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  سمه تعالیاب

  

  پیشگفتار

  

هیـات وزیـران) بـه کـارگیري معیارهـا،       20/4/1385، مـورخ  ه 33497/ ت 42339نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره
بـرداري در قیمـت تمـام    هاي نگهداري و بهرهاستانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجراي طرح و نیز توجه الزم به هزینه

قانون برنامه و بودجه و نظـام فنـی اجرایـی کشـور      23به استناد ماده  امورتاکید جدي قرار داده است و این  ها را موردشده طرح
  اي کشور را به عهده دارد.  هاي توسعهوظیفه تهیه و تدوین ضوابط و معیارهاي فنی طرح

ها، قابلیت انحالل نسـبی ترکیبـات حـل    بهشوند. ترکیب آب دریا و شوراها تشکیل میذخایر تبخیري از تبخیر آب دریا یا شورابه
هـاي  شده، شرایط آب و هوایی، میزان تبخیر در زمان تشکیل و عمق و گسترش حوضه رسوبی، در تشکیل، نوع و میـزان کـانی  

هـاي  اي بـه ویـژه حوضـه   شناسی و گستردگی رسـوبات دریـایی و دریاچـه   ذخایر تبخیري تاثیرگذار است. بر اساس شرایط زمین
اي که هم اکنون دومین تولیدکننده گچ دنیـا و  ناسب و گنبدهاي نمکی، ایران ذخایر مهمی از گچ و نمک دارد، به گونهرسوبی م

  هاي مهم نمک در منطقه است.یکی از تولیدکننده
در قالـب برنامـه تهیـه ضـوابط و      "فهرست خدمات مراحل مختلـف اکتشـاف گـچ و نمـک    "ضابطه حاضر با عنوان 

دهـد.  یه شده است و معیارها و فهرست خدمات مورد نیاز براي شناخت و اکتشاف این گونه ذخایر را ارایه مـی معیارهاي معدن ته
  اي ارایه شده است.  هاي جداگانهاي در ضابطهفهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف سایر ذخایر تبخیري و شورابه

کاربرد عملی و در سطح وسـیع ایـن    امید است،هایی در متن موجود است که انجام شده قطعا هنوز کاستیهاي ي تالش با همه
و جـدیت جنـاب آقـاي     هـا در پایـان، از تـالش   .آوردها را فراهم توسط مهندسان موجبات شناسایی و برطرف نمودن آن ضابطه

مجـري   جعفـر سـرقینی   دکتـر همچنین جناب آقاي  اییو اجر مهندس غالمحسین حمزه مصطفوي و کارشناسان امور نظام فنی
بـرداري معـادن و متخصصـان    کارشناسان دفتـر نظـارت و بهـره    ،محترم طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی بخش معدن کشور

ي ایـن  نمایـد. امیـد اسـت شـاهد توفیـق روزافـزون همـه       ، تشکر و قدردانی مـی ضابطههمکار در امر تهیه و نهایی نمودن این 
  .به مردم شریف ایران اسالمی باشیمواران در خدمت بزرگ

  

  

   حمیدرضا عدل                                                                                                      
                                                             و تولیدي امور زیربناییفنی، معاون                                                                                               

     1396 ماه بهمن                                                                                                     



 مجري طرح

 وزارت صنعت، معدن و تجارت -معاون امور معادن و صنایع معدنی جعفر سرقینی
 اعضاي شوراي عالی به ترتیب حروف الفبا

 کشور برنامه و بودجهسازمان  -کارشناس ارشد مهندسی صنایع فرزانه آقارمضانعلی
 وزارت صنعت، معدن و تجارت -)کسب و کار( کارآفرینی کارشناس ارشد مدیریت عباسعلی ایروانی

 شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین -کارشناس مهندسی معدن بهروز برنا
 کشوربرنامه و بودجه سازمان  -کارشناس ارشد مهندسی معدن محمد پریزادي

 شناسیکارشناس ارشد زمین عبدالعلی حقیقی
 صنعت، معدن و تجارت وزارت -دکتراي مهندسی فرآوري مواد معدنی جعفر سرقینی

 وزارت صنعت، معدن و تجارت -شناسی اقتصاديکارشناس ارشد زمین علیرضا غیاثوند
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر -کارشناس ارشد مهندسی معدن حسن مدنی

 سازمان نظام مهندسی معدن -کارشناس ارشد مهندسی معدن هرمز ناصرنیا
 به ترتیب حروف الفبا اکتشافاعضاي کارگروه 

 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران -کارشناس ارشد مهندسی معدن   علی اصغرزاده
 شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین -مهندسی معدنکارشناس    بهروز برنا 

 سازمان برنامه و بودجه کشور -کارشناس ارشد مهندسی معدن   محمد پریزادي
 دانشگاه تربیت مدرس -دکتراي پترولوژي   ا... رشیدنژاد عمراننعمت

 دانشگاه خوارزمی  -شناسی اقتصاديدکتراي زمین   بهزاد مهرابی

 اعضاي کارگروه تنظیم و تدوین به ترتیب حروف الفبا

 امیرکبیردانشگاه صنعتی  -دکتراي مهندسی فرآوري مواد معدنی            نژادمهدي ایران
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر -دکتراي مهندسی فرآوري مواد معدنی بهرام رضایی

 وزارت صنعت، معدن و تجارت  -شناسی اقتصاديکارشناس ارشد زمین علیرضا غیاثوند 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر -کارشناس ارشد مهندسی معدن           حسن مدنی

                              خوارزمیدانشگاه  -شناسی اقتصاديدکتراي زمین بهزاد مهرابی
 اعضاي گروه هدایت و راهبري پروژه

 ییرئیس گروه امور نظام فنی و اجرا یخانم فرزانه آقارمضانعل
 رئیس گروه ضوابط و معیارهاي معاونت امور معادن و صنایع معدنی علیرضا غیاثوند آقاي

 ییو اجرا یکارشناس معدن امور نظام فن اسحق صفرزاده يآقا
 

 تهیه شده و پس از بررسی و تایید توسطکارگر و مهندس محمدباقر دري آقایان مهندس سرمد روزبهنویس این گزارش توسط پیش
 کارگروه اکتشاف، به تصویب شوراي عالی برنامه رسیده است. 

 

 ب
 



 فهرست مطالب

 صفحه  عنوان

 هاي ذخایر گچبندي و ویژگیرده -اولفصل 
 3 ....................................................................................................................................................................آشنایی -1-1
 3 ..............................................................................................................................................نحوه تشکیل.منشا و  -1-2
 3 .............................................................................................ها...........نشست تبخیريافزایش غلظت شورابه و ته -1-3
 4 ...........................................................................................بندي ذخایر گچ بر اساس نحوه تشکیل و پیدایشرده -1-4

 4 .........................................................................................................................................ذخایر گچ سنگی -1-4-1
 4 ................................................................................................................ذخایر گچ خاکی.......................... -1-4-2

 5 ..................................................................................................................................................انیدریت................. -1-5
 5 .....................................................................شناسی..............بندي ذخایر گچ بر اساس محیط و ساختار زمینرده -1-6
 6 ...................................................................................................................هاي شناخته شده در ایران......پتانسیل -1-7

 هاي ذخایر نمکژگیبندي و ویرده -دومفصل 
 13 ......................................................................................................................................تعاریف و مفاهیم............... -2-1
 13 ................................................................................................................خواص نمک طعام.................................. -2-2
 14 ...............................................................................................................بندي..........بندي نمک از نظر دانهتقسیم -2-3
 14 .............................................................................................................................................بندي ذخایر نمک.رده -2-4

 14 .......................................................................................اي........................................................نمک الیه -2-4-1
 14 .........................................................................ذخایر گنبدهاي نمکی (دیاپیري)....................................... -2-4-2
 14 .....................نمک پالیا.................................................................................................................... ذخایر -2-4-3
 16 .....................................................ذخایر نمک دریایی................................................................................. -2-4-4
 16 ......اي...........................................................................................................................ذخایر نمک دریاچه -2-4-5
 16 .............................................................................................................هاي سازندي....ذخایر نمک شورابه -2-4-6

 17 ........................................................پراکندگی نمک و رسوبات تبخیري از نظر زمانی و مکانی در ایران و جهان -2-5
  یارها و راهنماهاي اکتشافیمع -فصل سوم

 21 .............................................آشنایی....................................................................................................................... -3-1
 21 ..........................................................................................................................شناسیمعیارها و راهنماهاي زمین -3-2
 21 .......................................................................................................................معیارها و راهنماهاي دورسنجی...... -3-3
 22 ...............................................................................................................................معیارها و راهنماهاي ساختاري -3-4

 ث
 



 22 ...........................................................................................................................معیارها و راهنماهاي ژئوشیمیایی -3-5
 22 ..............................................................................................................ژئوفیزیکی.............. معیارها و راهنماهاي -3-6
 22 ....................................................................................................................................................معیارهاي حفاري -3-7

  شناساییفهرست خدمات مرحله  -فصل چهارم
 27 ....................................................................................................................................................................آشنایی -4-1
 27 ......................................................................................................................................ریزي........طراحی و برنامه -4-2
 27 .......................................................................................................................................بررسی و مطالعات دفتري -4-3
 27 .............................................................................................................................................عملیات صحرایی....... -4-4
 28 ..........................................................................................................................................هاتلفیق و پردازش داده -4-5
 28 ................................................................................................................................................تهیه گزارش............ -4-6

 28 ..................................................................................................................................چکیده........................ -4-6-1
 28 .............................................مقدمه............................................................................................................. -4-6-2
 28 ...............................فهرست........................................................................................................................ -4-6-3
 28 ....................................................................................................................اطالعات کلی منطقه.............. -4-6-4
 29 ....................شناسی و متالوژنی...........................................................................................................زمین -4-6-5
 29 .....................................................................................................................................مطالعات دورسنجی -4-6-6
 29 ...................................................................................................................................مطالعات ژئوشیمیایی -4-6-7
 29 .....................................................................................................................مطالعات ژئوفیزیکی هوابردي -4-6-8
 30 ...........................................................................................................................................ات تلفیقیمطالع -4-6-9
 30 ..........................................................................................................................و پیشنهاداتگیري نتیجه -4-6-10
 30 ....................................................................................................................................منابع مورد استفاده -4-6-11
 30 ...................................................................................................................................................هاپیوست -4-6-12

  جوییپیفهرست خدمات مرحله  -فصل پنجم
 35 .....................................................................................................................................................آشنایی............... -5-1
 35 .....................................................................................................................................ریزي........طراحی و برنامه -5-2
 35 ..................................................................................................بررسی و مطالعات دفتري..................................... -5-3
 35 .............................................................................................................................................عملیات صحرایی....... -5-4
 36 ..........................................................................................................................................هاتلفیق و پردازش داده -5-5
 36 ............................................................................................................................................................تهیه گزارش -5-6

 ج
 



 36 .......................................................................................چکیده................................................................... -5-6-1
 36 ..................................مقدمه........................................................................................................................ -5-6-2
 36 .....................................................................................................................................ها...............فهرست -5-6-3
 37 ......................................................................خالصه مبانی و مستندات پروژه برگرفته از مرحله شناسایی -5-6-4
 37 ..................................................................................................................................اطالعات کلی منطقه -5-6-5
 37 ....................................................................................................................................شناسی............زمین -5-6-6
 37 ..........................................................................................................شناسی.زمین -تهیه نقشه توپوگرافی -5-6-7
 37 ...................................................................................................................................مطالعات ژئوشیمیایی -5-6-8
 37 ....................................................................................................................................مطالعات ژئوفیزیکی -5-6-9
 38 ..............................................................................................................برداريحفریات اکتشافی و نمونه -5-6-10
 38 ....................................................................................................................................ازيساستعداد کانی -5-6-11
 38 ...............................................................سازي، ژئوشیمیایی و تکنولوژیکی ماده معدنیمشخصات کانی -5-6-12
 38 ....................................................................................................................................ارزیابی ذخیره........ -5-6-13
 38 ......................................................................................................سنجی.......................مطالعات فرصت -5-6-14
 38 ............................................................................................................................محیطیمطالعات زیست -5-6-15
 38 ......................................................................................................................................مطالعات تلفیقی.. -5-6-16
 39 ....................................................................................گیري و ارایه برنامه مرحله اکتشاف عمومینتیجه -5-6-17
 39 ............................................................................................................................................فهرست منابع -5-6-18
 39 ...................................................................................................................................................هاپیوست -5-6-19

  اکتشاف عمومیفهرست خدمات مرحله  -ششمفصل 
 45 ....................................................................................................................................................................آشنایی -6-1
 45 .....................ریزي.........................................................................................................................طراحی و برنامه -6-2
 45 .................ت دفتري......................................................................................................................بررسی و مطالعا -6-3
 45 .........................................................عملیات صحرایی........................................................................................... -6-4
 46 ..........................................................................................................................................مطالعات آزمایشگاهی... -6-5
 46 ....................................................................................................................تشاف عمومیگزارش نهایی مرحله اک -6-6

 46 .........................................چکیده................................................................................................................. -6-6-1
 46 .........................ها...........................................................................................................................فهرست -6-6-2
 46 ............................................................................................................................مقدمه.............................. -6-6-3
 47 .....................................مشخصات عمومی منطقه...................................................................................... -6-6-4

 چ
 



 47 .......................................................................................................................شناسی محدوده معدنیزمین -6-6-5
 47 ...........................................................................................................شناسیزمین -تهیه نقشه توپوگرافی -6-6-6
 47 ...................................................................................................................................مطالعات ژئوشیمیایی -6-6-7
 47 ....................................................................................................................................زیکیمطالعات ژئوفی -6-6-8
 48 .............................................................................................................هابرداريحفریات اکتشافی و نمونه -6-6-9
 48 ............................................................................................................................هاي زون معدنیویژگی -6-6-10
 48 ............................................................................................................................................تخمین ذخیره -6-6-11
 48 ......................................................................................................نتایج مطالعات مهندسی و ژئوتکنیکی -6-6-12
 48 ..............................................................................................................................نتایج مطالعات فرآوري -6-6-13
 48 .......................................................................................................................هانتایج مطالعات زیرساخت -6-6-14
 49 ............................................................................................................................نتایج مطالعات اقتصادي -6-6-15
 49 .......................................................................................................................سنجیامکانمطالعات پیش -6-6-16
 49 ..................................................................................................................گیريمطالعات تلفیقی و نتیجه -6-6-17
 49 ..........................................................................................................ارایه برنامه مرحله اکتشاف تفصیلی -6-6-18
 49 ............................................................................................................................................فهرست منابع -6-6-19
 49 ...................................................................................................................................................هاپیوست -6-6-20

  تفصیلیرحله اکتشاف فهرست خدمات م -فصل هفتم
 55 ....................................................................................................................................................................آشنایی -7-1
 55 ...............................................................................................................ریزي...............................طراحی و برنامه -7-2
 55 ...............................بررسی و مطالعات دفتري........................................................................................................ -7-3
 55 ....................................عملیات صحرایی................................................................................................................ -7-4
 56 .........................................................................................................مطالعات آزمایشگاهی.................................... -7-5
 56 .........................................................................................................................................هاتلفیق و پردازش داده -7-6
 56 ..........................................................................................................تهیه گزارش نهایی مرحله اکتشاف تفصیلی -7-7

 56 .....................................................................................چکیده..................................................................... -7-7-1
 57 .........................ها...........................................................................................................................فهرست -7-7-2
 57 ..................................مقدمه........................................................................................................................ -7-7-3
 57 .................میجویی و اکتشاف عموخالصه مطالعات قبلی و عملیات انجام شده در مراحل شناسایی، پی -7-7-4
 57 ...........................................................................................................................مشخصات عمومی منطقه -7-7-5
 57 ................................................................................................................................................شناسیزمین -7-7-6

 ح
 



 57 .........................................................................................................................................عملیات اکتشافی -7-7-7
 58 ...............................................................................................................................................برآورد ذخیره -7-7-8
 58 ........................................................................................................شناسیزمینشناسی و آبمطالعات آب -7-7-9
 58 ..................................................................................شناسی مهندسی و ژئوتکنیکنتایج مطالعات زمین -7-7-10
و ارایه خالصه نتایج طراحی پایه در هاي مورد نیاز براي طراحی استخراج تکمیل و ارایه کلیه داده -7-7-11

 .......................................................................................................................................................................صورت لزوم
58 

 58 ...........................................................................................................................آرایینتایج مطالعات کانه -7-7-12
 59 ................................................................................................سنجیارایه خالصه نتایج مطالعات امکان -7-7-13
 59 ...........................................................................................................................محیطیمطالعات زیست -7-7-14
 59 ......................................................................................................................هانتایج مطالعات زیرساخت -7-7-15
 59 ..........................................................................................................................گیري و پیشنهاداتنتیجه -7-7-16
 59 .........................................................................................................................................منابع...فهرست  -7-7-17
 60 ..................................................................................................................................هاي گزارشپیوست -7-7-18

 

 خ
 



 

 
 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 1صل ف
 

گچهاي ذخایر بندي و ویژگیرده  
 

 

 

  

 



چ 2 شاف گ ختلف اکت حل م را ت م دما ت خ س   و نمک فهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 



ژگیرده -فصل اول دي و وی ر گچبن  3 هاي ذخای

 

 آشنایی -1-1

 قطعاتساخت  فرآورده از جمله 400عالوه بر مصالح ساختمانی، از گچ بیش از . مصالح ساختمانی دارد در کاربردهاي متنوعیگچ 
. به طور معمول در شودمی تهیه پزشکی تزیینی وساخته پیش قطعات، اصالح خاك کشاورزي، سیمان پورتلند ،ساخته ساختمانپیش

 شود. گچ خالص و انیدریت استفاده می ترکیب از ساخت سیمان پورتلند،
ایران،  امریکا،کشور  7درصد کل گچ دنیا در  60یش از . بدنشوکشور تولید می 90و در بیش از  دارندپراکندگی وسیع  گچذخایر 

را در گچ  خود درصد از تولید 60. ایران به عنوان دومین تولیدکننده گچ بیش از دشوکانادا، اسپانیا، چین، مکزیک و تایلند تولید می
پتانسیل مناسبی براي  ایرانشناسی، هاي زمینبا توجه به ویژگی کند.تفاده میساختمانی و بعد از آن در تولید سیمان پورتلند اس

 ارایه شده است. 1-1در جدول  )اياي و دریاچهنوع الیه(هاي کلی ذخایر گچ ویژگی اکتشاف ذخایر گچ دارد.

 و نحوه تشکیل منشا -1-2

بستگی شوند به موارد زیر هایی که تشکیل میانواع و میزان کانیشوند. می ایجادها خیري از تبخیر آب دریا یا شورابهتبذخایر 
 :دارد

 هاو شورابهترکیب آب دریا  -
 قابلیت انحالل نسبی ترکیبات حل شده  -
 در زمان تشکیل شرایط آب و هوایی و میزان تبخیر -
 عمق و گسترش حوضه رسوبی -

زیرزمینی در حوضه رسوبی هاي سطحی و تبخیري به وسیله آبهاي انحالل سنگیا و ممکن است از تبخیر آب دریا  هاشورابه
 د.نآب و هوایی گرم تشکیل شو شرایطبسته در 

 هانشست تبخیريتهشورابه و غلظت  افزایش -1-3

درصد را سولفات  6/3محلول را کلرید سدیم و حدود  مواددرصد از  8/7. به طور تقریبی داردمحلول  مواددرصد  5/3حدود آب دریا 
متر  7/13متر گچ و حدود سانتی 75تنها  ،معمولی) تبخیر شودمتري از آب دریا (شورابه  1000. اگر یک ستون دهدمیکلسیم تشکیل 

 .شدخواهد  شیننته نمک
تبخیر  اثردر ن آ میزانکند که نشست میهنگامی شروع به ته چنانچه آب جدیدي وارد حوضه نشود، گچ در یک حوضه تبخیري

  نوعی در این رسوبات .کندرسوب نمی نمک درصد از شورابه تبخیر نشود، 90تا زمانی که حدود  .درصد برسد 66به حدود 
 د.شومی ایجادهاي پتاسیم ، سولفات منیزیم و نمکنمکریت، انید، گچ ،کربنات کلسیم به ترتیب قائمافقی و  بنديزون

افزایش گچ نشانگر میزان  ضخیمهالیت در یک ذخیره  بود یا نبود. نیستنسبت به گچ و هالیت اشباع  یدر شرایط معمولآب دریا 
یندهاي دیاژنز در طی آهمچنین از فر گچاست.  گچهالیت بیش از  ینینشتبخیر و تغلیظ شورابه براي ته میزان .شورابه است غلظت
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که در آن گچ شروع  شرایطیآب دریا در  تبخیردر اثر . شودتشکیل می 1پهنه جذر و مديمیتی شدن رسوبات کربناته در محیط دولو
 به طوري که شودبه مراتب بیشتر می )1/5(در آب دریا  هاآن منیزیم و کلسیم از نسبت معمول هايیونکند نسبت نشست میبه ته

  شورابهافزایش غلظت آب دریا باعث ایجاد  یابد.افزایش میبرابر  20به بیش از  2/5هم از حدود  Ca+2Mg /2+نسبت مولی 

 باواکنش تغییر یونی با جایگزینی یک یون منیزیم  و باعث کندمیاز طریق منافذ رسوبات کربناته زیرین نفوذ که  شودمیتري چگال
طی فرآیند  کلسیم اضافه در این صورتنشین شود، هنگامی که غلظت شورابه به حدي برسد که ژیپس در آن ته. شودمی یون کلسیم

 .)2-1و  1-1روابط شود (تبدیل میگچ در شورابه به  موجود سولفات اضافیبا واکنش با  و دولومیتی شدن آزاد

)1-1(                                                                  +2+Ca2)3OCaMg(C+2+Mg3O2CaC  

  

)1-2(                                                                   O2H2.4OCaSO2+2H2- 4O+S+2Ca 

 بندي ذخایر گچ بر اساس نحوه تشکیل و پیدایشرده -1-4

از سولفات  عیبه تجم ذخایر گچ سنگی .ندشوتقسیم می خاکی و سنگیبه دو نوع  بر اساس نحوه تشکیل و پیدایش گچذخایر 
هاي گچ و خاك رس در افق هاياز مخلوط یذخایر گچ خاکی به تجمع وبدون آب و با کمترین مقدار ناخالصی یا کلسیم آبدار و 

 مانندهایی و به مقدار ناچیز داراي ناخالصی و انیدریت گچهاي بخش عمده ذخایر گچ سنگی شامل کانیشود. سطحی خاك گفته می
            .  است نظایر آنرتز و هاي کلسیت، کواکانی

 سنگی گچ ذخایر -1-4-1

ها و یا ژیپس با میان الیه بلورهايع کانی ژیپس به گچ سنگی معروف است. گچ سنگی عموما از تجم تراکممو  نوع معمول
نودولی شکل، آهک و یا دولومیت تشکیل شده است. سنگ گچ و انیدریت ممکن است ، سنگسنگاليسنگ، شیل، مخلوطی از گل

رسوبات نوع مدل رسوبی و نزدیکی به  اولیه در ذخایر ژیپس و انیدریت بهساختارهاي رسوبی اي باشند. یا الیه ايورقهاي، توده
 .بستگی داردتخریبی 

سازي ، گچ و انیدریت با هسته2سابخادر یک محیط  . همچنینشوندنشین میتهمعموال در یک مجموعه آبی راکد  ذخایر تبخیري
آهکی  حاوي ذرات تخریبی یا گل پهنه جذر و مديمحیط  درهاي بلوري از طریق سیاالت منفذي درون رسوبات نرم و رشد مجموعه

شوند. گچ ممکن است درون رسوبات هاي نودولی شکل رشد یافته جایگزین رسوبات میزبان اطراف خود می. مجموعهشودمیتشکیل 
 شین شود.نتهرس یا ماسه  مانندمیزبان 

 ذخایر گچ خاکی -1-4-2

هاي سطحی رس در افق هایی از مخلوط گچ و خاكتجمع ،هاي فصلی و نقاط پست بعضی از دشتهادریاچه ،در نواحی کویري
ار باال و نزدیک به سطح سطح آب زیرزمینی بسی ،هاي گچ و خاك گسترش دارندهایی که تجمعدر اغلب دشت. دشودیده میخاك 

1- Tidal-flat 
2- Sabkha 
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 گچهاي سطحی به بلورهاي پراکنده . آلوده شدن خاكشودهاي فصلی تشکیل میها دریاچهبه طوري که در برخی از آن زمین است
بعد از تبخیر  رسند ومیهاي سطحی خاك سولفاته (سولفات کلسیم) محلول در آب زیرزمینی به افق در اثر خاصیت مویینگی، امالح

 شود.میتشکیل در خاك سطحی  صورت بلورهاي ژیپسه آب، سولفات کلسیم ب

 انیدریت -1-5

ممکن است تحت  ژیپسانیدریت ممکن است به صورت یک کانی اولیه در محیط سابخا و حوضه رسوبی عمیق تشکیل شود. 
و به انیدریت تبدیل شود. باالآمدگی بعدي و یا فرسایش  بدهد آب خود را از دست ،متر 600در اعماق حدود  ،فشار رسوبات باالیی

 ها و در طول صفحات و در نتیجه آب سطحی از طریق شکستگی دهدمیرا کاهش  یفشار لیتواستاتیک ،هاي روییسنگ
 شود.به گچ تبدیل می در اثر جذب مجدد آبدهد و واکنش میانیدریت  بابندي الیه

یایی است که بر اثر ترده گچی، نتیجه رسوبگذاري مستقیم سولفات کلسیم در یک محیط دروجود سازندهاي بسیار ضخیم و گس
و طی یک فرآیند ژئوشیمیایی، کانی ژیپس آید میدرهاي سولفات و کلسیم در آب دریا به حالت اشباع یون ،دریاییزیر هايآتشفشان

 کند.میو رسوب  شودمییا انیدریت (سولفات کلسیم) تشکیل 
 اند.در اثر جذب آب به ژیپس تبدیل شده که بعدا اندزرگ ژیپس در اصل انیدریت بودهب ذخایراغلب  مبناي مشاهدات صحراییبر 
در واقع  شوند.دیده میهاي نمک همراه الیه هاي ژیپس و انیدریت بهاغلب الیه جا که شرایط تشکیل گچ و نمک مشابه است،از آن

، قسمت تحتانی کانسارهاي نمک یهاي نمکصورت متناوب با سایر الیهه هاي ژیپس و انیدریت بدر خیلی از کانسارهاي نمک، الیه
شود و زمانی در مرحله اول تبخیر تشکیل می ژیپسصورت انیدریت و ه سولفات کلسیم ب ،هاي تبخیريدهند. در مردابرا تشکیل می

 شود.تبلور نمک آغاز میرسند، می غلظت مشخصبه  منیزیم یدکلرو  سولفات کلسیم که به ترتیب میزان
هاي فرورو و در شرایط فشار عملکرد آب ناشی ازهاي رسوبی انیدریت در الیه وسیلهبا جذب آب به ابل توجهی از ژیپس مقادیر ق

این  همراه است. درصد) 30ش حجم زیاد (تا بیش از با افزای جذب آبشوند. عمل تبدیل انیدریت به ژیپس بر اثر کم تشکیل می
شکل  به گچ ،زیاد پذیريشکلعلت  به .شودهاي گچی میتن الیهقرار گرف دگرشکلی پیچیده وهاي باعث بروز پدیده افزایش حجم

 . اندشدهکانسارهاي عظیم ژیپس دنیا به این صورت تشکیل  آید. اکثرمیدرشکل توده یا عدسی 

 شناسیگچ بر اساس محیط و ساختار زمین بندي ذخایررده -1-6

 د:نشوشناسی به چهار گروه زیر تقسیم میگچ بر اساس محیط و ساختار زمین ذخایر
 همراه با گنبدهاي نمکی -
 مرتبط با پالیاها و مناطق بیابانی -
 تبخیري -هاي رسوبیرسوبی مرتبط با حوضه -
 آتشفشانیهاي الیتمرتبط با فع -
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 هاي شناخته شده در ایرانپتانسیل -1-7

هاي سمنان، ها به ترتیب در استانبیشترین آن که در کشور شناخته شدهگچ، انیدریت و گچ خاکی  کانسار 450تاکنون بیش از  
بررسی ارایه شده است.  2-1ایران در جدول  دارگچشناسی ذخایر موقعیت چینهاند. شرقی واقع شدهنفارس و آذربایجا رضوي،خراسان

 هاي گچی رابطه نزدیک با حرکات تکتونیکی دارند.که انباشتگی گر آن استاجمالی نشان
از پرکـامبرین   . ایـن شـرایط تقریبـا   بـوده اسـت  فرما پالت فورمی در سرتاسر ایران حکم ی آسینتیک شرایطپس از حرکات کوهزای

ـ    ،در دنیاساختی شناخته شده پسین تا اواسط تریاس تداوم داشته است. هم زمان با حرکات زمین و در  رم کاسـته از عمـق آب پـالت ف
گـچ پرکـامبرین پسـین،    ذخـایر   مربوط تشکیل شـده اسـت.  هاي تبخیري و رسوبات حوضه مواردي از آب خارج شده که در نتیجه آن

 هاي تبخیري بوده است.ایران مربوط به تشکیل این حوضهنیفر، پرمین و تریاس کامبرین، دونین، کرب
. در تشـکیل شـده اسـت   رسـوبات گچـی در ژوراسـیک زیـرین      طور محلیه ی و بیرسوبات دلتا ،جوان کیمیریندر نتیجه حرکات 

پسـین از عمـق دریـا     رینیـ ی کیمهزایکواواخر ژوراسیک پس از حرکات ولی در  ،دریا عمق بیشتري داشته ،ژوراسیک میانی و فوقانی
این شـرایط تـا اوایـل     تشکیل شده است.ژوراسیک فوقانی ایران رسوبات هاي گچی ضخیم در قسمت وسیعی از کاسته شده و نهشته
 .مربوط به این دوره استدار در رسوبات اوایل کرتاسه زیرین ایران هاي گچافقداشته و کرتاسه زیرین ادامه 

و شرایط مناسبی براي تشکیل رسوبات گچی فراهم  هپوشاندعمق و در حال نشست، قسمت اعظم ایران را دریاي کم، در ترشیري
 .از آن جمله است هاي ائوسن، الیگوسن و میوسنهاي تشکیل شده در زمانگچکه  کرده
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اياي و دریاچههاي کلی ذخایرگچ نوع الیهویژگی -1-1جدول   

اي (دریایی)ذخایر الیه ویژگی ايذخایر دریاچه   

 توصیف ذخیره
ي هـا اي حوضـه ذخایر با منشا دریایی در منـاطق حاشـیه  

 با ضخامت و گسترش جانبی زیاد رسوبی

هوایی اي در شرایط آب و با منشا دریاچهاي ذخایر تبخیري قاره
جانبی  ضخامت بسیار زیاد و گسترش با خشکخشک و نیمه

 )دریایی(اي تر از ذخایر الیهکوچکتوجه ولی قابل 

ايچینهنیکی جایگاه تکتو اي دریا با فرونشینی متوسطهاي حاشیهحوضه   
هاي هاي واگرا و سایر حوضهتراس حاشیه صفحات همگرا،

 سازندي مناسبروند

 گسترش زمانی
در  ین گسـترش اواخر پروتروزوییک تا میوسن امـا بیشـتر  

 پالئوزوییک و مزوزوییک
پالئوزوییک يترشیري تا عهد حاضر، در موارد  

هااي، شیل و تبخیريهاي دریاچهکربنات دولومیت به همراه سنگ آهک و نمک سنگ میزبان  

سازيابعاد کانی  
متر  50تا  10بین استخراج  قابلهاي ژیپس ضخامت الیه

 ها در حد چند کیلومترآنو گسترش جانبی 
متر 30حدود ضخامت کانسنگ   

شناسی کانسنگکانی هاي ظریف از کلسیت و دولومیتژیپس با الیه   
 ،که با زیاد شدن عمق هاي باطلهالیهبا میان انیدریتژیپس و 

 .یابدافزایش میمیزان انیدریت 

شناسی باطلهکانی رس و کلسیت، هالیت کلسیت و دولومیت   

 دگرسانی

 ل یشـک تانیـدریت   بگیـري بسیاري از ذخایر ژیپس در اثر آ
فرآینـد   ایـن  . درجه خلوص گچ بستگی به تکاملشوندمی

 دارد.

 
آید. انیدریت به وجود آبگیريژیپس ممکن است در اثر   

 

هاي کنندهکنترل  

سازيکانی  

نشسـت  اي با شـوري کـافی بـراي تـه    هاي حوضهشورابه
 سولفات کلسیم

بستههاي بسته تا نیمهحوضه  

فیزیکیژئوخصوصیات   
دلیل دارا بودن حجم زیادي از آب بین  هاي ژیپس بهالیه
 دهند.ي به نمودارهاي نوترونی واکنش نشان میبلور

- 

 سایر راهنماهاي اکتشافی

ــه  رخــداد الیــه ــپس و انیــدریت در لب ــازکی از ژی  هــاي ن
هاي رسوبی که با ادامـه بـه سـمت مرکـز حوضـه      حوضه

 یابد و همچنین باال بودن ها افزایش میضخامت این الیه
 هاسولفاته در چاههاي شورابه

شناسایی است.ژیپس در تصاویر دورسنجی قابل   
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 دار ایرانشناسی ذخایر گچموقعیت چینه -2-1جدول 

 زمان

 شناسیزمین
 محل لیتولوژي نام سازند

 پرکامبرین پسین

 سري ریزو
 سري دزو

 سازند هرمز
 سازند راور

و  شیل ،سنگماسه ،گچ ،دولومیت
 هاي آتشفشانیسنگ

 شیل و سنگماسه ،دولومیت، گچ
 دولومیتو  گچ، نمک

هاي سنگ و دولومیت ،گچ ،اسلیت
 آتشفشانی

 شمال کرمان
 شمال کرمان

 هاي زاگرسکوه
 شمال کرمان تا شمال راور

 کالشانه کامبرین
 و گچ ،شیل ،آهک ،دولومیت

 هاي آتشفشانیسنگ
 ناحیه شیرگشت

 غرب راور شیرگشت، جام، شمال اسفراین و نواحی  گچ و کوارتزیت ،شیل سنگ،ماسه سازند پادها دونین

 غرب طبس دولومیتو  گچ سازند گچال نیفروکرب

 پرمین
 نامگذاري نشده 
 سازند خواف 

 گچ
 گچ و دولومیت، آهک

 در شرق مهاباد (گوجر)
 هاي زاگرسکوه

 تریاس میانی

 سازند شتري 
 کتسازند خانه 

 لیق سازند پسته

 گچ و دولومیت
 گچو  شیل ،دولومیت
 گچو  شیل، ماسه سنگ ،کنگلومرا

 شمال راور -شمال مهاباد
 هاي زاگرسکوه

 )کپه داغ(شمال شرق ایران 

 فوقانیژوراسیک 

 واحد انیدریت هیث 
 عدایهسازند  
  علنسازند  
 ژیپس و مالفیر  
 دارهاي پکتنآهک 
 هاي مگوگچ 
 سازند بیدو 
 گچی -گنبدهاي نمکی 

 ژیپس و انیدریت
 شیل و دولومیت، انیدریت
 آهک و انیدریت

 گچ و مالفیر
 گچ و آهک

 آهک و گچ
 گچ و شیل ،سنگماسه

 آهک سنگ وماسه ،نمک، گچ

 هاي زاگرسکوه
 هاي زاگرسکوه
 هاي زاگرسکوه
 هاي البرزکوه

 در فاصله بین طبس و کرمان
 غرب طبسغرب و جنوب
 شمال کرمان

 شمال و جنوب راور

 الیگوسن

 سازند قرمز زیرین
عضو کلهر از سازند 

 آسماري

 گچ سنگ وماسه ،مارن، شیل
 گچ

 نواحی ایران مرکزي و آذربایجانزنجان و  سمنان، ساوه، قم،
 هاي زاگرسکوه

 میوسن

  سازند قم 
 سازند قرمز فوقانی 
 سازند گچساران 
 سازند قرمز باالیی 

 گچ و مارن ،آهک
 گچسنگ، کنگلومرا و ماسه ،مارن
 شیل و آهک ،مارن، انیدریت گچ،

 گچو  کنگلومراسنگ، ماسه ،مارن

  کاشان و قم
 کاشان و قم

 هاي زاگرسکوه
 آذربایجانو  بسیاري نواحی از ایران مرکزي 

 

 



ژگیرده -فصل اول دي و وی ر گچبن  9 هاي ذخای

 

 دار ایرانشناسی ذخایر گچموقعیت چینه -2-1جدول  ادامه
 زمان

 شناسیزمین
 محل لیتولوژي نام سازند

 هاي فصلیدر نواحی کویري و دریاچه )ی(گچ خاک سیلت و گچ، رس نامگذاري نشده يکواترنر
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 ذخایر نمک هايو ویژگی بنديرده
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  میمفاه و فیتعار -2-1

قابل  و شدهي فرآور ،يسازخالص ندیفرآ انجام با که است بو بدون و شورمزه متبلور ماده یدکلر میسد یا طعامنمک  :طعام نمک
  شود.استفاده می

  گرید وي بندبسته ،خلوص ،ییایمیش ترکیب ،يبنددانه ،یفن مشخصات و داردی صنعت کاربرد کهی نمک ی:صنعت نمک
  شود.می هیتهي مشتر درخواست نوع کاربرد و متناسب با ي آنهایژگیو

 .استی صنعت نرم نمک ایي پودر نمک ازتر کوچک نمکي بنددانه ابعاد ی:صدف نمک
 . است درصد 2/99 حداقل بیش از آنخلوص  مقدار و شده حذف آني هایناخالص کهی نمک :شده هیتصف نمک
  شود.می اضافه ید باتیترک آن به کهی خوراک نمک :یددار نمک
 مورد شیخردا از پس یا و سنگ شکل به و شودیم استخراج معدن از نمک سنگ به صورت مایمستق کهی نمک ی:سنگ نمک

 . ردیگیم قرار استفاده
  شود.می استحصال هاي نمکیحوزه هیحاش از یا و هاحوضچه در هاابهشور آب ریتبخ از پس کهی نمک ی:آب نمک
 . دیآیم دسته ب هاحوضچه در انوسیاق یا و ایدر آب میمستق ریتبخ از کهی نمک :ایدر نمک
 درکه  ایالپ و اچهیدر داخل دری عیطب شکل به یا هاحوضچه در شوري هااچهیدر آب ریتبخ از حاصل نمک :اياچهیدر نمک

  شود.یم استحصال سال خشک فصول

  خواص نمک طعام -2-2

 یک عنوانه ب میقد از یکروبیضدم خواص دلیلبه شود، استفاده می غذایی یچاشناینکه به عنوان  بر عالوه طعام نمک
 رادون، جذب ،يرژمتالو ،پزشکی، ییایمیش ،ییغذا عیصنا در از نمک امروزه. داشته است یعیوس کاربرد زینیی اغذ مواد هدارندهنگ

و  یخوراک مصرف براي خالص نمک کي یهایژگیوشود. استفاده می نظایر آنو  گاز ،نفت، آبي هايحفار ،زدگیجلوگیري از یخ
 ارایه شده است. 1-2حداکثر مقدار مواد مجاز آالینده در آن در جدول 

 و حداکثر مقدار مواد مجاز آالینده در آن یخوراک مصرف براي خالص نمک کي یهایژگیو -1-2 جدول

  قبول قابل حد ی ژگیو فیرد
 مات تا شفاف دیسف رنگ ي ظاهر تیوضع 1
 ی خارجي بو هرگونه ازي عار و شورمزه بو و طعم 2
 یخارج مواد هرگونه فاقد یخارج مواد 3
  درصد 2/99 حداقل  خلوص 4
 درصد 16/0 حداکثر  آب در نامحلول مواد 5
-2( سولفات 6

4SO( درصد 46/0 حداکثر  
 درصد 1/0 حداکثر  رطوبت 7
  درصد 15/0 حداکثر )2Ca+( میکلس 8
 درصد 03/0 حداکثر )2Mg+( میزیمن 9
 درصد 03/0 حداکثر )3CO2Naسدیم ( کربنات 10
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 ي بنددانه نظر از نمکي بندمیتقس -2-3

 ،یصدف ،يشکر ،ينخود هاينام به معموال و دارد )ASTM( مش 130 و 120 ،110 ،100ابعاد  یصنعت نمکبندي، از نظر دانه
 .معروف اند کسیم نمکو  نرم نمک ،يپودر

 بندي ذخایر نمکرده -2-4

 ،شور آبي هاچشمه در محلول شکل به و ایپال سطح در رسوب وی نمکي گنبدها دري اهیال صورت به جامد حالت به نمک
ا و گنبد یپال کفه نمک، ياهیالي هانمکشامل  سنگی نمکانواع ذخایر . دارد وجود هاانوسیاقو  اهایدر ها،اچهیدر ،ینیرزمیزي هاآب

هاي ویژگی دریایی است.هاي بسته و هاي سازندي، پالیا، دریاچه. انواع ذخایر نمک آبی شامل ذخایر شورابه) استيریاپیدنمکی (
 ارایه شده است. 2-2اي و گنبد نمکی در جدول ذخایر دریایی، دریاچه

 ي اهیال نمک -2-4-1

 از شیب به هاالیهاین  گسترشدر مواردي . دنشویم افتی یشناسنیزمسازندهاي  مختلفي هاافق در ايهیال شکل بهذخایر این 
در نقاط مختلف ي کواترنر تا نیپرکامبر از جهان مختلف نقاط در ذخایرنوع  نیااز نظر زمانی، . رسدمی مربع لومتریک یک میلیون

  د.نشویافت می

  )يریاپید( ذخایر گنبدهاي نمکی -2-4-2

و بخش  کایآمري دیتول نمک درصد 30 از شیب اي کهبه گونه ،است جهان در نمک دیتول منابع نیترمهم ازی کی ینمکي گنبدها
ي هابخش که استي اگونه بهی نمک گنبدذخایر یی ایمیش بیترک. شودیم نیمات گنبدهاي نمکی ازوسیعی از نمک مصرفی در ایران 

جلوگیري از  مصارف وی صنعت نمک انواع تای خوراک مصرف براي باال خلوص با نمک از آن درو  است متفاوت با یکدیگر آن مختلف
 شود.استفاده می نظایر آن وي حفار ،هازدگی جادهیخ

  ایپال نمکذخایر  -2-4-3

 کینزد آنبه  ایستابی سطح و دهدیم لیتشک را يریکورسوبات  ازي اریبس بخش نیترنییپا) ایپال( موقتی نمکي هااچهیدر
 در. شودیم لیتشک نمک پوسته پالیا کف در. است نمکو  ژیپس رس،شامل  آن رسوبات. استي اقارهي ابخسا با مترادفکه  است

 نیا تعداد رانیا در. شودیم حل نمک نیا ازی یهابخشی بارندگ زمان در واست  آب از رونیب ینمک پوسته این یگاه ،خشک فصول
 . است فراوان ایپال نوع
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اي و گنبد نمکیهاي کلی ذخایر نمک نوع دریایی، دریاچهویژگی -2-2جدول   
 گنبد نمکی دریاییذخایر  ايذخایر دریاچه ویژگی

 توصیف

ــایر ــه ذخ ــوده و ايالی   اي ت
ــه در حوضــه هــاي نمــک ک

 اي تشکیل شـده رسوبی قاره
. این ذخایر ممکن است است

هـــاي زیـــاد و ر مســـاحتد
گســترده بــا صــدها متـــر    

 د.نضخامت گسترش یاب

اي با منشا دریایی که ذخایر نمک الیه
هاي رسوبی حاشیه دریا با در حوضه

شود. میتشکیل  متفاوت هو گسترابعاد 
 هاي رسوبی به صورت این حوضه

از آب دریا به  هاییجریان ،ايدوره
اند که منشا اصلی درون خود را داشته

و ذخایر نمک  اندبودهاید کلرسدیم 
اي دریایی به طور فراوانی در الیه

هاي گسترده با ضخامت قابل محدوده
 مالحظه گسترش دارند.

ابعاد متفاوت و  با ییهاي رسوبی دریاحوضهذخایر گنبد نمکی در 
هاي رسوبی به صورت د. این حوضهنشومی تشکیل گسترده

اند که منشا ریا به درون خود را داشتهاي جریاناتی از آب ددوره
بوده است. ذخایر نمک به دلیل چگالی کلرید سدیم آن اصلی 

و به  ندنکاال حرکت میکمتر نسبت به سایر رسوبات به طرف ب
 آیند.صورت گنبدهاي نمکی درمی

جایگاه 
چینه  -نیکیتکتو

 شناسی

ــرا،   ــفحات همگ ــی ص حواش
ــایر   ــی و سـ ــواحی کششـ  نـ

 هاي رسوبیحوضه
 

هاي رسوبی حاشیه دریـا کـه بـا    حوضه
ــه    ــی ت ــریع در ط ــگ س ــت آهن نشس

اند. نفوذ آب ها فرونشست یافتهتبخیري
دریا سطح آب را در حوضه رسوبی که با 

کنـد.  دست رفته را جبران میتبخیر از 
ها در ایـن نـوع جایگـاه    برخی تبخیري

شناسـی از جریانـات   چینـه  -نیکیتکتو
 گیرند.اي نیز منشا میقاره

از نمک  هاییهاي رسوبی که انباشتدر حوضه ،گنبدهاي نمکی
شود. رسوبگذاري آواري بعدي در حوضه رسوبی ایجاد می ،دندار

به لی کمتر را نمک داراي چگا تدفینشود و در مرحله میآغاز 
ها تا سطح زمین باال که برخی از آنکند هدایت می طرف باال

هاي رسوبی نزدیک حواشی آیند. گنبدهاي نمکی در حوضهمی
 د.نشواي در نواحی با نشست و رسوبگذاري سریع ایجاد میقاره

 گسترش زمانی

ترشیري پایانی تا عهد حاضر 
ممکن است اما در موارد نادر 

 سن پالئوزوییک داشته باشد.

اي از بدهاي نمکی مشابه ذخایر نمک الیهدامنه سنی نمک در گن پروتروزوییک پایانی تا میوسن
پالئوزوییک و مزوزوییک اما اغلب  پروتروزوییک پایانی تا میوسن،

هاي در اثر فعالیت ها پس از رسوبگذاري نمکتشکیل گنبد است.
 ود.شمی ایجاد تکتونیکی

 سنگ میزبان
هاي رسوبات و تبخیري

 ايدریاچه
انیدریت همراه با سنگ آهک و 

 دولومیت
طی  نمکهاي میزبان گنبدهاي نمکی هر واحد رسوبی که سنگ

هاي سنگ ممکن استاست که  ،کندباالآمدگی در آن نفوذ می
 د.نرسوبی دریایی معمول باش

شناسی کانی
 کانسنگ

هاي نازك از هالیت با میان الیه هالیت
 انیدریت

 هاي نازك از انیدریتهالیت با میان الیه

شناسی کانی
 باطله

کلسیت، ژیپس، رس و 
 انیدریت

 هاي آواريو نهشته انیدریت انیدریت

 دگرسانی

سطحی و هاي آبانحالل با 
  ممکـــن اســـتزیرزمینـــی 

بنـدي، تخلخـل و ابعـاد    الیه
 دهد.بندي ذخیره را تغییر دانه

ممکـن  آب زیرزمینی  وسیلهبه انحالل 
 و بنــديبنــدي، ابعـاد دانــه الیــهاسـت  

 دهد.تخلخل را تغییر 

بافت سنگ اولیه یا  ممکن استآب زیرزمینی به وسیله انحالل 
 و حتی باعث تخریب ذخیره شود. دهد تخلخل را تغییر

 

 هايکنندهکنترل
 سازيکانی

هـاي رسـوبی   شامل حوضـه 
بسـته، منشــا  بسـته یـا نیمـه   

ــر درون حوضــه  ســدیم و کل
ب و هـوایی  رسوبی، شرایط آ

 (اقلیمــــــی) خشـــــــک،  
هاي حوضه رسوبی که شورابه
یـر بـه شـوري بـاال و     با تبخ

نشست نمک مناسب براي ته
 یابند.میافزایش غلظت 

 

 حوضه رسوبی با شوري زیادهاي شورابه
 نشست نمک مناسب است.براي ته که

نشست براي ته هاي رسوبی با شوري زیادهاي حوضهشورابه
کلرید سدیم، مناسب و نیز جایگاه تکتونیکی براي تشکیل گنبدها 

 مهم است.
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اي و گنبد نمکیهاي کلی ذخایر نمک نوع دریایی، دریاچهویژگی -2-2جدول ادامه   
 گنبد نمکی ذخایر دریایی ايذخایر دریاچه ویژگی

 ابعاد 
 سازيکانی

عاد افقی ذخایر بسیار متفاوت، اب
تا بیش  ها مترشناخته شده از ده

ها از کیلومتر و ضخامت آن 5از 
متر تا بیش از چند کمتر از یک 

 کند.متر تغییر می صد

اي ضخامت کانسـارهاي نمـک الیـه   
متر تغییـر   داز ده تا ص استخراجقابل 
ــی ــی در   م ــایر حت ــی ذخ ــد. برخ یاب

اي با چنـدین کیلـومتر مربـع    محدوده
 گسترش دارند.

از یک تا چندین  ممکن استگنبدهاي نمکی گسترش 
 ها به هزاران متر برسد.و عمق آن باشدومتر مربع کیل

 خصوصیات
 ژئوشیمیایی

 

ــت   ــایر هالیـ ــخص، ذخـ  نامشـ
ــر از دریاچــه ــرم و یــد کمت اي ب

 ذخایر دریایی دارند.

هاي دریا اي از تبخیرينمک الیه
 200تا   60 به میزان ،حاوي بر

ppm  .کهتبلور مجدد  نمک بااست 
حاوي مقادیر  دارد ايمنشا قاره

 کمتري بر است.

 
 

- 

 خصوصیات
 ژئوفیزیکی

 

ــ واکـــنشهالیـــت   ه کمـــی بـ
پیمایی اشعه گاما چاه نمودارهاي

هـاي بـزرگ   دهد. مجموعـه می
نســبتا  ، آنومــالی گرانــیهالیــت

 پایینی دارند.

خیلـی   واکـنش  ايذخایر نمک الیـه 
اشـعه  پیمـایی  هاي چـاه کمی به الگ

 دهد.گاما می

 پیمایی اشعه گاما چاهنمودارهاي خیلی کمی به  واکنشنمک 
را پایین  آنومالی گرانیدهد و گنبدهاي نمکی نواحی با می

 دهد.نشان می

سایر راهنماهاي 
 اکتشافی

زیرزمینــی ممکـــن اســـت  آب 
 شوري باالیی داشته باشد.

 

حضور رسـوبات حاشـیه حوضـه کـه     
هسـتند کـه    حاوي ژیپس یا انیدریت

خود ممکن است نشانگر آن باشد که 
کــز رسـوبات بـا شـوري بـاالتر در مر    

ــد.    ــوبی باشـ ــه رسـ ــودحوضـ   وجـ
 هاهاي با شوري باال در چاهشورابه

 هاي چرخشی را در گنبدهاي نمکی برخی مواقع رخساره
دهد. اي یا توپوگرافی منطقه نشان میهاي ناحیهعکس
 دهاي نمکی هستند.هاي نمکی نیز معرف دیگر گنبچشمه

 موارد استفاده
مواد شیمیایی، صنایع غذایی و 

 هازدگی جادهجلوگیري از یخ
مواد شیمیایی، صنایع غذایی، مصرف 

 هازدگی جادهجلوگیري از یخخانگی و 
جلوگیري از مواد شیمیایی، صنایع غذایی، مصرف خانگی و 

 هازدگی جادهیخ

  دریایی نمکذخایر   -2-4-4

 قسمت. استی خشک طیمح از شتریب ایدر طیمح در نمک رسوب مقدار و بیشتر هایخشک آب به نسبتها ایدر آبدر  کلر مقدار
 حدود انهیسالی مصنوعي هاحوضچهاز . است گرفته منشا ییایدر هايشورابه ریتبخ از کنم جمله ازی میقدي ریتبخ رسوبات اعظم
 نیستی خوراک میمستق طوره ب میزیمن امالح باتیترک وجود لیدله ب چند هر ایدر از حاصل نمک شود.می دیتول نمک تن ونیلیمچهار 

 آید.نیز از آن به دست میی صنعت نمک ازي ادیز بخش و شودیم استفاده طعام نمک عنوانه ب آن از هیتصف ندیآفر بای ول

  اياچهیدر نمکذخایر  -2-4-5

 در و میکلس م،یزیمن م،یسد امالح هااچهیدر در. است ریآبگ حوضه هايسنگ و محلول مواد تابع دریاچه در موجود آب بیترک
 و تیاردتنمانند ( میسد سولفات منبع ،هااچهیدر نیا ازي ادیز تعداد هامروز. دارد وجود کربنات و سولفات کلر، م،یپتاسي موارد

  از این نوع هستند. بهارلو و سلطانحوض قم، مانندیی هااچهیدر رانیا در هستند که طعام نمکو ) تیلیبرایم

 هاي سازنديذخایر نمک شورابه -2-4-6

 که در ادامه شرح داده  دارندهاي جوي آب دریا و آب منشا دو ،باشند نمکذخایر  لیتشک مستعد کهی نیرزمیز شوري هاآب
 شوند.می
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 یا و اندشده دفن هانهشتهي الهالب دري رسوبگذار هنگامها این شورابه .است ایدر آب ،آن منبع کهی نیرزمیشور زي هاآب -الف
 پمپاژ و چاه حفر با فارس جیخل و عماني ایدر سواحل هايشورابه از. شوندیم هیتغذ ایدر آب ازی نیرزمیز قیطربه  و ایدر هیحاش در

 شود.می استحصال نمک ،هاحوضچه در کردن
 متفاوت هاآب نیا در نمک به ویژه امالح درصد. شوندیم امالحي دارا خود ریمسي هاسنگي شستشو باي جوي هاآب -ب

  استحصال نظایر آنو  روب ،ید م،یزیمن امالح گاه ،طعام نمک بر عالوه. رسدمی زین نمک از اشباع مرحله تا و گاه است
 . شودیم

 جادیا با دهند کهرسوب می را موجود امالح و نمک خود ریمس در و شوندنیز یافت می چشمه شکل به گاهیاد شده ي هاشورابه
 طعام نمک ازي ادیز بخش در گذشته. است فراوان رانیا در هاي این شورابههانمونه. آیدیم دسته ب نمک آن ریتبخ و حوضچه

از آن  رفسنجان و یامیم آباد،خرمن کال اشتهارد، الموت، طالقان،ی آبي هانمک که ذخایر است هآمد دسته ب قیطر نیا از کشور
 آیند.جمله به شمار می

  جهانایران و  دری مکان وی زمان نظر ازي ریتبخ رسوبات و نمکی پراکندگ -2-5

مریکا، چین و آلمان توان به آاراي ذخایر بزرگ نمک میذخایر نمک تقریبا در تمام کشورهاي جهان وجود دارد و از کشورهاي د
دار و شناسی نمکذخایر نمک در ایران و جهان، سازندهاي زمیناست. نمک  ذخایر قابل توجهاي ایران از کشورهاي داراشاره کرد. 

عمده نمک ایران از نظر گسترش مکانی به سه  ذخایر ارایه شده است. 3-2 هاي ساختاري ایران در جدولگسترش مکانی آن در زون
 -کامبرین زیرین، ژوراسیک باالیی -وره پرکامبرین باالییزون ساختاري زاگرس، ایران مرکزي و البرز و از نظر زمانی به سه د

نمکی شناخته  گنبد 105زون ساختاري زاگرس با بیش از  به عنوان نمونه. شودمیبندي کواترنري تقسیم -کرتاسه زیرین و ترشیري
در همین زون  .داردشهرت جهانی  است ونمک باالي پتانسیل  باکامبرین زیرین یکی از مناطق  -شده به سن پرکامبرین باالیی

 وجود دارد. نیز ژوراسیک و میوسن  با سن هاي نمکساختاري نهشته
. در این وجود داردکواترنري  -کرتاسه زیرین و ترشیري -ژوراسیک باالیی شاملزایی در ایران مرکزي نیز دو دوره عمده نمک

. در زون ساختاري البرز نسبت به دو داردهاي آب شور گسترش ههاي نمک، پالیا و چشمزون، نمک به شکل گنبدهاي نمکی، الیه
پلیوسن منطقه طالقان و  -هاي تبخیري میوسنهاي میوسن و مارنهاي تبخیري کمتر و محدود به گچرش کانیزون دیگر گست

 الموت است. 

 جهانایران و  ذخایر نمک شناخته شده در -3-2 جدول

 ایران جهان دوره دوران
 زون ساختاري 

 ایران)(

 واحد
 شناسیزمین

 ایران )(

دوران 
 یکیسنوزو

 لوسنوه
هاي نمک حاصل از استحصال شورابه

 در  پالیا و هاي شور، دریاچهدریایی
 هاي مختلف دنیابخش

هاي دریاچه پالیا و
 پالیا 60بالغ بر  ایران مرکزي شور

 هاي تبخیريمارن ایران مرکزي بیجار ،زنجان ن و فلسطین اشغالیایرا ،روسیه آمریکا، پلیستوسن
 
 

 



1 شاف  8 ختلف اکت حل م را ت م دما ت خ س چ و نمکفهر  گ

 

 جهانایران و  ذخایر نمک شناخته شده در -3-2 جدولادامه  

 ایران جهان دوره دوران
 زون ساختاري 

 ایران)(

 واحد
 شناسیزمین

 ایران )(

دوران 
 یکیسنوزو

 تبخیريهاي مارن ایران مرکزي کویر مرکزي ایران ن وارد ،ایتالیا آمریکا، پلیوسن
 

 میوسن
 ،روسیه، ترکیه ، اسپانیا،لهستان ،چک ،قبرس
امارات  ،سوریه ،عراق ،سودان، مصر ،الجزایر

 مراکشمتحده و 

 ،مرکــــزي کــــویر
 لرستان وآذربایجان 

 -سازند قرمز باالیی زاگرس -کویر مرکزي
 سازند گچساران

 سازند قرمز زیرین - گرمسار ایران وعراق  ،ترکیه ،اسپانیا ،آلمان ،فرانسه الیگوسن
 سازند تبخیري کویر مرکزي کلوت یزد ایران و مراکش ،هندوراس ائوسن

 - کویر مرکزي سمنان  تگزاس وخلیج مکزیک  ،پاکستان  پالئوسن

دوران 
 یکیمزوزو

 
 کرتاسه

 ،گابن مریکا،آ ،پرو ،کلمبیا ،بولیوي ،برزیل
 ،نیجریه ،مکزیک ،سنگال ،لیبی ،مراکش
 روسیه وآنگوال 

- - - 

 ،کویت یمن، مریکا،آ ،فارسجنوب خلیج ژوراسیک
 ایران وتانزانیا 

 سري راور ایران مرکزي راور
 

 ،الجزایر، یونان ،اسپانیا ،فرانسه، مکزیک تریاس
 بولیوي و اتیوپی ،تونس ،لیبی

- - - 

دوران           
 یکیزوپالئو

 ،روسیه ،هلند ،آلمان ،پرو ،مکزیک ،مریکاآ پرمین
 برزیل واسترالیا 

- - - 

 - - - برزیل  مریکا وآ کربونیفر
 - - - کانادا واسترالیا  ،روسیه ،حوضه ویلستون دونین

 - - - مریکاي شمالیا وحوضه سالینا  سیلورین
 - - - بولیوي و حوضه ویلستون اردویسین
 سازند هرمز زاگرس جنوب ایران پاکستان وایران  ه،روسی ،استرالیا کامبرین

 جنوب ایران استرالیا وپاکستان  ،ایران پرکامبرین
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 آشنایی -3-1

 اکتشاف این ذخایر دارد.، پتانسیل مناسبی براي و نیز تولیدکننده مهم نمک کشور ایران به عنوان دومین تولیدکننده گچ دنیا
پتانسیل  نشانگر و گنبدهاي نمکی، مناسبرسوبی  هايحوضه اي به ویژهدریاچه و شناسی و گستردگی رسوبات دریاییشرایط زمین

شوند با توجه به ترکیب آب دریا، هایی که در ذخایر تبخیري تشکیل میانواع و میزان کانی است. در ایرانو نمک مهم ذخایر گچ 
 عمق و گسترش حوضه رسوبی متفاوت است. ،میزان تبخیر ،، شرایط اقلیمیهاکانییت انحالل نسبی قابل

شناسی از موارد ساختاري، دگرسانی و کانیاي، چینه -نیکیمحیط تکتو شناسی،هاي زمینویژگی ،و نمک در اکتشاف ذخایر گچ
 شناسی،معیارها و راهنماهاي اکتشافی زمین ،و نمک گچ براي اکتشاف سیستماتیک ذخایر .استگونه ذخایر مهم شناخت این

 گیرند.دورسنجی، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی مورد استفاده قرار می

 شناسیمعیارها و راهنماهاي زمین -3-2

صورت شناسی است. این اطالعات پایه به هاي زمین، بررسیو نمک ترین معیارها و راهنماها در اکتشاف ذخایر گچیکی از مهم
هاي نقشه شود. در مرحله شناسایی،هاي متفاوت در مراحل مختلف عملیات اکتشافی تهیه و ارایه میشناسی با مقیاسهاي زمیننقشه

تر مقیاسهاي بزرگشود. متناسب با افزایش دقت و سطح اعتماد از نقشهبه کار گرفته می 1:100000و  1:250000کوچک مقیاس 
 شود. راهنماها و معیارهاي تهیه می 1:1000و  1:2000هایی با مقیاس وي که در مرحله اکتشاف تفصیلی نقشهشود به نحاستفاده می

دگرسانی، نوع  شناسی،اي، کانیچینهیکیشناسی، تکتونهاي سنگویژگیشامل  و نمک شناسی در اکتشاف کانسارهاي گچزمین
 سازي است.سنگ میزبان و سن کانی

هاي کامال بسته اي است. حوضهمناسب براي تشکیل ذخایر گچ نوع الیه یمحیط ،دریا با فرونشینی متوسط ايهاي حاشیهحوضه
پالئوزوییک  اي،ترین دامنه سنی تشکیل ذخایر گچ نوع الیهاي است. مهمنشست ذخایر گچ نوع دریاچهبسته محیط مناسب تهتا نیمه

 اما  است. دامنه سنی ذخایر گچ ایران از پرکامبرین پسین تا کواترنري است، ترشیري ،اينوع دریاچهذخایر گچ و مزوزوییک و 
 هاي زمانی تشکیل ذخایر گچ ایران شامل ائوسن و الیگوسن است. ترین دورهمهم

 گیرند که شامل پرکامبرینشناسی شناخته شده قرار میهاي زمینشناسی و زونعمده ذخایر تبخیري نمک ایران در سه افق چینه
 و کامبرین زیرین در زاگرس، ژوراسیک در شمال کرمان، سنوزوییک در ایران مرکزي و تعدادي پالیا و دریاچه داخلی است.

 معیارها و راهنماهاي دورسنجی -3-3

اي دارد. با پردازش جویی کاربرد گستردهبه ویژه در مراحل شناسایی و پی و نمک هاي دورسنجی در اکتشاف ذخایر گچبررسی
شناسی به ، استر، اسپات و هایپراسپکترال، واحدهاي زمینTM، لندست MSSاي لندست هاي ماهوارهاي به ویژه دادهتصاویر ماهوره

 شود.هاي دگرسانی و ساختارها مشخص می، زونو نمک شناسی ژیپسویژه داراي کانی
تر نسبت به واحدهاي دیگر مانند تخریبی، آهکی ی پستشناسریختیابند و داراي زمینسازندهاي تبخیري به راحتی فرسایش می

است. با استفاده از  ثبتمقیاس به سختی قابل هاي کوچکشده و در نقشه واریزه پوشیده به وسیله، به همین دلیل هستندو آذرین 
 هاي ادهاي، سازندهاي تبخیري قابل تفکیک خواهند بود. نحوه شناسایی نمک و گچ در دپردازش تصاویر ماهواره
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گچ به رنگ صورتی و  RGBدر محیط  6و  5، 4ها با ترکیب باندهاي آشکارسازي دادهاي استر به این ترتیب است که حین ماهواره
به تفکیک  RGBدر محیط  2و  4، 7استفاده از ترکیب باندي  ETMاي شود. در پردازش تصاویر ماهورهآبی دیده می نمک به رنگ

 اي نشانگر گچ و رنگ سفید نشان دهنده وجود نمک است.به نحوي که رنگ آبی فیروزه کند،گچ از نمک کمک می

 ساختاريمعیارها و راهنماهاي  -3-4

از آنجایی که نمک با ذخیره زیاد حداقل تحت تاثیر دو نیرو قرار دارد که شامل نیروهاي تکتونیکی و حرکات دیاپیري نمک است، 
برداري را انجام داد. ذخایر نمک در ایران به طور کلی ریزي اصولی در امر اکتشاف و نحوه بهرهامهتوان برنساخت میبا مطالعات زمین

ساخت عمدتا هاي نمکی و نمک آبی هستند که در مورد هر یک بحث شد. مطالعات زمینهاي دیاپیري، نمک الیه، کفهشامل نمک
 هاي دیاپیري است.و نمکاي مربوط به ذخایر نمک الیه

 معیارها و راهنماهاي ژئوشیمیایی -3-5

به عنوان اطالعات پایه استفاده توان می 1:100000ایی با مقیاس یهاي ژئوشیمبررسیاز و نمک ذخایر گچ مرحله شناسایی در 
 شود.کمتر استفاده می و نمک کرد. از معیارهاي ژئوشیمیایی در اکتشافات گچ

 معیارها و راهنماهاي ژئوفیزیکی -3-6

به ویژه براي یافتن  جوییاي ندارد. در مرحله شناسایی و پیکاربرد گستردهو نمک مطالعات ژئوفیزیکی در اکتشاف ذخایر گچ 
 اکتشاف عمومی و تفصیلی،  در مراحل شود.استفاده می ژئوفیزیک هواییمطالعات ، گنبدهاي نمکی پنهان و تعیین گسترش جانبی آن

و براي اکتشاف ذخایر نمک از مطالعات ژئوفیزیک سنجی) ژئوفیزیک زمینی (به روش گرانیعات براي اکتشاف ذخایر گچ از مطال
هاي ژیپس به دلیل احتمال . الیهشوداي و مقاومت الکتریکی استفاده میسنجی، لرزهسنجی، گرانیهاي مغناطیسزمینی به روش

هاي ژئوفیزیک هوایی با استفاده از روش دهد.نوترونی می ماییپیروش چاهحجم باالیی از آب بین بلوري، پاسخ باالیی به  داشتن
 شوند.عمیق و پنهان شناسایی میگنبدهاي نمکی عمیق، نیمه

 معیارهاي حفاري -3-7

ها نه به دلیل اکتشاف هاي اکتشافی حفر شده بر روي آنو اغلب گمانه دارندگنبدهاي گچی اغلب بر روي گنبدهاي نمکی قرار 
هاي متداول گیرد. از روشاند، انجام میبه واسطه وجود ذخایر با ارزشی که همراه با گنبدهاي گچی و نمکی باال آمدهسنگ گچ بلکه 

 گیري اشاره کرد.) و مغزهارابه چالزنیتوان به دو روش پودري (حفاري اکتشافی در ذخایر گچ و نمک می
جویی ماده معدنی در اعماق زیاد و یا گسترش ماده ایی که پیحفاري پودري کاربرد زیادي در اکتشاف گچ و نمک دارد. در ج

هاي این روش سرعت باال، براي اکتشاف استفاده کرد. از مزیت ارابه چالزنیتوان از معدنی با ضخامت اندك مورد توجه نباشد، می
 سهولت و هزینه پایین است.

 



مفصل  شافی -سو راهنماهاي اکت رها و  ا عی 2 م 3 

 

گیري در گنبدهاي هاي اکتشافی با روش مغزه. اغلب گمانهگیري در گنبدهاي نمکی مشکالت خاص خود را دارداما حفاري مغزه
 انجام  ،نمکی نه به دلیل اکتشاف سنگ گچ بلکه به واسطه وجود کانسارهاي با ارزشی که همراه گنبدهاي نمکی باال آمده است

د، به همین دلیل بررسی در شودر کشورهایی که ذخایر محدودي از گچ دارند، بعضا استخراج به صورت زیرزمینی انجام میگیرد. می
 خالف شود. بر گیري استفاده میهاي حفاري اکتشافی مغزهاعماق بیشتر توجیه اقتصادي خواهد داشت. بدین منظور از روش

سهولت پیشروي، جلوگیري از گرم شدن  برايگیري شود، در روش حفاري مغزههاي پودري که به صورت خشک انجام میروش
شود. حفاري در گنبدهاي نمکی مشکالت خاص خود را دارد. هاي مخصوص استفاده میز گل حفاري با افزودنیسرمته و نظایر آن ا

شود، بنابراین باید گل حفاري از نمک اشباع هاي حفاري است، به راحتی حل میاز آنجایی که نمک در آب که پایه اصلی انواع گل
 .مناسب باشدتا بازیابی مغزه  ترین حد برسدگل حفاري به پایین به وسیلهباشد تا انحالل نمک 
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 4صل ف
 

مرحله شناساییفهرست خدمات    
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مفصل  ت  -چهار دما ت خ س ساییفهر ا شن رحله  2 م 7 

 

 آشنایی -4-1

بررسی عمومی اکتشافی در یک ناحیه براي آثاریابی و تعیین مناطق امیدبخش بر اساس اطالعات پایه  هدف از مرحله شناسایی
جویی است. مطالعات این مرحله عمدتا به صورت دفتري است تعد پتانسیل معدنی براي مرحله پیموجود و مشخص کردن نواحی مس

 شود.و بازدیدهاي صحرایی براي کنترل زمینی انجام می

 ریزيراحی و برنامهط -4-2

 در این مرحله اقدامات زیر باید انجام گیرد:
 اي موجود هاي معدنی و تصاویر ماهواره، پتانسیلیشناسی، تکتونیکهاي زمینتهیه اطالعات و نقشهآوري، جمع -الف
 انجام گرفتهسازي و کارهاي تحقیقاتی هاي احتمالی کانیبررسی نوع کانسارهاي محتمل در منطقه، تعیین تیپ -ب
 تعیین مدل زایشی -پ
 بینی حجم عملیات و هزینهبندي متناسب با پیشبرنامه زمان -ت

 بررسی و مطالعات دفتري -4-3

 در این مرحله اقدامات زیر باید انجام گیرد:
 ها و کارهاي انجام شده قبلیها، گزارشمطالعه کلیه داده -الف
 اي (در صورت وجود)و نتایج پردازش تصاویر ماهواره یشناسی، ژئوفیزیکی، تکتونیکهاي توپوگرافی، زمینبررسی نقشه -ب
 هاي اطالعاتی (در صورت وجود)استفاده از پایگاه داده -پ
 هاي موجود و پراکندگی ذخایر گچ بر حسب نیازهاي موضوعی بر اساس نقشهتهیه نقشه -ت

 عملیات صحرایی -4-4

 انجام گیرد: در این مرحله اقدامات زیر باید
 انتخاب مسیرهاي پیمایش و بازدید -الف
  داراي تداوم در منطقه هاي گچو مشخص کردن افق دارسازندهاي گچبازدید مقدماتی از  -ب
 هاي پایههاي صحرایی و پیاده کردن مسیرهاي پیمایش بر روي نقشهانجام پیمایش -پ
 معدنیهاي هاي شماتیک از اندیسرختهیه کروکی و نیم -ت 
 هايتجزیه و پیاده کردن آن بر روي نقشه و انجام GPSها به کمک برداشت نمونه به صورت محدود و ثبت موقعیت نمونه -ث
 XRFو شیمیایی به روش  XRDبه روش شناسیکانی
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 هاتلفیق و پردازش داده -4-5

 در این مرحله اقدامات زیر باید انجام گیرد:
 دفتري، کارهاي انجام شده قبلی و بازدیدهاي صحراییتلفیق نتایج مطالعات  -الف
 هاي برداشت شدهشناسی و شیمیایی نمونهمطالعات کانینتایج بررسی و تعبیر و تفسیر  -ب
 ها با توجه به نتایج مطالعات انجام شدهبندي آنلویتوتعیین مناطق امیدبخش و ا -پ
 محیطیوضعیت توپوگرافی، شرایط آب و هوایی، اجتماعی و زیستهاي دسترسی، هاي عمومی مناطق از نظر راهبررسی -ت
 ها در مناطق امیدبخشجویی و برآورد هزینهارایه برنامه پی -ث

 تهیه گزارش -4-6

 رحله شناسایی شامل موارد زیر است.گزارش م

 چکیده -4-6-1

 کارهاي انجام شده خالصه -
 اکتشافی  دستاوردهاي -
 اقتصادي اولیه طرح اکتشافیهاي دورنمایی از ویژگی -
 پیشنهادي هايشناسی محدودهشناسی اقتصادي و کانیهاي زمینویژگی -
بندي رده دستورالعمل" سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان 379شماره  بر اساس نشریه 334ذخیره محاسبه شده در رده  -

  "ذخایر معدنی

 مقدمه -4-6-2

 هاقبلی و نظایر آنکارهاي انجام شده  اهداف، -

 فهرست -4-6-3

 فهرست مطالب -
 هافهرست شکل -
 هافهرست جدول -
 نمادهافهرست  -

 اطالعات کلی منطقه -4-6-4

 موقعیت جغرافیایی -الف
 وضعیت آب و هوایی -ب

 



مفصل  ت  -چهار دما ت خ س ساییفهر ا شن رحله  2 م 9 

 

 هاي دسترسی و امکانات زیربنایی براي اجراي عملیات اکتشافیراه -پ
 مطالعهشناسی ناحیه مورد ریختزمین -ت
شناسی و اکتشافی که تا زمان بررسی درباره این ناحیه هاي زمینو نقشهها کارهاي انجام شده قبلی (شامل کلیه گزارش -ث

 موجود است.)

 شناسی و متالوژنیزمین -4-6-5

 ايشناسی ناحیهزمین -الف
 هاي) مورد بررسیشناسی محدوده (محدودهزمین -ب
 تساخبررسی تکتونیک و زمین -پ
 سازي)هاي کانیکنندهسازي، سنگ میزبان و کنترلشناسی اقتصادي (نوع کانیزمین -ت

 مطالعات دورسنجی -4-6-6

 هااي مورد استفاده و کاربرد آنهاي ماهوارهنوع داده -الف
 تصحیحات هندسی و رادیومتري -ب
 هاي آشکارسازيروش -پ
 سازيمرتبط با کانیها براي تعیین واحدهاي سنگی پردازش داده -ت
 سازيکننده کانیها براي تعیین ساختارهاي کنترلپردازش داده -ث
 هاي ساختاري، واحدهاي سنگی (لیتولوژیکی)تهیه و تفسیر نقشه -ج

 مطالعات ژئوشیمیایی -4-6-7

 برداري ژئوشیمیاییطراحی شبکه نمونه -الف
 هاعملیات صحرایی و برداشت نمونه -ب
 روش تجزیه و نتایج آنسازي، آماده -پ
 هاتعیین دقت نتایج تجزیه نمونه -ت
 مطالعات آماري پایه -ث
 شیمیاییهاي ژئوپردازش داده -ج
 هاي امیدبخشیر و تفسیر آنومالی ژئوشیمیایی و معرفی محدودهبهاي ژئوشیمیایی به همراه تعتهیه نقشه -چ
 ها براي مطالعات مرحله بعدتعیین اولویت -ح

 مطالعات ژئوفیزیکی هوابردي -4-6-8

 هاي ژئوفیزیکی مورد استفادهنوع داده -الف
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 هاي ژئوفیزیکیهاي دادهویژگی -ب
 تصحیحات الزم -پ
 هاي ژئوفیزیکیها و تهیه نقشهپردازش داده -ت
 مرحله بعد ها براي مطالعاتهاي امیدبخش ژئوفیزیکی و تعیین اولویتارایه تجزیه و تحلیل اکتشافی، تعیین محدوده -ث

 مطالعات تلفیقی -4-6-9

 ایجاد بانک اطالعاتی (توصیفی و مکانی) -الف
 مدل تلفیقی بهینه (شاخص همپوشانی، اوزان شاهد، منطق فازي یا شبکه عصبی) -ب
 GISاي در سیستم سازي ناحیههاي اطالعاتی شاهد کانیتعیین انواع الیه -پ
 هادادن به آنهاي اطالعاتی و وزن بندي الیهاولویت -ت
 هاي امیدبخشهاي تلفیقی و تعیین محدودهتهیه نقشه -ث
 هابندي آنهاي امیدبخش و اولویتتفسیر محدوده -ج

 گیري و پیشنهاداتهنتیج -4-6-10

 هاي امیدبخشبرداري از محدودهبازدید صحرایی، تهیه کروکی و نمونه -الف
 هابر روي نمونهشناسی و تجزیه شیمیایی انجام مطالعات کانی -ب
 هاي امیدبخشمعرفی محدوده یا محدوده -پ
 334برآورد منبع در رده  -ت
 گیري (ادامه یا توقف)تعیین معیارهاي تصمیم -ث
 جوییارایه برنامه پی -ج

 منابع مورد استفاده -4-6-11

 فارسی  -
 فارسی غیر -

 هاپیوست -4-6-12

 1:100000و  1:250000شناسی و موضوعی هاي زمیننقشه -
 1:5000هاي پیمایش سطحی با مقیاس رخنقشه نیم -
 )معتبر برگ آزمایشگاه(با سر شیمیاییو  شناسینتایج مطالعات کانی -

 ارایه شده است. 1-4لیست مرحله شناسایی در جدول چک
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 لیست مرحله شناساییچک -1-4جدول 

 بازنگري تایید عملیات شرح مرحله

 

 طراحی

 و

 ریزيبرنامه

هاي معدنی و تصاویر شناسی، تکتونیکی، پتانسیلهاي زمینآوري و تهیه اطالعات و نقشهجمع -الف
 اي موجود ماهواره

سازي و کارهاي تحقیقاتی هاي احتمالی کانیبررسی نوع کانسارهاي محتمل در منطقه، تعیین تیپ -ب
 انجام گرفته

 تعیین مدل زایشی -پ
 بینی حجم عملیات و هزینهپیش بندي متناسب بابرنامه زمان -ت

  

 

 بررسی

 و

 مطالعات دفتري

 ها و کارهاي انجام شده قبلیها، گزارشمطالعه کلیه داده -الف
اي شناسی، ژئوفیزیکی، تکتونیکی و نتایج پردازش تصاویر ماهوارههاي توپوگرافی، زمینبررسی نقشه -ب

 (در صورت وجود)
 اطالعاتی (در صورت وجود)هاي استفاده از پایگاه داده -پ
 هاي موجود و پراکندگی ذخایر گچ بر حسب نیازهاي موضوعی بر اساس نقشهتهیه نقشه -ت

  

عملیات 

 صحرایی

 انتخاب مسیرهاي پیمایش و بازدید -الف
 داراي تداوم در منطقه  هاي گچدار و مشخص کردن افقبازدید مقدماتی از سازندهاي گچ -ب
 هاي پایههاي صحرایی و پیاده کردن مسیرهاي پیمایش بر روي نقشهانجام پیمایش -پ

 هاي معدنیهاي شماتیک از اندیستهیه کروکی و نیمرخ -ت 
و پیاده کردن آن بر روي  GPSها به کمک برداشت نمونه به صورت محدود و ثبت موقعیت نمونه -ث

 XRFروش و شیمیایی به  XRDشناسی به روشهاي کانینقشه و انجام تجزیه

  

 تلفیق

 و

 هاپردازش داده

 تلفیق نتایج مطالعات دفتري، کارهاي انجام شده قبلی و بازدیدهاي صحرایی -الف
 هاي برداشت شدهشناسی و شیمیایی نمونهبررسی و تعبیر و تفسیر نتایج مطالعات کانی -ب
 انجام شدهها با توجه به نتایج مطالعات بندي آنلویتوتعیین مناطق امیدبخش و ا -پ
هاي دسترسی، وضعیت توپوگرافی، شرایط آب و هوایی، هاي عمومی مناطق از نظر راهبررسی -ت

 محیطیاجتماعی و زیست
 ها در مناطق امیدبخشجویی و برآورد هزینهارایه برنامه پی -ث

  

 تهیه گزارش

 چکیده -الف

 مقدمه -ب

 فهرست -پ

 اطالعات کلی منطقه -ت

 متالوژنیشناسی و زمین -ث

 مطالعات دورسنجی -ج
 مطالعات ژئوشیمیایی -چ

 مطالعات ژئوفیزیکی هوابردي -ح

 مطالعات تلفیقی -خ
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 لیست مرحله شناساییچک -1-4جدول ادامه 

 بازنگري تایید عملیات شرح مرحله

 

 تهیه گزارش

 

 گیري و پیشنهاداتنتیجه -د

 منابع مورد استفاده -ذ

 هاپیوست -ر
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جوییپیمرحله فهرست خدمات   
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 آشنایی -5-1

 هاي اکتشافی است. در این مرحله از معیارهاي تعیین محدوده برايبررسی مناطق امیدبخش  ،جوییپیهدف از مرحله 
شود و کلیه اطالعات مورد نیاز براي عمق استفاده میسطحی و کماکتشافی همراه عملیات صحرایی و انجام حفریات  هشناسی بزمین

 شود.طراحی مفهومی ارایه می
ریزي، بررسی و مطالعات دفتري، عملیات برنامهدر این مرحله عملیات اکتشافی در چند بخش باید انجام شود که شامل طراحی و 

جویی به تفکیک هر بخش جویی است. فهرست خدمات مرحله پیها و تهیه گزارش نهایی مرحله پیصحرایی، تلفیق و پردازش داده
 شود.در ادامه ارایه می

 ریزيطراحی و برنامه -5-2

 در این مرحله اقدامات زیر باید انجام گیرد:
 موجود از جمله گزارش مرحله شناسایی يهامطالعه کلیه گزارشآوري و جمع -الف
 جوییبررسی نوع ذخیره محتمل در منطقه و مشخص کردن برنامه پی -ب
 ايو تصاویر ماهواره پایه مورد نیازهاي تهیه نقشه -پ

 بررسی و مطالعات دفتري -5-3

 در این مرحله اقدامات زیر باید انجام گیرد:
 هاها و کارهاي انجام شده قبلی و ارزیابی آنگزارشمطالعه کلیه  -الف
 شناسی، ژئوفیزیکی و توپوگرافی در محدوده مورد نظرهاي زمیننقشهبررسی  -ب
 هاي موجود و پراکندگی ذخایر و معادنهاي موضوعی بر اساس نقشهتهیه نقشه -پ
 انجام مطالعات دورسنجی در صورت نیاز -ت
 ها انجام شود.جویی و تهیه نقشه در آنهایی که باید عملیات پیمحدودهتعیین  -ث
 براي سایر مطالعات 1:25000هاي پایه در مقیاس تهیه نقشه -ج

 عملیات صحرایی -5-4

 در این مرحله اقدامات زیر باید انجام گیرد:
 شناسـی بـه همـراه نقـاط     تهیـه نقشـه زمـین    بـراي  1:25000هـاي زمینـی بـا مقیـاس     انجام مطالعات صحرایی و برداشت -الف

 GPSبرداري و مختصات هر یک با دستگاه نمونه
 معدنی در عمق  مادهبینی رفتار و پیشهاي معدنی متر از زون 500تا  250به فواصل شناسی هاي زمینتهیه نیمرخ -ب
 باالتعیین کمرپایین و کمر ،هاي ساختاريها و عملکرد پدیده، شیب و امتداد آنمعدنیهاي شناسایی زون -پ

 



3 چ 6 شاف گ ختلف اکت حل م را ت م دما ت خ س   و نمک فهر

 

 ها بر روي زمیننشه و چاهک) و پیاده کردن آنهاي حفریات اکتشافی سطحی (تراتعیین محل -ت
 حفر ترانشه و چاهک -ث
 1:200تا  1:100ها (دیواره و کف) و چاهک به مقیاس برداشت ترانشه -ج
 نظر کارشناس خبره هاي سطحی و حفریات اکتشافی بر اساسبرداري از رخنموننمونه -چ
 شناسی و شیمیاییمطالعات کانی -ح
 هاي فرآوري در مقیاس آزمایشگاهیانجام آزمایش -خ

 هاتلفیق و پردازش داده -5-5

 در این مرحله اقدامات زیر باید انجام گیرد:
 تلفیق نتایج مطالعات سطحی (نقشه و نیمرخ) با نتایج حفریات اکتشافی سطحی -الف
 سازي مانند لیتولوژي ساختارها و نظایر آنکننده کانیکنترلهاي اکتشافی و عوامل زون یا زون تعیین محدوده -ب
 ارزیابی منبع معدنی -پ
 تعیین مناطق داراي اولویت اکتشافی بر اساس اطالعات به دست آمده -ت
افی، شرایط آب و هوایی، شرایط هاي دسترسی، وضعیت توپوگرهاي عمومی مناطق داراي اولویت اکتشافی از نظر راهبررسی -ث

 محیطیو زیست اجتماعی
 هاي مرحله اکتشاف عمومیهاي مورد نیاز به همراه برآورد هزینهارایه برنامه اکتشاف عمومی و تعیین زیرساخت -ج

 تهیه گزارش -5-6

 چکیده -5-6-1

هاي اکتشافی انجام شده به شناسی و بررسیشناسی، زمینهاي جغرافیایی و ریختاي از ویژگیچکیده باید شامل اهداف، خالصه
 هاي بعدي باشد.همراه دستاوردها و پیشنهادات فعالیت

 مقدمه -5-6-2

 شامل هدف از انجام پروژه، چگونگی انجام عملیات اکتشاف، کارهاي انجام شده قبلی و نظایر آن

 هافهرست -5-6-3

 فهرست مطالب -الف
 هافهرست شکل -ب
 هافهرست جدول  -پ
 فهرست نمادها -ت
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 خالصه مبانی و مستندات پروژه برگرفته از مرحله شناسایی -5-6-4

 اطالعات کلی منطقه -5-6-5

 شناسیموقعیت جغرافیایی و ریخت -الف
 وضعیت آب و هوایی -ب
 هاهاي دسترسی و وضعیت آنراه -پ
 وضعیت اجتماعی -ت

 شناسیزمین -5-6-6

 شناسی، ماگماتیسم و تکتونیکشناسی، چینهریختناسی، زمینششناسی عمومی شامل زمینزمین -الف
 هـا، شناسـی واحـدهاي داراي پتانسـیل و وضـعیت هندسـی و گسـترش آن      شناسی محدوده مورد بررسی شـامل زمـین  زمین -ب

 معدنی سازي، تعیین گسترش و پیوستگی زونهاي کانیکنندهشناسی، دگرسانی و نوع و کنترلشناسی ساختمانی، کانیزمین 

 شناسیزمین -تهیه نقشه توپوگرافی -5-6-7

 مطالعات ژئوشیمیایی -5-6-8

 برداري ژئوشیمی و کانی سنگینبرداري و روش نمونهطراحی شبکه نمونه -الف
 هاي کانی سنگینهاي ژئوشیمیایی و مطالعه نمونهسازي و تجزیه شیمیایی نمونهروش آماده -ب
 شیمیایی (دقت و صحت)کنترل کیفیت نتایج تجزیه  -پ
 مطالعات آماري پایه -ت
 هاي ژئوشیمیایی و کانی سنگینپردازش داده -ث
 هاي مرکب) و کانی سنگینهاي آنومالی ژئوشیمیایی (تک عنصري و هالهتهیه نقشه -ج
 هابندي آنها، تعیین مناطق امیدبخش و اولویتتعبیر و تفسیر آنومالی -چ

 مطالعات ژئوفیزیکی -5-6-9

 نوع عملیات انتخابی و اهداف آن -الف
 الگو (آرایه) و روش برداشت -ب
 تصحیحات -پ
 هاي آنومالی ژئوفیزیکیها و نقشهها، تهیه نیمرخپردازش داده -ت
 سازيها و مشخص کردن گسترش عمقی کانیتفسیر آنومالی -ث
 سازيبعدي کانیمشخص کردن گسترش سه -ج
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 برداريهحفریات اکتشافی و نمون -5-6-10

 چاهک و گمانه) نوع حفریات (ترانشه، -الف
 برداري از حفریاتشناسی و نمونهچگونگی حفر، برداشت زمین -ب
 تهیه نیمرخ و نمودار حفریات -پ

 سازياستعداد کانی -5-6-11

 سازي، تغییرات کیفیت و ضخامت، گسترش سطحی و عمقیقابلیت کانی -الف
 سازيهاي کانیفکیک آثار و زونارزیابی شکلی و محتوایی و ت -ب

 ژئوشیمیایی و تکنولوژیکی ماده معدنی شناسی،مشخصات کانی -5-6-12

 هانمونه دبرداري و تعداروش نمونه -الف
 هاي ژئوشیمیایینتایج تجزیه -ب
 شناسینتایج مطالعات کانی -پ
 بررسی کیفیت و نوع کانسنگ -ت
 آزمایشگاهیآرایی در مقیاس مطالعات کانه -ث
 نتایج مطالعات آزمون تکنولوژیکی -ج

 ارزیابی ذخیره -5-6-13

 تعیین رفتار و تغییرات کیفیت -الف
 سازي قابل انتظار و چگونگی گسترش آنو نوع کانی 333ارزیابی کیفیت ماده معدنی و تعیین منبع در رده  -ب
 سازيهاي کانیبندي اکتشافی زوناولویت -پ

 سنجیرصتمطالعات ف -5-6-14

 اي و تولیديهاي سرمایهبرآورد هزینه

 محیطیمطالعات زیست -5-6-15

 محیطی معدنکاري منطقه انجام گیرد.اي از نظر محیط زیست و اثرات زیستدر این مطالعات باید برآورد اولیه

 مطالعات تلفیقی -5-6-16

 ایجاد بانک اطالعاتی -الف
 ژئوفیزیکی و حفریات اکتشافی میایی،ژئوشی شناسی،هاي زمینپردازش داده -ب
 سازيهاي کانی، معرفی و تفسیر محدوده یا محدودهGISها در سیستم تلفیق داده -پ
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 اکتشاف عمومیگیري و ارایه برنامه مرحله نتیجه -5-6-17

 مرحله اکتشاف عمومیهاي مناسب براي یافته يبندنتایج به دست آمده، ارزیابی اهداف مورد آزمون، تفکیک و اولویت -الف
 تعیین مدل زایشی احتمالی و وضعیت ماده معدنی -ب
 گیري براي توقف یا ادامه عملیات اکتشافیتعیین معیارهاي تصمیم -پ
 گیري و ارایه پیشنهادات براي ادامه عملیات اکتشافینتیجه -ت

 فهرست منابع -5-6-18

 فارسی  -
 غیرفارسی -     

 هاپیوست -5-6-19

 ها (با سربرگ آزمایشگاه)نتایج تجزیه نمونه -الف
 شناسیشناسی، پتروگرافی و فسیلسنگین، کانینتایج مطالعات کانی -ب
 شناسی، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکیهاي توپوگرافی، زمیننقشه -پ
 شبکه عملیات اکتشافی -ت
  بردارينقشه موقعیت حفریات اکتشافی و نمونه -ث

 ارایه شده است. 1-5ر جدول جویی دلیست مرحله پیچک

 جوییپیلیست مرحله چک -1-5جدول 

 بازنگري تایید عملیات شرح مرحله

 طراحی و 

 ریزيبرنامه

 هاي موجود از جمله گزارش مرحله شناساییآوري و مطالعه کلیه گزارشجمع -الف
 جوییبررسی نوع ذخیره محتمل در منطقه و مشخص کردن برنامه پی -ب
 ايهاي پایه مورد نیاز و تصاویر ماهوارهتهیه نقشه -پ

  

 بررسی

 و

 مطالعات دفتري

 هاها و کارهاي انجام شده قبلی و ارزیابی آنمطالعه کلیه گزارش -الف
 شناسی، ژئوفیزیکی و توپوگرافی در محدوده مورد نظرهاي زمینبررسی نقشه -ب
 پراکندگی ذخایر و معادنهاي موجود و هاي موضوعی بر اساس نقشهتهیه نقشه -پ
 انجام مطالعات دورسنجی در صورت نیاز -ت
 ها انجام شود.جویی و تهیه نقشه در آنهایی که باید عملیات پیتعیین محدوده -ث
 براي سایر مطالعات 1:25000هاي پایه در مقیاس تهیه نقشه -ج

  

عملیات 

 صحرایی

شناسی به تهیه نقشه زمین براي 1:25000هاي زمینی با مقیاس انجام مطالعات صحرایی و برداشت -الف
 GPSبرداري و مختصات هر یک با دستگاه همراه نقاط نمونه

بینی رفتار ماده معدنی هاي معدنی و پیشمتر از زون 500تا  250شناسی به فواصل هاي زمینتهیه نیمرخ -ب
 در عمق 
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 جوییلیست مرحله پیچک -1-5ادامه جدول 

 بازنگري تایید عملیات شرح مرحله

عملیات 

 صحرایی

 باالهاي ساختاري، تعیین کمرپایین و کمررد پدیدهها و عملکهاي معدنی، شیب و امتداد آنشناسایی زون -پ
 ها بر روي زمینهاي حفریات اکتشافی سطحی (ترانشه و چاهک) و پیاده کردن آنتعیین محل -ت
 حفر ترانشه و چاهک -ث
 1:200تا  1:100ها (دیواره و کف) و چاهک به مقیاس برداشت ترانشه -ج
 هاي سطحی و حفریات اکتشافی بر اساس نظر کارشناس خبرهبرداري از رخنموننمونه -چ
 شناسی و شیمیاییمطالعات کانی -ح
 هاي فرآوري در مقیاس آزمایشگاهیانجام آزمایش -خ

  

 تلفیق

 و

 هاپردازش داده

 نتایج مطالعات سطحی (نقشه و نیمرخ) با نتایج حفریات اکتشافی سطحیتلفیق  -الف
سازي مانند لیتولوژي ساختارها و کننده کانیهاي اکتشافی و عوامل کنترلتعیین محدوده زون یا زون -ب

 نظایر آن
 ارزیابی منبع معدنی -پ
 تعیین مناطق داراي اولویت اکتشافی بر اساس اطالعات به دست آمده -ت
هاي دسترسی، وضعیت توپوگرافی، شرایط هاي عمومی مناطق داراي اولویت اکتشافی از نظر راهبررسی -ث

 محیطیآب و هوایی، شرایط اجتماعی و زیست
هاي مرحله اکتشاف هاي مورد نیاز به همراه برآورد هزینهارایه برنامه اکتشاف عمومی و تعیین زیرساخت -ج

 عمومی

  

 تهیه گزارش

 

 چکیده -الف

 مقدمه -ب

 هافهرست -پ

 خالصه مبانی و مستندات پروژه برگرفته از مرحله شناسایی -ت

 اطالعات کلی منطقه -ث

 شناسیزمین -ج

 شناسیزمین -تهیه نقشه توپوگرافی -چ

 مطالعات ژئوشیمیایی -ح

 مطالعات ژئوفیزیکی -خ

 برداريحفریات اکتشافی و نمونه -د

 سازياستعداد کانی -ذ

 ژئوشیمیایی و تکنولوژیکی ماده معدنی شناسی،مشخصات کانی -ر

 ارزیابی ذخیره -ز

 سنجیمطالعات فرصت -ژ
 محیطیمطالعات زیست -س
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 جوییلیست مرحله پیچک -1-5ادامه جدول 
 بازنگري تایید عملیات شرح مرحله

 شتهیه گزار

 مطالعات تلفیقی -ش

 اکتشاف عمومیگیري و ارایه برنامه مرحله نتیجه -ص

 فهرست منابع -ض

  

 هاپیوست

 ها (با سربرگ آزمایشگاه)نتایج تجزیه نمونه -الف
 شناسیشناسی، پتروگرافی و فسیلسنگین، کانینتایج مطالعات کانی -ب
 شناسی، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکیهاي توپوگرافی، زمیننقشه -پ
 شبکه عملیات اکتشافی -ت
 بردارياکتشافی و نمونهنقشه موقعیت حفریات  -ث
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یاکتشاف عموم فهرست خدمات مرحله  
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 آشنایی -6-1

اکتشاف عمومی بررسی سیستماتیک در محدوده معدنی براي تعیین حدود کانسار است. در این مرحله باید هدف از مرحله 
عیین شود. در پایان این مرحله کلیه اطالعات مورد محدوده دقیق کانسار مشخص و وضعیت ماده معدنی در عمق و پیوستگی آن ت

 نیاز براي طراحی پایه باید ارایه شود.

 ریزيطراحی و برنامه -6-2

 در این مرحله اقدامات زیر باید انجام گیرد:
 جوییهاي مرحله شناسایی و پیهاي موجود از جمله گزارشآوري، مطالعه و ارزیابی گزارشجمع -الف
ریزي براي پی بردن به گسترش سطحی و عمقی، پیوستگی ماده معدنی و هندسه سازي و برنامهحوه کانیبررسی نوع، ن -ب
 کانسار
 هاي مورد نیاز براي انجام عملیات اکتشافیتعیین زیرساخت -پ
 برآورد زمان و هزینه -ت

 بررسی و مطالعات دفتري -6-3

 در این مرحله اقدامات زیر باید انجام گیرد:
 جوییپیبی کارهاي انجام شده قبلی از جمله مراحل شناسایی و ارزیا -الف
 هاي تهیه شده در مراحل قبلیشناسی و نیمرخهاي زمینبررسی نقشه -ب
 مقیاس تهیه شود.شناسی اکتشافی بزرگها نقشه زمینهایی که باید در آنتعیین محدوده -پ
 ه آنطراحی شبکه اکتشاف عمومی، برآورد حجم عملیات و هزین -ت
 ها و حفریات اکتشافی بر اساس نظر کارشناس خبرههاي مورد نیاز از رخنمونتعیین تعداد نمونه -ث
 هاي مورد نظرتعیین تعداد و انواع تجزیه -ج
 هاي تکنولوژیکی مورد نیاز  تعیین آزمون -چ

 عملیات صحرایی -6-4

 در این مرحله اقدامات زیر باید انجام گیرد:
 به روش برداشت زمینی 1:5000شناسی و توپوگرافی مینتهیه نقشه ز -الف
 بینی وضعیت احتمالی ماده معدنی در عمقمتر و پیش 100هاي اکتشافی حداقل به فواصل تهیه نیمرخ -ب
 پیاده کردن موقعیت حفریات اکتشافی سطحی (ترانشه، چاهک و گمانه) -پ
 متر و کمتر از آن 100حفر ترانشه و چاهک با شبکه  -ت
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 و برداشت نمونه بر اساس نظر کارشناس خبره 1:100برداشت ترانشه (دیواره و کف) و چاهک با مقیاس  -ث
 هاي ژئوفیزیکی زمینی (در صورت نیاز)برداشت -ج
 تعیین و تصحیح موقعیت حفر گمانه برايهاي سطحی و حفریات اکتشافی تلفیق نتایج برداشت -چ
 متر 100حفر گمانه با شبکه  -ح
 ه نمودار حفاري و برداشت نمونهتهی -خ
 هاي فرآوري در مقیاس پایهبرداشت نمونه معرف براي انجام آزمایش -د

 مطالعات آزمایشگاهی -6-5

 انجام مطالعات میکروسکوپی براي تعیین واحدهاي سنگی، سنگ میزبان و ماده معدنی -الف
 )TGA/DTAروسکوپ الکترونی و تجزیه حرارتی (، میکXهاي پراش اشعه شناسی کاربردي شامل روشمطالعات کانی -ب
 و یا شیمی تر XRFتجزیه شیمیایی عناصر به روش  -پ
 هاي تکنولوژیکی بر اساس استانداردهاانجام آزمون -ت
 انجام مطالعات فرآوري -ث

 گزارش نهایی مرحله اکتشاف عمومی -6-6

 رحله شناسایی شامل موارد زیر است.گزارش م

 چکیده -6-6-1

ها و عملیات اکتشافی انجام شده تا پایان مرحله اکتشاف عمومی و دستاوردهاي آن اي از کلیه بررسیباید شامل خالصه چکیده
 باشد.

 هافهرست -6-6-2

 فهرست مطالب -الف
 هافهرست شکل -ب
 هافهرست جدول -پ
 هافهرست نماد -ت

 مقدمه -6-6-3

 ها باشد.هاي اکتشافی و نتایج آزمایشناسی، انجام بررسیشسوابق پروژه، روش، تعریف، هدفشامل مقدمه باید 
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 مشخصات عمومی منطقه -6-6-4

 شناســی و ریخــتهــاي دسترســی، وضــعیت آب و هــوایی، توزیــع و پراکنــدگی جمعیتــی، زمــینشــامل موقعیــت جغرافیــایی، راه
 هاي اکتشافیزیرساخت

 شناسی محدوده معدنیزمین -6-6-5

 ياشناسی ناحیهزمین -الف
 شناسی محدوده معدنیزمین -ب
 ساختتکتونیک و زمین -پ
 سازيکننده کانیسازي و عوامل کنترلتیپ و مدل زایشی کانی -ت

 شناسیزمین -تهیه نقشه توپوگرافی -6-6-6

 )1:5000و  1:10000تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس مناسب ( -الف
 )1:5000و  1:10000( اکتشافی با مقیاس مناسب -شناسیتهیه نقشه زمین -ب

 مطالعات ژئوشیمیایی -6-6-7

 برداريطراحی شبکه و روش نمونه -الف
 هاسازي و تجزیه شیمیایی نمونهروش آماده -ب
 هاخطاگیري و تعیین دقت نتایج تجزیه نمونه -پ
 مطالعات آماري پایه -ت
 هاي ژئوشیمیاییپردازش داده -ث
 هاي آنومالی ژئوشیمیاییتهیه نقشه -ج
 سازيبندي کانیتهیه نقشه زون -چ
 هاي ژئوشیمیاییهاي آنومالیتعبیر و تفسیر نقشه -ح

 مطالعات ژئوفیزیکی -6-6-8

 نوع عملیات ژئوفیزیکی و اهداف آن -الف
 طراحی شبکه و روش برداشت -ب
 انجام تصحیحات مورد نیاز -پ
 هاي آنومالی ژئوفیزیکیها، تهیه نقشهپردازش داده -ت
 بندي حفاري اکتشافیهاي ژئوفیزیکی و تعیین و اولویتآنومالی تفسیر -ث
 مدلسازي پیکره معدنی -ج
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 هابرداريحفریات اکتشافی و نمونه -6-6-9

 نوع و مشخصات حفریات (ترانشه، چاهک و گمانه) -الف
 روش طراحی و برداشت نمونه -ب
 شناسیتهیه نمودار حفاري، نیمرخ و ستون چینه -پ
 یت و تغییرات آن در حفریات اکتشافیتعیین کیف -ت

 هاي زون معدنیویژگی -6-6-10

 سازيشکل، ابعاد و موقعیت کانی -الف
 شناسی و تجزیه شیمیایی عناصرکانی -ب
 وضعیت کیفیت ماده معدنی -پ

 تخمین ذخیره -6-6-11

 تعیین عیار حد و مدل توزیع عیار -الف
 بنديبلوك -ب
 بندي ذخیرهتخمین ذخایر، منابع و رده -پ

 نتایج مطالعات مهندسی و ژئوتکنیکی -6-6-12

 هاهاي آبخوانشناسی و ویژگیزمینشناسی، آبآب -الف
 خیزي و مخاطرات طبیعیلرزه -ب
 مطالعات ژئوتکنیکی -پ

 نتایج مطالعات فرآوري -6-6-13

 در مقیاس آزمایشگاهی -الف
 در مقیاس پایه -ب

 هانتایج مطالعات زیرساخت -6-6-14

 فرهنگی -الف
 اجتماعی -ب
 سیاسی -پ
 اقتصادي -ت
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 عات اقتصاديلنتایج مطا -6-6-15

سازمان برنامه و بودجه کشور با  558مطالعات اقتصادي، متناسب با دقت مورد نیاز مرحله اکتشاف عمومی بر اساس نشریه شماره 
 شود.انجام می "هاي معدنیسنجی پروژهراهنماي امکان"عنوان 

 سنجیامکانالعات پیشمط -6-6-16

 اي و جاريهاي سرمایهبرآورد هزینه -الف
 مطالعات بازار -ب
 ارزیابی اقتصادي -پ

 گیريمطالعات تلفیقی و نتیجه -6-6-17

 تهیه بانک اطالعاتی -الف
 شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و حفریات اکتشافیهاي زمینپردازش کلیه داده -ب
 ه مدیریت اطالعات مکانیها در سامانتلفیق داده -پ

 ارایه برنامه مرحله اکتشاف تفصیلی -6-6-18

 گیري در مورد ادامه یا توقف عملیات اکتشافیتصمیم -الف
 گیري، پیشنهادات و روش اکتشافی بهینهنتیجه -ب
 هابندي و هزینهارایه برنامه مرحله اکتشاف تفصیلی به همراه برنامه زمان -پ
 ات فرآوري در مقیاس پایلوت (واحد پیشاهنگ)ارایه برنامه مطالع -ت

 فهرست منابع -6-6-19

 فارسی  -
 فارسیغیر -

 هاپیوست -6-6-20

 1:5000اکتشافی با مقیاس  -شناسینقشه توپوگرافی و زمین -الف
 هابردارينقشه موقعیت حفریات اکتشافی و محل نمونه -ب
 1:200یا  1:100ها با مقیاس هاي برداشت ترانشه و چاهکنیمرخ -پ
 شناسی و تجزیه شیمیایی (با سربرگ آزمایشگاه معتبر)نتایج مطالعات کانی -ت
 هاي انجام شده در مرحله مطالعات فرآوري در مقیاس پایه (با سربرگ آزمایشگاه معتبر)نتایج آزمایش -ث

 ارایه شده است. 1-6لیست مطالعات مرحله اکتشاف عمومی در جدول چک
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 ست مرحله اکتشاف عمومیلیچک -1-6جدول 

 بازنگري تایید عملیات شرح مرحله

 

 طراحی

 و 

 ریزيبرنامه

 جوییهاي مرحله شناسایی و پیهاي موجود از جمله گزارشآوري، مطالعه و ارزیابی گزارشجمع -الف
ریزي براي پی بردن به گسترش سطحی و عمقی، پیوستگی سازي و برنامهبررسی نوع، نحوه کانی -ب

 معدنی و هندسه کانسار ماده
 هاي مورد نیاز براي انجام عملیات اکتشافیتعیین زیرساخت -پ
 برآورد زمان و هزینه -ت

  

 

 

 بررسی

 و

 مطالعات دفتري

 جوییارزیابی کارهاي انجام شده قبلی از جمله مراحل شناسایی و پی -الف
 بلیهاي تهیه شده در مراحل قشناسی و نیمرخهاي زمینبررسی نقشه -ب
 مقیاس تهیه شود.شناسی اکتشافی بزرگها نقشه زمینهایی که باید در آنتعیین محدوده -پ
 طراحی شبکه اکتشاف عمومی، برآورد حجم عملیات و هزینه آن -ت
 ها و حفریات اکتشافی بر اساس نظر کارشناس خبرههاي مورد نیاز از رخنمونتعیین تعداد نمونه -ث
 هاي مورد نظرتجزیه تعیین تعداد و انواع -ج
 هاي تکنولوژیکی مورد نیاز  تعیین آزمون -چ

  

 عملیات صحرایی

 به روش برداشت زمینی 1:5000شناسی و توپوگرافی تهیه نقشه زمین -الف
بینی وضعیت احتمالی ماده معدنی در متر و پیش 100هاي اکتشافی حداقل به فواصل تهیه نیمرخ -ب

 عمق
 حفریات اکتشافی سطحی (ترانشه، چاهک و گمانه) پیاده کردن موقعیت -پ
 متر و کمتر از آن 100حفر ترانشه و چاهک با شبکه  -ت
و برداشت نمونه بر اساس نظر کارشناس  1:100برداشت ترانشه (دیواره و کف) و چاهک با مقیاس  -ث

 خبره
 هاي ژئوفیزیکی زمینی (در صورت نیاز)برداشت -ج
 ي سطحی و حفریات اکتشافی به منظور تعیین و تصحیح موقعیت حفر گمانههاتلفیق نتایج برداشت -چ
 متر 100حفر گمانه با شبکه  -ح
 تهیه نمودار حفاري و برداشت نمونه -خ
 هاي فرآوري در مقیاس پایهبرداشت نمونه معرف براي انجام آزمایش -د

  

مطالعات 

 آزمایشگاهی

 واحدهاي سنگی، سنگ میزبان و ماده معدنیانجام مطالعات میکروسکوپی براي تعیین  -الف
، میکروسکوپ الکترونی و تجزیه Xهاي پراش اشعه شناسی کاربردي شامل روشمطالعات کانی -ب

 )TGA/DTAحرارتی (
 و یا شیمی تر XRFتجزیه شیمیایی عناصر به روش  -پ
 هاي تکنولوژیکی بر اساس استانداردهاانجام آزمون -ت
 ريانجام مطالعات فرآو -ث

  

 گزارش نهایی

 چکیده -الف
 هافهرست -ب
 مقدمه -پ
 مشخصات عمومی منطقه -ت
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 لیست مرحله اکتشاف عمومیچک -1-6جدول ادامه 

 بازنگري تایید عملیات شرح مرحله

 

 

 گزارش نهایی

 شناسی محدوده معدنیزمین -ث
 شناسیزمین -تهیه نقشه توپوگرافی -ج
 مطالعات ژئوشیمیایی -چ
 ات ژئوفیزیکیمطالع -ح
 هابرداريحفریات اکتشافی و نمونه -خ
 هاي زون معدنیویژگی -د
 تخمین ذخیره -ذ
 نتایج مطالعات مهندسی و ژئوتکنیکی -ر
 نتایج مطالعات فرآوري -ز
 هانتایج مطالعات زیرساخت -ژ

 نتایج مطالعات اقتصادي -س
 سنجیامکانمطالعات پیش -ش
 گیريمطالعات تلفیقی و نتیجه -ص
 ارایه برنامه مرحله اکتشاف تفصیلی -ض
 فهرست منابع -ط

  

 هاپیوست

 1:5000اکتشافی با مقیاس  -شناسینقشه توپوگرافی و زمین -الف
 هابردارينقشه موقعیت حفریات اکتشافی و محل نمونه -ب
 1:200یا  1:100ها با مقیاس هاي برداشت ترانشه و چاهکنیمرخ -پ
 شناسی و تجزیه شیمیایی (با سربرگ آزمایشگاه معتبر)نتایج مطالعات کانی -ت
 هاي انجام شده در مرحله مطالعات فرآوري در مقیاس پایه (با سربرگ آزمایشگاه معتبر)نتایج آزمایش -ث
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یلیمرحله اکتشاف تفصفهرست خدمات   
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 آشنایی -7-1

لیه در این مرحله کبعدي کانسار است. تعیین مشخصات دقیق سه برايهاي سیستماتیک تفصیلی بررسیاکتشاف هدف از مرحله 
 گیرد.طراحی تفصیلی انجام می به منظورهاي مورد نیاز مطالعات الزم براي تهیه داده

 ریزيطراحی و برنامه -7-2

 در این مرحله اقدامات زیر باید انجام گیرد:
 اکتشاف عمومیجویی و هاي مراحل شناسایی، پیهاي موجود از جمله گزارشآوري و مطالعه کلیه گزارشعجم -الف
پی بردن به  براي سازي و تعیین روش مناسب براي افزایش چگالی شبکه اکتشافیکننده موضعی کانیبررسی عوامل کنترل -ب

 هاي قابل استخراجبعدي کانسار، پیوستگی ماده معدنی و هندسه کانسار در بلوكگسترش سه
 اکتشافی مطالعاتهاي مورد نیاز براي انجام تعیین زیرساخت -پ
 برآورد زمان و هزینه -ت

 بررسی و مطالعات دفتري -7-3

 در این مرحله اقدامات زیر باید انجام گیرد:
عملیات  هایی که بایدها براي مشخص کردن بلوكها و کارهاي انجام شده قبلی و تحلیل کامل آنمطالعه کلیه گزارش -الف

 ها انجام شود.اکتشاف تفصیلی در مورد آن
 هاي تهیه شدهشناسی و نیمرخهاي زمینبررسی نقشه -ب
 .شناسی اکتشافی آن تهیه شوداي که باید نقشه زمینتعیین محدوده -پ
 هاحفریات اکتشافی و برآورد حجم آن تعیین محل -ت
 ها و حفریات اکتشافیهاي مورد نیاز از رخنمونتعیین تعداد نمونه -ث
 هامورد نیاز از نمونهاي هتعیین تعداد و انواع تجزیه -ج
 برداشت نمونه معرف روشتعیین  -چ

 عملیات صحرایی -7-4

 زیر باید انجام گیرد: عملیاتدر این مرحله 
 به روش برداشت زمینی 1:1000شناسی و توپوگرافی تهیه نقشه زمین -الف
 متر 100تا  50به فواصل هاي اکتشافی تهیه نیمرخ -ب
 و عمقیپیاده کردن موقعیت حفریات اکتشافی سطحی  -پ
 هاي تکمیلیحفر ترانشه و چاهک -ت
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 و برداشت نمونه 1:100ها به مقیاس ها (دیواره و کف) و چاهکبرداشت ترانشه -ث
 هاي سطحی و حفریات اکتشافی به منظور تعیین و تصحیح موقعیت حفریات اکتشافی تکمیلی تلفیق نتایج برداشت -ج
 گیريهاي اکتشافی و مغزهحفر گمانه -چ
 تهیه نمودار گمانه و برداشت نمونه -ح
 ارزیابی اکتشافی برايکار ایجاد یک جبهه -خ

 مطالعات آزمایشگاهی -7-5

 براي تعیین واحدهاي سنگی، سنگ میزبان و ماده معدنیانجام مطالعات میکروسکوپی  -الف
 )TGA/DTA، میکروسکوپ الکترونی و تجزیه حرارتی (Xهاي پراش اشعه شامل روش کاربرديشناسی مطالعات کانی -ب
 و یا شیمی تر XRFیه شیمیایی عناصر به روش زتج -پ
 استانداردها بر اساس یهاي تکنولوژیکانجام آزمون -ت
 در مقیاس پیشاهنگ انجام مطالعات فرآوري -ث

 هاتلفیق و پردازش داده -7-6

 سطحی (نقشه و نیمرخ) با نتایج حفریات اکتشافیتلفیق نتایج مطالعات  -الف
 تعیین حدود دقیق کانسار -ب
 تعیین شکل هندسی کانسار شامل ابعاد و پیوستگی ماده معدنی -پ
 هاي مزاحم)کانی وجودده معدنی (عیار، رنگ و بندي ذخیره بر اساس کیفیت مازون -ت
 تعیین ضخامت و کیفیت هر بلوك -ث
 (حداقل به دو روش)تخمین ذخیره معدنی  -ج
 ارزیابی ذخیره با در نظر گرفتن عیار، خصوصیات فیزیکی و نتایج مطالعات فرآوري -چ
 111هاي کالسیک و زمین آمار در رده تخمین ذخیره با یکی از روش -ح
 سنجیانجام مطالعات امکان -خ

 تهیه گزارش نهایی مرحله اکتشاف تفصیلی  -7-7

 هاي گزارش نهایی باید داراي عناوین زیر باشد:سرفصل

 چکیده -7-7-1

 گیري نهایی باشد.ها و عملیات اکتشافی انجام شده تا نتیجهاي از کلیه بررسیچکیده باید شامل خالصه
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 هافهرست -7-7-2

 فهرست مطالب -الف
 هافهرست شکل -ب
 هاجدول فهرست -پ
 نمادهافهرست  -ت

 مقدمه -7-7-3

 باشد. هاي ذخیره معدنیو ویژگی هانتایج آزمایش اکتشافی، ، مطالعاتشناسیمل تعریف، هدف، سوابق پروژه، روشباید شامقدمه 

 جویی و اکتشاف عمومیخالصه مطالعات قبلی و عملیات انجام شده در مراحل شناسایی، پی -7-7-4

 شود.اي از مطالعات انجام شده قبلی ارایه در این بخش باید خالصه

 مشخصات عمومی منطقه -7-7-5

 هاي دسترسیراه موقعیت جغرافیایی و -الف
 وضعیت آب و هوایی -ب
 هاوضعیت راه -پ
 وضعیت اجتماعی -ت

 شناسیزمین -7-7-6

 ايشناسی ناحیهزمین -الف
 شناسیشناسی و سنگه معدنی (محدوده نقشه) شامل چینهشناسی محدودزمین -ب
 هاها و عملکرد آنلغزش هر یک از گسل نوع، امتداد، شیب و -پ
 شناسی ساختاري محدوده معدنیزمین -ت
 دگرسانی -ث
 هاي آنکنندهسازي و کنترلکانی -ج

 عملیات اکتشافی -7-7-7

 شناسی)برداري (توپوگرافی و زمینعملیات نقشه -الف
 هاي دسترسیسازي و ایجاد راهجاده -ب
 هاي اکتشافی)چاهک و گمانه ها،طراحی شبکه حفریات (ترانشه -پ
 هابرداري از آنها و نمونهشناسی ترانشه، چاهک و گمانهبرداشت زمین -ت
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 هاها و ترانشههاي برداشت شده از گمانهشناسی، دگرسانی نمونهتفسیر نتایج شیمیایی، کانی -ث
 هاي ژئوفیزیکینتایج برداشت -ج
 هاروي مغزهنگاري و مطالعات مکانیک سنگ بر درزه -چ
 پیماییچاه -ح
 تعیین کیفیت و عیار -خ

 برآورد ذخیره -7-7-8

 مدلسازي پیکره کانسار -الف
 تهیه مدل بلوکی کانسار -ب
 عیار -تعیین عیار حد، عیار حد بهینه و منحنی تناژ -پ
 آمارهاي کالسیک و زمینتخمین ذخیره به روش -ت
 "بندي ذخایر معدنیدستورالعمل رده"سازمان برنامه و بودجه با عنوان  379 شماره بر اساس نشریهتعیین رده ذخیره  -ث

 شناسیزمینشناسی و آبمطالعات آب -7-7-9

 شناسیزمینها و شرایط آببررسی سطح ایستابی، آبخوان -الف
 ارهاي تحت فشهاي کارستی و آبخوانها، پدیدهضرایب هیدرودینامیکی، گسل مانندها ویژگی آبخوان -ب
 کیفیت منابع آب صنعتی و آشامیدنی -پ
 تخمین شدت جریان آب ورودي به حفریات معدنی در مراحل مختلف معدنکاري -ت

 شناسی مهندسی و ژئوتکنیکنتایج مطالعات زمین -7-7-10

ها، تخلخل، دانهباطله و سنگ میزبان شامل وزن مخصوص، اندازه و پراکندگی بلورها و  -هاي فیزیکی ماده معدنیویژگی -الف
 نفوذپذیري و نظایر آن

 پذیريها در مقیاس آزمایشگاهی و برجا از قبیل مقاومت و تغییر شکلهاي ژئومکانیکی سنگویژگی -ب
 ها در محدوده کانساربندي مهندسی رفتار سنگزون -پ

نتایج طراحی پایه در هاي مورد نیاز براي طراحی استخراج و ارایه خالصه تکمیل و ارایه کلیه داده -7-7-11

 صورت لزوم

 آرایینتایج مطالعات کانه -7-7-12

 در مقیاس آزمایشگاهی -الف
 در مقیاس پایه -ب
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 سنجیارایه خالصه نتایج مطالعات امکان -7-7-13

 مطالعات طراحی معدن -الف
 مطالعات فرآوري -ب
 اي و جاريهاي سرمایهبرآورد هزینه -پ
 مطالعات بازار -ت
 ی قیمت و برآورد درآمدبینپیش -ث
 موارد حقوقی، مالکیت و قانونی -ج
 مسایل مالی و مالیات -چ
 محیطیتاثیرات زیست -ح
 تجزیه و تحلیل اقتصادي -خ

 محیطیمطالعات زیست -7-7-14

 تعیین عناصر و ترکیبات سمی احتمالی و اسیدي کانسار -الف
 اکتشافیتجزیه شیمیایی و مطالعات تعیین آلودگی در محدوده  -ب
 هاي پیشگیري از آنتعیین منابع آلودگی و راه -پ

 هانتایج مطالعات زیرساخت -7-7-15

 فرهنگی -الف
 اجتماعی -ب
 سیاسی -پ
 اقتصادي -ت

 گیري و پیشنهاداتنتیجه -7-7-16

 گیريتعبیر و تفسیر نتایج و نتیجه هاي انجام شده،تلفیق کلیه بررسی -الف
 برداري از کانسار و احداث واحد فرآوريو بهرهپیشنهادات براي تجهیز  -ب

 منابعفهرست  -7-7-17

 فارسی  -
 فارسیغیر -
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 هاي گزارشپیوست -7-7-18

(در سربرگ آزمایشگاه  و مطالعات فرآوري ی، ژئوتکنیکشناسیکانیمطالعات پتروگرافی، ، هانتایج تجزیه شیمیایی نمونه -الف
 معتبر)
 و نمودارهاي حفاري شناسیزمین يهاها، نیمرخنقشه -ب
 برداريو محل نمونه اکتشافینقشه موقعیت حفریات  -پ
 بندي منطقهنقشه بلوك -ت
 معدنی -مدل سه بعدي اکتشافی -ث

 ارایه شده است. 1-7لیست مرحله اکتشاف تفصیلی در جدول چک

 تفصیلیاکتشاف لیست مرحله چک -1-7جدول 

 بازنگري تایید عملیات شرح مرحله

 طراحی و 

 ریزيبرنامه

جویی و شناسایی، پیهاي مراحل هاي موجود از جمله گزارشآوري و مطالعه کلیه گزارشجمع -الف
 اکتشاف عمومی

سازي و تعیین روش مناسب براي افزایش چگالی شبکه کننده موضعی کانیبررسی عوامل کنترل -ب
پیوستگی ماده معدنی و هندسه کانسار در بعدي کانسار، اکتشافی به منظور پی بردن به گسترش سه

 هاي قابل استخراجبلوك
 هاي مورد نیاز براي انجام مطالعات اکتشافیتعیین زیرساخت -پ
 برآورد زمان و هزینه -ت

  

 بررسی

 و

 مطالعات دفتري

 ها براي مشخص کردن ها و کارهاي انجام شده قبلی و تحلیل کامل آنمطالعه کلیه گزارش -الف
 ها انجام شود.هایی که باید عملیات اکتشاف تفصیلی در مورد آنبلوك

 هاي تهیه شدهشناسی و نیمرخهاي زمینبررسی نقشه -ب
 .شناسی اکتشافی آن تهیه شوداي که باید نقشه زمینتعیین محدوده -پ
 هاتعیین محل حفریات اکتشافی و برآورد حجم آن -ت
 ها و حفریات اکتشافیز رخنمونهاي مورد نیاز اتعیین تعداد نمونه -ث
 هاهاي مورد نیاز از نمونهتعیین تعداد و انواع تجزیه -ج
 تعیین روش برداشت نمونه معرف -چ

  

 عملیات صحرایی

 به روش برداشت زمینی 1:1000شناسی و توپوگرافی تهیه نقشه زمین -الف
 متر 100تا  50هاي اکتشافی به فواصل تهیه نیمرخ -ب
 کردن موقعیت حفریات اکتشافی سطحی و عمقیپیاده  -پ
 هاي تکمیلیحفر ترانشه و چاهک -ت
 و برداشت نمونه 1:100ها به مقیاس ها (دیواره و کف) و چاهکبرداشت ترانشه -ث
تعیین و تصحیح موقعیت حفریات اکتشافی  برايهاي سطحی و حفریات اکتشافی تلفیق نتایج برداشت -ج

 تکمیلی 
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 لیست مرحله اکتشاف تفصیلیچک -1-7جدول ادامه 

 بازنگري تایید عملیات شرح مرحله

 عملیات صحرایی

 گیريهاي اکتشافی و مغزهحفر گمانه -چ
 تهیه نمودار گمانه و برداشت نمونه -ح
 ارزیابی اکتشافی برايکار ایجاد یک جبهه -خ

  

 

 

مطالعات 

 آزمایشگاهی

 براي تعیین واحدهاي سنگی، سنگ میزبان و ماده معدنیانجام مطالعات میکروسکوپی  -الف
، میکروسکوپ الکترونی و تجزیه Xهاي پراش اشعه شناسی کاربردي شامل روشمطالعات کانی -ب

 )TGA/DTAحرارتی (
 و یا شیمی تر XRFتجزیه شیمیایی عناصر به روش  -پ
 هاي تکنولوژیکی بر اساس استانداردهاانجام آزمون -ت
 مطالعات فرآوري در مقیاس پیشاهنگانجام  -ث

  

 تلفیق

 و

 هاپردازش داده

 

 تلفیق نتایج مطالعات سطحی (نقشه و نیمرخ) با نتایج حفریات اکتشافی -الف
 تعیین حدود دقیق کانسار -ب
 تعیین شکل هندسی کانسار شامل ابعاد و پیوستگی ماده معدنی -پ
 هاي مزاحم)کانی وجودبندي ذخیره بر اساس کیفیت ماده معدنی (عیار، رنگ و زون -ت
 تعیین ضخامت و کیفیت هر بلوك -ث
 تخمین ذخیره معدنی (حداقل به دو روش) -ج
 ارزیابی ذخیره با در نظر گرفتن عیار، خصوصیات فیزیکی و نتایج مطالعات فرآوري -چ
 111و زمین آمار در رده  هاي کالسیکتخمین ذخیره با یکی از روش -ح
 سنجیانجام مطالعات امکان -خ

  

 تهیه گزارش

 چکیده -الف
 هافهرست -ب
 مقدمه -پ
 جویی و اکتشاف عمومیخالصه مطالعات قبلی و عملیات انجام شده در مراحل شناسایی، پی -ت
 مشخصات عمومی منطقه -ث
 شناسیزمین -ج
 عملیات اکتشافی -چ
 برآورد ذخیره -ح
 شناسیزمینشناسی و آبمطالعات آب -خ
 شناسی مهندسی و ژئوتکنیکنتایج مطالعات زمین -د
هاي مورد نیاز براي طراحی استخراج و ارایه خالصه نتایج طراحی پایه در تکمیل و ارایه کلیه داده -ذ

 صورت لزوم
 آرایینتایج مطالعات کانه -ر
 سنجیارایه خالصه نتایج مطالعات امکان -ز
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 لیست مرحله اکتشاف تفصیلیچک -1-7جدول ادامه 

 بازنگري تایید عملیات شرح مرحله

 

 تهیه گزارش

 محیطیمطالعات زیست -ژ
 هانتایج مطالعات زیرساخت -س
 گیري و پیشنهاداتنتیجه -ش
 منابعفهرست  -ص

  

 

 

 هاپیوست

شناسی، ژئوتکنیکی و مطالعات فرآوري (در ها، مطالعات پتروگرافی، کانینتایج تجزیه شیمیایی نمونه -الف
 سربرگ آزمایشگاه معتبر)

 شناسی و نمودارهاي حفاريهاي زمینها، نیمرخنقشه -ب
 بردارينقشه موقعیت حفریات اکتشافی و محل نمونه -پ
 بندي منطقهنقشه بلوك -ت
 معدنی -مدل سه بعدي اکتشافی -ث

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه تهیه ضوابط و معیارهاي معدناکتشاف  هايهپروژعناوین 
 

ف
دی

ر
 

 عنوان پروژه
سازمان شماره نشریه در 

 کشور برنامه و بودجه

  شماره نشریه در سازمان 

 نظام مهندسی معدن ایران

 - 328 هاي اکتشافیتعاریف و مفاهیم در فعالیت 1

 - 351 سنگت خدمات مراحل مختلف اکتشاف زغالفهرس 2

 - 379 بندي ذخایر معدنیدستورالعمل رده  3

 13 498 هاي اکتشافیمحیطی در فعالیتراهنماي مالحظات زیست 4

 20 532 )1:25000اکتشافی بزرگ مقیاس رقومی ( -شناسیهاي زمیندستورالعمل تهیه نقشه 5

 17 536 فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن 6

 23 539 شناسی هاي زمینرد نقشهم استانداعالی 7

 24 540 )1:25000اي(مقیاس رسوبات آبراههدستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیایی بزرگ 8

 25 541 فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف مس 9

 36 566 )رین(باریت، بنتونیت، زئولیت، سلستین، سیلیس، فلدسپار، فلوئو هاي صنعتیها و کانیسنگ یفهرست خدمات اکتشاف 10

 37 567 ها و اصطالحات پایه اکتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدنیواژه 11

 40 581 سرب و روي فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف مس 12

 28 594 نگاري در اکتشافات معدنیسنجی و لرزهسنجی، گرانیهاي مغناطیسراهنماي مطالعات ژئوفیزیکی اکتشافی به روش 13

 34 595 اکتشاف آنتیموانچهارگانه فهرست خدمات مراحل  14

 43 599 قیمتیهاي قیمتی و نیمهها و کانیفهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف سنگ 15

 45 615 در اکتشاف مواد معدنیفهرست خدمات و راهنماي مطالعات دورسنجی  16

 47 617 یه سیمانفهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اکتشاف مواد اول 17

 48 618 پیماییهاي چاهفهرست خدمات و دستورالعمل بررسی 18

 51 648 فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف عناصر نادر خاکی 19

 52 649 قلعخدمات مراحل مختلف اکتشاف فهرست  20

 54 652 گیري عناصر در سنگ آهنسازي و اندازهدستورالعمل آماده 21

 55 655 هاي اکتشافی سازي، تهیه نمونه و مطالعات میکروسکوپی و سیاالت درگیر براي نمونهآمادهدستورالعمل  22

 62 671 1:25،000هاي سنگی در مقیاس اکتشافات ژئوشیمیایی محیط دستورالعمل 23

 65 231 سازي اسامی مواد معدنیدستورالعمل یکسان 24

25 
مقاومت ویژه، پالریزاسیون القایی، الکترومغناطیسی و پتانسیل خودزا در هاي راهنماي مطالعات ژئوفیزیکی به روش

 اکتشاف مواد معدنی
533 66 

 70 495 دستورالعمل تهیه گزارش پایان عملیات اکتشافی 26

 75 703 طالفهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف  27

 78 704 نقره و گروه پالتین) گیري غلظت فلزات گرانبها (طال،سازي و اندازهدستورالعمل آماده 28

 80 713 دستورالعمل تهیه طرح اکتشاف مواد معدنی 29

 81 721 فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف گچ و نمک 30

 در دست تدوین ورمیکولیت)و  هاي صنعتی (پرلیت، دیاتومیتها و کانیاکتشاف سنگ مراحل مختلففهرست خدمات  31

 در دست تدوین به روش بلگ اي طالهاکتشاف ناحیدستورالعمل  32

 در دست تدوین 1:25000دستورالعمل اکتشافات ژئوشیمیایی خاك در مقیاس  33



 

 عناوین پروژه هاي کمیته استخراج برنامه تهیه ضوابط و معیارهاي معدن

ف
دی

ر
 

 عنوان پروژه
 سازمان شماره نشریه در 

 کشور برنامه و بودجه

 شماره نشریه در سازمان      

 نظام مهندسی معدن ایران

 - 340 هاي استخراجیتعاریف و مفاهیم در فعالیت 1

 - 350 مقررات تهویه در معادن 2

 - 410 مقررات فنی آتشباري در معادن 3

 8 442 هاي استخراجی معدندستورالعمل تهیه نقشه 4

 9 443 هاي معدنیراهنماي ارزشیابی دارایی 5

 10 489 در معادن دستورالعمل فنی روشنایی 6

 18 488 دستورالعمل امداد و نجات در معادن 7

 11 496 هاي طراحی معدنراهنماي تهیه گزارش 8

 14 506 دستورالعمل ترابري در معادن 9

 19 531 دستورالعمل توزیع هواي فشرده در معادن 10

 21 537 هاي معدنیدستورالعمل طراحی و اجراي سیستم نگهداري تونل 11

 22 538 ها در معادن روبازدستورالعمل تحلیل پایداري و پایدارسازي شیب 12

 26 542 هاي معدنیراهنماي محاسبه قیمت تمام شده در فعالیت 13

 29 553 هاي استخراجدستورالعمل نگهداري و کنترل سقف در کارگاه 14

 37 567 ها و اصطالحات پایه اکتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدنیواژه 15

 38 573 راهنماي آبکشی در معادن 16

 41 579 زیرزمینیها و حفریات دستورالعمل طراحی هندسی بازکننده 17

 44 611 هاي استخراجیمحیطی در فعالیتزیستراهنماي مالحظات  18

 46 616 راهنماي ارزیابی و کنترل پیامدهاي ناشی از انفجار در معادن 19

 49 623 راهنماي انتخاب روش استخراج ذخایر معدنی 20

 50 625 دستورالعمل تعیین مرز تغییر روش استخراج از روباز به زیرزمینی 21

 56 656 معادن هاي عددي در طراحی ژئومکانیکیدستورالعمل کاربرد روش 22

 60 669 در معادن )HSE( ارزیابی ایمنی، بهداشت و محیط زیست راهنماي 23

 64 558 هاي معدنیسنجی پروژهراهنماي امکان 24

 69 283 زیرزمینی هاي استخراج معادنکارگاهپر کردن دستورالعمل  25

 71 304 راهنماي محاسبه بار و توزیع برق در معادن 26

 76 709 سنگتورالعمل گاززدایی در معادن زغالدس 27

 در دست تدوین ابزاربندي و رفتارنگاري در معادن روبازراهنماي  28

 در دست تدوین شدگی در معادندستورالعمل کنترل رقیق 29

 در دست تدوین ارزیابی و کنترل نشست در معادن راهنماي 30

 در دست تدوین حفریات معدنی در هاي نگهداريدستورالعمل بازرسی و تعمیر سیستم 31

 در دست تدوین معدن ي استخراجیهاعالیم استاندارد نقشه 32

 در دست تدوین روبازرفتارنگاري در معادن و ابزاربندي دستورالعمل  33

 در دست تدوین در معادن روباز و تجهیزات جانمایی تاسیساتیابی و مکانراهنماي  34

 در دست تدوین معادن هاي زیرزمینیراهنماي طراحی و احداث شبکه 35

 در دست تدوین دنیهاي استخراج معراهنماي متره و برآورد در فعالیت 36



 برنامه تهیه ضوابط و معیارهاي معدن فرآوري هايهپروژعناوین 

ف
دی

ر
 

 عنوان پروژه
سازمان شماره نشریه در 

 کشور برنامه و بودجه

شماره نشریه در سازمان       

 نظام مهندسی معدن ایران

 - 378 ینی و نماهاي تزیراهنماي اکتشاف، استخراج و فرآوري سنگ 1

 7 441 آراییهاي کانهریف و مفاهیم در فعالیتتعا 2

 12 497 آرایی و فرآوري مواد معدنیفهرست خدمات طراحی پایه واحدهاي کانه 3

 15 508 آراییهاي کانهعالیم استاندارد نقشه 4

 27 508 آرایی مواد معدنیکانه هايافزاري عالیم استاندارد نقشهراهنماي نرم 5

 16 515 آرایی و فرآوريواحدهاي کانه یابیدستورالعمل مکان 6

 31 544 آرایی در مقیاس آزمایشگاهی، پایه و پیشاهنگهاي کانهضوابط انجام آزمایش 7

 32 545 آراییآالت و تجهیزات واحدهاي کانهراهنماي محاسبه تعیین ظرفیت ماشین 8

 33 559 وريو فرآ آراییدر واحدهاي کانه مواد باطلهانباشت  راهنماي 9

 30 554 هاي دستی یا خودکارجوري مواد معدنی به روشراهنماي سنگ 10

 39 564   آراییکانهحمل و نقل مواد معدنی در مدارهاي  راهنماي 11

 35 565 آراییها در کانهشناسایی مواد معدنی و آزادسازي آن 12

 37 567 اد معدنیها و اصطالحات پایه اکتشاف، استخراج و فرآوري موواژه 13

 42 580 خودشکنضوابط و معیارهاي انتخاب آسیاي خودشکن و نیمه 14

 53 651 هاي فرآوريسولفید و سیانید در آزمایشگاه سازي آرسنیک،کنترل و خنثی دستورالعمل 15

 57 660 آراییکانه برداري درنمونه دستورالعمل 16

 58 661 ي مختلفخردایش در آسیاها شاخصراهنماي تعیین  17

 59 662 جدایش ثقلی در مقیاس آزمایشگاهیهاي راهنماي آزمایش 18

 61 670 راهنماي انتخاب مدار خردایش مواد معدنی 19

 63 672 آراییراهنماي افزایش مقیاس در واحدهاي کانه 20

 67 372 آزمایشگاهی کردن، تشویه و تکلیس در مقیاسهاي خشکراهنماي آزمایش 21

 68 680 آراییکانه آزمایشگاهدر معدنی  هاينمونه نگهداريراهنماي پذیرش و  22

 72 514 آراییراهنماي پوشش و تجهیزات حفاظتی کارکنان در واحدهاي کانه 23

 73 572 هاي فرآوري مواد معدنیسازي بار ورودي در کارخانهراهنماي مخلوط 24

 77 708 آراییر گردش و محصوالت واحدهاي کانهفهرست کنترل کیفی بار ورودي، مواد د 25

 79 710 بندي مواد معدنیدستورالعمل دانه 26

 در دست تدوین آراییفهرست خدمات مهندسی تفصیلی واحدهاي کانه 27

 در دست تدوین آراییهاي کانهراهنماي محاسبات در آزمایش 28

 در دست تدوین اییآرآزمایشگاه کانهدر  سازي نمونهراهنماي آماده 29

 در دست تدوین راهنماي فنی کنترل و پایش تجهیزات فرآوري 30

 در دست تدوین هاي هیدرومتالورژي در مقیاس آزمایشگاهیراهنماي آزمایش 31

 

 





 

 

 

 

 گرامی خواننده

 مطالعاتی و تحقیقاتی فعالیت سال چهل از بیش گذشت با ،کشور برنامه و بودجهاجرایی سازمان  و نظام فنی امور

 فنـی  مشخصـات  دسـتورالعمل،  معیـار،  نامه،آیین قالب در فنی، -تخصصیضابطه  عنوان ششصد بر افزون خود،

 یـاد  مـوارد  راستاي در حاضر ضابطه. است کرده ابالغ و تهیه ترجمه، و لیفات صورت به مقاله، و نشریه ،عمومی

. شـود  برده کار به عمرانی هايفعالیت بهبود و کشور در علوم گسترش و توسعه به نیل راه در تا شده، تهیه شده

  د.باشمی دستیابی قابل nezamfanni.ir رسانیپایگاه اطالع در شده منتشر ضوابط فهرست
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 این نشریه

نیاز بـراي شـناخت و    معیارها و فهرست خدمات مورد

را بر حسب مراحـل چهارگانـه    ذخایر گچ و نمکاکتشاف 

یکسـان و   و با هدف ارایـه دسـتورالعمل جـامع،    اکتشافی

 کند.کاهش ریسک عملیات اکتشافی بیان می

هاي پایـان  ساختار و عناوین مورد نیاز براي تهیه گزارش

از دیگـر   و نمـک  مراحل چهارگانه مطالعات اکتشاف گـچ 

 موارد مندرج در این نشریه است.
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