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معذن باغک (بخش مرکسی معادن سىگان) :ارتباط متالًشوي کاويَای
حايی عىاصر وادر خاکي با پرتًزایي
4

سیذ سعیذ قىادپًر* ،1اردشیر َسارخاوي ،2شاَیذ وًریان ،3عباس گلمحمذی

-1دکحري ىٍِدشی ىػدن ،داٌظکده ىٍِدشی ىػدن و ىحانّرژي ،داٌظگاه غٍػحی اىيرکتير (پهیجکٍيک جِران)
-2اشحاد ،داٌظکده ىٍِدشی ىػدن و ىحانّرژي ،داٌظگاه غٍػحی اىيرکتير (پهیجکٍيک جِران)
-3کارطٍاشیارطد ،گروه زىيًطٍاشی ،داٌظکده غهّم ظتيػی ،داٌظگاه جتریز
-4دکحري ،داٌظگاه زاىع غهيی کارةردي ،ىسحيع شٍگ آًُ شٍگان ،ىظِد

پذیرش ىلانَ1397/4/11 :
جأیيد ٌِایی ىلانَ1397/11/16 :
چكیذٌ
ةا جّزَ ةَ وزّد طّاُدي ىتٍی ةر ارجتاط ةيً غٍاغر ٌادر خاکی و خاغيث پرجّزایی در ةرخی از
کاٌیشازيُاي ایران ىرکزي ،در جضليق صاضر ةَ کيک روشُاي پرجّشٍسی و ةراشاس خاغيث پرجّزایی ،ةَ
ٌيٌَّةرداري از ىػدن ةاغک در ىػدن شٍگان (طيال طرق کظّر ،در اشحان خراشان رضّي و در ٌزدیکی ىرز
افغاٌصحان) پرداخحَ طد  .در واكع ُدف از ایً ىعانػَ ،غالوه ةر ةررشی وزّد یا غدم وزّد چٍيً ارجتاظی در
یک ىػدن اشکارٌی و ارائَ یک روش اکحظافی و انگّي ٌيٌَّةرداري ةِيٍَ ،ىعانػَ و ةررشی جّزیع ایً غٍاغر
در ىػدن ةاغک اشثٌ .حایر صاغهَ از ىعانػات ىيکروشکّپی و ةررشیُاي آىاري ىتٍی ةر وزّد چٍيً
ارجتاظی ةَ غّرت خيهی واضش در ىػدن ةاغک ةَ غٍّان یک ىػدن اشکارٌی و ىحفاوت ةا کاٌیشازيُاي ایران
ىرکزي ىیةاطدٌ .حایر صاغهَ از انگّي ٍُسار طده ةَ کٍدریثُا ٌيز ٌظان دٍُده غٍیطدگی از LREE
ٌصتث ةَ روٌد ٌزونی و ٌزدیک ةَ ىصعضی از  HREEىیةاطد کَ دنيم آن ورود یّنُاي  LREEةَ داخم
طتکَ آالٌيثُاشث کَ جّشط ىعانػات ٌ SEMيز ةَ جایيد رشيده اشث .جِیطدگی در غٍػر ٌ Euيز در جيام
ٌيٌَُّا ىظاُده ىیطّد .در انگّي ٍُسار طده ٌصتث ةَ گّطحَ اونيَ در ىّرد ةرخی از غٍاغر فرغی و ٌادر
خاکی ٌيز غٍیطدگی از  Pr ،La ،Ce( LREEو  Rb ،Ba ،Cs( LILE ،)Ndو  )Kو غٍاغر پرجّزا ( Uو )Th
ٌصتث ةَ جِیطدگی  Nb ،Ta ،Zr ،Y( HFSEو  )Tiو  Yb( HREEو  )Luىظاُده ىیگردد کَ اطاره ةَ
جظکيم ىاگيا در زون فروراٌض دارد.
ياشٌَای کلیذی :پرجّزایی ،ژئّطييی ،غٍاغر ٌادر خاکی ،ىػادن شٍگان ،ىػدن ةاغک.

*ٌّ -یصٍده ىصئّل09124110243 :

Email: s.ghannadpour@aut.ac.ir
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ىػدن ةاغک (ةخض ىرکزي ىػادن شٍگان)

( )2002ىعرح طده اشث کَ یک جلصيوةٍدي
جلریتاً زاىع ىیةاطد .ةراشاس ایً جلصيوةٍدي ُا،
ذخایر اشکارن ةَ غٍّان یکی از ذخایر اونيَ در ٌظر
گرفحَ طده اشث .ذخایر اشکارن ،ذخایر اپیژٌحيک
و ىحاشّىاجيکی ُصحٍد کَ در شٍگُاي غٍی از
کرةٍات در ُانَُاي کٍحاکث جّدهُاي ٌفّذي
جظکيم ىیطٌّد .از ذخایر اشکارن ُيراه ةا
کرةٍاجيثُایی کَ اغّ ًال ىٍتع اغهی غٍاغر ٌادر
خاکی دٌيا ىیةاطٍد 200000 ،جً اکصيد غٍاغر
ٌادر خاکی (ةَخػّص غٍاغر ٌادر خاکی شتک)
در اشکارن  U-REE-Thىاري کاجهيً اشحرانيا
جاکٍّن ةرداطث طده اشث .ایً ذخيره صاوي 9/5
ىيهيّن جً کاٌصٍگ ةا غيار  0/13درغد U3O8
ىیةاطد .ایً اشکارن در شٍگُاي کانک
شيهيکات گارٌثدار ٌزدیک ةَ جّده ٌفّذي آنکانی
گراٌيحی جظکيم طده اشث .کاٌصٍگ اغهی ىػدن،
اوراٌيٍيث اشث و غٍاغر ٌادر خاکی در اوراٌيٍيث،
آپاجيث و آنٌّيث كرار دارٌد .در ایران ىعانػات
گٌّاگٌّی در ىّرد غٍاغر ٌادر خاکی غّرت گرفحَ
اشث کَ در اداىَ ةَ ةرخی از آٌِا اطاره ىیطّد.
ىِدیهّ و غهیٌيا در شال  1391ىلدار غٍاغر ٌادر
خاکی را در کاٌصار ىحانّژٌيک چغارت ،در
کاٌصٍگ آًُ و ةاظهَُاي کارخاٌَ فرآوري
اٌدازهگيري کردٌدٌ .حایر صاغهَ از ایً ىعانػَ
ٌظان داد کَ پس از ىگٍحيث و ُياجيث ،آپاجيث و
ىٌّازیث از دیگر کاٌیُاي ةا ارزش ُصحٍدُ .و-
چٍيً ىظاُده گردید کَ ىيزان غٍاغر ٌادر طدید ًا
ةا ىلدار فصفر راةعَ ىصحليو دارد .صدود 75
درغد غٍاغر ٌادر ،ىّزّد در ٌيٌَُّا LREE
ُصحٍد و از گروه  HREEجٍِا ىلدار ایحریّم ()Y
ةاالشث .ةخض غيده غٍاغر ٌادر خاکی ةَ غّرت
کاٌی ىصحلم ىٌّازیث و یا ادخالُا یا
ایٍکهّژنُایی در داخم آپاجيث اشث .کيی از
غٍاغر ٌادر خاکی ٌيز در طتکَ کاٌی آپاجيث ةَ

مقذمٍ
اکحظاف غٍاغر ٌادر خاکی در دٌيا ٌصتث ةَ فهزاجی
چّن :ظال ،كهع ،آًُ و فهزات پایَ (ىس ،شرب،
روي و ٌيکم) ةصيار کيحر ىّرد جّزَ كرار گرفحَ
اشث .اىا در شالُاي اخير ةا افزایض جػاغدي
كييث ایً فهزات ،افزایض جلاضا ةراي غٍاغر ٌادر
خاکی ،پيظرفث جکٍّنّژي و جّنيد اٌضػاري جّشط
چيً ،ىضرك الزم را ةراي جّشػَ ُرگٌَّ ىٍاةع
زدید غٍاغر ٌادر خاکی فراُو آورده اشث و
اکحظاف ایً غٍاغر ٌيز اىروزه ىّرد جّزَ خاص
كرار گرفحَ اشث .در شالُاي اخير ةخض وشيػی
از اٌّاع شٍگُاي آنکانًُا ،رسُا ،فصفریثُا در
ىضيطُاي زىيًطٍاشی ىحفاوت ةراي اکحظاف
غٍاغر کيياب خاکی ىّرد جّزَ كرار گرفحَ اشث.
از ىِوجریً ىضيطُاي ىصحػد زىيًطٍاشی ةراي
ذخایر پهیىحال پرغيار ةا جٍاژ ةاالي غيار غٍاغر
ٌادر خاکی ،ذخایر شّپرژن و ٌييرخُاي ُّازده
كصيث فّكاٌی کرةٍاجيثُا و کيپهکسُاي آذریً
اشث (كٍادپّر .)1393 ،کاٌیُاي ىػدٌی صاوي
غٍاغر ٌادر خاکی جلریتاً در جيام جيپُاي شٍگ
آذریً ،رشّةی و دگرگٌّی جظکيم ىیطٌّد.
ىػحترجریً ظتلَةٍدي ُاي ارائَ طده در شعش
زِان ةراي جيپُاي کاٌصاري غٍاغر ٌادر خاکی
ةَ وشيهَ وانحرز و ُيکاران ( )2010ارائَ گردیده
اشث .در جلصيوةٍدي دیگري در اشحرانيا
(ُّاشحّن و ُيکاران ،)2011 ،اٌّاع جيپُاي
غٍاغر ٌادر خاکی ةا جّزَ خاص ةَ ىٍاةع
زىيًطٍاشی و ذخایر ىػدٌی اشحرانيا ،ةَ چِار رده
کهی جلصيو طدهاٌد ،کَ در ایٍسا فلط ةَ ذکر ٌام
کاٌصارُاي درةرگيرٌده آٌِا اکحفا ىیگردد:
انف) ىرجتط ةا شٍگپّش ،ب) ىرجتط ةا صّضَُاي
رشّةی ،پ) ىرجتط ةا دگرگٌّی و ت) ىرجتط ةا
ىاگياجيزم .اىا جلصيوةٍدي زِاٌی واصدي ةراي
 REEاز ٌظر کاٌیزایی جّشط اوریس و گراوچ

پژوُظِاي داٌض زىيً

164

پژوُظِاي داٌض زىيً ،شال دُو ،طياره  ،37ةِار  ،1398غفضات 185-163
زاي کهصيو زایگزیً طده اشث (ىِدیهّ و
غهیٌيا .)1391 ،از دیگر ىعانػات اٌسام طده در
ایران ىیجّان ةَ ىعانػَ داةث و ُيکاران ()2015
اطاره کرد کَ در آن ةررشیُاي ژئّطيييایی و
ىيکروشکّپی غٍاغر ٌادر خاکی در جػدادي ٌيٌَّ
از آپاجيث ،ىگٍحيث ،شٍگ ىيزةان ،خّراك کارخاٌَ
کٍصاٌحره و ةاظهَ ىػدن آًُ چادرىهّ اٌسام گرفحَ
اشث .ةٍيادي و ُيکاران در شال  ،2011کاٌصار
شَچاُّن را ةَ نضاظ زىيًطٍاشی و ژٌز کاٌصار
ىّرد ةررشی كرار دادٌد .در ایً ىعانػَ ةَ کيک
آٌانيز  EPMAو  LA-ICPMSةر روي چٍد ٌيٌَّ،
ىلادیر غٍاغر ٌادر خاکی در آپاجيث و ىٌّازیث
اٌدازهگيري طدٌ .حایر ایً ىعانػَ ٌظان ىیدُد
کَ غٍاغر ٌادر خاکی غيدجاً در آپاجيث و ىلادیر
کيی در ىٌّازیث وزّد دارد .آنُا ،کاٌصار
شَچاُّن را از ٌّع اکصيد آًُ -ىس -ظال
( )IOCGةرطيردهاٌد؛ در صانی کَ ىضصٍی و
آفحاةی ( )2012جأکيد دارٌد کَ ایً کاٌصار از ٌّع
آًُ ٌّاري  )BIF(1راپيحانُ( 2يراه ةا رشّةات
یخچانی) اشث .اىا از زيهَ ىعانػات غّرت گرفحَ
در ىّرد غٍاغر ٌادر خاکی در ىػدن شٍگ آًُ
شٍگان ىیجّان ةَ ىعانػَ ةّىري در شال 1384
اطاره کرد کَ در آن ىلادیر غٍاغر خاکی ٌادر در
گارٌثُاي ىّزّد در کاٌصار آًُ شٍگان کَ ةَ
وشيهَ  LA-ICP-MSدر داٌظگاه آکيحاي ژاپً
جػييً طده ةّد ،گزارش طده اشث (ةّىري،
 .)1384در ىعانػات دیگري جّشط ىظِري و
ُيکاران در شالُاي  1393و  1395و در
آٌّىانیُاي طركی فرزٌَ و شٍسدك  1ىظاُده
طد کَ ٌصتث  LREEةَ  HREEدر ىضدوده فرزٌَ
از  58/2جا  78/13در جغيير اشثُ .وچٍيً
غٍیطدگی ىالیيی از  LREEو آٌّىانی ىذتحی از
 Euدر دادهُاي ژئّطييی ىضدوده فرزٌَ ىظاُده
گردید .در ىضدوده شٍسک ٌ 1يز ىلادیر REE
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ٌظاندٍُده آٌّىانی ىٍفی  ،Euغٍیطدگی ىالیيی
از  ،LREEانگّي ىذتث جا ٌزدیک ىصعش از
 HREEو در ٌِایث ٌاٍُساري ىٍفی ،La ،Sr ،Ba
 Ti ،Ceو  Euةّدهاٌد .در جضليق گهيضيدي و
ُيکاران در شال ٌ 1392يز ٌظان داده طد کَ در
ىػادن  C ،Aزٍّةی و دردوي ،غٍیطدگی ٌصتی
غٍاغر ٌ LREEصتث ةَ  HREEدر انگّي ٍُسار
طده ةَ کٍدریث و غٍیطدگی غٍاغر ٌ LILEصتث
ةَ  HFSEدر انگّي ٍُسار طده ةَ گّطحَ اونيَ در
جّدهُاي ٌفّذي وزّد دارد (گمىضيدي و
ُيکاران .)1392 ،در اکذر ىّكػيثُاي پیزّیی
اوراٌيّم اٌسام طده در شازىان اٌرژي اجيی ایران
ٌيز ،ةَویژه پٍَِ ایران ىرکزي از زيهَ ىػادن
شاغٍد و ٌاریگانُ ،يراُی و غٍیطدگی غٍاغر
ٌادر خاکی از غّارض ىػيّل طٍاخحَ طده اشث.
ُيراُی ایً غٍاغر ةا اوراٌيّم گاه ةَ ىيزان ةصيار
ةاالجر از صد اكحػادي شتب طده اشث کَ
ىدلشازي ژٌحيکی جظکيم کاٌصار اوراٌيّم-غٍاغر
ٌادر خاکی ،جضهيمُاي ژئّطييی اکحظافی و
ىعانػات فرآوري ایً غٍاغر در فاز ٌييَ غٍػحی،
ُيراه اوراٌيّم در جيام ىراصم ةَغّرت ىّازي در
دشحّر کار كرار گيرد (كٍادپّرُ .)1393 ،ر چٍد
کَ در شالُاي اخير ةَواشعَ ُوآیٍدي غٍاغر
ٌادر خاکی ةا اوراٌيّم در پٍَِ ایران ىرکزي
ىعانػاجی زاٌتی ةر روي پحاٌصيم ىػدٌی و
اشحضػال ایً غٍاغر در کٍار اوراٌيّم اٌسام گرفحَ
اشث .اىا ىحأشفاٌَ ةَ غير از ىعانػَ و ٌيٌَّةرداري
ُدفيٍد ةَ ىٍظّر ةررشی پحاشيم غٍاغر ٌادر
خاکی در چغارت جّشط ُزارخاٌی و ُيکاران در
شال  ،1393جاکٍّن ةرٌاىَ زاىػی ةا ٌگاه طٍاخث
جخػػی ىٍاةع غٍاغر ٌادر خاکی در ایران ةَ
غّرت زدي و ةا دید ىػدٌی و اكحػادي غّرت
ٌگرفحَ اشث.
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1386؛ گمىضيدي و ُيکاران .)1393 ،ىضدوده
در ةر دارٌده ،کاٌصاري ةَ طکم ىصحعيم ةَ ظّل
جلریتی  22کيهّىحر و غرض  10کيهّىحر ىیةاطد
کَ طاىم کاٌصارُاي غرةی (پٍر کاٌصار '،B ،A ،A
 Cطيانی و  Cزٍّةی) ،کاٌصارُاي ىرکزي (دو
کاٌصار ةاغک و دردوي) (طکم  )1و کاٌصارُاي
طركی ىیةاطد .گصمُاي اغهی در كصيث غرةی و
ىرکزي ىػدن شٍگان ٌيز در طکم  2كاةم ىظاُده
اشث (گمىضيدي و ُيکاران .)2015 ،ىضدوده
ىّرد ىعانػَ در ایً جضليق ،ىػدن ةاغک ىیةاطد
کَ در كصيث ىرکزي ىػدن شٍگان كرار گرفحَ
اشث .ىػدن ةاغک در ىرز طركی آٌّىانی  Cو در
 250ىحري زٍّب کاٌصار دردوي كرار دارد .ظّل
زغرافيایی ایً آٌّىانی ىاةيً ʺ 60˚ 27ʹ 23و
ʺ 60˚ 28ʹ 37و غرض زغرافيایی آن ىاةيً ʺ44
ʹ 34˚ 28و ʺ 34˚ 29ʹ 02اشث و وشػحی صدود
ُ 285کحار دارد .جػداد گياٌَُاي صفر طده از
اةحداي اکحظاف در ایً ىػدن  239صهلَ ةا ىحراژ
کهی  62997ىحر ىیةاطد .گياٌَُاي ىذکّر ةَ
روش ىغزهگيري صفاري طده و در ٌِایث 6641
ٌيٌَّ آٌانيز طده اشث.

نذا در جضليق صاضر ةا جّزَ ةَ جّضيضات ىعرح
طده در ةاال ىتٍی ةر اُييث غٍاغر ٌادر خاکی و ةا
جّزَ ةَ وزّد راةعَ ةيً ایً غٍاغر و غٍاغر
پرجّزا ،ةَ ىعانػَ ةررشی ایً غٍاغر در کاٌیشازي
آًُ-اشکارن در آٌّىانی ةاغک در ىسيّغَ ىػادن
شٍگ آًُ شٍگان پرداخحَ ىیطّد .در واكع در
ىعانػَ پيضرو ،ةراي اونيً ةار ةَ ىٍظّر دشحرشی
ةَ یک ٌيٌَّةرداري ةِيٍَ و کو ُزیٍَ و در ٌِایث
کظف غٍاغر ٌادر خاکی ،از خاغيث پرجّزایی ةِره
گرفحَ ىیطّد و ٌيٌَّةرداري ةراشاس خاغيث
پرجّزایی ٌيٌَُّا و ةَ کيک روش اشپکحروىحري
اٌسام خّاُد طد .در ٌِایث ٌيز جّزیع غٍاغر ٌادر
خاکی ىّرد ىعانػَ و ةررشی كرار خّاُد گرفث.
محذيدٌ مًرد مطالعٍ
ىسيّغَ ىػادن شٍگ آًُ شٍگان در فاغهَ
صدود  300کيهّىحري زٍّبطركی ىظِد68 ،
کيهّىحري زٍّبغرةی جایتاد 40 ،کيهّىحري
زٍّبطركی خّاف و  18کيهّىحري طيالطركی
شٍگان در اشحان خراشان رضّي و ٌزدیک ىرز
افغاٌصحان كرار دارد (کریوپّر و ىهکزاده طفارودي،

طکم  :1ىّكػيث آٌّىانیُاي غرةی و ىرکزي ىػدن شٍگان.
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طکم ٌ :2يایض گصمُاي اغهی در كصيث غرةی و ىرکزي ىػدن شٍگان (گمىضيدي و ُيکاران.)2015 ،

ایً شٍگُا طاىم داشيث ،ریّداشيث ،آٌدزیث،
پيروکصً آٌدزیث ،آٌدزیث-ةازانث ،الجيث ،جراکی
آٌدزیث ،جّف ،الپيهی جّف و آگهّىراشث .جّدهُاي
گراٌيحّیيدي ةا جرکيتی از گراٌيث ،گراٌّدیّریث،
دیّریث و گراٌيث فهدشپار كهيایی در شٍگُاي
آجظفظاٌی ٌفّذ کردهاٌد (کریوپّر و ىهکزاده
طفارودي1386 ،؛ گمىضيدي و ُيکاران.)1393 ،
ٌلظَ زىيًطٍاشی و جّدهُاي آًُ در ىػدن
شٍگان از غرب ةَ طرق طاىم 'C ،B ،A ،A
طيانی C ،زٍّةی ،ةاغک و دردوي در طکم 3
ٌظان داده طده اشث.

زمیهشىاسي معذن سىگان

ىػدن شٍگ آًُ شٍگان خّاف ةخظی از کيرةٍد
خّاف-کاطير-ةردشکً
آجظفظاٌی-پهّجٌّيکی
اشث .چٍاٌچَ اداىَ کيرةٍد ىاگيایی خّاف-دروٌَ
را جا افغاٌصحان از یک شّ و ةيارزيٍد را از شّي
دیگر در ٌظر ةگيریو ،ظّنی ةيض از  350کيهّىحر
و پٍِاي ىحغير از  15جا  80کيهّىحر را ةر دارد .ایً
کيرةٍد ىاگيایی ةا گصحرش طركی-غرةی و
خييدگی ةَ شّي طيال ،در طيال گصم دروٌَ
(گصم ةزرگ کّیر) واكع اشث .ایً کيرةٍد ةَظّر
غيده از شٍگُاي آجظفظاٌی اشيدي جا صد واشط
و گاه ىافيک ةا شً جرطيري جظکيم طده اشث.

طکم ٌ :3لظَ زىيًطٍاشی شاده طده ىػدن شٍگان ُيراه ةا ىّكػيث جّدهُاي ىگٍحيث در آٌّىانیُاي غرةی و ىرکزي
(گمىضيدي و ُيکاران.)2015 ،

آُک ةهّریً اشث (ىرةّط ةَ شازٌد طيظک و
دوره ژوراشيک) .رخٍيّنُاي زیادي از آنُا در

كدیيیجریً شازٌدُاي ىّزّد در ىٍعلَ ىػدن
طاىم چرت ،طيمُاي شيهيصی ،شيهحصحّن و
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ىػدن ةاغک (ةخض ىرکزي ىػادن شٍگان)
ةخض طيانی جّدهُاي ىػدٌی ةا روٌد طركی-غرةی
ىظاُده ىیطّد .ىسيّغَ غظييی از شٍگُاي
آجظفظاٌی در ىٍعلَ دیده ىیطٌّد کَ ةيظحر آٌِا
ىرةّط ةَ فػانيث آجظفظاٌی در ىضدوده زىاٌی
کرجاشَ جا اوایم ائّشً ُصحٍد .شٍگُاي
آجظفظاٌی طاىم داشيث ،ریّداشيث ،جراکيث،
آذرآوريُاي آٌدزیحی و شٍگُاي آجظفظاٌی
آواري اشث .شٍگُاي کرةٍاجی ةيظحر ةَ اشکارن و
ىرىر دگرگّن طدهاٌد و ةَ ظرف طرق ةَغّرت
آُک ةهّریً یافث ىیطٌّد (ىهکزاده طفارودي و
ُيکاران .)1392 ،در كصيث طيانی ىػدن،
گراٌيث شرٌّشر ةا شً اصحيانی ائّشً ةاالیی-
انيگّشً پایيٍی ٌفّذ کرده اشث .ةّىري ()1389
گراٌيث شرٌّشر را ةَغٍّان ىٍظأ اشکارن ىػرفی
کرده اشث؛ اىا کریوپّر و ىهکزاده طفارودي
(کریوپّر و ىهکزاده طفارودي )1386 ،ىظخع
ٌيّدٌد کَ وزّد کاٌیُاي غٍی از پحاشيو ُياٌٍد
آىفيتّل خاص ىّزّد در جّده ' Aیا وزّد
کاٌیُاي پحاشيوداري ىذم فهّگّپيث در جّدهُاي
ةاغک و  ،Cصکایث از ىضهّل ىاگيایی آًُدار
غٍی از پحاشيو دارد کَ ةا ٌفّذ در شٍگُاي
کرةٍاجَ ةَ ظریق زاٌظيٍی ىحاشّىاجيصو ،اشکارن
ىگٍحيث غٍی از کاٌیُاي پحاشيودار را پدید آورده
اشث.

مًاد ي ريشَا
غيهيات ٌيٌَّةرداري در ىعانػَ صاضر ةا دیدگاه
ارجتاط غٍاغر ٌادر خاکی ةا غٍاغر پرجّزا از
ىغزهُاي صفاري غّرت پذیرفحَ اشث .ةَ ایً
غّرت کَ ىتٍاي ةرداطث ٌيٌَُّا ،فضاُاي
ىصحػد پرجّزایی و ىغزهُاي صاوي ىلدار كاةم
جّزِی از فصفر (ةراشاس ٌحایر آٌانيز ژئّطيييایی
ىغزهُاي صفاري) كرار گرفحَ اشث .ةَ ایً جرجيب
غيهيات ٌيٌَّةرداري ةَ دو كصيث جلصيوةٍدي
ىیطّد.
كصيث اول :اشحفاده از ٌيّدار گياٌٌَگاري ىّزّد
از ةرخی گياٌَُا.
الزم ةَ ذکر اشث کَ از  239صهلَ گياٌَ صفاري
طده در ىػدن ةاغک ،جٍِا  24گياٌَ ىّرد
گياٌٌَگاري واكع طده اشث .ةَ ُييً دنيم
غيهيات رادیّىحري ىصحليو گياٌَُا ةَىٍظّر
ةررشی ُر چَ دكيقجر ارجتاط ةيً خاغيث
پرجّزایی و غٍاغر ٌادر خاکی ضروري اشث.
كصيث دوم :غيهيات اشپکحروىحري ىصحليو
ىغزهُاي صفاري طده و اٌحخاب ٌيٌَُّاي پرجّزا.
در اةحدا ةَ کيک ٌيّدارُاي گياٌٌَگاري ُر
گياٌَ ،ىلدار ىاکزیيو  CPSگياٌَُاي ىّزّد
جػييً و ىلادیر ةاالي آن ةَ ىٍظّر ةرداطث ٌيٌَّ
ىظخع گردیدٌد (طکم .)4

طکم ٌ :4لظَ ٌيایض ىاکزیيو ىلدار پرجّزایی گياٌَُا ةر روي دُاٌَ آٌِا.

پژوُظِاي داٌض زىيً

168

پژوُظِاي داٌض زىيً ،شال دُو ،طياره  ،37ةِار  ،1398غفضات 185-163
پس از جػييً ىلدار ىاکزیيو پرجّزایی ُر چاه،
گياٌَُایی کَ كرار اشث ىّرد ةررشی ةيظحر كرار
گيرٌد ةَ ُيراه ىحراژُاي ىرةّط ةَ ةيظحریً
پرجّزایی از آٌِا ،ىظخع طدٌد .شپس ةَىٍظّر
غضثشٍسی ٌحایر ٌيّدار گياٌٌَگاري ،ةَدشث
آوردن اظالغات اونيَ از ىٍعلَ و طروع غيهيات
ٌيٌَّةرداري ،گياٌَُا ةا پرجّزایی ةيض از CPS

169

 ،1000در اونّیث اول اشپکحروىحري دشحی كرار
گرفحَ و ىاةلی گياٌَُا ،در اونّیث دوم ةررشی
كرار گرفحٍد .ةا جّزَ ةَ ىّكػيث كرارگيري
گياٌَُاي ةاالي  ،1000 CPSىٍاظق چگال از ٌظر
پرجّزایی ةر روي ٌلظَ طکم  4ةَ ٌيایض درآورده
طده اشث (طکم .)5

طکم  :5ىضدودهُاي چگال از ٌظر پرجّزایی (ىضدوده شتز رٌگ :اونّیث اول ةررشی و ىضدوده زرد رٌگ :اونّیث دوم
ةررشی).

كرار گرفحٍد .پس از ةررشی اونيَ ىغزهُاي صفاري
در گياٌَُاي از كتم جػييً طده ،اظالغات اونيَ از
كتيم ىلدار زىيٍَ و ُيچٍيً ىلدار پرجّزایی
ىعهّب ىٍعلَ ىّرد ىعانػَ ،جػييً گردید کَ
ىلادیر ىذکّر در زدول  1كاةم ىظاُده ُصحٍد.

شپس در ىرصهَ ةػد ،ةا جّزَ ةَ ىضدودهُاي
ىظخع طده در طکم  5و ةراشاس ىلادیر
پرجّزایی ىظخع طده در گياٌَُا (ةراشاس ٌحایر
گياٌٌَگاري) ،ىغزهُاي ىرةّط ةَ ىحراژُاي
ىظخع طده و ةػض ًا کم ىغزهُاي ىرةّط ةَ یک
گياٌَ ةَ کيک دشحگاه اشپکحروىحر ،ىّرد ةررشی

زدول  :1اظالغات اونيَ در ىّرد ىضدوده ىّرد ىعانػَ.

ٌلعَ ةا پرجّزایی ٌصتی ةاالجرٌ ،يٌَّ ةرداطث طد.
در ٌِایث ٌيز ةَ ىٍظّر ةررشی ُر چَ ةِحر وزّد
یا غدم وزّد راةعَ ةيً غٍاغر پرجّزا و ٌادر خاکی،
از ىٍاظق داراي کيحریً پرجّزایی ٌيز ٌيٌَّ
ةرداطث طد .طایان ذکر اشث کَ ٌيٌَّةرداري ةَ
غّرت ٌلعَاي و ةرداطث ٌيٌَّ از ٌلعَ پرجّزا

پس از ىظخع طدن اظالغات اونيَ در ىضدوده
ىّرد ىعانػَ ،ةَ رادیّىحري ىٍظو ىغزهُا و
ةرداطث ٌيٌَّ از آٌِا پرداخحَ طد .در اةحدا گياٌَ-
ُاي گياٌٌَگاري طده ةا پرجّزایی ةيظحر از CPS
 1000ىّرد ةررشی كرار گرفحٍد .شپس ةَ
اشپکحروىحري گياٌَُاي دیگر پرداخحَ و از ُر
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گياٌَُایی کَ صاوي پرجّزایی ىٍاشب ةّده یا
ىلدار كاةم جّزِی فصفر در آٌانيز آٌِا وزّد دارد،
جػييً و در ٌلظَ ىّكػيث كرارگيري دُاٌَ
گياٌَُا ٌظان داده طدهاٌد (طکم ُ .)6يانظّر
کَ در طکم  6دیده ىیطّد ،ىضدوده ىظخع
طده ةراي ٌيٌَُّاي پرجّزا (گياٌَُاي پرجّزا)،
ىظاةَ ىضدودهاي اشث کَ كتم از غيهيات
ٌيٌَّةرداري ةا اشحفاده از ٌيّدارُاي گياٌٌَگاري
ىرةّط ةَ  24گياٌَ گياٌٌَگاري طده ،ةَغّرت
جلریتی جػييً طده ةّد (طکم .)5

ٌتّده و زيػاً جػداد ٌ 151يٌَّ ةَ ظّل 10
شاٌحیىحر جا  3ىحر از ٌلاط پرجّزاي ىغزهُاي
صفاري ةرداطث طده اشث.
بحث ي وتایج
بررسيَای مقذماتي

در ایً كصيث دادهُاي صاغم از غيهيات
اشپکحروىحري (رادیّىحري) ىّرد ةررشی اونيَ كرار
گرفحَ و شپس در كصيث ةػد ،ةَ آىادهشازي و
ىعانػَ دكيق ٌيٌَُّا پرداخحَ ىیطّد .در اةحدا

طکم ٌ :6يایض گياٌَُایی کَ پرجّزایی ىعهّةی داطحَاٌد (ةا جّزَ ةَ غيهيات اشپکحروىحري).

پرجّزایی در ىيان شٍگُاي ىرةّط ةَ ُر ٌيٌَّ
(پالشحيک ىرةّط ةَ ُر ٌيٌَّ صاوي جػدادي
شٍگ ةَ دنيم ةرداطث ٌّع ٌيٌَّةرداري ةَ غّرت
غير ٌلعَاي اشث) ةراي جِيَ ىلاظع ٌازك یا
غليهی اٌحخاب طدٌد .كتم از جِيَ ىلاظع از
ٌيٌَُّاي اٌحخاةیٌ ،يٌَُّا ىّرد ىعانػَ
ىاکروشکّپی كرار گرفحَ کَ ىیجّان ٌحایر ایً
ىعانػات را در زدول  2ىظاُده کرد.

شپس ةَ ىٍظّر ةررشی ُر چَ دكيقجر ارجتاط ةيً
غٍاغر ٌادر خاکی و غٍاغر پرجّزاٌ ،يٌَُّا ةراشاس
ىلدار پرجّزایی ةر صصب ( CPSاٌدازهگيري طده
ةراشاس دشحگاه اشپکحروىحر) از ةزرگحریً ىلدار
ةَ کّچکحریً ىلدار ،ىرجب طده و ٌ 47يٌَّ اول
(ةيظحریً پرجّزایی) ةَ ُيراه ٌ 3يٌَّ از گياٌَ 25
کَ صاوي ىلدار ةاالیی از فصفر ُصث (ةا جّزَ ةَ
ٌحایر آٌانيز آرطيّ ىػدن ةاغک) ،زِث اٌسام
ىعانػات ىيکروشکّپی ةَ غٍّان ٌيٌَُّاي
اٌحخاةی ،جػييً طدٌد .شپس ىلدار پرجّزایی
ٌيٌَُّا ،اشاس اٌحخاب آٌِا زِث جِيَ ىلاظع و
ىعانػات ىيکروشکّپی (از ةيً ٌ 50يٌَّ اٌحخاةی)،
كرار گرفث .ةَ ُييً ىٍظّر ةا اشحفاده از دشحگاه
شٍحيهّىحر ،شٍگیُاي درةردارٌده ةيظحریً ىلدار

وتایج حاصل از مطالعات میكريسكًپ وًری ي
الكتريوي

از ٌيٌَُّاي اٌحخاب طده در كصيث كتم ،جػداد
 24ىلعع غيلهی و  27ىلعع ٌازك جِيَ گردید
کَ ٌّع ىلاظع اٌحخاةی ةراي ُر ٌيٌَّ در زدول 2
كاةم ىظاُده اشث .ةراشاس ىعانػات زاىػی کَ
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ةر روي ىلاظع ٌازك و غيلهی غّرت گرفث،
طّاُدي ىتٍی ةر وزّد کاٌیُاي ىرةّط ةَ غٍاغر
ٌادر خاکی ٌظير ىٌّازیث ،ةاشحاٌزیث ،آپاجيث یا
زٌّجایو ىظاُده ٌگردید .اىا ةراشاس ىعانػات

171

ىيکروشکّپی ٌّري ،وزّد ىلداري كاةم جّزِی از
کاٌیُاي اشفً و آالٌيث ةَغّرت طتکَاي از
کاٌیُاي کّچک جا درطث ،جلریتاً در اکذر ىلاظع
ىّرد ةررشی ،جأیيد گردید (طکم  7و .)8

زدول  :2کاٌیطٍاشی و ىلدار پرجّزایی ٌيٌَُّاي اٌحخاب طده زِث ىلعع گيري.
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طکم  :7جػاویر ىيکروشکّپی ٌّري ىلعع ٌازك  .94-EXP-SN-11-05انفُ :يراُی کاٌیُاي کّچک آالٌيث ةا اکصيد
آًُ -جيحاٌيّم ةیطکم و ُيراُی ایً ىسيّغَ ةا جانک در کٍار ىگٍحيثُا .ب :کاٌیُاي ٌصتحاً درطث جانک در کٍار
جانک ریزداٌَ (صاغم از شيهيکاجَ طدن کرةٍات) و صضّر کاٌیُاي ةیطکم اپيدوت کَ ظاُراً از شيهيکاجَ طدن اکصيد
آًُ -جيحاٌيّم در صضّر کرةٍات در کٍار ىگٍحيث طکم گرفحَاٌد .آىفيتّل از ٌّع ُاشحيٍگزیث ٌيز كاةم ىظاُده اشث.
( ;Ampآىفيتّل;Crd ،کردیریث ;Mag ،ىگٍحيث ;Tlc ،جانک ;Ep ،اپيدوت ;Fe-Ti ،اکصيد آًُ-جيحاٌيّم،
;Alnآالٌيث)

طکم  :8جػاویر ىيکروشکّپی ٌّري ىلاظع غيلهی .انف :کاٌیُاي ةیطکم و کّچک ىگٍحيث و پيریث ةا ةافث خّردگی
طدید در کٍار ىگٍحيث جيحاٌيّمدار (ةَ غّرت نکَاي گّجيحی طده) و صضّر اشفً ةیطکم در ُيراُی ةا گاٌگ و
ىگٍحيث( .ىلعع  .)94-EXP-SN-15-07ب :کاٌیُاي ىٍفرد ىگٍحيث در کٍار جسيػاجی از نّکّکصً کَ ىیجّاٌد ٌظاٌگر
وزّد آالٌيث ةاطد (ىلعع  ;G( .)94-EXP-SN-33-15گاٌگ ;Mag ،ىگٍحيث ;MT ،ىگٍحيث جيحاٌيّمدار ;Spn ،اشفً،
 ;Luxنّکّکصً ;Py ،پيریث)

ىيکروشکّپ (طکم  9ب) ،ىظخع گردید کَ
ٌلعَ روطً در جػاویر جِيَ طده ،اٌکهّزیّن غٍػر
اوراٌيّم ىیةاطدُ .يانظّر کَ در جػّیر  9دیده
ىیطّد ،اوراٌيّم ةَغّرت ىسزا ةّده و ةَغّرت
ىضهّل زاىد در کاٌیُاي آًُدار یا کاٌیُاي
صاوي غٍاغر ٌادر خاکی كرار ٌگرفحَ اشث.

شپس ةرخی ىلاظع کَ در آٌِا کاٌی آالٌيث و
اشفً ىظاُده طده ةّد ،ىسدداً ةَ کيک دشحگاه
ىيکروشکّپ انکحروٌی ىّرد ىعانػَ و ةررشی كرار
گرفحٍد کَ ةرخی از جػاویر صاغهَ در اطکال ،9
 11 ،10و  12كاةم ىظاُده ُصحٍد .در جػّیر ،9
پس از اٌسام اشکً غٍػر اوراٌيّم جّشط
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طکم  :9انفٌ :يایض اٌکهّزیّن اوراٌيّم در ىلعع ٌازك  94-EXP-SN-01-01ةَ ُيراه دو ةزرگٍيایی از آن .بٌ :لظَ
غٍػري اوراٌيّم در ىلياس  20ىيکروىحر.

طکم  :10انفٌ :يایض کاٌیُاي صاوي اوراٌيّم و آًُ در ىلعع ٌازك  94-EXP-SN-01-01ةَ ُيراه یک ةزرگٍيایی از
آن .بٌ :لظَ غٍػري اوراٌيّم .پٌ :لظَ غٍػري آًُ.

ٌصتث ةَ غٍاغر دیگري چّن آًُ و غيره در
جػاویر ،غٍػر اوراٌيّم ٌصتث ةَ دیگر غٍاغر ةصيار
روطًجر اشث .ایً كضيَ در ىّرد آًُ و دیگر
غٍاغر و کاٌیُاي ىّزّد ٌيز غادق اشث .در
طکم  11ىیجّان ٌيٌَّ دیگري از آن در ىّرد
آًُ و کاٌی آالٌيث را ىظاُده کرد.

در طکم فّق پس از اشکً اٌسام طده ةراي دو
غٍػر اوراٌيّم و آًُ در ىلياس  10ىيکروىحر،
ىظاُده ىیطّد کَ اوراٌيّم دكيل ًا در کٍار آًُ
كرار گرفحَ اشثُ .يانظّر کَ در جػاویر ٌيایض
داده طده در دو طکم  9و طکم  10دیده ىیطّد،
ةَ دنيم وزن ىخػّص ةيظحر غٍػر اوراٌيّم
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طکم  :11انفٌ :يایض کاٌی آالٌيث و کاٌی آًُدار در ىلعع ٌازك  94-EXP-SN-01-01ةَ ُيراه دو ةزرگٍيایی از آن.
بٌ :لظَ غٍػري آًُ .پٌ :لظَ غٍػري شریو .تٌ :لظَ غٍػري کهصيو .ثٌ :لظَ غٍػري شيهيصيّم .جٌ :لظَ
غٍػري آنييٍيّم.

کاٌی اپيدوت اشث .كاةم ذکر اشث کَ شریو در
ایً ةررشیُا ،در طتکَ کاٌیُاي اپيدوت (آالٌيث)
ىیةاطدٌ .يٌَُّایی از ٌحایر وزّد الٌحاٌيّم و
ٌئّدیييّم ٌيز ةراشاس اشکً غّرت گرفحَ ةراي
آٌِا ،در طکم  12آورده طده اشث.

ةا جّزَ ةَ اشکًُاي غّرت گرفحَ در جػاویر
فّق ،ىظاُده ىیطّد کَ کاٌی روطًجر ىرةّط ةَ
کاٌیُاي غٍػر آًُ ةّده (ىگٍحيث) و کاٌی اصاظَ
کٍٍده آن (کاٌی جيره رٌگ) ةا جّزَ ةَ وزّد ىلدار
كاةم جّزِی از شيهيصيو ،کهصيو و آنّىيٍيّم،
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طکم  :12انفٌ :يایض کاٌی آالٌيث در ىلعع غيلهی طياره  .94-EXP-SN-34-16بٌ :لظَ غٍػري شریو .پٌ :لظَ
غٍػري الٌحاٌيّم .تٌ :لظَ غٍػري ٌئّدیييّم.

غٍاغر ٌادر خاکی در طتکَ شایر کاٌیُاةَخػّص کاٌیُاي آًُدار (ىگٍحيث) ىظاُده
ٌيیطٌّد.
اوراٌيّم ةَغّرت کاٌیُاي ىصحلم از آالٌيث یاةَ غتارجی ةيرون از طتکَ شيهيکاجَ آالٌيث طکم
گرفحَ اشث .در واكع اوراٌيّم غيّى ًا ةَغّرت
اٌکهزیّن در فضاُاي خانی آالٌيثُا و
ُييًظّرکاٌیُاي آًُدار گير افحاده اشث.

ُيانظّر کَ در طکم  12انف ىظاُده ىیطّد،
کاٌی خاکصحري جيره و روطً (کَ جلریت ًا کم
كصيث انف از طکم را در ةرگرفحَ اشث) ،کاٌی
آالٌيث اشث کَ دنيم جيره و روطً آن ،ةَ دنيم
افزایض ىلدار شریو ةَغّرت ىضهّل زاىد در
آالٌيثُاشث .در صليلث ةراشاس ىعانػات
ىيکروشکّپ ٌّري و انکحروٌی غّرت گرفحَ ةر
روي ىلاظع غيلهی و ٌازك ،ىظاُده ىیطّد کَ:
غٍاغر ٌادر خاکی ةَخػّص غٍػر شریو درٌيٌَُّاي ىّرد ةررشی وزّد دارٌد (الٌحاٌيّم و
ٌئّدیييو ٌيز در یک ىلعع ىظاُده طدهاٌد).
غٍاغر ٌادر خاکی ةَ غّرت ىضهّل زاىد ،درکاٌیُاي آالٌيث جسيع یافحَاٌد.
کاٌی آالٌيث ةا جسيػات زیاد در ٌيٌَُّاي ىعانػَطده ةَ چظو ىیخّرد و ىلدار ةاالي غٍاغر ٌادر
خاکی در آٌانيزُاي غٍػري ٌيز ىرةّط ةَ ُييً
کاٌی اشث.

آوالیس شئًشیمیایي ومًوٍَا

ةػد از جِيَ ىلاظع و ىعانػات آٌِا ،کم ٌيٌَُّا
(جػداد ٌ 151يٌَّ) ةَىٍظّر آٌانيز ICP-MS
ىسدداً ةصحَةٍدي و ةَ آزىایظگاه زرآزىا ارشال
طدٌد .آزىایض ٌيٌَُّا ةا دشحگاه  ICP-MSةا صد
صصاشيثُاي  )DL(3ىحفاوت ةراي غٍاغر ىخحهف
اٌسام طده و در ظی ایً آزىایض جػداد  56غٍػر
ةراي ُر ٌيٌَّ گزارش طده اشث .غٍاغر ىذکّر ةَ
ُيراه صد صصاشيث اٌدازهگيریظان در زدول 3
كاةم ىظاُده ُصحٍد.
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زدول  :3غٍاغر آٌانيز طده در آزىایض  ICP-MSو صدصصاشيث دشحگاه اٌدازهگيري.

زدول  :4ىظخػات دادهُاي شٍصّرد در ىّرد غٍاغر ىّرد ةررشی در آٌّىانی ةاغک شٍگان.
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غير ىيٍرانيزه کَ زِث ةررشی ارجتاط ةيً  REEو
خاغيث پرجّزایی ،ةرداطحَ طدٌد) و ُوچٍيً
ةراي ٌيٌَُّاي ىيٍرانيزه ،ىضاشتَ و در زدول 5
آورده طده اشث .ةا جّزَ ةَ ٌحایر صاغهَ ،آٌّىانی
ةاغک ةَ دنيم داطحً ىلدار ةاالیی از غٍاغر شریو
و الٌحاٌيو و ةَ جتع آٌِا ىلدار ةاالیی از زيع غٍاغر
ٌادر خاکی ،ىیجّاٌد ةا ةررشیُاي ةيظحر ةَ غٍّان
یکی از ىػادن ىِو غٍاغر ٌادر خاکی کظّر ىػرفی
طّد .پردازشُاي آىاري ةَ ىٍظّر ةررشی دكيق
راةعَ ىيان غٍاغر ٌادر خاکی و خاغيث پرجّزایی
و ةَ جتع آن ةا غٍاغر اوارٌيو ،جّریو و پحاشيو در
ىعانػَ كٍادپّر و ُيکاران ( )1397ىّرد ةررشی
كرار گرفحَ کَ ٌحایر صاغهَ غتارجٍد از:
ضرایب ُيتصحگی گزارش طده ةيً ىلادیر غيارغٍاغر ٌادر خاکی ةا ىلادیر پرجّزایی ،غيار غٍػر
اوراٌيّم و غٍػر جّریو ةَ جرجيب و جلریتاً ةراةر ةا
 0/7 ،0/6و ُ 0/85صحٍد کَ ىلادیر ةصيار كاةم
كتّنی ىیةاطٍد.
ىٍظأ اغهی پرجّزایی ىٍعلَ ،غٍػر اوراٌيّم ةّدهو پرجّزایی ةيظحر جضثجأدير غٍػر اوراٌيّم
ىیةاطد و غٍػر پحاشيو شِو ةصيار کيحري از
پرجّزایی را طاىم ىیطّد.
کاُض ىلدار ضرایب ُيتصحگی ةيً غٍاغر ٌادرخاکی و ىلادیر پرجّزایی (ٌ )CPSصتث ةَ ضرایب
ُيتصحگی ةيً غٍاغر ٌادر خاکی و دو غٍػر
اوراٌيّم و جّریو ٌيز ةَ دنيم جأدير غٍػر پحاشيو در
ىلدار پرجّزایی ىضاشتَ طده جّشط دشحگاه
اشپکحروىحر اشث.
نذا در ىعانػات آىاري غّرت گرفحَ در ىّرد
ٌحایر آٌانيز ژئّطيييایی ٌيٌَُّاي ةاغک ٌيز
ىظاُده گردید کَ ةيً ىسيّغَ غٍاغر ٌادر خاکی
و خاغيث پرجّزایی ةَخػّص در ىّرد دو غٍػر
اوراٌيّم و جّریو ،ارجتاط وزّد دارد .ىلدار غٍػر
جّریو در ٌحایر آٌانيز (زدول  )5در صد زىيٍَ

آمادٌسازی ي پردازش دادٌَای شئًشیمیایي

ةَىٍظّر پردازشُاي آىاري در ىّرد غٍاغر ىّرد
ةررشی در ىضدوده ىعانػاجی ةاغک (در ىّرد 151
ٌيٌَّ ىذکّر) ،در اةحدا ىّارد ٌادرشث (اغو از
اصحيال وزّد کاراکحر اضافی ،ىلادیر فّقانػاده
ةزرگ و ُرگٌَّ اطحتاه ٌّطحاري کَ ىّزب ةـروز
ىظـکالجی در ىضاشـتات ىیطٌّد) در فایم دادهُا
جػضيش طد .شپس دادهُاي شٍصّرد صذف و ةا
ىلادیر ىٍاشب زایگزیً طدٌد (ةا جّزَ ةَ صد
صصاشيث پایيً گزارش طده در زدول  .)3یػٍی
ةا جّزَ ةَ جػداد کو ىلادیر شٍصّرد (کيحر از 15
درغد از جػداد کم دادهُا) ،ىلدار  0/75صد
صصاشيث دشحگاه ،زایگزیً ىلادیر شٍصّرد طده
و در غير ایً غّرت ،ةَ دنيم ادرات ٌاىعهّب ایً
غٍاغر در ٌحایر صاغم از آٌانيزُاي آىاري ،غٍاغر
ىذکّر صذف طدهاٌد .در زدول  4گزارش کاىهی
در ىّرد صذف و زایگزیٍی دادهُاي شٍصّرد
آورده طده اشثُ .يانظّر کَ در زدول فّق
ىظاُده ىیطّد ،دو غٍػر اشکاٌدیو و آًُ ةَ
دنيم در ةرداطحً ةيض از  15درغد از ىلادیر
شٍصّرد ،از گرداٌَ ىضاشتات آىاري آیٍده صذف
طدٌد .نذا در اداىَ ةَ ىعانػَ و ةررشی دیگر
غٍاغر پرداخحَ ىیطّد .شپس ىلادیر آٌّىال
ةَغٍّان ىلادیر خارج از رده ،ىّرد ةررشی كرار
گرفحٍد .اىا ةَىٍظّر از دشث ٌدادن ىلادیر آٌّىال
ةا ارزش (ةا جّزَ ةَ صصاشيث از دشث دادن
ىلادیر آٌّىال ةا ارزش ةَغٍّان ىلادیر خارج از
رده) ،از صذف ىلادیر خارج از رده ازحٍاب گردید.
زیرا ىّارد ىظخع طده ةَ غٍّان ىلادیر خارج از
رده ،ىلادیر غير ىػلّنی ٌتّده و ىیجّان آٌِا را ةَ
غٍّان غيار ةاال ةراي غٍاغر جضث ةررشی در ٌظر
گرفث .پس از جػضيش و آىادهشازي دادهُاي
ژئّطيييایی ،ىياٌگيً وزندار غيار ةراي 151
ٌيٌَّ ىّرد ةررشی (ةدون غرف ٌظر از ٌيٌَُّاي
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ىرصهَ اولٌ 151 ،يٌَّ ىّرد ةررشی را ةَ جرجيب
طياره ٌيٌَُّا ةَ پٍر گروه  25جایی و یک گروه
 26جایی جلصيوةٍدي کرده و ىياٌگيً ُر دشحَ را
ةَ غٍّان یک ٌيٌَّ در ٌظر ىیگيریو .در صليلث
ةا ایً کار ةا طض ٌيٌَّ ىّازَ ُصحيو کَ ىػرف
ٌ 151يٌَّ از ٌلاط ىخحهف گياٌَُا ىیةاطٍد.
شپس در ىرصهَ ةػدٌ ،يّدار غٍکتّجی غٍاغر ٌادر
خاکی ٍُسار طده ةَ کٍدریثُا در ىّرد طض
ٌيٌَّ ىذکّر (طکم  13انف) و یک ٌيٌَّ کَ
ىياٌگيً ٌ 151يٌَّ ىّرد ةررشی ىیةاطد (طکم
 13ب) ،رشو طده اشث (طکم  .)13ىظاةَ ایً
ٌيّدار ةراي ٌيٌَُّاي ىيٍرانيزه اوراٌيّم ٌيز رشو
طده اشث .ةَ ایً غّرت کَ ٌ 125يٌَّ ىيٍرانيزه
ةَ پٍر گروه  25جایی جلصيوةٍدي طده و ىياٌگيً
ُر گروه ةَ غٍّان یک ٌيٌَّ در ٌظر گرفحَ طده
اشث .در ٌِایث ٌيز انگّي ٍُسار طده پٍر ٌيٌَّ
ىػرف ةَ ُيراه یک ٌيٌَّ کَ ىياٌگيً کم
ٌيٌَُّاي ىيٍرانيزه ىیةاطد ٌصتث ةَ کٍدریثُا
رشو طده اشث (طکم .)14

گزارش طده اشث ونی ٌحایر ىعانػَ كٍادپّر و
ُيکاران (ٌ )1397ظان ىیدُد کَ ایً غٍػر ةا
وزّد ىلدار کو آن در ىٍعلَ ةاغک ،در ارجتاط
ةصيار ىٍاشتی ةا غٍاغر ٌادر خاکی اشث و
غٍی طدگی اٌدکی کَ ةَ ُيراه غٍاغر ٌادر خاکی
ٌظان ىیدُد ،ةياٌگر جظکيم ایً غٍػر ةا غٍاغر
ٌادر خاکی از نضاظ ىحانّژٌی و ژئّطييی اشث .از
ٌظر جرىّدیٍاىيکی ٌيز ،غٍاغر ٌادر خاکی رفحاري
ىظاةَ ةَ اوراٌيّم و جّریو دارٌد و در طرایط
اصيایی غيق زیاد و فّگاشيحَ پایيً اکصيژن ةَ
غّرت کيپهکسُاي ىخحهف ،ةَ ظّر غيده
 REEF3یا  ،REECl3اٌضالل و جضرك یافحَ و در
طرایط اکصيدي ةَ غّرت  REEO2یا REE2O3
در طتکَ ةهّري کاٌیُاي اٌحِاي شري ةاون 4زاي
ىیگيرٌد.
تحلیل ومًدارَای عىكبًتي

در ایً كصيث ٌيز در اةحدا ةَ رشو ٌيّدارُاي
غٍکتّجی و در ٌِایث ةَ جضهيم آٌِا پرداخحَ
ىیطّد .ةدیً ىٍظّر و زِث زهّگيري از زیاد
طدن جػداد خعّط رشو طده در دیاگرام ،در

زدول  :5ىظخػات اونيَ آىاري غٍاغر ىّرد ةررشی در ىضدوده ةاغک.
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طکم  :13انف :انگّي جّزیع ٍُ REEسار طده ةراي ٌيٌَُّاي ىياٌگيً ىػرف طض گروه از کم ٌيٌَُّا .ب :انگّي
جّزیع ٍُ REEسار طده ةراي ٌيٌَّ ىياٌگيً ىػرف جيام ٌيٌَُّا در ُانَ ىرةّط ةَ كصيث انف( .ةَ ىٍظّر ٍُسارشازي،
از ىلادیر کٍدریث ىعانػَ (ةّیٍحّن )1984 ،اشحفاده طده اشث).

طکم  :14انگّي جّزیع ٍُ REEسار طده ةراي ٌيٌَُّاي ىياٌگيً ىػرف پٍر گروه از کم ٌيٌَُّاي ىيٍرانيزه .ب:
انگّي جّزیع ٍُ REEسار طده ةراي ٌيٌَّ ىياٌگيً ىػرف جيام ٌيٌَُّاي ىيٍرانيزه در ُانَ ىرةّط ةَ كصيث انف( .ةَ
ىٍظّر ٍُسارشازي ،از ىلادیر کٍدریث ىعانػَ (ةّیٍحّن )1984 ،اشحفاده طده اشث).

ىيٍرانيزه اوراٌيّم ةَ ىراجب ٌصتث ةَ ضخاىث ُانَ
انگّي ٍُسار طده در ىّرد جيام ٌيٌَُّا (151
ٌيٌَّ) ،کاُض یافحَ اشث (طکم .)15

از ىلایصَ دو طکم  13و ٌ 14يز ىیجّان ةَ ارجتاط
ةيً غٍاغر ٌادر خاکی و غٍػر اوراٌيّم پی ةرد.
زیرا ضخاىث ُانَ ىرةّط ةَ انگّي جّزیع غٍاغر
ٌادر خاکی ٍُسار طده ىرةّط ةَ ٌ 125يٌَّ

طکم ُ :15انَ ىرةّط ةَ جّزیع ٍُ REEسار طده ةراي کم ٌيٌَُّا و ٌيٌَُّاي ىيٍرانيزه اوراٌيّم (جػّیر جرکيتی از
ُانَُاي ىرةّط ةَ دو طکم  13و .)14
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یٌّی كاةم ىلایصَ ةا ُ Caصحٍد ٌيز ةَ داخم
طتکَ ىگٍحيث وزّد دارد .آٌِا ُوچٍيً اذغان
داطحٍد از آن زایی کَ  LREEداراي طػاع یٌّی
ٌزدیکحري ةَ  Caىیةاطٍد ،اىکان كرارگرفحً آٌِا
در طتکَ ىگٍحيث و در ٌحيسَ غٍیطدگی آٌِا
ٌصتث ةَ  HREEةيظحر اشث (ةراجی و كهیپّر،
 .)1392اىا ىعانػات ىيکروشکّپ انکحروٌی غّرت
گرفحَ در ىػدن ةاغک ،ایً اصحيال را در ىّرد
ىگٍحيثُاي ىػدن ةاغک رد ىیٌياید .زیرا ٌحایر
صاغهَ از ىعانػات ىيکروشکّپ انکحروٌی ()SEM
در ىضدوده ةاغک ٌظان ىیدُد کَ غٍاغر ٌادر
خاکی در ُيچ یک از ٌيٌَُّا در طتکَ کاٌیُاي
آًُدار و ىگٍحيث كرار ٌگرفحَ و غٍاغر ٌادر خاکی
ىظاُده طده در ىيکروشکّپ (شریو ،الٌحاٌيّم و
ٌئّدیيو) ةا جّزَ ةَ ٌحایر اشکً انکحروٌی و ةَ
خػّص غٍػر شریو ،غرف ًا در طتکَ کاٌیُاي
آالٌيث ُصحٍد .کاٌی آالٌيث از خاٌّاده گروه
اپيدوت ىیةاطد و فرىّل غيّىی کاٌیُاي
اپيدوت  Ca2(Al,Fe)3(OH)(SiO4)3اشث
(راةادزيّا و ُيکاران .)2009 ،جضث طرایط خاص
غٍاغر آًُ ،شریو (یا دیگر غٍاغر ٌادر خاکی)
وارد جرکيب ىذکّر طده و کاٌی آالٌيث ةا جرکيب
 (Ca,Fe2+)2(Al,Ce,Fe3+)2(OH)(SiO4)3را ةَ
وزّد ىیآورد (یزدي1987 ،؛ ارکيث2002 ،؛
گریگّري و ُيکاران .)2007 ،در واكع در
اپيدوتُایی کَ صاوي شریو ُصحٍد یػٍی در
آالٌيثُا ،ىلداري از اجوُاي کيياب  La ،Ceو Y
زایگزیً  Caىیگردد و ةراي آٌکَ جػادل ظرفيث
ةركرار طّد ،زاٌظيٍی  Fe2+ةَ زاي  Fe3+ ،Mn3+یا
 Alغّرت ىیگيرد (فركاٌی .)1367 ،نذا ةا جّزَ
ةَ جّضيضات فّق ،ىیجّان اذغان داطث کَ
یّنُاي  REEکَ از نضاظ طػاع یٌّی كاةم
ىلایصَ ةا ُ Caصحٍد ،ةَ داخم طتکَ آالٌيث وارد
طده (ةَغّرت ىضهّل زاىد) و از آن زایی کَ

یػٍی در صليلث ةا کاُض ةازه غيار ىرةّط ةَ
غٍػر اوراٌيّم (صذف ىلادیر غيار پایيً) ،ىلادیر
غيار غٍاغر ٌادر خاکی ٌيز کاُض ىییاةد ةَظّري
کَ ایً کاُض در انگّي ٍُسار طده جّزیع غٍاغر
ٌادر خاکی در طکم  15ةَ وضّح كاةم ىظاُده
اشث .در واكع ایً ىّضّع ةدیً ىػٍيصث کَ ةا
کاُض ىلادیر غيار پایيً غٍاغر ٌادر خاکی،
جيرکز آٌِا و ةَ جتع ىياٌگيً غيار آٌِا در ُانَ
طکم زدید افزایض یافحَ اشثٌ .کحَ دیگري کَ از
ٌيّدارُاي فّق كاةم ةرداطث اشث ،غٍیطدگی
غٍاغر ٌادر خاکی شتک (ٌ )LREEصتث ةَ روٌد
جلریتاً ٌزونی ٌزدیک ةَ ىصعش از غٍاغر ٌادر خاکی
شٍگيً ( )HREEاشث کَ ایً ىّضّع ىؤید
جظکيم ىاگيا در زون فروراٌض ىیةاطد
(گهيضيدي و ُيکاران2015 ،1392 ،؛ ویهصّن،
2007؛ رونيٍصّن1993 ،؛ پيرس1983 ،؛ گيم،
 .)1981در صليلث از آٌسایی کَ غٍاغر ٌادر
خاکی شٍگيً ظی فرآیٍد جفریق ىاگيا جيایم ةَ
ةاكی ىاٌدن در ىذاب ةاكی ىاٌده در ىاگيا دارٌد؛
در ٌيّدار ٍُسار طده ةا کٍدریث ،جِیطدگی
ٌظان ىیدٍُد .غالوه ةر ایً ،وزّد صسو ةاالي
شيال غٍی از  OHو رخ داد دگرشاٌیُایی ٌاطی از
آن ٌيز ىیجّاٌد ىّزب افزایض ٌصتث
 LREE/HREEدر ٌيّدارُاي غٍکتّجی طده ةاطد
(ظانع فاضم و ُيکارانُ .)1395 ،وچٍيً ىيکً
کَ ىاگياي اونيَ ذاجاً از ٌظر غٍاغر ٌادر خاکی
شٍگيً ،فلير ةّده ةاطد .در ىعانػَاي درةاره
ٌيٌَُّاي ىگٍحيحی ظفرآةاد ،ةراجی و كهیپّر
( )1392ورود  LREEدر طتکَ ىگٍحيث را دنيم
غٍیطدگی ٌ LREEصتث  HREEداٌصحٍد .آٌِا
ةيان کردٌد کَ اگر کاجيّن ةزرگی ىاٌٍد  Caةحّاٌد
ةَ ىلدار زیادي وارد طتکَ ىگٍحيث طّد (ىگٍحيث
ىیجّاٌد جا  6/67درغد وزٌی  Caداطحَ ةاطد)،
پس اىکان ورود یّنُاي  REEکَ از نضاظ طػاع
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 LREEداراي طػاع یٌّی ٌزدیکحري ةَ  Caىی
ةاطٍد ،اىکان كرارگرفحً آٌِا در طتکَ آالٌيث
ةيظحر ةّده و در ٌحيسَ غٍیطدگی آٌِا ٌصتث ةَ
 HREEرا ةاغخ طده اشث .فرضيَ فّق را ةَ
غّرت خيهی كّي ىیجّان ىضحيم داٌصث زیرا
ٌحایر ىيکروشکّپ انکحروٌی ٌيز دال ةر زایگزیٍی
غٍاغر ٌادر ةَخػّص غٍػر شریو ةَ زاي  Caدر
طتکَ آالٌيثُاشث .در ٌيّدارُاي فّقُ ،وچٍيً
جِیطدگی غٍػر ٌ Euصتث ةَ شایر غٍاغر
ىظاُده ىیطّد کَ ایً ىّضّع ٌيز ىیجّاٌد ةَ
دنيم فلر ىاگياي اونيَ از غٍػر  Euیا ىرجتط ةَ

181

جتهّر ةخظی پالژیّکالز از ىاگياي ىرجتط ةَ
کاٌیزایی ةاطد (ىهکزاده طفارودي و ُيکاران،
 )2013انتحَ طدت ٌصتحاً کو ایً آٌّىانی ىیجّاٌد
دنيهی ةر جفریق و آالیض پّشحَاي ٌيز ةاطد
(شييٌّز و ُيکارانٌ .)1389 ،يّدار غٍکتّجی
غٍاغر فرغی و ةرخی از غٍاغر ٌادر خاکی ٍُسار
طده ٌصتث ةَ گّطحَ اونيَ ةراي طض ٌيٌَّ
ىياٌگيً ىػرف طض گروه گفحَ طده در ةاال و ُو-
چٍيً ٌيٌَّ ىياٌگيً ىػرف ُيَ ٌيٌَُّاٌ ،يز در
طکم  16آورده طده اشث.

طکم ٌ :16يّدار ٌرىانيز طده ةرخی غٍاغر فرغی و ٌادر خاکی در ٌيٌَُّاي ىّرد ةررشی ىػدن ةاغک ٌصتث ةَ گّطحَ
اونيَ (ةَ ىٍظّر ٍُسارشازي ،از ىلادیر ىعانػَ (ىکدوٌاو و شان )1995 ،اشحفاده طده اشث).

 )Luدر ُيَ ٌيٌَُّا ٌصتث دیده ىیطّد
(جِیطدگی غٍػر ٌ Tiصتث ةَ گّطحَ اونيَ
اشث) .در ةػضی ىّاكع کَ ةا چٍد ٌيٌَّ ىسزا
ىّازَ ُصحيو ،جغييري در روٌد دیگرامُاي
غٍکتّجی ةَ واشعَ جغييراجی کَ در جرکيب کهی
شٍگ وزّد دارد پيض ىیآید و ىظاُده ىیطّد
کَ روٌد دیاگرام ىرةّط ةَ چٍد ٌيٌَّ ىخحهف
کاىالً ىظاةَ ٌيصث .در ایً ىعانػَ ةَ دنيم ایٍکَ
ٌيٌَُّا ُر یک ىػرف  25ةا ٌ 26يٌَّ ىیةاطٍد،
جغييري در روٌدُا ىظاُده ٌيیطّد و ُيانظّر
کَ در طکم ٌيز ٌيایان اشث ،روٌد ىرةّط ةَ جيام
ال ىظاةَ ُصحٍد .غٍیطدگی غٍاغر
ٌيّدارُا کاى ً

در ٌيّدار ٌرىانيز طده ةرخی از غٍاغر فرغی و ٌادر
خاکی ةَ گّطحَ اونيَ ،غٍیطدگی غٍاغر ٌادر
خاکی شتک ( )LREEىاٌٍد  Pr ،La ،Ceو  Ndو
غٍػر پرجّزاي  Uةَ وضّح ىظِّد اشث .ایً
ىّضّع ٌيز ىیجّاٌد ةَ دنيم طتاُثُایی ةاطد کَ
در كصيث كتم و در ىعانػَ كٍادپّر و ُيکاران
( ،)1397ىعرح طده اشثُ .وچٍيً غٍیطدگی
از غٍاغر ةا طػاع یٌّی ةزرگ  )LILE(5ىذم ،Cs
 Rb ،Baو  Kو غٍاغر ٌاشازگاري کَ رفحاري طتيَ
ةَ آٌِا دارٌد ىذم  Uو ٌ ،Thصتث ةَ جِیطدگی
ٌصتی غٍاغر ةا طدت ىيدان ةاال  )HFSE(6ىذم
 Nb ،Ta ،Zr ،Yو  Tiو ٌادر خاکی ىاٌٍد ( Ybو
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ىیجّان کظف غٍاغر ٌادر خاکی در ایً آٌّىانی را
ةَ روش اکحظافی پرجّشٍسی ارائَ طده در ایً
جضليق واةصحَ داٌصث .در اداىَ و ةراشاس
ٌيّدارُاي غٍکتّجی ٍُ REEسار طده ٌصتث ةَ
کٍدریثُا ىظاُده گردید کَ ةا در ٌظر گرفحً
جٍِا ٌيٌَُّاي ىيٍرانيزه (یػٍی کاُض ةازه غيار
اوراٌيّم از پایيً) ،پٍِاي انگّي غٍاغر ٌادر خاکی
ٌيز کاُض یافحَ اشث کَ ایً ىّضّع در کٍار
طّاُد دیگر ،ةَ وزّد راةعَ ةيً ایً دشحَ غٍاغر
ةا غٍاغر پرجّزا ،اطاره دارد .در انگّي ىذکّر،
غٍیطدگی از ٌ LREEصتث ةَ روٌد ٌزونی و
ٌزدیک ةَ ىصعضی از  HREEدیده طد کَ دنيم
ایً ىّضّع ،ورود یّنُاي  LREEةَ داخم طتکَ
آالٌيثُا كهيداد گردید (ةا جّزَ ةَ ىظاُده
 LREEدر طتکَ آالٌيثُا ةَ کيک ىعانػات
 SEMو جظاةَ ةيظحر طػاع یٌّی آٌِا ةا .)Ca
آٌّىانی ىٍفی  Euىّزّد در انگّي فّقانذکر ٌيز
ةا جّزَ ةَ طرایط صاکو ةر ىٍعلَ اصحيالً ةَ جتهّر
ةخظی پالژیّکالز از ىاگياي ىرجتط ةَ کاٌیزایی
ةر ىیگردد .در انگّي ٍُسار طده ٌصتث ةَ
گّطحَ اونيَ در ىّرد ةرخی از غٍاغر فرغی و ٌادر
خاکی ٌيز غٍیطدگی از  Pr ،La ،Ce( LREEو
 Rb ،Ba ،Cs( LILE ،)Ndو  )Kو غٍاغر پرجّزا
( Uو ٌ )Thصتث ةَ جِیطدگی ،Zr ،Y( HFSE
 Nb ،Taو  )Tiو  Yb( HREEو  )Luىظاُده
گردید کَ اطاره ةَ جظکيم ىاگيا در زون فروراٌض
دارد.

فّقانذکر ٌصتث ةَ جِیطدگی ىّارد ىذکّر،
ٌظاندٍُده ىاگياي ىرجتط ةا ىٍاظق فروراٌض در
كّسُاي آجظفظاٌی کانکآنکانً صاطيَ فػال
كارهاي اشث (گمىضيدي و ُيکاران.)2015 ،
اصحيال ایً کَ غٍاغر  HFSEدر فازُایی ىاٌٍد
روجيم یا ایهييٍيث وارد طٌّد ةصيار زیاد اشث کَ
ایً ىعهب ةَ وزّد وركَ فروراٌده طده اطاره
ىیکٍد .ىلادیر  Nbو  Taىیجّاٌد ىٍػکس کٍٍده
جِیطدگی رخ داده كتهی در شٍگُاي ىخزن
گّطحَ ةاطد .ىلادیر پایيً  Nb ،Taو  Tiاصحيال
دارد ٌحيسَ وزّد اکصيدُاي  Fe-Tiیا کاٌیُاي
 Nb-Tiدار در ىٍظأ ىذاب ةاطد (گمىضيدي و
ُيکاران2015 ،؛ گم ىضيدي و ُيکاران،
.)1392
وتیجٍ گیری
در ىعانػَ اٌسام طده ،ةراشاس اُييث و
کارةردُاي گٌّاگّن غٍاغر ٌادر خاکی و ةَ ىٍظّر
ارائَ یک روش ةِيٍَ ٌيٌَّةرداري و اکحظافی
زِث کظف ایً غٍاغر ،ةَ ةررشی و ىعانػَ
پحاٌصيم غٍاغر ٌادر خاکی و ارجتاط آٌِا ةا غٍاغر
پرجّزا در آٌّىانی ةاغک ىػدن شٍگان پرداخحَ طد.
در ىعانػات اونيَ ىظخع طد کَ غٍاغر ٌادر
خاکی ٌظير الٌحاٌيوٌ ،ئّدیييو و ةَویژه غٍػر
شریو ةَ غّرت ىضهّل زاىد در کاٌیُاي آالٌيث
کَ ةَ وفّر در ىلاظع ىظاُده ىیطّد ،وارد
طدهاٌدٌ .حایر صاغهَ از ىعانػات آىاري ٌيز ٌظان
داد کَ آٌّىانی ةاغک ةَ رغو داطحً ىلدار ىٍاشتی
از غٍاغر شریو و الٌحاٌيو و ةَ جتع آٌِا ىلدار
ةاالیی از ىسيّغَ غٍاغر ٌادر خاکی ،ىیجّاٌد ةا
ةررشیُاي ةيظحر ةَغٍّان یکی از ىػادن ىِو
غٍاغر ٌادر خاکی کظّر ىػرفی گردد .ةا جّزَ ةَ
ىلادیر گزارش طده در ٌحایر آٌانيز غٍػري،

سپاسگساری
ةدیٍّشيهَ از ىسحيع شٍگ آًُ شٍگان کَ ىا را
در اٌسام ایً جضليق یاري ٌيّدٌد غييياٌَ جظکر
ىیٌيایيو.
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