
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

 

  

های های زونالیته با استفاده از دادهسازی و میزان انطباق نتایج بدست آمده از محاسبه شاخصتعیین  سطح فرسایش کانی

 بورملک-مولیبدن پورفیری کیقال-ای  در کانسار مسلیتوژئوشیمیایی و رسوبات آبراهه
 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 چكیده :

 زمیننیراا یساختار-رسوبی زونهای بندیتقسیم نظر از وارسباران -اهر فلزایی زون در ورزقان شهر شمال در مطالعه مورد محدوده

 هایواحد درون پیرنه، فاز ییماگما هایفعالیت طی کیقال پورفیری کوارتزمونزونیت استوک.  است واقعدختر -ارومیه زون در

در منطقه  یبدنمس و مول سازیکانی وقوع و گرمابی دگرسانی هایزون توسعه سبب و کرده نفوذ تریمیقد یآذرآورا-آتشفشانی

 تراکی آندزیت، ترکیب با متوسط تا اسیدی آتشفشانی هاییافته در منطقه شامل سنگخنمون. واحدهای سنگی راست یدهگرد

 و قدیمی آبرفتهای و تراورتن مونزودیوریت، مونزونیت، گرانودیوریت، نفوذی های توده و ریولیت آگلومرا، توف، داسیت، آندزی،

سطح  یتموقع یینتع. عناصر است بندیمنطقهند تغییرات یكی از اهداف اصلی مطالعات ژئوشیمیایی، بررسی روباشد. می جوان

. برای برخوردار است یخاص یتاز اهم یاحتمال یسازیدار( نسبت به سطح کانزون کانه یک یا) یمیاییژئوش یآنومال یک یشفرسا

خص زونالیته بر روی بورملک از چندین شا-مولیبدن پورفیری کیقال-های مربوطه در کانسار مسبررسی سطح فرسایش و تهیه نقشه

های های لیتوژئوشیمیایی با دادهای استفاده شده است. مقایسه نتایج بدست آمده از دادههای لیتوژئوشیمیایی و رسوبات آبراههداده

گوئی های پیشنقشههای اطالعاتی بیانگر حصول تطبیق منطقی بین و همچنین نقشه بدست آمده از تلفیق الیه ایرسوبات آبراهه

دهد که  عمل فرسایش در قسمت شرقی محدوده شدت بیشتری داشته و در قسمت نتایج بدست آمده نشان می باشد.میزائی انهک

غربی کمترین رخداد فرسایش مشاهده شده است بر این اساس، در بخش شرقی بخشی از کانسار فرسایش یافته و کانسار در سطح 

 باشد و هیچگونه رخنمونی در سطح ندارد.ال زیاد کانسار در عمق پنهان میزمین رخنمون دارد و در قسمت غربی به احتم

 بورملک -مس پورفیری، کیقالای، لیتوژئوشیمی، رسوبات آبراههشاخص زونالیته، سطح فرسایش،  :كليد واژه ها

 
Estimation of the erosion level of ore mineralization  and the correlation of results of zonality 

indices using data from lithogeochemical and stream sediments in the  Kighal-Bormolk 

porphyry Cu-Mo deposit) 

 

 

 

Abstract: 
 

The study area is located in the Ahar-Arasbaran metallogenic zone, and the Alborz-Azarbayjan sedimentary-

structural zone, north of Varzeqan city. The Kighal porphyry stock intruded within the older volcanic-

pyroclastic sequences resulted in the formation of hydrothermal alteration and subsequent Cu-Mo 

mineralization during the Pyrenean orogeny. Rock units of this area include andesitic volcanic rocks, tuff, 
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agglomerate and granodiorite, monzonite, to monzodiorite intrusions together with younger quaternary 

travertine and terraces. The investigation of changing trend of elemental zoning is one of the main objectives of 

the geochemical studies. Determination the erosion surface of a geochemical anomaly (or an ore-bearing zone) 

in comparison with the probable mineralization level is an important issue.  Several zonality indexes have been 

applied on lithogeochemical and stream-sediment geochemical data in order to delineate the erosion surface and 

preparation of related maps in the Kighal-Bormolk deposit. comparison of the results obtained from 

lithogeochemical and stream-sediment geochemistry together with data integration layers   represents a 

significant correlation for mineral prospectivety mapping. The results show erosion in the eastern part of the 

area occurs more than the western. Based on this, in the eastern part, a deposit portion is eroded and it's outcrops 

are obvious. But in the western part, deposit may be hidden underground and there are no outcrops on the 

surface. 

 

Keywords : erosion surface, zonality index, lithogeochemistry, stream-sediment, porphyry Copper, Kighal-

Bormolk 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقدمه :

و  54˚ 93'45"شرقی، بین طولهای جغرافیایی بارملک در شمال شهر ورزقان در استان آذربایجان-محدوده اکتشافی مس کیقال

ای و شمالی واقع است. مطالعات رسوبات آبراهه 54˚ 94'83"و  90˚90'94"شرقی و عرضهای جغرافیایی  54˚55'80"

 ( در این محدوده انجام گرفته است.5904و  5904العه، توسط شرکت کاوشگران )لیتوژئوشیمیایی محدوده مورد مط

 یک یشسطح فرسا یتموقع یینتع. عناصر است بندیمنطقهیكی از اهداف اصلی مطالعات ژئوشیمیایی، بررسی روند تغییرات 

 یاساس أله مس یرابرخوردار است، ز یاصخ یتاز اهم یاحتمال یسازیدار( نسبت به سطح کانزون کانه یک یا) یمیاییژئوش یآنومال

 یآنومال ینتربخشیدام یصدر عمق(، تشخ یسازیکان بینییشپ یا)و  یپنهان یسازیکان یافتن یبرا یاکتشاف یاتدر خالل عمل

، در شوندیارائه م یتوده کانسار یبخش فوقان یمیاییژئوش یهاهاله یقاست که از طر یآنومال یادیتعداد ز یاناز م ژئوشیمیایی

آن  یتو موقع یتوضع یینماند تعیم یکه باق ای ألهشود، مسکشف و ثبت می یندر سطح زم یمیاییژئوش یآنومال یککه  یموارد

 . (5901)حسنی پاک،  است یکنون یشنسبت به سطح فرسا

تواند از یک الگوی اری میهای کانسها در اطراف و یا درون نهشتهتوزیع فضایی )طولی، عرضی و قائم( عناصر کمیاب و کانی

منطقه ای متقارن )کم و بیش هم مرکز( یا نامتقارن پیروی کند که ممكن است به وسیله چندین متغیر پیچیده، مانند اختالف در 

تواند تابعی از دما، فشار، اختصاصات فیزیكوشیمیایی سنگ درونگیر و غیره باشد کنترل گردد. قابلیت تحرک عناصر که خود می

های منطقه ای اساسا از دو نوع کانی شناسی و ژئوشیمیایی هستند که ممكن است به یكدیگر منطبق شوند که به ترتیب بر اساس الگو

بندی کانی شناسی به شوند. منطقهفراوانی نسبی کانی های اصلی و توزیع منطقه ای و تغییرات غلظت عناصر در هر کانسار معین می

بندی ها در زدایی پیشرونده کانی های کالک سیلیكاتی است. کاربرد این منطقهعكس گننده آبعنوان تابعی از دما و عمق من

سازی های کانساری اهمیت خود را در تعیین منطقه کانیساز و همچنین پس از کشف تودهتشخیص جهت جریان محلول های کانی

 .(5901، دیگران)عبدلی اسالملو و  ه شود یا خیرکند که حفاری ادامه دادترین سطح معدن مشخص میضعیف واقع در پایین
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مس  یهاتمیسسزونبندی ژئوشیمیائی  دهد که را نشان می)قائم(  یاستاندارد محور یبندکه منطقه "یعناصر معرف"( 5) رابطه

 :(5901)حسنی پاک،  کندیم یتاز آن تبع یریپورف

 )عمق(    Mo – Cu – Bi – Au – Zn – Pb – Ag - Sb)سطح(       (:1رابطه )

 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیقبحث و 

های آتشفشانی اسیدی تا متوسط با ترکیب آندزیت، تراکی آندزی، داسیت، بورملک شامل سنگ-های سنگی محدوده کیقالواحد

می باشند  توف، آگلومرا، ریولیت و توده های نفوذی گرانودیوریت، مونزونیت، مونزودیوریت، تراورتن و آبرفتهای قدیمی و جوان

مونزونیتی مرتبط با فاز پیرنه )با سن احتماال الیگوسن( ترین توده نفوذی منطقه، استوک پورفیری کوارتز(. مهم5904)کاوشگران، 

تر مونزونیتی و گرانودیوریتی نیز در منطقه های نفوذی کوچکتر نفوذ کرده و عالوه بر آن تودههای قدیمیاست که در داخل واحد

دیوریتی گرانودیوریتی، میكرودیوریتی و کوارتز-های تاخیری بسیاری با ترکیب غالب دیوریتیاند. همچنینی دایکنفوذ کرده

 (.5903، دیگران)سیمونز و  اندتر مجاور را قطع کردههای قدیمیها و سنگمونزودیوریتی، این توده

دار و تعیین موقعیت سطح فرسایش کانسار های کانهارتباط با زونروش شاخص زونالیته ژئوشیمیایی کاربرد وسیع و نسبتًا دقیقی در 

سازی های اولیه فوق کانساری، فاصله کانیترین مراجع جهت تعیین هالهشاخص های زونالیته یكی از دقیقسازی دارد. و تراز کانی

باشند های مختلف کانسارها متفاوت میهایی بدون بعد هستند که برای تیپکمیت ،هااین شاخصرود. از سطح و غیره به کار می

(Ziaei et al., 2011). ی)یا صعودی( از  هایی که با افزایش )یا کاهش عمق(، تغییرات نزولباید خاطر نشان کرد که تنها شاخص

له گسترش در فاصباید های مذکور ه شاخص. همچنین، مناسب هستندژئوشیمیائی ای همطالعات هالهجهت انجام  ،دهندخود نشان می

و نیز گرادیان تغییرات آن ها شامل تغییر عالمت در عمق هند )افزاینده و کاهنده( از خود نشان ند یعمقی یک کانسار رفتار متناوب

 .(Ziaei et al., 2011) نگردد

ه ژئوشییمیایی های زونالیتبورملک یک کانسار مس پورفیری است، لذا در این قسمت از شاخص –با توجه به اینكه کانسار کیقال 

 سیربراز  پس)بیه ادامیه پیاراگراف قبلیی منتقیل گیردد( پیس از بررسیی ..  مربوط به کانسارهای مس پورفیری اسیتفاده شیده اسیت.

 مجموعهدو  منطقه در حتمالیاهییییای سییییازیکانی شناخت به توجه باو  سیربر ردمو یمتغیرها ینزراژپا طتباو ار ریماآ یمترهاراپا

 .مورد استفاده قرار گرفت ریکانسا تحتو  ریکانسا قفو یهاهاله فیمعر جهت یرز متغیر

 عناصر عمجمو  Ba، Hg، Sb، Asری.کانسا قفو یهاهاله معرفی جهت 

 عناصر عمجمو  Mo، Ni، Co، Biری.کانسا تحت یهاهاله معرفی جهت 

 :Vz یساند
Vz1 : (Ba.Hg.Sb.As)/(Mo.Ni.Co.Bi) 

  مجموع عناصرPb, Zn, Bi فوق کانساری. هایجهت معرفی هاله 
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  مجموع عناصرCu, Mo, Ag تحت کانساری. هایجهت معرفی هاله 

 :Vz یساند
Vz2 : (Pb.Zn)/(Cu.Mo) 

Vz3 : (Pb.Zn)/(Cu.Ag) 

Vz4 : (Pb.Zn.Bi)/(Cu.Mo.Ag) 

 

استفاده گردیدهه  ه لیتوژئوشیمیایینمون 3553ای و رسوبات آبراهه نمونه 535های حاصل از در این مقاله از آنالیز داده

 انه. آنالیز شههعنصری توسط شرکت کاوشگران  ICP-MS 44به روش است که 

Vzای و لیتوژئوشیمیایی مورد محاسبه قرار گرفت و سپس های رسوبات آبراههبرای دادهباال  ابطوهای تعریف شهه در ر

با اسدتفاده از  Vzهای مربوط به هر یته و همچنین نقشههای زونالنمودارها و جهاول مربوط به همبستگی بین شاخص

 روش کریجینگ ترسیم گردیه.

 
های Vzیب همبستگی به روش اسپیرمن برای اجدول ضر :1 جدول

 های لیتوژئوشیمیاییبدست آمده از داده

 

 

A Vz1 Vz2 

Vz1 1.000 
 

Vz2 .615 1.000 
 

های Vzیب همبستگی به روش اسپیرمن برای ا: جدول ضر2 جدول

 ایهای رسوبات آبراههبدست آمده از داده

B Vz1 Vz2 Vz3 Vz4 

Vz1 1.000 
   

Vz2 .598 1.000 
  

Vz3 .267 .713 1.000 
 

Vz4 .232 .775 .909 1.000 
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 (Vz) یتهزونال یهاشاخصاسپیرمن  یهمبستگ ینمودارها: 1شکل 

 

های زونالیته با دیگر شاخص Vz2و نمودارها بیانگر رابطه نسبتا قوی ای اسپیرمن رتبهیب همبستگی انتایج بدست آمده از جداول ضر

(Vzمی )شاخص  ،باشد. براساس نتایج باالVz1 های با شاخصVz3 وVz4 .دارای همبستگی ضعیفی است 
 

 
 Vz1 (As.Ba.Hg.Sb)/(Bi.Co.Mo.Ni): نقشه حاصل از 2شکل 

 
 Vz2 (Pb.Zn)/(Cu.Mo)نقشه حاصل از  :3شکل 
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 Vz1 (As.Ba.Hg.Sb)/(Bi.Co.Mo.Ni): نقشه حاصل از 4شکل 

 
 Vz2 (Pb.Zn)/(Cu.Mo): نقشه حاصل از 5شکل 

 
 Vz3 (Pb.Zn)/(Cu.Ag) : نقشه حاصل از6شکل 

 
 Vz4 (Pb.Zn.Bi)/(Cu.Mo.Ag) : نقشه حاصل از5شکل 
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◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :
 

 اللتد ،ستا هشد مشخص سیفید نگر با زیسا کانی سطح به نسبت فرسایش سطحدر آن  که لکیقا طقهمن شرقی بخشبطور کلیی، 

 ود.میش ظاهر سفید اًکثرارنگ خاکستری  یبجادارد و  پایینتر فرسایش سطح بر

 یاشیههاح ،بخشها ین. در امیباشد میدبخشا ظلحا یندارد و از ا یباالتر فرسایش سطح منطقه غربی بجنو صبخصو غربی بخش

 میشوند. یافت رفوو به سیاه رنگ

اسیت منطبق بر فازهای ساب ولكانیک متعلق به الیگوسن  ،اندتر مشخص شدهدر بخش روستای کیقال که با سطح تراز فرسایش پایین

هیای رسیانیباشد. همچنین در این مناطق شواهد دگکه شامل واحدهای گرانودیوریتی در شرق کیقال و مونزونیتی در غرب کیقال می

داغی که مابین این دو واحد سینگی قیرار گرفتیه اسیت باشد که کوه قلعهباشد. البته الزم به ذکر مینمایان می پتاسیک و فیلیک کامالً

 دهد.باشد که در نقشه ها نیز سطح فرسایش باالتری را نشان میدارای واحد سنگی جوانتر آندزیت متعلق به پلیوسن می

هیای آنیدزیتی و التیتیی شناسیی گیدازهملک که با سطح تراز باالتر مشخص شده است منطبق بیر واحید سینگدر بخش روستای بور

-های آرزیلیک و پروپیلیتیک است که این امیر مییدگرسانی شامل باشد و همچنین دگرسانی غالب در این منطقهعلق به  ائوسن میتم

 انجام گرفته را نشان دهد. های سطح فرسایشتواند تا حدود نسبتا باالیی صحت بررسی

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 (.48-51شناسی ایران، شماره سیزدهم، صفحه)
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 .اکتشافات معدنی کشور

 . گزارش اکتشافات لیتوژئوشیمیایی در منطقه کیقال، شرکت ملی صنایع مس ایران.5904مهندسین مشاور کاوشگران غرب، -

 بورملک، شرکت ملی صنایع مس ایران -شناسی و آلتراسیون در محدوده کیقال . گزارش مطالعات زمین5904مهندسین مشاور کاوشگران غرب، -

. تاثیر کانیازی تاخیری )طالی اپی ترمال( در ردیف زونالیته ژئوشیمیایی کانسار پورفیری مسیجد داغیی، 5931شرامین،ر.، امامعلیپور،ع.، جوانی،ح.، موسوی 

 سی ودومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
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