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چکیده
تعیین توزیع فضایی عناصر سمی در محل انباشت باطلههای معدن نیازمند ارزیابی خطرات و ارایه راهکارهای زیستمحیطی است .برای
رسیدن به این هدف ،از انباشتگاه باطله شرقی معدن انگوران به مساحت  300000مترمربع نمونهبرداری انجام شد .برای این منظور 38 ،نمونه خاک
برای مطالعه ،آنالیز و مدلسازی انتخاب شد .مطالعات آماری مجموعه دادهها برای برخی از عناصر سمی شامل  Cu ،Cd ،Asو Coانجام گرفت .از
نظر زمین آماری ،برای حذف دادههای خارج از ردیف از روش نمودار  Q-Q plotاستفاده شد که این امر افزایش ضریب همبستگی نتایج را به
همراه داشت .در مرحله بعد ،مطالعات زمینآماری از جمله پارامترهای واریوگرام شامل دامنه ،سقف ،اثر قطعهای و آزیموت برای عناصر سمی مورد
مطالعه محاسبه و توزیع پراکندگی این عناصر بر اساس روش شبیهسازی گوسی متوالی ( )SGSمدلسازی شد که نتایج حاصل نشاندهنده مقادیر
باالی  Asدر نواحی جنوب ،غرب و شمال انباشتگاه باطله است .همچنین ،مقادیر باالی  Cdدر نواحی جنوب غربی و شمال شرقی انباشتگاه باطله
تعیین شد .نتایج نشان داد که مقادیر باالی  Coو  Cuدر نواحی غرب ،جنوب و شمال انباشتگاه باطله تجمع پیدا کردهاند .برای اعتبارسنجی
واریوگرام ها از روش اعتبارسنجی متقابل استفاده شد که یک روش اساسی برای مقایسه تاثیر مدل واریوگرامهای مختلف و روشهای شبیهسازی
در نتایج درونیابی است .ضریب همبستگی برای عناصر  Cu ،Cd ،Asو Coبه ترتیب  0/6867 ،0/8056 ،0/885و  0/9792محاسبه شد که نشان
دهنده اعتبار باالی نتایج شبیه سازی است .نتایج حاصل از مطالعه حاضر میتواند در ارایه راهکارهای مدیریت زیستمحیطی باطلههای معدنی
برای کنترل آالیندههای سمی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی
شبیهسازی گوسی متوالی ،مدل واریوگرام ،دادههای خارج از ردیف ،عناصر خطرناک ،انباشتگاه باطله.

* نویسنده مسئول مکاتبات.
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آوردن درک بیشتر و داشتن ایدههای بهتر در ارزیابی عدم
قطعیت انجام شده است ،مشکالتی شامل تفسیر اشتباه مناطق
احتمالی آلوده مربوط به فعالیتهای معدنی به طور کامل حل
نشده است و تحقیقات زیادتری در این زمینه نیاز است .این
مقاله تالش میکند تا مدلهای فضایی را برای تعدادی عناصر
سمی شامل  Cu ،Cd ،Asو  Coبررسی و تعیین کند .نقشههایی
که توزیع پراکندگی عناصر سمی را نشان میدهند ،میتوانند به
عنوان ابزار مدیریتی اصال ح محیط زیست در نرر گرفته شوند و
در سایر مناطق معدنی هم به کار برده شوند.

 -1مقدمه
فعالیتهای متعدد معادن سولفیدی و زغالسنگ و تولید
مقادیر زیاد باطله و مواد معدنی کم عیار به محیطزیست آسیب
جدی میرساند .از آنجاییکه برای کاهش هزینههای حمل و
نقل ،باطلههای معدنی تا حد ممکن در مجاور سایتهای معدنی
تخلیه و انباشت میشوند ،بنابراین اکسایش کانیهای سولفیدی
موجود در درون این گونه مواد باعث ایجاد محلولهای اسیدی
همراه با فلزات سمی میشود که آلودگی آبهای سطحی و
زیرزمینی ،مناطق و دشتهای محدوده اطراف را در بر میگیرد
[ .]6-1شدت آلودگی خاک و آب در طول عملیات معدنکاری
بستگی به پارامترهایی از قبیل نوع عملیات ،فرسایش خاک و
سنگهای باطله ،وجود کانیهای خطرناک و عناصر کمیاب در
ماده معدنی ،مقدار کانیهای سولفیدی ،هیدروژئولوژی و عامل
آب و هوایی دارد [ .]10-7خاکها شامل ویژگیهای متغیر
فضاییاند و بنابراین یک مدل فضایی وابسته به نمونههای خاک
مورد نیاز است که به طور جامع روابط پیچیده بین خواص
خاک و عوامل زیستمحیطی را توصیف کند [ .]13-11با توجه
به اینکه روشهای آماری متعددی وجود دارد که دادهها در آن
همبستگی فضایی ندارند ،بنابراین نمیتوان توزیع آلودگی خاک
را به صورت نقشههای زیستمحیطی مشخص کرد .از سویی
دیگر ،روشهای تخمین و شبیهسازی زمینآماری ،همبستگی
فضایی متغیرهای ناحیهای را به وسیله مدلسازی واریوگرام
محاسبه میکنند .عالوه بر این ،این روشها میتوانند تمرکز
متغیرهای ناحیهای در برخی نواحی که نمونهبرداری انجام نشده
را پیشبینی کنند [ .]14درگذشته روشهای زمینآماری قطعی
و احتمالی مختلف ،برای مدلسازی و تولید نقشههای فضایی
ناهمگنی توزیع فلزات سنگین و خاک در نواحی آلوده خاک
استفاده شده است .تحقیقات نشان داده است که روشهای
تخمین آلودگی بر اساس روش کریجینگ برای استفاده در
طراحی راهبردهای مناسب تصفیه در سایتهای دفن باطله و
مناطق اطراف معادن موفق بودهاند [ .]23-15، 11به دلیل این
که کاربرد روشهای کریجینگ مرسوم برای بررسی مناطق
آلوده باعث تولید اثر هموارشدگی میشود و در نهایت موجب
عدم دقت تفسیر نقشههای مربوطه میشود ،به همین دلیل
رویکردهای شبیهسازی زمینآماری مانند  SGSو  SISبرای
ارزیابی عدم قطعیت در توصیف مکانهای دفن باطله و خاک
های آلوده به عناصر سمی مورد استفاده قرار گرفتهاند [-24
 .]27بررسیها نشان میدهد که با وجود تالشهایی که برای
کاربرد روشهای زمینآماری مختلف در اهداف محیطزیستی به
ویژه تعیین مناطق آلوده از مکانهای غیرآلوده و به دست

 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه مورد مطالعه

معدن فعال سرب و روی انگوران یکی از بزرگترین معادن
تولیدی در کشور ایران است که در استان زنجان و در فاصله
 125کیلومتری غرب شهر زنجان و در فاصله  460کیلومتری
شمال غرب تهران واقع شده است (شکل  .)1در این معدن
توسط شرکت سرب و روی ایران  7نوع ماده معدنی جداگانه
شامل ماده معدنی کربناته سخت ،ماده معدنی کربناته نرم،
کربنات برشی ،کاالمین ،ماده معدنی بسیار کم عیار ،ماده
معدنی سولفیدی و مخلوط سولفیدی کربناته تشخیص داده
شده است.

شکل  -1موقعیت معدن انگوران در نقشه زمینشناسی ساختاری
ایران ،اصالح شده از [.]34

مشخصات ژئوشیمیایی دو تیپ سولفیدی و غیرسولفیدی
(کربناته) در جدول  1ارایه شده است [.]30-28
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فرآوری مواد معدنی ایران فرستاده شد .موقعیت انباشتگاه باطله
و نمونهها در شکل  2نشان داده شده است .در جدول 1
بیشترین و کمترین غلرت برخی از عناصر سمی در نمونههای
انباشتگاه باطله مورد بررسی ارایه شده است.

جدول  -1مشخصات ژئوشیمیایی کانههای سولفیدی و غیرسولفیدی
معدن سرب و روی انگوران (میلیگرم /کیلوگرم).
Cu

Cd Co

As

Pb

Zn
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عنصر

 377000 10000 760 - 403 250سولفیدی
 266000 52000 6100 - 490 400غیر سولفیدی
اسفالریت ( 46/1درصد) ،گالن ( 31/2درصد) ،اسمیت زونیت
( 17/1درصد) و کوارتز ( 5/5درصد) مهمترین کانیهای کانسنگ
سولفیدیاند .کانسنگ غیرسولفیدی نیز شامل کانیهای اسمیت
زونیت ،آرسنو پیریت ،گالن ،گرینوکایت ،کبالت-آرسنوپیریت،
سروزیت ،پیرومورفیت ،آرسنات روی ،هیدروکسیدهای سرب و
منگنز ،همیمورفیت ،کانیهای رسی و آپاتیتاند [.]31

شکل  -2انباشتگاه باطله معدن و موقعیت نقاط نمونهبرداری.

بهره برداری از معدن انگوران با روش استخراج روباز در
بخش کربناته و با روش استخراج زیرزمینی در بخش سولفوره
انجام میشود .ارتفاع باالترین پله معدن روباز  3020متر و
ارتفاع پایینترین پله استخراجی  2820متر در سال 2017
میالدی است .در پایان سال  2012میالدی ذخیره قطعی و
ممکن بخش غیرسولفیدی انگوران به ترتیب  9و  13میلیون
تن بوده است .ذخیره بخش سولفیدی حدود  1/96میلیون تن
تخمین زده شده است [ .]32باطلههای معدن سرب و روی
انگوران در اطراف کاواک معدن انباشت میشوند .از میان آنها
بر اساس ترکیب کانیشناسی انباشتگاه باطله شرق معدن
پتانسیل تولید اسید زیادی دارد که به همین دلیل این
انباشتگاه باطله برای مطالعه انتخاب شد .انباشتگاه مورد مطالعه
به دلیل تجمع باطله از ناحیههای مختلف معدن مانند روباره و
مناطق عیار پایین ناهمگن و کانیهای اصلی تشکیلدهنده
باطلهها شامل پیریت ،کوارتز ،موسکویت ،ایلیت ،کائولونیت،
اورتوز ،آلبیت ،کلریت و اپیدوت است [.]31

 -3مطالعات آماری
بررسی آماری دادههایی که در شبیهسازی شرکت میکنند
و شناخت ویژگیهای آماری جامعه دادههای خام ،به ویژه
ماهیت تابع توزیع آنها کمک زیادی به نحوه صحیح به کار
بردن آن ها و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از شبیهسازی می
کند .برای این منرور شناخت پارامترهای آماری جامعه شامل
میانگین ،پراش ،ضریب تغییرات و به ویژه چولگی که داللت بر
نرمال بودن یا غیرنرمال بودن تابع توزیع دادهها دارد ،مفید
است .در بین همه این عوامل ،شکل تابع توزیع و میزان
انحراف آن از توزیع نرمال و امکان تبدیل دادهها به توزیع
نرمال در فرآیند شبیهسازی اهمیت فوقالعادهای دارد .هرچه
تابع توزیع به نرمال نزدیک تر باشد ،امکان بروز خطای
سیستماتیک در فرآیند شبیهسازی کاهش مییابد .بررسی
آماری داده ها از این نرر نیز که آیا میتوان آنها را به عنوان
یک جامعه آماری در نرر گرفت یا دادهها خصلت چند جامعه
ای دارند (با چند مد ظاهر میشوند) حایز اهمیت است [.]34
بررسی های آماری انجام شده بر روی دادههای خام نشان می
دهد که توزیع فضایی دادهها در محدوده انباشتگاه باطله
دارای توزیع استاندارد نرمال نیست ،بنابراین دادهها با استفاده
از تابع تبدیل گوسی ،نرمال شدند .دادههای نرمال دارای
واریانس  ،1انحراف معیار  ، 1چولگی صفر و میانگین صفرند
[ .]35در شکل  3هیستوگرام فراوانی دادههای خام و نرمال
نشان داده شده است .عناصر  Asو  Cdتغییرپذیری زیادی را
به دلیل مقدار  CVبزرگتر از  90درصد نشان میدهند [،18
 36و  .]37مقدار  CVبرای عناصری که تحت تاثیر عوامل
طبیعی قرار دارند ،نسبتا کم است در حالی که اندازه CV

 -2-2نمونهبرداری و آنالیز نمونهها

نمونهبرداری نیاز به آگاهی کامل از اصول نمونهبرداری،
آمادهسازی و نگهداری دارد تا بتوان با استفاده از نتایج حاصل از
آنالیز دادهها از اثرات منفی ورود مواد اسیدی و آالیندههای
زیستمحیطی اطالع حاصل کرد [ .]33برای اجرای تحقیق
حاضر ،نمونهبرداری تصادفی از مساحت  300000متر مربع از
سطح انباشتگاه باطله انجام گرفت .در مجموع  38نمونه با
استفاده از بیل مکانیکی از عمق نیم تا یک متری جمعآوری
شد .نمونههای خاک با وزن اولیه  4کیلوگرم پس از مرحله
گرفتن نمونه ،در کیسههای پالستیکی پلیاتیلن غیرقابل نفوذ
در مقابل هوا به آزمایشگاه مرکزی کارخانه کالسیمین -مرکز
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عناصری که تحت تاثیر عوامل انسانیاند ،زیاد است [ .]38در
این مقاله مقادیر  CVنشان می دهد که این عناصر تحت تاثیر
عوامل انسانیاند .جدول  2پارامترهای آماری دادههای خام را
نشان می دهد .همچنین ،با توجه به اینکه خطاهای مختلفی
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(از مرحله نمونه برداری تا ورود اطالعات به نرمافزار) ممکن
است روی دهد و در نتیجه به دست آمده تاثیر زیادی داشته
باشد [ ،] 39با استفاده از روش نمودار  Q-Q plotدادههای
خارج از ردیف بررسی و حذف شدند.

شکل  -3هیستوگرام دادههای  Asقبل (سمت راست) و بعد از تبدیل نرمال (سمت چپ).

است ،داده ها نرمال شده و در پایان عکس تبدیل نرمال بر روی
نتایج اعمال شود .این روش یک روش شبیهسازی تصادفی است
که برای دادههای پیوسته به کار میرود .بر اساس دادههای
ورودی مشابه و با تغییر در مسیر شبیهسازی سلولها ،تعداد
زیادی شبیهسازی میتواند انجام شود [ .]41الگوریتم این روش
مطابق زیر است:

جدول  -2پارامترهای آماری عناصر در انباشتگاههای باطله.
Co

Cu

Cd

30/77
34
11/69
162/73
0/58
1/63
5
98
0/333

432/56
375
284/76
195/52
1/72
2/33
54
1700
0/43

2/39
1/ 3
2/65
3/83
3/32
7/05
0
0/ 4
1/31

As

50/77
میانه
30/4
 48/05انحراف معیار
واریانس
1548
چولگی
2/25
کشیدگی
4/63
مینیمم
14/6
ماکزیمم
470
 0/92ضریب تغییرات
میانگین







 -4برسیهای زمین آماری
 -1-4روش شبیهسازی گوسی متوالی



روشهای مختلفی برای شبیهسازی وجود دارد که هر کدام
از آنها مبتنی بر الگوریتمهای خاصی است .از بین تمامی
روشهای شبیهسازی ،بهترین روش شناخته شده ،روش
شبیهسازی گوسی متوالی است که از اوایل دهه  1990مورد
استفاده قرار گرفت [ .]40این روش به علت کم کردن زمان
انجام عملیات و سادگی ،کاربرد زیادی دارد .در این روش الزم
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یک نقطه انتخاب میشود.
یک مسیر انتخابی مشخص میشود.
برای نقطه انتخابی مقدار کمیت و واریانس خطای تخمین
آن با استفاده از کریجینگ ساده محاسبه میشود.
یک توزیع نرمال تجمعی با میانگین صفر و واریانس خطای
تخمین نقطه ایجاد میشود.
یک عدد به صورت تصادفی از بازه ] [0-1توزیع یاد شده
انتخاب میشود و مقدار معادل این عدد از روی توزیع
تجمعی مشخص میشود.
مقدار شبیه سازی برابر مقدار تخمین به اضافه عدد تصادفی
است.
نقطه بعدی انتخاب میشود.
بازگشت به مرحله سوم
شبکه به صورت کامل با مقادیر شبیهسازی شده و برای
تحقق بعدی به مرحله اول بر میگردد [.]42
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انجام واریوگرافی داده ها است .بدین منرور واریوگرامهای
جهتی با طول گام های مختلف در آزیموتها و شیبهای
مختلف ترسیم می شوند .اگر مدل واریوگرام در جهتهای
مختلف رفتار متفاوت نشان دهد ،شاید بتوان گفت انباشتگاه
های باطله ناهمگن و در غیر این صورت همگن است [.]45
در این م طالعه ،انباشتگاههای باطله ناهمگن اند و یک مدل
کروی بر واریوگرام های تجربی برازش شدند و به عنوان
مثال ،برای عنصر  Asبرای طول گام  30متر و تلورانس 15
متر بیشترین مقدار دامنه در آزیموت  60درجه و شیب 50
درجه و کمترین مقدار دامنه در آزیموت  150درجه مطابق
شکل  4محاسبه شد .در واریوگرافی اثر قطعه ای پایین نشان
دهنده انتخاب طول گام مناسب و خطای نمونه برداری پایین
است [ .]32در این پژوهش ،مقدار اثر قطعهای برای عناصر
سمی تقریبا پایین نشان داده شد .دامنه ( )aتقریبا فاصله
بین نمونهها را نشان می دهد و متغیرها برای فاصلههای
بزرگتر از  aرفتار مستقل دارند .به عبارت دیگر ،واریانس بین
نمونهها ثابت باقی میماند [ .] 46پارامترهای اثر قطعهای،
دامنه ،سقف و آزیموت برای چهار متغیر  As ،Cd ،Cuو Co
محاسبه شد که مقادیر آن در جدول  3ارایه شده است.

 -2-4مدل واریوگرام

واریوگرافی ،اولین قدم در تحلیلهای زمینآماری است که
شامل محاسبه و مدلسازی واریوگرام است .همچنین ،روشهای
زمین آماری از مدل واریوگرام برای توصیف همبستگی فضایی
متغیرهای ناحیهای استفاده میکنند .تابع واریوگرام ،توصیفی
برای تغییرپذیری متغیر ،با فاصله و جهت بین نقاط نمونه ارایه
میدهد [ 43 ،11و .]44تابع واریوگرام به صورت رابطه  1ارایه
میشود:
()1
که در آن:

  hسمی واریوگرام (نیمه واریوگرام)
)  Z (Xو )  Z (X  hمتغیرهای ناحیهای در مکانهای X
و  X+hکه به اندازه  hواحد از هم فاصله دارند.
 hفاصله و جهت بین دو نقطه
)  N (hتعداد جفت نقاط جدا شده با فاصله h
برای بررسی انیزوتروپی و بیضوی تخمین اولین مرحله

جدول  -3پارامترهای واریوگرام عناصر خطرناک انباشتگاه باطله مورد مطالعه.

جهت محور اصلی

جهت محور فرعی

دامنه سقف اثر قطعهای آزیموت دامنه سقف اثر قطعهای آزیموت

160
120
95
105

1
0/75
0/ 8
0/93

0
0/25
0/ 2
0/07

150
165
175
170

200
170
135
300

1
0/75
0/ 8
0/93

0
0/25
0/ 2
0/07

شکل  -4مدل واریوگرام در جهتهای اصلی و فرعی.
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60
75
85
80

متغیر
As
Cd
Cu
Co
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دارد [ .]49-47در این مطالعه ،اعتبار مدلهای واریوگرام با
روش اعتبارسنجی متقابل بررسی شد .ضریب رگرسیون
نشان داده شده در شکل  5قابلیت اطمینان مدلهای
واریوگرام پذیرفته شده و همچنین قابلیت اطمینان مقادیر
تخمینی را نشان میدهد .برای مثال ،ضریب رگرسیون ،1
تفاوتهای نامعلوم بین مقادیر تخمینی و مشاهدهای و
همچنین ،تفاوت بین مقدار یک و ضریب رگرسیون محاسبه
شده درجه مطمئن بودن نتایج شبیهسازی گوسی متوالی را
نشان میدهد [.]50

 -5اعتبارسنجی
اعتبارسنجی متقابل یک روش اساسی برای مقایسه تاثیر
مدل واریوگرامهای مختلف و روشهای شبیهسازی در نتایج
درونیابی است .در این روش مقدار واقعی یک نقطه از
مجموع نقاط حذف میشود و سپس به وسیله مدل
واریوگرام تخمین زده میشود .این روند برای تمام نقاط
تکرار میشود .در آخر ضریب همبستگی بین مقادیر
تخمینی و مقادیر واقعی محاسبه میشود .هر چه مقدار
ضریب همبستگی باالتر باشد ،مدل واریوگرام اعتبار بیشتری

شکل  -5نتایج اعتبارسنجی متقابل پارامترهای واریوگرام تجربی برازش شده برای عناصر  Cu ،Cd ،Asو.Co

مدل نهایی به صورت نقشههای شکل  6برای عناصر سمی ارایه
شده است .در این شکل ،مقادیر باالی  Asدر نواحی جنوب،
غرب و شمال انباشتگاه باطله دیده میشود و مقادیر باالی Cd
در نواحی جنوب غربی و شمال شرقی انباشتگاه باطله قابل
رویت است .همچنین ،مقادیر باالی  Coو  Cuدر نواحی غرب،
جنوب و شمال انباشتگاه باطله تجمع پیدا کردهاند .در نقشه
های شکل  6عناصر آرسنیک ،مس و کبالت از لحاظ توزیع
مکانی مشابهاند که به دلیل پاراژنز بودن این عناصر است.

 -6مدلسازی
برای مدلسازی توزیع فضایی عناصر سمی از روش شبیه
سازی گوسی استفاده شده است .قبل از انجام شبیهسازی ،مدل
بلوکی به مساحت  30000متر مربع و ابعاد هر بلوک 10×10
متر ساخته شد .ابعاد در نرر گرفته شده  10×10برای هر بلوک
به دلیل کم شدن مقدار واریانس خطای تخمین و اعتبار بیشتر
نتایج است .شبیهسازی انجام شده در  100تحقق انجام گرفت و
مقدار میانگین این  100شبیهسازی در هر بلوک محاسبه شد و
بعد از بازگرداندن دادهها به مقادیر اولیه قبل از نرمالسازی،

45

نشریه علمی پژوهشی «مهندسی معدن»

عباس شرفی ،حامد بیگی ،فرامرز دولتی اردهجانی ،بهرام رضایی ،جعفر سرقینی

شکل  -6نقشه مقادیر شبیهسازی شده برای عناصر  Cu ،Cd ،Asو  Coدر انباشتگاه باطله.

انباشتگاههای باطله ،نیاز فوری به توسعه راهبردهای تصفیه و
پاکسازی مناسب است .نتایج حاصل از تحقیق حاضر میتواند
در توسعه روشهای مناسب در مدیریت زیستمحیطی و
پاکسازی سایتهای معدنی آلوده بسیار موثر باشد.

 -7نتیجهگیری
شناسایی توزیع فضایی عناصر سمی برای پایش خاکهای
آلوده و فراهم کردن راهکاری برای تصفیه مناسب سایتهای
انباشتگاه باطله امری ضروری است .این مقاله یک روش تحلیل
آماری و زمین آماری را برای تخمین خطرات عناصر سمی
انباشتگاه باطله شرقی معدن انگوران نشان میدهد .در این
مطالعه ،برای شناسایی مجموعه دادههای خارج از ردیف از
روش نمودار  Q-Q plotاستفاده شد و دادههای خارج از ردیف
از مجموعه دادهها حذف شدند که موجب افزایش ضریب
همبستگی عناصر شد .در این بررسی ،مطالعه نرمالسازی داده
ها با استفاده از تبدیل گوسی انجام گرفت زیرا روش شبیه
سازی گوسی ،با فرض توزیع گوسی دادهها شبیهسازی را انجام
میدهد .شبیهسازی برای  4عنصر سمی انجام شد و نقشههای
حاصل ،تجمع فلزات را در قسمتهای فضایی نشان میدهد.
موفقیت روش مبتنی بر واریوگرام با استفاده از اعتبارسنجی
متقابل ارزیابی شد و ضریب رگرسیون مقادیر تخمینی و نمونه
های مشاهده شده قابلیت اطمینان روش شبیهسازی را نشان
میدهد .سرانجام پس از مشخص شدن محلهای بیشتر آلوده
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