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نشریه علمی-پژوهشی روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

کاربرد برآوردگرهای مقاوم در تعیین دادههای خارج از ردیف؛ مطالعه موردی:
دادههای ژئوشیمیایی منطقه شاه سلیمان علی در استان خراسان جنوبی
حمید گرانیان ،1زهرا خواجه

میری2

 -1استادیار ،گروه معدن ،دانشگاه صنعتی بیرجند
 -2دانشجوی دکتری ،گروه زمین شناسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان

(دریافت :اردیبهشت  ،5731پذیرش :آذر )5736

چکیده
شناسایی و تعدیل نمونههای خارج از ردیف چند متغیره اولین مرحله برای تحلیل آماری دادههای اکتشافی محسوب میشود.
کاهش بُعد دادهها به یک بُعد توسط فاصلهی نمونه از مرکز دادهها و مقایسه آن با یک حد آستانه کلید این کار محسوب میشود.
در برآوردگرهای مقاوم از ماتریسهای موقعیت و پراکندگی به جای ماتریسهای میانگین و واریانس -کواریانس برای محاسبه
این فاصله استفاده میشود .بنابراین برای مقاوم بودن این فاصله زیر مجموعهی بهینه به جای کل دادهها برای محاسبهی این
ماتریسها به کار میرود .چهار برآوردگر مقاوم  S ،MCD ،MVEو  SDدر این مقاله معرفی گردیدهاند .سپس از این برآوردگرها
برای تعیین نمونههای خارج از ردیف  141نمونهی رسوبات آبراههای منطقه شاه سلیمان علی در استان خراسان حنوبی و برای
نتایج آنالیز  11عنصر استفاده شده است .نتایج محاسبات نشان داده است که روش کلاسیک فاصله ماهالانوبیتس  7نمونه و
برآوردگرهای مقاوم  S ،MCD ،MVEو  SDبه ترتیب  22 ،23 ،22و  24نمونه را به عنوان دادهی پرت معرفی میکنند .همچنین
آنالیز مولفههای اصلی در مد  Qنشان داده است که نمونه های خارج از ردیف با بارهای منفی خود را در مولفهی دوم و سایر
نمونهها تقریباً با بارهای مثبت بالا در مولفهی اول خود را نشان میدهند .تفکیک جامعهی نمونههای خارج از ردیف از سایر
نمونهها نیز در نمودار پراکندگی بارهای مولفهی دوم نسبت به مولفهی سوم امکانپذیر است .استفاده از ماتریسهای موقعیت و
پراکندگی به دست آمده از برآوردگرهای مقاوم در روشهای آمارهای چند متغیره یکی دیگر از کاربردهای پیشنهادی مهم
برآوردگرهای مقاوم در تجزیه و تحلیل دادههای اکتشافی محسوب میشوند.

کلید واژهها
برآوردگر مقاوم ،داده خارج از ردیف ،آمار چند متغیره ،داده ژئوشیمیایی ،منطقه شاه سلیمان علی

 عهده دار مکاتباتh.geranian@birjandut.ac.ir :
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که بدون نیاز به شناسایی دادههای خارج از ردیف میتوان از
روشهای آمار چند متغیره بهره برد ،بهترین انتخاب برای
این منظور خواهد بود.
برآوردگرهای مقاوم به دو گروه تقسیم میشوند .گروه
اول برآوردگرهای هستند که به دنبال کمینه کردن مقیاس
مقاوم فاصله ماهالانوبیتس هستند .برآوردگر بیضیوار با حجم
کمینه ( ،)MVEبرآوردگر ماتریس کواریانس با کمترین
دترمینال ( ،)MCDبرآوردگرهای  Sو برآوردگرهای  τاز این
دسته هستند .گروه دوم برآوردگرهای هستند که با نگاشت
دادهها کار میکنند .برآوردگر استاهل -دانهو ( )SDو
برآوردگرهای  Pمتعلق به این گروه هستند[ .]8 ،3در این
مقاله ضمن معرفی مهمترین و پرکاربردترین برآوردگر مقاوم،
کاربرد آنها را بر روی دادههای ژئوشیمیایی رسوبات آبراههای
در مقیاس  5/21222در منطقه اکتشافی شاه سلیمان علی
بررسی خواهد شد.

 -1مقدمه
داده خارج از ردیف (داده پرت) به دادهای اطلاق میشود
که به طور آشکار از سایر دادهها فاصلهی معنیداری داشته
باشد .بنابراین فاصله زیاد نشان دهندهی تشکیل دادهی خارج
از ردیف توسط مکانیسم متفاوت نسبت به سایر دادهها
خواهد بود[ .]5خطاهای انسانی در اندازهگیری ،آمادهسازی،
آنالیز و ثبت یکی از مهمترین این مکانیسم میتواند باشد.
انتخاب نمونه اریب و تعلق نمونه به جوامع آماری متفاوت از
دیگر دلایل ایجاد داده خارج از ردیف در دادههای اکتشافی
محسوب میشود .هرگونه پردازش و تفسیر دادهها بدون در
نظر گرفتن این مسئله میتواند باعث ایجاد خطا و اشتباه در
نتایج گردد .بنابراین شناسایی دادههای خارج از ردیف اولین
گام در پردازش دادهها محسوب میشود.
حذف ،تعدیل و استفاده از برآوردگرهای مقاوم سه راهحل
مقابله با دادههای خارج از ردیف است .شناسایی دادههای
خارج از ردیف گام اول در استفاده از دو روش حذف و تعدیل
است .به طور کلی روشهای شناسایی دادههای خارج از
ردیف را میتوان به دو گروه  -5روشهای بصری بر اساس
نمودار (مثل روش نمودار احتمال ،نمودار جعبهای و نمودار
خیدو) و  -2روشهای محاسباتی بر اساس تعیین آستانه
(مثل روش دورفل ،روش فانوپ و روش فرکتالی)
تقسیمبندی نمود[ .]7-2شناسایی دادههای خارج از ردیف
تک متغیره میتواند توسط این دو روش و یا تلفیق آنها
صورت گیرد .درحالیکه با افزایش بُعد دادهها (دادههای چند
متغیره) شناسایی دادههای خارج از ردیف به دلیل مخفی
شدن آنها در میان دادههای چند متغیره ،مشکلتر و با خطای
بیشتر همراه است .برای حل این مشکل دو راهحل استفاده
از روشهای تفکیک جوامع آماری توسط روشهای
کلاسهبندی و خوشهبندی و روشهای تبدیل دادههای چند
متغیره به یک بعد پیشنهاد شده است[ .]6 ،1در کلیه این
روشهای ،از ماتریسهای میانگین و واریانس-کواریانس
استفاده میشود .وجود دادههای خارج از ردیف باعث ایجاد
اریب در تخمین ماتریس میانگین و تورم ماتریس واریانس-
کواریانس خواهد شد ،که نتیجه آن ایجاد اثر پوششی
( )Masking Effectو اثر درونآوری ( Swamping
 )Effectدر تحلیل دادهها به روشهای آمار چندمتغیره
خواهد بود[ .]3بنابراین روش استفاده از برآوردگرهای مقاوم،

 -2روش کلاسیک تعیین داده خارج از ردیف
چندمتغیره
اگر در یک دسته داده  nتعداد نمونهها و  pتعداد متغیرها
اندازهگیری شده باشد ،ماتریس دادهها به صورت رابطه ()5
خواهد بود:
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بایستی بعد دادهها را به یک کاهش داده تا توسط نمودار
ساده ،این کار به آسانی قابل انجام باشد .محاسبه فاصله هر
داده از مرکز ابر دادهها (فاصله ماهالانوبیتس) یکی از
مهمترین روشهای کاهش بعد دادههای چندمتغیره
محسوب میشود ،که این فاصله از رابطههای ( )2و ( )7به
دست میآید:
()2
()7
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که  μماتریس میانگین و ∑ ماتریس واریانس-کواریانس
دادهها است .اگر فاصله ماهالانوبیتس نمونهای از مقدار
 2p,0.975

برآوردگرهای مقاوم در مقابل دادههای خارج از ردیف هستیم.
فاصله مقاوم در این برآوردگرها از رابطه ( )1به دست میآمد:

بیشتر باشد ،نمونه خارج از ردیف (داده پرت)
()1

خواهد بود .مقدار زیر رادیکال برابر چندک 𝛼  5 -توزیع
خیدو با درجه آزادی  pاست .به منظور جلوگیری از ایجاد
شرایط تکینهگی بهتر است  n≥2pباشد .اگر  n>5pباشد ،اثر
بعد دادهها در محاسبه ماتریس کواریانس به شدت کاهش
مییابد [ .]3 ،1اگر کلیه نمونههایی را که فاصله آنها از مرکز

i  1,2,..., n



که   rawماتریس موقعیت (یا مکان) و   rawماتریس
پراکندگی (یا ماتریس مقیاس) نامیده میشود[ .]3تفاوت
برآوردگر کلاسیک (رابطه  )2با برآوردگرهای مقاوم (معادله
 )1تأثیر وزندار نمونهها در تخمین ماتریسهای موقعیت و
پراکندگی است .به طوری که در برآوردگرهای مقاوم
دادههای خارج از ردیف وزن کمتری در محاسبه ماتریسها
دارند .بنابراین این برآوردگرها نسبت به وجود این نوع دادهها
مقاوم خواهند بود[ .]52 ،3انتخاب یک برآوردگر مقاوم
مناسب در خواص نقطه فروریزش (،)Breakdown Point
تابع نفوذ ( )Influence Functionو خاصیت هموردای
نسبی ( )Affine Equivariantآن نهفته است.
نقطه فروریزش نشان دهندهی عدم حساسیت یک
برآوردگر نسبت به دادههای خارج از ردیف است .مقدار این
نقطه به صورت کسر نسبت تعداد دادههای خارج از ردیف
مؤثر در تابع برآوردگر به تعداد کل دادهها محاسبه میشود.
به طور کلی هر چه نقطه فروریزش یک برآوردگر کمتر باشد،
میزان حساسیت آن به دادههای خارج از ردیف بیشتر خواهد
بود .بنابراین به منظور کاهش میزان حساسیت نسبت به
دادههای خارج از ردیف بایستی به دنبال برآوردگرهایی با
نقطه فروریزش بالا بود[.]55
تابع نفوذ نشان دهندهی میزان اریبی یا نرخ تغییر
برآوردگر به اضافه شدن نمونههای جدید به دادهها است.
برآوردگری که نسبت به نقاط خارج از ردیف مقاوم است،
دارای تابع نفوذ کراندار است .یعنی برآوردگر مقاوم،
برآوردگری است که اجازه نمیدهد تغییرات در دسته داده
باعث ایجاد تغییرات بزرگ در آن شود[.]3
ویژگی هموردایی نسبی خاصیتی است که باعث میشود،
ماتریس بهینه زیر مجموعه دادههای اصلی به لحاظ موقعیت
و پراکندگی همان خاصیت دادههای اصلی را نیز دارا باشد،
یعنی آنالیز ماتریس بهینه مستقل از مقیاس اندازهگیری
متغیرها و همچنین انتقال و چرخش دادهها است[.]52
برآوردگرهای مقاوم چند متغیره به دو گروه برآوردگرهای
دارای خاصیت هموردای نسبی و فاقد آن تقسیمبندی

ابر دادههای برابر مقدار ثابت  c2است (  ،)c2=  2p,1به
صورت مجموعه زیر تعریف کنیم ،مکان هندسی دادهها به
صورت یک بیضیوار به مرکز  μخواهد بود که نمونههای
خارج از ردیف در خارج محدودهای این بیضیوار قرار
میگیرند.
()7

 1


( xi   raw ) '  raw
) ( xi   raw

RD( xi ) 

{xi : ( xi   ) '  1 ( xi   )}  c 2
i  1,2,..., n

فاصله ماهالانوبیتس معمولاً تحت اثر پوششی دادههای
خارج از ردیف قرار دارد ،به طوری که نمونههای خارج از
ردیف فاصلهی کمتری از مقدار واقعی به خود میگیرد .در
نتیجه در محدوده بیضیوار قرار گرفته و شناسایی آنها در
روش کلاسیک با مشکل همراه میشود .از طرف دیگر به علت
جابجایی مرکز ابر دادهها ،فاصله ماهالانوبیتس بعضی از
نمونههای غیر خارج از ردیف ،افزایش یافته و خارج از
محدوده بیضیوار قرار میگیرند .در نتیجه اشتباهاً به عنوان
نمونههای خارج از ردیف شناسایی خواهند شد (به این پدیده
اثر درونآوری میگویند) .لذا به منظور دستیابی به معیار
معتبرتری برای شناسایی دادههای خارج از ردیف ،بایستی از
برآوردگرهای مقاوم برای تخمین ماتریسهای میانگین و
واریانس -کواریانس استفاده نمود .در ادامه ضمن معرفی این
برآوردگرها ،اصول کاری هر یک مورد بررسی قرار میگیرد.
 -2روشهای مقاوم تعیین داده خارج از ردیف
چندمتغیره
اکثر روشهای آماری بر فرض نرمال بودن توزیع دادهها
بنا نهاده شدهاند ،در صورتی که در بسیاری از پروژههای
اکتشافی با دادههای غیر نرمال که حاوی مقادیر خارج از
ردیف نیز هستند ،مواجه میباشیم .بنابراین نیاز به
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میشوند .متأسفانه بیشتر برآوردگرهای دارای خاصیت
هموردای نسبی دارای نقطه فروریزش پایینی هستند.
بنابراین در انتخاب برآوردگرها بایستی به دو نکته سازگاری
و کارایی آنها نیز توجه نمود .در ادامه ضمن ارائه کلیاتی از
چند برآوردگر مقاوم به این نکات نیز اشاره خواهد شد.

است که در طول سه دهه گذشته مورد توجه محققین بوده
است .در این خصوص راهکارهای متفاوتی ارائه شده است که
از مهمترین آنها میتوان به الگوریتمهای پیشنهادی
 MVCE ،MVEE ،MINVOLو  FAST-MVEاشاره
نمود[.]58-51

 -2-1برآوردگر MVE

 -2-2برآوردگر MCD

این برآوردگر برای اولین بار توسط رسئو پیشنهاد گردیده

است[ .]57در این روش   MVEبرآوردگر موقعیت چند
متغیره است که نشان دهندهی مرکز بیضیوار با حجم مینیم
است .این بیضیوار حداقل  hنمونه از مجموعهی دادههای
اصلی را که بیشتر در مرکز ابر دادهها قرار دارند ،شامل می-
شود .مقدار  hتوسط کاربر تعیین میشود به نحوی که بین

این برآوردگر نیز برای اولین بار توسط روسئو برای
محاسبه تابع رگرسیون به روش حداقل توان دوم میانه ارائه
شده است [ .]57در این برآوردگر ،هدف یافتن  hداده از n
داده اولیه است که دترمینان ماتریس کواریانس آنها کمترین

مقدار ممکن را داشته باشد .بنابراین اگر   MCDماتریس

موقعیت این زیر دسته داده بهینه و   MCDماتریس
پراکندگی آن باشد ،فاصله مقاوم هر داده از مرکز ابر دادهها
از رابطه ( )8به دست خواهد آمد[.]3

n
[ ]1
2

تا  nقرار داشته باشد ) . ([ n ]  1  h  nبه طور
2
n  p 1
[h 
]
2

در
معمول برای داشتن نقطه فروریزش بالا

نظر گرفته میشود[ .]57برآورد ماتریس پراکندگی ) ( MVE
نیز از روی زیر مجموعه hتای نمونههای انتخاب شده به
دست میآید .برای به دست آوردن برآوردگری سازگار ،مقدار
ماتریس پراکندگی در یک ضریب ثابت ضرب میشود .این
ضریب از رابطه

) (2p ,0.5

()8

محاسبه میشود ،که مقدار جزر

n  p 1
[
صورت ]  h  n
2

i  1,2,...,n

نقطه فروریزش این برآوردگر نیز از رابطه ( )3به دست
میآید:
()3

انتخاب میشود .اگر تعداد

دادههای خارج از ردیف کمتر از  % 21دادهها را تشکیل داده
باشد ،بهترین انتخاب برای  hبا حفظ نقطه فروریزش و کارایی
آماری مناسب ،مقدار  h=0.75nاست[ .]53بیشترین مقدار
نقطه فروریزش این برآوردگر نیز از رابطه ( )3به دست خواهد
آمد:

 1


d MVE ( xi )  ( xi   MVE ) '  MVE
) ( xi   MVE

) min( n  h  1, h  p
n

i  1,2,..., n

به منظور جلوگیری از ایجاد شرایط تکینهگی برای
ماتریس پراکندگی ،تعداد دادههای زیر دسته بهینه بایستی
از تعداد متغیرهها بیشتر باشد ( .)h>pبنابراین این تعداد به

میانه توزیع خی دو است[ .]57بنابراین فاصله هر نمونه از
مرکز بیضیوار از رابطه ( )6به دست خواهد آمد:
()6

 1

d MCD ( xi )  ( xi   MCD ) '  MCD
) ( xi   MCD


()3

* 

)) min( n  h  1, h  k ( X n
n

* 

که )  k ( X nحداکثر تعداد نمونهها ،از مجموعه دادههای
اصلی است که بر روی ابر صفحه 𝑝 ℝقرار میگیرد[ .]3برای
تخمین زیر دسته دادهی بهینه ،الگوریتمهای زیادی تاکنون
ارائه شده است که مهمترین آنها میتوان به الگوریتمهای
 Det-MCDو  FAST-MCDاشاره نمود[ .]53 ،52در
هنگام محاسبه ماتریس موقعیت و پراکندگی مقاوم بایستی
به فاکتورهای عامل سازگاری ،عامل تصحیح نمونه متناهی و
برآوردگرهای مکانی و پراکندگی وزندار نیز توجه نمود.

میتوان نشان داد که ،وقتی ∞ → 𝑛 این برآوردگر دارای
بیشترین نقطه فروریزش و برابر  %12است[ .]57برای تعیین
زیرمجموعه بهینهای که دارای این خواص باشند ،باید تمام
زیرمجموعه ممکن از  p+1عضوی به بالا را مورد ارزیابی قرار
n

داد .بنابراین بایستی از میان   بیضیوار ،بیضیواری با
h
 

کمترین حجم را پیدا نمود ،که با افزایش  nو  pتعداد این
زیر مجموعهها به شدت افزایش مییابد .حل این مشکل به
همراه حفظ شرایط سازگاری و کارایی یک از مهمترین نکاتی

 -2-2برآوردگر SD
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این برآوردگر به طور جداگانه توسط استاهل و دانهو به
ترتیب در سالهای  5385و  5382ارائه شده است .در این
برآوردگر با نگاشت یک نمونه چند متغیره به یک فضای تک
متغیره ،برای هر نمونه یک مقدار پرتی ()Outlyingness
تعریف میشود[ .]22اگر  μو  σبه ترتیب نشان دهندهی
پارامترهای موقعیت و پراکندگی تک متغیره باشند که دارای
خاصیت هموردای مقیاس باشند ،مقدار پرتی هر نمونه از
رابطه ( )52به دست میآید:
()52

)xi' a   ( Xa
) ( Xa

کمی خارج از ردیف هستند .در صورتی که انتخاب آستانه
زیاد باعث کم وزن شدن نمونههای با مقدار خارج از ردیفی
زیاد میشود .برای حفظ مقاوم بودن برآوردگر در دادهها با
ابعاد زیاد میتوان از مقدار آستانه کم استفاده شود .بنابراین
مقدار )c  min(  2p,0.50 ,4

است[.]3
به منظور افزایش نقطه فروریزش در برآوردگر SD
می توان از مقدار میانه و انحراف مطلق از میانه به جای
آمارههای موقعیت و پراکندگی در رابطه  52استفاده نمود.
همچنین استفاده از ماتریس کواریانس با کمترین دترمینال
دادههایی که دارای مقدار پرتی کمتری هستند ،باعث افزایش
کارایی این برآوردگر خواهد شد[.]27 ،25

r ( xi : X )  sup aS p

که } S p  {a  R p : a  1و )  r ( xi ; Xمقدار پرتی
هر نمونه است که به صورت  riنمایش داده میشود[.]25


بنابراین اگر   SDو   SDبه ترتیب ماتریس موقعیت و
پراکندگی برآوردگر  SDباشد:

 -4-2برآوردگر S

برآوردگرهای  Sاولین بار توسطططط روسطططئو و یوهای در
سططال  5387ارائه گردید که س ط س توسططط دیویس تکمیل
شطططد[ .]21در این برآوردگرهططا مططاتریسهططای موقعیططت و
 
پراکنطدگی )  ( S ,  Sبطه نحوی تخمین زده میشطططود که
دترمینال ماتریس پراکندگی تحت شرایط زیر کمینه باشد:

n

w x

i i

i 1
n

i

w



 SD 

i 1

()55


' )   SD )( xi   SD

n

i

 w (x
i

i 1

n

w

()57


 SD 

i

()52

w: R  R

and

که  wiتابع وزن نمونه است (} .)wi = {0 , 1به طوری
که نمونههای خارج از ردیف مقدار وزن کم و نمونههای دیگر
وزن بیشتری را خواهند گرفت .برای محاسبه تابع وزن wi
روشهای مختلفی همچون تابع وزنی گوسی ،نمایی و هابر
ارائه شده است ،که تفاوت معنیدار در استفاده از نوع این
توابع وجود ندارد[ .]22مقدار وزن در تابع وزنی هابر از رابطه
( )57به دست میآید[:]27
()57


i 1

معین مثبت با ابعاد  p pاست .به منظور به دست آوردن
برآوردگرهای با نقطه فروریزش مثبت ،تابع 𝜌 باید دارای
شرایط زیر باشد[:]26
 -5تابع  اطراف صفر متقارن بوده و دارای مشتق مرتبه
دوم پیوسته باشد.

) wi  w(ri


 

 ( ( xi   S ) '  S1 ( xi   S )  b

n

1
n



که   Sبرداری متعلق به  R pو   Sیک ماتریس متقارن

i 1



برای آستانه پیشنهاد شده

 -2تابع  در بازه ]  [0, C 0اکیداً صعودی (برای C0  0

) ،در بازه ] [C0 , ثابت و   (0)  0باشد.
 از تابع دو وزنی توکی ( )Tukey's biweightبه
صورت زیر محاسبه میشود.
, x  C0

c
) w(ri )  I ( r c )  ( ) 2 I ( r c
r

()51
, x  C0

در رابطه فوق  cمقدار آستانه است .در انتخاب آستانه
بایستی تعادلی بین مقاومی و کارایی برآوردگر صورت گیرد.
مقدار آستانه کم باعث کاهش وزن نمونههای میشود که
33
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مقدار ثابت  bنیز از رابطه ])  EF0 [  zمحاسبه میشود،

-

که )  F0  N (0, I pبرای اطمینان از سازگاری در مدل
نرمال قرار دارد .در این حالت مقدار فروریزش برآوردگر S

برابر )  b /  (C0است .تحت شرایط مدل نرمال ،مقدار b
میتواند از رابطه ( )56به دست آید[:]26

()56

p 2
p( p  2) 2
 p  2 (C 02 ) 
 p  4 (C 02 ) 
2
2C 02
C 02
)) (1   2p (C 02
6

 2p  6 (C 02 ) 

اگر فاصططله مقاوم محاسططبه شططده برای نمونهای از مقدار
توزیع خیدو یا  Fبه دسططت آمده از جدول بیشططتر باشططد،
نمونه یک داده خارج از ردیف محسطوب خواهد شد .در غیر
این صورت نمونه به دادههای اصلی تعلق خواهد داشت.

b

)p( p  2)( p  4

 -4معرفی منطقه مطالعاتی و دادههای ژئوشیمیایی

6C 02

که  v2تابع  cdfتوزیع خیدو با درجه آزادی 𝜈 اسطططت.
مقطدار ثابت  𝐶0با توجه به انتخاب نقطه فروریزش از جدول
 5برآورد میگردد.

محدوده مطالعاتی شاه سلیمان علی با مساحت72
کیلومترمربع در 522کیلومتری جنوب غربی شهر بیرجند در
استان خراسان جنوبی و در برگه  5:522222زمینشناسی
مختاران قرار دارد .بر اساس تقسیمات ساختمانی -رسوبی
ایران ،منطقه شاه سلیمان علی در خاور خرد قاره ایران
مرکزی و در خاور مرکز بلوک لوت و در نزدیکی محل اتصال
این بلوک با حوضه فلیش کرتاسه نهبندان -خاش یا زون
زمین درز سیستان واقع است[ .]28بر اساس نقشههای
زمینشناسی  5:212222بیرجند و  5:522222مختاران،
منطقه دارای مجموعهای از سنگهای ولکانیکی ،آذرآواری و
توف مارنی است[ .]23سن این سنگها را به کرتاسه انتهایی
نسبت دادهاند که به وسیله سنگهای آتشفشانی -رسوبی
ترشیری پوشیده شدهاند .سیمای غالب منطقهی مطالعاتی را
نهشتههای آذرآواری و سنگهای آتشفشانی نیمه عمیق
تشکیل میدهد .بر اساس مطالعات  5:22222زمینشناسی،
محدوده شاه سلیمان علی شامل واحدهای سنگی زیر است
(شکل :)5
 -5کنگلومرا ،مارن توفی و ماسه سنگی قرمز با سن
پالئوژن تحتانی که عمدتاً در بخش جنوب شرقی منطقه قرار
گرفتهاند.
 -2سنگهای آذرین شامل برش آتشفشانی ،آگلومرا،
آندزیت ،داسیت ،توف دگرسان شده به سن ائوسن و الیگوسن
که بخش اعظمی از منطقه را تحت پوشش قرار دادهاند.
 -7میکروگرانودیوریت با سن نئوژن در بخشهای جنوبی
منطقه مطالعاتی.
بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط کریم پور و
همکاران در منطقه کوه شاه سلیمان علی ،فعالیتهای
ماگمایی از نوع تودههای نفوذی و نیمه عمیق متعدد با

جدول  :1رابطه بین مقدار ثابت 𝟎𝑪 و نقطه فروریزش
𝒐𝑪

نقطه فروریزش (درصد)

5/173

12

5/316

71

5/388

72

2/215

71

2/162

72

2/373

21

7/772

22

7/236

51

1/587

52

اگر نمونهای به زیر مجموعه بهینه تعلق نداشطططته
باشطد ،فاصطله مقاوم آن با صدک  m-p+1توزیع
 Fیعنی  Fp,m p 1مقایسه میشود.

تاکنون سه الگوریتم مختلف برای محاسبه ماتریسهای
موقعیت و پراکندگی برآوردگر  Sارائه شططده اسططت که از آن
جملطه میتوان بطه الگوریتم بر پایه زیرنمونهگیری ،الگوریتم
 Fast-Sو الگوریتم  Det-Sاشاره نمود[.]23 ،26
در نهایت به منظور شططناسطططایی نقاط خارج از ردیف به
کمک برآوردگرهای مقاوم باید مراحل زیر را انجام داد:
 محاسططبه فاصططله مقاوم به کمک یکی از روشهایذکر شده (به همراه رعایت نکات فوق).
 اگر نمونطهای به زیرمجموعه بهینه تعلق داشطططتهباشططد ،فاصططله مقاوم آن با صططدک  33/1درصططد
توزیع خیدو یعنی   2p,0.975مقایسه میشود.
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(گسلهای شیب لغز معکوس و امتداد لغز چ گرد با روند
 )S50Wپهنههای برشی را به وجود آورده است و -7
گسلهای نرمال تقریباً شمالی -جنوبی با روند  N7Wکه این
گسلها بسیار جوان بوده و سبب جابجاییهای به شکل پایین
افتادگی و بالا آمدگی در واحدهای زمینشناسی و حتی
آبرفتها شده است.

نفوذهای تلسکوپی در یکدیگر و در واحدهای ولکانیکی است
که دارای سن ترشیری (پس از نئوژن) است[ .]72این تودهها
طیف سنگی بین دیوریت تا مونزوگرانیت دارند .منطقه از
لحاظ تکتونیکی نیز شامل -5 :گسلهای اولیه یا گسلهای
در مقیاس ناحیهای با روند  -2 ،N50Eگسلهای امتداد لغز
راستگرد با روند  N50Wکه همراه با گسلهای  Rو 'R

شکل  :1موقعیت منطقه مطالعاتی به همراه نقشه زمینشناسی محدوده شاه سلیمان علی

و تنورههای برشی هیدروترمال -نفوذی مشاهده
میشود[.]75
حضور ،گسترش و شدت میزان اکسیدهای آهن پراکنده
و رگچههای متعدد کوارتز -اکسید آهن (لیمونیت+
ژاروسیت ±گوتیت) و لیمونیت +کلسیت +کوارتز ،حاکی از
قرارگیری زونهای سولفیدی با عیار بالا در معرض هوازدگی
(عمده کانیسازی سولفیدی به گوتیت ،هماتیت و ژاروسیت
اکسیده شده است) و اسیدشویی است .زونبندیهای
آلتراسیون از نظر تنوع ،گسترش ،شکل و خصوصیات
کانیسازی در این منطقه ،مشابه با سیستمهای مس -طلای
پورفیری و اپیترمال با سولفیداسیون بالا است[.]75
از محدوده مطالعاتی  576نمونهی ژئوشیمیایی از بستر
رسوبات آبراههها برداشت شده است (شکل  .)2آنالیز

بر اساس مطالعات عبدی و همکاران کانیسازی در
منطقه کو ه شاه ،در جایگاه تکتونیکی مناسب (حاشیه بلوک
لوت) و مرتبط با گسترهای از نفوذهای متعدد و تلسکوپی
تودههای نیمه عمیق حد واسط و دگرسانیهای مرتبط با آنها
شکل گرفته است .دگرسانیهای این منطقه شامل دگرسانی
کوارتز -سرسیت -پیریت (لیمونیت) ،پروپلیتیک ،آرژیلیک،
سیلیسی -آرژیلیک ،آرژیلیک پیشرفته ،گوسان ،برش
هیدروترمالی و سیلیسی است .در این منطقه کانیسازی
بهصورت سولفیدی (پیریت و به مقدار کمتر کالکوپیریت) و
اکسیدهای آهن ،به اشکال پراکنده در متن سنگ ،رگچهای،
استوکورک لیمونیت -ژاروسیت ،برش هیدروترمالی،
رگههای موازی کوارتز -کلسیت -لیمونیت (پیریت) صفحهای
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تشخیص 58 ،عنصر مرتبط با کانیسازیها و زونهای
آلتراسیون جهت تشخیص نمونههای خارج از ردیف به
روشهای ذکر شده انتخاب شدهاند .لازم به ذکر است ،که
برآوردگرهای مقاوم محدودیتی به جهت تعداد متغیرها
ندارند .ولی به جهت تفسیر بهتر نتایج و جلوگیری از ایجاد
وضعیت تکینهگی ماتریس واریانس -کواریانس ،این تعداد
عنصر انتخاب شدهاند.

شیمیایی برای  77عنصر به روش  ICP-MSو طلا به روش
 Fire Assayبر روی بخش  72-522مش نمونهها صورت
گرفته است .به منظور بررسی صحت آنالیزهای شیمیایی 52
نمونه تکراری نیز برداشت شده است .بررسی صحت آنالیزها
به روش تامسون -هاوارث ،نشان دهندهی انحراف معیار
نسبی ( )RSDکمتر از  52درصد برای کلیه عناصر است.
پس از جایگزینی مقادیر دادههای سنسورد با نصف حد

شکل  :2موقعیت نمونههای برداشت شده از رسوبات آبراههای در منطقه شاه سلیمان علی

چند جامعهای بودن توزیع آنها و در نتیجه وجود داده خارج
از ردیف تک متغیره در توزیع آنها است .احتمال وجود دادهی
خارج از ردیف در توزیع عناصر آرسنیک ،آهن ،منیزیم ،نیکل
و تیتانیوم ،که دارای چولگی بین  5تا  2هستند نیز در رتبه
بعدی قرار دارد .بنابراین از اطلاعات جدول  2میتوان نتیجه
گرفت که احتمال وجود دادههای خارج از ردیف چند متغیره
بسیار بالا است .برای این منظور ،در ادامه از روشهای
کلاسیک و مقاوم برای تشخیص این نوع دادهها استفاده
خواهد شد.

در جدول  2پارامترهای آمار توصیفی دادهها ژئوشیمیایی
نشان داده شده است .پارامتر انحراف معیار یا انحرف معیار
نسبی بالا میتواند به طور غیر مستقیم نشان دهندهی وجود
داده خارج از ردیف باشد .بنابراین احتمال وجود داده خارج
از ردیف تک متغیره در عناصر طلا ،مس ،نیکل و آنتیموان
بالا خواهد بود .همچنین پارامترهای چولگی و کشیدگی
دادهها نشان دهندهی غیر نرمال بودن توزیع اکثر عناصر به
استثناء کلسیم است .توزیع دادههای عناصری از قبیل طلا،
کروم ،مولیبدن ،آنتیموان و روی به دلیل چولگی بیشتر از 2
به شدت از توزیع نرمال فاصله دارند .این نکته نشان دهندهی
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جدول  :2پارامترهای آماری دادههای ژئوشیمیایی منطقه مطالعاتی

 MADکشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه (واحد اندازه گیری) عناصر
2/25
5/71
2/13
2/7
2/3
-2/27
2/53
)Ag (ppm
2/6
17/6
56/7
3/3
5/7
5/3
1/2
)As (ppm
2/1
58
5/8
5/3
6/5
12/3
5
)Au (ppb
272
332
733
571
-2/5
-2/6
85
)Ba (ppm
7/22
6/3
7/8
2/3
2/23
-2/6
2/6
)Ca (%
8
/
5
77
/
2
58
/
7
1
/
7
2
/
3
2
/
5
7
/21
)Co (ppm
3
5632
556/3
531/5
7/6
72/2
56/1
)Cr (ppm
22/1
522
78/7
52/1
2/1
5/7
3/1
)Cu (ppm
2/3
52
1/8
5/6
5/2
5/6
5/22
)Fe (%
2/6
7/8
5/3
2/1
2/7
2/3
2/7
)K (%
2/7
6/2
5/8
5/5
5/7
5/8
2/1
)Mg (%
173
5872
5523
227
2/7
2/2
578
)Mn (ppm
2/7
7/6
5/5
2/1
7/7
56/7
5
)Mo (ppm
8
731
63/6
33/5
5/3
2/8
55
)Ni (ppm
6/7
75/2
27
1/5
2/7
5/1
2/3
)Pb (ppm
2
/
7
25
/
7
2
/
7
7
/
7
7
52
2/1
)Sb (ppm
2722 3762
7727
5227
5/7
2/3
621
)Ti (ppm
26/8
757
32/3
72/5
2/8
51/6
51/8
)Zn (ppm

فروریزش  2/21و سطح اعتماد  33/1درصد نیز در محاسبات
استفاده شده است .نتایج محاسبه فاصله مقاوم برای هر نمونه
در هر روش ،در شکل  7آورده شده است .برای تعیین خارج
از ردیف بودن نمونههای متعلق به زیر مجموعه بهینه ،از حد

 -3تعیین دادههای خارج از ردیف چند متغیره
در این مقاله ،به منظور محاسبهی فاصله هر نمونه از
مرکز دادهها ،نرم افزار متلب به کار رفته است .در مرحله اول
از روش کلاسیک برای تعیین فاصله ماهالانوبیتس نمونهها
استفاده شده است .برای این منظور فاصله هر نمونه از مرکز
دادهها با استفاده از فرمول  2برآورد شده ،که نتایج آن در
شکل  7ارائه شده است .برای تعیین نمونههای خارج از ردیف
فاصله به دست آمده با

2
18
مقدار ,0.975  5.61

2
18
آستانه ,0.975  5.61

(خط نقطههای نشان داده شده

در شکل  )7و برای سایر نمونهها از حد آستانه
( F18,2,0.975  31.46خط دو نقطههای نشان داده شده در
شکل  )7استفاده میشود.

مقایسه

میشود (خط نقطه نشان داده شده در شکل  .)7سه نمونه
(نمونههای شماره  67 ،21و  )556به طور معنیدار از خط
آستانه فاصله دارند .همچنین  7نمونهی دیگر (نمونههای
شماره  21 ،22 ،3 ،6و  )78تا حدودی با این خط فاصله
دارند .بنابراین  3نمونه از  576نمونه (حدود  1درصد
نمونهها) به روش کلاسیک ،خارج از ردیف محسوب میشوند
(شکل  .)7در مرحله دوم از چهار برآوردگر مقاومی که در بالا
معرفی شدهاند برای تعیین نمونههای خارج از ردیف استفاده
شده است .به منظور افزایش کارایی برآوردگرها از نقطه

شکل  :2نمودار فاصله ماهالانوبیتس دادههای منطقه مطالعاتی به
همراه خط آستانه تشخیص نمونهی خارج از ردیف
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شکل  :4نمودار فاصله مقاوم نمونهها به چهار روش  S ،MCD ،MVEو ( SDدر این شکلها خط نقطه برابر فاصله  3/11و خط دو نقطه
برابر فاصله  21/41است)

نمونهها شماره ،78 ،75 ،21 ،25 ،22 ،58 ،57 ،52 ،3 ،6 ،7
،552 ،523 ،523 ،526 ،33 ،63 ،66 ،61 ،67 ،17 ،12
،521 ،527 ،527 ،522 ،558 ،556 ،557 ،557 ،552 ،555
 526و  572یعنی  77نمونه (حدوداً  %27/2از نمونهها) خارج
از ردیف محسوب میشوند.
به منظور ارزیابی تأثیر سیستم عددی باز و یا بسته بودن
دادهها بر روی تعیین نمونههای خارج از ردیف ،در مرحله
بعدی از روش تبدیل لگاریتمی میان مرکز ( Centered
 )Log-Ratio (clr) Transformationبرای باز کردن
سیستم عددی دادهها استفاده شده است .عدم حذف هیچ
یک متغیر از مهمترین مزیت این روش تبدیل لگاریتمی
محسوب میشود[ .]72در شکل ( 1سمت چپ) مقادیر فاصله
ماهالونوبیتس نمونهها در سیستم عددی باز نشان داده شده
است .مطابق شکل ،نمونههای ،26 ،21 ،22 ،58 ،57 ،52 ،3
 528 ،526 ،558 ،556 ،36 ،63 ،66 ،67 ،73 ،78و 572
به عنوان نمونهی خارج از ردیف محسوب میشوند .این نکته
نشان میدهد که باز کردن دادهها در روش کلاسیک باعث
شناسایی بهتر نمونههای خارج از ردیف میشود .در شکل 1
(سمت راست) مقادیر فاصله مقاوم نمونهها با سیستم عددی
باز و به کمک برآوردگر مقاوم  MCDآورده شده است (به

محاسبات انجام با استفاده از الگوریتم  Fastنشان داده
است که زیر مجموعه بهینه در روشهای  MVEو  MCDاز
 557نمونه ( )h=557که کمترین فاصله را با مرکز دادهها
دارند ،تشکیل شده است .در روش  MVEنمونههای شمارهی
،37 ،61 ،67 ،72 ،75 ،21 ،22 ،51 ،57 ،57 ،52 ،3 ،6 ،7
 527 ،527 ،558 ،556 ،33 ،37 ،83 ،33و  526خارج از
ردیف محسوب میشود .یعنی از  576نمونه 27 ،نمونه
(حدوداً  %51/8از نمونهها) در این روش دادهی پرت در نظر
گرفته شده است .در حالیکه در روش  MCDنمونههای
شماره ،12 ،78 ،75 ،21 ،25 ،22 ،58 ،57 ،52 ،3 ،6 ،7
،555 ،552 ،523 ،526 ،85 ،33 ،63 ،66 ،61 ،67 ،17
،521 ،527 ،527 ،522 ،553 ،558 ،556 ،557 ،557 ،552
 526و  572یعنی  71نمونه (حدوداً  %27از نمونهها) خارج
از ردیف به دست آمدهاند .این مطلب نشان میدهد که تعداد
نمونههای خارج از ردیفی که در الگوریتم  Fast-MCDبه
دست میآید از الگوریتم  Fast-MVEبیشتر خواهد بود .در
برآوردگر مقاوم  22 ،Fast-Sنمونه (حدوداً  % 57/3از نمونه-
ها) یعنی نمونهها شماره ،21 ،22 ،58 ،57 ،57 ،52 ،3 ،6 ،7
 526 ،521 ،527 ،558 ،556 ،552 ،33 ،67 ،78 ،75و
 572خارج از ردیف هستند .همچنین در برآوردگر مقاوم SD
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 575با شکل  7تقریباً یکسان است .این موضوع نشان
دهندهی تأثیر کم باز کردن دادهها بر روی عملکرد
برآوردگرهای مقاوم دارد.

دلیل شناسایی بیشترین تعداد نمونهی خارج از ردیف در
مرحله قبل ،این برآوردگر مقاوم انتخاب شده است).
نمونههای خارج از ردیف به دست آمده در این شکل جز در
نمونههای  572 ،523 ،528 ،523 ،36 ،88 ،83 ،72 ،1و

شکل  : 3نمودار فاصله ماهالانوبیتس (شکل سمت چپ) و فاصله مقاوم به روش ( MCDشکل سمت راست) برای دادهها در سیستم
عددی باز (مقادیر عددی خطوط مزر تعیین نمونه خارج از ردیف همانند شکل  4است)

بهینه) خود را در مولفههای اصلی اول و سوم نشان میدهند.
اکثر نمونههای زیر مجموعهی بهینه دارای بارها مثبت بالا در
مولفهی اول هستند .در مرحله بعد ،نمودار پراکندگی
بردارهای ویژه این مولفهها نسبت به هم ،دو به دو ترسیم
شده است که در شکل  6یکی از این نمودارها نشان داده
شده است .در این شکل نمونههایی که توسط برآوردگرهای
مقاوم خارج از ردیف تشخیص داده شدهاند ،با دایره قرمز و
سایر نمونهها با دایره آبی ترسیم شدهاند.

از  576نمونهی مورد بررسی در این مقاله 527 ،نمونه
توسط هیچ کدام از برآوردگرهای مقاوم داده خارج از ردیف
شناخته نشدهاند .در حالیکه  57نمونه توسط هر چهار
برآوردگر ،بعنوان نمونهی خارج از ردیف شناسایی شده است،
که نمونههای خارج از ردیف شناسایی شده توسط روش
کلاسیک نیز در این گروه قرار دارند .در کل  77نمونه با
روشهای برآوردگرهای مقاوم به عنوان نمونهی خارج از
ردیف در نظر گرفته شدهاند .به منظور اعتبار سنجی عملکرد
برآوردگرهای مقاوم ،روش آنالیز مولفههای اصلی در مد  Qبر
روی نمونهها انجام شده است .نتایج مقادیر ویژه که نشان
دهندهی شدت تغییرپذیری قابل توجیه توسط هر مولفهی
اصلی است ،در جدول  7نشان داده شده است .این نتایج
نشان میدهد که  7مولفهی اصلی اول قادر است بیش از 33
درصد تغییرپذیری را توجیه نماید .بنابراین ابعاد دادهها از
 576بعد به  7بعد کاهش یافته است.
جدول  -2مقادیر ویژه به همراه شدت تغییرپذیری هر مولفه
PC 3

PC 2

PC 1

مولفه اصلی

2/15

7/61

573/27

مقدار ویژه

2/221 2/253

2/312

نسبت تغییرپذیری

33/3

31/2

درصد تغییرپذیری تجمعی

33/7

شکل  :1نمودار پراکندگی بردارهای ویژه مولفه اصلی دوم نسبت
به مولفه اصلی سوم

مطابق شکل دو دسته داده در این نمودار به خوبی قابل
تفکیک و شناسایی هستند .این نمودار نشان دهندهی
عملکرد مناسب برآوردگرهای مقاوم در شناسایی دادههای
خارج از ردیف محسوب میشود .بنابراین به طور کلی میتوان
گفت که هر چهار برآوردگر مقاوم قادر به شناسایی دادههای
خارج از ردیف هستند .در صورتی که تعداد نمونهها زیاد باشد

نتایج تجزیه و تحلیل بردارهای ویژه نشان داده است که
نمونههای خارج از ردیف با بارهای منفی خود را در مولفهی
اصلی دوم و سایر نمونهها (نمونههای متعلق به زیر مجموعه
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 1/65و سایر نمونهها از توزیع  Fبا حد آستانه  75/76نیز
بهرهبرداری شد .آنالیز مولفههای اصلی در مد  Qنشان داد
که نمونههای خارج از ردیف خود را در مولفه دوم و با بارهای
منفی و سایر نمونههای در مولفه اول و سوم نشان میدهند.
همچنین تفکیک جامعهی نمونههای خارج از ردیف نسبت
به سایر نمونهها در نمودار پراکندگی بارهای  PC2بر حسب
 PC3قابل نمایش است.
از برآوردگرهای مقاوم علاوه بر تعیین نمونههای خارج از
ردیف در شناسایی دادههای آنومال (یعنی آنومالیهای
ژئوشیمیایی مرکب) نیز میتوان استفاده کرد .استفاده از
ماتریسهای موقعیت و پراکندگی به دست آمده از
برآوردگرهای مقاوم در آمار چند متغیره ،یکی دیگر از
کاربردهای مهم این برآوردگرها محسوب میشود.
ماتریسهای موقعیت و پراکندگی میتوانند به ترتیب به
عنوان ماتریسهای میانگین و واریانس -کواریانس در
روشهای آماری چند متغیره به کار روند .در این صورت
روشهای آماری بدون نیاز به حذف دادههای خارج از ردیف
نسبت به آنها مقاوم خواهند شد .روشهای آنالیز مولفههای
اصلی مقاوم ( ،)Robust PCAآنالیز فاکتوری مقاوم
( ،)Robust FAرگرسیون چند متغیره مقاوم ( Robust
 ،)MRآنالیز تمایز مقاوم ( ،)Robust DAآنالیزهای
طبقهبندی مقاوم ( )Robust Classification Analysisو
آنالیزهای خوشهبندی مقاوم ( Robust Clustering
 )Analysisاز جمله این روشها هستند.

و یا احتمال وجود دادهی پرت در مجموعه دادهها بالا باشد،
میتوان از برآوردگرهای  MCDو  SDاستفاده کرد و برعکس
اگر تعداد نمونهها کم باشد و یا احتمال وجود دادهی پرت در
مجموعه دادهها پایین باشد ،میتوان از برآوردگرهای MVE
و  Sاستفاده نمود.
 -1نتیجهگیری
شناسایی و تعدیل دادههای خارج از ردیف یکی از
چالشهای مهم در پردازش اولیه دادههای اکتشافی محسوب
میشود .افزایش بعد دادهها نیز باعث پیچیده شدن بیشتر
این مشکل خواهد شد .همچنین استفاده از روشهای آمار
چند متغیره نیز بدون تعدیل دادههای پرت میسر نمیباشد.
این نکات نشان دهندهی اهمیت کاربرد برآوردگرهای مقاوم
در شناسایی دادههای خارج از ردیف در مباحث تحلیل
دادههای اکتشافی چند متغیره خواهد بود .در برآوردگرهای
مقاوم با کاهش بعد دادهها به یک بعد ،که این بعد نشان
دهنده ی فاصله مقاوم هر نمونه از مرکز ابر دادهها است ،و
استفاده از یک حد آستانه امکان شناسایی دادهی خارج از
ردیف میسر خواهد شد .به منظور محاسبهی فاصله مقاوم هر
نمونه از بردار ستونی موقعیت و ماتریس پراکندگی بخشی از
دادهها استفاده میشود .تعیین این بخش از دادهها که تحت
عنوان زیر مجموعه بهینه از آن نام برده میشود توسط
روشهای متفاوتی امکان ذیر است .در این مقاله چهار
برآوردگر مقاوم  S ،MCD ،MVEو  SDبرای این منظور
معرفی گردیدهاند.
از  576نمونهی رسوبات آبراههای در منطقه اکتشافی شاه
سلیمان علی در استان خراسان جنوبی و نتایج آنالیز 58
عنصر برای هر نمونه استفاده شد .پارامترهای آمار توصیفی
این متغیرها نشان دهندهی وجود دادهی خارج از ردیف در
مجموعهی دادهها است .روش کلاسیک فاصله ماهالانوبیتس
نشان میدهد که فقط  3نمونه دارای مقادیر خارج از ردیف
میباشند .در حالیکه برآوردگرهای مقاوم S ،MCD ،MVE
و  SDبه ترتیب  22 ،71 ،27و  77نمونه را به عنوان دادهی
پرت معرفی میکنند .از نقطه فروریزش  2/21و سطح اعتماد
 %33/1برای افزایش کارایی برآوردگرها در محاسبات استفاده
گردید .همچنین برای تعیین خارج از ردیف بودن نمونههای
متعلق به زیر مجموعهی بهینه از توزیع خیدو و حد آستانه

سپاسگزاری
از سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان خراسان جنوبی
به دلیل استفاده از دادههای ژئوشیمیایی و زمینشناسی
منطقه مطالعاتی تشکر و قدردانی میشود.
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