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 یزاسیونو پالر )RS( یکیالکتر یژهمقاومت و يهاروش یببا استفاده از ترک یجانمتال مزا یکانسار پل یمطالعات اکتشاف
    )IP( ییالقا

◊◊◊◊◊◊◊  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
 چکیده :

انجام شده در  یکیلکترا یژهو مقاومت و IP ییالقا یزاسیونپالر يهابا روش یزیکیمطالعات اکتشاف ژئوف یمقاله به بررس یندر ا
از  ياز توابع شهرستان بوانات در استان فارس پرداخته شده است. در محدوده مورد مطالعه آثار یجانمزا متالیمحدوده کانسار پل

. باشدیم ینسطح زم یکینزد یادر عمق  یدهاسولف یناز وجود ا یشده که حاک یدهو آهن د يرو ب،مس، سر یديسولف هايیکان
است. پس از  هایکرهپ يها شامل گسترش، ضخامت و ژرفاآن هايیژگیو و  یمعدن هايیکرهوجود پ یمطالعه بررس نیهدف از ا

 Rsو  IP يهابا استفاده از روش یلپروف 8محدوده  یندر ا یمعدن هايیکرهپ یفیو ک یکم هايیژگیو یبررس يبرا یهمطالعات اول
برداشت شده مورد پردازش قرار گرفتند و  يهابوده است. داده CRSP یهمطالعه آرا نیمورد استفاده در ا یهبرداشت شده است. آرا

انجام شده و با لحاظ نمودن  طالعاتم يارائه شده است. بر مبنا Rsو  IP هايیمرخمطالعات به صورت شبه ن ینحاصل از ا یجنتا
 یادامه مطالعات اکتشاف يوجود دارد مشخص شدند برا هادر آن یمعدن هايیکرهکه احتمال وجود پ ییهامحل یشناخت ینمسائل زم

  . شد یشنهادپ هایدر محل آنومال و ترانشه یحفر چند گمانه اکتشاف
 

   فارس  یجان،متال، مزای، کانسار پل)(Rsیکیالکتر یژهمقاومت و، )IP(ییالقا یزاسیونپالر یزیکی،اکتشاف ژئوف :کلید واژه ها
 

  Exploration of Mazayejan polymetal deposit using integrated of Resistivity (Rs) and Inducted 
polarization (IP) methods 

  
 
Abstract: 
 
This paper is devoted to geophysical exploration of Mazayejan polymetal deposit located in Bavanat, Fars 
province by using integrated induced polarization (IP) and resistivity (Rs) methods. In the studied area, there are 
some outcrops of copper, lead, zinc and iron sulfides minerals. The goal of this study was investigation and 
evaluation of mineral bodies and its characteristics including; extension, thickness and depth. To get these data 
and information, eight profiles using IP & Rs methods were designed and surveyed.  A new electrodes array so 
called CRSP (Combined Resistivity Sounding and Profiling) used in this research. The data was processed and 
interpreted and the obtained results were shown as pseudo sections. According to the obtained results and taking 
into the account the geological information, some anomalies were identified. For development of the 
exploration, some locations were suggested for additional operations such as drilling and trenching.  
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 
 

Keywords: Geophysical exploration, Inducted Polarization (IP), Resistivity (Rs), Polymetal Deposit, 
Mazayejan, Fars.  

◊◊◊◊◊◊◊  
  مقدمه :

 یــرا. زباشــدیبرخــوردار م ايیــژهو یتو حساســ یــتاز اهم باشــندیم یمعــدن یرآغــاز مطالعــات ذخــا یکه مطالعات اکتشاف ییجااز آن
شــود. در مراحــل  یبــه مطالعــات اکتشــاف ايیــژهتوجــه و یدبا ینبنابرا شودیم یینتع یندهو برنامه آ ياستراتژ یبراساس مطالعات اکتشاف

 يهــاروش یاکتشــاف یاصــل يهــاروش یــان. در مگیرنــدیمــورد توجــه قــرار م یاربســ ینــهپــارامتر زمــان و هز واکتشاف معمــوال د یهاول
استفاده شود اطالعات کامــل  یقطور متناسب و دقها بهروش ین. اگر از اباشندیها مروش ترینینهو کم هز ترینیعجزو سر یزیکیژئوف

   نمود. یريو زمان جلوگ یهدست آورد و از اتالف سرمابه توانیم یانسار احتمالک هايیژگیاز وجود و و یو درست
 Gautneb and)گیرنــدیدر اکتشــاف کانســارها مــورد اســتفاده قــرار م ینــهبه یجبدست آوردن نتــا يمعموال برا یزیکیژئوف هايروش

Tveten ,2000(. وفیزیک اکتشافی هستند، کــه بــر مبنــاي مطالعــه هاي ژئیکی از مهمترین زیر مجموعه روش یکیژئوالکتر يهاروش
. (Mostafaei and Ramazi, 2015) اســتوارند یشناســی و معــدنهــاي زمینهاي الکتریکی پیکرههاي الکتریکی زمین یا ویژگیمیدان
 ترینیز اصــلا یهــا و مطالعــات عمرانــدارنــد کــه اکتشــاف کانســارها، مطالعــه آبخوان ياگسترده يکاربردها یکیژئوالکتر يهاروش

 هــايیکان یصمعمول و کارآمد در تشخ يهااز روش یکی قاییال یزاسیون. پالر)Niwas and Gupta, 2012(باشدیآن م يکاربردها
 یريو بارپــذ گیرنــدیفرکانس صــورت م یامعموال در حوزه زمان  IP هايیريگاست. اندازهپراکنده  هايیدمخصوصا سولف یديسولف

 یالتســنگ وتشــک یذاتــ هــايیگیژاز و یزن یژه. از آنجا که مقاومت وشودیحوزه زمان محسوب م یريگر اندازهد یرمتغ ینترمعمول
در اکتشــافات  IPبه عنوان روش مکمل  باشد،یم یازمنطقه مورد ن شناسیینو زم يساختار یتمختلف به شمار رفته و در شناخت وضع

  ). 1389اران، و همک ی(مصطفائ شودیکار گرفته مبه يفلز یرذخا
  مورد مطالعه محدوده یمعرف

در  یجــانشهرستان بوانات از توابع استان فارس واقع است. مزا یجانمزا يخاور روستا یلومتريک 5مورد مطالعه  در  یاکتشاف  محدوده
ان فــارس قــرار مرکــز اســت یرازش يشمال خاور  یلومتريک 200و در فاصله حدود  یانسور يجنوب خاور یلومتريک  31فاصله حدود 

امکــان  یجــاده خــاک یلــومترک 5وپــس از آن از حــدود  مزایجــان –راه آسفالته بوانات  یقنظر از طر دبه محدوده مور یرسدارد. دست
  است.  یرپذ
از جنــوب  يازون در منطقــه یــنواقــع شــده اســت. ا یرجانســ -محدوده مورد مطالعه در زون ســنندج ايیهناح یشناس ینزم یدگاهد از

و کمــپلکس  یان. کمپلکس توتک، کمپلکس سورگیردیرا در بر م یصفاشهر سه کمپلکس دگرگون يبوانات تا شمال باختر يخاور
کمــپلکس در واقــع  یناست. او کمتر در کمپلکس توتک شکل گرفته  یانسور پلکسدر کم یشترمس ب يساز یکوش، که کان یکول

  است.  یستش يهارخساره یاو کوارتز و  یتمسکو یوتیت،ب یت،یوکالز،کلرپالژ هايیکان يدارا یستاز ش یشامل تناوب
 یمیاییبــه رنــگ ســبز و فرمــول شــ یــتماالک . کــانیهســتند یــتو ماالک یــتمس در محــدوده مــورد مطالعــه آزور هايیکان ینترمهم

3(OH)3OC2Cu  3 یمیاییبا فرمول ش یترنگ آزور یآب یو کان(OH)2)3O(C3Cu  هــا نشــانه آن . وجــودشــوندیم یلدر ســطح تشــک
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. شــودیم یافــتســرب، گــالن در محــدوده مــورد مطالعــه  هــايی. از کانباشــدمیمس در ژرفا  يساز یکان یانگرو ب یهثانو یشدگ یغن
 یبــر کــان یلــیدل توانــدیم هایکان ینمحدوده وجود دارد. وجود ا یراموندر پ یزآهن ن یدهايو اکس متالیپل هايیها، کانافزون بر آن

  حدوده مورد مطالعه باشد.در م يساز
◊◊◊◊◊◊◊  

  :روش تحقیقبحث و 
متفــاوت اســت، معمــوالً از  یــرگهــا بــا ســنگ درونآن یکــیالکتر هــايیژگیمختلف که و يهابه شکل یمعدن هايیکرهمطالعه پ يبرا

و مقاومــت  IPهم زمان  باشند برداشت یريقطبش پذ یژگیو يدارا هایکرهپ ین. اگر اشودیاستفاده م یکیژئوالکتر يهاروش یبترک
 یتوپــوگراف شناســی،ین. با توجه به مطالب ارائه شده در مورد زم)Apparao, 1997(ینجامدب ياارزنده ایجبه نت تواندیم یکیالکتر یژهو

  یجــانمتــال خــاور مزا یدر محدوده کانسار پل IP و یژهمقاومت و يهاروش یشین،پ يهادر بخش یمعدن يهارگه هايیژگیو یگرو د
  شدند.  یدهبرگز یزیکیانجام مطالعات ژئوف يبرا
معمــول بــه  هايیــهاز آرا یــک یچبوانــات هــ  یجاندر محدوده کانسار مزا یمعدن هايیکرهپ یکیوالکتر یهندس هايیژگیتوجه به و با

  CRSPکــه یــهآرا یــنا. مــورد اســتفاده قــرار گرفــت )CRSP( یــدجد یــهرو از آرا یــنبرسد. از ا یمطلوب یجبه نتا توانستینم ییتنها

(Combined Resistivity Sounding and Profiling ) بطــور همزمــان بــا  یزن یلو پروف یکیالکتر یگمانه زن یبترک شودیم یدهنام
 یمــ یرا همزمــان بررســ یجــانب ییراتدر عمق و هم تغ ییراتهم تغ یعنی. )Ramazi and Mostafaie, 2013(باشد یفواصل دلخواه م

و هــم  یکــیانجام داد که بطور همزمان هم رسم نمــودار گمانــه الکتر يرا به گونه ا هایرياندازه گ توانیم یهآرا ینفاده از ااست با کند.
هر بار برداشــت داده هــا ســه گمانــه  يبرا. (Ramazi and Mostafaie, 2015) باشد یرامکان پذ یژهمقاومت و یوستهرخ پ یمشبه ن یهته

 يبرابر بزرگتــر باشــد. بــه ازا 5 یرياز فاصله نقاط اندازه گ یانطول خط جر که یحالت يو برا شوندیت مدر کنار هم برداش یکیالکتر
شــود. فاصــله  یمــ یــادعمل ســبب ســرعت عمــل ز ینتوان انجام داد و ا یسه قرائت م یرندهسه الکترود  گ يو برا یانهر طول خط جر

و  ی(رمضــ مانــد.یثابــت مــ یلفاصــله الکترودهــا پتانســ یــانتمــام خطــوط جر يبرابر اســت و بــرا یلبا پتانس یهآرا یننقاط برداشت در ا
فــوق  شناســیینزم یطدر شــرا توانــدیاست که م یکیالکتر زنییلوپروف یزناز گمانه یبیروش ترک یکروش  ین)،. ا1391 یمصطفائ

شــماره  هــايیلبرداشت شــد. پروف یلپروف 8لعات، . با توجه به موارد گفته شده و در نظر گرفتن بودجه مطایانجامدب یدمف یاربس یجبه نتا
 یبــاًرونــد تقر 6تا  4شماره  هايیلدارند. پروف يجنوب باختر-يشمال خاور یباًاند، روند تقرواقع یگرد هايیلکه در شمال پروف 3تا  1

  ).1(شکل باشدیم 6تا  4ماره ش هايیلعمود بر روند پروف یشکم و ب  8و  7شماره  هايیلدارند.  پروف يجنوب خاور-يشمال باختر
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  محدوده مورد مطالعه یو جنوب یشمال يهابرداشت شده نسبت به هم در بخش هايیلپروف یت: موقع1شکل 

 
بــه  ییصــحرا يهابرداشــت ریزيگونه که اشاره شد برنامهطبق برنامه انجام شد. همان ییصحرا يهابرداشت یقبل هايیبراساس طراح

نمــود. از  یــهته هــایلاز پروف یــکهــر  يدر راســتا یو جــانب یبا دقت و پوشش مناسب عمق هایییمرخانجام شد که بتوان شبه ن ياگونه
 یــژهو مقاومــت و یريقطــبش پــذ یــزانم ییــراتتغ هــایمرخشــبه ن یــنشده اســت. ا یهخطوط برداشت ته راستايدر  یمرخشبه ن 16رو ینا

از آن)  یشــترب هایلاز پروف ی(در برخ يمتر 60حدود يتا ژرفا ینرا از سطح زم هنجاریب ايهیکرهو نحوه گسترش پ يظاهر یکیالکتر
  است.ها به عنوان نمونه پرداخته شدهمرخیدو مورد از شبه ن یحدهند. در ادامه به توض ینشان م

  1شماره  يها یمرخنشبه 
متر در گوشه شــمال  130و با طول حدود  يجنوب باختر -يل خاورشما یباکه با روند تقر1شماره  یلپروف يدر راستا هایمرخنشبه این

هستند و اکتشاف مس مــورد نظــر  یاصل يفلز هايیمس، کان هايیمحدوده کان یناند. در اشده یهمحدوده برداشت شده، ته يخاور
ارائــه  3در شــکل  یکــیالکتر هیــژمقاومــت و يهاحاصل از برداشــت یجو نتا 2در شکل  یلیتهشارژاب هايحاصل از برداشت یجاست. نتا

  شده است.
 یــزانم یشدر ارتبــاط بــا افــزا توانــدیاز سطح به طرف ژرفاست که م یکل یشروند افزا یک يدارا یلیتهشارژاب یزانم IP یمرخنشبه در
 IP یشت افــزاآن شد ياز ابتدا يمتر 110و  يمتر 60در فاصله حدود  یلپروف يدر ابتدا یدر جهت عمق باشد. ول یدسولف سازيیکان

  .دیگراست يهااز محل یشترب یاندک
 110و  60ثبــت شــده در فواصــل  هايهنجاريیب یهمراه است ول یژهکم مقاومت و یشبا افزا یلپروف يثبت شده در ابتدا هنجاريبی
 یــک یــلپروف ياز ابتــدا يرمت 60تا  50که در فاصله  ياگونهآن همراه هستند. به یرگچشم یشبا افزا یژهمقاومت و یمرخندر شبه يمتر

مــس باشــد. در  یديســولف هــايیاز کان یشــتريب یزانم يحاو هايیکرهبا پ یونددر پ تواندیاست که م شدهشاخص آشکار  هنجاريیب
 یگســترش دارد، ولــ یناز ســطح زمــ يمتــر 5حدود  يتا ژرفا یشو بثبت شده که کم یگرد هنجاريیب یک یزن يمتر 90تا  80فاصله 

 یــزانم یــاجنس کانســنگ و  ییراتبا تغ Rs ییراتتغ ینزون ندارد. ممکن است ا ینا یراموننسبت به پ یچندان ییراتدر آن تغ IP یزانم
کــه  شودیمشاهده م یمرخندر هردو شبه یديشد ییراتتغ یلپروف ياز ابتدا يمتر 40آن ارتباط داشته باشد. در فاصله حدود  هايیکان
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 یــزن ییژرفــا کم یسطح هايهنجاريیهست. ب یزن یکدا یکباشد. احتمال وجود  یبپرش يهمبر یاو گسل  یکبا  یونددر پ تواندیم
 یــکبــا  تــوانیرا م هاهنجاريیب ین. ایستهمراه ن یلیتهاز شارژاب یاديز ییراتثبت شده که با تغ یکیالکتر یژهمقاومت و یمرخندر شبه

  قرار داد. تریقدق هايیمورد بررس یترانشه سطح

  
  1شبه نیمرخ شارژابلیته در راستاي پروفیل  :2شکل

  
  1شبه نیمرخ مقاومت ویژه الکتریکی در راستاي پروفیل  :3شکل

  
  

  4نیمرخ هاي شماره شبه
متر  120جنوب خاوري و با طول حدود  - اند. این پروفیل با روند شمال باختريتهیه شده 4ها در راستاي پروفیل شمارهنیمرخاین شبه

هاي انجام شده در مقاومت ویژه ها برداشت شده است. نتایج حاصل از برداشتدوم و در جنوب باختري بقیه پروفیلدر بخش 
  ارائه شده است. 5و 4هايالکتریکی و شارژابیلیته به ترتیب در شکل
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  4 : شبه نیمرخ شارژابلیته در راستاي پروفیل4شکل

  

  
  4استاي پروفیل : شبه نیمرخ مقاومت ویژه الکتریکی در ر5شکل

  
ها ثبت نشده است. ولی در هنجاري چندان مهمی در راستاي این پروفیلهاي تهیه شده دیده می شود، بینیمرخگونه که در شبههمان

متري از انتهاي پروفیل یک  15تا  10هنجاري خفیف به شرح زیر دیده می شود. در فاصله حدود نیمرخ شارژابیلیته چند بیشبه
متري از شدت آن کاسته شده است. از ژرفاي  40تا  10متري آشکار شده است که از ژرفاي  5خفیف در ژرفاي حدود  هنجاريبی
شود و ابعاد آن نیز متري نسبتا شاخص می 60متري به بعد دوباره میزان شارژابیلیته روند افزایشی دارد و در ژرفاي بیش از  40

یمرخ مقاومت ویژه  نیز با افزایش اندك مقاومت ویژه الکتریکی همراه است . به هر ترتیب نهنجاري در شبهشود. این بیتر میبزرگ
سازي مس و اي باشد که در آن کانیتواند در پیوند با پیکرهاست و می 6هنجاري ثبت شده در راستاي پروفیل این مهمترین بی

متري از ابتداي پروفیل نیز یک آنومالی  40.در فاصله حدود شدگی آن زیاد نیستسولفیدهاي دیگر انجام شده است ولی میزان غنی
  متري آشکار شده است که البته اهمیت چندانی ندارد. 60کوچک در ژرفاي حدود 
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◊◊◊◊◊◊◊  
  نتیجه گیري :

  
خالصــه  ریــصورت زبه توانیرا م یجانخاور مزا متالیانجام شده در محدوده کانسار پل یزیکیحاصل از مطالعات اکتشاف ژئوف یجنتا

  نمود:
انجــام  يبــرا یمناســب يهــاروش Rsو   IP يهــاکــه روش دهــدیشده نشــان م یهته هايیمرخندر شبه هاهنجاريیحاصل و ثبت ب نتایج

  بوده است. یزآم یتمطالعات بوده و استفاده از آن موفق
کانســنگ  ســازي،ینــوع کان شناسی،ینزم یطهر محدوده با توجه به شرا يمختلف متفاوت است و برا يهادر محدوده Rs و IP  پیوند

  همراه است. IP یشدر اکثر موارد با افزا Rs یشمربوط به افزا هايهنجاريیمحدوده ب ینهمراه متفاوت است. در ا يهاو سنگ
 هــايیکان یشاز افــزا یحــاک توانــدینکتــه م یندهد. ا یدر جهت عمق نشان م یجیتدر یشافزا یک یلیتهشارژ اب یزاناکثر موارد م در

  کردند. ییدنکته را تا ینا يبه دست آمده از حفار یجباشد. نتا یشترب يدر ژرفاها یديسولف
 هايســازيیکان يدارا هــایییکرهبرداشــت شــده پ هــايیلاز پروف یدر محل برخ یزیکیبه دست آمده از مطالعات ژئوف یجنتا براساس

 10( عمــق  یدست يهاشدند، پس از حفر ترانشه و چاهک یمعرف یلیکمشدند و جهت مطالعات ت ییبه سطح شناسا یکنزد یا یسطح
  شدند . یدتائ یجنتا ین) ايمتر
حفــر  هــایلدر امتداد پروف هنجاریب هايیکرهپ یشترب یبررس يشدند و برا ییشناسا یمناسب یقعم هايیآنومال هایلپروف یمحل برخ در

 شود.د میپیشنها يمتر 60حدود  يتا ژرفا یچند گمانه اکتشاف

در  یژهوبــه هــایکرهکانســار شــامل ژرفــا، گســترش و ضــخامت پ هــايیکرهپ هــايیژگیجهت مطالعه و CRSP یهنشان داد که آرا نتایج
  طور همزمان مطالعه کرد.و قائم را به یافق ییراتتغ توانیم یهآرا یندارد. با استفاده از ا یخوب یاربس ییکارآ داریبش هايیکرهپ

◊◊◊◊◊◊◊  
  
  ابع فارسی :من
  

 ین، اول"اندیس معدنی همیچ IPو  RSهاي ژئوفیزیکی سازي دادهتحلیل آماري و مدل"). 1389. (یوا،مم.ص. ش ي،،غ. عسکر ي. نوروزیی،كمصطفا
  .1389 یورمشهد، شهر یدانشگاه فردوس یران،ا ياقتصاد شناسیینانجمن زم یشهما

 هاييفناور یکنفرانس مل ین، اول"استفاده از آن یايو مزا یکیژئوالکتر يهادر برداشت CRSPدیجد یهآرا یهارا"). 1391. (ی،ك. و مصطفائحرمضی،
  .1391 یورشهر 17 -15 یزددانشگاه  یران،ا يمعدنکار

◊◊◊◊◊◊◊  
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