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  اا پو وه   در اژو   توورژ ،  و اورانوي  پرتوواای   عنصور  دو بوه وژو     پرتوواا  عناصر اكتشاف درپرتوسنجی  هایروش اهميت با توجه به چكیده:
پرتوواای   عناصور  ایناحيوه  اكتشواف بورای   ،)تهيه شد  توسط ساامان انرژی اتمی اژوران  و روش دورسونجی  پرتوسنجی  هواژی ژئوفيزژكهای داد 

 ناهنجاری آماری، هایروش اا استفاد  با و ،تحليل و بندیطبقه پردااش،پرتوسنجی  رقومی هایداد  اا حج  باالژی ابتدا. استفاد  شد  است منطقه

سولما،،   1:50000 یبرگوه  در واقو   هایناهنجاری یمحدود  در شد  انجام ناسی و دورسنجیشامي  هایبررسی با جدا شدند. امينه هایهمنطق اا
 هوای شوامل گرانيوت   تور بي  ی مطالعاتیپرتواای محدود  واحدهای كه شد حاصل نتيجه اژ  ،محدود  اژ  در شد  انجام هایپيماژ  و تاا  شهر

 باالی اهميت گرفت  نظر در با. استكششی پس اا برخورد و رسوبات جوان منطقه  یمنطقهای و ژا ژك كششی درون صفحه یمنطقهبه ژك وابسته 

 هوای همنطقو  ،شناسوی ای و اموي  هوای مواهوار   هوا بوا داد   ، با تلفيق اژ  نقشهپرتواا عناصر جوژیپی و شناساژی در ژئوفيزژك هواژی اطالعاتیی الژوه 

بوا توجوه بوه مقودار      .امينوی شود   كنترلبرای  عناصر پرتواای منطقه پتانسيل نهاژی به اراژابی اميدبخ  برای عناصر پرتواا معرفی شدند، سپس اقدام

اژو    یرسود كوه ماگموای بوه وجوود آورنود       نفوذی گرانيت قوشچی و غنی شدگی باالی آن نسبت به نواحی دژگر، به نظر می یباالی اوراني  تود 
 .اوراني  وجود نداشته است یها را با خود به سطح حمل كرد  است، ولی شراژط الام برای تشکيل ذخير آن وبود   ژیباال پرتواایها، دارای مواد تود 
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Abstract: Given the importance of discovery of radiometric datings methods, especially two 
radioactive elements uranium and thorium, the radiometric airborne geophysical survey data (produced 
by the Atomic Energy Organization of Iran) and telemetry methods have been used to explore the 
radioactive elements. Initially, a high volume of the radiometric processing of digital data, classification 
and analysis were dealt with, using statistical methods, Abnormalities were separated from the 
background. With geological and remote sensing surveys conducted in the area, abnormalities in sheet 
1:50000 Salmas, Tazeh Shahr survey delivered the result that the study area consists mostly of granite 
radioactive units in a weight pull into a page or a post-conflict area of newely-formed sediments. 
Considering the importance of identifying and tracing the radioactive airborne geophysical data layer, 
combining these maps with the satellite data, the geologically promising areas for radioactive elements 
were introduced. Then we proceeded to the final assessment of potential radioactive elements in the 
ground control. Due to the high amount of uranium enriched granitic intrusion in Qushchi and its highly 
enriched sediments compared with the other areas, to the best of our knowledge, the causative magma 
masses have been highly radioactive and have been transported to the earth’s crust, albeit with no 
position for the of formation of uranium reserves. 
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 مقدمه  .1
 پرتواا عناصر دژگر و اوراني  ایناحيه اكتشافبرای  روشبهترژ  

 هوواژی پرتوسونجی   ژئوفيزژك عمليات انجام ،شناساژی مراحل در
 عناصور  اكتشواف  هوای روش هوای وژ گوی  اا ژکی واق  است. در

 منظوور  به باال دقت و صحت با خاص، هایشيو  اا استفاد  پرتواا
 یاوليه هایهمرحل ترژ مه  اا مرحله اژ  و است اوراني  شناساژی
 پتانسويل  سواای مودل  .اسوت ای مقيوا، ناحيوه   در اوراني  اكتشاف

 ژوك  كوه  اسوت  یهواژ همنطقو  ژا هامکان ژافت  واق  رد پرتوسنجی
عناصور   حضوور  برای ها،به كمك داشته هامالك و معيارها سری
 شناسواژی  یهواژ همنطقو  ،مرحله اژ  در كند. صدق هاآن در پرتواا

 بوا  ترتفصيلی و تربي  اكتشافی هایهمطالع برای باژد كه شوندمی
 اژو   گيرنود.  قورار  جسوتجو  موورد  اكتشوافی،  هایروش اا استفاد 

 انتخوا   یناحيوه  اا تركوچك سطحی ژا قسمتی واق  درها همنطق
 منظوور  بوه هوا  همنطقو  در اژ  اكتشافی . عملياتهستند اوليه یشد 

  اكتشووافی هووایموودل براسووا، جدژوود، هووایسوواایكووانی كشوو 
شناسوی،  قبيل امي  اا مناسب هایداد  و جستجو مورد های ذخير
 سونجی مغنواطيس  و هوواژی  پرتوسونجی  اا دور، سونج  های داد 

 هوای ناهنجاری تمام كه جاژیآن اا .]1[گرفته است  صورت هواژی
 تنهاژی ممکو  اسوت   اكتشافی، به هایروش اا ژك هر اا حاصل
 تلفيوق  و سواای مودل  بنوابراژ   نباشند، ساایكانی معرف ژا و همرا 
 اكتشافی مختل  هایروش نتاژج حاصل كه یژهاناهنجاری چني 
 گيورد. استفاد  قورار موی   مورد هدف هایهمنطق ژيدأت برای است،

 چنوي  هو   و پيشوگو  الگوهوای  اسوتخرا   و تحليل و تجزژه ژندافر
های همنطق شناساژی منظور به كه فضاژی هایداد  تلفيق و تركيب
 هوای سواای كوانی  اكتشواف  در هوا همنطقو  اژو   بنودی رتبوه  و هدف

 شودمی ناميد  معدنی پتانسيل ساایمدل گيرد،می صورت ناشناخته
 در كه بود خواهد اینقشه ،پرتوسنجی پتانسيل مدل . خروجی]2[

 غيرمستقي  طور به محل، ژك ژا چند در حضور عناصر پرتواا آن

 و شواهد  الگوهوای  ها، باساایكانی اژ  بي  ارتباط ژافت  طرژق اا
 قابول  اكتشوافی  پيشگوی متغيرهای گيریانداا  قابل خصوصيات

 .است اراژابی
 
 شناسی منطقهمین. ز2
 هوای عرض و 45˚00´ ات 44˚30´ هایطول بي  مطالعه مورد ینطقهم
 كمربنوود اا بخشووی ناحيووه اژوو  ؛قوورار دارد 38˚15´ تووا 38˚00´

 اسوت  شود   دانسوته  سويرجان  سنند  یمنطقه وافيوليتی دگرگونی
 و دگرگونوه  هوای سون   را منطقوه  برونزدهای ی، بخ  عمد [3]

 اولترابااژوووك، دژابوواا،  هوووایسوون   اا مختلفوووی هووای تركيووب 

 و پالژژك هایآهك سن  گونه، فلي  هایشيل رادژوالرژت،
 .آوردمی پدژد آواری آذر مواد

 
 هاتشكیل پایگاه اطالعاتی و تجزیه و تحلیل داده. 3

 یهای مختل  اكتشوافی عناصور پرتوواا   الژه ،ر پاژگا  اطالعاتید
ها معيوار اكتشوافی   و برای هر كدام اا اژ  الژه ،منطقه برای سيست 

های ژئوفيزژوك  اژ  منطقه اا داد  یشود. برای مطالعهتعرژ  می
ی تهيه شد  توسط ساامان انورژی اتموی اژوران اسوتفاد  شود       ژهوا

شوناختی،  اموي   یشوامل الژوه   یهوای اكتشواف  ترژ  الژهاست. مه 
هوا شوامل   . خوود اژو  الژوه   اسوت ژئوفيزژك هوواژی و دورسونجی   

 هوای الژوه  هاژی متناسب با مدل اكتشوافی هسوتند. تركيوب   اژرالژه
«گذاشوت جوای »عنووان   تحوت  مختلو ،  اطالعواتی 

  شوناخته   1)
 چنود  نمواژ   امکان مفهوم به اژ  ساد ، بسيار حالت در شود.می
 در لويک   و كنود موی  اشوار   دژگور هو   روی بور  اطالعواتی  یالژه

 اطالعواتی  یالژوه  چنود  تركيوب  بوه  اژو  مفهووم   تور، وسي  مفهوم
 یالژوه  ژك توليد و كاربر توسط شد  تعرژ  معيارهای براسا،

 اطالعوات  تووان موی  نمونوه  عنوان به دارد. اشار  اطالعاتی جدژد،
 به را. . .  و امي  شيب گياهی، پوش  نوع خاك، نوع به مربوط
 دژگور ژوك  بوا  منطقوه،  ژوك  در سويل  وقوع امکان بررسی منظور

 را خصووص  در اژو   پتانسويل  دارای هوای همنطق و كرد  تركيب

  .]4[نمود  مشخص جداگانه، اطالعاتی یالژه ژك تحت
شود    سواای فواای  اسوتخراجی،  هوای نقشوه  سووم  یمرحله در
 اهو تطبيوق نقشوه   بورای  فواای  عملگرهوای  اا مرحله اژ  در است؛

 اكتشوافی بوه   نهواژی  تلفيوق  ینقشوه  نهاژوت  است. در شد  استفاد 
 بورای ترژ  پتانسيل عناصر پرتوواا  دارای بي  نقاط انتخا  منظور

 وجوود  بوه  با توجوه  مورد اژ  در كه است شد  تهيه كنترل امينی
ی نقشوه  چندژ  مودل  ها،نقشه تلفيق برای مختل  وانی هایضرژب
 قابول  و ترمطمئ  ینتيجه تا است، آمد  دست به اكتشافی نهاژی

 و مختلو  ژئووفيزژکی   هوای داد  تفسوير  تركيوب  اا اعتموادتری 
 آژد. دست به شناسیامي 

 
 شناختیزمین ییهال 3.1

 هایترژ  الژه، سلما، ژکی اا اصلی1:100000شناسی امي  ینقشه
  ی. در الژووه سووتشووناختی وارد  بووه پاژگووا  اطالعوواتی ا   امووي 
واحودهای سونگی اا هو  تفکيوك شود  و بوه       شناسی، تموام  امي 

انود. در اژو  الژوه عوالو  بور واحودهای       حالت رقومی تبدژل شود  
 انود. شود  هوا نيوز بوه حالوت رقوومی تبودژل       مختل  سنگی، گسل

اصوولی، شووامل  یشووناختی بووه دو اژرالژووه امووي  یبنووابراژ  الژووه
 ها تقسي  شد  است.ی گسلی واحدهای سنگی و اژرالژهاژرالژه
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 شناختیی سنگزیرالیه 3.2

 براسوا،  شود  ذكر باال در كه گونههمان شناختیسن  یژرالژها
 كوه  جاهاژی تفکيك شد. دستهچند  به واحدهای سنگی، اولوژت

 بوه  9 عودد  شود.  وارد ژوك ی دسوته  نداشوت  اطالعوات وجوود  
پرتوااژی عناصور   در تریبي  اراش دارای كه سنگی واحدهای

 5 عدد و شد داد  ها متاولکانيك شيل وها، )گرانيت بودند منطقه
 پرتووااژی  در اژو   را اراش تورژ  كو   كوه  ،سونگی  واحودهای به 
 شد. داد  ،شتنددا
 
 ساختارهای گسلی یالیه 3.3

 و شناسوی اموي   ینقشوه  اا منطقوه  هوای گسل ینقشه یتهيهبرای 
 استفاد  سنجیمغناطيس و دورسنجی هایپردااش نتاژج حاصل اا

-غربوی  شومال  راسوتای  در دو منطقوه  هایگسل كلی امتداد شد.
 هوای منطقوه  سپس. است جنو  غربی -شرقی و شمال شرقی جنو 
 شود ،  شناساژی هایگسل اطراف متری در 100 یفاصله بهحاژل 
هوا  همنطقو  سواژر  رایبو  و 5 وان، گسل هایهمنطق برای .شد اژجاد
 .در نظر گرفته شد 1 وان

 

 دورسنجی یالیه 3.4

 هوای اصولی و  لفوه ؤمتحليل ی دورسنجی اا تصاوژر نهاژی الژهدر 

تعيوي  واحودهای   به دست آمد  برای  OIF واریتصوژر تركيب ن

و تلفيق در مدل اسوتفاد  شود. در اژو     برای تحليل ، شناختیسن 

گسوله، واحودهای سونگی كوه      هوای هالژه عالو  بر تشخيص منطق

های نفوذی مانند تود ، بودند عناصر پرتواا ی ااباالژ دارای مقدار

اكسويد و  آه  دارای  هایهچني  منطقگرانيتی شناساژی شدند. ه 

 .شدندمشخص و جدا  هاهای رسی بر روی اژ  تصوژركانی
 

 ژئوفیزیک هوایی یالیه 3.5

ی اطالعواتی ورودی بوه   ترژ  الژهژئوفيزژك هواژی، اصلی یژهال

اورانوي ، توورژ ،   هوای  ، كوه اژرالژوه  ]5[شوود  سيست  را شامل می

ی چنوي  اژرالژوه  ، هو  U/Th ،U/K ،Th/Kهوای  پتاسي  و نسبت

بورای جودا   گيورد.  كل منطقه را دربور موی   یمغناطيس ميدان شدت

 + اا مقدار  ميانگي  ،های اوراني ، تورژ  و پتاسي هنجاریناكردن 

دو برابوور انحووراف معيووار اسووتفاد  شوود  اسووت. در ضووم  اا روش 

ها استفاد  شد  نجاریناهتعيي  اژ  برای مساحت   -فركتال )عيار

 .است

 

 اورانیم یمعیار اطالعاتی زیرالیه 3.6

هوای مناسوب   ی اوراني  نق  قابل توجهی در ژافت  محيطژرالژها
  ااتوور بووزر هووای بنووابراژ  داد  ؛كنوودتشووکيل اورانووي  اژفووا مووی 

eppm 84/3     ميانگي  + دو برابر انحراف معيار  بوه عنووان معيوار(
اطالعواتی   و بوه عنووان معيوار    شود  اوراني  جدا  یاژرالژه مناسبِ

  .1)جدول  شداوراني  در مدل به كار گرفته 
 
 توریم یمعیار اطالعاتی زیرالیه 3.7

توانود رهنموون   موورد نظور موی    یهای تورژ  در منطقوه اهنجارین
 تور زر های برو داد اا اژ  .های مستعد عناصر پرتواا باشدمحل

)ميانگي  + دو برابور انحوراف معيوار  بوه عنووان       eppm 71/16 اا
 ی اطالعاتی جدا شدند.ی تورژ ، اا اژ  اژرالژهمعيار اژرالژه

 
 پتاسیمی معیار اطالعاتی زیرالیه 3.8

گور  توانود نشوان  مورد مطالعه می یدر منطقه پتاسي های ناهنجاری
تور  های بزر رو داد های مستعد عناصر پرتواا باشد. اا اژ محل

)ميانگي  + دو برابر انحراف معيوار  بوه عنووان معيوار      eppm 3اا 
 ی اطالعاتی جدا شدند.ی پتاسي ، اا اژ  اژرالژهاژرالژه

 
 ی سلما،های اوراني  منطقهداد  یبندی شد فهرست دسته .1جدول 

 فراوانی مطلق )%  فراوانی نسبی تجمعی فراوانی
ی تغييرات دامنه

 گيریانداا 

3451 317/5 3451 4/0-0 
11813 885/12 8362 8/0-4/0 
23674 276/18 11861 2/1-8/0 
34345 443/16 10671 6/1-2/1 
42284 233/12 7939 0/2-6/1 
49070 456/10 6786 4/2-0/2 
55107 302/9 6037 8/2-4/2 
59157 241/6 4050 2/3-8/2 
61329 346/3 2172 6/3-2/3 
62656 048/2 1327 0/4-6/3 
63575 416/1 919 4/4-0/4 
64166 911/0 591 8/4-4/4 
64517 541/0 351 2/5-8/4 
64652 208/0 135 6/5-2/5 
64734 126/0 82 0/6-6/5 
64814 123/0 80 4/6-0/6 
64856 065/0 42 8/6-4/6 
64877 034/0 21 2/7-8/6 
64897 031/0 20 0/8-2/7 
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 معیار شمارش کل عناصر پرتوزا 3.9

)ميوانگي  + دو برابور انحوراف     eppm 6/16اا تر زر های بداد 

نظر درتلفيق در سيست   برای ،ی اطالعاتی شمارش كلمعيار  الژه

 د.شگرفته 

 
  U/Thمعیار  3.10

بوه عنووان معيوار     U/Thاطالعواتی   یالژه 9/8های باالتر اا سبتن

مناسب جدا شدند، تا در صورت لزوم در تجزژه و تحليل تركيبی 

 بتوان اا اژ  معيار كمك گرفت.

 
 U/K معیار 3.11

گوور ممکوو  اسووت بيووان   U/Kهووای بوواالی نسووبت  دارهایمقوو

اا  ،4اا  تور بوزر   ارهایمتاسوماتيس  سدژك باشد، بنابراژ  مقود 

 .شدندی مربوطه استخرا  الژه

 

 Th/Kمعیار  3.12

در نظور   Th/Kی بورای الژوه   6/7اا  تربزر قادژر مهای با نسبت

 .شدندگرفته 

 

  هوایی یدت میدان مغناطیسش 3.13

 سواای عناصور پرتوواا،   مدلبرای  دژگر، مه  اطالعاتی یاژرالژه

 یاسوت. بورای الژوه    هوواژی منطقوه   مغنواطيس  هایداد  به مربوط

هوواژی منطقوه در نظور     یمغناطيسو  ميودان  مغناطيس هواژی، شدت

ه )ب پرتوااهمبری نسبی قابل قبولی بي  عناصر  كهچرا گرفته شد، 

 تيت در منطقه وجود دارد. بنابراژ  بايااژی منوراني   و كانیوژ   ا

تور اا  زر های مغناطيسوی بو  انجام شد ، داد  هایهتوجه به مطالع

(nT) 3500 و اا  شود  ی اطالعاتی مغناطيس هوواژی جودا   اا الژه

 .شدساای استفاد  به عنوان معياری مه  در مدل آن

 

 لیحا ینطقهم 3.14

 اطوراف  در لژحا یمنطقه ژك تعرژ  با ،تجزژه و تحليلاژ  در 

تحليول   و تجزژوه  بوه  سوطحی،  و خطوی  ای،نقطوه  هوای هعارضو 

هوای  اطوراف گسول  در  ،لژو حا هوای همنطق .شد پرداخته اطالعات

  .1)شکل  متر تشکيل شد 100 یمنطقه به فاصله

 
 

 های منطقه.ی گسلنقشه .1شكل 
 

 معیاری سازی چندمدل. 4

شوود. ابتودا معيارهوای    كلی را شامل می یساخت  مدل، دو مرحله

و انتخوا    ،كه باژد مورد تجزژه و تحليل قورار بگيرنود   ،مورد نظر

 اختصاص مربوطهسپس برای هر ژك اا اژ  معيارها وان و امتياا 

 شوود یمو  شود. وان هر معيار، با مقدار ژا عددی مشوخص می داد 

 . هور اسوت گر اهميت نسبی معيار در خروجوی نهواژی آن   كه نشان

ثيرگذاری أباشد، آن الژه در مدل دارای ت تربزر چه اژ  مقدار 

  تری است.بي 

 

 1مدل  4.1

 با مقودار  اوراني دارای  هایهاژ  مدل اا پنج معيار، شامل منطقر د

بوا مقودار    توورژ  دارای هوای  ، محودود  eppm 84/3اا تور  زر ب

 ی هوا بوا فاصوله   ل گسلژحا هایه، منطقeppm 71/16اا تر بزر 

 3500 (nT)اا  تور زر های مغناطيسی بو  ، داد 1)شکل  متر 100

دورسنجی به روش  هایتصوژر های جدا شد  اامنطقه و محدود 

های اصلی اسوتفاد  شود. پوس اا انتخوا  معيارهوای      لفهؤم تحليل

 معيارهووا بووا  یمقاژسووهاا طرژووق موووردنظر، ابتوودا وان هوور معيووار  

 سواای دژگر و تعيي  اراش هر كدام به لحاظ نق  آن در كوانی ژك

اژو  پونج معيوار در     ی. وان محاسوبه شود   شدعناصر پرتواا تعيي  

هوای  ی بعد، برای اژر دسوته آورد  شد  است. در مرحله 2جدول 

در نظور  هوا  امتيااهاژی بور مبنوای اراش آن   معيارهااژ  ژك اا  هر

 اورانوي   چه مقدار اوراني ، هر یدر الژه ،به عنوان مثال .گرفته شد

اراش و امتياا بواالتری در الژوه و    ،باشد eppm 84/3تر اا زر ب

 دهد را نشان می 1، مدل 2در نتيجه در مدل خواهد داشت. شکل 
 

 كيلومتر
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 1های انتخابی در مدل های تعرژ  شد  برای الژهوژ گی .2جدول 
 دستهتعداد  امتياا معيار های انتخابیالژه
 eppm 84/3 < 30 9 داراوراني  هایهمنطق

 eppm 71/16 < 25 9 دارهای تورژ محدود 
 3 10 حاژل هایهمنطق هاگسل

 nT  3500 < 15 5) های مغناطيسیداد 
 5 20 ی قبلیهای جدا شد  محدود دورسنجی هایتصوژر

 

 
 

 .ساخته شد  با كمك پنج معيار اطالعاتیمنطقه،  1مدل شمار   .2جدول 
 

در كه در آن اا پنج معيار ذكر شد  در باال استفاد  شد  است. 
 هایه)منطق 10ترژ  شدت با مقدار اژ  مدل، نواحی دارای بي 

دارای  هایه)منطق ºترژ  شدت با مقدار دارای رن  قرمز  و ك 
رن  سبز  مشخص شد  است. مدلی كه با تلفيق اژ  معيارها 

ترژ  ای است كه دارای بي گر نواحیطراحی شد  است نشان
 مقدار اوراني  هستند.

 

  2مدل  4.2

در آن عوالو  بور پونج     ؛ژ  مدل اا نه معيار استفاد  شد  اسوت ا در

، U/Th، اا چهار معيار پتاسي ، نسبت 1معيار به كار رفته در مدل 
 نيوز بهور  گرفتوه شود  اسوت      (TC) و شومارش كول   U/Kنسبت 
اوراني  و پتاسي ، انطباق  شدتهای ه . با توجه به نقشه 3 )جدول

در اژو   ه معيوار اسوتفاد  شود     دارد. نُقابل قبولی بي  آن دو وجود 

اا  تور زر بو با مقدار دارای اوراني   هایهمنطق :ند ااامدل عبارت
eppm 84/3 اا  تووربووا مقوودار بووزر  دار هووای تووورژ  ، محوودود 
eppm 71/16متور،   100ی هوا بوا فاصوله   ل گسول ژو حا هایه، منطق

و نقاط جودا شود  اا    3500 (nT)اا  ترغناطيسی بزر های مداد 
هوای اصولی، نقواط    لفوه ؤمتحليول  دورسنجی به روش  هایتصوژر

 تور زر های ب، نسبتeppm 3 ااتر با مقدار بزر  دارای پتاسي 
 U/Kی الژه 4اا تر زر ، مقادژر بU/Thاطالعاتی  یالژه 9/8اا 

 ی شمارش كول الژه eppm 6/16 اا تربا مقدار بزر  هایو داد 

(TC).  هوا،  الژهاژ  اهميت هر ژك اا بر مبنای اا طرژق مقاژسه و
 هوا بورای آن  12، 5، 6، 10، 13، 10، 8، 17، 19های، وان، به ترتيب

 یدرجوه بوه  امتياا مربوط بوه هور معيوار نيوز بوا توجوه        .انتخا  شد
 ،4جودول   براسوا،  . 3 انتخا  شد )شوکل  9اهميت آن تا مقدار 

هنجاری منطقوه  نا هایهعنوان منطقه ب A ،B ،C ،Dهای محدود 
پوشوانی  ه  2و  1ها در هر دو مدل مشخص شد  است. اژ  محدود 

  اسوت طوور كوه اا جودول فووق مشوخص      انود. هموان  باالژی داشته
كوه   ردتعلوق دا  A یترژ  شاخص متوسط وانی به محودود  بي 

دسوت آمود    ه بو  5/9و  4/9 ، برابور ترتيوب ه بو  ،2و  1هوای  در مدل

ترژ  بي  ،GISدو مدل خروجی  هر قابل ذكر است كه دراست. 
 هوای )شوکل تعرژ  شدند  ºترژ  نيز با و ك  10با  هاهپرتوااژی منطق

2، 3.  
 

 2های انتخابی در مدل های تعرژ  شد  برای الژهوژ گی .3جدول 
 تعداد دسته امتياا های انتخابیالژه
 9 19 دارهای اوراني منطقه

 9 17 دارتورژ های محدود 
 3 8 هاهای حاژل گسلمنطقه

 5 10 های مغناطيسیداد 
 4 13 دورسنجی هایتصوژر

 5 10 پتاسي 
 U/Th 6 3نسبت 
 U/K 5 3نسبت 

 12 5 (TC)شمارش كل 
 

های مقدار متوسط شاخص وانی به دست آمد  برای محدود  .4جدول 

 GISپرتواا در  ناهنجاری عناصر

 
ردژ

 

های محدود 
 ناهنجاری

 2مدل  1مدل 

مساحت 
(2km  

مقدار متوسط 
شاخص وانی به 

 دست آمد 

مساحت 
(2km  

مقدار متوسط شاخص 
 وانی به دست آمد 

1 A 33 4/9 36 5/9 
2 B 3/4 9/8 7/4 2/9 
3 C 3/3 1/9 4/3 0/9 
4 D 3/2 0/9 77/2 1/9 

 

 
 

 .ه معيار اطالعاتیمنطقه، طراحی شد  با كمك نُ 2مدل  .3شكل 

  كيلومتر

 مقدار متوسط

 شاخص وانی

 كيلومتر

 مقدار متوسط

 شاخص وانی
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 گیرینتیجه .5

تهيه شد  توسط ساامان انرژی اتمی ی ها )س اا گردآوری داد پ

هوای رقوومی قابول قبوول بورای      ها به صورت فاژلاژران ، اژ  داد 

هوا،  ها و اژرالژوه ژك اا الژه سپس برای هر .سيست  تعرژ  شدند

بورای   هوا هرژ  شد. پس اا انجام اژو  مرحلو  معيارهای متناسب تع

 هوای ساای شدند. مودل دو سيست  مدل ها درها، اژ  الژهتمام الژه

حاصوله اا پونج و نوه معيوار اطالعواتی انطبواق خووبی در شووناخت        

مورد مطالعه  ینجاری اوراني  در جنو  شرق منطقهناه هایهمنطق

تور بووه  موورد مطالعوه بوي     یهوای منطقووه هنجواری نا .دادنود نشوان  

هوای غيركووهزاژی شوهرت    كوه بوه گرانيوت    ،Aهای نوع گرانيت

 هوای بوه طوور معموول در طوی تحوول     شوند كوه  مربوط می ،دارند

با توجه بوه  شوند. پدژدار می های باال آمدگی و اژجاد رژفتدور 

شدگی نفوذی گرانيت قوشچی و غنی یمقدار باالی اوراني  تود 

ه رسود كوه ماگموای بو    نظر میه به نواحی دژگر، ب باالی آن نسبت

 لکو   ،بواال بوود    پرتواایها دارای مواد اژ  تود  یوجود آورند 

اا اوراني  وجود نداشته اسوت.   یذخير شراژط الام برای تشکيل 

 نيوز   Rbو  Th ،Uبا شعاع ژونی بزر  نظير  گراسن نظر عناصر 

يت قوشچی نسبت بوه  شدگی قابل توجهی را در گرانتوان غنیمی

 هوای محودود   شناسیامي  هایبررسی در گرانيت منطقه شاهد بود.

 تهيه شناسیامي  ینقشه به توجه با سلما، یمنطقه در اكتشافی

و در  نفووذی  هایسن  در تربي  پرتواا عناصر ااژیكانی شد ،

نفووذی   هوای سون  اسوت.   داد  رخ هاآبرفت تر درپاژي  یدرجه

 یتورژ  محودود   است. بي  بود  گرانيت نوع اا تربي  اشار  شد 

هوای شورقی و جنوو     گرانيوت  هنجاری عناصر پرتوواا در ميوان  نا

شرقی منطقه واق  شد  است. برای تکميل نموودن كوار اكتشوافی،    

 هنجواری معرفوی  نوا  هوای هی كه در مدل بوه عنووان منطقو   ژهاهمنطق

 موورد بررسوی قورار   تور  شوند باژد با عمليات كنترل امينی دقيقمی

 گيرند.
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