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دریافت -1400/04/22 :پذیرش1400/08/01 :
چکیده
هدف اصلی تجزیه و تحلیل دادههای ژئوشیمیایی رسوبات آبراههای ،شناسایی مناطق آنومالی ژئوشیمیایی است .در این مقاله برای ترسیم
مناطق با پتانسیل کانیسازی طالی پهنههای برشی ،از روش جدید تلفیقی بر پایۀ روشهای تحلیل مؤلفههای اصلی و آمارۀ فضایی  Uاستفاده
شده است .در ابتدا روش  PCAبه عنوان یک روش کاهش ابعاد چند متغیره ،برای استخراج ویژگیهای ژئوشیمیایی و شناسایی عناصر پاراژنز
کانیسازی طالی پهنه های برشی منطقۀ سقز استان کردستان بکار گرفته شد .فاکتور اصلی کانیسازی بر اساس ماتریس اصلی چرخشی ،تعیین
گردید و عناصر پاراژنز  W, As, Sbو  Snمرتبط با فرآیند کانیسازی شناسایی شد .جهت افزایش موفقیت اکتشاف و شدت بخشی به هالههای
ژئوشیمیایی ،مولفۀ کانیسازی چند عنصری حاصل از روش  PCAمدلسازی شد .سپس روش آمارۀ فضایی  Uبر روی مولفۀ اصلی کانیسازی
پیادهسازی شد تا اهداف کانیسازی چند عنصری تعیین شده و جوامع ژئوشیمیایی مشخص و ترسیم گردد .با استفاده از این سناریو که در این
پژوهش به عنوان یک روش مدلسازی جوامع ژئوشیمیایی بنام  U-PCAمطرح شد ،مناطق آنومال کانیسازی طالی پهنههای برشی با دقت
بیشتری تعیین گردید .از میان چه ار کانسار و دو اندیس معرفی شده توسط عملیات اکتشافات محلی و ناحیهای سازمان زمینشناسی و اکتشافات
معدنی کشور ،تعداد  5زون به خوبی شناسایی شدند .در کنار این روش ،روش مرسوم آمارۀ فضایی  Uنیز بر روی دادههای عنصر طال پیادهسازی
شد و نتایج آن با یکدیگر مقایسه گردید .روش تلفیقی جدید نرخ پیش بینی اکتشافی را افزایش داد و نتایج بسیار مناسبتری را برای تعیین
مناطق پتانسیل کانیسازی نشان داد.
کلمات کلیدی
مدلسازی پتانسیل معدنی ،مدلسازی آمارۀ  ،Uروش تحلیل مؤلفههای اصلی ،U-PCA ،مناطق آنومالی ،کانیسازی طالی پهنههای برشی.

* نویسنده مسئول مکاتبات.
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معرفی گردیده و در مطالعات مختلف مورد استفاده قرار گرفته
است ] 28و .[29

 -1مقدمه
تفسیر داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبراههای معموالً در
مراحل اولیه اکتشاف ذخایر معدنی انجام میشود ] 1و .[2
شناسایی ناهنجاریهای ژئوشیمیایی و تعیین مناطق با پتانسیل
کانیسازی ،از موضوعات مهم در این مرحله از ژئوشیمی
اکتشافی است ].[3-5

صادقی و همکاران با استفاده از شاخص های جدید
ژئوشیمیایی مبتنی بر ویژگی های حوضه ابریز نمونه های
ژئوشیمیایی و روش های آماری ،توانستند نقشه آنومالی
ژئوشیمیایی عنصر طال را بهبود بخشند ].[30
روش تحلیل مؤلفههای اصلی ( )PCAبه عنوان یک روش
آماری چند متغیره ،با موفقیت برای تجزیه و تحلیل داده های
ژئوشیمیایی و ترسیم مناطق آنومالی استفاده شده است ]-33
 .[31این روش میتواند پیچیدگی مجموعه دادهها را به طور
موثرتری نسبت به روشهای تجزیه و تحلیل تک متغیره مورد
بررسی قرار دهد .هدف اساسی  PCAکاهش تعداد متغیرها به
چند مؤلفۀ اصلی و شناسایی روابط بین متغیرها و ساختار
پنهان موجود در دادههای چندمتغیره است .عناصر ژئوشیمیایی
مختلف میتوانند به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته
شوند و به عنوان ورودی روش  PCAمورد تحلیل قرار گیرند
] .[34-36دادههای ژئوشیمی چندعنصری در حوزههای مختلف
از جمله حوزه فرکانس ] ،[37حوزه مکان ] 38و  [39و حوزه
مکان -مقیاس و ویولت ] 35و  [40با استفاده از روش PCA
مورد تحلیل قرار گرفته اند.

روشهای مختلف تجزیه و تحلیل تک متغیره و چند
متغیره دادههای ژئوشیمیایی برای جداسازی مولفه آنومالی از
زمینه ژئوشیمیایی ارائه شده است ] .[6-11روشهای تک
متغیره میتوانند به دو روش ساختاری و غیر ساختاری تقسیم
شوند .از بین این روشها ،روش فرکتال ] ،[12-15روش آمار
فضایی  [16-18] Uو روش نمودار احتمال ] [19-21به طور
گسترده برای تعیین نقشه مناطق آنومالی بکار گرفته شدهاند.
در روشهای ساختاری برای تعیین مناطق آنومال ،دادههای
ژئوشیمیایی بدون در نظر گرفتن نظر کارشناس و با درنظر
گرفتن موقعیت نقاط نمونهبرداری ،مورد تجریه و تحلیل قرار
میگیرد .روش آمارۀ فضایی  Uیکی از نوع روشها در تفکیک
مناطق آنومال ژئوشیمیایی محسوب میشود .این روش نوعی
روش میانگینگیری متحرك است ،با این ویژگی که در هر
نقطه خاص ابعاد پنجرهای که در داخل آن میانگینگیری
صورت میگیرد ،تغییر داده میشود .بنابراین برای هر نقطه
خاص تعدادی از مقادیر برای آمارۀ  Uآن نقطه از روی نقاط
اطراف آن محاسبه میشود .بدین ترتیب ارتباط فضایی نقاط در
این روش کامالً در نظر گرفته میشود ] 16و  .[22-24روش
های آماری تکمتغیره به تنهایی نمیتوانند رفتارهای
ژئوشیمیایی عناصر پاراژنز کانیسازی را بررسی نمایند از این رو
ممکن است دچار محدودیت در شناسایی تمام مناطق با
پتانسیل باالی کانیسازی شوند .روشهای آماری چند متغیره
میتواند روابط بین عناصر را تعیین کند و پاراژنز عناصر
کانیسازی را شناسایی کند .بنابراین از این ویژگیهای مهم این
روشها میتوان در افزایش کارآیی روشهای آماری تک متغیره
استفاده نمود.

استفاده تلفیقی از روشهای ساختاری و روشهای تحلیل
آماری چند متغیره میتواند موجب بهبود نتایج شود .در این
مطالعه برای اولین بار از تلفیق روش آماری تحلیل مؤلفههای
اصلی با روش آمارۀ فضایی  Uاستفاده شده است .روش آماری
تحلیل مؤلفههای اصلی به منظور تعیین مؤلفههای مختلف
زمینشناسی و کانیسازی و همچنین تعیین عناصر پاراژنز مورد
استفاده قرار گرفته است .با استفاده از این روش میتوان فاکتور
مربوط به فرآیند کانیسازی را شناسایی و مورد تحلیل قرار داد،
بنابراین دادههای ورودی برای مدلسازی به روش آمارۀ فضایی
 Uاز اعتبار بیشتری برخوردار خواهند بود .در نهایت خروجی
حاصل از روش  ،PCAبه عنوان ورودی روش آمارۀ فضایی  ،Uبا
این روش مدلسازی شده و نقشۀ آنومال ژئوشیمیایی تهیه
گردید.

مطالعات مختلفی با استفاده از روشهای آماری چند
متغیره در تعیین ویژگیهای آنومالیهای ژئوشیمیایی انجام
شده است ] .[25-27روش آنالیز فاکتوری به عنوان یک روش
چند متغیره به صورت مرحله ای به منظور بهبود فاکتور کانی
سازی بر روی داده های ژئوشیمیایی انجام گرفته و شاخص
 GMPIبه عنوان یک شاخص جدید ژئوشیمیایی بر مبنای
روش آنالیز فاکتوری برای تعیین منطق با پتانسیل کانی سازی

 -2موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی منطقه
منطقۀ مورد مطالعه در فاصله  20کیلومتری جنوب غرب
سقز در استان کردستان واقع شده است ،که از نظر آب و
هوایی ،سرد و کوهستانی بوده و از طریق جاده اصلی سقز به
بانه میتوان به این محدوده دست پیدا کرد ] 41و .[42
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مطالعات دورسنجی مقدماتی در ورقۀ  1:100000سقز به
منظور شناسایی واحدهای سنگی ،دگرسانی و پتانسیلهای
معدنی ،با استفاده از سیستمهای اطالعات جغرافیایی [ 47و
 ]48میباشد.

از لحاظ زمینشناسی ایران ،این محدوده در پهنه سنندج-
سیرجان قرار میگیرد (شکل  .)1همانطور که در شکل  1دیده
میشود ،پهنه سنندج -سیرجان بخشی از کمربند کوهزایی
زاگرس بوده که بهصورت یک نوار ماگمایی -دگرگونی در
راستای شمال غربی -جنوب شرقی کشیده شده است .این پهنه
در برخورد پوسته عربی به صفحه ایران در کرتاسه -ترشیری
شکل گرفته است ].[43

از دیدگاه تکتونیکی ،عامل اصلی کانیسازی طال در منطقه،
شرایط برشی و شدیداً تکتونیزه بوده که به همراه تشکیل
سیاالت گرمابی است .همچنین در بررسیهای اکتشافی صورت
پذیرفته توسط سازمان زمینشناسی کشور ،کانیسازی طال
پهنههای برشی در درون سنگهای دگرگون پرکامبرین
شناسایی شده است ] .[49بر اساس همین نتایج و مطالعات
بعدی ،چندین کانسار و اندیس طال در منطقه شناسایی شده
است ،که شامل کانسارهای قرهجر ،قلقله ،کرویان ،قباغلوچه و
دو اندیس دیگر میباشد [ 41و  .]50در شکل  1نقشۀ
زمینشناسی منطقۀ مورد مطالعه بههمراه موقعیت نمونههای
برداشت شده و کانسارها و اندیسهای شناخته شده آورده شده
است.

قبل از سال  ،73اطالعات اکتشافی از منطقه آنچنان میسر
نیست و دلیل آن به کمبود امکانات ،دور بودن از مرکز و شرایط
جنگ تحمیلی در آن زمان میباشد ،که مطالعات و بررسیهای
علمی دقیق را ممکن نساخته است .به همین دلیل علیرغم
وجود پتانسیلهای معدنی قابل توجه در منطقه ،به لحاظ
اطالعات معدنی تقریباً بکر و دستنخورده باقی مانده است.
بخشی از مطالعات انجام پذیرفته در منطقۀ مورد مطالعه شامل
تهیۀ نقشه  1:250000مهاباد ،گزارش زمینشناسی،
ساختهای آلتراسیون منطقه ،اکتشافات ژئوشیمیایی
سیستماتیک  1:100000سقز ،آلوت و تیژتیژ [ 44و ،]46

شکل  :1موقعیت جغرافیایی و نقشۀ زمینشناسی منطقۀ جنوب غرب سقز ،شامل کانسارها و اندیسهای مهم منطقه؛
 :Aقرهجر :B ،قلقله :C ،کرویان :D ،قبغلوجه E ،و  :Fاندیس ][49

محل نمونهها مشخص شده است .نمونههای خشک در محل از
الک  40مش عبور داده شده و پس از جداسازی ،بسته بندی
شدهاند .نمونههای مرطوب نیز در محل کمپ با حرارت
غیرمستقیم خشک شده و ذرات  -40مش آن جداسازی و
بسته بندی گردیده است 100 .گرم از هر نمونۀ بستهبندی شده
به آزمایشگاه نمونهکوبی و آمادهسازی ارسال و پس از پودر
شدن ،ذرات زیر  200مش با استفاده از روش جذب اتمی و
طیف سنجنشری برای  21عنصر مورد تجزیه و آنالیز قرار گرفته

 -3آمادهسازی دادهها و روش ها
 -1-3دادهها ،روش نمونه برداری و آنالیز

تعداد  156نمونه ژئوشیمیایی از نوع رسوبات جدید بستر
آبراههها در منطقهای به مساحت تقریبی  370کیلومتر مربع
توسط سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران ()GSI
ج مع آوری گردیده است .نمونه برداری در طول و عرض بستر
آبراهه از  3تا  5نقطه در هر دو ایستگاه صورت گرفته و با
عالمتگذاری تمامی نمونهها و شمارهگذاری تعدای از آنها،
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است .از آنجا که محل برخی از مناطق کانیسازی طال و
اندیسهای معدنی در منطقه طی انجام اکتشافات ناحیهای و
محلی توسط سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران
شناسایی شده است ،لذا این مناطق برای اعتبارسنجی نتایج در
این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت .مطالعات آماری اولیه روی
نمونهها هیچ داده سانسوری را مشخص نکرد .یک نمونه با عیار
خارج از ردیف وجود داشت که پس از اصالح ،جایگزین شد.

در این رابطه  Xنشان دهندۀ متغیرهای اولیه است که در
معادله فوق ،مقادیر مربوط به عناصر مختلف موجود در هر
نمونه در معادله قرار میگیرند .متغیر  bمقادیر وزن رگرسیون
مربوط به هر عنصر در مولفه اصلی را نشان میدهد که بر
مبنای مقادیر کواریانس و یا همبستگی دادههای خام اولیه
بدست میآید ].[55
 -3-3روش آمار فضایی U

 -2-3روش تحلیل مؤلفههای اصلی ()PCA

3

روش آماره فضایی  2Uنوعی روش میانگینگیری متحرك
است ،با این ویژگی که در هر نقطه خاص ابعاد پنجرهای که در
داخل آن میانگینگیری صورت میگیرد ،تغییر داده میشود.
تغییر در ایزوتروپی و انایزوتروپی متغیرها در شکل پنجره موثر
است .فاصلۀ ایستگاههای اطراف مرکز پنجره ،برای محاسبۀ وزن
این ایستگاهها استفاده میشود .این وزنها به مقادیر
اندازهگیری شده ایستگاهها ضرب شده تا نهایتاً تخمینی برای
نقطۀ مرکزی پنجرۀ مورد نظر بدست آید.

روش تحلیل مؤلفههای اصلی )PCA( 1یکی از معتبرترین
روشهای تجزیه و تحلیل چند متغیره محسوب میشود ].[51
 PCAبه عنوان یک روش کاهش بعد فضای ویژگی ،ابعاد
متغیرهای اولیه را به تعداد کمتری از مؤلفههای اصلی غیر
همبسته بر اساس ضریب همبستگی یا کوواریانس کاهش میدهد.
با انتقال دادههای مربوط به متغیرهای اولیه به یک فضای جدید
محورهای چرخانده شده و مختصات جدید ،مقادیر مطلق جدیدی
برای هر نمونه بدست میآید و مؤلفههای اصلی حاصل ،جای
متغیرهای اولیه را در این مجموعه به عنوان داده های جدید می
گیرند ] 51و  .[52بر این اساس وضعیت عیاری عناصر در هر نمونه
بر اساس نقش آنها در این مؤلفههای اصلی باز تعریف میشود .در
فرآیند انتقال و تبدیل فضای ویژگی ،محورهای فضایی اولیه
میچرخند و محورهای جدیدی در جهتهای با بیشترین
تغییرپذیری موجود در دادههای اولیه ،ایجاد میشوند .موقعیت
نمونهها در فضای چندبعدی جدید ،بر مبنای محورهای چرخش
یافته و مقادیر عیاری عناصر در هر یک از نمونه ها تعیین میشود.
در فضای ویژگی جدید ،مقادیر عیار عناصر جای خود را به مقادیر
مطلق مؤلفههای اصلی میدهند و این مقادیر در مراحل بعد مورد
تحلیل قرار میگیرند .اطالعات مهمی بوسیله این محورهای
چرخشی و ماتریس حاصل از آن بدست میآید ].[51-54

مقدار متوسط مقادیر  Uکه با )  U i (rنشان داده میشود،
به صورت زیر محاسبه میشود ] 21 ،18و :[55
()2

1
∑𝑛𝑗=1
𝜇 𝑤𝑗 (𝑟)𝑥𝑗 −

2
∑𝑛𝑘=1
𝜇 𝑤𝑘 (𝑟)𝑥𝑘 −
𝜎
𝜎
𝜇 𝑥𝑖 (𝑟) −
=
𝜎

+

= )𝑟( 𝑖𝑈

که در آن  میانگین و  انحراف معیار کل دادهها
میباشد xi .و  xjمقادیر اندازهگیری شده در ایستگاههای  jو k
داخل پنجره هستند wk(r) .و ) wj(rوزنهای این ایستگاهها
میباشند 𝑥𝑖 (𝑟) .میانگین وزنی ایستگاه  iبر اساس ایستگاههای
اطراف است .در این رابطه j ،مربوط به نمونههای با مقادیر
زمینه و  kبرای مقادیر آنومال میباشد .اگر میانگین جامعه
آنومالی   Aو میانگین جامعه زمینه   Bباشد ،آنگاه
 B     Aاست.

محورهای چرخش یافته جدیدی که بیشترین تغییرات
موجود در دادهها را پوشش میدهند به عنوان مؤلفههای اصلی
در نظر گرفته میشوند و سایر مؤلفهها از دادهها حذف
میگردند PCA .ترکیبات خطی از متغیرهای اولیه بدست
میآورد که با استفاده از این معادالت خطی و مؤلفههای اصلی
محاسبه شده ،فرآیندهای مختلف زمینشناسی و کانیسازی
قابل تشخیص خواهند بود .مؤلفۀ اصلی اول که بیشترین
تغییرپذیری دادهها را توجیه میکند بر اساس رابطه زیر
محاسبه میشود:
()1
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 -4-3روش تلفیقی U-PCA

روش  PCAمیتواند شاخصهای چندعنصری تحت عنوان
مؤلفههای اصلی را تولید کند که این شاخصها بر مبنای
فرآیندهای مختلف زمینشناسی و کانیسازی در منطقه حاصل
میشوند و برای تهیه نقشۀ پتانسیل معدنی مورد استفاده قرار
میگیرند .این شاخصها مبتنی بر مقادیر ویژه و بردارهای ویژه
4
متغیرهای اولیه هستند و دادههای اولیه بر اساس روش وریمکس
در فضای جدید مورد چرخش قرار گرفته ] [57 ،56و در نتیجه
شاخصهای جدید ژئوشیمی با توجه به محورهای ایجاد شده،
بدست میآیند .برای هر نمونه ژئوشیمیایی یک مقدار مشخصی در

C1  b11X1  b12 X 2  L  b1p X p
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توجه قرار میگیرد .در این مطالعه ،فاکتور کانیسازی چندعنصری
مربوط به عناصر پاراژنز با استفاده از روش آمارۀ فضایی U
مدلسازی شد .این روش تلفیقی با عنوان روش تلفیقی ،U-PCA
در حقیقت مدل  Uمقادیر  APCSرا برای تمامی نقاط
نمونهبرداری شده بدست آورده و حد آستانهای جوامع ژئوشیمیایی
این مقادیر را تعیین میکند .در این روش ،در نهایت نقشه توزیع
مقادیر  Uبا درج مناطق آنومال ،به عنوان نقشه پتانسیل مطلوب
کانیسازی طال رسم میشود .در شکل  ،2مراحل مختلف روش
تلفیقی  U-PCAدر قالب یک چارت ارائه شده است.

هر مؤلفه اصلی بدست میآید این مقادیر به عنوان نمرات مطلق
مؤلفههای اصلی ،)APCS( 5میتوانند به جای غلظت عناصر اولیه
مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرند .در صورتی که فاکتور اصلی
کانیسازی در بین مؤلفههای اصلی بدست آمده از روش PCA
شناسایی شود این مؤلفه را به عنوان شاخص جدید کانیسازی
میتوان در نظر گرفته و مورد تحلیل قرار داد .این شاخص جدید
کانیسازی مجموعه ای از مقادیر  APCSرا در برگرفته که بر
اساس عیار عناصر پاراژنز کانیسازی بدست آمدهاند و در حقیقت
مؤلفۀ کانیسازی به عنوان یک شاخص جدید چندعنصری مورد

شکل  :2مراحل مختلف روش تلفیقی  U-PCAبر روی دادههای عناصر ناحیۀ طالی پهنههای برشی جنوب غرب سقز
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شامل  Mo ،Se ،Te ،B ،Bi ،As ،Ag ،Auمیباشد و عناصر همراه
آنها عبارتند از .[58] Tl ،Cs ،Li ،Ba ،Rb ،Si ،K

 -4بحث و نتایج
 -1-4نتایج روش تحلیل مؤلفههای اصلی

در منطقه کانیسازی طالی سقز نیز در قسمتهای مختلف
منطقه الگوهای متفاوتی از کانیسازی طال وجود دارد .با تفکیک
منطقه به  3محدوده مجزا از هم بر اساس حوضه آبریز و
سنگهای زمینه میتوان به نتایج مناسبی در تحلیل دادهها و
شناسایی الگوهای کانیسازی دست یافت .همان طور که در
شکل  4دیده میشود این محدودههای سه گانه مشخص شده
است .سنگهای میزبان در محدوده  1شامل گنایس ،شیست و
در برخی قسمتها واحدهای فیلیت و کوارتزیت و نفوذیهای
گرانیتی میباشد .محدوده  2سنگهای شیل ،آهک و دولومیت را
در برمیگیرد که با گنایسها و شیستها با وسعت محدود همراه
هستند .سنگ زمینه در محدوده  3بیشتر از شیل ،میکرو
کنگلومرا و واحدهای ماسه سنگی تشکیل شده و در برخی
قسمتها سنگهای آهکی و دولومیتی مشاهده میشوند.
سنگهای آندزیت و بازالت نیز در این محدوده مشاهده میشوند.
مطالعات و بررسیهای این پژوهش ،به صورت مجزا و همزمان بر
روی این محدودهها صورت گرفته است .ابتدا دادههای خارج از
ردیف مورد بررسی قرار گرفتند .در این خصوص یکی از دادهها
خارج از ردیف بود که اصالح شد .در ادامه روش کیزر 7جهت
نرماالیزکردن بر روی داده ها صورت گرفت ] [59و سپس روش
 PCAمورد استفاده قرار گرفت .روش  PCAبر روی دادههای
ژئوشیمی این مناطق نتایج جالب توجهی نشان داد .با توجه به
نتایج بدست آمده ،الگوهای متنوع کانیسازی همراه با عناصر
مختلف پاراژنز در قسمتهای شمالی-غربی ،مرکزی-جنوب غربی
و شرقی منطقه آشکار گردید.

با توجه به وجود حوزههای آبریز مختلف در منطقه و همچنین
تنوع سنگ زمینه ،تعیین عناصر مرتبط با طال و عناصر پاراژنز با
چالشهایی مواجه است .به ویژه وجود همبستگی پایین بین
عناصر مختلف با عنصر طال در منطقه بر پیچیدگی مجموعه دادهها
و همچنین تحلیل فرآیندهای کانیسازی در منطقه افزوده است.
وضعیت ضرایب همبستگی عناصر مهم منطقه ،بر اساس دادههای
ژئوشیمیایی رسوبات آبراههای ،در جدول  1ارائه شده است .در این
جدول ،عنصر طال با هیچ عنصری همبستگی قابل توجه و
معناداری ندارد و عمال با توجه به این ضرایب بسیار پایین
همبستگی ،نمیتوان عناصر پاراژنز کانیسازی طال را در منطقه
تشخیص داد .در مناطقی که فازهای کانیسازی دارای تفاوتهایی
در ویژگیهای ژئوشیمی عناصر باشند ،تعیین و تمایز الگوهای
مختلف کانیسازی به دلیل پیچیدگی توزیع دادههای ژئوشیمیایی
با مشکل روبرو خواهد بود .ذخایر طالی پهنههای برشی
زیرمجموعه ذخایر طالی اوروژنیک 6است .این ذخایر در
کمربندهای دگرگونی متامورفیک (شامل دو نوع سنگ آتشفشانی
و رسوبی) از آرکئن میانی تا ترشیاری واقع شده اند ] .[58بر اساس
فرآیند شکلگیری ذخایر طالی پهنههای برشی و میزان حرارت و
دما و عمق کانیسازی ،تغییراتی در نوع کانیسازی میتواند ایجاد
شود و عناصر پاراژنز کانیسازی را دستخوش تغییراتی کند.
معموالً در عمقهای باالتر به صورت شکننده و در عمقهای
پایینتر به دلیل تغییر در درجه حرارت و فشار از این حالت تبدیل
به حالت شکلپذیر میشود .شکل  3رنج وسیعی از این تغییرات را
بر حسب عمق نشان میدهد .مهمترین پاراژنز فلزی این نوع ذخایر

جدول  :1م قادیر ضریب همبستگی پیرسون موجود در داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای کل منطقه سقز
Zn

W

Sn

Sb

Pb

Mo

Cu

Ba

Au

0/07 0/30 0/67 0/54 0/64 0/21 0/17 0/42 0/76
-0/07 0/12 0/31 0/65 0/39 0/75 0/22 0/37 0/57
1
0
-0/06 -0/02 -0/09 -0/01 0/40 -0/01 -0/05
0
1
0/55 0/25 0/25 -0/11 -0/16 0/42 0/41
-0/06 0/55
1
0/54 0/45 0/08 -0/10 0/43 0/67
-0/02 0/25 0/54
1
0/27 0/44 0/26 0/30 0/43
-0/09 0/25 0/45 0/27
1
0/14 0/04 0/28 0/74
-0/01 -0/11 0/08 0/44 0/14
1
0/19 0/21 0/28
0/40 -0/16 -0/10 0/26 0/04 0/19
1
0/05 0/01
-0/01 0/42 0/43 0/30 0/28 0/21 0/05
1
0/42
-0/05 0/41 0/67 0/43 0/74 0/28 0/01 0/42
1
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As

Ag

1
0/46
1
As 0/46
Au 0/07 -0/07
Ba 0/30 0/12
Cu 0/67 0/31
Mo 0/54 0/65
Pb 0/64 0/39
Sb 0/21 0/75
Sn 0/17 0/22
W 0/42 0/37
Zn 0/76 0/57
Ag
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شکل  .a :3تکتونیک ذخایر طالی کوهزایی .b ،زون تصادم/انتقال [اقتباس از ]58

شکل  :4موقعیت نقاط نمونه برداری از رسوبات آبراههای در منطقه سقز و محدوده های  3گانه تفکیک شده در منطقه
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روش  PCAبر روی محدودههای سه گانه و بر روی 21
عنصر انجام گرفت .وضعیت مؤلفههای اصلی و نتایج مطالعات
در جدول  2آورده شده است .ضرایب مربوط به عناصر مختلف
در مولفه های اصلی در محدوده های سه گانه در جداول  3و 4
و  5نشان داده شده است.

نشریه علمی مهندسی معدن ایران

دادههای محدوده  1که قسمت شمالی و شمال غربی منطقه را
پوشش میدهد تعداد  21عنصر اولیه را به  6بعد کاهش داد .در
این کاهش بعد ،مؤلفههایی که مقدار ویژه باالتری از عدد یک
دارند به عنوان مؤلفۀ اصلی انتخاب شدند .سایر مؤلفهها از
ماتریس نهایی حذف شدند ] 11و  .[60واریانس کلی که توسط
این مؤلفههای اصلی توجیه میشود برابر  78درصد و واریانس
مؤلفۀ اصلی کانیسازی برابر  5/5درصد است .عناصر قلع و طـال

با استفاده از روش  PCAسه الگوی پاراژنزی کانیسازی طال
در قسمتهای مختلف منطقه بدست آمد .روش  PCAبر روی

جدول  :2نتایج روش  PCAبر روی داده های ژئوشیمی  21عنصری در محدوده های سه گانه منطقه سقز

تعداد مولفه های اصلی مولفه کانی سازی عناصر کانی سازی

6
6
4

محدوده1
محدوده2
محدوده3

مولفه 6
مولفه 6
مولفه 2

واریانس کل واریانس مولفه کانی سازی

طال و قلع
طال ،تنگستن
طال ،آرسنیک ،آنتیموان

5/ 5
6/5
18

78
77/5
76/5

جدول  :3ضرایب مربوط به عناصر مختلف در مولفه های اصلی در

جدول  :4ضرایب مربوط به عناصر مختلف در مولفه های اصلی در

محدوده 1

محدوده 2

Component

6

5

4

3

)Component (area 2

2

0/02 -0/087 0/022 -0/024 0/906
0/62
0/239
0/213
0/168
0/09
0/079
0/056
0/041
0/019
0/018
0/012
-0/004
-0/017
-0/022
-0/032
-0/08
-0/093
-0/095
- 0/ 1
-0/145

0/461
0/044
-0/019
0/406
0/286
0/168
0/915
0/263
0/399
-0/073
0/137
0/804
0/013
-0/091
0/129
0/187
0/086
0/28
0/04
0/208

-0/308
0/052
0/035
-0/562
0/163
0/592
0/155
0/169
0/559
-0/142
0/304
0/023
-0/013
0/517
0/742
0/007
0/066
0/ 2
0/594
0/225

0/283
-0/046
0/136
0/396
0/391
0/599
0/15
0/236
0/209
0/816
0/783
-0/049
-0/025
0/311
-0/098
0/793
0/096
0/104
0/16
0/203

-0/039
0/052
0/642
0/156
0/093
0/135
0/012
0/749
0/271
0/174
0/152
0/275
0/148
0/547
0/184
0/345
0/838
0/239
0/49
0/797

1

0/042

element

6

5

4

3

Au

0/86

-0/04 -0/24 -0/06

0/236
0/904
Cr
Hg 0/085
0/036
Be
0/785
V
0/139
B
0/107
Ti
Ag 0/305
W -0/192
Sb -0/117
Mo 0/341
Mn 0/316
0/941
Ni
0/005
Bi
0/31
Ba
0/075
As
0/013
Pb
0/733
Co
0/418
Cu
0/243
Zn

0/67
0/36
0/16
0/16
0/15
0 /1
0/06
0/06
0/03
0/02
0
-0/01
-0/06
-0/08
-0/09
-0/12
-0/13
-0/15
-0/26
-0/28

-0/04
-0/07
0/31
0/25
0/08
0/69
0/02
0/ 4
0/01
0/31
0/04
0/ 8
-0/15
-0/05
-0/21
0/85
0/ 2
0/01
0/28
0/41

Sn
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0/31
-0/05
0/81
0/17
-0/08
-0/07
- 0/ 1
0/09
-0/45
0/34
0/26
0/34
0/76
0/07
0/02
-0/05
0/18
0/38
0/11
0/19

0/ 4
0/12
0/02
-0/04
-0/08
0/09
-0/23
0/61
0/71
0/64
0/17
0/06
0/06
0/06
0/72
-0/04
0/32
-0/08
-0/18
-0/12

element

2

1

0

0/02

Au

0/01
-0/16
-0/03
0/39
0/16
0/51
0/61
0/47
-0/12
-0/06
0/79
-0/09
0/38
0/ 7
0/14
0/09
0/85
0/16
0/13
0/31

0/05
0/79
0/09
0/69
0/89
0/17
-0/01
-0/04
0/02
- 0/ 1
0/42
0/07
0/39
0/52
-0/12
0/19
0/09
0/ 8
0/79
0/71

W
Ti
As
Mn
Co
Ag
Ba
Mo
Sn
Be
Zn
Sb
B
Cu
Bi
Hg
Pb
V
Cr
Ni

نشریه علمی مهندسی معدن ایران

میرمهدی سیدرحیمینیارق ،حسین مهدیانفر

در مؤلفۀ کانیسازی ضرایبی باالتر از  0/6دارند و به عنوان
عناصر مربوط به فاز کانیسازی در نظر گرفته شدند .ضرایب
موجود در مؤلفۀ کانیسازی برای عناصر مختلف در شکل 5
نشان داده شده که عناصر پاراژنز کانیسازی نیز در آن تعیین
گردیدند .در محدوده ( )2نیز تعداد  21عنصر به  6مولفه اصلی
تقسیم شده و واریانس کلی آن  77/5درصد و واریانس مؤلفۀ 6
به عنوان مؤلفۀ کانیسازی برابر  6/5درصد است .عناصر طال و
تنگستن به عنوان عناصر مؤثر و شاخص در مؤلفۀ کانیسازی
تشخیص داده شدند .شکل  6اهمیت عناصر مختلف در فاز
کانیسازی را نشان میدهد که عناصر پاراژنز کانیزایی شامل
طال و تنگستن در آن مشخص شدند .تعداد  21ویژگی در
محدوده ( ،)3به  4مؤلفۀ اصلی با واریانس تجمعی  76/5درصد،
کاهش بعد دادند و مؤلفۀ دوم با واریانس  18درصد فاکتور
مربوط به فرآیند کانیسازی تشخیص داده شد .در این مؤلفۀ
اصلی بر اساس معیار  ،0/6عناصر طال ،آرسنیک و آنتیموان به
عنوان عناصر پاراژنز تعیین شدند (شکل  .)7با مقداری اغماض
میتوان عناصر نقره ،تنگستن و باریم را نیز به عنوان عناصر
پاراژنز در نظر گرفت.

جدول  :5ضرایب مربوط به عناصر مختلف در مولفه های اصلی در محدوده 3
)Component (area 3

2

1

-0/07 -0/12

0/82

-0/12

Sb

- 0/ 1

0/81

0/ 2

As

-0/09
0/61
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-0/26
0/ 7
-0/11
0/ 2
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0/ 8
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0/06
0/86
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0/52
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0/54
0/77
0/86
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0/31
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element

0/73 0/14 0/05
0/55 -0/25 0/07
0/49
0/2 -0/04
0/49 0/42 0/44
0/23 -0/23 0/52
0/22 0/26 0/81
0/21 0/64 0/51
0/21 0/15 0/16
0/ 2
0/16 0/25
0/ 1
0/04 -0/68
0/05
0/ 9
0/ 2
0/02 0/24 0/03
-0/04 -0/06 -0/07
-0/08 0/59 -0/14
-0/1 0/02 -0/23
-0/11 0/29 -0/05
-0/14 0/68 -0/14
-0/27 0/4
- 0/ 3
-0/29 0/14 -0/16

Ba
Ag
W
B
Bi
Be
Zn
Pb
Hg
Sn
Mn
Cu

 -2-4مدلسازی آمارۀ  Uدادههای خام عنصر طال و عناصر
مرتبط با کانیسازی

Mo
Cr

به منظور مقایسۀ نتایج روش  U-PCAبا روش آمارۀ فضایی ،U
ابتدا دادههای خام عنصر طال با روش آمارۀ  Uمدلسازی شد.
همچنین با توجه به اینکه روش  PCAعناصر  As ،W ،Snو Sb
را به عنوان عناصر پاراژنز و عناصر مرتبــط با کانیسـازی طـال

V
Ti
Co
Ni

شکل  :5ضرایب  PCAمربوط به عناصر مختلف در مؤلفۀ اصلی کانیسازی (مؤلفۀ  )6در محدوده .1
عناصر پاراژنز کانیسازی در داخل مستطیل مشخص شدهاند.
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شکل  :6ضرایب  PCAمربوط به عناصر مختلف در مولفه اصلی کانی سازی (مولفه  )6در محدوده .2
عناصر پاراژنز کانیسازی در داخل مستطیل مشخص شده اند.

شکل  :7ضرایب  PCAمربوط به عناصر مختلف در مولفه اصلی کانی سازی (مولفه  )2در محدوده .3
عناصر پاراژنز کانیسازی در داخل مستطیل مشخص شده اند.

نقطه نمونهبرداری محاسبه از دایرهای به شعاع صفر شروع و تا شعاع
 5000متر ادامه مییابد .جهت دقت در محاسبات فاصله بین شعاع
دو دایره در دو مرحلۀ متوالی  10 mدر نظر گرفته شد ،لذا برای هر
نقطه نمونهبرداری  500دایره رسم شد و برای تکتک آنها مقدار
آمارۀ  Uمحاسبه شد ،بعد از محاسبۀ مقدار آمارۀ  ،Uبزرگترین
مقدار  Uاز نظر قدرمطلق (  ،) U را در نظر گرفته و مقدار عددی
 Uمتناظر با آن ،به نقطۀ مورد نظر اختصاص داده شد .اگر
هیستوگرام مقادیر  Uبرای عناصر رسم شود ،در این صورت یک
مینیمم در نقطه صفر دیده میشود و این همان مرزی است که از

شناسایی کرد ،نقشۀ توزیع ژئوشیمی این عناصر با روش آمارۀ
فضایی  Uنیز در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بدین
منظور برنامهای در محیط نرم افزار مطلب 8جهت محاسبۀ آمارۀ
*  Uنوشته شد .این برنامه برای هر نقطۀ نمونهبرداری ،از شعاع
همسایگی صفر تا  5000متر (  ،) rmaxبا استفاده از روابط فوقالذکر،
مقدار  Uرا محاسبه کرده و سپس بزرگترین مقدار  Uاز نظر قدر
مطلق به نقطه مورد نظر اختصاص میدهد .این محاسبات برای
غلظت عناصر طال ،آرسنیک ،قلع ،آنتیموئن و تنگستن با 156
نمونه ،انجام شد .نحوه محاسبه به این ترتیب است که برای هر
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میشود (شکل  -8الف) ،عنصر طال از توزیع غیرنرمال پیروی
میکند .توزیع فروانی دادههای * Uاین عنصر نیز یک مینیمم در
نقطۀ صفر نشان میدهد .مقادیر آنومالی با توجه به معیار 𝑆 ̅ +
𝑈
جدا شدند ،این مقدار بدون بعد ،برای عنصر طال  1/63بدست آمد.

محدودۀ زمینه خارج شده و به منطقۀ آنومال وارد میشود و در
واقع این مرز ،مرز تقریبی ناحیۀ آنومالی و زمینه را نشان میدهد.
این نمودار و نمودار توزیع دادههای خام عنصر طال ،در شکل 8
آورده شده است .همانطور که از هیستوگرام دادههای خام دیده

شکل  :8توزیع فراوانی مقادیر عنصر طال برای  156نمونه عنصر طال ،الف) دادههای خام ،ب) مقادیر *U

شکل  :9نقشۀ توزیع ژئوشیمیایی مقادیر  Uعنصر طال (مناطق آنومال بر اساس مقدار حدآستانهای ) U  S =1/63
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شکل  :10نقشۀ توزیع ژئوشیمیایی مقادیر  Uعناصر مرتبط با کانیسازی طال .الف) آرسنیک ( ،) U  S =1/43ب) قلع ( ،) U  S =1/48ج)
آنتیموئن ( ،) U  S =1/58د) تنگستن () U  S =1/59

هر چهار عنصر وجود اندیسهای  Eو  Fرا تأیید میکنند ،بنابراین
به نظر میرسد مطالعه و بررسی چندعنصری عناصر ضروری به
نظر میرسد تا در اکتشاف این اندیسها کمک کند.

در شکل  9نقشۀ توزیع ژئوشیمیایی مقادیر  Uعنصر طال که
بر روی آن مناطق آنومال نیز بر اساس مقدار حدآستانهای 1/63
مشخص شده ،نشان داده شده است .این نتایج برای نشان میدهد
روند کانیسازی در منطقه ،امتداد جنوب غربی -شمال شرقی
دارد که شدت آنومالی در بخشهای مرکزی رو به شمال و غرب
منطقه افزایش یافته است و مناطق آنومال بدست آمده از این
روش برای عنصر طال با کانساهای قرهجر ،قلقله ،کرویان ،قباغلوچه
(به ترتیب  C ،B ،Aو  Dدر شکل  1مطابقت دارد .اما اندیسهای
 Eو  Fاکتشاف نشده است .در شکل  10نیز نتایج مربوط به
عناصر مرتبط با کانیسازی طال یعنی آرسنیک ،قلع ،آنتیموئن و
تنگستن آورده شده است .پراکندگی این عناصر نشان میدهد که

 -3-4مدلسازی مقادیر  Uمؤلفه اصلی چند عنصری
کانیسازی (روش تلفیقی )U-PCA

هدف اصلی در این تحقیق ،تعیین یک شاخص چند
عنصری جهت تشخیص فرآیندهای کانیسازی طالی پهنههای
برشی و شناسایی عناصر پاراژنز به منظور بهبود نقشۀ آنومالی
ژئوشیمیایی و افزایش موفقیت اکتشاف در منطقه سقز است .بر
اساس نتایج بدست آمده از روش تحلیل مؤلفههای اصلی ،سه
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 APCSاختصاص یافته به نمونههای ژئوشیمیایی رسوبات
آبراههای بوسیله روش آمارۀ  Uمدلسازی شد .هیستوگرام
مقادیر  Uحاصل از مدلسازی آمارۀ  Uدادههای چند عنصری
 PCAدر شکل  11نشان داده شده است .همانطور که در این
نمودار دیده میشود دادههای مربوط به فاکتور  PCAیک توزیع
غیرنرمال با چولگی مثبت نشان میدهند (شکل -11الف) و در
نمودار مقادیر  Uاین دادهها (شکل -11ب) ،مینمم در نقطۀ
نزدیک به صفر ظاهر شده است که بعد از این نقطه فاز
کانیسازی صورت گرفته است.

الگوی پاراژنزی در قسمتهای مختلف منطقه شامل (طال-قلع)،
(طال  -تنگستن) و (طال -آرسنیک -آنتیموان) شناسایی شد.
روش  PCAتوانست شاخص چند عنصری بر مبنای عناصر
پاراژنز در منطقه را بدست آورد .بر این اساس ،برای هر نمونه
ژئوشیمیایی رسوبات آبراههای در منطقه یک مقدار  APCSبه
عنوان مقدار فاکتور کانیسازی محاسبه شد و در ادامه ،این
مقادیر شاخص چند عنصری کانیسازی ،مورد تحلیل و تفسیر
قرار گرفت .برای تعیین مناطق آنومالی ژئوشیمیایی چند
عنصری و تهیه نقشۀ پتانسیل مطلوب کانیسازی ،مقادیر

شکل  :11الف .هیستوگرام دادههای فاکتورکانی سازی در  ،PCAب .دادههای  Uفاکتور کانی سازی حاصل از روش )U-PCA( PCA

مقدار حدآستانهای بر اساس معیار  U  Sعدد 1/55
بدست آمد و بر این اساس مناطق آنومال معرفی گردید .نتایج
حاصل به روش تلفیقی  U-PCAدر قالب نقشۀ ژئوشیمیایی در
شکل  12آورده شده است .برای تهیۀ این نقشه ،از روش
کریجینگ معمولی برای درونیابی دادههای  U-PCAبا اندازۀ
سلولهای شبکۀ مناسب استفاده شده است .در این شکل
مناطق آنومال با مقدار حدآستانهای  1/55مشخص گردیده و
راستای کانیسازی نیز در آن نشان داده شده است .همچنین
جهت مقایسۀ نتایج و اعتبارسنجی آن ،موقعیت محدودههای
کانسارها و اندیسهای مهم منطقه بر روی این نقشه آورده شده
است .همانطور که دیده میشود ،محل زونهای کانیسازی
بدست آمده از روش تلفیقی  U-PCAبا کانسارها و اندیسهای
موجود در منطقه تطابق زیادی دارد .در واقع این روش توانسته
 %90اندیسها و کانسارهای موجود در منطقه (شکل  )1را
معرفی کند که در مقایسه با روش آمارۀ  Uاز قابلیتهای
بیشتری در این زمینه برخوردار میباشد .همچنین روند

کانی سازی نیز که توسط روش آمارۀ فضایی  Uیک راستا در
جهت جنوب غربی-شمال شرقی در بخش مرکزی و غرب
منطقه معرفی شده بود (راستای شمارۀ  ،)1توسط روش جدید
دومین روند نیز در بخش جنوب شرقی منطقۀ مورد مطالعه در
راستای جنوب شرقی-شمال غربی (راستای شمارۀ  )2با شدت
کانی سازی کمتر معرفی شد که با مشاهدات صحرایی و مناطق
پتانسیلدار منطقه کامالً مطابقت دارد .اطالعات زمینشناسی
منطقه نیز نشان میدهد که کانیسازی طال در زونهای برشی
گسلی در درون سنگهای دگرگونۀ پرکامبرین و سنگهای
گرانیتوئیدی منطقه اتفاق افتاده است (شکل  .)1این مسئله
حاکی از ارتباط نزدیک مناطق آنومال بدست آمده با
زمینشناسی منطقه است .به نظر میرسد نتایج بررسیهای
چندعنصری توسط روش  PCAو همچنین زونبندی منطقه
مورد مطالعه با توجه به ماهیت نمونههای رسوبات آبراههای،
ورودی واقعیتری را برای مدلسازی دادهها در روش آمارۀ
فضایی  Uفراهم میکند .در نتیجه قابلیت پیشبینی اکتشافی
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در روش تلفیقی جدید به مراتب باال رفته است .با توجه به
اینکه روش  PCAبه خوبی توانست عناصر پاراژنز کانی سازی را
شناسایی کند و یک شاخص چند متغیره از این پاراژنز ها را
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ارائه نماید مدل سازی آماره  Uمولفه کانیسازی حاصل به
خوبی توانسته است مناطق آنومال را بهبود بخشد.

شکل  :12نقشۀ توزیع ژئوشیمیایی حاصل از روش  U-PCAبرای کانیسازی طالی پهنههای برشی جنوب غرب سقز

دادههای حاصل از روش  ،PCAنقشه آنومالی ژئوشیمیایی چند
عنصری مربوط به آمارۀ  Uترسیم گردید و  5زون از  6زون
پتانسیلدار منطقه شناسایی شد .این روش تلفیقی جدید
توانست هر دو روند کانیسازی منطقه را به خوبی تحلیل کند.
نتایج نشان میدهد با زونبندی منطقه و بررسی چندعنصری
در تحلیل دادهها ،ورودی واقعیتری برای مدلسازی دادهها در
روش آمارۀ فضایی  Uفراهم میشود و قابلیت پیشبینی
اکتشافی باال را فراهم میکند .تلفیق روش چند متغیرۀ  PCAبا
مدلسازی آمارۀ  Uتوانست اندیسها و کانسارهای طالی
بیشتری را نسبت به روشهای مرسوم در ژئوشیمی شناسایی
کند .این روش احتمال موفقیت عملیات اکتشافی را افزایش
داده و نقشه آنومال ژئوشیمیایی را بهبود میبخشد.

 -5نتیجه گیری
در این مقاله یک روش جدید تلفیقی بر پایۀ روشهای
تحلیل مؤلفههای اصلی و آمارۀ فضایی  Uبرای معرفی مناطق
با پتانسیل کانیسازی طالی پهنههای برشی استفاده شد .روش
 PCAبه عنوان یک روش کاهش ابعاد چند متغیره ،با استفاده
از فاکتور اصلی کانیسازی بر اساس ماتریس اصلی چرخشی،
ویژگیهای ژئوشیمیایی و عناصر پاراژنز کانیسازی طالی
پهنههای برشی منطقۀ سقز استان کردستان را شناسایی کرد.
عناصر پاراژنز کانی سازی شامل  W, As, Sbو  Snهستند .در
منطقۀ مورد مطالعه دو روند کانیسازی در مرکز ،غرب و جنوب
شرقی منطقه شناسایی شده بود که چهار کانسار و دو اندیس را
شامل میشوند .با تفکیک منطقه به  3محدوده مجزا از هم ،بر
اساس حوضه آبریز و سنگهای زمینه و انجام روش  PCAبر
روی این محدودهها ،عناصر پاراژنز کانیسازی طال در هر
محدوده مشخص گردید .در ادامه با مدلسازی آمارۀ U

پی نوشت
1- Principal Component Analysis
2- U-Spatial Statistics Method
3- Moving Average
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weighted principal component analysis for multielement geochemical data for mapping locations of
felsic intrusions in the Gejiu mineral district of
Yunnan, China. Computers and Geosciences 5,
662–669.

45678-

12. Cheng, Q., Agterberg, F.P., Ballantyne, S.B.,
1994. The separation of geochemical anomalies
from background by fractal methods. J. Geochem.
Explor. 51, 109–130.

Varimax rotation method
Absolute principal component scores
Orogenic
Kaiser normalization
MATLAB
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