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چکیده
در این مقاله به معرفی روش همبستگی متقابل سهبعدی برای تفسیر دادههای مغناطیسسنجی و گرادیان قائم آنها
پرداختهشده است که روشی بسیار سریع برای مدلسازی دادهها در فضای احتمال ،تشخیص مناطق بیهنجاری و نحوه گسترش
پیرامونی و عمقی تودههای مدفون است .در این مقاله برای نخستین بار و باهدف مدلسازی توده کانساری ،از این روش در محیط
معدنی استفادهشده است .در این روش ابتدا زمین به یک شبکه منظم سهبعدی تقسیمبندی شده ،سپس مقدار همبستگی هر
گرهی شبکه نسبت بهکل شبکه برداشت محاسبهشده و در انتها توموگرام این مقادیر رسم میشود .مناطق با بیشترین مقدار قدر
مطلق ،محتملترین محل برای وجود تودههای مدفون میباشند .باید توجه داشت که نتایج در محدوده [ ]-1 +1قرار دارند که بیانگر
فزونی یا کسری مغناطش یا خودپذیری مغناطیسی تودهی بیهنجاری نسبت به مغناطش یا خودپذیری مغناطیسی توده میزبان
است .این روش بر روی دو مدل مصنوعی اعمال شد .مدل اول سادهترین مدل و شامل یک مکعب و دومین مدل بهمنظور سنجش
قدرت تفکیک عرضی روش ،از دو مکعب با مقادیر متفاوت خودپذیری مغناطیسی ،تشکیلشده است .هر دو مدل در محیطی همگن
قرار داشته و مقدار مغناطیس بازماند در تودهها صفر در نظر گرفتهشده است .نتایج نشاندهندهی دقت قابلقبول روش در تخمین
عمق و گستره تودههای مدفون است .سپس این روش بر روی دادههای برداشت مغناطیسسنجی معدن شواز و گرادیان قائم آنها
اعمال شد .نتایج حاصل با مدلسازی پیشین صورت گرفته و اطالعات حاصل از گمانههای موجود در محدوده ،مقایسه گردیده و
درنهایت عمق و شکل تقریبی توده مشخص گردید.

کلمات کلیدی
مغناطیسسنجی ،همبستگی متقابل ،خودپذیری مغناطیسی ،شواز ،مدلسازی
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احمدی و همکاران

توسعه داده شد .توموگرافی احتمال جهت تفسیر سه مؤلفه
میدان مغناطیسی نیز استفادهشده است ] .[12-5این روش
همچنین برای منابع چندقطبی  SPجهت تعیین مکانهای
محتمل مراکز و مرزهای آنها مورداستفاده قرار گرفت ].[13
در تحقیقات بعدی ژو و همکاران ( ،)2011این روش را بر
روی دادههای گرادیان قائم گرانی مورداستفاده قراردادند ].[14
مطالعات پیشین نشان داد که این روش مانند روشهای
وارونسازی معمول نیاز به تکرار مدل پیشرو ندارد ،درنتیجه
با سرعت باالیی موقعیت احتمالی بیهنجاری را مییابد .از
طرف دیگر این روش قادر به بازیابی خواص فیزیکی تودههای
بیهنجاری نیست ،بنابراین در صورت نیاز به یافتن خصیصه
فیزیکی نظیر مغناطش 4یا خودپذیری مغناطیسی 5توده یا
تودههای مدفون ،میتوان از نتایج حاصل از این روش بهعنوان
مدل اولیهای ،برای وارونسازیهای بعدی به کمک روشهای
دیگر استفاده نمود.
در این مقاله ،به معرفی روش همبستگی متقابل سهبعدی
بر رویدادههای میدان مغناطیس کل و گرادیان قائم آن
پرداخته و سپس با اعمال این روش بر روی دو مثال
مصنوعی ،نقاط ضعف و قوت این روش به بحث گذاشته
میشود .مدل مصنوعی اول ،سادهترین حالت ،شامل مکعبی
با اختالف خودپذیری مغناطیسی  )SI( 0/001نسبت به
زمینهای همگن میباشد .در مدل دوم ،بهمنظور ارزیابی
توانایی روش در تفکیک عرضی بیهنجاریها ،دو مکعب با
مقادیر اختالف خودپذیری متفاوت نسبت به زمینه و یکدیگر،
در محیطی همگن قرار داده شدند .الزم به ذکر است مقادیر
مغناطیس بازماند برای هر دو مدل مصنوعی صفر بوده و در
هر دو مدل ،تودههای مدفون در جهت میدان مغناطیسی
زمین ،مغناطیده 6شدهاند .درنهایت ،با اعمال این روش بر
روی دادههای برداشت مغناطیسسنجی معدن آهن شواز
واقع در یزد و گرادیان قائم این دادهها ،به بحث در مورد
مدلسازی سهبعدی توده کانسار آهن پرداخته میشود.

 -1مقدمه
امروزه اکتشاف به روش مغناطیسسنجی ،نقش مهم و
گستردهای در بسیاری از شاخههای علوم زمین نظیر
مطالعات تکتونیک ،اکتشاف معدنی ،اکتشاف میدانهای
گازی و نفتی ،مسائل محیط زیستی دارد .اولین هدف در
برداشت مغناطیسسنجی ،تحقیق در مورد زمینشناسی
زیرسطحی ساختارهای مدفون در اثر خواص مغناطیسی
ساختارهای سنگی زیرسطحی است .برای افزودن جزئیات
بیشتر و داشتن دیدی بهتر جهت تفسیر دادههای
مغناطیسسنجی ،میتوان از گرادیان دادهها نیز استفاده نمود
که میتواند به شکل گرادیان افقی ،قائم یا مجموع باشد.
گرادیان قائم دادهها معمو ًال با اعمال روش فوریه یا سایر
روشها بر روی دادههای مغناطیس سنجی شبکهبندی شده
به دست میآید ] .[1در کارهای پیشین صورت گرفته نظیر
مطالعات گمی و همکاران ( )1997و دال و همکاران (،)2006
بهتفصیل در مورد مزایا و معایب استفاده از گرادیان دادهها
صحبت شده است ].[3 ،2
مهمترین گام در تفسیر کمی دادههای مغناطیسسنجی
(یا گرادیان قائم این دادهها) وارونسازی است که جهت
تخمین عمق و خواص تودههای مدفون زیرسطحی به کار
میرود .دو رویکرد عمده در وارونسازی دادههای
مغناطیسسنجی وجود دارد .رویکرد اول شامل استفاده از
الگوریتمهای خطی و غیرخطی است .این رویکرد مشکالت
عدیدهای دارد که از آن جمله میتوان به عدم یکتایی
پاسخها ،1نیازمند بودن به مدل اولیه 2و همچنین صرف زمان
زیاد برای وارونسازی دادههای مغناطیسسنجی اشاره کرد
که به علت تعداد باالی دادهها و پارامترهای مدل میباشد ].[4
راهکارهای متعددی در طی چند دهه اخیر جهت رفع این
مشکالت ارائهشده است.
اما رویکرد دیگری نیز برای مدلسازی دادههای
مغناطیسسنجی و گرادیان قائم این دادهها نیز وجود دارد و
آن استفاده از روش همبستگی متقابل سهبعدی 3میباشد که
بدون هیچگونه محدودیت خارجی و هرگونه خطی سازی و
در فضای احتمال میباشد .این روش نخستین بار توسط پاتال
( )1997برای تفسیر دادههای پتانسیل خودزا ( )SPجهت
مکانیابی بیهنجاریهای زیرسطحی معرفی شد و سپس این
روش برای میدانهای الکترومغناطیسی القایی با منبع
طبیعی ،مقاومت ویژه ،گرانیسنجی و مغناطیسسنجی

 -2روش تحقیق
برداشت بر روی صفحه افقی ( )x,yو با فرض جهت  zبه
سمت پائین در سیستم مختصاتی کارتزین صورت میگیرد.
7
فرض شده است که محل المان کروی شکل همگن مغناطیده
در سیستم مختصات کارتزین بهصورت ) ،q(xq, yq, zqحجم این
المان  ،vqمغناطش کلی آن  Jqو ممان مغناطیس آن Mq=Jqvq
است .زاویه میل و انحراف میدان مغناطیسی زمین را به
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ترتیب  I0و  𝐴′0در نظر گرفته درحالیکه این مقادیر برای
مغناطش کره برابر با  Iو  𝐴′هستند .این المان کروی شکل
بهعنوان یک دوقطبی مغناطیسی فرض شده است .اگر
برداشت بر روی ایستگاه تصادفی )  P = ( xi , yi , ziصورت
گیرد ،مقدار بیهنجاری میدان کل مغناطیسی تئوری
بهصورت رابطه ( )1محاسبه میشود ]:[5

بودن مغناطش المان و با جایگذاری رابطههای ( )1و ( )2در
رابطه ( )5خواهیم داشت (رابطه (:[15] ))6

0 M q
) .Bq ( xi , yi , zi
4

()1

Ns

()6

= ) Bq ( xi , yi , zi

()7

) +c.( xq - xi ).( zq - zi ) + d .( yq - yi ).( zq - zi
] +e.( xq − xi ).( yq - yi ) + f .( zq - zi ) 2

که

که  ،ri =√(𝑥𝑞 − 𝑥𝑖 )2 + (𝑦𝑞 − 𝑦𝑖 )2 + (𝑧𝑞 − 𝑧𝑖 )2و
همچنین:

قائم بیهنجاری میدان کل مغناطیسی تئوری را در اثر المان
دوقطبی  qمحاسبه نمود (رابطه (:[15] ))3
0 M q
) .Bz , q ( xi , yi , zi
4

()3

) Tq ( xi , yi , zi
z

که ) Bz,q(xi,yi,ziتابع هندسی گرادیان قائم در اثر المان
دوقطبی  qمیباشد و بهصورت رابطه ( )4محاسبه میشود:
) 5.( zq − zi
()4
= ) B (x , y , z
) .B ( x , y , z
i
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i
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1
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ri5
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−

]) + 2 f .( zq − zi

حال ضریب همبستگی متقابل میان دادههای بیهنجاری
میدان کل مغناطیسی مشاهداتی و مقدار تئوری آن در اثر
المان دوقطبی  qبهصورت رابطه (0)5تعریف میشود ]:[15
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گرادیان قائم دادههای مشاهداتی در

 -3مثالهای مصنوعی
در این قسمت بهمنظور ارزیابی توانایی روش تصویرسازی
همبستگی متقابل سهبعدی ،این روش بر روی دو مدل
مصنوعی مختلف اعمالشده و نقاط قوت و ضعف این روش
به بحث گذاشتهشده است .الزم به ذکر است برنامهنویسی
روش موردنظر در نرمافزار  Matlab R2019bو بر روی رایانه
شخصی با مشخصات  Intel CoreTM i5-2430Mو مقدار

Ns

i =1

2
q

2

نقطهی  Pمیباشد Cz,q .درجه همبستگی میان دادههای
گرادیان قائم مشاهداتی و تئوری حاصل از المان دوقطبی q
میباشد .بهصورت مشابه بنا به اصل نابرابری کوشی-شوارتز
در این مورد نیز مقدار  Cz,qاحتمال همواره [ ]-1 +1خواهد
بود.
مقادیر  Cz,qو  Cqمشخصکنندهی مقدار احتمالی
میباشند که المان جرمی  qتا چه میزان ،در تولید دادههای
مشاهداتی نقش دارد .هر چه قدر مطلق این مقادیر پائین تر
باشد به معنی احتمال کمتر رخداد یک دوقطبی مغناطیسی
در نقطه  qاست درحالیکه مقادیر مثبت باال مبین احتمال
باالتر برای حضور یک دوقطبی مغناطیسی است.
برای انجام فرآیند همبستگی متقابل سهبعدی ،باید ابتدا
زیر سطح زمین به شبکه منظم سهبعدی تقسیمبندی شود.
سپس با استفاده از رابطههای ( )7و ( )6میتوان ضریب
همبستگی میان هر گره این شبکه سهبعدی را با شبکه
برداشت داده محاسبه نمود.

a = 2·l·L - n·N -m·M, b = 2·m·M -l ·L- n· N
)c = 3· (l ·N +n· L), d = 3 · (m· N + n · M
e = 3 · (l · M + m · L), f = 2·n·N - m·M - l·L
N = sinI, L =cosI*cos𝐴′
M = cosI * sin𝐴′
با گرفتن مشتق نسبت به  zاز رابطه ( ،)1میتوان گرادیان

=

Ns

Ns

 Cqبیانکننده مقدار همبستگی متقابل میان دادههای
بیهنجاری میدان مغناطیسی کل مشاهداتی و مقادیر تئوری
حاصل از المان دوقطبی  qمیباشد .بنا به اصل نابرابری
کوشی-شوارتز 8خواهیم داشت −1≤Cq≤ +1 :بهصورت مشابه
تابع ضریب همبستگی متقابل برای گرادیان قائم میدان
مغناطیس کل بهصورت رابطه ( )7محاسبه میشود ]:[15

که  μ0تراوایی مغناطیسی خأل و ) Bq (xi, yi, ziتابع
هندسی دوقطبی  qاست که بهصورت رابطه ( )2محاسبه
میشود:
(2
)

i

i

i =1

i

i

i

q

i

i

i

i

= ) Tq ( xi , yi , zi

1
[ a.( xq − xi ) 2 + b.( yq − yi ) 2
ri5

)  T ( x , y , z ) B ( x , y , z
)  T ( x , y , z ) B ( x , y , z

= Cq

= Cq

i =1

که در رابطه ( ∆T(xi, yi, zi) )5بیهنجاری میدان کل

مغناطیسی مشاهداتی در ایستگاه )  P = ( xi , yi , ziو Ns

تعداد کل ایستگاههای مشاهداتی میباشد .با فرض مثبت
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 10×10مترمربع صورت گرفته است و نویز تصادفی گوسی با
انحراف معیار  5درصد به دادهها افزودهشده است .شکل1
نقشههای حاصل از برداشت میدان مغناطیس کل و گرادیان
قائم این مکعب را نشان میدهد.
بهمنظور انجام فرآیند مدلسازی سهبعدی همبستگی
متقابل ،محیط برداشت به یک فضای زیرسطحی به ابعاد
 10×10×5مترمکعبی با اندازه هر سلول 0/5×0/5×0/5
مترمکعب در نظر گرفتهشده است .سپس مقادیر  Cz,qو Cq
به ازای هر سلول این شبکه محاسبهشده و نتایج رسم خواهند
شد .شکل  2و  3به ترتیب نتایج حاصل از همبستگی متقابل
بر رویدادههای بیهنجاری میدان کل مغناطیس و گرادیان
قائم دادهها را نمایش میدهند .همانگونه که در تصاویر
قابلمشاهده است ،در هر  2تصویر گسترش و عمق توده
بهخوبی با محل با بیشترین مقدار ضریب همبستگی در مرکز
تصاویر ،منطبق است.

حافظهای به میزان هشت گیگابایت صورت گرفته است.
جهت شبیهسازی محیط واقعی برداشت دادهها ،در هر دو
مثال ،از زاویه میل ،زاویه انحراف و شدت میدان مغناطیسی
زمین شبیه به محدودهی معدنی شواز استفادهشده است.
 -1-3مثال مصنوعی 1
اولین مدل شامل یک مکعب با مقدار خودپذیری
مغناطیسی  )SI( 0/001و بدون مغناطیس بازماند میباشد
که در محیطی همگن قرارگرفته است .ابعاد مکعب 2×2×2
مترمکعب بوده و مرکز آن در عمق  2متری قرار دارد .زاویه
میل ،زاویه انحراف و شدت میدان مغناطیسی زمین به ترتیب
 50درجه 4 ،درجه و  46000نانو تسال بوده و توده در جهت
میدان مغناطیسی زمین ،مغناطیده شده است .برداشت
بافاصله بین ایستگاهی و پروفیلی  1متر در شبکهای به ابعاد

الف) نقشه بیهنجاری میدان مغناطیس کل حاصل از توده مکعبی شکل .ب) نقشه گرادیان قائم میدان مغناطیس کل حاصل از
توده مکعبی شکل .در هر دو تصویر ،توده دارای مقدار خودپذیری مغناطیسی  0/001میباشد .ابعاد مکعب  2×2×2مترمکعب بوده و مرکز
آن در عمق  2متری قرار دارد .محل این توده در مرکز تصاویر ،با مربع سیاهرنگ مشخصشده است .زاویه میل ،زاویه انحراف و شدت
میدان مغناطیسی زمین به ترتیب  50درجه 4 ،درجه و  46000نانو تسال است .برداشت بافاصله بین ایستگاهی و پروفیلی  1متر در
شبکهای به ابعاد  10×10مترمربع صورت گرفته است .محل نقاط برداشت در تصاویر ،بهصورت نقاط سفیدرنگ ،مشخصشده است.

تصویر حاصل از اعمال روش همبستگی متقابل بر بیهنجاری میدان مغناطیسی کل حاصل از توده مکعب شکل .محل این توده
در مرکز تصویر ،با مکعب سیاهرنگ مشخصشده است.
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تصویر حاصل از اعمال روش همبستگی متقابل بر گرادیان قائم میدان مغناطیسی کل حاصل از توده مکعب شکل .محل این
توده در مرکز تصویر ،با مکعب سیاهرنگ مشخصشده است.

زمین به ترتیب  50و  4درجه بوده و مقدار آن  50000نانو
تسال است .در این مثال نیز ،تودهها فاقد مغناطیس بازماند
بوده و تودهها در جهت میدان مغناطیسی زمین مغناطیده
شدهاند .برداشت بافاصله بین ایستگاهی و پروفیلی  20متر
در شبکهای به ابعاد  1000×1000مترمربع صورت گرفته و
نویز تصادفی گوسی با انحراف معیار  5درصد به دادهها
افزودهشده است .شکل  4نقشههای حاصل از برداشت میدان
مغناطیس کل و گرادیان قائم این  2توده را نشان میدهد.
خطوط سیاه نشاندهندهی محل حضور مکعبها بر روی

 -2-3مثال مصنوعی 2
بهمنظور آزمودن قدرت تفکیک عرضی روش همبستگی
متقابل و سنجش میزان حساسیت این روش به تغییرات
خودپذیری مغناطیسی ،دومین مدل شامل دو مکعب با دو
مقدار متفاوت خودپذیری مغناطیسی در محیطی همگن
است .هر دو مکعب دارای ابعاد  100×100×50مترمکعب
بوده و مرکز هر  2مکعب در عمق  75متری قرار دارد .مکعب
سمت راست دارای خودپذیری مغناطیس  1و مکعب سمت
چپ  0/5میباشد .زاویه میل و انحراف میدان مغناطیسی

صفحه ( )x,yهستند.

الف) نقشه بیهنجاری میدان مغناطیس کل حاصل از دو توده مکعبی شکل .ب) نقشه گرادیان قائم میدان مغناطیس کل حاصل
از دو توده مکعبی شکل .هر دو مکعب دارای ابعاد  100×100×50مترمکعب بوده و مرکز هر دو مکعب در عمق  75متری قرار دارد .محل این
تودهها در تصاویر ،با مربعهای سیاهرنگ مشخصشده است .خودپذیری مغناطیسی توده سمت راست  1و توده سمت چپ  0/5میباشد.
زاویه میل و انحراف میدان مغناطیسی زمین به ترتیب  50و  4درجه بوده و شدت آن  50000نانو تسال است .محل نقاط برداشت در تصاویر،
بهصورت نقاط سفیدرنگ ،مشخصشده است.
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باالتری را برای توده با مقدار خودپذیری کمتر نسبت به شکل
 ،5نشان میدهند .این موضوع نشان از دقت بیشتر حاصل از
اعمال روش بر روی دادههای گرادیان قائم در این مثال دارد.

بهمنظور انجام فرآیند همبستگی متقابل ،محیط برداشت
بهصورت یک فضای زیرسطحی به ابعاد 1000×1000×150
مترمکعبی با اندازه هر سلول  20×20×10متر در نظر گرفته
شد .سپس مقادیر  Cz,qو  Cqبه ازای هر سلول این شبکه
محاسبهشده و نتایج رسم شد .شکل  5و  6به ترتیب نتایج
حاصل از همبستگی متقابل بر رویدادههای بیهنجاری
میدان مغناطیسی کل و گرادیان قائم دادهها را نمایش
میدهند .همانگونه که در تصاویر قابلمشاهده است ،در هر
 2تصویر گسترش و عمق تودهها بهخوبی با محل با بیشترین
مقادیر ضریب همبستگی ،منطبق است .با توجه به کمتر
بودن مقادیر خودپذیری مغناطیسی و شدت میدان
مغناطیسی کل توده سمت چپ ،نسبت به توده سمت راست،
انتظار میرود که مقادیر ضریب همبستگی توده سمت چپ
نیز به نسبت توده سمت راست کمتر باشد که این امر کامالً
در تصاویر مشخص میباشد .البته در شکل  6مقادیر
همبستگی متقابل برای دادههای گرادیان قائم ،مقادیر

 -4معدن شواز
پس از حصول اطمینان از دقت روش همبستگی متقابل
سهبعدی در تعیین عمق و گسترهی تودههای مدفون ،حال
این روش ،بر روی دادههای میدان کل مغناطیس معدن
سنگآهن شواز و گرادیان قائم این دادهها ،واقع در جنوب
غرب استان یزد به کار گرفته شد .محدوده موردمطالعه در
ایران مرکزی و در حاشیه شمالی زون سنندج-سیرجان قرار
دارد (شکل  .)7محدوده در یک پهنه دشتی که از غرب به
کفه تاقستان منتهی شده ،قرار داشته و ارتفاعاتی با روند
شمالغرب-جنوب شرق در شمال آن قرار دارند (شکل .)8

تصویر حاصل از اعمال روش همبستگی متقابل بر بیهنجاری میدان مغناطیسی کل حاصل از دو توده مکعب شکل .محل این
تودهها در تصویر ،با مکعبهای سیاهرنگ مشخصشده است.

تصویر حاصل از اعمال روش همبستگی متقابل بر گرادیان قائم میدان مغناطیسی کل حاصل از دو توده مکعب شکل .محل این
تودهها در تصویر ،با مکعبهای سیاهرنگ مشخصشده است.
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محل قرارگیری محدوده موردمطالعه در نقشه زمین شناسی  -ساختاری ایران ].[16

قرارگیری محدوده اکتشافی در پهنه دشت (جنوب سری آتشفشانی ائوسن) ].[16

برداشتشدهاند .پس از انجام تصحیحات الزم ،مشخص شد
که بازه تغییرات شدت کل میدان مغناطیسی از  38968تا
 68108نانو تسال متغیر است که این بازه بزرگ میتواند
نشانه وجود سنگآهن مگنتیتی در محدوده برداشت باشد.
ترسیم نقشه شدت کل میدان مغناطیسی نشاندهنده یک
دوقطبی مغناطیسی است که این موضوع احتمال وجود ماده
معدنی مگنتیتی را قوت میبخشد .شکل  9نقشه میدان
مغناطیسی محدوده موردمطالعه ،پس از حذف مقدار IGRF
از دادههای شدت کل و نقشه گرادیان قائم این دادهها پس
از حذف نویزهای سطحی و اعمال فیلتر برگردان به قطب 9را
نمایش میدهد.

در این پهنه دشتی که از جنوب نائین شروعشده و تا
شرق دهشیر ادامه دارد ،شمار زیادی عدسی با کانیسازی
آهن (عموماً مگنتیت) وجود دارد که تعداد از آنها در کنار
واحدهای کربناته کرتاسه و پرمین به وجود آمدهاند و برخی
از آنها در کنار دایکهای حد واسط تشکیلشدهاند .بر همین
اساس و با توجه به همشیب نبودن با واحدهای رسوبی به
نظر میرسد در ارتباط با فعالیتهای ماگمایی منطقه پدیدار
گشتهاند ].[16
اولین شواهد وجود کانه زایی سنگآهن مگنتیتی در زیر
آبرفتهای عهد حاضر توسط برداشتهای مغناطیس سنجی
کشف شد .دادههای مغناطیسسنجی در  1980ایستگاه با
ابعاد شبکه  20×10و  40×20متر در مساحت  49هکتار
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الف) نقشه دادههای باقیمانده (محلی) مغناطیس سنجی پس از حذف  .IGRFب) نقشه گرادیان قائم دادههای باقیمانده پس از
حذف نویزهای سطحی و اعمال فیلتر برگرداندن به قطب دادهها.

واحدهای قدیمیتر صورت پذیرفته است ] .[16بهطورکلی
هیچ رخنمون سنگی در محدوده وجود ندارد و ازاینرو
مشکالت عمدهای در خصوص تعیین نوع کانسار و درک
فرآیندهای تشکیلدهنده آن به قوت خود باقی است .تنها
نتایج حفاریهای مغزهگیری در محدوده موجود است که
نشان میدهد کانی سازی مگنتیت به شکل رگه در درون
توف تشکیلشده است (جدول  .)1شکل  10نتایج مدلسازی
این توده کانساری حاصل از وارونسازی دادههای
گرانیسنجی را نمایش میدهد که پیشتر بر روی این دادهها
صورت گرفته است ].[16

عدسیهای دارای کانیسازی آهن ،عموماً در زیر
آبرفتهای عهد حاضر مدفون هستند و تعدادی نیز برونزد
دارند که این برونزدها با طول چند ده متر به رنگ قهوهای
تیره در پهنههای دشتی نمایان هستند .در برخی نواحی،
آلتراسیون بر آنها اثر نموده است و پیشرفت آلتراسیون در
بعضی قسمتها باعث تبدیل مگنتیت به هماتیت و هماتیت
به لیمونیت شده است .در محدوده یک گسل پنهان در زیر
آبرفتهای عهد حاضر وجود دارد که شواهد آن در خارج
محدوده قابلمشاهده است .کانی سازی سنگآهن در ارتباط
با این گسل صورت گرفته است .به نظر میرسد کانهزایی براثر
بازشدگی گسل و نفوذ محلولهای سرشار از آهن به درون

مدلسازی توده کانسار حاصل از دادههای گرانیسنجی .گمانههای اکتشافی بهصورت ستونهایی قائم نمایش دادهشدهاند و
مقدار عیار  FeOدر هر گمانه با محل آن با حلقههای رنگی نمایش دادهشده است ].[16

38

نشریه روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

مدلسازی همبستگی متقابل سهبعدی دادههای مغناطیسسنجی معدن شواز ...

جدول -1گمانههای حفرشده در معدن سنگآهن شواز .از آوردن سایر گمانههایی که در آنها نمونهبرداری نشده است ،صرفنظر شده است.
ID

S 10

به (متر)

از (متر)

FeO%

3

0

9/82

7

3

17/41

11

7

17/42

12

11

8/36

14

12

8/36

16

15

8/36

19

18

10/81

20

19

10/81

21

20

10/81

طول گمانه (متر)

33

Y_UTM

3507351

X_UTM

727504

S 11

3

0

19/28

30

3507355

727519

S 17

26

22

17/9

36

3507343

727522

23

18

16/11

28

23

18/83

42

35

21/46

46

42

8/8

8/5

0

20/64

16/5

8/5

14/17

23

21

17/11

27

23

8/8

13

7/5

19/6

19

13

13/74

H7

P1

P2

100

90

71

بهمنظور انجام فرآیند همبستگی متقابل ،محیط برداشت
به یک فضای زیرسطحی به ابعاد  800×800×100مترمکعبی
با اندازه هر سلول  20×20×5مترمکعبی تقسیمبندی شد.
زاویه میل و انحراف میدان مغناطیسی زمین در مرکز این
محدوده ،به ترتیب  49/239و  3/343درجه و مقدار آن
 46500نانو تسال در نظر گرفته شد .سپس مقادیر  Cz,qو Cq
به ازای هر سلول این شبکه محاسبهشده و نتایج رسم شد.
انجام این فرآیند بر روی رایانه شخصی با مشخصات Intel
 CoreTM i5-2430Mو هشت گیگابایت  RAMبه مدت
نزدیک  4دقیقه انجام پذیرفت .شکل  11نتایج حاصل از
اعمال روش بر دادههای میدان کل را نمایش میدهد.
بهمنظور نمایش بهتر نتایج حاصل از روش همبستگی
متقابل سهبعدی بر روی دادهها ،نتایج حاصل از اعمال روش
در اعماق  30 ،50 ،70و  10متر در شکل  12نمایش

3507340

3507370

3507310

727540

727500

727500

دادهشده است .نتایج حاصل از اعمال روش بر روی دادههای
میدان کل معدن شواز ،نشاندهندهی حضور یک توده
بیهنجاری با مقادیر همبستگی متقابل مثبت و باال میباشد
که میتوان آن را مرتبط با تودهی کانسار آهن مگنتیتی
موردنظر دانست که در زیر آبرفتهای عهد حاضر مدفونشده
است.
این توده کانساری را بهخوبی میتوان با تودهی هممقدار
همبستگی متقابل  0/5در شکل  11تقریب زد .با توجه به
شکل  ،12بهخوبی میتوان دریافت که با افزایش عمق ،مقادیر
همبستگی در محل تودهی بیهنجار افزایش مییابد و این
روند ادامه مییابد و در عمق  70متر دوباره از مقادیر کاسته
میشود.
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تصویر سهبعدی حاصل از اعمال روش همبستگی متقابل بر دادههای میدان کل مغناطیس معدن سنگآهن شواز .محل تودهی
هممقدار  0/5با رنگ قرمز در پسزمینهای با شفافیت کمتر در توموگرام مقادیر همبستگی متقابل کل محدوده نمایش دادهشده است.
همچنین مقدار عیار  FeOدر هر گمانه با محل آن با حلقههای رنگی نمایش دادهشده است.

نقشه حاصل از اعمال روش همبستگی متقابل بر دادههای میدان کل مغناطیس معدن سنگآهن شواز( .الف) در عمق  10متر.
(ب) در عمق  30متر( .ج) در عمق  50متر( .د) در عمق  70متر

صورت گرفته توسط این روش بر روی دادههای میدان کل،
میتوان عمق تقریبی برای کانسار آهن شواز را 10 ،تا 60
متر در نظر گرفت .شکل  13نتایج حاصل از اعمال روش
همبستگی متقابل بر دادههای گرادیان قائم معدن شواز را
نمایش میدهد .بهمنظور نمایش بهتر نتایج حاصل از روش
همبستگی متقابل سهبعدی بر روی دادهها ،نتایج در اعماق
 60 ،30 ،10و  90متر در شکل  14نمایش دادهشده است.
با مشاهدهی شکل  13میتوان دریافت که نتایج حاصل از
اعمال روش بر روی دادههای گرادیان قائم ،نشاندهندهی
حضور یک توده بیهنجاری با مقادیر همبستگی باالتر نسبت

نتیجه وارونسازی پیشین صورت گرفته بر روی دادههای
مغناطیس محدود موردمطالعه (شکل  ،)10عمق تقریبی توده
را بین  10تا  40متر تخمین زده است اما شکل 11
نشاندهندهی عمیقتر بودن تودهی بیهنجاری مدفون است.
نتیجه حاصل از همبستگی متقابل سهبعدی (شکل ،)11
همخوانی خوبی با نتایج حاصل از حفاری گمانهها بهخصوص
گمانه  H7دارد که دقیقاً در مرکز تودهی هممقدار 0/5
قرارگرفته است .با توجه به جدول  ،1در گمانه  ،H7عمق
توده از مرز  40متر (تخمین زدهشده توسط وارونسازی
پیشین صورت گرفته) نیز تجاوز نموده است .بنا بر مدلسازی
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به شکل  11میباشد .میتوان این توده کانساری را با تودهی
هممقدار همبستگی متقابل  0/5در شکل  13تقریب زد که
با رنگ قرمز در پسزمینهای با شفافیت کمتر در توموگرام
مقادیر همبستگی متقابل کل محدوده نمایش دادهشده است.
با توجه به شکل  13و  ،14گسترهی تقریبی کانسار از عمق
 10تا  90متر میباشد .نسبت به نتیجهی حاصل از

مدلسازی توده با دادههای میدان کل ،در اینجا توده عمیقتر
تخمین زدهشده است اما موقعیت مکانی توده با نتایج حاصل
از مدلسازی پیشین (شکل  )10و نتایج حاصل از اعمال
روش بر روی دادههای میدان کل (شکل  )11همخوانی خوبی
دارد.

تصویر سهبعدی حاصل از اعمال روش همبستگی متقابل بر دادههای گرادیان قائم معدن سنگآهن شواز .محل تودهی
هممقدار  0/5با رنگ قرمز در پسزمینهای با شفافیت کمتر در توموگرام مقادیر همبستگی متقابل کل محدوده نمایش دادهشده است.

نقشه حاصل از اعمال روش همبستگی متقابل بر دادههای گرادیان قائم معدن سنگآهن شواز( .الف) در عمق  10متر( .ب) در
عمق  30متر( .ج) در عمق  60متر( .د) در عمق  90متر

 -5نتیجهگیری

روی دو مدل مصنوعی مختلف اعمال شد و نقاط قوت این
روش در تصویرسازی تودههای مدفون به بحث گذاشته شد.
در هر دو مدل ،محیط همگن بوده و تودههای مدفون ،فاقد
مغناطیس بازماند میباشند .در هر دو مثال ،تودهها در جهت

در این مقاله به معرفی و بررسی روش همبستگی متقابل
جهت تصویرسازی سهبعدی دادههای میدان کل مغناطیس
و گرادیان قائم این دادهها پرداخته شد .این روش ابتدا بر
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