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    تاش باي سرب و روي از معدنكاري ناشيمطالعه محدوده آلودگ
 ژهيو مقاومت و VLF ،IP يكيزي ژئوفيهاروش
  2شهيسارا فالح پ و 1ي ارده جانيفرامرز دولت، 1 مرادزادهيعل

  
  راني ا، شاهرود يك، دانشگاه صنعتيزي و ژئوف، نفت معدنيار دانشكده مهندسيدانش 1

  راني، ا شاهروديك، دانشگاه صنعتيزيف ارشد ژئوي كارشناسيدانشجو 2
  

  دهيچك
 حاصل ي و عدم انتخاب محل مناسب انباشت باطله هاير سرب و روي نظي خصوصاً معادن فلزي معدنكاريت هاي از فعالي ناشي هايآلودگ

 يت هايت بهتر فعاليريمد تواند در ين مناطق آلوده شده ميي و تعي امكان آلودگين رو بررسياز ا. ست دارديط زي محي روياثرات مخرب
رات يي تواند سبب تغي مينير زمي به چرخه آب زي سمينگونه موارد ورود عناصر مختلف فلزينكه در ايبا توجه به ا. دي نماياني كمك شايمعدن

ه و قطبش ژي مقاومت ويكي الكتريكيزي ژئوفين رو روش هاي گردد از اي معدني اطراف محدوده هاين هاي زمي در رسانندگيقابل توجه
فا ي را اي توانند نقش مهميوه گسترش آن مي آلوده شده و شي محدوده هايي در شناسايسي الكترومغناطي به همراه روش ها(IP) ييالقا
 مربوط به معدن سرب IPژه و ي مقاومت وي همراه با داده ها(VLF)ن يي پايلي با فركانس خيسي الكترومغنا طين مقاله داده هايدر ا. ندينما
 ها و مدل يج بررسينتا. ردي قرار گي آن مورد بررسيطيست محيل قرار گرفته تا اثرات مخرب زيه و تحلي تاش شاهرود مورد تجزيروو 
 با ي متر60ش از ي را تا فاصله بين دست محدوده معدنيي توانسته اند مناطق پاي معدني دهد كه باطله هاي صورت گرفته نشان مي هايساز

  .ندي متر آلوده نما25 و تا عمق متوسط  متر30 يگسترش جانب
  

Abstract 
Pollution problems associated with mining activities in particular metallic mines such as lead and zinc 
and lack of accuracy in the selection of suitable site for low grade waste dumps, caused many detrimental 
impacts on the environment. Since, the entrance of toxic metals into groundwater flow system changes 
the electrical properties of the lands around the waste dump, so the resistivity, induced polarization and 
electromagnetic methods play an important role in the detection of polluted zones and pollution 
transportation. In this paper, very low frequency electromagnetic (VLF-EM), resistivity and induced 
polarization (IP) data measured in Tash lead and zinc mine were interpreted to consider the environmental 
problems caused by this mine. The results obtained from the interpretation and modeling of geophysical 
data reveals that the water drainage emanating from the waste dump polluted an area with a dimension of 
60×30 m2 and an approximate depth of 25 m in the down stream of the dump. 

  
  مقدمه

 ي اكتـشاف معـادن، سـاختگاه هـا    ي هـستند كـه بـرا   يك اكتـشاف يـ زي ژئوفي از جمله روش هـا    يسي و الكترومغناط  يكي الكتر يروش ها 
 ين در راسـتا هـا     يژه زم يرات مقاومت و  ييدر هر دو روش تغ    . رندي گ ي مورد استفاده قرار م    يعين مناطق آلوده شده به طور وس      يي و تع  يمهندس

ن يي بـا فركـانس پـا      يكـ يان الكتر ي جر يكي الكتر يدر روش ها  . رندي گ ير قرار م  ي مورد تفس  ي شده و پس از مدل ساز      يريمورد نظر اندازه گ   
ن در نقاط مختلـف توسـط دو   يل زمير پتانسين ارسال و سپس مقاد  ي به درون زم   ي مختلف الكترود  يش ها يبا استفاده از آرا   ) ميان مستق يجر(

 يسيـ  الكترومغناط يامـا در روش هـا     .  شـود  ين در نقاط مختلف محاسبه مـ      يژه زم ي مقاومت و  يحاسبات شده و با انجام م     يريالكترود اندازه گ  
  نيرنـده بـا زمـ   يم فرسـتنده و گ ياج به تمـاس مـستق  ين رو احتي شده و از ايريند القاء اندازه گيژه نقاط مختلف با فرآي مقاومت ويرياندازه گ 

  .  باشدينم
 ي توانـد بـرا    ي مـ  يي و هـوا   ينـ ين است كه به صورت زم     يي پا يلي با فركانس خ   يسيرومغناط الكت ي اكتشاف ي از روش ها   يكي VLFروش  

 تـوان در مطالعـات   ين روش مـ ين از ايهمچن. ردي گي مورد استفاده قرار م   ينيرزمي ز ي خرد شدة آبها   ي و زون ها   ي فلز ياكتشاف كانسارها 
از به  ين روش ن  يدر ا . ه استفاده نمود  ين در مراحل اول   يينه پا يال و هز  ل سرعت با  يژه بدل يه نقشه مقاومت و   ي و ته  يدروژئولوژي، ه يطيست مح يز

 در سراسـر جهـان   ي مـصارف نظـام  ي، كـه بـرا  kHz 30 – 15ي  تحت فركانس هايوئي رادي رفع شده است و از فرستنده هايفرستنده محل
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 متنـاوب عمـود بـر    ي افقيسيدان مغناطي قائم و ميكيكتردان ال ي كه شامل م   EMن فرستنده ها با انتشار امواج       يا.  شود يپراكنده اند، استفاده م   
در .  شـوند يل ارائه مـ ي در امتداد هر پروفيير بصورت نمودارهاي تفسي كند كه براي كمك مير سطحي زيهم است به اكتشافات ساختارها    

 ي در اثـر رسـاناها     يوئيـ  شده از امـواج راد     ه القا ي ثانو يدان ها يم) تهيسيپتيال (يو موهوم ) بيه ش يزاو (يقي حق يرنده ها مؤلفه ها   ين روش گ  يا
بـصورت  ) زر، كاروس و هجلت   ينگ فر يلتريروش ف ( مناسب   يلترهاي با استفاده از ف    يمه كم ير ن ي تفس يتاً برا ي كنند و نها   ي را ثبت م   ينيرزميز

   .ز حاصل شودي از عمق نيبي گردند تا اطالعات تقريل ارائه ميان پروفي جريشبه مقطع چگال
ست يـ  اثـرات ز   يكـ يژه الكتر يـ  و مقاومـت و    VLF شده مربوط به روش      يري اندازه گ  يه در نظر است تا با استفاده از داده ها         ن مقال يدر ا 

 و باطلـه    ي گرفـت و مـواد معـدن       ي صورت مـ   ي استخراج سنگ معدن سرب و رو      يادي ز يك منطقه كه در آن سال ها      ي ي معدنكار يطيمح
ن ي و شـواهد زمـ  يكيزي ژئوفي مناسب داده هايا مورد مطالعه قرار داد و با انجام مدل ساز        باشند ر  ي حاصل در مناطق اطراف پراكنده م      يها

  . آلوده شده اظهار نظر نمودي در مورد نواحيشناس
  

  موقعيت جغرافيايي و زمين شناسي محدوده مورد مطالعه 
 ي كوهستان ي تاش در منطقه ا    ي روستا يل شهر مجن و حوا    يكي شمال غرب شهرستان شاهرود و در نزد       يلومتري ك 45 در   يمنطقه اكتشاف 

   قـرار گرفتـه و مـواد حاصـل از      ين دهـه مـورد بهـره بـردار        ي چنـد  ي باشند كـه طـ     ي م ي موجود در منطقه سرب و رو      يمواد معدن . قرار دارد 
ه عمـدتاً  در محـدود  يره معـدن يـ ذخ.  باشـند ي پراكنـده مـ  ي حاصـل در منـاطق اطـراف محـدوده معـدنكار           ي به همراه باطله هـا     يبهره بردار 

بـا  . ل شـدند ي تبـد ي كربناته و سـولفاته سـرب و رو  ي هاي به كانين بر اثر هوازدگي سطح زميكي است كه در نزد   ي سرب و رو   يدهايسولف
 شـرب و    ي كـه آب آنهـا بـرا       ي متعدد ين دست محدوده، رودخانه و چشمه سار ها       يينكه در مناطق پا   ي و ا  ي بودن سرب و رو    يتوجه به سم  

 بـر خـور دار      ياديت ز ي آن از اهم   يطيست مح ي اثرات مخرب ز   ين رو بررس  يرد از ا  ي گ ي منطقه مورد استفاده قرار م     ي توسط اهال  يكشاورز
 مربـوط بـه     يزهـا يب بـا رسـوبات وار     ي پر ش  ي، دره ا  ي و تونل استخراج   ي محدوده معدنكار  ينييالزم به ذكر است كه در بخش پا       .  باشد يم

 شده هوازده و آلتره شده به همراه با ي از مواد معدنكار   يي قرار دارد و عالوه بر آن بخش ها         باالدست يل و ماسه سنگ   ي، ش ي آهك يسازندها
 4 ي در روVLF مربـوط بـه روش       يل بـه هـدف برداشـت هـا        يـ  ن يبرا. ن دره و مناطق اطراف آن دپو شده اند        يطله ها در مناطق باال دست ا      

 متـر از هـم بكمـك دسـتگاه          5 يريـ وازات محور دره با فواصل نقـاط انـدازه گ         ل به م  يك پروف يباٌ عمود بر محور دره موجود و        يل تقر يپروف
WADI     يدر برداشت داده ها   .  از مناطق آلوده شده حاصل گردد      يد كل يك د ي انجام شد تا VLF  ن يد مناسب تر  ي با يل انتخاب ي پروف ي بر رو

  .  انتخاب شدKHZ  6 /19لستان با فركانس انگ) GBZ(نجا فرستنده يدر ا.  انتخاب شودVLF ييويستگاه فرستنده امواج راديا
ل يمنطبق با پروف( در امتداد محور دره (IP) ييژه و قطبش القاي مقاومت ويكيج، برداشت الكتريل نتايسه و تكمي مقايپس از آن برا

VLFمتر و 15ل برابر يان و پتانسي جري هايك از دوقطبين برداشت طول هر يدر ا.  صورت گرفتيدوقطب-يش دو قطبيبا آرا)  موجود 
 در ي قطبش القائيريالزم به ذكر است كه اندازه گ.  در نظر گرفته شد8هم حداكثر )  هايش دو قطبي، جداN( برداشت يتعداد گامها

ر محل و يدر شكل ز. ن شديي تعيش الكترودين در هر جداي زميژه ظاهري و مقاومت ويرير بارپذيحوزه زمان صورت گرفته است و مقاد
  .ر اطالعات آمده استيرند به همراه ساي گير قرار مي آن مورد تفسين مقاله داده هايل كه در اي دو پروفيبيت تقريموقع
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  . نحوه قرار گيري پروفيل هاي برداشت داده هاي ژئوفيزيكي همراه با محل انباشت باطله ها و محل تقريبي تونل موجود.1شكل 

  
  مدل سازي و تفسير داده ها 

  مورد پـردازش  RES2DINV توسط نرم افزار IPژه و ي مقاومت وي و داده هاRAMAG برداشت شده توسط نرم افزار      VLF يداده ها 
 هـر  يان بـرا يـ  جري چگـال ين شبه مقطع عرضيلتر شده و همچن ي خام، ف  ي نمودارها RAMAGبه كمك نرم افزار     .  قرار گرفتند  يو مدل ساز  

لتـر نمـودن داده هـا داده هـا     ي فيهجلـت بـرا  -لتر كـاروس ين نرم افزار فقط از ف     يم به ذكر است ا    الز. ه شد يل ها به طور مجزا ته     يك از پروف  ي
را بـه  ) رات اسـت يـ نقطه عطف كه نشان دهنده تغ(ل، نقطه فراگذر ي پروفيب بر رويه شير مختلف زاوي كند كه با استفاده از مقاد ياستفاده م 

لتر شده به   ي ف يج داده ها  ي گردد كه نتا   ياضافه م . د شده است  ي تأك يقي مؤلفه حق  ي رو ل بر ير پروف ينكه در تفس  يگر ا ي كند و د   يل م يك تبد يپ
 كه توسط نگارنده اول مقالـه نوشـته شـده صـورت             يل بكمك برنامه ا   يان در امتداد هر پروف    ي جر ين شبه مقاطع چگال   يزر و همچن  يروش فر 

) يقـ ي مولفـه حق يبـرا (زر يـ لتر شده با روش فري فين داده ها  يهمچنو  ) ي و موهوم  يقيبصورت نمودار مولفه حق   ( خام   يداده ها . گرفته است 
 بخـش  يبـرا (ل ين پروفيان اي جرين شبه مقطع چگاليهمچن.  آمده است3 و 2 يب در شكل هايل اول به ترتي پروفVLF يمربوط به داده ها 

  . آمده است4در شكل ) يقيحق
  

  
  .1  نمودار داده هاي خام پروفيل .2شكل 
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  .1 با روش فريزر براي پروفيل  ار داده هاي  فيلتر شده نمود.3شكل 

  

  
  .1ل  شبه مقطع چگالي جريان براي پروفي.4شكل 

  
امـا در نمـودار داده      .  ارائـه داد   ير مناسـب  ي توان تفـس   ي خام نم  ي شود بر اساس نمودار داده ها      يهمان گونه كه در اشكال فوق مالحظه م       

ل يـ  مبداء پروفي متر110 و 95 ، 80،  50 ي مثبت در محل هايك هاي توان به صورت پي را ميكي الكتري هايلتر شده مراكز آنومالي فيها
شـكل  (ان ي جريشبه مقطع چگال.  باشدي آلوده مي از زون هايزه ها احتماالً حاك  ين دره مشاهده نمود كه با توجه به جنس وار         ييبه سمت پا  

  . دهدين دره بهتر نشان ميي كند و گسترش آنرا به سمت عمق و پايد ميين تأييمت پاان باال و مقاوي جريز زون مورد نظر را با چگالين) 4
 5ج در شـكل     ي انجـام و نتـا     يح توپـوگراف  ي همراه با تصح   1ل  ي پروف ي  برا  IPژه و   ي مقاومت و  ي معكوس هموار داده ها    يج مدل ساز  ينتا

 يري اهـم متـر و بارپـذ   100ن و كمتـر از  ييژه پـا ي با مقاومت وينزو يمتر 1090  تا1050محدوده    دهند كه ازيمدل ها نشان م. آمده است
از .  باشـد  ي  بر آلوده بـودن منطقـه مـ         يدييقرار گرفته است كه تأ    ) ني از سطح زم   ي متر 25عمق   (ي متر 2550ه تا تراز    ي ثان يلي م 400شتر از   يب

جـه  ين نتي تـوان چنـ  يدر واقـع مـ  . ز اسـت يل اثـرات آن نـاچ  يـ افته و در انتهاي پروفيار كاهش يزان بسي متري به بعد آلودگي به م1090فاصله  
 در مـورد  يديـ  گـرفتن د يبـرا . ابدي ي كاهش ميزان آلودگي باال و با دور شدن از آن م       ي معدن شدت و عمق آلودگ     يكيگرفت كه در نزد   

لتـر شـده و شـبه مقطـع         يخـام، ف   ي به صورت داده ها    2ل  ي پروف VLF ير داده ها  يج به دست آمده از تفس     ي آلوده نتا  ي زون ها  يگسترش جانب 
 مقطـع  ي، رو2ل يـ  بـا پروف 1ل يـ   پروفيالزم به ذكر اسـت كـه محـل تالقـ        .  نشان داده شده اند    8 تا   6 يب در شكل ها   يان به ترت  ي جر يچگال

دل ج مـ  ينتـا .  باشـد  ي مـ  ي متـر  2295در نقطـه    ) 8شـكل    (2ل  ي پروف يان برا ي جر ي و در شبه مقطع چگال     ي متر 1060 در نقطه    يمعكوس ساز 
 كه  يهمان طور ) 5 و شكل    4شكل  ( 1ل  ي پروف يي ابتدا يق مدل شده در بخش ها     ي و نسبتاً عم   ي دهند كه زون آنومال اصل     ي ها نشان م   يساز

را ) 8 شـكل    ي متر 2320 تا   2290از  (  متر   30 در عمق گسترش تا      ي كم ول  ي گسترش عرض  ي دهند در سطح دارا    ي نشان م  8 و   7 يشكل ها 
  .   شوديشامل م
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 .1حاصل از مدل سازي معكوس هموار داده هاي پروفيل ) شكل پاييني(و مقطع بارپذيري ) شكل باال(مقطع مقاومت ويژه  .5شكل 
  

 
 .2 نمودار داده هاي خام پروفيل .6شكل 

  

  
  .2 با روش فريزر براي پروفيل    نمودار داده هاي  فيلتر شده.7شكل 
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  .2روفيل  شبه مقطع چگالي جريان براي پ.8شكل 
  

  نتيجه گيري
 ين روش ميرد اي صورت گي و برداشت داده ها به درستي طراحVLF توان گفت كه چنانچه در روش يج حاصل ميبا توجه به نتا

ه مواد ي از تجزي را كه با وارد شدن عناصر ناشي مواد معدني هاي از آلودگي ناشي هاي آنومالي گسترش عمقيتواند محدوده و تا حدود
 كه يياز آنجا.  كنديي شناساي شوند را بخوبي ميش رسانندگي كه سبب افزاينير زميط به واسطه چرخه آب زي پخش آنها در مح ويمعدن

ن محدوده آلوده شده يي تعين روش برايه ابتدا از اي اولي شود در برداشت هايشنهاد ميع و ارزان است پين روش سريبرداشت داده ها در ا
ل ينه باال فقط در امتداد چند پروفيل كند بودن و هزي به دلIPژه و ي مقاومت وي تر داده هايلي تفصي هاي بررسياستفاده شود و سپس برا

  .  رندير قرار گيبرداشت و مورد تفس
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