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 چکیده  

که   یمسائل   نياز مهمتر  یک يبنابراين  .  استهر معدن    یمراحل طراح  نيجزء مهمتر  رهیذخ  نیتخم  و   یسازمدل

. در  است رهی ذخ تیفیو ک ت یکم نیو تخم (کانسار) ی حدود ماده معدن نیی، تعبا آن روبرو هستندمعدن  نیمهندس

  انجام   برای.  گرددیارائه م  جانجامعدن مس    یبرا  یآمارنیبه روش زم  رهیذخ  نیو تخم  یسازمدل  ج يمقاله نتا  نيا

  ، یاکتشاف   یهاداده  ریعات موجود نظال. در ابتدا با استفاده از اطه استاستفاده شد   ديتاماينافزار  مراحل فوق از نرم

پوسته با درنظرگرفتن    نيو سپس ا  هیته  یپوسته توخال  كيشکل کانسار به صورت    ره، یو غ   ی شناسنیزم  مقاطع

ا  بیش امتداد  پرگرد  یهابلوک   توسط  ه،یلوو  تحلديکوچکتر  بعد  زم  یآمار  یهالی. در مرحله  رو  یآمارنیو   ی بر 

  یانجام شد. پس از بررس  نگیجيکر  با روش  ، یمدل بلوک  یبرا  اریع   نیتخم  اتیصورت گرفته و عمل  ی اکتشاف  یهاداده

 .  ديکانسار محاسبه گرد رهیذخ زانیمتقابل، م یاعتبارسنج قياز طر هانیصحت تخم

 .جانجامعدن مس  ، Datamineافزارسازی، مدل بلوکی، نرممدلهای کلیدی: واژه 
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Abstract 

Modeling and ore reserve estimation are very important in excavation designing of any mine. 

Thus, description and evaluation (quantitavely and qualitatively) of ore body for Mining Engineer 

is a vital task. In this research, the results of modeling and reserve estimation of Janja copper mine 

are presented through implementing a geostatisitcal modeling. For this purpose, DATAMINE 

software is utilized. In the first step, using information such as exploratory data, geological 

sections, and so on, the border of sought target is created and then is discretized into smaller 

blocks considering dip and direction of the layer. In the next step, statistical and geostatistical 

analysis on the drilling data is performed to estimate the grade of blocky model using kriging. 

After cross validation of the results, the amount of the resource is determined. 
Keywords: Modeling, Block model, Datamine Software, Jnaja copper mine. 
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   مقدمه      1

محدود   جزء  است. مساست که توسط بشر کشف شده    یفلز نیو اول  یعناصر فلز  نيو پرمصرفتر نيدتریاز مف  ی کيمس 

  رهیذخ  س و تن فلز م  ونیلیم  911. منابع شناخته شده جهان  شودیم   افتي  عتیاست که به صورت آزاد در طب  یفلزات

 کمربند مس قرار گرفته است  یرو  یمعدن  رياز لحاظ ذخا  راني. اکرده استبرآورد    تن فلز  ونی لیم  2400  را  آن  یاحتمال

دختر -  هید ارومادامه دارد که به کمربن  انجيآذربا  یواح شرق شروع شده و تا شمال غرب و ن  کمربند از جنوب  نيا  که

  کانسار   برای تخمین ذخیره.  است  واقع شده  جنوب شرقی نهبندان  یلومتریک  205  در  جانجا کانسار مس    .است  روفمع

 یازسدلم   برای.  ]1[  استدر حال انجام    ها در محدوده حفاری  باز هماستفاده شده است که    یحفار  25از  تحقیق  در اين  

در    مرسوم  یاهاز روش  یکي  گنیجيروش کر  ا ب  یسازوجود دارد که مدل  ی گوناگون  ی هاروش  یمعدن   یهاتوده  یاریع 

روش    نيا  یاصل  تي . مزگرفته است  مورد استفاده قرار  رانيمعادن اتخمین ذخیره  در    به صورت گستردهکه    است  انجه

راستا   نيا  در  .]2[  باشدیم  نیتخم  یو ارائه خطا  نیبه نقطه مورد تخم   نسبت  هنمون  تیموقع  ریثأ تا  هروش  رياه سنسبت ب

  رارق  یمورد بررساد جوامع و نرمال بودن  تعد  ف، يخارج از رد  ر ياز نظر مقاد  ی اکتشاف  یها گمانه  زیعات حاصل از آنالالاط

  ت ي. درنهاشد  فيتعر  10×10×2.5با ابعاد    یمعدنکار  ت یوضع  و  یبا توجه به شبکه حفار  نی. بلوک مدل مورد تخمگرفتند

نرم  نگیجيکر از  استفاده   زون در  ايران، ساختاری بندیتقسیم اساس  بر جانجا منطقه  .گرفت انجام  ديتاماين    رافزابا 

  است  شده واقع بندان و خونیك 1:100000 و زابل 1:250000 نقشه رویکه  الف(  1ايران است )شکل   شرق  ساختاری

 .باشدمی درونی آذرين هایسنگ و رسوبی هایسنگ شامل محدوده اين  سنگی رخنمون  کلی طور  به.  ب(   1)شکل  

 اضافه به مارنی هایشیل و ژوراسیك  هایآهك سنگ شمشك، سازند شیل-سنگماسه  شامل آن  رسوبی هایسنگ

ث(    1)  شکلهمچنین  .  ]3[  است ایاليه هایتوف و داسیت شامل نیز خروجی آذرين هایسنگ.  است کواترنری  رسوبات

    .ها نیز همزمان نشان داده شده استکه چاه   دهدرا نشان می  در ديتاماين  mag3dهای اينورژن بدست آمده از داده

 

 
با    كیخون  1:100000 - جانجا، اقتباس از نقشه  یپهنه اکتشاف ی شناس  نیب( نقشه زم ، ايران ساختاری هایزون در محدوده موقعیت . 1  شکل

  .در ديتاماين mag3dهای اينورژن بدست آمده از مايش دادهث( ن   رات،ییتغ یکم

  

 روش تحقیق      2

برای وارد کردن استفاده شده است.  های موجود  اهچ ماين برای تخمین ذخیره  ديتاافزار  از نرم  مورد مطالعه  در محدوده

شامل سه دسته   شود، انجام شود. اين داده ماين بايد موارد زير که در ادامه تشريح میديتايکسری داده گمانه، داخل  

Collar  ها()مختصات سر گمانه  ،Survey  )هندسه گمانه مثل آزيموت و شیب(،  Assay  که  باشد  می   ها()عیار گمانه

 های جانجا آورده شده است.   برای داده 2فايل آنها به عنوان نمونه در شکل 
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 .افرازهای مورد نیاز برای وارد شدن به نرم: داده2شکل  

شود. از وصل کردن  کشیده می  stringشوند. سپس دور هر گمانه  ها ايجاد میبعد از ادغام کردن اين سه فايل، گمانه

stringها، wireframe  شود.  بندی میها، داخل پوسته بلوکشود. بعد با کشیدن پوسته دور گمانه)يا پوسته( ايجاد می

داشتن حجم، عیار  شود و سپس با  های مختلف تخمین زده میهای مجهول با روشهای معلوم، عیار بلوکبا کمك داده 

ها در محدوده مورد مطالعه  ديد از باالی تمامی گمانهدر ادامه شود. نمودار عیار تناژ رسم می ،ها و چگالی کانسنگبلوک

بندی آنها و لجند آنها در محدوده مورد مطالعه  ها همراه با رنگنمايش سه بعدی گمانه  الف -3شکل  .  نشان داده شده است

زياد میی گمانهفاصله  همچنین چون  .آورده شده است برای تخمین ذخیره چاهها در محدوده مورد مطالعه  ها،  باشد 

- 3محدوده مورد مطالعه به سه قسمت بااليی، میانی و پايینی تقسیم شده است که به صورت کادر سفید رنگ در شکل 

نمايش    5  است و در شکلشده    دهیشک  نگيمقاطع که دور آنها استربعدی  نمايش سه  4در شکل  نشان داده است.    ب

در محدوده مورد مطالعه برای هر سه قسمت بااليی، میانی و پايینی نشان داده شده است.  ساخته شده    یبعدپوسته سه

در محدوده مورد مطالعه برای هر سه قسمت بااليی،    یبندزده شده همراه رنگ  نیمدل تخم  یبعدسهنمايش    6در شکل  

 میانی و پايینی نشان داده شده است.  

 
 ديد از باالی گمانه ها ب(  ها در محدوده مورد مطالعه بعدی گمانهنمايش سه الف( : 3  شکل

 
 .بااليی، میانی و پايینیقسمت  : استرينگ دور مقاطع 4شکل  
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 بااليی، میانی و پايینیقسمت   ساخته شده  ی پوسته سه بعد:  5  شکل

 
 .یهمراه رنگ بند قسمت بااليی، میانی و پايینی زده شده  نیمدل تخم ی سه بعد ش ينما: 6  شکل

   گیری نتیجه   - 3

 هشد ام انج دجدي اکتشافی کارهای به توجه با که جانجا مس  کانسار اخیر سازیمدل از آمده دست به نتايج به توجه  با

 که  باشد می  تن میلیون  48  با برابر   0.33  متوسط عیار بادر قسمت میانی با توجه به اين تعداد چاه    رهیذخ زان می ت،اس

 منظم شبکه با جديد  هایگمانه معدن، ذخیره تردقیق  ارائه  برای موجود اطالعاتی گپ به توجه با شودمی پیشنهاد

و جدول   7در شکل  نشان داده شده است.    منطقه مورد مطالعه  یحفار  هایداده  یآمار  یبررس  1در جدول    .گردند طراحی

نشان داده شده    ینيیو پا   ی انیم ،يی قسمت باالسه  هر    یدر محدوده مورد مطالعه براترتیب نمودار و جدول عیار تناژ  به  2

رد اما قسمت بااليی کمی  ها بسیار پايین است و ارزش بررسی ندادر قسمت پايینی محدوده مورد مطالعه عیار نمونه  است.

 نتیجه میزان ذخیره تخمین زده شده بیشتر است.   و در باالتر ها شود ولی در محدوده میانی عیار نمونهشرايط بهتر می

 
 حفاری منطقه مورد مطالعه   هایداده ی آمار یبررس: 1جدول  

 

 

 
 نمودار عیار تناژ قسمت بااليی، میانی، پايینی: 7  شکل

 

 

 

 

نام عنصر و  

 کانسار 
تعداد  

 گمانه 
تعداد  

 نمونه 
میانگین  

 ها عیار نمونه
مینیمم عیار 

 ها نمونه
ماکزيمم  

 ها عیار نمونه
واريانس عیار  

 ها نمونه
عیار  

 حد 
متراژ کل  

 حفاری 
طول نمونه  

 کامپوزيت شده 
مس پوروفیری  

 جانجا 
25 4258 0.146 0.0001 4.31 0.036 0.33 8466.1 2 
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 میانی، پايینی، تناژ قسمت بااليی عیار : 2  جدول 
 عیار میانگین  عیار حد  تناژ 

عیار تناژ قسمت  

 بااليی 

1215406250 0 0.114983 
102937500 0.15 0.208788 

4015625 0.3 0.332142 
15625 0.5 0.582723 

0 1 0 
عیار تناژ قسمت  

 میانی 

213250000 0 0.312666 
111031250 0.15 0.336309 
47968750 0.3 0.47289 
12640625 0.5 0.762891 
1125000 1 1.445931 

عیار تناژ قسمت  

 پايینی

427500000 0 0.00969 
7437500 0.02 0.038004 
3750000 0.04 0.042341 
15625 0.06 0.071864 

 تشکر و قدرانی 
  سنجی جانجای مغناطیسهاداده به خاطر تامین    تولید مواد معدنی ايرانشرکت تهیه و  دانند از  نگارندگان بر خود الزم می

 .نمايند و قدردانی جهت انجام اين پژوهش تشکر
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