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 چکیده  

 در جانجا ی نهشته مسمحدوده در مغناطیسی هایهنجاریبی بعدیسازی وارون سه مدل  تحقیق، اين از هدف

زايی  های آلتراسیون مرتبط با کانهتا بر مبنای مدل خودپذيری مغناطیسی زون  است  سیستان و بلوچستان استان

شود  توزيع با  شناسیزمین ساختارهای سازیمدلتوان  می اولدنبرگ -لی غیرخطی الگوريتم براساس.  مشخص 

 بعدیسه شکل ها،سلول از هريكبه   مغناطیسی خودپذيری با تخصیص  . دادبا دقت باال انجام    را  پیچیده  هندسی

بی زيرزمینی تودة بازسازی  مولد  قابل  مغناطیسی  بی  .استهنجاری  محل  یهنجارمناطق  از  خوبی  های  تقريب 

های اکتشافی  حفاریجانمايی  تر  توان راحتباشند که برمبنای آن میمیاحتمالی آلتراسیون پتاسیك و پروپیلیتی  

 است.  متر 170 تا متر 50 عمقبا   یبزرگ نسبتاً منبع تشخیص بررسی مورد منطقه درتحقیق  نتیجه .را انجام داد

 . منطقه جانجا مغناطیسی، هنجاریبی  مغناطیسی، خودپذيری بعدی،سازی سهمدلهای کلیدی: واژه 
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Abstract 

The aim of this study is 3D inversion of magnetic anomalies at the area of Janja copper deposit 

in Sistan and Baluchestan province, whereby alteration zones associated with the mineralization 

based on the magnetic susceptibility model are determined. According to Li- Oldenburg nonlinear 

algorithm, modeling of geological structures with complex geometric distribution can be done 

with high accuracy. By assigning magnetic susceptibility to each cell, the three-dimensional shape 

of the underground body that produces the magnetic anomaly can be reconstructed. The 

anomalous areas are a good approximation of the potential sites of potassic and propylitic 

alterations, on which exploratory drilling can be more easily located. The research result in the 

investigated area indicates a relatively large source with a depth of 50 m to 170 m. 
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   مقدمه      1

 بر . همچنیناست شده واقع بندان و خونیك 1:100000 و زابل 1:250000 نقشه روی  جانجامحدوده اکتشافی مس  

)شکل    واقع شده است  شرقی ساختاری زون در مطالعه مورد یمحدوده ايران، ساختاری شناسیزمین  بندیتقسیم اساس

 هایسنگ .باشد می درونی آذرين هایسنگ و رسوبی هایسنگ شامل محدوده  اين سنگی رخنمون  کلی طور به.  الف(  1

 رسوبات اضافه به مارنی هایشیل و ژوراسیك هایآهك سنگ شمشك، سازند شیل-سنگماسه  شامل آن رسوبی

تهیه و تولید مواد معدنی،  )   باشند می ایاليه هایتوف و داسیت شامل نیز منطقه خروجی آذرين هایسنگ.  است کواترنری

1399) . 

 تمرکز محل  ياها  توده  باالی سطح عمق  توانمی وجود دارد که  مغناطیسی  هایداده تفسیر برای گوناگون هایروش   

 آن تجزية مغناطیسی کانسارهای  سازیمدل هایروش از يکی .کرد تعیین را زياد  مغناطیسی خودپذيری با کانسارهای

 مغناطیسی هایداده برگردان و اولیه  مدل يك گرفتن نظر در با پس .استمعین   ابعاد با هم مجاورمنظم    هایسلول  به

 مغناطیسی خودپذيری تغییرات با بهینه نهايی مدل  يك به  تکرار، راه از توده باالی سطح  تا عمق  بهترين تعیین  برای

 هایداده سازیمدل پوسته، شناختیزمین هایپیچیدگی توصیف هایروش ترينمهم از يکی. رسیممی زيرسطحی مواد

 فیزيکی ويژگی يك  توزيع يا و آن   هندسه توصیف منظور به را مدل يك واقع در .است وارون  روش به مغناطیسی

 برگردان  برای خطی برگردان و (1972) پارکر مستقیم محاسبة  روش از (1986) کراسلی و پیلکینگتون.  کنیممی پارامتری

دادهوارون  های روش از يکی .کردند استفاده بستر سنگ  ناهمواری تعیین منظور به مغناطیسی هایداده های  سازی 

 عمقی گسترش و  متغیر هاسلول از يك هر هندسی  ابعاد  که است مستطیلی منظم  هایسلول به آن تجزية ،مغناطیسی

است   مدل انواع  تولید برای کافی پذيریانعطاف دارای ایمؤلفه  چند   هدف  تابع.  است برآورد قابل گرتحلیل سوی  از   مدل

 هایساختار سطح، نزديکی  در مغناطیسی خودپذيری تمرکز قبیل از قبول قابل رياضی  ناخواسته هایجنبه تواندمی  که

 فضايی جهت سه در را هاناهمواری  هدف  تابع اين .کند تصحیح را  منفی هایمغناطیسی  خودپذيری وجود يا  و بزرگ بسیار

مهمترين دلیل بکارگیری تابع هدف،   .دارد  عمق با مغناطیسی خودپذيری توزيع براساس دهیوزن  يك و کندمی جبران

 باشد. میبهینه کنترل عدم يکتايی جواب و انتخاب مدل ژئوفیزيکی  

 روش تحقیق      2

برداشت شده متر    3350تقريبا    یهامتر و با طول  90با فاصله خطوط    غربی  -شرقی  لیپروف  54،  مورد مطالعه  در محدوده

  ل یپروف  3و    16ترتیب  های قبلی بهتر و بین پروفیل محدوده به صورت فشردهشرق  است. همزمان در قسمت شرق و جنوب

 در منطقه اين در مغناطیسی خطوط برداشتمتر برداشت شده است.    2000و    900تقريبا    یهابا طول  غربی  -شرقی

 .است شده  داده نشان( و پ ب 1) شکل

 
،  محدوده ماهواره ای تصوير بر منطبق مغناطیسی برداشت خطوط طراحیب(  ، ايران ساختاری هایزون در محدوده وقعیتالف( م . 1  شکل

 .معدن مس جانجا محدوده در برداشت خطوط و شده برداشت مغناطیسی خام هایداده از حاصل کل میدان شدت نقشه(  پ

-. روشی دارندمهم نقش معدنی و شناسیزمین اطالعات و (قیدها و) رياضی هایالگوريتم پارامتر دو کالً سازی،مدل در

 اعمال نحوه و جانبی اطالعات اما.  استس  دستر در  تجاری  افزاهاینرم يا  محققین توسط پیشرفته بسیار محاسباتی ایه

 اين و است   قطعیت عدم دستخوش همیشه  ژئوفیزيك در عددی هایتحلیل.  دارد  بستگی مطالعه مورد محدوده به آنها،

 عدم  دلیل  مهمترين.  باشد نیز کنندهمنحرف تواندمی   دارد، بعدی  هایگیریتصمیم در که زيادی ارزش بر عالوه نتايج
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 وجود زيرزمین در منشأ  نهايتبی میدان پتانسیل، تئوری بر مبنای. است مسئله  فیزيك تئوری و هاداده کیفیت قطعیت

 دشوار کاریجواب محتمل   نهايتبی میان از مدل يك  انتخاب.  کند بازتولید ما برای را  موجود آنومالی  تواند می که دارد

 است.  منطقه از کافی جانبی اطالعات داشتن موضوع اين بر غلبه راه بهترين  .طلبدمی را مفسر علمی توان و تجربه و

 و شود انجام  ديگر، کمی و  کیفی هایتحلیل انجام از بعد  مغناطیسی،  ساختارهای سازیمدل امکان حد تا  بايد بنابراين

 پنهان مناطق در و داشته همخوانی منطقه ساختار با نهائی مدل تا  باشد دسترس در نیز موجود شناسیزمین اطالعات

 جهت مغناطیسی های داده بعدیسه سازیمدل تفسیر ادامه  در  . نمايد ارائه زمین سطح زير از صحیحی اطالعات بتواند

 افزار نرم اين است. گرفته انجام  UBCMAG3D نرم افزار تجاری با  بعد سه در مغناطیسی خودپذيریتوزيع  نحوه تعیین

 هاآنومالی همه از حاصل هایمدل همزمان تواندمی و دارد کلی منطقه ساختار کشیدن نمايش  به در زيادی توانمندی

بنابراين   نمايش را  الگوريتمبر اساس   سازیوارون  ايده   .است قبول قابل خاصی تقريب با  آمده بدست هایمدلدهد. 

اولدنبرگ لی بعدیسه  لگاريتم ،مغناطیسی خودپذيری تواندمی متغیر ،(Li and Oldenburg, 1998, 1966)   است و 

 اين  از يکی.  شودمی انجام آن اساس بر  تفسیر کهباشد   مغناطیسی ازخودپذيری تابعی  يا و مغناطیسی خودپذيری

 تعداد باشد، مشخص بسته سطح يك روی تنها میدان توزيع اگر آن در است که گاؤس تئوری،  سازیمدلی  هاتئوری

 روی شده گیریاندازه مغناطیسی میدان ند. هرک ايجاد را مزبور میدان توانندمی سطح در منبع معادل توزيع نهايتبی

 لحاظ از  .شود تولید باز سطح زير مغناطیسی هایدوقطبی از کوچك بسیار نازک زون توسط يك تواندمی زمین سطح

 عدم نوعی ايجاد باعث امر  همین و ندارد وجود مغناطیسی میدان هایداده در ذاتی عمقی وضوح  هیچيعنی   تئوری،

 که ممکن است  است محدود  مغناطیسی مشاهدات تعداد يکتايی، عدم عامل شود. دومینمی مطلوب مدل يکتايی در

 تا را ها داده ممکن است نیز ديگری های مدل میکند، تولید باز را ها داده  که مدلی  کنار در . لذانداشته باشند کافی  دقت

 و ثابت اندازه با  سلول زيادی تعداد  به زمین بزرگ يکتايی عدم  اين با مواجهه براینمايند.   تولید باز دقت درجه همان

برای حل  شوند.   ساخته نسبی طور به پیچیده شناسیزمین تا ساختارهای  د شوتقسیم می نامعلوم، مغناطیسی خودپذيری

 هدف  تابع در بعدیسه دهیوزن کمکی توابعشود. استفاده می  مدل از تابع هدف کردن کمینه از ،الگوريتم يکتايی عدم

از  . روندمی  کار به  مدل درباره بیشتر اطالعات کردن  ترکیب برای  هایداده ژئوفیزيکی، هایروش ديگر اين اطالعات 

آيند.  می  بدست مغناطیسی خودپذيری با آن ارتباط و شناسیزمین از ساختار مفسر کیفی و کمی درک و يا شناسیزمین

های سازیوارون مغناطیسی خودپذيری هایويژگی در مورد سواالت برای توانندمی دهیوزن بعدیسه توابع اين همچنین

 موجك تبديل اساس بر تعمیم يافته زيرفضای الگوريتم يك  بزرگ از ماتريس  با هایسیستم حلبرای  روند.   بکار قبلی، 

بعد  که    کندمی ايجاد را بسیاری متفاوت هایمدل  ،هدف تابع ،مغناطیسی هایداده سازیوارون در.  شده است استفاده

 ماتريسی سپس  .شوند می محاسبه پیشرو و مستقیم طور به منفردی هایماتريس دهی، وزن توابع و مدل شبکه تعیین از

 برازش عدم  که باشد صورتی به ضابطه بايد سازیوارون روش کردن اجرا درگرفت.  خواهد شکل انباشته ماتريس نام به

 دهیوزن شامل مدل هدف تابع ،سازیمدلدر   کالً.  مینیم باشد  ایمشاهده هایداده و مدل از  شده محاسبه هایداده بین

 چگونگی کننده تعیین تحلیلگر پارامتر يك مشاهده شده، و شده محاسبه هایداده بین برازشعدم  تابع مناسب، عمقی

 انجام جهت  .شودمی اعمال مثبت هایجواب بدست آوردن برای لگاريتمی قید يك سپس يکديگر است. با هاداده  انطباق 

ازپ1)  شکل در شده داده نشان یسیمغناط ديگر یهاداده از پروژه نيا در یبعدسه یسازمدل  تمام اعمال ( پس 

 یمتن ليفا كي صورت  به  افزارنرم یورود یهاليفا .  است شده استفاده  مناسب یلترهایف اعمال و الزم  حاتیتصح

الف(.    2شده است )شکل    استفاده یسلول یبندشبکه كي از  یبعدسه یساز وارون انجام جهت پروژه نيا  در .باشدیم

  .است مدل از یبعدسه يینما که است یزائکانه زون هیاول و  یکل شکل انگرينما ( ب) 2 شکل

 یعمق  گسترش بهتر شينما جهت  -=125zو    =y  3447020  رد  یبعدسه مدل از  یدوبعد   مقطع(  ت  و  پ)  2  شکل در

  و   قرمز رنگ هامدل نيا یتمام در  .ديآیم بدست  مدل  از نهیزم ريمقاد  حذف با )ج(  2  شکل و  است  شده  داده  نشان

 هر در پیکان کشیده جهت .است شده  انينما  مختلف یهامختصات که در  است يیزاکانه یاصل محل انگرينما یصورت

در    Mag3dهای اينورژن بدست آمده از  داده  های حفاری، ازداده  برای نشان دادن محل  .دهد می نشان را شمال شکل

 کند.  صحت نتايج را تايید می ها به خوبیمحل حفاری  شده است که استفاده ديتاماين
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( مقطع  پ یزائزون کانه ی برا  مدل ی از سطح باال یسه بعد  يی( نما ب  یسازمدل در شده استفاده یسلول شبکه از يینما ( الف. 2  شکل

از مدل به   يی ( نماج ، -=125z در یدوبعد یعرض مقطع( ت  y=3447020مقطع با مختصات  در ، یبعدسه   مدل برش   از یدوبعد یعرض

    .ني تامايدر د mag3dبدست آمده از  نورژن يا یهاداده شي نما( ث  مدل نهیکوچك زم یهایر يخودپذ  ري دست آمده پس از حذف مقاد
   گیری نتیجه   -3

  د يی تا  را  آن  ،هایمحل حفار  یکه به خوب  است شده  داده  نشان یزائکانه زون یکل ساختارداده شده    نشان مقاطع  در

 را باال خودپذيری مغناطیسی با هایتوده سازیمدل توانايی تئوريك لحاظ به  افزار نرم اين اينکه به توجه با اما .کند یم

 برخوردار اکتشاف مورد  اصلی کانسار به  بیشتری نسبت  حجم از و بوده تقريبی صورت  به  شده مدل توده شکل لذا، ندارد

  است. کانسار هندسه واقعی و ضخامت از اطمینان جهت روش بهترين حفاری لذا، است.

 تشکر و قدرانی 
  جانجاسنجی  ی مغناطیسهاداده به خاطر تامین    شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ايراندانند از  نگارندگان بر خود الزم می

 .نمايند و قدردانی جهت انجام اين پژوهش تشکر
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