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تفسیر و مقایسه دادههای مغناطیسی و نتایج حفاریهای انجام شده در
کانسار اسکارن آهن خاک سرخ ،غرب یزد
ساسان ملکی * ،1علی اصغر کالگری ،2کمال سیاهچشم ،3سعید علیرضایی

4

-1دانشجوي دکتري زمينشناسی اقتصادي ،دانشکده علوم طبيعی ،دانشگاه تبریز
-2استاد دانشکده علوم طبيعی ،دانشگاه تبریز
-3استادیار دانشکده علوم طبيعی ،دانشگاه تبریز
-4دانشيار ،گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم زمين ،دانشکاه شهيد بهشتی
پذیرش مقاله1396/3/14 :
تأیيد نهایی مقاله1397/1/28 :
چکیده
محدوده کانسار آهن خاک سرخ در حدود  42کيلومتري غرب شهر یزد قرار گرفته است .این کانسار در بخش
ميانی زون اروميه-دختر قرار گرفته و رخنمونهاي پيرامون آن شامل سنگهاي رسوبی تریاس باالیی -ژوراسيک
پایينی و تودههاي نفودي اليگوميوسن میباشد .نفوذ تودههاي گرانيتوئيدي اليگوميوسن به درون سنگهاي
رسوبی موجب کانه زایی اسکارن آهن شده است .مگنتيت کانه اصلی آهن بوده و اندکی آثار کانیزایی مس به
صورت آغشتگی ماالکيت نيز به طور محلی دیده میشود .دو روند ساختاري مهم در این محدوده وجود دارد،
روند شمالغرب -جنوبشرق که روند اصلی زون اروميه-دختر را دنبال میکند و روند شمالشرق-جنوبغرب
که روند قبلی را قطع کرده و در برخی مناطق موجب قطعشدگی در تودههاي کانسنگ شده است .در این مقاله
از روشهاي ادامه فراسو ( )upward continuationو واهم آميخت اویلر ( )Euler deconvolutionبراي تفسير
دادههاي مغناطيسی استفاده شده است .ژرفاي آنومالیهاي مغناطيسی که با واهم آميخت اویلر تعيين شده
تایيد کرد که تودههاي مغناطيسی در اعماق کم در شمال غرب منطقه قرار دارند .بی هنجاريهاي حاصل از
این بررسی با روند اصلی زون اروميه-دختر همخوانی داشته و پيشنهاد میکند که احتماال روند بیهنجاريهاي
مغناطيسی در سایر بخشها نيز همروند با این زون بوده و بهوسيله روندهاي عمود بر آنها بعد از کانیزایی قطع
شدهاند .گمانههاي حفاري شده عمق و گسترش کانهزایی پيشبينی شده براساس تفسير دادههاي مغناطيسی
را تایيد نموده و عيار ميانگين  FeOtحدود  %39به دست آمد.
واژههای کلیدی :ادامه فراسو ،اسکارن آهن ،خاکسرخ ،واهماميخت اویلر.
* -نویسنده مسئول09188771334 :

Email: Sasan.maleki@gmail.com
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روش اویلر یک روش نيمه خودکار تعيين عمق
منشاء است که براي تحليل تعداد زیادي از دادهها
به کار میرود .این روش بر روي دادههاي شبکه و
نيمرخ قابل استفاده است .تابع سيگنال تحليلی در
ابتدا براي تفسير دادههاي دوبعدي در امتداد نيم-
رخ مربوط به تودههاي دایکی شکل (نبيقيان و
همکاران )1974 ،و در ادامه به وسيله روست و
همکاران ( )1992براي تفسير اشکال سه بعدي در
نقشههاي مغناطيسسنجی به کار گرفته شد .فرایند
سيگنال تحليلی موجب بارزسازي گوشهها و لبه-
هاي بی هنجاريها میگردد .این پردازش لبههاي
بیهنجاري را تقویت نموده و دو قطبیهاي
مغناطيسی را به صورت بی هنجاريهاي برجسته
نمایان میسازد (نبيقيان و همکاران .)1974 ،موارد
متعددي از کاربرد روشهاي سيگنال تحليلی ادامه
فراسو و واهمآميخت اویلر در بررسی دادههاي
مغناطيسی کانهزایی آهن در ایران تجربه شده است.
از جمله کاربرد سيگنال تحليلی در تفسير بی-
هنجاريهاي مغناطيسی کانسار جالل آباد زرند
(علمدار و همکاران ،)1392 ،کاربرد ادامه فراسو در
تعيين عمق بیهنجاريهاي معدن گلگهر (انصاري
و همکاران ،)1390 ،تعيين عمق بیهنجاريهاي
منطقه رشم سمنان با استفاده از روش واهمآميخت
اویلر (جونقانی و اسکوئی ،)1390 ،استفاده از
سيگنال تحليلی در برآورد عمق کانسار آهن
مروارید زنجان (فاتحی و همکاران )1392 ،و برآورد
عمق بیهنجاريها با استفاده از تلفيق سيگنال
تحليلی و واهمآميخت اویلر (علمدار و همکاران،
 .)1392در این مقاله از روش سيگنال تحليلی و
واهمآميخت اویلر جهت تعيين موقعيت ،عمق و
بارزسازي و از روش ادامه فراسو جهت تعيين
گسترش عمقی چشمههاي مغناطيسی استفاده
گردید؛ سپس با استفاده از این نتایج موقعيت و
عمق گمانهها طراحی شد .در نهایت با استفاده از

مقدمه
روشهاي ژئوفيزیکی کارایی زیادي در اکتشاف
کانسارها داشته و با توجه به ترکيب و هندسه توده-
هاي کانسنگ ،ترکيب مواد همراه و سنگهاي در
برگيرنده روشهاي گوناگونی براي آنها ابداع شده و
مورد استفاده قرار گرفته است .از مهمترین این
روشها که براي تعيين پارامترهاي مغناطيسی
(عمق ،مکان و شکل چشمه مغناطيسی) ابداع
شدهاند روشهاي سيگنال تحليلی و واهم آميخت
اویلر میباشند .روش سيگنال تحليلی بهوسيله
نبيقيان ( )1972براي اولين بار جهت تعيين عمق
چشمه مغناطيسی به کار رفت .از دالیل مهم
استفاده از سيگنال خطی در تفسير دادههاي
مغناطيسی وابسته نبودن آن به کميتهاي جهت-
دار و امکان تعيين موقعيت چشمه با استفاده از
محل بيشينه دامنه سيگنال تحليلی است (باستانی
و پدرسون .)2001 ،روش واهم آميخت اویلر نيز
یکی از روشهاي خودکار تفسير دادههاي
مغناطيسی است که اساس آن استفاده از مشتق-
هاي ميدان در معادله همگن اویلر است .روش اویلر
را میتوان براي دادههاي نيمرخی (دو بعدي) و
شبکهاي (سه بعدي) به کار برد .دادههاي این روش
براي اولين بار به وسيله تامپسون ( )1982جهت
برآورد عمق و شکل ساختارهاي دوبعدي مورد
استفاده قرار گرفت .رید و همکاران ( )1990روش
واهم آميخت اویلر را براي حالت سه بعدي تعميم
دادند .براي گویاسازي دادههاي مغناطيسی برداشت
شده در محدوده ابتدا تصحيح برگردان به قطب
انجام گرفت تا تاثير زاویه ميل مغناطيسی و انحراف
مغناطيسی اصالح گردد .روشهاي نيمهخودکار
( )semi-automaticکمّی شامل واهم آميخت اویلر
( )deconvolution Eulerو سيگنال تحليلی
( )analytical signalبه ترتيب جهت تخمين عمق
بیهنجاريها و بارزسازي آنها به کار گرفته شدهاند.
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آناليز نمونههاي حفاري شکل توده مگنتيتی تعيين
و با نتایج ژئوفيزیک مقایسه گردید.
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زاده و همکاران  )1389اشاره کرد .براساس نقشه
زمينشناسی محلی (نقشه  )1:5000رخنمونهاي
منطقه به دو دسته کلی قابل تقسيم میباشند-1:
واحدهاي سنگ آهک و سنگ آهک دولوميتی
کرتاسه با بين الیههاي گري واک کوارتز -فلدسپاتی
که بر روي شيلهاي تریاس باالیی قرار گرفته و
همگی بخشی از سازند شمشک میباشند-2 ،
واحدهاي نفوذي با ترکيب گرانيت تا گرانودیوریت
به سن اليگوميوسن (شکل  .)1واحد گريواک که
به صورت بين الیهاي درون سازندهاي رسوبی وجود
دارد در بين تودههاي نفوذي و آهکهاي دولوميتی
قرار گرفته و تبدیل به هورنفلس شده است.
کانیزایی عمدتا در بخشهاي سنگ آهک
دولوميتی رخ داده که تبدیل به اسکارن شدهاند.
وجود مجموعه کانی دیوپسيد ،گارنت ،سرپانتين،
تالک ،ترموليت ،فلوگوپيت و اپيدوت همراه با
مگنتيت نشاندهنده رخداد متاسوماتيزم کلسيک-
منيزیمی در محدوده خاکسرخ است (ملکی و
همکاران .)1395 ،روابط رخنمونهاي موجود در
محدوده و تصاویر گمانههاي حفاري در اشکال  2و
 3ارائه شده است.

محدوده مورد مطالعه
زمینشناسی

محدوده خاک سرخ در  42کيلومتري جنوب غرب
شهرستان ندوشن واقع در غرب شهرستان یزد واقع
شده و دسترسی به آن از کيلومتر  12جاده ندوشن-
تفت از طریق جاده خاکی صدرآباد امکانپذیر است.
نفوذ تودههاي گرانيتوئيدي در شمال محدوده خاک
سرخ موجب تبدیل واحدهاي رسوبی به هورنفلس
و اسکارن شده است .از نظر موقعيت زمينساختی
محدوده مورد مطالعه در بخش مرکزي پهنه
اروميه-دختر در یک منطقه امتداد لغز راستگرد بين
گسلهاي دهشير و برنا قرار گرفته است .بخش
غربی شهر یزد از لحاظ ناحيهاي داراي پتانسيل
تشکيل اسکارن و کانهزایی همراه آن بوده و از
محدودههاي اسکارن عمده در منطقه میتوان به
اسکارن آهن پناه کوه (زاهدي و بومري،)1392 ،
اسکارن مس و آهن خوت (زاهدي و بومري1392 ،؛
زاهدي و همکاران ،) 2014 ،اسکارن مس زرو (مکی

شکل  :1نقشه زمينشناسی محدوده مورد مطالعه در مقياس ( 1:5000بنیآدم )1388 ،و شکل شماتيک موقعيت
محدوده بر روي زون اروميه-دختر (اصالح شده بعد از اشتوکلين و نبوي)1973 ،
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شکل  :2دورنماي رخنمونها و سينهکارهاي موجود در معدن خاکسرخ ،دید به سمت غرب.

شکل  :3تصاویر روابط کانهزایی مگنتيت با توده گرانودیوریتی و کانیهاي همراه .مرز بين مگنتيت تودهاي و بخش
اندواسکارن؛ الف) مرز بين مگنتيت و سرپانتين ،ب) مگنتيت پراکنده در زمينه سرپانتين که هر دو به وسيله رگههاي
کلسيت تاخيري قطع شدهاند ،پ) مرز بين مگنتيت و آهک دولوميتی که به اگزواسکارن حاوي دیوپسيد و سرپانتين
تبدیل شده است ،ت) رگچههاي تاخيري کلسيت که متن بخش کانهدار مگنتيت و سرپانتين را قطع کردهاند.

نتایج مگنتومتري تعداد  14حلقه گمانه حفر شد.
از بخشهاي کانهدار گمانهها نمونه جهت تعيين
عيار آهن و تخمين ذخيره برداشت و آناليز گردید.
اولين قدم در بررسی دادههاي مغناطيسی استفاده
از فيلترهاي ریاضی براي بارزسازي بیهنجاريها و
به دست آوردن اطالعات در مورد منبع بی هنجاري
میباشد .در بين فيلترهاي مورد استفاده از برگردان
به قطب ادامه فراسو و فيلترهاي مشتق (مشتق اول
و دوم) از همه بيشتر کاربرد دارند (نبيقيان و
همکاران.)1974 ،
سيگنال تحليلی نيز یکی دیگر از روشهاي پردازش
معمول است که در این بررسی استفاده شده است.
سيگنال تحليلی لبههاي بی هنجاري را تقویت

مواد و روشها
دادههاي زمينی در شبکهاي با ابعاد 10*10
مترمربع در محدودهاي به وسعت  75/27هکتار در
 8170ایستگاه برداشت شد .مغناطيس کل با
مغناطيس سنج نوع پروتون  GSM-19Tبرداشت
شده و تغييرات روزانه جهت تعيين اختالف بين
دستگاههاي متحرک و ثابت و انجام تصحيحات با
استفاده از مغناطيسسنج  Trifieldبرداشت گردید.
تغييرات روزانه ميدان مغناطيسی در این مدت در
حد کمتر از  41نانوتسال بود .با توجه به تغييرات
 50367نانوتسالیی بين کمترین و بيشترین داده
ثبت شده در این محدوده ،تغييرات روزانه بسيار
ناچيز است( .جواديپور و راکی .)1391 ،براساس
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نموده و دو قطبیهاي مغناطيسی را به صورت بی
هنجاريهاي برجسته آشکار میسازد .در بررسی
ادامه فراسو تغييرات بی هنجاريها تا عمق 40
متري جهت کم اثر نمودن بیهنجاريهاي سطحی
و تقویت انواع عمقی بررسی شد .در نهایت نتایج بی
هنجاريهاي به دست آمده در طراحی گمانههاي
اکتشافی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آناليز
نمونههاي به دست آمده از حفاريهاي مغزهگيري
جهت تعيين مدل عياري و مقایسه آن با بی
هنجاريهاي به دست آمده مورد استفاده قرار
گرفت .نتایج حفاريها نمونهبرداري شده و بروش
شيمی تر جهت تعيين درصد آهن مورد آناليز قرار
گرفتند .گسلهاي موجود در منطقه با توجه به
بررسیهاي صحرایی و نقشه زمينشناسی تعيين
شده و موقعيت رخنمونهاي مگنتيت نسبت به آنها
مورد بررسی قرار گرفت.
برگردان به قطب ) :(RTPبرگردان به قطب یک قدم
مهم در تفسير بیهنجاريهاي مغناطيسی میباشد.
به دليل انحراف دادههاي مغناطيسی از استوا به
طرف قطب بی هنجاريهاي حاصل از منابع زیر
سطحی از منبع خود فاصله پيدا کرده و بیهنجاري
حالت نامتقارن به خود میگيرد که کار تفسير را به
خصوص در عرضهاي پایينتر مشکل میسازد.
براي غلبه بر این مشکل روشی پيشنهاد شد که در
آن بیهنجاريهاي مغناطيسی مشاهده شده در هر
عرض جغرافيایی به بیهنجاريهایی منتقل می-
گردند که در یک ميدان مغناطيسی قائم قابل
مشاهده میباشند (بارانوف .)1957 ،شکل  2جهت
بیهنجاريهاي مغناطيسی موجود در محدوده
خاکسرخ را در طول دو روند موازي در جهت
شمالغرب-جنوبشرق نشان میدهد که هر دو به
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وسيله روندهاي عمود بر آنها قطع شدهاند .تصحيح
انتقال به قطب با استفاده از پارامترهاي طول و
عرض جغرافيایی ،زاویهي انحراف مغناطيسی و
زاویهي ميل مغناطيسی انجام گرفته است .ميزان
تصحيح اعمال شده براساس طول و عرض
جغرافيایی براي زوایاي ميل مغناطيسی و انحراف
مغناطيسی در این محدوده به ترتيب شامل زاویه
انحراف مغناطيسی ( 49/28 )inclinationو زاویه
ميل مغناطيسی ( )declinationبرابر با  3/27درجه
میباشد .نقشه برگردان به قطب محدوده در شکل
 2ارائه شده است.
مشتق اول :یک فاکتور مهم در روشهاي
مغناطيسی این است که ابعاد بیهنجاري مطابق
عمق منبع توليد کننده آن تغيير میکند .به منظور
حذف تاثيرات ناحيهاي و تداخل بين بیهنجاري-
هاي مجاور از مشتق درجه اول استفاده میگردد،
به این دليل که مشتق درجه اول مقادیر فرکانس
باال را نسبت به انواع پایين بيشتر افزایش میدهد.
بنابراین تاثيرات طول موج بزرگ مربوط به منابع
ناحيهاي عميق بر روي بیهنجاريهاي کوچک
حذف خواهند شد (هاینز و همکاران.)2013 ،
مشتق قائم بيشتر براي افزایش قابليت درک بی-
هنجاريهاي حاصل از منابع کم عمق استفاده شده
و مشتق افقی براي تعيين محل گوشههاي منابع
بیهنجاري وسيع مورد استفاده قرار میگيرد .از هر
دو مشتق قائم و افقی در تفسيرها استفاده میگردد
در حالی که مشتقات افقی بيشتر از مشتق درجه
اول به دست میآیند (سيمپسون و همکاران،
 .)1986نقشه مشتق اول محدوده خاکسرخ که از
برگردان به قطب به دست آمده در شکل  4ارائه
شده است.
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شکل ( :4تصویر سمت راست) نقشه برگردان به قطب محدوده مورد مطالعه( .تصویر سمت چپ) نقشه مشتق قائم
مرتبه اول از  RTPمحدوده خاکسرخ.

پنجره باید دقت نمود اندازه آن طوري انتخاب شود
که تنها یک بی هنجاري درون آن قرار گرفته و
تغييرات اساسی ميدان را در بر بگيرد .مورد دیگري
که در واهم آميختگی اویلر مطرح است انتخاب
شاخص ساختاري است .در واقع براساس هندسه
حدودي منبع مغناطيسی و براساس تقسيمبندي
تامپسون (تامپسون )1982 ،مقادیري براي  Nدر
نظر گرفته میشود .در این بررسی این مقدار 1/5
در نظر گرفته شده است .اساس واهم آميختگی
اویلر طبق معادله رابطه  1ارائه شده به وسيله
تامپسون (تامپسون )1982 ،به صورت زیر است:
رابطه )1

تفسیر بیهنجاریها

روشهاي مختلفی در اینجا براي تفسير بیهنجاري
استفاده شده است شامل :واهمآميختگی
اویلر( ،)Euler deconvolutionسيگنال تحليلی
( )Analytic signalو ادامه فراسو ( upward
.)continuation
روش واهم آمیخت اویلر :معرفی این روش در تعيين
عمق و موقعيت منابع بیهنجاري موجب کاربرد
وسيع آن گردید (تامپسون .)1982 ،از جمله
خصوصيات مهم این روش این است که نتایج آن
مستقل از جهت پالریزاسيون مغناطيسی بوده،
نيازي به پيشبينی در مورد شکل بیهنجاري
نداشته و دادهها براي تجزیه و تحليل نياز به
برگردان به قطب ندارند .این روش معموال براي
دادههاي داراي پروفيل برداشت منظم به کار میرود
ولی براي دادههاي برداشت شده در شبکه نيز
گسترش یافته است .براي استفاده از روش اویلر به
دليل حجم باالي دادهها در پردازش از یک پنجره
استفاده میشود که روي شبکه دادهها جابهجا شده
و عمليات پرداش روي آن انجام میگيرد .در انتخاب

= (x-xo)∂ T/∂x+(y-yo) ∂T/∂y+(z-zo) ∂T/∂z
)N(B-T
در این معادله ( )xo, yo, zoموقعيت منبع
مغناطيسی بوده که ميدان کل آن در نقطه ( xo, yo,

 )zoشناسایی شده است B .مقدار شدت ميدان کل
بوده و  Nشاخص ساختاري میباشد .بیهنجاريها
براي تفسير راحتتر به چهاردسته  C ،B ،Aو C6
تقسيم شدهاند که هر کدام داراي دامنه و تغييرات
عمق متفاوتی میباشند (جدول .)1

جدول  :1دامنه تغييرات و ميانگين عمق به دست آمده براي بیهنجاريها با استفاده از واهم آميخت اویلر.
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این محدودهها داراي روند ،شدت و موقعيت
متفاوتی میباشند بدین ترتيب که بیهنجاريهاي
گروه  Cدر بخش غربی محدوده قرار داشته و داراي
بيشترین شدت میباشند .گروه  Aبا شدت کمتر در
بخش شرقی محدوده گسترش داشته و در بين این
دو گروه  Bقرار گرفته که داراي کمترین شدت و
گسترش میباشد .بیهنجاريهاي گروه  Aبيشتر
بخشهاي شرقی محدوده را در بر گرفته و در امتداد
شمالغرب-جنوبشرقی به طول  1400متر
مساحتی در حدود  10هکتار را در بر گرفتهاند.
براساس ناپيوستگیها بیهنجاريهاي گروه  Aاز
 A1تا  A9تقسيم شدهاند که در بين آنها بی
هنجاريهاي  A7 ،A6 ،A3و  A9داراي بيشترین
انحراف معيار بوده و داراي مقادیر متفاوت ميدان
کل میباشند .بیهنجاريهاي گروه  Bدر سمت
غرب گروه  Aبا روند مشابهی قرار داشته و 33705
هکتار را پوشش میدهند .این گروه نسبت به گروه
 Aمساحت کمتري را پوشش داده و داراي شدت
کمتري میباشند .مطابق جدول  1بیهنجاريهاي
 B3و  B1داراي شدت متوسط بوده و بیهنجاري
 B2ضعيف میباشد .گروه  Cاز نظر شدت و مساحت
بعد از گروه  Aقرار داشته و با داشتن  950متر طول
حدود  12707متر مربع (حدود  12/78هکتار)
مساحت دارد .گروه  Cداراي  8زیر مجموعه می-
باشد .بعد از بیهنجاري  A6بیهنجاري  C6داراي
بيشترین شدت میباشد .این بیهنجاري داراي
 47423 nTاختالف بين مقادیر بيشينه و کمينه
میباشد که میتواند به دليل قطبش منفی باال باشد.
این ناهنجاري بمقدار  10201nTانحراف معيار
داشته و با  39340متر مربع (حدود  3/9هکتار)
داراي بيشترین مساحت در بين تمام بیهنجاريها
است .نکته مهم در بين این گروهها غالب بودن روند
شمالغرب-جنوبشرق در همه آنها میباشد .عمق
حاصله از این روش حداقل عمقی است که میتوان
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در آن به سطح ماده معدنی دست یافت .دادههاي
تعيين عمق نشان داد که در بیهنجاريهاي گروه
 Aتودههاي مگنتيت به طور متوسط در اعماق بين
 6تا  13متري قرار گرفته و مقادیر بيشينه و کمينه
عمق آنها به ترتيب  35و  4متري میباشد .انحراف
معيار  3/4براي این گروه نشان میدهد که تغييرات
عمق در آنها زیاد نيست .تغييرات عمق براي بی-
هنجاريهاي گروه  Bمشابه گروه  Aمیباشد (بين
 6/5تا  13متري) .اعماق کمينه و بيشينه براي
رسيدن به این ناهنجاريها به ترتيب برابر با  4و 20
متر است .تخمين واهم آميخت اویلر در حدود 25
متري بوده و تغييرات عمق در آنها زیاد نيست.
فراوانی تجمعی واهمآميخت اویلر براي بیهنجاري-
هاي گروه  Bدر شکل  3و دامنه تغييرات و ميانگين
عمق به دست آمده در جدول  1ارائه شده است .به
دليل اینکه تغييرات عمق براي بیهنجاري C6
متفاوت از سایر بیهنجاريهاي گروه  Cمیباشد
واهم آميخت اویلر و دامنه تغييرات براي آن به طور
جداگانه محاسبه گردید .منبع مغناطيسی در زیر
بیهنجاري  C6بين اعماق  12تا  20متري قرار
دارد .تغييرات عمق در خود این بیهنجاري نشان
میدهد بخش شرقی عميقتر از بخش غربی می-
باشد .مقادیر بيشينه و کمينه به ترتيب  8تا 32
متري بوده و ميانگين عمق در این بیهنجاري 16
متري میباشد .انحراف معيار براي واهمآميخت اویلر
در حدود  4متر بوده و نسبت به سایر بیهنجاريها
تغييرات عمق بيشتري از خود نشان میدهد
(جدول  .)1تودههاي قرار گرفته در زیر بیهنجاري-
هاي گروه  Cبه طور عمده در اعماق  7تا  14متري
قرار داشته و ميانگين عمق جایگيري آنها  10متري
میباشد .انحراف معيار براي واهم آميخت اویلر 3/5
متري بوده و تغييرات عمق چندانی نشان نمیدهد
(شکل .)5
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شکل  :5نقشه اعماق به دست آمده از واهم آميخت اویلر براي محدودههاي ناهنجار.

همکاران .)2013 ،این روش بهویژه در تفسير منابع
دو بعدي مورد استفاده قرار گرفته در عرضهاي
جغرافيایی پایين و در مناطقی که داراي مغناطيس
باقيمانده قابل توجه هستند کاربرد دارد (مک لئود
و همکاران .)1993 ،سيگنال تحليلی به وسيله
گرفتن ریشه دوم مجموع مربعات هرکدام از سه
مشتق درجه اول ميدان مغناطيسی طبق معادله
رابطه  2محاسبه ميگردد:
رابطه )2

تعیین عمق با استفاده از سیگنال تحلیلی :این فيلتر
در حقيقت جذر مجموع مربعات مشتقات ميدان
میباشد که جهت تشخيص هندسه تودههاي
نزدیک به سطح و همچنين لبههاي آنها استفاده
میگردد .سيگنال تحليلی در تعيين عمق و محل
چشمهها کاربرد دارد .یکی از ویژگیهاي این روش
تاثير نگرفتن از کميتهاي جهتدار مانند زاویه
ميل ،انحراف ميدان و زاویه شيب است که موجب
میشود در مواردي که مغناطيس باقيمانده مشخص
نيست به کار رود .یکی از پردازشهاي سيگنال
تحليلی بررسی نيمرخهاي عمق بیهنجاريها می-
باشد .در این روش بیهنجاريهاي مهم در طول
پروفيلهایی که عمود بر آنها قرار گرفتهاند بررسی
شده و با سيگنالهاي تحليلی سروکار دارد که به
وسيله ميدان کل و یا به وسيله مشتقات قائم از روي
دادههاي پروفيل به دست میآیند (هاینز و

A(x,y)|=((Dt/dx)2+ (Dt/dy)2+ (Dt/dz)2)1/2

براساس روش تخمين عمق سيگنال تحليلی بر
روي چند پروفيل دلخواه که بیهنجاريهاي مهم
مغناطيسی را در منطقه قطع میکنند اعمال شده
و به صورت دو بعدي شکل چشمهها و عمق آنها را
تعيين میکند (شکل .)6

شکل  :6نقشه سيگنال تحليلی محدوده و موقعيت پروفيلهاي رسم شده جهت تعيين عمق.
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تعیین عمق با استفاده از روش ادامه فراسو :یکی از
مهمترین پارامترهاي مورد استفاده در تفسير داده-
هاي مغناطيسی تعيين عمق تا توده مولد بوده و
روش ادامه فراسو از مهمترین تبدیالت در تعيين
این پارامتر است که از آن به عنوان یک روش کيفی
براي بررسی گسترش عمقی استفاده میگردد .این
تبدیالت دادههاي مغناطيسی اندازهگيري شده را
در سطحی باالتر از سطح زمين محاسبه و منعکس
میکند (بلکلی1996 ،؛ ژنگ و ژو .)2001 ،یکی از
خصوصيات این روش کاهش اثرات تودههاي
کوچکتر و باریکتر در مقایسه با انواع بزرگتر با
استفاده از افزایش ارتفاع میباشد .ادامه فراسو یک
فيلتر نرم با قابليت عبور طول موج پایين میباشد
که روي بیهنجاريهاي داراي عمق بيشتر و ابعاد
بزرگتر نسبت به انواع کم عمقتر و نوفه موجود در
منطقه بيشتر تاکيد میکند (تلفورد و شریف،
 .)1990در این بررسی اعماق چشمه از  10الی 40
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متري با استفاده از روش ادامه فراسو تعيين گردید
(شکل  .)7در شکل شماره  7Aکه ادامه فراسو
مربوط به ارتفاع  10متري میباشد تعدادي از
ساختارهاي سطحی که در نقشه سيگنال تحليلی
ظاهر شده بودند (بی هنجاري  )B2محو شدهاند که
نشاندهنده گسترش کم عمق این بیهنجاريها
میباشد .مطابق شکل  7مشخص است که بی-
هنجاريها با ادامه فراسو از عمق  10تا  40متري
به تدریج کاهش مییابند و این نشان میدهد اکثر
بیهنجاريها از این عمق به بعد کاهش یافته و
گسترش چندانی ندارند که خود تعيين کننده
حداکثر عمق پيشنهادي براي گمانهها میباشد .تنها
بیهنجاري که بهنحو بارزي تا اعماق بيش از 40
متري گسترش دارد بیهنجاري شماره  C6می-
باشد .با توجه به نتایج ادامه فراسو حداکثر عمق
براي گمانههاي پيشنهادي  50متر در نظر گرفته
شد (شکل .)7

شکل  :7نقشههاي ادامه فراسو براي اعماق  10متري (الف) 20 ،متري (ب) 30 ،متري (پ) و  40متري (ت).

آهکی ،اسکارنیشدن و تشکيل کانه آهن در
محدوده خاکسرخ شده است .کانهزایی آهن به
صورت لنزهاي مگنتيت در سنگ ميزبان آهک
دولوميتی ایجاد شده است .مجموعه کانیهاي

بحث و نتایج
نفوذ تودههاي گرانيتوئيدي اليگوسن به درون
واحدهاي رسوبی تریاس باالیی -ژوراسيک پایينی
موجب ایجاد پدیدههاي تبلور مجدد بخشهاي
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سيليکات بدون آب (پيروکسن و گارنت) ،کانیهاي
آبدار (فلوگوپيت ،اپيدوت ،اکتينوالیت و کانیهاي
دگرسانی تاخيري (کلسيت و کوارتز) همراه با وجود
سرپانتين بهعنوان باطله اصلی همراه با مگنتيت،
شواهد وجود اسکارن منيزیمی در منطقه است .با
استفاده از دادههاي مغناطيسسنجی نقشه برگردان
به قطب تهيه شده و ناهنجاريهاي پنهان بررسی و
شناسایی گردید .جهت تعيين گسترش عمقی کانه-
زایی نقشههاي ادامه فراسو تا عمق  40متري تهيه
شد .براساس بیهنجاريهاي به دست آمده تعداد
 15حلقه گمانه قائم بر روي بیهنجاري شماره C6
در بخش شمال غربی محدوده به دليل وسعت زیاد
و بارزتر بودن طراحی گردید .عمق حفاريها به
خاطر اینکه نقشههاي ادامه فراسو تا اعماق 40
متري گسترش داشت حداکثر تا  50متري طراحی
شد .از این گمانهها تعداد  14گمانه با حداکثر عمق
 65متر حفر گردید .در کل اکثر گمانهها بخشهاي
کانهدار را قطع کردهاند که ضخامت آنها از حدود
 10تا بيش از  50متر متغير بوده و به طور ميانگين
حدود  39درصد آهن داشتند .براساس مطالعات
آماري و ارزیابی ذخيره 1،738،500 ،تن آهن با
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عيار  %34/15درصد بهعنوان ذخيره قطعی محدوده
برآورد گردید .گمانههایی که فاقد بخشهاي کانهدار
بودند تا متراژ نهایی حفاري نشده و از آنها براي
تعيين عيار نمونه برداشت نگردید .مدل عياري به
دست آمده از نتایج عيار گمانهها (شکل  )9به وسيله
نرمافزار  Datamineنشان میدهد که شکل توده و
روند آن به خوبی با بیهنجاري به دست آمده از
تفسير دادههاي مغناطيس سنجی مطابقت داشته و
بخشهاي کانهدار در جهت شمالشرق-جنوبغرب
دچار قطعشدگی شدهاند که خود میتواند روند
گسلهاي احتمالی را نشان دهند .عيار نمونههاي
برداشت شده از گمانهها در جدول  2ارائه شده
است .براساس نتایج ادامه فراسو اکثر ناهنجاريها
از اعماق  10متري شروع شده و این امر کم عمق
بودن ناهنجاريها و ميزان کم باطلهبرداري مورد
نياز را در محدوده نشان میدهد که خود با نتایج
حفاريها و شروع کانهزایی مگنتيت از عمق کم
تایيد گردید .در کل صحت تفسير ناهنجاريهاي
مغناطيسی در نتایج حفاري ،آناليز نمونهها و مدل
سه بعدي به خوبی تایيد میشود.

جدول  :2عيار ميانگين نمونههاي برداشت شده از گمانههاي حفر شده بر روي ناهنجاريهاي مغناطيسی.
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نتایج بررسی مگنتومتري عالوه بر تعيين
خصوصيات تودههاي مغناطيسی شامل موقعيت،
گسترش عمقی و روند ،موارد دیگري شامل قطع
شدگیهاي ایجاد شده در ناهنجاريها و تاثير
روندهاي ساختاري را در توزیع این تودههاي
مغناطيسی مشخص ساختند .به منظور بررسی
بيشتر عملکرد روندهاي ساختاري بر روي کانهزایی،
تاثير گسلهاي موجود در محدوده با شعاع تاثير در

120

فواصل مختلف و موقعيت رخنمونهاي مگنتيت با
هم مقایسه شدند .مطابق این بررسی (شکل  )9اکثر
نقاط کانهزایی در شعاع تاثير  75متري گسلها قرار
دارند و این ساختاري بودن کانهزایی و تمرکز
محلولهاي کانهزا را در مناطق گلسه نشان میدهد.
این نتایج تاثير تکتونيک با وجود آثار برشیشدن و
خردشدگی در سنگهاي ميزبان و رگههاي
مگنتيت نيز همخوانی دارند.

شکل  :8مدل عياري به دست آمده با استفاده از نتایج آناليز نمونهها ،بخشهاي قرمز رنگ مناطق کانهدار را نشان
میدهند .قطعشدگی بين دو بخش کانهدار تاثير روندهاي شمالشرق-جنوبغرب را روي کانهزایی نشان میدهد (دید به
سمت غرب).

شکل  :9ارتباط بين توزیع نقاط کانهزایی مگنتيت و شعاع تاثير گسلهاي موجود در فواصل  50 ،25و  75متري.

گمانههاي حفر شده براساس نتایج تفسير بی
هنجاريهاي ژئوفيزیکی طراحی شده و اکثرا داراي
کانهزایی میباشند که خود میتواند به دليل
اختالف زیاد شدت مغناطيسی کانهزایی مگنتيت و
سنگ ميزبان آهک دولوميتی باشد .بيشترین
گسترش ناهنجاريها در بخش شمالغربی محدوده
برداشت شده قرار گرفته که میتواند به دليل

نتیجهگیری
منبع ایجاد کننده ناهنجاريهاي مغناطيسی کانی
مگنتيت است که به وسيله نتایج حفاري تائيد شده
است .با استفاده از نقشههاي ادامه فراسو مشخص
گردید که عمق بخشهاي مغناطيسی (کانسنگ
مگنتيتی) حداقل تا  40متري گسترش دارند که
این مطلب با حفاريهاي انجام شده تایيد گردید.
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نزدیکی آنها به تودههاي گرانيتوئيدي شمال
محدوده بوده و گسترش آنها در جهت جنوبشرق
احتمال گسترش تودههاي نفوذي زیر واحدهاي
رسوبی در این جهت را محتمل میسازد که باید با
حفاريهاي عميق بررسی و تایيد گردد .با توجه به
نتایج حفاري شيب ظاهري کانیسازي به طرف
شمال است که خود میتواند به دليل نزدیکی بيشتر
به تودههاي نفوذي در این قسمت بوده و با نقشه-
هاي ادامه فراسو که بيشترین عمق گسترش را در
این بخش نشان میدهند مطابقت دارد .بی-
هنجاريهاي مغناطيسی در منطقه خاکسرخ به
طور کلی در دو روند به موازات هم و در جهت
شمالغرب-جنوبشرق وجود دارند که به وسيله
گسلهاي احتمالی در جهت عمود بر این امتداد
قطع شدهاند .بنابراین به نظر میرسد روندهاي
اصلی در زون اروميه-دختر جهت جایگيري توده-
هاي نفوذي مولد لنزهاي مگنتيتی را کنترل کرده
و خود این ناهنجاريهاي مغناطيسی توسط گسل-
هایی با روند شمالشرق -جنوبغرب قطع شدهاند.
روندهاي ذکر شده میتوانند بهعنوان راهنماي
اکتشافی در سایر مناطق زون اروميه -دختر جهت
طراحی برداشت بیهنجاريهاي مغناطيسی مدنظر
قرار بگيرند .از فيلتر سيگنال تحليلی جهت تعيين
هندسه تودههاي مغناطيسی استفاده شد .در این
فيلتر مناطق و تودههاي مغناطيسی نزدیک به سطح
داراي مقدار سيگنال نسبتاً باالتري نسبت به نواحی
غير مغناطيسی بوده و با توجه به کم عمق بودن
ناهنجاريهاي مغناطيسی به خوبی میتوان از آن
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در تعيين موقعيت لنزهاي مگنتيت استفاده نمود.
نقشه سيگنال تحليلی همچنين روابط قطعشدگی
تودههاي مغناطيسی را به وسيله روندهاي شمال-
شرق-جنوبغرب به خوبی نشان میدهد .نتایج
ادامه فراسو با نشان دادن گسترش تودههاي
مغناطيسی تا اعماق بيش از  40متري با نتایج
حفاريها که گسترش بخشهاي کانهدار را تا اعماق
بيش از  50متري اثبات نموده همخوانی دارد .نتایج
این روش با اعماق به دست آمده از روش واهم-
آميخت اویلر پيشنهاد میکند که از این دو روش
میتوان در حفاريهاي اکتشافی براي تخمين
حداکثر عمق حفاري استفاده نمود .بررسی شعاع
تاثير گسلها و رخنمونهاي مگنتيت تاثير
روندهاي ساختاري در کانهزایی را تایيد میکند .با
توجه به نتایج به دست آمده و اینکه حفاريهاي
مرحله اول حداکثر  65متري بودهاند پيشنهاد می-
شود جهت افزایش تخمين ذخيره و بررسی
گسترش توده مولد کانهزایی با تهيه نقشههاي
عميقتر فراسو حفاريهاي عميقتري طراحی و اجرا
شود.
سپاسگزاری
با تشکر از شرکت معدنکاران خاکسرخ یزد و
مهندس بنیآدم که امکان دسترسی به دادههاي
مغناطيس سنجی ،نتایج عيارگمانهها و بازدید از
منطقه را فراهم نمودند.

مجله ژئوفيزیک ایران ،جلد  ،5شماره  ،4ص .12-1
بنی آدم ،ف .1388 ،.گزارش پایان عملياتاکتشاف معدن سنگ آهن خاک سرخ ندوشن216 ،
ص.
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