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خالصه

در این . یک رابطه خطی وجود دارد) خطی و سطحی(داري با بعد کمتر داري حجمی و شدت درزه دهند که مابین شدت درزه تحقیقات نشان می

ژئوتکنیکی این بلوك تکتونیکی ـ  بعدي هندسی سازي سهو مدل انتخاب دیواره جنوب شرقی معدن چغارت به عنوان مورد مطالعاتیپژوهش با

دهند که می نتاج نشان .شده استبررسی فیشرداري  هاي محدود با توزیع جهت در حالت ناپیوستگیرا  رابطهاعتبار این  3DGMتوسط برنامه

بردار برداشت و  خطنها به جهت داري نسبی بین اندازه سطح برداشت نداشته و ت و ناپیوستگیشکل ، به اندازهی ضریب تبدیل بدست آمده وابستگ

  .ه استها وابستناپیوستگینرمال 

  

  ، دیواره جنوب شرقی معدن چغارتخطی درزه داري شدت حجمی ،درزه داري ها، شدت ناپیوستگی :کلمات کلیدي

  

  مقدمه  .1

پارامترهاي هندسی و مکانیکی . باشدنایع نفت و گاز میها جزء الینفک مهندسی زمین شناسی،  معدن، عمران و صتوصیف خصوصیات ناپیوستگی

داري یکی از شدت درزه. شوندها بطور گسترده در تعیین و برآورد مقاومت توده سنگ، تغییر شکل پذیري، نفوذپذیري و غیره استفاده میناپیوستگی

  .شود صورت خطی، سطحی و حجمی تعریف می سه به این پارامتر 1باتوجه به جدول . باشد ها می پارامترهاي هندسی ناپیوستگی

بطوریکه  بوده، شود اساساً یک مفهوم سه بعدي در حجم توده سنگ تعریف میها  که بصورت مجموع سطح ناپیوستگی) P32(داري حجمی شدت درزه

توان بطور مستقیم با استفاده از  را میباشد ولی در مقابل نوع خطی و سطحی آن  گیري آن بطور مستقیم در میدان مشکل و عمًال غیرممکن می اندازه

  . گیري کرد هاي برداشت در میدان اندازه روش

رابطه خطی مابین شدت یک )1992(درشوئیتز و هردا. مستقیم ارائه شده استر غیربطوروابط مختلفی از سوي محققین براي تعیین شدت حجمی

با حل نیمه تحلیلی این رابطه در حالت توزیع ) 2005(وانگ. ]1[ارائه نمودند) P32(جمیداري ح و شدت درزه)P21و  P10یعنی (داري با بعد کمتر  درزه

  .]2[داري حجمی تعریف نمود داري خطی و سطحی با شدت درزه داري فیشر، یک ضریب تبدیل مابین شدت درزه جهت

ره جنوب شرقی معدن چغارت به عنوان مورد مطالعاتی داري حجمی دیوا در این پژوهش سعی بر بیان این ضریب تبدیل و متعاقبًا تعیین شدت درزه

مدل  3DGMافزاري متمتیکا تحت عنوان  در ادامه بر اساس اطالعات موجود و با استفاده از برنامه نوشته شده توسط نویسندگان در محیط نرم. باشد می

دت حجمی محاسبه شده با استفاده از ضریب تبدیل را با شدت ش شده و نهایتاًایجاد دیواره جنوب شرقی معدن چغارت  هندسی ـ ژئوتکنیکیبعدي  سه

  .خواهیم کردمقایسه بدست آمده از مدل ایجاد شده،  حجمی
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شدت   تخلخل

بعد منطقه 

برداشت

  

  

  ]1[تعریف تخلخل، چگالی و شدت درزه داري -1جدول

  بعد ناپیوستگی

  3  2  1  0      

  اي گیري نقطه اندازه

      

P00       Length0

هاي در  تعداد ناپیوستگی

  رداشت توده سنگنقاط ب

0  

  گیري خطی اندازه

    

P11       Length0  

هاي در  طول ناپیوستگی

برداشت  واحد طول خط

  )تخلخل خطی(

P10     Length-1  

ها در  تعداد ناپیوستگی

برداشت  واحد طول خط

  )شدت خطی(

1  

  گیري سطحی اندازه

  

P22      Length0  

مساحت سطح 

ها در  ناپیوستگی

خلخل ت(برداشت  سطح

  )سطحی

P21      Length-1  

ها  هاي ناپیوستگی طول اثر

برداشت  در واحد سطح

  )شدت سطحی(

P20     Length-2  

ها  تعداد مراکز ناپیوستگی

برداشت  در واحد سطح

  )چگالی سطحی(

2  

  گیري حجمی اندازه
P33   Length-1  

هادر  حجم ناپیوستگی

سنگ  واحد حم توده

  )تخلخل حجمی(

P32     Length-1  

مساحت سطح 

ها در واحد  ناپیوستگی

شدت (سنگ  حجم توده

  )حجمی

P31       Length-1  

  

P30      Length-3  

ها  تعداد مراکز ناپیوستگی

در واحد حجم 

چگالی (سنگ  توده

  )حجمی

3  

  

  

  

    

  

  تعیین شدت درزه داري حجمی  .2

  

و دو ) در طول خط برداشت و یا گمانه(ها معموًال بصورت تک بعديسنگداري در تودهشدت درزههاي میدانی گیرياندازه همانگونه که بیان شد

داري یک یا دو بعدي شدت درزهتوان با استفاده از  و با استفاده از روابط ارائه شده می گیردصورت می) ها و غیرهها، تونلدر سطح دیواره(بعدي

  .را نیز بدست آوردها  ناپیوستگی) P32(داري سه بعديشدت درزه بطور مستقیم،گیري شده اندازه

نیاز به توجه زیاد   P32و شدت سه بعدي   P21یا مابین مقدار شدت دو بعدي و P32و شدت سه بعدي  P10ضریب تبدیل مابین مقدار شدت یک بعدي 

و متعاقباً ) 1964(این بایاس اولین بار توسط ترزاقی. باشد، داردمی برداشت سطحها و ناپیوستگیداري نسبیه ناشی از جهتک برداريهاي نمونهبه بایاس

  .]4و3[است مورد بررسی قرار گرفتهو دیگر نویسندگان )1993(تپریستوسط

  ]1[: بصورت زیر P32بت خواهند شد با طمرP21و P10هاي نامحدود یا با اندازه ثابت کلی براي برداشت خطی یا سطحی درزهر بطو
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ت و بردار نرمال ناپیوستگی زاویه بین بردار نرمال سطح برداش β، ) الف-1شکل (زاویه بین خط برداشت و بردار نرمال ناپیوستگی  αروابطدر این 

  .باشندمی βو αتابع چگالی احتمال  fB(β)و  fA(α)،)ب-1شکل(

  چگالی



  
  )الف(                         )                        ب(

  سطح برداشت :ب.خط برداشت: الف.هندسه یک ناپیوستگی - 1شکل

  

  :د شدنبصورت زیر تعریف خواه C23و  C13ضریب تبدیل در نتیجه 
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]2[:د آمدبصورت زیر بدست خواه فیشر داري جهت علت توزیحا درC13مقدار ضریب ) 2005(با حل نیمه تحلیلی روابط فوق توسط وانگ
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ها و امتداد خط برداشت  میانگین دسته ناپیوستگیبردار اویه مابین زشود،  مالحظه می 2همانگونه که در شکل ρضریب ثابت فیشر، kدر این رابطه

  .باشند می

  
  ]2[سته ناپیوستگی و خط برداشتنمایش زاویه بین میانگین بردار د - 2شکل

  

  دیواره جنوب شرقی معدن چغارت داري حجمیهتعیین شدت درز  .3

  

 شکل کانسارباشد، به عنوان یکی از بزرگترین معادن سنگ آهن ایران واقع در شهرستان بافق میمیلیون تن 193شناسی با ذخیره زمینمعدن چغارت 

اي و در محدوده عملیات استخراج در این معدن بصورت روباز. است،زمینسطحدهانه این گوه به طرف  شده که تعیینمانندي چغارت توده گوه معدن

  .باشد می0.9:1برداري حدود با نسبت باطله

بل قبول تفکیک جامعه به جوامع کوچکتر با در نظر گرفتن حجم اطالعات قا سازي معموًالها و خطاهاي شبیهدر مطالعات آماري جهت تقلیل واریانس

شناسی توده  مورد تجزیه و تحلیل قرار هاي با مشخصات مشابه ساختارهاي زمینبه منظور تقسیم بندي توده سنگ چغارت به بلوكلذا. گیردانجام می

ل وجود اختالف الزم به ذکر است که بلوك چهارم خود به دلی .هاي اصلی به چهار بلوك تکتونیکی تقسیم شدگرفت و این توده به واسطه حضور گسل



ناطق فرض تفکیک م معموالً .]5[ها نشان داده شده استموقعیت این بلوك 3در شکل. دیگردتقسیم  2- 4و  1- 4هاي بین بعضی از مشخصات به بلوك

 ا مجددًاهاي آماري یکسان رتوان مناطق داراي ممانو در صورت خلف بودن آن میبوده هاي اصلی فرضی صحیح هموژن آماري بر اساس ساختار

  . ترکیب نمود

  

  
  

  بندي تکتونیکی پیت معدن چغارتمحدوده بلوك - 3شکل

  

  .به عنوان مورد مطالعاتی مورد توجه قرار گرفت) 3، شکلIبلوك تکتونیکی(در تحقیق حاظر دیواره جنوب شرقی

داري درزه شامل جهت شیب، شیب، فاصله 624تعدادي پارامترها .صورت گرفت کارخط برداشت به موازات جبهه با استفاده از هاعملیات برداشت درزه

ها و به منظور دسته بندي و تفکیک دسته درزه. ندیري شدگبرداري اندازهو گسترش بعنوان پارامترهاي هندسی با استفاده از کمپاس، متر و دوربین نقشه

ها بر اساس تابع رسم کنتور دیاگرام. گرفته استه و تحلیل قرارمورد تجزی Dipsافزار مشخصات هر کدام از آنها، اطالعات برداشت شده توسط نرم

یک تمرکز درزه کم نیز ). 4شکل(نمایدسه دسته درزه را قابل تشخیص می Dipsافزار صد و شبکه سطوح مساوي در نرمدر 2توزیع اشمیت، دایره شناور

  . گیردبعنوان دسته درزه مورد توجه قرار نمی قابل تشخیص است که معموًال

  
  .)Iبلوك تکتونیکی(دیواره جنوب شرقی معدن چغارت کنتور تمرکز درزه ها و تفکیک آنها در- 4شکل

  

  .دهدقطب و صفحات نماینده هر دسته درزه و نحوه تفکیک آنها در این بلوك تکتونیکی را نمایش می 5شکل 



  
  .)Iتکتونیکیبلوك  (دیواره جنوب شرقی معدن چغارت ها و صفحه شیبدسته درزه- 5شکل

  

ها با آزمون ترسیم و ماهیت تابع توزیع آنها مطالعه و بررسی نرمال بودن دادهبرداشت شده هیستوگرام پارامترهاي Minitabرافزابا استفاده از نرم

Anderson-Darling انجام گرفت.  

  .دهدنشان میرا جنوب شرقی معدن  دیواره برداشت شده هاي هندسیاي آماري پارامترهویژگی2جدول 

  

  .)Iبلوك تکتونیکی(دیواره جنوب شرقی معدن چغارتویژگی هاي آماري دسته درزه هاي -2جدول

  

  پارامتر  1دسته درزه   2دسته درزه   3دسته درزه 

طول 

  اثر

  فاصله

  داري

امتداد 

  شیب
  شیب

طول 

  اثر

  فاصله

  داري

امتداد 

  شیب
  شیب

طول 

  اثر

  فاصله

  داري

امتداد 

  شیب
    شیب

42/0  79/8  61/0  57/0  91/0  11/27  99/0  88/0  02/1  74/21  1  13/1  A-squared

  Pمقدار  006/0  012/0  >005/0  011/0  023/0  013/0  >005/0  020/0  139/0  107/0  >005/0  324/0

  میانگین  958/50  27/297  923/0  903/19  77/66  11/208  217/1  812/11  5/45  52/31  206/1  68/7

  انحراف معیار  462/3  31/17  974/0  568/2  15/10  94/17  33/1  782/1  01/8  11/14  128/1  32/1

  واریانس  220/181  49/299  948/0  593/6  96/102  75/321  78/1  175/3  23/64  16/199  272/1  743/1

  چولگی  343/0  1612/0  18/3  164/0  089/0  234/0  69/3  -145/0  135/0  217/0  093/2  -146/0

  کشیدگی  -299/0  -229/0  07/12  -715/0  -805/0  -648/0  91/19  -822/0  -79/0  -269/0  03/4  -806/0

  

داري بایستی از شدت درزه) خط برداشت(وه برداشت اطالعاتحتوجه به نبا،دیواره جنوب شرقی معدن چغارتداري حجمیبراي تعیین شدت درزه

  :یعنی.باشد میخط برداشت گیري شده در طول هاندازداري  میانگین فاصلهمقدار عکساین پارامتر بصورت. )5رابطه (نموداستفاده  خطی

 6
d

1
P10 

  
داري بدست آمده از  هاي دیواره جنوب شرقی معدن چغارت، با استفاده از مقادیر میانگین فاصله داري خطی دسته ناپیوستگی مقادیر شدت درزه 3جدول 

  .دهد عملیات برداشت را نشان می

  6با استفاده از رابطه) P10(خطی داري مقادیر شدت درزه -3جدول

  

  

  

  

  

P10 داري خطیشدت درزه)m-1(  فاصله داري)m(    

  1دسته درزه   923/0  083/1

  2دسته درزه   217/1  82/0

  3دسته درزه   206/1  83/0



ردار میانگین دسته درزه و امتداد خط و زاویه مابین ب) k(دانستن مقادیر ضریب ثابت فیشر ،)P32(حجمیداري شدت درزهو تعیین  5براي استفاده از رابطه

عمود  zمحور  و درنتیجهبه صورت افقی و در امتداد شرق  xمحور ، بصورت افقی و در امتداد شمالی yمحور با درنظر گرفتن. باشد الزم می) ρ(برداشت

برآیند این بردارها، بردار میانگین فیشر دسته . ردآوبدست 7توان با استفاده از معادالت  ا میهاي برداشت شده رمختصات دکارتی درزه،افقسطح بر

  .اشدب ها میناپیوستگی
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.آیند براي هر دسته ناپیوستگی بدست می 8هاي بردار میانگین فیشر با استفاده از رابطه  مؤلفه
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  .باشد اپیوستگی میتعداد ناپیوستگی برداشت شده در هر دسته ن Nبطوریکه 
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تقریباً به صورت  kضریب ثابت فیشر  ،باشد 65/0بزرگتر از حدود  اندازه بردار برآیند فیشر را محاسبه کرده چنانچه اندازه این بردار 9با استفاده از رابطه 

:]6[شود محاسبه میزیر 
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1
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هاي دیواره جنوب  محاسبه شده براي هر یک از دسته ناپیوستگی ρو زاویه) k(هاي بردار میانگین فیشر، ضریب ثابت فیشر ؤلفهمقادیر اندازه و م 4جدول

  .دهد شرقی معدن چغارت  را نشان می

  

  محاسبه شده براي هر دسته درزه ρو زاویه) k(مقادیر ضریب ثابت فیشر -4جدول

  

ρkR(m)zR (m)yR (m)xR (m)  

  1دسته درزه 24.510.9592-0.61336-0.361120.64298○60

  2دسته درزه 50.10.98004-0.38840.8058230.400333○40

  3دسته درزه 40.680.975420.6941860.5840790.358332○8

  

و متعاقباً مقادیر شدت ) C13(داري حجمی داري خطی به شدت درزه وان ضریب تبدیل شدت درزهتمی 5و با استفاده از رابطه 4باداشتن مقادیر جدول

  .دهد این مقادیر را نشان می 5جدول .هاي دیواره جنوب شرقی معدن چغارت را محاسبه نمود داري حجمی هریک از دسته ناپیوستگی درزه

  

  داري حجمی محاسبه شده و شدت درزه) C13(مقادیر ضریب تبدیل -5جدول

  

  

  

  

  

  

  دیواره جنوب شرقی معدن چغارتژئوتکنیکی  -مدل سازي هندسی  .4

  

رارگیري آنها وضعیت قوها ناپیوستگیالگويازارزشمندياطالعاتدادندرآن،اهمیتخاطربهها، ناپیوستگیهندسی ـ ژئوتکنیکیسازيمدل

ها به  سازي هندسی ناپیوستگی بطور کلی مدل. اي برخوردار است نسبت به هم و همچنین دادن ذهنیت کلی از منطقه مورد مطالعه از اهمیت و جایگاه ویژه

P32   ضریب تبدیلC13  P10    

  1دسته درزه   083/1  6/2  82/2

  2دسته درزه   82/0  5/1  23/1

  3دسته درزه   83/0  11693/1  97/0



برنامه نوشته شده .پذیرد صورت می) هاي تصادفی دیسک(هاي محدود ناپیوستگیهاي نامحدود و سیستم ناپیوستگی روش آماري به دو صورت سیستم

هاي نامحدود  سیستم ناپیوستگیبه روش  هندسی ـ ژئوتکنیکیسازي  داراي قابلیت مدل) 3DGM(افزاري متمتیکا توسط نویسندگاندر محیط نرم

  .باشد اي محدود میه ترتیبی، غیرترتیبی و سیستم ناپیوستگی

تحت عنوان 3DGMاي محدود از برنامه ه عدن چغارت بخش سیستم ناپیوستگیهاي موجود در دیواره جنوب شرقی م باتوجه به طول اثر ناپیوستگی

RD3DGM و با استفاده از برنامه 6براساس اطالعات جدول . مناسب انتخاب شدRD3DGMاین بلوك  هندسی ـ ژئوتکنیکیبعدي سه توان مدل می

  .تکتونیکی را بدست آورد

  .RD3DGMبا استفاده از برنامه هندسی ـ ژئوتکنیکیبعدي سه سازي هاي مورد نیاز جهت مدل داده -6جدول

  

  3دسته درزه   2دسته درزه   1دسته درزه   

  m(  75×50×50(ابعاد بلوك

  میانگین شیب
○51  ○67  ○45  

  میانگین جهت شیب
○297  ○208  ○31  

  )m(طول اثر
  انحراف استاندارد  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین

9/19  57/2  8/11  78/1  68/7  32/1  

  الگ نرمال  هاتابع توزیع قطر ناپیوستگی

  40  50  24  ضریب ثابت فیشر

  m-1(  083/1  82/0  83/0(داري خطی شدت درزه

ρاختالف زاویه با میانگین قطب  
○60  ○40  ○8  

  مقطع
○262/○90  

نرمال و توزیع  سازي شده با توزیع قطر الگ بلوك شبیه) ب-6(شکل به روش همگن پواسن و) ها دیسک(ها جانمائی مراکز ناپیوستگی) الف-6(شکل

  .دهند داري فیشر را نمایش می جهت

  

                         
  )ب(                                                                             )           الف(

،نقاط قرمز مربوط به دسته ها جانمائی مراکز ناپیوستگی: الف. ره جنوب شرقی معدن چغارتدیوا هندسی ـ ژئوتکنیکیبعدي سه مدل - 6شکل

  ها در حجم بلوك توزیع ناپیوستگی: ب. باشند می 3اي مربوط به دسته درزه و فیروزه 2،آبی دسته درزه1درزه

  

. کنیم ایجاد می ،درجه در مدل بدست آمده262داري  مقطع قائمی با جهت )50○< 262○(داري دیواره جنوب شرقی معدن چغارت با توجه به جهت

  .دهد این مقطع را بصورت دو بعدي نمایش می 7شکل 



  
  

،آبی 1، خطوط قرمز مربوط به دسته درزه)ب-6(درجه از مدل ایجاد شده در شکل262مقطع دو بعدي قائم با جهت داري - 7شکل

  .باشند می 3اي مربوط به دسته درزه و فیروزه 2دسته درزه

  

) P32(داري حجمی مقادیر شدت درزه. باشد می)ب-6(در شکلایجاد شدهبعدي سه شامل اطالعات نهایی از مدل RD3DGMخروجی برنامه 7جدول

  . هاي ایجاد شده در هر دسته ناپیوستگی تقسیم بر حجم بلوك بدست آمده است بطور مستقیم و بصورت مجموع مساحت سطح دیسک

  )ب- 6شکل ( شامل اطالعات نهایی مدل ایجاد شده در RD3DGMخروجی برنامه  -7جدول

  
  

را با مقادیر شدت حجمی بدست آمده از برنامه  8توان مقادیر شدت حجمی بدست آمده بصورت غیرمستقیم با استفاده از رابطه  می 8در جدول

RD3DGM با یکدیگر مقایسه نمود.  
  

  نوب شرقی معدن چغارت از دوروش بدست آمدهداري حجمی دیواره ج مقایسه مقادیر شدت درزه -8جدول

  

  اختالف
P32  بدست آمده از مدل ایجاد شده

RD3DGMتوسط

P32  بدست آمده از

  8رابطه 
  

  1دسته درزه   82/2  153/3  333/0

  2دسته درزه   23/1  444/1  214/0

  3دسته درزه   97/0  058/1  088/0

  

  نتیجه گیري  .5

  

گیري شده در رخنمون وابستگی اندازه)P10(خطیداري و شدت درزه )P32(حجمیداري بدیل مابین شدت درزهدهد که ضریب تنتایج تحلیلی نشان می

 .ها وابستگی داردناپیوستگی بردار نرمال برداشت و خطناپیوستگی و اندازه سطح برداشت نداشته و تنها به جهت داري نسبی بین شکل ، به اندازه

 برايرا یک ضریب تبدیل مناسب  8توان ضریب تبدیل بدست آمده از رابطه  و قابل اغماض می باشند یعنی می ناچیز 8هاي موجود در جدول اختالف

  .در نظر گرفت باشد، می هگیري آن در میدان ساد داري خطی که اندازه ستفاده از شدت درزهاداري با  محاسبه شدت حجمی درزه
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