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  چکیده
 ییشناسا جهت یلیتفص اکتشافات مرحله در که هستند ییهاروشمله ازج ییالقا ونیزاسیپالر و یکیالکتر ژهیو مقاومت

با توجه به مطالعات اولیه و شواهد . رندیگیم قرارمورداستفاده  یرسطحیز يفلز و يدیسولف يسازیکان محل
) IP(یی القا ونیزاسیپالر روش دو به یکیزیژئوف مطالعات ق،یتحق نیا دری مبنی بر سولفیدي بودن کانسار شناس نیزم
هدف از انجام این  .درآمد اجرا به کاشمر در شمال کاشمر-طرق مس معدن محدوده در )RS(ی کیالکتر ژهیو مقاومت و

وضعیت  همچنین تعیین هاي معدنی موجود وبررسی عمق و ضخامت پیکره ،هنجار یهاي بمطالعه تعیین محدوده
هاي پس از تفسیر نهایی محدوده. اکتشافی بوده است تعیین نقاط مناسب براي حفاري تیدرنها ها وپیوستگی پیکره

مشخص شدند و سرانجام نقاط  ... عمق کانی سازي و شکل تقریبی کانی سازي، ، وضعیت کانسار شاملهنجار یب
  ندمناسب براي حفاري پیشنهاد شد

  کاشمر، مس سولفیدي، مقاومت ویژه، پالریزاسیون القایی - طرق ،معدن مس :کلیدواژه
Analysis of Geophysical RS and IP Method in the Tarq- Kashmar for 

Exploration the Copper Deposit  
Abbas, Rahimi; Mehran, Abedi; Taymor,Eslamkish 

 
Abstract 
Electrical resistivity and induced polarization methods are included in the detailed exploration 
to identify the location of subsurface mineralization and metal sulfide can be used. According to 
preliminary studies and geological evidence that the sulfide deposit in the survey, geophysical 
studies in two ways induced polarization (IP) and resistivity (RS) in a copper mine in the north 
of Kashmar carried Tarq-Kashmar. aim of This study was to determine the scope of the anomaly, 
depth and thickness of the mineral body, as well as the status of body integration and ultimately 
determine appropriate locations for exploratory drilling respectively. after The final 
interpretation of the scope of the anomaly, the mineralization consists of roughly mineralization, 
depth and mineralization were identified and the appropriate locations for drilling were 
proposed. 
 
Keywords: Copper Mine, Tarq-Kashmar, Sulfide Copper, Resistivity, Induced 
Polarization 
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  مقدمه
باشد که کانسار مس آن از نوع سولفیدي مس می لومترمربعیک 7/1اي به مساحت کاشمر، محدوده-محدوده مس طرق

ده در شمال باختري شهرستان این محدو. باال در اکثر محدوده رخنمون دارد باضخامتهاي رگه صورت بهاست که 
بزرگ که حاکی از استخراج مس  نسبتاًدر این محدوده آثار فراوانی از معدنکاري قدیمی در ابعاد . است شده واقعکاشمر 

هاي ژئوفیزیکی مقاومت ویژه الکتریکی و شود براي انجام کارهاي اکتشافی در این محدوده از روشهستند دیده می
  .[1]است شده استفادههم شارژیبیلیته در کنار 

. [5]گیرندمی قرار مورداستفاده کانسارها اکتشاف در بهینه نتایج آوردن به دست براي معموالً ژئوفیزیکی يها روش     
 مطالعه مبناي بر که هستند، اکتشافی ژئوفیزیک هايروش رمجموعهیز نیتر مهم از یکی هاي ژئوالکتریکیروش

قطبش القایی  .[6]استوار هستند معدنی و یشناس نیزم هايپیکره الکتریکی هايویژگی یا زمین الکتریکی هاي میدان
القاء الکتریکی مدنظر است؛ بخصوص در مواقعی که حفرات پر از سیال در مجاورت  يریگ عنوان یک روش اندازه به

هاي با جالي متشکل از کانی ییها صورت بیشینه در مجاورت توده به IPبنابراین اثر . گیرندهاي فلزي قرار میکانی
 در و رفته شمار به مختلف و تشکیالت ذاتی سنگ هايویژگی از نیز ویژه مقاومت ازآنجاکه .شود یفلزي مشاهده م

به  فلزي ذخایر اکتشافات در IPمکمل  روش عنوان به ،هست ازیموردن منطقه یشناس نیزم و ساختاري وضعیت شناخت
  .[7]شودمی گرفته کار

 موردمطالعهشناسی محدوده  ینزمجغرافیایی و  موقعیت

براي . شهرستان کاشمر، بخش ریوش، روستاي طرق واقع گردیده استمحدوده موردنظر در استان خراسان رضوي، 
توان از مسیر جاده کاشمر به ریوش و سپس از ریوش به سمت روستاي طرق و می موردمطالعهدسترسی به محدوده 

 در یشناس نیزم ازلحاظ محدوده این. مت روستاي طرق به سمت کالته تیمور، استفاده نمودکیلومتر از س 7 تیدرنها
درونی شمال  - یفشان آتشاین منطقه جزئی از کمربند . دارد قرار کاشمر 1:100000ی شناس نیزم برگه شرقی بخش

هاي سنگ. است شده واقع هاي درونه و تکنارگسل حدفاصلساختاري در جنوب زون سبزوار،  ازنظرگسل درونه است و 
هاي نیمه ی با سن ائوسن زیرین تا میانی و سنگفشان آتش -هاي آذرآواريمنطقه شامل دو واحد اصلی مجموعه سنگ

ی با طیف ترکیبی آندزیت بازالت، آندزیت، التیت، تراکیت، داسیت و ریوداسیت به فشان آتشهاي سنگ. باشدعمیق می
  ..]1[شود و آگلومرا دیده میصورت گدازه، توف، الپیلی توف 

  

  
کاشمر با  - محدوده طرق) B.  نقشه راهنماي عناصر اصلی تکتونیکی ایران) A  .موقعیت تکتونیکی و ساختاري محدوده مطالعاتی - 1شکل 

  .است شده مشخص) شمال غرب کاشمر(عالمت ستاره در زون تکنار 
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  بحث
گیـر متفـاوت اسـت، با سنگ درون ها آنهاي الکتریکی ه ویژگیهاي مختلف کهاي معدنی به شکلبراي مطالعه پیکره

ي باشـند برداشـت ریقطبش پذها داراي ویژگی اگر این پیکره. شودهاي ژئوالکتریکی استفاده میاز ترکیب روش معموالً
  .[10]اي داشته باشد تواند نتایج ارزندهو مقاومت ویژه الکتریکی می IPزمان هم

 بیدوقط - آرایش دوقطبی 

. است شده استفادهها  دوقطبی در برداشت داده -، از روش دوقطبیموردمطالعهگستره  IP-RSژئوالکتریک  در مطالعات
ي معـدنی، اسـتفاده از ها در محدوده IP-RSهاي ژئوالکتریک به روش  دیگر براي بررسی شده شناختهي ها از روشیکی 

هـاي سـاختاري و  شناسـی کـافی از رونـد زون اطالعـات زمین ها، به دلیـل وجـود در این بررسی. است آرایه مستطیلی
. است شده استفادهدوقطبی  -ها، فقط از آرایه دوقطبی ه هاي دگرسان شده، در برداشت داد زایی و محل تقریبی زون کانه

اسـاس  در گذشته بیشتر، تفسیر بر. هاي مختلفی وجود دارد روش IPدر پردازش و تفسیر اطالعات مقاومت الکتریکی و 
هـاي عـددي  بـا پیشـرفت علـوم کـامپیوتر و تحلیل. گرفتـه اسـت ظاهري صـورت می IPاطالعات مقاومت الکتریکی و 

انجــام مطالعــات  منظور بــه. اســت جادشــدهیا IPســازي امــروزه امکــان بررســی مســتقیم اطالعــات مقــاومتی و  وارون
  .[10]است  شده استفاده Res2DInvي افزار نرمدوقطبی از بسته  دوقطبی

 روش ترسیم شبه مقاطع هم مقاومت الکتریکی
. شود الکتریکی استفاده می مقاومت هماز ترسیم شبه مقاطع  IPهاي دوبعدي، مقاومت الکتریکی و  در بیشتر پیمایش

. شود در نظر گرفته می) سونداژ(نقطه قرائت  عنوان بهکنند  گیري می در این روش، نقطه وسط الکترودهایی که اندازه
براي . الکترودهاست بافاصلهیی قرار دارد که متناسب درجادر زیر نقطه قرائت  شده قرائتیت قائم مقدار موقع

از ترسیم شبه . رسند می هم به افق بهنسبت  45روش متداول، محل تالقی دو خط است که با زاویه  IPهاي  پیمایش
قرائت  IP روش متداول برداشت . آید می دست بهزیرسطحی  IPمقاطع، تصویر تقریبی از توزیع مقاومت و یا 

طور  اثر کم کوپلینگ بین الکترودهاي جریان و پتانسیل، به این روش برداشت با توجه به . دوقطبی است دوقطبی
  .]2[شود  استفاده می IPاي در عملیات  گسترده

  ها سازي مستقیم داده روش تفاضل محدود یا المان محدود  در مدل 
سازي  در حقیقت مدل. شود مدل محاسبه می صورت بهم، توزیعی از مقاومت ظاهري زیرسطحی سازي مستقی در مدل

از طریق مدل تئوري  آمده دست بهدر وارونسازي انطباق مقاومت ظاهري . هاست مستقیم جزئی از فرآیند وارونسازي داده
براي محاسبه مقاومت ظاهري وجود ی سه روش طورکل به. شود ها مقایسه می گیري با مقاومت ظاهري حاصل از اندازه

  :دارد
محاسبه  هاي مرزي و روش تفاضل محدود یا المان محدود، روش تحلیلی فقط محدود به  روش تحلیلی، روش المان

پذیرتر است اما انتخاب تعداد  هاي مرزي قدري انعطاف روش المان. اشکال ساده هندسی مانند کره و استوانه است
هاي خیلی کوچک تقسیم  ی به سلولرسطحیزتلف محدود است در روش سوم مدل هاي مخ نواحی با مقاومت

  ).2شکل ( ]3[گردد  می
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  هاي متعدد براي انجام وارونسازي ی به شبکهرسطحیزهاي  تقسیم الیه - 2شکل 

  

  نوفه و غیرمتعارف نقاط حذف 
سیستماتیک و  صورت بهکه ) نویز(یند نوفه در این فرآ. گردند کیفیت کنترل می ازلحاظها  قبل از انجام وارونسازي، داده

 صورت بهافزار مزبور قابلیت انجام کنترل کیفی  نرم. ها حذف گردند شوند بایستی از داده ایجاد می) رندوم(اي  یا کتره
  ).3شکل (دهد  ترسیمی و آماري را در اختیار کاربر قرار می

   

  
  گرافیکی و آماري حذف نمود صورت بهتوان  را می IP هاي مقاومت ظاهري و هاي داده نوفه - 3شکل 

  
  هاوارون سازي دوبعدي داده 

در وارونسازي سعی بر آن . شوند شبه مقاطع تبدیل می ها به  طور که گفته شد، پس از برداشت و رفع خطاها، دادههمان
نسازي این است که از مزیت روش وارو. مطلق رسیده شود IPمدل مقاومت الکتریکی و   ها به است تا از ماهیت داده

در . [12]شناختی استفاده نمود شبه مقاطع براي تفسیرهاي زمین توان با قطعیت بیشتري نسبت به  اطالعات حاصل می
در وارونسازي سعی . گیرد که منطبق بر شرایط واقعی حاکم بر محیط باشد قرار می موردتوجهوارونسازي، همواره مدلی 

در تمامی . ترین شرایط با مدل واقعی را داشته باشند وري به دست آیند که نزدیکهاي فیزیکی ط گردد تا کمیت می
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  واقعی به شده برداشتهاي  کند تا اختالف بین پاسخ مدل و داده هاي وارونسازي، مدل اولیه متناوباً تغییر می روش
  ).4شکل (حداقل برسد 

  
شبه مقطع مقاومت ظاهري -دوقطبی الف- سازي پروفیل دوقطبیوارون ي اطالعات حاصل ازها یخروجو  ها يورودنمایشی از   - 4شکل 

  سازي اطالعات مدل مقاومت الکتریکی حاصل از وارون -پ شده محاسبهشبه مقطع مقاومت ظاهري  - گیري شده ب اندازه
  

   موردمطالعهدر محدوده  IP/RSمطالعات  
آرایه  2در قالب ) توام صورت به(ژئوفیزیک با متدهاي اکتشافی قطبش القایی و مقاومت ویژه الکتریکی عملیات 
عملیات برداشت صحرائی این روش در مدت . درآمددر سطح محدوده به اجرا  یدوقطب -دوقطبی و قطبی –دوقطبی
پروفیل  8در تعداد  IPو  RSهاي کمیت گیرينقطه اندازه 2500 درمجموعروز به انجام رسید و در طی آن  10تقریبی 

 بافاصلهپروفیل اول جهت شناسایی ساختارهاي داراي آنومالی و شناخت کمیت و کیفیت آن  .)5شکل ( به عمل آمد
متر جهت شناسایی آنومالی و عمق نفوذ آن  20الکترودي  بافاصلههاي دیگر پروفیل ازآن پسمتر و  10الکترودي 

 surfer افزار نرمها توسط لیات صحرائی در نخستین قدم یک مرحله تفسیر سریع اولیه دادهپس از عم. صورت پذیرفت
در این  .رسید يساز مدل، نوبت به مرحله ها آن مقطع  و تفسیر مقدماتی هاي شبهنقشه پس از ترسیم. به عمل آمد

 يها یبررسمطالعه نتایج حاصل از بر اساس  .به عمل آمد Res2dinv افزار نرمتوسط  پیشرو يساز مدلمرحله عملیات 
متري مشخص شدند و  100 مؤثرزایی مس تا عمق داراي پتانسیل احتمالی کانی دبخشیامدوقطبی در محدوده، مناطق  يها هیآرا
ک در این محدوده ی گرفته انجامبر اساس مطالعات  . هاي اکتشافی پیشنهاد گردیدنقاطی براي انجام حفاري ها آنبررسی  منظور به

هاي که نشانه افزایش مقدار کانی افتهی شیافزابوده که با افزایش عمق میزان قطبش القایی آن  ییشناسا قابل يهنجار یبزون 
ها و کانی تطابق سطحی بسیار خوبی با آلتراسیون جنوب شرقی - شمال غربیبا روند  این زون.  باشد یمسولفوري با افزایش عمق 

  .زایی ماالکیت روي زمین دارد
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   يا دوقطبی اجراشده در محدوده بر روي تصویر ماهواره يها هیموقعیت آرا - 5شکل 

  
هاي ژئوالکتریکی و شارژبیلیته براي هر  اند، مدل متر برداشت شده 20و  10هایی که با دو فاصله الکترودي  در پروفیل

ها، مدل تلفیقی  و افزایش دقت داده جهت بهبود کیفیت تیدرنهااست و  شده هیته مورداستفادهدو فاصله الکترودي 
هاي  هاي مزبور، در مدلبر روي پروفیل شده انجامطبق مطالعات . است شده هیتهبراي دو فاصله الکترودي نیز 

در . متر است اهم 2000تا  1هاي زیرسطحی حدود  الیه ، متوسط مقاومت الکتریکی حقیقی سنگ شده هیتهژئوالکتریکی 
اند، مقاومت الکتریکی حقیقی به  صورت بکر گسترش یافته هاي ولکانیکی ائوسن به ا یا سنگه ها که آهک برخی محل

  .متر نیز رسیده است اهم 5000
ها، مقاومت الکتریکی  هاي ولکانیکی و یا آهک ، گاهی در محل گسترش سنگشده هیتههاي ژئوالکتریکی  در نیمرخ     

. الکتریکی نیز تغییر کرده است مقاومتهماغلب، روند پربندهاي  ها لمحدر این . متر رسیده است اهم 30به کمتر از 
، دلیل چنین کاهشی در مقادیر مقاومت الکتریکی این ها آنهاي محلی و گسترش زون آلتره در اطراف  وجود شکستگی

مارن در کنار  شناسی آهک مارنی یا که واحدهاي زمین شده هیتههاي ژئوالکتریکی  در برخی از نیمرخ. هاست هیال سنگ
یی و شناسا قابل، مرز مشخصی ها آن، به دلیل نزدیک بودن دامنه مقاومت الکتریکی اند قرارگرفتههاي آبرفتی  نهشته

درصد بوده و در محل  3، بیشتر زیر IPدر این گستره، متوسط مقادیر  شده هیتههاي شارژبیلیته  در مدل. تفکیک نیست
به حدود  IPدر شمار کمی از نقاط نیز مقدار . درصد رسیده است 9تا  7ه حدود ، مقدار آن بIPهنجاري  هاي بی زون
با بررسی کلی و ظاهري همه . شده است نظر صرف ها آنرسیده که به دلیل تعداد کم این نقاط، از  14یا  13

وجود  8و  7، 3، 2، 1هاي شماره  ، در پروفیلIPهاي  هنجاري بی نیتر مهمرسد  می نظر به، شده مشاهدههاي  آنومالی
هنجاري  باال یا ابعاد بزرگ بی IPشدت  ازنظرهنجاري مناسبی  هاي دیگر نیز گاهی بی البته در پروفیل. داشته باشند

در این . اند قرارگرفتههاي مزبور یا در عمق کاوش زیاد و یا در دو انتهاي پروفیل  هنجاري ولی بی. است شده مشاهده
باشد و یا درصد خطاي برداشت  کی در آنجا خاتمه یافته و دقت و صحت اطالعات کمتر میهاي ژئوالکتری نواحی یا داده

زون  جهیدرنتبر این اساس و با توجه به وجود عوامل مختلف براي انتخاب یک آنومالی و . در طول پروفیل باال بوده است
  .  است شده گرفتهآماري بهره  ریاضی و محاسبات  نتیجه بهتر، از روش آوردن دست بهزایی مناسب، براي  کانه
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 Res2dinv افزار با استفاده از نرم) پایین(هاي قطبش القایی و داده) باال(هاي مقاومت ویژه الکتریکی سازي معکوس دادهنتایج مدل -6شکل 

  همراه با توپوگرافی 2Pبراي پروفیل 
  موردمطالعه يها لیپروف يبعد سهبررسی مدل  

ي در سه جهت محورهاي  بعد سهیک بلوك  ها آنیابی اطالعات و درون شده برداشتهاي پروفیلبا کنار هم قرار دادن 
x  ،y   وz ي با اعمال تصحیحات بعد سهدر این بلوك  شده گرفتههاي بکار الزم به توضیح است که داده. تهیه گردید

مقاومت الکتریکی در محدوده مطالعاتی در ابتدا جهت بررسی و مقایسه مقدار قطبش القایی و . باشندتوپوگرافی می
و سپس  درآمدهبه نمایش  GEOSOFT افزار نرمي از مقادیر قطبش القایی و مقاومت الکتریکی توسط بعد سهنماهایی 

 7و قطبش الکتریکی باالتر از  متر اهم 400هایی که داراي مقاومت الکتریکی باالتر از جهت بهتر مشخص شدن آنومالی
به نمایش  GEOSOFTو  VOXLER افزار نرمهنجاري توسط ي فاکتور بیبعد سهشند، نماهاي بامیلی ولت می

  .ندیآ یدرم
  

   
  هنجاري شارژیبیلیته در کل محدوده مطالعاتیي از فاکتور بیبعد سهنماي  - 7شکل 
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  هنجاري مقاومت ویژه الکتریکی در کل محدوده مطالعاتي از فاکتور بیبعد سهنماي  - 8شکل 

             گیري یجهنت
کارهاي با دیگر راه) IP/RS(هاي ژئوفیزیکی کاشمر با تفسیر همزمان پروفیل -در مطالعات ژئوفیزیکی کانسار مس طرق

کلی محتمل  صورت به باهم ها آنها و تفسیر با قرار دادن پروفیل. شودمی دیتائسازي مس در منطقه اکتشافی، کانی
که پس از انجام  شده یمعرفهاي اکتشاف بخش منظور به. اي باشدکانسارهاي مس الیهاست که کانسار منطقه، از نوع 

، موردمطالعههاي سطحی صورت گرفته در منطقه زاییی کانیاالرض تحتشناسی معرفی گردید و روند عملیات زمین
الکتریکی و بر اساس بررسی  هایی با استفاده از مطالعات ژئوفیزیک به روش پالریزاسیون القائی و مقاومت ویژهبررسی

با استفاده از  موردمطالعهمحدوده  رو نیازا. پارامترهاي فیزیکی شامل شارژپذیري و مقاومت ویژه الکتریکی انجام شد
متري و تا عمق  20متري و  10متر و فاصله الکترودي مساوي  500حدود  دایپل با طول -دایپل و پل - آرایش دایپل

هاي هاي نهایی حاصل از معکوس سازي دادهمطالعات با استفاده از مدل. ی قرار گرفتموردبررسمتر  100حدود 
 ضمناًی قرار گرفت موردبررس Res2Dinvي تخصصی افزارها نرمپالریزاسیون القائی و مقاومت ویژه الکتریکی به کمک 

ي تولید هنجار یبشه تلفیقی نق GEOSOFTو   VOXLERي افزارها نرمنقاط حفاري با استفاده از  تر قیدقجهت بررسی 
بررسی  منظور بهداراي پتانسیل احتمالی در این منطقه مشخص شدند و  دبخشیاممناطق . ی قرار گرفتموردبررسو 
 .هاي اکتشافی پیشنهاد گردیدنقاطی براي انجام حفاري ها آن

  منابع
 ، دگرسانی، کانی سازي و مطالعات ژئوشیمیایی در منطقهشناسی نیزم". ، محمدرضاشهري  حیدریان و, محمدحسن, کریم پور, زهرا, اعلمی نیا[1]

  .1389، سال 3، جلد 2شماره  ,اقتصادي شناسی ینمجله زم  ".کالته تیمور، شمال شرق ایران
   .1375جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران،  ،"ژئوفیزیک کاربردي "ام؛ .حاجب حسینیه، ح، زمردیان، ح، تلفورد، دبلیو[2]

در محدوده معدن مس آناکنده  IP/RS ژئوفیزیک به روش يها اکتشاف و تفسیر داده"، 1393آبادي، ایمان؛ محمود هنرور و عباس مقصودي، احمد[3]
 کنفرانس ملی علوم معدنی، ساري، سازمان نظام مهندسی معدن استان مازندران، ،"، شمال غرب بردسکن، خراسان رضوي)چاه پتو(

[4]Gautneb, H. & Tveten, E,” The geology, exploration and characterization of graphite deposits in the Jennestad area, 
Vesteralen, northern Norway”, Norges geologiske undersФkelse Bulletin, Vol. 436, 2000,pp. 67-74.  
[5]Mikhail. Z. S, the geo electrical methods in geophysical exploration, 1994, Elsevier 
[6]Mostafaie. K , Nowrouzi.Gh , Askari.M .S and Shiva.M,” Statistical analysis and RS & IP Geophysical data modeling for 
Hameech mining index”, first conference of economic geology association of iran ,Ferdowsi university of Mashhad, September 2009 

[7]Alavi, Mehdi, et al. "The Triassic and associated rocks of the Nakhlak and Aghdarband areas in central and northeastern Iran as 
remnants of the southern Turanian active continental margin." Geological Society of America Bulletin109.12 (1997): 1563-1575. 
[8]Lindenberg, H. G., and V. Jacobshagen. "Post-Paleozoic geology of the Taknar zone and adjacent area, NE Iran, Khorasan." GSI. 
Rep 51 (1983): 145-163. 
[9]Apparao, Ankaraboyina. Developments in geoelectrical methods. Taylor & Francis, 1997. 

[10]Loke M.H ,2001, manuall of RES2Dinv, rapid 2-D resistivity& IP inversion using the least square method, 
GEOTOMO software. 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

