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به منظور اكتشاف طﻼ در رگه هاي باريتي با استفاده از روشهاي ژئوالكتريكي در منطقه اي در شهرستان دانسفهان كه در
شمال گسل حسن آباد واقع است ،برداشت هاي مقاومت ويژه و قطبش القايي در طول چند پروفيل عمود بر رخنمون مشاهده
شده انجام شده است .سپس داده هاي برداشت شده مذكور ،توسط نرم افزار  RES2DINVبراي تعيين توزيع مقاومت هاي
ويژه و بارپذيري هاي زير سطح معكوس سازي شده اند .براي كاهش اثر عدم يكتايي و مقيد ساختن معكوس سازي به داده
هاي مذكور ،مجموعه داده هاي مقاومت ويژه و بار پذيري ظاهري به طور همزمان در معكوس سازي مشاركت داده شده اند.
نتايج حاصل از معكوس سازي داده ها ،بصورت مقاطع پربندي شده ارائه گرديده اند .در روي مقاطع تغييرات مقاومت ويژه و
بارپذيري ناگهاني به ناپيوستگي ها نسبت داده شده است .از آنجا كه ريخت شناسي عمده اين منطقه ،نشان از كاني سازي
فلزي از نوع پراكنده مي دهد لذا در روي مقاطع نواحي با مقاومت ويژه باﻻ و بارپذيري باﻻ محتمل ترين نواحي براي كاني هاي
فلزي تشخيص داده شده و مشخص گرديده اند.
واژههاي كليدي :طﻼ،رگه باريتي ،مقاومت ويژه الكتريكي ،قطبش القايي ،كاني زايي پراكنده ،روش وارون سازي
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Abstract
In order to explore the gold in the Barite veins, using geoelectric methods in a region in the city of Danesfahan,
north of the Hassanabad fault, Appearance resistivity and induction polarization were conducted over several
profiles perpendicular to the observed outcrops. Then collected data have been inverted using RES2DINV
software to estimate resistivities and chargabilies of the subsurface. To reduce non-uniqueness of the problem
and more constraining the inversion to the data both apparent resistivities and chargabilities are simultaneously
are contributed to the inversion. Results of the inversion are presented in form of contouring sections. In the
sections sudden variations of resistivities and chargabilities are related to discontinuities. Since main
morphology in this area shows metal scattered mineralization, thus areas with high resistivities and
chargabilities are indicated and identified as metal mineralization.
Keywords: Gold, Barite vein, Appearance resistivity, Induction polarization, Scattered mineralization,
Inversion method

 ١مقدمه
با توجه به نقش مهم و اجتناب ناپذير طﻼ در زندگي انسان امروزي نياز به اكتشاف آن بديهي است .براي اكتشاف طﻼ اطﻼعات
زمين شناسي كافي نيست .با استفاده از برداشت هاي سطحي و حتي بررسي هاي ژئوتكنيكي هميشه نمي توان توصيف
دقيقي از وضعيت ساختارها و كيفيت توده سنگ موجود در اعماق زمين داشت .براي پيداكردن محل هاي احتمالي كانسارهاي
طﻼ و كاني هاي فلزي اندازگيري ژئوفيزيكي در روي سطح زمين مي تواند بسيار راهگشا باشد .داده هاي مغناطيسي ،مقاومت
ويژه IP ،و  EMهوايي كه بر روي نواحي كه متشكل از ذخائر پورفيري مس و طﻼ در شمال مركزي بخش بريتانيايي كلمبيا

٨٦٩

 ١٨لغايت  ٢٠ارديبهشت ماه ١٣٩٧

هجدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران

برداشت شده بوده پس از وارون سازي و تفسير نتايج بدست آمده ،منجر به شناسايي كاني هاي فلزي مذكور در بخش توده
نفوذي در ناحيه مذكور گرديده است )الدنبرگ و همكاران  .(١٩٩٧داده هاي برداشت شده مقاومت ويژه بصورت آرايه دو–
دوقطبي و قطبي-دوقطبي در روي سطح زمين و داخل گمانه ها پس از معكوس سازي سه بعدي براي مشخص نمودن
ساختارهاي زمين شناختي مربوط به رگه هاي كوارتز طﻼ موثر بوده ،كه به عنوان بي هنجاري هاي كم مقاومت ظاهر گرديده
اند ،زيرا تقريباً تمام كانيسازي طﻼ در ناحيه شكستگي ناشي از گسل ها و درزه ها رخ مي دهد)جانگ و همكاران.(٢٠٠٩
روشهاي داده برداري مغناطيسي ،سلف پتانسيل ،مقاومت ويژه و قطبش القايي در ناحيه وادي البيدا در جنوب شرقي مصر و
تقسير آنها براي بررسي رسوبات سنگ معدن از نظر عمق و جهت انجام شده است .نتايج به دست آمده از تفسير داده هاي
برداشت شده منجر به شناسايي نواحي محتمل كه شامل طﻼ و سولفيد هاي منتشر شده در منطقه دگرگوني شده از سنگهاي
كوارتز -فلدسپاتيك با مقدار آهن باﻻ بوده گرديده است)سلطان وهمكاران .(٢٠٠٩روش تركيبي مقاومت ويژه ،قطبش القايي،
مغناطيس زميني و هوايي در كنار اطﻼعات زمينشناسي و ژئوشيمي در منطقه رومرو در ايالت سان جوان در جمهوري
دومينيكن كه داراي تودههاي معدني از نوع اپيترمال سولفيداسيون متوسط ميباشد براي كاوش كاني هاي فلزي بكار برده
شده است .نتايج وارون سهبعدي دادههاي هوايي همبستگي خوبي با بررسيهاي مقاومت ويژه و بارپذيري نشان داده است .اين
نتايج اهداف حفاري جديد در سطح و عمق را مشخص نموده است )لگالت و همكاران .(٢٠١٦در تحقيق مذكور روشهاي
تركيبي مقاومت ويژه و قطبش القايي به منظور اكتشاف طﻼ در رگه هاي باريتي در منطقه رامند در شهرستان دانسفهان بكار
گرفته شده است .داده هاي مقاومت ويژه و  IPظاهري حاصل از برداشت هاي پروفيلي در ناحيه مذكور ،براي شناسايي نواحي
محتمل شامل رگه هاي باريتي با روش معكوس سازي برگردان شده اند كه به نتايج اميد بخشي منجر گرديده است.
 ٢روش تحقيق

محدوده مورد مطالعه ،بخشي از نوار ماگمايي اروميه -دختر در زون ساختاري ايران مركزي است كه در جنوب غرب شهرستان
بوئين زهرا ،در منطقه رامند مي باشد .فاصله آن تا مركز استان حدود  ٦٤كيلومتر و در دوازده كيلومتري جنوب غربي
دانسفهان است و در جنوب روستاهاي اسبيك و وليجانلو قرار دارد .منطقه مورد مطالعه در كه شمال گسل حسن آباد واقع
شده است از نهشته هاي يكنواخت ريوداسيتي و ايگنمبريتي توفي ائوسن –اليگوسن تشكيل شده كه بلندترين نقطه محدوده
)كوه رامند( نيز در اين بخش قرار دارد و تا اندازه اي داراي توپوگرافي خشن است ،ريخت شناسي عمده اين منطقه ،سنگهاي
آذرين ريوداسيتي و ريوليتي ،توف ريوداسيتي ،توف بلورين و گدازه هاي جرياني ريوداسيتي است .حضوركاني هاي رسي ،بر
وجود دگرساني آرژيليك در منطقه دﻻلت دارد؛ كه مي تواند نشانه خوبي به لحاظ كاني سازي باشد .بر اساس مطالعات انجام
شده در اين منطقه ،منشأ دگرسانيها را گرمابي و نوع كاني سازي را اپي ترمال دانسته اند .در اين تحقيق پس از مطالعات
صحرايي انجام گرفته تعداد ١٤٥٦داده مقاومت ويژه ظاهري و به همين تعداد ،داده بارپذيري با تلفيقي از آرايه هاي دوقطبي-
دوقطبي و قطبي-دوقطبي در طول چند پروفيل برداشت گرديد .در برداشت داده ها از دو روش سونداژزني و پروفيل زني به
صورت تركيبي استفاده شده است .استفاده همزمان از داده هاي  IPو مقاومت ويژه براي وارون سازي عدم يكتايي جواب را
كاهش مي دهد ،بدين منظور پس از پردازش هاي ﻻزم ،هر دو نوع داده را به صورت همزمان با كمك نرم افزار RES2DINV
وارون سازي كرده و شبه مقاطع مربوط به  IPو مقاومت ويژه رسم گرديد .با استفاده از تصاوير مقاومت ويژه به دست آمده و
كمك گرفتن از اطﻼعات زمين شناسي و صحرايي ،ناپيوستگي ها و توده هاي نفوذي در منطقه مشخص گرديده است و تصاوير
مربوط به بارپذيري محل كانه سازي پراكنده فلزي را نشان داد .از آنجاييكه منشأ كاني سازي در اين منطقه هيدروترمال و نوع
كانه زايي طﻼ در آن به صورت پراكنده مي باشد بايد در مقاطع بدست آمده به دنبال مقدار  IPباﻻ در ماتريس مقاوم بود .شكل
هاي ) (١و ) (٢مقاطع مربوط به دو پروفيل مجاور هم را نشان مي دهد .در اين تصاوير ناپيوستگي هاي زيادي ديده مي شود
كه توده هاي كوارتز و باريت به آنها نفوذ كرده اند و كاني سازي پراكنده فلزي در آنها يكسان نيست ،اين به دليل گسترده
نبودن ذخاير فلزي در بستر توده هاي نفوذي است .همانگونه كه در شكل ) (١مشاهده مي شود در شبه مقطع مربوط به
مقاومت ويژه توده نفوذي در داخل ناپيوستگي با خط مشكي مشخص گرديده و متناظر با آن بارپذيري قابل توجهي ديده مي
شود ،بنابراين گمانه اي در فاصله  ٤٠متري از ابتدار پروفيل اجرايي و عمق تقريبي ٣٥متر جهت بررسي هاي بيشتر پيشنهاد
مي گردد .ولي در شكل) (٢ميزان بارپذيري بسيار پايين است كه نشان دهنده عدم كانيزايي فلزي و يا كاني سازي بسيار

٨٧٠

RS  وIP اكتشاف رگه هاي باريتي طﻼدار با روشهاي

 از طرفي كاني زايي در عمق هاي كم مشاهده مي شود ولي به دليل محدود بودن.ضعيف فلزي در طول اين پروفيل است
.ذخاير فلزي و ريشه دار نبودن آنها نمي توان در باره عمق هاي بيشتر نظر داد

A1  شبه مقاطع مربوط به پروفيل١-شكل

A2  شبه مقاطع مربوط به پروفيل٢-شكل

 نتيجهگيري٣

در اين پژوهش كاني سازي طﻼ در رگه هاي باريتي با استفاده از روش هاي مقاومت ويژه و قطبش القايي بررسي گرديد كه
 به خوبي مي.براساس آن مشخص شد كاني زايي در منطقه مورد بررسي به شدت از درزه ها و ناپيوستگي ها تبعيت مي كند
توان توده هاي نفوذي مقاوم را در داخل درزه ها مشاهده نمود و متناظر با اين توده ها در مقاطع مربوط به بارپذيري كانه زايي
.پراكنده را با دقت معقولي مشخص كرد
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