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 چکیده  

 از.  کندمی ناطیسیغم هایتوده از ناشی هایآنومالی  تعیین جهت  شايانی  کمك مگنتومتریبرداشت ژئوفیزيکی  

و پروپیلیتیك که دارای  پتاسیكمتنوع دگرسانی از جمله   هایزون با همراه پورفیری مس که کانسارهای آنجايی

مستعد که به صورت غیر مستقیم مرتبط با نواحی  يابی چنین نواحی  مکان رو اين از  ،آنومالی مغناطیسی هستند

قابل  همچنین و هازون ساير مگنتیت نسبت بهجزئی   بودن  دارا دلیل بهباشد. است مهم می زايی مس پورفیریکانه

 برداشت هایداده  .اکتشافات ژئومغناطیسی همواره کمك کنده بوده است،  هانهشتهاين    میزبان سنگ تشخیص بودن

و    توده  عمق، شکلکه شامل    آوردند بدست ارزشی را با نتايج هاداده و پردازش الزم  تصحیحات اعمال از بعد شده

  ژئوفیزيکی   متنوع میدان پتانسیل  شامل فیلترهای   ی متفاوتی  از ابزارها برای اين کار  . بود  یسیمغناط  یهاجنس چشمه

با  نیز    هنجاریبیمولد    و عمق توده  مشخص  با فیلترهای مبتنی بر مشتقات جهتی  هاتوده مرز .شده استاستفاده  

 است داده قرار اختیار در را ارزشی  با  اطالعات های ژئوفیزيکیداده مجموع در  .تخمین زده شداويلر    روشاستفاده از  

 ريزی شده است.طرح حفاری شبکه که بر مبنای آن

 ژئوفیزيکیفیلترهای  ، جانجانهشته مس های مغناطیس، دادههای کلیدی: واژه 
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Abstract 

Geophysical magnetometry surveying helps to determine anomalies arising from magnetic masses. 

Since porphyry copper ores are associated with various alteration zones including potassic and 

propylitic which are indirectly related to favorable mineralized porphyry zones, thus localizing them 

are important. Due to the presence of partial magnetite compared to other zones as well as recognizing 

the host rock of these deposits, magnetometry method have always helpful. The data after making the 

necessary corrections and processing led to valuable results that include the depth, shape of the mass 

and the material of the magnetic body. To do this, different tools have been used, including various 

geophysical potential field filters. The boundaries of the body were determined with filters based on 

directional derivatives, and the depth of the mass anomaly was estimated using the Euler method. In 

general, geophysical data provides valuable information on which the drilling net is designed. 
 

Keywords: Magnetic data, Janja copper deposit, geophysics filters 

 

   مقدمه      1

الف(.    1)شکل    است  نايرا شرق  ساختاری زون درايران   ساختاری بندیتقسیم اساس بر  جانجا  زايی مسمحدوده کانه  

 رخنمون  کلی طور به.  ب(  1)شکل    است شده واقع بندان  و  خونیك 1:100000 و زابل 1:250000 نقشه روی همچنین  

- سنگماسه  شامل آن رسوبی هایسنگ .باشدمی درونی آذرين هایسنگ و رسوبی هایسنگ شامل محدوده اين سنگی

 آذرين هایسنگ.  است کواترنری رسوبات اضافه به مارنی  هایشیل و ژوراسیك هایآهك سنگ شمشك، سازند یلش

   (.1399)تهیه و تولید مواد معدنی،  باشندمی ایاليه هایتوف و داسیت شامل نیز منطقه خروجی

.  ردیگیانجام م  یتوپوگراف  و   یشناسنیزم  هیاول  ی هایبه طور معمول پس از بررس  مغناطیسشبکه نقاط برداشت    یطراح   

نکته   نيبه ا  دي . با( 1397نوروزی،  شود )باعث کاهش آلیازينگ سیگنال مغناطیس توده مورد تجسس می  قیدق  یطراح

  و   هاستگاهيفواصل ا  جمله  از  يی پارامترها  ديبرداشت با  یاست. در طراحقدر  ها چ  داده  برای   ازین  مورد  که دقت  کردتوجه  

   مشخص شوند.  رهیغ  نوع دستگاه و  ،یریگخطوط برداشت، امتداد خطوط برداشت، ارتفاع اندازه

 

 روش تحقیق      2

برداشت شده متر    3350تقريبا    یهامتر و با طول  90با فاصله خطوط    غربی  -شرقی  لیپروف  54،  مورد مطالعه  در محدوده

  ل یپروف  3و    16ترتیب  های قبلی بهتر و بین پروفیل شرق محدوده به صورت فشردههمزمان در قسمت شرق و جنوباست.  

 در منطقه اين در مغناطیسی خطوط برداشتمتر برداشت شده است.    2000و    900تقريبا    یهابا طول  غربی  -شرقی

 .است شده داده نشان(  ج -1) شکل

 

 
 1:100000 - نقشه از اقتباس جانجا، اکتشافی پهنه شناسی زمین نقشهب(   ،ايران ساختاری هایزون در محدوده الف( موقعیت . 1  شکل

 . محدوده ماهواره ای تصوير  بر منطبق مغناطیسی برداشت خطوط طراحی، ج( تغییرات کمی با خونیك

 

 نانوتسال 0.1 دقت با سنج پروتونمغناطیس دستگاه با  مغناطیسی میدان گیریاندازه ها،داده برداشت شبکه طراحی از بعد

که   متر 50 میانگین صورت به برداشت عمدتا نقاط فاصله .شد انجام زمین سطح از متر 2 مغناطیسی سنسور ارتفاع با
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شدت کل میدان مغناطیسی محدوده    نقشه  در .متر شده است  30در قسمت شرقی و جنوب شرقی محدوده اين فاصله  

های  کنند لذا وجود خطوارهجنوبی پیروی می -با شدت باال و پائین عمدتاً از يك روند شمالی مغناطیسی های هنجاریبی

های  تواند مرتبط با توده نفوذی و آلتراسیون هنجاری میاين بی.  الف(  - 2)شکل    باشداين روند قابل انتظار میمغناطیسی با  

تصاوير و کنتورهای نتیجه شده بطور صحیح باشد،  کم می  برداشت  نقاط  و  خطوط  فاصلهچون  پروپیلیتی و پتاسیك باشد.  

مغناطیسی   در    راجزئیات  نقشه  استبه  پايین،نقشهدر  .  آورده  ب  جنوبی-شمالی   یدگیکش  های    ی راستا  انگریخطوط 

 استفاده متفاوتی فیلترهای  ازاين کار   برای  .است  توده  عمق کم  انگر یب  کوتاهو اندازه طول موج    یسیمنبع مغناط  یاحتمال

 .(Blakely 1995)  گرددمی انجام فوريه تبديل از استفاده با فرکانس يا مکان حوزه درها اين یهمه محاسبه که شودمی

از يك عرض مغناطیسی که در    را  میدان مغناطیسی ،برگردان به قطبفیلتر  .  است شده اعمال فیلترها از برخی ادامه در

  2)شکل  د کنباشد، منتقل میآن بردار میدان زمین مايل است به قطب مغناطیسی يعنی جائی که میدان القائی قائم می

های  هنجاریرفته و بیهای کوچك از بین هنجاریبرروی بیو عمیق های بزرگ هنجاریفیلتر مشتق قائم اثر بی در . پ(

. با افزايش  ج(  2)شکل    ها را رديابی و ترسیم نمودتوان ساختارها و گسلمی  که  دشومحلی بخوبی نمايان می  کوچك و

نويزها نیز    ،های موجود در تصاويرشوند اما به طور ناخواسته همزمان با سیگنالتر میها برجستهمرتبه مشتق قائم آنومالی 

   شوند.برجسته می
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گسترش  ث(  ،یل یتحل گنالیس(  ت  ،برگردان به قطب(  پ،  ماندهیباق یسیمغناط هنجارییب ب(  ،کل  دان یشدت م ی هانقشهالف( . 2شکل  

 لر يعمق او نی تخمچ( ، قائم مرتبه اول مشتق ج(  ،متر  800و  500، 300، 100 ی به سمت باال

. 
گیری در جهات با مشتق  کهاست    Zو    X   ،Yمشتقات در جهات  بردارطول    (AAS)دامنه سیگنال تحلیلی  فیلتر  

نواحی دارای خودپذيری مغناطیسی باال    و   شوندهای سطحی و غیرمرتبط با کانسار، بهتر حذف میمختلف، اثر آنومالی 
در راستای    است و شدت و گسترش آنومالی مقدار آن، ماکزيمم    ، ( در مرکز آنومالیAASنقشه ) . حال در  دشومشخص می

از سطح کنونی برداشت گیری شده  میدان پتانسیل اندازهادامه فراسو    فیلتردر    . ت(  2)شکل    جنوبی بیشتر است-شمالی
های کوچك سطحی های بزرگتر بارز و آنومالیو آنومالی  رود می  های ايجاد کننده میداندور از تمام منبع به سطوح باالتر و  

 800  و  500  ،  300،  100  یهاارتفاع  در  فراسو  ادامه  یهانقشه  هایبررسی گسترش عمقی آنومال  یبرا.  گردندرنگتر میکم
 . است شده داده  نشان)ث(   2در شکل  نیسطح زم یمتر باال

 
   .چاه برای نمونه  25. الگ حفاری برای دو چاه از  3شکل  

و میانگین رنج  متر   175  بیشینهو  متر    58  عمق  کمینه، مقدار  1004کل اعداد    تعداد  ،روش تخمین عمق اويلر  نقشهدر  

محدوده    و  1داده    شاخص ساختاری ، ضريب  %15، مقدار خطای مجاز  برابر سلول گريد  20سايز پنجره  ،  متر  98ها  عمق

 سبزرنگ    متر،  75تا    50عمق    یمشکروش اويلر رنگ  در    .فرض شده استمتر    300  تخمین تا مرکز پنجرهقابل قبول  

  200تا  150عمق    یآبرنگ    متر،  150تا  125عمق    زردرنگ    متر،  125تا    100رنگ قرمز عمق    متر،  100  تا   75عمق  

که   ،چ(   2)شکل    دهدیم  نشان  رامتر    50عمق کوچکتر از    بنفشرنگ  و    200بزرگتر از    یهاعمق  روشن  یآبرنگ    ،متر

در   که)چاه  25ها و عیار مس دو چاه از الگ حفاری جنس سنگ 3شکل . در تايید شده استها حفاری توسطهمه آنها 

در   BH-44چاه  و    1در آنومالی شماره    BH-33  دهد که چاه شمارهرا نشان می  ب و ج( نشان داده شده است(  2شکل )

نتايج    ،  باشدمیهای ديوريت و کوارتز ديوريت  در سنگ  که  زايی مس پروفیریکانیبا توجه    .باشدمی  2آنومالی شماره  

 است. کرده تايید  آن را هادر اين عمق نیز تخمین عمق اويلر
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   گیری نتیجه   -3

در نقشه   و  دهد میبهتر نشان    را  ( مرز تودهAASنقشه )توان اين نتايج را گرفت که  های آورده شده در باال می نقشهاز  

متری، اثر  300های سطحی از بین رفته است و درها و ساير آنومالیها و شکستگیاثر نوفه یمتر 100 ادامه فراسوها، در

بوده   دارشهير  رسدمی   نظربه  کهدارد    گسترشمتر    500های باالتر از  تا عمق  1آنومالی    اماضعیف شده است    2  آنومالی

  را  مطالب  نيا  لري عمق او  ن یتخم  نقشهو به سمت جنوب ادامه دارد که    شودیم  فیضع   یمتر  300شدت آنها در    یول

     .همه آنها با نتايج حفاری انطباق دارد و  است کرده  ديیتا

 تشکر و قدرانی 
  سنجی جانجای مغناطیسهاداده به خاطر تامین    شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ايراندانند از  نگارندگان بر خود الزم می

 .نمايند و قدردانی جهت انجام اين پژوهش تشکر
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