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 چکیده  

های متفاوت با  ها با مقیاسسیار موثر است. اين روشبهای ژئوفیزيکی در اکتشاف ذخاير سرب و روی  استفاده از روش

سازی مورد  های کانیزون  سنگ منطقه، وجود ساختارهای موثر و يا با هدف شناسايیهدف شناسايی سنگ میزبان، پی 

سازی سنجی به منظور پتانسیل يابی کانیهای ژئوفیزيکی به روش گرانیبرداشتدر اين مطالعه  گیرند.  استفاده قرار می

يزد انجام گرفته است. بر اساس تفاسیر و مدلسازی صورت گرفته، ماده معدنی دارای   سرب در محدوده حاجی آباد اردکان

ها  ها به سمت غرب در مدلروند شمال شرق جنوب غرب بوده و شیب ماده معدنی اغلب به سمت شرق و در برخی محل

لسازی صورت گرفته بر يات صورت گرفته در محدوده مورد مطالعه، با نتايج به دست آمده از مدر. حفظاهر شده است

 سنجی کامال تطابق دارد. روی داده های گرانی
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Abstract 

The use of geophysical methods is very effective in the exploration of lead and zinc deposits.  

These methods are used in different scales to identify host rocks, base rocks, effective structures, 

or to identify mineralization zones. In this study, gravity survey method was used in order to 

determine the potential lead mineralization in Haji Abad, Ardakan area. Based on interpretations 

and modeling, the ore body has a northeast-southwest trend and the ore body slope is often 

eastward and in some places westward in the models. The excavations in the study area are in 

good agreement with the results of the modeling performed on gravimetric data. 
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 مقدمه      1

جويی، اکتشاف نیمه تفصیلی و های ژئوفیزيکی به طور گسترده در کارهای معدنی از جمله در مراحل پیامروزه روش

تر و دارای سرعت ها اين است که با هزينه و زمان کم کاربردیاستفاده روز افزون از اين روشرود. دلیل  تفصیلی به کار می

های به دست آمده از  سازی دادههای مختلف و کارآمدی جهت پردازش و مدلها نرم افزاربیشتر هستند و متناسب با آن

ات زيادی در ايران های ژئوفیزيکی مطالع اند. در ارتباط با اکتشاف سرب و روی با استفاده از روشاين روش به وجود آمده

( مدلسازی سه بعدی  P.K. Fullager & et al.,2004فوالگر و همکارانش)  2004در سال  و جهان صورت گرفته است.

 Adamآدام و همکارانش)  2017. همچنین در سال  را انجام دادنددر غرب استرالیا    MVTسازی سرب و روی تیپ  کانی

D. Booth & et al.,2017)  سازی سرب و روی در محدودههای ژئوشیمی و ژئوفیزيك به اکتشاف کانیبا تلفیق روش-

متال  پلی   سازی اکتشاف کانی(  Naskar & et al, 2018)ناسکار و همکارانش    2018ی پرداختند. پس از آن در سال ا

اويانگ     2019سال    . همچنین دررا انجام دادندهند با استفاده از روش پالريزاسیون القايی  در محدوده ای در  راجپورا  

سازی  الکترومغناطیس به مدلسازی شکل کانی  ( با استفاده از روشOuyang Tao & et al., 2019و همکارانش ) تااو  
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مدلسازی    در  (1397)همکارانشزارعی  و    توان به مطالعهدر مونگولیا پرداختند. از نمونه مطالعات انجام شده در ايران  می 

 اشاره نمود.تاش شاهرود با استفاده از روش پالريزاسیون القايی سرب و روی تخت پی  سازیکانی
 

 روش تحقیق      2

های گرانی برداشت شده در محدوده حاجی آباد زرين پرداخته شده است. در اين در اين قسمت به پردازش و تفسیر داده

تعداد   روی    225محدوده  بر  گراويمتری  اندازه-پروفیل شرقی  23ايستگاه  پروفیلغربی  فاصله  است.  از  گیری شده  ها 

کانسار سرب و روی حاجی  ای که  باشد. منطقهمتر از يکديگر می   10گیری  های اندازهمتر و فاصله ايستگاه   20يکديگر  

آباد در آن قرار دارد از ديدگاه زمین شناسی در زون ساختاری ايران مرکزی واقع شده و دارای پتانسیل مواد معدنی فلزی  

های مختلف زمین شناسی از پرکامبرين تا عهد  های دورانمحدوده مورد مطالعه از توالی سنگبه طور کلی  باشد.  می

در محدوده خورد.  های آهك و شیل به صورت متوالی به وفور به چشم میر اين محدوده سنگحاضر تشکیل شده است. د

مهمترين عارضه زمین    )سازندشمشك(  و شیل های ژوراسیك  )سازند بیابانك(  مورد مطالعه رخنمون سازند آهکی کرتاسه 

ها تشکیل شده است. گسلی و کنتاکت شیل و آهك  هایسازی سرب در اين محدوده اغلب در زون. کانیشناسی است

  1باشد. در شکل  های فرومغناطیس هماتیت، گوئیتیت و لیمونیت می سازی سرب در اين محدوده به همراه کانی کانی

 زرين آورده شده است.   1:100،000شناسی نقشه زمین شناسی برگرفته از نقشه زمین

 
 ه مورد مطالعه اقتباس از نقشه زمین شناسی يکصدهزارم زرين.  نقشه زمین شناسی ناحیه ای محدود .1شکل

اطالعات خام گرانی سنجی برداشت شده، نقشه آنومالی بوگه تهیه   روی  های الزم براز پردازش  بعد  نقشه آنومالی بوگه:
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باشد که جمعا از پايین به باال اثر  در اعماق مختلف می  ها نومالی آهای بوجود آورنده  شد. اين نقشه مبین تاثیرات توده 
نقشه تغییرات آنومالی بوگه را بعد از    الف-2کرده و تغییرات شتاب ثقل را در منطقه مذکور به وجود آورده است. شکل  

انتظار می  تصحیحات به نمايش گذاشته است. ان رود تغییرات میدبه طور معمول و در شرايط معمولی زمین شناسی 
پتانسیل گرانی از جنوب به شمال روندی کامال افزايشی داشته باشد که در نقشه بوگه منطقه اين روند همچنان وجود  

ای بسیار بزرگتر و  باشد که معموال اثرات ناحیهای میدارد. نقشه بوگه مربوط به هر منطقه شامل اثرات محلی و ناحیه
ای غالب و در نقشه شرايط خاص ممکن است اثر آنومالی محلی بر آنومالی ناحیهها دارند و در  تاثیر بسزايی بر روی داده 

باشد و با توجه به برداشت نسبی صورت گیری شتاب جاذبه زمین، میلی گال میبوگه قابل تشخیص باشد. واحد اندازه
اهد زمین شناسی و مشاهدات  با توجه به شو  گیری، همان میلی گال در نظر گرفته شده است.گرفته در اينجا واحد اندازه

در کنتاکت شیل و آهك موجود در محدوده به صورت رگه ای وجود   سازیرود کانیصورت گرفته در محدوده، انتظار می
از جنوب غرب به سمت شمال شرق تقريبا مشاهده    باالداشته باشد. با توجه به نقشه رسم شده، يك روند آنومالی با مقدار  

ساير لیتولوژی    سازی صورت گرفته ازسنجی در تفکیك کانیشود که نشان دهنده رگه مورد نظر و کارايی روش گرانیمی
تواند مرتبط با شیل  گرفته شده است که می پايینهايی با مقدار موجود در منطقه است. در قسمت هايی از نقشه آنومالی

 و گچ موجود در محدوده باشد. 

 
 الف. نقشه آنومالی بوگه ب. نقشه باقیمانده گرانی ج. نقشه سیگنال تحلیلی. -2شکل

ز روش های بدست آوردن آنومالی باقیمانده استفاده از روش آنالیز سطح روند است. اين  يکی انقشه آنومالی باقیمانده:

شود. بنابراين اساس اين  ای با درجات مختلف بر اطالعات برداشت شده گذرانده میروش بدين صورت است که صفحه

بق را نسبت به مقادير مشاهده  روش بر مبنای سطحی استوار است که بیشترين مناسبت  و يا به عبارت ديگر بهترين تطا

ای انتخاب شده و بعد  شده داشته باشد.  در روش سطح روند، اين سطح برای اطالعات ژئوفیزيکی بعنون تاثیرات منطقه

ب نقشه -2. در شکل از گذراندن اين سطح بر اطالعات مشاهده شده، اطالعات باقیمانده ژئوفیزيکی به دست خواهد آمد 

د با  شو  ه می ظآورده شده است. همانطور که در اين نقشه مالح  1ه دست آمده از حذف روند درجه  آنومالی باقیمانده ب

 ای، نقشه باقیمانده با نقشه آنومالی بوگه مقداری متفاوت است.حذف اثر گرانی ناحیه
از توان دوم مشتقنقشه سیگنال تحلیلی هايی که بر  است. بنابراين نقشه  های افقی و شاقولی: سیگنال تحلیلی تابعی 

های عطف نمودارهای تغییرات میدان هستند و تغییرات نمودارهای شوند، بیانگر نقطههای تحلیلی تهیه میمبنای سیگنال
های  توان به کمك آنها مرز پیکرهرسد و میها در اين نقشه به میزان بیشینه خود میمیدان پتانسیل در پیرامون پیکره 

های سیگنال  دهد که مقادير بیشتر در نقشه های رياضی نشان میرا تا حدودی تعیین نمود. از سوی ديگر تحلیل  هنجاربی
های کوچك باشند،  های شديد که ناشی از پیکرههنجاری ها نزديك باشد و در مورد بیهنجاریتواند به مرکز بیتحلیلی می

د. ولی در عمل چنین نیست و معموال اين برآوردها با خطاهايی همراه  تواند بر مرکز پیکره منطبق باشمقادير بیشینه می
 دهد:  معادله سیگنال تحلیلی را نمايش می 1هستند. رابطه 
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نقشه سیگنال تحلیلی به عنوان يك فیلتر کارآمد و اساسی در انتقال محل آنومالی به محل اصلی خود بسیار استفاده  

  شود. نقشه سیگنال تحلیلی در داده های مغناطیس تنها فیلتری است که بر روی داده های تبديل به قطب نشده می
در شکل    مگنتومتری شود.  اعمال  تواند  می  است.    ج  -2هم  رسم شده  مطالعه  مورد  تحلیلی محدوده  نقشه سیگنال 

سازی  کانیگرفته به خوبی مشخص گرديده است و    سازی صورتشود در اين نقشه محل کانیهمانطور که مالحظه می
هايی در طول سازی به صورت لنزی. به عبارتی کان استهايی دچار قطع شدگی  باشد و در قسمتبه صورت پیوسته نمی

 باشد. يکديگر می
 های گرانی سنجی: مدلسازی وارون داده

جهت تکیمل مطالعات انجام شده در محدوده، با استفاده از روش مدلسازی معکوس در نرم افزار متلب و به کمك نرم 
 آورده شده است.   3شکل  در محدوده تهیه شد که در    سازیمدل سه بعدی از چگونگی توزيع کانی  Voxlerافزار نمايشگر  

 
 . سازی در محدوده مورد مطالعههای گرانی جهت نمايش چگونگی توزيع کانی. مدل سه بعدی به دست آمده از داده3شکل

 نتیجه گیری: 
سازی سرب غنی  محدوده مورد مطالعه، محدوده ای است در نزديکی حاجی آباد زرين اردکان که از لحاظ پتانسیل کانی 

بر اساس تفاسیر و    .گراويمتری صورت گرفتسازی  بر روی آن مطالعات  جهت تعیین شکل کانیبه نظر می رسد و لذا  
های صورت گرفته، ماده معدنی دارای روند شمال شرق جنوب غرب بوده و شیب ماده معدنی اغلب به سمت مدلسازی

هر شده است. همچنین حداکثر عمق رگه معدنی در مدلسازی  شرق و در برخی محل ها به سمت غرب در مدل ها ظا 
متر بدست آمده است. با توجه به   20متر بدست آمده است. حداکثر پهنای رگه مدل شده حدود    50معکوس بیش از  

توضیحات داده شده می توان گفت رگه معدنی از گسترش عرضی و عمقی کافی جهت ادامه عملیات اکتشافی از جمله 
 های اکتشافی برخوردار است. حفر گمانه
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