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-1مقدمه

در طی سالهای اخیر سرمايه گذاری در پروژههای اکتشاف ذخائر معدنی رشد
چشمگیری در ايران داشته است .از آنجا که اجرا و تکمیل پروژههای اکتشافی،
تالش ،هزينه و زمان زياد و نیز قابلیتهای فنی و تخصصی مديران پروژه را میطلبد،
استفاده از تکنیکهای مديريتی از جمله ساختار شکست کار و دياگرامهای
مدلسازی پروژهها اعم از شبکههای برداری در امر اکتشاف مواد معدنی میتواند از
هدر رفتن زمان و هزينه در اين نوع پروژهها جلوگیری و موجبات تصمیمگیری
درست و بهنگام در مراحل مختلف اکتشاف را فراهم آورد .پروژههای اکتشاف
نهشتهها ی اسکارن ،به عنوان يکی از منابع مهم آهن ،مس ،طال ،سرب و روی ،از
جمله پروژههای بزرگ و مهم اکتشافی میباشد .نهشتههای اسکارن يکی از
گستردهترين نوع نهشتهها در پوسته زمین هستند و موضوع مطالعات بسیاری در
طول قرنها بوده است .امروزه با استفاده از تکنیکها و روشهای مختلف اکتشافی
میتوان اين نوع نهشتهها را با دقت بیشتری مورد مطالعه ،بررسی و اکتشاف قرار
دارد .در اين مقاله سعی شده است تا با بکارگیری دانش مديريت پروژه و ساختار
شکست کار ،الگوی مناسب جهت انجام مراحل اولیه اکتشاف کانسارهای اسکارن
سرب و روی و درنهايت تلفیق نتايج در محیط  GISبرای تهیه نقشه پتانسیل معدنی
در منطقه ماهنشان ارائه گردد.

1

با توجه به حجم باالی فعالیتهايی که در يک پروژه معدنی
صورت میگیرد و با درنظر گرفتن زمان و هزينه بااليی که
صرف انجام مراحل مختلف اکتشاف در چنین پروژه هايی
میگردد ،ترسیم شبکه فعالیتهای پروژه و خرد و تفکیک
آن به مراحل مختلف اکتشاف جهت تسريع در امر اکتشاف
ضرورری است .از اين رو ساختار شکست کار در پروژه های

میبايست تهیه گردد .اين امر موجب مديريت بهتر زمان،
هزينه و ساير منابع در مراحل مختلف اکتشافی میگردد
[ .]1استفاده از تکنیکهای مديريتی در امر اکتشاف مواد
معدنی امری ضروری و مهم میباشد بهطوریکه اگر
پروژههای اکتشافی مواد معدنی به درستی مديريت و
برنامهريزی نشوند میتوانند باعث هدر رفتن زمان و هزينه
که از فاکتورهای بسیار مهم در امر اکتشاف میباشند ،شوند.

* پست الکترونیک نويسنده مسئولElham_ghadirisufi@yahoo.com :

 .1دانشجوی دکتری مهندسی معدن دانشگاه کاشان
 .2استاديار گروه معدن دانشکده مهندسی ،دانشگاه کاشان
 .3استاديار گروه صنايع دانشکده مهندسی ،دانشگاه کاشان
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هدف از اکتشاف ،کشف نهشتههای اقتصادی از طريق
چندين مرحله برای کاهش ريسک میباشد .اين فرآيند
چهار مرحله دارد که شامل ( )1انتخاب محدوده)2( ،
شناسايی هدف )3( ،ارزيابی منبع و ( )4تعريف ذخیره
میباشد .در مرحله اول ،محدودهای مشخص میشود که بر
اساس دانش محیطهای سطحی ،فرآيندهای زمینشناسی
که منجر به کانیسازی میشوند ،در آن تشکیل شده است.
مرحله دوم مرحلهای است که در آن مناطقی معرفی
میشوند که بايد برای مطالعات اکتشافی بیشتر و
تفصیلیتر با استفاده از روشهای اکتشافی موجود ،مورد
جستجو قرار میگیرند .اين مناطق درواقع قسمتی يا
سطحی کوچکتر از منطقه انتخاب شده اولیه میباشند .در
مرحله سوم ،عیار و تناژ کانیهای خاص يا مواد در
نهشتههای کشف شده تخمین زده میشود که تا حدود
زيادی بر اساس اطالعات حفاری سیستماتیک صورت
میگیرد؛ و درنهايت در مرحله تعیین ذخیره ،قسمتهای
مختلف نهشته معدنی به عنوان ذخاير معدنی (قطعی،
احتمالی) يا منابع معدنی (اندازهگیری شده ،اشارهای،
استنباطی) بر اساس آنالیزهای اقتصادی و امکانسنجی
تکنیکی طبقهبندی میشوند [ .]2در اين مقاله تنها
قسمتهای اول و دوم (انتخاب محدوده ،شناسايی هدف)
اکتشافات معدنی در مورد نهشته های اسکارن سرب و روی
در منطقه ماهنشان مورد بررسی قرار گرفته است.
شناسايی مناطق هدف خود يک فرآيند چند مرحلهای است
که از مقیاس ناحیهای (کوچک مقیاس) تا مقیاس محلی
(بزرگ مقیاس) ادامه میيابد .عملیات اکتشافی انجام شده
در هر يک از مراحل فوق اعم از برداشتهای زمینشناسی،
ژئوفیزيکی ،ژئوشیمیايی و غیره ،تحلیلهای اکتشافی را با
حجم زيادی از دادهها روبهرو میسازد .وجود حجم باالی
داده در مطالعات اکتشافی هیچ گاه ضامن نتیجهگیری
مطلوب نبوده است ،بلکه آن چه يک پروژه اکتشافی را
بهسوی بهترين و کاملترين نتیجه رهنمون میسازد،
انتخاب بهترين روش تحلیل برای هر نوع داده ،ايجاد
روابطی معنادار بین نتايج حاصل از تفسیر دادههای مختلف
و نیز مديريت فعالیتهای مورد نیاز جهت اکتشاف مواد
معدنی است .ساختار شکست کار از جمله ابزارهای مديريتی
میباشد که با تفکیک پروژه به قسمتهای ريز (فعالیت)ها،

بخشهای پیچیدهتر پروژه را به بخشهای مديريتپذير
تقسیم مینمايد [ ]3به طوری که در پروژههای مختلف و
نیز با اهداف مختلف به طور قابل توجهی تغییر مینمايد
[]4؛ از اين رو میتوان با استفاده از ساختار شکست کار،
عملیات اکتشافی را که از جمله پروژههای پیچیده در
سراسر دنیا میباشد را مديريت نمود .همچنین سیستم
اطالعات جغرافیايی که در حقیقت وظیفه مديريت و بهنگام
سازی اطالعات مکانی را بر عهده دارد نیز نقش بسزايی در
اين زمینه دارد .ازاينرو در اين مقاله از تکنیک ساختار
شکست کار برای تقسیم پروژه اکتشاف کانسار اسکارن
سرب و روی در منطقه ماهنشان در مراحل انتخاب محدوده
و شناسايی ،به اجزايی که راحتتر مورد بررسی و مديريت
قرار داد ،استفاده شده است همچنین به منظور نشان دادن
ارتباط بین اين فعالیتها ،دياگرام شبکه برداری برای
فعالیتهای انجام شده در اکتشاف کانسار اسکارن سرب و
روی رسم گرديد و درنهايت تلفیق نتايج در محیط  GISدر
راستای تهیه نقشه پتانسیل معدنی ارائه گرديد.

 -2كانسارهای اسکارن
امروزه اسکارن به سنگهای دگرگونیای گفته میشود که
با استفاده از جانشینی سنگهای دربرگیرنده کربنات (در
اکثر موارد) در طول دگرگونی مجاورتی يا ناحیهای
تشکیلشده و حاوی سیلیکاتهای کلسیم ،آهن ،منیزيم و
آلومینیوم میباشند [ .]5-8نهشته های اسکارنی بر اساس
معیارهای مختلفی تقسیمبندی میشوند .هر يک از
کالسهای اسکارن دارای ويژگیها اندازه ،عیار ،کانیشناسی
و جايگاه زمینشناسی ،هرچند لزوماً منحصر به فرد نیست،
میباشند [ .]9اسکارنها را بر اساس نوع مواد معدنی به
اسکارنهای تنگستن ،آهن ،مس ،سرب ،روی ،مولیبدن،
قلع ،نقره ،اورانیوم و بريلیوم تقسیم میکنند.
اسکارنهای سرب و روی در اعماق مختلف و در ارتباط با
تودههای نفوذی اسیدی -حد واسط تشکیل میشوند .اغلب
کانسارهای اسکارن سرب و روی در ارتباط با کانیسازی
مس پورفیری ،مولیبدن پورفیری و يا قلع پورفیری هستند
[.]10
1

 -3ساختار شکست كار

برای اينکه يک پروژه بزرگ به درستی برنامهريزی و اجرا

Work Breakdown Structure (WBS) 1

مجله مدل سازی در مهندسی

سال شانزدهم ،شماره  ،53تابستان 1397

قديری صوفی ،سلطانی محمدی و مختاری

گردد ،بايد آن پروژه را به اجزای کوچکتر به شیوه ساختاری
تقسیمبندی نمود .پس از آن برنامهريزی و اجرای اين
بخشها به واحدهای سازمانی خاص اختصاص داده میشود.
اين روش تقسیمبندی ساختار شکست کار ) (WBSنامیده
میشود [ WBS .]11-13را میتوان يک شکل سلسله
مراتبی از نقشه تفکر فرض کرد که کمک میکند تا
بخشهای پیچیده پروژه به بخشهای مديريتپذير شکسته
شود [ .]3کار شناخت و فعالیتهای پروژه از طريق ريز و
خرد کردن يا تقسیم و تفکیک پروژه ) )WBSکه روشی
منظم يا سیستماتیک است ،انجام میشود [ .]14صاحبان
شرکت و مديران پروژه به منظور اينکه پروژههای پیچیده
به اجزای مديريتپذير تقسیمبندی شوند از ساختار شکست
کار استفاده میکنند .از اين رو استفاده از ساختار شکست
کار در مديريت پروژه توسط محققان و متخصصان امری
ضروری می باشد [ .]15بعضی از داليل استفاده از ساختار
شکست کار شامل )1( :سازماندهی دقیق پروژه)2( ،
اختصاص دادن مسئولیتها )3( ،نشان دادن نقاط کنترل و
عطف پروژه )4( ،امکان برآورد دقیق زمان ،هزينه و ريسک،
( )5کمک به توضیح پروژه به ذينفعان میباشد [.]16
برای کاربرد و استفاده از روشهای مسیر بحرانی يا
روشهای تحلیل شبکه ،بايد پروژه را به اجزای تشکیل
دهنده آن يا فعالیتهای ريز خرد کرد .اين کار در بسیاری
از پروژهها ،بهويژه پروژههای غیر کوچک ،بدون بهرهجويی
از يک روش منظم ،نمیتوان بهخوبی و درستی انجام داد.
ساختار شکست کار ما را در شناخت فعالیتهای پروژه ياری
میدهد []14؛ به عبارت ديگر ساختار شکست کار مانند
يک ماشین عمل کرده که کارها را به عناصر کوچکتر تقسیم
میکند؛ بنابراين ،در صورت استفاده از  WBSاطمینان
خاطر بیشتری از شناخت فعالیتهای کوچک و بزرگ ايجاد
میگردد .برای طراحی و تهیه  WBSبايد توجه ويژهای بکار
برد؛ زيرا مطابق شکل  ،1ساختار شکست کار به عنوان
زيربنای ماتريس توزيع مسئولیتها ،زمانبندی شبکهای،
تخمین و تخصیص هزينه ،آنالیز ريسک ،چارت سازمانی،
هماهنگی اهداف و کنترل بکار میرود.
روش ريز و خرد کردن يا تقسیم و تفکیک پروژه ،روشی از
باال به پايین و از کلیات به جزئیات و بهطور کلی ،روش
سلسله مراتبی است .ابتدا کل يک پروژه (يا سطح اول) را با
انتخاب و استفاده از شیوههای متداول در اين زمینه ،به
چندين بخش عمده (يا عناصر سطح دوم) تقسیم میکنیم.
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سپس هر يک از عناصر سطح دوم را به نوبه خود به چندين
کار ديگر (عناصر سطح سوم) تفکیک میکنیم .ريز کردن
کارها در هر سطح را بنا به نیاز يا تمايل تا آنجا که صالح
بدانیم ،به همین ترتیب برای عناصر سطوح پايینتر ادامه
میدهیم و اين کار سرانجام در جايی که آن را سطح
فعالیتها ،مینامند خاتمه میيابد [.]14

 -4روش مطالعه
در اين مقاله ابتدا با توجه به نوع کانسار مورد جستجو در
منطقه کلیه معیارهای مناسب و در دسترس برای اکتشاف،
در قالب يک مدل هدف و مفهومی تعريف گرديد .سپس با
استفاده از ساختار شکست کار ،کلیه فعالیتهای الزم برای
دستیابی به مناطق هدف اکتشافی مشخص شد .از اين رو
با جمعآوری دادهها و تجزيه و تحلیلهای الزم ،هريک از
متغیرهای مدل هدف جستجو و موقعیت هر يک از آنها به
صورت يک نقشه ،پیشبینی شد .سپس با تلفیق تمام
نقشهها در محیط  ArcGISبا استفاده از منطق فازی،
محلهايی که در آنها کلیه معیارهای مدل هدف يکديگر
را تأيید میکنند ،معرفی گرديد.

 -5ساختار شکست كار در پروژه اكتشاف
كانسارهای سرب و روی در منطقه ماهنشان
در اين بخش سعی خواهد شد که تا چارچوبی برای تهیه
ساختار شکست کار پروژه تهیه نقشه پتانسیل کانی زايی
اسکارن سرب و روی که در منطقه ماهنشان انجام گرديد،
ارائه شود.
 -1جمعآوری منابع و مراجع و آموزشها
 -1-1جمعآوری گزارشات و مستندات مربوط به
منطقه مورد مطالعه
 -A -1-1-1گردآوری و مطالعه کلیه فعالیتهای
اکتشافی پیشین در منطقه مورد مطالعه
 -B -1-1-2بررسی انديسها ،کانسارها و معادن
موجود در منطقه
 -C -1-2جمعآوری اطالعات در مورد کانسارهای
اسکارن سرب و روی و شرايط عمومی تشکیل
آنها
 -1-3جمعآوری اطالعات کلی منطقه
 -D -1-3-1موقعیت جغرافیايی منطقه
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 -E -1-3-2موقعیت آب و هوای منطقه
 -F -1-3-3راههای دسترسی و امکانات زيرسازی
برای عملیات اکتشافی

 -G -1-4مطالعه روشهای پیشین اکتشاف اسکارن
سرب و روی
 -H -1-5آموزش نرمافزار ArcGIS

شکل  -1ساختار شکست کار در کنترل و ارزيابی پروژه []17

پردازش و آنالیز دادههای مکانی
 -1-6فعالیتهای انجام شده برای تهیه اليه شاهد
زمینشناسی
در ابتدا نقشه زمینشناسی  1:100000ماهنشان تهیه
گرديد و پس از رقومی کردن نقشه زمینشناسی و انتقال
به محیط  ،GISبنا بر نظر کارشناس ،وزندهی کالسهای
موجود در اين اليه ،با توجه به ويژگیهای زمینشناسی و
سنگشناسی منطقه و ارتباط واحدهای سنگی مختلف با
کانیسازی اسکارن سرب و روی انجام گرديد .از اين فعالیت
های انجام شده در اين مرحله شامل:
 -I -1-6-1تهیه نقشه زمینشناسی  1/100000از
منطقه مورد مطالعه
 -J -1-6-2شناسايی واحدهای زمینشناسی
دربرگیرنده کانسار مورد مطالعه
 -K -1-6-3تبديل نقشه زمینشناسی به اليه رقومی
زمینشناسی

مجله مدل سازی در مهندسی

 -L -1-6-4اختصاص وزنهای مختلف به هر يک از
واحدهای مختلف زمینشناسی و تهیه اليه
شاهد زمینشناسی
 -1-7فعالیتهای انجام شده برای تهیه اليه شاهد
ژئوشیمیايی
در مراحل اولیه اکتشاف در مناطق با گسترش زياد ،استفاده
از اکتشافات ژئوشیمیايی رسوبات آبراههای يک از روشهای
مؤثر در شناسايی مناطق با پتانسیل و هدف ،به منظور
متمرکز شده در مراحل تفصیلی است [ .]18در اين روش
با شناسايی مناطق ناهنجار پراکندگی عناصر مورد اکتشاف
و يا رديابهای آنها میتوان دگرسانیها ،هالههای
پراکندگی و حتی رخنمونها را شناسايی کرد [ .]19به
منظور بررسی ژئوشیمیايی رسوبات آبراههای در محدوده
 1:100000ماهنشان ،در مساحتی در حدود 2500
کیلومتر مربع ،اقدام به نمونهبرداری از اين منطقه شد و
تعداد  817نمونه رسوبات آبراههای جمعآوری گرديد .آنالیز
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نمونهها برای تعیین غلظت عناصر ،Ni ،Cr ،Ag ،Pb ،Zn
Hg ،Sr ،V ،Ba ،Y ،Sn ،Co ،Cd ،Sb ،As ،Cu ،Sc ،Bi
و  Wانجام شد و نتايج آن اساس کار تحلیلهای آماری قرار
گرفت .پس از مرتبسازی دادهها و رفع نواقص موجود در
نتیجه کار آزمايشگاه ،دادهها اولیه جهت بررسیهای آماری
تک متغیره و چند متغیره آماده و درنهايت نقشههای
آنومالی برای عناصر اصلی کانیسازی رسم شد .از اين رو
فعالیتهايی که برای ترسیم نقشه شاهد ژئوشیمیايی مورد
نیاز بود شامل:
 -M -1-7-1حضور در منطقه مورد مطالعه و
نمونهبرداری از رسوبات آبراههای و کانی
سنگین
 -N -1-7-2آمادهسازی و تجزيه نمونههای برداشت
شده و تهیه فايل حاوی تجزيه نمونهها
 -O -1-7-3ورود دادههای حاصل از تجزيه نمونهها
به محیط  SPSSو انجام محاسبات آماری
بر روی آنها
 -P -1-7-4تهیه نقشه ارتفاعی  1/100000از منطقه
مورد مطالعه
 -Q -1-7-5به دست آوردن حوضه آبريز با استفاده
از نقشه ارتفاعی منطقه مورد مطالعه
 -R -1-7-6انتقال خروجی نرمافزار  SPSSبه نرم-
افزار  ArcGISو پردازش دادهها
 -1-8تهیه اليه شاهد ژئوفیزيکی
در اسکارنهای سرب و روی روش مغناطیسی برای مشخص
نمودن زون غنی پیروتیتی مورد استفاده قرار میگیرد
[ .]10از اين رو ابتدا دادههای مربوط برداشتهای
مغناطیسی گردآوری و بعد از پردازشهای الزم بر روی
آنها انجام گرديد و درنهايت با دادن وزن به قسمتهای
مختلف در محیط  GISنقشه شاهد ژئوفیزيکی تهیه گرديد.
فعالیتهای الزم برای تهیه نقشه شاهد ژئوشیمیايی شامل:
 -S -1-8-1تهیه دادههای مغناطیس هوابردی از
منطقه مورد مطالعه
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قسمتهای مختلف و تهیه اليه شاهد
ژئوفیزيکی منطقه مورد مطالعه
 -1-9تهیه اليه چگالی گسلها
گسلها مناطق خوبی برای تشکیل نهشتههای اسکان
هستند [ .]20-22در نتیجه مناطق با چگالی گسل باال به
طور مطلوبی برای نهشتههای اسکارن سرب و روی در
منطقه مورد مطالعه مناسب هستند .از اين رو در ابتدا نقشه
گستردگی گسلهای موجود در منطقه تهیه گرديد و سپس
با پردازشهای الزم ،نقشه شاهد چگالی گسلها تهیه گرديد
از اين رو فعالیتهای الزم برای تهیه نقشه شاهد چگالی
گسلها شامل:
 -V -1-9-1تهیه نقشه  1/100000از گسلهای
موجود در منطقه
 -W -1-9-2تبديل نقشه گسلها به اليه رقومی
گسلهای موجود در منطقه
 -X -2-4-3انجام پردازشهای مختلف بر روی اليه
رقومی و تهیه اليه شاهد چگالی گسلها
 -2تلفیق الیههای شاهد مختلف در محیط GIS

سیستم اطالعات جغرافیايی میتواند در جهت کسب،
جمعآوری ،ذخیرهسازی ،سازماندهی ،پردازش و استفاده
بهینه از مجموعه دادهها جهت تفسیر و تولید نقشههای
گوناگون زمینشناسی و اکتشافی ،امکانات و تسهیالتی را
در اختیار کاربران قرار دهد GIS .میتواند مقدوراتی را
فراهم آورد که به وسیله آن اليههای اطالعاتی مختلف که
در اينجا شامل ،اليههای زمینشناسی ،ژئوشیمی رسوبات
آبراههای ،ژئوفیزيکی و گسلها ،تلفیق ،آنالیز و مدلسازی
شده و جهت تعبیر و تفسیر با هدفی خاص به صورت يک
نقشه با استفاده از قابلیتهای نقشهکشی رقومی سستم
اطالعات جغرافیايی در اختیار استفاده کننده قرار گیرد
[ .]23به منظور پیشبینی پتانسیل کانیزايی موردنظر در
محیط  GISتلفیق اليههای شاهد مختلف انجام میگیرد،
اين تلفیق در قالب مدلسازی نتايج حاصل از مرحله
پردازش صورت میگیرد.

 -T -1-8-2ورود دادهها به نرمافزار Oasis montaj

 -Y -3-1تهیه نقشه پتانسیل کانیزايی اسکارن سرب و
روی

 -U -1-8-3انتقال خروجی نرمافزارOasis montaj

مدلسازی پتانسیل معدنی در واقع يافتن مکانها يا
مناطقی است که يکسری معیارها و مالکها برای حضور

و انجام پردازشهای الزم بر روی دادهها
به نرمافزار  ArcGISو دادن وزن به
مجله مدل سازی در مهندسی
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ذخیره در آنها صدق کند .در اينجا از روش منطق فازی
که از روشهای دانشمحور در مدلسازی پتانسیل معدنی
میباشد به منظور تهیه نقشه پتانسیل کانیزايی اسکارن
سرب و روی استفاده گرديد.
كنترل نتایج
 -Z -2-1تهیه موقعیت انديسهای مختلف در منطقه
مورد مطالعه
 -AA -2-2تبديل موقعیت انديسهای موجود به يک
اليه رقومی و مقايسه آن با مناطق آنومالی به
دست آمده با استفاده از تلفیق اليههای شاهد
اطالعاتی
 -AB -2-3بازديد مقدماتی از مناطق امیدبخش توسط
کارشناسان و نمونهبرداری سطحی
 -AC -3تعبیر و تفسیر نتايج و مشخص کردن
محدودههای امیدبخش برای انجام مطالعات
مرحله پیجويی
 -AD -4تهیه گزارش نهایی
در ادامه ساختار شکست کار برای تهیه نقشه پتانسیل
معدنی اسکارن سرب و روی در منطقه ماهنشان در محیط
 ArcGISدر شکل ( )2نشان داده شده است.
 -6شبکه برداری )(AOA1
يکی از ابزارهايی که میتوان با استفاده از آن ارتباط بین
فعالیتهای يک پروژه را نشان داد استفاده از دياگرام شبکه
برداری است .با استفاده از اين ابزار میتوان ارتباط بین
فعالیتها را به صورت گرافیکی بیان نمود و همچنین جريان
کاری در يک پروژه را نشان میدهد .عالوه بر اين ،اين
دياگرام ابزاری مناسب برای طراحی ،کنترل و همچنین
زمانبندی میباشد .از آنجايی که اکتشاف مواد معدنی يک
فرآيند مرحلهای است و اين مراحل و همچنین فعالیتهای
انجام شده در هر مرحله با يکديگر مرتبط میباشند ،از اين
رو رسم اين شبکه و نشان دادن ارتباط بین فعالیتهای
انجام شده برای اکتشاف مواد معدنی بسیار مفید میباشد.
از اين رو در جدول  1فعالیتهای انجام شده به منظور
اکتشاف اسکارن سرب و روی و پیشنیازهای الزم برای
شروع هر فعالیت آورده شده است و در شکل ( )3اين

دياگرام به صورت گرافیکی نشان داده شده است.

 - 7بحث
در طراحی اکتشافات سیستماتیک و پیجويی ذخاير معدنی
میتوان با استفاده از مدلسازی ذخاير شناخته شده،
الگوريتمی را طراحی نمود تا اجرای عملیات اکتشاف ،تولید
مدلپتانسیل معدنی و شناسايی نواحی هدف بر اساس
مراحل ارائه شده در آن صورت گیرد .از اين رو در هر
مقیاسی از مدلسازی پتانسیليابی ،تعريف يک مدل
مفهومی در اولین قدم امری اجتنابناپذير است [.]2
مدلهای مفهومی ذخاير معدنی خصوصیات ذخیره را با
استفاده از کلمات و نمودارها توصیف مینمايند [ .]24در
اين خصوص  ،کلیه مراحل تولید مدل پتانسیل معدنی و
شناسايی مناطق هدف و پتانسیلدار اسکارن سرب و روی
از ابتدا تا انتها به صورت مرحله به مرحله نشان داده شده
است .اگر اين الگوريتم پیش از شروع هر پروژه اکتشافی
برای هر نوع ماده معدنی به طور خاص ،طراحی شود ،روند
اجرای عملیات اکتشافی سیستماتیک خواهد بود و کنترل
و مديريت پروژه به راحتی صورت میگیرد.
مسئلهای که در مورد پروژههای اکتشاف مواد معدنی وجود
دارد اين است که روشهای گوناگونی (از جمله ژئوشیمی،
ژئوفیزيک ،سنجش از دور ،زمینشناسی و )...برای پیجويی
مواد معدنی وجود دارد که بسته به نوع ماده معدنی و
اهمیت هر يک از اين روشها در اکتشاف ماده معدنی مورد
نظر ،از درجه اهمیت مختلفی برخوردار میباشند.
از اين رو هر مدل پیشبینی پتانسیل معدنی فقط برای
يک تیپ خاص از کانیسازی مناسب است ،بنابراين مدلی
که از آن برای پتانسیليابی اسکارن سرب و روی استفاده
شده است نمیتواند برای مس پورفیری نیز به کار رود و
برعکس .بنابراين در هر مقیاسی از مدلسازی پتانسیليابی،
تعريف يک مدل مفهومی در اولین قدم امری اجتنابناپذير
است [ .]2در اين راستا مطالعات محدودی در زمینه
مديريت پروژههای اکتشافی ساير تیپهای کانساری
همچون مس پورفیری [ ،]25سنگهای تزيینی [،]26
طالی اپی ترمال [ ]19و زغالسنگ [ ]27و نیز مطالعات
زيست محیطی کانسارهای مس پورفیری [ ]28صورت
گرفته است که در هر کدام از اين مطالعات با توجه به مدل

Activity on Arrow 1
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مفهومی نهشته مورد جستجو ،فعالیت های مورد نیاز برای

اکتشاف هر کدام از اين نهشتهها ارائه گرديده است.

جدول  -1لیست فعالیتها و پیشنیازها در پروژه اکتشاف اسکارن سرب و روی
پیشنیاز

فعالیت

پیشنیاز

فعالیت

A

P

-

A

H,P

Q

A

B

O,Q

R

-

C

A

S

-

D

S

T

-

E

H,T

U

-

F

A

V

C

G

H,V

W

-

H

W

X

A

I

L,R,U,X

Y

G

J

B

Z

H,I

K

Y,Z

AA

J,K

L

AA

AB

D,E,F

M

AB

AC

M

N

AC

AD

N

O

با توجه به اينکه پروژههای اکتشافی بسیار پرهزينه و
زمانبر هستند و همچنین دارای حجم و پیچیدگی بااليی
برخوردار میباشند از اين رو میبايست ساختار شکست کار
مناسب برای اين پروژهها تهیه گردد.
ساختار شکست کار برای تمام مراحل پروژه اکتشاف يک
کانسار ضروری میباشد تا در صورت به نتیجه نرسیدن در
مراحل اولیه از ادامه فعالیت اکتشافی جلوگیری به عمل
آيد؛ اما از آنجايی در اين پروژه تنها مرحله انتخاب محدوده
و شناسايی هدف مدنظر بود تفکیک پروژه تنها بر اساس
فعالیتهای انجام شده در اين مراحل صورت گرفت.
برای اين منظور ابتدا منابع ،و اطالعات مربوط به منطقه
ماهنشان و نیز کانیسازی اسکارن سرب و روی در اين
منطقه جمعآوری گرديد تا با استفاده از آن کلیه فعالیت-
های اکتشافی پیشین در منطقه مورد بررسی و مطالعه قرار
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گیرد .در مراحل بعدی با استفاده از جمعآوری دادههای
مورد نیاز ،اليه های زمینشناسی ،ژئوشیمی ،ژئوفیزيک و
چگالی گسلها تهیه گرديد که در نهايت برای به دست
آوردن بهترين ناحیه برای اکتشافات بیشتر در مرحله پی-
جويی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیايی نقشههای
به دست آمده در قسمتهای مختلف با يکديگر ترکیب
گرديدند.
بازديد مقدماتی از مناطق امیدبخش و نمونهبرداری سطحی
و پس از آن تعبیر و تفسیر نتايج و مشخص کردن
محدودههای امیدبخش برای انجام مطالعات مرحله
پیجويی توسط کارشناسان صورت گرفت و در انتها نیز
گزارش نهايی در مورد کانیسازی اسکارن سرب و روی در
مرحله مقدماتی در منطقه ماهنشان تهیه گرديد.
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شکل  -3دياگرام شبکه برداری در اکتشاف اسکارن سرب و روی

 -8جمعبندی و نتیجهگیری
با توجه به مطالعات صورت گرفته در اين مقاله ،میتوان
نتیجه گرفت که اگر قبل از شروع عملیات اکتشافی برنامه
مدونی به صورت سیستماتیک و با استفاده از ابزار مديريتی
ساختار شکست کار طراحی شود که در آن فرايند عملیات
اکتشافی به صورت مرحله به مرحله و نیز فعالیتهای
م ختلف در هر مرحله مشخص شده باشد ،مديريت بهینه
زمان ،هزينه و کنترل پروژه صورت گرفته و از ريسک
عملیات اکتشافی نیز کاسته میشود .عالوه بر اين میتوان
با درنظر گرفتن شرايط منطقه اکتشافی ،الگوی ارائه شده
شبکه برای يک عملیات اکتشافی را رسم نمود و با توجه به
بزرگی و محل اجرای پروژه نسبت به زمانبندی و آن اقدام
نمود.
درمورد اکتشاف کانسارهای اسکارن سرب و روی ،حجم
بااليی از دادهها موردنیاز است از اين رو استفاده از سیستم
اطالعات جغرافیايی به منظور دستیابی به نتیجهای جامع
در تعیین نواحی امیدبخش معدنی و تهیه نقشه پتانسیل
کانیزايی در مناطق تحت اکتشاف بسیار مفید خواهد بود.

مجله مدل سازی در مهندسی

درنهايت میتوان با توجه به فعالیتهای صورت گرفته در
هر بخش ،به بررسی ،زمانبندی و گردآوری دادهها و
اطالعات موردنیاز پرداخت و در انتها بهترين مناطق را برای
پیجويیهای بیشتر به دست آورد.
با توجه به اهمیت ،حجم ،هزينه باال و پیچیدگی پروژههای
اکتشافی ،ترسیم شبکه فعالیتهای اکتشافی تقريباً ضروری
میباشد ،بنابراين بايستی ساختار شکست مناسب در اين
پروژهها تهیه گردد .اين کار باعث سازماندهی پروژه
اکتشافی خواهد شد ،که خود باعث نظم در انجام پروژه و
اجتناب از صرف بیمورد هزينههای هنگفت در مراحل
مختلف پروژههای اکتشافی میشود .همچنین به دلیل باال
بودن فعالیتهای اکتشافی و احتمال عدم موفقیت اين
پروژهها ،ترجیح داده میشود که پروژه در مراحل مختلفی
صورت گیرد و ساختار شکست کار برای هر کدام از اين
مراحل به طور جداگانه ترسیم گردد تا عالوه بر مديريت
مناسب و راحت مراحل مختلف پروژههای اکتشافی ،چنانچه
مراحل اولیه به نتايج قابل قبولی نرسد ،از ادامه فعالیت
اکتشافی جلوگیری به عمل آيد .علیرغم اهمیت پروژههای
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...) و دياگرام شبکه برداری برای مديريت اثربخش پروژه درWBS( مدل ساختار شکست کار

شده است که میتواند در مناطق ديگر و نیز برای مواد
 همچنین با توجه به اهمیت.معدنی ديگر توسعه داده شود
 پیشنهاد،موضوع زمانبندی پروژههای اکتشافی در واقعیت
.میشود تحقیقات آتی در اين حوزه صورت گیرد
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 هنوز لزوم استفاده از چنین ساختاری که،اکتشافی
دربرگیرنده تمام اجزای پروژه باشد برای تمامی پروژههای
.اکتشافی در نظر گرفته نمیشود
در اين مقاله ساختار شکست کار برای پروژه اکتشاف
نهشتههای اسکارن و سرب و روی در منطقه ماهنشان ارائه
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