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 خالصھ
) از بھترین و ساده اینشتیناي(روش ژانگ و  روش استفاده از پنجره برداشت دایره

ھا  طول اثر ناپیوستگي معیارھا براي تعیین مقادیر میانگین و انحراف  ترین روش
انتخاب شعاع و موقعیت مكاني پنجره برداشت توسط  تأثیرباشد. بررسي  مي

گودرزي) نوشتھ شده در محیط برنامھ نویسي متمتیكا  صورت -(یاراحمدي EZTL3برنامھ
چنداني برروي مقادیر  تأثیرپذیرفت. معین گردید كھ شعاع و موقعیت مكاني پنجره 

بدست آمده نخواھد داشت و با توجھ بھ آماري بودن  معیارمیانگین و انحراف 
 روابط این مقدار اختالف قابل اغماض مي باشد.

 
، اینشتینناپیوستگي، طول اثر، پنجره برداشت، روش ژانگ و کلمات کلیدي: 

 EZTLبرنامھ

 

 

 مقدمھ  .1
 

پذیری نفوذپذیری و  شکلتغییر پایداری، تحلیلمھم حل امر ھا از ناپیوستگي  شبکھ شناخت
گیری  اجازه مشاھده و اندازهبھ ندرت زمین طبیعت  د.باش می در توده سنگ ھاي درزه دار

 بطور محدوداطالعات لذا این  .دھد میشناسان  ینبھ مھندسان و زمھا را  ناپیوستگيکامل 
سطوح درھا  ناپیوستگي از رخنمون (پنجره برداشت)(خط برداشت) و سطحي ھاي خطي بروش

ھاي دستي، عكسبرداري،  بروش ھا تونلھا و چاه ھا، ،گمانھھا، معادن ھا، صخره درهآزاد 
 برای تخمین توان مي اطالعاتاین از .شوند برداشت ميچاه پیمایي و ژئوفیزیكي 

چگالی استفاده  و شدت اثر ،طول اثر پارامترھای اثر درزه مانند داري و ھمچنین جھت
بعدی بھ  3ھا بھ صورت  ناپیوستگياین پارامترھا سپس برای تعیین مشخصات شبکھ  .نمود

وابستھ بھ  توده سنگ ھاي ناپیوستگيدقیق  بعدي 3 بدست آوردن پارامترھای روند. کار می
 باشد. می رخنمون پارامترھای اثربرداشت دقت 

طول اثر خطاھایی ممکن است  معیارمیانگین و انحراف  برای تعیین ھا برداشتدر 
 : ]3و1،2[ھد، کھ عبارتند از ھای مختلف رخ بد بایاسبھ دلیل 
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 دانشجوي كارشناسي ارشد مكانیك سنگ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بافق

 دانشكده مھندسي معدن و متالوژي یزد ستادیارا2

3
Zhang and Einstein Trace Length 



ظاھر شدن یک ناپیوستگی در یک رخنمون وابستھ بھ جھت  : احتمال1جھت داری بایاس )1(
 باشد. مي داری نسبی بین سطح رخنمون و ناپیوستگی

ھا احتمال بیشتری  برداشتشدن در  ھای بزرگ برای ظاھر ناپیوستگی: 2اندازه بایاس )2(
بھ دو صورت می  بایاساین تأثیرھای کوچک دارند. نتایج  نسبت بھ ناپیوستگی

 گتر در رخنمون نسبت بھ ناپیوستگیناپیوستگی بزراحتمال ظاھر شدن الف) : باشد
نسبت بھ اثر  رخنموندر بلندتراثر  احتمال ظاھر شدناست.ب) بیشترکوچکتر 
 است. بیشترکوتاھتر 

گیری مشکل و گاھی  ھای اثر خیلی کوتاه برای اندازه : طول3کوتاه شدگی بایاس )3(
 شوند. ثبت نمی مرجعھای اثر کمتر از طول  بنابراین طول ممکن ھستند.اوقات غیر

ای کھ  است ادامھ داشتھ باشند بھ گونھ : اثرھای  بلند ممکن4محدود شدن بایاس )4(
 اثر قابل رؤیت نباشد.  ویا ھر دو انتھاي یک انتھا

(طول اثر واقعي) با استفاده میانگین طول اثر سطح نامحدود بھ منظور تعیین
 )ب -2(ھاي بایاس ،(پنجره برداشت) سطح محدود در یک شده گیری اندازهھای اثر طولاز 

  ھای ناپیوستگی شدگی در برداشت  کوتاهسطح کاھش بایستی در نظر گرفتھ شوند.   4،  3،
عمال�  دھد.تخمین میانگین طول اثر را کاھش  شدگی در کوتاهبایاس ند اثرھای توا می

ھای گرفتھ  در میدان و ھم عکس متر ھم میلی 10ھای اثر حدود  گیری طول اندازهمشاھده و
بر روی  ناچیزشدگی در این سطح تنھا تأثیرھای  کوتاه .باشد ميپذیر  امکان شده
بنابراین اثر ]. 3[ژه اگر میانگین طول اثر برحسب متر باشد بوی ،گذارد ھا می داده

ھاي  معرفي روشھ در ادامھ بشدگی در تخمین طول اثر، مطرح نشده است. کوتاه بایاس
منجر بھ  استفاده از پنجره برداشت كھطول اثر با  معیارتعیین میانگین و انحراف 

اینشتینشوند، خواھیم پرداخت. روش ژانگ و  مي 4 و )ب -2(ھای  بایاس حذف
5
) بھ 1998(

بعدي بھ روش  عنوان مناسبترین روش انتخاب شده كھ پس از ایجاد یك مدل ھندسي سھ
(یاراحمدي و گودرزي) از لحاظ اندازه و  RD3DGMبرنامھھاي تصادفي توسط  دیسك

 ھ نویسي متمتیكاكھ در محیط برنام EZTLبرنامھجره برداشت توسط پنموقعیت مكاني 
 تھیھ شده است مورد بررسي قرار خواھد گرفت. توسط نویسندگان

 
 

 طول اثر با استفاده از پنجره برداشت معیارتعیین میانگین و انحراف   .2
 

توان در دو گروه كلي  سنگ را مي ھاي توده ھاي تعیین میانگین طول اثر ناپیوستگي روش
 ]4[قرار داد. آزاد توزیعھاي  وابستھ و روش توزیعھاي  روش
(بطور منطقي توزیع، براساس فرض یك توزییع وابستھ تعیین میانگین طول اثر ھای روش

 این باشند. محدودیت اصلی در مثال نمایی منفی و یا الگ نرمال) برای طول اثر می
. بنابراین ھر نتیجھ مشروط بھ باشد ميطول اثر  براي منطقيتوزییع  فرض یك، ھا روش
ھای توزییع آزاد تحت کمترین  روشدر مقابل باشد.  ح میبودن این فرض صحی درست

تخمین میانگین  روش6پالباشند. معتبر میطول اثر ھای توزییع فرضیات در رابطھ با شکل
مستطیلی شکل  برداشت يھا پنجره و متقاطع باداری مشخص  جھتطول اثر براي اثرھابا 

داري مختلف توسعھ  روش پال را براي اثرھا با جھت7وو -کوالتیالکـ.]5[را ارائھ نمود
پس  .اند ارائھ شدهبا فرض پیوستھ بودن توزییع طول اثر ھا  دو این روشردادند. ھ

 .]6[مي باشند وابستھ توزیعھاي  روش ءدرنتیجھ این دو روش جز
بطھ غیر پارامتري براي تعیین میانگین طول یك رانن اینشتیژانگ و  ،مولدن

این رابطھ بصورت  ارائھ نمودند. شكل اي استفاده از پنجره برداشت دایرهاثر با 
 زیر مي باشد:

                                                           
1Orientation bias 
2Size bias 
3Truncation bias 
4Censoring bias 
5Zhang and Einstein 
6Pahl 
7Kulatilake and Wu 
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تعداد اثر با دو انتھاي قابل  N2اندازه پنجره برداشت،  cدر این رابطھ
تعداد  N0تھا قابل مشاھده، یك انتھا محدودشده و یك ان تعداد اثر با N1مشاھده،

مجموع كل اثرھاي موجود در پنجره  Nو  محدود شده يانتھااثر با دو 

)N=N0+N1+N2(شكلدنمي باش)دانستن  رابطھدر این ھمانطور كھ مالحظھ شد، . ]4)[1
مھم این  ھاي دیگر مزیت از باشد. نیاز نمیمورد ھای اثر و نیز توزییع طول اثر  طول
داری  درباره جھتنیاز بھ اطالعات  عدمھای موجود  بھ دیگر روش نسبت روش

بدست آمده با استفاده  میانگین بنابراین مقدار ،آزاد) توزیع(روش استھا ناپیوستگی
حذف ند را ا هکھ قبال� توضیح داده شد 4و )ب -2(خطاھای ناشی از تأثیرھای  1رابطھ از 

انحراف  محاسبھ ھمچنین یك رابطھ بدون بایاس براي اینشتینو  ]. ژانگ4[خواھد كرد

 .]7[نمودندارائھ بصورت زیرN0،N1،N2بر اساس مقادیر طول اثر  معیار
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آزاد بیان شده است یعني براي استفاده دانستن  توزیعاین رابطھ نیز بصورت 
ن خواھیم نشاEZTLبرنامھبا استفاده از  ادامھطول اثر مھم نمي باشد. در  توزیع

ي چنداني بر مقدار میانگین تأثیركھ انتخاب شعاع دایره برداشت و موقعیت آن  داد
 نخواھد داشت. و انحراف معیار طول اثر
 

 
 اي شكل _ سھ نوع ناپیوستگي موجود در پنجره برداشت دایره1شكل

 

شعاع و موقعیت مكاني پنجره برداشت در تعیین مقدار میانگین و انحراف تأثیر  .3
 طول اثر معیار

 
شعاع و موقعیت پنجره برداشت از یک واقعیت شبیھ سازی شده  تأثیربراي بررسي 

استفاده می نماییم تا امکان بھ دست آوردن خطاھا و مقایسھ بوجود آید. بدین 
(برنامھ تھیھ  RD3DGM برنامھبا استفاده از  1ابتدا بر اساس اطالعات جدول  منظور 

ھای تصادفی) یک  سیستم دیسکسازی شبکھ ناپیوستگی ھا بروش  شده در متمتیکا جھت شبیھ
این بلوك را نمایش  2كنیم شكل  شبیھ سازي مي 50×50×50یك بلوك دستھ درزه را در  

 دھد. مي
 

 RD3DGMبرنامھشبیھ سازی با استفاده از مورد نیاز براي پارامترھای _1جدول

 51○/298○  دستھ درزه جھت داري

N2 اثر با دو  

انتھاي قابل 

N1 اثر با یك انتھاي قابل

محدود مشاھده و یك انتھاي 

N0 اثر با دو

پنجره 
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اث

 



 k  25ضریب ثابت فیشر
زاویھ بین قطب فیشر و 
 ρبردار نرمال رخنمون 

 64 

 )m-1(25/0  داري چگالي خطي درزه
 دیسك  شكل ناپیوستگي ھا

 الگ نرمال  قطر توزیع
 μ(  m7(طول اثرمیانگین 

  SD(  m2( طول اثرمعیارانحراف 

  حجم شبیھ سازي
مكعب   

m50×50×50 

 

 

 RD3DGMبرنامھبا استفاده ازھاي تصادفي  _بلوك شبیھ سازي شده بھ روش دیسك2شكل

 
 برنامھسازي شده خروجي الزم براي استفاده در  با ایجاد یك مقطع قائم از بلوك شبیھ

EZTL ) برنامھ تھیھ شده در متمتیکا جھت ایجاد امکان شبیھ سازی دوایر برداشت
دھد کھ در این تحقیق  را نشان ميبطور نمونھ این مقطع  3آید. شكل بدست مي) سطحی

 برداشتی در نظر گرفتھ می شود. معادل سطح رخنمون
 



 

 RD3DGMبرنامھبدست آمده از) 90◦/200◦(بعدي قائم مقطع دو_3شكل

را  سازي شده بلوك شبیھ نھایي كھ اطالعاتاست  RD3DGM برنامھخروجي گزارش  2جدول 
 معیارشود مقادیر واقعي میانگین و انحراف  كھ مشاھده مي ھمانگونھ دھد. نشان می

 باشند. مي 92/1و 21/7بھ ترتیب 3طول اثرھاي موجود در مقطع شكل

 بصورت جدول اطالعات ھندسي نھائي بلوك شبیھ سازي شده RD3DGMبرنامھ_ خروجي 2جدول

 
P30: ھا در واحد حجم توده سنگ) ناپیوستگي(تعداد  داري چگالي حجمي درزه 
P32: ھا در واحد حجم توده سنگ) مساحت سطح ناپیوستگي (مجموع داري شدت حجمي درزه 

  
ھاي مختلف را بروي تصویر دیجیت شده رخنمون (در  با شعاع ی شناوری دایره  EZTLبرنامھ

را بھ  معیارو براي ھر یك مقادیر میانگین و انحراف  دھد ) حركت مي3اینجا شكل 

محاسبھ كرده و بصورت خروجي در اختیار كاربر قرار  2و1بر اساس روابط  ترتیب

با  متر20تا 5ھاي  با شعاع پنجره برداشت196تعداد 3بطور مثال براي مقطع شكل  دھد. مي

سیكل از پنجره برداشت  1جانمائي  4شكل  است. آمدهبوجود  سیكلمتر در ھر 3ایش افز

 دھد. نشان مي را بروي سطح رخنمون متر17با شعاع 
 



 

 EZTLبرنامھدر  متري17_نمایش حركت یك سیكل پنجره برداشت با شعاع 4شكل

 

 طول اثر بر اساس شعاع و موقعیت معیارتحلیل حساسیت میانگین و انحراف   .4
 برداشت دایره
طع فرضی ایجاد شده بر اساس دوایر قطول اثر برداشتی از م معیارمیانگین و انحراف 

 5شكل ھاي شناور با شعاع و موقعیت مرکز مختلف محاسبھ شد و نتایج بھ صورت نمودار 

 .بدست آمد 7تا 

 

  

                                                                                   )الف(                                       

 )ب(

بدست معیار  (الف) طول اثر و (ب) انحراف میانگینبرداشت بر مقادیر  پنجرهشعاع  تأثیر_5شكل

 آمده
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                                                                )الف(                                    

و  طول اثر (الف) بر مقادیر میانگین ھاXمحور  در جھت پنجره برداشتایي جبا ج تأثیر_6شكل

 بدست آمدهمعیار انحراف  (ب)

  

                                                                             )الف(                                    

 (ب)و طول اثر  الف)( بر مقادیر میانگین ھاYمحوردر جھت  پنجره برداشتجابجایي تأثیر_7شكل

 بدست آمدهمعیار  انحراف

بدست آمده از  معیارشعاع را برروي مقادیر میانگین و انحراف  تأثیر 5شكل
در شود مقدار شعاع پنجره برداشت  . ھمانگونھ كھ مالحظھ ميدھد مینشان  2و1روابط

میانگین طول اثر  چنداني بر تأثیرمتر)  20-5محدوده معقول تغییرات خود (
طول اثر نیز بھ دلیل کم شدن  معیارھا ندارد و تاثیر آن بر انحراف  ناپیوستگی

توان بھ کم یا بی  با شیب آرامی تقلیل یافتھ است کھ در مجموع میھا  تعداد نمونھ
كھ انتخاب دایره با شعاع  . اما بایستي توجھ داشتاثر بودن تاثیر اشاره کرد

شود مقدار میانگین بدست  عث ميھا با ھ با چگالي خطي ناپیوستگيسبسیار كوچك در مقای
آمده صفر شود ھمچنین اگر شعاع آنقدر كوچك انتخاب شود كھ تمامي اثرھا بصورت دو 

مقادیر را بصورت  EZTLبرنامھ) در اینصورت نیز N=N0انتھا محدود شده باشند (یعني 
(بزرگتر از محده ھاي بسیار بزرگ  در مقابل انتخاب شعاع كند. تعریف نشده عنوان مي
  نیز  متقاطعي در آن مشاھده نشود ناپیوستگی بطوریكھ ھیچ اثرھای مورد مطالعھ) 

خود بصورت اتوماتیك از  EZTLبرنامھباعث صفر شدن مقدار میانگین خواھد شد البتھ 
د حتي اگر كاربر این كن ھاي بزرگتر از ابعاد رخنمون ممانعت مي بكار بردن شعاع

 مقدار شعاع را وارد كرده باشد.

با جابجایی مرکز دایره شناور برداشت طول اثر ناپیوستگی امکان تعیین و  
 تأثیر 7و6ھاي  شكلآید.  مکانی (ترند) بوجود میتحلیل وجود و یا عدم وجود وابستگی 

(محور  ھاY( محور افقي) و محور  ھاXجابجایي پنجره برداشت بھ ترتیب در جھت محور 
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در  1بدست آمده از رابطھ  مقادیر میانگینکھ شود  دھد. مالحظھ مي قائم) را نشان مي
بدلیل مرزھا و کمتر بودن  بیشتر از دیگر نقاط است کھ طبیعتا�  نقاط مرکز نسبتا� 

رده تغییر ک 7تا  6ھا در دوایر مرزی می باشد و در مجموع در جھات مختلف بین  درزه
برای جھت مختلف  2ھ ابطو تغییرات زیادی نداشتھ است. انحراف معیار بدست آمده از ر

 .توان تعریف نمود نیز تغییرات شدیدی نداشتھ و در مجموع برای آنھا روند خاصی نمی
دارای نسبت بھ جابجایي در امتداد محورھاي افقي و قائم  2و1توان گفت روابط  پس مي

  .توانند مورد استفاده قرار بگیرند باشند و می میای ن روند قابل مالحظھ

  

 گیرينتیجھ  .4
 

 طول اثرھا معیاراستفاده از پنجره برداشت براي تعیین مقادیر میانگین و انحراف 
 توزیعیك روش  اینشتینباشد.  روش ژانگ و  ھا یك روش مناسب و كارآمد مي ناپیوستگي

ھاي برداشت نتایج قابل قبولي از مقادیر میانگین  آزاد بوده كھ با حذف اثر بایاس
دھد. با بررسي این رابطھ توسط  طول اثر در اختیار محققین قرار مي معیارو انحراف 

گیري نسبت  مشخص شد كھ مقادیر بدست آمده از این رابطھ ھیچ وابستگي چشم EZTLبرنامھ
ھاي انجام  كنترلوجود مكاني پنجره برداشت ندارد. با بھ اندازه شعاع و موقعیت 

بھتر است مقدار شعاع پنجره برداشت متناسب با ابعاد رخنمون و  EZTLبرنامھدر شده
ھا انتخاب شود. با این حال براي بدست آوردن مقادیر نزدیك  چگالي خطي ناپیوستگي

پنجره برداشت با  بھتر است از چند معیاربھ واقعیت میانگین طول اثر و انحراف 
ھاي متفاوت استفاده كرد و مقدار حاصل از میانگین  شعاع ھا و موقعیت مكاني

طول اثرھاي رخنمون مورد مطالعھ  معیارھا را بھ عنوان میانگین و انحراف  پنجره
 درنظر گرفت.
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