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 .1مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور ،صندوق پستی ،3174674841 :البرزـ ایران
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چکیده :محدودهی مورد مطالعه در آنومالي پنج ساغند ،در منطقهی ساختاری ايران مرکزی قرار دارد .کانيسازی اورانيم ،تووريم و عنارور خواکي
نادر در منطقهی ساغند ،به طور عمده از نوع گرمابي و متاسوماتيت وابسوته بوه توودههوای نووو ی منطقوه و مورتا بوا عنارور پرتووزا اسوت .اداسوازی
ناهنجاری از زمينه يکي از مهمترين و کليدیترين مرحلهها در اکتشافات ژئوشيميايي است .روشهای مختلوي برای اداسازی و تشوخي

منطقوههوای

ناهنجار از زمينه واود دارد که عاارتاند از روشهای آماری ساده تا روشهای پيچيدهی فرکتالي .روشهای فرکتالي به داليلي چون اسوتواده از تموام
دادهها ،در نظر گرفتن پراکندگي فضايي آنها اخيراً کاربرد مؤثری در بررسيهای سطحي زمينشناسي و ژئوشيميايي پيدا کردهاند .در منطقهی ساغند،
عنارر خاکي نادر همبستگي مثات زيادی با کانيسازی عنارر پرتوزا (اورانيم و توريم) نشان ميدهند .اداسازی ناهنجواریهوای ژئوشويميايي عنارور
خاکي نادر از زمينه (از  15عنصر مورد تجزيهی عنارر خاکي نادر تنها عنارر  La ،Gd ،Dy ،Y ،Ceدر ايون مقالوه موورد بررسوي قورار گرفتوهانود) بوا
کمک روش فرکتالي عيار -مساحت ،بر روی دادههای ليتوژئوشيميايي ( 91نمونه) در محدودهی ساغند انجام شوده اسوت .در ايون روش ،نموودارهوای
 Log-Logترسيم ،ناهنجاریها مشخ

و اامعههای کانيسازی توکيک و سپس نقشههای ناهنجاری عنارر تهيه و مناطق اميدبخش معرفي شودند .در

نهايت ،براساس نتايج به دست آمده ،مشخ

شد که ناهنجاریهای عنارر خاکي نادر ،به ترتيب اولويت در سه بخش غربي و انوب غربوي ،مرکوزی

و انوبي هستند .بخش مرکزی در واحدهای متاسوماتيت واقع شده و با دگرسانيهای اپيدوتي و کلريتي مرتا اسوت و بخوش انووبي منطقوه ،در مورز
بين واحدهای متاسوماتيت و دايکهای بازيک ميکروديوريت واقع شده که مرتا بوا دگرسواني اپيودوتي هسوتند .ناهنجواریهوای شوديدتر ،در غورب
منطقه در واحدهای متاسوماتيت ،ميکروديوريتهای پورفيری و سنگهای آتشوشاني اسيدی متاسوماتيسم شده ،با دگرساني اپيودوتي مورتا بودنود .از
بررسي نقشههای ژئوشيميايي با زمينشناسي مشخ

شد که کانيسازی عنارر پرتوزا در منطقه از نوع متاسوماتيت است ،که سنگهای اوليهی منطقوه،

شامل واحدهای سنگي آ رآواری ،ديابازها ،داسيت پورفيری و گابرو را تحت تأثير متاسوماتيسوم قورار داده و انوواع سونگهوای ارولي منطقوه ،شوامل
آموياوووم متاسوووماتيت ،آموياوووم -آلايووت متاسوووماتيت ،آموياوووم -کوووارتز -فلدسووپات متاسوووماتيت ،آموياوووم -فلدسووپار -اپيوودوت متاس ووماتيت و
آموياوم -بيوتيت -ارتوز -تالک -کلريت -اپيدوت متاسوماتيت را در منطقه به واود آورده است؛ عنارر خاکي نادر به روورت کموپلکس بوا عنارور
پرتوزا در کانيهای اورانيم و توريمدار (اورانينيت و ديويديت) ظاهر ميشود.

کلیدواژهها :عناصر خاکی نادر ،مدل فرکتالی ،عیار -مساحت ( ،)C-Aآنومالی  5ساغند ،ایران مرکزی
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 .1مقدمه

بيشتر در شايهسازی مدمهای طايعي برگرفته از طايعوت اسوت.

عنارر خاکي نادر ،بنا به داليل مختلف از امله کشف ديرهنگام،

در هندسهی اقليدسي شکلها براساس مقياس تغيير ميکننود ،در

رخداد کم در طايعت ،نداشتن تقاضا در بازار ،فراينود استحصوام

مقابول ،هندسوهی فرکتوالي مسوتقل از مقيواس و براسواس يوک

بسيار دشوار ،تنها در چند سام اخير در رونايع موورد تواوه قورار

وي گي تکرارپذير و خودتشابهي براساس سيمای طايعت پيرامون

گرفتهاند .افوزايش روزافوزون اسوتواده از عنارور خواکي نوادر در

ما مدلي ارايه ميدهد .در هندسهی اقليدسي تمامي موضوعهوا و

رنايع مختلف از امله رونايع هسوتهای ،نظوامي ،علووم پزشوکي،

مدمهای ارايه شده ،به وسيله معادلههای تحليلي بررسي ميشوند،

کوواربرد آنهووا در سوواخت ابررسوواناهووا ،المو هووای خو  ،ليووزر و

اموا در هندسوهی فرکتوالي معادلوهی حواکم ،معادلوهای بوا توابع

بسووياری موووارد ديگوور سوواب شووده تووا تواووه ويوو های بووه ايوون

تکرارپذير و دورپذير است .شکلهايي که در هندسهی اقليدسي

موواد معودني و

مورد مطالعه قرار ميگيرند وضعيت ثابتي دارند ولي در هندسهی

مقدماتي ،برای تعيين و توکيک

فرکتالي شکلها عموماً تکراری و کامالً حالت قطعهبندی دارند.

دقيقتر اامعوهی ناهنجواری از مقودارهای زمينوه در کانسوارهای

هندسهی اقليدسي خاريت مشتقپذيری دارد ،ولي در هندسوهی

مختلف ،روشهای سنتي و قديمي به تودريج اوای خوود را بوه

فرکتالي مشتقپذيری موهومي ندارد .اازای سازندهی شکلهای

روشهای نوين که از طايعت الهام گرفتهاند ،ميدهنود .يکوي از

اقليدسي ،نقطههوا ،خو هوا ،رووحههوا و حجومهوا هسوتند ،ولوي

اين روشها استواده از هندسهی فرکتام در اداسازی اامعههای

هندسهی فرکتالي ،يک پارامتر ازء سازندهی اوليوه يوا وضوعيت

مختلوف در مقايسوه بوا روشهوای قالوي آموار کالسويک اسوت.

اوليه يا موقعيت اوليه دارد و در فرکتام مشتقپذيری واود ندارد

روشهای فرکتالي بوه دليول اسوتواده از تموامي داده هوا و در نظور

چون ازءها تکرارپذيرنود .در واقوع اوزء اوليوه آنچنوان تکورار

گرفتن رابطهی فضايي آنها با هم دارای دقت بيشتری نسات بوه

ميشود که به رورت يک حجم مشاهده ميشود کوه از تکورار

روشهوای آموواری کالسويک هسووتند ،چوورا کوه در ايوون روشهووا

زياد آن ،ازء اوليهی سوازنده خوود بوه دسوت مويآيود .وي گوي

هيچگونه ارح و تعديلي روی دادهها انجام نمويشوود و تحليول،

براستهی بعضي از پديده های زمينشناسي و معدني اغلب واوود

عمالً روی داده های واقعي انجام ميشود [ .]4 ،3 ،2در سام 1983

فرايندهايي در ارتااط بوا اغتشواش در پوسوتهی زموين اسوت کوه

هندسهی فرکتوالي توسو پروفسوور بنويوت مانودلاروت پيشونهاد

هندسهی فرکتالي با توانايي بيشتر از روشهای قديمي و آماری

شد [ .]5مانودلاروت وقتوي کوه بور روی پ وهشوي پيراموون طووم

مي تواند در اين پديده های معدنساز پيشداوری کند [ .]5در اين

ساحلهای انگليس مطالعه مينمود ،به اين نتيجوه رسويد کوه ايون

ميان روش فرکتالي عيار -مساحت کاربرد گستردهای در حصووم

طوم هرگاه با مقياس بزرگ اندازه گرفته شود بيشتور از زمواني

نقشووههووای دوبُعوودی و اداسووازی ناهنجوواریهووا از زمينووه دارد.

است که مقياس کوچکتر باشد .اين ،به شکستگي بسيار خطوط

زمين شناسان اين نکته را متذکر شدهاند که الگوهوای پراکنودگي

ساحلي و عدم تاعيت آنها از يک بُعد منظم برميگشوت .ايشوان

ژئوشيميايي دارای بعدهای فرکتالياند؛ زيرا ،آنها دارای خواص

در ايناا هندسهای را ارايه نمود کوه در آن بُعود ااسوام تنهوا از

مشووابه در انوودازههووای گونوواگون از مقيوواس ميکروسووکوپي تووا

بُعدهای با اعداد رحيح پيروی نمويکنود و بوه روورت گسسوته

قارهایاند [ .]6 ،3امروزه ،تحليل هوای رياضوي ،نقشوي اساسوي در

نيست ،بلکه بُعدها ميتوانند به حالت اعشاری ،نوامنظم و پيوسوته

زمينشناسي يافتهاند [ .]8 ،7مدمهای فرکتالي ،ابزار قدرتمندی را

نيز باشند .در سام  1983ماندلاروت با نوشتن و ارايهی يک کتاب

برای توريف کانههای ايجاد شده در طي فرايند کانيسازی مهيوا

بزرگ و ارزشمند به طور رسمي هندسهی فرکتوام را بوه عنووان

ميکنند [ .]9همچنين ،روشهای تحليل فرکتالي ،برای توريف و

يک شاخهی نوين از دانش هندسه به اهانيوان معرفوي نموود [.]5

تشوريح رابطوههووای ميوان اامعوههووای کوانييوابي ،ژئوشوويميايي و

هندسهی فرکتالي روش اديدی اسوت کوه نسوات بوه هندسوهی

زمينشناختي با دادههای فضايي حارول از تجزيوههوای کانسوارها

اقليدسي تواوتهای زيادی دارد .هندسوهی اقليدسوي بويشتور در

بهکار ميروند [ .]15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10الاته ،يک مزيت بسيار

مصنوعات بشر کاربرد دارد در حاليکه کاربرد هندسهی فرکتالي

مهم روشهای فرکتالي نسات به روشهای کالسيک ،ايون اسوت

عنارر شود [ .]1در مرحلههای اوليوهی اکتشوا
مرحلههای پياويي و اکتشا
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که بحثي با عنوان «منطقهی انتقالي» بيمعني مويشوود؛ چوون در

زمينه و توريف وي گيهای کيوي کانيسازیها و کانسنگها به

روشهای کالسيک ،ارل ،اداسازی منطقهها و دگرسوانيهوا بوا

کار ميروند [.]2 ،19

استواده از کانهها بود ،و اگر در نمونهای دو يوا چنود کانوه بوا هوم

آنومالي پنج ساغند ،بخشي از منطقه پرتوزای ساغند است که

ديده ميشدند ،امکان اداسازی دقيوق منطقوه در آن امکوانپوذير

در عمليات اکتشوافات هووايي ( )1357کشوف و توسو شورکت

ناود و آن منطقه به رورت انتقالي معرفي مويشود؛ بوا روشهوای

«يووورا ايووران» عمليووات پووياووويي مقوودماتي و ژئوشوويمي در

فرکتوووالي (مثووول روش عيوووار -حجوووم) ،ايووون مسوووأله حوووذ

مقيووواس  1:20000انجوووام و در فراينووودهای اکتشوووا  ،از طريوووق

مي شود [ .]16 ،8هندسهی فرکتالي به دو رورت در علووم زموين

نقشههای ژئوفيزيک ،ژئوشيمي ،زمينشناسوي و حوور گمانوههوای

کاربرد دارد؛ يکي برای تحليل شکلهوای پيچيودهی سواختارهای

متعدد در سطح و عموق شناسوايي شوده اسوت [ .]22در زمسوتان و

زمين شناسي ،بوه ويو ه در شواخههوای زموينشناسوي سواختماني و

پوواييز سووامهووای  1358و  ،1359حمووزهپووور و همکوواران براسوواس

مهندسي ،و ديگری بورای اداسوازی اامعوههوای ژئوشويميايي و

عکسهای هوايي  ،1:20000شاکهی پرتوسنجي بوه فوارول 200

معودن و

متووور روی زموووين پيووواده و در مقيووواس  1:5000پرتوسووونجي بوووا

کانيزايي ،به وي ه در زمين شناسوي اقتصوادی ،اکتشوا

ژئوفيزيک .مطالعههايي که دانشمندان بور روی توزيوع عنارور در

فارلههای  50متر خوانش انجام دادند .مهمترين کانسار اکتشوا

پوستهی زمين انجام دادهاند ،به خوبي نمايانگر تاعيت پراکندگي

شده در محدودهی منطقه ساغند ،کانسار اورانيم ساغند است.

عنارر از مدم هوای رياضوي اسوت .براسواس مودمهوای رياضوي،
 .2زمینشناسی آنومالی پنج ساغند

نخسووتين بووار ،تورکوووت در سووام  1986نشووان دادکووه بووين ميووزان
خيرهی تجمعي در يک کانسار با عيارهوای متوسو بخوشهوای

با تواه بوه نقشوهی زموينشناسوي  1:2000تهيوه شوده در سوازمان

مختلف آن يک رابطهی فرکتالي واود دارد [ .]17برای نخسوتين

انرژی اتمي [ ]23آنومالي  5سواغند در منطقوهی سواختاری ايوران

بار ،مِنگ و ژائو در سوام  ،1991واوود سواختارهای فرکتوالي در

مرکووزی و در کمربنوود متووالوژني بووافق -ربوواط پشووت بووادام قوورار

دادههووای زمووينشناسووي را گووزارش نمودنوود [ .]18آگتربوورگ و

دارد (شکل  .)1بخش شمامغربي آنومالي  5ساغند ،رخنمووني از

همکاران ( ،)1993برای نخستين بوار در موورد واوود مودمهوای

سنگ های کربناتهی متالور ،طاقههای گچ و تاخيوری هوا بوا ميوان

فرکتالي در نوعهوای مختلوف کانسوارها بحون نمودنود [ ،]19اموا

اليههای آ رآواری (توفي) و شويل و ماسوهسونگ اسوت .در ايون

نخستينکوار بوزرگ در ايون موورد ،ارايوهی روش هوای فرکتوالي

مجموعه ،توده های ساب ولکانيک بازيک از انس دياباز واوود

عيووار -مسوواحت [ ]2و عيووار -محووي [ ]20 ،2توسوو چنووگ و

دارد و به رورت محلي تحت تأثير فلدسپاتي شدن و در موواردی

همکاران در سام  1994برای اداسازی ناهنجاریهای گونواگون

سرپانتيني شدن قرار گرفتهانود .ميوان اليوههوايي بوا ضوخامتهوای

ژئوشيميايي از يکديگر و همچنين زمينوه بوود ،کوه نتوايج بسويار

متووواوت (از حوودود سووانتيمتوور تووا متوور) از سوونگ آهوون چرتووي

مثاتووي در مطالعوههووای ليتوژئوشوويميايي در کانسووار مووس -طووالی

قرمزرنگ و هماتيتي -منيتيتي در تودههای ساب ولکانيک منطقوه

پورفيری ميشل سولوورتز ،واقع در استان بريتيشکلمايا در کانوادا

ديده مي شود .پيگيری اليهشناسي به علوت زموينسواخت شوديد

از خود نشان دادند [ .]2به طور کلي ميتووان گووت کوه فرکتوام

منطقووه مشووکل بووود .سوون ايوون واحوود سوونگي ،اگوور چووه بووه ظوواهر

خصوريات مويد و کاربردی دارد [ ،]21مثالً يک ساختار ظريف

وي گي های سازند ريزو و دزو را دارد ،نامشخ

است .در بخش

را در اندازههای دمخواه ايجاد مويکنود؛ يوک حالوت خودتشوابه

عمدهای از اين ناحيهی پرتوزا ،که تحت تأثير متاسوماتيسوم قورار

دارد و الاته دارای ابعادی بيش از ابعاد مکانشناختي است [.]2

گرفته است  ،تعيين اونس و وي گوي هوای اوليوهی سوازند ميزبوان

واود ناهنجاریهای ژئوشيميايي باعن افزايش بُعود فرکتوالي

مشکل است .چرخهی اوم سنگشناسي ايون محودوده از طاقوات

متغيرهای ژئوشيميايي مي شود؛ بر اين اساس ،مويتووان واوود يوا

بازالتي يا بالشتکهای گدازهای و قلوه هوای درشوت شوروع و بوه

کورد [ ،]7لوذا،

سموت بواال بوه تودريوج به طاقات آ رآواری و شيلي دارای ميوان

عدم واود ناهنجاری را در يک منطقوه مشوخ

روشهای فرکتالي ،بورای اداسوازی ناهنجواریهوا از مقودارهای
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تشکيل شودهانود .در انووب دوز دره ،برونوزد کووچکي از ايون
تودهی نووو ی ديوده مويشوود .براسواس مطالعوههوای رمضواني و
همکاران يک نمونهی لوکوگرانيت دوز دره بوه روش اورانويم-
سرب تعيين سن شده است [ ،]25که سني برابور  525/7+1ميليوون
سام دارد [ .]26 ،25در منتهياليوه انووبشورقي منطقوهی مطالعوه
شده ،رخنموني با تنوع کنگلوومرا بوا قلووههوا و تختوهسونگ هوای

موقعيت نقطههای نمونهبرداری ليتوژئوشيميايي در آنومالي  5ساغند

کربناتي ،موالت تووفي -گودازهای و اليوههوايي از ماسوهسونگ و
کنگلووومرای دانووهريووز واووود دارد .در بخووش بووااليي ايوون افووق،
پديدهی متاسوماتيسم ر نداده و اين پديده در قاعدهی ايون افوق
متوقووف شووده اسووت .عوودم گسووترش پديوودهی متاسوماتيسووم در
واحدهای باالتر اين افق کنگلومرايي ،و واود مواد فرسايش يافته
از سازندهای قديميتور (بوه خصووص موواد پرتووزای واحودهای
شکل  .1نقشهی زمينشناسي آنومالي  5ساغند با مقياس  ]23[ 1:2000به همراه

متاسوماتيتي) و سن کانيسازی اورانيم (حدود  500تا  550ميليون

موقعيووت نقطووههووای نمونووهبوورداری ليتوژئوشوويميايي و نمووايش محوودوده در

سام) نويد اين را موي دهود کوه ايون مورز نوه تنهوا بوه عنووان مورز

منطقهی ساختاری ايران.

چينهشناسي بلکه به عنوان مرزی در رخدادهای پرکوامارين عمول
نموده است [.]28 ،27

اليه های منيتيت ختم مويشوود .در فوقوانيتورين بخوش چرخوهی
زيرين ،اليه های بسيار نازک شيل و تو

آهندار واود دارد که

 .3روش پژوهش و دادههـای لیتوژئوشـیمیایی عناصـر

حکايووت از شووراي رسوووبگووذاری آرام دارد .چرخووهی دوم بووا

خاکی نادر

گدازههای حد واس تا اسيدی (ريووليتي) شوروع مويشوود و بوه

روش کار بدينرورت بود که از منطقهی مورد مطالعه تعوداد 91

و شويل خوتم

نمونهی ليتوژئوشويميايي بوه روورت غيور روشومند از واحودهای

ميشود .در فوقانيترين بخش ،دو واحد (بوا ضوخامت حودود 10

سنگي متاسوماتيتي منطقه (آموياوم متاسوماتيت ،آموياوم -آلايت

تا  25متر) از ماسهسنگ کوارتزيتي واود دارد که افوق بوين ايون

متاسوووماتيت و آلايووت -آموياوووم متاسوووماتيت) براسوواس نقشووهی

و شويل اسوت .در بخوش شومالي منطقوهی

زمووينشناسووي محوودودهی آنومووالي  5سوواغند بووا مقيوواس 1:2000

مورد مطالعه ،رخنمون نساتاً وسيعي از تودهی متالور و سويدرنگ

برداشت شد .اين نمونهها برای تجزيهی  17عنصر شامل  15عنصر

گرانيتوييوودی واووود دارد؛ ايوون واحوود سوونگي از سوومت شوور و

گووروه النتانيوودها،Gd ،Tb ،Dy ،Ho ،Er ،Tm ،Yb ،Lu ،Y -

انوب به رورت تدريجي به طاقوههوا و واحودهای متاسووماتيتي

 ،La ،-Ce ،Pr ،Nd ،Pm ،Sm ،Euاورانوويم و توووريم برداشووت

تاديل ميشوود .توودهی گرانيتوييودی محودودهی موورد مطالعوه،

شده (شکل  )1با اسوتواده از طيوفسونجي نشور نووری -پالسومای

همارز تودهی گرانيتوي زريگوان در کووه دوز دره اسوت کوه بوه

اووووت شووودهی القوووايي ( )ICP-OESدر آزمايشوووگاه سوووازمان

رورت نوو یهوای نيموهعميوق در منطقوه قابول مشواهده اسوت و

زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور مورد تجزيه قورار گرفتنود.

گسووترش قابوول تووواهي دارد .در کوووههووای تاشووک و ناتووک

برای اداسازی اامعههای ناهنجاری هوای عنارور خواکي نوادر و

سووونگهوووای دگرگووووني تاشوووک و توووودههوووای ديووووريتي و

عناروور پرتوووزا در منطقووه ،از روش فرکتووالي عيووار -مسوواحت و

گرانوديوريتي را يک سری توده های گرانيتي قطع نمودهاند .ايون

دادههای ليتوژئوشيميايي استواده شد .بوه دليول زيواد بوودن تعوداد

تودههای گرانيتي که تحت عنوان گرانيت زريگان معرفي شدهاند

عنارر ،نقشه های فرکتوالي عيوار -مسواحت تنهوا عنارور ،Y ،Ce

[ ،]24رورتي و سويدرنگ بوده و عمودتاً از کووارتز و فلدسوپات

 Gd ،Dyو  Laآورده شده است .برای محاساهها و ترسيم نقشهها

تدريج به طاقات کنگلومرايي توفي و سوپس توو

واحدها از انس تو
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از نوورمافووزار  Rockworks15اسووتواده شوود .مشخصووات آموواری

برخورد با مسايل پيچيده و از طرفي ديگر پيچيدگيهوای مواوود

اوليهی دادههای ليتوژئوشيميايي عنارر ،در ادوم  1آورده شوده

در نحوووهی مهوواارت عناروور بووه علوول مختلووف زمووينشناسووي و

است.

ژئوشيميايي در مااحن اکتشافات ژئوشيميايي منجر به اسوتواده از
اين روش توسو متخصصوين اموور اکتشوافات معودني خصورواً

 1.3روش فرکتالی عیار -مساحت

اکتشافات ژئوشيميايي شد .روشهای مختلف فرکتالي اداسازی

بووا تواووه بووه ايوون کووه هندسووهی اقليدسووي توانووايي بيووان اکثوور

ناهنجواری از زمينووه [ ]8 ،7عاوارتانوود از :روش عيوار -مسوواحت،

پيچيدگيهای مواود در طايعت را ندارد ،بيان ايون پيچيودگيهوا

روش عيووار -محووي  ،روش طيووف توووان ،روش عيووار -فارووله .از

نيازمند هندسهی فرکتالي اسوت .از هندسوهی فرکتوالي بوه عنووان

روش عيار -مساحت در اکتشافات ژئوشويميايي بورای اداسوازی

هندسووهی طايعووت نيووز يوواد موويشووود [ .]8در واقووع بنووا بووه گوتووهی

اامع وههووای ناهنجوواری از زمينووه بووه عنوووان يکووي از قووویتوورين

ماندلاروت ،فرکتامها توريفگر طايعتاند ،آن طور که طايعوت

روش های شناخته شده برای تعيين حد آستانه بوا ضوريب اطمينوان

اعمام ميکند ،نه بوه گونوه ای کوه بشور مويخواهود و ايون امتيواز

باال ،استواده ميشود [.]2 ،29

بزرگي محسوب ميشود .گستردگي اين هندسه و توانوايي آن در
جدول  .1مشخصات آماری اوليهی دادههای ليتوژئوشيميايي برای عنارر خاکي نادر و اورانيم و توريم
104/298 -10618
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667/42

0/88
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3/88

3/82
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3/41
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31/93

0/28

9/67
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17/80

13/99

کمينه

10/31

3/23

0/16

11/65
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34/42

3/86

10/00

بيشينه

165/52

403/61

3/32
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7/19
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روش عيار -مساحت -که توس چنگ و همکواران در سوام

که در آن q ،تابع تقسيم  ،ابعاد ريزبلووک سوهبُعودی يوا سولوم

 1994ارايه شد [ ،]2ماتني بر مقدار مسواحتي اسوت کوه هور عيوار

دوبُعدی و يا به طور کلي اوزء موورد انودازهگيوری ،و  پوارامتر

خاص در منطقهی مورد مطالعه اشغام نموده اسوت .هور چوه عيوار

مورد سنجش در هر ازء است .با رسم منحني تغييور مسواحت در

عنصر افزايش يابود ،مقودار مسواحت اشوغالي توسو آن کواهش

برابر عيار ،مي توان بُعد هر اامعه را از طريوق شويب خو بورازش

مي يابد .مدمسازیهای فرکتالي ماتنوي بور واوود يوک مجموعوه

شده به دادهها حساب نمود .نقطههای شکست (تغييور شويب خو

رابطه بين تابع تواني شاخ

) M(و پارامتر موورد بررسوي  در

برازش شده) در اين نمودار ،بيانگر تغيير يک اامعه به اامعوهی
ديگر است .اگر تنها يک نقطهی شکست واود داشته باشد ،گوته

منطقهی مورد مطالعه است

ميشود کوه عنصور مووردنظر در محودودهی موورد مطالعوه دارای
M(δ) ∝δ-α

()1

رفتار تکفرکتالي است .ولي عموماً ،اين مسوأله بوه نودرت ديوده
ميشود ،و معموالً بيش از دو اامعهی مجزا ديده ميشود که اين

که در آن ،پارامتر  بُعد فرکتالي در هر نقطه از نمودار لگاريتمي

مسأله را هالسوي و همکواران ( ]34[ )1986و مانودلاروت و اِورتوز

است که با تواه به طايعت چنودفرکتالي دادههوا در علووم زموين،

( ]33 ،24[ )1992با عنوان «خاريت چنودفرکتالي داده هوا [»]35

مقدارهای آن متواوت است [ .]8اين روش برای توضيح رابطوهی

مطرح کردند .چندفرکتالي ،يعني اينکه منحني لگاريتمي عيار در

هوومبسووتگي ميووان نتووايج حاروول از اطالعووات زمووينشناسووي،

برابر مساحت تجمعي ،چند نقطهی شکست داشوته باشود .بور ايون

ژئوشوويميايي و کووانيشناسووي ،بووه کووار بوورده موويشووود .مويوودترين

اساس ،بيش از دو اامعهی مجزا از نظر زمينشناسي ،ژئوشيمي يا

وي گووووي ايوووون روش ،راحتووووي ااوووورا و توانووووايي محاسوووواهی

ژئوفيزيوووک در منطقوووهی موووورد مطالعوووه ،مشووواهده خواهووود

حد آستانههای کمّي ناهنجواریهوا اسوت .لوذا ،بورای اداسوازی

شد [ .]38 ،37 ،36تغييور اامعوههوا در ايون روش ،توابعي از تغييور

ناهنجاری ژئوشيميايي از زمينه ،بوا اسوتواده از حود آسوتانه در آن

شوراي زموينشناسووي چوون کووانيزايوي ،دگرسووانيهوا ،وضووعيت

ناحيووه ،بووه کووار موويرود [ .]30روش فرکتووالي عيووار -مسوواحت

کووانيشناسووي ،سوونگشناسووي ،رسوووبگووذاری ،زمووينسوواختي و

( ،)C-Aميتواند برای تورويف الگوهوا و دسوتهبنودی تصوويرها

دگرگوووني در منطقووه اسووت [ .]39 ،30بووه طووور کلووي ،ايوون روش

براساس نمودار عيار -مساحت (يوکبُعودی) موورد اسوتواده قورار

دارای برتریهای بسياری نسات به روشهای با کواربرد مشوابه در

گيرد [ .]32 ،31 ،30فرموم کلي مدم ارايه شوده توسو چنوگ و

آمار کالسويک اسوت .در روشهوای ماتنوي بور آموار کالسويک،

همکاران ( ،)1994اين است []32 ،20 ،2

دادهها مستقل از يکديگر درنظور گرفتوه مويشووند و هويچگونوه
وضوووعيت زموووينشناسوووي دادههوووا در توزيوووع آنهوووا لحوووا

2

A(ρ≥υ) ∝ρ-α

()2

1

; A(ρ≤υ) ∝ρ-α

نميشود [ .]41 ،40همچنوين ،اسوتواده از فرموومهوای رياضوي در
روش های آمار کالسيک بستگي به بهنجار بودن يا ناودن دادههوا

کووه در آن  ρغلظووت عنصوور و ) A(ρمسوواحت ناحيوههووای دارای

دارد [.]8

غلظت  υ ،ρمقدارهای آستانه و  a1و  a2بُعدهای فرکتالياند.
اساس رابطههای باال ،تابع تقسويم ارايوه شوده توسو اورتوز و

 2.3جداسازی ناهنجاری عناصر خاکی نادر از زمینه

ماندلاروت [ ]33 ،5در سام  1992است ،که رابطه بين ابعواد يوک

با تواه به اهميوت اليوهی ژئوشويمي ،ايون اليوه بوه عنووان مانوای

سلوم دوبُعدی يا ريزبلوک (ازء) سهبُعدی و تعوداد آنهوا و نيوز

اکتشا

در اين منطقوه در نظور گرفتوه شود []42؛ در ايون راسوتا،

پارامتر اندازهگيری شده در آن را بيان ميکند .رابطهی تابع تقسيم

دادههای برداشت شدهی ليتوژئوشيميايي برای عنارر خاکي نوادر

اين است

به روش فرکتالي عيوار -مسواحت موورد پوردازش و تحليول قورار
گرفت .روش کار برای ساختن مودم عيوار -مسواحت مقودارهای

)N(

()3

q ()   iq

ليتوژئوشيميايي اندازهگيری شدهی عنارر خاکي نادر محودودهی

i 1
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ساغند بدينرورت بود که ،برای دسوتيوابي بوه الگووی روحيح

آستانهی ناحيههوای مختلوف کوانيسوازی مودنظر قورار گرفوت و

توزيع منطقهای عنارر خاکي نوادر ،نقشوههوای هومشودت توزيوع

نقشهی نهايي ناحيههای کانيزايي براساس اين حدهای آسوتانهای

عناروووور در نوووورمافووووزار  Rockworksتهيووووه و از روی ايوووون

طاقهبندی و تهيوه شود .منحنويهوای فرکتوالي عيوار -مسواحت در

نقشههای همشدت ،مساحت محصوور بوه هور عيوار محاسواه شود.

شکل  ،2الگوی توزيع دادههای عنارر نوادر  Gd ،Y ،La ،Ceو

برای محاساهی مساحت متناظر با هر عيار ابتدا دادهها شاکهبنودی

 Dyرا به همراه خو هوای بورازش شوده و نقشوههوای اداسوازی

شدند .در ادامه با تواه به مسواحتهوای محاسواه شوده بورای هور

اامعههای مختلف زمينوه و ناهنجواریهوا ،حود آسوتانه و نقشوهی

عيار ،منحني عيار -مساحت به رورت تجمعوي توسو نورمافوزار

همشدت ناهنجاریهای اين عنارر نشان ميدهود .بور ايون اسواس

 Excelترسيم و خو هوايي بور منحنوي فرکتوالي عيوار -مسواحت

مقدارهای عنارور موورد مطالعوه در زمينوه و در ناهنجواریهوا در

برازش شد .محل تالقي خ های برازش شده به عنوان مرز و حود

ادوم  2آورده شده است.

(الف)
2/5

2

1

مقدار نرمال مساحت ()m2

1/5

0/5

◦
4

3

3/5

2

2/5

1

1/5

0/5

◦

مقدار نرمال سریم ((ppm

(ب)
4
3/5

2/5
2
1/5

مقدار نرمال مساحت ()m2

3

1
0/5
◦
3/5

3

2/5

2

1/5

1

0/5

◦

مقدار نرمال دیسپریم ((ppm

شکل  .2منحنيهای فرکتالي عيار -مساحت الگوی توزيع دادههای عنارر نادر( ،الف) ( ،Ceب) ( ،Dyج) ( ،Gdد)  Laو (و) Y؛ به هموراه خو هوای بورازش شوده و
نقشههای اداسازی اامعههای مختلف زمينه و ناهنجاریهای عنارر محدودهی ساغند به همراه اليهی زمينشناسي با مقياس .1:2000
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(ج)
4
3/5

2/5
2
1/5
1

مقدار نرمال مساحت ()m2

3

0/5

2/5

1/5

2

◦
◦

0/5

1

مقدار نرمال گادولونیم ((ppm

(د)
4
3/5

2/5
2
1/5

مقدار نرمال مساحت ()m2

3

1
0/5

4

3/5

3

2/5
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1/5
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◦

◦
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(و)
4
3/5
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2
1/5
1
0/5
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1/5

مقدار نرمال ایتریم ((ppm

شکل ( .2ادامه).
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جدول  .2مقدار ناهنجاریها و زمينه برای عنارر  Gd ،Y ،Ce ،Laو  Dyدر آنومالي  5ساغند
عنارر

مقدار زمينه
)(ppm

Ce

<199/52

Dy

<100

Gd

<21/16

La

<316/22

Y

<59/323

شدت -کم
199/52-489/77
100-157/76
16/21-23/98
316/22-562/34
323/59-562/34

مقدار ( )ppmناهنجاری
شدت -باال
شدت -متوس
1096/47-1949/84
489/77-1096/47
>251/18
157/76-251/18
30/90-44/66
23/98-30/90
1258/92-3981/07
562/34-1258/92
>1122/01
562/34-1122/01

شدت -خيلي باال
>1949/84
>44/66
>3981/07
-

 .4تطــابن نتیجــههــای حاصــل از تحلیــل فرکتــالی
دادههای ژئوشیمیایی با زمینشناسی
محدودهی ساغند در ايران مرکزی برای کانيسازی عنارر پرتوزا

آتشوشاني -اسويدی متاسووماتيتي شوده بوود .محودودهی غورب و
انوبغربوي مورتا بوا دگرسواني اپيودوتي بوود .بخوش مرکوزی
محدوده در واحدهای متاسوماتيت و مرتا با دگرساني اپيودوتي

و عنارر همراه به وي ه عنارر خاکي نادر بسيار مهم است .در اين
محدوده مقدار عنارور خواکي نوادر سواک ( )LREEبويشتور از
عنارر خواکي نوادر سونگين ( )HREEبووده [( ]43شوکلهوای 3
و  )4و با روش فرکتالي عيار -مساحت ناهنجاریهای خوبي برای
اين عنارر حارل شد که ميتواند به عنوان يک اليهی اطالعاتي
مهم در کارهای اکتشافي اين عنارور مودنظر قورار گيورد .بقيوهی
اليههای اطالعواتي نظيور زموينشناسوي ،سواختارها ،دگرسوانيهوا
(اپيدوتي و کلريتي) (شکل  )5و پتروگرافي برای عنارور خواکي
نادر نيز با دادههای ليتوژئوشيميايي همخواني داشتند (شکل .)2

و کلريتي و به مقدار کمتور دگرسواني آلايتوي بودنود .ديسپرسويم
( )Dyدر مرکووز محوودوده و در واحوودهای کوارتزديوريووت ،در
شوور در واحوود ميکروديوريووت و در انوووبشوورقي در واحوود
کوارتزديوريوووت و دگرسووواني اپيووودوتي ،در انووووب در واحووود
متاسوماتيت و مرز مشترک با دايکهای بازيک ميکروديوريت و
مرتا با آلتراسيون اپيدوتي بود .ايتريم ( )Yدر غرب با واحدهای
ميکروديوريت با سنگهای آتشوشاني -اسيدی متاسوماتيتي شده
بيشترين تمرکز از ناهنجاریهای اين عنصر را نشان داد و مرتا
با دگرساني اپيدوتي بود .ايتريم در بخش مرکوزی محودوده و در

ناهنجاریهای سوريم ( ،)Ceدر بخوشهوای انووبغربوي در
واحوووودهای آلايووووت متاسوووووماتيت ،در غوووورب در واحوووودهای
ميکروديوريووت و سوونگهووای آتشوشوواني -اسوويدی متاسوووماتيتي
شدهی مرتا با دگرساني اپيدوتي به دست آمد .سريم در بخوش
مرکزی در واحدهای متاسوماتيت مرتا با دگرسواني اپيودوتي و
کلريتووي ،و بووه مقوودار کوومتوور دگرسوواني آلايتووي و در واحوودهای
کوارتزديوريووتهووا بووود .قسوومتهووای شوور و انوووبشوورقي در
کوارتزديوريت و دگرساني اپيدوتي بود و انوب منطقه در واحد
متاسوماتيت و مرز مشترک با دايکهای بازيک ميکروديوريت و

واحوودهای متاسوووماتيت موورتا بووا دگرسوواني اپيوودوتي و بووه
مقدار کومتور کلريتوي بوود .مهومتورين دگرسوانيهوای مورتا بوا
متاسوماتيتهوا ،دگرسواني کلريتوي و اپيودوتي بوود کوه بوا نتوايج
بررسيهای تصويرهای ماهواره ای (نتايج حارول از بررسوي هوای
دورسنجي و پردازش تصوويرهای اسوتر مواهوارهی تورا) مطابقوت
داشتند (شکل .)3
62/543
60
50
46/2588
35/1572
30
20
16/021
10
◦ 0/3018
1/5

1

0/5
0/7583

0/4976

0/3183
0/3662

0/0616

Gd/Yb

شکل  .3نمودار اعاوهای دادههوای بهنجوار شودهی مقودار ( )La/Smدر برابور

مقدار کم در واحدهای آلايت متاسوماتيت و در غرب بيشتورين
تمرکووووز در واحوووودهای ميکروديوريووووت بووووا سوووونگهووووای

مقدار (( )Gd/Ybنشاندهندهی ايون کوه در محودودهی سواغند مقودار عنارور
خاکي نادر ساک بيشتر از عنارر خاکي نادر سنگين است ].)[44
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La/Sm

دگرساني اپيدوتي بيشترين تمرکز را داشوتند .نووودميم ( )Ndبوه
مانند سريم در بخشهای مرکزی ناهنجواری خووبي را نشوان داد.
بيشترين تمرکوز النتوانيم ( )Laدر بخوشهوای انووبغربوي در
واحووودهای آلايوووت متاسووووماتيت و در غووورب در واحووودهای
ميکروديوريووت و سوونگهووای آتشوشوواني -اسوويدی متاسوووماتيتي
شوودهی موورتا بووا دگرسوواني اپيوودوتي بووود و بخووش مرکووزی در
متاسوماتيت مرتا با دگرساني کلريتي (شکل  6الوف) ،اپيودوتي
(شکل  6ب) و آلايتي به مقدار کومتور از غورب بوود .بويشتورين
تمرکز گادولينيم ( )Gdدر بخشهای انووبغربوي محودوده بوه
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ساک

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
◦

80/20

(الف)
20/80

80/40

40/60

40/60

60/40

20/60

سنگين

80/20

20/80

40/60

60/40

80/20

متوس

شکل  .4نمايش توزيع دادههای عنارر خاکي نادر ساک ،متوس و سنگين
(ب)

در آنومالي  5ساغند.
(الف)

شــکل  .6نتووايج حاروول از بررسووي تصووويرهای اسووتر موواهوارهای توورا بوورای
(الف) دگرسانيهای کلريتي( ،ب) اپيدوتي.
(ب)

 .5نتیجهگیری
محدودهی آنومالي  5سواغند ظرفيوت خووبي از عنارور پرتووزای
اورانيم و توريم دارد و با تواه به همبستگي و رابطهی مثاتوي کوه
بين اين عنارر با عنارر خاکي نوادر واوود دارد ،عنارور خواکي
نادر به رورت اانشين در کانيهای اورانيمدار يافت ميشووند و
اين محدوده ميتواند به عنوان يک خيرهی عنارور خواکي نوادر
در متاسوماتيتها معرفي شود .اداسازی ناهنجواریهوای عنارور
خاکي نادر از زمينه با استواده از دادههای ليتوژئوشيميايي و روش
فرکتالي عيار -مساحت انجام شد .اين عنارر ناهنجاری مناساي را

شکل ( .5الف) واحد زمينشناسي آلايت متاسوماتيت با پرتوزايي باال که

به ترتيب اولويت در بخش غرب و انوبغربي ،مرکزی و بخش

حاوی عنارر خاکي نادر بااليي در کانيهای اورانيمدار به رورت اایگزيني

بزرگي از نيموهی انووبي منطقوه نشوان داد .بواالترين ميوزان عيوار

است( ،ب) آموياوم متاسوماتيت.
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