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)جنوب سلفچگان( دار طال با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و  مدل فرکتالی در محدوده میالتعیین مناطق پتانسیل

◊◊◊◊◊◊◊

 چكیده :

 ام شده درجمطالعات زمین شناسی پایه انهای سطحی و استفاده از داده باهای امیدبخش طال محدوده انگیزه اصلی این تحقیق، تعیین

و به لحاظ جایگاه زمین  سلفچگان قرار دارد 000,10100 شناسیبخش غربی ورقه زمینمحدوده میال در . باشداندیس طالی میال می

تنوع  زایی این کمربند همراه باکانهپتانسیل بالقوه  شود.دختر را شامل می-بخش مرکزی کمربند آتشفشانی ارومیه ساختی

 منظور بدین دارد.طال و مس  منابعهت اکتشاف جآن بر پتانسیل باالى  نوید بخشهاى آذرین این پترولوژیکى موجود در سنگ

مورد مطالعه در  های اکتشافییهالمورد بررسی قرار گرفته است. تلفیق شده و ، الدار طتعیین مناطق پتانسیل برایهای اکتشافی یهال

. از دنباشمی هاگسلچگالی  و شناسیسنگ، دگرسانی ای و لیتوژئوشیمی(،)رسوبات آبراههژئوشیمی0 هایالیه شامل این محدوده

بر آن های اکتشافی داشته باشد، در این پژوهش سعی طرحسرانجام مثبت در  فراوانیتواند تأثیر صحیح میراهکار   انتخابآنجا که 

مناطق  مساحت-عیار از مدل فرکتالی همچنین با استفاده وتحلیل سلسله مراتبی استفاده شود  فرآیند ،تا از روش نوین تلفیقی شده

-وان به رخنمونتمله میجهای میدانی که از آن های حاصل از برداشتداده .دش مشخص GISدر محیط   الطسازی پرپتانسیل کانی

باشند.نتایج بدست آمده برای مشخص نمودن نواحی امید بخش در این مطالعه می موید زایی اشاره داشتهای کانه

GIS، مساحت-عیار مدل فرکتالی، داده ، تلفیق(AHP) ، تحلیل سلسله مراتبی سازی طالکانی 0هاكليد واژه
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Abstract: 
The main purpose of this study is detecting prospecting area for gold using surface exploration data and 

geological study in Mial gold index. The studied area is on the Salafchegan 1:100,000 geological map which is 

located in Urumien-Dokhtar magmatic belt, Central Iran, and the existence of different types of igneous rocks is 

an evidence of high potential prospected area for Au and Cu ore deposits. For this purpose, different exploration 

layers have been integrated to determine Au prospected area. Studied exploration layers in this paper consist of: 

Geochemical data (stream sediment and lithogeochemical), alteration, lithology and fault density. To achieve 

best result in exploration plan, we use AHP and fractal model in GIS to detect high potential Au mineralization. 

There is a positive correlation among the results derived via AHP and fractal modeling with field observations 

such as outcrop and mineralization. 

Keywords : Gold mineralization, Analytical Hierarchy Process(AHP), Data integration, Concentration–Area 

(C-A) fractal model, GIS 

◊◊◊◊◊◊◊

 مقدمه :

 ویژه دار، بهشناسی قطعیت وجود ندارد، لذا برای حصول نتایج مناسب برای تعیین نواحی پتانسیلهای زمیندر پدیده که ییجااز آن

عاتی استفاده الهای اطیهالسازی و تلفیق های گوناگون مدلاز روش اکتشافات تفصیلیجهت انجام های مناسب برای تعیین مکان

کند. کلیدی ایفاء می نقشیبرای شناسایی نواحی امیدبخش نیز سازی عوامل موثر بر کانیتشخیص  .(Malczewski, 1999)د شو می

گذاری یا ارزش بود.های مناسب جهت اکتشاف تفصیلی دشوار خواهد تعیین مکان در نظر گرفتن این عواملبطوری که بدون 

ترین مراحل یکی از مهمترین و حساس GIS تکنیک استفاده از نرم افزار بر های اکتشافی در یک پروژه اکتشافی مبتنیدهی الیه وزن

ها نقش قابل توجهی کاربرد هر کدام از روشهای اکتشافی و دامنه دهی الیههای وزنرود. آگاهی از روش انجام پروژه به شمار می

-ها در دو گروه اصلی طبقه. این روشنان از پروژه داردگذاری و به دنبال آن کسب نتایج قابل اطمیدر انتخاب بهترین روش ارزش

 ,Bonham-Carter 1994; Pan and Harris 2000; Carranza) های دانش مبنا( روش2های داده مبنا و ( روش1شوند0 بندی می

کند. ها استفاده میالیهبرای تعیین وزن  ی موجودهامسئله وجود دارد و مدل، از داده ای از پاسخمبنا نمونه های دادهدر روش .(2008

مبنا از نظرات های دانشدر دسترس باشد. در روش ،رد مطالعهاز محدوده موها زمانی کاربرد دارند که حداقل اطالعاتی این روش

به کارشناسان ارائه شده و از  ها معیارهای مورد نظرشود. در این روشاستفاده می ی مختلفهاارشناسان برای تخصیص وزن به الیهک

له مراتبی در مقایسه با روش تحلیل سلسزن دهند. عیارها وشود با توجه به دانش، تجربه و مهارتشان به هر کدام از مها خواسته میآن

 .تری داردهای دانش مبنا، دقت بیشتر و مبانی نظری محکم دیگر روش

به  GIS شده در محیط پردازش عاتی پیشالطاهای یهال، کلیه الزایی طکانه به ویژهمنطقه  زایی فلزیکانهبا توجه به ماهیت      

ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در سامانه الیهو تلفیق دهی وزن مرحله بعدیدر و  نهایی شدند ترتیب تحلیل و پردازش

GIS   وزنبا امیدبخش  نواحی مساحت-عیار مدل فرکتالیو با استفاده از  بدست آیدمحدوده  معدنی نقشه پتانسیلصورت گرفت تا-

 .شدندمشخص های باال 

◊◊◊◊◊◊◊

Gold prospecting area determination using AHP and fractal model in Mial area (South part of 

Salafchegan) 
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 :روش تحقیقبحث و 

 شناسیموقعیت جغرافیایی و زمین

 00کیلومتر و در  طول شمالی        تا         طول خاوری و         تا          محدوده جغرافیاییمنطقه مورد بحث، در 

کمربند دختر و در -ارومیه فشانیآتشمورد مطالعه در زون  منطقهشناسى، سلفچگان قرار دارد. از لحاظ زمینقم به  محور ارتباطی

های آذرین بیرونی با ترکیب ای منطقه مورد مطالعه شامل سنگوالی سنگ چینهت .است شده واقعاین زون ساختاری زایى مس

با ترکیب دیوریت تا  های درونیباشد که در زمان الیگومیوسن تودهتا بازالت آندزیت به سن ائوسن میشناسی آندزیت سنگ

 نفوذى توده نزدیکى در مخصوصاً هاقسمت از برخى در هابر اثر نفوذ این توده .(1)شکل اندردهنفوذ کها ندرون آدیوریت کوارتز

 و ماالکیت بصورت مس زایىکانه آثار پراکنده بطور رنگ خاکستری مگاپورفیری هایآندزیت و دیابازى هاىدایک داخل در

هاى موجود در منطقه آثار کائولینیتى شدن و همچنین آثار هماتیتى ها در امتداد گسلدر برخى قسمت .خوردمى چشم به آزوریت

 .(1932)شرکت نوین اکتشاف،  شوددیده مینیز شدن 

روند  با های سخت حصار کوهسلفچگان، 000,10100 شناسیداده شده در ورقه زمین شای نمایهای سنگ چینهبر پایه داده     

. ارتفاعات سخت اندرخنمون یافتهخاوری در منطقه( جنوب –باختری کلی شمالباختری )خالف روند  جنوب -خاوریشمال

ردیف از  . بطور کلی این(1)شکل اندهای آذرآواری تشکیل شدههایی از سنگها و ردیفهای ولکانیک، دایکحصار از سنگ

 دنباشبازالتی می -ای آندزیتیگدازههای آواری با ترکیب و بافت و رنگ متفاوت تشکیل شده و دارای میان الیههای آذرسنگ

 .(1932)شرکت نوین اکتشاف، 

 .(1932اکتشاف،  ین)شرکت نو ایران های ساختاریارتباط با زونمحدوده میال و موقعیت آن در  000,1020شناسی نقشه زمین -1شکل 

 تحلیل سلسله مراتبی فرآیند
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 مورد دارد که جامعی حال عین در و ساده ماهیت علت به. شد مطرح 1390 سال در ساعتی ال توماس توسط بار اولین روش این

 حساسیت تحلیل امکان و داده دخالت گیریتصمیم در را مختلف هایگزینه فرآیند این. است شده واقع مختلف کاربران استقبال

-می تسهیل را محاسبات و قضاوت که شده نهاده بنا زوجی مقایسه مبنای بر AHP براین عالوه. دارد را معیارها زیر و معیارها روی

 .نماید

شود، ها تشکیل میها استاندارد شود. بعد از این مرحله ترتیبی از جمعیت شاخصیهالعات الاین روش قبل از هر کاری باید اطدر      

شود و سپس نسبت جمع میها وزن داده شود بعد از این مرحله امتیاز هر شاخص با هم برای تشکیل این ماتریس ابتدا باید به شاخص

آید بعد از ضرب وزن هر شاخص دست می ها بهشود. بدین ترتیب وزن هریک از شاخصها محاسبه میبه حاصل جمع تمام شاخص

-بندی میآمده سطح دست ها بر اساس امتیازات بهشود و مکانهم جمع می های هر مکان بادر تعداد همان شاخص امتیاز شاخص

ها گیری و اولویت دادن به آنبا مشخص کردن عناصر و تصمیم Analytical Hierarchy Process (AHP) مدلشوند. روال کار 

ها است که شامل ساختن سلسله ها یا ویژگیهای مختلف انجام کار و اولویت دادن به سنجهشود این عناصر شامل شیوهآغاز می

ها و ها ترکیب وزنها، ترکیب ضریب اهمیت گزینهدادن به جایگزین نمراتبی، تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها وز

 (.1999پور، قدسی)آزمایش سازگاری هستند 

 مساحت-عيار مدل فركتالی

مساحت مبتنی بر میزان مساحتی است که هر عیار خاص در منطقه مورد مطالعه اشغال نموده است. هر چه عیار  -روش فرکتال عیار

ها برای نمایش توزیع عیار ی در یک منطقه ترین روشیابد. یکی از رایجمساحت اشغالی توسط آن کاهش می انافزایش یابد، میز

در نظر گرفته شود،   مطالعه است. اگر مقدار هرکنتور عیاری برابر با عیار در منطقه موردهم (میزان -یمنحن)کنتوری  ترسیم نقشه

 .(Cheng et al., 1994, Carranza 2009) تمرکز مواد با خواص فرکتال ارائه نمودتوانی بصورت زیر برای  توان یک معادلهمی

 ( )     

  ( )ها بزرگتر یا مساویعیاری است که عیارمتناظر آنمساحت تجمعی محصورشده توسط خطوط هم  است. مقدار   نیز

برابر عیار در نموداری  مساحت در باشد. با ترسیم تغییراتمی  های متفاوتبه دامنه فرکتال مربوط در حقیقت نمایانگر بُعد

 برازش شیب خط تغییر)شکست  آن حساب نمود. نقاط شده به برازش جامعه را از طریق شیب خط توان بُعد هرلگاریتمی می

های با توان آنومالیه، میکردن زمین وه بر جداالای که عگونه دیگر است، به جامعه به جامعه در این نمودار بیانگر تغییر یک (شده

 .(Li et al. 2003) دنمو را از یکدیگر جداهای اصلی و فرعی سازیموارد کانی برخی شدت مختلف و حتی در درجات

 های اکتشافیالیه

  .صحرایی تفکیک و استخراج شده است های ژئوشیمی و مطالعاتای، دادههای ماهوارهشناسی، دادههای اکتشافی از نقشه زمینهالی

یه، الهدف از ساخت این باشد. می ب(-2)شکل  لیتوژئوشیمیو  الف(-2)شکل ایرسوبات آبراههالیه  الیه ژئوشیمی شامل دو

 . این دو الیهسازی استهنجاری در رابطه با کانیبرداری و جدایش مقادیر بیشناخت الگوهای رفتاری عناصر در محیط نمونه
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بدست آمده با روش  هایوزنبر اساس  شعناصر ردیاب و همراهسایر برای طال به عنوان عنصر هدف و  تلفیقی از تغییرات عیار

 .(1)جدول باشدتحلیل سلسله مراتبی می
 تحلیل سلسله مراتبی فرآیند با روشلیتوژئوشیمی و  ای آبراههرسوبات  هایالیهدر عناصر وزن  -1جدول 

 وزن عنصر وزن عنصر وزن عنصر وزن عنصر وزن عنصر

Au 91/0  Cu 09/0  Pb 09/0  Tl 02/0  Cd 02/0  

Sb 1/0  Zn 00/0  U 09/0  Ba 02/0  

 
W 03/0  As 00/0  Mn 02/0  Bi 02/0  

Mo 09/0  Ag 00/0  Te 02/0  Sn 02/0  

به عنوان اند نفوذ کرده آذرین بیرونیهای که درون سنگ با جنس دیوریت تا کوارتز دیوریت تولوژی واحدهای نفوذییدر الیه ل

 .ج(-2)شکل  اندمد نظر قرار گرفتهدر محدوده  های هیدروترمالیدگرسانیعامل ایجاد و  یایزکانه سنگ میزبان

روش با استفاده از   ASTERهها، به عنوان شاخص اکتشافی بر مبنای پردازش تصاویر ماهوارا توجه به اهمیت تشخیص دگرسانیب

با توجه  الف(.-9استخراج گردید )شکل  هاهای صحرایی دگرسانیو نیز بر اساس مطالعات و بررسی (PCAهای اصلی )تحلیل مولفه

 باشند ودارای گستردگی بیشتر می اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن ،های آرژیلیکدگرسانیدر مشاهدات صحرایی  هابه شدت آن

  .(2)جدول  وجود داردصورت بسیار ضعیف  به دگرسانی فیلیکو در نهایت دگرسانی پروپلیتیک  محدوده در حاشیه
 تحلیل سلسله مراتبی فرآیندروش  ها در الیه دگرسانی باوزن دگرسانی -2جدول 

 فیلیک پروپلیتیک اکسیدآهن آرژیلیک دگرسانی

0/0 وزن  90/0  00/0  2/0  

 9ها و برای تشکیل الیه چگالی گسل شناسی مشخص شده استو نقشه زمین ETMای های محدوده با پردازش تصاویر ماهوارهگسل

 .ب(-9)شکل  در نظر گرفته شده است  9و تقاطع گسل با ضریب  2، طول گسل با ضریب 1مولفه، تعداد گسل با ضریب 

شده است.  نرمالشده و از صفر تا یک  بندیکالس تعدادی دستهدر اکتشافی  الیههر ها، بدین ترتیب پس از پردازش و ایجاد الیه

مناطق پرپتانسیل برای ادامه  .(0و شکل  9)جدول اندتحلیل سلسله مراتبی تلفیق شدهروش های اولیه با ها پس از پردازشیهالاین 

 .شودمی مشخص مساحت-توسط مدل فرکتالی عیار عملیات اکتشافی
 تحلیل سلسله مراتبی فرآیندبا روش  در محدوده میالهای اکتشافی یهالوزن  -9جدول 

 
 وزن ها چگالی گسل آلتراسیون لیتولوژی ای رسوبات ابراهه لیتوژئوشیمی

 93/0 2 2 2 0 1 لیتوژئوشیمی

 2/0 2 2 2 1 20/0 ای رسوبات ابراهه

 11/0 1 2 1 0/0 0/0 لیتولوژی

 11/0 0/0 1 0/0 0/0 0/0 آلتراسیون

 11/0 1 2 1 0/0 0/0 ها چگالی گسل
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 ای، ج( الیه لیتولوژیلیتوژئوشیمی، ب( الیه ژئوشیمی رسوبات آبراههالف( الیه  -2شکل 

 
 هاالف( الیه دگرسانی، ب( الیه چگالی گسل -9شکل 

 
 تحلیل سلسله مراتبی فرآیندبا روش  محدوده میالدر  الطدار نقشه پتانسیل -0شکل 

مساحت -توسط مدل فرکتالی عیار، تحلیل سلسله مراتبی فرآیندهای محاسبه شده در ها بر اساس وزننتایج بدست آمده از تلفیق الیه

برابر  مساحت در با ترسیم تغییراتبدست آمده و  متر  10برای هر سلول مربعی در ابعاد شود. مقدار پتانسیل معدنی بندی میکالسه

 (شده برازش شیب خط تغییر)شکست  جامعه را از طریق نقاط توان هرمی (0)شکل  در نموداری لگاریتمی مقدار پتانسیل هر سلول
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-مساحت کالسه-های بدست آمده از مدل فرکتالی عیارنقشه پتانسیل معدنی بر اساس جامعه (.0مشخص نمود )جدول در این نمودار 

 (.1شود و مناطق پرپتانسیل برای اکتشاف تفصیلی طال مشخص خواهد شد )شکل بندی می

 
 متر( 10متر در  10مساحت )ابعاد هر سلول -پتانسیل بر حسب مساحت برای مدل فرکتالی عیارنمودار لگاریتمی مقدار  -0شکل 

 

 های مختلف در محدوده میالمساحت برای مشخص نمودن جامعه-اطالعات حاصل از مدل فرکتالی عبار -0جدول 

 جامعه آنومالی جامعه با شدت متوسط جامعه با شدت ضعیف جامعه زمینه بندی تفسیر کالسه

-0 بندی کالسه 10/0  20/0-10/0  02/0-20/0  1/0-02/0  99/0-1/0  30/0-99/0  1-30/0  

 

 
 مساحت درمحدوده میال-بر اساس مدل فرکتالی عیار السازی طکانیبرای  و پرپتانسیل مستعد مناطق -1شکل 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 نتیجه گیری :

که هر کدام بیانگر نتایج  های مختلفی مورد اسـتفاده قـرار می گیرد، روشطالها و ارایه نقشه پتانسیل های معدنی در تعیین آنومالی

براساس نظر کارشناسی و نیز اولویت  را یه اکتشافیالتحلیل سلسله مراتبی اهمیت هر  فرآینداما با توجه به اینکه قابل توجهی هستند. 

خواهد از اهمیت بیشتری برخوردار  دهدرا کاهش می و احتمال خطا سنجدمیهای دیگر یهالبر مبنای اصول اکتشافی نسبت به ها آن

شوند، تفسیر و پردازش داده ها را تنها بر اساس مقادیر های قدیمی کـه بـا اسـتفاده از آمـار کالسـیک حاصل میاکثر روش .بود

نقشه آنومالی براساس  و تهیه هادر نظر گرفتن موقعیت فضایی داده روش هندسه فرکتالی به لحاظ دهند.نشان میها آنغلظت و عیار 

-هـا پیچیـده مـیای کـه توزیـع و پراکنـدگی آنمخصوصاً برای کانسارهای پراکنـدهد نتایج بهتری را توانمیمساحت -منحنی عیار

باشد لذا به منظور شناسی در اندیس میال زیاد میزایی برای طال از دید زمینبا توجه به اینکه فاکتورهای کانه .د، ارایه ده)طال( باشـد

های عملیات اکتشافی باید مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بدست آمده با شواهد صحرایی، تعیین مناطق پرپتانسیل، تمامی داده

 های منطقه انطباق قابل قبولی دارد.زایی و روند عمومی گسلنههای کارخنمون
◊◊◊◊◊◊◊ 
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 ص 220هفتم، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، چاپ  "،تحلیل سلسله مراتبی فرآیندگیری چند معیاره، مباحثی در تصمیم" (،1999)پور، ح.، قدسی

◊◊◊◊◊◊◊ 
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