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چکیذُ
رٍش ًگاضت خَدسازهاًذُ ( )SOM4يکي از رٍشّای خَضِبٌذی است کِ هيتَاًذ بذٍى ًظارت ٍ با کوک ضبکِ ػػبي ،فضاّای چٌذبؼذی ٍ
پیچیذُ دادُ ّا را بِ يک فضای دٍبؼذی تبذيل کٌذ .بِ دلیل بستِ بَدى ٍ خاغیت ترکیبي راتي دادُّای شئَضیویايي ،قبل از ّر تحلیلي بايستي
با تبذيلّای خاغي باز ضًَذ .يکي از هْنتريي تبذيلّايي کِ اهرٍزُ رٍی ايي ًَع دادُّا برای بازکردى آىّا اًجام هيضَد ،خاًَادُ تبذيلّای
ًسبت لگاريتوي است کِ در دٍ دِّ اخیر تَسظ داًطوٌذاى ػلَم آهار ارائِ ضذُ است .در حال حاضر رٍشّای تحلیل آهاری ٍ دادُکاٍی خاظ
ايي ًَع دادُّا هثل استاًذاردسازی ،آهار تَغیفي ،کاّص بؼذ ،خَضِبٌذی ،رگرسیَى ،زهیيآهار ٍ غیرُ از جٌبِّای هختلف در دًیا در حال
بررسي است .در ايي پصٍّص ضوي هؼرفي رٍش  SOMبِػٌَاى يکي از هْنتريي رٍشّای خَضِبٌذی هبتٌي بر َّش هػٌَػي ،کاربرد آى در
تحلیل دادُ ّای شئَضیویايي بررسي ضذُ است .بِػٌَاى هغالؼِ هَردی ،دادُّای شئَضیویايي رسَبات آبراِّای برگِ  40400,000خَسف کِ
خاغیت بستِ يا ترکیبي دارًذً ،خست با کوک تبذيل ًسبت لگاريتوي هرکسی ،باز ضذُ ٍ دًذرٍگرام خَضِبٌذی هربَعِ ترسین ضذ .در هرحلِ
بؼذ دادُّا يکبار بِغَرت بازضذُ ٍ بار ديگر بِغَرت خام ٍلي استاًذارد ضذُ با رٍضْای ترکیبي ،بِ ضبکِ ٍ SOMارد ضذُ ٍ خرٍجي آى ّربار
بِ غَرت ًگاضتْای غفحات ٍزًي ًَرًٍْا برای ّر هتغیر ترسین ضذ .الگَی تَزيغ ٍزًي در ًگاضتّای بیاىضذُ برای هتغیرّايي کِ در يک
خَضِ قرار هيگیرًذ ،بسیار بِ ّن ضبیِ است .هقايسِ ًتايج بِ کارگیری ايي رٍش با ًتايج دًذرٍگرام بِدست آهذًُ ،طاىدٌّذُ اًغباق قابل
قبَل ايي دٍ رٍش درغَرت استفادُ از دادُ ّای خام استاًذارد ضذُ داردً .قغِ ضؼف ايي رٍش ايي است کِ تطخیع الگَّای هطابِ در خرٍجي
بِ ػْذُ ًاظر است ٍ اگر تؼذاد هتغیرّا زياد باضذ ًويتَاى توام الگَّای هطابِ را بِ راحتي تطخیع داد.

کلوات کلیذی
ضبکِ ػػبيً ،گاضت خَدسازهاًذُ ،شئَضیوي ،دادُ ّای ترکیبي ،دًذرٍگرام ،خَسف
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حمیذ معیىی ،فرَاد محمذتراب ،مجیذ کیخای حسیه پًر

یه ؽجى ٝفقجی ،در فقبِیتٞبیؾبٖ ثٚ ٝعیّ ٝتمبثُٞبی خب٘جی
دٚعزف ،ٝرلبثت ٔیوٙٙذ ٙٔ ٚغجك ثز ؽٙبعبٌزٞبی خبؿ
اٍِٞٛبی ٔتفبٚت یه عیٍٙبَ ،رؽذ ٔیوٙٙذ .اس ایٗ دعت ٝثٝ
فٛٙاٖ یبدٌیزی رلبثتی٘ ،ؾبرت ٘ؾذ ٜیب خٛدعبسٔب٘ذ٘ ٜبْ ثزدٜ
ٔیؽٛد=.<3

 -4هقذهِ
یىی اس اٞذاف افّی ٔغبِقبت صئٛؽیٕیبیی ،ثزرعی ٘حٜٛ
پزاوٙذٌی ،تٕزوش  ٚر٘ٚذ تغییزات ٘بحیٝای فٙبفز اعت .أزٚسٜ
در تحّیُ دادٞ ٜبی صئٛؽیٕیبیی ،رٚػٞبی ٔختّفی ثٙٔ ٝؾٛر
ٌزٜٚثٙذی ٔتغیزٞب ثب ٞذف تمّیُ اثقبد ٔبتزیظ دادٜٞب ٌغتزػ
یبفتٝا٘ذ .اس خّٕ ٝایٗ رٚػٞب ٔیتٛاٖ ث ٝرٚػٞبی چٙذ ٔتغیزٜ
تحّیُ فبوتٛری  ٚتحّیُ ٔؤِفٞٝبی افّی ٘ ٚیش تدشی ٚ ٝتحّیُ
خٛؽـٝای اؽبر ٜوزد .ثٝعٛر خبؿ اس رٚػٞبی خٛؽٝثٙذی
ٔیتٛاٖ ث ٝارتجبط ثیٗ ٌزٞٚی ،2ارتجبط درٌٖٚزٞٚی٘ ،3شدیه-
تزیٗ ٕٞغبیٍی ،4دٚرتزیٗ ٕٞغبیٍی ،5اؽبر ٜوزد و ٝثٝعٛر
ٌغتزدٛٔ ٚ ٜفمیتآٔیشی در فّ ْٛسٔیٗ ثٝوبر ٌزفت ٝؽذٜا٘ذ
=.<1،2
ث ٝفّت پیچیذٌی آٔبری دادٜٞبی صئٛؽیٕیبیی ٚ ٚیضٌی
تزویجی ثٛدٖ دادٜٞب ،6ثٝوبرٌیزی عیغتٓٞبی ٔجتٙی ثز ٛٞػ
ٔقٛٙفی در عجمٝثٙذی  ٚؽٙبعبیی ر٘ٚذٞبی غبِت چٙذ
فٙقزی را ٔیتٛاٖ ثٝفٛٙاٖ یه ٌشی ٝٙخذیذ ثزرعی وزد .رٚػ
ٍ٘بؽت خٛدعبسٔب٘ذ ٜیب ثٝعٛر ٔختقز  SOMیه ٘ٛؿ ٔذَ
ؽجى ٝفقجی اعت و ٝدر پیبدٜعبسی  ٚعزحریشی ٔؾخقٞٝبی
غیزخغی اس فضبی چٙذثقذی ث ٝفضبی یه یب د ٚثقذی اعتفبدٜ
ٔیؽٛد= .<3ایٗ رٚػ در سٔیٞٝٙبی ٔختّفی اس لجیُ آ٘بِیش
تقبٚیز= ،<4،5حزوت ثبدٞب= ٚ <6،7تفغیز أٛاج ِزسٜای=<8،9
ثٝعٛر ٔٛفمیت آٔیشی اعتفبد ٜؽذ ٜاعت.
در ایٗ پضٞٚؼ ثزای ٘خغتیٗ ثبر اس اٍِٛریتٓ  SOMثٙٔ ٝؾٛر
ٌزٜٚثٙذی فٙبفز رعٛثبت آثزاٝٞای در ثزٌ1:100,000 ٝ
خٛعف اعتفبد ٜؽذ ٜاعت.

ٍ٘بؽتٞب یب ٘مؾٞٝبی خٛدعبسٔب٘ذٛ٘ ،ٜفی اس ؽجى ٝفقجی
ٔقٛٙفی ثز پبی ٝیبدٌیزی ٘ؾبرت ٘ؾذ 9ٜاعت وٕٞٝ٘ٛ٘ ٝبی
تحت آٔٛسػ را در یه فضبی وٓ ثقذ  ٚتفىیه ؽذٕ٘ ٜبیؼ
ٔیدٞذ .ایٗ ؽجى ٝاس یه تبثـ ٕٞغبیٍی اعتفبدٔ ٜیوٙذ تب
خٛاؿ تٛپِٛٛصی فضبی ٚرٚدی 10را حفؼ وٙذ .رٚاَ لزار دادٖ
یه ثزدار در یه ٘مؾ ٝفجبرت اس یبفتٗ ٌز 11ٜثب ٘شدیىتزیٗ
ثزدار ٚسٖ ث ٝثزدار فضبی داد 12ٜاعت=.<10
13

ؽجى SOM ٝؽبُٔ ٘ٛرٖٞٚبیی اعت و ٝدر یه ؽجى ٝوٓ ثقذ
ٔٙؾٓ (د ٚیب ع ٝثقذی) لزار ٌزفتٝا٘ذ .تقذاد ٘ٛرٖٞٚب ٕٔىٗ
اعت اس چٙذ د ٜتب چٙذ ٞشار تغییز وٙذ .ثٞ ٝز ٘ٛر ٖٚیه ثزدار
 dثقذی ثب ٚسٖ  mاختقبؿ ٔییبثذ وٕٞ d ٝبٖ ثقذ ثزدارٞبی
ٚرٚدی اعتٛ٘ .رٖٞٚب ثٛ٘ ٝرٖٞٚبی ٔدبٚر خٛد ثب یه راثغٝ
ٕٞغبیٍی ٔتقُا٘ذ و ٝتٛپِٛٛصی یب عبختبر ٘مؾ ٝرا تحت تبثیز
لزار ٔیدٞذ .تٛپِٛٛصیٞبی ٔتذا ،َٚاعتفبد ٜاس ؽجىٞٝبی
ٔزثقی ،ؽؼضّقیٔ ،ثّثی یب ثیلبفذ ٜاعت= .<11ؽىُ ،1
ٔقٕبری ؽجى SOM ٝؽبُٔ ٔبتزیظ ٚرٚدیٍ٘ ،14بؽت
خزٚخی ٚ 15الی 16ٝؽبُٔ ٘ٛرٖٞٚب  ٚثزدار ٚسٖٞبی ()W
٘ٛرٖٞٚب را ٘ؾبٖ ٔیدٞذ.

-7رٍش
 -4-7هؼرفي ضبکِ خَدسازهاًذُ

ضکل 04هؼواری ضبکِSOM

ٔقٕبریٞبی ؽجى ٚ ٝتحّیُ عیٍٙبَٞبی اعتفبد ٜؽذ ٜدر
ٔذَعبسی عیغتٓٞبی فقجی را ٔیتٛاٖ ث ٝعٌ ٝز ٜٚتمغیٓ
وزد وٞ ٝز وذاْ ٔتىی ثز فّغفٔ ٝتفبٚتی ٞغتٙذ= .<3ؽجى-ٝ
ٞبی پیؾخٛرٔ 7دٕٛفٝای اس عیٍٙبَٞبی ٚرٚدی را ثٝ
ٔدٕٛفٝای اس عیٍٙبَٞبی خزٚخی تجذیُ ٔیوٙذ .تجذیُ
ٚرٚدی-خزٚخی ٔٛرد٘ؾز اغّت ثب تٙؾیٓ ٘ؾبرت ؽذ ٚ ٜخبرخی
پبرأتزٞبی عیغتٓ تقییٗ ٔیؽٛد .در ؽجىٞٝبی پغخٛر،8
اعالفبت ٚرٚدیٚ ،ضقیت فقبِیت آغبسیٗ عیغتٓ را تقزیف ٔی-
وٙذ ٚ ،در ادأٚ ،ٝضقیت ٟ٘بییٔ ،دب٘تٚار ثب خزٚخی ٔحبعجبت
تقییٗ ٔیؽٛد .در ؽجىٞٝبی دعت ٝع ،ْٛعَّٞٛبی ٔدبٚر در

اٍِٛریتٓ آٔٛسػ  SOMؽجی ٝث ٝاٍِٛریتٓ وٕیعبسی ثزدار
( )VQ17یب ٕٞبٖ  k-meansاعت ،ثب ایٗ تفبٚت ٔ ٟٓو ٝفالٜٚ
ثز ٔٙبعتتزیٗ ثزدار ٚس٘یٕٞ ،غبیٍبٖ تٛپِٛٛصیىی آٖ رٚی
٘مؾ٘ ٝیش ث ٝرٚس رعب٘ی ٔیؽ٘ٛذ .ثذیٗ ٔقٙب و٘ ٝبحیٔ ٝدبٚر
ثزدار ٔذوٛر در ؽجىٌ ،ٝغتزػ تؾبثٟی ٔییبثذ٘ .تیدٟ٘ ٝبیی
ایٗ اعت وٛ٘ ٝرٖٞٚب در ؽجىٙٔ ٝؾٓ ؽذٛ٘ ٚ ٜرٖٞٚبی ٔدبٚر،
ثزدارٞبی ٚسٖ ٔؾبثٔ ٝیٌیز٘ذ=.<11
ؽىُ ٔ 2ذِی اس ٍ٘بؽت خٛدعبسٔب٘ذ ٜرا ٘ؾبٖ ٔیدٞذ .ثزای
عبدٌی فزك ٔیؽٛد فٙبفز (ثٝفٛٙاٖ ٔثبَ ،ته ٘ٛرٖٞٚب یب
96
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بررسی کاربرد وگاشتَای خًدسازماوذٌ در خًشٍبىذی دادٌَای آبراٍَای

ٌزٜٞٚبیی اس ٘ٛرٖٞٚبی در تقبُٔ ثب یىذیٍز) تؾىیُ یه آرایٝ
ففحٝای ٔٙؾٓ ثذٙٞذ ٞ ٚز فٙقز ٔقزف ٔدٕٛفٝای اس ٔمبدیز
فذدی  Miثٙبْ ٔذَ ثبؽذ .ایٗ ٔمبدیز ٔیتٛا٘ٙذ ٔتٙبؽز ثب ثقضی
پبرأتزٞبی عیغتٓ فقجی ثبؽٙذ .فزك ٔیؽٛد وٞ ٝز ٔذَ ثب
پیغبْٞبیی و ٝاس فٙقز دریبفت ٔیوٙذ افالح ٔیؽٛدٚ .رٚدی
 Xو ٝیه پیغبْ فقجی ٔ ٚدٕٛفٝای اس ٔمبدیز عیٍٙبَ ٔٛاسی
اعت در ٔدٕٛفٔ ٝذَٞبی ٙٔ Miتؾز ٔیؽٛد .در تئٛری ٔغش
ا٘غبٖ 18افغالح ٔتذاِٚی ثٙبْ "رلبثت" ثیٗ فٙبفز ٚخٛد دارد
ثذیٗفٛرت و ٝاٌز فٙبفز تٛعظ یه ٚرٚدی ٔؾتزن تحزیه
ؽ٘ٛذ ،فٙقزی و ٝپبرأتزٞبی آٖ ثیؾتزیٗ تغبثك را ثب ایٗ
ٚرٚدی داؽت ٝثبؽذ اس  ٕٝٞثیؾتز تحزیه ٔیؽٛد .ایٗ فٙقز را
"ثز٘ذٔ19"ٜی٘بٔٙذ .اس ایٗ پظ( Mc ،فٙقز ثز٘ذ )ٜو ٝثیؾتزیٗ
ؽجبٞت را ثب  Xدارد ثبفث ٔیؽٛد تٕبْ ٔذَٞبیی و ٝدر
ٔدبٚرت ( Mcدایز ٜثشرٌتز) لزار دار٘ذ ٘یش تؾبث ٝخٛد را ثب X
افالح وٙٙذ=.<11

ضکل 09هفَْم ّوسايگي دريک ضبکِ با ًَ 79رٍى

یىی اس خبِتتزیٗ ٚیضٌیٞبی ؽجىٞٝبی خٛدعبسٔب٘ذ ،ٜفذْ
٘یبس ث٘ ٝؾبرت در ٍٙٞبْ آٔٛسػ اعت .در ایٗ ؽجىٞٝب ،دادٜٞبی
خزٚخی ثب آ٘چ ٝثبیذ ایدبد ؽٛد ،ثز اعبط یه اٍِٛریتٓ ٔمبیغٝ
ٔیؽ٘ٛذ  ٚاٌز ٘تید ٝدِخٛا ٜحبفُ ٘ؾٛدٚ ،سٖ ٌزٜٞب آٖلذر
تغییز ٔیوٙذ تب ٞذف ٟ٘بیی ثٝدعت آیذ.
ثٝعٛر خالف ،ٝاٍِٛریتٓ آٔٛسؽی
خٛدعبسٔب٘ذ ٜث ٝفٛرت سیز اعت:

فقجی

ؽجىٞٝبی

ٔ -1حبعج ٝفبفّ ٝثیٗ اٍِ ٚ )X( ٛتٕبْ ٘ٛرٖٞٚبی فقجی
‖

() 1

‖

 -2ا٘تخبة ٘شدیهتزیٗ ٘ٛر ٖٚث ٝفٛٙاٖ ٘ٛر ٖٚثز٘ذٜ
() 2
ضکل 07هذلي از يک ًگاضت خَدسازهاًذُ

 -3ث ٝرٚس رعب٘ی ٞز ٘ٛر ٖٚثب تٛخ ٝث ٝتبثـ ٕٞغبیٍی

ٕٞشٔبٖ ؤ ٝذَٞبی در ٕٞغبیٍی ٘ٛر ٖٚیب فٙقز ثز٘ذ ٜؽزٚؿ
ث ٝؽجی ٝؽذٖ ث ٝپیغبْ ٔ Xیوٙٙذٞ ،زچ ٝثیؾتز ٘یش عقی
ٔیوٙٙذ ثٕٞ ٝذیٍز ؽجی ٝؽ٘ٛذ  ٚایٗ یقٙی تٕبْ ٔذَٞبی در
ٕٞغبیٍی ٕٛٞ Mcارٔ20یؽ٘ٛذ .پیغبْٞبی ٔختّف در سٔبٖٞبی
ٔختّف ،لغٕتٞبی ٔختّفی اس ٔدٕٛفٔ ٝذَٞب را ٔتبثز
ٔیوٙٙذ  ٚدر ٘تیدٔ ٝذَٞبی  Miپظ اس ٔزاحُ ٔتقذد آٔٛسػ،
ٔمبدیزی ٔتٙبعت  ٚعزؽىٗ ؽذ ٜدر وُ آرایٌ ٝزفتٝا٘ذ درعت
ٕٞب٘ٙذ پیغبْ اِٚی X ٝدر "فضبی عیٍٙبَ" .ایٗ عٔ ٝزحّٝ
یقٙی ا٘تؾبر ٚرٚدی ،ا٘تخبة ٘ٛر ٖٚثز٘ذ ٚ ٜا٘غجبق ٔذَٞب در
ٕٞغبیٍی فضبیی ٘ٛر ٖٚثز٘ذ ،ٜاف َٛاعبعی یه فزایٙذ SOM
را تؾىیُ ٔیدٙٞذٔ .زحّ ٝاخیز ثٛ٘ ٝفی ٕٞبٖ رٌزعیٖٛ
غیزپبرأتزی اعت= .<12ؽىُ ٔ 3فٕٞ ْٟٛغبیٍی ثب ؽقبؿ ٚ 1
ؽقبؿ  2را در یه ؽجى ٝثب ٛ٘ 25ر٘ ٖٚؾبٖ ٔیدٞذ.

() 3

‖

‖

ٔمذار ضزیت آِفب عجت وبٞؼ تبثیز ٚسٖٞبی غیز ٔؾبثٝ
ٔیؽٛد.
 -4ایٗ ر٘ٚذ تب سٔب٘ی و ٝیه ٔقیبر تٛلف خبؿ ثٝدعت آیذ،
تىزار ٔیؽٛد .اغّت ٔقیبر تٛلف ،تقذاد ٔؾخقی اس تىزار اعت.
ثزای تثجیت ٍٕٞزایی  ٚثجبت ٘مؾ٘ ،ٝزخ یبدٌیزی  ٚؽقبؿ
ٕٞغبیٍی در ٞز تىزار وبٞؼ ٔییبثذ .ثٙبثزایٍٕٗٞ ،زایی ثٝ
عٕت ففز ٔیُ خٛاٞذ وزد .فبفّ ٝا٘ذاسٌٜیزی ثیٗ ثزدارٞب،
فبفّ ٝالّیذعی اعت ِٚی اس عبیز فٛافُ ٔثُ ٔبٞبال٘ٛثیظ یب
ٟٔٙتٗ ٘یش ٔیتٛاٖ اعتفبد ٜوزد=.<13
یىی اس وبرثزدٞبی  SOMدر ث ٝتقٛیز وؾیذٖ  ٚؽٙبعبیی
ارتجبط ثیٗ پبرأتزٞبی ٚرٚدی اعتٔ .بتزیظ ٚسٖٞبی
ٕٞغبی 21ٝیب ٕٞبٖ ٔبتزیظ فبفّ ٝیىپبرچ 22ٝیب ،U-matrix
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حمیذ معیىی ،فرَاد محمذتراب ،مجیذ کیخای حسیه پًر

() 5

٘ؾبٖدٙٞذ ٜفبفّ ٝثیٗ ٘ٛرٖٞٚبی ٘مؾ ٝاعت و ٝاس عیب( ٜفبفّٝ
ففز) تب لزٔش (حذاوثز فبفّ )ٝدر تغییز اعت.

√
∏√

 .7-7هاّیت ترکیبي دادُّای شئَضیویايي

فبفّ ٝدادٜٞب درایٗ ٙٞذع ،ٝفبفّ ٝآیچیغ ٖٛاعت و ٝثزای
دٚتزویت ) Y=(y1,…,yD) ٚ X=(x1,…,xDاس راثغٔ )6( ٝحبعجٝ
ٔیؽٛد:

ثب تٛخ ٝث ٝفبفّٛٔ ٝرد اعتفبد ٜدر اٍِٛریتٓ  SOMو ٝالّیذعی
اعت ،ایٗ عٛاَ پیؼ ٔیآیذ و ٝآیب وبرثزد آٖ در ثزخی
ؽبخٞٝبی دادٜوبٚی ٔب٘ٙذ فّ ْٛسٔیٗ  ٚثٝخقٛؿ تحّیُ
دادٜٞبی صئٛؽیٕیبیی ٘یش لبثُ ٌغتزػ اعت؟ ٔبٞیت تزویجی
یب ثغت ٝدادٜٞبی صئٛؽیٕی ،أزٚسٛٔ ٜضٛؿ ٕٟٔی اعت وٝ
ثبیغتی لجُ اس ٞز تحّیُ ٔذ٘ؾز لزار ٌیزد .دادٜٞبی ثغت ٝیب
تزویجیٔ ،دٕٛفٝای اس دادٜٞب اعت ؤ ٝتغیزٞبی آٖ ٔغتمُ اس
یىذیٍز ٘جٛد ٚ ٜث ٝفٛرت درفذ یب لغٕت در ٔیّی ٖٛیب خشئی
اس یه وُ ثیبٖ ٔیؽ٘ٛذ= .<14در تقزیف والعیهٞ ،ز ردیف اس
دادٜٞب یه ٔؾبٞذ٘ ٜبْ دارد ؤ ٝدٕٛؿ ٔتغیزٞبی آ٘بِیش ؽذٜ
آٖ ٔؾبٞذ ،ٜیه فذد ثبثت (ٔثُ 100 ،1یب ٔ )106یؽٛد.
اٌزچ ٝثب تٛخ ٝث ٝد ٚخبفیت فٕذ ٜایٗ دادٜٞب یقٙی ثجبت
ٔمیبط  ٚیىپبرچٍی سیزٔدٕٛفٞٝبی آِٖ ،شٔٚب ٘یبسی ثٝ
ثزلزاری ؽزط ٔدٕٛؿ ثبثت ٘یغت=.<15

()6
)

خبفیت ایشٔٚتزی تجذیُ ilrیقٙی ث ٝاسای دٚتزویت  Yٚ Xراثغٝ
( )7ثیٗ د ٚفضبی آیچیغ ٚ ٖٛالّیذعی آٖٞب ثزلزار اعت:

() 4

}

∑

)

() 7

(

ثزای تفغیز فحیح ٕ٘ٛدارٞبیی و ٝاس ثزدارٞبی تهٔتغیزٜ
اعتفبدٔ ٜیوٙٙذ (ٔثُ ٞیغتٌٛزاْ ،ثبوظ پالت  ٚغیز ٜوٝ
رٚاثظ الّیذعی ثز آٖٞب حبوٓ اعت) راثغ ٝدیٍزی ٘یش ٚخٛد
دارد و ٝتٛعظ پزٚفغٛر فیّشٔٛسر ثزای تجذیُ ته ٔتغیز ٜداد-ٜ
ٞب ،پیؾٟٙبد ؽذ ٜاعت= <16و ٝث ٝاسای ٞز ٔتغیز ٔغبثك
راثغٔ )8( ٝحبعجٔ ٝیؽٛد:

دادٜٞبی تزویجی دارای خٛافی ٞغتٙذ و ٝوبرثزد رٚػٞبی
آٔبری اعتب٘ذارد ثزای تحّیُ آٖٞب را ٔؾىُ ٔیوٙذ .فضبی
الّیذعی ثزای دادٜٞبی تزویجی ٔٙبعت ٘یغت ٔ ٚحذٚدیت
حبفُ خٕـ ثبثت ایٗ دادٜٞب دالِت ثز ٙٞذع ٝخبفی دارد وٝ
در افغالحٙٞ ،ذع ٝآیچیغ ٖٛدر ٔحیظ عیٕپّىظ٘ 23بٔیذٜ
ٔیؽٛد= .<16ثٙٔٝؾٛر ثىبرٌیزی رٚػٞبی آٔبری اعتب٘ذارد،
ثبیغتی ثز رٚی ایٗ دادٜٞب تجذیالت ٔٙبعجی فٛرت ٌیزد .اس
خّٕ ٝایٗ تجذیالت ،خب٘ٛاد ٜتجذیالت ٍِبریتٓ ٘غجیتی 24اعت
و٘ ٝخغتیٗ ثبر تٛعظ آیچیغ )1986(25ٖٛارائ ٝؽذ ٜاعت.
فضبی ٕ٘ ٝ٘ٛدادٜٞبی ثغت ٝیب عیٕپّىظ ثزای یه تزویت -D
یب -Dثقذی عجك راثغ )4( ٝتقزیف
خشئی
ٔیؽٛد:
|

( ∑ ∑ √

() 8

√
∏√

ٔیبٍ٘یٗ در ایٗ ٘ٛؿ دادٜٞب ٔغبثك راثغٔ )9( ٝحبعجٔ ٝیؽٛد:
() 9

∑ (

)

̅

ٔقیبرٞبی ٔختّفی ثزای ٚاریب٘ظ در دادٜٞبی تزویجی تقزیف
ؽذ ٜاعتٚ .اریب٘ظ ٔتزیه یب ٚاریب٘ظ وُ یب ٚاریب٘ظ فبْ یىی
اس آٖٞبعت ؤ ٝتٛعظ ٔزثـ فبفّ ٝاس ٔزوش دادٜٞب ثب درخٝ
آسادی تقحیح ؽذٚ ٜاریب٘ظ دادٜٞبی ٔقِٕٛی اعت  ٚاس راثغٝ
( )10ثٝدعت ٔیآیذ:

{

()10

ثب اعتفبد ٜاس عٛ٘ ٝؿ تجذیُ ٍِبریتٓ ٘غجیتی ٚ clr27 ،alr26
ٔ ilr28یتٛاٖ ایٗ دادٜٞب را ث ٝفضبی الّیذعی ا٘تمبَ داد .ثٝ
فٛٙاٖ ٔثبَ ،تجذیُ  ilrوٙٔ ٝدز ث ٝیه ٔؾبٞذ ٜچٙذٔتغیزٜ
درفضبی  D-1ثقذی ٔیٌزددٔ ،غبثك راثغ )5( ٝتقزیف ٔیؽٛد:

̅

∑

ثٙبثزایٗ اعتب٘ذاردوزدٖ دادٜٞبی تزویجی ٘یش ثب رٚػٞبی
ٔقٕ َٛآٔبری ،ثغیبر ٔتفبٚت اعت٘ .خغت ایٙى ٝدادٜٞبی
تزویجی یه ٔمیبط ٔؾتزن ثذ ٖٚثقذ دار٘ذ  ٚدر ٘تید ٝثب
فزآیٙذ ٔقٕ َٛاعتب٘ذارد وزدٖ عجت اس دعت رفتٗ اعالفبت
ٕٟٔی خٛاٞذ ؽذ و ٝاس آٖ خّٕٔ ٝی تٛاٖ ث ٝتغییزپذیزی داد-ٜ
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بررسی کاربرد وگاشتَای خًدسازماوذٌ در خًشٍبىذی دادٌَای آبراٍَای

ٞب اؽبر ٜوزد .د ْٚایٙىٔ ٝیبٍ٘یٌٗیزی ٔقِٕٛیٔ ،مبدیز ٔٙفی
تِٛیذ ٔیوٙذ و ٝتفغیز ٘تبیح را ثب اؽتجبٕٞ ٜزا ٜخٛاٞذ وزد .در
٘تید ،ٝاعتب٘ذاردوزدٖ ایٗ دادٜٞب ثب تمغیٓ ثز ٔیبٍ٘یٗ تزویجی
ث ٝتٛاٖ فىظ ٔدذٚر ٚاریب٘ظ تزویجی اس راثغ )11( ٝثٝدعت
ٔیآیذ:
()11

̅

فٍّٕز تٛاٖ ٚ
و ٝدر ایٗ راثغ،ٝ
فضبی عیٕپّىظ ٞغتٙذ=.<17

اعت و ٝخغٛط افمیٌ ،زٜٞٚبی اخشا را در ٔبتزیظ
تٛفیف ٔیوٙٙذ .ع َٛایٗ خغٛط ٞیچ اعالفبت وٕی را ٘ؾبٖ
ٕ٘یدٞذ.
SBP

ٔ -2ىبٖ ٔیبٍ٘یٗ یه ثبال٘ظ و ٝدر ٔحُ ثزخٛرد لغٕت
فٕٛدی  ٚافمی  ٚدر یه ثبوظ پالت تقییٗ ٔیؽٛد.
 -3تدشی ٝپزاػ وُ ٕ٘ٔ ٚ ٝ٘ٛیشاٖ تغییزپذیزی ٞز ثبال٘ظ وٝ
ثب ع َٛخغٛط فٕٛدی ٘ؾبٖ دادٔ ٜیؽٛد .خٕـ  ٕٝٞخغٛط
فٕٛدی ٔقزف پزاػ وُ ٕ٘ ٝ٘ٛاعت .یه خظ فٕٛدی وٛتب ٜثٝ
ٔقٙی پزاػ وٓ در آٖ ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛدر ٘تید ٝع ٟٓخشئی در پزاػ
وُ اعت=.<20

√

فٍّٕز ٔقىٛط در

 .9-7دًذرٍگرام دادُّای ترکیبي

د٘ذرٌٚزاْ دادٜٞبی تزویجی ٔیتٛا٘ذ اعالفبت ٕ٘ ٝ٘ٛرا حتی
سٔب٘ی و ٝثزدارٞبی تزویجی اخشای سیبد دار٘ذ ،خالف ٝوٙذ .اٌز
ٕٞجغتٍی  ٚارتجبط ثیٗ اخشاء ،اس لجُ تب حذٚدی ٔقّ ْٛاعت
در ایٙقٛرت عبخت ٔبتزیظ ثبال٘ظ ٔیتٛا٘ذ تٛعظ ؽخـ
ا٘دبْ ؽٛد تب تفغیز ٘تبیح ثٟجٛد یبثذ=.<21

اس آ٘بِیش خٛؽٝای ٔیتٛاٖ ثزای دعتٝثٙذی ٕ٘ٞٝ٘ٛب  ٚثٝدعت
آٚردٖ ایذٜای اس ویفیت تٕزوش ٔتغیزٞب در دادٜٞبی ثب اثقبد سیبد
اعتفبد ٜوزد .ثٝدِیُ عجیقت پیچیذ ٜدادٜٞبی صئٛؽیٕیبیی
٘بحیٝای (٘جٛد تٛسیـ ٘زٔبَ یب الي ٘زٔبَ ،چٍِٛی سیبدٚ ،خٛد
تٛسیـ چٙذ ٔذ ٚ ٜثغت ٝثٛدٖ)٘ ،تبیح تحّیُ خٛؽٝای ثغیبر
ٚاثغت ٝث ٝآٔبدٜعبسی دادٜٞب (ا٘تخبة تجذیُ فحیح)  ٚاٍِٛریتٓ
خٛؽٝثٙذی اعت= .<18یىی اس راٜٞبی آعبٖ ٔغبِق ٝدادٜٞبیی
و ٝفضبی ٕ٘ ٝ٘ٛآٖ الّیذعی اعتٕ٘ ،بیؼ آٖٞب در ٔختقبت،
٘غجت ث ٝیه ٔجٙبی ٔتقبٔذ اعت .در ٞز فضبی الّیذعی تقذاد
ثیٟ٘بیت ٔجٙبی ٔتقبٔذ ٔٛخٛد اعت و ٝفضبی عیٕپّىظ یىی
اس آٖٞبعت .ثب رٚػٞبی ٔتفبٚتی ٔیتٛاٖ چٙیٗ ٔجٙبیی را
عبخت و ٝرٚػ  SVD29یب تدشیٔ ٝمبدیز ٔٙفزد یىی اس
آٖٞبعت = .<19در ٔٛرد ٔغبئّی و ٝثب تزویت اخشاء عزٚوبر
دار٘ذ (ٔب٘ٙذ دادٜٞبی صئٛؽیٕیبیی) خغتد ٛثزای رٚػٞبی
وبٞؼ ثقذ ٔتٙبعت ثب سیز ٔدٕٛفٞٝبی تزویجی ث ٝاعتزاتضی
خذیذی ٔٙدز ؽذ ٜاعت ؤ ٝبتزیظ ٔٛاس٘ٞٝب٘ 30بٔیذٔ ٜیؽٛد.
ایٗ ٔبتزیظٞب ثز اعبط یه تفىیه -Dخشئی د ٚدٚئی تزتیجی
یب ( ،)SBP31دادٜٞبی تزویجی را ثٌ ٝزٜٞٚبیی غیز ٕٞپٛؽبٖ
تجذیُ ٔیوٙٙذٔ .ختقبتی و ٝدر ٟ٘بیت ثٝدعت ٔیآیذ ،تفغیز
تزویتٞب را آعبٖ ٔیوٙذ ٙٔ ٚدز ث ٝتدشیٚ ٝاریب٘ظ وُ ثٝ
ٚاریب٘ظٞبی خشئی ٔیؽٛد ؤ ٝیتٛاٖ آٖٞب را ٘بؽی اس
تغییزپذیزی درٌٖٚزٞٚی یب ثیٌٗزٞٚی دا٘غت= .<20ثب اعتفبدٜ
اس ایٗ خبفیت دادٜٞبی تزویجی ،اثشاری ث٘ ٝبْ د٘ذرٌٚزاْ داد-ٜ
ٞبی تزویجی تٛعق ٝیبفت ٝاعت.

-9هؼرفي هٌغقِ هَرد هغالؼِ
ٔٙغمٛٔ ٝرد ٔغبِق ٝدر اعتبٖ خزاعبٖ خٛٙثی  ٚث ٝفبفّٝ
تمزیجی  35ویّٔٛتزی خٛٙةغزة ؽٟزعتبٖ ثیزخٙذ در
ٔحذٚد ٜعَٞٛـبی خغزافیبیی  58˚ 30′ 00″تب 59˚ 00′ 00″
 ٚفزكٞـبی خغزافیبیی  32˚ 30′ 00″تب ٚ 33˚ 00′ 00″الـ
ؽذ ٜاعت .در ایٗ ٔٙغم ٝرخٖٕٞٛٙبی ٌغتزد ٜعًٞٙبی
رعٛثی اس وزتبع ٝپغیٗ تب اٚایُ دٚراٖ ع٘ ٚ ْٛیش عًٞٙبی
آتؾفؾب٘ی عٛٙسٚئیه دیذٔ ٜیؽٛد .ؽىُ ٘ 4مؾ ٝسٔیٗؽٙبعی
عبد ٜؽذٙٔ ٜغمٛٔ ٝرد ٔغبِق ٝرا ٘ؾبٖ ٔیدٞذ٘( .مؾ ٝسٔیٗ-
ؽٙبعی  1:100,000خٛعف ،عبسٔبٖ سٔیٗؽٙبعی  ٚاوتؾبفبت
ٔقذ٘ی وؾٛر).
اس ٘ؾز پتب٘غیُ ٔقذ٘ی ،ا٘ذیظٞبیی اس ٔظ ،عزة  ٚرٚی ٚ
خبن ٞبی فٙقتی ٘ؾیز ثٙت٘ٛیت در ٔحذٚدٛٔ ٜرد ٔغبِقٝ
ٚخٛد دار٘ذ .در لغٕتٞبی فٕذٜای اس ٔٙغم٘ ٝیش الی٘ ٝبسوی اس
خبنٞبی رعی آٗٞدار ،الی ٝضخیٓتزی اس صیپظ را پٛؽب٘ذٜ
اعتٕٞ .چٙیٗ اثزاتی اس وب٘ی عبسی ٔظ ث ٝؽىُ ٔبالویت
ثٝفٛرت عغحی ٔ ٚزتجظ ثب دایهٞبی آ٘ذسیتی عیّیغی در
ٔٙغمٔ ٝؾبٞذ ٜؽذ ٜاعت.

د٘ذرٌٚزاْ دادٜٞبی تزویجیٕ٘ ،بیؼ یه ٕٞ SBPزا ٜثب خالفٝ
اعالفبت آٔبری ٔٛاس٘ٞ ٝبعت .اخشای ٔختّف آٖ فجبرتغت اس:
 SBP -1و ٝثٝفٛرت اتقبالتی اس ٘ٛؿ د٘ذرٌٚزاْ ثیٗ اخشا ٘ؾبٖ
دادٔ ٜیؽٛد .ایٗ لغٕت اس ِحبػ فزْ ؽجی ٝد٘ذرٌٚزاْ فبدی

در ٔحذٚدٚ ٜرلٔ ٝذوٛر ،تقذاد  ٕٝ٘ٛ٘ 670اس رعٛثبت آثزاٝٞای
ٔٙغم ٝثزداؽت ٛٔ ٚرد آ٘بِیش لزار ٌزفت ٝاعت و ٝدر ایٗ
پضٞٚؼ اس ٘تید ٝآ٘بِیش ایٗ دادٞ ٜب ثٝفٛٙاٖ ٔغبِقٛٔ ٝردی
اعتفبد ٜؽذ ٜاعت.
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ٚسٖٞبی ٘ٛرٖٞٚب ثب ٚخٛد اعتفبد ٜاس ٔقیبر فبفّ ٝالّیذعی،
تغییز ٕ٘یوٙذ ٔ ٚیتٛاٖ اس دادٜٞب ثٝفٛرت خبْ ِٚی اعتب٘ذارد
ؽذ ٜدر ؽجى ٝفقجی  SOMاعتفبد ٜوزد.

-1بحث ٍ بررسي
پظ اس افالح  ٚآٔبدٜعبسی دادٜٞب (خبیٍشیٙی ٔمبدیز ٚ BDL32
ٔفمٛد ثب اٍِٛریتٓٞبی ٔٙبعت ثزای ایٗ ٘ٛؿ دادٜٞبی تزویجی)،
ٔبتزیغی ؽبُٔ  ٕٝ٘ٛ٘ 670ثٝدعت آٔذ .ثٝدِیُ ٔبٞیت تزویجی
دادٜٞب ایٗ عٛاَ ٔغزح ثٛد و ٝآیب ٔی تٛاٖ اس  SOMثب ٚخٛد
ٔقیبر فبفّ ٝالّیذعی آٖ در آٔٛسػ ٘ٛرٖٞٚب ،در خٛؽٝثٙذی
ایٗ ٘ٛؿ دادٜٞب  ٓٞاعتفبد ٜوزد؟

وٛرتش (٘ )2008ؾبٖ داد و ٝثزدارٞبی ٔذَ تحت ؽزایظ
الّیذعی ا٘غجبق ثٟتزی ثز ثزدارٞبی ٚرٚدی ٘ؾبٖ ٔیدٙٞذ ٚ
تٛسیـ ٍٕٗٞتزی ٔییبثٙذ سیزا فبفّ ٝالّیذعی ثیٗ ٕٞغبیٞٝب
ثبثت اعت.

ثب ثزرعیٞبی ا٘دبْ ؽذ ٜرٚی ایٗ ٔغئّ ٝتٛعظ ٔحممیٗ
[ ]22،23ثبثت ؽذ ٜاعت ؤ ٝبٞیت تزویجی دادٜٞب در تقزیف

ضکلً 01قطِ زهیيضٌاسي سادُضذُ هٌغقِ هَرد هغالؼِ (بر گرفتِ از برگِ زهیي ضٌاسي 40400,000خَسف ،سازهاى زهیي ضٌاسي)

تحت تجذیُ تهٔتغیز ٜلزار ٌزفت .ثذیٗ تزتیت دٛ٘ ٚؿ ٔبتزیظ
داد ٜثزای ٚرٚد ث ٝؽجى ،ٝآٔبد ٜؽذ.

ث ٝفال٘ ،ٜٚبٍٕٙٞی تٛسیـ ٘مبط تحت ٙٞذع ٝآیچیغ٘ ٖٛؾبٖ
ٔیدٞذ و ٝآٔٛسػ ٘ٛرٖٞٚب ثزای خبٕ٘بیی آٖٞب در فضبی وّی
ثبیذ ثیؾتز اس ٔٛلقی ثبؽذ و ٝاس فبفّ ٝالّیذعی تجقیت ٔیوٙٙذ
=.<22

ثب اعتفبد ٜاس وذ٘ٛیغی در ٘زْافشار  MATLABو ٝأىب٘بت
ٔٙبعجی اس ؽجىٞٝبی فقجی را در اختیبر ٔیٌذارد ،تٛپِٛٛصی
ؽجىٍ٘ ٝبؽت ث ٝفٛرت ؽؼضّقی ثب اثقبد ٛ٘ 8ر ٖٚدر ٛ٘ 8رٖٚ
(در ٔدٕٛؿ  )64یقٙی تمزیجب  10درفذ تقذاد دادٜٞب ثٙب ثز
پیؾٟٙبد و ٗ٘ٛٞٛخٟت وبرآیی ثٟتز ؽجى ،<3= ٝعزاحی ؽذ.

ثٙبثزایٗ ایٗ دادٜٞب ثب اعتفبد ٜاس ٘زْافشار  ،]24[Rیىجبر ثب رٚػ
تحّیُ تزویجی ،اعتب٘ذارد ؽذ ٚ ٜثبر دیٍز ٕٞبٖ دادٜٞبی خبْ،
100
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در ؽىُ ( 5عٕت راعت) یه خٛؽ ٝثشري تٕبْ ففح ٝرا
ٌزفت ٝاعت (ث ٝرً٘ سرد)  ٚثب فٛافُ تیز ٜوٓ رٍ٘ی در ٌٛؽٝ
ثبالی چپ ٘مؾ ٝتفىیه ؽذ ٜاعت .ایٗ ٘ؾبٖدٙٞذ ٜایٙغت وٝ
فٕذ ٜتزاوٓ در د ٚیب ع ٝخٛؽٔ ٝتٕزوش اعتٌ .زچٕ٘ ٝیتٛاٖ
تقذاد دلیك آٖ را ٔؾخـ وزد.

تبثـ فبفّٕٞ ٝبٖ پیؼ فزك الّیذعی  ٚتقذاد تىزارٞب در
اٍِٛریتٓ آٔٛسػ ؽجى ٝثزای فضبی ٚرٚدی 100 ،در ٘ؾز ٌزفتٝ
ؽذ٘ .زخ یبدٌیزی تبثـ آٔٛسػ ٚ 0/01 ،ؽقبؿ ٕٞغبیٍی اِٚیٝ
ثزاثز  4لزار داد ٜؽذ.
٘مؾٔ ٝبتزیظ  Uیب فٛافُ ٚس٘ی ٕٞغبی ٝثزای ؽجىٛ٘ 8 ٝر٘ٚی
ٔزثٛط ث ٝتجذیُٞبی تهٔتغیز ٜدادٜٞبی تزویجی (چپ) ٚ
ٔبتزیظ اعتب٘ذاردؽذ ٜدادٜٞبی تزویجی (راعت) رعٛثبت
آثزاٝٞای خٛعف در ؽىُ (٘ )5ؾبٖ داد ٜؽذ ٜاعت.

در فٛرتیو ٝدر ؽىُ عٕت چپ ،خذا ؽذٌیٞب ٚاضحتز اعت.
ایٗ أز ٔیتٛا٘ذ ثٝدِیُ ثبس ؽذٖ ته ٔتغیز ٜدادٜٞبی تزویجی
ثبؽذ و ٝثز رٚاثظ ثیٗ ٔتغیزٞب تبثیزٌذار اعت.
ؽىُ  6تقذاد ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔتٕزوش در ٞز ٘ٛر٘ ٖٚمؾٝ
دادٜٞبی تجذیُ ته ٔتغیز ٜتزویجی  ٚاعتب٘ذارد ؽذ ٜتزویجی
رعٛثبت آثزاٝٞای ٔٙغم ٝخٛعف را ٘ؾبٖ ٔیدٞذ.

ؽؼ ضّقیٞبی آثی رً٘ ٔقزف ٘ٛرٖٞٚب ٞغتٙذ .خغٛط لزٔش
اتقبَ ثیٗ آٖٞب  ٚرً٘ٞبی ٞز ٔٙغمٔ ،ٝیشاٖ فبفّ ٝرا ٘ؾبٖ
ٔیدٙٞذ .رً٘ٞبی تیزٜتز ٘ؾبٖ دٙٞذ ٜفٛافُ ثیؾتز (دٚرتزیٗ
فبفّ ; ٝعیب ٚ )ٜرً٘ٞبی رٚؽٗتز فٛافُ وٕتز (٘شدیىتزیٗ
فبفّ ; ٝلزٔش) اعت .تدٕـ ٞز ٌز ٜٚاس رً٘ٞبی رٚؽٗ،
ٔیتٛا٘ذ ٔقزف یه خٛؽ ٝثبؽذ و ٝثب ٔزسٞبی تیزٜرً٘ اس ٓٞ
خذا ؽذٜا٘ذ.

SOM

ٞزچ ٝایٗ ٘مؾ ٝتٛسیـ یىٛٙاختتزی داؽت ٝثبؽذ ،خٛؽٝثٙذی
٘تید ٝثٟتزی داؽت ٝاعت=.<25

ضکلً 09قطِ هاتريس  Uهربَط بِ تبذيلّای تکهتغیرُ دادُّای ترکیبي (چپ) ٍهاتريس استاًذاردضذُ دادُّای ترکیبي (راست)

اعت .اٌز اٍِٞٛبی اتقبَ دٚ ٚرٚدی خیّی ٔؾبث ٝثبؽٙذ ٔیتٛاٖ
فزك وزد وٕٞ ٝجغتٍی ثبالیی ثیٗ آٖٞب ٚخٛد دارد=.<25

در ٞز د٘ ٚمؾ ،ٝع ٝیب چٟبر ٘بحیٔ ٝیتٛاٖ یبفت و ٝتٕزوش
ٕ٘ٞٝ٘ٛب در آٖ ثیؾتز اعتٌ .زچٔ ٝىبٖ ایٗ تدٕـٞب ثب ٓٞ
اختالف ا٘ذوی دارد.

ثز اعبط ٘مؾٞٝبی ففحبت ٚسٖ دادٜٞبی اعتب٘ذارد ؽذٜ
تزویجی در ؽىُ (ٔ ،)7تغیزٞبی ٕٞجغت ٝدر خٛؽٞٝبی ایٗ
تحمیك را ٔیتٛاٖ ثٝفٛرت سیز در ٘ؾز ٌزفت:

ث ٝاسای ٞز ٔتغیز در ثزدار ٚرٚدی ،یه ففحٚ ٝسٖ ٚخٛد دارد
وٞ ٝز ٚرٚدی را ثٞ ٝز ٘ٛرٔ ٖٚتقُ ٔیوٙذ .رً٘ٞبی تیزٜتز
ٔقزف ٚسٖ ثشريتز  ٚرً٘ٞبی رٚؽٗتز ٔقزف ٚسٖ وٛچهتز

-1
Cu
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اثزٌذار ثز دادٜٞب را تؾخیـ داد .خٛؽٞٝبی لبثُ تؾخیـ
ٔتغیزٞب فجبرتٙذ اس:

W, Mo -2

. Sn, TiO2 -3

Cr, Co, TiO2 -1

٘مؾٞٝبی ففحبت ٚسٖ دادٜٞبی تجذیُ ته ٔتغیز ٜتزویجی
رعٛثبت آثزاٝٞای خٛعف در ؽىُ ٘ 8ؾبٖ داد ٜؽذ ٜاعت.
اٍِٞٛبی اتقبَ در ایٗ ٔٛرد ثغیبر ٔتفبٚتتز٘ذ  ٚدر ثقضی
ٔٛارد ٘ؾیز ایٗ حبِت ،یبفتٗ اٍِٞٛبی ٚس٘ی ٔؾبث ٝدؽٛار
ٔیؽٛدٌ .زچ ٝثبس ٔ ٓٞیتٛاٖ فبوتٛر یب فبوتٛرٞبی افّی

As, Cd, Sr -2

-3

Zn, Ni, Hg, Fe2O3

.Sb, Ba, Cu -4

ضکل 06تؼذاد ًوًَِّای هتورکس در ّر ًَرٍى ًقطِ  SOMهربَط بِ دادُّای تبذيل تکهتغیرُ ترکیبي (چپ) ٍاستاًذاردضذُ ترکیبي (راست)

ثزای اٍِٛریتٓ خٛؽٝثٙذی ،اس رٚػ ٚارد 41و ٝیه تحّیُ
عّغّٔ ٝزاتجی اعت اعتفبد ٜؽذ .ایٗ رٚػ و ٝث ٝوٕتزیٗ
ٚاریب٘ظ ٘یش ٔؾٟٛر اعت ،حبِت خبفی اس رٚػ تبثـ ٞذف اعت
ؤ ٝقیبر ا٘تخبة خفت خٛؽٞٝب ثزای تزویت در ٞز ٔزحّ ،ٝثز
اعبط ٔمذار ثٟی ٝٙیه تبثـ ٞذف اعت .ایٗ تبثـ ٞذف ٔیتٛا٘ذ
ٞز تبثـ ٔذ٘ؾز وبرثز ثبؽذ .اغّت ٔتذاِٚتزیٗ تبثـ ٞذف ٔٛرد
اعتفبد ،ٜتبثـ ٔدٕٛؿ ٔزثقبت خغب 42اعت .ایٗ تبثـ عجت
وٕیٝٙوزدٖ پزاػ وّی ثیٗخٛؽٝای ٔیؽٛد=.<28

در ٔزحّ ٝثقذ ،ثب وٕه ٘زْ افشار  Rتحّیُ خٛؽٝای رٚی داد-ٜ
ٞبی تزویجی ا٘دبْ ؽذ .ایٗ وبر ٕٞب٘ٙذ یه آ٘بِیش خٛؽٝای
عبد ٜرٚی دادٜٞبی غیز تزویجی اعت ثب ایٗ تفبٚت و ٝاختالف
فٛافُ  ٚپزاػٞب ٔ ٚیبٍ٘یٗٞبی ٔدبس در فضبی عیٕپّىظ در
عبختبر د٘ذرٌٚزاْ ٔٙؾٛر ٔیؽٛد.
اس ٔقیبرٞبی ٔختّفی ثزای فبفّ ٝدر خٛؽٝثٙذی ٔیتٛاٖ
اعتفبد ٜوزد ٔثُ ٔبٞبال٘ٛثیظ ،33وب٘جزاٌ ،34بٚر ،35ثزی،36
وٛردٛٔ ،37ریشیتبٛٞ ،38رٖٕٞ ،39جغتٍی  .... ٚأب ث ٝپیؾٟٙبد
ثٌٛبرت ثٟتز اعت اس فٛافُ ٟٔٙتٗ 40اعتفبد ٜؽٛد و ٝثٝعٛر
وبُٔ ثب فضبی عیٕپّىظ عبسٌبر اعت .ضٕٗ ایٙى ٝخٛؽٝثٙذی
ٕٞیؾ ٝثز اعبط فبفّ ٝالّیذعی ا٘دبْ ٕ٘یؽٛد  ٚثٙبثزایٗ
اعتفبد ٜاس فبفّ ٝآیچیغ ٖٛدر تحّیُ تزویجی خٛؽٝثٙذی یه
"ثبیذ" ٘یغت .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٘تبیح در ایٗ حبِت ثب تحّیُ
دادٜٞبی تزویجی فزلی ٘ذارد  ٚیىغبٖ اعت=.<26،27
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19
Hg
20 Fe2o3
21 Mno
22 Tio2

Cd
Co
Sn
Ba
V
Sr

13
14
15
16
17
18

Ni
Bi
Sc
Cu
As
Sb

7
8
9
10
11
12
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W
Mo
Zn
Pb
Ag
Cr

1
2
3
4
5
6

ضکلً 02قطِّای غفحات ٍزى دادُّای استاًذاردضذُ ترکیبي شئَضیوي رسَبات آبراِّای برگِ خَسف

٘تبیح د٘ذرٌٚزاْ ثٝدعتآٔذ ٜثب تجذیُ دادٜٞب  ٚاعتب٘ذاردعبسی
تزویجی در ؽىُ ٘ 9ؾبٖ داد ٜؽذٜاعت.

ً -9تیجِگیری
ٔمبیغ٘ ٝتبیح ٍ٘بؽتٞب ٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝوبرثزد  SOMرٚی
دادٜٞبی خبْ اعتب٘ذارد٘ ،تبیح لبثُ لجَٛتزی ٔیدٞذ  ٚا٘غجبق
ثٟتزی ثب د٘ذرٌٚزاْ دارد.

ٕٞبٖعٛر و ٝدر ٕ٘ٛدار ٔالحؾٔ ٝیؽٛدٔ ،یشاٖ پزاػ وُ ٚ
پزاػٞبی خشء در ٔحٛر فٕٛدی ٔ ٚیبٍ٘یٗ اخشاء در ٔحُ
اتقبَ (ٕ٘ٛدارٞبی خقجٝای) ٘ؾبٖ داد ٜؽذ ٜاعت .ثٝعٛر وّی
عٌ ٝز ٜٚافّی فٙبفز لبثُ تفىیه اعت:

ٕٟٔتزیٗ ثزتزی ثىبرٌیزی رٚػ ٘ SOMغجت ث ٝرٚػٞبی
دیٍز وبٞؼ ثقذ ،ا َٚفذْ ٘یبس ث ٝفزك تٛسیـ ٘زٔبَ داد-ٜ
ٞبعت و ٝالسٔ ٝتفغیز فحیح آٔبر والعیه اعت  ٚد ْٚفذْ
٘یبس ث ٝثبسوزدٖ دادٜٞبی تزویجی اعت و ٝاغّت حغبعیت ٚ
دؽٛاری خبؿ خٛد را دارد  ٚاثشارٞبی ٔحبعجبتی پیچیذ٘ ٜیبس
داردٌ .زچ ٝثٝدِیُ عجیقت تزویجی دادٜٞبی صئٛؽیٕیبیی ،ثبس
٘ ٓٞیبس ث ٝدادٜٞبی اعتب٘ذارد ؽذ ٜث ٝرٚػ تحّیُ تزویجی
اعت .اؽىبَ فٕذ ٜآٖ ٘یش تِٛیذ ثقضی اٍِٞٛبی پیچیذ ٜدر

Fe2O3, TiO2, V, Sr, Ba, MnO -1

( Cr, Co, Cu, Zn, Ni, Pb, Sc, Sn, As, Sb -2ثب وٕتزیٗ
پزاػ ٘غجت ث ٝثمیٌ ٝزٜٞٚب)
( Hg, Cd, W, Mo, Ag, Bi -3ثب ثیؾتزیٗ پزاػ)
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Hg
20 Fe2o3
21 Mno
22 Tio2

Cd
Co
Sn
Ba
V
Sr
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Ni
Bi
Sc
Cu
As
Sb

7
8
9
10
11
12

W
Mo
Zn
Pb
Ag
Cr

1
2
3
4
5
6

ضکلً 08قطِّای غفحات ٍزى دادُّای تبذيل تکهتغیرُ ترکیبي شئَضیوي رسَبات آبراِّای برگِ خَسف

خزٚخی ؽجى ٝاعت و ٝتفغیز آٖ را دؽٛار ٔیوٙذ .اِجتٔ ٝی-
تٛاٖ ثب تٙؾیٓ پبرأتزٞبی ؽجى ٝفقجی ،یب تّفیك ثب رٚػٞبی
دیٍز ٔثُ ٔٙغك فبسی  ٚعزاحی اٍِٛریتٓٞبی تؾخیـ اٍِٛ
ث٘ ٝتبیح ثٟتزی دعت یبفت  ٚفبوتٛرٞبی ٔؤثز ثز صئٛؽیٕی یه
ٔٙغم ٝرا ٘ؾبٖ داد٘ .ىت ٝدیٍز در ٘ٛؿ دادٛٔ ٜرد اعتفبد ٜاعت
ؤ ٝیتٛاٖ ایٗ رٚػ را ثب دادٜٞبی ِیتٛصئٛؽیٕیبیی ٘یش ٔٛرد

آسٔبیؼ لزار داد .در ایٗفٛرت ،احتٕبالً ثٝدِیُ ارتجبط
ٔٙغمیتز ٕ٘ٞٝ٘ٛب ثب تزویت عًٞٙبی ٔٙغم ،ٝخٛؽٝثٙذی
دارای ٘تبیح ٌٛیبتزی خٛاٞذ ثٛد.
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