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  :چکیده

روزه در کانسارهاي فلزي به خصوص در کانسارهاي آهن ماگمایی برآورد ذخیره فلزات و عناصر ارزشمند همراه ام
امه استخراجی اهمیتی روزافزون یافته است، به صورتی که حتی می تواند باعث تغییراتی اساسی در طراحی معدن و برن

کانسارهاي آهن منطقه . باشد تژیک از جمله این عناصر میاسترا وانادیوم به علت کاربرد فراوان در صنایع .معدن بشود
 42واقع در  گز چاهکانسار آهن . بافق از جمله کانسارهایی هستند که این عناصر ارزشمند در آنها یافت می شوند

کیلومتري شمال غرب معدن آهن چغارت از جمله این کانسارها می باشد، که در دهه هاي گذشته بر روي آن کارهایی 
این پایان نامه همزمان با انجام عملیات اکتشاف تفضیلی بر روي این کانسار . ر حد پی جویی صورت گرفته استد

آوري  عپس از جمشناسی و پتروگرافی صورت گرفته و  نخست بر روي این کانسار کارهاي زمین .صورت گرفته است
مناسب و با ترسیم نمودارهاي آماري و مدلهاي  اطالعات قبلی و جدید و فرآوري آنها با استفاده از نرم افزارهاي

 مناسبها نشانگر میزان  این بررسی. بررسی قرار گرفته استمورد  کانسارمناسب وضعیت توزیع عیار وانادیوم در 
همچنین مدل سه بعدي این کانسار تهیه شده و ذخیره وانادیوم در آنها . باشد می گز چاهآهن  سنگکانسار  دروانادیوم 

عیار  که باشد میلیون تن می 120در حدود  گز چاهبر این اساس مجموع ذخیره کانسنگ در کانسار . بی شده استارزیا
حتی عیار در . می باشد که باالتر از عیار حد جهانی وانادیوم می باشد% 26/0برابر  کانسارمتوسط وانادیوم در 

در نهایت این کانسار از نظر تناژ، عیار آهن، عیار . درس درصد نیز می 5/0هاي شمالی و شرقی باالتر رفته و به  بخش
کانسار تیتانومنیتیت دیگر از مناطق مختلف جهان مقایسه شده و در این مقایسه دیده می  6وانادیوم و عیار تیتانیوم با 

) روناي سوئدتیپ معدن آهن کای(شود که این کانسار به کانسارهاي آهن ماگمایی با میزان تیتانیوم و وانادیوم پایین 
  .شباهت دارد
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This paper is devoted to the application of the disjunctive kriging method in the Choghart north anomaly 
iron ore 
deposit in Yazd province, Iran. The local distributions of the values of a regionalized attribute at unsampled 
locations 
can be assessed by disjunctive kriging. The case study consists of borehole samples measuring the iron 
concentration. 
A Gaussian isofactorial model is fitted to these data and disjunctive kriging was used to assess the local 
probabilities that the actual concentrations exceed a threshold value and to divide the ore into an 
economic 
and uneconomic parts. The tools and concepts are complemented by a set of computer programs and 
applied 
to the case study. The study showed that disjunctive kriging can be applied successfully for modeling the 
grade 
of an ore deposit. 
Keywords: Choghart north anomaly, disjunctive kriging, geostatistics, nonlinear kriging. 

  موقعیت جغرافیایی
 ◦ 8طول شرقی و   29◦55رافیایی این منطقه، مختصات جغ. کیلومتري شمال باختري معدن آهن چغارت قرار دارد 42کانسار آهن چاه گز در  

در .متر می باشد2000کیلومتر مربع بوده و مرتفع ترین نقطه ارتفاعی آن در حدود  6/0مساحت کانسار حدود . عرض شمالی می باشد 32
حدود (جاده زریگان با معدن چغارت کانسار چاه گز از طریق . متر است 1800تا  1750سایر قسمتها ارتفاع این کانسار از سطح دریاهاي آزاد، 

به سمت غرب  ،زریگان ي روستايکیلومتر 2 مسیر اول،در.این ارتباط به دو صورت امکان پذیر است.در ارتباط است) کیلومتري زریگان 43
متري شمال کیلو 16معدن چاه گز در . رسدمی با جهت شمالی جنوبی ايکیلومتر به مسیل رودخانه 3منحرف شده و پس از طی حدود 

   .شده استکیلومتر برآورد  60طول کلی این مسیر از چغارت تا معدن حدود  .رودخانه مذکور در مسیري پر سنگالخ واقع شده است

به سمت غرب منحرف  ،)شوسهاز طریق جاده (طرف چادرملو به  کیلومتر 3بعد از طی عبور می کند و مسیر دوم از باالي روستاي زریگان  
   .شده استکیلومتر برآورد  54 تا معدن این مسیر از چغارت کلی طول. باشدمی کیلومتر 8حدود تا این محل معدن ه فاصل می شود،
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  زمین شناسی عمومی منطقه
ر ایران مرکزي به شکل مثلث و جزء بزرگترین و پیچیده ترین واحدهاي زمین شناسی است که در مرکز ایران قرا 

ضخامت .تاآتشفشانهاي دوران سوم دیده می شوند)پرکامبرین( دراین واحد قدیمی سنگهاي دگرگونی. گرفته است
بیرون زدگی هاي سنگهاي پر کامبرین پیشین در ایران مرکزي متجاوز از ده هزار متربوده که خود از فرسایش سنگهاي 

شدیدا دگرگون شده و ) پان آفریکن(وهزایی کاتانگاهیاین مجموعه بر اثر حرکات ک.آذرین قدیمی به وجود آمده است
پالتفرم ایران مرکزي را تشکیل داده است که از پرکامبرین پسین تا تریاس رسوبات قاره اي یا دریاي  کم عمق روي 

واحدهاي سنگی پرکامبرین مستقیما زیر رسوبات فسیل دار .آن را می پوشاند و به پوشش پالت فرم موسوم است
رسوبات اردویسین ،سیلورین و دونین در  .سنگهاي آهکی شیلی و ماسه سنگی می باشند:قرار دارند که شاملکامبرین 

با پیشروي دریا در دونین باالیی و کربونیفر زیرین ابتدا رسوبات .این زون یا وجود ندارد یا گسترش بسیار کمی دارند
در کربونیفر باالیی .دراین منطقه رسوب کردندتخریبی و ماسه سنگی وسپس آهک و شیل مناطق کم عمق دریایی 

وسپس در پرمین پیشروي دریا وجود داشته که رخساره هاي ماسه ) نبود رسوبگذاري(پسروي دریا وجود داشته 
سنگی ، آهک و شیل رسوب کرده انددر تریاس رسوبات قاره اي نظیر ماسه سنگ و شیلهاي ذغال دار تشکیل شده 

تشکیل شده اند که ذخایر عظیم ) شیل و ماسه سنگ(رسوبات قاره اي و دریایی کم عمق) لیاس(انددر ژوراسیک نیز 
در ژوراسیک میانی و باالیی با پیشروي دریا رسوبات مارن، شیل وآهک ایجاد . ذغالسنگ در داخل انها شکل گرفته اند

شده که موید اثر فاز کوهزایی  در ژوراسیک پایانی با عقب نشینی دریا رسوبات قاره اي قرمز رنگ ایجاد .شده اند
در کرتاسه زیرین با پیشروي وسیع دریا رسوبات کنگلومرا ، ماسه سنگ ، آهک و شیل اربیتولین .سیمرین پایانی است

بر جاي گذاشته می شونددر کرتاسه باالیی به علت حرکات شدید ...دار در اطراف کرمان، بافق، یزد، اصفهان و
ات عمیق به همراه سنگهاي افیولیتی در شیارهاي اقیانوسی دراثر حرکات تکتونیکی به کوهزایی وفرسایش زیاد، رسوب

در پالئوسن ودر اثر فاز کوهزایی الرامید رسوبات کنگلومرایی ، ماسه . هم آمیخته شده که به نام کالرد مالنژ معروفند 
نومولیت دار ایجاد شده اند و پدیده  در ائوسن و الیگوسن آهک و مارنهاي.سنگ و رسوبات مردابی تهنشین یافته اند

سنگهاي نئوژن بیشترازنوع رخساره هاي خشکی بوده که شامل ماسه سنگ .هاي آتشفشانی نیز گسترش داشته اند 
  .مارن و کنگلومرا می باشند
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مینی این بلوك به صورت فراز. اه گز از لحاظ زمین ساخت در محدوده بلوك تکتونیکی بافق قرار داردکانسار آهن چ 
(Horst) روند این بلوك شمال غربی و هم جهت با . است که از کرمان تا بافق، ساغند و رباط پشت بادام ادامه دارد

تقسیم بندي واحدهاي زمین . است) در مرز غربی بلوك(و گسل کوه دویران ) در مرز شرقی بلوك(گسل کوه بنان 
 M.Kursten , R.Hukrideزمین شناسان آلمانی به نام  1:250,000شناسی بلوك بافق بر اساس نقشه زمین شناسی 

- 2و2-2و 1-2نقشه هاي شماره (میالدي تهیه شده، صورت گرفته است  1960- 1961که در سال  H.wenzlaffو 
لیات اکتشافی در کانسارها و آنومالی هاي مختلف سنگ آهن بافق و بررسی هاي به عمل آمده بر و با توجه به عم) 3

انجام ) منطقه بافق(روي نقشه هاي موجود اعم از زمین شناسی و مغناطیسی که توسط زمین شناسان شرکت ملی فوالد 
برین و ارتباط آن با حوزه فلززایی بافق با توجه به اهمیت دوران پرکام .گردیده تکمیل و به شرح زیر ارایه شده است

  .به طور  خالصه به شرح زمین شناسی آن پرداخته می شود

  پرکامبرین
  نهشته هاي پرکامبرین با ساختار پیچیده قدیمی گسترده ترین سنگ ها در محدوده بلوك بافق 

شدت دگرگونی، سه نوع  با توجه به تغییرات ترکیب توده هاي سنگی، سري رسوب گذاري و همچنین. می باشند
پروتروزوئیک زیرین، : کمپلکس در بین نهشته هاي پرکامبرین بلوك بافق می توان تفکیک نمود که عبارتند از

  .پروتروزوئیک میانی و پروتروزوئیک فوقانی که در زیر شرح داده می شود
 

  زمین شناسی منطقه مورد مطالعه
جنوبی  –ریگان و سنگ هاي آلتره شده متاسوماتی با روند کلی شمالی کانسار چاه گز در حاشیه شرقی توده گرانیتی ز

این کانساز از سمت باختر به مجموعه گرانیتوئید زریگان و از خاور به توده نفوذي شامل دیوریت و . قرار گرفته است
متر و کیلو 6گسترش طولی کانی سازي در کل به حدود . سنگهاي آندزیتی و بازالت پرفیري محدود شده است 

آنومالی ( به طور کلی این کانسار به دو بلوك زمین ساختی ، بلوك شمالی . کیلومتر میرسد 5/2حداکثر عرض آن به 
XIV  ( و بلوك جنوبی ) آنومالیXIVA  ( بنابراین منظور از کانسار چاه گز فقط آنومالی . تقسیم شده است

XIVA  تا  1976ی که کار اکتشاف و پی جوئی آن در سالهاي بلوك شمال. است که میتواند مورد توجه قرار گیرد
انجام گرفته چندان از دیدگاه اقتصادي مورد توجه نیست ؛ خصوصیات تکتونیکی ، زمین شناسی ، وضعیت  1978

گزارش نتایج عملیات پی جوئی در "توده معدنی ، کیفیت ماده معدنی و ذخیره آهن آن در گزارشی تحت عنوان 
  .منتشر شده است  1976در سال   "سی آنومالیهاي مغناطی

براساس اطالعات زمین شناسی و تکتونیک منطقه اي کانسار چاه گز در بخش مرکزي منطقه کانسارهاي آهن بافق و 
قرار گرفتن کانسار در همبري . غربی واقع است –جنوبی و شرقی  –در محل برخورد دو گسل بزرگ با روند شمالی 

آتشفشانی اینفراکامبرین از عوامل مثبت در رسوب کانه ، و  –ي زریگان و سنگهاي رسوبی بیرونی مجموعه گرانیتوئید
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حضور سنگهاي غربال کننده که مانع مهاجرت آزاد محلولهاي حاوي کانه شده اند از عوامل اصلی تشکیل کانسار 
  است 

  چینه شناسی 
کم متعلق به اینفراکامبرین ، که توسط توده هاي محدوده منطقه معدنی چاه گز از مجموعه اي از سنگهایی با دگرگونی 

دره چاه گز و آبراهه هاي آن از رسوبات دوران سوم با ضخامتی کم تشکیل . نفوذي قطع شده اند تشکیل یافته است 
  .شده اند 

  اینفراکامبرین 
ه درون آنها نفوذ کرده سنگهاي متعلق به اینفراکامبرین در بین رسوبات ناحیه چاه گز فراوانند که تشکیالت آذرین ب

قبل از توصیف این سنگها ذکر نکته اي الزم . رسوبی تشکیل شده است  –این سنگها از مجموعه آتشفشانی . است 
همانگونه که قبال اشاره شد، بخشهاي حاشیه اي و سنگهاي گرانیتوئیدي ناحیه بافق از مجموعه اي از . میباشد 

به . شامل گرانیت پرفیري ، فلسایت و لیپاریت تشکیل شده است ) Subvolcanic(سنگهاي آتشفشانی نیمه عمیق 
نظر میرسد سنگهاي متعلق به اینفراکامبرین که نزدیک به همبري با توده گرانیتوئید هستند ، از لحاظ ترکیب عمدتا 

شت مرز بین بردا. شامل سنگهاي آتشفشانی با ترکیب اسید و بعضی مواقع حد واسط و توف هاي معادل آنها هستند 
. سنگهاي آذرین با رخساره نیمه عمیق توده اي شبه گرانیت و ولکانیک هاي اینفراکامبرین کاري بس دشوار است 

بهمین دلیل در نقشه زمین شناسی کانسار چاه گز سنگهاي ولکانوژن تنها براساس ترکیب اصلی شان تقسیم شده اند نه 
ن با ترکیب اسیدي تا حد واسط در زیر مقطع اینفراکامبرین چاه گز قرار باندي از سنگهاي ولکانوژ.براساس نوع منشاء 

  .دارد که شامل کوارتزکراتوفیر ، فلسایت ، داسیت و در بعضی نقاط داسیت آندزیت و توف هاي معادل آنها میباشند 
  

  کانی شناسی منطقه مورد مطالعه
  مقاطع نازك

 مقدمه

هدف تمرکز . ه مورد مطالعه  از مغزه هاي حفاري استفاده گردیدبه منظور مطالعات پتروگرافی سنگ هاي منطق

بر ) متر 7000حدود ( مطالعات سنگ نگاري با توجه به تعداد زیاد نمونه هاي به دست امده از گمانه هاي حفاري شده

رد بر این اساس بیشتر نمونه هاي منطقه مو. روي دامنه هاي نمونه هاي سنگی مختلف غیر تکراري استوار است

از دیگر . مطالعه جزء دگرگونی دینامیکی  بوده و در خانواده سنگ هاي سري ملیونیتی و کاتاکالسیتی قرارمی گیرد

  .سنگ هاي این منطقه می توان به سنگ هاي آذرین نفوذي بازیک و سنگ هاي دگرسان شده اشاره نمود
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  :سنگ هاي خانواده میلونیتی
یا ریولیت میلونیتی   Feldspar- Quartz mylonite لونیتکوارتز می-الکالی فلدسپات : نام سنگ

Ryholite mylonite  
  گرانوکالستیک یا پورفیروکالستیک  : بافت
 هاي اوپاك کوارتز، الکالی فلدسپات، کانی:هاي اساسی عبارتند از کانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1mm

. هاي اوپاك و فلدسـپات الکـالن پرتیتـی نیـز توجـه شـود       هاي مختلف کوارتز در به کانی صورت:1نگاره 

  
  
  

هاي مختلف کـوارتز در   صورت: 2نگاره 
به پورفیروکالست  XPLوضعیت نوري 

ــانیدین و پدیــده   در  Sub grainس

1mm

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :نتیجه گیري 
  

  :گرفته نتایج زیر بدست آمد بر اساس مطالعات صورت
مطالعات آماري تک متغیره نشان داد که میزان وانادیوم در این کانسار نسبت به دیگر کانسارهاي منطقه بـافق بـاال    -1

  .بوده و نسبت به عیار قابل قبول جهانی باالتر می باشد
با آهن و تیتانیوم در این کانسار است بر اساس مطالعات آماري دو متغیره عنصر وانادیوم داراي همبستگی مناسبی  -2

 .یعنی با افزایش عیار آهن میزان وانادیوم نیز افزایش چشمگیري می یابد
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