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چکیده
امروزه اهمیت مدلسازي ژئومتالورژيکي بهعنوان رابط بین اکتشاف و فرآوري برکسي پوشیده نیست .چرا که موجب صرفهجويي در زمان و هزينه -
ها شده و چه بسا ميتواند معدن را از حالت غیراقتصادي خارج کرده و به مرحله سوددهي برساند .بررسي نحوه کاربرد ژئومتالورژي در حال حاضر
در صنعت معدن نشان ميدهد که ميتوان ارتباطي بین اطالعات زمینشناسي و پاسخ متالورژي متکي بر تعداد کمي از نمونههاي آزمايش شده در
آزمايشگاه بهدست آورد .از اين رو بررسي ژئومتالورژيکي روي کانسار مهديآباد يزد که به سه بخش اکسیدي ،سولفیدي و مرکب تقسیمبندي
شده است ،انجام شد .هدف از انجام اين بررسي ،تفکیک بخش مرکب به دو بخش اکسیدي و سولفیدي بوده است .در اين کانسار به علت
همبستگي زياد بین دادهها روش آمار تک متغیره براي تفکیک بخشها کارايي ندارد در نتیجه از يکي از روشهاي آمار چندمتغیره به نام آنالیز
تفکیکي بهمنظور تفکیک بخش مرکب استفاده شده است .آنالیز تفکیکي يک روش آماري چند متغیره است که هر مشاهده را در يک گروه خاص
از متغیرهاي پیشبیني شده و براساس گروههاي تعريف شده طبقهبندي ميکند .اين روش همزمان به تمام ويژگيهاي نمونه توجه کرده و با
استفاده از میانگین عیار نمونهها ،براي هر نمونه ضريبي منحصر به فرد ) (λتعیین ميشود که اين ضريب در نهايت منجر به تفکیک بخش مرکب به
دو بخش اکسیدي و سولفیدي در معدن مهديآباد يزد شده است.

کلمات کلیدي
ژئومتالورژي ،معدن مهديآباد يزد ،آمار چندمتغیره ،آنالیز تفکیکي
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آماکس امریکا )1342 ،حفر  4671متر گمانه در زون
اکسيدی و سولفيدی و انجام مطالعات ژئوفيزیکی ،زمين-
شناسی و کانهآرایی (شرکت مهشهر و شرکت ميتسوی ژاپن،
 )1352و حفر  11گمانه در شبکه  222×222و  32گمانه
در شبکه 122×122به ميزان  16152متر ،تهيه نقشههای
زمينشناسی با مقياس  102222و  ، 101522نمونهگيری و
عيار سنجی 4712نمونه ،حفر  222متر تونل اکتشافی در
معدن کاالمين و  1122متر حفاری داخل تونل ،مطالعات
مينرالوژیکی و انجام آزمایشهای کانه آرایی و تخمين ذخيره
و مطالعات امکانسنجی مقدماتی انجام شدهاست (شرکت
مهشهر و شرکت ميتسوی ژاپن .)1366 ،طرح اکتشاف
تفصيلی بهصورت پراکنده و مقطعی با احداث جاده از
کارخانه ذوب روی به معدن به طول  44کيلومتر ،حفر چاه
اکتشافی به عمق  314متر به قطر 4/5متر ،اجرای پوشش
بتنی چاه تا عمق  255متری ،ساخت تأسيسات و ساختمان-
های رفاهی اوليه ،جمع بندی اطالعات و ارزیابی ذخيره
نهایی معدن ،انجام مطالعات آبشناسی ،تهيه طرح استخراج
مقدماتی و غيره ادامه یافت (شرکت مهشهر و شرکت
 3131 ،B.R.G.Mتا  .)3131در سال 1371
کنسرسيومی متشکل از شرکت استراليایی یونيون وشرکت
ایتوك تاسيس شد و فعاليت خود را برروی معدن آغاز
کردند .درطی سالهای  1371و  1342حفاریهای مغزه-
گيری به روشهای مختلف به ميزان  1343متر انجام شد [.]7
ژئومتالورژی ترکيبی از اطالعات زمينشناسی و متالورژی
بهمنظور ایجاد فضایی مبتنی بر مدل پيشبينی برای
کارخانههای فرآوری مواد معدنی است .بررسی نحوه کاربرد
ژئومتالورژی در حال حاضر در صنعت معدن نشان میدهد
که میتوان ارتباطی بين اطالعات زمينشناسی و پاسخ
متالورژی متکی بر تعداد کمی از نمونههای آزمایش شده در
آزمایشگاه بهدست آورد .برنامه ژئومتالورژی بر روشهای
سنتی برتری دارد زیرا 0با کمک این روش از اطالعات
کانسنگ بهتر میتوان استفاده کرد ،کنترل بهتر معدنکاری
با استفاده از اطالعات جامع کانیشناسی ،بهينهسازی
کارخانه فرآوری (تغييرات در خوراك را بهتر کنترل می-
کند) ،ارائه راه حلهای جدید (زیرا مشکالت ناشی از
کانسنگ به خوبی از قبل مشخص شدهاند و برنامههای

 -6مقدمه
آناليزتفکيکی روشی مؤثر برای استخراج ویژگیهایی است
که منجر به تفکيکپذیری کالسهای طبقهبندی میشود.
این روش بهطور گستردهای در پردازش اطالعات استفاده
میشود[ .]1آناليز تفکيکی یک روش آماری چند متغيره
است که هر مشاهده را در یک گروه خاص از متغيرهای
پيشبينی شده و براساس گروههای تعریف شده طبقه بندی
میکند .یکی از کاربردهای آناليز تفکيکی تشخيص آنومالی-
های ژئوشييميایی برای توصيف هدف مورد نظر است که در
این زمينه روشنی و همکاران برای بررسی آنومالی
کانی سازی مس پرفيری کوه پنج از این آناليز استفاده
کردهاند[ .]2کاربرد دیگر آن طبقهبندی دادهها است با این
فرض که دادهها در هر کالس بهطور نرمال طبقهبندی شده-
اند ]3[ .پژوهشهای مختلفی برای تفکيک زون آلتراسيون
فيليک و پتاسيک معدن مس پرفيری سونگون از این روش
استفاده کردهاند انجام شده است[.]4،5،6
معدن مهدیآباد یزد شامل کانسارهای اکسيدی و سولفيدی
سرب و روی است و شامل  7بخش اکسيدی ،سولفيدی و
مرکب است .در بخش مرکب امکان تفکيک کامل بخشهای
اکسيدی و سولفيدی وجود ندارد که این امر استخراح ماده
معدنی را تيز با مشکل روبرو میکند .آناليز تفکيکی یک
روش آماری چندمتغيره است که میتواند در تفکيک بخش
مرکب به دو بخش اکسيدی و سولفيدی مفيد واقع شود.
کانسار روی مهدیآباد یزد با عيار متوسط  %7دومين ذخيره
بزرگ غيرسولفيدی دنيا محسوب می شود .این معدن از
دیرباز بهصورت شدادی و معدنکاری دستی مورد بهره-
برداری قرار گرفته است .بيشتر استخراج مواد به علت عيار
باالی روی (بين  22تا  52درصد) از بخش اکسيدی بوده
است .در سال  1321معدن در اختيار شرکت مهشهر (پرژام)
قرارگرفت و پس از عمليات اکتشافی ،آمادهسازی و استخراج
کانی در سال  1335آغازشد .در سالهای بعد 1114 ،متر
گمانه و تعداد زیادی تونل و ترانشه در بخش اکسيدی و
سولفيدی حفر شد و با تهيه نقشه زمينشناسی و انجام
مطالعات ژئوفيزیکی ذخيره معدن حدود  32ميليون تن با
عيار مجموع 7/5درصد سرب و روی اعالم شد (شرکت
111

مدلسازی ژئومتالورژیکی بخشهای اکسید و سولفید درکانسار سرب و روی مهدیآباد یزد

تحقيقاتی میتوانند در حل این مسئله تمرکز کنند) ،کاهش
خطر در عمليات و فرصتهای بهتر برای بهينهسازی
اقتصادی عمليات با توجه به قيمتهای فلزات نسبت .در
راستای استفاده از برنامه ژئومتالورژی برای معدن مهدیآباد
یزد آناليز تفکيکی کمک شایانی به جداسازی بخشهای
اکسيدی و سولفيدی و درنتيجه کاهش هزینه های توليد و
فرآوری میکند.
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محيطی ،بازاریابی ،اقتصادی و شرکتهای بزرگ است .عالوه
بر این ،تعدادی از اطالعات و مفروضات ثابت و متغير نيز در
ارزیابی در نظر گرفته شدهاند .با اینحال ،اطالعات اساسی در
ارزیابی درجات و ویژگیهای چندمتغيره از منابع معدنی و
ذخایر کانیهای معدنی استفاده میشود .در واقع ،ارزش
اقتصادی مورد انتظار در یک دوره زمانی خاص از معدن،
ترکيب ،انباشت ،فرآوری ،ذوب ،تصفيه و منابع سنگ
بازاریابی با درجات و ویژگیهای چند متغيره برآورد شده با
روشهای زمينآماری بهدست میآید.
اصل اساسی در ارزیابی اقتصادی بيان میکند که استخراج و
فرآوری دو بلوك ذخيره معدنی گسسته با حجم یکسان،
دانسيته تودهای ،بهبود عيار و متالورژی ،کنسانتره یا
محصول با همان محتوای فلزی بازیافتی توليد میشود .با
این حال ،در واقع محتوای فلز بازیافتی از دو بلوك ذخيره
کانی معدنی گسسته متفاوت هستند و توجه به ویژگیهای
کانیشناسی فردی و ذاتی آنها اساسی است.
ویژگیهای کانیشناسی و بافت کانیها تأثير بسزایی در
ميزان اقتصادی بودن آن دارد که متاسفانه در صنعت معدن
تجربه کافی در این زمينه وجود ندارد .این ویژگیها بخش
اصلی از درجه آزادی فرآوری موادمعدنی و فرآیندهای
انتخابی ذخایر معدنی هستند .عالوه بر این ،کنسانتره یا
محصوالت مورد انتظار از موادمعدنی ،باطله آزاد و انتخاب
شده از معدنکاری ،ترکيب ،انباشت و فرآوری ذخایر کانسار
با درجات مشابه اما با کانیهای مختلف و ویژگیهای بافتی
ناشناخته است.
متاسفانه تاکنون فرضيات ساده و عملی و روشهای مورد
استفاده برای بهينهسازی پروژههای معدنی و اقتصاد بهره-
برداری کافی نبودهاند .ارزیابی اقتصادی براساس فرآیند
بهينهسازی باعث میشود تا کنسانتره کانی موردنظر به
حداکثر رسيده و در نتيجه ترکيب ،انباشت و فرآوری ذخایر
کانیهای معدنی بهدست میآید .این ارزیابی کانی معدنی
شامل بررسی کانیشناسی متمایز و ویژگیهای بافتی و
آزادی فرآوری موادمعدنی و پارامترهای انتخابی است .بهينه-
سازی ،منجر به اجرای همزمان استخراج ذخایر معدنی و
طراحی نمودار جریان فرآوری موادمعدنی پویا و قوی در

 -1تئوري روش
 1-6ژئومتالورژي

ژئومتالورژی ترکيبی است از اطالعات زمينشناسی و
متالورژی بهمنظور ایجاد فضایی برای مدلسازی پيشبينی
کارخانههای فرآوری مواد معدنی که شامل موارد زیر است0
• اطالع از زمينشناسی تعدادی از نمونههای
آزمایشی بهمنظور تعيين پارامترهای متالورژیکی.
• توزیع این پارامترها در کانسار با استفاده از روش
زمينآماری قابل قبول برای پشتيبانی از شبيه-
سازی مراحل متالورژیکی.این توزیع میتواند تحت
تأثير زمينشناسی کانسار قرار گرفته باشد ،که در
آن سنگشناسی روی برخی از پارامترها تأثير می-
گذارد.
روشهای سنتی برپایه تناژ و عيار اقتصادی مواد معدنی
عمل میکند ،با این حال با پيچيدهتر شدن ترکيب شيميایی
کانی درحال بهرهبرداری و افزایش مقاومت آن ،لزوم به-
کارگيری مدیریت ریسک و بهرهوری هزینه افزایش می-
یابد[ .]4برنامه ژئومتالورژی تالشی سازمان یافته برای ایجاد
مدلی قابل اعتماد ،عملی و مفيد از ذخيره ماده معدنی و
کارخانه فرآوری است که برای بهرهبرداری از منابع استفاده
میشود.
بهترین تجربه در ارزیابی اقتصادی پروژههای معدن و بهره-
برداریها با استفاده از ارزش خالص فعلی و یا تجزیه و
تحليل واقعی گزینهها است که اغلبب براساس اطالعات و
استراتژیهای زمينشناسی ،معدن ،متالورژی ،زیست
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 g2وجود دارند .نمونه جدیدی از یکی از این دو جامعه
برداشته میشود ولی مشخص نيست این نمونه جدید برای
کدام یک از دو جامعه است .بنابراین  Kخاصيت از نمونه
مورد نظر اندازهگيری شده و براساس این خصوصيات ،در
مورد تعلق آن نمونه به یکی از دو جامعه موردنظر
تصميمگيری میشود.برای انجام این کار نياز به تابعی به نام
تابع تفکيک است .این تابع ،برداری است که در جهت
جداسازی بهينه دو جامعه امتداد مییابد و اگر دادههای
مربوط به دو جامعه در امتداد تابع تفکيک رسم شوند در حد
ممکن از یکدیگر جدا شده و موقعيت نمونههای مجهول که
تعلق آنها به یکی از دو جامعه نامعلوم است در همين امتداد
مشخص خواهدشد (شکل  .)2تابع تفکيک )D(x1 …..xk
که در آن  x1تا  xkهمان  kمتغير اندازهگيریشده برای
نمونه مجهول است و همچنين مقدار  D0که مقدار حد
مرزی بين دو جامعه مورد تفکيک است را طوری میتوان
تعریف کرد که اگر مقدار تابع برای یک نمونه) (Dبه ازای
مقادیر متغيرهای هر نمونه ( x1تا  )xkبزرگتر از ( D0حد
مرزی) باشد آن نمونه متعلق به جامعه  g1و در صورتی که
کوچکتر از  D0باشد ،نمونه در جامعه  g2طبقهبندی میشود.
فرض کنيد میدانيم نمونهای متعلق به یکی از دو جامعه
شناختهشده با بردار ميانگين̅𝐴 و ̅
𝐵 و ماتریس کوواریانس S
است.

طول عمر مورد انتظار از پروژههای استخراج و عملياتها
میشود.
تجزیه و تحليل پيشرفته ریسک در ارزیابی اقتصادی شامل
ترکيبی از ریسک نامطلوب و فرآیند بهينهسازی همزمان
است .فرآیند بهينهسازی نشاندهنده تغييرات فضایی
خصوصيات کانیشناسی و بافتی در ذخایر معدنی است.
عالوه بر این ،نوع فرآوری موادمعدنی مورد استفاده (که
دارای پارامترهای خطی ،غيرخطی ،افزایشی و غيرافزایشی
میباشد) بهصورت فضایی مدلسازی میشوند .عدم قطعيت
مکانی این ویژگیها و پارامترها ،تأثير مستقيمی در طراحی
مورد انتظار معدن ،ذخایر معدنی ،توالی استخراج ،برنامه-
ریزی توليد ،طراحی فلوشيت فرآوری موادمعدنی ،کنسانتره
و یا محصوالت آزادشده و انتخابی از مواد معدنی کانیهای معدنی،
و ارزش اقتصادی پروژههای معدن و بهرهبرداریها دارد]. [1
چارچوب ژئومتالورژی روش جامع نامطلوب ریسک است که
فرآیند برنامهریزی استراتژیک مشترك پروژهها و بهره-
برداریهای معدنی را حمایت میکند .این فرآیند شامل
ارزیابی اقتصادی بر اساس تجزیه و تحليل ریسک عدم
قطعيت فضایی از تنوع ویژگیهای کانیشناسی و بافتی در
ذخایر کانیهای معدنی است .تابع هدف ارزیابی اقتصادی
عبارت است از به حداکثر رساندن ارزش اقتصادی در حالی
که منابع متعدد عدم قطعيت را به حداقل میرسانيم .این
منابع عدم قطعيت به تنوع فضایی ویژگیهای کانیشناسی و
بافتی و آزادی فرآوری موادمعدنی و خواص انتخابی در ذخایر
کانیهای معدنی مربوط هستند .بهينهسازی توسط یک فرآیند
تکرارشونده و جامع محدود به اطالعات مشترك زمينشناسی،
معدن ،متالورژی ،محيط زیست ،بازاریابی ،اقتصاد و حاالت -
برنامه ریزی استراتژیک توسعه یافتهاست]. [12
 1-1آنالیز تفکیکي

شکل  :1نمايش محور تفکیک .با استفاده از تابع آنالیز تفکیکي
ميتوان محور جديدي که برآيند وزن دار ساير متغیرها است ،را

از این روش برای تفکيک و متمایزکردن دو جامعه تعریف
شده از یکدیگر و تعيين ميزان وابستگی و ارتباط یک نمونه
به یکی از دو جامعه مشخص و معلوم استفاده میشود .در
این روش الزم است دو جامعه موردنظر از قبل معلوم باشند
یا حداقل تعریف شده باشند .فرض میشود دو جامعه g1و

تعريف کرد که در محور جديد حداکثر جدايش بین دو جامعه بر
اساس متغیرهاي موجود بهدست ميآيد.

بهمنظور تعریف یک تابع تفکيک از ترکيب خطی متغيرها
برای ایجاد متغيری با توزیع نرمال تک متغيره استفاده می-
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شود .در اینجا الزم است که این تابع در امتداد بيشترین
تمایز بين دو جامعه محاسبه شود .ضرایب چنين ترکيب
خطی که فاصله ميانگينهای دو جامعه در امتداد آن حداکثر
باشد از رابطه زیر محاسبه میشود0
𝐷 𝑆λ = D → λ = [𝑆]−1
()3
که در آن  [𝑆]−1معکوس ماتریس کوواریانس مشترك بين
دو جامعه D ،ماتریس تفاضل ميانگين پارامترهای دو جامعه
و  Dترکيب خطی مذکور است .ماتریس  Dرا میتوان به
صورت زیر نوشت0
𝑛

()2

𝑏 𝑏
∑𝑖=1
𝑗𝑖

𝑏𝑛

−

𝑛

𝑎 𝑎
∑𝑖=1
𝑗𝑖

𝑎𝑛

یا به عبارت دیگر0
()1

با استفاده از ضرب معکوس ماتریس  Sدر ماتریس D

(ماتریس تفاضالت) ،ماتریس ضرایب  λبدست میآید0
()3

𝑛

()4
()5

𝑛

𝑎𝑛
𝑏𝑛
𝑏𝑛
∑𝑖=1
𝑏𝑖𝑗 ∑𝑖=1
𝑘𝑖𝑏
𝑏𝑛

𝑖𝑅𝑖 = λ 1 𝑥1𝑖 + ⋯ + λ 5 𝑥5
()8
با استفاده از رابطه باال میتوان برای هریک از نمونهها،
مقادیر حاصل از آناليز تفکيکی را محاسبه کرد .نمودار
مقادیر حاصل از رابطه آناليز تفکيکی ) (Riرا رسم می-
نمایيم .مرز جدایش دو جامعه را می توان تصویر ميانگين
بردارهای ميانگين دو جامعه در امتداد بيشترین تفکيک در
نظر گرفت0
𝑅0 = (𝐷𝑇 𝑆 −1 𝐷)/2
()1
که در آن  S-1امتداد بيشترین تفکيک و حاصل DTS-1D
بردار تصویر شده بر روی آن است .بصورت سادهتر می توان
مقدار ميانگين هر متغير را (ميانگين کل نمونهها و نه نمونه-
های یک دگرسانی خاص) در رابطه فوق قرار داد و مقدار R0
را بعنوان حد تفکيک یا مرزجدایش دو جامعه بدست آورد.
مقدار  R0بر روی نمودار فراوانی مرز جدایش دو جامعه نشان
می دهد .مقادیر  RAو  RBبه عنوان حدگذار هستند که
فرمول آنها در زیر آورده شدهاست]. [11
̅̅̅ 𝑅𝐴 = λ 1
̅̅̅ 𝐴1 + ⋯ + λ 5
𝐴5
()31
̅̅̅ 𝑅𝐵 = λ 1
̅̅̅ 𝐵1 + ⋯ + λ 5
𝐵5
()33
اگر جدایش در محدوده بين  RAو  RBبه درستی انجام
نشدهباشد اما در خارج از این محدوده تفکيک به طور کامل
انجام شدهباشد ،میتوان از عدم تفکيک در محدوده مورد-
بحث چشمپوشی کرد .و ادعا کرد که تفکيک به خوبی انجام
شده است[.]11

= 𝑗̅
𝐵 𝑑𝑗 = 𝐴̅𝑗 −
̅𝐵 𝐷 = 𝐴̅ −

𝑎𝑛
𝑆𝑃𝐴𝑗𝑘 = ∑𝑖=1
𝑎𝑖𝑗 𝑎𝑖𝑘 −
𝑏𝑛
𝑆𝑃𝐵𝑗𝑘 = ∑𝑖=1
𝑏𝑖𝑗 𝑏𝑖𝑘 −

در این روش فرض بر این است که ماتریس کوواریانس دو
جامعه کل برابر است و ماتریسهای کوواریانس دو جامعه
نمونه باال معرف ماتریس کوواریانس کل میباشند .در اینجا
الزم است ميانگين وزندار دو ماتریس را بهمنظور داشتن
تخمين بهتری از ماتریس کوواریانس کل محاسبه کرد.

 -6زمینشناسي معدن مهديآباد
کانسار مهدیآباد در فاصله تقریبی  116کيلومتری جنوب
خاوری شهر یزد و در بخش مرکزی ایران مرکزی واقع شده
است .نزدیکترین روستا به ناحيه کانسار ،روستای مهدیآباد
بوده و مهمترین راه ارتباطی کانسار مهدیآباد جاده آسفالته
یزد-کرمان است.

ماتریس مشترك ]𝑆[ نيز از رابطه زیر بهدست میآید0
()6

𝐵𝑆𝑆𝐴 +

𝑛𝑎 +𝑛𝑏 −2

𝐷 λ = 𝑆 −1

تابع تفکيک نيز از حاصلضرب ضرایب  λدر مقدار
متغيرهای هر نمونه تعریف میشود که بهصورت زیر است0

منظور از بردار  ،Dبردار تفاضل ميانگين های هر یک از
متغيرها در دو جامعه مورد نظر است .که در آن̅𝐴 و ̅𝐵
تخمينی از بردارهای ميانگين دو جامعه معلوم و ]𝑆[
ماتریس کوواریانس مشترك دو جامعه معلوم است .این وزن-
ها یعنی مقادیر  λتابع تفکيک را تعریف میکنند .عبارت
̅𝐴  ̅𝐵 −یا بردار  Dدر اصل برداری است که ميانگينهای دو
جامعه را بههم وصل میکند .حاصل ضرب این بردار در
ماتریس کوواریانس میتواند امتداد قرارگيری بردار مورد نظر
را در جهت بيشترین تفکيک بچرخاند .درایههای ماتریس-
های  SAو  SBنيز از روی روابط زیر محاسبه میشود0
𝑎 𝑎 ∑ 𝑎 𝑎
∑𝑖=1
𝑘𝑖 𝑖𝑗 𝑖=1

نشریه علمی_پژوهشی مهندسی معدن

=𝑆

که در آن  SAو  SBماتریسهای کوواریانس دو جامعه و na
و nbتعداد نمونههای هر یک از دو جامعه  Aو  Bهستند.
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بوده است .کانیهای غيرسولفيدی اکسيدی را میتوان به دو
بخش کانه روی قرمز (شامل هيدروکسيدهای آهن ،گوئتيت،
هماتيت ،همیمورفيت ،هيدروزنکيت ،اسميتزونيت) و کانزه
روی سفيد (شزامل هيزدروزنکيت ،همزیمورفيزت ،اسزميت-
زونيت) تقسيم کرد .کانه قرمز روی غنزی از روی (تزا ،)%32
آهن ( تقریبا  )%17و سزایر فلززات ماننزد سزرب و ارسزنيک
است .کانه سفيد روی عموما شامل روی با عيار باال (تا )%42
و آهن پایين ( ،)%7سرب و ارسنيک است [.]12
ميزبان بخش زیادی از زون سولفيدی کانسار مهدیآباد
سازند تفت بوده است .کانیهای اصلی در بخش سولفيدی
گالن ،اسفالریت ،باریت ،پيریت و کمی کالکوپيریت است.
کانیزایی سولفيدی در یک سيستم رگهای مرسوم یا با افق-
های چينهسان رسوبگذاری همراه نبوده بلکه در یک سيستم
پيچيده از برش و شکستگیها اتفاق افتاده است [.]12

کانسار سرب و روی مهدیآباد در صفحه مرکززی ایزران کزه
آهکها و ماسه سنگهای کرتاسه سزنگهزای ژوراسزيک را
پوشيدهاند ،واقع شده است .پيشروی دریا ار ابتدای کرتاسه با
کربناتها و شيل آغاز شد .گسلهای اصلی در طول کوهزایی
کرمان فعال شد و منجر به ساختارهای هورست و گزرابن در
این مرکزی شد .این گرابنها به عنوان حوضه رسوبی کزه در
آن کانسار مهدیآباد بزين گسزل چاپزدونی از شزرق وگسزل
نایين-دهشير از غزرب تشزکيل شزد ،عمزل کردنزد .منطقزه
مهدیآباد توسط رسوبات آبراههای پوشيده شده است .الیزه-
های کرتاسه را میتوان به سازند سنگستان در پزایين ،تفزت
در وسط و شکلگيری سزازند آبکزوه در بزاالی ایزن دنبالزه
چينهشناسی تقسيم کرد .ایزن سزازندها شزامل سزنگهزای
آواری سيليسی و کربناتی هستند که از پایين به بزاال ميززان
کربنات آن افزایش مییابد .کانسار مهدیاباد دو بخش اصزلی
دارد .بخش سولفيدی توسط رسوبات آبراههای (تا  252متزر
ضخامت) پوشيده شده اسزت و بخزش اکسزيدی ،در شزمال
غرب کانسار است و توسط گسل از بخزش سزولفيدی جزدا
شده است .کانیزایی سزرب و روی در سزازند تفزت را داده
است اما توسط گسلها محدود شده است .از نظر سزاختمانی
منطقه معدنی مهدیآباد به صورت یک ناودیس بزاز بزا رونزد
شمالی ز جنوبی و ميل محوری به سزمت جنزوب مزیباشزد.
بطزورکلی بخززش سزولفيدی بززه همززراه دولوميزت یززا آهززک
آنکریتی است .کانیزایی بخش اکسيدی درون سازند آبکوه و
در آهکهای کارستی برشیشده پوشاننده شيلهای آهکی و
اهکهای مارنی تشکيل شده اسزت .شزکل  3نقشزه زمزين-
شناسی کانسار مهدیآباد را نشان میدهد [.]12
بخش اکسيدی کانسار بزين دو گسزل ت زه سزياه از غزرب و
فروزانده از شرق واقع شده است .سازند آبکوه ميزبان کزانی-
زایی این بخش کانسار بوده است .سزنگ ميزبزان بزه شزدت
گسلی و برشی شده و به صورت محلی ميلونيتی شده اسزت.
کززانیسززازی فقززط در زیززر سززطی دگرشززيبی کززه در آن
دولوميتيزاسيون ،توسزعه سيسزتم شکسزتگیهزا و کارسزتی
شدن را داده توسعه یافته است .سنگ ميزبزان ایزن بخزش
آهک و آهک دولوميتی کم منيزیم است .سزولفيدهای اوليزه
کامال اکسيده شدهانزد .بزر اسزاس ترکيبزات زون سزولفيدی
احتماال سولفيدهای اصلی گالن ،اسفالریت ،باریزت و پيریزت

شکل .6موقعیت کانسار مهديآباد بر روي نقشه زمین-
شناسي[.]61
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 -5تفکیک بخشهاي اکسیدي و سولفیدي معدن

 -4معرفي دادههاي موجود
دادههای مورد استفاده جهت تخمين منبع معدنی مهدیآباد
شامل دادههای حاصل از حفاری گمانههای اکتشافی (از
قبيل مختصات ،شيب ،آزیموت و عمق حفاری گمانه ها،
اطالعات ليتولوژیکی ،داده های عياری ،تصاویر مغزه گمانه-
های حفاری شده و  )...دادههای زمينشناسی و توپوگرافی،
گزارشات زمينشناسی و اکتشافی تهيه شده در ادوار گذشته
میباشد .این دادهها مربوط به بخشهای اکسيدی ،سولفيدی
و مرکب است.
تفکيک بخشها براساس شواهد بصری و کانیشناسی انجام
شده است .در بخشهای اکسيدی کانیهای اکسيده از جمله
سروزیت ،اسميت زونيت ،ماالکيت و آزوریت و در بخشهای
اکسيدی کانیهای سولفيده از جمله گالن ،اسفالریت ،پيریت
و کالکوپيریت وجود دارند .بخش مرکب )(mix zone
ترکيبی از دو بخش اکسيدی و سولفيدی میباشد .به این
صورت که بدون وجود توالی مشخصی ترکيبی از دو بخش
وجود دارد .در همه نمونهها تمامی اطالعات در مورد عيار و
نوع بخش وجود نداشت بنابراین هر نمونهای که یکی از
عيارها را نداشت و یا نوع بخش در آن مشخص نبودحذف
گردید .و تعداد نمونه هااز  3611به  3211تقليل یافت .که
از این تعداد نمونه بخش اکسيدی شامل  ،412بخش
سولفيدی  1464و  mixبرابر با  1217نمونه می باشد[.]13

مهديآباد يزد
 6-5آمار تکمتغیره

در این قسمت از آمار تکمتغيره استفاده شدهاست .یعنی
هریک از متغيرها به صورت جداگانه بررسی شد .همانطور که
در شکل 4مشخص میباشد ،این دادهها اختالط زیادی با هم
دارند و اصال بين آنها تفکيکی امکانپذیر نمیباشد.
پس از بررسی هيستوگرامهای مربوط به پارامترها این نتيجه
حاصل شد که هيچکدام از متغيرها به تنهایی نميتوانند
عامل تفکيک و جدایش واحدهای اکسيدی و سولفيدی از
یکدیگر باشند .به عبارت دیگر هيچکدام از پارامترهای مورد
بررسی ،دارای بازه مقادیر کامالً متفاوت در هيستوگرام بر
حسب نوع بخش نمیباشند.
 1-5مطالعات آماري چندمتغیره

از آنجایيکه آمار تک متغيره توانایی تفکيک واحدهای
اکسيدی و سولفيدی را ندارد ،برای تفکيک این دو بر اساس
پارامترهای یاد شده می توان از روشهای آماری چندمتغيره
استفاده کرد .روش مورد استفاده در راستای کمیسازی
چندمتغيره و تفکيک بخشهای اکسيد وسولفيد از یکدیگر،
روش آناليز تفکيکی میباشد .اساس این روش تفکيک و
متمایز کردن دو جامعه تعریف شده از یکدیگر با استفاده از
مجموعهای از متغيرها است.
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شکل -4فراواني عیار برحسب درصد .الف) فراواني عیارروي برحسب
درصد .ب) فراواني عیار اکسیدروي برحسب درصد
ج) فراواني عیار نقره برحسب  ppmد) فراواني عیار سرب برحسب
درصد ه) فراواني عیار اکسیدسرب برحسب درصد

ه
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جدول  .6مشخصات آماري هريک از متغیرها به تفکیک در دو

جدول  .6ماتريس کوواريانس متغیرها براي جامعه آماري بخش

بخش اکسید و سولفید

سولفید

PbO

Pb

Ag

ZnO

Zn

0.39

0.92

24.66

1.45

1.98

ميانگين

0.65

1.65

1708

4.78

8.16

واریانس

PbO

Pb

443.92

6022.33

39.37
اکسيد

302.01

Ag

ZnO

1452.56 70914.4
3802.53

154.82

Zn

سولفيد

28646.43

Zn

1452.56

ZnO

3802.53 2509260 64432.44 7355.14

70914.41

Ag

8.36

9.91

410

19.33

28.7

ماکزیمم

438.65

4060.88

64432.4

302.01

6022.33

Pb

0

0

0

0.01

0.01

مينيمم

166.16

438.65

7355.14

39.37

443.92

PbO

0.25

1.65

39.41

0.24

4.12

ميانگين

0.11

2.78

1715

0.11

19.58

واریانس

4.53

15.4

380

4.55

48

ماکزیمم

0

0

0

0.01

0

مينيمم

0.27

0.98

29.25

0.47

1.71

ميانگين

0.23

1.58

1334

0.69

7.94

واریانس

5

9.9

330

9.24

29.95

ماکزیمم

0

0

0

0.01

0.03

مينيمم

جدول  .4ماتريس کوواريانس مشترک متغیرهاي دوبخش اکسید

سولفيد

و سولفید

مرکب

PbO

Pb

Ag

ZnO

Zn

0.55

3.39

47.27

2.82

15.51

0.29

براساس رابطه  3بردار تمایز دو جامعه به صورت زیر محاسبه
می شود0

0.69

13.7

1.77

2.82

ماتریس
مشترك
Zn
ZnO

11.22

41.85

1712.6

13.7

47.27

Ag

0.49

2.37

41.85

0.69

3.39

Pb

0.3

0.49

11.22

0.29

0.55

PbO

با استفاده از ضرب معکوس ماتریس  Sدر ماتریس D

(ماتریس تفاضالت) ،ماتریس ضرایب  λبدست می آید(رابطه
0)7
در اینجا الزم است ميانگين وزندار دو ماتریس را به منظور
داشتن تخمين بهتری از ماتریس کوواریانس کل محاسبه
کرد(.جدول 2و .)3جدول  4ماتریس کوواریانس مشترك دو
بخش اکسيدی و سولفيدی را نشان میدهد.
طبق رابطه  4تابع تفکيک بخش اکسيد و سولفيد نيز
بصورت زیر بدست میآید

جدول  .1ماتريس کوواريانس متغیرها براي جامعه آماري بخش
اکسید
PbO

Pb

Zn

اکسيد

798.26

1675.03

4957.37 36481.9

6602.11

Zn

612.04

1266.06

3866.97 27307.2

4957.37

ZnO

36481.89 27307.24 1381764 30641.76 18127.7

Ag

685.55

1332.54

1266.06 30641.8

1675.03

Pb

523.63

685.55

612.04

798.26

PbO

Ag

18127.7

ZnO

R i = −0.32 × Zn + 1.25 × ZnO − 0.01 × Ag
− 0.16 × Pb + 0.43 × PbO

مرز جدایش دو جامعه را میتوان تصویر ميانگين بردارهای
ميانگين دو جامعه در امتداد بيشترین تفکيک در نظر گرفت0
با توجه به رابطه  1مقدار  R0برابر با  -2/251بر روی نمودار
فراوانی به عنوان مرز جدایش دو جامعه نشان دادهشده-
است(.شکل)12
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در بخش سولفيدی قرار دارند و آنهایی که مقادیر  Riآنها
بيشتر از 2/251است متعلق به بخش اکسيدی می باشد.

شکل  .61فراواني مقادير  Riحاصل از آنالیز تفکیکي جدا شده بر

اساس نوع بخش بندي.

شکل .66فراواني مقادير  Riنشان دهنده ناحیه گذار

همانطور که در شکل  12مشاهده ميشود ،آناليز تفکيکی
توانسته است نسبت به هيستوگرامهای اوليه بصورت بهتری
اقدام به جداسازی بخشهای اکسيد و سولفيد از یکدیگر
نماید .ولی با این وجود تعدادی از نمونهها درست تفکيک
نشدهاند .تعداد  34نمونه از نمونههای برداشته شده از بخش
اکسيدی( ،)%4/6مقادیر  Rکوچکتر از  R0بدست آوردند و در
محدوده بخش سولفيدی قرار گرفتند و همچنين  136نمونه
از نمونههای برداشته شده از بخش سولفيدی بدليل R
بزرگتر از  R0در بخش اکسيدی طبقهبندی شد( .)%1/3اما
سایر نمونهها بطور مناسبی در بخش نظير خود جانمایی
شدند.

شکل  12نحوه قرارگرفتن بخش مرکب را درکناربخش
اکسيدی و سولفيدی نشان میدهد .همانطور که دیده می-
شود ،قسمت قابل توجهی از شکل به رنگ آبی و متعلق به
بخش مرکب است که نشاندهنده عدمقطعيت اکسيد و
سولفيد میباشد و نمیتوان بين بخش اکسيدی و سولفيدی
تفکيکی قائل شد .استفاده از آمارچندمتغيره و نسبت دادن
یک مقدار  Riبه هر نمونه بخش قابل توجهی از عدمقطعيت
اکسيدی و سولفيدی را برطرف کردهاست و منجر به تفکيک
کامل منطقه مهدیآباد به دو بخش اکسيدی و سولفيدی
شد .و طبق شکل  13بخش مرکب هم باتوجه به مقدار Ri
تفکيک شدهاست که کمک شایانی به تعيين مدل بلوکی
استخراجی و طراحی فلوشيتهای کارخانه فرآوری میشود.

بر اساس روابط  12و  11مقادیر Raو  Rbبه عنوان ناحيه
گذار معرفی می شوند که اگر مقادیری که به درستی تفکيک
نشدهاند در این ناحيه قرار بگيرند میتوان از آنها چشمپوشی
نمود.

 -3نتیجه گیري
آناليز تفکيکی به ازای هر داده ضریبی منحصر به فرد
مشخص میکند که منجر به تفکيک دادهها میشود .در
بخش مرکب معدن مهدیآباد نمیتوان روش استخراج سرب
و روی اکسيدی و یا سرب و روی سولفيدی را به تنهایی به
کاربرد ،زیرا نحوه استخراج و فرآوری در این دو بخش کامال
متفاوت میباشد .از آنجایی که این آناليز برای منطقه مورد
مطالعه به خوبی عمل کرده و بخش مرکب را تا حد ممکن
به دو بخش اکسيدی و سولفيدی مجزا کردهاست ،ميتوان از
نتيجه آن برای مرحله فرآوری استفاده کرد .در عمل
تفکيک دقيق زون مرکب به دو زون اکسيدی و سولفيدی
امکانپذیر نيست زیرا بخشهایی وجود دارد که کانیهای
اکسيدی و سولفيدی کنار هم هستند و مرزبندی کامل را

)𝑅𝐴 = (−0.32 × 1.98) + (1.25 × 1.45
)+ (−0.01 × 24.66
)+ (−0.16 × 0.9
+ (0.43 × 0.39) = 0.99
)𝑅𝐵 = (−0.32 × 4.12) + (1.25 × 0.24
)+ (−0.01 × 39.41
)+ (−0.16 × 1.65
+ (0.43 × 0.25) = −1.5
شکل  11فراوانی Riها را در محدوده ناحيهگذار نشان می-

دهد .اکنون که تفکيک به خوبی صورت گرفت می توان از
آن برای تفکيک دادههای بخش مرکب استفاده نمود .طبق
این تابع دادههایی که مقادیر  Riآنها کمتر از  -2/251باشد
111

مدلسازی ژئومتالورژیکی بخشهای اکسید و سولفید درکانسار سرب و روی مهدیآباد یزد

نمیتوان انجام داد .با اینحال این تفکيک میتواند کمک
زیادی به جداسازی زونها از هم کند ،زیرا با علم به اینکه
منطقه اکسيدی و یا سولفيدی است روشهای استخراج و
فرآوری مربوط به خودش به کارگرفته میشود و درنتيجه در

نشریه علمی_پژوهشی مهندسی معدن

زمان و هزینه صرفه جویی میشود .پس ژئومتالورژی به
عنوان واسطه ی مرحله اکتشاف وفرآوری مفيد واقع شده
است.

شکل  .61نمايش بخش اکسیدي ،سولفیدي و مرکب در منطقه مهديآباد .رنگ قرمز نشاندهنده بخش سولفیدي ،رنگ سبز نشاندهنده
بخش اکسیدي و رنگ آبي نشاندهنده بخش مرکب ميباشد.

شکل  .66تفکیک بخش مرکب به دوبخش اکسیدي وسولفیدي .رنگ سبز نشاندهنده بخش اکسیدي و رنگ قرمز نشاندهنده بخش
سولفیدي ميباشد.
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