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 چكیده  

آهن است بازديد زمین شناسی وجود يك توده مگنتیتی در   پالسریدر محدوده معدنی مورد مطالعه که به صورت تیپ  

عمق را محتمل می دانست. به همین منظور عملیات مغناطیس سنجی در اين محدوده انجام گرديد که نتیجه آن نادرست 

ای، دايكی شكل و با ضخامت  ها بايد بصورت رگه دهند که آنومالی کیفی نشان می  هاینقشهبودن اين احتمال را نشان داد.  

های مغناطیس سنجی انجام های کمی با استفاده از معكوس سازی دادهکم گسترش داشته باشد. همچنین مدل سازی

اين دايك ها    بی هنجاری های مغناطیسی در اين محدوده مربوط به دايك های مافیك تشخیص داده شد کهگرديد.   

بنابراين برای توجیه اقتصادی بهره برداری از پالسر موجود، عملیات ژئوالكتريك به منظور تعیین  .  اقتصادی ندارندارزش 

 عمق پالسر پیشنهاد گرديد. 
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Abstract 

Within the studied mineral area, which is a type of iron placer, geological visitation revealed the 

existence of a magnetite mass at depth. For this purpose, magnetometry operations were 

performed in this area, which showed that the probability was incorrect. Qualitative maps show 

that the anomalies should be vein  and dyke shaped, and of low thickness. Quantitative modeling 

was also performed by inverting magnetometric data. Magnetic anomalies in this range of mafic 

dykes were found to be of no economic value. Therefore, to justify the economical exploitation 

of the existing placers, geoelectric operations were suggested to determine the depth of the 

alluvium. 
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  مقدمه      1
سنجی از قديمی ترين روش های ژئوفیزيكی است که برای فعالیت های اکتشافی در زمینه های    عملیات مغناطیس 

کوروه   و  )رابینسون  گیرد.  می  قرار  استفاده  مورد  آهن  اکتشاف  ويژه  به  و  کاوش2005مختلف  از  (.  مغناطیسی  های 
های پنهان و تعیین ساختارهای  هرسد و در کشف کانهای قديمی اکتشافی است که سابقه آن به بیش از سه قرن میروش

شناسی کاربرد  شناسی و حتی مطالعات باستانهای زمینهای نفت و گاز و همچنین در تكمیل نقشهمربوط به نهشته
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های  هنجاریهای اکتشافی مستقیم بوده و عالوه بر مشخص نمودن بیسنجی از روشهای مغناطیسوسیعی دارد. بررسی
سولفو با  مرتبط  گسلمغناطیسی  روند  تعیین  در  پايه،  فلزات  زونر  کنتاکت  و  های  ها  ويژگی  دارد.  کاربرد  نیز  و...  ها 

های  گیری(. با انجام اندازه1395مغناطیسی با اندازه گیری مقدار پذيرفتاری مغناطیسی سنگ مشخص می شود. )سعادت،  
حیه مشخص شده و بر اساس بررسی  شدت کل میدان مغناطیسی در عملیات اکتشافی، تغییرات شدت کل میدان هر نا

 گیرد.های مختلفی تهیه و پارامترهای متفاوتی مورد ارزيابی قرار میها، نقشهداده

 روش تحقیق      2

  24روز بته طول انجتامیتد. در محتدوده تعتداد    1فتاز در مجمو  حتدود    1 برداشتتتت ژئومگنتیتك در اين محتدوده در

متر تعیین شد. در مواردی که نیاز بود فاصله   10برداشت شدند. فاصله نقاط برداشت  متر طراحی و  20پروفیل با فاصله  

تر ابعاد ناهنجاری گستتترش يابد. طول ها جهت تعیین دقیقنقاط و فاصتتله پروفیل ها تغییر پیدا کرد تا دقت برداشتتت

يك شتتبكه    برداشتتت شتتد. نقطه مگنتومتری 1080تعداد  متر متغییر استتت.  700تا   500ها در محدوده بین  پروفیل

برای شترو  مطالعات تصتمیم متر روی همه مستاحت ستايت داده برداری مگنتومتری انجام شتده استت.  20*10همگن  

ها  و جهت آبراهه ها در منطقه پروفیل  و امتداد گستتل خوردگی موجود با توجه به زمین شتتناستتی منطقهگرفته شتتد  

توسط جی پی اس  UTM (WGS 84)ط براساس سیستم مختصات جنوبی برداشت شوند. تمامی نقا –بصورت شمالی  

Etrex    با برندGarmin  میدان  که مقدار  شتتدندطوری طراحی   ابتدا و انتهای هر پروفیل  اند.طراحی و برداشتتت شتتده

دوباره در   ،و پس از گذشتتن از مقدار ناهنجاری شتود ای شترو مغناطیستی در امتداد هر پروفیل از يك حد زمینه ناحیه

دستتتگاه مورد استتتفاده در اين مطالعه از نو  پروتون مگنتومتر ستتاخت شتترکت   گردد.انتهای پروفیل به مقدار زمینه بر

GEM   19کانادا با مدلT .اطالعات جمع آوری شتتده به کامویوتر  های صتتحرائی،پس از اتمام اندازه گیری  می باشتتد

نقشتته   های نهايی تهیه گرديدند.مورد پردازش قرار گرفت و نقشتته OASIS MONTAJ  افزارد و توستتط نرممنتقل شتت

شتدت کل میدان مغناطیستی يك برداشتت کلی از داده های مغناطیستی فراهم می کند و برای تفستیرهای کلی استتفاده 

ابی به محل واقعی بی هنجاری ها در (. استتتتفاده از فیلتر برگردان به قطر برای دستتتتی1998می شتتتود. )لیو و ماکی  

 (.2( و )1شكل های )(.  1997مناطق مورد بررسی انجام می گیرد. )کالرک،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

طول موج کوتاه را حذف، دامنه بی هنجاری را تضعیف و اختالالت را فیلتر ادامه به سمت باال اثر بی هنجاری های با  

سیگنال تحلیلی نقشه  (.  1997کاهش می دهد. بنابراين مانند يك روش پايین گذر عمل می کند. )تارلوسكی و همكاران،  

مشتقات افقی و قائم تعريف  باشد و به صورت تابعی از توان دوم  های پتانسیل میيكی از فیلترهای مهم در تحلیل داده

های اين فیلتر اين است که مستقل از مشخصات مغناطیدگی توده منشاء و همچنین مشخصات میدان از مزيت  شود.می

 نقشه برگردان به قطر  (:  2شكل ) (: نقشه شدت کل میدان مغناطیسی1شكل )
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جنوب    -به دلیل جهت گیری شمال غربی   (. 4( و )3شكل ) باشدمغناطیسی زمین در منطقه )زوايای شیر و انحراف( می

 های میدانی های عمود بر آنومالی استفاده شود. برداشتده شده از پروفیلشرقی آنومالی مغناطیسی، ترجیح دا

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رگه استخراج ها با استفاده از نرم افزار ژئوسافت به صورت عمود بر  از اين رو پروفیل  غربی انجام شد.  –به صورت شرقی  

، يك آنومالی دايك مانند مدل سازی شد. با افزايش عمق به تدريج بر پهنای آنومالی افزوده    L1روی پروفیل    شدند. 

متر   20تا    15متر به حدود    70تا    50های بین  متر و در عمق  10ای که در شرو  آنومالی به کمتر از  شود، به گونهمی

نیز يك آنومالی دايك    L2شود. روی پروفیل  متر تخمین زده می  70تا    60ر از  رسد. گسترش عمقی آنومالی تا کمتمی

ای که در قسمت فوقانی به کمتر شود، به گونهمانند مدل سازی شد. با افزايش عمق به تدريج بر پهنای آنومالی افزوده می

متر تخمین   60ومالی تا کمتر از  رسد. گسترش عمقی آنمتر می  10متر به حدود    50تا    40های بین  متر و در عمق  5از  

، يك آنومالی دايك مانند مدل سازی شد. با افزايش عمق به تدريج بر پهنای آنومالی    L3شود. روی پروفیل  زده می

متر   15تا  10متر به حدود  50های کمتر از متر و در عمق 5ای که در نزديك سطح به کمتر از شود، به گونهافزوده می

 (. 5شكل ) شود.متر تخمین زده می  60مقی آنومالی تا کمتر از رسد. گسترش ع می

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: نقشه سیگنال تحلیلی 4شكل) متر 10(: نقشه ادامه فراسو 3شكل )

 TMI(: موقعیت پروفیل های مورد استفاده در مدل سازی معكوس روی نقشه  5شكل )
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 گیری نتیجه      3

ها به صورت  نقشهها روی  شود. گسترش اين آنومالیهای متعددی مشاهده میدر محدوده مورد مطالعه آنومالی  •

نشان میجنوب شرقی است. نقشه  - شمال غربی آنومالیهای کیفی  بايد بصورت رگهدهند که  ای، دايكی  ها 

دهد که شیر ها نشان میهای منفی و مثبت آنومالیشكل و با ضخامت کم گسترش داشته باشد. نزديكی قطر

 ها تند است. جهت شیر احتماال به سمت شمال شرق است. دايك

های مغناطیس سنجی انجام شد. سه پروفیل مجزا با  های کمی با استفاده از معكوس سازی دادهدل سازیم •

جنوب غربی )عمود بر روند آنومالی مغناطیسی( برای مدل سازی مورد استفاده قرار   -جهت گیری شمال شرقی

  90تا  75ای با شیر اختار رگهدهد که آنومالی مغناطیسی مربوط به سها نشان میسازیاند. نتايج مدلگرفته

آنومالی بین   افق است. گسترش عرضی  به  از    5درجه نسبت  متر متغییر است. عمق گسترش    20تا کمتر 

 شود.متر تخمین زده می  70آنومالی تا حداکثر 

نكته بسیار مهم در مطالعات انجام شده اين است که به دلیل کاور شدن سازندها توسط رسوبات جوان و عدم   •

ود رخنمون کانی سازی در منطقه، تعیین جنس آنومالی مغناطیسی در اين مرحله ممكن نیست. اين احتمال وج

های مافیك باشند که از نظر اقتصادی قابل  وجود دارد که میدان مغناطیس دو قطبی ثبت شده مربوط به دايك

با توجه به زمین   اماود دارد. های عمودی نیز وج توجه نیستند. احتمال وجود کانی سازی آهن به صورت دايك

بنابراين از نظر اقتصادی بهتر است با عملیات    شناسی احتمال دايك بودن دوقطبی های ثبت شده بیشتر است

 متمرکز شد.  پالسرالكتريك عمق پالسر تخمین زده شده و روی برداشت 
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