
1342 BÁCH KHOA THƯ ĐỊA CH At

- M oi liên quan địa hóa giữa đá magma và mò: muốn
biết quan hệ giửa chúng phải nghiên cứu nhiều yếu tố 
như: Các khoáng vật phụ trong quặng và trong đá; 
Các nguyên tố hóa học trong quặng và đá; M ức độ 
chứa kim  loại trong mỏ và trong đá so với số  clark; 
Q uan hệ thành phẩn của nguyên tố đổng vị.

- Sự phân đới cùa các mò xung quanh khôi magma:
Rât nhiều phức hệ magma liên quan với một sô' mỏ 
nhât định, các mỏ đó đôi khi có câu trúc đới xung 
quanh các khối xâm nhập.

T iề n  đề đ ịa  hóa (xem Địa hóa) 

T iền  đề đ ịa  m ạo (xem Các mỏ sa khoáng trong Địa 
chât -  Tài nguyên)

Tình hình nghiên cứu các tiền đề ờ  V iệt Nam

Tro ng  quá trình vẽ ban đổ địa chất và nghiên cứu 
các chuyên để, nhiều tác giả đã chú ý đến các tiền để 
tìm kiếm  như địa tầng, tướng đá và giải thích khá tốt 
mối liên quan với các mỏ trầm tích như: than, 
mangan, bauxit, phosphor, các mò sa khoáng.

ơ  Việt Nam  có nhiều nghiên cứu vể kiến tạo, đá 
magma, địa hóa nhưng việc giải thích mối liên qu a n  
với quặng hóa còn rất hạn chế.
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Dấu hiệu tìm kiếm
Đặng Xuân Phú.
Công ty THHH MTV Khoáng sàn Ọuảng Bình.

Giới thiệu

D ấ u  h iệu  tìm kiếm  là nhừng hoàn cảnh đ ịa  chat, 
g ián  tiếp h ay trực tiếp chỉ ra m ối liê n  quan với mỏ, 
nh ư  các biến đổi nhiệt d ịch, các vàn h  phân tán, các 
dị thường địa vật lý, các di tích khai đào, tài liệu 
lịch  sử, nh ữ n g  tên làng, tên bản có liê n  quan  đến 
mỏ...

Phân loại dấu hiệu tìm  kiếm

V. I. S m im ov phân ra hai nhóm  -  D ấu hiệu tự 
nhiên và d âu hiệu nhân văn.

Dấu hiệu tự  nhiên:

1). Đới biến đổi cua đá khi tạo khoáng;

2). T rọ ng  sa;

3). Trầm  tích đáy và nguồn nước có khoáng hóa;

4). Tang lăn quặng;

5). V àn h  phân tán vật liệu quặng;

6). Vết lộ thân quặng;

7). Thự c vật chi thị.

Dấu hiệu nhân văn:

1). Công trình khai đào và bài thải cổ;

2). D i tích các nhà m áy tuyến khoáng và luyệ n  
kim  cổ;

3). Tài liệu  lịch sử và khảo cổ;

4). Tên các địa phương.

Vành phân tán vật liệu khoáng sản 

Định nghĩa và phân loại

X ung  quanh (hay gần) các thân quặng thường có 
một khoáng không gian chứa các vật liệu từ thân 
quặng đi ra và hàm lượng lớn h an  bình thường 
trong đá. Đó gọi là vành phân tán (VPT).

Người ta phân loại vành phân tán theo tính chât 
và m ục đích tìm kiếm.

- Vành phân tán nguyên sinh  được hình thành
đổng thời với quá trình tạo quặng, v í dụ như vành 
phân tán nguyên sinh; vành phân tán thú sinh
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sinh sau quá trình tạo quặng như vành táng lăn, 
vành trọng sa, v.v...

Đ ế địn h  hướng lây mâu trong tìm kiếm người ta 
phân ra:

- Vành phàn tán lộ là vành phân bô ngay trên mặt 
đất hoặc nằm dưới một lớp phu mong;

- Vành phân tản ẩn nam  sâu dưới mặt đất, thường 
bị các trầm tích tre hon p hủ lên.

Vành phân tán địa hóa nguyên sinh

V ành phân tán (V P T ) nguyên sinh thường chứa 
các khoáng vật, các nguyên tố làm cho hàm lượng 
cua một số  ngu yên tố xung  quanh thân quặng cao 
hơn hàm lượng nển.

Tính ch ấ t của vành  p h â n  tán ng uyê n  s in h

- K ích thước cua vàn h  phân tán địa hóa nguyên 
sinh thường lớn hơn thân quặng rât nhiêu và thường 
bao trùm  lây thân quặng. Theo V. Serbina và
o . Osechev và n h  phân tán cua Li, Ru, Bo là 15 - 50m; 
theo o .  V e rk o vskaia  vàn h  phân tán thuỷ ngân là 300
- 350m; theo N. O zero v và G. T erikh o v 700 - 800m; 
theo G. R ocm an vành phân tán đổng 250m, chì và 
bari là 400m, kẽm  500m. V ành phân tán của các 
nguyên tố rât hoạt động nhu Hg, As, Ab, Ce, Te, Zn, 
Ba, v .v ... có kích  thước và hình dáng rất khác nhau.

- Thành phần vật chất trong vành phân tán 
nguyên sinh có liên quan với thành phần mỏ gốc, 
nhưng khòng phái có đ ủ  các thành phẩn có trong thân 
quặng. Đ ối với các mỏ có nguổn gốc khác nhau, thành 
phần trong vành phân tán cùng khác nhau. V í dụ, 
trong các mỏ chì - kẽm phô biến nhât trong vành phân 
tán là Pb, Zn, As, A g và ít phố biến là Cu, Sn. Trong 
mỏ skam  đa kim  phổ biến nhất là Pb, Zn, Cu, Ag, As, 
Sn, Hg, Mo, Ba, w . Trong các mỏ đổng - nickel nguồn 
gốc dung li thì phô biến nhât là Cu, N i, Ti, Co.

- Đôi khi vàn h  phân tán nguyên sinh  có câu trúc 
đới, nhất là đối với các mỏ đa kim . T ính  phân đới 
trong các vành phân tán là do quy luật thay đối về 
thành phần và sự tập trung các châ't chi thị theo mức 
độ xa dần thân quặng.

E. Baranov, X. G rig o rian  L. O v sin ik o v  đã xác lập 
một loạt thống nhất từ trên xuống vể tính phân đới 
như sau: Ba-Sb, Hg, A s, Ag, Pb, Zn, A u, C u , Bi, W, 
Mo, u , s, Sn, Co, N i, Be. N goài ra còn có sự phân đới 
dọc theo đư ờng phương thân quặng và phân đới 
ngang cắt ngang thân quặng.

- H ìn h  dạng cùa vàn h  phân tán nguyên sinh ít 
nhiều phụ thuộc vào hình dạng của thân quặng và 
điều kiện địa chất cua đá vây quanh như thành phẩn 
hóa học và tính chât cơ lý  của đá.

Vành phân tán thứ sinh

Q ua các quá trinh địa chất, đá, khoáng vật, quặng 
đểu bị biến đổi. San phẩm  cua sự biến đối rất đa 
dạng nhưng có hai dạng cơ ban:

- Biến đổi vê cơ học do tác dụng  cua nước, gió, 
khí hậu, tạo thành vành phân tán cơ học như vành 
tang lăn, vành khoáng vật.

- Biến đối vê hóa học do các quá trinh oxy hóa, 
hyd rat hóa, hòa tan, kết tua tạo thành vành phân tán 
địa hóa thú sinh như vành thuy địa hóa, sinh địa 
hóa, khí địa hóa.

Vành p h â n  tán c ơ  họ c

V ành phân tán cơ học chu yếu được thành tạo 
trong quá trình phong hóa cơ học. Tính chất và kích 
thước của vật liệu phân tán tuỳ thuộc vào điểu kiện 
m ôi trường và quãng đường di chuyến của vật liệu.

Sự phân d ị cơ học tạo nên các vành phân tán khác 
nhau nh u vành phân tán tàng lăn và vành phân tán 
trọng sa. T ù y theo hoàn cảnh địa mạo, vành phân 
tán trọng sa được thành tạo dưới nhiểu dạng -  tàn 
tích, sườn tích, lũ tích, lờ tích, bổi tích. Trong bổi tích 
còn phân biệt ra các kiêu như trên sơ đổ của H ìn h  1 
[H .l].  Ngoài ra còn có vành phân tán trọng sa do 
hoạt động của gió, băng tạo thành, vành phân tán 
trợng sa ờ bờ biến do hoạt động cua sóng, thủy triều 
và các dòng cháy ven bờ tạo thành; vành phân tán 
trong các hang động.

H ình 1. Sơ đồ phân bố các mỏ sa khoáng trong thung lũng.

Vành p h â n  tán đ ịa  hóa th ứ  s in h

Do đặc điếm  địa châ't và hoàn cảnh tự nhiên biến 
đổi nên đã hình thành sự tập trung một số nguyên tô' 
cao h an hàm lượng nền, dẫn đến những "d ị thường 
đ ịa  hóa" gọi là vành phân tán địa hóa thứ sinh. Sự 
h ìn h  thành các vành phân tán địa hóa thứ sinh rất 
phức tạp. Các khoáng vật và nguyên tố trong tự 
nhiên trải qua nhiều quá trình như phong hóa, hòa 
tan, di chuyển, tập trung và tích đọng và bị chi phối 
bời nhiều yếu tố.

- Sự di chuyền của các nguyên tô 'trong tự  nhiên

T rong  tự nhiên các yếu tố như đá, địa hình, khí 
hậu, nước, thô nhường, thế giới động vật và thực vật 
tạo thành một đơn v ị hỗ tương và nhân quả 
(A . I. Perelm an).

Thành phẩn quan trọng nhất của môi trường trên 
bể mặt T rái Đằt là thô nhường. Trong thô nhường, 
bên cạnh nhừng nguyên tố chính như o , Si, A l, Fe, 
Ca, Na, K, Mg, v .v ... và các nguvên tố tạo quặng, 
một yếu tố đáng kể nhất là humit.

Các nguyên tố trong tự nhiên bị di chuyên theo 
nước, gió, băng, và anh hưởng của trọng lực, nhưng 
chu yếu là do hoạt động của nước.
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Các yếu tô'ảnh hưởng đêh sự di chuyển

Có nhiều yếu tố ánh hường đến sự di chuyến của 
các nguyên tố trong điểu kiện ngoại sinh, đó là môi 
trường và các thuộc tính bên trong cùa nguyên tố.

Các yếu tố bên trong quan trọng là hóa trị ion, 
bán kính ion, kích thước ô mạng, năng lượng ion, 
v .v ... Dưới đây là v í dụ ảnh hưởng năng lượng ion 
của các nguyên tố đến sự di chuyên của chúng.

- Các nguyên tố có hóa trị 1 - 2, năng lượng ion A
< 2,4 như Li, Na, K, Ba, Ca, v .v ...  ờ dạng dung dịch, 
mà không phụ thuộc vào độ p H  cua m ôi trường.

- Các nguyên tố hóa trị 2 - 3, A  = 2,4 - 3 như Mg, 
C u , Co, N i, M n, v .v ... hòa tan trong d u n g  dịch acid 
và trung tính và kết tủa dưới dạng anion (O H  ) trong 
dung dịch kiểm.

- Các nguyên tố có năng lượng ion A  > 9 như p, 
s, c , Mo*6, v +5, C r 4, v.v... dê tạo thành các phức ion 
có độ vừ ng bển khác nhau trong môi trường.

Các yêu tô' môi trường  chủ yếu là nhiệt độ, áp 
suất, nồng độ của du n g  dịch, độ p H  của nước, điều
kiện oxy hóa - khử, tác d ụ n g  hâp thụ của các sinh
vật, v .v ...

Ví dụ về điều kiện oxy hóa-khử

- M ôi trường oxy hóa khi trong nước có nhiểu Ơ2 

và không có động vật -  thuận lợi cho sự di chuvển 
C r, V, s  vào dung  dịch và lắng đọng Fe+3, M n +3 vào 
trầm tích.

- M ôi trường khử không có H 2S xuất hiện khi độ 
khoáng hóa của nước yếu, thiếu sulfat, oxy tự do và 
giàu các sinh  vật chết. T ro ng  m ôi trường này, Fe2+, 
M n 2+ dê dàng di chuyên trong d u ng  dịch.

- M ôi trường khử khi có H 2S, Trong môi trường 
này các kim  loại nặng (C u, Zn, Pb, Cd, Fe, A s) phàn 
ứng với H 2S và lắng đọng dưới dạng su lfu r. V í dụ:

C u S Ơ 4 + H2S -> H2SO4 + C u S  ị

ZnSƠ4 + H 2S -> H 2SO 4 + ZnS ị

Tác dụng cùa dung dịch keo

Trong thô nhường, dung dịch keo, chu yếu là 
humit, có vai trò rõ rệt. Dưới sự bảo vệ của các keo 
humit, có thê thành tạo các keo h ydroxil cua Fe, Mn, AI 
và oxid silic. Sau đó thành tạo các chât hấp phụ. 
V í dụ: keo Fe(O H ) 3  hấp phụ và giữ các anion (PO4)-3, 
(VO**)'3, (AsO-i)'3, (SO4) 2, Cr, v.v..., keo oxid mangan hấp 
phụ các cation của Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Co, Ba, Au, Ag. 
V ì vậy, số phận của các nguyên tố trong thiên nhiên 
phẩn lớn liên qúan với các keo hữu cơ và vô co.

Hệ so d i chuyển cùa các nguyên tô'

A. I. Perelm an, đã biếu thị tính chât cua các 
nguyên tố trong dung dịch nước qua hệ số  di chuvêh 
theo công thức sau:

n x a n x

T rong đó: mx : hàm lượng các nguyên tố  n gh iê n  
cứu (g//); a: hàm  lượng tông cộng các n g u yên  tố 
(mx) (g /l); ru: hàm lượng trung bình cua n g u yên  tố 
trong các đá thấm nước tính bằng % trọng lượng. 
T ừ  hệ sô K có thế biết được mức độ hoạt đ ộ n g  của 
các nguyên tố.

Perelm an củng phân chia ra các nhóm nguyên tố 
như sau:

- Các nguyên tố rât hoạt động: Kx = n.10 - n.100.

- Các nguyên tố hoạt động dễ dàng: Kx = n - n.10.

- Các nguyên tố hoạt động: Kx = 0,n.

- Các nguyên tố hoạt động yếu và thụ động: 
Kx = 0,0n và nhỏ hưn.

Sụ hoạt động của các nguyên tố theo các nhóm :

- Các nguyên tố rất hoạt động như: s, C l, (Br, 1).

- Các nguyên tố hoạt động và hoạt động dề dàng: 
Li, Na, Mg, Ga, Sr, F, B trong borat.

- Các nguyên tố hoạt động và hoạt động yếu: K, 
Si, p, (Rb, Ce, Te, B trong silicat).

- Các nguyên tố hoạt động và hoạt động yếu 
trong môi trường oxy hóa và thụ động trong môi 
trường khử là: c ,  C r, Mo, u ,  N i, C u, Zn, Cd, Rd, (Ge, 
R, Ag, A u, Se, Hg).

- Các nguyên tô hoạt động và hoạt động yếu 
trong mỏi trường khử và thụ động trong môi trường 
oxy hóa là: Fe, M n, Co.

- Các nguyên tố hoạt động yếu và thụ động là: 
A l, Ga, Ti, Se, Y, Th, Sr, H g, N i, Ta, vv, nhóm  platin, 
Sr, In, (Be, Li, As, Sb, Te).

V à n h  p h â n  tá n  m u ố i

Vành phân tán m uối được thành tạo do sự hoà tan 
nhừng vật chât trong thân quặng hay trong các V P T 
địa hóa nguyên sinh do tác dụng của nước ngẩm. 
N hững thành phần đó theo nước d i chuyên và phân 
tán vào các đá vây quanh. V P T này được thành tạo 
trong thô nhường, và phẩn trên của đá gốc.

Thường phẩn trên cùng của thô nhường chứa 
n hiều chất hừu cơ và hàm lượng kim  loại rất cao. 
Đặc biệt ờ vùn g  khí hậu khô ráo thì phẩn lớn kim  
loại tập trung ở trong lớp m ùn cây trên mặt. ơ  
nhừng vù n g  mưa nhiều sẽ hình thành hai lớp kim  
loại: một ờ trong lớp m ùn cây và một lớp ứ đọng ờ 
dưới thô nhường.

V à n h  p h ả n  tá n  th ủ y  đ ịa  h óa

N hiều khoáng vật rất dê hoà tan, một phẩn gặp 
điều kiện thuận lợi tích đọng lại trong đá vây quanh, 
một phần bị hoà tan được nước mang đi. Các nguổn 
nước ờ gân các thân quặng chứa nhiêu ion kim  loại, 
tạo nên VPT thuy địa hóa.

C ác mỏ urani, m olybden, kẽm, đổng, các m ò có 
thành phẩn su lfu r thường tạo thành V P T  thuy địa 
hóa. Các nguvên tố trong V P T  thủy địa hóa củng 
khác nhau tùy nguồn gốc của nó; v í dụ, trong môi
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trường o xy hóa, V P T  thuy địa hóa của mỏ đa kim 
gốm Pb, Zn, C u , Ni, Sb, Ag, v.v... cua mo m olybden 
là Mo, w , Pb, Zn, C u ; của mo đổng nickel là N i, Cu, 
Zn, Ag, Ba, v.v; mỏ thuy ngân-antim on là Hg, Sb, As, 
Z n,C u, Pb, V . V . . .

V ành  p h â n  tá n  s in h  đ ịa  h ó a

Trong quá trinh sống, sinh vật nhất là cây cỏ hâp 
thụ những vật chât xung quanh đê nuôi chúng. 
Q uan hệ cây co và môi trường như thô nhường, 
nước đã được xác địn h  từ lâu. N hờ các công trình 
nghiên cứu cua nhiều nhà địa hóa nhu 
A. P. V in o g rad o v, s. M. Tkalit, mối quan hệ đó đã 
được chửng m inh rõ rệt. N hừ ng cây cò mọc trên 
VPT, trên thân quặng có hàm lượng một sô nguyên 
tố cao hơn các nơi khác tạo nên V P T  sinh địa hóa.

Sụ hấp thụ các nguyên tố của cây cối khác nhau 
tùy tửng trường hợp. Theo s. M. Tkalit, hàm lượng 
của một SỐ nguyên tố trong tro cây cao hơn trong thô 
nhưỡng n h ư  s, p, Bo, Mo, K, C l, Br, I, M g, Zn, Cu, 
Co, M n, L i, Te, v .v ..., n h ung  hàm lượng một số 
nguyên tố trong tro cây lại thâp hơn như Fe, Ba, Ni, 
Pb, A1, T i, v .v ...

V ành  p h â n  tá n  k h í  đ ịa  h ó a

Có một số m ỏ tạo ra các V P T  khí như dầu, khí 
đốt, đá dầu, uran, radi, thori, thủy ngân, arsen, 
sulfur, lư u h uỳn h , arsen, brom, iod, v .v ...

V P T  k h í địa hóa thành tạo trong lớp không khí 
gấn mặt đất, trong thỏ nhưỡng, trong các nứt nỏ, lõ 
hống của đá gốc, trong các đới dập vờ kiến tạo. Vật 
chât phân tán thường là các nguyên tố hay hợp chât 
bay hơi và bốc m ùi như  k h í phóng xạ, dầu, thủy 
ngân, lư u h uỳn h , brom, iod, v .v ...

Theo V. F ush o v, thủy ngân có thê tạo ra những 
dị thường khí vớ i hàm  lượng 30.10'9 - 50.109 m g//, 
trong k h i hàm lượng nền chi 1 0 y - 20.10 9 mg//. Các 
n g u yên  tố  nh ư  s, As, H g, C l, v .v ...  thường hay đi 
với các n g u yên  tố  khác trong quặng  nên có thế 
d ù n g  nó đ ể  tìm  kiếm  các loại quặng khác, nhât là 
các mỏ nhiệt dịch.

v ế t lộ quặng

Vết lộ quặng là những n ai thân quặng lộ ra trên 
mặt đất do các quá trình địa chất hay tác động của 
con người. Q ua nghiên cứu vết lộ có thê suy đoán 
được phẩm  chất và q uy mô của khoáng sản.

Các loại vết lộ

Loại thú nhất gồm vết lộ chứa các khoáng vật ít 
bị biến đổi như oxid và h yd ro xid  của săt, mangan, 
bauxit, chrom it, casiterit; w olfram , vàng. Sự thay đối 
chu yếu là cơ học. Trên vết lộ các khoáng vật đó 
thường được tập trung v ì một phần các thành phẩn 
dề hoà tan hay có trọng lượng nhẹ hơn đã bị rửa lũa.

Loại thứ hai gồm nh ùn g  khoáng vật không vừ ng 
bển, ch ủn g  biến đối thành những khoáng vật bển

vùng . Đ iển hình là các mo chì, antimon, bism uth, 
carbonat sắt và mangan, v .v ... V í dụ, galenit là 
khoáng vật không vừng bển. Trong giai đoạn đẩu 
tạo thành anglesit theo phán ứng:

PbS + 2 O: -> PbSƠ4 (anglesit).

A nglesit bị hoà tan đế thành tạo một khoáng vật 
vũ n g  bển trong đới oxy hóa là cerussit:

PbSƠ4 + HhO + C O : -> H 2SO4 + PbCCh (cerussit).

T h uộc loại vết lộ này còn có bism uth, antimon.

Loại thú ba gổm các khoáng vật dê bị biến đối. 
Các vật chât biến đối được mang ra khoi vết lộ như ở 
các mỏ kèm, đổng, nickel, cobalt, m olybden, v .v ... V í 
dụ, ch alcopyrit bị biến đối rât nhanh do tác dụng của 
oxy theo phan ứng:

C uFeS 2 + 4 O 2 -> CuSƠ4 + FeS04.

Một phẩn tạo thành Fe(OH)3 theo quá trình:

6 FeSƠ4 + 3 H 2O  + — O 2 -> 2 Fe2(SƠ4)3 + 2 Fe(OH).i 
2 

Fe(O H)3 <-> Fe2Ơ3.3H20 (lim onit)

Lim o nit vừ ng bển, nằm trên thân quặng, tạo 
thành "m ù  sắ t".

C h alco p y rit biến đối theo nhiều quá trình rât 
phức tạp:

C uFeS 2 + 2 Fe2(SƠ4)3 -> C 11SO 4 + 5 FeSO-i + 2 s  

CuFeS2 + H2SO4 -> C11SO4 + FeSƠ4 + 2 H2S

C 11SO 4 được mang đi và tham gia vào nhiều quá 
trình phàn ứng khác nhau đế tạo ra sulfur đồng 
thứ sinh:

5 C u F e S 2 +  11 C11SO4 + 8 H2O -> 5 FeSƠ4 + 8 H2SO4
+ 8 C 112S (chalcosin)

C uFeS 2 + CuSƠ4 -> FeSƠ4 + C 112S (covellin)

C ác quá trình đó còn tiếp diên không ngừng tạo 
ra nhiều sản phẩm  khác như đổng tự sinh (C u), oxid 
đổng (cup rit -  C 112S); carbonat đổng (m alachit -  
CU2(0H)2.C03, azurit -  Cu2(C03)2(0H)2, silicat đổng 
(chrysocola -  CuSiCh.nl-hO ) và các sản phẩm  khác.

Th uộ c loại vết lộ thứ ba còn có nhóm nickel, 
cobalt, m olybden.

Loại thứ tư là loại có những khoáng vật được 
tích tụ, n h un g  không đặc trưng cho quặng nguyên 
sinh. V í dụ, trong đới oxy hóa của mỏ chì, đôi khi có 
Mo, V  dưới dạng w ulfenit (PbMoCh) và vanad init 
Pb5Cl(V04)3. H àm  lượng của những loại này khá cao, 
nhưng trong quặng nguyên sinh không có chúng.

Phương pháp nghiên cứu vết lộ

K hi gặp vết lộ phai đ ịnh  điểm và ghi vào bản đổ; 
lấy m ẫu đ ể nghiên cứu thành phần khoáng vật, thành 
phẩn hóa học, cấu tạo và kiến trúc, kích thước và hình 
dạng, sự biến đối và câu trúc của thân quặng. Phẩn 
trên vết lộ của nhiều khoáng san thường có lim onit 
dạng "m ũ sat". Lim onit bắt nguồn tử các khoáng vật 
nguyên sinh khác nhau có câu tạo khác nhau, nên
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được gọi là cấu tạo chi th ị của lim onit. C âu tạo đó khá 
đặc trưng và tù đó có thê xác định được các khoáng 
vật nguyên sinh khác nhau, trên H ìn h  2 thể hiện một 
số cấu tạo chi thị của lim onit [H.2].

H ình 2. Một số cấu tạo chỉ thị của limonit; a) Mạng ô thô từ 
chalcopyrit; b) Mạng hộp tam giác từ bornit; c) Mạng dạng hộp 
viền quanh thành tạo từ tetrahedrit; d) Mạng dạng bọt biền từ 
sphalerit (theo R. Blanchard và p. Boswell).

Dấu hiệu địa m ạo

D ấu hiệu địa mạo là cơ sở địa chât đ ể  tìm kiếm 
các mò ngoại sinh  như  các mỏ sa khoáng hiện đại, 
các mỏ vỏ phong hóa cũng như các mỏ khác được iộ 
ra trên mặt đât và có liên quan đến sự thành tạo 
địa hình.

Địa hình cao nguyên hình thành các mỏ phong 
hóa laterit như sắt, nhôm, nickel, v . v . . . ; địa hình phân 
cắt tạo thành các mỏ kaolin, sét. Các v i địa hình cũng 
tạo ra những hình thái địa mạo khác nhau, như các 
mạch thạch anh chứa quặng, các thân quặng ít biến 
đổi trong điều kiện ngoại sinh nhu quặng sắt, 
mangan, bauxit sè tạo thành địa hình đương. Còn các 
khoáng sản gồm những khoáng vật tương đối mềm 
như than, kaolin sẽ bị bào mòn và tạo địa hình âm.

Dấu hiệu thự c vật chỉ thị

C ó nhừng loại cây thường hay đi với nhừng 
khoáng sản nhất định, người ta gọi đó là "tín  hiệu 
trực tiếp"; v í dụ, liên quan vớ i đổng có các cây 
Polycarpea spirostylis, M elam drium  diocum, Erscholzia 
haichovensis, v .v ..., liên quan với kêm -  Thlaspi 
calaminaria, Viola calaminaria, Tomaderia auriculata, 
v .v ... Đ i với mỏ chì là Amorpha canascens; đ i với 
uran i có là Astragalus pattersoni.

C ó  những loại cây chỉ phát triến trong những địa 
phương nha't định. N gười ta gọi là "tín  hiệu địa 
phương". V í dụ, ở tỉnh quặng Katanga có n h ũ n g  cây 
thuộc chi Crostolaria, trong đó nơi giàu đồng có 
Crostolaria peschiana, Crostolaria francoisiana, nơi giàu 
cobalt có Crostolaria cobalticola và nơi giàu m angan có 
Crostolaria florida.

Ngoài ra, còn có n h ùn g  tín hiệu gián tiếp n h u  sự 
thay đổi hình dáng cua cây, tốc độ phát triển, m àu 
sắc của lá, hoa khi cây bị nhiêm  một số  nguyên tố.

Lê Q uý Đôn đã giải thích sự liên quan g iũ a  cây 
cỏ và môi trường nuôi chúng đ ể  tìm mỏ. T ro n g  Phù 
biên tạp lục, ông viết "D ư ớ i n ú i có bạc tất trên núi 
mọc hành, dưới núi có hoàng kim  tất trên n ú i mọc 
hẹ, dưới núi có đổng, thiếc tât trên n ú i có g ừ n g ../'. 
Ô ng cũng nhận xét vể sự thay đổi màu sắc cua lá, 
hoa. Ô ng viết: "N g ọ n  cỏ vàng tôt, tất dưới n ú i có 
đổng, chỗ nào cỏ xanh ngọn đỏ thì dư ới có ch i".

Các hiện tượng biến đổi nhiệt dịch (xem Địa 
chât - Tài nguyên) 

Dấu hiệu Địa vật lý (xem Địa vật lý)

ứ ng dụng các dấu hiện tìm  kiếm  ờ  V iệt Nam

Trong quá trình vẽ ban đổ và tìm kiếm  ti lệ 
1:500.000, 1:200.000 và 1:50.000; nh ữ ng  ban đổ trọng 
sa và bùn đáy cùng tỷ lệ cũng đã được đo vè, n h ò  đó 
các vành phân tán được khoanh đ ịn h  và d ự  đoán 
được nhiều điểm  quặng. Kết qua đo địa vật lý  hàng 
không và kiếm  tra đo mặt đât đã g iú p  xác đ ịn h  đưực 
một số  vùn g  mỏ quan trọng như đồng Sin Q uyền, 
sắt Thạch Khê, v .v ... Các dâu hiệu n h u các dị thường 
địa vật lý, các đới biến đổi nhiệt dịch cùng đã được 
chú ý nghiên cứu. Nhưng, nhìn chung việc ứng dụng 
các dâu hiệu đó chưa được thực hiện nhiều đ ế định  
hướng cho công tác phát hiện các thân quặng mói.
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