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تفسیر دادههای مغناطیسسنجی کانسار پلیمتال منطقة عشوند و مقایسة نتایج با
وارونسازی دادههای مقاومت ویژه و پالریزاسیون القایی
3

اردالن خزائیفر ،*1علی نجاتی کالته ،2امین روشندل کاهو 2و فرامرز اهللوردی میگونی
 .1دانشجوی کارشناسیارشد ،دانشکدة معدن ،نفت و ژئوفیزیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة معدن ،نفت و ژئوفیزیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،ایران
 .3کارشناس ژئوفیزیک ،مدیریت اکتشاف ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور ،تهران ،ایران
(دریافت ،93/7/7 :پذیرش نهایی)93/11/28 :

چکیده
تفسیر دادههای مربوط به پیجوییهای مغناطیسی اغلب در حوزة فرکانس انجام میشود که این امر به دلیل سادهسازی روابط میان
مدلهای زیرسطحی مختلف با میدان مربوطه است .تخمین عمق مربوط به منشأ بیهنجاریهای مختلف میدان پتانسیل نیز
معموالً با استفاده از روش اسپکتور و گرنت و در حوزة فرکانس انجام میشود .در این روش چنین فرض شده است که پارامترهای
مربوط به منشأ بهصورت تصادفی و ناهمبسته توزیع شدهاند .با استفاده از اطالعات بهدستآمده از چندین چاه پروژة حفاری قارهای
آلمانیها در سراسر دنیا ( )KTBنشان داده شد که فرض مربوط به روش اسپکتور و گرنت در مورد منشأ آنومالی صحیح نیست .در
این مطالعه یک روش برای تخمین عمق منشأهای مختلف آنومالی با استفاده از طیف توان تعمیمیافته پروفیلهای مغناطیس ارائه
شده است که مقدار عمق حاصل از آن بسیار به مقادیر واقعی نزدیک است .با استفاده از این روش به تخمین عمق دادههای
مغناطیسی کانسار پلیمتال منطقة عشوند واقع در استان همدان پرداخته شده و نتایج آن با نتایج روشهای مقاومت ویژه و
پالریزاسیون القایی مقایسه شده است.
واژههای کلیدی :تخمین عمق ،حوزة فرکانس ،روش اسپکتور و گرنت ،طیف توان تعمیمیافته ،کانسار پلیمتال منطقة عشوند

 .1مقدمه
تحلیل طیفی دادههای مغناطیس در طول دو دهة گذشته

( )1998روی اطالعات حاصل از این حفاریها نشان داده

بهطور گسترده برای بهدست آوردن عمق ساختارهای

شد که منشأ آنومالی بهصورت همبسته و دارای رفتار

زمینشناسی مختلف استفاده شده است .روش تخمین

تعمیمیافته است .از طرفی فدی و همکاران ( )1997به

عمق با استفاده از تحلیل طیف توان یکی از روشهای

مطالعة عدم دقت روش محاسبه طیف توان و تصحیح

اتوماتیک تخمین عمق است که با درنظرگرفتن یک

طیف توان روش اسپکتور و گرنت ( )1970پرداختند.

توزیع آماری برای منشأهای آنومالی به تخمین عمق

روش جدید در محاسبة طیف توان توسط ماوس و

میپردازد .اولین تحلیل طیف توان به منظور تخمین عمق

دیمری ( )1995بر مبنای خواص ذاتی منشأ آنومالی

آنومالیهای میدان پتانسیل توسط اسپکتور و گرنت

پیشنهاد شد .در این روش که با نام طیف توان تعمیمیافته

( )1970انجام شد و بعدها توسط هاهن و همکاران

معرفی شد ،عمق با استفاده از توزیع ذاتی طیف توان منشأ

( ،)1976کنارد و همکاران ( )1983و پائولوسکی،

آنومالی و اثر آن روی طیف نهایی ،با دقت بیشتری

( )1994توسعه داده شد .در تمامی تحلیلهای طیفی

محاسبه میشود .روش تخمین عمق تا سطوح تباین

ارائهشده پارامترهای مربوط به منشأ آنومالی مانند چگالی

خودپذیری مغناطیسی به وسیلة طیف توان تعمیمیافته

و خودپذیری مغناطیسی تصادفی و ناهمبسته فرض

توسط پیلکینگتون و تودوسچاک ( ،)1993ماوس و

شدهاند .با توجه به نتایج بهدستآمده از پروژه حفاری

دیمری ( ،)1994 ،1995 ،1996فدی و همکاران (،)1997

قارهای آلمانیها در سراسر دنیا ( )KTBو همچنین با

ژائو و تایبو ( )1998و کواترا و همکاران ( )2000توسعه

استفاده از مطالعات ماوس و دیمری ( )1994و ژائو و تایبو

داده شد .در این مقاله نحوة محاسبة طیف توان تعمیمیافته
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و چگونگی تخمین عمق توسط آن ارائه میشود .سپس

مغناطیسسنجی ،زمین را بهصورت چندین گروه مستقل

به منظور تفسیر دادههای ژئوفیزیکی مربوط به کانسار

از بلوکها با وجوه عمودی و موازی در نظر گرفتند.

پلیمتال منطقة عشوند نهاوند از روشهای مقاومت ویژه،

آنها با استفاده از یک فرض اساسی مکانیک آماری که

پالریزاسیون القایی و طیف توان تعمیمیافته میدان

بر اساس آن مقدار چشمداشتی تابع چگالی توان مربوط

مغناطیسی استفاده و نتایج آنها با هم مقایسه میشود.

به یک گروه با میانگین گروه برابر است و همچنین با در
نظرگرفتن این موضوع که عامل عمق ،فاکتور غالب در

 .2روش تحليل طيف توان تعميميافته
طیف توان به صورت مجذور شدت طیف فوریة
بهدستآمده از آنومالی میدان تعریف میشود .از لحاظ
ریاضی تبدیل فوریة تابع دومتغیره )𝑦  𝑓(𝑥,از رابطة ()1
محاسبه میشود:
()1

با تقریب نسبتاً خوبی از رابطة ( )5به دست میآید:
̅

𝜌𝐸(𝜌) ≅ 𝐴𝑒 −2ℎ

()5

که در این رابطه 𝐴 مقداری ثابت ℎ̅ ،عمق میانگین مربوط
1

∞
∞
𝑦𝑑𝑥𝑑 )𝑦𝜈∫−∞ ∫−∞ 𝑓(𝑥, 𝑦). 𝑒 −𝑖(𝜇𝑥+

= )𝜈 𝑓(̅ 𝜇,

و معکوس تبدیل فوریه نیز از رابطة ( )2به دست میآید:
()2

تعیین شکل طیف توان است ،نشان دادند که طیف توان

∞
∞
1
𝜈𝑑𝜇𝑑 )𝑦𝜈∫ ∫ 𝑓(̅ 𝜇, 𝜈). 𝑒 𝑖(𝜇𝑥+
∞4𝜋2 −∞ −

= )𝑦 𝑓(𝑥,

به مجموعة بلوکها 𝜌 = (𝜇2 + 𝜈 2 )2 ،عدد موج و
)𝜌(𝐸 طیف توان میدان مغناطیسی است .در ادامه بهمنظور
شرحدادن روش آنالیزطیف توان تعمیمیافته ،تساوی اخیر
به شکل رابطه ( )6بازنویسی میشود:

در این روابط 𝜇 و νبه ترتیب عدد موج در جهت

()6

محورهای 𝑥 و 𝑦 هستند که بر حسب رادیان بر متر

که در این رابطه 𝐶 یک مقدار ثابت و )𝜌( 𝑚𝑃 طیف توان

اندازهگیری میشوند (اگر 𝑥 و 𝑦 بر حسب متر
اندازهگیری شوند) .این مقادیر با فرکانسهای 𝑥𝑓 و

𝑦𝑓

مرتبط هستند که بر حسب سیکل بر متر سنجیده میشوند.
خروجی تبدیل فوریه بهصورت عدد مختلط است که از
قسمت حقیقی و موهومی تشکیل شده است .فاز و دامنة
تبدیل فوریه از روابط زیر به دست میآیند:
()3

1⁄
2

) ̅ 𝜈)| = (𝑅2 + 𝐼 2
|𝑓(𝜇,

)𝑅𝜑 = 𝑡𝑎𝑛−1 (𝐼⁄

̅

𝜌𝐸(𝜌) = 𝐶𝑃𝑚 (𝜌)𝑒 −2ℎ

مربوط به توزیع خودپذیری مغناطیسی منشأ آنومالی
است .به نحوی که قبالً نیز اشاره شد آنالیز دادههای
مربوط به خودپذیری مغناطیسی حاصل از حفاریهای
( )KTBنشان میداد که منشأ آنومالی بهصورت تصادفی
و ناهمبسته نیست و بنابراین )𝜌( 𝑚𝑃 ثابت نیست ،بلکه
رفتار آن نشاندهندة منشأ آنومالی به شکل پیوسته و
مقیاسبندیشده است (پیلکینگتون و تودوسچاک،

در این روابط 𝑅 و𝐼 به ترتیب قسمت حقیقی و موهومی

1993؛ ماوس و دیمری1994 ،1995 ،1996 ،؛ ژائو و

تبدیل فوریه و 𝜑 زاویة فاز تبدیل فوریه است.

تایبو .)1998 ،در نتیجه در روش طیف توان تعمیمیافته،

طیف توان تابع )𝑦  𝑓(𝑥,همانطور که قبالً گفته شد
بهصورت مجذور شدت طیف فوریة بهدستآمده از این

توزیع خودپذیری مغناطیسی مربوط به منشأ آنومالی،
دارای طیف توانی به شکل رابطه ( )7است:
𝑚𝛽𝑃𝑚 (𝜌) = 𝐶1 𝜌−

تابع تعریف میشود و از رابطة زیر محاسبه میگردد

()7

(اپنهایم و همکاران:)1375 ،

که در تساوی اخیر  𝐶1یک مقدار ثابت و 𝑚𝛽 توان

()4

2

𝐸(𝜇, 𝜈) = 𝑓̅(𝜇, 𝜈). 𝑓̅∗ (𝜇, 𝜈) = |𝑓̅(𝜇, 𝜈)| = 𝑅2 + 𝐼2

مقیاسبندیشدة مربوط به توزیع خودپذیری مغناطیسی

در این رابطه )𝜈  𝑓(̅ 𝜇,تبدیل فوریة تابع مذکور است که

منشأ آنومالی است .از طرفی در این روش ،طیف توان

عدد مختلط است 𝑓 ̅∗ (𝜇, 𝜈) ،مزدوج تبدیل فوریه،

مربوط به میدان پتانسیل )𝜌(𝐸 ،خود نیز دارای یک رابطة

2

|)𝜈  |𝑓 ̅(𝜇,مجذور اندازة تبدیل فوریه و )𝜈  𝐸(𝜇,طیف

توان دوبعدی تابع است.
اسپکتور و گرنت ( )1970به منظور پردازش نقشههای

تعمیمیافته به شکل رابطه ( )8است:
()8

𝛽𝐸(𝜌) = 𝐶2 𝜌−

در این رابطه  𝐶2یک مقدار ثابت و𝛽 توان
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مقیاسبندیشدة مربوط به میدان پتانسیل است که از

اولین مدل مصنوعی همانطور که در شکل  4نشان داده

طریق رابطة ( )9با 𝑚𝛽 در ارتباط است (ماوس و دیمری،

شده است یک بلوک دارای مقطع مربعیشکل به ضلع

.)1995

 150متر و ضخامت  70متر بوده که در عمق  150متری
𝛽𝑚 = 𝛽 − 1

زیرسطح قرار دارد .زاویة میل  60درجه ،زاویة انحراف 3

نتیجة بهدستآمده با ترکیب روابط ( )7( ،)6و ( )9به

درجه و اختالف خودپذیری مغناطیسی توده با سنگهای

شکل رابطه ( )10است:

اطراف برابر  0/01در سیستم  SIلحاظ شده است .حال

()9

()10

̅

𝜌𝐸(𝜌) = 𝐶3 𝜌−(𝛽−1) 𝑒 −2ℎ

که در آن 𝐶3 ،یک مقدار ثابت است .با بهکارگیری
تساوی  10میتوان مقدار عمق تا سطوح تباین
مغناطیسپذیری را با استفاده از روش آنالیز طیف توان
تعمیمیافته تخمین زد .اگر نمودار لگاریتم طیف توان را
در مقابل مقادیر عدد موج رسم کنیم ،با استفاده از شیب

روی این مدل یک پروفیل انتخاب میشود و بیهنجاری
میدان مغناطیسی مربوط به آن همانطور که در شکل 2
نشان داده شده ،به دست میآید .نمودارهای لگاریتم
طیف توان معمولی و طیف توان تعمیمیافته در مقابل
مقادیر عدد موج و همچنین عمق حاصل از این نمودارها
برای این مدل مصنوعی در شکل  3نشان داده شده است.

خط برازش دادهشده بر قسمتهای دارای شیب خطی
ثابت این نمودار میتوان عمق تا منشأهای مختلف
آنومالی را به دست آورد .در ادامه با بهکارگیری مدلهای
مصنوعی ،کاربرد تساویهای بهدستآمده مشاهده
خواهد شد و در نهایت از آنها به منظور تخمین عمق
دادههای واقعی استفاده میشود .در این مطالعه روشهای
تحلیل طیفی به منظور تخمین عمق ،با استفاده از
برنامهنویسی در محیط  ،MATLABروی منشأهای
آنومالی اعمال شده است .ورودی این برنامه ابعاد بلوک،
اختالف مغناطیسپذیری با محیط اطراف ،عمق دفن،
موقعیت قرارگیری آن و زاویة میل و زاویة انحراف است.
در زیر برنامة  DSMCکه برای تخمین عمق با استفاده از
طیف توان معمولی تهیه شد ،خروجی برنامه نمودار طیف
توان معمولی و مقدار عمق حاصل از آن است اما در
زیربرنامة تهیهشده برای استفاده از روش تحلیل طیف
توان تعمیمیافته که  DSMGنامیده شد ،خروجی برنامه

شکل  .1الگوریتم برنامة تهیهشده برای تخمین عمق با استفاده از
روشهای تحلیل طیفی.

نمودار طیف توان تعمیمیافته و مقدار عمق تخمینی توسط
آن است که در مقایسه با روش اسپکتور و گرنت ()1970
مقدار بسیار دقیقتری را در دسترس قرار میدهد .مراحل
کلی مربوط به این برنامه در شکل  1آمده است:
 .3اعمال روی دادههای مصنوعی
برای آزمودن روابط هر روشی الزم است که آن روش
در ابتدا روی دادههای مصنوعی اعمال شود .در این مقاله

شکل  .2پروفیل بیهنجاری مغناطیسی مربوط به مدل مصنوعی بلوک
منفرد.
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گردیده است .در ضمن زاویة میل  60درجه ،زاویة
انحراف  3درجه و اختالف خودپذیری مغناطیسی تمامی
این بلوکها با سنگهای اطراف برابر  0/01در سیستم SI

لحاظ شده است.
حال با استفاده از ترسیم نمودارهای لگاریتم طیف
توان معمولی و طیف توان تعمیمیافته در مقابل مقادیر
شکل  .3نمودار لگاریتم طیف توان معمولی و طیف توان تعمیمیافته در
مقابل مقادیر عدد موج ونتایج حاصل از آنها برای مدل
مصنوعی بلوک منفرد.

عدد موج ،عمق منشأ آنومالی به نحوی که در شکل 6
نشان داده شده است ،برای این مدل تخمین زده میشود.
همانطور که در شکل  6مشاهده شد روش طیف

همانگونه که در شکل  3مشاهده میشود ،عمق

توان معمولی مقدار  191متر را نتیجه میدهد که از عمق

تخمینی با استفاده از روش تحلیل طیف توان معمولی برابر

مفروض برای هر سه بلوک بیشتر است .این مقدار با

با  221متر است که این مقدار با عمق مفروض برای

بهکارگیری روش آنالیز طیف توان تعمیمیافته به  132متر

قسمت فوقانی مدل همخوانی ندارد .با بهکارگیری روش

کاهش مییابد که تخمین بسیار مناسبی از عمق است .در

آنالیز طیف توان تعمیمیافته این مقدار کاهش مییابد و

ادامه در شکل  7نتایج بهصورت شماتیک روی نمایی از

مقدار  159متر را نتیجه میدهد که با عمق مفروض برای

این مدل نمایش داده شده است .با توجه به این شکل

مدل اختالف ناچیزی دارد .حال برای درک بهتر

مشاهده میشود که عمق حاصل از روش طیف توان

موضوع ،این نتایج در شکل  4بهصورت شماتیک روی

معمولی ،موقعیتی را نشان میدهد که تنها قسمت زیرین

نمایی از اولین مدل مصنوعی نمایش داده میشود.

یکی از بلوکها را شامل میشود و این عمق با

در مرحلة بعدی به عنوان یک مدل مصنوعی

بهکارگیری روش آنالیز طیف توان تعمیمیافته تا حد

پیچیدهتر ،مجموعهای از بلوکها در نظر گرفته میشود.

زیادی بهبود مییابد .بنابراین با اندکی دقت در مثالهای

سپس برای این مجموعه نیز بیهنجاری مغناطیسی مطابق

مذکور میتوان بهصورت کلی چنین نتیجهگیری کرد که

شکل  5در طول یک پروفیل به دست میآید .این مدل

روش آنالیز طیف توان تعمیمیافته روشی کاربردی در

مصنوعی همانطور که در شکل  7مشاهده میشود ،از سه

تخمین عمق دادههای مغناطیسی است و در مقایسه با

بلوک تشکیل شده که مشخصات آنها در جدول  1قید

روشهای مشابه ،مقادیر دقیقتری را نتیجه میدهد.

شکل  .4مدل مصنوعی بلوک منفرد و مقادیر عمق تخمینزدهشده برای این مدل توسط روشهای آنالیز طیف توان معمولی و طیف توان تعمیمیافته.
جدول  .1مشخصات هندسی سه بلوک تشکیلدهندة مدل مصنوعی شکل .7
مشخصات هندسی مکعبها

مکعب سمت راست

مکعب وسط

مکعب سمت چپ

گستردگی افقی

 40متر

 40متر

 80متر

ضخامت

 80متر

 40متر

 40متر

عمق

 120متر

 110متر

 130متر
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با جنس گرانیت تا گرانودیوریت که در مجاورت واحد
یادشده قرار گرفته ،قسمتی از مادة معدنی (آندواسکارن)
را در بر میگیرد .سن مطلق این تودة نفوذی بر اساس
نقشة زمینشناسی 70تا  80میلیون سال تخمین زده شده
است که معادل با کرتاسة فوقانی است .این توده بارور
بوده و منشأ اصلی تشکیل کانسار به شمار میرود .در
مطالعات اکتشافی صورتگرفته در این محدوده دو زون
شکل  .5پروفیل بیهنجاری مغناطیسی مربوط به مدل مصنوعی متشکل
از سه بلوک.

کانهسازی اصلی شناسایی شد که در زیر به شرح آنها
میپردازیم:
 .1کانهسازی در مرز تودة نفوذی و سنگ همبر و داخل
تودة نفوذی که تشکیل آندواسکارن را داده است .مقدار
کانهسازی به طرف داخل توده کاهش مییابد و در نهایت
به تودة نفوذی میرسد.
 .2کانهسازی در مرز تودة نفوذی و سنگ همبر و داخل
سنگ همبر که تشکیل اگزواسکارن را داده است .مقدار
کانهسازی به طرف داخل سنگ همبر کاهش مییابد و

شکل  .6نمودار لگاریتم طیف توان معمولی و طیف توان تعمیمیافته در
مقابل مقادیر عدد موج و نتایج حاصل از آنها برای مدل
مصنوعی متشکل از سه بلوک.

در نهایت به سنگ مرمریتی فاقد کانهزایی ختم میشود.
از مطالعة نمودارهای مربوط به ترانشههای حفرشده
میتوان به این نتیجه رسید که تغییرات عناصر از تودة

 .4کانسار پلیمتال منطقة عشوند نهاوند

گرانیتی به طرف آندواسکارن و اگزواسکارن و در نهایت

کانسار اسکارن پلیمتال طال ،مس ،روی و آهن عشوند

سنگ همبر مرمریتی تدریجی است ،بهطوری که به طرف

نهاوند در پانزده کیلومتری شمالشرق شهر نهاوند و در

آندواسکارن و اگزواسکارن افزایشی است و در نهایت به

دو کیلومتری شمالشرق روستای عشوند قرار دارد .این

سمت داخل سنگ همبر کاهشی است تا در نهایت به

کانسار در حد واسط دو زون سنندج -سیرجان و زاگرس

ترکیب کالرک زمینه مرمریت نزدیک میشود .نکتة

مرتفع قرار گرفته است و بنابراین خصوصیاتی بینابینی از

جالبی که از مطالعة این روند افزایشی و کاهشی عناصر

هر دو زون را نشان میدهد .عمده واحدهای سنگی

در قسمتهای مختلف اسکارن به دست میآید ،تغلیظ

موجود در محدودة مورد مطالعه را سنگهای آهکی

عناصری خاص در یکی از واحدهای آندواسکارن یا

مرمریتی شده به سن پالئوزوئیک تشکیل میدهند که

اگزواسکارن است .به نحوی که عناصری مانند روی ،طال

قسمتی از کانسار اگزواسکارن را در بر دارد .شکل  8نقشة

و مس در اگزواسکارن مادة معدنی تغلیظ میگردد و

زمینشناسی  1:100000مربوط به این محدوده و شکل 9

عنصری مانند آهن در آندواسکارن مادة معدنی تجمع

راهنمای مربوط به این نقشه را نشان میدهد .واحد نفوذی

میکند (جعفری.)1390 ،

شکل  .7مدل مصنوعی متشکل از سه بلوک و مقادیر عمق تخمین زدهشده برای این مدل توسط روشهای آنالیز طیف توان معمولی و طیف توان تعمیمیافته.
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شکل  .8نقشة زمینشناسی  1:100000محدودة مورد مطالعه (گزارش سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور).
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شکل  .9راهنمای نقشة  1:100000منطقة مورد مطالعه.

 .5بررسیهای ژئوفيزيکی در کانسار پلیمتال منطقة

وضعیت قرارگیری تودهها در عمق بهخوبی روشن شود.

عشوند نهاوند

نحوة قرارگیری این پروفیلها به همراه نقشة برگردان به

در این منطقه  1060ایستگاه مغناطیس برداشت شده است.

قطب مغناطیسی در شکل  10نشان داده شده است.

زاویة میل  52/1و زاویة انحراف  4/1به دست آمده است.

همانگونه که در این شکل مشاهده میشود در طول

اختالف شدت میدان در این محدوده حدود 11000

بسیاری از این پروفیلها بیهنجاریهای مغناطیسی

نانوتسالست که نشاندهندة نفوذپذیری مغناطیسی باال و

موجود است که میتوانیم به تخمین عمق آنها بپردازیم

نزدیکبودن توده به سطح زمین است .در این محدوده با

اما به دلیل محدودیت فضای این مقاله ،از این میان تنها

درنظرگرفتن این مطلب که تودهها شامل رگههای مس از

دو آنومالی انتخاب می شود.برای بررسی نتایج مربوط به

جنس ماالکیت و کالکوپیریت است ،تعداد هفت پروفیل

روشهای پالریزاسیون القایی ،مقاومت ویژه و تخمین

برداشت پالریزاسیون القایی و مقاومت ویژه عمود بر

عمق با استفاده از تحلیل طیف توان ابتدا پروفیل شمارة 4

امتداد توده ،یعنی در جهت شمال-جنوب به فاصله  50متر

انتخاب میشود .برداشتهای پالریزاسیون القایی و

از یکدیگر و با آرایش دوقطبی-دوقطبی برداشت شده تا

مقاومت ویژه در این محدوده بهطور کلی با فاصلة
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الکترودی  20متر انجام شد .نقطة آغاز همة پروفیلها در

یک انفصال کوچک در زیر ایستگاه  60شمالی تا ایستگاه

جنوب واقع شده و اندازهگیری در جهت شمال پروفیل

 100باال بوده است .این بخشها همانطور که پیشتر

ادامه یافته است .بدین ترتیب دو پارامتر پالریزاسیون

ذکر شد دارای مقاومت ویژة بیشتری نیز هستند .حال برای

القایی ظاهری بر حسب میلیولت بر ولت )𝑉 (𝑚𝑉/و

تخمین عمق با استفاده از روشهای طیفی ،آنومالی

مقاومت ویژة ظاهری برحسب اهممتر )𝑚  (𝛺.اندازهگیری

موجود در بخش شمالی شکل اخیر انتخاب میگردد و

شده است .شکل  11مدل پالریزاسیون القایی و مقاومت

دادههای مغناطیسی مربوط به آن توسط ایجاد پروفیلی

ویژه را در امتداد پروفیل  4که با نرمافزار  Res2dinvتهیه

روی آن استخراج میشود .در شکل  12نمایی از محل

شده ،به همراه توپوگرافی نشان میدهد .میتوان گفت

قرارگیری پروفیل انتخابی و در شکل  13بیهنجاری

بهطور تقریبی در تمام محدودة مورد مطالعه بخشهای

مغناطیسی برگردان به قطبشدة مربوط به آن نشان داده

دارای پالریته باال بر بخشهای دارای مقاومت پایین

شده است.

منطبق هستند ،اما نکتة درخور توجه روی پروفیل شمارة

در مرحلة بعدی عمق مربوط به پروفیل انتخابی  p4با

 ،4انطباق بخشهای مقاوم بر بخشهای با پالریته باالتر

استفاده از روش تحلیل طیف توان معمولی به نحوی که

در مقایسه با محیط اطراف است .این حالت که در این

در شکل  14نشان داده شده است ،تخمین زده میشود.

محدوده تنها در این پروفیل مشاهده شده ،ممکن است

همانگونه که در این شکل  14مشاهده شد ،مقدار

ناشی از تغییر نوع کانیسازی یا تغییر سنگ میزبان

بهدستآمده برابر با  8/8متر است .در ادامه به نحوی که

کانیسازی روی این پروفیل باشد.

در شکل  15مشاهده میشود ،این مقدار تخمینی با

روی مدل مقاومت ویژة این پروفیل ،بخش مقاوم با
رنگ زرد از حدود ایستگاه  -60شروع شده و تا ایستگاه

استفاده از طیف توان تعمیمیافته به  3/5متر کاهش
مییابد.

 100در شمال ادامه داشته است .این بخش در سطح

با اندکی دقت در نتیجة روش پالریزاسیون القایی

ممکن است برونزد چندانی نداشته باشد اما در عمق کم

مشاهده میشود که مدل نهایی حاصل از آن ،با نتیجة

شروع شده و تا عمق  30تا  40متر و نه بیشتر ادامه مییابد.

بهدستآمده از روش طیف توان تعمیمیافته برای

روی نقشة مدل پالریزاسیون القایی این پروفیل مقدار

شمالیترین آنومالی موجود در پروفیل  4تطابق خوبی

پالریته بین ایستگاه  -30در جنوب و  60در شمال و با

دارد.

شکل  .10نقشة برگردان به قطب مغناطیسی به همراه موقعیت قرارگیری پروفیلهای برداشت پالریزاسیون القایی و مقاومت ویژه در منطقة مورد مطالعه.
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شکل  .11مدل پالریزاسیون القایی و مقاومت ویژه به همراه توپوگرافی مربوط به پروفیل شمارة .4

شکل  .12نمایی از محل قرارگیری پروفیل انتخابی .p4

شکل  .13بیهنجاری مغناطیسی برگردان به قطبشدة مربوط به پروفیل انتخابی  p4جهت تخمین عمق.
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شکل  .14نمودار لگاریتم طیف توان معمولی در مقابل مقادیر عدد موج
و نتیجة حاصل از آن برای پروفیل انتخابی .p4

شکل  .15نمودار لگاریتم طیف توان تعمیمیافته در مقابل مقادیر عدد
موج و نتیجة حاصل از آن برای پروفیل انتخابی .p4

در ادامه برای بررسیهای ژئوفیزیکی ،پروفیل شمارة

روی نقشوووة مدل پالریزاسووویون القایی این پروفیل از

 7انتخاب میشووود.شووکل  16مدل پالریزاسوویون القایی و

ای ستگاه  -80تا  -40یک بیهنجاری از نزدیکی سطح تا

مقاومت ویژه را در امتداد این پروفیل نشان میدهد که با

عمق  20تا  30متر و پس از یک فاصووولة  60متری یک

نرمافزار  Res2dinvتهیه شووود .روی مدل مقاومت ویژة

بیهنجاری شدیدتر ،چه از نظر شدت مغناطیس و چه از

این پروفیل یک بخش مقاوم آهکی بین ایسووتگاه  -80تا

نظر شدت پالریته ،از ای ستگاه  20در عمق شروع شده و

 60به طول  140متر دیده میشوووود که ممکن اسوووت در

تا ایسوووتگاه  90به طول تقریبی  70متر ادامه یافته اسوووت.

بعضی جاها سطح آن با خاک سطحی پوشیده شده باشد.

همانگونه که در شکل  17نیز دیده می شود و با توجه به

زیر این بخش در عمق  20متری یک الیه با مقاومت کم

توضوووی حات فوق در طول این پروف یل دو بیهن جاری

قرار گرفته که احتماالً از جنس شی ست ا ست و سپس به

موجود اسوووت که به منظور تخمین عمق با اسوووتفاده از

احتمال زیاد دوباره الیة مقاوم آهکی در عمق بیش از 40

روش های تحلیل طیفی از آنومالی واقع در بخش جنوبی

متر تکرار میشود.

پروفیل استفاده میشود.

شکل  .16مدل پالریزاسیون القایی و مقاومت ویژه به همراه توپوگرافی مربوط به پروفیل شمارة .7
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در شکل  18بیهنجاری مغناطیسی برگردان به

طیف توان معمولی برابر با  8/8متر است که در روش

قطبشدة مربوط به این پروفیل انتخابی نمایش داده شده

طیف توان تعمیمیافته این مقدار کاهش یافته و  3/8متر به

است .تخمین عمق با استفاده از تحلیل طیف توان معمولی

دست میآید .با توجه با نتیجة بهدستآمده در روش

و طیف توان تعمیمیافته به نحوی که به ترتیب در

پالریزاسیون القایی ،مقدار بهدستآمده از تحلیل طیف

شکلهای  19و  20نمایش داده شده است ،انجام

توان تعمیمیافته ،تخمین مناسبی برای عمق مربوط به این

میگیرد .عمق تخمینزدهشده با استفاده از روش آنالیز

بیهنجاری است.

شکل  .17نمایی از محل قرارگیری پروفیل انتخابی .p7

شکل  .18بیهنجاری مغناطیسی برگردان به قطبشدة مربوط به پروفیل انتخابی  p7جهت تخمین عمق.

شکل  .19نمودار لگاریتم طیف توان معمولی در مقابل مقادیر عدد
موج و نتیجة حاصل از آن برای پروفیل انتخابی .p7

شکل  .20نمودار لگاریتم طیف توان تعمیمیافته در مقابل مقادیر عدد
موج و نتیجة حاصل از آن برای پروفیل انتخابی .p7

 .6نتيجهگيری

شد که با بهکارگیری این فرضها عمق تخمین زدهشده،

در ابتدا برای محاسبة طیف توان میدان مغناطیسی از

بیشتر از عمق مفروض برای منشأ به دست میآید .روش

فرضهای روش اسپکتور وگرنت ( )1970استفاده میشد.

مورد مطالعه در این تحقیق که آنالیز طیف توان تعمیمیافته

در این تحقیق با استفاده از مدلهای مصنوعی نشان داده

نام دارد ،مقدار عمق تخمینی را تا حد بسیار زیادی بهبود

1394  تابستان،2  شماره،41  دوره،فيزيك زمين و فضا
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 بنابراین برنامة کامپیوتری مربوط به این روش.میبخشد
تهیه و برای تعدادی از آنومالیهای مغناطیسی موجود در
 با توجه به اینکه.منطقة عشوند نهاوند به کار گرفته شد
نتایج مربوط به روشهای پالریزاسیون القایی و مقاومت
 مشاهده شد که روش،ویژه نیز در این منطقه به دست آمد
.پیشنهادی در این تحقیق نتایجی منطبق بر نتایج آنها دارد
بدین ترتیب روش آنالیز طیف توان تعمیمیافته به عنوان روشی
.کاربردی در تخمین عمق دادههای مغناطیسی معرفی میشود
تشکر و قدردانی
برای انجام این تحقیق دادههای مغناطیسی منطقة عشوند
 این اطالعات با مساعدت سازمان.نهاوند بررسی شد
زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور در اختیار اینجانب
قرار گرفت؛ بنابراین از زحمات پرسنل محترم مدیریت
اکتشاف این سازمان به خصوص جناب آقای مهندس
فیروز جعفری که زحمت برداشت و جمعآوری این
دادهها را کشیده بودند و همچنین جناب آقای مهندس
 نهایت،ابراهیم شاهین که کمال همکاری را با بنده داشتند
.تشکر را دارم
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