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بهرام بهرام بیگی1، سید حسام الدین معین زاده2

چكیده 
گسل ها در مطالعات بردار محور مورفولوژیكی نوعي داده خطواره ای به حساب آیند كه با جابه جایی خطي عوارض زمين در راستا 
های مختلف نقش موثری در مطالعات مختلف معدنی،صنعتی و زیرساختی از خود بر جاي مي گذارند. ارتباط عوارض در ارتباط با 
خطواره های گسلی با كانه زایی یكی از مسائل مهم در علوم اكتشافی بشمار می رود و به همين دليل در ميان ساختارهای مختلف 
زمين شناسی نقش ساختارهای گسلی بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. از جنبه تاثير در منشاء و ژنز كانسار ها گسل ها بعنوان 
یكي از عوامل مهم و مطرح در كنترل هندسه كانسار سازي تحت مطالعه مي باشند. یكی از راه های كمی سازی تاثير گسلش در 
هر منطقه استفاده از روش های محاسبه بردار در قالب منطق فازی است. شاخص خطوارگی قابل محاسبه بر اساس روش های بردار 
محور زمينه ساز اطالعات بنيادی مناسبی در حوزه های معدنی، صنعتی، عمرانی و ایمنی در برنامه ریزی های آینده هر مجموعه 
می باشد. در مطالعه حاضر به محاسبه شاخص خطوارگی بردار محور به عنوان معياری كمی جهت بارز سازی ساختارهای خطی در 
منطقه محاط بر معادن گل گهر پرداخته شده است. روش این مطالعه بر مبنای محاسبه برداری فاكتورهای طولی، عددی  و تقاطعی 
گسل ها در واحد سطح از شبكه ای منظم، ایجاد بردارهای مكانمند از فاكتور های مذكور و ایجاد نقشه های رقومی جبرپذیر برای 
ساختارها طراحی گردیده است. نرماليزاسيون جبری اعداد بدست آمده برای هر فاكتور در سلول های كل شبكه منطقه به تهيه 
نقشه های مستقل هر فاكتور منتهی شده است. نقشه های رقومی استخراج شده برای فاكتور نهایی كنترل كننده خطواره در سلول 
های سطحی طراحی شده در قالب شبكه ای منظم تحت آناليز رگرسيونی و درون یابی قرار گرفته و در قالب شاخصی كمی تحت 
عنوان خطوارگی به شكل نقشه های كانتوری ارائه گردیده است. مقایسه نهایی پيكسل های شاخص خطوارگی به عنوان تابعی از 
معيارهای كنترل كننده ساختارهای خطی و نقشه توزیع سطحی عيار آهن در قالب ماتریس ضریب انطباق، نشان دهنده ارتباط 
نسبی موقعيت های دارای كالس معادل از هر متغير با فاكتور توزیع پراكندگی سطحی عيار آهن منطقه در مقياس ناحيه ایمی باشد.

واژه های كلیدي: گل گهر، شاخص خطوارگی

b.bahram@sci.uk.ac.ir1- دانشجوی دكتری بخش زمين شناسی دانشگاه شهيد باهنر كرمان؛
moeinzadeh_he@golgohar.com2- رئيس پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر و دانشيار بخش زمين شناسی دانشگاه شهيد باهنر كرمان؛

محاسبه شاخص خطوارگی گسل ها
 در منطقه محاط بر معادن گل گهر
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1- مقدمه 
شاخص فاكتور خطوارگی ویژگی است كه به وسيله عواملی از 
قبيل طول ،تعداد و تقاطع خطواره ها در هر محدوده كنترل 

می شود ]1[.
 یكی از عوامل مهم موثر در كانه زایی در هر ناحيه ای گسلش 
وشكستگی های موجود ميباشند كه در واقع راهی برای تمركز 
كانه زا یی در سيستم های متنوع كانه زا از قبيل سيستم های 

در ارتباط با دگرگونی ها می باشد ]2[. 
 با محاسبه فاكتور خطوارگی كه نمایی از شدت گسلش در هر 
منطقه می باشد ميتوان به مطالعه روابط ساختاری حاكم بر 

سيستم های جهت دار كانه زایی پرداخت ]1[.
ميدانی  مطالعات  از  ها  خطواره  بهتر  سازی  جدا  منظور  به   
فيلترینگ  پيشرفته  های  روش  كنار  در  موجود  های  نقشه  و 
در  ماتریسی  های  كرنل  توسط  منطقه   ای  ماهواره  تصاویر 
جهات عمده عمود بر خطواره های منطقه استفاده می شود.

ارتباط ساختارهای زمين شناسی با كانه زایی یكی از مسائل 
مهم در برنامه های اكتشافی بشمار می رود. در این بين نقش 
ساختارهای گسلی بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. گسل ها 
نوعي خطواره به حساب آیند؛ و اغلب بر روي زمين اثرات خطي 
بر جاي مي گذارند. گسل ها بعنوان یكي از عوامل مهم و مطرح 

در كنترل هندسه كانسار سازي مي باشند.
 این ساختمان ها گاهی بعنوان مجراهاي عبور سياالت گرمابي 
و یا توده هاي نفوذي عمل مي كنند. گسل ها مي توانند بعنوان 
نقاط ضعف در الیه هاي مختلف زمين شناسي عمل كرده و 
باعث جریان سياالت كانه ساز بطرف مناطق كم فشار گردند. 
كاهش آني فشار سيال، در اثر ایجاد فضاي باز، مي تواند مواد 
محلول در سياالت گرمابي را ته نشست دهد و باعث پر شدن 

درزه ها و گسل ها شود.
 این پر شدن، بار دیگر زماني اتفاق خواهد افتاد كه فشارهاي 

سياالت، دوباره افزایش پيدا كنند ]2[.
باز شدگي فضاي خالي در سطح فوقاني پوسته و تخليه ي   
سيال به داخل این فضا ها باعث افت سریع فشار سيال در عمق 
با  حداقل 3-2 كيلومتري یا در سطح مي شود كه مي تواند 
جوشش سيال نيز همراه باشد. انرژي مكانيكي آزاد شده توسط 
جوشش مي تواند موجب شكستگي هيدروليكي بيشتر، برشي 

شدن، چرخش بيشتر سيال و ته نشست كاني شود ]2[.
ساختي،  زمين  و  ساختماني  اهميت  از  گذشته  ها  خطواره 
بعنوان یكي از كليدهاي اكتشافي در زمين شناسي اقتصادي و 

اكتشافات معدني، كاربردهاي مهم و گسترده اي دارند.
و  منشأ  به  كانسارها  و  ها  با دگرساني  این ساختارها  ارتباط   
ارتباط آنها با ساختمان هاي دروني زمين بر مي گردد؛ بعبارت 
در  مدفون  هاي  ساختمان  سطحي  اثرات  ها،  خطواره  دیگر 
بيانگر  كه  دارد  وجود  متعددي  هاي  نمونه  باشند.  مي  زمين 

نقش خطواره ها در كانسار سازي است. 
روند گسترش آبراهه های هر منطقه جهت محاسبه بهينه ترین 
های  ساختار  ميدانی جهت جستجوی  پيمایش  های  پروفيل 

خطی احتمالی و نيز كانه زایی ها و نمونه برداری كانی های 
مسير آبراهه های دارای حوزه آبریز مناسب به عنوان یكی از 
مطالعات  در  اكتشافی  های  الیه  كارآمدترین  و  ترین  ابتدایی 
بررسی  پروفيل های  تعریف  كار گرفته شده در  به  ای  ناحيه 
ميدانی در قالب نقشه های مكانمند حوزه آبریز مورد استفاده 

قرار ميگيرد.
توپوگرافی بلوک های مختلف منطقه از طریق داده های رقومی 
دقيق مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و پروفيل های شبكه ای 
با در نظر گرفتن جهت بهينه مورفولوژی ها طراحی گردیدند.

با استفاده از نقشه های توپوگرافی و داده های رقومی ارتفاعی 
به  از جابه جایی  نمایه هایی  با  آبراهه های قدیمی  در دست 
عنوان مسيرهای احتمالی وجود گسل در زمينه منطقه تفكيک 

گردیده اند.

1-1- مطالعه میدانی

در اغلب موقعيت های كانه زایی در منطقه محاط بر معادن 
گلگهر كانه زایی به همراه خطواره ها و آثار گسلی قابل مشاهده 
اثبات و  قابل  به خوبی  این شواهد در مطالعات ميدانی  است 
تایيد می باشد. در تصاویر ميدانی زیر تعدادی از موقعيت های 
كانه زایی و روابط گسلی و خطوارگی آنها نمایش داده ده است. 
های  گسل  برخی  موقعيت  شده  انجام  ميدانی  مطالعات  در 
مستخرج از پردازش های ماهواره ای تحت مطالعه و باز نگری 
قرارداده شد. با توجه به انطباق موقعيت های كنترل شده نقشه 
تهيه شده توسط پردازش داده های ماهواره ای مالک گسل 
های احتمالی سطحی برای محاسبه شاخ خطوارگی قرار داده 

شده است. 
مشاهده  ميدانی  مطالعات  در  كه  دیگری  اهميت  دارای  نكته 
گردید روابط ليتو لوژیكی برخی واحد های سنگی با تمركز باالی 
گسل ها است كه نشان دهنده اهميت نقشه های ليتولوژیكی 
در نقش ساختار ها است. این نوع روابط در مطالعات مستقلی 

می توانند مورد توجه و محاسبه قرار داده شوند.

 

 

 

 

       

           

شكل 1-  تناوب كانسنگ آهن با الیه های كلریت شیستی با كانتكت گسله
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 2- روش تحقیق
2-1- محاسبه شاخص خط وارگی

Photo lineament  index factor   یا همان شاخص فاكتور 

طول  قبيل  از  عواملی  وسيله  به  كه  است  ویژگی  خطوارگی 
،تعداد و تقاطع خطواره ها در هر محدوده كنترل ميشود ]1[.

 یكی از عوامل مهم موثر در كانه زایی در هر ناحيه ای گسلش 
وشكستگی های موجود ميباشند كه در واقع راهی برای نفوذ 

سياالت كانه زا هستند ]5[. با محاسبه فاكتور خطوارگی كه 
نمایی از شدت گسلش در هر منطقه ميباشد ميتوان این ویژگی 
را به عنوان یكی از عوامل مهم  برای كانه زا بودن یک ناحيه به 

صورت نقشه ای مكانی در آورد ]4[.
به منظور جدا سازی بهتر خطواره ها از روش فيلترینگ تصویر

درزیر  كه  ماتریسی 3×3  های  كرنل  توسط  منطقه    +ETM

آورده شده اند در سه جهت عمده خطواره های منطقه استفاده 
شد .

شكل 2-  تناوب كوارتز شیست ها با الیه های آهن دار و مرزهای گسله آهن در 
 ساختارهای خطی

شكل 3- مرز های گسله كانسنگ و كوارتز شیست ها

Cell 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

a 0 0 0 0 0 0 3177 4382 0 0 0 0 450 5894 1678 

b 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 8 2 

c 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 

pf 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.72 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 6.00 1.05 

 

جدول 1-  نمونه ای از داده های طولی a، عددیb و تقاطعیc محاسبه شده برای سلول های شبكه طراحی شده در منطقه

 

 

 

-1 0 1
-1 0 1
-1 0 1

0 0.7 1.4
-0.7 0 0.7
-1.4 -0.7 0

-1.4 -0.7 0
-0.7 0 0.7
0 0.7 1.4

جدول 2- كرنل های استفاده شده بر روی تصویر ماهواره ای برای استخراج گسل ها

از فيلترینگ باند یک تصویر ETM+  منطقه در سه جهت 0 ، 
45 و 315 درجه  سه تصویر بدست آمد كه با تركيب این سه 
تصویر در سيستم  رنگی  RGB  تصویر كاملی از خطواره های 

منطقه حاصل شد.
در نهایت  نقشه گسل های منطقه با استفاده از نقشه تصویر 
فيلتر شده ماهواره ای منطقه و مطالعات صحرایی تهيه شد، 
شبكه ای شامل سلول های 3×3 كيلومتر بر روی نقشه تهيه 
فاكتور  ها  سلول  این  از  كدام  هر  در  و  شد  داده  قرار  شده 

خطوارگی بدین ترتيب محاسبه گردید :
 Pf = )a/A( + )b/B( + )c/C(
به طوریكه a طول گسل های هر سلول و A ميانگين طول كل 
گسل ها ، b  تعداد گسل ها در هر سلول و B  ميانگين تعداد 
c  تعداد تقاطع گسل ها در  كل گسل ها در تصویر و نهایتاً 
هر سلول و  C  ميانگين كل تقاطع های گسل ها در تصویر 

ميباشند ، نتيجه محاسبات در جدول زیر آورده شده است.
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شكل 4-  نقشه ماهواره اسپات منطقه به همراه گسل های احتمالی استخراج شده در حریم محدوده تحت مطالعه
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شكل5- نقشه شبكه طراحی شده بر روی منطقه و گسل های هر سلول  در خریم تحت مطالعه

پس از محاسبه فاكتور خطوارگی هر سلول با استفاده از روش 
فاكتور  مكانی  نقشه  یابی   درون  و  آماری   گيری  رگرسيون 
خطوارگی بر پایه نمایش خطوط كانتوری و طيف بندی شده 
در رنج اعداد تهيه شد. در شكل 5 نقشه شبكه اوليه طراحی 

شده بر روی منطقه و موقعيت نقاط در نظر گرفته شده برای 
القاء اعداد هر متغير به همراه موقعيت گسل ها بر روی نقشه 
ماهواره اسپات از چهار چوب منطقه مورد مطالعه نمایش داده 

شده است. 
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تصویر 6 نمایش دهنده نقشه كانتوری توزیع تعداد گسل ها 
در شبكه طراحی شده بر روی منطقه می باشد. در این نقشه 
موقعيت معادن فعال در مناطق با مقادیر نسبتا باالی پيكسل ها 
هم خوانی دارد.به طور كلی همان طور كه در نقشه مشاهده می 

شود افزایش محسوسی از شمال شرق به سمت جنوب غرب در 
این نقشه قابل مشاهده است در حالی كه موقعيت معادن فعال 
در قسمت مركزی مایل به سمت غربی در ناحيه با مقادیر باالی 

متغير مورد بحث واقع می شود. 

 
شكل 6:- نقشه رقومی- كانتوری تعداد گسل ها در حریم محدوده مورد مطالعه



8

13
97

ز  
ایی

-پ
19

ره 
ما

 ش
 - 

شی
وه

 پژ
مه 

لنا
فص

 
شكل 7-  نقشه رقومی- كانتوری طول گسل ها در حریم محدوده مورد مطالعه

توزیع طول گسل ها  نمایش دهنده نقشه كانتوری  تصویر 7 
در شبكه طراحی شده بر روی منطقه می باشد. در این نقشه 
موقعيت معادن فعال در مناطق با مقادیر متوسط پيكسل ها 
هم خوانی دارد.به طور كلی همان طور كه در نقشه مشاهده 

می شود افزایش محسوسی از غرب به سمت شرق در این نقشه 
قابل مشاهده است در حالی كه موقعيت معادن فعال در قسمت 
مركزی مایل به سمت غربی در ناحيه با مقادیر متوسط رو به 

پایين متغير مورد بحث واقع می شود.
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تصویر 8 نمایش دهنده نقشه كانتوری توزیع تقاطع گسل ها 
در شبكه طراحی شده بر روی منطقه می باشد. در این نقشه 
موقعيت معادن فعال در مناطق با مقادیر باالی پيكسل ها هم 
روند  مشاهده می شود  نقشه  در  كه  همان طور  دارد.  خوانی 
در  ها  گسل  تقاطع  پراكندگی  توزیع  برای  منظمی  افزایشی 
نقشه حاضر نميتوان قائل شد.در قسمت شمال شرق مقادیر 

افزایشی هستند به سمت مركز كاهش و از مركز به سمت غرب 
قابل مشاهده است در حالی كه  نقشه  افزایش محسوسی در 
موقعيت معادن فعال در قسمت مركزی مایل به سمت غربی 
در ناحيه با مقادیر باالی متغير مورد بحث واقع می شود. رابطه 

موقعيت معادن فعال با فاكتور تقاطع بسيار معنادار می باشد.

شكل 8- نقشه رقومی- كانتوری تقاطع گسل ها در حریم محدوده مورد مطالعه 
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تصویر 9 نمایش دهنده نقشه كانتوری توزیع شاخ خطوارگی 
در شبكه طراحی شده بر روی منطقه می باشد. در این نقشه 
موقعيت معادن فعال در مناطق با مقادیر باالی پيكسل ها هم 
خوانی قابل توجهی دارد.به طور كلی همان طور كه در نقشه 

مشاهده می شود افزایش محسوسی از شرق به سمت غرب به 
همراه تغييراتی در مسير روند مذكور در این نقشه قابل مشاهده 
است در حالی كه موقعيت معادن فعال در قسمت مركزی مایل 
به سمت غربی در ناحيه با مقادیر باالی متغير مورد بحث واقع 

می شود.

 
شكل 9-  نقشه پهنه بندی شده و كانتوری شاخص خطوارگی در حریم محدوده مورد مطالعه
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سازمان  توسط  شده  برداشت  ای  آبراهه  ژئوشيمی  های  داده 
محاط  محدوده  در  كشور  معدنی  اكتشافات  و  شناسی  زمين 
بر معادن گلگهر در نقشه 10 نمایش داده شده است. با ایجاد 
برداشت  در  آهن  عيار  توزیع سطحی  شده  بندی  پهنه  نقشه 
های آبراهه ای امكان ایجاد ماتریسی برای مقایسه كران باالی 

فاكتور خطوارگی با موقعيت های هم عيار آهن فراهم ميگردد. 
در شكل 11 نقشه پهنه بندی شده عيار سطحی آهن در آبراهه 
و  عيارها  ذوجی  مقایسه  ماتریس  است.  داده شده  نمایش  ها 
خطوارگی های كالسه بندی شده در جدول 3 نشان دهنده 
انطباق نسبی پيكسل های هر گروه با گروه معادل می باشد كه 

این انطباق به بيش از 50 درصد در هر كالس می رسد.

 
شكل 10-  نقشه موقعیت های مكانی داده های ژئوشیمی آبراهه ای موجود از منطقه محاط بر معادن گل گهر
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شكل 11-  نقشه پهنه بندی  پراكندگی سطحی آهن در حریم محدوده مورد مطالعه

PF\Fe Fe-25-35 Fe35-45 Fe-45-55 Fe-55-65 Correlation 

1-2.5 14354 6873 3756 395 56.35428527 

2.5-3 3874 20486 4874 936 52.93950435 

3-4.5 2487 8562 13998 1143 54.49661294 

>4.6 4756 2776 3058 3068 55.35907615 

SUM 25471 38697 25686 5542 54.59680085 

 

جدول3- ماتریس طبقه بندی مقایسه موقعیت نقاط با كران معادل در نقشه های خطوارگی و پراكندگی آهن 

جدول 3 نمایش دهنده درصد انطباق كالس های معادل در 
نقشه پهنه بندی سطحی عيار آهن و نقشه فاكتور خطوارگی 

در قالب ماتریس ضریب انطباق می باشد.
 ميانگين ظریب انطباق عدد 54 درد را نشان ميدهد كه ضریب 

قابل توجهی برای انطباق كالس ها به حساب می آید. مفهوم 
منطقی ضریب مذكور انطباق نقاط با حد اكثر مقادیر خطوارگی 

با نقاط دارای بيشترین مقادیر خطوارگی را نشان می دهد.
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 3- نتیجه گیري :
ایجاد نقشه رقومی شاخص خطوارگی از منطقه محاط بر معادن 
نقشه  با  ماتریسی پيكسل های داده حال  گل گهر و مقایسه 
پهنه بندی سطحی عيار آهن در منطقه نشان دهنده ارتباط 
اعداد كران باالی نقشه خطوارگی منطقه با موقعيتهای دارای 
در  آهن  توزیع  عيار  هم  بندی  پهنه  نقشه  در  معادل  كالس 

منطقه می باشد.
فاكتور  متغيرهای  با  زا  كانه  مناطق  ساختاری  روابط  بررسی 
خطوارگی منطقه نشان دهنده ارتباط باالیمتغير تقاطع گسل 
ها نسبت به متغيرهای تعداد و طول آنها با موقعيت های تمركز 

كانه زایی ميباشد. 
بررسی ساختارهای كنترل كننده هندسه توزیع سطحی كانسار 
از  كدام  هر  كه  دهد  می  نشان  نيز  محدوده  فعال  معادن  در 
فاكتور های طول، تعداد و تقاطع گسل ها به شكلی مستقل 
دهند،  می  نشان  كانسار  هندسه سطحی گسترش  با  روابطی 
اگر چه رابطه هندسی نقشه تقاطع از ميان متغير های مذكور 

ارتباط معنادارتری با توزیع سطحی آهن در منطقه دارد.
فاكتور  و  ليتولوژیكی    - ساختاری  روابط  ميدانی  بررسی 
خطوارگی در ليتولوژیهای مختلف نشان دهنده روابط هندسی 
می  نيز  زایی  كانه  ميزبان  های  ليتولوژی  پایه  بر  ساختارها 
باشد. تاثير نوع ليتولوژی در نوع جابه جایی ها ضمن عملكرد 

ساختارها قابل مطالعه است.
مطالعه حاضر  با ایجاد زمينه ای بصری و توصيفی از اطالعات 
كمی ناحيه ای مرتبط با ساختارهای گسلی در منطقه فراهم 
مورد  ناحيه  مختلف  های  موقعيت  از  مناسبی  درک  آورنده 
مطالعه برای استفاده در كاربری های مختلف از جمله مسائل 
محيط  مسائل  جدید،  صنعتی  های  سایت  ایجاد  اكتشافی، 
زیستی و انتخاب موقعيت های ایجاد زیرساخت های عمرانی 

می باشد. 
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تصاویر ماهوارهاي و محاسبه فاكتور خطوارگي جهت شناسایي 
زونهاي شكستگي در سطح زمين؛ مطالعه موردي ورقه هاي 
1:100000 كدكن و شامكان" همایش زمين شناسي مهندسي 

و محيط زیست ایران.
]2[ اكبری، ز، رساء، الف، هزاره،م ،1385،" استفاده از سنجش 
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مصطفی حجازی فر1، رضا شکورشهابی2، محمد حسین بصیری3، محسن جمشیدی4،اسحق پورزمانی5

چكیده 
مسئله برنامه ریزی توليد را می توان به صورت یافتن ترتيبی از استخراج بلوكهای ماده معدنی و باطله تعریف نمود تا هم زمان با رعایت 
محدودیت های مختلف عملياتی و اقتصادی، بيشترین ارزش خالص فعلی حاصل گردد. در روش های سنتی حل مسائل برنامه 
ریزی توليد،معموال عدم قطعيت داده هایی مانند عيار و قيمت فروش ماده معدنی در نظرگرفته نشده و این امر مشكالتی از جمله 
نرسيدن پروژه به اهداف برنامه ریزی شده را در پی دارد. هدف این پژوهش كاهش ریسک ناشی از عدم قطعيت قيمت فروش گندله 
سنگ آهن  دربرنامه ریزی توليد معدن گل گهر 1 می باشد. بدین منظور با تركيب روش درخت دوجمله ای و رویكرد پتانسيل 
باالدست-ریسک پایين دست  الگوریتمی طراحی شد كه ابتدا حاالت مختلف تحقق قيمت به كمک بسط دوجمله ای تخمين زده 
شده و سپس برای هر حالت محتمل قيمت و هزینه، یک برنامه ریزی توليد مستقل انجام می شود. سپس با  استفاده از رویكرد 
پتانسيل باالدست-ریسک پایين دست كم ریسک ترین برنامه ریزی در هر سال انتخاب می شود. تكرار این رویكرد تا اتمام ذخيره 
پيت نهایی صورت می گيرد . بر اساس نتایج به دست آمده، برنامه ریزی توليد با روش پيشنهادی ارزش خالص فعلی بيشتری نسبت 

به برنامه ریزی توليد با روش های متداول ایجاد كرده است.

واژه های كلیدي: برنامه ریزی توليد، پتانسيل باالدست-ریسک پایين دست، درخت دوجمله ای،عدم قطعيت قيمت، معدن 
سنگ آهن گل گهر

hejazifar@yahoo.com)1- دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی معدن، قزوین-دانشگاه بين المللی امام خمينی )ره
shahabi@eng.ikiu.ac.ir ،)2- استادیار گروه مهندسی معدن،قزوین-دانشگاه بين المللی امام خمينی )ره

mhbasiri@modares.ac.ir،3- استادیار بخش مهندسی معدن، تهران-دانشگاه تربيت مدرس
jamshidi79@gmail.com ،4- دانشجوی دكتری مهندسی معدن، تهران- دانشگاه صنعتی اميركبير

eshagh_pourzamani@yahoo.com،5- كارشناسی ارشد مهندسی معدن، سيرجان-شركت معدنی و صنعتی گل گهر

لحاظ عدم قطعیت قیمت در برنامه ریزی تولید در معدن شماره 1 گل گهر 
با استفاده از رویکرد پتانسیل باالدست- ریسک پایین دست

 1 Maximum Upside/Minimum Downside
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1- مقدمه
برنامه ریزی توليد در معادن روباز را می توان به صورت تعيين 
ترتيب استخراج بلوک های واقع در محدوده نهایی تعریف نمود  
به طوری كه ارزش خالص فعلی جریان نقدینگی با توجه به 
محدودیت های اعمال شده بر سيستم معدن كاری، حداكثر 
به  نهایی  آنجا كه استخراج مواد موجود در محدوده  از  باشد. 
طور یكجا و همزمان امكان پذیر نيست لذا برنامه ریزی برای 
استخراج و فازبندی بلوک های استخراجی موجود در محدوده 
نهایی، طوری عمل می شود كه با توجه به ارزش زمانی پول 

بيشترین سود عاید معدن شود]1[.
تا كنون تحقيقات زیادی در زمينه مسئله برنامه ریزی توليد 
بلند مدت انجام گرفته است. از سال 1965، انواع مختلفی از 
مدل های ریاضی برای این مسئله انجام شده است كه عبارتند 

از: 
برنامه  ریزی مختلط عدد صحيح،  برنامه  ریزی خطی،  برنامه 
به عالوه روش های  پویا    برنامه ریزی  و  ریزی عدد صحيح 
ریاضی، روش های ابتكاری و فراابتكاری نيز برای حل مسئله 
برنامه ریزی توليد به كار گرفته شده اند كه از جمله آنها می 
توان به فرآیند بهينه سازی ویتل، روش ابتكاری گرشون، رویكرد 
.]5 نمود]2-  اشاره  مورچگان  الگوریتم  و  سویم  پيشنهادی 

عدم  توليد،  ریزی  برنامه  مساله  حل  متداول  های  روش  در 
این  لحاظ  عدم  و  شود  نمی  گرفته  نظر  در  ها  داده  قطعيت 
موضوع تاثير منفی بر نتایج حاصل از برنامه ریزی توليد خواهد 
داشت. در این تحقيق سعی بر آن بوده كه با لحاظ عدم قطعيت 
در برنامه ریزی توليد، ریسک ناشی از این پارامتر را در نتایج 

برنامه ریزی توليد كاهش دهيم. 
2- بررسی مطالعات قبلی

منابع اصلی عدم قطعيت در پروژه های معدنی را می توان به 
سه دسته اصلی زمين شناسی، اقتصادی و فنی تقسيم بندی 
كرد. عدم قطعيت ها از ماهيت متغير یا از هزینه باالی شناخت 
آن ناشی می شوندو در پروژه های معدنی نسبت به سایر پروژه ها 
بيشتر است. عدم قطعيت عيار ماده معدنی متغيری است كه 
با افزایش مطالعات اكتشافی كه مستلزم صرف هزینه و وقت 
است، می توان كاهش داد قيمت محصول نيز متغيری است كه 
عدم قطعيت آن ناشی از ماهيت بازار بوده و  امكان پيش بينی 
دقيق آن برای بكارگيری در ارزیابی فنی و اقتصادی و یا طرح 

های توليد در سالهای آتی امكان پذیر نمی باشد. 
توليد  ریزی  برنامه  مسئله  حل  معمول  های  روش  در  اصوال 
فرض بر این است كه اطالعات موجود قطعی بوده ومحاسبات 
بر این مبنا انجام می شوند. عدم قطعيت مربوط به پارامترهای 
و  شده  محاسبه   NPVمقدار بين   اختالف  تواند  می  ورودی 
عدم  گرفتن  نظر  در  دهد.  افزایش  را  آن  شده  محقق  مقدار 
را  اختالف  این  توليد  ریزی  برنامه  روند  در  اطالعات  قطعيت 
كاهش خواهد داد و فعاليت های معدنی را با مسائل مهمی از 
جمله ریسک نرسيدن به اهداف توليد و NPV پيش بينی شده 

مواجه می سازند]6-2[

از بين پارامترهای غير قطعی شناخته شده، عيار بلوک ماده 
معدنی نقش عمده ای در توليد اختالف های بزرگ بين جواب 
بهينه تئوری و نتيجه واقعی دارد. بنابراین دخالت دادن مستقيم 
عدم قطعيت ها به ویژه عدم قطعيت عيار در روند برنامه ریزی 
توليد می تواند منجر به برنامه ریزی شود كه NPV پروژه را 
Ravenscroft.]2[با درجه اطمينان باالیی ماكزیمم می كند

برای اولين بار با تكنيک شبيه سازی زمين آماری  شرطی و ایجاد 
چندین شبيه سازی مختلف از توزیع عيار یک ذخيره و اجرای 
برنامه ریزی توليد بر روی آن ها به بررسی عدم قطعيت عيار در 
برنامه ریزی توليد پرداخت]Dowd.]7 عالوه بر عدم قطعيت 
عيار برخی پارامترهای اقتصادی را نيز به صورت تصادفی در 
نظر گرفت، مساله را با روش برنامه ریزی پویا حل كرد و ریسک 
ناشی از برخی عدم قطعيت ها در معدنكاری را ارزیابی كرد]8[.

از جمله سایر تحقيقات در زمينه بررسی عدم قطعيت عيار در 
برنامه ریزی توليد در معادن می توان به استفاده از واریانس 
عيار و كاربرد الگوریتم ژنتيک ]9[، بكارگيری مدل برنامه ریزی 
ارزش خالص  نمودن  ماكزیمم  عين  در  ریسک  كاهش  خطی 
تبرید  و  ابتكاری شبيه سازی  فرا  از روشهای  استفاده   ، فعلی 
عيار  قطعيت  عدم  تاثير   ،]10،11[ ممنوعه)تابو(  جستجوی 
فرموالسيون  سازی  ،پياده   ]13 ها]12,  بک  پوش  انتخاب  بر 
برنامه ریزی مختلط عدد صحيح سنتی با هدف ماكزیمم كردن  
)RSO4( بهينه سازی تصادفی مستحكم(  NPV]14[، روش 

]15[اشاره نمود. Dimitrakopoulos و Ramazan در سال 
2007 تكنيكی به نام پتانسيل باالدست- ریسک پایين دست 
ارائه نمودند كه ریسک ناشی از عدم قطعيت عيار را در برنامه 
روش  این  دهد.در  می  كاهش  معادن  مدت  بلند  توليد  ریزی 
مطابق شكل 1 برای مقایسه دو طرح برای مدل عياری فرضی، 
از مقدار  بيشتر  انتظار كه  یافته مورد  تنزیل  نقدینگی  جریان 
پتانسيل  معادل  باشد   MAAR5 جذب كننده  نرخ  حداقل 
باالدست  و جریان نقدینگی مورد انتظار كمتر از آن نيز معادل 
پتانسيل های  اینجا  در  شود.  می  تعریف  پایين دست   ریسک 
پایين دست  و ریسک های  بيشتر  از طرح 2  باالدست طرح 1 
طرح 1 از طرح 2 كوچک تر است، درنتيجه طرح 1 نسبت به 
طرح 2 ارجحيت دارد. هرچند در این طرح حاالتی نيز وجود 
دارند كه در آن ها ارزش خالص فعلی معدن منفی می شود اما 
احتمال این رخداد به مراتب كمتر از طرح استخراجی شماره 
2 می باشد]16[. مزیت این رویكرد نسبت به روش های طراحی 
قبلی این است كه هم زمان هم به ریسک ناشی از نرسيدن به 
پارامترهای كليدی معدن )ریسک پایين دست( توجه می شود 
و هم پتانسيل های بالقوه ذخيره )پتانسيل باالدست( از جمله 
احتمال بيشتر بودن ذخيره از ميزان پيش بينی شده و احتمال 
بيشتر بودن عيار متوسط را بررسی می كند. به عالوه با استفاده 
از الگوریتم لرچ و گروسمن  و به كارگيری برنامه ریزی توليد 
پيت های النه ای، مدیریت استخراج باطله )استخراج باطله در 

دیرترین زمان ممكن( نيز لحاظ می شود]17[

2 Dynamic Programming (DP)

3 Simulated Annealing (SA)

4  Robust Stochastic Optimization
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در رویكرد پتانسيل باالدست - ریسک پایين دست كه عمدتا 
انتخاب  برای  است  استوار  عياری  قطعيت  عدم  مدلسازی  بر 
برنامه ریزی توليد مناسب، ابتدا چندین شبيه سازی از ذخيره 
و  خوش بينانه  حالت های  آن ها  در  كه  می شود  ایجاد  معدنی 
بدبينانه در نظر گرفته شده باشد، سپس چند برنامه ریزی توليد 
انجام شده و هركدام از برنامه ریزی ها برای همه شبيه سازی ها 
یک  موردنظر  پارامترهای  به  توجه  با  درنهایت  می گردد.  اجرا 

طرح انتخاب می شود.
های  قطعيت  عدم  ویژه  به  ها  قطعيت  عدم  سایر  مورد  در 
پارامترهای اقتصادی هم مطالعاتی انجام شده كه بخش زیادی 
از آن ها در زمينه ارزیابی پروژه های معدنی در شرایط عدم 
قطعيت قيمت بوده و مهم ترین روش به كار رفته در این دست 
مطالعات، تئوری اختيارات حقيقی می باشد. Kumral در سال 
2010 با لحاظ سه سناریو قيمتی مختلف ]15[و مختاریان و 
ستاروند در سال 1394 یک بار با 50 نمونه مختلف از قيمت 
های اوليه و یک بار با بررسی 20 سناریو محتمل قيمت برنامه 
ریزی توليد را با لحاظ عدم قطعيت قيمت انجام  داده اند]18, 

 .]19
نيز شناسایی  و  قيمت  قالب تخمين  بررسی عدم قطعيت در 
حاالت ممكن برای تحقق قيمت صورت می گيرد بدین منظور 
می توان از بسط دوجمله ای استفاده نمود كه یكی از روش های 
ارزش گذاری در تئوری اختيارات حقيقی است و در مطالعات 
گذشته به عنوان یک روش مناسب و قابل اجرا در پروژه های 
معدنی معرفی شده است. اگر چه برای ارزش گذاری اختيارات 
می توان از تكنيک های بسط دو جمله ای و یا مدل بلک  شولز 
استفاده نمود. ليكن تكنيک بلک-شولز از لحاظ ریاضی بسيار 
روشی  ای  دوجمله  بسط  روش  كه  صورتی  در  است  پيچيده 
ساده برای ارزش گذاری بوده و همان منطق را پياده سازی می 
كند ]20[.این تكنيک اگر چه نسبت به سایر تكنيک ها كندتر 
می باشد ليكن از مزایای آن دقت باالتر می باشد]21[.در روش 
های متداول برنامه ریزی توليد بلند مدت كه در عمده نرم افزار 
های موجود نيز پياده سازی شده است قيمت محصول معدنی 
در سال اول استخراج تعيين شده و با همان قيمت ثابت تا آخر 
عمر معدن و یا تا آخر بازه زمانی مورد نظر، برنامه ریزی توليد 
افزارها،  قابليت موجود در برخی نرم  انجام می شود. حداكثر 
ورود یک قيمت به ازای هر دوره زمانی می باشد. روشن است 

كه در عمل، روند تغييرات قيمت به ویژه برای فلزات در قالب 
سيكل های زمانی بوده و تغييرات قيمت گاه در بازه های زمانی 
كوتاه نيز قابل توجه است. در نتيجه سود حاصل از استخراج 
ذخيره بر اساس برنامه ریزی توليد به دست آمده با نتایج برنامه 

ریزی توليد تفاوت قابل توجهی خواهد داشت. 
3- روش تحقیق

با توجه به ضرورت مدلسازی تغييرات قيمت و كاهش ریسک 
حاالت  ابتدا   2 شكل  مراحل  مطابق  قيمتی،  قطعيت  عدم 
بسط  كمک  به  پروژه  عمر  طول  در  محصول  قيمت  مختلف 
دوجمله ای تخمين زده می شود. در مرحله بعد با تعيين مدل 
برنامه ریزی توليد  اقتصادی ومحدده نهایی، طرحهای  بلوكی 
معدن بر مبنای داده های فنی و اقتصادی موجود و در حاالت 
مختلف قيمتی تخمين زده شده برای یک سال، در نرم افزار 
Whittle صورت می گيرد. سپس با استفاده از رویكرد پتانسيل 

در  ریزی  برنامه  طرح  بهترین  دست  پایين  باالدست_ریسک 
برای یک  ترتيب  این  به  و  انتخاب شده  نظر سال  سال مورد 
ترتيب  ادامه  در  شود.  می  انتخاب  مشخص  كاواک  یک  سال 
بلوک های استخراجی انتخاب شده در آن سال توسط نرم افزار 
GemcomGEMS از ذخيره موجود حذف می شود و مراحل 

فوق الذكر برای بلوک های باقی مانده، برای سال بعد مجددا 
تكرار می شود. این فرآیند تا پایان عمر ذخيره انجام می شود 
تا برای هر سال یک ترتيب استخراج متناسب باشرایط قيمتی 
و محدودیت های فنی ذخيره مربوطه ارائه گردد كه در نهایت 
با كنار هم قرار گرفتن این ترتيب های استخراج یک ساله، یک 
پيت واحد برای كل ذخيره تشكيل شود. در این روش، برنامه 
ریزی توليد در یک محدوده نهایی ثابت انجام نمی شود و در 
جدید  نهایی  محدوده  یک  قيمت  گره  هر  برای  ریزی  برنامه 
تعریف می شود چرا كه از طرفی با تغيير قيمت محدوده نهایی 
تغيير می كند و در صورت محدود كردن كل روند بررسی به 
یک محدوده نهایی ثابت، این اصل نادیده گرفته می شود و از 
طرف دیگر در صورت تعيين یک محدوده نهایی ثابت برای كل 
كار احتمال دارد بخشی از ذخيره از مسير بررسی خارج شود و 
در نتيجه بخشی از پتانسيل ذخيره بدون بررسی كنار گذاشته 
شود. به عالوه تعيين محدوده نهایی با دو هدف عمده انجام می 
شود یكی برای هدایت استخراج ذخيره در محدوده اقتصادی و 
دیگری تعيين محدوده پيت نهایی برای جانمایی ساختمان ها، 
تاسيسات و... . برای تامين این اهداف در این روش اوالًبرنامه 
ریزی توليد در نرم افزار Whittle انجام می شود و در این نرم 
بررسی  بودن  اقتصادی  لحاظ  از  گره  هر  نهایی  افزار محدوده 
شده و هدف اقتصادی محدوده نهایی محقق می شود و ثانياً 
شده  انتخاب  های  كاواک  گرفتن  قرار  هم  كنار  با  كار  پایان 
برای هر سال یک پيت واحد تشكيل می شود كه نشان دهنده 
محدوده نهایی كل معدن نيز هست و  جانمایی تاسيسات و 

طراحی جاده ها و ... می تواند بدون مشكل انجام شود.

 
شكل 1- مفهوم رویكرد پتانسیل باال دست و ریسک پایین دست برای دو طرح 

استخراج یپیتیک كانسار]17[

 حداقل نرخ بازگشت سرمایه جذاب برای سرمایه گذار 5
6 Maximum Upside
7 Minimum Downside
8 Lerch and Grossman
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3-1- تشكیل بسط دو جمله ای و تخمین سناریوهای 
محتمل قیمت محصول برای طول عمر معدن

در این تحقيق به منظور بررسی عدم قطعيت از بسط دوجمله 
برای  ممكن  حاالت  شناسایی  نيز  و  قيمت  تخمين  برای  ای 
تحقق قيمت استفاده گردید. مهم ترین مزیت استفاده از روش 
بسط دوجمله ای در این تحقيق این است كه همزمان با ارائه 
دامنه تغييرات قابل قبول از قيمت های آینده، تعداد سناریو 
های قيمت به حدی افزایش نمی یابد كه مساله غير قابل حل 

شود. 
بسط دوجمله ای ساختاری است كه تمامی مسيرهای قيمت 
در طول زمان را تا جایی كه مدل اجازه دهد ترسيم می كند. 
این ساختار از گره ها و شاخه ها تشكيل شده است. هر گره در 
یک الیه یا یک مرحله متناظر با یک پتانسيل قيمت در نقطه 
خاصی از زمان است. یک بسط دوجمله ای به طور معمول یک 
سری الیه یا مرحله زمانی دارد كه با j نمایش داده می شود 
)عددی بين 1 تا n، تعداد الیه ها یا مراحل زمانی( و گره هایی 
 ،m عددی بين 1 و(i كه با )در هر الیه )پتانسيل های قيمت
تعداد گره ها در یک الیه( نشان داده می شود. بسته به این كه 
بخواهيم بسط را برای محاسبه ارزش اختيارات بازسازی كنيم 
برابر گره های  تا دو   j بين  برای هر الیه  تواند  می   m مقدار 
الیه پيشين تغيير كند. پس از تشكيل بسط دوجمله ای برای 
كه  داشت  وجود خواهد  مختلف  فروش  قيمت  هر سال چند 
به عنوان گره های بسط دوجمله ای شناخته می شود. هر شاخه 
یا مسير در قيمت گذاری بسط دوجمله ای یک گذار محتمل از 
یک گره به گره بعدی در بسط را نشان می دهد و یک احتمال 
به  كه  هایی  شاخه  دارد.  آن  به  وابسته  نسبت  یک  و  تحقق 
 u را با ضرایب )pr( گره های باالیی می روند احتمال افزایش

بازتاب می دهند و شاخه هایی كه به گره های پایين تر متصل 
می شوند نشان دهنده احتمال كاهش با ضریب d می باشند. 
ضرایب باال )u( و پایين )d( با روابط 1 تا 3 محاسبه می شوند 
كه در آن )    (ضریب ناپایداری قيمت  و )t∆) بازه زمانی قيمت،  
t مقدار طول عمر پروژه مورد بررسی و n تعداد مراحل بسط یا 
بازه های زمانی است كه قرار است تخمين قيمت در طول عمر 

پروژه انجام شود]22[. 
1

2

3

برای محاسبه پارامتر ضریب ناپایداری از روش لگاریتم جریان 
نقدینگی استفاده شده است و با معلوم بودن قيمت های گذشته، 
ضریب ناپایداری برای معادالت بسط دوجمله ای با اقتباس از 
روش لگاریتم جریان نقدینگی و بر اساس مراحل ذیل محاسبه 

گردید:
• تعيين قيمت های گذشته در بازه های زمانی منظم 

• تقسيم قيمت هر بازه زمانی بر قيمت در بازه زمانی گذشته
• محاسبه لگاریتم نسبت های به دست آمده در مرحله قبل

• محاسبه انحراف استاندارد مقادیر به دست آمده در مرحله سه 
و تعيين ضریب ناپایداری قيمت.

سپس با استفاده از مقدار به دست آمده، تخمين سناریوهای 
مختلف قيمت های فروش محصول معدنی برای سال های آینده 
با استفاده از روابط 1 تا 3 صورت گرفت، ليكن به دليل این كه 
در این پژوهش هدف از تشكيل بسط دوجمله ای صرفا تخمين 
اختيارات  ارزش  محاسبه  به  نيازی  و  بوده  آینده  های  قيمت 

نيست، مرحله بازگشتی بسط دوجمله ای اجرا نمی شود.
احتمال  عمليات،  افزایش صحت  برای  كه  است  ذكر  به  الزم 
وقوع همه گره ها یكسان فرض می شود چرا كه محاسبه دقيق 
احتمال وقوع سناریوهای قيمتی آینده به دليل غير قابل پيش 
آینده محصول  قيمت  بر  موثر  متعدد  پارامترهای  بودن  بينی 
تكنيک  سازی  پياده  برای  همچنين  باشد.  نمی  پذیر  امكان 
بعدی  مرحله  در  كه  پایين دست  ریسک  باالدست-  پتانسيل 
باید  از سناریوهای مساله،  مورد استفاده قرار می گيرد هریک 

دارای احتمال یكسان باشند. 
یک  های  گره  همه  برای  استخراج  ترتیب  تعیین   -2-3

سالو انتخاب كم ریسک ترین آن ها
بسط  صفر  سال  از  توليد  ریزی  برنامه  تهيه  مرحله  این  در 
دوجمله ای آغاز شده و برای هر سال به ازای هر كدام از گره 
های بسط دوجمله ای در سال مورد نظر یک ترتيب استخراج 
ایجاد شده و كم ریسک ترین آن ها انتخاب می شود كه ترتيب 
با  فيزیكی  های  محدودیت  لحاظ  از  شده  انتخاب  استخراج 

 

تشکیل درخت دوجمله ای و تعیین سناریوهای مختلف قیمت

تعیین ترتیب استخراج برای همه گره های یک سال

م ریسک پایین دست و انتخاب          ک-استفاده از روش پتانسیل باالدست 
ریسک ترین ترتیب استخراج در یک سال

حذف ترتیب استخراج انتخاب شده از مدل بلوکی و
برای باقی مانده مدل3و 2تکرار مراحل 

کل و اعتبارسنجی کارNPVمحاسبه 

شكل 2-  متدولوژی تحقیق

𝑢𝑢 = 𝑒𝑒𝜎𝜎√∆𝑡𝑡 

𝑑𝑑 = 1
𝑢𝑢 = 𝑒𝑒−𝜎𝜎√∆𝑡𝑡 

∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡
𝑛𝑛 

 

𝑢𝑢 = 𝑒𝑒𝜎𝜎√∆𝑡𝑡 

𝑑𝑑 = 1
𝑢𝑢 = 𝑒𝑒−𝜎𝜎√∆𝑡𝑡 

∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡
𝑛𝑛 
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ترتيب سال قبل خود هماهنگ بوده و در نهایت با كنار هم قرار 
گرفتن این ترتيب استخراج های ساليانه یک پيت واحد شكل 
می گيرد. به این منظور مدل بلوكی زمين شناسی ذخيره به 
همراه اطالعات فنی و اقتصادی و قيمت گره سال صفر به عنوان 
ورودی نرم افزار برنامه ریزی توليد لحاظ گردید. سپس تشكيل 
مدل بلوكی اقتصادی، تعيين محدوده نهایی و ترتيب استخراج 
توليد  ریزی  برنامه  نرم افزار  در  استخراجی  های  بلوک  بهينه 
انجام شد. تنظيمات نرم افزار طوری انجام گرفت كه طرح های 
ترتيب استخراج به صورت ساالنه تعيين گردد. الزم به ذكر است 
این فرآیند برای همه گره های هر سال به صورت مجزا انجام می 
شود و مدل بلوكی اقتصادی، محدوده نهایی و ترتيب استخراج 
ها به ازای هر گره متفاوت می باشد. در سال صفر بسط دوجمله 
ای فقط یک گره داریم و در نتيجه یک برنامه ریزی توليد به 
دست آمده و نياز به انتخاب كم ریسک ترین طرح نيست. ولی 
برای سال های بعد در هر سال چند طرح استخراجی وجود 
داشته و باید كم ریسک ترین طرح از بين آن ها انتخاب شود. 
انتخاب بهترین طرح برنامه ریزی توليد در سال مورد نظر با 
اقتباس ازاصول روش پتانسيل باالدست - ریسک پایين دست 
انجام می شود. مراحل كلی روش پتانسيل باالدست- ریسک 

پایين دست به شرح زیر است ]16[: 
از  استفاده  با  كانسار  از  سازی  شبيه  مدل  چندین  ساختن   •

دادههای دردسترس
• ساختن پيتهای النه ای از مدل عياری شبيه سازی شده به 

كمک الگوریتم لرچ - گروسمن
• تعيين ریسک هر طرح توليد برای پارامترهای عملياتی كليدی 
مثل ارزش خالص فعلی، ميزان ماده معدنی قابل    استخراج 
با لحاظ محدودیتهای پيت، ترتيب استخراج و همچنين  و...، 

توليد ساليانه.
پارامترهای  ها  آن  در  است  ممكن  كه  هایی  طرح  حذف   •

عملياتی كليدی پروژه تحقق نيابند.
• محاسبه پتانسيل باال دست وریسک پایين دست درطرحهای 
پارامتر  هر  برای  ممكن  مقادیر  توزیع  از  استفاده  با  باقيمانده 
كليدی پروژه و انتخاب طرحی كه عالوه بر لحاظ محدودیتهای 
بهتری  نيز شرایط  انتخاب شده  پارامتركليدی  ازلحاظ  پروژه، 

نسبت به دیگر طرحها داشته باشد.
با توجه به مراحل روش پتانسيل باالدست-ریسک پایين دست، 
روند انتخاب كم ریسک ترین ترتيب استخراج در این تحقيق به 

صورت مراحل نشان داده شده درشكل3 طراحی شد:
 این روش انتخاب منجر به انتخاب طرح استخراجی می شود 
كه با كاهش قيمت افت  NPV كمتری به همراه داشته باشد و 
با افزایش قيمت افزایشNPV بيشتری برای معدن داشته باشد 
و در حقيقت برنامه ریزی توليدی را انتخاب كند كه ریسک 
هر  برای  فوق  مراحل  تكرار  دهد.با  كاهش  را  قيمت  تغييرات 
یک از سال ها، بسته به موقعيت گره و تعداد گره های تشكيل 
شده در آن سال، مدل های بلوكی اقتصادی مختلف تشكيل 
و با اجرای نرم افزار چند ترتيب استخراج در قالب سناریوهای 

مشخص تعيين می شود و روش پتانسيل باالدست - ریسک 
پایين دست بر روی طرحهای هر سال كه معرف سناریوهای 
مختلف برنامه ریزی توليد معدن به ازای قيمت های مختلف 
محصول می باشند اعمالمی شود و این فرآیند تا زمان اتمام 

ذخيره تعيين شده اجرا می گردد.

بر روی داده های  پیاده سازی رویكرد پیشنهادی   -4  
واقعی

كانسار سنگ آهن گل گهر در شش آنومالي مجزا در محدوده 
اي به طول تقریبي 10 كيلومتر و عرض تقریبي 4 كيلومتر قرار 
گرفته است. توده معدني كه در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار 

گرفته است، ناحيه شماره یک با ذخيره 
 180 مجموع  باشد.از  مي  تن  ميليون   180 استخراج  قابل 
ميليون تن ذخيره قطعي در ناحيه 1، بر اساس طراحي اوليه 
استخراج به روش روباز، 145 ميليون تن سنگ معدني قابل 
استخراج بوده و این مقدار مبناي طراحي تاسيسات و تجهيزات 
فعلي و بوجود آمدن طرح مجتمع معدني و صنعتی گل گهر 
مي باشد. بهره برداری از معدن شماره 1 پس ازآماده سازی و 
نياز در فروردین 1373  نصب تجهيزات و ماشين آالت مورد 
آغاز شده و تا كنون بخش اعظم ذخيره استخراج شده است 

)حمزه نژادی، 1385(.
برای پياده سازی رویكرد پيشنهادی، طول عمر پروژه برابر 5 
سال معادل بخشی از عمر  باقيمانده ذخيره شماره 1 بر مبنای 
بازه های زمانی تخمين  توليد معدن تعيين گردید.   ظرفيت 
قيمت ها هم یک ساله در نظر گرفته شده تا هم از دقت مناسب 
اجرا  قابل  ایجاد شده  تعداد حالت های  باشد و هم  برخوردار 

باشد. 
ناپایداری  ضریب  محاسبه  برای  كه  پيشين  قيمت های  تعداد 

 

هر طرح استخراجی در یک سال بر اساس همه قیمت های  NPVمحاسبه 
های به دست آمده به  NPVبه این ترتیب تعداد . )محتمل در آن سال

ازای هر طرح استخراجی در یک سال، به تعداد قیمت های محتمل در آن  
.(سال خواهد بود

های محاسبه شده برای هر طرح در یک سال و NPVترسیم 
.تشکیل نمودار مقایسه طرح ها

باالتری نسبت به سایر طرح ها  NPVانتخاب طرح استخراجی که میانگین 
.داشته باشد

شكل3- مراحل انتخاب كم ریسک ترین طرح استخراجی بر اساس روش پتانسیل 
باالدست-ریسک پایین دست
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استفاده می شود باید متناسب با تعداد سال هایی در نظر گرفته 
آینده محصول  قيمت  تخمين  آن ها  برای  است  قرار  كه  شود 
فروش،  قابل  محصول  پژوهش  این  در  شود.  انجام  خروجی 
فروش  های  قيمت  ميانگين  از  و  شده  گرفته  نظر  در  گندله 
ساليانه این محصول در سال های 89 تا نيمه اول سال 95 به 
عنوان سابقه قيمت استفاده شده است. با استفاده از این قيمت 
ها، پارامتر ضریب ناپایداری برابر 0/13 اندازه گيری شده و با 
استفاده از آن، مقادیر قيمت های محتمل برای 5 سال آینده 

مطابق بسط دو جمله ای شكل4 محاسبه گردید:

 تغييرات هزینه های استخراج و فرآوری به صورت خطی فرض 
شده و به ازای هر سال 10 درصد به این هزینه ها اضافه شده 
است. به عالوه هزینه های فروش، شامل بهره مالكانه و حقوق 
قيمت  از  ضریبی  صورت  به  دو  این  مجموع  كه  است  دولتی 
فروش شمش فوالد به معدن گل گهر ابالغ می شود. ازآنجاكه 
این هزینه تابع قيمت فروش گندله است )قيمت فروش گندله 
نيز ضریبی از قيمت فروش شمش فوالد است(، در این پروژه 
بر  و  شده  گرفته  درنظر  قيمت  تغييرات  مطابق  آن  تغييرات 
هزینه  ای  جمله  دو  بسط  قيمت،  ای  جمله  دو  بسط  اساس 

فروش مطابق شكل 5تشكيل شد.

تهيه طرح  برنامه ریزی توليد از سال صفر بسط دوجمله ای، 
مطابق با سال 1395 و با قيمت و هزینه كنونی آغاز می شود، 
به این صورت كه مدل بلوكی به نرم افزار Whittle معرفی شده 
و پس از ورود اطالعات فنی و اقتصادی، مدل بلوكی اقتصادی 
تشكيل می شود سپس محدوده نهایی تعيين شده و برنامه ریزی 
توليد به صورت ساليانه برای تمام طول عمر ذخيره به دست 
می آید. در برنامه ریزی توليد به دست آمده، ترتيب استخراج 
سال اول ترتيب استخراج مورد نظر برای گره سال صفر بوده 
و از آنجا كه در این سال فقط یک گره وجود دارد در نتيجه 
فقط یک برنامه ریزی توليد وجود دارد، پس ترتيب استخراج 
سال اول دربرنامه ریزی توليد به دست آمده به عنوان برنامه 
منتخب در سال صفر تعيين شده و بلوک های مربوط به آن از 
مدل بلوكی حذف می گردد.حذف بلوک های ترتيب استخراج 
منتخب از مدل بلوكی در نرم افزار GemcomGEMS انجام 
ایجاد شده  توليد  ریزی  برنامه  كه  این صورت  به  است،  شده 
توسط نرم افزار Whittle به صورت كاواک های یک ساله به 
نرم افزار GEMS معرفی شده و سپس هنگام خروجی گرفتن 
از این نرم افزار، انتهای محدوده كاواک سال اول به عنوان سطح 

توپوگرافی تعيين می شود.
به همين ترتيب، برای سال یكم بسط دوجمله ای كه مطابق 
با سال 1396 است مراحل فوق برای هر كدام از دو گروه این 
سال به صورت مجزا اجرا شد. در این سال از آنجا كه دو گروه و 
در نتيجه دو برنامه ریزی توليد مجزا وجود دارد باید یكی از دو 
برنامه ریزی توليد به گونه ای انتخاب شود كه هدف پژوهش 
یعنی كاهش ریسک عدم قطعيت قيمت در برنامه ریزی توليد 
را محقق سازد.لذا مطابق مراحل شكل3كم ریسک ترین طرح 
استخراجی از بين دو طرح انتخاب می شود .مشخصات كلی 
طرحهای استخراجی به دست آمده برای سال96 در جدول 1 و 
نمودار مقایسه طرح ها بر اساس ميانگين NPV  در آن سال، 

در شكل 6 نشان داده شده اند: 

 
شكل 4-  بسط دوجمله ای تشكیل شده برای تخمین قیمت های محتمل آینده 

)واحد : ریال(

 
شكل5-بسط دو جمله ای هزینه فروش

 

 

شكل6-  نمودار مقایسه طرح های استخراجی سال 1396
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با تكرار مراحل فوق برای سه سال باقی مانده از بسط دوجمله 
ای تشكيل شده، الگوریتم طراحی شده برای حل مساله كاهش 
ریسک برنامه ریزی توليد با لحاظ عدم قطعيت قيمت و هزینه 
با استفاده از داده های شكل 4 و 5 اجرا گردید و مشخصات 
طرح های استخراجی به دست آمده برای سال های 97 تا 99 
بر اساس قيمت های محتمل طبق بسط دوجمله ای در جداول 

2 تا 4 آمده است. 

برای  استخراجی  های  طرح  مقایسه  نمودارهای  همچنين 
سالهای97 تا 99 بر اساس ميانگين NPV درشكل های7 تا 

9نشان داده شده است.
 در پایان كار برای هر سال، با توجه به روش به دست آمده 
طرح  دست،  پایين  باالدست-ریسک  پتانسيل  روش  اصول  از 
استخراجی به طوری انتخاب می شود كه در صورت تحقق هر 
توليدهای  ریزی  به سایربرنامه  نسبت  را  بهترین سود  قيمتی 
انجام شده عاید معدن می كند. با در كنار هم قرار گرفتن این 
كه  شود  می  ایجاد  منسجم  توليد  ریزی  برنامه  یک  ها  طرح 

محدوده نهایی مشخصی دارد.

 5- بحث و نتیجه گیری
تحقيق، جهت  این  در  پيشنهادی  مراحل روش  پایان  از  پس 
مقایسه نتایج به دست آمده از این روش با نتيجه برنامه ریزی 
توليد با استفاده از روش های متداول )بدون لحاظ عدم قطعيت 
قيمت( برنامه ریزی توليد برای ذخيره مورد نظر با استفاده از 
 Whittle افزار  نرم  توليدبه كمک  ریزی  برنامه  متداول  روش 
اجرا شد. سپس سود حاصل از طرح های استخراجی انتخاب 
شده برای هر سال در روش پيشنهادی و سود های ساالنه در 
روش متداول محاسبه و به ابتدای سال 95 به عنوان سال صفر 
مستهلک گردیده و مشاهده شد روش پيشنهادی توانسته به 
را در صورت  از استخراج ذخيره  NPV حاصل  طور ميانگين 
تحقق هر كدام از قيمت های تخمين زده شده، به ميزان 1/58 

درصد افزایش دهد.
با توجه به موارد مطرح شده می توان نتایج زیر را به عنوان 

 
 MFE Ore Tonnage W/O شماره طرح

1 0/76 1167766111 17/3 
2 1/76 1166166317 11/3 

جدول 1 -مشخصات طرحهای استخراجی سال 96

 
W/O Ore Tonnage MFE شماره طرح 
89/2 8862226291 2/21 8 
88/2 8862116.11 2/21 2 
12/2 8862116.11 2/21 3 

جدول2- مشخصات طرحهای استخراجی سال 97

 MFE Ore Tonnage W/O شماره طرح 
1 2/76 1167156.21 55/2 
2 2/76 1167676661 67/1 
3 2/76 1167726111 1./1 
. 2/76 11677.6725 15/1 

جدول3- مشخصات طرحهای استخراجی سال 98

 W/O Ore Tonnage MFE شماره طرح 
77/2 6661166111 2/17 6 
1/6 6661716111 2/17 2 
61/6 6661116116 2/17 1 
19/1 6661166617 2/17 4 
61/1 6667666164 6/17 9 

جدول 4- مشخصات طرحهای استخراجی سال 99

 

 
شكل 7- نمودارهای مقایسه طرح های استخراجی بر اساس 

میانگین NPV برای سال 97
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شكل 9-  نمودارهای مقایسه طرح های استخراجی بر اساس
 میانگین NPV برای سال 99
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نتایج این تحقيق بيان كرد:

های  قيمت  سازی  شبيه  توانست  ای  دوجمله  بسط  روش   •
آینده را با دقت قابل قبولی انجام دهد.

• در روش پيشنهادی طرح استخراجی به طوری انتخاب می 
شود كه در صورت تحقق هر قيمت بهترین سود را نسبت به 
سایر برنامه ریزی توليدهای انجام شده عاید معدن می كند در 
نتيجه روش پيشنهادی توانسته ریسک ناشی از عدم قطعيت 

قيمت را كاهش دهد.
مقدار  توليد  ریزی  برنامه  در  قيمت  قطعيت  عدم  لحاظ  با   •
NPV حاصل از استخراج، به اندازه 1/58 درصد نسبت به روش 

متداول برنامه ریزی توليد  افزایش یافت.
و  ای  دوجمله  بسط  در  تغييراتی  ایجاد  با  تحقيق  این  در   •
رویكرد پتانسيل باالدست- ریسک پایين دست و سپس تركيب 
این دو، عدم قطعيت قيمت در برنامه ریزی توليد بررسی شد. 
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عباس خواجوئی سیرجانی 1،خبات امیری حسینی2

چكیده 
یكی از مهمترین مشكالت ناشی از انفجار در معادن روباز پدیده عقب زدگی می باشد. این پدیده تاثيرات نامطلوبی را برعمليات 
استخراج،ایمنی،كيفيت خردایش خواهد داشت. هدف این تحقيق پيش بينی عقب زدگی با استفاده از روش شبكه عصبی مصنوعی 
و همچنين ارزیابی مدل شبكه عصبی با مدل رگرسيون غيرخطی می باشد. برای این منظور،پایگاه داده ای متشكل از34 انفجار 
انجام شده درمعدن شماره یک سنگ آهن گل گهر تهيه شد.در این پایگاه داده قطرچال،ضخامت بارسنگ،نسبت سفتی، نسبت 
فاصله داری،نسبت خرج كل به خرج ردیف آخر، تعدادچالهای ردیف آخر،مقاومت فشاری تک محوره و فاصله داری درزه ها به عنوان 
پارامترهای ورودی وعقب زدگی به عنوان تنها پارامترخروجی است.نتایج حاصل از این تحقيق نشان دادكه شبكه های عصبی روش 
مناسبی برای پيش بينی عقب زدگی است. ارزیابی مدل های ساخته شده نشان داد كه مدل شبكه عصبی چندالله با توپولوژی 1، 
6، 8 قادر است با ضریب تعيين0/958 عقب زدگی را پيش بينی كند. آناليز حساسيت انجام شد نشان داد كه نسبت فاصله داری 

مهم ترین عامل كنترل عقب زدگی است.

واژه های كلیدي: انفجار،عقب زدگی،شبكه عصبی مصنوعی،رگرسيون غيرخطی

abbas3457@gmail.com،1- دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی معدن، پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر
khabat_amiri@yahoo.com،2- پژوهشگر ،زمين شناسی ومعدن،پژوهشكده سنگ آهن وفوالدگل گهر

پیش بینی عقب زدگی ناشی از عملیات انفجار باشبکه عصبی و مدل رگرسیون غیرخطی 
معدن شماره یک سنگ آهن گل گهر
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1-مقدمه
در عمليات انفجار، انواع مختلفی از پدیده های نامطلوبی مانند 
عقب-زدگی  ویژه  به  هوا،  لرزش  زمين،  لرزش  سنگ،  پرتاب 
مشاهده می شود كه باید از وقوع آن ها جلوگيری شود.برای 
پترن  الگوی  طراحی  در  زدگی  عقب  پدیده  بروز  از  كاهش 
انفجار،  هندسه  جمله  از  مختلفی  پارامترهای  باید  انفجاری 
مورد  سنگ  توده  ژئومكانيكی  وخواص  موادمنفجره  خواص 
توجه قرار گيرد]3،2،1[. عواقب ناشی از به وجودن آمدن عقب 
زدگی می تواند در یک پروژه استخراج معدن بر مسائل فنی 
واقتصادی تاثير بسزای داشته باشد]6،5،4[.در گذشته، بيشتر 
روش های تجربی در طراحی الگوی انفجار مورد استفاده قرار 
الگوی  بر  تاثيرگذار  پارامترهای  تعداد  به  توجه  با  گرفت.  می 
پارامترها  این  ميان  روابط  پيچدگی  همچنين  و  آتشباری 
كاربرد روش-های تجربی برای این منظور مناسب نمی باشد. 
برای رفع این مشكل، تكنيک های جدیدی مانند شبكه های 
 ANN.]7[شوند می  بكارگرفته   )ANN( مصنوعی  عصبی 
سازی  شبيه  برای  كه  است  ابزارهایی  هوشمندترین  از  یكی 
مورد  معدن،  مهندسی  زمينه  در  پيچيده،بخصوص  مسائل 
گریما  و  كمپ  مالن  مثال،  عنوان  به  گيرد.  می  قرار  استفاده 
مقاومت  بينی  پيش  مدلی جهت  عصبی  شبكه  از  استفاده  با 
منجزی  و  دهقانی  دادند]8[.  ارائه  سنگ  محوره  تک  فشاری 
با استفاده از شبكه های عصبی عقب زدگی را در معدن گل-

گهر پيش بينی كردند]7[. دهقانی وعطایی پور با استفاده از 
تكنيک شبكه عصبی به بررسی PPV در معدن مس سرچشمه 
پرداختند]9[. در تحقيق پيش رو برای پيش-بينی عقب زدگی 
ناشی از انفجاردر معدن سنگ آهن شماره 1 گل گهر از روش 
شبكه عصبی مصنوعی به عنوان یكی از ابزار قدرتمند هوش 
تحليل  از  استفاده  با  همچنين  است.  شده  استفاده  مصنوعی 
رگرسيون غيرخطی، یک مدل ریاضی برای پيش بينی عقب 
زدگی توسعه یافته و درنهایت، كارایی هر دومدل مورد ارزیابی 

قرارگرفت.
2- منطقه مورد مطالعه

ناحيه معدنی سنگ آهن گل گهر با برخورداری از شش آنومالی 
وذخيره بيش از 1/2 ميليارد تن یكی از مهم ترین و بزرگ ترین 
ذخایر سنگ آهن كشور محسوب می شود. این ناحيه معدنی 
غربی شهرستان  كيلومتری جنوب  در55  و  كرمان  استان  در 
سيرجان واقع شده است.منطقه مورد مطالعه در این پژوهش 
معدن شماره یک گل-گهر،یكی از آنومالی های شش گانه این 
ناحيه معدنی است كه با دارا بودن ذخيره زمين شناسی313 
ميليون تن پس ازآنومالی شماره سه بزرگترین آنومالی است.

كاواک نهایی این معدن به صورت یک بيضی با ابعاد تقریبی 
2900*700  متر است كه شامل 26 پله با ارتفاع 15 متر و 
شيب كلی دیواره های معدن بين 38 تا45 درجه است. رمپ 
های دسترسی به معدن با شيب 8% و عرض 25 متر طراحی 
شده اند. عرض پله های ایمنی 10 متر بوده و به ازای هر دوپله 
)30متر( یک پله ایمنی در دیوراه نهایی باقی خواهد ماند.ارتفاع 

ترین آن 1365 متر  باالترین نقطه معدن 1755 متر وپایين 
است)شكل1(]10[.

 

3-جمع آوری داده ها
دراین تحقيق براساس نتایج حاصل از34 انفجار صورت گرفته 
شامل  كه  داده  پایگاه  گهر،یک  گل  آهن  سنگ  معدن  در 
نسبت  سفتی،  بارسنگ،نسبت  قطرچال،ضخامت  پارامترهای: 
فاصله داری، خرج ردیف آخر،نسبت خرج كل به خرج ردیف 
آخر، تعداد چال های ردیف آخر ، مقاومت فشاری تک محوره 
و فاصله داری درزه ها به عنوان متغيرهای مستقل و پارامتر 
عقب زدگی به عنوان متغيروابسته جمع آوری و مورد بررسی 
قرارگرفت.آمارتوصيفی پایگاه داده جمع آوری شده درجدول 1 

خالصه شده است.

4-  شبكه عصبی مصنوعی
عصبی  های  ازسلول  متشكل  مصنوعی  عصبی  های  شبكه 
بيولوژیكی به هم پيوسته جهت محاسبه خروجی از ورودی ها 
است]11[. شبكه های عصبی به طورگسترده ای مورد استفاده 
در برنامه های مختلف وابزاری بسيار توانا وقدرتمند برای تجزیه 
این  پيچيده مهندسی است]12[.  داده هاو مشكالت  وتحليل 
فرمول  و  پيچيده  قوانين  برای  عالی  بسيار  جایگزین  سيستم 
نيز  باشد]13[. شبكه های عصبی مصنوعی  ریاضی می  های 
های  2-الیه   ، ورودی  های  می-باشد:1-الیه  الیه  سه  شامل 
هاي  شبكه  انواع  ترین  ازمهم  خروجی.یكی  الیه   3، پنهان 

عصبی،شبكه هاي پرسپترون چندالیهMLP می باشند.

1-4- پیش بینی عقب زدگی با شبكه عصبی
به منظورپيش بينی عقب زدگی با استفاده ازشبكه های عصبی 
مصنوعی، ابتدا پارامترهای مؤثر برعقب زدگی به منظور ساختار 
شبكه انتخاب  و سپس به شبيه سازی برای دستيابی به شبكه 
بهينه پرداخته می شود. دراین پژوهش، درراستای مقایسه بهتر 
نتایج شبكه عصبی قطرچال، ضخامت بارسنگ،نسبت سفتی، 
نسبت فاصله داری، خرج ردیف آخر،نسبت خرج كل به خرج 
ردیف آخر،تعداد چال های ردیف آخر ، مقاومت فشاری تک 
محوره و فاصله داری درزه ها به عنوان پارامترهای ورودی و 
عقب زدگی به عنوان پارامترخروجی شبكه درنظرگرفته شده 

است.

 
شكل1- محدوده نهایی معدن شماره یک گل گهر]10[
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 انحراف استاندارد میانگین ماکزیمم مینیم نماد پارامتر ردیف
 D 0.151 0.12 0.12 0.000 قطرچال 1
 B 1.2 7.2 2.05 1.02 ضخامت بارسنگ 1
 H/B 1.27 5.2 0.5 0.28 نسبت سفتی 0
 S/B 0.88 1.15 1.24 0.144 نسبت فاصله داری 2
 Q/Mq 0.1704 0.558 0.008 0.108 نسبت خرج کل به خرج ردیف آخر 5
 NOH.MQ 2 14 10.45 2.224 تعداد چال های ردیف آخر 4
 UCS 15 175 72.58 25.84 مقاومت فشاری تک محوره 7
 JS 55 20000 017.754 112.72 فاصله داری درزه ها 2
 BB 0.2 11.1 7.11 1.252 عقب زدگی 8

 

جدول1- آمار توصیفی داده های جمع آوری شده معدن شماره 1 گل گهر

انجام  مدل15درصدجهت  آموزش  هاجهت  70درصدداده 
فرآیند اعتبارسنجی و 15درصد به عنوان داده های آزمون مدل 
ساخته شده،انتخاب می شود. به منظورآموزش شبكه عصبی 
)MLP( بااستفاده ازنرم-افزارمتلب،شبكه پرسپترون چندالیه

مورداستفاده قرارمی گيرد. فرآیندآموزش كه شامل تغيير وزن 
است،انجام  آموزش  زمان  درطول  مختلف  های  الیه  بين  ها 
می گيردتاجایی كه تفاوت بين داده های واقعی وداده های پيش 
بينی شده به حداقل برسد. پس ازانجام مراحل گفته شده، به 
مصنوعی،2-  عصبی  شبكه  محيط  آموزش  نتایج   -1 ترتيب 
نمودار  واعتبارسنجی،3-  آموزش،تست  نمودارهای  مقایسه 
است. شده  داده  نمایش  های11،10،9  شكل  در  هيستوگرام 

كند  می  تعيين  وزن  یک  ورودی  هر  برای  عصبی  ی  شبكه 
وسپس این وزن ها را با بایاس جمع كرده و ازالیه های پنهان 
عبورمی دهد. دراین شبكه تعداد یک الیه پنهان شامل6 نورون 

انتخاب شده است.

5-رگرسیون غیرخطی چندگانه
تجزیه و تحليل رگرسيون چندگانه غيرخطی از روش های رایج 
در زمينه های مهندسی معدن و علوم زمين است ]16،15،14[ 
بين  كننده  پيش-بينی  های  مدل  آوردن  دست  به  برای  كه 
های  داده  از  استفاده  با  وابسته  متغير  و  مستقل  متغير  چند 
موجود ارائه می گردد]19،18،17[. رگرسيون غيرخطی توسط 
محققين بسياری]21،20[ برای برآورد مدل های پيش بينی 

بين پارامترهای مختلف استفاده قرارگرفته است.

1-5- پیش بینی عقب زدگی با رگرسیون غیرخطی
در این تحقيق نيز از روش رگرسيون غيرخطی چند جمله ای 
متغيرهای  بين  رابطه  بينی  پيش  برای  غيرصحيح،  با ضرایب 
شده  استفاده   SPSS افزار  نرم  محيط  در  وابسته  و  مستقل 
از  سری   24 نتایج  برروی  آزمون  جهت  فوق  مدل  در  است. 
و 10  استفاده شد  مورد  آوری شده  داده جمع  مجموعه 34 
مجموعه داده به طور تصادفی جهت اعتبار سنجی مدل انتخاب 
شده مورد استفاده قرار گرفت. معادله 1، نشان می دهند مدل  

رگرسيون غيرخطی )چند جمله ای( به منظور پيش بينی عقب 
زدگی هست.

BB 

= 1.471 − 0.000377634D−11.207 

+0.0000533449B12.335 

+0.56HB1.246 

+0.311Q.mq3.426 

−0.000013693NOH.mq−88.517 

+0.482NOH.mq0.642 

+0.0000016407UCS14.468 

−0.0026522648JS2.168 

 

 
شكل2-  نتایج آموزش درمحیط شبكه عصبی
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6-ارزیابی علمكرد پیش بینی شبكه عصبی مصنوعی با 
رگرسیون غیرخطی

برای كنترل عملكرد پيش بينی شبكه عصبی و مدل رگرسيونی 
از ميان 34 مجموعه داده بطور تصادفی 10 مجوعه داده انتخاب 
و بين عقب زدگی پيش بينی شده واندازه گيری شده مراحل 
آزمون وتست مقایسه انجام شد .براساس بهترین نتایج به دست 
شكل  در  غيرخطی  رگرسيون  مدل  و  عصبی  شبكه  از  آمده 
های5-8 نشان داده شده است. چنانچه در شكل ها مشاهده 
می شود شبكه عصبی مصنوعی در پيش بينی عقب زدگی با 
ضریب تعيين آزمون وتست به ترتيب با 0/9 و0/958 بهترین 

نتيجه را ارائه داده است.

 .

 
شكل3- مقایسه بین نمودارهای آموزش،اعتبار سنجی وتست

شكل4-  هیستوگرام شبكه عصبی مصنوعی 

 
شكل5-  مقایسه ضریب تعیین بین عقب زدگی اندازه گیری شده و پیش بینی 

شده)مرحله آزمون شبكه عصبی(

 
شكل6-  مقایسه ضریب تعیین بین عقب زدگی اندازه گیری شده وپیش بینی 

شده)مرحله تست شبكه عصبی(

 
شكل7- مقایسه ضریب تعیین بین عقب زدگی اندازه گیری شده وپیش بینی 

شده)مرحله مدل رگرسیون غیرخطی(

 
شكل8- مقایسه ضریب تعیین بین عقب زدگی اندازه گیری شده وپیش بینی 

شده)مرحله تست مدل رگرسیون غیرخطی(
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7-تحلیل حساسیت
آخرین مرحله در مدل سازی، تعيين ميزان حساسيت هدف 
ورودی  پارامترهای  به  )خروجی(نسبت  شده  سازی  مدل 
است. با استفاده از آناليز حساسيت می توان روند تاثير نسبی 
پارامترهای ورودی مدل را برخروجی )تابع هدف( تعيين نمود. 
یكی از روش های تعيين حساسيت، روش ميدان كسينوسی 
قرار  استفاده  مورد  مختلف  مطالعات  در  كه  است   )CAM(
  m بعدی كهm گرفته است]22،21[.در این روش یک فضای

تعداد پارامترهای ورودی است، مفروض است:

 هرعضو از این پارامتر ورودی مانندX به وسيله یک بردار طول 
به تابع هدف متصل می شود:

 ميزان تاثير هركدام از پارامترهای ورودی X بر روی تابع هدف 
از رابطه تعيين می شود:

مورد  هدف  بر  ورودی  پارامترهای  تاثير  ميزان  چه  هر 
شود.در  می  نزدیكتر  یک  به   Rij باشد  بيشتر  نظر)خروجی( 
صورت عدم تاثير پاراكتر ورودی بر خروجی مورد نظر مقدار

نشان  باالی9/.   Rij ميزان  معمول،  طور  به  است.  صفر   Rij
مقادیر  و  دارد  بر خروجی  ورودی  پارامتر  توجه  قابل  تاثير  از 
زیر8/.  بيانگر تاثير ضعيف آن بر خروجی است]22[. شكل 9 
نشان دهنده آن است، كه موثرترین پارامترهای ورودی بر عقب 
زدگی در معدن شماره یک گل گهر به ترتيب شامل  نسبت 
آخر،تعدادچال  ردیف  خرج  به  كل  خرج  نسبت  داری،  فاصله 
های ردیف آخر،مقاومت فشاری تک محوره،فاصله داری درزه 
پارامترهای  دربين  است.  وقطرچال  سفتی  ها،بارسنگ،نسبت 
ورودی "نسبت فاصله داری" بيشترین تاثير و " قطرچال" كم 

ترین تاثير برعقب زدگی دارند.

 8-نتیجه گیری
عقب زدگی یكی از اثرات جانبی غيردلخواه درعمليات انفجار 
است؛ بطوری كه می تواند باعث خردایش نامناسب، ناپایداری 
دیواره های معدن، سقوط ماشين آالت، كاهش ایمنی پله ها 
تحقيق  گردد؛دراین  وانفجار  عمليات حفاری  بازدهی  وكاهش 
افزار  نرم  در  غيرخطی  رگرسيون  و  عصبی  شبكه  مدل  دو  از 
های MATLAB وSPSS استفاده شده است. برای سنجش 
دقيق عملكرد مدل ها از شاخص آماری ضریب تعيين استفاده 
ورگرسيون  تعيين0/958  ضریب  عصبی  شبكه  در  گردید،كه 
از دقت باالی مدل  غيرخطی 0/515 به دست آمد كه نشان 
مدل  به  نسبت  زدگی  عقب  بينی  پيش  جهت  عصبی  شبكه 
است.درنهایت،تجزیه  ای  چندجمله  غيرخطی  رگرسيون 
وتحليل ميزان حساسيت انجام شده توسط روش دامنه ميدان 
كسينوسی نشان داد كه نسبت فاصله داری ونسبت خرج كل 
به خرج ردیف آخر بيشترین عامل تاثيرگذار و قطرچال  كم 
ترین عامل موثر بر عقب زدگی در معدن سنگ آهن گل گهر 

بوده است.
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ابراهیم پناهی 1، محمدامین رستمی2، حسین پورمعصومی3

چكیده 
امروزه مسئله آب در صنایع، چه ازلحاظ تأثيرگذار بودن در صنایع )موردنياز بودن در جهت توسعه و رشد صنایع( و چه ازنظر 
تأثيرات بر محيط زیست یكی از مسائل اساسی و مهم به شمار می رود. آب در سال های اخير در صنایع فرآوری مواد معدنی نيز 
به ویژه در بخش توسعه و احداث واحدهای جدید، بهره برداری واحدهای موجود و هزینه تمام شده توليدو در حوزه ایمنی، بهداشت 
و محيط زیست بسيار مورد توجه بوده است. به همين دليل بحث بازیابی آب قابل بازیافت از باطله كارخانه های فرآوری به چالشی 
برای مدیریت آب در معادن به ویژه در مناطق گرم و خشک تبدیل شده است. با توجه به این رویكرد می توان تكنولوژی بازیابی آب 
واستراتژی انباشت باطله تر در معادن را به دو حالت انباشت به روش تر)دوغاب – سد باطله( و انباشت خشک )كيک فيلتر – دامپ 
باطله( تقسيم كرد. مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر با توجه به واقع شدن در شرایط آب هوایی گرم خشک، كمبود منابع آب، فضای 
محدود در دسترس جهت انباشت باطله و قرار گرفتن در منطقه حفاظت شده زیست محيطی نياز به مدیریت ویژه مصرف آب در 
منطقه، مدیریت ویژه استراتژی انباشت باطله و كم كردن اثرات زیست محيطی فعاليت صنعتی خود دارد. این نوشتار، بامحوریت 
این موضوع، به بررسی دو حالت انباشت باطله به روش های خشک یا تر و نحوه بازیابی آب در هر روش پرداخته است.نتایج بررسی ها 
نشان داد، با استفاده از انباشت به روش خشک فضای موردنياز برای انباشت باطله تا چهار برابر كاهش می یابد )قابليت دامپ باطله 
خشک(، ميزان بازیابی آب قابل بازیافت به طور چشم گيری افزایش یافته)حداقل 4 برابر وضعيت فعلی( و اثرات مخرب زیست 
محيطی به حداقل ميزان ممكن می رسد. عدم نياز به احداث سد باطله، استقرار سيستم ZLD )به حداقل رساندن ميزان آب 
خروجی از كارخانه ها به محيط زیست(،حداقل آلودگی آب های زیرزمينی، بازیابی حداكثری آب،رفع مشكل عدم وجود فضای انباشت 
باطله در بلندمدت، عدم نشت آب به پيت معدن ازجمله مزایای انباشت خشک باطله تعيين گردید. با توجه به نتایج حاصل از این 
بررسی مدیریت بازیابی آب و انباشت خشک باطله یكی از مسائله بسيار مهم و غيرقابل اجتناب برای مجتمع معدنی و صنعتی گل 

گهر است. این موضوع با استفاده درست و به جا از تكنولوژی های روز دنيا این امر محقق می گردد.

واژه های كلیدي: مدیریت باطله، بازیابی آب،فيلتراسيون، انباشت خشک، گل گهر

بازیابی آب و انباشت خشک، نیاز امروز مدیریت باطله در صنایع فرآوری مواد معدنی
مطالعه موردی؛ مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر

Panahi_eb@golgohar.com ،1- كارشناسی ارشد پروژه بازیابی آب، شركت معدنی و صنعتی گل گهر
A.Rostamiraja@gmail.com ،2 - كارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، شركت مهندسين مشاور آماتيس رابين

Pourmasoumi_ho@golgohar.com ،3 - مدیر پروژه بازیابی آب، شركت معدنی و صنعتی گل گهر
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1- مقدمه 
یافت می شوند.  به صورت خالص در طبيعت  به ندرت  كانی ها 
امروزه معموالً عيار عناصر و كانی های با ارزش در معادن پایين 
نياز  فرآوری  عمليات  به  باارزش  كاني  استخراج  برای  و  بوده 
فعاليت  تر  به روش  فرآوری مواد معدنی كه  است. در صنایع 
می كنند، كانسنگ بعد از ورود به مدار خردایش و آسياكنی به 
طور معمول به فرآیند جدایش )مانند جدایش ثقلی، مغناطيسی 
یا فلوتاسيون( ارسال می گردد تا كانه از ذرات گانگ جدا شود. 
بعد از جدایش كانه باارزش، ذرات جداشده گانگ، جریان باطله 

را تشكيل مي دهند.
ذخایر  و  افزایش  به  رو  معدني  محصوالت  براي  تقاضا  امروزه 
و  معادن كم عيار  از  بهره برداري  است.  اتمام  به  رو  نيز  پرعيار 
افزایش عرضه كنسانتره، توليد باطله بيشتري را نيز به همراه 
دارد. آسياكني و كاهش دانه بندي مواد در فرآیند پرعيارسازي 
كانسنگ هاي كم عيار، براي دستيابي به درجه آزادي مناسب 

كانی های باارزش اهميت به سزایي دارد.
 این كاهش دانه بندي موجب ریزتر شدن ذرات تشكيل دهنده 
ميكروني  ابعادي  ریزدانه كه  باطله هاي  باطله مي شود.  جریان 
 Solid- Liquid( مایع  جامد-  جدایش  فرآیند  دارند، 
Separation( از جریان باطله و بازیابي آب فرآیندي با ارزش 

از باطله را پيچيده مي كنند.
جریان باطله در كارخانه های فرآوري مواد معدني باحالت های 
باطله  شده،  غليظ  اسالری  اسالری،  مانند  فيزیكی  مختلف 
مي شود.  انباشت  و  توليد  كيک  فيلتر  یا   )Paste( خميری 
متفاوتی  ژئوتكنيكی  و  رئولوژي  رفتار  فوق،  فيزیكی  هرحالت 

را ارائه می دهد.
 در این كارخانه ها، معموالً باطله باقيمانده به صورت اسالری 
ته ریز  می شود.  ارسال  تيكنر  به  آبگيری  جهت  و  شده  توليد 
تيكنر كه اسالری غليظ شده است به طور معمول در محيط 
اطراف معادن در سدها یا حوضچه های باطله انباشت می گردد. 
انباشت و پایش طوالني مدت این مواد ضمن تحميل هزینه هاي 
هنگفت، تعهدات زیست محيطي گسترده اي را براي این صنایع 
را  باطله  مدیریت  براي  گرایش سنتي  این  لذا  دارد.  دنبال  به 

نمي توان راه حلي بلندمدت و پایدار تلقي كرد.
معادن،  در  آب  تأمين  باالي  هزینه  یا  آب  كمبود  امروزه 
معدنكاران را به سمت استفاده از تكنولوژي هاي بازیابي آب با 

هزینه كمتر سوق داده است.
 به عبارتی از آنجایی كه اكثر معادن و صنایع معدنی در مناطق 
دوردست، خشک و كم بارش واقع شده اند، بازیابی آب در این 
معادن به مسائله ای بحرانی تبدیل شده است. به دليل اهميت 
و  مصرفی  انرژی  دسترس،  در  فضای  كمبود  فرآیندی،  آب 
مخاطرات زیست محيطی، معادن و صنایع معدنی به طور جدی 
باطله  سدهای  گزینه  با  كه  هستند  تكنولوژی هایی  دنبال  به 
مقایسه شوند و تكنولوژی جایگزین به طور واضح موجب بازیابی 
بيشتر آب با هزینه كمتر و ارزش افزوده بيشتر گردد. همچنين 
نسبت به سدهای باطله مخاطرات زیست محيطی كمتری را 

به دنبال داشته باشد. مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر نيز به 
دليل واقع شدن در منطقه گرم و خشک و كمبود آب، كمبود 
فضای انباشت باطله و مسائل زیست محيطی نيازمند مدیریت 
بازچرخانی و بازیابی آب در منطقه است؛ زیرا كمبود آبی كی از 
مشكالت اساسی توليد وتوسعه در این منطقه به شمار می آید. 
بازیابی آب موجود در  به سمت  نتيجه رویكرد در منطقه  در 
به  كم  فضایی  در  باطله  جمع آوری  و  روز  تكنولوژی  با  باطله 

صورت خشک  و یا  خميری می باشد.

2- نقش آب در معدنكاری

آب جز اساسی اغلب واحدهای كانه آرایی است. فرآیندهایی مانند 
طبقه بندی ابعادی، جدایش مغناطيسی و جدایش ثقلی كه به 
روش خشک انجام می شوند در مقایسه با فرآیندهای جدایش 
مغناطيسی، جدایش ثقلی، فلوتاسيون و هيدرو متالورژی كه به 
روش تر انجام می شوند، گستره عمليات بسيار كمتری در سطح 
جهان دارند. امروزه تالش ها برای كمينه كردن مقدار آبی كه 
به تأسيسات مدیریت باطله ارسال می شود،به صورت روزافزون 
در حال افزایش است.دالیل این تالش ها در هر پروژه معدنی 

متفاوت است.
بازیابی آب در كارخانه های فرآوری مواد معدنی به دو  عموماً 

دليل كلی ذیل انجام می شود:
- اغلب معادن در تأمين آب محدودیت دارند.
- ملزومات انباشت باطله باید به حداقل برسد.

افتادن  تله  به  زمين،  در  نفوذ آب  و  باطله  تبخير در سدهای 
آب در باطله، نشت آب از سيستم چرخشی لوله  ها و رطوبت 
حفظ شده در كنسانتره موجب از دست رفتن قابل توجه آب 

شده و تعادل كلی آب را در كارخانه به هم می زند.

3-تكنولوژی آبگیری

به طوركلی تكنولوژی آبگيری از مواد معدنی و به خصوص باطله ها 
شامل استفاده از تيكنرها، سيكلون ها، سرندها، سانتریفوژها و 
دستگاه های فيلتراسيون می باشد. تكنولوژي آبگيري به طوركلی 
انتقال ساده تر و ارزان تر مواد، بازیابي آب فرآیندي،  با هدف 

كاهش هزینه ها و مخاطرات انباشت انجام مي گيرد.
 شكل 2 شمای كلی تجهيزات آبگيری را بسته به ابعاد مواد 
و  نصب  نسبی  هزینه  شكل  این  در  می كند.  معرفی  معدنی 

بهره برداری از این تجهيزات نيز آمده است. 
چنانچه مالحظه می شود هر چه ابعاد مواد ریزتر باشد هزینه 
آبگيری آن مواد نيز بيشتر خواهد بود. روند كاربرد این تكنولوژی 
در معادن )شكل 1( نشان دهنده اهميت یافتن بازیابی هرچه 
تكنولوژی  انتخاب  دليل،  به همين  است  درمعادن  آب  بيشتر 
با هزینه بيشتر و بازیابی آب باالتر در سال های اخير افزایش 

چشم گيری نشان داده است.
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3-1- اهمیت تكنولوژی بازیابی آب
بازیابی  تكنولوژی  است  داده  نشان  اقتصادی  و  فنی  مطالعات 

باالی آب موجب می شود:
)مانند  بهره برداری  هزینه های  و  مصرفی  انرژی  ميزان   -

هزینه های تأمين آب و مصرف فلوكوالنت( كاهش یابد.
- بازیابی آب فرآیندی افزایش یابد.
- ریسک های عملياتی كاهش یابد.

- فرآیندمی تواند باSea Waterانجام شود.
- فضاي مورد نياز جهت انباشت محدودتر شود.

- احداث سدهای باطله، باهمه معضالت، مخاطرات و مشكالت 
قانونی،به حداقل برسد.

است  شده  محدود  آب  كمبود  دليل  به  كه  توليد  ظرفيت   -
افزایش یابد.

بااینكه بازیابی آب مهم بوده و می تواند موجب افزایش توليد 
بر  از باطله، معموالً  انتخاب تجهيزات آبگيری  گردد،بااین حال 

مبنای متدولوژی دفع مواد و ملزومات ژئوتكنيكی و توپوگرافی 
آب  بازیابی  كردن  بيشينه  مبنای  بر  تا  است  انباشت  محل 

انتخاب شود)جدول 1(.
می توان گفت فارغ از سياست های منطقه ای كشورهای اصلی 
توليدكننده مواد معدنی در بحث مدیریت باطله و بازیابی آب، 
یک روند كلی در مورد تكنولوژی های آبگيری موردتوافق همه 
در  مورداستفاده  تجهيزات  اندازه  مهم،  بسيار  روند  این  است. 
تكنولوژی آبگيری است. امروزه عموماً در اغلب كشورها واحدهای 
عملياتی آبگيری با استفاده از تيكنر، ظرفيتی تا سقف 30000 
تا  فيلتراسيون  تجهيزات  مورد  در  این عدد  دارند.  روز  در  تن 
سقف 10000 تن در روز است. بااین حال واحدهای عملياتی 
و پروژه هایی وجود دارند كه در آن هاباطله های معدنی بيش از 
100000 تن در روزتوسط تيكنر و در حدود 70000 تن در 

روز توسط فيلتر آبگيری می شوند.

 

شكل 1- روند استفاده از تكنولوژی های آبگیری از باطله در معدنكاری )Co-Disposal: انباشت هم زمان باطله تر كارخانه فرآوری و روباره معدن(

شكل 2- تجهیزات آبگیری، محدود كارایی و هزینه نسبی 
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3-1-1- تیكنر
افزایش  تيكنر،  ارتفاع  افزایش  ترتيب  به  تيكنينگ  تجهيزات 
ته ریز  جامد  درصد  افزایش  عملياتی،  و  سرمایه ای  هزینه های 
و به طوركلی افزایش بازدهی به ترتيب به نامه های تيكنرهای 
سنتی، تيكنرهای نرخ باال )High Rate)، تيكنرهای دانسيته 
 High( باال  تراكم  تيكنرهای   ،)High Density( باال 
نام گذاری   )Paste( تيكنرهای خميری  و   )Compression

می شوند.

3-1-2- فیلتراسیون
تجهيزات فيلتراسيون بسته به ماهيت مواد و دانه بندی انتخاب 
بازیابی آب،  به ميزان سرمایه موردنياز،ميزان  با توجه  و  شده 
فشاری  فيلترهای  نوع  در  ترتيب  محصول،به  رطوبت  افزایش 
)تيوب پرس، ممبران پرس و چمبر پرس(، فيلتر نواری پرس، 
استفاده  نواری  خأل  استوانه ای،  خالء  فيلتر  و  فيلتر  دیسک 

می شود.

3-2- بررسی و مقایسه تكنولوژی فیلتراسیون
اخير،  دهه های  در  آبگيری  تكنولوژی  در  پيشرفت  وجود  با 
زنجيره  از  بخشی  به عنوان  واقع  در  فيلتراسيون  تكنولوژی 
گرفته  قرار  مدرن  طراحان  توجه  مورد  بيشتر  باطله  مدیریت 
یا  خشک  صورت  به  باطله  انباشت  هدف  با  امروزه  است. 
با  مقياس  بزرگ  فيلتراسيون  تكنولوژی  توسعه  غيراشباع، 
استفاده از روش های فشاری یاخألبه عنوان یک فرصت محسوب 
شده و به عنوان جایگزینی برای ذخيره اسالری رقيق، اسالری 
مطرح   )Paste( خميری  شكل  به  باطله  حتی  و  شده  غليظ 

گردیده است.
از این رو در مبحث مدیریت باطله های معدنی، فيلتراسيون   
باطله ها بيش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. 
همچنين در حال حاضر پروژه های توسعه معدنی وجود دارند 
كه با توجه به شرایط آن پروژه ها، تنها مجوز انباشت باطله به 
ها،  پروژه  این  در  اسالری( صادر می شود.  )غير  شكل خشک 

فيلتراسيون باطله تنها راه حل ممكن است.
در جدایش  به طور گسترده  كه  است  تكنولوژي  فيلتراسيون 
جامد – مایع مورداستفاده قرار می گيرد. در فيلتراسيون مواد 
خوراک بر روي یک واسطه فيلتر مانند پارچه فيلتر یا یک غشا 

و تحت یک گرادیان فشار قرار می گيرند.
گاز  مكانيكي،  پرس  اثر خأل،  در  می تواند  فشار  اختالف  این   
تجمع  جامدات  به  باشد.  مركز  از  گریز  نيروي  یا  هایپرباریک 
یافته روي واسطه، فيلتر كيک و مایع شفاف عبور كرده از فيلتر 
را فيلتریت مي نامند. نرخ آبگيري در فيلتراسيون یا همان شار 
و  )اسالري(  سوسپانسيون  ماهيت  از  پيچيده  تابعي  فيلتریت 

ذرات جامد است.
 درصد جامد، توزیع اندازه ذره، بار سطحي و ميزان آب گریزی 

مهم ترین این پارامترها هستند.
شكل 3 زنجيره ای از آبگيری در مدیریت باطله را نشان می دهد. 

هزینه  باطله،  در  آب  محتوای  كاهش  با  شكل  این  مطابق 
افزایش درصد  با  عبارتی  به  افزایش می یابد.  باطله  جابه جایی 

جامد در باطله هزینه های پمپاژ نيز افزایش می یابد.
 چنانچه با افزایش درصد جامد باطله به صورت كيک تر باشد 
باید  دیگر حمل  روش های  نبوده  پمپاژ  قابل  دیگر  باطله  این 
باطله  در  آب  محتوای  كاهش  همچنين  گيرد.  قرار  مدنظر 
نهایی به معنای افزایش بازیابی آب در كل پروسه توليد است. 
همچنين با افزایش درصد جامد در باطله نهایی، این باطله ها 
هرچه بيشتر به سمت انباشت با سازه خود نگهدار مانند توده 

خشک باطله )Stacks( نزدیک تر می شوند.
فيلترهای فشاری، بهترین تجهيزات برای دستيابی به حداقل 

رطوبت در باطله ها و توليد فيلتر كيک خشک می باشند. 
باطله خشكی كه با استفاده از فيلتر پرس توليد می شود نياز به 

حوضچه باطله را به طور مؤثری به حداقل می رساند.
معدنی  باطله های  فيلتراسيون  تجهيزات  تيكنر،  با  مقایسه  در 
ضمن ایجاد امكان انباشت خشک باطله اثرات زیست محيطی 

دفع باطله های معدنی را به حداقل می رساند. 
انباشت خشک نياز به احداث سایت های سنتی انباشت باطله به 
صورت اسالری را رفع می كند. در مقایسه با حوضچه های باطله، 
انباشت خشک )Foot Print( موردنياز  فضای كمتری برای 
است. از دیدگاه اثرات زیست محيطی، بازسازی سایت انباشت 
تعهدات زیست  محيطی  این سایت ها  و  بوده  راحت تر  خشک 

بلندمدت كمتری دارند.

4- مخاطرات زیست محیطی انباشت باطله
در دو دهه اخير به طور تدریجی توجه مردم به حفظ كيفيت 
محيط زیست افزایش یافته و این پدیده،طراحی ها و فعاليت های 
معدنكاری را تحت تأثير قرار داده است. درگذشته چون عمليات 
به  توجه  و  نمی شد  گنجانده  معادن  برنامه ریزی  در  بازسازی 
تخریبی  نقش  به  نبود،  مطرح  امروز  همچون  محيط زیست 
فعاليت های معدنی بر روی محيط زیست نيز توجه نمی شد. ولی 
در حال حاضر با صرف هزینه های باال تا حد امكان سعی بر كم 

كردن تأثيرات مخرب فعاليت های معدنی دارند.

4-1- آلودگی آب های زیرزمینی
نخستين  معادن  اسيدی  زهاب  و  فاضالب  باطله،  جریان های 
مشكل زیست  محيطی صنایع معدنی است. توليد زهاب اسيدی 
معادن یكی از اثرات انباشت باطله تر در سدها یا حوضچه های 
بسيار  آن  دفع  امروزي  تكنولوژي  با  كه  زهاب  استاین  باطله 

مشكل است.
هنگفتي  هزینه هاي  ساليانه،  پاک سازی  عمليات  شروع  با 
باشد.  داشته  ادامه  قرن ها  امر  این  است  ممكن  و  مي بلعد  را 
آب  وهوا  معرض  در  سنگ ها  سولفيدي  كانی های  هنگامی كه 
قرار گيرند، با تبدیل شكل سولفيدي گوگرد به اسيدسولفوریک 
به  قادر  اسيد  این  مي شود.  ایجاد  سولفيدي  اسيدي  زهاب 
وجود  معدنی  باطله هاي  در  كه  است  سنگيني  فلزات  تجزیه 
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شكل 3- زنجیره آبگیری در مدیریت باطله تر

 میزان آب قابل بازیابی از جریان باطله )%( (w/wدرصد جامد معمول ) نوع باطله

باطله غلیظ نشده 
های خروجی کارخانه

 فرآوری

بدون بازگشت آب از 
 سد باطله

02-02 % 
2 

بازگشت آب از سد 
 باطله

51-02 % 

 % 77-20 % 12-02 های سنتیته ریز تیکنر
 % 50-71 % 15-12 ریز تیکنر نرخ باالته

 % 55-55 % 25-17 ریز تیکنر دانسیته باال/ تراکم باالته
 % 02-50 % 75-22 ته ریز تیکنر خمیری

 % 00-00 % 50-77 فیلتر کیک حاصل از فیلتراسیون خأل
 % 01-00 % 51-52 فیلتر کیک حاصل از فیلتراسیون فشاری

 

جدول 1- غلظت معمول اسالری در انواع باطله های كارخانه های فرآوری و میزان آب قابل بازیابی از جریان باطله

دارد. فلزاتي نظير سرب، روي، مس، آرسنيک، سلنيوم، جيوه و 
كادميوم با حل شدن، به آب های سطحي و زیرزميني سرازیر 
مي شوند. باكتری های خاصي به  طور محسوس سرعت واكنش 
توليد اسيد را افزایش مي دهند. آلودگي زهاب اسيدي معادن 
و فلزات سنگين، توانایي سمي نمودن آب های زیرزميني و به 
نقره، مس،  معادن طال،  دارند.  را  آشاميدني   خصوص آب های 

آهن، سرب و روي و به طوركلی معادن واقع در نواحی فلز زایی 
و همچنين معادن زغال  سنگ معموالً قابليت بيشتری در ایجاد 
اسيدي  زهاب  مولد  محيط های  امروزه  دارند.  اسيدی  زهاب 
معادن به علت مشكالت زیست  محيطی شان درسراسر جهان 

مورد توجه قرارگرفته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خمیریباطله 

کم در بازیابی آب، از دست رفتن   کارایی
آب به صورت تبخیر یا نفوذ یا باقیمانده در  

 متخلخل اسالری فضای
به سد یا حوضچه ذخیره ایزوله نیاز 
آب نسبتاً پیچیده مدیریت 
 ًکمترین هزینه عملیاتیاحتماال 

کاهش  
محتوای  

 آب

افزایش  
درصد  
 جامد

 به شکل اسالریباطله 

 غلیظ شدهباطله 

 به صورت تر کیک

 به صورت خشک کیک

 پمپاژ غیرقابل

 قابل پمپاژ

باالدر بازیابی آب کارایی 
نشت کمتر 
دهی  باال برای پوشش پتانسیل
(Covering و )بازسازی (Reclamation) 

 باطله پایدارتوده 
 ملزومات ایزوله سازیحداقل 
ساده آب مدیریت 
عملیاتی نسبتاً باال هایهزینه 
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ZLD 4-2- استقرار سیستم
امروزه یكی از تكنولوژی هایي كه با هدف زیست محيطی مورد 
 ZLD )ZeroLiquid توجه قرار گرفته است استفاده از سيستم
Discharge( می باشد. سيستم ZLD درواقع فرآیندي مفيد 
براي صنایع است كه موجب به حداقل رساندن سيال خروجي 
جریمه هاي  و  هزینه ها  پرداخت  )ازلحاظ  هزینه ها  كاهش  و 
زیست محيطي( مي گردد. به عبارتي كارخانه هاي داراي سيستم 
توليد  فاضالب(  یا  آب  )بدون  جامد  پسماند  واقع  در   ZLD
جریان  از  آب  حذف  دليل  به  سيستم  این  استقرار  مي كنند. 
همراه  زیست محيطي  مزیت  با  همواره  كارخانه ها،  خروجي 
مزیت هاي  این  به  دستيابي  هدف  با  حاضر  حال  در  است. 
زیست محيطي، صنایع معدني نيز می بایست نسبت به استقرار 
در  مورداستفاده  فرآیند  توجه  با  نمایند.  اقدام  سيستم  این 
پساب  كانی ها،  نوع  به  و  معدني  مواد  فرآوري  كارخانه های 
فرآیند  در  استفاده شده  عناصر شيميایي  كارخانه  حاوي  این 
و  سمي  مواد  سنگين،  فلزات  بازي،  یا  اسيدي   pH فرآوري، 
سایر عناصر پر مخاطره مي باشد. انباشت این جریان های باطله 
از طریق فرآیندهاي اكسيداسيون، هيدروليز، شستشو و غيره 
سفره هاي  به خصوص  محيط زیست  آلودگي  موجب  مي تواند 
آب زیرزميني گردد. با استقرار سيستم ZLD مي توان ضمن 
حفاظت اكوسيستم و محيط زیست، بازیابي و بازچرخاني آب را 
نيز به حداكثر رساند. اجراي تكنولوژي فيلتراسيون، بازیابي آب 
فرآیندي و انباشت باطله به صورت خشک )فيلتركيک( )عدم 
انباشت به صورت اسالري( می تواند در راستاي اجراي سيستم 

ZLD تلقي گردد.

4-3- شكست سد باطله
سدهاي  شكست  حادثه  چندین  اخير  سال های  در  متأسفانه 
باطله و فجایع انساني و زیست محيطي حاصل از انتشار مواد 
ساختار  ژئوتكنيكي  مشكالت  است.  رخ  داده  جهان  در  باطله 
عمده  شده  انباشت  باطله هاي  نادرست  مدیریت  نيز  و  سد 
دهه های  در  شده اند.  گزارش  باطله  سدهاي  شكست  دالیل 
گذشته صنایع معدني بسياري مانند صنایع مس، آهن، روي، 
زغال سنگ، آلومينيوم، طال و ... شاهد فجایع حاصل از شكست 
سدهاي باطله بوده اند. مطالعات فراوان انجام شده بر روي نواحي 
سد هاي باطله نشان داده اند كه نشت آب آلوده از سدهاي باطله 
و  آب ها  این  سازي  آلوده  موجب  آب  زیرزميني  سفره های  به 

مشكالت زیست محيطی در درازمدت مي شود.

4-4-از بین بردن پوشش گیاهی
در مناطقی كه انباشت باطله درازمدت )حداقل 20 سال(صورت 
می گيرد به صورت كلی پوشش گياهی آن ناحيه از بين خواهد 
رفت. همچنين تأثير بر مناطق اطراف به دليل حمل و جابجایی 
مواد چه به صورت حل شده در آب و چه به صورت خشک،باعث 
باعث  كه خود  منطقه شده  گياهی  پوشش  تخریب  و  كاهش 
تشدید گرد غبار و افزایش ریز گردها می شود.قابل ذكر است، 

باعث  معدنكاری  فعاليت های  اثر  در  آب  سطح  رفتن  پایين 
واز بين رفتن پوشش  خشک شدن شبكه جریان آب منطقه 

گياهی می شود.

4-5- پایین آمدن سطح آب های زیرزمینی
آن دسته از معادن كه معموالً عمری بيشتر از 20 سال و ميزان 
موردنياز  آب  تأمين  برای  دارند،  فرآوری  برای  باالیی  ذخایر 
كارخانه فرآوری، ممكن است تمام منابع آبی منطقه را تحت 
تأثير قرار دهند و تعادل وضعيت حياتی آبی منطقه را برهم 
بزنند.به ویژه در مناطق گرم و خشک، استفاده بی رویه از منابع 
آب زیرزمينی، باعث كاهش سطح آب های زیرزمينی شده و این 

امر بسيار مهم است.

5- شیرین سازی آب یا بازیابی آب
با اینكه انرژی مصرفی عمليات پمپاژ بسيار باالست، با این حال 
نمک زدایی از آب دریا به عنوان راهی برای تأمين آب معادن، 
بسيار رو به گسترش است. با این روش، آب به طول چند صد 
وجود  نيز  ارتفاع  اختالف  است  ممكن  و  منتقل شده  كيلومتر 
داشته باشد. بااین حال درجایی كه امكان نمک زدایی از آب نيز 
وجود داشته باشد، همچنان بازیابی آب فرآیندی، اهميت خود 
آب  بازیابی  پایين تر  هزینه های  مانند  پارامترهایی  داراست.  را 
فرآیندی نسبت به نمک زدایی و انتقال آب دریا، سمی بودن 
باطله، حجم زیاد باطله های توليدی یا شرایط زیست محيطی 
آب  بازیابی  اهميت  به  می كنند  الزامی  را  انباشت خشک  كه 

فرآیندی می افزایند. 
به عبارتی چنانچه مجتمع های معدنی برای تأمين آب موردنياز 
انتقال  و  دریا  آب  از  نمک زدایی  پرهزینه  تكنولوژی  از  خود 
آب،  باالی  ارزش  دليل  به  استفاده می كنند،  به مجتمع خود 
امری  انباشت خشک  و  باطله  از  آب  بازیابی  استقرار سيستم 

ضروری است.
از طرفی استفاده از آب بسيار شور نيز در كارخانه های فرآوری 
در حال گسترش است )در مناطقی كه آب شيرین در دسترس 
تأسيس   )Capex(سرمایه ای هزینه  صورت  این  در  نيست(. 
كارخانه افزایش خواهد یافت چراكه استفاده از تجهيزات مقاوم 
در برابر خوردگی بسيار گران تمام خواهد شد.استفاده از آب شور 

در عملكرد تكنولوژی آبگيری نيز تأثير منفی خواهد داشت.
 هزینه نمک زدایی از آب در حدود 0/5 تا 2 دالر بر هر مترمكعب 
است. از این رو هزینه نمک زدایی و پمپاژ آب به مناطق مرتفع 
هزینه  از  بيش  اغلب  باال  هزینه  این  بود.  خواهد  گران  بسيار 

بازیابی آب فرآیندی است.
موجود،  تكنولوژی های  به  توجه  با  گفت  می توان  به طوركلی 
یابد  افزایش  فرآیندی  آب  بازیابی  درصد  بخواهيم  چنانچه 
انرژی  و  آبگيری  تجهيزات  سرمایه ای  هزینه  نسبت  همان  به 

موردنياز برای كاركرد تجهيزات نيز افزایش خواهد یافت.
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6-انباشت خشک
یا  فشاری  نيروی  از  استفاده  با  می توان  را  باطله  فيلتراسيون 
خأل انجام داد. در واحدهای فيلتراسيون باطله مرسوم، اغلب از 
فيلترهای استوانه ای، نواری افقی یا فيلترهای پرس با صفحات 
یا قائم استفاده می شود. فيلتراسيون فشاری را می توان  افقی 
استفاده  درحالی كه  كرد  استفاده  مواد  از  وسيعی  طيف  برای 
مقياس  بزرگ  واحدهای  در  نواری خألاحتماالً  فيلتراسيون  از 
منطقی تر است )در صورت امكان فنی استفاده از این نوع تجهيز 

با توجه به شكل 3.
دارد.  فراوانی  اهميت  فيلتراسيون  در  باطله  ویژگی  و  ماهيت 
نيز  آن  كانی شناسی  بلكه  است  مهم  باطله  نه تنهادانه بندی 
اهميت به سزایی دارد. در عمل وجود درصد باالیی از رس های 
ابعاد رس بلكه كانی های  74- ميكرون )نه تنها كانی های در 
از جنس رس( فيلتراسيون مؤثر را دچار مشكل خواهد كرد. 
عالوه بر این، مواردی مانند بيتومين باقيمانده )مانند باطله های 
واحدهای  در  را  ویژه ای  مشكالت  می توانند  نفتی(  ماسه های 

فيلتراسيون ایجاد نمایند.
فيلتر  باطله  به  رسيدن  برای  روش  اقتصادی ترین  تعيين 
سازگار  نيز  باطله  انباشت  ژئومكانيكی  ملزومات  با  كه  شده 
تأمين  )طراحی،  باشد  باشد،می تواندهمواره یک چالش جدی 

و اجرا(.
تست های نيمه صنعتی انجام شده نشان داده است كه هر نمونه 
نشان می دهد. را  به خود  منحصر  فيلتر شوندگی  باطله،رفتار 

در مباحث طراحی، پيش بينی ماهيت كانی شناسی و تغييرات 
آسيا شوندگی مواد فيلتر شونده در طول كل عمر پروژه بسيار 
مهم است. سيستم فيلتراسيون طراحی شده می بایست توانایی 
ماهيت  در  آینده  احتمالی  تغييرات  به  توجه  با  بهينه  كاركرد 

مواد فيلتر شونده را با حداقل اثرات اقتصادی داشته باشد.
مطابق طراحی فرآیندی، باطله های فيلتر شده رطوبتی در بازه 
از قبل تعيين شده دارند. این رطوبت معموالً در حدی است كه 
انتقال فيلتر كيک توسط پمپ امكان پذیر نبوده و این باطله ها 
انباشته،  سپس  و  حمل  كاميون  یا  نقاله  نوار  با  باید  معموالً 
پایدار، چگال  باطله  توده  یک  تا  متراكم می شوند  یا  گسترده 
و غيراشباع را تشكيل دهند. این توده كه به آن توده خشک 
یا  به سد  نياز  برای حفاظت  اطالق می شود،   )Dry Stack(

حوضچه ندارند.
تكنولوژی  از  استفاده  باید  پروژه ای  هر  باطله  مدیریت  در 
فيلتراسيون ازنظر فنی، اقتصادی و آیين نامه ای مورد بررسی و 
ارزیابی قرار گيرد. اصوالً فيلتراسيون باطله برای عملياتی مدنظر 
قرار می گيرد كه ظرفيتی كمتر از 20000 تن در روز داشته 
باشد بااین حال روند استفاده از این تكنولوژی به سرعت در حال 
تغيير بوده و تجربيات نشان داده است در اغلب پروژه های با 
بسيار  تكنولوژی  این  از  استفاده  ذیل،  مشخصه  چند  یا  یک 

كاربردی و جذاب است:
• قرار گرفتن در منطقه ای خشک و كم آب كه در آن ذخایر 

آب بسيار بحرانی است.

به  بازیابی آب  آن  فلوشيتی می باشد كه در  دارای  • كارخانه 
روش فيلتراسيون اقتصادی است.

لرزش  و  ارتعاشات  آن  در  كه  ناحيه ای  در  قرارگرفتن   •
باطله  حوضچه  یا  سد  احداث  برای  جدی  زمين،مخاطره ای 

محسوب می شود.
• قرار گرفتن در ناحيه ای سرد كه در آن انتقال آب یا اسالری 

باطله در فصل سرما به علت یخ زدن بسيار مشكل است.
توپوگرافی  به علت مالحظات  قرار گرفتن در منطقه ای كه   •

احداث سد امكان ناپذیر، مشكل یا پرهزینه است.
• قرار گرفتن در منطقه ای كه در آن مخاطرات حين بهره برداری 
و دوران بعد از بهره برداری از سدها و حوضچه های باطله سنتی، 

بسيار بيشتر از بهره برداری از توده های خشک باطله است.
• قرار گرفتن در ناحيه ای كه مساحت كافی برای احداث سد یا 
حوضچه باطله وجود ندارد و ازاین جهت می توان از قابليت ترفيع 
انباشت فيلتر كيک )نسبت به عدم قابليت ترفيع قابل توجه 
سدهای باطله یا قابليت عميق كردن قابل توجه حوضچه های 
Foot Print  باطله با توجه به امكان فنی و هزینه بر بودن( و

كمتر این انباشت بهره جست.

امروزه دو دليل اصلی برای انتخاب توده انباشت باطله به صورت 
فيلتر كيک خشک به جای سدها و حوضچه های باطله وجود 
دارد. این دو دليل شامل بازیابی آب به منظور تأمين بخشی از 
آب فرآیندی موردنياز و شرایط بستر و پی زمين كه استفاده از 

حوضچه های سنتی باطله را محدود می كندمی باشد. 
از آنجایی كه در مناطق خشک و كم بارش آب بسيار اهميت 
داشته و تأمين آب نيز با محدودیت های بسياری مواجه است.از 
این رو بازیابی آب در این مناطق بسيار بااهميت تلقی می شود. 
این بازیابی برای پروژه صرفه اقتصادی داشته و می تواند بر روی 
هزینه های عملياتی و سرمایه ای سيستم مدیریت باطله تأثير 

مثبت داشته باشد. 
نسبتاً  فصلی  به صورت  یا  سال  در طول  آب  كه  مناطقی  در 
یا  سدها  به  آب  توجهی  قابل  مقدار  انتقال  است،  كمياب 
حوضچه های باطله می تواند اقتصادی بودن كل پروژه را به طور 
بازدهی  اگر  حتی  گفت  می توان  می اندازد.  مخاطره  به  جدی 
بازیابی آب از سدهای باطله با استفاده از ایزوله سازی سد،100 
درصد هم باشد باز مقدار آبی كه در توده انباشت باطله به شكل 
خشک )فيلتر كيک( وجود دارد كمتر از 25 تا 50 درصد مقدار 
آبی است كه در سدهای باطله هدر می رود )رطوبت باقيمانده 

در مواد و تبخير(.
یكی از اصلی ترین مزایای انباشت باطله به صورت فيلتر كيک 
تر،  باطله  مدیریت  در  موجود  گزینه های  دیگر  با  مقایسه  در 

سهولت خاتمه عمليات و بازسازی بعد از آن است. 
با انتخاب این گزینه می توان عمليات بازسازی را خيلی زود و 
در طول پروژه شروع كرد. این مورد می تواند مزایای زیادی در 
بلندمدت زیست  اثرات كوتاه مدت و  كنترل گردوغبار و دیگر 

محيطی بر روی پروژه داشته باشد.
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این است كه در  فيلتراسيون  پنهان ولي مهم  از مزایاي  یكي 
مدیریت باطله ها، گاه براي مكان یابي مناسب سد باطله مجبور 
بگيریم در حالي كه  فاصله  فرآوري بسيار  از كارخانه  هستيم 
این مشكل براي مكان یابي محل انباشت باطله به صورت فيلتر 

كيک )Dry Stack Site; DSS( كمتر وجود دارد.
به  دارد.  اهميتي مضاعف  مناطق كوهستاني  این موضوع در   
انباشت باطله به صورت فيلتر كيک را مي توان  عبارتي محل 
در هرجایی طراحي كرد )فقط كافي است ازلحاظ ژئوتكنيكي 

پایدار باشد(.
 در حالي كه سد باطله را نمي توان. همچنين هزینه ساخت سد 

باطله به شدت به توپوگرافي منطقه حساس است.
در  را  آبگيری  تأسيسات  نسبی  تعداد  از  خالصه ای   1 شكل 

مقياس جهانی تا سال 2010 نشان می دهد.
فرآیند  از  استفاده  فزاینده  رشد  بيان  ضمن  نمودار  این   
نشان می دهد كه  باطله های معدنی،  فيلتراسيون در مدیریت 
به صورت  از دفع مواد معدنی  به مراتب  فيلتر شده  باطله های 

خميری بيشتر است.
فيلتر كيک حاصل را می توان در اكثر شرایط محيطی سخت و 
خشن مانند دره های پرشيب نيز دپو كرد. همچنين در مقایسه 
با سدها و حوضچه های سنتی باطله محل انباشت باطله فيلتر 

شده به پی و بستر ضعيف تری احتياج دارد.
واحدهای فيلتراسيون باطله  گاه  وبيگاه چالش های مخصوص به 
خود را دارند و از این رو می بایست ناحيه انبار موقت برای انبار 
یک تا سه روزه موادی كه برای ورود به توده خشک مناسب 

نيستند را در نظر داشت. 
داد.  فيلتراسيون خواهد  واحد  به  را  انعطاف الزم  این طراحی 
ناحيه انبار موقت باید تا حد امكان به واحد فيلتراسيون نزدیک 
باشد تا بتوان با هدف انباشت دائمی این مواد در توده انباشت 

خشک مجدداً آن را به واحد فيلتراسيون خوراک دهی كرد.
 در مواردی كه ظرفيت عمليات پایين است می توان از تانک های 

بزرگ به جای ناحيه انباشت موقت استفاده كرد.
باید  باطله،  انباشت  سناریوي  اقتصادی ترین  تعيين  در 
ارزیابی های تفصيلي هزینه اي و طراحي هاي تفصيلي براي همه 

سناریوها انجام شده و نتایج باید مقایسه گردد. 
در این ارزیابي ها عالوه بر تكنولوژي آبگيري باید زیرساخت هاي 
آب  بازگشت  برق،  زیرساخت هاي  نيز  و  آن(  نحوه  )و  انباشت 
گيرد. قرار  مدنظر  باطله  انباشت  عمليات  اتمام  نحوه  نيز  و 

از  عموماً  فيلتراسيون  تكنولوژي  گفت  مي توان  به طوركلی 
در  آب  تأمين  هزینه  اگر  اما  است  گران تر  اسالري  تكنولوژي 
منطقه باال باشد یا توپوگرافي منطقه هزینه هاي احداث سد را 

افزایش دهد، این مسئله نقض مي شود.

7- مدیریت باطله در مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر

7-1- مقدمه

ذخيره  تن  ميليارد   1/2 حدود  از  بيش  با  گهر  گل  منطقه 
قطعی سنگ آهن )عمدتاً مگنيتيت و هماتيت( و ظرفيت توليد 
ساليانه 24ميليون تن كنسانتره، یكي از بزرگ ترین معادن و در 
عين حال توليد كنندگان سنگ آهن موردنياز صنایع فوالد ایران 

محسوب مي گردد.
فرآوری سنگ آهن مستقل،   مجتمع گل گهر شامل 10خط 
شامل خطوط توليدیک، دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت تغليظ 
مگنتيت، خط توليد بازیابی هماتيت، خط توليد رمق گيری از 

باطله های تر و یک خط سولفور زدایی از كنسانتره است.
مجموع باطله تر توليدی مجتمع با توجه به محل انباشت به 
دو بخش مربوط به خطوط 1 و 2 و 3 تغليظ مگنتيت، خط 
چهارم و خطوط بازیابی هماتيت و سولفور زدایی از كنسانتره 
با ظرفيت حدود 652Dryt/h در حالت عملياتی و با احتساب 
برنامه های توسعه ای )بخشA( و خطوط پنج، شش و هفت با 

ظرفيت600 حدود Dryt/h )بخشB( تقسيم می شود.

 

شكل4- محدوده استفاده از انواع فیلتر ها
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(A(شكل 5-  نمایی از مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر
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)B( شكل 6- نمایی از خطوط تولید كنسانتره و حوضچه باطله
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7-2- میزان آب قابل بازیابی و هدرروی آب
برسد،  كامل  طور  به  خود  توليد  ظرفيت  به  مجتمع  چنانچه 
و  فرآوری  كارخانه های  باطله خشک  توليد  ميزان  به  توجه  با 
استفاده از تكنولوژی تيكنر های سنتی جهت آبگيری از باطله، 
جهت  مجتمع  در  آب  مترمكعب  ميليون   9/6 حدود  ساليانه 
فرآوری سنگ آهن، در قالب آب از دست رفته موجود در جریان 
باطله مصرف خواهد شدكه در جدول 2 و 3 به تفكيک خطوط 

نشان داده شده است. 
انباشت  حالت  با  موجود  وضعيت  مقایسه  به  جداول  این  در 
آب  ميزان  ازنظر  فيلتراسيون(  تكنولوژی  از  )استفاده  خشک 

قابل بازیابی و هدر رفت آب پرداخته شده است.
و  فيلتراسيون  سيستم  اجرای  با  می دهد،  نشان  فوق  جداول 
تا حداقل  را می توان  بازیابی  قابل  آب  ميزان  انباشت خشک، 
چهار برابر افزایش داد. با اجرای این سيستم، حدود 68 درصد 

آب موجود در جریان های باطله قابل بازیابی خواهد بود.

7-2-انباشت باطله
انباشته باطله به دو صورت تر )دوغاب( و خشک )كيک دارای 
رطوبت( انجام می شود، مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر به 
صورت كلی دارای چندین گزینه برای محل انباشت باطله خود 
است كه در جدول 4 نشان داده شده است )چنانچه انباشت 
باطله به شكل تر مدنظر باشد الزم است جهت انباشت دوغاب 
اقدام به احداث سد یا حوضچه باطله گردد(. با توجه به ميزان 
فضای موردنياز جهت انباشت باطله در 20 سال آینده هر دو 
حالت باهم مقایسه شده و نتایج در جدول 5 و 6 آورده شده 

است.

Aجدول2- میزان مصرف آب )آب از دست رفته در جریان باطله(و مقایسه دو حالت وضعیت موجود و انباشت خشک برای بخش

Bجدول 3- میزان مصرف آب )آب از دست رفته در جریان باطله( و مقایسه دو حالت وضعیت موجود و انباشت خشک برای بخش

 واحد موارد بررسی
وضعیت موجود )تیکنر 
 سنتی و حوضچه باطله(

باطله خشک 
 )فیلتراسیون(

 تولید سالیانه باطله
 96/2 میلیون تن

 08/9 میلیون مترمکعب
 26/5 میلیون مترمکعب سالیانه -آب همراه باطله تولیدی 

 97/3 96/8 میلیون مترمکعب میزان آب قابل بازیابی
 50/7 58/4 میلیون مترمکعب هدر رفت سالیانه آب

 

 واحد موارد بررسی
وضعیت موجود )تیکنر 

 سنتی(
باطله خشک 
 )فیلتراسیون(

 تولید سالیانه باطله
 23/4 میلیون تن

 76/5 میلیون مترمکعب
 23/4 میلیون مترمکعب سالیانه -آب همراه باطله تولیدی 

 19/3 75/0 میلیون مترمکعب میزان آب قابل بازیابی
 49/9 76/2 میلیون مترمکعب هدر رفت سالیانه آب
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جدول 4-نواحي در دسترس شركت معدني و صنعتي  گل گهر جهت انباشت باطله تر

Aجدول 5- حجم ساالنه موردنیاز جهت انباشت زمین موردنیاز جهت انباشت بیست ساله- بخش

Bجدول 6-حجم ساالنه موردنیاز جهت انباشت زمین موردنیاز جهت انباشت بیست ساله- بخش

با توجه به نتایج جدول های فوق بهترین گزینه برای انباشته 
باطله مجتمع گل گهر استفاده از انباشت به روش خشک است، 
زیرا كل فضای در دسترس این مجتمع برای انباشت تا 20 سال 
آینده پاسخگو این حجم از باطله تر نيست )به صورت كلی نياز 
برای انباشت 20 ساله به 722 هكتار زمين برای انباشت باطله 

به روش تر است(.
 ضمن اینكه توپوگرافی مسطح منطقه امكان احداث سد باطله 
با این ظرفيت را نداشته و حفاری حوضچه باطله با این ظرفيت 
بسيار پرهزینه و غيراقتصادی خواهد بود. از این رو می توان از 

قابليت ترفيع قابل توجه در انباشت فيلتر كيک بهره جست.

7-3- ایمنی و محیط زیست

با آب وهوای  واقع شدن در منطقه  دليل  به  مجتمع گل گهر 
گرم خشک و پوشش گياهی كویری و نزدیک بودن به منطقه 
حفاظت شده محيط زیست، دارای شرایط خاص زیست محيطی 
بوده و آب نقش بسيار تعيين كننده ی در این منطقه دارد. به 
صورت كلی تأثيرات محيط زیستی باطله كارخانه های فرآوری 
مجتمع گل گهر را می توان به دو بخش انباشت باطله به روش 

تر و خشک تقسيم كرد.

الف – انباشت تر
•  نياز به سد یا حوضچه باطله و احتمال شكستن سد و نابودی 

وسيع زیست محيطی منطقه
• آلودگی آب هایزیرزمينی )وجود كانی های سولفيدی در باطله(

•  هدر رفت بيشتر آب و تأثير بر سطح آب های زیرزمينی و 

ظرفیت انباشت  (m)محیط  (2mمساحت ) مرکز مختصات منطقه کد ارتفاعی ردیف
(3Mm) Y X 

11871 0016111 000111 0715183 0560 30/70 
0 1881 0018111 005511 0111078 11608 67/61 
0 1871 0001111 001111 0368558 06615 3/168 



 واحد موارد بررسی
وضعیت موجود )تیکنر 

 سنتی(
باطله خشک 
 )فیلتراسیون(

 تولید سالیانه باطله
 96/2 میلیون تن

 08/9 میلیون مترمکعب
 51/2 22/2 میلیون مترمکعب حجم ساالنه موردنیاز جهت انباشت

 69 292 هکتار ساله( 02زمین موردنیاز )انباشت 
 

 واحد موارد بررسی
وضعیت موجود )تیکنر 

 سنتی(
باطله خشک 
 )فیلتراسیون(

 تولید سالیانه باطله
 23/4 میلیون تن

 76/5 میلیون مترمکعب
 89/1 6/3 میلیون مترمکعب حجم ساالنه موردنیاز جهت انباشت

 99 272 هکتار ساله( 32زمین موردنیاز )انباشت 
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سطحی منطقه )در بهره برداری بلندمدت(
• نياز به حجم و فضای بيشتر و از بين بردن پوشش گياهی 

در حجم باال
ناپایداری  افزایش  و  معدن  پيت  به  باطله  سد  از  آب  نشت   •

دیواره های پيت و افزایش هزینه های آبكشی از پيت

ب- انباشت خشک به صورت فیلتر كیک
• عدم نياز به سد باطله

• آلوده نكردن آب های زیرزمينی
• بازیابی نسبتاً مناسب آب و تأثيرحداقلی بر آب هایزیرزمينی 

و سطحی منطقه
• نياز به فضا و حجم كمتر نسبت به انباشت تر و اشغال فضای 

كمتر و از بين رفتن كمتر پوشش گياهی منطقه
• عدم نشت آب به پيت معدن

با  كلی انجام شده بين دو شرایط انباشت باطله و شرایط خاص 
منطقه بهترین روش برای انباشت باطله در این منطقه ازنظر 
كيک( )فيلتر  روش خشک  به  باطله  انباشت  محيطی  زیست 

می باشد.

7-4- شیرین سازی آب
استفاده در منطقه  و غيرقابل  به وجود آب های شور  توجه  با 
با دبی  و پسماند های جاری( كه  پيت معدن  )آب موجود در 
قابل توجه در دسترس می باشد، با احداث واحد شيرین سازی 
آب می توان بخشی از آب موردنياز معدن را با استفاده از این 
آب تأمين كرد. اما به صورت كلی هزینه تمام شده این فرآیند از 
هزینه بازیابی آب فرآیندی در سيستم باالتر است. و به عبارت 
دیگر استفاده از شيرین ساز به تنهایی پاسخ گوی نياز معدن 
حائز  بسيار  فرآیندی  آب  بازیابی  امر  به  خاص  نگاه  و  نبوده 
اهميت است. و می توان با استفاده از شيرین سازی آب در كنار 

بازیابی آب كمترین ميزان تأثير بر آب های منطقه داشت.
همچنين چنانچه در ردیف 5 این نوشتار ارائه گردید، نمک زدایی 
از آب دریا و پمپاژ آن به عنوان راهی برای تأمين آب معادن، 

بسيار رو به گسترش است.
برای  كه  است  معدنی  صنایع  ازجمله  نيز  گهر  گل  مجتمع   
رفع نيازهای صنعتی خود این راه حل پرهزینه را پذیرفته و در 
حال اجرای آن است )طرح ملی شيرین سازی آب خليج فارس 
لذا  یزد(.  و  كرمان  استان های  معدنی  صنایع  به  آن  انتقال  و 
چنانچه اشاره گردید هزینه های شيرین سازی و انتقال آب به 
معادن در مقایسه با بازچرخانی و بازیابی آب بسيار بيشتر بوده 
و اجرای طرح فيلتراسيون و انباشت باطله به صورت فيلتر كيک 

از این منظر نيز مقرون به صرفه خواهد بود.

7-5- تكنولوژی آبگیری
براي  گهر،  گل  صنعتی  و  معدنی  مجتمع  در  حاضر  حال  در 
غليظ  سازي جریان های باطله تر، از تيكنرهای سنتی با درصد 
جامد ته ریز 40-50 درصداستفاده می شود. همچنين با توجه 

به كمبود آب شدید در منطقه، این مجتمع تأسيسات بازگشت 
آب از حوضچه هاي باطله را نيز احداث كرده است.

 با توجه به جدول 1 به صورت تنها متوسط 15-25 درصد از 
آب موجود جریان باطله ته ریز تيكنرهاي سنتي از حوضچه هاي 
باطله قابل بازیابي مي باشد. چنانچه اشاره شد با توجه به نتایج 
به سمت  برای مجتمع حركت  انتخاب  بهترین  تا 4  موارد 1 
استفاده از تكنولوژی های نوین آبگيري از باطله و توليد باطله 

خشک است. 
 A باطله  بخش  در  كه   D80 ابعادی  محدوده ای  به  توجه  با 
برابر 110 ميكرون به طور متوسط )جریان باطله هر كارخانه 
دانه بندي مختص به خود را داراست( و در بخش B ميانگين 
90 ميكرونو با توجه به نتایج تست های آزمایشگاهی انجام شده 
به روش تيكنينگ دیناميک، فيلتراسون خأل و فشاری و مواد 
فيلترشوندگی  و  باطله  در  رس  )وجود  باطله  دهنده  تشكيل 
خأل  فيلتراسيون)فيلتراسيون  تكنولوژي  از  استفاده  ضعيف( 
یا  ممبرن  نوع  از  فيلترپرس  و  درشت دانه  باطله  جریان  براي 
چمبر براي جریان های باطله ریزدانه( بهترین گزینه برای باطله 

مجتمع گل گهرمی باشد.

نتیجه گیری
و  بهترین  از  مقاله،یكی  این  در  شده  مطرح  موارد  توجه  با 
بازیابی آب استفاده  باطله و  انباشت  برای  جدیدترین روش ها 
كه  می باشد  خشک  كيک  توليد  و  فيلتراسيون  تكنولوژی  از 
باعث افزایش ميزان آب بازیافتی، كاهش فضای موردنياز جهت 
و همچنين كم شدن مخاطرات زیست محيط  باطله  انباشت 
درزمينه انباشت باطله مواد معدنی است. همچنين استفاده از 
این تكنولوژي در راستاي استقرار سيستم ZLD تلقي مي شود.

ميزان منابع آب در دسترس، قيمت آب و توپوگرافی منطقه 
از عمده موارد مؤثر بر انتخاب تكنولوژی آبگيری و استراتژی 
انباشت باطله )تيكنينگ+سد یا حوضچه باطله یا فيلتر كيک + 

دامپ باطله( است.
با توجه به مطالعات و نتایج به دست آمده در مقایسه دو نوع 
تر )دوغاب( و خشک )فيلتركيک(، در مجتمع  باطله  انباشت 
تكنولوژی  از  می شود  پيشنهاد  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی 
باطله استفاده شود.  از جریان های  فيلتراسيون جهت آبگيری 

كه دالیل آن شامل موارد ذیل می باشد:
به  بودن  نزدیک  و  منطقه  در  باطله  انباشت  فضای  كمبود   •
تكنولوژی  از  استفاده  و  منطقه حفاظت شده زیست محيطی 
فيلتراسيون )با توجه به قابليت ترفيع قابل توجه انباشت فيلتر 

كيک( برای به حداقل رساندن فضای موردنياز جهت انباشت
• كمبود آب در منطقه و قيمت باالی حمل و انتقال آن و نياز 
به آب جهت اجرای توسعه خطوط و احداث صنایع پایين دست 
با ایجاد ارزش افزوده باالتر، در جهت توسعه پایدار در منطقه 

)بازیابی هرچه بيشتر و كاهش مصرف آب(
• كاهش مخاطرات طبيعی شامل: آلودگی منابع  آب زیرزمين، 
جاری  و  آب هایزیرزمينی  سطح  بر  تأثير  باطله،  سد  شكست 
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منطقه و پایداری دیواره های پيت معدن
• پيشنهاد می شودبا توجه به ميزان ابعاد و ماهيت باطله مورد 
پرس  فيلتر  تكنولوژی  از  باطله خشک،  به  رسيدن  برای  نظر 

استفاده شود.

تقدیر و تشكر
اشرفي؛  مهندس  آقایان  از  را  خود  تشكر  مراتب  نویسندگان 
معاونت محترم برنامه ریزي و توسعه شركت گل گهر، مهندس 
فتحي؛ معاونت محترم فني و مهندسي مجتمع گل گهر، دكتر 
آماتيس  مهندسي  از شركت  ثالث؛  مهندس شهيد  و  هاشمي 
اعالم  اجرایي  حمایت  و  علمي  راهنمایي هاي  جهت  رابين 

مي نمایند.
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امیر حاجي زاده عمران 1،محمد قره داغي2، مجتبي قربان نژاد3

چكیده 
استفاده ازHPGR به عنوان مكمل و یا جایگزین در مدارهای معمول خردایش به دليل كاهش در انرژي مصرفي و هزینه هاي 
خردایش، در صنایع سيمان، الماس، مس و آهن به شدت افزایش یافته است.اگر مواد در ابتداي مدار توسط HPGR مورد خردایش 
قرار گيرند، ضمن اینكه انرژي ویژه بسيار كمي براي آسياكني بعدي مورد نياز است، احتمال افزایش ظرفيت بدون نياز به تغييرات 
اساسی در مدار نيز وجود دارد. مبنای عملكرد این تجهيز بر اساس اعمال فشار پيوسته بر روي بستري از مواد،به جای وارد كردن 
فشار به یک تک الیه)مانند سنگ شكن هاي معمول( مي باشد كه این كارباعث ایجاد ميكروترک هایی در كانسنگ گردیده و در 
نهایت انرژی مصرفی در مراحل پایين دست را كاهش خواهد داد. در صنعت فرآوري سنگ آهن از دو دهه قبل،HPGR با سطح 
غلطک ميخچه دار، با دو هدف پيش نرم كني مواد سنگ شكني شدهقبل از مدار آسياكني و توليد  Pellet feed در انتهاي مدار 
مورد استفاده قرار گرفت. در خطوط  5 و 6 توليد كنسانتره شركت معدنی و صنعتی گل گهر،4 واحدHPGR در ابتدا و انتهاي 
مدار نصب گردیده است. در این پژوهش،عملكردHPGR ناحيه بلين این خطوط مورد بررسي قرار گرفت. در مدار خطوط5 و 6 
به دليل باالتر بودن دانه بندي ورودي به HPGR انتهاي خط و همچنين رطوبت خروجي باالي فيلترها، بلين محصول نهایي از 
gr/1300Cm2 باالتر نرفته است. جهت افزایش بلين تا مقدار قابل قبول كارخانه گندله سازي باید با تغييراتي، دانه بندي ورودي 

به HPGR  را با حفظ رطوبت كمتر از 7%  كاهش داد.

واژه های كلیدي: خردایش بين ذره اي، HPGR، اندیس كار باند، عدد بلين، فاصله عملياتي

 hajizade313@yahoo.com،1- پژوهشگر ارشد گندله، احياء و فوالد سازی پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر سيرجان
m.qaredaqi@gmail.com،2- كارشناس ارشد فرآوري خطوط 5 و 6 توليد كنسانتره

geg.mgh@gmail.com ،3- پژوهشگر ارشد گروه فرآوري پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر سيرجان

مدارهاي مرسوم HPGR در كارخانه هاي فرآوري سنگ آهن
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1- كلیات و كاربردها
آسياي غلطكي فشار باال )HPGR( در دو دهه اخير به سرعت 
یا  جایگزین  عنوان  به  معدني  مواد  فرآوري  هاي  كارخانه  در 
مكمل مدارهاي مرسوم آسياهاي خودشكن و نيمه خودشكن 
انرژي، هزینه هاي  به كار گرفته شده است]1[.بازدهي باالي 
عملياتي پایين تر، قابليت پذیرش خوراكبا ابعاد گسترده، عدم 
نياز به واسطه خردایش و ... موجب جذابيت استفاده از آن در 
آهنگردیده است]2[.  و  الماس  فرآوري سيمان،  كارخانه هاي 
است كه  این  در  معمول  با سنگ شكن های   HPGR تفاوت 
خرد  شكن  سنگ  باسطح  مستقيم  درگيری  دليل  به  ذرات 
از  بستری  روی  بر  فشار  دليل  به  خردایش  بلكه  شوند،  نمی 
Interparticlecomminu(پذیرد می  صورت  فشرده  مواد 

محدوده  در  ذرات  شود  می  باعث  مواد  فشردگی  این   .)tion
باالي محصول، خرد  با نسبت مواد ریز  از دانه بندی  وسيعی 
آیند(. همچنين  به صورت كيک در می  ریز  شوند)این ذرات 
بر اثر این فشار پيوسته ميكروترک هایي در مرز بين دانه ها 
بوجود مي آید كه موجب تسهيل در مراحل بعدي نرم كني مي 
گردد)كاهش اندیس كار آسياكني(. پارامترهایي كه بر ظرفيت 
دستگاهي)سطح  پارامترهاي  شامل  گذارند  مي  تاثير   HPGR
غلطک، نيروي نرم كني، سرعت غلطک، نسبت طول به قطر(، 
خصوصيات خوراک)دانسيته خوراک، رطوبت، توزیع دانه بندي، 
مقاومت فشاري( و شرایط خوراكدهي)سطح قيف خوراكدهي، 

جدانشيني خوراک، مقدار مواد ميانبر زده( مي باشند]3[. 
توزیع دانه بندي خوراک نيزیكي دیگر از عوامل مهم تاثيرگذار 
بندي  دانه  داراي  كه  خوراكي  است.   HPGR عملكرد  بر 
بر  عالوه   ،)truncated feed(باشد نرمه  فاقد  یا  و  ناقص 
الیه  تشكيل  عدم  دليل  به  را  ها  غلطک  سطح  سایش  اینكه 
ها  ميخچه  بين   )autogenous wear layer(خودپوششي
به شدت افزایش مي دهد، كاهش قابل مالحظه اي در اندیس 
كار محصول نسبت به خوراک، نشان نخواهد داد.ضمن اینكه 
انرژي مصرفي براي خردایش این مواد نيزنسبت به موادي با 

دانه بندي كامل، بسيار باالتر است]4[.
مصرفي  انرژي  ظرفيت،  بر  زیادي  تاثير  نيز  ها  غلطک  سطح 
و ميزان سایش دارد. سطح غلطک ها معموالً با توجه به نوع 
كاني، صاف، پروفيل شده و یا ميخچه دار طراحي مي شود. در 
صنعت فرآوري سنگ آهن جهت كاهش سایش، از غلطک هاي 
داراي ميخچه )studded rolls( استفاده مي شود كه افزایش 
از این نوع  طول عمر آن را به همراه دارد. همچنين استفاده 
سطح پوششي موجب افزایش ظرفيت و كاهش مصرف انرژي 

به ازاي هر تن نيز خواهد شد]5و 6[.
پارامترهایي است  از  نيز یكي   HPGR بودن مدار  یا بسته  باز 
كه با توجه به هزینه هاي عملياتي و اهداف خردایشي تعيين 
مي شود. استفاده از مدار بسته با بهره گيري از یک دستگاه 

طبقه بندي كننده مانند سرند، جداكننده هوایي و یا بازگشت 
روشي  مدارها،  انتهاي  و  ابتدا  در   )1 اي)شكل  لبه  محصول 
اي  سرمایه  هاي  هزینه  به  توجه  با  آن  نوع  كه  است  مرسوم 
از  بخشي  به  اي  لبه  محصول   .]7 و   4  ، گردد]2  مي  تعيين 
محصول كه در لبه هاي HPGR قرار دارد)حدود 10 تا %20 
كل محصول را تشكيل مي دهد(، گفته مي شود كه تحت فشار 
كمتري قرار مي گيرد و دانه بندي آن نيز شبيه به خوراک مي 

باشد]8 و 9[. 

 
شكل 1- شماتيكي از  HPGR  با برگشت محصول لبه اي]8[
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محتوي رطوبت خوراک نيز جهت تشكيل بستر در بين غلطک 
ها و همچنين تشكيل كيک مناسب در محصول، بسيار تاثير 
 HPGR گذار است.معموالً براي مواد سنگ شكني شده كه وارد
مدارهایي  در  است.  مناسب  تا %5  بين 1  مي شوند رطوبتي 
قرار مي  استفاده  مورد  بلين  تامين عدد  براي  تجهيز  این  كه 
گيرد مي توان مواد تا رطوبت 12% را نيز به آن خوراكدهي 
اي  بهينه  مقدار  فرآیندي، یک  به شرایط  توجه  با  البته  كرد. 
با حفظ محدوده مناسب  آن  دارد كه در  براي رطوبت وجود 
دستيابي  قابل  بلين  حداكثر  ویژه،  ظرفيت  و  انرژي  مصرف 
با فيلترها  تا 8%(كه  باشد. در موارد متعددي رطوبت بين 7 
قابل دستيابي است( جهت دستيابي به باالترین بلين، مناسب 

ارزیابي گردید]3 و 8[. 
HPGR2- مدارهاي مرسوم

در حال حاضر در كارخانه های فرآوری سنگ آهن، از این تجهيز 
برای تامين سه هدف عمده استفاده می گردد: بعد از سنگ 
شكني ثانویه و پيش از مدار آسياكني با هدف پيش نرم كني 
و در انتهاي مدار فرآوري، با هدف افزایش عدد بلين كنسانتره 
تامين خوراک مطلوب كارخانه گندله سازی]9[. مثال  جهت 
هاي فراواني از استفاده از این تجهيز در خردایش ذرات با ابعاد 
بحراني آسياهاي خودشكن نيز وجود دارد كه نشان از كارایي 
ظرفيت  افزایش  و  بحراني  ابعاد  با  ذرات  گلوگاه  درحذف  آن 

مدارهاي آسياهاي خودشكن نيز مي باشد]10 و 11[.
استفاده از این تجهيز با هدف پيش نرم كني قبل از مدار آسيا 
كني، ظرفيت ورودی به كارخانه ها را به طور عمده ای افزایش 
داده كه این افزایش ظرفيت را می توان به دو عامل نسبت داد: 
توليد ذرات ریز با اندازه محصول نهایی، و كاهش اندیس كار 
ایجاد  موجب  مواد،  بستر  بر  وارده  فشار.فشار  تحت  مواد  باند 
ميكروترک هایی در مرز بين دانه ها و حتی بين كانی های 
اصلی می گردد كه موجب تسهيل آسياكني در مراحل پایين 
 HPGR دستخواهد شد، بطوریكه اندیس كار آسياكني محصول
بين 5 تا 25% كمتر از خوراک آن مي باشد و طبيعتاً مصرف 
یافت]1[.اندازه  خواهد  كاهش  بسيار  بعدي  آسياكني  انرژي 
اندازه  تا  ذرات ورودی برای تامين هدف اول)پيش نرم كني( 
ها  غلطک  ابعاد  به  كه  است  شده  گزارش  نيز  متر  ميلی   90
اندازه ذراتي  وابسته است. به عنوان یک قاعده كلي، حداكثر 
كه مي تواند بين دو غلطک درگير و خرد شود حدود 1/75 
برابر فاصله عملياتي )operating gap( آنها مي باشد. فاصله 
عملياتي نيز با توجه به نوع خوراک و شرایط عملياتي، بين 2 تا 
2/5% قطر غلطک ها در تغيير است]9[.استفاده از HPGR در 
انتهاي كارخانه هاي فرآوري سنگ آهن جهت تامين خوراک 
كارخانه گندله سازي نيز، در دو دهه اخير گسترش فراواني پيدا 
كرده است. كارخانه هاي گندله سازي به خوراک با مشخصات 
g/1800cm2 دانه بندي كمتر از 45 ميكرون و بلين حدود

نياز دارند. تامين محصولي با دانه بندي حدود 45 ميكرون و 
رطوبت 8% براي خوراكدهي به ميكسرهاي كارخانه هاي گندله 
با هزینه هاي زیادي همراه  یا  ناممكن  اغلب موارد  سازي در 
خواهد بود. در بيشتر كارخانه ها معموالً به دليل اینكه جدایش 
مغناطيسي در این ابعاد با هدرروي نرمه ها همراه خواهد بود، 
ابتدا محصول به عيار مورد نظر مي رسد و پس از آبگيري، به 
واحدهاي آسياكني خشک ابتداي كارخانه هاي گندله سازي 
جهت نرم شدن تا 45 ميكرون، منتقل مي گردند. این مدارها 
صورتيكه  در  اما  داشت.  خواهند  باالیي  انرژي  مصرف  عموماً 
مواد با ابعاد درشت تر)حدود 90 ميكرون( وارد جداكننده هاي 
مغناطيسي و سپس مرحله آبگيري شوند، ميزان هدرروي نرمه 
ها كاهش خواهد یافت و آبگيري مواد در این اندازه هم با هزینه 
 HPGR هاي بسيار كمتري همراه خواهد بود. در اینصورت یک
با مصرف انرژي بسيار پایين، مي تواند بلين این محصول را به 
1800 برساند و عماًل یک مرحله آسياكني خشک پرهزینه را 

حذف مي كند]8[.
ضمن اینكه نتایج مطالعات جدید نشان مي دهد خوراكي كه 
دليل  به  مي شود  سازي  گندله  كارخانه  وارد   HPGR از  بعد 
شكل ذرات داراي قابليت گندله شوندگي باالتري است و حتي 
مي تواند مقدار مصرف چسب هاي گندله را نيز كاهش دهد. 
تفاوت شكل ذراتي كه در آسياي گلوله اي وHPGR نرم شده 

اند در شكل 2 نشان داده شده است]8،12[
اندازه ابعادي كه به HPGR انتهاي مدار خوراكدهي مي شود، 
معموالً كمتر از 100 ميكرون مي باشد و این تجهيز مي تواند 
در هر مرحله حداكثر تا 500 واحد عدد بلين را افزایش دهد 
كه البته این افزایش حداكثري در شرایط مطلوب رطوبت، دانه 
مناسب،اتفاق مي  بار در گردش  و  ورودي، فشار كاري  بندي 

افتد]9[.

HPGR -3 بلین خطوط 5، 6 و 7 تولید كنسانتره
در انتهاي مدار هر كدام از این خطوط یک واحد HPGR در یک 
اینكه سرند كني در  به  با توجه  باشد.  مدار بسته در حال كار مي 
این ابعاد و با رطوبت باالي 8% غير ممكن است، جهت مدار بسته 
كردن HPGR، از یک تقسيم كننده محصول در خروجي استفاده 
مي شود تا محصول لبه اي را كه داراي عدد بلين پایين تري است به 

 
شكل3- تفاوت شكل ذرات در محصولHPGR  )سمت چپ( و محصول 

آسياي گلوله اي)سمت راست( ]8[
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شكلHPGR -3  انتهاي خط و دریچه هاي برگشت محصول لبه اي 

ابتداي HPGR  برگرداند)شكل 3(. بار در گردش در این مدار حدود 
150% مي باشد.حفظ بار در گردش در محدوده طراحي، تاثير بسيار 

چشمگيري بر كارایي این HPGR دارد. 

خط  انتهاي   HPGR به  ورودي  خوراک  از  برداري  نمونه  نتایج 
این  مطلوب  عملكرد  در  كه  اصلي  پارامترهاي  كه  دهد  مي  نشان 
تا كنون دستيابي  لذا  باشند و  تجهيز دخيل هستند، مطلوب نمي 
بندي  دانه  است.  نشده  انجام  نهایي  بلين 1800 كنسانتره  به عدد 
اوقات  اغلب  در  نيز  رطوبت  و  باشد  مي  ميكرون  ورودیحدود110 
باالتر از 8/5% است. همچنين بار در گردش این تجهيز معموالً در 
محدوده طرح نمي باشد.دانه بندي و رطوبت باال موجب گردیده كه 
حداكثر افزایش بليني كه به واسطه این تجهيز ایجاد مي شود حدود 
200 واحد باشد.درصورتيكه با تغييراتي در ابتداي خط)استفاده از 
پيش فرآوري در ناحيه سنگ شكني، تر كردن و كاهش ابعاد چشمه 
سرند مدار HPGR ابتداي خط(، دانه بندي محصول مدار آسياهاي 
گلوله اي به كمتر از 90 ميكرون كاهش یابد مي توان دستيابي به 
بلين1650 كنسانتره نهایي را انتظار داشت. البتهدر این شرایط نيز 
كارایي فيلترهاي نواري شدیداً تحت تاثير قرار خواهد گرفت كه مي 
توان با استفاده از یک پایل هميشگي جهت خشک كردن مواد یا 
یک واحد خشک كني مانند كوره دوار، این مشكل را برطرف نمود و 

رطوبت كمتر از 7% خوراک را براي كارایي باال، تضمين نمود.
4- نتیجه گیري

مصرف  در  كاهش  دليل  به   )HPGR(باال فشار  غلطكی  آسيای    -
انرژی، افزایش كارایی پایين دست،كاهش زمان توقفات و تعمير و 
نگهداری،و ایجاد افزایش ظرفيت در بسياری از مدارهای سنگ آهن 
جایگزین مدارهای شامل آسياهای خودشكن و نيمه خودشكن شده 

است.
وارد  به جای  كه  است  اساس  این  بر  تجهيز  این  مبنای عملكرد   -
مواد  از  بستری  روی  بر  كافی  فشار  الیه،  تک  یک  به  فشار  كردن 
وارد شود. این كار موجب ایجاد ميكروترک هایی در كانسنگ مي 
گردد. همچنين شكل ذرات بعد از خردایش در این تجهيز با محصول 
آسياهاي گلوله اي متفاوت مي باشد كه مي تواند در كيفيت گندله 

توليدي، تاثير مثبتي داشته باشد. 
- در انتهاي مدار به دليل اینكه دانه بندي باالتر از 100 ميكرون مي 
توانایي رساندن   HPGR است،  از %8/5  باالتر  و رطوبت هم  باشد 
این مشكل  رفع  براي  ندارد.  را  به 1800  نهایي  عددبلين محصول 

باید دانه بندي ورودي به HPGR را به كمتر از 90 ميكرون رسانيد.
- دانه بندي 90 ميكرون را مي توان با اضافه نمودن پيش فرآوري 
ابتداي خط به 6  اوليه، تر كردن و كاهش سرند   HPGR  از قبل 

ميلي متر بدست آورد.
- در صورت كاهش دانه بندي ورودي به فيلترهاي نواري، رطوبت 
این  رفع  پيشنهاد گردید جهت  از 9% خواهد رسيد.  باالتر  به  آنها 

مشكل از یک واحد خشک كني بعد از فيلترها استفاده شود.
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زهره یزدانی نسب1

چكیده 
همه ساله افراد زیادي در اثر فعاليت های معدن كاري جان خود را ازدست داده یا دچار صدمه می شوند و یا سرمایه زیادي از دست 
می رود كه این نشانگر پرمخاطره بودن این صنعت است. در راستاي به حداقل رساندن مخاطرات و ایمن ساختن معادن نياز به 
مدیریتي قوي براي ارزیابي و تشخيص ریسک مربوط به تمامی حوادث و درنتيجه ارایه راه حل مناسب می باشد. ارزیابي ریسک 
مؤثرترین روش براي شناسایي دقيق و كامل خطرات می باشد كه به شناسایی خطرات و پيامدهای بالقوه آن ها بر روی افراد، مواد، 
تجهيزات و محيط می پردازد. در حقيقت از این طریق داده های بسيار با ارزشی برای تصميم گيری درزمينه ی كاهش ریسک خطرات، 
بهسازی محيط اطراف تأسيسات خطرناک، برنامه ریزی برای شرایط اضطراری، سطح ریسک قابل  قبول، خط مشی های بازرسی و 

نگهداری در تأسيسات صنعتی و موارد دیگر فراهم می شود.
در این پژوهش كه با هدف ارزیابي ریسک ایمني،سالمت و محيط زیست واحد آسياب كارخانه گندله سازی شركت معدنی وصنعتی  
گل گهر با استفاده از روش FMEA و شبكه های بيزین انجام گردید، تعداد 14 ریسک در بخش هاي مختلف ایمني، سالمت و 

محيط زیست شناسایي شد. نتایج حاصل از روش FMEA نشان داد كه، 28/57 درصد خطرات در 
سطح فوق بحرانی، 50 درصد در سطح بحرانی و 21/42 درصد خطرات در سطح كم خطر دسته  بندی می شوند. 

ریسک حریق ناشی از مشعل های گازی در ورودی آسياب داراي باالترین عدد RPN و ریسک گردوغبار محيط اطراف سيلوهای 
تغذیه داراي كمترین عدد RPN است. نتایج روش شبكه بيزین نشان  داد كه 15/8 درصد خطرات در سطح فوق بحرانی 60/2 

درصد در سطح بحرانی و 24% خطرات در سطح كم خطر  قرار دارند.
همچنين نتایج حاصل از روش FMEA و شبكه هاي بيزین  نشان می دهد كه ميزان ریسک منطقه بسيار باال  بوده كه  لزوم 
اجراي اقدامات پيشگيرانه بمنظور كاهش سطح ریسک  را نمایان می سازد. انجام اقدامات اصالحی در بخش ایمنی و كاهش خطرات 
بالقوه ی ایمنی، توانایي بيشتري از اجرای اقدامات اصالحي درزمينه ی محيط زیست و سالمت براي كاهش سطح ریسک نهایي 

منطقه را  دارد.

واژه های كليدي:  ارزیابی ریسک، شبكه های بيزین، FMEA، كارخانه گندله سازی، گل گهر 

1- كارشناس ارشد محيط زیست شركت معدنی و صنعتی گل گهر

ارزیابی ریسک ایمنی ، سالمت و محیط زیست واحد آسیاب  كارخانه گندله سازی 
 گل گهر با استفاده از روش  FMEA و شبکه های بیزین
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1-مقدمه
یک سيستم مركب از انسان – ماشين، به انسان ها، ماشين ها 
و فعاليت مشترک بين آن ها تقسيم می شود كه به عنوان یک 
این كه  مورد  در  تفكر  سيستم،   در  می شوند.  بررسي  سيستم 
احتمال خرابي سيستم وجود دارد یا به عبارتي تفكر در مورد 
حوادث احتمالي، امري ضروري می باشد ]15[. معادن نيز در 
درزمينه ی  كه  است  و الزم  می گيرند  قرار  قالب یک سيستم 
شناسایي خطرات و تحليل پيامدهاي آن ها چاره ای  اندیشيده 
شود.)14( حوادث كاري یک مشكل جدي را در جامعه ما ایجاد 
می كنند و پيامدهاي مهمي ازنظر رواني، سالمتي، اجتماعي، 
اقتصادي و سازماني دارند ]17[ تكرار حوادث می تواند باعث 
استرس بيشتر كاركنان و احساس عدم امنيت شغلي براي آن ها 
شود]9[ همه ساله افراد زیادي در اثر فعاليت های معدن كاري 
جان خود را ازدست داده یا دچار صدمه می شوند و یا سرمایه 
این  بودن  پرمخاطره  نشانگر  این  و  می رود  دست  از  زیادي 
صنعت است. در راستاي به حداقل رساندن مخاطرات و ایمن 
ساختن معادن نياز به مدیریتي قوي براي ارزیابي و تشخيص 
راه حل  ارایه  درنتيجه  و  حوادث  به تمامی  مربوط  ریسک 
مناسب می باشد ]14[. ارزیابی ریسک به شناسایی خطرات و 
پيامدهای بالقوه آن ها بر روی افراد، مواد، تجهيزات و محيط 
باارزشی  بسيار  داده های  طریق  این  از  حقيقت  در  می پردازد. 
برای تصميم گيری درزمينه ی كاهش ریسک خطرات، بهسازی 
شرایط  برای  برنامه ریزی  خطرناک،  تأسيسات  اطراف  محيط 
و  بازرسی  خط مشی های  قابل قبول،  ریسک  سطح  اضطراری، 
نگهداری در تأسيسات صنعتی و موارد دیگر فراهم می شود]4[.

2- روش تحقیق
امروزه استفاده از روش های ارزیابی ریسک در صنایع مختلف 
رو به گسترش است به طوری كه در حال حاضر بيش از 70 نوع 
مختلف روش ارزیابی ریسک اعم از كمی و كيفی در دنيا وجود 
كاهش  و  كنترل   ، شناسایی  برای  معموالً  روش ها  این  دارد. 
با  كه  می شود  سعی  لذا  می رود.  كار  به  خطرات  پيامدهای 
استفاده از روش های ارزیابی ریسک قبل از وقوع خطر ، امكان 
دستيابی به حد قابل قبولی از ایمنی فراهم گردد. انتخاب هر 
یک از این روش ها برحسب خصوصيت ریسک یا حوزه ارزیابی 

است ]11و12[ 
 FMEA -1-2

FMEA به معنی تجزیه وتحليل حاالت خطا و آثار آن است. 
و  زنده  فرایندی  شود،  اجرا  به موقع  و  درست  اگر   FMEA
زیادی  تغييرات  قرار است  یعنی هرزمانی كه  هميشگی است 
انجام گيرد  )یا مونتاژ(  توليد  فرایند  یا  در طراحی محصول و 
باید به روز شود و لذا همواره ابزاری پویاست كه در چرخه بهبود 
مستمر بكار می رود. هدف از اجرای FMEA جستجوی تمام 

مواردی است كه باعث شكست یک محصول یا فرایند می شود ، 
قبل از این كه آن محصول به مرحله توليد برسد یا فرایند آماده 
توليد شود ]3[.درروش FMEA ، سه فاكتور ورودی، شدت، 
وقوع و تشخيص برای محاسبه عدد ریسک ) RPN( استفاده  
می شود.RPN   شاخصی است برای ارائه درجات ریسک و یا 
جنبه شدت با توجه به اثری كه حالت خرابی بالقوه بر مؤلفه، 
زیرسيستم یا مشتری بعدی می گذارد برآورد می شود  . وقوع 
تعریف  گردد  ظاهر  سازوكار  علت/  این كه   احتمال  به عنوان 
طرح شده  كنترل  توانایی  از  ارزیابی  یک  تشخيص  و  می شود 

جاری برای تشخيص علت / سازوكار بالقوه است . ]16و18[.
Bayesian Network -2-2

شامل  آن  رئوس  كه  است  جهت دار  گراف  یک  بيزین  شبكه 
شبكه  ساختار  است.  شرطي  احتماالت  مقادیر  اطالعات 
شبكه های  است  قلمرو  در  شرطي  وابستگی های  نشان دهنده 

بيزین با سه عامل زیر تعریف می شوند:
الف( گره ها: هر گره نشان دهنده یک متغير با تعداد نامتناهی 

حالت است.
ب( لينک جهت دار: هر یال دو گره را به یكدیگر متصل می كند.

ج( جدول )توزیع( احتمال برای هر متغير
می كند.  مشخص  را  بيزی  شبكه های  ساختار  اول،  عامل  دو 
برای مثال هنگامی دو متغير A و B به وسيله یک یال به هم 
جهت  وابسته اند.  هم  به  احتمالی  به طور  متغير  دو  متصل اند، 
یال ها عموماً به عنوان رابطه سببی بين دو متغير تعبير می شود.

گره هایی كه بالفاصله قبل از یک گره قرار دارند، والدین آن گره 
هستند. گره هایی كه بعد از یک گره قرار دارند 

گره های فرزند هستند. جهت یال ها هيچ نوع دوری را به وجود 
نشان  بيزی،  شبكه های  تعریف  در  عامل  سومين  نمی آورد. 
می شود  مشخص  احتمال  توزیع  یک  با  گره  هر  كه  می دهد 
كه همان توزیع حاشيه ای گره به شرط والدین آن است ]19[. 
اگر }X= {x1,x2,…,xn مجموعه ای از متغيرها باشد، آنگاه 
توزیع توأم كامل متغيرهای x1,x2,…,xn  به وسيله توزیع های 
شرطی یک متغيره ای كه به هر یک از گره ها در شبكه بيزی 

اختصاص یافته، تعيين می شود]19[. 
شكل 1- یک شبكه علّی بيزین را نشان می دهد. در این مثال، 
دریافت یک رویداد از سرویس دهنده پست الكترونيكی مبنی 
 )U( آنتی ویروس  امضای  الگوهای  به روزرسانی  امكان  بر عدم 
می تواند به دليل بروز مشكل در سرور فروشنده )V( و یا به 
 ISP هرچند، قطع ارتباط با .)I( باشد ISP دليل قطع ارتباط با
اغلب با دریافت یک رویداد از فرایند ناظر مركزی همراه است 
)M(. با داشتن توزیع های احتمالی V و I )با فرض استقالل 
)با   M و   U احتمال شرطی  توزیع های  نيز  و  متغير(  دو  این 
به صورت  می تواند  شرایط  این  آن ها(،  شرطی  استقالل  فرض 

شكل1 مدل شود ]7[.
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2-3- روش ها و ابزارهای شناسایی ریسک 
2-3-1-منطقه مورد مطالعه

گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  مجتمع  سایت  تقریبی  محدوده 
سيرجان به مساحت 302/65هكتار در مختصات "32 '18 55° 
تا"16 '5 °29 طول جغرافيایی و"16 '5 °29 تا "00 '6 29° 
عرض جغرافيایی در جنوب غربی و در استان كرمان قرارگرفته 
است]1[. واحد گندله سازی گل گهر با ظرفيت 5 ميليون تن 
در سال در شركت سنگ آهن گل گهر سيرجان ساخته شده 
ارزش  تنهایی  به  اوليه  ماده  یک  عنوان  به  آهن  سنگ  است. 
افزوده مناسبی ندارد، لذا انجام فرآوری و توليد گندله عالوه بر 
اشتغال، ارزش افزوده بسيار باالتری نيز نصيب توليدكنندگان 
خواهد كرد. در اصطالح متداول گندله یعنی گلوله های توليد 
شده از كنسانتره  سنگ آهن و سایر مواد افزودنی )بنتونيت، 
آهک، آب و ...( كه نخست خام و سپس سخت یا پخته می شود 
و برای احيا به روش سنتی توليد آهن در كوره بلند و یا روش 

های متعدد احيای مستقيم به كار می رود ]2[.

2-3-2-روش ها و ابزارهای شناسایی ریسک 
اطالعات  سامانه  در  جستجو  اساس  بر  ریسک ها  شناسایی 
در  مستمر  طریق حضور  از  ميدانی  و  كتابخانه ای  مطالعات   ،
نتایج  نيز ثبت  با جامعه آماری پژوهش و  كارخانه ، مصاحبه 

و تكميل چک ليست مربوط ، استفاده از اسناد و گزارش های 
 )HSE( محيط زیست  و  ایمنی  بهداشت،  واحد  در  موجود 
شركت معدنی و صنعتی گل گهر و مراجع مرتبط در كارخانه 

بوده است.

2-3-3- محاسبه عدد اولویت ریسک و سطح ریسک 
ریسک  امتياز  و  ریسک  اولویت  عدد  محاسبه  به منظور 
نهایی  اعداد  باید  شناسایی شده  ریسک های  از  هریک  برای 
شاخص های شدت ، احتمال وقوع و احتمال كشف هر ریسک 
تعيين گردد كه برای انجام آن بعد از جمع آوری پرسشنامه های 
توزیع شده در جامعه آماری موردنظر ، ميانگين اعدادی را كه 
هر یک از پاسخ دهندگان با توجه به جداول راهنمای امتيازدهی 
سه  این  برای  ریسک  احتمال كشف  و  وقوع،  احتمال  شدت، 
این  از  یک  هر  نهایی  عدد  به عنوان  كرده اند.  منظور  شاخص 
سه شاخص برای هر ریسک به دست می آید كه برای ملموس 
بودن این اعداد و تطبيق هرچه بيشتر آن ها با اعداد مندرج در 
جداول راهنمای امتيازدهی شاخص ها، اعداد گرد می گردد. بعد 
اولویت  به منظور محاسبه عدد  نهائی،  اعداد  از مشخص شدن 

ریسک از فرمول  زیر استفاده می گردد  ]6[.
عدداولویت ریسک= شدت   ×   احتمال وقوع   ×  احتمال كشف

شكل 1- مثال ساده از شبكه بيزین 
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فص جدول 1- راهنمای امتيازدهی شدت اثر خطر] 8 و13[

جدول 2- راهنمای امتيازدهی احتمال وقوع خطر] 8 و13[

جدول 3- راهنمای امتيازدهی احتمال كشف )تشخيص( خطر ] 8 و13[ ص

 

 شرح شدت اثررتبه
01بدون-خطرناك 

 هشدار
 بار است مثل خطر مرگ، تخريب كاملاثر ريسك  تأسف 

9بار است اما با هشدار استاثر ريسك تأسف با هشدار -خطرناك 

8وظيفه اصلي، از دست دادن يك عضو بدنعدم توانايي انجام -ناپذير استاثر ريسك جبران خيلي زياد 

7ريسك زياد است همانند آتش گرفتن تجهيزات، سوختگي بدناثر  زياد 

6ديدگي، مسموميت خفيف غذايياثر ريسك كم است مانند ضرب متوسط 

5ديدگي، مسموميت خفيف غذايياثر ريسك خيلي كم است مانند ضرب كم 

4نشت جزئي گاز -كننداثر ريسك خيلي كم است ولي بيشتر افراد آن را احساس مي خيلي كم 

3گذارد مثل خراش دست بهنگام تراشكارياثر جزئي بر جا مي اثرات جزئي 

2اثر خيلي جزئي دارد خيلي جزئي 
0بدون اثر هيچ 

 خطر رخداد احتمال خطر احتمالي هاینرخ رتبه

01
9 

١در٢يابيشازآن
3در 0

 زياد بسيار
 ناپذير اجتناب تقريباً خطر

8 
7 

8در  0
 01در  0

 تكراري خطرهاي -زياد 

6
5 
4 

81در  0
 411در  0
 0111در  0

 متوسط
 يمورد خطرهاي

3
0 

 05111در  0
 0511111در  0

 كم
 نادر نسبتاً خطرهاي

0 است نامحتمل خطر -بعيد 05111111در  0كمتر از 

 

 خطر کشف احتمال: معيار کشف قابليت رتبه

01ًنيست بالقوه خطر کشف به قادر وجود صورت در یا و ندارد وجود کنترلی هيچ هيچ مطلقا 

 شود آشکار و ردیابی خطر موجود هایکنترل با که دارد ناچيزی خيلی احتمال ناچيز خيلی 9

8شود و آشکار ردیابی خطر موجود هایکنترل با که دارد ناچيزی احتمال ناچيز 

7شود و آشکار ردیابی خطر موجود هایکنترل با که دارد کمی خيلی احتمال کم خيلی 

6شود و آشکار ردیابی خطر موجود هایکنترل با که دارد کمی احتمال کم 

5آشکار شود و ردیابی بالقوه خطر موجود کنترل با که است محتمل موارد از نيمی در متوسط 

4ًو آشکار شود ردیابی بالقوه خطر موجود هایکنترل با که دارد وجود زیاد نسبتاً احتمال زیاد نسبتا 

3شود و آشکار ردیابی بالقوه خطر موجود هایکنترل با که دارد وجود زیادی احتمال زیاد 

2دارد وجود زیاد خيلی احتمال زیاد خيلی 

0ًد شو و آشکارمی ردیابی بالقوه خطر موجود هایکنترل با حتم طوربه تقریباً حتمی تقریبا 
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جدول 4- راهنمای تعيين درجه و سطح ریسک

تعریف سطوح بحرانی
 RPN سطح 1: سطح كم خطر كه در آن هر سه فاكتور عدد
دارای عددی كمتر از 6 می باشند و یا اینكه عدد RPN پایين 

است و نياز به اقدامات پيشگيرانه احساس نمی شود.
سطح 2: سطح بحرانی  كه در آن حداكثر یک فاكتور از سه 

فاكتور عدد RPN دارای مقادیری باالتر از 6 
است ولی عدد RPN پایين است. در این صورت ارایه اقدامات 

پيشگيرانه ضروری است.
سطح 3: سطح فوق بحرانی  كه در آن حداقل دو فاكتور از سه 
 RPN دارای مقادیر باالتر از 6 باشند و عدد RPN فاكتور عدد
اقدامات  به  نياز  سطح  این  كه  است  مسلم  می باشد.  باال  نيز 

پيشگيرانه ی فوری دارد ]5[

2-3-4- مراحل ارزیابی ریسک  با تدوین شبكه بیزین
در عمل، در بسياری از كاربردها، شبكه علّی نامشخص بوده و الزم 
است بر اساس شواهد موجود ساخته شود. این مسئله كه یادگيری 

شبكه بيزین ناميده می شود، شامل دو زیر مسئله است:
 یادگيری ساختار شبكه )توپولوژی گراف( كه شامل تعيين روابط 
شامل  كه  مدل  پارامترهای  تخمين  و  می باشد  متغيرها  بين  علّی 
ساختار،  یادگيری  از  پس  است.  وابستگی ها  این  شدت  تعيين 
پارامترهای مدل را می توان به سادگی با استفاده از روش های آماری 
موجود تخمين زد. شبكه هاي بيزین بدليل ویژگي هایي از جمله؛ 
بين  روابط  تر  واضح  و  بهتر  نمایش  موجب  كه  گرافيكي  ساختار 
متغيرها ميشود، تعيين ميزان احتمال هر حالت خروجي به صورت 
از  هاي حاصل  داده  از  كه همزمان  پذیري شبكه  انعطاف   ، آماري 
تجربه افراد و قضاوت هاي كارشناسي جهت مدلسازي و تهيه جدول 

احتمال شرطي ميتوان استفاده كرد،
احتمالي، همچنين  داده هاي مدل و جدول  روز رساني  به  قابليت 
محاسبه ارزش های مورد انتظار براي سودمندي گزینه های جایگزین 
آناليز  انجام  و  می شوند  داده  نمایش  تصميم گيری  گره های  در  كه 
حساسيت، ميتوان مدیران را به چگونگي عملكرد سيستم و شناسایي 

عوامل مهم در سيستم رهنمود ساخت.
به منظور تشكيل شبكه بيزین از نرم افزار نتيكا  كه شركت نورسيس  
در سال 2002 طراحی نموده است استفاده گردید. داده های ورودی، 
اطالعات به دست آمده از ارزیابی ریسک با روش FMEA بوده است. 

ریسک های شناسایی شده با توجه به ویژگی ها و ماهيت آن ها، دریكی 
از سه زیرشاخه ی ایمنی، سالمت و محيط زیست دسته بندی می شوند.

هر یک از ریسک ها درون یک گره قرار می گيرد پس از مشخص شدن 
رابطه علّی و معلولی بين گره ها یک شبكه بين ریسک ها مدل سازی 
شد. براي تبدیل داده های حاصل از FMEA به پارامترهای زبانی و 

فازی از توابع فازی استفاده می شود.
به  اثرات درون مدل ها  از   درنهایت احتمال و ميزان وقوع هر یک 
دست می آید. با استفاده از شاخص متقابل اطالعات، می توان صحت 

مدل ها  را مورد ارزیابی قرارداد.

آنالیز نتایج حاصل از روش FMEA در شبكه ی بیزین
شبكه های  به   FMEA روش  از  حاصل  اعداد  كردن  وارد  جهت 
بيزین، باید داده ها فازی شوند. به عبارتی دیگر اعداد به صورت صحيح 
در شبكه بيزین قابليت آناليز نداشته و باید به عدد احتمال تبدیل 

شوند. 
با توجه به جدول سطوح ریسک   RPN این منظور هر عدد برای 
 Low, Medium, و نمودار فازی )نمودار 1(  دریكی از سطوح
High قرار می گيرد. و سپس با توجه به اعداد محور  Xنمودار 

فازی عدد احتمال آن به دست می آید.

3-تحلیل داده ها و ارائه نتایج
در واحد آسياب 14 ریسک ایمنی، سالمت و محيط زیست به دست 
 4  ،FMEA درروش  تعيين شده  ریسک  سطوح  اساس  بر  آمد. 
ریسک در سطح فوق بحرانی، 7 ریسک در سطح بحرانی و 3 ریسک 

در سطح كم خطر قرار گرفتند. 

-1 Low Risk

2 -Critical

-3Super Critical

-4 Netica 

-5 NorSys

 سطح ریسک وضعیت خطر (RPNدرجه ریسک )
 سطح اول خطرکم 1-121
 سطح دوم بحرانی 6-212

 سطح سوم فوق بحرانی 141-1111
 



55

13
97

ز  
ایی

- پ
19

ره 
ما

 ش
 - 

شی
وه

 پژ
مه 

لنا
فص

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 200 400 600 800 1000

مال
حت

دد ا
ع

RPNعدد

Low

Medium

High

متوسط
كم

زياد

نمودار1-  نمودار فازی

 

0

10

20

30

40

50

60

صد
در

RP
N

خطر کم بحرانی بحرانی فوق

 

یف
رد

 

 
 واحد

 
 نام خطر

 

 
 پيامد ریسك

  ارزیابي
 نوع ریسك

 

طر
ع خ

وقو
 

اثر
مد 

پيا
 

ت(
شد

(
 

 
طر

ف خ
كش

 

   
طر

ف خ
كش

ال 
حتم

ا
 

R
PN

 
  

 فوق بحراني 616 6 6 6 های چشمياختالالت پوستي و آسيب صورتپاشش مواد شيميایي به آسياب 1

 بحراني 144 4 6 6 های قلبي عروقياختالل در گردش خون ، بيماری در معرض ميدان  الکترومغناطيسي بودن آسياب 2

 فوق بحراني 642 5 6 8 ضعف شنوایي )ناشنوایي شغلي( سروصدا آسياب 3

  آسياب 4
 NAOH , SO2گردوغبار و بخارات 

حساسيت چشمي ، اختالل در دید و بيني و حلق، 
تنگي نفس، سرفه، ایجاد التهاب و حساسيت پوستي 

، 

 فوق بحراني 182 5 6 6

 بحراني 142 7 5 4 كاهش ميدان دید و متعاقباً حوادث ناشي از كار روشنایي كم محيط آسياب 5

سرخوردن و ليز خوردن و درنهایت سقوط از پلکان ،   هاباال و پایين رفتن مکرر از پله آسياب 6
 جراحت و شکستگي اعضای بدن

 بحراني 152 5 5 6

های گازی در ورودی حریق ناشي از مشعل آسياب 7
 آسياب

 فوق بحراني 672 5 9 6 های بدنيسوختگي و آسيب

ریسك ارگونوميکي اپراتور فيدبين های  آسياب 8
 آسياب

 خطرکم 122 5 5 4 اختالالت اسکلتي و عضالني

 بحراني 144 6 4 6 مصرف منابع ریزش مواد از نوار نقاله آسياب 9

 بحراني 116 4 7 4 به داخل كشيدن فرد و آسيب های شدید جسماني گيركردن اعضای بدن در روليك نوار نقاله آسياب 11

 کم خطر 52 6 5 5 تنگي نفس،  سرفه ، آلودگي هوا، كاهش ميدان دید گرد و غبار زیاد محيط اطراف  سيلوها آسياب 11

از جا در آمدن و پرتاب پيچ های روی بدنه  آسياب 12
 بال ميل ) كپسول(

 بحراني 162 4 5 6 آسيب و جراحات وارده به سر و بدن

سر خوردن،جراحت و شکستگي  آلودگي خاك، تركيدگي لوله های واحد روغن آسياب 13
 اعضای بدن

 کم خطر 62 3 4 5

 Hotنشت گاز، آتش سوزی و انفجار واحد  آسياب 14
Gas 

مرگ و مير و آسيب های شدید بدني و 
 سوختگي،پرتاب تركش های ناشي از انفجار

 بحراني 622 5 12 4

نمودار 2-  مقایسه سطح ریسک به دست آمده

جدول 5-  نتایج حاصل از ارزیابي ریسک ایمني، سالمت و محيط زیست با استفاده از روش FMEA در كارخانه گندله سازی
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 FMEA در واحد آسیاب كارخانه گندله سازی به روش
شبكه  ترسيم  به منظور  آسياب  واحد  ریسک های  شناسایی  از  پس 
در  دارند  كه  ماهيتی  و  ویژگی  برحسب  ریسک ها  ابتدا  بيزین 
بخش های ایمنی، سالمت و محيط زیست و زیر بخش های مربوطه 
به صورت چارچوب زیر دسته بندی شدند. در این چارچوب 5 ریسک 
و  كالن  مقياس  با  ریسک های  دودسته  به  شناسایی شده  ایمنی 
دسته   3 در  محيط زیست  ریسک   3  ، خرد  مقياس  با  ریسک های 
ریسک   4 همچنين  و  منابع  مصرف  و  خاک  آلودگی  هوا،  آلودگی 
سالمت شناسایی شده در 3 دسته فيزیكی، شيميایی و ارگونوميكی 

دسته بندی شدند.
شبكه ی بیزن ریسک نهایی واحد آسیاب

نهایی ریسک 15/8 درصد خطرات واحد آسياب در سطح  در گره 
فوق بحرانی 60/2 درصد در سطح بحرانی و 24% خطرات در سطح 

كم خطر  قرار دارند.
براي درک بهتر تأثير هر كدام از خطرات سالمت، ایمني و محيط 
زیست بر ریسک نهایي منطقه و یافتن خطراتي كه بيشترین توانایي 
كاهش سطح ریسک منطقه را دارند در سه بخش مختلف تاثير هریک 
از این خطرات را به حداقل مي رسانيم و مجددا گره نهایي ریسک 

را بررسي مي كنيم. كه با توجه به نتایج مشخص شد كاهش دادن 
خطرات سالمت در واحد آسياب بيشترین تأثير را بر روی ریسک 
نهایی دارد. چنانچه خطرات سالمت واحد آسياب را 100%كم خطر 
در نظر بگيریم ،گره نهایی به 15/6%  فوق بحرانی ، 36/6% بحرانی 

و 47/8%  كم خطر تغيير می كند.
سپس  خطرات ایمنی واحد آسياب را 100% كم خطر در نظر گرفته 
نهایی  گره  كه  می شود  می كنيم  مشخص  بررسی  را  نهایی  گره  و 
تغيير  كم خطر   %47/1 و  بحرانی   %43/4، بحرانی  فوق  به %9/45 

می كند.
درنهایت اگر خطرات سالمت واحد آسياب را 100% كم خطر در نظر 
بگيریم،گره نهایی به 6/43%  فوق بحرانی،40/4 %  بحرانی و %53/2 

كم خطر تغيير می كند.
نتایج آناليز حساسيت برای ریسک نهایی نشان داد كه گره ی ایمنی 
بيشترین اثر را روی گره نهایی دارد. پس از آن گره سالمت شغلی 
گره  بعدی  سطح  در  می گذارد.و  نهایی  ریسک  بر  عمده ای  تأثير 

محيط زیست بر ریسک نهایی تأثير قابل توجهی خواهد داشت.

 

تركيدگي لوله هاي روغن يونيت )  NAOH , SO2گرد و غبار و بخارات 
 واحد روغن(

 گرد و غبار زياد محيط اطراف  سيلوهاي تغذيه

 آلودگي هوا

در معرض ميدان  الكترو مغناطيسي 
 بودن

 سر و صدا آلودگي خاك

 گير كردن اعضاي بدن در روليك نوار نقاله

حيط    روشنايي كم م  

 

از جا در آمدن و پرتاب 
پيچ هاي روي بدنه بال 

 ميل ) كپسول(

 حريق ناشي از مشعل هاي گازي در ورودي آسياب

 پاشش مواد شيميايي به صورت

 مقياس خرد

 ريزش مواد از نوار نقاله

 Hot Gasنشت گاز، آتش سوزي و انفجار واحد 

 شيميايي فيزيكي

مقياس 
 كالن

ريسك ارگونوميكي اپراتور فيدبين  مصرف منابع
آسياب هاي  

 محيط زيست

 ريسك

 ايمني ارگونوميكي سالمت

باال و پايين 
رفتن مكرر از 
 پله ها

شكل 2-  چارچوب كلي ریسک واحد آسياب
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شكل3- مدل ارزیابی ریسک نهایی واحد آسياب

 
شكل 4- ارزیابي ریسک نهایي واحد آسياب با كم خطر در نظر گرفتن خطر سالمت



58

13
97

ز  
ایی

-پ
19

ره 
ما

 ش
 - 

شی
وه

 پژ
مه 

لنا
فص

 
شكل 5- ارزیابی ریسک نهایی واحد آسياب ،با كم خطر در نظر گرفتن خطر ایمني

 

شكل 6- ارزیابی ریسک نهایی واحد آسياب ،با كم خطر در نظر گرفتن خطر سالمت
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 واریانس عدم قطعیت درصد شاخص متقابل اطالعات گره 
 0453443/3 133 05553/1 ریسک
 3015315/3 3/11 15811/3 ایمنی

 3230351/3 2/11 15144/3 سالمت شغلی
 3175584/3 84/5 37233/3 زیستمحیط

 3347553/3 31/2 30533/3 مقیاس کالن
 3355073/3 15/2 32711/3 مقیاس خرد

 3307207/3 43/1 31777/3 آلودگی خاک
 3303355/3 03/1 31854/3 آلودگی هوا

 3314523/3 745/3 31280/3 صورتپاشش مواد شیمیایی به
 3314523/3 745/3 31280/3 شیمیایی

 3324304/3 715/3 31241/3 گرد و غبار اطراف سیلوها
 3324454/3 87/3 31235/3 ارگونومیكی

 Hot Gas 33780/3 325/3 3312073/3نشت گاز، آتش سوزي و انفجار واحد 
 3335002/3 027/3 33445/3 حریق ناشی از مشعل هاي گازي در ورودي آسیاب

 3335408/3 205/3 33023/3 ترکیدگی لوله هاي روغن یونیت ) واحد روغن(
 3334541/3 225/3 33035/3 فیزیكی

 3334074/3 155/3 33225/3 ریسک ارگونومیكی اپراتور فیدبین ها
 3332151/3 110/3 33154/3 سر و صدا

 3332541/3 131/3 33103/3 گرفتارشدن اعضاي بدن در رولیک نوار نقاله
 3331233/3 3470/3 33353/3 از جا در آمدن و پرتاب پیچ هاي روي بدنه آسیاب

 NAOH , SO2 33343/3 305/3 3333533/3گرد و غبار و بخارات 

 3333331/3 33031/3 33335/3 باال و پایین رفتن مكرر از پله ها
 333333/3 3 33333/3 روشنایی کم محیط

 333333/3 3 33333/3 مصرف منابع
 333333/3 3 33333/3 در معرض میدان  الكترو مغناطیسی بودن

 333333/3 3 33333/3 ریزش مواد از نوار نقاله

جدول 6- نتایج آناليز حساسيت ریسک نهایی واحد آسياب

4- نتیجه گیری
ارزیابي ریسک در تمامي صنایع باید  به صورت اساس كار درآید تا 
براي هر صنعت فهرست مدون و دقيقي از ریسک های مخصوص آن 
بادید  داشته باشيم و براي پياده كردن برنامه های مدیریت ریسک 
فرآیندي  ریسک  ارزیابي    ]10[ كرد  تصميم گيری  بتوان  بهتري 
رویكردي شفاف و ساخت یافته  فراهم كردن  با  نظام یافته است كه 
جهت شناسایي ریسک به سازمان اجازه می دهد تا با داشتن دركي 
روشن از تمامي ریسک ها به ارزیابي، اولویت بندی و اقدامات مناسب 
جهت آن ها بپردازد ]2[.در این پژوهش كه با هدف ارزیابي ریسک 
ایمني، سالمت و محيط زیست واحد آسياب كارخانه گندله سازی گل 
گهر با استفاده از روش FMEA و شبكه های بيزین انجام گردید 
در واحد آسياب 14 ریسک ایمنی، سالمت و محيط زیست به دست 
 28/57 ،FMEA آمد. بر اساس سطوح ریسک تعيين شده درروش

درصد خطرات در سطح فوق بحرانی، 50 درصد در سطح بحرانی و 
 RPN 21/42 درصد در سطح كم خطر قرار گرفتند. باالترین عدد
مربوط به ریسک حریق ناشی از مشعل های گازی در ورودی آسياب 
با عدد 270 می باشد و كمترین RPN مربوط به ریسک گردوغبار 
محيط اطراف سيلوهای تغذیه با عدد 50 است. ریسک تعيين كننده 
)دارای باالترین RPN( مربوط به بخش ایمنی است. بر اساس نتایج 
شبكه بيزین ترسيم شده برای بخش آسياب 15/8 درصد خطرات در 
سطح فوق بحرانی 60/2 درصد در سطح بحرانی و 24% خطرات در 
سطح كم خطر  قرار دارند. آناليز حساسيت نشان داد كه ریسک های 
بخش ایمنی بيشترین اثر را بر روی ریسک گره نهایی دارند. .سطوح 
ریسک به دست آمده در دو روش با یكدیگر اختالف جزئي دارند. بر 
اساس مقایسه نتایج بدست آمده با پژوهش فرساد مشخص گردید 
و  علي  روابط  ترسيم  به علت  بيزین  از شبكه  آمده  به دست  نتایج 
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توانایي تعيين علل ریشه ای خطر داراي درجه  معلولي و همچنين 
 FMEA اطمينان بيشتري در صحت خروجي نتایج دارد. اما روش
علی رغم اینكه یک روش كم هزینه است و در حالتي كه محدودیت 
زماني وجود دارد بسيار كارآمد است اما توانایي برقراري ارتباط بين 
براي  فاكتورهاي مختلف خطر و به دست آوردن یک ریسک كلي 
منطقه موردمطالعه را ندارد. و به علت محدودیت در بررسي خطاهاي 
انساني، محدودیت در بررسي مؤثرترین خطرات بر ریسک منطقه، 
مسئله،  ایجادكننده  علل  متقابل  تأثيرات  شناسایي  در  محدودیت 
محدودیت در بررسي تأثير عوامل خارجي بر مسئله و نتایج وابسته 
به روش كار براي تعيين ریز فعاليت های پروژه نمی تواند تعيين كننده 

باشد.
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آذر فرهادی 1، جعفر پویا منش2

چكیده 
یكی از عارضه های جدید زندگی به سبک مدرن، وجود استرس در محيط كار است. در زندگی تمامی افراد كه در یكی از مشاغل 
موجود در جامعه فعاليت ميكنند، استرس وجود دارد و این استرس، به شكلهای گوناگون بر كيفيت و  عملكرد آنها اثر می گذارد. 
این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش هوش هيجانی بر استرس شغلی كاركنان شركت معدنی و صنعتی گل گهر شهرستان 
سيرجان صورت گرفت. این پژوهش، از نوع پژوهش های آزمایشی با طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه گواه می باشد. جامعه 
آماری این پژوهش 448 نفر بود كه تعداد 86 نفر به روش نمونه گيری تصادفی طبقه ای و در چند مرحله انتخاب شد ، سپس 
نمونه آماری در دو گروه آزمایش و كنترل )گواه( بصورت تصادفی قرار گرفتند. در راستای پاسخگویی به فرضيات پژوهشی كار جمع 
آوری اطالعات صورت گرفت كه برای جمع آوری اطالعات ميدانی از دو پرسشنامه استفاده شد این پرسشنامه شامل هوش هيجانی 
بار-آن 90 سوالی و استرس شغلی اسيپو 60 سوالی بود كه قبل از انجام مداخله آزمایشی)ارائه متغير مستقل( دو گروه با استفاده 
از پرسشنامه های ذكر شده پيش آزمون شدند و پس از آموزش گروه آزمایشی به مدت 10 جلسه 90 دقيقه ای پروتكل آموزش 

هوش هيجانی ، مجدداً هر دو گروه با استفاده از دو پرسشنامه مورد نظر پس آزمون شدند.
داده های بدست آمده با استفاده از روش مانكووا)كوواریانس چند متغيری( مورد تحليل قرار گرفتند.نتایج این پژوهش نشان داد 
كه آموزش مولفه های هوش هيجانی موجب كاهش استرس شغلی كاركنان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شد و بين هوش 

(P<0.01(.هيجانی كاركنان و استرس شغلی آنان رابطه معكوس و معناداری وجود دارد
با توجه به اینكه آموزش هوش هيجانی بر استرس شغلی تأثيرگذار است. اتخاذ استراتژی های موثر از سوی مدیران برای بهبود 
محيط كار و شرایط كاری و كاهش استرس شغلی كاركنان نظير مشاركت در تصميم گيری، آموزش كاركنان، روشن كردن نقش 

های سازمانی و بهبود شرایط كار  امری ضروری است. 

واژه های كليدي: استرس شغلی، كاركنان، گل گهر سيرجان ، هوش هيجانی، شركت معدني و صنعتي گل گهر 

1 - كارشناس ارشد روانشناسی بالينی
2 -  دكتری روانشناسی و استاد یار دانشگاه و مدیر گروه ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد سيرجان

تعیین اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر استرس شغلی كاركنان شركت سنگ آهن گل گهر
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1- مقدمه 
تغيير  و هرگونه  تغييرند  ها دست خوش  از سازمان  بسياری  امروزه 
نيازمند كاركنان و مدیرانی است كه انطباق پذیر بوده و با تغييرها 
و  به شيوه ای شایسته  اجتماعی  تعامل  ميان  این  سازگار شوند. در 
به عنوان عنصر كليدی در  بيشتر مدیران و رهبران  برای  ثمربخش 
مدیریت تغييرهای سازمانی اهميت فزاینده ای دارد. بررسی ها نشان 
داده است كه گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند برد كه بتوانند 
برقرار  ارتباط  خود  انسانی  منابع  با  نتيجه بخش  و  اثربخش  به طور 
مدرن،  سبک  به  زندگی  جدید  عارضه های  از  یكی  كه  حال  كنند. 
وجود استرس در محيط كار است. در زندگی تمامی افراد كه دریكی 
از مشاغل موجود در جامعه فعاليت می كنند، استرس وجود دارد و 
اثر  آن ها  وعملكرد  كيفيت  بر  گوناگون  های  به شكل  استرس  این 
است  مؤلفه هایی  از  یكی  هيجانی   هوش  زمينه  این  در  می گذارد. 
با یكدیگر  به ميزان زیادی در روابط كاركنان سازمان  كه می تواند 
هيجانی،  هوش  هين]1[،   استيو  اعتقاد  به  كند.  ایفا  مهمی  نقش 
توانایی مهار عواطف و تعادل برقرار كردن بين احساسات و منطق 
به طوری كه مـا را بـه حداكثر خوشبختی برساند.به زبان ساده، هوش 
هيجانی نوعی از هوش است كه توانایی فرد را در برقـراری و حفـظ 
ارتباط با دیگران، شناخت احساسات و عواطف دیگران و استفاده از 
این هيجانـات و عواطـف در جهت تحقق اهداف فردی و سازمانی 
هيجانی شرط  هوش  گلمن   گفته  به  دهد.  قرار می  ارزیابی  مورد 
برخی  اخيراً  می آید.  به حساب  سازمان  در  اجتناب ناپذیر  و  حتمی 
بهره  از  بااهميت تر  دریافته اند كه هوش هيجانی  نيز  دانشمندان  از 
ایده های  از  یكی  هيجانی  است]2[.هوش  افراد  برای   )IQ( هوشی 
درسازمان ها  را  قابل  توجهی  تأثيرات  كه  دركسب وكاراست  نوین 
دارد]3[.از زمان پيدایش هوش هيجانی در ادبيات روان شناسی، این 
مقوله در زمينه های مختلفی موردبررسی قرارگرفته است. ازجمله 
سعی  همواره  محققان  واقع  در  كاری،  محيط های  و  كار  زمينه  در 
موفقيت  وموثر در  عوامل مهم  با  را  رابطه هوش هيجانی  داشته اند 

شغلی به دست آورند]4[.
دربندی، تحقيقی درزمينه تعيين كارایی آموزش مهارت های هوش 
هيجانی بر تقویت هوش هيجانی دانش آموزان دختر )با هوش بهر 
هيجانی پایين( در مقطع متوسطه شهر مشهد انجام دادند. در این 
تقویت مقياس هوش  پژوهش توضيح داده شد كه آموزش ها روی 
خلق  استرس،  مقابله  سازگاری،  فردی،  بين  هوش  فردی،  درون 
عمومی به طور معناداری مؤثر بوده است و آموزش مهارت های هوش 
هيجانی به طور معناداری باعث ارتقاء سالمت روان شده است]5[. در 
مؤلفه های  آموزش  تأثير  باعنوان  وهمكاران،  اسمعيلی  كه  پژوهشی 

هوش هيجانی برسالمت روان بر روی 30 نفر از مراجعان زن و مرد 
در دو گروه 15  نفره گواه وآزمایش به عمل آوردند، نتایج تحليل 
آموزش  كه  داد  نشان  یكطرفه  متغيره  چند  واریانس  و  كوواریانس 
مؤلفه های هوش هيجانی درافزایش سالمت روان به طورمعنی داری 
)p<001/0( مؤثر بوده و عالئم بيماری را در مؤلفه های سالمت روان 
نيز    ، نيا  های فرزاد  از سو ی دیگر بررسی  كاهش داده است ]6[. 
مثبت   رابطه  تعارض  مدیریت  و  هيجانی  هوش  بين  كه  داد  نشان 
تأثير  درزمينه  یادشـده  هـای  بررسـی  بـه  توجه  دارد]7[.با  وجود 
آمـوزش برخی از مؤلفه های هوش هيجانی مانند كنتـرل هيجـان هـا 
و یـا روابط ميـان فـردی در كـاهش عالئم اخـتالل هـایی همچون 
تأثير  بررسی  با هدف  مطالعه حاضر  در  اضـطراب]8[،  و  افسردگی 
آموزش هوش هيجانی بر استرس شغلی كاركنان شركت صنعتی و 
معدنی گل گهر، وتوجيه مسؤولين ومتصدیان مدیریت برلزوم توجه 
بيشتربه هوش هيجانی به عنوان مؤلفه ای مهم، برای بهبود استرس 
شغلی و بهبود عملكرد مدیران وكاركنان صنعتی صورت گرفته است، 
باتوجه به مطالب بيان شده، این پژوهش درپی آن است كه پاسخی 

برای سؤال زیر بيابدكه:
آیا آموزش هوش هيجانی بر استرس شغلی كاركنان گل گهر تأثيری 

دارد؟
2- روش تحقیق

این پژوهش، به روش نيمه آزمایشی، از نوع پيش آزمون  _ پس آزمون 
با گروه كنترل انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را 780 
نفر از كاركنان رسمی شاغل در مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر 
سيرجان تشكيل دادند. برای انتخاب نمونه ها، از بين افرادی كه دارای 
مدارک ليسانس به باال كه تعداد آن ها 448 نفر بود، انتخاب گردید. 
تعداد نمونه آماری این پژوهش شامل 86 نفر مرد و زن می باشد كه 
بر اساس فرمول كوكران بوده و این تعداد به صورت تصادفی طبقه ای 

انتخاب وبه دو گروه آزمایشی و كنترل تقسيم شده است.
برای گردآوری داده ها، پرسش نامه هوش هيجانی )بار_ان، 1980( و 

پرسش نامهاسترس شغلی )اسيپو، 1987(به كاربرده شد.
2-1- پرسشنامه هوش هیجانی

خرده   15 و  سؤال   90 دارای  بار_ان،  هيجانی  هوش  نامه  پرسش 
مقياس خود آگاهی هيجانی ، خود ابرازی ، عزت نفس ، خودشكوفایی 
، استقالل ، همدلی ، مسئوليت پذیری اجتماعی ، روابط بين فردی 
 ، روانی  فشار  تحمل   ، مسئله  حل   ، انعطاف پذیری   ، واقع گرایی   ،
كنترل تكانش ، خوش بينی ، شادمانی تشكيل شده است. در بررسی 
هفـت  در  كرنباخ  آلفـای  روش  از  اسـتفاده  با  درونی  همسانی 
ضـرایب  ميــانگين   ،]9[ مختلــف  هــای  جمعيــت  از  نمونــه 
از  ای  بـرای همـه خـرده مقيـاس هـا در دامنه  را  آلفـای كرنباخ 

 3. Emotional Intelligence
 4.Goleman
 .5 emotional self awareness
6 . Self- Presentation
 7. Self-esteem
8 . self-actualization
9 . independence
10 . empathy
11 . social responsibility

 12. interpersonal relationship
13 . realism
14 . - flexibility
15 . problem solving
16 . Stress Tolerance
17 . Impulse control
18 . optimism
19 . Merrymaking
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ميانگين  و  0/86)عزت نفس(  تا  اجتماعی(  0/69)مسئوليت پذیری 
0/76 گزارش گردید. بررسی پایایی به روش باز آزمایی ميــانگين 

ضــرایب پایــایی را برابــر 0/66 نشــان داد.
دهشيری ]10[، پایایی این آزمون را بـه روش باز آزمایی بـه فاصـله 
یـک مـاه بـرای 35 نفـر، 0/74 گـزارش نمـود. بـرای خرده مقياس 
بــه  وانعطاف پذیری  تكانـش  كنتـرل  روانی،  فشـار  تحمـل  های 
وبــرای خرده   82% و   84  % آزمایی 90%،  باز  ترتيــب ضــرایب 

مقيـاس هـای خود ابرازی، مسئوليت پذیری اجتمـاعی و استقالل، 
در  است.  شـده  گـزارش   0/65 و   0/62،  0/58 آزمایی  باز  ضرایب 
ضـرایب پایـایی بـهروش آلفـای كرنباخ، ميانگين ضرایب آلفا برابر 
با 0/73 بود. باالترین ضـریب آلفـا در مورد خرده مقياس عزت نفس 
0/85 و كمتـرین ضـریب آلفـا برای خرده مقياس مسئوليت پذیری 

اجتماعی 0/50 به دست آمد. 

 

هوش هیجانی

حل مساله

شادمانی

استقالل

فشارروانی

خودشکوفائی

خودآگاهی

واقع گرائی

دی روابط بین فر
فردی

عزت نفس

کنترل تکانش

انعطاف پذیری

ریمسولئیت پذی

همدلی

خودابرازی

خوش بینی

استرس شغلی

بارکاری

بی کفایتی

دوگانگی نقش

محدوه نقش

مسئولیت شغلی

محیط فیزیکی

شكل1-  مدل مفهومی تحقیق )گاردنر،2005،ص67(
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2-2- پرسش نامه استرس شغلی اسیپو
پایایی این آزمون به شيوه آزمون– آزمون مجدد درسطح رضایت بخشی 
محاسبه شد )آلفای كرنباخ برابر 0/89( برای تعيين اعتبار تكنيكی 
این پرسشنامه، پس از ترجمه پرسش نامه از زبان اصلی، مجددا ًبه 
مترجم مستقلی سپرده شدتا به زبان اصلی )انگليسی( ترجمه شود. 
انجام كار برای مطمئن شدن از انتقال مفاهيم به زبان فارسی بود. 
نموده  بندی  امتياز  را  استرس شغلی  مختلف  ابعاد   )1987( اسيپو 
تجدید  بار  و چندین  معرفی شده  آزمون درسال 1981  این  است. 

نظرشده است.

3- شیوه اجرا
جای  وكنترل  آزمایش  دردوگروه  تصادفی  به صورت  ابتداآزمودنی ها 

گرفتند.
قبال زبرگزاری جلسات آموزش هوش هيجانی، پرسشنامه های هوش 
هيجانی و استرس شغلی توسط هردوگروه آزمایش وكنترل تكميل 
گروه  برای  هيجانی  هوش  آموزش  جلسات  هفته،  یک  از  بعد  شد. 
آزمایش آغاز شدوگروه كنترل درانتظار ماند. پس از گذشت10جلسه 
آموزش هوش هيجان یک هفته ای یک جلسه90دقيقه ای برگزارشد، 
توسط  شغلی  استرس  و  هيجانی  هوش  پرسشنامه های  مجدداً 

هردوگروه آزمایش وكنترل تكميل گردید.
در ذیل به خالصه ای از10جلسه آموزش هوش هيجانی اشاره شده 

است:
جلسه نخست: معارفه وتوجيه آزمودنی ها

ازآزمودنی ها خواسته شد تا خودشان را معرفی كنند. پژوهشگرپس 
دوره  این  برگزاری  از  هدف  درمورد  را  آزمودنی ها  خود،  معرفی  از 

آموزشی توجيه 
تعداد جلسات و مدت  اجرای آموزش،  كرد.  سپس در مورد نحوه 
زمان هر جلسه توضيحاتی ارائه شد. تنفس شكمی و تصویر سازی 

ذهنی آموزش داده شد.
جلسه دوم: آموزش هوش هيجانی ومؤلفه های آن

)خود  آن  ومؤلفه های  هيجانی  هوش  با  آزمودنی ها  آشنایی 
آگاهی،خودنظم دهی،خود مهارگری، خودانگيزشی و خود ابرازگری(، 
تنفس  ارتقاءآن.  ضرورت  و  هيجانی  هوش  از  برخورداری  محاسن 

شكمی درآغاز وپایان هر جلسه انجام شد.
جلسه سوم : بهبود افكار منفی به سمت مثبت با استفاده از نظریه 
شناختی رفتاری در این جلسه از آزمودنی ها خواسته شد تجارب خود 
را از هيجانات خوشایند و ناخوشایند زندگی بيان كنند. آزمودنی ها 
آموختند كه رفتار دیگران یا یک موقعيت فی نفسه، موجب واكنش 
سبب  می دهند  یاحوادث  افراد  به  كه  معنایی  بلكه  نمی شود  آن ها 

می شود یک رویداد خوبی  به نظر برسد.
جلسه چهارم: آموزش مهارت های اجتماعی ، ایجاد ارتباط مؤثر، 
ارتباط،  نحوه شروع یک  این جلسه  در  و هيجانات  احساسات  ابراز 
برخورد  و  با دیگران  رابطه  ایجاد  اختتام آن، طرق مختلف  و  ادامه 

اجتماعی آموزش داده شد. آزمودنی ها با اصول بنيادی ارتباط مؤثر 
ومهارت گوش دادن بيشتر آشنا شدند.

خود  فردی،  بين  مقابله ای  مهارت های  آموزش  پنجم:  جلسه 
ابرازگری و آموزش قاطعيت طی این جلسه مهارت های مقابله بين 
فردی آموزش داده شد تا جایگزین الگوهای ناكارآمد  در تعامل های 
جرأت  رفتار  با  شركت كنندگان  همچنين  گردند.  كنونی  اجتماعی 
روش های  و  شده  آشنا  صحيح  رفتاری  سبک  ن  به  عنوا  مندانه  

مختلف نه گفتن را آموختند.
افزایش  راه های  و  هيجانی   انگيزشی  آموزش خود  جلسه ششم: 

اعتماد به نفس و آموزش خوش  بينی و مثبت اندیشی
شركت  كنندگان با شيوه های افزایش اعتماد به نفس و عزت  نفس 
و تفاوت ميان آن ها بيشتر آشنا شدند. همچنين آموختند كه تفكر 

مثبت و خوش بينی از جنبه های مهم شادی و نشاط است.
جلسه هفتم: خودمهارگری هيجانی وابراز صحيح احساسات

اعضای گروه با روش های صحيح ابراز احساسات آشنا شدند.  همچنين 
شيوه های تنظيم روابط احساسی با دیگران به آن ها آموزش داده شد.

جلسه هشتم: كنترل و مدیریت خشم
اداره خشم، مزایا و معایب آن، عوامل  به  نگاهی داشت  این جلسه 
فيزیولوژیک بروز خشم و این كه چگونه در مقابل عصبانيت دیگران 
واكنش خود را تنظيم كنيم.  آزمودنی ها راه  هایی كنترل و مدیریت 

خشم را آموختند.
جلسه نهم:آموزش همدلی وكنترل استرس

دراین جلسه به راه هایی رهایی از وابستگی هيجانی  و ایجاد همدلی  
را  افكارشان  اعمال،  چگونه  كه  آموختند  آزمودنی ها  شد.  پرداخته 
و  منابع  استرس،  انواع  با  آن ها  همچنين  كنند.   كنترل  و  هدایت 

نشانه های آن و راه های مقابله با آن بيشتر آشنا شدند.
اختتام  تصميم گيری،  مهارت  و  مسئله  حل  آموزش  دهم:  جلسه 

جلسات
بر  مسئله  برای  كه  راه حل های  بينی  پيش   اهميت  و  نقش  به 
می گزینيم، اشاره كردیم. تمرین حل مسئله به  صورت عملی به افراد 
آموزش داده شد. در پایان جلسه از اعضای گروه آزمایش و كنترل 
پس  آزمون به عمل آمد. هر دو گروه به پرسشنامه های هوش هيجانی 

و استرس شغلی پاسخ دادند.
برای تحليل داده ها، از روش های آماری توصيفی و روش های آماری 

تحليل كوواریانس و آزمون لوین استفاده شد. 
4- تحلیل داده ها و ارائه نتایج

4-1- نتایج توصیفی
با توجه به نتيجه به دست آمده، در گروه آزمایش ميانگين و انحراف 
معيار نمرات استرس شغلی قبل از آموزش )20/52±202/12( و بعد 
از آموزش )18/32±189/34( بوده است.در گروه كنترل نيز قبل از 
 )198/07±19/44( آموزش  از  بعد  و   )201/24±19/55( آموزش 

بوده است. 

20 . social skills
21 . Coping skills
22 .Inefficient patterns
23 . Dory dare behavior
24 .Emotional self-motivation

25 .Emotional self-control
26 . Emotional Dependency
 27. Empathy
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آموزشبعد از  قبل از آموزش گروه نمونه  
 

 آزمایش
 میانگین

21/101  
 انحراف معیار

21/10  
 میانگین

43/281  
 انحراف معیار

41/28  

13/102 کنترل  22/21  00/218  33/21  

 

جدول 1- میانگین و انحراف معیار نمرات گروه های نمونه در استرس شغلی كلی قبل و بعد از مداخله

ویلکز -آزمون شاپیر گروه وضعیت  اثر تعاملی df1 df2 وضعیت 
 سطح معناداری F ///////// ///////// متغیر سطح معناداری z  متغیر
75/0 آزمایش بارکاری  07/0< p 11/0 48 1 بارکاری  07/0< p 
11/1 کنترل   07/0< p      
75/0 آزمایش بی کفایتی  07/0< p 85/1 48 1 بی کفایتی  07/0< p 
18/0 کنترل   07/0< p      
15/0 آزمایش دوگانگی  07/0< p 11/1 48 1 دوگانگی  07/0< p 
17/0 کنترل   07/0< p      

18/0 آزمایش محدویت  07/0< p 05/1 48 1 محدویت  07/0< p 
48/0 کنترل   07/0< p      
11/0 آزمایش مسئولیت  07/0< p 44/0 48 1 مسئولیت  07/0< p 
33/0 کنترل   07/0< p      
48/0 آزمایش محیطفیزیک  07/0< p  محیط

57/0 48 1 فیزیک  07/0< p 

15/0 کنترل   07/0< p      
 

جدول2-  میانگین و انحراف معیار نمرات گروه های نمونه در مؤلفه های استرس شغلی كلی قبل و بعد از مداخله
نتیجه آزمون لِوین در مؤلفه های استرس شغلی در دو گروه آزمایش و كنترل

 شاخص
 متغیر

مجموع 
 مجذورات

میانگین  درجه ازادی
 مجذورات

یدارمعنیسطح  Fمقدار  مجذور اتا 

آزمونپیش  
 گروه )مداخله(
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جدول 3-  نتایج به دست آمده از تحلیل كوواریانس یک متغیره )آنكوا( برای بررسی تأثیر اثربخشی آموزش هوش هیجانی 
روی استرس شغلی كلی

آزمون شاپیرو_ ویلكز و آزمون لوین
با توجه به نتيجه به دست آمده از آزمون شاپيرو-ویلكز؛ چون سطح 
 (p<0/05( معناداری به دست آمده برای همه متغيرها باالتر از سطح
است؛ در نتيجه می توان گفت بين توزیع متغيرهای پژوهش و توزیع 
نرمال تفاوت معناداری وجود ندارد و فرض نرمال بودن توزیع داده ها 
آزمون  از  به دست آمده  نتيجه  به  توجه  با  و همين طور  دارد  وجود 
باالتر  برای همه متغيرها  به دست آمده  لِوین؛ چون سطح معناداری 
از سطح )p<0/05( است؛ در نتيجه می توان گفت تفاوت معناداری 

ندارد. هم چنين  مذكور وجود  متغيرهای  در  گروه ها  واریانس  بين 
می توان گفت شيب های رگرسيونی پيش آزمون و پس آزمون در دو 
گروه تفاوت معناداری ندارد و فرض همگنی شيب های رگرسيون 

برقرار است.
تحلیل كوواریانس

با توجه به نتيجه به دست آمده از تحليل كوواریانس اثر مداخله )گروه( 
با مقدار آماری )17/83( در سطح )0/01( معنی دار است و هم چنين 
كاهش  در  معناداری  تأثير  هيجانی  هوش  آموزش  گفت  می توان 
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استرس شغلی در گروه مداخله داشته است و اندازه اثر مداخله نيز با 
توجه به مجذور اتا )0/52( بوده است.

5- نتیجه گیری
افرادی كه مشاغل معدنی و صنعتی دارند  به دليل پر استرس بودن 
كار در این محيط ها در معرض استرس قرار دارند، لذا با توجه به 
از  یا پر هزینه بودن برخی  از عوامل و  ناپذیر بودن بعضی  اجتناب 
عوامل استرس زا در محيط های معدنی و صنعتی و لزوم پيشگيری 
از اثار روانی و رفتاری استرس بر شاغالن این محيط ، به كارگيری 
تمهيداتی برای بهبود شرایط محيط كار و آموزش روش های مقابله 
عهده  بر  كه  است  وظایفی  جمله   از  هيجانی،  هوش  همچون  ای 
مدیران ارشد شركت گل گهر می باشد كه هم از لحاظ اقتصادی به 
صرفه تر بوده و هم از لحاظ توانمند سازی كاركنان در همه شرایط 

زندگی كاربردی می باشد.
فردی  كارآیی  بعد  در  استرس شغلی  در  اختالل  توجه  قابل  شيوع 
نيازمند توجه خاص و مداخالت ویژه می باشد كه از این مداخالت 
می توان مداخالت سازمانی – مانند ترغيب كارگروهی، شركت دادن 
پرسنل در تصميم گيریها، حمایت شغلی، كاهش تعارضات و ابهام 
روان  بر رخدادهای شغلی، مداخالت  افزایش كنترل  و  های شغلی 
شناختی برای كاهش استرس شغلی و افزایش سازگاری در محيط 
كار را نام برد.بسياری از محققان معتقدند كه این مداخالت نه تنها 
باید در محيط كار انجام بگيرید ، بلكه آموزش آنها جزء برنامه های 
آموزشی كاركنان باشد. در مورد گروهی كه دچار اختالل جدی در 
استرس شغلی یا فرسودگی شدید شغلی هستند، نياز به مداخالت 
فردی عالوه بر آموزش هوش هيجانی و توانمند سازی گروهی نيز 
می باشد. بنابراین افزایش توان تحمل كاركنان در مقابل تنش های 
بهره وری فردی و سازمانی  و  شغلی موجب صرفه جویی در وقت 
هيجان  شناخت  بر  تأكيد  ارائه شده،  آموزشی  برنامه  در  شود.  می 
ها و تعامل آن ها با دیگر زمينه های درونی و بيرونی فرد، پذیرش 
هيجان  یافته  سازش  و  درست  ابراز  همه،  از  مهم تر  و  ها  هيجان 
نوع  از  بررسی،  این  در  به كاربرده شده  نامه  پرسش  دو  هر  بود.  ها 
موقعيت  از  فرد  احساس  تأثير  تحت  بيشتر  كه  است  سنجی  خود 
بابایی  های  یافته  با  حاضر  پژوهش  های  یافته  درهرحال  می باشد. 
رمضانی]12[،   ،]11[ سـيادت  پـور،  مختـاری  مـؤمنی]10[،  و 
عبداللهی ]13[،  و آقاميری ]14[، و آقایار]15[و فالحتی ]16[، و 
تحقيقات قمرانی و جعفری]17[،و جهانيان ]18[، و گلمن و بار-ان  
طور  همان  دارد.  خوانی  همكاران]20[هم  و  مایر  یافته های  ]19[و 
كه تحليل داده ها نشان داد فرضيه  پژوهش مورد تأیيد قرارگرفته 
است. یافتـه هـاي پژوهش بيانگر آن است كه آموزش هوش هيجانی 
سبب كاهش استرس شغلی می شود، به طوری كه فرد نمره بهتری 
در گزارش های شخصی از موقعيت درونی و احساس توانایی مقابله 
با مشكالت به دست می آورد. آنچه در این برنامه آموزشی انجام می 
شود، گسترش ذهـن نسبت به واقعيت درونـی و بيرونـی، همـراه بـا 
تمـرین پـذیرش جرأت مندانه و برخورد سـازنده بـا آن اسـت. در 
ایـن برنامـه به جای پرداختن به مشكالت معين، به بررسی امكانات 
برخورد با مشكل پرداختـه مـی شـود. چنـين روشـی بـا گسـترش 
ایجاد می كند  زمينـه و كم رنگ ساختن نقش )مشكل(، فرصتی 

تـا فـرد بتواند از همۀ توانایی های خود برای رویارویی با موقعيت 
آگاه شده و آن را به كاربرد. ازاین رو منطقـی به نظر مـی رسـد كـه 
پس از گذراندن چنين دوره آموزشی، فرد نمره های بهتـری را در 
گزارش های شخصی از موقعيت درونی و احسـاس توانـایی مقابله با 
مشكالت به دست آورد.گفتنی است كه با توجه به نوبـودن مفهـوم 
محدود  پژوهشی  پيشينه  وجود  درمان،  درزمينه  هيجـانی  هـوش 
برنامـه  نبـودن  دسـترس  در  هيجانی،  هوش  ارتقاء  درزمينهتأثير 
تأثير  ارتقاء هوش هيجانی، بررسينشدن  برای  هـای درمـانی دیگر 
شخصـيت درمانگر در اجــرای برنامــه و معــذوریت اخالقــی در 
منتظــر نگه داشتن گروه گواه در ليست انتظار ازجمله محدودیت 
بـر  پـژوهش  تكرار  روند.هم چنين  به شمار می  پژوهش  این  های 
پایـه برنامۀ درمانی درون گردی جـذب و انطبـاق در گـروه هـایی 
بـا اختالل های روابط ميان فردی، خلقی، هراس مرضی و رفتـاری 
تكــرار  چنـين  هـم  زناشــویی،  اختالفـات  و  پرخاشـگری  ماننـد 
پژوهش در گروه های سنی دیگر ازجمله پيشـنهادهایی اسـت كه 
می توان در رابطه با پژوهش حاضرارائه نمود. و همچنين پيشنهادات 
و  معدنی  امكانات شركت  و  مقدورات  با  متناسب  كه  زیر  كاربردی 

صنعتی گل گهر می باشد ، در ذیل به اختصار ارائه می شود:
1. از مشاوران روانكاو و روانشناس با تجربه در زمينه استرس برای 
پایش اختالالت مربوط به و عوامل به وجود آورنده آن بهره گرفته 

شود.
2. كاركنان برای مقابله با عوامل استرس زای بيش از حد طبيعی 

)متوسط و متوسطه به باال( در محيط كار آموزش ببينند.
3. دوره آموزشی هوش هيجانی ویژه مدیران برگزار گردد تا مدیران 
نيز با كمک مهارتها در جهت رفع مشكالت و معضالت در حين كار 
به بهترین شكل ممكن عمل كرده و در واقع مدیران نيز فرصت تفكر 

و حل مساله داشته باشند و ارتباط موثری با كاركنان بوجود آورند.
4. دفاتر بهداشت روانی برای كاركنان دایر شود و خدمات بهداشت 

روانی در محل كار كاركنان راه اندازی و ارائه شود.
5.  حمایت های جانبی در مورد معيشت كاركنان افزایش یابد.

6. افرادی كه دچار مراحل اوليه عوارض ناشی از استرس در محيط 
عوامل  مقابل  در  افراد  پذیری  ضربه  و  شده  شناسایی  هستند  كار 
استرس زا از طریق روش های روان شناسی –مانندمصاحبهبافردو
تغييرتفسيرویازعوامالسترسزا–كاهشيابدوهمچنينازطریقروشهایروانش

زمينه حل مشكالتش  در  و  یافته  افزایش  افراد  مهارتهای   ، ناختی 
خود فعال گردد.

7. جاذبه های شغلی در محيط كار ایجاد شود.
ومادی–  معنوی  های  مانندتشویق   – مناسب  رفاهی  خدمات    .8

جهت كاهش استرس ارائه شود.
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Health, Safety and Environmental Risk Assessment of Golgohar 
Pelletizing Plant Grinding Department Using FMEA and 

Bayesian Networks

Yazdani nasab; Z.

Abstract
Every year many people died or are damaged or lost large amount of Investors as a result of 
mining activities, that shows high level risk of this industry. In order to minimize the risks 
and safety mines needs strong management to identify and assess the risk of all events and 
therefore present appropriate solution. Risk assessment is the most effective way to accurate and 
complete identify risks and explored their potential impact on people; materials, equipment and 
the environment. In fact, risk assessment will be provided valuable data for decision-making 
the reducing the risk of hazards, improvement of hazardous facilities environment, planning for 
emergency situations, level of acceptable risk, inspection and maintenance of industrial plants 
and other things. This study is aimed to assess health, safety, and environmental risks of Golgohar 
pelletizing plant Grinding department using FMEA method and Bayesian networks. To do this, 
totally 14 risks within three disciplines as health, safety and environment were identified. The 
result of the FMEA showed that about 28.57 percent of risks classified as supercritical risks, 50 
percent critical, and 21.42 percent are classified as low risks. The fire risk caused by gas torches 
in entrance of mill has the highest RPN number and dust surrounding feeder containers has 
lowest RPN number. Result of Bayesian networks showed that 15.8 percent of the dangers in 
supercritical 60.2  percent critical level and 24% are low-level risks.
 The result of both methods revealed that the plant has a high-level risks where the mitigation 
measures to reduce the risks is essential. mitigation measures on the safety-related risk has more 
influential effects than on the environmental- and health-related to reduce the total risk of this 
plant.

Key words:risk assessment, Bayesian network, FMEA, pelletizing plants, Golgohar
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Water recovery and dry stacking;the important need for tailings 
management of mineral processing industries. A case study; 

Golgohar iron ore processing complex

Panahi; E.

Abstract
Nowadays, especially in our country the water management in industries is one of the most 
important concerns about developing and environmental. Recently, Water management also in 
mineral processing industries has been considered in the field of developing, establishing of new 
plants, exploiting of existing plants, and final cost of producing and HSE aspects. So recycling of 
process water from tailings streams has been a new challenge for water management, especially 
at the arid areas. 
Water recovery technology in mining and wet tailings management can be divided into two 
main strategies: wet disposal (slurry- tailings dam) or dry stacking (filter cake-tailings dump). 
Because mine is located in an arid area, water resources scarcity, lower available space for 
tailings disposal and proximity to environmental protection zone; Golgohar iron ore processing 
complex needs to a special water and wet tailings management program. This article is an 
investigation in toavailable strategies of water recovery and tailings disposal. 
According to results; the dry stacking strategy can decrease the footprint of stacking area for four 
times and increase the recovered water at least four times comparing wet disposal. No tailings 
dam building, Zero Liquid Discharge (ZLD( system deployment, minimizing the underground 
water pollution, maximizing the water recovery, giving a solution for limitation of disposal area 
and no drainage to mines pit are the main advantages of the dry stacking method. Accordingly, 
Golgohar can takethese advantages, using available advanced technology of tailings dewatering 
and filtration. 
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HPGR circuit in iron ore processing plants

Hajizadeh Omran; A.

Abstract
Using of HPGR,rapidly growthed  in cement, dimond, copper and iron industries as a 
supplement to, or replacment for conventional crushing and SAG milling circuit because of 
reduction in energy efficiency and comminution costs. If the material were first treated in a 
HPGR, significantly lower specific energies would be required for comminution, and opened 
the possibility for plant expansion without the necessity of making major altration.The basis 
of this equipment is Applying pressure to a bed of particles rather than a single layer (such 
as conventional crushers) that causes microfractures in ores and finally decreases the energy 
consumption in downstream. Since two decades ago, HPGR with studded rolls were applied 
for coarse ore crushing and grinding of pellet feed. In 5 and 6ndconcentrate plants,4 units of 
HPGR were installed. In this study, performance of these was investigeted. At the end of the 5, 
6 circuits, feed size to HPGR is coarse than 110 micron and Blaine number not excced that 1300 
Cm2/gr. For increasing blaine number to acceptable for pelletizing plant, feed size to HPGR 
must reduced with moisture content less than7%.

Key words:Interparticle comminution; HPGR; Bond work index; Blaine; Operation gap
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Back break prediction in blasting using using neural
 network  and nonlinear regression-Golgohar Iron Ore Mine 1

Khajoei; A.

Abstract
Back break is one of the most important problems in open pit mines. This problem will have 
an undesirable effects on the mining operations, safety, and grinding quality. The purpose of 
this research is to predict back break using artificial neural network method and also evaluation 
of the neural network model with nonlinear regression model. For this purpose, a database 
composed of 34 blasting in Golgohar iron ore was gathered. In this database we have  hole 
diameter ,burden ,  stiffness ratio, spacing-burden ratio, number of hole in last raw, , uniaxial 
compressive strength and joint spacing as input parameters and back break is the only output 
parameter. The results of this study showed that neural networks are a suitable method for 
predicting back break. The evaluation of the developed models showed that multi-layered 
neural network model with a topology of 1-6-8 can predict a back break with the correlation 
coefficient of 0.958. Sensitivity analysis showed that the spacing ratio was the most important 
factor in back break control.

Key words: back break, neural network, nonlinear regression, 
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considering price uncertainty in Golgohar number 1 mine 
production scheduling using "maximum upside/minimum 

downside risk" approach

Hejazifar1; M.

Abstract
Production planning of an open-pit mine is a procedure during which the rock blocks are assigned 
todifferent production periods in a way that leads to the highest net present value (NPV( subject 
to someoperational and technical constraints. The traditional production scheduling methods 
do not consider selling price and grade uncertainties and it could cause serious problems 
such as failing to achieve scheduled goals. The aim of this study is to reduce the risk of iron 
pellet selling price uncertainty in production scheduling at Golgohar   number 1 mine. For this 
purpose an algorithm was designed by combining binomial tree method and Maximum Upside/
Minimum Downside approach. In this algorithm at first different price scenarios are estimated 
by binomial tree and then for each possible price and costrealization a separate production 
schedule is done. In the next step the most low-risk schedule is selected for each year by using 
Maximum Upside/Minimum Downside approach. The last two steps are repeated to the end of 
project life. According to the obtained results, the production scheduling by proposed algorithm 
has made more profit than the traditional method. 

Key words:production scheduling, Maximum Upside/Minimum Downside, binomial tree, price uncertainty, 
Golgohar Iron mine
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Photo-lineament factor of fault features in
 surrounding area of Golgohar Mines

Bahrambeygi, Bahram;

Abstract
In vectorical morphology studies faults are considered as lineament vector data that 
play important roles in many issues as Mining, industrial, environment and fundamental 
infrastructures. Structural relationsof mineralization are important issues in mineral exploration 
sciences. Because of called reasons lineament fault structures were more studied and considered 
thru all other geological structures. In term of ore mineral genesis as a main factoraffected 
on ore dimensional distribution, faults are studied as a fundamental agent of dimensional ore 
feature controlling. Vectorical investigation in fuzzy analytical format is one of important 
quantity methods to fault effect investigations. Photolineament factor as a quantitatevariableof 
lineamentstructuresprovide us a wide range of information in aspect of mining, industrial, 
building and safety for future managements. In current study Photoliniament factor was processed 
and investigated as a quantitate feature to lineament mapping of region around Golgohar mine 
area. Our methodology was based on vectorical counting of length, number and crossing of 
faults to create interpretable digital maps for considered structures. Mathematical normalization 
of obtained scoresin designed network,leading to digital map preparing of each factor.Extracted 
digital maps of controlling factors are analyzed based on regression interpolation methods and 
presented as counter maps.  The method used here is to create map of photoliniment index 
factorwith surface lineament areas map and compare areas with mineralization points. Final 
comparison of independent factors and finally results of Photolineamentscores as a function 
of controllingelementsin format of correlation matrixes,illustrated the direct proportional 
relationships of Photolineament pixel class values and mineralization scores in equal classes of 
area in a regional studies.

Key words: : Golgohar, Photoliniement index factor 




