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مدلسازی و ارزیابی ذخیره کانسار سرب و روی فیضآباد با استفاده از
روشهای زمینآماری غیرخطی
رضا احمدی* ،1عبدالرضا قرهشیخبیات
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-1گروه مهندسي معدن ،دانشکده مهندسي علوم زمين ،دانشگاه صنعتي اراک ،اراک ،ایران
(علمی – پژوهشی)
پذیرش مقاله 1399/6/25 :تأیيد نهایي مقاله1399/10/17 :

چكیده
در پژوهش حاضر مدلسازي زمينشناسي -اکتشافي کانسار سرب و روي فيضآباد واقع در استان اصفهان انجام
شده و از نظر عيار و ميزان ذخيره ،مورد ارزیابي قرار گرفته است .محدوده کانسار مورد مطالعه براساس توپوگرافي
منطقه ،ميزان و نوع اطالعات اکتشافي موجود خود به دو منطقه مجزاي تپه آقاحساب و کوه خارزن تقسيم شده
و مدلسازي کانسار و ارزیابي ذخيره هر منطقه و نيز کل محدوده ،بهطور مجزا صورت گرفته است .براي آگاهي
از نحوه توزیع دادههاي عيارسنجي مجموع سرب و روي و انتخاب درست روش تخمين ،ابتدا پردازش آماري
اوليه دادهها انجام شد .سپس بهمنظور شناخت کامل و طرح تصویري از وضعيت ليتولوژي کانسار ،نگار ليتولوژي
تمام گمانههاي اکتشافي ،مدل سهبعدي ليتولوژي کانسار و مقاطع عرضي ليتولوژي نظير تعداد زیادي از پروفيل-
هاي شاخص محدوده ،ترسيم شد .براساس وضعيت ماده معدني ،ميزان و نوع کارهاي اکتشافي انجامشده و
اطالعات اکتشافي موجود ،از ميان روشهاي مختلف تخمين ذخيره ،روشهاي زمينآماري دقيق غيرخطي الگ
کریجينگ معمولي و کریجينگ شاخص ،مورد استفاده قرار گرفته و نمودارهاي عيار -تناژ ذخيره بهازاي عيار
حدهاي  2/5 ،2 ،1/5و  3درصد ترسيم شد .نتایج پژوهش نشان ميدهد که اگرچه هر دو روش زمينآماري
مورد استفاده ،از دقيقترین روشهاي تخمين ذخيره ميباشند ،اختالف نتایج تخمين عيار و ذخيره کانسار با
روشهاي مذکور نسبت ًا زیاد است .فقدان اطالعات اکتشافي کافي و ماهيت روشهاي مورد استفاده از مهمترین
دالیل این امر هستند ولي در مجموع نتایج روش کریجينگ شاخص قابل اعتمادتر است.
واژههای کلیدی :تخمين زمينآماري ،کانسار سرب و روي فيضآباد ،کریجينگ شاخص ،الگ کریجينگ،
نرمافزار .SGeMS

* -نویسنده مسئول:

Email: Rezahmadi@gmail.com
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شاخص ،2کریجينگ گسستهWebster and ( 3

مقدمه

گوسي4

 )Oliver, 2007و شبيهسازي متوالي
( )Soares et al, 2008از مهمترین روشهاي
غيرخطي زمينآماري ميباشند .هر یک از این
روشها داراي پيچيدگيهاي خاص خود بوده و
براي یک سري داده بسته به شرایط ،یک یا چند تا
از این روشها بهطور متناسب ،قابل استفاده خواهند
بود .به هرجهت در تمام این روشها انتخاب بهينه
پارامترهاي تخمين ،نقش مهمي در دقت محاسبات
دارد .هدف از پژوهش حاضر ،مدلسازي کامل کانسار
سرب و روي فيضآباد از دیدگاه زمينشناسي-
اکتشافي و ارزیابي ذخيره این کانسار است .محدوده
کانسار مورد مطالعه براساس توپوگرافي منطقه،
ميزان و نوع فعاليتهاي اکتشافي ،خود به دو منطقه
مجزاي تپه آقاحساب و کوه خارزن تقسيم شده و
مدلسازي کانسار و ارزیابي ذخيره هر منطقه و نيز
کل محدوده ،بهطور مجزا صورت گرفته است.
هریک از مناطق مذکور خود به بلوکهاي مختلف
تقسيم شدهاند که نامگذاري این بلوکها براساس
موقعيت مکاني آنها ميباشد .منطقه تپه آقاحساب
به سه بلوک کوچک به نامهاي بلوک شمالي (بلوک
 ،)2بلوک مياني (بلوک  )1و بلوک جنوبي (بلوک
 )3تقسيم شده که حد و مرز این بلوکها در محل
جابهجایيهاي مهم گسلي و تغييرات ارتفاعي و
ساختاري مهم قرار دارد (واحد اکتشافات شرکت
گسترش صنایع ،معادن و ذوب فلزات رنگين
مرکزي .)1394 ،بلوک شمالي با عرض حدود 120
متر و طول حدود  230متر بهعنوان کوچکترین
بلوک تپه آقاحساب و بلوک مياني با عرض حدود
 150تا  200متر و طول حدود  300متر ،عریض-
ترین بلوک تپه آقاحساب است .این بلوک با داشتن
بيشترین حجم و عيار استخراجي ماده معدني،
مهمترین بلوک از نظر ميزان ذخيره است .بلوک
جنوبي ،بکرترین بلوک تپه آقاحساب بوده و به علت

یکي از اهداف مهم عمليات اکتشاف ،محاسبه
ذخيره کانسار است و تنها پس از این مرحله است
که ميتوان در مورد کانسار قضاوت نمود و امکان
استخراج اقتصادي آن را بررسي کرد (مدني،
 .)1376ذخيره معدني آن قسمت از منابع کشف
شده است که بتوان از آن ،کاني و یا فلز با ارزش را
بهصورت اقتصادي و سودآور تحت شرایط اقتصادي،
سياسي ،قانوني ،محيطي و فناوري حاضر ،بهره-
برداري نمود .از آنجایيکه ذخایر معدني بسيار
متنوع بوده و به شکلهاي گوناگوني تشکيل مي-
شوند ( ،)Annels, 1991ارزیابي ذخایر معدنـي بــا
روشهاي مختلفي انجام ميگيرد که تفاوت این
روشها در الگوریتم محاسبـه ،دقت ،سرعت،
وضعيت ماده معدني و مشخصات کارهاي اکتشافي
است (مدني1376 ،؛ احمدي .)1388 ،به طورکلي
آنچه که در ارزیابي ذخایر معدني اهميت ویژهاي
دارد ،استفاده از تمام اطالعات اکتشافي موجود و به
کارگيري دقيقترین روشهاي تخمين است .به-
طورکلي روشهاي تخمين ذخایر معدني به دو
دسته روشهاي هندسي (کالسيک) و روشهاي
زمينآماري (وزندهي آماري) تقسيم ميشوند.
روشهاي تخمين زمينآماري به علت نا اریب بودن
و داشتن کمترین خطاي تخمين ( Goovaerts,
 )1997; Annels, 1991; Rendu, 1981در ميان
تمام روشهاي تخمين ذخيره ،از دقت باالتري
برخوردارند .در واقع در روشهاي زمينآماري براي
هر یک از نمونههاي درون و بيرون یک بلوک ،وزن
آماري مشخص بهگونهاي در نظر گرفته ميشود که
واریانس تخمين مبتني بر آنها کمترین باشد .روش-
هاي تخمين زمينآماري خود به دو دسته روشهاي
خطي و غيرخطي تقسيم ميشوند ( Choudhury,
 .)2015روش کریجينگ معمولي ازجمله روشهاي
خطي و روشهاي الگ کریجينگ ،1کریجينگ
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انجام مطالعات و حفاريهاي کمتر نسبت به بلوک-
هاي دیگر ،تاحدي ناشناخته باقي مانده است .کوه
خارزن بزرگترین بخش کانسار فيضآباد و در واقع
اميدبخشترین قسمت کانسار است .این بخش در
قسمت جنوب باختري تپه آقاحساب قرار دارد و از
نظر مساحت در حدود  10برابر تپه آقاحساب است
(واحد اکتشافات شرکت گسترش صنایع ،معادن و
ذوب فلزات رنگين مرکزي .)1394 ،با تجزیه و
تحليل فعاليتهاي اکتشافي انجام شده در منطقه
مورد مطالعه ،ترسيم نقشهها و مقاطع زمين-
شناسي-اکتشافي مختلف و ارزیابي و مقایسه آنها،
محدوده مورد مطالعه بهطور کامل ،ارزیابي شده و
تخمين ذخيره محدوده با استفاده از روشهاي
دقيق زمينآماري غيرخطي صورت گرفته است.

3

واقع شده است .این منطقه در پهنه ساختاري ایران
مرکزي ،در حاشيه کمربند اروميه دختر ،بر روي
نقشه زمينشناسي چهارگوش  1:250000نائين و
برگه  1:100000کجان قرار دارد .واحدهاي سنگي
رخنموندار منطقه با سن احتمالي پالئوزوئيک از
پایين به باال شامل کلریت شيست ،مجموعه
کربناتي و شيستهاي سبز ميباشد (افروخته و
همکاران .)1393 ،این مجموعه در نقشههاي
زمينشناسي نائين و کجان ،تحت عنوان مجموعه
دگرگوني منسوب به پالئوزوئيک معرفي شده است.
محدوده مورد مطالعه از شمالباختر تا جنوبخاور
امتداد داشته و به دو منطقه مجزا و مستقل تپه
آقاحساب و کوه خارزن تقسيمبندي ميشود .دو
منطقه مذکور بهصورت تپهماهور و کوهستان نسبت
به دشت مجاور دیده ميشوند که تپه آقاحساب در
شمالباختر و کوه خارزن در جنوبخاور قرار دارند.
شکل  1موقعيت مناطق تپه آقاحساب و کوه خارزن
را نسبت به فيضآباد و شهر نائين نشان ميدهد.

منطقه مورد مطالعه
موقعیت جغرافیایی و زمینشناسی محدوده مورد
مطالعه

کانسار سرب و روي فيضآباد در  13/5کيلومتري
جنوبباختري شهرستان نائين در استان اصفهان

شکل  :1نقشه موقعيت جغرافيایي محدوده مورد مطالعه نسبت به فيضآباد و شهر نائين (برگرفته از .)Google Earth
پژوهشهاي دانش زمين

3

4

مدلسازي و ارزیابي ذخيره کانسار سرب و روي فيضآباد

آذرآواري -توفي و توفآرنایت به سن پالئوژن و به
احتمال زیاد پالئوسن -ائوسن .عمدهترین واحد
زمينشناسي سازند تپه آقاحساب و کوه خارزن
مجموعهاي کربناته متغير از نظر رنگ ،ریخت-
شناسي ،بافت و ميزان دگرساني ميباشد که بهدليل
شدت درهمشدگي ساختاري و گسلهشدن ،تفکيک
چندان بارزي را نميتوان در آن انجام داد .در
بررسيهاي ميداني مالحظه ميشود که پایه این
واحد سنگي یک کنگلومراي پي با قطعات فرسایشي
از پيسنگ دگرگوني  (MRF)6است (واحد
اکتشافات شرکت گسترش صنایع ،معادن و ذوب
فلزات رنگين مرکزي .)1394 ،در شکل  2برشي از
نقشه زمينشناسي برگه  1:100000کجان نشان
داده شده که محدوده کانسار سرب و روي فيضآباد
به صورت یک بيضي قرمزرنگ بر روي آن قابل
مشاهده است .در این نقشه واحدهاي سنگي  mbو
 mtمعرف سنگهاي دگرگوني است.

در کوه خارزن ساختار تاقدیس گسله بههم ریخته
و درهمي مشاهده ميشود که بهواسطه گسل-
خوردگي شدید ،زونهاي با ليتولوژي و دگرساني
متفاوت بهعنوان سازندگان تاقدیسهاي
چينخورده دیده ميشوند و هسته آن را مجموعه
دگرگوني -ماگمایي با واحد شيستهاي دگرگوني
ضعيف ميسازد (صانعي .)1392 ،این مجموعه
شيستي احتما ًال به تریاس پسين -ژوراسيک زیرین
تعلق دارد که در زمان پالئوژن دستخوش نفوذ
ماگماي دیوریتي بهصورت استوک و دایک شده و
رخسارهاي از بلورین کامل تا ميکرودیوریت و دیاباز
تيره رنگ دارد (واحد اکتشافات شرکت گسترش
صنایع ،معادن و ذوب فلزات رنگين مرکزي،
 .)1394رخداد کانهزایي روي -سرب با ميزبان
کربناته در یک توالي آتشفشاني رسوبي دگرگون
شده از ویژگيهاي قابل توجه کانهزایي در این
منطقه ميباشد .پهنه کانهدار از پایين به باال شامل
دو بخش است :بخش سولفيدي و اوليه شامل کاني-
هاي گالن ،اسفالریت و پيریت و بخش اکسيد
کربناتي و ثانویه که عمدتاً از کانيهاي اسميت-
زونيت ،سروزیت و هميمورفيت تشکيل شده است
(افروخته و همکاران .)1393 ،سنگهاي
دربرگيرنده کانسار را سنگهاي آهکي و دولوميتي
که به مقدار کم دگرگون شدهاند ،تشکيل ميدهند.
کانيهاي کوارتز ،کلسيت و دولوميت نيز بهعنوان
کانيهاي باطله این کانسار حضور دارند .براساس
برداشتهاي ميداني و ویژگيهاي ليتولوژي-
رخسارهاي ،بهطور کلي سه مجموعه کامالً متفاوت
از یکدیگر قابل تفکيک است که عبارتند از مجموعه
پيسنگ با رخساره شيستي -ماگمایي که در هسته
تاقدیس و پيرامون بخشهاي مرتفع دیده ميشود؛
مجموعه کربناتي و کربناتي -رسي دگرسان و
دگرنهادي 5که اصليترین واحد سنگ چينهاي را
ميسازد و رخنمون بسيار کوچکي از سنگهاي

فعالیتهای اکتشافی انجام شده در محدوده

مرحله اول اکتشاف شامل مطالعات ليتوژئوشيميایي
بوده و سپس  6پروفيل اکتشافي ،طراحي و برداشت
شده است .بر روي هر پروفيل یک حلقه گمانه مایل
با زاویه شيب  60درجه حفاري شده و پس از
بررسي و نگاربرداري 7نمونههاي مغزه ،برش مغزه و
تجزیه شيميایي براي عناصر سرب و روي انجام
گرفته است .در مراحل بعد بهطورکلي تعداد 213
حلقه چال پودري با طول کلي  4641متر با استفاده
از دستگاه دریلواگن و تعداد  17حلقه گمانه مغزه-
گيري (اغلب به صورت مایل و منشعب از یک نقطه
با آزیموتهاي مختلف) با طول کلي  815متر
حفاري شده است .کمينه ،متوسط و بيشينه عمق
چالهاي پودري بهترتيب برابر با  22 ،4و  28متر
بوده درحاليکه کمترین ،متوسط و بيشترین عمق
گمانههاي مغزهگيري بهترتيب برابر با  48 ،9/4و
 79متر است .از این ميزان حفاري ،تعداد  15حلقه
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گمانه مغزهگيري بهطول  726/3متر و  84حلقه
چال پودري بهطول  1778متر در منطقه تپه
آقاحساب حفاري شده است .اغلب حفاريهاي
اکتشافي انجام شده در منطقه خارزن به صورت

5

چالهاي پودري هستند که بهطورکلي تعداد 129
حلقه چال پودري با مجموع طول  2863متر و تنها
دو گمانه مغزهگيري با مجموع طول  88/5متر در
این منطقه حفاري شده است.

شکل  :2برشي از نقشه زمينشناسي برگه  1:100000کجان .بيضي قرمزرنگ نشاندهنده محدوده اکتشافي فيضآباد
ميباشد (اميني و همکاران.)1382 ،

ليتولوژي تمام گمانههاي اکتشافي ،مدل سهبعدي
ليتولوژي کانسار و مقاطع عرضي ليتولوژي نظير
تعداد زیادي از پروفيلهاي محدوده ،با استفاده از
نرمافزار  Rockworks16براي دو منطقه تپه
آقاحساب و بلوک خارزن بهطور مجزا ترسيم شد .از
آنجایيکه نرمافزار  Rockworksمجموعه کاملي از
ابزارهاي مورد نياز براي تصویرسازي ،مدلسازي و
تحليل دادههاي زمينشناسي و اکتشافي است و
انجام مدلسازيهاي مختلف و نيز تهيه برشهاي
مختلف از درون ساختارها را براساس نوع و ميزان
دادهها و اطالعات اکتشافي در دسترس براي
کاربران امکانپذیر ميسازد ،به همين دليل براي
این هدف انتخاب شده است.

در شکل  3نقشه موقعيت مکاني گمانهها و چالهاي
اکتشافي حفر شده در محدوده فيضآباد با نمایش
مناطق تپه آقاحساب و بلوک خارزن نشان داده شده
است .در این شکل ضربدرهاي قرمزرنگ موقعيت
چالهاي پودري و دوایر توپر آبيرنگ موقعيت
گمانههاي مغزهاي را نشان ميدهند .گفتني است
که برخي از دوایر توپر آبيرنگ نشان دهنده
موقعيت دهانه چند گمانه مغزهاي با آزیموتها و
شيبهاي مختلف هستند.
مواد و روشها
بهمنظور شناخت کامل و طرح تصویري از وضعيت
ليتولوژي کانسار سرب و روي فيضآباد ،الگ
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شکل  :3نقشه موقعيت پراکندگي چالهاي پودري و گمانههاي مغزهاي در کل محدوده کانسار سرب و روي فيضآباد.
منطقه تپه آقاحساب با بيضي آبي رنگ و منطقه کوه خارزن با بيضي سبزرنگ مشخص شده است.

براي تعيين و تشخيص مناطق پرپتانسيل ،نقشه-
هاي همعيار و همضخامت ماده معدني منطقه به-
ازاي عيار حدهاي  2/5 ،2 ،1/5و  3درصد با استفاده
از نرمافزار  Surfer15ترسيم شد .براي این منظور
ابتدا عيار متوسط وزندار هر یک از گمانهها اعم از
مغزهاي و پودري محاسبه شد .مقادیر عيار حد،
براساس ارزش اقتصادي کانسار متناسب با شرایط

مختلف همانند تکنولوژي استحصال ،قيمت روز فلز،
زمان و غيره ،انتخاب شده است .براي محاسبه
ذخيره محدوده مورد مطالعه نيز از روشهاي
تخمين دقيق زمينآماري مبتني بر کریجينگ به-
کمک نسخه  2نرمافزار Remy et al., ( SGeMS
 )2006, 2009; Bohling, 2007استفاده شد.
کریجينگ یک تخمينگر خطي نا اریب با کمترین
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واریانس تخمين است ،بنابراین بهدليل دقت باالي
این روش تخمين ( ،)Journel, 1989در پژوهش
حاضر براي محاسبه ذخيره انتخاب شده است.
براساس نحوه توزیع دادههاي عيارسنجي در کل
محدوده فيضآباد و مناطق تپه آقاحساب و بلوک
خارزن ،از روش کریجينگ شاخص ) (IKنيز به-
عنوان یکي از روشهاي تخمين غيرخطي
کریجينگ براي محاسبه ذخيره محدوده استفاده
شد .کریجينگ شاخص یک تکنيک تخمين زمين-
آماري غيرخطي است که توسط جورنلJournel, ( 8
 )1983معرفي شده است .هدف اصلي جورنل
براساس کار سویتزر )Switzer, 1977( 9و دیگران،
تخمين محلي توسط فرایند تابع توزیع تجمعي10
محلي ) (cdfبود .ویژگي اصلي کریجينگ شاخص،
غيرپارامتري بودن آن است و بر فرض مدل توزیع
خاصي براي نتایج ،استوار نميباشد .دستگاه
معادالت کریجينگ شاخص همانند دستگاه
معادالت کریجينگ معمولي است با این تفاوت که
در کریجينگ شاخص از مقادیر واریوگرام شاخص
بهجاي واریوگرام معمولي استفاده ميشود .براي
محاسبه واریوگرام شاخص ابتدا باید دادههاي خام
را به متغيرهاي شاخص تبدیل نمود .از این روش
ميتوان براي تعيين ذخيره کانسار با عيار باالتر از
حد موردنظر همراه با احتمال رخداد آن استفاده
کرد .همچنين ميتوان نقشه توزیع فضایي احتمال
پيدایش بلوکهایي از کانسار با عيار باالتر یا مساوي
یک حد آستانه را بهراحتي ترسيم کرد (حسني پاک
و خالصي .)1382 ،یکي از کاربردهاي اصلي
کریجينگ شاخص ،تعيين مرز ماده معدني و باطله
در کانسار است ( .)Gossage, 1998در واقع
کریجينگ شاخص در جدا کردن باطله از کانسنگ
کارایي باالتري دارد .براي انجام کریجينگ شاخص
ابتدا الزم است دادههاي اوليه به مقادیر شاخص
تبدیل شوند .براي این منظور الزم است عيار حدي

7

در نظر گرفته شود و متغيرهاي شاخص از طریق
تابع شاخص بهدست آیند که مطابق رابطه  1تعریف
ميشود (حسنيپاک و شرفالدین:)1380 ،
رابطه )1
1
{ = )I(x ; Zk
0

𝑘𝑍 ≤ )𝑥(𝑍 if
Otherwise
𝑘 𝑘 = 1, … ,
که در آن ) I(x,zkمقدار شاخص نمونه  iام Zk ،حد

آستانه و  kتعداد کل آستانهها ميباشد .بدین
صورت که به مقادیر اصلي کوچکتر از حد آستانه
منتخب ،کد  1و به مقادیر بزرگتر ،کد صفر تعلق
ميگيرد .بدین ترتيب کليه دادههاي موجود ،به
صفر (بزرگتر از عيار حد) و یک (کوچکتر یا
مساوي عيار حد) تبدیل شده و سپس براساس
دادههاي تبدیلشده به صفر و یک ،کليه مراحل
کریجينگ انجام ميشود .مزیت تخمينگر
کریجينگ شاخص آن است که نسبت به دادههاي
خارج از ردیف حساس نميباشد و با تقسيم تابع
توزیع تجمعي به قسمتهاي کوچکتر ،در آن
قسمت ها تابع توزیع حالت نرمال به خود گرفته و
نيازي به نرمال کردن ندارد.
مدلسازی کانسار مورد مطالعه
بررسی منطقه تپه آقاحساب

شکل 4الف نقشه موقعيت پراکندگي گمانهها و
چالهاي اکتشافي همراه با موقعيت سه پروفيل
اکتشافي ،به صورت خطوط قرمزرنگ را در منطقه
تپه آقاحساب نشان ميدهد .مبناي انتخاب پروفيل-
هاي اکتشافي (مقاطع عرضي) ،شاخص بودن آنها و
دربر داشتن تعداد زیادي گمانه عميق و چال
اکتشافي ميباشد .در شکل 4ب نيز موقعيت فضایي
گمانهها و چالهاي اکتشافي در این منطقه همراه
با نمایش تغييرات لگاریتم عيار مجموع سرب و روي
مغزههاي گمانهها و نمونههاي پودري چالها به-
صورت سهبعدي نمایش داده شده است .در شکل 5
بهعنوان نمونه چاهنگار 11ليتولوژي تعدادي از
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مطابق این شکلها در محدوده کانسار ،سنگهاي
کربناته بيشترین سطح رخنمونها را به خود
اختصاص دادهاند و بخش باالیي محدوده نيز از
سنگهاي آهکي و دولوميتي ،سنگآهک
خاکستري ،دولوميت قهوهاي روشن و مرمر
خاکستري و صورتي تشکيل شده است .اغلب کانه-
زائي نيز در داخل دولوميتهاي با رنگهاي مختلف
صورت گرفته است .بخش عمده سنگهاي منطقه
در اعماق را سنگهاي کربناته تشکيل ميدهد و
سنگ کف کانسار هم در اغلب نقاط ،دولوميت کم-
کانهدار یا بدون کانهزائي است.

گمانههاي منطقه تپه آقاحساب نشان داده شده که
در این نگارها عالوه بر ستون ليتولوژي ،هيستوگرام
تغييرات عمقي عيارسنجي مجموع سرب و روي هم
نمایش داده شده است .مطابق این شکلها عيار
ماده معدني در بعضي فواصل عمقي گمانههایي
نظير  BHD-46نسبت ًا باالست و به بيش از 20
درصد ميرسد .شکل  6نيز مدل سهبعدي ليتولوژي
این کانسار را نشان ميدهد که در این شکل بهطور
واضح ميتوان واحدهاي سنگي را مشاهده نمود .در
شکل  7هم مقطع عرضي ليتولوژي منطبق بر
پروفيل '( CCدر شکل 4الف) مشاهده ميشود.

شکل  :4الف) نقشه موقعيت پراکندگي گمانهها و چالهاي اکتشافي همراه با نمایش پروفيل هاي اکتشافي ،ب) نمایش
موقعيت فضایي و تغييرات لگاریتم عياري گمانهها و چالهاي اکتشافي در منطقه تپه آقاحساب به صورت سهبعدي.
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شکل  :5چاهنگار گمانههاي  BHD46و  BH31منطقه تپه آقاحساب

شکل  :6مدل سهبعدي (جامد) ليتولوژي منطقه تپه آقاحساب

گمانهها اعم از مغزهاي و پودري محاسبه شد .به
عنوان نمونه در شکل  8نقشه همعيار و همضخامت
گمانههاي حفرشده در قطعه (بلوک) شمالي منطقه
تپه آقاحساب با اعمال عيار حد  2درصد نشان داده

بهمنظور تعيين و تشخيص مناطق پرپتانسيل،
نقشههاي همعيار و همضخامت ماده معدني منطقه
بهازاي عيار حدهاي  2/5 ،2 ،1/5و  3درصد ترسيم
شد .براي این منظور ابتدا عيار متوسط هر یک از
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شده است .با مشاهده نقشه همعيار شکل الف مي-
توان نتيجه گرفت که محدوده پرعيار بلوک شمالي
منطقه تپه آقاحساب با عيار حد  2درصد ،در نيمه
باالیي منطقه بهصورت یک کشيدگي در راستاي
شمالباختري -جنوبخاوري است .با مشاهده نقشه

همضخامت شکل ب نيز مالحظه ميشود که
محدوده حاوي ماده معدني با ضخامت بيشتر قطعه
شمالي منطقه تپه آقاحساب با عيار حد  2درصد،
در دو محدوده تقریباً مجزا در یال خاور و باختر
قسمت باالیي منطقه قرار دارد.

شکل  :7مقطع عرضي ليتولوژي نظير پروفيل '( CCدر شکل 4الف) منطقه تپه آقاحساب

در این چاهنگار عالوه بر ستون ليتولوژي،
هيستوگرام تغييرات عمقي عيارسنجي مجموع
سرب و روي هم نمایش داده شده است .مطابق این
شکل در اغلب گمانهها کانيسازي از سطح تا عمق
صورت گرفته ولي عيار ماده معدني چندان زیاد
نيست .در شکل  11نيز مقطع عرضي ليتولوژي
منطبق بر پروفيل '( BBدر شکل 9الف) مشاهده
ميشود .مطابق این شکلها در محدوده کانسار
بلوک خارزن نيز همانند منطقه تپه آقاحساب،
سنگهاي کربناته بيشترین حضور را از سطح تا
عمق به خود اختصاص دادهاند .همچنين در این
منطقه عالوه بر سنگهاي آهکي در بخشهایي،
شيست سبز نيز مشاهده ميشود.

بررسی منطقه بلوک خارزن

شکل 9الف نقشه موقعيت پراکندگي چالهاي
اکتشافي همراه با موقعيت سه پروفيل اکتشافي به
صورت خطوط قرمزرنگ را در منطقه بلوک خارزن
نشان ميدهد .در این مورد نيز موقعيت پروفيلهاي
اکتشافي (مقاطع عرضي) براساس شاخص بودن و
دربرداشتن تعداد زیادي گمانه و چال اکتشافي
انتخاب شده است .در شکل 9ب موقعيت فضایي
گمانهها و چالهاي اکتشافي در این منطقه همراه
با نمایش تغييرات لگاریتم عيار مجموع سرب و روي
نمونههاي پودري چالها و مغزههاي گمانهها به-
صورت سهبعدي نمایش داده شده است .در شکل
 10بهعنوان نمونه چاهنگار ليتولوژي چال
 BHD147منطقه بلوک خارزن نشان داده شده که
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شکل  :8الف) نقشه همعيار و ب) نقشه همضخامت گمانههاي حفر شده در قطعه شمالي منطقه تپه آقاحساب با عيار
حد  2درصد

انجام شد .بدین طریق وضعيت همسانگردي یا
ناهمسانگردي کانسار تعيين شده و تخمينهاي
کریجينگ انجام ميگيرد .براي این منظور از
آزیموت  0تا  180درجه هر پنج درجه یک
واریوگرام و از شيب  0تا  90درجه هر پنج درجه
یک واریوگرام با گامهاي مختلف ترسيم شد .به-
عنوان نمونه شکل  13تعدادي از واریوگرامهاي
امتدادي ترسيم شده در راستاهاي مختلف در کل
محدوده را نشان ميدهد که اغلب واریوگرامهاي
تجربي با مدل تئوري از نوع کروي ()Sarma, 2009
انطباق یافتند .براساس واریوگرامهاي امتدادي،
کانسار تقریباً همسانگرد بوده ،شعاع تجسس
تخمين در این محدوده از مناطق تپه آقاحساب و
بلوک خارزن قدري بزرگتر و در حدود  40متر است.
افزودني است که قبل از بررسي زمينآماري کل
محدوده مورد مطالعه ،ابتدا واریوگرافي براي مناطق
تپه آقاحساب و بلوک خارزن بهطور جداگانه انجام
شده ولي بهخاطر اجتناب از افزایش حجم مقاله ،از
آوردن آنها خودداري شده است.

بررسی کل محدوده کانسار فیضآباد

 پردازش آماري اوليه دادههاشکل (12الف و ب) بهترتيب هيستوگرام و نمودار
توزیع احتمال تجمعي دادههاي عيارسنجي مجموع
سرب و روي و (ج و د) لگاریتم عيار مجموع سرب
و روي را براي کل محدوده اکتشافي کانسار سرب
و روي فيضآباد نشان ميدهد .مطابق این شکل
مشاهده ميشود که توزیع دادههاي عيارسنجي کل
محدوده فيضآباد از نوع الگ نرمال بوده و با یک
تبدیل لگاریتمي به حالت نرمال تبدیل شدند.
افزودني است که پردازش آماري اوليه دادهها براي
مناطق تپه آقاحساب و بلوک خارزن نيز بهطور
جداگانه انجام شده ولي بهمنظور اجتناب از افزایش
حجم مقاله ،از آوردن آنها خودداري شده است.
واریوگرافی کانسار سرب و روی فیضآباد

بهمنظور تعيين ارتباط فضایي ،فاصلهاي و پيوستگي
کانسار در مقياس وسيع ،واریوگرافي و تجزیه و
تحليل ساختار فضایي در کل محدوده مورد مطالعه
در فضاي سهبعدي از طریق ترسيم حدود 300
واریوگرام امتدادي با استفاده از نـرمافزار SGeMS
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شکل  :9الف) نقشه موقعيت پراکندگي چالها همراه با نمایش پروفيلهاي اکتشافي ،ب) نمایش موقعيت فضایي چالها
و گمانههاي اکتشافي و تغييرات لگاریتم عياري چالها و گمانهها در منطقه بلوک خارزن بهصورت سهبعدي.

شکل  :10چاهنگار چال  BHD147منطقه بلوک خارزن
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شکل  :11مقطع عرضي ليتولوژي نظير پروفيل ' BBمنطقه بلوک خارزن

شکل  : 12الف و ب) هيستوگرام و ج و د) نمودار توزیع احتمال تجمعي دادههاي عيارسنجي مجموع سرب و روي و
لگاریتم مجموع سرب و روي کل محدوده اکتشافي فيضآباد.
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شکل  :13واریوگرامهاي امتدادي کل محدوده اکتشافي فيضآباد در راستاي آزیموتهاي الف)  130درجه ،ب) 135
درجه ،ج)  140درجه و د)  150درجه با شيب  60درجه.

عدد در راســـتاي خاوري -باختري و  11بلوک در
راســـتاي قائم) در منطقه تپه آقاحســـاب ،تعداد
 990000بلوک (ت عداد  330بلوک در راســـ تاي
شــمالي -جنوبي 120 ،عدد در راســتاي خاوري-
باختري و  25بلوک در راســـتاي قائم) در منطقه
بلوک خارزن و ت عداد  1121250بلوک (ت عداد
 345بلوک در را ستاي شمالي -جنوبي 130 ،عدد
در راستاي خاوري -باختري و  25بلوک در راستاي
قائم) در کل محدوده به کار برده شـــد .بهعنوان
نمونه در شکل  14سه نيمرخ عمود برهم از مدل
بلوکي تخمين زده شـــده الگ کریجينگ در محل
سلول شماره  5محور خاوري 30 ،محور شمالي و
 2محور قائم همراه با موقع يت گ مانه هاي منط قه
تپه آقاح ساب ن شان داده شده ا ست .پس از انجام
تخمين الگ کریجينگ ،مقادیر تخمين زده شده با
یک تبدیل معکوس به مقادیر واقعي تبدیل شده و
با در نظر گرفتن ع يار حد هاي  2/5 ،2 ،1/5و 3
در صد (با در نظر گرفتن شرایط مختلف اقت صادي

 بررسي وجود روند در دادههاي کانسار فيضآبادبهمنظور بررسي وجود یا عدم وجود روند 12در داده-
هاي مناطق تپه آقاحساب و بلوک خارزن و
همچنين کل محدوده کانسار سرب و روي فيض-
آباد ،نمودار پراکندگي مقادیر عيارسنجي در
راستاهاي افقي خاوري -باختري و شمالي -جنوبي
و نيز در راستاي قائم عمقي ،ترسيم شد .بررسي
نمودارها نشان داد که روند خاصي در دادههاي
محدوده در این راستاها وجود ندارد.
ارزیابی ذخیره کانسار مورد مطالعه

 تخمين به روش الگ کریجينگ معموليازآنجایيکه توزیع دادههاي عيار مجموع ســـرب و
روي در مناطق تپه آقاحســاب ،بلوک خارزن و نيز
کل محدوده کان سار سرب و روي فيضآباد ،از نوع
الگنرمال ميباشــد ،بنابراین براي تخمين ذخيره،
روش الگکریجينــگ معمولي بلوکي بــا انــدازه
بلوک هاي  10×10×10متر و تعداد  18700بلوک
(تعداد  50بلوک در راسـتاي شـمالي -جنوبي34 ،
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تخميني نيز  2/14)%(2بهد ست آمده ا ست .نمودار
عيار -تناژ مناطق تپه آقاحســـاب ،بلوک خارزن و
کل محدوده کانسار سرب و روي فيضآباد با روش
الگ کریجينگ معمولي بلوکي در شکل  15ترسيم
شــده اســت .در این شــکل محور افقي مقدار عيار
حد ،محور عمودي سـمت چ ،،ميزان تناژ و محور
عمودي سمت راست ،مقدار عيار متوسط ميباشد.

روز و آینده) و حجم  1000متر مکعبي هر بلوک،
نتایج محا سبه عيار متو سط کان سار و ذخيره ماده
معدني با اســتفاده از روش تخمين الگ کریجينگ
معمولي در جدول  1خالصــه شــده اســت .ميزان
چگالي کانســـار نيز به طور متوســـط  2/9گرم بر
ســـانتيمتر مکعب منظور شـــده اســـت .واریانس
لگاریتم دادههاي اوليه  6/4)%(2و واریانس دادههاي

شکل  :14نمایش سهبعدي بلوکبندي شده تخمين الگ کریجينگ معمولي در منطقه تپه آقاحساب توسط سه نيمرخ
عمودبرهم.

تخمين کریجينگ شاخص ،مقادیر تخمين زده شده
با رابطه مربوط به کریجينگ شاخص ناپيوسته با
یکدیگر تلفيق شدند و با اعمال عيار حدهاي ،1/5
 2/5 ،2و  3درصد و حجم  1000متر مکعبي هر
بلوک ،ذخيره محدوده بهازاي عيار حدهاي مختلف
بهدست آمد .نتایج محاسبه عيار متوسط و ميزان
ذخيره محدوده به ازاي عيار حدهاي مختلف ،در
جدول  2خالصه شده است .نمودار عيار -تناژ
مناطق تپه آقاحساب ،بلوک خارزن و کل کانسار
سرب و روي فيضآباد با روش کریجينگ شاخص
نيز در شکل  16ترسيم شده است .در این شکل
محور افقي ،مقدار عيار حد ،محور عمودي سمت
چ ،،ميزان تناژ و محور عمودي سمت راست ،مقدار
عيار متوسط است .ميزان چگالي کانسار نيز همانند
قبل بهطور متوسط  2/9گرم بر سانتيمتر مکعب
منظور شده است.

 تخمين به روش کریجينگ شاخصبراي تخمين ذخيره کانسار سرب و روي فيضآباد
با استفاده از روش کریجينگ شاخص ،ابتدا بر روي
دادههاي خام عيارسنجي منطقه ،عيار حدهاي ،1/5
 2/5 ،2و  3درصد اعمال شد .با توجه به تابع
شاخص ،دادههاي کوچکتر یا مساوي با عيارحدها
برابر با مقدار  1و دادههاي بيشتر از عيار حدها برابر
با مقدار صفر منظور شد و ابتدا با استفاده از نرمافزار
 SGeMSواریوگرافي و سپس تخمين ذخيره با
روش تخمين کریجينگ شاخص با اندازه بلوکهاي
 10×10×10متر صورت گرفت .براساس واریوگرافي
شاخص ،اغلب واریوگرامهاي شاخص تجربي با مدل
تئوري از نوع کروي انطباق یافته و کانسار داراي
ناهمسانگردي از نوع ناحيهاي است که با قدري
سادهسازي ،به صورت همسانگرد با شعاع تجسس
در حدود  36متر در نظر گرفته شد .بعد از انجام
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جدول  :1نتایج محاسبه ذخيره و متوسط عيار مجموع سرب و روي کانسار مورد مطالعه با روش الگ کریجينگ
معمولي بلوکي.
محدوده

منطقه بلوک خارزن

منطقه تپه آقاحساب

کل کانسار سرب و روی فیضآباد

پارامتر
عيارحد ()%

عيار متوسط
()%

ذخيره خالص ماده
معدني (تن)

عيار متوسط
()%

ذخيره خالص ماده
معدني (تن)

عيار متوسط
()%

ذخيره خالص ماده
معدني (تن)

1/5

4/11

604679/2

2/24

192490/8

3/34

915923/4

2

5/17

394308/1

2/78

116286/7

5/43

606869/4

2/5

5/96

345730/6

3/5

66901/3

6/06

550245/7

3

6/39

308424/2

4/14

41994/4

6/47

465159/6

شکل  :15نمودار عيار -تناژ مناطق تپه آقاحساب ،بلوک خارزن و کل محدوده کانسار سرب و روي فيضآباد با روش الگ
کریجينگ معمولي بلوکي.
جدول  :2نتایج تخمين متوسط عيار و ميزان ذخيره کانسار سرب و روي فيضآباد با روش کریجينگ شاخص.
محدوده

منطقه تپه آقاحساب

منطقه بلوک خارزن

کل کانسار سرب و روی فیضآباد

پارامتر
عيارحد ()%

عيار متوسط
()%

ذخيره خالص ماده
معدني (تن)

عيار متوسط
()%

ذخيره خالص ماده
معدني (تن)

عيار متوسط
()%

ذخيره خالص ماده
معدني (تن)

1/5

4/07

478964/42

2/56

181001/19

3/50

669965/61

2

7/13

288104/30

2/76

95140/88

7/64

471920/70

2/5

7/95

280911/08

3/56

47784/70

8/20

400846/10

3

8/15

278755/26

4/58

34293/58

8/57

382294/13
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شکل  :16نمودار عيار -ت ناژ مناطق تپه آقاحساب ،بلوک خارزن و کل محدوده کانسار سرب و روي فيضآباد با روش
کریجينگ شاخص.

دو روش نسبتاً زیاد است .علت این امر آن است که
در روش الگ کریجينگ معمولي ،بلوکهاي حاوي
ماده معدني همواره با مقداري باطله همراه مي-
باشند ،بهعبارتدیگر در روش الگ کریجينگ
معمولي ،اختالط کانسنگ و باطله زیاد است ولي در
روش کریجينگ شاخص ،جداسازي بلوکهاي
کانسنگ و باطله صورت ميگيرد .بهعبارت دیگر این
روش از اختالط کانسنگ و باطله جلوگيري مي-
نماید و در نتيجه درجه خلوص بلوکهاي ماده
معدني در این روش از روشهاي دیگر همانند الگ
کریجينگ معمولي بيشتر است .به همين دليل به-
طورکلي متوسط عيار بهازاي عيار حدهاي مختلف
در روش کریجينگ شاخص نسبت به روش الگ
کریجينگ معمولي بيشتر است .متوسط عيار کانسار
در منطقه بلوک خارزن از منطقه تپه آقاحساب و
نيز کل محدوده کانسار سرب و روي فيضآباد ،کمتر
محاسبه شده است .بهعبارتدیگر به طورکلي عيار
ماده معدني در منطقه بلوک خارزن نسبت به
منطقه تپه آقاحساب پایينتر است .شاید یکي از
دالیل این موضوع ،عمق کمتر حفاريهاي انجام

نتایج
براي ارزیابي نتایج حاصل از تخمين و دستیابي به
نوعي دقت تخميني ،الزم است که نتایج تخمين
ذخيره به روشهاي زمينآماري غيرخطي الگ
کریجينگ معمولي بلوکي و کریجينگ شاخص ،با
یکدیگر مقایسه شوند .هریک از روشهاي مورد
استفاده در پژوهش حاضر نسبت به دیگري داراي
یک سري مزایا و معایب ميباشند .بهعنوان مثال
سادگي روش تخمين الگ کریجينگ معمولي از
مزیتهاي این روش است و در مقابل عدم امکان
بازیابي درست واریانس واقعي دادهها بعد از تخمين،
از معایب آن است .جداسازي باطله از کانسنگ از
مزایاي روش تخمين کریجينگ شاخص است و
پيچيدگي نسبي آن ،از معایب این روش ميباشد .با
توجه به دادههاي جدولهاي  1و  2و نمودار شکل-
هاي  15و  16مالحظه ميشود که ميزان ذخيره
محاسبه شده به ازاي عيار حدهاي مختلف در
مناطق مورد مطالعه با روش الگ کریجينگ
معمولي از روش کریجينگ شاخص ،بيشتر است و
اختالف ميزان ذخيره محاسبهشده با استفاده از این
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دو روش براي کل محدوده کانسار سرب و روي
فيضآباد بهازاي عيار حدهاي  2/5 ،2 ،1/5و 3
درصد بهترتيب برابر با  27 ،22 ،26/9و  17/8درصد
است .البته یکي از دالیل این ميزان اختالف ،فقدان
اطالعات اکتشافي کافي ميباشد و دليل دیگر به
ماهيت روشهاي مورد استفاده ارتباط دارد ،ولي در
مجموع نتایج روش کریجينگ شاخص قابل
اعتمادتر است .بهطورکلي براي دستیابي به بهترین
پاسخ و مطلوبترین نتيجه ،بهتر است که براي
محاسبه ذخيره یک کانسار از چند روش مختلف
بهویژه از روشهاي نوین و دقيق زمينآماري
استفاده نمود .چرا که تکيه بر نتایج تنها یک روش،
از ریسک باالیي برخوردار است و احتمال خطاهاي
نظامدار وجود دارد .در مورد کانسارهایي که
پراکندگي دادههاي عيارسنجي آنها از توزیع نرمال
تبعيت نميکنند ،یکي از روشهاي معمول تخمين،
روش الگ کریجينگ معمولي است ولي از آنجایي-
که در این روش بازگرداندن واریانس واقعي دادهها
بعد از تبدیل لگاریتمي دادههاي خام و عمليات
تخمين ،تقریب ًا امکانپذیر نيست ،بنابراین استفاده
از روشهاي تخمين زمينآماري غيرخطي همانند
کریجينگ شاخص گریزناپذیر است .اگرچه روش-
هاي تخمين زمينآماري غيرخطي از پيچيدگيهاي
خاص خود برخوردارند ،بههرجهت در صورت فهم
درست مفاهيم نظري این روشها و انتخاب درست
پارامترهاي آنها به هنگام تخمين ،منجر به نتایج
بسيار دقيق ،سودمند و مطلوبي ميشوند .معقوالنه
ترین تصميم ،استفاده از چند روش مختلف و
متوسطگيري از نتایج روشهاي آنها ميباشد.
پيشنهاد ميشود بهمنظور افزایش دقت تخمين
ذخيره محدوده مورد مطالعه ،وزن مخصوص ماده
معدني در نقاط مختلف کانسار بهروش آزمایشگاهي
و با دقت زیاد تعيين شود؛ سپس با روش شبيه-
سازي شاخصي و تعيين جنس ،به هر بلوک ،وزن

شده در منطقه بلوک خارزن باشد ،درحالي که
ممکن است کانهزائي در اعماق بيشتر صورت گرفته
باشد .شاید هم بهلحاظ شرایط زمينشناسي ،واقع ًا
کانهزائي در این منطقه کالً ضعيفتر از منطقه تپه
آقاحساب باشد .ميزان ذخيره محاسبه شده براي
کل کانسار سرب و روي فيضآباد بهویژه با روش
تخمين الگ کریجينگ معمولي نسبت ًا زیاد و قدري
باالتر از مقدار واقعي بهنظر ميرسد؛ چرا که قاعدت ًا
باید ميزان ذخيره این محدوده برابر با مجموع
ذخيره محاسبه شده براي دو منطقه تپه آقاحساب
و بلوک خارزن باشد ،حال آنکه از این مقدار هم
قدري بيشت ر است و دليل این امر آن است که در
نتيجه واریوگرافي و عمليات تخمين کل محدوده،
بهطور ناخواسته بخشهایي از محدوده فاقد
اطالعات اکتشافي در مابين مناطق تپه آقاحساب و
بلوک خارزن به عنوان ماده معدني در محاسبات
وارد ميشوند که شاید فاقد کانهزائي و در نتيجه
غيرواقعي باشند.
نتیجهگیری
از آنجایيکه توزیع دادههاي عيار مجموع سرب و
روي مناطق تپه آقاحساب و کوه خارزن و نيز کل
محدوده کانسار مورد مطالعه از نوع الگنرمال است،
متوسط عيار و ميزان ذخيره کانسار با روشهاي
تخمين غيرخطي الگ کریجينگ معمولي بلوکي و
کریجينگ شاخص بهکمک نرمافزار  SGeMSبه-
ازاي عيار حدهاي  2/5 ،2 ،1/5و  3درصد محاسبه
شده و نمودارهاي عيار -تناژ ذخيره ترسيم شده
است .اگرچه هر دو روش زمينآماري الگ
کریجينگ معمولي و کریجينگ شاخص از دقيق-
ترین روشهاي تخمين ذخيره ميباشند ،به
هرجهت اختالف نتایج تخمين عيار و ميزان ذخيره
کانسار با روشهاي مذکور نسبت ًا زیاد است .بهعنوان
مثال اختالف ميزان ذخيره محاسبه شده توسط این
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مخصوص دقيق آن نسبت داده شود .نتایج این
پژوهش براي کليه کاربران علوم زمين بهویژه
مهندسين اکتشاف معدن و زمينشناسان اقتصادي

19

که همواره با موضوع تخمين دقيق ذخایر معدني
درگير ميباشند ،قابل استفاده است.

پانوشت
1-Log-kriging
2-Indicator kriging
3-Disjunctive kriging
4-Sequential Gaussian Simulation
5-Metasomatic
6-Metamorphic Rock Fragments

7-Logging
8-Journel
9-Switzer
10-Cumulative distribution function
11-Strip-log
12-Trend

دانشگاه تهران 382 ،ص.
حسنيپاک ،ع.ا .و شرف الدین ،م .1380 ،.تحليلدادههاي اکتشافي ،انتشارات دانشگاه تهران987 ،
ص.
صانعي ،ص .1392 ،.گزارش کلي اکتشافات سال 1392معدن سرب و روي فيض آباد ،شرکت
گسترش صنایع ،معادن و ذوب فلزات رنگين
مرکزي 54 ،ص.
مدني ،ح .1376 ،.اصول پي جویي ،اکتشاف وارزیابي ذخایر معدني ،انتشارات خانه فرهنگ816 ،
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