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تعاليسمهاب

                                                          
 

هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
شماره:                        97/634095

15/11/1397 تاريخ:

)اکتشافات معدني(دبخشيام ينواح نييتع و ياهيناح اسيمق در GIS مطالعات يراهنماموضوع: 

 توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون( 34) ماده موضوع کشور يكپارچه اجرايي و فني نظام چارچوب در

 -يعمران يهاطرح يياجرا ياستانداردها نامهنييآ( 7) و( 6) مواد و بودجه و برنامه قانون( 23) ماده و کشور

 مطالعات یراهنما»، با عنوان اجراييو  امور نظام فني 739به پيوست ضابطه شماره  ،1352 سال مصوب

GIS شود.ابالغ مي گروه سوماز نوع « )اکتشافات معدنی(دبخشیام ینواح نییتع و یاهیناح اسیمق در

الزامي است. 01/04/1398رعايت مفاد اين ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاريخ    

کننده نظرات و پيشنهادهاي اصالحي در دريافت سازماناين  ، مشاورين و پيمانكاراناجرايي امور نظام فني

   .کرداعالم خواهد  را بوده و اصالحات الزم اين ضابطهمورد مفاد 

محمد باقر نوبخت 

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

رييس سازمان





  اصالح مدارك فنی
  
  

  خواننده گرامی:
، بـا اسـتفاده از نظـر    کشـور  برنامـه و بودجـه  سـازمان   ، مشاورین و پیمانکـاران اجرایی نظام فنی امور

کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این نشریه نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشـور  
هاي مفهـومی، فنـی،   مصون از ایرادهایی نظیر غلط عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، این اثر

  ابهام، ایهام و اشکاالت موضوعی نیست.
  

رو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایـراد و اشـکال فنـی    از این
  مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید:

 sama.nezamfanni.irنام فرمایید: ثبتدر سامانه مدیریت دانش اسناد فنی و اجرایی (سما)  -1

پس از ورود به سامانه سما و براي تماس احتمالی، نشانی خود را در بخش پروفایـل کـاربري    -2
 تکمیل فرمایید.

 به بخش نظرخواهی این نشریه مراجعه فرمایید. -3

  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید. -4
 ایراد مورد نظر را بصورت خالصه بیان دارید. -5

 در صورت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال کنید. -6

  نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت. امورکارشناسان این 
  شود.و دقت نظر جنابعالی قدردانی میپیشاپیش از همکاري 

  
  
 

  
  
  

  

نظـام   امـور ، کشوربرنامه و بودجه سازمان خیابان صفی علیشاه، ، میدان بهارستانتهران، نشانی براي مکاتبه : 
                                                                 33271مرکز تلفن  مشاورین و پیمانکاران ،اجرایی فنی

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

http://sama.nezamfanni.ir/
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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 مورد شده طرح

  اي کشور را به عهده دارد.  هاي توسعهوظیفه تهیه و تدوین ضوابط و معیارهاي فنی طرح
ها با گیري دادهمقایسه و نتیجهبندي، پردازش، تجزیه و تحلیل، سازي، طبقهشامل ذخیره GISسامانه اطالعات مکانی یا 

افزار، افزارهاي مناسب به کمک کامپیوتر و متناسب با نیاز کاربر است. در واقع این سامانه شامل اطالعات، نرماستفاده از نرم
  گر است.افزار و تحلیلسخت

سازي اطالعات ترین سامانه ذخیرهدر مراحل مختلف اکتشاف مواد معدنی بسیار مفید و موثر است و به GISاستفاده از سامانه 
شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، حفاري، تعیین ذخیره و عیار کانسار است. با استفاده از این هاي مختلف از جمله زمیندر زمینه

تفاوتی افزارهاي منرم هاي اطالعاتی با یکدیگر مشاهده، مقایسه، تجزیه و تحلیل کرد.توان اطالعات را در قالب الیهسامانه می
شود. متخصصان انجام می GISهاي تجارتی مختلفی دارند. ورود اطالعات توسط کارشناس شوند که ناماستفاده می GISدر 

دهند و نتایج الزم را به دست ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار میاکتشافات معدنی با توجه به نوع و خصوصیات، اطالعات آن
هاي اطالعاتی براي اکتشافات کند و مدل داده الیهختار سامانه اطالعات مکانی را معرفی میاجزا و سا ضابطهاین  آورند.می

  دهد. اي را ارایه میناحیه
در چـارچوب   "اي و تعیـین نـواحی امیـدبخش   در مقیاس ناحیه GISراهنماي مطالعات "حاضر با عنـوان   ضابطه

اي و معرفـی  راهنماي استفاده از سامانه اطالعات مکانی در اکتشافات ناحیـه با هدف ارایه  برنامه تهیه ضوابط و معیارهاي معدن
  تهیه شده است. هاي امیدبخش معدنیپتانسیل
کاربرد عملی و در سطح وسـیع ایـن    امید است،هایی در متن موجود است که انجام شده قطعا هنوز کاستیهاي  ي تالش با همه
سـید جـواد   جناب آقـاي  ي ها در پایان، از تالش .آوردها را فراهم رطرف نمودن آنتوسط مهندسان موجبات شناسایی و ب ضابطه

مجـري محتـرم طـرح     جعفر سـرقینی  دکترهمچنین جناب آقاي و   ، مشاورین و پیمانکاراناجرایی امور نظام فنیرییس  فر قانع
معادن و متخصصان همکار در امر تهیـه   برداريکارشناسان دفتر نظارت و بهره ،تهیه ضوابط و معیارهاي فنی بخش معدن کشور

بـه  ي ایـن بزرگـواران در خـدمت    نماید. امید است شاهد توفیق روزافزون همـه  ، تشکر و قدردانی میضابطهو نهایی نمودن این 
  .مردم شریف ایران اسالمی باشیم

  

  

   حمیدرضا عدل                                                                                                      
                                                             و تولیدي امور زیربناییفنی، معاون                                                                                               

     1397 زمستان                                                                                                     
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  مجري طرح
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  کشور برنامه و بودجهسازمان  -کارشناس ارشد مهندسی صنایع  فرزانه آقارمضانعلی
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  سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران -کارشناس ارشد مهندسی معدن    علی اصغرزاده
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  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 
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 تهیه شده و پس از بررسی و تایید توسط کارگروه اکتشاف، به تصویب شورايراد دکتر علیرضا جعفري نویس این گزارش توسط آقايپیش
  عالی برنامه رسیده است. 
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  3  کلیات - اولفصل 
 

  

  آشنایی -1- 1

کردن ها و مدیریت کارآمد براي ذخیره، جستجو، به روز افزار، دادهافزار، نرماي از سختمجموعه GIS1 اطالعات مکانی یا انهماس
و معرفی بهتـرین  یندآروند یک فر ،ي تحلیلی ساده تا پیشرفتههابا استفاده از روش. این سامانه است عات زمینیو نـشان دادن اطال

 GIS سامانهیک  ،دیگر به عبارت کند.می ارایهرا ثر در مدیریت مکان و زمان موضوع مورد بررسـی ورهاي کلیدي مترکیـب از متغی
ها داده نمایش نتایج مدلسازي و وجو، تحلیل،نمایش، ترکیب، پرس ها، تبدیل،سازماندهی داده ها، مدیریت وورود دادهقابلیت پذیرش 

براي  از آنکه  استهاي مکانی بر مبناي داده گیريتسهیالتی براي تصمیم فراهم کردن تمهیدات و GIS. هدف نهایی درا دار
گیري نهایت تصمیم در ها وتحلیل بهتر پدیده برايمکانی هاي رابطه میان داده یافتن ،GISاز هدف شود. میاستفاده  بینیپیش
  .استکارشناسانه  تر ودقیق

 شده است:تعریف  به شرح زیر GISمرحله عملیاتی براي رسیدن به اهداف در  چهار

انتخاب  ها،انسانی، نظم بخشیدن به دادهوهاي ها، سازماندهی نیرتشکیل پایگاه داده آوري وشامل جمع سازماندهی ،مرحله اول
  .است هاآنکردن ثبت  و هامدل داده

روابط بررسی  بر اساس ،دیگر به عبارت .گیردمی انجام 3عمل تشخیص الگو که در آن 2اهقابل نمایش کردن داده ،مرحله دوم
  .شودمی هیمدل مفهومی ارا هابین داده

 موردهاي ویژگیطی آن  و استن مرحله مکمل مرحله قبلی ایکه است  4اطالعاتی مکانو جستجوي  درخواست ،مرحله سوم
  شود.میبررسی  ،نظر براي نواحی مختلف منطقه مورد مطالعه

  هاي ترکیبی انجامیا با استفاده از مدل و اطالعات یا از طریق نمایش گرافیکی تلفیقکه در آن است  5هاداده تلفیق ،چهارم مرحله
هاي ترکیبی تولید نقشه در مدلحاصل کار . هستند 6اينقشه یا جبرو ریاضی  ،هاي منطقیمدل شاملهاي ترکیبی مدل .شودمی 

  است. جدید
به تناسب درجه  ،در فرآیند ترکیب ، بنابراینندارندهاي مورد بررسی متغیرهاي مربوطه اهمیت یکسانی براي پدیده با توجه به اینکه

 .است GISیند آدر یک فرجمله مباحث بسیار مهم  کدام از متغیرها از اعتبار هر شوند. تعیین اهمیت وترکیب می دهی ووزن ،اهمیت
تدوین  ،بنابراین ،منجر شود قابل اطمینانیو غیر به نتایج متفاوت ممکن است ،درستی طی نشده باشنده ب اگر مراحل قبلی با دقت و
هاي اطالعاتی به فراخور مرحله الیه درو مدل داده  فراداده، DBMS(7( دادهآن سامانه مدیریت بانک دستورالعملی جامع که در 

سه بخش سامانه مدیریت بانک داده،  . با توجه به اهمیتدهدبه دست میرا  يتره باشد، نتایج قابل اطمینانشد مد نظر گرفتهاکتشاف 
  شود.ه مییها ارادر ادامه توصیف اجمالی آن ،اکتشاف براي راهنماي مطالعاتتدوین  درو مدل داده  8فراداده

                                                
1- Geospatial information system  
2- Visualization 
3- Pattern recognition 
4- Spatial query 
5- Data integration 
6- Map algebra 
7- Database management system  
8- Meta data 
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  سامانه مدیریت بانک داده  -2- 1
  :استبه شرح زیر مزایاي استفاده از سامانه مدیریت بانک داده 

 هاي بسیار حجیمرسانی دادهه روزذخیره، اصالح و ب -

 هاسازي دادهجی در ورود و ذخیرهسناعتبارامکان  -

 هاي مشابهادهکاربر از دزمان چندین استفاده هم -

 هاوسازي از میان حجم عظیم دادهجستج -

 پشتیبانی از مدل داده -

 هاي پشتیبانتهیه نسخه -

 امکان تعریف سطوح دسترسی -

  داده فرا -3- 1
ها مشخصات مجموعه داده سایرمحتوا، کیفیت، شرایط و بر اساس آن که  استهاي موجود داده در مورد پایه اطالعات فراداده
  :استهاي زیر داراي ویژگی فراداده. شودتعریف می

 هاي مکانیمشخصات داده -

 هااطالعات کیفی داده -

 هاي مکانیاطالعات سازمانی داده -

 اطالعات مختصاتی -

 اطالعات توصیفی عوارض -

 هااطالعات انتشار داده -

  هاي مکانی پایهمشخصات داده -

  1مدل داده -4- 1

بر اساس یک مدل داده جامع، مدون و استاندارد،  ،نظایر آنبرداشت، نگاشت، تحلیل و  مانندهاي اطالعاتی گوناگون تولید الیه
. انجام گیردسازي با دقت بیشتري تلفیق و مدلتا شود موجب میدهد. این مدل داده ها را افزایش میصحت کیفی و کمی این الیه

  است: به شرح زیرمزایاي استفاده از مدل داده 
  هاي مورد نیاز سازي دادهکپارچهگردآوري و ی -
  مدیریت اطالعات به صورت متمرکز -
  مورد نظر بر اساس معیارهاي مختلف بندي شدهاطالعات ردهایجاد  -
  مکانی و توصیفی بر روي اطالعات جستجوهايامکان انجام  -

                                                
1- Data model 
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  هاي موضوعیامکان تولید نقشه -
  اطالعات روزآمد کردنن ویرایش و امکا -
  امکان تولید خروجی به صورت نقشه -
  نماد یا نشانهمایش اطالعات مکانی به صورت ن -
  هاي مکانی بر روي اطالعاتتحلیل انجام -
  ایجاد نسخه پشتیبان از اطالعات -
  هاي انجام شده بر روي اطالعاتیشامکان ثبت تغییرات و ویرا -
  مکانیالعات توصیفی به اطالعات اط ارتباطایجاد  -
  به اطالعات مکانیارتباط با قابلیت  نظایر آنو  هاولمتن، جد ،ايچند رسانه، ویرهاامکان استفاده از تص -
  گرافیکی اطالعات مکانی و توصیفی ایجاد نقشه و نمایش -
  افزایش امنیت برايرسی به اطالعات امکان تعیین سطوح دست -
  سروريصورت فایل یا ها به امکان ذخیره داده -

 ،اي، خطیه مشخصات عوارض در مدل داده، بر مبناي گروه کلی عارضه است که خود ممکن است شامل عوارض نقطهینحوه ارا
   ها باشد.و یا بخشی از آن 1چندضلعی

   2یا مفهومی مدل زایشی -5- 1
محدوده مورد مطالعه  انتظار در زایی موردهاي کانیتیپ اولین گام تعیین مدل زایشی و ،ايناحیه در مقیاسدر بررسی اکتشافات 

فرآیندهاي آذرین، دگرگونی، رسوبی و  مانندهایی مکانی همراه با پدیده و در بازه زمانیشناسی زمین هايمحیطاست. کانسارها در 
گیرند قرار می بعديتحت تاثیر عوامل  و تشکیلدر شرایط مختلف . کانسارها شوندمی تشکیلساختاري مختلف گرمابی تحت شرایط 

   ضروري است.مدلسازي  تلفیق و در عواملناسایی این شکه 
هاي اطالعاتی زایی مورد انتظار باید الیهبه فراخور کانه است. به عبارت دیگره مدل مفهومی یه مدل زایشی اراایگام نخست در ار

 اي ازنمونه 1-1. شکل شودهاي هر گروه تبیین استخراج آن اطالعات از میان دادهبندي شوند و نحوه موثر در آن شناسایی و گروه
فهرست "در نشریات برنامه تهیه ضوابط و معیارهاي معدن با عناوین  .اي استسولفیدهاي تودهزایی تیپ کانه ازیک مدل زایشی 

  هاي توصیفی مواد معدنی مهم تشریح شده است.انواع مدل "خدمات مراحل مختلف اکتشاف مواد معدنی
  

  

  
  

                                                
1- Polygon 
2- Genetic or conceptual model 
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    ايسولفیدهاي تودهزایی تیپ براي کانهمدل زایشی  -1- 1شکل 

  هاي اطالعاتیسازي الیهمدلتلفیق و  -6- 1
هاي به الیه دهیوزن هاي نشانگر تبدیل شوند. این مرحله بر اساسهاي اطالعاتی به نقشهباید الیه ابتدا ،سازيمدلتلفیق و  براي

و الگوریتم  2، دانش پایه1داده پایههاي اطالعاتی با سه روش به الیهدهی وزن .مدلسازي استشود که پایه میاطالعاتی انجام 
  شود.میح یشرتشود که در ادامه میانجام  3تلفیقی

   داده پایه -1- 1-6
از طریق  شدهیاد هاي شود. وزنبه این شواهد وزن داده می ،اساس میزان ارتباط متغیرها با پدیده مورد مطالعه بر روشدر این 

 دهی مختلفی برهاي وزنروش شود.انجام می هاي عصبی مصنوعییا شبکه هاي آماري ومانند روش محاسبات آماري یا ریاضی
 گرسیونرو  5، شبکه عصبی4هاي نشانگروزن هايروش بهتوان ها میجمله این روشاز که  اندایجاد شده داده پایهمبناي الگوریتم 

  .کرداشاره   6منطقی
خواهند با محیط مورد مطالعه  قابل قبولیهمخوانی  بنابراینشوند، ها استخراج میدادهها از وزن از مزایاي این روش این است که

هاي معدنی معادن و اندیس از اکتشافی هايداده گیرد کهمورد استفاده قرار در مناطقی باید ست که ا نآیت این روش دمحدو داشت.
  موجود باشد.

  
  

                                                
1- Data driven 
2- Knowledge driven 
3- Hybrid algorithm 
4- Weight's of  evidence 
5- Neural networks 
6- Logistic regression 
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  دانش پایه -2- 1-6
   دانش در مزیت این روش استفاده از تجربه و. شودانجام میاساس نظرات کارشناسی  دهی به شواهد بروزن روشدر این 

منطق موجود بین شواهد در منطقه مورد  با ممکن است هادهیاین وزنکه  آن است محدودیت این روش است.دهی به شواهد وزن
اشاره  2و منطق فازي 1همپوشانی شاخص هايروش توان بهدانش پایه می روش مبتنی برهاي روشاز  مطالعه سازگاري نداشته باشد.

  .کرد

   هاي تلفیقیروش -3- 1-6
ها شود. از جمله این روشداده انجام می هاي اطالعاتی بر اساس تلفیقی از دانش کارشناسی والیهبه دهی امتیاز ،روش در این

اساس  هاي اطالعاتی بردهی به الیهوزناز  اينمونه 2-1. شکل کرداشاره  تلفیقی شبکه عصبی و منطق فازي توان به روشمی
  دهد.نشان میرا طال  اياکتشافات ناحیهو استفاده از عملگرهاي فازي در  نظرات کارشناسی

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
   و استفاده از عملگرهاي فازي در تولید نقشه پتانسیل معدنی طال اساس نظرات کارشناسی بر هاي اطالعاتیالیهدهی به وزن -2- 1شکل 

  

  

                                                
1- Index overlay  
2- Fuzzy logic 
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  GIS استفاده ازعمومی اکتشاف با  شناسیروش -7- 1

  :شامل مراحل پنجگانه زیر است GISشناسی عمومی اکتشاف با استفاده از روش
  هادادهآوري و ورود جمع - مرحله اول

  است. ارایه شده 3-1ها در شکل آوري و ورود دادهجمع
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  GISها به محیط آوري و ورود دادهجمع -3- 1 شکل

 
  بهینه تبدیل داده به اطالعات -مرحله دوم

 ارایه شده است. 4-1تبدیل داده به اطالعات بهینه در شکل 

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  تبدیل داده به اطالعات بهینه شده -4- 1 شکل
  

  

  آوري دادهجمع

  (گرافیکی) داده کاغذي  داده رقومی

 GIS readyسازي و رقومی  (برداري) وکتور  رستر

  با فرمت قابل قبول GISورود به محیط 

 هاي مرتبط در ناحیه مورد مطالعهداده

 بررسی و عملیات اولیه

 مرجعزمین هايداده

 بانک داده استاندارد

 اطالعات

 کنترل صحرایی کارشناستفسیر 

 اطالعات بهینه شده
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  یه مدل زایشیارزیابی مدل مفهومی و ارا - مرحله سوم
  د.بندي و ارزیابی شوهاي اطالعاتی موثر در مدل زایشی شناسایی، گروهزایی مورد انتظار باید الیهبر اساس کانی

  هاي اطالعاتی بر اساس مدل زایشیپردازش و تحلیل الیه - چهارممرحله 
  دهد.هاي اطالعاتی بر اساس مدل زایشی را نشان میپردازش و تحلیل الیه 5-1شکل 

 
  

  

 

  
  
  
  
  

 هاي اطالعاتی بر اساس مدل زایشیپردازش و تحلیل الیه -5- 1 شکل

 
  هاي نشانگر و مدلسازيتولید نقشه -مرحله پنجم

-را نشان میهاي نشانگر تولید نقشه برايهاي اطالعاتی الیهمعرفی الگوي مناسب براي تلفیق سازي روش و بهینه 6-1شکل     

  دهد.
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  
  

  تلفیقسازي روش و معرفی الگوي مناسب براي بهینه -6- 1 شکل
  

 هاي اطالعاتیالیه

 شناسیزمین ژئوفیزیک ژئوشیمی ايتصاویر ماهواره اطالعات معدنی عوارض ساختاري توپوگرافی

 تحلیل و پردازش بر اساس مدل زایشی

 سنگ میزبان سنگ منشا عوارض ساختاري خطی و حلقوي هاي ژئوشیمیاییآنومالی هاي نفوذيتوده نواحی دگرسان شده

هاي اطالعاتی تحلیل شدهالیه  

 مدلسازي

محور دانش  داده محور 

مناسب با نظر کارشناس دهیامتیاز مناسب بر اساس داده دهیامتیاز   

هاي نشانگرنقشه تهیه  

هاي نشانگرتلفیق نقشه  

یابیپیشهاي کنترل صحرایی نقشه  

هاي نشانگرتهیه نقشه سازي روش و معرفی الگوریتم و الگوي مناسب برايبهینه  
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  سامانه مختصات و تصویر -8- 1

هاي ویژگی ،شود. در تولید نقشه استفادهیک سامانه استاندارد و مناسب از یکنواختی هندسی در تولید و تحلیل نقشه باید  براي
  رعایت شود.باید زیر  هندسی
 باشد. SI سیستم آحاد، -الف

گیري منطقه مطالعاتی انتخاب یت قرارموقعو  )41و یا  40، 39، 38مناسب (زون  در نظر گرفتنبا  UTM1 سامانه تصویر -ب
 ). 7-1(شکل  شود

 باشد. WGS1984بیضوي مبنا  -

که در سامانه  است در صورت امکان به دو بخش تقسیم و یا آن UTMهاي زونها فراتر از مرز مناطقی که گستره نقشه آن -
  مختصات جغرافیایی تولید شوند.   

 
 
 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 

  در ایران  (UTM)هاي سامانه تصویر زون -7- 1شکل 

  هاي اطالعاتیآوري الیهجمع -9- 1

هاي هاي توپوگرافی و دادهنقشه اي،ژئوفیزیک هوابردي، تصاویر ماهواره شناسی، ژئوشیمی،هاي اطالعاتی شامل زمینالیه
  شوند.آوري میبه شرح زیر جمع معدنی
  
  

  
                                                
1- Universal Transverse Mercator 

  
  موقعیت قرارگیري منطقه مطالعاتی  زون  ردیف

  درجه 48الیه مرز غربی ایران تا طول جغرافیایی از منتهی  38  1
  درجه 54درجه تا طول جغرافیایی  48از طول جغرافیایی   39  2
  درجه 60جغرافیایی درجه تا طول  54از طول جغرافیایی   40  3
  درجه 60فراتر از طول جغرافیایی   41  4
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  شناسی زمین -1- 1-9
و  1:100000، 1:250000، 1:1000000هاي با مقیاس اي شامل نقشهشناسی مورد استفاده در اکتشافات ناحیههاي زمیننقشه
و شناسایی نام  هاآن با توجه به راهنماي 1:100000و  1:250000شناسی با مقیاس هاي زمیندر حال حاضر نقشه. شودمی 1:25000
  نوع چاپ و یا قابل تهیه است.نقشه به دو  )شیت( برگهو شماره 

  ژئوشیمی  -2- 1-9

هاي با مقیاس  اي به طور عمده شامل نقشههاي حاصل از اکتشافات ژئوشیمیایی مورد استفاده در اکتشافات ناحیهها و نقشهداده
نقشه . نداقابل استفاده ،باشندنیز موجود  1:20000و یا  1:50000 مانندبزرگتر  هايمقیاس باها داده در صورتی که .هستند 1:100000

فاکتوري با  هاي عنصري و یانقشه ،سنگی، کانی سنگین ،ايآبراههرسوبات هاي خام اطالعات مربوط به الیه ژئوشیمی در قالب داده
  شود.تهیه میبرگه توجه به شماره و نام 

   هوابرديژئوفیزیک  -3- 1-9

و  شناسیکیلومتر به صورت پوشش کامل براي ایران توسط سازمان زمین 5/7با فواصل خط پرواز  وابردياطالعات ژئوفیزیک ه
. اطالعات ژئوفیزیک است تهیه شده و قابل دسترس 1:250000 هايبرگهمت چاپ شده و رقومی در ربه دو ف اکتشافات معدنی کشور

نواحی تحت پوشش  8-1است. شکل  شدهمتر) نیز به طور پراکنده برداشت  500تا  250با دقت باالتر (فواصل خطوط پرواز  هوابردي
و اکتشافات شناسی دهد. سازمان زمینبا دقت باال نشان می هوابرديژئوفیزیک  را براي اطالعات یاد شدهاز سه مرجع  یکهر 

  . است هوابرديهاي ژئوفیزیک شغول انجام پیمایش و برداشت دادهمدر برخی مناطق کشور در حال حاضر معدنی 

  
  در ایران متر 500تا  250با فواصل خطوط پرواز  هوابرديژئوفیزیک  برداشتنواحی تحت پوشش  -8- 1شکل 

  اي تصاویر ماهواره -4- 1-9

  پس از انتخاب تصویر مناسب . استمتفاوت ماده معدنی مورد اکتشاف  با توجه بهاي مناسب انتخاب و تهیه تصویر ماهواره
 راهنماي ویژه خود را دارد ،. هر سنجنده براي تصاویر تولیدي خودکردهاي مرتبط تهیه ها و یا شرکترا از طریق سازمان توان آنمی
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هاي خام از صحنه .کرده و تهی انتخاباي مورد نظر را توان شماره تصویر ماهوارهکه با جانمایی منطقه مورد مطالعه می )9-1(شکل 
ها در هنگام زیرا خواص طیفی این بلوك شودمیاستفاده  1:100000هاي هاي آماده شده در قالب بلوكبرگهتصاویر به جاي 

 180در  180هاي با ابعاد پوششی ایران در قالب صحنه +ETMشود. تصاویر ها دستخوش تغییرات میصحنه کردنموزاییک 
  . استسازي به رایگان قابل ذخیره اینترنتکیلومتر از طریق 

  هاي توپوگرافینقشه -5- 1-9
  از طریق سازمان جغرافیایی کشور و سازمان  1:25000و  1:50000، 1:250000هاي هاي توپوگرافی در مقیاسنقشه

  هاي چاپی و رقومی (دو بعدي و سه بعدي) در دسترس است.برداري کشور در فرمتنقشه

  ي معدنیهاداده -6- 1-9
هاي گزارش و هاي اطالعاتی معادنشناسی، بانکهاي زمینهاي معدنی از طریق نقشهغیرفعال و نشانه ،معادن فعال موقعیت

در هاي صحرایی پیمایشها و هاي صنعت، معدن و تجارت استانشناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازماندر سازمان زمینموجود 
  است. دسترس

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  پوششی ایران  +ETM ايراهنماي تصاویر ماهواره -9- 1شکل 

 



  

  

  

  

  

  

 2 صلف

  هاي اطالعاتیمدل داده الیه
  ايبراي اکتشافات ناحیه 
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  آشنایی -2-1

 اي ارایه شده است.استفاده در اکتشافات ناحیه برايهاي اطالعاتی مختلف در این فصل مشخصات عوارض الیه

  ژئوشیمی   -2-2

  است. ارایه شده 1-2ژئوشیمی در جدول الیه اطالعاتی  عوارض مشخصات

  مشخصات عوارض الیه اطالعاتی ژئوشیمی -1- 2جدول 

  نام فایل نام فارسی  ماهیت عارضه  نوع فایل  ردیف

1  Shapefile ايههاآبر نمونه اينقطه Stream_Sample.shp 

2 Shapefile کانی سنگیننمونه   اينقطه  Heavy_Mineral.shp 

3  Shapefile  سنگی نمونه اينقطه Lithogeochem_Sample.shp  

4 Shapefile آنومالی محدوده  چندضلعی  Geochem_Anomaly_Poly.shp 

  ايعوارض نقطه -1- 2-2
  ايههانمونه آبر - الف

  اينقطهنوع عارضه: 
   Stream_Sample.shp :فایل نام

  Shapefileنوع فایل: 
  ايههانام فارسی الیه: نمونه آبر

    Stream sampleنام انگلیسی الیه: 
  است. ارایه شده 2-2اي در جدول مشخصات عوارض الیه اطالعاتی ژئوشیمی براي نمونه آبراهه

  ايآبراههبراي نمونه  مشخصات عوارض الیه اطالعاتی ژئوشیمی -2- 2جدول 
  تعریف  شده مقادیر تعریف  عرض   نوع  نام فیلد  نام فارسی  ردیف

    سیستم به وسیله  رقم ID Integer 6  نقطهکد یکه   1
    کاربرتوسط   حرف Sample_No Text  30  شماره نمونه 2
 استاندارد راهنماي         کاربرتوسط   حرف Province Text  20  نام استان 3
 250000استاندارد  راهنماي  کاربرتوسط   حرف Sheet_250K  Text 20  1:250000 برگه  4
 100000استاندارد  راهنماي کاربرتوسط   حرف Sheet_100K Text 20  1:100000 برگه  5
 25000استاندارد  راهنماي  کاربرتوسط   حرف Sheet_25K Text 20  1:25000 برگه  6
 متر    یا کاربر GPS به وسیله   رقم اعشار 4اصلی با رقم  X_UTM  Double  6  (UTM)طول جغرافیایی       7
  متر    یا کاربر GPS به وسیله  رقم اعشار 4رقم اصلی با  Y_UTM Double 7  (UTM)عرض جغرافیایی      8
  درجه    یا کاربر GPS به وسیله  رقم اعشار 4رقم اصلی با  Longitude Double 2  طول جغرافیایی درجه        9
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  ايبراي نمونه آبراهه مشخصات عوارض الیه اطالعاتی ژئوشیمی -2- 2جدول ادامه 
  تعریف  شده مقادیر تعریف  عرض   نوع  نام فیلد  نام فارسی  ردیف
  درجه    یا کاربر GPS به وسیله  رقم اعشار 4رقم اصلی با  Latitute Double 2  عرض جغرافیایی درجه       10
  41، 40، 39، 38           یا کاربر GPS به وسیله  رقم اصلی UTM  Zone_UTM   Integer 2شماره زون         11

  کاربر یا نقشه توسط   حرف Raw_Uprock Text 254  واحدهاي سنگی باال دست      12
  شناسیزمین

  شناسیشناسه زمین      
  بر مبناي نقشه        

هاي باال حداقل سن سنگ  13
  کاربر یا نقشه توسط   حرف Lower_Age Text 50  دست

  شناسیهاي زمیندوره  شناسیزمین

هاي باال حداکثر سن سنگ  14
  کاربر یا نقشهتوسط   حرف Upper_Age Text  50  دست

  شناسیهاي زمیندوره  شناسیزمین

 7- 2مطابق جدول   کاربر توسط  حرف M_Analysis Text 50  روش تجزیه دستگاهی نمونه  15

  غلظت عنصر  16
عالمت اختصاري 

عنصر بر اساس جدول 
 تناوبی

Double 6  به وسیله تجزیه   رقم اعشار 4رقم اصلی با
 ppbو یا  ppmدرصد،   دستگاهی

 _Element  غلظت عنصر نرمال شده  17
Normal Double 6  کاربر توسط  رقم اعشار 4رقم اصلی با  -  

18  
غلظت میانگین عنصر به 

اضافه دو برابر انحراف معیار 
  میانگین

2S_ Element Double 6  توسط کاربر با محاسبه  رقم اعشار 4رقم اصلی با  -  

19  
غلظت میانگین عنصر به 

اضافه سه برابر انحراف معیار 
  میانگین

3S_ Element Double 6  توسط کاربر با محاسبه  رقم اعشار 4رقم اصلی با  - 

Factor_Eleme  تجزیه فاکتوري عنصر  20
nt  Double 6  توسط کاربر با محاسبه  رقم اعشار 4رقم اصلی با  - 

  
  نمونه کانی سنگین - ب

  اينقطهنوع عارضه: 
  Heavy_Mineral.shp نام فایل:
   Shapefile نوع فایل:

  نام فارسی الیه: نمونه کانی سنگین
    Heavy mineral sampleنام انگلیسی الیه: 

  است. ارایه شده 3-2مشخصات عوارض الیه اطالعاتی ژئوشیمی براي نمونه کانی سنگین در جدول 

  کانی سنگین براي نمونه مشخصات عوارض الیه اطالعاتی ژئوشیمی -3- 2جدول 
  تعریف  شده مقادیر تعریف  عرض   نوع  نام فیلد  نام فارسی  ردیف

  -  سیستم به وسیله  رقم ID  Integer 6  نقطهکد یکه   1

  -  کاربرتوسط   حرف Sample_No Text  30  شماره نمونه 2

 استاندارد راهنماي  کاربرتوسط   حرف Province Text  20  نام استان 3
 250000استاندارد  راهنماي  کاربرتوسط   حرف Sheet_250K  Text   20  1:2500000 برگه  4
 100000استاندارد  راهنماي کاربرتوسط   حرف Sheet_100K Text 20  1:100000 برگه  5
 25000استاندارد  راهنماي  کاربرتوسط   حرف Sheet_25K Text 20  1:25000 برگه  6
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  کانی سنگین براي نمونه مشخصات عوارض الیه اطالعاتی ژئوشیمی -3- 2جدول ادامه 
  تعریف  شده مقادیر تعریف  عرض   نوع  نام فیلد  نام فارسی  ردیف

رقم  4رقم اصلی با  X_UTM Double  6  (UTM)طول جغرافیایی   7
  متر  یا کاربر GPSتوسط   اعشار

جغرافیایی  عرض  8
(UTM)  Y_UTM Double 

رقم  4رقم اصلی با  7
  متر  یا کاربر GPSتوسط   اعشار

 Longitute Double  طول جغرافیایی درجه  9
رقم  4رقم اصلی با  2

  درجه  یا کاربر GPSتوسط   اعشار

 Latitute Double  عرض جغرافیایی درجه  10
رقم  4رقم اصلی با  2

  درجه  یا کاربر GPSتوسط   اعشار

  41و یا  40، 39، 38  یا کاربر GPSتوسط   رقم اصلی UTM  Zone_UTM Integer 2شماره زون   11

نام کانی شمارش   مقدار کانی  12
 Double شده

رقم  4رقم اصلی با  6
شمارش  هاي کانیتعداد دانه  کاربر توسط   اعشار

 ppbو یا  ppmشده، درصد، 

  هاي استانداردروش  کاربرتوسط   حرف Method  Text 20  روش محاسبه  13

  
   (لیتوژئوشیمی) نمونه سنگی - پ

  اينقطهنوع عارضه: 
  Lithogeochem_Sample.shp نام فایل:

  Shapefileنوع فایل: 
  نام فارسی الیه: نمونه سنگی

    Lithogeochemistry sample نام انگلیسی الیه:
   ).2-2جدول ( شودمیبراي آن اعمال اي عینا اي دارد و مدل نمونه آبراههاي کامال مشابه با نمونه آبراههعارضه مدل دادهاین 

  چندضلعیعوارض  -2- 2-2
  نوع عارضه: چندضلعی

   Geochem_Anomaly_Area_(Name of Element).shp نام فایل:
  Shapefileنوع فایل: 

 ییایژئوشیم آنومالینام فارسی الیه: محدوده 
   Geochemical anomalous areaنام انگلیسی الیه: 

چنـد   آنومـالی شود. در مـورد عارضـه نـواحی    ا نام مربوط به آن عنصر ایجاد میبه تفکیک براي هر عنصر ب چندضلعی هايعارضه
  یابد.تغییر می Geochem_Anomaly_Area_Polymetal.shpنام الیه به   1عنصري

  است. ارایه شده 4-2چندضلعی در جدول ایی عوارض الیه اطالعاتی ژئوشیمیمشخصات 

  
                                                
1- Poly-metal 
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  چندضلعیایی مشخصات عوارض الیه اطالعاتی ژئوشیمی -4- 2جدول 
  تعریف  شده مقادیر تعریف  عرض  نوع  نام فیلد  نام فارسی  ردیف

  -  توسط سیستم  رقم ID Integer  6  نقطهکد یکه   1

  نام عنصر  2
Element (s) 
name Au  

  
Text  25  جدول تناوبی عناصر  توسط کاربر  

سنگی موجود هاي واحد  3
  نقشه کاربر یاتوسط   حرفRaw_Uprock Text 254  در محدوده

  شناسیزمین 
  شناسیزمینشناسه 

  بر مبناي نقشه 

هاي حداقل سن سنگ  4
  کاربر یا نقشه توسط   حرف Lower_Age Text 50  موجود در محدوده

  شناسیزمین
  زمین شناسیهاي دوره

  

هاي حداکثر سن سنگ  5
  نقشه  کاربر یاتوسط   حرف Upper_Age Text 50  محدودهدر موجود 

  زمین شناسیهاي دوره  شناسیزمین

  6- 2جدول  مطابق  توسط کاربر  رقم Rank Integer  2  اولویت محدوده  6

مقادیر تخمین زده شده   7
رقم  4رقم اصلی با  Value Double  2  براي محدوده

  -  توسط کاربر  اعشار

  پیوست هايجدول -3- 2-2
  آمده است. 5-2در جدول  اییپارامترهاي آماري الیه اطالعاتی ژئوشیمی

  اییاطالعاتی ژئوشیمی الیه پارامترهاي آماري -5- 2جدول 

     
گستره یک 
 چهارم داخلی

انحراف 
 عنصر میانگین معیار

Mean+5*IQR  Mean+3*IQR  Mean+1.5*IQR Mean+3Std Mean+2Std IQR  Std  Mean Element 
             

Element:  سطر اطالعاتی) 44عنصري مشتمل بر  44 تجزیه شیمیایینام عنصر بر اساس جدول تناوبی (براي  

Mean: میانگین  
Std: 1انحراف معیار   

IQR: 2گستره یک چهارم داخلی  
پارامترهاي فراکتالی الیه  شود.ه مییاي و سنگی اراهاي عوارض آبراههShapefile این جدول به صورت مرتبط با جدول 

  است. ارایه شده 6-2مطابق جدول  اییاطالعاتی ژئوشیمی

  اییاطالعاتی ژئوشیمی الیه پارامترهاي فراکتالی -6- 2 جدول
 عنصر اولین فراکتال دومین فراکتال سومین فراکتال

rdFractal_3  ndFractal_2 stFractal_1 Element 
       

هاي آزمایشگاهی تجزیه انواع روش شود.با توجه به هندسه فراکتالی محاسبه می 3و  2، 1هاي درجه مقدار عددي مرز آنومالی
  ارایه شده است. 7-2هاي معدنی در جدول نمونه

                                                
1- Standard deviation 
2- Inter-quartile-range 
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  هاي معدنیدستگاهی نمونه تجزیه روش -7- 2جدول 

  عالمت اختصاري  نام انگلیسی روش آزمایشگاهی  نام فارسی روش آزمایشگاهی

 Atomic Absorption Spectrometry  AAS  سنجی جذب اتمیطیف

پالسماي جفت اتمی با روش سنجی نشري طیف
  شده القایی

Inductively Coupled Plasma – 
Atomic Emission Spectrometry ICP_AES  

جفت  سنجی نشري نوري با روش پالسمايطیف
  القایی شده

Inductively Coupled Plasma – Optical 
Emission Spectrometry  ICP_OES  

 – Atomic Absorption Spectrometry  جذب اتمی شعله
Flame  AAS_Flame  

  Gas Chromatography GC  کروماتوگرافی گازي

  Flame Photometry FP  ايشعله یسنجنور

  Mass Spectrometry MS  سنجی جرمیطیف

  Emission Mass Spectrometryٍ  EMS  سنجی جرمی نشريطیف
پالسماي جفت شده سنجی جرمی با طیف

  القایی
Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectrometry  ICP_MS  

 Spark Source Mass Spectrometry            SSMS  تخلیه الکتریکیسنجی جرمی با روش طیف

  Isotopic Dilution Mass Spectrometry IDMS  سازي ایزوتوپیسنجی جرمی با روش رقیقطیف

            Bulk Leach Extractable Gold  BLEG  طال کلیروش تجزیه 

 Fire Assay  Fire_Assay  قال گذاري

  
  آمده است. 8-2ها در جدول نام فارسی، انگلیسی و داده توصیفی مجموعه اطالعاتی فراداده از جمله محتوي، کیفیت و شرایط داده

  فراداده -ژئوشیمی -8- 2جدول 

 نام فارسی فیلد نام انگلیسی فیلد داده توصیفی

 عنوان Title عنوان پروژه بر اساس نام گزارش

 عنوان جایگزین Alternative Title عنوان پروژه بر اساس نام طرح

 مجري طرح Originator عنوان حقیقی یا حقوقی مجري طرح

 چکیده Abstract چکیده پروژه

 موضوع Subject موضوع پروژه



  اي و تعیین نواحی امیدبخش در مقیاس ناحیه GISراهنماي مطالعات   20
 

 

  فراداده -ژئوشیمی -8- 2جدول ادامه 

 نام فارسی فیلد نام انگلیسی فیلد داده توصیفی

 کلمات کلیدي Key Words کلمات کلیدي پروژه

 زبان گزارش Dataset Language زبان نگارش گزارش پروژه

 زمان شروع Data Collection Start Date زمان شروع پروژه

 زمان خاتمه Data Collection End Date پروژهزمان خاتمه 

 رسانیتوالی به روز Frequency of Update هارسانی دادهتوالی زمانی  به روز

 رسانیزمان به روز Last Data Updating رسانیآخرین زمان به روز

 سامانه مرجع مکانی Spatial Reference System سیستم مختصات

λ, φ  و یاUTM North Bounding Coordinate مختصات حد شمالی 

λ, φ  و یاUTM South Bounding Coordinate مختصات حد جنوبی 

λ, φ  و یاUTM East Bounding Coordinate مختصات حد شرقی 

λ, φ  و یاUTM West Bounding Coordinate مختصات حد غربی 

 مقیاس Scale مقیاس انجام پروژه

  دقت مکانی Spatial Resolution متر

Shapefile  Data Format فرمت فایل 

 بنديسطر  Lineage هاي اطالعاتیشمارگان سطر و ستون

 نام شرکت  Company Name نام حقوقی انجام دهنده پروژه

 سرپرست Supervisor نام سرپرست پروژه

 همکاران Contributors نام همکاران پروژه

 آدرس شرکت Company Postal Address پروژهآدرس شرکت انجام دهنده 

 تلفن شرکت Company Telephone Number تلفن شرکت انجام دهنده پروژه

 دورنگار شرکت Company Fax Number دورنگار شرکت انجام دهنده پروژه
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  فراداده -ژئوشیمی -8- 2جدول ادامه 

 نام فارسی فیلد نام انگلیسی فیلد داده توصیفی

 وب سایت شرکت Company Website شرکت انجام دهنده پروژهوب سایت 

اي، کانی سنگین و آبراهه برداريش نمونهرو
 ش نمونه برداريرو Sampling Method نمونه سنگی

 نام آزمایشگاه Laboratory Name هاایشگاه انجام دهنده آنالیز نمونهنام آزم

 آدرس آزمایشگاه  Postal Address  Laboratory آدرس آزمایشگاه انجام دهنده پروژه

 تلفن آزمایشگاه  Telephone Number Laboratory تلفن آزمایشگاه انجام دهنده پروژه

 دورنگار آزمایشگاه   Laboratory Fax Number دورنگار آزمایشگاه انجام دهنده پروژه

 آزمایشگاهوب سایت    Laboratory Website  وب سایت آزمایشگاه انجام دهنده پروژه

 سرپرست آزمایشگاه  Laboratory head ول در آزمایشگاهونام مقام مس

 تجهیزات آزمایشگاهی Laboratory Instruments مشخصات تجهیزات آزمایشگاهی

 زمان آزمایش Analysis Time هازمان آزمایش بر روي نمونه

حد تشخیص و میزان دقت آزمایش براي عناصر 
 دقت آزمایش Analysis Precision گوناگون

 ماده مرجع Reference Material ماده مرجع مورد استفاده در آزمایش

 روش تصحیح Correction Method روش تصحیح مورد استفاده در آزمایش

 روش (هاي) تجزیه Analysis Method(s) روش (هاي) تجزیه مورد استفاده در آزمایش

تجزیه و روش (هاي) تفسیر مورد استفاده در 
ها و نواحی تعیین نمونه برايها هداد تحلیل

 آنومال

Interpretation and analysis 
Method(s)   (هاي) تجزیه و تحلیلروش 

   هوابردي ژئوفیزیک -2-3

  است. ارایه شده 9-2جدول در  هوابرديژئوفیزیک مشخصات عوارض الیه اطالعاتی 

  هوابرديات عوارض الیه اطالعاتی ژئوفیزیک مشخص -9- 2جدول 

  نام فایل نام فارسی  ماهیت عارضه  نوع فایل  ردیف

1  Shapefile Or gdb هوابردي ژئوفیزیک هايداده  اينقطه  Airborne_Geophysics_ 
Database.shp (gdb) 
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  ات عوارض الیه اطالعاتی ژئوفیزیک هوابرديمشخص -9- 2جدول ادامه 

  نام فایل نام فارسی  ماهیت عارضه  نوع فایل  ردیف

2 Shapefile هوابرديژئوفیزیک  -خطواره  خطی 
Airborne_Geophysics_ 

Lineation.shp  

3  Shapefile  هوابردي ژئوفیزیک -توده آذرین چندضلعی 
Airborne_Geophysics_ 

Igneousbody.shp  

4 Shapefile  هوابرديژئوفیزیک  -آلتراسیون  چندضلعی  
Airborne_Geophysics_ 

Alteration.shp  

5 Shapefile هوابرديژئوفیزیک  - آنومالی چندضلعی  
Airborne_Geophysics_ 

Anomaly.shp 

6 Shapefile چندضلعی 
ژئوفیزیک   -توده دگرگونی

  هوابردي
Airborne_Geophysics_ 

Metamorphicbody.shp 

7  Raster 

(img or tif) 
  چندضلعی

 مغناطیسینقشه شدت میدان 
 TMI.img (or tif)  1کل

8 
Raster  

(img or tif)  
 RTP.img (or tif)  2برگردان به قطب نقشه چندضلعی

9 
Raster 

(img or tif) 
  3نقشه مشتق اول قائم چندضلعی

First_Vertical_Derivative
.img (or tif) 

 

10 
Raster 

(img or tif) 
Horizontal_Derivative.im  4نقشه مشتق افقی چندضلعی

g (or tif) 

11 
Raster 

(img or tif) 
 چندضلعی

گرادیان کل یا سیگنال  نقشه
  5تحلیلی

Analytic_Signal.img (or 
tif) 

  

                                                
1- Total magnetic intensity 
2- Reduced to pole magnetic map 
3- First Vertical Derivative 
4- Horizontal Derivative 
5- Analytical signal 
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  ات عوارض الیه اطالعاتی ژئوفیزیک هوابرديمشخص -9- 2جدول ادامه 

  نام فایل نام فارسی  ماهیت عارضه  نوع فایل  ردیف

12 
Raster 

(img or tif) 
Upward_Continuation.im  1نقشه ادامه فراسو چندضلعی

g (or tif) 

13 
Raster 

(img or tif) 
 K.img (or tif)  نقشه پتاسیم چندضلعی

14 
Raster 

(img or tif) 
 U.img (or tif)  نقشه اورانیم چندضلعی

15 
Raster 

(img or tif) 
 Th.img (or tif)  نقشه توریم  چندضلعی

16 
Raster 

(img or tif) 
 Th_K.img (or tif)  نقشه نسبت توریم به پتاسیم چندضلعی

17 
Raster 

(img or tif) 
 U_Th.img (or tif)  م به توریمنسبت اورانینقشه  چندضلعی

18 
Raster 

(img or tif) 
 U_K.img (or tif)  م به پتاسیمنقشه نسبت اورانی چندضلعی

19 
Raster 

(img or tif) 
 Total_Radiation.img (or  2پرتوزایی کلنقشه  چندضلعی

tif) 

20 
Raster 

(img or tif) 
 Ternary.img (or tif)  3گانه رادیومترينقشه سه چندضلعی

21 
Raster 

(img or tif) 
 Resistivity.img (or tif)  4نقشه مقاومت ظاهري چندضلعی

                                                
1- Upward continuation 
2- Total count or radiation 
3- Ternary radioactive 
4- Apparent Resistivity 
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  اينقطه عوارض -1- 2-3

  هادهدا - الف
  اينقطهنوع عارضه: 

  Airborne_Geophysics_ Database.shp (gdb( فایل:نام 
   geodatabase یا Shapefile نوع فایل:

  هوابرديژئوفیزیک  هايدادهنام فارسی الیه: 
    Airborne Geophysics Database نام انگلیسی:

  است. ارایه شده 10-2در جدول بردي هاي ژئوفیزیک هوامشخصات عوارض داده

  برديهوا ژئوفیزیک هايدادهمشخصات عوارض  - 10- 2جدول 

  
  

  تعریف  شده مقادیر تعریف  عرض  نوع  فیلدنام   نام فارسی  ردیف
    سیستم به وسیله  رقم ID Integer  6  کد یکه نقطه  1

رقم  4رقم اصلی با  Fidual Double  6  شماره رکورد 2
  دهم/یک ثانیه  دستگاه به وسیله  اعشار

 استاندارد راهنماي  توسط کاربر  حرف Province Text  20  نام استان 3
 250000استاندارد  راهنماي  توسط کاربر  حرف Sheet_250K  Text 20  1:250000 برگه  4
 100000استاندارد  راهنماي توسط کاربر  حرف Sheet_100K Text 20  1:100000برگه   5
 25000استاندارد   راهنماي  توسط کاربر  حرف Sheet_25K Text 20  1:25000برگه    6

رقم  4با  رقم اصلی X_UTM  Double  6  (UTM)طول جغرافیایی   7
  اعشار

یا  GPS به وسیله
 متر  کاربر

 Y_UTM Double  (UTM)عرض جغرافیایی   8
رقم  4رقم اصلی با  7

  اعشار
یا GPS   به وسیله

  متر  کاربر

 Longitute Double  طول جغرافیایی درجه  9
رقم  4رقم اصلی با  2

  اعشار
یا  GPSبه وسیله 

  درجه  کاربر

 Latitute Double  عرض جغرافیایی درجه  10
رقم  4رقم اصلی با  2

  اعشار
یا  GPSبه وسیله 

  درجه  کاربر

یا  GPSبه وسیله   رقم اصلی UTM  Zone_UTM Integer 2شماره زون   11
  41 و 40، 39، 38  کاربر

 Rad_alt Double  ارتفاع رادار  12
رقم  4رقم اصلی با  6

 متر دستگاه به وسیله  اعشار

 B_alt Double  ارتفاع بارومتریک  13
رقم  4رقم اصلی با  6

 متر دستگاه به وسیله  اعشار

 GPS  GPS_alt Doubleارتفاع   14
رقم  4رقم اصلی با  6

 متر دستگاه به وسیله  اعشار

 Temp Double  دما  15
رقم  4رقم اصلی با  6

  گراد/ فارنهایتسانتی دستگاه به وسیله  اعشار

 Pressure Double  فشار  16
رقم  4رقم اصلی با  6

  بار/ پاسکال دستگاه به وسیله  اعشار

  ثانیه دستگاه به وسیله صحیح GTM Integer  النهار گرینویچزمان نصف  17
  ثانیه دستگاه به وسیله صحیح UTC Integer  النهار محلیزمان نصف  18
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  برديهوا ژئوفیزیک هايدادهمشخصات عوارض  - 10- 2جدول ادامه 

  اضـافه  توسـط کـاربر    ،صورت رقومی و خودکار در هنگام برداشت داده و پـس از آن در صـورت نیـاز   ه ب ،فیلدهاي این پایگاه داده
  .شودمی

  خطیعوارض  -2- 2-3

  خطواره -الف
  نوع عارضه: خطی

  Airborne_Geophysics_Lineation.shpنام فایل: 
   Shapefile  نوع فایل:

  هوابرديژئوفیزیک شناسایی شده با  خطوارهنام فارسی الیه: 
      Airborne Geophysics Lineament نام انگلیسی:

  است. ارایه شده 11-2مشخصات عوارض خطواره ژئوفیزیک هوایی در جدول 
  
  
  
  
  
  

  تعریف  شده مقادیر تعریف  عرض  نوع  نام فیلد  نام فارسی  ردیف

  Relative  نسبی رطوبت  19
Humidity Double 

رقم  4رقم اصلی با  6
  درصد دستگاه به وسیله  اعشار

 Mag Double  شدت میدان مغناطیسی  20
رقم  4رقم اصلی با  6

  نانوتسال دستگاه به وسیله  اعشار

 Diurnal Double  مغناطیس روزانه ایستگاه مبنا  21
رقم  4رقم اصلی با  6

 نانوتسال دستگاه به وسیله  اعشار

 IGRF Double  میدان زمین مرجع  22
رقم  4رقم اصلی با  6

 نانوتسال دستگاه به وسیله  اعشار

  ثانیه درشمارش  دستگاه به وسیله صحیح U_raw Integer  اورانیوم خام  23
 ثانیه در شمارش دستگاه به وسیله صحیح  Th_raw Integer  خامتوریم   24
 ثانیه در شمارش دستگاه به وسیله صحیح K_raw Integer  پتاسیم خام  25
 ثانیه درشمارش  دستگاه به وسیله صحیح TC_raw Integer  شمارش کل خام  26

 U_cor Double  اورانیوم تصحیح شده  27
رقم  4رقم اصلی با   6

 ثانیه در شمارش کاربرتوسط   اعشار

 Th_cor Double  توریم تصحیح شده  28
رقم  4رقم اصلی با  6

 ثانیه درشمارش  توسط کاربر  اعشار

 K_cor Double  پتاسیم تصحیح شده  29
رقم  4رقم اصلی با  6

 ثانیه درشمارش  توسط کاربر  اعشار

 TC_cor Double  شمارش کل تصحیح شده  30
رقم  4رقم اصلی با  6

 ثانیه درشمارش  توسط کاربر  اعشار
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  برديهوا ژئوفیزیکخطواره مشخصات عوارض  - 11- 2جدول 
  تعریف  شده مقادیر تعریف  عرض  نوع  نام فیلد  نام فارسی  ردیف

    سیستم به وسیله  رقم ID Integer  6  کد یکه خط  1

رقم  4رقم اصلی با  Lenght Double  6  طول  2
  متر، کیلومتر  سیستم به وسیله  اعشار

  گسلی مرز، )کنتاکتمرز (گسل،   توسط کاربر  حرف Type Text 25  نوع  3

شناسایی مورد استفاده در  روش  توسط کاربر  حرف Method Text  50  روش تحلیل  4
  هاخطواره

            متر  توسط کاربر  رقم Resolution Integer  3  قدرت تفکیک  5

  چندضلعیعوارض  -3- 2-3

  آذرین توده - الف

  چندضلعی نوع عارضه:
  Airborne_Geophysics_ Igneousbody.shpنام فایل: 
     Shapefile  نوع فایل:

  هوابرديژئوفیزیک شناسایی شده با  توده آذریننام فارسی الیه: 
    Airborne Geophysics Igneous Body نام انگلیسی:

  است. ارایه شده 12-2در جدول  هوابرديمشخصات عوارض چندضلعی مربوط به توده آذرین ژئوفیزیک 
  هوابردي ژئوفیزیکشناسایی شده با توده آذرین  - چندضلعی مشخصات عوارض - 12- 2جدول 

  تعریف  شده مقادیر تعریف  عرض  نوع  نام فیلد  نام فارسی  ردیف

  -  سیستم به وسیله  رقم ID Integer  6  چندضلعیکد یکه   1
  مربعمترمربع، کیلومتر  سیستم به وسیله  رقم اعشار 4رقم اصلی با  Area Double  6  مساحت  2
  اسیدي/ حد واسط/ مافیک  توسط کاربر  حرف Type Text  25  توده نوع  3

  توسط کاربر  حرف Criteria Text  50  ضوابط تحلیل  4
بط مورد استفاده در ضوا

  شناسایی
  هاي آذرینتوده

  متر  توسط کاربر  اعشار  رقم Resolution Integer  3  قدرت تفکیک  5

  -  توسط کاربر  رقم Rank Integer  1  اولویت محدوده  6

مقادیر تخمین زده   7
  -  توسط کاربر  اعشاررقم  4رقم اصلی با  Value Double  2  شده براي محدوده

  عمیقنیمه عمیق و  توسط کاربر  حرف Depth Text  50  عمق  8

  دگرسانی - ب

  چندضلعینوع عارضه: 
  Airborne_Geophysics_ Alteration.shpنام فایل: 
   Shapefile :نوع فایل
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  برديژئوفیزیک هواشناسایی شده با  دگرسانینام فارسی الیه: 
    Airborne Geophysics Alteration نام انگلیسی:

  است. ارایه 13-2در جدول  برديمشخصات عوارض چندضلعی مربوط به دگرسانی ژئوفیزیک هوا
  هوابردي ژئوفیزیکدگرسانی شناسایی شده با  چندضلعیمشخصات عوارض  - 13- 2جدول 

  تعریف  شده مقادیر تعریف  عرض  نوع  نام فیلد  نام فارسی  ردیف

  -  سیستمبه وسیله   رقم ID Integer  6  چندضلعیکد یکه   1

رقم  4رقم اصلی با  Area Double  6  مساحت  2
  مربع، کیلومتر مربعمتر  سیستم به وسیله  اعشار

  دگرسانی  توسط کاربر  حرف Type Text  25  دگرسانی نوع  3

ضوابط مورد استفاده در   توسط کاربر  حرف Criteria Text  50  ضوابط تحلیل  4
  دگرسانیشناسایی 

  متر  توسط کاربر  رقم Resolution Integer  3  قدرت تفکیک  5
  -  توسط کاربر  رقم Rank Integer  1  محدودهاولویت   6

  آنومالی - پ

  چندضلعینوع عارضه: 
  Airborne_Geophysics_ Anomaly.shpنام فایل: 
   Shapefile نوع فایل:

  هوابرديژئوفیزیک  آنومالی شناسایی شده به وسیلهنام فارسی الیه: 
   Airborne Geophysics Anomalyنام انگلیسی: 

  است. ارایه شده 14-2در جدول  هوابرديژئوفیزیک  آنومالی شناسایی شده بامشخصات عوارض چندضلعی 
  هوابردي ژئوفیزیک شناسایی شده با چندضلعیمشخصات عوارض  - 14- 2جدول 

  تعریف  شده مقادیر تعریف  عرض  نوع  نام فیلد  نام فارسی  ردیف

  -  سیستم به وسیله  رقم ID Integer  6  چندضلعیکد یکه   1
  مربعمترمربع، کیلومتر  سیستم به وسیله  رقم اعشار 4رقم اصلی با  Area Double  6  مساحت  2
  آنومالینوع   توسط کاربر  حرف Type Text  25  نوع  3

ضوابط مورد استفاده در   توسط کاربر  حرف Criteria Text  50  ضوابط تحلیل  4
  آنومالی شناسایی

  متر  توسط کاربر  رقم Resolution Integer  3  قدرت تفکیک  5
  -  توسط کاربر  رقم Rank Integer  1  اولویت محدوده  6

  دگرگونی هايمجموعه سنگ - ت

  چندضلعینوع عارضه: 
  Airborne_Geophysics_ Metamorphicrocks.shpنام فایل: 
   Shapefile نوع فایل:

  هوابرديژئوفیزیک شناسایی شده با  دگرگونی هايسنگنام فارسی الیه: 
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    Airborne Geophysics Metamorphic Bodyنام انگلیسی:
 ارایه شده 15-2در جدول  هوابرديژئوفیزیک شناسایی شده با هاي دگرگونی مشخصات عوارض چندضلعی مربوط به سنگ

  است.
  هوابردي ژئوفیزیکشناسایی شده با دگرگونی  هايمجموعه سنگ چندضلعیمشخصات عوارض  - 15- 2جدول 

  تعریف  شده مقادیر تعریف  عرض  نوع  نام فیلد  نام فارسی  ردیف
  -  سیستمبه وسیله   رقم ID Integer  6  چندضلعیکد یکه   1

رقم  4رقم اصلی با  Area Double  6  مساحت  2
  مربعمترمربع، کیلومتر  سیستمبه وسیله   اعشار

  میزان مغناطیسی شدن واحد  توسط کاربر  حرف Mag_Intens Text  25  درجه مغناطیسی شدن  3

  توسط کاربر  حرف Criteria Text  50  ضوابط تحلیل  4
ضوابط مورد استفاده در 

-مجموعه سنگ شناسایی
  دگرگونی هاي

  متر  توسط کاربر  رقم Resolution Integer  3  قدرت تفکیک  5
  -  توسط کاربر  رقم Rank Integer  1  اولویت محدوده  6

  1عوارض رستري -4- 2-3

  است: عوارض رستري در الیه اطالعاتی ژئوفیزیک هوابردي شامل موارد زیر
 نانوتسال است. آنواحد  و دهدشدت میدان مغناطیسی را نشان می ،نقشه شدت کل میدان مغناطیسی -الف

 ارن را بر روي منبع آنومالی نشانو میدان متقشود میاثر زاویه انحراف و میل مغناطیسی حذف  ،نقشه برگردان به قطبدر  -ب
 نانوتسال است. آنواحد و  دهدمی

  سازي  از آن براي بارزو  دهدتغییرات میدان به ازاي واحد طول در جهت ارتفاع را نشان می، نقشه مشتق اول قائم -پ
 واحد آن نانوتسال بر متر است. .شودهاي سطحی استفاده میآنومالی

ها استفاده از آن براي بارزسازي مرز آنومالی و دهدتغییرات افقی میدان به ازاي واحد طول را نشان می، نقشه مشتق افقی -ت
 شود. واحد آن نانوتسال بر متر است.می

 واحد آن نانوتسال بر متر است.و  دهدتغییرات میدان در سه جهت را نشان می، رادیان کل یا سیگنال تحلیلینقشه گ -ث

واحد آن نانو تسال  و دهدنشان می تر راو میدان عمیقشود میهاي سطحی حذف اثر میدان آنومالی، فراسو نقشه ادامهدر  -ج
 است.

 .استثانیه یا درصد  درن شمارش آواحد د و دهغلظت پتاسیم را در واحدهاي سطحی نشان می ،پتاسیمنقشه توزیع  -چ

میلیون  در قسمتثانیه یا  درن شمارش آواحد  و دهدنشان میغلظت توریم را در واحدهاي سطحی  ،نقشه توزیع توریم -ح
)ppm (است. 

میلیون  در قسمتثانیه یا  در واحد آن شمارش و دهدغلظت اورانیم را در واحدهاي سطحی نشان می ،منقشه توزیع اورانی -خ
)ppm (.است 

 دهد. ها نشان میپتاسیم را در سنگشدگی توریم نسبت به شدگی یا تهیغنی ،نقشه نسبت توریم به پتاسیم -د

                                                
1- Raster 
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 دهد.ها نشان میم نسبت به توریم را در سنگشدگی اورانیشدگی یا تهیغنی ،م به توریمنقشه نسبت اورانی -ذ

 دهد.ها نشان میم نسبت به پتاسیم را در سنگشدگی اورانیشدگی یا تهیغنی ،م به پتاسیمنقشه نسبت اورانی -ر

ثانیه در واحد آن شمارش  و دهدنشان می است،ها را که ناشی از عناصر رادیواکتیو میزان پرتوزایی سنگ ،نقشه پرتوزایی کل -ز
 است.

یا  RGBم را با اختصاص رنگ در سیستم ، توریم و اورانیلفیق و غلظت نسبی سه عنصر پتاسیمت ،گانه رادیومترينقشه سه -ژ
CMY دهد. نشان می  
  .استمتر واحد آن اهم د ودهمقاومت ظاهري واحدها را نشان می مقدار، نقشه مقاومت ظاهري -س

  فراداده  -5- 2-3
 ارایه شده 16-2ها در جدول ، کیفیت و شرایط دادهانام فارسی، انگلیسی و داده توصیفی مجموعه اطالعاتی فراداده از جمله محتو

  است.
  فراداده هوابردي ژئوفیزیک - 16- 2جدول 

 نام فارسی فیلد فیلد نام انگلیسی داده توصیفی

 عنوان Title عنوان پروژه بر اساس نام گزارش

 عنوان جایگزین Alternative Title عنوان پروژه بر اساس نام طرح

 مجري طرح Originator عنوان حقیقی یا حقوقی مجري طرح

 چکیده Abstract چکیده پروژه

 موضوع Subject موضوع پروژه

 کلمات کلیدي Key Words کلمات کلیدي پروژه

 زبان گزارش Dataset Language زبان نگارش گزارش پروژه

 زمان شروع Data Collection Start Date زمان شروع پروژه

 زمان خاتمه Data Collection End Date زمان خاتمه پروژه

 رسانیتوالی به روز Frequency of Update هابه روزرسانی داده توالی زمانی

 رسانیزمان به روز Last Data Updating رسانیزمان به روزآخرین 
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  فراداده هوابردي ژئوفیزیک - 16- 2جدول ادامه 

 نام فارسی فیلد نام انگلیسی فیلد داده توصیفی

 سامانه مرجع مکانی Spatial Reference System سیستم مختصات

λ, φ  و یاUTM North Bounding Coordinate  شمالیمختصات حد 

λ, φ  و یاUTM South Bounding Coordinate مختصات حد جنوبی 

λ, φ  و یاUTM  East Bounding Coordinate مختصات حد شرقی 

λ, φ  و یاUTM West Bounding Coordinate مختصات حد غربی 

 مقیاس Scale مقیاس انجام پروژه

  دقت مکانی  Spatial Resolution  متر

gdb  و یاShapefile Data Format رمت فایلف 

 بنديسطر  Lineage هاي اطالعاتیشماره سطر و ستون

 یا شخص نام شرکت Company Name نام انجام دهنده پروژه

 سرپرست Supervisor نام سرپرست پروژه

 همکاران Contributors نام همکاران پروژه

 آدرس شرکت Company Postal Address آدرس شرکت انجام دهنده پروژه

 تلفن شرکت Company Telephone Number تلفن شرکت انجام دهنده پروژه

 دورنگار شرکت Company Fax Number دورنگار شرکت انجام دهنده پروژه

 وب سایت شرکت Company Website وب سایت شرکت انجام دهنده پروژه

 xتعداد نقاط گره در جهت   x Grid Points in X Directionتعداد نقاط گره موجود در فایل رقومی در جهت 

  yدر جهت  تعداد نقاط گره  y Grid Points in Y Directionتعداد نقاط گره موجود در فایل رقومی در جهت 

فاصله نقاط گره بر حسب متر و یا درجه در فایل 
 xفاصله نقاط گره در جهت   x X Point Separationرقومی در جهت 

فاصله نقاط گره بر حسب متر و یا درجه در فایل 
 yفاصله نقاط گره در جهت   y Y Point Separationرقومی در جهت 

  مبدا مختصاتی فایل  Grid Row Orientation معموال گوشه پایین سمت چپ
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  فراداده هوابردي ژئوفیزیک - 16- 2جدول ادامه 

 نام فارسی فیلد نام انگلیسی فیلد داده توصیفی

میانگین کمترین و بیشترین مقدار مختصات طول 
 مختصات طول نقطه مرکزي UTM Center xو یا  λ, φبر حسب 

میانگین کمترین و بیشترین مقدار مختصات عرض 
 مختصات عرض نقطه مرکزي UTM Center yو یا  λ, φبر حسب 

 سیستم نمایش رنگ CMY Color Transformرنگ  32

  یابی درونفایل رستري که حاصل 
 نحوه نمایش Display .است هاداده

، روش روش کمترین انحنا، روش دو جهتی
  یابیروش درون Interpolation Method  ینگجکری

ترین همسایه، آکیما و روش مربعی، خطی، نزدیک
  فاصلهعکس معکوس 

Interpolation Calculation 
Method 

  یابیروش محاسبه درون

 زاویه چرخش فایل گرید Grid Rotation Angle جغرافیاییدرجه نسبت به شمال 

ها بر حسب نسبت فشردگی توزیع آماري داده
 نسبت فشردگی Compression Ratio درصد

  تعداد نقاط فاقد مقدار Number of Dummies تعداد نقاط گره (سلول) فاقد مقدار

 کمترین مقدار Minimum کمترین مقدار داده در فایل رقومی

 بیشترین مقدار Maximum بیشترین مقدار داده در فایل رقومی

 مقدار میانگین Mean مقدار میانگین داده در فایل رقومی

 مقدار میانه Median مقدار میانه داده در فایل رقومی

 مقدار انحراف معیار Standard Deviation مقدار انحراف معیار داده در فایل رقومی

  سنجش از دور  -2-4

  ارایه شده است. 17-2در جدول اي مشخصات عوارض حاصل از پردازش و تحلیل تصاویر ماهواره

  ايمشخصات عوارض حاصل از پردازش و تحلیل تصاویر ماهواره - 17- 2جدول 
  نام فایل نام فارسی  ماهیت عارضه  نوع فایل  ردیف

1 Shapefile سنجش از دور -خطواره  خطی RS_Lineation.shp 

2  Shapefile  سنجش از دور -واحد سنگی چندضلعی RS_Rockunit.shp  

3 Shapefile سنجش از دور -دگرسانی  چندضلعی  RS_Alteration.shp 
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  خطی عوارض -1- 2-4

  نوع عارضه: خطی
   RS_Lineament.shpنام فایل: 
   Shapefile : نوع فایل

  سنجش از دور خطوارهنام فارسی الیه: 
   Remote Sensing Lineament نام انگلیسی:

  است. ارایه شده 18-2اي مربوط به عوارض خطی در جدول مشخصات عوارض حاصل از پردازش و تحلیل تصاویر ماهواره

  خطی عوارض -ايتصاویر ماهوارهمشخصات عوارض حاصل از پردازش و تحلیل  - 18- 2جدول 
  تعریف  شده مقادیر تعریف  عرض  نوع  نام فیلد  نام فارسی  ردیف

    سیستم به وسیله  رقم ID Integer  6  خطکد یکه   1
  متر، کیلومتر  سیستم به وسیله  رقم اعشار 4رقم اصلی با  Length Double  6  طول  2

محور گسلی و  مرز، مرزگسل،   توسط کاربر  حرف Type Text  25  نوع  3
  چین

   شناساییمورد استفاده در  روش  توسط کاربر  حرف Method Text  50  روش تحلیل  4
  هاخطواره

و  3، احتمالی 2، فرعی1اصلی  توسط کاربر  حرف Category Text  50  رده  5
  4استنباطی

 

  عوارض چندضلعی -2- 2-4

  واحد سنگی - الف

  چندضلعی نوع عارضه:
  RS_ Rockunit.shpنام فایل: 
   Shapefile نوع فایل:

  واحد سنگی سنجش از دورنام فارسی الیه:  
    Remote Sensing Rock Unit نام انگلیسی:

ارایه  19-2عارضه چندضلعی مربوط به واحد سنگی در جدول  ايمشخصات عوارض حاصل از پردازش و تحلیل تصاویر ماهواره
  شده است.

  
  

                                                
1- Major 
2- Minor 
3- Probable 
4- Inferred 
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  واحد سنگی - چندضلعی عوارض ايتصاویر ماهوارهمشخصات عوارض حاصل از پردازش و تحلیل  - 19- 2جدول 

  تعریف  شده مقادیر تعریف  عرض  نوع  فیلدنام   نام فارسی  ردیف
  -  سیستم به وسیله  رقم ID Integer  6  چندضلعیکد یکه   1

رقم  4رقم اصلی با  Area Double  6  مساحت  2
  مربعکیلومتر مترمربع و  سیستم به وسیله  اعشار

آذرین، رسوبی، دگرگونی و   توسط کاربر  حرف Rock_Type Text  50  نوع واحد سنگی  3
 آتشفشانی رسوبی 

 -  توسط کاربر  حرف Rock_Name Text  50  نام واحد سنگی  4

 شناساییضوابط مورد استفاده در   توسط کاربر  حرف Criteria Text  50  ضوابط تحلیل  5
  واحد سنگی

 شناساییروش مورد استفاده در   توسط کاربر  حرف Method Text  50  روش تحلیل  6
  واحد سنگی

  متر  توسط کاربر  رقم Resolution Integer  3  قدرت تفکیک  7
  -  توسط کاربر  رقم Rank Integer  1  اولویت محدوده  8

  دگرسانی - ب

  چندضلعینوع عارضه: 
  RS_ Alteration.shpنام فایل: 
   Shapefile نوع فایل: 

  سنجش از دورشناسایی شده با نام فارسی الیه: دگرسانی 
   Remote Sensing Alterationنام انگلیسی: 

ارایه  20-2در جدول  دگرسانیچندضلعی مربوط به اي عوارض مشخصات عوارض حاصل از پردازش و تحلیل تصاویر ماهواره
  شده است.

  دگرسانی - چندضلعیوارض ع ايتصاویر ماهوارهمشخصات عوارض حاصل از پردازش و تحلیل  - 20- 2جدول 
  تعریف  شده تعریفمقادیر   عرض  نوع  نام فیلد  نام فارسی  ردیف

  -  سیستم به وسیله  رقم ID Integer  6  چندضلعیکد یکه   1

رقم  4رقم اصلی با  Area Double  6  مساحت  2
  مربعمربع، کیلومترمتر  سیستم به وسیله  اعشار

  دگرسانی  توسط کاربر  حرف Type Text  25  دگرسانی نوع  3

 شناساییضوابط مورد استفاده در   توسط کاربر  حرف Criteria Text  50  ضوابط تحلیل  4
  دگرسانی

 شناساییروش مورد استفاده در   توسط کاربر  حرف Method Text  50  روش تحلیل  5
  دگرسانی

  متر  توسط کاربر  رقم Resolution Integer  3  قدرت تفکیک  6
  -  توسط کاربر  رقم Rank Integer  1  اولویت محدوده  7

  

  فراداده  -3- 2-4

  است. ارایه شده 21-2اي فراداده در جدول از پردازش و تحلیل تصاویر ماهوارهمشخصات عوارض حاصل 
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  فراداده ايتصاویر ماهوارهمشخصات عوارض حاصل از پردازش و تحلیل  - 21- 2جدول 

 نام فارسی فیلد نام انگلیسی فیلد داده توصیفی

 عنوان Title عنوان پروژه بر اساس نام گزارش

 عنوان جایگزین Alternative Title طرح عنوان پروژه بر اساس نام

 مجري طرح Originator عنوان حقیقی یا حقوقی مجري طرح

 چکیده Abstract چکیده پروژه

 موضوع Subject موضوع پروژه

 کلمات کلیدي Key Words کلمات کلیدي پروژه

 زبان گزارش Dataset Language زبان نگارش گزارش پروژه

 زمان شروع Data Collection Start Date زمان شروع پروژه

 زمان خاتمه Data Collection End Date زمان خاتمه پروژه

 رسانیتوالی به روز Frequency of Update هارسانی دادهتوالی زمانی به روز

 رسانیزمان به روز Last Data Updating رسانیآخرین زمان به روز

 سامانه مرجع مکانی Spatial Reference System سیستم مختصات

λ, φ  و یاUTM North Bounding Coordinate مختصات حد شمالی 

λ, φ  و یاUTM South Bounding Coordinate مختصات حد جنوبی 

λ, φ  و یاUTM East Bounding Coordinate مختصات حد شرقی 

λ, φ  و یاUTM West Bounding Coordinate مختصات حد غربی 

 مقیاس Scale انجام پروژهمقیاس 

 دقت مکانی Spatial Resolution متر

Shapefile Data Format رمت فایلف 

 سطر بندي Lineage هاي اطالعاتیگان سطر و ستونشمار

 یا شخص نام شرکت Company Name نام انجام دهنده پروژه
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  فراداده ايماهوارهتصاویر مشخصات عوارض حاصل از پردازش و تحلیل  - 21- 2جدول ادامه 

 نام فارسی فیلد نام انگلیسی فیلد داده توصیفی

 سرپرست Supervisor نام سرپرست پروژه

 همکاران Contributors نام همکاران پروژه

 آدرس شرکت Company Postal Address آدرس شرکت انجام دهنده پروژه

 تلفن شرکت Company Telephone Number تلفن شرکت انجام دهنده پروژه

 دورنگار شرکت Company Fax Number دورنگار شرکت انجام دهنده پروژه

 وب سایت شرکت Company Website وب سایت شرکت انجام دهنده پروژه

هایی که تصویر یا نام ماهواره یا ماهواره
 شدهشده از آن در پروژه استفاده  تهیهتصاویر 

 .است
Satellite Name بردارنام ماهواره تصویر 

اي مورد تصویر یا تصاویر ماهواره تهیهسال 
 ايتصویر ماهواره تهیهسال  Satellite Imagery استفاده در پروژه

اي که در ماهوارههاي تصحیح تصویر روش
 تصحیح (هاي) روش Correction Method (s) .است شدهپروژه استفاده 

اي از نام مرجعی که تصویر یا تصاویر ماهواره
 ايمنبع کسب تصاویر ماهواره Satellite Name .است شده تهیهآن 

    شناسیزمین -2-5

  ارایه شده است. 22-2جدول  درشناسی زمینمشخصات عوارض الیه اطالعاتی 

  شناسیمشخصات عوارض الیه اطالعاتی زمین - 22- 2جدول 

  نام فایل نام فارسی  ماهیت عارضه  نوع فایل  ردیف

1  Shapefile  واحدهاي زمین  چندضلعی-

 شناسی
Geological_Unit.shp  

2  Shapefile گسل  خطی Geological_Fault.shp 

3  Shapefile محور چین  خطی  Geological_Fold.shp 

4  Shapefile دایک  خطی  Geological_Dike.shp 

5  Shapefile سازيکانیاثر   اينقطه  Geological_Mineralization.shp 
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  اينقطه عوارضشناسی زمین -1- 2-5

  اي  نقطهنوع عارضه: 
  Geological_Mineralization.shpنام فایل: 
   Shapefileنوع فایل:

  شناسی  نقشه زمین سازيکانیآثار نام فارسی الیه: 
   Mineralization Geological Map: نام انگلیسی الیه

 23-2شناسـی در جـدول   نقشـه زمـین   سازيکانیاي آثار نقطه عوارضشناسی مربوط به مشخصات عوارض الیه اطالعاتی زمین
  است. ارایه شده

  سازيکانیآثار  اينقطه عارضه مربوط به شناسیمشخصات عوارض الیه اطالعاتی زمین - 23- 2جدول 
  شده مقادیر تعریف  عرض  نوع  نام فیلد  نام فارسی  ردیف

  سیستم به وسیله  رقم ID  Integer  6  نقطهکد یکه   1

کاربر با توجه به توسط   حرف Type Text  30  ماده معدنینوع  2
  راهنماي نقشه

کاربر با توجه به توسط   حرف Name Text  30  نام نشانه معدنی  3
  راهنماي نقشه

کاربر بر اساس اندکس توسط   حرف Sheet_100K Text 50  1:100000 برگه نام  4
  1:100000استاندارد 

کاربر بر اساس اندکس توسط   حرف Sheet_250K  Text  50  1:250000 برگهنام   5
  250000استاندارد 

 4رقم اصلی با  X_UTM  Double  6  (UTM)طول جغرافیایی   6
  رقم اعشار

کاربر با توجه به موقعیت توسط 
  در نقشه

 Y_UTM Double  (UTM) عرض جغرافیایی  7
 4رقم اصلی با  7

  رقم اعشار
کاربر با توجه به موقعیت توسط 

  در نقشه

 Longitude Double  طول جغرافیایی درجه  8
 4رقم اصلی با  2

  رقم اعشار
کاربر با توجه به موقعیت توسط 

  در نقشه

 Latitute Double  عرض جغرافیایی درجه  9
 4رقم اصلی با 2

  رقم اعشار
کاربر با توجه به موقعیت توسط 

  در نقشه

با توجه به موقعیت کاربر توسط   رقم اصلی UTM  Zone_UTM Integer 2شماره زون   10
  در نقشه

  کاربر بر مبناي نقشه توسط   حرفHost Text 100  سازيکانیسنگ میزبان   11
  شناسیزمین

  کاربر بر مبناي نقشه توسط   حرفHost_Age  Text  100  سازيکانیسن سنگ میزبان   12
  شناسیزمین

  حرف Activity Text 50  نوع فعالیت  13
  شه کاربر بر مبناي نقتوسط 

شناسی بر حسب معدن زمین
، متروك و نشانه فعال، غیرفعال

 معدنی
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  عوارض خطیشناسی زمین -2- 2-5

  گسل - الف
  خطی  عارضه: نوع 

  Geological_Fault.shpنام فایل: 
  Shapefileنوع فایل: 

  شناسی  نقشه زمینموجود در هاي گسلفارسی الیه:  نام -الف
   Fault Geological Map: نام انگلیسی الیه

 24-2شناسی در جـدول  نقشه زمینموجود در هاي شناسی مربوط به عوارض خطی گسلمشخصات عوارض الیه اطالعاتی زمین
  ارایه شده است.

  شناسینقشه زمین موجود در هايگسل خطی ارضهع مربوط به شناسیمشخصات عوارض الیه اطالعاتی زمین -24-2جدول 

  
  محور چین - ب

  خطی  : نوع عارضه
  Geological_Fold.shpنام فایل: 
  Shapefileنوع فایل: 

  شناسی  نقشه زمیندر محور چین نام فارسی الیه: 
   Fold Geological Mapنام انگلیسی الیه: 

  است. ارایه شده 25-2شناسی مربوط به عارضه خطی محور چین در جدول مشخصات عوارض الیه اطالعاتی زمین

  
  
  
  
  
  

  شده مقادیر تعریف  عرض  نوع  نام فیلد  نام فارسی  ردیف
  سیستم به وسیله  رقم ID Integer  6  خطکد یکه  1

رقم  4رقم و  Lenght Double  6  طول 2
  مترسیستم بر اساس واحد  به وسیله  اعشار

 اربر با توجه به راهنماي نقشهکتوسط   حرف Condition Text 10  حالت گسل  3

  به راهنماي نقشه کاربر با توجهتوسط   حرف Fault_Type Text 20  نوع گسل 4

کاربر با توجه به نام مندرج در توسط   حرف Fault_Name Text  50  نام گسل  5
  نقشه یا گزارش نقشه

 Fault_Azim Double  آزیموت گسل  6
رقم  2رقم و  3

  سیستم بر اساس درجهبه وسیله   اعشار
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  چین محور عارضه خطی مربوط به شناسیمشخصات عوارض الیه اطالعاتی زمین - 25- 2جدول 

  ایکد - پ
  خطی  نوع عارضه: 

  Geological_Dike.shpنام فایل: 
  Shapefileنوع فایل: 

  شناسی  دایک موجود در نقشه زمیننام فارسی الیه: 
    Dike Geological Mapنام انگلیسی الیه:

  است. ارایه شده 26-2مربوط به دایک در جدول  شناسی عارضه خطیمشخصات عوارض الیه اطالعاتی زمین

   مربوط به دایک شناسی عارضه خطیمشخصات عوارض الیه اطالعاتی زمین - 26- 2 جدول
  شده مقادیر تعریف  عرض  نوع  نام فیلد  نام فارسی  ردیف

  سیستم به وسیله  رقم ID Integer  6  خطکد یکه   1

سیستم بر اساس واحد  به وسیله  رقم اعشار 4رقم و  Lenght Double  6  طول 2
  متر

شناسی ترکیب سنگ  3
کاربر با توجه به راهنماي  توسط  حرف Dike_comp Text 150  کلی

 نقشه

شناسی ترکیب سنگ  6
کاربر با توجه به راهنماي توسط   حرف Main_Rock Text 30  غالب

  نقشه
  سیستمبه وسیله   رقم با دو رقم اعشار Dike_Trend  Double  3  روند دایک  7

  چندضلعی عوارضشناسی زمین -3- 2-5
    چندضلعی: نوع عارضه
  Geological_Unit.shpنام فایل: 
   Shapefile  نوع فایل:

  شناسی  واحدهاي زمیننام فارسی الیه: 
    Geological unitنام انگلیسی الیه: 

  است.ارایه شده  27-2چندضلعی در جدول  عوارضشناسی مربوط به مشخصات عوارض الیه اطالعاتی زمین

  شده مقادیر تعریف  عرض  نوع  نام فیلد  نام فارسی  ردیف
  سیستمبه وسیله   رقم ID Integer  6  خطکد یکه  1

رقم  4رقم و  Lenght Double  6  طول 2
  مترسیستم بر اساس واحد  به وسیله  اعشار

  کاربر با توجه به راهنماي نقشهتوسط   حرف Condition Text 25  حالت چین 3
  کاربر با توجه به راهنماي نقشهتوسط   حرف Fold_Type Text  25  نوع چین  4

کاربر با توجه به راهنماي نقشه بر توسط   رقم Plunge Integer  2  زاویه میل  5
  درجه 90 تا 0حسب مقدار میل از 

کاربر با توجه به نام مندرج در نقشه یا توسط   حرف Fold_Name Text 50  نام چین  6
  گزارش نقشه
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  چندضلعیعارضه  شناسیاطالعاتی زمینمشخصات عوارض الیه  - 27- 2جدول 

  
  
  
  

 مقادیر تعریف  عرض  نوع  نام فیلد  نام فارسی  ردیف
  تعریف  شده

  -  سیستمبه وسیله   رقم ID Integer  6  چندضلعیکد یکه  1

  Area Duble  مساحت 2
رقم  4رقم اصلی با  6

مربع و یا متر  سیستمبه وسیله   اعشار
  مربعکیلومتر

 طبق دستورالعمل  کاربر توسط  حرف Geo_Unit Text 5  واحدشناسه  3

 1-2جدول شماره   کاربر توسط  حرف Rock_Type Text 50  نوع سنگ  4

توصیف مندرج در   کاربر توسط  حرف Descript Text 254  شرح واحد  5
 راهنماي نقشه

  ترکیب   6
توصیف مندرج در   کاربر توسط  حرف Main_Unit Text  50  شناسی غالبسنگ

  راهنماي نقشه

  2-2طبق جدول   کاربر توسط  حرف Era Text 50  دورانسن   7
  

  2-2طبق جدول   کاربر توسط  حرفPeriod Text 100  سن دوره  8

  Age_Start Duble ینسن آغاز 9
رقم  2رقم اصلی  4

  2-2جدول   کاربر توسط  اعشار

 Age_End Duble  یسن پایان  10
رقم  2رقم اصلی  4

  2-2جدول   کاربر توسط  اعشار

  کاربر توسط  حرف Grain_Size Text 50 بندي واحددانه  11

، متوسط (Fine)ریز 
(Medium) ،

 (Coarse)درشت 
بر اساس توصیف 
مندرج در راهنماي 

 نقشه

  کاربر توسط  حرف Texture Text 50  بافت  12
بر اساس توصیف 
مندرج در راهنماي 

  نقشه

  کاربر توسط  حرف Shape Text 50  شکل واحد  13
بر اساس توصیف 
مندرج در راهنماي 

  نقشه

  کاربر توسط  حرف Coposition Text 50  ترکیب سنگ  14

 ،(Felsic)اسیدي 
متوسط 

(Intermediate)، 
، فوق (Mafic)بازي 

بازي 
(Ultra_Mafic)  
و یا حالت ترکیبی 

موارد فوق بر اساس 
توصیف مندرج در 

 راهنماي نقشه
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  چندضلعیعارضه  شناسیاطالعاتی زمینمشخصات عوارض الیه  - 27- 2جدول ادامه 

  
  

 مقادیر تعریف  عرض  نوع  نام فیلد  نام فارسی  ردیف
  تعریف  شده

  کاربر توسط  حرف Magma_Seri Text 50  سري ماگمایی  15
بر   5-2جدول شماره 

اساس توصیف مندرج 
  در راهنما

در  بر اساس توصیف  کاربر توسط  حرف Facies Text 50  رخساره  16
  راهنماي نقشه

  محیط   17
  کاربر توسط  حرف Environment Text 50  گذاريرسوب

اکسیدي 
(Oxidation)  و یا

احیایی 
(Reduction)   بر

اساس توصیف مندرج 
  در راهنماي نقشه

  توسط کاربر  حرف Alteration Text 5  دگرسانی  18

بر  اساس توصیف 
مندرج در راهنماي 

و  (Yes) بودنقشه  
 (No) نبودیا 

  دگرسانی

  توسط کاربر  حرف Alter_Type Text 50  نوع دگرسانی  19
نوع دگرسانی مندرج 
در توصیف واحد بر 
  اساس راهنماي نقشه

  توسط کاربر  حرف Ore_Index Text 5  سازيیآثار کان  20

اس توصیف اس بر
مندرج در راهنماي 

و  (Yes) نقشه بود
   (No)نبود

  سازيکانی

  توسط کاربر  حرف Ore_Type Text 50  سازيکانینوع   21
مندرج  سازيکانینوع 

در توصیف واحد بر 
  اساس راهنماي نقشه

  توسط کاربر  حرف Formation Text 50  نام سازند  22
بر   32-2جدول 

اساس توصیف مندرج 
  در راهنماي  نقشه

  توسط کاربر  حرف Struct_Zone Text 50  زون ساختاري  23
بر  24-2جدول 

هاي اساس نقشه زون
  ایرانساختاري 

موقعیت   24
  کاربر توسط  حرف Geodynamic Text 50  ژئودینامیکی

اساس توصیف بر 
مندرج در راهنماي 

  نقشه

بر اساس نقشه   توسط کاربر  حرف Metal_Zone Text 50  زون متالوژنیکی  25
  متالوژنیکی ایران

  توسط کاربر  حرف Meta_Grade Text 0  درجه دگرگونی  26
اساس توصیف  بر

مندرج در راهنماي 
 نقشه
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  فراداده  -4- 2-5
  است. ارایه شده 28-2شناسی مربوط به فراداده در جدول مشخصات عوارض الیه اطالعاتی زمین

  فراداده مربوط به شناسیمشخصات عوارض الیه اطالعاتی زمین - 28- 2جدول 
 نام فارسی فیلد نام انگلیسی فیلد داده توصیفی

 عنوان Title نام نقشه

 عنوان جایگزین Alternative Title نام جایگزین نقشه

 مجري طرح Originator کننده نقشهعنوان حقیقی یا حقوقی تهیه

 چکیده گزارش Abstract  چکیده گزارش نقشه

 زبان گزارش Dataset Language زبان نگارش گزارش نقشه

 زمان شروع Data Collection Start Date زمان شروع تهیه نقشه

 زمان خاتمه Data Collection End Date زمان خاتمه تهیه نقشه

 رسانیزمان به روز Last Data Updating رسانیآخرین زمان به روز

 سامانه مرجع مکانی Spatial Reference System سیستم مختصات

λ, φ  و یاUTM North Bounding Coordinate مختصات حد شمالی 

λ, φ  و یاUTM South Bounding Coordinate مختصات حد جنوبی 

λ, φ  و یاUTM East Bounding Coordinate مختصات حد شرقی 

λ, φ  و یاUTM West Bounding Coordinate مختصات حد غربی 

  مرجع تهیه نقشه Map Reference ايعکس هوایی و یا تصویر ماهواره
که در ها و یا تصاویر مرجعی تاریخ عکس

 ها و یا تصاویر مرجعتاریخ عکس Map Reference Time  است. تولید نقشه از آن استفاده شده

نوع عکس یا تصویر مرجعی که در تولید 
  نوع عکس یا تصویر مرجع Map Reference Type  .نقشه استفاده شده است

 مقیاس Scale مقیاس تهیه نقشه

 دقت مکانی Spatial Resolution متر

Shapefile Data Format رمت فایلف 

 بنديسطر  Lineage هاسطر و ستون رهشما

 سرپرست تهیه نقشه Map Supervisor نام سرپرست تهیه نقشه

 همکاران تهیه نقشه Map Contributors نام همکاران تهیه نقشه
کننده آدرس شرکت و یا سازمان تهیه

 آدرس  Company Postal Address نقشه

 تلفن Company Telephone Number کننده نقشهشرکت و یا سازمان تهیهتلفن 
کننده دورنگار شرکت و یا سازمان تهیه

 دورنگار  Company Fax Number نقشه

کننده وب سایت شرکت و یا سازمان تهیه
 وب سایت Company Website نقشه

  سازيسرپرست رقومی Digitize Supervisor  سازي نقشهسرپرست رقومی
  سازيهمکاران رقومی  Digitize Contributors  سازي نقشههمکاران رقومی

  افزار مورد استفاده در نرمنام 
  سازيافزار رقومینرم Software  سازيرقومی
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   دستورالعمل ورود شناسه واحدها -5- 2-5
نوع سنگ  شود.مشخص می غالب واحدشناسی سنگ مشخصات ونام  ،سنشناسی در نقشه با سه ویژگی شناسه هر واحد زمین

ارایه  30-2در جدول  Eraشناسی براي تکمیل ستون و دوران زمین 29-2در جدول  Rock-Typeبراي تکمیل ستون اطالعاتی 
م مربوط به سن با حروف بزرگ مطابق با مندرجات ستون ی، عالGeo_Unitشناسه واحدها در ستون اطالعاتی  ورود برايشده است. 

شناسی غالب واحد با سپس به ترتیب ابتدا شناسه سازند و در انتها نام بخش یا سنگ شود،می درج 31-2از جدول  "کد در نقشه"
نمایانگر بخش  shمعرف سازند شمشک و  sدهنده ژوراسیک، نشان Jssh، Jشناسه در  نمونهبراي  .شودمی درجحروف کوچک 

  شیلی این سازند است.
  Rock_Typeتکمیل ستون اطالعاتی  براينوع سنگ  - 29- 2جدول 

  نام انگلیسی سنگ  نام فارسی سنگ  ردیف
 Sedimentary  رسوبی  1
 Igneous  آذرین  2
  Metamorphic  دگرگونی  3
 Plutonic  آذرین درونی  4
 Volcanic  آذرین بیرونی  5
 Volcanic-Sedimentary  آتشفشانی -رسوبی  6

  
  Eraتکمیل ستون اطالعاتی  برايشناسی دوران زمین - 30- 2جدول 

  نام انگلیسی دوران  فارسی دوران نام  کد در نقشه  ردیف
1  Unknown  سن نامشخص  Unknown Age 
2  Pc پرکامبرین  Precambrain  
3  Pz  یکپالئوزوی  Paleozoic  
4  Mz  یکمزوزوی  Mesozoic  
5  Cz یکسنوزوی  Cenozoic 

  
  Periodتکمیل ستون اطالعاتی  برايشناسی هاي زمیندوره - 31- 2جدول 

  (دور) نام انگلیسی دوره  (دور) فارسی دوره نام  کد در نقشه  ردیف
1  Unknown  سن نامشخص  Unknown Age 
2  Ca کامبرین  Cambrian  
3  O  اردویسین  Ordovician  
4  S  سیلورین  Silurian  
5  D  دونین  Devonian  
6  C  کربونیفر  Carboniferous  
7  P  پرمین  Permian  
8  Tr  تریاس  Triassic  
9  J  ژوراسیک  Jurassic  
10  JK  کرتاسه -ژوراسیک  Jurassic-Cretaceous  
11  K  کرتاسه  Cretaceous  
12  K1   پیشینکرتاسه  Early Cretaceous  
13  K2  پسین کرتاسه  Late Cretaceous  
14  KP  پالئوسن –کرتاسه  Cretaceous-Paleocene  
15  T  ترشیري  Tertiary  
16  Pg  پالئوژن  Paleogene  
17  Pe  پالئوسن  Paleocene  
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  Periodشناسی براي تکمیل ستون اطالعاتی هاي زمیندوره - 31- 2جدول ادامه 
  (دور) نام انگلیسی دوره  (دور) فارسی دوره نام  کد در نقشه  ردیف
18  E  ائوسن  Eocene  
19  Eo  الیگوسن –ائوسن  Eocene-Oligocene  
20  Ol  الیگوسن  Oligocene  
21  Om  الیگومیوسن  Oligo-Miocene  
22  N  نئوژن  Neogene  
23  M  میوسن  Miocene 
24  Pl  پلیوسن  Pliocene  

  ارایه شده است. 32-2در جدول  (سازند)شناسی ایران براي تکمیل ستون اطالعاتی سازندهاي زمین

   تکمیل ستون اطالعاتی  برايشناسی سازندهاي زمین - 32- 2جدول 
 دسازن انگلیسینام  دسازن فارسینام   ردیف

 Ab shahr واحد آب شهر 1

 Ab talkh  آب تلخ 2

 Abderaz آب دراز 3

 Abnak آبناك 4

 Agh darreh دربندآق 5

 Aghajari آغاجاري 6

 Aghcheh gil گیلآغچه 7

 Amiran امیران 8

 Amiran امیران یا فلیش امیران 9

 Anarak دگرگونی انارك 10

 Apsherun آپشرون 11

 Asmari آسماري 12

 Atamir آتامیر 13

 Badamu آهک بادامو 14

 Baghamshah بغمشاه 15

 Bahram آهک بهرام 16

 Bakhtyari بختیاري 17

 Barut باروت 18

 Bayandor بایندور 19

 Beneshur مجموعه بنه شور 20

 Bidu بیدو 21

 Chaman bid چمن بید 22
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  شناسی براي تکمیل ستون اطالعاتی  سازندهاي زمین - 32- 2جدول ادامه 
 دسازن انگلیسینام  دسازن فارسینام   ردیف

 Chapedoni مجموعه چاپدونی 23

 Chehel kaman کمانچهل 24

 Dahu سري داهو 25

 Darenjal درنجال 26

 Darian داریان 27

 Darreh pahn پهنواحد دره 28

 Delichai دلیچاي 29

 Dezu سري دزو 30

 Doran_Granite گرانیت دوران 31

 Duroud دورود 32

 Elika الیکا 33

 Esfandiar آهک اسفندیار 34

 Eylam ایالم 35

 Fahlian فهلیان 36

 Fajan فجن 37

 Gachsaran گچساران 38

 Gadun گدون 39

 Geru گرو 40

 Gharadu ره دوهاي قرمز قالیه 41

 Gharedash داشقره 42

 Gorgan هاي گرگانشیست 43

 Gurpi گورپی 44

 Hezar darreh هزار دره 45

 Hojadk جدكه 46

 Hormuz سري هرمز 47

 Jahrum جهرم 48

 Jiroud جیرود 49

 Kahar کهر 50

 Kalat کالت 51

 Kalmard کلمرد 52

 Kalshaneh کالشانه 53
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  شناسی براي تکمیل ستون اطالعاتی  سازندهاي زمین - 32- 2جدول ادامه 
 دسازن انگلیسینام  دسازن فارسینام   ردیف

 Kanduvan هاي کندوانشیل 54

 Karaj کرج 55

 Kashaf roud رودکشف 56

 Kashkan کشکان 57

 Kazhdomi کژدمی 58

 Kerman کنگلومراي کرمان 59

 Khane kat کتخانه 60

 Khangiran خانگیران 61

 Kuhbanan سازند کوهبنان 62

 Kund کند 63

 Lalun اللون 64

 Lar آهک الر 65

 Lashgarak لشگرك 66

 Lower red قرمز تحتانی 67

 Mila میال 68

 Mishan میشان 69

 Morad سري مراد 70

 Mozduran مزدوران 71

 Nafteh نفته 72

 Nayband بندناي  73

 Nesen نسن 74

 Neyriz نیریز 75

 Niur نیور 76

 Nizar نیزار 77

 Pabdeh پابده 78

 Padeha پادها 79

 Pesteligh پستلیق 80

 Posht-e-Badam مجموعه پشت بادام 81

 Qaleh dokhtar قلعه دختر 82

 Qom قم 83

 Ravar سري راور 84
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  شناسی براي تکمیل ستون اطالعاتی  سازندهاي زمین - 32- 2جدول ادامه 
 دسازن انگلیسینام  دسازن فارسینام   ردیف

 Razak رازك 85

 Rizu ریزو 86

 Ruteh روته 87

 Sachun ساچون 88

 Sachun ساچون 89

 Sanganeh سنگانه 90

 Sarchahan سرچاهان 91

 Sarcheshmeh سرچشمه 92

 Sardar سردر 93

 Sarkuh کوهمجموعه سر 94

 sarvak سروك 95

 Shahbazan شهبازان 96

 Shahr pum واحد شهرپوم 97

 Shal شال 98

 Shemshak شمشک 99

 Shirgesht شیرگشت 100

 Shishtu شیشتو 101

 Shorijeh شوریجه 102

 Shotori شتري 103

 Sibzar زاردولومیت سیب 104

 Soltan meydan سلطان میدان 105

 Soltanieh سلطانیه 106

 Sorkh sheil سرخ شیل 107

 Surgah سورگاه 108

 Surmeh سورمه 109

 Taknar تکنار 110

 Tale zang زنگتله 111

 Tarbur تاربور 112

 Tashk تاشک 113

 Tirgan تیرگان 114

 Tiz kuh کوهتیز 115
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  شناسی براي تکمیل ستون اطالعاتی  سازندهاي زمین - 32- 2جدول ادامه 
 دسازن انگلیسینام  دسازن فارسینام   ردیف

 Upper red قرمز فوقانی 116

 Upper_Tashk تاشک باالیی 117

 Vaziri واحد وزیري 118

 Zagun زاگون 119

 Zarigan گرانیت زریگان 120

 Ziarat زیارت 121

 Zivar زیوار 122

    معادن و آثار معدنی -2-6

  اينقطه عوارض -1- 2-6
  اي  نقطهنوع عارضه: 

  Mineralization.shpنام فایل: 
  Shapefileنوع فایل: 

  معادن و آثار معدنی نام فارسی الیه: 
     Mines and Ore Indications:نام انگلیسی الیه

  ارایه شده است. 33-2اي در جدول معادن و آثار معدنی عوارض نقطه

  ايمعادن و آثار معدنی عارضه نقطه - 33- 2جدول 

  شده مقادیر تعریف  عرض  نوع  فیلدنام   نام فارسی  ردیف

  سیستم به وسیله  رقم ID  Integer  6  نقطهکد یکه   1
  کاربر با توجه به راهنماي نقشهتوسط   حرف Type Text  30  نوع ماده معدنی 2
  کاربر با توجه به راهنماي نقشهتوسط   حرف Name Text  30  نام نشانه معدنی  3

استاندارد  راهنمايکاربر بر اساس توسط   حرف Sheet_100K Text 50  100000 برگهنام   4
1:100000  

استاندارد  راهنمايکاربر بر اساس توسط   حرف Sheet_250K  Text  50  250000 برگهنام   5
250000   

 4رقم اصلی با  X_UTM  Double  6  (UTM)طول جغرافیایی   6
  کاربر با توجه به موقعیت مکانیتوسط   رقم اعشار

 Y_UTM Double  (UTM)عرض جغرافیایی   7
 4رقم اصلی با  7

  کاربر با توجه به موقعیت مکانیتوسط   رقم اعشار

 Longitute Double  طول جغرافیایی درجه  8
 4رقم اصلی با  2

  کاربر با توجه به موقعیت مکانیتوسط   رقم اعشار

 Latitute Double  عرض جغرافیایی درجه  9
 4رقم اصلی با  2

  توجه به موقعیت مکانیکاربر با توسط   رقم اعشار
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  ايمعادن و آثار معدنی عارضه نقطه - 33- 2جدول ادامه 

  شده مقادیر تعریف  عرض  نوع  نام فیلد  نام فارسی  ردیف

  کاربر با توجه به موقعیت مکانیتوسط   رقم اصلی UTM Zone_UTM Integer 2شماره زون   10

شناسی بر مبناي نقشه زمین کاربرتوسط   حرف Host Text 100  سازيکانیسنگ میزبان    11
  و گزارش اکتشافی

شناسی کاربر بر مبناي نقشه زمینتوسط   حرف Host_Age Text 100  سازيکانیسن سنگ میزبان   12
  و گزارش اکتشافی

  حرف Activity Text 50  نوع فعالیت  13

معدن فعال براي کاربر توسط 
(Active_Mine) ،فعال معدن غیر

(Non_Active_Mine) ، معدن
و نشانه  (Abandoned)متروك 

 (Indication)معدنی 

 Altitude Double  ارتفاع  14
 2رقم اصلی و  4

  کاربر با توجه به موقعیت مکانیتوسط   رقم اعشار

  بر مبناي نقشه زون ساختاري ایران  حرف Struc- Zone Text 50  زون ساختاري  15
  کاربر بر مبناي گزارش اکتشافیتوسط   حرف Geometry Text 50  شکل ماده معدنی  16
  کاربر بر مبناي گزارش اکتشافیتوسط   حرف Texture Text  50  بافت ماده معدنی  17

هاي محدوده ماده معدنی دگرسانی  حرف Alteration Text  50  دگرسانی  18
  کاربر بر مبناي گزارش اکتشافیتوسط 

 2رقم اصلی و  Thickness Double  4  ضخامت ماده معدنی  19
  رقم اعشار

کاربر بر مبناي گزارش اکتشافی توسط 
  بر حسب متر

میزان عیار عناصر مختلف بر حسب   حرف Grade Text 100  عیار ماده معدنی  20
 ppbو یا  ppm ،درصد

 2رقم اصلی و  Gra-El-1 Double  2  عیار ماده معدنی عنصر اول  21
  رقم اعشار

میزان عیار عناصر به تفکیک  بر حسب 
(به جاي شماره  ppbو یا  ppm ،درصد

و  Auعالمت اختصاري عنصر مثال  1
  قید می شود) Cuیا 

 2رقم اصلی و  Gra-El-2  Double  2  عیار ماده معدنی عنصر دوم  22
  رقم اعشار

میزان عیار عناصر به تفکیک  بر حسب 
(به جاي شماره  ppbو یا  ppm ،درصد

  ).شودعالمت اختصاري عنصر قید می 2

 2رقم اصلی و  Gra-El-3  Double  2  ماده معدنی عنصر سومعیار   23
  رقم اعشار

میزان عیار عناصر به تفکیک  بر حسب 
(به جاي شماره  ppbو یا  ppm ،درصد

  شود)عالمت اختصاري عنصر قید می 3

 2رقم اصلی و  C-Reserve Double  6  ذخیره قطعی  24
  میزان ذخیره قطعی کانسار  رقم اعشار

 2رقم اصلی و  P-Reserve Double  6  احتمالیذخیره   25
  میزان ذخیره احتمالی کانسار  رقم اعشار

  کاربر بر مبناي گزارش اکتشافیتوسط   حرف Paragenesis Text 50  پاراژنز عنصري  25
  کاربر بر مبناي گزارش اکتشافیتوسط   حرف Gangue Text  50  گانگ  26
  کاربر بر مبناي گزارش اکتشافیتوسط   حرف C-Genesis Text  50  ژنز قطعی کانسار  27
  کاربر بر مبناي گزارش اکتشافیتوسط   حرف P-Genesis  Text  50  ژنز احتمالی کانسار  28

کاربر بر مبناي منابع مورد استفاده توسط   حرف Reference Text  100  اطالعات مرجع  29
  هاي اطالعاتی ستون کردنپر  براي
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   فراداده - معادن و آثار معدنی -2- 2-6
ارایه شده  34-2ها در جدول ، کیفیت و شرایط دادهافراداده از جمله محتو معادن و آثار معدنینام فارسی، انگلیسی و داده توصیفی 

  است.

  فراداده -معادن و آثار معدنی - 34- 2جدول 

 نام فارسی فیلد نام انگلیسی فیلد داده توصیفی  

 عنوان Title نام پروژه اکتشافی

 عنوان جایگزین Alternative Title جایگزین پروژه اکتشافینام 

دهنده پروژه  عنوان حقیقی یا حقوقی انجام
 مجري طرح Originator اکتشافی

 چکیده گزارش Abstract چکیده گزارش پروژه اکتشافی

 زبان گزارش Dataset Language زبان نگارش گزارش پروژه اکتشافی

 زمان شروع Data Collection Start Date زمان شروع پروژه اکتشافی

 زمان خاتمه Data Collection End Date زمان خاتمه پروژه اکتشافی

 رسانیزمان به روز Last Data Updating رسانیآخرین زمان به روز

 سامانه مرجع مکانی Spatial Reference System سیستم مختصات

λ, φ  و یاUTM North Bounding Coordinate مختصات حد شمالی 

λ, φ  و یاUTM South Bounding Coordinate مختصات حد جنوبی 

λ, φ  و یاUTM East Bounding Coordinate مختصات حد شرقی 

λ, φ  و یاUTM West Bounding Coordinate مختصات حد غربی 

 مقیاس Scale مقیاس انجام پروژه اکتشافی
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  فراداده - معدنیمعادن و آثار  - 34- 2جدول ادامه 

 نام فارسی فیلد نام انگلیسی فیلد داده توصیفی  

 دقت مکانی Spatial Resolution متر

Shapefile Data Format رمت فایلف 

 سطربندي Lineage هاي اطالعاتیشمارگان سطر و ستون

 اکتشافیسرپرست انجام پروژه  Exploration Supervisor نام سرپرست انجام پروژه اکتشافی

 همکاران انجام پروژه اکتشافی Exploration Contributors نام همکاران انجام پروژه اکتشافی

آدرس شرکت و یا سازمان انجام دهنده پروژه 
 آدرس Company Postal Address اکتشافی

تلفن شرکت و یا سازمان انجام دهنده پروژه 
 تلفن Company Telephone Number اکتشافی

دورنگار شرکت و یا سازمان انجام دهنده پروژه 
 دورنگار Company Fax Number اکتشافی

وب سایت شرکت و یا سازمان انجام دهنده 
 وب سایت Company Website پروژه اکتشافی

  توپوگرافی  -7- 2

  ايعوارض نقطه -1- 2-7
  اينقطهنوع عارضه: 

  Elevation.shp نام فایل:
  Shapefile   نوع فایل:

 نقطه ارتفاعینام فارسی الیه: 
    Elevation pointنام انگلیسی الیه: 

  ارایه شده است. 35-2در جدول  ايمشخصات الیه اطالعاتی توپوگرافی عوارض نقطه

  عوارض خطی -2- 2-7
  خطینوع عارضه: 
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  Topo_Line.shp نام فایل:
  Shapefile   :نوع فایل
  عوارض خطی توپوگرافی  ی الیه: نام فارس

    Topography Line Elementsنام انگلیسی الیه: 
  ارایه شده است. 36-2مشخصات الیه اطالعاتی توپوگرافی عوارض خطی در جدول 

  ايتوپوگرافی عوارض نقطهمشخصات الیه اطالعاتی  - 35- 2جدول 

  شده مقادیر تعریف  عرض  نوع  نام فیلد  نام فارسی  ردیف

  وسیله سیستمه ب  رقم ID  Integer  6  نقطهکد یکه   1

 4رقم اصلی با  Elevation Double  6  ارتفاع 2
  رقم اعشار

کاربر با توجه به اطالعات توسط 
  موجود در نقشه توپوگرافی  

 4رقم اصلی با  X_UTM  Double  6  (UTM)طول جغرافیایی   3
  رقم اعشار

کاربر با توجه به موقعیت توسط 
  مکانی

 Y_UTM Double  (UTM)عرض جغرافیایی   4
 4رقم اصلی با  7

  رقم اعشار
کاربر با توجه به موقعیت توسط 

  مکانی

 Longitute Double  طول جغرافیایی درجه  5
 4رقم اصلی با  2

  رقم اعشار
کاربر با توجه به موقعیت توسط 

  مکانی

 Latitute Double  عرض جغرافیایی درجه  6
 4رقم اصلی با  2

  رقم اعشار
کاربر با توجه به موقعیت توسط 

  مکانی

  توپوگرافی عوارض خطی مشخصات الیه اطالعاتی - 36- 2جدول 

  شده مقادیر تعریف  عرض  نوع  نام فیلد  نام فارسی  ردیف

  سیستم به وسیله  رقم ID  Integer  6  نقطهکد یکه   1

  حرف Layer_Name Text  50  نام الیه 2
کاربر با توجه به نام الیه در نقشه توسط 

، 2ریل راه آهن ،1توپوگرافی شامل: جاده
  4، منحنی میزان3آبراهه

 4رقم اصلی با  Value Double  6  عارضهعددي ارزش   3
  کاربر با توجه به ارزش عددي عارضهتوسط   رقم اعشار

   چندضلعیعوارض  -3- 2-7
  چندضلعینوع عارضه: 

  Topo_Poly.shp نام فایل:
  Shapefile  نوع فایل:

  توپوگرافی   چندضلعیعوارض نام فارسی الیه: 

                                                
1- Road 
2- Railway 
3- Water_Course 
4- Contour_Line 
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    Topography Polygon Elementsنام انگلیسی الیه: 
  ارایه شده است. 37-2مشخصات الیه اطالعاتی توپوگرافی عوارض چندضلعی در جدول 

  چندضلعی توپوگرافی عوارضمشخصات الیه اطالعاتی  - 37- 2جدول 
  شده مقادیر تعریف  عرض  نوع  نام فیلد  نام فارسی  ردیف

  سیستم به وسیله  رقم ID  Integer  6  نقطهکد یکه   1

  حرف Layer_Name Text  50  نام الیه 2
کاربر با توجه به نام الیه در نقشه توسط 

، نواحی 1توپوگرافی شامل: رودخانه
و نواحی  3پوشش زراعی ،2جمعیتی

   4حفاظت شده

رقم اصلی با  Value Double  6  عارضهعددي ارزش   3
  رقم اعشار 4

ارزش عددي کاربر با توجه به توسط 
  (مساحت) عارضه

   هاي اطالعاتینقشه پتانسیل معدنی حاصل از تلفیق الیه -8- 2

  چندضلعی عوارض نقشه پتانسیل معدنی -1- 2-8
  چندضلعینوع عارضه: 

  MPM_(Method name) نام فایل:
  tifیا   imgنوع فایل:

  نقشه پتانسیل معدنینام فارسی الیه: 
  Mineral Prospectivity Mapنام انگلیسی الیه: 

  است. ارایه شده 38-2مشخصات الیه اطالعاتی نقشه پتانسیل معدنی عارضه چندضلعی در جدول 
 چندضلعیعارضه  نقشه پتانسیل معدنیمشخصات الیه اطالعاتی  - 38- 2جدول 

  شده مقادیر تعریف  عرض  نوع  نام فیلد  نام فارسی  ردیف

  سیستم به وسیله  رقم ID  Integer  6  کد یکه  1

  سیستم   به وسیله  رقم Count Integer  6  عارضه هشمار 2

رقم اصلی با  Value Double  6  ارزش عددي عارضه  3
  سیستم   به وسیله  رقم اعشار 4

  حرف Rank Text 50  ارزش توصیفی عارضه  4

  توسط کاربر شامل اقالم:
First_Priority 

Second_Priority, 
Third_Priority و 
Background 

                                                
1- River 
2- Residential 
3- Vegetation 
4- Protected_Area 
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  هاي تلفیقم اختصاري روشیجدول عال -2- 2-8
  ارایه شده است. 39-2هاي تلفیق در جدول عالیم اختصاري روش

  هاي تلفیقعالیم اختصاري روش - 39- 2جدول 

  عالمت اختصاري  نام انگلیسی روش تلفیق  نام فارسی روش تلفیق

 Weight's of Evidence  WOE  آماري شواهدهاي وزن

 Index Overlay IO  شاخص نهیبرهم

 Fuzzy Logic FL  منطق فازي

 Fuzzy-AHP F_AHP  فازي  - سلسله مراتبی

 Artificial Neural Networks ANN  شبکه عصبی مصنوعی

 TOPSIS TOPSIS  آلشباهت به گزینه ایده

  
فازي  -روش شبکه عصبی براي  ANN_FL براي مثال زیر خط (آندر الین)هاي تلفیقی نام مخفف دو یا چند روش با در روش

  .شودکنار هم آورده می
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  3صل ف
  

  تعیین وهاي نشانگر تولید نقشه
   بخشنواحی امید 
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  57  بخشنواحی امید تعیین و هاي نشانگرتولید نقشه -سومفصل 
 

  

  آشنایی -3-1

نواحی امیدبخش معدنی در شکل  تعیین برايارایه مدل زایشی براي تولید نقشه نشانگر  سازي وآوري داده، رقومیمراحل جمع
  ارایه شده است. 3-1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نواحی امیدبخش  تعیین برايمراحل تولید نقشه نشانگر  -1- 3شکل 

  هاي نشانگر تولید نقشه -2- 3

. شوندتبدیل  نشانگرهاي ها در این مدل به نقشهجایگاه و تعریف آن متناسب باهاي اطالعاتی باید ه مدل زایشی، الیهپس از ارای
شناختی مختلف تشکیل شده که از این میان فقط تعداد محدودي از واحدها واحد زمین ینشناسی از چندیک نقشه زمین نمونهبراي 

بندي که در ابتدا توصیفی است با توجه به روش مورد شوند. این گروهبندي مینقش دارند و بر همین اساس گروه سازيکانیدر 
هاي اطالعاتی با همین رویه باید به مام الیه).  ت2-3شود (شکل استفاده (داده محور یا کارشناس محور) تبدیل به مقادیر عددي می

، اییهاي ژئوشیمیعددي براي الیه نشانگرهاي نقشهیک نمونه از  3-3بندي عددي تبدیل شوند. شکل هگروبا  نشانگرهاي نقشه
  دهد.، دگرسانی و ساختاري را نشان مییژئوفیزیک

  

  آوري داده در ناحیه مطالعاتیجمع

  سازيقومیر

GISREADY بر اساس مدل داده  

  سازي مورد انتظار در ناحیه مطالعاتیارایه مدل زایشی براي تیپ کانی

  نشانگر بر اساس مدل زایشیتولید نقشه 

  هاي نشانگر بر اساس مدل انتخابی (داده محور یا کارشناس محور)امتیازدهی به نقشه

  هاي نشانگر بر اساس مدل انتخابی (داده محور یا کارشناس محور)تلفیق نقشه

  بخشعیین نواحی امیدت

  آوري داده در ناحیه مطالعاتیجمع
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شناسی شناسی، ب) نقشه زمینالف) نقشه زمین ،بندي به مقادیر عددي با توجه به روش داده محور یا کارشناس محورتبدیل گروه -2- 3شکل 

  بندي عدديشناسی با گروه) نقشه زمینپبندي توصیفی، با گروه

  

 الف

 ب

 پ
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   ی) ژئوفیزیکت) دگرسانی و پ، یاییهاي الف) ساختاري، ب) ژئوشیمعددي براي الیه نشانگرهاي نقشه -3- 3شکل 

  بخشنواحی امید تعیینبه منظور هاي نشانگر تلفیق نقشه -3- 3

روش  به کمکشد،  بنديگروهصفر تا یک و یا صفر تا ده)  نمونهعددي مناسب (براي  بازهدر  نشانگرهاي که نقشه پس از آن
شوند. در مناطقی که داده آموزشی (معادن تلفیق می یکدیگرد، با شونوع داده و شرایط منطقه تعیین می متناسب باتلفیقی مناسب که 

دارد ولی در مناطقی که  اولویتهاي داده محور گیري روشاد کافی وجود داشته باشد، به کارهاي معدنی شناخته شده) به تعدو نشانه
هاي نقشه استفاده شود.از روش کارشناس محور  باید ،گرفته و اطالعات معدنی آن ناچیز است انجامعملیات اکتشافی در آن کمتر 

ه شود (شکل یباید به دو صورت عددي و توصیفی ارا ،آیدبه دست میهاي اطالعاتی نواحی امیدبخش معدنی که از تلفیق الیه تعیین
، راهنما، جهت شمال، مقیاس، اندکس WGS84شه در سیستم مختصات نق). نقشه نهایی باید حاوي نقشه پتانسیل معدنی، 3-4

  هاي معدنی موجود باشد.  ایران) و جانمایی معادن و نشانه مرجع (محل قرارگیري در

  

 الف

 ب

 پ

 ت
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  الف) عددي و ب) توصیفی، بخشامیدنواحی تعیین هاي نقشه  -4- 3 شکل

  

 الف

 الف

 ب



  61  بخشنواحی امید تعیین و هاي نشانگرتولید نقشه -سومفصل 
 

  

  بخش امید کنترل صحرایی مناطق -4- 3

رعایت صحرایی، موارد زیر  انجام پیمایش در. انجام شودکنترل صحرایی این مناطق  بایدبخش، یه نقشه نواحی امیدپس از ارا
  :شود

تسهیل و تسریع  براي 1:25000و یا  1:50000هاي توپوگرافی در مقیاس بخش بر روي نقشهنواحی امیدمحل  مشخص کردن -
 دسترسی به این نواحی

ی هاي توپوگرافشناسی و مورفولوژي منطقه بر روي نقشهنظر با توجه به نقشه زمین هاي موردمسیر پیمایش مشخص کردن -
 1:25000و یا  1:50000در مقیاس 

ثبت شده،  GPSبخش که در حین انجام عملیات کنترل صحرایی به وسیله نواحی امیدهاي واقعی بر روي نقشه مسیر پیمایش -
 شود.استفاده می زارش نهاییگتصحیح براي 

براي ثبت شده،  GPSبخش که در حین انجام عملیات کنترل صحرایی به وسیله نواحی امیدبرداري بر روي نقشه محل نمونه -
 شود.استفاده می گزارش نهاییتصحیح 

مورد  هاي اطالعاتیتلفیق الیهبازنگري در  براي سازينیکا و شناسیزمیناز نظر خصوصیات بخش مشخصات نواحی امید -
  استفاده قرار گیرد.

 GISاي با استفاده از راهنماي اکتشاف ناحیه -3-5

  است: اجرااي قابل ، موارد زیر در اکتشافات ناحیهGISبا استفاده از 
  تعیین گستره مطالعاتی و تولید کادر آن با سامانه مختصاتی مناسب با ماهیت چندضلعی -الف
  اي و مشاهدات میدانیهاي مورد انتظار در گستره مطالعاتی بر اساس مطالعات کتابخانهسازيکانی نشان دادن -ب
  سازيانیهاي کهاي مورد انتظار با استفاده و یا الگوبرداري از تیپسازيیمدل زایشی براي کان تعیین -پ
  :استموارد زیر  شاملکه  ها بر اساس نیازسنجی انجام شده در مدل زایشیآوري دادهجمع -ت
 با دو فرمت کاغذي و رقومی 1:25000و  1:50000نقشه توپوگرافی در مقیاس  -

 با دو فرمت کاغذي و رقومی 1:25000و  1:100000، 1:250000شناسی در مقیاس نقشه زمین -

 و زمانی مناسب مبتنی بر مدل زایشی ياي با دقت مکانی، طیفی، رادیومترتصویر ماهواره -

حاصل از  آنومالی، کانی سنگین و مناطق اییاي، لیتوژئوشیمیهاي آبراههاکتشافات ژئوشیمیایی شامل نمونههاي حاصل از داده -
 هاپردازش و تحلیل آن

 و زمینی هوابرديژئوفیزیک اکتشافات هاي حاصل از داده -

 هاي داراي مجوز معدنیمحدوده هاي معدنی ومعادن فعال و غیرفعال، نشانه نی موجود در گستره مطالعاتی شاملهاي معدداده -

  آوري شده هاي جمعدهی، تجمیع، تصحیح و به روزرسانی دادهمختصات -ث
  هاي اطالعاتی داده الیهها بر پایه مدل داده و فراداده GISReady -ج
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  بر اساس مدل زایشی نشانگرهاي تبدیل به اطالعات و تولید نقشه برايها پردازش و تحلیل داده -چ
  امیدبخش معرفی نواحی نقشهتولید  براي نشانگرهاي تلفیق نقشه -ح
  به همراه انجام  معرفی نواحی امیدبخشارزیابی صحت مدل تولید نقشه  برايهاي آماري و مشاهدات صحرایی بررسی -خ
  هاي اطالعاتیبازبینی تحلیل و تلفیق الیه برايگیري هاي الزم و در صورت لزوم تصمیمبردارينمونه
  هاي صحراییبازبینی، بازنگري و تهیه نقشه نهایی نواحی امیدبخش معدنی بر اساس کنترل -د

  



  

  

  

  

  

 4صل ف
  

هاي اطالعاتی هاي تلفیق الیهروش
  معدنی نواحی امیدبخش تعیینبراي 
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  65  نواحی امیدبخش معدنی براي تعیینهاي اطالعاتی هاي تلفیق الیهروش -فصل چهارم
 

  

  آشنایی -4-1

  شوند. تعیین نواحی امیدبخش دارند، معرفی می درکه کاربرد بیشتري هاي اطالعاتی الیهچهار روش تلفیق  فصلدر این 

    1هاشاخص نهیبرهمروش  -4-2

شواهد مورد نظر  ،اول گروه. در شودتقسیم می 3هاي چندگانهنقشه و 2هاي نشانگر دوگانهنقشه گروهاین روش خود به دو 
  شوند:با هم ترکیب می 1-4رابطه  ازمربوط به خود با استفاده آماري با وزن  یک هستند که هر دوگانههاي یکسري نقشه

)4-1(  




 n

i
i

n

i
ii

w

)Map(classw
S  

  که در آن:
iw  نقشه آماري وزنi  ام  

   (صفر یا یک) iهاي نقشه کالس
S تا یک اعدادي بین صفر( خروجی نقشه(   
رابطه به شکل  ،مربوطآماري وزن در  هاارزشاین  و هاي متفاوت داردارزشبا  هاي مختلفینقشه کالس هر، چندگانهروش  در

  شوند:ضرب می 4-2
)4-2(  

  








n

i
i

n

i
iij

w

ws
S  

  که در آن:

S
  ناحیه مورد نظر آماري مربوط بهوزن  
ijs کالس  ارزشj  ام از نقشهi  ام  
iw  نقشه آماري وزنi ام   

چون مقادیر  کند وفراهم می 4ي را نسبت به روش بولینپذیري بیشترها با انعطافامکان ترکیب نقشه ها،شاخص نهیبرهمروش 
 را براي کارشناس يامکان قضاوت بهتر بنابراین شود،شامل میتري را وسیعو محدوده  نیستوجی به اعداد صفر و یک محدود خر

 پردازدمی به محاسبات منطقی از ارزش حقیقی اعدادتم کاملی براي عملیات منطقی است که ، سیسنمنطق بولی .سازدفراهم می خبره

                                                
1- Index overlay method 
2- Binary Evidence maps 
3- Multi-Class maps 
4- Boolien 
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است،  آن 1افزایش خطی ماهیت ،شاخص نهیبرهممحدودیت روش  بهترین یا صحیح و غلط باشد. یکشامل صفر و و ممکن است 
هر الیه  ،شاخص نهیبرهمدر روش  شود.هاي دیگر جبران میمولفه به وسیله ،باشدداشته  کمییک مولفه مقدار  اگر ،به عبارت دیگر

  تقسیم  ،هاي اختصاص یافتهحاصل بر جمع ارزشسپس ضرب شده،  ها در هر الیهاین ارزش .را داردخود  ارزش ویژهاطالعاتی 
  .ارایه شده است 1-4در شکل روند انجام این روش  ،براي نمونه .شودمی
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  هاشاخص نهیبرهمروند انجام روش  -1- 4شکل 

  
  

                                                
1- Linear additive nature 
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   1روش منطق فازي -3- 4

هـاي  اسـت. در سیسـتم  فازي یک تئوري دقیق سیستم  .کنندعی و نامشخص را توصیف میقطهاي غیرپدیدههاي فازي، سیستم 
تم یـا  را در مـورد سیسـ   اطالعات خودکه دانش و  هستندیکی از منابع افراد خبره  گیرند.طالعات مهم از دو منبع سرچشمه میا ،علمی

له امسـ  ،انـد، بنـابراین  هاي ریاضی هستند که از قواعد فیزیکی مشـتق شـده  ها و مدليگیراندازه ،يدیگرکنند. زبان طبیعی تعریف می
توان دانش بشـري را بـه   گویی به این که چگونه میپاسخ عبارت دیگربه ها است. مهم ترکیب این دو نوع اطالعات در طراحی سیستم

  یک سیستم فازي انجام همین تبدیل است. اساسیک فرمول ریاضی تبدیل کرد که 
هـاي کالسـیک   فازي به جـاي مجموعـه  هاي مجموعهکه با جایگزینی  استهاي فازي، ریاضیات فازي زبان اصلی و پایه سیستم

  سازد.میر استفاده از این منطق فراهم اي را دزمینه گسترده

  هاي فازيعملگر -4-3-1 
 بـراي کـه   وجـود دارد  عملگـر پـنج   هسـتند. هاي عضویت با یکدیگر، صورت ترکیبی از ارزشه بدر مجموعه فازي  هاعملگرانواع 

جمـع جبـري   حاصـل «، »4فـازي ضـرب جبـري   حاصـل «، »3یا فازي«، »2و فازي«عبارت از که اند ها مفید و قابل استفادهترکیب داده
  هستند.» 6گاماي فازي« و »5فازي
  و فازي  -الف

  ت:اس 3-4رابطه صورت ه ولی در این جا ب استیک هاي کالسیک بولین شامل صفر و در مجموعهعملگر این 
)4-3(   7 min , , ,...A B CC      

 که در آن:

A  درجه عضویت براي موقعیت مشخصی در نقشهA    
B  درجه عضویت دیگري براي نقشهB    

  شوند.صورت همخوان مطرح ه اعضاي فازي هم باید ب ،البته
عضـویت در   در آن صـورت ، باشد 5/0برابر  Bو براي نقشه  75/0برابر  Aهاي اعضا براي نقشه در یک موقعیت، یکی از ارزش اگر

، نقشـه  عملگـر خواهد بود. به آسانی قابل تشخیص اسـت کـه در اثـر اسـتفاده از ایـن       5/0 ، »و فازي« عملگر این نقشه با استفاده از
  بنـدي خطـر   در پهنـه  عملگـر بـه همـین دلیـل ایـن      شـود. فازي کنترل مـی حداقل ارزش عضویت و یا ترین کوچک به وسیلهخروجی 

از طریق کـوچکترین عضـو قابـل محاسـبه و     » و فازي«نتایج  دهد.قرار می کم خطرکالس  سطح منطقه را درلغزش تقریبا تمام زمین
  دسترسی است.

  
                                                
1- Fuzzy logic method 
1- Fuzzy AND 
2- Fuzzy OR 
3- Fuzzy algebraic product 
4- Fuzzy algebraic sum 
5- Gamma operation 
6- Combination 
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  یا فازي  -ب
  اي ورودي براي هر منطقـه کنتـرل   هن (بیشترین) ارزش عضویت، از نقشههاي عضویت خروجی توسط باالتریدرجه» یا فازي«در 

   است: 4-4رابطه صورت ه شود و بمی
)4-4(   min , , ,...C A B C     
)4-4                                                                                                  (          max , , ,...C A B C      

که ایـن   به دلیل اینشود. هاي شاهد انتخاب میترین نقشهدر یک مکان خاص از طریق مناسب عملگرهاي عضویت در این درجه
  بنـدي خطـر   نقشـه پهنـه   ،بنـابراین  ،دهـد هـاي اطالعـاتی در نقشـه نهـایی تـاثیر مـی      ارزش عضویت را از بـین الیـه   حداکثر عملگر
  گیرد.خطر قرار میکالس پر در ،لغزشزمین

 شـواهدي  گونـه   اسـت و هـر   انـدك بسیار  سازيکانیهاي مطلوب معدنی که در آن شاخص هايپتاسیل بررسی براي عملگراین 
 نیست.ها مناسب دفن زباله برايیافتن مکان مناسب  براي ،تواند به کار رود ولیمی ،استمفید 

کننـده مقـدار   یک از شواهد کنترلی داراي درجه عضویتی در فازي هستند که آن تعیین هر» و فازي«و » یا فازي«استفاده از  براي
 هـر  ،شـوند، بنـابراین  یا تعداد بیشتري از شواهد در نتایج حاصل مـی  دوثیر اموجب ترکیب ت عملگرهااین  ،به بیان دیگرخروجی است. 

  موثرند.ها از منابع بر روي خروجی یک
  ضرب جبري فازيحاصل -پ

   آید:به دست می 5-4از رابطه ضرب جبري فازي حاصل
)4-5(  

1

n
C ii
 


  

  ام) iتـابع عضـویت فـازي بـراي نقشـه (      iزمـانی کـه   شـوند. هـاي اطالعـاتی در هـم ضـرب مـی     اپراتور تمامی الیـه در این 
تر تمایل به عضویت کـوچک عملگر هاي عضویت فازي با این . ترکیب ارزشهستندها قابل ترکیب با یکدیگر نقشه =i 2,1…,و  nو 
خروجـی همیشـه کـوچکتر یـا مسـاوي       اسـت.  یـک که ناشی از ضـرب چنـد عـدد کـوچکتر از      کند) دارندمیل می به سمت صفرکه (

 375/0) برابـر بـا   5/0، 75/0ضـرب جبـري (  نمونه حاصـل گویند. براي می "1روند کاهشی"که به آن  استکوچکترین درجه عضویت 
یـا  "و  "و فـازي " عملگرهايکه این اثر برخالف  مشارکت دارندثیرشان بر نتیجه اهاي عضویت در میزان تتمام ارزش ،است. بنابراین

 گیرند.قرار میخطر لغزشی نواحی کمتري در کالس پر عملگر است. در نتیجه عملکرد این "فازي

  جمع جبري حاصل -ت
  شود:تعریف می 6-4مطابق رابطه فازي است که جبري  ضرب، مکمل حاصلجمع جبري فازي خودحاصل

)4-6(               1
1 1

n
C ii
 


     

ـ  ،نتیجه حاصل از این عملگر همیشه بزرگتر یا مساوي بزرگترین درجه عضـویت اسـت و بنـابراین       "2رونـد افزایشـی  "ثیر آن را ات
ـ     يثیر بهتراتدر نتیجه کنند با یکدیگر ترکیب شده و نامند. دو قسمت از شواهد فرضیه را تقویت میمی  ه را نسـبت بـه عملکردشـان ب

  زیر است: صورته ) ب75/0، 5/0جمع جبري فازي (حاصل نمونه،. براي دارندصورت جداگانه 

                                                
1- Decreasive 
2- Increasive 
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 875/0 = )5/0- 1(×)75/0-1(-1  

  شـود.  و هرگـز بـیش از آن نمـی    اسـت  یـک و  صـفر بـاالترین ارزش بـین    بـا ترکیب چند قسمت از شـواهد   "روند افزایشی"اثر 
جمع جبري فازي، به معنی جمع جبري نیسـت. در نتیجـه عملکـرد ایـن     فازي یک ضرب جبري است ولی حاصلضرب جبري حاصل
  گیرند.نواحی بیشتري در کالس پرخطر لغزشی قرار می عملگر

  ي فازيگاما -ث
عملگـر  تعدیل حساسیت کـم   براي جمع جبري فازي قابل تشریح است وضرب جبري فازي و حاصلصورت حاصله ب عملگراین 

) 0و  1پـارامتري اسـت کـه در بـازه (    ) ( گاما 7-4شود. در رابطه ضرب معرفی میحاصل عملگرزیاد جمع جبري و حساسیت حاصل
  قابل انتخاب است.

 )4-7(                                                                                                   휇 1 = (퐹 2) × (F 3 ) 

در  صـفر معادل گاما زمانی که شود و جمع جبري فازي میدقیقا شبیه حاصلدر نظر گرفته شود، ترکیب  معادل یکگاما زمانی که 
 شود.ضرب جبري فازي میدقیقا شبیه حاصلنظر گرفته شود، ترکیب 

جمـع جبـري   حاصـل  "رونـد افزایشـی  "را بین ویژگی و تمایالت  سازگاريهاي) گاما نتایج انتخاب صحیح مقادیر خروجی (ارزش
γکند. براي مثال اگر ضرب جبري فازي فراهم میحاصل "روند کاهشی"فازي و  = و  75/0باشد، نتیجـه حاصـل از ترکیـب (     0.7

  گیرد.قرار می 5/0و  75/0 بین) 5/0
γاگر  ،عبارتیبه  = γاگـر مقـدار    .است روند افزایشیاست که یک نتیجه منطقی از  839/0باشد، حاصل ترکیب  0.95 = 0.1  

بـه عنـوان مثـال     است. روند کاهشییعنی  ،ستا هاکه نتیجه کمتر از میانگین ارزش ورودي است 408/0انتخاب شود، حاصل ترکیب 
γدر مواردي  = و بـه دلیـل اثـرات     هشدفلزي استفاده  کانسارهاي هايشناسی در بررسیهاي ژئوفیزیکی و زمینداده براي  0.975

  .گرفته استگیري بهتري انجام هاي بزرگ، تصمیمعضویتدر  روند افزایشی

     4آماري شواهد هايروش وزن -4-4

دهی همراهی یا عدم همراهی مکانی بین نقاط (نقاط معدنی) و واحدهاي نقشه پایه ارزش برآماري شواهد هاي وزناساس روش 
کل شود. بیان می (DA)هاي خارج ناحیه )، ارزش-W) و (Dpهاي داخل ناحیه ()، ارزش+Wهاي مورد نظر به صورت (. ارزشاست

اي یک نهشته معدنی بسیار کوچکتر از ناحیه مورد که پوشش ناحیه علت آنه . باست Dp+DAاست که شامل  T ناحیه مطالعاتی
   شود:حاصل می 9-4و  8-4هاي مطابق رابطههاي احتمال لگاریتم طبیعی از نسبت شواهد باهاي مطالعه است، ارزش نقشه

W+= Ln (DPدرصد کانسار در) + (DP (درصد مساحت کل محیط تحت پوشش توسط     )4-8(  

W- = Ln (DAدرصد کانسار در) + (DA (درصد مساحت کل محیط تحت پوشش توسط     )4-9(  
 دهند. هاي معدنی و نواحی مطالعاتی را نشان میمیزان همراهی بین نقشهبعد هستند و به صورت بی (-W)و  (+W)هاي وزن

                                                
1- Combination 
2- Fuzzy algebraic sum 
3- Fuzzy algebraic product 
4- Weights of evidence  
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(W+)>0  و(W-)<0 ،داللت بر همراهی مثبت ،(W+)<0  و(W-)<0و ، داللت بر همراه منفی (W+) = (W-) = 0  داللت بر
  عدم همراهی دارند. 

  :شوندمیمحاسبه  10-4مطابق رابطه شناسی اختارهاي زمینمعدنی و س ذخایرها به صورت همراه واریانس وزن
)4-10(   

 

2

2

1 1

1 1

S W
mDP bDP

S W
mDA bDA

  

  
   

  :ه در آنک
mDP مورد مطالعهناحیه  معدنی داخل ذخایرهاي درون شماره پیکسل  
mDA مورد مطالعهمعدنی خارج ناحیه  ذخایرهاي درون شماره پیکسل  
bDP مورد مطالعهناحیه  معدنی داخل ذخایرهاي بیرون شماره پیکسل 

bDA مورد مطالعهمعدنی خارج ناحیه  ذخایرهاي بیرون پیکسل شماره  
 DP وDA  آیند.به دست می 12-4و  11-4مطابق رابطه   

)4-11(  DP mDP bDP   

  
)4-12(  DA mDA bDA   

است شود که معرف وضعیت کلی همراهی نقاط مورد نظر با واحدهاي نقشه کنتراست نامیده می (-W)و  (+W)تفاضل دو وزن 
  .آیدبه دست می 13-4و از رابطه 

)4-11(     C W W     

مقـدار   . حداکثر مقـدار کنتراسـت معمـوال   داردهمراهی منفی، کنتراست ارزش منفی  درهمراهی مثبت، کنتراست ارزش مثبت و  در
دهـد. اگـر تعـداد نقـاط معـدنی کـم باشـد، مقـدار         اط معدنی) را نشان میقبهینه همراهی بین واحدهاي مفروض و یک سري نقاط (ن

مقـادیر محاسـبه شـده بـراي     اگـر  دهـد.  واقعی خود را از دست مـی  اهمیتشود و کنتراست معنا و کنتراست به طور غیرواقعی زیاد می
 2تـا   1بـین   کننده و مقـادیر برآورد  اتا یک نسبت 5/0مقادیر ولی کننده و معرف نیست، برآورد چندان  ،شدبا 5/0کنتراست بین صفر تا 

  است.و معرف کننده برآورد  قویا ،باشد 2شده کنتراست بیش از . اگر مقادیر محاسبه استخوبی و معرف کننده برآورد 
که نیـاز بـه تبـدیل از چنـد کـالس بـه دو کـالس دارنـد (ماننـد الیـه           هاي اطالعاتی عیین کنتراست در آن گروه از الیهپس از ت

هـاي  الیـه  ،شـود، بنـابراین  ارزش صـفر داده مـی   ،شناسی) به رکوردهاي داراي کنتراست استاندارد ارزش یک و به سایر رکوردهازمین
(ماننـد الیـه    دارنـد دو کـالس   ذاتـا هـاي اطالعـاتی کـه    . در آن گروه از الیـه شوندمی دوگانهتبدیل به یک نقشه  یاد شدهاطالعاتی 

  شود.واجد ارزش و فاقد ارزش اکتفا می بندي به دو بخشژئوشیمی) تنها کالسه
ها با هم ترکیب شده و در نهایـت یـک   این نقشه هاي اطالعاتی،از کلیه الیه دوگانههاي پس از طی مراحل مقدماتی و تهیه نقشه

در مساحت سـلول   سازيکانییک منطقه  وجودشود. اگر احتمال اولیه محاسبه و تهیه می سازيکانیوقوع  نقشه معرف احتمال تجربی
احتمال تجربی با توجه به مقدار احتمال اولیـه و همچنـین بـر     ،، در این صورتشودعددي ثابت و برابر چگالی توزیع نقاط فرض  ،واحد
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شـود  اي تهیه مینقشه ،تصاویر با به نقشه در آوردن ،. بدین ترتیبشوداسبه میها محاساس یک سري قوانین ریاضی براي تمام سلول
  دهد.  که نحوه توزیع این احتمال تجربی را در ناحیه مورد مطالعه نشان می

  مصنوعی عصبی شبکه -4-5

انـد و برخـی رفتارهـا را از خـود     افزارهایی هستند که بر اساس ساختمان عصبی مغز سازمان یافتهنرم ،هاي عصبی مصنوعیشبکه
هـاي  شـبکه  که قابل تفسیر بـه یکـی از رفتارهـاي آدمـی اسـت.      دهند که مشابه آن در کارکرد مغز انسان وجود دارد و یا آننشان می

هـا از  سـاختار آن و  رونـد کار مـی ه ذخیره و پردازش اطالعات ب برايهاي محاسباتی عظیمی، با ساختار موازي هستند که عصبی مدل
  .ساختمان عصبی و طرز کار مغز انسان الهام گرفته است

  :شودمشخصات اساسی یک شبکه عصبی مصنوعی به چهار بخش تقسیم می
  ساختار شبکه -الف

ها در شبکه آرایـش یافتـه و بـه    عصبتشکیل یافته و چگونه این  عصبکه شبکه از چند  شودمی مشخصساختار شبکه بر اساس 
دي، قـدرت سـیناپس،   طبیعـی داراي تعـدادي ورو   عصـب یا عنصر پردازشگر مشابه با  عصباند. هر دیگر اتصال یافتهیکبه  یچه شکل

  .است(اریبی) خروجی و بایاس  عملکرد، تعدادي
  توابع عملکرد -ب

  کند.را به ازاي یک ورودي معین مشخص می عصبخروجی یک 
  الگوریتم آموزش شبکه -پ

  دهد.آموزش شبکه را براي یک سري الگوهاي آموزش معین نشان می هالگوریتم آموزش نحو 
  هاي عصبی مصنوعی  کارگیري شبکهه شیوه ب -ت

  یک الگوي ورودي مشخص کرد.توان پاسخ شبکه یا خروجی آن را به ازاي دهد که چگونه مینشان می

  هاي عصبیساختار شبکه -4-5-1
یابند تا یک شبکه عصبی را تشکیل دهند. این نحوه قـرار گـرفتن بـه    م اتصال میه صورت طبیعی به روش خاصی بهه ها بعصب

اتصـال یافتـه در سـاختار    هـاي  عصـب قدرت محاسبات عصبی از تعداد . وجود آورده که شبکه تک الیه یا چند الیه را ب استاي گونه
هـا یـا   هـا در الیـه  عصـب کـردن  کنند. مرتـب  می ارایهتر، توانایی محاسباتی بیشتري را هاي بزرگشبکه گیرد. معموالت میاشبکه نش

هـاي تـک   هاي چند الیه از شبکههاي شبکهتوانایی معموال .گیردمی انجامانسان ساختار بخش معینی از مغز  بر اساسطبقات مختلف 
  .شودداده می(پیشرو) چند الیه توضیح  ١براي نمونه شبکه پیشخور ادامهالیه بیشتر است. در 

  
  
  

                                                
1- Feedforward 
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  چند الیه روخهاي پیششبکه -الف
با شبکه تک الیه در این است که مابین الیـه ورودي و الیـه خروجـی یـک یـا چنـد الیـه بـه نـام           پیشخور چند الیه فرق شبکه

. شـبکه بـا داشـتن ایـن الیـه پنهـان، روابـط        اسـت ورودي با خروجی  هارتباط دادن الی ،هاوجود دارد. وظیفه این الیه میانیهاي الیه
   ارایه شده است.الیه  سهنمایش یک شبکه پیشخور  4-4شکل  در .کندمیهاي عرضه شده به آن استخراج غیرخطی را از داده

  
  پیشخور سه الیه هشبک نماي یک -4- 4شکل 

هـر   شـود. مـی ها ذخیـره  گیرند و اطالعات شبکه در همین وزنهاي عصبی مصنوعی مقادیري عددي به خود میها در شبکهوزن
وسیله آن بتواند مجموعه بردارهاي آموزشی ورودي را یاد بگیـرد،  ه شبکه عصبی باید مکانیزمی براي آموزش یا تعلیم داشته باشد که ب

له مـورد تعلـیم را   اباید اطالعات مناسب راجع به مسـ  ،. بردارهاي آموزش وروديکندهاي خود را تنظیم ها مقدار وزنوسیله آنه یعنی ب
  کند.میمشخص را . یک شبکه عصبی به وسیله ساختار، الگوریتم آموزشی و الگوریتم پردازش خود باشند داشته

 تعیین بهترین اندازه براي شبکه -ب

هـاي الیـه پنهـان در    عصـب درجه آزادي در یک شبکه عصبی مصنوعی عبارت است از تعداد اتصاالت داخلی شبکه که با تعـداد  
همـان روش   شودمیهاي پنهان وجود ندارد و تنها روشی که پیشنهاد روشی براي تعیین تعداد الیهارتباط مستقیم است. در حال حاضر 

، یابـد هاي الیه پنهان از یک مقدار کوچک به مقادیر بزرگ، ابتدا مجموع خطاها کـاهش مـی  عصبست. با افزایش تعداد ا سعی و خطا
توان بهترین اندازه بـراي شـبکه را   روش می با ایند. کناین خطا شروع به افزایش می ،ها به اندازه معینعصبپس از رسیدن مقدار  اما

  انتخاب نمود.

 هاي عصبی مصنوعیآموزش در شبکه -4-5-2

نحـوي کـه بعـد از    ه ب ،کندوسیله آن شبکه عصبی خود را براي یک محرك سازگار میه آموزش شبکه عصبی فرآیندي است که ب
هـاي سـیناپس را در   آموزش، شـبکه پارامترهـاي خـود یعنـی وزن     طیه دهد. در یشبکه پاسخ مطلوب را ارا تعدیل مناسب پارامترهاي
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طور کـه یـک شـیوه    که خروجی واقعی شبکه به خروجی مطلوب همگرا شود. همان به طوري ،کندپاسخ به ورودي محرك تعدیل می
ـ به دو  ادامههاي خاصی مناسب است. در عی نیز روشآموزش خاص براي افراد معین مناسب است، براي هر شبکه عصبی مصنو  هگون

  شود.میاشاره  هاي عصبی مصنوعیدر شبکه مختلف آموزش
 ناظرآموزش با  -

 یـک  ،هـا از قبـل مشـخص اسـت. در زمـان آمـوزش شـبکه       هاي متناظر با آنهاي شبکه و خروجیورودي ،آموزش ،در این شیوه
دهد. این خروجی با خروجـی مطلـوب   می ارایهشبکه در پاسخ به آن ورودي محرك پاسخ خروجی را  و شودمیورودي به شبکه اعمال 

شود. اگر خروجی واقعی با خروجی مطلوب مغایرت داشته باشد، شـبکه یـک سـیگنال خطـا تولیـد      متناظر با همین ورودي مقایسه می
رونـد حـداقل    .شـود مـی هاي سیناپس اعمال شود، استفاده بر وزنکند که از این سیگنال فقط براي محاسبه میزان تغییري که باید می
تـا اینکـه آمـوزش     اي ادامـه یابـد  به گونهباید نیاز به یک مدار ویژه به نام ناظر دارد که با توجه به این میزان سیگنال خطا  ،دن خطاکر

  شود.گفته می ناظربه این شیوه آموزش، آموزش با  ،الزم را ببیند. به همین دلیل
هـا  یري براي وزنـه یابد که خطا به حداقل برسد. در زمان آموزش ممکن است به مقادها به نحوي تعدیل وزنه ،آموزش طیدر  باید

بـه یـک حـداقل     مجدداابتدا خطا افزایش یافته و  ،ادامه یابداگر روند آموزش  ،اام ،کندحداقل خطا را در خروجی ایجاد  که ظاهرا رسید
و میزان خطـا   پیدا کند. اگر روند آموزش ادامه شودگفته میاقل اولی کمتر است. به حداقل اول، حداقل موضعی رسد که از حددیگر می

هـاي آموزشـی   تمـام الگـوریتم  ). 5-4(شـکل   شودگفته میهرگز از میزان خطاي دومی کمتر نشود به این حداقل خطا، حداقل مطلق 
 شان بر این است که به این حداقل برسند.سعی

  
  موضعی و مطلق حداقل خطاي -5- 4 شکل

 از تصادفیغیر یا به طور تصادفی ونیز  هر بار و انجام شودخطا به حداقل رساندن  فرآیند بار چند دبای براي حل این مشکل،
  .استفاده شود ي اولیه متفاوتاهوزن

 ظراآموزش بدون ن -

آمـوزش، شـبکه الگوهـاي     طییعنی خروجی هدف وجود ندارد. در  ،ظر نیاز به معلم نیستادر این روش برخالف شیوه آموزش با ن
 کنـد. هنگـامی  بندي مـی دستههاي مختلفی ها را در طبقهکند و به شکل دلخواه آنهایش دریافت میآموزشی خود را از طریق ورودي
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تعلـق   بـه آن ت کـه آن ورودي  اي اسطبقه هدهند که نشان شودکند، پاسخی در خروجی ظاهر میمیکه شبکه یک ورودي را دریافت 
  شود.گاه یک طبقه جدید تشکیل میآن ،اي براي این ورودي یافت نشوددارد. اگر طبقه

   مصنوعی عصبی شبکه -4-6

افـزاري  د که اغلب تحت عنوان محاسبات نـرم ها هستناز جمله اجزاي مهم مجموعه مرتبط با فناوري 1هاي عصبی مصنوعیشبکه
خـواص مهمـی    2هـاي اصـلی هـوش محاسـباتی    هاي عصبی مصنوعی به عنوان یکی از مولفهشبکه گیرند.و هوش مصنوعی قرار می

انـد. ایـن   هاي عصـبی مصـنوعی  ترین خواص شبکهدارند. قدرت یادگیري و تعمیم، توانایی تقریب توابع و ساختار موازي، از جمله مهم
  دسی شده است.ها در علوم و مسایل فنی و مهنخواص باعث اهمیت و کاربرد آن

  هــاي عصــبی مصــنوعی بســط تــابع مجهــول مــورد نظــر را بــر حســب توابــع پایــه موســوم بــه توابــع  از نظــر ریاضــی، شــبکه
هـاي موجـود، روابـط بـین     کـار بـردن داده  هاي شبکه عصبی است. شبکه با به نهاي بسط همان وزو وزن کنندپیاده می 3سازيفعال

  این روابط ممکن است خطی یا غیرخطی باشند.گیرد که ورودي و خروجی را یاد می
هـاي  گیـرد، شـبکه  مـی  انجـام هـا  هاي عصبی مصنوعی و موازي بودن عملیات محاسباتی که در آنتوانایی مدلسازي قوي شبکه

  عصبی مصنوعی را به صورت یک ابزار عمومی کارآمد براي حل بسیاري از مسایل گوناگون مهندسی درآورده است.
هـا را در  هـایی دارنـد کـه آن   هاي عصبی مصنوعی با سیستم عصبی طبیعی قابل مقایسه نیسـتند امـا ویژگـی   شبکه با وجود اینکه

-بعضی از کاربردها مانند تفکیک الگو، رباتیک، کنترل و هر جا که نیاز به یادگیري یک نگاشت خطی و یا غیرخطی باشـد، ممتـاز مـی   

  سازد.
هـا دو  ک آرایه موازي از عناصر پردازشگر با پارامترهاي متغیر است، این شـبکه ینی هاي عصبی مصنوعی، اتصال دروماهیت شبکه

یـادگیري یـا   اند و دیگر آن کـه از طریـق فرآینـدي بـه نـام      تشکیل شده 4ویژگی دارند، یک آن که از واحدهاي کوچکی به نام عصب
  شود.ها منتقل میآموزش به آن

 اعصاب مصنوعی -4-6-1

از دو قسـمت   5است که اجزاي آن شباهت مستقیمی با اجزاي عصب واقعی دارند. این عناصر پردازشگریک عصب مصنوعی مدلی 
 6آیـد و قسـمت دوم یـک صـافی    به دست می Iزند و کمیتی به نام دار را با هم جمع میهاي وزناند. قسمت اول وروديتشکیل شده

  ). 6-4شود (شکل سازي نامیده میخطی یا غیرخطی است که تابع فعال

                                                
1- Turning- band method 
2- Computational intelligence 
3- Activation functions 
4- Neuron 
5- Processor  
6- Filter 
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  مدل ریاضی عصب مصنوعی -6- 4شکل 

هـاي  وزن kpwتـا   Px ،k1wتـا    1xهاي عصب شماره ورودي kاست. در این مدل  6-4مدل ریاضی عصب معموال مطابق شکل 
  خروجی عصب است. kyسازي عصب و تابع فعال φ ،(سطح فعالیت داخلی) عصب 1فعالیت برآیند kvسیناپسی عصب، 

هـا ممکـن اسـت مثبـت یـا      گیرند، این وزنشود، قرار میعالیم ورودي، هر یک تحت تاثیر وزنی که گاه وزن سیناپسی نامیده می
  .)14-4(رابطه  منفی باشند
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  که در آن: 
jiw  شدت اتصال به واحدi   از واحد عصبj   یا وروديx  

  هاي یک واحد عصبی مصنوعی شامل دو مرحله مهم هستند:بسیاري از مدل
  هاتشکیل محرك خالص یک واحد به وسیله اتصال ورودي -الف 
تر به صورت یک تابع نگاشت این مقدار محرك به خروجی واحد مصنوعی به صورت یک تابع نمایی یا در حالت پیچیده -ب 

  غیرخطینگاشت 

                                                
1- Net activity   

سازيتابع فعال  

هاي سیناپسیوزن  
 (شامل بایاس)
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 سازيتوابع فعال -4-6-2

سازي وظیفه محاسـبه و نمـایش   دهد. به عبارت دیگر، تابع فعالسازي تشکیل میدر هر عصب جزو اصلی محاسباتی را تابع فعال
هاي طراحی یـک شـبکه   ترین بخشسازي مناسب براي حل مساله از مهمخروجی سلول را به عهده دارد. شناخت و انتخاب تابع فعال

  شود.ها استفاده میسازي ارایه شده است که بسته به مورد از آنعصبی است. تاکنون تعداد زیادي تابع فعال

 هاي عصبی مصنوعیانواع شبکه -4-6-3

هـاي مختلـف و نحـوه    شود. بـا ترکیـب  هاي عصبی مصنوعی حاصل میاز کنار هم قرار گرفتن واحدهاي عصبی مصنوعی، شبکه
  هـاي  هـا شـبکه  ن آنیتـر شـود کـه دو نـوع از مهـم    هاي عصبی مصنوعی ایجـاد مـی  ی، انواع مختلفی از شبکههاي ارتباطاتصال وزن

  هستند. 2هاي بازخورو شبکه 1خورپیش
  خورشبکه عصبی پیش -الف

 ،نداشـته باشـد  هاي قبلی وجود گونه ارتباط افقی بین اعصاب یک الیه موجود نبوده و نیز ارتباطی بین الیهکه در آن هیچاي شبکه
  شود.خور نامیده میشبکه پیش

شود، محاسبات مربـوط  کند. وقتی بردار ورودي روي الیه اول اعمال میخور با یک روش ساده مستقیم کار میشبکه عصبی پیش
یـه میـانی و   گیـرد و فرآینـد از ال  سازي به سرعت براي هر عصب انجام مـی ها و اعمال تابع فعالدار، جمع وروديهاي وزنبه ورودي

  کند.سپس خروجی حرکت می
اي به الیه دیگر یا به عبارتی، از ورودي به خروجـی اسـت. هـر    شود، محدود به جریان از الیهاطالعاتی که درون شبکه جاري می

ز دیـدگاه  کنـد، بنـابراین ا  اش یک بردار خروجی را محاسبه کرده و این اطالعات را بـه الیـه بعـدي منتقـل مـی     وديربر مبناي والیه 
  از جملـه   هـا، ترتیبـی (سـري) اسـت.    ت بـین الیـه  خور پردازش موازي درون هر الیه مجاز و جریان اطالعـا ساختاري، در شبکه پیش

گیرد شبکه پرسپترون است که ممکن است بـه صـورت تـک الیـه یـا      خوري که بسیار مورد استفاده قرار میهاي پیشترین شبکهمهم
   چند الیه باشد.

                                                
1  - Feed forward 
2- Feed back 
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  ساختار یک شبکه چندالیه -7- 4شکل 

  شبکه بازخور -ب
ها ارتباطات بازخور وجود دارد یعنی ارتباطی از یک الیه به سوي الیه قبلی یا ارتباطـات افقـی بـین اعصـاب     هایی که در آنشبکه

  شوند. هاي بازخور نامیده مییک الیه وجود دارد به نام شبکه
هایی دارنـد کـه   همان عصب بازخور وجود دارد. در کلیه موارد، این ارتباطات وزندر موارد خاص، از خروجی یک عصب به ورودي 
شوند با این وجـود در اکثـر مـوارد    هاي عصبی با روابط بازخور بسیار مفید واقع میباید تحت آموزش قرار گیرند. در بیشتر اوقات، شبکه

  شود.خور استفاده میهاي عصبی پیشاز شبکه

  آموزش شبکه -4-6-4
امکـان تولیـد بـردار    اي اسـت کـه شـبکه    آموزش عبارت از فرآیند تعدیل اوزان ارتباطی در یک شبکه عصبی مصنوعی، بـه گونـه  

هـاي زیـر   . آموزش شـبکه بـا روش  داشته باشدبه هنگام دریافت بردار محرك از طریق الیه ورودي،  خروجی دلخواه را به عنوان پاسخ
  گیرد.انجام می

  1تآموزش تحت نظار -الف
بیند که در پاسخ به یک محرك ورودي خاص، پاسخ دلخـواه را ارایـه کنـد. بـه     اي آموزش میآموزش، شبکه به گونهدر این شیوه 

بیان دیگر، الگوریتم آموزش به جواب واقعی مطلوب منتهی شود. قانون آموزش در این مـدل رونـدي اسـت کـه در اثـر آن، مـاتریس       
شوند. شیوه آموزش تحت نظـارت، کـاربرد وسـیعی در مهندسـی دارد و طـی آن،      شبکه عصبی مشخص می 2ها و بردارهاي اریبوزن
ورودي خـاص  آن شود که نشان دهنده پاسـخ مطلـوب بـه    و محرکی نیز به الیه خروجی ارایه می) pه (شدی وارد الیه ورودي کمحر

  کنـد کـه از ایـن خطـا بـراي تعـدیل اوزان ارتبـاطی اسـتفاده        خطایی ایجاد مـی  )t(و پاسخ مطلوب  )a(است. تفاوت بین پاسخ شبکه 
  شود.می 

                                                
1- Supervised learning 
2- Bias 
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هاي ورودي به شبکه، جواب خروجی از شبکه با جواب واقعی مقایسـه و آنگـاه خطـاي    ر آموزش تحت نظارت، پس از اعمال دادهد
اگـر در نوبـت بعـدي، همـان ورودي     اي کـه  شود به گونهیادگیري محاسبه شده و از آن به منظور تنظیم پارامترهاي شبکه استفاده می

شـود بنـابراین   شود. دقت خروجی به کمـک اخـتالف بردارهـا سـنجیده مـی     تر میاعمال شود، خروجی شبکه به جواب حقیقی نزدیک
ا شود و پس از چند تکرار، الگوریتم یادگیري به پارامترهایی همگـر پارامترهاي شبکه عصبی به وسیله دو بردار ورودي و خطا تنظیم می

  ها خطاي یادگیري بسیار کوچک است.شود که براي آنمی
  1نظارت بدونآموزش  -ب

در این شیوه آموزش، پاسخ خاصی مدنظر نیست، بلکه پاسخ به توانایی شـبکه بـراي سـازماندهی خـود بسـتگی دارد زیـرا جـواب        
تنهـا بـه کمـک پاسـخ سیسـتم، اصـالح و        گیرنده موجود نیست. در آموزش بدون نظارت، پارامترهاي شبکه مطلوب براي سیستم یاد

  شوند.تنظیم می
  )BP( 2روش آموزش انتشار خطا به عقب -پ

ید بـه  الیـه اسـت و در آن از تـابع سـیگموی     هاي عصبی مصنوعی چندبراي آموزش شبکه مندنظامانتشار خطا به عقب یک روش 
نـوع تـابع غیرخطـی     از الگوریتم انتشار به عقب، از هرشود. براي استفاده ساز غیرخطی در عصب مصنوعی استفاده میعنوان تابع فعال

ایـن الگـوریتم بـر     افـزایش یابـد.   Iپذیر باشد و به طور یکنواخت نسبت بـه  ه کرد مشروط بر اینکه در همه نقاط مشتقدتوان استفامی
نتیجه بـا خروجـی مطلـوب مقایسـه و اخـتالف       بنا شده است. در این روش پس از محاسبه خروجی شبکه، 3مبناي قانون تصحیح خطا

کند کـه پاسـخ   اي تغییر میشبکه به گونه هاوزنیابد و شود. خطاي حاصل به صورت برگشتی درون شبکه انتشار میها محاسبه میآن
  تر شود.حقیقی به پاسخ مطلوب نزدیک

  
  
  
   

  

                                                
1- Unsupervised 
2- Back propagation  
3- Error correction learning rule 



 

 

  برنامه تهیه ضوابط و معیارهاي معدناکتشاف  هايهپروژعناوین 
  

یف
رد

 

 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 )1:25000( ايمقیاس رسوبات آبراههدستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیایی بزرگ 8

  25  541 فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف مس 9

 36 566  )ورین(باریت، بنتونیت، زئولیت، سلستین، سیلیس، فلدسپار، فلوئ 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  لیه سیمانفهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اکتشاف مواد او  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 نمونهآماده دستورالعمل  22

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

 65 231  سازي اسامی مواد معدنیدستورالعمل یکسان  24

مقاومت ویژه، پالریزاسیون القایی، الکترومغناطیسی و پتانسیل خودزا در  هايراهنماي مطالعات ژئوفیزیکی به روش  25
 66 533  اکتشاف مواد معدنی

 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 (طالسازي و اندازهدستورالعمل آماده  28

  80  713  دستورالعمل تهیه طرح اکتشاف مواد معدنی  29

 81 721  فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف گچ و نمک  30

  82  727  )مس، روي و سرب( پایهگیري غلظت فلزات سازي و اندازهدستورالعمل آماده  31

  83  728  ورمیکولیت)و  پرلیت، دیاتومیتهاي صنعتی (ها و کانیفهرست خدمات اکتشاف سنگ  32

  85  730  1:25000دستورالعمل اکتشافات ژئوشیمیایی خاك در مقیاس   33



 

 

  اکتشاف برنامه تهیه ضوابط و معیارهاي معدن هايهپروژعناوین 
  

یف
رد

 

 عنوان پروژه
سازمان شماره نشریه در 

 برنامه و بودجه کشور

شماره نشریه در سازمان   
 دن ایراننظام مهندسی مع

  87  739  اي و تعیین نواحی امیدبخشدر مقیاس ناحیه GISراهنماي مطالعات   34

 در دست تدوین اي طال به روش بلگدستورالعمل اکتشاف ناحیه 35

 در دست تدوین هافهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف در شورابه  36

37 
هونتیت، بوکسیت،  -نعتی (نسوزها): خاك نسوز، منیزیتهاي صها و کانیفهرست خدمات و دستورالعمل اکتشاف سنگ

 نسوزهاي آلومینو سیلیکاته (کیانیت، سیلیمانیت و آندالوزیت)، گرافیت و دولومیت
 در دست تدوین

 در دست تدوین هاي ژئوشیمیایی به روش اکتشافات بیوژئوشیمیایی و ژئوبوتانیدستورالعمل بررسی 38

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  هاي کمیته استخراج برنامه تهیه ضوابط و معیارهاي معدنوژهعناوین پر

یف
رد

 

 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 فنی آتشباري در معادنمقررات  3

 8 442 هاي استخراجی معدندستورالعمل تهیه نقشه 4

 9 443 هاي معدنیراهنماي ارزشیابی دارایی 5

 10 489 دستورالعمل فنی روشنایی در معادن 6

 18 488 دستورالعمل امداد و نجات در معادن 7

 11 496 هاي طراحی معدنراهنماي تهیه گزارش 8

 14 506 لعمل ترابري در معادندستورا 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 فعالیتزیستهنماي مالحظات را 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 ژئومکانیکیمل کاربرد روشدستورالع 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 و توزیع برق در معادن راهنماي محاسبه بار 26

 76 709  سنگتورالعمل گاززدایی در معادن زغالدس  27

 84 725 روبازرفتارنگاري در معادن و دستورالعمل ابزاربندي   28

 86 726  حفریات معدنی در هاي نگهداريدستورالعمل بازرسی و تعمیر سیستم  29

تدویندر دست  شدگی در معادندستورالعمل کنترل رقیق 30  

 در دست تدوین و کنترل نشست در معادن تخمین راهنماي 31

 در دست تدوین هاي استخراجی معدنعالیم استاندارد نقشه 32

 در دست تدوین  هاي استخراج معدنیراهنماي متره و برآورد در فعالیت 33

ویندر دست تد در معادن روباز و تجهیزات جانمایی تاسیساتیابی و مکانراهنماي  34  

 در دست تدوین معادن هاي زیرزمینیراهنماي طراحی و احداث شبکه 35



 

 

  برنامه تهیه ضوابط و معیارهاي معدن فرآوري هايهپروژعناوین 

یف
رد

 

 عنوان پروژه
سازمان شماره نشریه در 
 کشور برنامه و بودجه

شماره نشریه در سازمان       
 نظام مهندسی معدن ایران

 - 378 ینی و نماهاي تزیاستخراج و فرآوري سنگراهنماي اکتشاف،  1

 7  441 آراییهاي کانهتعاریف و مفاهیم در فعالیت 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 ايهافزاري 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 و فرآوري آراییدر واحدهاي کانه مواد باطلهانباشت  نمايراه  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  ها و اصطالحات پایه اکتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدنیاژهو  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 اییآرکانه برداري درنمونه دستورالعمل  16

  58  661 خردایش در آسیاهاي مختلف 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 عدنیهاي فرآوري مواد مسازي بار ورودي در کارخانهراهنماي مخلوط  24

  77  708  آراییفهرست کنترل کیفی بار ورودي، مواد در گردش و محصوالت واحدهاي کانه  25

  79  710  بندي مواد معدنیدستورالعمل دانه  26

  88  738  آراییزدایی در واحدهاي کانهراهنماي نرمه  27

  در دست تدوین آراییفهرست خدمات مهندسی تفصیلی واحدهاي کانه  28

 در دست تدوین آراییهاي کانههنماي محاسبات در آزمایشرا  29

 در دست تدوین  آراییآزمایشگاه کانهدر  سازي نمونهراهنماي آماده  30

  در دست تدوین  راهنماي فنی کنترل و پایش تجهیزات فرآوري  31

  در دست تدوین  هاي هیدرومتالورژي در مقیاس آزمایشگاهیراهنماي آزمایش  32

  



  

  

  

  

 گرامی خواننده

 فعالیت سال چهل از بیش گذشت با ،کشور برنامه و بودجهسازمان  ، مشاورین و پیمانکاراناجرایینظام فنی  امور

 معیـار،  نامـه، آیـین  قالـب  در فنـی،  -تخصصـی ضـابطه   عنـوان  ششصـد  بـر  افزون خود، مطالعاتی و تحقیقاتی

 ضابطه. است کرده ابالغ و تهیه ترجمه، و لیفات صورت به مقاله، و نشریه ،عمومی فنی مشخصات دستورالعمل،

 بهبـود  و کشـور  در علـوم  گسـترش  و توسـعه  بـه  نیـل  راه در تـا  شـده،  تهیـه  شده یاد موارد راستاي در حاضر

 قابل nezamfanni.ir رسانیپایگاه اطالع در شده منتشر ضوابط فهرست. شود برده کار به عمرانی هايفعالیت

  د.باشمی دستیابی

  
  

 مانکارانیو پ نیمشاور ،ییفنی اجرانظام  امور                                                                                          
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  این نشریه

اي کاربرد سامانه اطالعات مکانی در اکتشافات ناحیـه 
هـاي نشـانگر و   ها، روش تولید نقشـه به همراه مدل داده

  دهد.تعیین نواحی امیدبخش را ارایه می
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