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 چکیده  

اندازه اين تحقیق،  انجام شده است. محدوده مورد مطالعه در مقاومتبه روش مگنتومتری و    گیريها در  الکتريکی    ويژه 

نقطه به صورت يك شبکه    127مگنتومتری،    هایدر برداشتواقع شده است.    بیرجند در شرق ايران  1:250000  ورقه

ط به  متر بوده است. به منظور تجزيه و تحلیلهای مربو  20تقريبا منظم برداشت شده که فاصله پروفیلها و ايستگاهها  

است.  شده  استفاده  دوبعدی  اويلر  دکانولوشن  روش  از  مغناطیسی  آنومالیهای  عمق  و  ابتدا   موقعیت  اويلر  دکانولوشن 

  سازد. و امکان تعیین موقعیت و عمق آنومالی را فراهم می  توسط تامپسون و سپس توسط ريد و همکاران توسعه يافت

برداشتهای مقاومت انقطه    642ويژه،  در  استفاده  آرايش دوقطبیبا  بدوقطبی    -ز  آرايش  در  کار  ه  برداشت شده است. 

الکترودی دوقطبیها   برای عمق آنومالی  20و    10گرفته شده، فاصله  های مقاومت  متر بوده است. مقادير بدست آمده 

معرفی شد، کامال مطابقت    ويژه با آنچه بعنوان عمق آنومالی مغناطیسی با استفاده از روش دکانولوشن دو بعدی اويلر

 دارد.
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Abstract 

In this study, magnetometery and electrical resistivity methods are employed. The study area is 

located in 1/250000 scale Birjand geological sheet. We measured 127 magnetic points in a 

20*20 meter grid. In order to extract the location and depth of magnetic anomaly, we useed 2D 

Euler deconvolution that was first developed by Thompson and later extended by Reid et al. In 

many cases, maps of magnetic data (and transformations thereof) provide good constraints on 

the horizontal location of an anomaly source. Euler deconvolution adds an extra dimension to 

the interpretation. It estimates a set of (x, y, z) points that, ideally, fall inside the source of the 

anomaly. In resistivity method, 642 points are measured using Dipole- Dipole electrodes array. 

Electrodes distance differs by 10 and 20 meter. The results for depth of anomaly using 

resistivity and magnetometery methods are matched.  
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 مقدمه      1

اين   اندازهتحقیقدر  مگنتومتری،  روش  به  ژئوفیزيکی  الکتريکی    گیريهای  ويژه  مقاومت  شدهو  شبکه   انجام  است. 

در نظر گرفته شده است.  شناسی عمومی  گیری مگنتومتری با توجه به اختصاصات کلی مغناطیسی و شرايط زمیناندازه

 . (1393)نوروزی،  اند دوقطبی انجام شده شده -برداشتهای مقاومت ويژه با استفاده از آرايش دوقطبی 

مطالعه   مورد  ايران  1:250000  ورقه   درمحدوده  شرق  در  و  با  بیرجند  ايران  شرق  است.  شده  زمین    واقع  وضعیت 

  آهن، کرومیت،   فلزی مانند  مهم  کانسارهای  جمله  شناسی خاص خود و به دلیل حضور استعدادهای فراوان معدنی از

از کانسارهای  و   سرب، روی،  مس،  از اهمیت زيادی برخوردار است  منگنز و بسیاری  )نوروزی    ديگر فلزی و غیر فلزی 

 . (1398و نوروزی و دهجو  1378

شده   دگرسان  توفهای  و  آندزيت  داسیت،  شامل  و  بوده  ولکانیك  نوع  از  آنها  اغلب  مشاهده  قابل  سنگی  رخنمونهای 

های داسیتی و آندزيتی و  یان توده های سنگی بیشتر است. در مباشد که گسترش داسیت در مقايسه با ديگر رخسارهمی

( نیز در آنها  2سازيهای فلزی )شکل  ( که در مواردی کانی1)شکل  های سیلیسی نیز وجود دارندهمچنین توفها، رگه

 صورت گرفته است. 

اين  از  اعظمی  که قسمت  دارند  وجود  عهد حاضر  آبرفتهای  و  رسوبات  مطالعه،  مورد  از محدوده  وسیعی  درقسمتهای 

 . .اند ا پوشاندهناحیه ر

 
 های سیلیسی نمائی از رگه -1شکل شماره 

 
 نمائی از وجود کانی سازی فلزی   -2شکل شماره 

 روشهای ژئوفیزيکی مورد استفاده        2

 الکتريکی استفاده شده است. روش مقاومت ويژه و  در اين مطالعه از روش مگنتومتری

 مطالعات به روش مگنتومتری      2-1

پروتون  اندازه برای   از دستگاه مگنتومتر  میدان مغناطیس کلی  استفاده شده    Geometixساخت شرکت    G-856AXگیری 

از های آن  زمین و مولفه است.پارامترهای میدان مغناطیسی   از مختصات يك نقطه  در منطقه مورد مطالعه با استفاده 

 ند. انشان داده شده 1بدست آمده که در جدول   IGRFمنطقه از سیستم 

 
 باشد( پارامترهای میدان مغناطیسی در منطقه مورد مطالعه )مقادير میدان بر حسب نانوتسال می -1جدول 

 مولفه افقی مولفه قائم مولفه شرقی مولفه شمالی زاويه انحراف زاويه شیب میدان کلی عنصر مغناطیسی

  30584 36474 1531 30545 87/2 02/50 47600 در محدودهمقدار 
 

  127گیری انجام گرفته و سپس  ابتدا طراحی الزم برای اندازه،  های ژئوفیزيکی به روش مگنتومتریبرداشت   منظوربه  

اندازه جنوبی برداشت شده است. اين نقاط به صورت يك شبکه تقريبا منظم   -پروفیل شمالی  4گیری در طول  نقطه 

پر هر  روی  ايستگاهها  فاصله  و  پروفیلها  فاصله  که  شده  اندازه  20وفیل  برداشت  مدت  تمام  در  است.  بوده  گیری  متر 

 ای از بروز طوفانهای مغناطیسی باشد، مشاهده نگرديد.  تغییرات قابل توجهی که نشانه

به دلیل پیچیدگی مسائل مربوط به میدانهای مغناطیسی، روشهای گوناگونی توسط متخصصین طی سالهای متمادی  

و فرو    های ادامه فراسونقشه  ،  نقشه سیگنال تحلیلی  ، نقشه میدان مغناطیسی کلتوان به  میاز جمله  ارائه شده است.  

روش دکانولوشن    و    نقشه مشتق قائم و مشتق افقی  ،  نقشه کاهش به قطب،  نقشه میدان مغناطیسی باقیمانده   سو،  
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دکانولوشن اويلر ابتدا توسط تامپسون .  (1990) تلفورد و همکاران    و .... اشاره کرد   اويلر دو بعدی در امتداد پروفیلها 

اين مطالعه  ( توسعه يافت.1990( و سپس توسط ريد و همکاران )1982) به منظور تجزيه و تحلیلهای مربوط به  در 

موقعیت و عمق آنومالیهای مغناطیسی از روش دکانولوشن اويلر دوبعدی استفاده شده است. اندازه گیريهای مغناطیسی  

 و در امتداد تقريبا شمالی جنوبی اندازه گیری شده اند.   4تا  1فیل به نامهای پرو  4در امتداد 

نشان داده شده است.با    3در شکل    1دوبعدی پروفیل شماره  نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل به روش دکانولوشن اويلر  

متر قرار دارد   25کمتر از   که در عمق3573200تقريبی موقعیتتوان به وجود يك آنومالی در  توجه به اين بررسیها می

با توجه به اين بررسیها    نشان داده شده است.  4در شکل    2نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل پروفیل شماره  اشاره کرد.  

 متر قرار دارد اشاره کرد.   20که در عمق کمتر از  3573155توان به وجود يك آنومالی در مختصلت تقريبی می

 
مقادير میدان مغناطیس کلی، مقادير کاهش يافته به   -3شکل 

 .   1قطب، مشتق افقی و مشتق قائم در امتداد پروفیل شماره 

 
کلی، مقادير کاهش يافته به   مقادير میدان مغناطیس -4شکل 

   2قطب، مشتق افقی و مشتق قائم در امتداد پروفیل شماره 

 

با    نشان داده شده است.  5در شکل    3پروفیل شماره  نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل به روش دکانولوشن اويلر دوبعدی  

متر قرار دارد    20که در عمق تقربا  3573155 توان به وجود يك آنومالی در مختصلت تقريبیتوجه به اين بررسیها می

نشان داده شده است. به نظر میرسد آنومالی که    6در شکل    4نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل پروفیل شماره  اشاره کرد.  

 در پروفیلهای قبلی به آن اشاره شد ، در زير اين پروفیل به خوبی نشان داده نشده است.  

 
یس کلی، مقادير کاهش يافته به  مقادير میدان مغناط -5شکل 

 .  3قطب، مشتق افقی و مشتق قائم در امتداد پروفیل شماره 

 
مقادير میدان مغناطیس کلی، مقادير کاهش يافته به   -6شکل 

 .4قطب، مشتق افقی و مشتق قائم در امتداد پروفیل شماره 

 
 مطالعات به روش مقاومت ويژه      2-2

پتس از بازديتد استفاده شده استت.  BTSKساخت شرکت   WDDS-1از دستگاهمقاومت ويژه مقادير گیری برای اندازه
-Dipoleگیری بتا آريشتهای ، ابتدا طراحیهای الزم برای انتدازهمدارک موجوداولیه و مطالعه کارهای انجام شده و اسناد و 

Dipole    در آرايش بکتار گرفتته شتده، فاصتله   ست.در طول چهار پروفیل برداشت شده ا  نقطه  642انجام گرفته و سپس
 متر بوده است.  20و    10الکترودی دوقطبیها 

 -الکتترود و آرايتش دو  28متر با استتفاده از    270جنوب غربی و به طول    -با امتداد تقريبا شمال شرقی  Aپروفیل  
قی از ابتدای جنتوبی پروفیتل بوده است. فواصل اف  16تا    2از    nمتر و    10دوقطبی برداشت گرديده که فاصله دوقطبیها  

نشتان داده شتده استت.. يتك ناحیته کتم   7در شتکل    Aويژه ظاهری پروفیل  اند.شبه مقطع مقاومتدر نظر گرفته شده
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متری وجود دارد. اين آنومتالی بتا آنچته   25تا    20متری از ابتدای پروفیل در عمق    80تا    70مقاومت در فاصله حدود   
 مغناطیسی و پروفیلهای مغناطیسی معرفی شد مطابقت دارد.بعنوان آنومالی در نقشه های 

 
 ) سمت چپ ابتدای پروفیل و در جنوب می باشد(   Aشبه مقطع مقاومت ويژه ظاهری پروفیل   -7شکل 

 
 -الکتترود و آرايتش دو  22متر با استتفاده از    210جنوب غربی و به طول    -با امتداد تقريبا شمال شرقی  Bپروفیل  

بوده است. فواصل افقی از ابتتدای شتمالی پروفیتل  14تا  2از  nمتر و  10دوقطبی برداشت گرديده که فاصله دوقطبیها 
نشتان داده شتده استت. يتك ناحیته کتم   8ر شتکل  د  Bويژه ظاهری پروفیتل  اند.شبه مقطع مقاومتدر نظر گرفته شده

متری از ابتدای پروفیل وجود دارد. در اين نقطه به نظتر متی رستد يتك رگته بتا عمتق   100مقاومت در فاصله حدود   
 .درجه به سمت شمال وجود داشته باشد 45متر و با شیب  15تقريبی

 
 ) سمت چپ ابتدای پروفیل و در شمال می باشد(  Bشبه مقطع مقاومت ويژه ظاهری پروفیل  -8 شکل

 
 -الکتترود و آرايتش دو  22متر با استتفاده از    220جنوب غربی و به طول    -با امتداد تقريبا شمال شرقی  Cپروفیل  

فواصتل افقتی از ابتتدای پروفیتل در و بوده استت  13تا  2از   nمتر و  10دوقطبی برداشت گرديده که فاصله دوقطبیها 
نشتان داده شتده استت.  در فاصتله   9در شکل    Cويژه ظاهری پروفیل  شبه مقطع مقاومت  اند.شمال در نظر گرفته شده

متری از ابتدای پروفیل يك زون هادی وجود دارد. ولی احتمال اينکه مربوط به آبهای زير سطحی باشد نیز وجتود   100
 25نیز احتمال وجود کانی ستازی در عمتق بیشتتر از    متری  130اين مورد قطعی نخواهد بود. در  دارد و اظهار نظر در  

 متری وجود دارد.

 
  Cشبه مقطع مقاومت ويژه ظاهری پروفیل  -9شکل 
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دوقطبی   -الکترود و آرايش دوقطبی  15متر با استفاده از    250جنوب و به طول    -با امتداد تقريبا شمال    Dپروفیل  
 اند.و فواصل از ابتدای شمالی پروفیل در نظر گرفتته شتدهبوده  4تا   2از    nمتر و    2برداشت گرديده که فاصله دوقطبیها  

متتری در   110اده شده است. يك زون هادی در فاصتله  نشان د10در شکل    Dويژه ظاهری پروفیل  شبه مقطع مقاومت
متتری رگته   130رسد که دارای شیب تقريبا قائم باشد. عالوه بر اين در فاصتله  متری وجود دارد و به نظر می  20عمق  

 متری وجود دارد. 15نسبتا هادی با شیب به سمت جنوب و در عمق حدودا 
 

 
   Dشبه مقطع مقاومت ويژه ظاهری پروفیل  -10شکل 

 
 گیرینتیجه    3

بررسیهای ژئوفیزيکی با استفاده از روشتهای مگنتتومتری و مقاومتت ويتژه الکتريکتی و مشتاهدات حتین عملیتات 
ستازی متورد توان قسمتهائی از محدوده مورد مطالعه را به عنتوان محتدوده کانیصحرائی نشان دهنده اين است که می

 ه بیشتر قرار داد. توج
در  يتامتتر و  25را در عمتق کمتتر از   مغناطیسی  توان وجود آنومالیاويلر می  دکانولوشن  با توجه بررسیها به روش

 رديابی نمود.   ، در پروفیلهای مختلفمتر 20عمق کمتر از 
مقاومت ويژه الکتريکی در زمینهای بسیار مقاوم و متغییر الکتريکتی و بتا شترايط توپتوگرافی بستیار   گیريهایاندازه

. بتر نبتوده استتها عتاری از نوفته گیريها، دادهمتغیر انجام شده و با وجود رعايت تمام استانداردها و دقت ويژه در اندازه
و آنومالی مقاومت ويتژه   Aدر پروفیل  متری    25تا    20ر عمق  ويژه ظاهری دمقاومت  يك آنومالیگیريها  اساس اين اندازه
 متری پروفیل 100متری و يك آنومالی در فاصله  15در عمق تقريبی  Bمتری از ابتدای پروفیل  100در فاصله حدود 

C   متری پروفیل  110متری و آنومالی در فاصله  25در عمق حدوداD  متتری و عتالوه بتر ايتن در فاصتله  20در عمق
 متری وجود دارد.   15در عمق حدودا    D متری پروفیل 230

آنومالی در نقشته هتای مغناطیستی و عمق  با آنچه بعنوان  های مقاومت ويژه  آنومالیمقادير بدست آمده برای عمق  
 مطابقت دارد.، کامال  معرفی شدبا استفاده از روش دکانولوشن دو بعدی اويلر  پروفیلهای مغناطیسی  
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