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چكيده :امروزه یکی از نیازهای ضروری جامعههای بشری نیاز به انرژی است .کشور ما نیز در راستای صنعتیشدن و تأمین انرژی ،به
منبعهای نوین تأمین انرژی یعنی نیروگاههای هستهای روی آورده است .به این ترتیب اکتشاف ،حفظ و حراست از منبعهای اورانیم به عنوان
خوراک چنین نیروگاههایی از اهمیت بهسزایی برخوردار است؛ ولی متأسفانه به دلیل تحریمهای علمی و فنی کشورهای توسعهیافته از جمله
امریکا اکتشاف منابع راهبردی اورانیم در کشور ما به کندی پیش میرود .از اینرو لزوم خودباوری در عرصهی اکتشاف و حفظ و حراست از این
ذخایر راهبردی بیش از پیش احساس میشود .در این پژوهش به اکتشاف عنصرهای پرتوزا در غرب استان کرمان پرداخته شدهاست .ناحیهی
مورد مطالعه در 160کیلومتری جنوب غربی شهر کرمان و  40کیلومتری شمال سیرجان واقع است .این محدوده بین طولهای جغرافیایی
'' 55° 30' 00تا '' 56° 00' 00شرقی و عرضهای جغرافیایی '' 29° 30' 00تا '' 30° 00' 00شمالی و در برگهی زمینشناسی
 1:100.000پاریز قرار دارد .در این پژوهش از روشهایی نظیر فیلتر سازگار یافته تنظیم اختالط و تصویر (افکنش) زیرفضای متعامد به منظور
پردازش دادههای سنجش از دور ،و روشهای تک متغیره به منظور پردازش دادههای پرتوسنجی استفاده شد .نتیجهها بیانگر قدرت باالی
ماهوارهی سنتینل 2در بارزسازی دگرسانیهای مرتبط با ذخیرههای اورانیم است .همچنین با توجه به زمینشناسی منطقه و هالههای
دگرسانی و بررسی سطح مقطعها ،روش فیلتر سازگار یافته تنظیم اختالط به خوبی توانسته است در تصویرهای سنتینل 2دگرسانی آرژیلی را
بارز نماید .این تصویرها با توجه به زمینشناسی ناحیه از قدرت مناسبی برای تفکیک ماسه سنگها و سنگهای سیلیسی از واحدهای دیگر
برخوردار هستند .در پایان ناحیههای امیدبخش برای پیجویی عنصرهای پرتوزا و حفظ و حراست از آن معرفی شد .همچنین به جهت صحت-
سنجی ،بررسیهای صحرایی پیشین صورت گرفته از ناحیه ،مورد بررسی قرار گرفت که نتیجهها تأییدکنندهی وجود مقادیر باالی عنصرهای
پرتوزا در ناحیه است.
کليدواژهها :سامانهی اطالعات جغرافیایی ،دادههای ماهوارهای ،پرتوسنجی ،ناهنجاریهای پرتوزا
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Abstract: Nowadays, one of the essential needs of human societies is the need for energy. Our country
has also turned to new sources of energy supplies, i.e., the establishment of nuclear power plants in the
direction of industrialization and energy supply. In this research we are reporting the discovery of
radioactive elements in the western part of Kerman province. The study area is located at 160 km
''southwest of Kerman and 40 km north of Sirjan. This range is longitudinal, 55° 30' 00'' - 56° 00' 00
eastern and 55° 30' 00'' - 56° 00' 00'' north latitude in 100,000 sheet of Pariz geological map. In this
study, various methods such as mixture tuned matched filtering (MTMF), and orthogonal subspace
projection (OSP) were applied for the process of the remote sensing data, and single-variable methods
were also used to process the radiometric data. The results have indicated the high potential of the
Sentinel 2 in showing the alterations associated with the uranium deposits. Also, due to the geology of
the area and the alteration holes and the cross-sectional study of the mixture tuned matched filtering
regulation, the MTMF method has been able to show the argillic alteration in the Sentinel 2. According
to the geology of the area, these images have the proper potential to separate sandstones and silica gravel
from other units. Finally, the promising areas for radioactive elements were identified and preserved.
Also, due to the process validation, the previous field surveys from the area were also investigated, and
the presence of high levels of radioactive elements in the area was confirmed.
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 .1مقدمه

بهمنظور اکتشاف اورانیم پرداختهاند ،همچنین مقتدری و

امروزه یکی از نیازهای ضروری جامعههای صنعتی نیاز به انرژی

همکاران ] [8در سال  ،2016جمیل و همکاران ] [9در سال

به منظور افزایش تولید و پیشرفت صنایع است .جمهوری

 ،2016بهارتی و همکاران ] [10در سال  ،2015السعید و

اسالمی ایران نیز در راستای صنعتی شدن و تأمین نیاز انرژی

همکاران ] [11در سال  2014با استفاده از تصویرهای

کارخانههای خود به استفاده از منبعهای اورانیم برای تأمین

ماهوارهایی به منظور اکتشاف اورانیم به بررسی و استخراج

انرژی کارخانهها و صنایع خود روی آورده است .بنابراین،

دگرسانیهای مرتبط پرداختهاند.

اکتشاف منبعهای اورانیم و حفظ و حراست از این منبعها به
عنوان مواد اولیهی مورد نیاز تأمین انرژی در صنعت از اهمیت

 .3موقعيت جغرافيايی و راههای دسترسی منطقهی مورد

بهسزایی برخوردار است .امروزه یکی از روشهای اکتشاف

مطالعه

عنصرهای پرتوزا استفاده از روشهای سنجش از دور و

محدودهی مورد مطالعه در غرب استان کرمان واقع است که از

پرتوسنجی هوایی به منظور شناسایی ناحیههای امیدبخش

نظر تقسیمات زمینشناسی در جنوب منطقهی ایران مرکزی و

اورانیم ،و از مهمترین مرحلههای اولیهی اکتشاف اورانیم است.

به طور عمده در کمربند آتشفشانی ارومیه دختر قرار دارد .این

با استفاده از سنجش از دور میتوان دگرسانیهای مرتبط با

ناحیه در  160کیلومتری جنوب غربی شهر کرمان و 40

ذخیرههای مواد پرتوزا را شناسایی نمود ،همچنین عملیات

کیلومتری شمال سیرجان واقع است (شکل  .)1همچنین این

پرتوسنجی هوایی میتواند عنصرهای پرتوزای موجود در

محدوده بین طول جغرافیایی '' 55° 30' 00تا ''56° 00' 00

طبیعت را که در فرایند واپاشی خود به دیگر عنصرها ،پرتوهای

شرقی و عرضهای جغرافیایی '' 29° 30' 00تا ''30° 00' 00

آلفا ،بتا و گاما گسیل میکنند شناسایی کند و با توجه به

شمالی و در برگه  1:100.000زمینشناسی پاریز قرار دارد

قدرت نفوذ پرتو گاما ،از اندازهگیریهای این پرتو برای اکتشاف

(شکل .)1

پرتوسنجی هوایی عنصرهای پرتوزا بهخصوص اورانیم استفاده
نماید .طیفسنجی پرتو گامای هوابرد در طی سالهای زیادی

 .4زمينشناسی محدودهی مورد مطالعه

برای تعیین مستقیم کانیهای معدنی و تعیین نقشههای

در شمال شرقی محدودهی مورد مطالعه واحدهای آگلومرا ،توف

سنگشناختی استفاده ،و کاربردهای زیست محیطی آن نیز

و آندزیت با سن ائوسن قسمت اعظم ناحیه را در بر گرفتهاند.

گسترش زیادی یافته است ] .[1در این پژوهش با استفاده از

این واحدها در نقشهی زمینشناسی (شکل  )2به رنگ نارنجی

جدیدترین تصویرهای ماهوارهای ،روشهای جدید پردازش

دیده میشوند .همچنین واحدهای گرانودیوریت با سن

تصویرها و با استفاده از دادههای پرتوسنجی ،منطقههای

سنوزوئیک در داخل واحدهای آندزیتی و آگلومرا به رنگ قرمز

امیدبخش کانهزایی عنصرهای پرتوزا در غرب استان کرمان

تیره در نقشهی زمینشناسی (شکل  )2مشخص است .در

شناسایی و برای مطالعههای آتی معرفی میشود.

حاشیهی واحدهای آگلومرا آندزیتی واحدهای ماسه -سنگی و
کنگلومرایی دیده میشود .از لحاظ معیارهای اکتشاف اورانیم

 .2پيشينهی پژوهش

در منطقه ،تودههای گرانیتی نظیر گرانودیوریتها در صورتی

پژوهشگران زیادی از جمله الخادری و همکاران ] [2در سال

که متحمل دگرسانی شده و مقدارهای باالی تابش اورانیم و

 ،2016پوروال و همکاران ] [3در سال  ،2015صائن و همکاران

توریم را داشته باشند ،احتمال باالیی برای کانهزایی اورانیم

] [4در سال  ،1388باشنی و همکاران ] [5در سال ،1389

دارند .همچنین با توجه به قابلیت شستشوی کانیهای

شاکرمی و همکاران ] [6در سال  ،1389محمدیانی صیاد ][7

اورانیمدار و تهنشست مجدد آنها در سنگهای رسوبی احتمال

در سال  1393به بررسی و پردازش دادههای پرتوسنجی هوایی

وجود منابع اورانیم رسوبی دور از انتظار نیست (شکل .)2
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شكل  .1موقعیت جغرافیایی ناحیه ی مورد مطالعه .
پاریز
فهرست

 = 1:100/000مقیاس

شكل  .2برگهی زمینشناسی با مقیاس  100.000پاریز ].[12

دادههای ماهوارهی سنتینل 22مورد استفاده در این پژوهش

 .5مواد و روشها
دادههای سنجندهی ماهوارهی استر 1مورد استفاده در این

در دو سین محدودهی مورد مطالعه را پوشش داده است.

پژوهش در سطح تصحیح  )L1T( 1Tتهیه شدند .دادههای

سنجندهی تصویرگیری سوارشده بر روی سنتینل ،2دستگاه
3

تصویری  L1Tبرای پردازش بهمنظور انجام مطالعههای

چند طیفی (ام اس آی) نام دارد که تصویرهای منحصربه-

اکتشافی مناسب هستند .دادههای سنجندهی استر با داشتن

فردی را ارایه میدهد .این تصویرها دارای قدرت تفکیک مکانی

 14باند طیفی مختلف به دانشمندان و پژوهشگران امکان

متغیر  10تا  60 mو شامل  13نوار در محدودهی طیفی

بررسی پدیدارهای زمینی را در طول موجهای نور دیدگانی یا

دیدگانی ،زیرقرمز نزدیک و زیرقرمز موج -کوتاه هستند .عالوه

زیرقرمز گرمایی را فراهم میآورد.

بر این ،سنتینل 2دارای عرض برداشت  290کیلومتر و مناسب
نقشهبرداری آهن اکسیدها و دگرسانی است.
1. ASTER

2. Sentinel-2
)3. Multi spectral instrument (MSI
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دادههای مورد استفاده در پردازش پرتوسنجی در سال
 1975میالدی برای سازمان انرژی اتمی و با روش برداشت
هوایی تهیهشده است .برداشت دادهها با فاصلههای  500متر از
یکدیگر و ارتفاع پرواز  100متر صورت گرفته است ] .[13
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سنگی اورانیم و کانسارهای نوع آذرین درونی اورانیم وجود
داشته است .بنابراین ابتدا به بارزسازی دگرسانیهای مرتبط با
این کانسارها پرداخته شد.
 1.6کانسارهای نوع ماسه سنگی اورانيم

 1.5آشكارساز تصوير زيرفضای متعامد
1

روش آشکارساز تصویر زیرفضای متعامد یک تحلیل اختالط
طیفی خطی است .مفهوم این عملگر ،تولید زیرفضای متعامد
بر روی بردارهای طیفی نامطلوب است ،اگر بردارهای طیفی
نامطلوب به چنین زیرفضایی برسند به دلیل این که تصویر یک
بردار در زیرفضای متعامد صفر است آنها حذف خواهند شد و
اگر طیف بردارهای طیفی همانند طیف هدف باشد در تصویر
خروجی نشانداده خواهد شد .به طور کلی این آشکارساز
از راه حذف اثر هدفهای نامطلوب سعی در بهبود نتیجههای
آشکارسازی دارد ].[14
 2.5صافی سازگار يافتهی تنظيم اختالط
2

بازتابندگی

فرایند روش فیلتر کردن سازگار یافتهی تنظیم اختالط
میتواند در چهارچوب دو مرحلهی کلی بیان شود )1 :برآورد
فراوانیها با روش پاالیش تطبیقی ) (MFو  )2کاهش
مقدارهای مثبت کاذب با روش هماهنگ با آمیزه ) .(MTبا
استفاده از الگوریتم پاالیش تطابقی ،تصویر ماهوارهای در قالب
یک طیف رنگی خاکستری مشاهده میشود .در این خروجى،
مقدار هر پیکسل تخمینى از فراوانى هدفها را مشخص مىکند.
به عبارتى ،هرچه مقدار حضور هدف در یک پیکسل بیشتر
باشد ،مقدار مربوط به آن پیکسل نیز بیشتر بوده و در تصویر
خروجی الگوریتم پاالیش تطابقی ،سفیدتر دیده مىشود .در
خصوص الگوریتم فیلتر کردن سازگار یافتهی تنظیم اختالط
یک تصویر عدم امکانپذیرى 3با استفاده از روش هماهنگ با
آمیزه ) (MTنیز عالوه بر تصویر پاالیش تطبیقی ) (MFبه
وجود مىآید که مقدارهای باالى هر پیکسل آن به معناى عدم
امکان وجود مادهی موردنظر در آن پیکسل است ].[15

در کانسارهای نوع ماسه سنگی اورانیم ،ماسه سنگها از اهمیت
بسزایی برخوردارند .طیفهای انعکاسی ماسه سنگ نشان از
نوارهای جذبی مشخص و بارزی در طول موجهای ،900 ،550
 2200 ،1100و  µ 2330mدارد (شکل  .)3همچنین در
محدودهی طول موج زیرقرمز گرمایی  (TIR)4نیز نوارهای
جذبی مختلفی در طول موجهای  8/475تا  10/95 µmوجود
دارد .ابتدا به بارزسازی ماسه سنگها و طیف سیلیس با
استفاده از روش آشکارساز تصویر زیرفضای متعامد بر روی
تصویرهای ماهوارهایی استر و سنتینل 2در منطقه پرداخته شد
(شکل  .)4همانگونه که در شکل  4الف مشخص است
تصویرهای سنتینل 2با استفاده از روش آشکارساز تصویر
زیرفضای متعامد در جنوب شرقی و شمال محدودهی مورد
مطالعه بر روی واحدهای کنگلومرا ،ماسه سنگ و داسیتی ماسه
سنگی از خود شدت بیشتری را نشان میدهند؛ دلیل
بارزسازی داسیتها احتما ًال مقدار باالی سیلیس در بنیان آن و
تشابه با ماسه سنگها است .در شکل  4ب تصویر استر تنها
ماسه سنگها و کنگلومرای جنوب شرقی و رسوبات را بارز
نموده و نتوانسته است ماسه سنگهای قسمت شمالی
محدودهی مورد مطالعه را بارز نماید.

 .6بارزسازی دگرسانیهای مرتبط با کانهزايی عنصرهای
پرتوزا
با توجه به ساختارهای زمینشناختی منطقهی مورد مطالعه،
امکان تشکیل دو نوع کانسار اورانیم :کانسارهای نوع ماسه

طول موج ()m

شكل  .3طیف انعکاسی ماسه سنگها و سنگهای سیلیسی.
)1. Orthogonal subspace projection (OSP
)2. Mixture tuned matched filtering (MTMF
3. Infeasibility

4. Thermol infrared
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 2.6کانسارهای نوع آذرين درونی اورانيم

اورانیم به دلیل بزرگی شعاع یونی و ظرفیت زیاد در
کربناتیتها ،پگماتیتها ،نفلینسینیتها ،آلکالیگرانیتها و
سایر سنگهای اسیدی آلکالن و فوق آلکالن متمرکز میشود.
نمونههای عمده عبارتاند از کانسار راسینگ در نامیبیا ،آثار
اورانیم در کانسارهای مس پورفیری توینبیوت در امریکا،
کانسار ایلی موساق در گرینلند ،پاالبورا در آفریقای جنوبی و
بان کرافت در کانادا .در محدودهی مورد مطالعه ابتدا به
بارزسازی دگرسانی آرژیلیکی به عنوان دگرسانی غالب در
سنگهای آذرین درونی با استفاده از صافی تطبیقی هماهنگ با
آمیزه بر روی تصویرهای ماهوارهای سنتینل 2و استر در منطقه
فهرست

پرداخته شد (شکل  .)5همانگونه که در شکل  5مشاهده می-
شود هر دو تصویر به خوبی توانستهاند با روش صافی تطبیقی
هماهنگ با آمیزه دگرسانی آرژیلیکی محدوده مورد مطالعه را
بارز نمایند .تنها در شکل  5الف تصویرهای سنتینل 2تودههای

(الف)

سریسیت شیستی جنوب ناحیه را هم به عنوان دگرسانی
انتخاب نمودهاند که درست نیست و تنها دگرسانیهای شمال
ناحیه را به خوبی بارز نموده است.
تصویرهای استر ،ناحیههای دگرسانشدهی آرژیلیکی را که
عموماً منطبق بر واحدهای گرانودیوریتی منطقه است به خوبی
بارز کرده است .برخالف تصویرهای سنتینل 2که واحدهای
سرسیت شیستی را به عنوان دگرسانی آرژیلیک معرفی
نمودهاند ،تصویرهای استر به خوبی این تفکیک را انجام دادهاند.
 .7عمليات برداشت صحرايی به منظور صحتسنجی
دگرسانیها
فهرست

پس از بارزسازی دگرسانیها به منظور صحتسنجی و مقایسهی

نتیجهها با نقشههای موضوعی استخراجشده از پردازش
تصویرهای ماهوارهای ،باید بر روی محدودهی دگرسانشده،
(ب)
شكل  .4بارزسازی ماسه سنگها و سنگهای سیلیسی الف) در محدودهی
 TIRتصویرهای استر و ب) با استفاده از تصاویر سنتینل ،2با روش زیر
فضای متعامد( .خطهای مشکی منطقههای برخوردار از سنگشناسی
ماسهای و سیلیکاته را نشان میدهد).

نمونهبرداری صحرایی انجام گیرد .بنابراین در این پروژه از
مطالعههای صحرایی ] [16 ،15بر روی محدودهی سرچشمه
استفاده شد (شکل  6تا .)8
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فهرست

شكل  .6محدودهی مس پورفیری سرچشمه که با دایرهی زرد رنگ
مشخص شده است.

(الف)

(الف)

(ب)

فهرست

(ج)

(د)

شكل  .7الف) محدودهی سرچشمه .ب) منطقهی فیلیک در محدودهی
(ب)
شكل  .5بارزسازی دگرسانی آرژیلکی تصویرهای الف) سنتینل 2و ب)
تصویرهای استر ،با روش صافی تطبیقی هماهنگ با آمیزه( .خطهای مشکی
منطقههای برخوردار از سنگشناسی گرانودیوریتی را نشان میدهد).

سرچشمه .ج) منطقهی آرژیلیک در محدودهی سرچشمه و د) گوسان در
محدودهی سرچشمه ].[16
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فهرست

شكل  .9ناحیه ی هاشور خورده محدوده ای است که داده های
پرتوسنج ی آن منطقه بررسی ش ده است .هم چنین دگرسانی ها ی ی

(آرژیلیکی ،فیلیک و ماسه سنگی) که در مرحله ی قبل با
استفاده از روش های آشکارساز تصویر زیرفضای متعامد و فیلتر
سازگار یافته ی تنظیم اختالط بارز شده اند در تصویر مشخص
هست ند.
شكل  .8الف) ریزنگار مربوط به نمونهی تازه و دگرساننشدهی حاصل از
قسمتهای عمقی تودهن فوذی گرانودیوریتی ،بیوتیت و پالژیوکالزهای

فهرست

اولیه؛ ب) ریزنگار مربوط به دگرسانی پتاسیک کانسار (هاله بیوتیتی) در این
مقطع بیوتیت ثانویه در زمینهای از کوارتز و آلکالی فلدسپار دیده میشود؛
پ) ریزنگار مربوط به دگرسانی فیلیک؛ ت) کانیهای مافیک اولیه (بیوتیت
و هورنبلند) و تبدیل شدهاند به مقدار کمتر به پالژیوکالز در اثر دگرسانی به
کلریت ،اپیدوت و کربنات؛ ث) ریزنگار مربوط به آندزیتهای تازه و دگرسان
نشدهی اطراف کانسار ،در این تصویر بلورهای پالژیوکالز در یک زمینه با
خمیرهی میکرولیتیک تا شیشهای حضور دارند ].[16

 .8تجزيهی تک متغييرهی مقدارهای اورانيم و توريم
روش پرتوسنجی براساس اندازهگیری شدت و انرژی پرتو گامای

(الف)

گسیل شده در طول واپاشی ایزوتوپهای پرتوزای پتاسیم،
فهرست

اورانیم و توریم و تخمین نسبی این مواد در سنگهای سطحی
است .بهمنظور بررسی پراکندگی اورانیم و توریم در منطقه،
نقشهی پراکندگی عنصرهای اورانیم و توریم رسم شد .نتیجهها
بیانگر وجود مقدارهای باالی اورانیم و توریم در شمال ناحیهی
مورد مطالعه است .همچنین در قسمت شمال شرق و شرق
ناحیه بر روی تودهی گرانودیوریتی نیز ناهنجاری باالی اورانیم
و توریم مشخص است .همچنین در این ناحیه دگرسانی شدید
آرژیلیک و فیلک مشخص است .بنابراین پیشنهاد میشود
بررسیهای میدانی از این منطقهها صورت گیرد (شکلهای  9و
.)10

(ب)
شكل  .10نقشه ی پراکندگی الف) توریم و ب) اورانیم در منطقه .
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 .9معرفی ناحيههای اميدبخش کانهزايی عنصرهای پرتوزا

سوسوزنی ثبت شد ،به منظور تعیین مقدارهای اورانیم و توریم

پس از بررسی الیههای اطالعاتی ،سنگشناختیهای لیتولوژیهای

نمونهبرداری صورت گرفت و در نهایت منطقههای با پرتوزایی

مستعد کانهزایی اورانیم ماسه سنگی (ماسه سنگها) و اورانیم

باال مشخص و معرفی شدند (شکل .)12

مرتبط با کانسارهای مس پورفیری اورانیمدار انتخاب شد.
سپس با استفاده از دادههای پرتوسنجی (اورانیم ،توریم و
پتاسیم) ناحیههای مستعد کانهزایی انتخاب شد (شکل .)11

فهرست

پس از بررسیهای بهعملآمده  4ناحیهی مستعد کانهازیی
اورانیم انتخاب و مشخص شد.
 .10عمليات برداشت صحرايی از ناحيههای مستعد
کانهزايی اورانيم
به منظور صحتسنجی ناحیههای امیدبخش شناسایی شده ،از
نتیجههای بازدید صحرایی پژوهشگران پیشین ] .[13استفاده
شد .در عملیات کنترل صحرایی و برداشتهای زمینی،
محدودهی اکتشافی ده سیاهان برای تعیین منطقههای
امیدبخش و تفکیک ناهنجاریهای باارزش از ناهنجاریهای
بیارزش ،برداشتهای سوسوزنیسنجی نقطهای انجام شد و از

شكل  .11نقشهی ناحیههای امیدبخش پیجویی اورانیم.

منطقههای با مقدارهای باالی پرتو گاما که توسط دستگاه

فهرست

شكل  .12عملیات برداشت صحرایی در هدف شماره  ،2در این هدف در یک نقطه میزان تابش پرتو گاما به  2100شمارش در ثانیه ) (CPSرسیده است؛
برگرفته از ].[13
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این برگه از لحاظ داشتن ناهنجاریهای اورانیم و توریم بر
روی تودههای گرانودیوریت دگرسانشده اهمیت باالیی به
.منظور کانیسازی عنصرهای پرتوزا از خود نشان میدهد
همچنین ناهنجاری پتاسیم بر روی تودهی گرانودیوریتی که
دگرسانی شدید فیلیک دارد مشخص است که احتما ًال به دلیل
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