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 یشگاهیآزما یموته( با استفاده از روش ها یچاه باغ )در منطقه معدن یکانسار طال یمیاییمطالعات ژئوش

 

 :چكیده

       چاه باغ  یها، کانسار طال یآنومال یناز ا یکیشناخته شده طال است که  یآنومال 9 یموته در استان اصفهان دارا یمنطقه معدن

 00066666)نقشه  یجاندل یجنوب باختر یلومتریک 06و در  یرجانس -پهنه سنندج  یبخش مرکزچاه باغ در  یباشد. کانسار طال یم

ها متعلق  یدگرگون ینشود. ا ی( مشاهده میا یه)ناح یدگرگون یاز سنگ ها یکمپلکس محدوده، ین( واقع شده است. در ایجاندل

باشد. اکتشاف  یهورنفلس و ... م یت،کوارتز س،یگن یست،تنوعات ش یبولیت،شامل آمف یبوده و تنوعات سنگ ینبه پرکامبر

 یژهاز اهداف و یشگاهیآزما یعناصر در منطقه با استفاده از روش ها یرارتباط طال با سا ینو همچن یبیتقر یارع یینطال، تع یمقدمات

برداشت شد.   066×066 و 266×266 یاز شبکه ها یلب پر -یعدد نمونه به روش خرده سنگ 22راستا،  ینباشد. در ا یم یقتحق ینا

 یزها و رگه ها بود. آنال تگیدر داخل شکس یساز یمنطقه و کان یحضور طال در سنگ ها یانگرداده ها، ب یمیاییژئوش یزآنال یجنتا

مس،  یها یدار طال با کان یمثبت و معن ینشان داد. همبستگ ppb  5/5تا 0/6 ینطال را ب یار، عFire Assayطال به روش  یاریع

 باشد. یم یلیمطالعات اکتشاف تفض یازمندز و کرم نشان دهنده آنومال بودن منطقه نسبت به عنصر طال بود که نمنگن

 

 مطالعات ژئوشیمیایی، موته، چاه باغ، روش های آزمایشگاهی 0كليد واژه ها

 
Geochemical Studies Chah-Bagh gold deposit (Muteh mineral district) using laboratory methods 

 

Abstract: 
Muteh region in the Isfahan province has nine known gold anomalies that one of these anomalies, is Chah-Bagh 

gold deposit. Chah-Bagh gold deposit is located in the central part of the Sanandaj - Sirjan and 06 kilometers 

south-west of Delijan (Map 1: 166,666 Delijan). In this area, a complex of metamorphic rocks (area) can be 

seen. It belongs to the Precambrian metamorphic and diversity of rocks, including amphibolites, diversity schist, 

gneiss, quartzite, hornfels and …. . Preliminary exploration for gold, gold titration approximate as well as 

relation with other elements using the laboratory methods is the specific objectives of this research. In this 

regard, 22 samples were taken in networks of 266 × 266 and 166 × 166 by in stone and …… methods. The 

results of geochemical data were indicated the presence of gold mineralization in rocks and in fractures and 

veins. Analysis carat gold by Fire Assay, showed an average grade of gold between 6/1 to 5/5 ppb. Significant 

positive correlation with gold mineralization, copper, manganese and chromium represents the area of the 

element gold anomaly that needs to be detailed exploration studies. 

 

Keywords: Geochemical studies, Muteh, Chahbagh, laborator methods  
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 :مقدمه

( در یجاندل 00066666)نقشه  یجاندل یجنوب باختر یلومتریک 06و در  یرجانپهنه سنندج س یچاه باغ در بخش مرکز یکانسار طال

ها  یدگرگون ینشود. ا ی( مشاهده میا یه)ناح یدگرگون یاز سنگ ها یمحدوده کمپلکس ینموته قرار دارد. در ا یمنطقه معدن

 ینباشد. در ا یهورنفلس و ... م یت،کوارتز یس،گن ت،یستنوعات ش یبولیت،شامل آمف سنگیبوده و تنوعات  ینمتعلق به پرکامبر

در منطقه شامل  یافتهرخنمون  یسنگ یشود. واحدها یمشاهده م یزن یکواترنر یو واحدها یتدولوم یت،محدوده تراورتن، گران

 – یخاور شمال یبا امتداد عموم یختهدگرر ودگرگون شده  رسوبی – یو آتشفشان یدیاس یکیولکان یاز سنگ ها یمجموعه ا

                   یو حت ینواحدها به دون ین( در آن ها نفوذ کرده اند. سن ایلو س یک)دا یکباز ینفوذ یبوده که توده ها باختری جنوب

منطقه رخ  یو محل درزه ها و گسل ها یلیسیس یطال در رگه و رگچه ها ییتمرکز کانه زا بیشترینتر نسبت داده شده است.  یمیقد

داخل زون  یزعمدتا در امتداد گسل ها و ن یلیسیس یونبه همراه آلتراس یستیطال در داخل تنوعات ش یساز ی. کانداده است

گرم متصاعد شده از سنگ در  یپس از مهاجرت محلول ها تقسم ینطال در ا یساز یشود. کان یمشاهده م یگسل یخردشدگ

شود که  یطال مشاهده م یدیشده است. در سطح، عمدتا زون اکسمنتقل  یواگزاالت یها یشکستگ به داخل ی،دگرگون یرندهبرگ

 باشد. ید میاز یشدگ یلیسیطال به همراه س ی( همراه خواهد بود. رگه و رگچه های)زون سولفور یریتاحتماال در عمق با پ

  :روش تحقیقبحث و 

که گزارشات موجود در  یبترت یند. بداطالعات و مطالعه منابع موجود بو یهکل یگردآور یق،تحق ینگام نخست جهت انجام ا

. سپس اطالعات مربوط به یدو مطالعه گرد یمرتبط با موضوع جمع آور ینامه ها یانکتاب ها، مقاالت و پا ی،شناس ینسازمان زم

ا منطقه ب یکه به نوع یگزارشات و مقاالت یو تمام یماهواره ا یرو تصاو یتوپوگراف یها هنقش ی،شناس ینزم یمنطقه شامل نقشه ها

موجود  یشناس ینابتدا نقشه زمپس از مطالعات فوق، جهت انجام مطالعات صحرایی،  .یدگرد یمورد نظر مرتبط بودند، گردآور

مشخص شده و نوع سنگ ها، ساختار  یساز یکان . مناطق مستعدیدگرد یهو گزارش آن ته ( مطالعه شدیگانگلپا 00256666)نقشه 

 برای، جاده ها و عوارض 0056666 یاو  0025666 ینقشه توپوگراف یزو ن ییگرفت. با توجه به عکس هواقرار  یهاول یو ... مورد بررس

 یمایشپ یبرا یرمس ینچند ی،توپوگراف یزو ن یشناس ینبا مطالعه نقشه زم ین. همچنیدآن ها مشخص گرد یبر رو یدسترس یرمس یینتع

گشت و مختصات نقاط  یینتع یزن ینمونه بردار یشبکه مشخص برا یکل حا ینشد. در ع یینتع یشناس ینعمود بر روند عوارض زم

 ینزم یبر رو یدراه ها، بازد یزو شبکه و ن یشناس یننقشه زم یاز رو ی. با توجه به مشخص شدن نقاط نمونه برداریداستخراج گرد

 یزون ها یلیسی،س یطال )رگه ها یساز یکان جهت یدبخشاز مناطق ام یی،صحرا یدصورت گرفت. در هر سلول از شبکه در بازد

شدن،  یچآهن پس از ل یدیاکس یها یشسته شدن آنها، حضور کان زا یناش یو حفرات خال یشدگ یچوجود ل ی،خرد شده گسل

سلول ها، انجام مطالعات  یهکل یپس از نمونه بردار شد. یو آهن و منگنزدار و....( نمونه بردار یلیسیس یاستوک ورک ها

عناصر  یساز یمناطق مستعد کان یرفت؛مطالعات و نقشه ها صورت پذ یهکل یقتلف استفاده از روش های آزمایشگاهی وبا  یمیاییئوشژ

 .یدارائه گرد یجهت ادامه طرح اکتشاف یشنهاداتیپ یزن یاندر پا گرفت. ارقر یمورد بررس
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 نمونه برداری و آنالیز نمونه ها:

از  یخرده سنگ-یعدد به روش لب پر 22به تعداد  066×  066 در مرحله دومو  266×266با شبکه متراکم  یسطح ینمونه بردار

 CHBبا سریال اکثر نمونه ها از شیست های آلتره و رگه های سیلیسی برداشت گردید و  .صورت گرفت یساز یمناطق مستعد کان

و انجام آزمایش های الزم به  پس از عملیات نمونه برداری، نمونه های برداشت شده جهت آماده سازی نامگذاری گردید.

استفاده شد که در آزمایشگاه موته  Fire Assayآزمایشگاه ارسال شد. برای تعیین عیار طال در نمونه های برداشت شده، از روش 

 ,Au, Al, Ca, Fe, K, Mg, Naعنصر  09برای  ICP-Msانجام پذیرفت. همچنین آنالیز ژئوشیمیایی سایر عناصر به روش 

Ag, As, Ba, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, P, Pb, S  وZn در  طال نتایج آنالیز. توسط آزمایشگاه زرآزما صورت پذیرفت

 آورده شده است.   0جدول 

 نتایج آناليز عياری نمونه ها – 1جدول 

CHB-11 CHB-01 CHB-10 CHB-10 CHB-10 CHB-10 CHB-10 CHB-10 CHB-10 CHB-10 CHB-10  

6/0 3/4 6/0 2/0 4/0 4/0 6/4 6/2 5/5 2/9 6/0 Au 

(ppb) 

CHB-00 CHB-00 CHB-01 CHB-00 CHB-00 CHB-00 CHB-00 CHB-00 CHB-00 CHB-00 CHB-00  

2/5 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0 2/4 6/0 6/2 6/0 Au 

(ppb) 

 :یمیاییژئوش یپردازش داده ها

پردازش داده ها را  نسورد،س یراست. حضور مقاد یرسنسوردو غ یعدد یداده ها، حضور داده ها یشرط الزم جهت پردازش آمار

 06از  یشبوده و مقدار آن در کل نمونه ها ب یادز یارسنسورد آن ها بس یرکه مقاد یعلت عناصر ینکند به هم یبا مشکل مواجه م

نسورد گزارش شده س یرنمونه به صورت مقاد 7نمونه،  22در  Znعنصر  یمیاییش یزآنال یقتحق ینشوند. در ا یدرصد باشد، حذف م

 استفاده نمود. یگزینیجا یاز انواع روش ها یستبا یاصالح آن م یباشد برا توجهیسنسورد در حد قابل  یاست. اگر تعداد داده ها

 یرروش مقاد ینساده مورد استفاده قرار گرفت. در ا یگزینیدرصد بود، روش جا 06سنسورد کمتر از  یرتعداد مقاد ینکها یلبه دل

 نشان داده شده است.  2 جدولشد که در  یگزینجا یتحساس پایینی حد ¾با  یینیدر مرز پا یتد حساسکمتر از ح
 

 پيش پردازش داده های سنسورد برای عنصر روی – 2جدول 

 عنصر حد حساسیت تعداد سنسورد روش جایگزینی مقدار جایگزینی

 Zn 0 7 جایگزینی ساده 75/6

 بررسی داده های خام:

              ه های خام، داده های اولیه ای هستند که هیچ گونه پردازشی بر روی آن ها صورت نگرفته است. جهت بررسی منظور از داد

داده های خام، ابتدا اقدام به محاسبه پارامترهای آماری مهم نظیر میانگین، میانه، انحراف معیار، واریانس، چولگی، کشیدگی، مینیمم 

 شکلدر . برخی از مهم ترین هیستوگرام ها هر عنصر به همراه ترسیم هیستوگرام مربوط به آن ها گردید و ماکزیمم مقدار مربوط به

 .نشان دهنده میزان توزیع تجمعی عناصر می باشد آن هاهر یک از  که مشاهده می شود 0
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 Au, Cu, As, Zn, Cr, Mnهيستوگرام داده های خام عناصر  - 1شکل 

 

کانسنگ های  نشان دهنده وجود آنومالی و یا ودارای چولگی مثبت بوده  های خام نشان داد که اکثر عناصر عه هیستوگرام دادهمطال

 .پرعیار در منطقه می باشد
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 : یرهدو متغ یزهایآنال

 یببه نام ضر یگرید یداده ها، از پارامتر آمار یریبه واحد اندازه گ یدو عنصر بدون وابستگ یاز همبستگ یاریبه مع یدنرس یبرا

   دهند که  یرا نسبت به هم نشان م یرفتار مشابه یرهااز عناصر و متغ یبرخ ،یمیاییژئوش یها ی. در بررسیمکن یاستفاده م یهمبستگ

 یز روش هاعناصر ا یهمبستگ یبمحاسبه ضر یبرا تحقیق، ینجستجو کرد. در ا یبه خصوص یتوان آن را در علت ها یم

 .(4و  2)شکل  یرمنو اسپ یرسونپ یهمبستگ یبکه عبارتند از ضر شداستفاده  ،داده ها حساس نباشند یعکه به توز یناپارامتر

 

 ضریب هبستگی اسپيرمن - 2شکل 

و  Cu، Cr ،Mnنتایج حاصل از بررسی ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که عنصر طال ارتباط معنادار ضعیفی را با عناصری نظیر 

Pb  .نشان می دهد 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 

 پيرسونضریب هبستگی  - 3شکل 

همبستگی بسیار ضعیف و  Znو  Al ،Fe ،Moنتایج حاصل از بررسی ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که عنصر طال با عناصر 

می باشد. همچنین با  دارای همبستگی ضعیف Mgو  Kناچیز داشته و این رابطه یک رابطه مستقیم می باشد. عنصر طال با عناصر 

دارای همبستگی متوسط بوده و این رابطه یک رابطه مستقیم است. بدین معنی که این عناصر در  Pو  Cr ،Cu ،Mn، Niعناصر 

 سطح زمین رفتار نسبتا مشابهی را نشان می دهند. 

  آنالیز چند متغیره:

د. در بحث ژئوشیمی اکتشافی، می توان تغییرپذیری هم زمان این روش، امکان آنالیز آماری همزمان چندین متغیر را فراهم می کن

چندین عنصر یا متغیر را برای کشف دقیق تر  آنومالی های احتمالی آن ها مورد بررسی قرار داد. یکی از روش های چند متغیره 

خوشه یا دو خوشه به  بررسی رابطه بین عناصر، روش آنالیز خوشه ای می باشد. در این روش، معیار اتصال یک عنصر به یک
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یکدیگر، ایجاد کمترین افزایش در مجموع درجات انحراف از میانگین خوشه مورد نظر است. معموال نتیجه حاصل از محاسبات 

 تحلیل خوشه ای را به صورت یک نمودار سلسله مراتبی به نام دندوگرام نمایش می دهند. 

 

 
 آناليز خوشه ای عناصر - 4شکل 

 Sو  As ،Pb ،Fe ،Zn ،Agمی دهد که به طور کلی عناصر در سه شاخه قرار می گیرند. شاخه اول شامل عناصر  این نمودار نشان

می باشد  Baو  Al ،Na ،Ca ،Moو شاخه سوم شامل عناصر  Auو  Mg ،Cr ،Cu ،Mn ،Ni ،P ،Kمی باشد. شاخه دوم شامل 

قرار می گیرند. نتایج حاصل از بررسی این نمودار نشان می دهد که که شاخه دوم و سوم نیز با هم مرتبط بوده و در یک شاخه کلی 

   عنصر طال با عناصر ردیاب همانند مس، منگنز و کروم دارای پاراژنز بوده و رفتار یکسانی را در محیط از خود نشان می دهند که 

 می تواند دلیل مناسبی جهت شناسایی طال در منطقه باشد.

 ه:جدایش آنومالی از حد زمین

تشخیص و تعیین آنومالی های عناصر گوناگون از زمینه، پراهمیت ترین بخش در اکتشاف ژئوشیمیایی می باشد. چندین روش برای 

روش های مبتنی بر . یکی از این روش ها، تشخیص آنومالی های عناصر از زمینه بر اساس روش های آمار کالسیک وجود دارد
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که یکی  می شود تال متعددی برای اکتشاف ژئوشیمیایی و تشخیص آنومالی ها به کار گرفتهروش های فرکمی باشد. هندسه فرکتال 

  :ن روش بر اساس رابطه زیر به کار گرفته می شودایاست.  تعداد -روش فرکتالی عیاراز مهم ترین آن ها 
  N(≥C) ∞ ρ –β 

 
N(≥C)  مقدار به این معنی است که تعداد نمونه ها با مقدار عیار بزرگ تر ازC  .باشدρ  عیار عنصر وβ  بعد فرکتال می باشد. در

حسن مهم این روش در سازی داده های خام صورت نمی گیرد. این روش بر روی داده های ژئوشیمیایی عملیات اولیه مثل نرمال 

تعداد  -یارع یتموط به لگارمرب یشکل ها دهد.های خام و اصیل اکتشافی محاسبات را انجام میاین است که قبل از تخمین و با داده

تعداد برای عنصر طال،  -منحنی فرکتالی عیار (. 0تا  5 در ادامه آورده شده است )اشکال یو رو یکمس، آرسن طال، عناصر یبرا

، خصوصیات چندفرکتالی این شکل(. با توجه به 5 نشانگر سه جامعه ژئوشیمیایی گوناگون در منطقه مورد نظر می باشد )شکل

نخستین جامعه از سمت تعداد طال قابل مشاهده است،  –همانطور که در نمودار لگاریتمی عیار وضوح قابل رویت می باشد.  عنصر به

چپ، مربوط به حد زمینه عنصر طال می باشد که با رنگ آبی مشخص شده است. به این معنی که حد آستانه ای طال را می توان 

در نقشه توزیع جوامع شیمیایی این محدوده با رنگ سبز نمایش داده شده است. منحنی  در نظر گرفت. همچنین ppb 09/6برابر با 

بوده که نشانگر آنومالی متوسط )درجه پایین( طال  ppb 00/0و  09/6دوم در نمودار که به رنگ زرد می باشد، دارای عیاری بین 

توزیع با رنگ نارنجی مشخص شده است. جامعه سوم در  می باشد و در بخش زیادی از منطقه مشاهده می شود. این منطقه در نقشه

بوده و در نقشه توزیع جوامع شیمیایی با رنگ قرمز نمایش داده شده است. این محدوده  ppb 4/3تا  29/2محدوده عیاری 

 شدیدترین آنومالی و یا آنومالی قطعی را نشان می دهد. 

 

 

 

 
 تعداد عنصر طال -نمودار لگاریتمی عيار - 5شکل   ستعداد عنصر م -نمودار لگاریتمی عيار - 6شکل 

   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 

 

 
 تعداد عنصر ارسنيک -نمودار لگاریتمی عيار  - 7شکل   تعداد عنصر روی -نمودار لگاریتمی عيار  - 8شکل 

 02تا  9شکل های شیمیایی هر عنصر در  تعداد، نقشه توزیع جوامع –براساس داده های به دست آمده از نمودارهای لگاریتم عیار 

 نشان داده شده است.
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 نتیجه گیری:

نشان داد که عنصر طال در محدوده چاه باغ   یکانسار طالی صورت گرفته با استفاده از روش های دستگاهی در مطالعات ژئوشیمیای

صورت گرفته است.   رگه ها، رگچه ها و ها یشکستگبیشتر در داخل  کانی سازی و بود ppb  5/5تا 0/6 ینبمورد نظر دارای عیاری 

پردازش نتایج حاصل از آنالیزها مبنی بر بررسی میزان همبستگی عناصر با  ،ICP-MSآنالیز ژئوشیمیایی سایر عناصر به روش 

یکدیگر، توزیع تجمعی عناصر، جدایش آنومالی از حد زمینه و نقشه توزیع جوامع شیمیایی عناصر نشانگر رفتار یکسان عناصر طال، 

 را در منطقه تایید کرد. بنابراین، محدوده مس، منگنز و کرم بود. همچنین حضور عنصر ارسنیک به عنوان ردیاب طال، وجود طال

 است. یلیمطالعات اکتشاف تفض یازمندکه ن می باشدآنومال عنصر طال مورد نظر نسبت به 
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