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سرمقاله

محمد عسکری
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2

مهندسی معدن رشته ای برای عالیق مختلف
جوامع،  گوناگون  نیازهای  تامین  اهمیت  به  توجه  با  امروزه 
بهره برداری از منابع طبیعی موجود امری ضروری و اجتناب 
از  تا  ناپذیر است. مهندسی معدن علمی است که می کوشد 
راستای  در  را  معدنی  منابع  از  بهره برداری  مختلف،  راه های 
در  امر  این  کند؛  برآورده  جامعه  صنعتی  نیازهای  ارضای 
برداشتن  برای  ایران،  جمله  از  توسعه  حال  در  کشورهای 
گامی بزرگ در صنعت و رونق اقتصادی ضروری است. رشته 
مهندسی معدن علی رغم تصور عموم مردم، صرفا کار کردن 
و  محیطی  شرایط  با  زغال سنگ  زیرزمینی  معدن  یک  در 
دارای  خود  رشته  این  بلکه  نیست،  دشوار  و  پیچیده  کاری 
گرایش های مختلف و متنوع، با موقعیت های کاری گسترده 
و گوناگون است که طیف وسیعی از علوم فنی و مهندسی را 
در بر دارد. بنابراین از نظر عالقه، دانشجویان مهندسی معدن 
می توانند مطلوب خود را حداقل در یکی از گرایش های این 

رشته پیدا کنند.
اکتشاف،  اصلی  گرایش  چهار  دارای  معدن  مهندسی  رشته 
گرایش  و هم چنین سه  مکانیک سنگ  و  فرآوری  استخراج، 
نوپای تونل و فضاهای زیرزمینی، اقتصاد و مدیریت معدنی، 
و  اولین  عنوان  به  اکتشاف  بخش  در  است.  محیط زیست  و 
فعالیت های معدنی، مهندسان می توانند در  اساسی ترین جز 
ژئوشیمیایی،  و  ژئوفیزیکی  عملیات  نظیر  گسترده ای  حوزه 
مطالعات بر روی آب های زیرزمینی و طراحی و ارزیابی های 
به  توجه  با  استخراج،  بخش  در  کنند.  فعالیت  نرم افزاری 
ایمنی بیشتر و هزینه های کمتر در روش روباز، معدن کاری 
این  در  دارد.  معدنی  ماده  تولید  در  اندکی  سهم  زیرزمینی 
بخش، مهندسان این رشته می توانند در فعالیت های متنوعی 
تعیین  مناسب،  ماشین آالت  و  استخراج  روش  انتخاب  نظیر 
محدوده نهایی معدن، طراحی انفجار، طراحی سیستم تهویه 
و زهکشی، و اقتصاد و مدیریت معدنی در قالب کار در معادن 

و شرکت های مهندسی مشاور حضور داشته باشند.

در  حیاتی  و  اصلی  بخش های  از  یکی  معدنی  مواد  فرآوری 
در  است.  فرآیند معدن کاری  در  ارزش  با  معدنی  ماده  تولید 
این بخش، می توان در بخش های مختلفی از قبیل شرکت-

های مشاور، آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها، کارخانه های فرآوری 
)اعم از مواد معدنی فلزی، کانی های صنعتی و ...(، واحدهای 
بازیافت مواد و حوزه پساب های صنعتی فعالیت کرد. دانش-

آموخته های گرایش محیط زیست سعی دارند با لحاظ مفهوم 
توسعه پایدار، زمینه حفاظت از محیط زیست را فراهم آورند 
و  معدنی  باطله های  دفن  زمینه های طراحی محل های  در  و 
مدیریت باطله ها، تصفیه پساب های معدنی، بازسازی معادن، 
بررسی و شناخت آالینده های ناشی از معدن کاری و پایش و 

کنترل آن ها فعالیت کنند.
فارغ التحصیالن گرایش های مکانیک سنگ و تونل سازی می-

توانند از فعالیت های معدنی نظیر کنترل پایداری معادن روباز 
و زیرزمینی فراتر رفته و به طراحی انواع تونل ها )راه، راه آهن، 
انتقال آب و مترو( و شیروانی های سنگی، فعالیت در صنعت 
سدسازی و به طور کلی تمامی فعالیت های عمرانی در محیط 

سنگی بپردازند. 
عناوین ذکر شده به عنوان سرفصل هایی از حجم گسترده ای از 
فعالیت ها که مهندسین معدن قادر به انجام آن هستند، خود 
برداشت عمومی در  تا چه حد  واقعیت است که  این  گویای 
مورد آینده شغلی دانش آموختگان این رشته نادرست است. 
انتخاب  از  ناامیدی  جای  به  دانشجویان  که  است  الزم  پس 
خود، به آینده رشته و حرفه خود خوشبین بوده و سه عامل 
مهم عالقه، مهارت و نیاز بازار را در انتخاب شغل خود لحاظ 
کنند. ابتدا سعی در شناخت عالیقشان در این رشته گسترده 
با  بهبود مهارت های علمی و فنی و آشنایی  با  کرده، سپس 
با انگیزه و قدرت به سمت هدف  فرصت های شغلی موجود، 

خود حرکت کنند.
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NATM بررسی فنی و اقتصادی نگهداری تونل بر اساس دو روش ترزاقی و
محمد عسکری  دهج1، حسین ساالری راد2، رحیم حسنی3

)m.askari72@aut.ac.ir (1- دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
)salarih@aut.ac.ir(2- استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

)rah.hassani@gmail.com(3- کارشناس ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده

هدف از این مطالعه، مقایسه ی سیستم نگهداری قاب فوالدی حاصل از رده بندی بار سنگ ترزاقی و سیستم نگهداری مرکب از شاتکریت 
و پیچ سنگ حاصل از رده بندی روش تونل سازی NATM است. بدین منظور تونل شماره 5 راه آهن میانه-اردبیل مورد مطالعه قرار گرفته 
است. محدوده ی تونل مورد مطالعه در دامنه های مشرف به دره قزل اوزن در اواسط محور خلخال-میانه می باشد. توده سنگ های میزبان 
 NATM از دو روش ترزاقی و  با استفاده  تا پیشرفته و درزه داری نسبتا پیشرفته هستند. توده سنگ ها  تونل دارای هوازدگی متوسط 
طبقه بندی شدند و سپس بر این اساس، سیستم های نگهداری برای تونل مشخص شد. سیستم های نگهداری به دست آمده با استفاده 
از روش اجزا محدود )FEM( مورد تحلیل قرار گرفت تا مشخص شود کدام یک سیستم نگهداری واقع بینانه تری را پیشنهاد می کند. 
هم چنین سیستم های نگهداری از نظر اقتصادی بررسی شدند. هر دو بررسی فنی و اقتصادی نشان داد که سیستم های نگهداری به دست 

آمده از NATM المان نگهداری واقع بینانه تری را برای توده سنگ های با وضعیت ساختاری نسبتا ضعیف پیشنهاد می کند.

کلمات کلیدي
 Phase2 راه آهن میانه - اردبیل، نرم افزار ،NATM ،نگهداری تونل، بار سنگ ترزاقی

مقدمه
مهم ترین عامل موثر بر هزینه و ایمنی سازه های زیرزمینی، 
نگهداری است. روش های طراحی  واقع بینانه سیستم  تعیین 
تجربی،  روش های  دسته ی  سه  به  تونل ها  نگهداری  سیستم 
روش های  می شوند.  تقسیم بندی  تحلیلی  و  مشاهده ای 
زیرزمینی  حفریات  پایداری  آماری  تحلیل  اساس  بر  تجربی 
به طوری  است.  بنا شده  احداث شده،  مختلف  نقاط  در  که 
از شاخص ترین  که سیستم های رده بندی مهندسی سنگ ها 
می آیند.  شمار  به  تونل ها  پایداری  بررسی  تجربی  روش های 
حرکات  واقعی  اندازه گیری  اساس  بر  مشاهده ای  روش های 
سیستم  زمین  اندرکنش  تحلیل  و  حفاری  هنگام  به  زمین 
نگهداری، بنا شده اند. در روش های تحلیلی نیز، وضعیت تنش 

و تغییر شکل در اطراف تونل تحلیل می شود]1[.
روش های  از  معموال  نگهداری  سیستم های  تعیین  برای 
تجربی و سیستم های رده بندی توده سنگ استفاده می شود. 
کاربرد  گسترده ترین  با  توده سنگ  تجربی  رده بندی های 
کیفیت  ترزاقی،  سنگ  بار  رده بندی های  جهان،  در 
ژئومکانیکی  رده بندی   ،)Q( توده سنگ1 

 )GSI( زمین شناسی3  مقاومت  شاخص   ،)RMR( سنگ2 
این  هستند.   )NATM( 4اتریشی تونل سازی جدید  روش  و 
سیستم های رده بندی از پارامترهای ورودی مختلفی تشکیل 
پارامترها به خواص مهندسی مواد سنگی و  این  شده اند که 

ناپیوستگی ها وابسته هستند.
مهندسین،  توسط  شده  استفاده  رده بندی های  این  چه  اگر 
اما  می کند،  تعیین  را  اولیه  نگهداری  راحتی سیستم های  به 
با کمبود اطالعات در مورد جابه جایی کل و ضخامت ناحیه 
پالستیک که برای تعیین سیستم نگهداری واقع بینانه مورد 
نیاز است، مواجه هستیم. مهندسین نگهداری های بهینه را با 
استفاده از هر دوی رده بندی های تجربی و روش های تحلیل 
عددی طراحی می کنند تا بر این نقص رده بندی های تجربی 

توده سنگ غلبه کنند.

 1Rock Mass Quality
 2 Rock Mass Rating
 3 Geological Strength Index
 4 New Austrian Tunneling Method
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موقعیت و مشخصات تونل
امتداد  در  اردبیل   - میانه  راه آهن  تونل شماره 5  محدوده ی 
اوزن  قزل  دره  بر  مشرف  صعب العبور  و  پرشیب  دامنه های 
انتخاب گردیده است. راه دسترسی به تونل، راه اتومبیل رویی 
از  پس  و  شده  منشعب  خلخال   – میانه  محور  از  که  است 
محل  به  شهریار  سد  و  کوهبنان  اوستور،  روستاهای  از  گذر 
را  ناحیه کوهستانی  تونل، سیمای یک  ناحیه  تونل می رسد. 
دیواره های  پرشیب،  نسبتا  دامنه های  می دهد.  نشان  خود  از 
سنگی و قله های مرتفع، مهم ترین ویژگی های ریختاری پروژه 
بدنه  و  تونل  محدوده  در  زیرسطحی  آب های  جریان  است. 
کوه های میزبان آن مشاهده نمی گردد. از طرف دیگر بر پایه 
نقشه های توپوگرافی ارتفاع تونل نسبت به بستر رودخانه قزل 
اوزن حداقل 50 متر بلندتر است. بنابراین احتمال وجود آب 
زیرزمینی در مسیر تونل، بسیار کم و در حد صفر می باشد]2[. 
و  متر   7/00 عرض  با  و  قوسی  شکل  به  تونل  مقطع  سطح 
ارتفاع 8/67 متر می باشد و پروفیل طولی تونل در شکل 1 
نشان داده شده است. تونل 144 متر طول دارد و راستای آن 
با روند N-295 آغاز شده و در میانه مسیر روند N-300 پیدا 
می کند. طول گالری در دهانه ی ورودی و خروجی به ترتیب 
بیشینه ی  است.  صفر  تقریبا  تونل  شیب  است.  متر   6 و   7

ضخامت سرباره به مقدار 25 متر می رسد ]2[.

زمین شناسی مهندسی توده سنگ میزبان تونل

نظریه بار سنگ ترزاقی
سال  در  که  است  سنگ  بار  اساس  بر  ترزاقی  رده بندی 
1946 میالدی توسط وی ارایه شد. از آن زمان به بعد این 
طبقه بندی توسط دیر  و همکارانش )1970 میالدی( اصالح 
و رده بندی جدید سنگ پیشنهاد شد. نظریه بار سنگ احتماال 
توده سنگ ها  رده بندی  زمینه  در  موفقیت آمیز  تالش  اولین 
سنگ  بار  ضریب  ترزاقی  است.  بوده  مهندسی  مقاصد  برای 
)Hp( که ارتفاع ناحیه سست  شده باالی سقف تونل است را 

پیشنهاد کرد )شکل 2(]3[.

رده بندی توده سنگ و ضریب بار سنگ
نظر  در  را  توده سنگ ها  ساختاری  ناپیوستگی های  ترزاقی 
به 9 رده طبقه بندی کرده  از لحاظ کیفی  را  گرفت و آن ها 
است. ترزاقی ضرایب بار سنگ )Hp( را با پارامترهای عرض 
تونل )B( و ارتفاع تونل )Ht( از توده سنگ سست شده باالی 
سقف تونل محاسبه کرد )شکل 2(، که به قاب های فوالدی بار 
وارد می کنند]3[. برای به دست آوردن فشار قایم نگهداری از 
ضریب بار سنگ )Hp(، ترزاقی رابطه زیر را پیشنهاد کرد]3[:

مخصوص  وزن   γ نگهداری،  بر  وارد  فشار   Pv آن  در  که 
توده سنگ، و Hp ارتفاع روباره سست شده باالی سقف تونل 

است )شکل 2(]3[.

شکل 1- پروفیل طولی تونل شماره 5 راه آهن میانه-اردبیل]2[

در بررسی های زمین شناسی عمومی مشخص گردید که واحد 
Etb  متشکل از تناوب توف و توف برش، میزبان تونل شماره 
5 می باشند. برای تعیین هر یک از پارامترهای طراحی حداقل 
از دو رابطه تجربی متداول در سطح جهان استفاده شده است 

که نتیجه آن در جدول 1 آورده شده است]2[.

جدول 1- پارامترهای ژئومکانیکی تونل]2[

شکل 2- سیمای ساده ای از مفهوم بار سنگ ترزاقی در تونل ها ]3[

 1Deere 
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شده  اندازه گیری  مقادیر  با  شده  برآورد  نگهداری  فشارهای 
مقایسه شده اند و نتایج زیر به دست آمده]3[:

• روش ترزاقی برای تونل های کوچک )عرض کم تر از 6 متر(، 
فشار نگهداری معقولی را فراهم می کند.

• روش ترزاقی برای تونل ها و مغار های بزرگ )قطر 6 تا 14 
متر(، برآوردهای بیش از حد امنی را فراهم می کند.

بسیار  تورمی، محدوده  و  فشارنده  زمین های  برای شرایط   •
وسیعی از مقادیر برآورد شده فشار نگهداری وجود دارد.

رده بندی و تعیین سیستم نگهداری تونل
طبق رده بندی ارایه شده توسط دیر، سنگ در رده 5 یعنی 
بار  میزان  و  می گیرد  قرار  الیه دار«  و  بلوکی  »خیلی  سنگ 
بر نگهداری  قایم وارد  تونل، 5/17 متر و مقدار فشار  سنگ 

0/127 مگاپاسکال محاسبه شدند]3[.
با داشتن مقدار فشار قائم وارد بر نگهداری، می توان نوع قاب 
فوالدی را به دست آورد. برای این منظور از جدول ارایه شده 
امکان  به  توجه  با  و  استفاده شد   ، وایت  و  پروکتور   توسط 
دسترسی و سهولت نصب و اجرا، تیر نوع I با عمق و عرض 
اسمی 8 اینچ و با فاصله داری 70 سانتی متر انتخاب شد]4[.

)NATM( روش تونل سازی جدید اتریشی
اساس  بر  که   )NATM( اتریشی  جدید  تونل سازی  روش 
کار رابسویچ ، مولر  و پاخر  بین سال های 1957 تا 1965 
بار در دهه ی 1960 مورد  اولین  برای  ابداع شد،  اتریش  در 
توجه قرار گرفت و در سال 1962 در سالزبورگ به این نام 
شهرت یافت تا از روش قدیمی حفاری تونل در اتریش متمایز 
شود. ایده اصلی این روش، استفاده از تنش های زمین شناسی 
است.  تونل  خود  پایدارسازی  برای  تونل  اطراف  توده سنگ 
آن  در  که  است  فلسفه ای  اتریشی،  جدید  تونل سازی  روش 
اصول رفتار توده سنگ و رفتارسنجی این رفتار حین ساخت 

تونل، با هم ادغام شده اند]1، 5[. 

NATM اصول
مبنای تئوری NATM، تصور زمین اطراف تونل نه فقط به 
عنوان یک بار، بلکه به عنوان عنصر تحمل بار نگهداری است. 
NATM، اصول رفتار توده سنگ تحت بار را ادغام و تکمیل 
را در حین ساخت،  کرد و عملیات حفر فضاهای زیرزمینی 
به  را   NATM مولر در سال 1978،  رفتارسنجی می کند. 
عنوان مفهومی در نظر گرفت که از اصول خاصی پیروی 
می کند. اگرچه او 22 اصل را ذکر کرد، اما 7 ویژگی 
است،  استوار  آن ها  بر   NATM که  مهمی 

عبارتند از ]6[، ]7[:
• مقاومت توده سنگ

• حفاظت به کمک شاتکریت
• اندازه گیری ها

• سیستم نگهداری انعطاف پذیر
• بستن کف  

• تمهیدات قرارداد
• رده بندی توده سنگ

رده بندی توده سنگ
رده بندی، حداقل اقدامات الزم نگهداری را مشخص می کند 
و از اقدامات نگهداری بی مورد که موجب هدررفت اقتصادی 
نتایج  و  پروژه  شرایط  به  بسته  می کند.  اجتناب  می شود، 
نیاز  مورد  ملزومات  ژئوتکنیکی،  اندازه گیری های  از  حاصل 
 ،NATM برای نگهداری تعیین می شود. نگهداری معمول در
کاربرد سیستماتیک شاتکریت و پیچ سنگ برای اجازه دادن 

به تغییرشکل قابل کنترل توده سنگ است]6[.
طبق NATM، توده سنگ بدون امتیازدهی عددی رده بندی 
می شود؛ و شرایط زمین به صورت کیفی توصیف می شود. در 
این روش، رفتار زمین توصیف می شود و بر مبنای مشاهدات 
برجا، یک رده زمین به آن اختصاص داده می شود]7[، ]8[، 

.]9[

بر  تونل  اجرای  و  نگهداری  تعیین سیستم  و  رده بندی 
NATM مبنای

رده بندی  حسب  بر  تونل  توده سنگ  رده  تعیین  برای 
NATM، از مقادیر RMR و Q و ارتباط آن ها با رده بندی 
طبق  مطالعه  مورد  تونل  توده سنگ  شد.  استفاده   NATM
رده بندی )ONORM B 2203 )1994 در رده »B2 بسیار 

شکننده« قرار می گیرد ]7[، ]9[.
 NATM مبنای  بر  مطالعه  مورد  تونل  نگهداری  سیستم 
مطابق جدول 2 است. روش اجرا و حفر تونل مورد مطالعه نیز 

مطابق جدول 3 پیشنهاد شد.
1 Proctor
2 White
3 Ladislaus von Rabcewicz
4 Leopold Muller
5 Franz Pacher
6 Closing The Invert
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تحلیل عددی
روش المان محدود  )FEM( یکی از پرکاربردترین روش های 
به  ژئوتکنیکی  پروژه های  عددی  تحلیل  برای  استفاده  مورد 
به  است.  تجربی  روش های  از  حاصل  نتایج  بررسی  منظور 
منظور مدل سازی تونل و تعیین وضعیت جابه جایی ها و ناحیه 
المان  مدل  یک  مبنای  بر  محدود  المان  روش  پالستیک، 
 Phase2 v8،)Rocscience( نام  به  بعدی  دو  ترکیبی 
استفاده شده است. معیار استفاده شده در این تحلیل، معیار 
شکست موهر-کولمب است و نوع مواد نیز پالستیک در نظر 

گرفته شده است. 
قبل از نصب نگهداری اولیه اجازه داده می شود تا درصدي 
حداکثر  اساس  بر  آن  مقدار  که  شود  انجام  جابجایی ها  از 
جابه جایی بدون نصب سیستم نگهداری تخمین زده می شود. 
را  نگهداری  از  بخشی  تونل،  جبهه کار  بعدی،  سه  حالت  در 
تامین می کند. هنگامی که پیشروی جبهه کار تونل از منطقه 
مورد نظر دور می شود، این نگهداری کاهش می یابد تا جایی 
که از آن به بعد می توان تنش ها را با روش کرنش صفحه ای دو 
بعدی مدل سازی کرد. به منظور تعیین میزان تغییرشکل قبل 
از نصب نگهداری بایستی از روش کاهش مدول یا جایگزینی 

هسته در نرم افزار Phase2 استفاده کرد]10[. 
ابتدا مقدار تغییرشکل تونل قبل از نصب نگهداری با استفاده 
از روابط تجربی که توسط والکوپولوس  و دیدریش  پیشنهاد 
از  که   3 شکل  نمودار  از  استفاده  با  می شود.  تعیین  شده، 
است،  و دیدریش )2009( رسم شده  معادالت والکوپولوس 
فاصله  در  جابه جایی  و  پالستیک  شعاع  دانستن  هم چنین  و 
بسیار دور از جبهه کار تونل، می توان میزان بسته شدن  تونل 
قبل از نصب نگهداری را برآورد کرد. نسبت میزان بسته شدن 
به حداکثر میزان بسته شدن در حدود 0/63 برآورد شد)شکل 
نگهداری،  نصب  از  قبل  تونل  همگرایی  میزان  بنابراین   ،)3

0/0095 متر خواهد بود]10[.
با استفاده از روش کاهش مدول، می توان توالی کاهش مدول 
را برای جابه جایی 0/0095 متر قبل از نصب نگهداری تعیین 
از  جدیدی  نوع  آمده  دست  به  اطالعات  از  استفاده  با  کرد. 
در  که  است  رسم  قابل   )GRC( زمین  اندرکنش  منحنی 

 7 Finite Element Method 1 Vlachopoulos
 2 Diederichs
 3 Closure

NATM جدول 2- سیستم نگهداری تونل بر مبنای

NATM جدول 3- روش حفر تونل بر مبنای

شکل 3- نمودار پروفیل جابه  جایی طولی 
)والکوپولوس و دیدریش، 2009( ]10[

روند کاهشی  قائم  و محور  نشانگر جابه جایی  افقی  آن محور 
محور  روی  بر  نقطه صفر  نشان می دهد.  را  مدول دگرشکلی 
قایم نشان دهنده حفر کامل تونل می باشد. منحنی اندرکنش 
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ضخامت ناحیه پالستیک در شکل 5 آورده شده و بقیه نتایج 
در جدول 4 خالصه شده اند.

بررسی اقتصادی
به منظور بررسی اقتصادی، سیستم های نگهداری از دو منظر 

زمان اجرا و هزینه اجرا تحلیل می شوند.

زمان 
کاری  شیفت  سه  در  سنتی  تونل سازی  اجرا،  زمان  منظر  از 
انجام می گیرد؛ 8 ساعت حفاری و انفجار، 8 ساعت تخلیه و 
8 ساعت نصب نگهداری. با در نظر گرفتن شرایط کارگاهی و 
اجرا مشخص شد که نصب هر دو سیستم نگهداری حاصل از 
ترزاقی و NATM در مدت زمان 8 ساعت قابل انجام است 

و از این منظر این دو روش، برتری نسبت به یکدیگر ندارند.

زمین تونل مورد مطالعه مطابق شکل 4 است که خط قایم 
نشان دهنده میزان جابه جایی قبل از نصب سیستم نگهداری 
می شود،  دیده   4 شکل  نمودار  در  که  همان گونه  است. 
جابه جایی مورد نظر در نزدیکی های مرحله 4 رخ می دهد و 
بنابراین پس از سه مرحله کاهش مدول در مراحل 2، 3 و 4، 

در مرحله 5 تونل حفر و نگهداری نصب می شود.

نتایج تحلیل عددی
نتایج تحلیل عددی در سه حالت بدون نگهداری، پس از نصب 
سیستم  نصب  از  پس  و  ترزاقی  از  حاصل  نگهداری  سیستم 
نگهداری حاصل از NATM بررسی شده اند. به عنوان نمونه 

شکل 4- منحنی اندرکنش زمین تونل مورد مطالعه با استفاده از روش 
کاهش مدول

جدول 5- محاسبه هزینه سیستم نگهداری حاصل از ترزاقی

جدول 6- محاسبه هزینه  های سیستم  های نگهداری حاصل از 
NATM

شکل 5- ضخامت ناحیه پالستیک به ترتیب از راست به چپ؛ قبل از 
نصب نگهداری، پس از نصب نگهداری ترزاقی و پس از نصب نگهداری 

NATM

جدول 4- مقایسه حداکثر جابه  جایی  ها و ضخامت ناحیه پالستیک 
قبل و پس از نصب سیستم  های نگهداری
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هزینه 
راه،  رشته  پایه  واحد  بهای  فهرست  اساس  بر  هزینه  برآورد 
راه آهن و باند فرودگاه – رسته راه و ترابری سال 1396 انجام 
شد. ضریب صعوبت، ضریب باالسری و ضریب تجهیز کارگاه 
نظر  در  نگهداری؛  دو سیستم  هر  در  بودن  یکسان  دلیل  به 
ترزاقی  از  حاصل  نگهداری  سیستم  هزینه  نشده اند.  گرفته 
طبق جدول 4 برآورد شده است. مبلغ کل سیستم نگهداری 
سیستم  هزینه های  است.  ریال   5943600000 ترزاقی، 
شده  برآورد   5 جدول  طبق   NATM از  حاصل  نگهداری 
 2962470000 ،NATM است. مبلغ کل سیستم نگهداری

ریال است]11[.

نتیجه گیری
با توجه به تحلیل عددی، مشخص شد سیستم های نگهداری 
سقف  در  را  قایم  و  افقی  کل،  جابه جایی  مقادیر   ،NATM
ترزاقی، بیش تر کاهش  نگهداری  به سیستم  و دیواره نسبت 
می دهد. در مورد ضخامت ناحیه پالستیک نیز، سیستم های 
ترزاقی هر چند  و   NATM توسط  پیشنهاد شده  نگهداری 
سیستم  اما  داشتند  مشابهی  نسبتا  عملکرد  تونل  سقف  در 
ناحیه  ضخامت   ،NATM توسط  شده  پیشنهاد  نگهداری 
هم چنین  می دهد.  کاهش  بیش تر  را  تونل  دیواره  پالستیک 
تعداد   ،NATM از  حاصل  نگهداری  سیستم  نصب  از  پس 
المان های پالستیک اطراف تونل در مقایسه با حالت پس از 
نصب سیستم نگهداری حاصل از ترزاقی، به مراتب کم تر است 
که نشان دهنده کاهش بیش تر ناحیه پالستیک اطراف تونل 

به وسیله NATM است.
که  شد  مشخص  گرفته،  انجام  اقتصادی  بررسی  به  توجه  با 
از نظر زمان اجرا مشابه هم  سیستم های نگهداری دو روش 
نگهداری  سیستم های  نصب  و  تهیه  هزینه های  ولی  هستند 
قاب  نگهداری  سیستم  هزینه  از  کم تر  مراتب  به   NATM
هزینه  است.  شده  پیشنهاد  ترزاقی  توسط  که  است  فوالدی 
سیستم  هزینه  برابر  دو  فوالدی،  قاب  نگهداری  سیستم 
سیمی  توری  و  پیچ سنگ  شاتکریت،  از  متشکل  نگهداری 

برآورد شد.  
هر دو بررسی فنی و اقتصادی، نشان از برتری و کاراتر بودن 
پیچ سنگ،  و  شاتکریت  شامل   NATM نگهداری  سیستم 
در  فوالدی،  قاب  شامل  ترزاقی  نگهداری  سیستم  به  نسبت 
تونل مورد مطالعه دارد. تونل مورد مطالعه دارای توده سنگی 
با وضعیت مناسب رو به ضعیف، حالت درزه دار و شکننده و 

عمق نسبتا کم است.
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1- مقدمه

مدیریت پایدار منابع آب به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه هاي 
دوران  در  که  است  مباحث جدیدي  از مجموعه  قرن حاضر 
اخیر ذهن دانشمندان و بسیاري از پژوهشگران سازمان هاي 

ملی و بین المللی را به خود مشغول کرده است.
تونل های  شده،  حفر  تونل های  نوع  مشکل سازترین  از  یکی 
انتقال آب می باشند. علت این امر غالباً طویل بودن این نوع 
تونل ها می باشد. طول زیاد این تونل ها باعث می شود که در 
مختلف  اعماق  و  لیتولوژیکی  متنوع  شرایط  از  مسیر  طول 
عبور کنند و در طی عملیات آبرسانی و انتقال آب، با توجه 
زمین شناختی  و ساختمان  انتقال  به ساختار مسیر 
آب  انتقال  است  ممکن  مسیر  توپوگرافی  و 

به صورت سطحی و زیرسطحی )بسته به شرایط توپوگرافی( 
باشد. مراحل اساسی در تحلیل پایداری فضاهای زیرزمینی، 
تعیین خصوصیات زمین شناسی مهندسی خاک ها و سنگ های 
دربرگیرنده مسیر تونل می باشد. در مسائل نگهداری تونل های 
انتقال آب به خصوص در مناطق آبرفتی و سست باید با دقت 

زیادی عمل نمود. 
همچنین برای طراحی سیستم نگهداری در تونل های انتقال 
آب با توجه به نفوذ آب های زیرزمینی به درون تونل در حین 
ساخت و پس از آن، ارزیابی تراوش آب و کنترل مناسب آب 
به تونل دارای اهمیت زیادی می باشد و باید این مهم نیز در 

نظر گرفته شود ]1[.

مطالعه عددی روش هاي حفر و نگهداري تونل هاي انتقال آب در محيط هاي سست و آبرفتي 

)مطالعه موردی تونل انتقال آب کانی سيب(

مهرداد مظاهری نظری فر1، علی مرتضوی2
 )mazahery@aut.ac.ir(1- دانشجوی کارشناسی ارشد تونل و فضاهای زیرزمینی، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

)ali.mortazavi@aut.ac.ir(2- استاد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده

آبرسانی یکی از شاخص های مهم توسعه محسوب می شود. با توجه به این که ظرفیت شبکه های آبرسانی و منابع تأمین آب موجود در آینده نه 
چندان دور، جوابگوی نیازهای جوامع نخواهد بود؛ توسعه و ایجاد منابع تأمین آب جدید و شبکه های انتقال و توزیع آن ضرورتی غیرقابل انکار 
می نماید. یکی از راه حل های ارائه شده برای حل این مسئله، انتقال آب از مناطقی که دارای شرایط مناسب از لحاظ منابع آبی هستند به مناطقی 
که دچار فقر منابع آب هستند می باشد. این مهم نیازمند تونل های انتقال آب طوالنی است. به همین دلیل برای حفر این تونل ها باید روش های 
مختلف بررسی شود و بهترین روش انتخاب گردد. این مقاله به روش های مختلف حفر تونل به خصوص در شرایط سست و آبرفتی می پردازد و با 
مطالعه موردی بخش آبرفتی تونل انتقال آب کانی سیب به بررسی مشکالت موجود و بررسی و تحلیل سیستم نگهداری این تونل می پردازد. تونل 
انتقال آب کانی سیب، بخشی از پروژه انتقال آب از رودخانه الوین به دریاچه ارومیه است. این تونل بسیار طوالنی است و در طول مسیر خود با 
شرایط ژئومکانیکی بسیار متفاوتی رو به رو می شود. طیف شرایط محیط این تونل از سنگ های سخت و متوسط با شرایط خوب تا خاک آبرفتی 
ضعیف است. در این گونه از زمین ها اغلب الیه های خاک نرم و آبدار هستند. لذا ایمنی، حساسیت نشست زمین و نصب بالفاصله سیستم نگهداری 
  FLAC پس از حفاری تونل بسیار اهمیت دارد. برای درک بهتر شرایط حاکم بر آن منطقه و سعی در درک بهتر این محیط، به کمک نرم افزار
مدل سازی انجام شد و با توجه به نتایج این مدل سازی و سیستم نگهداری بررسی شده در آن، سیستم نگهداری قطعات بتنی پیش ساخته به 
ضخامت 25 سانتی متر برای اجرای این پروژه کفایت می کند. هم چنین با بررسی روش های مختلف اجرا برای بخش آبرفتی این طرح انتقال آب، 

اقتصادی ترین روش برای اجرای این تونل، روش حفاری مکانیزه معرفی شد.

کلمات کلیدي
تونل انتقال آب، حفاری مکانیزه، آبرفت، مدل سازی عددی
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1-1- بررسی کلی شرایط خاک های آبرفتی 
یکی از مهم ترین مسایل در مهندسی ژئوتکنیک، پیش بینی 
رفتار آبرفت است. تالش های زیادی برای مدل سازی این امر 
ژئوتکنیک  مهندسی  مختلف  مسایل  در  است.  گرفته  انجام 
مدل های  با  خاک ها  نوع  این  رفتار  تونل سازی،  خصوص  به 
درک  بنابراین  ندارد.  مطابقت  استفاده  مورد  معمول  رفتاری 
می گردد.  احساس  خوبی  به  درشت دانه  آبرفت  رفتار  درست 
آبرفت  رفتار  روی  بر  موثر  پارامترهای  تعیین  اصلی  هدف 
خاک های  می باشد.  مختف  روش های  کمک  به  دانه  درشت 
از لحاظ مکانیکی و مقاومتی سست  سست و آبرفتی عموماً 
هستند و خاصیت روان گرایی دارند و در اثر اعمال تنش های 
زیاد می توانند رفتاری مانند سیالت از خود نشان دهند. اما 
در پروژه های تونل سازی این خاک ها بسیار سست هستند و 
حفر تونل را به روش های سنتی و معمول مشکل می سازند. 
بررسی  و  آزمایشات  تجربی  نتایج  و  مطالعات  به  توجه  با 
آبرفتی  محیط های  در  که  پروژه هایی  سایر  مشاهدات  نتایج 
شرایط  دارای  محیط  این  که  می شود  برداشت  شدند،  اجرا 
و ویژگی های ژئومکانیکی خاص و منحصر به فرد می باشد و 
برای اجرای پروژه های مهندسی نیازمند تدابیر ویژه می باشند.
2- بررسی روش های مختلف حفاری ممکن برای محیط 

آبرفتی

2-1- مقدمه
در عملیات حفاری تونل های آبرفتی، به دلیل مواجه با شرایط 
نگهداری  و  کنترل  متوالی،  ریزش های  و  زمین شناسی  بد 
سینه کار و ادامه پیشروی نیاز به تمهیدات و شرایط خاصی 
آن  از  ناشی  آسیب های  و  رساندن خسارات  به حداقل  برای 
دارد. یکی از اشکاالتی که به هنگام حفر تونل در این زمین ها 
بخش  باالی  زمین های  تنش زدایی  یا  رها شدن  دارد،  وجود 
حفاری شده است که ممکن است ریزش کرده و محل حفاری 
را پر کند. انتخاب روش درست حفاری تونل تصمیمی پیچیده 
از فاکتورهای فنی،  نیاز به در نظر گرفتن بسیاری  است که 
اقتصادی و محیطی دارد. برای یک تونل، یک روش مشخص 
حفاری وجود ندارد، و معموالً دو یا چند روش عملی می باشد. 
نتیجه  در  است.  طبیعی  مشکالت  تعدادی  شامل  روش  هر 
روش بهینه، روشی است که کم ترین مشکالت را داشته باشد. 
اگرچه تجربیات و قضاوت های مهندسی هنوز هم اصلی ترین 

عامل در انتخاب روش های حفاری هستند، ولی برای تحلیل 
مناسب،  حفاری  روش  انتخاب  در  موجود  داده های  جزئی تر 
و  منطقه  هر  خصوصیات  در  موجود  نامشهود  تفاوت های 
به  نیاز  بزرگ  عمرانی  پروژه-های  در  زیاد  سرمایه گذاری 

داشتن تحقیقات علمی و سیستماتیک دارد ]2[. 
عواملی بسیار زیادی در انتخاب روش حفاری تونل موثرند که 
بر اساس مطالعات انجام شده و نظرات متخصصین معیارهای 
مقابل در نظر گرفته شد: پارامترها و مخاطرات ژئوتکنیکی، 
مدیریتی،  عوامل  عملیاتی،  پارامترهای  هندسی،  پارامترهای 
موقعیت  اقتصادی  پارامترهای  محیطی،  زیست  پارامترهای 
و  مقررات  موجود،  تکنولوژی  و  دانش  تونل،  احداث  محل  و 

استاندارهای عمومی و هدف از اجرای پروژه.
روش های  شامل  تونل  حفر  معمول  روش های  کلی  طور  به 
چالزنی و انفجار، ماشین های بازویی، کند و پوش، روش نوین 
اتریشی و حفاری مکانیزه می باشند. در ادامه به بررسی این 
روش ها پرداخته می شود و روش هایی که در محیط آبرفتی 

امکان اجرا ندارند بررسی و حذف می شوند.

2-2- بررسی روش های حفاری موجود و امکان سنجی آن ها
انفجار  و  چالزنی  روش  به  آبرفتی  محیط های  در  تونل  حفر 
در محیط های سست خاکی و آبرفتی به روش های معمول 
امکان پذیر نیست. زیرا در شرایط آبدار، مواد منفجره معمول 
انفجار  نتایج  و  نمی کنند  عمل  بهینه  صورت  به  آنفو  مانند 
صورت گرفته نیز به صورت بهینه نخواهد بود و باید از مواد 
همراه  به  بیشتری  هزینه  که  کرد  استفاده  آب  ضد  منفجره 
این نوع مواد  از  خواهد داشت. هم چنین در صورت استفاده 
ناپایداری  و  تونل  بودن محیط حفر  به دلیل سست  منفجره 
نگهداری سینه کار  فرایند نصب سیستم  باید  کار  زیاد سینه 
به صورت هم زمان با انفجار انجام شود که به سادگی امکان 

پیاده سازی آن وجود ندارد. 
حفر تونل در محیط های آبرفتی به کمک ماشین های بازویی 
نیز امکان پذیر نیست و این ماشین حفار برای زمین های نیمه 
سخت و نرم استفاده می شود. در محیط های آبرفتی به دلیل 
مقابل  در  نداشتن یک سپر  و وجود  هجوم آب در سینه کار 
جابجایی زمین امکان استفاده از این ماشین حفاری به تنهایی 
وجود ندارد و سیستم حفاری سپری بر این سیستم حفاری 

در این شرایط اولویت دارد.
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تقریبی  به طول   )1 )شکل  تونل  یک  طریق  از  آب،  انتقال   
35 کیلومتر صورت می گیرد. این تونل از 3 بخش سنگ های 
بسیار سخت، سخت و آبرفتی تشکیل شده است. بیشتر طول 
تونل در سنگ هاي نفوذي و رسوبی است و بخشی از آن نیز 
از سنگ هاي سخت عبور می کند که پس از آن بخش آبرفتی 
کیلومتر  کانی سیب،  تونل  کیلومتر  از 35  است.  قرار گرفته 
600+12 تا 200+15 در محدوده آبرفتی می باشد که پروفیل 
آن در شکل 2 آورده شده است. در این مقاله به طور ویژه بر 

روي این بخش آبرفتی تونل تمرکز شده است. 
زاب  رودخانه  مرزي  آب  مهار  از:  عبارتند  طرح  کلی  اهداف 

حفر تونل در محیط های آبرفتی به کمک روش کند و پوش 
امکان پذیر  شهری  محیط های  در  و  عمق  کم  تونل های  در 
بودن  دلیل طوالنی  به  آب  انتقال  تونل های  برای  ولی  است 
آن ها امکان پذیر نیست و از نظر امکان سنجی مقرون به صرفه 

نیست.
با باررسی روش نوین اتریشی  درمی یابیم که گرچه این روش 
برای حفر تونل در محیط های سست و خاکی مناسب است 
دلیل  به  اما  می کند  جلوگیری  خاکی  محیط  جابجایی  از  و 
انتقال  برای اجرای تونل های طویل  پرهزینه و زمان بر بودن 

آب، انتخاب این روش مناسب نیست.
روش حفاری مکانیزه به طور کلی برای حفر تونل در محیط های 
خاکی گزینه مناسبی است. البته ساخت دستگاه های حفاری 
مکانیزه بسیار گران است و هم چنین امکان جابجایی زیادی 
ندارند. به همین دلیل شاید برای پروژه های کوچک استفاده از 
این دستگاه ها گران تر از روش سنتی باشد، اما برای پروژه های 
بزرگ و تونل های طوالنی تر به دلیل دقت در انجام پروژه و 

کاهش زمان پروژه این اختالف قیمت جبران می شود.

2-3- جمع بندی
با بررسی روش های معمول حفاری و مشخصات هر کدام از 
این روش ها، تنها روش حفاری مکانیزه برای حفر این تونل 
بودن محیط  آبرفتی  به  توجه  با  و  نظر می رسد  به  اقتصادی 
بهترین    EPB از دستگاه حفاری مکانیزه  استفاده  حفاری، 

گزینه به نظر می رسد.

3- مدل سازی عددی تونل انتقال آب کانی سیب
3-1- مقدمه

بودن  زمان بر  و  هزینه بر  شدن،  پیچیده  به  توجه  با  امروزه 
شبیه سازی  و  مدل سازی  برای  نیاز  آن ها،  اجرای  و  پروژه ها 
در  و  است  یافته  افزایش  بسیار  پروژه ها  عددی  و  ریاضی 
بسیاری از موارد اجرای آن ها بدون مدل سازی ممکن نیست. 
مدل سازی عددی عالوه بر کمک کردن به درک کلی و آسان 
پروژه و درک مسائلی که در طول اجرا نیازمند به توجه ویژه 
هستند، هزینه های اجرایی آن را نیز بسیار کاهش می دهد. 
بنابراین به بررسی و شبیه سازی محیط آبرفتی تونل انتقال 
آب کانی سیب می پردازیم و شرایط این تونل را قبل و 

بعد از اجرای نگهداری بررسی می کنیم.

هم چنین  و  خشک سالی  پدیده  تشدید  اخیر  سال هاي  در 
کاهش منابع آب ورودي به دریاچه ارومیه، باعث افت شدید 
حفاري  طرح  منظور  این  به  است.  شده  آن  آب  سطح  تراز 
انتقال بخشی از آب رودخانه الوین )که  تونل کانی سیب و 
سرشاخه اصلی رودخانه زاب می باشد( به سمت حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه و دشت نقده از سال 1390 در دست مطالعه 
کیلومتری  پروژه در 120  است. محدوده  قرار گرفته  اجرا  و 
شهر ارومیه و در جنوب استان آذربایجان غربی واقع گردیده 

است]3[.

شکل 1- نقشه تونل انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه]3[
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نگهداری این تونل انتقال آب مانند اکثر تونل هایی که توسط 
دستگاه های حفاری مکانیزه حفاری می شوند و بدنه ای ریزشی 
سگمنت  نام  به  پیش ساخته ای  بتنی  قطعات  توسط  دارند، 
مورد  نگهداری  سیستم  و  تونل  مشخصات  می شوند.  تحکیم 
استفاده در این بخش تونل به شرح زیر می باشد و در شبیه-

سازی از این اطالعات استفاده شده است.
3-3- نحوه مدل سازی و نتایج آن قبل از اجرای 

سیستم نگهداری
در مدل سازی انجام شده با توجه به مشخصات و حجم روباره، 

انتقال آب مازاد رودخانه  )گالس( از طریق سد کاني سیب، 
حوضه گالس به حوضه آبریز رودخانه گدارچاي و به میزان 
نیازهاي  از  بخشي  تأمین  سال،  در  مترمکعب  میلیون   642
زیست محیطي دریاچه ارومیه و آبیاري 6200 هکتار اراضي 

کشاورزي بادین آباد از طریق بند انحرافی ]3[.

3-2-  مشخصات ژئومکانیکی استفاده شده در 
مدل سازی

در حدود 2 کیلومتر از تونل انتقال آب کانی سیب در محیط 
آبرفتی قرار دارد. این بخش حدوداً دارای 120 متر روباره و 
شرایط ضعیف از نظر ژئومکانیکی است. در طول 2 کیلومتر 
بخش آبرفتی این تونل، خاک دارای مشخصات تقریباً یکسانی 
می باشد و برای تمامی طول این بخش می توان با دقت مناسبی 
شرایط را با مشخصات ذیل را برای شبیه سازی در نظر گرفت. 
مشخصات ژئومکانیکی مطرح شده در    جدول 1 با توجه به 
شرایط آبرفتی منطقه بر اساس آزمایشات مکانیک خاک سایر 
پروژه های انجام شده در آبرفت می باشند و به صورت میانگین 

در نظر گرفته شده اند.

شکل 3-مدل ساخته شده  توسط نرم افزار

جدول 2- مشخصات تونل و سیستم نگهداری مورد استفاده برای شبیه 
سازی]4[

جدول1- مشخصات ژئومکانیکی در نظر گرفته شده برای شبیه سازی 
]4[

در نرم افزار از مشخصات ذکر شده در  جدول 1 استفاده شد. 
این مدل سازی در شکل 3 مشاهده می شود. هم چنین در 
این شبیه سازی از معیار موهر-کولمب استفاده شده است. در 
ادامه به بررسی شکل کلی مدل و مقدار جابجایی در طول 

محور x و y پرداخته شده است.
در  است.  شده  مدل سازی  روباره  اعمال  نحوه   ،3 در  شکل 
این مدل، محورها بر حسب متر می باشند. 120 متر روباره 
و حدود 30 متر پایین تر از کف تونل در مدل در نظر گرفته 
بیشتری رسم و  با دقت  تونل  تا کنتورهای کف  شده است 
محاسبه شوند. شرایط مرزی این مدل به این صورت است 
که جابجایی قائم در جهت محور عمودی ساکن شده است و 
جابجایی افقی و عمودی در جهت محور افقی ساکن در نظر 

گرفته شده و بخش باالی مدل نیز آزاد است. 

شکل 2- پروفیل طولی تونل انتقال آب کانی سیب]3[
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مقدار جابجایی در محیط اطراف تونل بدون اعمال سیستم 
در  افقی  و  عمودی  های  جابجایی  می دهد  نشان  نگهداری 
قابل  تونل در آن حفر شده است، دارای مقادیر  محیطی که 
توجهی می باشد. بیشترین مقدار این جابجایی 75 سانتی متر 
برای سقف و کف در راستای قائم و 50 سانتی متر در دیواره در 
راستای افقی است. این مقادیر نشان می دهد که با توجه به 
آبرفتی و سست بودن خاک، این محیط قابلیت خود نگهداری 
بسیار پایینی دارد و نحوه اجرای تونل و نحوه اجرای سیستم 

نگهداری بسیار دارای اهمیت است.

سیستم  اعمال  از  پس  مدل  شرایط  بررسی    -4-3
نگهداری

نگهداری تونل انتقال آب کانی سیب مانند سایر تونل هایی 
و  می شوند  حفاری  مکانیزه  حفاری  دستگاه های  توسط  که 
بدنه ای ریزشی دارند، توسط قطعات بتنی پیش ساخته تحکیم 

می شوند.
اطراف  محیط  جابجایی  دهنده  نشان   6 و   5 شکل های 
از  نتایج به دست آمده قبل  با  با مقایسه آن ها  تونل هستند. 
اجرای سیستم نگهداری مالحظه می شود که اندازه کنتورهای 
جابجایی کوچک تر و عالوه بر آن مقدار جابجایی به اندازه قابل 
توجهی کاهش یافته است. حداکثر این مقادیر برای جابجایی 

 شکل 4-کنتور جابجایی قائم در راستای محور Y در محیط اطراف تونل

شکل 5- کنتور جابجایی افقی در راستای محور X در محیط اطراف تونل
13
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 شکل 7- کنتور جابجایی افقی در راستای محور X در محیط اطراف تونل پس از اعمال سیستم نگهداری

شکل6-کنتور جا بجایی قائم در راستای محور Y در محیط اطراف تونل پس از اعمال سیستم نگهداری
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عمودی 2/5 سانتی متر و برای جابجایی افقی 1/5 سانتی متر 
می باشد. این مقادیر برای تونل سازی بسیار مناسب و قابل قبول 
انتخاب  حفاری  روش  و  نگهداری  سیستم  بنابرین  می باشند. 
توجه  با  هم چنین  است.  مناسب  تونل  این  اجرای  برای  شده 
به نتایج مدل-سازی، نصب بالفاصله سیستم نگهداری اهمیت 

زیادی دارد.

3-5- جمع بندی
نتیجه مدل سازی نشان می دهد که حفر تونل در شرایط آبرفتی 
جابجایی  میزان  و  می باشد  بیشتری  توجه  نیازمند  سست  و 
دیواره و سقف تونل قابل توجه است. در این شرایط انتخاب 
روش حفاری از اهمیت زیادی برخودار است و انتخاب درست 
روش نگهداری مورد نیاز و اجرای اصولی آن نیز بسیار حائز 
اجرای  آمده،  دست  به  نتایج  بنابر  هم چنین  است.  اهمیت 
نگهداری مورد نیاز تونل، باید در صورت امکان بالفاصله پس از 

حفر تونل انجام شود.
با توجه به نتایج به دست آمده از مدل سازی، روش حفر تونل 
مناسب- و  شده،  انتخاب  مکانیزه  حفاری  دستگاه  کمک  به 

و  مکانیزه  حفاری  روش  در  می باشد.  حفر  برای  روش  ترین 
روش اتریشی، امکان نصب سریع و بالفاصله سیستم نگهداری 
به  تونل  اجرای  بودن  به زمان بر  توجه  با  دارد ]5[، که  وجود 
این  حفر  برای  مکانیزه،  حفاری  روش  دستی،  روش  کمک 
تونل مناسب-ترین روش است. هم چنین با توجه به نتایج به 
دست آمده از مدل سازی برای سیستم نگهداری تونل، سیستم 
نگهداری انتخاب شده، گزینه مناسبی است و شرایط الزم برای 

اجرا و نگهداری در این محیط را دارد.

4- نتیجه گیری
دارای  و  پیچیده تر شده  اجرایی  پروژه های  و  امروزه طرح ها 
اهمیت بیشتری هستند. با توجه به هزینه های سنگین اجرای 
آن ها  اجرای  از  پیش  برنامه ریزی  و  مطالعات  پروژه ها،  این 
پیروی  قاعده  این  از  نیز  تونل سازی  پروژه های  است.  ضروری 
اهمیت  حائز  بسیار  مناسب  حفاری  روش  انتخاب  می-کنند. 
است. تونل انتقال آب کانی سیب، بخشی از پروژه انتقال آب 
از رودخانه الوین به دریاچه ارومیه است. طیف شرایط محیط 
این تونل از سنگ های سخت و متوسط با شرایط خوب تا خاک 
آبرفتی ضعیف است. بنابراین انتخاب روش مناسب برای اجرای 
این تونل و انتخاب سیستم نگهداری مناسب برای این پروژه 
دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. با در نظر گرفتن شرایط 
ذکر شده و بررسی روش های مختلف حفر تونل، مناسب ترین 
مکانیزه  حفاری  روش  تونل،  این  اجرای  برای  حفاری  روش 
است که توسط دستگاه حفاری مکانیزه خواهد شد. هم چنین 
سیستم نگهداری انتخاب شده برای این تونل انتقال آب، با در 
نظر گرفتن روش اجرا که توسط دستگاه های حفاری مکانیزه 
حفاری می شود و به کمک قطعات بتنی پیش ساخت تحکیم 
می شود. با بررسی و مدل سازی سیستم نگهداری پیشنهاد شده 
این  این پروژه، مشاهده می شود که  توسط مهندسین مشاور 

سیستم نگهداری برای شرایط این تونل کافی است.
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مقدمه
امروزه با کاهش عیار حد عناصر درگیر زیاد با دیگر کانی ها و 
به  همچنین پیچیدگی های کریستالی، فرایند های فیزیکی 
نیاز صنعت نمی باشند.  تنهایی قادر به تولید کنسانتره مورد 
در  ویژه  مراقبت های  نیازمند  شیمیایی  فرآیندهای  طرفی  از 
خصوص آلودگی ها و پساب های تولیدی هستند. در این میان 
کانی ها  در خواص سطحی  اختالف  از  استفاده  با  فلوتاسیون 
می تواند نسبت به جداسازی آن ها با حداقل آسیب به محیط 
زیست بعد از روش های فیزیکی کمک شایانی کند. فلوتاسیون 
آب گریز  مواد  آن  توسط  که  است  فیزیکوشیمیایی  فرآیندی 
 )Hydrophilic( آب دوست  مواد  از   )Hydrophobic(
استفاده  نشانه  اولین  می شود.  جداسازی  هوا،  حباب  توسط 
به  را  فلوتاسیون  برخی  است.  قرن 13 میالدی  از آن حدود 

ایرانیان و برخی آن را به یونانیان نسبت می دهند.
نیاز  رو  این  از  هستند  آب گریز  طبیعت  در  مواد  از  بسیاری 
است تا با استفاده از مواد شیمیایی )Reagents( در خواص 
مربوط به سطح، تغییراتی ایجاد شود. از جمله آن ها می توان 
می کند(،  القا  آب گریزی  خاصیت  که  )ماده ای  کلکتور  به 

فعال کننده، بازداشت کننده و همچنین کف ساز اشاره نمود.
به  منظور بررسی دقیق میزان آب گریزی و آب دوستی کانی ها 
و همچنین تاثیرات مواد شیمیایی بر این دو خاصیت الزم 
است مطالعات آزمایشگاهی و تصویری بر روی کانی ها 

انجام شود.

 از جمله روش های آزمایشگاهی می توان به آزمایش میکروفلوتاسیون 
با استفاده از لوله هالیموند به منظور تعیین پارامتر های اصلی دخیل 
در فلوتاسیون یک کانی و استفاده از روش های طیف سنجی متنوع 

X-Ray و فوریه اشاره کرد. 
 

XPS  روش طیف نگاری فتوالکترونی اشعه ایکس
روش   ،  )XPS( ایکس  اشعه  فوتوالکترونی  نگاری   طیف 
آنالیزی برای بررسی سطح مواد از نقطه نظر آنالیز عنصری، 
ترکیب شیمیایی و تعیین حالت پیوندی است. در این روش، 
شود  می  بمباران  انرژی  تک  ایکِس  ی  اشعه  با  نمونه  سطح 
از  فرار  به  موفق  شده  تولید  انرژی تِر  پر  های  فوتوالکترون  و 
از ارسال به تحلیل  ماده می شوند. این فوتوالکترون ها پس 
به آشکارساز هدایت  آنها،  انرژی جنبشی  تعیین  و  انرژی  گر 
می شوند تا تعداد فوتوالکترون های تولیدی با انرژی جنبشی 
صورت  به  اطالعات  این  نهایت  در  شوند.  شمارش  مشخص 
تعداد فوتوالکترون ها بر حسب انرژی پیوندی رسم می شوند. 
داخلی، مشخصه ی  های  فوتوالکترون  انرژی  که  جایی  آن  از 
اندازه گیری  با  نمونه،  در  موجود  عناصر  تعیین  است؛  اتم  هر 
نمونه،  از  شده  خارج  های  فوتوالکترون  جنبشی  های  انرژی 

روش های بررسی قابليت جذب کلکتور در فلوتاسيون
علی دهقانیان

 )ali.dghn@aut.ac.ir( دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 

چکیده 
آنالیز  در  کاربردی  دیدگاه  با  بشناسیم.  را  ها  کانی  خواص سطحی  بیشتر  هرچه  است  الزم  فلوتاسیون،  به  مربوط  مطالعات  برای 
فلوتاسیون، روش های مختلفی برای آنالیز سطح مواد معرفی شده است و در هر مورد مثال هایی از تحقیقات بین المللی بیان شده 
است. روش های بیان شده در این مقاله عبارت است از روش طیف نگاری فتوالکترونیک اشعه ایکس 1XPS، طیف سنجی تبدیل 

فوریه FTIR و میکروسکوپ روبشی نیروی اتمی AFM. همچنین راجع به ATR-FTRI توضیحاتی داده شده است.

کلمات کلیدی:
FTIR، XPS ،کلکتور، فلوتاسیون، میکروسکوپ روبشی

1X-ray Photoelectron Spectroscopy
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امکان پذیر است. حالت شیمیایی عناصر موجود در نمونه، از 
انحرافات مختصر در انرژی های جنبشی و غلظت های نسبی 
مربوط  های  فوتوالکترون  های  به شدت  توجه  با  عناصر  آن 
به هر عنصر قابل اندازه گیری است. این روش از اوایل دهه 
90 میالدی به صورت گسترده مورد استفاده تجاری و صنعتی 

قرارگرفته است]1[]2[.
روش  از  استفاده  با  همکاران  و   R. Deng  2017 سال  در 
XPS، بر روی قابلیت جذب یون آهن )III( بر روی اسمیت 
تشخیص  برای   XPS روش  از  آن ها  کردند.  تحقیق  زونیت 
شیمیایی  وضعیت  همچنین  و  سطحی  شیمیایی  ترکیبات 
سطح اسمیت زونیت قبل و بعد از جذب آهن )III(، کمک 
گرفتند. پارامتر های اصلی مربوط به آزمایش عبارتند از: ولتاژ 
کاری 12 کیلوولت، انرژی 180 وات، حداکثر وضوح کمتر از 
0.5 اکترون ولت، میزان خال آزمایش   پاسکال است. شکل 1 
نتیجه آزمایش XPS بر روی نمونه خالص و همچنین نمونه 

همراه با Fe(III( را نشان می دهد]3[.

 FTIR طیف سنجی تبدیل فوریه
اسپکتروسکوپی  در  برتر  روشی  فوریه  تبدیل  سنجی  طیف 
سنجی  طیف  روش  در  است.  قرمز  مادون  سنجی  طیف  یا 
از آن  نمونه عبور می کند. بخشی  از   IR پرتو  مادون قرمز، 
توسط نمونه جذب و بخشی دیگر از داخل آن عبور می کند. 

طیف حاصل نشان دهنده جذب و عبور مولکولی است و اثر 
مولکولی نمونه را ایجاد می کند. مشابه با اثر انگشت، ساختار 
مولکولی مواد نیز کامال  منحصر بفرد  می باشد. این شاخصه، 
مواد  مختلف  انواع  آنالیز  برای  را  قرمز  مادون  سنجی  طیف 

2Fourier Transform Infrared
3Attenuated Total Reflectance

XPS شکل 1- نتیجه آزمایش

FTIR شکل 2- طیف سنجی

FTIR شکل 3- شماتیک دستگاه

مفید می سازد شکل 2 ساز و کار این طیف سنجی را نشان 
می دهد؛ هم چنین شکل 3 شماتیک کلی این دستگاه را نشان 

می دهد.]4[
برای مطالعه سطح مواد با استفاده از روش های طیف سنجی 
نمود.   استفاده   ATR-FTIR از روش می توان  قرمز  مادون 
3ATR یا بازتاب کامل تضعیف شده روش آماده سازی نمونه 
است که همراه با آنالیز  دستگاهی با استفاده از امواج مادون 
قرمز استفاده می شود. در این روش نمونه های جامد و مایع 

نیاز به هیچ گونه آماده سازی ندارند. 
این روش بیشتر برای شناسایی سطح مواد استفاده می شود 
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و خصوصیات توده ای مواد را نمی دهد. ابعاد مورد مطالعه از 
سطح به عمق 0/5 تا 1 میکرومتر می باشد. هنگامی که امواج 
مادون قرمز به کریستال های ATR برخورد میکنند، میزانی 
بازتاب  باقی  و  این کریستال ها جذب شده  توسط  انرژی  از 
می شوند. انرژی جذب شده توسط امواجی به نام امواج ناپایدار 
از سطح کریستال خارج می شوند و به سطح نمونه می رسند. 
پس از برخورد با نمونه نیز مقداری از انرژی جذب می شود و 
باقی مانده به شناساگر می رسد و از طریق اختالف در انرژی 
را  ساطع شده و جذب شده می توان سطح نمونه مورد نظر 

بررسی نمود.]5 6[
در سال E. Potapova 2010 و همکاران تاثیر یون کلسیم 
به  را  آنیونی مگنتیت  فلوتاسیون  بر روی  و سدیم سیلیکات 
روش ATR-FTRI بررسی کردند. آن ها آزمایش خود را در 
pH 8-5 و با استفاده از کلکتوری از نوع کربوکسیالت با نام 
تجاری Sigma-Aldrich انجام دادند و دریافتند که مقدار 
کلکتور جذب شده در شرایط یونی بیشتر از شرایط غیر یونی 
کاهش  باعث  سیلیکات  سدیم  کردن  اضافه  همچنین  است. 
جذب کلکتور بر روی مگنتیت می شود که این خود تاییدی 
اضافه  باشد.  می  سیلیکات  سدیم  کنندگی  بازداشت  اثر  بر 
کردن یون کلسیم مقدار جذب کلکتور و سدیم سیلیکات را 
افزایش می دهد و این باعث می شود ذرات ناخواسته بیشتری 

آب گریز شوند. ]7[
آنالیز ATR-FTRI می باشد که در آن  شکل 4 مربوط به 
منحنی a مربوط به میزان کلکتور جذب شده بدون حضور 
حضور  با  کلتکور  جذب  به  مربوط   b منحنی  کلسیم،  یون 
شده  سدیم جذب  سیلیکات  به  مربوط   c منحنی  و  کلسیم 

روی مگنتیت بعد از پیش جذب با یون کلسیم است. 

AFM میکروسکوپ روبشی نیروی اتمی
میکروسکوپ روبشی نیروی اتمی سطح نمونه را توسط یک 
سوزن تیز، به طول حدود 2 میکرون و غالبا قطر نوک کم تر 
آزاد یک کانتی  انتهای  nm حس می کند. سوزن در  از 10 
لیور به طول حدود 100 تا 450 میکرون قرار دارد. نیرو های 
بین سوزن و سطح نمونه باعث خم شدن یا انحراف کانتی 
لیور می شود. یک آشکارساز میزان انحراف کانتی لیور را در 
حالی که سوزن سطح نمونه را روبش می کند یا نمونه 
در زیر سوزن روبش می شود )در سیستم هایی 

که نمونه حرکت روبشی را انجام می دهد( اندازه می گیرد. 
تولید  امکان  کامپیوتر  به  لیور  کانتی  انحرافات  گیری  اندازه 
تصویر توپوگرافی سطح را می دهد. می توان از میکروسکوپ 
برای مطالعه مواد هادی، نیمه هادی و  اتمی  نیروی  روبشی 

عایق استفاده نمود. 
نیروهای مختلفی در انحراف کانتی لیور میکروسکوپ روبشی 
نیروی اتمی مشارکت می کنند. از جمله این نیروها، می توان 
نیروهای بین اتمی یا نیروهای واندوالس را نام برد. وابستگی 
نیروهای واندروالس یه فاصله سوزن و نمونه در شکل نشان 
داده شده است. در این دو ناحیه عالمت گذاری شده است: 

1( حالت استاتیکی و 2( حالت دینامیکی. 
چند  از  کمتر  ای  فاصله  در  لیور  کانتی  استاتیکی  حالت  در 
بین  نیروی  و  شود  می  داده  قرار  نمونه  سطح  از  آنگستروم 
در حالت  است.  دافعه  نیروی  نمونه  و  لیور  کانتی  بین  اتمی 
دینامیکی کانتی لیور در فاصله چند ده تا چند صد آنگستروم 

ATR-FTRI شکل 4- یک نمونه آنالیز

شکل 5- کانتی لیور مثلثی

19



www.blourmag.ir

حین فرآیند روبش، نیروهاي اصطکاک قابل توجهي )عالوه بر 
نیروي عمودي( به سطح و سوزن وارد مي شود که موجب 
آسیب دیدگي سطوح حساس و کند شدن سوزن میگردد. بر 
تماسي،  مدهاي  با  نرم  و  مطالعه سطوح حساس  اساس  این 
اوقات  اندازهگیري را کاهش ميدهد و گاهی  قدرت تفکیک 
عین  در  ميشود.  نتایج  در  سیستماتیک  خطاي  بروز  باعث 
 AFM حال بیشترین قدرت تفکیک و دقت اندازه گیري با
مربوط به بررسي سطوح سخت با سوزنهاي نازک و فوق تیز 

و سخت در مد تماسي ميباشد.]8[]9[
در سال Biao Liu 2016 و همکاران بر روی فعال کردن 
گزنتات  آمیل  کلکتور  با  سرب  از  استفاده  با  کوارتز  سطح 
تحقیق کردند و دریافتند که سرب میتواند در حضور پتاسیم 
آمیل گزنتات سطح کوارتز را فعال کند. آنالیز AFM آن ها را 
برای رسیدن به این مهم یاری کرد. آنالیزهای AFM مربوط 
 A2 و A1 .به این تحقیق در شکل فالن آورده شده است
توپوگرافی سطح کوارتز تازه است، B1 و  B2 سطح فعال 
شده کوارتز و C1 و C2 آنالیز سطح هیدروفوب شده کوارتز 
با استفاده از کلکتور آمیل گزنتات در pH 10 می باشد.]10[

از سطح نمونه قرار داده می شود و در این حالت نیروی بین 
اتمی بین کانتی لیور و نمونه )بیش تر به دلیل بر هم کنش 

های واندوالس دوربرد( نیروی جاذبه است. 
بر حسب ناحیه عملکرد سوزن، مدهاي AFM به سه دسته 

کلي زیر تقسیم مي شوند:
 5 از  تر  نزدیک  تقریبا   -)Contact Mode( تماسي   •

آنگستروم
4تا30  بین   -)Semicontact Mode( تماسي  شبه   •

آنگستروم
30تا150  بین   -)Noncontact Mode( تماسي  غیر   •

آنگستروم
 شکل 6 مدهای AFM را نمایش می دهد.

در این میان مد تماسی بیشتر در مطالعات فلوتاسیون مورد 
تماس«  »ناحیه  ناحیهاي  به  تعریف  مطابق  است.  استفاده 
ميگویند که نیروي بین سوزن و سطح دافعه باشد. درمقایسه 
با مدهاي دیگر نیروي وارد شده به سطح در مدهاي تماسي 
بزرگتر است. از طرفي به دلیل تماس پیوسته سوزن با سطح 

AFM شکل 6- ناحیه عملکرد سوزن
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AFM شکل 7- یک نمونه آنالیز
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کسب مقام برگزیده در بخش نشریات علمی  دهمين جشنواره ی ملی حرکت  توسط  نشریه ی 
علمی- تخصصی بلور

امیرکبیر)پلی  صنعتی  دانشگاه  معدن  مهندسی  علمی  انجمن  توسط  که  نشریه ای  بلور،  تخصصی  علمی-  نشریه     
برگزیده"  "نشریه ی  عنوان  کسب  به  موفق  حرکت"  ملی  جشنوار ی  "دهمین  در  می شود،  منتشر  تهران(  تکنیک 
است. سابقه  21سال  با  معدن  مهندسی  ی  زمینه  در  مهندسی  نشریه ی  سابقه ترین  با  نشریه  این  گردید. 

جشنواره ملی حرکت ساالنه توسط اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری دانشگاه ها 
و موسسات آموزش عالی کشور، پژوهشگاه ها و سایر مراکز علمی با حمایت دستگاه ها و سازمان های دولتی و غیردولتی 
برگزار می شود . این جشنواره ویژه انجمن های علمی دانشجویی و با تاکید بر هم افزایی، تکثیر ایده های خالق و ایجاد انگیزه 
و نشاط در انجمن های علمی دانشجویی همه ساله برگزار می شود. این جشنواره تالش می کند تا مبنا و مبدا حرکتی نوین 
برای سازمان دهی فعالیت های علمی دانشجویی باشد. جشنواره ی ملی حرکت، به تعبیری دیگر، حرکتی است ملی برای 
شکوفایی استعدادهای شگرف جوان خالق و اندیشمند ایرانی، برای اعتالی ایران و ایرانی و برای ارتقا موقعیت و اندیشه های 
کمال جویی ایرانی و برای ایجاد فردایی بهتر، ایرانی آبادتر و آزادتر در پرتو اراده و استعدادهای جامعه دانشجویی کشور.

دهمین دوره از این جشنواره که به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه از 4 الی 7 دی ماه برگزار شد. هرساله در این جشنواره آثار 
برتر انجمن های علمی دانشگاه ها به نمایش و از بهترین آثار تقدیر 

به عمل می آید که از دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
)پلی تکنیک تهران(، نشریه بلور، نشریه انجمن 
علمی مهندسی معدن موفق به کسب عنوان 

گردید. نشریات  بخش  در  برگزیده  مقام 
عنوان  به  شده  برگزیده  نشریه  این   
برترین نشریه دانشجویی در حوزه علوم 

و  1386و1390  های  سال  در  مهندسی 
همچنین مورد تقدیر واقع شده از سوی بنیاد 
  ISSN شاپا  کد  دارای  است.  نخبگان  ملی 

ثبت شده در کتاب خانه ملی ایران بوده و 
در سایت سیویلیکا نمایه سازی می شود.
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)over coring( اندازه گيری تنش های برجا به روش بيش مغزه گيری
امیرحسین بدرالدینی

) abadraddinii@gmail.com( دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:
 تحلیل های مهندسی نیازمند شرایط مرزی است. یکی از مهم ترین شرایط مرزی برای تحلیل در حفاری های زیرزمینی تنش های برجاست. 
تنش-های برجای موجود در توده سنگ به نیروی ثقل، شرایط ساختاری و مورفولوژی زمین وابسته می باشد. روش های متعددی جهت 
تعیین مقدار تنش برجا در توده سنگ مورد استفاده قرار می گیرند. روش جک تخت، روش بیش مغزه گیری و شکست هیدرولیکی از جمله 
روش های معمول می باشند. بیش مغزه گیری به سه روش با سه سلول متفاوت انجام می شود. اساس کار روش بیش مغزه گیری، اندازه گیری 
تغییرشکل ناشی از رهایی تنش و ارتباط آن با تنش های اولیه است. این روش بر مبنای روش تئوری االستیسیته بنا شده است و محیط 
سنگی را همگن، همسان-گرد، با رفتار االستیک خطی و بدون ناپیوستگی فرض می کند. اندازه گیری تنش برجا با استفاده از این روش 

مانند سایر روش های اندازه گیری تنش های برجا، بسیار گران قیمت و زمان بر است. 

واژه های کلیدی: 
تنش برجا، بیش مغزه گیری، USBM، CSIRO، CCBO، کرنش سنج، آزادسازی تنش

1-مقدمه:
فضای  یک  حفر  یا  و  احداث  طراحی،  برای  کلی  طور  به 
در  ناپایداری  باعث  که  عواملی  و  نیروها  تعیین  زیرزمینی، 
این  با  مقابله  برای  است.  اهمیت  حایز  بسیار  می شوند،  آن 
و  جهت  و  شناخت  خوبی  به  را  آن ها  بایستی  ابتدا  عوامل، 
اندازه ی آن ها را تشخیص داد. از این رو، اندازه گیری تنش های 
برجا در کارهای عمرانی و معدنی جایگاه ویژه ای دارد و این 
می گیرد. شناخت  انجام  مختلفی  روش های  با  انداز ه گیری ها 
یک  هر  انجام  برای  مناسب  تشخیص شرایط  و  روش ها  این 
اقتصادی نقش تعیین  از آن ها در کارهای طراحی و مسائل 

کننده ای دارد.
2-هدف تحقیق: 

به چند روش  برجا  اندازه گیری تنش ها و جابجایی های 
امکان پذیر است که در این تحقیق به تشریح روش 

روش های  از  روش  این  می شود.  پرداخته  مغزه گیری  بیش 
پرهزینه ی اندازه گیری تنش های برجا است و از سوی اداره ی 
معادن آمریکا پیشنهاد شده است. در این تحقیق سعی شده 
است روش بیش مغزه گیری به طور کامل تشریح شود و روش 
انجام آزمایشات نیز شرح داده  از  انجام آن و محاسبات بعد 
تنش  مستقیم  آزمایش  روش های  بررسی  به  ادامه  در  شود. 

برجا )USBM، CSIRO، CCBO( پرداخته شده است.
چرا تنش برجا تعیین می شود؟

می توان در چرایی تعیین تنش های برجا به موارد زیر اشاره 
کرد:

برای  تنش  وضعیت  خصوص  در  پایه  اطالعات  کسب   •
کاربردهای مهندسی؛ به طور مثال مقدار تنش اصلی بیشینه 
تاثیر متقابل  چقدر است و در چه جهتی قرار گرفته است؟ 
در چه جهتی  است؟  تنش چگونه  بر  سازه  و  سازه  بر  تنش 
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سنگ تمایل بیشتری به شکست دارد؟ برای پاسخ به چنین 
سوال هایی در حوزه مکانیک سنگ، دانستن شرایط تنش برجا 

ضروری است.
• به منظور تعیین و شناخت شرایط مرزی تنش برجا جهت 
انجام تحلیل تنش در مرحله ی طراحی پروژه های مهندسی 
سنگ، موارد بسیاری از حفاری ها در توده سنگ وجود دارند 
که تنش های برجا تاثیر معنا داری روی آن ها ندارد ولی حفر 
برجا می شوند.  اولیه ی تنش  تغییر در وضعیت  آن ها موجب 
از جمله این موارد می توان به حفاری شیروانی های سنگی و 

تونل ها اشاره کرد]2[. 

2-1 ارائه داده های تنش برجا:
معموال شرایط تنش های برجا در هر نقطه از توده سنگ توسط 
مقدار و جهات تنش های اصلی تعریف می شود )یادآور می شود 
تنش در هر نقطه با شش جزو مستقل تعریف می شود(. در 
قرارگیری  خاص  جهات  با  اصلی  تنش های  1-الف،  شکل 
عددی  مقدار  1-ب،  شکل  در  و  سنگ  توده  از  نقطه ای  در 
فضایی  توجیه  غالبا  است.  شده  داده  نشان  اصلی  تنش های 
استریوگرافیک  تصویر  با  مانند شکل 1-ج  اصلی  تنش-های 

نمایش داده می-شود.

2-2 روش های انداره گیری تنش 
روش هایی که برای اندازه گیری تنش های برجا به کار می رود، 
را  تنش  تانسور  مستقل  مولفه ی  شش  حداقل  است  الزم 
اندازه گیری کنند. در یک تقسیم بندی کلی می توان روش های 
محل(  )در  برجا  روش های  به  را  برجا  تنش های  اندازه گیری 
در  عالوه  به  کرد.  بندی  تقسیم  آزمایشگاه(  )در  برجا  غیر  و 
به  برجا  تنش  اندازه گیری  روش های  دیگری،  تقسیم بندی 
طبقه بندی  )نشانه ای(  مستقیم  غیر  و  مستقیم  روش های 
پنج   ،)ISRM( سنگ  مکانیک  بین المللی  انجمن  شده اند. 
که  است  داده  پیشنهاد  برجا  تنش  برای  اندازه گیری  روش 
البته همگی در گروه روش های مستقیم و هم چنین برجا )در 

محل( قرار دارند. 
این روش ها عبارتند از:
 1)FJ(  جک تخت )1

2)HF(  شکست هیدرولیکی )2
3)USBM(  بیش مغزه گیری با گیج اداره معادن آمریکا )3

و  علمی  پژوهش های  سازمان  گیج  با  مغزه گیری  بیش   )4
4)CSIRO(  صنعتی استرالیا

5)CCBO(  بیش مغزه گیری با گیج گمانه ای ته گرد )5
در روش های بیش مغزه گیری )ردیف های 3 تا 5( با مغزه گیری 
اولیه، مغزه ای استوانه ای  از گمانه  هم محور و معموال بزرگتر 
و  می شود  آزاد  سنگ  توده  برجای  تنش های  تاثیر  از  شکل 
مولفه های  مقادیر  مغزه،  انبساطی  کرنش های  اندازه گیری  با 

تنش های برجا محاسبه می شوند.

3- روش بیش مغزه گیری
3-1 معرفی

اساس کار این روش، اندازه گیری تغییرشکل ناشی از رهایی 
نیاز  اولیه است. در تمامی روش ها  با تنش های  ارتباط آن  و 
است. حفر گمانه  بکر  به سنگ  برای رسیدن  به حفر گمانه 
برای دسترسی به منطقه ای با تنش بکر )بدون شکستگی و 
درزه و ترک( انجام می شود. منطقه مورد آزمایش باید تماما 

تنشهای  )ب(  کوچک  مکعب  یک  در  اصلی  تنشهای  )الف(   :  1 شکل 
تصویر  در  اصلی  تنش های  فضایی  توجیه  )ج(  ماتریسی  در شکل  اصلی 

استریوگرافیک]2[.

  4Common Wealth Scientific and Industrial 
Research Organization
  5Compact Conical-end Borehole Overcor-
ing

  1Flat Jack
  2Hydraulic Fracturing
  3United State Bureau of Mines
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در سازند یکسانی قرار داشته باشد. این روش بر مبنای روش 
تئوری االستیسیته بنا شده است و محیط سنگی را همگن، 
همسان گرد، با رفتار االستیک خطی و بدون ناپیوستگی فرض 
می کند. برای انجام محاسبات مربوط به تبدیل کرنش به تنش 
باید پارامترهای االستیک سنگ شامل مقادیر مدول یانگ و 

ضریب پواسون مشخص باشند. 
در این روش به طور کلی ابتدا یک گمانه به قطر 60-220 
هم  به صورت  دیگر  گمانه  و سپس  می شود  متر حفر  میلی 
مرکز با قطر حدود 38 میلی متر در گمانه قبلی حفر و سلولی 
در داخل آن قرار داده می شود و سپس عمل بیش مغزه گیری 
انجام و مغزه به همراه سلول خارج می شود. برای این که روش 
نباید  مغزه گیری  بیش  فرآیند  طول  در  باشد،  آمیز  موفقیت 

سنگ ترک یا شکاف بردارد]3[.
به حداقل  آزمایش،  از  باکیفیت  اطالعات  به  برای دست یابی 
رساندن ارتعاشات حفاری در طول آزمایش اهمیت دارد. برای 

دست می آید]4[:
که در آن P و Q تنش های اصلی ثانویه حداکثر و حداقل در 
صفحه عمود بر گمانه و d قطر گمانه کوچک و ϴ زاویه بین 

تنش حداکثر و تغییر شکل )P و U( است.
محاسبه  زیر  روابط  توسط   z و   x راستای  در  تنش ها 

می شوند]3[:

انجام این کار، بار روی مته از هر حرکت ارتعاشی یا بی نظمی 
در زمان حفاری می تواند جلوگیری کند. 

3-2  محاسبات
در حالتی که تنش در امتداد محور گمانه صفر باشد، تغییر 
به  زیر  معادله ی  توسط   )U( گمانه  قطر  در  تغییر  یا  شکل 

4- انواع روش  های بیش مغزه  گیری
USBM 4-1- بیش مغزه  گیری با سلول

در روش بیش مغزه گیری با سلول USBM همه اجزای تنش 
در صفحه عمود بر محور گمانه با اندازه گیری تغییر قطر گمانه 
دارند،  درجه   60 زاویه  هم  با  که  دو  به  دو  راستای  سه  در 
ایاالت  معادن  اداره  توسط  سلول  این  می شود.  اندازه گیری 
متحده آمریکا در سال 1964 ساخته شده است )شکل 2-الف(.

روش  نیز   ASTM4623 استاندارد  در   ISRM بر  عالوه 
استفاده از سلول USBM برای اندازه گیری تنش برجا ارایه 
را درون گمانه ای  ابتدا سلول   USBM شده است. در روش 
 )EX( حفاری شده با سرمته ای الماسه ای با قطر 38 میلی متر

مستقر و قرائت اولیه دستگاه انجام می پذیرد )شکل 2-ب(.
جزو   6 می شود،  فرستاده  چال  درون  به  سلول  که  هنگامی 
دکمه ای شکل با دیواره گمانه تماس می یابند و موقعیت قطری 
قابلیت  با  قطعه ای  به  چسبیده  کرنش-سنج  وسیله  به  آن ها 
اندازه گیری  شده،  بسته  دکمه ها  به  آن  دوسوی  که  فنری 
با  گمانه ای  در   USBM سلول  هنوز  که  حالی  در  می شود. 
اندازه EX قرار دارد یک گمانه هم محور ولی با قطر 152 و 
طول 305 میلی متر حفاری می شود و وضعیت تنش در سیلندر 
حفاری شده به سطح صفر می رسد. شایان ذکر است قطر و 
طول سلول USBM به ترتیب 35 و 367 میلی متر است. با 
این کار مغزه حاوی سلول USBM از تاثیر تنش برجای توده 
سنگ خارج شده و با عکس-العمل انبساطی موجب بروز تغییر 
تغییر در مقادیر عددی خروجی سلول  تبع آن  به  و  در قطر 
تغییرات  قبلی  واسنجی های  از  استفاده  با  USBM می شود. 
قطری حقیقی محاسبه می شود و بر اساس این تغییرات و با 
درستی فرض همگن بودن و رفتار االستیک خطی توده سنگ، 
تنش دومحوره در صفحه عمود بر محور چال محاسبه می شود.
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که  این  مضافا  باشد،  اعتماد  قابل  و  موثر  بسیار  می تواند  که 
بهتری  ظاهری  و شکل  ارزان  نسبتا  گرفته شده  بکار  ادوات 
نیازی   CSIRO سلول  خالف  بر  آن  نصب  عالوه  به  دارند. 
در سنگ های  آزمایش  این  اجرای  ندارد.  اپوکسی  به چسب 
بسیار ضعیف و یا بسیار درزه دار )با فاصله داری کمتر از 130 
میلی متر( با مشکل همراه است و دیگر آن که تعیین کامل 
تانسور تنش نیاز به اجرای سه آزمایش مستقل در سه گمانه 
با آزیموت های متفاوت دارد. این آزمایش عموما تا عمق 15 
با  بیشتر  اعماق  در  آزمایش-هایی  البته  می شود؛  انجام  متر 
توصیه  است.  شده  انجام  هم  پیشرفته تر  ادوات  و  مالحظات 
فضای  از  دورتر  فاصله  در  آزمایش   6 گمانه  هر  در  می شود 
تحت تاثیر حفاری گالری انجام شود تا به مجموعه داده های 
ذکر  شایان  یافت.  دست  آتی  تحلیل های  برای  اتکایی  قابل 
است گیج USBM در مواقع خاص و حداقل قبل و بعد از 
برنامه آزمایش واسنجی شود]5[. شکل 4 اطالعات خام  هر 
حین اجرای آزمایش تعیین تنش با گیج USBM را نمایش 
انبساطی مغزه در سه راستای قطری در هنگام  اثر  می دهد. 
بیش مغزه گیری به وضوح در شکل مشاهده شده که از بین 
از دو تغییرشکل  تغییر قطر ثبت شده، مورد U3 بیش  سه 
راستای  و  شکل  تغییر  جهت های   5 شکل  در  است.  دیگر 
تنش های ثانویه مربوط به آزمایش شکل 4 نشان داده شده 

است. 
یک  از  استفاده  مشابه  قطری  جابجایی های  اندازه گیری های 
روش  مشابه  است.  قائم  تنشی  اندازه گیری  برای  تخت  جک 
اجازه  حقیقت  در  جابجایی  اندازه-گیری  هر  تخت،  جک 
محاسبه یک تنش قائم را می دهد. بنابراین با استفاده از روابط 
وضعیت  اصلی  اجزای  محاسبه  امکان  تنش،  نمودن  تصویر 
تنش های دو محوره و توجیه فضایی آن ها مسیر می شود. در 
این شیوه اندازه گیری تنش به دلیل تاثیری که حضور گمانه 
پیچیدگی  بر  قدری  می گذارد،  برجا  تنش  اولیه  شرایط  در 

موضوع افزوده است.
CSIRO 4-2  بیش مغزه  گیری با سلول

سلول CSIRO توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 
مشابه  تقریبا   CSIRO کار  است.  شده  ساخته  استرالیا 
USBM است، با این تفاوت که سلول CSIRO به سنگ 
دیواره چال با چسب چسبانده می-شود و می توان کرنش قائم 
را در جهت های مختلف روی دیواره گمانه اندازه گیری کند. 

طرح  )ب(   USBM گمانه ای  درون  شکل  تغییر  سلول  :)الف(  شکل2 
شماتیک مراحل آزمایش )ج( مغزه های حلقوی

شکل 3 : )راست( ادوات راه اندازی، )چپ( ابزار واسنجی]5[.

در این آزمایش هم مانند شکست هیدرولیکی، تنش در عمق 
با  آزمایش  مزایای  از  یکی  می شود.  اندازه گیری  گمانه  یک 
که  است  چال  از  حلقوی  مغزه  استحصال   USBM سلول 
جهت  دومحوری  مدول  محفظه  با  آزمایش  برای  می توان 
انجام  موقعیت  در  دقیقا  االستیک سنگی که  تعیین خواص 
آزمایش برجا با سلول USBM بوده، استفاده شود )2-ج(. 
توده سنگ که  به جای مدول  مغزه  از مدول  استفاده  البته 
نسبتا از مقدار بیشتری برخوردار است، می تواند خطا ایجاد 

کند.
تکرارپذیری از ویژگی های این شیوه اندازه گیری تنش است 
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اولیه  سلول CSIRO در درون گمانه ای که به عنوان چال 
حفاری شده، قرار می گیرند و قرائت اولیه )صفر( کرنش سنج 
و  انجام می شود. قطع  مغزه گیری  بیش  و سپس  انجام شده 
رهاسازی مغزه از تنش های پیرامونی موجب ایجاد انبساط در 
مغزه استوانه ای شده و کرنش نهایی ثبت خواهد شد )شکل 

.)6
یا 12 کرنش سنج در دسته های سه تایی  هر سلول دارای 9 
انجام  هم  اضافی  اندازه گیری  تعدادی  لذا  می-باشد،  مجزا 
آماری  تحلیل های  اجازه  اندازه گیری ها  این  که  می شود 
داده ها را فراهم می آورد. از سوی دیگر، هر گاه سنگ به 
جای همسانگرد، جهتدار باشد؛ اندازه گیری های اضافی 
نظر  در  با  تنش  وضعیت  تا  می کنند  کمک 

گرفتن عدم همسانگرد بودن سنگ تعیین شود. یکی از مزایای 
این روش و سلول های مشابه آن است که مجموعه سلول و 
مغزه از چال استحصال شده و تحت آزمایش های آزمایشگاهی 
بر  موثر  تا همه عوامل  قرار می گیرند  با شرایط کنترل شده 
سامانه )همچون عدم چسبندگی مناسب کرنش سنج ها، بکر 
بودن مغزه بیرون آمده از سنگ( و ثابت های االستیک مورد 
نیاز به دست آید. در بین همه روش های معرفی شده، سلول 
از  دارد.  را  خود  خاص  محدودیت-های  و  معایب   CSIRO
جمله محدودیت ها می توان به لزوم پاک بودن محیط داخل 
به دیواره  از چسباندن کرنش سنج  از مواد مضر قبل  گمانه 
حفاری  دستگاه  سیال  دمای  اگر  عالوه  به  نمود.  اشاره  چال 
مغزه با دمای سنگ متفاوت باشد کرنش هایی در اثر انبساط 
یا انقباض به مغزه سنگی القا می شوند که ربطی به تنش های 
برجا ندارند. هم چنین اندازه گیری-های دیگری همچون: دمای 
سلول کرنش، دمای آب ورودی و خروجی، دمای ثابت داده ها، 
فشار آب حفاری، سرعت چرخش مته حفاری، نیروی رانشی 

گیری  مغزه   بیش  آزمایش  در  اصالحی  های  داده   :نمودار   4 شکل 
.]5[ USBM

شکل 5 :جهت  های تغییر شکل و تنش  های ثانویه در آزمایش بیش 
.]5[ USBM مغزه  گیری

شکل6 : سلول بیش مغزه  گیری CSIRO )الف( سلول CSIRO )ب( 
 CSIRO نصف سلول  )ج( مقطعی از مغزه استوانه تو خالی که سلول

درون آن قرار گرفته ]3[. 27
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دستگاه حفاری به سر مته و گشتاور آن، عمق حفاری، فاصله 
از فضای مجاور، فاصله تا ساختارهای تکتونیکی جهت تجزیه 
می باشند.  سلول ضروری  توسط  شده  ثبت  کرنش  تحلیل  و 
دوام  با  است  دوام طوالنی مدت چسب ممکن  آن که  دیگر 
مقابل  در  باشد.  نداشته  مطابقت  کرنش سنج  کارکرد  زمانی 
این ها مزایایی نیز وجود دارد، از جمله این که سلول نسبتا 
ارزان و اندازه گیری افزون بر حداقل اندازه گیری ها برای غلبه 
کردن بر مشکالت الکتریکی و محاسباتی ممکن است. در این 
روش وضعیت کامل تنش با یک بار نصب کامال قابل تعیین 
عنوان  به   CSIRO سلول  روش  می شود  توصیه  می-باشد. 
شود،  داده  قرار  مدنظر  هیدرولیکی  شکست  بر  مقدم  روش 
زیرا پس از اجرای این آزمایش جهات تنش های اصلی تعیین 
شکست  آزمایش  در  گمانه  حفاری  مناسب  راستای  و  شده 
هیدرولیکی که باید در امتداد تنش های بیشینه و یا متوسط 

باشد، تعیین می شود.
روش  با  آزمایش  انجام  زمانی  دوره  طول  است  ذکر  شایان 
CSIRO حدود یک ساعت و معموال یک اندازه گیری کامل 
که  است  چال  یک  در  مستقل  اندازه گیری   10 تا   7 شامل 
حدود دو روز به طول می انجامد. توصیه می شود حداقل فاصله 
محل آزمایش از سر گمانه یک برابر قطر تونل انتخاب شود. 

CCBO 4-3 بیش مغزه  گیری با سلول
شهرت  هم  ته گرد  گمانه ای  سلول  روش  به  که  تکنیک  این 
 )1987( همکاران  و  کوبایاشی  توسط  بار  اولین  برای  یافته، 
معرفی شد و در سال 1999 منتشر گردید )شکل 7 و 8(. 
این روش برای شرایط سنگی گسله و بسیار درزه دار استفاده 

می شود.
این تکنیک وضعیت تنش برجا را تنها با استفاده از یک گمانه 
مقدور می سازد. به عالوه این تکنیک را می توان همان روش 
بیش مغزه گیری، که در آن قطر گمانه محیطی به همان اندازه 
قطر چال پیشرو )پیلوت( است، دانست. به عبارت دیگر اساس 
این روش همان آزادسازی تنش و اندازه گیری کرنش می باشد. 
 CCBO آزمایش  هر  انجام  زمان  متوسط  است  ذکر  شایان 
کمتر از دو ساعت است و حداکثر عمق گمانه در این آزمایش 

40 متر می باشد]6[. مراحل کار این روش عبارتند از:
.)76 mm حفر گمانه پیشرو )مثاًل با قطر •

سرمته ای  وسیله  به  آن  انتهای  کردن  مخروطی شکل   •
مخروطی.

• نصب و آزمایش یک مخروطی شکل توپی حاوی 16 تا 24 
کرنش سنج در انتهای چال و انجام قرائت صفر.

و  پیشرو  گمانه  قطر  همان  با  هم مرکز  مغزه گیری  بیش   •
ضخامت محفظه مغزه حدود 3 میلی متر با حداقل طول 100 
آزمایش مقادیر کرنش گمانه و  تا 300 میلی متر و هم زمان 

استحصال مغزه سنگی.

بر اساس برخی تحقیقات در کلیه روش های مبتنی بر بیش 
گمانه  شعاع  به  سنگی  مغزه  شعاع  نسبت  هرگاه  مغزه گیری 
پیشرو بیش از 1/4 تا 2 باشد، حالت تغییر یکنواخت کرنش 
رخ داده و این برای هر شرایط تنشی صادق است]8[. الزم به 

.]6[ CCBO شکل7 موقعیت کرنش  سنج  ها در سر سلول

.]7[ CCBO شکل 8 شمایی از بخش سر سلول
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ذکر است روش دو بعدی اندازه گیری تنش با بیش مغزه گیری 
با سلول DBO با کارکرد اندازه گیری تنش در الیه های نازک 
است   CCBO روش  با  زیادی  شباهت  دارای  پاشیده  بتن 
 45 امتداد  شامل  تخت  سلول  یک  چسباندن  با  آن  در  که 
اندازه گیری  برای  کرنش سنج  توپی  جای  به  کرنش سنجی 
تنش استفاده می شود]9[. شایان ذکر است شرایط االستیک 
اولیه  فرضیات  از  سنگ  برای  همسان گرد  و  همگن  خطی، 

روش CCBO می باشد.

5- نتیجه  گیری و پیشنهادات
مغزه گیری  بیش  روش  از  استفاده  با  برجا  تنش  اندازه گیری 
مانند سایر روش های اندازه گیری تنش های برجا بسیار گران 
شامل  روش ها  سایر  مانند  روش  این  است.  زمان بر  و  قیمت 
این  برابر  در  متقابل  پاسخ  و  واکنش  است.  سنگ  شکستن 
شکست به صورت کرنش، تغییر مکان و یا فشار هیدرولیکی 
با توجه به فرضیات متفاوت در مورد  اندازه گیری می شود و 

رفتار سنگ مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
باید توجه داشت در مواردی که تنش کامل مورد نیاز است، 

باید بیش مغزه گیری در سه گمانه غیر موازی انجام شود.

منابع
]1[ Amadei, B., and Stephansson, O.; 
Rock stress and its measurement. 490 
pp, London: Chapman & Hall, 1997.

]2[ Hudson J.A., and Harrison, J.P., En-
gineering rock mechanics and introduc-
tion to the principles. Pergamon, 2000.

]3[ Goodman, Richard E.; Introduction 
to rock mechanics. 576 pp, Wiley, Sec-
ond edition, 1989. 
]4[ Cai, M.; “A Comparison of Stress 
Measurement Devices in Different 
Rock Conditions”. CSIBD Div. Ge-
omech, 1986.
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1-مقدمه
مباحث  جذاب ترین  از  یکی  دریایی،  ژئوتکنیک  مهندسی 
بارهای  خاک،  خاص  شرایط  تلفیق  می-باشد.  ژئوتکنیکی 
های  محیط  در  سازه،  چالش برانگیز  ساختار  و  سنگین 
دریایی، لزوم مطالعات گسترده روی پی سازه های دریایی را 

اجتناب ناپذیر می کند.
یکی از نمونه های شاخص سازه های دریایی، دکل های باالرو  
و  دریا  در  حفاری  انجام  برای  جک آپ  دکل های  می  باشند. 
استخراج نفت مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع سکوها، از 
اوایل دهه ی 1950 به منظور انجام عملیات حفاری اکتشافی، 
متوسط  طور  به  دکل ها  این  گرفتند.  قرار  بهره برداری  مورد 

قابلیت حفر چاه هایی تا عمق 100 متر را دارند.
استفاده از این نوع دکل ها به قدری گسترده است که امروزه 
تقریبا نیمی از دستگاه های حفاری از نوع جک آپ می باشند. 
در خلیج فارس نیز به عنوان نمونه و یک قطب مهم در صنعت 
نفت، با توجه به عمق کم، از این نوع دکل به طور گسترده ای 
نمایی  شکل1  در  است]1[و]2[.  شده  استفاده  حفاری  برای 

کلی از یک دکل جک آپ نشان داده شده است.
دالیلی که باعث اقبال عمومی جک آپ ها شده است:

در  ایمن  نسبتا  و  صلب  سکوی  یک  مستقرسازی  توانایی   •
عملیات  که  متر   100 از  بیش  اعماق  در  آب  سطح  باالی 

حفاری ممکن است در آن انجام شود.
• توانایی انجام عملیات در کلیه نقاط جهان.

سکوهای  ساخت  هزینه  نصف  تقریبا  که  ساخت  هزینه   •
نیمه شناور است.

• بهبود مستمر طراحی و مواد اولیه و روش های تولید.
• امکان انجام عملیات مشترک در کنار سکوهای ثابت جاکت.

محاسبه ظرفيت باربری پی دکل های جک آپ

شایان محجوبی1، فرشته رحمانی2
)shayanmahjubi@gmail.com( 1 کارشناسی ارشد، مهندسی عمران ژئوتکنیک، دانشگاه علم و فرهنگ

)rahmanifereshteh2012@yahoo.com(2 کارشناسی ارشد، مهندسی عمران ژئوتکنیک، دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده
ریگ های حفاری نقش بسیار موثری در صنعت فراساحل به عهده دارند و با توجه به این که کشور ما دارای میادین عظیم 
نفت و گاز می باشد، نیاز مبرم به آن ها دارد. این ریگ ها متشکل از پی های دایره ای به نام Spud Can می باشد که در  انتهای 
پایه های توسعه-پذیر آن قرار می گیرد. در همین راستا در  این مقاله به بیان اجمالی معرفی انواع جک آپ ها و محاسبه ظرفیت 

باربری Spud Can با توجه به شرایط مختلف می پردازیم.

کلمات کلیدی 
 Spud Can ،ریگ حفاری، جک آپ، ظرفیت باربری

            شکل1- نمایی از یک دکل جک آپ
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2- انواع جک آپ
دکل های جک آپ را می توان بر اساس نحوه اتصال پایه ها و 
نوع پایه ها تقسیم  بندی کرد. تقسیم بندی بر اساس نحوه اتصال 
پایه ها جز متداول-ترین روش های تقسیم بندی می باشد. در 
با  کلی جک آپ  دو دسته  به  را  روش دکل های حفاری  این 
پایه های مستقل  و جک آپ با پایه گسترده  تقسیم می کنند.

2-1 جک آپ با پایه های مستقل
سطح  که  می شود  استفاده  زمانی  عموما  دکل ها  نوع  این  از 
خاک بستر دریا شیب دار باشد، در این شرایط با حرکت دادن 
مستقل پایه ها، می-توانیم سکوی نفتی را با شیب نزدیک به 
صفر نسبت به افق قرار دهیم و سکوی نفتی تحت تاثیر شیب 
برای  پایه  چهار  تا  سه  از  امروزه  نمی گیرد.  قرار  دریا  بستر 
طراحی جک آپ با پایه مستقل استفاده می شود در حالی که 
در گذشته تا 12 پایه  مستقل برای طراحی آن ها استفاده می-

شد. نفوذ پایه ها در بستر دریا نیز اهمیت ویژه ای دارد. نفوذ 
بیشتر پایه ها در یک بستر همگن، به معنای افزایش ظرفیت 
این  در  اما  نفتی می باشد.  پایداری سکوی  افزایش  و  باربری 
زمینه باید به دو موضوع مهم توجه داشت: اول آن که طول 
پایه های  متوسط  )طول  می باشد  محدود  آپ  جک  پایه های 
جک آپ حدودا 180 متر می باشد(. دوم آن که پایه های دکل 
داشته  تحرک  و  دریا  بستر  از  قابلیت جداشدن  باید  حفاری 
باشند؛ به همین دلیل در محل تماس پایه ها با بستر دریا از 
استفاده   ،Spud Can نام  به  فلزی مخروطی شکل  مخازن 
هیپربولیک  یا  مخروطی   Spud Can هندسه  می کنند. 
مقاوم تر  فلزات  از  و  تیز  نوک  آن  زیرین  قسمت  و  می باشد 
 Spud .ساخته می شود تا نفوذ پایه ها در خاک را تسهیل کند
Canها دارای زاویه  رأس حدود 120 تا 150 درجه می باشند. 
قطر معادل )موثر( Spud Can ها عموما بین 10 تا 20 متر 
Spud Can تغییر می کند اما تمایل طراحان به استفاده از
های بزرگ تر بیشتر شده-است. با بزرگ تر انتخاب کردن قطر 
توسط  خاک  به  شده  منتقل  تنش  میزان  Spud Canها، 
با سهولت  پایه ها کاهش می یابد و در نتیجه عملیات نصب، 
 Spud از  نمونه هایی   2 شکل  در  می شود.  انجام  بیشتری 

Can، با شکل و ابعاد مختلف نشان داده شده است.

2-2 جک آپ با پایه گسترده
در شرایطی که خاک بستر به شدت سست باشد، از این روش 
استفاده می کنند. در این نوع جک آپ ها کلیه پایه ها روی یک 
یا دو صفحه متصل به هم قرار می گیرند. به این نوع پایه ها 
مستطیلی  شکل،   A توانند،  می  ها   Mat می گویند.   Mat

شکل یا از دو صفحه متصل به هم تشکیل شده باشند.
Spud Can 3- محاسبه  ظرفیت باربری

بر  نفوذ  مقدار  است  الزم  سایت،  در  آپ  نصب جک  از  قبل 
اساس بارهای وارده بر جک آپ پیش بینی شود. با افزایش بار 
وارده بر Spud Can، نفوذ پایه ها در خاک بیشتر شده و در 
صورت همگن بودن الیه، ظرفیت باربری افزایش می یابد. در 
شکل 3 نمودار عمق نفوذ-بار نمایش داده شده است. مطابق 
شکل، مراحل نفوذ پی جک آپ در خاک بستر دریا به صورت 

زیر است:
الف- نقطه A’ ، بیانگر مقدار نفوذ پی دکل در خاک بستر با 

نیروی موتور و در حین شناوری می باشد.
ب- نقطه A، بیانگر شرایطی  است که سکوی نفتی از سطح 

آب دریا فاصله می گیرد و وزن آن مستقیما درگیر می شود.
پ- نقطه B، بیانگر مقدار نفوذ نهایی، تحت پیش بارگذاری 

می باشد.
مقدار پیش بارگذاری تا جایی ادامه پیدا می کند که به حداکثر 
به  رسیدن  که  بزرگی  خطر  برسیم.  مطلوب  باربری  ظرفیت 
ظرفیت باربری مورد نظر را تهدید می کند، خطر پانچ شدگی 
و واژگونی دکل نفتی می باشد. این اتفاق معموال در شرایطی 
رخ می دهد که ضخامت الیه سخت برای رسیدن به ظرفیت 

شکلSpud Can -2 در ابعاد و اشکال مختلف )ابعاد بر حسب متر(
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نرم  الیه ای  الیه،  این  زیر  در  و  نبوده  کافی  مناسب،  باربری 
باربری  حضور داشته باشد. شکل4 نمودار عمق نفوذ ظرفیت 
را در شرایطی که الیه ی سخت روی الیه نرم حضور دارد را 

نشان می دهد.

ظرفیت باربری نهایی )Fv( معادل بیشترین نیرویی می باشد 
 ،5 شکل  کند.  تحمل  نظر  مورد  عمق  در  می-تواند  پی  که 
موقعیت پی جک آپ را در الیه بندی های مختلف خاک بستر 

دریا نشان می دهد]4[و]5[.

شکل3- افزایش ظرفیت باربری بر اساس عمق نفوذ

شکل4- پانچ شدگی، درحین پیش بارگذاری

شکل5- ظرفیت باربری Spud Can و حالت های گسیختگی آن

 4- محاسبه ظرفیت باربری در رس
ظرفیت باربری نهایی پی در خاک همگن رسی به صورت زیر 

محاسبه می شود.

که در آن:
Fv: ظرفیت باربری نهایی

Su: تنش برشی زهکشی نشده

^P: تنش عمودی موثر در سطح پی
0

A: مساحت مقطع عمودی پی
^N: ضریب ظرفیت باربری

c
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که در آن: 
Fv,bot: ظرفیت باربری الیه زیرین

H: ضخامت الیه ماسه 
ɣ′: وزن مخصوص غوطه وری الیه ماسه

Ks: ضریب برشی پانچ

حداقل مقدار تقریبی Ks از رابطه زیر به دست می آید.

• فرار خاک نرم: الیه رس نرم روی مصالح سخت قرار گرفته 
است، زمانی که Spud Can با فاصله زیاد باالی الیه سخت 
باشد، ظرفیت باربری با توجه به الیه رسی نرم محاسبه می-
شود. در نتیجه مقدار نفوذ پی به الیه سخت افزایش می یابد.

مقدار ظرفیت باربری پی در این حالت به صورت زیر محاسبه 
می شود:

5- محاسبه ظرفیت باربری در ماسه
محاسبه  زیر  صورت  به  همگن  ماسه  در  باربری  ظرفیت 

می گردد.

که در آن:
φ: زاویه اصطکاک زهکشی شده خاک

D: عمق پی
B: قطر پی

ɣ′: وزن مخصوص غوطه وری ماسه
محاسبه  ظرفیت باربری در خاک های الیه ای

حضور الیه های ناهمگن در خاک، می تواند تاثیر منفی روی 
ظرفیت باربری پی دکل های جک آپ بگذارد و حالت های 
گسیختگی برش کلی، پانچ شدن الیه  سخت داخل الیه  نرم 

و فرار خاک نرم را به وجود آورد.
محاسبه ظرفیت در این حالت ها به صورت زیر می باشد:

•  برش کلی: در حالتی که مقاومت الیه ها با  هم برابر باشد، 
خاک زیر  Spud Can دچار برش کلی می شود و می توان 
برشی  مقاومت  یا  شده  زهکشی  اصطکاک  زاویه  یک  معادل 
زهکشی نشده هر الیه را به منظور محاسبه ظرفیت باربری  

به دست آورد.
 Spud پانچ شدن الیه  سخت داخل الیه  نرم: هنگامی که •
Can روی یک الیه سختی که زیر آن یک الیه نرم است، 

قرار بگیرد؛ احتمال پانچ شدن وجود دارد.
ظرفیت باربری نیز به صورت زیر محاسبه می شود: 

که در آن:
H: ضخامت الیه سخت 

Su. top: مقاومت برشی زهکشی نشده الیه رس باالیی
Su, bot: مقاومت برشی زهکشی نشده الیه رس پایینی

باربری که مقدار 5/14 در نظر گرفته  NC: ضریب ظرفیت 
شده

Sc: ضریب شکل
حالت، ظرفیت  این  در  نرم:  الیه   داخل  ماسه  پانچ شدن   •

باربری به صورت زیر محاسبه می شود.
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که در آن
su: مقاومت برشی زهکشی نشده رس نرم

H: ضخامت رس نرم زیر پی 
a,b: ضرایب تجربی که مقادیر آن ها به ترتیب برابر 0/5 و 

0/33 در نظر گرفته شده است.
 T با افزایش ظرفیت باربری، فرار خاک در فاصله ای به اندازه
در باالی خاک سخت شروع می شود. مقدار T را می توان با 

رابطه زیر برآورد کرد ]3[.

نتیجه گیری
• اهمیت سازه های فراساحلی و موقعیت محل به کارگیری 
آن ها، نیاز به مطالعات دقیق در احداث این سازه ها را افزایش 

می دهد. 
• یکی از عوامل مهم در حفظ پایداری دکل های جک آپ، 

تخمین ظرفیت باربری پی آن می باشد.
• به منظور تخمین ظرفیت باربری، مطالعات دقیق و تشخیص 

نوع خاک و الیه بندی بستر دریا اجتناب ناپذیر می باشد. 

]1[ Kaiser, M. J.; Snyder, B. F.; The 
Offshore 
Drilling Industry and Rig Construc-
tion in the Gulf of 
Mexico; Springer-Verlag, 2013.
[2] www.offshore-technology.com 
[ّ3] Parker, E. J.; Mirabelli, F.; & 
Paoletti, L.; Case 
Histories Paper: Jackup Rig Spud 
Can Penetration: A 
6,000 Ton Load Test; 2008.
]4[Routledge, Poulos, H. G.; Ma-
rine geotechnics; 1988
]5[ Menzies, D.; Young, A. G.; & 
Templeton III, J. 
S.; Jack‐Up Foundations; Encyclo-
pedia of Maritime 
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• خودتان را به طور خالصه معرفی کنید. 
• همایون کتیبه هستم متولد 1343 ، شهر شیراز. بهمن ماه سال 
62 در رشته ی اکتشاف معدن وارد دانشگاه صنعتی اصفهان 
شدم. تیرماه سال67 فارغ التحصیل شدم و 1 بهمن سال67 
در مقطع کارشناسی ارشد وارد دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی 
تکنیک تهران( شدم؛ بهمن 70 هم از رساله خود دفاع کردم. 
در شهریور 72 برای ادامه تحصیل به دانشگاه IIT هند رفتم 
تا حدودا در آبان ماه سال 76 از تز دکترای خود  دفاع کردم و 
به کشور برگشتم. از 20 اردیبهشت 1377 در این دانشکده به 

عنوان هیات علمی مشغول شدم )نزدیک به 20 سال(.
با  با وضعیت علمی و کیفی دانشکده  رابطه  • نظرتان در 
اینجا  علمی  هیات  عضو  است  سال  چندین  اینکه  به  توجه 

هستید، بیان کنید.
های  دانشکده  از  یکی  امیرکبیر  معدن  مهندسی  دانشکده   •
قدیمی معدن در ایران هست. اول دانشگاه تهران و بعد از آن 
هم دانشکده معدن امیرکبیرتشکیل شده است. از نظر وضعیت 
برترین نه ولی جزو دو دانشکده ی اول معدن ایران است و از 
نظر کیفی خیلی خوب و قوی است؛ مخصوصا در چند سال 
اخیر که رشد خوبی داشتیم هم از نظر کمی و هم کیفی. البته 
در  قبل  زیادی شده مخصوصا دوره  افراط های  نظر کمی  از 
اخذ دانشجویان تحصیالت تکمیلی مشکالت زیادی ایجاد شد 
و  تعداد زیاد دانشجویان تحصیالت تکمیلی کیفیت را پایین 
آورد که ما تالش کردیم از نظر کمی تحصیالت تکمیلی را 
کنترل کنیم؛ چه در بخش معدن و چه در بخش متالورژی 
میزان ورودی ها را کم کردیم و تالش کردیم از نظر 
اساتید  ما  ببریم.  باال  را  دانشجویان  کیفی 

خیلی خوب و برجسته ای داریم. دانشجوهای فعلی ما شرایط 
گذشته را ندیدند و طبیعی است که قدر شرایط فعلی را ندانند. 
من بهمن ماه 62 که وارد دانشگاه صنعتی اصفهان شدم )تقریبا 
بالفاصله  یعنی  بود(  دوره جنگ  در  من  تحصیل  مدت  طول 
بعد از انقالب فرهنگی وارد دانشگاه شدم و پایان تحصیلم هم 
کمبود ها و مشکالت بسیار زیادی بود. ما در این مدت فقط 
درس های  استاد  هم  اگر  داشتیم.  شناسی  زمین  استاد   4-3
تخصصی با بیس مهندسی داشتیم یا از خارج دانشگاه می آمدند 
که معموال خیلی ضعیف بودند در تدریس یا از دانشکده ی دیگر 
عمران می آمدند کمتر اساتیدی خوب بودند. در حال حاضر ما 
در دانشکده ی معدن ومتالورژی شرایط خوبی داریم. ما تعداد 
قابل توجهی اعضای هیات علمی داریم که آن ها بیس مهندسی 
دارند؛ هم در مهندسی معدن و هم در مهندسی عمران. دو 
ما  از همکاران  زیادی  تعداد  و  داریم  نفر در مهندسی عمران 
کنید رشته های مختلف  دارند. فرض  معدن  مهندسی  بیس 
مهندسی مثل منابع آب )که خود من هستم(، ژئو فیزیک، ژئو 
تکنیک، مکانیک سنگ، آتشباری و خیلی از این زمینه های 
تخصصی با بیس مهندسی معدن وارد شدند و دکترا گرفتند 
امروز وضعیت علمی  باعث شده است که  که همینه موضوع 
دانشکده ما خیلی خوب باشد؛ حتی نسبت به آن زمان که من 
دانشجوی فوق لیسانس بودم بسیار وضعیت دانشکده ارتقا پیدا 
کرده است. آن زمان که ما به عنوان دانشجوی فوق لیسانس 
اینجا بودیم هم دانشکده ضعیف بود و هم دانشگاه. خیلی از 
اساتید ما از خارج دانشگاه می آمدند که متاسفانه پایه علمی 
قوی نداشتند و یا روش تدریس را بلد نبودن ولی در حال حاضر 
وضعیت ما نسبت به گذشته خیلی بهترشده است و نسبت به 

گفتگو با: 

دکتر همایون کتیبه
ریاست دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
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دانشگاه های دیگر هم خیلی بهتر است و دانشجوها نیز خیلی 
بهتر شده اند. دانشجوهای ما اکثرا جزو  3-4درصد باالی کنکور 
تحصیل  به  مشغول  معدن  مهندسی  رشته ی  در  که  هستند 
می شوند و دانشجوهای ما از نظر فعالیت های علمی، صنفی 
امروز  و  واقعا بی نظیر هستند  و تخصصی در سطح دانشگاه 
فعال ترین دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در دانشکده ی 
معدن هستند و با توجه به اطالعی که من از دانشکده های 
دانشکده  دانشجوهای  اندازه  به  دانشکده ای  هیچ  دارم  دیگر 
فعالیت  تخصصی  و  علمی  های  زمینه  در  متالورژی  و  معدن 
ندارند که این خود جای خوشبختی وخوشحالی است که انرژی 
دانشجوهای ما در راستای مثبت و سازنده به کار برده می شود. 
معدن  رشته ی  دانشجویان  از  بسییاری  برای  که  • سوالی 
پیش می آید این است که سطح این رشته نسبت به رشته های 
دیگرپایین است. به نظر شما این دیدگاه از کجا  می آید  و چرا 

بعضا شاهد انصراف یا تغییر رشته برخی دانشجویان هستیم.
• حتما شما هم در کالس های درس آشنایی با رشته ی معدن 
حضور داشتید. بنده در 2 جلسه مفصل برای دانشجویان در 
این رابطه صحبت کردم و نکات خیلی زیادی به بچه ها متذکر 
و  ندارد  به رشته عالقه  اگر کسی فکر می کند که  اول  شدم. 
را  جلوی کسی  ما  بدهد؛  تغییر  بدهد،  رشته  تغییر  می تواند 
نگرفتیم. ولی برای آن هایی که می خواهند در رشته بمانند 
و تا آخر درس بخوانند باید از این فرصتی که به آن ها داده 
شده است، استفاده کنند. پاسخ سوال شما ابعادش مختلفی 
دارد که دروهله ی اول مهمتر از آن که چه رشته ای باشیم 
این است که سطح سواد ما چقدر باشد و چقدر توانایی در 
رشته خودمان داشته باشیم؛ مدرک به دست نباشیم، مدرک 
به دست در جامعه ی ما زیاد است ولی یک مهندس با سواد 
به معنای واقعی کلمه کم است. دانشجویان از این رو بایستی 
مد نظر داشته باشند که اگر با سواد باشند حتما در آینده و 
بعد از فارغ التحصیلی شغل دارند. اگر سواد داشته باشن قطعا 
کار دارند؛ کار نه فقط در ایران بلکه در تمام دنیا. بسیاری از 
دانشجو های همین دانشکده را داشتیم که در مقطع لیسانس 
، فوق لیسانس و دکترا اینجا  فارغ التحصیل شدند و در یکی 
از دانشگاه های برتر جهان تدریس می کنند یا خیلی از فارغ 
التحصیالن ما هستند که از همینجا مدارک لیسانس و فوق 
لیسانس گرفتند و در حال حاضر در 200 دانشگاه برتر جهان 
در همه ی کشورهای جهان )استرالیا، آمریکا، کانادا و...( کار 

میکنند، تدریس میکنند، و بسیار فعال هستند.

به طور خالصه؛ اگر سواد داشته باشیم حتی اگر در ایران هم 
نتوانیم کار مناسبی پیدا کنیم مطمعنا در یک جای دیگر دنیا ما 
را جذب می کنند ولی اگر سواد نداشته باشند )مگر اینکه پارتی 
داشته باشند(، هیچ تضمینی برای کار وجود ندارد. نه تنها برای 
فارغ التحصیالن رشته معدن بلکه برای همه ی فارغ التحصیالن 
رشته های مهندسی، هر کس سواد نداشته باشد نباید توقعی 
داشته باشد که کاری پیدا کند. انسان با سواد را هیچ دانشگاهی 
و هیچ تشکیالتی چه داخل کشور چه خارج کشور هیچوقت از 
دست نخواهد داد.  به نظر من اسم رشته معدن وقتی می تواند 
رشته معدن باشد که درصد باالیی )حداقل باالی 50 درصد( از 
پتانسیل های کاری دانشجوهای ما در رشته معدن باشد ولی 

زمانی که حدود 20 الی 30 درصد پتانسیل 
کاری دانشجو ها در رشته ی معدن و 70 
و  عمرانی  های  زمینه  در  درصد  الی80 
است  زمین  مهندسی  با  مرتبط  مباحث 
حتما  آن  اسم  که  دارد  دلیلی  چه  پس 

اسم  متاسفانه همین  و  باشد  معدن 
معدن ایجاد دافعه می کند.

 من خودم شناختی نسبت 
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انتخاب یازدهم دوازدهمم بود )آن  به رشته معدن نداشتم و 
زمان 12 انتخاب داشتیم(. به یاد دارم که بدون هیچ شناختی 
وارد رشته مهندسی معدن شدم و فکر می کردم که بعد از فارغ 
التحصیلی باید در معدن کار کنیم یا باید برویم در بیابان بیل 
و کلنگ دستمان بگیریم و دنبال معدن بگردیم. ولی وقتی که 
وارد رشته شدیم دنیای بسیار وسیعی جلوی ما باز شد. رشته 
مهندسی معدن، قوی ترین رشته مهندسی مرتبط با مباحث 
سال  و چند  با سی  را  این حرف  )من  است  زمین  مهندسی 
به شما  معدن  رشته ی  در  تدریس  و  تحصیل  کار،  در  تجربه 
ایران قوی ترین مباحث  می گویم(. در سیستم آموزش عالی 
مرتبط با زمین همین رشته معدن است؛ چه بخش اکتشاف چه 
بخش استخراج چه بخش فرآوری. این شاید حداکثر 30 درصد 
پتانسیل کاری بچه های رشته مهندسی معدن است. بسیاری از 
فارغ التحصیالن رشته معدن در مباحث بسیار متنوعی در کشور 
ژئوفیزیک  مباحث  زمین،  با  مرتبط  عمرانی  مباحث  از جمله 

ز منابع آب زیرزمینی، سد سازی و بسیاری  ا
از  بسیاری  می کنند  کار  ها  پروژه  این 
معدن  بخش  در  ما  های  ورودی  هم 

مشغول به کار هستند. من نمی گویم 
است  بد  معدن  رشته  که 

که  بگویم  میخواهم  ولی 
نیست  معدن  رشته  همه 
مرتبط  های  شغل  و 

اسم  همین  هست.  نیز 
ایجاد  باعث  معدن  رشته 
بچه ها  که  می شود  دافعه 
به  را  آخرشان  گزینه های 
معدن  مهندسی  رشته 
و  بدهند  اختصاص 
وقتی که قبول می شوند 

آخرشان  های  گزینه  چون 
با دلسردی وارد رشته  بوده 
همیشه  من  می شوند. 
درس  در  دانشجو ها  به 
معدن  رشته  با  آشنایی 
می گویم  را  نکته  این 
که قطعا باالی 90 
درصد 

دانشجوهایی که در دانشگاه های غیر دولتی مثل آزاد، پیام نور، 
از  بسیاری  در  دولتی  دانشگاه های  حتی  و  کاربردی  علمی 
شهر ها اگر به آن ها بگویند که رشته و دانشگاهتان را ول کنید 
و به رشته معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیاید و پشت این 

صندلی ها بنشینید با جان و دل قبول می کنند.
یک مدرک بسیار معتبر و با ارزش را رها نمی کنند و یک 
مدرک ضعیف را بگیرند به عنوان این که رشته ی باکالسی است. 
رشته ی باکالس زمانی به درد می خورد که در دانشگاه معتبری 

نداریم. باشد. در دانشگاه صنعتی  ضعیف  رشته  امیرکبیر 
قوی  ها  رشته  شناخته شده همه ی  دنیا  در سطح  و 
ما  دانشجوهای  باید قدر موقعیت خودشان را هستند. 
حاضر  حال  در  من بدانند.  دانشجوهای  از  تعدادی 

در بهترین دانشگاه های دنیا 
مشغول به تحصیل هستند. 
لیسانس  فوق  دانشجوی 
نیکور  آرش  آقای  من، 
حسنی 5 ماه پیش در 
دانشگاه های  از  یکی 
فول  آمریکا  خوب 
ایشان  گرفت.  فاند 
شد  ر سی ا شنا ر کا
من  دانشجوی 
دوره  و  بودند 
در  را  کارشناسی 
بناب  آزاد  دانشگاه 
دانشجوی  بودند. 
زرنگ  کوشا،  بسیار 
بودند.  ای  انگیزه  با  و 
کارشناسی  پروژه 
کار  من  با  را  ارشد 
 3 آن  از  که  کردند 
بیرون   ISI مقاله 
شد  باعث  که  آمد 
آمریکا  دانشگاه  از 
کامل  مالی  ساپورت 
حال  در  و  بگیرد 
مقطع  در  حاضر 
مشغول  دکترا 
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همه ی  و  افراد  همه ی  برای  پتانسیل  این  است.  تحصیل  به 
دانشجویان وجود دارد ولی به بهانه های مختلف و ناسپاسی های 
مختلف این موقعیت را از دست بدهند و همه این ها ناشی از 
این دانشکده برای برخی سکوی  خود دانشجوها است وگرنه 
پرتابشان شده و بهترین پیشرفت ها را از نظر علمی و کاری و 

شغلی داشتند.
• اگر برگردین عقب باز هم این رشته را انتخاب می کردید؟!
• اگر به قبل از ورودم به دانشگاه برگردم، با شناختی که االن 
انتخاب  را  رشته  همین  قطعا  دارم  معدن  مهندسی  رشته  از 
می کردم و از عمرم و وقتم بیشتر برای کسب دانش و تجربه 
استفاده می کردم. همیشه رتبه ی اول بودم چه دوره لیسانس و 
چه دوره فوق لیسانس، با عشق و عالقه درس می خوندم. موفق 

بودن یا نبودنم را باید از دیگران پرسید.
دیگر  کشور های  نسبت  را  ایران  معدنی  پتانسیل های   •

چگومه ارزیابی می کنید؟!
بین داخل و  و  دنیا مثل ظروف مرتبط هستند  • کشورهای 
خارج نمی شود تفکیک قایل شد. من معتقدم که اگر کار داخل 
باشد بهتراست چون که طبیعتا کشور خودمان است و دوست 
داریم در کشور خودمان و در کنار خانواده خودمان باشیم. اگر 
امکان کار در داخل نبود، خارج از کشور هم کار هست. ارتباطات 
آن قدر وسیع وگسترده است که شما کره زمین را حداکثر در 
24 ساعت می توانید طی کنید. مثال شما بخواهید از اینجا به 
شیلی بروید، حداکثر 24 ساعت راه باشد که بخش عمده ی آن 
بخاطر معطلی در فرودگاه و تعویض هواپیما باشد. خانم آسیه 
حکمت که فارغ التحصیل دکترای دانشکده ی ما است، در کشور 
شیلی مشغول به کار مشاوره در معادن شیلی و تدریس است. 
من خودم به شخصه ترجیح می دهم که در ایران کار کنم برای 
این که دوست دارم کنار خانواده خود باشم. دنیا دنیای قدیم 
نیست و می شود راحت رفت وآمد کرد. من معتقد به تفکیک 
بین داخل و خارج نیستم ولی داخل از 2 جنبه یکی خدمت به 
کشور خودمان و دیگری ارتباط نزدیک تر با خانواده و اقوام است 

وگرنه در همه جای دنیا برای انسان با سواد کار وجود دارد.

دیگر  کشورهای  به  نسبت  ایران  معدنی  های  پتانسیل   •
چقدر است؟

• پتانسیل معدنی در ایران خیلی خوب است چرا که یکی از 
کشور های شاخص معدنی در دنیا است اما عقب ماندگی زیادی 
حدود  مرکزی  استان  محالت  شهر  در  مثال  دارد.  وجود  هم 

10 درصد تراورتن جهان رو تولید می کند. ما  معادن مختلف 
سنگ های ساختمانی و معادن فلزی زیادی داریم. مشکل ما 
موجب  که  هست  ما  قدیمی  تکنولوژی های  و  افتادگی  عقب 
شده بعضی از معادن ما راندمان کافی را نداشته باشند. نقش 
ما  پتانسیل های معدنی  از  است؛ خیلی  ما همین  دانشجوی 
که شاید مقرون به صرفه نیست را با تالش و کوشش خودشان 
به تولید برسانند. دانشجوهای ما در این زمینه ها خیلی کار 
می توانند انجام بدهند. جای کار برای انسان با سواد زیاد است. 
• دانشجوها خواستار انجام پروژه های کاربردی هستند که با 

نرم افزار ها آشنا بشوند. نظر شما در این رابطه چیست؟
• اگر دانشجوهای ما دوست دارند که روی نرم افزار های 
از طریق  کنند، می توانند  را کسب  بیشتری  اطالعات  خاصی 
انجمن علمی به ما منتقل و استاد را پیدا کنند و کالس ها را 
برگزار  کنند و ما هم با آن ها همکاری می کنیم. کالس اختصاص 
می دهیم و مکاتبات الزم را با انتظامات دانشگاه انجام می دهیم. 
در  اساتید  که  هست  هم  تقویتی  کالس های  از   سری  یک 
چارچوب آموزش های آزاد می گذارند. کالس های تقویتی وقتی 
ارزش دارند و جواب می دهند که خود بچه ها خواستار آن باشند 
برای اینکه اگر خواست خودشان باشد خودشان هم استقبال 
می کنند؛ تبلیغ می کنند و قدر آن را می دانند ولی اگر ما این 
کالس ها را برگزار کنیم در زمینه های مختلف انگیزه ای وجود 
ندارد. البته این کالس ها در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا، در 
چارچوب درسی تعریف شده است. دانشجوهای لیسانس ما هم 
تخصصی  نرم افزارهای  باشند  داشته  که دوست  است  طبیعی 
افزار  نرم  آموزش  لیسانس  مقطع  در  معموال  بگیرند.  یاد  را 
نداریم. بیشتر مسایل پایه را به دانشجوها یاد می دهیم؛ یعنی 
مقطع  در  بعدا  می افتد.  اتفاقی  چه  افزارها  نرم  در  بدانند  که 
تحصیالت تکمیلی و یا آخر دوره لیسانس نرم افزار های مختلف 
بشوند. من خودم در  پایه آشنا  با مفاهیم  باید  بگیرند.  فرا  را 
مقطع لیسانس و حتی فوق لیسانس اجازه نمی دهم که حتی 
نمودار را با نرم افزار بکشند. آن ها باید  نمودار تخصصی را با 
دست بکشند و مفهومش را درک کنند. وقتی نرم افزار انجام 
می دهد متوجه نمی شویم چه اتفاقی می افتد؛ باعث می شود که 
از مفاهیم پایه دور بشویم. من در تمام درس ها مخصوصا در 
مقطع لیسانس دانشجوها را وادار می کنم که با دست محاسبه 
بکنند. در مقطع لیسانس دانشجو باید منطق درس را بفهمد و 
بعد در کارهای حرفه ای می توانند از نرم افزار استفاده کنند. 
این مهارت ها باید درکنار هم باشند یعنی دانشجو هم به صورت 

38



www.blourmag.ir

نشریه علمی تخصصی بلور

حه
صف

 / 
به

اح
مص

 

این  بدهد.  انجام  را  کار خود  بتواند  افزار  نرم  با  هم  و  دستی 
سیاست ها را باید به اساتید سپرد. در مقطع لیسانس به هیچ 
عنوان نرم افزار را نمی پذیرم؛ یعنی معتقدم که دانشجو با دست 

باید کار کند تا مفاهیم علمی را بهتر یاد بگیرد. 
• نظر شما درمورد فعالیت های دانشجویی انجمن علمی و 
نشریه ی بلور چیست؟ به نظر شما در بهبود روند آموزشی و 

علمی دانشکده موثر است؟
• من در این دانشکده تقریبا 20 دوره  دانشجوهای ورودی را 
دیده ام. در مقاطعی، دید ه شده است که دانشکده و دانشگاه ما 
اصال شرایط مناسب فعالیت های دانشجویی را نداشته است 
سوق  مخربی  فعالیت های  سمت  به  دانشجوها  انرژی  یعنی 
پیدا می کرد؛ درگیری های شدید سیاسی و فیزیکی حتی در 
باالخص  دانشگاه،  فضای  اخیر  سال  چند  در  دانشگاه.  صحن 
در دانشکده ی ما بهتر شده است. تمام تالش بنده در این 3 
سال و چند ماهی که رییس دانشکده بودم این بود که فضای 
ممکن برای فعالیت های علمی-تخصصی، صنفی و دانشجویی 
باز کنم. هرنوع فعالیت های خارج از این چارچوب را من در 
دانشکده به هیچ عنوان نمی پذیرم. هرگونه فعالیتی در راستای 
به همین خاطر  را همیشه حمایت کردم.  فعالیت های علمی 
است که دانشجوهای ما در این زمینه یقینا رتبه ی 1 را دارند. 
دانشجوهای  ما مسابقات علمی بین المللی و کنفرانس های و 
دانشکده  امیدوارم هر کس که در  برگزار کردند.  المللی  بین 
مسئول است در این جهت ها از دانشجوها حمایت کند. البته 
کمبودهایی هم داریم؛ مشکالت بودجه واقعا سنگین شده است. 
ما خواهان این هستیم که هر چقدر می توانیم دانشجوها را به 
بلور  نشریه  الحمدهلل  بفرستیم.  بازدید های تخصصی  و  اردو ها 
اخیرا باز هم رتبه ی برتر را در نشریات علمی-تخصصی کسب 
کرده است. این یک فعالیت است که از طرف خود دانشجوها 
زحمت  حاصل  آن  درصد   90 که  طوری  به  می شود  انجام 
اساتید  حمایت  هم  آن  درصد   10 حدود  و  است  دانشجو ها 
دانشکده و مدیریت دانشکده است. من اعتقادم این است که 
اگر ما فضا را برای دانشجو ها باز بگذاریم، دانشجوها خودشان 
تولید علم، کار، فکر و ایده می کنند. تالش من بر این بوده که 
انجمن  کارهای  در  تا می توانم هیچ دخالتی  و  نبندم  را  فضا 
علمی و نشریه بلور نداشته باشم. هر موقع ایده ای برای کار 
امکانات  امکان،  تا حد  باز گذاشتم و  را فقط  داشتن فضا 
مالی را در اختیار بچه ها گذاشتیم. من معتقدم که 90 
درصد حداقل محصول زحمات خود بچه 

ها است و آن 10 درصد هم به امکاناتی که دانشکده از جنبه 
های مختلف دارد برمی گردد و عدم ایجاد مانع در مسیر حرکت 
مثبت دانشجوها است چون که بعضی ها نه تنها کمک نمی کنند 
بلکه مانع هم ایجاد می کنند. خدا را شکر که حمایت های ما 
در این بازگذاشتن فضا نتیجه ی خوبی هم داشته است. من با 
روسای یکی از دانشکده های دیگر داشتم صحبت می کردم که 
ایشان می گفتند که دانشجویان آن ها هیچ کار مثبتی نمی کنند. 
من گفتم بچه های ما تند می روند که ما به آن ها نمی رسیم. بچه 
های ما از نظر فعالیت علمی و  فعالیت های مثبت دانشجویی 

در دانشگاه واقعا نمونه هستند. 
• بعضی اعتقاد دارند که دانشجو ها باید صرفا درس بخوانند 
و این فعالیت های دانشجویی را کنار بگذارند. نظر شما در این 

رابطه چیست؟ 
من  است.  خواندن  درس  دانشجو  یک  برای  اول  اولویت   •
همیشه به دانشجوها می گویم که اولویت 1 تا 10 برای شما 
درس خواندن است ولی باالخره یک سری وقت های مازادی که 
داریم را در فعالیت های فوق برنامه صرف کنیم؛ که خود همان 
دارند.  علمی  ابعاد  و  نیست  خارج  علمی  های  فعالیت  از  هم 
این فعالیت ها خیلی ارزشمند هستند به شرطی که به درس 
دانشجوها  اگر  نشود.  وارد  ای  لطمه  است  ما  اصلی  که هدف 
از وقتشان به خوبی استفاده کنند، به راحتی به هر دوی این 

فعالیت ها می رسند. 
•  بحثی که در این دو ترم اخیر خیلی داغ بود، این است  که 
گرایش ها با هم ادغام شدند. خیلی از دانشجویان ناراضی بودند 
که ممکن است به خود شما هم مراجعه کرده باشند و یا به 
اساتید دیگر می گفتند که چرا باید این اتفاق بیفتد و گرایش ها 
با هم ادغام بشوند؟ و اینکه چارت ها بهم ریخته و دانشجویان 
دچار سردرگمی شدند. به نظر شما این تغییرات مفید است؟ و 

چرا این تغییرات اعمال شد؟
از  اطالعی  هیچ  که  است  این  دانشجویان  نارضایتی  علت   •
برنامه  کمیته ی  در  پیش  سال  شش  ندارند.  اجرایی  مسایل 
ریزی وزارت علوم برای رشته معدن، بدون حضور حتی یک 
نماینده از رشته ی معدن دانشگاه های کشور برنامه ای ریختند. 
در آ    ن جا چند نفر یک برنامه ریزی کردند و چهار گرایش برای 
رشته ی معدن تعریف کردند و این گرایش  ها تقریبا سی واحد 
با هم اختالف داشتند. در آن زمان ورودی های رشته معدن 
حدود 55 تا 60 نفر بودند. متاسفانه این طرح اجرا شد علی رغم 
این که من در دوره قبل هم مخالف اجرا آن بودم ولی یک رای 
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آن مشکالت  نتیجه  و  اجرا شد  این شکل  به  نداشتم.  بیشتر 
بسیار زیادی بود که برای دانشکده ایجاد شد. این مشکالت در 
تمامی دانشگاه های ایران هم به وجود آمد. همه ی دانشگاه ها 
این  زیادی که  بسیار  و مشکالت  برنامه  این  از  بودند  ناراضی 
برنامه ی چهار گرایشی برایشان ایجاد کرده بود. به حد نصاب 
نرسیدن دانشجوها در کالس ها منجر می شد که کالس ها زیر 
حد نصاب تشکیل شوند؛ یک غربال گری غیر منطقی و غیر 
علمی در دانشگاه رخ داده بود؛ جدایش معدلی ایجاد شده بود 
و بسیاری مشکالت اجرایی دیگر. نهایتا ما دو سال بر روی این 
موضوع برنامه ریزی رشته معدن کار کردیم. برنامه ای ریختیم 
که برنامه ی بسیار خوب و قابل دفاعی هم هست. برنامه ای که 
شامل 4 گرایش بود را به 2 بسته تبدیل کردیم. درسی را هم 
حذف نکردیم. یک بسته ی اکتشاف و فرآوری و یک بسته ی 
استخراج و مکانیک سنگ داریم. اتفاقا اختالف چندان زیادی 
بین میانگین معدل دانشجوهایی که در هر بسته هستند وجود 
ندارد و تقسیم بندی خوبی بین دانشجوها صورت گرفته است. 
ما نمی گوییم که این برنامه ایده آل است ولی چند گام رو به جلو 
بوده و بسیاری از مشکالت ما را کم کرده است. دانشگاه های 
دیگر نیز این بسته ها را جمع کردند و گاهی به 1 بسته عمومی 
هم بسنده کردند. یه بحث دیگری هم که بود این که مکانیک 
سنگ و استخراج شباهت های زیادی با هم دارند اما فرآوری و 
اکتشاف از هم دورتر هستند که حاال شاید باعث بروز مشکالتی 
بشود ولی اصال به این شکل نیست. وقتی شما لیست درس ها را 
ببیند متوجه می شوید که این گونه نیست. اتفاقا گرایش فراوری 
با دروس اکتشاف اشتراک بیشتری دارد. البته بدین معنا نیست 
که عینا با هم شباهت دارند ولی این اشتراک بیشتر از استخراج 
است و به همین دلیل این دو را آسان تر در یک بسته می توان 
قرار داد. ما دو سال روی سیالبس دروس کار کردیم و یک دفعه 
به این برنامه ریزی نرسیدیم. همه ی متخصص های مختلف در 
شورای بازنگری دانشکده حضور داشتند و همه ی نظریات لحاظ 
شده است. اتفاقا برنامه ی ما یکی از بهترین برنامه هایی است که 
بعد از برنامه ی 4 گرایشی، ارایه شده است. دانشجویان نگران 

نباشند چرا که  این برنامه از نظر علمی سطح خوبی دارد. 

• اگر سخن پایانی دارید بفرمایید.
• از بچه ها توقع دارم که از موقعیتشان استفاده کنند. همیشه 
به دانشجوها گفتم که اگر تغییر رشته به  صالحشان است انجام 
بدهند شاید در یک رشته ی دیگر موفق باشند ولی اگر می مانند 

و در رشته ی مهندسی معدن درس می خوانند دلیلی ندارد که 
عمر خودمان را تلف کنیم و فرصت ها را از دست بدیم. باید از 
این فرصت به بهترین نحو ممکن استفاده کنند. فراموش نکنند 
که این فرصت، فرصتی است که بسیاری از جوان های کشور 
آرزو دارند که این فرصت به آن ها داده شود. بعضی ها حاضرند 
پشت میزهای این دانشکده بنشینند و حتی پول هم بدهند ولی 
قبول شدن در این دانشگاه کار ساده ای نیست. دانشجویان ما 
جزو 3 -4 درصد باالیی کنکور سراسری هستند ولی متاسفانه 
فکر می کنند که تنها با آمدن به این جا و فارغ التحصیلی با یک 
معدل 13 -14 می توانند موفق شوند. قدر فرصت و موقعیتشان 
را بدانند. اساتید و مدیریت دانشکده همیشه درصدد کمک و 
راهنمایی به دانشجویان هستند و در صورت  امکان در آموزش 
بچه ها کم نمی گذارند. درپایان یک نکته ی دیگر هم می گویم 
انتقادی،  این که دانشجوهای ما هر وقت احساس کردند که 
پیشنهادی، راهکاری دارند، بیایند و  مسایل را با من درمیان 
باز است.  اتاق من همیشه به روی دانشجویان  بگذارند. درب 
مدیریت در دانشکده ها مدیریت  آکادمیک است و نه نظامی و 
مدیریت آکادمیک یعنی ما استاد ودانشجو هستیم و قرار نیست 
که کسی برای دیدن من وقت بگیرد. ما را از خودشان بدانند و 
هرگونه انتقاد و پیشنهادی دارند بیان کنند چون که دانشجوها 
ایده ها و نظرات خوبی دارند و وقتی با تجربیات اساتید تلفیق 
می شود خروجی خوبی حاصل می شود. همه ی این ها منوط به 
این است که دانشجویان مشکالتشکان را با ما درمیان بگذارند. 
اگر هم نتوانیم کاری بکنیم )که بسیاری از مواقع کارهایی هم 
کردیم( حداقل این است که سنگ صبوری برای آن ها می شویم 
و یا آن ها را قانع می کنیم که انتقاداتشان به جا و یا شاید عملی 
نباشد. در پایان هم از شما، دست اندرکاران نشریه ی بلور و بچه 
های زحمت کش انجمن علمی معدن کمال تشکر را دارم که 
در طی این مدت مدیریت من در دانشکده، پویا و فعال بودید و 

باعث شدید که دانشکده معدن از رخوت خارج شود.
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نشریه علمی تخصصی بلور

گفتگو با: 

  مهندس علی اکبری 
                                  

                                                         رتبه 7 کنکور کارشناسی ارشد

نویسندگان: علیرضا هاشمی ، فاطمه جلیلی

را  خودتان  مختصر  طور  به  لطفا   -
معرفی کنید.

مهندسی   91 ورودی  اکبری،  علی   
سالی  اولین  جزو  ما  هستم.  معدن 
ورود  از  بعد  را  گرایشمان  که  بودیم 
من  می کردیم.  انتخاب  دانشگاه  به 
می خواستم در گرایش فرآوری ادامه 
پایین  دلیل  به  اما  بدهم  تحصیل 
آن  به  که  نتوانستم  معدل  بودن 
اکتشاف  گرایش  به  و  بروم  گرایش 
به  نتوانستم  که  این  از  بعدها  رفتم. 
به  بودم.  راضی  بروم  فراوری  گرایش 
ترم  تا  رشته  به  نداشتن  دلیل عالقه 
نداشتم  خوبی  درسی  وضعیت  4و5 
محیط زیستی  مباحث  با  این که  تا 
شروع  آزادمهر  دکتر  با  و  شدم  آشنا 
به انجام یک پروژه کردم و کم کم به 
به  تصمیم  و  شدم  عالقه مند  رشته 
تغییر وضعیت درس خواندنم گرفتم. 

اشتباهات ترم اولم را جبران کردم.
در  رتبه ای  چه  کسب  به  موفق   -•
کنکور کارشناسی ارشد شدید؟ و چه 

درصدهایی را کسب کردید؟
سال آخر هم برای کنکور ارشد خواندم 
کارشناسی ارشد  کنکور   7 رتبه ی  و 
اکتشاف شدم و من ورودی 96 ارشد 
شناسی  زمین   ،  47% زبان  هستم. 
%50 ، دروس تخصصی %49 ، درصد 

سیاالت هم %7 بود.
• - سوالی که برای اکثر دانشجویان 
است  این  دارد  وجود  کارشناسی 
کنکور  بین  هایی  تفاوت  چه  که 
ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی 
است؟ این که می گویند ساده تر 
است و قبولی در آن 

نیز به مراتب ساده تر است از نظرشما 
درست است؟

سال  کنکور  به  نسبت   96 کنکور   
قبل به طور اساسی تغییر کرده بود. 
تعدادی از درس ها حذف شده بود  و 
فقط تعدادی از درس های هر گرایش 
گرایش  برای  مثال  بود.  مانده  باقی 
و  ژئوفیزیک  درس   3 فقط  اکتشاف 
ژئوشیمی و ارزیابی ذخیره باقی مانده 
بود و دارای ضریب 7 هم بودند یعنی 
عمال هر تست دروس تخصصی برابر 
با 3 یا 4 تست دروس عمومی است. 
دروس  روی  تمرکز  اگر  من  نظر  از 

اختصاصی باشد کافی است.
 کنکور کارشناسی ارشد بسیار ساده تر 
تعداد  است.  کارشناسی  کنکور  از 
داوطلب ها کمتر است به خصوص در 
رشته ی معدن که دانشگاه های کمی 
دارای این رشته هستند و چون ما در 
می کنیم  تحصیل  امیرکبیر  دانشگاه 
خیلی از مباحثی که در کنکور می آید 
را در طول ترم خوانده ایم و برای کنکور 
زیاد سختی نمی کشیم؛ اما جواب این 
سوال که چرا در سال های قبل تعداد 
قبولی ها از دانشگاه تهران و امیرکبیر 
کمتر بوده  این است که تقریبا از سال 
90 به قبل کسانی که در دانشگاه های 
بعد  تهران، رشته معدن می خواندند، 
از کارشناسی ترک تحصیل می کردند 
فکر  به  شهرستان  بچه های  فقط  و 
ادامه ی تحصیل بودند اما بعد از سال 
91 و 92 دانشجوها ادامه تحصیل را 
جدی تر گرفتند و االن تعداد کسانی 
که تصمیم به ادامه تحصیل در مقطع 
ارشد گرفته اند بیشتر شده است و ما 

که دانشجوی امیرکبیر هستیم بسیار 
قبول  می توانیم  سایرین  از  راحت تر 

شویم.
به دانشجویان  را  • - چه کتاب هایی 
در  که  می کنید  توصیه  کنکوری 
داشت؟  بیشتری  تاثیر  شما  موفقیت 
در  اساتید  که  جزواتی  و  کتاب ها  آیا 
شما  برای  می کنند  تدریس  دانشگاه 

مفید بوده است؟
  من از کتاب خاصی استفاده نکردم 
برای  دوستان  که  کتاب هایی  از  و 
کنکور می خواندند هم اطالعی ندارم 
اما در گرایش اکتشاف همان جزوات 
درس  در  بود.  مناسب  کارشناسی 
را  رمضی  دکتر  جزوه ی  ژئوفیزیک 
خواندم. ژئوشیمی کتاب دکتر حسنی 
همان جزوه  ولی  کردم  مرور  را  پاک 
بودند.  کافی  هزارخانی  دکتر  های 
سوال های  عینا  هم  ذخیره  ارزیابی 
عمال  است.  مدنی  مهندس  امتحان 
را  دوره   5 امتحانی  سوال های  اگر 
حل کنید راحت می توانید تست های 
برای  بزنید.  را  اختصاصی  دروس 
درس زمین شناسی هم جزوات دکتر 
مقصودی زیاد تر از حد الزم هم است. 
به  و  نیست  الزم  خاصی  کتاب  هیچ 
کارشناسی  جزوات  همان  من  نظر 

برای گرایش اکتشاف کافی است.
درس  برای  ساعت  چند  روزی   -

خواندن وقت می گذاشتید؟
  من تقریبا از دی ماه شروع به خواندن 
برای کنکور کردم و از ساعت 4 یا 5 
که کالس هایم تمام می شد تا ساعت 
می خواندم  درس  و  بودم  دانشگاه   8
کنم،  حساب  مفید  بخواهم  اگر  ولی 
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در یک ماه روزی 5 ساعت وقت بگذارید 
کافی است ولی من 5 ماه درگیر کنکور 
بودم و ماه های آخر جدی تر می خواندم 
چون  روز.  در  ساعت   3 حدود  چیزی 
مرور  خیلی  باید  بودند  درس ها حفظی 
و  زمین شناسی  مخصوصا  می شدند؛ 

ژئوشیمی.
بین  یا  می خواندید  درس  صرفا   -
ایجاد  تعادل  دیگرتان  کارهای  و  درس 

می کردید؟
  همانطور که گفتم بعد از کالس هایم 
به سالن مطالعه می رفتم و درس هایم را 
مرور و خالصه برداری می کردم و زیاد به 
خودم فشار نمی آوردم سر ساعت به خانه 
داشتم؛  هم  جانبی  تفریحات  رفتم.  می 
جمعه  و  شنبه   5 کردم  می  کار  همه 
که  روزهایی  نمی خواندم  درس  زیاد  ها 

درس  می آمدم  دانشگاه  به 
تعطیالت  می خواندم.در 
 2 روزی  میانگین  هم  عید 

درس  ساعت   3 یا 
می خواندم.

فکر  که  دارید  نکته ای  اگر  پایان  در   -
در  دانشجویان  موفقیت  در  می کنید 
کنکور می تواند موثر باشد را بیان کنید.
تجربه ی شخصی من ثابت کرده که برای 
ما دانشجوهای امیرکبیر بسیار ساده تر از 
آن  است که تصور می کنیم. ممکن است 
داشته  زیادی  استرس  کنکور  از  قبل 
نسبت  ما  که  باشید  مطمئن  اما  باشید 

این  در  دیگر  دانشجوهای  به 
اطالعات  رشته 

چند  در  کمی  فقط  داریم.  باالتری 
آن  و  درگیر کنکور شویم  پایانی  ماه 
راحتی  به  کنیم،  دنبال  جدی تر  را 

می توانیم رتبه ی زیر 10 شویم.
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معرفی انواع شرکت ها ی صنعتی- معدنی

مصطفی دوست فاطمه
دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mostafa76fatemi@ aut.ac.ir

پیمان کار
پیمان کاری به معنای مجموعه ای است که می تواند به صورت حقیقی و یا حقوقی فعالیت نماید که قرار دادی را با افراد حقیقی و یا حقوقی 
جهت انجام اموری از قبیل: تهیه، حمل، نصب، ساخت، اجرا و... است. منعقد می گرداند و مسئولیت آن را بر عهده می گیرد. این شرکت ها 
با توجه به بررسی میزان توانایی شرکت )براساس نفرات و سوابق آن ها، تجربه کاری و توان مالی( مرتبه بندی می شوند و رتبه و گرید 

پیمان کاری کسب می نمایند و البته در مواردی از طرف شرکت طرف قرار داد، ناظری بر کار شرکت پیمانکار تعریف می گردد.
جهت ثبت شرکت پیمانکاری از نوع سهامی خاص می بایست حداقل 3 نفر به عنوان اعضا معرفی شوند، همچنین نیاز به دو بازرس خواهید 
داشت که این بازرسین نمی توانند از اعضاء انتخاب شوند. در رابطه با سرمایه ی اولیه الزم است حداقل 35 درصد سرمایه اولیه ی شرکت 

را نزد یکی از بانک های کشور سپرده گذاری شود که طبق قوانین حداقل این سرمایه ی اولیه 100 هزار تومان است.

رتبه بندی پیمان کاران
رتبه بندی یا گرید یک نوع معیار صالحیت برای تضمین کیفیت و کمیت پیمان کاران در ارائه ی خدمات و دفاع از حقوق بهره وران می باشد 

که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اتخاذ می شود.
شرکت ها از نظر سازمان فنی و عمران استاندارد به دو دسته تقسیم می شوند:

•  شرکت هایی که به آن ها پیمانی اطالق می شود.
•  شرکت هایی که به آن ها مشاور اطالق می شود.

برای شرکت های پیمانکاری، رتبه بندی شرکت ها در 11 رشته معرفی شده و در پایه های 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 تعریف می شود که باالترین 
رتبه، رتبه ی 1 و پایین ترین رتبه،رتبه ی 5 می باشد و شرکت های مهندسی مشاور در سه پایه رتبه بندی می شوند که باالترین رتبه، رتبه ی 

1 و پایین ترین رتبه، رتبه ی 3 می باشد.
فعالیت شرکت های پیمانکاری غالبا در زمینه ی اجرایی و اجرای پروژه های عمرانی و قراردادهای اجرایی در زمینه ی ساخت و نظارت 
بر پیمانکار است اما شرکت های مشاور در زمینه ی طراحی و نظارت و نظارت بر ساخت فعالیت می کنند و واسطه ی پیمانکار و کارفرما 

هستند.
برای رتبه بندی شرکت های پیمانکاری امتیاز نیروی انسانی متخصص، امتیاز کارهای انجام شده و امتیاز توان مالی مورد بررسی قرار 
می گیرد اما در رتبه بندی شرکت های مشاور عالوه بر نیروی فنی و مهندسی، امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد 

ارزیابی قرار می گیرد.

نشریه علمی تخصصی بلور
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رتبه بندی شرکت ها در بخش های زیر انجام می گیرد:
•  رتبه بندی پیمانکاری

•  رتبه بندی مشاوران
•  رتبه بندی شرکت های انفورماتیک

•   EPC رتبه بندی شرکت های
•  رتبه بندی انبوه سازان

 رتبه بندی پیمانکاران توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان)بسته به استان محل ثبت شرکت( اخذ می شود که در سال 
94 هم زمان با انحالل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صدور 
رتبه های پیمانکاری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحویل شده است. هر استان مسئول رسیدگی به پرونده های شرکت های ثبت 
شده در همان استان است. پس قبل از هر چیز رعایت این نکته که شرکت در حال حاضر شماره ثبت کدام شهر و استان را دارد 
مهم است، هر استان دارای سازمان برنامه ریزی مجزا برای خود است و قوانین خود را دارد. رتبه بندی در تهران نسبت به سایر 
استان ها متفاوت است.در تهران برای صدور رتبه ی 5 پیمانکاری، یک شرکت در ابتدا باید دارای کد اقتصادی و کد بیمه باشد.در 
ابتدا ثبت نام انجام می شود تا جواب ثبت نام صادر شود حدودا 20 تا 40 روز زمان نیاز است که در این فاصله ی زمانی می توان به 
تکمیل سایر مدارک پرداخت یعنی در ابتدا بدون هیچ مدارکی و فقط با داشتن کد اقتصادی و مدارک شرکت می توان برای ثبت 

نام اقدام کرد و تا ثبت نام انجام شود شرکت مدارک خود را کامل کند.
شرایط عمومی تعیین صالحیت و دریافت گواهی رتبه شرکت ها عبارت است از: 

•  شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد)جهت اخذ رتبه ،نخستین قدم ثبت یک شرکت است(.
•  شرکت، واجد شرایط و امتیازات الزم برای تعیین صالحیت در رتبه مورد نظر  طبق ضوابط و دستورالعمل های الزم باشد.

•  شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد)عدم  سوپیشینه  حرفه ای( هیچکدام از مدیران شرکت 
نباید کارمند دولت باشند.

•  سابقه ی کار مفید و مرتبط مدیر عامل و اعضا ی هیات مدیره موظف بر اساس جداول 1-7 آیین نامه ضروری می باشد.
•  امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیازآور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاوره یا طرح ساخت محاسبه 

گردد.
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کارفرما یک شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی است که یک طرف امضاکننده ی موافقت نامه یا قرارداد است و اجرای 
عملیات موضوع موافقت نامه و قرارداد را به پیمانکار یا مشاور واگذار می کند )سازمان یا گروهی که مسئولیت هدایت 

پروژه را برعهده می گیرد(. جانشینان و نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب می شوند.
قرارداد کار چیست؟

رابطه ی بین کارگر و کارفرما مطابق قانون مذکور در صورت انعقاد قرارداد بین کارگر و کارفرما رسمیت می یابد. بر اساس 
ماده ی 7  قرارداد کار عبارت  است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد، کاری را برای 
مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.همانطور که در این تعریف مشاهده نمودید قرارداد کار به صورت 
کتبی و شفاهی قابل انجام می باشد و از نظر اعتبار تفاوتی با هم ندارند. مهم ترین موردی که درباره ی قرارداد شفاهی باید 
در نظر گرفته شود، این است که در صورت بروز مشکل برای کارگر و یا بروز اختالف بین کارگر و کارفرما، باید این رابطه 
از طریق مدارک و دالیل قابل قبول اثبات شود. مورد دیگر این است که قرارداد کاری بین دو نفر می  تواند بین شخص 

حقوقی با حقیقی یا شخص حقیقی با حقیقی یکی به عنوان کارفرما و دیگری به عنوان کارگر )کارمند( منعقد شود.
حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان در مقابل هم چیست؟

در نظام اقتصادی ایران کارگران و کارفرمایان از نقش مهمی برخوردارند. به طوری که در تعدادی از قوانین ایران به 
نقش حقوقی این دو عنصر نظام اقتصادی ایران اشاره های متعددی شده است. قانون کار ایران که به عنوان مهم ترین 
قانون در ارتباط با نحوه ی فعالیت کارگران و کارفرمایان در سال 1369 تدوین شده در مواد متعدد به وظایف، حقوق 
و تکالیف کارگران و کارفرمایان در قبال یکدیگر توجه کرده و سعی بر این داشته تا حدی که امکان پذیر است. تعادلی 
بین این عناصر برقرار کند. رابطه ی کارگری و کارفرمایی به اقتضای طبع خود و نیز به موجب قانون، آثار حقوقی متعدد 
و متنوعی را در بر دارد. حکم بخش عمده ای از آثار این رابطه را قانون کار در 12 فصل و بیش از 200 ماده ی قانونی 

تعیین کرده است.

کارفرما
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مشاور

اصلی ترین فعالیت شرکت مهندسین مشاور، ارایه خدمات فنی و مشاوره ای در زمینه ی پی جویی و اکتشاف ذخایر معدنی 
است. این شرکت ها با بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب در زمینه ی پی جویی و اکتشاف ذخایر معدنی، استفاده از 
اسلوب ها و استانداردهای داخلی و بین المللی به منظور نگارش گزارش های اکتشافی و در نهایت به کارگیری نرم افزارها 
و سخت افزارهای مورد نیاز در زمینه ی ارزیابی ذخایر معدنی، تالش دارد تا با سیستماتیک ساختن عملیات اکتشافی در 
کشور گامی موثر را در این راه بردارد. همچنین تالش این شرکت در راستای یکسان سازی گزارش ها و ایجاد اعتبار دهی 
در نگارش گزارش های اکتشافی با استانداردهای بین المللی این امکان را به وجود خواهد آورد که گزارش های تهیه شده 
به عنوان گزارش های مورد اعتماد بانک ها در طرح های توجیه فنی و اقتصادی مورد پذیرش نهایی قرار گیرند. از دیگر 
ماموریت های این شرکت ها، تحقیقات و اجرای پروژه های عملیاتی است که با بهره جستن از نیروهای انسانی متبحر و 

متخصص و با درک صحیح از نیازهای بازار ایران و آسیا تاسیس شده است.
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نشريه علمی تخصصی بلور

چکیده 
معدن طزره يكی از معادن مهم زغال سنگ کشور است که در 
ناحيه ی البرز شرقی واقع شده است. نزديك ترين شهرستان ها  
دارند.  نام  شاهرود  و  دامغان  شهرستان های  معدن،  اين  به 
مجموعه ی  کالريز،  اصلی  معدن   4 شامل  خود  معدن  اين 
ساالنه ی  توليد  ظرفيت  است.  رزمجا  و  کلمدربرناکی   ، مادر 
مجموعه125 هزار تن است. اگرچه خاکستر زغال سنگ خام 
اين مجموعه نسبتا باالست ؛ ولی گوگرد پايين و کك دهی 

مطلوب از ويژگی های قابل توجه اين مجموعه است.
مقدمه :

منطقه ی طزره در مناطق سردسير و کوهستانی جنوب رشته 
کوه های البرز واقع شده است. متوسط ارتفاع منطقه، 2200 
متر می باشد و هوای سرد، پوشش گياهی فقير و محدوديت 
منابع انسانی و انرژی از ويژگی های خاص اين منطقه است. 
منطقه ی طزره در فاصله ی 70 کيلومتری شهرستان شاهرود 

واقع شده است.
شهرستان شاهرود با بيش از 200 هزار نفر جمعيت پرجمعيت 
ترين شهر استان و از اصلی ترين مرکز فعاليت معدنی شمال 
شرق کشور می باشد و اسكان و تردد پرسنل به منطقه ی طزره 

عمدتا از شاهرود و شهرستان مجاور دامغان انجام می گيرد.
در  اکتشافی  عمليات  با  منطقه  اين  در  معدنی  عمليات 
محدوده ی تونل مادر در سال 1348 آغاز شد. استخراج زغال 
سنگ در مجموعه نيز از سال 1352 با بهره برداری از تونل 
مادر شروع شده و همچنان ادامه دارد. تعداد سه دهانه ی 
تونل فعال در مجموعه ی مادر توان توليد ساالنه 35 
و  می باشد  دارا  را  خام  زغال سنگ  تن  هزار 

تعداد پرسنل اين مجموعه به 180 نفر می رسد. 
توان توليد سه مجموعه ی کالريز، کلمدر برناکی و رزمجا هر 
کدام به 30 هزار تن در سال می رسد. بدين ترتيب توان توليد 
مجموعه ی طزره 125 هزار تن در سال می باشد که اين توليد 
حاصل تالش 800 نفر نيروی شاغل در اين مجموعه می باشد. 
در  شرقی  البرز  سنگ  زغال  شرکت  شويی  زغال  کارخانه ی 
فاصله ی 60 کيلومتری ستاد مرکزی شهرستان شاهرود واقع 
شده است. اين کارخانه از سال 1352 در زمينی به مساحت 
حدود 1000مترمربع احداث و فعاليت خود را آغاز نموده که 
تنها  ساعت،  در  زغالسنگ  کنسانتره  تن  توليد 100  توان  با 

واحد توليد زغالسنگ کنسانتره در منطقه می باشد.
کارخانه زغالشوئی شرکت زغالسنگ البرز شرقی مجموعه ای 
است شامل جيك ماشين، اسپيرال ها و واحدهای فلوتاسيون و 
کليه توليدات معادن وابسته به شرکت زغال سنگ البرز شرقی 
می دهند جهت  تحويل  را  منطقه  زغال سنگ  معادن  ديگر  و 
کك سازی شستشو می دهد. در حال حاضر تعداد 70 نفر در 

کارخانه زغالشويی مشغول به کار می باشند.

بررسی ساختار نظام نامه ی دپارتمان H.S.E در معدن 
طزره :

اصول حاکم و استراتژي ها:
اصول حاکم بر اين نظام نامه به گونه اي تدوين شده است که 
  HSE-MS خواسته و الزامات استانداردها و خطوط راهنماي
را تامين نموده و مي تواند به عنوان مرجع راهنما براي پرسنل 
شرکت، کارفرما و مميزاني که قصد ارزيابي سيستم مديريت 

HSE را دارند، مورد استفاده قرار گيرد.

معادن ايران

معدن طزره
نيما صمدی نيا

دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اميرکبير 
nima.samadinia@gmail.com  
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 HSE مديريت   سيستم  بر  حاکم  اصول  شماتيك  مدل 
تعامل  که  آورده شده  زير  در  البرز شرقی  زغال سنگ  شرکت 
ارشد  مديريت  تعهد  و  رهبري  پوشش  تحت  عناصر  کليه 

شرکت قرار گرفته است.
HSE عناصر سيستم مديريت •

• رهبری و تعهد 
• خط مشی و اهداف استراتژيك 
• سازمان ، منابع و مستند سازی

• ارزيابی و مديريت ريسك
• طرح ريزی 

• استقرار و پايش
• مميزی و بررسی مجدد

خط مشی سیستم  HSE شرکت زغال سنگ البرز شرقی  
شرکت زغال سنگ البرز شرقی معتقد است که سرآمدي در 
براي  ضرورتي   ، زيست  محيط  و  بهداشت  ايمني،  مديريت 
نبايد   معدنی  فعاليت هاي  است.  پروژه ها  اجراي  در  موفقيت 
کارکنان، محيط زيست،  اموال و اعتبار شرکت  را در معرض 
خطر غير قابل پذيرش قرار داده و موجب خسارت و صدمه 

گردد. براي حصول اطمينان از اين روند، اين شرکت:
پاسخگوي  و   نموده  پيروي    HSE قانوني  الزامات  از   •

نگراني هاي گروه هاي ذي نفع خواهد بود. 
و  بهداشتي  ايمني،  آسيب رسان  بالقوه  عوامل  و  خطرات   •
و  ارزيابي  شناسايي،  را  فعاليت ها  انجام  در  زيست محيطي 

کنترل مي کند.
بهينه ی  مصرف  به  ضايعات،  توليد  از  پيشگيري  هدف  با   •
منابع  و مواد اوليه، انرژي و کاهش انتشار آالينده ها به هوا، 

خاك و آب توجه ويژه خواهد نمود. 
نيازسنجي  HSEکارکنان،  آگاهي هاي  ارتقای  منظور  به   •
آموزشي را انجام و بر حسن اجراي آموزش هاي HSE کليه 
کارکنان و پيمانكاران در همه ی مشاغل و رده هاي سازماني 

نظارت مداوم خواهد داشت. 
جنبه های مثبت H.S.E   مشاهده شده در معدن

به وسيله استفاده ی حداکثری  کنترل آالينده های موجود   •
از بوم منطقه

• مديريت مناسب حمل و نقل جاده ای به نحوی که کمترين 
آالينده توليد شود

• اجرای سيستم تعمير نگه داری پيشگيرانه)pm(به منظور 

استفاده حداکثری از منابع انرژی و همچنين کنترل آالينده ها

• دقت در اعمال کمترين آسيب به محيط زيست منطقه با 
توجه اصول ارايه شده توسط سازمان محيط زيست

• بها دادن به رفاه کارگران و ايجاد فضای سبز بسيار مناسب 
در محوطه ی معدن

• استفاده از ابزار آالت دقيق برای اندازگيری عمر مفيد وسايل 
مصرفی از قبيل سيم کشنده وينچ

• استفاده از نيروی کار بومی
• کامل بودن تاسيسات اداری و رفاهی برای خدمت رسانی 

به کارگران
• نظارت دقيق بر کارگران حين استفاده از ابزار آالت ايمنی

به  اوليه  کمك های  و  ايمنی  آموزش  کالس های  برگزاری   •
کارگران

جنبه های منفی H.S.E  مشاهده شده در معدن
• اعمال شرايط بد اقتصادی با در نظر نگرفتن موارد ايمنی
• اجرای نادرست برخی از حساس ترين تاسيسات ازقبيل 

شلنگ هوای فشرده
• درنظر نگرفتن طراحی صحيح در گالری های دسترسی به 
مواد معدنی که منجر به بيماری های مفصلی برای کارگران 

می شود
قبيل  از  برانگيز  مخاطره  فرسوده ی  تاسيسات  از  استفاده   •

ژنراتور های برق
• استفاده نكردن از عالمت های ايمنی برای فرار از تونل حين 
حادثه که منجر به کشته شدن يك نفر در سال82 شده بود

• نامنظم بودن برخی تاسيسات ازقبيل چراغ ها که منجر به 
ديد نامناسب و بروز حادثه در تونل می شود

بردن  باال  نتيجه  و در  تعمير آن  تونل و عدم  تغيير شيب   •
ريسك خطر برای واژگونی واگن ها

که  حالی  در  وينچ  دستگاه  در  انسانی  نيروی  از  استفاده   •
امكان کوچكترين خطا منجر به بزرگترين حادثه ها خواهد شد

• مجهز نبودن کارگاه به وسايل ايمنی به تعداد کافی برای 
بازديد کنندگان در حالی که تعداد بازديد از مجموعه باال است
• عدم پوشش کافی کارگران درفصل زمستان و امكان بروز 

بيماری هايی ازقبيل آرتروز
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مراحل  از  کنید،  معرفی  مختصر  را  -خودتان 
تحصیلتان بگویید و این که ایده ساخت دستگاه از 

کجا آمد؟
دوره کارشناسی در دانشگاه سنندج، مهندسی معدن گرايش 
کار  کارشناسی  دوران  در  که  پروژه ای  خواندم.  اکتشاف 
می کردم هيچ ارتباطی با بحث ابزار دقيق که در کارشناسی 
ارشد پيگيری کردم نداشت. در زمينه ی لرزه نگاری شبكه های 
زمينه  اين  در  نيز  تخصصی  دوره  يك  و  می کردم  کار  نفتی 
دستگاه های  سری  يك  ساخت  برای  شدم  پيگير  گذراندم. 
لرزه نگاری ولی متاسفانه به علت محدوديت های زيادی که بود 
نتوانستم در اين زمينه فعاليت کنيم. انگيزه ای که در زمينه 

ساخت دستگاه داشتم در آن جا سرکوب شد و کارمان در 
حد مطالعات نرم افزاری باقی ماند.

تا اين که با کسب رتبه 4 گرايش مكانيك سنگ در کنكور 
ارشد وارد دانشگاه اميرکبير شدم. از اول به نيت بحث ابزار 
دقيق اين گرايش را انتخاب کردم. با توجه به اين که اين 

اکتشاف  بخش  در  بود.  نزديك  دقيق  ابزار  بحث  به  گرايش 
که ساخت دستگاه ميسر نشد، چون واقعا کار سنگينی بود. 
و  هزينه  اکتشافی  ژئوفيزيك  زمينه ی  در  دستگاه  ساخت 
محدوديت های زيادی دارد، حتی محدوديت های قانونی؛ 
بدين صورت که شما نمی توانيد خيلی از دستگاه ها 

دانشگاه  از  مكانيك سنگ  گرايش  معدن  مهندسی  ارشد  کارشناسی  مقطع  فارغ التحصيل  کميليان  مهندس محمد 
صنعتی اميرکبير هستند. ايشان برای اولين بار در سطح کشور موفق به طراحی و ساخت دستگاه همگرايی سنج ليزری 
شده اند که قبل از ريزش تونل، هشدارهای الزم را می دهد. اين اختراع که با کد ثبتی 90750 به ثبت رسيده است، 
زمينه تاسيس اولين شرکت دانش بنيان در بخش مهندسی معدن را به وجود آورد. نشريه بلور بر خود الزم دانست 
که گفتگويی را با ايشان ترتيب دهد تا ضمن تقدير از ايشان، زمينه آشنايی و راهنمايی دانشجويان را با بحث اختراع 

دستگاه و شرکت های دانش بنيان در بخش معدن فراهم آورد.

را بسازيد. بعضی از دستگاه ها مثل مبحث ژئوفيزيك هوابرد 
وارد مرحله ساختشان  نمی شود  خيلی تخصصی هستند که 
ايران  در  تجهيزاتشان  هم  ديگر  دستگاه های  از  برخی  شد، 

موجود نيست.
خيلی عالقه مند بودم که در زمينه 
ساخت دستگاه کار کنم. وارد دوره 
ارشد شدم و برای پايان نامه ام چند 

پيشنهاد در بحث ساخت دادم ولی 
من  راهنمای  استاد  متاسفانه 

موافقت  مرتضوی  دکتر  آقای 
يك  بود  قرار  ابتدا  نكردند. 

ميكرو  دستگاه 

گفتگو با نخبگان

مهندس محمد کمیلیان
احسان آزاد، علیرضا هاشمی، محبوبه مومنی
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دانشكده   1TBM نشد. ميكرو  متاسفانه  بسازيم که   TBM
که توسط دکتر معارف وند ساخته شده بود، يك سری نواقص 
داشت که می خواستيم برطرف کنيم اما ميسر نشد. بعد پيگير 
بدين صورت  تصوير،  پردازش  کارهای  سری  يك  برای  شدم 
داده های  بتوان  تونل  حفاری  ديواره  از  عكس برداری  با  که 
دليل  به  هم  موضوع  اين  که  آورد  دست  به  ژئومكانيكی 
نمی کرد  هزينه  دانشگاه  و  داشت  که  سنگينی  داده پردازی 

ميسر نشد.
بحث  در  موضوع  يك  به  راجع  مرتضوی  دکتر  با  آن  از  بعد 
طرح کالن ذخيره سازی که به شرکت ملی ذخيره سازی گاز 
طبيعی مربوط می شد، توافق کرديم. يك موضوع محوری بود 
در مورد ارايه الگوی ساخت اولين مغار نمكی ذخيره سازی گاز 
ايران در نصرآباد کاشان. اين موضوع از آن موضوعاتی بود که 
خود شرکت ذخيره سازی تعريف کرده بود. قرار بود يك سال 
محدوديت هايی  علت  به  که  شود  تاسيس  طرح  اين  قبل تر، 
که در کار وجود داشت، تاسيس نشد. بعد از آن، طرح را به 
تا يك تحليل ديناميكی-لرزه ای فوق العاده سنگين  ما دادند 
برای يك مغار ذخيره سازی گاز با حجم خيلی زياد با نگرش 
انجام  کاشان  نمكی  گنبد  منطقه  ژئومكانيكی  داده های  به 
منطقه حدود 10-12 سال  اين  ژئوتكنيكی  داده های  دهيم. 
پيش از اين توسط شرکت های خارجی به دست آمده بود. بنده 
و  استاتيكی  تحليل  انجام  با  را  مغار  اين  ساخت  الگوی  هم 
ديناميكی ارايه دادم. در واقع بازهم به خاطر محدوديت هايی 
که به وجود آمد، نتوانستم وارد مبحث ساخت دستگاه بشوم 
و پايان نامه ام در زمينه مغار نمكی ذخيره سازی تصويب شد. 
حتی در زمينه ساخت دستگاه، پروپوزال های سنگينی ارايه 
حال  هر  به  چون  نكردند.  موافقت  مرتضوی  دکتر  اما  دادم، 
و  مالی  زمينه حمايت  در  هم  داشت؛  وجود  محدوديت هايی 
هم اين که در آن زمان قرار بود دستگاهی در بحث آزمايش 
سه محوره برای شكست هيدروليكی مخازن نفت ساخته شود 
که آقای دکتر عطاپور که آن موقع دانشجوی دکتری بودند 
و  داشت  هزينه سنگينی  و ساختش  کار می کردند  آن  روی 
واقعا دانشكده ظرفيت اين را نداشت که بخواهد از يك طرح 

جديد حمايت کند.
ساخت  با  موازی  به صورت  را  پايان نامه ام  گرفتم  تصميم 
دستگاه انجام دهم. پايان نامه را با نرم افزار ميداس  انجام دادم 
که يك نرم افزار تجاری تخصصی در زمينه ژئوتكنيك است و 
پروژه های بزرگی با آن انجام شده است. از اولين نفراتی بودم 
به  نرم افزار قدرتمند استفاده می کردم و  اين  از  ايران  که در 
صورت مستقيم با مشاوران شرکت 2Midas در ارتباط بودم 
و حتی قرار بود مقاله ای را به صورت مشترك با اين شرکت 
منتشر کنيم که متاسفانه به داليلی ميسر نشد. اين پروژه را 

به صورت مجزا از پروژه ساخت انجام دادم.
همان دو سال پيش در مورد ريزش تونل های مترو، ايده ای در 
ذهنم شكل گرفت. در بحث ابزار دقيق و به خصوص همگرايی 
تكنولوژی  يا  بودند  وارداتی  يا  ابزارها  اکثر  تونل،  ديواره های 
قديمی داشتند. من ايده ساخت يك دستگاه به ذهنم رسيد 
که با استفاده از فناوری HDDM کار می کرد. يك تكنولوژی 
جديد است که کار آن اسكن ابر نقطه ای  است که پيش از 
تونل  برای  نه  آن هم  انجام شده،  آلمان  در کشور  فقط  اين 
بلكه برای خطوط انتقال نفت. اين فناوری با تصويربرداری ابر 
نقطه ای و پردازش تصوير يك سيستمی را ارايه می دهد که با 

مقياس واقعی نقشه برداری می کند.

  2Midas GTS   1Micro TBM50
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پایش  برای  که  رادار  فناوری  با  فناوری  این   -
استفاده می شود، متفاوت  دیواره های معادن روباز 

است؟
بله، بحث رادار فناوری تداخل سنج  است که در انحصار کشور 
و  می فرستد  را  سيگنال  که  است  بدين صورت  است.  روسيه 
داده خروجی می گيرد.  و  پردازش می کند  را  امواج  بازگشت 
به  تا  می خواهد  زيادی  زمان  و  است  پيچيده  تكنولوژی  اين 

کشور ما بيايد.

- این دستگاه نمونه داخلی یا خارجی ندارد؟
اين دستگاه يك دستگاه همگرايی سنج ليزری است با 4 آپشن 
مجزا که جايگزين متر همگرايی سنج است. يك ابزار کار برای 
تونل سازی است که در بخش های مختلف استفاده می شود: 

در پيش بينی ريزش ها، در بحث متره و برآورد، در بحث اسكن 
و نقشه برداری، در بحث شيب و زاويه تونل. پايه تكنولوژی اين 
دستگاه 3HDDM است. در ايران که نمونه مشابهی وجود 
ندارد و هم چنين مشابه خارجی هم ندارد و علت آن هم اين 
است که روش مكانيزه آن ها کاماًل مكانيزه است و از نيروی 

انسانی استفاده نمی کنند.

- نظرتان در مورد فضای علمی دانشگاه چیست؟ 
که  دانشجویانی  به  بخواهید  که  هست  نکته ای 

تازه وارد دوره ارشد می شوند بگویید؟
حتی در دانشگاه اميرکبير به عنوان يكی از دانشگاه های خوب 

کشور هم محيط علمی واقعا با چيزی که از بيرون می بينيم 
دانشگاه  که  مسيری  در  صرفا  باشد  قرار  اگر  است.  متفاوت 
برايمان تعريف کرده حرکت کنيم، يعنی واحد بگيريم، پاس 
کنيم، پروژه کارکنيم و دو تا مقاله ISI6  خوب هم بدهيم و 
با يك رزومه خيلی خوب از دانشگاه خارج شويم، شايد از نظر 
اگر بخواهيد يك کار محسوس  اما  باشد  علمی خيلی خوب 
انجام دهيد، دانشگاه نه ظرفيتش را دارد و نه تمايلی وجود 
دارد؛ يعنی شما اگر بخواهيد کاری را خارج از مسير تعريف 

شده دانشگاه انجام دهيد، متاسفانه اجازه نمی دهند.
هيچ وقت  که  است  اين  بدهم  می توانم  من  که  پيشنهادی 
خودتان را به محيط دانشگاه محدود نكنيد. فكر نكنيد دانشگاه 
آينده دستتان  باعث می شود در  اميرکبير محيطی است که 
فرض  پيش  به صورت  است  قرار  و  باشد  باز  کاری  هر  برای 
نيست؛  چنين  اين  هيچ وجه  به  باشيد.  داشته  موفقی  آينده 
به  پايين تر  سطح  خيلی  دانشگاه  يك  از  شايد  حتی  يعنی 
درجات باالتری برسند، چون انگيزه ها قوی تر است و می دانند 
بايد خودشان تالش کنند. اين ذهنيت از دانشگاه مايوستان 

می کند؛ بنابراين خودتان را محدود به دانشگاه نكنيد.

- یک مقدار در مورد وضعیت تحصیلی تان توضیح 
بدید؟ دانشجوی منظمی بودید؟

از  که  بود  چيزی  تحصيلی  چارچوب  و  جزوه  و  درس  بحث 
قبل به اين سيستم عادت کرده بودم. هر کسی که برنامه و 
هدفی برای خودش داشته باشد، به صورت ناخودآگاه نظم به 

دنبالش می آيد.

رشته  حوضه  در  دانش بنیان  شرکت های  بحث   -
معدن چگونه است؟

اين که گفته می شود در معدن نمی شود اختراع کرد را اصال 
را بدون هيچ تعصبی عرض می کنم.  اين  ندارم.  ابدا قبول  و 
وجود  کار  برای  جا  معدن  رشته  گرايش های  تمام  در  اتفاقا 
است؛  مهندسی  جامع  رشته های  از  معدن  رشته  واقعا  دارد. 
را   ... و  برق  فيزيك،  شيمی،  درس های  شما  که  نظر  اين  از 
می خوانيد. دستگاهی که توسط بنده ساخته شده از فناوری 

3 High Definition Distance Measurement
4 Point Cloud
5 interferometer
6 Information Sciences Institute
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بسيار پيچيده ای برخوردار است و من اين تخصص )اپتيك، 
به  ماه   6 عرض  در  را   )... و  کدنويسی  نرم افزار،  متفكر،  مغز 
دست آوردم که در حد دانش يك کارشناس ارشد مهندسی 
برق است. 90 درصد کارهای اين دستگاه را خودم انجام دادم 
حتی طراحی سه بعدی آن. اگر انگيزه و عالقه داشته باشيم و 

ديدمان باز باشد می توانيم در مهندسی معدن موفق باشيم.

برای  دانش بنیان  شرکت های  تاسیس  مورد  در   -
دانشجویانی که عالقه مند به فعالیت در این حیطه 

هستند پیشنهادی دارید؟
ابتدا يك نكته کلی به شما بگويم که برای شروع کاری از کسی 
مشورت نگيريد که اين کار را انجام بدهيم يا نه؛ بلكه در مورد 
چگونگی کار مشورت کنيم. اولين مساله مهمی که بايد به آن 
را  آن  در ذهنمان  است که چه می خواهيم؟  اين  توجه کرد 
بسازيم. در مورد حمايت مالی هم در اين زمينه حمايت مالی 
خاصی نداريم. من نامه رسمی از دکتر ستاری معاون علمی 
فناوری رياست جمهوری داشتم. ايشان آمدند مرکز رشد، من 
نياز  سرمايه  چقدر  گفتند  دادم.  توضيح  برايشان  را  دستگاه 
گفتند  تومان.  ميليون  و شش صد  ميليارد  يك  گفتم  داری؟ 
پيگيری  نوشتيم،  نامه  کنيد.  مطرح  نامه  در  را  درخواستتان 
کرديم. ولی ديگر خبری نشد؛ يعنی حمايت نكردند. در مرکز 
ميليون سفته  بايد هفت  ميليون  گرفتن يك  برای  رشد هم 

می داديم. خالصه حمايت مالی خيلی دردسر دارد.
برای تاسيس شرکت دانش بنيان حداقل بايد مدتی به صورت 
تاسيس  شرکتی  هيچ  يعنی  کنيد؛  فعاليت  خاموش  چراغ 
نمی کنيد. مثال در بحث ابزار دقيق اول بايد نمونه تان را بسازيد؛ 
حداقل يك يا دو نمونه نيمه سنگين بسازيد و تاييديه ثبت 
اختراعش را بگيريد و پس از آن تاييديه سطح 3 را بگيريد. 
تاييديه سطح 3 يعنی اين که اختراع شما از نظر اقتصادی و 
می توانيد  که  است  موقع  آن  است.  تاييد  مورد  تجاری سازی 
برای شرکت دانش بنيان پيگيری کنيد. شما به صرف تاييديه 
نخبگان  بنياد  از  را   80 امتياز  نمی توانيد  حتی  اختراع  ثبت 
است.  نظام وظيفه  تسهيالت  از  استفاده  پيش نياز  که  بگيريد 
برای اين که به امتياز 80 برسيد بايد تاييديه سطح 3 داشته 

چندانی  ارزش  اختراع  ثبت  گواهی  صرف  واقع،  در  باشيد. 
ندارد؛ فقط يك حق مالكيت است. پس از آن شرکت تحت 
عنوان سهامی خاص ثبت بشود، يك دوره فعاليت کنيد، دفتر 
بزنيد، تبليغ کنيد و سايت داشته باشيد چون ابزار دقيق را 
فعاليت  خيلی  بايد  شناساندنش  برای  نمی شناسند.  خيلی ها 
کرد. در ابتدا برای اين که دستگاه را بشناسند، چند پروژه را 

به صورت رايگان انجام داديم.
بعد از اين مراحل برای دانش بنيان شدن شرکت، بهترين روش 
اين است که در مرکز رشد پارك علم و فناوری مستقر بشويد 
که نيازمند داشتن تاييديه سطح 3 است. يك دوره شش ماهه 
پيش رشد و پس از آن يك دوره سه ساله رشد را پشت سر 
می گذاريد. بعد از گذراندن اين 3 سال و 6 ماه، يك شرکت 
ثبت شده دانش بنيان با گردش سرمايه بيرون می آيد. درواقع 

سازمان  می رويد  شرکت،  شدن  درآمدزا  و  گرفتن  پا  از  بعد 
را  ارزيابی شرکتتان  تقاضای  دانش بنيان  ارزيابی شرکت های 
می کنيد. اين سازمان کارشناس هايش را می فرستد، شرايط را 

بررسی می کنند و يك سری رزومه از شما می خواهد.
وقتی کار شما تاييد شد، به شما تاييديه شرکت دانش بنيان 

نوپا را می دهند. شرکت های دانش بنيان سه سطح دارند: 
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1- نوپا
2- توليدی  

3- صنعتی
يكی از مزايايی که مرکز رشد برای شرکت های نوپا در نظر 
مدت  به  دانشگاه  عنوان  از  رايگان  استفاده  حق  می گيرد، 
دانشگاه  رشد  مرکز  به  وابسته  را  يعنی شرکت  است؛  ماه   6
 10 می توانيد  هم چنين  می کنيم.  معرفی  اميرکبير  صنعتی 
تا  می توانيد  بگيريد.  وارداتی  و  مالياتی  معافيت های  سال 
دستگاهتان  به ساخت  مربوط  محصوالت  دالر  سقف 5000 
برای  داريد.  کارمندان  برای  بيمه  معافيت های  وارد کنيد.  را 
هر  ازای  به  دارد.  وجود  نظام وظيفه  تسهيالت  شرکت  اعضا 
و  بگيريد  کارمند  يك  می توانيد  درآمد  تومان  ميليون   500
آپشن  سری  يك  می گيرد.  تعلق  آن  به  نظام وظيفه  معافيت 
برای حضور در مناقصه ها برايتان در نظر می گيرند. درمجموع 
مزايای  ولی  نمی دهند  پول  شما  به  مستقيم  گفت  می توان 
می کنند،  تمجيد  و  تشويق  می شوند.  قايل  برايتان  مختلفی 
مصاحبه می کنند، عكس می گيرند، آزمايشگاه در اختيارتان 

قرار می دهند.
حس  را  سختی ها  باشيد،  داشته  هدف  و  برنامه  انگيزه،  اگر 
نمی کنيد و همه چيز به دنبال آن می آيد و جور می شود. در 
را چگونه جور  فعاليتمان  مكان  که حاال  نباشد  اين  ذهنتان 
کنيم، امكانات از کجا بگيريم. اگر واقعا دنبالش باشيد، همه 

چيز جور می شود.

- آیا به تحصیل در خارج از کشور فکر می کنید؟
فكر می کردند،  اپالی  به  دانشجوها  اکثر  ما  دانشجويی  زمان 
من هم توی ذهنم بود اما هدفم نبود. هدفم به دست آوردن 
مثل  می کنند  اپالی  که  افرادی  از  بعضی  بود.  موفقيت  يك 
بيشتر  رفتند، هدفشان  استراليا  و  آمريكا  دوستان خودم که 
کار علمی کند، در  بخواهد  است. وگرنه کسی  اعتبار  کسب 
ايران هم می شود. کسی بخواهد کار اقتصادی کند، اتفاقا در 
ايران راحت تر می تواند به پول برسد. زمينه کار اقتصادی در 

داخل کشور آماده تر است.
دکتری  برای  خودم  رشته  در  بودم  عالقه مند  حتی  من 
دکترای  گرفتم  تصميم  گذشت  که  مدتی  اما  بخوانم  هم 
مديريت بخوانم چون به هر حال مديرعامل يك شرکت 
چيزی  آن  به  است.  مفيدتر  برايم  مديريت  هستم، 
که می خواستم رسيدم. نه اين که کامل 

رسيده باشم اما حداقل در آن مسير افتاده ام. در اين برهه ای 
بودم  کرده  برنامه ريزی  که  چيزی  هر  به  هستم  االن  که 
رسيدم. ممكن است اگر می رفتم خارج کشور، 10 سال ديگر 
می رسيدم يا اين که اصال نمی رسيدم. به نظرم آن جا می شود 
رويايی  زندگی  نمی توانی يك  ولی  داشت  زندگی خوب  يك 
داشته باشيد ولی اينجا می توانی يك زندگی معمولی داشته 
باشيد ولی اميدوار به يك زندگی رويايی باشيد. به نظر من 
دانشجويانی که انگيزه اقتصادی دارند و دنبال پول هستند )نه 

دنبال استخدام و کار(، اين جا خيلی بهتر است. 

دانشجویان  به  خطاب  توصیه ای  اگر  پایان  در   -
دارید، بفرمایید.

هيچ  وقت برای شروع کار به سختی آن فكر نكنند. پيش بينی 
اهداف  اگر  کنند.  تعريف  را  اهدافشان  نكنند،  را  سختی ها 
بزرگ  هدف  کنند،  تعريف  خوب  را  کوتاه مدت  و  کوچك 
خودش به دست می آيد. مثال اگر هدفتان 100 است، 10 تا 
10 تا تقسيم بندی کنيد. اگر 10 تا سختی اول را تحمل کنيد، 
تحمل 10 سختی بعدی خيلی برايتان راحت تر است، چون 
ديگر آب ديده شده ايد. بزرگ ترين مشكالتی که برای ما پيش 
آمد )حاال نمی خواهم نام ببرم( وقتی االن به آن ها فكر می کنم 
می بينم چيزی نبود، االن برای من خنده دار هستند ولی شايد 
سه سال پيش اشك آدم در می آمد، می گفتم وای خدا اين 
چه مشكلی هست؟! مثال ما حتی يك کارگاه نداشتيم اما االن 
چند کارگاه مجهز داريم و در حال راه اندازی يك دفتر جديد 

هستيم.
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که  است  مهندسی  بزرگ  نرم افزارهای  از  يكی  آباکوس 
کاربرد بسياری در زمينه های مختلف مهندسی دارد. امروزه 
کاربرد اين نرم افزار را عالوه بر مهندسی مكانيك و سازه، در 
سنگ،  مكانيك  ژئوتكنيك،  مثل  مهندسی  ديگر  زمينه های 
مهندسی انفجار و پزشكی می توان ديد. شايد در وهله ی اول 
بتواند  نرم افزار  يك  که  باشد  دشوار  کمی  موضوع  اين  باور 
چنين کاربردهای گسترده ای را در کنار هم داشته باشد ولی 
نرم افزار  اين  بين  رشته ای،  و  کاربردهای مختلف  به  توجه  با 
به  را  نرم افزار  اين  فراگيری  است.  توجه  مورد  بيشتر  امروزه 
پيشنهاد  می توان  مرتبط  زمينه های  در  عالقه مندان  همه ی 
داد. در زير به برخی از مزايا و ويژگی های اين نرم افزار اشاره 

می کنيم:
1- هندسه سازی:

در  آباکوس  قدرت  دادن  نشان  برای  شروع  بهترين  شايد 
هرگونه  باشد. شما  ژئومكانيكی  نرم افزارهای  ساير  با  مقايسه 
مدل سازی چه دو بعدی و چه سه بعدی را هم زمان می توانيد 
در اين نرم افزار ايجاد کنيد. هندسه های مختلف، شكل های تو 
در تو و از اتصاالت تا سازه های بزرگ، همگی در اين بخش به 

 راحتی قابل رسم هستند.
2- مصالح:

مكانيكی  و  سازه ای  اساس  و  پايه  آباکوس  اينكه  به  توجه  با 
و  خاکی  رفتاری  مدل های  تعداد  وجود  اين  با  ولی  دارد، 
عالی  قدرت  به  می توان  اين  بر  عالوه  نيست.  کم  آن  سنگی 
ژئومكانيكی در  نرم افزارهای  با ساير  مقايسه  نرم افزار در  اين 
مدلهای رفتاری  بتن و ديگر مصالح اشاره کرد. شما به  راحتی 
می توانيد مدل های پالستيك و خرابی مواد را به مسايل خود 

وارد کنيد.

 ABAQUSمعرفی نرم افزار
محمدرضا کوپی علی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد تونل سازيدانشگاه صنعتی اميرکبير 
Mr.koopialipoor@gmail.com 

3- مش بندی:
استفاده از مش بندی های مختلف، با کنترل بيشتر در هنگام 
آيا  است.  نرم افزار  از  اين بخش  بارز  ويژگی های  از  آن  ايجاد 
هم زمان  ژئومكانيكی  نرم افزارهای  ديگر  در  می توانيد  شما 
مش بندی مثلثی، گوه ای و هگزا را ببينيد؟ هرگز! در اين نرم 
افزار امكانات اين کار به راحتی در اختيار و دسترس شماست.

4- نیرو و شرایط مرزی:
و  مرزی  شرايط  انواع  به  نرم افزار  اين  خوب  ويژگی های  از 
نيروها می توان اشاره کرد. شرايط مرزی را به هر صورتی که 
بخواهيد می توانيد وارد کنيد و با ايجاد مسايل مختلف، تحت 
دهيد.  را گسترش  مدل سازی های خود  گوناگون،  حالت های 
انواع نيروها، به صورت استاتيكی و ديناميكی را می توانيد به 

مدل های خود وارد کنيد.
5- اندرکنش ها:

ژئومكانيك،  تخصصی  نرم افزارهای  ساير  با  مقايسه  در 
اندرکنش ها در حد خوبی قرار دارد. البته بايد اشاره کرد که 
نرم افزارهای  ساير  در  که  دارد  وجود  مختلفی  اندرکنش های 

ژئومكانيكی قرار ندارد و می تواند باعث تنوع در کارها شود.

وارد  تازگی  به  آباکوس  نرم افزار  کرد  اشاره  بايد  پايان  در 
حوزه ی ژئومكانيك شده و همان گونه که اشاره شد با توجه به 
تنوع مدل سازی ها و گستردگی آن در مهندسی، می توان از 
آن به عنوان جايگزينی جديد و پيشرو در کارهای تحقيقاتی 

آينده نام برد.
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ز. ت. ريچارد بينياويسكی )1936- 2017(
بينياويسكی در سال 1936 در کراکوف  لهستان متولد 
شد. او يكی از چهره های برجسته و تاثيرگذار مهندسی 
مكانيك سنگ قرن بيستم بود. او به عنوان يك مهندس 
دريا در لهستان آموزش ديد، در آفريقای جنوبی به عنوان 
يك مهندس مكانيك فارغ التحصيل شد و دکترای خود را 

در رشته ی مهندسی معدن و تونل به دست آورد.
از چشمگيرترين خدمات او به علم مكانيك سنگ اختراع 
يك سيستم رده بندی توده ی سنگ بسيار مشهور به نام 
سنگ  مكانيك  مهندسی  در  امروزه  که  است؛    RMR

پروفسور  می گيرد.  قرار  استفاده  مورد  بسيار 
دانشگاه  در  سال   20 برای  بينياوسكی 

پرداخت  تدريس  به  پنسيلوانيا  ايالت 
سالگی اش   60 زادروز  در  سپس  و 

بازنشسته شد و بعد از آن در دانشگاه 
کمبريج، استاد مهمان شد.

دانشگاه مادريد در اسپانيا جايزه ی 
اهدا  او  به  را  کازا   هنريس  دکتر 
او را  کرد و در زادروز 65 سالگی 

انتخاب  ممتاز  پروفسور  عنوان  به 
به  را  کنفرانس  سالن  يك  نام  کرد، 

او اختصاص داد و همچنين توسط يك 
و  ساالنه  جايزه ی  يك  صنعتی  اسپانسر 

با نام پروفسور  بورس تحصيلی 
در  شد.  ايجاد  بينياوسكی 
دانشگاه  هم   2010 سال 
علم و صنعت کراکوف 
محل  لهستان، 

تولد او، جايزه ی دکتر هنريس کازا را به او اهدا کرد و به 
عنوان استاد مهمان از او استقبال کرد.

پروفسور بينياوسكی 12 جلد کتاب و بيش از 200 مقاله 
منتشر کرده و در بيست سال فعاليت آکادميك خود در 
ايالت پنسيلوانيا بسيار به تدريس عالقه داشت، به خصوص 
تدريس به دانشجويان جوان و تازه کار در زمينه ی مكانيك 
و دانشجويان و فارغ التحصيالن مهندسی معدن. او در اين 
مرکز  توسط  مهندسی  آموزش  تقويت  خاطر  به  دوران 
لئونارد به عنوان بهترين استاد دانشگاه پنسيلوانيا شناخته 
که  شد  تبديل  پنسيلوانيا  دانشگاه  استاد  تنها  به  و  شد 
جايزه ی آکادميك تاج سه گانه  را به عنوان استاد 
استنفورد، هاروارد و کمبريج  مهمان در 
به  بينياوسكی  است.  کرده  دريافت 
به طور داوطلبانه  مدت چندين سال 
مثل  موضوعاتی  ياواپای   کالج  در 
و  علم  تقابل  اثر  و  خارجی  سياست 

مذهب را تدريس می کرد.
علم  از  خارج  فعاليت های  ديگر  از 
مهندسی او اين بوده که بعد از چهار 
نيروی  ستوان  نظامی،  تعليم  سال 
دريايی شد اما تعداد کمی از افراد اطالع 
جوانی  در  بينياوسكی  پروفسور  که  دارند 
فيلم  دو  و  بوده  تئاتر  کارگردان  و  بازيگر 
يك  همين طور  است.  ساخته  هم  علمی 
تيم واليبال را که قهرمانی استانی 
و  می کرده  اداره  کرده،  کسب 
تنها  جنوبی  آفريقای  در  حتی 
در  برجسته  ارشد  کارشناس 
ارتباطات و مديريت بوده است .

 مشاهير معدنی:

 ریچارد بینیاویسکی
آرمیتا حاجی زاده

دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
armitahajizade@yahoo.com
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صنعتی  دانشگاه  معدن  مهندسی  علمی  انجمن 
دانشجويان  تكامل  و  رشد  راستای  در  اميرکبير 
پاييز  در  روند هرساله ی خود  مهندسی معدن طبق 
96 اقدام به برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی، 
بازديد های علمی و همايش های تخصصی پرداخت. 
اعضای شورای مديريت انجمن علمی که به فعاليت 

پرداختند به شرح زير هستند:
- اميرحسين بدرالدينی )دبير و مسئول مالی انجمن(

- احسان آزاد )مسئول انفورماتيك(
- ابوالفضل حيدری )مسئول ايده پردازی و نوآوری(

- مهدی پورمحمدی )مسئول رويدادها(
- سياوش ابراهيم پور )مسئول همايش ها و مسابقات(

)SME بيژن پيك )دبير شاخه دانشجويی -
- عليرضا هاشمی)مسئول نشريات(

فعاليت های پاييزه ی انجمن علمی مهندسی معدن 
به شرح زير است:

- دوره آموزشی نرم افزار FLAC3D به مدت 36 
ساعت با تدريس مهندس حميد زارعی

- دوره آموزشی نرم افزار ABAQUS در ژئوتكنيك 
به مدت 34 ساعت با تدريس مهندس عليپور

به   3D&2D  PLaxis افزار  نرم  آموزش  دوره   -
مدت 25 ساعت با تدريس مهندس محمدی

- دوره آموزش مقدماتی تا پيشرفته نرم افزار GIS به 
مدت 30 ساعت با تدريس مهندس قزلباش

به  ورود  برای  دانشجويان  سازی  آماده  راستای  در 
عرصه صنعت انجمن علمی مهندسی معدن اقدام به 

برگزاری چندين بازديد علمی به شرح زير پرداخت:

در  واقع   2017  MINEX نمايشگاه  از  بازديد   -
صنايع  و  ها  شرکت  با  آشنايی  جهت  تهران  مصلی 

مختلف معدنی
- بازديد از تونل آرش اسفنديار

Y7 بازديد از خط 7 متروی تهران ايستگاه -
- بازديد از معدن شن و ماسه شهيد بروجردی

- شرکت در دوازدهمين کنفرانس ملی تونل
- بازديد از معادن زغال سنگ مناطق طزره

- بازديد از معادن گل گهر سيرجان و مس سرچشمه
مهندسی  دانشكده ی  ساالنه ی  همايش  برگزاری 

معدن واقع در آمفی تئاتر دانشكده 
 Mining Free discussion برگزاری نخستين

افتخارآفرينی  دوره،  اين  اتفاقات  مهمترين  از  اما 
ملی  جشنواره ی  در  بلور  تخصصی  علمی  نشريه ی 
های  انجمن  برگزيده  آثار  )جشنواره ی  حرکت 
علمی( که به عنوان تنها اثر برگزيده دانشگاه صنعتی 

اميرکبير بود.

گزارش فعالیت های انجمن علمی مهندسی معدن
اميرحسين بدرالدينی

دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اميرکبير
abadraddinii@gmail.com
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آيا مهندسی معدن مناسب من است؟
سارا قناعت

دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اميرکبير
Sara.gh@aut.ac.ir

آیا مهندسی معدن مناسب من است؟
عشق ورزيدن به شغلی که انتخاب می کنيد مهم است. چه 
آن  از  که  کاری  در  را  عمرش  مانده  باقی  خواهد  می  کسی 
حرفه  معدن  مهندسی  خوشبختانه،  بگذراند؟  است  متنفر 
های  شاخه  التحصيلی،  فارغ  از  پس  است.  جانبه  همه  ای 
گوناگونی از مهندسی معدن وجود دارد که شما می توانيد در 

آن تخصص داشته باشيد.
به  زمين  از  معدنی  مواد  استخراج  درمورد  معدن  مهندسی 
روشی امن، کارآمد و مسئوالنه می باشد. بخش های زيادی 
مهندسان  گوناگونی که  کارهای  و  دارد  کار وجود  اين  برای 

معدن اجرا می کنند تا به نتيجه نهايی برسند. 
مهندسی معدن مهندسی آغازگر

مناسب  شما  برای  معدن  مهندسی  که  نيستيد  مطمئن  اگر 
است، به فهرست سواالت زير توجه کنيد. اين سواالت مربوط 
به مهارت هايی است که الزمه يك مهندس معدن عالی می 
باشد و پاسخ دادن به آن ها به شما کمك می کند که عميق 

تر بررسی کنيد.
• آيا در رياضيات و علوم تجربی خوب هستيد؟

• عاشق حل مسائل هستيد؟
• عالقه ای به منابع طبيعی داريد؟

زيست  محيط  بر  کاری  معدن  که  تاثيراتی  به  مند  عالقه   •
اطراف دارد می باشيد؟

• آيا به دانستن کارکرد ابزار مشتاقيد؟
• آيا در روابط اجتماعی مهارت داريد؟

• عاشق محيط باز هستيد؟
• به کار کردن در زيرزمين عالقه داريد؟

اگر به اکثر سواالت باال پاسخ »بله« داده ايد، شما مهندس 
مهندس معدن خوبی خواهيد شد.

مهندسان معدن چه می کنند؟
ريزی  برنامه  و  ارزيابی  معدن  مهندس  يك  ساده،  زبان  به 
انجام می دهد و بر ساختمان معدن نظارت می کند که اين 
کار آن چنان  که برخی تصور می کنند، ساده نيست. 
اجرايی  های  شاخه  همه  در  معدن  مهندس 

اکتشاف  و  جو  جست  جمله  از  شود  می  درگير  پروژه  يك 
منابع معدنی از طريق مطالعات امكان سنجی، طراحی معدن، 
بهبود برنامه ها و توليدات، برنامه ريزی، عمليات ها، فرآوری 
و حتی بازاريابی. آنها همچنين درگير مراحل پايان عمليات 
نهايی  زمين  توانبخشی  و  بازسازی  جمله  از  معدن کاری 

خواهند شد.
 فهرست کارهای پروژه مهندسين معدن

مهندس  معدن می تواند از ابتدا تا پايان يك پروژه معدنی 
درگير باشد. مهندس معدن در يك يا چند موارد زير درگير 

باشد:
ديگر  شناسان،  زمين  با  کار  و  معدنی  ذخاير  بررسی   •
دانشمندان زمين و اقتصاددانان برای ارزيابی آن ها و تعيين 

سودآور بودن معدن
• عمق و ويژگی های معدن و محيط اطراف خود ورسيدن به 

بهترين روش معدنكاری 
های  ريزی  برنامه  تمامی  شامل  که  معدن  طراحی  انجام   •
های  برنامه  از  استفاده  با  ريزی  برنامه  و  معادن  به  مربوط 
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پيشرفته معادن و نرم افزار تصويری.
• برنامه ريزی و هماهنگی استخدام کارکنان استخراج معدن 
و انتخاب تجهيزات با توجه به کارايی، ايمنی و شرايط محيطی

• مشورت با زمين شناسان و ساير مهندسين در مورد طراحی، 
انتخاب و تهيه تجهيزات، امكانات و سيستم های معدنكاری 
همچنين زيرساخت ها مانند راه های دسترسی، آب و منابع 

برق
• نظارت در رابطه با مديريت معادن، ساخت  معادن و اجرای 

برنامه های معدن 
و  توليدی  های  خدمه  برای  رهبری  و  مسئوليت  پذيرش   •

عملكرد عمليات معدنی
• انجام تحقيقات در حال انجام با هدف بهبود کارايی و ايمنی 

در معادن
مهندسين معدن در کجا کار می کنند؟

باالی يك کوه، در بيابان، در سراسر مناطق استراليا و يا در 
سراسر جهان. شما احتماال يك مهندس معدن را در همه آن 
مكان هايی که در پروژه های استخراج معدن مشغول به کار 
هستند، خواهيد يافت. بنابراين اگر دوست داريد سفر کنيد 
و مكان های از راه دور را در جهان مشاهده کنيد، از مزايای 

متمايزی برخوردار هستيد.
مدير  عنوان  به  توانند  می  همچنين  معدن  مهندسان  البته 
عامل در دفاتر شرکت های معدنی فعاليت کنند. کار بر روی 
برنامه ريزی و طراحی معدن، يا نظارت بر توسعه پروژه های 
موجود  های  فعاليت  نيز  دولتی  ادارات  در  همچنين  معدن. 
که  کسانی  برای  مهمی  اطالعات  ارائه  يا  و  مشاوره  است، 

در  معدن  مهندسان  گاهی  گيرند.  می  را  بزرگ  تصميمات 
تحقيقات و کار در دانشگاه ها يا مراکز تحقيقاتی تخصص پيدا 
می کنند تا روش های بهتر استخراج را پيدا و برای حمايت 
از صنايع جهانی پردازش کنند. مهندسان معدن همچنين با 
داشتن تخصص در تجزيه و تحليل ريسك و سرمايه گذاری.

بيمه کار می کنند، حتی  در موسسات مالی و شرکت های 
يا  بازاريابی  يا  فروش  در  معدنی  مهندس  يك  است  ممكن 

توسعه کسب و کار، فعاليت کند.
عنواين شغلی مهندس معدن

• مدير معدن
• برنامه ريز و طراح معدن

• مشاور مديريت
• مدير عمليات

• مدير خدمات فنی
• پژوهشگر

• تحليل گر سرمايه گذاری و مشاور
• مدير کل

• مدير اجرايی
• معاون بازرس / بازرس دولتی

• مشاور
• ارائه دهنده خدمات

• سرپرست توليد
• مهندس پردازش مواد معدنی
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معرفی سايت
scopus 
ساجده پاسبان شرق

فارغ التحصيل ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی اميرکبير
s.shargh.sj@gmail.com

اسكوپوس يك پايگاه استنادی است. اين پايگاه توسط الزوير 
ناشر هلندی پايگاه اطالعاتی ساينس دايرکت راه اندازی شده 
است. اسكوپوس بيش از 12850 مجله ی علمی را تحت پوشش 
خود قرار داده است. از بين اين مجالت، 535 مجله دسترسی 
آزاد دارند. اطالعات پايگاه اسكوپوس به تفكيك شامل 15هزار 
عنوان نشريات دوره ای از 4هزار ناشر بين المللی، بيش از 500 
 500 گزارش های  و  مقاالت  چكيده ی  آزاد،  نشريه ی  عنوان 
بيش  و  تبليغاتی  تجاری-  نشريه ی  عنوان   600 کنفرانس، 
پايگاه  کلی  طور  به  می شود.  شامل  را  کتاب  عنوان   150 از 
اسكوپوس دارای 30 ميليون رکورد مقاله است. همچنين در 
اين پايگاه می توان به ارجاعات 15 ميليون مقاله از سال 1996 
دسترسی داشت. با توجه به اين که اسكوپوس بانكی اطالعاتی 
است که بر اساس اطالعات چكيده بناشده است تا امروز در 
اطالعات  مقاالت  ميليون چكيده ی  از 275  بيش  بانك  اين 
اسكوپوس  کاوش  محيط  است.  دسترسی  قابل  اختراعات 
به  شبيه  قابليت هايی  و  است  ساينس دايرکت  به  شبيه 
آن دارد. اسكوپوس شامل نمايه های استنادی علوم 

فنی، علوم پزشكی، علوم پايه و علوم اجتماعی است. از نظر 
زمانی، نمايه های استنادی را از سال 1996 پوشش می دهد و 

اطالعات آن روزانه به روز می شود.
مقاالت،  چكيده  به  دسترسی  اسكوپوس  پايگاه  کاربردهای   
آن ها،  مراجع  و  منابع  و  کنفرانس ها  گزارش  خالصه ی 
دسترسی به فهرست ارجاعات يك مقاله و يا يك نويسنده، 
عنوان،  براساس  مقاالت  به  ارجاعات  ميزان  تحليلی  جدول 
فهرست  به  دسترسی  انتشار،  سال  و  شماره  پديدآورنده، 
آن  با  مرتبط  نويسندگان  و  مختلف  موضوعات  در  نشريات 

موضوع است.
امكانات اين بانك شامل موارد زير است:

- دسترسی به مقاالت حدود 15هزار ژورنال از بيش از 4هزار 
ناشر

open access دسترسی به هزار ژورنال -
Conference Proceedings 500 دسترسی به -
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- دسترسی به 600 دسترسی به ناشر تجاری و 33 ميليون 
چكيده

- دسترسی به نتايج 386 ميليون سايت علمی
- دسترسی به 21 ميليون ثبت نامه

- دسترسی آزاد به حدود 500 مجله
- امكان پااليش جستجو و ايجاد Alert برای مقاالت جديدی 

که مرتبط با موضوع جستجو است
- يافتن نويسندگان پر استناد و وابستگی های سازمانی آن ها 

جهت تبادالت علمی
- حدود 28 مجله ايرانی در اين بانك وارد شده است.

جستجو در سایت اسکوپوس
شيوه های جستجو در سايت اسكوپوس به 4 طريق می تواند 

صورت پذيرد:
Document Search -

Author Search -
Affiliation Search -
Advanced search -

Document Search:
جستجوی  امكان   Document Search قسمت  در 
موضوعی وجود دارد. در جعبه ی جستجو، کليدواژه خود برای 
منوی  از  کنيد.  وارد  را  اسناد  چكيده  و  عنوان  در  جستجو 
آبشاری روبروی آن فيلد دلخواه از قبيل عنوان مقاله، چكيده، 
فيلد  آن  به  را  خود  جستجوی  و  انتخاب  را   ... و  نويسنده 
داده  توضيح  ادامه  در  فيلدها،  اين  مورد  در  کنيد.  محدود 

خواهد شد.
در  موردنظر  کليدواژه های  جستجوی  امكان   :All Fields

همه ی فيلدها را فراهم می کند.
در  جستجو   :Article Title, Abstract, Keywords

عنوان مقاله، چكيده و کليدواژه ها
Authors: جستجو در نام نويسندگان

First Authors: جستجو در نام نويسنده ی اول
از  بخشی  يا  مقاله  که  منبعی  در  Source Title: جستجو 
نام  يا  نام مجله  در  است )جستجو  منتشرشده  آن  در  کتاب 

کتاب(
Article Title: جستجو در عنوان مقاله

Abstract: جستجو در چكيده

نويسنده  سازمانی  وابستگی  در  جستجو   :Affiliation
کرده  اعالم  آن  به  را  خود  وابستگی  نويسنده  که  )سازمانی 

است(.
Language: انتخاب زبان جستجو

ISSN: جستجو بر اساس شماره استاندارد بين المللی مجله
انتشارات  شناسايی  برای  فرد  به  منحصر  کد   :CODEN

مختلف
DOI: جستجو بر اساس شماره ديجيتالی مقاالت

References: جستجو در منابع و مآخذ
Conference: جستجو در نام کنفرانس

Chemical Name: جستجو در نام شيميايی مواد
مواد  به  اساس شماره ای که  بر  CAS Number: جستجو 

شيميايی اختصاص داده شده است.
گزينه ی  Add search field  جعبه های جستجو را افزايش 
مانند  محدوديت هايی   ،Limit to قسمت  در  می دهد. 
 Document( نوع مدرك ،)Dat Range(محدوده ی   سالی
Type( و محدوده موضوعی )Subject Areas( را می توانيد 

اعمال کنيد.
:Author Search

را  نويسنده خاص  پيدا کردن مدارك يك  امكان  اين گزينه 
فراهم می کند. برای جست وجوی نام نويسندگان، در قسمت 
Author Last Name نام خانوادگی نويسنده و در قسمت 
وارد  را  نويسنده  کوچك  نام   Initials or First Name
يا  سازمان  نام  می توان   Affiliation قسمت  در  کنيد. 
در  کرد.  ذکر  است  وابسته  آن  به  نويسنده  که  را  موسسه ای 
قسمت Subject Areas با توجه به نوع فعاليت نويسنده، 
اساس  بر  نماييد  انتخاب  را  نظر  مورد  موضوعی  گزينه های 
خاص  شخص  آن  با  مرتبط  رکوردهای  شده،  وارد  اطالعات 

بازيابی می شود.
:ORCID

فردی  به  منحصر  رقمی   16 کد  نويسنده  هر  به  اسكوپوس 
قسمت  در  کد  آن  کردن  وارد  با  که  است  داده  اختصاص 
جست وجو  را  نويسنده  آن  مدارك  می توان   ORCID ID
نام  دارای  نويسندگان  بين  دادن  تمايز  برای  کد،  اين  کرد. 
به  است  نويسندگان ممكن  نام  است. همچنين  مفيد  مشابه 
فرمت های مختلف نوشته شود که با داشتن کد هر نويسنده 
مختلف  فرمت های  با  وی  نام  که  نويسنده  مقاالت  تمام 
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نوشته شده بازيابی خواهد شد. بعد از جستجوی يك محقق، 
از  تعداد مقاالت و مدارك منتشر شده  اطالعات آن محقق، 
آن    h-index شاخص  همچنين  و  استنادات  تعداد  وی، 

محقق مشخص می شود.
:h-index

شاخصی عددی، برای نشان دادن ميزان بهره وری و تاثيرگذاری 
با در نظر گرفتن  و  به صورت کمی است  علمی دانشمندان 
شدن  استناد  دفعات  تعداد  و  افراد  استناد  پر  مقاالت  تعداد 
اين  کمك  به  می شود.  محاسبه  ديگران  توسط  مقاالت  آن 
شاخص، می توان محققان تاثيرگذار را از محققانی که صرفا 
تعداد زيادی مقاله منتشر کرده اند متمايز نمود. از اين شاخص 
نيز  دانشمندان  از  گروهی  علمی  گذاری  تاثير  برای  می توان 
علمی  تاثيرگذاری  محاسبه  برای   h-index مثال  برد،  بهره 
است.  قابل استفاده  نيز  کشور  يك  دانشمندان  و  دانشگاه ها 
وقتی h-index برای شخصی به ميزان 5 است، يعنی تعداد 
بار   5 کدام دست کم  هر  به  که  دارد  مقاله(  )مثال  مدرك   5

استناد شده است.

:Affiliation Search
با استفاده از اين گزينه، می توان توليدات علمی يك دانشگاه 
يا کشور را به دست آورد. در واقع برای جستجوی فعاليت های 
استفاده  گزينه  اين  از  می توان  خاص  موسسه  يك  علمی 
 Amirkabir قسمت  اين  در  چنانچه  مثال  برای  کرد. 
رکوردهايی  شود،  وارد   University of Technology
بازيابی می شود که نويسندگان آن وابستگی سازمانی خود را 

»دانشگاه صنعتی اميرکبير« اعالم کرده اند.
 

:Advanced search
استراتژی  برای جستجوی پيشرفته، جامع و در مواردی که 
 Advanced جستجو خيلی طوالنی است، می توان از گزينه ی
Search  استفاده نموده و با استفاده از عملگرهای منطقی 
را  دقيقی  جستجوی  مختلف،  کدهای  و   )and, or, not(

انجام داد.
 advanced در مثال های زير، نحوه واردکردن اطالعات در

search آمده است.

نتايج جستجو:
در  شده  بازيابی  رکوردهای  ليست  نتايج،  صفحه ی  در 

اسكوپوس و همچنين ليست ثبت اختراعاتی )patents( که 
با جستجوی مورد نظر هستند، مشاهده می شود.  ارتباط  در 
اطالعات هر رکورد شامل عنوان مقاله، اسم نويسندگان، تاريخ 
انتشار مقاله، منبع آن مقاله    )Source Title(  و تعداد 
استناد به آن مقاله )Cited by( است. نام نويسنده های هر 
مقاله به صورت لينك است يعنی با کليك کردن روی يك نام، 
 scopus ليست تمام مقاله های آن نويسنده که در مجموعه

وجود دارد، قابل مشاهده است.
 :View at publisher

شما را به صفحه ی ناشر آن رکورد هدايت می کند. در صورتی 
در  را  ناشر  آن  پيپر،  ايران  کتاب  مقاله  و  دانلود  سامانه  که 
ليست پايگاه های پشتيبانی شده ی خود داشته باشد، می توان 

به متن کامل آن مقاله دسترسی پيدا کرد.
 :Show abstract

چكيده ی مقاله را در همان رکورد نشان می دهد.
 :Related documents

در  می دهد.  نمايش  را  موردنظر  رکورد  با  مرتبط  رکوردهای 
بازيابی  نتايج   )sort( کردن  مرتب  امكان  نتايج،  صفحه ی 
 Cited by انتخاب  با  دارد.  وجود  دلخواه  به صورت  شده 
ترتيب نمايش نتايج بر اساس ميزان استناد به آن ها خواهد 
به  وابستگی  ميزان  ترتيب  به  را  نتايج   ،Relevance بود. 
کليدواژه های وارد شده مرتب می کند. در سمت چپ صفحه 

نتايج، امكان محدود کردن نتايج بازيابی شده وجود دارد.
 :Search within results

نتايج،  صفحه ی  همان  در  می توان  گزينه  اين  از  استفاده  با 
جستجوی خود را با کمك کليدواژه های ديگری محدود کرد.

 :Refine
از  استفاده  با  جستجو  نتايج  کردن  محدود  برای  گزينه  اين 
نام   ،)Source Title( از نظر منبع مقاله نتايج  دسته بندی 

ALL(“heart attack“) AND AU-
THOR-NAME(smith)
TITLE-ABS-KEY(*somatic complaint 
woman) AND PUBYEAR AFT 1993
SRCTITLE(*field ornith*) AND VOL-
UME)75( AND ISSUE)1( AND PAG-
ES)53-66(
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 ،)Year( انتشار  سال   ،)Author Name( نويسنده 
محدوده  و    )Document Type( مدرك  نوع 

موضوعی )Subject Area( به کار می رود.
 :Limit to

فراهم  را  شده  بازيابی  نتايج  کردن  محدود  امكان 
از  را  انتخاب شده  گزينه های   Exclude ولی  می کند 
نتايج، حذف و بقيه نتايج را نشان می دهد. برای مثال 
چنانچه بخواهيد از ليست نتايجی که برای يك جستجو 
مشاهده می شود رکوردهايی که از يك نويسنده خاص 
است را حذف کنيد، در قسمت Refine Results نام 
کليك  را   Exclude گزينه  و  انتخاب  را  نويسنده  آن 

نماييد.
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نام کتاب: طراحی پايدار معادن روباز
Sustainable Open-Pit Mine Design 

تاليف: دکتر مرتضی اصانلو، دکتر مهدی رحمان پور
ناشر: انتشارات

 )LAMBERT Academic Publishing(LAP آلمان
نوبت چاپ: اول

تاريخ نشر: دسامبر 2011
کتاب طراحی پايدار معادن روباز مشتمل بر 9 فصل است و 
در آن توصيف شاخص های توسعه ی پايدار، چگونگی اعمال 
به عنوان  نهايی معدن و عيار حد  اين شاخص ها در محدوده 
مهم ترين عامل در تعيين محدوده نهايی معدن مورد مالحظه 
قرارگرفته است و با ارايه مثال، تاثير اين شاخص ها در توسعه ی 
طراحی های  در  معمول  طور  به  است.  داده شده  نشان  پايدار 
)زيست محيطی،  پايدار  توسعه  شاخص های  روباز  معادن 
اقتصادی و شاخص اجتماعی( در نظر گرفته نمی شود و اين 
امر باعث می شود تا طراحی و اجرای معادن روباز در راستای 
نباشد.   Sustainable development،پايدار توسعه ی 
از  بعد  جديد  اقتصادی  پتانسيل  ايجاد  محيط زيست،  اصالح 
و  از وظايف  اجتماعی  بنيان های خوب  تقويت  و  معدن کاری 
مسئوليت های معدن کاران مدرن محسوب می شود. اين کتاب 
محيط زيست  معدن،  مهندسی  رشته های  دانش پژوهان  برای 
و زمين شناسی توصيه می شود. کتاب به صورت درخواست 
محور Print on demand از ناشر قابل دريافت است.                                   

آدرس خريد کتاب:
 WWW.get-morebooks.com 

طراحی پايدار معادن روباز

مهدی رحمان پور
دکترای استخراج مهندسی معدن

دانشگاه صنعتی اميرکبير
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سنجش از راه دور

کيارش غالمی 
دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن

دانشگاه صنعتی امير کبير

اخیراً طیف وسیعی از کاربردهای سنجش  از  دور در زمینه های 
مختلف شناسایی شده است، به   طوری  که در تمامی علومی 
که به نحوی با اطالعات مکانی در ارتباط هستند کاربرد دارد. 
سنجش  بر  مبتنی  روش های  به کارگیری  روزافزون  استقبال 
مختلف،  سطوح  در  تصمیم سازان  و  محققان  توسط  دور   از  
مطالعات  این  در  فناوری  این  مناسب  قابلیت  تأییدکننده 
و  متنوع  ماهواره ها، سنجنده های  از  استفاده  با  امروزه  است. 
پدیده های  و  اجسام  مطالعه  و  شناسایی  ماهواره ای،  تصاویر 
زمینی کوچک تر از یک متر نیز امکان پذیر گردیده که خود 
موجب تحولی در فناوری سنجش  از  دور شده است. به کمک 
طیف  می توان  ماهواره ای  تصاویر  و  دور  سنجش  از  فناوری 
وسیعی از پروژه ها را در سطح جهانی، منطقه ای، ملی، استانی 
از  رساند.  نتیجه  به  کمتر  زمان  و  هزینه  با  محلی  حتی  و 
مهم ترین کاربردهای سنجش  از دور می توان به  طور اختصار 
مطالعات  دوره ای،  تغییرات  مطالعه  کرد:  اشاره  زیر  موارد  به 
جنگلی،  و  کشاورزی  مطالعات  معدنی،  و  زمین شناسی 
مطالعات منابع آب، مطالعات دریایی، مطالعه بالیای طبیعی، 
فناوری در  این  بنابراین کاربرد  باستان شناسی و هواشناسی. 
زمینه های مختلف در ایران که مسیر توسعه را در پیش گرفته 
و به دلیل وجود مناطقی با وسعت زیاد و کوهستانی که امکان 
دسترسی مستقیم به آن ها محدود است، اهمیتی دو چندان 
از این رو، شناسایی تنوع ماهواره های سنجش  از  دور  می یابد. 
آن ها  تصاویر  قابلیت های  از  یافتن  آگاهی  و  فضا  در  موجود 
در زمینه های مختلف بسیار حائز اهمیت بوده و برای جامعه 

کاربران سنجش  از دور مفید است. 
در فصل اول این کتاب به اهمیت سنجش  از دور و تاریخچه 
آن پرداخته شده است. در فصل دوم انواع تفکیک داده، مروری 

برنامه های  همراه  به  ماهواره ها  انواع  و  سكوها  انواع  از  کلی 
ابزارهای  سوم  فصل  در  است.  شده  آورده  آن ها  به  مربوط 
پردازش داده ها مورد بحث قرار گرفته اند که شامل سه مرحله 
پيش پردازش، پردازش اصلی و پس پردازش می شوند. در فصل 
است.  شده  آورده  دور  زمينی سنجش  از  کاربردهای  چهارم 
اختصاص  دور  سنجش  از  جوی  کاربردهای  به  پنجم  فصل 
يافته است. فصل ششم کاربردهای اقيانوس نگاری و سياره ای 
توافقات  هفتم  فصل  در  است.  کرده  بحث  را  سنجش ازدور 
شامل  دور  از  سنجش   به  مربوط  بين المللی  سياست های  و 
آورده  دور  سنجش  از  داده های  بر  حاکم  ملی  سياست های 
در  سنجش از دور  روند  هشتم  فصل  نهايت  در  و  است.  شده 

آينده را مورد بحث قرار می دهد.
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در اين سری گفتگو ها با دانشجويان برتر هر دوره سواالتی پرسيده شده است که هريك از دانشجويان به ترتيب به آن ها 
پاسخ داده اند.

1- به نظرتان مهم ترين عامل و انگيزه ای که باعث شده نسبت به هم ورودی های خود در گرايش ممتاز شويد چه موردی بوده 
است؟

2- آيا در کنار درس به کارهای فوق العاده هم می پردازيد به عبارت بهتر ميان کارهايتان و درس خواندن تعادل ايجاد کرده ايد؟
3- در طول ترم درس می خوانيد يا شب امتحان؟در کل نظرتان در رابطه با شب امتحانی بودن چيست؟

4- در پايان توصيه شما برای دانشجويان ديگر برای موفقيت در اين مسير چيست؟

• اول از همه از خصوصيات من اين 
می آيد؛  بدم  بودن  بيكار  از  که  است 
کار  و  بنشينم  جا  يك  نمی توانم  يعنی 
مفيدی انجام ندهم؛ چه با هدف و چه بدون هدف. 
هر  به  نداشتم،  هدف  چه  داشتم  هدف  چه  من  حاال 
حال تالش خودم را می کردم. منظور از هدف نداشتن 
همان ترم های اول بود که نمی دانستم رشته ی مهندسی 
به رشته   بود که نسبت  معدن چيست و ذهنيت بدی 
داشتم و هدفم تغيير رشته دادن بود که اين هدف را 
جامعه، دوستان و خانواده به من تحميل کردند. ذهنيت 
همه راجع به اين رشته اين بود که رشته ايست که بازار 
کار ندارد و محيط کاری آن بد است و حتما بايد تغيير 
رشته بدهم و به رشته ای بروم که محيط کاری بهتری 

دارد و امكان پيدا کردن شغل در آن راحت تر است. 
بعدها که با خودم فكر کردم، به خودم گفتم که رشته 
با رشته فرق نمی کند. ممكن است محيط کاری فرق 
هنگام  که  است  تجربه ای  و  علم  آن  مهم  ولی  کند 
هنگام  که  است  اين  مهم  می آوری.  بدست  تحصيل 
وگرنه  آورده ای  بدست  اندوخته ای  چه  فارغ التحصيلی 
رشته آنقدر برايم مهم نبود. مهم اين بود که  ماحصل 
خوبی از دانشگاه داشته باشم. همين عامل باعث شد که 
قيد تغيير رشته را بزنم و در همين رشته ی مهندسی 
به  برای خودم  که  بعدی هدفی  ترم های  بمانم.  معدن 

مصاحبه با نفرات برتر تحصيلی

امیر حسین بدرالدینی ورودی کارشناسی سال 93 
مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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وجود آوردم اين بود که بتوانم از کشور بروم و همين رشته 
را در کشور ديگر و با امكانات بيشتر ادامه بدهم و پيشرفت 
از  يكی  ديگری  و  خانواده  يكی  هدف  اين  عوامل  از  کنم. 
دوستان خوبم )بيژن پيك( بود که االن در آمريكا مشغول 
به تحصيل در رشته ی کارشناسی ارشد مهندسی معدن در 
دانشگاه نواداست. پيشرفتی که برای خودم تعيين کردم اين 
است که خودم را با خودم مقايسه می کنم. از همان ترم های 
اول همينجوری بودم. به معدل بقيه کاری نداشتم و فقط 
معدل خودم را نسبت به خودم مقايسه می کردم؛ پيشرفت 
خودم را نسبت به خودم مقايسه می کردم. مثال اين که اين 
ترم معدلم 16  شد، ترم بعد حتما بايد باالتر بشوم و پايين تر 
نيايم. کاری به معدل بقيه نداشتم. اين عوامل همه دست به 
دست هم دادند که باعث شد در گرايش خودم رتبه ی اول 

را داشته باشم. 
که  نيست  اينطور  و  کنم  ايجاد  تعادل  بله سعی می کنم   •
فقط بخواهم يك بعدی عمل کنم که فقط بايد درس بخوانم 
توجه  اطرافم  محيط  به  و  تمرکزکنم  درسم  روی  فقط  و 
کار  نيست که فقط روی يك  انسان تك بعدی  قطعا  نكنم. 
کارهای  و  بين درس  به خاطر همين  تمرکز کند. من هم 
ورزش  می رفتم،  بيرون  مثال  کردم.  ايجاد  تعادل  متفرقه ام 
می کردم و ... . از ترم های سه يا چهار بود که وارد انجمن 
خوبی  خيلی  تجربه ی  که  شد  بيشتر  فعاليتم  و  شدم  هم 
برنامه ی زندگی من نقش  اين تجربه در منظم کردن  بود. 
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تالش  می رفتم  که  هرکجا  من   •
در  باشم.چه  اول  نفر  تا  می کردم 
دوران راهنمايی چه در دوران دبيرستان 
و چه دانشگاه، هميشه سعی کردم نفر اول باشم و خدا را 

شاکرم که توانستم به هدفم برسم.
• بله،من در کنار درس به کارهای ديگر از جمله کارهای 
بری( می پردازم.همچنين مشغول  تزيينی)گچ  و  ساختمانی 

يادگيری نرم افزار های مرتبط با رشته نيز هستم.
• من بيشتر کالس ها را حاضرم و کليات مطالبی که بايد بلد 
باشم را تقريبا سر کالس متوجه می شوم. خودم تقريبا شب 
امتحانيم ولی درس های سختی مثل درس های دکتر اصانلو 
با شب امتحان جمع نمی شوند و بايد در طول ترم خوانده 

بشوند.بهتر است درطول ترم نگاهی به درس ها بندازيم.

مهدی محمدی ورودی کارشناسی سال 93 
مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهمی ايفا کرد و برای درس خواندن، ورزش کردن و تفريح، 
زمان بندی مشخصی داشتم و يك تعادل خاصی در کارهايی 

که می خواستم انجام بدهم را به وجود آورد.
• شب امتحانی بودن يك امتياز منفی  که دارد اين است که 
فقط نمره ی پاس شدن می گيريد. اين که فقط نمره ی پاس 
که  است  اينطوری  نمی خورد.  دردتان  به  بگيريد،  را  شدن 
نمره ی پاسی را می گيريد، مدرکتان را می دهند و سر کار که 
می رويد می بينيد چيزی از درس ها يادتان نمی آيد و دوباره 
مجبوريد به عقب برگرديد و همان درس ها را بخوانيد. ولی 
وقتی در طول ترم بخوانيد، چيزی که قرار است از آن درس 
ياد بگيريد، در ذهن آدم شكل می گيرد. وقتی هم که سر 
کار می رويد، مطالبی که قرار است استفاده کنيد را راحت تر 

درك می کنيد.
به  صنعت  در  بعدا  می دانم  که  را  درس هايی  خودم  من 
از  مثال  طور  به  نمی خوانم.  امتحانی  را شب  می آيند  کارم 
درس های دوره ی کارشناسی، از 141 واحد، شايد 30 واحد 
در صنعت به درد بخورند. بقيه را اگر بخواهم نمره ی پاسی 
امتحانی می خوانم. درس هايی هم که می دانم  بگيرم، شب 
در  را  باشم  داشته  باال  معدل  می خواهم  ولی  نيستند  مهم 

طول ترم می خوانم تا بتوانم نمره ی بااليی از آن ها بگيرم. در 
کل درس های که برايم مهم اند را شب امتحانی نمی خوانم و 

خودم را در طول ترم برای آن ها آماده می کنم. 
که  شعری ست  بيت  باشم،  داشته  بخواهم  که  توصيه ای   •
گر  که  باطل/  نشستن  از  به  رفتن  باديه  راه  به  می گويد:« 
مراد نيابم به قدر وسع بكوشم«. اين که چه هدف داری چه 
هدف نداری و يا می خواهی بعدا هدفی برای خودت تعيين 
کردن  تالش  از  دست  کن.  تالش  حال  هر  در  حتما  کنی، 
نبايد برداريم چون زندگی کال همين است. بايد هميشه در 
حال تالش کردن باشيم تا بتوانيم زندگی بهتری برای خود 
و جامعه به وجود بياوريم. من هم هدفم همين است. اين 
اگر يك  پيشرفت کنم.  و  نباشم  ثابت  ننشينم،  که يك جا 
آدم راکد باشيم، فايده ای برای ما ندارد. بعدا که وارد صنعت 
و  سرکار  می روی  که  می شود  همين  زندگی ات  می شوی، 
بر می گردی و ماهيانه حقوق می گيری. همين. اين فايده ای 
قبل  روز  به  نسبت  روز  هر  و  کنی  تالش  اگر  ولی  ندارد. 
راضی  خودت  از  موقع  آن  باشی،  داشته  بيشتری  پيشرفت 
می شوی. توصيه ی من همين است. اين که هميشه در حال 

تالش باشيم.

را  درس ها  اين  است  قرار  که  شما  است  اين  من  توصيه   •
با نمره خوب  را  اول درس  تا دفعه  بخوانيد، خوب بخوانيد 
بگذرانيد و اينكه سعی کنيد به شيوه خودتان درس بخوانيد 
و با عالقه هم درس بخوانيد چون که اگر اجبار باشد درس 
کنيد.  انتخاب  را  هدف  يك  شما  می شود.  سخت  خواندن 
بدون  و  می شود  تلقين  شما  به  باشيد   داشته  وقتی هدف 
اجبار برای رسيدن به هدف درس می خوانيد. اگر به رشته 
عالقه ای نداريد وقت خودتان را تلف نكنيد و به دنبال کار 

ديگری که به آن عالقه داريد برويد.
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برای  می کنم  فكر  من   •
زمينه ای  هر  در  بودن  موفق 
و  داشت  عالقه  کار  آن  به  بايد 
و  خودباوری  و  باشيم  هدفمند  اگر  داد.  انجام  لذت  با 
اعتماد به نفس الزم، برای تحقق هدف را داشته باشيم 

به نتيجه مطلوب می رسيم. 
• در ترم اول و دوم به دليل تعداد باالی واحدهای درسی 
موفق به شرکت در کالس های فوق برنامه نشدم البته 
نه بدليل نبود وقت، بلكه صرفا به اين جهت که کالس 
مدنظرم با کالس های درسی تداخل داشتند اما بصورت 
کلی در کنار درس )که واقعا برای من ارزشمند هست( 
حتما تفريح و ورزش را دارم. چون معتقدم برای داشتن 
و  کارايی  بردن  باال  برای  و  خوب  روحيه  باال،  تمرکز 
بر  بايد عالوه  ما  تفريح الزم هست.  و  ورزش  عملكرد، 
ارزش قايل شدن به علم، به جسم و روح خود اهميت 

بدهيم تا نتيجه مطلوبی بگيريم.
و  تمرين  و  پروژه  انجام  صرف  زمان  ترم  درطول   •
خواندن  برای  فرصتی  درعمل  و  می شد  کنفرانس 
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امتحان نبود اما سعی ميكردم با شروع شدن فرجه ها خودم 
را برای امتحانات آماده کنم.

نكنيم،  فكر  هدفمان  به  هميشه  ولی  باشيم  هدفمند   •
واقعا  و  کنيم  طی  را  مسير  خودباوری  با  و  باشيم  اميدوار 
سعی کنيم از زندگيتان لذت ببريم و در زمان حال زندگی 
کنيم. اطمينان داشته باشيم نتيجه دلخواهمان را می گيريم. 
ذهنمان را با اين سوال که آيا کار برای رشته من هست يا 
خير درگير نكنيم و بدانيم وقتی باسواد باشيم شرايط کاری 

عالی برايمان فراهم می شود.
در اخر اينكه هر کسی برای رسيدن به موفقيت مسير و راه 
خاص مربوط به خودش را دارد و لزومی ندارد که برای ما 
باشيد. سعی کنيم ويژگی ها و  هم مسير خوب و درستی 
توانمندی های خودمان را بشناسيم و زمانی درس بخوانيم 
که پر انرژی باشيم و بتوانيم بيشترين بازده را داشته باشيم.

مهناز محجوبی ورودی کارشناسی ارشد سال 95 
مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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