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ولی صفری؛ مسعود منجزی؛ جعفر خادمی حمیدی

تخمیني يک متغیر به وسیله متغیر ديگر کنترل ميشود .در
اين صورت اگر به دلیل بروز خطا عیار مورد نظر بهطور غیر
واقعي تخمین زده شود ،با استفاده از متغیر کنترلي ميتوان
خطا به وجود آمده را کاهش داد .الزم به ذکر است که روش
کريجینگ معمولي فاقد چنین توانايي است .همچنین روش
کوکريجینگ زماني که داده کافي برای يکي از متغیرها وجود
نداشته باشد ،گزينه مناسبي است .در اين صورت با استفاده از
همبستگي موجود ،ميتوان تخمین را برای متغیر با داده
ناکافي ،بهوسیله متغیر ديگر انجام داد ].[11،11

-6مقدمه
روشهای زمینآماری به دلیل خطای کمتر در تخمین ذخاير
معدني چندمتغیره بهطور گستردهای مورد استفاده قرار
ميگیرد .در تخمین ذخیره باز تولید پارامترهای آماری
(میانگین و همبستگي) دادههای اولیه بسیار مهم است .برای
انجام اين کار ،مرکل )1791(1روش کوکريجینگ را جايگزين
روش کريجینگ معمولي کرد ] .[1ديويس و گرين)1793(2
نخستین بار روشي را بر اساس حذف همبستگي بین متغیرها
با استفاده از تحلیل مؤلفههای اصلي )PCA(3پیشنهاد کردند که
نسبت به روش کوکريجینگ دقت بیشتری داشت ] .[2اما
کاربرد روش  PCAبه دلیل در نظر نگرفتن همبستگي متقابل
در فاصلههای غیر از صفر ،دارای محدوديت است .برای رفع اين
محدوديت ،سوئیتزر و گرين )1794(4روش فاکتورهای
خودهمبستگي مینیمم/ماکزيمم )MAF(5را که تعمیم يافته
روش  PCAاست ،مورد استفاده قرار دادند ] .[3عالوه بر حذف
همبستگي در فاصلههای غیر از صفر ،مزيت ديگر روش MAF
اين است که فاکتورهای غیر وابستهای را تولید ميکند که از
مدل خطي هممنطقهای )LMC(6پیروی ميکنند .روش MAF
توسط محققین مختلف بهطور مؤثری در ذخاير چند متغیره به-
کار گرفته شده است [ .]17-7،13-4در اين مقاله ،روش
ترکیبي کريجینگ-فاکتورهای خودهمبستگي مینیمم/ماکزيمم
در تخمین عیار معدن سرب و روی گوشفیل اصفهان استفاده
قرار ميگیرد و نتايج با تخمین حاصل از روش کوکريجینگ
مقايسه ميشود.

-7-0مدل خطی هم منطقهای()LMC

برای مدلسازی ماتريس واريوگرام 𝑗𝑖𝛾 (معادله )1در فضای
چند متغیره از مدل خطي هممنطقهای ( )LMCاستفاده
ميشود .برای برازش مدل مناسب به واريوگرامهای تجربي
براساس  LMCعالوه بر يکسان بودن دامنه و نوع مدل رياضي
برازش شده در هر ساختار بايد مدلها شرايط معادله  2را نیز
رعايت کنند ]:[9،12
معادله 1

معادله 2
𝑙
𝑗𝑖𝑏 بهترتیب مقدار واريوگرام ،سقف و اثر
در روابط باال 𝛾𝑖𝑗 ،و
قطعه ای برای هر مدل رياضي برازش شده در هر ساختار و
) 𝜏 𝑙 (ℎنوع مدل رياضي برازش شده است.

-0مواد و روش تحقیق

مراحل انجام روش کوکريجینگ بهصورت زير است:

در اين قسمت بهترتیب روش کوکريجینگ (،)Co-Kriging
مدل خطي هم منطقهای ( )LMCو همچنین کريجینگ با
فاکتورهای خود همبستگي مینیمم/ماکزيمم )KMAF(9تشريح
خواهد شد.
 -6-0نرمافزارهای مورد استفاده

برای انجام تخمین کريجینگ و کوکريجینگ ميتوان به ترتیب
از نرمافزارهای  Datamineو  Surpacاستفاده نمود .همچنین
برای حذف همبستگي بین دو عنصر بر مبنای روش MAF
ميتوان از نرمافزار  Matlabاستفاده کرد.
-0-0کوکریجینگ



نرمالسازی دادهها



واريوگرافي تجربي منفرد و متقابل متغیرها



برازش مدل رياضي مناسب



برقراری شرايط مدل خطي هم منطقهای()LMC



تخمین متغیرها



تبديل معکوس دادهها



اعتبارسنجي نتايج تخمین

-4-0کریجینگ با فاکتورهای خودهمبستگی مینیمم/ماکزیمم

در صورت وجود همبستگي قابل توجه بین دو متغیر ،افزايش
دقت تخمین تضمین ميشود .دلیل اين امر آن است که مقدار

تبديل فاکتورهای خودهمبستگي مینیمم/ماکزيمم ،همبستگي
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تخمین عیار در ذخایر دو متغیره با استفاده از روش ...

بدين ترتیب فاکتورهای  MAFدر هر گامي ،غیرهمبسته بوده و
امکان تخمین فاکتورها به صورت مستقل وجود دارد.

بین متغیرها را با استفاده از رويکردی مبتني بر تحلیل
مؤلفههای اصلي حذف ميکند .تحلیل مؤلفههای اصلي
همبستگي ،بین متغیرها را در همان موقعیت از بین ميبرد ولي
متغیرها در نقاط مختلف لزوماً مستقل نیستند .برای مثال در
يک گام صفر ،يک واريوگرام متقابل ممکن است همبستگي را
نشان ندهد اما در يک گام بیست متری ممکن است متغیرها
وابسته باشند .در تبديل فاکتورهای خود همبستگي
مینیمم/ماکزيمم ،حذف همبستگي نه تنها در گام صفر ،بلکه در
هر گام ورودی ديگر نیز اتفاق ميافتد ].[17-13 ، 7-3

با استفاده از معادله  7فاکتورهای تخمیني به حالت اولیه تبديل
ميشوند.
معادله 7

مراحل انجام روش کريجینگ با فاکتورهای خود همبستگي
مینیمم/ماکزيمم:

برای اين کار ابتدا ماتريس  Bرا که ضريب همبستگي دادههای
نرمال است ،محاسبه ميشود .سپس بر اساس معادله  3تجزيه
ميگردد:
معادله 3

B  Q T Q

که در معادله  Λ ،3مقادير ويژه و  Qماتريس متعامد است.
فاکتورهای  PCAبر اساس معادله  4تعیین ميشوند:
معادله 4

FPCA  ( 0.5)QZ  AZ

که در معادله  Z ،4مقدار دادههای نرمال هستند .بدين صورت
دادهها در گام صفر غیرهمبسته شدند .در ادامه به
واريوگرامهای منفرد و متقابل با رعايت شرايط ( LMCمعادله
 )5مدل برازش ميشوند.
معادله 5



محاسبه فاکتورها



واريوگرافي فاکتورها



تخمین فاکتورها



معکوس کردن فاکتورها ()BACKMAF



معکوس کردن دادههای نرمال ()BACKNORMAL



اعتبارسنجي نتايج تخمین

کانسار سرب و روی گوشفیل اصفهان در زون تکتونیکي
سنندج-سیرجان ،در ايران مرکزی واقع شده است .سنگهای
دربرگیرنده اين کانسار اغلب کربناتي کرتاسه و شیل ژوراسیک
هستند .کانيزايي که عمدتاً در نهشتههای کربناته صورت
گرفته و شامل اسفالريت ،گالن و پیريت است .نمونههای موجود
در محدوده انتخاب شده ،شامل آنالیزهای سرب و روی با تعداد
 64حلقه گمانه و  2996نمونه است .در ابتدا با در نظر گرفتن
بیشترين فراواني از طول مغزههای گرفتهشده ،طول کامپوزيت
يک متری برای ترکیب کردن عیار در نرمافزار ديتاماين انتخاب
شد و درنهايت پارامترهای آماری فايل کامپوزيت شده بعد از
اصالح دادههای پرت با استفاده از نمودار  Boxplotدر جدول 1
قابل مشاهده است .طبق نتايج ،توابع توزيع فراواني سرب و
روی نرمال نیستند برای نرمال کردن(میانگین صفر و واريانس
يک) از نرمافزار ديتاماين به روش امتیازات نرمال استفاده شد.

) T (h )  B1 1 (h )  B 2 2 (h

V  AB1A T

V  Q1T 1Q1

سپس فاکتورهای  MAFبر اساس معادله  9تعیین ميشوند:
معادله 9



واريوگرافي تجربي منفرد و متقابل متغیرها

-6-7مطالعهی موردی

از تجزيهبرداری ماتريس  Vبر اساس معادله  9ماتريس متعامد
 Q1و مقادير ويژه  Λ1تعیین ميشوند.
معادله 9



نرمالسازی دادهها

-7بحث

در معادله  B1 ،5واريانس مدل برازش شده اولین ساختار است.
ماتريس  Vبهصورت معادله  6محاسبه مي شود.
معادله 6

) BACK MAF  M 1FMAF (es

FMAF  Q1FPCA  Q1( 0.5)QZ  MZ
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ولی صفری ،مسعود منجزی  ،جعفر خادمی حمیدی

-0-7مطالعات زمینآماری

برای تعیین ساختار منطقه واريوگرام غیر جهتي منفرد و متقابل
دادههای نرمال با فاصله  ،11تلورانس  5متر و تعداد  15گام
محاسبه شد .قابل ذکر است که واريوگرافيها در جهات مختلف
بررسي شد اما ناهمسانگردی در نتايج حاصل نشد .شکلهای ،1
 2و  3به ترتیب نشاندهنده واريوگرامهای تجربي و مدل
رياضي برازش شده برای سرب نرمال ،روی نرمال و متقابل آن-
ها ميباشند .پارامترهای مدل برازششده به واريوگرامهای غیر
جهتي در جدول  2آمده است .در برازش مدلها تالش بر اين
بوده تا شرايط  LMCرعايت شود.

شکل  :7واریوگرام متقابل و مدل ریاضی برازش شده
جدول :0پارامترهای مدلهای برازش شده

جدول :6پارامترهای آماری کامپوزیت سرب و روی اصالحشده

-7-7تخمین عیار به روش کوکریجینگ

در اين پژوهش ،ابتدا با نرمافزار  Datamineمدل هندسي کانسار
در  15مقطع در جهت شمال شرقي و جنوب غربي تهیه و
سپس بلوکبندی شد اندازه اين بلوکها در جهت  Xو Y
يکچهارم فاصله بین گمانهها و در جهت  Zبه اندازه ارتفاع پله
در نظر گرفته شد .پس از تهیه تمامي پارامترهای الزم (جدول
 2و  )3جهت تخمین عیار بلوکها به روش کوکريجینگ
بلوکي ،از نرمافزار  Surpacبا دستور  COKB3Dانجام شد .در
نهايت با نرمافزار ديتاماين دادههای تخمیني با دستور
 BACKTRبه حالت اولیه تبديل شدند .شکل  4نشان دهنده
نمودار  Q-Qبین مقادير واقعي و تخمیني سرب و روی را نشان
ميدهد که نشاندهنده اعتبار باالی تخمین است .بهدلیل دو
متغیره بودن کانسار از معادلسازی عیار بهصورت زير استفاده
شد که اين کار برای تحلیل راحت در مراحل بعدی انجام مي-
شود .شکل  5نشاندهنده مدل بلوکي تخمیني عیار معادل روی
است.

شکل  :6واریوگرام تجربی و مدل ریاضی برازش شده سرب نرمال

قیمت فلز روی  /قیمت فلز سرب = فاکتور معادل
 =1951/1711= 1972فاکتور معادل
(عیار فلز سرب * فاکتور معادل) +عیار فلز روی = عیار معادل
روی

شکل  :0واریوگرام تجربی و مدل ریاضی برازش شده روی نرمال
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تخمین عیار در ذخایر دو متغیره با استفاده از روش ...

جدول :7پارامترهای مورد استفاده در فرآیند تخمین

-4-7تخمین عیار به روش کریجینگ با استفاده از فاکتورهای

شعاع جستجو (در هر سه راستا) (متر)

95

خود همبستگی مینیمم/ماکزیمم

حداقل تعداد نقاط شرکتکننده در تخمین

5

حداکثر تعداد نقاط شرکتکننده در تخمین

25

ضريب ريزبلوکسازی

29

در اين قسمت ابتدا همبستگي بین متغیرها حذف سپس به-
صورت جداگانه تخمین زده شد و در نهايت به حالت اولیه
تبديل شد.
-6-4-7محاسبه فاکتورها

جدول  ،4ضريب همبستگي بین متغیرها را قبل از تبـديل
نرمـال (باالی قطر اصلي) و بعد از تبديل (پايین قطر اصلي) را
نشان مـيدهـد .همانطور که مشاهده ميشود ضريب
همبسـتگي سرب-روی در اثر تبديل افزايش يافته است .بر
اساس يافتههـای محققـان مختلـف متغیرهايي که ضريب
همبستگي بین آنها در حالت قبل و بعد از نرمال مشابه باشد،
همبستگي را در نتايج به خوبي بازتولید ميکنند الزم به ذکر
است در صورت وجود همبستگي ضـعیف بـین متغیرها،
بازتولید خوبي از همبستگي صورت نميگیرد ] .[9،14بنابراين
پیشبیني ميشود همبستگي منطقـي بین متغیر سرب و روی
بازتولید شود.
جدول :4ضریب همبستگی بین سرب و روی قبل (باالی قطر اصلی)
و بعد از تبدیل نرمال (پایین قطر اصلی)

فاکتورهای  MAFطي مراحل زير به دست ميآيند:


شکل :4نمودار Q-Qبین مقادیر واقعی و تخمینی سرب و روی

محاسبه ماتريس  Bدر گام :h=0
0.6831
]
1



1
0.6831

[=B

تجزيه ماتريس  Bبر اساس معادله :3
0.7010 0.7010
[=Q
]
−0.7010 0.7010
1.6831
0
[=Λ
]
0
0.3169



شکل :5مدل بلوکی تخمینی عیار معادل روش Co-Kriging

محاسبه ماتريس  PCAبا استفاده از معادله :4
0.5450
]
1.2561
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محاسبه ماتريس  B1براساس معادله :5
0.1500
]
0.3500



0.2700
[ = 𝐵1
0.1500

−0.9926
[ = M-1
−0.7669

در جدول  6و  9خطای انحراف نسبي میانگین و ضريب
همبستگي بین دو متغیر برای  Co-Krigingو  KMAFمحاسبه
شد.

0.0536
[=V
−0.0055

تجزيه ماتريس  Vبر اساس معادله :9
0.2834
]
−0.9590
0
]
0.0349



0.1217
]
−0.6417

محاسبه ماتريس  Vبراساس معادله :6
−0.0055
]
0.0365



تخمیني عیار معادل است.

−0.9590
−0.2834

[ = Q1

0.0552
0

[ = Λ1

محاسبه ماتريس  MAFبا استفاده از معادله :9
−0.1667
]
−1.3591

−0.8787
[=M
1.0502

شکل :1توزیع درصد فراوانی فاکتور MAF1

فاکتورهای  ،MAFاز ضرب برداری متغیرهای سرب و روی در
ماتريس  Mبه دست ميآيند.
-0-4-7اعتبارسنجی فاکتورهای MAF

نمودارهای توزيع درصد فراواني فاکتورهای  MAFدر شکلهای
 6و  9توزيع نرمال را نشان ميدهند که نشان دهنده اعتبار
باالی فاکتورها است .همچنین شکل  9نشاندهنده نمودار
ضريب همبستگي بین فاکتورهای  MAFاست که بیانگر حذف
همبستگي بین فاکتورها است .همچنین بهمنظور اعتبارسنجي
فاکتورهای ،MAFواريوگرام متقابل مربوطه رسم شد که بیانگر
حذف همبستگي بین فاکتورها در همه فواصل است (شکل .)7
الزم به ذکر است اگر چه فاکتورها در هر فاصله به لحاظ نظری
غیر همبسته هستند ،ولي بهدلیل استفاده از جفت نقاط
نمونهبرداری متفاوت ،مقادير ناچیزی از همبستگي متقابل
تجربي مشاهده ميشود .در ادامه پس از برازش مدل رياضي
برای واريوگرافي فاکتور (جدول  ،)5تخمین فاکتورها بهصورت
مستقل انجام شد.

شکل :3توزیع درصد فراوانی فاکتور MAF2

-7-4-7تبدیل معکوس

شکل :2ضریب همبستگی بین فاکتورهایMAF

فاکتورهای تخمیني با استفاده از ماتريس تبديل معکوس M-1به
متغیرهای نرمال تبديل و سپس اين متغیرها به فضای اصلي
تبديل شدند .شکل  11نشان دهنده نمودار  Q-Qبین مقادير
واقعي و تخمیني سرب و روی را نشان ميدهد که نشاندهنده
اعتبار باالی تخمین است .شکل  11نیز نشاندهنده مدل بلوکي

16

نشریه علمی _ پژوهشی مهندسی معدن

تخمین عیار در ذخایر دو متغیره با استفاده از روش ...

شکل :3واریوگرامهای تجربی غیرجهتی متقابل فاکتورهایMAF
شکل :66مدل بلوکی تخمینی عیار معادل روش KMAF

جدول :5پارامترهای مدل برازش شده فاکتورها

جدول :1محاسبه خطای انحراف نسبی میانگین

جدول :3محاسبه خطای انحراف نسبی ضریب همبستگی

-5-7منحنیهای عیار – تناژ

منحنيهای عیار -تناژ يک ابزار کاربردی برای برنامهريزان
معادن است .اين منحنيها که از سه محور عیار حد ،عیار
متوسط و تناژ تشکیل شدهاند امکان تعیین عیار حد و به دنبال
آن مقدار ذخیره را با توجه به عیار متوسط فراهم ميکنند .رسم
منحنيهای عیار-تناژ نیازمند محاسبه تناژ برای عیارهای
مختلف است .شکل  12و  13منحنيهای عیار–تناژ را برای
روشهای  Co-Krigingو  KMAFکانسار مذکور را نشان
ميدهد که بهطور کلي با افزايش عیار حد ،تناژ کاهش و عیار
متوسط افزايش مييابد .با در نظر گرفتن عیار حد معادل 2
درصد و چگالي  297گرم بر سانتي مترمکعب میزان تناژ و عیار
متوسط برای اين دو روش در جدول  9آمده است.

شکل :62نمودار Q-Qبین مقادیر واقعی و تخمینی سرب و روی
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