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  چکیده
ــار ــالی عی ــدل فرکت ــر م ــژوهش حاض ــداد  -در پ ــدایش تع ــور ج ــه منظ ــالیب ــاي آنوم ــیمیاییه ــال،  ژئوش عناصــر ط

. ب ایـران مـورد اسـتفاده قـرار گرفـتتیـپ کـارلین زرشـوران، شـمال غـرطـال آرسنیک، مس و آنتیموان در کانسـار 
ــرازش مســتقیم نشــان دهنــده چنــدین جمعیــت ژئوشــیمیایی در منطقــه  ــا خــط ب نمودارهــاي لگــاریتمی همــراه ب

-دل فرکتـالی عیـارآمـده، توزیـع عیـار عناصـر را مُـهـاي بدسـت ر اسـاس مقـدار آسـتانهبـ. باشـندمورد مطالعه مـی
کـه هـر کـدام داراي انطبـاق نسـبی بـا تیـپ سـنگی خاصـی از  توان به سـه گـروه تقسـیم بنـدي نمـود،میرا  تعداد
، آهــک چالــداغ و واحـد شــیل زرشــوران )در تاقــدیس ایمــان خـان(هـاي مافیــک، ســرپانتین شیسـت ســنگ: قبیـل

هـاي همـراه بـا آنهـا نشـان دهنـده ایـن موضـوع اسـت تاري متنـوع و آلتراسـیونشـواهد سـاخ. باشندمی) گوژ سیاه(
هــاي ژئوشــیمیایی و توزیــع کــه ســاختارهاي زمــین شناســی نقــش بســیار مهمــی در جــدایش و تفکیــک  آنومــالی

 .   اندها داشتهعناصر در خاك
  تعداد، زرشوران -، فرکتال، عیاراکتشافی ژئوشیمی :کلیدواژه

 
Application of number-size fractal model to delineation of geochemical 

anomalies in the Zarshuran gold deposit 
Ahad Nazarpour 

Department of Geology, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran 
  

Abstract 
In this study identification and separation of geochemical anomalies using the number-
size (N-S) methds was conducted at the Zarshuran Carlin-type Au deposit, NW Iran.  
Log-log elemental plots fitted with straight lines show different geochemical 
populations. Element concentrations can be divided into three segments that correlate 
with a particular rock type including mafic rocks, serpentine schist (within the Iman 
Khan Anticline), Ghaldagh limestone and Zarshuran shale (black gouge) units. Various 
structural features and corresponding alteration show that geologic structures play an 
important role in the discrimination of geochemical anomalies and element distribution 
in soils. 
Key words: Geochemical Exploration, Fractal, Number-Size, Zarshuran 
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  مقدمه

هاي یک پروژه اکتشافی است ترین بخشــهاي ژئوشیمیایی از زمینه براي عناصر گوناگون از مهمآنومالی جداسازي
(Jian et al., 2010; Cheng et al., 1997). هاي ژئوشیمیایی هاي متفاوت و گوناگونی براي پردازش دادهروش

هـایی گروه اول شامل روش: دو گروه اصلی تقسیم بندي نمودتوان به ها را میاین روش. گیرندمورد استــفاده قرار می
دو برابر انحراف  ±هایی از قبیل میانگین هستند که مبتنی بر فراوانی توزیع ژئوشیمیایی عناصر بوده و شامل روش

غییره ها، شامل آنالیـزهاي تک مت، دیگر روش)  (Gałuszka,  2007ايهاي جعبهمعیار، ترسیم هیـستوگرام، نمودار
ها و هایی هستند که موقــعیت فضایی نمونهگروه دوم شامل روش (Cheng et al., 1996)باشند و چند متغییره می

باشند هاي زمین آمار و فرکتــالی میشود، که بیشتر شامل روشها را در نــظر گرفته میفرم هـندسـی ناهنجاري
(Cheng et al.,1994). هاي ژئوشیمیایی از زمینه به تعداد به منظور جداسازي آنومالی -هاي عیاردر این بخش مدل

  .  اندکار گرفته شده
 زمین شناسی منطقه مورد مطالعه

کیلومتري شمال خاوري  8کیلومتري شمال شهرستان تکاب و  49کانسار زرشوران در شمال باختري ایران و در 
قسیمات ساختاري زمین شناسی در زون سنندج سیرجان این منطقه از نظر ت). 1شکل (روستاي زرشوران قرار دارد 

هاي دگرگونی است، که پی سنگ منطقه شامل شامل دو مجموعه از سنگ). 1380باباخانی و قلمقاش، (گیرد قرار می
اپیدوت شیست، سرپانتینیت شیست، سرسیت کلریت شیست، کوارتز میکا –مجموعه ایمان خان با ترکیب امفیبول 

در بخش زیرین و مجموعه چالداغ با ترکیب مرمر و کالک شیست در بخش فوقانی آن قرار دارد  شیستو کالک شیست
قربانی، (دهد هاي رخساره شیست سبز را نشان میاین مجموعه دگرگونی، ویژگی). 1374اجاقی، : 1379قربانی،(

هاي سیاه رنگ روي  یستهاي آهک نازك الیه، دولومیت، شیل و میکاشواحد سنگی زرشوران به ته نشست). 1379
داش که هاي  اسیدي قرهتوف و ریولیت. واحدهاي قدیمی قرار گرفته و سنگ میزبان اصلی کانسار را تشکیل میدهند

در بخش باختري ). 1372کریمی، (گیرند شود، روي واحد زرشوران قرار میهم ارز خروجی گرانیت دوران محسوب می
سلطانیه، شیل و دولومیت معادل با سازند باروت و زاگون و ماسه سنگ اللون به منطقه واحدهاي دولومیتی معادل با 

نشینی طوالنی از اردویسین تا الیگوسن، پس از نبود ته. اندیولیتی قره داش قرار گرفتهطور همشیب روي واحد ر
آهکی الیگومیوسن هاي پیشروي دریاي  الیگومیوسن موجب ته نشست کنگلومراي بنفش، شیل میکا دار و ماسه سنگ

  ). 1372کریمی، (تر شده است روي واحدهاي قدیمی) معادل سازند قم(
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  . (Asadi, 2000)نقشه زمین شناسی کانسار زرشوران  - 1شکل 

 نمونه برداري و آنالیز
جهت بررسی توزیع ژئوشیمیایی عناصر و تعیین محدوده کانی سازي و مرز عملیات اکتشافی در محدوده کانسار 

در مجموع  50*  100کیلومتر مربع با شبکه  5/14مساحت تقریبی هاي ژئوشیمیایی برداشت شده زرشوران از نمونه
هاي برداشت موقعیت نمونه) 3(شکل . اند، استفاده شده استقرار گرفته ICPعنصر مورد آنالیز   45نمونه براي  1627

  . دهدشده را نشان می

  
  .ژئوشیمیایی خاك برداشت شدههاي موقعیت نمونه - 3شکل 

  تعداد  –مدل فراکتالی عیار 
اساس این روش بر اساس رابطه . است N-S هاي فرکتالییـکی از انواع مدل، )C-N(تعداد  -روش فرکــتالی عیار

شود   این روش براساس فرمول زیر معرفی می. معکوس بین عیار و فراوانی تجـمعی هر عیار و عیـارهاي باالتر از آن است
(Turcotte,1997)  

)1(  N (≥ 퐶) ∝  휌 
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برابر  βبرابر عیار و  ρ. هستند Cهایی است که داراي عیار مساوي و باالتر از  برابر با تعداد نمونه  N(≥ C)در رابطه باال،
هاي خام و اصیل اکتشافی، محاسبات را  حُسن مهم این روش در این است که قبل از تخمین و با داده. بُعد فرکتال است

   .ها نیاز به پردازش و تخمین ندارند عبارتی، در این روش، دادهبه. دهد انجام می
  بحث

را  Sbو  Au ،As ،Cuتعداد نمودارهاي لگاریتمی، چندین جمعّیـت ژئوشـیمیایی بـراي  -فرکتالی عیار بر اساس مُدل
. (Turcotte, 1977). دلیل ماهیت فرکتالی توزیع عناصر در طبیعت اسـتخاصیت به این ). 3شکل (دهند نشان می

باشـد مختلـف در کانسـار زرشـوران مـیتعداد براي عنصر طال، نشانگر چهار جامعه ژئوشیمیایی  -منحنی فرکتال عیار
) 4(بر اساس نقاط شکست بدست آمده در این نمودار، توزیع جوامع ژئوشیمیایی مختلف عنصر طال در شکل ). 3شکل (

بنـابراین، . باشـدجامعه اول، که شیبی نزدیک به خط افق دارد، در واقع زمینه طال در این کانسار مـی. آورده شده است
جامعه دوم، که با رنگ آبی در نقشـه توزیـع ژئوشـیمیایی . در نظر گرفت ppb 48/13ینه عنصر طال توان مقدار زممی

جمعّیت سوم با رنگ سبز داراي ). 4شکل (دهد را نشان می ppb 54/144تا  48/13نمایان شده است، دامنه عیار بین 
باشـد، بی نزدیـک بـه خـط عمـود مـیجامعه چهارم که داراي شـی. دهدرا نشان می 53/2961تا  54/144عیاري بین 

هـاي جمعّیت). 2جدول (باشد می ppb 2691دهد، و داراي عیار باالتر از را در منطقه نشان می شدیدترین نوع آنومالی
شـناختی از قبیـل، تنـوع تغییرات زیـاد، نشـان دهنـده فاکتورهـاي متنـوع زمـین ژئوشیمیایی مختلف، همراه با دامنه

تـوان ارتبـاط بـین سـاختارهاي زمـین شناسـی و باشـند، کـه مـیي ژئوشیمیایی و ساختاري مـیلیتولوژي، فرآیندها
محدوده عیار جمعّیت اول و دوم، که داراي عیـار . به خوبی مشاهده کرد) 4(هاي موجود در منطقه در شکل آلتراسیون

ت شیست و سرپانتینیت شیست پایینی هستند، مربوط به واحد ایمان خان هستند که ترکیبی از اپیدوت شیست، کلری
محدوده عیار مربوط به جمعّیت سوم، داراي بُعد فرکتالی باالتري بوده و بیشتر توزیـع آن در بخـش جنـوب . باشندمی

هـاي کـوارتزي و هاي سیلیسی، رگـهآهک هاي نرمال، رخنمونغربی کانسار زرشوران قرار دارد، که از یک سري گسل
-زایـی در زرشـوران مـیهاي کانـهاین پارامترها به عنوان مهمترین کنترل کننده). 4شکل (کارست تشکیل شده است 

باشند، که در واقـع داراي زایی با تعداد کم میهاي کانهجمعّیت چهارم، با بُعد فرکتالی پایین، مربوط به محدوده. باشند
هاي هاي هیدورترمال و آلتراسیونرگههاي سیلیسی شده آهک چالداغ، هایی از شیل زرشوران، بخشانطباق با رخنمون

هاي ژئوشیمیایی تعیـین هاي موجود با جمعّیتهاي کنترل کننده و آلتراسونانطباق گسل. باشتدموجود در منطقه می
اي، هـاي سیلیسـی، ماسـهاند کـه اغلـب شـامل آلتراسـیوننشان داده شده) 4(تعداد در شکل  -هاي عیارشده با روش

هاي سیلیسی به داخل هاي سیلیسی شده محصول نفوذ و جایگزینی محلولآهک سنگ. باشندن میآرژیلیکی، و سوپرژ
اي هم در کانسار زرشوران به وفور دیده هاي ذکر شده، کانی سازي رگهعالوه بر کانی سازي. باشندهاي چالداغ میآهک

بوده و اغلب ظاهر سیلیسی در داخـل آهـک ها و فضاهاي خالی سنگ ها اغلب به صورت درز و شکافاین رگه. شودمی
  .باشدکریستالین چالداغ می
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  عناصر طال، آرسنیک، آنتیموان و مس  تعداد -نمودار لگاریتمی عیار - 3شکل 

تعداد، مانند عنصر طال، چهار جمعّیت ژئوشیمیایی به وضوح در این کانسـار بـراي طـال مشـاهده  –بر اساس مدل عیار 
جامعـه نخسـت در سـمت . آورده شده است) 4(نقشه توزیع جوامع ژئوشیمیایی آن نیز در شکل که ) 3شکل (شود می

باشـد و حـد آسـتانه در ایـن  راست نمودار، که داراي خط برازش افقی است، به عنوان زمینه آرسـنیک در منطقـه مـی
نشـان داده شـده اسـت  این بخش، که با رنگ خاکستري در نقشه توزیع عیـار طـال. است  165ppmمحدوده بالغ بر 

جمعّیت دوم که . هاي سبز تشکیل شده استباشد، که از شیست، منطبق با رخنمون طاقدیس ایمان خان می)4شکل (
باشد، و با رنگ آبی در نقشه توزیـع عیـار آرسـنیک مشـخص شـده اسـت، می 1259ppmتا  165در محدوده عیاري 

-دهد، که به عنوان نخستین آنومالی آرسنیک مشخص تعیین میمحدوده وسیعی از منطقه مورد مطالعه را پوشش می
قرار دارد، که به رنگ سبز در نقشه توزیع عیار  ppm 6918تا  1259جمعّیت ژئوشیمیایی سوم، در محدوده عیار . شود

ل هـایی از طـرف شـمااین جمعّیت، انطباق خوبی با منطقه معدنی زرشوران داشته، و از طرفی بخش.  آورده شده است
. گونه عملیـات اکتشـافی در آن صـورت نگرفتـه اسـتگیرند، که تاکنون هیچمنطقه نیز در این محدوه آنومالی قرار می

هـاي سـطحی شود که انطباق با رخنمـونآنومالی همراه با غنی شدگی شدید آرسنیک در جمعّیت چهارم مشاهده می
و منطبق با بخش غنی شـده طـال ) 4شکل (اي ساختاري هها و کنترل کنندهشیل زرشوان، نقشه پراکندگی آلتراسیون

 . باشددر نقشه توزیع عیار طال می
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گون پلی(سیلیسی  تعداد،  ارتباط بین آلتراسیون - نقشه توزیع جوامــع ژئوشیمیایی عناصر مورد نظر بر اساس روش فرکتال عیار - 4شکل 

  تعداد - ر مدل فرکتال عیارهاي موجود در بین جوامع ژئوشیمیایی دو گسل) سیاه رنگ
جامعه . )3شکل (دهند اي عنصر مس نشان میچهار جامعه ژئوشیمیایی را بر تعداد، –منحنی لگاریتمی فرکتال عیار 

یعنی . باشداول، که شیب خط برازش نزدیک به خط افق دارد، بیان کننده مقدار زمینه کم مس در کانسار زرشوران می
باشد، که در نقشه توزیع ژئوشیمیایی به ترتیب می ppm  37/21تعداد  -حد آستانه مِس در این کانسار در مدل عیار

-اند، این محدوده در موقعیت محدوده معدنی کانسار زرشوران و رخنموناي نشان داده شدههاي نارنجی و قهوهبه رنگ
باشد، که این موضوع تأئیدي بر همبستگی منفی مس سیلیسی می تراسیونهاي زرشوران و آهک چالداغ و همچنین آل

). 4شکل (باشد خان میهاي مافیک ایمانسنگ و عناصر ردیاب طال در کانسار زرشوران و همراهی آن با رخنمون
شه توزیع باشد، که در نقمی ppm 48/52تا  37/21تعداد در محدوده عیاري  -جامعه دوم ژئوشیمیایی در مدل عیار

جمعّیت ژئوشیمیایی سوم در واقع . باشدعیار عنصر مس با رنگ آبی نشان داده شده است داراي گسترش زیادي می
هاي ژئوشیمیایی تعیین شده همچنین جمعّیت. باشدمی  ppm 158نشان دهنده جمعّیت با محدوده عیاري باالتر از 

-می) آلتراسیون سیلیسی(هاي ساختاري و ژئوشیمیایی کنندهتعداد داراي همبستگی منفی با کنترل  -به روش عیار
  ).4شکل (باشند 

باشد و باالترین مقدار آنومالی آن قسمتی از منطقه می 21/16ppmآنتیموان،  مقدار آستانه تعداد -بر اساس مدل عیار
تعداد ، ممکن است در نتیجه سه -تفسیر مدل عیار. را دارد pmm 95/165باشد که آنومالی بیش از زرشوران می

شکل (اند تعداد از هم جدا شده -هاي عیارباشد که با استفاده از مُدلمرحله غنی شدگی، با مقادیر زمینه متفاوت می
راهی آنتیموان در باشند، که نشان دهنده همهاي آرسنیک و طال میهاي باالي آنتیموان در انطباق با آنومالیآنومالی) 4

 .باشدکانه زایی طال و آرسنیک در منطقه زرشوران می
 

 تعداد عناصر مورد نظر در منطقه زرشوران- هاي عیارمقادیر آستانه و ابعاد فرکتالی حاصله از روش -3جدول

 T1 D1 T2 D2 T3 D3 T4 D4 عنصر
N-S N-S N-S N-S N-S N-S N-S 

Au 5/1 51/0 48/13 54/0 5/144 54/0 2691 27/0 
As 9 07/0 9/165 59/0 1253 22/1 31/6981 03/ 
Sb 25/1 13/0 21/16 54/0 101 72/1 - - 
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Cu 2 06/0 37/21 94/0 48/152 87/2 88/154 73/1 
  .باشندنشان دهنده مقدار آستانه و بُعد فرکتال می Tو  Dپارامترهاي 

 
   نتیجه گیري

هاي ژئوشیمیایی از زمینه در تعداد به عنوان ابزاري مفید در جدایش آنومالی -فرکتالی عیار در این پژوهش از مدل
. باشداز جمله مزایاي این روش سادگی و در عین حال صحت استفاده از آن می. ژئوشیمی اکتشافی استفاده گردید

هاي دند و مشخص گردید که آنومالیسازي مقایسه شهاي داراي کانیتعداد با زون -نتایج مدل سازي فرکتالی عیار
زرشوران و مناطق ) گوژ سیاه(بدست آمده، داراي انطباق بسیار قوي با مجموعه آهکی سیلیسی شده، واحد شیل سیاه 

هاي مورد استفاده تقریباً مشابه مقادیر آستانه بدست آمده ار روش. باشندجنوب غرب می -گسله با روند شما شرق 
هاي ژئوشیمیایی سه جمعّیت ر کلی در منطقه مورد نظر با توجه به لیتولوژي موجود و فرآیندباشند، که به طومی

 . باشدژئوشیمیایی قابل تشخیص می
  تشکر و قدردانی

  .  این پژوهش با حمایت مالی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز انجام شده است
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