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مقایسه روش فرکتال عیار-مساحت ) (C-Aو شاخص سینگوالریتی در
جداسازی آنومالیهای ژئوشیمیایی عنصر مس در زون فلززایی مالیر-
الیگودرز-اصفهان
2

محمدامین جعفری ،1علی کنعانیان* ،1احد نظرپور

-1گروه پترولوژي ،دانشکده زمينشناسی ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
-2گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اهواز ،اهواز ،ایران
پذیرش مقاله1398/10/12 :
تأیيد نهایی مقاله1399/4/17 :
چكیده
کمربند فلززایی مالیر-اليگودرز-اصفهان با طولی افزون بر  400کيلومتر و عرض  90کيلومتر بزرگترین کمربند
فلززایی سرب و روي در ایران است .با توجه به اینکه یکی از مهمترین فلزات همراه با زونهاي سرب و روي،
مس میباشد ،در این پژوهش ،به منظور جدایش جوامع آنومالی ژئوشيميایی از زمينه این فلز از روشهاي
فرکتال عيار -مساحت ) (C-Aو شاخص سينگوالریتی ) (SIاستفاده شده است .لذا تجزیه و تحليل 19974
نمونه از رسوبات آبراههاي با استفاده از روشهاي نام برده در زون فلززایی مالیر -اليگودرز -اصفهان ،منجر به
تفکيک مناطق آنومال عنصر مس گردید .در نقشههاي حاصل از مدل فرکتال عيار -مساحت ) ،(C-Aقسمت -
هاي شمالغرب و جنوبشرق زون بيشترین ميزان آنومالی را از خود نشان میدهد .در نقشههاي حاصل از
روش شاخص سينگوالریتی ) ،(SIآنومالی هاي پنهان بهتر نمایش داده شده و انطباق خوبی بين آنومالیها و
موقع يت فعلی معادن مس در زون مورد نظر وجود دارد .با تطبيق آنومالیهاي به دست آمده از هر دو روش با
نقشه زمينشناسی محدوده مورد نظر ،مشخص گردید که آنومالیهاي به دست آمده همپوشانی باالیی با واحد
آهک کرتاسه در منطقه نشان میدهد و لذا این واحد میتواند راهنماي اکتشافی مناسبی براي پیجویی
عناصري نظير سرب ،روي و مس در این منطقه محسوب شود.
واژههای کلیدی :فرکتال ،عيار-مساحت ،شاخص سينگوالریتی ،مس ،مالیر-اليگودرز-اصفهان.

*  -نویسنده مسئول:

Email: Kananian@ut.ac.ir
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روش فرکــتال عيـار-تـعداد و عيـار-مسـاحت در
کانسارهاي مس-طالي پورفيري کانادا استفاده
کرد .به این صورت که نمودار لگاریتمی عيار در
برابر تعداد یا مساحت در نقاطی دچار شکست
میشود و تغيير شيب میدهـد که ایـن تغيير
شيب بيانگر تغيير از زمينه به آنومالیهاي درجات
مختلف و تغيير در شرایط زمينشناسی منـطقه
بوده و با استفاده از نقاط شکست نـمـودار
لـگـاریتمی ،میتـوان بـه جـدایش جـوامـع
آنـومـالـی پـرداخـت ( .)Agterberg et al, 1996
تغيير از جامعهاي به جامعهاي دیگر نشان دهنده
تغيير در شرایط زمينشناسی ،ژئوشيميایی و
کانیشناسی است .این توانایی منحصر به فرد به
علت ماهيت فرکتالی توزیع عناصر در طبيعت
است ( .)Carranza, 2009این مسئله سبب می -
شود که نيازي بـه حذف مقـادیر خارج از ردیف
نباشد زیـرا بـه علت ماهيت فرکتالی دادهها ،بـه -
طور خودکار ایـن دادهها خنثی میشوند
(  .)Goncalves t al, 2001روشهاي فرکتالی
براساس تفاوت جوامع آنـومالـی و زمينـه بـنـا
شدهانـد .از مـزایـاي ایـن روش ،ارائـه تـعبـيـر
زمينسـاختـی و تـوجه بـه مـاهيـت تـوزیع
فضـایی دادههـا است (.)Nazarpour et al, 2016
روش دیگر استفاده شده در این مقاله ،روش
شاخص سينگوالریتی است که امروزه این روش به
علت آشکارسازي آنومالیهاي پنهان که سایر
روشها نظير آمار کالسيک و فرکتال قادر به
شناسایی آنها نيستند و آنها را زمينه در نظر
میگيرند طرفداران زیادي پيدا کرده است
(قدیمی .)1394 ،چنگ و آکتربرگ ( Cheng and
 )Agterberg, 2005نشان دادند رسوبات آبراههاي
در مجاور ذخایر کانسنگ میتوانند خواص
سينگوالر داشته باشند ،بنابراین سينگوالریتی را
براي تعيين مناطقی که از خود آنـومالـی نـشان

مقدمه
در ایـران کـمربندهاي متالوژن سرب و روي به
چـهار گـروه تقسيـم میشونـد-1 :کـمـربـنـد
مالیر-اليگودرز-اصفهان-2 .کـمـربـنـد یـزد-
انـارک-3 .کمربـنـد الـبـرز مـرکـزي-4 .
کـمـربـنـد طـبـس-پـشـتبـام (شکل )1
( .)Rajabi et al, 2012کمربند فلززایی مالیر-
اليگودرز-اصفهان که در این پژوهش مورد مطالعه
قرار گرفته است در زون پرتکاپوي سنندج-
سيرجان واقع شده است .مواد معدنی فلزي در این
زون شامل :سـرب ،روي ،مس و  ...میباشد
(  .)Delavar et al, 2012جداسازي آنومالیهاي
ژئوشيميایی از زمينه ،براي عناصر گوناگون از
مهمترین بخشهاي یک پروژه اکتشافی است
( .)Hassanpour et al, 2013شاید بتوان گفت که
مهمترین نتایج حاصل از تحليل دادههاي
ژئوشيميایی ،جدایش جوامع گوناگون آنومالی
(ممکن ،احتمالی و قطعی) از یکدیــگر و نيز
تعيين زمينه براي هر عنصر در منــطقه مورد
اکتـشاف میباشد .به عبــارتی ،در صــورت
عــدم تعيين درست زمينه هر عنــصر در هر
منطقه ،ميزان آنومالیها در آن منطقه دچار
نوســان شده و سبب خطاهاي اساسی در برآورد
محدودههاي اميدبخــش براي ادامه عمليات
اکتــشافی میشود ( .)Nazarpour et al, 2016
جهت شناسایی آنومالیهاي ژئوشيميایی و
جداسازي آنومالی از زمينه براي رسوبات آبراههاي
روشهاي مختلفی وجود دارد .در این مطالعه از دو
روش فرکتال عيار-مساحت ) (C-Aو روش
شاخص سينگوالریتی ) (Singularity Indexجهت
جداسازي آنومالیهاي ژئوشيميایی عنصر مس در
زون مالیر-اليگودرز-اصفهان استفاده شده است.
براي اولينبار چنگ و همکاران ( Cheng et al,
 ،)1994بـراي جـداسـازي آنـومـالی از زمـينه از

پژوهشهاي دانش زمين

22

پژوهشهاي دانش زمين ،سال یازدهم ،شماره  ،43پایيز  ،1399صفحات 34-21

می دهنـد پيشنهاد دادنـد و عنوان نمودند که از
این روش مـیتـوان بـراي پيشبينی منـاطـق
امـيـدبـخـش کـانـساري اسـتـفاده کـرد .چنگ و
ژائو ( )Cheng and Zhao, 2011نشان دادند که
آنومالیهاي ژئوشيميایی براساس تئوري
سينگوالریتی میتواند براي توصيف و پيشبينی
فرآیندهاي کانیزایی غيرخطی نيز مورد استفاده
قرار گيرد .زو ( )Zuo, 2014روشهاي فرکتال و
مولتیفرکتال عيار-مساحت ،طيف -مساحت و
شاخص سينگوالریتی را براي شناسایی آنومالی -
هاي ضعيف در ناحيه پلیمتاليک آهن کائوبولنگ
چين به کار گرفت و نشان داد که روشهاي
فرکتالی عيار-مساحت و طيف-مساحت براي
شناسایی آنومالیهاي ضعيف محدودیت داشته و
آنومالیها بين زمينه پنهان میشوند و از طریق
وزن دهی به شيوه معکـوس فـاصلـه مشخـص
نـمیشونـد ،امـا روش شاخص سينگوالریتی
ابزاري مفيد بـراي شناسایـی آنـومـالیهـاي
ضعـيـف اسـت ( .)Zuo, 2014مهمترین کاربرد
نتایج حاصل از این پژوهش مشخص شدن نقاط
آنومالی عنصر مس به عنوان یکی از عناصر همراه
با فلزات سرب و روي در زون فلززایی مالیر-
اليگودرز-اصفهان با استفاده از دو روش فرکتال
عيار -مساحت ) (C-Aو شاخص سينگوالریتی )(SI
است که هرکدام از روشها با توجه به ویژگیهاي
خود آنومالی را مشخص کرده و در پایان با توجه
به انطباق بين مناطق آنومالی به دست آمده و
همچنين اندیسها و کانسارهاي موجود در زون،
ميزان کارایی هر کدام از روشها مورد بررسی قرار
خواهند گرفت.
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شمالغرب-جنوبشرق است که بخش عمدهاي از
استانهاي مرکزي ،اصفهان و همـدان و بـخش
کـمتري از استـانهـاي لرستان و چـهارمـحال و
بختياري را دربـر میگـيـرد ( .)Ehya et al, 2010
این زون در موقعيت زمينساختی پشت کمانی
جاي دارد و در نتيجه فرورانش اقيانوس نوتتيس
به زیر صفحه ایران ایجاد شده است و مهمترین
کمربند فلززایی سرب و روي ایران از نوع سدکس
) (Sedexو نوع ( MVTمسسیسیپی با ميزبان
رسوبی) به شمار میرود (.)Rajabi et al, 2013
کانسارهاي سدکس به همه کانسارهاي سرب و
روي با ميزبان شيلی ،ماسهسنگی سيلتستونی و یا
جانشينیهاي کربناته درون توالی تخریبی گفته
میشود و کانسارهاي  ،MVTکانسارهایی هستند
که در سکوهاي کربناته تشکيل میشوند (مغفوري
و همکاران .)1396 ،در زون مالیر-اليگودرز-
اصفهان پدیدههاي تکتونيکی بزرگ مقياس وجود
دارد که از لحاظ جایگاه تکتونيکی ،حوضههاي
فورلندي یکی از اصلیترین مناطق تشکيل
کانسارها محسوب میشود .فاکتورهایی مانند
شيب فرورانش ،ساختار حرارتی فرو رونده و الگوي
کنوکسيونی در استونسفر ،همگی بـر روي
حـوضـه فـورلـنـدي تـأثـيـرگـذار هستند
( .)Leach et al, 2001ایـن زون به علـت مشـابه
بودن شرایـط زمينشناسی در تشکـيل
کانسارهاي سرب و روي با کانسارهاي مس،
ميزبان تعداد زیادي از کانسارهاي مس نيز می -
باشد (شکل  .)Ghasemi et al, 2006( )2زمين -
ساخت کششی کرتاسه زیرین سبب تشکيل
حوضههاي فرازمين و فروزمين در این زون شده
است که بسياري از کـانـسارهاي سرب ،روي ،مس
و  ...بـا ميزبـان کـربـناتـه در حــوضههـاي
فـروزمينی حـاصل ،نـهشتـه شـدهانـد
( .)Movahednia et al, 2017مهمترین واحد

منطقه مورد مطالعه
زمینشناسی منطقه :کمربند فلززایی مالیر-
اليگودرز -اصفهان یک زون دگرگونی با راستاي
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سنگی در این زون به علت دارا بودن پتانسيل
فراوان در تشکيل فلزات سرب و روي ،واحد آهک
کرتاسه میباشد که ترکيب ليتولوژي آن سنگ -
آهک اسليتی ،اسليت آهکی ،مـاسهسنگ
آمـونيت دار است و پـتانسيل بـاالیی در تـشکيل
سرب ،روي و مـس از خـود نشان مـیدهـد
(  .)Karimpour et al, 2017سایر واحدهاي زمين -
شناسی موجود در این زون شامل ماسهسنگ،
شيل ،گرانيت و فيليتهاي ژوراسيک میباشد
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(شکل  .)3در این زون ،کانهسازي کانسارها و
نشانههاي معدنی بهصورت چينهکران ،الیهاي،
عدسی و رگهاي هستند و اغلب ميزبان آنها
دولوميت ،آهک و ماسهسنگ هستند .همچنين
کانسارهاي تشکيل شده در این زون از ترکيب
پـيریت،
گـالن،
اسفـالریت،
کانیهاي
کـالکـوپـيریت و بـهصـورت مـزوتـرمـال می -
بـاشنـد (.)Rajabi et al, 2012

شکل  : 1موقعيت کمربندهاي متالوژن سرب و روي در ایران (.)Rajabi et al, 2012

شکل  :2موقعيت معادن مس در زون مالیر  -اليگودرز -اصفهان (.)Rajabi et al, 2012
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شکل  :3نقشه زمينشناسی زون مالیر -اليگودرز -اصفهان (.)Rajabi et al, 2012

شهرکرد ،شازند ،شهرضا و ورچه که توسط سازمان
زمينشناسی و اکتشاف معدنی کشور تهيه شدهاند
استفاده شده است (شکل  .)A 4موقعيت نمونه -
هاي برداشت شده در (شکل  )B 4ارائه شده است.
از این دادهها مقدار زمينه و آنومالی ژئوشيميایی
عنصر مس برداشت شدهاند که با استفاده از روش
فرکتال عيار-مساحت و شاخص سينگوالریتی به
جداسازي آنومالیهاي ژئوشيميایی عنصر مس در
منطقه مورد نظر پرداخته شد.

مواد و روشها
جهت بررسی توزیع ژئوشيميایی عنصر مس در
زون مالیر-اليگودرز-اصفهان از نمونه رسوبات
آبراههاي به تعداد  19974از عمق  40سانتی -
متري آبراههها و با تجزیه به روش  ICP-MSاز
 25ورقه  1:100000شامل ورقههاي اليگودرز،
اراک ،اردل ،بروجن ،بروجرد ،چادگان ،دهاقان،
دليجان ،اصفهان ،فریدونشهر ،گلپایگان،
ایزدخواست ،خنداب ،کوهدق ،کوهدنا ،محالت،
مالیر ،ميمه ،نجفآباد ،ریزلنجان ،سميرم،

شکل  )A :4ورقههاي  1:100000تشکيل دهنده زون مالیر -اليگودرز -اصفهان )B .موقعيت رسوبات آبراههاي برداشت
شده در زون مورد نظر.
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این است که دادهها نرمال نيستند .در این مطالعه
جهت بررسی دادهها نمودار  Q-Qتوسط نرمافزار
 SPSSبراي فلز مس (شکل  )5و محاسبه
پارامترهاي آماري براي فلز مس و فلزات ردیاب
همراه با آن (سرب و روي) تهيه گردید (جدول
 .)1عنصر مس (شکل  )5چندین جمعيت
ژئوشيميایی را نشان میدهند که گواه بر
فرآیندهاي مختلف زمينشناختی و ژئوشيميایی
میباشد .بنابراین با توجه به نرمال نبودن دادهها و
مطابق آنچه گفته شد استفاده از روشهاي
فرکتالی و شاخص سينگوالریتی ) (SIبراي
جدایش آنومالیهاي ژئوشيميایی دقت نتایج ما را
نسبت به روشهاي آمار کالسيک افزایش میدهد
(  .)Zuo et al, 2009براي بررسی ميزان پراکندگی
فلز مس در زون مالیر-اليگودرز -اصفهان نقشه
درونیابی این فلز (شکل  ) 6و فلزات ردیاب همراه
با آن یعنی سرب (شکل  )7و روي (شکل  )8با
استفاده از نرمافزار  ArcGISتهيه شد.

آنالیز دادهها

استفاده از برخی روشهاي آماري ،منوط بر نرمال
بودن تابع توزیع متغيّرهاي مورد استفاده است .به
همين علت ،قبل از استفاده از روشها ،آزمون
نرمال بودن دادههاي خام باید انجام شونـد .رایـج -
تـریـن این روشهـا ،آزمـون (S- Shapiro-Wilk
) )Shapiro and Wilk, 1965( Wو نمودارهاي
 Q-Qهستند ،که در این پژوهش مورد استفاده
قرار گرفتهاند .نمـودارهاي  Q-Qتک عنصري ،می -
توانند در مشخص کردن نقاط شکست جمعيت -
هاي ژئوشيميایی و ثابت کردن دقت روشهاي
انجام داده شده مفيد واقع شوند .بدین صورت که
اگر پس از رسم نمودار تمام دادهها روي خط
مماس شوند ،نـشـان دهـنـده نـرمـال بـودن
دادههـا اسـت ( .)Liu et al, 2017که در این
حالت روشهاي آمار کالسيک از دقت باالیی
برخوردار بوده و آنومالی کاذب کمتري از خود
نشان میدهند (  .)Nazarpour et al, 2015در
صورتی که دادهها روي خط مماس نباشند گواه بر

شکل  :5نمودار  Q-Qدادههاي خام ژئوشيميایی که نشان دهنده چندین جمعّيت ژئوشيميایی میباشند.
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جدول  :1محاسبه پارامترهاي آماري براي فلزات مس ،سرب و روي در منطقه مورد مطالعه.
عنصر )(ppm

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

واریانس

مس )(Cu

0/28

886

31/51

17/12

293/25

سرب )(Pb

0/62

8929

31/37

121/95

148/74

روی )(Zn

0/66

36113

100/70

352/73

124421/57

شکل  :6نقشه درونیابی ) (IDWفلز مس ) (Cuدر زون مالیر-اليگودرز-اصفهان.

شکل  :7نقشه درونیابی ) (IDWفلز سرب ) (Pbدر زون مالیر -اليگودرز -اصفهان.
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شکل  :8نقشه درونیابی ) (IDWفلز روي ) (Znدر زون مالیر -اليگودرز -اصفهان.

رابطه )1
)A(>ρ)∝ ρ (-D
مقدار  Dدر حقيقت نمایانگر بعد فرکتالی مربوط
به دامنههاي متفاوت  ρرا نشان میدهد .با ترسيم
تغييرات مساحت در برابر عيار ،در نمودار
لگاریتمی ،میتـوان بـعد هـر جـامعه را از طریـق
شيب خـط بـرازش بـه آن مـحـاسبه کـرد
(نظرپور .)1395 ،براساس مدل فرکتالی عيار-
مساحت ،نمودار لگاریتمی عنصر مس در (شکل
 )9به نمایش درآمده است.

نتایج
جدایش آنومالی از زمینه با استفاده از روش
فرکتالی عیار -مساحت )(C-A

روش فرکتالی عيار -مساحت مبتنی بر ميزان
مساحتی است که هر عيار خاص در منطقه مورد
مطالعه اشغال نموده است ( .)Afzal et al, 2016
هرچه عيار عنصر افزایش یابد ميزان مساحت
اشغالی توسط آن کاهش مییابد .اگر مقـدار هر
کـانتور  ρدر نـظر گـرفته شـود ،میتـوان یک
معـادله تـوانی را مطابـق رابـطه  1ارائه نمـود
( .)Cheng et al, 1996

شکل  :9نمودار فرکتالی عيار -مساحت عنصر مس براي منطقه موردنظر.
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براساس نقاط شکست به دست آمده از نمودار
لگاریتمی عيار-مساحت عنصر مس در (شکل ،)9
تـوزیع جوامع ژئوشيميایی مختلف عنصر مس در
(شکل  ) 10تعيين گردید .جامعه اول و دوم با
شيبی نزدیک به خط افق ،دامنه عيار بين 19/95
تا  ppm 35/48و همچنين مقدار زمينه عنصر
مس را در منطقه نشان میدهد .جمعيت سوم که
مقدار آنومالی متوسط عنصر مس را نشان میدهد
داراي دامنه عيار بين  35/48تا ppm 63/09
است .جامعه چهارم نمایانگر دامنه عيار بين
 63/09تا  ppm 100و مقدار آنومالی باال در
منطقه است .جمعيت آخر که شيب آن نزدیک به
خط عمود است ،بيشترین نوع آنومالی را در
منطقه نشان میدهد و داراي عيار باالتر از 100
 ppmاست .حد آستانههاي ژئوشيميایی عنصر
مس ) (Cuبراساس روش فرکتال عيار-مساحت در
(جدول  )2مشخص شده است .محدوده
ژئوشيميایی عنصر مس که از روش عيار-مساحت
به دست آمده است با ليتولوژي کربناته (آهکهاي
کرتاسه) که در شکل گـرفتن آنـومالیها نـقش
دارنـد در ارتـباط میبـاشد .بـعـد فـرکتـال ب ه
دست آمده از ایـن نـمـودار بـه نـحـوي بـيـان
کـننده مـيـزان مسـاحـت دادههـاي مـوجـود
میبـاشـد (نظرپور و همکاران.)2015 ،

)( (riبه شکل مربع) براي اندازهگيري تراکم غلظت
) (Cحول یک موقـعيـت خـاص ) (Ziاستفاده شد.
مـقـدار سينگـوالریـتی بـراي پنـجـرههـاي
کـوچـک مـجـاور هـم بـراسـاس رابطه  2به
دست میآیـد (:)Zuo et al, 2015
رابطه )2
)X=c · ε (a-E
در رابطه فوق  Xنشان دهنده غلظت عنصرc ،

مقدار ثابت α ،شاخص سينگوالریتی ε ،انـدازه
فاصله نرمال شده و  Eبعد اقليدسی میباشد
(آگتربرگ .)2012 ،شاخص سينگوالریتی از شيب
خط مستقيم برازش شده با جفت دادههاي  cو ε
در نمودار لگاریتمی تـخـمـيـن زده مـیشـود
(.)Cheng, 2007در این روش دو نوع آنومالی
ضعيف و قوي مشخص میشود که براساس داده -
هاي ژئوشيميایی برداشت شده و با استفاده از
نرمافزار  Matlabباید مطابق مراحل زیر عمل کرد:
)1موقعيتی روي نقشه بـا تـعدادي از پـنـجـره -
هـاي متـغـيـر )( A(rمربـع شکل) rmin=r1 < r2
 < ...<rn=rmaxدر نظر گرفته میشود و محاسبه
ميانگين غلظت ]) C[A(riبراي هر اندازه پنجره
روي نقشه محاسبه میشود.
)2براي پياده کردن دادههاي ])(i=1,...,n) C[A(ri
و  riدر یک نمودار لگاریتمی از رابطه  3استفاده
میکنيم ( :)Wang et al, 2018
رابطه )3

جدایش آنومالی از زمینه با استفاده از روش
شاخص سینگوالریتی

29

)logC[A(ri)] = C +(2 – α) log(r

)(Singularity Index

مقدار  2- αرا میتوان از شيب خط راست به
دست آورد-3 .تکرار کردن روشهاي نام برده براي
تمام قسمتهاي نقشه ژئوشيميایی .براي یک
نقشه ژئوشيميایی ،مقدار ( αشاخص
سينگوالریتی) نزدیک به  2یک توزیع نرمال را
نشان می دهد .درحالـی کـه مـنـاطقی بـا
سينـگـوالریتی مثبت ( )α < 2تهیشدگی و

تـکنيک سـينگوالریتـی یکی دیگـر از پيشرفـت -
هاي مهـم براي مـدلسـازي فرکتالـی و مولتی -
فرکتالـی بـراي دادههـاي ژئـوشيميایـی بـه
حـسـاب میآیـد (قدیمی و همکاران.)1396 ،
سينگوالریتی قادر به تخمين زدن غلظت فلزات از
طریق مشاهده پنجرههاي کوچک مجاور هم است.
جهت تخمين سينگوالریتی ،از تعدادي پنجرهها
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سيـنـگوالریـتـی منـفـی ( )α > 2غنیشدگی
غلظت عنـاصر در منطقه مورد نـظر را نشان می -
دهد ( .)Tan et al, 2018در این روش،
سينگوالریتی یک ماتریس سطر با ستون برابر را
ایجاد میکند و منطقه مورد مطالعه را به یکسري
مربعهاي کوچک تقسيمبندي میکند سپس
غلظت ميانگين مربعها را به عنوان غلظت
تخمينی در نظر میگيرد .در این حالت آثار باال

30

دست و پایين دست منطقه نيز در نظر گرفته
میشوند .توليد این مربعهاي کوچک آنقدر ادامه
پيدا میکند تا به مربع بهينه برسد ،زمانی به این
امر دست پيدا میکند که بیهنجاريهاي به دست
آمده با اندیسها و نشانههاي معدنی منطقه
همپوشانی باالیی نشان دهد .در این پژوهش مقدار
( αشاخص سينگوالرتی) براي عنصر مس ،در
حدود  2میباشد (شکل .)11

شکل  :10نقشه توزیع جوامع ژئوشيميایی عنصر مس براساس روش فرکتال عيار -مساحت ) (C-Aدر زون موردنظر.
جدول  :2توزیع جوامع ژئوشيميایی عنصر مس براساس روش فرکتال عيار -مساحت ) (C-Aدر منطقه موردنظر.
عنصر

مس )(Cu

دامنه عیار

توزیع جوامع ژئوشیمیایی

19/95 – 35/48

زمینه

35/48 – 63/09

آنومالی متوسط
آنومالی باال

> 100

آنومالی شدید

63/09 – 100
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31

شکل  :11نقشه توزیع ژئوشيميایی عنصر مس براساس روش شاخص سينگوالریتی ) (SIدر زون موردنظر.

عملکرد مناسبی از خود نشان میدهد .روش
شاخص سينگوالریتی ) (SIبر خالف روش فرکتال
عيار -مساحت ) ،(C-Aدر مناطقی که ساختارهاي
(Complex
زمينشنـاسـی پـيـچـيـده
) geological settingوجود دارد قـادر به
شناسایی آنومالیهاي ضعيف است .در نقشههاي
به دست آمده از روش سينگوالریتی ،آنومالیهاي
پنهان بهتر شناسایی شده و همچنين قسمتهاي
زمينه ،تهیشده و غنیشده کامالً مشخص شدهاند
و آنومالیهاي مشخص شده انطباق خوبی با
جایگاه معادن مس منطقه موردنظر دارند .بهطور
کلی در استفاده از روش سينگوالریتی این نکته
ضروري است که باید بهترین پنجـره مورد
استفـاده قرار بگيرد زیرا اندازه هر پنجره در
نتيجه ي سـينگوالریتی اثـر مستقيم دارد .نقشه -
هاي حاصل از هر دو روش فرکتال عيار -مساحت و
شاخص سينگوالریتی در جداسازي آنومالیها
نشان داد در جنوبشرق و شمالغرب منطقه مورد

نتیجهگیری
از نقشههاي درونیابی فلزات سرب و روي (شکل -
هاي  7و  )8مشخص شد نقاطی که به عنوان
آنومالی براي فلزات سرب و روي ب ه دست آمده
است با نقاط آنومال به دست آمده براي فلز مس و
همچنين جایگاه برخی از معادن مس موجود در
زون مالیر-اليگودرز-اصفهان همپوشانی باالیی
نشان می دهد .با توجه به اینکه در بعضی از
کانسارها ،فلزات مس ،سرب و روي به صورت
همزمان تشکيل میشود میتوان اینگونه نتيجه
گرفت که دسترسی به نقاط آنومال یکی از این س ه
فلز در منطقه مورد مطالعه در صورت امکان می -
تواند گواه حضور فلزات دیگر در آن منطقه نيز
میباشد .مقایسه انطباق آنومالیهاي به دست
آمده از دو روش به کار گرفته شده و از طرفی
کانسارها و اندیسهاي موجود ،نشاندهنده این
موضوع میباشد که شاخص سينگوالریتی )(SI
نسبت به روش فرکتال عيار-مساحت )(C-A

پژوهشهاي دانش زمين

31

32

( و شاخص سينگوالریتیC-A) مساحت-مقایسه روش فرکتال عيار

باالیی نشان میدهد و همچنين احتمال مناطق
.اميدبخش کانساري در این نقاط باال است

 عنصر مس بيشترین ميزان آنومالی را دارا،مطالعه
میباشد که با واحد آهک کرتاسه منطقه انطباق

 و. ع، رجبی،.ر. م، حسين زاده،. س،مغفوري-  کانسار دره زنجير؛ نمونه.1396 ،.م. ا،عظيم زاده
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- کاربرد مدلهاي فرکتال عيار.1395 ،. ا،نظرپورمساحت در جداسازي آنومالیهاي-تعداد و عيار
 شمال غرب،ژئوشيميایی در کانسار طال زرشوران
، مجله یافتههاي نوین زمينشناسی کاربردي،ایران
.48-35  ص،)20(10 شماره

منابع
 استفاده از روش.1394 ،. ز،قدیمیسينگوالریتی در تعيين آنومالیهاي ژئوشيميایی
- منطقه خمين به کمک دادههاي رسوبات آبراهه
 مهندسی، پایاننامه دوره کارشناسیارشد.اي
. دانشگاه صنعتی اراک،معدن گرایش اکتشافات
 تعيين.1396 ،. م، و قمی. ز، قدیمی،. ف،قدیمیبی هنجاريهاي ژئوشيميایی رسوبات آبراههاي
معدن سرب و روي سنگل شمال خمين با استفاده
 مجله یافتههاي،از روش شاخص سينگوالریتی
 ص،)22(11  شماره،نوین زمينشناسی کاربردي
.131-119

-Afzal, P., Mirzaei, M., Yousefi, M.,
Adib, A., Khalajmasoumi, M., Zarifi,
A.Z. and Yasrebi, A.B., 2016.
Delineation of geochemical anomalies
based on stream sediment data utilizing
fractal modeling and staged factor
analysis, Journal of African Earth
Sciences, v. 119, p. 139–149.
-Agterberg, F.P., Cheng, Q., Brown, A.
and Good, D., 1996. Multifractal
modeling of fractures in the Lac du
Bonnet batholith, Manitoba. Computers
& Geosciences, v. 22(5), p. 497-507.
-Agterberg, F.P., 2012. Multifractals
and
geostatistics,
Journal
of
Geochemical Exploration, v. 122, p.
113-122.
-Carranza, E.J.M., 2009. Controls on
mineral deposit occurrence inferred
from analysis of their spatial pattern and
spatial association with geological
features, Ore Geology Reviews, v.
35(3-4), p. 383-400.
-Cheng, Q., Agterberg, F.P. and
Ballantyne, S.B., 1994. The separation

of geochemical anomalies from
background by fractal methods, Journal
of Geochemical Exploration, v. 51(2),
p. 109-130.
-Cheng, Q. and Agterberg, F.P., 1996.
Multifractal modeling and spatial
statistics, Mathematical Geology, v.
28(1), p. 1-16.
-Cheng, Q., 2007. Mapping singularities
with stream sediment geochemical data
for prediction of undiscovered mineral
deposits in Gejiu, Yunnan Province,
China, Ore Geology Reviews, v. 32, p.
314-324.
-Cheng, Q. and Zhao, P., 2011.
Singularity theories and methods for
characterizing mineralization processes
and mapping geo-anomalies for mineral
deposit
prediction,
Geoscience
Frontiers, v. 2(1), p. 67-79.
-Delavar, S.T., Afzal, P., Borg, G.,
Rasa, I., Lotfi, M. and Omran, N.R.,
2012. Delineation of mineralization
zones using concentration–volume
fractal method in Pb–Zn carbonate

پژوهشهاي دانش زمين

32

33

34-21  صفحات،1399  پایيز،43  شماره، سال یازدهم،پژوهشهاي دانش زمين

hosted deposits, Journal of Geochemical
Exploration, v. 118, p. 98-110.
-Ehya, F., Lotfi, M. and Rasa, I., 2010.
Emarat
carbonate-hosted
Zn–Pb
deposit, Markazi Province, Iran: A
geological, mineralogical and isotopic
(S, Pb) study, Journal of Asian Earth
Sciences, v. 37(2), p. 186-194.
-Ghasemi, A. and Talbot, C.J., 2006. A
new tectonic scenario for the Sanandaj–
Sirjan Zone (Iran), Journal of Asian
Earth Sciences, v. 26(6), p. 683-693.
-Goncalves, M.A., Mateus, A. and
Oliveira, V., 2001. Geochemical
anomaly separation by multifractal
modelling, Journal of Geochemical
Exploration, v. 72(2), p. 91-114.
-Hassanpour, S. and Afzal, P., 2013.
Application of concentration–number
(C–N) multifractal modeling for
geochemical anomaly separation in
Haftcheshmeh porphyry system, NW
Iran, Arabian Journal of Geosciences, v.
6(3), p. 957-970.
-Karimpour, M.H., Shafaroudi, A.M.,
Sevieri, A.E., Shabani, S. and Allaz,
J.M., 2017. mineral chemistry, and orefluid conditions of Irankuh Pb-Zn
mining district, south of Isfahan,
Journal of Economic Geology, v. 9(2),
p. 267-294.
-Leach, D.L., Bradley, D., Lewchuk,
M.T., Symons, D.T., de Marsily, G. and
Brannon, J., 2001. Mississippi Valleytype lead–zinc deposits through
geological time: implications from
recent age-dating research. Mineralium
Deposita, v. 36(8), p. 711-740.
-Liu, Y., Zhou, K. and Cheng, Q., 2017.
A new method for geochemical
anomaly separation based on the
distribution patterns of singularity
indices, Computers & Geosciences, v.
105, p. 139-147.
-Movahednia, M., Rastad, E., Rajabi, A.
and Choulet, F., 2017. Mineralogy,
geochemistry and genetic processes of

supergene non-sulphide ore of the AbBagh Sedimentary-Exhalative (SEDEXtype) Zn-Pb deposit, Sanandaj-Sirjan
zone. p. 249-264.
-Nazarpour, A., Sadeghi, B. and
Sadeghi, M., 2015. Application of
fractal models to characterization and
evaluation of vertical distribution of
geochemical data in Zarshuran gold
deposit, NW Iran, Journal of
Geochemical Exploration, v. 148, p. 6070.
-Nazarpour, A., Paydar, G.R. and
Carranza, E.J.M., 2016. Stepwise
regression
for
recognition
of
geochemical anomalies: Case study in
Takab area, NW Iran, Journal of
Geochemical Exploration, v.168, p.
150-162.
-Rajabi, A., Rastad, E. and Canet, C.,
2012. Metallogeny of Cretaceous
carbonate-hosted Zn–Pb deposits of
Iran: geotectonic setting and data
integration
for
future
mineral
exploration. International Geology
Review, v. 54(14), p. 1649-1672.
-Rajabi, A., Rastad, E. and Canet, C.,
2013. Metallogeny of Permian–Triassic
carbonate-hosted Zn–Pb and F deposits
of Iran: a review for future mineral
exploration, Australian Journal of Earth
Sciences, v. 60(2), p. 197-216.
-Tan, Q.P., Wang, X., Xia, Y., Liu, Q.
and Zhou, J., 2018. Identifying orerelated anomalies using singularity
mapping
of
stream
sediment
geochemical data, a case study of Pb
mineralization in the Qinling region,
China, Geochemistry: Exploration,
Environment, Analysis, v. 18(3), p.
177-184.
-Shapiro, S.S. and Wilk, M.B., 1965.
An analysis of variance test for
normality
(complete
samples),
Biometrika, v. 52(3/4), p. 591-611.
-Wang, J. and Zuo, R., 2018.
Identification of geochemical anomalies

پژوهشهاي دانش زمين

33

34

( و شاخص سينگوالریتیC-A) مساحت-مقایسه روش فرکتال عيار

through combined sequential Gaussian
simulation and grid-based local
singularity analysis, Computers and
geosciences, v. 118, p. 52-64.
-Zuo, R., Cheng, Q., Agterberg, F.P.
and Xia, Q., 2009. Application of
singularity mapping technique to
identify local anomalies using stream
sediment geochemical data, a case study
from Gangdese, Tibet, western China,
Journal of Geochemical Exploration, v.
101(3), p. 225-235.

-Zuo, R., 2014. Identification of weak
geochemical anomalies using robust
neighborhood statistics coupled with
GIS in covered areas, Journal of
Geochemical Exploration, v. 136, p. 93101.
-Zuo, R., Wang, J., Chen, G. and Yang,
M., 2015. Identification of weak
anomalies: A multifractal perspective,
Journal of Geochemical Exploration, v.
148, p. 12-24.

پژوهشهاي دانش زمين

34

