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 با استفادٌ ، بیرجىد،َمیچ در کاوسار مىطقٍ تحلیل کاوی سازی

 رگرسیًن چىدمتغیرٌمدل از  

 
 ، احمد2آریافر -وسریه، 1*آخًودی

 داوشجًی کارشىاسی ارشد اکتشاف معدن، داوشگاٌ بیرجىد*1
 استادیار گريٌ مُىدسی معدن، داوشگاٌ بیرجىد2

 

 

 چکیدٌ
ّای هَثش اص سٍش اًذ وِ یىیّای طئَضیوی اوتطافی تَسؼِ یافتِلیل دادُهختلفی تشای تجضیِ ٍ تح ّایاهشٍصُ سٍش

دس . گیشددس ایي سٍش سٍاتظ ػلت ٍ هؼلَلی دس یه واًساس هؼذًی هَسد تشسسی لشاس هی. تاضذ،سگشسیَى چٌذ هتغیشُ هی

غشتی ضْشستاى  ویلَهتشی جٌَب 145ساصی دس واًساس هٌغمِ ّویچ وِ دس  فاغلِ ایي تحمیك، ّذف تحلیل واًی

ّای اوتطافی گشفتِ ًوًَِ لیتَطئَضیویای وِ اص گواًِ 396تشای ایي هٌظَس تؼذاد . تاضذتیشجٌذ ٍالغ ضذُ است، هی

دس ایي . استفادُ گشدیذُ است Statisticaتشای هذلساصی آهاسی دادُ ّا اص ًشم افضاس . ضذُ هَسد تشسسی لشاس گشفتِ است

اص ایٌشٍ هذل ّای خغی ٍ غیش خغی هختلف تش . ی ٍ غیش خغی تش دادُ ّا ٍجَد داسدّای خغاتضاس اهىاى تشاصش هذل

تش دادُ ّا  81/0ای تا ضشیة لَت دادُ ّای هَسد هغالؼِ تشاصش گشدیذ وِ دس ًتیجِ آى یه هذل خغی دٍ ضاتغِ

ضذ تِ ػثاستی دیگش تادّذ وِ واًی ساصی هس دس هٌغمِ هتاثش اص واًی ساصی عال هیایي هذل ًطاى هی. تشاصش ضذ

ػالٍُ تش ایي هطخع گشدیذ وِ هذلْای غیش خغی تشای . تاضذهتغیش تاثیش گزاس تش هیضاى توشوض هس، ػٌػش عال هی

تَاًذ تشای تْیٌِ وشدى ػولیات ًتایج چٌیي تحمیماتی هی. تاضٌذتحلیل واًی ساصی دس واًساس ّویچ هٌاسة ًوی

 .اوتطاف هفیذ ٍالغ گشدد

 هذل خغی، هس پَسفیشی، هٌغمِ ّویچ، سگشسیَى چٌذ هتغیشُ: ولیذ ٍاطُ ّا

 مقدمٍ

اوتطافات طئَضیویای، یىی اص سٍش ّای اوتطافی هَثش دس ضٌاسایی پتاًسیل ّای هؼذًی دس دًیا تَیظُ دس وطَسّای تا 

ِ یافتْذ تا تَجِ تِ هحیظ ًوًَِ تشداسی ّای طئَضیویایی، سٍش ّای هختلفی تَسؼ. تاضذآب ٍ َّای گشم ٍ خطه هی

ای، لیتَطئَضیویای، تیَطئَضیویایی، طئَتَتاًی، اتوَطئَضیویایی اضاسُ تَاى تِ سٍش سسَتات آتشاِّاًذ وِ اص آى جولِ هی

ّوچٌیي تِ هٌظَس تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّای طئَضیویایی ٍ ضٌاسیایی پتاًسیل ّای هؼذًی سٍش ّای آهاسی . ًوَد

دس ضشایظ  وِ ّش یه اص یاى سٍش. ای ػػثی ٍ هٌغك فاصی اسائِ گشدیذُ اًذته هتغیشُ، چٌذ هتغیشُ ٍ ّوچٌیي سٍضْ

ّای اخیش تحَالت صیادی دس صهیٌِ دس سال .تَاًذ هَسد استفادُ لشاس گیشدخاظ ٍ تشای یه جاهؼِ آهاسی هطخػی هی

دس ایي خػَظ . اوتطافی تِ عَس خاظ غَست پزیشفتِ استاوتطاف هَادهؼذًی تِ عَس ػام ٍ دس هحذٍدُ طئَضیوی

ّای طئَضیویایی ٍ تَسؼِ ّای آًالیض ًوًَِسٍشّا، تَسؼِ ساصی آىتشداسی ٍ تْیٌِّای ًوًَِتَاى تِ تَسؼِ سٍشهی

 (Shiva, 1999 ٍDavis, 1986؛ 1384حسٌی پان، )ّا اضاسُ وشد ّای طئَضیویایی ٍ سسن ًمطِّای تحلیل دادُسٍش
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تاضذ وِ دس اداهِ تِ آى ّا، سٍش سگشسیَى چٌذ هتغیشُ هیتحلیل دادُجضیِ ٍ ّای آهاسی هَثش جْت تیىی اص ایي سٍش

ویلَهتشی جٌَب غشتی تیشجٌذ ٍالغ گشیذُ  145ّذف ایي تحمیك تحلیل واًی ساصی  هٌغمِ ّویچ وِ دس . پشداصینهی

 .تاضذ، تا استفادُ اص ایي سٍش هی

 

 مًرد مطالعٍي زمیه شىاسی مىطقٍ  یت جغرافیایی عمًق
جٌَب غشب ضْشستاى  ویلَهتشی 145دس فاغلِ  ضَس دس ضشق ایشاى، سشچاُ 1:100000تشگٌِغمِ هَسد هغالؼِ دس ه

دسجِ ٍ  32دسجِ تا  32ّای جغشافیایی  دسجِ ٍ ػشؼ 59دلیمِ ٍ  30دسجِ ٍ  58ّای جغشافیایی تیشجٌذ، تیي عَل

ایي هحذٍدُ ضاهل  1:50000ّای  ضذُ ٍ تشگِتیشجٌذ ٍالغ  1:250000ایي هحذٍدُ دس تشگِ . دلیمِ لشاس داسد 30

 . تاضٌذ ضَس، سٍدخاًِ دّه ٍ تاسهیٌج هی ّاهَى، سشچاُ

 
 (1365ساصهاى صهیي ضٌاسی،)سشچاُ ضَس 1:100000تشگِ  هٌغمِ هَسد هغالؼِ دس هَلؼیت(:1)ضىل 

 900تا ووتش اص ( ضشق تشگِدس ضوال )هتش  2500ّای وَیشی تِ ّوشاُ هٌاعمی تا استفاع تیص اص  ّای هٌظن ٍ دضت تپِ

هتش  2600تشیي ًمغِ هٌغمِ داسای استفاع  هشتفغ. اًذ ، تَپَگشافی غالة هٌغمِ سا تطىیل دادُ(دس جٌَب غشب تشگِ)هتش 

-ّا غشب ضوال غشب سًٍذ غالة تپِ .لشاس گشفتِ است( ضوال غشب تشگِ)وَُ  ضاُ وَُ غشتی سضتِ  تاضذ وِ دس تخص هی

دس تخص هیاًی ضشق تشگِ ( ضَس وَیش سشچاُ)  یه پٌِْ ًوىی. تاضذ جٌَب ضشق هی–غشب  ضشق جٌَب ضشق تا ضوال

ای دس دسجِ حشاست سٍصاًِ ٍ سالیاًِ  آب ٍ َّای هٌغمِ تسیاس خطه تَدُ ٍ تغییشات لاتل هالحظِ ..لشاس گشفتِ است

-ِ تِ ساّْای آسفالتِ خَسفتاضٌذ و ّای دستشسی تِ هٌغمِ ضاهل ساّْای هَتَسسٍ تیاتاًی هیساُ. ضَد دیذُ هی

 .ضَد تیشجٌذ دس ضوال ٍ تػیشاى ٍ هؼذى هس للؼِ صسی دسجٌَب هشتثظ هی
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 (1391اعلس ساّْای ایشاى،]ّای دستشسی تِ هٌغمِسُا(:2)ضىل  

 متديلًژی
تِ ػٌَاى هثال ػیاس . تاضٌذدس تسیاسی اص هَاسد تا هتغیشّایی سش ٍ واس داسین وِ تاتؼی اص دٍ یا چٌذ هتغیش هستمل هی

تخویي یىی اص پاساهتشّا اص سٍی همادیش هتغیشّای دیگش ًیاص . است As,Sbعال هؼوَال تاتؼی اص ػٌاغش سدیاب آى هاًٌذ 

چٌیي هذلی اص . تِ هحاسثِ ٍ اسائِ هذلی داسد وِ تتَاًذ استثاط تیي پاساهتش هجَْل سا تا هتغیشّای هؼلَم تیاى ًوایذ

؛ حسٌی پان ٍ ضشف 1383حسٌی پان، ) گیشدا اًجام هیّتشاصش تِ آىًیىَییّا ٍ آصهَىدُعشیك تشاصش خغی تِ دا

 :ّا تِ لشاس صیش استضَد وِ هْوتشیي آىدس سگشسیَى چٌذگاًِ اّذاف چٌذی دًثال هی (.1382؛ ًاغشی، 1384الذیي

 .ّا تِ غَست یه تاتغ اص چٌذ هتغیش هستملخالغِ وشدى حجن صیادی اص دادُ -1

فشایٌذ هشتَط تِ پذیذُ هَسد تشسسی، تِ ػٌَاى هثال هیضاى تلَؽ ّیذسٍوشتي تِ غَست تاتؼی اص سي، دسن  -2

 .ػوك، دسجِ حشاست ٍغیشُ

ّای دیگشی است وِ ّا هطىل ٍ یا پش خغاست ٍلی هشتثظ تا وویتگیشی آىّایی وِ اًذاصُتخویي وویت -3

 .گیشی آى ّا سادُ ٍ ون خغاستاًذاصُ

یه سٍش آهاسی واهال چٌذ هتغیشُ ًیست صیشا فمظ تا یه هتغیش ٍاتستِ سشٍواس داسد ٍلی هؼوَال سگشسیَى چٌذ گاًِ 

 .ضَددس تخص آهاس چٌذ هتغیشُ هغشح هی

 

 مدل خطی عمًمی

گیشی تا یه هتغیش تػادفی لاتل اًذاصُ yتاضذ ٍ ( تا خغای ون)گیشی هتغیشّای لاتل اًذاصُ xk,… ,x2 ,x1فشؼ وٌیذ 

2پشاش 
σ وِتاضذ تِ عَسی: 

 

(1) 
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2اگش . هؼشفی ضشایة خغی هجَْل ّستٌذ y  ٍβi اهیذ سیاضی E(y)وِ دس آى  
σ  ِتxi  ٍβi تستگی ًذاضتِ تاضذ .

 :تَاى تِ غَست صیش ًَضتساتغِ فَق سا هی

 
 . e = σ2σ 2و  E(e)=0وِ گیشی است تِ عَسییه هتغیش تػادفی غیش لاتل اًذاصُ eوِ دس آى 

ایي . سا تشای ّش هَسد هطخع وشد xiتشای استفادُ اص ایي هذل تایذ همادیش . ًاهٌذسا هذل خغی ػوَهی هیضشایظ فَق 

وِ  xiاٍلیي گشٍُ اص همادیش . گیشی یا تِ غَست اًتخاب همادیش اص پیص تؼییي ضذُ اًجام پزیش استاهش یا اص عشیك اًذاصُ

حال . دّینًطاى هی x1k ,… ,x12 ,x11است سا تِ غَست  دس یه ًوًَِ (k)گیشی هتغیشّای هختلف ًتیجِ اًذاصُ

       تَاى هؼادلِ ی صیش سا تشای تٌاتشایي هی. ضَدهتٌاظش تا ایي همادیش دس ّواى ًوًَِ اًذاصُ گیشی هی y1همادیش 

 (:1384حسٌی پان، ) ّا ًَضتگیشیاصُذاً

 
ًوًَِ اًجام  n  ایي ػول تشای. آیذدادُ دیگش تِ دست هیگیشد ٍ یه دستِ گیشی لشاس هیسپس ًوًَِ دٍم هَسد اًذاصُ

 :تَاى ًَضتدس ایي حالت هؼادالت صیش سا هی. است n≥kوِ دس آى . ضَدهی

 

 
    

 
 :وٌینسا تِ غَست صیش تؼشیف هی [e]و  [β] , [y]ٍ تشداسّای  [x]هاتشیس 

   
              

  

 

 

 

. ّذدسا تطىیل هی ynتا  y1هؼادالت  β0ی جولِ( تؼذادی ػذد یه تطىیل ضذُ است وِ اص) [x]ستَى اٍل هاتشیس 

 :ی هاتشیسی هؼذالت فَق سا هی تَاى تِ غَست صیش ًَضتساتغِ

  [[y]= [x] [β] +[e 
 

 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(7) 
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 تحلیل دادٌ َای مىطقٍ َمیچ با مدل رگرسیًن 
تا تَجِ تِ هثاًی هذل  .ػٌػش آًالیض ضذُ اًذ 24دادُ لیتَطئَضیویایی تشداضت ٍ تشای  396هٌغمِ ّویچ تؼذاد دس 

اص آًجایی وِ ّذف یافتي هٌاعك اهیذ تخص  . سگشسیَى ػٌاغش پاساطًض ٍ سدیاب هس پَسفیشی هَسد هغالؼِ لشاس گشفتٌذ

وِ پاساطًض هس هی تاضٌذ، هَسد تحلیل لشاس گشفتِ  Au ،Mn ،Mo ،Rb ،Tlٍ Znػٌػش  6تشای هس پَسفیشی است لزا، 

اًجام ٍ دس ًْایت تا  STATISTICA ای دادُ ّای هَسد ًظش سٍش ّای هختلف سگشسیَى تا ًشم افضاس آهاسی تش .اًذ

 .ایي هذل دس ریل اسائِ ضذُ است. گشدیذ تش دادُ ّا تشاصش 81/0تا ضشیة لَت یه هذل خغی  سٍش سؼی ٍ خغا، 
 

Cu=(34.142 +0.753Au -0.006Mn -0.932Mo +0.14Rb +3.272Tl +0.084Zn) 

+(85.84 +1.637Au -0.01Mn -1.413Mo -0.013Rb -13.924Tl +0.157Zn) 

ضشایة هتغیشّای هستمل .  تاضذدّذ وِ ایي هذل اص اػتثاس لاتل لثَلی تشخَسداس هیهیضاى ضشیة لَت هذل ًطاى هی

ی دیگش همادیش تاضذ تِ ػثاستدّذ وِ واًی ساصی هس دس هٌغمِ  تا واًی ساصی عال هشتثظ هیدس ایي هذل ًطاى هی

 .تاضذغلظت هس هتاثش اص حضَس عال هی

ّوچٌیي تِ هٌظَس تشسسی تیطتش ٍضؼیت واًی ساصی هس دس استثاط تا ػٌاغش پاساطًض دس هٌغمِ هَسد هغالؼِ، یه هذل 

هذل اسائِ ضذُ . هَسد استفادُ لشاس گشفتِ است تىاس گشفتِ ضذ( 1382)سگشسیَى غیشخغی وِ لثال تَسظ ًاغشی 

لزا جْت . تاضذتاضذ وِ تیاًگش اػتثاس پائیي ایي هذل هیهی 41/0ضشیة لَت ایي هذل هؼادل . تاضذصیش هیتػَست 

 .تَاى اص ایي هذل استفادُ ًوَدتحلیل ٍضؼیت واًی ساصی دس هٌغمِ ًوی

Cu=a0+a1*Au+a2*Mn+a3*Mo+a4*Rb+a5*Tl+a6*Zn+a7*Au*Mn+a8*Au*Mo+a9*

Au*Rb+a10*Au*Tl+a11*Au*Zn+a12*Mn*Mo+a13*Mn*Rb+a14*Mn*Tl+a15*Mn*

Zn+a16*Mo*Rb+a17*Mo*Tl+a18*Mo*Zn+a19*Rb*Tl+a20*Rb*Zn+a21*Tl*Zn+a22

*Au
2
+a23*Mn

2
+a24*Mo

2
+a25*Rb

2
+a26*Tl

2
+a27*Zn

2 

تَاى گفت وِ هذل ّای سگشسیَى خغی اتضاسّای خَتی تشای تشسسی استثاط تا تَجِ تِ هذل ّای اسائِ ضذُ دس فَق هی

 .تاضٌذدس هٌاعك واًی ساصی ضذُ تشسٍی صهیي هیواًی ساصی 

 ي پیشىُادات وتیجٍ گیری

تاضذ وِ یه اص پشواستشد تشیي سٍش ّای آهاسی دس تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّای اوتطافی، سٍش سگشسیَى چٌذ هتغیشُ هی 

داداُ ای  دس ایي تحمیك. گیشددس آى سٍاتظ تیي هتغیش ٍاتستِ تا چٌذ هتغیش هستمل هَسد تشسسی لشاس هی

گواًِ دس هٌغمِ ّویچ  تَسظ هذل سگشسیَى چٌذ هتغیشُ هَسد تجضیِ ٍ تحلیل  396لیتَطئَضیویایی گشفتِ ضذُ اص 

تا تَجِ تِ ساتغِ خغی . تش دادُ ّا تشاصش گشدیذ 81/0دس ًتجِ ایي تحلیل یه هذل خغی تا ضشیة لَت . لشاس گشفت

ی ًطاى دٌّذُ 81/0لَتضشیة . داسدعال یي ّوثستگی سا  تا تیطتش  هس پَسفیشیتَاى گفت وِ تِ دست آهذُ هی

ػٌاغش دّذ وِ ضشایة هذل ًطاى هی. تاضذهذل حاغلِ اص اػتثاس ٍ اػتواد لاتل لثَلی تشخَسداس هی ایي هغلة است وِ

گیشی ضذُ ًوَداس همادیش اًذاصُ .سٍی، هَلیثذى، سٍی، سٍتیذین ٍ تا حذٍدی تالین ًمص هْوی دس واًی ساصی هس ًذاسًذ

ًطاى دادُ ضذُ  (3) ضىلهٌغمِ ّویچ  دس تیٌی ضذُ ػٌػش هس تا استفادُ اص سگشسیَى چٌذ هتغیشُ خغی دس ٍ پیص

 .است
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Observed versus Predicted Values
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 ًوَداس همادیش اًذاصُ گیشی ضذُ ٍ پطی تیٌی ضذُ ػٌػش هس تا سگشسیَى خغی چٌذ هتغیشُ(:3)ضىل

ضاتغِ اٍل هذل ٍ تِ اص همادیش ( ppm60حذٍد )س دّذ وِ تِ اصای همادیش هطخػی اص غلظت هایي هذل ًطاى هی

 .تاضذضاتغِ دٍم هذل غادق هی ppm60تیطتش اص 
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