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کاربرد احتمالات هندسی در طراحی شبکههای اکتشاف کانسارهای معدنی،
مطالعه موردی :اندیس مس پورفیری واقع در جنوب غرب کرمان


رضا احمدی

استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اراك
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چکیده
در پژوهش حاضر مفاهیم نظری و کاربردی احتمالات هندسی ،مورد بررسی قرار گرفته و روابط احتمالات هندسی برای تعیین
احتمال تقاطع اشکال هندسی گوناگون با انواع شبکههای مختلف ،ارائه شده است .ازآنجاییکه پارامترهای هندسی کانسارهای
معدنی دارای ماهیت احتمالپذیر هستند ،اکتشاف کانسارهای معدنی نیز ماهیت احتمالپذیر داشته و همواره با عدم قطعیت و
مقداری ریسک همراه است .در نتیجه از این نظر مسئله اکتشاف با مسائل احتمالات هندسی شباهت دارد .با توجه به روشهای
متداول اکتشاف کانسارهای معدنی توسط شبکههای اکتشافی مختلف و تشابه کانسارهای معدنی با اشکال هندسی معمول ،نحوه
طراحی شبکه اکتشاف بهینه برای هر نوع کانسار ،براساس روابط موجود در احتمالات هندسی ،ارائه شد .در این راستا به عنوان
یک مطالعه میدانی طراحی شبکه اکتشاف بهینه با استفاده از احتمالات هندسی برای دو اندیس مس شناسایی شده با عملیات
دورسنجی واقع در جنوب غرب کرمان یکی با ساختار تقریباً خطی و دیگری با ساختار تقریباً دایرهای ،صورت گرفت .برای این
منظور ابعاد شبکه اکتشاف بهینه برای هر اندیس با در نظر گرفتن کمترین مقدار احتمال کشف یا  0/5و احتمال کشف مطلوب یا
 0/55در دو حالت جهتیافتگی تصادفی و با جهتیافتگی مشخص ،محاسبه شد.
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احتمالات هندسی ،مساله سوزن بافن ،شبکه اکتشاف بهینه ،احتمال کشف کانسارهای معدنی ،اندیس مس پورفیری جنوب
غرب کرمان
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نسبت شکل 9به صورت نسبت عرض (پهنا) به طول کانسار (
 ،) Rt  Btمطابق شکل  9به انواع خطی ،کروی و بیضوی

مقدمه

Lt

تئوری احتمالات هندسی با متغیرهای تصادفی سر و کار
دارد که کمیت نیستند ،بلکه یک سری اشکال هندسی مانند
نقطه ،خط و صفحه هستند .به عبارت دیگر تمام کمیتها
روی هندسه اشیاء کار میکنند .یک مسئله احتمالاتی،
هندسی نامیده میشود اگر بتوان احتمال را به صورت نسبت
دو سطح یا حجم محاسبه کرد[ .]9در تئوری احتمالات
هندسی ،اصل قضیه همان ارتباط بین مولفههای هندسی
مختلف موجود در سیستم مورد بررسی است که برای مثال
به صورت تقاطع و یا همپوشانی تعریف میشود[ .]2مسئله
همپوشانی درگیر محاسبه احتمالاتی است که در آن اشکال
هندسی صفحهای شکل با موقعیت مشخص ،بهوسیله دیگر
اشکال هندسی با موقعیت تصادفی ،برخورد و همپوشانی پیدا
میکنند.
9
برتراند ( )9883در مثال نقض خود نشان داد که اگر
برای اغلب مسائل مرتبط با احتمالات هندسی ،محدودیت
اعمال نشود ،آنگاه جواب آنها منحصر بهفرد 2نخواهد بود .به
عبارت دیگر وی نشان داد که اگر سازوکار یا روشی که متغیر
تصادفی تولید میکند ،بهطور واضح تعریف نشده باشد،
ممکن است که احتمالات ،خوب تعریف نشوند[ .]9بنابراین
برای طرح یک مسئله در احتمالات هندسی باید شرایط زیر
برقرار باشد -9 :سیستم مختصاتی ،تعریف شده باشد-2 .
دستکم یکی از اشیای مرتبط با رخداد هندسی ،از توزیع
تصادفی برخوردار باشد -9 .محدوده ابعادی اشیاء تعریف شده
باشد و  -0نرم اندازهگیری شده (طول ،سطح ،حجم و غیره)
نسبت به تبدیل مختصاتی ،مستقل باشد.
فعالیتهای اکتشاف مواد معدنی اغلب با استفاده از
شبکههای اکتشافی صورت میگیرد که بهدلیل ماهیت
احتمالپذیری پارامترهای هندسی کانسار و عدم قطعیت آن،
همواره با مقداری ریسک همراه است .بنابراین برای جلوگیری
از صرف وقت و هزینه بیهوده ،باید شبکههای اکتشاف بهطور
بهینه انتخاب شوند .انتخاب بهینه ،مناسبترین انتخاب
جهت عملیات اکتشافی به منظور پوشش منطقهای نسبتاً
وسیع با پتانسیل خوب ،در شرایط بودجه محدود است.
طراحی شبکه اکتشاف که فرآیندی مهم و بحرانی است باید
براساس یک سری اصول ،قواعد و معیارهای علمی و مهندسی
صورت گیرد .کانسارهای معدنی بر اساس تعریف پارامتر

تقسیمبندی میشوند .به گونهای که اگر نسبت شکل
کوچکتر یا مساوی  4/9باشد ،کانسار ،خطی (همانند
دایکها ،رگههای معدنی دوبعدی و نظایر آن) ،بزرگتر یا
مساوی  ،4/3کروی (کانسارهای هم بعد همانند کره) و
درصورتیکه بین  4/9تا  4/3باشد کانسار ،بیضوی فرض
میشود .بنابراین نسبت شکل بین صفر و یک متغیر است.
تقریباً در بسیاری از موارد عملی نیز با مقداری سادهسازی،
کانسارها با چنین اشکال هندسی قابل شبیهسازی هستند.
در پژوهش حاضر کاربرد احتمالات هندسی در زمینه
اکتشاف انواع متداول کانسارهای معدنی با شبکههای
اکتشافی مختلف ،مورد بررسی قرار گرفته و نحوه طراحی
شبکه اکتشاف بهینه برای هر نوع کانسار ،براساس روابط
موجود در احتمالات هندسی ،ارائه شده است.

شکل  :1پارامترهای مشخص کننده هندسه کانسار :پارامترهای
شکل و بعد (طول ،عرض و ضخامت)[]2
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تاریخچه احتمالات هندسی و کاربردهای

اکتشافی
یکی از قدیمیترین مثالها در زمینه احتمالات هندسی،
مسئله معروف سوزن بافن )9777( 0است .طی چند دهه
گذشته دانشمندانی چون نیوتن ،5هالی ،6سیمسون،7
برتراند ،8کندال ،3ساوینسکی ،94سینگر ،99اوسپنسکی،92
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کاربرد احتمالات هندسی در طراحی شبکههای اکتشاف ...

موران 99و سالامون 90احتمالات هندسی را در بسیاری از
مسائل پیچیده برای حالات تقاطع و همپوشانی ،مورد استفاده
قرار دادهاند[.]5 ،0 ،2
آگوکس )9354( 95از اولین کسانی بود که از حل مسئله
سوزن بافن در محاسبه احتمال کشف کانسارها استفاده
نمود[ .]2وی در سال  9355از احتمالات هندسی برای تعیین
فاصله شبکه برداشت در مطالعات مغناطیسی هوابرد منطقه
مارمورا 96واقع در اونتاریوی کانادا استفاده نمود[.]6
اسلیشتر )9355( 97با استفاده از احتمالات هندسی به مسئله
اکتشاف کانسارهایی با اشکال مختلف حلقوی 98و مستطیلی
بهوسیله حفاری قائم در شبکههای مربعی پرداخت[ ]7که
بعدها سلاسان )9353( 93کار اسلیشتر را برای شبکههایی با
اشکال مختلف (مثلثی ،لوزی و مستطیلی) توسعه داد[.]8
تقریباً در همان زمان الیس 24مسئله اکتشاف از طریق حفاری
قائم در شبکههای مربعی را برای کانسارهایی به شکل
متوازیالسطوح مطرح کرد[ .]3ساوینسکی ( )9365با
استفاده از نظریه احتمالات هندسی ،اولین جدولهای
محاسبه احتمال کشف کانسارهای بیضوی بهوسیله شبکه
نمونهبرداری ناپیوسته را منتشر کرد[ .]94مک کامون29
( )9377فرمول محاسبه احتمال کشف کانسارهایی با اشکال
مختلف را بهدست آورد .او این کار را برای نمونهبرداری
پیوسته در شبکههای موازی ،متعامد و متوازیالاضلاع 22انجام
داد[.]99
درو )9373( 29اولین کسی بود که تاثیر جهت قرارگیری
شبکه برداشتها را در مورد اکتشاف کانسارها بررسی
نمود[ .]92سینگر ( )9389جدولهای احتمال کشف
کانسارهای بیضوی با جهتیافتگی تصادفی را برحسب شکل
شبکه برداشت (مربعی ،مستطیلی یا شش گوش )20منتشر
کرد .ویگنال )9389( 25برنامه کامپیوتری  OPTGRIDرا
برای اصلاح برنامه  ELLIPGRIDسینگر بهمنظور کشف
نهشتههای بیضوی شکل با شبکه برداشت مربعی نوشت[.]8
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روشهای ژئوفیزیک هوایی 27یا روشهای اکتشاف زمینی
صورت میگیرد .یکی از نیازهای اساسی در تمامی مراحل
عملیات اکتشافی یک کانسار ،طراحی موقعیت دقیق کارهای
اکتشافی و یا طراحی شبکه اکتشاف میباشد .به طورکلی
شبکههای اکتشافی به دو صورت پیوسته 28و گسسته23
هستند .اغلب برداشتهای ژئوفیزیکی هوابرد بهصورت
پیوسته و سایر روشهای اکتشاف زمینی ،بهصورت گسسته
هستند.
شبکههای برداشت بر دو نوع اند -9 :شبکههای با خطوط
موازی که عمدتاً در اندازهگیریهای پیوسته مورد استفاده
قرار میگیرند .بهعنوان یک اصل در این صورت راستای
خطوط برداشت ،همیشه عمود بر امتداد عمومی کانسار مورد
تجسس یا ساختارهای زمینشناسی ،توجیه میشود تا
بیشترین تغییرپذیری 94مشخص گردد -2 .شبکه با خطوط
متقاطع که بیشتر برای برداشتهای زمینی مورد استفاده
قرار میگیرد .بههرجهت تودههای زیرسطحی همیشه دارای
جهتیافتگی 99مشخصی نیستند و تعریف یک راستای
مشخص برای آنها امکانپذیر نیست .بنابراین در چنین
مواقعی و نیز به منظور افزایش احتمال کشف کانسارهای
جهتیافته ،از شبکه خطوط متقاطع استفاده میشود .شبکه
خطوط متقاطع به دو صورت شبکه متعامد (مربعی و
مستطیلی) و یا شبکه غیرمتعامد (لوزی ،ششگوش و
مثلثی )92است.
طراحی شبکه اکتشاف بهینه ،مهمترین و در عین حال
بحرانیترین فرآیند اکتشاف مواد معدنی است که در مراحل
مختلف اکتشاف ،براساس شرایط و خصوصیات زمینشناسی
کانسار ،میزان و نوع اطلاعات اکتشافی موجود ،صورت
میگیرد .انتخاب بهینه فواصل بین پروفیلی و ابعاد شبکه
اکتشافی ،بسیار مهم است زیرا در موفقیت اکتشافی و نیز
صرف زمان و هزینه ،تاثیر بهسزایی دارد .ازآنجاییکه هر نوع
انحراف از حالت بهینه طراحی ،منجر به صرف وقت و هزینه
بیهوده خواهد شد ،بنابراین انجام درست چنین فرآیندی
برای دستیابی به بیشترین میزان سوددهی در کلیه
فعالیتهای اکتشاف مواد معدنی گریزناپذیر است.
نوع ،شکل ،اندازه و ابعاد سلولها و جهتیافتگی شبکه
نسبت به امتداد تخمینی کانسار ،هندسه شبکه اکتشاف را
تشکیل میدهند .تعیین هندسه شبکه برداشت به
پارامترهای ابعادی (طول ،عرض و ضخامت) و جهتی (شیب

شبکههای اکتشافی و پارامترهای آنها

اکتشاف کانسارهای معدنی با استفاده از روشهای
اکتشاف غیرمستقیم ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و یا روش
مستقیم عملیات حفاری انجام میشود .آنچه موجب کشف
یک توده زیرسطحی میشود تباین 26ویژگیهای آن توده با
محیط پیرامون است .معمولاً اکتشاف کانسارها با استفاده از
09
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و امتداد) کانسار ربط دارد .معمولاً یک شبکه اکتشاف مربع
شکل که از دو سری نیمرخ عمود بر هم تشکیل میشود،
شبکه مناسبی است و بهخصوص در مراحل ابتدایی برای
اکتشاف کانسارهای تقریب ًا صفحهای شکل افقی و رگههای
مرکب هم بعد مفید است[ .]99در مورد کانسارهایی که
دارای درجه تغییرات متفاوتی در دو امتداد اصلی هستند،
شبکه مستطیل شکل مناسبتر است و در این حالت ضلع
طویل مستطیل در امتداد با کمترین تغییرات و ضلع کوتاه
در امتداد با تغییرات زیادتر توجیه میشود .شبکه لوزی
معمولاً برای کانسارهایی که حد واسط دو حالت هم بعد و
غیرهم بعدند ،مناسب است .از نظر اقتصادی نیز شبکه لوزی
مقرون به صرفه است زیرا در آن نسبت به شبکه مربعی ،به
کار اکتشافی کمتری (با همان فاصله) نیاز است[ .]90از نظر
صرفهجویی در میزان هزینهها اشکال شبکههای لوزی،
ششگوش و مثلث متساویالاضلاع ،بهینه هستند[.]96 ،95
شبکه خطوط موازی بهوسیله فاصله بین خطوط ()S
تعریف میشود و شبکههای با خطوط متعامد یا به وسیله
( S×Sبرای شبکههای مربعی) و یا ( S×Tبرای شبکههای
مستطیلی) تعریف میشوند[ .]2در مورد شبکههای
مستطیلی پارامتر نسبت شکل شبکه به صورت نسبت عرض
به طول سلول شبکه (  ) W  Sتعریف شده و در روابط احتمال

اکتشاف مواد معدنی همواره ماهیت احتمالپذیر داشته و
با مقداری عدم قطعیت همراه است ،بهعبارت دیگر عملیات
اکتشافی همواره با مقداری ریسک همراه است .موفقیت
اکتشافی کانسارها خود در گرو موفقیت تکنیکی و موفقیت
فنی و اقتصادی است[ .]8با فرض مستقل بودن این دو رخداد
از یکدیگر ،احتمال موفقیت اکتشافی کانسارهای معدنی برابر
با حاصل ضرب احتمال موفقیت تکنیکی در احتمال موفقیت
فنی و اقتصادی است .احتمال موفقیت تکنیکی نیز برابر با
حاصلضرب احتمال تشکیل کانسار یا کانیسازی هدف در
شرایط یا محیط زمینشناسی مناسب در احتمال کشف
قابلقبول هدف ،با روش یا روشهای اکتشافی مناسب
انتخاب شده است .یک مهندس اکتشاف از انتخابی راضی
خواهد بود که اگر نتوان آن را بهترین انتخاب دانست ،دست
کم تحت شرایط مالی ،زمانی و فنی حاکم بر پروژه و همچنین
سیاستهای کلی اعمال شده در طراحی پروژه ،بتوان آن را
مناسبترین انتخاب تشخیص داد؛ این تعریفی خلاصه از
انتخاب بهینه است[ .]2در هر عملیات اکتشاف سیستماتیک
زمینی یا هوایی که بهمنظور مشخص کردن موقعیت و
محدوده توده کانسار صورت میپذیرد ،یکی از نیازهای
اساسی ،تعیین موقعیت دقیق برداشت نیمرخها یا محل
نمونهها است.
ابعاد بهینه شبکه اکتشافی ،تابع عواملی همانند هندسه99
هدف مورد کاوش (بعد بزرگ کانسار ،نسبت شکل ،گسترش
طولی یا جهتیافتگی و شیب حقیقی کانسار) ،تغییرات
خواص کانسار ،هزینههای برداشت ،روش اکتشافی مورد
استفاده ،ابعاد ناحیه برداشت ،آرایش هدف شناساگر (مثل ًا
ارتفاع برداشت در برداشتهای هوابرد و عمق دفن هدف
زیرسطحی) و هندسه شبکه برداشت است .پارامترهای
تعریف کننده شبکه برداشت دارای ماهیت قطعیتپذیرند.
حال آنکه مشخصات هندسی کانسار مورد انتظار یعنی شکل
هندسی ،اندازه و ابعاد (نسبت شکل) ،گسترش طولی،
گسترش زاویهای ،شیب و عمق دفن ،اساس ًا دارای ماهیت
احتمالپذیرند و به وسیله امید ریاضی ،حدود اطمینان و یا
توابع توزیع احتمال بیان میشوند[.]9
کشف یک نهشته کانساری در شرایط برخورد دست کم
یک بار کانسار با خطوط شبکه برداشت ،امکانپذیر است.
درصورتیکه کانسار دستکم دو بار با خطوط شبکه برداشت

T

کشف ،مورد استفاده قرار میگیرد .مقدار  Wبین صفر (برای
شبکه خطوط موازی) و یک (برای شبکه مربعی) متغیر است.
وضعیت قرارگیری کانسار مورد انتظار نسبت به شبکه
برداشت نیز فاکتور بسیار مهمی است که از دو دیدگاه ابعادی
و جهتی مورد مطالعه قرار میگیرد .از دیدگاه ابعادی بایـد
نسبت بزرگترین بعد کانـسار مورد نظر را به فـاصـله شبـکه
خطوط برداشت (  ) U t  Ltبهدست آورد[ .]8این نسبت چه
S

در کاوشهای هوابرد و چه کاوشهای زمینی ،از پارامترهای
مهم در محاسبه احتمال کشف کانسار است .در مقابل ،نسبت
شکل پارامتر مهمی در محاسبه احتمال کشف در
برداشتهای ناپیوسته زمینی است .بعد جهتی از طریق زاویه
بین امتداد بزرگترین بعد کانسار با یک دسته از خطوط
شبکه برداشت تعریف میشود.
-4

طراحی شبکه اکتشاف بهینه با استفاده از

احتمالات هندسی
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تقاطع پیدا کند ،در این حالت یقیناً کشف خواهد شد که به
این حالت ،کشف قطعی 90گفته میشود .بنابراین مسئله
اکتشاف از این نظر به یک مسئله احتمال هندسی شباهت
دارد ،در نتیجه اغلب قضایا ،قوانین ،اصول و نظریههای موجود
در احتمالات هندسی ،میتوانند برای حل مسائل اکتشاف
کانسارهای معدنی ،بهکار روند.

 -1-4مسئله سوزن بافن و ارتباط آن با مسائل اکتشافی

بافن ( )9788-9703با آزمایش انداختن یک سوزن به
طول  lبه طور تصادفی به تعداد دفعات بسیار زیاد ،بر روی
یک صفحه افقی دارای یک سری خطوط موازی با فاصله d
از یکدیگر ،مطابق شکل  2احتمال تقاطع سوزن با خطوط
شبکه را محاسبه کرد.

شکل  :2انداختن یک سوزن به تعداد دفعات بسیار زیاد بر روی یک صفحه دارای خطوط موازی (ویرایش شده از [.)]11

برای این منظور دو حالت آزمایش شد :الف -حالتی که
طول سوزن ) (lکوچکتر از فاصله بین خطوط شبکه )(d
باشد (مسئله سوزن بافن کوتاه) ،که در این صورت احتمال
تقاطع سوزن با یکی از خطوط شبکه به صورت رابطه ()9
است:
()9

2l
d

برداشت ،شبکه بهینه (فاصله بهینه بین خطوط) را برای
دستیابی به احتمال کشف مورد نظر طراحی کرد .گفتنی
است که طول تقریبی ،نحوه گسترش و جهتیافتگی حدودی
کانسار قبل از عملیات برداشت ،براساس یک سری شواهد
همانند بررسی نقشههای زمینشناسی ،مطالعات مراحل
شناسایی و پیجویی اولیه ،بازدیدهای صحرایی و غیره تا
حدودی امکانپذیر است .حتی گاهی لازم است تا برای تعیین
امتداد تقریبی کانسار مورد نظر پیش از پیمایش اصلی،
خطوط برداشت آزمایشی به اجرا درآید.
بعدها مسئله انداختن سوزن به طول  lبه تعداد دفعات
بسیار زیاد ،بر روی یک صفحه افقی دارای شبکه خطوط
عمود برهم با سلولهایی به ابعاد  aو  bمطابق شکل  9توسط
لاپلاس 95نیز آزمایش شد و احتمال تقاطع سوزن ،دست کم
با یکی از خطوط شبکه محاسبه گردید که به همین دلیل به
نام تعمیم لاپلاس مسئله سوزن بافن معروف است (مسئله
بافن -لاپلاس).
برای این منظور نیز دو حالت آزمایش شد :الف) حالتی
که طول سوزن ) (lاز ابعاد سلول شبکه مستطیلی ( aو )b
کوچکتر باشد ( l<aو  :l<bسوزن بافن کوتاه در مورد شبکه
متعامد) ،در این صورت احتمال تقاطع سوزن با یکی از
خطوط شبکه به صورت رابطه ( )9است[:]6

= )Pr (Intersection

ب -حالتی که طول سوزن ) (lبزرگتر از فاصله بین
خطوط شبکه ) (dباشد (مسئله سوزن بافن بلند) .در این
صورت احتمال تقاطع سوزن دستکم با یکی از خطوط شبکه
به صورت رابطه ( )2است:
()2

2 l
d
[ (1 - (1 - ( ) 2
l

 d

Pr (Intersection) = 1 +

d
2l
d
2
d
= ])) ( - Sin -1
(1 - (1 - ( ) 2 )+ Cos -1 ( )
l
d
l

l

در حالت خاص که طول سوزن و فاصله بین خطوط
شبکه با یکدیگر برابر باشند ) ،(d=lهر دو فرمول سوزن بافن
کوتاه و بلند با یکدیگر یکسان شده و در این حالت احتمال
تقاطع ،مساوی با  2/یا  4/60یا  60درصد خواهد بود.
در عمل برخی از عملیاتهای اکتشاف مواد معدنی به
ویژه برداشتهای ژئوفیزیک هوابرد ،با شبکه خطوط موازی
صورت میگیرد که میتوان آنها را مشابه مسئله سوزن بافن
در نظر گرفت .بنابراین با استفاده از این مسئله احتمالات
هندسی ،به آسانی میتوان احتمال کشف ماده معدنی را با
شبکه خطوط موازی محاسبه نمود و قبل از انجام عملیات

()9

09

2l(a + b) - l 2
ab

= )Pr (Intersection
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از کوچکترین بعد شبکه ،کوچکتر باشد ( D<Tو  )D<Sبا
رابطه ( )5قابل محاسبه است[:]6
()5

)D(S  T - D
ST

Pr (Intersection) 

در مورد احتمال تقاطع یک هدف دایرهای شکل با دست
کم یکی از خطوط شبکه موازی ،که در آن قطر هدف دایرهای
) (Dاز فاصله بین خطوط شبکه ،کوچکتر باشد ()D<S
رابطه ( )6ارائه شده است[:]6
()6

شکل  :3انداختن یک سوزن به تعداد دفعات بسیار زیاد بر روی
یک صفحه دارای شبکه خطوط متعامد[.]11

در عمل بهمنظور اکتشاف کانسارهای کروی که در مقطع
دوبعدی ،دایرهای شکل هستند ،از این رابطه احتمالات
هندسی میتوان استفاده نمود.
احتمال کشف یک کانسار دایرهای با شبکه اکتشاف
مربعی ،نسبت به شبکه با خطوط موازی تحت شرایط
 Ut=0.1و  Ut=1به ترتیب  34و صفر درصد افزایش مییابد.
احتمال کشف کانسار دایرهای با شبکه اکتشاف مربعی زمانی
که  Utبزرگتر از یک باشد ،برابر با یک یا صد در صد است.
مسئله انداختن سوزن به طول  lبه تعداد دفعات بسیار
زیاد ،بر روی یک صفحه افقی دارای شبکه خطوط غیرمتعامد
به شکل متوازیالاضلاع با سلولهایی به ابعاد  aو  bمطابق
شکل  0در صورتی که طول سوزن از کوچکترین بعد شبکه،
کوچکتر باشد ( l<aو  ،)l<bنیز آزمایش شده (سوزن بافن
کوتاه برای شبکه متوازیالاضلاع) و احتمال تقاطع سوزن با
یکی از خطوط شبکه به صورت رابطه ( )7محاسبه میشود:

در حالت خاص که طول سوزن و ابعاد سلول شبکه
مستطیلی با یکدیگر برابر باشند ( ،)a=b=lاحتمال تقاطع
مساوی با  9/یا  4/36یا  36درصد خواهد بود .در مقایسه با
حالت خاص شبکه خطوط موازی که در آن احتمال تقاطع
برابر با  2/است ،نتیجه میشود که اگر بهجای شبکه خطوط
موازی ،از شبکه متعامد مربعی استفاده شود و طول سوزن
نیز برابر با ابعاد شبکه باشد ،آنگاه احتمال تقاطع به اندازه
 9/افزایش مییابد.
ب) حالتی که طول سوزن ) (lاز ابعاد سلول شبکه
مستطیلی ( aو  )bبزرگتر باشد ( l>aو  :l>bسوزن بافن
بلند در مورد شبکه متعامد) ،در این صورت احتمال تقاطع
سوزن دست کم با یکی از خطوط شبکه به صورت رابطه ()0
است:
()0

2l 1 1 2l
) (  
 a b ab

D
D
) (2 -
S
S

Pr (Intersection) 

Pr (Intersection) 

در عمل اغلب برداشتهای زمینی اکتشاف مواد معدنی
شامل برداشتهای ژئوفیزیکی ،ژئوشیمیایی و حفاری ،با
شبکه خطوط متعامد انجام میشود که میتوان آنها را مشابه
تعمیم لاپلاس مسئله سوزن بافن در نظر گرفت .بنابراین با
استفاده از این مسئله احتمالات هندسی ،میتوان احتمال
کشف ماده معدنی را با شبکه خطوط متعامد محاسبه نمود
و قبل از انجام عملیات برداشت ،شبکه اکتشافی بهینه را برای
دستیابی به احتمال کشف مورد نظر طراحی کرد .احتمال
کشف یک کانسار خطی با شبکه اکتشاف مربعی نسبت به
شبکه با خطوط موازی تحت شرایط  Ut=0.1و  Ut=1به
ترتیب  35و  09درصد افزایش مییابد.
احتمال تقاطع یک هدف دایرهای شکل با دست کم یکی
از خطوط شبکه مستطیلی ،که در آن قطر هدف دایرهای )(D

()7


( -  )Cos  Sin 
Pr (Intersection)  2
4

که  مطابق شکل  0زاویه بین دو ضلع شبکه
متوازیالاضلاع است .بهازای زاویه  مساوی با  09/83درجه،
احتمال تقاطع بیشینه میشود.

شکل  :4مسئله سوزن بافن برای شبکه متوازیالاضلاع

شبکههایی به شکل متوازیالاضلاع و لوزی نیز گاهی در
فعالیتهای اکتشاف مواد معدنی مورد استفاده قرار میگیرند.
این نوع شبکهها معمولاً برای کانسارهایی که حدواسط دو
00

نشریه علمی-پژوهشی روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

کاربرد احتمالات هندسی در طراحی شبکههای اکتشاف ...

حالت همبعد و غیرهمبعد هستند ،مناسب است .بر این اساس
مسائل احتمالات هندسی در این خصوص نیز میتواند در حل
مسائل اکتشاف مواد معدنی ،مورد استفاده قرار گیرد.
ازآنجاییکه شکل بیضی حدواسط بین خط و دایره است،
بنابراین احتمال کشف کانسارهای بیضوی شکل ،بین دو
مقدار احتمال کشف کانسارهای خطی و دایرهای قرار
میگیرد .این مقدار بر حسب مقادیر احتمال کشف خطی و
دایرهای و نسبت شکل کانسار به صورت رابطه ( )8تعریف
میشود:
Pe = (1- R) Pl  RPc
()8
همچنین شبکه برداشت مستطیلی را میتوان حدواسط
شبکه خطوط موازی و شبکه مربعی در نظر گرفت .مقدار
احتمال کشف یک کانسار با شبکه مستطیلی ،بر حسب
مقادیر احتمال کشف با شبکههای خطوط موازی و مربعی و
نسبت شکل شبکه ،به صورت رابطه ( )3تعریف میشود:
Pr = (1- W) Pp  WPs
()3
که در این روابط  Peاحتمال کشف کانسار بیضویPl ،
احتمال کشف کانسار خطی Pc ،احتمال کشف کانسار
دایرهای R ،نسبت شکل Pr ،احتمال کشف کانسار با شبکه
مستطیلی Pp ،احتمال کشف کانسار با شبکه خطوط موازی،
 Psاحتمال کشف کانسار با شبکه مربعی و  Wنسبت شکل
شبکه است.
احتمال کشف یک کانسار بیضوی توسط شبکه
مستطیلی را میتوان براساس نسبت شکل کانسار و نسبت
شکل شبکه برداشت ،مطابق  0حالت کلی شکل  5خلاصه
نمود که در این شکل  lطول کانسار خطی یا قطر کانسار
دایرهای و  Dفاصله بین خطوط برداشت موازی و یا طول هر
ضلع شبکه مربعی است.
به طور کلی در احتمالات هندسی ،اهداف مورد نظر
نسبت به خطوط شبکه برداشت ،دارای دو حالت با
جهتیافتگی تصادفی 96و جهتیافته 97هستند .روابط
احتمالات هندسی ارائه شده تاکنون ،برای اهداف با
جهتیافتگی تصادفی هستند ،اما همانگونه که قبلاً نیز اشاره
شد ،بعد جهتی هدف نیز در احتمال تقاطع آن با خطوط
شبکه برداشت بسیار مهم و تاثیرگذار است.

شکل  :5احتمال کشف کانسار بیضوی با شبکه مستطیلی براساس
حالات مختلف نسبت شکل کانسار و نسبت شکل شبکه
برداشت[]1

احتمال تقاطع یک هدف خطی با جهتیافتگی معلوم
) (بهوسیله شبکه خطوط موازی ،در صورتی که 0<U<1
باشد ،با استفاده از رابطه ( )94محاسبه میشود:
()94

2U 2U
) Cos(2
 3

= Pl

که در این رابطه  زاویه بین شبکه خطوط موازی با
بزرگترین بعد هدف است .اهداف دایرهای به دلیل تقارن،
دارای جهت ترجیحی نبوده و احتمال کشف آنها همیشه برابر
با  Utاست .همچنین احتمال تقاطع یک هدف بیضوی شکل
با جهتیافتگی معلوم ) (به وسیله شبکه خطوط موازی در
صورتی که  0<U<1باشد ،به صورت رابطه ( )99محاسبه
میشود:
Pe = (1 - R) Pl  RU
()99
مطابق این رابطه احتمال کشف یک کانسار بیضوی شکل
با  Rt=0.5و  Ut=0.5با تغییر زاویه  از صفر تا  34درجه،
حدود  94درصد افزایش مییابد.
اثر امتداد شبکه خطوط موازی یک برداشت هوایی نسبت
به امتداد تقریبی کانسار خطی بر روی احتمال کشف آن ،در
نمودار شکل  6نشان داده شده است .به عنوان مثال مطابق
این شکل احتمال کشف یک کانسار خطی با  U=1و زاویه
خطوط شبکه نسبت به امتداد کانسار برابر با  34درجه82 ،
درصد است.
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شکل  :6احتمال کشف اهداف خطی ) (Rt=0.1دارای جهتیافتگی ،توسط شبکه خطوط موازی (برداشتهای هوابرد) (ویرایش شده از [)]1

اگر انداختن سوزن به طول  lبه تعداد دفعات بسیار زیاد،
بر روی یک صفحه دارای شبکه مثلثی شکل ،به اضلاع b ،a
و  cمطابق شکل  7نیز آزمایش شود ،در صورتی که طول
سوزن از کوچکترین ضلع مثلث ،کوچکتر باشد (l<b ،l<a
و ( )l<cسوزن بافن کوتاه برای شبکه مثلثی) ،احتمال تقاطع
سوزن دست کم با یکی از خطوط شبکه مثلثی ،به صورت
رابطه ( )92خواهد بود[:]98

اثبات شده است که احتمال کشف یک توده کانسار
بیضوی از طریق برداشتهای زمینی با شبکه مربعی ،وقتی
به بیشترین مقدار خود خواهد رسید که امتداد شبکه
برداشتها بین  98تا  05درجه نسبت به محور (بزرگترین
طول) کانسار در نوسان باشد که این دامنه  98تا  05درجه،
به ضریب شکل کانسار مورد انتظار بستگی دارد .اگر شبکه،
مستطیلی یا لوزی شکل باشد ،احتمال کشف وقتی بیشترین
خواهد بود که بزرگترین طول کانسار و بزرگترین طول
شبکه بر هم منطبق باشند[.]2
برای اکتشاف کانسارهای بیضوی شکل با جهتیافتگی
معلوم با ضرایب شکل مختلف به صورت زیر ،با تنظیم زاویه
بین امتداد شبکه با بزرگترین بعد (طول) کانسار ،احتمال
کشف به بیشترین مقدار خود خواهد رسید[.]8
 -9برای  Rtکمتر از  4/95زاویه نظیر احتمال کشف
بیشینه 98-24 )94( ،درجه است.
 -2برای  Rtبین  4/95تا  4/5زاویه نظیر احتمال کشف
بیشینه 94 )94( ،درجه است.
 -9برای  Rtبین  4/5تا یک ،زاویه نظیر احتمال کشف
بیشینه 05 )94( ،درجه است.
اگر کشف قطعی یعنی دستکم دو بار ثبت مدنظر باشد،
زاویه نظیر احتمال کشف بیشینه )94( ،صفر درجه خواهد
بود زیرا در چنین حالتی بیشترین تعداد نمونه (یا
اندازهگیری) در امتداد بزرگترین طول نهشته برداشت
میشود[.]8

( Aa 2  Bb2  Cc 2 )l 2

()92

Pr (Intersection)  1 

8k 2

(4a  4b  4c  3l )l
4k



که  B ،Aو  Cبه ترتیب زوایای روبروی اضلاع  b ،aو c

بوده و  kنیز مساحت مثلث است .در حالت خاص که مثلثها
متساویالاضلاع باشند ،این رابطه به صورت رابطه ( )99ساده
میشود:
()99

2 l
l 3
l
Pr (Intersection)  1  ( ) 2 
) (4 
3 a
a
a

در عمل برخی از برداشتهای زمینی اکتشاف مواد
معدنی به ویژه برداشتهای ژئوشیمیایی و حفاری ،با شبکه
مثلثی انجام میشود که میتوان آنها را مشابه مسئله سوزن
بافن کوتاه برای شبکه مثلثی در نظر گرفت.
 -2-4قضیه دوم کرافتون

31

احتمال تقاطع دست کم یک بار یک چندضلعی محدب93

دلخواه با شبکه خطوط موازی با فاصله  dاز یکدیگر مطابق
شکل  8برابر است با:
n

()90

06

peripheral
d

l

i



i 1

d

Pr (Intersection) 
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2
 
Cotg( )  ( - )
 
2 

()96

شکل  :1شمایی از بیان قضیه دوم کرافتون

در عمل بسیاری از کانسارهای معدنی را در تصویر
دوبعدی روی سطح زمین میتوان به صورت چندضلعی
غیرمنتظم در نظر گرفت .بنابراین با استفاده از قضیه دوم
کرافتون و احتمالات هندسی در این خصوص ،به آسانی
میتوان احتمال کشف مواد معدنی به شکل چندضلعی در
مقطع افقی دوبعدی را با شبکه خطوط موازی (به ویژه در
برداشتهای ژئوفیزیک هوابرد) محاسبه نمود و قبل از انجام
عملیات برداشت ،شبکه بهینه (فاصله بهینه بین خطوط) را
برای دستیابی به احتمال کشف مورد نظر طراحی کرد.
بدیهی است که شکل چندضلعی در واقع تمام اشکال بسته
هندسی چه نامنظم و چه منظم همانند مستطیل ،مربع،
لوزی ،متوازیالاضلاع و دایره را در بر میگیرد .مثل ًا احتمال
تقاطع دست کم یک بار یک مستطیل به طول  Lو عرض W
با شبکه خطوط موازی با فاصله  dاز یکدیگر تحت شرایط
 L<dو  W<dبرابر است با:
()95

1
U

) (  ArcSin

بدیهی است که اگر  U<1آنگاه احتمال کشف قطعی صفر
است.
احتمال کشف قطعی اهداف دایرهای در حالت U>1
همیشه برابر با یک است .همچنین احتمال تقاطع هدف
بیضوی شکل با جهتیافتگی تصادفی به وسیله شبکه خطوط
موازی در صورتی که  U>1باشد ،به صورت رابطه ()97
محاسبه میشود:
Pe = (1 - R) Pl  R
()97
04
ولمر ( )9338روابط تجربی زیر را برای تعیین ابعاد یک
شبکه مستطیلی به منظور اکتشاف هدف بیضوی شکل با
قطر بزرگ  2و قطر کوچک  2ارائه نموده است ،به گونهای
که مطابق شکل  3طول شبکه مستطیلی ) (Sدر راستای قطر
بزرگ بیضی و عرض شبکه ) (Tدر راستای قطر کوچک
بیضی باشد[.]24

شکل  :1مسئله سوزن بافن برای شبکه مثلثی (ویرایش شده از [)]15

)2( L  W
d

= Pl

S  2

()98

T  2

شکل  :5شبکه برداشت بهینه مستطیلی به ابعاد  Sو  Tبرای هدف
بیضی شکل

اگر  S>و  T>آنگاه احتمال تقاطع هدف بیضوی
شکل با خطوط شبکه برابر است با:


()93

Pr (Intersection) 

-5

همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد تقاطع دست کم دو
بار یک هدف با خطوط شبکه برداشت ،کشف قطعی نامیده
میشود .بدیهی است که در این صورت نتایج از درجه اعتبار
یا اطمینان بیشتری برخوردار است .احتمال تقاطع دست
کم دو بار یک هدف خطی با جهتیافتگی تصادفی به وسیله
شبکه خطوط موازی در صورتی که  U>1باشد ،با استفاده از
رابطه ( )96محاسبه میشود:

ST

Pr (Intersection) 

مطالعه موردی

 -1-5موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی به منطقه
مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در بخش جنوبی کمربند آتشفشانی-
رسوبی ایران مرکزی ،در طول جغرافیایی ' 50°94تا '55°94
شرقی ،عرض جغرافیایی ' 94°95تا ' 94°05شمالی و در
جنوب غربی شهر کرمان واقع شده است .این ناحیه خاستگاه
07
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در زمره شایعترین نوع دگرسانی گرمابی ناحیه هستند.
رسوبات نئوژن عمدتاً شامل کنگلومرا و ماسهسنگهای
سست با طبقهبندی ضعیف هستند که بر روی سنگهای
آتشفشانی رسوبی ائوسن قرار دارند .تراسهای آهکی و
آبرفتهای تازه از عمدهترین واحدهای رسوبی شکلیافته در
کواترنر هستند[.]22 ،29
آبرامز و همکاران ( )9389و ( )9380با استفاده از
دادههای سنجشازدور ،مطالعاتی را بر روی کانسارهای مس
پورفیری و بارزسازی نواحی دگرسانی آنها انجام دادند[،29
 .]20در سال  9332این منطقه با روشهای ژئوفیزیکی
مغناطیسسنجی ،الکترومغناطیسی و رادیومتری هوایی با
استفاده از هلیکوپتر برداشت شده است.

کانسارهای مس پورفیری مهمی همچون آبدر ،میدوک ،کدر،
ایجو ،گود کولواری ،سرنو و چاه فیروزه است .جادههای
کرمان -سیرجان -بندرعباس و کرمان -رفسنجان-
شهربابک ،اصلیترین راههای دسترسی به منطقه مورد نظر
محسوب میشوند.
 -2-5ژئومورفولوژی و زمینشناسی منطقه و فعالیتهای
اکتشافی انجام شده

توپوگرافی منطقه مطالعاتی ،کوهستانی است .پوشش
گیاهی منطقه را گیاهان ریزبرگ و خارمانند تشکیل میدهند
که پوشش گیاهی اندک منطقه ،برای بررسیهای دورسنجی
یک مزیت محسوب میشود .سنگهای رسوبی کمپلکس
آتشفشانی -رسوبی ،اغلب از نوع ماسهسنگ و اندکی
سنگآهک است .سنگهای آتشفشانی -رسوبی ائوسن،
توسط سنگهای نفوذی الیگوسن -میوسن با جنس
گرانودیوریت ،کوارتز -دیوریت ،مونزونیت ،تونالیت و گرانیت
احاطه شدهاند .سنگهای آتشفشانی به واسطه همجواری
بلافاصله این تودههای نفوذی ،در بسیاری موارد دچار
دگرسانی و تغییر شدهاند .اغلب سنگهای نفوذی و
آتشفشانی به طور درجا دچار دگرسانی گرمابی و کانیسازی
شدهاند که دگرسانیهای آرژیلیکی ،سریسیتی و پروپیلیتیک

 -3-5تهیه لایه اطلاعاتی سنجش از دور منطقه

در این مطالعه از سه تصویر استر سطح  1Bدر محدوده
بازتابی  SWIRو  VNIRاستفاده شده که دو تصویر آن در
سال  2444و یک تصویر آن در سال  2447گرفته شده است.
تصویر ماهوارهای موزائیک شده منطقه مورد نظر و محدوده
رخدادهای کانیزایی شناختهشده منطقه ،در شکل  94نشان
داده شده است.

شکل  :10تصویر ماهواره استر محدوده مورد مطالعه (باند  2قرمز ،باند  3سبز ،باند  1آبی)؛ پوشش گیاهی با رنگ سبز نشان داده شده
است[]26
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طیف میانگین برای تصویر ورودی ،محاسبه شده و به عنوان
طیف مرجع استفاده میشود .سپس این طیف میانگین بر هر
پیکسل تصویر تقسیم شده و در نهایت طیف ظاهری پیکسل
به دست میآید[ .]25شکل  99تصویر نهایی حاصل را پس
از اعمال تصحیحات و پردازشهای مطلوب مورد نیاز به ویژه
به کارگیری یک سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی برای
تصویر کردن آلتراسیون گرمابی نشان میدهد[ .]26بر روی
این تصویر  0محدوده مشخص شده است .محدودههای  9و
 2ازجمله معادن شناخته شده مس پورفیری هستند.
محدودههای  9و  0نیز اندیسهای معدنی هستند که به
منظور شناسایی بیشتر ،بایستی ابتدا تحت عملیات اکتشاف
ژئوفیزیک هوایی قرار گیرند .اندیس شماره  9به صورت یک
ساختار تقریباً خطی با طول تقریبی  6944متر و عرض
تقریبی  874متر (با نسبت شکل  ،)4/90و اندیس شماره 0
به صورت یک ساختار تقریباً دایرهای با شعاع تقریبی 9844
متر است .هر دو ساختار به صورت افقی (با شیب ملایم) فرض
میشوند.

تشعشعات الکترومغناطیسی که از خورشید ساطع
میشوند ،پس از برخورد به سطح زمین و بازتاب ،از جو عبور
کرده و به سنجنده میرسند .در اثر عبور تشعشعات از جو،
پراکنش و کاهشی در دامنه امواج الکترومغناطیس رخ
میدهد .به همین دلیل دادهها نیاز به تصحیحات خاصی
داشته و بر روی تصاویر ،تصحیحات هندسی در زون
 UTM04با مبنای ارتفاعی  WGS-9380صورت گرفته
است .سپس با استفاده از روش کراستاک 09تک تک تصاویر
تصحیح شده و سپس با استفاده از نرمافزار  ENVIتصحیح
فلاش 02نیز بر روی تصاویر اعمال گردیده است .به منظور
بارزسازی عوارض طیفی از روش کالیبراسیون بازتابش
متوسط نسبی داخلی ) (IARRبرای نرمالیزهکردن تصاویر با
استفاده از یک طیف میانگین تصویر استفاده شده است .در
مناطقی که اندازهگیری های زمینی وجود نداشته و اطلاعات
منطقه اندک باشد ،این روش اثرات ویژهای برای تبدیل
دادههای طیفی به بازتابهای نسبی دارد .در این روش که
برای مناطق خشک و بدون پوشش گیاهی نتایج بهتری دارد،

شکل  :11تصویر نهایی محدوده پس از اعمال تصحیحات و پردازشهای مورد نیاز (ویرایش شده از [)]26

مستطیلی) ،مورد بررسی قرار گرفت .از آنجایی که کانسارهای
مس -مولیبدن پورفیری معمولاً جهتیافتگی تصادفی دارند
و از طرف دیگر برای این اندیس میتوان جهتیافتگی قائل
شد ،بنابراین در این پژوهش هر دو حالت مورد بررسی قرار
گرفت .ضمناً در این مطالعه ،حالت کشف منفرد یعنی دست

 -4-5تنظیم جدولهای احتمال کشف
 -1-4-5تنظیم جدول احتمال کشف اندیس شماره 3

برای کانسار احتمالی شماره  9که به شکل تقریباً خطی
است ،احتمال کشف با دو نوع شبکه برداشت خطوط موازی
و خطوط متقاطع متعامد (در این پژوهش مربعی و

03

نشریه علمی-پژوهشی روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

احمدی

خطوط شبکه  7789متر ،کمترین مقدار احتمال کشف یا
 4/5حاصل میشود .احتمال کشف مطلوب یعنی  4/35با
فاصله خطوط شبکه  367متر به دست میآید .بدیهی است
با فواصل شبکهای کم ،میزان احتمال کشف و به تبع آن
هزینه عملیات اکتشافی ،افزایش مییابد و برعکس.
با فرض جهتیافتگی تصادفی این اندیس ،نتایج احتمال
کشف توسط شبکه مربعی ،در جدول  2خلاصه شده است.
در این جدول مقادیر عددی احتمال کشف برای ابعاد شبکه
بین  0579تا  90073متر ارائه شده است .با توجه به
دادههای این جدول ملاحظه میشود که به ازای ابعاد شبکه
 99800متر ،کمترین مقدار احتمال کشف یا  4/5حاصل
میشود .احتمال کشف مطلوب یعنی  4/35با ابعاد شبکه
 6958متر به دست میآید.

کم یک بار تقاطع خطوط شبکه برداشت با کانسار احتمالی
مدنظر است.
 -در نظر گرفتن جهتیافتگی تصادفی برای کانسار احتمالی

با فرض جهتیافتگی تصادفی کانسار احتمالی ،نتایج
محاسبه احتمال کشف این اندیس با استفاده از شبکه خطوط
موازی ،در جدول  9خلاصه شده است .در این جدول مقادیر
عددی احتمال کشف برای فواصل شبکه خطوط بین  769تا
 94663متر آورده شده است .کمترین مقدار احتمال کشف
قابل قبول 4/5 ،فرض میشود و مقادیر کوچکتر از آن به
عنوان عدم موفقیت یا شکست تلقی میشود .این انتخاب تنها
در مواردی مناسب است که هدف ،اکتشاف منطقه وسیع با
پتانسیل شناخته شده ،با بودجه محدود باشد .با توجه به
دادههای این جدول ملاحظه میشود که به ازای فاصله

جدول  :1احتمال کشف اندیس شماره  3با در نظر گرفتن جهتیافتگی تصادفی توسط شبکه خطوط موازی
احتمال کشف

فاصله خطوط شبکه (متر)

احتمال کشف

فاصله خطوط شبکه (متر)
769

4/369

6437

4/697

9525

4/32

6853

4/566

2287

4/88

7629

4/59

9403

4/898

8989

4/069

9899

4/730

3905

4/025

0579

4/708

3347

4/932

5995

4/638

94663

4/960

جدول  :2احتمال کشف اندیس شماره  3با در نظر گرفتن جهتیافتگی تصادفی توسط شبکه مربعی
ابعاد شبکه مربعی (متر)

احتمال کشف

ابعاد شبکه مربعی (متر)

احتمال کشف

0579

9

3347

4/660

5995

9

94663

4/620

6437

4/356

99099

4/583

6853

4/889

92939

4/558

7629

4/896

92355

4/523

8989

4/758

99797

4/540

3905

4/748

90073

4/084

بزرگترین بعد هدف ،برابر با  34درجه باشد ،بیشترین
تغییرپذیری نمایان میشود .با توجه به دادههای این جدول
ملاحظه میشود که به ازای فاصله خطوط شبکه  94984متر،
کمترین مقدار احتمال کشف یا  4/5حاصل میشود .احتمال
کشف مطلوب یعنی  4/35با فاصله خطوط شبکه  5506متر
به دست میآید .مقایسه دادههای جدولهای  9و  9نشان
میدهند که در حالتی که کانسار دارای جهتیافتگی
مشخصی باشد ،نسبت به حالت با جهتیافتگی تصادفی به

 -در نظر گرفتن جهتیافتگی کانسار احتمالی

با در نظر گرفتن جهتیافتگی تقریبی با راستای شمال
غرب -جنوب شرق برای کانسار احتمالی مورد مطالعه ،نتایج
احتمال کشف به حالت کشف منفرد یعنی دستکم یک بار
تقاطع با خطوط برداشت موازی با امتداد شمال شرقی-
جنوب غربی یعنی در راستای عمود بر امتداد تقریبی کانسار،
در جدول  9خلاصه شده است .همانگونه که قبلاً نیز آورده
شد ،در صورتی که زاویه بین شبکه خطوط موازی با
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حاصل میشود ،حال آن که این مقدار احتمال کشف در
حالت با جهتیافتگی مشخص ،با فاصله بین خطوط 94984
متر به دست میآید.

ازای فاصله معین شبکه خطوط موازی ،احتمال کشف تا حد
زیادی افزایش مییابد .مثل ًا در حالت با جهتیافتگی تصادفی
به ازای فاصله بین خطوط  7789متر احتمال کشف 4/5

جدول  :3احتمال کشف کانسار احتمالی شماره  3با در نظر گرفتن جهتیافتگی توسط شبکه خطوط موازی
فاصله خطوط شبکه (متر)

احتمال کشف

فاصله خطوط شبکه (متر)

احتمال کشف

769

9

6437

4/824

9525

9

6853

4/755

2287

9

7629

4/68

9403

9

8989

4/698

9899

9

3905

4/566

0579

9

3347

4/529

5995

9

94663

4/086

برای این اندیس ،نتایج محاسبه احتمال کشف توسط
شبکه مربعی ،در جدول  5خلاصه شده است .در این جدول
مقادیر عددی احتمال کشف برای فواصل شبکه خطوط بین
 9644تا  96244متر آورده شده است .با توجه به دادههای
این جدول ملاحظه میشود که به ازای ابعاد شبکه 92944
متر ،کمترین مقدار احتمال کشف یا  4/5حاصل میشود.
احتمال کشف مطلوب یعنی  4/35با ابعاد شبکه  0692متر
به دست میآید.
احتمال کشف اهداف دایرهای در حالت  U>1چه با شبکه
خطوط موازی و چه با شبکه مربعی ،همیشه برابر با یک است.
همچنین اهداف دایرهای بهدلیل تقارن دارای جهت ترجیحی
نبوده و در نتیجه بررسی احتمال کشف در حالت جهتیافته
برای این نوع اهداف ،مفهومی ندارد.

احتمال کشف کانسار احتمالی با استفاده از یک شبکه
مربعی وقتی به بیشترین مقدار خود خواهد رسید که زاویه
بین امتداد افقی شبکه با بزرگترین بعد کانسار حدود 24
درجه باشد .اگر از شبکه مستطیلی استفاده شود ،احتمال
کشف زمانی بیشترین خواهد بود که بزرگترین طول کانسار
و بزرگترین طول شبکه بر هم منطبق باشند .در این صورت
با فرض بیضوی بودن کانسار احتمالی ،با استفاده از روابط
تجربی ولمر میتوان شبکه مستطیلی بهابعاد  0274و 643
متر را بهگونهای طراحی کرد که بعد بزرگ شبکه در راستای
تقریبی شمال غربی -جنوب شرقی باشد .در این صورت
احتمال تقاطع هدف با خطوط شبکه برابر با  9است.
 -2-4-5تنظیم جدول احتمال کشف اندیس شماره 4

برای کانسار احتمالی شماره  0که به شکل تقریباً دایرهای
است ،نیز احتمال کشف با دو نوع شبکه برداشت خطوط
موازی و مربعی ،مورد بررسی قرار گرفت .نتایج محاسبه
احتمال کشف این اندیس با استفاده از شبکه خطوط موازی،
در جدول  0خلاصه شده است .در این جدول مقادیر عددی
احتمال کشف براساس قضیه دوم کرافتون برای فواصل شبکه
خطوط بین  2325تا  3444متر محاسبه شده است .با توجه
به دادههای این جدول ملاحظه میشود که به ازای فاصله
خطوط شبکه  7244متر ،کمترین مقدار احتمال کشف یا
 4/5حاصل میشود .احتمال کشف مطلوب یعنی  4/35به
ازای فاصله خطوط شبکه  9734متر به دست میآید.

-6

نتیجهگیری

به دلیل شباهت مسئله اکتشاف با مسائل احتمالات
هندسی و امکان شبیهسازی و سادهسازی شکل هندسی
کانسارها با اشکال هندسی متداول ،در پژوهش حاضر روابط
موجود در احتمالات هندسی برای تعیین میزان احتمال
کشف کانسارها با شبکههای اکتشافی مختلف ،مورد استفاده
قرار گرفت.
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جدول  :4احتمال کشف اندیس شماره  4با استفاده از شبکه خطوط موازی
فاصله خطوط شبکه (متر)

احتمال کشف

فاصله خطوط شبکه (متر)

احتمال کشف

2325

9

6475

4/539

9954

9

6944

4/579

9975

9

6525

4/552

9644

9

6754

4/599

9825

4/309

6375

4/596

0454

4/883

7244

4/544

0275

4/802

7025

4/085

0544

4/844

7654

4/079

0725

4/762

7875

4/057

0354

4/727

8944

4/000

5975

4/636

8925

4/092

5044

4/667

8554

4/029

5625

4/604

8775

4/094

5854

4/695

3444

4/044

جدول  :5احتمال کشف اندیس شماره  4با استفاده از شبکه مربعی.
فاصله خطوط شبکه (متر)

احتمال کشف

فاصله خطوط شبکه (متر)

احتمال کشف

9644

9

3344

4/575

0454

4/388

94844

4/556

0544

4/36

99254

4/598

0354

4/326

99744

4/529

5044

4/883

92954

4/545

5854

4/852

92644

4/034

6944

4/896

99454

4/076

6754

4/782

99544

4/062

7244

4/754

99354

4/054

7654

4/724

90044

4/098

8944

4/665

90854

4/026

8554

4/604

95944

4/095

3444

4/697

95754

4/045

3054

4/535

96244

4/935

تصادفی و با جهتیافتگی مشخص انجام شد .با در نظر گرفتن
جهتیافتگی تصادفی برای این اندیس ،با شبکه خطوط
موازی بهازای فاصله خطوط شبکه  7789متر ،کمترین مقدار
احتمال کشف یا  4/5و با فاصله خطوط شبکه  367متر،
احتمال کشف مطلوب یعنی  4/35به دست آمد .در این حالت
با شبکه مربعی به ازای ابعاد شبکه  99800متر ،کمترین
مقدار احتمال کشف و با ابعاد شبکه  6958متر ،احتمال
کشف مطلوب حاصل شد .با در نظر گرفتن جهتیافتگی
تقریبی در راستای شمال غرب -جنوب شرق برای این

در این پژوهش همچنین طراحی شبکه اکتشاف بهینه با
استفاده از احتمالات هندسی برای دو اندیس مس شناسایی
شده با عملیات دورسنجی واقع در جنوب غرب کرمان یکی
با ساختار تقریباً خطی (نامگذاری شده به نام اندیس شماره
 )9با طول تقریبی  6944متر و عرض تقریبی  874متر (با
نسبت شکل  )4/90و دیگری با ساختار تقریباً دایرهای
(اندیس شماره  )0با شعاع تقریبی  9844متر نیز صورت
گرفت .برای اندیس خطی احتمال کشف با دو نوع شبکه
برداشت خطوط موازی و مربعی برای دو حالت جهتیافتگی
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2

25

Bertrand
Unique
3
Shape ratio
4
Buffon's needle problem
5
Newton
6
Halley
7
Simpson
8
Bertrand
9
Kendall
10
Savinskii
11
Singer
12
Uspensky
13
Moran
14
Solomon
15
Agocs
16 Marmora
17
Slichter
18
Annular
19
Celasun
20
Ellis
21
McCammon
22
Rhombus
23
Drew

Hexagonal point-net
Wignall
26
Contrast
27
Airborne
28
Continuous
29
Discrete
30
Variety
31
Orientation
32
Triangular point-net
33
Geometry
34
Confirmed detection
35 Laplace
36
Randomly orientated
37
Oriented
38 Crofton
39
Convex polygon
40 Wellmer
41 Cross talk
42 FLAASH
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