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 چکیده      
گردد. مدل خالصه یک واقعیت است که جزئیات سازی فرآیندی است که منجر به تولید مدل میمدل

کند ولی این ساده میمهم در آن در نظر گرفته شده است. مدل در واقع یک واقعیت را ساده بیان 

کردن به حدی نیست که مسائل مهم حذف شوند. یعنی عواملی که تاثیر حیاتی دارند، در مدل در نظر 

شوند. در اکتشافات مقدماتی و اولیه، شناسایی مناطقی که باید در مراحل بعدی مورد توجه گرفته می

سازی پتانسیل معدنی در واقع گیرد. مدلسازیِ پتانسیل معدنی صورت میقرار گیرند با استفاده از مدل

ها صدق ها برای حضور ذخیره در آنها یا مناطقی است که یک سری معیارها و مالکیافتن مکان

کند. روش های ساخت مدل های پیشگو به دو دسته دانش محور و داده محور تقسیم میشوند. در می

سازی پتانسیل معدنی پرداخته ایم. این این تحقیق به بیان روش های مختلف دانش محور در مدل 

دانش محور  یساز مدلیی، شاهد دوتا نقشه های از استفاده با محور دانش یساز مدلروش ها شامل 

شاخص  یبا روش همپوشان یساز مدله، روش منطق بولی، شاهد چندکالس یها با استفاده از نقشه

ش منطق فازی و روش توابع برآورد می چند کالسه، روشاخص  یبا روش همپوشان یساز مدلیی، دوتا

 باشد.

 .مدل سازی، پتانسیل معدنی، دانش محور، فازی، توابع برآوردکلمات کلیدی: 

 داودآبادی فراهانی سعید
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ی با استفاده از روش های مختلف معدن لیپتانس هایسازیمدل یبررس

 دانش محور

 80/80/0088تاریخ دریافت: 

 08/80/0088تاریخ پذیرش: 

 32/00/0088: انتشارتاریخ 
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 مقدمه -1

شناخته  سیاند چیه ایشناخته شده کم بوده و  یها سیکه در منطقه مورد مطالعه تعداد اند یطیدر شرا یمعدن لیپتانس یساز مدل در

 اتیدر شروع عمل یمعدن لیپتانس یساز محور مدل دانش یها . روششودی محور استفاده م دانش یها وجود ندارد، از روش یا شده

 عموماً ها روش نیکم صورت گرفته، مناسب هستند. ا یدر آن کار اکتشاف یمناسب بوده ول یشناس نیکه از لحاظ زم یاکتشاف در مناطق

 یروند. تجربه اجرای شناخته شده اندک است به کار م ریتعداد ذخا ایوجود ندارد  یا شناخته شده رهیذخ چیکه در آنجا ه مناطقی در

که در آنها اکتشاف در حد  یدر نواح یشناس نیزم یهاشده و الگو اختهشن یمعدن ریذخا نیب یارتباط و وابستگ یاکتشاف و بررس اتیعمل

در  نیبنابرا .[Carranza, 2008] باشدی م یمعدن لیمدل پتانس هیمحور در ته خوب و متوسط صورت گرفته، به عنوان اساس روش دانش

 لیمدل پتانس هیته یگرفته، برا ورتاکتشاف در آنجا خوب ص اتیکه عمل یدر مناطق ییجوی مورد پ ریذخا یروش از مدل مفهوم نیا

 یو الگوها یاکتشاف یارهایمع ییانتخاب و شناسا یبرا یبه عنوان مالک ی. در واقع مدل مفهومشودی استفاده م دیجد یدر نواح یمعدن

مناطق  یفشاهد به منظور معر یها نقشه قیتلف تیشاهد و در نها یها و الگوها وزن به نقشه صیگو، تخص شیپ یها نقشه دیشاهد، تول

وزن دادن  به شواهد براساس  ای  یفیک یابیمحور اشاره به ارز واژه دانش نی. بنابراشودی مورد جستجو استفاده م رهیذخ یبرا دبخشیام

 ی و ارزش هر الگو )کالس( از هر نقشه ازیامت نیتخم نیشاهد و همچن ی وزن هر نقشه نی. تخمباشدی م یو قضاوت کارشناس سهیمقا

 یشناس نیزم یمورد جستجو و هر مجموعه از منظرها ریذخا نیب ییفضا یهمراه یرو یو تخصص یکارشناس ضاوتشاهد براساس ق

اخته شن زین یمعدن لیپتانس یساز محور  مدل محور به نام روش تجربه رو روش دانش نی. از اردیگی شاخص  )نشانه و راهنما( صورت م

اکتشاف  ییو مشاهدات صحرا اتیعمل قیاز طر شود،ی استفاده م یمعدن لینسمدل پتا هتهی محور که در روش دانش یا شده است. تجربه

 یشناس نیزم یمنظرها و الگوها نیب ییفضا یو وابستگ لیمختلف تحل یکاربرد روشها یها تجربه قیاز طر نیو همچن یمواد معدن

کارشناس که  کی یممکن است برا نین. همچدیآمی  دست مورد جستجو، به یشناخته شده مشابه مواد معدن ریذخا یمشخص، با پراکندگ

 لیپتانس یساز محور مدل از نوع مورد جستجو دارد، دانش از تجربه استنتاج  شود. روش دانش یمعدن ریدر اکتشاف ذخا  یادیتجربه ز

شده  شافخوب اکت یاطالعات و تجربه به دست آمده از نواح زانیچند کالسه را براساس م ای ییشاهد دوتا یها ممکن است نقشه یمعدن

. اگر ردیاکتشاف، به کار گ ی( برایشناس نیدر دسترس در مناطق مناسب )به لحاظ زم یاکتشاف یها دقت داده زانیبا توجه به م ایو  یقبل

شناخته شده مشابه  یها سیتجربه حاصل از مطالعه اند نیو همچن ییصحرا اتیاطالعات حاصل از عمل یعنیهر دو عامل فوق  ای کی زانیم

 نیا ریدر غ باشد،ی مناسب م یمعدن لیپتانس یساز مدل یشاهد چند کالسه برا یها جستجو باال باشد، استفاده از نقشه دمور ریذخا

  .[Carranza, 2008] استفاده گردد ییشاهد دوتا یها از نقشه دیبا صورت

 

 ییشاهد دوتا نقشه های از استفاده با محور دانش یساز مدل -2
ی حداکثر و حداقل م ازیشاهد، با امت یفقط شامل دو الگو ،ییشناسا یارهایمع ی دهنده شاهدِ نشان یها نقشه ،یروش مدلساز نیا در

 ییفضا یشاخص و راهنما بوده و همراه یشناس نیمنظر زم کیدهنده حضور  که نشان شودی داده م ییفضا یبه الگو ازی. حداکثر امتباشند

 که نشان ابدی یم صیتخص ییفضا یبه الگو ازیمورد جستجو دارد. حداقل امت ریمشابه ذخا یهای سازی با کان یا مثبت و محقق شده

 یهای سازی با کان یداری محقق شده و معن ییفضا یهمراه چگونهیشاخص و راهنما بوده و ه یشناس نیمنظر زم کی حضور دهنده عدم

دو مقدار حداکثر و حداقل وجود ندارد.  نیا نیب یحد واسط ازیامت چگونهیه ،یمدلساز ییِمورد جستجو ندارد. در روش دوتا ریمشابه ذخا

همراه  یمشخص یممکن است عمالً با گسلها ینیمع ریدارد. به عنوان مثال ذخا رتیمغا یواقع یایو دن یعیروش با حاالت طب نیا نیبنابرا

از  یمشخص  یسطح ریها مطابقت دارند(، حال اگر تصو ها با محل گسل نقشه یکه معموالً در رو ریاز ذخا یوقوع تعداد یها ند )محلباش

 یها محل گسل رایز رد،یدر دسترس نباشد، ممکن است اشتباه صورت گ سطحی ریز بُعدی سه یو گسل( در فضا یسازی آنها )کان تیموقع

 .فاصله داشته باشد یسازی کان یها ممکن است با محل واقع نشان داده شده در نقشه

 

 شاهد چندکالسه یها دانش محور با استفاده از نقشه یساز مدل -2-1
روش  نی. در اباشندی از دو کالس م شیب یدارا ییجوی پ یارهایدهنده مع شاهد نشان یها نقشه ،یمعدن لیپتانس ینوع از مدلساز نیا در

بوده و  یسازی به کان یوابستگ زانیمتفاوت از نظر م تیدرجه اهم یشاهد دارا یها مختلف نقشه یکه الگوها شودیفرض م یساز مدل

 ییبه الگوها ازیامت نیخواهند بود. باالتر ،ییفضا یها داده مدل سازی در رفته کار براساس روش به یمختلف یوزن یها ارزش یدارا نیبنابرا

 یکه همراه ازهایامت نی. البته مقدار اکشندی م ریرا به تصو یسازی کننده کان داللت یشناس نیزم یکه حضور منظرها ابدی یم صیتخص

 ییبه الگوها ازیامت نیتر نییپا نی. همچنباشدیمتفاوت م دهند،ی جستجو نشان م مورد ریرا با ذخا یشناس نیزم یالگوها دبخشیمثبت و ام

 نیب یداری مثبت و معن یبوده و همراه یسازی کننده حضور کان مناسب و داللتدهنده عدم حضور شواهد  که نشان ابدی یم صیتخص

با استفاده از  یساز در مدل ازیحداقل تا حداکثر امت از یا وستهیدامنه پ نیمورد جستجو وجود ندارد. بنابرا ریو ذخا یشناس نیزم یمنظرها

 .گذارد شیبه نما یعیاز حالت طب شتریب ایرا کمتر  تیاست واقعمحور ممکن  روشِ دانش نیشاهد چند کالسه وجود دارد. ا یها نقشه

http://www.jocs.ir/
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  یش منطق بولرو -2-2

. در کاربرد باشدی م ییشاهد دوتا نقشه های از استفاده با محور دانش سازی روش مدل کی ،یبه اختصار منطق بول ای نیمنطق بول روش

 ییشناسا اریمع کیکه با  ییفضا یها ( از دادهیی)الگوها و کالسها ییقسمتها ایو  اتیخصوص ،یمعدن لیپتانس سازی مدل یبرا یمنطق بول

 ، طبقه0 ازیبا ارزش درست و عموماً با امت کند،ی در آنها صدق م دبخشیاکتشاف ام اریمع کیشرط حضور  یعنی ،مناسب مطابقت دارند

وجود منطقه  ای) رهیارزش نادرست از نظر حضور ذخ یو به معن شودی نشان داده م 8 ازیصورت با امت نیا ری. در غشوندی م رهیو ذخ بندی

 0و  ینادرست یبه معن 8 های شده با ارزش یبند فقط شامل دو کالس طبقه یشاهد بول نقشه کی نی. بنابراباشدی ( میاکتشاف دبخشیام

 یمنطق بول تِیدر ماه رایمعادل دارند، ز یشاهد، وزن یها نقشه هیکل ،یبا استفاده از منطق بول یساز است. در مدل یدرست یبه معن

بوده و  نیفقط به صورت نماد یشاهد بول یها در نقشه 0و  8 یازهایتام نیضرب در درست وجود ندارد. بنابرا 3تحت عنوان مثالً  یمفهوم

 بیبا هم ترک یمنطق یلگرهامرحله به مرحله با استفاده از عم یشاهد بول یها . نقشهشودی در محاسبات منظور نم یبه عنوان ارزش عدد

 یسازی کننده کان کنترل یندهافرآی حضور ا عدمیاز حضور  یشرط، انعکاس کیدر واقع به عنوان  یشاهد بول یها از نقشه کی. هر شوندیم

 یوابستگ کیو  شوندیم بیبا هم ترک ی. در هر مرحله حداقل دو نقشه شاهد بولگذارندی م اریرا در اخت ییفضا یآنها و الگوها نیو ارتباط ب

. در گذارندی م شیرا نما یسازی کننده حضور کان داللت ییفضا یو الگوها یسازی کننده وقوع کان کنترل یندهایدو مجموعه از فرآ نیب

 AND یبه عنوان مثال به صورت عملگرها ،یمختلف یممکن است از عملگرها یشاهد بول یها نقشه بیاز مراحل مختلف ترک کیهر 

 .)اجتماع( استفاده شود OR ( و)اشتراک 

 حضور هدف، شدن محقق منظور به زمان با هم و هم ییدو مجموعه از شواهد فضا دیکه حداقل با شودیاستفاده م یوقت AND عملگر

است. عالوه  یبه منظور محقق شدنِ هدف، کاف ییاز حداقل دو گروه از شواهد فضا یکیکه  شودیاستفاده م یوقت OR عملگر. باشند داشته

 یمعدن لیمحور پتانس دانش یوجود دارند که کمتر در مدلساز یدر منطق بول زین رهیو غ NOT رینظ یگرید یبر دو عملگر فوق عملگرها

کالس )کالس با  کی. باشدیدو کالس م یدارا یا نقشه زین یشاهد با استفاده از منطق بول یها نقشه بیترک یاستفاده شده است. خروج

 ( نشان8 ازی)کالس با امت گریدر آن حضور دارند و کالس د ییشناسا یارهایاکثر مع ایاست که تمام  ییها دهنده محل ( نشان0 ازیامت

  .حضور ندارند ییشناسا یارهایاست که در آنها مع یدهنده نقاط

 ,Bonham-Carter, 1994;  ،Thiart and De Wit] مانند یدر منابع یمعدن لیپتانس یساز روش در مدل نیاز کاربرد ا ییها مثال

2000; ،Harris et al., 2001 ]اند آورده شده. 

 

 ییشاخص دوتا یبا روش همپوشان یساز مدل -2-3
شاهد  یها محور با استفاده از نقشه دانش یساز روش مدل کیهمانطور که از اسم آن مشخص است  زین ییشاخص دوتا یهمپوشان روش

مناسب  اریمع کیدهنده  که نشان ییفضا یها از داده ییها کالس ای اتیخصوص ییشاخص دوتا یهمپوشان یساز در مدل .باشدی م ییدوتا

نقشه  یها قسمت گرید ی کهدر حال شوند،ی م رهیذخ 0کالس با ارزش  کیبه صورت  ستند،ه یسازی کان ییشناسا یبرا دبخشیو ام

به  تواندی شواهد م یها تفاوت که ارزش نیبا ا د،یآی به وجود م یبول یها نقشه هیشب یینقشه دوتا کی نیهستند. بنابرا 8ارزش  یدارا

آن ممکن  یرو یمحاسبات اتیعمل ینقشه که اجرا کیبه عنوان  توانی را م یینقشه شاخص دوتا نیدر نظر گرفته شود. بنابرا یصورت عدد

 ایرا به خود اختصاص دهد  یوزن عدد کی تواندی کند( م رییتغ n تا 0از  تواندی م i) ییهر نقشه شاهد دوتا جهیاست، در نظر گرفت. در نت

و  ییفضا یها هر مجموعه از داده تیاهم موردکه در  یا تجربه نیو همچن یوزن براساس قضاوت و نظر کارشناس نیدر آن ضرب شود. ا

ی کننده کان داللت یشناس نیزم یحالت عموماً الگوها نی. در اابدی یم صیوجود دارد، تخص یسازی مرتبط با کان یشناس نیزم یالگوها

( 0معادله ) ازدار با استفاده  وزن ییشاهد دوتا های نقشه نی. ارندیگی قرار م یهستند که تحت بررس یشاهد یها به صورت نقشه یساز

-Bonham]شودی د مطالعه( محاسبه مدر واقع هر سلول واحد از منطقه مور ایهر محل ) یبرا S ازیمعادله امت نی. در اشوندی م بیترک

Carter, 1994]. 
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i(، 0در معادله )
W

iوزن هر نقشه شاهد دوتایی  
B (i تا  0تواند از میn می )باشد. در نقشه خروجی، هر محل یا سلول دارای تغییر کند

یعنی کامالً امیدبخش و دارای ارزش اکتشافی حداکثر است. بنابراین اگرچه در این  0 اکتشافی و یعنی کامالً بدون ارزشِ 8بین  Sیک مقدار 

را  0و  8تواند مقادیر ارزش اکتشافی حد واسط بین اما خروجی می ،باشندبندی میهای ورودی فقط دارای دو کالس و طبقهروش نقشه

هایی با استفاده از کاربرد کند. در این خصوص نیز مثالواقعیت را منعکس میسازی بولی تر از خروجی مدلکه این حالت بیش ،داشته باشد

 ,.Bonham-Carter, 1994; Carranza et al]پوشانی شاخص دوتایی در تهیه مدل پتانسیل معدنی توسط سازی همروش مدل
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1999; Thiart and De Wit, 2000; Carranza, 2002;] های مناسب برای هر یک از نقشه ارائه شده است. تعیین و تخصیص وزن

 ،شود و حتی در حالتی که دانش و تجربه کافی نیز وجود داردمی رادهنده اجشاهد خاص تا حد زیادی به صورت درک و قضاوت کیفی وزن

 .[Carranza, 2008]باشد  0ممکن است شامل مراحل سعی و خطا

 
 سهشاخص چندکال یبا روش همپوشان یمدلساز -2-4

م اiُ دها( از نقشه شاهامین الگوها )کالس jپوشانی شاخص دوتایی است. هر یک از سازی همدر واقع نوع بسط داده شده روش مدلاین روش 

iدارای یک وزن  j
S

تواند یک عدد صحیح یا باشد. امتیاز تخصیص یافته به الگوها میبه منظور نمایش میزان وابستگی به ذخایر معدنی می 

که دامنه امتیاز تخصیص یافته به به جز این ،چ محدودیتی برای دامنه امتیاز تخصیص وزن به الگوها وجود نداردحقیقی مثبت باشد. هی

یعنی دارای مقادیر حداقل و حداکثر یکسان باشند. در واقع کنترل  .و هماهنگی داشته باشند 3های شاهد باید سازگارالگوها در همه نقشه

های ها برای یک نقشه شاهد نسبت به دیگر نقشهشاهد در حالت در نظر گرفتن دامنه تغییرات متفاوت وزنهای های نسبی در نقشهبرتری

های های شاهد به وسیله تخصیص وزن. اهمیت نسبی یک نقشه شاهد در مقایسه با دیگر نقشه[Carranza, 2008]شاهد عملی نیست 

i
W ( با هم ترکیب می3دار سپس با استفاده از معادله )های شاهد وزنست. نقشهشود. این امتیاز معموالً عدد صحیح مثبت اکنترل می

 .[Bonham-Carter 1994]کنند ها را برای هر محل محاسبه میشوند که در واقع میانگین وزن

 

 (3معادله )

n

ij i

i

n

i

i

S W

S

W






 

 

iضرب برای هر محل، برابر مجموع حاصل Sمقدار خروجی  j
S

iو  
W  در هر نقشه شاهد تقسیم بر مجموعهi

W ها برای هر نقشه شاهد

 ,Harris et al., 2001; ،De Araujo & Macedo]پوشانی شاخص چندکالسه توسط سازی به روش همهایی از مدلباشد. مثالمی

2002; ،Chico-Olmo et al., 2002; Billa et al., 2004;] پذیری در تخصیص وزن به ارائه شده است. بنابراین عالوه بر انعطاف

پوشانی شاخص دوتایی این است که عدمسازی به روش همپوشانی شاخص چندکالسه در مقایسه با مدلهد، مزیت روش همالگوهای شا

زمان هر دو روش دوتایی و چندکالسه به جای بهدهد. بنابراین به کارگیری همبینی دخالت میقطعیت را نیز در نظر گرفته و در پیش

سازی شود نقش فرآیندهای مؤثر در کانیها نیز در تلفیق خطی شواهد است که باعث میف این روشها بهتر است. ضعکارگیری یکی از آن

 [.0200]یوسفی و کامکارروحانی،  مستقیماً در نظر گرفته نشود

 

 یروش منطق فاز -3
در  یاز کاربرد منطق فاز ییها بنا شده است. مثال [Zadeh, 1965] یفاز یها مجموعه یبراساس تئور  یبه روش منطق فاز یمدلساز

 ,D'Ercole et al., 2000; Knox-Robinson, 2000; Porwal & Sides] توسط یمعدن لیپتانس یساز و مدل یبردار نقشه

2000; Venkararaman et al., 2000 ; Carranza & Hake, 2001; Carranza, 2002; Porwal et al., 2003; 

Tangestani & Moore, 2003; Ranjbar & Honarmand, 2004; Eddy et al., 2006; ،Harris & Sanborn-Barrie, 

2006; Rogge et al., 2006; Nykanen et al., 2008]  لیسپتان یساز در مدل یکاربرد منطق فاز کلی طور ارائه شده است. به 

شاهد  یها نقشه یمنطق بیمرحله دوم ترکمربوط به شواهد،  یها داده  یسازی است. مرحله اول شامل فاز یشامل سه مرحله اصل یمعدن

 ریبه منظور کمک به تفس  یو خروج از حالت فاز یسازی و مرحله سوم قطع یمناسب فاز یاز مجموعه عملگرها یا با کمک شبکه یفاز

 .ی باشدبهتر م

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Trial-and-error 
2. Compatible 
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 روش توابع برآورد -4

 محور توابع برآورد دانش نیتخم -4-1
گردد. این بیان می 2شیفر -گو توسط تئوری دمپسترای از شواهد پیشو درجه معرف بودن مجموعه مفهوم ارزیابی و تعیین میزان احتمال

، 5(EBFشواهد ) شواهد به وجود آمد و اساس تئوری برآورد توابع مربوط به میزان اعتبار 0بیزین تتئوری ابتدا براساس تعمیم قانون احتماال

 ,Shafer] 7و تابع باور یا معقول بودن 6های تابع اعتمادتعریف دو تابع دیگر به نام. سپس با [Dempster, 1967, 1968] شکل گرفت

رد مختلف توسط افراد مختلف توسعه پیدا کرد و در تلفیق ابه ترتیب حدود پایین و باال احتماالت تعریف شده و از آن پس در مو [1976

در اکتشاف مواد معدنی استفاده گردید. براساس این روش )روش برآورد سازی و شناسایی مناطق امیدبخش ها و اطالعات برای مدلداده

گردد( برای یک الگوی شاهد توابع مربوط به میزان اعتبار و اهمیت شواهد که از این پس در متن به اختصار به آن توابع برآورد اطالق می

 8شود، چهار مقدار )توابع برآورد( در فاصله بین استفاده می سازی پتانسیل معدنیفضایی، که در ارزیابی میزان اهمیت یک موقعیت در مدل

( Unc) 0(، عدم قطعیتDis) 0(، عدم اعتمادBelگردد. این مقادیر شامل اعتماد )براساس میزان شاهد بودن الگوی مورد نظر تعیین می 0و 

االی میزان معرف بودن یک شاهد فضایی در یک موقعیت دهنده حد پایین و بباشند. توابع اعتماد و باور به ترتیب نشان( میPlsو باور )

و غیر قطعی بودن  08دهنده میزان مبهم بودنباشند. بنابراین توابع باور و اعتماد مجموعاً نشانپیشنهاد شده برای مطالعات اکتشافی می

جویی فضایی، در یک موقعیت برای پیدر مورد یک شاهد  03یا تردید 00دهنده عدم شناخت( نشانUncارزیابی هستند. تابع عدم قطعیت )

( نشانDisآید. تابع عدم اعتماد )باشد. مقدار تابع عدم قطعیت از اختالف بین تابع اعتماد و تابع باور به دست مییک ذخیره خاص می

روابط بین توابع  (0)باشد. در شکل جویی یک ذخیره خاص میدهنده میزان عدم معرف بودن یک شاهد فضایی در یک موقعیت برای پی

 .برآورد نشان داده شده است

 

 
 [Carranza, 2008روابط بین توابع برآورد ] :)1(شکل 

 
است. همچنین مجموع توابع باور و عدم اعتماد نیز  0مجموع مقادیر توابع اعتماد، عدم قطعیت و عدم اعتماد برای یک شاهد فضایی برابر 

Uاست. بنابراین روابط  0برابر  nc P lc B el  ،P ls B el U n c   وB el P ls U n c   برقرار است. میزان تابع عدم قطعیت

باشد، یعنی اطالعات و دانش کافی و  8(. اگر تابع عدم قطعیت برابر Disو  Belتحت تأثیر نسبت بین تابع اعتماد و تابع عدم اعتماد است )

Bکامل در مورد شاهد فضایی وجود دارد، در این صورت  el D is 1   و نسبت بینBel  وDis  دوتایی برای یک شاهد، دارای حالتی

Dاست یعنی طبق تئوری احتماالت  is B el1  ا یB el D is1   باشد، یعنی هیچ اطالعات و  0است. حال اگر عدم قطعیت برابر

برای یک شاهد  Disو  Belدانشی در مورد شاهد فضایی وجود نداشته و عدم شناخت و ابهام به طور کامل وجود دارد. در این صورت توابع 

لت عدم قطعیت کامل، تابع اعتماد و تابع عدم اعتماد وجود ندارند. البته در حاالت طبیعی معموالً باشند. بنابراین در حامی 8مشخص برابر 

                                                           
3. Dempster-Shafer 
4. Baysian 
5. Evidential Belief Functions (EBF) 
6. Belief 
7. Plausibility 
8. Disbelief 
9. Uncertainty 
10. Vague 
11. Ignorance  
12. Doubt 
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Uاست بنابراین  0و نه برابر  8عدم قطعیت نه برابر  nc0 1   و در نتیجهD is B el U nc1   ا یB e l D is U n c1   

 دوتایی نیست و برای یک شاهد مشخص معموالً Disو  Belباشد. با توجه به این که عدم قطعیت معموالً حضور دارد، نسبت بین می

نیز باید تخمین زده شوند. در  Uncو  Disبلکه مقادیر  Belسازی، نه تنها مقدار بنابراین برای یک شاهد مورد استفاده در محاسبات مدل

عیین به منظور ت Uncو  Bel ،Disبرداری پتانسیل معدنی، معموالً دو تا از سه تابع سازی و نقشهشیفر در مدل -کاربرد روش دمپستر

سازی مورد جستجو و همچنین میزان عدم قطعیت آن شاهد میزان تأیید یا عدم تأیید یک شاهد فضایی در معرف بودن یک تیپ کانی

در قانون تلفیق  Plsگردد. تابع به سادگی با استفاده از دو تابع دیگر محاسبه می Plsشوند. سپس تابع فضایی در ابتدا تخمین زده می

 Uncزیرا وابستگی دوتایی بین این توابع باعث نادیده گرفتن  ،معموالً مشکل است Disو  Belزمان شود. تخمین همدمپستر استفاده نمی

 Uncو  Belزیرا عدم اعتماد و تردید با هم تداخل دارند. بنابراین تخمین با هم  ،نیز مشکل است Uncو  Disشود. تخمین با هم می

Uاست. در حالتی که  02ترتر و راحتسانآمعموالً  nc0 1   ،استBel  8شود اما هرگز برابر برآورد می 5/8معموالً کمتر یا معادل 

 شود.های زیر تخمین زده میاز روش Uncنیست. ضمناً مقدار 

 

Pمقدار  - ls B el U nc   نیست. 0بوده امام برابر  5/8بیشتر از 

 گردد و برعکس.تر شود، دیگری کمتر مییعنی وقتی یکی بیش ،باشندبه طور معکوسی متغیر می Uncو  Belمقادیر تخمینی  -

 کند.به طور معکوس تغییر می Uncو  Belنیز با تخمین مقادیر  Disمقادیر تخمینی  -

 

Uبینانه در حالت ها و روابط واقعسه شرط فوق برای ارائه وابستگی nc0 1  عیت باالتر، اعتماد مهم هستند. در مرحله اول عدم قط

تر را منجر خواهد شد و برعکس. بنابراین در حالت معمول شود یا برعکس. در مرحله دوم اعتماد باالتر، عدم اعتماد پایینتر را منجر میپایین

Uیعنی در حالت  nc0 1 های ، تخمینBel  کنند، در حالی که میل می 8به سمتP ls B el U nc   رود. شرایط می 0به سمت

سازی، عدم قطعیت کامل وجود دارد )یعنی در حالتی که برای ارتباط بین شاهد فضایی و کانی Uncو  Belمحور شفوق برای تخمین دان

U n c 1طور کامل وجود دارد )یعنی ( یا اطالعات و دانش بهU n c 0رود. مثالی از عدم قطعیت کامل )( به کار نمیU n c 1 در )

Uندارد. همچنین هیچ حالت قطعیت کامل )برداری پتانسیل معدنی، وقتی است که داده فضایی وجود نقشه n c 0سازی ( در مدل

 Uncو  Belسازی پتانسیل معدنی نخواهد بود. پس از تخمین باشد، اصالً نیازی به مدل 8برابر  Uncپتانسیل معدنی وجود ندارد زیرا اگر 

Uدر حالت  nc0 1 مانده یعنی ، دو تابع باقیDis  وPls (0)د که قبالً بیان گردید و در شکل سادگی براساس روابط بین توابع برآوربه 

های شوند. در عمل پارامترهای تخمین زده شده در روش توابع برآورد، در جدول خصوصیات همراه با نقشهنیز نشان داده شد، برآورد می

ز الگوهای شاهد مختلف شبیه تخمین امتیا Belشوند. تخمین سازی پتانسیل معدنی، وارد میهای فضایی مورد استفاده در مدلشاهد داده

 باشد.های چندکالسه و همچنین تعیین امتیاز توابع عضویت فازی میدر نقشه

دهد و در نقشه اعتماد دارای احتماالت جمع شده برای فرضیة مکان درست است و حداقل احتمال برای فرضیة مکان درست را نشان می

تری را نشان میزان اعتقاد باالتر است. از سوی دیگر، نقشه مقبولیت مناطق گستردههایی که شواهد مورد نظر در آن وجود دارند، مکان

دهد. نقشه فواصل اعتقاد احتمال بالقوه دهد که احتمال باالتری دارند. این نقشه برای فرضیة درست، باالترین احتمال ممکن را نشان میمی

شود منطقه برای تحقیقات آینده وری اطالعات بیشتر داللت دارد که منجر میآدهد؛ این تصویر همچنین به ارزشمندبودن جمعرا نشان می

 [.0208اب،یو کام ینیماهدارای ارزش بالقوة بیشتری باشد ]سلمان

حد اند، با هم تلفیق شوند تا امتیاز هر سلول واهای شاهد مختلف برآورد شدهپس از تخمین کلیه توابع برآورد، باید این توابع که برای نقشه

iدست آید. در این حال به منظور تلفیق برای هر نقشه شاهد فضایی از منطقه مورد مطالعه به
X

 (i  تا  0ازnچهار نقشه خصوصیت نشان ،)

های توابع برآورد تولید شده برای نقشه شاهد شود. نقشهتولید می Uncو  Bel ،Dis ،Plsدهنده توابع 
X

های توابع توانند با نقشهمی 1

ولید شده برای نقشه شاهد برآورد ت
X

 ORو  ANDوسیله کاربرد عملگرهای تواند به، براساس قانون دمپستر تلفیق شوند. این تلفیق می2

های توابع برآورد تولید شده مربوط به دو نقشه شاهد فضایی اجرا گردد. معادالت تلفیق نقشه
X

Xو  1
به  ANDبا استفاده از عملگر  2

 :[Carranza, 2008]گردد می ( بیان5( تا )2صورت روابط )

 

X (2معادله ) X

X X

B e l B e l
B e l

1 2

1 2


  

                                                           
13. Convenient 
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 (0معادله )
X X

X X

D is D is
D is

1 2

1 2


  

 (5معادله )
X X X X X X X X X X

X X

U n c U n c B e l U n c B e l U n c D is U n c D is U n c
U n c

1 2 1 2 2 1 1 2 2 1

1 2

   


  

 

 آید:( به صورت زیر به دست می6از رابطه )  ،در معادالت

 (6معادله )
X X X X

B e l D is D is B e l
1 2 1 2

1     

 

 کننده جهت اطمینان از حالت یک عامل نرمالB el U nc D is 1   ( افزاینده0( و )2است. معادالت )هستند. بنابراین نتیجه  00

هایی است که در آن مقادیر خروجی به ترتیب ، نقشهDisهای و همچنین در تلفیق نقشه Belهای در تلفیق نقشه ANDکاربرد عملگر 

ها برای یک موقعیت، که توسط شواهد فضایی ارزیابی شده، با استفاده از دو نقشه نمایش دهنده میزان اعتماد و عدم اعتماد است. این نقشه

پذیری( وجود دارد. بنابراین )شرکت 06پذیریو اجماع 05جایی( هر دو مورد جابه5شوند. در معادله )می ورودی دارای انطباق فضایی تولید

ای است که در آن مقادیر خروجی به وسیله شواهد فضایی با عدم قطعیت زیاد ، نقشهUncدر تلفیق دو نقشه  ANDنتیجه کاربرد عملگر 

هم  07در ترکیب دو شاهد فضایی مکمل ANDگردد. بنابراین عملگر در هر یک از دو نقشه ورودی کنترل می
X

Xو  1
، به منظور 2

سازی پتانسیل معدنی مناسب است. به عنوان مثال در اکتشافات مواد معدنی فاصله از گسل )مجاورت با گسل( ارزیابی یک موقعیت در مدل

مجموعه از شواهد فضایی مکمل هم برای وقوع ذخایر معدنی تلقی توانند دو ای میهای ژئوشیمیایی رسوبات آبراههو همچنین آنومالی

توانند عناصر فلزی ها بوده و همچنین اگر در سطح باشند، میترمال در امتداد گسلگردند. زیرا انواعی از ذخایر معدنی مثالً ذخایر طالی اپی

در ترکیب دو شاهد،  ANDرسوبات گردند. بنابراین کاربرد عملگر  ها باعث تمرکز فلزات در حد آنومالی دررا آزاد ساخته و در سیستم آبراهه

(، مقدار 5( تا )2خروجی را در بر دارد که در آن مناطق معرفی شده توسط هر دو شاهد تأیید شده است. بعد از به کار بردن معادالت )

X X
P ls

1 Xجاد شده مربوط به دو نقشه شاهد فضایی های توابع برآورد ایبا استفاده از روابط موجود، قابل محاسبه است. تلفیق نقشه 2
و  1

X
 :[Carranza, 2008]گردد ( بیان می0( تا )7به صورت روابط ) ORبا استفاده از عملگر  2

 
 (7معادله )

X X X X X X

X X

B e l B e l B e l U n c B e l U n c
B e l

1 2 1 2 2 1

1 2

 


  

 (0معادله )
X X X X X X

X X

D is D id D is U n c D is U n c
D is

1 2 1 2 2 1

1 2

 


  

 (0معادله )
X X

X X

U n c U n c
U n c

1 2

1 2


  

          

پذیر هستند. بنابراین جا پذیر و هم اجماعهم جابه( 0( و )7( محاسبه می شود. روابط )6از همان معادله ) (، مقدار 0( تا )7در معادالت )

ها مقادیر خروجی به هایی است که در آن، نقشهDisهای و همچنین در تلفیق نقشه Belهای در تلفیق نقشه ORنتیجه کاربرد عملگر 

که معادله شوند. با توجه به اینورودی کنترل میوسیله شواهد فضایی به ترتیب با میزان اعتماد زیاد و عدم اعتماد باال در هر یک از دو نقشه 

ای است که در آن مقادیر خروجی به وسیله شواهد ، نقشهUncدر تلفیق دو نقشه  ORبنابراین نتیجه کاربرد عملگر  ،باشد( افزاینده می7)

ترکیب دو نقشه شاهد فضایی مکمل هم  در ORگردد. بنابراین عملگر فضایی با عدم قطعیت پایین در هر یک از دو نقشه ورودی کنترل می

                                                           
14. Multiplicative 
15. Commutative 
16. Associative 
17. Supplementary 
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X
Xو  1

سازی پتانسیل معدنی مناسب است و خروجی ترکیب دو شاهد، مناطقی را معرفی می، به منظور ارزیابی یک موقعیت در مدل2

فاصله از گسل  طور که قبالً گفته شد، در اکتشافات مواد معدنیها محل حضور حداقل یکی از دو شاهد تأیید شده است. همانکند که در آن

هم برای وقوع ذخایر معدنی تلقی  توانند دو مجموعه از شواهد فضایی مکملِهای ژئوشیمیایی می)مجاورت با گسل( و همچنین آنومالی

 لهای ژئوشیمیایی لزوماً منطبق با محتمام مناطق در مجاور گسل و همچنین محل تمام آنومالی ORگردند. در حالت تلفیق با عملگر 

 سازی نیستند.کانیحضور 

X(، مقدار 0( و )0(، )7معادله ) 2بعد از به کار بردن  X
P ls

1 ، با استفاده از روابط موجود، قابل محاسبه است. طبق قانون تلفیق دمپستر در 2

Xهای شاهد باشند، بنابراین برای تلفیق نقشهتوابع برآورد، قابل ترکیب می هر زمان فقط دو نقشه از شواهد فضاییِ
nتا  3

X ها باید نقشه

سازی به عنوان شاخصی برای کانی Bel( تلفیق نمود. در نهایت مقدار نهایی 0( تا )2را یکی پس از دیگری با به کار بردن مناسب معادالت )

پذیر است، نقشه  جاپذیر و جابه( اجماع7در حالی که معادله ) ،( افزاینده است2که معادالت )شود. به عالوه با توجه به ایندر نظر گرفته می

که مقادیر تلفیقی حاصل از ( نیست. یعنی این7( استنتاج شده خیلی مشابه نتایج تلفیق با معادله )2که از معادله ) Belخروجی تلفیقی 

سازی لبلکه باید نسبت به هم مقایسه و تفسیر گردند. بنابراین در مد ،توابع برآورد مختلف نباید به صورت مطلق و جداگانه تفسیر شوند

سازی پتانسیل معدنی به باشد. همانند مدلدهنده میزان نسبی احتمال وقوع ذخایر معدنی مینشان Belمقادیر تلفیق  ،پتانسیل معدنی

 سازی مفید باشد.تواند در مدلروش منطق بولی و منطق فازی، تلفیق توابع برآورد با استفاده از عملگرهای منطق بولی نیز می

 

 نتیجه گیری -5
گردد. مدل خالصه یک واقعیت است که جزئیات مهم در آن در نظر گرفته شده است. سازی فرآیندی است که منجر به تولید مدل میمدل

کند ولی این ساده کردن به حدی نیست که مسائل مهم حذف شوند. یعنی عواملی که تاثیر مدل در واقع یک واقعیت را ساده بیان می

توان بهترین مناطقی را که از نظر داشتن خصوصیات الزم برای وجود می GISشوند. با استفاده از نظر گرفته میحیاتی دارند، در مدل در 

تر، عملیات اکتشافی بر روی آنها متمرکز گشته، در زمان و هزینه باشند، شناسایی نمود تا در مراحل بعدی و تفصیلیسازی مناسب میکانی

های مختلف اکتشافی وجود دارند که هر روش ممکن است عملیات اکتشافی نیزکاسته شود. روش جویی شده و در ضمن از ریسکصرفه

تعدادی نواحی امیدبخش معرفی کند ولی به دلیل محدودیت مالی و زمانی فقط تعدادی از این مناطق به عنوان اولویت اکتشافی انتخاب 

رنظر گرفته شود. پس اگر به جای بررسی جداگانه هر روش اکتشافی، شوند. در نتیجه در انتخاب این مناطق باید حداکثر دقت دمی

های مختلف در یک چارچوب وابسته به هم تجزیه و های مختلف در ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند و خصوصیات روشروش

صورت خواهد گرفت. روش های ساخت  تحلیل شوند، انتخاب بهترین نواحی برای تمرکز عملیات اکتشافی با دقت بیشتر و ریسک کمتر

مدل های پیشگوی معدنی به دو دسته دانش محور و داده محور تقسیم میشوند. از بین روش های مختلف با ذکر این نکته که هر یک از 

ارائه شاخصی برای وش ها ممکن است در شرایطی بهتر از سایر روش ها عمل کند، اما به نظر می رسد استفاده از روش توابع برآورد به دلیل 

 عدم قطعیت روشی مناسب تر نسبت به سایر روش های معرفی شده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.jocs.ir/


 71 - 32، ص 7291، پاییز 9های کاربردی در علوم زمین، شماره پژوهش
http://www.jocs.ir 

9 

 مراجعمنابع و 
 .0270ن.، آشنائی با نرم افزار های تعادلی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه، تهران، , ا.، و طاهری, ، تقوی، ب. رجایی-1

اولین  مجموعه مقاالت ،"و تحلیل تئوری و شبیه سازی عددی شعله های پیش آمیختهتجزیه "م.، ، رحمانیان و م.ح.، ابراهیمی -2

 .0200بهمن،  30-30کنفرانس احتراق ایران، 

مجله فنی ، "اندازه گیری آالینده های نیروگاه ری و مقایسه با استانداردهای موجود"، ، ا.و سوری، ح. ، حقیقت، م.ح.احمدی -3

 .0208، زمستان 3 مهندسی مدرس، سال چهارم، شماره
کارشناسی نامه پایان، "مقایسه شعله های پیش مخلوط آزاد با شعله های پیش مخلوط در محیط متخلخل"حسامیان، م. ح.،  -4

 .0203مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، و ارشد مهندسی مکانیک )تبدیل انرزی(، دانشکده فنی 

5- Turns, S.R., and Mantel, S.J., An Introduction to Combustion, 2nd Edition, McGraw Hill, 2000. 

6- Williams, A., "Experimental investigation of premixed combustion within highly porous media", 

Proceeding of  the ASME/JSME Thermal Engineering Joint Conference, pp. 752-758, 1992. 

7- Asemi, M.A., Rahimi, M.H., and Fathi, A., "Stochastic modeling of CO and NO in premixed 

methane combustion", Combustion and Flame, Vol. 113, pp. 135-146, 1998. 

8- Holland, M. [2004], Guide to citing Internet sources [online]. Poole, Bournemouth University. 

Available from:  http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/guide_to_citing_internet_sourc.html 

[Accessed 4 November 2004]. 

http://www.jocs.ir/

