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 دهيچک
و چه  ي از تمام اطالعات موجود، چه اکتشاف است که در آنيلي تفص اکتشافمراحل از يکيکانسارها ره ي و برآورد ذخيساز مدل
 يد معدن مي توليزي و برنامه ريح طراي الزم براين پارامترهايي تعيآن برا مهم ترين كاربرد . شودي استفاده مين شناسيزم

نرم افزار .  اقدام نموديتوان با سرعت و دقت باال، به مدلسازي موجود مي و روشهايفن آورشرفت يامروزه با توجه به پ. باشد
Datamineره به خصوص در ي در برآورد ذخيعيرد وس که در حال حاضر کارباستنه ين زمي موجود در اي از جمله نرم افزارها

 معدن، ين اطالعات اکتشافيخرآبا توجه به ) دهيبخش اکس(ر ي چاه ميره کانسار سرب و روي مقاله برآورد ذخنيدر ا. ران دارديا
کردن به   شده و پس از واردين صورت که داده ها و اطالعات گمانه ها طبقه بنديبد.  انجام شده استDatamineتوسط نرم افزار 

ها   بلوکي و مشخصات تمامي بلوک بند،سپس کانسار. ه شده استي کانسار تهيه و مدل هندسيز تهاينرم افزار مقاطع مورد ن
 ي درصد رو۵۷/۱۱ار متوسط ي هزار تن با ع۵۸ده کانسار برابر يره بخش اکسيزان ذخين پژوهش مي اسبر اسا.  شدندمحاسبه

 .برآورد شده است
 

 Datamineنرم افزار  ،ي، سرب و رو کانسارير، مدلسازي چاه ممعدنره،يرآورد ذخب: يدي کلکلمات
 

Modeling And Ore Reserve Estimation Of Chahmir-Bahabad Pb-Zn Deposit 
(Bahabad District) Using Datamine Software 

 

M. Dehghani, S.A. Nezamolhosseini, Sh. Mirzaee, S.H. Mojtahedzadeh 

Abstract 
Modeling and ore reserve estimation of deposits is one of the main procedures in detailed exploration stage, 
which uses all of the exploration data and geological information. It mainly applies to the design and 
production plan of deposit. Today, due to the development of science and technology, modelling of deposits 
can be done with high speed and accuracy. Datamine is one of the main software for modeling and ore reserve 
estimation which, is very popular, especially in Iran.  
In this paper, using Datamine and latest data, oxide ore reserve of Chah Mir Deposit has been estimated. For 
this propose firstly, borehole data were classified properly and input to the software. Then the sections and 
geometric model was constructed. After that the specification of proposed blocks was calculated. Finally the 
oxide part of the deposit was estimated to be 58000 tonnes with average zinc of 11.57%.      

 
Key Word: Ore reserve estimation, Chah Mir Mine, Modeling, Pb – Zn, Datamine.  
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 مقدمه ‐۱
 از يادي بزرگ، تعداد زيعالوه بر کانسارها. رم جهان قرار دارداگاه چهي در جاي از منابع سرب و رويمندران از نظر بهره يکشور ا

، در استان  جنوب شهرستان بهاباديلومتري ک۳۰ر، در ي چاه ميمعدن سرب و رو. ن وجود دارندييره پايآنها به صورت پراکنده و ذخ
 در يمعادن سرب و رو از يکي و در حال حاضر استده و سولفوره ي اکست ن معدن به دو صوري ايره اکتشافيذخ.  قرار دارديزد

ره ين ذخيو تخمر ي، از کانسار چاه مي سه بعديک مدل بلوکيه يق تهين تحقيهدف از ا. ]۱[  شودي کشور محسوب مدست اکتشاف
 . و اطالعات موجود محقق شدDatamineرم افزار  نيهاين امر با توجه به توانائيا.  استيآن به طور کل

 
 ريده چاه مي کانسار اکسيموممشخصات ع ‐۲

قتر در بلوک رباط پشت بادام قرار ي و بطور دقيران مرکزيران، متعلق به زون اي اين شناسيمات زميمنطقه مورد مطالعه از نظر تقس
طبق اکتشافات به عمل آمده .  شودين و کلمرد محدود ميسل نائ از شمال به گ،ن منطقه، از جنوب به گسل کوهبنانيا. ردي گيم
کانه دار و  ي از واحدهاي و تحرک مجدد رويتيوري منزودير گسل و نفوذ توده هاي در اثر تأثي سازيکان توان گفت که يم

ار در کل کانسار يع عيوزط تيشراکه يياز آنجا.  گسله انجام شده استين و حرکت به سمت باال و واکنش با زون برشيري زيسولفور
م يتقس) Zn≤ ۱۰(ار ي و زون متوسط ع)٥≥Zn>١٠(ار ي، زون کم ع)Zn>۵(ر اي کم عيليست، کانسار را به سه زون خيکسان ني

متر تبعيت مي  ۳۰۰ شمال شرق و جنوب غرب به طول يبي با امتداد تقري کانسار از گسل اصليگسترش طول.  شده استيبند
با توجه به شواهد بدست امده از عمليات اکتشافي، بايد متذکر شدکه يک .  متر متغير مي باشد۱۵ تا ۱۰ز کند و پهناي اين زون ا
 يو زونهاباعث جابجايي کانسار شده  ۲ غربي تقريبا در ميانه هاي اين زون در محل حفاري گمانه شماره‐گسل با امتداد شرقي 

A ،B و C۳[ )۱شکل ( را بوجود آورده است[. 
 

 
 

 وضيعت ماده معدني اکسيده و موقيت گسل ها در تشريح کانسار ‐۱شکل

 تشکيل شده تينکيدروزيت و هينکيت، زيت زوني شامل اسمي روي مختلف از کانه هاي با ضخامتهاي به صورت رگه ايماده معدن
 .گانگ به طور عمده شامل سنگ آهک، دولوميت، شيلهاي سياه و ژاروسيتي است. است
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 مدل سازي ‐۳
از سه  با عيار مناسب جهت استخراج يماده معدن از يوجود حجم قابل توجهاثبات ، کانسار چاه ميرل عمليات اکتشافي در حاص
مي بايست ابتدا مدل سه بعدي از کانسار ساخته شود که اين  امر با  جهت تعيين ذخيره بروش نرم افزاري، .ون نامبرده استز

فنون نرم  قابل ذکر است که با توجه به پيشرفت علوم و . شوديانجام م زمين شناسي استفاده از داده هاي حفاري  و اطالعات
طراحي و  تعين ذخيره، نرم افزار هاي مختلفي جهت مدل سازي، افزازي، در گرايش هاي زمين شناسي و اکتشاف و معدن کاري،

 .شد بکار گرفته Datamine ند قدرتمناليز داده هاي اکتشافي و معدني وجود دارد که در اين بين نرم افزارآ
 . شودي در ادامه ذکر م زنجيره اي و با دقت و تجربه پيگيري نمود که را به صورتيد مراحليبا يساز  انجام مدليبرا
 
 عاتال اطي آماده ساز‐۱‐۳

 هـا  ابتدا بايد اطالعات حاصـل از حفـاري را بـه صـورت فـا يـل هـاي رقـومي تحـت عنـوان هـاي فايـل هـاي مختصـاتي گمانـه                        
)holes( زمايشــگاه همــراه بــا متــراژ نمونــه گيــري بــراي هــر گمانــه آمــده از آ، مشخصــات عيــاري بدســت)assay( مشخصــات ،

و ) Litology(، وشــرايط زمــين شناســي و نــوع ســنگ در زون هــاي مختلــف ليتــو لــوژي )survey( شــيب و امتــداد گمانــه هــا
 .ه نمودي تهي صحراييساير اطالعات حاصل از نقشه هاي زمين شناسي و برداشت ها

 
  ورود اطالعات‐۲‐۳

 و بـه بصـورت      شـود مـي     منتقـل  Datamineفـزار   اوري و ويـرايش نهـايي بـه نـرم           آ پـس از جمـع        فـوق اللـذکر    تمامي اطالعات 
 .)۲شکل (شدندق ي هستند با هم تلفکه تمامي ويژگيهاي اطالعات اوليه که بصورت مجزا) holesc(يک فايل 

 

 
 

  چاه مير معدنيي حفاري شده در زون اکسيدها از گمانه هي سه بعدي نما‐۲شکل
 

 يتولوژياضافه کردن ل ‐۳‐۳

يـک راهنمـا بـا اسـتفاده         در اين مرحله ضمن توجيه کـردن نـرم افـزار در شناسـايي زون هـاي مختلـف عيـاري و يـا ليتولـوژي،                         
روي گمانــه هــا آن  اجــرا کــرده تــا تــاثير holesc  بــرروي فايــلآن رااز دســتورات الزمــه بــراي گمانــه هــا تعريــف مــي شــود و 

 .نمايان شود
 رسم مقاطع زمين شناسي ‐۴‐۳

 بـا در نظـر    گيـري گمانـه هـا نسـبت بـه يکـديگر و      با اسـتفاده از مطالعـات گمانـه هـا و شـرايط زمـين شناسـي و موقيـت قـرار                   
 در زون   کـار  کـه ايـن      شـود  يمـ ترسـيم   مقـاطع عمـودي     گرفتن يک يا چند گمانه بـا هـم ودر فواصـل عمـود بـر طـول کانسـار                     

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 1387 آبان ماه 9-7دانشگاه تهران  87- دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران

 

 4

، در ايـن روش      نظـر گرفتـه شـده، ترسـيم شـده اسـت            اکسيده معدن چاه مير با توجه شـرايط مطالعـه شـده بـر اسـاس عيـار در                  
 وصـل شـده   ،  )string( بـا هـم بوسـيله يـک خـط            ، در يـک مقطـع     ،زون هاي با عيار متوسـط تعريـف شـده در طـول گمانـه هـا                

در ايـن کانسـار بـا توجـه بـه شـبکه             .سـم شـده عمـودي بـه روش  دسـتي مـي باشـد               همسـان بـا مقـاطع ر        و در واقع   )۳ شکل(
 .است ريمتغ  متر۱۰ تا ۵ فواصل مقاطع عمودي در نظر گرفته شده بين  متر۱۰* ۵حفاري 

 

 
 

  نمايي سه بعدي از مقاطع عمودي در زون اکسيده چاه مير‐۳شکل
 

 )ميرفريوا (يمي ساخت مدل تور س‐۵‐۳

تي تمــامي مقــاطع ترســيم شــده در مرحلــه قبــل را بــه يکــديگر ارتبــاط داد تــا مــدل ســه بعــدي ســيمي ن مرحلــه بايســيــدر ا
 جـدا شـده در هـر مقطـع بـا واحـد همسـان خـود در مقـاطع مجـاور ارتبـاط                       يکانسار بدست ايد البته در اين امر بايد واحـد هـا           

 .)۴شکل(  بايد با حساسيت و دقت باال انجام گيردموردپيدا کند، که اين 
 

 
 

  نمايي سه بعدي از مدل سيمي در زون اکسيده چاه مير‐۴شکل 

  مدلي بلوک بند‐۶‐۳

 ۰,۵ و حـداقل  ۲م بايد حجم ساخته شده را يا استفاده از بلوک هاي منظم مکعب مستطيل بـا ابعـاد حـداکثر    يرفريپس از ساخت وا  
مـده ويژگيهـاي   آهـاي بدسـت    توان به تک تک بلوکيد، و پس از اين مرحله ميآواحد پر نمود تا يک مدل سه بعدي بلوکي بدست          
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 بتوان در هر نقطه از مـدل سـه بعـدي            کار بر اساس شرايط مورد مطالعه اختصاص داد تا با اين            اعياري، ليتولوژي، دانسيته و غيره ر     
 .)۵شکل  ( کرداسبهحمن را آو تناژ  ساخته شده در کانسار ميزان عيار

 

 
 

 بلوکي زون اکسيده چاه مير نمايي سه بعدي از مدل ‐۵شکل 
 

  : و تعيين وزن مخصوصزون بندي ماده معدني ‐۷‐۳

 براسـاس روي     در صـد     ۰,۰۵ چـاه ميـر  بـا توجـه بـه نـاچيز بـودن عيـار سـرب کمتـر از                        کانسـار  بخـش اکسـيده     زون بندي   
 مــاده  % ٥‐١٠ن عيــار بــي روي بــا و،  کــم عيــار خيلــيمــاده معــدني  درصــد۵کمتر از عيــار روي بــا.  صــورت پذيرفتــه اســت

 بـا توجـه بـه ايـن طبقـه      .شـده اسـت    عيـار در نظـر گفتـه    متوسـط مـاده معـدني      %١٠عيـار بـيش از     روي بـا  ،   عيار کم معدني
ــه شــده اســت و وزن مخصــوص    ــه هــاي شــاخص از زون هــاي مختلــف گرفت جــدول ( .ن تعيــين شــده اســت آبنــدي، نمون

 ).١شماره 
 ي بخشهاي مختلف عياري عيار روي براس تعيين وزن مخصوص بر اسا‐۱جدول

 

 وزن مخصوص  يرو درصد 
(kg/m3) 

 ذخيره کالس 

۵<Zn ۵۰/۲ خيلي کم عيار 
١٠<Zn≤٥ ۰۰/۳ کم عيار 

Zn ≤۱۰ متوسط عيار ٢٠/٣ 
 
 رهيبرآورد ذخ ‐٤

، A زا از هم   مج ده،  پراکندگي ماده معدني، در سه زون       ي با توجه به اطال عات حاصل از حفاري و اکتشافات انجام شده در زون اکس              
B و Cاست ۵ تا ۲ن هر بخش مطابق جدول يانگيار ميره و عي که ذخ)۶ شکل ( شدهي مدلساز. 
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  در معدن چاه ميرC و B ,A  نمايي از زون اکسيده‐٦شکل 
 

ن زون بسيار ناچيز و در مجموع کمتر        ورد ذخيره زون اکسيده بر اساس عيار روي صورت پذيرفته است، چرا که عيار سرب در اي                آبر
به همين دليل با تاثير عيار روي در مدل سه بعدي بلوکي حاصل از مرحله اخر               .  درصد مي باشد و تنوع ليتولوژي نيز ندارد        ۰,۰۵از  

 .مدل سازي، مقدار ذخيره کانسار با عيار هاي مختلف به شرح ذيل مي باشد
 

 )A( ذخيره کانسنگ اکسيده زون شمالي ‐۲جدول
 

 عيار حد ميانگين درصد سرب درصد آهنميانگين  درصد رويميانگين  تناژ

٠٥/٠ ٥٣/٤ ٤١/٤ ١٥٥<  ۵<Zn 
١٠  >٠٥/٠ ٨٥/١١ ٥٧/٧ ١٥٠٩٧<Zn≤٥ 
٠٥/٠ ١٤/١٢ ٤٠/١٤ ١٠٥٥٧<  Zn ≤۱۰ 
 مجموع  >٠٥/٠ ٩٣/١١ ٣٥/١٠ ٢٧٠٤١

 
 )B( ذخيره کانسنگ اکسيده زون شرقي‐۳جدول 

 

 عيار حد ميانگين درصد سرب ميانگين درصد آهن رويميانگين درصد  تناژ

٠٥/٠ ٠٩/٨ ٨٠/٤ ١٣ < ۵<Zn 
١٠  >٠٥/٠ ٠٥/٩ ٢٧/٨ ٢٦٦٩<Zn≤٥ 
٠٥/٠ ٤١/١٠ ٤٠/١٥ ١٢١١٨<  Zn ≤۱۰ 
 مجموع  >٠٥/٠ ٢٦/١٠ ١١/١٤ ١٥٠٦٠
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 )C( ذخيره کانسنگ اکسيده زون جنوبي‐۴جدول
 

 عيار حد انگين درصد سربمي ميانگين درصد آهن ميانگين درصد روي تناژ

٠٥/٠ ٣٣/٧ ٨١/٣ ٢٤١٤<  ۵<Zn 
١٠  >٠٥/٠ ٦٣/١٢ ٨٨/٦ ٥٦٤٨<Zn≤٥ 
٠٥/٠ ٥٤/١٨ ٢٥/١٦ ٨٥٢٧<  Zn ≤۱۰ 
 مجموع  >٠٥/٠ ٩٠/١٤ ٢٥/١٢ ١٦٥٩١

 
  ، با عيار حد رويA,B,C ذخيره کلي کانسنگ  اکسيده زونهاي ‐۵جدول

 

 عيار حد ين درصد سربميانگ ميانگين درصد آهن ميانگين درصد روي تناژ

٨٥/٣ ٢٥٨٣  ١٦/٧  ٠٥/٠<  ۵<Zn 
٤٨/٧ ٢٣٣٧٣  ٧٣/١١  ١٠  >٠٥/٠<Zn≤٥ 
٣٠/١٥ ٣١٠١٤  ٢٤/١٣  ٠٥/٠<  Zn ≤۱۰ 
٥٧/١١ ٥٨٤٥٧  ٣٥/١٢  مجموع  >٠٥/٠ 

 
 
 يريجه گينت ‐۵
.  برخوردار استياديت زياهم از  ي و اقتصاد  ي استخراج و مطالعات فن    يزيره در مرحله قبل از استخراج به منظور برنامه ر         يورد ذخ آبر

 يکـ ي Datamine موجـود  يان نرم افزارهاي در م. مناسب انجام شودين مرحله از کار با دقت الزم توسط نرم افزارها   ي است ا  يضرور
 .است مناسب ينه هاياز گز

 ۵۷/۱۱تن با عيار متوسـط       هزار   ۵۸با توجه به نتايج اين تحقيق و مدلسازي انجام شده، ميزان ذخيره بخش اکسيده معدن چاه مير                  
 .برآورد شده است

 تقدير و تشکر ‐۶

 کانسار سرب و روي چاه مير وابسته به شرکت معدنکاران انگوران صورت گرفته که يليانجام اين تحقيق به منظور اکتشاف تفص
 .بدينوسيله نگارندگان اين مقاله از همکاري آنها صميمانه سپاسگذاري مي نمايد

  مراجع‐۷
 .گزارش اکتشاف مرحله اول چاه مير ؛)١٣٨٤( دهويي، احمد؛  حيدري‐١
؛ " در برآورد ذخيره کانسار انگورانDatamineکاربرد نرم افزار "؛ )١٣٨٣( کشميري، بانو؛ خداياري، علي اصغر؛ جعفري، احمد؛ ‐۲

 .٢٨٦ تا ٢٧٦مجموعه مقاالت اولين کنفرانس مهندسي معدن ايران، جلد اول، ص 
 .گزارش اکتشافات معدن سرب و روي چاه مير؛ )١٣٨٥(ف شرکت معدنکاران انگوران؛  معاونت اکتشا‐٣
 . معدن چاه مير١٠٠٠/١مين شناسي گزارش نقشه ز؛ )١٣٨٥(؛ ، ياشارعليزاده، شاپور؛  ميرزايي‐٤

5-Mineral industries computing limited, (1998), "Datamine Reference Manuals User Guides and 
Tutorials", Edition 2.2.        
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