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 چکیده 

از    یمعدن بوده است. برخ  نیو مهندس  شناساننیهمواره مورد توجه زم  یدر اکتشافات مواد معدن  كيزیکاربرد علم ژئوف

 بیترک  لهیبه وس  ی دسته از مواد معدن  ني. ادهندیاز خود نشان م  یکيالکترويژه  مقاومت    ايییرسانا  تیخاص  یمواد معدن

القا  یکيژئوالکتر  یهاروش و  يی)قطبش  مقاومت  ق ژهيو  محدوده  هس  يیشناسا  ابل(  مطالعهتند.  فاصله    مورد   40در 

دختر قرار گرفته است.   هیاروم  يیمحدوده در کمان ماگما   نيا  یشناسنیاز نظر زم  وواقع شده    نيیغرب ناشمال   یلومتریک

  ل یپروف  20هدف تعداد  ن يبه ا ی ابيدر محدوده است. جهت دست ی گسترش توده معدن تیوضع ی رو بررس شیمطالعه پ 

به    ی ابي. به منظور دستدي و اجرا گرد  یطراح  گريکديمتر از    100با فاصله حدود    دوقطبی– یقطب  یالکترود  شيبا آرا

  ت یمتر انتخاب شده و بر اساس مدل بدست آمده وضع  20و    15  یالکترود  ی هامطالعه فاصله  نيدقت و عمق حداکثر، در ا

 متر مورد کاوش قرار گرفت.  130تا عمق حدود  ی ماده معدن

 قاومت ويژه الکتريکی، قطبش القايی، کانسار طل، نايینژئوفیزيك، معدن، مهای کلیدی:  واژه 
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Abstract 

The application of geophysical science to mineral exploration has always been of interest to 

geologists and mining engineers.Some minerals display conductivity or resistivity.These minerals 

can be identified by a combination of geoelectric methods (induction polarization and 

resistivity).The study area is located 40 km northwest of Nain.The study area is located 40 km 

northwest of Naein and is geologically located in Urmia Dokhtar magmatic arc.The present study 

investigates the status of mineral mass expansion in the area.To achieve this goal, 20 polar-dipole 

arrays with a distance of about 100 m were designed and implemented.In order to obtain 

maximum accuracy and depth, in this study, electrode distances of 15 and 20 m were selected and 

the mineral status of up to 130 m depth was investigated based on the obtained model. 
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 مقدمه      1

برا  یهاانيجر  ايو    میمستق  انياز جر  یکيالکتر  یهاروش الکتر  یبررس  یفرکانس متناوب کم   ی رسطحيز  یکيخواص 

  ی رسانا  یهایکان  ی دارا  یهاکردن زون   دایپ   یبرا  رسطحيز  یخازن  تیازفعال  يیالقا  ونیزاسي. روش پلرکنندیاستفاده م

  کندیاستفاده م  رسطحيشده به ز  قيتزر  انياز جر  یکيالکتر  ژه ي. روش مقاومت وکندیاستفاده م   زبان یافشان در سنگ م

الکتر  یو عمود  ی افق  یهایوستگیتا ناپ    . (2009؛ کری و همکاران،  2007)میلسوم،    را مطالعه کند  نیزم  یکيخواص 

رساناست که به طور معمول   یپراکنده معدن  یهایسازیها و کان ها، رگهشناخت توده  نجايدر ا  ژه يهدف مطالعات مقاومت و

 را به دنبال دارد.  یبهتر ج ينتا يیروش قطبش القا ژهيبه و ك،يژئوالکتر یهاروش گريآن با د یهمراه

.  دهندیانجام م  یظاهر   ژهيمقاومت و  یهاو همراه با برداشت  های الکترودیآرايه را به کمك    يیقطبش القا  یهای ریگاندازه

 . کنندیاستفاده م  شتریب قطبی دوقطبیو  یلیمستط  ،دوقطبی دوقطبی  یهاه يمطالعات از آرا نيدر ا
 

 روش تحقیق      2

محدوده در کمان    نيا  یشناسنیواقع شده و از نظر زم  نيیغرب ناشمال   یلومتریک  40محدوده مورد مطالعه در فاصله  

 ائوسن)متعلق به    ی آتشفشان  یمحدوده توسط واحدها  یشناس  نهیاساس، چ  نيا  بردختر قرار گرفته است.    هیاروم  يیماگما 

  ی هاكيدا  ت،یداس)  جوانتر  یهاكيدا  ها و یو نفوذ(  بازالت  نيویال)  و جوانتر(  تیولير  ت،ي بازالت، آندز  یبازالت،آندز  بیباترک

ر  یتيآندز اساس مشاهدات صحرا  است.  افتهي  لیتشک(  یتیوليو  ژئوف  يیبر  اهداف    ی هاتيو محدود  یکيزیانجام شده، 

با در نظر   مطالعه  نيدر اگرديد.و اجرا    یطراح  گريکديمتر از    100با فاصله حدود    لی پروف  20موجود، تعداد    یکيزیف

متر جهت  20و  15 یفواصل الکترود ، يیزا یکان  یرگه حاو  يیگرفتن حداکثر عمق کاوش و رزولوشن باال جهت شناسا

-TSQاز دستگاه فرستنده    مطالعه  نيدر ادر نظر گرفته شد.  ی دوقطب  یقطب  هيبا آرا  یکيالکتر  ی زنلیبرداشت به روش پروف

  1500دستگاه  ني ا یکشور کانادا استفاده شد. حداکثر ولتاژ خروج  SCINTREXساخت شرکت  وات 3000با توان  3

(  محدوده مورد مطالعهخشك )  مهیخشك و ن  یهاطیدر مح  انيجر  قيرا جهت تزر  ی مناسب  طيباشد که شرا  یولت م

م اندازههمچنین    کند. یفراهم  منظور  و  پذيریژرشا  ريمقاد  یرگیبه  مقاومت  گ  ژهيو  ساخت    IPR-11رنده یاز دستگاه 

داده را به    6تواند تعداد  یم  نيکاناله بوده و بنابرا  6دستگاه    نيکشور کانادا استفاده شده است. ا  SCINTREXشرکت  

 کند. یرگیصورت همزمان اندازه

بر    لیپروفيك    یريو شارژپذ   ژهيمقاومت و  راتییمقطع تغ،  1به عنوان نمونه شکل  ها  با توجه به زياد بودن تعداد پروفیل

  ل یپروف نيا  یبر رو است.متر برداشت شده   20  یبا فاصله الکترود  لیپروف  ن يادهد.  را نشان می  یسازوارون  ج ياساس نتا

  يیهاباشد. در بخشیمشاهده م  یمتر  30تا عمق حدود    نیاز سطح زم  ژهيمقاومت و   یباال  ريقادم  يیمتر ابتدا  200در  

ا ا  افتهي  شيافزا  زی ن  یريشارژپذ  ريزون مقاد  نياز  آلتراسز  نياست.  بر  در   هدر منطقه است ک  یلسیس  ونی ون منطبق 

افزا  افتهي  شيافزا  یريکه شارژپذ  يیهابخش از  در    نیباشد. همچنیم   یکیليآرژ  ونیلتراسو آ  یرس  یها یکان  شينشان 

ابتدا   یمتر  350فاصله حدود   با شارژپذ  كي  لیپروف  یاز  ا  یريتوده رسانا  قابل مشاهده است.  بر    نيباال  توده منطبق 

آرژیآلتراس  پروفیم  كیليون   ك يجی  سنقابل مشاهده است که جهت صحت   یمحل  يیهایآنومال  زین  لیباشد. در مرکز 

 شده است. شنهادیپ  ی گمانه اکتشاف
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 .اولل  ی( پروفن يی)پا  یري )باال( و شارژپذ یظاهر ژه يمقاومت و راتییمقطع تغ .1شکل 

 

. در  دهدینشان مرا نرم افزار  یسازوارون  جيبر اساس نتا  دوم لیپروف یريو شارژپذ ژهي مقاومت و راتییمقطع تغ 2شکل 

متر  اهم  200حدود    ژهيتوده با مقاومت و  كي  لیپروف  یابتدا  یمتر  240و در فاصله    یمتر  30در عمق    ل،یپروف  نيا

و در    لیپروف  یدر ابتدا  نی. همچنشودیتوده مقاوم محسوب م  كي  نهیزم  ژهيوجود دارد که با توجه به مقدار مقاومت و

  150اول در فاصله حدود    ی شد. آنومال  يیشناسا  یاساس دو آنومال   ن يا  بر.باشد یباال م   ژه يمقاومت و  زیسطح ن  یکينزد

قرار    ل یدوم در مرکز پروف  ی باال است. آنومال  یريمتوسط و شارژپذ  ژه يمقاومت و  یاست و دارا  ل یپروف  یاز ابتدا  یمتر

 شده است.  شنهادی پ  ی فگمانه اکتشا كي زین  یآنومال نيباشد. در محل ایم یاصل یسی منطبق با رگه سل بايداشته و تقر

 

 
 .ششملی( پروفن يی)پا  یري )باال( و شارژپذ یظاهر ژه يمقاومت و راتییمقطع تغ .2شکل 

 

  ی و جنوب  ی شمال  یهاقرمز رنگ( در بخش  یباال )بخش ها  ژهيمقاومت و   ريمقاد   ژه يمقاومت و  ی بعدبا توجه به مدل سه

  ر يمقاد  نیواحد همچن  نيباشد. ایدر محدوده م   بازالت  تيها( عمدتا در ارتباط با واحد آندزلیپروف  یمحدوده )ابتدا و انتها

  یهارگه   نیباشد. همچنیواحد م  نيصورت پراکنده در اهب  تيریپ   یدارد که به سبب وجود کان  یريشارژپذ   يینسبتا باال

موضوع به سبب وجود کوارتز فراوان در   نيباال در مدل دارند که ا  ژهيمقاومت و ريبا مقاد يیباال   یشده همبستگ  يیشناسا

 (. 3 )شکل ستیرگه دور از انتظار ن نيا

  ی در بخش شرق  شارژپذيری  یهایدارد. آنومال  یمعدن  یهابا رگه  ینسبتا خوب  یهمبستگ  قطبش القايی   یمدل سه بعد

دارند. در    ینسبت به بخش غرب   یبهتر  تیوضع  ی از نظر ابعاد و شدت آنومال  ،دارند  گسترش  ی معدن  ی هامحدوده که رگه

متر    30ها عموما تا عمق کمتر از  یآنومال  نياست. ا  نه ینسبت به زم  یباالتر  ريمقاد  یر يمعموال شارژ پذ  زیها نمحل رگه

 (.4شوند)شکل  ی ادامه دارند و پس از آن محو م
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 . یشناسنیبه همراه رگه زم مورد مطالعه محدوده  مقاومت ويژهمقاطع  یسه بعد  یسازمدل.3شکل

 

 
 . یشناسنیبه همراه رگه زم  مورد مطالعهمحدوده  قطبش القايیمقاطع   ی سه بعد ی سازمدل  .4شکل

 
 گیری نتیجه      3

- تيآندز  یمحدوده واحدها  نيدر ا  ،يیمشاهدات صحرا  نیو همچن  كيزیدست آمده از مطالعات ژئوفهب  جيبر اساس نتا

  ی هایدگرسان  نيشتریب  یسیلیو برش س  یکیليآرژ  ونیو آلتراس  یشناسرخنمون سنگ   نيشتریب  یداستويبازالت و گدازه ر

باال    پذيریباال و شارژ  ژه يبا مقاومت و  یهادهد که تودهینشان م  كيزیژئوف  جياند. نتاداده  لیموجود در محدوده را تشک

آندز واحد  با  مرتبط  م  -تيعموما  منطقه  در  و  یها تودهباشد.  یبازالت  مقاومت  با   پذيریشارژو    ژهيبا  مرتبط  متوسط 

آلتراس  یتیداس  وير-یتیداس  یهاگدازه ا   كیليآرژ  ونی است.  ب  نيکه در  با واحد د  شتریمحدوده  ارتباط   وير  -یتیاسدر 

واحد   شتریمحدوده ب یسیلیس هایباال مشخص شدند. رگه پذيریشارژکم و  ژه يمقاومت و  یاست بصورت آنومال یتیداس

  ی هاباشند )برش  یمتوسط م   یريباال )به سبب حضور فراوان کوارتز( و شارژپذ  ژهيمقاومت و  یدارا  را قطع کرده و  یتیداس

 ط را دارا هستند(.يشرا نیهم  زیموجود در محدوده ن یسیلیس
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