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 سنجیای و مغناطیسهای ماهوارهاکتشاف کانسار آهن سنقر با استفاده از داده

◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 

 چكیده :
در  برای کاهش ریسک حفاری در اکتشاف کانسار آهن سنجیدورسنجی و مغناطیسهای استفاده از روش از این پژوهش هدف

. برای بارزسازی باشدمیسیرجان  -در  زون سنندج 34 ˚ 33́  - 34 ˚ 03́  و طول 03 ˚ 33́  - 03 ˚ 03 ́ورقه سنقر با عرض جغرافیایی 

اصلی، نسبت باندی و روش کمترین مربعات رگرسیون شده بر روی تصاویر  هایمؤلفههای آنالیز مناطق حاوی اکسید آهن روش

 دارای رخنمون مگنتیتی شبکه منطقهبکار گرفته شد و از مناطق مستعد بازدید صحرایی صورت گرفت. در چهار  ASTERهای داده

کمی  های میدان مغناطیسی تنها کیفی و حداکثر نیمههای دوبعدی دادهبرداشت شد. روش تفسیر سنجی طراحی وبرداشت مغناطیس

 یک روشباشند. با توجه به ساختار ناشناخته کانسنگ آهن، سازی نمیاستفاده در تعیین پارامترهای کمی و هندسی کانیبوده و قابل

ها بعدی است که مدل توزیع خودپذیری مغناطیسی سنگسازی معکوس سههای مغناطیس سنجی، مدلمؤثر جهت تفسیر کمی داده

سنقر حفاری شده و نتایج قابل قبولی  های مغناطیسی کانسار آهنآنومالی نتایج،  برای صحت سنجیکشد. بعد به تصویر میدر سه را 

 ت آمد.های حفاری بدساز نمونه

 

 سنجی، مدلسازی وارون سه بعدی، مغناطیسازدورسنجش: کانسار آهن، كليد واژه ها

 
Songhor iron ore exploration using satellite data and magnetometer method 

 

 

 
Abstract: 
 

The goal of this research is to use the remote sensing and magnetometry methods for reduce the risk of drilling 
in iron deposit exploration in Songhor sheet with latitude 34˚ 30 ́ - 35˚ 00́ and longitude 47˚ 30́- 48˚ 00́ is located 

in the Sanandaj-Sirjan zone. In order to the detection of iron oxide zone we have used the methods including 

principle component analysis, band ratio and LS-fit by ASTER data. Profiles of magneto metric surveying 
designed in 4 areas of magnetic outcrop. The approaches of interpretation of 2 dimensions magnetic data are 

just qualitative and not to be able to determine quantitative and geometric parameters of mineralization. Because 

of unknown formation of iron ore, 3D reverse simulation is one of the most methods to interpret of quantitative 
of magnetic data. To assess the accuracy of the methods, the magnetometery anomalies have been drilled and 

the outcome of drilled samples were acceptable.   

 
Keywords: Iron ore, Remote Sensing, Magnetometers, Three-dimensional inversion modeling. 
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 مقدمه 
ذخایر آهن دارای  .آیدیمفراوانی در پوسته به شمار  ازنظرین عنصر درصد آهن است که چهارم 3 یدارامیانگین  طوربه زمین پوسته

آهنی که ضمن هوازدگی در  هاییکان آیند.می به وجودیندهای رسوبی، گرمابی و آذرین آفر یلهوسبه درصد آهن 53تا  53

که دهندیمدر سطح اکسیدها  غنی از زدگییرونب، تشکیل یک شوندیمغنی از اکسیژن نزدیک سطح زمین دچار انحالل  هاییطمح

های این مناطق دارای اکسید آهن را با دقت قابل قبولی توان مرزمی ازدورسنجشهای های بزرگ با استفاده از روشدر محدوده

مختلف، از  یموجطولبا دید وسیع و یکپارچه و محدوده  ییهادادهدورسنجی به دلیل داشتن  هاییبررسامروزه مشخص نمود. 

با  یفیطابر هاینوری، سنجنده ازدورسنجشهای سنجنده یفنّاوربا پیشرفت  .شودیمکانسارها شناخته  جویییپدر  هاروش نبهتری

معدنی  یرذخا. در اکتشاف اندقرارگرفته استفاده مورد ازدورسنجش در عرصهافزایش قابلیت تصویربرداری در صدها باند، گسترش و 

پس از انتخاب مناطق  .شودیمسازی استفاده کانی کنندهکنترلبرای تفکیک و تشخیص شواهد  یآشکارسازمختلف  یهاروشاز 

د. در این روش هدف گرداستفاده می آهن برای اکتشاف کانسار یمتقارزانیک روش  عنوانبهسنجی مستعد روش مغناطیس

کل در یک محدوده میدان مغناطیس یریگآوردن خودپذیری مغناطیسی و وضعیت کانسار در عمق از طریق اندازهبدست

 یسازمدلاست.  یرسطحیزهای (. هدف اصلی از مطالعات ژئوفیزیک دستیابی به وضعیت ساختار5335است)کوپر و کاوان،

برای بررسی و تفسیر . داشته باشد تواندمی ایجایگاه ویژه در ژئوفیزیک های تصویرسازی کانسنگ،یکی از روش عنوانبه معکوس

و  (5335( و )کاربن و همکاران،5333(، )اسکالز و اشنایدر، 4743سنجی)پارکر و هووستیس، های مغناطیسی و گرانینجاریناه

سازی معکوس پارامتری معکوس متداول شامل مدل یسازمدل اند.استفاده کرده یسازمعکوساز روش  (4075)فاتحی و همکاران، 

زمین به تعداد زیادی  معکوس بهینه یسازمدل روش در. (4775اولدنبرگ،  لی و)هستمعکوس بهینه  یسازمدلمحدود و 

ها یا تعداد سلولو فرض بر آن است که خودپذیری مغناطیسی در هر سلول مستطیلی ثابت است.  شدهیمتقسمنشورهای مستطیلی 

که  شدهشناخته شدهیینتعه تحت عنوان کم و لذا مسئل هست هادادهمدل)پارامترهای مدل( معموالً بسیار بیشتر از تعداد  یهابلوک

حل شود. بدین منظور یک تابع هدف  سازیینهبههای بسیاری است و لذا بایستی با استفاده از تئوری جبر معمولی دارای جواب ازنظر

 کند. ، کمینههادادهصحیح بودن برازش پاسخ مدل به  شرطبهگردد که تابع هدف را و سپس مدلی جستجو می شدهیطراح

◊◊◊◊◊◊◊ 
 ازدورسنجشهای داده

که  5باند  جزبهآن ) 4تا  4باند است که باندهای 7شود و دارای برداشـت می 4توسط ماهواره لندست  +ETM ازدورسنجشهای داده

ارای دقت گیرد، دحرارتی قرار می موجطولدر محدوده  کهآن 7متر و باند  03متر است( دارای دقت سلولی 53 دارای دقت سلولی

را با سه محدوده طیفی شامل  µm 53/44 تا µm 35/3 یموجطولباند دارد که دامنه  ASTER ،43متر است. ماهواره  43سلولی 

 قرمزمادون( و پنج باند طیفی 7تا  3)باندهایکوتاهموج قرمزمادون(، شش باند 0تا  4یباندهانزدیک) قرمزمادونمرئی و 

 دهد.پوشش می( 43تا  43حرارتی)باندهای

 سنجیمغناطیس
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خودپذیری منفی، دسته  دهند. دسته دیامغناطیس دارایرفتار خود درحضور میدان مغناطیسی سه رفتار نشان می بر اساسمواد 

مانند  یسفرومغناطهای باشند. کانیقوی و مثبت می یریخودپذدارای  یسفرومغناطخودپذیری مثبت ضعیف و مواد  یسپارامغناط

 دارند بر میدان مغناطیسی کرهقوی که خاصیت مغناطیسی هاییکانیسنجی است. آهن هدف اصلی اکتشاف مغناطیسهایاکسید

. این شودیمگیری اندازههای پروتون یا بخار سزیم توسط دستگاه نانو تسالزمین با دقت  میدان مغناطیسی کره گذارند.می یرتأثزمین 

 شود.محاسبه می 4محلی است. مغناطیس القایی درحضور میدان مغناطیسی با رابطه شماره  هنجارییبای و میدان، حاصل میدان ناحیه

(4                                                                                                                            )                                                  

 .تاسآمپر بر متر  برحسبمغناطیس القایی  J پذیری مغناطیسی بدون واحد وخود kتسال،  برحسبمیدان مغناطیسی  Hدر این رابطه 

 سازی پیشرومدل

شود. پیشروگفته می یسازمدلشده از نمونه واقعی، گیریو مقایسه آن با مقادیر اندازه شدهساختهگیری پارامترهای یک مدل به اندازه

گیری مقادیر میدان این جسم تواند با درنظرگرفتن یک جسم با خودپذیری مغناطیسی مشخص و اندازهمی کارینادرمغناطیس سنجی 

 های مستطیلی با مغناطیدگی یکنواختهای واقعی انجام گیرد. میدان مغناطیسی حاصل از توزیع المانآن با داده یسهو مقا هر نقطهدر 

 پذیری مغناطیسی بسیار ناچیز است.خود شود که مغناطیس باقیمانده صفر وشود. در این رابطه فرض میمحاسبه می 5رابطهاز 

(5                                                                                                                            )                     

 (.5333شود)لی و اولدنبرگ، گیری اعمال میبر روی فاصله نقطه اندازه گیری و المان هستند. عملگرموقعیت نقطه اندازه ŕ و r که

 
 
 

 معكوس یسازمدل

 این به نیل برای. نمود شخصم مغناطیسی یهاداده از استفاده با توانیم را سطح یرو در شدهمشاهده مغناطیس هاییآنومال روند

 و صفر بازماند مغناطیس همچنین. شودیم بندییمتقس ثابت مغناطیسی یریخودپذ با هاییلمستط مکعب به مطالعه مورد منطقه ،هدف

 باشد.یم ثابت سلول هر برای مقدار این و شودیم محاسبه القایی مغناطیس تنها ترتیبینابه. شودیم نظرگرفته در ناچیز مغناطیدگی

(. 4775 اولدنبرگ، و لی) گردد سازیینهبه باید برازش هدف تابع و مدل هدف تابع یک از ترکیبی ،هاداده سازی معکوس برای

 .گرددمی تعریف( 0) رابطه صورتبه مدل هدف تابع رابطه

(0) 
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مدل مرجع  هر سلول در راستای جهات مختلف، یهموارشدگوزن  و ،وزن هر سلول در مدل مرجع،  SW این رابطه،در 

های کامل دادهبنابراین برازش باشندیمگیری شده همواره تا حدی دارای نوفه های مغناطیسی اندازهاست. با توجه به اینکه داده

که گردد( محاسبه می3ابراین تابع هدف برازش نیز با رابطه )ای باعث ایجاد خطا درمدل خواهدشد بنمحاسبه هایبر داده شدهبرداشت

 های اولیه است.ماتریس قطری از انحراف استاندارد داده  درآن

(3                                                                                                                     ) 
 شود.معرفی می 3رابطه شماره  صورتبه سازیینهبهتابع  یتدرنها

(3                                                                                                                            )         

سازی، یک مقدار ثابت در طول مدل عنوانبه پارامتر سد و  تابع سد، عنوانبه برای مثبت بودن مدل بهینه (3آخر در رابطه ) بخش

 شود.پارامتر تنظیم نامیده می

 ASTERهای تفكیک کانی زایی آهن با استفاده از داده
، ستهاتر آنهای معدنی جهت کشف راحتتوده مشخص کردنای های ماهوارهبا توجه به اینکه هدف اصلی از پردازش داده

در مرحله اول برای یافتن کانی زایی در یک منطقه وسیع  های شاخص امری الزم و ضروری است.بنابراین شناخت انواع کانی

ها دگرسانی تفکیک نشده یا از دقت الزم برای تفکیک ، زیرا در اکثر آنکردشناسی استفاده های زمینتوان از نقشهمعموالً نمی

پردازش تصاویر به ای است. های ماهوارهها، کمک گرفتن از پردازش دادهوش برای پیدا کردن دگرسانیبرخوردار نیست. بهترین ر

 ها یک تصویر خواهد بود.و نتیجه آن شدهانجامشود که روی چند باند مجموعه عملیات و محاسباتی گفته می

 روش نسبت باندی: -الف

 یکسریها را از بین برده و این روش اثرات توپوگرافی و سایه .ستاباندی  نسبت ، روشهای رایج در پردازش تصویریکی از روش 

 را  هامرز و را آشکار کرده ییروشناعالوه بر آن اختالف بین درجات . دهدسری دیگر را کاهش مییک  ها را افزایش واز نویز

با شناخت خصوصیات انعکاسی  .رودمی کاربه هاسنگ تشخیص و سنگی هایواحد مرز جداکردن برای اینبنابر .سازدمی ترمشخص

 از اخذشده) هاکانی طیفی بازتاب منحنی از .را بارز ساخت گوناگونهای توان پدیدههای مختلف و با استفاده از روش فوق میپدیده

دی مناسب جهت تشخیص تعیین ترکیب بان منظوربهبرای تعیین باندهای حداقل و حداکثر انعکاس  نیز آمریکا( شناسیینزم سازمان

در این روش باند با حداکثر خاصیت انعکاس در صورت کسر و باند با بیشترین خاصیت جذب در  د.شواستفاده می نظر موردکانی 

 شود.استفاده می 4 به 5باندی نسبتاز  ASTERهای های اکسید آهن با دادهگیرد. جهت مشخص کردن کانیمخرج کسر قرار می

 اصلی: یهاهمؤلفآنالیز  -ب
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غالباً همبستگی دارند. معموالً همبستگی منفی مابین باندهای مرئی و  ازدورسنجشاطالعات باندهای مختلف تصاویر چند طیفی 

های خاکی و سنگی وجود دارد. وجود همبستگی مابین تصاویر باندهای چند و مثبت بین باندهای مرئی بر روی پوشش قرمزمادون

 تکرار اطالعات دارد. یگردعبارتبهاطالعات مشترک و یا طیفی حکایت از وجود 

های تکراری را کاهش دهد. چنین تبدیلی آنالیز تواند دادهتبدیل تصویری که بر پایه خواص آماری باندهای چندگانه است، می

 .شود. محصول چنین تبدیلی کاهش اطالعات تکراری استاصلی نامیده می مؤلفه

 :(LS-Fit)شده رگرسیون روش کمترین مربعات  -ج

صورت یک عبارت توانند رفتار سایر باندها را بهعنوان مقادیر ورودی میبه کاررفتهبهاین است که باندهای  بر در این روش فرض

 از بعضی شود. طبیعتاًعنوان خروجی مدل در نظرگرفته مینامیده شده و به شوندهیشگوئیپباند  واقع در مقدار این خطی بیان کنند.

 روش توسط هاآنشده دهند. لذا میان مقادیر محاسبهخاص نشان می یک باند در را تنها خود انعکاسی اثرهای شاخص هایکانی

مانده بر اساس مقادیر باقی Fit-LSشود. روش مانده نامیده میداشت که باقی خواهد وجود اختالفی مقدار واقعی، و مربعات کمترین

 نماید.نظر می های موردق حاوی کانیاقدام به استخراج مناط

شد که با اندکی تفاوت در قدرت تفکیک، ها چندین روش دیگر نیز بکار گرفتهسنجی عالوه بر این روشدر مطالعات بخش دور

الیز با توجه به قدرت تفکیک بهتر روش آن اکسید آهن نشان دادند. ییزاهای کانی مکان عنوانبهها مناطق یکسانی را کلیه روش

های نتایج بردار الف – 4های با پتانسیل احتمالی انتخاب شدند. در شکلمکان عنوانبهنتایج حاصل از این روش  ،اصلی یهامؤلفه

که البته  استبرای اکسید آهن  مؤلفهبهترین  5و  4هایها در باندبا توجه به بیشترین اختالف داده PCA4دهدکه مقادیر ویژه نشان می

زائی های کانیباید در یک مقدار منفی ضرب شود تا مکان مؤلفهاین  4و مثبت بودن در باند  5منفی بودن مقادیر در باند  با توجه به

باند اول روش  7های حرارتی در این روش وارد محاسبات نشده و تنها با های روشن نمایش داده شوند. بانداکسید آهن با پیکسل

های انتخابی با در مختصات محلی به همراه مکان PCA4 از  ب تصویر حاصل -4است. در شکل شده انجاماصلی  هایمؤلفهآنالیز 

که با فلش  آنومالی جنوبی سنجیجویی و اکتشافات مغناطیسی انتخاب شدند و نتایج مغناطیستوجه به حریم محدوده برای پی

 شود.است در این مقاله بررسی می شدهمشخصدر تصویر  قرمزرنگ
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 PCA4: الف مقادیر بردار مقادیر ویژه، ب: تصویر حاصل از معکوس 4ل شک

 

 مغناطیس سنجی آنومالی جنوبی

ی با طول متغیر در راستای جنوب یهاسنجی بر روی پروفیلنقطه مغناطیس 533تعداد  در آنومالی جنوبی حاصل از روش دورسنجی

ای نمایش بر روی تصویر ماهواره شدهنقاط برداشت الف -5لشمال غربی و عمود بر روند منطقه برداشت شد. در شک -شرقی

 مغناطیسی میدان مقدار بیشتریناست. آورده شدهمنطقه  یهای خام میدان مغناطیسدادهنقشه ب  –5شکلاست. در  شدهداده

 تسالنانو 34033حدود  نطقهم میانگین مقدار ،تسالنانو 33444آن  مقدار ینکمتر ،نانوتسال 34434محدوده  این در شده گیریاندازه

 با که شودهنجاری میبی پیچش و چرخش باعث زوایا این. ستادرجه  3/3درجه و زاویه میل  440/30مقدار زاویه انحراف حدود ،

هده همانگونه که مشا .اندشدهدادههای مغناطیس با اعمال این فیلتر نمایش دادهج  -5. در شکلشودمی تصحیح قطببهبرگردان فیلتر

 مشاهده جاییجابه و پیچش اندکی نقشه این در که تفاوت این با استب  -5شکل نقشه مشابه یقاًدق (ج -5شکل)نقشه این شودمی

 عمق در هم سازیکانی بدنه بهتر و بیشتر تشخیص . براینداجنوبی کشیده شده -ها در جهت شمالییهنجارکلیه بی واقع در. شودمی

. دهدمی مفسر به عمقدر حدودی تا و سطح در تغییرات از مناسبی دید شودکهمی استفاده تحلیلی سیگنال لترفی از سطح در هم و

 دهندهنشان ماکزیمم مقادیر تحلیلی سیگنال نقشه در شودمی استفاده تحلیلی سیگنال روش از نیز هنجاریبی حدود تعیین منظوربه

 نمایش به کانسار محیطی محدوده با را مغناطیسی هنجاریبی هایلبه بهتر تطابق امکان نقشه این. هستند هنجاریبی هایگوشه

 مغناطیسی هنجاریبی نقشه به نسبت بیشتری دقت با زمین سطح روی را کانسار عرضی و طولی گسترش ترتیب بدین که گذاردمی

 بارنگ متربرتسالنانو 43 از بیش مقادیر که است متربرتسالنانو 534تحلیلی سیگنال عددی مقدار بیشینه د -5 شکل در .دهدمی نشان
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 واقع در و است اعداد این بودن نسبی مهم نکته اما است سازیکانی بدنه پیوستگی دهندهنشان عدد این. اندشدهمشخص صورتی

 هاروش سایر از بهتر را سازییکان مرز تحلیلی سیگنال وجود ینا با اما .گرفت نظر در سازیکانی مرز عنوانبه را عددی تواننمی

 کند.می تعیین

 یبعدسه یسازمدل

در تعیین پارامترهای کمی  استفادهقابلبوده و  یکم یمهنمیدان مغناطیسی تنها کیفی و حداکثر  هایدادهیرور صورت گرفته بر یتفاس

دارای ساختاری ناشناخته  موردمطالعهحدوده باشند. نظر به اینکه رگه اصلی کانسنگ آهن احتمالی در مسازی نمیکانیو هندسی

که در آن مدل توزیع  ستابعدی سازی معکوس سهسنجی مدلهای مغناطیس، لذا تنها روش مؤثر جهت تفسیر کمی دادهاست

 یبعدسه صورتبهمتر  3 × 43×43 ها به ابعاداین محدوده با بلوکشود. بعد به تصویر کشیده میها در سه خودپذیری ذاتی سنگ

است، این محدوده دارای پتانسیل اندکی بوده و تنها در یک نقطه  شدهدادهه نشان  -5که در شکل گونههماناست. سازی شدهمدل

پتانسیل این بخش تنها در  درمجموعمقدار این تغییرات بسیار باال است.  وجودینا باولی  باشندیمتغییرات خودپذیری حائز اهمیت 

پذیری مغناطیسی باال هستند، سازی شده دارای خودهای مدلو بخشی که بلوک-5. در شکلباشدیم توجهقابلن منطقه دارای رخنمو

 است. شدهدادهنشان 

 
 سیگنال تحلیلی، -ها، دنقشه فیلتر برگردان به قطب داده -ها، جنقشه میدان کل داده –نقاط برداشت مغناطیس سنجی، ب  –. الف 5شکل 

 های پر عیار کانساربلوک -و ،کانسار یبعدسه یسازمدل -ه 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 گیرییجهنت
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در  شدهمشخصهای زائی اکسید آهن در منطقه سنقر استفاده شد.آنومالیبرای تفکیک کانی ازدورسنجشدر این پژوهش روش 

و در تمامی  شدهیحفار ،نجیهای مغناطیسی جهت صحت سبودند. آنومالی یتوجهقابل هایها و واریزهرخنمون اکثر موارد دارای

سازی مدلو سنجی ها، استفاده از روش دوربا توجه به حصول نتایج بهینه در حفاری های مگنتیتی ثبت شد.رگه ی پیشنهادیهاگمانه

 تواند بسیار موثر باشد.  های حفاری میسنجی در کاهش هزینههای مغناطیستفاسیر کیفی داده درکنار وارون سه بعدی 
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