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 چکیده 

 ن یجنوب غرب شهرستان نائ  یلومتریک  24شرق اصفهان و    یلومتریک  120  يیدر فاصله هوامورد نظر  سنگ آهن    سياند

 یآتشفشان  نيآذر  ی هادختر واقع شده و از سنگ   هیاروم  یکیدر استان اصفهان قرار دارد. منطقه مورد نظر در کمربند ولکان

در    یتیاز سنگ آهن مگنت  يی هاها، رخنمون سنگ   نیشده است که در محل کنتاکت هم  دهیپوش  یآهک  یهاسنگ  زیو ن

محدوده    نيمحدوده است. در ا  نيدر ا  یکيزیژئوف  یها داده ریو تفس  پردازشق،یتحق  ني. هدف از اشودیم  ده يد  نیسطح زم

راستا  یسنجسیمغناط  هایستگاهيا شدغربی–یشرق  یهالیپروف  یدر  نرم  هبرداشت  از  استفاده  با  اعمال  است.  و  افزار 

عمق    ،کانولوشنيد  لرياوعمق به روش  نیتخم  نیو همچن  ی لیتحل  گنال یبه قطب، گسترش رو به باال و س  ل يتبد  هایلتریف

 است. ریمتغ یمتر 20یبيتا عمق تقر نیاز سطح زم ی ماده معدن

 ، سنگ آهنعمق نیبه قطب، تخم  ليگسترش رو به باال، تبد ، یلیتحل گنالیسسنجی، مغناطیس های کلیدی: واژه 
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Abstract 

The iron ore is located at a distance of 120 km east of Isfahan and 24 km southwest of the city of 

Nain in Isfahan province. The area is located in Urmia volcanic belts and is surrounded by 

volcanic igneous rocks and calcareous stones. In the contact area of these rocks, there are outcrops 

of magnetite iron ore on the surface of the earth. The purpose of this project is to processing and 

interpretation geophysical data in this area. Using Oasis Montaj software and applying Reduction 

to Pole filters, upward expansion and analytical signal as well as depth estimation for energy 

spectrum analysis and Euler dictation methods and modeling using Mag2dc software, depth of 

mineral in anomalies the number one is from the ground up to a depth of approximately 15 meters 

and in the anomaly number two from the ground to a depth of approximately 20 meters. 

Keywords:Magnetometry, Analytic Signal, Upward Continuation, Reduction to Pole, Depth 

estimation, Iron ore. 

 مقدمه      1

  دان یم  یهاجزو روش  یسنجیاست و همانند روش گران  یکيزیژئوف  یهاروش  نيتریمي از قد  یکي  یسنجسیروش مغناط
  یو هم برا  یسیمغناط  یهایاکتشاف کان  یهم برا  یسنجسی.در اکتشاف معدن، روش مغناطشودیم   یبندطبقه  لیپتانس

.  (1392،  و همکاران  )انصاری  مرتبط هستند، کاربرد دارد  یسیمغناط  یهایکه با کان   یسیمغناط  ریغ   یهایاکتشاف کان 
ا در  کار  اندازه   نياساس  م  یریگروش  بررس  نی زم  یسیمغناط  دانیشدت  منطقه    راتییتغ  یو  مختلف  نقاط  در  آن 

توان به صورت بین اين دو قطب را می  Fاز يکديگر باشند، نیروی مغناطیسی    Rبا فاصله    pᵒو     pاگر دو قطب.باشدیم
 زير تعريف کرد:

(1) F  
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 .ودششدت میدان مغناطیسی در هر نقطه مقدار نیروی مغناطیسی در آن نقطه است که بر واحد قطب مغناطیسی وارد می

(2) 
H =  

 گیری است. يك قطب مجازی در اين نقطه از فضاست و در واقع همان وسیله اندازه pᵒکه در آن 
)نانوتسال(  nTشود که واحد بزرگی است در نتیجه در عمل از واحد  گیری میشدت میدان مغناطیسی با واحد اورستد اندازه

 شود. استفاده می
با زمینه )میدان کره  گیری  کلی کره زمین و میدان توده مغناطیسی رسانا در نزديکی نقطه اندازهمیدان  برآيند  تفاوت  

مطالعه(   مورد  محل  در  استزمین  مغناطیس  اکتشافات  جغرافیايی.  اساس  عرض  با  زمین  اصلی  میدان  طول    ،تغییر 
ضريب    120شود. اين میدان با  ( بیان میIGRFجغرافیايی و زمان با معادالت میدان مرجع ژئومغناطیسی بین المللی )

 شود.تکمیل می N = 8بینی تا مرتبه و با مدل تغییر تدريجی قابل پیش تعريف شده  N =10 همساز کروی تا مرتبه
 روش تحقیق      2

  یآتشفشان نيآذر ی هادختر واقع شده است. محدوده مورد مطالعه از سنگ هیاروم یکی منطقه مورد نظر در کمربند ولکان

از سنگ   يی هارخنمون   یآهک   یهاو سنگ  نيآذر  یهاشده است. در محل کنتاکت سنگ  دهیپوش  ی آهک  یهاسنگ  زیو ن

  های و سنگ  دارنی تولیمتشکل از سنگ آهك اربمحدوده مورد مطالعه  .  شودیمشاهده م  نیدر سطح زم  ی تیآهن مگنت

 یتو کوارتز مونزون  يوريتکوارتز دو   دگرگون شده  یکم  يتیآندز  یبازالت  یلیتاسپ،  دگرگون شده کرتاسه  یکم  یآتشفشان

 باشد. یم یگوسنمربوط به دوره ال

های گسترش نقشه   های فیلتراسیون از قبیل تهیه سنجی معموالً به صورت تهیه انواع نقشه های مغناطیسپردازش داده

ها از اين  یل تفسیر دادهپذيرد که به منظور تسهصورت می  یلیتحل  گنال یها به قطب و سداده  ل يها رو به باال،  تبدداده

 . ودشها کمك گرفته مینقشه 

 فیلتر تبديل به قطب 

  بیترت  ني. به اکندیم  ليمتقارن تبد  یرا به شکل  یسی مغناط  یهنجاریاست که شکل نامتقارن ب   یبه قطب عملگر  ليتبد

  قیدق  يی و ضمناً باعث جانما  شودیم  ل يتبد  یسیشده در قطب مغناط  یریگاندازه  یهنجاریبه ب   ی سیمغناط  یهنجاریب

 . شودیتوده م یبر رو یهنجاریب

 فیلتر ادامه فراسو 

سطح مفروض  نيا از ترنيیپا  ايباالتر    يیهابه سطح  تواندیسطح مفروض م كيشده در  یریگاندازه یسیمغناط  یهاداده

با فرکانس باال    یسطح  یزهايتا نو  شودیکار باعث م  نيا  مربوط به آن دوباره محاسبه شوند.   یسیمغناط  ريمنتقل و مقاد

گسترش   یبررس  زی و ن  یسطح  یهاو حذف اثرات توده  قیعم  یهااثرات توده  تيباعث تقو  كیتکن  نيا  نیحذف شود. همچن

 (.1393 ،يی )پارسا شودیها متوده یعمق

 فیلتر سیگنال تحلیلی 

مولد    یهامرز توده  نییو تع  نیسطح زم  ك ينزد  یهااز توده  یناش   ی هایهنجاریببه برجسته شدن    یلیتحل  گنالیس  لتریف

 (. 1393 ، يی)پارسا  د ينمایم یکمك مؤثر یهنجاریب

ايستگاهی  فاصله  و    غربی–یشرق  متر به صورت  20با فاصله  هالیبا توجه به کوچك بودن محدوده مورد مطالعه، امتداد پروف

و ارتفاع متوسط   ی در مراکز نواح  نیزم  یسیمغناط  دانیدست آمده از مشخصات مبه  جينتا  1جدول    .باشدیم  متر  15

 . دهد ینشان م را IGRFمحدوده مورد مطالعه با استفاده از مدل  
 . در محدوده مورد مطالعه  یسیژئومغناط دان یمشخصات م.1جدول 

Dec . Inc . Total Field FeY FeX 

3/41 50/35 46890 3616850 683480 

 

  شکل  باشد. دراينها به قطب شمال مغناطیسی محدوده میپس از کاهش داده  هنجاری بینقشه تغییرات میدان  1شکل

ها  هنجاریبی  دوقطبی  ماهیت  ضمن  در  و   اند شده  منتقل  شمالسمت    به  احتمالی  هایهنجاریبی  قطب  به  تبديل   انجام   با
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قطبی  ماهیت    کههايی  هنجاریبی.است  يافته  کاهش  زيادیحد    تا بودن  ها  آندو  زياد  دلیل  به  احتماالً  نشده،  حذف 

 هاست. مغناطیس باقیمانده آن

 
 نقشه تبديل به قطب محدوده مورد مطالعه . 1شکل  

حال بسته شدن به سمت جنوب در  از سمت شمال  ها  هنجاریبی  دهد که در آنمی  نقشه ادامه فراسو را نشان  2شکل

تر عمیقها  هنجاری بیتر و از سمت شمال به جنوب  سمت شمال سطحیهای  ی هنجاربیاين است که  که نشانگر    است

بر قطع شدن امتداد رخنمو  که  شودجنوبی متصل نمی  هنجاریبیبه    هنجاریبیشده و اين   های جنوبی و  نتايیدی 

 باشد. عمق میدر  ها آنآخرين رخنمون شمالی و عدم پیوستگی 

 
 .)سمت راست( یمتر 50 ومتری)سمت چپ(   20 در ارتفاع یسیمغناط ی هانقشه ادامه فراسو داده. 2شکل  

های مولد  های نزديك سطح زمین و تعیین مرز تودههای ناشی از تودهیهنجاربیفیلتر سیگنال تحلیلی به برجسته شدن  
مقادير ماکزيمم )صورتی   سیگنال تحلیلی محدوده است که در اين شکل  نقشه   3نمايد. شکلکمك مؤثری می  هنجاریبی

 دهند. رنگ( حدود توده مغناطیسی را نشان می

 

 . سیگنال تحلیلی محدودهنقشه . 3شکل  
 

MollaAhmad Iron Ore Mine
Area1. Reduced To Pole Map

MollaAhmad Iron Ore Mine
Area1. Upward Continued 

Map (H=20)

MollaAhmad Iron Ore Mine
Area1. Upward Continued 

Map (H=50)

MollaAhmad Iron Ore Mine
Area1. Analytic Signal Map
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 تخمین عمق به روش اويلر ديکانولوشن 

  توانیم  یبه نام شاخص ساختمان  یتیکم  یبنا شده که با معرف  لرياو  یجزئ  لیفرانسيمعادالت د  یبر مبنا  لرياساس روش او

( و  ینقشه ) حالت سه بعد ا ي( ی)حالت دوبعد لیپروف كيیدر رو لیپتانس دانیم یریگ ها را به کمك اندازهتوده تیموقع

به   افزاربا استفاده از نرم. (1999و باربوسا،    1996)راوات،  دست آورد  به  یمتوال  یریگاندازه  هایپنجره  به  ها آن  میبا تقس

  شکل  شود. جره، بهترين تخمین عمق انتخاب میروش سعی و خطا و با تغییر دادن مقدار شاخص ساختمانی و اندازه پن

است که  شده باشد. نتايج تخمین عمق به صورت دواير رنگی نشان داده به روش اويلر می نتايج تخمین عمق محدوده 4

  20ده عمق از سطح زمین تا  شود که نشان دهنسبز بیشتر ديده می  بنفش، قرمز و   هایبا توجه به راهنمای نقشه، رنگ

 باشد. متر می

 
.تخمین عمق به روش اويلر ديکانولوشن محدودهنقشه . 4شکل    

 
 گیری نتیجه      3

. با توجه به اندقطع کردهجنوبی رخنمون سنگ آهن مگنتیتی را  -خطوط برداشت يك زون باريك کشیده شمالی  بیشتر

باشد. در  سنگ آهن دارای شیب تند به سمت غرب مییسی اين احتمال وجود دارد که کانهای مغناطها و پروفیلنقشه 

در حال بسته شدن است که نشان از ها  هنجاریبیفیلتر ادامه فراسو با افزايش ارتفاع از سمت شمال به طرف جنوب  

جنوبی متصل    هنجاریبیشمالی به    هنجاریبی  در شمال نسبت به جنوب دارد و همچنینها  هنجاریبیسطحی بودن  

ها در عمق  های جنوبی و آخرين رخنمون شمالی و عدم پیوستگی آنشود، که دلیل آن قطع شدن امتداد رخنمون نمی

ق  باشد.می تبديل به  انتقال  انجام  به    هنجاریبیطب بر روی نقشه مقدار مغناطیس باقیمانده منطقه باعث جابجايی و 

رسد که عمق ماده  با توجه به نتايج حاصل از روش تخمین عمق اويلر ديکانولوشن به نظر میسمت شمال شده است.  

 باشد. متری می 20معدنی از سطح تا حدود 
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Area1. Depth Estimation By 

Euler Method Map


