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سنجیمغناطیس دادها بکهنگ سار مس پورفیری انبررسی ژئوفیزیکی ک  

 

 چکیده :

بر روي  این محدوده رد.هاي اکتشافی قرار دابررسیزایی در اولویت هانشناسی و کبه لحاظ زمین اناصفه انکهنگ در است دیسان

ساب  يتودهشامل  هاي سنگی اصلی در محدودهواحدواقع شده است. دختر -به نام ارومیه انهاي تکتونیکی فعال ایریکی از زون

کوارتز  و دیوریتو کمتر  ودیوریت پورفیريانداسیت پورفیري، کوارتز دیوریت پورفیري تا میکروگربا ترکیب یکی انولک

ایی زهانکپتاسیک، فیلیک، ارژیلیک و پروپلیتیک در منطقه  مس پورفیري شاملذخایر هاي شاخص آلتراسیون .باشدمیمونزونیت 

با استفاده از روش  نآ گسترش انسار و میزانکتوده اصلی احتمالی ، تعیین محل مطالعهجام این انهدف از د. کهنگ وجود دار

کننده  هاي موجود گامی تعییناستفاده از داده با نآو مدلسازي  ژئوفیزیکیتهیه نقشه  باشد.می مذکوردر محدوده  سنجیمغناطیس

پردازشی هاي فیلتربه این منظور از   .مناسب جهت حفاري دشوار خواهد بود هايانتعیین مک هاییشهچنین نق تهیهاست که بدون 

استفاده مغناطیسی موجود در محدوده  هايهنجاريبیجهت تعیین موقعیت به قطب  انبرگرد و ادامه فراسو سیگنال تحلیلی،شامل 

هاي هنجارينتایج حاکی از همبستگی مناسب بین بیاستفاده شد.   ArcGISو  GeoSoftافزارهاي ها از نرمبراي تهیه نقشه .شد

 هاي موجود است.آلتراسیونمغناطیسی و 

 

 سار کهنگانک، سیگنال تحلیلی، به قطب انبرگرد، سنجیمغناطیسی :كليد واژه ها

 
Geophysical Investigation of Kahang Porphyry Copper Deposit through Magnetometry Data 

  

Abstract: 
Kahang deposit located in Isfahan province has been considered in priority stage of exploration programs in 

terms of geological and mineralogical characteristics. Main rock type of the area is a subvolcanic unit 

comprising of porphyry dacite, porphyry- quartz diorite to microgranodiorite, and partially diorite and quartz 

monzonite. Typical alterations of porphyry copper deposits consisting of potassic, phyllic, argillic and propylitic 

have occurred in the Kahang mineralization area. The main objective of this study is to localize the probable 

locations of the important mineralized sources and to determine their extent via magnetometry survey in the area. 

Geophysical mapping and modeling of magnetic data are mainstay steps in such program and it would be 

difficult to determine proper locations for exploratory drilling without considering that processes. Therefore, 

signal processing filters such as analytic signal, upward continuation and reduction to the pole of the magnetic 

data were used to delineate magnetic anomalies arising from such sources in the prospect zone. Geosoft and 

ArcGIS softwares were also used to plot the desired maps. The results indicate that close correlation between 

the magnetic anomalies and the alterations exist. 

 

Keywords : Magnetometry, Reduction to the Pole, Analytic Signal, Kahang Deposit         

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 مقدمه :

نیز  اندر ایر .ی دارندانمولیبدن و طال اهمیت فراو مثلزیاد و وجود عناصر ارزشمند همراه  دلیل ذخیره سارهاي پورفیري بهانک

مس پورفیري سار انک ،جدید کشف شده رداموجمله  است. از گرفته قرار اولویت دراخیر  چند دههسارها در انک اکتـشاف ایـن

دختر )کمربند -ی ارومیهانتشفشآکمربند  جزو اناصفه اناست علیرغم این که بخش عمده. باشدمی انصفها انکهنگ واقع در اسـت

داراي معادن و  بوده (انهن، طال و سرب و روي ایرآ)زون متالوژنی  انسیرج-و زون متالوژنی طال( و همچنین زون سنندج انمس ایر

سارهاي پورفیري کمتر مورد توجه انجهت اکتشاف ک انبخش از کشورم این ،(0931 ،انهارونی و همکارباشد )اسديزیادي می

 انند مگنتیت در میدانشود زیرا برخی از مواد مگیري میدازهانمغناطیسی زمین  انسنجی، تغییرات میددر مغناطیس .است بوده

 ادامه فراسو سیگنال تحلیلی،پردازشی شامل هاي فیلتراز  در این مطالعهدهند. می انهاي باالي مغناطیسی را نشومالیانمغناطیسی زمین، 

مطالعات . استفاده شد GeoSoftدر نرم افزار   مغناطیسی موجود در محدوده هايهنجاريبیجهت تعیین موقعیت  قطب به انبرگرد و 

 (.0931،اناست)افضل و همکارسار انهاي شرقی و مرکزي این کگر وضعیت بهتر بخشاننشقبلی 

 

 :قروش تحقیبحث و 

 زمین شناسی

هاي نفوذي و اي از تودهمرکزي است که به صورت خطی با مجموعه اندختر در ایر-ماگمایی ارومیه انسار کهنگ قسمتی از کمانک

کشیده  انکیلومتر، به موازات نوار کوهزایی زاگرس و در تمام طول  0011و به طول  001 تا  01 ی، به عرضانهاي آتشفشسنگ

سارهاي مس سرچشمه، میدوك، دره زرشک و سونگون انند کانسارهاي مس پورفیري بزرگی مانک ،انن کمدر طول ای. شده است

 فشارك که بخشـی از -دگی زفرهانگسل ر تأثیر لحـاظ تکـونیکی تحـت منطقـه کهنـگ از (.0931،انقرار دارند )هراتی و همکار

نقش اساسی داشته  ایـن منطقـه انهاي فـراوشکسـتگی هـا وهگسـلدر ایجاد زفـره اسـت، شـکننده شـده و -قم گسـل راسـتگرد

واع ان  2و در شکل هاي محدوده شناسی به همراه گسلهاي سنگتیپ 0در شکل  .(0911، انی و همکارانفراهفرمهینی).است

شناسی تیپ هاي سنگدهنده ارزش و اهمیت  اننش 0همچنین جدول داده شده است. اننشهاي شناسایی شده در محدوده  آلتراسیون

ی فیلیک )سرسیت، کوارتز، پیریت(، آرژیلیک انی اصلی شامل دگرساني دگرسسه پهنه .هاي محدوده اکتشافی می باشدآلتراسیونو 

)کائولینیت، ایلیت، ژاروسیت، تورمالین( و پروپیلیتیک )کلسیت، کلریت و اپیدوت( در این منطقه شناسایی شده است که تأثیر 

 (.0939 یتی،و آ هارونیاسدي) دهدمی انبی را در منطقه نشسیاالت گرما
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 های موجود در محدوده)نقشه بازترسیم شده، اقتباس از گزارش شرکت زرناب اکتشاف(شناسی کانسار کهنگ به همراه گسلنقشه سنگ: 1شکل 

 
 های محدوده اکتشافی کهنگ)نقشه بازترسیم شده، اقتباس از گزارش شرکت زرناب اکتشاف(آلتراسیون: 2شکل 

 سنجیمغناطیس

سنجی قابل اکتشاف هستند. این روش هاي مغناطیسمختلفی به ویژه آهن، مس، نیکل و آزبست با برداشت  به طور کلی کانسارهاي

سنج در ها در مقیاس محلی و در مرحله قبل از اکتشاف تفصیلی کاربرد دارد که شامل قرائت مغناطیسقشه انومالیبراي تهیه ن

-هاي میدان پتانسیل مغناطیسی، تعیین محل و عمق انومالیاز اهداف تفسیر داده .باشدهاي معین میهاي واقع بر امتداد پروفیلایستگاه

ها مانند مگنتیت شود زیرا برخی از کانیگیري میسنجی، تغییرات میدان مغناطیسی زمین اندازهیس. در مغناطباشدهاي مغناطیسی می

دهند. در هاي باالي مغناطیسی را نشان میموجود در آلتراسیون پتاسیک کانسارهاي مس پورفیري در میدان مغناطیسی زمین، انومالی

 هايهنجاريبیجهت تعیین موقعیت ادامه فراسو و برگردان به قطب  لی،سیگنال تحلیپردازشی شامل هاي فیلتراز  این مطالعه

 .استفاده شد GeoSoftهاي باارزش مس پورفیري از  نرم افزار  و تشخیص محل آلتراسیون مغناطیسی موجود در محدوده
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 ارزش های محدوده کهنگ به ترتیبشناسی و آلتراسیونانواع تیپ سنگ: 1جدول 

 آلتراسیوننوع  شناسیتیپ سنگ اهمیت

ارزش 

 باال

واحد  ،ودیوریت پورفیريانیک کوارتز دیوریت پورفیري تا میکروگرانواحد  ساب ولک

 یک داسیت پورفیريانساب ولک

 تورمالین شدید، کوارتز تا متوسط شدید، پتاسیک تا متوسط فیلیک

ارزش 

 متوسط

 تورمالین شدید، کوارتز تا متوسط متوسط، پروپیلیتی پروپیلیتی یتنامونزو گر دیوریت، کوارتز مونزونیت،

 متوسط شده شدید، سیلیسی شده متوسط، سیلیسی ضعیف، سریسیتی

ارزش 

 پایین

 وکالستیکانولک ی ائوسن، واحدانتوف جری دزیتی،انواحد توالی توف و گدازه 

 دزیت،انپورفیري  دزیت ائوسن، ائوسن کوارتز التیت، ائوسنانتوف،  کریستال لیتیک

 پورفیري ، کوارتز پورفیري، دایکدزیت بازالتاندزیت تا انواحد 

 ضعیف، سیلیسی ضعیف، سریسیتی ضعیف، پروپیلیتی شده هماتیتی

 ضعیف شده

 هاموقعیت و محل برداشت داده

هاي برداشت تحت پوشش 0913در سال سازي احتمالی، محدوده یانهاي کروند عمومی زونموقعیت و شدن  جهت مشخص

جنوب شرقی مورد مطالعه قرار  -مال غربیش پروفیل داراي امتداد تقریبی 92هاي مغناطیس مربوط به داده ومغناطیس قرار گرفته 

 .ایستگاه برداشت مغناطیس، محدوده مورد مطالعه را پوشش داده است 4444تعداد  کهنگاکتشافی در منطقه  .(9شکل  )د انگرفته

 .جام شودانتا پردازش داده ها  صورت گرفته استو سایر تصحیحات الزم  (IGRF ) زمینه اناثر مید تصحیح

 
 سنجی در محدوده کانسار کهنگهای برداشت مغناطیسموقعیت ایستگاه: 3شکل 

  هاي مغناطیسیهاي مورد استفاده جهت تفسیر دادهروش

ها به منظور بررسی از این روش این مطالعهدر . هاي مغناطیسی وجود داردومالیانمتعددي براي تعیین مرزها و عمق هاي روش

. در زیر، باشندها میها بیشتر کیفی بوده و بر اساس مطالعه نقشهاین روش استفاده شده است. کهنگهاي مغناطیسی در منطقه ومالیان

 رد استفاده آورده شده است.توضیحات مربوط به فیلترهاي مو

 
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 دانبازم اننقشه مید

سار کهنگ انبراي کاین نقشه  4مغناطیس کل کم شده است و در شکل  انهاي برداشتی از شدت میدگین دادهاندر این نقشه مقدار می

جنوب -ربیجنوب غربی و دیگري به صورت شمال غ-در این نقشه دو روند یکی به صورت شمال شرقی داده شده است. اننش

 شرقی قابل مشاهده است.

 
 نقشه میدان بازماند: 4شکل 

 به قطب انبرگرد

مغناطیسی ایجاد  انحراف بردار میدانباشد که در اثر زاویه میل و ها میانهاي مغناطیسی، خاصیت دو قطبی بودن هاي دادهاز ویژگی

به قطب، موقعیت افقی توده تصحیح شده و  انشود. در نقشه برگردبه قطب استفاده می انحذف این اثر، از فیلتر برگرد شود. برايمی

در  داده شده است. اناین نقشه نش 0سار کهنگ در شکل اندهد که براي کمی انبیشینه مقدار نقشه، محل قرارگیري توده را نش

د انتقال به قطب ضمن اینکه جابجا شدهانها در حالت هنجاريگردد که بیمالحظه می دانزمبا انبه قطب و مید اننقشه برگردمقایسه 

 .کنندساختارهاي زیر سطحی را مشخص می نظم بیشتري نیز پیدا کرده و روند واقعی

 ادامه فراسو )گسترش رو به باال(

هاي مغناطیسی و یا شود. در تفسیر دادهگیري میدازهان مغناطیسی در ارتفاعی باالتر از سطح زمین اندر روش ادامه فراسو، شدت مید

شود: الف( حذف نویزهاي سطحی؛ ب( تعیین گسترش عمقی توده؛ ج( مشخص کردن ی با چند هدف از این فیلتر استفاده میانگر

اال در ارتفاعات از روش گسترش رو به ب یسیتوده مغناط یگسترش عمق یبررس يبرااي. هاي ناحیهومالیانروند کلی تغییرات 

ها استفاده شده در این مطالعه از این فیلتر به منظور حذف نویزهاي سطحی و تعیین گسترش عمقی توده .شودیمختلف استفاده م

هاي رسم شده گویاي ریشه دار بودن نقشه داده شده است. اننش با این روش براي محدوده کهنگنقشه بدست امده  4است در شکل 

هاي بوجود آمده هنجاريبی باشد.هاي سطحی میت به تودهبها نسانهمچنین گسترش طولی وعرضی و پیوستگی  ها وهنجاريبی

 د.انهشدد وجود دارد در این نقشه حذف انسطحی و عوامل پارازیتی که در نقشه بازمهاي تودهتوسط 
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 قطببرگردان به : 5شکل 

 
 ادامه فراسو: 6شکل 

 سیگنال تحلیلی

 :شودصورت زیر تعریف میه ب انرابطه باشد و مغناطیسی می اندامنه سیگنال تحلیلی برابر با جذر مجموع مربعات مشتقات مید

(0) 
  2 2 2, ( ) ( ) ( )

M M M
A x y

x y z

  
  

   
هاي توده، داراي برجستگی به این مورد اشاره کرد که بر روي توده و همچنین در لبه انتویگنال تحلیلی میبهترین ویژگی س انبه عنو

هاي باشد. در این روش پهناي بیشترین برجستگی با عمق توده متناسب است. الزم به ذکر است که کاربرد این روش براي عرضمی

هاي کوچکتر  ومالیانکند، اثر می گیريه این که سیگنال تحلیلی در سه جهت مشتقشود. با توجه بجغرافیایی پایین مفیدتر واقع می

نقشه تهیه شده براي  0(، که در شکل 0913،  انتیغ و همکاران)جه کندرود و پیکره توده اصلی نیز بهتر نمود پیدا میاز بین می

 .صورت کمی بررسی کنده ومالی را باند انتوولی نمیهد دمی انرا نشومالی انمرز  این نقشهداده شده است.  انسار کهنگ نشانک
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 سیگنال تحلیلی: 7شکل 

ترین فیلیک )با ارزشهاي نقشه محل آلتراسون به صورت  1 شکلمغناطیسی منطقه در  انوضعیت آلتراسون و مید در ادامه

دهد شدت می اننمونه آورده شده است که نش انبه قطب به عنو انپتاسیک روي نقشه برگردنگ (  و سار کهانها در کآلتراسیون

 ها است.آلتراسیونمغناطیسی در منطقه منطبق بر این  انباالي مید

 
 آلتراسیون فیلیک و پتاسیک  روی نقشه  برگردان به قطب: 8شکل 

 

 گیری:نتیجه

هاي سیگنال روش د مشاهده شد.اندر نقشه بازم جنوب شرق-جنوب غرب و روند شمال غرب-صورت شمال شرقبه  دو روند 

مرز دادن  انبدلیل نشنقشه سیگنال تحلیلی  به قطب و ادامه فراسو در مجموع با یکدیگر تطابق مناسبی دارند. انتحلیلی و برگرد
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ارزش براي باسنجی هاي ژئوفیزیکی مغناطیسالیه انبه عنومحل قرارگیري توده دادن  انبه دلیل نشه قطب ب انبرگردنقشه و  ومالیان

به قطب در منطقه  انروي نقشه برگرد سار کهنگاندر کمثل پتاسیک و فیلیک  هاي با ارزشمحل آلتراسون .تخاب شدندانتلفیق 

ده منطبق بر انروي نقشه مغناطیس باقیمهاي پتاسیک و فیلیک آلتراسونمچنین ه .باشندمغناطیسی می انهاي باالي میدمنطبق بر شدت

هاي ادامه فراسو و سیگنال تحلیلی فقط در نواحی شرقی با مغناطیس باال منطبق پتاسیک در نقشه آلتراسیونباشند و هاي باال میشدت

-نتایج حاصل از مغناطیس شود پیشنهاد میتفاده نمود. اس انهاي مس می توومالیاناز این خاصیت براي تشخیص بهتر محل  هستند.

سنجی با اطالعات ژئوشیمیایی و در صورتی که اطالعات ژئوفیزیکی مغناطیس .مقایسه شود سنجی و قطبش القاییسنجی با مقاومت

 .تري حاصل خواهد شدمطلوبد نتیجه نشناسی منطقه تلفیق شوسنگ

 

 منابع فارسی :
سار مس پورفیري انسازي در کیانهاي کجداسازي زون"، (0931هارونی، ه.، )، ن.، اسديانوند، پ.، رشیدنژادعمرف.، معارفافضل، پ.، خاکزاد، ال

 (002-30، )10شگاه ازاد اسالمی، شمارهان، مجله علوم پایه د"حجم-با استفاده از روش نوین فرکتالی عیار انکهنگ اصفه

، مجموعه "با استفاده از روش منطق فازي انصد هزارم اردستیابی مواد معدنی در ورقه یکسیلانپت"،  (0931، ل.، )ی، ع.، پیرهانسلیمهارونی، ه.، سناسدي

 انامین گردهمایی علوم زمین، تهرمقاالت سی

سار انبدنیوم، طال و نقره در کبررسی پراکندگی عناصر مس، مولی"، (0931پور، ر.، )یان، ن.، هراتی، س.، اصفهانهراتی، ه.، خاکزاد، الف.، رشیدنژادعمر

، انجمن زمین شناسی ایرانزدهمین همایش ان، ش"هاي حفاريسارهاي مهم دنیا با استفاده از دادهانبا ک ان( و مقایسه انمس پورفیري کهنگ)شمال شرق اصفه

 شیراز

و سومین گردهمایی علوم ، سی"سار مس پورفیري کهنگانعناصر در ک ومالیانشناسی و بررسی مطالعات زمین"، (0939هارونی، ه.، ایتی، ف.، )اسدي

 انزمین،تهر

، مجله "هاي ژئوشیمیایی در محدوده اکتشافی کهنگبررسی"، (0911ی، م.، خاکزاد، الف.، اسدي هارونی، ه.، هاشم امامی، م.، رساء، الف.، )انفراهفرمهینی

 (00-04، )09علوم زمین،شماره

براي تفسیر  انهاي زاویه تیلت، سیگنال تحلیلی و گرادیکاربرد روش"(، 0913ه سر، ف.، حمزه لو، الف.، تکنیک، و.، )تیغ، م.، نوروزي، غ.، ژولید انجه

 ان، بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین، تهر"هاي مغناطیسی درح ومالیان
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