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استفاده از مدل ترکیبی فاکتوری -فرکتالی جهت شناسایی
پتانسیلهای معدنی طال ،آرسنیک و آنتیموان در ورقه 1:100000
بصیران ،خراسان جنوبی ،شرق ایران
1

احمد آریافر* ،1وحید خسروی ،1محمد امین فرشادمهر ،1سعید یوسفی
-1گروه مهندسی معدن ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه بيرجند ،بيرجند ،ایران

پذیرش مقاله1398/4/5 :
تأیيد نهایی مقاله1398/11/24 :
چكیده
انتخاب مناسب ترین روش براي شناسایی مقادیر آنومالی از زمينه یکی از چالشهاي مهم در زمينه اکتشافات
ژئوشيميایی میباشد .در این خصوص روشهایی همچون روشهاي آماري ،هوش مصنوعی ،محاسبات نرم و
روشهاي ترکيبی توسعه یافتهاند که هریک از این روشها داراي مزایا و معایبی میباشند .هدف این تحقيق
شناسایی پتانسيل هاي معدنی عناصر طال ،آرسنيک و آنتيموان در برگه  1:100000بصيران با استفاده از مدل
ترکيبی فاکتوري -فرکتالی است .براي این منظور تعداد  585نمونه ژئوشيميایی اخذ شده از رسوبات آبراههاي
که براي  20عنصر آناليز شده است مورد مطالعه قرار گرفت .براي رسيدن به هدف ابتدا دادهها توسط روش
فاکتوري  Rمد مطالعه و تعداد  5فاکتور استخراج گردید که با توجه به هدف ،فاکتور سوم که ترکيب خطی از
عناصر آنتيموان ،آرسنيک و طال بود انتخاب شد .مقادیر امتيازات فاکتوري محاسبه و نقشه امتيازات فاکتوري
رسم شد .سپس روش فرکتالی غلظت -مساحت بر روي امتيازات فاکتوري مولفه سوم اعمال و مقادیر حد
آستانه تعيين گردیدند و در نهایت براساس این مقادیر نقشه مدل ترکيبی فاکتوري -فرکتالی رسم شد.
مقایسه این نقشه با نقشه فرکتالی غلظت  -مساحت نشان داد که شدت بخشی آنومالیها با مدل ترکيبی بهتر
انجام شده است .به منظور اعتبارسنجی نتایج حاصله از مدل ترکيبی ،تعداد  6نمونه کانی سنگين از منطقه
اخذ و مطالعه شد .نتایج حاصله از مطالعات کانی سنگين بيانگر وجود ذرات طال در این نمونهها بود .مقایسه
نتایج مطالعات کانی سنگين و مدلهاي آماري نشان می دهد که انطباق خوبی (بيش از  90درصد) بين نتایج
وجود دارد زیرا که نمونههاي کانی سنگين منطبق بر نواحی آنومالی میباشد.
واژههای کلیدی :بصيران ،خراسان جنوبی ،رسوبات آبراههاي ،ژئوشيمی ناحيهاي ،مدل ترکيبی فاکتوري-
فرکتالی.

*  -نویسنده مسئول:

Email: aaryafar@birjand.ac.ir
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مقدمه
اکتشافات ژئوشيميایی نقش مهمی در یافتن
نواحی اميد بخش معدنی بر عهده دارد .مهمترین
نتيجه تحليل دادههاي ژئوشيمی اکتشافی
جداسازي آنومالیهاي مختلف از یکدیگر و تعين
مقدار زمينه براي هر یک از عناصر میباشد
(.)Mahvash Mohammadi et al, 2016
جداسازي آنومالیهاي ژئوشيميایی از زمينه اصوالً
بسيار مهم در اکتشافات ژئوشيميایی به ویژه در
مرحله پیچویی میباشد ( ;Afzal et al, 2016b

پيروزبخت و همکاران1387 ،؛ افضل و همکاران،
1389؛ Afzal et al, 2013; Afzal et al, 2011
;Cheng Cheng and Li, 2002; Carranza, 2009
;et al, 2011؛ Daya, 2014; Afzal et al, 2016

;.) Nazarpour et al, 2014; Parsa et al, 2016
روش فرکتالی غلظت – مساحت ،در اصل توسط
چنگ و همکاران در سال  1994براي بررسی
مشخصات الگوهاي ژئوشيميایی گسترش داده
شده است .انواع مختلفی از این روش مانند روش
غلظت – فاصله و روش طيف توان – مساحت
( Afzal et al, 2011; Afzal et al, 2013; Cheng
 )et al, 1999; Cheng et al, 2011گسترش یافته
است که همگی براي آناليز دادههاي ژئوشيميایی
در مناظر ژئوشيميایی با خاصيت فرکتالی نتایج
مناسبی به همراه داشتهاند .بهطور کلی میتوان
عنوان کرد که روش فرکتالی عيار – مساحت یک
تکنيک پایهاي براي مدلسازي آنومالیهاي
ژئوشيميایی است (  .)Carranza, 2009توزیع
مولتیفرکتالی مربوط به عيارهاي عناصر میتواند
به معناي راهی براي تعيين کمی حدود آستانهاي
و جوامع زمينه و آنومالی تلقی شود .در روش عيار
– مساحت روابط نمایی بين عيار و مساحت
تجمعی متناظر ،که بيانگر بعد فرکتالی الگوهاي
مورد بررسی میباشد ،مورد توجه واقع شده است.
آن چيزي که این روش را در مقایسه با سایر
روشهاي فرکتالی متمایز میسازد و در واقع از
برتريهاي این روش نسبت به سایر روشهاي
فرکتالی محسوب میشود ،سادگی در مفهوم و
نحوهي اجراي آن است .توزیع فضایی اغلب عناصر
در یک محيط زمين شناسی – ژئوشيميایی
مفروض ،محصول نهایی گروهی از حوادث زمين -
شناسی چون فعاليتهاي آتشفشانها ،تودههاي
نفوذي ،رسوبگذاري ،تکتونيک و کانیسازي است.

;Asadi Harooni et al, 2014; Chen et al, 2014
Afzal et al, Daya, 2014; Sun et al, 2016
; .)2016aکه در این زمينه روشهاي آماري نقش

مهمی ایفا مینمایند (  .)Chen et al, 2014استفاده
از تکنيکهاي آماري در پردازش دادههاي
ژئوشيميایی سبب بيشينه شدن اختالف بين
مقادیر آنومالی و روندهاي ناحيهاي شده و بدین
ترتيب سبب شناسایی دقيقتر آنومالیها میشود
(آریافر .)1383 ،روشهاي آمار و احتمال تک
متغيره و چند متغيره بهطور گسترده براي
پردازش دادههاي ژئوشيميایی مورد استفاده قرار
گرفته است.
این روشها بر مبناي فراوانی مقادیر بوده و
ارتباط مکانی مقادیر را که از اهميت زیادي
برخوردار هستند را در نظر نمیگيرد .زمين آمار و
پردازش فرکتال ،روشهایی بر مبناي مشخصات
فراوانی دادهها توسعه یافتهاند که امروزه در
تشخيص و مدلسازي تغييرات دادههاي
ژئوشيميایی مورد استفاده قرار میگيرد (عزمی،
1379؛ .)Zuo et al, 2012در ميان روشهاي
آماري ،روشهاي تحليل فاکتوري و هندسه
فرکتال بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است.
محققين زیادي از این روشها براي شناسایی
پتانسيلهاي معدنی در ایران و سایر نقاط جهان
استفاده کردهاند (پوالدزاده1379 ،؛ آریافر1383 ،؛
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در طی این حوادث یا فرایندها برخی عناصر غنی -
شده و محتمالً تشکيل مواد در حد عيار معدنی
می دهند و برخی دیگر نيز پراکنده میگردند
(حسنیپاک و شرفالدین .)1390 ،ویژگیهاي
فضایی نمایش داده شده به وسيلهي عناصر مرتبط
با کانسار ،خطوط راهنمایی را جهت فعاليتهاي
اکتشافی فراهم میکند .با توجه به اینکه جوامع
کانیسازي شده از فرایندهایی متفاوت با
فرایندهاي به وجود آورندهي زمينه منشأ یافتهاند،
میتوان انتظار داشت که این جوامع داراي
مشخصات توزیع مکانی و ساختار شکلی متفاوتی
از هم باشند .یکی از این ویژگیها بعد فرکتالی
دادههاي ژئوشيميایی است ( .)Carranza, 2009
یکی از روشهاي چندمتغيرهي پردازش دادههاي
ژئوشيميایی ،تحليل فاکتوري است که میتواند
نقش به سزایی در تعيين نواحی آنومالی داشته
باشد ( Shiva and Atkin, 2004; Keykha
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شدت بخشيدن به آنومالیهاي ژئوشيميایی بيشتر
مورد توجه قرار گرفته است اما تاکنون مدلهاي
ترکيبی محدودي مورد استفاده قرار گرفته است
که از آن جمله میتوان به روش ترکيبی نروفازي و
ژنتيک الگوریتم (  ،)Ziaii et al, 2012مدل
ترکيبی مولتی فرکتال و شبکه عصبی مصنوعی
( ،)Zhao et al, 2015مدل ترکيبی فرکتال و آماره
 ،)Mahvash Mohammadi et al, 2016 ( Uمدل
ترکيبی فرکتال  -آناليز موجک ( Afzal et al,
 )2016bروش ترکيبی فاکتوري -عصبی
( ،)Mohammadzadeh and Nasseri, 2017مدل
ترکيبی آناليز تکين محلی و شبيهسازي گوسی
پيوسته ( )Wang and Zuo, 2018اشاره نمود.
سوابق مطالعات نشان میدهد که عمدتاً روشهاي
آماري تک و چند متغيره با روشهاي هوش
مصنوعی به صورت ترکيبی استفاده گردیدهاند .در
این تحقيق هدف اصلی به کارگيري مدل ترکيبی
فاکتوري – فرکتال به منظور شدت بخشی به
آنومالیهاي ژئوشيميایی عناصر طال ،آنتيموان و
آرسنيک در ورقه  1:100000بصيران در 180
کيلومتري غرب شهر بيرجند در خراسان جنوبی
است .با توجه به شواهد و نشانههاي موجود در
منطقه ،از نظر زمينشناسی اقتصادي غنیشدگی
عناصر مهم به خصوص پاراژنزهاي طال در ورقهي
بصيران قابل پيشبينی میباشد .اهميت این
عناصر و پتانسيل معدنی باالي منطقه ،بررسی و
پردازش دقيق دادههاي حاصل از نمونهبرداري
رسوبات آبراههاي انجام شده را جهت دستيابی به
مناطق اميدبخش معدنی ضروري میسازد.

Hoseinpoor and Aryafar, 2014; Shahi et al,
2015; Hoseinpoor Keykha and Aryafar,
 .) 2016در روش تحليل فاکتوري هدف ،کاهش
بعد و نيز یافتن ارتباط ميان متغيرهاست ( Yap,

 .)2012این روش براي نخستين بار در سال 1966
توسط نيکول و همکاران در اکتشافات ژئوشيميایی
رسوبات آبراهه اي به کار گرفته شده است .هدف از
تجزیه و تحليل فاکتوري تشخيص اصلیترین
متغيرهاي کنترل کننده از متغيرهاي فرعی و نيز
کاهش بعد و یافتن ارتباط ميان متغيرها میباشد.
بنابراین میتوان با حداقل تعداد متغير ،بيشترین
تغييرپذیري را توجيه نمود (آریافر1383 ،؛ حسنی
پاک و شرف الدین .)1390 ،این روش تاکنون
توسط محققين زیادي مورد استفاده قرار گرفته
است ( ;Keykha Hoseinpoor and Shiva, 1998

منطقه مورد مطالعه
ورقه  1:100000بصيران در شرق ایران ،استان
خراسان جنوبی و در محدوده جغرافيایی  31درجه
و  30دقيقه تا  32درجه عرض شمالی و  59درجه

Aryafar, 2014; Keykha Hoseinpoor and
Aryafar, 2016; Aryafar and Doulati
; .)Ardejani, 2013امروزه مدلهاي ترکيبی براي
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به صورت کانیهاي درشتی در سنگ به وجود
آمده است .نهشتههاي ژوراسيک در محدوده ورقه
بصيران از نوع آواري و کم عمق است و با ریخت
تپه ماهوري بخش وسيعی از ناحيه به خصوص
بخش مرکزي و جنوب غربی برگه را پوشانده است
(سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور،
1379؛ بهروزي و ناظر .)1371 ،ردیف سنگهاي
کرتاسه در ورقه بصيران مربوط به واحد زمانی
کرتاسه پيشين با نهشتههاي آواري و کربناتی به
سن آپسين و آلبين و کرتاسه پسين با رخساره
شيل ،آهک ماسهاي به سن مائيستریشتين است
بدین ترتيب نبود چينهاي مربوط به بخش بزرگی
از کرتاسه جزو مشخصات چينهاي در این ناحيه
محسوب میگردد .واحدهاي آتشفشانی ائوسن در
ورقه بصيران به وسيله تودههاي گرانيتی،
گرانودیوریتی و دیوریتی و همچنين دایکها و
تودههاي کوچک داسيتی برید شدهاند .در تماس
این تودهها به خصوص زائدههاي داسيتی ،با
سنگهاي آذرآواري و آتشفشانی ائوسن کانیهایی
از قبيل سرب ،مس ،آهن و طال تشکيل گردیده
است .در شمال غرب برگه بصيران روانههاي تيره
رنگ شامل پيروکسن آندزیت ،آندزیت بازالت و به
همراه توفهاي برشی آندزیتی بر روي سنگهاي
گوناگون قرار گرفته است .بخش شمال شرقی و
جنوب غربی برگه به خصوص دامنههاي کوهستان
شاه کوه داراي پوششی از آبرفت است .به هنگام
برداشتهاي زمينشناسی براي تهيه نقشه زمين -
شناسی این منطقه در مقياس  1:100000به
نشانههایی از مواد معدنی برخورد گردیده است که
عبارت از نشانههایی از ترکيبات مس در سنگهاي
آتشفشانی پالئوژن به خصوص در مجاورت دایک و
تودههاي نفوذي میباشند .در بخش غربی برگه،
دایکهاي اسيدي در امتداد گسلها به خصوص
در سنگهاي آتشفشانی پالئوژن نفوذ نموده که

تا  59درجه و  30دقيقه طول شرقی قرار دارد.
این ورقه قطعه مرکزي چهارگوش زمينشناسی
 1:250000دهسلم را تشکيل میدهد .منطقه
مورد مطالعه از نظر ساختمانی در محدوده بلوک
لوت و منطقه فليش -کمربند افيوليتی شرق ایران
قرار گرفته است و در نتيجه از نظر ساختار زمين -
شناسی ویژگی و اختصاصات این دو بخش را دارا
میباشد (شکل  .)1رسوبات مزوزوئيک و ترشياري
در پهنه وسيعی از بخش مرکزي شرق و غرب
ناحيه رخنمون دارند .محل رخنمون قدیمیترین
سنگ ها به جنوب شرقی این ورقه منحصر است
که از سنگهاي دگرگونهاي با عنوان مجموعه
دگرگونی شرق دهسلم تشکيل یافته است .در
بخش شمال شرقی این ورقه بخش کوچکی از
منطقه فيليش  -کمربند افيوليتی شرق ایران دیده
میشود که محل اتصال بلوک لوت و منطقه
فيليش میباشد .سنگهاي این ناحيه تحتتأثير
دگرگونی قرار گرفته که شدت آن در بخشهاي
مختلف متفاوت است .این مجموعه به صورت یک
آميزه تکتونيکی در آمده که واحدهاي آن تنها
براساس شدت و ضعف دگرگونی تقسيمبندي شده
است .تودههایی از گرانيت ،گرانودیوریت و دیوریت
در بخشهاي مختلف ناحيه شناسایی شده که به
مزوزوئيک و ترشياري نسبت داده شده است.
مجموعه دگرگونی دهسلم در جنوب شرق ناحيه
در دامنههاي جنوبی شاهکوه با روند شمال غرب -
جنوب شرق بيرون زدگی دارند و از دو رخساره
توفی و کربناتی تشکيل یافته است .در جنوب
کوهستان شاهکوه مجموعه دگرگونی فوق توسط
توده گرانيتی و پگماتيتی مربوط به آن قطع می -
گردد .رگههاي کوارتزي به ویژه در نزدیکی توده
گرانيتی فراوان بوده و فراهم آمدگی آنها به شکل
رگه و عدسی است و در مجاورت آنها کانیهاي
ترميک از جمله آندالوزیت ،کوردیوریت و مسکویت
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کانیسازي طال را در بر دارند (سازمان زمين -
شناسی و اکتشافات معدنی کشور1379 ،؛ بهروزي

131

و ناظر.)1371 ،

شکل  :1نقشه زمينشناسی ورقه  1:100000بصيران
(نقاط سياه رنگ موقعيت نقاط نمونهبرداري ژئوشيمی آبراههاي است).

تکراري محاسبه گردید که مقدار آن کمتر از 10
درصد براي کليه عناصر میباشد .در ادامه داده -
هاي سنسورد تصحيح و مقادیر خارج از ردیف
جایگزین شدند .در شکل  2نمودار جعبهاي مقادیر
خارج از ردیف براي آنتيموان ،آرسنيک و طال
نمایش داده شده است .این مقادیر اصالح و
جایگزین شدند .محاسبه شاخصهاي مرکزي و
پراکندگی آماري دادهها نشان داد که توزیع عناصر
مورد بررسی بيشتر به توزیع الگ نرمال نزدیک
هستند (جدول  )1که در ادامه نرمالسازي دادهها
به روش لگاریتمی انجام شد .در شکل 3
نمودارهاي  Q_Qپالت مربوط به سه عنصر
آنتيموان ،آرسنيک و طال نمایش داده شده است.
همان طور که در این شکل مشاهده میشود توزیع

مواد و روشها
آمادهسازی و پردازش دادههای ژئوشیمیایی
منطقه مورد مطالعه

تعداد  585نمونهي ژئوشيميایی به روش رسوبات
آبراههاي توسط سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان خراسان جنوبی از منطقهي مورد مطالعه
برداشت و براي  20عنصر آنتيموان ،آرسنيک ،طال،
باریوم ،استرانسيم ،منگنز ،تيتانيوم ،کروم ،روي،
مس ،آهن ،کبالت ،نقره ،قلع ،موليبدن ،نيکل،
سرب ،ولفرام ،جيوه و بيسموت آناليز گردید
(سازمان زمينشناسی و اکتشافات معدنی کشور،
 .)1379در این تحقيق این دادهها مورد مطالعه
قرار گرفته اند .در ابتدا به منظور بررسی اعتبار
دادهها مقدار خطاي آناليز با استفاده از نمونههاي
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تحقيق حاضر ،مقادیر غلظت سه عنصر طال،
آنتيموان و آرسنيک جهت مطالعه انتخاب شد.

دادهها تقریباً نرمال گردیده است .با توجه به
زمينشناسی اقتصادي منطقه مورد مطالعه و هدف

جدول  :1پارامترهاي آماري عناصر طال ،آرسنيک و آنتيموان در نمونههاي رسوبات آبراههاي منطقه مورد مطالعه
آرسنیک ()ppm

آنتیموان ( )ppm

طال ()ppb

16 /571

0 /98773

0 /91607

ميانگين

12
12

0 /84000
1 /1

0 /80000
0 /700

ميانه
مد

26 /8913
723 /142
13 /935

0 /550298
0 /303
2 /640

0 /744902
0 /555
11 /3

انحراف معيار
واریانس
چولگی

234 /117

9 /618

160 /068

کشيدگی

پارامترهای آماری

(ج) طال
(ب) آرسنيک
(الف) آنتيموان
شکل  :2نمودار جعبه اي مقادیر خارج از ردیف براي سه عنصر آنتيموان ،آرسنيک و طال در منطقه مورد مطالعه

(ب) آرسنيک

(الف) آنتيموان
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(ج) طال
شکل  :3نمودار  Q_Qپالت براي سه عنصر آنتيموان ،آرسنيک و طال بعد از نرمالسازي

هریک از مقادیر  cو  cثابتهاي دو رابطه قبل
هستند  ،نماي مربوط به زمينه و  نماي
مربوط به آنومالی میباشد .اگر یک ترسيم از
مقادیر لگاریتمی )  A( در مقابل مقادیر لگاریتمی
 انجام گيرد ،مقادیر مربوط به ثابتها و نماهاي
مذکور به راحتی به دست میآید .مدل مولتی
فرکتالی ،در واقع شامل فرکتالهاي مرتبط با هم
از نظر فضایی میباشد که توسط یک طيف
فرکتالی مشخص میشود .از این رو نقاط شکست
در خط حاصل از برازش به نقاط ترسيم شده در
نمودار تمام لگاریتمی غلظت – مساحت ،متناظر با
نقطه تغيير بعد فرکتالی میباشند و میتوانند به
عنوان مقادیر آستانهاي به منظور جداسازي
محدودههاي آنومالی از زمينه بر روي نقشه
ژئوشيميایی مورد استفاده قرار گيرند ( Agterberg
.)and Chen, 1999

جدایش آنومالی از زمینه با استفاده از روش

1

فرکتالی غلظت  -مساحت

2

1

فرایندهاي زمينشناسی شامل کانیسازي ،رسوب
گذاري ،ولکانيسم ،فعاليتهاي آذرین و ....
مشخصههاي خودتشابهی دارند و در نتيجه فرکتال
یا مولتی فرکتال تلقی میشوند ( Cheng and Li,
 )2002; Li and Cheng, 2006الگوهاي توزیع
ژئوشيميایی عناصر نيز با پدیدههاي مستقل از
مقياس و خودتشابه مرتبط میباشند زیرا که
پدیدههاي زمينشناسی به وجود آورنده این الگوها
بوده است .مدل عيار -مساحت بيان میکند که
مساحت )  A( که شامل مقادیر ( در محدوده
کمتر یا مساوي از یک مقدار آستانهاي از پيش
تعيين شده ( )νمیباشد ،از یک رابطه نمایی به
صورت رابطه  1تبعيت میکند:
رابطه )1

A(    )  c1   1

2

جداسازی نواحی آنومالی از زمینه توسط مدل

و براي مساحتهاي با مقدار عيار  باالتر از مقدار
آستانهاي  ،νرابطه نمایی به صورت رابطه  2بيان
میشود:
رابطه )2

ترکیبی فاکتوری  -فرکتالی

یکی از روشهاي چندمتغيرهي پردازش دادههاي
ژئوشيميایی ،تحليل فاکتوري است که میتواند
نقش بسزایی در تعيين نواحی آنومالی داشته باشد
(  .)Shiva and Atkin, 2004در روش تحليل
فاکتوري هدف ،کاهش بعد و نيز یافتن ارتباط


A(    )  c2   2
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روي این نمودار ،اقدام به ترسيم نقشه مدل
ترکيبی فاکتوري  -فرکتالی میگردد .که بر روي
این نقشهها نواحی آنومال به خوبی شناسایی می -
گردند .مدلهاي ترکيبی عموماً براي شدت
بخشيدن به آنومالیهاي ژئوشيميایی به کار گرفته
میشوند .در ادامه به نحوه اجراي این مدل
ترکيبی جهت شناسایی پتانسيلهاي معدنی
آنتيموان ،آرسنيک و طال در برگه 1:100000
بصيران پرداخته شده است.

ميان متغيرهاست ( .)Yap, 2012هدف از تجزیه و
تحليل فاکتوري تشخيص اصلیترین متغيرهاي
کنترل کننده از متغيرهاي فرعی و نيز کاهش بعد
و یافتن ارتباط ميان متغيرها میباشد .بنابراین
میتوان با حداقل تعداد متغير ،بيشترین
تغييرپذیري را توجيه نمود (حسنی پاک و شرف
الدین .) 1390 ،در این روش ابتدا باید ماتریس
ضرایب همبستگی عناصر محاسبه و سپس
متغيرها به نرمال استاندارد تبدیل شوند .سپس با
در نظر گرفتن معيارهایی همچون مقادیر ویژه
بزرگتر از  ،1درصد واریانس تجمعی و نمودار
خزش اقدام به انتخاب تعداد فاکتورهاي مناسب
گردد .با در نظر گرفتن یک سطح بارفاکتوري
مطمئن ،ترکيبهاي خطی مناسب در قالب فاکتور
استخراج میگردد .در این خصوص شاخص
مشارکت پذیري 1ميزان تغييرپذیري هر متغير را
توسط فاکتورهاي استخراج شده بيان مینماید .در
مرحله بعد با دوران فاکتورها بهترین ترکيب خطی
از عناصر که با یکدیگر پاراژنز میباشند شناسایی
میگردد .در نهایت با محاسبه مقدار امتيازات
فاکتوري اقدام به رسم نقشههاي ژئوشيميایی
امتيازات فاکتوري میگردد .براي کسب اطالعات
بيشتر در مورد روش فاکتوري به (آریافر1383 ،؛
حسنی پاک و شرف الدین )1390 ،مراجعه گردد.
بعد از تهيه نقشههاي امتيازات فاکتوري ،نقشه
مربوط به فاکتور هدف (در این تحقيق فاکتور
سوم) انتخاب میگردد .سپس روش فرکتالی
غلظت  -مساحت بر روي مقادیر امتيازات فاکتوري
اعمال میگردد (در این مرحله به جاي مقادیر
غلظت از مقادیر امتيازات فاکتوري در ترسيم
نمودارها استفاده میشود بنابراین نمودار ترسيم
شده را باید نمودار بارفاکتوري -مساحت ناميد) و
نمودارهاي نيمه لگاریتمی بارفاکتوري  -مساحت
ترسيم میشود .با استخراج حدود آستانهاي از

نتایج
براي اجراي روش فرکتالی غلظت  -مساحت بر
روي دادههاي برگه موردنظر ابتدا دادهها به روش
عکس فاصله درونيابی شدند .هرچند این روش
خاصيت برداري رسوبات آبراههاي را در نظر نمی -
گيرد اما میتوان از آن براي اجراي روش غلظت -
مساحت استفاده نمود ( .)Carranza, 2009پس از
درونيابی نمونهها براي عناصر مختلف ،با استفاده
از نرمافزار متلب مساحتهاي تجمعی مربوط به
عيارهاي مختلف محاسبه گردید .با توجه به
مطالعات انجام شده و ترسيم نقاط مختلف ،تعداد
 50عيار با فواصل مساوي براي این کار در نظر
گرفته شد .سپس براي عناصر مختلف ،زوجهاي
عيار و مساحت تجمعی به دست آمده در
نمودارهاي تمام لگاریتمی ترسيم گردید .شکل 5
نمودارهاي به دست آمده را براي عناصر آنتيموان،
آرسنيک و طال نمایش داده است .شيب هر خط
برازش شده بر نقاط ،برابر با بعد فرکتالی آن خط
است؛ بنابراین هر خط راست نشان دهنده یک
جامعه میباشد و نقاط تقاطع این خطوط نشان
دهنده نقطه جدایش جوامع زمينه و آنومالی و یا
زیر مجموعههاي آنها میباشد .براساس نقاط
شکست خطوط در نمودارها ،حدود آستانهاي هر
عنصر به دست آمد که بسته به مقدار به دست
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آمده و مقدار عنصر موردنظر در نمونهها و زمين -
شناسی منطقه ،جوامع زمينه و آنومالی مشخص
گردیدند (جدول  .)2با توجه به مقادیر به دست
آمده نقشههاي ژئوشيميایی عناصر ترسيم گردیده
است (شکل  .)6همانطور که در نقشههاي این

135

شکل مشاهده میشود نواحی آنومالی شدید براي
این سه عنصر تقریباً در گوشه شمال غربی
محدوده مورد مطالعه قرار گرفتهاند که با نواحی
آنومالی ضعيف کنتراست زیادي ندارد.

(ب)

(الف)

(ج)
شکل  :5نمودارهاي تمام لگاریتمی غلظت -مساحت براي سه عنصر :الف) طال ،ب) آرسنيک ،ج) آنتيموان.
جدول  :2حدود آستانهاي به دست آمده از روش غلظت -مساحت براي سه عنصر آنتيموان ،آرسنيک و طال
عنصر

حد آستانهای اول

حد آستانهای دوم

As

10/645

25/54

Au

0/716

1/612

Sb

0/868

2/104
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(ب)

(الف)

(ج)
شکل  :6جداسازي مناطق آنومالی از زمينه عناصر( :الف) طال( ،ب) آرسنيک و (ج) آنتيموان به روش فرکتالی
غلظت -مساحت

ها توسط روش آمار چند متغيره تحليل فاکتوري
مطالعه و سپس روش فرکتالی غلظت  -مساحت
بر روي نقشه امتيازات فاکتوري اعمال گردد.

در ادامه براي شدت بخشی به آنومالیهاي
شناسایی شده توسط روش فرکتال غلظت -
مساحت از مدل ترکيبی فاکتوري -فرکتالی
استفاده گردیده است .در این راستا ابتدا باید داده -
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با انجام تحليل فاکتوري بر روي دادههاي مورد
نظر و با در نظر گرفتن معيارهاي مقادیر ویژه
بزرگتر از واحد و درصد واریانس تجمعی ،%75
تعداد  5فاکتور استخراج گردید .بارهاي فاکتوري و
ميزان تغييرات توجيه شده توسط هر فاکتور در
جدول  3نشان داده شده است .مطابق جدول ،3
فاکتور سوم عناصر مورد مطالعه یعنی طال،
آرسنيک و آنتيموان را توجيه میکند .در ادامه
نقشه امتيازات فاکتوري ترسيم گردید .براي
تشخيص مناطق آنومالی در نقشه امتيازات
فاکتوري فاکتور سوم ،روش فرکتال غلظت -
مساحت بر روي نقشه امتيازات فاکتوري اعمال
گردید .شکل  7نمودار مربوط به ترسيم امتيازات
فاکتوري به مساحت تجمعی مربوطه را نمایش
می دهد .الزم به ذکر است که به دليل برخی

137

مقادیر منفی امتيازات فاکتوري ،نمودارهاي نيمه
لگاریتمی ترسيم گردیدند .ترسيم خطوط برازش
به صورت چشمی انجام شد .سپس نقشه مربوط به
مدل ترکيبی فاکتوري -فرکتالی ترسيم گردید
(شکل  .)8با مقایسه نقشههاي ترسيم شده در
شکلهاي  8و  6به وضوح مشاهده میشود که
نواحی آنومالی شناسایی شده توسط مدل ترکيبی
نسبت به نواحی شناسایی شده توسط روش
فرکتالی غلظت -مساحت از شدت بيشتري
برخوردار است به عبارتی دیگر شدت بخشی
آنومالیها به منظور بارزسازي بيشتر از زمينه در
مدل ترکيبی به خوبی انجام گردیده است .بنابراین
میتوان گفت که مدل ترکيبی از توانایی باالیی
براي استخراج نواحی آنومالی برخوردار است.

جدول  :3بارهاي فاکتوري و درصد تغييرات توجيه شده توسط هر فاکتور.
فاکتور پنجم

فاکتور چهارم

فاکتور سوم

فاکتور دوم

فاکتور اول

عنصر

0 /875

Zn
Pb

0 /775
0 /804
0 /601

Ag
Cu

0 /808

Cr

0 /683

Ni
0 /911
0 /725

W
Co
As

0 /819
0 /807
0 /634

Sb
Au
Ti
Mn

0 /868
0 /856
0 /885
10 /872

11 /344

13 /505

به منظور اعتبارسنجی نتایج حاصل از مدل
ترکيبی فاکتوري -فرکتالی در برگه 1:100000
بصيران ،تعداد  6نمونه کانی سنگين از منطقه

17 /1953

Fe
21 /564

درصد
واریانس

برداشت گردید .بعد از آمادهسازي ،نمونهها مورد
مطالعه قرار گرفتند .وجود ذرات طال در  6نمونه
اخذ شده تائيد گردید .موقعيت این  6نمونه به
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دقيقاً منطبق بر نواحی آنومال شناسایی شده
توسط روش ترکيبی فاکتوري -فرکتالی میباشد.

همراه یک رخنمون بر روي نقشه شکل  8نشان
داده شده است .همانطور که در این شکل
مشاهده میشود موقعيت نمونههاي کانی سنگين

شکل  :7نمودار نيمه لگاریتمی امتياز فاکتوري -مساحت براي فاکتور سوم

(الف)
(ب)
شکل  :8الف :جداسازي مناطق آنومالی از زمينه براي عناصر آنتيموان ،آرسنيک و طال با استفاده از مدل ترکيبی
فاکتوري -فرکتالی و ب :اعتبارسنجی نتایج مدل ترکيبی فاکتوري -فرکتالی با مطالعات کانی سنگين

فاکتوري -فرکتالی که یک ایده جدید میباشد
انجام شد .براي این منظور تعداد  585نمونه
ژئوشيميایی رسوبات آبراههاي مورد مطالعه قرار

نتیجهگیری
در این مقاله شناسایی پتانسيلهاي معدنی طال،
آرسنيک و آنتيموان براساس مدل ترکيبی
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گرفت .در ابتدا به منظور شناسایی مقدماتی
پتانسيلهاي این عناصر در منطقه ،دادهها به روش
فرکتال غلظت  -مساحت مورد مطالعه قرار گرفت
و نواحی آنومال شناسایی گردید .در ادامه به
منظور شدت بخشی به این آنومالیها مدل ترکيبی
فاکتوري -فرکتالی اجرا شد .در این راستا ابتدا
دادهها توسط روش چند متغيره فاکتوري مطالعه و
تعداد  6فاکتور با توجيه بيش از  75درصد
تغييرات در منطقه استخراج شد .سپس با توجه به
هدف تحقيق فاکتور سوم که ترکيب خطی مناسب
از عناصر طال ،موليبدن و آرسنيک بود انتخاب
گردید و مقادیر امتيازات این فاکتور محاسبه شد.
در ادامه روش فرکتال بر روي مقادیر امتيازات
فاکتور  3اعمال و نمودار نيمه لگاریتمی امتياز
فاکتوري -مساحت ترسيم گردید و حدود آستانه

امتيازات فاکتور سوم استخراج شد .در نهایت نقشه
نواحی پتانسيل دار براي عناصر طال ،موليبدن و
آرسنيک براساس مدل ترکيبی رسم شد .مقایسه
نتایج مدل ترکيبی با نتایج فرکتالی غلظت-
مساحت نشان داد که مدل ترکيبی در بارزسازي
آنومالیهاي این عناصر موفقتر بوده است .در
پایان به منظور اعتبارسنجی نتایج مدل ترکيبی
مطالعات کانی سنگين ( 6نمونه) انجام گردید که
وجود ذرات طال در این نمونهها و انطباق کامل
نمونههاي کانی سنگين با نواحی آنومال شناسایی
شده توسط مدل ترکيبی فاکتوري -فرکتال موید
این است که این مدل یک ابزار توانمند در
جداسازي آنومالی از زمينه و شدت بخشی
آنومالیهاي معدنی است.

سپاسگزاری

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان خراسان
جنوبی که دادههاي الزم براي انجام این تحقيق را
در اختيارمان قرار دادند ،ابراز مینمایيم.
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سازمان زمينشناسی و اکتشافات معدنی کشور و
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