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چکیده
در سالهای اخیر کارهای گوناگوني برای تلفیق الیههای اطالعاتي و تعیین مناطق امیدبخش در محیط  GISبهروش فازی صورت پذیرفته
است .اما تعیین تابع عضویت فازی و نیز مرزبندی مناطق امیدبخش بهطور معمول از استاندارد خاصي تبعیت نميکند .در این تحقیق
تالش شده تا با استفاده از مدلسازی فرکتالي به روش عیار-مساحت عالوه بر جدایش مناطق امیدبخش از مناطق زمینه و دستهبندی
مناطق با کانه زایي عنصر مس در یک گروه ،راهکار مشخصي برای تعیین تابع عضویت فازی ارائه شود .این تحقیق در محدوده نقشه
زمینشناسي  60688888ساردویه ،با استفاده از الیههای اطالعاتي ژئوشیمي رسوب آبراههای ،ژئوفیزیک هوابردی ،زمینشناسي و تصاویر
ماهوارهای اجرا و اندازه هر سلول  388متر در نظر گرفته شد .درجه عضویت هر الیه با استفاده از نمودار لگاریتمي عیار-مساحت محاسبه
و با اپراتور گاما تلفیق الیهها انجام شد .در پایان ضمن مرزبندی نقشه پتانسیل معدني به کمک مدلسازی مولتيفرکتالي ،نتایج با نقشه
محدودههای معدني موجود تطبیق داده شد و مقدار ضریب کاپای فازی  13درصد محاسبه شد.

واژههای کلیدی
فرکتال ،منطق فازی ،تابع عضویت ،پتانسیل معدني مس ،ساردویه
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تابع عضویت ،مقادیر مجموعه  Xرا به عددی در بازه ][0,1

-6مقدمه
استفاده از سامانه اطالعات مکانی و تکنیکهای تلفیق داده و
پردازش اطالعات بهمنظور انتخاب بهترین مکان رو به گسترش
است .روشهای متنوعی بهکار گرفته شده تا الیههای اطالعات
زمینی را با یکدیگر ترکیب و مناطق دارای پتانسیل را استخراج
کند [ .]1بههمین منظور تا کنون روشهای مبتنی بر ریاضیات
و آمار مانند [ ،]2روش بیزین [ .]3و روشهایی مانند نشانههای
وزندار [ ،]4مجموعههای فازی [ ]5و شبکههای عصبی []6
استفاده شدهاند.
استفاده از تئوری مجموعههای فازی برای مدلسازی و تلفیق
اطالعات در اکتشاف معدن در تحقیقات مختلفی مورد استفاده
قرار گرفته است [ .]8،7اما نکته مهم و تأثیرگذار در این روش
مدلسازی ،انتخاب تابع عضویت است .تعیین تابع عضویت یک
مرحله بسیار مهم در تهیه نقشه پتانسیل معدنی به روش فازی
است [ ،]9زیرا مقدار ارتباط و اهمیت آن شاخص با فرآیند
کانیسازی را نشان میدهد .در تمام این تحقیقات اگرچه
روشهای استفاده شده در محدوده مورد مطالعه و برای هر
شاخص ،نتایج مطلوبی ارائه داده است اما نمیتواند بهعنوان یک
استاندارد ثابت در همه موارد مورد استفاده قرار گیرد .همچنین
مسئله تعیین و تفکیک اولویتهای اکتشافی و مرزبندی آنها
در نقشه نهایی اهمیت ویژهای داشته و کار سادهای نیست .در
این تحقیق با استفاده از مدلسازی مولتی فرکتالی ،ضمن ارائه
روشی برای تعیین تابع عضویت فازی ،راهکار مناسبی برای
تفکیک جوامع و تعیین اولویتهای اکتشافی ارائه شده است.

مینگارد .تاکنون توابع عضویت گوناگونی طراحی و پیشنهاد
شده است مانند توابع مثلثی ،ذوزنقهای و گوسی .توابع عضویت
از مهمترین اجزای یک سیستم استدالل فازی محسوب می-
شوند که در ابتدای فرآیند استدالل فازی برای فازی کردن
ورودیهای کالسیک از آنها استفاده میشود .اما تعیین تابع
عضویت یک مجموعه خاص یک استاندارد مشخص و معینی
ندارد .در کارهای مختلف این تابع بر اساس نظر فرد نخبه یا
دادههای موجود استخراج و تعیین شده است [.]12-11

نمودار  06مراحل تلفیق فازی

 3-3مدلسازی فرکتالي

با توجه به اینکه هندسه اقلیدسی توانایی بیان بیشتر
پیچیدگیهای موجود در طبیعت را ندارد ،دانشمندان به دنبال
هندسهای بودند که بتواند این پیچیدگیها را توصیف کند.
پروفسور ماندلبروت ( )1973برای نخستین بار هندسه فرکتال
را بهعنوان ابزاری مناسب برای توصیف کلیه فرایندهای موجود
در طبیعت معرفی کرد .به گفته او "هندسه فرکتال توصیفگر
طبیعت است آنگونه که طبیعت اعمال میکند نه آنگونه که
بشر میخواهد و این امتیاز بسیار بزرگی محسوب میشود" .در
هندسه فرکتال بعدهای فرکتالی وجود دارند که بهطور معمول
اعداد صحیح نیستند و بعدهای فرکتالی نامیده میشوند و برای
بیان پیچیدگی یک شکل میتوان از آن استفاده کرد .بر این
اساس در دهههای  1971و  1991میالدی روشهای گوناگون
آنالیز فرکتالی همچون عیار-مساحت ،عیار-فاصله ،عیار-محیط
و طیف توان ارائه شدند که در میان آنها روش عیار-مساحت
در علوم زمین کاربردی بسیار یافته است [.]15-13

-3مواد و روشها
 - 3-6مجموعههای فازی

اطالعات زمینشناسی و تفسیر آنها مبهم و دشوار است .تعیین
مقادیر کمی برای صفاتی مانند کم ،خوب ،متوسط ،باال و غیره
کار دشواری است .منطق فازی توسط عسگرزاده پروفسور علوم
کامپیوتر دانشگاه برکلی کالیفرنیا ارائه شد .تئوری مجموعههای
فازی یک چهارچوب ریاضی برای تبدیل این صفات به مقادیر
کمی فراهم میکند .در این تئوری ،عضویت اعضای مجموعه از
طریق یک تابع ( u(xمشخص میشود که  xنمایانگر یک عضو
مشخص و  uتابعی است که درجه عضویت  xدر مجموعه
مربوطه را تعیین میکند و مقدار آن بین صفر و یک است
(فرمول :)1

() 1

A  ( X ,  A ( x)) | x  X 
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روش عیار-مساحت که توسط چنگ و همکاران ( )1994ارائه
شد مبتنی بر میزان مساحتی است که هر عیار خاص در منطقه
مورد مطالعه اشغال کرده است .هر چه عیار عنصر افزایش یابد
میزان مساحت اشغالی توسط آن نیز کاهش مییابد .یکی از
مرسومترین روشها برای نمایش توزیع عیار یک عنصر در یک
منطقه ،ترسیم نقشه کنتوری (منحنی میزان) هم عیار عنصر
مربوطه در منطقه مورد مطالعه است .اگر مقدار هر کنتور عیار
 ρدر نظر گرفته شود ،میتوان یک معادله توانی برای تمرکز
مواد با خواص فرکتالی ارایه کرد [.]16
)(2

محدوده مورد مطالعه در این مقاله مربوط به نقشه 1:111111
ساردویه است که از لحاظ کانهزایی مس دارای پتانسیل باالیی
است .محدوده موردمطالعه جزیی از رون ماگمایی ارومیه-دختر
و بخش شمالی کمربند ماگمایی کرمان است [ .]21در این
منطقه کانسارهای پورفیری مس به میزان زیادی وجود دارند
که از جمله مهمترین آنها کانسارهای معروف سرچشمه و دره-
زار میباشند [ .]22هدف اصلی در این مطالعه یافتن مناطق
امیدبخش برای اکتشاف کانسارهای مس پورفیری میباشد.
براساس مدل توصیفی این کانسارها که توسط کاکس و سینگر
( )1976تهیه شده ،الیههای اطالعاتی آنها تهیه و تعبیر شده-
اند [ .]23دادههای تهیه شده مربوط به این منطقه شامل داده-
های ژئوفیزیک هوایی ،زمینشناسی ،ژئوشیمی ،گسلها،
اندیسها و محدودههای معدنی موجود و تصویر ماهوارهای
 ETM+میباشد .همچنین تهیه نقشه شاخص در  5مرحله
اصلی طبق نمودار  2انجام شد.

A   D

مقدار  Dدر حقیقت نمایانگر بعد فرکتالی مربوط به دامنههای
متفاوت  ρرا نشان میدهد .با ترسیم تغییرات مساحت در برابر
عیار در نمودار لگاریتمی میتوان بعد هر جامعه را از طریق
شیب خط برازش شده به آن حساب کرد .در این نمودار نقاط
شکست در تغییر شیب خط برازش شده معین میشوند .این
نقاط شکست بیانگر تغییر جامعهای به جامعه دیگر است ،به
گونهای که عالوه بر جدا کردن زمینه میتوان آنومالیهای
ممکن ،احتمالی و قطعی یک عنصر و حتی در برخی موارد
کانیسازیهای اصلی و فرعی مربوط به آن عنصر را از یکدیگر
جدا کرد [.]18
این توانایی منحصر به فرد به خاطر ماهیت فرکتالی توزیع
عناصر در طبیعت است .این مساله سبب میشود که نیازی به
حذف مقادیر خارج از ردیف نباشد زیرا به دلیل ماهیت فرکتالی
دادهها بهطور خودکار این دادهها کنار گذاشته میشوند.
نظریه مدلسازی چند فرکتالی یا مولتیفرکتالی ناشی از
طبیعت توزیع فرکتالی عناصر و نیز نوع ارتباط عیار با مساحت
دربرگیرنده آن بهصورت یک تابع توانی است یعنی اینکه در
نمودار لگاریتمی عیار-مساحت حالتی پلکانی دیده میشود .این
حالت پلکانی که تعداد تکرار نمودار در اندازههای مختلف را
نشان میدهد میتواند نمایانگر تعداد مرحلههای غنیشدگی
عناصر و به تبع آن تعداد مراحل کانیزایی و نیز پراکندگیهای
ثانویه در منطقه مورد مطالعه باشد.
در سالهای اخیر مطالعاتی براساس مدلسازی توام فازی و
فرکتالی بخصوص در مطالعات ژئوشیمیایی اکتشافی صورت
پذیرفته است [.]21-17

نمودار  03مراحل انجام تحقیق

در مرحله اول با استفاده از دادههای موجود ،الیههای اطالعاتی
به شرح زیر تهیه شد:
 تهیه نقشه مغناطیس از دادههای ژئوفیزیک هوایی
برای شناسایی تودههای عمقی و نیز گسلهای پی-
سنگی؛
 تهیه نقشه آلتراسیون پتاسیک از دادههای ژئوفیزیک
هوایی باتوجه به وجود رگههای مگنتیت؛
 تهیه نقشه ژئوشیمی مس از نمونهبرداریهای آبراهه-
ای؛
 تهیه نقشه ژئوشیمی طال از نمونهبرداریهای آبراهه-
ای؛
 تهیه نقشه ژئوشیمی مولیبدن از نمونهبرداریهای
آبراههای؛

 3-6پیش پردازش و آمادهسازی دادهها
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تهیه نقشه دانسیته گسل از نقشه زمینشناسی به-
دلیل اهمیت زیاد ساختارها در تیپ پورفیری؛
تهیه نقشه واحدهای سنگی از نقشه زمینشناسی
برای تعیین تودههای نفوذی نیمهعمیق .برای الیه
زمینشناسی نخست واحدها کدگذاری شدند و سپس
فازیسازی شدند؛
تهیه نقشه آلتراسیون آرژیلیک به روش مولفه اصلی
.
از تصویر ماهواره ETM+

کلیه نقشههای فوق بههمراه نقشه زمینشناسی منطقه ،به
شکل رستر و اندازه پیکسل  211متر تهیه شدند .در مرحله
فازیسازی برای تعیین درجه عضویت هر پیکسل ابتدا باید یک
تابع عضویت تعریف شود .همانطور که اشاره شد برای تعریف
تابع عضویت استاندارد مشخصی وجود ندارد .اگرچه توابع
متنوعی تاکنون ارائه شده است اما انتخاب از بین آنها و تعیین
پارامترهای مورد نیاز هر تابع کار آسانی نیست .در بسیاری
موارد از توابع فازی هاللی 1استفاده شده است اما نکته مهم
تعیین شیب در این توابع است .با توجه به اینکه تغییرات شیب
در نمودار لگاریتمی عیار–مساحت نشاندهنده تغییرات از
زمینه به سمت آنومالی است بنابراین میتوان با نرمالسازی
مقدار لگاریتم مساحت در نمودار مذکور درجه عضویت هر
پیکسل را محاسبه کرد .این تابع نرمالسازی که دادهها را به
مقیاس  1تا  1انتقال میدهد به شرح زیر است:

() 3
() 4

شکل  06فازیسازی نقشه مس و نمودار لگاریتمي عیار-مساحت

]) Z xi   Log[  P( xi
xi  x

) z ( xi )  min z ( xi
) max z ( xi )  min z ( xi

 ( xi ) 

اشکال  1تا  7نقشههای فازیسازی شده با تابع باال را نمایش
میدهند .در سمت چپ هر تصویر نمودار لگاریتمی عیار-
مساحت نشان داده شده است .به کمک این تابع ،درجه عضویت
هر پیکسل بهدست آمد.

شکل  03فازیسازی نقشه طال و نمودار لگاریتمي عیار-مساحت
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شکل  05فازیسازی نقشه آلتراسیون پتاسیک و نمودار لگاریتمي
عیار-مساحت

شکل  06فازیسازی نقشه مولیبدن و نمودار لگاریتمي عیار-مساحت

شکل  03فازیسازی نقشه چگالي گسل و نمودار لگاریتمي عیار-
مساحت

شکل  04فازیسازی نقشه شدت میدان مغناطیسي و نمودار
لگاریتمي عیار-مساحت
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همانطور که در تصاویر باال مشاهده میشود اگرچه شیب
نمودار در الیههای مختلف متفاوت و در برخی الیهها مانند
شدت میدان مغناطیسی و چگالی گسلها این شیب بسیار زیاد
است اما بررسی نتایج نشان از منطقی بودن درجه عضویت
محاسبه شده برای هر الیه است.
 3-4تلفیق اطالعات و تهیه نقشه پتانسیل

اپراتورهای مختلفی مانند جمع ،2ضرب ،3گاما و غیره برای
همپوشانی الیهها به روش فازی وجود دارد .اپراتور ضرب
حساسیت زیاد و برعکس اپراتور جمع حساسیت کمی به تغییر
مقادیر هر یک از الیههای ورودی دارد .بنابراین برای تعدیل این
حساسیت میتوان از اپراتور گاما (فرمول  )5استفاده کرد.

() 5

4

µ(x) = (FuzzySum)γ * (FuzzyProduct)1-γ

نمودار  3ارتباط بین اپراتورهای مختلف را نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میکنید در صورتی که  γبرابر با صفر در
نظر گرفته شود مقدار خروجی اپراتور گاما با اپراتور ضرب برابر
خواهد بود.

شکل  01فازیسازی نقشه واحدهای سنگي و نمودار لگاریتمي عیار-
مساحت

نمودار  06مقایسه توابع  Sumو  Productبا تابع Gamma

پس از فازیسازی الیهها ،نقشه پتانسیل با استفاده از اپراتور
گاما با  γ=0.9تولید شد.
شکل  .0فازیسازی نقشه آلتراسیون آرژیلیک و نمودار لگاریتمي
عیار-مساحت
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شکل 0 3نقشه پتانسیل معدني پس از تلفیق با اپراتور گاما و نمودار

شکل  068نقشه اولویتهای اکتشافي و نمودار شکستگيها در نمودار

لگاریتمي عیار-مساحت

لگاریتمي عیار-مساحت

اما حاال انتخاب یک مرز مشخص برای تعیین محدودههای
اکتشافی پیشنهادی نیز از یک روش استاندارد و مشخصی
پیروی نمیکند .بههمین منظور از مدلسازی مولتیفرکتالی
استفاده شد .شکل  11نمودار لگاریتمی عیار-مساحت نقشه
پتانسیل (شکل  )9به همراه نقشه اولویتهای اکتشافی که بر
اساس شکستگیهای این نمودار مرزبندی شدهاند را نشان می-
دهد.

 -6نتایج و پیشنهادات
5

 6-6بررسي ماتریس خطا و محاسبه ضریب کاپای فازی

بهمنظور بررسی نتایج و تعیین میزان تطبیق اولویتهای
اکتشافی (شکل  ،)11محدودهها و اندیسهای معدنی موجود در
منطقه و محدودههای اکتشافی شرکت ملی مس ایران استفاده
شد .این محدودهها از جهت اهمیت به دو اولویت  1و 2
تقسیمبندی شدهاند.
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شکل  S 063مقدار شباهت سلول مرکزی
شکل  066محدوده و اندیسهای معدني در محدوده نقشه 60688888
ساردوئیه

به کمک نرمافزار  Map Comparison Kitضریب کاپای فازی
برای مقایسه نتایج حاصل با معادن موجود محاسبه شد .همان-
طور که در جدول شماره  2مشاهده میکنید ضریب کاپای
فازی  1782محاسبه شده است.

در این قسمت با تهیه ماتریس خطا به بررسی میزان دقت نتایج
میپردازیم .با استفاده از این ماتریس مقدار خطاهای امیسیون
و کمیسیون نیز قابل اندازهگیری است .خطای کمیسیون مربوط
به پیکسلهایی است که متعلق به آن کالس نبوده ولی به آن
کالس نسبت داده شده است و خطای امیسیون مربوط به
پیکسلهایی است که متعلق به آن کالس بوده ولی به آن
کالس نسبت داده نشده است .میزان دقت هر کالس و نیز
صحت کلی نیز به کمک این ماتریس قابل محاسبه است .صحت
کلی بهعنوان یک معیار ارزشگذاری برای صحت طبقهبندی
است.

جدول  03ماتریس خطا همراه با مقادیر ضریب کاپای فازی
برای روش مولتي فرکتال
1/82

1/71

جدول  06ماتریس خطا همراه با مقادیر صحت کلي و ضریب

مجموع

کاپا برای نقشه اولویتهای اکتشافي
دقت نتایج
61/81
83/54

Commissions

Omissions
38/57
2/46

2/73
32/63
OA=15

\ Multi Fractal
Mines
1
2
درصد
همپوشاني

3

6

ضریب
کاپا
تصحیح
خطا
Multi
\ Fractal
Mines

323

14

319

6

842

556

176

3

1165

581

495

مجموع

نهایي

یکی دیگر از معیارهای تعیین صحت کل ،ضریب کاپای فازی
است .این ضریب بهدلیل آنکه پیکسلهای درست طبقهبندی
نشده را نیز در نظر میگیرد از معیار صحت کلی ،گویاتر است.
شکل  12نحوه محاسبه میزان شباهت یک سلول را نشان می-
دهد.

 -4بحث و نتیجهگیری
همانطور که بررسی ماتریس خطا ،صحت کلی و ضریب کاپای
فازی نشان میدهد مدلسازی مولتیفرکتالی با دقت مناسبی
توانسته است محدودههای دارای پتانسیل را شناسایی کند .در
واقع تابع عضویت تعریف شده بر اساس نمودار لگاریتمی عیار-
مساحت ،راهکاری مناسب و در عین حال ساده برای تخمین
درجه عضویت ارائه میدهد .همچنین مدلسازی مولتیفرکتالی
عیار-مساحت میتواند بهعنوان یک تکنیک در جداسازی مرز
جوامع به کار گرفته شود .اگر چه تحقیق پیش رو برای
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