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 چكیده  

از راه دور  تحقیقات هوابرد با  .  اکتشاف مواد معدنی است  کشف و  ابزاری کارآمد در مراحل  و سنجش  در اين پژوهش 

های موجود در منطقه با اعمال  ها و خطوارهبه بررسی آنومالیهوابرد    ی مغناطیس سنجهای ژئوفیزيكی  استفاده از داده

  ، فیلترهای برگردان به قطب مغناطیسی، سیگنال تحلیلی، فیلتر و ادامه فراسو بر روی نقشه شدت کل میدان مغناطیسی

تفاده از در گام بعدی با اسدر منطقه مورد بررسی قرار گرفته شده اند.    شدههای مغناطیسی ديدهتوده  است.شدهپرداخته 

( جهت  ، اکسیدهای آهن)آرژيلیك، فیلیك، پروپلیتیك  دگرسانیهای مختلف  استخراج اليه   بهاز راه دور  مطالعات سنجش

در آن از اهمیت بااليی  شناسايی مناطق مستعد ماده معدنی    .استشده  پرداختهمطالعه    نيا  یبرابارزسازی مواد معدنی  

راه دور منطقه مورد مطالعه و   تهیه شده از مغناطیس هوابرد و سنجش از  هایبرخوردار است . در پايان با مقايسه نقشه 

بارزسازی    و ا  هتحلیل و بررسی آنومالیبه  های مناسب  ايجاد نقشهجهت    منطقه مورد مطالعه شناسی  با زمیننتايج  بررسی  

 مناسب مواد معدنی پرداخته شده است. 

 ، آنومالی دگرسانی س سنجی هوابرد، سنجش از راه دور، مغناطیهای کلیدی: واژه 
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Abstract: 

 Airborne research and remote sensing is an effective tool in the mineral exploration process. In 

this study, analytical signal and upward continuation filters are applied on the map of total 

magnetic field intensity of airborne geomagnetic data for studying anomalies and lineaments in 

the region. In the next step, by using remote sensing studies, different alteration layers (argillic, 

phyillic, propylitic, Ferric oxide) have been extracted for locating mineralization area. 

Recognizing mineral areas is of great importance, therefore, by comparing the maps of airborne 

magnetic data, remote sensing and geology of the study area, suitable maps of ore potential have 

been developed. 
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 : مقدمه      1

محیط  و دگرگونی،    های ماگمايینئوتتیس و فعالیتقرار داشتن در زون تكتونیكی پالئوتتیس و  به  سرزمین ايران با عنايت  

ترين و شايد اولین معیار  يكی از مهم  هاحضور گسل پتانسیل مواد معدنی فلزی و غیر فلزی است.    برای  رسوبی مناسب

اکتشاف در مقیاس جهانی و کشوری استبرای پی برای  انتخاب مناطق مناسب  و   پور)کريمجويی يك ماده معدنی و 

شناسی  های زمینسیرجان و مطالعه نقشه-زون سنندج  باتوجه به قرار گرفتن منطقه مورد مطالعه در   (.1384همكاران،

،  1شكلباشد.  االی معدنی در اين منطقه میحاکی از توان بمنطقه مورد مطالعه اسفندقه )کرمان(  شناسی در  و سنگ

های معدنی  در اين منطقه نشان دهنده احتمال حضور کانی زايی های متعددها و خطواره وجود معادن مهم در کنار گسل

و طول جغرافیايی     29  00تا      28     30مورد بررسی اسفندقه، در عرض جغرافیايی     ه دمحدو  باشد.در اين منطقه می

شمال غرب    یلومتریک  72و    یلومتریک  235در فاصله  ران،يمنطقه در جنوب شرق ا  نيقراردارد. ا   57  30تا َ   57  00

 قرار گرفته است. رفتی شهرستان ج

 

 روش تحقیق      2

های  به بررسی آنومالیبرگردان به قطب مغناطیسی، سیگنال تحلیلی، و ادامه فراسو  از قبیل  با اعمال فیلترهای مناسب  

منطقه موجود در    شناسیلیتولوژی و سنگجهت مشخص کردن نوع  شناسی  زمین با نقشه  موجود در منطقه و مقايسه آنها  

های مغناطیسی هوابرد، به طور سنتی برای اکتشاف کانسارهای مس پورفیری مورد استفاده قرار  بررسی  است.شده  اعمال

های دگرسانی مرتبط ممكن است دارای يك امضای مغناطیسی خاص باشند که  های نفوذی و سیستمتوده .اندگرفته

دهنده افزايش غلظت  اين الگوها ممكن است نشان  .های مغناطیسی شكل دهدنقشه تواند الگوی غیر متعارفی را در  می

های  های دگرسانی پتاسیك، يا تخريب مگنتیت در ديگر مناطق دگرسانی جانبی يا مگنتیت در تودهمگنتیت در زون

را با  شناسی  ینهای مغناطیسی و زمسپس نتايج به دست آمده از تحلیل  .  سازی هستندنفوذی اصلی که مسئول کانی

ای سنجنده استر که به صورت تصاوير با استفاده از تصاوير ماهواره  دور که  نتايج به دست آمده از روش سنجش از راه

مناطق    اند،گرديده  با يكديگر مقايسه  ای تهیه شده استماهواره زايی ها در  انواع کانی  بارزسازی  نتايج مناسب جهت 

   ناسايی شده است.شمستعد دارای توان ماده معدنی 

 

 های مغناطیس سنجی هوابرد پردازش داده   -1-2

که (A)بلوک  باشد  ی منطقه مورد مطالعه میشناس، نقشه برگردان به قطب مغناطیسی شفاف شده با نقشه زمین2شكل

بازالت و پیروکسن های اسپلیتی، آندزيت  های اسپلیتی، بازالتكراتوفیری و کوارتز کراتوفیری و توفبر واحدهايمنطبق  

معدن مس اسفندقه مشاهده    (B)  بلوکوهمچنین در.  باشدمی  سازی آهنباشد. اين واحد دارای کانیها میآندزيت بازالت

دارد سرگزقرار  گسل  نزديكی  ودر  مطالعه  مورد  محدوده  مرکز  در  که  کنندهمی  .گرديده  قانع  دلیل  اين توان  برای  ای 

تغییرباالی شدت میدان مغناطیسی حاصل از اعمال فیلتر برگردان به قطب مغناطیسی را به طور واضح مشاهده کرد. در  

که باال بودن شدت  شود.  نیز در اين ناحیه مشاهده می  سازی منگنزاين پهنه عالوه بر معدن مس اسفندقه وجود کانی

( در قسمت جنوبی Cپهنه )  .سازی مس دانستهای نفوذی کراتوفیر و کانییسی را به دلیل ارتباط بین تودهمیدان مغناط

گرانوتوئیدی و در مجاورت واحد سنگی پیروکسن ريولیت و -منطقه مورد مطالعه بروی واحدهای سنگی گرانوديوريت

یزان شدت میدان مغناطیسی نسبتا  مکه  ماسه سنگ و سنگ آهك در قسمت جنوبی گسل سرگز قرار گرفته است.  

( جنوب شرقی منطقه مورد مطالعه به دلیل مجاورت واحدهای سنگی اسپیلیتی  Dدر پهنه )  مشاهده شده است.متوسطی  

از لحاظ میزان شدت میدان مغناطیسی کل بسیار ضعیف می باشد و  در کنار واحدهای سنگی گرانوديوريت اين پهنه 

 نقشه سیگنال تحلیلی شفاف شده با نقشه  ،3شكل  شود. های مغناطیسی مشاهده میمالیتغییرات بسیار کوچكی از آنو

که در تفسیر کاربرد دارد وابسته به میدان مغناطیسی توسط عمل    باشد. اين فیلترشناسی منطقه مورد مطالعه میزمین

درک محل هندسه منبع آنومالی  برگردان به قطب مغناطیسی    هایهتفسیر اين نقشه به همراه نقش  .مشتق گیری است

آسان  را  از    (.Roest al.,1992کند)تر میمغناطیسی  استفاده  آنومالیاين  با  ويژه  به  آنومالی  منبع  های  پردازش محل 
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ننده  های ايجاد کتفكیك بین توده.  استشدهها نیز تقويت  آنومالیهای  البته حاشیه و لبه شود و  میسطحی  مشخص  

فیلتر ادامه فراسو، روشی است که    ،4شكل  است.با دقت بیشتری صورت گرفته   نقشه برگردان به قطبها نسبت به  آنومالی

روی يك    ها گیری کند که در صورت تكرار اندازهگیری شده روی يك سطح را به مقاديری تبديل میهای اندازهآنومالی

های سطحی در  به طور کلی فرآيند ادامه فراسو، باعث تضعیف آنومالی با منشاء  کنیم.سطح باالتر، آنها را مشاهده می

، در  Aهای واقع در شمال منطقه مورد مطالعه به خصوص در بخش  شدت آنومالی  شود.تر میهای عمیقمقابل آنومالی

 پیشرفته است. مرکز آنومالی به سمت قطب افزايش پیدا کرده و روند  نسب به نقشه برگردان به نقشه ادامه فراسو
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 شناسیزمینشده با نقشهشفافمتر( 500فراسو):نقشه ادامه4شكل                    شناسی  زمینشده با نقشهلی شفافتحلیسیگنال:نقشه3شكل
 

 های سنجش از راه دور پردازش داده - 2-2
 کانسارها اين هستند. همراه پروپیلیتیك  و آرژيلیك فیلیك، ،پتاسیك هایدگرسانی با یری عموماپورفمس رهایکانسا

 وجود دگرسانی  زون  چندين هسته اين اطراف در و  اشند بمی دار  پتاسیم هایکانی وکوارتز   جنس از هايیهسته  دارای

های ماهواره  نتیجه پردازش داده  ، 1شكل  .باشندمی رسی  هایکانی و هیدروکسیل عامل با هايیکانی دارایا  عموم که دارد
های شاخص اين نوع دگرسانی  . کانیباشدجهت بارزسازی دگرسانی آرژيلیك می  5/4با استفاده از ترکیب باندی  استر

ا با رنگ  که مناطق مورد نظر حاوی اين دگرسانی رباشند.را دارا می AL-OHشامل آلونیت وکائولینیت هستند که بنیان
پردازش داده   ،2شكل.  (Mars and Rowan,2006قرمز نشان داده شده است) از نتیجه  استفاده  با  استر  های ماهواره 

عبارتند از ايلیت، مسكوويت، سريسیت جهت بارزسازی دگرسانی فیلیك کانی شاخص اين دگرسانی    6/7/5ترکیب باندی
. (Rowan and Mars,2003)باشندمیكرومتر می  2/2دارای جذب طیفی قوی در طول موج  AL-OHکه به دلیل بنیان  

ين نوع دگرسانی در اکتشافات مواد معدنی به خصوص مس پورفیری از اهمیت خاصی برخوردار است. که در بارزسازی ا
های ماهواره استر با استفاده از ترکیب  نتیجه پردازش داده  ، 3شكل  اين دگرسانی با رنگ زرد نشان داده شده است.  ،2شكل
اپیدوت، کلريت    های شاخص اين دگرسانی شاملکانی.  است  رسانی پروپیلیتیك اعمال شدهجهت بارزسازی دگ  8/9باندی  

با   ،3نوع دگرسانی در شكلباشند. اين  می  میكرومتر  35/2موج  طولطیف جذبی در  باشد هرسه کانی دارای  کلسیت میو
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 رنگ سبز نشان داده شده است.
:نقشه بارزسازی دگرسانی فیلیك منطقه مورد  2شكل                            :نقشه بارزسازی دگرسانی آرژيلیك منطقه مورد مطالعه1شكل        
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 مطالعه موردمنطقهپروپلیتیكدگرسانیبارزسازینقشه:3شكل

 

 گیری نتیجه      3

با  عمیق  یتودهوجود يك  ،  در تفسیر نهايی وارد نشده اند. نتايج مغناطیسیبه دلیل سطحی بودن  Dو   B ،C بلوکهای

  و   مشخص کرده  Aبلوک    دررا  انواع دگرسانی    تصاوير سنجش از راه دورنشان میدهد.  را    A  در بلوکشیب نسبتا زياد  

و نقشه مغناطیسی  اسی  شننقشه زمین  های سنجش از راه دور ،همپوشانی کیفی داده  را به خوبی نشان میدهد.  تغییرات آن

 را پیشنهاد می کند.  Aدر بلوک معدنی  باالی پتانسیليك  ، 
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