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بٝ عٙٛاٖ ٔعیار جذیذی بزای ویفیت  (BQI)ضاخص ویفیت بٛوسیت 

 ٔٛردی با ٔطاِعٝ وا٘سًٙ بٛوسیت

 3ٔجیذ عظیٓ ٔحسٙی ،2غالٔحسیٗ ضٕعا٘یاٖ ،1ِیال أیٙی

 ٔزوش ساری -ضٙاسی ٚ اوتطافات ٔعذ٘ی وطٛر ساسٔاٖ سٔیٗ -1

 ٌّٖستاٜ ٘طٍاْ، داعّٜٛ ٘طىذ، دأیٗضٙاسیٜٚ سٌز ،دا٘طیار -2

 ٌّٖستاٜ ٘طٍاْ، داعّٜٛ ٘طىذٜٚ آٔار، داٌز دیار،استا -3

 (1398 آتاى پزیشش: ،1396 اسفٌذ )دسیافت:

 چىیذٜ

تِٛیاذ   NaOHآِٛٔیٙیٓ ٚ تزویبات ضیٕیایی ٔزبٛط بٝ آٖ ٔعٕٛالً اس وا٘سًٙ بٛوسیت بٝ رٚش باایز ٚ ضستطاٛ تٛسا     

( بٝ SiO2بٝ  Al2O3است. بٙابزایٗ، ضاخص ٔذَٚ )٘سبت عٕذٜ بٝ ٔمذار آِٛٔیٙا ٚ سیّیىا ٚابستٝ  طٛر ضٛ٘ذ. ایٗ فزایٙذ بٝ ٔی

ٜ  عٙٛاٖ ٔعیاری بزای ویفیت وا٘سًٙ بٛوسیت بٝ وار ٔی ٞاای   رٚد. ایٗ ضاخص فالذ پطٛا٘ٝ آٔاری است ٚ لادر باٝ وٙتازَ داد

٘ساًٙ  ( بٝ عٙٛاٖ ٔعیار جذیاذی بازای ارسیاابی ویفیات وا    BQIخارج اس ردٜ ٘یست. در ایٗ ٔماِٝ، ضاخص ویفیت بٛوسیت )

ضیٕیایی ٔعذٖ بٛوسیت جاجزْ اساتفادٜ ضاذ. ٔعاذٖ    ٞای سٔیٗاس دادٜ ،. بزای ارسیابی تٛا٘ایی ایٗ ضاخصضذٜ استٔعازفی 

ایاٗ   در BQIتزیٗ ٔعذٖ بٛوسیت ایزاٖ است. ٔمذار حذ ضاخص  بشري ،وا٘سًٙ وطف ضذٜٔیّیٖٛ تٗ  22بٛوسیت جاجزْ با 

ساسی بز ٔبٙای پتا٘سیُ التصاادی بزخاٛردار اسات.    ر ضٙاسایی ٔٙاطك وا٘یاست. ایٗ ضاخص اس لابّیت خٛبی د 197/0ٔعذٖ 

ٞاای ایاٗ    تزیٗ ٚیژٌای  ٞای خارج اس ردٜ ٚ آضىار ساختٗ رابطٝ بیٗ ٔتغیزٞا است وٝ اس ٟٔٓلادر بٝ وٙتزَ دادٜ  BQIضاخص 

 .ضٛد ٔحسٛب ٔیضاخص 

 وّیذی وّٕات

 ٞای خارج اس ردٜ بٛوسیت، جاجزْ، ضاخص ٔذَٚ، ضاخص ویفیت بٛوسیت، دادٜ
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 ٔمذٔٝ -1

تَسظ  1821اغغالح تَکسیت تشای اٍلیي تاس دس سال 

ّای سسی قشهض  ضٌاساى فشاًسَی تشای تَغیف الیِ صهیي

 52دس خٌَب فشاًسِ کِ حاٍی  1سًگ دس ایالت تَکسیذُ

. کاًساسّای ]1[هَسد استفادُ قشاس گشفت ،تَد Al2O3دسغذ 

ص اکسیذّا ٍ ّیذسٍکسیذّای تَکسیتی حاٍی تشکیثی ا

ّای سسی، کَاستض، ّای ّوچَى کاًیآلَهیٌیَم ٍ ًاخالػی

اکسیذّای آّي ٍ هَاد آهَسف ّستٌذ. ایي کاًساسّا تِ 

ضًَذ ػٌَاى هٌثغ اغلی تأهیي کٌٌذُ آلَهیٌین هحسَب هی

ضَد. تشداسی هیکِ تا دسخات کیفی هتفاٍت استخشاج ٍ تْشُ

هیلیَى تي( ٍ تشصیل  65چیي )هیلیَى تي(،  82استشالیا )

تشیي کطَسّای تَلیذ کٌٌذُ  هیلیَى تي( خضء تضسگ 5/34)

 .]2[سًٍذایي ػٌػش تِ ضواس هی

ضٌاسی کاًساس، فٌَى ضشایظ خغشافیایی ٍ صهیي

تشیي ػَاهل تؼییي کٌٌذُ  استخشاج ٍ ػَاهل اقتػادی اص هْن

هیضاى  . دس هیاى ػَاهل اقتػادی،]3[کیفیت تَکسیت است

کِ ّضیٌِ  دس عی فشایٌذ تَلیذ آلَهیٌا آٍس سَص ف سَدهػش

ّای  کاًی ٍ تِ فشاٍاًی دّذ تاالیی سا تِ خَد اختػاظ هی

ای است.  تستگی داسد، داسای اّویت ٍیژُ ٍ کَاستض تَکسیتی

ّای  دس هؼذًکاسی تشای کٌتشل کیفیت کاًسٌگ، اص دادُ

ضٌاسی استفادُ  ّای کاًی ضیویایی تِ خای دادُ

ّای کوَی سشیغ، اسصاى ٍ چشا کِ پشداصش دادُ >،4=ضَد هی

ّای اخیش هغالؼات صیادی تِ دس دستشس است. دس سال

ّای  هٌظَس اسصیاتی ػیاس تَکسیت تا استفادُ اص سٍش

ّای چٌذ هتغیشُ غَست  آهاس ٍ تدضیِ ٍ تحلیل دادُ صهیي

 ٍ Al2O3 . تا تَخِ تِ اثشگزاسی هیضاى]5[پزیشفتِ است

SiO2 کِ ضاخع هذٍل خَاًذُ  ]6[تَلیذ آلَهیٌا  دس فشایٌذ

تٌذی کیفی  تشای عثقِ پژٍّطگشاى، تشخی ]5[ضَد هی

تَکسیت ّوشاُ تا پاساهتشّای دیگش اص آى استفادُ 

هؼیاسّای تَاى گفت یکی اص  . تِ ایي تشتیة هی]5[اًذ کشدُ

ی تش هثٌای ًسثت تَکسیتّای  کیفی کاًسٌگتٌذی  ستثِ

. دس کاًساسّای >1است= SiO2 تِ Al2O3 دسغذ ٍصًی

هختلف، حذاقل هقذاس هذٍل اقتػادی یا هذٍل حذ هتفاٍت 

است ٍ تش پایِ هطخػات فٌی کاسخاًِ فشآٍسی تؼییي 

 ضَد. هی

ضاخع هذٍل تِ ػلت سادگی هحاسثِ دس هقیاس 

 ،ٍ دخالت هستقین هقادیش آلَهیٌا ٍ سیلیکا ]4[آصهایطگاّی

سسذ  ِ ًظش هیداسای کاستشد ٍسیؼی است. تا ایي حال، ت

ّای  تؼییي هذٍل حذ یک کاًساس تِ دلیل ػذم تَخِ تِ دادُ

فاقذ پطتَاًِ آهاسی است. ٍخَد ایي ًَع  ،خاسج اص سدُ

ّایی ضَد کِ تا ٍاقؼیت تَاًذ هٌدش تِ هذٍلّا هی دادُ

ّوخَاًی ًذاضتِ ٍ تَاًایی ایي ضاخع دس اسصیاتی کیفیت 

ال، دس یک تَدُ کاًسٌگ سا تا سؤال سٍتشٍ ساصد. تشای هث

آى کن ٍ تیص ثاتت اها هقادیش  Al2O3 هؼذًی کِ هقذاس

SiO2  آى تسیاس صیاد ٍ یا تسیاس کن است، ضاخع هذٍل

تَاًذ هؼیاس هٌاسثی تشای تؼییي کیفیت تَکسیت تاضذ. ًوی

تٌاتشایي، ضشٍست داسد تا دس کٌاس ضاخع هذٍل اص ضاخع 

َسداس تَدُ ٍ خذیذی استفادُ کشد کِ اص پطتَاًِ آهاسی تشخ

ّای خاسج اص سدُ سا کاّص دّذ. ّذف اص ایي هقالِ اثش دادُ

هؼشفی ایي ضاخع خذیذ تا ػٌَاى ضاخع کیفیت 

ّای آهاسی ٍ تش پایِ تدضیِ ٍ تحلیل (BQI) 2تَکسیت

ضیویایی ّای صهیياسصیاتی کاسآیی آى تش هثٌای دادُ

 ّای اکتطافی دس هؼذى تَکسیت خاخشم است. گواًِ

 بزرسیرٚش  -2

 ٔعزفی ٔٙطمٝ ٔٛرد ٔطاِعٝ -2-1

 37ْ 2'تا هَقؼیت خغشافیائی  تَکسیت خاخشم هؼذى

کیلَهتشی  175ػشؼ ضوالی دس  56ْ 3'عَل ضشقی ٍ 

. ایي هؼذى کِ دس خٌَب غشب ضْشستاى تدٌَسد قشاس داسد

 ،ٍاقغ ضذُ ّیوالیا -تخص ضشقی کوشتٌذ تَکسیتی ایشاى

ضَد. هادُ هی تشیي هؼذى تَکسیت ایشاى هحسَب تضسگ

است.  A  ٍBهؼذًی دس ایي هؼذى ضاهل دٍ افق تَکسیتی 

یک افق تَکسیتی هتؼلق تِ پشهَتشیاس است کِ تِ  Aافق 

دلیل کیفیت ًاهٌاسة ٍ گستشش کن فاقذ اسصش اقتػادی 

تش سٍی سٌگ تستش دٍلَهیتی ساصًذ الیکا قشاس  Bاست. افق 

 ّای ساصًذ ضوطکگشفتِ ٍ تَسظ ضیل ٍ هاسِ سٌگ

کیلَهتش ٍ  16گستشش عَلی پَضیذُ ضذُ است. ایي افق تا 

رخیشُ کطف ضذُ هیلیَى تي  22داسای  هتش 40ػشؼ

ساختی تا ایداد . ٍقَع سخذادّای ضذیذ صهیي>7=است

 ]8[ساًذگی هتذادی ٍ ّای هتؼذد تا ساصٍکاسّای اگسل

ّای  اغلی تِ ًام تاػث تفکیک افق تَکسیتی تِ چْاس تخص

ست. ّش یک اص ایي اضذُ  ئی، صٍ ٍ گلثیٌیتشاش، تاگَ سٌگ

ّای  ّای اهتذاد لغض تِ تلَک ّا ًیض تش اثش ػولکشد گسل تخص

ضٌاسی  ًقطِ صهیي 1اًذ. ضکل  تش تقسین ضذُ کَچک

دّذ. دس  ّای آًْا سا ًطاى هی ّای گلثیٌی ٍ صٍ ٍ تلَک تخص
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تِ  7/4حال حاضش هادُ هؼذًی دس ایي کاًساس تا هذٍل حذ 

لیذ آلَهیٌای خاخشم اسسال ٍ دس آًدا تِ پَدس کاسخاًِ تَ

ًوای کلی اص هٌغقِ هَسد  2ضَد. ضکل آلَهیٌا تثذیل هی

 دّذ.هغالؼِ سا ًطاى هی

 
( G8تا  G1)ٌّبیٙی ٞای ضٙاسی بخصٞای بٛوسیتی در ضٕاَ ٚ ضٕاَ غزب ایزاٖ )پاییٗ(؛ ٘مطٝ سٔیٗتزیٗ ٟ٘طتٝ : ٔٛلعیت 1ٟٓٔضىُ 

-پایٝ اس سٔیٗ ضٙاسیدر ایٗ ٘مطٝ بشرٌٕٙایی ضذٜ است )٘مطٝ سٔیٗ Bٔعذٖ بٛوسیت جاجزْ )باال(. افك بٛوسیتی ( در z4تا  z1)سٚ  ٚ

 ضٙاسی وٜٛ وٛرخٛد(

 
ٞای ساس٘ذ اِیىا، افك ٚ سپس دِٚٛٔیت Aٞای ساس٘ذ ٔبارن بٝ افك بٛوسیتی ٕ٘ای وّی اس ٔٙطمٝ ٔٛرد ٔطاِعٝ، ٌذر اس آٞه :2ضىُ 

ضٛد. ٞای دِیچای ٚ الر ٔطاٞذٜ ٔیاِیٝ سٕت چپ عىس سًٙ آٞهٞای ساس٘ذ ضٕطه، در ٔٙتٟیاسٝ سًٙ، ضیُ ٚ ٔ Bبٛوسیتی 

 ()دیذ عىس بٝ سٕت ضٕاَ ضزق

 پژٍّطگشاىهؼذى تَکسیت خاخشم ّوَاسُ هَسد تَخِ 

ّای هختلف ّوچَى هختلف قشاس داضتِ ٍ اص دیذگاُ

 ،13=، پیذایطی>11،12=ضیویایی، صهیي>9،10=ضٌاسی کاًی

هَسد هغالؼِ قشاس گشفتِ است. یکی اص هَضَػات حائض  >14

اّویت دس ایي هؼذى، ضٌاسایی ًقاط اهیذ تخص حفاسی 

ّای ّضیٌِ ،است تا تش پایِ آى تتَاى تا غشف صهاى کوتش

تش هثٌای  ]15[ػولیات اکتطاف سا کاّص داد. اهیٌی

 ،هتغیشُ ٍ ساهاًِ اعالػات خغشافیاییهغالؼات آهاسی چٌذ

یي ػَاهل هؤثش تش کیفیت هادُ هؼذًی سا دس ایي تش هْن

تیٌی هٌاعق پشػیاس ٍ  هؼذى هَسد تشسسی قشاس دادُ ٍ تِ پیص

 داسای تْتشیي کیفیت پشداختِ است.

 ٞای تحمیك دادٜ -2-2

ّای گلثیٌی ٍ صٍ تِ اًدام سسیذُ ایي پژٍّص دس تخص

تش  ّای کَچکتلَک ّای اهتذاد لغض تِگسلکِ خَد تَسظ 

دس تخص  Z4تا  Z1 ٍدس تخص گلثیٌی  G8تا  G1ّای تِ ًام

ّای . تشای ایداد تاًک اعالػات اص دادُاًذتقسین ضذُصٍ 

استفادُ  گواًِ اکتطافی 867 ّای اصدادُ ،تدضیِ ضیویایی

ّا ٍ تشسسی تَصیغ ضذ. پس اص ایداد تاًک اعالػات دادُ

 ،G1ّای تلَکّای تدضیِ ضیویایی، ّا ٍ دادُهکاًی گواًِ

G4  ٍG5 ُّا ٍ تَصیغ هکاًی تِ دلیل کاهل ًثَدى داد

ّا اص سًٍذ هغالؼات کٌاس گزاضتِ ضذ ٍ تشسسی ًاکافی گواًِ

ّای تَصیغ گواًِ 3تلَک اًدام گشفت. ضکل  9تٌْا تش سٍی 

ِ هَسد هغالؼِ سا ّای هَخَد دس هٌغقهَسد تشسسی دس تلَک

 ًطاى دادُ است.
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ٞای بٛوسیتی ٔٛرد ٔطاِعٝ در ایٗ ٔماِٝ اس ٞای حفاری ضذٜ در ٔعذٖ بٛوسیت جاجزْ. ٕ٘ٛ٘ٝی ٚ ٌٕا٘ٝٞای ٔعذ٘: ٔٛلعیت بّٛن3ضىُ 

 ٞا بزداضت ضذٜ استٞای ٌٕا٘ٝغشٜٔ

 ٔطاِعات آٔاری -2-3

 SPSS 16افضاس  اص ًشم  تشای اًدام هغالؼات آهاسی،

استفادُ ضذ ٍ دس آغاس ضاخع هذٍل تش هثٌای ًسثت 

Al2O3  ِتSiO2 ثِ گشدیذ. دس اداهِ، آصهَى تحلیل هحاس

ػاهلی اًدام ٍ ضاخع خذیذی تِ ًام ضاخع کیفیت 

تؼییي ضذ. هقذاس ایي ضاخع دس هؼذى  (BQI)تَکسیت 

ّای تدضیِ ضیویایی ٍ تا تَکسیت خاخشم تش هثٌای دادُ

هحاسثِ گشدیذ. تشای کٌتشل  SPSS 16افضاس  استفادُ اص ًشم

ی تیي سٍاتظ هَخَد تیي اکاسایی ایي ضاخع، اتتذا هقایسِ

ّای ضاخع کیفیت ٍ هقادیش آلَهیٌا ٍ سیلیکا دس ًسثت

 ٍ ضاخع کیفیت تَکسیت اًدام گشفت.هذٍل 

سپس، پتاًسیل اقتػادی هؼذى تِ تفکیک تش هثٌای 

هقادیش ضاخع هذٍل ٍ ضاخع کیفیت تَکسیت هحاسثِ ٍ 

هؼذى تش  اقتػادیًتایح تا یکذیگش هقایسِ گشدیذ. پتاًسیل 

کشاى کِ تؼییي کٌٌذُ دسغذ  95فاغلِ اعویٌاى ی هثٌا

ػاهل هَسد تشسسی است، تا استفادُ اص  یپاییي ٍ کشاى تاال

ّای تَغیفی اسصیاتی ضذ. دس اداهِ، تا هقایسِ دسغذ آهاسُ

آًْا تِ تشتیة تاالتش اص هذٍل  BQIّایی کِ هذٍل ٍ گواًِ

حذ هؼذى است، تاس دیگش کاستشدی تَدى  BQIحذ ٍ 

یفیت تَکسیت کٌتشل ضذ. سشاًدام، تشای اسصیاتی ضاخع ک

تشتشی ضاخع کیفیت تِ ضاخع هذٍل ّوثستگی ّش یک 

ّا تا هقادیش آلَهیٌا ٍ سیلیکا تشسسی ضذ. اص ایي ضاخع

ّای اًدام ضذُ دس ایي سًٍذ ًوای سادُ اص تشسسی 4ضکل 

 دّذ.پژٍّص سا ًطاى هی

 
 یٗ پژٚٞصٞای ا٘جاْ ضذٜ در ارٚ٘ذٕ٘ای بزرسی :4ضىُ 
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 بحث ٚ ٘تایج -3

 ( BQIٔعزفی ضاخص ویفیت بٛوسیت ) -3-1

تحلیل ػاهلی یک سٍش استٌثاط آهاسی چٌذ هتغیشُ 

است کِ ّذف اغلی آى آضکاسساصی ػَاهل پٌْاى هیاى 

ضًَذ اها گیشی ًویهتغیشّا است کِ تِ عَس هستقین اًذاصُ

. تؼذاد >17، 16=کٌٌذساتغِ هیاى هتغیشّا سا کٌتشل هی

هتغیشّای پٌْاًی اسائِ ضذُ تَسظ تحلیل ػاهلی هؼوَالً 

تایذ اص تؼذاد هتغیشّای هَسد تشسسی کوتش تاضذ. دس ایي 

گیشی هتغیشّا ٍ یا گستشُ تغییشات  تحلیل اگش ٍاحذ اًذاصُ

تْتش است اص هقادیش استاًذاسد ضذُ دس  ،آًْا هتفاٍت تاضذ

حلیل تؼییي ػَاهل پٌْاى استفادُ کشد. تش ایي اساس، ت

تیٌی هقذاس استاًذاسد ضذُ ػاهل پٌْاى تش  ػاهلی تِ پیص

پشداصد. هقادیش  هثٌای هقادیش استاًذاسد ضذُ هتغیشّا هی

ّای خاسج اص سدُ سا تا حذ  تَاًذ تأثیش دادُ استاًذاسد ضذُ هی

تَاى اص یکسَ  صیادی کٌتشل کٌذ. دس ساتغِ تحلیل ػاهلی هی

ستثاط ػاهل پٌْاى تا تا تشسسی ضشایة تاس ػاهلی چگًَگی ا

ّش یک اص هتغیشّا سا اسصیاتی کشد ٍ اص سَی دیگش سْن اثش 

ّش یک اص هتغیشّا تش ػاهل پٌْاى سا تطخیع داد. تش اساس 

تَاى ػاهل پٌْاى استاًذاسد ضذُ سا ضٌاسایی  ّا هی ایي یافتِ

 آى تؼییي ًوَد.ٍ هقذاس هطخػی تشای سا 

ػاهلی اًتخاب  تشیي هشاحل آصهَى تحلیل یکی اص اساسی

. تش هثٌای ضاخع هذٍل، ]18[تشیي هتغیشّا استهٌاسة

 Al2O3  ٍSiO2ضشیة ّوثستگی پیشسَى تیي هقادیش 

تَاى کیفیت ّوَاسُ هٌفی است. تش هثٌای تحلیل ػاهلی هی

تَکسیت سا تِ ػٌَاى ػاهل پٌْاى دس ًظش گشفت کِ هتأثش اص 

هقادیش ساتغِ هٌفی ایي دٍ هتغیش است. تا تَخِ تِ ًقص 

آلَهیٌا ٍ سیلیکا دس کیفیت تَکسیت اص هقادیش خام ایي 

اکسیذّا تِ ػٌَاى هتغیشّای هَسد تشسسی استفادُ ضذ. تش 

یت تَکسیت تِ غَست ساتغِ ضاخع کیف  پایِ ایي فشضیات،

 ( تؼییي ضذ:1)

(1)       
            
         

    
           
        

 

تیاًگش هقذاس استاًذاسد ضذُ کیفیت  BQIدس ایي ساتغِ 

 stdهیاًگیي کل هتغیشّای هَسد تشسسی ٍ  μتَکسیت، 

 X  ٍYاًحشاف هؼیاس هتغیشّای هَسد تشسسی است. ضشایة 

دس کیفیت  Al2O3  ٍSiO2تِ تشتیة تیاًگش تاس ػاهلی 

ص تشداس ٍیژُ هشتَط تِ تَکسیت است. ایي ضشایة ا

ٍ  Al2O3تشیي هقذاس ٍیژُ هاتشیس ّوثستگی تیي  تضسگ

SiO2 ْا چگًَگی کِ هقذاس ٍ ػالهت آً ضًَذ حاغل هی

سا تا کیفیت تَکسیت  Al2O3  ٍSiO2ساتغِ هتغیشّای 

دٌّذ. تِ ػثاست دیگش تحلیل ػاهلی یک هیاًگیي  ًطاى هی

سا  Al2O3  ٍSiO2ٍصًی تَاًوٌذ اص هقادیش استاًذاسد ضذُ 

ّا تش حسة ًحَُ تغییشات هقادیش  کِ ٍصى دّذ اسایِ هی

. اص آًدا کِ دس ایي ساتغِ اص گشدد هتغیشّا هطخع هی

 غَستضَد، تِ هتغیشّای استاًذاسد ضذُ استفادُ هی

سا دس ّش دٍ هَسد  ّای خاسج اص سدُتَاى دادُهٌاسثی هی

Al2O3  ٍSiO2 یي تؼییي ٍ کٌتشل کشد. سًٍذ ًوای تؼی

 ًطاى دادُ ضذُ است. 5ضاخع کیفیت دس ضکل 

 
 ای دستیابی بٝ ضاخص ویفیت بٛوسیترٚ٘ذٕ٘ای ا٘جاْ ٔزاحُ آٔاری بز :5ضىُ 

  BQIبزرسی وارایی  -3-2

تِ هٌظَس تشسسی کاسایی ضاخع کیفیت تَکسیت، 

ّای خاخشم ٍاسد ساتغِ ّای تدضیِ ضیویایی تَکسیتدادُ

 (2غَست ساتغِ )تِ ضذ ٍ ضاخع کیفیت تَکسیت  (1)

 : ضذتشای هؼذى تَکسیت خاخشم تاصًَیسی 

(2)     (    )
            

         
 (     )  

           

        
  

 55/0داسای تضسگی یکساى   X   ٍYدس ایي ساتغِ هقادیش

ٍ  Al2O3هساٍی هتغیشّای کِ داللت تش سْن  ّستٌذ

SiO2  دس تؼییيBQI  تِ ػٌَاى ضاخع کیفیت تَکسیت

داسد. اص عشفی، ٍخَد ػالهت هٌفی تشای ضشیة سیلیکا، 

تیاًگش ّوثستگی هؼکَس هقادیش ایي هتغیش تا ضاخع 

تَاى قضاٍت کشد کیفیت تَکسیت است. تش ایي اساس هی

 .ستاًطاًگش کیفیت تْتش تَکسیت  BQIکِ هقادیش صیاد 
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ّای هَسد هغالؼِ، تشای تشسسی پتاًسیل اقتػادی تلَک

ٍ  7/4هذٍل حذ تشای تِ تفکیک  دسغذ 95اعویٌاى  فاغلِ

( 1هحاسثِ ضذ. ًتایح ایي تشسسی )خذٍل  BQIهقادیش 

 G2تلَک  ًطاى دٌّذُ تیطتشیي پتاًسیل اقتػادی تشای

پتاًسیل داسای کوتشیي  Z2 ،Z1  ٍG8ّایتلَکاست. 

اقتػادی هتَسظ اص پتاًسیل  ّاسایش تلَکٍ  تَدُاقتػادی 

یی اتشخَسداسًذ. ّوخَاًی ًتایح تِ دست آهذُ داللت تش کاس

ضاخع کیفیت تَکسیت دس تفکیک ٍ تطخیع هٌاعق تا 

 (.6 پتاًسیل اقتػادی تاال داسد )ضکل
ٚ ضاخص بزای ٔمادیز ٔذَٚ  درصذ 95فاصّٝ اطٕیٙاٖ  :1جذَٚ 

 .ای ٔٛرد ٔطاِعٝٞدر بّٛن( BQIویفیت بٛوسیت )

 ضٕارٜ

 بّٛن

 بٛوسیت ضاخص ویفیت ٔذَٚ

 وزاٖ باال وزاٖ پاییٗ وزاٖ باال وزاٖ پاییٗ

G2 37/5 22/7 0181/0 387/0 

G3 13/4 68/5 282/0- 257/0 

G6 53/4 99/6 220/0- 290/0 

G7 45/4 26/5 037/0- 247/0 

G8 49/3 57/4 451/0- 086/0 

Z1 95/2 17/4 804/0- 089/0- 

Z2 41/3 18/4 420/0- 100/0- 

Z3 94/3 22/5 163/0- 293/0 

Z4 75/3 41/5 401/0- 177/0 

 

 
ٞای ٔٛرد ٔطاِعٝ در : بزرسی پتا٘سیُ التصادی بّٛن6ضىُ 

َ وا٘سار بٛوسیت جاجزْ با استفادٜ اس ٔمادیز ضاخص ٔذٚ

 )اِف( ٚ ضاخص ویفیت بٛوسیت )ب(

( 7)ضکل  BQI ای هذٍل دس هقاتلتا سسن ًوَداس ًقغِ

( تا سًٍذی غؼَدی  =7/4Xٍ تالقی خظ هذٍل حذ )

حذ تشای  BQIتِ ػٌَاى  1978/0ًوَداس، هقذاس هتَسظ 

کاًساس تَکسیت خاخشم هؼشفی ضذ. سپس اص تیي تواهی 

ّایی تا ّای کاًساس تَکسیت خاخشم، دسغذ گواًِگواًِ

تؼییي ضذ. دس  1978/0تیص اص  BQIٍ  7/4هذٍل تیص اص 

 دسغذ 5/42هطخع گشدیذ کِ دس کاًساس خاخشم، اداهِ 

الف( ٍ  - 8ّا داسای هذٍلی تیص اص هذٍل حذ )ضکل گواًِ

 8حذ )ضکل  BQIتیص اص  BQIّا داسای گواًِ دسغذ 42

. ّوخَاًی ایي ًتایح ًطاًگش اسائِ اعالػات ّستٌذب(  -

است کِ  BQIّای هذٍل ٍ  هطاتِ ٍ یکساى تَسظ ضاخع

سا هَسد تأییذ قشاس  BQIیی ضاخع ساغحت کاایي هَضَع 

 دّذ.هی

 
ای ضاخص ٔذَٚ در بزابز ضاخص ویفیت : ٕ٘ٛدار ٘مط7ٝضىُ 

 (BQIبٛوسیت )

  BQIٔشیت استفادٜ اس  -3-3

تشیي اضکال ضاخع هذٍل، تأثیشپزیشی تسیاس صیاد  هْن

ّای خاسج اص سدُ ّای خاسج اص سدُ است. دادُآى اص دادُ

ّای ٍاقؼی ضذُ ٍ تواهی استٌتاج هٌدش تِ اسائِ ًتایح غیش

دٌّذ. ایي اضکال دس ضاخع تؼذی سا تحت تأثیش قشاس هی

BQI ُّای ّا ٍ حزف اثش هٌفی دادُتا استاًذاسدساصی داد

سسذ. هقایسِ خاسج اص سدُ تِ کوتشیي هقذاس هوکي هی

ای تشای هقادیش ضاخع هذٍل ٍ ضاخع ًوَداسّای خؼثِ

BQI  ّای خاسج اص سدُ اص دادُتیاًگش کٌتشل تخص صیادی

(. تِ ایي تشتیة، تا 9است )ضکل  BQIدس ضاخع 

تِ خای ضاخع هذٍل ٍ دستیاتی BQI خایگضیٌی ضاخع 

تشی اص  ّای دسست تَاى استٌتاجتش هی تِ ًتایح ٍاقؼی

ّای اکتطافی ٍ استخشاخی اسائِ ًوَد ٍ ّضیٌِ ایي ًَع  تشًاهِ

 سا تِ عَس چطوگیشی کاّص داد. ػولیات
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تا هقادیش  BQIّای هذٍل ٍ تشسسی ّوثستگی ضاخع

(، ًطاًگش ّوثستگی هثثت 2آلَهیٌا ٍ سیلیکا )خذٍل 

Al2O3  تا ضاخعBQI (905/0;r ّوثستگی هٌفی ایي ٍ )

( است. اگشچِ ضاخع هذٍل 905/0- ;r) SiO2ضاخع تا 

 SiO2( ٍ تا r;663/0داسای ّوثستگی هثثت ) Al2O3یض تا ً

( است، اها اص ضشایة r; -63/0داسای ّوثستگی هٌفی )

ّوثستگی کوتشی تشخَسداس است. تِ ایي تشتیة، ضاخع 

BQI  دس هقایسِ تا ضاخع هذٍل اص تَاًایی تیطتشی دس

 آضکاسساصی ّوثستگی تیي هتغیشّا تشخَسداس است.

 

 
)ب( در ٔعذٖ بٛوسیت جاجزْ. بخص سیاٜ سیز ٔٙحٙی  BQIضاخص ٔذَٚ )اِف( ٚ ضاخص  ٔمادیزٔٙحٙی تٛسیع فزاٚا٘ی بزای  :8ضىُ 

 دٞذحذ را ٘طاٖ ٔی  BQIٔمادیز باالتز اس ٔذَٚ حذ ٚ 

 
 یفیت بٛوسیتضاخص و ( در ٔعذٖ بٛوسیت جاجزْ.BQI) ای ٔمادیز ضاخص ٔذَٚ ٚ ضاخص ویفیت بٛوسیتٕ٘ٛدار جعبٝ :9ضىُ 

(BQI) ٜٞای خارج اس ردٜ استلادر بٝ وٙتزَ بخص سیادی اس داد 

 Al2O3  ٚSiO2ادیز ضاخص ویفیت بٛوسیت ٚ ٔذَٚ با ٕٞبستٍی ٔم :2جذَٚ 
 ٔذَٚ Al2O3 SiO2 ضاخص ویفیت بٛوسیت 

    1 ضاخص ویفیت بٛوسیت

Al2O3 905/0 1   

SiO2 905/0- 638/0- 1  

 1 -630/0 663/0 714/0 ٔذَٚ

 

 ٌیزی ٘تیجٝ -4

ثش تش ؤػَاهل ه تشیي کیفیت هادُ هؼذًی یکی اص هْن

هؼذًی است. تا  سًٍذ اکتطاف، استخشاج ٍ کاًِ آسایی هَاد

ثش تش آى ؤاسصیاتی دقیق کیفیت هادُ هؼذًی ٍ ػَاهل ه

ّای اکتطاف ٍ استخشاج سا تِ عَس  تَاى ّضیٌِ هی

تاصدّی  ،چطوگیشی کاّص داد ٍ تا اًتخاب تْتشیي هَاد

ػولیات فشآٍسی ٍ استحػال هادُ هؼذًی سا تْثَد تخطیذ. 

هقایسِ دس  Al2O3دس کاًساسّای تَکسیتی، تاال تَدى هقذاس 

کیفیت هادُ هؼذًی یکی اص هؼیاسّای تِ ػٌَاى  SiO2تا 

ضَد. ایي هؼیاس کِ تِ ضاخع هذٍل هؼشٍف  ستفادُ هیا

است فاقذ پطتَاًِ آهاسی است ٍ تِ دلیل ػذم کٌتشل 

ّای آهاسی  ّای خاسج اص سدُ تش سٍی تواهی استٌتاج دادُ

دس   ِ هٌظَس تش عشف ًوَدى ایي اضکاالت،است. تاثشگزاس 
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ضاخع خذیذی تِ ًام ضاخع کیفیت تَکسیت ایي هقالِ 

(BQI ) .دخالت آضکاس الٍُ تش دس ایي ضاخع ػهؼشفی ضذ

تِ ػٌَاى  SiO2ٍ ػٌَاى هادُ اسصضوٌذ تِ  Al2O3هقادیش 

ساتغِ ایي هتغیشّا تا چگًَگی ، کاًسٌگتشیي تاعلِ  پشّضیٌِ

ّای خاسج اص  دادُ کٌتشلٍ تا ضذُ سسی هتغیشّای پٌْاى تش

ساتغِ تیي هتغیشّا تِ ًحَ تْتشی تشسسی ٍ آضکاس  ،سدُ

 BQIٍ ضاخع ضاخع هذٍل گشدد. هحاسثِ ٍ هقایسِ  هی

 است:ًتایح صیش دس هؼذى تَکسیت خاخشم تیاًگش 

کیفیت کاًسٌگ دس ّش دٍ ضاخع داسای  -1

ّوثستگی هثثت تا هقادیش آلَهیٌا ٍ ّوثستگی 

 هقادیش سیلیکا است. هٌفی تا

ًسثت تأثیش آلَهیٌا ٍ سیلیکا دس ّش دٍ ضاخع  -2

دس ضاخع اثش خَد سا تشاتش است. ایي ًسثت 

ضشیة  تا BQIٍ دس ضاخع  1ضشیة هذٍل تا 

 دّذ.ًطاى هی 55/0

ّش دٍ ضاخع قادس تِ ضٌاسایی ٍ تفکیک هٌاعق   -3

 .ستٌذّساصی تش حسة پتاًسیل اقتػادی کاًی

َکسیت خاخشم تش پایِ هذٍل حذ هؼذى ت -4

حذ ایي هؼذى تش BQI ٍ  7/4هغالؼات تدشتی 

 197/0هثٌای هحاسثات اًدام ضذُ دس ایي هقالِ 

 است. 

ّا تَسظ آصهَى تا استاًذاسساصی دادُ BQI ضاخع -5

اص سدُ ّای خاسج  دادُ قادس تِ کٌتشلتحلیل ػاهلی 

دادُ هَخَد،  688تش اساس تؼذاد تِ ًحَی کِ  است

تش اص  تضسگ ّای خاسج اص سدُ دس سٍش هذٍل تؼذاد دادُ

. ایي است 5شاتش تا تضاخع کیفیت تَکسیت ٍ  25

اص ّای تؼذی تِ دلیل تأثیش تش سٍی استٌتاجّا دادُ

حسَب هٌاتغ اغلی خغا دس ػولیات اکتطاف ه

 ضًَذ. هی

تِ دلیل داسا تَدى ضشایظ الصم اص قثیل  BQIضاخع  -6

ٍ کٌتشل ساصی ضٌاسایی ٍ تفکیک هٌاعق کاًی

ّای پشت، پطتیثاى هٌاسثی تشای ضاخع هذٍل  دادُ

ّای آهاسی تَاًذ هثٌای استٌثاط است. ایي ضاخع هی

ّای  تش دس اسصیاتی کیفیت کاًسٌگ تیطتش ٍ دقیق

 تَکسیتی تاضذ.
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