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  چکیده

از اي منطقـه مزایجـان شهرسـتان سـوریان  ژئوشـیمیایی رسـوبات آبراهـه هـاي بـراي تشـخیص آنومـالیدر این مقالـه 
هـاي ژئوشـیمیایی را مـد نظـر قـرار  داده و الگـوي توزیـع مسـاحت کـه موقعیـت فضـایی ـ هندسی فرکتال عیارـ  روش

ــه رســوب آبراهــه 195تعــداد . ســتاســتفاده شــده ا ،دهــد می ــا اســتفاده از روش  نمون ــه  ICP-OESاي ب مــورد تجزی
، مســاحت -بــه روش فرکتــال عیــار جوامــع ژئوشــیمیایی حاصــل از تجزیــه عناصــردر بــین . ی قــرار گرفتنــدشــیمیای

ی شناســ الزم و منطبــق بــر لیتولــوژي و زمــینمــس، آهــن و منگنــز داراي پتانســیل فلــزات  جامعــه آمــاري
نـاطق داراي مپوشـانی  ارتبـاط بسـیار نزدیـک تجمـع ایـن عناصـر و هم .باشـند ساختمانی منطقـه مـورد مطالعـه مـی

منــاطق داراي پتانســیل . شــود بــه خــوبی نشــان داده میهــاي ژئوشــیمیایی  بــه شــکل آنومــالی پتانســیل بــاالي آنهــا
طقـه قسـمت شـمالی من و آهـن صـر منگنـزابراي عناصـر مـس و آهـن بیشـتر در قسـمت جنـوب شـرقی و بـراي عن

ــی ــرار م ــنگ ق ــه از نظــر س ــد ک ــوژیکی آه گیرن ــد لیتول ــا واح ــب ب ــه ترتی ــاي  کشناســی ب ــاتوفه ــا مت ــی ب  ،تخریب
هاي بــا ترکیبــات آهــن و منگنــز  آواري داراي عدســی  کالکوپیریــت و آهــک-پیریــت هاي حــاوي میکاشیســت

داراي پتانسـیل معـدنی را زایی را بـراي ایـن عناصـر در منـاطق  شـواهد میـدانی احتمـال بـاالي کانـه. مطابقت دارنـد
  .کنند تائید می
  مساحت، فارس- اي، هندسه فرکتال، روش عیار رسوب آبراهه آنومالی ژئوشیمیایی، : :کلیدواژه

 
Identification of geochemical anomalies in stream sediments by using 

fractal concentration-area method in Mazayejan area, Suorian 1:100000 
sheet, Fars Province 
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Abstract 
Fractal concentration-area method which considers the spatial position and distribution patterns 
of geochemical data was used in order to determine the geochemical anomalies in stream 
sediments from Mazayejan area, Suorian Town. Chemical analysis was carried out on 195 
stream sediment samples, using ICP-OES method. Geostatistic groups of Cu, Fe and Mn with 
irrevocable potential and adaptability to litho-structure of the study area demonstrated close 
relationships among the concentration of these elements and the overlapping geochemical 
anomaly patterns. The target areas for Cu-Fe and Mn-Fe are observed in the southwestern and 
northern parts of the study area, having remarkable adaptability to deformed limestone, pyrite-
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chalcopyrite bearing micaschist and detrital limestone with Fe-Mn lenses respectively. Field 
evidence confirms high mineralization potential for Cu, Fe and Mn in the target areas. 
Key words: geochemical anomaly, stream sediment, fractal geometry, concentration-area 
method, Fars 
 

  مقدمه
هاي یک پروژه اکتشافی است  هاي ژئوشیمیایی از زمینه، براي عناصر گوناگون، از مهمترین بخش آنومالیبارزسازي 

)Cheng et al., 1997; Jian et al., 2010; Hassanpour and Afzal, 2013 .( هاي فرکتالی به دالیل بسیاري از  روش
ها بدون تعدیل  ها و همچنین استفاده از تمام داده شکل هندسی آنومالی ،ها جمله در نظر گرفتن توزیع فضایی داده

 ,.Cheng et al.,1994; Davis, 2002; Li et al(باشند  داراي کاربرد فراوانی در مطالعات ژئوشیمیایی اکتشافی می ،ها آن

شناسی،  تغییرات زمیناز  حاصل رفتار مولتی فرکتالداراي هاي ژئوشیمیایی  داده با توجه به اینکه اغلب .)2003
 ,.Goncalves et al( باشند میمراحل غنی شدگی یک عنصر در یک منطقه  طیسازي  ژئوشیمیایی، دگرسانی و کانی

 Lima et(نشان داده است به خوبی را سازي  مُدلحت این شناسی ص ها و نقشه زمین ها با داده تطبیق آنومالی و )2001

al., 2003(.  هاي ژئوشیمیایی از زمینه و همچنین  مساحت براي تفکیک آنومالی ـ روش عیار 1994-1995در سال
جهت در این مقاله، تفکیک جوامع ژئوشیمیایی . )Cheng, et al., 1994( برآورد حدود آستانه عنصري معرفی شد

هاي برداشت شده از رسوبات  مساحت بر پایه دادهـ از روش عیار از زمینه با استفاده عناصر ژئوشیمیایی مالیتشخیص آنو
  .صورت گرفته است سوریان 1:100000 شناسی زمین در نقشه مزایجان 1:25000اي در برگه  آبراهه

  زمین شناسی منطقه
سیرجان ـ  در زون سنندج) Stocklin, 1968( رسوبی ایرانـ  منطقه مورد مطالعه با توجه به تقسیمات واحدهاي ساختمانی

این محدوده با در  .واقع شده است شیراز شمال شرقکیلومتري  230و جنوب شرق شهرستان سوریان در فاصله حدود 
انواع سنگهاي رسوبی، دگرگونی و آذرین از پالئوزوئیک تا عهد حاضر با روند شمال  ،کیلومتر مربع 170وسعت تقریبی

لیتولوژي منطقه اغلب شامل . دسیرجان رخنمون دارنـ  جنوب شرقی به موازات امتداد عمومی زون سنندج-ربیغ
ژوراسیک هاي به سن  رادیوالریتواسپاریتی و وهاي آواري ا آهکهاي ژوراسیک،  هاي تخریبی و متاتوف آهک
هاي تخریبی و  در آهک. باشد به سن نئوژن میاي  هاي ماسه هاي آبرفتی و نهشته با پوشش همراه کرتاسه زیرینـ  باالیی

اي ه فراوانی این نهشته. اند یی از ترکیبات مس شناسایی گردیدهها کرتاسه، رگچه و رگه–هاي به سن ژوراسیک متاتوف
مجموعه . است زایی ها در کانه نقش گسلنشانگر که  یافتههاي بزرگ منطقه افزایش  گرمابی در فواصل نزدیک به گسل

توتک شامل متاگرانیت، ارتوگرانیت همراه با میکاشیست و واحدهاي دگرسان شده اسپاریتی و کمپلکس 
قسمت شمالی و همچنین گسل جیان در  توان به گسل سوریان در هاي مهم منطقه می از گسل. ریتی استکلـ  اسپاریتی

 .بخش جنوبی مجموعه توتک با روند شمال غرب، جنوب شرق اشاره کرد
  مطالعه  روش

نمونه رسوب  195ان، تعداد سازي در منطقه مزایج میایی عناصر و تعیین محدوده کانیهت بررسی توزیع ژئوشیج
شناسی، از نقاط مختلف منطقه مورد مطالعه به مساحت  استاندارد معمول در سازمان زمین اي به روش آبراهه
-ICPده سازي جهت آنالیز به روش آنالیزي هاي مذکور پس از آما نمونه. شده است کیلومتر مربع برداشت 170یتقریب

OES بندي اطالعات عددي  پس از دریافت نتایج آنالیزهاي آزمایشگاهی و فایل. ندبه مرکز تحقیقات کرج ارسال گردید
فرکتال توزیع  هاي لگاریتمی رسم منحنی هاي آماري مانند میانه و میانگین و ها، پارامتر حاصل از آنالیز نمونه

جداسازي پس از . مورد محاسبه قرار گرفتند Spps 16  و  Excel 10ئوشیمیایی توسط نرم افزارهاي ژ جمعیت
شواهد  انطباق باعناصر مس، آهن و منگنز که داراي پتانسیل کافی و هاي ژئوشیمیایی  تعیین آنومالی ، برايهاي آنومالی

هاي  در تهیه نقشه. استفاده گردید مساحتـ راز روش فرکتالی عیا ،شناسی منطقه مورد مطالعه بودند میدانی و زمین
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معرفی  از پس. استفاده شد Arc GISژئوشیمیایی و بررسی ارتباط بین حدود آستانه آنومالی با ساختارها، از نرم افزار 
صحت  ،مناطق داراي پتانسیل معدنی براي هر سه عنصر، طی یک بازید صحرایی و انطباق نتایج با شواهد صحرایی

  .ورد ارزیابی قرار گرفتت آمده منتایج بدس
  مساحت هندسه فرکتال و روش عیارـ

براي برابر انحراف معیار  3تا  1اي به صورت جمع میانگین و ضرایب  حدود آستانههاي مبتنی بر آمار کالسیک،  روشدر 
با توجه به اینکه توزیع  .وندش باشند، در نظر گرفته میتوزیع فراوانی نرمال ها داراي  دادهاي در صورتی که  مقادیر آستانه

 ،استاي  ز میانه که فقط قادر به تعیین یک حد آستانه اها  باشد، در این روش می نرمال غیر عناصر در اکثر مواردطبیعی 
مد  ها ایی در این روشیهاي ژئوشیمیایی براي جداسازي جوامع ژئوشیم عالوه براین، توزیع فضایی داده. شود میاستفاده 
از  )Mandelbrot, 1983(بار نخستین .کاهد می ي کالسیک آماريها از دقت نتایج حاصل از روش که گیرد نمینظر قرار 

 ،در هندسه فرکتال. کرد استفاده هاي موجود در طبیعت پیچیدگی توصیف هندسه فرکتال به عنوان ابزاري مناسب براي
 و. نیستنده به طور معمول اعداد صحیح ک شوند نشان داده می يهاي آن در قالب اعداد دگییهر شکل و پیچ

در  ،روند که در هندسه اقلیدسی مفهوم زاویه، طول، مساحت و فضاهاي یک بعدي تا سه بعدي به کار مییهمانطور
هاي گوناگون آنالیز  روش بدین ترتیب .شوند میبه کار برده  دگی یک شکلیبراي بیان پیچفرکتالی  ابعادهندسه فرکتال 

شدند که ستفاده میالدي ا 90و  80هاي  در دههتوان ـ  محیط و طیفـ فاصله، عیارـ مساحت، عیارـ عیاری همچون لفرکتا
 .)Rafiee, 2005(مساحت در علوم زمین کاربرد بسیاري یافته است ـ در میان آنها روش عیار

مبتنی شود که  اده میاستف از زمینه عناصر هاي ژئوشیمیایی جدایش آنومالی جهت) C-A(مساحت ـ مدل فرکتالی عیار
هر چه عیار عنصر افزایش یابد، . بر میزان مساحتی است که هر عیار خاص در منطقه مورد مطالعه اشغال نموده است

  ): Cheng et al., 1994(است ) 1( این مدل داراي شکل عمومی رابطه . یابد میزان مساحت اشغالی توسط آن کاهش می
 )1(A(≥ p) ∞ p-D                                                  

 ط بهفرکتال مربو ُبعد D، مقدار pمساحت با مقادیر بزرگتر یا مساوي   A(≥ p)عیار عناصر، ≤ pدر رابطه فوق،
هر جامعه را  بعدتوان ُ تغییرات مساحت در برابر عیار، مینمودار لگاریتمی  رسمبا . دهد را نشان می pهاي متفاوت  دامنه

فرکتال بدست آمده بیان کننده میزان مساحت احاطه کننده  بعد. ُب خط برازش شده به آن محاسبه نموداز طریق شی
، معموال داراي استفرکتال آخرین خط برازش شده که داراي عیار باالیی  ُبعد تل در این حا. باشد هاي موجود می داده

  .باشد ار باال میهاي با عی مقدار مساحت کمتر نمونه و بیانگر مقدار کمتري بوده
  بحث

ها به ترتیب از زیاد به کم و تعیین فراوانی هر عیار، نمودار لگاریتمی فراوانی  سازي داده بعد از مرتبدر این مطالعه 
هاي مستقیم به سري نقاط و با به دست آوردن نقاط  با برازش خط سپس. رسم گردید مساحتدر مقابل  غلظتتجمعی 

 ).1جدول (مساحت تعیین گردید ـ عنصر براي روش عیارهر اي  هشکست این خطوط، حدود آستان
  .می باشند ppmمقادیر آهن برحسب درصد و مس و منگنز بر حسب . مساحت-حدود آستانه عناصر بر اساس روش فرکتال عیار:  1جدول 
  شدید  حدآنومالی  حدآنومالی قوي  حد آنومالی متوسط  آنومالی  حد آستانه  عنصر

Cu  90/30          ≤  77/46-90/30  12/89-77/46  12/89     ≥  
Fe2O3  01/3            ≤  40/4- 01/3  6/5-41/4  6/5      ≥  

Mn  96/870       ≤  96/870 – 15/1148  81/1621-15/1148  81/1621 ≥  
    

جامعه اول ). الف-2شکل (دهد  مساحت براي عنصر آهن چهار جمعیت ژئوشیمیایی را نشان می- منحنی فرکتال عیار
توان مقدار زمینه عنصر  بنابراین، می. باشد زمینه آهن در منطقه میمقدار که شیبی نزدیک به خط افق دارد در واقع 

و جمعیت  .دهد نشان می درصد را 42/4تا  01/3آستانه جمعیت دوم غلظتی بین . درصد در نظر گرفت 01/3آهن را 
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فرکتال از جمعیت  بعد. ُدرصد مشخص شده است 31/6و بیشتر از  31/6تا  42/4سوم و چهارم نیز به ترتیب با غلظت 
یابد که نشانگر افزایش عیار در مناطق هدف شناسایی شده نسبت به  اول به چهارمین جمعیت ژئوشیمیایی افزایش می

این روش، در دو بخش هاي ژئوشیمیایی تعیین شده با عیار باال در  جمعیت). Deng et al., 2010(باشد  دیگر میمناطق 
 حاويتخریبی و متاتوف جنوب شرقی و شمال منطقه مورد مطالعه، داراي انطباق بسیار خوبی با واحد لیتولوژي آهک 

در حاشیه  که هاي بزرگ با ترکیبات آهن و منگنز فراوان است هاي آواري داراي عدسی کالکوپیریت و آهک-پیریت
  .در تمرکز این عناصر است یگسل نقش مهم ساختارهاياین وضعیت نشانگر . دنگیر گسل قرار می

  
  .جوامع ژئوشیمیایی چهارگانه آهن در منطقه مزایجان) مساحت عنصر آهن، ب- منحنی فرکتال عیار) الف - 2شکل 

). الف-3شکل( دهد  براي عنصر مس نشان می را نیز ساحت چهار جمعیت ژئوشیمیاییم -منحنی لگاریتمی فرکتال عیار
رفتار توزیع مولتی  با چند آستانه و جمعیت ژئوشیمیایی مختلفوجود ، در منطقه متغیر هاي ه به وجود لیتولوژيبا توج

جامعه اول، که شیب خط برازش نزدیک به خط افق دارد، بیان کننده مقدار . شود توضیح داده میاین عنصر فرکتالی 
است و در نقشه توزیع  ppm90/30ه مس در این محدوده یعنی حد آستان. باشد زمینه کم مس در محدوده مطالعاتی می

جامعه دوم ژئوشیمیایی در این محدوده عیاري از ). ب-3شکل (ژئوشیمیایی عنصر مس به خوبی نشان داده شده است 
بوده که در نقشه توزیع عیار عنصر مس به ترتیب با خاکستري نشان داده شده است و داراي  ppm 90/30تا  77/46

 ppm 77/46تا  12/89دهنده جمعیت با عیار  جمعیت ژئوشیمیایی سوم در واقع نشان. باشد ادي میگسترش زی
هاي ژئوشیمیایی تعیین شده با  جمعیت . دهد را نشان می ppm 12/89جامعه چهارم عیار باالتر از  در نهایت،. باشد می

موجود در  آواري هاي و متاتوف و واحد آهک هاي تخریبی بسیار خوبی با واحد لیتولوژي آهکداراي انطباق این روش 
هاي  آهک در مسثانویه هایی از ترکیبات  رگچه و رگهمشاهدات میدانی نشانگر وجود . باشند منطقه مورد مطالعه می

هاي بزرگ منطقه  اي گرمابی در فواصل نزدیک به گسله اشتهکه فراوانی این گونه انبمنطقه است ها  تخریبی و متاتوف
تنها پتانسل معدنی معنادار شناخته شده در منطقه که در حال با آنومالی حاصله تطبیق  .داراستاینده را نرخی افز

قسمت  ،مُدل در این . )ب- 3شکل (باشد  برداري است از نکات قابل توجه میحاضر به عنوان معدن مس درحال بهره 
مساحت را -معرفی است و توان روش فرکتالی عیارقابل  مسزایی  به عنوان منطقه با پتانسیل کانهجنوب شرقی منطقه 
 گاه و مارنی هاي آهک و اي ماسه هاي آهک برگیرنده آواري در هاي آهک واحد. دهد نشان می پنهاندر بارزسازي مناطق 

آنومالی ژئوشیمیایی  دین صورتب .شود می آشکار رنگ قرمز يهانوارمناطق داراي  قالب در که است آهن اتترکیببا 
  .باشند میپوشانی  هم داراي مس در منطقه معرفی شده آهن و

 ب  الف
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  .جوامع ژئوشیمیایی چهارگانه مس در منطقه مزایجان) مساحت عنصر مس، ب-منحنی فرکتال عیار) الف - 3شکل

) الف-4شکل (مساحت براي عنصر منگنز چهار جمعیت ژئوشیمیایی قابل مشاهده است ـ در منحنی فرکتال عیار
بوده و در نقشه توزیع  ppm 95/630باشد که داراي عیار کمتر از  اراي شیب تقریبا نزدیک به افق میجمعیت اول، د

 15/1148تا  96/870جمعیت دوم، که در محدوده عیار بین . نشان داده شده است) الف- 4(ژئوشیمیایی منگنز، شکل 
ppm عیارـمساحت در نظر  مُدلنگنز، در باشد و تقریبا داراي گسترش بیشتري است و جز نخستین آنومالی م می

بوده و با رنگ سبز در نقشه  ppm 15/1148تا  81/1621ایی سوم، داراي عیار بین یجمعیت ژئوشیم. شود گرفته می
است که  ppm 81/1621در نهایت جمعیت چهارم، در محدوده عیار باالتر از . توزیع ژئوشیمیایی نمایش داده شده است

پوشانی و انطباق  مساحت داراي هم-هاي ژئوشیمیایی تعیین شده روش عیار جمعیت .است با رنگ قرمز نشان داده
 بدین ترتیب .باشد موجود در منطقه میدار هاي آهن و منگنز داراي عدسیهاي آواري  آهکبسیاري با واحد لیتولوژي 

  .هستند پوشانی هم داراي در قسمت شمالی و منگنز صر آهناهاي ژئوشیمیایی عن آنومالی

  
  .گانه منگنز در منطقه مزایجانسه جوامع ژئوشیمیایی ) مساحت عنصر منگنز، ب-منحنی فرکتال عیار) الف - 4شکل

 نتیجه گیري
هاي  آنومالی انطباق بسیار قوي نشانگر مساحت - فرکتالی عیار هاي ژئوشیمیایی با استفاده از روش آنومالیسازي  مُدل

هاي شیستی و  واحد، هاي آواري آهک، تخریبی و متاتوفهاي  با مجموعه آهک آهن، مس و منگنز رژئوشیمیایی عناص
 زایشاین انطباق افجنوب شرق -و مناطق گسلی با روند شمال غرب است که با نزدیک شدن به ساختارها میکاشیستی

ها و معادن موجود  هاي فرکتالی با اندیس هاي بدست آمده از روش آنومالی کنترل صحرایی نیز نشانگر تطبیق. یابد می
حدودتر شدن و به مساحت، با باال بردن حدود آنومالی قوي موجب م -روش مبتنی بر تخمین عیار .استدر منطقه 

 الف ب

 ب الف

  معدن مس
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هاي رسوبات  از این رو براي جدایش جوامع ژئوشیمیایی در داده گشته وهاي ژئوشیمیایی  دادهتر شدن  فراخور آن بهینه
 .هستندمناسب اي  آبراهه

  رتقدیر و تشک
استان  شناسی زمیناداره ریاست محترم آقاي مهندس یوسفی اتب تقدیر و تشکر خود را از مرمولفین مقاله وسیله بدین 
هاي ژئوشیمیایی منطقه مزایجان  علت فراهم نمودن امکان دسترسی به اطالعات و نتایج آنالیز شیمیایی نمونهبه  فارس
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