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مسعود علي پوراصل

1سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور ،تهران ،ايران
چكيذه
هًَبصيت اص وبًيّبي گشٍُ فؼفبتّب اػت ٍ ثِ فؼفبت ػٌبكش خبوي وويبة هؼشٍف اػت .هًَبصيت وبًي وويبثي اػت ٍ ثؼٌَاى يه ػبصًذُ فشػي دس گشاًيتّب ،گٌيغّب ،آپليتّاب،
پگوبتيتّب ٍ ثِ ؿىل داًِّبي هذٍس دس هبػِّبي هـتك اص تدضيِ چٌيي ػٌگّبيي ظبّش هيؿَد .ايي وبًي ثِ دليل همبديش لبثل هالحظِاي اص ػٌبكاش خابوي ٍ گابّي تاَسين دس تشويات
خَدّ ،وَاسُ ثِ ػٌَاى يه وبًي اسصؿوٌذ ٍ التلبدي دس وبًؼبسّبي پالػشي هغشح اػت .پالػش هًَبصيت هشٍػت ،دس چْبس چَة اوتـبفبت طئَؿيويبيي ٍ وابًي ػاٌگيي ًبحياِاي دس
هحَس يضد -ػجضٍاساى ؿٌبػبيي ٍ هؼشفي گشديذ .وبٍؽّبي ثؼذي دس ايي هٌغمِ ًـبى داد وِ سػاَةّابي دؿات خاَاى ) ٍ (Q2tسٍدخبًاِاي خاَاى ) (Qalدس ثشداسًاذُ وابًي هًَبصيات
ّؼتٌذ .همذاس هًَبصيت دس ايي پالػش اص  50تب  525گشم دس تي تغييش هيوٌذ ٍ رخيشُ ايي وبًؼبس پالػشي  8866425تي ثب هتَػظ ػيبس  150گشم دس تي هًَبصيت ثشآٍسد هايؿاَد .تدضياِ
وٌؼبًتشُ هًَبصيت ثِ سٍؽّبي اػپىتشٍهتشي خشهي ٍ هيىشٍپشٍپي ًـبى هيدّذ وِ هًَبصيت هشٍػت غٌي اص ػٌبكش خبوي وويبة ػجه )Ce, La, Nd, Pr,) Eu, Smاػت ٍ هتَػاظ
همذاس  REE2O3آى حذٍد  30دسكذ اًذاصُ گيشي ؿذُ اػت.
دس ايي وبًؼبس پ الػشي  ،پيشيت ّوبتيتي ؿذُ ،اپيذٍت ،ػلؼتيت ،ػشٍػيت ،سٍتيل ،هگٌتيت ،گبسًت ،ايلوٌيت ،پيشٍوؼي ،آهفيجَل ٍ گبّي صيشوي ٍ آپبتيت ّوشاُ ثاب هًَبصيات حضاَس
داسًذ .دس هٌغمِ هشٍػت ،ؿيلّبي ػيبُ ػٌگ هبدس هًَبصيت اػت وِ ثِ كَست هتٌبٍة ثب هبػِ ػٌگّبي آّىي ،ػٌگ آّه ٍ گبّي وٌگلَهشا هؼبدل ػبصًذ ؿوـاه لاشاس گشفتاِ-
اًذًَ .دٍلّبي هًَبصيت ثِ كَست پشاوٌذُ دس ؿيلّب تظبّش داسًذ َّ .اصدگي ٍ فشػبيؾ چٌيي ػٌگّبيي ػجت آصادي داًِّبي هًَبصيت ٍ توشواض آى دس سػاَةّابي دؿات خاَاى ٍ
سٍدخبًِاي ؿذُ اػت.
كليذ واشههب :هًَبصيت ،پالػش ،وبًي ػٌگيي ،ػٌبكش خبوي وويبة ،هشٍػت
*نويسنذه مسئول :هؼؼَد ػلي پَساكل

Email: alipourr_m@yahoo.com

دػتي تب ػٌگ ثؼتش حفش گشديذ ،وِ ػوك چبّهّب اص  1تب  10هتش هتغييش اػت.
 -1مقذمه

دس اهتذاد چبّهّب ثِ اصاي ّش هتش يه ًوًَِ وبًي ػٌگيي ثشداؿت ؿذ ،توبهي

پالػش هًَبصيت هشٍػت دس خٌَة– خٌَة خبٍس اػتبى يضد ٍ دس هشوض ايشاى

ًوًَِّب هشاحل هختلف تَصيي ،الٍن ؿَيي ،آهبدُ ػبصي ،هغبلؼِ ٍ خذايؾ سا

ٍالغ اػت .ايي وبًؼبس پالػشي دس ساػتبي اوتـبفبت طئَؿيويبي – وبًي ػٌگيي

پـت ػش گزاؿتِ ٍ دس ًْبيت همذاس گشم دس تي هًَبصيت دس ّش ًوًَِ هحبػجِ

ًبحيِاي دس هحَس يضد -ػجضٍاساى ؿٌبػبيي گشديذ .خَاف وبًي ؿٌبػي

ؿذُ اػت .اص آًدب وِ ؿجىِ ًوًَِ ثشداسي ػيؼتوبتيه ثَدُ ،ثب داؿتي

ٍپيذايؾ ايي ًَع هًَبصيت ثِ عَس وبهل هتفبٍت اص هًَبصيتّبي ًَع آرسيي

پبساهتشّبي ػيبس ،ػوك ،عَل ،ػشم ٍ ٍصى هخلَف آثشفت ،ثِ هحبػجِ رخيشُ

هيثبؿذ .خبيگبُ ػٌبكش خبوي وويبة دس كٌؼت ،ػيبس لبثل هالحظِ هًَبصيت

هًَبصيت ثِ سٍؽ چْبس ضلؼي الذام ؿذُ اػت.

دس سػَةّبي دؿت آثشفتي ٍ گؼتشؽ ايي سػَةّب ،پي خَيي ٍ اوتـبف
هًَبصيت سا دس ايي هٌغمِ تَخيِ هيًوَد .عشح پي خَيي هًَبصيت ثب ثشداؿت

 -2زمين شنبسي عمومي

ً 200وًَِ وبًي ػٌگيي اص سػَةّبي دؿت خَاى ٍ آثشفتي ٍ دس هحذٍدُاي ثِ

اص ًظشخبيگبُ صهيي ؿٌبػي ،هٌغمِ هَسد هغبلؼِ دس ثخؾ خٌَة خبٍسي پٌِْ

ٍػؼت تمشيجي  150ويلَهتش هشثغ ،حفش دٍ حلمِ چبّه  5هتشي دس هشوض

ػٌٌذج -ػيشخبى ٍ دس هشص ثب پٌِْ ايشاى هشوضي ٍالغ اػت .ايي هٌغمِ ؿبهل

آًَهبليّبي هشحلِ ًبحيِاي ثِ اخشا دس آهذ .ايي وبٍؽّب ثِ ّذف وؼت اعالع

ػٌگّبي سػَثي ثب سًٍذ ػوَهي ؿوبل ثبختشي -خٌَة خبٍسي اػت .وْي-

اص تغييشات خبًجي ٍ ػومي ػيبس هًَبصيت دس دؿت آثشفتي ٍ اًتخبة هىبىّبي

تشيي ًْـتِّبي هٌغمِ هتؼلك ثِ پبلئَصٍييه اػت وِ ػٌگّبي پي ساتـىيل

هؼتؼذ خْت اوتـبفبت تفليلي كَست گشفتِ اػت .ثش پبيِ ًتبيح هثجت حبكل

دادُ ٍ اغلت دگشگَى ؿذُاًذ .ايي ػٌگّب وِ دس لؼوتّبي ؿوبلي ٍ ؿوبل

اص هشحلِ پي خَيي ،دٍ هحذٍدُ خوؼبً ثِ ٍػؼت تمشيجي  5ويلَهتش هشثغ ،خْت

خبٍسي هحذٍدُ اوتـبفي ثشًٍضد داسًذ ٍ ،تَػظ گؼلِ هشٍػتّ -شات ثب

اوتـبفبت تفليلي پيـٌْبد گشديذ ،ايي دٍ هحذٍدُ اوتـبفي تحت آًَهبليّبي

ساػتبي  NNW-SSEاص فشٍسفتگي وَيش كبحت آثبد-هشٍػت خذا ؿذُاًذ.

ثبختشي ٍ خبٍسي هًَبصيت ًبمگزاسي ؿذُاًذ وِ آًَهبلي ثبختشي هَضَع ايي

پشهيي دگشگَى ؿذُ ٍ غيش دگشگًَي ًيض خَاىتشيي ٍاحذّبي پبلئَصٍئيه سا

ثشسػي اػت .هحذٍدُ آًَهبلي ثبختشي ،هٌغمِاي ثِ ٍػؼت تمشيجي  2ويلَهتش

دس ايي ًبحيِ تـىيل دادُ اػتًْ .ـتِّبي هضٍصٍئيه ؿبهل ػٌگّبي سػَثي

هشثغ سا دس ثش هيگيشد ( تلَيش  )1دس ايي هٌغمِ ،اثتذا ًمـِ تَپَگشافي 1:2000

دگشگَى ؿذُ تشيبع هيبًي ٍ ػٌگّبي ووتش دگشگَى ؿذُ تشيبع فَلبًي-

تْيِ گشديذ ،ػپغ ؿجىِ حفبسي چبّهّبي اوتـبفي دس اثؼبد  200×200هتش

طٍساػيه اػت .ػشي سػَثي تشيبع فَلبًي -طٍساػيه وِ هؼبدل ػبصًذ

پيبدُ ؿذ .دس هحذٍدُ ايي آًَهبلي  44حلمِ چبّه ثِ لغش  1هتش ٍ ثِ سٍؽ

ؿوـه دس پٌِْ الجشص اػت ثِ دٍ لؼوت پبييٌي ٍ ثباليي لبثل تمؼين اػت .ثخؾ
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پبييٌي ػوذتبً اص ؿيل تـىيل ؿذُ وِ داساي هيبىاليِّبيي اص هبػِ ػٌگ،

تَصيي هيؿَد (  Bثشحؼت گشم)ً ،وًَِ  Bثب اػتفبدُ اص دػتگبُ تمؼين وي ثِ دٍ

ػيلتؼتَى ،ؿيل ػيبُ ،ػٌگ آّه ٍ گبّي وٌگلَهشا اػت ،وِ ؿيلّبي ػيبُ

خضء ًوًَِ تمؼين هيگشدد .يىي اص ايي خضء ًوًَِّب ٍصى ؿذُ (  Cثش حؼت

ايي ثخؾ دسثشداسًذُ ًَدٍلّبي پشاوٌذُاي اص هًَبصيت اػت ،دس حبلي وِ

گشم ) ٍ ثشاي تدضيِ ٍ اًذاصُ گيشيّبي الصم ثِ وبس هيسٍد ،خضء ًوًَِ ديگش

ثخؾ ثباليي ػوذتبً اص هبػِ ػٌگ ٍ ػيلتؼتَى تـىيل ؿذُ وِ داساي هيبىاليِ-

ثؼٌَاى خضء ًوًَِ وٌتشل ثشاي هشاخؼبت احتوبلي ثؼذي دس اًجبس ًگْذاسي هي-

ّبيي اص ؿيل اػت (تلَيش  .)3سػَةّبي دؿت خَاى ٍسٍدخبًِاي خَاى وِ

ؿَد .دس ايي هشحلِ ،ثخؾ ً Cوًَِّب ثب هبيغ ػٌگيي ( ثشٍهَفشم) هَسد خذايؾ

خٌغ ػبصًذُّبي آىّب هتأثش اص ػٌگّبي اعشاف ٍ ثبالدػت اػت ،ثخؾّبي

لشاس گشفتِ ٍ ،ػپغ خذايؾ ثب آٌّشثبّبي دػتي ثب ثبسّبي هغٌبعيؼي هؼيي اًدبم

ؿوبل ٍ ؿوبل خبٍسي هحذٍدُ سا پَؿؾ دادُ ٍ دسثشداسًذُ وبًي ثب اسصؽ

هيؿَد ،دس پبيبى ايي هشحلِ ًوًَِ ّب ثِ ػِ ثخؾ وبًيّبي داساي خبكيت

هًَبصيت هيثبؿٌذ.

هغٌبعيؼي ؿذيذ ) ، (AAداساي خبكيت هغٌبعيؼي هتَػظ ) ٍ (AVفبلذ
خبكيت هغٌبعيؼي ) (NMتمؼين ثٌذي هيؿَد ،ػپغ ثب اػتفبدُ اص

 -3روش مطبلعه

هيىشٍػىَح ثيٌَوَالس ٍ سٍؽّبي هيىشٍؿيويبيي وبًيّبي هَخَد دس ّش

دس پالػش هشٍػت ،چبّهّبي اوتـبفي دس ؿجىِ  200×200هتش ثشاي هحذٍدُ

ثخؾ ؿٌبػبيي هيؿَد .دس هشحلِ ثؼذ ،وبًيّبي هَخَد دس ّش ثخؾ ،صيش

ثبختشي پيبدُ ؿذُ اػت .اص آًدب وِ چبّه ّبي هزوَس ثِ عشيمِ دػتي حفش

ثيٌَوَالس ثغَس وبهل اص يىذيگش خذا هيؿَد ،ثشاي هثبل هًَبصيت ثِ ّوشاُ

ؿذُاًذ .دس اهتذاد چبّهّب ًوًَِّبي وبًي ػٌگيي ثِ عَس هؼشف ّش هتشهىؼت

وبًيّبي پيشيت ّوبتيتي ؿذُ ّ ،وبتيت ،اپيذٍت ،ػشيؼيت ،ايلوٌيت ،آهفيجَل،

چبّهّب اًتخبة گشديذُاًذ ،وِ ّش وذام داساي ٍصًي دس حذٍد  15ويلَگشم

لغؼبت ؿيل ،ؿيل اػليتي ٍ هبػِ ػٌگ ٍ گبّي گبسًت ٍ پيشٍوؼي دس ثخؾ

ّؼتٌذ .دس اػتبًذاسد  ، ISO 1988فشهَل صيش ثشاي تؼييي حذالل ٍصى الصم ثشاي

 AVتوشوض هييبثذ ،خْت ػيبس ػٌدي ،ايي وبًيّب دس صيش ثيٌَوَالس اص يىذيگش

خضء ًوًَِّبي هؼذًي اسائِ ؿذُ اػت:

خذا ؿذُ ٍ ػپغ تَػظ تشاصٍي حؼبع ٍدليك تَصيي هيؿًَذ ،ثذيي تشتيت

)Δm=0/06d(t

وِ دس آى:
ٍ ; Δmصى خضء ًوًَِ ( ثش حؼت ويلَگشم)
) ; d(tلغش فَلبًي رسات (ثش حؼت هيلي هتش)
دس پالػش هشٍػت رسات ػوَهبً داساي لغش ووتش اص  10ػبًتي هتش هي-
ثبؿٌذ ،لغش فَلبًي رسات خيلي ثِ ًذست ثِ  25ػبًتي هتش ( 250هيلي هتش) هي-
سػذ .ثٌبثش ايي دس پشٍطُ هشٍػت حذالل ٍصى الصم ثشاي ًوًَِّب عجك فشهَل
پيـٌْبدي  ٍ ،ISOحذٍد  15ويلَگشم ثش آٍسدُ هي ؿَد .اص آًدب وِ دس ايي
پشٍطُ ،سػَةّبي ّش هتش هىؼت چبّه ،اص عشيك هخشٍط ػبصي ٍ سثغ وشدى-
ّبي هتَالي وبّؾ ٍصى دادُ ؿذُاًذ ،لزا ٍصى ًوًَِّبي ثشداؿت ؿذُ اص
چبّهّب ( Aثش حؼت ويلَگشم) اص  15تب  20ويلَگشم هتغيش ثَدُ اػت .ثشاي
ّشًوًَِ ؿوبسُاي دسج هيؿَد وِ ثيبًگش هٌغمِ پشٍطُ ،ؿوبسُ چبّه ٍ ػوك
ثشداؿت هيثبؿذ .ػالٍُ ثشايي هـخلبتي ّوچَى ٍصى اٍليِ ًوًَِ ثش حؼت
ويلَگشم  ،سًگ ،داًِ ثٌذي ٍ خٌغ رسات سػَة ًيض دس دفتشچِّبي ٍيظُاي
ثشاي ّش ًوًَِ ثجت هيؿَد.
 -1-3تعيين عيبر مونبزيت و كبنيهبي سنگين همراه
دس ثخؾ تؼييي ػيبس هًَبصيت ٍ وبًيّبي ّوشاًُ ،خؼتيي هشحلِ تغليظ ًوًَِ-
ّبي وبًي ػٌگيي اػتً ،وًَِّب ًخؼت تَػظ اله  2هيلي هتشي ٍيظُاي دس
داخل آة ػشًذ ؿذُ ٍ ،خضء صيش  2هيلي هتش گل ؿَيي هيؿَدّ .ذف اص گل
ؿَيي خذا ػبصي سع ،ػيلت ٍ رسات هؼلك اػت .ػپغ ًوًَِ ثِ ظشٍف ٍيظُ-
اي هٌتمل ؿذُ ٍ ثش پبيِ خبكيت اختالف ٍصى هخلَف وبًيّب ٍ غَعٍِس
ؿذى رسات دس آة ٍ اًدبم حشوت دٍساًي ٍ اكل لبًَى ًيشٍي گشيض اص هشوض
رسات ػجه خذاػبصي هيؿَد ٍ ،ايي ػول آًمذس اداهِ هييبثذ تب ثِ حدن
دلخَاُ ٍ هؼيٌي اص ًوًَِ تغليظ ؿذُ دػت پيذا وٌين ،خْت اختٌبة اص ثشٍص ّش
گًَِ خغب ،ايي فشايٌذ ثؼتِ ثِ ّذف هغبلؼِ ،هيثبيؼت تَػظ ؿخق هبّش ٍ
ثبدلت توبم كَست گيشد تب داًِّبي هًَبصيت دس ثخؾ تغليظ ؿذُ ثبلي ثوبًٌذ.
دس ايي هشحلِ ،لؼوت تغليظ يبفت ًوًَِ خـه ؿذُ ٍ ثَػيلِ تشاصٍي دليك
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همذاس گشم دس وبًي ) (Xدس ثخؾ هغبلؼِ ( Cثش حؼت گشم) ثِ دػت هي آيذ،
ػپغ ثب اػتفبدُ اص فشهَل صيش همذاس گشم ّش تي هًَبصيت ٍ وبًيّبي ّوشاُ دس
پالػش هشٍػت هحبػجِ هيؿَد:
); (X.B.1000)/(A.Cگشم دس تي ّش وبًي ػٌگيي
وِ دس آى:
ٍ ;Aصى اٍليِ ًوًَِ (ثش حؼت ويلَگشم)
ٍ ;Bصى ًوًَِ پغ اص الٍن ؿَيي (ثش حؼت گشم)
ٍ ;Cصى هغبلؼِ (ثش حؼت گشم)
 ;Xهمذاس وبًي ػٌگيي دس ٍصى هغبلؼِ (ثش حؼت گشم)
ًتبيح ثذػت آهذُ اص هغبلؼِ ًوًَِّبي وبًي ػٌگيي ًـبى هيدّذ وِ
وبًي ّبي پيشيت ّوبتيتي ،لغؼبت ؿيل ،ؿيل اػليتي ،هبػِ ػٌگ ،آّه ٍ
دٍلَهيت ،ػشيؼيتّ ،وبتيت ،اپيذٍت ،وَاستض ،ولؼيت ،ػلؼتيت ،سٍتيل،
آهفيجَل ،ايلوٌيت ،هٌيتيت ٍ گبّي صيشوي ،آپبتيت ،پيشٍوؼي ،ؿئليت ،گبسًت،
فلَگَپيت ٍ ولشيت ثِ ّوشاُ هًَبصيت دس پالػش هشٍػت حضَس داسًذ ٍلي دس
ايي ثيي وبًيّبي هًَبصيت ،پيشيت ّوبتيتي ؿذُ ،ػلؼتيت ٍ لغؼبت ؿيل ،ؿيل
اػليتي ٍ هبػِ ػٌگ اص دسكذ لبثل هالحظِاي ثشخَسداس ثَدُ ٍ هًَبصيت تٌْب
وبًي اسصؿوٌذ ٍ التلبدي ايي پالػش هيثبؿذ (تلَيش  .)2دس پالػش ثبختشي
همذاس هًَبصيت اص  30تب  525گشم دس تي تغييش هيوٌذ ٍ هتَػظ ػيبس آى حذٍد
 156گشم دس تي هيثبؿذ.
 -2-3طبقه بنذي رسوببت درپالسرمروست

دس پالػش هشٍػت خْت وؼت اعالع اص اًذاصُ سػَةّبيي وِ وبًي هًَبصيت
دس آى لشاس هيگيشد ،ثِ عجمِ ثٌذي سػَثبت الذام ؿذُ اػت .دس هحذٍدُ پالػش
هشٍػت هغبلؼِ عجمِ ثٌذي سػَثبت ثِ تشتيت دس چبّه ؿوبسُ  4اًدبم يبفتِ
اػت .دس ّش وذام اص ايي چبّهّب سػَةّبي هشثَط ثِ ػوكّبي هختلف ثب
اػتفبدُ اص ػشًذّبي  18 ٍ 40 ،80هؾ ثِ چْبس ثخؾ تمؼين ؿذُ اػت .ثشاي
هثبل ًوًَِ هشثَط ثِ هتش اٍل چبّه ؿوبسُ ( 4)1ثب اػتفبدُ اص ايي ػشًذّب ثِ

مسعًد علیپًر اصل
اًذاصُ ّبي  D ٍ A ،B، Cثخؾ ؿذُ اػتّ ٍ ،ويي فشآيٌذ ثشاي سػَثبت

 -5-3سنگ مبدر مونبزيت

هتشّبي ثؼذي چبّهّب ًيض تىشاس ؿذُ اػت .دس هشحلِ ثؼذ ّشيه اص ايي

دس هٌغمِ هشٍػت ،ػٌگ هٌـأ هًَبصيت ؿيلّبي ػيبُ اػت وِ ثِ كَست

ثخؾّب ثِ عَس خذاگبًِ د س آصهبيـگبُ اهذل اػتشاليب ثشاي ػٌبكش خبوي تدضيِ

هتٌبٍة ثب هبػِ ػٌگ ّبي آّىي ،آّه ٍ گبّي وٌگلَهشا لشاس گشفتِاًذٍ ،

ؿذُ اػت .

ًَدٍلّبي هًَبصيت ثِ كَست پشاوٌذُ دس ؿيلّب تظبّش داسًذ (تلَيش  .)3ايي
ػبيضC

ػبيض<18mesh;18mesh<D

<<40mesh;40mesh

ػبيض<80mesh;80mesh<BػبيضA

تَالي سػَثي ثِ ًظش هيآيذ وِ دس هحيظ ون ػوك لبسُاي ٍ تَسثيذيتي اص پٌِْ
ػٌٌذج -ػيشخبى تـىيل ؿذُ ٍ داساي ػي تشيبع فَلبًي اػت .ايي احتوبل

ًتبيح اًذاصُ گيشيّب ًـبى هيدّذ وِ اًذاصُّبي  C ٍ Bثِ تشتيت ثيـتشيي

ٍخَد داسد وِ پذيذُ ديبطًض سػَثبت دس ؿىل گيشي ًَدٍلّبي هًَبصيت دس

همذاس ػٌبكش خبوي سا داسا ّؼتٌذ .ثِ ػجبستي غبلت داًِّبي هًَبصيت دس داهٌِ

ؿيلّب دخيل ثَدُ اػت .ؿَاّذ ثبفتي ًيض حبوي اػت وِ تـىيل وبًي هًَبصيت

 40تب  18هؾ ٍ ثخـي ًيض دس داهٌِ  80تب  40هؾ سػَثبت توشوض داسًذ (ؿىل

لجل اص دگشگًَي ٍ دگش ؿىلي سػَثبت سخ دادُ اػت.

 .)1هغبلؼبت ًوًَِّبي وبًي ػٌگيي ٍ وبًِ آسايي ًيض ًـبى هيدّذ وِ داًِّبي

دس ًوًَِ وٌؼبًتشُ هًَبصيت هحذٍدُ ثبختشي دس ؿىل  2آٍسدُ ؿذُ اػت .ثِ

هًَبصيت دس پالػش هشٍػت دس داهٌِ  +60هؾ ٍ 14ا هؾ لشاس داسًذ.

عَسيىِ اص ًوَداس ػتًَي پيذاػت هًَبصيت هشٍػت غٌي اص ػٌبكش خبوي ػجه
(ػشيَم ،الًتبًيَمً ،ئَديويَم ،پشاصيذيويَم ،ػبهبسيَم ،گبدٍليٌيَم ٍ يَسٍپيَم)

 -3-3انذازه گيري عنبصر خبكي كميبة

هيثبؿذ .تدضيِ ًوًَِّبي ػٌگ ًـبى هيدّذ وِ ػيبس هًَبصيت ٍ ػٌبكش ًبدس

ثشاي اًذاصُ گيشي همذاس ػٌبكش خبوي دس پالػش هشٍػت ،اثتذا داًِّبي

خبوي دس ػٌگ هٌـأ ووتش اص ػيبس التلبدي ثَدُ ٍ اداهِ ػوليبت اوتـبفي دس

هًَبصيت ّش وذام اص ًوًَِّبي وبًي ػٌگيي ثِ سٍؿي وِ دس ثٌذ لجل ثِ آىّب

هحيظ ػٌگي تَكيِ ًويؿَد .ديبگشام خغي ؿىل  3همبديش ػٌبكش خبوي

اؿبسُ گشديذ ،خذا ؿذُ ػ پغ وٌؼبًتشُ ّش ًوًَِ دس آصهبيـگبُ اهذل اػتشاليب

وويبة سا دس ٍاحذّبي ػٌگي هختلف هٌغمِ ًـبى هيدّذ .تدضيِ ًوًَِّبي

ثشٍؽ اػپىتشٍهتشي خشهي ) (ICP-Msثشاي ػٌبكش گشٍُ الًتبًيذّب آًبليض ؿذُ

ػٌگ ًـبى هيدّذ وِ ػيبس هًَبصيت ٍ ػٌبكش ًبدس خبوي دس ػٌگ هٌـأ ووتش

اػتً .تبيح اًذاصُ گيشيّب ًـبى هيدّذ وِ هًَبصيت هشٍػت غٌي اص ػٌبكش صيش

اص ػيبس التلبدي ثَدُ ٍ اداهِ ػوليبت اوتـبفي دس هحيظ ػٌگي تَكيِ ًويؿَد.

گشٍُ ػشيَم هي ثبؿذ .همذاس هتَػظ ّش يه اص ػٌبكش خبوي وويبة دس ًوًَِ

ديبگشام خغي ؿىل  3همبديش ػٌبكش خبوي وويبة سا دس ٍاحذّبي ػٌگي

وٌؼبًتشُ هًَبصيت هحذٍدُ ثبختشي دس ؿىل  2آٍسدُ ؿذُ اػت .ثِ عَسيىِ اص

هختلف هٌغمِ ًـبى هيدّذ.

ًوَداس ػتًَي پيذاػت هًَبصيت هشٍػت غٌي اص ػٌبكش خبوي ػجه (ػشيَم،

دس ًوَداس ؿىل  4تشويت ؿيويبيي هًَبصيت ثب تشويت هتَػظ هًَبصيتّبي

الًتبًيَمً ،ئَديويَم ،پشاصيذيويَم ،ػبهبسيَم ،گبدٍليٌيَم ٍ يَسٍپيَم) هي ثبؿذ.

آرسيي (هًَبصيت صسد) ٍ هًَبصيتّبي خبوؼتشي (ًَدٍلّبي هًَبصيت) همبيؼِ
ؿذُ اػت .ثِ كَستي وِ اص ًوَداس پيذاػت هًَبصيت هشٍػت ثيـتشيي ؿجبّت

 -4-3تخمين و ارزيببي رخيره

ؿيويبيي سا ثب هًَبصيتّبي خبوؼتشي داسا هيثبؿذ .همبديش غلظت ٍ Th

ثشاي هحبػجِ هيضاى رخيشُ دس وبًؼبس پالػشي هًَبصيت هشٍػت ،اص سٍؽ چٌذ

هًَبصيت هشٍػت هتفبٍت اص هًَبصيت ّبي ثب هٌـأ آرسيي هي ثبؿذ.

دسٍى يبثي تب  1/2فبكلِ ثيي چبّهّب كَست هيگيشد .ثٌبثشايي اثؼبد ؿجىِ

 -4نتيجه گيري

ثشداؿتّب ٍ ًبّوؼبًگشدي آى تؼييي وٌ ٌذُ اػت ًِ ػبختبس وبًؼبس ٍ دادُّب.

هًَبصيت هشٍػتً ،خؼتيي وبًؼبس پالػشي هًَبصيت ٍ ػٌبكش خبوي وويبة

ثشاي سػن چٌذ ضلؼي ،اثتذا چبّهّب ثِ ّن هتلل هيؿًَذ ٍ ػپغ ػوَد

ايشاى اػت .اوتـبفبت وبًي ػٌگيي ػجت ؿٌبػبيي آى دس سػَةّبي دؿت

هٌلفّبي ايي خغَط سػن هيؿًَذ ثب سػن ايي ػوَد هٌلفّب حَل ّش

خَاى ٍ سٍدخبًِاي هشٍػت ؿذُ اػت .دس پالػش هشٍػت تؼييي ػيبس هًَبصيت ٍ

چبّه يه چٌذ ضلؼي تـىيل هيؿَد .ايي چٌذ ضلؼي دس هحذٍدُ ثبختشي

وبًيّبي ّوشاُ ثشٍؽ ثشداؿت ٍ هغبلؼِ ًوًَِّبي وبًي ػٌگيي ثَدُ اػت.

ثِ دليل ؿجىِ هٌظن  200×200هتش هشثؼي خَاٌّذ ثَد .هيتَاى ّش يه اص ايي

هتَػظ ػيبس هًَبصيت دس هحذٍدُ ثبختشي  156گشم دس تي تؼييي ؿذُ اػت.

چٌذ ضلؼيّب سا هٌـَسي اص هبدُ هؼذًي دس ًظش گشفت .دس ايي كَست هيضاى

تدضيِ وٌؼبًتشُّبي هًَبصيت ثشاي ػٌبكش ًبدس خبوي ٍ ثشٍؽ ً ICP-MSـبى

رخيشُ اص ساثغِ صيش هحبػجِ هيؿَد:

هيدّذ وِ هًَبصيت هشٍػت غٌي اص ػٌبكش خبوي ػجه هيثبؿذ .هغبلؼبت

ضلؼي اػتفبدُ ؿذُ اػت .دسايي سٍؽ ،ثشٍى يبثي تب  1/4فبكلِ ثيي چبّهّب ٍ

W=S1t1ال1+S2 t2ال2+…+Sntnال

n

Eu

عجمِ ثٌذي سػَثبت ًـبى هيدّذ وِ غبلت داًِّبي هًَبصيت دس داهٌِ  40تب 18

وِ دس آى  Sn,…S2,S1هؼبحت همبعغ چٌذ ضلؼيّبي حبكل ثِ سٍؽ فَق ٍ

هؾ ٍ همذاس ووتشي ًيض دس داهٌِ  80تب  40هؾ سػَةّب لشاس داسًذ .هيضاى

 tn,…,t2,t1ضخبهت آثشفت دس ّش يه اص چبّهّب ٍ ثبالخشُ 1ال 2,ال n…,ال

رخيشُ پالػش هشٍػت ثشٍؽ چْبس ضلؼي  8866425تي ثب هتَػظ ػيبس  150گشم

ٍصى هخلَف سػَة دس ّش يه اص چبّهّب اػت .هيضاى رخيشُ هحذٍدُ

دس تي هًَبصيت ثشآٍسدُ ؿذُ اػت.

ثبختشي ثب دس ًظش گشفتي پبساهتشّبي فَق  8866425تي ثب هتَػظ ػيبس  150گشم

ػٌگ هبدس هًَبصيت دس هٌغمِ هشٍػت ؿيلّبي ػيبُ اػت ٍ ثِ ًظش هيآيذ وِ

دس تي هًَبصيت هحبػجِ ؿذُ اػت.

پذيذُ ديبطًض دس ؿىل گيشي ًَدٍلّبي هًَبصيت دس ؿيلّبي ػيبُ هَثش ثَدُ
اػت .ؿيلّبي ػيبُ هشٍػت ثِ دليل ػيبس پبئيي هًَبصيت ٍ ػٌبكش خبوي
وويبة فبلذ اسصؽ التلبدي ّؼتٌذّ .ش چٌذ ػيبس هًَبصيت دس پالػش هشٍػت دس
ليبع ثب وبًؼبسّبي هـبثِ دس دًيب پبييي اػت ٍلي اص خْت ايٌىِ هًَبصيت
هشٍػت ثِ ػٌَاى ًخؼتيي وبًؼبس پالػشي هًَبصيت ٍ ػٌبكش خبوي وويبة
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زمیهشىاسی ،کاویشىاسی ي ارزیابی اقتصادی عىاصر خاکی کمیاب در پالسر مريست ،یسد
هغشح اػت .لزا خْت ثشسػيّبي اوتـبفي ٍ هغبلؼبت فٌي -التلبدي دس

REE Average of Monazite Concentrate in Marvast West Anom alous
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ؿىل ً -2وَداس هؼتغيلي همذاسهتَػظ ػٌبكش خبوي وويبة دسوٌؼبًتشُ هًَبصيت
هشٍػت.

تلَيش  -1هحذٍدُ آثشفت هًَبصيتداس هٌغمِ هشٍػت (پالػش ثبختشي).
تلَيش  -3تَالي ؿيلي ٍ هبػِ ػٌگي هًَبصيتداس هشٍػتً ،گبُ ثِ ػوت خٌَة
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ؿىل ً -3وَداس خغي همبديش ػٌبكش خبوي وويبة دس ػٌگّبي هختلف سػَثي
هشٍػت.

تلَيش ًَ -2دٍل ّبي هًَبصيت اص پالػش هشٍػت-يضد.
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ؿىلً -1وَداس خغي همبديش ػٌبكش خبوي وويبة دس هؾ ّبي هختلف سػَةّبي
چبّه .4
ؿىل  -4همبيؼِ تشويت ؿيويبيي هًَبصيت هشٍػت ثب تشويت هًَبصيتّبي خبوؼتشي ٍ
صسد
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