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 فهرست مطالب
 شماره صفحه نوان مطالبع

1 چكيده

2 مقدمه

4 كليات: فصل اول

5 هدف)°1-1

5 پيشينه تحقيق)°1-2

و تحقيق)°1-3 6 روش كار

و ذخا: فصل دوم 7 ئر معدنيطبقه بندي منابع

و ذخائر معدني°2-1 8 منابع

و ذخائر معدني°2-2 8 لزوم طبقه بندي منابع

و ذخائر معدني در جهان: فصل سوم  10 روند طبقه بندي منابع

11 تاريخچه3-1

 Jorc 11 استانداردهاي سبك3-2

و ذخائر معدني3-3 12 انواع استانداردهاي جهاني براي طبقه بندي منابع

13 تهيه گزارش در استراليا3-3-1
14 تهيه گزارش در كانادا3-3-2

14 تهيه گزارش در انگلستان3-3-3

15 تهيه گزارش در آفريقاي جنوبي3-3-4

15 تهيه گزارش در شيلي3-3-5

15 تهيه گزارش در پرو3-3-6

16 تهيه گزارش در اياالت متحده3-3-7

و ذخائر معدني در ايرانروند طبقه بند: فصل چهارم  19ي منابع

و اهميت آن از نقطه نظر معدني4-1 20 جايگاه ايران به به لحاظ موقعيت متالوژنيكي

و ذخائر معدني در ايران4-2 22 طبقه بندي منابع



ز

 Jorc  28استاندارد:فصل پنجم

 29 پيش گفتار)5-1

 30 مقدمه)5-2

 31 هدف)5-3

و مسئ)5-4  35 وليتصالحيت

 39)تهيه گزارش(ارشگريزگواژه)5-5

 41 كلي-تهيه گزارش)5-6

 42 تهيه گزارش از نتايج اكتشافي)5-7

گ)5-8  44ش از منابع معدنيزارتهيه

 52 تهيه گزارش از ذخائر معدني)5-9

، ستونها)5-10 ، پس مانده ها ها(تهيه گزارش از انباشتگي كاني سازي انيك،) پايه
، ، گانگ ها ها سازي با عيار پايين ،توده ها  باطله

58 

و ذخائر ذغال)5-11  60 تهيه گزارش از منابع

و ذخائر الماس)5-12 ، منابع  61 تهيه گزارش از نتايج اكتشافي

و ذخائر كاني هاي صنعتي)5-13 ، منبع  63 گزارشي از نتايج اكتشافي

و پيشنهادا نتيجه: فصل ششم  84تگيري

 85 نتيجه گيري)6-1

 85 سادگي)6-1-1



ح

 85 سيستم شخص ذيصالح)6-1-2

 86 پشتيباني منظم)6-1-3

و سرمايه گذاران)6-1-4  86 دوستدار صنايع

 86 پيشنهادات)6-2

88 پيوست ها

و ماخذ 89 منابع

89 فهرست منابع فارسي

89 فهرست منابع التين

 100 چكيده انگليسي



ط

هاولفهرست جد

 شماره صفحه عنوان

 jorc 16 با استانداردهاي گزارشگري سبك UNFCمقايسه)3-1

 JORC 17ي گزارشگري سبك اياالت متحده با استانداردها(SEC)مقايسه)3-2

 JORC 17مقايسه بين استاندارد روسي با استاندارد)3-3

و طبقه بندي گوناگون ذخائر)3-4  18 مقايسه

 24 تقسيم بندي ذخائر معدني از نقطه نظر جوامع معدنكاري)4-1

 64 گزارش گريو معيار چك ليست ارزيابي)5-1

و مترادفات مخصوص)5-2  82 اصالحات



ي

ها فهرست شكل

 شماره صفحه عنوان

 23 تقسيم بندي ذخائر معدني در ايران)4-1

 26 قوطي مك كلوي)4-2

و ذخائر معدنيارتباط كلي بين نتايج اكتشاف)5-1  50 ي، منابع



١

:چكيده

، شركت هاي معدنكاري را بر آن داشت تا در سالهاي اخير جهاني شدن سريع صنعت معدنكاري

و. به فكر ايجاد يك زبان مشترك بين خود باشند روند اين جهاني شدن تا آنجا پيش رفت كه انواع كدها

از اين سمينار، ارائه هرچند كوتاه از انواع هدف. گزارشات بين المللي استاندارد شكل گرفتند 

و ذخائر معدني است كه با نگرش ويژه بر استاندارد   Jorcاستانداردهاي جهاني براي طبقه بندي منابع

و با يكديگر مورد مقايسه قرار مي گيرند؛ سميناردر اين. صورت مي گيرد  انواع استانداردها بيان شده

و مقايسه قرار مي گيردسپس روند طبقه بندي در ايران كد. مورد بررسي  به علت سادگي Jorcدر نهايت

و غيره و تحليل قرار مي گيرد...و پشتيباني هاي قوي اما در نهايت اين شركتهاي معدنكاري. مورد تجزيه

.هستند كه بايد كد متناسب با فعاليت خود را انتخاب كنند


