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اي و بكارگيري روشهاي ژئوشيميايي و آماري و تجزيه و  اكتشافات ژئوشيميايي ناحيه
 تحليل آن در شناسايي مناطق آنومالي مس ده سلم خراسان

 ۴گريگوريان.يو.اس؛ ۳مهدي ساالري؛ ۲نيا فيروز علي ؛۱عليرضا ماله مير

 ‐ir.ac.aliniaf@aut  ۳ امير کبير دانشگاه صنعتي  معدن متالورژي استاديار دانشكده مهندسي‐۲ كارشناس ارشد مهندسي اكتشافات معدن  ‐۱
  استاد دانشگاه و دولتي مسكو و عضو آكادمي علوم روسيه‐۴استاديار دانشكده مهندسي معدن و متالورژي 

 
 چكيده

اي  برداري از رسوبات آبراهه  كيلومترمربع به روش نمونه۳۵۰ بوسعت تقريبي اي در محدوده ده سلم خراسان اكتشافات ژئوشيميايي ناحيه
سازي به روش اسپكتروگراف  برداري شد كه پس از آماده هاي اصلي نمونه  متر از آبراهه۵۰۰ به ۵۰۰ نمونه در فواصل ۴۵۰تعداد . انجام شد

در تعيين بهترين بعد . نصر اصلي و فرعي مورد آناليز قرار گرفت ع۳۳بدين ترتيب براي هر نمونه تعداد . نشري مورد تجزيه قرار گرفت
برداري در دو بخش دشت و كوهستان انجام گرفت كه پس از آناليز تجزيه سرندي  سازي ابتدا يك عمليات پيش نمونه ها جهت آماده نمونه

توسط .  شناسايي شدF5 مش يا ‐۲۰+۱۰ب در كالس ها براي عناصر رديا ها آناليز شدند بهترين بعد آشكارسازي هاله در هفت كالس نمونه
هاي تك و چند متغيره مناطق ناهنجار ژئوشيميايي تعيين و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت، در اين مرحله مشخص شد كه  تكنيك

ضرائب همبستگي، فاكتور (نتايج روشهاي چند متغيره . احتماالً آناليزهاي ارائه شده براي تنگستن با خطاي قابل توجهي مواجه بوده است
آنوماليهاي پراكنده يا ضعيف و شدت روش فاكتور آناليز در كاهش . همپوشاني مناسبي با يكديگر داشتند) اي آناليز، آناليز خوشه
آناليز يك همبستگي غني شدگي مشخص تنگستن و روي هاي فاكتور   نتايج تجزيه و تحليل. هاي مخفي حائز توجه بود بخشيدن به هاله

 و (K-Zn*Zn / Ni*Cu)با نقشه كردن كليد اكتشافي تهيه شده بروي محدوده مورد مطالعه . با تهي شدگي مس و نيكل را نشان داد
در اين بين پس از مشخص شدن مناطق . سازي مس مشخص شد مناطق اميدبخش كاني) كريكينگ(استفاده از روشهاي زمين آماري 

استفاده . هاي ايران و آسياي مركزي مورد مقايسه قرار گرفت ظ پتانسيل اقتصادي با ساير پتانسيلهاي معرفي شده از لحا ناهنجار، انديس
و شاخص زوناليته ) ايران (Pb*Zn / Co*Cuهاي ژئوشيميايي در كانسار سونگون نشان داد كه مقادير اين شاخص و  از شاخص

شد، بنابراين انديس ده سلم بعنوان يك انديس مس و موليبدن با هاي آن از بسياري جهات با آنوماليهاي ده سلم يكسان مي نقشه
جهت كنترل مناطق آنومالي انديس معرفي شده در بخش جنوب شرقي انتخاب شد . پروفيري جهت عمليات نيمه تفصيلي پيشنهاد شد
 با حضور مقادير فراوان هاي شديد سيليسي و سيريسيتي هاي تهيه شده آلتراسيون كه مطالعات تكتونيكي و ميكروسكوپي از نمونه

گرانوديوريت ميخ كوه با داشتن فلدسپات پتاسيم باال و مقادير مگنتيت فراوان بعنوان يك . پيريت، ماالكيت و كالكوپيريت را نشان داد
ر تعيين هاي آماري بكار گرفته شده د نتايج حاصل از اين مطالعات ژئوشيميايي نشان داد كه تكنيك. بخش مهم آلتراسيوني معرفي شد

سازي از لحاظ تيپ و ژنز ادامه  ولي در تعيين نوع كاني) متد روسي(مناطق آنومال همپوشاني كامالً مناسبي را با روشهاي ديگر نشان داد 
 .شود مطالعات توصيه مي

 

 اي اكتشافات ژئوشيميايي، كليدهاي اكتشافي، فاكتور آناليز، آناليز خوشه: کلمات كليدي

 

Regional Geochemistry Exploration And Applying Geochemical And 
Statistics Methods To Detect Cu Anomaly Region In Khorasan Deh- Salm 

 
Regional geochemistry exploration in the Deh- Salm area was performed. 450 samples were taken from 
stream sediment. These samples analyzed with spectrographic methods after preparation. To each of 
samples, 33 elements were analyzed.  Single and multi variable techniques were used to geochemical 
anomalies separation. A result of multi variable method (correlation coefficients, factor analysis and 
cluster analysis) is shown the corresponding with each other. Cu mineralization points was detected by 
mapping of determined exploration factor (K-Zn*Zn / Ni*Cu) and using the geostatistical methods. 

 
 
 ـ مقدمه۱
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.  قرار گرفته است۵۹°/۳۰′ تا ۵۹°/۱۵′ و طول جغرافيايي ۳۱°/۱۵′ تا ۳۱° روستاي ده سلم در فاصله بين عرضهاي جغرافيايي
 ده سلم به آن – چاه داشي – آسفالته نهبندان – كيلومتري غرب نهبندان قرار دارد كه از طريق جاده شوسه ۷۵اين روستا در 

تابستانهاي . باشد ر كل محدوده ميهاي زندگي د نخلستانهاي بزرگ و قناتهاي حفر شده در اين روستا تنها نشانه. ميرسيم
 كيلومتري ۲۰محدوده مورد مطالعه در . شود العاده گرم باعث كوچ اهالي منطقه در ايام تابستان به ارتفاعات شاه كوه مي فوق

 . شود جنوب غرب اين روستا واقع مي
 اي شناسي ناحيه زمينـ ۲

اي و  هاي ماسه هاي تبخيري، نمكي و تپه نمايد حضور كفه ميآنچه در اين محدوده مورد مطالعه بيش از هر چيز جلب توجه 
توان واحد  شناسي منطقه مي از واحدهاي زمين. گيرد  درصد وسعت منطقه را در بر مي۶۰باشد كه تقريباً  هاي سيالبي مي نهشته

ي تيره تا سياه در گوشه بازالتي در گوشه شمال شرقي واحدهاي آندريتي به همراه توف، واحد آندزيت بازالتي برنگ خاكتسر
 جنوبي در قسمت مركزي ـاي به همراه مارن با روند شمالي  هكهاي ماسهد سنگهاي آهكي اوربيتولين دار و آشمال غرب، واح

 ).۱ شكل( جنوبي را نام برد ـ ائوسن با روند شمالي ـمحدوده و سريهاي نفوذي اليگوسن 
 زون متالوژني محدوده مورد مطالعهـ ۳

دهد كه محدوده مورد مطالعه مابين دو زون  نشان مي) ۱۹۹۸رومانكو و ديگران، ( ايران ـعات گروهي روسي حاصل مطال
 ميرجاوه با كاني سازيهاي طال، ـهاي احتمالي طاال، نقره، مس، سرب و روي و بيرجند   سراوان با كاني سازيـساختاري زاهدان 

توان نام  ترين معادن منطقه مس و طالي قلعه زري را مي  از جمله مهممس، كروم، آنتي موان و آرسنيك قرار گرفته است كه
 .برد

  
 )۱۹۹۸(نقشه زونهاي متالورژني توسط رومانكو و ديگران ‐۲شكل  ده سلم۱:۲۵۰۰۰۰شناسي شماتيك   زمين‐۱شكل 

 مطالعات ژئوشيميايي در محدوده مورد مطالعهـ ۴
سارهاي مس، خصوصاً مس و موليبدن پورفيري و كانسارهاي ماسيو سولفيد ترين روش پي جويي كان چون مهمترين و مناسب
 .نمايد باشد كه در محدوده مورد معرفي داليل ذيل لزوم بكارگيري اين روشها را اثبات مي روشهاي ژئوشيميايي مي

 .نوب و غرب ده سلم كيلومترمربع در ج۵۰۰حضور زونهاي آلتراسيوني گسترده آرژيليتي، پروپيليتي در مساحتي بوسعت ـ ۱
 . كيلومتر۲۵حضور سنگهاي گرانيتي، مونزونيتي در امتداد گسل نايبند بطور ـ ۲
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 .دار در مجاورت ده سلم بطول ده متر و عمق يك متر در داخل سنگهاي آهكي دگرگون شده متان مس هاي معدني پلي رگهـ ۳
 .گرانوديوريت ميخ كوه با زون آلتراسيوني احتمال پتاسيكـ ۴
 . سولفيدي مس–اي كوارتز  هاي رگه آلتراسيونهاي هماتيتي و شباهت آن با تيپـ ۵
و حتي اوپال كه نشان دهنده يك پديده سيليسي فيكاسيون در مجاورت )  ژاسب–چرت (هاي كوارتز برنگ قرمز  حضور رگهـ ۶

 .كانيهاي پيريت
 برداري نمونه عمليات پيش ـ ۵

 نمونه از رسوبات ۱۷ت ژئوشيميايي در منطقه در دو بخش دشت و كوهستان با تهيه با توجه به بيان لزوم عمليات اكتشافا
ها در هفت كالس  ها كه باالترين حد آشكارسازي را نشان دهد نمونه اي براي مشخص كردن مناسبترين بعد آناليز نمونه آبراهه

شكل (ورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت  سرندي شد، كه پس از آناليز توسط دستگاه اسپكتروگراف نشري م آناليز تجزيه
۳.( 

 
 هاي بات آبراههوبرداري از روس  تمركز برخي از عناصر اصلي و فرعي در كالسهاي مورد آناليز در عمليات پيش نمونه‐۳شكل 

 F1=-230,F2=-100+230,F3=-50+100,F4=-20+50,F5=-10+20,F6=-5+10,F7=-3+7mesh. 
 باالترين حد آشكارسازي در كالس ذرات زير مش F4 براي عناصر ردياب Pb, Zn, Cuست همانطور كه از اشكال مشخص ا

بدين ترتيب تا انتهاي اين . دهد شود بقيه عناصر و اكسيدهاي هر يك كالسهاي متفاوت را نشان مي  مشاهده مي۲۰ و باالي ۱۰
 .ها انتخاب شد  در بخش دشت جهت آناليز نمونهF5عمليات اكتشافي كالس 

 اي برداري از رسوبات آبراهه عمليات نمونه  ـ۶
 متر ۵۰۰اي بفواصل   نمونه از رسوبات آبراهه۴۵۰ كيلومتر مربع محدود مورد مطالعه حدود ۳۵۰بدين ترتيب در وسعت تقريبي 

اصلي  عنصر ۳۳ به آزمايشگاه اسپكتروگراف نشري ارسال شد كه براي F5سازي در كالس   متر برداشته و پس از آماده۵۰۰به 
 شد تا جهت مطالعات آماري از آنها Excelافزار  و فرعي آناليزها ارسال شد كه در ابتداي امر تمامي اين اطالعات وارد نرم

 .استفاده شود
 تعيين آنوماليهاي ژئوشيمياييـ ۷

از جمله . اده شد جهت جداسازي آنوماليهاي ژئوشيميايي محدوده ده سلم بطوركلي از روشهاي تك متغيره و چند متغيره استف
 :به موارد زير اشاره كردتوان  روشهاي تك متغيره بكار گرفته شده مي

 روش نمودار احتمال ‐۱
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 روش حاصلضرب ‐۲
 :توان به موارد زير اشاره كرد و از روشهاي چند متغيره مي

  تعيين ضرائب همبستگي‐۱
  روش فاكتور آناليز ‐۲
 اي  روش آناليز خوشه‐۳

 :شود ها برخي از روشهاي مهم بكار گرفته شده دراين پروژه اشاره ميدر ذيل به بررسي تن
 
 از انحراف معيار اي به اضافه مقاديري روش حد آستانهـ ۸

هاي طبيعي و لگاريتمي پارامترهاي آماري عناصر  ها توسط روش سازي داده  پس از نرمالspss با استفاده از نرم افزار 
مشاهده ) ۶و۵و۴( نيز در اشكال Cu, B, Snسازي برخي عناصر همچون  ربوط به نرمالهاي م هيستوگرام. انتخابيمشخص شد

هاي مربوط به عنصر تنگستن احتمال حضور خطياي آن مشخص  سازي داده پيداست از نرمال) ۶(همانطور كه از شكل . شود مي
ته نشده، البته خطاي باالي آناليز اين شد كه پس از مكاتبات انجام شده با آزمايشگاه مربوطه خطاي آناليز آن منتفي دانس

 .سازي آن در محدوده باشد تواند بيانگر عدم كاني عنصر نمي

هاي مربوط به  سازي داده  نرمال‐۴شكل 
 عنصر مس

هاي مربوط به  سازي داده  نرمال‐۵شكل 
 عنصر بر

 

منحني فراواني عنصرتنگستن در ‐۶شكل 
 مهاي تهيه شده از محدوده ده سل نمونه

 

 روش نمودار احتمالـ ۹ 
در چنين توزيعهايي . شود بكار گرفته مي) چندگانه(هاي چند مدي  دانيم اين روش آماري در ارزيابي توزيع همانطور كه مي

هاي  سازي يا عوامل كنترلي ليتولوژيكي داشته باشد براي بدست آورردن توزيع ممكن است يك جامعه ارتباط فضايي با كاني
 استفاده شد، عناصري كه در اين زمينه مورد Mini-Tab و ۲۰۰۲ از عناصر و اكسيدها از برنامه كامپيوتري مختلف هر يك

 :اند عبارتند از بررسي قرار گرفته
Cu, V, Zn, Ba, Sr, Co, Sn, W, Mo, B, Ag, Ni, PB. 

 :شخص شدنداز تجزيه و تحيليلهاي آماري توسط نرم افزار مذكور سه جامعه مستقل م بدين ترتيب پس
 داراي توزيع دوگانه بوده كه اندازه هر دو جامعه تقريباً و به يك اندازه در جامعه اصلي مشاركت دارند كه از آن :گروه اول

 ).۷شكل ( را نام برد B, Agجمله مي توان عناصر 
 

باشند،   دو جامعه با هم يكسان نميگيرند كه داراي توزيع دوگانه بوده وليكن اندازه هر عناصري در اين گروه قرار مي: گروه دوم
 ).۸شكل  (,Cu, V, Ba, Co, Sn, Mo, W, Pb: اين گروه از عناصر عبارتند از

 
 ).۹شكل ( را نام برد Sr,Naتوان  اند كه توزيع سه مدي دارند و از آن جمله مي در اين گروه عناصري قرار گرفته: گروه سوم
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اي از عناصر گروه اول   نمونه‐۷شكل 

 .جامعه آماري 
 

اي از عناصر گروه دوم جامعه  نمونه‐۸شكل 
 .آماري

 از عناصر گروه سوم  اي  نمونه‐۹شكل 
 .جامعه آماري

 

 هاي تبخيري، عناصرگروه دوم را در احتمال حضور كاني در تفسيرهاي ارائه شده عناصر گروه اول را به خواص ليتولوژيكي كفه
 نسبت Sr, Naهاي تبخيري غني از  پراكنده و عناصر گروه سوم را به فازهاي سولفاته منطقه و مناطق كويري و كفه سازيهاي

 .دهيم مي
شود تفسير بيشتر  برداري نمي هاي سنگي نمونه اي از محيط الزم بذكر است كه بدليل آنكه در اين روش غالباً در مرحله ناحيه

 .باشد هاي سنگي از محيط مي هايبيشتر و نمونه  دادهدر اين زمينه وابسته به
 تعيين آنوماليهاي ژئوشيميايي در محدوده با رويكرد به روش فاكتور آناليزـ ۱۰

تجربه نشان داده است كه اگر ترتيبي ازمقادير يك گروه از عناصر معرف بجاي مقدار يك عنصر خاص بكار گرفته شود، 
بعالوه اثرات خطاهاي تصادفي در بررسيهاي آماري چند . شود وده كانساري بهتر مشخص ميهاي ژئوشيميايي در اطراف ت هاله

آيد، نسبت به سيماي  هاي آماري چند متغيره بدست مي هاي مركبي كه از روش اول آنكه هاله: متغيره وجود دارد كه
اين عناصر را بهتر دهند و ارتباط   نشان ميهاي كانساري رابطه نزديكتري را شناسي و ژنتيكي مرتبط با نهشته ساختماني، زمين

ها و در  ها، داده پردازيها، نقشه تواند به كم كردن خطاهاي تصادفي، تعداد داده هاي مركب مي كند، دوم اينكه هاله مشخص مي
 .نتيجه مقايسه بهتر آنها دست يافت

 & Henly)لي فنالندي و اسكاروسيتاريخچه كاربرد اين روش در اكتشافات كانسارهاي مس ماسيوسولفيد توسط هن
Scarosi )افزار  بدين ترتيب توسط نرم.  قبالً گزارش شده استSPSS در محيط Windows عنصر ۱۳ نمونه ۱۹۶ براي 

مشخص شده با تغيير به ترتيب مقادير فاكتورهاي ) ۱۰(و شكل ) ۱(جدول . اصلي ردياب و معرف فاكتورهاي الزم مشخص شد
 .دهد شده و همبستگي عناصر را نشان ميپذيريهاي نشان داده 

 .دهد  مقادير فاكتورهاي مشخص شده در فاكتور آناليز را نشان مي‐۱جدول 
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 .دهد  منحني فاكتورهاي آناليز شناخته شده را نشان مي‐۱۰شكل 

 :اي زير انتخاب شدند بودند فاكتوره±%۵بدين ترتيب با لحاظ كردن مقادير همبستگي بين متغيرها و فاكتورهايي كه بيش از 
 Mo, Co, Pb, Sn, V درصد تغييرپذيري كل متأثر از عناصر ۴/۲۸با : فاكتور اول
 B, Cu درصد تغييرپذيري كل متأثر از عناصر ۵/۱۳با : فاكتور دوم
 Cu, Ni, W, Zn درصد تغييرپذيري كل متأثر از عناصر ۸/۱۱با : فاكتور سوم

 W, Ni كل متأثر از عناصر  درصد تغييرپذيري۸/۷با : فاكتور چهارم
 اين عنصر از فامتورها حذف شد تا ضمن باال بردن سهم تغييرپذيري Wبدين ترتيب با فرض موجود بودن خطاي باالي آناليز 
دهد كه تنگستن و نيكل در  البته فاكتور سوم و چهارم بخوبي نشان مي. بتوان از فاكتورهاي بدست آمده كمال استفاده از برد

 .هاي متناقض دارند نقشكتور اين دو فا
دوم احتماالً مربوط به تور كزايي، فا شناسي و سنگ تفسيرهاي ارائه شده بدين ترتيب براي فاكتور اول مرتبط با شرايط زمين

داد و در عين حال   را نشان ميW, Zn همچنين Ni, Cuژنتيك و فاكتور سوم و يك همبستگي مثبت بين  هاي سن پديده
 .سازي دانسته شد با هم همبستگي منفي داشتند مرتبط با شرايط كانياين دو مجموعه 

با بررسيهاي بيشتر بروي نتايج حاصل از فاكتور آناليز سوم از بسياري لحاظ حائز توجه بود چرا كه بطور مثال در يك محيط 
 كه CO, Zn و Cu, Niهاي ماسيوسولفيد از لحاظ ژئوشيميايي يك همبستگي مثبت بين  سازي مس خصوصاً در تيپ كاني

هايي  لذا با تهيه يك كليد اكتشافي مشابه چنين محيط. شود در عين حال دو مجموعه با هم همبستگي منفي مشاهده مي
K=(Zn2)/(Ni.Cu)شكل . هاي مس توسط اين روش را شناسايي كرد توان انديس  و نقشه كردن در محيط مورد مطالعه مي

 .شوند ي حائز توجه در گوشه شمال غربي و جنوب شرقي شناسايي ميبدين ترتيب دو منطقه آنومال) ۱۱(

 
 .دهد ن ميااكتشافي را نش منطق آنومالي شناسايي شده توسط كليد ‐۱۱شكل

 اي روش آناليز خوشهـ ۱۱
ام  بر روي متغيرهاي اصلي صورت گرفت كه نتايج حاصل بصورت دندروگرRاي از نوع   آناليز خوشهMini-Tabافزار  توسط نرم

بندي يا ارتباط گروهها با يكديگر روشهاي مختلفي وجود دارد كه براي متغيرهاي مورد  براي گروه). ۱۲(ترسيم شد شكل 
اي در بهترين شرايط تنها يك راه  الزم بذكر است كه آناليز خوشه. بررسي، روش ادغام بر حسب متوسط گروه بكار برده شد

هاي متعددي نظير تشابه، روش پيوند گروهي روشهاي مختلف  است اما گزينهشناسي  بندي موضوعات زمين عيني از طبقه
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 احتمال اخذ نتايج مختلف از باشد، لذا گيري مي بندي گروهها و همچنين تفسير خود دندروگرام تأثيرگذاري در نتيجه تقسيم
 .ردهاي يكسان وجود دارد كه بايستي توسط كارشناس موردنظر بدقت مورد بررسي قرار گي داده

 :بطوركلي در اين روش چهار گروه متمايز شناسايي شد

 
 .دهد هاي ده سلم را نشان مي  دندروگرام حاصل از مطالعات چند متغيره بروي داده‐۱۲شكل

 قرار داشت كه احتماالً متأثراز شرايط ليتولوژيكي منطقه Mo و Co كه در همسايگي آنها Pb, Sn, Vعناصر : گروه اول
 .باشند مي

متان را  اي پلي اي يا رگه تواند پاراژنز كانسارهاي مس رگه  قرار ميگيرد كه ميNi كه كمي دورتر Cu, Baعناصر : دومگروه 
 .بيان كند

ها  هاي تبخيري و شورابه تواند متأثر از سنگهاي اسيدي منطقه بوده و متأثر از كفه  كه احتماالً ميZn, Bعناصر : گروه سوم
 .نيز باشد

 .شود گيرد كه بدليل خطاي باالي تنگستن تفسيري ارائه نمي  قرار ميSr در فاصله دورتر Ag, Wاصر عن: گروه چهارم
 ها و كانسارها  و ارزيابي آن با ساير انديسPb*Zn/Cu*Moبررسي شاخص زوناليته ـ ۱۲

د كه يكسري ده برداري ده سلم را نشان مي پاركندگي عناصر مس و موليبدن در محدوده نمونه) ۱۴(و ) ۱۳(اشكال 
هاي آقاي پرفسور  هاي پراكنده در دو گوشه شمال غربي و جنوب شرقي حاصل شده است، با استفاده از تكنيك آنومالي

 .ها كانسار جهت ارزيابي انديس ده سلم استفاده شد هاي زوناليته و مقايسه آن با سايرانديس گريگوريان از شاخص

 
 برداري  ونه پراكندگي عنصر مس در محدوده نم‐۱۳شكل 
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 برداري   پراكندگي عنصر موليبدن در محدوده نمونه‐۱۴شكل 

 
دهد كه همانطور كه مشخص است در منطقه هاله و  نقشه ضريب زوناليته در محدوده كانسار سونگون را نشان مي) ۱۵(شكل 

دهد كه مقادير هاله و  نشان ميباشد اين شاخص در محدوده ده سلم نيز آنوماليهايي را   مي۱‐۵ و ‐۱۰۵آنومالي به ترتيب 
 )۱۷(و ) ۱۶(اشكال . باشد آنومالي آن مشابه سونگون مي

 .دهد هاي اصلي را نشان مي محاسبه شاخص زوناليته در دو محدوده ده سلم منتهي به آبراهه) ۲(جداول 
 

 
  نقشه ضريب زوناليته در محدوده كانسار سونگون‐۱۵شكل 

 
  ۱ر محدوده انديس ده سلم نقشه ضريب زوناليته د‐۱۶شكل 
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  ۲ نقشه ضريب زوناليته در محدوده انديس ده سلم‐۱۷شكل 

 
 اخص زوناليته در ده سلم  ش محاسبه‐۲جدول 

Mo Cu Zn Pb شماره نمونه 
3 50 70 30 ۱ 
2 50 50 20 ۲ 
2 50 50 20 ۳ 

 متوسط 23.3 56.7 50 2.3

 K=Pb*Zn/Cu*Co=11.5 :شاخص زوناليته در ميخ كوه ده سلم
نتايج حاصل از كليه تحليلهاي انجام شده در روشهاي تك متغيره، چند متغيره و شاخص زوناليته را بروي نقشه ) ۱۸(شكل 
 .دهد  نشان مي شناسي منطقه زمين

نتايج حاصل از كنترل آنومالي در بخش گوشه جنوب شرقي بدليل اهميت تنها رخنمون گرانوديوريتي ميخ كوه در مطالعات 
سازي ماالكيت و  هاي آلتراسيوني شديد و مقاديري كاني هاي شديد پيريت به همراه پديده سازي سكوپي بيانگر كانيميكرو

 )۲۰و۱۹(اشكال . باشد كالكوپيريت به همراه مگنتيت مي
 

  
  تصوير هوايي انديس جنوب شرقي ده سلم‐۱۹شكل  هاي شناسايي شده مس در محدوده ده سلم  انديس‐۱۸شكل 
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هاي تهيه شده   نتايج مطالعات ميكروسكوپي بروي نمونه‐۲۰شكل 

 .دهد هاي شناسايي شده را نشان مي از انديس
 

هاي   نتايج حاصل از مطالعات ميكروسكوپي بر روي نمونه‐۲۱شكل 
 .دهد تهيه شده از انديس جنوب شرقي را نشان مي

 غربي را ‐ جنوبي و شرقي‐ زون گسلي اصلي با روندهاي شماليدر ضمن مطالعات تكتونيكي انجام شده در اين بخش دو سري
 )۲۳و۲۲(اشكال .  بصورت زير نشان داده شده استWintekافزار  دهد، نتايج حاصل توسط نرم نشان مي

 
 

 نتايج مطالعات تكتونيكي بر اساس رخنمونهاي موجود ‐۲۲شكل
 .دهد در بخش انديس جنوب شرقي را نشان مي

طالعات تكتونيكي بر اساس رخنمونهاي موجود  نتايج م‐۲۳شكل
 .دهد در كل ناحيه مورد مطالعه را نشان مي

 

 
 نتايج و پيشنهاداتـ ۱۳
نوماليهاي پراكنده را حذف و آ همانطور كه مشاهده شده استفاده از روشهاي چند متغيره خصوصاً روش فاكتور آناليز توانست ‐۱

 جنوب –بدين ترتيب دو منطقه آنومالي در امتداد شمال غرب .  مس معرفي نمايدبهترين مناطق براي بررسيهاي تفصيلي روي
 .شرق شناسايي شد

 روي ماسيو سولفيد را –هاي ژئوشيميايي حضور يك انديس مس و موليبدن پورفيري يا مس   مطالعات بيشتر بر روي داده‐۲
 .كند بيان مي

 . شود يي شده توسط دو سيستم شكستگي كنترل ميدهد كه انديسهاي شناسا  مطالعات تكتونيكي نشان مي‐۳
آنرا در ) با استفاده از شاخص زوناليته(سازي مس   با توجه به ارزيابيهاي انجام شده مشخص شد كه در صورت حضور كاني‐۴

 . شود سازي از خيلي جهات با سونگون مقايسه مي اين كاني.بيني كرد  متر پيش۱۵۰اعماق بيشتر از 
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برداريهاي جديدتر همراه يك سيستم  بررسيهاي بيشتر با نمونه. سازي تنگستن وجود دارد آنكه احتمال كاني با توجه به ‐۵
 .شود ناليز قوي پيشنهاد ميآ
ي فلزات قيمتي وجود زسا نومالي جنوب شرقي استعداد كانيآدهد كه در محدوده  نشان مي) هرچند كم( تمام شواهد ‐۶

 .تر قرار گيرد صيليداشته و الزم است مورد بررسي تف
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