هب انم خداوند جان و رخد
کاربرد روشهای فرکتالی در علوم زمین و مهندسی اکتشاف معدن

تصنیفکنندگان:

دکتر پیمان افضل
دانشیار گروه مهندسی معدن ،دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد تهران جنوب

دکتر بهنام صادقی
پژوهشگر مدرسۀ علوم زیستشناسی ،زمینشناسی ،و محیط زیست ،دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا

دانشگاه آزاد اسالمی – واحد تهران جنوب
تهران9318 ،

:
:
:
:

سرشناسه
عنوان و پدیدآور
مشخصات نشر
مشخصات ظاهری
شابک
قیمت
وضعیت فهرستنویسی
یادداشت
یادداشت
یادداشت

:
:
:
:
:
:

:

عنوان دیگر
موضوع
شناسه افزوده
ردهبندی کنگره
ردهبندی دیویی
شمارۀ کتابشناسی ملی

:
:
:
:
:

کاربرد روشهای فرکتالی در علوم زمین و مهندسی اکتشاف معدن
تألیفِ دکتر پیمان افضل ،دکتر بهنام صادقی
ناشر :دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد تهران جنوب
رئیس انتشارات :فرشته حاجیزاده

ویراستار و نسخهپرداز:
صفحهآرا :فائزه روشنفکر
چاپ اوّل9318 :

تیراژ:
لیتوگرافی ،چاپ و صحافی :سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسالمی
شابكISBN: ، :

قیمت:

حق چاپ براي ناشر محفوظ است.
نشانی فروشگاه کتاب :خیابان انقالب ،میدان امام حسین(ع) ،ابتداي خیابان دماوند ،جنب بیمارستان بوعلی ،مجتمع
دانشگاهی ولی عصر(عج) ،تلفن77337733 :

بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
«نون والقلم و مایسطرون»

سخن ناشر
بیتردید تعالی علمی و فرهنگی کشور ،بازتاب میزان تفكري است کـه فرهیختگـان در مقـام عمـ بـه منصـۀ
ظهور میرسانند .در این بین ،مهمتر و حساستر از همه ،رسالت عالمان و علمجویان است .این رسالت ،همـانگونـه
که درجهت پرورش استعدادهاي فردي ،با قرائت و مطالعه انجام میگیرد ،بـراي پیشـدرد اهـداج اجتمـاعی و تعـالی
فرهنگی ،با کتابت و مداحثه نیز محقق میشود.
از اینرو ،یكی از مسئولیتهاي مهم مراکز فرهنگی درکنار تعلـیم و تربیـت ،نشـر آ ـار علمـی اسـت .معاونـت
پژوهش و فناوري دانـشگاه آزاد اسالمی ـ واحد تـهران جنوب ،براي ارتقاي سـطح علمی دانشـجویان و تنویر
افكار دانـشپـژوهان ،به چـاپ کتاب کاربرد روشهاي فرکتالی در علوم زمـین و مهندسـی اکتشـاج معـدن اقــدام
کرده اسـت؛ با این امید که با استمرار فعالیتهاي انتشاراتی ،بتواند گامی در راه رشد و بالندگی فرهنگی بردارد.
در کتاب حاضر ،عالوه بر معرفی هندسۀ فرکتال ،دربارۀ این مسائ بحث میشود :نقاط ضعف روشهـاي
معمول آماري در تحلی دادههاي زمین شناسی و معدنی ،کاربرد روشهاي مدتنی بر هندسۀ فرکتـال در علـوم
زمین و امتیازهاي آن ،مولتی فرکتال ها(چندفرکتالی ها) ،انـواع روش هـاي فرکتـال مورداسـتفاده در اکتشـافات
هوابردي و سطحی ،و انواع روش هاي فرکتال مورداستفاده در اکتشافات عمقی .امید است مطالب ایـن کتـاب
براي دانشپژوهان عالقهمند در این عرصه راهگشا باشد.
پیش از هر چیز ،شایسته است از عنایات ریاست محترم دانشـگاه آزاد اسـالمیـ واحـد تهـران جنـوب ،اسـتادان
ارجمند و نیز از دستاندرکاران ویرایش ،حروجچینی و چاپ کتاب ،قدردانی و تشكر بهعم آید.
از صاحدنظران گرامی خواهشمند است با ارائۀ پیشنهادهاي خود ،درجهت اصالح نواقص احتمـالی ایـن کتـاب و
تهیۀ مطالب مناسب متون درسی دانشگاهی ،انتشارات این واحد را یاري کنند.
امید است این ا ر علمی مورد استفادۀ استادان و دانشپژوهان قرار گیرد.

و من اهلل التّوفیق و علیه التّکالن
دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد تهران جنوب

فهرست مطالب
پیشگفتار9 ...........................................................................................................................................
فصل اول :معرفی اجمالی هندسۀ فرکتال و بررسی نقاط قوت و ضعف روشهای سنتی

آماری در علوم زمین و معدن11 .......................................................................................
1ـ .1پیشینه و اساس هندسۀ فرکتال11 ............................................................................................
1ـ .2روشهاي مدتنی بر آمار کالسیك جدایش جوامع در علوم زمین11 ........................................
1ـ .7نقاط قوت و ضعف روشهاي مدتنی بر آمار کالسیك در جدایش جوامع در علوم زمین 13 ...
منابع22 ................................................................................................................................................
فصل دوم :کاربرد روشهای مبتنی بر هندسۀ فرکتال در علوم زمین 27 ........................................
2ـ .1امتیازهاي روشهاي فرکتالی در جدایش جوامع در علوم زمین 27 ..........................................
2ـ .2شاخههاي کاربرد روشهاي فرکتالی در علوم زمین22 ............................................................
منابع71 ................................................................................................................................................
فصل سوم :شرحی بر مولتیفرکتالها(چندفرکتالیها)79 ................................................................
7ـ .1مقدمهاي بر مولتیفرکتالها79 ..................................................................................................
7ـ .2تعیین آستانه براي جدایش زمینه و ناهنجاري در دادههاي اکتشافی با بهکاربردن روشهاي
مولتیفرکتالی22 ........................................................................................................................
7ـ .7طیفهاي مولتیفرکتالی 21 .......................................................................................................
7ـ7ـ .1فرکتالها21 .......................................................................................................................
7ـ7ـ .2مولتیفرکتالهاي پیوسته22 .............................................................................................
7ـ7ـ .7مولتیفرکتالهاي گسسته21 ............................................................................................
7ـ .2تكنیكهاي محاسدۀ طیف مولتیفرکتالی24 .............................................................................
7ـ2ـ .1روش لحظهاي24 ..............................................................................................................
7ـ2ـ .2روش ضریب تغییرات23 ....................................................................................................
7ـ .1روش عیار ـ مساحت تخمین طیفی23 ......................................................................................
7ـ .4فرایند تكنیكی محاسدۀ طیف مولتیفرکتال 29 .........................................................................

6

کاربرد روشهاي فرکتالی در علوم زمین و مهندسی اکتشاج معدن

7ـ .3الگوهاي توزیع مولتیفرکتالی ژئوشیمیایی در رسوبات آبراههاي منظم12 ...............................
7ـ3ـ .1خواص مولتیفرکتالی دادههاي ژئوشیمیایی12 .................................................................
7ـ3ـ .2توان هورست(17 ..........................................................................................................)H
منابع11 ................................................................................................................................................
فصل چهارم :انواع روشهای فرکتال مورداستفاده در اکتشافات هوابردی و سطحی19 ..............
2ـ .1مقدمه19 .....................................................................................................................................
2ـ .2مدل فراوانی متغیر توانی19 .......................................................................................................
2ـ .7روش خودتشابهی42 ..................................................................................................................
2ـ .2روش خط پیمایش(گام) با طول متغیر(روش طول ـ گام)41 ....................................................
2ـ .1روش تحلی واریوگرام41 ..........................................................................................................
2ـ .4روش عیار ـ مساحت(47 ................................................................................................. )C-A
2ـ4ـ .1مثالهایی از کاربرد روش عیار ـ مساحت در اکتشاج مواد معدنی32 ................................
2ـ .3روش شمارش جعدهاي و ابعاد جعدهاي34 .................................................................................
2ـ .3روش محیط ـ مساحت (33 ..............................................................................................)P-A
2ـ .9روش بهرهوري شعاع ـ مساحت(32 .................................................................................. )r-P
2ـ .12روش تعداد ـ مساحت(32 ............................................................................................. )N-A
2ـ .11روش مقایسه با فرایند وزنهاي شاهد37 ...............................................................................
2ـ .12روش طیف توان ـ مساحت(32 ..................................................................................... )S-A
2ـ12ـ .1مثالی براي بیان کاربرد این روش :جداسازي زونهاي طالدار در کانسار اپیترمال
عربشاه ،شمالغربی ایران 34 ......................................................................................
2ـ .17روش عیار ـ فاصله(33 ..................................................................................................)C-D
2ـ .12مدل عیار ـ محیط(39 ....................................................................................................)C-P
2ـ .11تخمین حد آستانهاي به روش فرکتالی92 ..............................................................................
2ـ11ـ .1مثالی براي بیان کاربرد روش فرکتالی عیار ـ تعداد جهت جداسازي جوامع رگههاي
طالدار در منطقۀ شرج آباد ـ هیزهجان آذربایجان شرقی 92 .........................................
2ـ11ـ .2مثالی براي کاربرد روش فرکتالی عیار ـ تعداد جهت جدایش آنومالیهاي ژئوشیمیایی
رسوب آبراههاي در برگۀ  1:122222طارم ،زنجان94 ....................................................
منابع121..............................................................................................................................................

فهرست مطالب

7

فصل پنجم :انواع روشهای فرکتال مورداستفاده در اکتشافات عمقی908 ........................................

1ـ .1مقدمه123...................................................................................................................................
1ـ .2روش فرکتالی عیار ـ حجم123.................................................................................................
1ـ .7روش طیف توان ـ حجم(117..........................................................................................)S-V
1ـ .2روش عیار ـ تعداد(111.................................................................................................... )C-N
1ـ .1مثالهایی از این روشها114.....................................................................................................
1ـ1ـ .1مثالی براي بیان کاربرد روش عیار ـ حجم :جداسازي زونهاي پرعیار مس و طال در
کانسار رگهاي چاهمسی شهربابك کرمان114..................................................................
1ـ1ـ .2مثالی براي بیان کاربرد روش عیار ـ حجم با شدیهسازي زمینآماري :جداسازي زونهاي
سوپرژن از هیپوژن در کانسارهاي مس پورفیري؛ مطالعۀ موردي :معدن مس سونگون
اهر122..............................................................................................................................
1ـ1ـ .7مثالی براي بیان کاربرد روش طیف توان ـ حجم :جداسازي زونهاي سوپرژن از
هیپوژن در کانسار پورفیري سونگون اهر123.....................................................................
1ـ1ـ .2مثالی براي بیان کاربرد روش عیار ـ تعداد :جداسازي زونهاي پرعیار از کمعیار در
کانسار سنگآهن آنومالی شمالی بافق172.........................................................................
منابع172..............................................................................................................................................

Application of Fractal Methods
in
Geosciences & Mineral Exploration Engineering

by

Peyman Afzal
Associate Prof., Department of Petroleum & Mining Engineering

Behnam Sadeghi
Researcher of Biology, Geology, & Environment School,
University of New South Wales, Australia

Islamic Azad University – South Tehran Branch
Tehran, 2019

