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در استان  زایی آهن، مطالعه موردیهای محتمل کانهسازی ژئومغناطیسی زونمدل

 اردبیل
 

 *1میثم عابدی

 دانشکده مهندسی معدن، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران 
 ( MaysamAbedi@ut.ac.irنویسنده مخاطب:  *) 

 

 چکیده 
ای در تواند نقش ارزندهه به اين ترتیب مياست ک سازی شبکه حفاری اکتشافيبهینه ک،يزیعمده ژئوف یيکي از کاربردها

يي، در محدوده اکتشافي خلخال، طي بازديدهای صحرااشد. بو افزايش سرعت عملیات اکتشافي داشته  کاهش هزينه

چنین  جهت اکتشاف رؤيت شده است. آهکيزايي آهن اغلب به صورت هماتیت در يک زمینه شواهدی از رخداد کانه

خمین تسي و سازی وارون خاصیت خودپذيری مغناطیهای مغناطیسي طراحي شد تا در ادامه با مدلرداشتهايي، بنهشته

ندسه هر مورد داويلر، اطالعاتي کلي  –زايي با روش اويلر و روش تلفیقي سیگنال تحلیلي های محتمل کانهعمق توده

 شد.  ، شبکه مناسب حفاری و ترانشه پیشنهاداستخراج شود. نهايتاًها آن

 

 زايي آهن کانه –سازی وارون مدل –تخمین عمق  -سنجي مغناطیسهای کلیدی: واژه

 

  مقدمه -1
 لیستان اردباشهر خلخال در  لیکه یروستا يشمال زنجان، حوال ييهوا یلومتریک ۶۴در  لیآهن که يمحدوده اکتشاف

 لوانیگ-اسولهم-عفرآبادج-هيورزق، زاوچ-تهم یهاادهاز شهر زنجان، ج يبه محدوده معدن يارتباط یهاواقع شده است. راه

و  يياالب نيامبرآهک و کنگلومرا مربوط به پرک ،يتیلیف یواحدها اعموجود در منطقه شامل انو يسنگ ی. واحدهاباشنديم

منطقه  کي ستره درگ نيهستند. ا تیمونیو ل تیگستره عمدتاً شامل همات نيموجود در ا ييزاي. شواهد کان]1[است  کیژوراس

ارتفاع  نهیکم و يشرق نوبمتر در بخش ج ۲۳۵۴محدوده حدود  نيارتفاع در ا نهیشیساخت فعال قرار گرفته است. ب نیبا زم

 (.1)شکل  رسديآن م يمتر در شمال غرب 1۹۸۴آن به حدود  

ده دهن لیتشک يسشنانیزم ی. واحدهاباشديم کیو ژوراس نيپرکامبر یاز انواع واحدها يمنطقه تنوع يشناسنیزم

( ازند شمشک)س کیو ژوراس ييباال نيمربوط به پرکامبر تيو کوارتز لیکنگلومرا، ماسه سنگ، ش ت،یلیشامل ف يمحدوده معدن

سنگ و کنگلومرا ر است ماسهنشان داده شده است. الزم به ذک ۲شکل  رمحدوده د هزارکي قیدق يشناسنی. نقشه زمباشنديم

 تیوقعاسوله ممهزار  کصديسنگ آهک به وضوح در محدوده وجود دارد که در نقشه برگه  يول ؛استدر محدوده مشاهده نشده 

 (.۳اند )شکل شده قيتزر يدار در مجموعه آهکآهن یاشاره نشده است. اغلب واحدها يآن به درست

 ديشا و ايدر یشرویپاز  يمسئله حاک نيقرار داشته که ا يبيتخر يرسوب یواحدها یرو يآهک یواحدها رسديبه نظر م

. باشنديدار منآه یو سپس واحدها يگرماب االتیس زبانیم يآهک یهاباشد. در هر صورت سنگ ييايدر طینهشت آهن در مح

 دارد. یاژهيو تیها اهمآن يو عمق يجانب عيتوز لیدل نیبه هم

                                                         

 استاديار، دانشکده مهندسي معدن، دانشگاه تهران -1
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و  تیتآهن شامل هما یدیاکس یهامحدوده به صورت مشخص مشهود است، حضور ناهمگون کانسنگ نيآنچه در ا

ت به صور ييزايموجود مشخص شده است که کان یهامورد اکتشاف و رخنمون یاز واحدها ديبازد ي. طباشديم تیمونیل

 .باشديواحدها م نيدر ا يدگرسان درخدا زیآهن و ن یدهایگذاشتن اکس یدر سنگ آهک و به جا دروترمالیه

 

 
ه.طالعنقشه توپوگرافی محدوده مورد م -1شکل   

 

 
. هزار محدوده اکتشافی کهیل اردبیلشناسی یکنقشه زمین -2شکل   
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ی.دار در مجموعه آهکآهن یواحدهاتزریق  -3شکل   

 
 شناسی اقتصادیزمین -2

در دو  رسديم مشاهده شده است. به نظر يترانشه اکتشاف کيو  ياستخراج -يجبهه کار اکتشاف ۲محدوده  نيدر ا   

 انیاز م يگرماب االتیحاصل خروج س 1 يمتفاوت باشد. جبهه کار اکتشاف ييزاواقع در محدوده نوع کانه يجبهه کار اصل

قابل  يندگرسا یاراد یو واحدها تیمونیل ت،یاز همات یاختهيکار مجموعه به هم ر نهیس نيبوده است. در ا يآهک یهاسنگ

سنگ  شدنيو برش يگرماب االتیعبور س ياحتمال یمجراها ها،يجبهه کار انواع شکستگ ني(. در ا۴ مشاهده است )شکل

 یاها حالت توده( و کانسنگ۶ نداشته )شکل يختگيآهن بهم ر دیاکس یواحدها ۲(. در جبهه کار ۵حضور دارند )شکل  زبانیم

 ليرح ذآن به شمهم  یهاکه خالصه بخش رفتهيآهن صورت پذ سياند يمعرف یبرا یامنطقه سابقاً مطالعه نيدر ا .]1[دارند 

 .باشنديم

 

 
 .]1[ در محدوده مورد مطالعه یو دگرسان یمونیتل یت،از همات یتنوع -4شکل 
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 .]1[ی آهن و دگرسان یدهایحضور اکس ی،گرماب یاالتشار سفدر اثر  یزبانشدن سنگ م یبرش -5شکل 

 

 
 .]1[ 2موجود در جبهه کار  یتیو مگنت یتیهمات یواحدها -6شکل 

 

و  دوتیاپ یهايکه کان يتیو کلس يآهن مانیبا س یامنطقه کهلدشت شامل سنگ آهک ماسه يرسوب یهاسنگ

از خرده  ياتقطع نیهمچن ،يسیلیس مانیکوارتز و س یهاها با دانهها حضور دارند و ماسه سنگسنگ نيدر ا زین تینولیاکت

 و ستیش تيکلر ست،یش دوتیشت شامل اپه کهلدمنطق يوندگرگ یهاها وجود دارند. سنگدر ماسه سنگ يتیلیف یهاسنگ

مرها که مر نی. همچنشونديم دهيبه رنگ سبز د دوتیو اپ تيکلر یهايحضور کان لیمشخص به دل تهيستوزیبا بافت ش تیلیف

امل شن منطقه يا نيآذر یها. سنگدهنديآهن حضور دارند و کامالً حالت تبلور دوباره را نشان م يمعدن سيدر کنتاکت با اند

و  تي. کلرباشنديم تیوتیب و وکالزهايفلدسپات، پالژ يبا بافت گرانوالر و عمدتاً شامل کوارتز، آلکال يتيوريگرانود یهاتوده

 .]1[اند شده لیها تشکسنگ نيفلدسپاتها در ا يو آلکال وکالزهايپالژ ياز دگرسان تیسرس

 

 مغناطیسیو تفسیر داده ژئوبرداشت  -3
 یهاگسل رینظ يشناسنیزم یهاامتداد ساختار ،ييمشاهدات صحرا نیمحدوده و همچن يشناسنیزمبا توجه به نقشه 

 ب شد. انتخا يغرب-يبرداشت شرق یهالیمنطقه، امتداد پروف يو ساختار توپوگراف يفرع یهايها و شکستگگسل ،ياصل
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و  يسیمغناط یهایهنجاريکه با مشاهده ب صورت ني. به ادانجام ش کیناميبه طور د يسیمغناط یهاشبکه برداشت داده

تر و در تراکممداشت شبکه بر نگ،يازینامطلوب آل دهياز پد یریدقت مطالعات و جلوگ شيبه منظور افزا يرخنمون ماده معدن اي

 یهالیروففاصله پ نيداده شد. بنابرا شيشبکه افزا یهااز محدوده فاصله یشتریجاها به منظور پوشش دادن مساحت ب ريسا

شبکه برداشت  7ل شده است. در شک یسازادهیمتر پ ۲0حدود  زیبرداشت ن یهاستگاهيمتر و فاصله ا ۵0برداشت حدود 

مگنتومتر  یهااز دستگاه يسنجسیمغناط اتیدر عمل داده شده است. شيکل نما يسیمغناط یهنجارينقشه ب یرو يسیمغناط

نطقه، از ممرکز  ييایمنطقه مورد مطالعه با استفاده از مختصات جغراف يسیمغناط دانیم یپارامترها پروتون استفاده شد.

به  يسیغناطو انحراف م لیم هينانوتسال، با زاو ۴۸۹00حدود نیزم يسیمغناط دانیبه دست آمد.  شدت کل م IGRF ستمیس

کاهش  ليتبد ،نیزم دانیم)حذف اثر  يپردازش راحلم يدرجه است که در تمام ۵/۵ يسیانحراف مغناط هيو زاو ۵/۵۶ بیترت

را مشخص  یاهیناح سیغناطم دانیم یمبنا، با دقت باالتر ستگاهيکه ا يياستفاده شده است. از آنجا ريمقاد نيبه قطب و .. ( از ا

 اتیعمل یدر اجرا .نانوتسال در نظر گرفته شد ۴۸۶00حدود  یاهیناح دانیوارون، شدت م یسازمدل نديدر فرا کند،يم

بنا م ستگاهيا کيوزانه ر راتییثبت تغ یاز دو دستگاه مگنتومتر پروتون استفاده شد. برا يسیمغناط یهاداشت دادهبر ييصحرا

ساعت  میوزها هر نر يو برخ قهیدق 1۵پروژه تا انتها محل آن ثابت بود و هر  یدر مجاورت محدوده انتخاب شد که از ابتدا

 شد. یریگروزانه اندازه راتییکنترل تغ یبرا ستگاهيا نيدر ا يسیطمغنا دانیم کباري

 

 
 .کل یسیمغناط هنجارییب یداننقشه م ینقاط شبکه برداشت رو -7شکل 

 

ه، در داد ثبت شدبت شده است. با توجه به اعمبنا ث ستگاهيها، توسط برداشت در اروزانه در زمان انجام برداشت راتییتغ

 ومال آرام ل روز کادر طو دانیم راتییرخ نداد و تغ يسیمغناط دانیدر م يگونه اغتشاش چیه ييصحرا یهاتمام مدت برداشت

 یهایهنجاريبا ب سهيمقا مقدار در نينانوتسال بود و ا ۲۲مبنا کمتر از  ستگاهيا راتییکه کل تغ نيبود. با توجه به ا کنواختي

 يسیاطمغن تیکه خاص تیهمات ريف ذخاروزانه در اکتشا حیتصح قیمحدوده قابل توجه است، لذا اعمال دق نيا يسیمغناط

 .باشديم تیحائز اهم اریدارد بس يفیضع



 

 6 

 

 یهاداده یابر ماندهیباق يسیمغناط دانینقشه م ،یاهیناح یهنجاريو اثر ب نیزم يسیمغناط دانیبا حذف اثر اسکالر م

 لیم هيثر زاوا لیبدل يول ،مشخص نمود نتوايرا م هایهنجاريمحل ب ماندهیباق سینقشه مغناط یشد. رو هیته زیمحدوده ن نيا

ه قطب حل رگردان بب ليمشکل با تبد نيدارند که ا ييخود جابجا يواقع یبه جا نسبتنقشه  نيا یهایهنجاريب ن،یزم دانیم

 اندتويم يمنف یهایهنجارياز ب ينقشه برطرف شده است لذا بخش نيدر ا دانیم لیم هياز آنجا که اثر زاو (.۸)شکل  شوديم

 ورزه، گسل )د یساختار یهايبخش عمده آن مربوط به شکستگ يباشد؛ ول يسیمغناط یهابودن توده بداریمربوط به ش

شده است که در  مشخص  An7 تا An1 يسیمغناط یهنجاريب تنقشه هف نيا یباشد. رو توانديم زی( نيشناسنیکنتاکت زم

سه  ارائه خواهد شد. هایهنجاريب نياز ا یشتریها، اطالعات بوارون داده یسازو مدل گريد یریتفس یهانقشه هیادامه با ته

 .  باشنديم تیهمات ياحتمال ييزاکانه یتر برامحتمل ييها، محدوده(An3 تا An1) ياصل یهنجاريب

 

 
 .هنجاری مغناطیس کاهش/انتقال یافته به قطب مغناطیسیقشه بین -8شکل 

 

 یهنجاريه بنقشه نسبت به نقش نيا ينشان داده شده است. به طورکل ۹در شکل  يلیتحل گنالیشدت س نقشه

 ممياکزم يلیتحل لگنایمقدار س يسیمغناط یهنجاريو در مرکز ب دهديرا بهتر نشان م يسیمغناط یهامرز توده يسیمغناط

 يسیشدت مغناط کهيياز آنجاقابل مشاهده است.  دهمشخص ش یهایهنجاريب ياثر برخ زینقشه ن نيدر ا. ]۲[ شوديم

 توانديم یهاداشتبر نيدر ا دانیم يو نوسانات جزئ يسیمغناط یزهاياثر نو باشديم فیمعموالً ضع يتیآهن همات یرخدادها

 اي و يواقع یهنجاريب کيباعث حذف  یدر موارد يداشته باشد و حت لتریف نيا يخروج يختگيدر بهم ر یریچشمگ ریتاث

 ی( رو۸ل )شک يسینقشه کاهش به قطب مغناط یمشخص شده بر رو یهایهنجاري. اغلب بشوديکاذب م یهنجاريب جاديا

و ( Zone2) ي، غرب(Zone1) يرقدر سه زون ش يسیمغناط دانیکه شدت م يياند. از آنجابارز شده زین يلیتحل گنالیدامنه س

  شده است. ترفینقشه ضع نيا یر آن رواث ،ترنيیپا يسیمغناط یهاشدت باشد؛يمتفاوت م( Zone3) یمرکز
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ادامه  یهانقشه ها،یهنجاريبودن عوامل ب يسطح اي دارشهير نییتع گريبه عبارت د اي يگسترش عمق يبه منظور بررس

راه  کنديها حذف ما از دادهر يسطح یزهاياثر نو نکهيها ضمن انقشه نيشد. ا هیته یمتر 100تا  10 یهافراسو در ارتفاع

ها نقشه نيا ها هستند. به طور خالصه ازآن يگسترش عمق زیو ن هایهنجاريب يگسترش حجم يفیک يبررس یبرا یاساده

رفته است و  نیبه طور کامل از ب يسطح یهازياثر نو  یمتر 1۵و  10قابل ارائه است. در نقشه ادامه فراسو به ارتفاع  ريز جينتا

 یهاگنالینه سدام ،یمتر ۴0و  ۳0 ترشگس یهابعد از ارتفاع(. 10شخص است )شکل محدوده بوضوح م یهایهنجاريمحل ب

  .(11شکل ندارند ) یاديعمق گسترش ز ياحتمال یحدس زد که رخدادها توانيو م کنديبه شدت افت م يسیمغناط فیضع

 

 
 .نقشه فیلتر سیگنال تحلیلی -9شکل 

 

 
 متری. 15قطب در ارتفاع گسترش  هنجاری مغناطیسی کاهش یافته بهبی  -10شکل 
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بر  لريعمق او نیخماز آنجا که ت(. 1۲بکار گرفته شده است )شکل لريروش دکانولوشن او ها،یهنجاريعمق ب نیتخم یبرا

ورت عمق ص نیدارند، تخم يراتییکه مشتقات تغ ييلذا در تمام جاها ردیگيو قائم( صورت م ياساس مشتقات اول )جهت

 زیلر ناو -يلیتحل گنالیس يقیمطالعات از روش تلف نيدر ا نيبنابرا .]۳[ شدنبا هایهنجاريدارد مربوط به ب و امکان ردیگيم

بر مرکز  که منطبق يلیتحل گنالیس مميماکز یفقط بر رو لر،يروش برخالف روش او نيا(. 1۳استفاده شده است )شکل 

 یهارهيمطابق دا یهنجاريهر ب یزده شده برا نیتخم یهاعمق .]۴[ زنديم نیرا تخم یهنجاريعمق ب باشد،يم یهنجاريب

 ۵ز کمتر ا يمشخص شده عمق یهاياست که اکثر آنومال نياز ا يحاک جينشان داده شده است. نتا 1۳و  1۲ یهادر شکل يرنگ

 متر دارند. 10تا 

 

 
متری. 50هنجاری مغناطیسی کاهش یافته به قطب در ارتفاع گسترش بی -11شکل   

 

 
تخمین عمق با روش اویلر. -12 شکل  
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 (.An-Eulاویلر ) –تخمین عمق با روش ترکیبی سیگنال تحلیلی  -13شکل 

 
 سازی وارون داده ژئومغناطسمدل -4

و  ترقیدق جياجهت حصول نت باشديم ریمتغ یو مرکز يغرب ،يدر سه زون شرق يسیمغناط دانیکه شدت م يياز آنجا   

 یبعدسه یسازدلم یبرا (.1۴شده اجرا شد )شکل  کیهر زون تفک یبرا یسازوارون ،ياحتمال یهایارهنجيبهتر ب شينما

 یشده است و بر مبنا دیتول اکاناد يس.ي.بوياستفاده شد که توسط دانشگاه  Mag3d یاز بسته نرم افزار يسیمغناط یهاداده

 .]۵و  ۶[ کندياولدنبرگ عمل م -يل یسازروش وارون

 

 
 تر.سازی دقیقتفکیک محدوده به سه زون جهت وارون -14شکل 
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داده  يل همگرا شده به خوبحاصل شد. مد نهیبه جهیتکرار نت ۶انجام شد که بعد از  1محدوده زون  یهاداده یسازوارون

 10۳ثبت تا م ۶۲ ياز منف يسیمغناط یهنجاريمحدوده شدت ب ني(. در ا1۵کرد )شکل  ينیبشیرا پ یامشاهده یهیاول

 یرو ينومالمحل هر سه آ مشخص شده بود. An3و  An1 ،An2محتمل  يمالزون، سه آنو نيا ی. روکنديم ریینانوتسال تغ

 ينشان دهنده آغشتگ توانديم نيیپا اریبس یريخودپذ ريداده شده است. مقاد شينما 1۶در شکل  يسیمغاط یريخودپذمدل

 .دهنديشان منرا  ينيیپا يو گسترش عمق باشنديم يسطح يشد. هر سه آنومالبا تیمونیل ايو  تیمحدوده به رخداد همات

 

 
 .1سازی زون بینی شده بعد از وارونای و پیشهنجاری مشاهدهنقشه بی -15شکل 

 

 
 .SIواحد  0.002با فرض یک حد آستانه  1مدل خودپذیری مغناطیسی در محدوده زون  -16شکل 
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صل شد. مدل همگرا شده به حا نهیبه جهیتکرار نت 11در ادامه انجام شد که بعد از  ۲زون  محدوده یهاداده یسازوارون

تا  ۲70 يز منفا يسیمغناط یهنجاريمحدوده شدت ب ني(. در ا17کرد )شکل  ينیبشیرا پ یامشاهده یهیداده اول يخوب

 یريودپذخ یخص شده بود. مدل سه بعدمش An4محتمل  يآنومال کي ن،زو نيا ی. روکنديم ریینانوتسال تغ ۶۲۵مثبت 

 .باشديکم م يو با گسترش عمق يآهن کامالً سطح يآورده شده است. آغشتگ 1۸ محدوده  در شکل نيا يسیمغناط

 

 
 .2سازی زون بینی شده بعد از وارونای و پیشهنجاری مشاهدهنقشه بی -17شکل 

 

 
 .SIواحد  0.02با فرض یک حد آستانه  2مدل خودپذیری مغناطیسی در محدوده زون  -18شکل 
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حاصل شد. مدل همگرا شده به  نهیبه جهیتکرار نت 10انجام شد که بعد از  زین ۳محدوده زون  یهاداده یسازوارون تاًينها

تا  ۲7۴ يز منفا يسیمغناط یهنجاريمحدوده شدت ب ني(. در ا1۹کرد )شکل  ينیبشیرا پ یامشاهده یهیداده اول يخوب

 یل سه بعدمشخص شده بود. مد An7و  An5 ،An6محتمل  يسه آنومال زون، نيا ی. روکنديم ریینانوتسال تغ ۵7 مثبت

و با گسترش  يآهن کامالً سطح يآغشتگ زین نجايآورده شده است. در ا ۲0 محدوده در شکل نيدر ا يسیمغناط یريخودپذ

 .باشديکم م يعمق

 

 
 .3سازی زون بینی شده بعد از وارونو پیشای هنجاری مشاهدهنقشه بی -19شکل 

 

 
 .SIواحد  0.0025با فرض یک حد آستانه  3ده زون مدل خودپذیری مغناطیسی در محدو -20شکل 
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ه ترتیب در شکل تر برای رخداد آهن است، سه مقطع عمقي آن بهای محتملمحدوده ۳و  ۲، 1از آنجايي که سه آنومالي 

مانه گصورت گرفت، سه  که يوارون یسازو مدل یریتفس یهانقشه جينتا یبرمبناشته شده است. به نمايش گذا ۲۳تا  ۲1های 

هستند و  ياصل یهاتي، اولو۲و  1گمانه  آورده شده است. ۲۴شکل  یشد که محل آن رو شنهادیپ ترانشه  ۴و حفر  ياکتشاف

 ج،يساعد بودن نتاو در صورت م باشنديم تير اولود ۲و  1ترانشه  نیگمانه سوم حفر شود. همچن ج،يدرصورت مثبت بودن نتا

 شتریاعماق ب ج،يباشد. درصورت مساعد بودن نتا متر ۳0حداکثر تا عمق  ياکتشاف یهاها حفر شود. حفر گمانهترانشه ريسا

 ينيیاپ يسیطمغنا یريموجود در منطقه از خودپذ يتیمونیو ل تیهمات یکه ساختارها يياز آنجا .ردیمورد توجه قرار گ

 بهره جست. ياکتشاف جيجهت ارتقاء نتا يگران يکيزیبهتر است از روش مکمل ژئوف باشند؛يبرخوردار م

 

 
 .An1برش عمقی از مدل خودپذیری مغناطیسی در محدوده  -21شکل 

 

 
 .An2برش عمقی از مدل خودپذیری مغناطیسی در محدوده  -22شکل 
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 .An3طیسی در محدوده برش عمقی از مدل خودپذیری مغنا -23شکل 

 

 

 های اکتشافی پیشنهادی در محدوده کهیل بر روی نقشه کاهش به قطب مغناطیسی.ها و ترانشهمحل گمانه -24شکل 

 

 گیرینتیجه -9
صه قابل به صورت خال ريز جيانجام شده، نتا یهایسازمدل نیشده و همچن هیته یریتفس یهانقشه جيبا توجه به نتا

اغلب  یرات آمده ببدس نيیپا يسیمغناط یريمشاهده شده و خودپذ يسیمغناط یهایهنجاريبا توجه به شدت ب .باشديارائه م

به  يلومحدوده وجود دارد  نيا در يتیآهن به خصوص توده همات یسازيکانگفت که احتمال  توانيم يها، به صورت کلمدل

 دارند.  ينيیپا يگسترش عمق يآهن یهاتوده رسدينظر م
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آهن  ياحتمال يآنومال 7و در ادامه محل  يمعرف یو مرکز يغرب ،يسه زون شرق يسینقشه کاهش به قطب مغناط یبر رو

و  ۳، ۲ یهايو آنومال ي. زون شرقدهنديمتر را نشان م 10-۵کمتر از  يو عمق باشنديم يسطح هايآنومال يمشخص شد. تمام

 .باشديم لیکه يدر محدوده اکتشاف يتیمونیل/يتیآهن همات يرخداد احتمال یهامحل نيمهمتر 1

 

 تشکر و قدردانی
اشته ددرداني را ها کمال تشکر و قبابت در اختیار قرار دادن دادهدانم از موسسه يونیدرو دانشگاه تهران برخود الزم مي

 باشم.
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