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چکیده
پردازش دادههای اکتشافی با کمک فنآوریهای جدید منجر به کسب نتایج مطلوب و کارآمد در زمینه اکتشاف کانسارهای پنهان میشود .در این پژوهش
مدلسازی رایانهای سیستم استنتاجگر فازی ( )Fuzzy Inference Systemبا ارایه روشی با رویکرد شبیهسازی افکار انسانی برای اکتشاف کانسار مس–
مولیبدن پورفیری در منطقه نیسیان استفاده شده است .این سیستم سه مرحله فازیسازی ،موتور سیستم استنتاجگر فازی و غیرفازیسازی دارد ،به
طوری که از متغیرهایی با ماهیت زبانی به جای متغیرهای با ماهیت عددی استفاده میکند که این امر باعث بهبود در نحوه تصمیمگیری برای اکتشاف
کانسارها میشود .ورودیهای این سیستم نقشههای فاکتور زمینشناسی ،دگرسانی ،ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی است .در الیه دگرسانی از تصاویر سنجنده
استر استفاده شد .در الیه ژئوشیمیایی از نمونه های خاک برجا استفاده شد که برای تهیه آن از روشهای آماری تک متغیره و چند متغیره استفاده
شد که نتیجه آن دو عنصر مس و مولیبدن تاثیرگذارترین عناصر شناسایی شده و برای جداسازی آنومالی از زمینه از روش فرکتال عیار -تعداد
استفاده شد و با تلفیق دو الیه مس و مولیبدن الیه ژئوشیمیایی بهدست آمد .الیه ژئوفیزیکی شامل دادههای مغناطیس سنجی بود که با اعمال انواع
فیلترهای مختلف نقشه سیگنال تحلیلی به عنوان الیه ژئوفیزیکی انتخاب شد .خروجی سیستم استنتاجگر فازی پس از تحلیل چهار الیه در موتور
سیستم استنتاجگر فازی شامل نقشه پتانسیل معدنی بوده که پس از مقایسه با  33حلقه گمانه حفر شده در منطقه و به کمک کالسبندی  5کالسه،
گویای  70/6درصد انطباق است.

واژگان کلیدی
سیستم استنتاجگر فازی ،ArcGIS ،نیسیان ،مس -مولیبدن پورفیری ،ایران مرکزی
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 -1مقدمه
شده است ،محققان نگوين و آشورت ( )1985در دانش
مربوط به سیستمهای سنگي از اين الگوريتم استفاده
کردهاند] .[1همچنین محققان زيادی به صورت موفقیتآمیز
از اين سیستم در مطالعات زمینشناسي و اکتشافي خود بهره
بردهاند ].[2-6

اکتشاف يک فعالیت چند مرحلهای است که در مقیاس
کوچک آغاز شده و به مقیاس بزرگ تبديل ميشود و
سرانجام به انتخاب محلهايي به عنوان هدف حفاری به
منظور دست يافتن به ذخاير معدني پايان ميپذيرد ولي
انتخاب نقاط حفاری کاری بسیار پر مخاطره بوده و ريسک
کاری بااليي دارد ،در نتیجه انتخاب اين نقاط بايد با دقت
بااليي انجام گیرد .اگر قبل از شروع کار برنامهای جامع و
کامل از مراحل اکتشاف تهیه شود ،شانس موفقیت اکتشافي
باال ميرود .در اين راستا مهندسان اکتشاف با به کارگیری
انواع دادهها و نقشههايي که در دسترس است و همچنین با
استفاده از قابلیتهای سامانه اطالعات جغرافیايي و دانش
کارشناسان با تجربه در تالشاند بهترين مدل اکتشافي را که
در بردارنده مناطق پرپتانسیل باشد ،ارايه دهند ،از سويي
مطالعات و بررسيهای انجام شده ،نشان ميدهد که اصول
فیزيکي و شیمیايي حاکم بر نهشتههای معدني بسیار
پیچیدهتر از آن است که بتوان با يک مدلسازی رياضي به
نتايج مطلوب دست يافت .روشهای گوناگون داده مبنا و
دانش مبنا برای مدلسازی نهشتههای معدني به کار گرفته
ميشود .ولي اين مدلها توانايي مدلسازی کامل ماهیت غیر
قطعي اين نهشتهها را در يک قالب منسجم ندارند و در نتیجه
باعث افزايش هزينهها در اکتشافات ميشوند .در اين زمینه
روش خوبي برای استنتاج کردن درجه عضويت فازی استفاده
شده که تابع عضويت فازی است .از اين رو در اين پژوهش از
سیستم استنتاجگر فازی تعريف شده در نرمافزار MATLAB
برای تلفیق نقشهها استفاده شده است .با توجه به قابلیتهای
يک سیستم استنتاجگر فازی امید است که اين سیستم
قابلیت ارايه يک روش جامع و کامل برای مدلسازی يک
نهشته معدني و همچنین قابلیت از بین بردن ضعفهای
مدلهای تلفیقي مرسوم را داشته باشد .اين مدل منطقي با
استفاده از دادههای کیفي و متغیرهای زباني در تهیه نقشه
پتانسیل معدني نسبت به روشهای تلفیق مرسوم که از
دادههای کمي و کیفي به صورت ترکیبي استفاده ميکنند،
تهیه نقشه پتانسیل معدني را آسان و قابل فهمتر ميکند.
الگوريتم سیستم استنتاجگر ممداني و سوگنو در مقاالت و
تحقیقات بسیاری در زمینشناسي و مهندسي معدن استفاده

طبق گفته اونسا و همکاران در سال  ،2014روش سیستم
استنتاجگر فازی در اکتشافات معدني قابل استفاده
است] .[7پوروال و همکاران ( )2004از سیستم استنتاجگر
فازی برای مدلسازی روشهای پیشگو استفاده کردهاند].[8
طبق گفته جنگ ( )1993سیستم استنتاجگر فازی يک
سیستم هیبريدی است که برای تخمین پارامترها از
شبکههای عصبي قابل تطبیق استفاده ميکند .گرچه
سیستم بیان شده بر روی پايههای روش سیستمهای معدني
طراحي نشده است ،ولي ابزار و تکنیکهای توصیف شده
توسط آنها ميتواند به راحتي با روشهای سیستمهای
معدني سازگار شود ] .[9اخیرا نويسندگان متعددی در تالش
بودهاند که از روش شبکه استنتاجگر فازی برای مدلسازی
رابطههای متقابل بین مولفههای سیستمهای معدني در
چارچوب راهبرد اين سیستمها استفاده کنند .اين سیستم
توانايي مدلسازی ماهیت غیرقطعي دادههای اکتشافي را دارد
و همچنین اين سیستم در به کارگیری دانش کارشناسي و
انعطاف دادن به انواع ذخاير معدني در قالبي يکپارچه ،مفید
است .در تحقیقات انجام شده برای تهیه نقشه پتانسیل
معدني ،اغلب منطق فازی در قالب وزندهي و نرمالسازی
نقشه فاکتور و يا تعريف يک تابع عضويت برای هر نقشه
فاکتور و به کارگیری عملگرهای فازی برای تلفیق نقشههای
فاکتور استفاده شده است] .[11 ،10پوروال و همکاران
( )2004در مدل شبکه عصبي -فازی ،از سیستم استنتاجگر
تاکاگي سوگنو با دو ورودی و دو تابع عضويت فازی برای هر
ورودی به کار گرفتهاند .اين افراد مدل خود را بر روی منطقه
آراوالي (غرب هند) اعمال کردند که اين مدل توانسته است
بیش از  90درصد ذخاير را به درستي پیشبیني کند ].[8
محبوبي ( )1389از تاثیر وزن قواعد سیستم استنتاج فازی
ممداني در دقت خروجي نقشه پتانسیل معدني طالی اپي-
ترمال در منطقه تکاب استفاده کرده است ] .[12در تحقیقي
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را در نقشه پتانسیل معدني نشان ميدهد .با اين حال
روشهای اکتشافي ديگر حضور کانسار در منطقه را رد کرده
بودند .نتايج بدست آمده از حفاریها حضور کانسار در منطقه
را به تثبیت رساند ] .[15مطالعات زمینشناسي ،ژئوفیزيکي،
ژئوشیمي و دگرساني مختلفي توسط افراد و شرکتها بر روی
محدوده مورد مطالعه انجام شد که حاکي از حضور
کانيسازی مس -مولیبدن پورفیری در منطقه است ]16-
.[20

ديگر از سیستم استنتاجگر فازی برای وزندهي به نقشههای
فاکتور استفاده شده است .هدف اين پژوهش اصالح و بهبود
عملکرد روشهای مبتني بر منطق فازی برای تهیه نقشه
پتانسیل معدني است تا به اين وسیله بر کارايي آنها افزوده
شود .به اين منظور ،در تهیه نقشههای فاکتور زمینشناسي،
اثر دقت هندسي نقشهها و نیز ارزشدهي به سلولهای
تصوير رستر به صورت پیوسته بر مبنای فاصله از عارضهها
در در دستور کار قرارگرفته است .همچنین برای تولید
نقشههای فاکتور ژئوشیمیايي و ژئوفیزيکي از مفهوم
سیستمهای استنتاج فازی بهره گرفته شده و مناسبترين
ترکیب برای ساختمان اين سیستمها تعیین شده است .در
ادامه نیز يک موتور استنتاج برای تلفیق نقشههای فاکتور
پیشنهاد شده است .نقشههای تولید شده با استفاده از اين
مدل مطابقت بسیار مناسبي با نتايج حاصل از گمانههای
اکتشافي دارند ،به گونهای که در حالت سهکالسه تا 87/1
درصد و در حالت پنج کالسه تا  80/7درصد با نتايج حفاری
سازگارند .اين نقشهها هیچگاه مطلوبیت گمانهای را با بیش
از يک کالس اختالف پیشبیني نميکنند ،بنابراين چنانچه
اين مطالعات پیش از انجام عملیات حفاری انجام ميشد و
تنها با فرض اجتناب از حفر چاهها در مناطقي با مطلوبیت
ضعیف و خیلي ضعیف ،امکان صرف نظر کردن از حفر حدود
 40درصد از گمانهها وجود داشت .در مرحله پاياني کار نیز
به بررسي حساسیت مدل پرداخته شده تا تاثیرگذارترين
عوامل در عملکرد آن تعیین شوند ] .[13عالئي مقدم
( )1390بر روی طراحي و ارزيابي سیستم استنتاجگر فازی
برای تهیه نقشه پتانسیل معدني تحقیقاتي ارايه کرده است.
در اين تحقیق دو مدل با استفاده از سیستم استنتاجگر فازی
ارايه و در انديس مس چاه فیروزه ،پیادهسازی شده است.
نقشههای فاکتور در دو مرحله با يکديگر تلفیق شدند .در
تلفیق مرحله اول نقشههای فاکتور با عملگرهای فازی و در
تلفیق مرحله دوم نقشههای حاصل از تلفیق مرحله اول با
استفاده از سیستم استنتاجگر فازی تلفیق شدند ،میزان
تطابق برای ارزيابي  3کالسه و  5کالسه به ترتیب  60/27و
 65/58درصد است] .[14پوروال و همکاران ( )2015سیستم
استنتاجگر فازی را برای تهیه نقشه پتانسیل معدني اورانیوم
مواد معدني در منطقه موجود بوده است که روندی از
شمالغرب تا جنوبشرق و همین طور روندی غربي تا شرقي

در اين پژوهش پس از انجام مطالعات اکتشافي مختلف بر
روی محدوده مورد مطالعه نقشههای فاکتور زمینشناسي،
ژئوفیزيکي ،ژئوشیمي و دگرساني تهیه شد .اين نقشهها به
عنوان ورودی وارد سیستم استنتاجگر فازی شده و پس از
تحلیل در موتور استنتاجگر فازی نقشه پتانسیل معدني
محدوده را در اختیار قرار ميدهند.
 -2مواد و روشها
 -2-1مفهوم سیستم استنتاجگر فازی

استنتاجهای فازی فرآيند فرمولبندیکردن مسیری برای
دستیابي به خروجي بر اساس يک ورودی و با استفاده از
منطق فازی است .اين سیستم در مراحل بعد پايهای برای
کمک به اخذ تصمیمها و تشخیص الگوها خواهد بود .هنگام
استفاده از يک سیستم استنتاج فازی ،تمامي مفاهیم اولیه
منطق فازی به کار گرفته ميشود که از آن جمله ميتوان به
مفاهیم مجموعههای فازی ،توابع عضويت ،عملگرهای فازی
و در نهايت قوانین اگر -آنگاه اشاره کرد.
در واقع مزيت اين سیستم نسبت به حالت منطق فازی
مرسوم در مقاالت و پژوهشهای علمي اين است که مرز بین
سازندها به حالت صفر و يک نیست و به حالت شیبدار تغییر
ميکند يعني مرز سازندها را در بازه صفر و يک قرار ميگیرد
و وزنهای واقعيتر به سازندها ميدهد.
مهندسان معدن سعي در اتخاذ فنآوریهای جديد برای
جمعآوری و پردازش اطالعات اکتشافي داشتهاند به گونهای
که پس از پردازش در داده به وسیله مفهومهای انساني
تحلیل شده و نتیجه مطلوب را به همراه داشته باشد.
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نرمافزارهای کامپیوتری قادر به اجرای اين مفهومهای ذهني
نیست ،به ويژه زماني که مبهم بوده و نوفههايي را به همراه
داشته باشند .از سويي ديگر ذهن انسان توانايي پردازش
دادههايي با حجم زياد را ندارد و به سرعتي که کامپیوترها
پردازش ميکنند ،عمل نميکند ،از اين رو بهترين روش برای
اکتشاف کانسارهای همراه با نوفههای فراوان و پیچیده
استفاده از سیستم هوش مصنوعي است .سیستم استنتاجگر
فازی راهکاری را به کمک نرمافزار قدرتمند MATLAB
برای حل اين مهم ارايه ميدهد .اين سیستم يک روش دانش
محور بوده که قادر به شبیهسازی تخصص انسان برای ارايه
نتیجه مطلوب است.

 -3-2فازیسازی نقشههای فاکتور

طبق اين فرآيند نقشهها از حالت کريسپي خارج شده و به
حالتي با متغیرهای زباني تبديل ميشوند ،در اين مرحله
دادهها به منظور فازیسازی بايد بيواحد و استاندارد شوند
يعني بايد عملیات نرمالسازی (مجموعه فازی را نرمال
گويند اگر و فقط اگر بزرگترين مقدار عضويت فازی آن برابر
با يک باشد ).روی دادهها انجام گیرد ،در واقع دامنه متغیرها
به دامنه صفر و يک تغییر مييابد که اين کار به سهولت به
کمک نرمافزار  ArcGISانجام ميشود ،طرح گرافیکي
سیستم استنتاجگر فازی در شکل 1نمايش داده شده است.

مهمترين مزيت استفاده از  FISاين است که سیستم با
استفاده از زبان طبیعي و مقادير زباني ساخته ميشود،
بنابراين مهندس مکتشف ميتواند به صورت مستقیم مقادير
را درک کند .اين کار سیستم را شفافتر ميکند .هر مدل
 FISبه راحتي توسط مهندس مکتشف برای در برگیری
ايدههای جديد و متغیرهای جديد قابلیت به روز شدن دارد.
روش  FISبه صورت موثری در دو منطقه سبز 1و قهوهای2
قابلیت استفاده را دارد ،زيرا نیازمند مثالهای شناخته شده
کانيزايي به عنوان داده آموزش يافته ندارد.

شکل -1طرح گرافیکی سیستم استنتاجگر فازی

در اين مرحله متغیرهای زباني به کمک توابع عضويت فازی
تعريف ميشوند ،انتخاب شکل تابع عضويت مناسب بسیار
مهم بوده و تاثیر بااليي در نتیجه نهايي ميگذارد ،توابع
عضويت مرسوم ذوزنقه ،مثلثي و گوسياند که دو مورد اول
حالت خطي دارند ] .[22 ،21اين توابع قابلیت بهینه شدن به
کمک  ANFISرا دارند .به عنوان مثال فاکتور ژئوشیمیايي به
کمک تابع عضويت ذوزنقه در سه گروه پتانسیل قوی ،ضعیف
و متوسط تقسیمبندی ميشود .در اين مرحله عالوه بر تعريف
توابع عضويت برای نقشههای فاکتور ورودی يک تابع عضويت
برای نقشه خروجي ايجاد ميشود ].[8

 -3مراحل تهیه نقشه پتانسیل معدنی به کمک
سیستم استنتاجگر فازی
 -3-1تهیه نقشههای فاکتور

در اين مرحله مدل مفهومي کانسار مورد مطالعه شناسايي
شده و فاکتورهای تشخیص کانيسازی تعیین ميشوند که
نتیجه آن تهیه اليهها (نقشههای فاکتور) برای تلفیق به
کمک نرمافزار  ArcGISاست .اين اليهها در واقع همان
ورودیهای سیستم استنتاجگر فازی است .اين نقشه برای
فراخواني در  MATLABو سهولت در تلفیق در يک
چارچوب مشخص و در پیکسلهای يکسان تهیه ميشود.

 -3-3ساخت موتور سیستم استنتاجگر فازی

پس از عملیات فازیسازی ،نقشهها وارد موتور سیستم
استنتاجگر فازی ميشوند ،در اين مرحله يک پايگاه اگر-آنگاه
فازی برای نقشهها تشکیل ميشود ،اين قوانین بر اساس
دانش کارشناسي تعريف شده و قابلیت به روزسازی و تغییر
را دارند .اين قوانین بايد تمام نظريات و دانستههای مهندس
مکتشف را پوشش دهند .به عنوان مثال اگر منطقه از نظر
زمینشناسي ،دگرساني و ژئوفیزيکي ضعیف و از لحاظ
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ژئوشیمي در حد متوسط باشد ،آنگاه منطقه از لحاظ پتانسیل
معدني ضعیف است.
ميتوان تعداد اين قوانین را به کمک رابطه  1بدست آورد:
() 1

 -4محدوده مورد مطالعه
محدوده مس پورفیری نیسان در قسمت شمال شرقي ورقه
 1:100000کوهپايه و در عرض جغرافیايي '' 32°55'3تا
'' 32°56'8و طول جغرافیايي '' 52°26'48تا ''52°29'8
واقع شده است .از نظر تقسیمات کشوری در استان اصفهان و
بخش کوهپايه (فاصله تقريبي  100کیلومتری شمال شرق)
قرار ميگیرد ] .[25 ،24 ،23نقشه زمینشناسي در مقیاس
 1:1000و به وسعت  5کیلومترمربع تهیه شده است که در
شکل  2نمايش داده شده است .اين محدوده در میانه کمربند
مسدار ارومیه -دختر واقع ميشود و به عنوان يک محدوده
پتانسیلدار از نظر مس پورفیری مطرح است که دارای معادن
مهم مس -مولیبدن پورفیری سرچشمه و میدوک است ]،26
 .[ 27ترکیب اين تودههای نفوذی از ديوريت تا کوارتزديوريت
در تغییر است که طبق شکل  ،2عمده سنگهای مرکزی و
شرقي محدوده از کوارتز ديوريت و عمده سنگهای بخش
غربي از داسیت و توف تشکیل شده است ] .[29 ،28در
قسمتهای بااليي الیگومیوسن نفوذ تودههای کمعمق تا
سابولکانیک با ترکیب داسیتپورفیری در واحدهای سنگي
قبلي نفوذ کرده است که به نظر ميرسد سیاالت ناشي از همین
تودههای آبدار منجر به توسعه دگرسانيهای وسیع و متنوعي
در واحدهای مذکور ،همچنین واحدهای قديميتر آنها شده
است .دايکها به عنوان جوانترين فاز فعالیت ماگمايي در اين
محدوده نیز جایگیری و نفوذ دايکهای آندزيتي در محدوده
انجام شده است که بیشتر در قسمت شمالشرقي محدوده
نیسیان ديده ميشود .روند اصلي گسلها شمالغرب– جنوب-
شرق است که در شکل  ،3رز دياگرام آن ديده ميشود] .[19

𝑛𝑚  :تعداد قوانین

که در آن:
 mتعداد متغیر زباني
 nتعداد ورودیهای سیستم استنتاجگر فازی (تعداد
نقشههای فاکتور)
در واقع تعداد قوانین اگر– آنگاه فازی با افزايش تعداد
نقشههای ورودی افزايش مييابد ،برای کاهش در تعداد
قوانین ميتوان تلفیق را دو مرحله انجام داد ،مرحله اول با
روشهای تلفیق مرسوم و مرحله بعدی که شامل تلفیق به
کمک سیستم استنتاجگر فازی است ،خروجيهای مرحله
قبلي باشد.
در اين مرحله يک سیستم فازی نیز برای تلفیق تعريف
ميشود ،دو سیستم فازی مهم که در علوم و مقاالت استفاده
شده و معموال با هم مقايسه ميشوند نوع ممداني و سوگنو
است ،در روش ممداني دو وضعیت ماکزيمم -مینیمم و
ماکزيمم -ضرب تعريف ميشود که در اين مقاله از روش
ممداني ماکزيمم -مینیمم استفاده شده است.
 -3-4غیر فازیسازی

در اين مرحله نقشه تلفیق شده نهايي از حالت فازی خارج شده
و به حالت کريسپي تبديل ميشود ،در واقع به يک عدد حقیقي
تبديل ميشود که قابل درک و فهم باشد .برای انجام اين کار
روشهای متعددی مانند روش مرکز ثقل ،میانگین وزندار،
بیشترين میانه ،مرکز جمیع و مرکز بزرگترين سطوح ارايه
ميشود که در اين مقاله از روش مرکز ثقل استفاده شده است.
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شکل -2نقشه زمینشناسی و سنگشناسی محدوده مورد مطالعه در مقیاس 1:1000

است ،اين نقشهها پس از بررسيها و تلفیقهای اولیه تهیه
شدهاند ،برای تسهیل در فراخواني نقشههای فاکتور با نرمافزار
 MATLABهمه نقشهها در يک چارچوب 289×734
پیکسل قرار گرفتهاند و هر يک از پیکسلها به صورت 5×5
متری تعريف ميشوند (شکل .)5
 -1-5نقشه فاکتور زمینشناسی
شکل -3رز دیاگرام گسلهای منطقه

نقشه زمینشناسي منطقه حاصل تلفیق نقشههای تکتونیکي
و سنگشناسي منطقه به کمک عملگر گاما با ارزش 0/85
است که در نقشه سنگشناسي منطقه سنگهای
گرانوديوريتي و مونزونیتي تاثیرگذارترين سنگها محسوب
شدند .در نقشه تکتونیکي منطقه گسلهای شمالشرق-
جنوبغرب برجسته شده و بافرينگ گسلها نیز مورد بررسي
قرار گرفت ،به گونهای که فاصلههای نزديک به گسلها مورد
اهمیت قرار گرفتند ،همچنین در اين نقشه تقاطع گسلها
نیز مورد توجه قرار گرفت (شکل  -5الف).

شکل -4موقعیت محدوده برداشت شده بر روی عکس ماهوارهای

 -5-2نقشه فاکتور دگرسانی

 -5آمادهسازی نقشههای فاکتور

کانسار مس -مولیبدن پورفیری شامل چهار نوع دگرساني
شاخص پتاسیک ،فیلیک ،آرژيلیک و پروپیلیتیک است که
برای مناطق فیلیک و آرژيلیک از نتايج پردازشهای تصوير
پايه (ترکیب رنگي کاذب ،نسبت باندی ،آنالیز مولفههای

نقشههای فاکتور آمادهسازی شده برای تلفیق ،شامل
نقشههای زمینشناسي ،دگرساني ،ژئوشیمیايي و ژئوفیزيکي
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اصلي) و طیفپايه (نقشهبرداری زاويه طیفي )3SFF ،و
همچنین برای دگرساني پروپیلیتیک از نتايج پردازش طیف
پايه استفاده شد که مبنای اين انتخاب ،میزان انطباق نتايج
روشهای مختلف با واحدهای سنگي منطقه ،همچنین برای
دگرساني پتاسیک از نتايج حاصل از مطالعات زمینشناسي
استفاده شده است .به منظور ارزشگذاری به مناطق مختلف
دگرساني ،با توجه به موقعیت فضايي اين مناطق در
کانسارهای پورفیری بیشترين وزن به دگرساني پتاسیک و به
همین ترتیب ،دگرسانيهای فیلیک ،آرژيلیک و پروپیلیتیک
در رتبههای بعدی قرار ميگیرند (شکل -5ب).

دلیل بارزسازی مرز آنوماليهای منطقه برای تلفیق مورد
استفاده قرار گرفت ،با توجه به تجربه در استفاده از اين روش
در پيجويي ذخاير مسپورفیری مقادير باالی مغناطیس در
ارتباط با سنگهای غیردگرسانشده است و به لحاظ مکاني
همبستگي قابل توجهي با کانيسازی ندارد .همچنین مقادير
پايین مغناطیس نیز منطبق بر رسوبات منطقهای است ،در
نتیجه مقادير متوسط مغناطیس به لحاظ مکاني در ارتباط با
کانيسازی است ،بنابراين به مناطقي با مغناطیس متوسط
بیشترين اهمیت تعلق گرفت (شکل -5د).
 -6فازیسازی نقشههای فاکتور

 -5-3نقشه فاکتور ژئوشیمیایی

فازیسازی نقشههای فاکتور در سیستم استنتاجگر فازی
نیازمند تعريف توابع عضويت فازی مناسباند .تعداد توابع
ورودی ،نوع تابع عضويت مورد استفاده و دامنه مورد استفاده
برای هر تابع با بررسيهای زمینشناسي ،دگرساني،
ژئوشیمیايي و ژئوفیزيکي منطقه مورد مطالعه تعیین ميشوند.
طبق اين فرآيند نقشهها از حالت کريسپي خارج شده و به
حالتي با متغیرهای زباني تبديل ميشوند .نقشههای فاکتور
ورودی به کمک تابع عضويت ذوزنقه در سه گروه پتانسیل
قوی ،ضعیف و متوسط تقسیمبندی شدهاند و يک تابع عضويت
ذوزنقه در هفت گروه پتانسیل خیلي قوی ،قوی ،باالتر از
متوسط ،متوسط ،پايینتر از متوسط ،ضعیف و خیلي ضعیف
تعريف شده است ،تقسیمبندی و تعیین دامنهها برای هر يک
از توابع عضويت بر اساس شناخت از منطقه و مشورت با
کارشناس مربوطه انجام شده و طبق اين فرآيند عملیات
فازیسازی بر روی نقشهها انجام شده است .اين توابع عضويت
در شکل  6نمايش داده شدهاند.

پس از بررسيهای آنالیز تکمتغیره و چندمتغیره دو عنصر
مس و مولیبدن باالترين همبستگي را در جدول همبستگي
پیرسون به نمايش گذاشتند و با توجه به رابطه خوبي که در
دندوگرام منطقه داشته و همچنین با توجه به قرارگیری در
يک گروه پاراژنزی نتیجه حاکي از رابطه باالی اين دو عنصر
در منطقه بوده و احتمال حضور کانسار مس -مولیبدن
پورفیری را در منطقه افزايش ميدهند .بنابراين برای تهیه
اليه ژئوشیمي از تلفیق اين دو نقشه استفاده شده است .برای
جداسازی مناطق آنومال از روش فرکتال عیار -تعداد استفاده
شد ،در نهايت برای تلفیق اين دو نقشه از عملگر  ORاستفاده
شد که دلیل اين امر اهمیت حضور هر دو عنصر در اين نوع
کانسارها است زيرا اين عملگر باعث پررنگتر شدن کوچکترين
نشانه با اهمیت برای تشکیل کانسار است (شکل -5ج).
 -5-4نقشه فاکتور ژئوفیزیکی

با مقايسه نتايج انواع فیلترهای اعمال شده بر روی دادههای
ژئومغناطیسي محدوده مورد مطالعه ،نقشه سیگنال تحلیلي به
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الف

ب

نقشه فاکتور زمینشناسی

ج

نقشه فاکتور دگرسانی

د

نقشه فاکتور ژئوفیزیکی

نقشه فاکتور ژئوشیمیایی

شکل -5نقشههای فاکتور تهیه شده در محدوده اکتشافی نیسیان

 -7موتور سیستم استنتاجگر فازی

است ،در اين سیستم مقدمه و نتیجه هر دو به صورت فازی
است.

پس از عملیات فازیسازی ،نقشهها وارد موتور سیستم
استنتاجگر فازی ميشوند ،در اين مرحله يک پايگاه اگر-آنگاه
فازی برای نقشهها تشکیل ميشود ،اين قوانین بر اساس دانش
کارشناسي تعريف شدهاند ،همچنین بر اساس رابطه  ،1تعداد
قوانین اگر– آنگاه فازی  81مورد بوده که نمونههای از آن در
جدول  2ارايه شده است .در اين مقاله تمامي قوانین تعريف
شده دارای ارزش يکسان و دارای وزن يکاند .در اين تحقیق
سیستم ممداني به لحاظ سادگي ،موثر بودن و کاربرد گسترده
آن در مقاالت علمي به عنوان موتور استنتاجگر استفاده شده

اين سیستم قوانین را بر روی ارزش پیکسلها اعمال ميکند،
در واقع طبق اين الگوريتم بر روی هر چهار پیکسل مشابه از
لحاظ مکاني در چهار نقشه مختلف عملیات انجام ميگیرد،
اگر پیکسلي ارزش  0/495در نقشه زمینشناسي 0/499 ،در
نقشه ژئوشیمیايي 0/553 ،در نقشه ژئوفیزيکي و  0/5در نقشه
دگرساني باشد ،ارزش پیکسل تلفیق شده  0/665است .طبق
الگوريتم (شکل  28 )7قانون از  81قانون آن نمايش داده شده
است.
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الف

ب

تابع عضویت فاکتور دگرسانی

تابع عضویت فاکتور زمینشناسی
د

ج

تابع عضویت فاکتور ژئوفیزیکی

تابع عضویت فاکتور ژئوشیمیایی
ه

تابع عضویت خروجی (پتانسیل معدنی)
شکل -6توابع عضویت فازی تعریف شده برای فازیسازی نقشههای فاکتور
جدول  -2نمونههایی از قوانین اگر-آنگاه استفاده شده در سیستم استنتاجگر فازی

قانون

زمینشناسی

دگرسانی

ژئوفیزیک

ژئوشیمی

پتانسیل معدنی

1

ضعیف

ضعیف

ضعیف

ضعیف

خیلي ضعیف

2

ضعیف

ضعیف

متوسط

متوسط

ضعیف

3

متوسط

قوی

ضعیف

متوسط

متوسط

4

ضعیف

متوسط

قوی

قوی

باالتر از متوسط

5

قوی

قوی

قوی

متوسط

قوی

6

قوی

قوی

قوی

قوی

خیلي قوی
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شکل -7نحوه تعیین پتانسیل معدنی یک پیکسل به کمک سیستم استنتاجگر فازی

از روش مرکز ثقل به دلیل نتايج بهتر استفاده کردهاند ] .[15از
اين رو به منظور غیرفازیسازی اعداد فازی در اين سیستم از
روش مرکز ثقل استفاده شده که ارزش مرکز ثقل پیکسل مورد
بررسي همان عدد کرسیپي (غیرفازی) است .اين عدد در شکل
 0/665 ،7گزارش شده است .نقشه پتاسیل معدني نهايي با
استفاده از سیستم استنتاجگر فازی در شکل  8نمايش داده شده
است .با توجه به اين نقشه سه منطقه از لحاظ پتانسیل معدني
غنيسازی شدهاند که شامل مناطق شرقي ،مرکزی و غربي است.

 -8غیر فازیسازی
نتیجه سیستم ممداني به حالت فازی است که در نتیجه بايد از
حالت فازی خارج شده و به صورت کريسپي مورد مطالعه قرار
گیرد .روشهای مختلف فازیسازی شامل روش مرکز ثقل،
میانگین مراکز ،غیرفازیساز ماکزيمم است ] .[30در مطالعات
مختلف علمي و زمینشناسي مانند پوروال و همکاران ()2015

106

نشریه علمی_پژوهشی مهندسی معدن

تلفیق الیههای اطالعاتی مس در منطقه نیسیان به کمک سیستم استنتاجگر فازی

شکل -8نقشه پتانسیل معدنی منطقه مورد مطالعه

به مقادير پیکسلهای هر گمانه ،کالس آن گمانه تعیین شد .به
عبارت ديگر از نقطه نظر نقشه پتانسیل معدني ،کالس هر گمانه
با توجه به مقادير هر پیکسل در يکي از کالسهای مشخص شده،
تعیین شد .با توجه به اين ارزيابي کالس تعیین شده برای هر
گمانه با وضعیت آن گمانه مقايسه شد .در صورتي که کالس
گمانه با وضعیت موجود گمانه همخواني داشته باشد ،عدد صفر
و در غیر اين صورت میزان تفاوت وضعیت آنها محاسبه ميشود.
ارزيابي توضیح داده شده در جدول  3نمايش داده شده است .با
توجه به اين جدول میزان تطابق در پیشبیني نتايج گمانههای
موجود  70/6درصد محاسبه شده است (شکل  .)9همچنین
حضور معدن ظفرقند در محدوده نزديک به نیسیان نیز دلیلي بر
اثبات حضور اين کانسار در محدوده است (شکل .)10

 -9ارزیابی نتایج
پس از انجام مطالعات در محدوده اکتشافي نیسیان از اطالعات
 33حلقه گمانه اکتشافي حفر شده به منظور ارزيابي نتايج بدست
آمده استفاده شد ،با توجه به اطالعات در دسترس و میانگین
عیار مس در گمانهها وضعیت هر گمانه مشخص و در کالس
خاصي قرار گرفت.
در بررسي پنج کالسه يکي از پنج وضعیت خیلي خوب ،خوب،
متوسط ،ضعیف و يا خیلي ضعیف به هر يک از گمانهها نسبت
داده شد .با توجه به روش کالسبندی جنک ،4نقشه پتانسیل
معدني به صورت پنج کالسه تفکیک شد .در اين راستا با توجه
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جدول -3ارزیابی میزان تطابق در نقشه پتانسیل معدنی تهیه شده با استفاده از روش پنج کالسه جنک

امتیاز

وضعیت 5

وضعیت گمانه 5

شماره

کالسه

کالسه

گمانه

-2

خیلي خوب

متوسط

18

0

-1

متوسط

ضعیف

19

0

خوب

-2

متوسط

خیلي ضعیف

20

0

خیلي خوب

خیلي خوب

0

ضعیف

ضعیف

21

0

متوسط

متوسط

4

0

خیلي خوب

خیلي خوب

22

0

متوسط

متوسط

5

0

خیلي خوب

خیلي خوب

23

-2

خیلي خوب

متوسط

6

-2

خیلي خوب

متوسط

24

-1

خوب

متوسط

7

-3

خیلي خوب

ضعیف

25

0

متوسط

متوسط

8

0

متوسط

متوسط

26

-1

متوسط

ضعیف

9

-2

خوب

ضعیف

27

-3

خیلي خوب

ضعیف

10

0

متوسط

متوسط

28

0

متوسط

متوسط

11

-1

متوسط

ضعیف

29

-1

متوسط

ضعیف

12

0

ضعیف

ضعیف

30

-1

خوب

متوسط

13

0

متوسط

متوسط

31

-1

خوب

متوسط

14

-2

متوسط

خیلي ضعیف

32

-1

خوب

متوسط

15

0

متوسط

متوسط

33

-1

خوب

متوسط

16

0

ضعیف

ضعیف

17

% 70/6

درصد تطابق

امتیاز

وضعیت 5

وضعیت گمانه 5

شماره

کالسه

کالسه

گمانه

متوسط

متوسط

1

خوب

2
3
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شکل  -10فاصله محدوده مورد مطالعه و کانسار مس -مولیبدن پورفیری ظفرقند به منظور راستی آزمایی نتایج

مرحله حفر گمانهها از اساسيترين و پرخرجترين مراحل
اکتشافي است که هدف از حفر آنها دسترسي مستقیم به
ماده معدني در عمق است .با توجه به حفاریهای عمیق 400
تا  700متری انجام گرفته در اين منطقه نزديک به  70درصد
گمانهها از لحاظ کانيسازی مس -مولیبدن پورفیری عقیم
شناخته شدهاند که اين مساله باعث هدر رفت هزينههای

چندين میلیاردی شده است .در ادامه با توجه به نتايج قابل
قبول از درصد تطابق حاصل شده به روش سیستم استنتاجگر
فازی ،نقاطي جديد برای حفاری پیشنهاد ميشوند که به
میزان زيادی باعث صرفهجويي در هزينههای حفاری خواهد
شد ،اين نقاط در مناطق مطلوب مشخص شده در شکل 11
نمايش داده شده است.

شکل -11مکانهای پیشنهادی برای حفاری
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معدني که دادههای اکتشافي قابل توجهي ندارند ،فراهم کند.
به اين ترتیب ،اين روش به کاهش و بهینهسازی هزينههای
سنگین حفاریهای اکتشافي کمک شاياني ميکند و باعث
کاهش ريسک مطالعات اکتشافي ميشود.

 -10نتیجهگیری
در اين مقاله با استفاده از دادههای مختلف اکتشافي ،نقشه
های فاکتور شامل :زمینشناسي ،دگرساني ،ژئوشیمي و
ژئوفیزيک تهیه شد که با استفاده از آنها محدوده معدني
نیسیان از ديدگاه اکتشافات تلفیقي مورد تجزيه و تحلیل قرار
گرفت .برای اين منظور اليههای اطالعاتي با استفاده از
سیستم استنتاجگر فازی مورد پردازش قرار گرفت و نقشه
پتانسیل معدني از محدوده مورد بررسي تولید شد .بر اساس
مطالعات ارايه شده در اين تحقیق به نظر ميرسد که شواهد
مناسبي دال بر حضور آنومالي معدني ارزشمند در قسمت
شرق ،غرب و مرکز نیسیان وجود داشته باشد .بر اساس
اطالعات بدست آمده و نیز مقايسه با محدودههای معدني که
در نزديکي منطقه مورد مطالعه قرار دارند ،بنظر ميرسد که
تمرکزی از کانيسازی مس -مولیبدن پورفیری در محدوده
نیسیان است .در اين مطالعه محدودههای مختلف و اولويتدار
بر روی نقشه پتانسیل معدني ارايه شدهاند .در نقشه نهايي
ارايه شده ،تالش شده است تا مناطق مناسب برای حفارهای
اکتشافات تفصیلي پشنهاد شوند تا بتوان از آن به عنوان ابزاری
برای تصمیمگیری به منظور طراحي عملیات حفاری بهره
گرفت .در اين راستا محدودههای اولويتدار بر اساس میزان
مطلوبیت به پنج کالسبندی مختلف تقسیم شدهاند.
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