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اکتشافات ژئوشیمیایی سنگی اندیس پلی متال هفت صندوق (شمال
غرب تاکستان)؛ با تأکیدی بر روش فرکتالی
4

زهرا احتشام  ،1کمال سیاه چشم * ،2وارطان سیمونز ،3بهروز آهین
-3كارشناس ارشد زمينشناسي اقتصادي ،دانشگاه تبریز
-2استادیار گروه علوم زمين ،دانشکده علوم طبيعي ،دانشگاه تبریز
-1استادیار مركز تحقيقات علوم پایه ،دانشگاه تبریز
-4كارشناس ارشد زمين شناسي اقتصادي ،زمين فن آوران پویا

پذیرش مقاله3115/6/22 :
تأیيد نهایي مقاله3116/1/35 :
چكیده
اندیس اكتشافي هفت صندوق در  25كيلومتري شمال غرب تاكستان ،در پهنه فلززائي سنوزوئيک طارم سفلي
واقع شده است .تزریق نفوذيهاي گرانودیوریتي -مونزونيتي به درون مجموعه آتشفشاني -آذرآواري ائوسن سبب
ایجاد دگرساني گرمابي گسترده و كاني زائي مس -سرب و نقره بفرم غالب رگچهاي شده است .دگرساني سوپرژن
باعث تشکيل كانيهاي ثانویه اكسيدي-هيدروكسيدي (هماتيت ،گوتيت) ،سولفيدي (كووليت) ،سولفاتي
(آنگلزیت) و كربناتي (ماالكيت و آزوریت) در زون كانيزائي اكسيدان شده است .در این محدوده تحليلهاي
ژئوشيميایي سنگي به روشهاي مختلف بر روي نتایج آناليز  11 ICP-MSنمونه برداشت شده از یک شبکه
سيستماتيک انجام گرفت .براساس روشهاي غير ساختاري (ضرایب همبستگي ،آناليز خوشهاي ،آناليز فاكتوري)
 6عنصر كانساري و ردیاب  Cd ،Au ،Ag ،Pb ،Cuو  Asآنومالي نشان دادند در حاليکه روشهاي ساختاري
(فركتالي عيار -مساحت) گویاي این واقعيت هستند كه  1عنصر  Pb ،Cuو  Agاز بين عناصر نامبرده داراي
آنومالي واقعي بوده و بقيه عناصر بهعنوان آنومالي كاذب در نظر گرفته ميشوند .ماحصل این تحقيق نشانگر
توانمندي روشهاي فركتالي در تعيين حد آستانهاي دقيق و كاهش مساحت آنوماليها در مقایسه با روشهاي
غير ساختاري ميباشد .طبق تحليل فركتالي  log-log C-Aسه زون داراي آنومالي در محدوده هفت صندوق
تعيين شد :زون  )3با آنومالي درجه دو عناصر  Cuو  ،Agزون  )2با آنومالي درجه دو  Cuو زون  )1با آنومالي
درجه دو  Cuو درجه سه .Pb
واژههای کلیدی :فركتال عيار مساحت ،تحليل فاكتوري ،تحليل خوشهاي ،هفت صندوق ،تاكستان.

* -نویسنده مسئول44311112141 :

Email: Kl_siahcheshm@yahoo.com
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مقدمه
موجود در منطقه شناسایي گردید .سپس جهت
جداسازي آنوماليها از روش ساختاري نوین فركتال
عيار -مساحت بهره گرفته شد كه عالوه بر عيار،
ساختار و موقعيت فضایي نمونهها را در نظر مي-
گيرد .هندسه فركتال براي جداسازي آنوماليهاي
ژئوشيميایي سعي در تعيين غلظت بحراني دارد كه
در محدوده آن بعد فركتال تغيير ميكند و این
مقدار غلظت بهعنوان حد آستانهاي در نظر گرفته
ميشود (حيدري و همکاران .)3111 ،این روش
تغييرات سطح محصور منحنيها را نسبت به
تغييرات غلظت به صورت یک تابع نمایي ميسنجد
كه ساختار فركتالي داشته (سامي و ابد ،)2443 ،و
رفتار مولتي فركتالي توزیع یافتههاي ژئوشيميایي
در منطقه را مشخص مينماید .آنومالي زمينه
عناصر كه به طور معمول از توزیعهاي نمایي
مختلف تبعيت ميكنند ،باعث ایجاد نمودارهاي
مولتي فركتال ميشوندكه نشانگر ميزان تغييرات در
شرایط زمينشناسي ،ژئوشيميایي ،دگرساني،
هوازدگي سطحي ،كانيسازي و به دنبال آن مراحل
غني شدگي عنصر است (گنکالولز .)2443 ،ابعاد
فركتالي در فرآیندهاي زمينشناسي و ژئوشيميایي
با تغييرات در خصوصيات فيزیکي مانند نوع سنگ،
تراكم رگه و یا جهت گيري آنها ،پدیدههاي
دگرساني ،ویژگيهاي ساختاري و یا كانيشناسي
غالب ،و غيره مطابقت دارند (حيدري و همکاران،
 .)2431هدف اصلي این تحقيق نشان دادن برتري
روش ساختاري فركتالي عيار -مساحت براي
جداسازي آنوماليهاي ژئوشيميایي عناصر مختلف
از زمينه در قياس با روشهاي آمار كالسيک مي-
باشد.

منطقه طارم سفلي واقع در زون فلززایي ترشيري
البرز باختري-آذربایجان با داشتن سيستم گسترده
دگرساني گرمابي از جمله مناطق پتانسيل دار براي
اكتشاف فلزات پایه ميباشد از آن جمله ميتوان به
رخداد كانسار مس خليفه لو (فيضي و خاكزاد،
 )3116و مس منطقه ماهين-طارم سفلي (تركماني،
 )3111در این ناحيه اشاره كرد .منطقه هفت
صندوق ،در فاصله  15كيلومتري غرب قزوین و 25
كيلومتري شمالغرب تاكستان پس از عبور از
روستاهاي حسينآباد و احمدآباد ،در  1كيلومتري
شرق جاده شوسه قابل دسترسي است (شکل3
مختصات
با
محدوده
این
الف).
جغرافيایي" 16˚33ʹ41عرض شمالي و
" 41˚21ʹ31طول شرقي در پهنه كانيزایي طارم
سفلي واقع شده است .استفاده از روشهاي
ساختاري (هندسه فركتالي) براي جدا سازي زمينه
از حد آستانهاي و تعيين آنوماليهاي ژئوشيميایي
موضوع تحقيقات نوین در مطالعات ژئوشيميایي
ميباشد (سيم و همکاران3111 ،؛ گنکالولز و
همکاران2443 ،؛ علي و همکاران2441 ،؛ زوو و
همکاران 2441 ،و ونگ و همکاران )2432 ،و در
این پژوهش به مقایسه روشهاي مرسوم غير
ساختاري (آمار كالسيک) با روشهاي مبتني بر
هندسه فركتالي پرداخته شده است .در این راستا
براساس یافتههاي به دست آمده از تجزیه  11نمونه
ژئوشيميایي سنگي ابتدا همبستگي دو متغيره
عناصر محاسبه و مورد پردازش آمار چند متغيره با
استفاده از آناليز خوشهاي مهمترین پاراژنزهاي
كانيسازي شناسایي و نهایتا با آناليز فاكتوري،
فاكتورهاي كنترل كننده تغييرپذیري و آنوماليهاي
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شکل  :3الف) موقعيت جغرافيایي و راههاي دسترسي به منطقه مطالعاتي؛ ب) نقشه زونهاي ساختاري -رسوبي شمالغرب
ایران (تلفيقي از علوي3113 ،؛ آقانباتي )2444 ،و موقعيت محدوده در زون البرز غربي -آذربایجان.

آبرفتي دوران چهارم پوشيده ميشود (شکل .)2
تحليل ساختاري ناحيهاي محدوده براساس گسلهها
و درزههاي غير مرتبط و مرتبط با كانهزایي ،نشان
ميدهد ميدان تنش غالب حاكم بر منطقه داراي
راستاي شمالغرب-جنوبشرق ميباشد (عليجاني،
 .)3114سياالت ناشي از تودههاي نفوذي نيمه
عمقي گرانودیوریتي–مونزونيتي منطقه باعث ایجاد
كانيزایي هيپوژن زیرسطحي و سوپرژن در بخش-
هاي اكسيدان سطحي شده است .در این اندیس
آثار كانيزایي ثانویه اكسيدي-هيدروكسيدي
(هماتيت ،گوتيت) ،سولفيدي (كووليت) ،سولفاتي
(آنگلزیت) و كربناتي (ماالكيت و آزوریت) در داخل
شکستگيها بهصورت رگچهاي و یا آغشتگي
سطحي قابل مشاهده است.

محدوده مورد مطالعه
زمینشناسی و کانیسازی محدوده مطالعاتی

منطقه هفت صندق در پهنه رسوبي ساختاري البرز
– آذربایجان (نبوي )3155 ،واقع شده است (شکل
 3ب) .گستره این محدوده بهطور غالب از سنگ-
هاي آتشفشاني-آذرآواري ائوسن مياني پوشيده
شده است كه از نظر سن و تشکيالت قرابت نزدیکي
با سازند كرج دارد .واحدهاي سنگي در رخنمون
وسيعي از محدوده متشکل از سنگهاي آندزیتي–
بازالت ،آندزیت و داسيت ،توأم با ميان الیههاي
پيروكالستي و توفهاي آندزیتي-داسيتي سبز و
قرمز ميباشد كه در قسمتهاي شمالغرب
محدوده به رخساره آتشفشاني–رسوبي توف و الیه-
هاي آهکي تغيير یافته و مجموعه توسط رسوبات

323

اكتشافات ژئوشيميایي سنگي اندیس پلي متال هفت صندوق 322 .................................................................................

شکل  :2نقشه زمينشناسي 3:5444محدوده مورد مطالعه.

صحت آناليز نمونههاي ژئوشيميایي بر روي 32
نمونه تکراري به روشهاي دیاگرام تامسون هوارث
با نتایج كمتر از  34درصد خطا براي تمامي عناصر
انجام گرفت سپس یافتهها قبل از ورود به محيط
نرم افزارهاي  Excelو  SPSS v.21از لحاظ جدا-
سازي یافتههاي سنسورد مورد پردازش قرار
گرفتند .یافتههاي سنسورد در پردازش یافتههاي
ژئوشيميایي اختالل ایجاد ميكنند چرا كه اغلب
تکنيکهاي آماري مهم ،نيازمند مجموعه كاملي از
یافتههاي عددي و غير سنسورد ميباشند ،و بایستي
با مقادیر عددي جایگزین گردند .در این مطالعه
روش جایگزیني ساده بدین منظور انتخاب شد كه
براي این كار مقادیر بزرگتر از حد حساسيت در مرز
باالیي با چهار سوم حد باالي حساسيت و مقادیر
كمتر از حد حساسيت در مرز پایيني با سه چهارم
كمترین حد حساسيت جایگزین ميگردند .این

مواد و روشها
به منظور شناسایي آنوماليهاي احتمالي عناصر
فلزي در منطقه و تعيين مناطق اميد بخش ،در این
مطالعه  11نمونه سنگي برداشت شده به روش
لبپري به آزمایشگاه زر كاوان البرز در استان تهران
ارسال و مورد آناليز  44عنصري به روش ICP-MS
قرار گرفتند .تعداد  6عنصر كانساري و ردیاب ،Cu
 Cd ،Au ،Ag ،Pbو  Asجهت مطالعه پارامترهاي
توزیع و آنوماليهاي احتمالي در سطح منطقه،
انتخاب شده و به روشهاي تحليل ژئوشيميائي غير
ساختاري و ساختاري مورد بررسي قرار گرفتند.
مقایسه نتایج به دست آمده از هر دو روش با یکدیگر
و تطبيق آنها با نقشه زمينشناسي منطقه منجر
به تهيه نقشه آنوماليهاي عنصري و شناسائي
محدوده آنها گردید .قبل از انجام مطالعات به
روشهاي غير ساختاري و ساختاري ابتدا دقت و
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همبستگي یافتههاي خام و نرمال شده عناصر مورد
مطالعه ،به روش اسپيرمن و پيرسون در سطح
اعتماد  ٪11محاسبه گردید .بيشترین همبستگي
مثبت بين عناصر مس با نقره با ضریب
همبستگي r >4/144دیده ميشود .این ضرایب
بيانگر ارتباط پاراژنزي بين این عناصر ميباشند.
براي محاسبه ضریب همبستگي اسپيرمن از یافته-
هاي خام عناصر استفاده شده است .گرچه نتایج
محاسباتي این دو ضریب گاه متفاوت از هم هستند،
به خصوص زماني كه مقدار یافتههاي خارج از رده
زیاد باشد (ولمر ،)3112 ،اما مقایسه دقيق این دو
ضریب در مطالعه حاضر نشان ميدهد كه اختالف
این دو ضریب همبستگي خيلي زیاد نيست و حاكي
از تأثير پذیري كم یافتهها از مقادیر خارج از رده و
توزیع نسبتاً نرمال عناصر ميباشد .به دليل اینکه
هر گروه از عناصر نسبت به یک سري شرایط
محيطي كم و بيش به طور مشابه حساسيت نشان
ميدهند ،شناخت ارتباط و همبستگي ژنتيکي
متقابل بين عناصر مختلف ميتواند در شناخت
دقيقتر تغييرات موجود در محيطهاي ژئوشيميایي
به كار گرفته شود.

روش هنگامي استفاده ميشود كه تعداد یافتههاي
سنسورد نسبت به كل مقدار یافتهها ناچيز (كمتر از
 )%34باشد (حسني پاک و شرفالدین.)3124 ،
بحث و نتایج
بررسی روش های غیر ساختاری

اولين مرحله پردازش یافتههاي ژئوشيميایي،
بررسي پارامتر هاي آماري مربوط به تک تک عناصر
جهت شناخت ماهيت توزیع هر یک از آنها مي-
باشد كه شامل محاسبه پارامترهاي آماري از قبيل
ميانگين ،انحراف معيار ،چولگي ،كشيدگي ،واریانس
و غيره است (كالرک .)3121،از آنجائيکه استفاده
از برخي روشهاي آماري منوط به نرمال بودن تابع
توزیع متغيرهاي مورد مطالعه و حذف نمونههاي
خارج از رده است (حسني پاک )3113 ،لذا براي
شناسایي و حذف یافتههاي خارج از رده به روش
ترسيمي از نمودارهاي جعبهاي استفاده شد سپس
از یافتههاي موجود ،الگ نرمال گرفته شد و
پارامترهاي آماري و هيستوگرام فراواني براي یافته-
هاي نرمال شده تهيه شد (جدول  3و شکل  .)1به
منظور شناسایي هرگونه ارتباط معنيدار بين
تغييرات پارامترهاي آماري عناصر ،ضریب

جدول  :3محاسبه پارامترهاي آماري یافتههاي نرمال عناصر مورد مطالعه براي  11نمونه.
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شکل  :1هيستوگرام فراواني یافتههاي نرمال شده عناصر  Cd ،Au ،Ag ،Pb ،Cuو  Asدر منطقه هفت صندق.
جدول  :2ضرایب همبستگي محاسبه شده به روش الف) اسپيرمن براي یافتههاي خام و ب) پيرسون براي یافتههاي
نرمال عناصر منتخب.
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توجه به نمودار خوشهاي رسم شده در شکل  4مي-
توان تشخيص داد كه عناصر كانساري و ردیاب در
دو خوشه مختلف قرار گرفتهاند :خوشه اول (،Cu
 )Agو خوشه دوم ()As ،Cd ،Pb ،Au؛ كه طبق
چنگ و همکاران ( )3114این خوشهها بيانگر
ارتباط پاراژنزي بين این عناصر ميباشد .كانيسازي
 Cuو  Agبه ترتيب در ارتباط ژنتيکي با كانيسازي
( )As ،Auو ( )Cd ،Pbدر نظر گرفته ميشود.

آنالیز خوشهای

آناليز خوشهاي یک روش آماري چند متغيره است
كه عناصر را براساس شباهت تغيير پذیري بين آن-
ها در قالب دستهها یا گروههایي طبقهبندي ميكند.
دالیل زیادي براي ارزشمند بودن آناليز خوشهاي
وجود دارد ،از جمله آن كه آناليز خوشهاي ميتواند
در یافتن گروههاي پاراژنتيک واقعي عناصر راهگشا
باشد و همچنين باعث كاهش تراكم یافتهها شود .با

شکل  :4دندوگرام حاصل از آناليز خوشهاي بر روي عناصر انتخابي.

یافتهها را توجيه كرد و سهم نسبي هر یک از
متغيرهاي فاكتوري را با توجيه تغيير پذیري
مشخص نمود (حسني پاک و شرفالدین.)3124 ،
جهت مطالعه آناليز فاكتوري در منطقه هفت
صندق ،با استفاده از نرم افزار  ،SPSSیافتههاي

آنالیز فاکتوری

هدف از آناليز فاكتوري تشخيص اصليترین متغير-
هاي كنترل كننده (علتي) از متغيرهایي با نقش
كمتر (فرعي) است .در این صورت ميتوان با حداقل
تعداد متغيرهاي فاكتوري ،حداكثر تغييرپذیري بين
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محاسبه شده براي  2مولفه معادل با  ٪66/645مي-
باشد كه باالي  54درصد قابل قبول بوده و آناليز
فاكتوري را تایيد ميكند .براساس جداول  5و  6با
بررسي پاراژنزي و ویژگيهاي ژئوشيميایي عناصر
تشکيل دهنده هر فاكتور ،دو فاكتور تأثيرگذار بشرح
زیر در منطقه رخ داده است:
-3فاكتور اول :شامل عناصر  Cuو  Agميباشد
واریانس تجمعي این فاكتور  ٪15/53ميباشد.
-2فاكتور دوم :با واریانس تجمعي ،٪13/31
متشکل از عناصر  As ،Cd ،Pb ،Auبوده و بهعنوان
ردیابهاي دما پایين طال محسوب ميشوند .باید
اشاره كرد كه این فاكتور بيشترین همبستگي را با
عنصر  Cuدر فاكتور اول نشان ميدهد.

نرمال شده  6عنصر انتخابي به جهت درک نحوه
همبستگي آنها مورد آزمون  KMOو بارتلت قرار
گرفتند .مالک اصلي در انتخاب هر فاكتور مقادیر
عددي باالي  4/5ميباشد و مقادیر كمتر از  4/5از
سطح غير قابل اطميناني برخوردارند (خواجه ميري
و همکاران .)3112 ،طبق جدول  ،1این مقدار در
یافتههاي منطقه  4/144بدست آمد كه بيانگر
اعتبار متعادل تا باالیي آناليز فاكتوري براي یافته-
هاي مورد مطالعه است .مطابق جدول  ،4ميزان
مشاركت پذیري عناصر مس و نقره  <114ميباشد.
جدول  ،5واریانس كل دو مولفه را به ميزان
 ٪42/141و  ٪31/116معرفي ميكند .همانطور
كه مالحظه ميشود درصد تجمعي واریانس

جدول  :1تست  KMOو بارتلت عناصر

جدول  :4ميزان مشاركت پذیري عناصر در آناليز فاكتوري
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جدول  :5مقادیر ویژه ،واریانس و واریانس تجمعي هر فاكتور

جدول  :6ماتریس مولفه چرخش

شکل  :5نمودار صخرهاي تایيدي بر تعيين تعداد فاكتورها.
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زمينه ،حد آستانه و آنومالي عناصر انتخابي (بعد از
حذف مقادیر خارج از رده و نرمال سازي یافتهها)
به روش برآورد حد آستانه براساس مقادیر ميانه X
و انحراف معيار  Sمحاسبه گردید .در مورد جدایش
آنومالي از مقادیر زمينه از فرمول  X+nSاستفاده
شده است طوريكه  X+Sبهعنوان حد آستانهاي و
مقادیر بيشتر از آن بهعنوان درجات مختلف
آنوماليها محاسبه شدند (جدول .)1

ترسیم نقشههای آنومالی مستخرج از روشهای
غیر ساختاری

هدف نهایي انجام مطالعات اكتشافي به تهيه نقشه
آنومالي عنصري بر مبناي تکنيکهاي آماري ختم
ميشود و نقش ارزندهاي در تعيين مناطق اميد
بخش ایفا مينماید .در این بخش به تشریح پراكنش
ژئوشيميایي و آنوماليهاي عناصر مورد آناليز مي-
پردازیم .براي نيل به این مقصود ،نقشههاي پراكنش
و آنوماليهاي عناصر مورد مطالعه با استفاده از نرم-
افزار  Surfer V.11تهيه شدهاند (شکل .)6مقادیر

جدول  :1جداسازي مقادیر زمينه از آنومالي  6عنصر منتخب در نمونههاي آناليز شده ذخيره هفت صندق.

ميباشد (شکل  6ب) .آنومالي نقره در بخشهاي
شمالغربي منطقه در محدوده كوچکي با درجه 2
و بخشي به صورت آنومالي درجه  1در شکل  6پ.
نشان داده شده است .آنومالي عنصر طال با درجه 2
بخش كوچکي را در جنوبغربي سطح منطقه به
خود اختصاص داده است (شکل  6ت) .آنومالي
عنصر كادميوم با درجه  2وسعت كمي از بخشهاي
مركزي محدوده را شامل است (شکل  6ث) ،در
نهایت عنصر آرسنيک كه مطابق شکل  6ج ،آنومالي
قابل ذكري را نشان نميدهد.

تعیین آنومالی عناصر

نقشههاي آنومالي ترسيم شده بر مبناي پارامترهاي
آماري غير ساختاري (شکل  )6نشان ميدهد كه
عناصر  Cd ،Au ،Ag ،Pb ،Cuو  Asداراي آنومالي-
هاي پراكنده در سطح منطقه ميباشند آنومالي
عنصر مس در بخشهاي جنوبشرقي و جنوبغربي
با آنومالي درجه  2و در بخش شمالغربي با آنومالي
درجه  1نمود پيدا كرده است (شکل  6الف) .آنومالي
عنصر سرب محدوده كوچکي در بخش مركزي
منطقه را دربر ميگيرد ولي از نوع آنومالي درجه 2
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شکل  :6نقشههاي آنومالي عناصر مورد مطالعه در منطقه هفت صندق مستخرج از روشهاي تحليل غير ساختاري.

مربوط به جامعه آنومالي با سطح ژئوشيميایي
ناهموار) بهعنوان حد آستانهاي معرفي ميگردد.
بنابراین در این روش از توزیع فراواني عناصر و شکل
هندسي آنومالي در كنار هم براي تشخيص حد
آستانهاي و جدایش جامعه آنومالي و زمينه استفاده
ميگردد .گام نخست ترسيم نمودار عيار – مساحت
است كه بصورت تركيب از دو (یا چند خط) در مي-
آید .در واقع این دو خط نماینده جوامع زمينه و
آنومالي است كه دو شيب مختلف دارند مرز بين دو
خط داراي عياري است كه معرف حد آستانهاي مي-
باشد .براي رسم نمودارهاي عيار – مساحت ابتدا
الزم است نقشههاي كنتوري هم عيار یا نقشههاي

بررسی روشهای ساختاری

در روشهاي ساختاري عالوه بر عيار ،موقعيت
فضایي یافتهها نيز لحاظ ميشود .به خاطر ماهيت
فركتالي توزیع عناصر در طبيعت نيازي به نرمال-
سازي یافتههاي خام و حذف مقادیر خارج از رده
نيست زیرا به دليل ماهيت فركتالي یافتههاي
مربوطه به طور خودكار كنار گذاشته ميشوند
(اگتربرگ و همکاران3116 ،؛ توركوت3111 ،؛
گنکالولز .)2443 ،براي جدایش جامعه آنومالي
غلظتي بحراني كه در محدوده آن بعد فركتالي
تغيير ميكند (یعني از بعد كمتر مربوط به جامعه
زمينه با سطح ژئوشيميایي هموار به بعد بيشتر
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آن حد آستانهاي و آنوماليها تعيين شده است .در
این نمودارها با افزایش عيار كنتور ،مساحت كل
محصور در داخل خط تراز كاهش ميیابد .با استفاده
از این خطوط كنتوري ميتوان مقدار بهينه حد
آستانهاي را براي جداسازي آنومالي از زمينه به
وسيله نمودار تمام لگاریتمي عيار – مساحت
تخمين زد .بر این اساس منحنيهاي لگاریتمي عيار
 مساحت براي  6عنصر Cd, As ،Au ،Pb ،Ag ،Cuدر محدوده مورد مطالعه ترسيم و مورد تجزیه و
تحليل قرار گرفتند.

شبکهبندي شده منطقه اكتشافي تهيه شود .اگر
مقدار هر كنتور عياري برابر با  Vدر نظر گرفته شود،
ميتوان یک معادله تواني به صورت رابطه  3براي
تمركز عناصر با خواص فركتال ارائه نمود (چنگ و
همکاران: 3114 ،
رابطه )3
A ( ≥ V ) ～ V -α
)  A ( ≥ Vمساحت تجمعي محصور شده توسط

خطوط هم عياري است كه عيار متناظر آنها
بزرگتر یا مساوي  Vاست .مقدار  αنيز نمایانگر بعد
فركتال مربوط به دامنههاي متفاوت  Vميباشد .با
ترسيم تغييرات مساحت در برابر عيار در نمودار
لگاریتمي است نقاطي به دست ميآیند كه منحني
در آنها تغييرات شيب تند (شکست) نشان ميدهد
كه محل این تغيير شيبها نمایانگر تغيير از زمينه
به آنوماليهاي با درجات مختلف و به تبع آن
تغييرات در شرایط زمينشناسي به خصوص كاني-
سازي است (اگتربرگ و همکاران .)3116 ،جهت
درون یابي یافتههاي اكتشافي ژئوشيميایي سنگي
ميتوان از روشهاي معمول كریجينگ ،عکس
مجذور فاصله و یا روشهاي دیگر استفاده كرد و
نقشههاي كنتوري را ترسيم نمود .در این تحقيق
بمنظور ترسيم نقشههاي كنتوري در منطقه
اكتشافي از روش عکس مجذور فاصله با استفاده از
نرمافزار  Arc GIS V.10استفاده شده تا بتوان
مقدار عيار و مساحت هر خط تراز را محاسبه كرد.
لذا هر سلول عيار و مساحتي مشخص را در معرض
نمایش قرار ميدهد .مقادیر عيار به ترتيب صعودي
مرتب شده و براي عيارهاي تکراري فقط یکي از
آنها به همراه مجموع مساحت همه سلولهایي كه
آن عيار را دارند در جدول باقي مانده است .سپس
براي هر عيار معين ،مساحتها به صورت تجمعي
محاسبه شده است .پس از انجام این محاسبات،
نمودار لگاریتمي عيار – مساحت ترسيم و از روي

تفسیر ژئوشیمیایی نمودار لگاریتمی عیار-
مساحت

در نمودار لگاریتمي عيار – مساحت عنصر مس مي-
توان  1نقطه شکست شاخص و  4مرحله غني
شدگي این عنصر در ذخيره را به دليل رفتار مولتي
فركتالي آن مشاهده نمود (شکل  1الف) .حد
آستانهاي هر عنصر عنوان عياري روي نمودار است
كه در آن شيب خط با افق اختالف قابل توجهي
پيدا ميكند .براي عنصر مس حد آستانهاي برابر
 46/1 ppmميباشد بر این اساس كمتر از این مقدار
در محدوده زمينه بوده و داراي مرحله غنيسازي
ضعيف در منطقه ميباشد ،و بيشتر از آن در
حدفاصل  645/4-144 ppmغنيسازي مناسب و
 > 144 ppmبهعنوان غنيسازي قابل توجه در نظر
گرفته ميشود .در نمودار لگاریتمي عيار – مساحت
عنصر نقره ميتواند  2نقطه شکست شاخص و 1
مرحله غنيشدگي این عنصر در ذخيره را به دليل
رفتار مولتي فركتالي آن مشاهده نمود (شکل  1ب).
بر این اساس حد آستانهاي عنصر نقره در منطقه
برابر  3/1 ppmميباشد .و كمتر از این ميزان نقره
در محدوده زمينه بوده و داراي مرحله غني شدگي
ضعيف در منطقه ميباشد و بيشتر از آن در مقادیر
 ≥23 ppmمرحله غنيسازي مناسب ميباشد .در
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نمودار لگاریتمي عيار–مساحت عنصر سرب  2نقطه
شکست شاخص و  1مرحله غني شدگي این عنصر
را به رفتار مولتي فركتالي آن نسبت داده ميشود
(شکل  1پ) .بر این اساس حد آستانهاي عنصر
سرب در منطقه برابر  56/2 ppmميباشد ،و كمتر
از این ميزان سرب در محدوده زمينه بوده و داراي
مرحله غنيسازي ضعيف در منطقه ميباشد و
بيشتر از آن در مقادیر  ≤ 11/2 ppmداراي مرحله
غنيسازي مناسب ميباشد .در نمودار لگاریتمي
عيار – مساحت عنصر طال  3نقطه شکست شاخص
و  2مرحله غنيشدگي این عنصر در كانسار را به
دليل رفتار مونو فركتالي آن نسبت ميدهيم (شکل
 1ت) .بقيه عناصر شامل  As ،Auو  Cdدر نمودار
عيار – مساحت یک نقطه شکست شاخص و دو

مرحله غنيشدگي به دليل رفار مونوفركتال را در
معرض نمایش قرار ميدهند .حد آستانهاي آنها به
ترتيب  56 ،34/5 ppmو  563بدست ميآید از این
رو غنيسازي این عناصر ضعيف و پراكنده بوده و
هيچگونه آنومالي از آنها در منطقه به خاطر
خاصيت مونو فركتالي قابل مشاهده نيست (اشکال
 1ت ،ث و ج).
ترسیم نقشههای آنومالی عناصر برای روشهای

ساختاری :جهت آشکار نمودن الگوي پراكنش
ژئوشيميایي و تعيين آنومالي احتمالي عناصر مورد
مطالعه به روش ساختاري بعد از تعيين زمينه ،حد
آستانهاي و آنومالي با درجات مختلف از روي از
نمودار عيار – مساحت فركتالي نقشههاي آنومالي
عنصري تهيه شد (شکل .)2

شکل  :1نمودار لگاریتمي عيار -مساحت عنصر مختلف براي تخمين حد آستانه و حد آنومالي در منطقه هفت صندق.
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عنصري ،ميتوان محدوده مطالعاتي را به سه زون
تقسيمبندي نمود :زون  3كه بخشهاي شمالغرب
محدوده را پوشش ميدهد شامل آنومالي عناصر Cu
و  Agبا درجه دو ميباشد .زون  2واقع در بخش
جنوبشرقي محدوده صرفاً داراي آنومالي  Cuبا
درجه دو بوده و زون  1كه بطور غالب در جنوب
غرب محدوده قرار دارد دربرگيرنده آنومالي عنصر
 Cuبا درجه دو و  Pbبا درجه سه ميباشد (شکل
 .)1براساس شواهد كنترلهاي صحرائي ميتوان
دریافت كه كانيسازي سولفيدي سرب-روي و مس
در هفت صندوق تحت كنترل عوامل ساختاري و
شکستگيهاي با روند غالب  NE-SEدر سنگ
ميزبان با تركيب غالب آندزیت  -بازالت ائوسن رخ
داده است .رخداد آنومالي برجسته زون  3در شمال-
غرب محدوده ميتواند به تغيير تركيب سنگ-
شناسي از واحدهاي آندزیتي به آهکي نسبت داده
شود چرا كه بهعنوان سد ژئوشيميایي ميتواند نقش
موثري در افزایش  pHو ناپایداري كمپلکسهاي
حمل كننده فلزات  Ag ،Cuو  Pbدر سياالت
گرمابي كانهدار باشد.

تعیین آنومالی عناصر

نقشههاي آنومالي ترسيم شده بر مبناي روش
فركتالي عيار -مساحت (شکل  )1نشان ميدهد كه
عناصر  Cd ،Au ،Ag ،Pb ،Cuو  Asداراي آنومالي-
هاي پراكنده در سطح منطقه بوده و كاني سازي-
هاي مرتبط متعلق به سنگهاي آتشفشاني
آندزیتي -بازالتي ائوسن مياني و توفهاي آندزیتي-
داسيتي ائوسن ميتوانند در نظر گرفته شوند.
آنومالي عنصر مس عمدتاً در بخشهاي شمال
غربي ،جنوب شرقي و جنوب غربي و تا حدودي در
مركز منطقه به صورت آنومالي درجه  2دیده مي-
شود (شکل  2الف) .آنومالي  Pbبا درجه  1محدوده
كوچکي در بخش مركزي و جنوب غربي گستره
منطقه را بخود اختصاص داده است (شکل  2پ).
آنومالي  Agدر بخشهاي شمال غربي منطقه به
صورت آنومالي درجه  2قابل مشاهده است (شکل
 2ب) .در مورد عناصر  As ،Auو  Cdبدليل غلظت-
هاي نزدیک حد آستانهاي نقشههاي كنتوري عيار
آنها در سطح منطقه قابل ترسيم نبوده و بدون
آنومالي قابل ذكر معرفي ميشوند (اشکال  2ت و
ث) .بنابراین از نظر توزیع مکاني آنوماليهاي
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شکل  :2نقشههاي آنومالي عناصر  Cd ،Au ،Ag ،Pb ،Cuو  Asمستخرج از روشهاي تحليل ساختاري.

311

اكتشافات ژئوشيميایي سنگي اندیس پلي متال هفت صندوق 314 .................................................................................

شکل  :1نقشه نهایي آنومالي عناصر  Ag ،Cuو  Pbبر روي شبکه نمونهبرداري منطقه هفت صندق .زون  Cu( 3و )Ag؛
زون )Cu( 2؛ و زون  Cu( 1و .)Pb

فركتال شناسائي آنوماليهاي قابل توجه با مساحت
كوچکتر براساس ساختار فضایي یافته هاست
(جعفري .)3122 ،با آشکارسازي آنوماليهاي
ضعيف و ماسک شده ریسک اكتشافي به مراتب
پایينتر ،و دقّت و صحّت باالتر خواهد بود .در ادامه
نقشه زمينشناسي منطقه با نقشههاي محدوده
آنوماليهاي به دست آمده از عناصر مس ،نقره و
سرب تطبيق داده و محدوده آنوماليها تدقيق
شدند .طبق روش فركتالي  log-log C-Aبراي
عنصر مس  4مرحله غنيشدگي و عناصر نقره و
سرب  1مرحله غنيشدگي تشخيص داده شد .طبق
نتایج حاصله افزایش بعد فركتالي در عناصر مس،
نقره و سرب نشان دهنده وجود آنومالي این عناصر
در منطقه است .نهایتاً در شمالغرب محدوده (زون
 )3آنومالي عناصر  Cuو  Agبا درجه دو ،در جنوب-
شرقي محدوده (زون  )2صرفاً آنومالي  Cuبا درجه
دو و در جنوب غرب (زون  )1آنومالي  Cuبا درجه
دو و  Pbبا درجه سه تعيين شد.
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نامبرده در منطقه آنومالي نشان ميدهند .بنابراین
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