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 چکیده  

پس از کیلومترمربع در جنوب استان کرمان واقع شده است     2685پهنه اکتشافی جبال بارز با مساحتی در حدود  

اندیسبررسی های زمین ناحیه و مشخص کردن  ها و زون های کانی سازی و احتمال وجود ذخایر  شناسی در یک 

های های آذرین از سنگسنگ گستره    معدنی، جهت پتانسیل یابی کانسارهای مس پورفیری و همچنین مشخص کردن

سنجی با استفاده از بالگرد صورت پذیرفت. پس  با استفاده از عملیات مغناطیس   هاها و گسلرسوبی و ردیابی همبری 

های حاصل، به دادهاز دریافت داده های مغناطیس سنجی و رادیومتری هوابرد اقدام به پردازش آنها شده است. باتوجه 

دهنده وجود ساختارهای حلقوی که میدان مغناطیسی تهیه شده است. تغییرات در این نقشه نشان   نقشه شدت کل 

 بخشد. سازی پورفیری را در این مناطق قوت میاحتمال وجود کانی
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Abstract 

JabalBarez exploratory zone with an area of about 2685 square kilometers is located in the south of 

Kerman province, after geological studies in an area and determining the index and mineralization zones 

and the possibility of mineral deposits, in order to find the potential of porphyry copper deposits and 

also to determine the range of igneous rocks from sedimentary rocks and tracking of hembra’s and faults 

was done using magnetometry operations using a helicopter. After receiving the airborne magnetometry 

and radiometric data, they have been processed. According to the obtained data, a map of the intensity 

of the entire magnetic field has been prepared. The changes in this map indicate the presence of ring 

structures that strengthen the possibility of porphyry mineralization in these areas. 

Keywords: JabalBarez, Porphyry copper, airborne magnetometry 

 

file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/Rar$DIa10004.27744/Nikbakhsh87.2@gmail.com
file:///C:/Users/DELL/Desktop/mehrdad_madan@yahoo.com


 پتانسیلمقالت گروه مجموعه                                     
 بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران 

    
    

 

245 
 

 مقدمه    1
های  سنجی با ثبت تغییرات میدان مغناطیسی زمین اطالعات کاملی از تغییرات میزان خودپذیری لیههای مغناطیسداده

می  قرار  اختیار  در  زمین  آنومالی زیرین  اطالعات  آن  به  استناد  با  تا  زمیندهد  ساختارهای  و  مغناطیسی  مطالعه  های  شناسی 
. از سوی دیگر اطالعات رادیومتری با ثبت اطالعات تشعشعات گاما از سطح زمین میزان حضور سه  ( Fournier et al,2016شود)

های زمین شناسی، روند  که این اطالعات برای تفکیک واحددهد  عنصر پرتوزای پتاسیم، اورانیوم و توریوم را در اختیار قرار می 
. مضاف بر استفاده مستقل  ( Billings,2004گیرد)های مواد پرتوزا مورد استفاده قرار میتغییرات آنها و همچنین شناسایی آنومالی 

بود رفتار زمین را در سطح و عمق    های مذکور، مفسرین قادر خواهنداز هرکدام از این اطالعات با استفاده از تفسیر تلفیقی داده 
های معدنی در  های زمین دست یابند و در نهایت پتانسیل سازی کرده و به شناخت مناسبی از ویژگیبا دقت قابل قبول مدل 

 منطقه مورد نظر را شناسایی کنند.  
حتماالً برآورد عمق آنها یا ردیابی های نفوذی پنهان و اهای مغناطیسی عمدتاً مکانیابی تودهگیری در واقع هدف اصلی اندازه

دایک گسل و  زمینهها  کردن  پیدا  همچنین  و  نفوذی  مغناطیس های  کاهش  )زونهای  )  شدگی  است  دگرسانی(  ,  2009های 
Georgeson.) 

 روش تحقیق    2

ا گردید. این عملیات ژئوفیزیک هوابرد در منطقه جبال بارز به درخواست شرکت سنگ آهن گهر زمین توسط شرکت اسکام اجر

سنجی و رادیومتری انجام گرفت. جهت برداشت اطالعات عملیات با استفاده از بالگرد مجهز به تجهیزات ژئوفیزیک مغناطیس

(.  1خط کیلومتر برداشت گردید)شکل  11,810متر انجام و در کل منطقه     250ژئوفیزیک هوابرد، طراحی خطوط پرواز با فاصله  

منطقه جبال بارز، استفاده از سیستم بالگردی موجب شد که اطالعات ژئوفیزیک هوابرد با قدرت   با توجه به توپوگرافی خشن

 های معدنی منطقه در اختیار باشد.   ای لزم برای شناسایی پتانسلتفکیک بال در مدت زمان کوتاه تولید شده و اطالعات پایه

با قابلیت مانور بال بوده    Eurocopter B3eمنطقه جبال بارز از نوع    بالگرد مورد استفاده در اجرای عملیات ژئوفیزیک هوابرد در

های گرادیان در پردازش  برد. استفاده از دادههای مغناطیس زمین بهره میگیری دادهکه از سیستم گرادیان سنج افقی برای اندازه

ود بر خطوط اصلی پرواز شده و تفسیر  های مغناطیسی باعث افزایش پیوستگی گریدهای نهایی مغناطیس در راستای عمداده

 سازد.تر ساختارهای زمین شناسی منطقه را ممکن می دقیق

های زیرین  سنجی با ثبت تغییرات میدان مغناطیسی زمین اطالعات کاملی از تغییرات میزان خودپذیری لیههای مغناطیسداده

شناسی مطالعه شود. از سوی  های مغناطیسی و ساختارهای زمیناطالعات آنومالی دهد تا با استناد به آن  زمین در اختیار قرار می

با ثبت اطالعات تشعشعات گاما از سطح زمین میزان حضور سه عنصر پرتوزای پتاسیم، اورانیوم و  دیگر اطالعات رادیومتری 

ی، روند تغییرات آنها و همچنین شناسایی  های زمین شناسدهد که این اطالعات برای تفکیک واحدتوریوم را در اختیار قرار می 

با استفاده از تفسیر های مواد پرتوزا مورد استفاده قرار میآنومالی  گیرد. مضاف بر استفاده مستقل از هرکدام از این اطالعات 

رده و به شناخت  سازی کهای مذکور، مفسرین قادر خواهند بود رفتار زمین را در سطح و عمق با دقت قابل قبول مدلتلفیقی داده 

 های معدنی در منطقه مورد نظر را شناسایی کنند. های زمین دست یابند و در نهایت پتانسیل مناسبی از ویژگی
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 در منطقه جبال بارز  Test Lineنقشه خطوط پرواز طراحی شده و موقعیت . 1شکل 

 

 

 موقعیت جغرافیایی پهنه اکتشافی جبال بارز   1- 2

کیلومترمربع، در جنوب شرقی استان کرمان قرار دارد. مهمترین شهرهای نزدیک در   2685پهنه اکتشافی جبال بارز با مساحت  
سیستم مختصات جغرافیایی   40N(. لزم به ذکر است، این منطقه در زون  2باشند )شکل  این منطقه، جیرفت و عنبرآباد می

UTM WGS 1984  گیرد.قرار می 
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 ای موقعیت جغرافیایی منطقه جبال بارز بر روی نقشه ماهواره . 2شکل 

 

 زمین شناسی منطقه مورد مطالعه    2- 2
دختر است که بخش شمالی آن توسط دشت بم و بخش جنوبی آن -رشته کوه جبال بارز، بخشی از کمربند ولکانیکی ارومیه  

 حاشیه شمالی آن به طرف بم جریان دارد.  های گردد و آبراهههای مرتفع حنا محدود میتوسط زمین 
های نفوذی به همراه تکتونیک منطقه باعث تشکیل کوه های مرتفع و گاه  های پیروکالستیک، ولکانیک و تودهضخامت سنگ 

متر)کوه    1565متر از سطح دریا( به ارتفاع    511صعب العبور در منطقه شده است. بطوریکه در فاصله کوتاهی، دشت بم )ارتفاع  
رسد. این تغییر مورفولوژی باعث تغییرات و تنوع زیادی از نظر پوشش گیاهی، نوع جانوران، نوع زندگی و چیزهای علم شاه( می 

دیگر شده است. در واقع منطقه از یک اقلیم گرم در جیرفت و دشت بم به یک منطقه کامال کوهستانی و سرد در ارتفاعات جبال  
های مناسب ولی منطقه  باشد، بطوریکه ناحیه دشت، دارای جادهتغییرات، در راههای منطقه نیز مشهود می   کند. اینبارز تغییر می 

 کوهستانی دارای تعدادی محدود راه ماشین رو است. 
روند ساختمانی جبال بارز به تبعیت از روندهای کمربند آتشفشانی ارومیه دختر، به موازات روند اصلی زاگرس، یعنی شمال غرب 

های اصلی منطقه نیز به موازات روند فوق است. روند عمومی سازندهای واحدهای ولکانیکی و  باشد. شکستگی نوب شرق میج
های کنند. در بیشتر منابع برای منشأ این واحدهای ولکانیکی دو الگو ذکر نمودند)شکلها تبعیت می رسوبی نیز از این شکستگی 

 (.4و 3
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 سازمان زمین شناسی 250000های جبال بارز بر روی برگه موقعیت منطقه . 3شکل 
 

 
 موقعیت منطقه جبال بارز در نقشه لیتوتکتونیکی ایران . 4شکل 
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 های ژئوفیزیک هوابردمشخصات داده  3- 2
 

متر   40واز   انجام شده است. ارتفاع اسمی پر  Drapeعملیات ژئوفیزیک هوابرد در این منطقه با استفاده از بالگرد بصورت پرواز  
-غربیباشد. راستای خطوط اصلی پرواز  بصورت جنوبمتر نسبت به یکدیگر می   250از سطح زمین و فواصل خطوط اصلی پرواز  

درجه( در نظر گرفته شد تا بیشترین پاسخ مغناطیسی زمین در سنسورهای مگنتومتری ثبت شوند.    40شرقی ) آزیموت  مالش
پرو راستای خطوط کنترلی  و  برداشت می فواصل  پردازشی  فرآیندهای  تکمیل  به منظور  فواصل   10شوند، معمول  از که  برابر 

فواصل   با  منطقه  این  در  که  طراحی شده  آنها  بر  عمود  راستای  در  و  پرواز  اصلی  بصورت شمال  2500خطوط  و  -غربیمتر 
کیلومتر کل محدوده -ه همراه خطاند. مشخصات پروازی بلوک بدرجه( مورد برداشت قرار گرفته  130شرقی )آزیموت  نوبج

نشان   5های پروازی موجود در شکل  آورده شده است.همچنین مدل ارتفاعی رقومی به دست آمده از داده  1جبال بارز در جدول  
 داده شده است. 

 
 مشخصات پرواز در پهنه جبال بارز . 1جدول  

Survey Specification 

Jebal Barez Block Name 

Jiroft Survey Site 

2685 km² Survey Area 

250 m  Traverse Line Spacing 

2500 m Tie Line Spacing 

40-220 Degree  Traverse Line Azimuth 

130-310 Degree Tie Line Azimuth 

40 Survey Height 

168 km/h Max Speed 

11810 Km Total km 

 

 
 های برداشت شده پهنه جبال بارز بدست آمده از دادهنقشه مدل ارتفاعی رقومی  . 5شکل 
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 (TMIشدت میدان مغناطیسی کل )   2-4
تصحیح گردید. پارامترهای میدان مغناطیسی در یک نقطه در مرکز منطقه    IGRFبا استفاده از ضرایب مدل    TMIهای  داده

 آورده شده است.  0جدول  مورد مطالعه در 
 

 مغناطیسی در مرکز منطقه جبال بارز . مقادیر پارامترهای میدان 0جدول  

Declination(degree) Inclination (degree) IGRF (nT) Latitude Longitude 

3.7 50.6 47607 32˚18'  57˚13'  
 

های داده  6ها، نقشه شدت میدان مغناطیسی ترسیم گردید. شکل  های لزم بر روی دادهپس از انجام کلیه تصحیحات و پردازش
TMI    دهد که نمایانگر شدت میدان مغناطیسی کل هر نقطه از پهنه  دار شدن نشان میبا طیف رنگی نرمال و پس از سایهرا

 باشد. جبال بارز می 
 

 
 

 های گرادیان نقشه شدت میدان مغناطیسی کل ارتقا یافته با داده . 6شکل 

 

 های نفوذی آشکارسازی توده    2-4-1
 

های نفوذی برای اهداف باشید. شیناسیایی تودههای نفوذی پنهان میبرای شیناسیایی تودهسینجی ابزاری قوی روش مغناطیس

های نفوذی که در سیطح  سیاختاری از اهمیت بالیی برخوردار اسیت. آن دسیته از تودهاقتصیادی و به منظور بررسیی وضیعیت زمین

و در اکتشافات گذشته مورد   ناسیایی شدهشیناسیی شیهای زمینهای سینتی و بخصیوص پیمایشزمین رخنمون دارند، توسیط روش

های نفوذی سیطحی که به  های نفوذی که در زیر رسیوبات پنهان بوده و یا برخی از تودهاند اما آن دسیته از تودهتوجه قرار گرفته



 پتانسیلمقالت گروه مجموعه                                     
 بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران 

    
    

 

251 
 

یابی یی و مکانسنجی هوابرد قابل شناسااند، با استفاده از ابزار مغناطیسشناسان دور ماندهعلت توپوگرافی خشین از چشم زمین

 هستند. 

های آذرین نفوذی )مانند سییل،  های مغناطیسیی معمولً مربوط به سینگ بسیتر مغناطیسیی )آذرین یا دگرگونی(، تودهآنومالی

های مغناطیسییی  ها به دلیل وجود کانی(. این آنومالیGunn,1977های ولکانیکی هسییتند )دایک، پلوتون( و یا مربوط به سیینگ

یابد.  های آذرین، شییدت میدان مغناطیسییی آنها افزایش میهای مافیک درون سیینگبطور کلی با افزایش کانیشییود.  ایجاد می

هیای آذرین نفوذی ییابی تودهتوانید بیه عنوان ییک ابزار موثر برای شییینیاسیییایی و مکیانهیای مغنیاطیس هوابرد میبنیابراین داده

های آذرین شیناخته شیده  وشییده هسیتند، بکار رود. این سینگناشیناخته، بخصیوص آنهایی که درون رسیوبات نفوذ کرده و پ

 های فلزی مورد توجه قرار بگیرندزاییتوانند به عنوان منشاء اصلی انواع کانیمی

 های مغناطیسی اهمیت زیادی دارد. های نفوذی، بررسی شکل و دامنه سیگنال آنومالیبرای شناسایی توده

ها از یکدیگر با  های مرتبط با واحدهای آتشیفشیانی، تفکیک و یا حذف سییگنالالبه دلیل گسیتردگی زیاد طول موج سییگن

های ولکانیکی و نفوذی در دامنه وسییعی های فیلترینگ اسیتاندارد دشیوار اسیت. خودپذیری مغناطیسیی سینگاسیتفاده از روش

خودپذیری مغناطیسییی م .Error! Reference source not foundطلبد.گیرد که دقت بالی مفسییر را میقرار می

 Xiong et)دهد گیری مسیتقیم در مناطق مختلف بدسیت آمده ارائه میهای آذرین را که بر اسیاس نتایج اندازهیانگینی از سینگ

al., 2016.)  های مافیک و اولترامافیک بالترین خودپذیری مغناطیسیی را به خود اختصیاص  شیود سینگهمانطور که مشیاهده می

های نفوذی از نتیایج  تری دارند. برای شییینیاسیییایی تودههای ولکیانیکی و حد واسیییط مقیدار خودپذیری پاییندهنید. سییینیگمی

 (.7باشد)شکلهای مغناطیسی عمیق میای شناسایی تودهسازی روشی قدرتمند برشود. وارونسازی استفاده میوارون

 

 های مستقیمگیریهای آذرین بر اساس اندازهها و کانی. خودپذیری مغناطیسی سنگ0جدول  
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 توده های نفوذی تفسیر شده در پهنه جبال بارز . 7شکل  

 
 

 ساختارهای حلقوی     2-4-2
 

های در معرض  ها، نپ خوردگیساختی از جمله رسوبگذاری و تکامل حوضه در نتیجه اعمال تنش )چین فرآیندهای زمین برخی از  

های سنگی در عمق و ساختارهای ناشی از  ¬های با مقاومت کمتر در واحدهفرسایش، فروریختگی فضای ناشی از انحالل قسمت

فرونشست نمکی،  بالآمدگیگنبدهای  و  اها  ناشی  پلوتونیکی  های  و  ولکانیکی  فرایندهای  همراه  به  و...(  تکتونیکی  حرکات  ز 

های حلقوی  تواند در تشکیل الگوی شکستگی های حلقوی و...( می های نفوذی نزدیک به سطح، دایک¬)کالدراها، کراترها، توده

ی یا بیضوی شکل نمود ظاهری  شناسی به صورت ساختارهای حلقودخیل بوده باشد که متأثر از فرسایش در مقیاس زمانی زمین

توانند مجاری عبور گردند، می ساختارهای خطی و حلقوی که تحت تاثیر فرایندهای ولکانیکی و پلوتونی تشکیل می .   یابند می

با این وجود، در این رابطه اطالعات پایهمحلول باشند.  اقتصادی  ایجاد کانسارهای  با پتانیسل  ای و تفضیلی بسیار کمی  هایی 

(. این ساختارها در واقع نمودهای سطحی فرایندهای Witschard, 1984؛  Eggers, 1979؛  Saul, 1978د است )موجو

به اطالعات ژئوفیزیکی، تصاویر ماهواره با توجه  بوده که  تفاوتزیرسطحی  توپوگرافی،  بررسی خطوط  های مورفولوژیکی و ای، 

  - در پهنه جبال بارز با توجه به نقش عمده فرآیندهای ولکانیکی    ند.شناسی قابل شناسایی هستهای زمینتفکیک بر اساس نقشه

باشد، تفکیک زایی مس پورفیری میسازی، ساختارهای حلقوی در ارتباط با این فرایندها که احتمال کانیپلوتونیکی در کانی

 (.8شده است ) شکل
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 نقشه ساختارهای حلقوی استخراج شده از پهنه جبال بارز . 8شکل  

 

 گیرینتیجه     3
توان مجموعه واحدهای سنگی مرتبط با هر رخداد دارای پتانسیل  های مختلف میهای ژئوفیزیک در بلوکبا تفسیر داده

 سازی را به طور دقیق تعیین کرد. دهی مدل اقتصادی را شناسایی کرد و معیارهای وزن
سازی تفسیر گردید. بعد های ژئوفیزیکی مرتبط با کانیخهای تفسیری کیفی و کمی کلیه پاسدر محدوده با استفاده از روش

بررسی  ژئوفیزیکی و زمین از  تفسیر  بین کانیهای  ارتباطی  تودهشناسی  و  نفوذی نسل اول و دوم مشاهده گردید.  سازی  های 
ل قرار گرفته که  های با خودپذیری مغناطیسی باهایی که خودپذیری متوسط دارند بر روی یکسری تودهگرانودیوریت و دیوریت

سازی مشهود است. در حقیقت  اند و در محل تالقی بین این دو توده، آثار کانی از شمال محدوده تا مرکز محدوده گسترش یافته
ها است  تخریب بافت مغناطیسی، حاصل تحت تاثیر قرار گرفتن واحدهای سنگی توسط سیالت هیدروترمال آزاد شده از توده

آلتراسی بروز  میکه ضمن  کانیون  زونتوانند  شناسایی  کنند.  ایجاد  تفسیرهای سازی  از جمله  مغناطیسی  بافت  تخریب  های 
 ترمال است.  اپی –ژئوفیزیکی مهم در راستای شناسایی پتانسیل کانسارهای پورفیری 

آلتراسیون پتاسیم، تفسیر  های مغناطیسی در کنار  های نفوذی با دو نسل متفاوت و همچنین تهی شدگی محل تالقی توده
ها در کنار روشهای تواند راه گشای اکتشافی در منطقه باشد. با تمرکز بر این محدودههای رادیومتری هوابرد میشده از لیه

های قابل قبولی در آینده شناسایی خواهد های زمین شناسی، آنومالی جوییهمچنین پی   IP/RSژئوفیزیکی الکترومغناطیس و  
 شد. 
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