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زايي در اطراف  اي به منظور بررسي گسترش كاني مطالعات ژئوشيمي رسوبات آبراهه
  زنجانـمعدن مس يقمان طارم 

 ۲نيا فيروز علي؛   ۱سيد حسن سيدي قوژدي

 ir.ac.aliniaf@aut امير کبير عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي ‐۲رير کبيکارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن ، دانشگاه صنعتی ام ‐۱

 
 چكيده

جويي كانسارهاي چند فلزي مورد استفاده قرار  اي به عنوان يكي از كارآمدترين روشها براي پي مطالعات ژئوشيميايي رسوبات آبراهه
راف مس يقمان طارم، پس از زايي عناصر محتمل ديگر در اط زايي مس و كاني در همين راستا و به منظور گسترش كاني. گيرد مي
 نمونه كاني سنگين از جزء ۴۵ مش و تعداد ‐۸۰اي از جزء   نمونه رسوب آبراهه۹۵برداري، تعداد  آوري اطالعات و طراحي شبكه نمونه جمع
يشگاه  به آزماICP عنصره به روش ۴۴جهت آناليز شيميايي  سازي هاي ژئوشيميايي پس از آماده نمونه.  برداشت گرديد‐۲۰و + ۸۰

Amdelهاي  تهيه نقشهها و   عنصر جهت پردازش داده۱۲ها،  بعد از مشخص شدن نتايج آناليز نمونه.  واقع در كشور استراليا فرستاده شد
در مرحله پردازش پس از محاسبه مقاديرسنسورد و حذف اثر سنگ باالدست، يك جامعه همگن كلي بدست . ژئوشيميايي انتخاب شدند

هاي آنومال از اين جامعه، اقدام به نرمال و استانداردسازي جامعه شد و با استفاده از روشهاي آماري تك  خاب نمونهبه منظور ان. آمد
هاي مربوط به  آناليز مورد پردازش قرار گرفته و نقشه و نيز روش آماري چند متغيره فاكتور P.N و غربال متغييره 

ن اساس مناطق اميد بخش مورد شناسايي قرار گرفت و جهت انجام اكتشافات بعدي بر اي. ناهنجاري ژئوشيميايي منطقه تهيه گرديد
 .معرفي شدند

 
 اي، مس، يمقان، طارم، زنجان ژئوشيمي، رسوبات آبراهه: كلمات كليدي

 

Stream Sediment Geochemical Investigation For Purpose Yamaghan 
Copper Mining-Tarom-Zanjan 

Saeed Hasah Saeedi Ghoojdi; Firooz Alinia 
ABSTRACT 
Stream sediment geochemical investigation is used As one of the useful methods for searching 
polymedallic ore deposit. This same direction for purpose to consider mineralization development around 
Yamaghgan copper mining Tarom-Zanjan after collecting data and designing sample network is taking 
significance. After preparation, the geochemical samples send to the Australia (44 elements to elementical 
analysis by ICP meter and to the Amdel lab). 12 elements to processing of data and appearing of the 
geochemical maps was selected. Using the censored value and ignoring of up-hand rocks implicating, a 
homogenous society, came out. Using single variable of the stochastic method )2( sx+

− ,P.N and multivariable 
of the stochastic, the factor analysis of the data has proceed and the geochemical analysis map of the area 
was prepared. Based on the results the zones with high expecting were recognized, for future exploration.    
 
Keywords :Geochemistry, Stream sediment, cu, Tarom, zanjan 
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طول .  كيلومتري شمال ابهر در استان زنجان واقع شده است۴۰ كيلومتر مربع در ۲۴۰منطقه مورد بررسي با وسعتي در حدود 
 :باشد و وعرض جغرافيايي معدن مس يمقان به صورت زير مي
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 . ابهر– تاكستان – مسير قزوين ‐۲ لوشان – مسيرقزوين ‐۱: ي وجود دارددو مسير اصل) ۱شكل (جهت دسترسي به منطقه 

خشك واقع شده است و زمستانهاي سرد و  منطقه مورد بررسي از ديدگاه جغرافيايي اقليمي در ناحيه كوهستاني سرد و نيمه
 .استا معتدل هوپوشيده از برف دارد و در تابستان، 

 شناسي منطقه مورد مطالعه  زمين‐۲
 جنوب –ته كوههاي طارم به موازات رشته كوههاي البرز و در قسمت غربي ان واقع شده است و داراي روند شمال غربي رش

كوهها تبعيت  شناسي از امتداد كلي رشته هاي بزرگ و واحدهاي زمين مرفولوژي كلي منطقه، امتداد رودخانه. باشد شرقي مي
 :تفكيك است و مرفولوژي اختصاصي قابلناحيه به دو بخش كلي با توپوگرافي . كنند مي
 بخش پست و كم ارتفاع بامرفولوژي ماليم ‐
 بخش ارتفاعات كوهستاني ‐
 بخش ارتفاعات كوهستاني ‐
 

 
 ۱:۱۰۰۰۰۰مجاور، مقياس  نقشه راههاي ارتباطي به منطقه و شهرستانهاي ‐۱شكل

 دار مربوط به سازند رني و سنگ رس ماسه سنگ و سنگهاي رسي ما–شناسي بخش اول شامل سنگهاي كنگلومرايي  سنگ
بخش ارتفاعات . اي است  و همچنين شامل كنگلومراي معادل هزار دره و رسوبات و تراسهاي رودخانه(URF)قرمز بااليي 

 پوشاند كوهستاني را بيشتر سنگهاي آتشفشاني و آذر آواري و توده نفوذي و جوانتر كوارتز مونزونيت مي
در پايين . تفاعات شمه دشت واقع شده و روند اين ارتفاعات شمال غربي، جنوب شرقي استمعدن مس يمقان طارم در ار 

 ) ۲شكل . (شوند ها به آن ختم مي اند كه اغلب آبراهه  قرار گرفته دست ارتفاعات سمه دشت، روستاههاي يمقان و ماهين
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مقياس . هاي منطقه مشخص است آبراهه عكس هوايي منطقه مورد مطالعه، در عكس روستاههاي يمقانف ماهين و ‐۲شكل

۱:۴۰۰۰۰ 
 وضعيت ۳شكل . باشد هاي آندريتي مي هاي آتشفشاني و گدازه ليتولوژي منطقه شامل آندزيت پورفيري، توفيت و سنگ

 .دهد شناسي منطقه مورد بررسي را نشان مي زمين
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 شناسي منطقه مورد مطالعه نقشه زمين ‐۳شكل
 برداري  عمليات نمونه‐۳
 ماهين تهيه ۵۰۰۰۰/۱بدين ترتيب در ابتدا نقشه توپوگرافي . يات صحرايي و برداشت نمونه در طي سه مرحله انجام گرديدعمل

 ۹۵عمليات صحرايي با برداشت . برداري بر روي آن پياده گرديد سپس شبكه نمونه. ها بر روي آن تعيين شد و مكان آبراهه
اي   مش رسوبات آبراهه‐۸۰ گرم جزء ۱۰۰هر نمونه ژئوشيمي متشكل از حدود . نمونه ژئوشيمي در طي سه مرحله انجام شد

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

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

 

بود كه از چند نقطه از وسط آبراهه برداشت شد و پس از الك كردن رسوبات خشك در محل، درون كيسه مخصوص ريخته شد 
 استراليا ارسال شد و براي Amdlسازي به آزمايشگاه  هاي برداشت شده پس از طي مراحل آماده نمونه. گذاري گرديد و شماره

 . قرار گرفتICPآناليز شيميايي، به روش  عنصر، مورد ۴۴

 ها ها و جدايش آنومالي  پردازش داده‐۴

با مشخص شدن نتايج آناليز شيميايي، در مرحله اول با استفاده از روشهاي جايگزيني ساده و بيشترين درستنمايي كوهن، 
ها بر  بندي نمونه بدست آمدن يك جامعه همگن، اقدام به گروهسپس براي . سبه گرديدهاي سنسورد محا مقاديرجانشيني داده

ها از حد  نمونهاز جوامع، تعداد بدليل اينكه در بعضي . ليتولوژي را كاهش دهيماساس نوع سنگ باالدست شد تا با اين روش اثر 
يب تبدين تر. اي به دو جامعه تقسيم گرديدند استاندارد كمتر بوده، جوامع با هم تركيب شدند و سپس با استفاده از آناليز خوشه

مقدار زمينه گروه در نظر گيرد بعنوان  مقدار ميانه هر گروه بدليل اينكه تحت تأثير مقادير خيلي باال و خيلي پايين قرار نمي
باشد و شاخص  عدد بدست آمده كه مستقل از نوع سنگهاي باالدست مي.  مقدار هر عنصر از زمينه مربوطه كسر گرديدوگرفته 

 .سازي اين جامعه استفاده شد از تبديل كاكس باكس براي نرمال. شود براي تمام عناصر محاسبه گرديد غني شدگي ناميده مي
SXهاي تك متغييره  از روشها،  در اين مقاله براي تعيين و جدايش آنومالي  و روش چند متغييره آناليز P.N و +2

آنومالي احتمالي و ممكن بر . دهد  را نشان ميP.N مناطق آنومالي با استفاده از روش غربال ۴نقشه . فاكتوري استفاده گرديد
 :اساس معيار زير صورت گرفت

511 << N.P :آنومالي ممكن 

51 >N.P :آنومالي احتمالي 

 
 

 
 P.N نقشه مناطق آنومالي با استفاده از روش غربال ‐۴شكل
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  نقشه مناطق آنومالي با بكارگيري روش آناليز فاكتوري‐۵شكل

 
ل ك درصد ۸۲ صورت گرفت مجموعاً ده عامل بدست امده كه Spss11.5افزار  و تحليل فاكتوري كه توسط نرمدر تجزيه 

اين .  درصد كل تغييرپذيري جامعه را در بردارد۲۴ عامل اول خود به تنهايي در اين ميان. كند واريانس جامعه را توجيح مي
 ماتريس فاكتورهاي دوران ۱جدول . يابد  درصد تقليل مي۵/۲ درصد و در نهايت در عامل دهم به ۸/۱۴ميزان در عامل دوم 
عاملهاي انتخاب شده كه با استفاده از ماتريس . شده است حاصل Varimax از دوران دهد كه با استفاده يافته را نشان مي

 :دوراني حاصل شد، به صورت زير است
ولوژيكي، هاي ليت دهد كه حاصل تداخل  را نشان ميCr,Ti,Fe,Sc,V,Mg,Coساز  بيشتر تغييرات عناصر سنگ  :عامل اول

 .بخصوص سنگهاي مافيك و الترامافيك است
هاي  ها و يا نفوذي مربوط به كربنتايتدهد كه   را نشان ميLa,Y,Th,U,Nb,Laبيشتر تغييرات عناصر سنگ ساز : معامل دو

 .مافيك آلكالن هستند
 .باشد اين عامل بيانگر تهي شدگگي نسبي طال نيز مي. دهد  را نشان ميAlبيشتر تغييرات عنصر : عامل سوم

ساز منطقه محسوب  دهد و به عنوان يك عامل كاني  را نشان ميAs,Bi,Sb,W,Beبيشتر تغييرات عناصر : عامل چهارم
 .گردد شود و ردياب كانسارهاي طال محسوب مي مي

گردد و ردياب   محسوب ميPb,Zn,Cd,Tl,Rbساز منطقه، معرف پاراژنز عناصر  به عنوان يك فاكتور كاني: عامل پنجم
 .كانسارهاي سرب و روي است

 . دهد  را نشان ميMo و Sn عناصر بيشتر تغييرات: عامل ششم
اين . دهد كه مربوط به سنگهاي آهكي منطقه است نشان مي را Cs,Sr,Ca,Pساز  بيشتر تغييرات عناصر سنگ: عامل هفتم

 .  داردTe و Agتهي شدگي نسبي زيادي به عناصر فاكتور 
 .اي است هاي پلي متاليك رگهدهد و ردياب كانسار  را نشان ميMn,Ba,Hgبيشتر تغييرات عناصر : عامل هشتم
 .باشد ساز منطقه مي دهد و به عنوان فاكتور سنگ  را نشان ميNi و Liعناصر : عامل نهم
 .گردد ساز مس محسوب مي دهد و به عنوان يك فاكتور كاني  را نشان ميK و Cuبيشتر تغييرات عناصر : عامل دهم
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. 
 قه نقشه انوماليهاي عمده شناسايي شده در منط‐۶شكل 

 P.Nپساز تعيين عاملها و عناصر مربوطه به آنها، مقدار عددي هر عامل براي هر نمونه تعيين گرديد و با استفاده از غربال 
ساز منطقه را كه با استفاده از روش آناليز فاكتوري  ، نقشه مربوط عوامل كاني۵شكل . هاي مربوطه مشخص شدند آنومالي

 دهد بدست آمده نشان مي
 گيري تيجه بحث و ن‐۵

. زايي تعيين و براي كارهاي اكتشافي بعدي معرفي گرديدند كانيبا مطالعات انجام شده جمعاً هشت منطقه داراي پتانسيل 
در اين . دهد  آنومالي نشان مي۱۰ و ۴ و فاكتورهاي Cu نسبت به عنصر ۱ناحيه شماره . دهد  اين مناطق را نشان مي۶نقشه 

 ليمونيتي مشاهده شد، كه نمونه مطالعه شده با استفاده از روش –آلتراسيون كائولينيتي ناحيه، هنگام عمليات صحرايي 
XRDهاي برداشت شده اين ناحيه، ناهنجاريهاي  در اكثر نمونه. هاي پالژيوكالز، كوارتز و كائولينيت را ثبت كرد ، كاني

W,Sb,Biطال ثبت شده است كه ام  پي نمونه مقدار يك پيدرمطالعات كاني سنگين اين ناحيه از هر چهار . خورد  به چشم مي
. عالوه بر طال مقاديري سئليت، سينابر، نقره، سرب و سروزيت گزارش شده است. دهد زايي طال را افزايش مي احتمال كاني

 معدن مس.  تنگستن حائز اهميت است– طال –زايي مس  دهد كه اين ناحيه از لحاظ كاني هاي انجام شده نشان مي بررسي
 .در اين ناحيه قرار دارديقمان 

.  قرار دارد اين محدوده در ارتفاعات هللا داغي.  است۶زايي مس تشخيص داده شد، آنومالي شماره  ناحيه ديگري كه از لحاظ كاني
 .معدن مس چيزه در اين ناحيه واقع شده است. هاي آندزيتي است اي و گدازه هاي باالدست اين منطقه از نوع توف شيشه سنگ

زايي  اي در تشخيص مناطق ناهنجار كاني آميز بودن روش رسوبات آبراهه ثبت آنومالي مس در اين ناحيه نشان دهنده موفقيت
 .باشد مس مي

  تقدير و تشكر‐۶
هايي كه   فكرياكبر فخرآبادي، مهندس سعيد سلطاني، به خاطر همدانم كه از آقايان مهندس داوود  در اينجا وظيفه خود مي

 . تشكر كنمداشتند،

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

