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 چکیده 

ترين روش در عملیات ژئوفیزيکی برای اکتشاف معادن، روش مغناطیسی است. به منظور رسیدن به  ترين و ارزانآسان

گردد  استفاده میها و فیلترهای مختلفی  ی مغناطیسی از روشهای برداشت شدهتر از تفسیر دادهتر و دقیقنتايج قطعی 

گیری از يك نفسیر تعیین مناسب و دقیق شکل  ترين هدف در نتیجهها نقاط ضعف و قوتی دارند. مهمکه هر کدام از آن

سیگنال تحلیلی برای ، مشتق قائم مرتبه اول و  قطبتبديل به  باشد. در اين تحقیق فیلترهای  ها میها، لبه و عمق آنتوده

ی های مغناطیسی برداشت شده در منطقهها روی دادهفیلتر تیلت عمق برای تعیین عمق توده  ها وهنجاریتعیین مرز بی

از فیلترها در   است.  معدن تنورچه در نزديکی کاشمر اعمال شده از هرکدام  از تطابق دادن و همپوشانی نتايج حاصل 

ها حاصل  بندی عمقی آنوی مگنتیت و شیبتر حاهای عمیقی فیلترها بهترين نتیجه برای مرزبندی تودهمقايسه با بقیه

  ن يدر ا  یسیمغناط  هاییآنومال  جاد يکه باعث ا  تیمگنت  هاییکان   شتریب  دهدیعمق نشان م  نیتخم  جيگرديده است.نتا

 قرار دارند. متری  40 تا  30 اند،درعمقمنطقه شده
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Abstract 

The easiest and cheapest method in geophysical operations for mining is the magnetic method. 

Different methods and filters are used to obtain more accurate results from the interpretation of 

the magnetic data which each of them has strengths and weaknesses. The most important goal in 

conclusion from an interpretation is to accurately determine the shape of the masses, their edges 

and their depth. In this study, reduction to pole filters, first vertical derivatives, and analytical 

signals are applied to determine anomalous boundaries and tilt-depth filters to determine depths 

of masses on magnetic data surveyed in the Tanorche Mine is located near Kashmar. By matching 

and overlapping the results of each of the filters compared to the other filters, the best results were 

obtained for delimiting deeper masses containing magnetite and deep slope. Depth estimation 

results show that most of the magnetite minerals that cause magnetic anomalies in this area are in 

the depth of 30 to 40 meters. 

Keywords:  Magnetometry, Reduction to Pole, First vertical derivative, Analytical Signal, Depth 

estimation, Iron Ore 
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 مقدمه      1

و  مغناطیس مهندسی  مطالعات  مثل  کوچك  مقیاس  در  مطالعات  اين  است.  فراوان  و  وسیع  کاربردهای  دارای  سنجی 

مقیاس بزرگ جهت مطالعه ساختارهای  های مغناطیسی در  شناسی جهت شناسايی اشیای فلزی مدفون، تا سنجشباستان

توانند ما را در اکتشاف يك ماده معدنی  های مغناطیسی در صورتی میروش  شود.ای به کار برده میزمینشناسی ناحیه

 دربرگیرنده هایکمك کنند که ماده معدنی مورد نظر دارای مغناطش )خاصیت مغناطیس پذيری( کامالً متفاوتی با سنگ

ها،  جاده    آهن،  خط  مانند  فلزی  اشیا  از  دور  به  بايد  روش  اين  در  شده   انجام  هایبرداشت  .(Spector A, 1970)باشد

 مورد  مگنتومترهای  .نمايد  آشفته  را  محلی  مغناطیسی  میدان  است  ممکن  که  باشد  آهنی   وسايل  تمام  و  ها  ساختمان

  باشد   داشته  همراه  مغناطیسی  شی   گونه  هیچ  نبايد  نیز  کننده برداشت  فرد  خود  همچنین  و   روش  اين  در  استفاده

(Keyarey P., 2013 .) 

 روش تحقیق      2

در   دارد.    200محدوده مورد مطالعه  قرار  غربی شهر مشهد  از کیلومتری جنوب  تنورچه  سنگ منشا مگنتیت منطقه 

پورفیریسنگ  بافت  دارای  که  عمیق  تا  عمیق  نیمه  واسط  حد  همچنین  -های  و  ديوريت    گلومروپورفیری  – ترکیب 

مونزوديوريت و نیز گرانوديوريت پورفیری هستند، تشکیل شده است. مگنتیت معدن آهن تنورچه از طريق جانشینی  

،  فلزی در اين منطقه شامل هماتیت  هایکانی  .(1381امیرخانی،  )های نام برده شده، به وجود آمده استاسکارن توده 

های سولفیدی به  ای متراکم است. همچنین کانیای و حفرهمگنتیت به صورت دانه مگنتیت و گوتیت است. بافت  ،  پیريت

 . (Karimpour MH, 2006)مقدار بسیار کمی موجود است

در راستای شمالی جنوبی  متر    500به طول  متر    30سنجی در محدوده مورد مطالعه با فاصله خطوط  مغناطیس  های داده

های  سنجی معموالً به صورت تهیه انواع نقشه های مغناطیسپردازش داده  شده است.متر برداشت    10و با فاصله نقاط  

پذيرد که  صورت می   یلیتحل گنالیو س مشتق قائم مرتبه اول،  ها به قطبداده ليتبدهای نقشه  فیلتراسیون از قبیل تهیه 

 .ودشها کمك گرفته میها از اين نقشه به منظور تسهیل تفسیر داده
 ل به قطب فیلتر تبدي 

شود. فیلتر انتقال به قطب به نوعی  ها استفاده میجايی و انحراف در شکل و محل ناهنجاریاز اين فیلتر برای حذف جابه

سازد زيرا میدان مغناطیسی را از عرض مغناطیسی، جايی که میدان زمین شیب دار است به تر میتعبیر و تفسیر را آسان

 دهد. مغناطیسی، جايی که میدان به شکل قائم است انتقال میمیدان در قطب 
 مرتبه اول   قائم مشتق  

 کردن  تضعیف  روش  اين  اثر  و  است  محلی   های   ناهنجاری  ترکردنبرای واضح  پرکاربرد  روش   يك  میدان،  قائم  اول  مشتق
مغناطیسی، نمايانگر میدانی است که در آن  مشتق قائم میدان    های محلی است.ناهنجاری  تقويت  و   ایمنطقه  ناهنجاری

 . های مجاور از بین رفته باشدهنجاریای و تداخل بین بیاثرهای ناحیه
 سیگنال تحلیلی 

شود. مزيت استفاده از اين روش مستقل بودن  های آنومالی مغناطیسی استفاده میاز سیگنال تحلیلی برای تفسیر داده

 پارامترهای جهت دار، مانند جهت مغناطیدگی و شیب منشا مغناطیسی است.شکل دامنه سیگنال تحلیلی از 

و ارتفاع متوسط محدوده مورد مطالعه   یدر مراکز نواح  نیزم  یسیمغناط  دانیدست آمده از مشخصات مبه  جينتا  1جدول  

 . دهدیرا، نشان م IGRFبا استفاده از مدل  

 
 . در محدوده مورد مطالعه  یسیژئومغناط دان یمشخصات م.1جدول 

Dec. Inc . Total Field 
3/68 53/84 48922 
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بر اساس    باشد.ها به قطب شمال مغناطیسی محدوده میپس از کاهش داده  هنجاری بینقشه تغییرات میدان    1شکل

نشان    نقشه برگردان به قطب   سازی در مرکز و قسمتی از غرب منطقه متمرکز هستند. روند کانی   برگردان به قطب   نقشه

 اند. ها با کمی جابجايی به سمت شمال در محل واقعی خود قرار گرفتههنجاریبیدهد می

 . نقشه تبديل به قطب محدوده مورد مطالعه. 1شکل  

 

، شکلبا توجه به عمال شده است.اهای نقشه برگردان به قطب که بر روی دادهنقشه مشتق قائم مرتبه اول است  2شکل 

هايی که  شود آنومالیهمان طور که ديده میخورد.سازی در قسمت مرکزی و غرب منطقه به چشم میروند اصلی کانی

 تر دارند.های عمیقتری نسبت به آنومالی تر و تیزبه سطح نزديك هستند دارای مرز مشخص

 . نقشه مشتق قائم مرتبه اول محدوده مورد مطالعه. 2شکل  

 

مطابق با شکل  بیشینه عمال شده است.اهای نقشه برگردان به قطب  که بر روی داده است    سیگنال تحلیلی نقشه    3شکل  

زايی در قسمت  مقدار سیگنال تحلیلی دقیقاً بر روی باالی منبع آنومالی قرار گرفته است. مطابق با نقشه، روند اصلی کانی

های دارد که در اين منطقه شدت میدان مغناطیسی باال، نشان از وجود سنگی مورد مطالعه وجود  مرکزی و غرب منطقه

 های مغناطیسی منطقه است، دارد.های مگنتیت، که منبع اصلی آنومالیآذرين و کانی

(nT /m)

(nT)
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 . نقشه سیگنال تحلیلی محدوده مورد مطالعه. 3شکل  
 

 تخمین عمق به روش تیلت عمق 
ی به  که نصف فاصله  شده برای هر توده است، استفاده    - 45+ و  45  فاصله فیزيکی که بین  یدر اين روش از محاسبه
در  دهد.نقشه تیلت عمق محدوده مورد مطالعه را نشان می  4  شکل  شود. ی آنومالی برآورد میدست آمده، عمق توده

ی تیلت، با نقاط صورتی زاويه+  45ی تیلت، در نقشه با نقاط آبی رنگ و مقادير  زاويه  -45ی تیلت عمق مقادير  نقشه
ی تیلت، با نقاط  زاويه  0رنگ که از شدت میدان مغناطیسی بسیار بااليی نیز برخوردار است، به نمايش درآمده اند. مقادير  

های آبرفتی  هان شده در زير اليههای آذرين پنسیاه رنگ در نقشه مشخص شده است. در روش تیلت عمق نیز عمق سنگ
ی اين متر تخمین زده شده است. به وسیله  30متر و در نقاطی ديگر در حدود    40در قسمت مرکزی در برخی نقاط  

متر    40تا    30های آذرين است را در عمق  های مگنتیت سنگروش، بیشترين عمق آنومالی مرکزی که مربوط به کانی
 شناسايی کرده است. 

 
 . نقشه تخمین عمق به روش تیلت عمق محدوده مورد مطالعه . 4شکل  

 
 
 
 

(nT / m)
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 گیری نتیجه    3

نقشه به  توجه  آنبا  تفسیر  و  آمده  به دست  برآورد لبه،  هاهای  خوبی  قدرت  با  فیلتر  توسط هرسه  های مشخص شده 

مطالعه وجود دارد که در اين  ی مورد  زايی در قسمت مرکزی و غرب منطقه، روند اصلی کانیهامطابق با نقشهاند. شده

های  های مگنتیت، که منبع اصلی آنومالیهای آذرين و کانیمنطقه شدت میدان مغناطیسی باال، نشان از وجود سنگ

های  های مگنتیت که باعث ايجاد آنومالی بیشتر کانیدهد  نتايج تخمین عمق نشان می  مغناطیسی منطقه است، دارد. 

 متری قرار دارند.   40تا 30اند، در عمق مغناطیسی در اين منطقه شده
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