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 بیدستر )شمال غرب شهرستان خاش (پراکندگی طال  در محدوده با نگرش ویژه بر مطالعه اکتشافی پهنه های سیلیسی، 

 
 
 
 
 
 

 چكیده :

این . بطور کلی شده استتفتان واقع عات در استان سیستان و بلوچستان، بین شهرستان زاهدان و خاش و ارتفامحدوده مورد مطالعه 

و از نظر کانی سازی مس،  می باشد؛ قابل بررسی فلزی انواع کانی زاییی منطقه با توجه به زون های ساختاری موجود و تاثیر گذار

ی آبراهه ای و ب مطالعات ژئوشیمیایدرقالمطالعات اکتشافی سطحی انجام گرفته  مولیبدن، طال، آنتیموان، سرب و روی مستعد است.

مطالعه ضمن تلفیق اطالعات اکتشافی اولیه این  در .را تایید میکندمورد مطالعه لیتوژئوشیمیایی وجود پتانسیل طال و مس در محدوده 

از که مساحت قابل توجهی  زایی مشخص شد.های سیلیسی و مستعد کانیزونای و شواهد صحرایی و با استفاده از تصاویر ماهواره

نمونه های مطالعات قبلی بر روی این زون ها تمرکز بسیار کمی رد با توجه به صعب العبور بودن، در بر میگیمورد مطالعه را  محدوده

هکتار  آن  82هکتار  بالغ میگردد که از این مقدار   57مساحت زون های سیلیسی در محدوده  واقع در کوه مادفتی  .داشته است

زایی و و نحوه پراکندگی . به منظور تعیین نوع کانهشوندی دهند و مستعد تر تشخیص داده میان مدگرسانی سیلیسی شدید تری را نش

های دیگری از منطقه مورد مطالعه انجام گرفت که در نتیجه آنالیزهای انجام گرفته رداریطال و همچنین کنترل مطالعات قبلی نمونه ب

تیپ کانه زایی، ارتباط مستقیم آن با زونهای شدید سیلیسی، عیار ای از جمله دههای قبلی موارد امیدوار کننضمن تایید نتایج کار

نقشه پراکندگی  ،را نشان داد. در نهایت با تکمیل اطالعات سطحی از نحوه پراکندگی طالاقتصادی زونها و وسعت قابل مالحظه آنها 

 ها تهیه شد.های قبلی و اطالح آنبر مبنای نقشه عیار طال 

 .، سولفید باالعیار طال های سیلیسی،زون مطالعات اکتشافی،: محدوده بیدستر، ه هاكليد واژ

 
Silica zone exploratory study, with special regard to the distribution of gold within Bidestar 

(North West city of Khash) 
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Abstract: 
 

The study area in Sistan and Baluchestan Province is located between the city of Zahedan and Khash and 

Taftan Heights. Generally this area due to structure zones of influence of the metal mineralization can be 

verified; And the mineralization of copper, molybdenum, gold, antimony, lead and zinc talented. Surface 

exploration studies conducted in the form of stream geochemical and lithogeochemical and Confirmed gold 

and copper potential. In this study determined encompasses an area of considerable with combination of early 

exploration information and the use of satellite image and field evidence prone zones of silica and 

mineralization mas. Previous studies on this zone has been very little focus due to the ruggedness of the 

samples. Area siliceous zone located in the mountain mudfati 75 hectares determined of this amount, 28 

hectares silicified show more severe and more likely to be diagnosed. Previous studies of the area was 

conducted in the order to determine the type and distribution of gold mineralization as well as other control 

samples. As a result of analysis performed confirmed the results of previous work the promising including type 

mineralization, Direct contact with the zones of intense silicification, zones economic grade and showed 

considerable extent them. Finally with complete surface data from distribution of gold, Distribution of gold map 

prepared modify previous drawings. 
 

 

Keywords: Range of Bidestar, Exploratory studies, Silicified zones, Gold carat, High sulphide 
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 ه :مقدم

در اسددتان  صددنایع ملددی مددس ایددران بددوده و    شددرکتدر ثبددت کیلددومتر مربددع   7/93اکتشددافی بیدسددتر، بدده مسدداحت   محدددوده 

. آبدداد واقددع شددده اسددت ارتفاعددات تفتددان و در شددمال شددرك شددهر نددو   سیسددتان و بلوچسددتان، بددین شهرسددتان زاهدددان و خدداش و  

کیلددومتری خدداش از جدداده فرعددی کدده بدده   77د خدداش و در فاصددله بددرای رسددیدن بدده منطقدده بایددد از جدداده آسددفالته اصددلی زاهدددان    

 0:871111شناسددی محدددوده بیدسددتر در نقشدده زمددینشددود، اسددتفاده نمددود. ایین منشددعب مددیسددمت روسددتاهای کوتدده بدداال و کوتدده پدد

بی رسددو-سدداختمانیتقسددیمات  محدددوده مددورد مطالعدده در. آبدداد قددرار گرفتدده اسددتنددو  0:011111 شناسددیخدداش و نقشدده زمددین

خدداش وزون فیلددیاق واقددع شددده اسددت. در ایددن زون رسددوبات    -هددای مشددرك و جنددوب شددرك ایددران و زیددر زون نهبندددان   در زون

در کرتاسدده پایددانی متحمددل شددده   تددر از کرتاسدده وجددود ندددارد و بشدددت تکتددونیزه و خددرد بددوده و دگرگددونی ضددعیفی را   قدددیمی

د کدده در طددی ن ددوژن رسددوبات فیلددیا دچددار چددین خددوردگی  رسددهددای بددراكق بدده نظددر مددیاسددت وشددامل اسددیلت، فیلیددت، شیسددت

زاده آورده اسددت ودرویددازاهدددان از داخددل ایددن فیلددیا سددر بددرا   کددوارترنر تفتددان واقددع در جنددوب  -انددد و آتشفشددان پلیددو شددده

مربدددوط بددده فعالیدددت هدددای آتشفشدددانی کمددد لکس تفتدددان  نی دوران کدددواترنری موجدددود در منطقددده آتشفشددداتشدددکیالت ق. 0927
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تهیدده شددده از منطقدده محدددوده مددورد  0:0111شناسددی انددد. بددر اسددا  نقشدده زمددینعمددده منطقدده را تشددکیل داده قسددمت وباشددد مددی

عمددده آلتراسددیونی کدده بددر     آندددزیتی مقددداری تددوش و بددرش آتشفشددانی اسددت.      هددایی بددا ترکیددب  العدده عمدددتا  از سددن   مط

باشددد کدده پیشددرفته وکددوارتز، آلونیددت، کددائولنق مددی هددای سیلیسددی و آرژیلیتددیهددای ایددن ناحیدده اثددر کددرده اسددت، آلتراسددیونسددن 

 ±مدداتیتی وه -هددای سیلیسددی ذکددر شددده در منطقدده رگدده هددای هددای آندددزیتی اثددر کددرده اسددت عددالوه بددر آلتراسددیون   بددر سددن 

 .ق38شرکت زرناب و شودلیمونیتق به فراوانی مشاهده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های سیلیسی و موقعیت محدوده مورد مطالعه، زون 0شکل 

 استر ایبر روی تصویر ماهواره محل نمونه ها

 کوه مادفتی
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 :روش تحقیقبحث و 

 آوری اطالعات و مدار  زیر گردیده است:برداری اقدام به جمعراحی شبکه نمونهبه منظور ط

شناسددی و اکتشددافات  ینآبدداد وتهیدده شددده توسدد  سددازمان زمدد   نددو  0:011،111خدداش و  0:871،111شناسددی نقشدده زمددین  -0

بددرداری از منظددور نمونددهب .منطقدده بیدسددتر وتهیدده شددده توسدد  شددرکت زرنددابق  0:01،111شناسددی نقشدده زمددین -8؛ معدددنی کشددورق

 043ق. قسددمت بربددی کدده یدد  مسددتطیل بددا  8وشددکل  بددرداری شددامل سدده قسددمت طراحددی شددد منطقدده مددورد مطالعدده شددبکه نموندده 

ق بدده صددورت دو  km2 38/1متددر و 011011سددلول  38ق و قسددمت مرکددزی شددامل   km2 9587/1متددر اسددت و  7171سددلول 

سددلول  881ق کدده بدده  km2 77/1باشددد ومتددر مددی  7710111ل باشددد و محدددوده شددرقی یدد  مسددتطی   مسددتطیل کنددار هددم مددی  

7171    نموندده در منطقدده طراحددی شددده   460باشددد و جمعددا  کیلددومتر مربددع مددی  248/0تقسددیم شددده اسددت. مسدداحت کلددی منطقدده

بددددرداری شددددبکه نموندددده  8شددددکل 

 طراحی شده
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هددای سیلیسددی همدداتیتی و یددا مندداطقی کدده    نموندده مینرالیددزه از رگدده  62نموندده سددنگی در شددبکه مددنظم و    997در مجمددوع  اسددت.

بدده شددرکت  هددابددرداری نمونددهنمونددهعملیددات پددس از انجددام  .ر آنهددا وجددود داشددت برداشددت شددده اسددت  سددازی دتمددال کددانیاح

عنصددر بدده شددرح ذیددل  47هدا بددرای  تمددامی نمونددهمنتقددل گردیددد.   AMDELرسددال بده آزمایشددگاه  سددازی و اجهددت آمدداده زرآزمدا 

آمدداده سددازی شددده اسددت.  Fire Assayطددال بدده روش  و بددوده  ICPآنددالیز گردیددده اسددت. روش آنددالیز بددرای تمددامی عناصددر  

 .ق9وشکل  در ذیل عناصر مورد آنالیز به همراه حد حساسیت هر ی  آورده شده است

E lement Ag Al As Au B a B e B i C a C d C e C o C r C s C u F e

Units ppm % ppm ppb ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm %

Method IC 3M IC 3E IC 3M FA3 IC 3M IC 3M IC 3M IC 3E IC 3M IC 3M IC 3E IC 3E IC 3M IC 3E IC 3E

Detec tion L imit 0.5 0.001 1 1 0.2 0.1 0.1 0.001 0.5 0.5 5 10 0.1 1 0.01

E lement K L a L i Mg Mn Mo Na Nb Ni P P b P d P t R b R e

Units % ppm ppm % ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppb ppb ppm ppm

Method IC 3E IC 3M IC 3M IC 3E IC 3E IC 3M IC 3E IC 3M IC 3E IC 3E IC 3M IC 3E IC 3E IC 3M IC 3M

Detec tion L imit 0.001 0.1 0.5 0.001 1 0.1 0.001 0.5 1 5 1 1 1 0.1 0.1

E lement S S b S c S n S r T e T h T i T l U V W Y Z n Z r

Units ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

Method IC 3E IC 3M IC 3E IC 3M IC 3M IC 3M IC 3M IC 3E IC 3M IC 3M IC 3E IC 3M IC 3M IC 3E IC 3M

Detec tion L imit 50 0.1 1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.001 0.1 0.1 2 0.5 0.05 0.2 1 
 

ها را گیرینمونه تکراری تهیه و به آزمایشگاه فرستاده شده است تا بتوان دقت اندازه 91تعداد به منظور تعیین دقت آزمایشگاه 

از نوع خطای  Sn, Te, Cu, Pb, Au, As, Ag از جمله عناصر اکثر خطایهای انجام شده وجه به تحلیلبا ت محاسبه کرد.

 .ق4وشکل  گیردقرار میy=x تصادفی بوده و نقاط متناظر نمونه اصلی و نمونه تکراری تقریبا  روی ی  خ  با شیب ی  

 
 

y = 0.8898x + 0.7586
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 هاجدول عناصر آنالیز شده و حد حساسیت آن 9شکل 

 برای عناصر طال و بیسموت های تکراریهای اصلی و نمونهنمودار نمونه 4شکل 
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و  نشدان داد  ppb 62/883نمونده سدنگی    997بدرای   ایدن عنصدر را  میدانگین   ط بده عنصدر طدال    مربو های آماریدر نهایت بررسی

به عنوان حد  ppb 527و در نظر گرفتن مقدار ق 7عنصر طال وشکل  آنومالیبه نقشه با توجه باشد. می ppb 5331 آن مقدارحداکثر 

تدرین آنومدالی طدال    طقده قابدل مشداهده اسدت کده اصدلی      هکتار در قسمت شدرقی من  7آنومالی قطعی ی  آنومالی با مساحت بیا از 

باشدد.  توجهی میکه مقدار قابل بوده  ppb 0600گیرند که مقدار متوس  طالی آنها نمونه در این آنومالی قرار می 88باشد تعداد می

نمونده   4از قسمت شمالی بسته نشده است. این آنومالی شدامل  شرقی وجود داشته که طال در قسمت شمالبرای عنصر دیگری آنومالی 

طال قرار گرفته اسدت کده ید      ppb 0251با عیار در قسمت جنوبی منطقه ی  نمونه  باشد.می ppb 611بیرمجاور با عیار باالتر از 

-شدگی از عنصر طال را نشدان مدی  نیبدر قسمت بربی منطقه نیز دهند. آنومالی نشان نمیهای اطراش آن نمونهباشد و نمونه مجزا می

بررسدی  قدرار گرفتده اسدت     011×011 های نمونده بدرداری  که در محدوده سلولنقشه ی  آنومالی وجود دارد  . در قسمت شمالدهد

داده دهد که این آنومالی به علت قرار گرفتن در حاشیه نقشه شدیدتر از مقددار واقعدی نشدان    های این ناحیه نشان میمقادیر خام نمونه

و دو  7171سدلول   06سدلول و  02شدود  همانطور کده دیدده مدی   باشد. شده است و این آنومالی ی  آنومالی احتمالی ودرجه دوق می

سدلول   41و  011011سدلول   2سدلول و  42باشدد و  هکتدار مدی   6دارند کده مسداحت آنهدا     ppm 0ق عیار باالتر از 011011سلول 

7171 ق عیار بینppb 711  تاppb 0111 آنومالی اصدلی طدال در قسدمت شدرقی بدا      هکتار خواهد بود  021مساحت آنها  دارند که

 Te, Tl, As, Pb, Sb, Au, Sn, Biو آنومالی فاکتور دوم که شامل عناصدر  Te, Sn, Sb, Bi, As, Agآنومالی عناصر 

در مدورد   اندد. رقی منطقه اکتشافی قرار گرفتههای برشی است که در قسمت شتطابق دارد. این آنومالی از نظر لیتولوژی منطبق بر توش

هدای  های کده از دهانده  توانند در درون گدازهبطوریکه این کانسارها می های زیادی وجود داردمنشاء کانسارهای اپی ترمال طال بحث

پدور  شوند وشهابحاصل میها های جوی در درون گدازهاند، تشکیل شوند. این کانسارها در اثر جریان آبفاصله گرفتهتغذیه کننده 

ق 8یا اسید سدولفات و   (HS)ق نوع سولفیداسیون باال 0تقسیم نمود: ترمال فلزات قیمتی را به دو گروه کانسارهای اپیتوان میق. 0924

 Silltoe)باشدد  سرسیت؛ این تقسدیم بنددی براسدا  ندوع دگرسدانی و کدانی شناسدی مدی        -آجوالریا (LS)نوع سولفیداسیون پائین 

 Hedenquist et)اسدت  های حدواس  نیز شناسایی شدده ترمال با ویژگیعالوه بر دو گروه ذکر شده کانسارهای اپی . (1993

al 2000).   نددوع سولفیداسددیون بدداال)(HS هددای سددولفیدی دارای نسددبت گددوگرد بدده فلددز بدداال ونظیددر انارژیددت،    حدداوی کددانی

 (LS)دگرسانی از ندوع رسدی پیشدرفته اسدت. ندوع سولفیداسدیون پدائین        ایباشد و دارای هالهو کوولیتق می 5AsS3(Cu(لوزونیت
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دهنده درجه سولفیداسیون پائین هسدتند، همدراه بدا دگرسدانی سرسدیتی، رسدی حدواسد  و نددرتا         های سولفیدی که نشانحاوی کانی

در  (LS)ای و ندوع ه قارهدر جزایر قوسی و حاشی (HS). از نظر موقعیت تکتونیکی نوع(Heald et al 1987) باشندکلریتی می

دارای گسترش عرضی  (HS)شوند. مناطق دگرسانی در نوع ها و نیز در شرای  بعد از کوهزایی واقع میشرای  کشا واقع در قو 

عمددتا   (HS) هدای آتشفشدانی همدراه در ندوع    بدوده همچندین سدن    دارای گسدترش کدم وبیدر واضد       (LS)و واضع ولی در نوع 

. با توجه به شواهد صدحرایی و ندوع    (Silltoe 1993)باشند میآندزیت، ریوداسیت، ریولیت  (LS)نوع ریوداسیت و در-آندزیت

هدای آتشفشدانی همدراه منطقده بیدسدتر احتمداال جدزء        و همچنین موقعیت تکتونیکی و سدن   های موجود در منطقهو گستره دگرسانی

 باشد.می (HS)ترمال نوعکانسارهای اپی
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 نتیجه گیری :
 

ها، همچندین مشداهدات صدحرایی و بررسدی اطالعدات قبلدی موجدود        های انجام شده بر روی نتایج آنالیز نمونهبا توجه به پردازش

 توان به نتایج زیر دست یافت:می

دارای تواندد در منطقده   مدی  Pb, As, Sn, Sb, Ag, Bi, Auدهدد کده عناصدر    های آماری ت  متغیره نشدان مدی  بررسی -0

های چند متغیدره انجدام شدده    بررسی -8باشند.سازی فاقد ارزش میاز نظر کانی Cu, Mo, Znسازی قابل توجه باشد و عناصر کانی

باشد. در در منطقه می ترمالسازی اپیدهد که معرش کانینشان می As, Sb, Sn, Bi, Ag, Auهمبستگی قابل توجه بین عناصر 

زی در سدا دهند که از نظر جغرافیایی این فاکتور معرش محدوده کانیاصر ی  فاکتور مستقل را تشکیل میآنالیز فاکتوری هم این عن

بدا نسدبت آنیزوتروپدی     Sn, Bi, Tl, Auدهد کده عناصدر   های زمین آماری نیز نشان میبررسی -9قسمت آنومالی شرقی می باشد. 

آنومدالی ژئوشدیمیایی   -4 متر در منطقه توزیع شده اند. 711تا  411یر بین بربی، شعاع تأثشرقی د جنوب باالیی دارند و در جهت شمال

ورکی پیددا  باشد که در برخی مناطق حالت استو های برشی میباشد و منطبق با توشاصلی بدست آمده در قسمت شرقی منطقه می

ر آنومالی اصلی در چند آنومالی پراکنده طال عالوه ب-7 باشند.و ... آنومال می As, Sb, Bi, Auاند و در محدوده آن عناصر کرده

 ±هدای سیلیسدی همداتیتی و   در قسدمت بربدی منطقده رگده    -6 هدای بعددی قدرار گیدرد.    تواند در اولویدت شود که میدر منطقه دیده می

کده ایدن    دهدد های برداشت شده نشدان مدی  دهد و نمونهلیمونیتق رخنمون دارند که مساحت قابل توجهی از این قسمت را تشکیل می

 سازی باشند.تواند دارای کانیها در برخی مناطق محدود میرگه
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