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 چكيده

هماتيتي و بعد مگنتيتي سازي آهن از نوع دوده بيشتركانيدر اين مح. آباد در شمال شرق شهر سمنان واقع شده استهن اجتكانسار آ
ها و انجام پس از برداشت داده .دشسنجي استفاده به منظور شناسايي وضعيت عمقي و گسترش جانبي كانسار از روش مغناطيس. است

دهد نتايج نشان مي. دشهنجاري در محدوده شناسايي برگردان به قطب چندين بي صافيو اعمال  هاتصحيحات الزم بر روي اين داده
عدي بسازي وارون سهگسترش به سمت باال و مدل صافيبا انجام . هنجاري مثبت مغناطيسي در اين منطقه وجود داردكه هشت بي

دهد كه از هاي انجام گرفته نشان ميبررسي. صويرسازي گرديدهنجاري تهاي بيگسترش جانبي و عمقي توده ،هاي مغناطيسيداده
هنجاري موجود به احتمال زياد توده نفوذي سازي همراه بوده و تنها يك توده بيبين اين هشت توده، تعداد هفت عدد آنها با كاني

 .متر است 100تا  10سازي بين سازي نشان داد كه عمق كانيهمچنين مدل. است
 

 سازي هاي مغناطيس، برگردان به قطب، ادامه فراسو، وارونآباد، دادهكانسار آهن، اجت: يديهاي كلواژه

 

 مقدمه    1
در منطقه جام كه در شمال شرق شهر سمنان و جنوب 

انديس،  تعداديمشهد واقع شده -جاده ترانزيتي تهران
برخي از معادن اين . كانسار و معدن آهن وجود دارد

يرد به علت تركيب هماتيتي براي منطقه مثل معدن هم
از . شودهاي سيمان استفاده ميمصارف موردنياز كارخانه

آباد است كه جهت جمله كانسارهاي منطقه، كانسار اجت
سنجي در اكتشاف و شناسايي بيشتر آن، مطالعات مغناطيس

مرادزاده و همكاران، (اين محدوده انجام شده است 
1385.( 

دهد كه در اين صحرايي نشان ميها و مشاهدات بررسي
كاري معدن كانسار سابقهه ويژه بر روي اين منطقه و ب

اين آثار به صورت . سال وجود دارد 50قديمي با بيش از 
محدود در دو محل همراه با مقداري دپوي معدني از 

-كانسنگ آهن استخراج شده و اقدامات اوليه براي ريل

-رگيري ديده ميدسترسي به محل و سكوي با برايكشي 

كانسارهاي  )1993(ن بليچ و براگيبراي اولين بار . شود
آهن منطقه سمنان را با ژنز كانسارهاي گرمابي معرفي 

دهد ي بعدي نشان ميختشنادند، ولي مطالعات زمينكر
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كانسارها مرتبط با فعاليت ماگمايي در محدوده  كه اين
 .)1381، قرباني(زماني اليگوميوسن است 

دليل دارا بودن نسارهاي آهن اين منطقه بهغالب كا
اين  كاني مگنتيت مغناطيسي بوده و به درصد قابل توجهي

توان سنجي براي اكتشاف آن ميدليل از روش مغناطيس
هاي مغناطيسي بسته به روش برداشت داده. بهره گرفت

وسعت منطقه و دقت مورد نياز به دو صورت هوايي و يا 
در اين روش هنگامي كه شدت . زميني قابل انجام است

حساس با  هايسنجوسيله مغناطيسميدان مغناطيسي زمين به
سري برداشت شوند، يك دقت بيش از يك نانوتسال

روي داده انجام شده و سپس نتايج تصحيحات ضروري 
شود ارائه ميكل صورت نقشه شدت ميدان مغناطيسي به
هاي هنجاريبيبراي اينكه .    )1991تلفورد و همكاران، (

 صافيمغناطيسي بر روي عامل مولد آن قرار گيرد، 
بارانوف و (د شوها اعمال ميبرگردان به قطب بر روي داده

ادامه فراسو بر  صافيبا استفاده از اعمال  ).1964نادي، 
-هنجاري بهتوان تخميني از عمق توده مولد بيها ميداده

اران، ؛ گانيو و همك1987ن، واكوبسج(دست آورد 
2013 .( 

-سه مدل توانهاي مغناطيس ميسازي دادهبا وارون

هاي در زير سطح پذيري سنگعدي از توزيع مغناطيسب
ها با استفاده از اطالعات موجود اين مدل. دكرزمين ارائه 

-درباره محيط و واحدهاي سنگي محل در تفسير زمين

. ندروي و ساختاري منطقه مورد مطالعه به كار ميختشنا
توان شكل، عمق و گسترش عمقي ماده ترتيب مياينبه

؛ 2013؛ كرداني، 2012لي و لي، (د كرمعدني را مشخص 
 ).2014س و همكاران، وكارل

هاي در اين مقاله ابتدا تصحيحات الزم بر روي داده
برگردان به قطب  صافيمغناطيس برداشتي انجام و سپس 

هاي مغناطيسي نجاريهد تا بيشوها اعمال ميبر روي داده
برآورد و  براي. محل واقعي خود قرار گيرند بر روي

گسترش  صافيهنجار محدوده از هاي بيتخمين عمق توده

. ها استفاده گرديدميدان به سمت باال يا ادامه فراسو بر داده
ها با استفاده از در نهايت شكل و گسترش عمقي اين توده

 .خواهد شدعدي تعيين بسازي سهروش وارون

 
 شناسي منطقهزمين   2

كيلومترى شمال شرق شهر  63آباد در كانسار آهن اجت
 طولآباد و بين سمنان، جنوب شرق روستاى اجت

 عرضو  شرقي 53ْ 48َ 46"تا  53ْ 48َ 23"جغرافيايى 
و در بخش  ماليش 35ْ 43َ 1"تا  35ْ 42َ 44"جغرافيايى 

محدوده مورد . تدامغان واقع شده اس-جنوبى جاده سمنان
جام بوده و  100000/1شناسى مطالعه داخل نقشه زمين

شكل (شود هكتار را شامل مى 36اى به وسعت محدوده
سازى شده درون محدوده كانى شناسياز منظر سنگ). 1

آهكى دونين تشكيل شده و در هايها و سنگسنگماسه
هاى سازند كرج شامل توف و آندزيت اطراف آن سنگ

هاى وابسته به ائوسن هاى آتشفشانى و رسوبىر سنگو ساي
هاى غربى و جنوبى عالوه بر آن در بخش. رخنمون دارند

نگلومرا و سنگ كمحدوده مورد بررسى، واحدهاي سنگي 
آهك كنگلومرايى سازند فجن به سن ائوسن زيرين ديده 

  .شوندمى
ها با توجه به مطالعات صحرايى و پتروگرافى سنگ

سازي آهن در اين منطقه از فت كه عمده كانيتوان گمي
-جنس هماتيت و مگنتيت بوده كه احتماالً در اثر فعاليت

داسيت به -هاى آندزيتناشي از نفوذ سنگ هاى گرمابى
-ى و همچنين سيليسيداخل رسوبات آهكى و كنگلومرا

مرادزاده و همكاران، (       هاى ائوسن شكل گرفته باشد
سازي در اين منطقه وجود توجه كانيپديده جالب ). 1385

هاي جدا يا متصل به هم كانسنگ آهن در زون گرهك
باشد كه در قسمت جنوبي منطقه خردشده هماتيت مي
دهد شكل ها نشان ميبررسي. شودمورد مطالعه ديده مي

كروي در حد ماسه تا گرانول ها كروي تا نيمهاين گرهك
سيمان اسپاريتي به هم  وسيلهو از جنس هماتيت بوده كه به
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اند وجود آوردهتر را بههاي بزرگمتصل شده و گرهك
 ).1387عابدي و همكاران، (
 

 هاداده   3
پروفيل  23هاي مورد استفاده در اين تحقيق بر روي داده

 1200جنوبي بر روي -غربي و سه پروفيل شمالي -شرقي
تر م 20×15نقطه ايستگاهي در يك شبكه با ابعاد تقريبي 

در شرايط آرام مغناطيسي با استفاده از مگنتومتر ) 2شكل (
). 1385مرادزاده و همكاران، (اند پروتون برداشت شده

هاي مورد نظر اثر پس از تصحيح تغييرات روزانه روي داده
ها با لحاظ مقدار از داده) IGRF(ميدان مغناطيسي زمين 

-هب. دشزاويه انحراف و ميل مغناطيسي محدوده حذف 

 Oasis افزارنرم 4/6ها از نسخه منظور پردازش داده

Montaj شركت ژئوسافت استفاده شده است . 
 

 روش كار   4

 هابررسي كيفي داده   4-1
با توجه به ميزان انحراف مغناطيسي و زاويه ميل آن و به 

ايجاد شده روي نقشه  هنجاريبيمنظور قراردادن محل 
استفاده شد ) RTP(قطب برگردان به  صافيميدان كل از 

 هاي مولدهاي مغناطيسي حاصل بر روي تودههنجاريتا بي
براساس موقعيت جغرافيايي  ،منظوراينبه. خود قرار گيرند

محدوده مورد بررسي و با لحاظ مقادير زاويه ميل و 
 صافيدرجه،  6/3و  53انحراف ميدان مغناطيسى به ترتيب 

 .)3شكل (د شردان به قطب اعمال برگ
 

 
 

 .شناسي ساده شده منطقه مورد مطالعهنقشه زمين. 1شكل 
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.هاي برداشتكل منطقه مورد مطالعه همراه با موقعيت ايستگاه طيسيمغنانقشه ميدان  .2شكل   

 

 
 

 .هاي مغناطيسي مشخص شده استهنجاريهاي مغناطيسي، انواع بينقشه برگردان به قطب داده .3شكل 
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، در )2شكل (به نقشه برگردان به قطب حاصل با توجه 
شود هنجاري مثبت مغناطيسي ديده مياين منطقه هشت بي

 ,A, B, C, D, E, Fبا حروف ارجاعكه براي سهولت 

G, H ها هنجاريدر بين اين بي. گذاري شدندنامA, B, 

H ها هنجاريگسترش سطحي بيشتري نسبت به ساير بي
اما . باشدبيشتر اين سه توده مي دهنده اهميتدارندكه نشان

ها كمتر هنجارينسبت به ساير بي Hهنجاري شدت بي
مغناطيسي در اين منطقه  يهاهنجاريروند بيشتر بي. است

روش گسترش ميدان به  .جنوب غربي است -شمال شرقي
گذر است پايين صافييك ) ادامه فراسو صافي(سمت باال 
هاي باال مثل توده سامدبهاي سطحى با هنجاريكه اثر بي

تر هاي عميقهنجاريمعدني را حذف و بدين وسيله اثر بي
-هاي نفوذي را بهتر آشكار مىبا طول موج بيشتر مثل توده

هاى در اين روش، داده). 2013گانيو و همكاران، (د كن
از سطح ) 1(وسيله رابطه شده بهگيرياندازه مغناطيسي

ترازى باالتر از سطح ها بر روى سطوح برداشت داده
 ):1949هندرسون و زيتز، (شوند برداشت تصوير مى
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صافي  ،هاي مغناطيسي منطقه مورد مطالعهبر روي داده
 هايعافته با ارتفايهاي گسترشفراسو اعمال و نقشه ادامه

 ). 4شكل (شد گسترش مختلف تهيه و ترسيم 

، روند اصلي صافيهاي تهيه شده با اين تمامي نقشه
مطابق اين .  كننديد مىيسازي موجود در منطقه را تأكاني

ادامه فراسو  صافيدست آمده از اعمال شكل در نقشه به
طحي حذف هاي سنوفهها و هنجاريبي ،متر 15با ارتفاع 

نقشه . اندهاي اصلي بهتر آشكار شدههنجاريشده و بي
ه ظاهر دهد كه بمتري نشان مي 60ادامه فراسو در ارتفاع 

گسترش عمقي كمتري نسبت به  F, Gهنجار هاي بيتوده
هنجار دارند، هرچند كه گسترش عمقي هاي بيساير توده

 .بيشتر است Gاز  Fتوده 
منشا متفاوتي از  Hهنجاري رسد بينظر ميهمچنين به

 100با افزايش ارتفاع گسترش به . ها داردهنجاريساير بي
شود، در نقشه ديده مي H, Bهاي هنجاريمتر، تنها اثر بي

هنجار دهنده گسترش عمقي بيشتر  اين دو توده بيكه نشان
-اين موضوع نشان مي. ها استهنجارينسبت به ساير بي

معدني داراي گسترش عمقي هاي دهد كه عمده توده
با ادامه فراسو با ارتفاع باالتر اثر . باشندمتر مي 100كمتر از 

ها محو شده تر از روي اين نقشههاي معدني كم عمقتوده
طوري كه به ،اندهاى تراز مغناطيسي هموارتر شدهو منحنى

-متر ديگر آثاري از بي 130با ارتفاع گسترش حدود 

شود، بلكه تنها اثرات ديده نمي هاي مغناطيسيهنجاري
هاي آذرين عميق با خطوط تراز تقريباً مربوط به نفوذي

بنابراين براساس مشاهدات . باشندگيري ميخطي قابل پي
موجود و همچنين اعمال روش  هايصحرايي و گزارش

رود كه هاي مغناطيسي، تصور ميادامه فراسو روي داده
كم واقع  عمقبيشتر در آباد هاي آهن كانسار اجتتوده

متر  130شده و احتماالً اثر آنها در عمق تقريبي بيش از 
 .محو گردد

 

 هاسازي دادهوارون   4-2
-عدي فرآيندي است كه در آن ميبسازي وارون سهمدل

بعدي اي، مدل توزيع سههاي مشاهدهكمك دادهتوان به
 دست تغييرات خاصيت فيزيكي در زير سطح زمين را به
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 .متر 130) د( ،متر 100) ج( ،متر 60) ب( ،متر 15) الف(هاي ادامه فراسو نقشه .4شكل 

 

 
سنجي، خاصيت فيزيكي مورد در روش مغناطيس. آورد

مواد زيرسطحي ) Susceptibility(پذيري نظر، مغناطيس
 ).2011اسپايسر و همكاران، (است 

سي از هاي مغناطيسازي دادهمنظور واروندر اينجا به
تهيه شده در دانشگاه  Mag3Dافزار نسخه چهارم نرم

سازي وارون روش مدل. كلمبيا كانادا استفاده شدبريتيش
) 1996(لي و الدنبرگ  راافزار مورد استفاده در اين نرم

توري  mسازي محدوده مدل به در اين مدل. انددادهارائه 
)توريمستطيل تقسيم شده، سپس براي هر مكعب )شم 

 .شودپذيري محاسبه ميمقدار ثابت مغناطيس

هنجاري اي بيهاي مشاهدهبردار داده
T

ndddd ),,,( 21 =  به منبع توليد ) 3(با استفاده از رابطه
 ):1996لي و الدنبرگ، (شود هنجاري مرتبط ميبي

 

)3( ,κGd = 
 

Tكه 
m ),,,( 21 κκκκ = پذيري سبردار مغناطي

است كه  ijgهاي داراي درايه Gماتريس . ها استياخته
-امين داده مرتبط ميiرا به  ياختهامين jپذيري مغناطيس

سازي هاي مغناطيس، وارونسازي دادهبراي وارون. كند
. شودتبديل مي) φ(سازي تابع هدف به يك مسئله بهينه
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. شودمي كمينه، )3(ن تابع هدف برحسب رابطه سپس اي
و تابع ) dφ(ها برازش داده نبودتابع هدف از دو جزء تابع 

تشكيل شده است، به طوري كه شرط  )mφ(هدف مدل 
 :زير صدق كند

 

)4( 
,
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ul

md
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βφφφ

≤≤

+=
 

 
سازي است و اهميت نسبي هموار ارامتر منظمپ βكه 

 نبودبودن مدل از طريق تابع هدف مدل را نسبت به تابع 
هنگامي كه انحراف معيار . كندها، كنترل ميبرازش داده
 پذيرفتنيبرازش  نبودها مشخص است، مقدار خطاي داده

-عيار منحنيم بارا  βتوان مقدار آنگاه مي. شودتعيين مي
L  نبودطوري كه مقدار به ،)1992هنسن، (د كرتعيين 

ul. شده حاصل شودبرازش تعيين κκ ترتيب مقادير به ,
صورت قيد پذيري هستند كه بهمغناطيس كمينهو  بيشينه

-شكل زير تعريف ميبرازش به نبودتابع . گردندوارد مي

 :شود
 
)5( ,)( 2dGWdd −= κφ 
 

 :امين درايه آن از رابطهiماتريس قطري است و  dWكه 
 

)6( ,1

i
iW

σ
=  

امين داده iانحراف معيار  iσآندر آيد كه دست ميبه
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 .نقشه ميدان مغناطيسي محدوده) ب(سازي وارون و حاصل از مدل) الف(هاي مغناطيسي هنجاريبي نقشه .5شكل 
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zyxsكه  wwww  به مكانتوابع وزني وابسته  ,,,
zyxsهستند، در حالي كه  αααα بي هستند ضراي ,,,

ع هدف مدل را تعيين كه اهميت نسبي اجزاء مختلف تاب
تابع وزني مرتبط با عمق است  zw)(درنهايت . كنندمي

شود شكل زير تعريف ميهاي مغناطيس بهكه براي داده
 ):1996لي و الدنبرگ، (
 

)8( ,
)(

1)(
2

3

0zz
zw

+
=  

 
 پذيريپارامتر تنظيم 0zبوده و  ياختهعمق مركز  zكه 

پذيري با شود تابع وزني تباين مغناطيساست كه باعث مي
شود تا اين تابع وزني سبب مي. افزايش عمق كاهش يابد

منابع مغناطيسي در عمق توزيع شده و در اعماق كم 
-كمينهبا ). 2014اندرسون و همكاران، (متمركز نشوند 

دست توان پارامترهاي مدل را بهمي φتابع هدف  سازي
 .آورد

شده معموالً داراي مقداري گيريهاي اندازهچون داده
دست ها بهسازي داده، هدف اصلي وارونهستندنوفه 

 دارهاي نوفهآوردن مدل مناسب با استفاده از اين داده
ها با استفاده از اين سازي دادهمنظور وارونبه. است

گوريتم ابتدا الزم است كه مقدار نوفه تخميني موجود در ال
-براي اين منظور فرض مي. شودافزار معرفي ها به نرمداده

ها داراي توزيع گوسي است شود كه نوفه موجود در داده
خطاي ممكن هر داده با توجه به ). 1996لي و الدنبرگ، (

در . دشوتعيين مي) iσ(انحراف معيار توزيع گوسي نوفه 
هاي مغناطيسي در حالتي كه تخميني از سازي دادهوارون

ها وجود ندارد، بهتر است مقدار مقدار نوفه واقعي داده
 5عالوه به%) 5(پنج درصد  با انحراف معيار نوفه گوسي
چون تخميني ). 2008ويليامز، (نظر گرفته شود  نانوتسال در

هاي منطقه اجت آباد وجود ر دادهاز مقدار نوفه واقعي د
هاي منطقه همين مقدار نوفه تخميني نداشت، به داده

-توريسازي به سپس محدوده مدل. اختصاص داده شد

پذيري متر تقسيم و مقدار مغناطيس 10×10×5هايي با ابعاد 
. دشصورت قيد به مدل اضافه صفر به كمينهيك و  بيشينه

هاي مغناطيس وي دادهعدي بر ربسازي سهسپس وارون
 ).5ل شك(آباد انجام گرفت منطقه اجت

-توان گفت كه نتايج حاصل از مدلمي 5مطابق شكل 

هاي مغناطيسي انطباق خوبي و نقشه اوليه داده وارونسازي 
منظور بررسي وضعيت و گسترش عمقي به. با هم دارند

و  ’M-Mمقاطع (هنجار دو پروفيل هاي بيكانسار و توده
P-P’ (هنجارهاي مغناطيسي در نظر بر روي نقشه بي

-شكل( كنندها را قطع ميهنجاريگرفته شد كه بيشتر بي

هشت توده   سازينتايج مدل ها،شكلدر اين ) . 7و  6 هاي
دهد كه در بين نتايج نشان مي. هنجار ارائه شده استبي

اشته و پذيري كمتري دمغناطيس Hها، توده اين توده
-به. ها در عمق بيشتري واقع شده استير تودهنسبت به سا

يك توده هنجاري ناشي از وجود كه اين بي رسدنظر مي
سازي در آن انجام نگرفته است، ولي نفوذي بوده كه كاني

دهند پذيري بيشتري از خود نشان ميها مغناطيسساير توده
 .ستسازي در آنها باال بوده او احتمال كاني

سازي هاي كانيهاي تودهژگيمنظور بررسي ويبه
 مثابهبه SI 067/0پذيري شده، مقدار اختالف مغناطيس

-هنجار كانيبيهاي اي براي جدايش تودهحد آستانه

 ).8شكل (ها در نظر گرفته شد شده از ساير تودهسازي
دهد كه عمق بخش بااليي نتايج اين بررسي نشان مي

متر  15تا  10ده بين شسازيهاي كانيكانسار در بيشتر توده
 25حدود  Fاز اين بين تنها عمق سطح بااليي توده . است

هاي معدني، توده در بين اين توده. ورد شده استمتر برآ
B  متر، بيشترين گسترش  100با گسترش عمقي حدود

 ). 1جدول (عمقي را دارد 
 امتدادها در ياختهالبته بايد توجه داشت كه چون ابعاد 

هاي به دست آمده از روش ست، دقت عمقمتر ا 5عمق، 
 .متر است  ±5بعدي سازي سهوارون
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 .عديبسازي سهشده با استفاده از روش وارونسازيهنجار كانيبيهاي دست آمده از تودههعمق بااليي و زيرين ب. 1جدول 

 هنجاريبي )m(عمق بااليي  )m(عمق زيرين 

90 10 A 
100 10 B 
90 15 C 
70 15 D 
75 10 E 
80 25 F 
90 15 G 

 

 
 

 .شودديده مي هنجاربيهاي كه بر روي آن توده ’M-Mبرشي قائم در راستاي  .6شكل 

 

 
 

 .2در شكل  ’P-Pهاي مغناطيسي بر روي مقطع قائم در راستاي هنجاريسازي بيپاسخ وارون .7شكل 
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 .يهنجار اصلبيتوده  7عدي از بنماي سه .8شكل 

 
 

-همچنين بايد توجه داشت كه عمق زيرين حاصل از مدل

-ها از نظر زمينها لزوماً مرز زيرين تودهسازي وارون داده

ها براي اعماق شناسي نيست، بلكه عمقي است كه داده
ريبيرو (بيشتر از آن نسبت به ماده مغناطيسي حساس نيستند 

يشترين رود كه بهرحال انتظار ميبه). 2013و همكاران، 
 .متر باشد 100سازي در اين محدوده  حدود عمق كاني

براساس مشاهدات صحرايي تونل كوچكي در 
در تونل مذكور عمق  .وجود دارد C هنجاريبينزديكي 

همچنين ترانشه . استمتر  15تا  13بااليي ماده معدني 
حفر گرديده است كه در  A هنجاريبيبزرگي بر روي 

آثار . متر است 15تا  10ماده معدني  اين ترانشه عمق بااليي
هاي قديمي نتايج حاصل از بررسي كمي و كارياين معدن

روش  كاربست. دكنهاي مغناطيسي را تاييد ميكيفي داده
-عدي بر روي دادهبعدي و سهشده دوببهنجارگراديان كل 

هاي مغناطيس اين منطقه نشان داده است كه گسترش 
و  Aهاي متر است و توده 100سازي كمتر از عمقي كاني

B  متري  90بيشترين گسترش عمقي را داشته و تا عمق
اين موارد نيز نتايج ). 1388آقاجاني، (اند گسترش يافته

هاي اين منطقه را ي و كيفي دادههاي كمحاصل از بررسي
 . دكنتاييد مي

 
 گيرينتيجه    5

ر سنجي دهاي مغناطيسهاي اوليه دادهنتايج بررسي
دهد كه برخي توده مغناطيسي نشان مي 8محدوده اكتشافي 

-مدل. از آنها از گسترش سطحي مناسبي برخوردار هستند

-هنجاريدهد كه تعداد بيسازي وارون اين داده نشان مي

هاي مغناطيس بوده و از ميان هاي محدوده مشابه نتايج داده
يسي رسد كه اثر مغناطنظر ميشده،  بهسازيتوده مدل 8

مربوط به توده نفوذي با ميزان  Hتوده نامگذاري شده با 
ها سازي كم باشد كه گسترش عمقي آن از ساير تودهكاني

سازي شود عمده كانيكه تصور ميدرحالي ،بيشتر است
با توجه به نتايج . توده ديگر صورت گرفته است 7در 
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توان عنوان هاي مورد نظر ميسازي در راستاي پروفيلمدل
با  Bهاي مستعد محدوده، توده د كه در بين اين تودهكر

و يشترين گسترش عمقي را دارا بوده ب متر 100عمق حدود 
سازي را نيز بيشترين حجم كاني Aهمچنين به همراه توده 

دهد كه عمق نتايج نشان مي. اندبه خود اختصاص داده
سازي شده هاي كانيبخش بااليي كانسار در بيشتر توده

-اين موضوع به شكل آثار معدن .متر است 15تا  10ن بي

صورت تونلي به( Cهنجاري بيكاري قديمي در نزديكي 
نيز قابل ) اي بزرگترانشه( A هنجاريبيو ) كوچك
 .استمشاهده 
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