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  :چکیده
  

با توجه به نیاز بشر، از قدیم پی جویی و اکتشاف مواد معدنی مورد توجه بوده است و انسان همواره 
شناسی استفاده می در گذشته براي اکتشاف از روشهاي زمین . کوشیده است تا به این منابع دست یابد

با گذشت زمان و زیاد شدن جمعیت واستخراج ذخایر سطحی و نیز زیاد شدن تقاضا براي مواد  شد
معدنی، روشهاي اکتشاف ذخایر پنهان مانند روشهاي ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی رشد پیدا کرد و امروزه با 

  ذخایر پنهان بیشتر شده است به کارگیري این روشها سرعت و دقت عملیات اکتشاف براي دسترسی به
در منطقه مورد مطالعه نیز با توجه به وجود شواهدي از جمله استحصال طال به روش الواك شویی در 
گذشته و نیز مقادیر باالي طال در بعضی نمونه گیریهاي پراکنده انجام شده پیشنهاد شد تا منطقه اي به 

لومتري جنوب شهر رشت قرار دارد در طی پروژه اي کی 32کیلومتر مربع که تقریبا در  80مساحت حدود 
با عنوان پی جویی طال و عناصر همراه در مناطق اطراف امامزاده هاشم رشت مورد پی جویی و عملیات 

قرار گیرد که پس از تصویب طرح، در ابتدا مطالعات مقدماتی صورت  اکتشافی در مقیاس 
  ندرج در این گزارش اجرا شدگرفت و سپس عملیات اکتشافی به شرح م















  
  
  
  
  
  
  
  


