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تهیه جدایش مقادیر آنومال از زمینه و به منظور  Uآماره فضایی استفاده از 

 مولیبدن برای محدوده پرکام  مناطق امید بخشنقشه 
 

  
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 
 :چكیده 

 
ز زمینه ارائه شده استهای آماری مختلفی برای جداسازی و تشخیص محدودهروش این . های آنومال ا

( هابر اساس ساختار فضایی داده)تا پیچیده ( بر اساس پارامترهای آماری توزیع)ها از انواع ساده روش

برداری و ارتباط فضایی آنها را در هایی است که موقعیت نقاط نمونهروشگروه دوم شامل . کنندتغییر می

-های ساختاری محسوب میاز جمله روش U روش آمارۀ فضایی. گیردتخمین مناطق آنومال در نظر می

به تجزيه و  شود که با در نظر گرفتن موقعیت فضایی نمونه ها و بدون قضاوت کارشناسی ژئوشیمیست 

در این . نمایده ها پرداخته و اقدام به جداسازي زيرجوامع و تشخیص مناطق آنومال ميتحلیل آماري داد

های به منظور جدایش مقادیر آنومال از زمینه و تهیه نقشه آنومالی در مورد داده Uمطالعه روش آماری 

ر گرفته است یین شده های تعدهد نمونهنتایج حاصله نشان می. سطحی محدوده پرکام مورد استفاده قرا

پراکندگی کمتری میبه عنوان نمونه باشند همچنین در مقایسۀ دو معیار های آنومال، دارای نظم زیاد و 

U+S   وU+2S معیار ،U+S تری را نسبت به معیار های وسیعهالهU+2Sدهد، بدست می . 

 

 .، نقشه آنومالیUجدایش آنومالی، آماره مولیبدن، پرکام،  :هاكلید واژه 

 
 

Abstract: 

 
Separation anomalous values form background and providing promising 

areas map of Mo using U-statistic in Parkam district 
 

Different statistical methods are presented to distinguish anomaly areas from background. 

These methods are changing from simple kinds (based on distribution statistical parameters) to 

complicated ones (based on data spatial distribution). Second kind includes methods which 

consider sampling point coordination and their spatial relation in estimation of anomaly areas. U 

spatial statistic method is one of structure methods which focuses on statistical analysis of data 

considering samples spatial situation and without expert judgment of geochemist and attempts 

to distinguish subpopulations and specification of anomaly areas. In this study, U statistic 

method is used to distinguish anomaly values from background and anomaly map providing in 

case of surface data of Parkam district. Results show that specified samples as anomaly 

samples consists of high regularity and less dispersion, also in comparison of U+S and U+2S, 

U+S criterion provides larger halos.  

 
Keywords: Parkam, Mo, Anomaly Distinguish, U Statistic, Anomaly Map. 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 
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 :مقدمه 

های آنومال از زمینه توسعه یافته و توسط های آماری مختلفی برای جداسازی و تشخیص محدودهروش

ها از این روش. ((Cheng, 1999; Sinclair, 1991)، (1931قنادپور و همکاران، ))محقیقن ارائه شده است 

-تغییر می( هابر اساس ساختار فضایی داده)تا پیچیده ( بر اساس پارامترهای آماری توزیع)ساده انواع 

برداری و ارتباط فضایی آنها را در تخمین هایی است که موقعیت نقاط نمونهگروه دوم شامل روش. کنند

توان به دو گروه تقسیم یهای جداسازی آنومالی از زمینه را مبنابراین روش. گیردمناطق آنومال در نظر می

-از جمله روش Uروش آماره فضایی .های ساختاری استهای غیر ساختاری و روشکرد که شامل روش

توسط ِچنگ و  1331که در سال  U روش آمارۀ فضاييالگوریتم و ایده  .آیدهای ساختاری به حساب می

اين روش به عنوان روش قوي در جدايش  اقعدر و. برای اولین بار عنوان و مورد استفاده قرار گرفت همکاران

گیري متحرك است، كه در هر نقطه خاص ابعاد نوعي روش میانگین جامعه آنومالي از زمینه مطرح است

بنابراين براي هر نقطه خاص . شودگیرد، تغییر داده ميگیري صورت مياي كه در داخل آن میانگینپنجره

براي آمارۀ بدين ترتیب ارتباط فضايي . شودقطه از روي نقاط اطراف آن محاسبه ميآن ن U تعدادي از مقادير 

ز جمله روش (.1931الدین پاک و شرفحسنی)شود نقاط در اين روش كاماًل در نظر گرفته مي -اين روش ا

هاي جداسازي آنومالي از زمینه است که بر اساس مدل توزيع، بدون قضاوت کارشناسي ژئوشیمیست و 

 ,Cheng))پردازندها اقدام به جداسازي زيرجوامع و تشخیص مناطق آنومال ميلیل آماري دادهبا تجزيه و تح

1999; Sinclair, 1991 ) تنها عامل كنترل كننده دو نوع خطاي  ((.1931الدین پاک و شرفحسنی)وe1  وe2 

افزايش تعداد نمونه معمواًل با . ها است در اين روش تعداد نمونه( خطاهاي جداسازي آنومالي از زمینه)

نقشه مناطق امید بخش مس  .(1931الدین پاک و شرفحسنی)فرض كنید . شود نتايج بهتري حاصل مي

به تهیه ( 1931قنادپور و هزارخانی، )در مطالعه  برای محدوده پرکام تهیه شده است لذا در این مطالعه 

 .نقشه مناطق امید بخش مولیبدن پرداخته می شود

◊◊◊◊◊◊◊ 

 
 :کلیاتی در مورد محدوده پرکام

 
باشد که احتمااًل نام خود را از کوه بر اساس مدارک موجود کانسار پرکام همان محدوده پرفیری سارا مي

-اين کانسار در ابتدا توسط شرکت متاگزشفت در طي سال. اقتباس کرده باشد( کوه سرا)داسیتي نئوژن 

 .(1911ایران، شرکت مهندسین مشاور کان) فتاکتشاف و مورد بررسي قرار گر 1393،1311هاي 

معدني يک پنج هزارم پرکام واقع در استان کرمان و در شمال شهرستان  -شناسيموقعیت نقشه زمین

جنوب ( 911111، 9993111)شمال خاور و ( 9911111، 911111)هاي جغرافیايي شهر بابک بین طول

پرکام با مساحتي در حدود . قرار گرفته است UTMباختر در سیستم مختصات   4محدوده اکتشافي 

 . (1911، پارس اولنگشرکت ) کیلومتري شمال شهر بابک قرار دارد 01کیلومترمربع در فاصله حدود

واحدهاي سنگي موجود در ورقه شهر بابک، محدوده سیستم پرفیری پرکام که بخش شمال باختري 

بر اين واحد، بخش. باشدهاي آذرين ولکانیکي ائوسن ميباشد عمدتًا شامل سنگمنطقه مي هاي عالوه 

برگه نیز مربوط به سنگ هاي مرکزي اين نقشه همچنین بخش. هاي رسوبي ائوسن استشمال خاوري 

طور بخش اعظم همین. هاي آذرآواري نئوژن دانستتوان قلمرو سنگهاي شمالي را ميخصوصًا قسمت

باشد عمدتًا از جنس دشت و رسوبات آبرفتي کواترنري نوبي منطقه ميورقه شهر بابک که قسمت ج

 .آورده شده است( 1)در شکل هاي لیتوتکتونیکي ايران موقعیت نهشته پرفیری پرکام در زون. باشدمي

 
-موقعیت نهشته پرفیری پرکام، نهشته سرچشمه و شهر بابک بزرگ. هاي لیتوتکتونیکي ايراننقشه زون :1شكل 

 (.Berberian, 1981)دهد بزمان را نشان مي -بخش هاشور نوار سهند. شده است نمايي
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 : Uمبانی روش آماره فضایی 

 
فرض كنید 

i  موقعیتi  امین نمونه در منطقه مورد مطالعه وxi  ،كمیت مورد نظر در اين مختصات باشد

اي به مركز اين نقطه و شعاع همسايگي  دايره rrr max0  گیريم و آن را  در نظر مي rk i , نامیم مي .

. بیشتري نسبت به نقاط دورتر دارند تر وزن دار، نقاط نزديك هاي محاسبه میانگین وزن مانند همه روش

كمیت زير معیار نزديكي و يا دوري نمونه 
j  و

i (1931الدین پاک و شرفحسنی)دهد  را بدست مي : 

(1) 
  

 
r

dr ji

jrk i


 

,
.


 

 :(1931الدین پاک و شرفحسنی) كنیم را به صورت زير تعريف مي Wjحال مقدار 

(1) 
    

  



n

j

jrk

jrk

j

i

irW

1









,
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گیرند،  هايي است كه در محدوده جستجو قرار مي تعداد نمونه nكه در آن  rW j

اشاره به آن دارد كه  

گونه كه در باال ذكر شد  همان. باشند ها تابع شعاع جستجو مي وزن
  jrk i

  ,
معیاري از نزديكي نقطه  

j  به نقطه مورد تخمین i  است و در حقیقت همان وزن نقطه
j جا كه بايد جمع ولي از آن. است

پس از محاسبه وزن هر نمونه . ها برابر واحد باشد، لذا رابطه فوق نقش برقرار كننده اين شرط را دارد وزن

ر نقاط واقع در محدوده جستجو براي نقطه  توان مقدار میانگین وزن واقع در محدوده جستجو، مي ام را از iدا

 (:1931الدین ک و شرفپاحسنی)رابطه زير محاسبه كرد 

(9)    



n

j

jji xrwrx
1

 

كمیت اكتشافي مورد نظر در نقطه  xjكه در آن  
j تنها عاملي كه در محاسبه فوق در نظر گرفته . است

اين پارامتر را به صورت زير تعريف . ها در محدوده جستجو است نشده است چگونگي پراكندگي نمونه

 :(1931الدین پاک و شرفحسنی)كنیم  مي

(4)    



n

j

ji rwrS
1

2 

كنند، مقدار  ها وزن صفر پیدا مي كند و بقیه نمونه دريافت مي 1وزني معادل   1rSi
 . شود مي 

ام را با تأثیر  iدر نقطه  Uحال مقدار آماره  rSi
در   rxi

تعريف   و استاندارد كردن آن به صورت زير 

 :(1931الدین پاک و شرفحسنی)كنیم  مي

(0)  
 





rx
rU i

i
 

مقدار . باشد ها مي انحراف معیار كل داده میانگین و  μكه در آن  rUi
 rاست يعني با تغییر  rتابعي از  

 Uهاي اطراف در محاسبه مقدار  تعدادي از نمونه rبه ازاي هر . آيد بدست مي Uiمقادير مختلفي براي 

 .آيد هاي مختلفي براي نقطه مجهول بدست مي Uدر نتیجه . كنند نقطه مجهول شركت مي

اري شود مقد كه بیشترين جدايش بین دو جامعه آنومالي و زمینه را موجب مي rبنابراين مقدار بهینه 

به ازاي آن   : (1931الدین پاک و شرفحسنی) حداكثر است Uاست كه 

   max
* ;max rrrUU ii  00 

ا اندازه)برداري  رابطه فوق بدان معني است كه در هر نقطه نمونه را  Uمقادير  r=rmaxتا  r=0بايد با ( گیري ي

به ازاي شعاع )هاي بدست آمده، حداكثر قدر مطلق آنها را انتخاب  Uمحاسبه كرد و سپس از اين 

 .و به نقطه موردنظر نسبت داد( r0همسايگي 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 : های سطحیهای حاصل از نمونهمطالعه و بررسی داده

 
ز آنالیزهای شیمیایی را آماده پردازش نموده سپس به پردازش داده و  هادر این قسمت ابتدا نتایج حاصل ا

 .نماییم های مناطق امیدبخش از منطقه میتهیه نقشه

 Ghannadpour et al, 2012; Ghannadpour and)های پیشنهادی در مطالعات با استفاده از برنامه

Hezarkhani 2012 ) یه آماری پرداخته به تعیین نوع جوامع، نرمال سازی و در نهایت محاسبه پارامترهای اول

در  Uسپس اقدام به محاسبه مقادیر . آورده شده است (1)و  (1)در جدول این مشخصات . شده است

 .مورد تک تک نمونه ها شده است

 

 
 .مولیبدندر مورد عنصر  اولیه پارامترهای آماری :1جدول 

 عنصر
میانگین عیار 

(ppm) 

واریانس عیار 
1(ppm) 

ترین عیار بیش

(ppm) 
 Wشاخص 

 111/91 1/14 4104/11 111/0 مولیبدن

 

 
 . در توزیع لگاریتمی مولیبدنپارامترهای آماری عنصر  :2جدول 

 عنصر
نوع توزیع 

 لگاریتمی

میانگین 

 لگاریتمی

میانگین 

 واقعی

واریانس 

 لگاریتمی

واریانس 

 واقعی

شاخص 

W 

 1179/1 3793/31 9133/1 111/7 1171/1 دو متغیره مولیبدن

 

موقعیت . متر صورت گرفته است 111نمونه برداری در محدوده پرکام در یک شبکه منظم مربعی به فاصله 

نرمو طرز قرارگیری نمونه به نمایش در آورده شده ( 1)افزار متلب در شکل ها نسبت به یکدیگر به کمک 

ز روش آماره  .است بعد از مشخص . استمتر در نظر گرفته شده  91شعاع مورد نظر  Uبرای استفاده ا

با  مولیبدنبرای عنصر  Uبرداری شده، نمودار فراوانی توزیع مقادیر برای هر نقطه نمونه Uشدن مقدار 

  .آورده شده است( 9)برداری شده در شکل ای شکل برای منطقه نمونههمسایگی دایره

ای شکل با همسایگی دایره مولیبدنبرای عنصر  Uبرداری شده، نمودار فراوانی توزیع مقادیر نقطه نمونه

 .آورده شده است( 9)برداری شده در شکل برای منطقه نمونه

 

 

 
 .های سطحی برداشت شده در محدوده پرکامموقعیت نمونه :2شكل 
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 .ای شکلبا همسایگی دایره مولیبدنبرای عنصر  Uنمودار فراوانی توزیع مقادیر  :3شكل 

 
 

ای از حد آستانه به ترتیب Uمقادیر آنومالی احتمالی و قطعی به کمک روش حال به منظور جداسازی 

در  مولیبدنتعیین محدوده مقادیر آنومالی و زمینه برای عنصر . )(کنیم استفاده می      و      

 . به نمایش درآورده شده است( 0)و ( 4)نیز در شکل  Uنمودار فراوانی مقادیر 

 

 

  
و تعیین مقادیر  Uنمودار فراوانی مقادیر  :4شكل 

 .    به کمک معیار  مولیبدنآنومالی و زمینه 
و تعیین مقادیر آنومالی  Uنمودار فراوانی مقادیر  :5شكل 

 .     به کمک معیار  مولیبدنو زمینه 

 

به زمینه برای عنصر های آنومال و نمونهنمونه و       )به کمک معیارهای فوق  مولیبدنهای مربوط 

 .به نمایش در آورده شده است( 1)و ( 9)به ترتیب در شکل (      

 

 
 .های آنومال احتمالیجهت نمایش نمونه     با معیار  Uبه روش  مولیبدنهاي جدا شده  آنومالي :6شكل 
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 .های آنومال قطعیجهت نمایش نمونه      با معیار  Uبه روش  مولیبدنهاي جدا شده  آنومالي :7شكل 

 

راز نرم ،مناطق امید بخش لذا به منظور تهیه نقشه استفاده شده است و نتایج آن را در شکل   Surferافزا

پرکام مشاهده میبه عنوان نقشه( 3)و ( 1)  .کنیمهای مناطق امید بخش محدوده 

 
 .    به کمک معیار  مولیبدننقشه مناطق امید بخش  :8شكل 

 

 
 .     به کمک معیار  مولیبدننقشه مناطق امید بخش  :9شكل 
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 :نتیجه گیری

 
های آنومال از زمینه های آماری مختلفی برای جداسازی و تشخیص محدودهطور که گفته شد روشهمان

 که با در نظر گرفتن موقعیت فضایی نمونه ها و U در مطالعه فوق از روش آمارۀ فضایی. ارائه شده است

نماید، بدون قضاوت کارشناسی ژئوشیمیست اقدام به جداسازي زيرجوامع و تشخیص مناطق آنومال مي

های تعیین با توجه به نتایج حاصله مشاهده شد که نمونه. جهت تعیین مناطق امید بخش استفاده گردید

توان با توجه به آنها باشند و میهای آنومال، دارای نظم زیاد و پراکندگی کمتری میشده به عنوان نمونه

باشد های آنومال میای که دارای چگالی بیشتری از نمونه، محدوده(های آنومالموقعیت قرارگیری نمونه)

      نسبت به معیار      همچنین مشاهده گردید که معیار . را به عنوان مناطق آنومالی در نظر گرفت

 مولیبدنشه مناطق امید بخش منطقه در مورد عنصر در نهایت نیز نق. باشدتری مینمایانگر هاله وسیع

 .تهیه شده است

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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، شرف.پاک، عحسنی ، انتشارات دانشگاه تهران، "های اکتشافیتحلیل داده" ،(1931) ،الدین، ما؛ ا

 .تهران، چاپ سوم

به کارگیری روش " ،(1911) ،ا.؛ هزاره، مر؛ خالو کاکائی، ریابی، رم؛ قوامی.سید رحیمی نیارق، م

، بیست و هفتمین گردهمایی "جهت جداسازی مناطق آنومال طال در منطقه کردستان Uآماره فضایی 

 .علوم زمین

 .، معرفی محدوده اکتشافی کانسار پرکام، گزارش کار(1911)شرکت پارس اولنگ، 

آلتراسیون محدوده پرکام در ، مطالعات زمین شناسی و (1911)ایران، شرکت مهندسین مشاور کان

 .1:0111مقیاس

برای جداسازی " ،(1931) ،ر.س؛ هزارخانی، ا؛ مختاری، ا.، سقنادپور ئه و بررسی روشی جدید  ارا

یران، اولین کنفرانس معدن"جوامع آماری مختلط بر اساس نمودارهای احتمال یزد، یزدکاری ا   .، دانشگاه 

پرکام با استف" ،(1931) ی،س؛ هزارخان.، سقنادپور برای محدوده  ده از روش اتهیه نقشه آنومالی مس 

     .اکتشاف منابع زیرزمینی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، اولین کنفرانس "Uآماره 

   

◊◊◊◊◊◊◊ 
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