41

پژوهشهاي دانش زمين ،سال دوازدهم ،شماره  ،45بهار  ،1400صفحات 57-41

استفاده از روش ترکیبی  AHP-TOPSISبه منظور مدلسازی پتانسیل
معدنی مس در ورقه یکصدهزار ابهر ،شمالغرب ایران
1

یوسف بهرامی  ،1حسین حسنی* ،1عباس مقصودی

-1گروه اکتشاف معدن ،دانشکده مهندسی معدن و متالورژي ،دانشگاه صنعتی اميرکبير ،تهران ،ایران
(علمی – پژوهشی)
پذیرش مقاله 1399/5/23 :تأیيد نهایی مقاله1399/10/18 :

چکیده
اساساً دليل تهيه مدل پتانسيل معدنی این است که با شناسایی بهترین نواحی اميدبخش و مناطق اهداف
اکتشاف ،ناحيه مورد مطالعه محدودتر شده تا با کوچک شدن آن ،ریسک عمليات اکتشاف کاهش و با قطعيت
بيش تري بتوان نواحی اميدبخش را براي متمرکز شدن در مراحل تفصيلی انتخاب نمود .بر این اساس ،هدف از
مطالعه حاضر تلفيق الیههاي شاهد مختلف با استفاده از روش ترکيبی  ،AHP-TOPSISبه منظور شناسایی
نواحی اميدبخش مس در ورقه یکصدهزار ابهر میباشد .بدین منظور 7 ،الیه شاهد اطالعاتی شامل آنومالی
ژئوشيميایی مس حاصل از تحليل مؤلفه اصلی ،نقشه فاصله از واحدهاي سنگی آذرین نفوذي و واحدهاي
آتشفشانی ،نقشه فاصله از گسلهاي منطقه و در نهایت نقشههاي فاصله از دگرسانیهاي آرژیليک ،فيليک و
پروپيليتيک در نظر گرفته شد .جهت آمادهسازي نقشههاي شاهد براي تلفيق ،ابتدا مقادیر نقشهها با استفاده از
تابع لجستيکی به فضاي مناسب با دامنه ( )1-0منتقل و سپس توسط روش فرکتالی عيار -مساحت کالسهبندي
شدند .در گام بعد معيارها و زیرمعيارهاي مختلف توسط روش  AHPوزندهی و در ادامه توسط روش TOPSIS
تلفيق شدند .نقشه پتانسيل نهایی توسط نمودار ) Prediction-Area (P-Aمورد اعتبارسنجی قرار گرفت .بر
طبق این نمودار ،نقطه تالقی منحنیهاي نرخ پيشبينی و مساحت اشغالشده مربوطه ،مقدار  78را نشان داد
که توان باالي مدل مذکور را در معرفی نواحی اميدبخش مس ثابت میکند .در مدل پتانسيل معدنی مس
ایجادشده ،عمده نواحی پرپتانسيل مس در نيمه شمالی ورقه و در زیرزون طارم معرفی شده است که به خوبی
با محل کانسارهاي قدیمی مس نظير خليفهلو ،چرگر ،الوند ،حصار و دوهیاتاقی منطبق میباشد.
واژههای کلیدی :ابهر ،عيار -مساحت ،مدلسازي پتانسيل معدنی ،نمودار .AHP-TOPSIS ،P-A
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طوالنی همراه است ،از جمله دستآورد بسيار
مهمی است که در نتيجه استفاده از تلفيق در
محيط  GISحاصل شده است .تا به امروز روشهاي
متنوعی بهکار گرفته شده تا دادههاي مکانی را با
یکدیگر تلفيق و مناطق داراي پتانسيل را استخراج
کرد ( .)Porwal et al, 2003روشهاي دانش و
دادهمحور دو نوع روش اصلی مدلسازي پتانسيل
معدنی ( )MPMبراي تلفيق الیههاي وزندار
مختلف جهت شناسایی نواحی اميدبخش معدنی
میباشند (Carranza, Bonham-Carter, 1994
; .)Bahrami et al, 2019; 2008روشهاي داده-
محور عمدتا براي مناطقی استفاده میشود که کار
اکتشافی در آنها به خوبی صورت گرفته ( Brown
 )Fieldsو داراي تعداد قابل توجهی اندیس و کانسار
هستند که احتمال رخداد کانهزایی در آنها باال
میباشد ( )Bahrami et al, 2019و مختصات آنها
در تعيين روابط مکانی دادهها به عنوان نقاط
آموزشی در نظر گرفته میشوند ( Abedi et al,
 .)2013از جمله این روشها میتوان شبکههاي
عصبی ( ،)Porwal et al, 2003روش بيزین
( ،)Bonham-Carter et al, 1988رگرسيون
لجستيکی ( )Chung and Agterberg, 1980و
وزنهاي نشانگر ()Agterberg and Cheng, 2002
را نام برد .در مقابل روشهاي دانشمحور بر پایه
نقطهنظرات کارشناسی در مورد اهميت نقشههاي
فاکتور در فرآیند تهيه نقشه پتانسيل معدنی
گسترش یافتهاند که از جمله آنها میتوان روش-
هاي تصميمگيري چندمعياره نظير تحليل سلسله
مراتبی (Hosseinali and Alesheikh, 2008
; ،)Bahrami et al, 2020منطق فازي ( An et al,
 ،)Bahrami et al, 2020; 1991پرومته ( Abedi et
 ،)al, 2011شاخص همپوشانی ( Yousefi and
 )Carranza, 2015و روش اولویتبندي با شباهت
به راهحل ایدهآل ()Ataei et al, 2008( )TOPSIS

مقدمه
شناسایی و اکتشاف صحيح منابع معدنی ،مانع از
هدر رفتن منابع مالى و انسانى میشود .این مسئله
ضرورت تهيه نقشه پتانسيل معدنی در اکتشاف
ذخایر معدنی را آشکار میسازد .تهيه نقشه پتانسيل
معدنی فرآیندي بسيار پيچيده است که نيازمند
توجه همزمان به نقش فاکتورهاي متعدد از منطقه
مورد مطالعه میباشد تا به اکتشاف نوع خاصی از
کانهزایی منجر شود .در واقع تهيه نقشه پتانسيل
معدنی فرآیندي در جهت جداسازي و تفکيک
مناطق مطلوب و داراي پتانسيل معدنی از سایر
نواحی موجود در منطقه است (کریمی و همکاران،
 .)1387جهت نيل به این هدف ،الیههاي اطالعات
مکانی مختلف (ازجمله الیههاي زمينشناسی،
ژئوشيمی ،سنجش از دور ،ژئوفيزیک و غيره) از
محدوده مورد مطالعه جمعآوري و پس از پردازش،
براي مدلسازي پتانسيل معدنی  )MPM(1جهت
یافتن مناطق اميدبخش با یکدیگر تلفيق میشوند
(بهرامی و همکاران1399 ،؛ ;Bonham-Carter,
;Nouri et al, ;Carranza, 2008 1994
Shahsavar et al, ;Bahrami et al, 2019 2013
 .)Ghaeminejad et al, 2020 ; 2019مراحل اصلی

تهيه نقشه پتانسيل معدنی شامل تعيين فاکتورهاي
تشخيص کانیسازي ،آمادهسازي اطالعات ،تهيه
نقشههاي فاکتور ،تلفيق نقشهها و در نهایت ارزیابی
نتایج میشود (Karimi Bonham-Carter, 1994
; .)et al, 2008اساساً دليل تهيه مدل پتانسيل
معدنی ( )MPMاین است که با شناسایی بهترین
نواحی اميدبخش و مناطق اهداف اکتشاف ،ناحيه
مورد مطالعه محدودتر شده تا با کوچک شدن آن،
ریسک عمليات اکتشاف کاهش یافته و با قطعيت
بيشتري بتوان نواحی اميدبخش را براي متمرکز
شدن در مراحل تفصيلی شناسایی نمود .مسئله
صرفهجویی در هزینهها و زمان در عملياتهاي
اکتشافی که با صرف هزینههاي سنگين و زمان
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جهت تلفيق الیههاي شاهد اکتشافی مورد استفاده
قرار میگيرد ( .)Asadi et al, 2016در این مطالعه،
به منظور تهيه نقشه پتانسيل معدنی  7الیه شاهد
اطالعاتی شامل نقشه پيوسته ژئوشيميایی منتج از
روش تحليل مؤلفه اصلی  ،)PCA(4دو الیه فاصله از
واحدهاي سنگی (واحدهاي نفوذي ائوسن و
واحدهاي آتشفشانی ائوسن) ،نقشه پيوسته فاصله از
گسلهاي منطقه و سه نقشه پيوسته فاصله از
دگرسانیهاي آرژیليک ،فيليک و پروپيليتيک در
نظر گرفته شد .به منظور وزندهی الیههاي شاهد
توسط روش  ،AHPنخست الزم است تا این نقشه-
هاي پيوسته مکانی ،همگی به کالسهاي مختلف
تفکيک شوند که بدین منظور از روش فرکتالی
عيار -مساحت استفاده شد .روش فرکتالی عيار-
مساحت در مقابل روشهاي مبتنی بر آمار کالسيک
قرار دارد که عالوه بر توزیع فراوانی دادهها ،موقعيت
فضایی آنها را نيز در نظر میگيرد ( Cheng et al,
 .)1994بدینترتيب نقشههاي کالسهبندي شده
وزندار ایجاد شده که در گام بعدي با استفاده از
الگوریتم  TOPSISمورد تلفيق واقع شدند .در
نهایت مدل حاصل از روش  ،AHP-TOPSISتوسط
نمودار )Yousefi and ( Predication-Area (P-A
 )Carranza, 2015مورد ارزیابی قرار گرفت.

براي مناطقی مورد استفاده قرار میگيرند که در
آنها مطالعات اکتشافی کمی صورت گرفته است
( .)Green Fieldsمسئله مهمی که در تصميم-
گيريهاي مکانی وجـود دارد ،چگونگی ترکيب
نقشههاي معيار است .در این مطالعه ،از روش
ترکيبی  AHP-TOPSISجهت شناسایی نواحی
اميدبخش مس در ورقه یکصدهزار ابهر استفاده
شده است .روشهاي  AHPو  TOPSISاز جمله
روشهاي  MCDMهستند که از روش  AHPبراي
محاسبه وزن معيارها (و زیرمعيارها) و از روش
 TOPSISبراي رتبهبندي گزینهها استفاده شده
است .عليرغم توانایی هر روش به تنهایی ،تجربه
نشان داد که ترکيب دو یا چند روش و استفاده
همزمان از آنها نتایج بهتري را در پی خواهد داشت
(Pazand and Hezarkhani, Porwal et al, 2004
; .)Bahrami et al, 2019; 2015روش  TOPSISبه
عنوان یکی از روشهاي کالسيک چندمعياره ،از
جمله روشهاي قدرتمند در ارزیابی همزمان
چندین مورد انتخاب شده میباشد که اولين بار
توسط پازند و همکاران ( )Pazand et al, 2012در
تهيه نقشه پتانسيل معدنی مورد استفاده قرار
گرفت .اساس تلفيق الیههاي اکتشافی در این
تکنيک ،نزدیکی به راهحل ایدهآل مثبت  )PIS(2و
حداکثر فاصله تا راهحل ایدهآل منفی  )NIS(3است
( .)Asadi et al, 2016این روش همچنين به صورت
ترکيبی در کنار روش  AHPبه منظور شناسایی
مناطق پرپتانسيل در شمالغرب ایران توسط پازند
و هزارخانی ()Pazand and Hezarkhani, 2015
مورد استفاده واقع شده است .روش AHP-
 ،TOPSISدو گام اساسی را در بر میگيرد )1 :ابتدا
مقادیر وزنی هر یک از الیههاي اکتشافی (معيارها)
با استفاده از روش  AHPو براساس نظر کارشناسان
تعيين و محاسبه میشود )2 ،الگوریتم TOPSIS

منطقه مورد مطالعه
زمینشناسی منطقه

ناحيه مورد مطالعه در شمال باختر ایران و در گوشه
جنوبخاوري چهارگوش  1:250،000زنجان ،بين
طولهاي خاوري ' 49ᵒ 00تا ' 49ᵒ 30و عرضهاي
شمالی ' 36ᵒ 00تا ' 36ᵒ 30واقع شده است .محدوده
ورقه ابهر از نگاه ساختاري ،بخشهایی از دو زیرزون
طارم و سلطانيه را در برمیگيرد .زیرزون طارم به
پيکر یک فرازمين با روند شمالباختر -جنوبخاور،
یک کمان ماگمایی مرکب از نهشتههاي آتشفشانی
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و آتشفشانهاي ائوسن است که توسط تودههاي
نفوذي اليگوسن تحتتأثير قرار گرفته و در حقيقت
دنباله نوار آتشفشانی -نفوذي البرز باختري است.
زیرزون سلطانيه به صورت یک فرازمين با روند
شمالباختر -جنوبخاوري موازي با زیرزون طارم،
بهطور عمده از نهشتههاي رسوبی پرکامبرین-
پالئوزوئيک (و بسيار کمتر مزوزوئيک) پدید آمده

44

فرآیندهاي تکتونيک آلپ ميانی و پسين شده است.
زیرزون سلطانيه که در حقيقت پیسنگ باال آمده
پرکامبرین -پالئوزوئيک در زون اصلی ایران مرکزي
است ،به صورت یک رشته طویل و باریک ،داراي
رخسارههاي سنگی پرکامبرین و پالئوزوئيک و حتی
مزوزوئيک است که بهطور کامل همسان با البرز
میباشد و چنين مینماید که در زمان پرکامبرین تا
سرانجام ژوراسيک ،حوضه رسوبی واحدي را با البرز
تشکيل داده است .این زیرزون باال آمده باریک و
کشيده داراي مرز شمال خاوري گسله با حوضه فرو
رفته ابهر است و باالآمدگی در امتداد گسله طویل
را نشان میدهد ( .)Hirayama et al, 1966در این
ناحيه سنگهاي ولکانيکی ائوسن با یک دگرشيبی
واضح در تماس با رسوباتی از سازندهاي مختلف که
قدمت بعضی از آنها به زمان پرکامبرین نيز می-
رسد ،قرار گرفته است.

است (.)Hirayama et al, 1966
زیرزون طارم که غالب ًا از نهشتههاي آتشفشانی و
آتشفشانی -آواري سازند کرج تشکيل شده،
نشاندهنده فعاليتهاي آتشفشانی در یک حوضه
رسوبی کمعمق با فازهاي متناوب انفجاري و خروج
روانههاي آندزیتی ،داسيتی و بسيار اندک ریوليتی
است .تکتونيک مالیم زیرزون طارم در ارتباط با
نفوذ تودههاي گرانيتی به درون این کمان ماگمایی
میباشد که باعث سخت شدن و پایداري آن در برابر

شکل  :1نقشه زمينشناسی ساده شده ورقه  1:100،000ابهر (اختيارآبادي1391 ،؛ قلیپور)1388 ،
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که معيارهاي چندینگانه باهم در فضا و از جنس-
هاي مختلف باشند .در این هنگام کار ارزیابی و
مقایسه از حالت ساده تحليلی که ذهن قادر به انجام
آن است ،خارج میشود و به یک ابزار تحليل عملی
قوي نياز خواهد بود .یکی از ابزارهاي توانمند براي
چنين وضعيتهایی فرآیند تحليل سلسله مراتبی
( )AHPاست .مدل  AHPاولين بار توسط توماس.
ال .ساعتی ( )Saaty, 1980, 1990براي تحليل
مدلهاي تصميمگيري چندمعياره ،بهصورت یک
فرآیند سلسله مراتبی ،براساس مقایسه زوجی
اهميت معيارها و زیرمعيارهاي اکتشافی براي حل
مسائل تصميمگيري چندمعياره میتواند مورد
استفاده قرار گيرد ( .)Saaty, 2005این فرآیند
شامل سه گام اصلی ایجاد ساختار سلسله مراتبی،
قضاوت مقایسهاي معيارها و زیرمعيارها و تلفيق
نهایی براساس وزنهاي رتبهاي اختصاص داده شده
میباشد (.)Pazand and Hezarkhani, 2015
کاربرد روش تحليل سلسله مراتبی در مدلسازي
پتانسيل معدنی و در واقع تخصيص وزن به شواهد،
توسط افراد مختلفی توسعه پيدا کرده است
( Moreira et al, 2003; Hosseinali and

با توجه به دو ویژگی ساختاري متفاوت زیرزونهاي
طارم و سلطانيه ،محدوده ورقه ابهر شامل دو پهنه
ساختاري و متالوژنيکی متفاوت در بخش شمالی
(زیرزون طارم) و جنوبی (زیرزون سلطانيه) می-
باشد .زیرزون طارم که عمدتاً داراي توان معدنی
کانیسازي مس ،سرب و روي و طال به صورت رگه-
اي است که در این رابطه قابل بررسیهاي بيشتر
اکتشافی میباشد .در این زیزون ،مس چرگر،
خليفهلو ،حصار ،دوهیاتاقی ،فيلهورین ،علیآباد،
الوند ،پاالس ،مرشون ،زهآباد ،غنچهخوران و باریک-
آب همگی از نوع مس رگهاي گزارش شدهاند.
زیرزون سلطانيه نيز با توجه به نفوذ تودههاي
گرانيتوئيدي دوران با زمان پرکامبرین باالیی در
نهشتههاي سازند کهر و تودههاي گرانيتوئيدي
اليگوسن در دولوميتهاي سلطانيه و سنگهاي
آتشفشانی ائوسن ،نویدبخش کانیسازي اسکارن
آهن و مس در این زیرپهنه است .عالوه بر آن ذخایر
عظيم سيليس در افق کوارتزیت فوقانی و فسفات
رسوبی در سازند سلطانيه نيز در این پهنه ،اهميت
معدنی آن را نشان میدهد (قليپور .)1388 ،از
جمله کانسارهاي مهم منطقه ،کانسار سرب و روي
زهآباد ،مس خليفهلو ،مس چرگر ،کانسار سرب و
روي باریکآبرا میتوان نام برد .در شکل  1نقشه
زمينشناسی ساده شده ورقه یکصدهزار ابهر نشان
داده شده است.

Alesheikh, 2008; De Araújo and Macedo,
 .)2002در تخصيص وزن در روش  ،AHPمعيارها

بهمنظور بررسی ميزان اهميت هرکدام از آنها دو
به دو مورد مقایسه قرار میگيرند .با استفاده از روش
عناصر مربوط به سطح ميانی (معيارها و
زیرمعيارها) به صورت مقایسه زوجی و با استفاده از
جدول پيشنهاد داده شده توسط ساعتی ( Saaty,
( )2005جدول  )1از حالت کيفی به کمی تبدیل
شده و در نهایت با توجه به هدف تصميمگيري
رتبهبندي میشوند .ماتریس مقایسه زوجی براي n
معيار (یا زیرمعيار) مختلف به صورت رابطه 1
تعریف شده و سپس مقادیر وزنی مناسب معيارها
(یا زیر معيارها) طبق رابطه  2محاسبه میگردد:

مواد و روشها
روش تحلیل سلسله مراتبی )AHP(5
در ارزیابی هر موضوعی ما نياز به معيار اندازهگيري
با شاخص داریم .انتخاب شاخص مناسب به ما این
امکان را میدهد که مقایسه درستی بين جایگزینها
به عمل آوریم .اما وقتی که چند یا چندین شاخص
براي ارزیابی در نظر گرفته میشود ،کار ارزیابی
پيچيده میشود و پيچيدگی کار زمانی باال میگيرد
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1

aij > 0, aij = 𝑎 ; aij = 1i.

رابطه )1

𝑗𝑖

𝑎₁₁ ⋯ 𝑎₁ⁿ
⋮ [=𝐴
⋱
] ⋮
𝑎ⁿ₁ ⋯ 𝑎ⁿⁿ

رابطه )2
AW = λmax W

جدول  :1چگونگی ارزشگذاري شاخصها نسبت به هم ()Saaty, 1990
ارزش ترجیحی

وضعیت  iنسبت به j

توضیحات

1

اهميت برابر

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jاهميت برابر دارند و یا ارجحيتی نسبت به هم ندارند.

3

نسبتا مهمتر

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jکمی مهمتر است.

5

مهمتر

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است.

7

خيلی مهمتر

گزینه یا شاخص  iداراي ارجحيت خيلی بيشتري از  jاست.

کامال مهم

گزینه یا شاخص  iمطلقا از  jمهمتر و قابل مقایسه با  jنيست.

9

ارزشهاي ميانی بين ارزشهاي ترجيحی را نشان میدهد

 6 ،4 ،2و 8

میباشد و بقيه درایهها صفر میباشد .در ادامه به
وسيله ضرب ماتریس وزنها در ماتریس تصميم-
گيري نرمالشده ،ماتریس تصميمگيري نرمالشده
موزون به دست میآید.
رابطه )4

 روش اولویتبندی با شباهت به راهحل ایدهآل()TOPSIS

الگوریتم  TOPSISدر ابتدا توسط هووانگ و یون
( )Hwang and Yoon, 1981ارائه شد .اساس این
روش بدینصورت است که گزینهها باید کمترین
فاصله را تا راهحل ایدهآل مثبت  )PIS(6و حداکثر
فاصله تا راهحل ایدهآل منفی  )NIS(7دارا باشند
( .)Samimi Namin et al, 2008براي مدلسازي
پتانسيل معدنی به روش  TOPSISباید مراحل زیر
را انجام داد:
گام اول :تشکيل ماتریس تصميمگيري الیههاي
شاهد اطالعاتی (زمينشناسی ،ژئوشيمی و غيره)
گام دوم :تشکيل ماتریس تصيمگيري نرمالشده؛
مقدار نرمالشده  rijاز طریق رابطه زیر قابل محاسبه
است:
رابطه )3
𝑚 . 𝑖 = 1. 2. … . 𝑛 & 𝑗 = 1. 2. … .

𝑗𝑖𝑓

𝑛
√∑𝑗=1 𝑓𝑖𝑗2

𝑚 𝑉𝑖𝑗 = 𝑊𝑗 × 𝑟𝑖𝑗. 𝑖 = 1. 2. … .

گام چهارم :مشخص کردن گزینه ایدهآل و گزینه
ضد ایدهآل
رابطه )5
= گزینه ایدهآل) (𝐴𝑗+
]بردار بهترین مقدار هر شاخص در ماتریس 𝑉[𝑉𝑗+ 

رابطه )6
= گزینه ایدهآل) (𝐴𝑗−
]بردار بهترین مقدار هر شاخص در ماتریس 𝑉[𝑉𝑗− 

براي شاخصهاي مثبت ،بهترین مقدار همان
بيشترین مقدار است و بدترین مقدار ،همان
کمترین مقدار است .همچنين براي شاخصهاي
منفی ،بهترین مقدار ،کمترین مقدار و بدترین
مقدار ،بيشترین مقدار میباشد.
گام پنجم :به دست آوردن فاصله هر گزینه از گزینه
ایدهآل و گزینه ضد ایدهآل

= 𝑗𝑖𝑟

گام سوم :تعيين ماتریس تصميمگيري نرمالشده
موزون Vij؛ در این مرحله ابتدا وزن هر یک از
شاخصها مشخص میشود و یک ماتریس مربعی
شامل وزن شاخصها ( 𝑗𝑊) تعيين میگردد که
درایههاي قطر اصلی آن ،وزن هر یک از شاخصها
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بدینمنظور از  879نمونه رسوب آبراههاي برداشت-
شده توسط سازمان زمينشناسی ( )GSIاستفاده
گردید .از جمله روشهاي به کار گرفته شده تجزیه
و تحليل مؤلفه اصلی ( )PCAاست که ابزاري
مناسب براي تبدیل مقادیر عياري چندعنصري به
حالت تکمؤلفهاي میباشد .براساس روش ،PCA
مس همراه با کبالت و عناصر سنگساز در فاکتور
اول ( )PC1قرار گرفتند؛ بنابراین الیه ژئوشيميایی
پيوسته  PC1به عنوان الیه شاهد ژئوشيميایی
جهت مدلسازي نواحی اميدبخش مس انتخاب شد.
ب) معیار زمینشناسی :نقشه زمينشناسی یکی از
الیههاي مهم اطالعاتی در بحث مدلسازي پتانسيل
معدنی میباشد .با استفاده از نقشه زمينشناسی
ورقه یکصدهزار ابهر که توسط سازمان زمينشناسی
و اکتشافات معدنی کشور تهيه و تدوین شده است،
تمامی واحدهاي زمينشناسی موجود در منطقه به
صورت دستی در محيط  ArcGISبه صورت رقومی
درآمده ،سپس نقشه پيوسته فاصله از تودههاي
نفوذي و ولکانيک که از لحاظ ژنتيکی ،نزدیکی
زیادي با کانهزایی مس در منطقه موردمطالعه دارند،
ایجاد گردید .نقش کنترلکنندههاي ساختاري نيز
در شناسایی و کشف مواد معدنی در مناطق متأثر
از فعاليتهاي ماگمایی و گرمابی بسيار حائز اهميت
میباشد .بهطور کلی محل برخورد گسلها و
همچنين محل برخورد شکستگیهاي فرعی حاصل
از پهنههاي برشی میتواند مکان مستعدي براي
نفوذ ماگما و محلولهاي کانهدار و کانهزایی باشد
( .)Forster, 1978بر این اساس ،گسلهاي
برداشتشده از منطقه ابهر توسط سازمان زمين-
شناسی ،با استفاده از تصاویر ماهوارهاي بازبينی
شده و در محيط  ArcGISبه صورت رقومی درآمده
و سپس نقشه فاصله از گسل نيز به عنوان یکی دیگر
از الیههاي شاهد اطالعاتی در مدلسازي پتانسيل
معدنی ایجاد گردید.

رابطه )7
𝑛
2

) 𝑆𝑖+ = √∑(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗+
𝑗=1

𝑚 𝑖 = 1.2. … .

رابطه )8
𝑛
2

) = √∑(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗−

𝑆𝑖−

𝑗=1

𝑚 𝑖 = 1.2. … .

Si−

 si+برابر با فاصله هر گزینه تا گزینه ایدهآل و
برابر با فاصله هر گزینه تا گزینه ضد ایدهآل است.
گام ششم :محاسبه شاخص نزدیکی نسبی هر گزینه
با گزینه ایدهآل؛ بدینمنظور شاخص نزدیکی نسبی
هر گزینه ) ∗𝑖𝑙𝐶( با استفاده از رابطه زیر به دست
میآید و در انتها براساس مقدار ∗𝑖𝑙𝐶 رتبهبندي انجام
میگيرد.
رابطه )9
𝑆−

𝑖
𝑆𝐶𝑙𝑖∗ = 𝑆 − +
+
𝑖

47

𝑖

نتایج
مدلسازی ،بحث و بررسی

متناسب با تيپ کانهزاییهاي مس هدف که همگی
از نوع رگهاي هستند و همچنين براساس شواهد و
دادههاي اکتشافی موجود از ورقه یکصدهزار ابهر7 ،
الیه شاهد در قالب  3فاکتور اصلی براي مدلسازي
نواحی اميدبخش مس مورد استفاده قرار گرفت که
عبارتند از:
الف) معیار ژئوشیمیایی :هدف از ایجاد این الیه،
شناخت الگوهاي رفتاري عناصر موردنظر در محيط
نمونهبرداري و جدایش مقادیر آنومال در رابطه با
کانهزایی است .با توجه به اهميت ویژه روابط و
همبستگی ژنتيکی مستقيم و معکوس بين عناصر
در کانسارهاي گوناگون ،عناصر مذکور تحت مطالعه
و بررسیهاي دو و چندمتغيره قرار گرفتند که
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پ) معیار دورسنجی :شناخت نواحی دگرسانی یکی
از عوامل تشخيص مناطق کانهدار است .اگر در
تشخيص این مناطق ،نوع دگرسانی مشخص گردد،
میتواند در تعيين الگویی مناسب جهت کانهزایی
منطقه مفيد باشد ( .)Bahrami et al, 2018تصاویر
ماهوارهاي به دليل قابليت پوشش چندطيفی و
چندزمانی مناطق وسيع ،از پتانسيل باالیی براي
شناسایی مناطق دگرسان مرتبط با تودههاي
کانساري و در نتيجه اکتشاف ذخائر معدنی
برخوردار میباشند .با توجه به ارتباطی که کانهزایی
عناصري نظير مس ،سرب و روي میتواند با
دگرسانیهاي آرژیليک ،فيليک و پروپيليتيک
داشته باشد ،لذا در این پژوهش از سنجنده
چندطيفی استر بهمنظور شناسایی نواحی واجد این
دگرسانیها استفاده گردید .سپس دگرسانیهاي
تشخيص داده شده در نرمافزار  ،ENVIجهت انتقال
به محيط  ،ArcGISبه صورت شيپفایل ذخيره
شده و در نهایت در نرمافزار  ArcGISنقشه نهایی
پيوسته فاصله از دگرسانیهاي آرژیليک ،فيليک و
پروپيليتيک ایجاد گردید.

48

رابطه )10
1

)𝑖 Fx = 1+ 𝑒 −𝑠 (𝑥 −

که در این رابطه Fx ،و  xبه ترتيب مقادیر تبدیل
یافته و مقادیر اوليه دادههاي ژئوشيميایی هستند.
 sو  iبه ترتيب مقادیر شيب و نقطه عطف تابع
لجستيکی میباشند ،که از روابط  11قابل محاسبه
میباشند .نقشههاي فازيسازي شده الیههاي شاهد
اکتشافی در شکل  2نشان داده شده است.
رابطه )11
,

)𝑥(𝑛𝑖𝑚𝑚𝑎𝑥(𝑥)−
2

=i

2 𝐿𝑛 99

)𝑥(𝑛𝑖𝑚s=𝑚𝑎𝑥(𝑥)−
گسستهسازی نقشههای شاهد

در این پژوهش به منظور گسستهسازي و
کالسهبندي مقادیر پيوسته مکانی در الیههاي
اطالعاتی شاهد بهمنظور دست یافتن به نقشههاي
کالسهبنديشده وزندار از روش فرکتالی عيار-
مساحت  )C-A(8استفاده شده است .روش فرکتالی
عيار -مساحت ( )C-Aاست توسط چنگ و
همکارانش ( )Cheng et al, 1994ارائه شد .این
روش مبتنی بر مساحتی است که هر عيار خاص در
منطقه اشغال نموده است .هر چه عيار عنصر
افزایش یابد ،مقدار مساحت اشغالی توسط آن
کاهش مییابد .بزرگترین مزیت این روش این است
که عالوه بر در نظر گرفتن فراوانی دادهها ،ميزان
مساحت اشغالشده توسط آنها را نيز لحاظ می-
کند؛ یعنی همزمان با فراوانی دادهها ،تغييرات
فضایی آنها روي زمين نيز بررسی شده و طبق آن
میتوان با اعتماد باالیی جوامع آنومال را از مقادیر
زمينه جدا نمود و به همين دليل روش بسيار
موفقی در جدایش جوامع ژئوشيميایی به شمار
میرود ( .)Parsa et al, 2016یکی از کاربردهاي این
روش ،استفاده از شمارش جعبهاي براي شناسایی و
جداسازي حدود آستانهاي است .در این روش

فازیسازی الیههای اکتشافی

چون الیههاي شاهد داراي مقادیر کمينه و بيشينه
مشابه نيستند ،لذا با استفاده از روشهاي مبتنی بر
منطق فازي ،مقادیر مربوط به الیههاي شاهد به یک
فضاي جدید با دامنه  0تا  1منتقل میشوند .در این
پژوهش از تابع لجستيک سيگموئيدي بدینمنظور
استفاده شده است که نهتنها اجازه تفکيک و
جدایش بهتري از آنومالیهاي ژئوشيميایی را در
اختيار ما قرار میدهد ،بلکه نرخ پيشبينی توسط
رخدادهاي معدنی را نيز بهبود میبخشد ( Parsa et
 .)al, 2016aمزیت این تابع این است که میتواند با
استفاده از مقادیر مناسب  iو  ،sاعداد صحيح و
مقادیر شناور در محدودههاي مختلف را به ()0-1
تبدیل کند (یوسفی و کارانزا:)2015 ،
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مساحت کل پيکسلهاي مربوط به یک عيار
مشخص با یکدیگر جمع و دادههاي به دست آمده
در قالب یک نمودار تماملگاریتمی عيار در مقابل
مساحت رسم میشوند (;Cheng et al, 1994
 .)Afzal et al, 2019سپس جهت تعيين جوامع
مختلف براساس قانون کمترین مربعات خطوطی را
بر نقاط نمودار برازش داده و براساس آن حدود
آستانه و تعداد جوامع مختلف تعيين گردید .نقاط

49

شکست در این نمودار بيانگر تغيير جامعهاي به
جامعهاي دیگر و به تبع آن تغييرات در شرایط
زمينشناسی به خصوص کانیسازي است
( .)Yousefi and Carranza, 2015در شکلهاي 3
و  4به ترتيب نمودارهاي تماملگاریتمی و نقشه-
هاي شاهد کالسهبندي شده را که از روش فرکتالی
عيار -مساحت حاصل گردیده ،نشان داده شده
است.

شکل  :2الیههاي شاهد مختلف فازيسازي شده با استفاده از تابع لجستيک سيگموئيدي )a :نقشه آنومالی ژئوشيميایی
مس )b ،نقشه فاصله از واحدهاي نفوذي )c ،نقشه فاصله از واحدهاي ولکانيک )d ،نقشه فاصله از گسلهاي منطقه)e ،
نقشه فاصله از دگرسانی آرژیليک )f ،نقشه فاصله از دگرسانی فيليک و  )gنقشه فاصله از دگرسانی پروپيليتيک.
پژوهشهاي دانش زمين

49

استفاده از روش ترکيبی  AHP-TOPSISبه منظور مدلسازي

50

شکل  :3نمودار تماملگاریتمی حاصل از روش فرکتالی عيار مساحت مربوط به )a :آنومالی ژئوشيميایی مس )b ،فاصله از
واحدهاي نفوذي )c ،فاصله از واحدهاي ولکانيک )d ،فاصله از گسلهاي منطقه )e ،فاصله از دگرسانی آرژیليک )f ،فاصله
از دگرسانی فيليک و  )gفاصله از دگرسانی پروپيليتيک.
تلفیق الیههای اکتشافی

همان طور که قبال گفته شد ،هدف از این مطالعه ،شناسایی نواحی اميدبخش مس با استفاده از روش ترکيبی
 AHP- TOPSISاست که در  3گام اصلی قابل انجام است ( )1 :)Pazand and Hezarkhani, 2015تعيين
معيارها براساس اطالعات اکتشافی موجود در منطقه )2 ،تعيين وزن معيارها و زیرمعيارها و  )3تلفيق نهایی و
تعيين نواحی اميدبخش مس .ابتدا در گام نخست 7 ،معيار اکتشافی متناسب با نظر متخصصين در نظر گرفته
شد که عبارتند از :نقشه آنومالی ژئوشيميایی مس حاصل از تحليل مؤلفه اصلی ،نقشه فاصله از واحدهاي سنگی
آذرین نفوذي و واحدهاي ولکانيک ،نقشه فاصله از گسلهاي منطقه و در نهایت نقشههاي فاصله از دگرسانیهاي
آرژیليک ،فيليک و پروپيليتيک .در گام بعدي ،براي معيارهاي برشمرده ،ماتریس مقایسه زوجی ایجاد شده که
در نهایت با استفاده از روش  AHPبه هر یک از معيارها و زیرمعيارها وزن مناسبی اختصاص داده شد (جدول
 2و  .)3در گام نهایی ،نقشه موزون معيارهاي مختلف در قالب یک ماتریس تصميم (تعداد ستونها برابر با تعداد
معيارها و تعداد سطرها برابر با تعداد سلولهاي ایجاد شده از این نقشهها یا همان جایگزینها) با ابعاد
 7×361638در نظر گرفته شدند .تمامی جایگزینها با استفاده از روش  TOPSISبراساس نزدیکی به راهحل
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ایدهآل مثبت و دوري از ضد ایدهآلها وزندهی و در نهایت رتبهبندي شده و در نهایت منجر به توليد نقشه
مناطق اميدبخش مس با استفاده از روش  AHP-TOPSISمیشود (شکل  .)5همانطور که در شکل  5نيز
مشخص است ،همبستگی باالیی بين مناطق اميدبخش پيشبينی شده حاصل از روش  AHP-TOPSISو
رخدادهاي معدنی که پيش از این شناخته شدهاند ،وجود دارد و همين امر میتواند شاهدي بر عملکرد
موفقيتآميز مدل حاصله باشد.

شکل  :4نقشههاي کالسهبندي شده حاصل از روش فرکتالی عيار-مساحت مربوط به )a :آنومالی ژئوشيميایی مس)b ،
فاصله از واحدهاي نفوذي )c ،فاصله از واحدهاي ولکانيک )d ،فاصله از گسلهاي منطقه )e ،فاصله از دگرسانی آرژیليک،
 )fفاصله از دگرسانی فيليک و  )gفاصله از دگرسانی پروپيليتيک.
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 به منظور مدلسازيAHP-TOPSIS استفاده از روش ترکيبی
AHP

AHP
Criteria

Multi-element
geochemical
signature

Proximity to
intrusive
contacts

Proximity to
volcanic
contacts

Proximity to
fault

 اوزان اختصاصی به الیههاي شاهد جهت پتانسيلیابی مس با استفاده از روش:2 جدول
Criteria

Weights

PC1

0.353

Intrusive

0.24

Volcanic

0.159

Fault

0.104

Phyllic

0.068

Argillic

0.045

Propylitic

0.031

Inconsistency Ratio

0.03

 اوزان اختصاصی به زیرالیههاي معيارهاي شاهد اطالعاتی با استفاده از روش:3 جدول
Subcriteria

Weight

class 1
class 2
class 3
class 4
class 5
class 1
class 2
class 3
class 4
class 5
class 6
class 1
class 2
class 3
class 4
class 5
class 1
class 2
class 3
class 4
class 5

0.439
0.243
0.18
0.077
0.061
0.360
0.272
0.15
0.111
0.067
0.04
0.419
0.273
0.15
0.087
0.071
0.42
0.262
0.145
0.112
0.061

AHP-TOPSIS

Inconsistency
ratio

Criteria

Proximity to
phyllic
alteration

0.04

Proximity to
argillic
alteration

0.06

Proximity to
propylitic
alteration

0.07

Subcriteria

Weight

class 1
class 2
class 3
class 4
class 5
class 1
class 2
class 3
class 4
class 5
class 1
class 2
class 3
class 4
class 5

0.40
0.282
0.167
0.09
0.061
0.42
0.263
0.159
0.097
0.061
0.382
0.25
0.16
0.101
0.064

class 6

0.043

0.05

 نقشه نواحی اميدبخش مس حاصل از روش ترکيبی:5 شکل
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Inconsistency
ratio

0.03

0.03

0.04
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با استفاده از روش فرکتال عيار -مساحت جهت
تعيين تعداد اندیسهاي قرار گرفته در هر کالس و
همچنين تعيين حدود آستانهاي استفاده شد.
سپس نمودار نرخ پيشبينی و مساحت اشغال شده
براي هر کالس از نقشههاي نهایی نسبت به حد
آستانهاي متناظرش رسم گردید .نقطه تالقی
منحنیهاي نرخ پيشبينی و مساحت اشغال شده
معرف ميزان موفقيت مدل در پيشبينی مناطق
هدف است .همانطور که در شکل  6نشان داده
شده است ،نقطه تقاطع عدد  78را نشان میدهد
که توانمندي مدل در شناسایی نواحی اميدبخش
مس را اثبات میکند.

اعتبارسنجی مدل پتانسیل معدنی

اندازهگيري و سنجش اعتبار مدلهاي ایجاد شده
امري ضروري است که هدف از آن ،تعيين اعتبار
مدلها و یا انتخاب بهترین مدل از ميان مدلهاي
پيشگوي پتانسيل معدنی میباشد .در این پژوهش
به منظور اعتبارسنجی نقشههاي پتانسيل نهایی
حاصل از روش  ،AHP-TOPSISاز نمودار
) Prediction-Area (P-Aاستفاده شده است .این
نمودار از کارآمدترین روشها در ارائه خصوصيات
تعيينی ،شناسایی احتمالی و پيشبينی
سيستمهاست که ميزان دقت مدل را به صورت
کمی برآورد میکند ( Yousefi and Carranza,
 .)2015بدین منظور از نقشههاي کالسهبندي شده

شکل  :6نمودار  P-Aمربوط به مدلهاي پتانسيل معدنی حاصل از روش

AHP-TOPSIS

TOPSISبه عنوان یک روش تصميمگيري
چندمعياره در شناسایی مناطق پرپتانسيل مس در
ورقه یکصدهزار ابهر میپردازد .در این راستا7 ،
معيار اکتشافی در قالب الیههاي شاهد اطالعاتی در
نظر گرفته شد .الیههاي مزبور پس از فازيسازي
توسط تابع لجستيک سيگموئيدي ،با استفاده از
روش فرکتالی عيار -مساحت ( )C-Aبه منظور

نتیجهگیری
به کارگيري همزمان سيستم اطالعات جغرافيایی و
روشهاي تصميمگيري چندمعياره در انتخاب و
اولویتبندي مناطق مستعد کانهزایی جهت انجام
عمليات اکتشاف تفصيلی ،نقش مهمی در کمی-
سازي و تلفيق الیههاي مختلف ایفا میکند .مطالعه
حاضر به کاربرد موفقيتآميز روش ترکيبی AHP-
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تعيين جوامع مختلف ،گسستهسازي شدند .در
ادامه ،معيارها و زیرمعيارها با استفاده از روش AHP
وزندهی و در نهایت با استفاده از روش TOPSIS
تلفيق شدند .عليرغم توانایی هر روش به تنهایی،
تجربه نشان داده است که ترکيب دو یا چند روش
و استفاده همزمان از آنها نتایج بهتري را در پی
خواهد داشت .به عنوان مثال ،روش  TOPSISبر
خالف روش  ،AHPامکان بهرهمندي مستقيم از
اولویت و قضاوتهاي کارشناسان را ندارد؛ در واقع
اوزان اختصاصی به معيارها که از روش  AHPیا
سایر روشهاي وزندهی حاصل میشوند ،به دقيق-
تر شدن نتيجه نهایی منجر خواهد شد .همچنين
روش  AHPنيز عليرغم کالسهبندي معيارهاي
شاهد ،مساحت بزرگتري را به عنوان منطقه
اميدبخش معرفی میکرد ،لذا تصميم بر آن شد تا
از تلفيق هر دو روش بهره گرفته شود .در واقع ،در
روش ترکيبی ( )AHP-TOPSISاز دو نوع وزن

54

اسـتفاده میشود :وزنهاي معيار و وزنهـاي
ترتيبـی .وزنهاي معيار نشان دهنده اهميت نـسبی
هـر کـدام از معيارهاي ارزیابی (الیههـا یا نقشههاي
شاهد اکتشافی) هستند .اما وزنهاي ترتيبی
براساس موقعيت مکـانی سلول هاي الیهها
اختصاص داده میشوند .استفاده همزمان این دو
روش در کنار یکدیگر ،در نهایت منجر به کاهش
مساحت مناطق اميدبخش و افزایش صحت پيش-
بينی خواهد شد .در نهایت ،قدرت پيشبينی این
مدل توسط نمودار ) Prediction-Area (P-Aمورد
ارزیابی قرار گرفت .براساس این نمودار ،نقطه تالقی
منحنیهاي نرخ پيشبينی و مساحت اشغال شده
مربوطه با کسب مقدار  78نشانگر توان باالي مدل
در معرفی نواحی اميدبخش مس است .لذا میتوان
از این مدل در انتخاب و اولویتبندي مناطق هدف
بهمنظور انجام عمليات اکتشاف بعدي بهرهگرفت.

پانوشت
1-Mineral Prospectivity Mapping
2-Positive Ideal Solution
3-Negative Ideal Solution
4-Principal Component Analysis

5-Analytical Hierarchy Process
6-Positive Ideal Solution
7-Negetive Ideal Solution
8-Concentration- Area

قليپور ،م .1388 ،.کنترل و معرفی نواحیاميدبخش معدنی در ورقه  1:100،000زمين-
شناسی ابهر ،سازمان زمينشناسی و اکتشافات
معدنی کشور ،تهران.
کریمی ،م ،.ولدانزوج ،م.ج ،.صاحبالزمانی ،ن،.عادلیسرچشمه ،ا ،.الياسی ،غ.ر .و بحرودي ،ع،.
 .1387مدلسازي پتانسيل معدنی اندیس مس
سوناجيل با استفاده از  GISو منطق فازي ،نشریه
علوم دانشگاه تربيت معلم ،دوره  ،8شماره  ،3ص
.25-44

منابع
اختيارآبادي ،م .1395 ،.نقشه زمينشناسی 1:100،000ورقه ابهر ،سازمان زمينشناسی و
اکتشافات معدنی کشور ،تهران.
بهرامی ،ي ،.حسنی ،ي .و مقصودي ،ع .1399 ،.بهکارگيري روش  SWARA-MOORAبه منظور
تهيه نقشه پتانسيل معدنی مس در ورقه
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