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 چكيده

با كمك .  استه ايبراهآ   رسوباتهای نمونه استوار بر  براي اكتشافات ژئوشيميايي  مناسب روشي تكميليک يمطالعه كاني هاي سنگين 
 و معرفي نقاط محتمل تائيد آنومالي هاي ژئوشيميايي  ، امكان تشخيص نوع كاني سازي،ت كاني شناسي و پردازش هاي آماريمطالعا

 ازينبه حداقل ده نمونه  ، يكي از مراحل اصلي اينگونه مطالعات هستند کهآماري چند متغيرهزهای ي آنال.پرپتانسيل جديد وجود دارد
در نتيجه از  كاني هاي سنگين در تعداد بسيار اندكي از نمونه ها مشاهده مي شوند و  برخي از  مطالعات در بسياري ازکهي درحال.دارند
 به تعداد نمونه ها  و ژاكارد كه براساس بود يا نبود متغير ها عمل مي كندخوشه بندی روش  کاربرد. گردند داده پردازي خارج ميمرحله

 .نگونه موارد مناسب خواهد بودي در اباشدحساس نمي 
 در . سراب صورت گرفته استمنطقه هاي كاني سنگين  مطالعه حاضر بر روي نمونه

 كاني نجاي در ا. خوشه اي قرار گرفته انددسته بندیمورد از آن  نتايج حاصل  و نمونه كاني سنگين از منطقه برداشت شده۲۳۰ ن مطالعهيا
آناليز خوشه اي ژاكارد قرار تحت  ، در تعداد اندكي از نمونه ها مشاهده شده اند که و سرب طبيعي اسفالريت  ر،رالگا ليت،و چون كویيها

ز يج آناليبا توجه به نتا .ند سراب معين شده ا۱:۱۰۰۰۰۰ برگه های محتمل دركاني سازي  نتايج حاصل از اين نوع آناليزبررسی  با.گرفته اند
ت به کمک همبستگی هاي نشان داده يدر نها. ن کانی سازی طال با سرب، مس و روی در منطقه وجود دارديبخوشه ای ارتباط معنی داری 

  . را محتمل دانستشده می توان وجود اسکارن های مس دار و سرب و روی دار و رگه های طالدار در منطقه

 
  ژاكاردخوشه بندی  آناليز خوشه اي،  آناليز فاكتوري، كاني سنگين،: كلمات كليدي

 
Applying Jaccard Cluster Analysis To Emphasis The Geochemical 

Anomalies, Case Study: Iran- Sarab 
 

Abstract  
Heavy Mineral study is a applicable complementary method for geochemical investigation based on 
stream sediment samples.   Regarding to mineralogy studies and data processing, it is possible to 
idnetify mineralization type, emphasis geochemical anomalies and determine new anomalous areas. 
Multi variaty statistics  analyses,as main the stage in such study,  need at least 10 samples. However, 
some heavy minerals are rarely observed in samples and can't be processed by statistics methods.  
Applying Jaccard cluster analysis which  is based on being or not being the variables, and is not 
changeable by the numbers of the samples, is applicable.  
This study is based on heavy mineral samples from Sarab area. 230 samples have been taken from  
this area and analyzed by clustering methods. Some minerals like Cuvelite, Realgar, Sphalorite and 
Native lead are obsereved in a few numbers of the samples and analyzed by Jaccard method. The 
result of this method identifies the probable mineralization  in Sarab. Based on these studies, there is 
meaningful relation between Au mineralization with Pb, Zn and Cu. Regarding to identified 
correlation, Cu, Pb- Zn Skarns and Au veins are probalbe in studied area. 
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 مقدمه ‐١
قبل . ی وجود دارديايميان داده ها  در مطالعات ژئوشيامکان بررسی ارتباط مبا کمک روش های آماری و زمين آمار  
ن ييه داده ها و تعيی اولزها امکان بررسين آناليبا انجام ا. ميره دارياز به انواع تک متغيره نيای آماری چند متغهزياز انجام آنال

ره يدر مطالعات آماری چند متغ.  در منطقه مورد مطالعه وجود داردناهنجارن نمونه های ييات آنها و حتی تعيبرخی از خصوص
منطقه و مشخص کردن اصلی  در  هان نوع کانی سازیييرد، هدف تعين صورت می گيج نمونه های کانی سنگيکه روي نتا

در . ندي خوشه ای از انواع متداول به شمار می آدسته بندیز فاکتوری و ين راستا روش های آناليدر ا.  می باشد  آنن نوعيتر
با معرفی فاکتورها  ، در روش فاکتوری ون کردييان کانی های مطالعه شده را می توان تعي خوشه ای ارتباط مدسته بندیروش 

  ].٦[ن نوع را معرفی کرد يمی توان مهمتر
خوشه ای های يدسته بندلی برای ي خوشه ای ژاکارد به عنوان روشی تکمدسته بندی مطالعه کاربرد روش نيهدف اصلی ا

 .ی اکتشافی استيايمي ژئوشسلسله مراتبی در مطالعات
  منطقه مورد مطالعهـ٢

 مربع را لومتري ک٢٥٠٠ قرار دارد و محدوده ای در حدود  شرقيجانيسراب در شمال غربی استان آذربا ١: ١٠٠,٠٠٠برگه
 . ]٤ [پوشش می دهد

  ژئومورفولوژیـ١ـ٢

با توجه به طبقه بندی .  زاگرس استـجان شرقی پالتفرمی برآمده در مرکز رشته کوه های البرزيبه طور کلی استان آذر با
 .]٤[ ک البرز استين منطقه بخشی کوهستانی از ماگماتيران ايکی ايژئومورفولوژ

 ن شناسیي زمـ٢ـ٢

سنگ های  ک با سن ائوسن و جوان تر هستنديروکالستين منطقه سنگ های آتشفشانی و پيگی های ازدرون يشتر بيب
در بخشهای رسوبی منطقه . ت استيست، مرمر و والستونيکا شيست دگرگون شده، ميت شيدگرگونی منطقه شامل آندالوز

ه های نازک ماسه سنگ يل و اليت متشکل از شسازند بارو. ده می شوندينی دييک پايسازندهای باروت و اللون با سن پالئوزوئ
منطقه مورد مطالعه را پوشش % ٥ متر هستند و حدود ٢٣٠ه ها دارای ضخامت ين اليا. ره و ارغوانی می باشديبا رنگ سبز ت

ن يسازند درود با سن پرم. ل شده استي متر تشک١٧٠ز از ماسه سنگ با رنگ صورتی و ضخامت يسازند اللون ن. می دهند
ک و يسنگهای رسوبی با سن مزوزوئ. ل شده استي متر تشك١٧٠ک و ماسه سنگ با ضخامت ينی از رسوبات کنگلومراتييپا

ن و يک از سنگهای آذريواحدهای سنوزوئ. منطقه مورد مطالعه را پوشش می دهند% ١ن با سن کرتاسه حدود يسنگهای آذر
ک دارای ضخامت يروکالستيک و پيسنگهای کنگلومرات. ستل شده اي متر با رنگ قرمز تشک١٥٠ تا ١٠٠رسوبی با ضخامت 

منطقه مورد % ٦گوسن يی با سن اليسنگها. ده شده انديری پوشيت مگاپرفي گدازه های آندز ی ازيه هاي متر هستند و با ال٦٠٠
 %٥/٣٨ن وسيسنگهای م. سنگهای رسوبی هستند % ٨٢ش از يآن سنگهای آتشفشانی و ب % ١٧مطالعه را پوشش می دهند که 

 ]٤ [) زمين شناسي منطقه را نشان مي دهد١شکل( مي باشند ماسه سنگ و آهک ، مارلشامل دربر مي گيرند ومنطقه را 
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 ]۴ [سراب   گوشر چها نقشه زمين شناسي‐١شكل

 
 رهي چند متغمطالعات آماری ـ٣

ه ير تجزين متغياری هستند که به طور هم زمان داده ها را بر روی چندره آن دسته از روش های آميروش های آماری چند متغ
ر تصادفي وابسته به صورت همزمان يعنی روابط همزمان بين سه يا چند متغير مد نظر قرار گرفته و چندين متغي. می کنند

وه بندی داده ها براساس ابی داده ها، ساده کردن ساختار مورد مطالعه، گريبه طور کلی هدف از ارز .ارزيابي مي شوند
ن گام اساسی در فهم ير، نخستين چند متغيشناخت روابط ب. رها می باشدين متغين روابط بييری شده و تعيت اندازه گيخصوص

را هر يار پر کاربرد می باشند، زين روش ها بسيز ايی نيايميدر مطالعات ژئوش .ل ها استيه و تحلين نوع تجزيت ايواقعی ماه
. ت نشان می دهنديش به طور مشابه حساسيطی کم و بيط محيک سری از شراينسبت به ا کانی ها ياز عناصر نی يگروه مع

ط يرات موجود در محييق تر تغيان عناصر گوناگون می تواند در شناخت دقيکی متقابل ميشناخت ارتباط و بستگی های ژنت
می در يا کانی ها ممکن است به عنوان راهنمای مستقي کی بعضی عناصريدر ضمن، تجمع ژنت. ی به کار روديايميهای ژئوش

ز ممکن است داللت بر وجود يا کانی ها نير نوع نهشته های محتمل در منطقه به کار رود، و برعکس تجمع بعضی عناصر يتفس
 عناصر و کانی انيکی که در ميهم رفته شناخت وابستگی ژنتيرو. ت و گمراه کننده انديی داشته باشند که بی اهميآنومالی ها

 مطالعه ]. ٢[ار می گذارد يی در اختيايميح تر داده های ژئوشير هرچه صحيها وجود دارد، اطالعات الزم را در راستای تفس
 .ره، از نوع خوشه ای می باشديل آماری چند متغيه و تحليحاضر تجز

 
  خوشه ایدسته بندی ـ١ـ٣

ـ      يـ اضی است که بـرای پ     ي های ر  ک سری از روش   يک عنوان کلی برای     يه خوشه ای    يتجز  ک يـ ن مـواد در     يدا کـردن شـباهت ب
ک از مـواد  ين نکته است که کـدام يتهای پژوهشی پی بردن به اياری از فعالينکه هدف بسيبا توجه به ا. مجموعه به کار می روند   
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ح يج صـح  ي بـه نتـا    دنيار موثری در رس   يا متفاوت هستند، روش طبقه بندی می تواند کمک بس         يک مجموعه مشابه    يموجود در   
ک يـ اد در يـ ر های بـا شـباهت ز  يی تعداد کمتری از گروه ها می باشد، به طوری که متغ   يه خوشه ای شناسا   يهدف از تجز  . باشد

 از داده هـای خـام را        n×mس  يک مـاتر  يری شده و    ي نمونه متفاوت اندازه گ    nر در   ي متغ mن روش   يدر ا . رنديدسته قرار می گ   
ل يی تشـک برا ]. ٣[گروه بندی می شود      ک خاص يل، و با تکن   يس شباهت تبد  يس حاصل به ماتر   يسپس ماتر . ل می دهند  يتشک
  :ب اتحاديب همبستگی، ج ـ ضريب فاصله، ب ـ ضريالف ـ ضر: س شباهت سه روش اصلی وجود دارديماتر
ـ    بعدی در نظر  m ک فضایياگر نمودار پراكندگی داده ها در : ب فاصلهيـ ضر ن فضـا  يـ ن دو نقطـه در ا يگرفتـه شـود، فاصـله ب
ه لر وجود ندارد و فاص    يا متغ ين دو نمونه    ين معنی است که از نظر عددی تفاوتی ب        يفاصله صفر به ا   . اری از اختالف آنها است    يمع
 ]. ٥[ب اختالف می نامند يب شباهت، ضري به جای ضرن جهت فاصله رايبه هم. شتر به معنی شباهت کمتر استيب

ب ير عناصـر در نمونـه هـای متفـاوت باشـد، از ضـر       يی در صورتی که هدف بررسی مقاد      يايمين شناسی و ژئوش   يمطالعات زم در  
 ].۷[دسی استفاده می شود يفاصله اقل

ب همبسـتگی  ير ها باشـد، ضـر  يری متغ ير پذ ييدر مطالعات آماری در صورتی که هدف محاسبه شباهت تغ         : ب همبستگی يـ ضر 
ز اگر هـدف بررسـی چگـونگی رونـد     يی نيايمين شناسی و ژئوش   يدر مطالعات زم  ]. ٥[ار می گذارد    يدر اخت ار مناسب تری را     يمع
س يالبته در صورتی کـه مـاتر      . ب همبستگی پاسخگو خواهد بود    يگر باشد، استفاده از ضر    يکديرات عناصر مختلف نسبت به      ييتغ

 ].٧[ همراه خواهند داشت کسانی بهيج ينتاب ين دو ضري ا،ل به داده های استاندارد شونديداده های خام تبد
از به ده ير حداقل نياز به مجموعه کاملی از داده ها و در مورد هر متغينگونه خوشه بندی ها نين است که در مورد اينکته مهم ا

 در )ل طالخصوصا کانی های با ارزش مث(کانی ها  اری از مواردين در بسيدر مطالعات کانی های سنگ. مينمونه با ارزش دار
برای برطرف . نمايندره آماری خارج می ي از داده پردازی های چند متغآنها راجه ي در نت كه نمونه مشاهده می شوند، دهکمتر از
 . ب اتحاد استفاده کردي و ضر)binary(ی ين نقص می توان از روش های آماری دوتايکردن ا
ستم، داده ها دارای دو حالـت  ين سيدر ا. ی به کار می روديستم دوتا يسب شباهت، برای داده های با       ين نوع ضر  يا: ب اتحاد يضر

    ف يـ ن صـورت اگـر در رد  يـ در ا. ا نمونـه داشـته باشـند   يـ ر يـ ا عدم وجود متغيک هستند که می توانند داللت بر وجود       يصفر و   
ن صـورت شـباهت کـم       يـ ر ا ياد و در غ   يرند، شباهت آنها ز   يک ها روبروی هم قرار گ     ي، صفر ها و     B و   Aر های   يژگی های متغ  يو

 :]٥ [ر محاسبه می شودين هر دو نمونه از فرمول زين روش ارتباط بي در ا .خواهد بود

)۱( 
cba

aJ AB ++
=  

  : که در آن 
 :aر يی که در هردو متغيتعداد نمونه هاBو Aموجودند ،  
: bر يی که در متغيتعداد نمونه هاA  ر يهستند و در متغBستندي ن، 
: cر يی که در متغيتعداد نمونه هاB  ر يهستند و در متغAستندي ن. 
ب مـی تـوان     يـ ن ترت يـ به ا .  دارد جه در مورد همه کانی ها کاربرد      ي در نت  و ت ندارد ين فرمول تعداد نمونه های با ارزش اهم       يدر ا 

 .ره کرديهمه کانی ها را وارد پردازش های آماری چند متغ
در مطالعـه   . رهـا دارد  يت نمونه ها و متغ    يکی از موارد فوق به عنوان مالک شباهت بستگی به نظر کاربر و البته وضع              ياستفاده از   

اری يـ پس از انتخاب مع   .  به عنوان مالک شباهت استفاده شده است       ) نمودار های جداگانه   (اتحاد  همبستگی و    بيحاضر از ضر  
ه خوشـه   يـ روش های مختلفی برای تجز     .ن نمود ييتمی تع يد الگور يهت، برای خوشه بندی با    س شبا يبرای فاصله و محاسبه ماتر    

ک هـای سلسـله مراتبـی کـه         يـ در تکن . هسـتند  ه ای يو تجز  ک های سلسله مراتبی   ين آنها تکن  يای مطرح شده است که مهمتر     
در . ل مـی شـوند    يو سـپس گـروه هـا تشـک        ر ها محاسبه شـده      ير متغ ير از سا  يشتری دارند، ابتدا فاصله هر متغ     يامروزه کاربرد ب  

. ا خارج گروه هـا حرکـت کننـد        يه به داخل    ير ها اجازه داده می شود که در مراحل مختلف تجز          يه ای به متغ   يک های تجز  يتکن
 . نشان داده می شود) دندروگرام( ک نمودار درختی ين نوع خوشه بندی معموال به صورت يجه اينت

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 1387 آبان ماه 9-7دانشگاه تهران  87- دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران

 

٥ 

ن يدور تـر (ی از روش هـای اتصـال متفـاوتی چـون روش هـای اتصـال کامـل         ي نمـودار نهـا    دن بـه  ين دسته بندی و رس    يبرای ا 
ن گروهی استفاده می شود که اساس تمامی آنها اتصال يان مرکز، درون گروهی، وارد و بيگی، مين همسا يک تر ي، نزد )گیيهمسا
 ].      ٣[گر است ير ها به همدين متغيک ترينزد
  موردی  مطالعهـ٤

ن نمونه ها يکروسکپی اي در مطالعات م.ن از منطقه مورد مطالعه برداشت شده استي نمونه کانی سنگ٢٣٠ضر در مطالعه حا
وردن ارتباط آبرای به دست .  نمونه مشاهده شده بودند١٠ کانی متفاوت شناخته شدند که برخی از آنها در کمتر از ٤٣تعداد 

 خوشه ای بر اساس  نمونه حضور داشتند، مورد دسته بندی١٠ در ی که حداقليان کانی های مطالعه شده ابتدا کانی هايم
 مورد پردازش )ب اتحاديضر (اکارد ژ خوشه ای با کمک دسته بندیکانی های کانسار سازسپس .  قرار گرفتندب همبستگیيضر

 . قرار گرفتند
 شرح نمودار درختی بر اساس ضريب همبستگی  ‐١‐٤

تم يع نرمال، از داده های نرمال شده بـه روش لگـار         يی با توز  ياز به داده ها   يل ن يختی، به دل  م نمودار در  ين مطالعه برای ترس   يدر ا 
ن مرحلـه بـا     ي  در ا   .رسون صورت گرفته است   يب همبستگی پ  يق ضر يس شباهت از طر   يعی به استفاده شده، و محاسبه ماتر      يطب

 داده هـای          در مـورد  .ديگردم ياوت ترس روش های اتصال معمول، شش نمودار متفو SPSS 11.5  نرم افزار آماری کمک
. به عهده کارشـناس مـی باشـد        ن روش يو انتخاب بهتر  ] ٧[نه شناخته نشده است     يی روش اتصال به   يايمين شناسی و ژئوش   يزم

ن ارتبـاط و    يم شده و سپس نموداری که بهتر      يمعموال ابتدا نمودار های درختی متفاوت با کمک روش های اتصال گوناگون ترس            
نـه  ي، بـه عنـوان نمـودار به       دارد ی منطقه مـورد مطالعـه مطابقـت       ن شناس ي و با زم   می دهد  را نشان    ا کانی ي طبقه بندی عناصر  
ن نمودار شـناخته شـده      يگی به عنوان بهتر   ين همسا يم شده به کمک روش دورتر     ين مطالعه نمودار ترس   يدر ا . شناخته می شود  

 . نمودار حاصل را نشان می دهد٢ل شک. است
ت، يـ لمنيرکن، ايـ ت، تيتانيـت، ز يـ ت، مگنتيـ ل، آپات يـ ن، بروشانتت، روت  يگريت، ن يدوت، کوارتز، کلس  ين نمودار کانی های اپ    ي ا در

يبـول، بيوتيـت، اليژيسـت،    روکسـن، نقـره، آمف  يپيت، کات های آلتره، آناتاز، کلريليت، سيت، هماتيت، گوتيلوکوکسن، طال، مارت  
وپيريت، کوپريت، گارنت، ژاروسيت، سروزيت، فلوريت، گالن، ليمونيـت، پيريـت ليمونيـت،    پيريت اکسيد، ماالكيت، سينابر، کالک  

 بـه دو    Aگروه  .  طبقه بندی می شوند    C و B,A به سه گروه     ن نمودار يی موجود در ا   کانی ها . باريت و پيريت مشاهده می شوند     
ت، کـوارتز، کلسـيت، نيگـرين، بروشـانتيت و           کانی های اپيدو   Aـ1ـ1در زير گروه فرعی     .  تقسيم مي گردد   Aـ2 و Aـ1زير گروه 

  قـرار   Aــ 1ــ 2كاني هاي ايلمنيت و لوکوکسن نيـز در زيـر گـروه فرعـي               .  و زيركن قرار دارند    ت، تيتانيت روتيل، آپاتيت، مگنتي  
ب می آيند، کـه اغلـ      شش کانی اول کانی های معمول زون های آلتره هستند و مابقی کانی های سنگ ساز به شمار                 . گرفته اند 

 شامل کانی های طال، مارتيت، گوتيت، هماتيت،  سيليکات های آلتره، آناتـاز              Aـ2شاخه  . در سنگهای آذرين مشاهده می شوند     
   Bشاخه  . اين گروه هاله های آلتراسيون موجود در منطقه و ارتباط آنها با کانی سازی طال را نشان ميدهد. و کلريت می باشد

 از کـانی  Bــ 2و شـاخه  .  شامل کانی های پيروکسن و نقره استBـ1 شاخه.  تقسيم می شودBـ2    وBـ1نيز به دو زير شاخه 
 به سه   Cشاخه  .  کانی سازی نقره در سنگهای آلترابازيک را نشان می دهد          Bشاخه  . های آمفيبول و بيوتيت تشکيل شده است      

 پيريت اکسيد، ماالکيت و سينابر می باشد  شامل کانی هاي اليژيست،  Cـ1شاخه  .  تقسيم می شود   Cـ3 و   CـC  ،2ـ1زير شاخه   
  کـانی هـای کالکوپيريـت، کوپريـت،        Cــ 2در شـاخه    . که وجود منطقه اکسيداسيون را در محدوده مورد مطالعه نشان می دهد           

ز شـامل  يـ  ن Cـ3ر شاخه يز. اسکارن های مس دار را در منطقه نشان می دهدگارنت و ژاروسيت به چشم می خورند که وجود 
ن شـاخه کـانی سـازی رگـه ای سـرب را      يا. ت استيريت، و پيت، باريمويت ليريت، پيمونيت، گالن، ليت، فلور يی سروز کانی ها 

 .نشان می دهد
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  نمودار درختي به روش دورترين همسايگي براي كاني هاي مطالعه شده‐٢شكل

 
ت ي اما برای بهتر مشخص شدن وضع. می شودمشخصن دندروگرام کانی سازی های اصلی منطقه مورد مطالعه يبا مطالعه ا

 . م شده استيز ترسي ن)٣شكل شماره (  دندروگرام مربوط به کانی های کانسار ساز،کانی سازی در منطقه مورد مطالعه
  شرح نمودار درختی کانی های کانسار ساز بر اساس دسته بندی ژاکارد‐٢‐٤

 نوع کانی سازی در منطقه قابل ٥ م شده،يب ژاکارد ترسينری و ضري که به کمک روش با)٣شکل  (ن دندروگراميبراساس ا
ت، طال و گالن کانی سازی طال را به همراه کانی سازی رگه ای سرب ين نمودار همراهی سه کانی سروزيدر ا. ص استيتشخ

 تيژاروسنابر، نقره و يو همراهی کانی های س  نشان می دهند در منطقهت کانی سازي مس رايت و کووليکوپر. دهدينشان م
ت کانی سازی سرب و روی يت و اسفالريت زونيکانی های اسم. ددرمنطقه نشان می باشدروترمال يوجود رگه های ه دليلي بر

ک منطقه يموان را در سنگ های ولکانيک و آنتي آرسنـ عی و رآلگار کانی سازی مسيو کانی های سرب طب دهند را نشان می
ن نمودار، يعی و رآلگار درايت، سرب طبيت، اسفالرينی های کانسار سازی چون کوولل وجود کايبه دل. سراب نشان می دهند

رها و بررسی ها با ين امر موجب می شود تا تفسيا. شتر کانی سازی های مس و سرب در منطقه وجود دارديامکان بررسی ب
 . نديق تری به دست آيج دقيرد و نتايدرجه اعتماد باالتری صورت گ
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 براي كاني هاي سنگ ساز) ضريب ژاكارد(ار درختي ترسيم شده به روش باينري  نمود‐٣شكل

 
 رینتيجه گي ـ٥

ج حاصل از يد با نتايج باين نتايالبته ا. ز خوشه ای انجام شده دو نوع کانی سازی اصلی در منطقه وجود دارديبر اساس آنال
با توجه به . ری قابل اعتماد باشديجه گيده شوند تا نق داين شناسی منطقه تطبيت زميمی آبراهه ای و وضعيمطالعات ژئوش
 ت، گالن، طال و نقرهيت، اسفالريت، مگنتيت، هماتيريت، پيري مثل کالکوپکروسکپیيمطالعات مص داده شده دريکانی های تشخ

ئوشيميايی شناخته  و تلفيق اين اطالعات با ناهنجاری های ژ،)ز خوشه ایيبر اساس آنا( گريکدي با ارتباط کانی هان يو همچن
 .ص استيوجود اسکارن های مس دار و سرب و روی دار در منطقه قابل تشخ ،]١[شده در منطقه 
با . ن کانی سازی طال و مس ـ سرب ـ روی نشان میدهدي های خوشه ای به دست آمده ارتباط قابل قبولی را بدسته بندی
ای در منطقه سراب احتمال وجود کانی سازی طالی اپی ترمال، می آبراهه يج به دست آمده از مطالعات ژئوشيتوجه به نتا

 ].۱[جود دارد طالی پالسری و رگه های پلی متال و
ل ي سراب پتانس١:١٠٠٠٠٠می آبراهه ای، برگه ين و ژئوشيق اطالعات به دست آمده از نمونه های کانی سنگيبا تلفن يبنابرا

 . خوبی برای کانی سازی طال، سرب، مس و روی دارد
 
 
 
 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 1387 آبان ماه 9-7دانشگاه تهران  87- دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران

 

٨ 

  و قدرداني تشكرـ
 . و با سپاس فراوان از خانم زهرا حبيبي مدير عامل مهندسين مشاور پيچاب كاوش، ، با تشكر از آقاي مهندس وحيد صائب فر

 
 مراجع
ع و معادن استان ين صناي؛ سازم سراب١:١٠٠٠٠٠شيمايی مقدماتی در برگه وگزارش اکتشافات ژئ ؛)١٣٨٠(؛ پيچاب کاوش  -1

 .قیجان شريآذربا
 .، انتشارات دانشگاه تهرانل داده های اکتشافیيتحل ؛)١٣٨٠(؛ ن، محمديحسنی پاک، علی اصغر؛ شرف الد ‐٢

 . نشر طاق بستان ، اصول روش های آماری چند متغيره ، )١٣٨٠(؛ ...، عزت ا فرشاد فر -3
ن زمين شناسي و اكتشافات  سازما؛ سراب١:١٠٠٠٠٠نقشه زمين شناسي برگه   ؛)١٩٩٢( م؛ ،؛ افشاريان زادهر. م قندچي، -4
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