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 های شاخص غنی شدگی و فرکتال ها به روشای و آنومالیهای اکتشافی چند متغیره و مقایسه حدود آستانهتحلیل داده

 بورملک، شمال ورزقان -در محدوده کانسار مس پورفیری کیقال

◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 چكیده :

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

 هایواحد درون پیرنه، فاز ییماگما هایفعالیت طی کیقال پورفیری کوارتزمونزونیت استوک.  است واقع آذربایجان -البرز  زون در

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

-های آتشفشانی اسیدی تا متوسط با ترکیب آندزیت، تراکییافته در منطقه شامل سنگواحدهای سنگی رخنموناست.   یدهگرد

ه اکثر نظر به اینک باشد. می  مونزودیوریتو  مونزونیت گرانودیوریت، نفوذی هایو توده ریولیتآگلومرا، آندزیت، داسیت، توف، 

توان از باشند، میسازی و دگرسانی سنگ دیواره میای بر مبنای کانیهای مس تیپ پورفیری دارای یک الگوی منطقهکانسار

های مس پورفیری پنهان و از جمله کانسار ای عناصر اصلی و کمیاب در زونهای دگرسانی جهت اکتشاف کانسارالگوی توزیع منطقه

اکتشافات  هایروش بورملک-کیقال محدوه در پورفیری مس زاییکانی یابیپتانسیلبه منظور . بورمک استفاده نمود-کیقال

عناصر  پاراژنزمناسب از  یالگو یک یمیائیژئوش هایداده یفاکتور وای خوشه تحلیل استفاده قرار گرفت. مورد ایآبراهه رسوبات

 به منجر مساحت -عیار فرکتال و شدگیغنی شاخص هایروش از دهاستفا با یمیاییژئوش هایبررسینشان داد.   را کانسارساز

عناصر  آمده، بدست نتایج اساس بر. گردیدمنطقه  در ترمالاپی و پورفیری مس کانسارهای ردیاب عناصر آنومال مناطق تفکیک

 یکدیگرمحدوده با  یرقش  بخشدر  شوندمی محسوب باال دماو  یکانسار تحتو تلور که جزء عناصر  یسموتب یبدنیم،مس، مول

محدوده  یدر قسمت غرب یموانو آنت یکآرسن ی،سرب، رو طال، یینو دما پا یکانسار فوق عناصر یکهحال در ،دارند یهمپوشان

 .   دهندمی نشان همپوشانی

 بورملک -مس پورفیری، کیقال، گی، شاخص غنی شدمساحت -عیار فرکتال ،تحلیل خوشه ای :كليد واژه ها
 

 

Exploratory multivariate analysis and comparison of anomalies thresholds with 

the enrichment index and fractal methods within the porphyry copper deposit 

Kighal-Bormolk, north Varzeqan  
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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 development  of hydrothermal alteration and subsequent Cu-Mo 

mineralization during the Pyrenean orogeny. Rock units of the area include andesitic volcanic rocks, tuff, 

agglomerate and intrusive granodiorite, monzonite, monzodiorite and travertine. The fact that, most of the 

porphyry Copper deposits are distinguished based on a wall-rock alteration and mineralization zoning pattern, 

therefore, zoning pattern of major and trace elements within alteration zones can be used for the exploration of 

hidden porphyry Copper deposits and in particularly in the Kighal-Bormolk area. Geochemical exploration 

methods including the stream sediment sampling are used to distinguish the propspectivity mapping of porphyry 

copper mineralized zones in the Kighal-Bormolk. The cluster and factor analyses of geochemical data 

represented a indicator pattern of paragenetic ore-forming elements. Geochemical investigations applying the 

classic, enrichment index, and C-A fractal methods resulted in the differentiation of anomalous amounts of 

pathfinder elements for porphyry copper and epithermal mineralized zones. On this Basis, Cu, Mo, Bi, and Te 

which belong to the sub-ore and high temperature elements are overlapped in eastern part of the deposit. 

Whereas, the upper-ore and low temperature elements of Pb, Zn, As, and Sb show a best overlap in the western 

part of the deposit. 

 

Keywords : Cluster analysis  , Fractal , enrichment index, Copper porphyry, 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

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

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

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

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

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

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

ت مناطق آنومال از لحاظ وجود عناصر کانساری با استفاده از عناصر ردیاب و معرف و نیز هدف از اکتشاف ژئوشیمیایی، شناخ

سازی و مناطق دارای های کانیها، کشف و معرفی زونبه دست آوردن روابط پاراژنتیک بین عناصر با استفاده از تحلیل همبستگی

های تک عنصری، به منظور به دست آوردن نحوه تغییرات تحلیلباشد. به این منظور همزمان یا پس از انجام تجزیه و پتانسیل می

های چند سازی، از تجزیه و تحلیلسازی احتمالی و تخمین نوع کانیکننده اصلی مربوط به کانیگروهی عناصر و شناخت کنترل

 (. 5938از دو متغیر استفاده می شود )قورچی و همکاران،متغیره یعنی بررسی و تجزیه و تحلیل همزمان بیش
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◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیقبحث و 

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

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

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، میکرودیوریتی و کوارتز-های تاخیری بسیاری با ترکیب غالب دیوریتیمچنینی دایکاند. هنفوذ کرده

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

 تجرباه. کنادمی دشاوار را هااآن باین ارتبااط تعیین و یرهامتغ همزمان بررسی که هستیم چندمتغیره روبرو فضای با اکتشافی مسائل در

 تشاخیص امکاان شاود اساتفاده هااآن ترکیبی نتایج از و شود گرفته بکار متغیر یک جای به متغیرها از ترکیبی چنانچه است داده نشان

 بکاارگیری در تصاادفی خطاای راتاث همچنین یافته، افزایش مراتب به مرکب هایهاله تشخیص و یکدیگر با عناصر پاراژنزی روابط

 و پاردازیداده مباحا  در متغیرها تعداد کاهش متغیره چند هایروش از استفاده مزایای دیگر از. یابدمی کاهش نسبتاً متغیرها ترکیبی

)حسانی باشاد می تارآساان نتاایج، کسب و متغیرها مقایسه امکان روش این با. باشدمی هاآن ترراحت تفسیر و هاداده حجم از کاستن

 (.5938پاک و شرف الدین، 

 ای:تحلیل خوشه

 ژنتیکای همبساتگی و ارتباط شناخت دهند،می نشان مشابهی رفتار محیطی، شرایط از یکسری به نسبت عناصر از معین گروه هر چون 

 تجماع ضامناً. شاود گرفتاه اربکا ژئوشایمیایی هاایمحایط در موجاود تغییرات تردقیق شناخت در تواندمی مختلف عناصر بین متقابل

 آناالیز. بکار رود دارد وجود ناحیه در احتماالً که اینهشته نوع تفسیر در مستقیم راهنمای عنوانبه است ممکن عناصر از بعضی ژنتیکی

 هااییگاروه یاا هادساته قالاب در هااآن تغییرپايیری شاباهت اسااس بار را عناصار کاه اسات متغیره چند آماری روش یک ایخوشه

 هااداده تاراکم از و کنادمی تاوجهی شاایان کماک واقعای هاایگاروه کاردن پیدا در ایخوشه آنالیز ترتیباینبه. کندمی بندیطبقه

  کاهد.می

ار تحلیل قررد متغیر مو 55 تماام .ای اساتفاده شاده اساتهای رسوبات آبراهاهادهد ازسی نیز ربررد موی متغیرها ایتحلیل خوشهای بر

 ست. ه ایددگر ترسیمنها آهمبستگی ام گرروندو دته گرف
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 عنصر 44ای برای رسوبات آبراهه هاینمونه ایخوشه تحليلوگرام حاصل از ردند: 5شکل 

ای با کادر قرمز رنگ مشخص های رسوبات آبراههدر دندروگرام حاصل از دادهیک خوشه در  Biو  ,S,، Mo,، Cu,، Teعناصر 

در  Auو  Pb ،Zn ،Cd ،Sb ،As. عناصاار سااازی ناوع مااس پاورفیری اسااتایان عناصاار بیااانگر کاانی. باشااندمایمی  اناادگردیاده

ساازی ناوع اند که بیانگر کانیای در یک شاخه قرار گرفتن که با کادر آبی رنگ مشخص شدهحاصل از رسوبات آبراهه دندروگرام

  باشد.منطقه میترمال در اپی

 
 

 باشد یم 9بزرگتر از  Zبا  خوشه یکهمه عناصر  Z-Scoreکه مقدار  هایی استخوشه ای که بیانگرهای رسوبات آبراههداده نقشه حاصل از: 2شکل 
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 آستانه و آنومالی محاسبه و جداسازی مقادیر زمينه، حد

ژنتیاک کاه مرباوط باه ای تغییرپيیری دارای دو مولفاه اساسای شاامل مولفاه سایندر اکتشافات ژئوشیمیایی به روش رسوبات آبراهه

باشد شناخته شده است. بنابراین آنچه در اکتشاف ژئوشایمیایی باه زایی میند کانیژنتیک که در ارتباط با فرآیزایی و مولفه اپیسنگ

ژنتیاک را کاامال ژنتیک چنان قوی است کاه اثار مولفاه اپایباشد، ولی گاهی مولفه سینژنتیک میدنبال کشف آن هستیم، مولفه اپی

 (.5938کند)حسنی پاک و شرف الدین، سازی را دشوار میکند، این رخداد شناسایی مولفه مرتبط با کانیمحو می

های مربوط به آن جامعه . با کم کردن آن از هر یک از داده5توان اثر آن را خنثی کرد: پس از تعیین مقدار زمینه به دو صورت می

که به این مقدار شاخص  ها بر مقدار زمینه. با تقسیم هر یک از داده2نامند. که در این حالت مقادیر بدست آمده را مقادیر بازماند می

   شود:   غنی شدگی گفته می

ام از جامعه مورد iغلظت عنصر مورد نظر در نمونه  مقدار زمینه )میانه یا میانگین( و  شدگی، شاخص غنی که در این رابطه 

 (.5938باشد )حسنی پاک و شرف الدین، نظر می

هاای نرماال و الن نرماال ها و مشخص شدن دادهبر روی داده Hazenکولموگروف و  –های اسمیرنوف پس از انجام دادن آزمون

شود. سپس با استفاده از فرمول زیر مقاادیر خاام اساتاندارد های الن نرمال به روش لگاریتمی به حالت نرمال نزدیک میعناصر، داده

 شود.و مقدار میانگین حدودا صفر می 5راف معیار حدودا برابر شوند به طوری که مقدار انحمی

 
انحراف معیار عنصار  Sمیانگین عیار هر عنصر و  عیار عنصر در نمونه مورد نظر،  مقدار استاندارد شده،  در فرمول ارائه شده 

 باشد.مورد نظر می

 شود:بندی میصورت زیر طبقهها بهدامنه (Z-Score)یشدگ یروش شاخص غنبراساس 

 Z<5 مقدار زمینه

 Z<2>5 حد آستانه

 Z<9>2 آنومالی ممکن

 Z>9 آنومالی احتمالی

 

 
 

 Z-Scoreبه روش  یحدآستانه و آنومال ینه،زم یرمقاد یجداساز: 5جدول 
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 مساحت( –روش ساختاری فركتالی )عيار 

گیرد. اخاتالف روش سااختاری ها را نسبت به هم در نظر میشود که ارتباط فضایی نمونههایی اطالق میهای ساختاری به روشروش

دهاد در ها را نسبت باه هام را نشاان مایها که موقعیت نمونهو غیر ساختاری در این است که در روش های ساختاری مختصات نمونه

ها شود، و برعکس وجاود یاک آنتواند موجب تقویت ها تاثیر گيارند و وجود چند نمونه آنومال در کنار یکدیگر میتعیین آنومالی

 .(5938)حسنی پاک و شرف الدین، کاهدهای زمینه از اهمیت آن میای از نمونهنمونه آنومال در بین جامعه

 

  
 

اند. مقایساه نتاایج مشخص شده  غنی شدگی و فرکتال های شاخصها به روشای و آنومالیحدود آستانهکه  2و  5با توجه به جداول 

باشاد ولای مقادار بیشاتر از روش فرکتاالی مایای مقادار حاد آساتانه شادگیهر دو روش بیانگر این است که در روش شاخص غنی

روش باشاد کاه بیاانگر ساخت گیراناه تار باودن شادگی مایآنومالی ممکن و احتمالی در روش فرکتالی بیشتر از روش شاخص غنی

 باشد.میفرکتال 

 اند.ها با استفاده از مقادیر آنومالی احتمالی بدست آمده از روش فرکتالی ترسیم شدهدر این تحقیق نقشه ژئوشیمیایی ناهنجاری

 مساحت عنصر مس-یارع یروش فرکتال یتمینمودار تمام لگار: 4شکل  طالمساحت عنصر -یارع یروش فرکتال یتمینمودار تمام لگار: 3شکل 

 Zn)ppm(  W)ppm(  Te)ppm(  Sn)ppm(  Re)ppm(  Pb)ppm(  Mo)ppm( Cu)ppm(   Bi)ppm(  Au)ppb(  As   )ppm( عنصر

40 0.4 0.15 0.15 0.0008 10.6 0.08 19.8 0.07 0.7 0.5 حد زمینه
97.4 1.5 0.5 0.9 0.005 37.2 1.3 39.2 0.2 6.6 14.3 حد آستانه

<1 <1.9 <0.014 <2.5 <42
<727.5 <3.9 <356.5 <14 <271.3 <71.7 آنومالی احتمالی

555.6آنومالی ممکن 2.4 250 7.6 232.7 42.1

 فرکتال به روش یحدآستانه و آنومال ینه،زم یرمقاد یازجداس: 2جدول 
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 یاکتشافمحدوده  ایدر رسوبات آبراهه Au یماییژئوش ینقشه آنومال: 6شکل 

 

 
 

 
 

 ایدر رسوبات آبراهه Cu یماییژئوش ینقشه آنومال: 5شکل 

 یمحدوده اکتشاف

 یمحدوده اکتشاف ایدر رسوبات آبراهه Pb یماییژئوش ینقشه آنومال: 8شکل  یمحدوده اکتشاف ایدر رسوبات آبراهه Mo یماییژئوش یومالنقشه آن: 7شکل 
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 نتیجه گیری :

سازی نوع ماس پاورفیری اسات بطورگساترده که بیانگر کانی ایشاخه در تحلیل خوشهیک در  Biو  ,S,، Mo,، Cu,، Teعناصر 

حاصال از رساوبات  در دنادروگرام Auو  Pb ،Zn ،Cd ،Sb ،Asر دهناد. عناصاهای شرقی محدوده ناهنجاری نشان میدر قسمت

 است. های غربی و نزدیکی روستای بارملکدر قسمت ترمالسازی نوع اپیای در یک شاخه قرار گرفتن که بیانگر کانیآبراهه

هاای شااخص غنای تفاده از روشباا اسا ایهای رسوبات آبراهاهی داده هاای و آنومالیبمقایسه نتایج بدست آمده برای حدود آستانه

 باشد. تر بودن روش فرکتال نسبت به روش شاخص غنی شدگی میتر واطمینانو فرکتال بیانگر سختگیرانهشدگی 

نقشاه آنوماالی  تحقیاقمسااحت تعیاین گردیاد. در ایان  –شادگی و فرکتاال عیاار های ژئوشیمیایی به دو روش شاخص غنیآنومالی

های فاوق مساحت ترسیم گردیده است. نقشه –با استفاده از روش ساختاری فرکتالی عیار   Pbو  Au ،Cu، Moژئوشیمیایی عناصر 

باشاند و همچناین های شارقی محادوده دارای آنوماالی مایدر قسمت Mo و Cuبیانگر این است که عناصر تحت کانساری همچون 

 باشند.های غربی دارای آنومالی مشهود میتباشند در قسمکه عناصر دما پایین و فوق کانساری می Pb و Auعناصر 

ساازی سازی نوع مس پورفیری در قسمت شارقی و کاانیهای ژئوشیمیایی بیانگر کانیای و تحلیلتلفیق نتایج حاصل از تحلیل خوشه

 باشد.ترمال در قسمت غربی میاپی
◊◊◊◊◊◊◊ 

 منابع فارسی :
 

 .انتشارات دانشگاه تهران . زمین آمار )ژئواستاتیستیک(.5911پاک، ع.، حسنی

 .. اکتشاف ذخایر طال. دانشگاه تهران5905پاک، ع.، حسنی

 .. اصول اکتشافات ژئوشیمیایی. انتشارات دانشگاه تهران5901پاک، ع.، حسنی

 صفحه 335 .های اکتشافی. انتنشارات دانشگاه تهران. تحلیل داده5905حسنی پاک، ع.، شرف الدین، م.، 

-زایی استوک کوارتز مونزونیات پاورفیری کیقاال، فصالنامه زماینشناسی و سنگ. بررسی سنگ5903گری، ع.ا.، موید، م.، جهانگیری، ا.، سیمونز، و.، کال

 (.48-51شناسی ایران، شماره سیزدهم، صفحه)

ایع و معاادن، ساازمان زماین شناسای و های اکتشاف ژئوشیمیایی ذخایر معدنی. ترجمه سیمین پرند، وزارت صان. روش5914گریگوریان، س.، بئوس، ای.، -

 .اکتشافات معدنی کشور

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

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