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   چكيده

انارك و در حاشيه جنوبي كوير مركزي واقع كيلومتري شمال شرقي  60نشانه معدني مس كپه حلوايي در فاصله حدود 
در نشانه معدني . پوشيده شده است دوره كواترنري ماسه بادي رسوبات نطقه توسطبيشترين وسعت م. گرديده است

اي و  هاي مس از قبيل ماالكيت، كالكوزيت، كالكوپيريت به همراه اكسيدهاي آهن با ساخت رگه حلوايي كانه كپه
بر اساس مطالعات ژئوشيميايي، عناصر مس، نيكل، كبالت، آرسنيك، كروم، روي و . ي قرار گرفتنداي مورد شناساي رگچه

مس داراي باالترين همبستگي . دهند هنجاري نشان مي ها بي سرب از مقادير بااليي برخوردارند بطوريكه در برخي نمونه
اشي از حضور مس در تركيب كاني تواند ن همبستگي باالي مس با عنصر آهن مي. با عناصر آهن و سرب است

عنصر نيكل و كبالت نيز داراي  2همچنين . باشد كالكوپيريت در محيط تشكيل باشد كه خود حاوي آهن نيز مي
. هاي ژئوشيميايي است عنصر در محيط 2باشند كه احتماال ناشي از هميافتي كانيايي اين  همبستگي مثبت مي

  . تواند باشد هاي منطقه مي عنصر در سنگ 2ي از منشا مشابه اين عنصر نيكل و كروم ناش 2همبستگي مثبت 
  

  مطالعات ژئوشيميايي ;مس ;كپه حلوايي ;انارك: هاي كليدي واژه
  

Geochemical Studies of Koppeh Halvaei Copper Index- Babakhaled 
Region- Northeast Anarak- Central Iran 

 
Amiri, Javad* Bagheri, Hashem  

Geology Department of Science Institute of Isfahan University 
*Amirijavad44@yahoo.com 

Abstract  

The Koppeh halvaei copper index is located in distance 60 kilometers of Northeast 
Anarak and South brink of Dashte Kavir. The major part of area is covered by quaternary 
aeolian sand sediments. in Koppeh Halvaei index, copper ores such as malachite, 
chalcocite, chalcopyrite and iron oxides with vein and stock work structures have been 
distinguished. According to geochemical studies Cu, Ni, Co, As, Cr, Zn and Pb have high 
values as in some samples shows anomaly. The copper has been topmost correlation with 
iron and lead elements. The topmost correlation of copper with iron can be due copper 
presence in chalcopyrite composition. The nickel and cobalt have been topmost 
correlation also, that can maybe due of these two elements mineral association in 
geochemical environments. Positive correlation of nickel and chromium can maybe due 
similar origin of these two elements in region rocks. 
 
Key words: Anarak; copper; geochemical studies; koppeh halvaei 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
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  مقدمه
 استان اصفهان جاي شرقي در بخش شمالدهند  كه در مواردي ذخاير چند فلزي را تشكيل مي كانسارهاي مس انارك

 سازمان اكتشافي هاي پروژه قالب در 1354 سال در. اند قرار گرفتهبرداري  از ديرباز مورد بهره اين كانسارها. اند گرفته
شركت  توسط قراردادي طي ژئوفيزيكي، و ژئوشيميايي معدني، و شناسي زمين هاي پژوهش شور،ك شناسي زمين

 به مطالعات اين حاصل. رسيد انجام به ناحيه متروكه معادن و كانسارها اكثريت در شوروي كشور از تكنواكسپورت
كيلومتري شمال  60حدود نشانه معدني مس كپه حلوايي در فاصله  ].1[است گرديده منتشر گزارش جلد 14 صورت

  ).1تصوير (شرقي انارك و در حاشيه جنوبي كوير مركزي واقع گرديده است
  

  
  هاي دسترسي به نشانه معدني مس كپه حلوايي موقعيت جغرافيايي و راه - 1تصوير 

  
   روش مطالعه

نه زايي و همچنين هاي حائز كا نمونه شامل سنگ 10جهت مطالعات ژئوشيميايي نشانه معدني كپه حلوايي تعداد 
با توجه به شرايط حاكم بر منطقه از جمله عدم وجود . هاي گرمابي برداشت گرديد هاي دگرسان متاثر از محلول سنگ

برداري  طقه توسط رسوبات ماسه بادي نمونههاي سنگي عمده در من هاي دسترسي و نيز پوشيده شدن رخنمون راه
ال در مناطق ناشناخته و داراي پوشش وسيع و در راستاي اكتشافات اين روش معمو. بصورت پراكنده صورت پذيرفت
به شركت  ICP(OES)هاي منتخب جهت تجزيه به روش  در نهايت نمونه. ]2[گيرد عمومي مورد استفاده قرار مي

  .مطالعات معدني زرآزما ارسال شد
 

  بحث
  و زمين ساختي منطقه جايگاه زمين شناسي

 از. دهد و بطور مشخص رسوبات ماسه بادي تشكيل مي رسوبات دوره كواترنري رانطقه باباخالد بيشترين وسعت م
. نمود اشاره بااليي ائوسن سن به آتشفشاني هاي سنگ از برونزدهايي به توان مي منطقه در موجود سنگي هاي رخنمون

 عملكرد از ناشي گرسانيد تاثير تحت مواردي در و بوده آندزيت و هاي ماسه سنگي توف نوع از بيشتر مذكور هاي سنگ
 و سنگ ماسه قبيل از آواري هاي سنگ آن بر عالوه .است مشاهده قابل ها آن در دگرساني آثار گرمابي هاي محلول

  ).2 تصوير(است مشاهده قابل نيز كنگلومرا
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  شناسي نشانه معدني مس كپه حلوايي نقشه زمين - 2تصوير 

 ايجاد نظر از هم كه باشد مي ائوسن ماگماتيسم كلي طور به و تشفشانيهاي آ از فعاليت متاثر انارك در كانسارسازي
 نظر از باباخالد منطقه. ]3[است نموده ايفا موثري نقش حرارتي عملكرد بعنوان موتور نظر از هم و گرمابي سياالت
 هاي گسل رينمهمت از يكي بعنوان) درونه(كوير بزرگ گسل بطوريكه گرديده واقع اي ويژه موقعيت در ساختي زمين

 كنترل در مهمي نقش ها گسل كلي بطور. است داده قرار تاثير تحت را منطقه اين مركزي ايران پهنه در رخداده
  ]. 4[دارند انارك منطقه در زايي كانه با مرتبط ساختي زمين ساختارهاي

 رخدادهاي در گسل اين اهميت مركزي ايران پهنه در گسلي سامانه يك بعنوان كوير بزرگ گسل عملكرد به توجه با
هاي مس از قبيل ماالكيت، كالكوزيت، كالكوپيريت به  حلوايي كانه در نشانه معدني كپه ].5[شود مي دوچندان زايي كانه

  .باشند اي قابل مشاهده مي اي و رگچه همراه اكسيدهاي آهن بصورت رگه
  

  مطالعات ژئوشيميايي

براي  ICP(OES)سنگي از منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش  نمونه 10جهت انجام مطالعات ژئوشيميايي تعداد 
  ).1جدول (عنصر مورد تجزيه قرار گرفت 38
  

  ) ppm اعداد بر حسب( نتايج حاصل از تجزيه نمونه ها - 1جدول 
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خص در عناصر شاو با توجه به اهداف اكتشافي مورد نظر، تعدادي از زايي در كپه حلوايي  براي درك بهتر شرايط كانه
هاي آماري اين  قالب مولفهمطالعات ژئوشيميايي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند كه نتايج حاصل از آن در 

  ).2جدول (عناصر مشخص گرديد
  هاي آماري عناصر شاخص مولفه - 2جدول 

 Ag As Co Cr Cu Fe Ni Pb Zn مولفه آماري/عناصر

 3226 504 1831 106776 47925 1401 53 1708.4 13 بيشينه

 31 8 52 7576 42 10 7 5 0.17 كمينه

29227.2 11778 321.9 25 318.87 3.2 ميانگين 349.5 82.3 741.3 

 * * * * * * 18 * 0.17 مد

0.545 ميانه 121.6 18 106.5 328 22505.5 147.5 27.5 76.5 

29081.4 19859.8 494.67 15.98 527.72 4.82 انحراف معيار 534.12 151.35 1213.35

 1.66 2.93 2.88 2.49 1.40 1.76 1.17 2.48 1.50 چولگي

 1.27 8.86 8.64 6.85 0.26 1.86 0.23 6.29 0.85 تيزي

  

 ,Ag, As, Co, Crبر اين اساس مقادير بيشينه، كمينه، ميانگين، مد، ميانه، انحراف معيار، چولگي و تيزي براي عناصر 

Cu Fe, Ni, Pb   وZn معموال چنين . ]6[شناسي داراي توزيع نامتقارنند ها در زمين بيشتر داده. محاسبه گرديد
هايي بويژه در رابطه با عناصر جزئي به سمت چپ نمودار توزيع كج شدگي دارند كه به آن كج شدگي مثبت گفته  توزيع
در يك توزيع نرمال، منحني توزيع . ]6[شود و مفهوم آن بيشتر بودن فراواني مقادير عددي كوچكتر در توزيع است مي

طرف مقدار  2اي است و در اين حالت مساحت زير سطح منحني توزيع در  متقارن و در اصطالح داراي شكل زنگوله
به عبارت ديگر در توزيع نرمال يا طبيعي مقادير ميانه، مد و ميانگين بر هم منطبق خواهند . ميانگين برابر خواهند بود

توزيع عناصر در نشانه معدني كپه حلوايي نيز با توجه به غير نرمال بودن توزيع مقادير عناصر مذكور  در مورد. ]6[بود
 .گيري چند متغيره اقدام گرديد نسبت به نرمال نمودن مقادير با استفاده از روش لگاريتم

  ضريب همبستگي عناصر

رود و بسياري از  اصول شناخته شده به كار مي در بسياري از محاسبات دو متغيره، ضرايب همبستگي به عنوان يكي از
بعضي از صاحب نظران را عقيده بر . سنجند ا بر اساس ضرايب همبستگي آنها ميكارشناسان دامنه پاراژنتيك عناصر ر

ها  ه و بنابراين به نرمال كردن دادهآن بود كه براي يافتن ضريب همبستگي معتبر بايستي از جوامع نرمال استفاده كرد
بيني متغييري از  تگي مبناي محاسبات رگرسيون و پيشضريب همبس. پرداختند فاده از نرم افزارهاي گوناگون مياست با

رسد هميشه دامنه  اما به نظر مي. ]7[فرمول دقيق رگرسيون و نوع آن استروي متغير ديگر و بدست آوردن 
هاي  عوامل سيستماتيكي در دستگاهل اين امر وجود يكي از دالي. اراژنتيكي عناصر نباشدها معرف واقعيات پ همبستگي

مل اين عوا. كند هاي بسيار كاذب شده و كارشناسان را با مشكل روبرو مي كه گاها باعث ايجاد همبستگي است تجزيه
در بسياري از اين موارد در صورت . ايي شده و نقش آنها به حداقل رسدها كامال شناس بايستي در هنگام تجزيه نمونه

  . م احاطه كامل به پاراژنزهاي واقعي در طبيعت ممكن است كارشناسان با مواردي گمراه كننده هم، روبرو شوندعد
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وجود تنها يك نمونه خارج ) ش تجزيه تا حد امكان معتبر باشدبه فرض اينكه رو(ها  در مجموعه دادهديگر عامل اينكه 
تگي را باال ببرد در صورتيكه همبستگي واقعي، شايد به تواند به صورت مشهودي ضريب همبس مي (Outlier) از رده

  . مراتب كمتر از مقداري باشد كه نرم افزار گزارش كرده است
  

پذير است كه حساسيت بعضي از آنها به نرمال بودن تابع توزيع،  هاي گوناگون امكان محاسبه ضريب همبستگي از راه
انتخاب بهينه روش محاسباتي ضريب همبستگي آن است كه به نوع تابع . شود بع توزيع ميمانع كارايي آنها در ساير توا

ستگي از توابع ضريب همبستگي با توجه به مراتب باال در محاسبه ضرايب همب. وزيع وابستگي چنداني نداشته باشدت
عدم عدد صفر نمايانگر .  ستدر نوسان ا 1تا  0ضريب همبستگي در حد بين  .اي اسپيرمن استفاده گرديد رتبه

اين محاسبات بر مبناي ضريب همبستگي . ك بيانگر همبستگي كامل آن دو استهمبستگي بين دو متغير و عدد ي
Spearman در نرم افزار MiniTab 3جدول (محاسبه گرديد( .  

  
 ضرايب همبستگي عناصر شاخص در نشانه معدني كپه حلوايي - 3جدول 

Elements Ag As Co Cr Cu Fe Ni Pb 

As 0.362        

Co 0.136 0.236       

Cr 0.499 0.13 0.438      

Cu 0.361 0.388 0.445 0.441     

Fe 0.659 0.098 0.629 0.463 0.661    

Ni 0.049 0.04 0.629 0.536 0.264 0.041   

Pb 0.385 0.708 0.281 0.256 0.551 0.189 0.593  

Zn 0.25 0.657 0.437 0.184 0.488 0.075 0.053 0.499 

  

  
  منحني تغييرات عناصر نسبت به يكديگر - 3تصوير 
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همبستگي باالي مس با . )3تصوير (بر اين اساس عنصر مس داراي باالترين همبستگي با عناصر آهن و سرب است
تواند ناشي از حضور مس در تركيب كاني كالكوپيريت در محيط تشكيل باشد كه خود حاوي آهن نيز  عنصر آهن مي

باشند كه احتماال ناشي از هميافتي كانيايي  عنصر نيكل و كبالت نيز داراي همبستگي مثبت مي 2همچنين  .باشد مي
عنصر  2عنصر نيكل و كروم ناشي از منشا مشابه اين  2همبستگي مثبت . هاي ژئوشيميايي است عنصر در محيط 2اين 

سنگ ساختاري منطقه  ترامافيك كه به نوعي پيهاي ال بطور كلي سنگ ).3تصوير (تواند باشد هاي منطقه مي در سنگ
  .دارند... دهند زمينه بااليي از عناصر پايه بويژه نيكل، كروم، منگنز و  انارك را تشكيل مي

  

  نتيجه گيري

با ذخاير نسبي آن شباهت از نظر توزيع عناصر مختلف بيانگر مطالعات ژئوشيميايي نشانه معدني مس كپه حلوايي 
اين شباهت از لحاظ بي هنجاري مقادير عناصري از قبيل مس، نيكل، آرسنيك، روي و در . ارك استچندفلزي ناحيه ان

توان به فرآيندهايي همچون دگرساني نوع ليستونيتي در  هنجاري عناصر مذكور را مي بي. مواردي كبالت مشهود است
زمينه باالي عنصر كروم در  .هاي منطقه نسبت داد كه باعث تمركز نسبي اين عناصر در محيط شده است سنگ
هاي مورد تجزيه و مشاهدات صحرايي نيز شاهدي بر عملكرد فرآيندهاي مذكور در نشانه معدني كپه حلوايي  نمونه
هاي ثانويه مس در  هاي اكسيدي آهن در كنار كاني همبستگي باالي عنصر مس با عنصر آهن و مشاهده كاني. است

  .كند كالكوپيريت را بيان مي محيط حضور مس بصورت اوليه در كاني
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