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محمد قائدی قالینی 1، محمد امیری حسینی2 ،عباس حیدری راد3
چكيده 

خواص هندسی ناپيوستگی ها ازجمله شيب و جهت شيب آن ها تأثير بسزایی در خواص مكانيكی سنگ ها، طراحی دیواره ها، انفجار، 
زهكشی و ... دارد، بنابراین اندازه گيری این خصوصيات از اهميت ویژه ای برخوردار می باشد .هدف اصلی این تحقيق، تعيين خواص 
هندسی ناپيوستگی ها به وسيله روش فتوگرامتری می باشد. برای این منظور، شرایط اوليه ناپيوستگی های موجود در پله شماره 
15 بخش مركزی معدن شماره یک گل گهر سيرجان با دو روش فتوگرامتری و مدل سازی سه بعدی ناپيوستگی ها به ترتيب با 
نرم افزارهای 3DM Analyst و Leapfrog موردبررسی قرار گرفت. با بررسی شرایط اوليه و خصوصيات هندسی ناپيوستگی ها، 
شيب و جهت شيب آن ها تعيين شد. همچنين نتایج بررسی مدل سازی سه بعدی ناپيوستگی ها نشان داد كه در منطقه موردمطالعه 

سه دسته درزه و یک چين خوردگی وجود دارد.

3DM Analyst، Leapfrog ،كلمات كليدي :ناپيوستگی ها، فتوگرامتری

mohammad74ghaedi@gmail.com1-كارشناس ارشد استخراج مواد معدنی، مجتمع آموزش عالی زرند، پژوهشگر پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر
khabat_amiri@yahoo.com 2-پژوهشگر ارشد معدن و زمين شناسی پژوهشكده  مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر

Abbasheidarirad@yahoo.com ،3- كارشناس ارشد تكتونيک شركت مهندسين مشاور كوشا معدن

تعیین جهت داری ناپیوستگی ها با استفاده از روش فتوگرامتری
)مطالعه موردی:معدن شماره یک گل گهر(
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1-مقدمه
روش متداول برای برداشت خصوصيات هندسی ناپيوستگی ها 
در معادن روباز روش اسكن الین  می باشد كه با استفاده از یک 
با  ناپيوستگی ها برداشت می شوند. این روش  خط برداشت، 
مشكالتی ازجمله ایمنی پایين، برداشت تعداد بسيار محدودی 
ناپيوستگی ها به علت خطی بودن آن و همچنين برداشت  از 
نشدن بحرانی ترین ناپيوستگی ها ازنظر پایداری شيب و عقب 
خصوصيات  برداشت  برای  دیگری  روش  است.  همراه  زدگی 

هندسی ناپيوستگی ها، روش برداشت پنجره ای می باشد. 
این روش نيز دارای مشكالتی ازجمله ایمنی پایين، دقت پایين 
و هزینه بر بودن می باشد. با پيشرفت تكنولوژی از روش جدید 
فتوگرامتری برای برداشت ناپيوستگی ها استفاده می شود. این 
باال، برداشت تمام  ایمنی و دقت زیاد، سرعت  دليل  روش به 
جایگزین  و  قرارگرفته  استفاده  و  موردتوجه  ها،  ناپيوستگی 

روش های سنتی برداشت ناپيوستگی ها شده است. 
استارزنجر  و همكاران در سال 2009، استفاده از فتوگرامتری 
دیجيتالی زمينی كوتاه برد و ليزر اسكن زمينی برای توصيف 
ناپيوستگی ها در توده سنگ را پيشنهاد نمودند. این محققين 
نشان دادند كه با استفاده از این روش ها می توانند اطالعات 
دهند و  ارائه   را  های سنگ  ناپيوستگی  تری در-مورد  جامع 
همچنين اجازه نقشه برداری از رخنمون های غيرقابل دسترس 

را فراهم نموده و ایمنی كاربران را افزایش  دهند]1[.
به بررسي كارایي روش  محمدی و همكاران در سال 1394، 
فتوگرامتري در تعيين جهت داری ناپيوستگی ها در مقایسه با 
روش اسكن الین پرداختند. نتایج نشان داد كه استفاده از روش 
فتوگرامتری داراي جهت داری دقيق تری نسبت به اسكن الین 

است]2[.
ناپيوستگی ها  برداشت  با  در سال 1397،  و همكاران  مالیی   
در دیواره غربی معدن گل گهر سيرجان با روش فتوگرامتری، 
سعی به ارائه روشی برای تخمين شاخص مقاومت زمين شناسی 
GSI و شاخص كيفی توده سنگ RQD با استفاده از تركيب 

روش فتوگرامتري و شبكه شكستگي پرداختند]3[.

2- برداشت ناپيوستگی ها به روش فتوگرامتری 
معدن   15 پله  غربی  قسمت  در  ناپيوستگی ها  برداشت  برای 
شد.  انجام  فتوگرامتری  روش  به  گهر سيرجان  گل  شماره 1 
در  معدن  این  در  ناپيوستگی ها  برداشت شده  الگوی  موقعيت 

شكل 1 مشخص شده است.
دوربين  كاليبراسيون  اول  مرحله  در  فتوگرامتری  انجام  برای 

انجام شد.
 در مرحله دوم قبل از عكس برداری، چند نقطه كنترلی بر روی 
سينه كار در نظر گرفته شد و مختصات این نقاط با استفاده 
شد.  Leica TS 06 Plusتعيين  نقشه برداری   دوربين  از 

برداشت این نقاط به منظور داشتن مقياس واقعی از عكس ها 
و همچنين مشخص بودن موقعيت سينه كار موردمطالعه در 
سينه  این  از  عكس برداری  سوم،  مرحله  در  می باشد.  معدن 
 Canon دیجيتالی  دوربين  با  كار  این  كار صورت گرفت كه 
مدل 5DMK II0244 و با لنز بافاصله كانونی 50 ميلی متر 
انجام شد. برای ایجاد عكس سه بعدی، تهيه عكس باید از دو 
ایستگاه انجام شود، به طوری كه فاصله دو ایستگاه یک پنجم 
فاصله عكس برداری هست. همچنين عكس ها باید 60 درصد 
همپوشانی داشته باشند. در مرحله چهارم، عكس ها وارد نرم افزار 
3DM Calibcam شد تا مدل سه بعدی از سينه كار تهيه 
شود. با استفاده از نرم افزار 3DM Analyst ناپيوستگی های 
وارد  آناليز دقيق تر  برای  و  برداشت شد  كار  موجود در سينه 
ترتيب  به   )3( و   )2( اشكال  در  شدند.   Leapfrog نرم افزار 
ناپيوستگی های  و  موردمطالعه  كار  سينه  از  سه بعدی  تصویر 

برداشت شده در این سينه كار آورده شده است.

نرم افزار  به وسيله  ناپيوستگی ها  موقعيت  تعيين   -3
DIPS

 
شكل 1- موقعيت الگوی برداشت شده

  1.Scan line

  2.Sturzenegger

 
شكل 2- تصویر سه بعدی ایجادشده از سينه كار با استفاده از

3DM Calibcam نرم افزار 

 
شكل 3. ناپيوستگی های برداشت شده از سينه كار مورد مطالعه با استفاده از 

3DM Analyst نرم افزار
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در این برداشت تعداد 63 ناپيوستگی برداشت شد. با توجه به 
بلوک های زاویه دار و وجود چندین دسته درزه و تداوم صفحات 
ازلحاظ  الیه بندی و همچنين كيفيت سطح درزه كه صاف و 
آلتراسيون و هوازدگی در حد متوسط تا خوب تعيين می شود، 
شاخص مقاومت زمين شناسی )GSI( برای این دیواره 50-60 
تعيين شد. موقعيت ناپيوستگی های در این دیواره با استفاده 
استریونت مشخص گردید  بر روی صفحه   DIPS نرم افزار  از 
كه نتایج آن در شكل )4( نشان داده شده است. با بررسی های 
دسته درزه   3 دیواره،  این  ناپيوستگی های  روی  بر  انجام شده 
در  دسته درزه  این سه  كه مشخصات  می باشند  قابل تشخيص  

شكل )4( و جدول )1( آورده شده است.

Leapfrog 3- مدل سازی سه بعدی به وسيله نرم افزار
و  ناپيوستگی ها  سه بعدی  مدل سازی   ،Leapfrog نرم افزار 
طریق  از  را  ناپيوستگی ها  از  شده  درون یابی  سطوح  وضعيت 
پایه ای  از دستورالعمل های  استفاده  با  و  ریاضی  الگوریتم های 
نرم افزار  این  ورودی  می دهد]4[.  انجام  توسعه یافته  شعاعی 
از  به دست آمده  آزیموت  و  شيب  جهت  و  شيب  داده های 
نرم افزار  هست.  فتوگرامتری  نرم افزار  در  ناپيوستگی ها  رسم 
Leapfrog داده ها را دریافت و بهترین برازش از ناپيوستگی ها 
ازجمله مشخص  نرم افزار  این  ترسيم می كند. خروجی های  را 
این  مزیت های  دیگر  از  همچنين  چين خوردگی هاست.  شدن 
نرم افزار ارتباط قوی و قابليت واردكردن اطالعات با فرمت های 
مختلف به دیگر نرم افزارها است. طبق برداشت های ساختاری 

ماهيانه، تاكنون 5 نقطه محور چين در معدن شماره 1 دیده 
و ثبت شده است. یكی از این محور چين تا در نزدیكی محل 
برداشت شده  پله  از موقعيت  نمای كلی  موردمطالعه می باشد. 
سه بعدی  مدل سازی  است.  شده  آورده  )5-الف(  شكل  در 
در  شده  حفاری  چال های  موقعيت  همچنين  و  ناپيوستگی ها 
پله موردنظر توسط نرم افزار Leapfrog در شكل )5-ب( آمده 
است. محدوده الگوی انفجاری، موقعيت چال ها، چين خوردگی 
مقطع  در  ناپيوستگی ها  وضعيت  و همچنين  مدل سازی شده 
رسم شده ی شمالی جنوبی به ترتيب در شكل )5-ج( و )5-د( 

به صورت دقيق تر مشخص شده است.

4- نتيجه گيری
در این تحقيق بر اساس برداشت شرایط درزه و ناپيوستگی های 
موجود در یكی از الگوهای انفجار معدن شماره یک گل گهر 
به كمک دو روش فتوگرامتری و نرم افزار Leapfrog، خواص 

هندسی ناپيوستگی ها تعيين شد و نتایج زیر به دست آمد.
1- با توجه به زمين شناسی موجود در سينه كار موردمطالعه 
كه از جنس مگنتيت می باشد و برداشت های صورت گرفته و 
مطالعات انجام شده شاخص مقاومت زمين شناسی )GSI( برای 

این دیواره 60-50 در نظر گرفته شد.
دیواره  در  فتوگرامتری  روش  به  ناپيوستگی ها  برداشت  با   -2

موردمطالعه سه دسته درزه تشخيص داده شد.
شده  درون یابی  سطوح  و  ناپيوستگی ها  روند  به  توجه  با   -3
توسط نرم افزار Leapfrog، منطقه موردمطالعه در مركز یک 

چين خوردگی واقع می باشد.
دسته درزه  ميانگين جهت داری  با  درزه  عدد  برداشت 63   -4
و 200  و جهت شيب 68  ترتيب شيب  به  سوم  و  دوم  اول، 

درجه، 26 و 228 درجه، 80 و 30 درجه.

 
Dips شكل 4- وضعيت تراكم درزه ها بر روی استریونت در نرم افزار

Random 3 2 1 درزهدسته 

 تعداد 11 12 11 22
 هادرزه

 (درجه)شیب 20 22 01 *

 جهت 211 220 31 *
 (درجه)شیب

 

جدول 1- تعداد درزه ها و ميانگين جهت داری هر دسته درزه

 
.Leapfrog شكل5-مدل سازی سه بعدی ناپيوستگی ها به وسيله نرم افزار

 الف( نمای كلی از سينه كار موردمطالعه
 ب( مدل سازی سه بعدی ناپيوستگی ها و چال های حفاری شده

 ج( محدوده الگوی انفجاری و ناحيه چين خورده 
د( مقطع رسم شده ی شمالی جنوبی
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جابر حیدری 1، محمد امیری 2 
چكيده 

در مقياس جهانی و با توجه به پيشرفت روزافزون صنعت، نياز به منابع اوليه بيش ازپيش احساس می  شود و معادن مختلف به عنوان 
مهم  ترین تأمين كننده های مواد اوليه، هر روز به حجم توليدات خود می  افزایند. این افزایش توليد سبب افزایش حجم باطله 
های معادن خواهد شد. استانداردهای زیست محيطی و بازیابی آب مهم  ترین عواملی هستند كه سبب شده است معادن به دنبال 
كنترل و ذخيره این مواد شوند. سدها و حوضچه  های باطله بزرگ  ترین سازه  های ژئوتكنيكی هستند. كه برای این منظور ساخته 
می-شوند. استفاده از خود مواد باطله در ساخت این سازه  ها و عدم نظارت دقيق در حين ساخت و بعد از آن سبب شده است، 
نرخ تخریب و شكست این نوع به شدت باال باشد. در این مقاله، نگاهی آماری به عوامل مختلفی كه بر روی این سازه  ها تاثيرگذار 
است و سبب ناپایداری آن  ها می  شود، صورت گرفته است. تا بتوان در پایان ایمن  ترین راه  ها برای ساخت این سازه  ها پيشنهاد 
شود. طبق نتایج حاصل سدهای باطله نوع باالدست باالترین نرخ آسيب را دارند. و سرریزشدن سد، زلزله و نشت آب از جمله مهم  

ترین عوامل تخریب این سازه  ها هستند.

كلمات كليدي :شكست سد باطله، باطله  های معدنی،آلودگی زیست محيطی 

jaberheidary95@gmail.com 1- كارشناس ارشد مكانيک سنگ، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، پژوهشگر پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر
khabat_amiri@yahoo.com 2-پژوهشگر ارشد معدن و زمين شناسی پژوهشكده  سنگ آهن و فوالد گل گهر

شکست سدهای باطله؛ دالیل و پیامدهای آن
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1- مقدمه
بعد از انقالب صنعتی و افزایش كارخانه  ها و كارگاه  ها، معادن 
برای تامين نياز بازار به سراغ كانسارهایی با حجم باال رفتند كه 
عمده این كانسارها عياری پایين داشتند. كه درنتيجه آن پس 
از استحصال ماده معدنی كارخانه  های فراوری با حجم عظيمی 
از باطله  ها روبرو شدند كه عمليات فراوری نيز سبب وجود 
مواد شيميایی مضری در درون آن  ها شده بود. درگذشته این 
مواد در رودخانه  ها و طبيعت رها می  شدند ولی مالحظات 
زیست محيطی امروزه مانع این كار می  گردد. پس الزم است 
آلودگی آب وخاک  تا سبب  انباشت شوند  مواد در محلی  این 

نگردند.
سدها و حوضچه  های باطله سازه  هایی هستند كه به منظور 
كنترل باطله  های معدنی احداث می  شوند تا عالوه بر دفع 
خسارات زیست محيطی باطله  ها، بازیابی آب موجود در این 
مواد را نيز به حداكثر برسانند. موضوع مهمی كه در رابطه با این 
نوع از سازه  ها و تفاوت آن  ها با سدهای آبی وجود دارد این 
است كه در ساخت این سازه  ها سعی می  شود حتی  االمكان 
از خود باطله-ها برای ساخت آن  ها استفاده شود و همچنين 
برای صرفه جویی در هزینه  ها تا جایی كه امكان دارد این سازه  
ها در نزدیكی كارخانه  ها و كارگاه  های استخراجی قرار گيرند. 
درنتيجه استفاده از مواد و عمليات اجرایی نامناسب سبب شده 
است كه شكست در این نوع از سازه  ها بسيار بيشتر نسبت 
به سدهای آبی باشد. كه خود این موضوع هزینه  های سنگين 

اقتصادی و جانی به معادن تحميل كرده است.]3[
طبق گزارش ارائه شده توسط انجمن بين  المللی سدهای بزرگ 
)ICOLD( در سال 2001 كه 18000 معدن را در 100 سال 
گذشته و در سرتاسر جهان بررسی كرد. نرخ شكست سدهای 
باطله را به ميزان %1/2 تخمين زد این در حالی است كه این 

نرخ برای سایر ساز  های آبی برابر با %0/01 است]2[.
سدهای  برابری  چندین  شكست  احتمال  دهنده  نشان   كه   

باطله نسبت به سدهای آبی است. 
كه این موضوع را می  توان به چند علت وابسته دانست: 1- 
استفاده از خاک و خود باطله  ها برای ساخت سد 2- كمبود 
و یا نبود استانداردهای الزم در این زمينه 3- هزینه  های باال 
پایش و مانيتورینگ 4- افزایش ميزان آب و اشباعيت خاک با 

باال رفتن ارتفاع سد . ]1[
در ادامه به معرفی بيشتر این سازه  ها، مواردی از شكست، علل 
و عوامل بروز خسارت، و ميزان خسارات به بار آمده می پردازیم.

2- انواع سدهای باطله:
 با توجه به مسائل خاص باطله  ها، خصوصيات محل آبگير، 
تعيين  باطله  سد  نوع  پروژه،  كلی  اهداف  و  اقتصادی  مسائل 
می-گردد. در بعضی از سدهای باطله از مصالح قرضه در ساخت 

بدنه اصلی سد استفاده شده است و در بعضی از آن  ها خود 
باطله  ها جسم اصلی سد را تشكيل می  دهند. موارد متعددی 
وجود دارد كه تركيبی از چند روش در ساخت سد به كاررفته 
است. در مجموع می  توان بر اساس نوع مصالح و روش ساخت، 
سدهای باطله را در چهار دسته اصلی تقسيم  بندی نمود]8[:

2-1- سدهای خاک ریز مرسوم 
در این نوع از سدها از باطله  ها استفاده نمی  شود و تا جایی 
كه شرایط پی و مصالح در دسترس اجازه دهد باال برده می-

شوند. عمليات ساخت این نوع از سدها قبل از انتقال باطله به 
به سدهای  این سدها شبيه  كليات طراحی  رسد.  پایان می  
آبی است. و پرهزینه  ترین روش ساخت سد باطله می  باشند. 
مزیت این نوع مقاومت باالی آن  ها در برابر زلزله است. در 

شكل )1( تصویر شماتيک این نوع از سدها را می  بينيد.

2-2- سدهای حاوی باطله در بدنه اصلی
در این نوع از باطله  ها در بدنه سد استفاده می  شود درنتيجه 

هزینه ساخت آن  ها به همراه ایمنی كاهش پيدا می  كند.

2-2-1- نوع باالدست
در این روش در ابتدا سد پایه در پنجه سد نهایی ساخته می  
شود. سپس باطله  ها روی آن و به سمت داخل آبگير جریان 
داده می  شوند تا ساحلی از باطله  ها تشكيل گردد. این ساحل  
ها به  عنوان پی یا بستر خاک ریز بعدی عمل می  كنند و این 
عمل تا ارتفاع نهایی ادامه می  یابد. این نوع از سدها به دليل 
عدم استفاده از تراكم مكانيكی به شدت در برابر زلزله حساس 
در  ناامن هستند.  به شدت  زلزله  مناطق مستعد  در  و  هستند 

شكل )2( نحوه ایجاد این نوع نشان داده شده است. 

 
شكل1-  تصویر شماتيک سد خاک¬ریز مرسوم]8[
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2-2-2- نوع پایين دست 
نوع  زلزله  برابر  در  باالدست  ناپایداری سدهای  علت خطر  به 
پایين  دست از سدها توسعه داده شدند از آن  جا كه با مرتفع 
شدن سد، تاج سد به سمت پایين منتقل می  شود این روش 
احداث روش پایين دست خوانده می  شود. در این روش سد 
رس  و  الی  حاوی  قرضه  مصالح  از  معموالً  نفوذناپذیر  پایه 
ساخته می  شود. این سد پایه می  بایست حداقل زه  آب را 
از خود عبور دهد. سد باطله معدن مس سونگون به این روش 
طراحی شده است. شكل )3( مراحل ایجاد نوع پایين  دست سد 

باطله را مشخص كرده است.

2-2-3 روش محوری
های  روش   برخالف  سد،  اصلی  محور  امتداد  روش  این  در 
پایين  دست و باالدست در امتداد محور اصلی سد پایه باقی 
خواهد ماند) یعنی به  طرف پایين  دست یا باالدست كشيده 
نمی  شود(. این روش درواقع بين دو روش مذكور است. یعنی 
برابر زلزله نسبتاً مطلوب هست و به عمليات  مقاومت آن در 
ساختمانی كمتری) درنتيجه فضا و مصالح كمتری( نسبت به 
روش پایين  دست نياز دارد. شكل )4( نمایی از این نوع سدها 

است.

2-3- ایمنی سدهای باطله براساس نوع
انتخاب روش ساخت سد باطله یكی از پارامترهای مهم ایمنی 
برای  داده  رخ  حوادث  تعداد   )5( شكل  در  است.  سازه  این 
سدهای باطله با توجه به موقعيت قرارگيری و شيوه ساخت آن  

ها مشخص گردیده است.

بيشترین  دارای  باالدست  نوع  است  مشخص  كه  همان طور 
حادثه و نوع محوری دارای كمترین حادثه است.

3- دالیل شكست سدهای باطله:
در زمان ساخت یا بهره  برداری از سدهای باطله مسائل خاصی 
احتمال بروز دارند كه الزم است طراح ضمن توجه به آن  ها 
در زمان تهيه طرح، راه  حل  های مناسب برای رفع آن  ها 
را در نظر داشته باشد در غير این صورت مطمئناً احداث سد 
باطله چه در مرحله اجرا و چه پس ازآن خطرآفرین خواهد بود 

تعدادی از این خطرات در ادامه آورده شده است]8[.

 
شكل 2- مراحل ایجاد سد باطله نوع باالدست]7[

شكل 3- مراحل ایجاد سد باطله نوع پایين دست]7[ 

 
شكل 4-  مراحل ساخت سد باطله محوری]7[

شكل 5- تعداد، نوع و موقعيت قرارگيری سدهای 
 باطله آسيب-دیده]1[
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 )Overtopping( 3-1- لبریز شدن مخزن سد
یكی از دالیل اصلی خرابی سدها، لبریز شدن آن  ها )و عبور 
آب آزاد از دامنه پایين دست( در اثر سيالب  ها است. دالیلی 
از قبيل نامناسب بودن سيستم كنترل آب  های سطحی، سيل  
هایی كه به  ندرت اتفاق می  افتند. )و بيش  تر از گنجایش 
شوند.  سد  شدن  لبریز  باعث  تواند  می    ... و  هستند(  آبگير 
اصطكاک ایجاد شده در اثر جریان سریع آب در باالی تاج سد، 
باعث شسته شدن مصالح شده و با ایجاد مجاری باعث جریان 
یافتن آب درون مخزن به سمت پایين دست می  شود. عالوه 
بر این افزایش فشار آب منفذی به علت سيالب  های ناگهانی 
می  تواند باعث روان گرا شدن باطله  های تحكيم نيافته درون 
مخزن شود. بنابراین جریان ایجاد شده در باالی تاج سد می  
تواند باعث خرابی كل آبگير در عرض چند دقيقه گردد. برای 
رفع این مشكل الزم است قبل از احداث سد تحقيقات جامعی 
در رابطه با حوضه آبریز سد صورت بگيرد و از باز بودن تمامی 

مجاری خروجی آب اطمينان حاصل شود.

)Erosion( 3-2 -فرسایش سطحی
ریزش  های جوی بر سطوح سد، سبب فرسایش پوسته سد 
و ایجاد شيارها و خندق  هایی با عمق  های بعضاً قابل توجه 
می-شوند كه در پایداری كلی سد اثر سوء خواهند داشت. بدین 
منظور الزم است در مرحله طراحی پوشش  های مناسب و 

متناسب با شيوه  های اجرایی در طرح منظور گردد.

)Seepage( 3-3- فرسایش ناشی از زه  آب
 بر اثر فرسایش زیر سطحی در امتداد مسير زه  آب در داخل و 
یا زیر خاک  ریز، رگاب به وجود می  آید. بر اثر رگاب مجرای 
كم-فشاری ایجاد می  گردد كه سبب تمركز جریان آب می  
شود. در بدترین حالت رگاب ممكن است باعث ایجاد مجرایی از 

حوضچه آبگير به سمت رویه شيب پایين  دست گردد.

)Slope Stability( 3-4 -ناپایداری شيب  ها
شكل  های گسيختگی خاک درشيب ها، را می  توان به لغزش-

مركب  های  لغزش   و  انتقالی،  های  لغزش   چرخشی،  های 
تقسيم كرد. در لغزش  های چرخشی سطح گسيختگی ممكن 
است دایره  ای یا غير دایره  ای باشد. لغزش  های انتقالی و 
مركب در شرایطی پيش می  آید كه شكل سطح گسيختگی 
تحت تأثير الیه زیرین، كه مقاومت آن به مقدار فراوانی با الیه 
رویی تفاوت دارد، قرار گرفته باشد. ناپایداری شيب  ها ممكن 
است به صورت محلی و یا به  صورت لغز كلی حادث گردد. این 
یا  و  پایين  دست  باالدست،  لغزش  ها ممكن است درشيب 
به  صورت لغزش عميق، كه سطح لغزش از درون پی نيز می  

گذرد. حادث شود.

)Foundation Failure( 3-5- خرابی پی
بروز خرابی در پی سدهای خاک ریز پدیده نادری نيست. زمانی 
كه الیه ضعيف خاكی یا سنگی در زیر سازه و در اعماق سطحی 
قرار داشته باشد، ممكن است در امتداد آن لغزش اتفاق افتد. 
چنين حوادثی ممكن است به  علت نواقص موجود در بررسی 
خصوصيات محل و یا فرضيات و نتيجه  گيری  های نادرست 

طراح حادث شوند.
)Earthquake( 3-6- خرابی  های ناشی از زلزله

به  ها،  باطله   از  ویژه سدهای ساخته شده  به   باطله  سدهای 
دليل طبيعت ویژه مصالح تشكيل دهنده آن  ها در مقابل زلزله 
باید  بارهای دیناميكی در طرح آن  ها  اثرات  حساس بوده و 
منظور گردد. مسئله خاص ناشی از زلزله وقوع روانگرایی هست، 
روانگرایی خاک یک مسئله پيچيده است كه همچنان موضوع 
تحقيقات گسترده  ای هست. اثرات روانگرایی شامل از دست 
دادن ظرفيت باربری پی  ها، لغزش كلی سدها، گسترش جانبی 
زمين در زمين  های رسوبی با شيب كم و ... هست. در ادامه 
نمودار)1( حوادث رخ داده به تفكيک نوع حادثه را برای سدهای 

باطله مشخص می  كند. 

4- بررسی آماری گزارش  های خرابی سدهای باطله:
دسترس  در  باطله  سدهای  های  خرابی   از  جامعی  اطالعات 
حفاظت  آژانس  نظير:  مختلفی  های  سازمان   ولی  نيست 
محيط زیست آمریكا )USEPA(، كميته بين  المللی سدهای 
 ،)WISE( سرویس جهانی اطالعات انرژی ،)ICOLD( بزرگ
این رابطه  امریكا )USCOLD( در  و كميته سدهای بزرگ 
در  است.  قابل استفاده  كه  اند  كرده   آوری  جمع   اطالعاتی 
نمودار )2( تعداد حوادث به تفكيک دهه  های مختلف آورده 

شده است.

 
نمودار 1- حوادث رخ داده سدهای باطله به تفكيک نوع حادثه]1[
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گونه  این   را  دهه 1960  در  ها  تعداد شكست   زیاد  جهش 
از  بعد  و  صنعتی  انقالب  دليل  به  كه  كرد  توجيه  توان  می  
جنگ جهانی دوم و نياز روزافزون صنایع به مواد اوليه، معادن 
با تمام ظرفيت خود در حال فعاليت بودند و در دهه  های بعد 
با پيشرفت علوم مهندسی تعداد حوادث كاهش پيدا كرد]4[. 
براساس  داده  رخ  حوادث  تعداد   )3( نمودار  در  همچنين 
كشورهای محل وقوع آورده شده است. همان طور كه مشخص 
است آمریكا بيشترین حوادث را در این زمينه داراست. و نكته 
جالب كاهش چشم  گير شكست  ها در این كشور بعد از سال 
2000 است كه می توان پيشرفت علوم مهندسی در این سال  

ها را دليل این امر دانست.

  
باطله  سدهای  با شكست  رابطه  در  مهم  پارامترهای  از  دیگر  یكی 
ارتفاع این سدها است در نمودار)4( تعداد شكست  های رخ داده 

براساس ارتفاع تاج سد آورده شده است.

  

این نمودار نشان می  دهد خرابی  های بيشتر در سدهایی با 
ارتفاع تا 30 متر رخ داده است. یک دليل ممكن برای این مسئله 
وجود مصالح تحكيم نيافته با فشار آب منفذی باال دانست كه 
به  صورت مناسب طراحی نشده  اند و ميزان مقاومت برشی 
موردنظر را ایجاد نمی  كنند. این اتفاق بيشتر در روش ساخت 

باالرو كه قباًل توضيح داده شد مشاهده می  شود.
5- بررسی موردی برخی از شكست  های رخ داده

 در جدول )1( تعدادی از شكست  های سد باطله رخ داده در 
سرتاسر جهان از سال 1928 تا 2015 است. به همراه نوع سد 

و علت شكست آن  ها آورده شده است.

 
نمودار 2- عداد شكست  های ثبت شده برای سدهای باطله بر اساس 

سال  های مختلف]1[

 
نمودار 3-  شكست های رخ داده به تفكيک كشورهای محل وقوع]1[

 
نمودار4-  شكست های رخ داده به تفكيک ارتفاع سد]1[

 

جدول 1- برخی از سدهای باطله شكسته شده]1[
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  در جدول )2( تعدادی از شكست  های رخ داده در سدهای 
باطله به همراه پيامدهای آن آورده شده است:

جدیدترین حوادث به وجود آمده در رابطه با شكست سدهای 
باطله در كشور برزیل بوده است كه در سال  های 2015 و 
2019 اتفاق افتاده  اند كه به تفضيل در مورد آن  ها بحث 

می-شود.
5-1- فاجعه سد ماریانا

 در 5 نوامبر 2015 سد ماریانا كه به عنوان سد بنتو نيز شناخته 
می  شود در معدن سنگ آهن ژرمنو دچار شكستگی شد. و 
دهكده  ای كه در پایين دست سد بود را نابود كرد شكل )6(. 
و باعث كشته شدن 19 نفر شد. و با آلوده كردن 668 كيلومتر 
با  رابطه  در  زیست محيطی  بزرگ ترین خسارت  آب  از جریان 
ميليون   43/7 سد  این  كرد. شكست  ایجاد  را  باطله  سدهای 
مترمكعب مواد آالینده را وارد رودخانه داكه كرد كه در نتيجه 
مشكل  دچار  بودن  رودخانه  این  مسير  در  كه  شهرهایی  آن 
آب شدند. در طی این فاجعه راه دسترسی زمينی به مناطق 
شهرهای  و  روستاها  از  زیادی  تعداد  و  شد  قطع  آسيب دیده 
مسير حركت باطله  ها تخليه شدند. در نتيجه این فاجعه 21 
و خسارت  قتل  اتهام  به  سد  مجموعه  مدیر  و  مدیران  از  نفر 
زیست  محيطی در دادگاه حاضر شدند. و جریمه  ای بالغ بر 
785 ميليون دالر به دالیل زیست محيطی برای شركت متبوع 
در نظر گرفته شد. نشر اطالعاتی كه در سالهای بعد در رابطه 
با این سد رخ داد مشخص كرد كه طبق بررسی  های صورت 
گرفته از این سد در سال 2013 چندین عامل ریسک مشخص 
گردیده كه عدم برطرف سازی آن  ها منجر به این اتفاق شده 
است هرچند كه هنوز دالیل این شكست به صورت رسمی بيان 

نشده است ولی به اعتقاد بسياری از كارشناسان، نشت ناشی از 
پدیده روانگرایی در بدنه سد عامل شكست آن بوده است.]5[

5-2- فاجعه سد برومادینيو
   در 25 ژانویه 2019 در معدن آهن كروجو و در 9 كيلومتری 
شهر برومادینيو به وقوع پيوست. این سد متعلق به شركت واله 
است همان شركتی كه در ماجرای سد ماریانا نيز دخيل بود 
بعد از شكست این سد سيلی از گل والی سبب جان  باختن 
270 نفر شد كه فوت 259 نفر از آن  ها به  صورت رسمی تائيد 
شد و هنوز 11 نفر در ماجرای این سيل جزو ناپدیدشدگان می  
باشند. براساس ثبت آژانس ملی معدن برزیل، این سد در سال 
1976 ساخته شد و در سال 2001 در اختيار شركت واله قرار 
گرفته است. شكست این سد 3 سال و 2 ماه بعد از شكست 

سد ماریانا بود.
 بعد از این شكست نزدیک به 24000 نفر مجبور به ترک خانه  
های خود شدند. كارشناسان معتقدند 12 ميليون مترمكعب 
باطله آزاد شده توانایی آلوده كردن 300 كيلومتر از رودخانه 
ارزش  این شكست  نتيجه  در  داراست.  را  خود  حركت  مسير 
سهام شركت واله سقوط كرد و ضرری 19 ميليارد دالری به 
این شركت تحميل شد كه یكی از بزرگ  ترین ضررهای تاریخ 
تعطيل شد  برومادینيو صنعت كشاورزی  در شهر  بود.  برزیل 
تعطيل  روز  تا چندین  و شهر  ها دچار ضرر شدند  دامداری  
بود. از سایر پيامدهای این موضوع تشكيل كارگروهی متشكل 
از سه وزیر به دستور رئيس جمهور برزیل برای بررسی حادثه 
بود و دولت حدود 3 ميليارد دالر از دارایی  های شركت واله 
را مصادره و دادگاه در همان روزهای ابتدای 250 ميليون دالر 
جریمه برای شركت واله در نظر گرفت. شكل )7( حجم خرابی-

های به وجود آمده توسط این سد را نشان می  دهد.]6[

 

جدول 2-تعدادی از حوادث مربوط به شكست سدهای باطله]2[

شكل 6- دهكده بنتو رودریگز بعد از تخریب سد ماریانا]5[ 
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6- نتيجه  گيری
1- بر اساس علت خرابی سدهای باطله هركدام از علت  های 
نشت آب، شكست پی، لبریز شدن سد، زلزله و سایر عوامل به 
ترتيب %21/6، %17/3، %20/6، %17 و %23/5 سبب 

تخریب سدهای باطله شدند.
2- آمریكای شمالی با دارا بودن 43% حوادث مربوط به تخریب 
سدهای باطله رتبه اول جهان را داراست كه بيشتر این آسيب  

ها در كشورهای آمریكا، شيلی و پرو قرار گرفته است.
3- بيش از 85% خرابی سدهای باطله در سدهایی به ارتفاع 

كمتر از 45 متر رخ داده است.
4- سدهای نوع باالدست با داشتن حدود 58% حوادث به وجود 
آمده خطرناک  ترین نوع سدهای باطله هستند كه الزم است 
در مراحل اجرا و بهره  برداری از آن  ها تمهيدات ویژه  ای 

اندیشيده شود.
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شكل 7- حجم خسارات شكست سد برومادینيو]6[ 
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میالد اسفرم جونقانی 1،  مجتبی قربان نژاد2 ،محمد امیري حسیني3
چكيده 

استفاده از آسياهای خودشكن و نيمه خودشكن یكی از دستاوردهای مهم صنعت فرآوری در 50 سال اخير به حساب می آید. ابعاد 
و انرژی مصرفی تجهيزات خردایش به عنوان یكی از مهم ترین قسمت های هر كارخانه فرآوری، عالوه بر نوع و مشخصات عملياتی 
تجهيزات، به خصوصيات كانسنگ بویژه سختی وابسته است. آسياهای خودشكن به سختی خوراک ورودی حساسيت زیادی دارند. 
معموالً تغيير سختی سنگ معدن باعث نوسان چشم گير ظرفيت كارخانه می شود. در كارخانه فرآوری مگنتيت مجتمع سنگ آهن 
گل گهر از سه دستگاه آسيای خودشكن استفاده می شود. خوراک ورودی به این آسياها، فقط از لحاظ عياری همگن سازی شده و 
توجهی به سختی خوراک نمی شود. بنابراین روشی كه قابليت پيش بينی رفتار و ارزیابی عملكرد آسياهای نوع خودشكن در مقابل 
خوراک با خصوصيات خردایشی مختلف را با زمان بری و هزینه معقول داشته باشد، مورد نياز است. از بين همه ی روش ها، روش 
تعيين توان بر اساس شاخص توان)SPI( به دليل نياز به تجهيزات و نمونه كمتر نسبت به سایر روشها استفاده شد. در این راستا 
برای در نظر گرفتن سختی مواد در برنامه خوراک دهی به كارخانه، با استفاده از نمونه گيری از چالهای اكتشافی و انجام آزمایش 
مربوط به شاخص توان آسيای نيمه خودشكن، سختی مربوط به هر چال به دست آمد و با استفاده از آن، محدوده استخراج معدن، 
از لحاظ سختی پهنه بندی شد. این پهنه بندی با پهنه بندی صورت گرفته در سال 92 بر روي معدن شماره 1 گل گهر،  نشان داد 
با پيش روی معدن كانسنگ معدن سخت تر شده و در نتيجه انرژی مصرفی خردایش افزایش خواهد یافت و به تبع آن خوراک دهی 
به كارخانه كاهش خواهد یافت. همچنين ميزان تغييرات سختی در معدن شماره یک گل گهر نسبت به قبل بيشتر شده است. به 
نحوی كه ميانگين سختی از مقدار 32/1 به مقدار 65/6 رسيده است. در این پژوهش رابطه سختی با عيار آهن و گوگرد بررسی شد 
كه به دليل عدم ارتباط منطقی بين این پارامترها لزوم بكارگيری پارامتر سختی )به عنوان عاملی تاثيرگذار در عملكرد تجهيزات 

خردایش( در برنامه استخراجی معدن بيش از پيش حائز اهميت است.

كلمات كليدي :آسيای خودشكن، سختی،گل گهر، SPI، خردایش 

msfaram@yahoo.com 1- كارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه كاشان، پژوهشگر پژوهشكده سنگ  آهن و فوالد گل گهر
ghorbannejad_mo@golgohar.com 2-پژوهشگر ارشد فرآوري، پژوهشكده سنگ  آهن و فوالد گل گهر

amiri_moh@golgohar.com 3- پژوهشگر ارشد زمين شناسي و معدن

بررسی روند تغییرات سختی سنگ معدن شماره یک گل گهر بر اساس داده هاي سختی با استفاده
SPI از آزمایش 
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1-مقدمه
سختی مشخصه ای است كه تعریف آن مشكل بوده و ارتباط آن 
با دستگاه خردایش كاماًل مشخص نيست )الزم به ذكر است كه 
در این تحقيق، مفهوم سختی به معنای ميزان مقاومتی است 
بنابراین  نشان می دهند(  از خود  مقابل خردایش  مواد در  كه 
تعيين كيفيت قطعات بزرگ سنگ و یا واسطه خردایش مهم 
بوده و كارآیی مناسب نرم كنی در این آسياها به خصوصيات این 
ذرات بستگی دارد. این خصوصيات از جمله اولين فاكتورهای 

ماده معدنی هستند كه مورد بررسی قرار می گيرند]1[.
اوليه به حد  بار  ابعاد  با هدف رساندن  خردایش سنگ معدن 
فرآوری  واحد  هر  بخش  اولين  بعدی،  عمليات  مطلوب جهت 
تجهيزات  انرژی مصرفی  مرحله سنگ شكنی می باشد.  از  بعد 
خردایش عالوه بر نوع و مشخصات عملياتی آن)ظرفيت و ابعاد 
محصول(، به سختی و توزیع ابعادی ماده معدنی نيز بستگی 
دارد. در عمليات نرم كنی، سختی سنگ معدن یكی از عوامل 
اصلی بوده و هر چه سنگ سخت تر باشد، انرژی مصرفی و در 

نتيجه هزینه خردایش آن افزایش می یابد]2و7[.
شده  برنامهریزي  منطقه  در  سختي  پراكندگي  فهميدن 
سختي  لحاظ  از  توليد  است)برنامهریزي  ضروري  معدنكاري 
كانه را باید معلوم نمایيم( زیرا هر ميزان اتالف بازده ناشي از 
احتمااًل هزینه زیادي نسبت  توان آسيا  بودن حد معمول  كم 
به ذخيره سرمایه در طول زمان خواهد داشت. از زمان مطرح 
شدن فرآیند نرم كنی در آسيای نيمه خودشكن، صنعت معدن 
در تهيه نمونه نمایانگر جهت آزمایش هاي الزم نرم كنی، تعيين 
اندازه آسيا و طراحی مدار با مشكل روبرو بوده است. حتی اگر 
امكان فراهم كردن چنين نمونه اي وجود داشته باشد هزینه آن 
زیاد است. در عين حال معموال تغييرات سختی سنگ معدن 

باعث نوسان چشم گير ظرفيت كارخانه می شود]2و3[.
مصرفی  توان  تعيين  برای  مختلفی  روشهای  كلی  طور  به 
آسياهای نوع خودشكن به كار گرفته می شود، اما از بين این 
به   )SPI(توان شاخص  اساس  بر  توان  تعيين  روش  روش ها، 
روشها  سایر  به  نسبت  كمتر  نمونه  و  تجهيزات  به  نياز  دليل 
و همچنين مقبوليت آن در سال های اخيرمی تواند به منظور 
تعيين توان مصرفی آسياهای نيمه خودشكن مورد استفاده قرار 

گيرد]4و5[.
در سال1993 شركت مينووكس  امكان استفاده از آزمایشی 
جهت  را  اكتشافی  حفاري  مغزه هاي  روي  بر  مقياس  كوچک 
پيش بينی توان مورد نياز آسيای نيمه  خودشكن مورد بررسی 
این آزمایش كوچک مقياس، فراهم آوردن  از  قرار داد. هدف 
امكان انجام آزمایش هاي سختی سنجی مربوط به آسيای نيمه  

خودشكن توسط شركت هاي معدنی بود.
 براي این كار باید عالوه بر نياز به نمونه كم و كم هزینه بودن 
آزمایش، امكان پيش بينی دقيق توان مصرفی نرم كنی فراهم 

مقياس،  كوچک  آزمایش  این  بودن  دقيق  در صورت  می شد. 
نمونه-برداري با فواصل كم می تواند توزیع واقعی سختی را در 
توده معدنی نشان دهد. این توزیع سختی می تواند براي پيدا 
براي كل كانسار  نياز  انرژي ویژه مورد  نوسان  توزیع و  كردن 
مورد استفاده قرار گيرد. انرژي ویژه عبارتند از توان الزم براي 
اندازه معين  خرد  كردن یک تن بر ساعت ماده معدنی تا یک 

است. 
زمانی كه توزیع واقعی توان مورد نياز در سراسر ماده معدنی 
معلوم شد، گروه طراحی مدار نرم كنی می تواند در مورد مقدار 
سختی كه براي تعيين اندازه تجهيزات مناسب است، تصميم 
نوسان  اثر  در  كارخانه  ظرفيت  كاهش  طریق،  بدین  بگيرند. 
اندک  هزینه اي  با صرف  قبل  از  ميتواند  معدنی  ماده  سختی 

برطرف گردد]5و6[.
نيمه خودشكن،  آسياي  توان  شاخص  آزمایش  هدف  بنابراین 
ارائه نموداري از توان مورد نياز براي خردایش ماده معدنی بر 
اساس اطالعات سختی سنجی است. به عبارت دیگر با بررسی 
نوسان سختی در یک توده معدنی، توان مورد نياز آسيا تخمين 
زده می شود كه می تواند به منظورتعيين كارآیی خردایش در 

این نوع آسياها نيز بكار گرفته شود]6و7[.
اهداف زیر در اجراي این آزمایش مد نظر است

نيمه خودشكن  آسياي  توان  شاخص  آزمایش  از  استفاده  با 
می توان به اهداف زیر رسيد:

از  استفاده  با  كانسار  براي  سختی  تغييرات  پروفيل  تعيين   •
مغزه هاي حفاري موجود

• طراحی بهينه برنامه استخراج با دخيل كردن پارامتر سختی 
در مدل بلوک بندي معدن براي دستيابی به خوراكی همگن

اي  نمونه  تهيه  منظور  به  نمونه گيري  نقاط  بهترین  تعيين   •
از  آگاهی  اساس  بر  نيمه صنعتی  آزمایش هاي  براي  شاخص 
محل دقيق مناطق سست، متوسط و سخت )از لحاظ قابليت 

خردایش(
• توصيف سختی سنگ معدن از حالت كيفی به كميتی قابل 

اندازه گيري]5و6[.

2-1- بررسی تحقيقات انجام شده 
 خالصه تحقيقات انجام شده در زمينه تأثير تغيير خصوصيات 
اولویت زمانی در جدول  با  بر عملكرد مدار خردایش  خوراک 

آمده است. 

  1.Minnovex
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2-  مواد و روش تحقيق
2-1- تجهيزات و وسایل مورد نياز جهت انجام آزمایش 

تعيين سختی
مورد  پژوهش  این  در  كه  وسایلی  و  تجهيزات  كلی  طور  به 

استفاده قرار گرفتند، عبارتنداز:
 • آسيای استاركي برای نرم كردن نمونه 2 كيلوگرمی

• گلوله های فوالدی به قطر 1 اینچ )2/54 سانتی متر( به عنوان 
واسطه خردایش

• سرندهای استاندارد از 19 ميليمتر تا  150 ميكرون به منظور 
دانه بندی نمونه های مورد آزمایش

• سنگ شكن فكی آزمایشگاهی به منظور خردایش و آماده سازی 
مواد

• ترازوی دیجيتال برای توزین مواد
• تقسيم كننده مجرایی یا هر وسيله تقسيم نمونه

• زمان سنج به منظور اندازه گيری زمان

 نتیجه موضوع محقق سال شماره

۱ ۱۹۹۱ Dobbyو St arkey 
 SPIکاربرد آزمایش 

در پنج کارخانه مختلف در 
 کانادا

 ارائه مدلی برای تعیین توان آسیا

۲ ۲۰۰۱ Val eri Morel و  l 

بندی خوراک تاثیر دانه
بر عملکرد آسیای 

خودشکن خودشکن و نیمه
معادن طالی کالگورلی 

 استرالیا

برای این آسیا،  0۰Fافزایش در مقدار 
سبب مصرف انرژی باالتر و به تبع آن 

 شود.ظرفیت کمتر می

 اکبری نسب ۱۳0۲ ۳

بررسی تاثیر سختی 
خوراک ارسالی بر عملکرد 
آسیاهای نیمه خودشکن 

 گهرآهن گل

ارائه رابطه تجربی جدید برای استفاده 
 گهردر مجتمع گل

۴ ۲۰۰۳ R.Hahne 

کانسنگ برای توصیف
عملیات آسیاکنی 

خودشکن در معدن 
Ki runa سوئد 

درشت باعث افزایش خوراک سخت و
درصدی ظرفیت آسیا نسبت  ۱۰حدود 

 شود.به خوراک نرم و ریزتر می

 عظیمی و همکاران ۱۳0۵ ۵

طراحی و ساخت آسیایی 
جهت تعیین شاخص توان 

آسیای 
 (SPIخودشکن)نیمه

دی برای ارائه رابطه تجربی جدی
 استفاده در مجتمع مس سرچشمه

 مقدم و همکارانمالکی ۱۳۹۱ ۱

تبدیل آسیای خودشکن به 
خودشکن به نیمه
خودشکن با هدف نیمه

افزایش کارآیی مدار 
 خردایش

افزایش ظرفیت مدار آسیا کنی حدود 
 درصد و کاهش ابعاد محصول ۴۰

 آقا و همکارانلورک ۱۳۹۲ ۷

ریزی تولید معدن برنامه
گهر با در شماره یک گل

نظر گرفتن شاخص توان 
آسیای 

 (SPIخودشکن)نیمه

بندی محدوده طرح پنج ساله پهنه
 استخراج معدن به لحاظ سختی

 

جدول1- مروری بر تحقيقات گذشته

 
شكل1- آسيای نيمه خودشكن آزمایشگاهی)SPI( مورد استفاده در آزمایش
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2-2- شرح آزمایش
برای اصالح برنامه استخراج باید ابتدا پهنه بندی معدن، همانند 
پهنه بندی عياری، بر اساس سختی نيز انجام شود. برای انجام 
و  شد  نمونه گيری  معدن  اكتشافی  چال های  از  ابتدا  كار  این 
به  اساس سختی های  بر  و  انجام شد  آنها  روی  تست سختی 
دست آمده و نرم افزارهای موجود، پهنه بندی بر اساس سختی 

انجام شد.
2-3- روش آماده سازی نمونه و انجام آزمایش

درون  گل گهر  معدن  از  شده  برداشته  اكتشافی  مغزه های 
جعبه هایی در انبار مغزه نگهداری می شوند. هر جعبه محتوی 
6 متر مغزه می باشد. جهت بهتر انجام شدن پهنه بندی از هر 
  SPI آزمایش  انجام  نمونه جهت  متری، 2 كيلوگرم  جعبه 6 
برداشته شد. برای اینكه نمونه موجود همگن و معرف باشد، از 
هر نيم متر بخشی از نمونه برداشته شد و به پایلوت برای انجام 

آزمایش مربوطه منتقل شدند.
اندازه  با  معدني  ماده  كيلوگرم   2 آزمایش،  این  انجام  براي 
ابعاد بار ورودي، دارای  حداكثر 19 ميلي متر مورد نياز است. 
 12/7 از  ریزتر  آن  در  دانه ها  درصد   80 كه  است  اندازه اي 
تحت  ها  نمونه  سازي،  آماده  مرحله  در  می باشند.  ميلي متر 
عمليات خردایش بـا سـنگ شـكن قـرار مـي گيرنـد. در واقـع 
به زیر 19  بـا سنگ شكني فكي  آزمـایش  بـار ورودي مـورد 
 12/7 خروجي   d80 كه  طوري  به  مي شود  رسانده  ميليمتر 

ميلي متر باشد.
توان  شاخص  تعيين  آزمایش  در  شده  گرفته  كار  به  دستگاه 
هـاي  انـدازه  با  استاندارد  آسيایي  نيمه خودشكن،  آسياي 
مـشخص اسـت. براي انجام این آزمایش، روش آسياي مرحله اي 
انتخاب شده و تمامي كانسنگ و بار خردكننـده آسـيا بعـد از 

هـر دوره آسيا، مجددا به داخل آن منتقل مي شود.

به  نيمه خودشكن  آسياي  توان  تعيين  آزمایش  انجام  مراحل 
صورت زیر می باشد.

• دو كيلوگرم نمونه با d80  برابر 12/7 ميلي متر انتخاب و با 
حدود 5 كيلوگرم بار خردكننده )گلوله فوالدي با ابعاد 25/4 
این كار، 400 گرم  براي  ميلي متـر( داخل آسيا منتقل  شود. 

از مواد روي سرند 12/7 ميلی متر و 1600 گرم از زیر سرند 
و  ریخته شده  آسيا  داخل  به  دو  این  مخلوط   . برداشته  شود 

اولين مرحله خردایش انجام شود.
از گذاشتن درپوش آسيا، سيستم توقف خودكار آسيا  • پس 

براي چند ثانيه تنظيم شده و دستگاه روشن شود.
• مواد به مدت چند ثانيه در آسيا خرد مي شود. مدت زمان 

چرخش آسيا باید ثبت شود.
• محصول خرد شده از داخل آسيا خارج و توزیع دانه بندي 

آن تعيين شود.
• d80  محصول آسيا پس از تجزیه سرندي و تعيين توزیع دانه 

بندي، مشخص شود.
• در صورت عدم دستيابي به d80  مورد نظر، مجددا كل مواد 

به داخل آسيا منتقل و عمليات خردایش تكرار شود.
  d80 خردایش و تعيين توزیع دانه بندي مواد باید تا زماني كه •
محصول معادل 1/7 ميلي متر شود، ادامه یابد و هر بار مـدت 
زمـان آسيا ثبت شود. زیرا هدف آزمایش، رسيدن به حالتي 
است كه 20 درصد )400 گرم( روي سرند 1/7 ميلی متر باقی 
بماند. بدین منظور ، مواد بعد از هر مرحله خردایش، دانه بندي 
شده و در صورت بيشتر بودن مقدار مواد روي سرند 1/7 ميلی 

متر ،خردایش با همان مواد ادامه یابد.
• مدت زمان كل براي دستيابي به این هدف از حاصل جمع 
زمان آسيا در دوره هاي مختلف محاسبه شود كه ایـن مقـدار 

بيـانگر شاخص سختي سنگ در آسياي نيمه خودشكن است.

3- تحليل داده ها و ارائه نتایج
3-1- انجام آزمایش و محاسبات

پس از انجام مراحل ذكر شده مدت زمان رسيدن ابعاد محصول 
به 1/7  ميلی متر را یادداشت كرده و به عنوان سختی نمونه 
بيان می شود. به طور مثال اطالعات مربوط به نمونه  ی1162 
درجدول 3 آمده است. همانگونه كه مشخص است زمانی كه 
درصد   80 به  ميلی متر   1/7 سرند  از  عبوری  تجمعی  درصد 
می رسد، آزمایش به پایان رسيده و عدد مربوط به زمان به عنوان 
نمونه های  همه  برای  عمل  این  می شود.  بيان  سختی  كميت 
موجود انجام داده شد. بدین ترتيب معدن شماره یک گل گهر 
بر اساس سختی با استفاده از آزمایش SPI پهنه بندی شد و 
توزیع سختی سنگ معدن در نواحی مختلف معدن بدست آمد.

3-2- بررسی آماری سختی
در این پژوهش بيش از 70 تست SPI انجام شد كه دادههای 
حاصل اختالف زیادی نسبت به هم داشتند و بازهی تغييرات 
آن بسيار باال بود به نحوی كه بزرگترین عدد بدست آمده یا 
در واقع سختترین نمونه دارای سختی 324 دقيقه و نرمترین 
بدست  اعداد  ميانگين  بودهاست.   1/25 سختی  دارای  نمونه 

آمده 65/6 دقيقه و انحراف معيار آن 63/7 بوده است.

Mi سازنده شرکت  nnovex 

 ۲/۰۱ (مترسانتی) آسیا طول

 ۵/۰۱ (مترسانتی) قطرآسیا

 بر دور) آسیا چرخش سرعت
 (بحرانی سرعت درصد ۵۱)۵۵ (دقیقه

)SPI(مشخصات آسيای نيمه خودشكن آزمایشگاهی -)جدول)2



18

13
98

ن  
ستا

 زم
-2

ه 3
مار

 ش
 - 

شی
وه

 پژ
مه 

لنا
فص

از  آمده  بدست  نتایج  اساس  بر  را  كانسنگ  سختی  بازه  اگر 
آزمایش به 5 دسته خيلی نرم، نرم، متوسط، سخت و خيلی 
سخت تقسيم كنيم همان طور كه در شكل 3 مشاهده می شود 
توزیع سختی نمونه ها به گونه ای می باشد كه اكثریت مواد در 
گروه نرم و بسيار نرم می باشد. بنابراین این بخش نياز به انرژی 

خردایش كمتر و در نتيجه هزینه كمتر خواهد داشت.

3-3-  مقایسه سختی در پهنه بندی جدید با پهنه بندی 
طرح 5 ساله استخراج معدن در سال 92

از  با استفاده  بر أساس سختی  در سال 92 پهنه بندی معدن 
كه  گرفت  صورت  آقا  لورک  محمدرضا  توسط   SPI آزمایش 

نتایج آن به صورت زیر بوده است.
آن  معيار  انحراف  و   32/1 آمده  دست  به  زمان های  ميانگين 
20/8 بود. كمترین و بيش ترین زمان به ترتيب یک دقيقه و 

103 دقيقه شد.

در مقایسه نتایج بدست آمده از دو پهنه بندی نتایج زیر استنباط 
می شود.

• بيشترین مقدار سختی در پهنه بندی كنونی 324 دقيقه و در 
پهنه بندی سال 92، 103 دقيقه بدست آمد كه اختالف زیادی 

را نشان می دهد.
• تفاوت زیادی در ميزان انحراف معيار و ميانگين سختی های 
بدست آمده در دو پهنه بندی انجام شده مشاهده می شود. به 
نحوی كه ميزان ميانگين در پهنه بندی جدید و قدیم به ترتيب 

65/6 و 32/1 بدست آمد. 
• ميزان انحراف معيار در پهنه بندی جدید و قدیم به ترتيب 

63/7 و 20/8 می باشد.
• مواد با سختی باالی 100 دقيقه در پهنه بندی قدیم به ندرت 
این  را  از كل معدن  تنها 1 درصد  به گونه ای كه  دارد  وجود 
مواد شامل می شوند. اما در مورد پهنه بندی جدید 22 درصد از 

معدن را مواد با سختی باالی 100 دقيقه شامل می شود.
خيلی  بازه  در  مواد  از  درصد   8 جدید  پهنه بندی  در   •
سخت)بيشتر از 150 دقيقه( می باشند كه در پهنه بندی قدیم 

سختی حتی از 103 دقيقه هم باالتر نبوده است.
• در مقایسه مقدار كمترین سختی یا در واقع نرم ترین نمونه 

اختالف چندانی وجود ندارد و اعداد 1 و 1/25 می باشند.
نرم  كه   50 از  كمتر  سختی  با  مواد  جدید  بندی  پهنه  در   •
در  می دهند.  پوشش  را  معدن  درصد   52 می شوند  محسوب 
صورتی كه این مواد در مورد پهنه بندی قدیم 86 درصد مواد 

را شامل می شوند.
به طور كلی می توان گفت كه بازه تغييرات سختی در پهنه بندی 
جدید بيشتر بوده و مواد از نظر سختی اختالف خيلی بيشتری 
كانسنگ  معدن  پيشروی  با  همچنين  دارند.  قبل  به  نسبت 
سخت تر شده و بيشينه سختی از 103 دقيقه به 324 دقيقه 

رسيده است. 
فرآوری  كارخانه های  به  نحوه خوراک دهی  مورد  در  بنابراین 
حساسيت و لزوم بكارگيری دقيق تر و جدی تری بایستی لحاظ 
در سختی  كه  گسترده ای  تغييرات  به  توجه  با  واقع  در  كرد. 
كانسنگ وجود دارد بایستی برای جلوگيری از نوسانات كارخانه 

)SPI(جدول 3- نتایج آزمایش شاخص توان آسيای نيمه خودشكن
 مربوط به نمونه1162

 

8%

14%

26%
27%

25%

به۱۵۰)سخت خیلی
(باال

(۱۵۰تا ۱۰۰)سخت

(۱۰۰تا ۵۰)متوسط

(۵۰تا ۲۰)نرم

(۲۰از کمتر)نرم خیلی

شكل3- نمودار توزیع سختی سنگ معدن در پهنه بندی جدید

 

0%1%

13%

54%

32%

به۱۵۰)سخت خیلی
(باال

(۱۵۰تا ۱۰۰)سخت

(۱۰۰تا ۵۰)متوسط

(۵۰تا ۲۰)نرم

(۲۰از کمتر)نرم خیلی

شكل4- نمودار توزیع سختی سنگ معدن در پهنه بندی قدیم

 تجمعیدرصد 
 سرند از عبوری

 رمتمیلی ۷/۱

وزن تجمعی 
عبوری از سرند 

 متر)گرم(میلی ۷/۱

انجام زمان 
 آزمایش)دقیقه(

۳/۶۶ ۱۳۳۶ ۱۳ 
۷۷ ۱۷۱۱ ۳۲ 

۴/۷۷ ۱۷۴۲ ۳۳ 
۲/۷۳ ۱۷۳۷5۷ ۷۳ 

۲۱ ۱۶۱۱ ۷۳ 
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و بویژه آسيای خودشكن نسبت به همگن سازی مواد از نظر 
ميزان  با  رابطه مستقيم سختی  به  باتوجه  اقدام كرد.  سختی 
خوراک دهی كارخانه كه هرچقدر ميزان سختی افزایش می یابد 
ميزان خوراک دهی به كارخانه كاهش خواهد یافت بنابراین با 
پيش بينی  می توان  ارسالی  خوراک  سختی  افزایش  به  توجه 
كرد كه خوراک دهی به كارخانه نسبت به 5 سال پيش كاهش 
خواهد  را  كمتری  محصول  توليد  توان  آسيا  و  یافت  خواهد 
یافت.  خواهد  افزایش  خردایش  هزینه های  بنابراین  و  داشت 
جدید  پهنه بندی  به  مربوط  اعداد  باالی  معيار  انحراف  ميزان 
تغييرات زیاد در ميزان سختی نمونه ها و تنوع كانسنگ از نظر 
نوسانات  كنترل  برای  می بایست  كه  می دهد  نشان  را  سختی 
كارخانه نسبت به همگن سازی بارهای مختلف معدن اقدامات 
الزم را به عمل آورد. باال بودن سختی كانسنگ و رسيدن به 
برای  بيشتری  و حساسيت  دقيقه دقت  از 150  باالتر  مقادیر 

طراحی و كنترل عملكرد آسيا را می طلبد.

4-3- بررسی ارتباط سختی با عيار آهن و گوگرد
گوگرد  عيار  و  همچنين سختی  و  آهن  عيار  و  رابطه سختی 
مورد بررسی قرار گرفت. شكل 5 رابطه بين عيار آهن و سختی 
و شكل 6 رابطه بين عيار گوگرد و سختی را نشان می دهد. 
و  رابطه مشخص  این شكل ها مشخص است  همانطور كه در 
باال  و در عيارهای  ندارد  بين عيارها و سختی وجود  منظمی 
سختيهای با مقدار زیاد و كم وجود دارد و در عيارهای پایين 
نيز به همين شكل است. لذا عالوه بر پهنه بندی موجود كه بر 
اساس عيار است، انجام پهنه بندی بر اساس سختی نيز ضروری 
می باشد و صرفا بر اساس عيار كانسنگ نمي توان در خصوص 

ميزان سختي آن قضاوت كرد.

4- نتيجه گيری
• پهنه بندی و توزیع سختی می تواند برای پيدا كردن توزیع 
و نوسان انرژی ویژه مورد نياز برای كل كانسار مورد استفاده 

قرار گيرد.
• بر اساس نتایج بدست آمده و مقایسه آن با پهنه بندی صورت 
گرفته در سال 92 مي توان به این نتيجه رسيد كه با پيش روی 
معدن، ميزان سختی كانسنگ  به مقدار قابل توجهی افزایش 
و  به 65  از 32  متوسط سختي  كه  اي  به گ.نه  است.  یافته 

بيشينه آن از 103 به 324 رسيده است.
• در مقایسه با 5 سال گذشته تنوع مواد از نظر سختی افزایش 
در  موجود  نواسانات  افزایش  باعث  مسئله  این  و  است  یافته 

كارخانه خواهد شد.
• ارتباط مستقيم بين عيار آهن و گوگرد نمونه هاي با سختي 

آنها وجود ندارد.

5- منابع
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موردی: آسيای نيمه خودشكن )SAG( مجتمع مس سرچشمه.
]6 [ اسدی، راضيه، 1395؛" پایش، عيب یابی و استانداردسازی 
عملكرد آسياهای نيمه خودشكن تغليظ 2 با بررسی دانه بندی 
انبار  های  دهنده  خوراک  كاری  برنامه  ارائه  و  ورودی  مواد 
ذخيره"، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه ولی عصر )عج( 

رفسنجان
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علی اکبر آموزگار 1،محمد امیری حسینی2 ،محمود ایران نژاد پاریزی3
چكيده 

ارتعاش ناشی از انفجار یكی از مشكالت اساسی در معادن روباز است و لرزش شدید زمين می تواند باعث آسيب بحرانی به سازه ها 
و تأسيسات در مجاورت معادن روباز شود. مطالعه چگونگی كنترل ارتعاشات ناشی از انفجار در كاهش اثرات منفی متأثر از آن در 
معادن روباز بسيار مهم است. هدف از این مطالعه، پيش  بينی ارتعاشات زمين ناشی از انفجار و بررسی بهترین روش برای محاسبه 
خرج بر تأخير می باشد. در ابتدای این مقاله ميزان خرج بر تأخير با سه روش متفاوت محاسبه شد. در نهایت با توجه به سرعت ذره  
ای حداكثر برداشت شده برای 15 انفجار در قسمت شمال و شمال شرق معدن شماره یک گل  گهر این نتيجه حاصل شد كه خرج 
بر تأخير بدست آمده از چال  های انفجاری زیر 25 ميلی ثانيه ضریب همبستگی بيشتری نسبت به خرج بر تأخير بدست آمده با 
دو روش دیگر دارد و همچنين سرعت ذره  ای حداكثر پيش  بينی شده با این روش دارای شاخص  های آماری )واریانس، انحراف 

معيار و ميانگين( نزدیک  تری به سرعت ذره  ای حداكثر برداشت شده است.

كلمات كليدي :سرعت ذره ای حداكثر، خرج بر تأخير، فاصله مقياس شده، گل گهر، ضریب همبستگی

aliakbar.amoozegar@gmail.com1- كارشناس ارشد استخراج، مجتمع آموزش عالی زرند، پژوهشگر پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر
 khabat_amiri@yahoo.com ،2- پژوهشگر ارشد زمين شناسی و معدن پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر

  irannezhad_ma@yahoo.com ،3- سرپرست طراحی شركت مهندسين مشاور كوشامعدن

تعیین میزان خرج بر تأخیر با استفاده از سه الگوی متفاوت
مطالعه موردی: بخش روباره معدن شماره یک گل گهر سیرجان 
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1- مقدمه
از انجام عمليات آتشباری در معادن  یكی از پيامدهای ناشی 
انجام شده 40  تحقيقات  اساس  بر  است.  زمين  لرزش  روباز، 
درصد از انرژی انفجار به جای آن كه صرف انجام فرایندهای 
مفيد مانند خردایش سنگ شود، بصورت لرزش زمين به هدر 
می  رود]1[ . پدیده لرزش زمين هزینه  های جبران ناپذیری را 
ممكن است به تاسيسات و پروژه  های زیست محيطی تحميل 
بسيار  ناخوشایند  پدیده  این  كنترل  و  تخمين  بنابراین  كند، 
های ماده  پارامترهای گوناگونی مانند ویژگی   ضروری است. 
منفجره، ویژگی  های ژئومكانيكی توده سنگ، الگوی حفاری و 
نحوه اعمال تاخيرها در بروز و كنترل لرزش زمين مؤثرند]2[ 
.مهمترین پارامترهایی كه در ایجاد لرزش زمين دخالت دارند 
عبارتند از: مقدار خرج مصرف شده در هر پریود زمانی تأخير 
به  نسبت  فاصله  و  توده سنگ  ساختار  و  اعمال شده، جنس 
مركز انفجار. بطور كلی هر چه فاصله از مركز انفجار بيشتر باشد 
لرزش  زمان  اما  یابد  می  كاهش  لرزش(  )دامنه  لرزش  شدت 
)زمان تناوب( بيشتر می  شود. فاصله مقياس شده به وزن ماده 
منفجره مصرف شده به ازای هر تأخير و فاصله سازه از محل 

انفجار بصورت زیر بستگی دارد]3[ .
(1)

كه در رابطه )1( داریم:
m/kg0/5 فاصله مقياس شده بر حسب = Sd

m فاصله دستگاه ژئوفون از محل انفجار بر حسب =d 
بر  تاخير  هر  ازای  به  مصرف شده  منفجره  ماده  وزن   =  We

kg حسب
روابط مختلفی برای پيش  بينی سرعت ذره  ای حداكثر ناشی 
از لرزش زمين به عنوان تابعی از فاصله و وزن ماده منفجره 
ارائه شده است. معادله  ای كه برای پيش  بينی سرعت ذره  
ای حداكثر در حالتی كه مواد منفجره به شكل استوانه  ای به 
كار رود، بصورت یک تابع توانی منفی و به شرح زیر است]4[ .

)2(

كه در آن PPV = سرعت دره  ای حداكثر برحسب متر بر ثانيه
SD = فاصله مقياس شده ریشه دوم)معادله 1(

K = ضریب ثابت
b = توان ثابت

در سال 2010، الِولی و آرپاز )Elevli and Arpaz(، به " 
ارزیابی پارامترهای قابل كنترل و غيرقابل كنترل موثر بر لرزش 
 )RDM( ارتباط  نمودار  از  استفاده  با  انفجار  از  ناشی  زمين 
بر  تاثيرگذار  پارامترهای  متقابل  ارتباط   RDM پرداختند.   "
PPV در محل نصب ژئوفون و نقطه انفجار را نشان می دهد 
حاصل  ارتعاشات  برای  پارامتر  هر  سهم  برآورد  منجربه  و 

می شود. آن  ها در این تحقيق دریافتند كه بيشترین سهم، در 
لرزش سازه  های مجاور معدن مربوط به پارامترهای موثر بر 
لرزش در چال انفجاری )71/5 %( است]5[ . در سال 1997، 
فورنِی)Fourney(  و همكاران، " تاثير وجود الیه  های سست 
)در چند نمونه سنگ   آزمایشگاهی( را بر روی سرعت انتشار 
امواج" بررسی كردند. در حالی كه الیه سست در فاصله 50 
ميلی  متری از مركز انفجار قرار داشت آن  ها حداكثر سرعت 
ذره   در فاصله 65 ميلی  متر از مركز انفجار را اندازه  گيری 
كردند و نشان دادند كه هرچه ضخامت الیه سست بيشتر باشد 
آنگاه افت سرعت ذره بيشتر است]6[ . در سال 2011، ناطقی 
" لرزش  های ایجاد شده ناشی از انفجارات نزدیک سازه  های 
بتنی در مجاورت سد گتوند عليا" را اندازه  گيری و بررسی 
نمودند. جفت اطالعات مربوط به فاصله مقياس شده و حداكثر 
سرعت ذرات ثبت و مورد تحليل  های آماری قرار دادند. در 
 SD براساس PPV نهایت فرمول تجربی جهت پيش  بينی
با USBM مقایسه  به  دست آمد و مقادیر به  دست آمده 
گردید. با مقایسه انجام گرفته هيچ  كدام از انفجارات فركانسی 
در بازه تخریب براساس این استاندارد قرار نگرفت]7[ .در سال 
2011 شی و ِچن )Shi and Chen( به بهينه سازی زمان 
تأخير در عمليات انفجار برای كاهش اثرات لرزش بر پایداری 
دیواره  های پيت نهایی معدن Xinqiao در چين پرداختند. 
آن  ها با گذاشتن تأخيرهای 15، 25، 30، 35 و 40 ميلی ثانيه 
در انفجارهایی با پارامترهای حفاری و آتشباری ثابت دریافتند 
كه، انفجار با تأخير 15 ميلی ثانيه ارتعاشات پس از انفجار را تا 

24/5 درصد كاهش می  دهد]8[ .

2- روش تحقيق
با توجه به اینكه در انفجارات انجام شده در معدن شماره یک 
ثانيه  ميلی   65 و   42  ،25 تأخيرهای  از  سيرجان  گهر  گل  
استفاده می-شود )بطوری كه بين دو چال متوالی تأخير 25 
ميلی ثانيه و بين دو ردیف چال متوالی تأخير 42 و 65 ميلی 
ثانيه( خرج بر تأخير را می  توان با روش  های متفاوتی محاسبه 
با سه روش مختلف  كرد. در این مقاله ميزان خرج بر تأخير 

محاسبه شده است.
زمان  گرفتن  نظر  در  با  تأخير  بر  خرج  محاسبه   -1-2

انفجار هر چال
در این روش با در نظر گرفتن تأخير بين چال  ها و ردیف  های 
با توجه  انفجار هر چال محاسبه شده است و  انفجاری، زمان 
به اینكه دو چال متوالی بعد از 25 ميلی ثانيه منفجر شدند، 
گرفته  نظر  در  ثانيه  ميلی  زیر 25  انفجارهای همزمان،  زمان 
شد. بر همين اساس خرج چال  های انفجاری همزمان جمع و 
فاصله هر كدام از آن  ها با ژئوفون برداشت شد. از فاصله  های 
وزنی  ميانگين  چال،  هر  درون  خرج  اساس  بر  شده  برداشت 

𝑆𝑆𝑑𝑑 = 𝑑𝑑
√𝑊𝑊𝑒𝑒

                                                              (1)   

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐾𝐾(𝑆𝑆𝑆𝑆)−𝑏𝑏                                                          (2) 
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گرفته شد. در نهایت با توجه به فرمول )1( ميزان خرج بر تأخير 
از این روش بدست آمد.

در صورتی كه تعداد چال  های همزمان در یک بازه زمانی برابر 
با تعداد چال  های همزمان در بازه زمانی دیگر باشد، آن چال  
های برای محاسبه انتخب می  شوند كه دارای بيشترین خرج 

یا كمترین فاصله مقياس شده باشند.
برای مثال، پترن شماره 523-5 كه در شكل )1( آورده شده 
های  چال   بود،  ردیف   6 در  انفجاری  چال  شامل 33  است، 
انفجاری همزمان كه فاصله زمانی انفجار آن  ها كمتر از 25 
ميلی ثانيه بود مشخص و ميزان خرج و فاصله وزنی آن  ها تا 

دستگاه ژئوفون محاسبه شد.)جدول 1 و 2(

2-2- محاسبه خرج بر تأخير با در نظر گرفتن بيشترین 
تعداد چال در هر ردیف انفجار

در این روش با توجه به تعداد چال  های انفجاری موجود در هر 
ردیف، الینی را كه بيشترین تعداد چال انفجاری را دارد الین 
اصلی و مجموع خرج درون این چال  ها، همان مقدار خرج 
برتأخير در نظر گرفته شد. در آخر با اندازه  گيری فاصله تمامی 
چال  های تأثيرگذار از ژئوفون و گرفتن ميانگين وزنی از آن  ها 
)با توجه به ميزان خرج درون هر چال( و با استفاده از فرمول 

شماره )1( مقدار فاصله مقياس شده بدست آمد.

در این روش اگر در چند ردیف، تعداد چال  های انفجاری برابر 
بود، ردیفی برای محاسبه خرج بر تأخير انتخاب شد كه فاصله 

كمتری تا دستگاه ژئوفون داشت.
برای مثال در پترن شماره 523-5 كه شامل 33 چال انفجاری 
در 6 ردیف بود، ردیف چهارم بدليل داشتن 6 چال انفجاری 
و فاصله كمتر تا دستگاه ژئوفون )نسبت به ردیف  های دوم 
و سوم( به عنوان ردیف تأثير گذار بر سرعت ذره  ای حداكثر 

انتخاب شد )جدول3 و 4(.

3-2- محاسبه خرج بر تأخير با در نظر گرفتن یک چال 
به ازاء هر ردیف چال

)كه  چال  یک  انفجاری،  چال  ردیف  هر  ازاء  به  روش  این  در 
نزدیک ترین چال به دستگاه ژئوفون و دارای بيشترین خرج 
است( به عنوان چال تأثيرگذار در مقدار خرج بر تأخير در نظر 

گرفته شد.
در آخر فاصله بين چال  های تأثيرگذار در مقدار خرج بر تأخير، 
تا دستگاه ژئوفون اندازه  گيری و از تمامی فاصله  ها ) با توجه 
به خرج درون هر چال( ميانگين وزنی گرفته شد تا یک فاصله 

برای قرار گرفتن در فرمول )1( بدست آید.)جدول 5 و 6(

 
]9[ Gemcom Gems شكل1- الگوی انفجار پترن 523-5 در نرم افزار

 چال شماره فاصله خرج خرج*فاصله
6/92704 932 70/49 5 

37969 902 0/94 49 
 مجموع 40/493 952 6/79443

 

جدول1- محاسبات مربوط به پترن 523-5 در نرم افزار Excel )روش اول(

 ایذره سرعت
 حداکثر

 مقیاس فاصله
 شده

 نهایی فاصله نهایی خرج

78/87 577/3 778 99/95 
 

جدول2- اطالعات مربوط به پترن 523-5 در نرم افزار Excel )روش اول(

 چال شماره (متر)فاصله (کیلوگرم)خرج خرج*فاصله
01252 052 15 20 
01022 022 11 01 
00022 022 1/32 02 
00051 232 1/30 51 
23052 022 73 52 
27222 022 01 0 
 مجموع 010 0052 571121

 

جدول 3- حاسبات مربوط به پترن 523-5 در نرم افزار Excel )روش دوم(

 ایذره سرعت
 حداکثر

 مقیاس فاصله
 شده

 نهایی فاصله نهایی خرج

78/87 75/1 0022 77/85 
 

جدول4-  اطالعات مربوط به پترن 523-5 در نرم افزار Excel )روش دوم(

 چال شماره (متر)فاصله (کیلوگرم)خرج خرج*فاصله
01252 052 15 20 
01022 022 11 01 
00022 022 1/32 02 
00051 232 1/30 51 
23052 022 73 52 
27222 022 01 0 
 مجموع 010 0052 571121

 

جدول5-  محاسبات مربوط به پترن 523-5 در نرم افزار Excel )روش سوم(
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3- تحليل داده  ها و ارائه نتایج
1-3- معادله استهالک موج با در نظر گرفتن زمان انفجار 

هر چال
با وارد كردن داده  های بدست آمده برای پارامتر فاصله مقياس 
از  شده  استخراج  حداكثر  ای  ذره   سرعت  همچنين  و  شده 
دستگاه ژئوفون در نرم افزار Excel )جدول7( رابطه  ای بين 
ترتيب  به   b و   K مقدار  كه  آید  بدست می   پارامتر  دو  این 
317/49 و 1/437- می-شود كه ضریب همبستگی آن 0/82 

است)شكل 2(.

2-3- معادله استهالک موج با در نظر گرفتن بيشترین 
تعداد چال در هر ردیف انفجار

ای  ذره   سرعت  و  شده  مقياس  فاصله  مقادیر  كردن  وارد  با 
 Excel حداكثر برداشت شده از دستگاه ژئوفون، در نرم افزار
)جدول8( و رسم نمودار غيرخطی ، مقدار K و b به ترتيب 
106/84 و 1/179- بدست آمد كه ضریب همبستگی آن 0/78 

شد.

3-3- معادله استهالک موج با در نظر گرفتن یک چال 
به ازاء هر ردیف چال 

مقياس شده  فاصله  به  مربوط  های  داده   وارد كردن  از  پس 
نمودار  )جدول9(  آمده  بدست  حداكثر  ای  ذره   سرعت  و 
غيرخطی برای این دو پارامتر رسم می  شود و معادله استهالک 
موج بدست می  آید كه در آن ضرایب ثابت K و b به ترتيب 
177/78 و 1/211- می  شوند كه ضریب همبستگی آن 0/79 

می  باشد)شكل4(.

 ایذره سرعت
 حداکثر

 مقیاس فاصله
 شده

 نهایی فاصله نهایی خرج

78/87 78/1 0112 20/88 
 

جدول6- اطالعات مربوط به پترن 523-5 در نرم افزار Excel )روش سوم(

جدول7- داده های مربوط به روش یک

Pattern SD 
(m/kg^5/0) 

PPV   
(m/s)  

4-474 0/545 9///42 
4-470 9/440 447/54/ 
4-472 0/790 /0/529 
4-485 //2/8 09/74/ 
4-484 //955 48/2/4 
4-488 //200 40/884 
0-04/ 4/947 /2/054 
0-042 //244 /0//57 
0-09/ //400 70/87/ 
0-0/9 4//82 /8/004 
0-0/4 //4/0 08/825 
4-477 0/84/ 92/5/0 
4-478 9/959 497//0/ 
0-049 ///94 44//54 
/-884 //9/4 05//45 

 

جدول 8- داده های مربوط به روش دو

 
شكل3- نمودار سرعت ذره ای حداكثر و فاصله مقياس شده برای روش دوم

Pattern SD PPV 
4-474 5/040070 32/24924 
4-475 3/445433 447/042 
4-479 5/73503 25/09359 
4-400 2/950554 53/745 
4-404 2/30049 40/95470 
4-400 2/955277 45/00452 
5-545 4/347047 29/50450 
5-549 2/944007 25/20794 
5-532 2/455245 75/07294 
5-523 4/20995 20/55459 
5-524 2/455444 50/09055 
4-477 5/042025 39/02545 
4-470 3/303295 437/2555 
5-543 2/234454 44/5043 
5-004 2/354994 50/24034 
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4-3- شاخص  های آماری
با قرار دادن مقدار SD محاسبه شده از هر روش در فرمول  های 
پيش  بينی سرعت ذره  ای حداكثر بدست آمده از سه روش 
فوق، مقدار PPV پيش  بينی شده با مقدار PPV استخراجی 

از دستگاه ژئوفون مقایسه شد.)شكل 5 و جدول 10(

5- نتيجه  گيری
در ابتدا با بررسی معادالت استهالک موج برای سه روش ارائه 
شده در باال، این نتيجه حاصل می  شود كه روش اول بدليل 
معادله  بهترین  تواند  می   بيشتر  همبستگی  ضریب  داشتن 
برای پيش  بينی سرعت ذره  ای حداكثر در انفجارات بعدی 
باشد، به همين علت بهترین روش برای محاسبه ميزان خرج 
بر تأخير )از بين سه روش فوق( همان روش اول )مجموع خرج 
چال  های انفجار شده در زمان كمتر از 25 ميلی ثانيه( است. 
ميانگين  )واریانس،  آماری  های  شاخص   مقایسه  آخر،  در  و 
و  ژئوفون  از دستگاه  استخراجی   PPV بين  انحراف معيار(  و 
PPV بدست آمده از سه روش مختلف، حكم به قطعيت این 

فرضيه می  دهد.

6- منابع
[1] Jimeno, C. L, Jimeno, E. L, and Carcedo, F. 
J. A. (1995), “Drilling and blasting of rocks”. 
Rotterdam: Balkema.

]2[ دهقانی، حسام.، بيروموند، حلما.، 1398.، " طراحی الگوی 
الگوریتم  از  استفاده  با  زمين  لرزش  كاهش  رویكرد  با  انفجار 

ژنتيک"، نشریه مهندسی منابع معدنی.
علی  پور،  قشمی   روانبخش.،  اميری،  عليرضا.،  شيوانی،   ]3[
پرتاب  و  زمين  لرزش  های  پدیده   بررسی   "  ،.1383 اكبر.، 
سنگ در عمليات انفجار معادن روباز با نگرش ویژه به معدن 

سنگ آهن سه چاهون"، كنفرانس مهندسی معدن ایران.
]4[ موميوند، حسن. 1392.، " پيش  بينی سرعت ذره  ای 
نتایج  تحليل  استفاده  با  انفجار  از  ناشی  لرزش زمين  حداكثر 
همایش  هشتمين   ،" ژئومكانيكی  متعدد  شرایط  از  حاصل 

انجمن زمين شناسی مهندسی و محيط زیست ایران.
[5] Elevli, B.; Arpaz, E.; 2010. “ Evaluation of 
parameters affected on the blast induced ground 
vibration (BIGV) by using relation diagram 
method (RDM) ”, Acta Montanistica Slovaca, ,4 

Pattern SD(m/kg^5/0) PPV(m/s) 
4-474 0///5 9///42 
4-470 4/550 447/54/ 
4-472 //794 /0/529 
4-485 9/589 09/745 
4-484 9/808 48/254 
4-488 ///54 40/884 
0-045 //550 /2/054 
0-042 //488 /0//57 
0-09/ 4/052 70/87/ 
0-0/9 //722 /8/004 
0-0/4 //457 08/825 
4-477 4/524 92/5/0 
4-478 4/220 497//05 
0-049 9/884 44/554 
5-884 9/959 05//45 

 

جدول9- داده های مربوط به روش سه

 
شكل4-  نمودار سرعت ذره ای حداكثر و فاصله مقياس شده برای روش سوم

 

Pattern SD(1) SD(2) SD(3) PPV Actual PPV(1) PPV(2) PPV(3)

4-174 5.010 3.582 5.337 23.349 31.337 23.735 23.396

4-175 2.115 1.179 1.605 117.013 108.199 87.957 100.225

4-179 5.726 2.686 3.724 35.093 25.865 33.333 36.171

4-180 3.969 1.867 2.682 52.746 43.802 51.170 53.825

4-181 3.200 1.889 2.859 48.965 59.667 50.482 49.830

4-188 3.955 2.068 3.301 45.882 44.012 45.367 41.860

5-516 4.248 2.611 3.665 39.505 39.724 34.453 36.880

5-519 3.941 2.411 3.189 35.308 44.243 37.847 43.655

5-523 3.155 1.563 1.569 75.874 60.898 63.092 103.031

5-532 4.390 1.685 3.799 38.555 37.889 57.770 35.308

5-534 3.165 1.473 3.107 58.891 60.619 67.676 45.044

4-177 5.813 3.575 4.091 29.035 25.309 23.794 32.280

4-178 2.202 1.162 1.996 127.357 102.092 89.499 76.997

5-542 3.324 1.672 2.881 41.601 56.496 58.286 49.355

6-881 3.262 1.523 2.202 50.310 58.057 65.074 68.335

 var average var^5.0 Error 

Actual 91/619 066/5 55603  

Formula (1) 091605 05601 06650 5561/ 

Formula (0) 616600 006/6 0565/ 1/613 

Formula (5) 031633 05655 05691 00610 

 

جدول10- شاخص های آماری PPV برای سه روش فوق و مقدار واقعی
 دستگاه ژئوفون

    شكل5-  اطالعات مربوط به SD و PPV برای سه روش مختلف
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یاسمین شیبانی 1،محسن محمدی شاهرخ آبادی2 ،امیر فاضل3
چكيده 

هدف تحقيق پيش روی بررسی تاثير یادگيری سازمانی با توجه به نقش ميانجی بلوغ سازمانی بر توسعه تجارت الكترونيكی در 
شركت گل گهر سيرجان می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف كاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها از نوع توصيفی و به صورت 
همبستگی و مبتنی بر مدل معادالت ساختاری است. جامعه آماری این تحقيق  كليه كاركنان شركت گل گهر سيرجان می باشد 
كه با استفاده از روش نمونه گيری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند.  ابزار پژوهش سه  پرسشنامه بود كه روایی و پایایی 
آنها با استفاده از روش روایی محتوایی و آلفای كرونباخ مورد تایيد قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصيفی 
و استنباطی و روش معادالت ساختاری و نرم افزار های SPSS 23 وSmart PLS 2 مورد آزمون قرا گرفت. نتایج تحقيق نشان 
داد كه بلوغ سازمانی نقش ميانجی را در ارتباط بين یادگيری سازمانی وتوسعه تجارت الكترونيک در شركت معدنی و صنعتی گل 
گهر ایفا می كند به صورتی كه 47 درصد از اثر كل یادگيری سازمانی بر توسعه تجارت الكترونيكی از طریق متغير ميانجی بلوغ 

سازمانی ایجاد می شود. همچنين مقدارGOF0/58= برازش بسيار مناسب مدل تحقيق را تایيد می كند.

كلمات كليدي : یادگيری سازمانی، بلوغ سازمانی، توسعه تجارت الكترونيكی، شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

1-  دانشجویی كارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غيرانتفاعی غيردولتی مهركرمان
Mmohammad390@gmail.com  2- معاون برنامه ریزی و توسعه شركت مدیریت عمران و توسعه منطقه گل گهر

   Amir.fazel@uk.ac.ir    3 - عضو هيات علمی دانشگاه شهيد باهنر كرمان

بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به نقش میانجی بلوغ
 سازمانی در شرکت  معدنی و صنعتی گل گهر
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1- مقدمه 
در عصر جدید ،شركت ها و سازمانها سعی دارند تا با به كار 
گيری یادگيری سازمانی، روند كاری خود را بهينه كرده، هزینه 
های خود را به حداقل رسانده، كارایی و اثربخشی سازمانی خود 
را باال برده تا از بلوغ سازمانی برخوردار شوند و نهایتا منجر به 
توسعه كسب و كار و سودآوری گردند. در این ميان بایستی 
اذعان كرد كه كسب و كار و به خصوص تجارت الكترونيكی 
از  استفاده  با  تواند  از مهمترین عواملی است كه سازمان می 
عرصه خدمت  در  و  نموده  را طی  ترقی  و  رشد  های  پله  آن 
است  این  اساسی  سوال  لحاظ  بدین  كند.  عمل  بهتر  رسانی 
كه كاركنان و مدیران چگونه می توانند با مهارتهای دانشی و 
یادگيری خود نسبت به ارتقا بلوغ سازمانی و توسعه كسب و كار 
به خصوص در عرصه الكترونيكی كمک كنند؟ در حال حاضر 
توجه شركت ها، سازمان ها و نهادهایی كه نيازمند موفقيت 
و توسعه در كسب و كار خود و بلوغ سازمانی هستند، روز به 
روز به بكارگيری یادگيری سازمانی و حركت به سمت سازمان 
یادگيرنده بيشتر می شود. این روند شركت ها را ملزم به بررسی 
های دقيق در ارزیابی و مدیریت در این زمينه و بررسی نقش 
یادگيری سازمانی و بلوغ سازمانی در توسعه تجارت الكترونيكی 

در راستای كسب موفقيت نموده است. 
دارایی  حياتی ترین  عنوان  به  دانش  امروزی  سازمان های  در 
سازمانی مطرح است و یادگيری اساس فعاليت های دانش محور 
فعاليت های  ایجاد  راه  اصلی ترین  سازمانی  یادگيری  و  است 

دانش محوِر و توسعه كسب و كار است ]1[. 
یادگيری سازمانی فرایندی است كه در طی آن با تغيير قوانين 
و راهبردهای سازمانی، نتایج بهبود می یابد و پيامدهای مطلوب 
فرایندی  سازمانی  یادگيری  دیگر  عبارت  به  می شود،  حاصل 
است كه منجر به به روزرسانی و تغيير مدل های ذهنی مشترک 

در سازمان می شود]2[.
تغيير  یادگيری می توانند در دانش خود  از طریق   سازمان ها 
ایجاد كنند و به سوی توسعه كسب و كار خود و به خصوص با 
استفاده از فناوری حركت كنند. یادگيری سازمانی واژه ای است 
كه سایرت و مارچ  برای اولين بار آن را به كار برده اند.  از نظر 
این دو محقق، سازمان ها از طریق یادگيری سازمانی به توليد، 
بر  را  خویش  فعاليت  و  پرداخته  دانش  سازماندهی  و  تكميل 
اساس آن عادی می سازند و وارد فرهنگ خویش می كنند. از 
نظر این دو محقق یادگيری سازمانی عبارتست از تغييرپذیری 
در اهداف، در مسایل مورد توجه و قواعد جستجو، كه در فرایند 
سازماني  یادگيري  دارد.  ویژه ای  نقش  سازمانی  تصميم گيری 
فرایندي پویا تلقی می شود كه سازمان را قادر مي سازد تا به 
سرعت با تغيير سازگاري یابد. این فرایند شامل توليد دانش 
راه  سازماني  یادگيري  شود.  مي  رفتارها  و  مهارت ها  جدید، 
اصلي ایجاد كار دانشي و بهبود كارآیي سازمان است. پس یک 

سازمان موفق باید در یادگيري پویا می باشد ]1[ از سوی دیگر 
باید توجه نمود كه همان گونه كه یادگيری برای رشد و  بلوغ هر 
فرد، ضروری است، این اهميت برای سازمان ها نيز وجود دارد. 
فایول و الیلز  اعتقاد دارند كه یادگيری سازمانی نيز بيش از 
مجموع توان یادگيری هر یک از افراد می باشد. به عبارت دیگر 
یادگيری سازمانی نوعی هم افزایی در سازمان ایجاد می كند. كه 
می تواند هم بر توسعه كسب و كار و هم بر بلوغ سازمانی اثر 
گذار باشد.  در واقع بلوغ سازمانی مقوله جدیدی است كه یک 
راهكار برتر در سازمانها تلقی می شود و مورد تائيد كارشناسان 
های  مهارت  سازمانی  بلوغ  است.  گرفته  قرار  مدیریت  علم  و 
فرهنگ  چون،  مواردی  با  را  آن  رابطه  و  معرفی  را  ای  ویژه 
سازمانی، رضایت شغلی، سبک رهبری و مدیریت ، كارایی و 
و مدل  راهكارها  ارائه  با  و  بيان می كند  كار  و  توسعه كسب 
های بهتر سازمانی به رفع نيازهای سازمان منجر می شود]3[ 
. در تعریف بلوغ سازمانی می توان گفت: مؤلفه ای است كه از 
طریق استانداردسازی در به كارگيری دانش، مهارت، تكنيک و 
روش های صحيح مدیریتی سازمان ها را قادر می سازد تا به 
ثبات و موفقيت و توسعه كسب و كار و پيشی گرفتن از رقبا 

دست یابند]4[.
 سازمان هایی كه مدل های بلوغ سازمانی را به كار می برند 
عالقه مند هستند تا به بلوغ بيشتر برسند یا مسير خود را به 
سمت وضعيت كامل سوق دهند. بلوغ سازمانی نقاط مرجعی 
رابرای سازمان مهيا می كند تا از طریق خود ارزیابی وحتی از 
طریق ارزیابان خارج سازمانی در برابر راهكارهای برتر مطابق 
یک یا چند دستورالعمل ویژه ارزیابی نماید و به وسيله آن به 
سمت توسعه و رشد كسب و كار و در عصر حاضر به خصوص 
به  مجهز  سازمان   كنند.  حركت  الكترونيكی  تجارت  توسعه 
تر  بلوغ آن سازمان و كسب و كار موفق  تعيين  دانش، كليد 

است.
 البته نباید فراموش كرد كه بهره گيری از این امتياز در رقابت 
های تجاری، در شرایطی مطرح است كه فعاليتهای اقتصادی به 
سمت نوآوری و فناوری پيش روند،  كه این امر  در گرو داشتن 
تفكر تكنولوژی محور است و در این حوزه یادگيری سازمانی به 
دنبال این است كه سكون را به تغيير و تغيير را به سوی ایجاد 
سازمانی پویا و بالغ و به كسب و كاری نو اندیش و مبتنی بر 
فناوری هدایت كند.  به عبارت دیگر یادگيری سازمانی منشا 
اصلی توسعه كسب و كار است كه در این بين بلوغ سازمانی می 

تواند نقشی اساسی ایفا نماید. 

2- روش تحقيق
2-1- فرضيه های تحقيق

فرضيه اصلی
سازمانی  بلوغ  ميانجی  نقش  به  توجه  با  سازمانی  یادگيری 
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سيرجان  گهر  گل  شركت  در  الكترونيكی  تجارت  توسعه  بر 
تأثيردارد.

فرضيه های فرعي
در  الكترونيكی  تجارت  توسعه  و  سازمانی  یادگيری  بين   .1

شركت گل گهر سيرجان ارتباط معناداری وجود دارد.
2. بين یادگيری سازمانی و بلوغ سازمانی در شركت گل گهر 

سيرجان ارتباط معناداری وجود دارد.
3. بين بلوغ سازمانی و توسعه تجارت الكترونيكی در شركت 

گل گهر سيرجان ارتباط معناداری وجود دارد.

2-2- چارچوب نظری و مدل پژوهش
مسلم است كه سازمان مجهز به دانش، كليد تعيين بلوغ آن 
به  سازمانی  یادگيری  است.  موفق تر  كار  و  كسب  و  سازمان 
دنبال این است كه سكون را به تغيير و تغيير را به سوی ایجاد 

سازمانی پویا و بالغ و به كسب و كاری نو اندیش و مبتنی بر 
فناوری هدایت كند. به عبارت دیگر یادگيری سازمانی منشأ 
اصلی توسعه كسب و كار است كه در این بين بلوغ سازمانی 
این  به  اذعان  وجود  با  اما  نماید.  ایفا  اساسی  نقشی  می تواند 
مطالب ولی تاكنون مطالعه جامع و كاملی در مورد بررسی نقش 
بلوغ سازمانی در ارتباط بين یادگيری سازمانی و توسعه تجارت 
الكترونيكی و به خصوص در شركت گل گهر انجام نگرفته است. 
لذا محقق سعی دارد تا این جنبه از تحقيق را موشكافی نماید. 

بدین لحاظ سؤال اصلی این تحقيق عبارت است از:
رابطه بين اثر یادگيری سازمانی بر توسعه تجارت الكترونيكی 
گهر  گل  شركت  در  سازمانی  بلوغ  ميانجی  نقش  به  توجه  با 
سيرجان به چه صورتی می باشد؟ بر این اساس مدل مفهومی 

مطابق شكل1 می باشد.

 

شكل 1- مدل مفهومی پژوهش 

تحقيق حاضر با توجه به اینكه كاربرد نتایج آن اهميت بسزایی 
برای مدیران سازمان ها و شركتها به خصوص در شركت گل 
گهر دارد، از نظر هدف تحقيقی كاربردی است. تحقيق حاضر از 
نظر روش پيمایشی می باشد. تحقيق پيمایشی برای گرد آوری 

داده های مربوط به زمان حال به كار می رود.
جامعه آماري این تحقيق شامل كليه كاركنان شركت گل گهر 
سيرجان به تعداد 881 نفر می باشد. در این پژوهش از روش 
نمونه گيری تصادفی ساده استفاده شده است.بر همين اساس، 
نمونه مورد نظر از جامعه تحقيق كليه كاركنان و مدیران شركت 
نمونه  حجم  مورگان،  جدول  به  توجه  با  می باشند.  گهر  گل 

برآورد شده  است و پس از تعيين حجم نمونه، اعضاء نمونه 
با استفاده از روش نمونه گيری تصادفی ساده و در دسترس 
به  مورگان  جدول  از  استفاده  با  تحقيق  شدند.نمونه  انتخاب 
صد  در  یا  جامعه  واریانس  كه  مواردی  در  است.  آمده  دست 
از جدول مورگان  باشيد می توان  نياز در اختيار نداشته  مورد 
برای برآورد حجم نمونه استفاده كرد. این جدول حداكثر تعداد 
به جدول مورگان و  باتوجه  و  این اساس  بر  را می دهد  نمونه 
اینكه تعداد افراد )جامعه آماری( در حدود 881 نفر می باشند 
تعداد 270 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و براساس 

نمونه گيری تصادفی ساده انتخاب شدند.
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استفاده  ها  داده   آوری  جمع   ابزار  عنوان   به  پرسشنامه  از 
شده است. در این تحقيق از سه پرسشنامه استاندارد كه جهت 
این تحقيق تعدیل و سفارشی شدند، برای سنجش متغيرهای 
تحقيق استفاده شده است. پرسشنامه اول با 14 سؤال متغير 
قرار  سنجش  مورد  مؤلفه   4 قالب  در  را  سازمانی  یادگيری 
می دهد. پرسشنامه دوم مؤلفه های بلوغ سازمانی را با 15 سؤال 
ابعاد سه  پرسشنامه سوم  بررسی می كند.  مؤلفه  درقالب 3  و 
گانه توسعه تجارت الكترونيكی را در قالب 12 سؤال می سنجد.

معيارها و مقياس های الزم براي سنجش و اندازه گيري سازه ها 
در این پژوهش از مطالعات پيشين اقتباس شده است. روش 
نمره دهی معيارهای بكار رفته با استفاده از طيف 5 نقطه ای 
ندارم«،  »نظری  »موافق«،  موافق«،  »كاماًل  شامل  ليكرت 

»مخالف«، »كاماًل مخالف« بوده است.
محتوایی  اعتبار  روش  از  پرسشنامه ها  روایی  تعيين  جهت   
از  نفر  نظر 6  از  بدین معنی كه  است.  استفاده شده  معمولی 
زمينه  در  متخصصان  و  دانشگاهی  اساتيد  شركت،  مدیران 
از  آنها،  به  پرسشنامه  ارسال  با  و  است  شده  استفاده  تحقيق 
ایشان در خواست گردید كه نظرات خود را در رابطه با سؤاالت 
پرسشنامه ها و تناسب آن ها با فرضيه های تحقيق با استفاده از 
گزینه های كاماًل مناسب، مناسب، تا حدودی مناسب، نامناسب 
و كاماًل نامناسب، كه به ترتيب دارای ارزش عددی معادل 1، 
0/75، 0/5، 0/25 و صفر می باشند، ارائه نمایند. به این ترتيب 
روایی پرسشنامه یادگيری سازمانی 0/964، و روایی پرسشنامه 
بلوغ سازمانی 0/938 و پرسشنامه توسعه تجارت الكترونيكی 
تأیيد  را مورد  0/922 محاسبه گردید كه روایی پرسشنامه ها 

قرار می دهند.
اندازه  گيري داده ها  براي  ابزار پرسشنامه  از  این پژوهش  در 
استفاده شده و نيز براي تحليل داده ها، نرم افزار SPSS بكار 

گرفته شده؛ لذا پایایي پرسشنامه یا قابليت اعتماد آن با استفاده 
به  آلفاي كرونباخ محاسبه شده است كه فرمول آن  از روش 

صورت زیر است:
)1-3(

rα: ضریب پایایی
j: تعداد زیر مجموعه سوال های پرسش نامه

Si2: واریانس زیر آزمون
S2: واریانس كل آزمون

برای محاسبه پایایی تحقيق حاضر، پرسشنامه ها بين 10 نفر از 
اعضای جامعه آماری، توزیع شد و سپس با استفاده از نرم افزار 
هر  پایایی  ميزان  گردید.  آن محاسبه  كرونباخ  آلفای   SPSS

كدام از پرسشنامه ها در جدول )2( آمده است.

بر اساس داده های گردآوري شده در مرحله ی پيش آزمون، هر 
سه پرسشنامه ضریبي باالتر از 0/7 دارند.

شده  ارائه  جدول   در  تحقيق  متغيرهاي  توصيفي  آمار  نتایج 
است.

 

جدول 1 - مورگان

 آلفاي كرونباخ تعداد پرسشنامه

 درصد 68 01 پرسشنامه یادگیري سازمانی

 درصد 10 01 پرسشنامه بلوغ سازمانی

 درصد 68 01 پرسشنامه توسعه تجارت الکترونیکی

 

جدول 2 - پایایي پرسشنامه های تحقيق

r∝ =  j
j−1[1−∑ si

2

s2
] 
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3-2-آمار توصيفي 
جنسيت

شود 14  دیده مي   فوق  نمودار  و  طور كه در جدول  همان  
نفر(  آماري زن و 81 درصد )219  نمونه  از  نفر(  درصد )37 

آن ها مرد هستند.

تحصيالت 

 

 انحراف معيار ميانگين بيشينه کمينه تعداد متغيرها

 96/2 52/3 22/5 22/1 072 اکتساب اطالعات

 90/2 35/3 22/5 22/1 072 تفسير اطالعات

 91/2 44/3 75/4 75/1 072 بکارگيری اطالعات

 55/2 44/3 22/5 52/1 072 نهادینه سازی اطالعات

 49/2 43/3 43/4 14/0 072 یادگيری سازمانی

 70/2 13/3 22/5 22/1 072 توسعه زیر ساخت تجارت الکترونيکی

 79/2 29/3 22/5 22/1 072 توسعه ساختار تجارت الکترونيکی

 96/2 09/3 22/5 52/1 072 توسعه محصول تجارت الکترونيکی

 94/2 15/3 53/4 52/1 072 توسعه تجارت الکترونيکی

 94/2 76/3 22/5 42/1 072 بلوغ فردی

 95/2 45/3 22/5 92/1 072 بلوغ فرایندی

 97/2 30/3 22/5 52/1 072 بلوغ سازمانی

 53/2 50/3 22/5 22/1 072 بلوغ سازمانی

 

جدول3 - توزیع فراوانی متغيرهای تحقيق

 درصد تعداد جنسیت

 41 73 زن

 14 942 مرد

 5 41 بدون پاسخ

 022 072 کل

 

جدول4- توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسيت

 درصد تعداد تحصیالت

 5 41 دیپلم 

 41 62 فوق دیپلم

 14 444 لیسانس

 67 97 فوق لیسانس 

 3 8 دکتری

 46 36 بدون پاسخ

 022022 072 کل

 

جدول5- توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصيالت
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سن

همان  طور كه در جدول و نمودار فوق دیده مي  شود بيشتر 
اعضاي نمونه آماري 58 درصد )157 نفر( 31 تا 40 سال سن 

دارند.
3-تحليل داده ها و ارائه نتایج

3-1- نتایج حاصل از تحليل استنباطی داده ها
نرمال  از  باید  ابتدا  همبستگی  آزمون های  به كارگيری  از  قبل 
اطمينان حاصل  توزیع متغيرهاي تحقيق  بودن  نرمال  یا غير 
كنيم. در صورتی كه مؤلفه های ما نرمال باشند آزمون مناسب 
برای بررسی همبستگی پيرسون است و در صورتی كه نرمال 
بررسی  برای  شد.  خواهد  استفاده  اسپيرمن  آزمون  از  نباشد، 
نرمال بودن مؤلفه ها از آزمون كولموگروف-اسميرنوف استفاده 
می شود كه یک نوع آزمون ناپارامتریک می باشد. محاسبه آماره 
در  می باشد.  پذیر  امكان   SPSS نرم افزار  توسط  آزمون  این 
صورتی كه مقدار آماره ارائه شده توسط این آزمون بيشتر از 
5% باشد، فرض صفر آماری مبنی بر نرمال بودن توزیع متغير 

مورد بررسی با اطمينان 95% پذیرفته می شود. 

3-2- نتایج حاصل از تجزیه و تحليل داده های كمی
از 270 نفر نمونه آماری كه به سؤاالت پاسخ داده اند 37 نفر 
زن و 219 نفر مرد و 14 نفر هم به این سؤال پاسخ نداده اند. به 
این معناكه 14 در صد زنان و 81 در صد مردان می باشند كه 

نشان از برتری نسبی آقایان از نظر تعداد در این شركت دارد.
همچنين با بررسی نمونه های تحقيق مشخص شد بيشتر نمونه 
آماری كاركنان در رده سنی 31 الی 40 سال قرار دارند و اكثراً 
درصد  عبارتی 58  به  می باشند.  كارشناسی  تحصيالت  دارای 
نمونه آماری در رده سنی 31 الی 40 سال هستند و 41 در صد 
كاركنان دارای مقطع كارشناسی هستند كه با توجه به توزیع 

كاركنان چنين توزیعی مناسب می باشد.

كه  داد  نشان  تحقيق  متغيرهای  وضعيت  بررسی  همچنين 
كليه متغيرهای تحقيق از حد مطلوبی برخوردارند كه البته با 
وضعيت بسيار مناسب فاصله دارند و شركت گل گهر سيرجان 

بایستی در این زمينه تمهيدات الزم را مبذول نماید.

فرضيات  آزمون  از  حاصل  نتایج  درباره   بحث   -3-3
تحقيق

یادگيری سازمانی و توسعه تجارت الكترونيكی: تحليل آماری 
به دست آمده نشان داد كه بين یادگيری سازمانی و توسعه 
تجارت الكترونيكی در شركت گل گهر سيرجان رابطه معناداری 
وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی 58 درصد نشان از رابطه 
نسبتاً قوی بين این دو متغير می باشد. به عبارت دیگر هرچه 
كه بكارگيری یادگيری سازمانی در شركت افزایش یابد، به طبع 
بهبود می یابد.  بيشتر  و  بيشتر  الكترونيكی  تجارت  توسعه  آن 
به  منجر  یادگيری سازمانی  بكارگيری  كه  معناست  بدان  این 
و  ساختارها  ساخت ها،  زیر  توسعه  جهت  مسئولين  به  كمک 
در  استانداردسازی  در  و  شده  الكترونيكی  تجارت  محصوالت 
سطح بين المللی زیر ساختها توسعه تجارت الكترونيک مؤثر 
برنامه  در  الكترونيكی  یادگيری  بكارگيری  همچنين  باشد. 
ریزی های راهبردی توسعه تجارت الكترونيک مؤثر بوده و در 
راستای توسعه تجارت الكترونيک سقف تراكنش های مالی با در 
نظر گرفتن شرایط امنيتی و حقوقی گسترش می یابد. بنابراین 
شركت گل گهر سيرجان جهت توسعه ساختارها، زیر ساختارها 
و محصول تجارت الكترونيكی خود بایستی به یادگيری سازمانی 

توجه بيشتری نمایند. 
دست  به  آماری  تحليل  سازمانی:  بلوغ  و  سازمانی  یادگيری 
آمده نشان داد كه بين یادگيری سازمانی و بلوغ سازمانی در 
مقدار  دارد.  وجود  معناداری  رابطه  سيرجان  گهر  گل  شركت 
ضریب همبستگی 76 درصد نشان از رابطه قوی بين این دو 
متغير می باشد. به عبارت دیگر هرچه كه بكارگيری یادگيری 
سازمانی در شركت گل گهر سيرجان افزایش یابد، به طبع آن 
بلوغ فردی، بلوغ فرایندی و بلوغ سازمانی در شركت گل گهر 
سيرجان بيشتر و بيشتر بهبود می یابد. این بدان معناست كه 
بكارگيری یادگيری سازمانی منجر به توانایی در انجام وظایف 
آنها نسبت  از طرف شركت در كاركنان می شود و در  محوله 
با بكارگيری  به محيط كاری ایجاد عالقه می نماید. همچنين 
یادگيری سازمانی می توان در افراد احساس موفقيت را تقویت 
نمود و پيش بينی های الزم را نسبت به اتمام پروژه ها انجام داد 
برای  و  منظم گشته  فناوری شركت  و  پژوهشی  فعاليتهای  و 
انجام پروژه، فرآیندهای تعریف شده از طریق تجزیه و تحليل 
داده های جمع آوری شده به دست آید و نهایتاً نظام شایسته 
ساالری در شركت تقویت گردد. بنابراین مدیران و مسئوالن 
فرآیندهای  ممكن  جای  تا  باید  سيرجان  گهر  گل  شركت 
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جدول6- توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سن
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كاری كه در آن ها می تواند دانش جدید خلق شود، در سازمان 
تسهيل كنند، چرا كه این كار می تواند در نهایت شركت گل 
گهر سيرجان را به یک سازمان یادگيرنده بدل كند. چون هدف 
نهایی از فرآیندهای مرتبط با یادگيری سازمانی، تبدیل سازمان 

به یک سازمان یادگيرنده است.
به  آماری  تحليل  الكترونيكی:  تجارت  توسعه  و  سازمانی  بلوغ 
دست آمده نشان داد كه بين بلوغ سازمانی و توسعه تجارت 
الكترونيكی در شركت گل گهر سيرجان رابطه معناداری وجود 
دارد. مقدار ضریب همبستگی 62 درصد نشان از رابطه قوی 
بلوغ  كه  هرچه  دیگر  عبارت  به  می باشد.  متغير  دو  این  بين 
سازمانی در شركت افزایش یابد، به طبع آن توسعه زیر ساخت 
و  الكترونيكی  تجارت  ساختاری  توسعه  الكترونيكی،  تجارت 
توسعه محصول تجارت الكترونيكی، بيشتر و بيشتر می گردد. 
این بدان معناست كه بلوغ سازمانی منجر به این می شود كه 
الكترونيكی  تجارت  گسترش  سازی  فرهنگ  جهت  مسئولين 
تالش كنند، و در راستای انطباق نيازهای تجارت الكترونيكی 
با بسترها و زیرساخت های مخابراتی كشور در شركت كوشش 

شود و در راستای آن گسترش یابد.
 همچنين بلوغ سازمانی در شركت منجر به تخصيص بودجه 
شركت  در  الكترونيک  تجارت  گسترش  و  توسعه  برای  الزم 
می گردد، و نيروی انسانی خبره و متخصص در حوزه فناوری 

اطالعات و تجارت الكترونيكی در شركت جذب شود. 
به  توجه  با  الكترونيكی  تجارت  توسعه  بر  سازمانی  یادگيری 
نقش ميانجی بلوغ سازمانی: تحليل آماری به دست آمده نشان 
تحقيق  مدل  بررسی  می باشد.  تحقيق  اصلی  فرضيه  تأیيد  از 
نشان داد كه یادگيری سازمانی بر توسعه تجارت الكترونيكی با 
توجه به نقش ميانجی بلوغ سازمانی شركت گل گهر سيرجان 
تأثير گذار می باشد. به عالوه اثر متغير ميانجی بلوغ سازمانی 
در ارتباط بين یادگيری سازمانی با توسعه تجارت الكترونيكی 
به مقدار 47 در صد می باشد كه نشان می دهد كه این متغير 
و  سازمانی  یادگيری  متغيرهای  بين  ارتباط  در  قوی ای  نقش 
توسعه تجارت الكترونيكی در شركت گل گهر دارد. به عبارت 
دیگر جهت ایجاد توسعه تجارت الكترونيكی در شركت گل گهر 
سيرجان با استفاده از یادگيری سازمانی بایستی به متغير بلوغ 

سازمانی توجه زیادی شود. 

4- نتيجه گيری
امروزه در سراسر جهان شاهد گسترش بكارگيری شيوه های 
به  و  و كار  توسعه روش های  جدید كسب  و  بازاریابی  نوین 
هستيم.   الكترونيكی  تجارت  و  فناوری  از  استفاده  خصوص 
آمدی  كار  های  شركت  معموال  را  نگرش  این  مركزی  هسته 
كه توجه به یادگيری سازمانی و بلوغ سازمانی خود را سرلوحه 
قرار داده اند،  رقم می زنند. یادگيری پدیده ای نيست كه در 

خال صورت گيرد؛ بلكه به یک بستر مناسب نياز دارد. این بستر 
آماده  روانی  لحاظ  به  را  كاركنان  كه  است  فرهنگی  مناسب، 
وجود  به  یادگيری  آنها شوق  در  كند،  مسئوليت می  پذیرش 
می آورد و باعث ایجاد اعتماد ميان اعضا می گردد. یادگيری 
سازمانی فرآیندی است كه طی آن با تغيير قوانين و راهبردهای 
سازمانی، نتایج بهبود می یابد و پيامدهای مطلوب حاصل می 
كه  است  فرآیندی  سازمانی  یادگيری  دیگر،  عبارت  به  شود، 
می  سازمان  مشترک  های  مدل  تغيير  و  بروزرسانی  به  منجر 
شود و به بلوغ سازمانی و توسعه كسب و كار كمک می نماید. 
بر اساس مطالعه انجام شده و نيز مبتنی بر مطالعات محققان 
توان  می  سازمانی  یادگيری  تقویت  با  كه  شد  مشخص  دیگر 

متغير های پيامدی را افزایش داد. 
گيرد  صورت  دقيق  صورت  به  سازمانی  یادگيری  كه  زمانی 
كاركنان همواره در حال یادگيری و افزودن به دانش خود در 
جهت بهبود عملكرد خود و توسعه كسب و كار و به خصوص 
كسب و كار الكترونيكی می باشند و درصورت نياز تجربيات و 
دانش خود را بصورت صادقانه در اختيار سایر كاركنان قرار می 
دهند. چنين كاركنانی حتی حاضرند برای موفقيت شركت و 
بلوغ آن كارهایی را كه خارج از حيطه وظایف آنهاست را نيز 

انجام دهند. 
و  تبادل  همانند  شركت  در  سازمانی  یادگيری  های  فعاليت 
بين  در  مداوم  و  سریع  دهی  گزارش  ها،  داده  سازی  ذخيره 
در  كار  انجام  جدید  های  راه  شناسایی  سازمانی،  واحدهای 
كاركنان،  بين  در  شركت  از  خارج  اطالعات  اشتراک  شركت، 
قدرت تعبير و تفسير مسائل كاری در شركت توسط كاركنان، 
تبادل اطالعات و آموخته ها در بين افراد شركت، تلقی نمودن 
اشتباهات به عنوان فرصت های یادگيری، كسب مهارت های 
الزم توسط كاركنان، برگزاری دوره های آموزشی برای كاركنان، 
ارائه  های گذشته شركت،  فعاليت  های  دوره  بازبينی  و  مرور 
بازخور الزم از رفتار كاركنان، هماهنگی با تقاضاهای محيطی، 
بهبود مستمر عملكرد سازمان و توسعه مزیت رقابتی و حفظ 
بازار موجود، بر بلوغ سازمانی و توسعه تجارت الكترونيكی تاثير 

گذار است. 
یادگيری سازمانی و بلوغ سازمانی درک كاركنان و مدیران از 
عملكرد را تقویت نموده باعث می شود تا كاركنان بر شركت 
احساس مالكيت كنند، و نشانه هایی از بلوغ سازمانی و توسعه 
كسب و كار را  در مسئوليتهای سازمانی خود ایجاد كنند. به 
ارائه درست خدمت و  یادگيری سازمانی موجب  همين دليل 
افزایش عملكرد و توسعه كسب و كار، از طریق بلوغ سازمانی می 
گردد. نهایتا آنكه برای آنكه شركت گل گهر سيرجان از اعتبار 
و مبادالت  به محصوالت و خدمات  و  برخوردار گردد،  زیادي 
الكترونيكی شركت اعتماد گردد و بلوغ سازمانی نهادینه گردد، 
از  بيش  الكترونيكی  تجارت  خصوص  به  كار  و  كسب  توسعه 
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پيش شده و به واسطه بلوغ سازمانی عملكرد شركت بهبود یابد، 
بایستی به یادگيری سازمانی توجه فزاینده ای نماید. 
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Investigating the relationship between organizational 
learning and e-commerce development based on the 

mediating role of enterprise maturity in Sirjan Golgohar
overheating.

Shaybani;Y.

Abstract
The purpose of this research is to investigate the impact of organizational learning considering 
the mediating role of organizational maturity on e-commerce development in Golgohar. The 
research method is descriptive and correlational based on the structural equation model. The 
statistical population of this research is all employees of Golgohar (881) out of which 270 
people were selected by simple random sampling method. The research instrument was three 
questionnaires whose validity and reliability were confirmed by content validity and Cronbach's 
alpha. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics, structural equation 
method and SPSS 23 and Smart PLS 2 software. The results show that organizational maturity 
plays a mediating role in the relationship between organizational learning and e-commerce 
development in Golgohar, with 47% of the total effect of organizational learning on e-commerce 
development being mediated through organizational maturity variable. It also confirms a very 
good fit of the research model to a value of 0.GOF= 58.                                                            

Key words: Organizational Learning, Organizational Maturity, E-Commerce Development, Golgohar
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Determination of Charge on Delay Using Three Different 
Patterns

Case Study: Section No. 1 of Golgohar Mine 

Amouzegar;A. 

Abstract
Explosion-induced vibration is one of the major problems in open-pit mines, and severe ground 
vibration can cause critical damage to structures and facilities adjacent to open-pit mines. The 
study of how blast vibration control is crucial to mitigate the negative effects of blast mining. 
The purpose of this study was to predict the explosion-induced ground vibration and to evaluate 
the best method for calculating Charge on Delay. At the beginning of this paper, the charge on 
delay was calculated by three different methods. Finally, given the maximum particle velocity 
harvested for 15 explosions in the north and northeast part of the Golgohar No. 1 mine, it was 
concluded that the charge on delay calculated from explosive holes below 25 ms had a higher 
correlation coefficient than the other two methods. The maximum particle velocity predicted 
by this method has statistical indices (variance, standard deviation and mean) closer to the 
maximum particle velocity.

Key words:peak particle velocity; Charge on Delay; Scaled Distance; Golgohar; The correlation coefficient
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Evaluation of hardness of Golgohar No. 1 mine for 
planning of mine production based on hardness

 using SPI test
Asfarm; M

Abstract
The use of Autogenous and semi-autogenous mills is one of the major achievements of the 
processing industry in the last 5 years. Dimensions and energy consumption of crushing 
equipment as one of the most important parts of any processing plant, in addition to the type 
and operational specifications of the equipment, the ore properties are particularly difficult to 
depend on. Autogenous mills are hardly sensitive to input feed. Usually the hardness change 
of the ore causes a significant fluctuation of the plant capacity. Magnetite processing plant in 
Golgohar iron ore complex uses three Autogenous mills . The feed intake to these mills is only 
homogeneously purely homogenous and no attention is paid to the hardness of the feed. For 
this reason, power fluctuations and filling percentages in these mills are very high. Therefore, 
a method that is capable of predicting the behavior and performance evaluation of mill-type 
feedstuffs with different cracking properties with reasonable time and cost is needed. Of all the 
methods, SPI test was used due to the need for equipment and sample less than other methods 
and also its acceptability in recent years. In order to consider the hardness of the material in the 
plant feed program, the hardness of each well was obtained by sampling the exploration wells 
and performing the SPI test the extraction range of mine was hardly zoned. This zoning was 
compared to the zoning done by Mr Lorka Agha in year 2014, which showed that as the mine 
progressed the mine became more hard and as a result the energy consumption of the mine 
would increase and consequently the feed to the mine would decrease. Also, the amount of 
hardness changes at Golgohar No. 1 mine has increased more than before. So that the average 
hardness has reached from the value of 32.1 to the value of 65.6. In this study, the hardness 
relation with iron and sulfur content was investigated. Due to the lack of a logical relationship 
between these parameters, it is necessary to apply the hardness parameter (as an important 
factor in the performance of crushing equipment) in the mine extraction program.

Key words: Autogenous mills; Hardness; Golegohar; SPI; comminiution
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Tailings Dam Failures; its causes and consequences
Heydari: J. 

Abstract
 On a global scale, as the industry grows, the need for raw materials is increasingly felt, 
and mines are becoming increasingly important as raw material suppliers. This increase in 
production will increase the volume of tailings mines. Environmental standards and water 
recovery are the most important factors that cause mines to seek and control these materials. 
Tailings dams and tailings ponds are the largest geotechnical structures. That are made for this 
purpose. The use of tailings themselves in the construction of these structures and the lack 
of careful supervision during and after construction has resulted. The rate of destruction and 
failure of this type is extremely high. In this paper, a statistical overview of the various factors 
that affect these structures and cause their instability is provided. In the end, the safest ways to 
build these structures can be suggested. According to the results, upstream type tailings dams 
have the highest damage rate. Damage overflow, earthquake and water leakage are the most 
important factors in the destruction of these structures.

Key words:tailings dam failure; mine tailings; environmental pollution
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Determination of orientation of discontinuities using 
terrestrial digital photogrammetry
)case study: golgohar mine no. 1)

Ghaedi;M.

Abstract
The geometrical properties of the discontinuities, such as dip and dip direction effective issues on 
the mechanical behavior of rock design of rock slope importancesystem, Therefore, measuring 
these properties is of particular importance. The main purpose of this research is to determine 
the geometric properties of discontinuities by photogrammetric method. To this end, the initial 
conditions of discontinuities in bench No. 15 in the central part of Sirjan Golgohar mine No. 
1 were investigated by two methods of photogrammetry and three-dimensional modeling of 
discontinuities using 3DM Analyst and Leapfrog software, respectively. By examining the initial 
conditions and geometrical properties of the discontinuities, their slope and slope direction 
were determined. The results of 3D modeling of discontinuities showed that there are three joint 
sets and one fold in the studied area.

Key words:Discontinuities, Photogrammetry, 3DM Analyst, Leapfrog
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