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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
 «نون والقلم و مایسطرون»

 سخن ناشر

تردید تعالی علمی و فرهنگی کشور، بازتاب میزان تفكري است کـه فرهیختگـان در مقـام عمـ  بـه منصـۀ        بی
گونـه   جویان است. این رسالت، همـان  تر از همه، رسالت عالمان و علم تر و حساس رسانند. در این بین، مهم ظهور می

رد، بـراي پیشـدرد اهـداج اجتمـاعی و تعـالی      گی که درجهت پرورش استعدادهاي فردي، با قرائت و مطالعه انجام می
 شود.   فرهنگی، با کتابت و مداحثه نیز محقق می

معاونـت  هاي مهم مراکز فرهنگی درکنار تعلـیم و تربیـت، نشـر آ ـار علمـی اسـت.        رو، یكی از مسئولیت از این
و تنویر  انشـجویانـ واحد تـهران جنوب، براي ارتقاي سـطح علمی د پژوهش و فناوري دانـشگاه آزاد اسالمی

اقــدام   هاي فرکتالی در علوم زمـین و مهندسـی اکتشـاج معـدن     کاربرد روشکتاب پـژوهان، به چـاپ  افكار دانـش
 هاي انتشاراتی، بتواند گامی در راه رشد و بالندگی فرهنگی بردارد.   کرده اسـت؛ با این امید که با استمرار فعالیت

 هـاي  روش ضعف نقاط شود: دربارۀ این مسائ  بحث می فرکتال، هندسۀ معرفی بر عالوه کتاب حاضر، در
علـوم   در فرکتـال  هندسۀ بر مدتنی هاي روش کاربرد معدنی، و شناسی زمین هاي داده تحلی  در آماري معمول
 اکتشـافات  در مورداسـتفاده  فرکتـال  هـاي  روش انـواع  ،(ها چندفرکتالی)ها فرکتال مولتی آن، امتیازهاي و زمین
 ایـن کتـاب   مطالب است امید. عمقی اکتشافات در مورداستفاده فرکتال هاي روش انواع و سطحی، و برديهوا
 .باشد راهگشا عرصه این در مند عالقه پژوهان دانش براي

ـ واحـد تهـران جنـوب، اسـتادان      پیش از هر چیز، شایسته است از عنایات ریاست محترم دانشـگاه آزاد اسـالمی  
 عم  آید.   چینی و چاپ کتاب، قدردانی و تشكر به اندرکاران ویرایش، حروج ارجمند و نیز از دست

ص احتمـالی ایـن کتـاب و    از صاحدنظران گرامی خواهشمند است با ارائۀ پیشنهادهاي خود، درجهت اصالح نواق
 تهیۀ مطالب مناسب متون درسی دانشگاهی، انتشارات این واحد را یاري کنند.  

   پژوهان قرار گیرد. امید است این ا ر علمی مورد استفادۀ استادان و دانش
 
 
 
 
 

                                                       
 

 و من اهلل التّوفیق و علیه التّکالن                                                                                          
 جنوبدانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد تهران                                                                               
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