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بررسيهاي ژئوشيميايي در محدوده اكتشافي كهنگ
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تاريخ د ريافت1387/05/05 :
چكيده
محدوده اكتشافي كهنگ در  73كيلومتري شمال خاوري اصفهان و  10كيلومتري خاور شهرستان زفره قرار دارد .اين انديس معدني بر روي كمربند آتشفشاني -نفوذي اروميه

– دختر واقع شده و اولين بار بر اساس پردازش دادههاي ماهوارهاي  TMمورد شناسايي قرار گرفته است .بر اساس مطالعات اوليه ،همچون بررسيهاي صحرايي ،ژئوفيزيكي

و دورسنجي و همچنين مطالعات سنگشناسي و كانهنگاري ،اين منطقه از لحاظ وجود ذخيره مس و موليبدن پورفيري مستعد شناخته شده است .محدوده كهنگ يك منطقه

دگرسان و برشي شده است .بهطوري كه ميتوان گفت بيش از  90%سنگهاي اين محدوده تحت تأثير سياالت گرمابي به مقدار كم تا زياد دگرسان شدهاند .به نظر ميرسد

كانيسازي در منطقه تا حد زيادي توسط ساختارهاي زمينساختي كنترل ميشود .سنگهاي منطقه از نوع حد واسط تا اسيدي بوده به طوري كه  ،روند تغييرات از حاشيه به
سمت قسمتهاي مركزي به سمت سنگهاي اسيديتر و جوانتر است .به منظور بررسيهاي ژئوشيميايي در اين محدوده  10كيلومتر مربعي 174 ،نمونه از خاكهاي منطقه به

روش سيستماتيك و  143نمونه سنگي از رخنمونهاي موجود در منطقه برداشت شده و تحت تجزيه شيميايي  45عنصري قرار گرفتند .پس از حصول اطمينان از دقت در نتايج

تجزيه ،اقدام به پردازش دادهها و محاسبه پارامترهاي آماري شد  .سپس به كمك روشهاي آماري دو متغيره و چند متغيره ميزان همبستگي بين عناصر بررسي شدند .در مرحله
بعد ،براي بررسي رفتار ژئوشيميايي عناصر مرتبط با مس و موليبدن و تشخيص محدودههاي بيهنجاري ،نقشههایی رسم شد .رسم نقشهها در يك مرحله بر اساس دادههاي

نرمال استاندارد و محاسبه درصدها و در مرحله بعد به روش حدآستانهاي به اضافه مقاديري از انحراف معيار صورت گرفت و مشخص شد كه بيشترين تمركز عناصر تحت

كانساري مانند مس و موليبدن در قسمتهاي مركزي منطقه و در كوارتزمونزونيتها و ديوريتها صورت گرفته در صورتي كه بيشترين ميزان غلظت عناصر فوق كانساري
همچون سرب ،روي و نقره در قسمتهاي حاشيهاي و در سنگهاي آندزيتي منطقه اتفاق افتاده است .پس از آن براي تفكيك و تشخيص ناهنجاريهاي با اهميت ،از روش
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و براي تعيین بهترين مناطق ،جهت عمليات حفاري و نيل به نتايج بهتر و دقيقتر ،از روش هالههاي مركب استفاده شد .سپس براي ارزيابي سطح فرسايش در محدوده

كانساري از روش سولووف استفاده شد و مشخص شد كه خوشبختانه كانسار در ژرفا قرار دارد و توسط فرسايش از بين نرفته است.
كليدواژهها :بررسيهاي ژئوشيميايي ،ذخيره پورفيري ،هالههاي مركب ،كهنگ
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 -1مقدمه
محد ود ه اكتشافي كهنگ د ر قسمت شمال خاوري ورقه  1:100000كوهپايه واقع
شد ه است(راد فر و کهنسال .)1381،این محد ود ه د ر  73كيلومتري شمال خاور شهر

اصفهان و د ر  10كيلومتري خاور شهرستان زفره قرار گرفته و يك منطقه د گرسان

شد ه با مساحت تقريبي  10كيلومتر مربع است .جد ول 1و شكل 1مختصات جغرافيايي

محد ود ه اكتشافي كه به صورت يك شش ضلعي فرضي است ،را نشان ميد هد.
اين منطقه از نظر آب و هوايي از زمستانهاي سرد و تابستانهاي گرم و خشك

برخورد ار بود ه و د ر بيشتر ماههاي سال بجز ماه بهمن فعاليتهاي اكتشافي د ر آنجا
امكانپذير است .همچنين از نظر زمينريختشناسي به صورت منطقهاي كوهستاني

بود ه و مناطق د گرساني آن به صورت تپهماهوري است.

 -2انجام مطالعات ژئوفيزيكي به روش
مغناطيسسنجي د ر امتد اد  6نيمرخ

IP

د ر امتد اد  12نيمرخ و به روش

 -3تهيه تعد اد ي نقشههاي زمينشناسي و د گرساني د ر مقياس  1:5000و 1:1000
 -3زمينشناسي منطقه
شاخص (اند يس) مس كهنگ بر روي زون آتشفشاني -نفوذي اروميه _ د ختر واقع
است .اين زون بخشي از كمربند كوهزايي آلپ – هيماليا بود ه و د ر امتد اد نوار

طويلي به طول  1700كيلومتر و پهناي 100تا  150كيلومتر با روند شمال باختر –
جنوب خاور ،بزرگترين كمربند مس شناخته شد ه د ر ايران به شمار ميرود .به

 -2تاريخچه مطالعاتي منطقه
محد ود ه اكتشافي كهنگ د ر سال  81توسط شركت Rio Tinto

 -1برد اشت حد ود  200نمونه ژئوشيميايي خاك و سنگ از منطقه

مورد شناسايي قرار

طوري كه كانسارهاي مهم مس همچون سونگون ،اهر و سرچشمه كرمان د ر آن
واقع هستند(د رويش زاد ه و خسروتهرانی 1365،و آقانباتی .)1385،محد ود ه اكتشافي

گرفته و د ر اين راستا حد ود  150نمونه ژئوشيميايي سيستماتيك خاك و  50نمونه

كهنگ از لحاظ سنگشناسي از سنگهاي مختلفي همچون آند زيت ،آند زيت

زمينشناسي و د گرساني اين محد ود ه با مقياس  1:10000توسط اين شركت تهيه

كوارتز مونزونيت تشكيل شد ه(آد ابی و کريمپور )1381،كه اطالعات مربوطه ،با

غيرسيستماتيك سنگ توسط شركت ياد شد ه برد اشت شد ه است .همچنين نقشه

شد ه ولي از سال  83تا كنون شركت د رسا پرد ازه اد امه مطالعات اكتشافي د ر منطقه

را به شرح ذيل انجام د اد ه است.

پورفيري ،د اسيت پورفيري ،سنگهاي آتشفشاني برشي شد ه ،ميكرود يوريت و

توجه به سن نسبي(اسد ی)1385،و د گرساني اعمال شد ه بر آنها د ر جد ول  2آورد ه

شد ه است.
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