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 دهيچک
بخش در  به عنوان روشي شناخته شده در معرفي مناطق اميد۱:۱۰۰۰۰۰هاي ژئوشيميايي در مقياس در اکتشافات ژئوشيميايي، تهيه نقشه

 با تعبير وتفسير نتايج آناليز حاصل از نمونه برداري سيستماتيک از رسوبات مقالهدر اين . فته مي شودنواحي ناشناخته به کار گر
 عنصر ۴۳ نمونه برداشته شده از اين برگه براي ۸۱۱. ندد دولت آباد، مناطق با پتانسيل معدني معرفي ش۱:۱۰۰۰۰۰اي از سطح برگه  آبراهه

ره روش هاي آماري تک متغيره و چند متغياستفاده از  . عنصر مورد تحليل قرار گرفتند۲۰نهاپذيري آرآناليز شدندکه با توجه به تغيي
 شنهادي پت يدر نها.ديگرد منطقه اميد بخش ۹حداقل  يمنجر به معرفهمراه تلفيق اطالعات زمين شناسي منطقه پردازش داده هابه در

 .اکتشافات تفصيلي ژئوشيميايي قرار گيرندبر اساس اولويت هاي ارائه شده تحت پوشش ن مناطق ياگرديدکه 
 

  اي، آناليز واريانس،  آناليز خوشه، دولت آباد،  و چند متغيره  روش هاي آماري تک متغيره:کلمات کليدي

 

The Univariate And Multivariate Statistical Studies For Detection Of 

Metal Anomalies In The 1:100000 Dolat-Abad Sheet 
Hossein Sarbishegimoghadam, Mohammadreza Shayestefar 

Abstract 
In Geochemical exploration, preparing of geochemical maps in 1:100000 scale map is a common method 
to recognize hopeful potential in unknown areas. In this paper, with explanation and analysis of 
systematic sampling results of alluvium-diluvium from 1:100000 Dolat-Abad sheet, mining potential areas 
have been recognized. 811 samples, from this sheet analyzed for 43 elements and 20 of them used to 
analyze in this study. Using univariate and multivariate statistical methods and with help of geological 
information, at least nine hopeful zones have been recognized. At last, detailed geochemical exploration 
recommended, base of this study result. 
 
Keywords: univariate and multivariate statistical methods, Dolat-Abad, Cluster analysis, variance 
analysis. 
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  مقدمه‐۱

 به عنوان يكي از شاخص ترين اليه هاي اطالعاتي در تعيين نواحي اميدبخش ١:١٠٠٠٠٠ژئوشيميايي در مقياسهاي تهيه نقشه 
گسترش آبرفتهاي قديم و جديد، مخروط افكنه ها، دشتهاي سيالبي، تراستهاي  .معدني نقشي ويژه و ارزنده را ايفا مي نمايد

 . مورد نگرش ويژه قرار گيرندي معدنبه عنوان محلهاي مناسبي جهت كشف كانسارهاي خود مي توانند …رودخانه اي و 
 .]۱[۰ رخنمون سنگهاي اولترامافيک در ايالت هاي ژئوشيميايي نويد دهنده نواحي اميد بخش در اکتشافات ژئوشيميايي است

 ي داده هابر رويو نيز روشهاي محاسباتي غني شدگي ...) تجزيه چند عنصره و( پيشرفته ل آماري کالسيک ويه و تحليتجز
 جهت پردازش داده ها از . انجام شده است دولت آباد۱:۱۰۰۰۰۰ نمونه ژئوشيميايي در محدودة ورقة ۸۱۱ز يخام حاصل از آنال

مونه ها با توجه به گسترش سنگهاي اولترا بازيک تا استفاده شده است، کليه ن...  و‚ spss Auto cad ,Surferنرم افزارهاي 
 به کشف و معرفي زون اين بررسي هامنجر .بازيک و نيمه اسيدي با استفاده از دستگاه اسپکترومتري مورد تجزيه قرار گرفته اند

 . گرديده است اً مسضهاي توان دار معدني بويژه کروم، کبالت، نيکل وبع
 

 متن ‐۲

  منطقهيم عموين شناسيزم ‐۱‐۲

 حاجي آباد واقع شده و داراي مختصات ۱:۲۵۰۰۰۰منطقه مورد مطالعه دراستان کرمان ودر جنوب خاوري چهار گوش 
//جغرافيايي طول  00573056 oo //شرقي و عرض − 30280028 oo نظريات متفاوتي دربارة وضعيت .  شمالي مي باشد −

ولي عمدتاَ کمربند مذکور را در ارتباط زون . د افيوليتي واقع گشته بيان  شده استزمين شناسي اين ناحيه که در کمربن
 قديمي ترين سنگهاي منطقه متعلق به پالئوزوئيک و پرکامبرين . اسفندقه گزارش کرده اند– سيرجان يا اروميه –سنندج 

 گابرو ، پيروکسنيت و گابروهاي اليه اي فوقاني مي باشند که شامل سنگهاي دونيت ، هارزيورژيت بهمراه کمي کروميت ، مال
 .مي باشد که مجموعة اين سنگها را کمپلکس سيخوران نام داده اند

سنگهاي دگرگوني شديد وجود دارند که مي توان به آمفيبوليت هاي ) در حد دونين زيرين و بااليي(ني در پالئوزوئيک ميا
کمپلکس آبشور مجموعه . باشند ه و حاصل از دگرگوني مجاورتي ميمنطقه اشاره نمود که در شمال غربي منطقه گسترش يافت

. باشد که بر روي آمفيبوليت ها واقع شده اند اي از مارن هاي کلسيتي سفيد و دولوميتي قهوه اي نخودي مرمري شده مي
مزوزوئيک و زشامل سنگهاي يبخشهايي وسيعي از منطقه ن.سيرجان است ‐گهاي ذکر شده متعلق به زون سنندج تمامي سن

  .باالخص ژوراسيک بااليي و کرتاسه زيرين مي باشد

 ي نمونه بردار‐۲‐۲

تور انتشار واحد هاي  نمونه ها به قرار يک نمونه در هر سه کيلومتر مربع بر اساس فاکدر منطقه مورد مطالعه، با رعايت دانسيته
 يشتر از رخنمون هاي معدني قيد شده در نقشهدر اين روش سعي شده است که ب . گسله انجام گرفته استسنگين و شبکه

 نمونه برداري اولويت مهم در طراحي شبکه. ري شودو نيز اطراف مناطق گسلي نمونه بردا) ون سنگهاي اولترابازيکمثل رخنم(
 .در اين پروژه تعداد نمونه بوده است به طوري که هيچ رخنمون سنگي فاقد نمونه نباشد

سوبات رودخانه اي در محل هر ايستگاه پس از بررسي موقعيت زمين شناسي و جغرافيايي و ثبت نمونه هاي برداشت شده از ر
 . مش عبور داده شده است۸۰ گرم از الک ۲۰۰کليه پديده هاي زمين شناسي و غيره به مقدار 

پکترومتري سازمان کلية نمونه هاي ژئو شيميايي و نمونه هاي سنگي پس از آماده سازي جهت تجزية عنصر به آزمايشگاه اس
 .زمين شناسي کشور ارسال گرديده است
 Al2o3 ‚Fe2o3 ‚Cao ‚Mgo ‚K2o ‚Na2o ‚Mno2 ‚Tio2 ,P2o5 ‚Ag  B ‚Ba ‚Bi: اکسيدها و عناصر مورد تجزيه عبارتند از

‚Co ‚Cr ‚Cu ,Ni ‚Pb ‚Sn ‚Sr ‚V ‚Zn . 
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 تفکيک جوامع سنگي ‐۳‐۲
و کاني سازي در خود سنگ ميزبان مي ) ليتولوژي(ر سنگ در واقع تابعي از جنس بايد توجه داشت که مقدار عيار هر عنصر د

مثال مقدار . ]۲[در نظر گرفتن تنها عيار عنصر مربوطه نمي تواند معيار مناسبي جهت تعين آنومالي براي آن عنصر باشد. باشد
 و ppm ۵۰، در سنگهاي متوسط ppm ۱۳۰  ، در سنگهاي بازيکppm ۲۰۰۰درسنگهاي اولترابازيک حدود Ni زمينه عنصر 

 در سنگ بازيک قطعا مي ppm ۲۱۰۰با در نظر گرفتن مقادير فوق عيار .  مي باشدppm ۵/۴در سنگهاي گرانيتي حدود 
 در Niبنابراين بايد در مقادير . ]۱[تواند بعنوان يک آنومالي محسوب شود ولي در سنگهاي اولترابازيک در حد زمينه مي باشد

براي . فاکتوري را اعمال کنيم که تا اندازه اي اين عدم تعادل را از بين ببرد و در واقع فاکتور ليتولوژي را حذف نماييم، نمونه ها
همان عنصر )  استبه جهت آنکه مستقل از مقادير حدي(انه اين هدف مقادير خام هر عنصر را در گروههاي تفکيک شده به مي

مقادير حاصله را مقادير نرماليز . و به اين ترتيب اثر فاکتور ليتولوژي را ازبين مي بريم ]۳[در آن گروه سنگي تقسيم مي نماييم
نماييم و هيستوگرام ، نمودار فراواني تجمعي ونقشه آنومالي تک عنصري را براساس مقاديرنرماليز شده ترسيم مي  مي شده
خود را ) مناطق غني شدگي(ده و آنومالي هاي واقعي که در واقع در اين نقشه آنومالي اثر فاکتور ليتولوژي حذف ش.نماييم

 .گردند نشان ميدهند و آنومالي هاي دروغين و کاذب حذف مي
 

  داده هايساز  آماده‐۴‐۲

 :کارهاي انجام شده در مرحلة پردازش داده ها به قرار زير است
، ساختار ونه ها، راهها، شهرها و روستاهاقشه هاي توپوگرافي مثل آبراهه ها، موقعيت نمرقومي کردن عوارض موجود در ن ‐۱

 زمين شناسي
 Excelآماده سازي داده هاي خام مربوط به آناليزهاي شيمي نمونه هاي برداشت شده در نرم افزاز  ‐۲
 تلفيق داده هاي آناليز شيميائي با اطالعات مربوط به آبراهه ها و موقعيت نمونه ها ‐۳
وجه به تعدد واحدهاي زمين شناسي واقع در منطقة مورد مطالعه و تعيين سنگ باال گروه بندي واحدهاي ليتولوژي با ت ‐۴

و تفسير آن اشکال ايجاد ، تعداد سنگهاي باال دست زياد شده و در تعبير  تعداد واحدهاي زمين شناسيچون با افزايش( دست 
 .)ن گروه بندي مي نماييم، واحدهاي زمين شناسي موجود را ترجيحا بر اساس جنس وسپس بر اساس سمي نمايد

انجام اين پروسه بر اساس گروه بندي هاي سنگي در مرحلة قبل بوده و بر اساس ‐ پردازش تعيين سنگ باال دست  ‐۵
، پنج سنگي تقسيم شده و  براي هر نمونه به جوامع يک سنگي، دوسنگي، سه سنگي، چهارسنگيتعدادسنگهاي باال دست
 .واده نيز قيد مي شودهر خان درتعدادنمونه هاي موجود

نمي توانند ) باشند مقاديري که داراي عيار هاي باالي خارج از حد دامنه تغييرات هر عنصر مي(مقادير خارج از محدوده  ‐۶
اما بايستي در قالب تجزيه و تحليل به آنها . بصورت طبقه بندي جداگانه و يا حاوي ويژ گيهاي مفيد و آنومالي ساز تلقي شوند

 . ارزيابي آنها بر اساس اطالعات گوناگوني صورت گيردنگريست و

  مطالعات آمارى تک متغيره ‐۵‐۲

. حقيقتى غير قابل اجتناب در آمده است استفاده از آمار در حيطه علوم و فنونى که با تعداد زيادى داده سر و کار دارند بصورت
ها و طيف وسيعى از متغيرها سر و کار دارند روشهاى  از دادهنيز که با انبوهى  ايى در اکتشافات ژئو شيميائى رسوبات آبراهه

شود  براى اينکار فرض مى. است اولين قدم در اين راه، بررسى و نگاه آمارى به متغيرها. شود بطور گسترده استفاده مى آمارى
مبستگى و بررسيهاى چند در مباحث ه. نمايند پردازش آنها اقدام مى که متغيرها مستقل و بهم وابستگى ندارند و سپس به

  .گردد استقالل و يا وابستگى آنها بررسى مى متغيره نحوه و ميزان
 نشان داده شده ١ در جدول شماره  دولت آبادهاى برداشت شده در ورقه شيميائى نمونه پارامترهاى آمارى مربوط به آناليز

ها را نشان  تمايل به مرکز داده يباشد که ميزان و چگونگ ه و مد مىها شامل ميانگين، ميان ستون اول تا سوم اين آماره. است
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811 46.90 2.10 49.00 11.5367 .14382 4.09570 16.775 1.723 .086 10.454 .171
811 25.70 1.30 27.00 7.1187 .09934 2.82907 8.004 .926 .086 3.267 .171
811 26.30 1.90 28.20 10.5779 .14878 4.23709 17.953 .631 .086 .435 .171
811 9.90 1.10 11.00 6.2142 .10826 3.08292 9.504 .551 .086 -1.142 .171
811 4.75 .05 4.80 1.3850 .02467 .70250 .494 1.195 .086 1.967 .171
811 3.99 .11 4.10 1.4285 .01876 .53430 .285 .566 .086 1.677 .171
811 1.27 .03 1.30 .1590 .00299 .08503 .007 5.222 .086 53.762 .171
811 2.00 .10 2.10 .7561 .01050 .29914 .089 1.070 .086 2.060 .171
811 .88 .02 .90 .0992 .00179 .05090 .003 5.304 .086 75.078 .171
811 2.97 .03 3.00 .1243 .01098 .31277 .098 3.799 .086 17.364 .171
811 120.30 4.70 125.00 31.2903 .59186 16.85510 284.095 1.366 .086 2.733 .171
811 662.00 28.00 690.00 217.8039 2.58740 73.68411 5429.348 .692 .086 2.525 .171
811 196.00 14.00 210.00 42.5068 .70533 20.08638 403.463 2.003 .086 8.298 .171
811 1285.00 48.00 1333.00 724.1566 13.72559 390.87824 152785.796 .445 .086 -1.138 .171
811 2332.00 -999.00 1333.00 357.6621 10.29920 293.30124 86025.619 1.628 .086 3.348 .171
811 435.41 4.59 440.00 16.3257 .68040 19.37637 375.444 17.373 .086 347.291 .171
271 48.33 5.67 54.00 11.8799 .52223 8.59698 73.908 1.797 .148 3.773 .295
271 50.33 5.67 56.00 11.6907 .54978 9.05056 81.913 2.243 .148 6.246 .295
270 1059.00 -999.00 60.00 7.6168 3.78133 62.13352 3860.574 -15.915 .148 258.843 .295
811 1299.00 34.00 1333.00 119.6819 2.41523 68.78106 4730.834 8.134 .086 123.878 .171
811 1328.00 5.00 1333.00 56.4365 1.83658 52.30213 2735.513 18.179 .086 438.903 .171
270

al2o3
fe2o3
cao
mgo
ko
na2o
mno
tio2
p2o5
ag
b
ba
co
cr
ni
pb
sn
sr
v
zn
cu
Valid N (listwise)

Stat
i ti

Statistic Statisti Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statisti Std. Error Statistic Std. Error
N Range Minimu Maximu Mean Std.

D i ti
Variance Skewness Kurtosis

پردازند در  ها از ميانگين مى واريانس که به نحوه پراکندگى و پراکنش داده ها نظير انحراف معيار و گروه دوم اين آماره. دهد مى
 .اند بعدى جدول مذکور ارائه شده ستونهاى

. روند در سطح صفر ترسيم گرديد هاى خط نرمال در سطح صفر و نرمال بدوهاى مذکور هيستوگرام، نمودار همچنين براى داده
از آنجا که در اکثر . کنند هاى خام از توزيع نرمال پيروى نمى داده با بررسى اين نمودارها مشاهده گرديد که هيچکدام از

مرحله زير  رى است لذا طى دوها بعنوان يک پيش فرض براى پردازشهاى بعدى ضرو فرض نرمال بودن داده محاسبات آمارى،
 .ها انجام گرفت فرآيند نرمال کردن داده

 Box Plots که بطور خالصه بنام Box and Whisker خارج از رده بر اساس روش هاى ـ در مرحله نخست نمونه الف
ه توزيع نرمال تبديل باکس ب  مذکور به روش تبديل کاکس و ها کنار گذاشته شده و سپس داده شود از مجموعه داده مى ناميده

 .گرديدند
اى که در ابتدا از  هاى خارج از رده اند بطوريکه نمونه نرمال سازى وارد شده ها در فرآيند ب ـ در مرحله دوم، تمامى داده

گرديدند و به مرحله  کنار گذاشته شده بودند با توجه به ضرايب بدست آمد از مرحله نخست براى هر عنصر نرمال محاسبات
 . آمده است۱ مربوط به عناصر مختلف در جدول ي آماريپارامترها.ندضافه شداول ا

 
 دولت آبادپارامترهاى آمارى مربوط به آناليز شيميايى نمونه هاى برداشت شده در ورقه  ‐۱جدول

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مطالعات آمارى چند متغيره ‐۶‐۲

هر . دهند مشاهده مورد تجزيه و تحليل قرار مى تعددى را در هرگيريهاى م تکنيکهاى آمارى چند متغيره، بطور همزمان اندازه
شناخت ارتباط و . دهند شرايط محيطى کم و بيش بطور مشابه حساسيت نشان مى گروه معينى از عناصر نسبت به يکسرى از

هاى  ر محيطموجود د تواند در شناخت دقيقتر تغييرات ژنتيکى متقابل موجود در ميان عناصر گوناگون، مى هاى بستگى
ممکن است بعنوان راهنماى مستقيمى در تفسير نوع  در ضمن تجمع ژنتيکى بعضى از عناصر. ژئوشيميايى بکار گرفته شود

درميان عناصر  هاى ژنتيکى که روى هم رفته شناخت بستگى. دارد بکار رود و بلعکس  اى که احتماالً در ناحيه وجود نهشته
در اين ميان آمار . گذارد ژئو شيميايى در اختيار مى هاى تر داده وجود دارد، اطالعات الزم را در راستاى تفسير هر چه صحيح

در مطالعه حاضر براى بيان ارتباط ژنتيکى، از ضرايب همبستگى عناصر  .مسائل فوق باشد تواند پاسخگوى چند متغيره مى
فاکتورى استفاده  اى و همچنين روش تجزيه و تحليل اى اسپيرمن، روش تجزيه و تحليل خوشه ش رتبهبه رو مختلف با يکديگر

اين ]. ٢[ است ٢٠ ×٢٠صورت يک ماتريس  محاسبه گرديد که بهدولت آبادهاى منطقه  ضرايب همبستگى براى داده. شد
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ين از روش تجزيه و تحليل فاکتورى، براى رسم همچن. باشد متغيرها مى ماتريس بازگو کننده ارتباط و ميزان همبستگى بين
 .متغيره و نتايج کلى چند متغيره استفاده گرديد هاى چند نقشه

 اى تجزيه و تحليل خوشه‐١‐٦‐٢

هاى  نمونه(نمونه  n اى متشکل از داشتن مجموعه اين روش براى حل مسائلى طرح شده است که در آن با در دست
 ها يا متغيرها را در کالسهائى گروه بندى نمود که توان نمونه ، مى)عناصر آناليز شده) يرمتغ p گيرى و اندازه) ژئوشيمايى

باشد و تعداد کالسهاى آن مشخص  اين روش بايد کامالً عددى. هاى مشابه در داخل يک گروه قرار گيرند ها يا نمونه متغير
 . دهدي عناصر را نشان مي همبستگي نمودار درخت١شکل .نباشد

 

 
  دولت آبادساختار درختى مربوط به داده هاى ورقه ‐١شکل

 

نخستين گروه شامل عناصر کرم، کبالت، . خوشه اي، سه گروه بزرگ عناصر را نشان ميدهد نتايج بدست آمده از نمودارهاي
نيکل است که قوي ترين همبستگي مربوط به عناصر کبالت و نيکل و سپس کرم است و هر سه عنصر نزديکترين رابطه 
 .ژنتيکي را دارند که بطور معمول در رابطه با سنگهاي اولترابازيک، پيروکسنيت، آمفيبوليت و دونيت هاي منطقه مي تواند باشد

 ميباشند در اين گروه عناصر روي، مس و سرب دو گروه مستقل را (Base metal) دومين گروه شامل گروه عناصر پايه يا 
ر ورقه دناصر بيشتر عنوماليهاي اين آمحدوده انتشار . ه فلزات پايه را داده اندتشکيل داده و در مجموع تشکيل يک گرو

حضور . کالتو ميباشد که از گسترش چشم گيري چه به صورت تک عنصري و يا چند عنصري برخوردار هستند۱:۵۰۰۰۰
مي باشند تا وجود ) بات آبراهه اينقل و انتقال رسو(بيشتر در رابطه با تمرکز فيزيکيواناديوم در اين گروه غير عادي بوده و 

 .رابطه زايشي بين آنها
دهند رابطه زايشي اين عناصر با يکديگر  نسيوم که معموال گروه عناصر تبخيري را تشکيل ميرااست، عناصر باريوم، برگروه سوم 

نگلومرا و همچنين کي، اليگوسن باشند که شامل، آهکهاي ماسه سنگ ‐ مي تواند در رابطه مستقيم با سنگهاي رسوبي ائوسن
 کاالتو واحد هاي ۱:۵۰۰۰۰در گوشه شمال شرقي ورقه . تشکيالت رسوبي آغاجاري و ميشان که اکثرا تخريبي و رسوبي هستند
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، استرانسيوم نيز ر همين بخش زون آنوماليهاي باريوم، بکالرد مالنژ گسترش دارند که در رسوبي توام با واحدهاي سنگي زون
عناصر و واحدهاي  باق زون هاي آنومالي با واحد هاي رسوبي و آهکهاي تيپ پالژيک رابطه ژنتيکي اين گروهانط. گسترده است

 .مذکور را توجيه مي نمايد
 
 :تجزيه و تحليل فاکتورى ‐٢‐٦‐٢

قه کند، براى اينکه از نظر کمى هم منط منطقه را مشخص مى اى يک تفسير کيفى از به طور کلى روش تجزيه و تحليل خوشه
استفاده  هاى چند عنصرى از آنوماليها را رسم نمود از روش تجزيه و تحليل فاکتورى بتوان نقشه را مورد مطالعه قرار داده و

ارتباط هستند، رابطه خاصى را تحت يک  بى اى متشکل از متغيرهاى گوناگون که به ظاهر اين روش بين مجموعه. ]٣[شود مى
گردد که واريانس عمومى را به  اى محاسبه مى تحليل فاکتورى، هر فاکتور به گونه تجزيه ودر روش . کند مدل فرضى برقرار مى

انس ين واريانگي م٢شکل .مقدار خود برساند يعنى در واقع حداکثر واريانس تمامى متغيرهاى موجود را ارائه نمايد حداکثر
 . دهدي مختلف را نشان ميفاکتورها
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  مختلفياکتور هاانس فين واريانگينمودار م ‐۲شکل

 

 دولت آباد بر اساس روابط همبستگي خطي بين هر دو عنصر انتخاب گرديده است، به طوري که نتايج بدست آمده در منطقه
ضمن نشان دادن روابط زايشي کامال منطقي بين عناصر، محدوده هاي انتشار هر گروه از عناصر از نقطه نظر موقعيت 

 .ي مي باشدجغرافيايي نيز داراي روابط منطق

در اين گروه عناصر رابطه . مي باشد V ‚Fe2o3 ‚Mno ‚Tio2 ,P2o5  مربوط به کاني سازي گروه عناصرF1فاکتور شماره 
که عناصر پاراژنز در سنگهاي بازيک و اولترابازيک مي باشند به خوبي نشان داده شده  Mn ‚Fe ‚V ‚Tl‚ژنتيکي بين عناصر 

 تنگاتنگ اين عناصر در هابط ر+Mn4+‚Fe3 و همچنين ارتباط بين +V3+ ‚Fe3+ ‚Tl4اي است، وابستگي شيميايي بين يون ه
 .واحد هاي سنگي در بر گيرنده را تعيين مي نمايد

بوده ) رسوبات رودخانه اي( با گروه فوق رابطه ضعيفي است که احتماال در رابطه با نوع نمونه برداشت شده P2o5 وابستگي 
 .ا ديگر عناصر اين گروه بP2o5 است و نه در رابطه زايشي

 در رابطه با پديده کاني F2تجمع اين عناصر در گروه .  مي باشدMgO ‚Co ‚Cr ‚Ni شامل عناصر گروه F2دومين فاکتور 
 .ر استوسازي عناصر مذک

 مي  آبدشت۱:۵۰۰۰۰ چهار گوش واقع در گوشه شمال غربفوق  و عناصر۱بزرگترين و غني ترين زون هاي آنومالي درجه 
 .باشد
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رپانتينيت و سرپانتينيت ، سر با واحد هاي سنگي گلوکوفانشيست اين عناص۱در اين محدوده انطباق آنومالي هاي درجه 
شيست، گدازه هاي بالشي، آهک هاي گلوبوترونکانا و آهک هاي راديوالريتي که تماما مخلوط رنگين را به وجود مي آورند، 

نکته قابل توجه اينکه معروفترين کانسارهاي کروميت منطقه يعني معادن . ر مي باشدتاييد بر حضور ذخاير احتمالي عناص
ازيکي نظير دويست متري و کمال آباد خارج از محدوده سنگهاي فوق الذکر مي باشد و اين معادن در محدوده سنگهاي اولتراب

آنچه از پراکندگي عناصر در .وهاي اليه اي است پيروکسنيت و گابر،ستريت اليه اي، ورليت، تروکتوليتبدونيت، هارزبورژيت، و
 نتيجه گرفته مي شود، حضور زون کاني سازي احتمالي در واحد هاي سنگي تيپ آميزه رنگين بويژه در بخش F2فاکتور 

خاستگاه تمرکز ت و پيروکسينيت و غيره که ويژه واست در صورتيکه در واحد هاي تيپ دونيت هارزبورژي منطقه شمال شرقي
باشد، انتشار زون هاي آنومالي اين عناصر فقير مي باشد، لذا حضور زون هاي آنومالي عناصر کبالت  صري چون کروميت ميعنا

 در اين ورقه نويد بخش حضور پتانسيل احتمالي ،و به ويژه نيکل در واحد هاي شيستي، سرپانتينيت شيست، گلوکوفان شيست
 .اين عناصر است

 ۱:۱۰۰۰۰۰عناصر مس و سرب در گوشه شمال غرب ورقه . مي باشد  ZN ‚Pb ‚Cu عناصر پايه  مخلوطي ازF3فاکتور شماره 
. دولت آباد داراي تمرکز قابل توجهي هستند که منطبق بر واحد سنگي آهکي اوربيتولين و آهک رودسيت کرتاسه مي باشد

 .سرب در اين واحد از تمرکز و گسترش بيشتري برخوردار است
مجموعه آهکهاي CM واحد آهکي کريستاليزه شده دونين نيز در محدوده سنگهاي واحدربدشت د آ۱:۵۰۰۰۰در ورقه 

 .راديوالريت و پالژيک و همچنين سنگهاي رسوبي تيپ فيليش اين سه عنصر نيز داراي آنومالي مي باشند
ت، گدازه هاي بالشتي، نيت شيسدر بخش گوشه جنوب شرقي ورقه کالتو، در داخل آبرفتهاي مشتق شده از سنگهاي سرپانتي

هاي راديوالريتي که تماما متعلق به مخلوط رنگين کرتاسه ميباشند، آنوماليهاي تک عنصري و چند عنصري عناصر فوق آهک
 .رسوبي باشند ‐ الذکر گسترش دارند که به احتمال زياد مي تواند در رابطه با واحد هاي ولکانيک

اصر پايه تيپ مس، سرب و روي با توجه به همبستگي شديد که بين آنها و آنچه مسلم است حضور کاني سازي احتمالي عن
انطباق عمومي زون هاي آنومالي با واحد هاي رسوبي به ويژه آهکهاي منطقه مي تواند در رابطه با پاره اي فعاليتهاي 

 .هيدروترمالي موجود در منطقه باشد، که در بررسي هاي بعدي مي بايستي مورد توجه قرار گيرند
انطباق و . است که مجموعه عناصر حوضه هاي رسوبي را نشان مي دهند B ‚Ba ‚Sr Cao‚ شامل عناصر F4فاکتور شماره 

همبستگي اين عناصر کم و بيش در رابطه با خواستگاه محيط هاي رسوبي نيز مي تواند باشد، ضمن اينکه در تشکيالت 
 .لسيت نيز از گسترش زيادي برخوردار هستنداي باريوم همراه با استرانسيوم و ک هولکانيکي، رگه

تشکيل .  کالتو از گسترش زيادي برخوردار مي باشند۱:۵۰۰۰۰انتشار باريوم و استرانيوم و به ويژه بر در بخش شمالي ورقه 
طقه است باريوم و استرانسيوم احتماال در رابطه با تشکيل اليه ها و رگه هاي باريت در داخل سنگهاي ولکانيک رسوبي اين من

احتماال در پاره اي نقاط تشکيل باريوم، . که هر سه اين عناصر در رابطه با فعاليت هاي محيط ولکانيکي و رسوبي است
در هر حال تشکيل و انتشار اين عناصر در .  ميتواند با منشاء رسوبي تشکيل اليه هاي قابل توجهي را بدهندCaoاسترانسيوم و 

 .بطه با فعاليت هاي ولکانيکي و هم با منشاء رسوبي باشداين محدوده ميتواند هم در را
ت رگه ها و ررسوبي آميزه رنگين کرتاسه احتماالً بصو ‐در محدوده سنگهاي ولکانيکBa ‚Sr در يک جمع بندي نهايي حضور
ومراي بختياري يوم مي باشد و در محدوده سنگهاي رسوبي تشکيل آغاجاري،کوره اي وکنگلسرگچه هاي باريت همراه با استرا ن
يوم در رابطه با محيطهاي رسوبي و تبخيري مي توانند باشند که در مرحله بعدي اکتشاف اين ستشکيل اين عناصر بويژه استران

 .حوزه مي بايستي مد نظر قرار گيرد
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 نتيجه  ‐۳
 را بوجود ازي وزمين شناسيحضور ساختمان زمين شناسي و ويژگيهاي تکتو نيکي رابطه تنگاتنگي بين پديده ها کاني س ‐۱

 جنوب خاوري و انطباق زون ‐جنوبي، شمال باختري ‐ لغز با روند شمالي و راستافراواني شکستگي هاي کششي. آورده است
 . مي نمايد هاي ناهنجاري و کانسارها و انديسهاي موجود نقش کنترلي فعاليت هاي تکنونيکي را تائيد

 پيشرفته آماري نشان مي دهد که حداقل در محدوده مورد اکتشاف عناصر کانسار ساز نتايج حاصل از محاسبات کالسيک و ‐۲
Cr ‚Co ‚Ni ‚V داراي همپوشاني جغرافيايي کاملي هستندداراي رابطه زايشي غني و . 
 شامل مس، سرب، روي نيز در بخشهائي از منطقه اکتشافي داراي انطباق جامع بوده و (Base metals)عناصر گروه پايه 

محاسبات همبستگي و چند عاملي روابط زايشي نوع کانسارهاي هيدروترمال را به ويژه در بخش واحدهاي ولکانيکي تائيد مي 
 .نمايد
 را قوت مي CaOرابطة نزديک و تشکيل احتمالي اين عناصر را در رابطه با محيط هاي رسوبي به ويژه اکسيد Sr ‚B ‚Baعناصر

 .شار برخي از اين عناصر در بخشهاي وسيعي از سنگهاي رسوبي مشاهده مي گرددبخشند به ويژه اينکه محدوده انت
واناديوم که در رابطه با کاني سازي تيپ تيتانومگنتيت هستند جلوه اي ويژه در رابطه با  Fe2O3  TiO2‚حضور آنومالي هاي 

 .سنگهاي ولکانيکي،کالرومالنژ، سرپانتينيت و غيره دارند
 و همپوشاني آنها با واحد هاي سنگي هم خانواده و Cu ‚V ‚Cr ‚Co ‚Niناهنجاري عناصر به ويژه انتشار محدوده هاي  ‐۵
ه کروميت نشان از صحت اکتشافات و احتمال دستيابي به ذخاير جديد کروميت در ژچنين معادن و انديسهاي معدني بويهم

 .]۴[محدوده هاي ناهنجاري دارد
 منطقه اميد بخش کشف و معرفي گرديده است که بر اساس ۹ز تلفيق داده ها حداقل با توجه به مجموعه اطالعات حاصل ا ‐۶

 .اولويت هاي ارائه شده مي بايستي تحت پوشش اکتشافات نيمه تفصيلي ژئوشيميايي قرار گيرند
 

  مراجع‐۴

 ..؛ انتشارات دانشگاه تهرانياصول اکتشافات ژئوشيمياي؛ )۱۳۸۳( اصغر؛ يپاک، عل يحسن] ۱[

 .؛ انتشارات دانشگاه تهراني اکتشافيتحليل داده ها؛ )۱۳۸۰( اصغر؛ يپاک، عل ين حس]۲[

 .؛ انتشارات دانشگاه تهرانزمين آمار؛ )۱۳۷۷( اصغر؛ ي پاک، عليحسن ]۳[

[4] Cheng٫ Q؛Unterberg٫F؛1996 ؛ Spatial Analysis Method for Geochemical Anomaly Separation ؛Journal of 

Geochemical Exploration56؛,P 183-195 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

