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جنوب سونگونتوده هاي پورفیريدر یبدنمس و مول) مساحت -عیار(آنالیز فرکتالی
◊◊◊◊◊◊◊

:چکیده 
يارائه الگوجهتیننویروشبعنوان شده و پنهان ییزایمناطق کانییشناسا، بررسی روش فرکتالی در پژوهشاز اینف هد

برداشت یسنگيهایطمنظم از محيدر شبکه هاکه هاییراستا  نمونهیندر ا.استناحیه جنوب سونگوندر یابمناسب عناصر رد
-یارو روش فرکتال عيفاکتوري،خوشه ایلو تحلیهمورد تجزیج آنالیز شده بوده و براي گروهی از عناصر بصورت یک پکشد

یینتعآنومالیهایدبخشاميو محل هایمترسیمیاییژئوشيمساحت، نقشه ها- یارکتال عروش فربا استفاده از. رفتقرار گمساحت 
تلفیق .غربی محدوه استجنوب شرقی و جنوب تهاي هاي مس و مولیبدن در قسمها، آشکارسازي آنومالینتیجه این بررسی. یدگرد

.آنالیز شیمی و فرکتالی در این منطقه در کوچک کردن نتایج آنومالیها بسیار موثر بوده است
.یريرفوپ،جنوب سونگونیبدن،مول- مس،آذربایجان، آنالیز فرکتالی:کلید واژه ها

Fractal (C-A) analysis of Cu-Mo on porphyry bodies in south of Sungun area
Nahid roomi 1(n.roomi68@gmail.com), saeede senemari 2 (senemari2004@yahoo.com), Shohreh

Hassanpour3 (Hassanpour@pnu.ac.ir)

Abstract:
Fractal analysis as a new method for indicating of ore potentials or hidden ones are used in the research in south of Sungun
mine. All the area is sampled regularly in 100*100 meters cells for elements as a laboratory package. Samples are worked
as Factor analysis, cluster analysis and fractal analysis (assay-area). Fractal Concentration-Area method as a best methods
cleared copper-molybdenum anomalies in the southeast and southwestern part of the area. Combination and comparison C-
A method and lithogeochemical results of values showed low anomaly in the area.

Keywords: Azerbaijan, Fractal analysis, Cu-Mo, South of Sungun, Porphyry.

◊◊◊◊◊◊◊
:مقدمه 

جهان یبدندرصد منابع مس و مول50طال بیش از -مولیبدن و مس- کانسارهاي نوع پورفیري به عنوان یکی از مهمترین ذخایر مس
آذر بایجان قرار گرفته واز - سیاهکالن بخشی از رشته کوه هاي قره داغ است که در زون البرز- محدوده کیقال.درا فراهم می کنن

وجود کانسارهاي مشابه در . ش امتداد یافته که خود بخش بزرگی ازکمر بند کوهزایی آلپ هیمالیا محسوب می شودقفقاز تا طال
اهر این ناحیه را به عنوان یک زون متالوژنی قابل توجه معرفی -جمهوري آذربایجان و ارمنستان وادامه همین روند در ناحیه ورزقان

.)2009مختاري ;2015آقازاده، ;2015سهرابی، ;2015حسن پور، ;1982هزارخانی، ;2003کالگري، (می کند
◊◊◊◊◊◊◊

:روش تحقیقبحث و 
منطقهیشناسینزم
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شمال ورزقان و یلومتريک10شهرستان ورزقان و به فاصله یشرقیجاناستان آذربادر در شمال غرب کشور، یمحدوده اکتشاف
-از لحاظ جهانی این منطقه بر روي کمربند مس خیز آلپی و در درون کمربند مس.واقع استسونگون یريرقوجنوب کانسار مس پ

قه طاز لحاظ زمین شناسی من.) 2009مختاري، ;2015اقازاده، ;2015سهرابی، ;2015حسن پور، (قرار گرفته استطالي ارسباران
سنگهاي آتشفشانی این . سونگون داردپلوتونیکی سستم ولکانوبه یاديهت زبشاممنطقه اي و نوع سنگهاي ولکانوپلوتونیکی، این

توده هاي نفوذي این منطقه . منطقه را ترکیباتی متغیر از آندزیت، بازالت و آندزي بازالت به سن ائوسن و الیگوسن تشکیل می دهند
سهرابی، ;2015ور، حسن پ;1982هزارخانی، ;2003کالگري، (هم در مطالعات صورت گرقته،  متعلق به الیگوسن و میوسن هستند

).2009مختاري، ;2015آقازاده، ;2015

سطحی مطالعات ژئوشیمی 
آنالیز تک متغیره عناصر

در شبکه هاییبا برداشت  نمونهودر منطقه یريرفوپمولیبدن–مس يسازیژئوشیمیایی ناحیه اي با هدف پی جویی کاناکتشافات
در آزمایشگاه امدل ICPعنصر به روش 48يبرايکه بعد از آماده سازستصورت گرفته ایسنگيهایطمنظم از محيها

هاي خام پارامترهاي آماري به ترتیب براي داده1جدول در ومنطقه یسنگيشبکه نمونه بردار، 1شکل در . نده اشدیهتجزاسترالیا 
یانگین،مربوط به میرمقاد. داده شده استشان ن،کنندیمیفارا اینقش مهمیريرفومس پيهایطدر محیعنصر  مهم که همگ13
جدول قابل استخراج یناز ا،کندیمیانیکمک شايجامعه آماریکیتماهیصکه در تشخیانسو واریارمعرافانحیدگی،کش

.است
مساحت-روش فرکتال عیار

ین پروژه مورد استفاده قرار گرفته در اشده بنیان گذاشته1994اساس آن توسط آقاي چنگ در سال روش فرکتال که ساختارو
در سیستم 2012حسن پور و افضل، ;2014، 2013، 2010این روش در ایران هم توسط محققینی چون افضل و همکاران، .است

کس داده ها با روش ع، ArcMapبا استفاده از نرم افزار مطالعهنیدر ا. پورفیري هفت چشمه بکرات مورد استفاده قرار گرفته است
نمودار تمام Excelسپس توسط نرم افزار . متر مربع در نظر گرفته شد5و مساحت هر سلول شبکه ندشدیابیمجذور فاصله درون

هر نقطه در . گردیدمیترسArcMapبا استفاده از نرم افزار یو نقشه پراکندگمس و مولیبدنعناصريمساحت برا-اریعیتمیلگار
.استاریحت اشغال شده توسط آن عو مساارینمودار شامل عنیا
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جنوب سونگوندر ژئوشیمیایی يشبکه نمونه بردار:1شکل 

محدوده مورد مطالعههاي خام عناصر در پارامترهاي آماري داده: 1جدول 

Minimum Maximum Mean Std.

Deviation

Variance Skewness Kurtosis

Ag 0 43.40 0.6122 1.67279 2.798 17.074 365.229

As .0 408.0 11.277 17.5946 309.569 9.453 165.023

Ba 142 6350 1051.86 674.995 455618 2.950 11.045

Co .5 54.1 10.211 4.6974 22.066 0.798 5.235

Cu 3.5 10200.0 116.946 434 188316 13.777 251.159

Fe 2580 177000 33404.71 10497 110198779 2.171 22.492

Mn 32 4050 605.72 431.584 186264 2.446 10.518

Mo .4 264.0 9.336 17.0224 289.762 5.238 45.461

Ni 0 107 22.15 11.268 126.978 1.244 4.260

Pb 0.0 19400.0 166.993 902 813881 13.796 233.002

V 4 313 89.21 27.664 765.278 0.012 3.132

Zn 5.9 10300.0 160.922 461 212804 12.020 207.139

Sb 0.1 92.4 3.594 6.4014 40.978 7.507 75.986

A
re

a 
(m

^
2)
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یلیبا مقدار خنهیخط قرمز رنگ مربوط به جامعه زم. مورد مطالعهمنطقه یسنگيمساحت عنصر مس در نمونه ها- اریعینمودار فرکتال: 2شکل
یبنفش رنگ مربوط به جامعه آنومالنه،خطیخط سبز رنگ مربوط به جامعه زمن،ییبا مقدار پانهیمعه زمخط زرد رنگ مربوط به جان،ییپا
.استنییپایرنگ مربوط به جامعه آنومالیخط آبتینهادرو نییپایلیخ

ــکل ــال : 3شـ ــودار فرکتـ ــعینمـ ــر مول -اریـ ــاحت عنصـ ــدنیمسـ ــا بـ ــه هـ ــنگيدر نمونـ ــهیسـ ــه منطقـ ــورد مطالعـ ــگ  .مـ ــز رنـ ــط قرمـ خـ
خــط ســبز رنــگ مربــوط بــه جامعــه      نــه،یکــم، خــط زرد رنــگ مربــوط بــه جامعــه زم     يبــا مقــدار نــهینشــانگر جامعــه مربــوط بــه زم   

استنییپایخط بنفش رنگ مربوط به جامعه آنومالتیو در نهانییپایلیخیآنومال

مساحت- اریعیفرکتالزیبه دست آمده از آناليدآستانه احریبراساس مقادبدنیعنصر مس و مولییفضاعیتوز: 4شکل 

مساحت با آمار کالسیک-مقایسه نتایج حاصل از روش فرکتالی عیار -3-2

Cu (ppm)
Cu (ppm)

A
re

a 
(m

^
2)

Mo (ppm)

Cu (ppm)
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براساس مطالعات آمار تک . استقرار گرفتهمقایسه قسمت مورددر این مساحت - با روش فرکتالی عیارکینتایج آمار کالس
موضوعداراي توزیع غیرنرمال هستند و روش هاي فرکتالی چون حساسیتی به این آنالیزعناصر مورد شتریبکه گردیدمتغیره مشخص 

مقایسه بین حدود زمینه به دست آمده از روش آمار کالسیک . نقش آنالیزي  را ایفا نمایندهترین لذا میتوانند در این مطالعه بندارند 
عنصر مورد نشانگر این است که تنها در  ،از عناصر انجام شديتعداديمساحت که برا- تک متغیره در مقایسه با روش فرکتالی عیار

.نددهنشان میتفاوت بسیارد و براي عناصر دیگر، این انبه هم نزدیک اعداد مس  این 
مساحت و آمار کالسیک- مقایسه بین حدود زمینه ناشی از روش فرکتالی عیار: 2جدول 

آمار چند متغیره
محاسبه ضرایب همبستگی عناصر

مؤید همبستگی کامل و مستقیم + 1به نحوي که مقدار ضریب همبستگی. تغییر کند-1و + 1تواند بینمقدار ضریب همبستگی می
نشانگر همبستگی غیرمستقیم و کامل دو متغیر است و ضریب همبستگی صفر، عدم -1ضریب همبستگیکهیرهاست، درحالمتغی

آمده ریدر جدول زSPSS 22افزاربا استفاده از نرمرسونیپیهمبستگبیحاصل از ضرجینتا.دهدارتباط بین دو متغیر را نشان می
منطقه این داللت بر آن دارد که در بدست آمده است ) رسونیپیهمبستگبیضرا( تمطالعانیاز اکهجینتا). 3جدول (است 

یاست و از طرف) r=0.494(عنصر با عنصر مسنیانیبیهمبستگبیباشد که ضریمبدنیمس، عنصر مولابیردنیکترینزد
یببر اساس ضر. باشدیدارا م) r=0.330(یهمبستگیبضرباو کیرا با عنصر آرسنیهمبستگنیشتریپس از مس بMoعنصر 

.باشندیبرخوردار مییباالیهمبستگیباز ضرایزنMn-Znو  Co-Mn ،Pb-Znعناصر  یرسونپیهمبستگ

يفاکتورزیآنال

عنصر ش فرکتالحد آستانه اي از رو حد آستانه اي از روش آمار کالسیک

مس 117.277 116.946

مولیبدن 16.121 9.336

منطقه یسنگيهاعناصر در نمونهنیبیهمبستگبیضرا: 3جدول 
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آنالیز فاکتوري یک روش براي بررسی و مطالعه همزمان تغییرات متغیرهاي مورد بررسی در یک نقطه و انعکاس نحوه تغییرات
عنصر محاسبه شد و در نهایت سه 13آنالیز فاکتوري براي .آنها و در نتیجه روشی براي کاهش تعداد متغیرهاي مورد بررسی است

نمرات ،یفرکتاليدر کالسه بند). 9شکل (استفاده شد یاز روش فرکتال3فاکتور يکالسه بنديبرا. فاکتور استخراج گردید
یندارد، نمرات منفیمعنیمنفاریدر ذات خود مثبت است و عاریعنکهیالیبه دل. ه قرار گرفتندمورد استفاداریعيبه جا3فاکتور

رسم شده است ریدر ز3فاکتورییایمیژئوشعیالگوي توزتیدر نها.دیگردمیرسنمودار تنیکنار گذاشته شد و با نمرات مثبت  ا
یکه کان3فاکتوري ازیبا توجه به امت. دهدینشان میمنطقه آنومالیو شمالیدر بخش شرق3فاکتور ینقشه پراکندگ). 10شکل(

توان یباهم دارند مینسبتاً خوبابقتکه مط) 6شکل (بدنیعنصر مس و مولعینقشه توزنیدهد و همچنیسازي فلزي را نشان م
.وجه به هدف مورد نظر در بر داشترا با تیقیدقجینتاییایمیژئوشییجویفاکتوري در پزیگرفت که استفاده از آنالجهینت

مربوط به امدهیکه در شکل نینمرات منف.منطقهیسنگدر نمونه هاي3مساحت، فاکتور –3نمرات فاکتورینمودار فرکتال: 5شکل
باال، خط سبز رنگ مربوط به نهی، خط زرد رنگ نشانگر جامعه مربوط به زمنهیخط قرمز رنگ نشانگر جامعه مربوط به زمن،ییپانهیجامعه زم
.باال استیخط بنفش رنگ مربوط به جامعه آنومالتیو در نهان،ییپایلیخینومالجامعه آ

ارزیابی سطح فرسایش در محدوده 
به يمنطقه بنديبهتر الگوهادنیکشریبه تصويبرایارزیابی سطح فرسایش در محدوده اکتشافيدر این پروژه اکتشافی، برا

به کیبه عناصر کم تحرك تر نزدشتریعناصر با تحرك بهیتجزریاز نسبت مجموع مقاديتک عنصرهیتجزجیاستفاده از نتايجا
صورت اگر مقدار نسبت مجموع داده هاي نرمال استاندارد عناصر فوق کانساري به عناصر تحت نیادر. شودیمرکز نهشته استفاده م

ایندر.اشد، می توان نتیجه گرفت که کانسار در ژرفا قرار دارد و توسط فرسایش از بین نرفته استکانساري بزرگ تر از یک ب
محدوده اکتشافی ابتدا از نسبت مقادیر مجموع داده هاي نرمال استاندارد عناصر فوق کانساري سرب و روي به مس و مولیبدن و 

مشخص . آنتیموان به عناصر تحت کانساري مس و مولیبدن استفاده شدسپس از نسبت مجموع داده هاي نرمال استاندارد آرسنیک و 
مسئله نشان دهنده آن است که نیمقدار در محدوده هاله هاي ژئوشیمیایی کوچکتر  از یک است و انیدر هر دو حالت، اشد

.رفته استنیاز بشیکانسار براثر فرسا

A
re

a 
(m

^
2)

Factor3 (ppm)
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ارزیابی سطح فرسایش در محدوده اکتشافی: 7جدول 

◊◊◊◊◊◊◊
:نتیجه گیري 

مطالعات ژئوشیمیایی در این منطقه و همینطور انطباق آن با مطالعات زمین شناسی، صحرایی و میکروسکوپی صورت گرفته 
مس با مولیبدن همبستگی نزدیکی دارد و عناصر . ت که خصوصیات سیستمهاي پورفیري در این منطقه بارز استحاکی از ان اس

در بررسی نسبتهاي عناصر تحت کانساري و فوق کانساري محرز گردید . آرسنیک ، سرب و روي هم در این منطقه گسترش دارند
-الیگوسن-ولکانوپلوتونیکی ائوسنهايسیستمازآنجائیکه .تکه خصوصیات فعلی منطقه مربوط به کف سیستمهاي پورفیري اس

داده است نشانگوناگون صورت گرفته در این منطقه ولی مطالعات . میوسن در این ناحیه موجد کانی سازیهاي وسیعی بوده است

Rotated Component Matrixa

Component

1 2 3

Ag .554 -.007 .288

As .578 -.060 .449

Ba .737 .080 -.127

Co -.010 .894 -.212

Cu .169 .299 .742

Fe .245 .721 .392

Mn .493 .678 -.292

Mo .049 -.161 .844

Ni -.264 .747 -.059

Pb .862 -.040 .266

Sb .589 -.104 .514

V .114 .734 .179

Zn .806 .404 .010

As+Sb/Cu+MoPb+Zn/Cu+Mo

١١٧٧/٠٣٨۵١/٠

یربراساس مقاد3فاکتورییفضایعتوز: 6شکل
یفرکتالیزبه دست آمده از آناليحدآستانه ا

مساحت- 3نمرات فاکتور

افتهیدوران يفاکتوريبارها:  4جدول 
یهمبستگبیضراسیبر اساس ماتر) ماکسیوار(

عناصر
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رخساره قسمتهاي ،که سیستم هاي پورفیري در این منطقه بدرستی تشکیل شده اند ولی بدلیل فرسایشهاي شدید صورت گرفته
. مانده استیدر منطقه باق) یکزون پتاس(یستمسییانتهايهایشهرتنها شده است وتحتانی سیستمهاي پورفیري آشکار 
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