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سنجی کانسار شیل کوه مطالعات پیش امکانبررسی هاي شیل و شناسایی نمونه
 کمرسفید آرین شهر

 درمیانمحمد امین زارعی 

 Aminz4811@yahoo.com  دانشگاه بیرجند ،ارشد مهندسی معدنکارشناس 

 28/6/95 تاریخ پذیرش:                       24/5/95 تاریخ دریافت:
 

 چکیده

گـذاران  گیرنـدگان و سـرمایه  نهایی که توسـط تصـمیم  سنجی ممکن است اولین اطالعات پروژه نتایج حاصل از یک مطالعه پیش امکان   
گیري واقعی تبدیل شده است. به این دالیل، سنجی به یک نقطه تصمیمشود، باشد. مطالعات پیش امکانهاي بزرگ معدنی دیده میشرکت

شرایط الزم باشد. شیل در واقع نـوعی   شود و نتایج آن باید واجدسنجی باید با دقت زیادي توسط افراد با تجربه آماده مطالعات پیش امکان
توان هاي انجام شده براي پروژه میگیري از فعالیتبندي و نتیجهریز است که ترکیب اصلی آن، رس یا گل است. با جمعسنگ رسوبی دانه
هاي منطقه نشان داد ريگیري در مراحل مختلف، شامل آنالیز اکسیدهاي اصلی، پخت آزمایشگاهی و پخت حجمی از حفاگفت، انجام نمونه

هـاي  ذخایر منطقه وجود دارد. بدین منظور، ادامه عملیات و شرح خدمات طرح اکتشافی، شامل تهیه پروفیل حفـاري  که امکان تولید آجر از
را مشـخص   انسارکها، نتایج عیار نسبی و در نتیجه اقتصادي بودن برداري مناسب و سیستماتیک از حفاريانجام شده، به همراه انجام نمونه

 کرده است. 

 يکلید کلمات
 ."کوه کمرسفید"، "آنالیز"، "آجر"، "شیل"
 

    مقدمه -1
سنجی، مطالعـات دقیقـی اسـت کـه شـامل      مطالعات پیش امکان

هاي خاصـی از پـروژه در دسـت بررسـی     استفاده از معیارها و داده
هـاي روش  سنجی، پیچیـدگی باشد. در یک مطالعه پیش امکانمی

سـنجی، معمـوالَ شـامل    شد. مطالعات پیش امکانپردازش خواهد 
هـاي فنـی و اقتصـادي یـک     ها براي جنبـه طیف وسیعی از گزینه

پروژه است. ضرورت دستیابی به اطالعات صحیح، دقیق و در عین 
حال شفاف از خصوصیات منابع و ذخایر معدنی، بر کسـی پوشـیده   

دي سـنجی، بـراي تعیـین اقتصـا    انجام مطالعه پیش امکاننیست. 
کنـد کـه آیـا    مـی ري که در اوایل کار شناسـایی  کانسار از دید تئو

 گذاري بیشتر در برآورد و مطالعات مهندسی نیاز است و نیزسرمایه
(زارعی کنـد خطرات کلیدي و زمینه براي کار بیشـتر را معـین مـی   

محدوده مورد مطالعـه، در واقـع بخشـی از نقشـه      .)1394درمیان، 
قـائن اسـت.    1:250,000روم در محدوده چهـارگوش   1:100,000

ساختی شـرق ایـران   این منطقه از دیدگاه تکتونیکی، در زون زمین
هاي این مجموعه از نوع بندي، شیلاز لحاظ طبقه واقع شده است.

هـا نیـز   سـنگ هاي سبز رنگ با فرسایش مدادي بوده، ماسـه شیل
متوسط تا نازك الیه با رنگ سبز زیتونی تا تیـره هسـتند. حضـور    

ذخیـره، بـه    ر قسمت شرقی و مرکزي محدوده نقشهماده معدنی د
نسبت مناسب بوده و تراز توپوگرافی و ذخیره سطحی ماده معـدنی  

ها، بر اساس مشاهدات و بازدیدهاي صحرایی، همراه در این بخش
کنده و هدفمند به همـراه بررسـی عمـق و    هاي پرابرداريبا نمونه

هـاي حفـاري   هاي عرضـی ترانشـه  بندي ماده معدنی در برشالیه
دهـد. محـدوده   شده، عمق و تناژ خوبی از ماده معدنی را نشان می

محدوده  روم در  1:100,000مورد مطالعه در واقع بخشی از نقشه 
ــارگوش  ــت   1:250,000چهـ ــائن اسـ ــان و  قـ ــی درمیـ (زارعـ

 ).1391همکاران،
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    روش انجام تحقیق -2  

هاي مختلـف  بایست از قسمتبراي تعیین خواص ماده معدنی، می
گیـري سیسـتماتیک از   گیري کرد، به طوري که نمونهناحیه نمونه

هـا  سازي صورت گیرد و با مطالعه و تجزیـه نمونـه  هاي کانیزون
گیري باید به خواص آن را به دست آورد. نکته مهمی که در نمونه

هاي تهیه شده باید نماینده تمـام  آن توجه کرد، آن است که نمونه
یا بخشی از ماده معدنی باشد، تا بتوان بر اساس اطالعات حاصـل  

که سـعی  رد. با توجه به اینها در مورد ماده معدنی قضاوت کاز آن
اي صورت گیرد کـه بیشـترین   ها در منطقهبر این شده که حفاري

هـاي  گسترش سطحی مـاده معـدنی در قلمـرو آن باشـد و نمونـه     
ها و حتـی چنـد   انتخابی از نقاط مختلف در محل ترانشه و چاهک

تـوان نتیجـه   باشـد، مـی  نمونه از یک محل در فواصل مناسب می
ها معرف خوبی از منطقه است. روش اصل از نمونهگرفت، نتایج ح

گیري به این صورت انجام شد که، در طـول هـر ترانشـه بـا     نمونه
هـاي مـاده معـدنی و تغییـرات     فواصل مشخص بر اساس رخنمون

ها برداشت شدند. براي هر ترانشـه، بـر اسـاس    لیتولوژیکی، نمونه
رشناسـان  تغییرات ماده معدنی و سـنگ میزبـان و بنـا بـه نظـر کا     

هاي برداشت شده متفـاوت اسـت. امـا نحـوه     مربوطه، تعداد نمونه
برداري به صورت شیاري و خرده سـنگی انجـام شـد. بـدین     نمونه

اي ماده معـدنی بـه صـورت    هاي الیهصورت که در مورد رخنمون
بـرداري صـورت   شیاري و در امتداد رخنمون مـاده معـدنی، نمونـه   

ــش ــت و در بخ ــا گرف ــا ک ــخت و ب ــاي س ــده، نیه ــازي پراکن         س
برداري به روش خرده سنگی انجام شد، تا معـرف کـل زون   نمونه
 2ساز در آن قسمت باشد. در مجموع، وزن هر نمونه در حدود کانی

      ها در داخلکیلوگرم به عنوان نمونه معرف برداشت شد. این نمونه
گـذاري  هاي نایلونی مخصوص ریخته و بـا برچسـب شـماره   کیسه

ها، از تراز توپوگرافی بـاال بـه   برداري در تمامی ترانشهشدند. نمونه
سمت تراز توپوگرافی پائین صورت گرفت. همچنین مقداري نمونه 

باشـد، جهـت تسـت    به طوري که معرف کـل ذخیـره معـدن مـی    
کاربردي و اخذ تأییدیه از محل پیشکار احداث شده به آزمایشـگاه  

هـاي  مشخصات ترانشه و چاهک 1ارسال گردید. در جدول شماره 
ــ    ــه ذک ــورد مطالع ــدوده م ــده در مح ــاري ش ــت. ر حف ــده اس ش

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ردیف
 شماره
 ترانشه

 امتداد (متر)طول (سانتی متر)عرض(متر)عمق
 شماره
 نمونه

 

1 T1 1 80 13 N350 M1 
2 T2 1 80 15 N350 M 2 
3 T3 1,5 80 15 N150 M 3 
4 T4 1,3 80 17 N150 M 4 
5 T5 1,8 80 10 N195 M 5 
6 T6 1,5 80 15 - M 6 
7 T7 1,5 80 20 - M 7 
8 T8 1,5 80 20 - M 8 
9 T9 1,5 80 30 - M 9 
10 T10 1 80 18 - M 10 

  - - - - - سینه کار 11

 هاي حفاري شده در محدوده مورد مطالعهمشخصات ترانشه و چاهک -1جدول 
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 مشخصات ترانشه شماره  3مختصات و در جدول شماره  2شماره هاي مختلفی در محـدوده مـذکور حفـر گردیـد. در جـدول      ترانشه
 ذکر شده است. 4
 

 

 )1391 (افتاده و همکاران، 4 مختصات ترانشه شماره -2جدول

 

 )1391(افتاده و همکاران،  4 مشخصات ترانشه شماره -3جدول

 

نمایش داده  4نشه شماره ت شیل در ترانمایی از وضعی 1شکل  در
شده است.

 

  4 ت شیل در ترانشه شمارهاز وضعی نمایی -1شکل 

 نتایج -3

 .بیان شده است 4برداري از ترانشه شماره نتایج نمونه 4در جدول 

 

 )1391(افتاده و همکاران،  4 شمارهبرداري از ترانشه نتایج نمونه -4جدول 

 مختصات ترانشه
 ابتداي
 ترانشه

YYYY XXXX 
3695757 703944 

 703929 3695754 انتهاي ترانشه

 (متر)طول (سانتی متر) عرض (متر)عمق مشخصات ترانشه
1,3 80 17 

 1نمونه 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O MgO TiO2 MnO P2O5 

% % % % % % % % % % 
49,61 9,49 5,82 15,07 0,87 1,71 2,63 0,587 0,074 0,106 

 2نمونه 
SO3 L.O.I Cl Ba Sr Cu Zn Pb Ni Cr 
% % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

0,003 13,57 138 101 294 23 79 17 59 24 

 3نمونه 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O MgO TiO2 MnO P2O5 

% % % % % % % % % % 
38,54 8,54 8,74 16,92 0,45 1,98 4,45 0,534 0,073 0,075 

 4نمونه 
SO3 L.O.I Cl Ba Sr Cu Zn Pb Ni Cr 
% % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

0,950 18,21 146 82 474 27 118 25 83 71 
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با در نظر گرفتن عمق و گسترش مـاده معـدنی در هـر ترانشـه و     
همچنین وزن مخصوص مـاده معـدنی، ذخیـره قطعـی کانسـار در      

این میزان تن برآورد شد. با توجه به  124298,7محدوده مورد نظر 
رسـد  نظـر مـی   روند حفـاري، بـه  ادامه ذخیره قطعی و با توجه به 

شیل کـاربرد   برابر ذخیره قطعی آن باشد. 3ذخیره احتمالی معدن، 

هـاي  گـري و کـوره  وسیعی در صنایع متالورژي، سرامیک، ریختـه 
ذوب دارد و مورد استفاده اعظـم آن در سـاخت انـواع آجرهاسـت.     
 درصد سیلیس، آهک و اکسیدهاي آهن و آلومینیوم در تهیـه آجـر  

 4هاي ترانشه شماره نمونه XRDنتایج آنالیز  .ت دارداهمیشیلی 
 نشان داده شده است. 2در شکل شماره 

 
 4هاي ترانشه شماره نمونه XRDنتایج آنالیز  -2شکل 

 3شناسی تهیه شده از محدوده مذکور، در شکل شماره نقشه زمین
 نمایش داده شده است.

 

 
 محدوده شیل کوه کمر سفید 1:20,000شناسی نقشه زمین -3شکل 

 4نتایج تست کاربردي براي تهیـه آجـر شـیلی، در شـکل شـماره      
؛ 1394زارعـی درمیـان،    ؛1392آقانبـاتی،  ( نشان داده شـده اسـت  

زارعـی درمیـان و همکـاران،     ؛1391زارعی درمیـان و همکـاران،   
 ؛1380شــهیدي،   ؛1393زارعــی درمیــان و همکــاران،    ؛1392

ــاران،  ط ــایی و همک ــریم ؛1391باطب ــاران،  ک ــور و همک    ؛1388پ
   Popov, 1971). ؛1386یاوري،  ؛1385پور، کریم
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 نتایج تست کاربردي براي آجر شیلی -4شکل 

 گیرينتیجه -4

گـذاري ادامـه   براي توجیه ادامه اکتشاف معدنی و یا براي سـرمایه 
سنجی ضـروري اسـت. در زمـان    کار معدنی، مطالعات پیش امکان

سنجی، یک تصمیم و یک گزارش مقـدماتی  مطالعات پیش امکان
در دسـترس اسـت. دالیـل    از محدوده تهیه شده و مـدل کانسـار   
سـنجی وجـود دارد. بـراي    زیادي براي انجام مطالعات پیش امکان

انجام یک برنامه بزرگ اکتشاف، استفاده از یک برنامـه مقـدماتی   
موفق الزامی است. بر اساس مطالعـات صـحرایی انجـام گرفتـه و     

در  ،نقشه منطقه اکتشافی مورد نظر، حضور ماده معدنی در منطقـه 

باشـد.  و شرقی محدوده، ذخیره مناسبی را دارا مـی  قسمت مرکزي
گیـري در مراحـل مختلـف، شـامل آنـالیز اکسـیدهاي       انجام نمونه

هـاي منطقـه   اصلی، پخت آزمایشگاهی و پخت حجمی از حفـاري 
ذخایر منطقـه وجـود دارد. بـدین     نشان داد که، امکان تولید آجر از

شـامل تهیـه   منظور ادامه عملیات و شرح خدمات طرح اکتشـافی،  
بـرداري  هاي انجام شـده، بـه همـراه انجـام نمونـه     پروفیل حفاري

ها، نتایج عیار نسـبی و در نتیجـه،   مناسب و سیستماتیک از حفاري
اقتصادي بودن ماده معـدنی را مشـخص کـرده اسـت. لـذا ادامـه       

ــت ــن فعالی ــدنی در ای ــاي مع ــی  ه ــنهاد م ــدوده پیش ــردد.مح گ
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 نابعم -5        

       .  و اکتشافات معدنی کشور شناسیزمینسازمان ایران،  شناسیزمین. 1392آقانباتی، س. ع.،  –
سـازمان صـنعت،    ،. گزارش پایانی اکتشاف شـیل کـوه کمرسـفید   1391 .،ا. درمیان، م، زارعی.فرگ، ي، کرمی.افتاده، س –

 معدن و تجارت خراسان جنوبی.  

سفید، با تأکید بر نتایج تست کاربردي و آنالیزهاي سنجی ذخیره شیل کوه کمرات امکانمطالع. 1394درمیان، م. ا.،  زارعی –
 .58شماره ، پژوهشی، اقتصادي) -ماهنامه توسعه معادن (ماهنامه مهندسی، دستگاهی

بررسی پتانسـیل اقتصـادي شـیل کـوه کمرسـفید جهـت تهیـه         .1391. ر.، راد، غا.، افتاده، س.، فتوحی .درمیان، م زارعی –
 کشور. شناسیزمینآجرشیلی، سی و یکمین گردهمایی علوم زمین، سازمان 

 شناسـی شـیل کـوه   مطالعه و بررسی زمـین  .1392.، فرگ، ي.، رضایی شیرخند، ح.، افتاده، س.، کرمی. ازارعی درمیان، م –
 کمرسفید منطقه روم شهرستان قاین، نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران، دانشگاه بیرجند.

خراسـان جنـوبی، ماهنامـه    شیل کوه کمرسفید، منطقه روم  ارزیابی ذخیره .1393. س.، راد، ز.، ریاضیم. ازارعی درمیان،  –
 .73علمی تخصصی فناوري سیمان، شماره 

 شناسی و اکتشافات معدنی کشور.سازمان زمین ،روم 1:100000شناسی . نقشه زمین1380 .،ر. شهیدي، ع –

 رفـع  منظـور  بـه  آجـر  اولیـه  مواد پتانسیل داراي مناطق بررسی .1391طباطبایی، س، ح.، اسدي هارونی، ه.، آیتی، ف.،  –
  دانشگاه شهید چمران اهواز.پیشرفته،  کاربردي شناسیزمین مجلهاصفهان،  استان در محیطی زیست مشکالت

 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. ،شناسی اقتصادي کاربردي. زمین1388 .،سعادت، س . ح.،پور، مکریم –

 .ارزیابی ذخایر معدنی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .1385. ح.، پور، مکریم  –

 .اصول مهندسی معدن، (ترجمه کتاب هوارد ال. هارتمن)، انتشارات دانشگاه صنایع و معادن ایران .1386، .یاوري، م –

– Popov, G., 1971. The Working Of Mineral Deposits


