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 چکیده 
ان از دره استان کردستندر محدوده دیوا ،های سنگ آهن مگنتیتبه دلیل تباین باالی خودپذیری مغناطیسی نهشته

ا تجزیه بیرد. گهای احتمالی آهن مورد ارزیابی قرار برداشت ژئوفیزیک مغناطیسی استفاده شد تا محل و گسترش عدسی

شته، عمق اد نههای متنوعی که روی داده مغناطیسی این محدوده انجام شده است اطالعات مفیدی در مورد ابعو تحلیل

 اد کرد.های مناسب برای حفاری اکتشافی را پیشنهتوان محل زونکه بر مبنای آن می زده شدتخمینو گسترش آن 

های آهن را بهتر تواند حجم تقریبی سنگهای اصلی صورت گرفته است میبعدی که روی توده 75/2مدلسازی وارون 

 نمایان کند. 

 

 آهنسنگ  –ون سازی وارمدل - تخمین عمق – سنجیمغناطیس – فیزیکژئوهای کلیدی: واژه

 

  مقدمه -1
غرب روستای کانی آباد و دو کیلومتری شمالشرق روستای ابراهیمکیلومتری شمال 4مطالعه در مورد  یمحدوده اکتشاف

کثر حداارد و طیسی ددره استان کردستان قرار دارد. منطقه از نظر توپوگرافی شرایط سختی برای برداشت مغناسفید در دیوان

طراحی بهینه  متر است که 400متر در  200(. ابعاد این محدوده حدود 1باشد )شکل متر می 85ن حدود اختالف ارتفاع آ

ده است. نقشه شایستگاه مغناطیسی ثبت  350و در کل حدود  متر انجام شد 20در  10ا شبکه ای نقاط برداشت مغناطیسی ب

 47627ت. میدان مغناطیس زمین شدتی حدود نمایش داده شده اس 2هنجاری مغناطیسی کل این محدوده در شکل بی

 داشته است. 8/4و انحراف  5/54نانوتسال با زاویه میل 

شناسی برگه زمین و دردره وانیدو شهرستان  رجانیس -سنندج یغرب پهنه ساختارآباد در شمالمیکانسار آهن ابراه

و  کیئزوزوم یدرون نیآذر یهاتوده ،کییپالئوزو یدگرگون یهاسنگ کل ازشمت اغلب گیرد. این محدودهباینچوب قرار می

 بیکبا تر یدرون نیآذر یهاو مرمر هستند که توده ستیکاشیشامل م یدگرگون یهااست. سنگ کیمتاسومات یهاسنگ

و  تسیکاشی, مترولوژیپبر مبنای مطالعات اند. ها را قطع کردهآن یتیلونیو م کیکاتاکالست شیکم و ب تیتا گران تیوریگرانود

تداد در ام زین یدرون نیآذر یها. مرمرها و تودهباشدمیسبز دگرگون شده  ستیهمراه در حد رخساره ش یآوار یهارسوب

دار تا گارنت بولیمفآ -اسکارن گارنت بیترک ،کیمتاسومات یهااند. سنگشده کیستکاتاکال یدچار دگرگون یبرش یهاپهنه

به  ییهاتیبه صورت مگنت شتریمحدوده ب نیآهن در ا یسازیاند. کانقطع کردهها را دار آنتیمگنت یهادارند و رگچه

ه ب گنتیتدارد. م یاو شبکه ینیجانش ،یاتوده ،کانسار بافت پراکنده نیو دانه پراکنده است. ا یارگچه – رگه ،یعدس یهاشکل

 .]1[ آمده است دیبه صورت پراکنده پد ایدانه و  زیر ،شکلیصورت ب
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و  یرس یهایمراه با کانه یباطله هستند که گاه یهایگارنت و کوارتز از کان ،دوتیاپ ،تینولیاکت - تیترمول ،تیکلر 

احد سنگی بارز در وبه طور کلی، دو  .]1[ کندیم رییتغ یوزن درصد 50شوند. مقدار آهن در کانسنگ کمتر از یم افتی تیکلس

 های اسیدی دگرگونی به رنگ سفید تا سبزوزوئیک باالیی شامل آذرآوریا سن پالئمجموعه ب -1این محدوده وجود دارد؛ 

های دگرگونی سنگ -2ریوداسیتی دگرگونی به رنگ صورتی تا سفید که برگوارگی بارزی دارند.  –های ریولیتی روشن و گدازه

    .]2[های آهکی مرمری خاکستری رنگ است پالئوزوئیک که شامل سنگ

 

 
رافی محدوده مورد مطالعه.نقشه توپوگ -1شکل   

 

 
هنجاری مغناطیس کل به همراه محل نقاط برداشت.نقشه بی -2شکل   
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 تجزیه و تحلیل داده مغناطیسی -2
دار اسکالر نشان داده شده است. با حذف مق 2های الزم در شکل نقشه میدان مغناطیسی کلی پس از انجام پردازش

دلیل زاویه میل ب  .]3[ (3)شکل  شودهنجاری مغناطیسی باقیمانده حاصل میان بیهای تصحیح شده، میدمیدان زمین از داده

تبدیل  شکل ازمشوند. برای رفع این ها مقداری از جای واقعی خود منحرف میهنجاریمیدان زمین، در نقشه باقیمانده بی

ان داده شده نش 4و نقشه آن در شکل  ها اعمال شدهشود. تبدیل کاهش به قطب بر روی دادهبرگردان به قطب استفاده می

ه برداشت قرار خارج از شبک 3هنجاری البته با توجه به این که بخشی از بی ؛شودهنجاری مشاهده میاست. در شکل سه بی

سازی نمود توان آن را مدلدارد )یا به عبارت دیگر دوقطبی حاصل از این توده مغناطیسی بدرستی برداشت نشده است( نمی

ز هتر مرجهت شناخت ب .های تفسیر کالسیک فقط نقطه حفاری روی آن پیشنهاد نمودشود با توجه به نقشهسعی میولی 

 ترسیم شد. 5هنجاری، نقشه سیگنال تحلیلی در شکل های مولد بیتوده

 

 
هنجاری مغناطیس باقیمانده.نقشه بی -3شکل   

 

 
 زایی آهن.و محل سه توده محتمل کانه هنجاری مغناطیس کاهش یافته به قطبنقشه بی -4شکل 
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 زایی.های محتمل کانهقشه سیگنال تحلیلی محدوده مورد مطالعه و محل تودهن -5شکل 

 

. ده استهای گسترش فراسو  تهیه شنقشه ،هاهنجاریدار یا سطحی بودن( بیبه منظور بررسی گسترش عمقی )ریشه

ش حجمی ای برای بررسی کیفی گسترکند راه سادهها حذف میرا از دادهها ضمن اینکه اثر نویزهای سطحی این نقشه

تا عمق حدود  1هنجاری ها، نتایج زیر قابل ارائه است: بیها هستند. با توجه به این نقشهها و نیز گسترش عمقی آنهنجاریبی

دار بوده و تا ریشه 3هنجاری بی رسدمتر گسترش دارد. به نظر می 30تا عمق حدود  2هنجاری متر گسترش دارد. بی 20

 6ارد. در شکل دهنجاری به سمت جنوب ادامه متر نیز گسترش دارد و همانطور که گفته شده این بی 50های باالتر از عمق

 گذاشته شده است. شیبه نما یمتر 50نقشه گسترش در ارتفاع 

 

 
 .3هنجاری توده بیمتری و باقیماندن اثر  50قشه گسترش فراسو در ارتفاع ن -6شکل 
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بر اساس  رلی(. از آنجا که تخمین عمق او7لر استفاده شده است )شکل یکانولوشن اویبرای تخمین عمق از روش د

صورت  خمین عمقتگیرد لذا در تمام جاهایی که مشتقات تغییراتی دارند، و قائم( صورت می افقی)جهتی  مرتبه یک مشتقات

نیز استفاده  لریاو - یلیتحل از روش تلفیقی سیگنال جابنابراین در این .]4[ ها نباشدهنجاریگیرد و امکان دارد مربوط به بیمی

هنجاری یبفقط بر روی ماکزیمم سیگنال تحلیلی که منطبق بر مرکز  لر،ی(. این روش برخالف روش او8)شکل شده است

 باشد.متر می 15ا ت 5هنجاری بین تا ها عمق هر سه بیبا توجه به این نقشه .]5[ دزنهنجاری را تخمین میباشد، عمق بیمی

 

 
 تخمین عمق اویلر.نقشه  -7شکل 

 

 
 .لریکانولوشن اوید -نتایج تخمین عمق با روش تلفیقی سیگنال تحلیلی  -8شکل 
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 سازی وارون داده مغناطیسیمدل -3
ی به غناطیسمسازی وارون و پارامتری میدان های احتمالی آهن، مدلودهرد هندسه توجهت حصول اطالعاتی کلی در م

اقیمانده روی نقشه میدان مغناطیسی ب 2و  1ای ههنجاریموقعیت بی 10و  9های در شکلبعدی انجام شد.  75/2صورت 

رت کامل صو به 3هنجاری محاسبه شده نشان داده شده است. باتوجه به این که بی مغناطیسی)مشاهده شده( و میدان 

ر شکل دروفیل های ساخته شده، در امتداد دو پجهت نمایش بهتر مدل سازی آن وجود ندارد.برداشت نشده است امکان مدل

آورده شده  13مدل وارون نمایش داده شده است. همچنین نمایش سه بعدی از دو مدل ساخته شده در شکل  12و  11های 

 است.

 

 
 .سازیهای مدلها و پروفیلغناطیس باقیمانده به همراه محل مدلهنجاری منقشه بی -۹شکل 

 

 
 .سازیهای مدلها و پروفیلسازی شده به همراه محل مدلهنجاری مغناطیس مدلنقشه بی -10شکل 
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 .18سازی شده در امتداد پروفیل مقطع مدل -11 شکل

 

 
 .22سازی شده در امتداد پروفیل مقطع مدل -12شکل 

 

 
  

 .هنجاری مغناطیسیبعدی بیسازی سهنمایش مدل -13شکل 
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 و 3600یب ایج حاکی از این است که حجم مدل اول و دوم به ترتت، مشخصات دو مدل لیست شده است. ن1در جدول 

نه سیگنال د. شدت خودپذیری مغناطیسی مدل شده و دامنهزار تن دار 40حدود تناژی  مجموع مترمکعب است و در 6000

یین ه خصوص تعافی و ببرای ادامه عملیات اکتشباشد. آباد میها آهن در محدوده ابراهیماطیسی بیانگر مگنتیتی بودن تودهمغن

ساس نتایج تفسیر ا شود. این نقاط برنقاط مناسب برای حفاری اکتشافی  پیشنهاد می 3 ،هاهنجاریمیزان ذخیره در محل بی

ان داده شده نهادی روی نقشه برگردان به قطب نششنیز نقاط پی 14ه است. در شکل سازی بدست آمدکالسیک و نتایج مدل

 است.

 

 
 .موقعیت نقاط حفاری پیشنهادی روی نقشه میدان مغناطیسی باقیمانده پس از برگردان به قطب -14شکل 

 

 گیرینتیجه -۹
 باشد: می ورت خالصه قابل ارائهسازی وارون، نتایج زیر به صمدل همچنینبا توجه به نتایج تفسیر کالسیک و 

 یک کانسار  ست که برایا - 1532و + 5915های مغناطیسی مشاهده شده در این محدوده بین هنجاریشدت بی

 شود.مگنتیتی در رده متوسط تا خوب محسوب می

 با توجه به نقشه( های پردازشی تهیه شده سه بیهنجاریAn1، An2 وAn3  )شد.  ها مشخصروی نقشه

ن صرف کامل آ بدلیل عدم برداشت 3هنجاری سازی بیسازی شد ولی از مدلدر ادامه مدل 2و  1های هنجاریبی

 است. های تفسیری بدست آمدهولی حتی االمکان مشخصات آن از روی نقشه ؛نظر شده

 است. ر تم 15تا  10 هنجاری در جاهای مختلف آن بین تا های تخمین عمق، عمق باالیی بیبا توجه به نقشه 

 رتیب به ت 3و  2 ،1، هاهنجاریهای گسترش فراسو، گسترش عمقی یا به عبارت دیگر عمق کف بیبا توجه به نقشه

 متر است. 50و باالی  30 ،20حدود 
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 که با در  آمد تن بدست  38400هنجاری مجموع وزن این دو بی 2و  1های هنجاریسازی بیبا توجه به نتایج مدل

سازی کانی ن ذخیرههزار ت 30 ، می توان انتظار داشت در این محدوده حدوددرصد خطای مدلسازی 20نظر گرفتن 

یره قطعی باشد و تخمین ذخ. الزم به یادآوری است که رقم اعالم شده دارای عدم قطعیت میآهن وجود داشته باشد

 انجام حفاری است. و تعیین عیار کانسار و اقتصادی بودن آن مستلزم

 
 عدی دو توده آهن.ب 2.75مشخصات مدل های  -1ل جدو

 2 1 بی هنجاری

 1 1 (SIخودپذیری مغناطیسی )

 40 60 طول )متر(

 10 6 عرض )متر(

 14 10 ضخامت )متر(

 10 11 عمق )متر(

 60 40 شیب )درجه(

 50 35 آزیموت )درجه(

 6000 3600 حجم )متر مکعب(

 

 تشکر و قدردانی
را  و قدردانی ها کمال تشکربابت در اختیار قرار دادن دادهدانشگاه تهران  آزمایشگاه ژئوفیزیکز دانم ابرخود الزم می

 داشته باشم.
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