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   3461463 ش ش:

تعالي سمٍاب

                                                          
 

َاي اجزايي، مُىذسان مشاير ي پيماوكاران بخشىامٍ بٍ دستگاٌ
شماره:                       98/435531

1303/ 00/ 02 تاريخ:

اکتشاف مًاد معذوي بٍ ريش َيذريصئًشيميايي دستًرالعمل مًضًع: 

( 23وظام فىي ي اجزايي يكپارچٍ ي مادٌ ) ،َاي تًسعٍ کشًر ( قاوًن احكام دائمي بزوام34ٍدر چارچًب مادٌ )

امًر وظام  774بٍ پيًست ضابطٍ شمارٌ وي، َاي عمزا وامٍ استاوذاردَاي اجزايي طزح قاوًن بزوامٍ ي بًدجٍ ي آييه

اکتشاف مواد معدنی به روش  دستورالعمل » ؛ با عىًاناجزايي، مشايريه ي پيماوكاران فىي

رعايت مفاد ايه ضابطٍ در طًرت وذاشته ضًابط بُتز،  شًد. ابالغ مي گروه سوماس وًع «  هیدروژئوشیمیایی

الشامي است. 1300/   01/   01اس تاريخ 

ابط ي معيارَا در حذيد مشخض شذٌ در ايه ضابطٍ، با تًجٍ بٍ شزايط خاص کار مًرد وظز تعييه ي ضً

شًوذ،  گذاري بخش غيز ديلتي تاميه اعتبار مي َايي کٍ اس محل سزمايٍ باشذ. در مًرد پزيصٌ مبىاي عمل مي

 .پذيز بزسذ ذ سزمايٍالسم است حذيد اوتخابي معيارَاي يادشذٌ در مزحلٍ ارجاع کار تعييه ي بٍ تايي

اطالحي  کىىذٌ وظزات ي پيشىُادَاي دريافتامًر وظام فىي اجزايي، مشايريه ي پيماوكاران ايه ساسمان 

  در مًرد مفاد ايه ضابطٍ بًدٌ ي اطالحات السم را اعالم خًاَذ کزد.

ربانهم و بودهج کشورن سازما
رياست جمهوري 

رييس ساسمان

محمد باقر نوبخت 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اصالح مذارک فىي 

 

 خًاوىذٌ گرامي:

 کطًر، بًدجٍ ي بروامٍ سازمان تًلیدي ي زیربىایی امًر فىی، معايوت پیماوکاران ي مطايریه اجرایی، فىی وظام امًر         

 کطًر مُىدسی ي جامعٍ بٍ استفادٌ براي را آن ي کردٌ ایه ضابطٍ تُیٍ بٍ مبادرت برجستٍ کارضىاسان وظر از استفادٌ با

 ي ایُام ابُام، فىی، مفًُمی، َاي غلط وظیر ایرادَایی از مصًن اثر ایه فرايان، تالش يجًد با .است ومًدٌ عرضٍ

 .ویست اضکاالت مًضًعی

صًرت مطاَدٌ َرگًوٍ ایراد ي اضکال فىی مراتب را بٍ صًرت زیر ري، از ضما خًاوىدٌ گرامی صمیماوٍ تقاضا دارد در  از ایه

 گسارش فرمایید:

 sama.nezamfanni.irفرماییذ:    وام ثبت اجرایي )سما( ي فىي اسىاد داوش مذیریت ساماوٍ در -1

 .فرماییذ تکمیل کاربري پريفایل بخش در را خًد وشاوي احتمالي، تماس براي ي سما ساماوٍ بٍ يريد از پس -2

 .فرماییذ مراجعٍ ایه ضابطٍ وظرخًاَي بخش بٍ -3

 .کىیذ مشخص را وظر مًرد مًضًع صفحٍ ي بىذ شمارٌ -4

 .داریذ بیان خالصٍ بصًرت را وظر مًرد ایراد -5

 .کىیذ ارسال جایگسیىي براي را شذٌ اصالح مته امکان صًرت در -6

 مطالعٍ ومًدٌ ي اقدام مقتضی را معمًل خًاَىد داضت.کارضىاسان ایه امًر وظرَاي دریافتی را بٍ دقت 

 ضًد. پیطاپیص از َمکاري ي دقت وظر جىابعالی قدرداوی می

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

      33271تلفه  مرکس – ضاٌ علی صفی خیابان بُارستان، میدان تُران، : مکاتبٍ براي وشاوي 

                            ..پیماوکاران ي مطايریه اجرایی، فىی وظام امًر کطًر، بًدجٍ ي بروامٍ سازمان

    . web: nezamfanni.ir             Email:nezamfanni@mporg.ir                           
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 سمه تعالياب

 پيشگفتار  



ّیااتٍصیاشاىبتاِکااس یش 20/4/1335ُ،هَسخ33443/ت42334ًظامفٌیٍاجشاییکطَس)هصَتِضواسُ

ِ ّاا ًهْاذاس ٍهؼیاسّا،استاًذاسدّاٍضَاتطفٌایدسهشالاتیْیاٍِاجاشا واشیًٍیاضیَجاِهصمتاِّضیٌا

تشاساا ًظاامفٌایاجشایایهَسدیاکیذجذ قشاسدادُاستٍایياهاَسّاساتشداس دسقیوتیوامضذُوشیشُتْ

ًاهاِقاًَىتشًاهاٍِتَدجاٍِيیایي23یَسؼِکطَس،هادُ ّاتشًاهِیقاًَىالکامدائو34هَضَعهادُکپاسچِ،ی

ا کطاَسَسؼِّا ییْیٍِیذٍیيضَاتطٍهؼیاسّا فٌیوشی،اجشاییهصَبّیاتهحتشمٍصیشاىا استاًذاسدّ

 ساتِػْذُداسد.

ّا ػلویٍفٌیتایَجِتًِقصاکتطافهٌاتغٍرخایشهؼذًیجذیذدسیَسؼِپایذاسهؼذى،استفادُاصسٍش

 دسهطالؼاتاکتطافیهْنٍضشٍس است.

سٍش کاستشد ٍ اّویت  شفتي ًظش دس ٍتا جذیذ هؼذًی رخایش ٍ هٌاتغ کطف دس طئَضیویایی اکتطاف ّا 

پشٍطُ اًجام ضشکتٍا زاس  ٍّا اکتطافاتطئَضیویاییتِ الهَّا اص استفادُ هطاٍس، هٌْذساى ّا خصَصیٍ

پشٍطُدستَسالؼوت اجشا  ٍ وشالی هطالؼِ، هشالت دس فٌی ایيّا  کِ طئَضیویاییضشٍستداسد اکتطافی ّا 

ًطشیِتِّویيهٌظَسیْیِضذُاست.

سٍشّیذسٍطئَضیویاییتِضشیصیشاست5 تِ هقیا تضسگ فهشللِاکتطا اّذاف یشیيهْن

ساص کاًی فشيیٌذ تا هشیثط يًَهالی ّا صٍى یؼییي ٍ یطخیص-الف

  ساص کاًی التوالی ّا صٍى تا ٍاقؼی ّا يًَهالی ساتطِ یؼییي ٍ ضٌاسایی-ب

 ّايى ًظایش ٍ پَسفیش  کاًساسّا  ساص هاًٌذکاًی التوالی ّا یَدُ ضٌاسایی ٍ یؼییي-ج

کاًی ّا پذیذُ دیهش ٍ د شساًی ّا صٍى ّا،س ِ ّا،اًذیس تا يًَهالی ّا صٍى اسیثاط یؼییي ٍ ضٌاسایی-ت

 ضٌاسیصهیي ٍ ساص 

 هشالتتؼذ اکتطاف تشا  داسپتاًسیت ّا صٍى کشدى هطخص-ث

دسقالاةتشًاهاِ"هيدروژئوشیيميایي دستورالعلمل اکتشاف مواد معدني به روش "ضاتطِلاضشتاػٌَاى

یْیِضَاتطٍهؼیاسّا هؼذىیْیِضذُاست.

ّاییدسهتيهَجَداستکِاهیذاست،کاستشدػولیٍدسسطحّا اًجامضذُقطؼاٌَّصکاستیتاّوِیالش

ّاسافشاّنيٍسد.ٍسیغایيضاتطِیَسطهٌْذساىهَجثاتضٌاساییٍتشوشفًوَدىيى



 حميدرضا عدل                                                                                                                 

 امور زیربنایي و توليدی  معاون فني،                                                                                                 

 8931 زمستان                                                                                                                





 

 

 «دستورالعمل اكتشاف مواد معدنی به روش هيدروژئوشيميایی»تهيه و كنترل 

 ]777نشریه شماره  [ 

 مجري طرح

 صىعت، معدن ي تجارتيزارت  -امًر معادن ي صىايع معدوی معاين جعفر سرقیىی

  اعضاي شوراي عالی به ترتیب حروف الفبا

 کشًربروامٍ ي بًدجٍ  سازمان -ارشد مُىدسی صىايعکارشىاس  رمضاوعلیفرزاوٍ آقا

 يزارت صىعت، معدن ي تجارت -ارشد مديريت کارآفريىی )کسب ي کار(  کارشىاس عباسعلی ايرياوی

 شىاسی ي اکتشافات معدوی کشًرسازمان زمیه -کارشىاس مُىدسی معدن بُريز بروا

 سازمان بروامٍ ي بًدجٍ کشًر -مُىدسی معدن ارشد  کارشىاس محمد پريسادی 

 شىاسیارشد زمیه کارشىاس عبدالعلی حقیقی

 يزارت صىعت، معدن ي تجارت -دکترای مُىدسی فرآيری مًاد معدوی جعفر سرقیىی

 يزارت صىعت، معدن ي تجارت -شىاسی اقتصادیزمیه دکترای علیرضا غیاثًود

 داوشگاٌ صىعتی امیرکبیر -ارشد مُىدسی معدن کارشىاس حسه مدوی

 ارشد مُىدسی معدن کارشىاس َرمس واصرویا

 

 به ترتیب حروف الفبا اكتشافاعضاي كارگروه      
 سازمان تًسعٍ ي وًسازي معادن ي صىايع معدوي ايران -كارشىاض ارشد مهىدسي معدن علي اصغرزادٌ

 شركت تهیٍ ي تًلید مًاد معدوي ايران -مهىدسي معدن  كارشىاض بهريز بروا 

 سازمان بروامٍ ي بًدجٍ كشًر -كارشىاض ارشد مهىدسي معدن ساديمحمد پري

 داوشگاٌ تربیت مدرض -دكتراي پتريلًشي ا... رشیدوصادعمران وعمت

  خًارزميداوشگاٌ  -شىاسي اقتصادي دكتراي زمیه بهساد مهرابي

 

 اعضاي كارگروه تنظیم و تدوين به ترتیب حروف الفبا 

 داوشگاٌ تُران -صىعتیمديريت دکترای  یاريخدا اصغریعل

 يزارت صىعت، معدن ي تجارت -شىاسی اقتصادیزمیه دکترای علیرضا غیاثًود

 داوشگاٌ صىعتی امیرکبیر -دکترای مُىدسی فرآيری مًاد معدوی بُرام رضايی

 داوشگاٌ صىعتی امیرکبیر -ارشد مُىدسی معدن کارشىاس حسه مدوی          

                              خًارزمیداوشگاٌ  -شىاسی اقتصادیدکترای زمیه بُساد مُرابی

 

 اعضاي گروه هدايت و راهبري پروژه

 امًر وظام فىی ي اجرايی معاين  علیرضا تًتًوچی

 ريیس گريٌ امًر وظام فىی ي اجرايی فرزاوٍ آقارمضاوعلی

 ي صىايع معدویکارشىاس گريٌ ضًابط ي معیارَای معايوت امًر معادن  مُديٍ اسکىدری

 

تُیٍ شدٌ ي پس از بررسی ي تايید تًسط کارگريٌ دكتر محسن رضايی  آقایوًيس ايه وشريٍ تًسط پیش

 ، بٍ تصًيب شًرای عالی بروامٍ رسیدٌ است. اکتشاف



 ث
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 و مفاهیم تعاریف -1-1

 ًفت رخایش غیشفلضی، فلضی، جذیذ ّایًْطتِ یافتي آى ّذف وِ واستشدی طئَضیوی اص تخطی :اکتشافی ژئوشیمی

 .است طثیؼی گاص ٍ خام

 ّایآب َضیویاییطئ ّایٍیظگی اصوِ دس آى  یّای طئَضیوی اوتطافاص سٍش یىی :هیدروژئوشیمیاییاکتشافات 

 .ضَدهی استفادُ واًساسی ّایًْطتِ هشتثط تا طئَضیویایی ّایّالِ ضٌاسایی تشای صیشصهیٌی ٍ سطحی

 سطحی ٍ صیشصهیٌی ّایآب دس اثش ٍاوٌص تا ّاواًساس اطشاف دس وِ طئَضیویاییپشاوٌص  :هیدروژئوشیمیایی هاله

  .دّذسخ هی

 است.تا حذ همذاس صهیٌِ وِ غش دس اطشاف یه واًساس اػٌ تغییشات غلظتهحذٍدُ  :ژئوشیمیایی هاله

 غلظت اٍلیِ یه ػٌػش دس یه هحذٍدُ  :زمینه

دس اوتطافات  .صهیٌِ همذاس حذ اص تیص غلظتی تا صهیي پَستِ دس ػٌػش یه غیشػادی توشوضآًَهالی : آنومالی

ی سا داسهؼٌیپشاوٌص ضٌاسی الگَی ص ًظش صهیيا ٍ ساصی تاضذاّویت داسد وِ هشتثط تا واًیطئَضیویایی، آًَهالی صهاًی 

 .ًطاى دّذ

  دس یه هحذٍدُ اوتطافی آًَهالی همذاس حذالل :آستانه حد

 تطخیع لاتل آساًی تِ ٍ اوتطاف هَسد ػٌاغش یا ػٌػش تا ًضدیه استثاط دس وِ حشویه ًسثتا ػٌػش :ردیاب عنصر

 .تاضذ تشهٌاسة تجضیِ ّایسٍش ػلت تِ ّن ٍ تشٍسیغ ّالِ تطىیل ػلت تِ ّن وىي استه آى تطخیع سَْلت .است

 .ضَدهیتِ ػٌَاى ػٌػش سدیاب تشای اوتطاف طال استفادُ  ػٌػش آسسٌیه اص تِ ػٌَاى هثال

  یشیمیایژئوهیدرو روش اصول -1-2

 دستیطتش  وِ فلضاتی .است یصایاًیو اًَاع اص تسیاسی اوتطاف تشایهٌاسة  هحیطی ،صیشصهیٌی ٍ سطحی ّایآب

 هؼلك تاس دس ضذُدادُ  سسَب /جزب فاص یا هحلَل فاص هطالؼِ تا .وٌٌذهی ایجاد آًَهالی دس آب ،ًذضَهی حول یآت هحیط

 ٍ آتی ساهاًِ تیي اًذسوٌصاص  اوتطافی، سٍش ایي دس .وشد ساصیآضىاس سا پٌْاى ّایساصیواًی تَاىهی یتستش تاس ٍ

ٍ  اًتمال، سٌگ -آب ّایٍاوٌص ساص،واًِ فشآیٌذّای ضٌاخت دس پیطشفت .ضَداستفادُ هی ساصیواًی هحیط

هَفمیت دس  .ضذُ است یضیویایطئَّیذسٍ اوتطافی سٍش واسآهذی افضایص تاػث ثاًَیِ هحیط دس فلضات ضذگی سلیك

 ّایّالِ .است سدیاب یا ػٌاغش ّای ّالِ ّیذسٍطئَضیویایی ػٌػشواستشد ایي سٍش هستلضم ضٌاخت ٍیظگی

 ٍ فیضیىی ػَاهلی هاًٌذ خَاظ .آیٌذهی حساب تِ ضذُ سلیك ٍ یافتِاًتمال ثاًَیِ ّایّالِ جضٍ ضیویاییّیذسٍطئَ

 ٍ آب ضٌاسی،صهیي ، ساختاسهادُ هؼذًی تشگیشًذُ دس ساصًذ هیضاى ًفَرپزیشی ٍ ضیویایی هْاجش، تشویة ػٌاغش ضیویایی

 ًذ.اثشَهّیذسٍطئَضیویایی ّالِ صیشصهیٌی دس تطىیل  آب جشیاى جْت تَپَگشافی ٍ ،َّا
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دس  .داسدت تاالیی اّوی ساصیواًی ًَع داس تا دیذگاُ تؼییي ػٌاغش ّوشاُ تا ّشدس اوتطاف واًساسّا، هطالؼات جْت

 اوتطاف سٍش .تَجِ ضَدّای سطحی آب ٍ ّای صیشصهیٌیّای آبٍیظگیتایذ تِ ّیذسٍطئَضیویایی،  اوتطاف سٍش

 پیذا سا پٌْاى ّایواًساس ًتَاى طئَضیویایی اوتطافات هتذاٍل ّایسٍش تا وِ ضَدهی ُاستفاد صهاًی ّیذسٍطئَضیویایی

 تا ٍاوٌص ٍ اػواق تِ صیشصهیٌی ّایآب ًفَر .تاضذ ٍجَد داضتِ وافی دستشسی صیشصهیٌی ٍ سطحی ّایآب تِ ٍ شدو

اص  .ضَدهی یطئَضیویای ّایٍشس سایش تا همایسِ دس واٍش ػوك افضایص تِ هٌجش ،پٌْاى ٍ ػویك هؼذًی ّایًْطتِ

 اوتطافٍ  Mo Co, Ni, Cu, Pb,  ٍZn هاًٌذ ػٌاغشی هستمین اوتطاف تشای ّیذسٍطئَضیویایی سٍش اوتطاف

 تشایًیض  Rn ٍ He ػٌاغشتا  ّوشاُ ناٍساًی ػٌػش .ضَدهی استفادُ W Sn, U, Cr, ٍ Auهاًٌذ  ػٌاغشی غیشهستمین

 فلضی، چٌذ سَلفیذی واًساسّای هاًٌذ واًساسّایی اوتطاف تشای اهشٍصُ .سٍدتِ واس هیواًساسّای ػٌاغش پشتَصا  اوتطاف

  استفادُتِ غَست هَثش  ّیذسٍطئَضیویایی سٍش اص ولشیذی ٍ سَلفاتِ ّایواًی داسای واًساسّای ٍ تَسات پَسفیشی، هس

 .ضَدهی

 واستشد اص صیادی هَاسد ٍ است افضایص حال سد جْاى دس هؼذًی هٌاتغ اوتطاف دس اییّیذسٍطئَضیویسٍش  اص استفادُ

 تجضیِ ضیویایی تا وِ است ایي سٍش ایي واستشد دس اساسی فشؼ .گضاسش ضذُ است دًیا دس اوتطافی سٍش ایي هَفك

  .یاتذافضایص هی سدیاب ػٌاغش غلظت ،ساصی ػثَس وشدُ استواًی هٌطمِ اص وِ( صیشصهیٌی ّایآب ٍیظُ تِ) آب ًوًَِ

 روش هایدیتمحدو -1-3

ّای ، ضَسی تاالی آب تِ ٍیظُ آبیاوتطاف ش دس تسیاسی اص هٌاطكتاسهیضاى ون ضاهل ایي سٍش سِ هحذٍدیت هْن 

ای گًَِتِ  تشخی هٌاطكپشاوٌص ًاهٌاسة تاسش دس  .استپزیشی ون تشخی اص ػٌاغش هَسد اوتطاف تحشنصیشصهیٌی ٍ 

است ٍ ایي هَضَع تطىیل ّالِ  ونتاسًذگی تسیاس  ،ای هْنّای سسَتی ساختاسی حاٍی واًساسّصٍىوِ دس  است

 دس .داسًذ یتاالی ضَسی ،صیشصهیٌی ّایآب ،هٌاطك اص تسیاسی دس .وٌذهیّیذسٍطئَضیویایی هٌاسة سا تا هحذٍدیت هَاجِ 

 هؼوَل سٍش تا ػٌاغش گیشیاًذاصُ دس هؼوَال) داسًذ ًیاص تجضیِ اص لثل ساصیسلیك تِ ّاًوًَِ اص تسیاسی ضشایط ایي

 غلظت است، هوىي ساصیسلیك ایي .(.است ساصیسلیك تِ ًیاص ،تاضذ دسغذ 2/0 اص تیطتش هحلَل جاهذ هَاد ول چٌاًچِ

 ّای هَجَد اًجام تشداسی اص آب صیشصهیٌی اص چاًُوًَِ .دّذ واّص دستگاّی تطخیع حذ صیشتا  سا ًطاًگش ػٌاغش

 .سٍش است ایي ّایاص دیگش هحذٍدیت یىیایي اهش گش ًیست ٍ افّا دس اختیاس اوتطگیشد وِ تَصیغ آىهی

 Pb, Zn, Mo, Ni, Cu, Cd ٍ Co هاًٌذ ػٌاغشی هؼوَال .هتفاٍتی داسًذ هْاجشتپزیشی ٍ لاتلیت تحشن فلضی ػٌاغش

 ٍ لاًحال لاتلیت تِ دلیل Sn, W, Cr  ٍAu هاًٌذ ػٌاغشی .ًذاهٌاسة سٍش ایي دس اوتطاف تشایتِ غَست سَلفیذی 

 تشػىس .وٌذًوی طی واًساس اص سا صیادی فاغلِ ٍ است تحشنون طال ػٌػش ػٌَاى هثالِ ت .ًیستٌذ هٌاسة ،ووتش تحشن

 هحیط دس .ضًَذهی دٍسٍ اص آى  سا داسًذ واًساسهحل  اص لاتلیت هْاجشت ٍ ًذاهتحشن ػٌاغشی Zn ٍ Cd هاًٌذ ػٌاغشی

 اص تشسشیغ وادهین ػٌػش گَ ایٌىِ ،است ووتش سٍی ػٌػش اص ٍلی است سشب ػٌػش هاًٌذ وادهین ػٌػش تحشن ،ذیاوسی

 ناٍساًیّای ساصیواًی .داسد سٍی سَلفات ًسثت تِ لاتلیت اًحالل تیطتشی وادهین سَلفات ٍ ضَدهی ُاوسیذ سٍی ػٌػش
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 ػٌاغشی یجَیپی تشای ىتَاهی سٍش ایي اص .ًذااوتطاف لاتل سٍش ایي تا ًیض ّلین ٍ سادٍى ن،سادی یّوشاّ تِتا تَجِ 

 همادیش حتی ّا،آب ضیویایی تجضیِ دس دلیك ّایدستگاُ ٍجَد دلیل تِ اهشٍصُ الثتِ .وشد استفادًُیض   Ga ٍGe هاًٌذ

  سدیاتی ًیض ّاسٍدخاًِ ّایآب ٍ ّاچطوِ ّایآب دس( لیتش دس ًاًَگشم حذ دس) طال هاًٌذ ػٌاغشی هحلَل ون تسیاس

 .ًیست هتذاٍل ٌَّص ّاسٍش ایي اص استفادُ وِ چٌذ ّش وشد، تشسسی سا آى اوتطافی ساٌّوای تشای تَاىهی وِ ضًَذهی

هحیطی است وِ استثاطی تا ّای صیستتاال تَدى غلظت تشخی فلضات ًاضی اص آلَدگی ،ّاتشیي هحذٍدیتیىی اص هْن

 ساصی ًذاسًذ.واًی
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 آشىایی -2-1

 ایي اص اص دسٍى سَدُ وبًؼبس ػشیبى یبثذ، آة ثبیذؿىل گیشد،  آة صیشصهیٌی دس طئَؿیویبیی آًَهبل یه ّبلِ ایٌىِ ثشای

 ٍ هحلی ؿٌبػیصهیيآةیح اص هؼذًی ثِ سفؼیش كح اوشـبف هَاد ثشای صیشصهیٌی ّبیآة طئَؿیوی هٌبػت سٍ سفؼیش

 دس .اػز ػبدُ ّبی ثب ػشیبى آصاد دس هحیظ هشخلخل هؼوَالػیؼشندس ؿٌبػی صهیيآةسفؼیش  .داسد ثؼشگی ایهٌغمِ

دیچیذگی لبثل  ،افشذهیّب اسفبق ؿىؼشگیٍ  ُی وِ ػشیبى غبلت دس دسصّبیػیؼشنّبی هحجَع یب ػیؼشنوِ دس  حبلی

ػول  هؼجشید، ّوبًٌذ ؿَهیهٌؼش ثِ سوشوض ػشیبى آة صیشصهیٌی  یب ؿىؼشگی وِ گؼل سد،هَا ثشخی دس .داسدسَػْی 

 .دّذهیٍاوٌؾ ثیي آة ٍ ػٌگ سخ وِ ووششیي  وٌذ دس حبلیهیٍاسد ٍ اص آى خبسع  سادوبًِوٌذ وِ آة سا ثِ سَدُ هی

ػٌبكش گشٍُ  ًیىل، هغ،وبًؼبسّبی  عاًَا اص ثشخی سَاى ثشایهی خبف عَس سا ثِ ایسگچِ ػبصیوبًی دس هحذٍدیز ایي

 ایسگچِسوشوض ثبیذ  ،وبًؼبسّبی ؿیویبیطئَدس اوشـبف ّیذسٍ .هـبّذُ وشد ًَع دگشؿیجی ّبی اٍساًینًْـشِ ٍ دالسیي

 حذ  ُذٌوٌسؼییيػْز سگِ هؼذًی  ،ب ػشیبى ػوَهی آة صیشصهیٌیدس همبیؼِ ث .هَسد سَػِ لشاس گیشدًیض وبًؼبس 

 ،ثِ دالیل صیش اوشـبفبر ّیذسٍطئَؿیویبیی .اػزی ؿیویبیطئَّبلِ آًَهبلی ّیذسٍ ٍ گؼششؽػٌگ  -ّبی ثیي آةٍاوٌؾ

 :ثشای وـف وبًؼبسّبی دٌْبى اػز یه سٍؽ اوشـبفی هَطش

 ٍ وبّؾ حذ ػٌؼؾ ّبی سؼضیِ ؿیویبیی آةدیـشفز دس سٍؽ -الف

 ّبی ػَلفیذیػبصییثِ ٍیظُ وبً ّب ثب آةػبصیوبًی ثَدى ثؼیبسی اص اًَاعدزیش ٍاوٌؾ -ة

 ٍ گؼششؽ ّبلِ ػبصیوبًیّبی دٍسسش ثِ لؼوزآة ػشیبى  اهىبى -ح

 سشاهىبى سغبثك آًَهبلی ػبدٍُ  همذاس صهیٌِ ون -ر

 ّبی طئَؿیویبییسٍؽػبیش ًؼجز ثِ  سشٍػیغ ّبلِ اوشـبفی -ص

   ّبسش ًوًَِػبدُػبصی آهبدُ -ع

 َای اصلییًنشئًشیمی  -2-2

یب غلظز ٍ دشاوٌذگی  ػوذُ یًَی سشویت سفؼیش ٍ سحلیل ٍ سؼضیِ ثِ ًیبص صیشصهیٌی ّبیآة ؿیویطئَ اص وبهل دسن

 ٍ ولش، ػَلفبر دشبػین، ػذین، هٌیضین، ولؼین، ّبی اكلی ؿبهلیَى ،ّبی آثیػبهبًِ ثیـشش ثشای .ّبی اكلی داسدیَى

هٌؼش  ؿیویبیی، یدبساهششّب سحلیل ایي .دٌّذهیول هَاد ػبهذ حل ؿذُ سا سـىیل دسكذ  09وِ ثیـشش اص  اػز بروشثٌ

ّب، سجخیش، ی آة، اخشالط آةٍ سـخیق سیخ ٍ سخؼبسُ ّیذسٍؿیویبیسؼییي  ،ثٌذیعجمِّبی اػبػی اص ػولِ سفؼیشثِ 

 ػوذُ یًَی سشویت وِ اًذدادُ ًـبى ًیض هغبلؼبر اص ثشخی حبل، ایي ثب .ؿَدهیًَع سغزیِ ٍ ػشیبى ٍاوٌؾ آة ٍ ػٌگ، 

 ،ایٌىِ دس اطش َّاصدگی ٍیظُ ػبصی ثِ ؿوبس آیذ، ثِوبًیساٌّوبی هؼشمیوی دس اوشـبف  وىي اػزه صیشصهیٌی یّبآة

دس ثشسػی  .دؿَسـىیل هیػبصی وبًی اٍلیِ ؿیویبیی ثضسگششی دس همبیؼِ ثب اًذاصُطئَّبلِ آًَهبلی ّیذسٍ

 حبل، ایي ثب .اًؼبم گیشد ّذف ٍ سدیبةغلظز فلضار  یّبدادُّبی اكلی ثبیذ دس اسسجبط ثب یَىی، سفؼیش ّیذسٍطئَؿیویبی
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 اكلی ػٌبكش ؿیوی ّبی طبًَیِ،وبًی سـىیل ٍ وبسیًَی سجبدل ّبیٍاوٌؾ ػٌگ، -آة اًذسوٌؾ ّبیدیچیذگی ثِ سَػِ ثب

 دیذُ اكلی كشبدس غلظز ػٌ سغییشار وِ هَاسدیدس  .اػشفبدُ ؿَد اوشـبف ساٌّوبی یه ػٌَاى ثِ احشیبط ثب ثبیذ آة

ٍػَد  دٌّذًُـبى لضٍهب ایي اهب داللز داؿشِ ثبؿذدگشػبًی ًَع خبكی اص  یب ٍ خبف ػٌگ ًَع هوىي اػز ثِ ،ؿَد

دشاوٌذگی  ٍ سحشن ٍ هبدُ هؼذًی -آة اًذسوٌؾًَع  ٍ هیضاى صیبدی حذ سب Eh ٍ pH ایي، ثش ػالٍُ .ًیؼز ػبصیوبًی

 ٍ یب سجبدل ػٌبكش اًحالل ثشای Eh ٍ pH اگش ، ثٌبثشایيذٌدّهیشاس ل سبطیش سحز سا ػبصییفلضار هشسجظ ثب وبًٍ ؿجِ فلضار

 ؿَد.ًویَؿیویبیی سـىیل طئّیذس آًَهبلی هَسد ًظش هؼبػذ ًجبؿذ، اًشمبل ػٌلش هؼذًی ٍ

 اَداف اکتشافی -2-3

ؿیویبیی طئَّیذسٍّبی دس اعشاف وبًؼبسّب، ّبلِدس كَسر حشوز ٍ  داسدخَد سا  ثخـی اص هَاد هؼیش لبثلیز حلآة 

ػٌبكش صیبدی  ،ؿَد سب دس ًوًَِ آةهیدٌّذ ٍ ایي ثبػض هیٍاوٌؾ  فبٍسیّبی هشسٍؽثب آة ثِ  ّبوبًی .دّذهیسـىیل 

 سؼضیِعشاحی، اػشا ٍ دس  .(1-2ػذٍل هـخق وشد )سَاى ثب ػٌبكش هشسجظ ثب آى هیسا  ًَع وبًؼبسّش  .لبثل سـخیق ثبؿذ

 .سَػِ وشدػبصی ثبیذ ثِ ػٌبكش اكلی ٍ ػضیی هشسجظ ثب ّش وبًیی ویبیؿیطئَّیذسٍاوشـبفبر سٍؽ  دسسحلیل  ٍ

   کاوعارَااوًاع برخی از ی اصلی شیمیایشئًَیدريَای يیصگی -1-2جديل 

اصلی عىاصر تیپ کاوعار یجسی عىاصر   B وعبتا وامتحرک اجسای A متحرک اجسای 

 Fe, S, Cu, Zn, Pb ػَلفیذ سَدُ آسـفـبًی
Cd, Hg, Au, As, Sb, Ba, 

Bi, In 
Fe, S, Zn, Cu, As, Cd, Hg, Sb Pb, Bi, In, Au, Ag, Ba 

هَلیجذى دَسفیشی -هغ  Cu, Mo, S Fe, Ag, Au, Se, Re, As Cu, Mo, S, Fe, Se, As, Re Ag, Au 

یثشٍى ده -سػَثی  Fe, S, Cu, Zn, Pb Ag, Au, Ba, Cd Fe, S, Zn, Cu, Cd Pb, Ba, Au, Ag 

 Au, Ag As, Sb, Se, Te, S, Hg S, Se, As, Hg, Te, Sb Au, Ag رخبیش عال

یش هغ، ًیىل ٍ ػٌبكش گشٍُ رخب

 دالسیي
Ni, Cu, PGE Cr, Co, S Cu, S, PEG Co, Ni, Cr 

ّبی ویوجشلیز  

داسالوبع  
Sr, Nb, Ba, Cr, Ni LILE1, HFSE2, REE3 Sr, LILE 

Ba, HFSE, Nb, Cr, Ni 

REE, 

یجیاٍساًین دگشؿ  U Se, Mo, V, Cu, Pb U, Se, Cu, Mo U, Pb, V 

سشهبلادی  Pb, Zn, Cu, As, Sb S, Hg, Cd, Ag, Au Pb, Cu, Zn, S Au, Ag 

4دیػیػیًَع دسُ هی  Sb, Tl, Zn, Sb, Pb Ba, Cd, Co, Mn Zn, Sb, Pb Co, Mn, Cd 

 Fe, Zn, Cu, As, Bi Co, Te, Au As, Zn Au, Bi, Co رخبیش ًَع اػىبسى

A :شایظ اوؼیذی ٍ ًضدیه خٌظی سحز ؿB :یسحز ؿشایظ هؼوَل  

                                                            
1- Large ion lithophile elements 

2  - High-field strength elements 

3- Rare earth elements 
4- Mississippi valley-type (MVT) 
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 كَسر دس ایي .ذًًـَخلَكیبر ػبهبًِ آثی، هوىي اػز ّوَاسُ ایي ػٌبكش سب حذ سـخیق دس آة سغلیظ  ثش اػبع

 ؿَد.ثشسػی صایی دس ّبلِ ّیذسٍطئَؿیویبیی سفىیه وبًِثِ ثبیذ ػٌبكش سدیبة ٍ هؼشف 

 یشیمیایشئًَیدري اتاکتشافر معرف( در ی )عىاصزایکاوٍَای شاخصمعرفی  -2-4

 1ای آتشفشاویظًلفید تًدٌ کاوعارَای -2-4-1

 ثَدى غبلت ّبآى ثبسص ٍیظگی اهب اًذهشٌَع ػَلفیذی سشویجبر ٍ هیضثبى ػٌگ ًَع ًظش اص سیخ وبًؼبسّب ایي

 ٍ Fe, Zn, Pb ػٌبكش بًؼبسّبو ایيدس  .اػز لىَدیشیزبو ٍ گبلي لشیز،باػف دیشٍسیز، دیشیز، ٍیظُ ثِ فلضی ػَلفیذّبی

Cu ػٌبكش فشػی كَسر ثِ ٍ ًذاغبلت Cd, Hg, Au, As, Sb, Ba, Bi ٍ In وبًؼبسّبی  .(1-2 ػذٍل) داسًذّوشاُ ِ سا ث

 ایي اػبع ثش .اًذؿذُ اوشـبف هشؼذدی هَاسد دس صیشصهیٌی ٍ ػغحی ّبیآة یؿیویبیطئَّیذسٍ ّبیسٍؽ ثِ VMS سیخ

 ،صیشصهیٌی ّبیآة دس ّن ٍ ػغحی ّبیآة دس ّن یصایوبًِ ًَع ایي ػٌلش هؼشف ثشای سشیيتهٌبػ ٍ ثْششیي ،هغبلؼبر

 ٍ Pb, Cu, As, Mo, Sb هبًٌذایي سیخ اص رخبیش  ثب هشسجظ ّبیگًَِ دیگش یآًَهبل هَاسد، ثؼیبسی دس .اػز سٍی ػٌلش

 .ؿًَذًوی دیذُ آة دس ّوَاسُ ٍ ًذاهشحشنغیش هؼوَل ؿشایظ سحز ّبگًَِ ایي اص ثشخی اهب اػز ؿذُ دیذًُیض  ػَلفبر

  غبلت دس اكلی یَى یه ایٌىِ ثِ سَػِ ثب ٍلی اػز آًَهبلثِ كَسر  وبًؼبسّب ایي دػزیيدبی آة دس چِ اگش ػَلفبر

 ػَلفیذ یصایوبًِ ؿبخق ثْششیي سٍیػٌلش  .آیذًوی ؿوبس ثِ یصایوبًِ اػشوبد لبثل ؿبخق یه ػٌَاىِ ث ػز،ا ّبآة

  ؿذگی ًؼجز ثِ آّي ٍ هٌیضین ٍیغٌ وبًؼبسّبدس ایي سیخ اص  .اػز لیشش سد هیىشٍگشم 29 آػشبًِ حذ ثب ایسَدُ

 .ؿذگی ًؼجز ثِ ػذین ٍ ولؼین هـبّذُ ؿذُ اػزسْی

 پًرفیری مًلیبدن -مط کاوعارَای تیپ -2-4-2

 ّبیٍیظگی .ًذافلؼیه سب َػظهش دسًٍی آرسیي ّبیػٌگ ثب ّوشاُ هؼوَل عَس ثِ دَسفیشی هَلیجذى -هغ وبًؼبسّبی

 اػز Au ٍ Ag یوبًؼبسّب ثؼضی دس ٍ Cu ثِ ّوشاُ ،As, Mo, Se ٍ Re ػٌبكش ٍػَدوبًؼبسّب  ایي ولیذی بییطئَؿیوی

  ایي .اػز ثؼیبس وبسآهذ دَسفیشی هَلیجذى -هغ دس وبًؼبسّبی یّیذسٍطئَؿیویبی اػشفبدُ اص سٍؽ .(1-2 ػذٍل)

  ٍ يآلىبل ّبیهحیظ دس وِ ّؼشٌذ As, Se, Re ٍ Mo ّبیگًَِاص  آًَهبل غلظز حبٍی هؼوَل كَسرِ ث ّبًْـشِ

  .اػز ؿذُ هؼشفی یصایوبًِ ایي ؿبخق ػٌَاى ثِ هَاسد ایي اص ثؼیبسی دس S/Se ًؼجز .ًذاهشحشن ًؼجشب اوؼیذیًیوِ

 2یمدبیرين -رظًبی کاوعارَای تیپ -2-4-3 

)هؼوَال الیبًَع( ایؼبد ٍ ثِ  حَصُی هبدُ هؼذًی ثِ دسٍى یه ٍحب گشهبثی ثب آصاد ؿذى ػیبالر سیخ وبًؼبسّبایي 

ًمشُ، هغ، عال، ٍ ثبسیز ٍ یىی اص هٌبثغ هْن  سشیي هٌجغ ػشة، سٍیهْن وبًؼبسّبایي  .وٌٌذهیسػَة  3ػبىچیٌِكَسر 

                                                            
1- Volcanogenic massive sulfide (VMS) 

2- Sedimentary exhalative deposits (SEDEX) 
3- Stratiform 
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ًضدیه ثِ خٌظی  وٌٌذ، هؼوَالیهگیشًذ ٍ اص آى ػجَس هیّب لشاس ًْـشِّبیی وِ دس هؼشم ایي آة .ًذاسٌگؼشي ٍ ثیؼوَر

ّب هیىشٍگشم ٍ دس هَاسد ثؼیبسی دس حذ دُغلظز وبدهین  .ّب دبییي اػزٍ غلظز فلضار غیش اص سٍی دس آى اًذللیبییسب 

  .ػزا گشملیدس حذ كذّب هیغلظز ػَلفبر 

 طالکاوعارَای  -2-4-4

ثِ وبس ػٌَاى ؿبخق ّیذسٍطئَؿیویبیی شلفی ثِ ػٌبكش هخ ّبآىدس ّش یه اص  ٍ دوبًؼبسی داس ّبی هخشلفسیخعال 

ثِ كَسر ػذاگبًِ ثشسػی  ّبسشهبل، اػىبسى ٍ هبػیَػَلفیذدَسفیشی، ادی ّبیسیخوبًؼبسّبی عالی ّوشاُ ثب  .سًٍذهی

 هبًغ .هَسد سَػِ اػزثشای وبًؼبسّبی عالی سیخ وبسلیي  ّبی ّیذسٍطئَؿیویبییدس ایي لؼوز ثیـشش ٍیظگی .اًذؿذُ

 هغبلؼبر .اػز دبییيی دهب ثب آة دس عال ون حاللیز ،یؿیویبیطئَّیذسٍ سٍؽ اص اػشفبدُ ثب عال اوشـبف ثشای اكلی

 ٍ As آًَهبلی ثب آًَهبلی ایي شاّیّو ٍ ػزا عال ػبصیوبًِ ثشای ؿبخق سشیيهٌبػت ،آة دس عال همذاس وِ دّذهی ًـبى

  .دؿَهی ًشبیغ ثِ ثیـشش اػشوبد ثبػض Sb یب

  (Ni-Cu-PGE) مط ي عىاصر گريٌ پالتیه -ویکل کاوعارَای تیپ -2-4-5

 ،داسد ٍػَد خَثی دشبًؼیل ػٌبكش گشٍُ دالسیي ٍ هغ ًیىل، یهبگوبی یصایوبًِ یؿیویبیطئَّیذسٍ براوشـبف دس هَسد

 .یبثذهی وبّؾ دس ایي سیخ وبًؼبسّب طئَفیضیىی ّبیسٍؽ اص اػشفبدُ اهىبى ،دیشٍسیز ٍیظُ ثِ ػَلفیذ فمش دلیل ثِ

 ػَلفیذّبی وِ هَاسدی دس .داسد ثیـششی دزیشیسحشن دبالدین ٍ هشفبٍر اػز آة دس ػٌبكش گشٍُ دالسیي دزیشیسحشن

 ،وبّؾ ایي ٍ یبثذهی وبّؾ غیشػبدی كَسرِ ث آة pH ثبؿذ، داؿشِ ٍػَد وبًؼبسّب ایي دس سَػْی لبثل همذاس ثِ آّي

  ًَع ایي ؿبخق ػٌَاى ثِ سا ػٌلشی چٌذ آًَهبلی ٍ ؿَدهی دالسیي ػٌبكش گشٍُ وٌبس دس ًیىل ٍ هغ اًحالل هَػت

  .(2-2 ػذٍل) وٌذایؼبد هی یصایوبًِ

 دارَای الماضکیمبرلیت -2-4-6

 سب pH افضایؾ هَػت ولیٌَدیشٍوؼي ٍ الیَیي ؿذى ّیذساسِ ،(الوبع حبٍی هَاسد دس حشی) ویوجشلیز ثب آة سوبع

 .یبثذهی افضایؾ آة دس دشبػین ٍ وبّؾ نیهٌیض ٍ ؿَدهی 12 اص ثبالسشحذ 

 ايراویم -2-4-7

ی اٍساًین ًَع صایوبًِثْششیي سدیبة هؼشف  ،ایي ػٌلشاهب  هشحشن اػزؿشایظ احیبیی غیش سحز اٍساًینػلیشغن ایٌىِ 

ّوبًٌذ  صاییوبًِّبی ّوشاُ ثب ایي ًَع گًَِوِ دیگش  اػشوبد وشد یاوشـبف چٌیي ثِ ًشیؼِ سَاىصهبًی هی .اػز دگشؿیجی

Se, V, Mo, Cu هفیذ ًیض ّبی احیبیی فمیش اص ػَلفیذ هَلیجذى ٍ ػلٌین ثِ ٍیظُ دس آةٍػَد  .ًیض آًَهبلی ًـبى دٌّذ

 .دؿٍَالغ هی
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 ترمالکاوعارَای تیپ اپی -2-4-8

ّب دس همبیؼِ غ آىًذ وِ هغبلؼِ ًحَُ سَصیاسشهبلسشیي ػٌبكش ّوشاُ عال دس وبًؼبسّبی ادیاص هْن ٍ آًشیوَاى آسػٌیه

 ثیـششیي سغییشدزیشی دس ػوك ثِ  .ثب عال، ثِ ػٌَاى ػٌبكش فَق وبًؼبسی، اص ولیذّبی هْن اوشـبف عال اػز

 گبُؿذگی آسػٌیه ٍ سشهبل ثب سْیػبصی ادیاخشلبف داسد ٍ وبًی Sb ٍ As ٍ دغ اص آى ثAg  ٍ  Auِػبصیوبًی

ّبی سٍی ٍ هغ ٍ دس اداهِ وبدهین، ًمشُ ٍ ػیَُ اص سدیبة ،ػشة ،سشهبلدیا چٌذفلضیدس وبًؼبسّبی  .آًشیوَاى ّوشاُ اػز

 .ؿًَذّیذسٍطئَؿیویبیی هحؼَة هی

 پییظظیدرٌ می کاوعارَای تیپ -2-4-9

ّبی سدیبة .اًذػْبى دس فلضار ایي سشیي هٌبثغ سَلیذهْن اص وشثٌبسی دسًٍگیش ػٌگ ثب سٍی ٍ ػشة رخبیش

 اػز. آة دبییي pHٍ ػَلفبر ٍ  ,Zn Pbوبًؼبسّب ؿبهل ّیذسٍطئَؿیویبیی ایي سیخ 

 کاوعارَای تیپ اظکارن -2-4-11

ایي سیخ  طئَؿیویبیی ّیذسٍ بردس اوشـبف .گیشًذسا دس ثشهیػٌبكش  صای اوبًؼبسّبی سیخ اػىبسى عیف گؼششدُ

ثٌذی ػشضی اص داخل ثِ  صٍى .لبثل طجز اػز S, Bi, Sb, As, Sn, Mo, Mn, Cu, Zn, Pb ٍAg  آًَهبلی ػٌبكش وبًؼبسّب

دس  .عال ٍ آسػٌیه هـبّذُ ؿذُ اػز گبُدس رخبیش اػىبسى هغ، آًَهبلی هغ ٍ  .اػز  Pb Cu, ٍZnخبسع وبًؼبس ؿبهل

اّویز  طئَؿیویبییّیذسٍ اوشـبفبر دس  Rb, Li, Ag, Cu, Pb, Zn, BeٍCs  ًَهبلی ػٌبكشآ للغاػىبسى  وبًؼبسّبی

 .داسدثبالیی 

 برخی از کاوعارَای َای َیدريشئًشیمیایی مًرد اظتفادٌ در شىاظایبردیا -2-2جديل 

 ردیاب ثاوًیٍ ردیاب اصلی تیپ کاوعار

VMS Zn ػیبل دبییي  pH ٍ Pb, SO4 

Cu-Mo  دٍس اص هٌـب   دَسفیشی Se, Re, Mo, As  ِهٌـب ًضدیه ث، Cu  Pb  ٍ Zn 

SEDEX Zn Ag  Cd, Au,ٍ  Ba 

 Au  Se, As ٍ Sb عال رخبیش

Cu-Ni-PGE Cu, Pd  ٍ Ni  Cr, Co, S, PGEٍ As  

،ثبال هٌیضین دبییي ویوجشلیز )الوبع(  K/Mg   19ثشاثش، pH Ni ٍ Co, Cr, ثبال Co/Mg ،Ni/Mg 

 Oxidizing-U, radon Reducing-Se, Mo Mo, As, V, Cu, Pb  ٍ  Se اٍساًین دگشؿیت

 As ٍ Pb, Zn, Cu Ag ٍ Sb, Au, Ag, Hg سشهبلادی

MVT Ag, Zn, Cd, Pb, Tl  ٍ Sb  Ba, Cr ٍ Mn 

 Zn ٍ Cu, As, Bi, Au Ni ٍ Co, Fe, Te اػىبسى
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  فلسات تحرک ي یزایگًوٍ ،(حاللیت) اشباع درجٍ -2-5

 ،دٍس اص هٌـب )دیؼشبل( یب )دشٍوؼیوبل( صایی ًضدیه ثِ هٌـبوبًِ ثِ سَػِ ثب طئَؿیویبییّیذسٍ ّبیّبلِ یآًَهبل ؿذر

 آًَهبلی دس ؿشایغی وِ .داسد ثؼشگی حبون ؿَسی ٍ Eh، pH ؿشایظ سحز ،هؼشف یب سدیبة گًَِ حاللیز یضاىه ثِ اػبػب

 ؿَد اػشٌبة یصایوبًِ غیشؿبخق ػٌبكش اص اػشفبدُ اص دالیل ثشسػی ٍ اػز الصم ،دس آة طجز ًـَد دبساطًضّن ػٌبكش ّوِ

 گشفشي ًظش دس ثب طئَؿیویبییّیذسٍ ّبیدادُ سفؼیش سب سٍد وبس ثِ وبفی دلز ثبیذ ایي، ثش ػالٍُ .(2-2 ٍ 1-2 ّبیٍلػذ)

 ّبیػٌگ دس نسیشبًیهیضاى  چِ اگش هظبل، ػٌَاى ثِ .گیشد اًؼبم آصهبیـگبّی ّبیهحذٍدیز ٍ طئَؿیویبیی سئَسی هجبًی

 براوشـبف سد اػشفبدُ اص آى اػز اهب ثیـشش سػَثی ٍاػیذی  آرسیي ّبیػٌگ ثِ ًؼجز اٍلششاهبفیه ٍ هبفیه آرسیي

ٍ  ثبسٍس الششاهبفیه ٍ هبفیه ّبیػٌگ دس هـخق آًَهبلی یه نسیشبًی صیشا ،گیشدثِ ساحشی اًؼبم ًوی یؿیویبیطئَّیذسٍ

 سبطیش سحز سیشبًین ،سؼضیِ ؿیویبیی دس ٍ اػز سحشنثی آة دس ًبدس ثؼیبس هَاسد دس ػضِ ث نسیشبًی .دّذًوی ًـبى ػمین

  .اػز ICP-OES سٍؽ دس عیفی ّوذَؿبًی چٌذ

 َای َیدريشئًشیمیاییفرآیىد اوحالل ي تشکیل َالٍ -2-6

اگش  ٍیظُذ، ثِ ًداس ػٌگ -آة ّبی ؿیویبییسبطیش هْوی دس ٍاوٌؾ +H ٍ همذاس یَى ػشیبى، ؿذر pH ػَاهلی هبًٌذ

ثِ  ّبش ّوشاُ آىٌذ ٍ ثشخی اص ػٌبكوٌّب ؿشٍع ثِ سؼضیِ هیّب وبًیاطش ایي ٍاوٌؾ ثش .وبًؼبس اص ًَع ػَلفیذی ثبؿذ

ٍلشی آة ثب ثخؾ ػَلفیذی یه وبًؼبس  ثشای هظبل .ًذؿٍَاسد هحیظ آة هی ٍآػبًی حل ؿًَذ وِ ثِ سشویجبسی سجذیل هی

دس اعشاف وبًؼبس سـىیل  طئَؿیویبییٍ ّبلِ  وٌذهی حلّب سا گیشد، ػٌبكش فلضی هَػَد دس ػَلفیذسوبع لشاس هی دس

هحیظ افضایؾ  pH ، دس ٌّگبم وبّؾّبًظبیش آى ٍ  Cu, Pb, Zn, Cdذی حبٍی ػٌبكشّبی ػَلفیحاللیز وبًی .دّذهی

 ٍیظُثِ  .ؿَدثٌبثشایي هیضاى حاللیز آى ون هی یبثذ ٍافضایؾ هیآة  pH هیضاى ،هحل وبًؼبس ثب دٍس ؿذى اص .یبثذهی

ّبی دس هحیظ .ؿَدًضدیه هی یخٌظ حبلزثِ  pHد، گیشّبی ػٌگی وشثٌبسِ دس سوبع لشاس هیّب ثب هحیظٍلشی وِ آة

یذی ر ولَیثِ همذاس ووششی ثِ كَس Fe, Al, Mo, Ni, Co  ٍMn آثی هوىي اػز ثشخی اص ػٌبكش هبًٌذ ّیذسٍوؼیذّبی

، سؼضیِ، ػزة یًَی، سلیك ؿذى، اوؼبیؾ، آثگیشی هبًٌذّبیی هیضاى اًحالل ٍ ػذغ سوشوض ػٌبكش ثِ فشآیٌذ .ذًحول ؿَ

 .ّبی ّیذسٍلیىی ثؼشگی داسدًـؼزٍ سِ ّبی یًَی دس هحیظسجبدل
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 آشنایی -3-1

تٛجٝ تٝ ٔٛاسد  ،تجضیٝ ٔٙاػة سٚؽ ا٘تخاب ٚ اوتـافی ٔٙطمٝ دس ػطحی ٚ صیشصٔیٙی ٞایآب اص تشداسیٕ٘ٛ٘ٝ اص لثُ

 صیش ضشٚسی اػت:

 ٞای صیشصٔیٙی ٚ ػطحیآبتش سٚی  ؿٙاػیی صٔیٗؿٙاػی ٔٙطمٝ ٚ تاثیش ٚاحذٞاؿٙاػایی ٚاحذٞای صٔیٗ -

 (ػطحی یا صیشصٔیٙی آب) اػتفادٜ ٔٛسد ٔحیط ٘ٛع -

  صیشصٔیٙی ٞایآب اص تشداسیٕ٘ٛ٘ٝ ػٕك تٟتشیٗ -

  ٔٙطمٝ ٞایآب دس ػٙاصش غّظت ٔیضاٖ آػتا٘ٝ -

 ٔٙطمٝ دس احتٕاِی صٙؼتی ٞایآِٛدٌی ٚجٛد تٝ تٛجٝ -

 ٔٙطمٝ ٞایتاس٘ذٌی صٔاٖ ٚ الّیٕی، ؿٙاػیصٔیٗآب ،ؿٙاػیآب ؿشایط ٚ تٛپٌٛشافی اثش تٝ تٛجٝ -

 آٖ اص لثُؿؾ ٔاٜ  ٚ تشداسیٕ٘ٛ٘ٝ ٍٞٙاْ تٝ ٞٛایی ٚ آب ؿشایط -

 آبٚ سً٘  آؿفتٍی ٔیضاٖ ،ٔؼّك ٔٛاد ٔمذاس تٝ تٛجٝ -

  ػٙاصش ػطحی جزب دس ٞأٟٓ آٖ ٘مؾ تٝ دِیُ ٍٔٙٙض ٚ آٞٗ ٞیذسٚوؼیذٞای ٘ثٛد یا ٚ تٛد -

 آِی ٔٛاد ٚ( ٞاجّثه ٔا٘ٙذ) صیؼتی ٔٛاد ٌیاٞاٖ، ٚجٛد -

 بردارینمونه محیط -3-2

اص ٔٙاتغ آب ػطحی )سٚدخا٘ٝ ٚ دسیاچٝ( یا ٔٙاتغ آب صیشصٔیٙی  تشداسیٕ٘ٛ٘ٝپشٚطٜ ٕٔىٗ اػت  تا تٛجٝ تٝ ٘ٛع

  .ا٘جاْ ٌیشد ٞای آٖػٕك ٚ چاٜ ػٕیك( یا اص ٞش دٚوٓ)چـٕٝ، لٙات، صٞىؾ، ٌٕا٘ٝ اوتـافی، چاٜ دػتی، چاٜ 

 های سطحیآب -3-2-1

 ٞا وٓ ٚ ػطحی اػت ٚٔمذاس تٕاع آٖ .ٌیش٘ذدس تٕاع ٔؼتمیٓ تا خان ٚ ٌیاٜ لشاس ٔی ٞای ػطحی ٔؼٕٛالآب

تاس ٔٛاد تٝ ػٝ ؿىُ  ٔؼٕٛال .ٞای صیشصٔیٙی داس٘ذخٙثی داس٘ذ، تٙاتشایٗ لذست ا٘حالَ وٕتشی ٘ؼثت تٝ آب pH ٔؼٕٛال

 .ؿٛ٘ذٞای ػطحی حُٕ ٔیآب دس ٔحَّٛ، ٔؼّك ٚ تؼتشی

ٞا، رسات وٙٙذ ٚ ؿأُ اجضای ػٍٙیٗ ٔا٘ٙذ ٔاػٝسٚدخا٘ٝ حشوت ٔی ٟ٘ش یا وٝ دس وفا٘ذ ٔٛادی تؼتشی ٞایتاس -اِف

 .٘ذاٞای ػٍٙیٗآٚاسی ٚ ػِٛفیذی ٚ وا٘ی

یذی ػٙاصش دس ٔٛاد ٔیضاٖ جزب وّٛی ٌاٜ .٘ذا، رسات وّٛییذی ٚ ٔٛاد آِیاجضای سػی ؿأُٔٛاد ٔؼّك دس آب  -ب

 داسد.ٞاِٝ طئٛؿیٕیایی ٚػیؼی سا  لاتّیت ایجادلذسی صیاد اػت وٝ  ٝٔؼّك ت
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اد اجضای دس ٚالغ ایٗ ٔٛ .٘ذادس آب ٞای فّضاتٕ٘ه تشخی ٔا٘ٙذحُ ؿذٜ دس آب  ؿأُ ٔٛاد وأال ٔٛاد ٔحَّٛ -ج

 یش یافت ص ٞایصٛستتٝ  ٔؼٕٛال دس ٔحیط آب وٙٙذ ٚوٝ تٝ صٛست ٔحَّٛ دس آب حشوت ٔیا٘ذ ؿیٕیایی تجضیٝ ؿذٜ

 :ؿٛ٘ذٔی

 +Pb2+, Zn2+, Na2+  ٚCu2 ٞایی ٔا٘ٙذواتیٖٛ -

Cl- ٚSO4  ٞایی ٔا٘ٙذآ٘یٖٛ -
-2 

MoO4  ٞای یٛ٘ی ٔا٘ٙذوٕپّىغ -
-2 ٚUO2

-2 

 ٓفّضی ٔا٘ٙذ تشویثات آِی اٚسا٘ی -ٞای آِیوٕپّىغ -

 H4SiO4 ٞای ػیّیؼی تا تشویةتفىیه ٘ـذٜ ٔا٘ٙذ طَ ٔؼّكٔٛاد  -

 ا٘تٟایی ٞایتخؾ ٚ اصّی ٞایآتشاٞٝ ،ٞاػشؿاخٝ ٞایآتشاٞٝ تماطغ تشداسی اص ٔحُٕ٘ٛ٘ٝطحی، ػ ٞایآبٔٛسد دس 

 دس حاِی .ؿٛدتٛصیٝ ٔی ،ذ٘داس ثا٘یٝ دس ِیتش 20 اص وٕتش یؿذت جشیا٘ وٝ ییجٛیثاسٞا ٚ ٞاچـٕٝ ٚ اص اصّی ٞایٝآتشاٞ

 تٝ دػت  ضؼیفی ٘تایج خشٚؿاٖ ٞایآب اص تشداسیٕٛ٘ٝ٘ داسد، د٘ثاَ تٝ سا ٔفیذی ٘تایج جٛیثاسٞا اص تشداسیٕ٘ٛ٘ٝ وٝ

یا آتشاٞٝ اص  سٚدخا٘ٝ آبدس صٛستی وٝ  .ػاصی ػٙاصش ٔؼشف ؿٛدسلیكٔٙجش تٝ  ٕىٗ اػتٔ آب صیاد صیشا حجٓ دٞذٔی

ٞا سیاچٝد .تشداسی ؿٛدٕ٘ٛ٘ٝ ٘یض چـٕٝ ٔحُ اص تایذ آتشاٞٝ ٚ سٚدخا٘ٝ ػالٜٚ تش تشداسیٕ٘ٛ٘ٝ ٍٞٙاْ ، تٝچـٕٝ تغزیٝ ؿٛد

ا٘ذ، تٙاتشایٗ ٞای تؼتٝ، ٔحُ ٔٙاػثی تشای تغّیظ ػٙاصش سدیابحٛضٝػٙٛاٖ خشٚجی ػأا٘ٝ ٞیذسِٚٛطیىی، تٝ ٚیظٜ دس ٝ ت

 ،ٞا ؿٛسی تیـتشی داسدٞا تٝ صٛست تىٕیّی تایذ ا٘جاْ ٌیشد. تا تٛجٝ تٝ ایٙىٝ ٔؼٕٛال آب دسیاچٝتشداسی اص دسیاچٕٝ٘ٛ٘ٝ

 .ؿٛد ا٘جاْ دلت تیـتشیتا ٞا تایذ تجضیٝ ؿیٕیایی آٖ

 های زیرزمینیآب -3-2-2

 ٚیظٜ، تٝ ؿٛ٘ذٞا ٚ ا٘حالَ ػٙاصش ٔیتجضیٝ وا٘ی تاػثٌیش٘ذ ٚ ٞا لشاس ٔیٞای صیشصٔیٙی دس تٕاع وأُ تا ػًٙآب

ٝ ػٙٛاٖ ٔحُ تخّیٝ ٞا تچـٕٝ .تش اػتتش ٚ یىٙٛاختٞای ػطحی آٞؼتٝٞا دس ٔمایؼٝ تا آبآ٘ىٝ ٘ؼثت حشوت ایٗ آب

 تا  .ا٘ذٞای صیشصٔیٙیآب تشداسی اصٕ٘ٛ٘ٝتشیٗ ٘ماط تشای ٔطّٛبطثیؼی ٚ ػشؿاخٝ خشٚجی جشیاٖ آب صیشصٔیٙی، 

تشی اص ٔٙطمٝ ٔٛسد ٔطاِؼٝ سا تٛاٖ ٔحذٚدٜ ٚػیغپایٝ چـٕٝ، ٔی ؿذت جشیاٖتضسي دس صٔاٖ  ٞایتشداسی اص چـٕٕٝ٘ٛ٘ٝ

تٝ دِیُ ػٕك  ٌشْ آب ٞایچـٕٝ اص ٕ٘ٛ٘ٝ اد ٔؼذ٘ی، تشداؿتؿیٕیایی ٔٛطئٛدس ٔٛسد اوتـاف ٞیذسٚ .اوتـاف وشد

 ٔؼذ٘ی ٞایچـٕٝ اصّی ؿیٕیایی تشویة تٝ تٛجٝ اِثتٝ ،تشی تٝ د٘ثاَ داسدٔطّٛبوٕتش ٘تایج  pH چشخؾ تیـتش ٚ

تٛاٖ ٔیتشداسی دس طَٛ ٔؼیش جشیاٖ آب صیشصٔیٙی، ٕ٘ٛ٘ٝوٝ ضٕٗ  داسدایٗ ٔضیت سا  ٞاچاٜ اص تشداسیٕ٘ٛ٘ٝ .اػت ضشٚسی

ٔحذٚدیت ٘ؼثی ایٗ اػت وٝ دػتشػی تٝ تٛصیغ ٔىا٘ی ٔٙاػثی اص  .دٌیشی وشا٘ذاصٜ٘یض تغییشات غّظت ػٙاصش سدیاب سا 

 ٔحذٚدیت دیٍشی وٝ دس  .٘یؼت پزیشٕٞیـٝ أىاٖ ،آَایذٜتشداسی ٕ٘ٛ٘ٝ طشاحی یه ؿثىٝتشای  ٞایا ٌٕا٘ٝ ٞاچاٜ

 دس سٚی ٔا٘ٙذ ػٙٛاٖ ٔثاَ ػٙصشیٝ ت .حتٕاَ آِٛدٌی ٔتماتُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ چاٜ اػتافضایؾ ا ،ٚجٛد داسدچاٜ تشداسی اص ٕ٘ٛ٘ٝ

  .ذدٞٔی ٘ـاٖ ثا٘ٛیٝ غّظت افضایؾٞا یا ٌٕا٘ٝٞا چاٜ
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 حذالُ ٚ اػت ٔتش 500 تا 300 حذٚد ٔتٛػط طٛس تٝٞیذسٚطئٛؿیٕیایی  اوتـافات دس تشداسیٕ٘ٛ٘ٝ ٞایٝاصّف ػٕٛٔا

 ٌشفتٗ ٘ظش دس ،تشداسیٕ٘ٛ٘ٝ دس دیٍش تٛجٝ لاتُ ُٔؼای اص .ؿٛداوتـافات تٛصیٝ ٔی تشای ٔشتغ ویّٛٔتشٞش  دس ٕ٘ٛ٘ٝ 4

 ا٘تـاس داس٘ذ، تشیوٛتاٜ سیـٝ ٌیاٞاٖ وٝ ٞاییٔحُ دس تشای ٔثاَ .اػت داسؿیة ٔٙاطك دس ػٙاصش ٞیذسٚٔٛسفیه ا٘تـاس

 اوتـاف تٝ ٞاییٔحُ چٙیٗ اص تشداسیٕ٘ٛ٘ٝ .ؿٛدٔی اػٕاق اص حتی ٞاسیـٝ ایٗ تٝ ػٙاصش سػیذٖ تاػث ٞیذسٚٔٛسفیه

 پخؾ ٞاییآ٘ٛٔاِ ؿٙاػایی تٝ ٞاییٔحیط چٙیٗ اص صحیح تشداسیٕ٘ٛ٘ٝ آ٘ىٝ ضٕٗ .وٙذٔی وٕه تشػٕیك وا٘ؼاسٞای

  .ا٘جأذٔی٘یض  ػطح دس ؿذٜ

 بردارینمونهزمان  -3-3

ٔشحّٝ تؼذی،  .ضشٚسی اػت اوتـاف ؿٙاػی تا ٔمیاع ٔتٙاػة تا ٔشحّٝصٔیٗٞای تٟیٝ ٘مـٝ ،تشداسیلثُ اص ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞا ٚ ٔؼیش ، ٔحُ چـٕٝآتخٛاٖٞای دس ایٗ ٔطاِؼات تایذ تٝ ٚیظٌی .ٔحُ اػت ؿٙاػیصٔیٗؿٙاػی ٚ آبآب ٔطاِؼات

 ٟٔٓ جٟت آٖ اص تشداسیٕ٘ٛ٘ٝ صٔاٖ .تٛجٝ ؿٛدٞا اص ػًٙ تؼتش ٔحُ آتشاٞٝٞا ٚ یا ٞای صیشصٔیٙی، سٚدخا٘ٝحشوت آب

 دس ٞاآٖ ٘ـؼتتٝ ٚ ا٘حالَ ٔیضاٖ ٚ وٙذٔی فشق دیٍش ٔحُ تٝ ٔحّی اص ٞاآب داخُ دس فّضات ٔمذاس ٔؼٕٛال وٝ اػت

2ٞاییٖٛ ٘ؼثتتشای ٔثاَ  .اػت ٔختّف چٟاسٌا٘ٝ ٞایُفص

4SO  ٝتCl تشاتش 3 تٝ ٚ اػت صیاد خـه ٌشْ ٚ ٘ٛاحی دس 

 ٚ تاساٖ اِٚیٗ اص پغ ٔؼٕٛال .یاتذٔی واٞؾ ٚ ٔشطٛب ػشد ٘ٛاحی دس آٖ ٔمذاس وٝ حاِی دس سػذ،ٔی ٘یض ٔؼَٕٛ حذ

 تاالیی ٞایتخؾ دس خـىی دٚسٜ دس وٝ أالحی .ؿٛ٘ذٔی تشسلیك طئٛؿیٕیایی ٞایٞاِٝ تؼذی، ٞایتاساٖ تا آٖ فاصّٝ

 اطشاف صیشصٔیٙی ٞایآب دس غیشآٞٙی فّضات تغّظ ،فشآیٙذ ایٗ اثش تش حتی .ؿٛدٔی حُ تاساٖ اثش تش تٛد، ؿذٜ جٕغ

 ٔٙاػة صٔاٖ .ؿٛدػتٝ ٔیوا ٞاآب ایٗ دس فّضاتغّظت  ٔمذاس اص تاس٘ذٌی افضایؾ تا .یاتذٔی افضایؾ ػِٛفیذی وا٘ؼاسٞای

 تٛلف) صٔا٘ی چٙیٗ دس .تاؿذ داؿتٝ سا تغییش وٕتشیٗ صیشصٔیٙی ٞایآب ؿیٕیایی تشویة وٝ اػت ٍٞٙأی تشداسیٕ٘ٛ٘ٝ

 ٞاآتشاٞٝ ٚ ٞاچـٕٝ تجضیٝ اص حاصُ ٞایدادٜ ٘تیجٝ دس ٚ وٙٙذتغزیٝ ٔی صیشصٔیٙی ٞایآب ٞا اصٔؼٕٛال آتشاٞٝ( تاس٘ذٌی

 تشداسی ٚ تشسػیٕ٘ٛ٘ٝ جذاٌا٘ٝ طٛس تٝ تایذ ٞاآتشاٞٝ ٚ ٞاچـٕٝ آب دلیك اوتـافی ٔطاِؼٝ یه دس أا ا٘ذٔمایؼٝ لاتُ

 .ؿٛد

 بردارینمونهشیوه  -3-4

 ؿٛد:تٛصیٝ ٔی صیش ٘ىات سػایت ی صیشصٔیٙی یا ػطحیٞاآب اص ٕ٘ٛ٘ٝ تشداؿت ٍاْٞٙ تٝ

 تا دسپٛؽ پالػتیىی اػتفادٜ ؿٛد. ٙاػةٔ اتیّٙیپّی ظشٚف اص -

 تشداسی تا وّشیذسیه اػیذ سلیك آصٔایـٍاٞی ٚ تا آب ٔمطش ؿؼتـٛ دادٜ ؿٛد.ظشٚف ٕ٘ٛ٘ٝ -

 .ؿٛد خاِی ٚ پش آب اص تاس ػٝ تشداسیٕ٘ٛ٘ٝ شفظ تشداسیتشداسی لثُ اص ٕ٘ٛ٘ٝدس ٔحُ ٕ٘ٛ٘ٝ -
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 آب ػشػت یا ٚ ٘یؼت تاس٘ذٌی وٝ ٔٛالؼی ٔا٘ٙذ تاؿذ، داؿتٝ سا تغییش وٕتشیٗ آب وٝ ؿٛد ا٘جاْ صٔا٘ی تشداسیٕ٘ٛ٘ٝ -

 .وٙذٔی تغییش تاس٘ذٌی ٔیضاٖ تٝ تٛجٝ تا آب دس فّضات ا٘حالَ ٔمذاس چٖٛ اػت، حذالُ دس

 .تاؿذ صٙؼتی ٞایفاضالب ٚ ػثٛسی ٞایِِٛٝ ٞا،پُ ٔا٘ٙذ وٙٙذٜآِٛدٜ ٞایٔىاٖ اص دٚستش تایذ تشداسیٕ٘ٛ٘ٝ ٔحُ -

 یگیری صحرایتجهیسات اندازه -3-4-1

 غّظت ٔمذاس ٔحَّٛ، اوؼیظٖ ٔیضاٖٚ تؼتٝ تٝ ٘یاص  (EC) اِىتشیىی ٞذایتدٔا ٚ  ،pH ٚ Eh تشداسیٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛلغ دس

 اٌش. وٙٙذٔی ٌیشیا٘ذاصٜتشداسی( )ٔحُ ٕ٘ٛ٘ٝ صحشا دس سا وشتٙاتتی ٚ وشتٙات ػِٛفات، ٔمذاس ،لّیاییت ٔیضاٖ ،CN یٖٛ

 دس تایذ ٘یض سا سادٖٚ ٌاصٔیضاٖ  تاؿذ، ٓاٚسا٘ی ٔا٘ٙذپشتٛصا  صشاػٙ حاٚی وا٘ؼاس یه وشدٖ پیذا اوتـافی ٔطاِؼات ٞذف

 ٘یاص ٔٛسد صیش تجٟیضات واس، ایٗ تشای .ؿٛدٔی ٌیشیا٘ذاصٜ ٘یض سػٛب ٔیضاٖ ٚ آب دٔای ٕٞچٙیٗ .وشد ٌیشیا٘ذاصٜ ٔحُ

 :اػت

 اِىتشیىی( ٞذایت ٚ pH ٞایاِىتشٚد تا ٕٞشاٜ اغّة) دٔاػٙج -

- pHٔتش  

  ػٙجٞذایت -

  ٔتشORP احیا/ پتا٘ؼیُ اوؼیذاػیٖٛ -

 اَ،ٔث ػٙٛاٖ تٝ .ٌشفتٝ ؿٛد ٘ظش ٌیشی دسا٘ذاصٜ ٚاحذ ٚ ٘یاص ٔٛسد حؼاػیت وٝ اػت ٟٔٓ تجٟیضات، ا٘تخاب ٍٞٙاْ دس

 2000تا  ػٙجٞذایت اِىتشیىی اص الصْ اػت وٝ ؿٛس تؼیاس صیشصٔیٙی ٞایآبدس ٞذایت اِىتشیىی ٌیشی ا٘ذاصٜ تشای

 تا ػٙجٞذایت اِىتشیىی یه تٝ ٘یاص تٟٙا اػت ٕٔىٗ دیٍش ٔٙاطك وٝ حاِی دس ،دؿٛاػتفادٜ ٔتش ٔٛع تش ػا٘تیٔیىشٚ

 .تاؿذ ٔتشٔیىشٚٔٛع تش ػا٘تی 200 ٌیشیا٘ذاصٜحذاوثش 

 یمواد شیمیایی مورد نیاز در عملیات صحرای -3-4-2

ٞا دس ٔحُ ٕ٘ٛ٘ٝ ػاصیآٔادٜاص ٔٛاد ؿیٕیایی آصٔایـٍاٞی تشای ٚ  ٌیشیا٘ذاصٜ تجٟیضات ٚاػٙجی تشای اص اػتا٘ذاسدٞا

تأیٗ سٚصا٘ٝ  ایذت ٚ اػت ٘یاص ٔٛسد pH ٚ EC ٌیشیا٘ذاصٜٞای دػتٍاٜ ٚاػٙجیٞای ٔحَّٛ .دؿٛٔیتشداسی اػتفادٜ ٕ٘ٛ٘ٝ

 ٔٛسد اِىتشٚد ٘ٛع تٝ تؼتٝ .دؿٛ ٚاػٙجیتشداسی تایذ ٕ٘ٛ٘ٝٔشحّٝ ػّٕیات  یه اص پغ یا ٚ یىثاس ٞفتٝ دٚ ٞش ٔتشEh .ؿٛد

ؿؼتـٛی اِىتشٚد ٚ  تشای ٘یض آب دیٛ٘یضٜ ؿذٜ .تاؿذتشداس ٕٕ٘ٛ٘ٝٞشاٜ تایذ  KClاؿثاع  ٔحَّٛ دػتٍاٜ، ٞش دس اػتفادٜ

  .اػت ص٘یا ػایش تجٟیضات ٔٛسد

وٝ دس ٔٛاسد  حاِی ی ٚجٛد داسد، دسؿیٕیای ٞا، فاصّٝ صٔا٘ی تا ا٘تماَ تٝ آصٔایـٍاٜ ٚ تجضیٝتشداسیٕ٘ٛ٘ٝدس اغّة 

ػٙاصش ٌشٜٚ طال ٚ  ٔا٘ٙذٞای فّضات ٌشا٘ثٟا ٕ٘ٛ٘ٝػاصی آٔادٜ .تٛاٖ دس آصٔایـٍاٜ ا٘جاْ دادػاصی سا ٔیآٔادٜتؼیاسی 

 وشتٗ .فؼاَ الصْ اػت وشتٗ ٚNaCl (TBS1 ) ٌشْ 10 حذٚد ،تذیٗ ٔٙظٛس .سی ا٘جاْ ٌیشدتشدإ٘ٛ٘ٝدس ٔحُ تایذ  پالتیٗ

ٚ تا ٔٙاػة اػت س ِیتش( داس٘ذ وٝ غّظت پاییٗ )دس حذ ٘اٌ٘ٛشْ د Au، Ag ٚ PGE ػٙاصشی ٔا٘ٙذتشای جزب  فؼاَ
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ؿٛد وٝ پغ اص ی تٛصیٝ ٔیٔٛسد اوتـاف ػٙاصش فّضدس  .ٞا سا تٝ حذ تـخیص سػا٘ذتٛاٖ غّظت آٖاػتفادٜ اص آٖ ٔی

ٖ سػا٘ذ وٝ تا صٔا 2ٕ٘ٛ٘ٝ سا تٝ حذٚد  pHآصٔایـٍاٞی خاِص  اػیذ تا اضافٝ وشدٖ چٙذ لطشٜ ٘یتشیه ،تشداسیٕ٘ٛ٘ٝ

 تشداسی سػٛب ٘ىٙذ.تجضیٝ چیضی اص آٖ دس ظشف ٕ٘ٛ٘ٝ

 تعداد و حجم نمونه  -3-4-3

تؼتٝ تٝ ٞذف اػت أا  ِیتشٔیّی 500 تا 250 حجٓ تا یاتیّٙپّی ٘ٛع اص ٔؼٕٛال آب اص تشداسیٕ٘ٛ٘ٝ ظشٚف چٝ اٌش

 حاٚی اطالػات ؿٕاسٜ تطشی اص ٕ٘ٛ٘ٝ وأال پش ٚ تشچؼة 4د، ؿٛاوتـافی ٚ دس یه تش٘أٝ اوتـاف ػٕٛٔی پیـٟٙاد ٔی

 .ا٘ذٜ ؿٛدتذ٘ٝ تطشی ٕ٘ٛ٘ٝ چؼث ٚ ؿا٘ٝ ی ٔٛسد ٘یاص سٚی دسب،ؿیٕیای ٘ٛع تجضیٝ ٚ ٔحُ ؿٙاػایی

 :اص ػثاستٙذ یاص٘ ٔٛسد ٞایتطشی

 (ِیتشٔیّی 125 )حذٚد ٞاآ٘یٖٛ تجضیٝ: 1 ؿٕاسٜ تطشی -

 (ِیتشٔیّی 125 حذٚد) لّیاییت تجضیٝ: 2 ؿٕاسٜ تطشی -

 (ِیتشٔیّی 125 حذٚد) ٞاواتیٖٛ تجضیٝ: 3 ؿٕاسٜ تطشی -

 (ِیتشٔیّی 1000 حذٚد) طال ٚ فّضات ٌشا٘ثٟا تجضیٝ: 4 ؿٕاسٜ تطشی -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 00 شیمیاییژئوروش هیدروه اکتشاف مواد معدنی بدستورالعمل                               5/3/89   

 

 

 

 

 

 

 



  1/2/89                                                    هانمونهسازی و تجزیه آماده -چهارم فصل 32

 

 

 

 

 4فصل 
 

 

  هانمونه تجزیه و سازیآماده



 32 شیمیاییژئواکتشاف مواد معدنی به روش هیدرودستورالعمل                                  1/2/89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1/2/89                                                    هانمونهسازی و تجزیه آماده -چهارم فصل 32

 

 شىاییآ -4-1

 ؿَد.ّب تـشیح هیًوًَِ ؿیویبیی ػبصی ٍ تجضیِّبی آهبدُدس ایي فصل سٍؽ

 سازیآمادٌ -4-2

 س صحشاٍ د ثشداسیًوًَِ ٌّگبم دس ّیذسٍطئَؿیویبیی اکتـبفبت سٍؽ دس ّبًوًَِ ػبصیآهبدُ هشاحل اص صیبدی ثخؾ

 ػبصی ثشداسی دس دٍ گشٍُ صیش آهبدُثشداؿت ؿذُ دس هشحلِ ًوًَِ آة ثش ّویي اػبع چْبس ثطشی .گیشد اًجبم ثبیذ

 ؿًَذ.هی

 َاومًوٍکردن  فیلتر -4-2-1

 جذا آة اص آسام ًـؼتتِ یب ٍ کشدى فیلتش ،کشدى صبف ثب ساّب ًوًَِ هعلك هَاد ثخؾ ،ّیذسٍؿیویبیی تجضیِ اص لجل

ثشداسی دس ًوًَِاص چْبس ثطشی  .سٍدهی دػت اص هشتجط ثب رسات هعلك ًبٌّجبسی اص ثضسگی ثخؾ حبلتی چٌیي دس .ٌٌذکهی

 یٍ ثذٍى افضٍدًی دیگشهیکشٍهتش فیلتش  45دُ اص صبفی ثب اػتفب ثبیذّب( آًیَى)ٍیظُ تجضیِ  یکثطشی ؿوبسُ  ،هشحلِ لجل

ثب ًوًَِ ثبیذ  لجل اص پش کشدى ظشف ًوًَِ .دثِ آصهبیـگبُ هٌتمل ؿَ هوکي بىتشیي صهّب دس کَتبُآًیَىگیشی اًذاصُ ثشای

 سع، ثِ فلضات اص همذاسی ثِ ٌّگبم پش کشدى ظشٍف ثشداسیًوًَِ دس صهبى .لیتش( ؿؼتِ ؿَدهیلی 5فیلتش ؿذُ )حذٍد 

 ایي کِ کشد عول ایثِ گًَِ ثبیذ ، ثٌبیشایيچؼجذهی اتیلٌیپلی ظشٍف ایي دیَاسُ ثِ یب ٍ آى دس هَجَد آلی هَاد ٍ ػیلت

 اص پغ .دٍ اػیذی ؿَ فیلتشثبیذ ّب( کبتیَى)ٍیظُ تجضیِ ًیض  3ثطشی ؿوبسُ  .ًـَد ایجبد ظشف دس چؼجٌذگی حبلت

 جذا آة اص جبهذ ثخؾ تب ؿَددادُ هی عجَس صبفی اص ػپغ ٍؿذُ  اضبفِ ًوًَِ ثِ اػیذ ًیتشیک لطشُ چٌذ ثشداسیًوًَِ

( اػیذی ؿشایط) 4 تب 2 ثِ ظشف داخل pH کِ ؿَدهی ثبعث ًوًَِ حبٍی ظشف ثِ اػیذ ًیتشیک لطشُچٌذ  افضٍدى .ؿَد

 آلی هَاد ثِ چؼجیذُ فلضی عٌبصش اهب ؿًَذهیهحلَل  ٍاسد آصاد یَى صَست ثِ ؿذُ جزة فلضات صَست ایي دس ٍ ثشػذ

 فشهَل ثب) MIBK تجبسی ًبم ثب دیگشی ؿیویبیی هبدُ یک اص ثٌبثشایي ؿًَذ،ًوی آصاد ساحتی ثِ اػیذ ًیتشیک ثب هعوَال

C6H12O )ُثشخی دلیك کشدى جذا ثشای آصهبیـگبُ دس گبُ .ؿَدهی آلی هَاد اص فلضات ؿذى جذا ثبعث کِ کٌٌذهی اػتفبد 

 ثشای ٍ (دسصذ دّنیک) HCl اصBr Sb, ٍ  SiO2 گیشیاًذاصُ ثشای هثال .ؿَدهی اػتفبدُ ًیض دیگشی ّبیاػیذ اص عٌبصش، اص

 .ؿَدهی اػتفبدُ( دسصذ دّنیک) H2SO4 اص Hg گیشیاًذاصُ

 وشذٌ  َای فیلترومًوٍ -4-2-2

گًَِ توبػی ثب َّا ٍجَد  کِ ّیچ ایگًَِد، ثِ ؿَثِ صَست کبهل پش  ثبیذیت( گیشی للیبیاًذاصُثشای ) 2ؿوبسُ  ثطشی

گًَِ حجبة َّایی دس ًوًَِ ٍجَد ًذاؿتِ  ّیچ د کِؿَػعی  ثبیذًذاؿتِ ثبؿذ ثشای جلَگیشی اص ّش گًَِ ٍاکٌؾ ثب َّا 

 ؿذُ ٍظشف اص آة پش  هبًذُ ثِ دّبًِهتشی ػبًتی 2تب حذٍد ثبیذ  4ؿوبسُ  ثطشی ،ثشای تجضیِ فلضات گشاًجْب .ثبؿذ
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 آلَدگی کبّؾ ٍ ثشای ػبدگی .دؿًَوًَِ اضبفِ  ثِNaCl (TBS1 ) اص گشم 10 ثب کیؼِ حبٍی کشثي فعبل ّوشاُهحتَای 

 .کشدلجل ثِ ثطشی اضبفِ اص تَاى سا هی ًوک ٍ کشثي ی،بت صحشایحیي عولی دس

 (QA/QC)کیفیت  تضمیهي  کىترل -4-2-3

ًگْذاسی، ػبصی، آهبدُثشداسی، ًوًًَِتبیج لبثل اطویٌبى اص هطبلعِ اکتـبفی، کٌتشل کیفیت عولیبت  ًیبصّبیپیؾ

س اًجبم کٌتشل کیفیت، اًتخبة سٍؽ دسػت، تبهیي هٌبثع هبلی دس کٌب .ی ٍ آصهبیـگبّی اػتحول ٍ ًمل، عولیبت صحشای

ّب الصم دادُلجل اص ّشگًَِ پشداصؽ  .ّب خَاّذ ؿذدادُ، هٌجش ثِ تضویي کیفیت بّشکبفی، تجْیضات ٍ ًیشٍی اًؼبًی ه

ّبی ًوًَِبیج ّب )دلت( ثب اػتفبدُ اص ًتًوًَِهحبػجبت خطبی تجضیِ  .ؿَداػت صحت ٍ دلت ًتبیج آصهبیـگبّی اسصیبثی 

 .ؿَدهیّبی هشجع اًجبم ًوًَِّب ثب اػتفبدُ اص دادُتکشاسی ٍ هحبػجبت صحت 

 یتجسیٍ شیمیای -4-3

سٍؽ تجضیِ  .ػتا ّبسٍؽ ػبیش هـبثِ عوَهی طَس ثِ ّیذسٍطئَؿیویبیی اکتـبفبت سٍؽ دس ّبًوًَِ ؿیویبیی تجضیِ

  .دؿَهیبى ّبی ثشداؿت ؿذُ دس اداهِ ثِ اختصبس ثیًوًَِی ؿیویبی

 َا آویًن -4-3-1

 ؿوبسُ ثطشیاص ًوًَِ اؿبسُ کشد.  ASTM432  ٍEPA300.1تَاى ثِ ّب هیاص اػتبًذاسدّبی هتذاٍل ثشای تجضیِ آًیَى

 (IC) یًَی شٍهبتَگشافیکسٍؽ  .ؿَدهیاػتفبدُ  PO4 ٍ (DOC) هحلَل آلی کشثي ّبی اصلی،آًیَى تجضیِثشای  یک

 گیشی تشکیجبتاًذاصُّوچٌیي ثشای  .سٍدثِ کبس هی Br Cl, F, NO3, ٍ SO4 هْن هبًٌذ ّبیآًیَى گیشیاًذاصُهعوَال ثشای 

Br Cl, F, NO3, ٍ حتی عٌبصشی هبًٌذ Pb, Ag  ٍCu  سٍؽ الکتشٍد  .کٌٌذاػتفبدُ هی آثی 1الکتشٍد یَى گضیيسٍؽ اص

ثِ ّب آًیَىّبی تجضیِ ؿیویبیی سٍؽ 1-4س جذٍل د .ًذاسدثیـتش دس صحشا کبسثشد داسد، ٍلی دلت ثبالیی  آثی یَى گضیي

 .اػت اسایِ ؿذُخالصِ صَست 

 َای اصلیآویًني حذ تشخیص تجسیٍ َای ريش -1-4جذيل 

 عىصر/

 ترکیب
 ريش تجسیٍ

 حذ تشخیص

 گرم در لیتر()میلی

Br شٍهبتَگشافی یًَی ک(IC) 1/0 

Cl شٍهبتَگشافی یًَی ک(IC) 10 

DOC ِ2/0 ی هحلَلکٌٌذُ کشثي آلتجضی 

F شٍهبتَگشافی یًَی ک(IC) 01/0 

NO3 شٍهبتَگشافی یًَی ک(IC) 1 

PO4 000/0 تیتشاػیَى 

SO4 شٍهبتَگشافی یًَی ک(IC) 5/3 

                                                            
1- Ion selective electrode 
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  َاتجسیٍ کاتیًن -4-3-2

اؿبسُ کشد. ASTM 1976&5673 / EPA 200.7 &200.8 تَاى ثِ ّب هیاص اػتبًذاسدّبی هتذاٍل ثشای تجضیِ کبتیَى

اص ثب یکی  2-4ایي فلضات ثِ ؿشح جذٍل  .ؿَدهی اص آة پشثشای تجضیِ فلضات اصلی، فشعی ٍ کویبة  3 ؿوبسُثطشی 

  .ؿًَذتجضیِ هی ICP-OESیب  ICP-MSّبی سٍؽ

 فلسیحذ تشخیص عىاصر فلسی ي شبٍ ي تجسیٍريش  -2-4جذيل 

 ياحذ حذ تشخیص ريش تجسیٍ عىصر

Al ICP-OES 002/0 س لیتشگشم دهیلی 

As ICP-MS 01/0 س لیتشگشم دکشٍهی 

B ICP-OES 1/0 س لیتشگشم دهیلی 

Ba ICP-MS 01/0 ٍس لیتشگشم دهیکش 

Ca ICP-OES 1/0 س لیتشگشم دهیلی 

Cd ICP-MS 01/0 ٍس لیتشگشم دهیکش 

Ce ICP-MS 01/0 ٍس لیتشگشم دهیکش 

Co ICP-MS 01/0 ٍس لیتشگشم دهیکش 

Cr ICP-MS 01/0 ٍس لیتشگشم دهیکش 

Cu ICP-MS 01/0 ٍس لیتشگشم دهیکش 

Fe ICP-OES 004/0 گشم ثش لیتشهیلی 

Ga ICP-MS 01/0 ٍس لیتشگشم دهیکش 

K ICP-OES 00/0 س لیتشگشم دهیلی 

La ICP-MS 01/0 ٍس لیتشگشم دهیکش 

Li ICP-OES 01/0 س لیتشگشم دهیلی 

Mg ICP-OES 04/0 س لیتشگشم دهیلی 

Mn ICP-OES 05/0 س لیتشگشم دهیلی 

Mo ICP-MS 01/0 ٍس لیتشگشم دهیکش 

Na ICP-OES 006/0 س لیتشگشم دهیلی 

Nd ICP-MS 01/0 ٍس لیتشگشم دهیکش 

Ni ICP-MS 01/0 ٍس لیتشگشم دهیکش 

Pb ICP-MS 01/0 ٍس لیتشگشم دهیکش 

Rb ICP-MS 01/0 ٍس لیتششم دگهیکش 

Sb ICP-MS 01/0 ٍس لیتشگشم دهیکش 

Si ICP-OES 5/0 س لیتشگشم دهیلی 

Sn ICP-MS 01/0 ٍس لیتشدگشم هیکش 

Sr ICP-OES 000/0 س لیتشگشم دهیلی 

U ICP-MS 01/0 ٍس لیتشگشم دهیکش 

  یتگیری قلیایاوذازٌ -4-3-3

 کشثٌبت هیضاىاؿبسُ کشد.  ASTM 1067 / EPA 310.1تَاى ثِ گیشی للیبییت هیثشای اًذاصُاص اػتبًذاسدّبی هتذاٍل 

 ػبصیسلیك اص ثبیذ کشثٌبتثیٍ  کشثٌبت گیشیاًذاصُ ثشای ،سٍ ایي اص .داسد هؼتمین ساثطِ آة pH ٍ دهب ثب ّبآة کشثٌبتثی ٍ
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 دسة ثبیذ کٌذ جزةسا  CO2 گبص اػت هوکي آة اص آًجب کِ .دکش خَدداسی آة ًوًَِ کشدى صبف یب دّی ٍ حشاست یب

 کِ ّبییآة هعوَال .اًجبم گیشد ثشداؿت اص پغ هوکي صهبى کوتشیي دسّب گیشیاًذاصُ ٍ ثؼت هحکن سا آة ظشف ًوًَِ

pH دس ّبکشثٌبتثی ٍ اًذکشثٌبت فبلذ ثبؿذ کوتش 2/0 اص ّبآى pH دس فتبلئیيلفٌ .ًذاسًذ ٍجَد 5/4 اص کوتش pH اص ثیـتش 

 آى اص کوتشدس  ٍ سًگ صسد 5/4 اص ثیؾ pH دس ًیض اٍساًظهتیل ٍ اػت سًگثی آى اص کوتش ٍ دس ؿَدهی سًگ لشهض 1/0

 لطشُ ثذیي هٌظَس چٌذ .کشد اػتفبدُ کشثٌبتثی ٍ کشثٌبت گیشیاًذاصُ ثشای تَاىهی خبصیت ایي اص .اػت سًگ ًبسًجی

 ثب هحلَل ،ؿذ پیبصی پَػت صَستی هحلَل ؿَد ٍ چٌبًچِ سًگهی اضبفِ آة ًوًَِ اص لیتشهیلی 25 ثِ فتبلئیيفٌیل

غلظت  هعبدلدس ایي سٍؽ حجن اػیذ هصشفی تب ایي هشحلِ  .ؿَد تیتش هحلَل ؿذى سًگثی تب N/40 اػیذ ػَلفَسیک

  .اػت (س لیتشٍاالى داکی)هیلیکشثٌبت 

 اصال کِ اٍلی هحلَل یب ٍ ؿذُ سًگثی هحلَل ثِ کشثٌبتثی هیضاى گیشیاًذاصُ ثشای کشثٌبت هیضاى گیشیاًذاصُ اص پغ

 لشهض ثِ صسد اص هحلَل سًگ تب یبثذهی اداهِ تیتشاػیَى ٍ ؿَدهی اضبفِ اٍساًظهتیل لطشُ دٍ یب یک اػت، ًـذُ َستیص

 ایي دس هصشفی اػیذ حجن .ؿَدهی یبدداؿت ؿذُ هصشف دٍم تیتشاػیَى ثشای کِ اػیذی هیضاى .ؿَد تجذیلًبسًجی 

 2/0 اص کوتش آة pH کِ افتذهی اتفبق هَالع ثعضی .اػت لیتش سد ىٍاالاکیهیلی حؼت ثش کشثٌبتثی غلظت ثب ثشاثش هشحلِ

  ،اػیذ دىکش اضبفِ اص پغ کِ ؿَدهی ظبّش هحلَل دس خفیفی صَستی سًگ فتبلئیيلفٌ کشدى اضبفِ اثش دس ٍ ثبؿذ

 ٍجَد علت ثِ ّن همذاسی ٍ آة دس هحلَل  CO2گبص ٍجَد اثش دس صَستی سًگ ایي .دؿَهی صَستی هجذدا ٍ ؿذُ سًگثی

 کشثٌبت گیشیاًذاصُ ٍ ًیض ثبؿذ ثؼتِ ّویـِ ظشف ًوًَِ دسة کِ کشد ػعی ثبیذ ثٌبثشایي ،اػت ّبفؼفبت ٍ ّبػیلیکبت

س لیتش گشم دهیلی 2حذ تـخیص ایي سٍؽ  .دؿَ گیشیاًذاصُ ّبکشثٌبتثی فمط ٍ حزف ،ثبؿذ 2/0 اص کوتش pH چٌبًچِ

  .اػت

 هطال ي گريٌ پالتی تجسیٍ -4-3-4

لشاس  ی کِ دس ًوًَِکشثي فعبل .سٍدثِ کبس هی ثیؼوَت ٍ ًمشُ ،پالتیي ٍ عٌبصش گشٍُ طال ثشای ؿٌبػبیی 4ثطشی ؿوبسُ 

دػتگبُ لشصاًٌذُ یب ٍ دس ایي هذت ًوًَِ سٍی  گیشددادُ ؿذُ ثبیذ حذالل ثِ هذت چْبس سٍص دسٍى ًوًَِ یک لیتشی لشاس 

 .اػت ؿذُِ سایاسٍؽ تجضیِ ٍ حذ تـخیص ایي گشٍُ  3-4دس جذٍل  .لشاس گشفتِ ثبؿذدٍاس ک غلت

در کربه فعال گريٌ پالتیهطال، وقرٌ، بیسمًت ي ي حذ تشخیص  تجسیٍريش  -3-4جذيل   

 ياحذ حذ تشخیص ريش تجسیٍ ترکیب عىصر/

Ag ICP-MS Carbon 20 س لیتشگشم دهیلی 

Au ICP-MS Carbon 2 س لیتشگشم دهیلی 

Bi ICP-MS Carbon 5 ًس لیتشگشم دًَب 

Pd ICP-MS Carbon 3 ًَس لیتشگشم دًب 

Pt ICP-MS Carbon 2 ًَس لیتشگشم دًب 
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 آشنایی -5-1

سٍؽ اٍل ؿاهل اػسفادُ اص  .ٍجَد داسد ّازجضیِ ٍ زحلیل دادُتشای هسذاٍل دس هطالؼاذ ّیذسٍطئَؿیویایی، دٍ سٍؽ 

 آًالیضّای آهاسی اػن اص آهاس زَكیفی، سٍؽ سٍؽ دٍم ؿاهل افضاسّای زخللی ّیذسٍطئَؿیوی( ٍّای گشافیىی )ًشمسٍؽ

  .اػر ًظایش آىای ٍ ّای اكلی، زحلیل خَؿِهَلفِ

 شیمیژئوهای تخصصی هیذرونمودار -5-2

 SAR, Schoeller and Stiff, Piper Expanded Durov ٍ Durov ًوَداسّای اصتیـسش  اّویر ٍ ٍضَح ًظش اص

 ّا تِ ؿشح صیش اػر:هضایای آى وِؿَد گشفسِ هیًظش  دس هسغیش ّـر صهاىّن طَس ًوَداسّا تِ ایي دس .ؿَداػسفادُ هی

 ًوَداس یه دس ّای هسؼذدًوًَِ ًسایج اسایِ -الف

  ؿیویایی ٍیظگی تِ زَجِ تا آب تٌذیطثمِ -ب

 احسوالی سًٍذ ؿٌاػایی -ج

 ها دادهبررسی آماری  -5-3

 .آیذتِ ػٌَاى دادُ اٍلیِ تِ دػر هی ّای هَسد زجضیِس آبغلظر ػٌاكش هَجَد د ّاخغ اص زجضیِ ؿیویایی ًوًَِ

ّای سلَهی تِ كَسذ ًمـِ ًسایجّا، خغ اص خشداصؽ آهاسی دادُ ،ؿَدّا اًجام هیسٍی دادُ تش والػیهاتسذا زحلیل آهاسی 

زَاى هاًٌذ سا هی ّای آبًسایج حاكل اص زجضیِ .ؿَدهی اسایِّا گضاسؽ زحلیلی دادُ ّاسػن ٍ تِ ووه آىیا زَكیفی 

 .ی ًـاى دادیطئَؿیویاّیذسٍ زشاصّای خطَط ّا تِ كَسذ ًمـِػایش سٍؽ

 ی )آنومالی(شیمیایژئوهای هیذرونقشه -5-4

 د،گیش هی اًجام دػسشػی لاتل آب ّایًوًَِ ّایدادُ تا ٍػیغ ًَاحی سٍی تش وِ گؼسشدُ ّیذسٍلَطیىی هطالؼاذدس 

 زْیِ هـىالذ،ایي  تشطشف وشدى تشای اػاػی حل ساُ یه .ٍجَد داسد ّا دُدا خشداصؽ ٍ ًوایؾ تشای یهـىالز

 تا اسزثاط دس اسصؿی تا اطالػاذ فیضیىی ٍ ؿیویایی خاساهسشّای زشاص ّایًمـِ .اػر هخسلف ّای دادُ زشاص ّای هٌحٌی

 اسزثاط آتخَاى، دىتَ یىداسچِ فشم تا ّاًمـِ ایيدس  .دٌّذهییِ ااس زغییشاذ ایي ػلر ٍ ووی زغییشاذ سًٍذ

 ؿَد.هی زفؼیش ٍ سػن هطالؼِ هَسد هحذٍدُ دس تشداسیًوًَِ ًماط وافی ٍ هٌاػة زَصیغ ٍ آب هٌاتغ تیي ّیذسٍطئَلَطیىی

ّایی دس ای اص فلضاذ هحلَل تِ كَسذ تخؾّای ّیذسٍطئَؿیویایی آى اػر وِ طیف گؼسشدُیآًَهالّای اص ٍیظگی

ّا ٍ یا ػَاهلی هاًٌذ آلَدگی هشتَط تِ ػٌاكش ػادیغیش همذاس غلظر هوىي اػر ُگا .ؿَداطشاف واًؼاس زـىیل هی

تِ  هـاتِدس هطالؼاذ ّیذسٍطئَؿیویایی ػٌاكش سا  وِ اسزثاطی تا هٌـا واًؼاس ًذاسًذ. ػاخسی تاؿذػَاهل خاف صهیي

 .وٌٌذتٌذی هیػٌگی تخؾّای هحیطسٍؽ اوسـافاذ طئَؿیویایی 
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 Sb Bi, Cd,  ٍCo هاًٌذ تا زحشن وناكش تخؾ داخلی ؿاهل ػٌ -الف

 Ge Sc, As, Pb,  ٍCu هاًٌذ نهسحش اتخؾ هیاًی ؿاهل ػٌاكش ًؼثس -ب

 F Mo,  ٍZn هاًٌذ تا زحشن صیادای ؿاهل ػٌاكش تخؾ حاؿیِ -ج

ػٌاكش تا ػول  اكَال .گیشًذهیّای طثیؼی ٍ یا هلٌَػی لشاس ّای هخسلف زحر زاثیش آلَدگیّا تِ كَسذآب

ًذ اػویك وِ خَد حاٍی ػٌاكش فلضی ّایآتخَاىّا دس ؿًَذ ٍ اگش ایي آبّا ٍاسد آب هیـَی واًؼاسّا ٍ ػٌگؿؼس

ّا اص ّوچٌیي هوىي اػر آب .یاتذهی افضایؾٍالؼی آب تِ كَسذ غیش ایي ػٌاكش دس اتٌذ، هیضاى غلظرچشخؾ ی

افضایؾ  ،ّای هؼذًیاثش زْاجن آب تش .صیاد اػرّا آى سّای زثخیشی تگزسًذ وِ هیضاى غلظر ػٌاكش هحلَل دحَضچِ

ّای كٌؼسی، هاًٌذ وٌٌذُآلَدُ وارب آًَهالیاكلی دیگش ایجاد اص ػَاهل  .ؿَدهیطثیؼی دس غلظر اٍلیِ آب ایجاد غیش

 .رد حاكل اص فشآٍسی كٌایغ هؼذًی اػّا ٍ هَاّا، صتالِّای كٌؼسی واسخاًِؿذى فاضالب اضافِ

تِ ؿىل  ّاآتخَاىاگش  .ػرا ّال هْن لاتل زَجِ دیگش دس زفؼیش دادُیئَؿیویایی ًیض اص هؼای ّیذسٍطآًَهالؿىل 

ّای آرسیي ٍ ّا اػسفادُ وشد اها اگش ػٌگدادُ ًوایؾتشای  هٌحٌی زشاصزَاى اص ػیؼسن كَسذ هی ذ، دس ایيٌتادتضًی تاؿ

طئَؿیویایی ّیذسٍّای ّالُِ ٍ ؿىؼسگی، ٌی هاًٌذ دسصّای صیشصهیاسٍ دس كَسذ ٍجَد ػاخس دس هحیط تاؿٌذهسثلَس 

 .وٌٌذؿٌاخسی زثؼیر هیّای صهیيؿىل خطی خَاٌّذ داؿر ٍ اص اهسذاد ػاخر

 هایون نسبتبررسی  -5-5

 حل ّاییَى غلظرؿَد. ػٌاكش دس آب اػسفادُ هی هٌـا ؿٌاخر تشای هٌاػة اتضاسی ػٌَاىتِ  زشویثی ًوَداسّای اص

 طثیؼی، طئَؿیویایی ّایٍاوٌؾ صیشصهیٌی، آب جشیاى همذاس ٍ ػشػر ،هؼیش ػٌگ زشویة تِ یشصهیٌیص ّایدسآب ؿذُ

وٌٌذ. زفؼیش هیّای هحلَل سا تا زَجِ تِ ّوثؼسگی داسد. ًؼثر یَى تؼسگی صادتـش ّایفؼالیر ٍ ّاًوه اًحالل لاتلیر

 تا ٍ ػَلفاذ ٍ وشتٌاذتی تا ولؼین هثثر وثؼسگیّ ٍ هٌیضین ٍ ولؼین هثثر تیي تا زَجِ تِ ّوثؼسگی تِ ػٌَاى هثال

 ػلر تِ هٌیضین هٌـا ر.گشف ًظش دسن ولؼی تشای سا وشتٌاذ ٍ طیدغ زَاى هٌـاهی، اؿثاع ظشفیر ًسایج تِ زَجِ

ّای . تا زَجِ تِ ّوثؼسگی تیي ًؼثرداًؼر هٌیضین ػَلفاذ ّایواًی هشزثط تا زَاىهی سا ػَلفاذ تا هثثر ّوثؼسگی

هؼشف یا زَاى هٌـا آى ػٌلش سا ؿٌاػایی وشد ٍ تا زَجِ تِ ػٌاكش سدیاب یه اص ػٌاكش هی ّوچٌیي غلظر ّش یًَی ٍ

ًِ  زشویثی ًوَداسّایتشای ّش یه اص زیح واًؼاسّای هَسد اوسـاف، تِ اوسـاف ّیذسٍطئَؿیویایی واًؼاسّا خشداخر. 

 تش ثشهَ طئَؿیویاییّیذسٍ فشآیٌذّایزـخیق  تلىِ دس ،اًذػٌاكش دس آب هٌـا ؿٌاخر تشای هٌاػة اتضاسی ػٌَاىِ ت زٌْا

  ًیض واستشد داسًذ. دًیا هخسلف هٌاطك دس صیشصهیٌی ّایآب زشویة
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 های اشباعشاخصبررسی  -5-6

 ػَاهل ؿٌاػایی تشای وِ اػر دیگشی هفیذ اتضاس ًیض ّاآى اسزثاط ٍ هخسلف زشویثاذ اؿثاع ّایؿاخق همادیش تشسػی

 ؿَد.اػسفادُ هی صیشصهیٌی ّایآب ٍؿیویّیذس تش ثشهَ

 زؼییي ّا دس هحلَلیَى ضشیة فؼالیر تا ّاواًی اًحالل لاتلیر تشای زؼادل ثاتر همایؼِ تش اػاع اؿثاع ؿاخق

 (.1-5)ساتطِ  ؿَد هی

(5-1) SI=log (IAP/Ksat)                                                                                                                               

   

 وِ دس آى:

SI اؿثاع ؿاخق 

Ksat ؿَد هی ًاهیذُ خزیشی ضشیة اًحالل هؼوَال جاهذ وِ اًحالل یه تشای زؼادل ثاتر.  

IAP هحلَل دس ّا فؼالیر یَى ضشیة  

اگش  ؿَد.هی اػسفادُ  PHREEQCافضاسًشم طیدغ اص ٍ دٍلَهیر ولؼیر، هاًٌذّایی واًیهحاػثِ ؿاخق اؿثاع  تشای

 سػَب دٌّذًُـاى تاؿذ هحلَل فَق اؿثاع ٍ هثثر وِ كَسزی دس ،اػر زؼادل حال دس تاؿذ واًی كفش اؿثاع ؿاخق

. تِ اػر صیشصهیٌی آب دس واًی اًحالل تیاًگش ،تاؿذ( اؿثاع زحر هحلَل) هٌفی وِ كَسزی دس ٍ صیشصهیٌی آب دس واًی

 دس اًحالل لاتلیر ّاواًی ایي وِ اػر آى تیاًگش آًیذسیر ٍ طیدغ ّالیر، ّایاؿثاع واًی ؿاخق تَدى هٌفی ػٌَاى هثال

 ایي  وِ لاتلیر سػَب دّذهی ًـاى آساگًَیر ٍ ولؼیر، دٍلَهیر ّایواًی اؿثاع ؿاخق تَدى سا داسًذ. هثثر آب

 .ّا دس آب ٍجَد داسدواًی
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 آشنایی -6-1

 .ضذُ استتطشیح دس اکتطافات ّیذسٍطئَضیویایی تِ تشتیثی است کِ دس اداهِ هشاحل اًجام کاسّا 

 ی اولیهشناسای -6-2

 ،ضٌاسیصهیيَجَد ّای خایِ هًقطِ تا استفادُ اصساصی کاًیهتالَطًیکی هستؼذ  -ّای ساختاسیصٍىدس ایي هشحلِ 

اقتصادی، دٍسسٌجی، طئَفیضیک ضٌاسی صهیيضٌاسی، صهیيّای دادُاص  تشای ایي کاس .ضًَذهیتٌذی اٍلَیتی ٍ ضٌاسای

  .ضَدهیاستفادُ ی هَجَد ٍ طئَضیویای َّاتشدی

 و انتخاب محذوده مطالعاتی مناسة هاها، گسارشدادهگردآوری  -6-3

 ضًَذ:آٍسی ٍ استفادُ لِ گشدالػات صیش تایذ دس ایي هشحاع

 تشیا تضسگٍ  000,1:100 ضٌاسی تا هقیاعصهیيّای ًقطِ -الف

 هٌاتغ آب اص قثیل چاُ، چطوِ ٍ قٌات اعالػات هشتَط تِ آخشیي آهاس -ب

 اکتطافی  ّایّا ٍ گواًِاعالػات هشتَط تِ چاُ -ج

 ای ٍ خیضٍهتشیهطاّذُ ّایّا ٍ گواًِاعالػات هشتَط تِ چاُ -ت

 گیشی کیفی هٌاتغ آباًذاصُّای ضثکِاعالػات هشتَط تِ  -ث

 ّاچطوِاعالػات ّیذسٍگشافی ٍ کیفیت  -ج

 ضٌاسیصهیيآبّای تشسسی اعالػات ٍ گضاسش -چ

 های اطالعاتی  پردازش و تلفیق الیه -6-4

 ای اعالػاتی ضاهل ّالیِ .دضَتطکیل هی (GIS) دس ایي هشحلِ تاًک اعالػاتی دس ساهاًِ اعالػات جغشافیایی

یِ ضاهل خاًقطِ  .استضٌاسی اقتصادی صهیيٍ  ضٌاسیصهیيآبضیویایی، دٍسسٌجی، طئَضٌاسی، طئَفیضیکی، صهیي

  است.هٌاتغ آب سغحی ٍ صیشصهیٌی ضٌاسی، ساختاسی ٍ صهیياعالػات جغشافیایی، 

 شناسیزمینآبمطالعات  -6-5

 هَاسد صیش است:تشسسی ایي هغالؼات ضاهل 

 ّااتقٌ ٍ ّا چطوِ ،ّاٍ گواًِ ّاچاُ ٍضؼیت تشسسی -فال

 هٌغقِ ای هطاّذُ ّایّا ٍ گواًِچاُ ضثکِ تکویل خیطٌْاد -ب
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 اعالػات سایش ٍ هٌغقِ ػویق ّایّا ٍ گواًِچاُ ٍیظُ آتذّی ٍ ضٌاسی صهیي هقاعغ طئَفیضیکی، ّای تشسسی -ج

 آتخَاى ٍدیٌاهیکیسّیذ ّایٍیظگی ضٌاخت تشای هَجَد

 صیشصهیٌی آب هٌاتغ ساختاسی هطخصات تؼییي -ت

 هجاٍس ساصًذّای ّیذسٍلیکی آتخَاى تا استثاط تؼییي -ث

 هَجَد سغحی آب هٌاتغ ّیذسٍلیکی آتخَاى تا استثاط تؼییي -ج

 آصاد آتخَاى تا آى استثاط چگًَگی ٍ فطاس آتخَاى تحت ٍضؼیت تؼییي -چ

 صیشصهیٌی آب هٌاتغ ّیذسٍلیکی تشسسی -ح

 آى هیضاى تشآٍسد ٍ آتخَاى تغزیِ هٌاتغ ییيتؼ -خ

 حذاکثش ٍ حذاقل ّای صهاى تشای فطاس تحت ّایفطاس آتخَاىآصاد ٍ ّنآتخَاى  تشاص سغح ایستاتی ًقطِ تؼییي -د

 هتفاٍت صیشصهیٌی آب هٌاتغ ّوچٌیي ٍ آتذاس هختلف ّای الیِ تیي ّیذسٍلیکی استثاط تشسسی -ر

 صیشصهیٌی آب هٌثغ هشصی ضشایظ تشسسی -س

 حذاکثش ٍ حذاقل ّای دٍسُ تشای هٌغقِ صیشصهیٌی آب تشاص ًقطِ تْیِ -ص

 ًَساًات تیي استثاط ،آتخَاى تخلیِ ٍ تغزیِ هٌاعق ،ایستاتی سغح ضیة تؼییي ٍ صیشصهیٌی آب تشاص ًِقط تْیِ -ط

 هٌغقِ جَی ّایتاسش تا آتخَاى عثیؼی تخلیِ ٍ ایستاتی سغح

 ی اطالعات موجودشیمیایشئوتحلیل هیذرو -6-6

 گیشد:ایي تحلیل هغاتق هشاحل صیش اًجام هی

 آتخَاى آب تیح ًقطِ ٍ TDS ،الکتشیکی ّذایت کلش، ّایتشاص یَى ّای ًقطِ تْیِ -الف

 صیشصهیٌی آب کیفیت هختلف هقاعغ ًوَداس ٍ تْیِ -ب

 ًوَداس صَستِ ت آى ًوایص ٍ سال هختلف ّایفصل دس صیشصهیٌی آب کیفیت تغییشات تشسسی -ج

 صیشصهیٌی آب کیفیت تغییشات ػَاهل تشسسی -ت

 تردارینمونهطراحی شثکه  -6-7

 تشداسی هَاسد صیش تایذ دس ًظش گشفتِ ضَد:تشای عشاحی ضثکِ ًوًَِ

 ای(هٌغقِتؼییي هقیاع ٍ اّذاف اکتطافی )هحلی یا  -الف

 تشداسی ًوًَِّای ایستگاُاًتخاب تؼذاد  -ب

 تشداسیًوًَِای ّیاتی ایستگاُهکاى -ج

 تشداسیًوًَِتؼییي ػوق  -ت
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 تشداسیًوًَِ تٌذیتشًاهِ صهاىتؼییي  -ث

 یسازی و تجسیه شیمیایآمادهترداری، نمونه -6-8

 .است ضشٍسیتشداسی، ًگْذاسی، حول ٍ ًقل ٍ تجضیِ ضیویایی تِ سٍش هٌاسة ًوًَِسػایت الضاهات سٍش استاًذاسد 

 .هذ ًظش قشاس گیشدتایذ س تواهی هشاحل ّوچٌیي تضویي ٍ کٌتشل کیفیت د

 هاپردازش داده -6-9

 هتغیشُ(هتغیشُ ٍ چٌذّای آهاسی )تکخشداصش -الف

 آهاسیهغالؼات صهیي -ب
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 لیست فهرست خذمات اکتشاف ته روش هیذروشئوشیمیاییچک -1-6جذول 

 رد تازنگری تاییذ توضیحات نوع عملیات

ّا ٍ ایجاد آٍسی دادُجوغ

 ػاتیتاًک اعال

    ضٌاسی، تَخَگشافی ٍ کاسّای اًجام ضذُ قثلیّای صهیيتْیِ ًقطِ

    ّای سغحی ٍ صیشصهیٌی دس هٌغقِ اکتطافیتشسسی ٍضؼیت هٌاتغ آب

    آضٌایی تا تیح کاًساس ٍ یا کاًساسّای هَسد اکتطاف دس هٌغقِ

    کتطافیآضٌایی تا ػٌصش ٍ یا ػٌاصش سدیاب اصلی ٍ فشػی تشای تیح کاًساس ا

سیضی تشای اکتطاف تشًاهِ

 ّیذسٍطئَضیویایی

    تشداسی اص هٌاتغ آب سغحی ٍ صیشصهیٌیتْیِ عشح ٍ ضثکِ ًوًَِ

    تشداسیّای ًوًَِهطخص کشدى فصل یا فصل

    ّای سغحی ٍ صیشصهیٌیّای احتوالی تشای آلَدگی آبتؼییي هٌطا ٍ یا هٌطا

    شداسیتهطخص کشدى تین هتخصص ًوًَِ

 تشداسیًوًَِ

 ترداریتهیه اسناد نمونه

    تشداسیّای ًوًَِتْیِ فشم

-تشداسی )سغحیتشداسی ٍ تؼییي ًَع هٌثغ آب تشای ًوًَِتْیِ عشح ًوًَِ

 صیشصهیٌی(

   

    تشداسی تشای هستٌذساصیتْیِ دٍستیي ػکاسی ٍ فیلن

    تشداسیتجْیضات ًوًَِ

    داسی تِ تؼذاد الصم تشّای ًوًَِتغشی

    ّای تیتشاسیَىتْیِ استاًذاسّای الصم تشای کیفیت آب ٍ کیت

    گیشی خاساهتشّای صحشاییدستگاُ قاتل حول اًذاصُ

 های آبآوری نمونهجمع

 تشداسیتشداضت ًوًَِ تِ هیضاى الصم اص هحل ًوًَِ

 ّاتشداسی تشای آًیَىًوًَِ -الف

 ّاتشای کاتیَىتشداسی ًوًَِ -ب

 ّاتشداسی تشای ایضٍتَجًوًَِ -ج

 تشداسی تشای هَاد آلی، غیشآلی ٍ هیکشٍتیَلَطیًوًَِ -ت

گزاسی ٍ ًظایش تشداسی، ضواسُتشچسة صدى تش سٍی تغشی ًوًَِ )صهاى ًوًَِ

 آى(

   

    ّا تؼذ اص تشداضتجؼثِ حفاظت تشای ًوًَِ

    ّای هَسد ًیاصفیلتش کشدى ًوًَِ

    تشداسیّا دس هحل ًوًَِتؼییي تؼضی اص دادُ

 ّاساصی ٍ تجضیِ ًوًَِآهادُ
    ّای تشداضت ضذُ تشای ّش یک اص اّذافساصی ًوًَِآهادُ

    4ّا تِ سٍش یاد ضذُ دس فصل ّا ٍ کاتیَىتجضیِ آًیَى

     ّاخشداصش دادُ

ّا ٍ اسایِ تؼییي آًَهالی

 خیطٌْادات
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 چکیده -7-1

َای اکتطافی ي ريشضىاسی، َیذريشئًضیمی، زمیهای از مًقؼیت جغرافیایی، خالصٍچکیذٌ تایذ ضامل َذف اصلی ي 

  .تکمیلی تاضذ اکتطافی پیطىُادَایَا ي دستايرد، وتایج حاصل

 مقدمه -7-2

   فهرست -7-3

 مطالةفُرست  -الف

 َافُرست ضکل -ب

  َافُرست جذيل -ج

 فُرست ومادَا -ت

 فصل اول: مبانی نظری و مرور تحقیقات پیشین -7-4

 یآضىای -الف

 اَذاف اکتطافی -ب

 مؼرفی مىطقٍ مًرد مطالؼٍ -ج

 مطالؼات پیطیه در مًضًع ي ريش -ت

 مطالؼات پیطیه در مىطقٍ مًرد مطالؼٍ -ث

 هافصل دوم: مواد و روش -7-5

 آضىایی -الف

 تحلیل اطالػات مًجًد -ب

 ترداریومًوٍطراحی ضثکٍ  -ج

 ترداریومًوٍريش  -ت

 سازیآمادٌريش  -ث

 یريش تجسیٍ ضیمیای -ج
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 هادادهفصل سوم: پردازش  -7-6

 َا ي محاسثات خطادادٌ ي دقت تررسی صحت -الف

 (آمارزمیهپردازش آماری )آمار کالسیک ي  -ب

 َا پردازش دادٌ -ج

 فصل چهارم: تفسیر نتایج -7-7

 آضىایی -الف

 (آن وظایر ي فاکتًری ای،خًضٍ َایَمثستگی تفسیر) دارکاوٍ َایزين شوتیکی تررسی -ب

 (َاخًردگیچیه ي َادرزٌ َا،گسل) ضىاسیزمیه ساختارَای تا َاآوًمالی ارتثاط تررسی -ج

 مطالؼٍ مًرد ذيدٌمح در دارکاوٍ َایزين تا َاآوًمالی ارتثاط تررسی -ت

 مطالؼٍ مًرد محذيدٌ در دگرساوی َایزين تا َاآوًمالی ارتثاط تررسی -ث

 مطالؼٍ مًرد مىطقٍ متريکٍ ي فؼال مؼادن َا،اوذیس کاوسارَا، تا َاآوًمالی تررسی -ج

 کارب َایآوًمالی از ياقؼی آوًمالی َایزين تفکیک ي ارزیاتی -چ

 امکان در صًرت حفاری ضثکٍ تؼییه -ح

  سازکاوی َایزين َایيیصگی تؼییه -خ

 اکتطافی ػملیات ادامٍ ترای دارپتاوسیل ي امیذتخص مىاطق مؼرفی -د

 گیری و پیشنهادهانتیجهفصل پنجم:  -7-8

 گیریوتیجٍ -الف

 َای اوجام ضذٌاکتطافوتایج حاصل از کلیٍ اطالػات ي  -

 تلفیق وتایج ي ارزیاتی سطح اطمیىان -

 ضیمیاییشئًَای َیذريگیریوتیجٍ ٍارای -

 گیری اکتطافیوتیجٍٍ ارای -

 پیطىُادَا -ب

 ادامٍ مطالؼات اکتطافی مًردپیطىُاد در  -

 ارایٍ فُرست خذمات مطالؼات اکتطافی تؼذی -
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 فهرست منابع -7-9

 فارسی -الف

 غیرفارسی -ب

 هاپیوست -7-11

 مایطگاٌ مؼتثر()تا سرترگ آز َای َیذريضیمیاییتجسیٍوتایج  -الف

 آماری َایومًدارَا ي جذيل -ب

 ي مقاطغ ی آوًمالی َیذريشئًضیمیاییَاوقطٍ -ج
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 بروامٍ تُيٍ ضًابط ي معيارَاي معذناكتشاف  َايٌ پريژعىاييه 
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 عىًان پريژٌ
سازمان شمارٌ وشريٍ در 

 كشًر بروامٍ ي بًدجٍ

  شمارٌ وشريٍ در سازمان 

 وظام مُىذسی معذن ايران

 - :54 ٞا ٚ اصطالحات پايٝ اوتـاف ٔؼذ٘یٔؼذ٘ی، ٚاطٜٞاي تؼاسيف ٚ ٔفاٞيٓ دس فؼاِيت 1

 - 573 ػًٙٔختّف اوتـاف صغاَ ٔشاحُ 2

 - ;59 تٙذي رخايش ٔؼذ٘ی دػتٛساِؼُٕ سدٜ  3

 35 :;6 ٞاي اوتـافیٔحيطی دس فؼاِيتسإٞٙاي ٔالحظات صيؼت 4

5 
ٚ سلٛٔی وشدٖ  1:20,000ٚ  1:25,000ٞاي )ٔمياعٔمياع اوتـافی تضسي -ؿٙاػی ٞاي صٔيٗ ـٝدػتٛساِؼُٕ تٟيٝ ٘م

 (ٞاآٖ
754 42 

 39 758 خذٔات ٔشاحُ چٟاسٌا٘ٝ اوتـاف ػًٙ آٞٗفٟشػت  6

 45 ;75 ؿٙاػی  ٞاي صٔيٗ ٓ اػتا٘ذاسد ٘مـٝػالي 7

 46 762 (1:25,000) اي ٔمياع سػٛتات آتشاٞٝ دػتٛساِؼُٕ اوتـاف طئٛؿيٕيايی تضسي 8

 47 763 فٟشػت خذٔات ٔشاحُ چٟاسٌا٘ٝ اوتـاف ٔغ 9

 58 788 ()تاسيت، تٙتٛ٘يت، صئِٛيت، ػّؼتيٗ، ػيّيغ، فّذػپاس، فّٛئٛسيٗ صٙؼتی ٞايٞا ٚ وا٘یػًٙ یفٟشػت خذٔات اوتـاف 10

 59 789 ٞا ٚ اصطالحات پايٝ اوتـاف، اػتخشاج ٚ فشآٚسي ٔٛاد ٔؼذ٘یٚاطٜ 11

 62 7:3 ػشب ٚ سٚي ت خذٔات ٔشاحُ چٟاسٌا٘ٝ اوتـاففٟشػ 12

 :4 6;7 ٍ٘اسي دس اوتـافات ٔؼذ٘ی ػٙجی ٚ ِشصٜػٙجی، ٌشا٘ی ٞاي ٔغٙاطيغسإٞٙاي ٔطاِؼات طئٛفيضيىی اوتـافی تٝ سٚؽ 13

 56 7;7 اوتـاف آ٘تيٕٛاٖچٟاسٌا٘ٝ فٟشػت خذٔات ٔشاحُ  14

 65 ;;7 ليٕتی ٞاي ليٕتی ٚ ٘يٕٝػًٙٚ  ٞاوا٘یفٟشػت خذٔات ٔشاحُ ٔختّف اوتـاف  15

 67 837 دس اوتـاف ٔٛاد ٔؼذ٘یفٟشػت خذٔات ٚ سإٞٙاي ٔطاِؼات دٚسػٙجی  16

 69 839 تِٛيذ ا٘ٛاع ػيٕاٖفٟشػت خذٔات ٚ دػتٛساِؼُٕ ٔشاحُ ٔختّف اوتـاف ٔٛاد اِٚيٝ  17

 :6 :83 پيٕايیٞاي چاٜ فٟشػت خذٔات ٚ دػتٛساِؼُٕ تشسػی 18

 73 :86 فٟشػت خذٔات ٔشاحُ ٔختّف اوتـاف ػٙاصش ٘ادس خاوی 19

 74 ;86 لّغخذٔات ٔشاحُ ٔختّف اوتـاف فٟشػت  20

 76 874 ؼًٙ آٞٗواٌ٘يشي ػٙاصش دس  ػاصي ٚ ا٘ذاصٜ اِؼُٕ آٔادٜدػتٛس 21

 77 877 ٞاي اوتـافی  ٕ٘ٛ٘ٝ دسػاصي، تٟيٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٔطاِؼات ٔيىشٚػىٛپی ٚ ػياالت دسٌيش  آٔادٜدػتٛساِؼُٕ  22

 84 893 1:25,000ٞاي ػٍٙی دس ٔمياع اوتـافات طئٛؿيٕيايی ٔحيط  دػتٛساِؼُٕ 23

 87 453 ػاصي اػأی ٔٛاد ٔؼذ٘ی دػتٛساِؼُٕ يىؼاٖ 24

25 
ٞاي ٔماٚٔت ٚيظٜ، پالسيضاػيٖٛ اِمايی، اِىتشٚٔغٙاطيؼی ٚ پتا٘ؼيُ خٛدصا دس  سإٞٙاي ٔطاِؼات طئٛفيضيىی تٝ سٚؽ

 ٔؼذ٘ی اتاوتـاف
755 88 

 92 7;6 دػتٛساِؼُٕ تٟيٝ ٌضاسؽ پاياٖ ػّٕيات اوتـافی 26

 97 925 طالفٟشػت خذٔات ٔشاحُ ٔختّف اوتـاف  27

 :9 926 ٌيشي غّظت فّضات ٌشا٘ثٟا )طال، ٘مشٜ ٚ ٌشٜٚ پالتيٗ(ػاصي ٚ ا٘ذاصٜدػتٛساِؼُٕ آٔادٜ 28

 2: 935 دػتٛساِؼُٕ تٟيٝ طشح اوتـاف ٔٛاد ٔؼذ٘ی 29

 3: 943 فٟشػت خذٔات ٔشاحُ ٔختّف اوتـاف ٌچ ٚ ٕ٘ه 30

 4: 949 (سٚي ٚ ػشب ٔغ،) پايٌٝيشي غّظت فّضات ػاصي ٚ ا٘ذاصٜدػتٛساِؼُٕ آٔادٜ 31

 5: :94 ٚسٔيىِٛيت(ٚ  ٞاي صٙؼتی )پشِيت، دياتٛٔيتٞا ٚ وا٘یفٟشػت خذٔات اوتـاف ػًٙ 32

 7: 952 1:25,000دػتٛساِؼُٕ اوتـافات طئٛؿيٕيايی خان دس ٔمياع  33



 

 

 اكتشاف بروامٍ تُيٍ ضًابط ي معيارَاي معذن َايٌ پريژعىاييه 
 

ف
دي

ر
 

 عىًان پريژٌ
سازمان در شمارٌ وشريٍ 

 بروامٍ ي بًدجٍ كشًر

شمارٌ وشريٍ در سازمان   

 وظام مُىذسی معذن ايران

 9: ;95 اي ٚ تؼييٗ ٘ٛاحی أيذتخؾدس ٔمياع ٘احيٝ GISسإٞٙاي ٔطاِؼات  34

 3; 973 اي طال تٝ سٚؽ تًّدػتٛساِؼُٕ اوتـاف ٘احيٝ 35

 5; 977 ؿٙاػی اػتخشاجیٞاي صٔيٗدػتٛساِؼُٕ فؼاِيت 36

 323 996 دػتٛساِؼُٕ اوتـاف ٔٛاد ٔؼذ٘ی تٝ سٚؽ ٞيذسٚطئٛؿيٕيايی 37

 در دست تدوین تيٛطئٛؿيٕيايی ٚ طئٛتٛتا٘یٞاي اوتـافات طئٛؿيٕيايی تٝ سٚؽدػتٛساِؼُٕ  38

 در دست تدوین ٞافٟشػت خذٔات ٔشاحُ ٔختّف اوتـاف ؿٛساتٝ  39

40 
ٞٛ٘تيت، تٛوؼيت،  -ٞاي صٙؼتی )٘ؼٛصٞا(: خان ٘ؼٛص، ٔٙيضيتٞا ٚ وا٘یفٟشػت خذٔات ٚ دػتٛساِؼُٕ اوتـاف ػًٙ

 ٘ؼٛصٞاي آِٛٔيٙٛ ػيّيىاتٝ )ويا٘يت، ػيّيٕا٘يت ٚ آ٘ذاِٛصيت(، ٌشافيت ٚ دِٚٛٔيت
 در دست تدوین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 َاي كميتٍ استخراج بروامٍ تُيٍ ضًابط ي معيارَاي معذنعىاييه پريژٌ

ف
دي

ر
 

 عىًان پريژٌ
 سازمان  شمارٌ وشريٍ در

 كشًر بروامٍ ي بًدجٍ

شمارٌ وشريٍ در سازمان       

 وظام مُىذسی معذن ايران

 - 562 ٞا ٚ اصطالحات پايٝ اػتخشاج ٔؼذ٘یٔؼذ٘ی، ٚاطٜٞاي تؼاسيف ٚ ٔفاٞيٓ دس فؼاِيت 1

 - 572 ٔمشسات تٟٛيٝ دس ٔؼادٖ 2

 - 632 ٔٛاد ٔٙفجشٜ ٚ آتـثاسي دس ٔؼادٖٔمشسات فٙی  3

 : 664 ٞاي اػتخشاجی ٔؼذٖؼُٕ تٟيٝ ٘مـٝدػتٛساِ 4

 ; 665 ٞاي ٔؼذ٘یسإٞٙاي اسصؿياتی داسايی 5

 32 ;:6 دػتٛساِؼُٕ فٙی سٚؿٙايی دس ٔؼادٖ 6

 :3 ::6 دػتٛساِؼُٕ أذاد ٚ ٘جات دس ٔؼادٖ 7

 33 8;6 ٞاي طشاحی ٔؼذٖسإٞٙاي تٟيٝ ٌضاسؽ 8

 36 728 دػتٛساِؼُٕ تشاتشي دس ٔؼادٖ 9

 ;3 753 اِؼُٕ تٛصيغ ٞٛاي فـشدٜ دس ٔؼادٖدػتٛس 10

 43 759 ٞاي ٔؼذ٘ی ٍٟ٘ذاسي تُٛ٘ ٞايدػتٛساِؼُٕ طشاحی ٚ اجشاي ػيؼتٓ 11

 44 :75 ٞا دس ٔؼادٖ سٚتاصدػتٛساِؼُٕ تحّيُ پايذاسي ٚ پايذاسػاصي ؿية 12

 48 764 اػتخشاج ٔٛاد ٔؼذ٘یٞاي سإٞٙاي ٔحاػثٝ ليٕت تٕاْ ؿذٜ دس فؼاِيت 13

 ;4 775 ٞاي اػتخشاجدػتٛساِؼُٕ ٍٟ٘ذاسي ٚ وٙتشَ ػمف دس واسٌاٜ 14

 59 789 ٞا ٚ اصطالحات پايٝ اوتـاف، اػتخشاج ٚ فشآٚسي ٔٛاد ٔؼذ٘یٚاطٜ 15

 :5 795 سإٞٙاي آتىـی دس ٔؼادٖ 16

 63 ;79 صيشصٔيٙیٞا ٚ حفشيات دػتٛساِؼُٕ طشاحی ٞٙذػی تاصوٙٙذٜ 17

 66 833 ٞاي اػتخشاجیيطی دس فؼاِيتٔحصيؼتسإٞٙاي ٔالحظات  18

 68 838 ػطحی سإٞٙاي اسصياتی ٚ وٙتشَ پيأذٞاي ٘اؿی اص ا٘فجاس دس ٔؼادٖ 19

 ;6 845 سإٞٙاي ا٘تخاب سٚؽ اػتخشاج رخايش ٔؼذ٘ی 20

 72 847 دػتٛساِؼُٕ تؼييٗ ٔشص تغييش سٚؽ اػتخشاج اص سٚتاص تٝ صيشصٔيٙی 21

 78 878 ٔؼادٖ ذدي دس طشاحی طئٛٔىا٘يىیٞاي ػ واستشد سٚؽ سإٞٙاي 22

 82 ;88 دس ٔؼادٖ (HSE) اسصياتی ايٕٙی، تٟذاؿت ٚ ٔحيط صيؼت سإٞٙاي 23

 86 :77 ٞاي ٔؼذ٘ی ػٙجی پشٚطٜ سإٞٙاي أىاٖ 24

 ;8 4:5 صيشصٔيٙی ٞاي اػتخشاج ٔؼادٖ واسٌاٜپش وشدٖ دػتٛساِؼُٕ  25

 93 526 دٖتاس ٚ تٛصيغ تشق دس ٔؼا تشآٚسدسإٞٙاي  26

 98 ;92 ػًٌٙاصصدايی دس ٔؼادٖ صغاَ سإٞٙاي 27

 6: 947 سٚتاصسفتاسٍ٘اسي دس ٔؼادٖ ٚ اتضاستٙذي  سإٞٙاي 28

 8: 948 حفشيات ٔؼذ٘ی دس ٞاي ٍٟ٘ذاسيدػتٛساِؼُٕ تاصسػی ٚ تؼٕيش ػيؼتٓ 29

 ;: 968 ٔؼادٖ ٞاي صيشصٔيٙیسإٞٙاي طشاحی ٚ احذاث ؿثىٝ 30

 4; :96 ٞاؿٙاػی ٟٔٙذػی ػاختٍاٜ تُٛ٘ٔطاِؼات صٔيٗدػتٛساِؼُٕ  31

 6; 978 دس ٔؼادٖ سٚتاص ٚ تجٟيضات جإ٘ايی تاػيؼاتياتی ٚ ٔىاٖسإٞٙاي  32

 8; :97 ٚ وٙتشَ ٘ـؼت دس ٔؼادٖ تخٕيٗ سإٞٙاي 33

 :; 992 ٞاسإٞٙاي ٔطاِؼٝ ٔخاطشات طثيؼی دس ػاختٍاٜ تُٛ٘ 34

 322 997 ػًٙصيشصٔيٙی صغاَ دػتٛساِؼُٕ ايٕٙی دس ٔؼادٖ 35

 324 998 ٞاي تضييٙی ٚ ٕ٘ادػتٛساِؼُٕ طشاحی اػتخشاج ٔؼادٖ ػًٙ 36

 در دست تدوین ؿذٌی دس ٔؼادٖ دػتٛساِؼُٕ وٙتشَ سليك 37

 در دست تدوین تشداسيدػتٛساِؼُٕ تٟيٝ طشح تٟشٜ 38

 در دست تدوین ٞاي اػتخشاجی ٔؼذٖػاليٓ اػتا٘ذاسد ٘مـٝ 39



 

 

 بروامٍ تُيٍ ضًابط ي معيارَاي معذن فرآيري َايٌ پريژه عىايي

ف
دي

ر
 

 عىًان پريژٌ
سازمان شمارٌ وشريٍ در 

 كشًر بروامٍ ي بًدجٍ

شمارٌ وشريٍ در سازمان       

 وظام مُىذسی معذن ايران

 - :59 يٙی ٚ ٕ٘اٞاي تضيسإٞٙاي اوتـاف، اػتخشاج ٚ فشآٚسي ػًٙ 1

 9 663 ٞا ٚ اصطالحات پايٝ فشآٚسي ٔٛاد ٔؼذ٘یٔؼذ٘ی، ٚاطٜاي ٞ تؼاسيف ٚ ٔفاٞيٓ دس فؼاِيت 2

 34 9;6 آسايی ٚ فشآٚسي ٔٛاد ٔؼذ٘ی طشاحی پايٝ ٚاحذٞاي وا٘ٝٔشحّٝ فٟشػت خذٔات  3

 37 :72 ٔٛاد ٔؼذ٘ی آسايی ٞاي وا٘ٝ ػاليٓ اػتا٘ذاسد ٘مـٝ 4

 49 :72 ٔؼذ٘یآسايی ٔٛاد  وا٘ٝ ٞاي افضاسي ػاليٓ اػتا٘ذاسد ٘مـٝسإٞٙاي ٘شْ 5

 38 737 آسايی ٚ فشآٚسي ٚاحذٞاي وا٘ٝ  ياتی ٔىاٖ ضٛاتط 6

 53 766 آسايی دس ٔمياع آصٔايـٍاٞی، پايٝ ٚ پيـاًٞٙ ٞاي وا٘ٝ ضٛاتط ا٘جاْ آصٔايؾ 7

 54 767 آسايی وا٘ٝ واسخا٘ٝآالت ٚ تجٟيضات  ٔحاػثٝ ظشفيت ٔاؿيٗا٘تخاب ٚ سإٞٙاي  8

 55 ;77 ٚ فشآٚسي آسايی دس ٚاحذٞاي وا٘ٝ ٝٔٛاد تاطّا٘ثاؿت  سإٞٙاي 9

 52 776 ٞاي دػتی يا خٛدواسجٛسي ٔٛاد ٔؼذ٘ی تٝ سٚؽسإٞٙاي ػًٙ 10

 ;5 786   آسايی وا٘ٝحُٕ ٚ ٘مُ ٔٛاد ٔؼذ٘ی دس ٔذاسٞاي  سإٞٙاي 11

 57 787 آسايیٞا دس وا٘ٝ ؿٙاػايی ٔٛاد ٔؼذ٘ی ٚ آصادػاصي آٖ 12

 59 789 ٝ اوتـاف، اػتخشاج ٚ فشآٚسي ٔٛاد ٔؼذ٘یٞا ٚ اصطالحات پايٚاطٜ 13

 64 7:2 خٛدؿىٗ ا٘تخاب آػياي خٛدؿىٗ ٚ ٘يٕٝفٙی ٔؼياسٞاي  14

 75 873 ٞاي فشآٚسي ػِٛفيذ ٚ ػيا٘يذ دس آصٔايـٍاٜ  ػاصي آسػٙيه، وٙتشَ ٚ خٙثی  دػتٛساِؼُٕ 15

 79 882 آسايی وا٘ٝ تشداسي دس ٕ٘ٛ٘ٝ دػتٛساِؼُٕ 16

 :7 883 خشدايؾ دس آػياٞاي ٔختّف ؿاخصتؼييٗ  دػتٛساِؼُٕ 17

 ;7 884 جذايؾ ثمّی دس ٔمياع آصٔايـٍاٞیٞاي  سإٞٙاي آصٔايؾ 18

 83 892 سإٞٙاي ا٘تخاب ٔذاس خشدايؾ ٔٛاد ٔؼذ٘ی 19

 85 894 آسايی سإٞٙاي افضايؾ ٔمياع دس ٚاحذٞاي وا٘ٝ 20

 89 594 آصٔايـٍاٞی  ٔمياع وشدٖ، تـٛيٝ ٚ تىّيغ دس ٞاي خـه سإٞٙاي آصٔايؾ 21

 :8 8:2 آسايی وا٘ٝ آصٔايـٍاٜدس ٔؼذ٘ی  ٞاي ٕ٘ٛ٘ٝ ٍٟ٘ذاسيسإٞٙاي پزيشؽ ٚ  22

 94 736 آسايی  سإٞٙاي پٛؿؾ ٚ تجٟيضات حفاظتی واسوٙاٖ دس ٚاحذٞاي وا٘ٝ 23

 95 794 ٞاي فشآٚسي ٔٛاد ٔؼذ٘ی ػاصي تاس ٚسٚدي دس واسخا٘ٝ سإٞٙاي ٔخّٛط 24

 99 :92 آسايی وٙتشَ ويفی تاس ٚسٚدي، ٔٛاد دس ٌشدؽ ٚ ٔحصٛالت ٚاحذٞاي وا٘ٝفٟشػت  25

 ;9 932 تٙذي ٔٛاد ٔؼذ٘ی دػتٛساِؼُٕ دا٘ٝ 26

 :: :95 آسايیصدايی دس ٚاحذٞاي وا٘ٝسإٞٙاي ٘شٔٝ 27

 2; ;96 آسايیآصٔايـٍاٜ وا٘ٝدس   ػاصي ٕ٘ٛ٘ٝ سإٞٙاي آٔادٜ 28

 7; 979 آسايیٞاي وا٘ٝی دس فؼاِيتٔحيطسإٞٙاي ٔالحظات صيؼت 29

 9; ;97 ٞاي ٞيذسٚٔتاِٛسطي دس ٔمياع آصٔايـٍاٞیسإٞٙاي آصٔايؾ 30

 ;; 994 ٞاي پالػشي آٞٗسإٞٙاي فشآٚسي وا٘ؼًٙ 31

 در دست تدوین آسايی فٟشػت خذٔات ٟٔٙذػی تفصيّی ٚاحذٞاي وا٘ٝ 32

 دست تدویندر  آسايی ٞاي وا٘ٝ سإٞٙاي ٔحاػثات دس آصٔايؾ 33



 

 

 



 گرامی خواننده

 ي تحقیقتاتي  فعالیتت  سال چُل اس بیص گذضت با ،كطًربزوامٍ ي بًدجٍ ساسمان امًر وظام فىي ي اجزايي 
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 nezamfanni.ir ايىتزوتي سايت در اخیز َای سال در ض ٌ مىتطز ضًد. فُزست وطزيات بزدٌ كار بٍ عمزاوي
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