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 خالصه طرح:
 

ثابت، امكان مدل سازي تغييرپذيري برجاي خصوصيات كانسار را فراهم مي  -هاي مقياس روش هاي فراكتالي، به كمك شيوه

كنند. مدل هاي حركت براوني كسري، يك نوع خاص از   فراكتال هاي تصادفي هستند كه يك روش سريع و كارآمد براي 

ي از مدل كوواريانس نموي حركت شبيه سازي ويژگي هاي كانسار در اختيار مي گذارند. در روش شبيه سازي شرطي فراكتال

دست مي آيد، براي شبيه سازي شرطي داده هاي فاصله دار براوني كسري همراه با بعد فراكتال، كه از مدل تغيير نماي تواني به

نامنظم استفاده مي شود. اين روش، داده ها را به گونه اي شبيه سازي مي كند كه بعد فراكتال و پارامترهاي آماري تا حد 

مكن ثابت نگه داشته شوند. در اين تحقيق، روش  شبيه سازي شرطي فراكتالي به منظور شبيه سازي عيار آهن آنومالي م

معدن گل گهر سيرجان مورد استفاده قرار گرفته است. سپس داده هاي شبيه سازي شده براي تخمين ذخيره آهن  3شماره 

ميليون تن  062براي تمام ترازهاي كانسار، ذخيره اي معادل  E-Typeي اين كانسار به كار گرفته شده اند.  با رسم نقشه ها

زده شد. مقايسه نتايج حاصله بيانگر  درصد، براي كانسار تخمين 55درصد و متوسط عيار آهن  02سنگ آهن با عيار حد 

 كارايي باالي اين روش در شبيه سازي عيار آهن و در نهايت تخمين ذخيره است.

 نتايج حاصله:

قابليت انجام شبيه سازي شرطي فراكتالي سه بعدي با استفاده از داده هاي فاصله دار نامنظم پراكنده بدون نياز به آشنايي با 

روشهاي طيفي و استفاده از توابع طيفي. استفاده از بعد فراكتال به عنوان پارامتر ورودي و توليد مجدد آن همراه با ديگر 

پس از شبيه سازي.  از ديگر مزاياي روش به كار برده شده كه از جمله ويژگي هاي روش هاي پارامترهاي آماري و ساختاري 

شبيه سازي مي باشد، محاسبه عدم قطعيت يا ريسك پذيري است كه در كريجينگ بعلت قطعيت پذير بودن   نمي توان عدم 

استفاده از دو روش عكس مجذور فاصله و  قطعيت را به طور عددي به دست آورد. مقايسه نتايج با نتايج تخمين ذخيره با

 كريجينگ نشان دهنده قابل قبول بودن نتايج به روش شبيه سازي فراكتالي مي باشد.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


