
کاربرد: 
اکتشاف کانسارهاى آهن و کرومیت 
مطالعات زمین شناسى ساختارى 
مطالعات باستان شناسى 
مطالعات هیدرولوژى 

مگنتومترى از جمله روش هاى اندازه گیرى میدان 

مغناطیسى زمین مى باشد. هدف از اجراى این روش، مطالعه 

و بررسى زیرسطحى زمین بر اساس آنومالى هاى میدان مغناطیسى 

سنگ هاى واقع شده در درون زمین مى باشد. سهولت برداشت و داده بردارى در 

سطح وسیع از جمله مزایاى این روش است که عالوه بر کاربردهاى خاص، این روش را در زمره روش هاى پى جویى سطح وسیع از جمله مزایاى این روش است که عالوه بر کاربردهاى خاص، این روش را در زمره روش هاى پى جویى 

قرار داده است. به منظور اجراى پروژه هاى مگنتومترى، شرکت پیشگام تجهیز با فراهم نمودن تیمى از کارشناسان 

خبره و تجهیز گروه به دستگاه هاى مدرن از کمپانى هاى معتبر، در این مسیر گام نهاده است. اکتشاف کانسارهاى 

آهن و کرومیت، شناسایى توده هاى نفوذى مرتبط با کانى سازى مس پورفیرى، شناسایى ساختارهاى زمین شناسى 

نظیر گسل ها به عنوان عامل کنترل کننده کانى زایى و مطالعات باستان شناسى و هیدرولوژى از جمله این پروژه ها 

مى باشد. همچنین استفاده از نرم افزارهاى به روز و تلفیق نتایج به دست آمده با سایر روش هاى ژئوفیزیکى و 

استفاده از دانش زمین شناسى، ابزارهایى هستند که کارشناسان این شرکت، با تکیه بر آن ها در جهت انجام پروژه  استفاده از دانش زمین شناسى، ابزارهایى هستند که کارشناسان این شرکت، با تکیه بر آن ها در جهت انجام پروژه  

                      در زمینه هاى گوناگون اقدام کرده اند. با تکیه بر تجهیزات متنوع و پشتوانه پرسنل متخصص،  

                     مطالعات مگنتومترى خود را با اطمینان به ما بسپارید... 

سهولت برداشت و داده بردارى 

خدمات مگنتومترى 

تلفیق روش هاى مختلف 

مشاوره و پشتیبانى در طراحى پروژه ها 

تجهیزات مدرن از کمپانى هاى معتبر 

تجهیزات سبک و قابل حمل 
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   تجهیزات و امکانات: 
GSM-19T مگنتومتر مدل    

09121025229
021-88634954
021-88638435

www.ptbi.ir
info@ptbi.ir

1- شناسایى گسل ها به منظور بررسى وضعیت تغذیه آبخوان 

2- ارزیابى ضخامت آبرفت در صورت وجود پى سنگ آذرین 

معدن 

هیدرولوژى 

زمین شناسى 

ژئوتکنیک 
1- مطالعات ساختگاهى با ترکیب روش هاى ژئو الکتریک و گرانى سنجى 

2- مطالعات زمین لغزش با ترکیب روش هاى ژئو الکتریک 

3- اکتشاف کانسارهاى آهن 

2- اکتشاف کانسارهاى کرومیت 

1- شناسایى توده هاى نفوذى مرتبط با کانى سازى مس پورفیرى 

1- شناسایى گسل ها و ساختارهاى زمین شناسى 

2- شناسایى حوضه هاى رسوبى 

3- شناسایى توده هاى نفوذى 
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