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 اكتشافات ژئوشيميايي سيستماتيك ورقه يكصد هزارم رونيز
 مينا نيك منش، ايرج رسا، احسان حاج مال علي

 چکيده 

هدف اكتشافي صورت گرفته است سعي گرديده تا با نمونه برداري سيستماتِيك از رسـوبات               در اين مطالعه كه با      
 آبراهه اي در سطح ورقه رونيز و تعبير و تفسير نتايج حاصل شـده از آن بـه معرفـي منـاطق بـا پتانسـيل معـدني                           

از اين مـوارد مـي      . رديد منجر به شناسايي برخي از نواحي ناشناخته در گستره ورقه رونيز گ            آنبپردازيم كه نتيجه    
توان به محدوده هاي تپه زيتوني و زرجان اشاره نمود كه پس از بررسي نتايج حاصل شده از رسوبات هاله ثانويه                     

بطوريكه بر پايه داده هاي . آن به اثبات رسيد اين نواحي غلظت هاي بااليي از عنصر طال و پاراژنز هاي مربوط به 
ابر حد كالرك عنصر طال در پوسته زمين در محدوده هاي فوق الذكر گزارش               بر 50غني شدگي غلظتي در حدود      

همچنين بررسي هاي حاصل شده از نمونه هاي كاني سنگين نيز حضـور كـاني هـا و پاراژنزهـايي نظيـر                      . گرديد
 .رآلگار ، استيبنيت و ارپيمنت را نشان مي دهند كه اثباتي بر گفتار پيشين مي باشد

 
حاصلضـرب   نقشه عكس,    (PCA) امتيازات فاكتوري نقشه , آناليز كالستر , ناليز فاكتوري آ: وازه هاي كليدي 

   . ( PN/1 ) احتمال رخدادها در تعداد نمونه ها
 

Abstract 
In this study whit the aim of exploration, we try  to introduce areas whit potential mineralization in Roniz 
 sheet. Systematic sampleing of Stream sediments will be carried out whit study  area. Anatlytical  results 
 show  some unknown area in Roniz sheet. In this sheet some areas  such as Tapezeitooni and Zarjan 
show high anomaly of  gold  and  its elated paragenesis such as Ag, As after analysing sediments of 
secondary hallo. Based on  enreachment data , the gold concentration in this zones was 50 times  more  
than that in Clark concentration. More over, study of  heavy  mineral samplels , also show the presence  
of  minerals and  paragenesis such as Realgar , Stibnit  and  Orpiment. These  associations  are also 
supported  our  intrpretations.                                                                                                                          

  
Key  words :Factor Analys, Claster Analys, Principle Component Analysis map,inverse of Probablity 

production numbe map.                                                                                                                   
 

 مقدمه 
 كيلومتر مربع است كـه در  2700 رونيز در بردارنده مساحتي نزديك به  1 :100000گستره پوششي برگه    

 در پهنه هاي جنوب خـاوري       29° و   30 و   29° و   00 و عرض شمالي     53° و   30ميان دو طول خاوري     
 از توابـع    مهمترين مركز جمعيتي در محدوده نقشه بخش رونيز       .شيراز در استان فارس جاي گرفته است      

ايـن گسـتره    .  كيلومتر مـي باشـد     160 كيلومتر و تا شيراز      25استهبانات است كه فاصله آن تا استهبانات        
 هيماليا است و از مهمترين سيماي زمين       –بخشي از پهنه چين خورده زاگرس در كمربند كوهزايي آلپ           

 – و مجموعـه توربيـديتي        درياچه تكتونيكي بختگـان    ، خانه كت    ،شناختي و توپوگرافي آن خرمن كوه       
 .راديوالريتي پيچكان مي باشد

 درجـه   35 تـا    15ميانگين راستاي محور ساختمان هاي چين خورده و روند خطواره هاي بزرگ گسلي              
از ديـدگاه ريخـت شناسـي منطقـه         .  كه به تبعيت از روند تراست زاگرس مي باشد         شمال باختري است  

 درصد از كـل پهنـه پوششـي         63رد به طوريكه نزديك به      مورد پژوهش سيماي كوهستاني و ناهموار دا      
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 متر از سطح    2183آورد كه بيشترين بلنديهاي آن مربوط به خرمن كوه با ارتفاع              نقشه را بلنديها پديد مي    
 .  متر است1488كمترين ارتفاع در دشتهاي جنوبي گستره نزديك به . درياست

 
  روش كار

 دانسته هاي پيشين  بررسي منطقه مورد مطالعه بر پايه -1
  نمونه آبراهه اي 718  عمليات مربوط به برداشت -2
  واقع در كشور كانادا  Als Cemex ارسال نمونه ها به آزمايشگاه -3
  محاسبه خطاي آناليز -4
  بررسي جوامع سنگهاي باالدست -5
  پردازش داده ها -6
 به آن  برداشت نمونه هاي كاني سنگين و ترسيم نقشه هاي مربوط -7
  بررسي نمونه هاي سنگي -8
 

  طراحي شبكه نمونه برداري 
به منظور تشخيص آنوماليهاي ژئوشيميايي واقعي و تميز انواع مرتبط با ذخاير معدني از سـاير انـواع در                   

و يـا كـاني     )  مـش    – 80براي مثـال جـزء    ( هر ناحيه اي الزم است تا جزء ثابتي از رسوبات آبراهه اي             
 ،قطر اين جـزء ثابـت تـابع شـرايط آب و هـوايي             . مورد آزمايش قرار گيرد   )  مش   – 20جزء  ( سنگين  

بطور كلي چگالي نمونه برداري از رسوبات آبراهه اي         . باشد  توپوگرافي و فاصله از منشأ كاني سازي مي       
براي مناطق نيمه معتـدل و خشـك ماننـد منطقـه تحـت              . ، تابع دانسيته آبراهه ها در حوضه آبريز است        

تواند يك نمونه براي هر يك تا چند كيلـومتر مربـع در نظـر گرفتـه                    پروژه حاضر اين مقدار مي     پوشش
 نمونه در نظـر گرفتـه شـده    718 رونيز با توجه به مساحت رخنمون ها تعدا 1 : 100000در برگه   . شود

ز داده بـراي اسـتفاده بهينـه ا   . باشد  كيلومتر مي3است كه مساحت تحت پوشش يك نمونه تقريباً حدود    
هاي حاصل از هر نمونه سعي شده است تا توزيع نمونه ها در نواحي كوهستاني حتي االمكان به روش                   

, سـنگ شناسـي     , درجه مركز ثقـل را عـواملي نظيـر چينـه شناسـي              .مركز ثقل حوضه هاي آبريز باشد     
محدوده تنگ براي مثال در . تكتونيك و همينطور توده هاي نفوذي و خروجي نيمه عميق كنترل مي كند      

 خانه كت يكي از محدوده هـايي اسـت كـه بـه دليـل آنكـه توسـط                    1 : 50000داربست واقع در برگه     
مطالعات زمين شناسي و ژئوفيزيك هوايي حضور فعاليت هاي ساختماني و عناصر تكتـونيكي گـزارش                

ر اين محـدوده    به ديگر سخن آنكه د    . گرديده بطور آگاهانه چگالي شبكه نمونه برداري را افزايش داديم         
 .  كيلومتر مربع يك نمونه از رسوبات هاله ثانويه برداشت گرديد5/1به ازاي هر 

 
 عمليات نمونه برداري  
 الزم  1 : 100000نظر به وسعت فوق العاده زياد منطقه تحت پوشش اكتشاف ژئوشيميايي در مقيـاس                  

 اين مطالعـات بـر نحـوه توزيـع          اساس. ه برداري قرار گيرند   نمون تحت پوشش    يهاست محيط هاي ثانو   
در خـالل   .  سطحي به خصوص رسوبات رودخانه اي و خاك هـا قـرار دارد             هعناصر در هاله هاي ثانوي    

در اين عمليات   .  اكيپ دو نفره كارشناس در يك كمپ واقع در استهبان شركت داشته اند             4اين عمليات   
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 با محل نمونـه  1 : 50000ي توپوگرافي هر اكيپ عموماً داراي وسيله نقليه مخصوص به خود ، نقشه ها       
(  محل و دستگاه موقعيـت يـاب جغرافيـايي           1 : 100000هاي از پيش تعيين شده ، نقشه زمين شناسي          

GPS  ( مـش رسـوبات   -80 گـرم جـزء   200 تا 100هر نمونه ژئوشيميايي متشكل از حدود . بوده است 
 ، درون كيسه هاي پالستيكي نو ريختـه  باشد كه پس از الك كردن رسوب خشك در محل          آبراهه اي مي  

 .    شده و شماره گذاري گرديده است
 
 

   ارسال نمونه هاي ژئوشيميايي به آزمايشگاه 
كليه نمونه هاي ژئوشيميايي برداشت شده براي آناليز به كشور كانـادا ارسـال گرديـد تـا پـس از آمـاده                       

 (  Fire  Assey  و طـال    ICP-MS نمونـه هـا   روش آناليز.  عنصر مورد تجزيه قرار گيرند28سازي براي 
حد حساسيت هاي قابل قبول در اين پروژه به شرح زير بوده است كه رعايت               . بوده است ) قال گذاري   
 كه مقاديرشان بـه   Fe , Ti   Mnباشند به استثناي عناصر  مقادير بر حسب گرم در تن مي: ( گرديده است

 . ) بيان شده است(% ) صورت درصد 
 

Ag=0,01  ,   Au=0,001 ,  Cu=0,2   ,  Zn=2  ,   Pb=0,5   ,  Ti=.005%  ,     Fe=0,01%   ,   Ba=10 ,   Sn=0,2  Be=0,05  

,    Bi=0,01   ,  Hg=0,01  ,  Mo=0,05 ,  Sb=0,05   ,   W=0,1   ,      As=5    , Cr=1  ,   Mn=5%   Ni=0,2    ,     

Co=0. 
 )تامسون و هوارث ( توسط روش هاي محاسباتي تعيين دقت آناليزها 

 مـش  -20 نمونـه بـا انـدازه    35براي تعيين خطاي اندازه گيري آناليزهاي شيميايي اقدام بـه جداسـازي     
ايـن نمونـه هـا كـه مـورد آنـاليز       . گرديد و با يك كد ديگر دوباره به آزمايشگاه مورد نظر ارسال گرديد         

براي محاسبه خطا الزم است تا ميانگين دو        . نگر خطاي آناليز باشند   تكراري قرار مي گيرند مي توانند بيا      
روش بكار برده شده در تخمين سطح خطاي آناليزهاي شـيميايي           . آزمايش و اختالف آنها محاسبه گردد     

روي محور افقي ميانگين دو بار اندازه       , به اين صورت مي باشد كه در يك دستگاه مختصات لگاريتمي            
در اين ديـاگرام    .  محور عمودي اختالف دو مقدار اندازه گيري نشان داده مي شود           گيري و روي و روي    

. نشان مي دهـد   , مي باشد    % 10دو خط مايل ديده مي شود كه سطح دقت دلخواه را كه در اين مطالعه                
( آنها زير خط بااليي   % 90هر جفت نمونه تكراري طوري در صفحه مختصات توزيع مي شوند كه اگر              

قرار گيرند در اين صورت خطاي كـل ايـن   ) خطا % 1خط ( آنها زير خط بااليي    % 99و  ) طا  خ% 1خط  
ول در امـور  ارزيابي مي شود كه خطاي قابل قـب     % 10مجموعه نمونه تكراري براي آن عنصر خاص        

عالوه بر روش   . شودالزم به ذكر است كه براي هر عنصر دياگرام جداگانه اي رسم مي              . اكتشافي است   
از رابطـه زيـر    فوق يك روش ساده براي محاسبه خطاي نسبي اندازه گيري ها وجود دارد كه با استفاده

 . محاسبه مي شود

                                  
( ) 2
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21 تعداد جفت نمونه تكراري و       N,  پراش دو سري اندازه گيري       2Sدر اين رابطه   , XX   مقادير اندازه 
اگر بخواهيم دقـت انـدازه گيـري را محاسـبه كنـيم مـي              . گيري شده در يك جفت نمونه تكراري است       

طح اعتمـاد مطلـوب    ضـريب سـ  Z حدود اطمينـان و   CIاستفاده كنيم كه در آن CI=Z.S از رابطه   توانيم
الزم به توضيح اسـت كـه پـس از بررسـي هـاي فـوق                .  است 96/1برابر  % 95است كه در سطح اعتماد      

توسط روش هاي ترسيمي و محاسباتي براي كليه عناصر و بطور جداگانه دقت و صحت آناليزها مـورد                  
 . تاييد جهت ادامه مطالعات اكتشافي بود

 
 پردازش داده ها 

 عنصر اندازه گيري شده است كه بـا توجـه بـه نـوع     44 رونيز براي هر نمونه   1 : 100000در برگه   
در اين مرحلـه بـراي بخشـي از         .  عنصر مورد پردازش قرار گرفته است      28تغيير پذيري آنها حدود     

داده ها كه به صورت سنسورد گزارش شـده بـود مقـادير جانشـيني محاسـبه و جـايگزين مقـادير                      
 . سنسورد گرديد 

 
  مقادير سنسورد توسط روش بيشترين درستنمايي كوهن  جايگزيني

از آنجاكه داده هاي سنسورد در كار آناليز آماري اختالل ايجاد كرده و اغلب تكنيك هـاي آمـاري مهـم                     
.   اقدام به تخمـين مقـادير سنسـورد گرديـد         , نيازمند مجموعه كامل از داده هاي غير سنسورد مي باشند           

 حـد پـاييني بـراي    4/3از جمله اين روش هـا قـرار دادن   . لفي وجود داردبراي اين كار روش هاي مخت     
روش .  حد بااليي براي مقادير بزرگتر از حد قابل ثبت مي باشـد  3/4مقادير كوچكتر از حد قابل ثبت و        

از بيشترين درستنمايي كوهن مي باشد كه در اين مطالعه جهت تخمين مقادير سنسـورد از   ديگر استفاده
در حقيقت  اين روش شامل تخمين ميانگين جامعه الگ نرمال با اسـتفاد              .  تفاده شده است  اين روش اس  

جدول زير مقادير سنسورد تخمين زده شده بـه وسـيله روش بيشـترين           . ه از بيشترين درستنمايي است      
 . درستنمايي كوهن را نشان مي دهد

 
Te Se Re As Ag Au 

(ppm) (ppb) 
 

Variable 
 

0,05 1 0,002 5 0,01 0,001 Xo 

0,030739 0,724771701 0,0008663 3,79541 0,0067859 0,000529 Xr 
 

Xo=حد حساسيت دسگاه  
Xr =مقدار جايگزيني براي داده هاي سنسورد  

  جداسازي و خالصه سازي جوامع سنگي بر پايه نقشه زمين شناسي يكصد هزارم رونيز 
ر زمينه و حد آستانه به طور جداگانه براي هر محيط مشـابه             از آنجا كه در پردازش داده ها محاسبه مقدا        

 از اهميـت خاصـي      –باشـد      كه در واقـع منشـأ هـر نمونـه مـي            -از نقطه نظر سنگ باالدست هر نمونه        
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كند ، لذا تقسـيم بنـدي نمونـه           برخوردار بوده و به افزايش درجه همگني جامعه مورد بررسي كمك مي           
. مـي يابـد   باالدست هر نمونه در حوضه هاي آبريز نيـز اهميـت   هاي برداشت شده بر اساس نوع سنگ      

مرتبط بـا پديـده هـاي      ( همينطور به دليل اينكه  مقدار هر عنصر در نمونه برداري دو مؤلفه سن ژنتيك                
توان بـه   باشد از اين طريق  مي را دارا مي) مرتبط با پديده هاي كاني سازي    ( و اپي ژنتيك    ) سنگ زايي   

 بنابراين اقدام به مشخص سازي منشـا هـر يـك از نمونـه               . مؤلفه سن ژنتيك كمك كرد     خنثي سازي اثر  
 . هاي برداشت شده از رسوبات هاله ثانويه گرديد كه نتايج آن به شرح زير مي باشد

  تيپ سنگ مختلف 6 نمونه شامل 442:  جامعه تك سنگي –الف 
 نگي  تيپ مجموعه دو س10 نمونه شامل 205:  جامعه دو سنگي –ب 
  تيپ مجموعه سه سنگي6 نمونه شامل 64:   جامعه سه سنگي –ج 
  نمونه شامل سه تيپ سنگ 6:  جامعه چهار سنگي –د 
  نمونه شامل دو تيپ سنگ 5:  جامعه پنج سنگي –ه 
  نمونه 11:  جامعه آبرفتي -و

كه قادر به تشكيل بيش از دو يا سه سنگ  بكارگيري آناليز كالستر به منظور رده بندي نمونه هاي با
 جامعه آماري مستقل نمي باشند 

 نمونه باشـد آن جامعـه بـه         6در مواردي كه تعداد نمونه ها در جامعه آماري سنگهاي باالدست كمتر از              
در اين حالـت چنـين جـوامعي ابتـدا          . علت كمي تعداد اعضا نمي تواند مورد محاسبه آماري قرار گيرد          

ركب درآيد و سپس اين جامعه از طريق آناليز كالستر بـه تعـداد   مخلوط شده تا به صورت يك جامعه م   
محدودي جوامع همگن تر كه در هر يك از آنها نمونه كافي براي تحليـل آمـاري وجـود داشـته باشـد                       

آنگاه از طريق محاسبات مشابه ضرايب غني شدگي هر يك از آنهـا محاسـبه گرديـده                 . تقسيم مي شوند  
 با يك نوع سنگ باالدست و نيز جوامع با بـيش از يـك نـوع سـنگ              اين موضوع در مورد جوامع    . است

اين نمونـه هـا     .  نمونه از طريق آناليز كالستر گروه بندي شده اند         39در مجموع   . باالدست اعمال گرديد  
 تايي قرار گرفته اند كه براي هر گروه ميانه مربوط به هر عنصـر تعيـين و ضـرايب                    8 و   31در دو گروه    

 .  آنها محاسبه گرديده استغني شدگي نسبت به
 

 خنثي سازي اثر مولفه سنژنتيك و محاسبه ضرايب غني شدگي 
طبق تعريف شاخص غني شدگي يك عنصر خاص در يك نمونه معين عبارت است از نسـبت غلظـت                   
آن عنصر در آن نمونه به غلظت ميانگين يا ميانه همان عنصر در جامعه اي كه نمونه مربوطه متعلـق بـه                      

با اين تعريف عوامل موثر در شاخص غني شدگي يك عنصر خاص در يك نمونـه معـين نـه                    . آن است 
فقط تابع مقدار آن عنصر در آن نمونه مي باشد بلكه به فراواني همان عنصر در جامعه وابسته به آن نيـز                      

در حقيقت شاخص غني شدگي تا حدود زيـادي مسـتقل از فـاكتور ليتولـوژي يـا مولفـه                    . بستگي دارد 
بـراي محاسـبه شـاخص غنـي     . يك فراواني يك عنصر در ناحيه منشا رسوبات آبراهه اي مي باشد         سنژنت

 .                              شدگي متغيرهاي تك عنصري در هر نمونه از رابطه زير استفاده مي شود
medi CCEI = 
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 EI شاخص غني شدگي ,iCنصر در نمونه و  مقدار فراواني عmedC مقدار زمينه همان عنصر در 
 . جامعه مربوط به آن نمونه مي باشد

 بر روي داده هاي غني شدگي  ) چند متغيره , تك متغيره (  انجام آناليزهاي آماري 
الب آناليزهـاي   مي تواند در ق   , هر تجزيه و تحليل چند متغيره كه بر روي بيش از دو متغير انجام پذيرد                

آناليزهـاي چنـد متغيـره بـر روي     ( با اين تعريف غالب تكنيك هاي چند متغيـره  . چند متغيره بيان شود   
البتـه  . مي باشند ... ) آناليزواريانس و   , رگرسيون  , همبستگي  ( و آناليزهاي دومتغيره    ) توزيع يك متغير    

      مقاصد چند متغيره طراحي و بنا شده             برخي از روش هاي چند متغيره تنها براي پاسخگويي به                     
 اشاره كـرد كـه بـراي تعريـف       ) Factor  Analisis (از جمله اين روش ها مي توان به تجزيه عاملي . اند

تجربه چندين دهه مطالعه و تفسير بر روي متغيرها ثابت          . ساختار يك مجموعه متغير طراحي شده است      
يـك  ( بـه جـاي يـك متغيـر         ) عناصر معرف در يك كانسار      ( ها  كرده است كه چنانچه تركيبي از متغير      

امكـان تشـخيص هالـه هـاي مركـب          , بكار گرفته شوند و از نتايج تركيبي آنها اسـتفاده گـردد             ) عنصر  
از طرفي اثرات خطاهاي تصـادفي      . ژئوشيميايي در اطراف توده هاي كانساري به مراتب افزون مي گردد          

 در اين مطالعه از روش چند متغيره تجزيه به عامل ها. ي كاهش مي يابددر بكارگيري متغيرها بطور نسب
 Factor  Analisis ) (در اين روش هر متغير ابتدا به صورت يك بردار در دسـتگاه  .  استفاده گرديده است

ميـزان انطبـاق و     . مختصات قائم نشان داده شده به گونه اي كه طول بردار معرف بزرگي متغير مي باشد               
هـدف از   .  يك متغير با متغير ديگر به صورت مقدار كسينوس زاويه بين آنها تعريـف مـي شـود                  بستگي

در گروهي از متغيرهاسـت كـه بـه وسـيله حـداكثر تعـداد               , ارائه چنين تحليلي بيان روابط بين گروهي        
 بـه  الزم. متغيرهاي اصلي كنترل كننده تغييرات كه اصطالحاً فاكتور ناميده مي شوند بررسـي مـي گـردد           

كه داده هاي شركت داده شده در آناليز چند متغيره بر پايـه داده هـاي نرمـال شـده بـدون        توضيح است   
در فـاكتور ششـم     , با توجه به روش فوق الذكر در گستره مورد مطالعـه            . مقادير خارج از رده مي باشند     

بيسموت و قلع    , سرب  , وان  آنتيم, در فاكتور پنجم نقره و باريم و در فاكتور دوم جيوه            , طال به تنهايي    
 . قرار گرفته اند كه فاكتور دوم از اهميت قابل توجهي برخوردار مي باشد

 
  ترسيم نقشه هاي تك متغيره بر پايه داده هاي خام و غني شدگي 

برخي از كارشناسان علوم زمين و بطور اخص ژئوشيميستهاي بلوك شرق بر اين باورند كـه بكـارگيري               
ي داده هاي خام ارسالي از آزمايشگاه و حتي در پـاره اي مـوارد مقـادير حاصـل از                    عمليات رياضي رو  

روش هاي غني شدگي ممكن است باعث ايجاد آنومالي هاي دروغين گـردد و گاهـاً صـدمات جبـران                    
لذا در اين مطالعه با توجه به گفتار فوق پـس از تخمـين و   . ناپذيري به مطالعات ژئوشيميايي وارد نمايد 

, قشه هاي شاخص غني شدگي و نقشه هاي حاصل از آمار چند متغيره نظير ضريب فـاكتوري                  بررسي ن 
بااليي به عنوان آنومـالي درجـه       % 1اقدام به تخمين شبكه اي داده هاي نرمال شده خام گرديد و مقادير              

ر الزم به ذكر است كه بعلت تنوع كم واحدهاي سنگي در گستره ورقـه رونيـز مقـادي           . اول معرفي شدند  
. خام عناصر در مقايسه با مقادير حاصل از شاخص غني شدگي از تفاوت ناچيزي برخوردار مـي باشـد                  

, آنتيمـوان   , گـوگرد   , فسـفر   , منگنز  , تنگستن  , مس  , بيسموت  , بريليوم  , ارسنيك  , بجز عناصر نقره    
 كنتـرل آنومـالي و      اين تغييـرات در مرحلـه     . قلع و تاليوم كه در چندين منطقه شاهد تغييراتي مي باشند          

همچنين نقشه تك متغيره توزيع شاخص غني شدگي        . تعيين نقاط كاني سنگين مد نظر قرار گرفته است        



 
 
 

 اكتشافات ژئوشيميايي سيستماتيك ورقه يكصد هزارم رونيز
 

332 

كليه متغيرهاي ژئوشيميايي با توجه به اهميت آنها رسم گرديده تا به همراه نقشه هـاي چنـد متغيـره در                    
ز پردازش داده ها و آناليز چند متغيـره         در شروع مرحله كنترل آنومالي پس ا      . كنترل آنومالي ها بكار رود    

ايـن نقشـه هـا اسـاس انتخـاب          : ( اقدام به رسم دو تيپ نقشه شده است كه شامل موارد زير مي باشد               
 ) مناطق اميد بخش مقدماتي را تشكيل مي دهند 

  )PCA  ) Principle Component Analysis نقشه امتيازات فاكتوري –الف 
   ( PN/1 )تمال رخدادها در تعداد نمونه ها  نقشه عكس حاصلضرب اح–ب 

سـپس روي داده    .  فاكتور انتخـاب گرديـد     6 آناليز فاكتوري انجام داده و       PCAبراي رسم نقشه فاكتوري     
به باال به عنوان نقاط     % 5/2و  % 1مقادير  . هاي بدست آمده از اين آناليز تخمين شبكه اي صورت گرفت          

تغييـر  % 81 فاكتوري بدست آمده از اين آناليز توانسـته اسـت   6ل  مد. اميدبخش مقدماتي انتخاب گرديد   
 عناصر  1براي مثال در فاكتور     . در هر فاكتور برخي از عناصر نقش بارزتري دارند        . پذيري را توجيه كند   

 عناصـر   2در فـاكتور    . نيكل و روي شاخص تر مي باشند      , منگنز  , تيتانيوم  , آهن  , كبالت  , كروم  , مس  
در فاكتور  ,  عناصر تنگستن و ارسنيك      3در فاكتور   , بريليوم و بيسموت    , سرب  ,  آنتيموان   ,قلع  , جيوه  

 عنصـر طـال از اهميـت خاصـي          6 عناصر نقـره و بـاريوم و در فـاكتور            5در فاكتور   ,  عنصر موليبدن    4
 . برخوردار مي باشند

  ابتـدا بايـد بـراي هـر     ( PN/1 )براي رسم نقشه عكس حاصلضرب احتمال رخدادها در تعداد نمونه ها 
متغير جامعه نرمال آن را انتخاب نمود و بعد احتمال پيدايش هر مقدار در آن جامعه محاسبه و بر اساس             

در مجمـوع منـاطق آنومـالي اميدبخشـي كـه      .   هر عنصر در هر نمونه به دست آورد( PN/1 )آن مقادير 
ر مربع را مي پوشانند كه مساحت هاي آنهـا           كيلومت 19توجيه كنترل در اين فاز را دارند مساحتي حدود          

رونيزسفلي و خانـه كـت   , رونيزعليا ,  سهل            آباد           1 : 50000به ترتيب در هر يك از برگه هاي         
 .  كيلومترمربع مي باشد4/5 , 0 , 5/13 , 0حدوداً برابر  

 
هاي كاني  طراحي شبكه نمونه برداري كاني سنگين و عمليات مربوط به برداشت نمونه 

 سنگين       
رودخانه هاي بزرگ با حوضه آبريز وسيع مناسب تـر      ) كوچك مقياس   ( جهت اكتشافات ناحيه اي        

ولي در اين برگـه بـدليل       . زيرا محدوديت حاصل از كمي تعداد نمونه در آنها برطرف مي گردد           . هستند
وشـيميايي مقـدماتي نيـاز بـه     برداشت اختصاصي نمونه هاي كاني سنگين در محدوده آنومـالي هـاي ژئ           

هر نمونه كاني سنگين از چند محل كه احتمال تمركز كاني سنگين در آن              . رعايت اصل فوق نبوده است    
در . در چنين مكان هايي ذرات شن و ماسه بيشتر حضور دارند          . برداشت گرديده است  , بيشتر بوده است  

يايي شديدتر بوده است پيدايش چنـين محـل   مناطقي كه نسبتاً مرتفع و برفگير و در نتيجه فرسايش شيم   
 – سـيلتي    –هايي مشكل تر بوده و در نتيجه نمونه هاي كاني سنگين با وزن بيشتر از بخـش ماسـه اي                     

از آنجا كه در اين برگه مناطق تحت بررسي كاني سنگين محدود به مناطق              . رسي برداشت گرديده است   
هاي پراكندگي ژئوشيميايي از قبل مشـخص شـده و در   بزرگي هاله . آنومالي ژئوشيميايي مقدماتي است 

عـالوه  .  در چنين مناطقي تقسيم شده است      1 : 50000نتيجه نمونه هاي كاني سنگين متعلق به هر برگه          
بر موارد فوق شدت آنومالي ژئوشيميايي و نيز تعداد عناصر در پاراژنز ژئوشـيميايي در تعيـين چگـالي                   
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 نمونـه  100شايان ذكر است كه در اين مطالعـه تعـداد          . واقع شده است  نمونه برداري كاني سنگين موثر      
 . كاني سنگين برداشت گرديده است

 
  مراحل آماده سازي نمونه هاي كاني سنگين 

از آنجا كه وزن نمونه كاني سنگين بسته به هدف مورد نظر تغيير مي كنـد معمـوالً در برداشـت نمونـه                       
 ليتر  4نه كه الزم است برداشت شود تا پس از الك كردن حدود             كاني سنگين آن مقدار از رسوب رودخا      

ايـن نمونـه هـا در       . مش حاصل گردد برداشت مي شود و در محل الك مي گـردد            + 80 تا   -20از جزء   
سـپس مرحلـه   . محل گل شويي شده و حجم نمونه قبل و بعد از گل شـويي انـدازه گيـري مـي گـردد                   

بخش باقيمانده بوسيله دو آهنربا با شدت هاي استاندارد بـه           الوكشويي روي نمونه ها انجام مي شود و         
 تقسيم شده و حجـم      (NM) و غير مغناطيسي     (AV)مغناطيسي ضعيف    , (MA)سه جزء مغناطيسي شديد     

آنگاه بخش غير مغناطيسي براي بروموفورم گيري فرستاده شده تا بخش     . هر كدام اندازه گيري مي گردد     
پـس از طـي مراحـل فـوق هـر جـزء بـا اسـتفاده از                  .  جـدا شـوند    هاي سنگين و غيـر سـنگين از هـم         

نهايتـاً  . ميكروسكوپ دو چشمي مورد مطالعه قرار مي گيرد و درصد آنها در آن جزء مشخص مي شود                
با استفاده از اين درصدها و حجم نمونه اوليه در هر يك از مراحل مقدار هر يك از كاني هـاي سـنگين               

 . شده تعيين مي گردد  در نمونه برداشت PPMبر حسب 
 

  نتايج حاصل از بررسي نمونه هاي كاني سنگين و ترسيم نقشه هاي مربوط به آن 
 نمونه كـاني سـنگين در ورقـه يكصـدهزارم رونيـز در مرحلـه كنتـرل        100همانطور كه گفته شد تعداد      

 نتـايج   .ناهنجاري از رسوبات رودخانه اي برداشت گرديد و مورد مطالعـه كـاني سـنگين قـرار گرفـت                  
ايلمنيـت  , هماتيت , شامل مگنتيت   ,  كاني سنگين    47بدست آمده از بررسي ها نشان مي دهد كه تعداد           

, اليـوين  , سـرپانتين   , پيريـت اكسـيد     , تورمـالين   , بيوتيـت   , آمفيبول  , پيروكسن  , گارنت  , كروميت  , 
, آپاتيـت   , زيركن  , شئليت  , ت  پيرولوزي, ليمونيت  , كلريت  , اپيدوت  , اسپينل  , اليژيست  , استاروليت  

, گـالن   , سـروزيت   , لوكوكسـن   , سلسـتين   , آندالوزيت  , اسفن  , آناتاز  , باريت  , كالكوپيريت  , روتيل  
, كـاني هـاي دگرسـان شـده         , كلسـيت   , پيريـت   , كرونـدم   , اورپيمنـت   , سينابر  , ماالكيت  , فلوريت  

اسـتيبنيت و موليبـدنيت در نمونـه    ,  كريزوتيل ,سيدريت , ويتريت , رآلگار , سرب طبيعي , كاسيتريت  
 مورد از اين كـاني هـا نقشـه هـاي چهـار              19بطوريكه براي تعداد    . هاي برداشت رؤيت گرديده است      

شايان ذكر است كه تنها كاني هاي كانسارساز مورد توجه قرار گرفت و از بررسي               . كالسه ترسيم گرديد  
پس از ترسيم و كـالس بنـدي نقشـه هـاي فـوق              . ب گرديد و تعبير و تفسير كاني هاي سنگ ساز اجتنا        

الذكر به بررسي مناطق آنومال پرداخته شد و به عبارت ديگر انطباق ناهنجاري هاي ژئوشيميايي و كاني                 
سنگين كه از اهميت ويژه اي در تشخيص آنومالي هاي حقيقي از كاذب برخوردار است در دستور كـار           

سـرب  ,  كون مس و اشكفت سياه عالوه بر آنومالي هاي عناصر مس     براي مثال در محدوده   . قرار گرفت 
نيز مشاهده گرديـد و همچنـين       ... اسفالريت و   , گالن  , در نمونه هاي ژئوشيميايي ماالكيت      ... روي و   , 

نمونه هاي كاني سنگين برداشت شده در مناطق زرجان و تپه زيتوني آثاري از كاني سـازي اپـي ترمـال                     
الزم بـه   . رآلگار و استيبنيت تأييدي بر گفتار فوق مي باشـد         , ه كاني هاي ارپيمنت     مشاهده شده است ك   

 . ذكر است كه در مناطق زرجان و تپه زيتوني آنومالي ژئوشيميايي طال حائز اهميت مي باشد
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 ارزيابي مطالعات و معرفي مناطق اميدبخش 
بجـز  .  شيراز واقـع شـده اسـت       1 :250000 رونيز در پايانه جنوب شرقي چهارگوش        1 :100000نقشه  

پايانه جنوب غربي كه در آن قسمت كوچكي از يك گنبد نمكي گسترش دارد و همچنين شمال درياچه           
در سـاير نـواحي رسـوبات    , بختگان كه عموماً از سري سازند غير رسمي پيچكان گسترده شـده اسـت     

مل آهك جهـرم و آسـماري       رسوبات ترشياري شا  . مزوزوئيك و ترشياري در معرض ديد قرار مي گيرد        
درحاليكـه از سـنگ هـاي وابسـته بـه مزوزوئيـك بيشـتر شـاهد               . همراه با سازند پابده و گورپي اسـت       

سري پيچكان شامل آهك هاي بلورين تريـاس        . واحدهاي كربناته از سيستم كرتاسه و ترياس مي باشيم        
آنها در اين منطقه بيشـتر      و فراورده هاي مربوط به بخش هاي مختلف پوسته اقيانوسي است و گسترش              

واحـدهاي سـاختاري و عناصـر    . به صورت سنگ هاي راديوالريتي با اليه هاي نـازك منگنـزدار اسـت           
 جنوب شرقي هستند و بـه تبعيـت از آنهـا كـاني سـازي         –تكتونيكي عموماً داراي راستاي شمال غربي       

اين مطالعـات آنچـه كـه بعنـوان     در  . بعضاً كانساري و دگرساني ها در همان روند به وقوع پيوسته است           
در . پتانسيل هاي بالقوه شناخته شده عموماً در زون راديوالريتي و رسوبات وابسته به مزوزوئيك اسـت               

, تنگ داربست رخداد كاني سازي هاي كانساري بصورت محدود در رسوبات كرتاسـه مشـاهده شـده                  
در زون راديوالريتي با كـاني      . زوده است ضمن اينكه آثار كارهاي شدادي در آن مناطق بر اهميت آنها اف           

سازي هاي كانساري تيپ پوسته اقيانوسي مواجـه مـي باشـيم در حاليكـه در يـك مـورد در سـنگهاي                       
بـر پايـه نتـايج    . كنگلومرايي جوان نيز آثاري از طالي پالسري مورد شناسايي و توجه قرار گرفته اسـت         

راليزه و تلفيق آنها با يكديگر تعـدادي محـدوده در           كاني سنگين و مين   , آزمايش نمونه هاي ژئوشيميايي     
, تپـه زيتـوني   , كر بادامي , دره قالت   , بند نقره اي    , كون مس   : آن نواحي مشخص شده كه عبارتند از        

 . چشمه موردي و محدوده جنوب بسترم , محمدآباد , زرجان 
 

  نتيجه گيري و پيشنهادات 
محدوده هاي كون مس    , ن مطالعه شناسايي و معرفي شده است        از تعدادآنومالي هاي با اهميت كه در اي       

اشكفت سياه و بند نقره اي داراي كارهاي شدادي بوده و سوابق بهره برداري از آن به دوره شداد بـاز                     , 
محدوده كون مس و بند نقره اي است از نظر مطالعـات كـاني    محدوده دره قالت كه ادامه دو. مي گردد

مرحلـه اول شـامل     . روي و مس در اولويت مطالعات دو مرحلـه اي اسـت            , هاي فلزي از جمله سرب    
برداشت تعدادي نمونه كاني سنگين و سپس مطالعه آنها كه در صورت مثبت بودن نتـايج بدسـت آمـده     

وسـعت ايـن محـدوده      . مرحله دوم به صورت مطالعات چكشي و برداشت نمونه هاي مينراليـزه اسـت             
محدوده محمدآباد و بسترم به خاطر وجود سنگ هـاي راديـوالريتي از        .  كيلومتر مربع مي باشد    8حدود  

نظر برخورداري سنگهاي منگنزدار با اهميت بوده و به همين جهـت يـك اكتشـاف مقـدماتي بـه روش                     
چكشي در اين دو منطقه پيشنهاد مي گرددالزم به ذكر است كه در باالدست منطقه بسترم سـرباره هـاي                    

كانسنگ منگنز ديده مي شود كه اين موضـوع گويـاي وجـود منگنـز در سـطح                  ذوب احتماالً مربوط به     
موضوع بسيار مهم طالي پالسري در رسوبات كنگلومرايي وجوان عهـد حاضـر در دو               . منطقه مي باشد  

شايد نام زر در گذشـته هـاي   , منطقه زرجان و تپه زيتوني است و همان گونه كه از نام آن آشكار است           
بنابراين در محدوده اي به وسعت نزديك بـه يكصـد           . در اين منطقه بي ارتباط نباشد     دور با كانسار طال     

كيلومتر مربع و برداشت دويست نمونه كاني سنگين به ازاي هر كيلومتر دو نمونه و سپس الوك شـويي             
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نمونـه هـاي طـالدار بـه         ) AV,NM,AA( مطالعه و در نهايت آزمايش سه فراكسـيون         , بروموفرم گيري   , 
جـويي مقـدماتي كانسـار       از جمله پيشنهادات براي پي ICP-MSال گذاري و قرائت با دستگاه روش ق

 . طالي پالسري در سطح دو منطقه زرجان و تپه زيتوني است
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