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چکیده
پهنهبندي کانسار ،يکي از مسائل مهم در زمینه مدلسازي ،ارزيابي و برنامهريزي استخراج در امور معدني است .در مدلساازيهااي معادني،
منطقه بر اساس ويژگيهاي فیزيکي مؤثر بر کانيزايي يا توزيع فضايي عیار به پهنههاي مختلف تقسیم ميشود .در اين مقاله ،از روش خوشه بندي
نقشه خودسازمانده ) (SOMبهمنظور پهنهبندي سه بعدي کانسار معدني استفاده شده است و شاخصهاي اعتبارسنجي براي تعیین تعاداد بهیناه
پهنهها بهکار برده شده است .بهمنظور اعتبارسنجي الگوريتم پیشنهادي ،دادهها و اطالعات معدن سنگ آهن چغارت باهکاار بارده شاده اسات.
شاخصهاي اعتبارسنجي خوشه بندي روي دادههاي عیارسنجي آهن و فسفر گمانههاي اکتشافي اجرا شد و در نتیجه تعداد دو پهناه باهصاورت
بهینه مشخص شد .بر اساس نتايج ،محدوده دو پهنه و نحوه اختصاص نمونه به هر پهنه با استفاده از الگوريتم خوشهبنادي نقشاه خودساازمانده
تعیین شد .در نتیجه ،خروجي الگوريتمهاي  SOMو  K-meansبررسي شد که در حدود  %39دادهها بهصورت مشابه بهخوشههاي يکسان اختصااص
يافته است .در روش  ،SOMسطح جدايش دو پهنه در راستاي شمالشرقي-جنوبغربي کشیده شده که به سمت جناوبشارقي شایب دارد ،در
حالي که اين سطح جدايش در روش  K-meansراستاي شرقي-غربي و شیب بهسمت جنوب دارد .بر اساس سطوح جدايش باهدسات آماده از دو
روش خوشهبندي و مقايسه با خصوصیات بعدي-جهتي و ويژگيهاي ساختماني مؤثر در کنترل کانيزايي (بهويژه گسلها) ،سطح جدايش  SOMاز
نظر ساختار فضايي و جهتي ،هم خواني قابلتوجهي با ويژگيهاي ساختماني منطقه دارد.
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نتایج خوشهبندی ،محدوده پهنهها و سطح جدایش بین
پهنهها مشخص میشود که بیانگر مرز بین دو پهنه است .در
نهایت ،نتایج با روش خوشهبندی رایج  K-meansبررسی و
مقایسه میشود.

 -5مقدمه
در مطالعات علوم زمین ،استفاده از پهنهبندی میتواند بهطور
قابلتوجهی موجب بهبود دقت و مدیریت عدم قطعیت
مدلسازی شود .تغییر فضایی عمده در یک منطقه ،میتواند
موجب نقض فرض پایایی و برآورد اریب شود [ .]1،3بر اساس
میزان انحراف از فرضیه ایستایی ،دو نوع رویکرد منطقه واحد و
پهنهبندی قابل بررسی است .رویکرد اول ،برای ساده سازی
مسئله ،میانگینی از رفتار پهنههای مختلف بهصورت یک
منطقه واحد در نظر گرفته که در مواردی باعث هموارسازی
کاذب و خطای قابلتوجه در عملیات مدلسازی میشود .در
رویکرد پهنهبندی ،تقسیم منطقه بهتعداد پهنههای بهینه
پیشنهاد میشود که ممکن است ناشی از عواملی مثل
ناپیوستگی ،گسل ،تغییر سازند یا توزیع عیاری باشد.
روشهای خوشهبندی ،بهعنوان یکی از روش طبقهبندی
الگوی بدون ناظر ،بیانگر هنر یافتن گروهها یا پهنههای مناسب
در مجموعه دادهها است [ .]2مسائل مربوط بهتجزیه و تحلیل
خوشهای در بسیاری از رشتهها از جمله زیستشناسی،
پزشکی ،روانشناسی ،محیط زیست ،بازاریابی ،پردازش تصویر،
باستانشناسی و غیره بهکار میرود [ .]1در روشهای خوشه-
بندی ،از شاخصهای اعتبارسنجی خوشهبندی برای یافتن
تعداد بهینه خوشهها که مبین تعداد پهنهها در یک منطقه
است و همچنین بهمنظور ارزیابی کیفیت خوشهبندی استفاده
میشود [ .]5الگوریتم نقشه خودسازمانده ( Self-Organizing
 )Mapابزار مناسبی بهمنظور خوشهبندی دادهها است که بر
اساس یک فرآیند رگرسیونی بازگشتی ناپارامتری ،مجموعه
مشخصی از بردارهای مدل را بهفضای بردارهای قابل مشاهده
در قالب الگوریتمی تبدیل میکند .خوشهها در یک فرآیند
یادگیری رقابتی ،نسبت بهپارامترهای ورودی منظم میشوند.
محل خوشههای تنظیم شده در شبکه بهگونهای نظم مییابد
که برای پارامترهای ورودی ،یک دستگاه مختصات معنیدار
روی شبکه ایجاد شود [.]7،6
در این مقاله ،پهنهبندی توسط الگوریتم خوشهبندی
 SOMبررسی شده و دادههای مختلف عیاری بهطور موردی در
معدن سنگ آهن چغارت استفاده شده است .برای مدلسازی
دقیقتر ،تعداد بهینه پهنهها براساس شاخصهای اعتبارسنجی
خوشهبندی روی مجموعه دادهها مشخص میشود .براساس

 -3منطقه مورد مطالعه
نتایج فعالیتهای اکتشافی از سال  1211تاکنون در ایران،
منجر به اکتشاف بلوک معدنى بافق با ذخیره بیش از یک سوم
سنگ آهن کشور ،بهعنوان مهمترین پهنه آهندار ایران
شناخته شده است .در این منطقه ،بیش از  23آنومالى آهندار
با ذخیره نزدیک به  1/6میلیارد تن شناسایى شده که یکی از
مهمترین کانسارهای این منطقه ،کانسار آهن چغارت است.
معدن سنگ آهن چغارت در  13کیلومتری شمالشرقی شهر
بافق ،در  135کیلومتری جنوبشرقی شهر یزد ،در65
کیلومتری جنوب غربی شهر بهاباد و در حاشیه کویر مرکزی
ایران واقع شده است .این معدن در طول جغرافیایی  55درجه
و  33دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  21درجه و  13دقیقه
شمالی در حوضه بافق قرار دارد که دارای آب و هوای گرم و
خشک است .این معدن از طریق جاده آسفالته از طریق
شهرستان بافق به یزد وصل میشود که طول این جاده حدود
 121کیلومتر است[ .]3در شکل  ،1موقعیت و همچنین راه-
های دسترسی به آنومالیهای آهن و منطقه مورد مطالعه در
بلوک معدنی بافق نمایش داده شده است.
 -5-3زمین شناسي عمومي

کانسار چغارت با ترکیب منیتیتی–هماتیتی ،بهصورت تودهای
در امتداد شمال غرب به جنوب شرق با طول تقریبی  711متر
و ضخامت  111تا  611متر در منطقه واقع شده است و تعداد
زیادی دایک کانسار و سازندهای اطراف را قطع کرده است.
کانسار چغارت در سازندهای پرکامبرین ایران مرکزی واقع
شده که سنگهای در برگیرنده کانسار مجموعهای از سنگ-
های رسوبی-آتشفشانی ،فیلیت ،شیستهای متبلور ،مرمر و
گنیس است که در چینهشناسی از آن به سری مراد یاد
میکنند که سری ریزو روی آنها قرار گرفته است.
سری مراد از تغییراتی نظیر دگرگونی مجاورتی و ناحیهای و
متاسوماتیسم متأثر گشته است و با دگرشیبی خفیف ،طبقات
متعلق به اینفراکامبرین را میپوشاند و متعلق به اوایل
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همچنین در کانسار پدیدههای آلبیتیزاسیون ،فلدسپاتیزاسیون،
فلوگوپیتیزاسیون ،آمفیبولیزاسیون و سرپانتینیزاسیون قابل
مشاهده است.

کامبرین است .سه نوع آلتراسیون سنگ میزبان در کانسار و
اطراف آن قابل ذکر است که شامل آلتراسیون قبل از کانسنگ،
آلتراسیون همراه کانسنگ و آلتراسیون بعد از کانسنگ است،

شکل  :5نمايش موقعیت جغرافیايي و راههاي دسترسي به معدن چغارت []3

کوارتزیت و کوارتز پورفیری کاه از درصاد باا یی از کاوارتز و
فلدسپات تشکیل شده و سنگهایی با درصد با یی از آمفیبول
(از نوع اکتینولیت -ترمولیات) و فلدساپات کاه تحات عناوان
آمفیبولیت و آمفیبول پیروکسینیت در منطقاه مشااهده شاده
است [ .]3،3در شاکل  ،3نقشاه زماینشناسای کانساار آهان
چغارت نمایش داده شده است.

ویژگیهاای سااختاری از جملاه گسالهاا ،نقاش اساسای در
ساختار این کانسار ایفا میکند؛ گسلهاای موجاود در منطقاه
منجر بهدگرسانی با روند شمال غربی-جنوب شرقی ،جابجاایی
و برشی شدن در قسمتهایی از کانسار شده است .کاانیهاای
شناخته شده در کانساار چغاارت شاامل منیتیات ،هماتیات-
مارتیت ،آپاتیت ،اسافن ،کلسایت ،ترمولیات ،آلبیات ،پیریات،
ایلمینیت و بهصورت نادر کالکوپیریت است .سنگهای درونگیر

شکل  :3نقشه زمین شناسي کانسار آهن چغارت []59
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کم است و نادیده گرفته میشود ،اما مقدار فسفر قابل توجه
است و میتواند باعث کاهش ارزش ماده معدنی و ایجاد مشکل
در فرآیند ذوب آهن شود .در شکل  2توزیع سه بعدی آهن و
فسفر در گمانهها را نمایش میدهد [.]3

 -3-3دادههاي مورد بررسي

تعداد  126گمانه قائم و جهتی در یک شبکه حفاری نامنظم
در کانسار چغارت انجام شده و دادههای مربوط به عیار آهن و
فسفر در اعماق مختلف استخراج شد .در چنین معادنی ،آهن
بهعنوان ماده با ارزش معدنی و فسفر و گوگرد بهعنوان عناصر
مزاحم مطالعه میشود .در معدن چغارت ،مقدار گوگرد بسیار

شکل  :2نمايش آرايش نامنظم گمانهها و توزيع مقادير الف) عیار آهن؛ ب) عیار فسفر

اولین قدم در انجام مطالعات عددی ،مطالعات آماری پایه و

 -2ضرورت پهنه بندي در مدلسازي کانسارها
در فضای ناهمگن ،بر اساس میزان انحراف از فرضیه ایستایی،
منطقه مورد مطالعه میبایست بهصورت بهینه بهتعدادی پهنه
مجزا تقسیم شود تا آمار فضایی در هر پهنه مدلسازی شود؛
سپس بهمنظور ساخت یک مدل واحد ،خروجی پهنهها با
توجه بهنوع مرز بین پهنهها با هم ترکیب میشوند .در صورتی
که برای ارزیابی منطقه ،یک رفتار میانگینی از پهنهها در نظر
گرفته شود؛ یک مدل تخمینی کاذب همراه با خطا در پی
خواهد داشت .در بررسی یک کانسار ناهمگن ،تعداد پهنهها،
محدوده هر پهنه و نوع مرز بین دو پهنه (ناگهانی ،تدریجی یا
فازی) براساس پایگاه اطالعات زمین شناسی و اطالعات عیاری
قابل بررسی است .در مطالعات علوم زمین ،پهنه بندی را می-
توان براساس شواهد فیزیکی زمین مانند ویژگیهای ساختاری
و زمین شناسی یا با استفاده از خوشه بندی دادهها انجام داد
[.]13،11

استخراج خصوصیات آماری مربوط بهدادهها است .در این
مطالعه خصوصیات آمار توصیفی متغیرهای آهن و فسفر
محاسبه شد که عیار آهن و فسفر بهترتیب دارای میانگین
 %53و  %1/5است (جدول  .)1برای نمایش توزیع فراواتی
دادههای مربوط بهآهن و فسفر ،از هیستوگرام استفاه شد.
دادههای آهن و فسفر بیانگر بیانگر توزیع آماری غیر نرمال این
دو متغیر است که در دامنه وسیعی از عیار در نوسان است.
همانطور که در شکل  1قابل مشاهده است ،آهن دارای
چولگی منفی و فسفر دارای چولگی مثبت است که با توزیع
آماری آهن و فسفر در کانسنگهای آهن هم خوانی دارد.
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جدول  :5بررسي خصوصیات آماري براي متغیرهاي آهن و فسفر

میانه

انحراف معیار

متغیر بیشینه کمینه میانگین نما(مد)
آهن

61/21

5/53

53/111

75/1

71/13

11/157

-3/1

فسفر

32/73

1/11

1/1722

1/111

1/131

1/1113

6/37

%31

%31

چولگي کشیدگي
5/13

51/33

71/7

111137

1/12

1/11

شکل  :4توزيع فراواني دادههاي خام پارامترهاي آهن و فسفر

امروزه ،نقشه خودسازمانده ) (SOMیکی از الگوریتمهای پر
کاربرد خوشهبندی شبکه عصبی است که در زمینههای
مختلفی چون علوم مهندسی ،بیولوژی ،اقتصاد بهکار گرفته
شده است [ .]12،11الگوریتم نقشه خودسازمانده ابزار مناسبی
برای خوشهبندی دادهها است و قادر است روابط آماری
غیرخطی بین دادههای ورودی را بهروابط هندسی ساده تبدیل
کند .این امر بیانگر یک رابطه رگرسیونی بازگشتی ناپارامتری
است ،بهطوری که با ارایه هر نمونه ،رگرسیون بهصورت
بازگشتی اجرا میشود .بر این اساس میتوان ادعا کرد که
 SOMمیتواند میزان خطاها را بررسی و تصحیح کند .خوشه-
بندی ،بهمعنای اِفراز مجموعهای از دادهها بهتعداد معینی از
خوشهها است و خوشهبندی بهینه ،اِفرازی است که فواصل
بین نمونههای داخلی را کمینه و فواصل بین خوشهها را
بیشینه کند [.]7،15

 -4پهنه بندي با استفاده از الگوريتمهاي خوشه بندي
خوشهبندی به فرآیندی اطالق میشود که یک خوشه را به-
عنوان مجموعه داده همگن با انسجام داخلی و جدایش
خارجی معرفی میکنند و بهیافتن نظم در دادهها منتج
میشود .درحقیقت ،هیچ تعریف واحدی برای خوشه و
خوشهبندی که واجد همه شرایط باشد ،وجود ندارد .این تصور
ممکن است موجب ایجاد مفاهیم دقیق همگنسازی و جدایش
ریاضیاتی بهصورت شاخصهای عددی صریح باشد که منجر
بهایجاد معیارهای متعدد و متنوع شده است .بهطور واضح
نمیتوان ،پراکندگی یک خوشه را وقتی روی یک صفحه به-
نمایش در میآید ،تعیین کرد ،در حالی که یکی از ویژگیهای
معمول در فرآیند شناسایی ،محاسبه فواصل نسبی بین نقاط
است [ .]1محاسبه خوشهبندی برای دستیابی بهبرخی از
بهینهسازیها ،از جمله فاصله کمینه درون خوشهای یا فاصله
بیشینه بین خوشهای صورت میگیرد .در روشهای
خوشهبندی ،خوشهها را میتوان بر اساس هریک از معیارهای
ارتباط بیندادهها ،مرکز ثقل ،توزیع و چگالی تعیین کرد .در
ادامه روش خوشهبندی نقشه خودسازمانده بیان شده است.

الگوریتم نقشه خودسازمانده شامل روابط دو بعدی،
شبکهای از واحدهای نقشهای است که واحدها توسط یک
رابطه همسایگی ،بهمجاورت آنها متصل میشوند .تعداد
واحدهای نقشه که اغلب از چند تا چندین هزار تغییر میکند،
دقت و قابلیت تعمیم  SOMرا مشخص میکنند .هر نورون
توسط یک بردار وزنی پیشنمونه نمایش داده میشود که

 -5-4الگوريتم خوشهبندي نقشه خود سازمانده
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شامل بردار ورودی است .در مرحله آموزش ،SOM ،یک شبکه
شبه فنری بهوجود آورده که توده تشکیل شده از دادههای
ورودی را با هم در میآمیزد .دادههایی که نزدیک بههم در
فضای ورودی قرار گرفتهاند ،بهصورت واحدهای نقشه نگاشت
میشوند .بنابراین  SOMمانند یک نقشه توپولوژی است که
امکان نمایش ،تفسیر و ترتیب خوشهبندی را فراهم میکند و
قادر است از درجه فضای دادههای ورودی بهشبکه دو بعدی
واحدهای نقشه نگاشت شود (شکل .)5
برای اجرای الگوریتم ،ابتدا مقادیر تصادفی کوچک برای
بردار وزن ارتباطی ) mi (i=1,2,..,Kانتخاب میشود که  kتعداد
نورونهای نقشه است .در هر مرحله از آموزش ،یک بردار
نمونههای ورودی ] x=[x1,x2,...,xNاز مجموعه  nدادههای
ورودی بهصورت تصادفی انتخاب شده و فواصل اقلیدسی بین
بردار ورودی و همه بردارهای وزن ارتباطی تمام نورونها
محاسبه میشوند .براساس کمینهسازی فاصله یک نمونه با
بردارهای وزن ارتباطی دیگر ،بهترین میزان تطبیق توسط
رابطه  1محاسبه میشود که  Cنمایانگر نورون برنده است
[.]7،17،15
()1



2

()2

)

rC  ri
) 2 (t
2

hCi (t)  exp(

که )   (tبرابر با شعاع گسترش تابع همسایگی و  ri∈Rو
 rC∈R2موقعیت بردارهای نورونهای  iو  cواحد بهترین میزان
تطبیق روی شبکه خودسازمانده هستند که در این حالت نیز
همراه با گذشت زمان و مراحل رگرسیونی ،شعاع گسترش
کاهش مییابد .برای تعیین تعداد خوشهها بهطور معمول از
قاعدهای کلی 3 ،تا  Nبرای تعیین تعداد خوشهها ارائه شده
است که  Nتعداد نمونهها در مجموعه دادهها است .الگوریتم
خودسازمانده ،تابع خطا در رابطه  1را کمینه میکند
[.]17،16
2

2

()1

2

K

N

E   hCi x k  m i
k 1 i 1

که  Kتعداد خوشه ها است ،هسته همسایگی ) hCi(tدر واحد
 Cتمرکز یافته که بیانگر بهترین میزان تطبیق بردار  xiاست.
با توجه به رابطه  SOM ،3برای خطاهای بزرگ (فواصل
بیشتر) امتیاز منفی بیشتری را در نظر میگیرد .دادههای
ورودی  SOMاز بردارهایی با  kعنصر تشکیل شدهاند .نرخ
یادگیری از یک مقدار اولیه آغاز و کاهش مییابد و فاصله
همسایگی ابتدا از بیشینه فاصله نورونی (تقریباً همه واحدها در
همسایگی باشند) سپس بهتدریج کوچک می شود تا در پایان
فاز مرتب شدن به واحد برنده محدود و همگرا میشود .در این
الگوریتم در هر مرتبه آموزش ،همه بردارهای آموزشی هرکدام
یک بار بهصورت تصادفی به شبکه اعمال شده و ضرائب وزنی و
بایاس بعد از ارائه هر بردار بهروز رسانی میشوند [.]13،15

x-mC  min  x  mi
i

بعد از یافتن بهترین میزان تطبیق ،بردارهای وزنی نقشه
خودسازمانده بهروز رسانی میشوند که واحد دارای بهترین
میزان تطبیق و همسایههای توپولوژیکی آن به نزدیکی بردار
ورودی در فضای ورودی منتقل میشوند .فرآیند تطبیق ،واحد
برنده را گسترش و همسایههای توپولوژیکی آن به سمت بردار
ورودی نزدیک میشود .برای بهروزسازی بردار پیش نمونه
واحد  iاز رابطه  3استفاده میشود.

 -3-4تعیین تعداد پهنه بهینه در حالت مرز ناگهاني

در اغلب الگوریتمهای خوشه بندی ،تعداد خوشهها بهعنوان
یکی از پارامترهای از پیش تعیین شده و اساسی محسوب می-
شود .روشها و شاخصهای متنوعی برای تعیین تعداد بهینه
خوشهها ارائه شده است که اغلب بر اساس بیشینه تفاوت بین
خوشهای و بیشینه تشابه درون خوشهای تعیین میشود.
درستی اعتبار خوشهبندی بهصورت نسبی بر اساس پارامترهای
مختلف خوشهبندی و تعداد خوشهها صورت میگیرد.
اعتبارسنجی خوشهبندی ،یکی از مسائل بسیار مهم در تحلیل
خوشهبندی است ،چون نتایج خوشهبندی را تحت تأثیر قرار
میدهد.

mi (t  1)  mi (t)   (t)h Ci (t)  x -mi (t)

()3
که  tنمایانگر زمان است که شبکه خودسازمانده به
صورت یک فرآیند بازگشتی آموزش داده میشود α(t) ،نرخ
یادگیری و آموزش که بیانگر میزان تطبیق است و بهصورت
یکنواخت با مراحل رگرسیونی (زمان) کاهش مییابد و )hCi(t
هسته همسایگی در اطراف واحد برنده  Cاست که یک تابع
کاهشی از فاصله بین واحد  iو واحد برنده  Cروی شبکه نقشه
است که روی واحد برنده متمرکز میشود .تابع همسایگی
بهصورت رابطه  2در نظر گرفته میشود.
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شکل  :1ساختار روش نقشه خودسازمانده

نمایش و مقایسه شاخصهای متفااوت در کناار هام مایتاوان
مقادیر شاخصها را نرمالسازی یا رتبه بندی کرد .در نتیجه ،با
توجه بهتغییرات مقادیر شاخصهاای مختلاف در برابار تعاداد
خوشهها ،تعداد بهینه خوشاههاا یاا باهعباارت دیگار پهناههاا
مشخص میشود.
برای اجرای اعتبار سانجی و تعیاین تعاداد بهیناه خوشاههاا،
مقادیر عیاری آهن و فسفر مغزهها به هماراه موقعیات فضاایی
آنها بهعنوان پارامترهای ورودی مشخص شدند .ابتادا ،رابطاه
مستقیم یا عکس بین شاخصهای اعتبارسنجی خوشهبنادی و
تعداد خوشهها بررسی میشود .مقاادیر بیشاینه شااخصهاای
کالینسااکی-هاراباسااز ،کرزانوسااکی -ی ،دان و ساایلهوته و در
مقابل مقادیر کمینه شاخص های دیاویس-بولادین ،هارتیگاان
و  ،Cتعداد بهینه خوشهها را مشخص مایکناد .بارای نماایش
شاخصهاای متفااوت در کناار هام ،ابتادا مایبایسات مقادار
شاخصها را نرمالساازی کارده و در مقابال تعاداد خوشاههاا
بررسی کرد که در شکل  7نمایش داده شده است.
هفت شاخص ،اعتبارسنجی خوشهبندی براساس رابطه
مستقیم یا عکس با تعداد خوشهها رتبهبندی شدند .در جدول
 ،2براساس رتبهبندی ارائه شده ،چهار شاخص (Krzanowski-
 )Lai, Dunn, Calinski-Harabasz, Silhouetteاز هفت
شاخص ،تعداد بهینه را دو خوشه ،سه شاخص دیگر ،تعداد
بهینه خوشه را پنج ،شش و هفت شاخص نمایش میدهد.

از این رو ،هنگامی که تعداد خوشهها از قبل مشاخص نیسات،
شاخصهای اعتبارسنجی خوشهبندی را میتاوان بارای یاافتن
تعااداد بهینااه خوشااههااا اسااتفاده کاارد [ .]13-31شاااخص
اعتبارسنجی خوشهبندی ،روشی برای تعیین کیفیت افراز باه-
دست آمده است و پاسخ به اینکه آیا افراز بهتری وجود دارد یا
خیر .هیچ یک از شاخصهاای اعتبارسانجی باهتنهاایی کامال
نیست ،بنابراین ،استفاده همزمان از چند شاخص برای تعیاین
تعداد بهینه خوشهها پیشانهاد مایشاود [ .]31شااخصهاای
اعتبارسنجی متفاوتی از جمله دان ،دیویس -بولدین ،سیلهوته،
 ،Cکالینسااکی -هاراباسااز ،هارتیگااان و کرزانوسااکی -ی در
جدول  3توضیح داده شده است.
برای یافتن تعداد خوشهها کاه مباین تعاداد پهناههاا در یاک
منطقه است ،بدین منظور از مجموعه دادههای عیااری آهان و
فسفر در گمانه بههمراه مختصات فضایی گمانهها استفاده شده
و این ویژگیهاا باهعناوان ورودی شااخصهاای اعتبارسانجی
خوشهبنادی تعیاین مایشاوند .مقادار شااخص اعتبارسانجی
خوشهبندی بارای اِفرازهاای دادههاا بارای هار تعاداد خوشاه
محاساابه ماایشااود .ابتاادا ،رابطااه مسااتقیم و عکااس بااین
شاخصهای اعتبارسنجی خوشهبندی و تعداد خوشهها بررسای
میشود .در هر دو حالت ،مقادیر بیشینه و کمینه شاخصهاای
مختلف در برابر تعداد بهینه خوشهها بررسای مایشاود .بارای
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جدول  :3شاخصهاي مختلف اعتبارسنجي خوشه بندي بهمنظور تعیین تعداد بهینه خوشه

شاخص

توضیح

دان

این شاخص بر پایه این ایده که فاصله درون خوشهها به هم نزدیکتر و خوشهها به خوبی از هم جدا شده باشند بنیانگذاری
شده است .هدف اصلی این شاخص ،بیشینهسازی فاصله بین خوشهها و کمینهسازی فاصله درون خوشهای است .بنابراین،
تعداد بهینه خوشهها بر اساس بیشینهسازی شاخص اعتبارسنجی دان انجام میشود [.]33

ديويس-
بولدين

شاخص اعتبارسنجی دیویس -بولدین ،تابعی از نسبت مجموع پراش درون خوشه به فاصله بین خوشهها است .بنابراین،
هنگامی که درون خوشه به هم نزدیک و خوشهها از یکدیگر دور باشد ،این نسبت کوچک است .مقدار کوچک شاخص
اعتبارسنجی دیویس-بولدین ،نماینده خوشهبندی معتبر است [.]32

سیلهوته

روش اعتبارسنجی سیلهوته ،بر اساس میانگین فاصله (یا هر معیار عدم تشابه) هر یک از نمونههای یک خوشه با تمام
نمونه های موجود در همان خوشه ،و میانگین فاصله کل نمونه موجود در خوشههای دیگر با یک خوشه مشخص تعریف
میشود .مقدار شاخص اعتبارسنجی سیلهوته بین  -1تا  1متغیر است .درصورتی که این شاخص برابر  1باشد ،نمایانگر این
است که خوشهبندی به درستی صورت پذیرفته است .اگر مقدار شاخص نزدیک به صفر باشد ،این بدین معنی است که نمونه
را میتوان به یک خوشه نزدیکتر نسبت داد ،درصورتی که این شاخص برابر  -1باشد ،این بدین معنی است که خوشهبندی
به درستی صورت نپذیرفته است [.]31

C

شاخص  Cبر اساس مقایسه فواصل جفت نمونههای موجود در یک خوشه نسبت به هم و تمام خوشهها نسبت به هم سنجیده
میشود و به صورت یک رابطه نرمالسازی تعریف میشود .مقادیر کوچک شاخص  Cنمایانگر خوشهبندی صحیح است [.]35

کالینسکي -این سه شاخص اعتبارسنجی ،از ماتریس مجموع مربعات پراکندگی بین خوشهها و درون خوشهای استفاده میکنند؛ که
شاخص اعتبارسنجی کالینسکی -هاراباسز از نسبت مجموع قطر ماتریس مجموع مربعات پراکندگی بین خوشهها به مجموع
هاراباسز
قطر ماتریس مجموع مربعات پراکندگی درون خوشهای استفاده میشود .شاخصهای هارتیگان و کرزانوسکی -ی از مقایسه
هارتیگان
مجموع قطر ماتریس مجموع مربعات پراکندگی درون خوشهای ،خوشه ها نسبت به هم استفاده میشود .مقادیر کوچک
کرزانوسکي-
شاخص هارتیگان و مقادیر بزرگ شاخصهای کالینسکی-هاراباسز و کرزانوسکی -ی نمایانگر خوشهبندی مناسب است [-33
الي
.]37

شکل  :8تغییر مقادير نرمالسازي شده شاخصهاي اعتبارسنجي خوشهبندي در مقابل تعدادخوشهها
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جدول :2بهینهسازي تعداد خوشهها براساس اولويتبندي شاخصهاي مختلف
تعداد بهینه خوشه
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 -2-4استفاده از  SOMدر پهنهبندي کانسار

شبکه شده و خروجی شبکه براساس شاخصهای اعتبارسنجی

در بررسی حاضر ،دادههای آهن و فسفر معدن آهن چغارت

خوشهها ،دادهها به دو پهنه (خوشه) مجزا تقسیم میشوند و

برای خوشهبندی  SOMاستفاده شده است .دادههای ورودی

هر نمونه از گمانه بهیک پهنه اختصاص داده میشود .بنابراین

 ،SOMپارامترهای عیاری آهن و فسفر و سه پارامتر مختصاتی

فضای ورودی یک فضای پنج بعدی است و خروجی یک فضای

) (X,Y,Zمتناظر آن است .در مرحله بعد ،پنج پارامتر ورودی

دو بعدی است که در شکل  6نمایش داده شده است.

بهصورت نرمالسازی شده (در دامنه  1تا  )1برای آموزش وارد

شکل  :3نمايش الگوريتم خوشهبندي خود سازمانده در منطقه مورد مطالعه
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برای آموزش  ،SOMبردار وزن مربوط به هر نورون ،برای

توپولوژی مسئله بهصورت شش ضلعی است .یکی دیگر از

نزدیک شدن بهمرکز خوشه بردارهای ورودی ،تغییر کرده و

قابلیتهای این روش ،تعیین تعداد نمونههای مرتبط با هر

مکان خود را تغییر میدهد .همچنین ،نورونهایی که براساس

نورون است .نمونهها با پنج ویژگی براساس یک شبکه رقابتی

توپولوژی در مجاورت یکدیگر قرار دارند ،برای نزدیک شدن به

است و درصد اختصاص نمونهها ،به دو خوشه بهترتیب  %71و

هم ،مکان خود را تغییر میدهند .در این بررسی هندسه

 %23نمونه تقسیم شده است (شکل .)3

شکل  :6تعیین تعداد نمونههاي مربوط به هر خوشه

خروجی مدل شبکه عصبی  ،SOMهر نمونه را به یکی از

پهنه اول است ،در حالی که در پهنه اول ،عیار آهن پراکندگی

دو پهنه نسبت و اختصاص داده و دو پهنه مجزا را تشکیل

بیشتری دارد .در مورد عیار فسفر ،بیشترین فراوانی در دو پهنه

میدهد که تقریباً مرزبندی پهنهها بهصورت ناگهانی است.

مربوط بهمقادیر نزدیک به صفر است که فراوانی این مقادیر در

چون در هر پهنه تغییرات عمق وجود دارد و یک مدل

پهنه دوم شدیدتر است .توزیع عنصر فسفر در دو پهنه ،چولگی

سهبعدی واقعی است ،احتمال دارد قسمت با یی گمانه،

شدید مثبتی را از خود نشان میدهند ،این در حالی است که

مربوط به یک پهنه و قسمت پایینی گمانه ،مربوط بهپهنه

آهن در پهنه دوم ،دارای چولگی منفی است.

دیگر باشد که در شکل  ،3توزیع فضایی نمونهها در دو پهنه
نمایش داده شده است.

 -1بحث

در حالت پهنهبندی با استفاده از روش  ،SOMتوزیع آماری

در این مقاله ،نتایج خروجی پهنهبندی  SOMبا الگوریتم رایج

مقادیر آهن و فسفر در هریک از پهنههای اول و دوم بررسی

خوشهبندی  K-meansمقایسه شده است .این الگوریتم یک

شد که در شکل  11نشان داده شده است .احتمال اختصاص

روش خوشهبندی مبتنی بر مرکز ثقل است که براساس معیار

یک نمونه جدید تنها براساس آمار پیشین برای پهنههای اول

کمینهسازی مجموع مربعات خطاهای خوشهها اجرا میشود.

و دوم به ترتیب تقریباً برابر  1/1و  1/7است .توزیع مقادیر آهن

محبوبیت این الگوریتم بهدلیل سادگی در اجرا ،کارآیی و

در پهنه دوم نشان میدهد که فراوانی نمونههای دارای مقادیر

تجربیات موفق این روش در مطالعات مختلف است .مراحل

با عیار با ی آهن ،بیشتر و تابع توزیع آهن در پهنه دوم ،از

مختلف الگوریتم خوشهبندی  K-meansشامل انتخاب تعداد

مقدار  %15تا  %61تقریباً دارای یک توزیع تقریباً نرمال است.

خوشهها ،اختصاص هر نمونه بهنزدیکترین مرکز خوشه،

بر اساس نشان دسته میانگین ،عیار آهن در پهنه دوم بیشتر از

محاسبه مراکز خوشههای جدید و در نهایت تکرار این مراحل
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همچنین تعداد پهنه موجود اجرا شد.

تا دستیابی بهمعیار همگرایی است [ .]21،33الگوریتم خوشه
بندی  K-meansبا توجه بهتوزیع فضایی عیاری آهن و فسفر و

شکل  :3اختصاص هر نمونه به پهنه مربوطه براساس منطقهبندي

شکل  :59توزيع فراواني دادههاي خام پارامترهاي آهن و فسفر در دو پهنه

از نظر توزیع آماری آهن و فسفر در دو پهنه ،خروجیهای

این در حالی است که سطح جدایش در روش  K-meansدارای

الگوریتم همخوانی با یی با روش  SOMدارد ،با این تفاوت که

راستای شرقی-غربی و شیب به سمت جنوب است (شکل

روش  ،SOMدو پهنه با تمایز شاخصتری را انتخاب کرده

 .)11بر اساس مقایسه خصوصیات بعدی و جهتی ،سطح

K-

جدایش دو پهنه و ویژگیهای ساختمانی مؤثر در کنترل

 ،meansسطح جدایش دو خوشه محاسبه و ترسیم شد .سطح

کانیزایی با خص گسلها ،سطح جدایش بهدست آمده از

جدایش دو پهنه در روش  SOMدر راستای شمالشرقی-

روش  SOMاز نظر ساختار فضایی و جهتی همخوانی قابل-

جنوبغربی کشیده شده که به سمت جنوبشرقی شیب دارد،

توجهی با ویژگیهای ساختمانی منطقه دارد.

است .برای مقایسه نتایج روشهای خوشهبندی  SOMو
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شکل  :55نمايش سطح جدايش توسط الگوريتمهاي :الف)  ،SOMب) K-means

خوشه آن در دو روش متفااوت اسات .در شاکل  ،13تقسایم-
بندی نمونهها براساس افراز یکسان و متفاوت نمایش داده شده
است.

اِفراز نمونهها براساس اختصاص به هر یک از پهنهها توسط
الگوریتمهای  SOMو  K-meansبررسی شاد ،اغلاب نموناههاا
توسط دو روش به پهنههای یکسان اختصاص داده شده اسات.
در مرز میانی دو پهنه که بیانگر سطح جدایش است که شماره

شکل  :53نمايش اِفراز نمونههاي اختصاص يافته مشابه و متفاوت در دو رويکرد خوشهبندي از نماهاي مختلف
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[2] Journel, A.G. Huijbregts, C.J. 1978. Mining
Geostatistics, Academic Press, London.

 نتیجهگیري-8
 از روش خوشهبندی نقشه،در این مقاله
خودسازمانده بهمنظور پهنهبندی فضایی کانسار
.براساس توزیع فضایی عیاری گمانهها استفاده شد
این رویکرد تعیین محدوده پهنهها براساس مرزبندی
- از داده، در راستای ارزیابی الگوریتم.ناگهانی است
های حفاری اکتشافی عیار آهن و فسفر معدن سنگ
.آهن چغارت استفاده شد
بهمنظور تعیین تعداد بهینه پهنهها از شاخصهای
 بهدلیل اینکه،اعتبارسنجی مختلف استفاده شده
 بر این.هیچ یک از شاخصها بهتنهایی کامل نیستند
اساس تعداد دو پهنه بهعنوان پاسخ بهینه مشخص
.شد
بر اساس خروجیهای شاخصهای اعتبارسنجی و
 اجرا شد وSOM  الگوریتم،دادههای عیاری اکتشافی
 بر اساس.دادهها به دو پهنه اختصاص داده شد
 متوسط عیار آهن در پهنه دوم،مطالعات آماری
، در حالی که در پهنه اول،بیشتر از پهنه اول بوده
 در مورد عیار.عیار آهن پراکندگی بیشتری دارد
 مربوط به، بیشترین فراوانی در دو پهنه،فسفر
مقادیر نزدیک به صفر است و توزیع عنصر فسفر در
 چولگی شدید مثبتی را از خود نشان،دو پهنه
.میدهند
 در راستای،SOM سطح جدایش دو پهنه در روش
جنوبغربی امتداد داشته که به سمت-شمالشرقی
جنوبشرقی شیب دارد که با ویژگیهای ساختمانی
مؤثر در کنترل کانیزایی (بهویژه گسلها) همخوانی
K-  در حالی که این سطح جدایش در روش،دارد
 در اختصاص%31  (علی رغم شباهتmeans
) با جهتیافتگی ساختارSOM نمونهها با روش
.کانهزایی در معدن چغارت مطابقت ندارد
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