این روش برای
ترتیب نوشتن منابع ،به ترتیب استفاده یا ظهور آنها در متن و با
استفاده از اعداد در داخل پرانتز مشخص می شود

0

https://scholar.google.com
https://www.mendeley.com
3
https://www.zotero.org
1
http://endnote.com
2
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معرفی کتاب
زمین لغزش شناسایی؛ پیشگیری؛ اقدام و بهسازی
امیرمحمد غالمیان ابهری  ،دانشجو کارشناسی ارشد اکتشاف معدن  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

()Aref.Shirazi@aut.ac.ir

این کتاب توسط دکتور حسوین حسونی دانشویار دانشوکده مهندسوی
معدن و متالورژی دانشگاه صونعتی امیرکبیور و مهنودس امیور محمود
غالمیان ابهری تالیف شوده و توسوط انتشوارات نواقوس نیوز بوه چواپ
رسیده است .در این کتاب در قالب  21فصل بوا رویکردهوای گونواگون
اما منسجم و به هم مرتبط در اختیار شما قرار گرفتوه اسوت کوشویده
شده است تا ابتدا به بررسی مفاهیم زمینلغزش؛ انواع و سوازوکارهوای
وقوع آن پرداخته شود و سپس راهکارهایی به منظور جلوگیری از وقوع
زمینلغزش ارائه شود .این راهکارها طیف وسیعی از اقدامات ابتدایی توا
عملیات های پیچیده مهندسی و سازماندهی شده را در بور مویگیرنود.
سوپس بوه ارائوه مفواهیم بحوران؛ سوطوح آن و اقودامات و راهکارهوای
مهندسی و اجتماعی به منظور کواهش خسوارات و مودیریت حادثوهی
وقوع یافته پرداخته شده است.
بالیای طبیعی هر سال خسارات زیادی به منابع مالی و انسانی در
سراسر دنیا وارد میسازند .یکی از دغدغههای بشر از بدو خلقت
چگونگی مقابله با این حوادث بوده است .به تدریج و با پیشرفت علوم
گوناگون رویکردی که تنها به چگونگی جان سالم بهدربردن از حوادث
معطوف بود؛ به چگونگی پیشگیری و به حداقل رساندن خسارات و
نحوه از سر گیری زندگی عادی پس از یک حادثه تغییر یافت.
سالهاست جوامع بشری در حوزههای گوناگون اقدام به تعریف روابط
و مناسباتی برای این امور پرداختهاند .در این بین سهم موفقیت
جوامع مختلف در حوادث گوناگون ،متغیر است؛ اما آنچه واضح است
هر جامعهای بسته به مخاطرات تهدیدکننده بومی خود در مقام پاسخ
و مقابله به آن حادثه پرداخته است.

یکی از حوادثی که همه ساله به سبب شرایط گوناگون زمینشناسی و
اقلیمی در کشور خود با آن مواجه هستیم؛ زمینلغزش است.
زمینلغزشها که عمدتاً رویکرد منفی داشته و برای جوامع تهدید
محسوب میشوند نیاز به مدیریت صحیح در مراحل پیش؛ حین و پس
از وقوع دارند .متأسفانه علیرغم خساراتی که همهساله در این زمینه
به زیرساختها؛ مراتع و نیروی انسانی کشور وارد میشود ،منابع
نوشتاری و چندرسانهای در زمینه آموزشهای عمومی و اختصاصی در
این زمینه بسیار کم بوده بهنحوی که هر از چندگاهی ،تنها
همایشهایی برگزار شده و آنها نیز به گزارش خسارات و یا نحوه
مدیریت بحرانهای موردی و منطقهای اکتفا میکنند و معدود منابع
موجود نیز هر کدام به صورت جزیرهای مستقل عمل کرده و تنها در
حیطه تخصصی خود اندکی از مسائل را بازگو نموده و راهکارهای
موردی را ارائه داده اند و تاکنون اقدام جامعی برای تدوین یک فرآیند
«شناسایی؛ پیشگیری؛ اقدام و بهسازی» در این زمینه صورت نگرفته
است.
امید است که این نوشتار نقطه عطفی در زمینه مقابله با حوادث و
بالیای ناشی از زمین لغزش بوده و با توکل به خدای متعال و با به
کارگیری علوم و فنون روز و با بهرهگیری از تجارب موفق و ناموفق
ملل گوناگون در مقابله با بالیای طبیعی از جمله زمینلغزش؛ اقدامات
موثری در ایمنسازی و اعتالی میهن اسالمیمان انجام داده و شاهد
کاهش قابلتوجهی در زمینه خسارات مالی و انسانی در این حوزه
باشیم.
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معرفی

معرفی نرم افزار کامفار COMFAR
میالد رحیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()rahimi.milad@aut.ac.ir

طرح تجاری و پیش بینی درآمد و برآورد هزینه پوروژه هوای صونعتی،
معدنی ،کشاورزی ،زیربنایی ،دریانوردی و مووارد مشوابه بوا اسوتفاده از
نرم افزار کامفار انجام می پذیرد .نرم افزار تخصصی کامفار یوک برناموه
کامپیوتری است که از طرح تحقیقات قبل از بهره برداری حمایت موی
کنوود و بووا اسووتفاده از آن سووازماندهی و محاسووبه گزارشووات مووالی و
اقتصادی را آسان میسازد.
این نرم افزار بر اساس مطالعات امکان سنجی و یا بوه عبوارتی توجیوه-
پذیری و یا قابل اجرا بودن و یا نبودن طورح و مطالعوات فرصوت یوابی
برای هر طرح صنعتی و معدنی طراحی گردیده اسوت .نتوایج ایون نورم
افزار بیانگر جذابیت اقتصادی طورح بور اسواس محودود و یوا نامحودود
بودن بودجه اقتصادی سازمان مجری می باشد.
اهداف برنامه
زمانی که ایدههوای متفواوت جهوت سورمایهگوذاری و انتخواب مطورح
گردید؛ سرمایه گذاران به دنبال راه حلهای مختلفی بودند توا بتواننود
بهترین تصمیم را بگیرند .اما وجود پارامترهای فراوان (بویش از 1111
متغیر) محاسبات را گاهاً آنقدر پیچیده میکرد که تصمیم گیرندگان از
نتایج آنها اطمینان الزم را نداشتند .از طرف دیگر نگرشهوای متفواوت
به یک موضوع خاص؛ باعث میشد تا نتایج یکسوان حاصول نشوود .بوه
عبارت دیگر در مورد یک طرح؛ برخی از محاسوبات طورح را اقتصوادی
جلوه میداد و بعضی دیگر کالً آن را رد میکرد .این موضوع سبب شود
تا دستاندرکاران به فکر استاندارد نمودن تعاریف و محاسبات افتادنود.
اما مشکل اصلی یعنی پیچیدگی عملیوات محاسوباتی هنووز باقیمانوده
بود .برای حل این مشوکل؛ کمیتوهای در  UNIDOبورای اسوتاندارد و
کامپیوتری کردن همزمان ارزیوابی اقتصوادی طورحهوا تشوکیل شود و
نهایتاً برنامه  COMFARتهیه و به بازار عرضه گردید.
این نرم افزار دارای  03پوارامتر ورودی بووده و  01پوارامتر خروجوی را
برای تحلیل ها و بررسی های افنی اقتصادی در اختیار کاربر قرار موی-
دهد که از مهم ترین بررسی های اقتصادی برآورد شده توسط آن موی
توان به تعیین جریان خالص نقدی کل سرمایهگذاری ،تحلیول جریوان
نقدینگی تنزیل شوده  ،DCFنورخ بوازده داخلوی  ،IRRتعیوین ارزش
فعلی خالص ( ، )NPVتعیین نرخ و دورة بازگشت داخلی ( )PBPکول
سرمایه ،تعیین نورخ و دورة بازگشوت داخلوی بورای آورده سوهامداران،
تعیین دوره بازگشت سرمایه ،تحلیل نقطه سربسر ،شاخص سوود آوری
 ، PIتحلیل حساسیت طرح به هزینههای پیشبینی نشده ،انجام آنوالیز
حساسیت پروژه و تحلیل ریسوک ،تحلیول نسوبتهوای موالی ،تحلیول
اثرات متقابل طرح ها (آنالیز تلفیقی) و تهیة صورت حسابهوای موالی
اشاره کرد.

کامفار نرم افزاری است که توسط  UNIDOبرای تهیه و ارزیابی طرح
های اقتصادی و برای کشورهای در حال توسعه ارائه شده اسوت .اسوم
کامفار برگرفتوه از Computer Model for Feasibility Analysis
 & Reportingبه معنای "مدل کامپیوتری برای آنالیز امکان سنجی و
گزارش گیری" می باشد .این برناموه توسوط واحود ارزیوابی اقتصوادی
بخش عملیات صنایع  UNIDOدر سوال  0575در نیویوورا تهیوه و
تدوین شده است .مدل اصلی این برنامه با استفاده از زبان هوای برناموه
نویسی پاسکال و  Cکه قریب به  91111خط می شود که توسط یوک
تیم  7نفره در مدت یک سال و نیم طراحی شده اسوت .در تهیوه ایون
برنامه کامپیوتری از تجربیات بویش از  31کمیتوه ارزیوابی کشوورهای
مختلف بهره گرفته شده است و پس از طی  3سوال دوران آزمایشوی و
رفع اشکاالت برای اولین بار در سوال  0553بوه بوازار عرضوه گردیوده
است.
کامفار برای طرح خاصی تهیه نشده بلکه نرم افزار انعطاف پذیری است
که میتوان با استفاده از آن طرحهوای جدیود یوا توسوعه ،طورح هوای
صنعتی ،معدن و موارد مشابه را تهیه و تجزیه و تحلیل نمود .همچنین
این برنامه محدود به آنالیز و پیشبینی موالی بورای ارزیوابی اقتصوادی
نمیشود ،بلکه استفاده از منابع داخلی را با منابع خارجی مورد مقایسه
قرار داده و برای منابع هزینههای دوران ساخت و تولید برنامه مجزایوی
ارائه میدهد و نقطه سر به سر برای محصول یا محصوالت از نقطه نظر
تعداد تولید و هزینه تولید در مقایسه با زمان ،هزینوه ،سورمایه ،منوابع
مالی و همچنوین  IRRو  ، NPVآنوالیز هزینوه–فایوده ،تعیوین نقواط
تصمیمساز را محاسبه کرده و به صورت جداول و نمودارهوای مختلوف
ارائه مینماید .ورودی کامفار اطالعات حاصل از بررسیهای بازاریوابی و
مطالعات امکانسنجی و فنی است که قوبال توسوط کارشناسوان انجوام
گرفته است.
استفاده از نرم افزار کامفار به علت انعطاف پذیری زیواد در برابور انوواع
پروژهها و قابلیتهای باالی ایون برناموه در انجوام محاسوبات و اجورای
آنالیزهای حساسویت رو بوه گسوترش اسوت .الزم بوه ذکور اسوت کوه
استفاده از این نرم افزار نیاز به آشنایی اولیه بوا روشهوای تهیوه طورح
توجیهی ،ارزیوابی پوروژه هوا و نیوز آشونایی بوا شواخصهوای اقتصواد
مهندسوی نظیوور ارزش زموانی پووول ،ارزش فعلووی ،نورخ تنزیوول ،زمووان
برگشت سرمایه را دارد.
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معرفی کانی ماالکیت
علیرضا هاشمی
دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()Alireza.hashemi7840@gmail.com

ماالکیت چیست؟

کشور های تولید کننده:

از واژه یونانی ماالخه به معنای پنیرا که رنگ آن سبز است گرفته-
شده است .زمانی که صحبت از ماالکیت میشود در ذهن همه کانی
خوشرنگ با رنگ سبز روشن تداعی میشود.

بیشتر ماالکیت هاى قدیمى در جواهرات استفاده مى شوند آنها در
معادن مس در کوه هاى اورال روسیه پیدا مى شوند.ماالکیت هاى
مناسب براى تراش داده شدن در جنوب استرالیا جایى که آزوریتها
یافت مى شوند ،وجود دارند .از دیگر مناطقى که منبع ماالکتنید
عبارتند از ،آفریقا ،زئیر ،زامبیا ،وزیمباوه .از بزرگترین تولید کنندگان
ماالکیت میتوان به کشور های روسیه ،استرالیا ،آمریکا ،شیلی،
آفریقای جنوبی و فلسطین اشاره کرد .تولید امروزه این کانسارها
بسیار اندا است و عمده ماالکیت های وارد شده به صنعت
گوهرتراشی از کانسارها درجمهوری دموکراتیک کنگو بدست می آید.
مقادیر اندکی نیز در استرالیا ،فرانسه و ایاالت آریزونای ایاالت متحده
تولید می گردند.

با فرمول شیمیایی ]Cu2[(OH)2 - CO3
H2O :٪8.15 CO2:٪19.9 CuO: ٪70.59

نام این کانی از کلمه یونانی گل ختمی گرفته شده است البته شاید
وجه تشابهی بین برگ های گل ختمی با کانی ماالکیت باشد .برخی
معتقدند که ماالکیت جذابیت و عشق را باال میبرد و برای صاحبش
موفقیت می آورد.این کانی از کربنات مس که دارای رنگ سبز پررنگ
زیبایی است تشکیل میشود.در مناظقی که اکسید مس به همراه کانی
های آذوریت وکلیست وجود داشته باشد می توان کانی ماالکیت را
یافت .این کانی در طبیعت به صورت توده های متراکم کروی شکل یا
خوشه ای شکل و یا به صورت اشکال مخروط مانند در بین سنگ
های دیگر شکل میگیرند.

کاربردها:
سبزخوش رنگ ،جالی صیقلی براق ،الیه ها و چشم های ماالکیت آن
را مبدل به گوهری بسیار محبوب می گرداند .این ماده را جهت تولید
مهره ها ،به فرم کوژ تراش و برای تولید مواد مرصع کاری به صورت
تیغه ای برش می زنند .همچنین به فرم اشیاء تزئینی ،پیکرتراشی
شده و نیز جهت تولید سنگ های نیمه قیمتی بکار گرفته می شود.
جعبه های کوچکی که از تیغه های ماالکیت ساخته می شوند جذاب
و محبوبند .برخی از تماشایی ترین گوهرهای ماالکیت دربرگیرنده
همرشدی ،ادخال ها و مخلوط هایی از کانی های ماالکیت می باشند.
خصوصیات ماالکیت در بکارگیری آن به عنوان گوهر و اشیاء تزئینی
محدودیت ایجاد می نماید .ماالکیت رخی کامل و سختی موس  3.9تا
 1دارد و همین امر بکارگیری ماالکیت در اشیائی که تاب تحمل
سائیدگی و ضربه را ندارند ،با مشکل روبرو می گرداند .این کانی
همچنین به حرارت حساس بوده در مقابل اسیدهای ضعیف ،واکنش
نشان می دهد .این ویژگی ها کاربرد آن را محدود تر کرده و نیاز به
توجه و مراقبت هنگام تمیز نمودن ،تعمیر و نگهداری را افزایش می
دهند.

چگونگی تشکیل:
ماالکیت کانی ای است که در اعماق کم زمین و در زون های
اکسیداسیون باالی نهشته های مس شکل می گیرد .در اینجا این
کانی در شکستگی ها ،غارها ،و فضاهای بین دانه ای سنگ های
متخلخل ،از محلول رسوب می نماید .برخی از اولین نهشته های
استخراج شده ماالکیت که بیش از  1111سال قبل استخراج و جهت
تولید مس بکارگرفته شدند .مواد حاصل از این نهشته ها نیز برای
تولید گوهر ،تندیس ها و رنگ دانه ها مورد استفاده قرار می گرفتند.
کانسارهای عظیم متعددی در کوهستان اورال روسیه بی مالحظه
استخراج می شدند ،گوهرهای فراوان و مواد مورد نیاز جهت تندیس
گری را در دهه  0511میالدی تامین می نمودند .ماالکیت به ندرت
به شکل بلور یافت می گردد اما اگر یافت گردد ،بلورها معموالً به
شکل سوزنی ( )acicularتا تیغه ای ( )tabularو به رنگ سبز روشن،
نیمه شفاف ،با جالیی الماسی تا شیشه ای هستند .نمونه های غیر
بلورین ( )Noncrystallineاپاا و معموالً با جالیی مات تا خاکی می
باشند.

خصوصیات:
ماالکیت در برابر اسید ها حرارت آب گرم وآمونیاا ناپایدار است و
کانی های بروکایتیت؛ کریزوپراز و سنگ های جواهر سبز رنگ کدر در
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برخی موارد با کانی ماالکیت اشتباه گرفته میشود .البته قطعات
یکرنگ و بزرگ آن بسیار نایاب است .در صورتی که این کانی برش
داده شود دارای ساختاری از نوار های کم رنگ و پررنگ به صورت
دایره وار یا الیه الیه در کانی ظاهر میشود.

شکل بلور

منشوری

رنگ

سبز تا سبز تیره

سختی

3.9-1

بارزترین خصوصیت فیزیکی ماالکیت ،رنگ سبز آن است .تمامی
نمونه های این کانی سبزند که رنگ سبز آنها از سبز کم رنگ تا یک
سبز براق تا سبز بسیارتیره که تقریباً سیاه است ،متغییر می باشد .این
کانی معموالً در استاالکتیت ها و پوشش های خوشه انگورسان سطح
حفرات زیرسطحی (مشابه کانسارهای یافت شده در غارها) یافت می
گردد .اغلب هنگامیکه این مواد به فرم پالا ها ) (slabsو قطعاتی
برش می خورند ،سطوح برش خورده الیه بندی و چشم هایی مشابه
عقیق را از خود نشان می دهند.

شفافیت

نیمهکدر

شکستگی

صدفی

رخ

ناقص

جال

شیشهای – چرب

سیستم
تبلور

ماالکیت در ایران:

مونوکلینیک و در ردهبندی کربنات است.
همچنین خاصیت مغناطیسی ندارد و منشأ
تشکیل آن ثانوی است

بلورها

سوزنی  ،بصورت توده ای  ،رشته ای ،دانه
انگوری  ،قلوه ای و استاالکتیتی و بصورت توده
های خاکی و الماسی یا شیشه ای  ،در انواع
رشته ای آن ابریشمی و در انواع دیگر خاکی
است

همایند
کانیشناسی

کریزوکول ،روزازیت ،پزویدوماالکیت ،کویور،
کوپریت ،کالکوپیریت ،آزوریت

معدن مس سرچشمه در  051کیلومتری جنوب غربی کرمان و 91
کیلومتری جنوب رفسنجان و در ناحیه مرکزی رشته کوه زاگرس قرار
گرفتهاست این معدن یکی ازمنابع اصلی تولید ماالکیت در ایران است.
به طور کلی منبع اصلی این کانی با ارزش و زیبا در معادن مس
پورفیری میباشد.

منابع:
http://adelgs.com
http://www.javaheribina.com
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معرفی سایت
رضا نبی زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش استخراج ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()r.nabizadeh@aut.ac.ir
Info Mine -0

-3

اینفوماین 0رهبر جهان در
ارائه دانش استخراج از معادن،
ارائه محتوا از طریق وبسایت ،نرمافزارها ،کنفرانسها ،دورهها ،برنامه-
های اینترنتی و غیره است .این وبسایت تمامی اطالعات موردنیاز
درزمینه استخراج و اکتشاف معدن را بهصورت یکپارچه در سطح
جهان ارائه میدهد .دانشجویان رشته مهندسی معدن در تمامی
گرایشها میتوانند با مراجعه به این سایت از اطالعات مفید سایت
بهرهمند شوند و عالوه بر این میتوانند برای تحقیقات خود را درزمینه
معدن از محتوای سایت کمک بگیرند .در سایت به مواردی برخورد
میکنیم که میتوان از :اخبار و گزارش رویدادها ،کشورهای تحت
پوشش ،کتابخانه ،نقشهها ،تکنولوژیهای معدن ،تجهیزات و امکانات
به کار گرفتهشده در معادن و معرفی مجالت تخصصی در زمینه
مهندسی معدن و نیز امکان ثبتنام در سایت بهعنوان خدمات این
سایت نام برد.

این سایت 3متعلق به انجمن مهندسی معدن و متالورژی استرالیا
هست که در سال  0553تأسیسشده
است .این سایت برای باال بردن اطالعات
و آگاهی از موضوعات موردعالقه
مخاطبان آن در زمینه مهندسی معدن و
متالورژی تشکیلشده است .اطالعات مفید زیادی در زمینه معدن
کاری ارائه میدهد و بیشتر بر روی معادن استرالیا متمرکز است.
همچنین کنفرانسها و انجمنهای علمی در زمینه معدن را معرفی
میکند و بخشهای آموزشی متفاوتی در زمینه مهندسی معدن دارد.
دانشجویانی که عالقهمند به کار در استرالیا در زمینه مهندسی معدن
میباشند این سایت میتواند اطالعات خوبی را در اختیار آنها قرار
دهد .در سایت میتوان انتشارات موسسه ،قسمتهای اطالعاتی،
آموزش ،کنفرانسهای برگزارشده و همچنین اخبار و رویدادهای سایت
را مشاهده نمود.

-2

Australasian Institute of Mining and Metallurgy

Mining technology -1

Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement

این مرکز دفتری در وزارت ایاالتمتحده است.
 2OSMREمسئول ایجاد یک برنامه در سراسر
کشور برای حفاظت از جامعه و محیطزیست،
از اثرات نامطلوب استخراج معدن زغالسنگ
سطحی ،که در واقع  OSMREبا حفظ تعادل،
نیاز کشور برای تولید زغالسنگ داخلی همچنان با حفاظت از
محیطزیست را برآورده میکند .این سایت بیشتر بر روی اثرات معدن
بر روی محیطزیست و بستن معادن تمرکز دارد تا با این کار اثرات
نامطلوب معدن را به حداقل برساند .برای دانشجویانی که در
زمینههای بستن معادن ،محیطزیست و یا توسعه پایدار و غیره
مشغول تحقیق و یا مطالعه هستند مرجع بسیار خوبی است .از
خدمات خوب سایت میتوان به کتابخانه ،اخبار ،مطالب علمی ،گرنت
در زمینه تحقیقات معدنی و ایمنی و سالمت اشاره کرد.

www.infomine.com

0

www.osmre.gov

2

سایت  1 MINING-TECHNOLOGYاز سال  0555درباره مهندسی
معدن و تکنولوژیهای به کار گرفتهشده در این صنعت به ارائه
اطالعات مشغول است .عالقهمندان به تکنولوژیهای روز دنیا در زمینه
معدن میتواند از بخشهای مختلف این سایت بهرهمند شوند و
همچنین پروژههای بهروز در زمینه مهندسی معدن را به مخاطبان
خود معرفی میکند که برای دانشجویان مهندسی معدن مطالب
ارزشمندی در زمینه تحقیق و مطالعه هستند .دانشجویان برای
افزایش اطالعات خود در زمینه تکنولوژیهای مرتبط با معدن می-
توانند از مجالت و اطالعات موجود در سایت بهرهمند شوند همچنین
میتوان به مطالبی چون پروژههای صنعتی معدن ،اخبار و رویدادهای
موسسه ،تولیدات و خدمات ارائهشده و مجالت منتشرشده در این
پایگاه اینترنتی دسترسی پیدا کرد.

www.ausimm.com.au
www.mining-technology.com
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چهارمین همایش بین المللی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان
سنگ آهن ایران
محمد عنایتی نجف آبادی
دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( )m.enayati.n@aut.ac.ir

و متوسط،مدل بهینه حکمرانی زنجیره ارزش سنگ آهن وآسیب
شناسی نظام حکمرانی بخش معدن ایران اشاره کرد.

چهارمین همایش بین المللی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان
سنگ آهن ایران در حالی برگزار می گردد که تجربه برگزاری سه
همایش قبلی بیانگر اهمیت چنین برنامه هایی در سیاست گذاری
بخش معدن است .تبیین نقشه راه نسل سوم سنگ آهن ایران و
همچنین نقش اهمیت سنگ آهن در برون رفت ازرکود اقتصادی
عمده مباحث مطرح شده در دروره های پیشین را به خود اختصاص
داده و پیش بینی می شود وضع موجود حاکم بر واردات و صادرات
سنگ آهن موضوع اصلی دوره چهارم باشد

آنگونه که انجمن سنگ آهن ایران به عنوان نماینده مستقیم معدن
داران به آن می اندیشد می توان دریافت که در سیاست گذاری های
کالن معدنی حلقه ی گمشده ای وجود دارد که تاثیری در روند این
تصیم گیری ها ندارد اما تاثیر پذیری فراوانی به نسبت سایر بخش ها
متحمل می شود و این دلیل بر عدم انطباق صنعت با سیاست های
اتخاذ شده است .در راستای محور های بیان شده برنامه های برای
همایش در نظر گرفته شده که سخنرانی مسئولین عالی رتبه از جمله
دکتر جعفر سرقینی ،دکتر مهدی کرباسیان ،دکتر پدرام سلطانی،
دکتر حامد سلطانی نژاد ،دکتر محمد ابکا و دکتر رضا انصاری اهم آن
ها را تشکیل خواهد داد.

بحث شرایط اقتصادی حاکم و به طور خاص موضوع عوارض از
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و به نظر می رسد اکتر مطالب
قابل بررسی در این همایش را نیز به خود اختصاص دهد .آنچه مبین
است انجمن سنگ آهن اهدافی را دنبال می کند که از مهمترین آنها
می توان به یکپارچه کردن تمامی معادن کوچک و بزرگ سنگ آهن
و صنایع وابسته و اتحاد میان تولید کنندگان و صادر کنندگان برای
ایجاد یک حرف مشترا اشاره داشت و انتظار می رود این همایش
بیانی از این حرف مشترا باشد  .برای تحلیل این رویداد ابتدا ان را
به دو بخش سیاست گذاری و مباحث علمی تقسیم کرده و به تبیین
هریک می پردازیم .در بخش سیاست گذاری عمده مطالب به بخش
های اقتصادی به ویژه بررسی عوامل و موانع پیاده سازی اقتصاد
مقاومتی به عنوان سیاست کالن اختصاص دارد با توجه به فضای
حاکم بر بازار سنگ آهن در جهان و همچنین شرایط داخلی که
هریک به نوبه ی خود تاثیر شگرفی بر تولید و صادرات این عنصر
استراتژیک در ایران دارند محور های همایش به شیوه ای پیاده شده
که به صورت جامع و کلی به آن بپردازد.اوضاع امروز سنگ آهن جهان
شرایط بحرانی را تجربه می کند و ایران به عنوان یکی از اجزا این
نظام ،اجبار به انطباق خود با این شرایط را دارد .از این رو انجمن
سنگ آهن ایران مواردی را مد نظر قرار داده که هریک می توانند در
برون رفت از این بحران موثر واقع شود  .ازجمله مواردی که عمده
محور های همایش را به خود اختصاص داده می توان به تحلیل
راهبرد های خروج از بحران تولید سنگ آهن،الزامات اقتصاد مقاومتی
در حوزه ی سیاست گذاری ،راهبرد های توانمند سازی معادن کوچک

موضوع جالب توجه این همایش ورود سازمانی تحت عنوان شرکت
بورس کاال است که نگاه انجمن سنگ به آن به عنوان راهکاری برای
برون رفت از بحران می باشد
اما در بخش علمی این همایش گارگاه هایی تحت عناوین کارگاه
تجربه موفق مدیریت بهروری در دوران رکود صنعت و معدن،کارگاه
مدیریت و بازیابی منابع آب ،کارگاه استراتژی های جذب سرمایه
گذاری و فاینانس خارجی برای تولید کنندگان سنگ آهن برگزار
خواهد شد.
نکته ی ارزشمند و قابل تقدیر در این زمینه پرداختن به موضوع آب و
بازیابی آن در معادن می باشد که باتوجه به بحران جدی کم آبی و
خشکسالی به ویژه در مناطق معدن خیز اهمیت فوق العاده ای خواهد
داشت در این بخش سخنرانی الکساندر پوتارین مهندس خوش سابقه
روسی به عنوان نماینده شرکت ورسایل جلب توجه می نماید.
همچنین موضوعات دیگری از جمله را هکار های مدیریتی برای
افزاش بهره وری معادن و جذب سرمایه های خارجی در این بخش نیز
قابل ذکر است و هریک تحت قالب کارگاهی جداگانه مور بررسی
قرارمی گیرد.
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انجمن سنگ اهن به عنوان نهاد اجرایی می توان آینده ای خوب برای
صنایع معدنی و هماهنگی میان تصمیات نهاد های سیاست گذار و
معدن داران متصور شدو گامی بلند در جهت آبادانی کشور مان
برداشت.

اما در این میان انتقادی جدی و جود دارد و آن وجود ضلعی گمشده
ی دیگری به نام دانشگاه و شرکت های دانش بنیان در این همایش
است .همانگونه که از شرایط حاکم بر همایش قابل برداشت است اکتر
بار علمی این همایش به عهده افرادی از خارج کشور می باشد در
حالی که پژوهشگران برجسته و اساتید صاحب نظری در هریک از
این موارد در کشور وجود دارد که اثری از آن ها دیده نمی شود .در
صورت ورود دانشگاه به حوزه های کالن سیاست گذاری و ایجاد
متلتی متشکل از وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان نهاد سیاست
گذاری ،دانشگاه و شرکت های دانش بنیان به عنوان مرجع علمی و
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بررسی تغییرات بوجود آمده در کنکور کارشناسی ارشد 1331
دانیال قدیانی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن ،گرایش مکانیک سنگ ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
قرار میگیرد .در سالیان قبل ،مجموعه مذکور شامل  21سوال بود
ولی تغییرات ذکر شده باعث دگرگونی کامل آن شده است .الزم به
ذکر است که مجموعه دروس اصلی مهندسی دارای ضریب  3بوده
است که در حال حاضر مجموعه مقاومت مصالح و سیاالت هر کدام به
صورت جداگانه دارای ضریب  2شدهاند که اهمیت هر کدام از این
دروس دوچندان شده است و نیازمند سرمایه گذاری بیشتر میباشد.

همانطور که میدانیم کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن سال
 0355دست خوش تغییرات گستردهای در نحوه سواالت شده است
که قصد داریم در این بخش به اختصار به تغییرات ایجاد شده
بپردازیم .نکته قابل توجه این است که همچون سالهای قبل کنکور
کارشناسی ارشد این رشته کماکان با دو دفترچه برگزار میشود ،با این
تفاوت که در دفترچه دوم که فقط دروس مکانیک سنگ و فراوری
مورد سوال قرار میگرفت ،ولی در حال حاضر با تغییرات بوجود آمده،
دفترچه دوم شامل ،سواالت گرایش استخراج و اقتصاد معدنی،
اکتشاف ،مکانیک سنگ و تونل و فضای زیرزمینی ،فراوری ،معدن و
محیط زیست میباشد .حال به صورت بخش به بخش به تغییرات
بوجود آمده میپردازیم.

دروس اصلی زمین شناسی:
این مج موعه شامل دروس کانی شناسی ،سنگ شناسی ،زمین شناسی
ساختمانی و زمین شناسی اقتصادی بود که دچار تغییرات زیادی شده
است .خبر خوب این است که دروس کانی شناسی و سنگ شناسی به
طور کل حذف شدهاند و دیگر نیازی به حفظ کردن این دروس نمی-
باشد اما همچنان دروس زمین شناسی ساختمانی و زمین شناسی
اقتصادی کما فی سابق وجود دارند .اما خبر بد برای این مجموعه این
است که در سالهای گذشته این دروس فقط برای گرایشهای
استخراج و اکتشاف ضریب  2داشت و برای دیگر گرایشها ضریب 0
داشت که از اهمیت زیادی برخودار نبود ولی این مجموعه جدید به
طور کل ضریب  2را به خود گرفته است که باعث باال رفتن اهمیت
این مجموعه میشود.

زبان:
طی سالیان قبل سواالت زبان اولین سری سواالت از دفترچه اول بوده
و خواهد بود و تعداد سواالت این درس 31 ،سوال بود که به نظر می-
رسد این درس دچار تغییرات گستردهای نگردد و همچون سابق،
انتظار میرود با همین تعداد سوال روبرو باشید .ضریب این درس
همان ضریب  2سابق میباشد.
ریاضی:

دروس تخصصی مشترك:

ریاضی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن شامل  21سوال بود
که به نظر میرسد تعداد سواالت تغییر نکند ولی بزرگترین تغییر این
مجموعه حذف درس آمار و احتماالت مهندسی با حدود  9الی 7
سوال بوده است و جایگزین این درس ریاضی مهندسی میباشد .پس
سواالت ریاضی شامل دروس ریاضی  ،0ریاضی  ،2معادالت دیفرانسیل
و ریاضی مهندسی میشود .در نتیجه انتظار میرود با این تغییر بوجود
آمده ریاضیات این مجموعه سختتر به نظر میرسد ،زیرا بسیاری از
دانشجویان واحد درس ریاضی مهندسی را که شاید به عنوان درس
اختیاری بوده را نگذراندند و با توجه به وقت کم تا کنکور ،به نظر می-
رسد ،نتوان سرمایه گذاری زیادی بر روی این درس کرد ،اما هی
چیزی غیر ممکن نیست .ضریب این درس از  1به  3کاهش یافته
است.

این مجموعه شامل ،دروس فراوری ،مکانیک سنگ و اقتصاد معدن بود
که با تغییرات ایجاد شده این مجموعه دروس به طور کلی از کنکور
کارشناسی ارشد مهندسی معدن حذف شده است.
دروس استخراج و اقتصاد معدنی:
این مجموعه شامل  11سوال از دروس چالزنی و آتشباری ،ترابری در
معادن ،تهویه در معادن ،روشهای استخراج زیرزمینی ،روشهای
استخراج روباز ،نگهداری در معادن و حفر چاه و تونل بوده است.
همانطور که مشاهده میکنید تعداد این دروس بسیار زیاد بود که با
تغییرات انجام شده دروس ترابری در معادن ،نگهداری در معادن و
حفر چاه وتونل از این مجموعه حذف شده است و درس اقتصاد معدنی
به این مجموعه اضافه شده است که در نتیجه مجموعه جدید شامل
دروس معدنکاری سطحی و زیرزمینی ،اقتصاد معدنی ،چالزنی و انفجار
و تهویه شده است .به نظر میرسد که درس ترابری حذف شده است
اما امکان دارد سواالتی از این درس به عنوان درس معدنکاری سطحی
طراحی گردد ،این مجموعه همچون قبل دارای ضریب  7میباشد.

دروس اصلی مهندسی:
این مجموعه که شامل دروس استاتیک ،مقاومت مصالح و سیاالت
بوده کامالً دچار تغییرات گستردهای شده است ،از جمله این که این
مجموعه دیگر وجود ندارد .درس استاتیک به طور کل حذف شده
است و دروس مقاومت مصالح و سیاالت به طور جداگانه مورد سوال
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ایجاد شده ،دروس ژئوتکنیک و چالزنی و انفجار از این مجموعه حذف
شده است و درس نگهداری در معادن با عنوان کنترل زمین مورد
سوال قرار میگیرد ،این مجموعه نیز دارای ضریب  7میباشد.

دروس اکتشاف:
این مجموعه شامل  11سوال از دروس ژئوشیمی ،ژئوفیزیک ،ارزیابی
ذخایر معدنی ،چاهپیمایی ،حفاری اکتشافی ،زمین شناسی اقتصادی و
اصول استخراج معدن بوده است ،که  1درس اخیر یعنی چاهپیمایی،
حفاری اکتشافی ،زمین شناسی اقتصادی ،اصول استخراج معدن حذف
شدهاند که این تغییرات کار دانشجویان این گرایش بسیار راحت شده
است و میتوانند وقت بیشتری بر روی  3درس ژئوشیمی ،ژئوفیزیک و
ارزیابی ذخایر معدنی بگذارند ،الزم به ذکر است که این دروس نیز
همانند گذشته دارای ضریب  7میباشند.

دروس معدن و محیط زیست:
این مجموعه که به تازگی به کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن
اضافه شده است در سالهای گذشته بدینگونه بود که دانشجویانی که
به سواالت فراوری پاسخ میدادند می توانستند در این گرایش نیز
شرکت کنند ولی در حال حاضر این مجموعه با دروس ژئوشیمی
اکتشافی ،آبهای زیرزمینی و کانهآرائی طراحی شده است که
متقاضیان این گرایش میتوانند با پاسخ به این مجموعه به صورت
جداگانه وارد این گرایش شوند ،این گرایش نیز مانند دیگر دروس
اختصاصی دارای ضریب  7میباشد.

دروس فرآوری:

سخن آخر

این مجموعه شامل دروس کانهآرائی ،کانی شناسی ،فلوتاسیون و
شیمی فیزیک بوده است که دروس کانی شناسی و شیمی فیزیک از
این مجموعه حذف شدهاند .همچنین درس کانه آرائی در حد فصل-
های خردایش ،طبقه بندی و جدایش فیزیکی مورد سوال قرار می-
گیرد ،که از این بابت نیز مباحث این مجموعه بسیار کم شده است.
ضریب این مجموعه  7میباشد.

با موارد ذکر شده باید به این نکته توجه کرد که تعداد دروسی که
برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن طراحی میشدند به
شدت کاهش یافته و این خبر خوبی برای داوطلبان این رشته می-
باشد ،البته باید توجه داشت که این کار میتواند به سمتی برود که
سواالت سختتری از مطالب جدید طرح گردد .ولی در کل با وقت
باقیمانده تا زمان کنکور میتوان گفت با یک برنامهریزی مطلوب و
توجه به موارد گفته شده ،نتیجه مطلوب را از کنکور بدست آورد.

دروس مکانیک سنگ:
این مجموعه شامل دروس مکانیک سنگ ،نگهداری در معادن ،حفر
چاه و تونل ،ژئوتکنیک و چالزنی و انفجار بوده است ،که با تغییرات

شکل ( )1عناوین دورس امتحانی کارشناسی ارشد مهندسی معدن برگرفته از سایت سازمان سنجش و آموزش کشور
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معرفی

گزارش فعالیت های یازدهمین دوره انجمن علمی دانشجویی مهندسی معدن
امیرحسین بدرالدینی
دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( )abadraddinii@gmail.com
انجمن علمی مهندسی معدن در این دوره همچنین مفتخر به ایجاد
شرایط و بستر آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با صنعت و محیط
کاری ،در قالب برگزاری  5بازدید دانشجویی بوده است که به شرح زیر
میباشند:

یازدهمین دوره انجمن علمی دانشجویی معدن ،با توجه به انتخابات
انجام شده ،از بهمن ماه  51فعالیت های خود را در راستای ارتقای
سطح علمی دانشکده معدن و دانشجویان آن آغاز کرد.
از مهمترین اقدامات انجام شده توسط اعضای انجمن در راستای
آموزش می توان به برگزاری دوره های آموزشی زیر اشاره نمود:

 .0بازدید از شرکت زرآزما و زرفرآور در تاریخ  ، 0359.10.31این
بازدید ویژه دانشجویان فرآوری و اکتشاف دانشکده بوده است که با
حضور دانشجو برگزار شد .در این بازدید ،دانشجویان ابتدا در شرکت
زرآزما با دستگاه های نمونه گیری و آنالیز مواد آشنا شده و سپس در
شرکت زرفرآور با مراحل انجام گرفته در فرآوری مواد معدنی و
دستگاه های مختلف آن ،در مقیاس کوچک آشنا شدند.

 .0برگزاری دو دوره ی آموزشی نرم افزار  GISمقدماتی و پیشرفته با
تدریس مهندس پارسا از دان شجویان دکترای دانشکده و با تجربه در
امر تدریس ،این دوره ها  51ساعت به طول انجامید.
 .2برگزاری دو دوره آموزشی نرم افزار  FLAC3Dمرتبط با مدلسازی
و تحلیل مسایل و ، ...مختص دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیک
سنگ تونل سازی ،با تدریس مهندس زارعی از دانشجویان دکترای
دانشکده و با تجربه در امر تدریس ،این دوره ها  99ساعت به طول
انجامید.

 .2بازدید از خط  5متروی تهران در تاریخ  ، 0359.10.30این بازدید
نیز با حضور  21دانشجوی کارشناسی ارشد دختر و پسر گرایش
مکانیک سنگ و تونل سازی با همراهی مهندس مسرور برگزار شد .در
این بازدید ،دانشجویان با پروژه های ساخت تونل مترو در قسمت رمپ
واقع در میدا هفت تیر که به روش دستی انجام میگرفت ،آشنا شدند.
در این بازدید عالوه برساخت تونل ،مراحل مختلف ساخت ایستگاه
مترو ،سالن  ticket hallو بخش تهویه ،برق و پمپاژ آب نیز تشریح
شد.

 .3برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار  3DECمختص دانشجویان
کارشناسی ارشد مکانیک سنگ و تونل سازی ،با تدریس مهندس
زارعی،این دوره شامل  01ساعت آموزشی بود.
 .1برگزاری دوره آموزشی نرم افزار  plaxisبا تدریس مهندس توالیی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تونل سازی دانشکده ،این دوره شامل
 05ساعت آموزشی دارا بود.

 .3بازدید از پل و تونل آزادراه تهران-شمال در تاریخ ، 0359.12.15
این بازدید با هماهنگی دکترجوادی و حضور  21دانشجوی کارشناسی
ارشد مهندسی عمران و مهندسی معدن برگزار شد .در این بازدید،
دانشجویان از پروژه ملی ساخت آزادراه تهران-شمال ،شامل چندین
تونل ،ترانشه و پل های مختلف در طول مسیر به سمت شمال بازدید
کردند .همچنین با انواع تکنیکهای مختلف ساخت تونل های راه و
پلهای ساخته شده در ا ین مسیر و پایداری ترانشه ها در طول مسیر
آشنا شدند.

 .9برگزاری دوره ی آموزشی نرم افزار  MATLABمختص کلیه رشته
های فنی و مهندسی با تدریس دکتر زمانی دوست ،این دوره 51
ساعت آموزشی را شامل شد.
 .5برگزاری سه دوره بحث آزاد زبان انگلیسی دانشکده مهندسی معدن
و متالوژی )(Free discussion
 .7برگزاری  5دوره آموزش زبان انگلیسی در راستای آمادگی
دانشجویان برای آزمون های بین المللی TOEFLو IELTS

 .1بازدید از معدن باریت لیلستان در تاریخ  ، 0359.12.21این بازدید
درسی با حضور دکتر معارف وند و  09دانشجوی کارشناسی ارشد
دختر و پسر ،در قالب درس برداشت زمین شناسی برگزار شد .در این
معدن متروکه که در جاده چالوسواقع شده و متعلق به دانشکده می
باشد ،دانشجویان با انواع روشهای برداشت نمونه در معدن آشنا شدند.

 . 5سمینار و کارگاه بررسی فرصت های مطالعاتی در داخل و خارج از
کشور با سخنرانی دانش آموخته دکترای دانشگاه کنکوردیا (مونترال
کانادا) با همکاری موسسه یوبرگ

 .9بازدید دو روزه از معدن سرب و روی انگوران در تاریخ های
 0359.12.25و ، 0359.12.31این بازدید درسی دو روزه با حضور
دکتر مالداوودی و 71نفر از دانشجویان دختر و پسر ورودی  51برگزار

 .5برگزاری کارگاه مقاله نویسی  ISIو آموزش نرم افزار  Latexدر
جهت آشنایی با ساختار مقاله نویسی  ISIو مراجع معتبر آن.
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شد .در این بازدید ،دانشجویان از بزرگترین معدن سرب و روی
خاورمیانه واقع در استان زنجان ،بازدید کردند و از نزدیک با مراحل
مختلف معدنکاری و استخراج و ترابری ماده معدنی آشنا شدند.

عضوگیری در انجمن بین المللی مهندسی معدن ) (SMEاز طریق
انجمن علمی مهندسی معدن از دیگر فعالیت های انجمن بوده است
که منجر به ثبت نام  25نفر از دانشجویان شد.

 .5بازدید از منگز ونار قم در تاریخ  ، 0359.13.15این بازدید درسی
با حضور دکتر مالداوودی و  11نفر از دانشجویان دختر و پسر ورودی
 51برگزار شد .در این بازدید دانشجویان با قسمت های مختلف معدن
روباز و زیرزمینی آشنا شدند و از نزدیک با مراحل مختلف استخراج
منگنز آشنا شدند.

چاپ دو شماره  39و 35از سری نشریات علمی تخصصی بلور که
چندین دوره نشریه برگزیده دانشجویی کشور شده است از دیگر
اقدامات مهم انجمن در این دوره بود.
در پایان ،جا دارد از تما می افرادی که در این یک سال در ارایه هرچه
بهتر خدمات به نخبگان معدن ایران و ارتقای سطح علمی دانشکده ما
را یاری کردند ،صمیمانه تشکرات الزم را به جا آوریم .در این راستا از

 .7بازدید از نمایشگاه  MINEX 2016در تاریخ  ، 0359.17.02این
بازدید با حضور  29نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشکده با حضور
مهندس مسیبی برگزار شد .در این بازدید دانشجویان از نزدیک با
تجهیزات ،ماشن آالت و شرکت های مختلف معدنی آشنا شدند.

رییس دانشکده ،جنا
جنا

آقای دکتر کتیبه و اساتید ارجمند از جمله

آقایان دکتر اصانلو و دکتر مرعشی و اعضای مسیولیت

پذیر و متعهد دوره یازدهم انجمن علمی و تمامی دوستانی که ما را در
این راه ،یاری کردند نهایت تشکر را بجای آوریم و برای آنان آرزوی
موفقیت روزافزون داریم.

 .5شرکت در پنل تخصصی نظام مهندسی معدن در تاریخ
 ، 0359.15.01این پنل تخصصی با موضوع مدیریت ریسک در ژیو
تکنیک در ساختمان نظام مهندسی معدن با حضور  7نفر از
دانشجویان دانشکده برگزار شد .در پایان این پنل مدرا معتبر از
طرف سازمان نظام مهندسی به شرکت کنندگان اعطا شد.
 .5بازدید از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و صنایع
معدنی در تاریخ  : 0359.15.07این بازدید دو ساعته با حضور  29نفر
از دانشجویان دانشکده برگزار شد .در این بازدید یک روزه دانشجویان
با به روزترین ماشین آالت معدنی و شرکت های معتبر داخلی
وخارجی در زمینه معدن آشنا شدند.
از دیگر اقدامات انجام شده توسط انجمن ،برگزاری همایش انتخاب
گرایش در اردیبهشت ماه سال  0359ویژه دانشجویان ورودی  53که
در آستانه انتخاب گرایش قرار داشتند ،با هدف انتخاب گرایش آگاهانه
دانشجویان دانشکده بود .در این همایش ،اساتید و دانشجویان برتر
گرایش های مختلف به تشریح گرایش خود پرداختند.
مهمترین فعالیت انجمن در این دوره برگزاری سیزدهمین همایش
علمی دانشجویی مهندسی معدن با حضور اساتید و دانشجویان و
فعاالن حوزه عرصه معدن در تاریخ  0359.13.13به همت اعضای
انجمن علمی بوده است .در این همایش ،کارگاه های آموزشی پیرامون
آشنایی با بیماری های معدنی و عمرانی ،آشنایی با سنگ های قیمتی،
حقوق معادن و روشهای بهسازی و تحکیم خاا با استقبال خوبی از
جانب دانشجویان روبرو شد .در این همایش دکتر ابراهیم ترشیذی،
استاد دانشگاه میشیگان آمریکا به سخنرانی علمی در حیطه ی شبیه
سازی در معادن پرداختند .همچنین از مهندس اسماعیل توتونچی به
عنوان استاد پیشکسوت دانشکده و دانشجویان برتر کارشناسی و
کارشناسی ارشد هر گرایش تقدیر بعمل آمد .در حاشیه همایش
دانشجویان از نمایشگاه های سنگ ها و جواهرات قیمتی ،کتب و
مجالت مهندسی معدن و همچنین از غرفه  SMEنیز بازدید کردند.
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گفتگو با مهندس مهرداد شکوهی
مدیرعامل سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران
سیاوش ابراهیمپور
دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر)(siyavashebrahimpour@gmail.com

ژئودزی کشور یا در مساله دیگر فعالیت برای نظارت بر معادن و
فعالیت مهندسی ناظر ،پیگیری جهت پذیرش بین المللی
گواهی نامه های آموزشی ارائه شده از سوی سازمان (پیمان
بین المللی جورا) و تالش برای متحد شدن اعضای حرفه،
تعیین توان فنی و مالی افرادی که در مزایده های معادن
شرکت میکنند (جلوگیری از داللی در معادن)  ،پیگیری بابت
نظارت بر چاه های آب تهران (معضل آبهای زیر زمینی و
فرونشست زمین) از جمله آنها هستند.

مهندددس مهددرداد ش دکوهی
رازی متولددد سددال ، 1324
مدددیرعامددل سددازمان ن ددام
مهندسددی معدددن تهددران و
همچنین مدیر عامل شدرکت
اسددتخراج و فددرآوری مددواد
اولیه تولید شیشه میباشدد.
وی فددار التحصددیل فددوق-
لیسددانس اسددتخراج معدددن
دانشکده فنى دانشگاه تهران
در سدال 1346و دارای فدوق
لیسانس اکتشداف بده روش

ارتباط سازمان ن ام مهندسی معدن را با دانشگاهها

ژئوشیمى دانشگاه دلفت هلند سال 1975است .ایشان از سدال 1346

چگونه میبینید؟

بعد از فار التحصیلی به جز دوره خدمت سربازی ،همواره در زمینده
معدن فعالیت داشته اند.

خوشبختانه ارتباط خوب و تنگاتنگی با دانشگاه ها داریم .زیرا
هر گونه فعالیت آموزشی که ما انجام می دهیم در مسیر
دانشگاه است و در صورتی که دانشگاهیان به ما اعالم کنند،
آماده هرگونه آموزش های بعد از فارغ التحصیلی را برای فارغ-
التحصیالن آنها فراهم میکنیم .نکته دیگر این است که نظام
مهندسی معدن هی وظیفه ای در ایجاد شغل ندارد ،در حالی
که دغدغه تمامی فارغ التحصیالن ما کار است که ترکیب چند
عامل موضوع بیکاری را تشدید کرده است عامل اول تعداد بیش
از حد فارغ التحصیالن (که با گسترش پذیرش دانشجو و
افزایش سطح سواد جامعه) فاصله بین کارگر و مهندس را زیاد
کرده است .مهندسانی که فقط علوم تئوریک را آموخته و
اصطالحا آچار بدست نیستند ،دوره های عملی ندیده اند و این
ایرادی است که به مدرا گرایی وارد است .باید فاصله بین
کارگر و مهندس را از بین برد و باید به تولید تکنسین پرداخت.
برای ایجاد این مساله هم باید وزارتخانه های مختلفی در کنار
هم تالش کنند و از عهده نظام مهندسی به تنهایی خارج است.

در ابتدا فعالیت های سازمان ن ام مهندسی معدن استان
تهران را به طور مختصر بیان نمایید.
در حدود  09سال پیش و قبل از آن تشخیص داده شد که
فعالیت های زمین شناسی و معدنی که پیش از آن دارای
قوانین مشخصی نبود و افراد پس از تحویل یک پروژه معدنی
مسئولیت و تعهدی در برابر امضای خود برای کاری که انجام
شده نداشتند .دولت نیز مایل بود این فعالیت های انجام شده
دارای نظم و نسق مهندسی و قانونی شوند  .بدین ترتیب در
حدود  09سال پیش قانون نظام مهندسی معدن را به تصویب
مجلس شورای اسالمی رسید  .پس این  NGOکه یک نهاد
برخاسته از قانون است ،دارای وظایفی از جمله تعیین
صالحیت افراد جهت فعالیت های معدنی ،آموزش افراد و
تعیین مهندسین مسئول در تمامی زمینه های فعالیت
یک معدن است .در حال حاضر در این سازمان برخی فعالیت-
های دیگری هم انجام میشود .نقشه برداری معادن شن و ماسه
با توافق وزارت صنعت ،معدن و تجارت و اتصال به شبکه

مشکل دیگری که هم اکنون گریبان گیر ما شده است ،افزایش
دانشجویان دکترا و بدون کار است که اکثرا فقط دروس
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را به صورت تئوری آموخته اند .به عنوان متال در دانشگاه

رفتن نیستند و همه مایلند در شهرها کاری پیدا کنند  .در

دلفت هلند که بنده در آنجا تحصیل میکردم ،دانشجویان قبل از
دوره دکترا در معادن آفریقا مشغول به کار میشوند سپس وارد
دوره دکتری میشوند  .در مجموع شغل یابی از وظایف نظام
مهندسی نیست ولی به علت درخواست زیاد و به صورت
داوطلبانه پیگیر مسائل اشتغال آنها میشود و ما از دولت

دوره جوانی ما زمان بسیار زیادی را در فیلد (زمین) می
گذراندیم .بنده به شخصه در پروژه ای زیر نظر سازمان انرژی
اتمی ایران به مدت  2سال در چادر زندگی میکردیم و من
کمتر دانشجویی را دیده ام که این شرایط کاری را قبول کند.
افراد باید رشته مهندسی معدن را با تمام سختی هایش قبول
کنند .زیرا این رکود ماندنی نیست و در زمینه معدن ما جزو 09
کشور اول دنیا هستیم و می توانیم در زمینه های مختلف کار

درخواست داریم که توازنی بین فار التحصیالن این رشته
و میزان اشتغال برقرار کند و همچنین در جهت حل مساله
رکود که در طول زمان ایجاد شده ،تالش بیشتری انجام دهد تا
این ماشین از حرکت افتاده را دوباره به حرکت در بیاوریم.

باید از این موهبت الهی به نحو احسنت استفاده کنیم.

تاثیر نهاد های دانشجویی از جمله انجمن های علمی را

سخن آخر

کنیم .خاك کشور ما یک جدول مندلیف به تمام معناست.

در این زمینه چگونه می بینید؟

من یک معدنی هستم و در صنعت معدن فعالیت میکنم .ما و
مردم ما به این صنعت نیاز داریم و ما صنعتی ها و شما دانشجو
ها باید برای حفظ و گسترش این صنعت تالش کنیم .
دانشجوهای ما باید با استفاده از مزیت های نسبی و مواد
معدنی که داریم به سراغ بهبود منافع جامعه برویم و هیچگاه
منافع شخصی را در اولویت قرار ندهیم .همیشه باید برای
پیشرفت جامعه تالش کرد و نه برای منافع شخصی ،این چیزی
بود که در کل زندگی سرلوحه کارم قراردادهام.

به نظر من ارتباط با صنعت در این نهاد ها ضعیف است ،به
عنوان متال در یک همایش در حوزه سیمان در یکی از
دانشکده ها ،فقط  1یا  9نفر از دانشجویان حضور داشتند و
متاسفانه هی یک از اساتید حضور نداشتند و همه افراد از
صنعتگران بودند .این مشکل در اکتر دانشگاه های ما وجود دارد
البته دانشگاه هایی از جمله دانشگاه امیرکبیر هستند که
ما ارتباط بسیار خو و قوی با آنها داریم .دکتر علی نیا از
دوستان قدیمی بنده هستند .بنده قبل از انقالب فرهنگی در
این دانشگاه تدریس میکردم و از نظر من سطح علمی اساتید و
دانشجویان این دانشگاه بسیار باالست.
توصیه شما به دانشجویان حال حاضر چیست؟
توصیه من اینست که ارتباط خودتان با صنعت را بدون
چشم داشت مادی زیاد کنید .بزرگترین ایرادی که به فارغ
التحصیالن اخیر وارد است این بوده که اصطالحا اهل بیابان
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