175

پژوهشهاي دانش زمين ،سال یازدهم ،شماره  ،42تابستان  ،1399صفحات 192-175

نهشته التریتی سپارده :ویژگیهای بافتی ،کانیشناسی و زمینشیمی
عناصر نادر خاکی
3

مریم کیا اشکوریان* ،1علی اصغر کالگری ،1علی عابدینی ،2غالمحسین شمعانیان
-1گروه زمينشناسی اقتصادي ،دانشکده علوم طبيعی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
-2گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ایران
-3گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ایران

پذیرش مقاله1398/3/25 :
تأیيد نهایی مقاله1398/12/15 :
چکیده
نهشته التریتی سپارده در منطقه اشکورات در استان مازندران و در مرز بين سازندهاي اليکا و شمشک محصور
شده است .مطالعات ساختی و بافتی نشان دهنده خاستگاه برجازا و نابرجازا براي این نهشته است .بررسیهاي
کانیشناسی آشکار میکنند که کانیهاي سيدریت ،شاموزیت ،کائولينيت ،بوهميت ،دیاسپور ،هماتيت ،گوتيت،
کلينوکلر و آناتاز فازهاي کانيایی اصلی این کانسنگ ها هستند که توسط فازهاي فرعی روتيل ،موسکویت و
لپيدوکروسيت همراه میشوند .این مجموعه کانيایی پيشنهادکننده آن است که آبهاي زیرزمينی با ماهيت
بازي -احيایی و آبهاي سطحی با ماهيت اسيدي  -اکسيدان نقش مهمی در تشکيل این نهشته ایفا نمودهاند.
با توجه به رفتار زمينشيميایی عناصر اصلی به نظر میرسد که کانسنگهاي التریتی طی فرآیندهاي
التریتیشدن متوسط تا شدید تشکيل شده اند .براساس آناليزهاي شيميایی ،مقادیر REEها در کانسنگها در
بازهاي از  ppm 846/72 -58/91متغير است .مقادیر  ،Eu/Eu* ،La/Yو * Ce/Ceدر کانسنگها به ترتيب
داراي بازه  1/24 -0/76 ،3/76 -0/34و  2/41 -0/92میباشند .بررسیهاي زمينشيميایی نشان داد که تغيير
در شرایط فيزیکوشيميایی محيط تشکيل ( pHو  ،)Ehعملکرد سنگ بستر کربناتی به عنوان یک سد
زمينشيميایی ،کمپلکسشدن با ليگندهاي کربناتی ،اختالف در ميزان پایداري کانیهاي حامل عناصر نادر
خاکی و تثبيت در فازهاي نئومورف نقش مهمی در توزیع و تحرک عناصر نادر خاکی در طی تشکيل و تکامل
افق التریتی در سپارده ایفا نمودهاند .عالوه بر این ،ناهنجاريهاي  Euبه همراه نسبتهاي  TiO2/Al2O3و
 Sm/Ndمبين سنگ هاي آندزیتی و بازالتی تریاس فوقانی به عنوان منشاء احتمالی براي نهشته سپارده
میباشند.
واژههای کلیدی :عناصر نادر خاکی ،کانیشناسی ،التریت ،سپارده ،اشکورات.

*  -نویسنده مسئول:

Email: mkia21@yahoo.com
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ایران ،ایران مرکزي ،زاگرس و البرز گستردهاند
( .)Salamab Ellahi et al, 2016

مقدمه
التریت به محصوالت حاصل از هوازدگی شيميایی
با مقدار بالغ بر  20درصد آهن کل (معموال آهن
فریک) گفته میشود ( .)Retallack, 2010تشکيل
التریتها و ميزان التریتیشدن با توجه به اهميت
سنگ منشاء تحت فرآیندهاي پيچيدهي
زمينشيميایی ،بيولوژیکی ،آب و هوایی و در مدت
زمان کافی صورت میگيرد ( .)Hill et al, 2000به
عالوه التریتها از نظر اقتصادي میتوانند به عنوان
منابعی براي  Au ،Ni ،Fe ،Alو همچنين عناصر
نادر خاکی ( )Giorgis et al, 2014در نظر گرفته
شوند.
از این روي در چند دهه اخير مطالعات زیادي بر
روي ویژگیهاي کانیشناسی و به خصوص
زمينشيميایی عناصر نادر خاکی بر روي این
نهشتهها صورت گرفته است ( Meshram and

منطقه مورد مطالعه
رشتهکوه البرز در شمال ایران ميزبان نهشتههاي
التریت و بوکسيت فراوانی است .نهشته التریتی
سپارده یکی از نهشتههاي واقع در بخش غربی
البرز است که با مختصات جغرافيایی ´36° 39
طول شرقی و ´ 50° 23عرض شمالی در فاصله
حدود  114کيلومتري شهرستان رامسر در استان
مازندران واقع شده است .این نهشته در بين
سنگهاي آهک تریاس (سازند اليکا) و
ماسهسنگهاي ژوراسيک (سازند شمشک) قرار
گرفته است .بررسیهاي زمينشناسی ناحيهاي این
منطقه در قالب تهيه نقشه زمينشناسی
 1:100000چهارگوش جواهرده انجام شده است
(بهارفيروزي .)1380 ،ازجمله بررسیهاي قبلی
صورت گرفته بر روي نهشته سپارده میتوان به
شناساسی بوکسيت -التریت و مواد نسوز استان
گيالن توسط سازمان زمينشناسی و اکتشافات
معدنی کشور اشاره کرد (عابدیان.)1387 ،

;Randive, 2011; Abedini et al, 2014
Calagari et al, 2015; Aiglsperger et al,
 .)2016نهشتههاي التریتی در ایران غالباً همراه و

در طی وقایع مشترک با نهشتههاي بوکسيتی
تشکيل شدهاند .این نهشتهها در شمال غرب

شکل  :1موقعيت زمانی و مکانی نهشتههاي بوکسيتی  -التریتی در نواحی مختلف ایران
( .)Salamab Ellahi et al, 2016
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با وجود بررسیهاي جامع بر تعداد زیادي از ذخایر
هوازده بازماندي در البرز توسط پژوهشگران
مختلف (شمعانيان و همکاران 1394 ،و 1395؛
کنگرانی فرهانی و همکاران )1393 ،تاکنون
بررسی جامعی بر روي کانسنگهاي نهشته
سپارده صورت نگرفته است .از این رو این مقاله
سعی دارد با در نظر گرفتن ویژگیهاي پتروگرافی،
کانیشناسی و زمينشيميایی به بررسی شرایط
فيزیکوشيميایی تشکيل ،عوامل توسعه تيپهاي
کانسنگی و عوامل موثر بر توزیع ،تحرک و تفریق
عناصر نادر خاکی ،رخدادهاي ناهنجاريهاي  Ceو
 Euو تعيين منشاء احتمالی این نهشته بپردازد
(شکل .)1
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نمونه توسط دستگاه ميکروسکوپ الکترونی
روبشی ) (SEM-EDXمدل  LEO1450 UPبا
قابليت مشخصسازي توزیع عناصر در یک امتداد
مشخص و توزیع عناصر در یک محدوده در همين
شرکت انجام پذیرفت .براي انجام مطالعات
زمينشيميایی تعداد  10عدد نمونه به روش ICP-
 OESبا کد آناليز  WAR-310و به روش ICP-
 MSبا کد آناليز  IMS-300به ترتيب براي تعيين
مقادیر عناصر اصلی و جزیی و نادر خاکی در
شرکت  MS Analyticalدر کشور کانادا تجزیه
شدند .حد آشکارسازي براي عناصر  Ce ،Laو ،Nd
 Er ،Eu ،Sm ،Pr ،0/1و ،Dy ،Gd ،0/03 ،Yb
 Tm ،Ho ،Tb ،0/05و  0/01 ،Luو 0/5 ،Y
میباشند .مقدار  LOIاز طریق حرارت دادن
نمونهها در  1000 ̊Cاندازهگيري شده است .در
این پژوهش به منظور تفسيرهاي زمينشيميایی
ضرایب همبستگی پيرسون بين عناصر با استفاده
از نرمافزار  SPSSنسخه  21محاسبه شدند.

مواد و روشها
این بررسی در دو مرحله صحرایی و آزمایشگاهی
انجام گرفت .در بخش صحرایی ،پيمایشهایی
براي شناخت واحدهاي سنگشناختی منطقه،
هندسه ماده معدنی و ارتباط آن با سنگهاي
درونگير و مشخصات ماکروسکوپی کانسنگهاي
التریتی انجام شد .با توجه به نتایج به دست آمده
از مشاهدات صحرایی تعداد  14نمونه کانسنگی
به طور سيستماتيک با توجه به تغييرات در رنگ،
بافت و سختی نمونهها و عمود بر نيمرخ از
سنگهاي التریتی برداشت شد .سپس از کليه
نمونهها مقطع نازک تهيه شد و مطالعات بافتی و
ميکروسکوپی بر روي آنها صورت گرفت .در ادامه،
به منظور مطالعات کانیشناسی و شناسایی
فازهاي کانيایی ،هر  14عدد نمونه مورد تجزیه
پراش پرتو ایکس ( )XRDبا دستگاه فيليپس
مدل  Xpert Proدر شرایط Co Kα
(̊ )1/789010Aو منوکروماتور در مرکز تحقيقات
فراوري مواد معدنی ایران در کرج قرار گرفت.
مطالعات بافتی و کانیشناسی تکميلی بر روي 11

زمینشناسی منطقه مورد مطالعه

نهشته سپارده در زون البرز در شمال ایران واقع
شده است .از ویژگیهاي مهم زمينشناسی البرز
در این بخش میتوان به نبود رخنمونهاي سنگی
پرکامبرین و پالئوزویيک زیرین اشاره کرد (شکل
 .)2هيچگونه از رخنمونهاي سنگی متعلق به
اردویسين ،سيلورین و دونين در این محدوده دیده
نشده است .تشکيالت متعلق به پالئوزویيک شامل
سازند مبارک (کربونيفر) است که سازند دورود
(پرمين زیرین) به صورت ناپيوستگی فرسایشی
همشيب همراه با ميانالیههایی از سنگهاي
آتشفشانی و بازالتی بر روي آن قرار گرفته است.
در این منطقه تشکيالت مزوزویيک پس از یک
وقفه رسوبی بر روي رسوبات پرمين قرار میگيرند
که به ترتيب شامل سنگهاي آهکی و دولوميتی
اليکا (تریاس ميانی -پایانی) ،رسوبات شمشک
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(ژوراسيک آغازین) و سنگهاي آتشفشانی کرتاسه
میباشند .مرز باالیی سازند اليکا با بازالتهاي
آندزیتی (فاقد رخنمون در منطقه مورد مطالعه) و
نهشتههاي التریتی در زیر ردیف آواري تریاس
باالیی و ژوراسيک ميانی به صورت ناپيوسته
مشخص میشود .سازند اليکا به عنوان ميزبان
نهشتههاي بوکسيت و التریت در این منطقه در
محيط دریایی کمعمق مربوط به پيشروي آب
اقيانوس در تریاس آغازین تشکيل شده است.
اولين نشانههاي برخورد پليت ایران به توران و
بسته شدن اقيانوس پالئوتتيس با ناپيوستگی در
مرز زمانی تریاس و ژوراسيک در البرز به صورت

178

تظاهر الیههاي بوکسيت و التریت مشخص
میشود .پایين آمدن سطح آبها و شرایط
خشکیزایی و فرسایش به همراه آرامش نسبی
تکتونيکی و نرخ باالآمدگی متوسط سبب فرسایش
و وقایع بوکسيتزایی و التریتزایی در این بخش
از البرز گردیده است .پس از آن فازهاي فشارشی
در سيمرین پيشين سبب باالآمدگی منطقهاي،
چينخوردگی ،گسلخوردگی ،متامورفيسم و
فرسایش شده و نهایتاً تشکيل رسوبات حوضه
رسوبی پيشين شمشک را نموده است
( .)Berberian, 1983; Alavi, 1996

شکل  :2نقشه زمينشناسی نهشته سپارده (بهارفيروزي) 1380 ،

( ،)Red ore; ROخاکستري متمایل به قرمز
(  ،)Reddish gray ore; RGOزرد ( ;Yellow ore
 ،)YOخاکستري متمایل به سبز ( Greenish gray
 ،)ore; GGOقرمزتيره (،)Dark red ore; DRO
خاکستري متمایل به زرد ( ;Yellowish gray ore
 )YGOمیباشند (شکل  .)3کانسنگهاي التریتی
داراي چگالی و سختی باال بوده و حالت تودهاي
دارند .وجود اشکال جریانی و اسفنجی حاصل از

نهشته سپارده با روند ساختاري شمالغرب-
جنوبشرقی داراي ضخامت تقریبی  18متر و
طول  200متر میباشد که با شيب  65درجه به
سمت جنوبغرب در بين سازند اليکا و شمشک
امتداد یافته است .با توجه به مشاهدات صحرایی
در عرض نيمرخ انتخابی ،واحدهاي التریتی
مختلف با رنگهاي گوناگون از پایين به باال شامل
 7نوع کانسنگ خاکستري ( ،)Gray ore; GOقرمز
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شستشوي آهن در کانسنگ خاکستري (شکل
4الف) ،قطعات کنکرسيون با قطر  10سانتیمتر
در کانسنگ خاکستري متمایل به قرمز (شکل 4ب

179

و پ) و بافت اووئيدي در کانسنگ قرمزتيره (شکل
4ت) از جمله ویژگیهاي مزوسکوپی مشاهده شده
در این نهشته محسوب میشوند.

شکل  :3ستون چينه شناسی شماتيک نهشته سپارده به همراه نواحی برداشت نمونه که با دوایر سياه مشخص شدهاند.

شکل  :4تصاویر نمونه دستی از کانسنگ هاي نهشته سپارده ،الف) کانسنگ خاکستري ( )GOبا بخشهاي جریانی ،ب)
کانسنگ خاکستري متمایل به قرمز ( ،)RGOپ) کنکرسيون هاي موجود در کانسنگ خاکستري متمایل به قرمز
( )RGOوت) کانسنگ قرمز تيره (.)DRO
پژوهشهاي دانش زمين
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برشمانند را ایجاد کرده است ( .)Valeton, 1972
با توجه به توزیع متناوب کانسنگهاي رنگين
(رنگهاي خاکستري ،قرمز و زرد) در این نهشته،
میتوان گفت نوسانات آبهاي زیرزمينی نقش
مهمی را در تشکيل آنها ایفاء نمودهاند .تشکيل
کانسنگهاي خاکستري و خاکستري متمایل به
سبز میتوانسته مربوط به سطح باالي آبهاي
زیرزمينی و محيطهاي مردابی و کوالبی باشد
(( )Bárdossy, 1982شکل  .)4وجود بافتهاي
پليتومورفيک ،اووئيدي -پيزوئيدي ،کلوفورمی،
جریانی ،اسفنجی تبدیل شده به اشکال برشی و
نودولی نشانگر محيط برجازاي تشکيل
کانسنگهاي این نهشته است ( .)Bárdossy, 1982
علیرغم وجود شواهدي مبنی بر برجازا بودن،
وجود بافت پليتی و قطعات کالستيکی شاموزیتی
گردشده نشانه اي از نابرجازا بودن نهشته سپارده
است (شکل  5د) .نوارهاي قرمزرنگ هماتيتی
تشکيل شده در اطراف این قطعات دليلی بر
تغييرات شرایط اکسایش دارد.

نتایج
محیط تشکیل براساس شواهد بافتی

مطالعات ميکروسکوپی بر روي کانسنگهاي
نيمرخ التریتی سپارده نشان از حضور بافتهاي
پليتومورفيک (شکل 5الف) ،اووئيدي -پيزوئيدي
(شکل 5ب) ،پليتی (شکل 5پ) ،کلوفورمی (شکل
5ت) ،جریانی (شکل 5ث و ج) ،اسفنجی تبدیل
شده به اشکال برشی (شکل 5چ) ،نودولی (شکل
5ح) و قطعات کالستيکی (شکل  5د) در
کانسنگهاي متعدد دارد .همچنين شکستگیها و
رگچههاي متعددي در زمينه برخی از کانسنگها
مشاهده شدند که نتيجه تأثير نيروهاي
زمينساختی و فعاليتهاي دیرزاد بر روي این
نهشته میباشد (شکل 5ح و خ) .تشکيل بافتهاي
اووئيدي و پيزوئيدي در طی مرحله دیاژنتيک
صورت میگيرد؛ اگرچه این بافت توسعه چندانی
در نهشته سپارده نشان نمیدهد که میتواند به
دليل همگنبودن کلویيد اوليه ،نبود هستههاي
مناسب اوليه و ضعيف بودن انرژي حوضه
رسوبگذاري صورت گرفته باشد ( Bárdossy,
 .)1982همچنين حضور بافتهاي پليتومورفيک و
تودهاي و کلوفورم داللت بر التریتیشدن
غيرمستقيم و فرآیندهاي زهکشی ضعيف در
تکوین این نهشته دارد .به عبارت دیگر تبدیل
سنگ مادر به یک حد واسط کانیهاي رسی و
نهایتاً به بوکسيت سبب طوالنیشدن زمان
فرآیندهاي التریتیشدن در این نهشته شده است.
تشکيل نودولهاي آهندار در نهشته سپارده
میتواند در اثر فعاليت آب در محيطهاي پدوژنيک
( )Tardy and Nahon, 1985و یا از نوسانات آب و
هوایی صورت گرفته باشد (.)Mongelli, 2002
همچنين فرآیندهایی مانند جابجایی کلوئيدي،
انحالل کانيایی و آبگيري و آبزدایی سبب
تشکيل منظم بافتهاي جریانی ،اسفنجی و

کانیشناسی و جنبههای ژنتیکی کانیسازی

بر پایه تجزیه پراش پرتو  )XRD( Xکانیهاي
توسعه یافته در طی فرآیندهاي التریتیشدن در
نهشته سپارده در  5گروه قرار میگيرند که شامل
هيدروکسيدها و اکسيدهاي آلومينيوم (دیاسپور و
بوهميت) ،هيدروکسيدها و اکسيدهاي آهن
(گوتيت ،لپيدوکروسيت و هماتيت) ،اکسيدهاي
تيتانيوم (آناتاز و روتيل) ،سيليکاتها (شاموزیت،
کائولينيت ،کلينوکلر ،موسکویت و دیوپسيد) و
کربناتها (سيدریت و آنکریت) میباشند (جدول
 1و شکل  .)6همچنين مطالعات تکميلی SEM
حکایت از حضور سولفيدهاي آهن (پيریت)
یوهدرال و انهدرال (شکل  5ذ و ر) و سولفيد
نيکل-کبالت بیشکل نيز در نمونههاي مورد
مطالعه دارد .سيدریت به طور عمده به صورت
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دیاژنتيک و اپیژنتيک و شاموزیت به صورت
سينژنتيک در شرایط احيایی و محيطهاي
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مردابی و کوالبی تشکيل میشوند.

شکل  :5تصاویر ميکروسکوپی از مهمترین بافتهاي شناسایی شده در نهشته سپارده ،الف) بافت پليتومورفيک در
کانسنگ  GOو کانی هاي کائولينيت ،شاموزیت و سيدریت که در زمينه قرار گرفتهاند ،ب) بافت اووئيدي -پيزوئيدي
در کانسنگ  ،DROپ) قطعات سنگی در کانسنگ  GOکه بافت پليتی را به وجود آوردهاند ،ت) بافت کلوفورمی در
کانسنگ  ،YGOث و ج) بافت جریانی در کانسنگ  ، GOچ) بافت اسفنجی تبدیل شده به اشکال برشی در کانسنگ
 ،RGOح) بافت نودولی در کانسنگ  ،RGOح و خ) رگچهي سيدریتی حاصل از تأثير نيروهاي زمينساختی و
فعاليتهاي دیرزاد در کانسنگ  ،GGOد) قطعات کالستيکی شاموزیتی گردشده با نوارهاي قرمزرنگ هماتيتی در
حاشيه حاصل از تغييرات شرایط اکسایش در کانسنگ ( RGOتصاویر ميکروسکوپی در نور عبوري پالریزه تهيه شدند).
ذ و ر) تصویر ميکروسکوپی الکترونی روبشی از قطعات پيریت در کانسنگ .RGO

بيوژنيک کانیهایی همانند هماتيت و گوتيت به
راحتی صورت میگيرد و  Fe3+به  Fe2+تبدیل
میشود .حاصل فعاليت ميکروارگانيسمها عالوه بر
 Fe2+توليد  HCO3-نيز میباشد که در اثر ترکيب

وجود پيریت و سایر سولفيدها دليلی دیگر بر
وجود شرایط احيایی است .سيدریت در اثر تجزیه
موادآلی و فعاليت ميکروارگانيسمها تشکيل
میشود .در محيطهاي دریاچهاي و باتالقی انحالل
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هوازدگی میباشند .لپيدوکروسيت جزء فازهاي
کانيایی ناپایدار و ثانویه است که هنگام تبدیل
گوتيت به هماتيت در محيطهاي اکسيدان تشکيل
میشود .تشکيل آناتاز ممکن است به دليل
شکستن کانیهایی نظير ایلمنيت یا اوژیت در
شرایط دمایی محيطی سطحی با غلظت پایين
عناصر قليایی صورت گرفته باشد ( Hill et al,
 .)2000کانی روتيل نيز در اثر فرآیندهاي
دیاژنتيک و یا نيروهاي زمينساختی از کانی آناتاز
حاصل میشود .کلينوکلر از دگرسانی پيروکسن و
آمفيبول تشکيل میشود .بررسیهاي انجام شده
نشان میدهد (  )Temur and Kansun, 2006براي
تشکيل گيبسيت به عنوان کانی آلوميناي آزاد
اوليه تحت شرایط سطحی ،نياز به pHهایی در
محدوده بين  4/5تا  6/5بوده و مقدار سيليس حل
شده در آن براي رسوبگذاري آن باید کمتر از
 10 -4/5مول باشد .براي رسوبگذاري هماتيت و
گوتيت نياز به  pHباالتر از  7و  Ehبزرگتر از 0/2
ولت است .شاموزیت و سيدریت بهطور کلی در
محيطهاي احيایی با pHهاي باال ( )7- 10و Eh
کمتر از  -0/2ولت تشکيل میشوند .حضور آناتاز
در کانسنگهاي بازماندي نشاندهنده شرایط
احيایی و pHهاي پایين است .مقایسه بازه ميدان
پایداري کانیهاي اصلی سازندهي کانسنگهاي
بازماندي با تغييرات  Eh-pHمحيطهاي طبيعی
(  )Garrels and Christ, 1965نشان میدهد که
آبهاي سطحی با ماهيت اسيدي -اکسيدي و
آبهاي زیرزمينی با ماهيت بازي -احيایی نقش
مهمی در تکوین نهشته سپارده ایفاء نمودهاند
(شکل .)7

 .)al, 2007شاموزیت نيز با تأمين سيليس از
طریق آبهاي زیرزمينی از کانیهاي رسی
(کائولينيت) تشکيل میشود ( .)Carroll, 1985در
مقابل کانیهاي هماتيت ،گوتيت و سيليکاتهایی
از قبيل کائولينيت در شرایط اکسيدي تشکيل
میشوند .کانی هماتيت به احتمال زیاد از
اکسيداسيون پيریت و کانیهاي فرومنيزین و یا از
آبزدایی گوتيت به وجود آمده است ( Bárdossy,
 .)1982کانی کائولينيت نيز از دگرسانی فلدسپارها
و مسکویتها تشکيل شده است و خود موسکویت
محصول دگرسانی فلدسپارها است .حضور کانی
شاموزیت به همراه هماتيت در کانسنگها میتواند
حاکی از تغييرات شرایط اکسيداسيون و تشکيل
هماتيت از شاموزیت باشد به طوري که نوارهاي
قرمز رنگ هماتيتی در اطراف قطعات شاموزیتی
نيز حاکی از همين مسئله است (شکل  5د) .کانی
دیاسپور به عنوان کانی اصلی آلومينيومدار در
نهشته سپارده است .با توجه به حضور بوهميت در
کانسنگها اینطور میتوان استنباط نمود که کانی
دیاسپور در اثر دیاژنز ،تنشهاي ساختاري و
فرآیندهاي دگرگونی خفيف از کانی بوهميت
تشکيل شده است .کانی بوهميت نيز در اثر
آبزدایی و تراکم شبکه کانی گيبسيت در طی
شرایط افزایش فشار و دما تشکيل میشود .بدین
ترتيب میتوان گفت گيبسيت اولين کانی
آلوميناي آز اد بوده که از هوازدگی فلدسپارها و یا
از سيليسزدایی کائولينيت تشکيل شده است
(  .)Voicu et al, 1997کانیهایی مانند موسکویت،
دیوپسيد غالباً بهصورت کالستيک وجود دارند و
حاکی از شرایط زهکشی ضعيف و فرآیندهاي کند
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شکل  :6نمودارهاي  XRDمربوط به کانسنگهاي التریتی نهشته سپارده.

شکل  :7نمودار  Eh-pHمحيطهاي اتمسفریک طبيعی ( )Garrels and Christ, 1965با توجه به پایداري کانیها که در
آن موقعيت نهشته التریتی سپارده مشخص شده است (.)Temur and Kansun, 2006
جدول  :1نتایج آناليز  XRDدر کانسنگهاي التریتی سپارده
شماره نمونه

کانیهای اصلی

کانیهای فرعی

Se-1
Se-2

سيدریت ،آناتاز ،شاموزیت ،کائولينيت

هماتيت ،مسکویت ،کلينوکلر

کائولينيت

هماتيت ،گوتيت ،دیاسپور ،آناتاز ،مسکویت

Se-3

شاموزیت ،کلينوکلر ،سيدریت ،کائولينيت

گوتيت ،مسکویت

Se-4
Se-5
Se-6

دیاسپور ،هماتيت
کائولينيت ،بوهميت ،آناتاز ،هماتيت
سيدریت ،کائولينيت ،شاموزیت

کائولينيت ،شاموزیت ،آناتاز ،گوتيت ،روتيل ،آنکریت ،دیوپسيد
گوتيت
آناتاز ،گوتيت ،روتيل ،کلينوکلر

Se-7
Se-8
Se-9

سيدریت ،شاموزیت ،کائولينيت
کائولينيت

گوتيت ،آناتاز
آناتاز ،دیاسپور

کائولينيت
شاموزیت

هماتيت ،آناتاز ،گوتيت ،لپيدوکروسيت
آناتاز ،دیاسپور ،هماتيت

Se-12
Se-13

گوتيت ،کائولينيت
سيدریت ،شاموزیت

هماتيت ،آناتاز
آناتاز ،هماتيت

کائولينيت

هماتيت ،آناتاز ،روتيل

Se-14

شاموزیت ،سيدریت

دیاسپور ،آناتاز ،روتيل ،کائولينيت

Se-10
Se-11
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سنگ بستر کربناتی را نشان میدهد .محلولهاي
اسيدي احتماالً از اکسيداسيون پيریت در سنگ
منشاء و یا تجزیه موادآلی نشات گرفتهاند .این
محلولها به سمت پایين نيمرخ به وسيله
سنگهاي بستر کربناته خنثی شدهاند.

زمینشیمی
طبقهبندی کانسنگها و چگونگی فرآیندهای
هوازدگی

موقعيت کانسنگهاي مورد مطالعه در نمودار سه
متغيره  )Aleva, 1994( Al2O3-Fe2O3-SiO2به -
طور غالب دو تيپ کانسنگی التریت و فریت را
براي نهشته سپارده مشخص میسازد (شکل
 8الف) .همچنين بر پایه نمودار سه متغيره Al2O3 -
 )Schellmann, 1986 ( Fe2O3-SiO2این نهشته
در طی فرآیند التریتیشدن متوسط تا شدید
تشکيل شده است (شکل 8ب) .با توجه به
چگونگی توزیع عناصر اصلی بر روي نمودار یاد
شده کانسنگهاي  RGOو  GGOالتریتیشدن
شدید و سایر کانسنگها التریتیشدن متوسط را
تجربه نمودهاند .بررسی تغييرات نسبت  La/Yدر
عرض نيمرخ مورد مطالعه نشان میدهد مقدار این
نسبت از بخشهاي فوقانی از >1تا حدود  4به
سمت بخشهاي تحتانی روند افزایشی داشته است
(شکل 10ت) .تغييرات این نسبت حاکم بودن
شرایط اسيدي در شکلگيري بخشهاي فوقانی و
تغيير شرایط اسيدي به قليایی با نزدیک شدن به

شیمی و الگوهای توزیع عناصر ناادر خااکی در
کانسنگهای التریتی

مقادیر عناصر نادر خاکی در کانسنگهاي التریتی
نيمرخ مورد مطالعه در جدول  2ارائه شدده اسدت.
دامنه تغييرات بدراي LREELa-Gdهدا شددید (ppm
 )45/39-785/43و بدراي HREETb-Luهدا ضدعيف
( )13/11-73/92 ppmمیباشددد .الگددوي توزیددع
REEهاي بهنجار شده نسبت به ترکيب کنددریت
( )Taylor and McLennan, 1985بددددراي
کانسددنگها در نيمددرخ مددورد مطالعدده نشددان از
غنیشدگی  LREELa-Gdو HREETb-Luها نسبت به
کندریت دارد با این تفاوت که ميدزان غنیشددگی
LREELa-Gdهدا نسددبت بدده HREETb-Luهددا بيشددتر
است (شکل 9الف).

شکل  :8نمودارهاي مثلثی ( Al2O3-Fe2O3-SiO2الف) آلوا ( )Aleva, 1994و (ب) شلمن ( )Schellmann, 1986براي
کانسنگهاي التریتی نهشته سپارده.
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جدول  :2نتایج تجزیه شيميایی کانسنگهاي التریتی در نهشته سپارده
Se-14
23 /92
29 /58

Se-13
31 /4
25 /03

Se-12
18 /59
16 /22

Se-11
30 /42
26/21

Se-10
19 /36
21 /52

Se-9
19
16/79

Se-8
14 /63
16/49

Se-4
25 /14
22 /11

Se-2
21 /77
19 /48

Se-1
23 /62
21 /4

26/27

28 /26

46 /12

23 /54

36/69

46/53

46 /2

31 /18

41 /58

34 /94

0 /26
2 /47

0 /17
0 /12

0 /54
2 /76

0 /13
0 /08

0 /35
2 /8

0 /15
0 /11

0 /53
2 /64

2 /3
0 /36

0 /78
0 /41

0 /77
3 /2

0 /02
0 /39

0 /03
0 /42

0 /02
0 /02

0 /02
0 /03

0 /01
0 /03

0 /02
0 /07

0 /01
0 /02

0 /01
0 /12

0 /01
0 /07

0 /02
0 /39

3 /56
0 /06

3 /35
0 /23

1 /75
0 /24

3 /54
0 /09

3 /53
0 /07

1 /99
0 /09

1 /71
0 /16

2 /65
0 /07

2 /16
0 /26

2 /54
0 /09

0 /09
12 /02
98 /81

0 /06
11 /77
101 /17

0 /08
14 /36
100 /76

0 /19
13 /69
98 /35

1 /95
12 /08
100 /86

0 /08
11 /21
98 /12

0 /13
15 /77
98 /39

0 /15
13 /73
97 /96

0 /64
12 /98
100 /74

0 /19
14 /23
101 /49

10 /3
58 /3

6/5
28 /4

32 /3
93 /6

49 /9
137

10 /6
51 /5

14 /7
53 /8

44 /7
130

56/1
173 /4

128 /3
417 /6

131 /9
285 /3

3 /09
13
2 /79

1 /61
6/2
2 /01

8 /69
33 /5
6/4

9 /65
34
6/63

4 /6
25 /4
11 /31

2 /96
10 /9
5 /47

11 /86
47 /3
10 /49

12 /05
46/4
10 /23

35 /32
154 /3
39 /25

38 /67
158 /5
33 /09

0 /88
3 /57

0 /67
3 /38

1 /6
6/47

1 /96
7 /49

3 /82
11 /14

1 /86
3 /7

2 /99
10 /04

3 /16
12 /21

10 /66
29 /42

8 /46
24 /15

0 /63
3 /69

0 /68
4 /03

1 /13
6/38

1 /2
7 /79

1 /45
7 /76

0 /65
3 /96

1 /51
8 /32

1 /92
11 /22

3 /28
15 /34

3 /55
19 /01

0 /71
1 /95
0 /3

0 /76
2 /16
0 /29

1 /18
3 /5
0 /51

1 /58
4 /66
0 /73

1 /35
3 /49
0 /47

0 /74
2 /06
0 /28

1 /37
3 /27
0 /42

2 /03
5 /48
0 /78

2 /33
5 /46
0 /71

3 /16
9 /37
1 /61

1 /97

1 /91

3 /32

4 /99

2 /93

1 /87

2 /59

4 /94

4 /19

11 /37

0 /29
17 /3

0 /31
19

0 /51
23 /1

0 /72
31 /1

0 /42
29 /3

0 /29
17

0 /38
23 /4

0 /75
36/6

0 /56
36/4

1 /7
35 /1

)SiO2 (wt%
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Na2O
K2 O
TiO2
MnO
P 2 O5
LOI
Sum
)La(ppm
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Y

101 /47

58 /91

199 /09

268 /3

136/24

103 /24

275 /24

340 /67

846/72

729 /84

88 /36
13 /11
0 /60

45 /39
13 /52
0 /34

176 /09
23
1 /40

239 /14
29 /16
1 /60

107 /23
29 /01
0 /36

89 /69
13 /55
0 /86

247 /34
27 /9
1 /91

301 /34
39 /33
1 /53

785 /43
61 /29
3 /52

655 /92
73 /92
3 /76

HREE
La/Y

6/74
3 /53
2 /41

3 /36
2 /30
2 /01

7 /66
6/57
1 /29

8 /20
6/76
1 /39

3 /70
2 /44
1 /72

6/62
5 /31
1 /82

8 /87
11 /66
1 /30

7 /66
7 /67
1 /50

12 /81
20 /69
1 /44

8 /87
7 /84
0 /93

LREE/HREE
(La/Yb)n
*Ce/Ce

0 /85

0 /79

0 /76

0 /85

1 /04

1 /26

0 /89

0 /86

0 /96

0 /91

*Eu/Eu

این الگوهاي غنیشدگی ،معمو ًال در نيمرخهایی
مشاهده میشوند که تحتتاثير فرآیندهاي
هوازدگی شدید قرار گرفتهاند ( Braun et al,
 .)2009با این حال ،الگوي توزیع REEهاي بهنجار
شده نسبت به مقدار متوسط سنگهاي پوسته
قارهاي باالیی )Rudnick and Gao, ( (UCC
 )2004براي کانسنگهاي نيمرخ مورد مطالعه

REE
LREE

نشان از تهیشدگی LREEها نسبت به HREEها
در برخی از کانسنگها دارد (شکل 9ب) .این امر
میتواند در ارتباط با عواملی نظير اختالف در
پایداري کانیهاي حامل این عناصر در سنگ
منشأ ،تغيير  pHمحلولهاي هوازدهکننده و یا
درجه تکاملی متوسط نيمرخ باشد ( Beyala et al,
 .)2009روند تغييرات  REEبهطور کل و LREEها
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و HREEها بهطور اخص در نيمرخ مورد مطالعه
نشانگر توزیع صعودي به سمت بخشهاي پایينی
نيمرخ است (شکل 10الف ،ب و پ) .بررسیهاي
مقادیر تغييرات  (La/Yb)N ،La/Yو
( LREE/HREEشکل 10ت ،ث و ج) نقش مهم
 pHرا براي روند تغييرات عناصر نادر خاکی
مشخص میسازد .شرایط اسيدي حاکم بر
بخشهاي فوقانی سبب شستشو و هوازدگی این
عناصر در طی فرآیندهاي التریتی شدن گشته

186

است .سپس شرایط قليایی متأثر از وجود سنگ
بستر کربناته ،باعث ناپایداري کمپلکسهاي حامل
و رسوب کانیهاي مربوط به این عناصر شده است.
به عالوه ،معموالً نهشتههاي التریتی برجازا،
الگوهاي منظم REEها را با نزدیکتر شدن به
سنگ بستر کربناتی نشان میدهند ( Mongelli,
 .)1997بنابراین روند توزیع REEها در نيمرخ
سپارده میتواند نشانگر منشأ برجازاي این نهشته
باشد.

شکل  :9الگوي توزیع عناصر نادر خاکی به هنجار شده به ترکيب کندریت (الف) (  ،)Taylor and McLennan, 1985و
(ب) به متوسط پوسته قارهاي باالیی ) )Rudnick and Gao, 2004( (UCCبراي کانسنگهاي التریتی سپارده.

( La/Yت)( LREE/HREE ،ث)(La/Yb)n ،

شکل  :10الگوي تغييرات مقادیر ( REEالف)( LREE ،ب)( HREE ،پ)،
(ج)( Ce/Ce* ،چ) و *( Eu/Euح) در کانسنگهاي التریتی سپارده.

عناصر نادر خاکی همبستگی منفی و یا بسيار
پایين با  Al ،Si ،P ،Mn ،Feو  Tiدارند که همين
امر نشان از نقش نداشتن کانیهاي نامبرده در
تثبيت این عناصر دارد (جدول  .)3اما بيشترین
مقادیر همبستگی بين  Yو REEها ( 0/88تا

کانیهای میزبان عناصر نادر خاکی

کانیهاي آهندار ،منگنزدار ،کانیهاي فسفاته و
همچنين کانیهاي رسی و تيتانيت از مهمترین
کانیهاي روبنده عناصر نادر خاکی در افقهاي
التریتی محسوب میشوند .در نهشته سپارده
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 )0/65وجود دارد که نقش کانیهاي زینوتایم
( )YPO4و یا چورچيت
()Xenotime
( [(YPO4).2H2O] )Churchiteرا در تمرکز این
عناصر محتمل میکند ،هرچند این کانیها به -
واسطه قلّت غلظت توسط آناليز  XRDشناسایی
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نشدند .همچنين همبستگیهاي متوسطی نيز بين
 Caو REEها ( 0/27تا  )0/50وجود دارد که نقش
کمرنگتر کانیهاي کربناته را نيز در تثبيت
REEها نشان میدهد.

جدول  :3ضرایب همبستگی پيرسون بين اکسيدهاي اصلی و عناصر نادر خاکی
Y
0 /77
0 /76

P 2 O5
-0 /07
0 /00

MnO
0 /20
0 /30

K2 O
0 /04
-0 /07

Na2O
-0 /31
-0 /42

MgO
0 /07
-0 /05

CaO
0 /36
0 /38

TiO2
-0 /33
-0 /33

Fe2O3
0 /11
0 /14

Al2O3
-0 /19
-0 /19

SiO2
-0 /01
-0 /04

0 /72
0 /72

0 /00
0 /05

0 /21
0 /23

0 /09
0 /09

-0 /29
-0 /32

0 /17
0 /17

0 /31
0 /29

-0 /32
-0 /31

0 /16
0 /17

-0 /20
-0 /21

-0 /07
-0 /09

0 /71
0 /73
0 /80

0 /20
0 /27
0 /24

0 /25
0 /22
0 /23

0 /01
-0 /04
-0 /04

-0 /40
-0 /45
-0 /48

0 /13
0 /10
0 /12

0 /26
0 /27
0 /36

-0 /29
-0 /27
-0 /26

0 /23
0 /23
0 /18

-0 /24
-0 /25
-0 /22

-0 /15
-0 /16
-0 /12

0 /82

0 /16

0 /14

0 /04

-0 /42

0 /19

0 /43

-0 /27

0 /14

-0 /21

-0 /09

0 /85
0 /88
0 /82
0 /73

0 /11
0 /09
0 /02
-0 /04

0 /05
-0 /02
-0 /10
-0 /17

0 /05
0 /04
0 /12
0 /22

-0 /40
-0 /37
-0 /23
-0 /11

0 /20
0 /18
0 /22
0 /27

0 /47
0 /50
0 /45
0 /37

-0 /24
-0 /18
-0 /13
-0 /07

0 /08
0 /00
-0 /07
-0 /12

-0 /18
-0 /13
-0 /08
-0 /01

-0 /05
0 /02
0 /10
0 /14

0 /68
0 /65

-0 /07
-0 /09

-0 /20
-0 /21

0 /26
0 /28

-0 /04
-0 /01

0 /28
0 /29

0 /33
0 /33

-0 /05
-0 /05

-0 /14
-0 /15

0 /01
0 /01

0 /16
0 /17

Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

نادر خاکی تحتتأثير  Ehمحيط نيز قرار میگيرد،
از این رو تغييرات  Ehایجاد شده در محيط و
تفاوت در تحرک میتواند سبب جدایش این عنصر
در طی فرآیند هوازدگی از سایر عناصر نادر گردد.
در نهشته سپارده ناهنجاريهاي مثبت سریم در
بخشهاي فوقانی میتواند به دليل حاکم بودن
شرایط اکسيدي در بخشهاي فوقانی نيمرخ روي
داده باشد که با حرکت به سمت بخشهاي
پایينی ،کاهش مقادیر این ناهنجاري روي داده
است .کاهش در مقادیر ناهنجاريهاي سریم
میتواند بخاطر شرایط قلياییتر نيمرخ به دليل
وجود سنگ بستر کربناته و همراهی  Ce4+با
ليگاندهاي کربناته و خروج سریم از بخشهاي
پایينی نيمرخ رخ داده باشد ( Karadağ et al,
 .)2009ترسيم روند تغييرات * Eu/Euنشانگر
مقادیر اندکی منفی براي تمامی کانسنگها است

تفسیر ناهنجاریهای  Ceو Eu

مقادیر ناهنجاريهاي * Eu/Euو * Ce/Ceبه
ترتيب براساس روابط  1و  2محاسبه شدند
( N( )Taylor and McLennan, 1985به معناي
بهنجار شده با ترکيب کندریت است).
رابطه )1
)Eu⁄Eu∗ = EuN ⁄(√SmN × GdN

رابطه )2

La
Ce

∗

) Ce⁄Ce = 2CeN⁄(La N + PrN

نتایج به دست آمده آشکار مینمایند که مقادیر
* Ce/Ceو * Eu/Euدر کانسنگهاي التریتی به
ترتيب در بازهاي از  0/93 -2/41و 0/76 -1/26
متغير است .روند تغييرات مقادیر * Ce/Ceبيانگر
مقادیر مثبت این ناهنجاري و روند تغييرات
متفاوت با سایر عناصر نادر خاکی است (شکل
10چ) .عنصر  Ceبه دليل داشتن دو حالت
اکسيداسيونی ( Ce4+و  )Ce3+علیرغم سایر عناصر
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(شکل 10ح) .تغييرات اندک ناهنجاري  Euدر طی
فرآیندهاي هوازدگی شدید ،سبب شده تا از این
نسبت در تعيين سنگ منشاء نهشتههاي بازماندي
استفاده شود .الگوهاي توزیع REEها در طی
هوازدگی با تفریق اندک بين LREEها و
HREEها (شکل 9الف) و تغييرات اندک
ناهنجاري منفی  ،Euیک سنگ منشاء بازالتی را
پيشنهاد میکنند ( .)Karadağ et al, 2009این در
حالی است که سنگهاي فلسيک بهعنوان منشاء،
الگوهاي تفریق یافته شدیدتر LREEها و
HREEها و ناهنجاريهاي به شدت منفی

188

* Eu/Euرا براي ذخایر بازماندي از خود نشان
میدهند .از این رو یافتههاي زمينشيميایی فوق
از یک سنگ منشاء بازالتی براي التریتهاي افق
سپارده حمایت میکنند .همچنين ترسيم
ناهنجاري  Euدر مقابل نسبت  TiO2/Al2O3و
 Sm/Ndتأیيدکننده سنگ منشاء احتمالی
آندزیتی تا بازالتی براي نهشته سپارده است (شکل
11الف و ب) .بنابراین میتوان سنگهاي بازالتی و
آندزیتی تریاس فوقانی را به عنوان منشاء این
نهشته در نظر گرفت.

شکل  :11الف) ناهنجاري  Euدر مقابل ( TiO2/Al2O3ترکيب ميانگين مقادیر گرانيت و بازالت از (
 )2007و ب) ناهنجاري  Euدر مقابل  Sm/Ndبراي کانسنگ هاي التریتی سپارده .ترکيب ميانگين مقادیر بازالت و
آندزیت از ( UCC ،)Taylor, 1964از ( ،)Rudnick and Gao, 2004ولکانيک فلسيک از ( )Condie, 1991و  PAAS2از
(  )Taylor and McLennan, 1985اقتباس شده است.
Mameli et al,

 .)al, 2017بررسی ميزان تمرکز عناصر نادر خاکی
در نهشته سپارده نشان میدهد که ميزان تمرکز
این عناصر بهطور ميانگين  ppm 332/80است.
بيشترین ميزان تمرکز این عناصر در بخش پایينی
نيمرخ مورد مطالعه در کانسنگ ( GOمقادیر
 846/72و  )ppm 729/84وجود دارد (جدول .)2
حداقل آستانه استخراج براي عناصر کمياب خاکی
از نهشتههاي بوکسيتی و التریتی حدود 2000
 ppmاست .مقایسه نتایج حاصل از تجزیه
شيميایی حکایت از آن دارد که کانسنگهاي مورد

ارزیابی اقتصادی و کاربردی

علیرغم ابعاد کوچک و پراکندگی نهشتههاي
بوکسيت و التریت کارستی در سراسر جهان،
اهميت آنها از نظر غنیشدگی از عناصر و فلزات
حياتی رو به افزایش است .عالوه بر وجود تعدادي
از نهشتههاي بوکسيت کارستی که از نظر وجود
آلومينيوم مورد توجه اقتصادي قرار میگيرند،
بسياري از نهشتههاي غيراقتصادي از نوع کارستی
وجود دارند که از نظر تأمين عناصر نادر خاکی
مورد توجه روزافزون قرار گرفتهاند ( Mongelli et
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مطالعه از نظر اقتصادي در حد مناسبی قرار
ندارند ،هر چند که نتيجهگيري قطعی در این
مورد به انجام آناليزهاي شيميایی بيشتري نياز
دارد .به نظر میرسد که پایين بودن مقادیر این
عناصر در سنگهاي منشأ ،عامل اقتصادي نبودن
این عناصر در نهشتههاي مورد مطالعه است .البته
تعيين حدود اقتصادي نهشتهها نسبی بوده و به
نيازهاي جوامع و ميزان پيشرفت در فنآوري
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استحصال بستگی دارد .با مقایسه ميزان عناصر
نادر خاکی در نهشته سپارده با سایر نهشتههاي
بوکسيت و التریت کارستی در ایران و جهان
میتوان اینطور استنباط کرد که نهشته سپارده،
بهطور مشخص کانسنگ  GOداراي پتانسيل
مناسبی براي ارزیابیهاي دقيقتر در این زمينه
میباشد (جدول .)4

جدول  :4مقایسه مقادیر عناصر نادر خاکی در برخی نهشتههاي بوکسيت -التریت در ایران و جهان با نهشته سپارده.
مراجع

نام و مکان رخداد نهشته

REE
450

HREE
30

LREE
420

)Nurra (Italy

Hanilçi, 2013

709

83

628

)Karaman (Turkey

Abedini and Calagari, 2013

450

83

367

)Kanigorgeh (Iran

Mameli et al, 2007

Esmaeily et al, 2010

696

39

657

)Jajarm (Iran

Zarasvandi et al, 2012

668

70

598

)Mandan (Iran

Meshram and Randive, 2011
Torró et al, 2017
Linget al, 2017
این مطالعه

195

20

175

)Gujarat (India

1548

156

939

)Las Mercedes (Dominican Re.

297

40 /7

229

)Lindai (China

306

32

274

Separdeh

اکسيدهاي اصلی و عناصر نادر خاکی حضور
کانیهاي زینوتایم و چورچيت و نقش کمتر
کانیهاي کربناته را در تثبيت این عناصر آشکار
میسازد .رخداد بیهنجاري مثبت  Ceدر نيمرخ
مورد مطالعه در ارتباط با شرایط اکسيدي در
بخشهاي فوقانی تشکيل شده است .همچنين
بررسیهاي ناهنجاري  Euو نسبتهاي
 TiO2/Al2O3و  Sm/Ndاز سنگ منشاء احتمالی
با ترکيب آندزیتی و بازالتی تریاس فوقانی براي
این نهشته حمایت میکنند .مطالعات بافتی،
کانیشناسی و زمينشيميایی نشاندهنده آن است
که نهشته سپارده در دو مرحله تشکيل شده است.
در مرحله اول ،التریتیشدن برجازاي سنگهاي
بازالتی تریاس فوقانی از قبيل دگرسانی،
شکستهشدن کانیهاي سيليکاته و تشکيل
کانیهاي رسی ،کانیهاي آهندار و تيتانيومدار

نتیجهگیری
نهشته التریتی سپارده بهعنوان یک افق بازماندي
در مرز بين سنگ آهک تریاس (سازند اليکا) و
ماسهسنگ ژوراسيک (سازند شمشک) توسعه
یافته است .کانسنگهاي این نهشته به لحاظ رنگ
و ویژگیهاي فيزیکی به هفت بخش مجزا تقسيم
شدهاند .بررسیهاي ساختی و بافتی داللت بر دو
خاستگاه برجازا و نابرجازا در این نهشته دارند.
یافتههاي کانیشناسی حکایت از نقش مهم
آبهاي زیرزمينی با ماهيت بازي -احيایی و
آبهاي سطحی با ماهيت اسيدي -اکسيدان در
تشکيل این نهشته دارند .الگوي توزیع REEها
بيانگر تاثير فرآیندهاي هوازدگی شدید ،تغيير pH
محلولهاي هوازده کننده ،اختالف در پایداري
کانیهاي حامل این عناصر و منشاء برجازا براي
این نهشته میباشد .بررسی ضرایب همبستگی بين
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 سيدریت و تسهيل،کانیهایی همانند پيریت
فرآیند شستشوي عناصر نادر خاکی از بخشهاي
فوقانی نيمرخ و ته نشست این عناصر در
.بخشهاي زیرین نهشته سپارده گشته است

 در مرحله دوم انتقال و نهشت.صورت گرفته است
مواد التریتی تشکيل شده به حفرات کارستی واقع
در محيطهاي کوالبی و مردابی همراه با پوشش
 این شرایط باعث تشکيل.گياهی انجام شده است

 التریتی تاش و آستانه در- نهشتههاي بوکسيتی
 نشریه، رهيافتهاي دیرینه محيطی:البرز شرقی
-71  ص،1  شماره،8  سال،رخسارههاي رسوبی
.84
 التریت- شناساسی بوکسيت.1387 ،. ن،عابدیان سازمان زمينشناسی و،و مواد نسوز استان گيالن
. ص119 ،اکتشافات معدنی کشور
، و عابدینی.ا. ع، کالگري،. ف،کنگرانی فراهانی کانیشناسی و ژئوشيمی نهشته.1393 ،.علی
 علوم، استان سمنان، باختر دامغان،التریتی کمبلو
.358-349  ص،92  شماره،23  سال،زمين

منابع
 نقشه زمينشناسی.1380 ،. خ،بهارفيروزي سازمان زمينشناسی و، جواهرده1:100000
.اکتشافات معدنی کشور
.1395 ،. ز، و مریدي.ح. غ،شمعانيان ژئوشيمی و خاستگاه نهشته،کانیشناسی
 فصلنامه، جنوبشرق گرگان،بوکسيتی شيرینآباد
 ص،39  شماره،10  سال،زمينشناسی ایران
.115-103
.1394 ،. ه، و عمرانی. ز، منفرد،.ح. غ،شمعانيان سنگنگاري و رخسارهاي،مشخصات چينهشناسی
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