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 K-Meansاز روش  تخمین عیار عنصر مس محدوده پرکام با استفاده

 
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 :چكیده 

 
ها با ها و نمونهكاوي براي تحليل و بررسي روي حجم زيادي از دادههاي مهم در علم دادهيكي از ديدگاه

. متفاوتی است هايها و تكنيكشامل روش باشد كه خودبندي ميهاي گوناگون، ديدگاه خوشهمشخصه

این الگوریتم تالش . است( K-Means)ميانگين  Kبندی، الگوریتم های خوشهترین الگوریتمیکی از معروف

در مقاله پيش رو با بکارگيري . خوشه تقسيم کند Kها را به کند که بر اساس یک معيار فاصله، دادهمی

پرکام، تحت چهار مقدار طول و عرض نقاط بندي نمونهبراي کالس K-Meansروش  های سطحی محدوده 

های بندی دادهمحاسبه شده و سپس به کالسه Kو موليبدن، مقدار بهينه  مسبرداری، عيار عناصر نمونه

به یکدیگر پرداخته دهد که روش نتایج حاصله نشان می. شودمی مذکور و تجزیه و تحليل رفتار آنها نسبت 

امتياز . مذکور با ضریب همبستگی مناسب به عنوان تخمين عيار عنصر مس روشی موثر واقع شده است

پيش رو،  ارائه الگویی مشخص و های تخمينی در مقاله نسبت به دیگر روش K-Meansاستفاده از روش 

 .باشدمی ان این صنعتگيردقيق به منظور تخمين عيار به تصميم

 

 .بندی، تخمين عيار، کالسهK-Meansپرکام،  :كليد واژه ها

 
 

Abstract: 
 

Estimation of copper grade using K-Means method, Case study of Parkam 

district 
 

One of the important viewpoints in data mining to analyze and investigate high volume of data 

and samples with different characteristics is clustering viewpoint that itself include different 

methods and techniques. One of the most famous algorithms of clus tering is K-Means 

algorithm. This algorithm tries to divide data in K clusters based on a distance criterion. In 

present study using K-Means method for surface samples classification of Parkam district based 

on four values of longitude and latitude of sampling points and grades of copper and 

Molybdenum, optimized value of K is determined and then classification and analysis of foresaid 

data relative to each other is investigated. Results show that mentioned method with 

appropriate correlation factor can be introduced as an efficient copper grade estimation. The 

advantage of using K-Means method relative to other estimation methods in present study is 

providing a specified and accurate pattern for decision makers in industry to estimate grade.  

 
Keywords: Parkam, K-Means, Grade Estimation, Classification. 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 
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 :مقدمه 
 

كاوي براي تحليل و بررسي روي حجم زيادي هاي مهم در علم دادهطور که گفته شد يكي از ديدگاههمان

ها و باشد كه خود شامل روشبندي ميهاي گوناگون، ديدگاه خوشهها با مشخصهها و نمونهاز داده

در ادبيات موضوع است و تاكنون توسط ( (Devijver and Kittler, 1982)مانند مطالعه )هاي مهمي تكنيك

گردد كه شايان ذكر است كه در اين ديدگاه فرض مي. پژوهشگران مختلف به كار گرفته شده است

ر آن به د xiشود كه هر نمونه تعريف می{ x1, x2, …, xm}نمونه به صورت  mمتشكل از  Mمجموعه 

هاي متفاوت براي آن نمونه دهنده مشخصهگردد و اين بردار نشانتعريف مي Mصورت يك بردار در مجموعه 

كالس و  Kها در گردد تصميم بر آن است كه اين نمونهفرض مي. (Devijver and Kittler, 1982)باشد مي

به ذكر . بندي گردنددسته Ckتا  C1 ،C2يا دسته به صورت  بايست بندي مياست كه براي اين دستهالزم 

 ,Ghannadpour et al) ،(Jain, 2012) عبارتند ازاي رعايت گردند كه اين فرضيات يكسري فرضيات پايه

2013a)  (1931قنادپور و همکاران، )و : 

دسته مورد نظر داراي عضو باشد و دسته تهي نبايد وجود داشته  Kبايست هر كدام از حتمًا مي -1

 . باشد

 .اي نباشندها داراي اشتراك نمونهبايست در يك دسته قرار گيرد و دستههر نمونه تنها مي -2

 . اي وجود نداشته باشدبايست در يك دسته قرار گيرند و نمونه بدون دستهها ميتمام نمونه -3

ه باشد كه بمي K-Meansكاوي، روش بندي در دادههاي معروف و در عين حال ساده خوشهيكي از روش

بندي طور وسيعي توسط پژوهشگران مختلف مورد بررسي قرار گرفته است و در تالش است كه به خوشه

كه مجموع فواصل  ، به نحوي(Yi and zhang, 2013) بپردازد( K)تعدادي نمونه با تعداد دسته مشخص 

در مطالعات . گردداي كه به آن تخصيص يافته است، كمينه ها از مركز دستهاقليدسي هر يك از نمونه

شوند که های گوناگونی نسبت به یکدیگر سنجيده میشود که رفتار عناصر به روش مختلفی دیده می

ولی در بررسي ادبيات موضوع . نام برد (Tarkian and Stribrny,1999)توان به عنوان مثال از مطالعه می

-Kای کالسترینگ به خصوص روش هشود كه با کمک روششماری يافت مي نيز، مطالعات ارزشمند بی

Means بندی آناليزهای موجود از یک برداشت و یا مطالعه پرداخته شده است تا بتوان به کمک به کالسه

توان به در این مورد می. ها و آناليزهای موجود نسبت به یکدیگر داشتآن، تحليلی مناسب از رفتار داده

، ارائه برنامه شناسایی الگوهای ژئوشيميایی در (Yang et al,2012)بندی عوارض زمين شناسی تقسيم

های هوشمند های کربن در سيستمگویی در مورد ارگانيکو پيش K-Meansمناطق معدنی به کمک روش 

همچنين . اشاره نمود( Wenger et al, 2012)و روش هوشمند  K-Meansبا استفاده از مقایسه روش 

هاي پيشرفته فرا با استفاده از الگوريتم K-Meansه مطالعه روش شود که بهایی نيز مشاهده میپژوهش

 توان از پژوهشبه عنوان نمونه مي. اندهاي بسيار خوبي را نيز توليد نمودهاند و جوابابتکاری پرداخته

(Krishna and Murty,1999 )روندترین مطالعات در اين حوزه به شمار مي نام برد كه از جمله مهم. 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 
 :کلیاتی در مورد محدوده پرکام

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

-اين کانسار در ابتدا توسط شرکت متاگزشفت در طي سال. باس کرده باشداقت( کوه سرا)داسيتي نئوژن 

 .(1911ایران، شرکت مهندسين مشاور کان) گرفت اکتشاف و مورد بررسي قرار 1393،1391هاي 

معدني يک پنج هزارم پرکام واقع در استان کرمان و در شمال شهرستان  -شناسيموقعيت نقشه زمين

جنوب ( 921211، 9993111)شمال خاور و ( 9991111، 922211)هاي جغرافيايي شهر بابک بين طول

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

 .(1911، پارس اولنگشرکت ) يلومتري شمال شهر بابک قرار داردک 01کيلومترمربع در فاصله حدود

واحدهاي سنگي موجود در ورقه شهر بابک، محدوده سيستم پرفيری پرکام که بخش شمال باختري 

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

برگه نيز مربوط به سنگ هاي مرکزي اين نقشه همچنين بخش. هاي رسوبي ائوسن استشمال خاوري 

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

باشد عمدتًا از جنس دشت و رسوبات آبرفتي کواترنري وبي منطقه ميورقه شهر بابک که قسمت جن

 .آورده شده است( 1)در شکل هاي ليتوتکتونيکي ايران موقعيت نهشته پرفيری پرکام در زون. باشدمي

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 

 
 

-موقعيت نهشته پرفيری پرکام، نهشته سرچشمه و شهر بابک بزرگ. هاي ليتوتکتونيکي ايراننقشه زون :1شكل 

 (.Berberian, 1981)دهد بزمان را نشان مي -بخش هاشور نوار سهند. نمايي شده است
 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 
 : K-Meansالگوریتم 

 
-بندي مطرح ميهاي معروفي كه در ديدگاه خوشهطور كه در گذشته نيز بيان گرديد، يكي از روشهمان

شروع كرده و ( هاتعداد دسته) Kاين روش با مقداري مشخص براي . است K-Meansباشد، الگوريتم 

كه گروه دسته بندي نمايد به طوري Kهاي مشخص را در اين اي از يك نمونهنمايد كه مجموعهسعي مي

بط  همچنين الزم به ذكر است كه . (Yi and Zhang, 2013) رعايت گردند( 2)و ( 1)فرضيات بيان شده در روا

ن روش حداقل مسافت اقليدسي هر نمونه از نقطه مياني معيار تخصيص هر نمونه به يك كالس نيز در اي

گردد به طور مراحل مهمي كه در اين الگوريتم طي مي. باشدهر كالس يا دسته مي( مركزي يا نماينده)

 :(Ghannadpour et al, 2013b)و  (1932قنادپور و هزارخانی، ) باشدخالصه به شرح ذيل مي

 .Mنمونه از مجموعه  mبندي براي خوشه {C1, C2, …Ck} كالس و يا دسته به صورت Kتشكيل . 1

بردار . 2  .باشدميjCدهنده مركز يا نماینده هر دسته كه نشان( 1)بر اساس رابطه  jzمحاسبه 

(1) 1,2...,
#

jx C

j

j

x

z =      for j K
C





 

دهنده تعداد نشان Cj#باشد و عضو مي Cjاي است كه در دهنده بردار يك نمونهنشان xدر اين رابطه، 

براي محاسبه مركز  (1)الزم به ذكر است كه رابطه . باشندعضو مي Cjباشد كه در كالس هايي مينمونه

نمونه انتخاب  Kتصادفي گردد و در شروع الگوريتم معمواًل به صورت هر دسته در خالل حل استفاده مي

 . شوندگردند و به عنوان مركز هر دسته در نظر گرفته ميمي

كه به محاسبه مجموع  (2)بر اساس رابطه  {C1, C2, …Ck} بنديمحاسبه تابع هدف ناشي از دسته. 9

 . پردازدها ميها از مركز دستهفواصل نمونه

(2)                       
 

    
 
    

 .Kبا تعداد دسته  Mبندي مناسب روي مجموعه و يافتن دسته( 2)كمينه نمودن تابع هدف رابطه . 4

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 : های سطحی محدوده پرکامهای حاصل از نمونهمطالعه و بررسی داده

 
های سطحی محدوده مربوط به نمونههای قسمت رفتار دو عنصر مس و موليبدن تنها در مورد دادهدر این 

ر می مورد مطالعه( yو  x)پرکام، با توجه به پارامترهای مختصاتی  در حقيقت هدف اصلی در این . گيرندقرا

 .باشدقسمت تخمين عيار عنصر مس به کمک عنصر موليبدن، طول و عرض نقاط مورد نظر می

زه ر عناصر اندا تواند ديدگاه مي های سطحیمورد هر یک از نمونه گيری شده دربررسي ميزان تغييرات مقدا

های سطحی در عيار عناصر نمونه. گيران اين صنعت ايجاد نمايدبسيار مناسبي را پيش روي تصميم

بردار نمونه  -در مجموعه نمونه( x)عمليات اکتشافی و حفاری این محدوده، در اين پژوهش به عنوان يك 

محدوده پرکام که متشكل چند صد نمونه سطحی در نظر گرفته شده های موجود در عمليات اکتشافی 

هايي نظير مقدار عيار عنصر مس، عيار عنصر موليبدن، طول و عرض است، به صورت يك برداري با شاخصه

گيري تواند ديدگاه مناسبي را براي تصميمباشد كه تحليل بر اساس هر كدام ميبرداری مينقاط نمونه

 . ايجاد نمايد
 K=9ها از ها، تعداد دستهمناسب جهت تعيين تعداد کالس Kالزم به ذکر است که به منظور تعيين 

به منظور ارزيابي . اندهاي حاصل شده مورد تحليل قرار گرفتهبنديتغيير داده شده است و گروه K=11الي

تعيين گرديده است  (9) ، رابطه مطلوبيتي مطابق با رابطهKهاي تعيين شده به ازاي مقادير مختلف گروه

بر اساس آن دسته  (.1932قنادپور و هزارخانی، )گيرد هاي انجام شده مورد سنجش قرار ميبنديكه 

(9) ( _ ( , )) _ ( )
( )

[ _ ( ), ( _ ( , ))]

Min AVEG BETWEEN i k AVEG WITHIN i
S i

Max AVEG WITHIN i Min AVEG BETWEEN i k


 

)در رابطه فوق،  )S i  بيان كننده ميزان مطلوبيت نمونهi  مورد نظر خودش، پارامترام در كالس 

AVEG_WITHIN(i) دهنده ميانگين فاصله نمونه نشانi هاي ديگر در آن كالسي است كه ام از ساير نمونه

ام از ساير  iكننده ميانگين فاصله نمونه بيان AVEG_BETWEEN(i,k)ام وجود دارد و پارامتر  iخود نمونه 

 (.1932قنادپور و هزارخانی، )قرار دارند  Kباشد كه در دسته ديگري مانند هايي مينمونه

تغيير ( 1)+تا ( 1-)تواند بين ، ميزان مطلوبيت هر نمونه در يك كالس مورد نظر مي(9)مطابق با رابطه 

. بندي نامناسب قرار گرفته استباشد كه نمونه مورد نظر در دستهبيان كننده اين مي( 1-)كه عدد . نمايد

راي اهميت بعدد صفر به اين معنا مي اشد كه حضور نمونه مورد نظر در دسته فعلي و يا دسته ديگري دا

بنابراين براي هر نمونه مقدار . بندی مناسب است نيز بيان کننده دسته( 1)+باشد و عدد چنداني نمي

گردد و سپس با محاسبه ميانگين اعداد حاصل شده تحت عنوان ميانگين مطلوبيت محاسبه مي( 9)رابطه 

 .شودندي انجام شده، به تحليل نتايج پرداخته ميبدسته

 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 :بررسی رفتار مس و مولیبدن 

 
در مورد  K=11تا K=9های صورت گرفته با توجه به مقادیر بندیها و ميزان مطلوبيت دستهنيمرخ کالس

 .آورده شده است( 2)در شکل ( با در نظر گرفتن طول و عرض نقاط)مس و موليبدن 
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با مقدار متوسط  K=9بندي با دسته
2121/1 

با مقدار متوسط  K=4بندي با دسته
5155/1 

با مقدار متوسط  K=5بندي با دسته
5945/1 

   
با مقدار متوسط  K=5بندي با دسته

4911/1 

با مقدار متوسط  K=9بندي با دسته

4319/1 

با مقدار متوسط  K=1بندي با دسته

9393/1 

  
 4291/1با مقدار متوسط  K=11بندي با دسته 4124/1با مقدار متوسط  K=3بندي با دسته

های سطحی با در در مورد عناصر مس و موليبدن مربوط به نمونه K=11و K=3مطلوبيت با ها و مقادير نيمرخ کالس :2شكل 

 .هانظر گرفتن مختصات نمونه
 

طور كه در ميزان ، همان11الي  9از  Kدر نتيجه بر اساس نتايج حاصل شده به ازاي مقادير متفاوت براي 

هاي عيار عنصر مس، شده با مشخصههاي تعريف بندي روي نمونهگردد، دستهمطلوبيت مشاهده می

-بندي ميداراي بهترين دسته K= 5های برداشت شده، به ازاي عيار عنصر موليبدن، طول و عرض نمونه

 .باشد

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 :تعیین رابطه بین عیار مس و مولیبدن
 

ر در این قسمت با استفاده از مفهوم رگرسيون چند متغيره و به کمک نرم به تعيين رابطه در مورد  SPSSافزا

-مقادیر مراکز دسته. شودها در محدوده پرکام، پرداخته میمس و موليبدن با توجه به طول و عرض نمونه

بندی عنصر موليبدن، طول و عرض نقاط به بندی عنصر مس به عنوان متغير وابسته و مقادیر مراکز دسته

ر معرفی میعنوان متغيرهای مستقل به نرم  به عنوان( 1)موجود در جدول سپس نتایج . ندگردافزا

 .اندمشخصات و ضرایب رگرسيون چند متغيره محاسبه و گزارش شده

 

 .مشخصات و ضرایب مربوط به خط رگرسيون چندگانه :1جدول 

R r2 a b1 b2 b3 

190/1 941/1 00/21221010 192/0 991/9 -939/9024 -
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 :به این ترتيب خواهيم داشت

(4)                             —             

 
یعنی ) yدهنده سهمی است که مدل رگرسيون توانسته تغييرات را نسبت به حاصل شده نشان r2ميزان 

Cu )941/1جا در این. توضيح دهد =r2  تغييرات ميزان مس  90/1شده است و بنابراین(y ) به واسطهx ها

-به وسيله رگرسيون بدست نمی yاز تغييرات  90/1به عبارت دیگر . ستا( موليبدن، طول و عرض)یعنی 

 .آید

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 :نتیجه گیری
 

-Kمعروف و کارآمد طور که مشاهده گردید در تحقيق فوق به منظور شبيه سازی عنصر مس از روش همان

Means ز روش از عمليات های حاصل بندی دادهشود، به کالسهبندی محسوب میهای خوشهکه یکی ا

اين است كه در  K-Meansيكي از مشكالت روش . برداری انجام شده در محدوده پرکام پرداخته شدنمونه

هايي با حجم انبوه و با تعداد دسته باال معمواًل با مشكل مواجه بوده و احتمال دارد كه در دام مجموعه

ها در اين تحقيق، مشکلی به وجود ادهنقاط بهينه محلي قرار گيرد، این موضوع با توجه به تعداد کم د

-بایست صحيح انتخاب شود و سپس کالسباشد که میها میتعداد کالس Kدر روش مذکور، . آوردنمی

( K)ها ها صورت پذیرد، لذا در تحقيق حاضر همچنين به منظور تعيين مقدار مناسب براي دستهبندی داده

ده آید، معيار مناسبي تعريف گرديد و با استفاحساب می به K-Meansنيز كه يكي ديگر از مشكالت روش 

    مفهوم رگرسيون چند متغيره، رابط در نهایت نيز با استفاده از. از آن به تحليل نتايج پرداخته شد

                         — به منظور تخمين عيار  941/1با ضریب همبستگی            

به دیگر روشمزیت . عنصر مس بيان گردید ئه الگویی مشخص و سازی، های شبيهروش فوق نسبت  ارا

 .باشدگيران این صنعت میدقيق به منظور تخمين عيار به تصميم

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 

 :منابع فارسي 
 

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

مطالعات زمين شناسی و آلتراسيون محدوده پرکام در ، (1911)ایران، شرکت مهندسين مشاور کان

 .1:0111مقياس

بررسی چگونگی رفتار عيار دو عنصر مس و " ،(1931)عشقی، ح،  ؛س؛ هزارخانی، ا.قنادپور، س

سی و " K-meansموليبدن نسبت به هم از کانسار مس پورفيری پرکام با استفاده روش خوشه بندی 

 .یکمين گردهمایی علوم زمين

بررسی چگونگی رفتار عنصر مس نسبت به عناصر موليبدن، " ،(1932)س؛ هزارخانی، ا، .ادپور، سقن

پرکام در استان کرمان، با استفاده از روش  ، مجله علمی "K-Meansسرب و روی در کانسار مس پورفيری 

      (Revised. )پژوهشی زمين شناسی اقتصادی

  

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

References:  
 
Berberian, M., King, G.C., 1981, “Towards a Paleogeography and Tectonic Evolution 

of Iran”, Canadian Journal of Earth Sciences V: 8, PP: 210–265. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

Devijver, P.A., Kittler, J., 1982, “Pattern Recognition: A Statistical Approach”, 

Prentice-Hall International, Hemel Hemstead, Hertford Shire, UK. 
Ghannadpour, S.S., Hezarkhani, A., Farahbakhsh, E., 2013a, “An Investigation of Pb 

Geochemical Behavior Respect to Those of Fe and Zn Based on k -Means 

Clustering Method”, Journal of Tethys, V: 1(4), PP: 291-302. 
Ghannadpour, S.S., Hezarkhani, A., Farahbakhsh, E., 2013b, “Analysis of Pb, Zn and Fe 

relative geochemical behavioral characteristics in Parkam porphyry system: a k -
means clustering”, International Conferenceon Mining, Mineral Processing Metallurgical 

and Environment Engineering. 

Jain, A.K., 2012, “Data clustering: 50 years beyond K-Means”, Pattern Recognition 
Letters, Elsevier, V: 31, PP: 651-666. 

Krishna, K., Murty, M.N., 1999, “Genetic K-Means Algorithm, IEEE Transations on 
Systems”, MAN, and Cybernetics – Part B: Cybernetics, V: 29, PP: 433-439. 

Tarkian, M., Stribrny, B., 1999, “Platinum-group elements in porphyry copper deposits: 

a reconnaissance study”, Mineralogy and Petrology, Springer-Verlag, V: 65, PP: 
161-183. 

Yang, J., Zhuang, Y., Wu, F., 2012, “ESVC-based extraction and segmentation of texture 
features”,  Elsevier, Computers & Geosciences,V:  49, PP: 238-247.  

Yi, X., Zhang, Y., 2013, “Equally contributoryprivacy-preserving K-Means clusteringover 
verticallypartitioneddata”, Elsevier, Information Systems, V: 38, PP: 97-107.  

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

