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 در اکثر موقعیتهای پيجويي. نمونهبرداری از معدن باغک در معادن سنگان به انجام رسید، با تکیه بر پرتوزايي و با کمک روش پرتوسنجي:چکیده
 مشاهدهی. همراهي و غنيشدگي عناصر خاکي نادر از عوارض معمول شناخته شده است، به ويژه در پهنهی ايران مرکزی،اورانیم انجام شده در ايران
ارتباط بین عناصر خاکي نادر و پرتوزا سبب شده است که بررسي ارتباط آنها در انواع ديگری از کانيسازی نیز مدنظر قرار گیرد و در صورت وجود
 بررسي وجود يا عدم وجود چنین ارتباطي در يک، در واقع هدف مطالعه. در اکتشاف اين عناصر از خاصیت پرتوزايي بهره گرفته شود،چنین ارتباطي
 ارايهی يک روش اکتشافي و الگوی،معدن اسکارني به عنوان يک مطالعهی موردی متفاوت با کانيسازی های ايران مرکزی و در صورت وجود آن
، يافتهها نشان ميدهد که عالوه بر وجود چنین ارتباطي در برخي کانيسازیهای مربوط به ايران مرکزی.نمونهبرداری بهینه برای کشف اين عناصر است
 در نهايت ميتوان. اسکارن در سنگان نیز وجود دارد-ارتباط و همبستگي بسیار قابل قبولي بین اين عناصر در يک معدن ديگر با کانيسازی نوع آهن
،اذعان داشت که با توجه به مشاهده ی چنین ارتباطي بین اين دو دسته از عناصر در چندين کانيسازی متفاوت و وجود شباهتهايي از نظر ژئوشیمي
 کامالً احساس،ضرورت مطالعهی بیشتر و دقیقتر در آن به منظور معرفي روشهای پرتوسنجي به عنوان روشهايي مؤثر در اکتشاف عناصر خاکي نادر
 ديدگاه مناسبي، ميتواند به کمک بررسيهای تکمیلي در اين مورد، فکر و روش معرفي شده در اين پژوهش برای کشف عناصر خاکي نادر.مي شود
.را در پیش روی تصمیمگیران اين صنعت قرار دهد

 سنگان، معدن باغک، عناصر پرتوزا، عناصر خاکي نادر، روشهاي پرتوسنجي:کلیدواژهها
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Abstract: In current study, sampling from Baghak mine in Sangan mines has been carried out based on
radioactivity and radiation measurement method. In most projects that have been carried out in Iran for the
uranium prospecting, especially in the central part of Iran, enrichment of rare earth elements (REEs) are
known in keeping with uranium as a common feature. The association of these elements with U has caused
to investigate their connections with other types of mineralizations. In fact the goal of this study is to survey
the presence or absence of such a connection in a skarn mine which is a different case study from the central
part of Iran. In case of their presence, this will lead to a new exploration method and sampling pattern for
REEs. The results show that in addition to existence of this connection in some mineralizations of the Central
Iran, an acceptable correlation is also observed between the REEs and radioactive elements in another iron
skarn deposit. Finally, it can be explained that according to existence of such a connection between rare earth
and radioactive elements in several different types of mineralizations, and based on the geochemical
similarities, the need for more accurate studies is completely felt in order to introduce radiation measurement
methods as effective approaches to explore REEs. The idea and the introduced method for the exploration
of REEs in this study can provide a new viewpoint for the decision makers in this industry upon using further
studies in this respect.
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به کمک زيرتجزيهی ردياب الکتروني ( EPMA)5و سايش لیزری-

 .1مقدمه

()4

عناصر خاکي نادر از لحاظ فراواني نسبت به خیلي از فلزهای

طیفسنجي جرمي پالسمای جفتشدهی القايي  LA-ICPMSبر

معدني ديگر دارای حد زمینهی بیشتری در پوستهی قارهای

روی چند نمونه ،مقادير عناصر خاکي نادر در آپاتیت و مونازيت

هستند .اما به علت ويژگيهای شیمیايي خاص ،طي فرايندهای

اندازهگیری شد .نتايج اين اندازهگیری نشان داد که عناصر خاکي

زمینشناسي در کانيهای مختلف پراکنده شدهاند و تنها در شرايط

نادر عمدتاً در آپاتیت و تا اندازهای در مونازيت متمرکز شدهاند.

محدودی قابلیت تمرکز معدني پیدا ميکنند .از همین رو ،اکتشاف

آنها ،کانسار سهچاهون را از نوع آهن اکسید -آپاتیت نوع کايرونا

و بازيابي اقتصادی عناصر خاکي نادر در مقیاس صنعتي نسبت به

برشمردند []4؛ در حالي که محسني و آفتابي ] [6تأکید دارند که
راپیتان()7

ساير عناصر ،بسیار مشکلتر است .تحلیل ژئوشیمیايي اين عناصر

اين کانسار از نوع آهن نواری ()BIF()6

از ديرباز مورد توجه دانشمندان بوده است چرا که با تعیین میزان

رسوبات يخچالي) است .از جملهی ديگر مطالعههای انجام شده در

تمرکز عناصر خاکي نادر در سنگ و کانيها ،اشارات مستقیمي از

ايران مرکزی ميتوان به مطالعههای خشنودی و همکاران [ ]8 ،7و

ژئوشیمي و شرايط تشکیل زمینشناختي به دست ميآيد .امروزه

میرزابابايي و همکاران [ ]1اشاره کرد.

(همراه با

دقیقترين معیار شناخت منشأ و شرايط تشکیل سنگها و کانيها

اما از جملهی مطالعات انجام شده در مورد عناصر خاکي نادر

در محیطهای مختلف تحلیل الگوی پراکندگي عناصر خاکي نادر

در معدن سنگ آهن سنگان ميتوان به مطالعهی بومری [ ]93اشاره

است [.]2 ،9

کرد که در آن مقادير عناصر خاکي نادر در گارنتهای موجود

در ايران و در مجموعهی معدنهای سنگ آهن سنگان

در کانسار آهن سنگان که به وسیلهی  LA-ICP-MSدر دانشگاه

مطالعات گوناگوني در مورد عناصر خاکي نادر صورت گرفته

آکیتای ژاپن تعیین شده بود ،گزارش شده است .در مطالعههای

است که در ادامه به برخي از آنها اشاره ميشود .مهديلو و علينیا

ديگری توسط مظهری و همکاران [ ]92 ،99در آنوماليهای شرقي

] [3مقدار عناصر خاکي نادر را در کانسار آهن چغارت ،در

فرزنه و سنجدک  9انجام شد مشاهده شد که نسبت  LREEبه

کانسنگ آهن و باطلههای مربوط به کارخانهی فراوری،

 HREEدر محدودهی فرزنه از  48/2تا  78/93در تغییر است.

اندازهگیری کردند .نتايج اندازهگیری آنها نشان داد که پس از

همچنین غنيشدگي ماليمي از  LREEو آنومالي مثبتي از  Euدر

منیتیت و هماتیت ،آپاتیت و مونازيت از ديگر کانيهای با ارزش

دادههای ژئوشیمي محدودهی فرزنه مشاهده شد .در محدودهی

هستند .همچنین مشاهده شد که مقدار خاکيهای نادر با مقدار

سنجدک  9نیز مقدارهای  REEنشاندهندهی آنومالي منفي ،Eu

فسفر رابطهی مستقیم دارد و حدود  74درصد عناصر خاکي نادر

غنيشدگي ماليمي از  ،LREEالگوی مثبت با شیب مناسب از

موجود در نمونهها خاکيهای نادر سبک ( (LREE))9هستند و از

 HREEو در نهايت ناهنجاری منفي  Ti ،Ce ،La ،Sr ،Baو Eu

گروه خاکيهای نادر سنگین ( (HREE))2تنها مقدار ايتريم ()Y

بودهاند .پژوهش گلمحمدی و همکاران [ ]93نیز نشان داد که

باال است .بخش عمدهی عناصر خاکي نادر به صورت کاني مستقل

غنيشدگي نسبي عناصر  LREEنسبت به  HREEدر الگوی

در داخل آپاتیت است.

بهنجار شده به کندريت و غنيشدگي عناصر سنگدوست بزرگ

کمي از عناصر خاکي نادر نیز در شبکهی کاني آپاتیت جایگزين

يون ( (LILE))8نسبت به عناصر با قدرت میزان باال ((HFSE))1

کلسیم شده است .از ديگر مطالعههای انجام شده در ايران ميتوان

در الگوی بهنجار شده به گوشتهی اولیه در تودههای نفوذی

به مطالعهی ثابت و همکاران [ ]5اشاره کرد که در آن بررسيهای

نشاندهندهی تشکیل ماگما در منطقهی فرورانش است.

مونازيت و يا به صورت

پیراگیرشده()3

ژئوشیمیايي و میکروسکوپي عناصر خاکي نادر در تعدادی نمونه

در اکثر موقعیتهای پيجويي اورانیم ،انجام شده در سازمان

از آپاتیت ،منیتیت ،سنگ میزبان ،خوراک کارخانهی کنسانتره و

انرژی اتمي ايران ،بهويژه در پهنهی ايران مرکزی از جمله معدنهای

باطلهی معدن آهن چادرملو انجام شده است.

ساغند و ناريگان ،نیز همراهي و غنيشدگي عناصر خاکي نادر از

بنیادی و همکاران ] ،[4کانسار سهچاهون را به لحاظ

عارضههای معمول شناخته شده است .همراهي اين عناصر با اورانیم

زمینشناسي و ژنز کانسار مورد بررسي قرار دادند .در اين مطالعه

گاه به مقدار بسیار باالتر از حد اقتصادی (عیار در آنوماليهای
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مختلف برحسب ژنز و متالوژني تشکیل آنها ،متفاوت است و در

 53کیلومتری جنوبشرقي خواف و  98کیلومتری شمالشرقي

برخي از آنوماليها به بیش از  433 ppmميرسد) سبب شده است

سنگان در استان خراسان رضوی و نزديک مرز افغانستان قرار دارد

که مدلسازی ژنتیکي تشکیل کانسار اورانیم -عناصر خاکي نادر،

[ .]94 ،95محدوده ،دربردارندهی کانساری به شکل مستطیل و به

تحلیلهای ژئوشیمي اکتشافي و مطالعات فراوری اين عناصر در

طول و عرض تقريبي به ترتیب 22 ،و  93کیلومتر است که شامل

فاز نیمهصنعتي در کنار اورانیم و در تمام مرحلهها به صورت

کانسارهای غربي (پنج کانسار ' C ،B ،A ،Aشمالي و  Cجنوبي)،

موازی در دستور کار قرار گیرد [.]9

کانسارهای مرکزی (دو کانسار باغک و دردوی) (شکل  )9و
کانسارهای شرقي است.

بنابراين در پژوهش حاضر ،با توجه به اهمیت عناصر خاکي
نادر و با توجه به وجود رابطهی ديده شده در بسیاری از مطالعههای

نمای ديگری از آنوماليهای غربي و مرکزی که شامل هفت

انجام شده در سازمان انرژی اتمي ايران ،بین اين عناصر و عناصر

کانسار ' C ،B ،A ،Aشمالي C ،جنوبي ،باغک و دردوی ميشود

پرتوزا در ايران مرکزی ،به مطالعه و بررسي دقیقتر اين موضوع در

را ميتوان به همراه گسلهای اصلي منطقه به ترتیب ،در شکل 2

نوع ديگری از کانيسازی يعني کانيسازی آهن -اسکارن در

الف و ب مشاهده کرد [.]96

معدن باغک در مجموعه معدنهای سنگ آهن سنگان پرداخته

محدودهی مورد مطالعه در اين پژوهش ،آنومالي باغک است

شده است .در واقع در مطالعهی حاضر ،به منظور دسترسي به يک

که در قسمت مرکزی معدن سنگان قرار دارد .کانسار باغک در

نمونهبرداری بهینه و کمهزينه و در نهايت کشف عناصر خاکي

مرز شرقي آنومالي  Cو در  243متری جنوب کانسار دردوی قرار

نادر ،از خاصیت پرتوزايي بهره گرفته شده و نمونهبرداری بر اساس

دارد .طول جغرافیايي اين آنومالي مابین  266533تا  268333متر

خاصیت پرتوزايي نمونهها و به کمک طیفسنجي انجام شده است.

شرقي و عرض جغرافیايي آن مابین  3897233تا  3898733متر
شمالي است و وسعتي در حدود  284هکتار دارد .تعداد گمانههای

 .2زمینشناسي منطقه

حفر شده از ابتدای اکتشاف در اين کانسار  231حلقه با متراژ کلي

مجموعه کانسارهای سنگ آهن سنگان در فاصلهی حدود 333

 62117متر است .گمانهها به روش مغزهگیری حفاری شده و در

کیلومتری جنوب شرقي مشهد 68 ،کیلومتری جنوبغربي تايباد،

تعداد  6659نمونه مورد تجزيهی عنصری قرار گرفته است.

54%

23%

54%

شکل  .1موقعیت آنوماليهای غربي و مرکزی معدن سنگان.
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شکل  .2موقعیت آنوماليهای معدن سنگان .الف :ديد به شمال منطقه ،ب :ديد از باال به همراه نمايش گسلها ].[96

سنگان از غرب به شرق شامل ' C ،B ،A ،Aشمالي C ،جنوبي،

کانسار سنگ آهن سنگان خواف بخشي از کمربند

باغک و دردوی در شکل  3نشان داده شده است.

آتشفشاني -پلوتونیکي خواف  -کاشمر -بردسکن است .چنانچه
ادامهی کمربند ماگمايي خواف -درونه را تا افغانستان از يک سو

قديميترين سازندهای موجود در منطقهی معدن شامل چرت،

و تا بیارجمند از سوی ديگر در نظر بگیريم ،طولي بیش از 343

شیلهای سیلیسي ،سیلتستون و آهک بلورين است (مربوط به

کیلومتر و پهنای متغیر از  94تا  83کیلومتر را بر دارد .اين کمربند

سازند شمشک و دورهی ژوراسیک) .رخنمونهای زيادی از آنها

ماگمايي با گسترش شرقي -غربي و خمیدگي به سوی شمال ،در

در بخش شمالي تودههای معدني با روند شرقي -غربي مشاهده

شمال گسل درونه (گسل بزرگ کوير) واقع است .اين کمربند

ميشود .مجموعهی عظیمي از سنگهای آتشفشاني در منطقه ديده

بهطور عمده از سنگهای آتشفشاني اسیدی تا حد واسط و گاه

ميشود که بیشتر آنها مربوط به فعالیت آتشفشاني در بازهی

مافیک با سن ترشیری تشکیل شده است .اين سنگها شامل

زماني کرتاسه تا اوايل ائوسن هستند.

داسیت ،ريوداسیت ،آندزيت ،پیروکسن آندزيت ،آندزيت-

سنگهای آتشفشاني شامل داسیت ،ريوداسیت ،تراکیت،

بازالت ،التیت ،تراکيآندزيت ،توف ،الپیلي توف و آگلومر

آذرآواریهای آندزيتي و سنگهای آتشفشاني آواری است.

است .تودههای گرانیتويیدی با ترکیبي از گرانیت ،گرانوديوريت،

سنگهای کربناته بیشتر به اسکارن و مرمر دگرگون شدهاند و به

ديوريت و گرانیت فلدسپار قلیايي در سنگهای آتشفشاني نفوذ

طرف شرق بهصورت آهک بلورين يافت ميشود [.]97

کردهاند [ .]94 ،95نقشهی زمینشناسي و تودههای آهن در معدن
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کانسنگ منیتیت

شکل  .3نقشهی زمینشناسي ساده شدهی معدن سنگان همراه با موقعیت تودههای منیتیت در آنوماليهای غربي و مرکزی ].[96

در قسمت شمالي معدن ،گرانیت سرنوسر با سن احتمالي
ائوسن بااليي -الیگوسن پايیني نفوذ کرده است .بومری []98
گرانیت سرنوسر را بهعنوان منشأ اسکارن معرفي کرده است؛ اما
کريمپور و ملکزاده شفارودی [ ]95مشخص نمودند که وجود
کانيهای غني از پتاسیم همانند آمفیبول خاص موجود در توده 'A
يا وجود کانيهای پتاسیمداری مثل فلوگوپیت در تودههای باغک
و  ،Cحکايت از محلول ماگمايي آهندار غني از پتاسیم دارد که

قسمت دوم :عملیات طیفسنجي مستقیم مغزههای حفاری شده و
انتخاب نمونههای پرتوزا به کمک دستگاه طیفسنجي مدل
( RS 230ساخت کشور کانادا).
ابتدا به کمک نمودارهای گمانهنگاری هر گمانه ،بیشینه مقدار
پرتوزايي (شمارش در ثانیه) گمانههای موجود تعیین و مقادير
باالی آن به منظور برداشت نمونه مشخص شدند (شکل  .)5سپس
در قسمت اول از عملیات نمونهبرداری در انبار مغزه ،به گمانههای

با نفوذ در سنگهای کربناته به طريق جانشیني متاسوماتیسم،
اسکارن منیتیت غني از کانيهای پتاسیمدار را موجب شده است.

مشخص شده از قبل مراجعه و در متراژهای مورد نظر و بعضاً در
کل گمانه طیفسنجي مغزهها انجام شد .پس از بررسي اولیهی
مغزههای حفاری در گمانههای از قبل تعیین شده ،اطالعات اولیه
از قبیل مقدار زمینه و همچنین مقدار پرتوزايي مطلوب منطقه مورد
مطالعه ،تعیین شد (جدول .)9
در مرحلهی بعد با در اختیار داشتن اطالعات اولیه ،به
پرتوسنجي دقیق و منظم مغزهها و نمونهبرداری از آنها پرداخته
شد .ابتدا گمانههای گمانهنگاری شده با پرتوزايي بیش از 9333
شمارش در ثانیه مورد بررسي قرار گرفتند .سپس گمانههای
گمانهنگاری نشده در دستور کار قرار گرفتند و از هر نقطه با
پرتوزايي نسبي باالتر ،نمونهبرداری شد .در نهايت به منظور نمايش

گمانهها .الزم به ذکر است که عملیات گمانهنگاری ،تنها بر روی
 25گمانه از مجموعه گمانههای اکتشافي در معدن باغک صورت
گرفته است .به منظور بررسي هر چه دقیقتر ارتباط بین خاصیت
پرتوزايي و عناصر خاکي نادر ،امری بسیار ضروری بود.

هر چه بهتر وجود يا عدم وجود رابطه بین عناصر خاکي نادر و
عناصر پرتوزا چند نمونه از مغزههای فسفردار مناطقي که کمترين
پرتوزايي را داشتند ،انتخاب شد .الزم به ذکر است که نمونهبرداری
به صورت غیرنقطهای انجام و جمعاً تعداد  949نمونه در بازههای
متفاوتي از واحد طول (با مرکزيت پرتوزايي بیشتر) برداشت شد
(از  93سانتيمتر تا  3متر).

 .3نمونهبرداري و روش پژوهش
عملیات نمونهبرداری بر مبنای ارتباط عناصر خاکي نادر با عناصر
پرتوزا از مغزههای حفاری به انجام رسیده است .به اين صورت که
مبنای برداشت نمونهها ،فضاهای مستعد پرتوزايي و مغزههای
حاوی مقدار قابلتوجهي از فسفر (براساس نتايج تجزيهی
ژئوشیمیايي مغزههای حفاری) قرار گرفته است .به اين ترتیب
عملیات نمونهبرداری به دو قسمت تقسیمبندی شده است.
قسمت اول :استفاده از نمودار گمانهنگاری موجود از برخي
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شکل  .1نقشهی نمايش بیشینه مقدار پرتوزايي گمانهها بر روی دهانهی آنها.
جدول  .1اطالعات اولیهی محدودهی مورد مطالعه
مقدار پرتوزايي زمینه

مقدار پرتوزايي در انبار مغزه

حدآستانهی پرتوزايي

(شمارش در ثانیه)

(شمارش در ثانیه)

مطلوب (شمارش در ثانیه)

243-233

333-243

833

سپس با انتخاب نمونهها از بین  43نمونهی کانديدا براساس
پرتوزايي ،برای تهیهی مقاطع نازک ،صیقلي و انجام مطالعههای
میکروسکوپي و با استفاده از دستگاه سوسوزنيسنج (مدل ،SPP2
ساخت کشور فرانسه) ،سنگي که دارای بیشترين پرتوزايي در هر

 .1یافتهها و بحث

کیسهی نمونه بود ،انتخاب شد .قبل از تهیهی مقطع از نمونههای

 1.1بررسيهاي مقدماتي

انتخابي ،نمونهها مورد مطالعه ماکروسکوپي قرار گرفتند که

به منظور بررسي هر چه دقیقتر ارتباط بین عناصر خاکي نادر و

نتیجههای آن را در جدول  2درج شده است.

عناصر پرتوزا ،نمونهها براساس مقدار پرتوزايي (برحسب شمارش
در ثانیه) از بزرگ به کوچک مرتب شده و  57نمونهی اول به

 2.1مطالعات میکروسکوپي نوري و الکتروني

همراه  3نمونه از گمانهی  24که مقدار زيادی فسفر در بر داشت،

از نمونههای انتخاب شده در قسمت پیشین ،تعداد  25مقطع صیقلي

برای مطالعات میکروسکوپي به عنوان نمونههای کانديدا از بقیهی

و  27مقطع نازک تهیه شد ،نوع مقطعهای انتخابي برای هر نمونه

نمونهها جدا شدند .شکل  ،4گمانههای مربوط به  57نمونهی

در جدول  2درج شده است .اما با توجه به شباهت بسیار زياد در

پیشگفته (مقدار پرتوزايي باالتر از  143شمارش در ثانیه) را نشان

مقطعها و در نتايج تحلیل و بررسي بهدست آمده از آنها و

ميدهد.

همچنین محدوديت در تعداد صفحات مقاله ،در اين قسمت و در

همانطور که در شکل  4ديده ميشود ،گمانههای پرتوزا و به

ادامه ،به شرح مختصری از يافتههای مطالعه و بررسيهای انجام

پیروی از آنها ،پرتوزايي در معدن باغک دارای روند

شده روی آنها پرداخته ميشود .الزم به ذکر است که پوشش

جنوبشرقي -شمالغربي است .در حقیقت روند پرتوزايي

روی نمونهها در مورد مقطعهای نازک برای مطالعهی

محدودهی مورد مطالعه از روند گسلهای منطقه به خصوص گسل

میکروسکوپي الکترون پويشي با میکروسکوپ نوری (مدل

موجود در آنومالي  Cشمالي ،پیروی کرده و با آن همسويي دارد

 LEITZساخت کشور آلمان) ،با شیشهی المل و در مورد

(شکل  -2ب) .اين موضوع احتمال کانيزايي عناصر پرتوزا در

مقطعهای نازک و صیقلي برای مطالعههای میکروسکوپي الکترون

امتداد گسلهای منطقه را قوت ميبخشد.

پويشي ( ،(SEM))93با طال ،صورت گرفته است.
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شکل  .1نمايش گمانههای با پرتوزايي باالی  143شمارش در ثانیه (خط قرمز :روند پرتوزايي در منطقه).
جدول  .2کانيشناسي و مقدار پرتوزايي نمونههای انتخاب شده برای تهیهی مقطع
شمارهی نمونه

نوع مقطع انتخابي

شمارش در ثانیه

کانيشناسي نمونه
منیتیت -پیريت -آمفیبول؟

نازک

صیقلي

94-EXP-SN-01-01





343

94-EXP-SN-08-02





933

پیريت -آمفیبول؟

94-EXP-SN-09-03





933-83

منیتیت  -پیريت

94-EXP-SN-10-04





933

کربنات

94-EXP-SN-11-05


-



243

منیتیت – آمفیبول؟



333

کلسیت -پیريت -آمفیبول -پیروکسن -منیتیت

94-EXP-SN-15-07





333-243

فلوگوپیت -بیوتیت -پیريت -فلدسپات

94-EXP-SN-17-08





333-243

پیروتیت ؟  -آمفیبول؟

94-EXP-SN-22-09





333-243

منیتیت -پیريت -فلدسپات -آمفیبول؟

94-EXP-SN-24-10





333

پیريت -سیلیس -بیوتیت

94-EXP-SN-25-11





333

پیريت – آمفیبول – پیروکسن

94-EXP-SN-30-12


-



233-233

پیريت – منیتیت – کربنات

94-EXP-SN-32-14




-

223

منیتیت

233

کربنات -کلريت -آمفیبول

94-EXP-SN-33-15





943

منیتیت -پیريت -آمفیبول -پیروکسن

94-EXP-SN-34-16





333

پیريت – منیتیت -کلسیت

94-EXP-SN-36-17



94-EXP-SN-37-18




-

323

منیتیت -پیريت

943

آمفیبول -کلريت -منیتیت

94-EXP-SN-40-19





333

منیتیت  -پیريت

94-EXP-SN-43-20





9333

منیتیت -پیريت -کانيهای آمفیبول؟

94-EXP-SN-45-21





533

منیتیت -پیريت -کانيهای آمفیبول؟

94-EXP-SN-46-22



94-EXP-SN-49-23




-

333

منیتیت -کانيهای آمفیبول؟

233

کربنات -سیلیس -فلوگوپیت

94-EXP-SN-50-24





233

فلوگوپیت -بیوتیت -کربنات -پیريت

94-EXP-SN-22-25





333-243

کربنات -آمفیبول

94-EXP-SN-25-26


-



333

پیريت -کربنات -کانيهای آمفیبول

94-EXP-SN-17-28




-

333-243

پیريت  -کربنات  -سیلیس

333-243

فلوگوپیت -بیوتیت -آمفیبول -پیريت

94-EXP-SN-15-29



-

333-243

فلوگوپیت -بیوتیت -کربنات

94-EXP-SN-50-30



-

233

فلوگوپیت -منیتیت -آمفیبول

94-EXP-SN-14-06

94-EXP-SN-31-13

94-EXP-SN-17-27
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براساس مطالعههای انجام شده بر روی مقاطع نازک و صیقلي،
شواهدی مبني بر وجود کانيهای مربوط به عناصر خاکي نادر نظیر
مونازيت ،باستنازيت ،آپاتیت يا زنوتايم مشاهده نشد .همچنین در
مطالعهها و بررسيهای انجام شده ،مشخص شد که امکان شناسايي
و تشخیص کانيهای مربوط به عناصر پرتوزا نظیر اورانینیت و  ...با
میکروسکوپ نوری میسر نیست .اما نکتهی قابل توجه در اکثر
مقطعهای تحت بررسي ،وجود مقدار قابلتوجهي از کانيهای
اسفن و آالنیت بهصورت شبکهای از کانيهای کوچک تا درشت
است (شکلهای  6الف و ب -7 ،الف و ب).
با توجه به مقدار زياد اسفن و آالنیت مشاهده شده به وفور در
سنگ شناسي مقطعها ،احتمال وجود عناصر خاکي نادر در اسفن
و آالنیت يکي از فرضیات مهم در نظر گرفته شد .کاني آالنیت از
خانوادهی گروه اپیدوت است .فرمول عمومي کانيهای اپیدوت
 Ca2(Al,Fe)3(OH)(SiO5)3است .تحت شرايط خاص ،عناصر
آهن ،سريم و آلومینیم به صورت محلول جامد وارد ترکیب
مذکور شده و کاني آالنیت با ترکیب (Al, +3)2(OH)(SiO5)3

شکل  .9کاني آالنیت در مقطعهای نازک .الف :نور عادی ،ب :نور قطبیده

 (Ca, Fe+2)2Ce, Feرا به وجود ميآورند .پس ميتوان احتمال

(بزرگنمايي  933برابر).

داد که کاني آالنیت دربرگیرندهی عناصر خاکي نادر مانند سريم
و  ...در منطقهی مورد مطالعه است .به همین منظور مطالعههای
میکروسکوپي الکترون پويشي ) (SEMبه کمک میکروسکوپ
الکتروني (مدل  XL30جزو سریهای  XLساخت شرکت
فیلیپس) موجود در دانشکدهی مهندسي معدن و متالورژی دانشگاه
صنعتي امیرکبیر انجام ،و در نتیجههای به دست آمده ،کانيهای
حاوی عناصر خاکي نادر (اپیدوت سريمدار) ،اورانیم و آهن
مشاهده شد (شکل .)8
در تصوير شکل  8الف ،پس از انجام اسکن عنصر اورانیم
توسط میکروسکوپ ،مشخص شد که نقطهی روشن در
تصويرهای بزرگنمايي شده ،کاني حاوی عنصر اورانیم است.
همانطور که ديده ميشود ،اورانیم به صورت مجزا بوده و به
صورت محلول جامد در کانيهای آهندار يا کانيهای حاوی
عناصر خاکي نادر وجود ندارد .کانيهای حاوی عنصر آهن
(منیتیت) نیز در اسکن به دست آمده برای آهن در شکل  8ب به
وضوح قابل مشاهده هستند .کانيهای تیره رنگ نیز با مقدار قابل
توجهي از سیلیسم (شکل  8پ) ،کلسیم (شکل  8ت) و در نهايت
مقدار کمي سريم (جانشین عنصر کلسیم شده) (شکل  8ث) ،کاني

شکل  .5کاني آالنیت و اسفن در مقطعهای صیقلي .الف :نمايش کانيهای

اپیدوت سريمدار (آالنیت) تشخیص داده شدند.

آالنیت (بزرگنمايي  43برابر) ،ب :کانيهای اسفن با سطح مقطع لوزی و
مثلثيشکل (بزرگنمايي  43برابر).
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شکل ( .8الف) نمايش کاني اپیدوت (آالنیت) ،کاني آهندار و پیراگیرشدهی اورانیم به همراه يک بزرگنمايي از آن( ،ب) نتیجهی اسکن برای ( ،Feپ) نتیجهی
اسکن برای ( ،Siت) نتیجهی اسکن برای ( ،Caث) نتیجهی اسکن برای .Ce

-

در تصوير شکل  8الف ،به دلیل چگالي بیشتر عنصر اورانیم
نسبت به عناصر ديگری چون آهن و غیره ،عنصر اورانیم نسبت به
ديگر عناصر بسیار روشنتر ظاهر شده است .اين قضیه در مورد
آهن و ديگر عناصر و کانيهای موجود نیز قابل مشاهده است .در
شکل  1نیز نمونهای از حضور اورانیم در کانيهای آهندار (شکل
 1الف) به همراه دو اسکن آهن (شکل  1ب) و اورانیم (شکل 1
پ) نشان داده شده است.
در حقیقت براساس مطالعههای میکروسکوپ نوری و الکتروني
انجام شده بر روی مقطعهای صیقلي و نازک ،مشاهده شد که:
 عناصر خاکي نادر به ويژه عنصر سريم در نمونههای موردبررسي وجود دارند (النتانیم و نئوديمیم نیز در يک مقطع
مشاهده شدند).
 -عناصر خاکي نادر در آالنیت جانشین کلسیم شدهاند.

-

-
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کاني آالنیت با تجمعهای زياد در نمونههای مطالعه شده به
چشم ميخورد و مقدار باالی عناصر خاکي نادر در تجزيههای
عنصری نیز مربوط به همین کاني است [.]91
با توجه به مشاهدهی مقدار زيادی از کانيهای اسفن در
مقطعهای تحت بررسي ،ممکن است کاني اسفن نیز میزبان
عناصر خاکي نادر باشد.
عناصر خاکي نادر در شبکهی ساير کانيها بهخصوص
کانيهای آهندار (منیتیت) مشاهده نميشوند.
اورانیم به صورت کانيهای مستقل از آالنیت يا به عبارتي
بیرون از شبکهی سیلیکاتهی آالنیت شکل گرفته است .در
واقع اورانیم عموماً به صورت پیراگیرشده در فضاهای خالي
آالنیتها (يا ممکن است در کاني اسفن) و همینطور
کانيهای آهندار گیر افتاده است.
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شکل ( .1الف) نمايش کانيهای حاوی اورانیم و آهن در يک مقطع نازک به همراه يک بزرگنمايي از آن( ،ب) نتیجهی اسکن برای ( ،Feپ) نتیجهی اسکن برای .U

 3.1تجزیهي عنصري نمونهها

موضوع در بررسيهای اولیه ،ذهنیت ارتباط اين عناصر با خاصیت

تجزيهی عنصری نمونهها با استفاده از دستگاه طیفسنج جرمي-

پرتوزايي را تحکم ميبخشد.

(تشخیص) ( )DL()99متفاوت برای تعداد  46عنصر انجام شد (جدول .)3

 1.1تجزیه و تحلیلهاي آماري نتایج تجزیهي عنصري

پالسمای جفت شدهی القايي ) (ICP-MSبا حد آشکارسازی

در ادامه ،ابتدا به آمادهسازی دادهها و سپس به تجزيه و

برای تجزيه و تحلیل نتايج تجزيهی عنصری ،بررسي وجود و عدم

تحلیلهای اولیهی آماری آنها ،پرداخته ميشود (به منظور بررسي

وجود ارتباط بین عناصر خاکي نادر و خاصیت پرتوزايي و در

ارتباط بین عناصر خاکي نادر و عناصر پرتوزا به شکل محاسباتي).

نتیجه ،با عناصر پرتوزا ،دادههای حاصل از تجزيهی ژئوشیمیايي

نکتهی قابلتوجهي که قبل از آمادهسازی و پردازش دادهها به

مورد پردازش قرار گرفت .به اين صورت که در ابتدا

چشم ميخورد ،کاهش ناگهاني عیار عناصر خاکي نادر در انتهای

پیشپردازشهای آماری بر روی آنها انجام و پس از تعیین

جدول تجزيهی دادهها است .همانطور که پیش از اين نیز مطرح

مشخصههای آماری اولیه (بررسي آماری تک متغیره) ،وجود و

شد ،در انتهای فعالیت نمونهبرداری بهمنظور بررسي و مشاهده هر

عدم وجود رابطهی مطرح شده بین پرتوزايي و عناصر خاکي نادر،

چه بیشتر ارتباط بین عناصر خاکي نادر و خاصیت پرتوزايي،

مورد بررسي قرار گرفت.

تعداد  93عدد نمونه از تودههای نفوذی و صرفاً از مناطق غیرپرتوزا
برداشت شد .از کاهش عیار اين عناصر با کاهش مقدار پرتوزايي

 1.1.1پیشپردازش دادههاي ژئوشیمیایي

در مجموعهی جدول دادهها به وضوح ديده ميشود که اين

برای پردازش آماری عناصر مورد بررسي در محدودهی مطالعاتي
باغک ( 949نمونه) ،ابتدا موارد نادرست (اعم از احتمال وجود
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کاراکتر اضافي ،مقادير فوقالعاده بزرگ و هرگونه اشتباه نوشتاری

از  94درصد از تعداد کل دادهها) ،مقدار  3/74حد حساسیت

که موجب بـروز مشـکالتي در محاسـبات ميشوند) در فايل

دستگاه ،جایگزين مقادير سنسورد و در غیر اين صورت ،به دلیل

دادهها تصحیح ،و سپس (با توجه به حد حساسیت پايین گزارش

اثرات نامطلوب اين عناصر در نتايج حاصل از تحلیلهای آماری،

شده در جدول  )3دادههای سنسورد( )92حذف و با مقادير مناسب

عناصر مذکور حذف شدند .در جدول  5گزارش کاملي از حذف

جایگزين شدند .يعني با توجه به تعداد کم مقادير سنسورد (کمتر

و جایگزيني دادههای سنسورد آورده شده است.

جدول  .3عناصر تجزيه شده با  ICP-MSو حدحساسیت دستگاه
عنصر

حد حساسیت

عنصر

حد حساسیت

عنصر

حد حساسیت

عنصر

حد حساسیت

Ag

3/9

Er

3/34

Nb

9

Ta

3/9

Al

933

Eu

3/9

Nd

3/4

Tb

3/9

As

3/9

Fe

933

Ni

9

Te

3/9

Ba

9

Gd

3/34

P

93

Th

3/9

Be

3/2

Hf

3/4

Pb

9

Ti

93

Bi

3/9

In

3/4

Pr

3/34

Tl

3/9

Ca

933

K

933

Rb

9

Tm

3/9

Cd

3/9

La

9

S
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U

3/9

Ce

3/4

Li

9

Sb

3/4

V

9

Co

9

Lu

3/9

Sc

3/4

W

9

Cr

9

Mg

933

Se

3/4

Y

3/4

Cs

3/4

Mn

4

Sm

3/32

Yb

3/34

Cu

9

Mo

3/9

Sn

3/9

Zn

9

جدول  .1مشخصات دادههای سنسورد عناصر مورد بررسي در معدن باغک سنگان
عنصر
U
Th
K
Fe
Sc
Y
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Er
Tm
Yb
Lu

حد ثبت
دستگاه
3/9
3/9
933
933333
3/4
3/4
9
3/4
3/34
3/4
3/32
3/9
3/34
3/9
3/32
3/34
3/9
3/34
3/9

میزان حساسیت
پايین
پايین
پايین
باال
پايین
پايین
پايین
پايین
پايین
پايین
پايین
پايین
پايین
پايین
پايین
پايین
پايین
پايین
پايین

درصد دادههای
سنسورد
3
3
3/66
89/56
27/94
3
3
3
3/39
3
9/17
5/65
3
5/65
3
3
3/39
3/17
1/27

تعداد دادههای
سنسورد
3
3
9
923
59
3
3
3
4
3
3
7
3
7
3
3
4
6
95
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وضعیت
جایگزيني
بله
بله
بله
خیر
خیر
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله

مقدار جایگزين شده يا
حذف شده
3/374
3/374
74
حدف عنصر
حذف عنصر
3/374
3/74
3/374
3/3374
3/374
3/394
3/374
3/3374
3/374
3/394
3/3374
3/374
3/3374
3/374
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همانطور که مشاهده ميشود ،دو عنصر اسکانديم و آهن به

مقسومعلیه مشترک متراژ نمونهها به عنوان طول معیار در نظر گرفته

رغم در برداشتن بیش از  94درصد از مقادير سنسورد ،از گردونهی

شد و نمونهها به ترکیبهای  4سانتيمتری بسط داده شدند .نتیجهی

محاسبات آماری آينده حذف شدند .بنابراين ،در ادامه به مطالعه و

اين کار تولید  2247نمونه با طول  4سانتيمتر است.
بررسيهای صورت گرفته در مورد توزيع دادهها ،نمايانگر آن

بررسي ديگر عناصر پرداخته شد.
سپس مقادير غیرمعمول به عنوان مقادير خارج از رده ،مورد

است که عیارهای مربوط به  91پارامتر مورد بررسي ،از توزيع

بررسي قرار گرفتند .اما به منظور از دست ندادن مقادير غیرمعمول

بهنجار پیروی نميکنند .تبديلهای لگاريتمي دو متغیره ،لگاريتمي

با ارزش (با توجه به حساسیت از دست دادن مقادير غیرمعمول با

سه متغیره ،معکوس ،باکس -کاکس و جانسون نیز برای

ارزش بهعنوان مقادير خارج از رده) ،از حذف مقادير خارج از رده

بهنجارسازی آنها مؤثر واقع نشد .زيرا نه تنها نتیجههای حاصل از

پرهیز به عمل آمد .زيرا مقادير شناسايي شده به عنوان مقادير خارج

محاسبهی شاخص  ]29 ،23[ Wبرای دادههای تبديل يافته به عدد

از رده ،به نظر ،مقادير غیرمعقولي نبوده و ميتوان آنها را مقاديری

صفر خیلي نزديک نشد بلکه کاهش چشمگیری را نیز در بر

از عیار باالی عناصر در نظر گرفت.

نداشت و در مواردی شاهد افزايش آن نیز بوديم (شکل  .)93در
اين مورد نتايج حاصل از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف نیز

 2.1.1بررسي آماري تکمتغیره

مبني بر عدم پیروی از توزيع بهنجار بعد از به کارگیری تبديلهای

پس از تصحیح و آمادهسازی دادههای ژئوشیمیايي ،میانگین

مذکور هستند .به همین دلیل با وجود کارايي بیشتر همبستگي

وزندار عیار برای  949نمونهی مورد بررسي (بدون صرفنظر از

پیرسون ،ميبايد از همبستگي اسپیرمن به منظور محاسبهی

نمونههای کانيسازی نشده که برای بررسي ارتباط بین عناصر

همبستگي استفاده کرد .زيرا محاسبهی ضريب همبستگي اسپیرمن

خاکي نادر و خاصیت پرتوزايي ،برداشته شدند) و همچنین برای

نیاز به پیشفرضهای کمتری نسبت به ضريب همبستگي پیرسون

نمونههای کانيسازی شده ،محاسبه و در جدول  4آورده شد.

دارد (شرط توزيع بهنجار برای دادهها).

با توجه به مقادير گزارش شده در جدول  ،4ميتوان کشف
عناصر خاکي نادر در اين آنومالي را به روش اکتشافي پرتوسنجي

 3.1.1همبستگي عناصر

وابسته دانست .نکتهی ديگر قابل برداشت از جدول  ،4اين است

در اين قسمت به منظور بررسي هر چه دقیقتر ارتباط بین متغیرهای

که پرتوزايي منطقهی مورد مطالعه تحت تأثیر عمدتاً اورانیم و تا

مدنظر (يعني عیار عناصر خاکي نادر و مقدار پرتوزايي و در نتیجه

حدودی توريم و پتاسیم است و با توجه به مقدار باالی عناصر

مقدار عیار عناصر اورانیم ،توريم و پتاسیم) ،به محاسبهی ضريب

خاکي نادر ،ارتباط بین آنها و عنصر اورانیم تا حدودی نمايانتر

همبستگي بین آنها پرداخته شد .همانطور که در قسمت قبل نیز

مي شود .البته اين ارتباط در ادامه و پس از تجزيه و تحلیلهای

گفته شد ،برای محاسبهی همبستگي بین متغیرهای مورد بررسي

تکمتغیره ،از طريق محاسبهی مقدار همبستگي ،دقیقتر مورد

(دادههای تبديل نیافته) در محدودهی باغک از معیار ضريب

بررسي قرار گرفت .به منظور محاسبهی همبستگي عیار عناصر

همبستگي اسپیرمن استفاده شد که مقادير آن در جدول  6درج

مورد مطالعه ،ابتدا نوع توزيع تمام عناصر مورد بررسي قرار گرفت.

شده است .اما در پژوهش حاضر عالوه بر محاسبهی ضريب

سپس در صورت عدم برخورداری دادهها از يک توزيع بهنجار،

همبستگي اسپیرمن ،با توجه به کمترين مقادير شاخص  Wگزارش

راهکارها و تبديلهای مختلفي برای بهنجارسازی توزيع آنها به

شده برای مقادير تبديل يافته توسط تبديل باکس -کاکس (جدول

کار گرفته شد .در نهايت با توجه به توزيع دادههای مورد نظر،

 ،)6توزيع اين دادهها را در حالت خیلي آرماني تقريباً نرمال فرض

روش همبستگي انتخاب و سپس مقادير آن محاسبه شد .برای اين

کرده و ضريب همبستگي پیرسون برای دادههای تبديل يافته توسط

منظور ميبايد ترکیبهای يکساني برای طول نمونههای تحت

تبديل باکس -کاکس محاسبه شد که نتايج آن نیز در جدول 6

بررسي در نظر گرفت و پس از يکسانسازی طول نمونهها به تجزيه

درج شده است.

و تحلیل دقیق آنها پرداخت .در همین راستا ،بزرگترين
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جدول  .1مشخصات اولیهی آماری عناصر مورد بررسي در محدودهی باغک
عنصر

میانگین عیار کل نمونهها ()ppm

میانگین عیار نمونههای کانيسازی شده ()ppm

عیار بیشینه ()ppm

U

984/62

241/85

123/8

Th

24/13

33/36

938/52

K

95545/95

94859

43285

Y

34/35

53/12

954/7

La

148/76

9276/68

6338

Ce

9924/86

9492/33

6466

Pr

11/19

934/14

634/87

Nd

262/58

346/23

9315/2

Sm

23/36

39/53

926

Eu

5/31

4/87

21/96

Gd

98/74

24/31

19/96

Tb

2/96

2/84

92/37

Dy

8/82

99/38

53/16

Er

5/27

4/34

98/94

Tm

3/43

3/64

2

Yb

3/28

5/22

96/7

Lu

3/55

3/46

9/1

 REE

2458/37

3592/2

94392/23
933
13
83
73
43

شاخص W

63

53
33
23
93
°

شکل  .10شاخص  Wبرای دادههای تبديل يافته.
جدول  .9مقادير همبستگي اسپیرمن و پیرسون بین عناصر خاکي نادر و پرتوزايي عناصر پرتوزا
عنصر
Y
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Er
Tm
Yb
Lu
 REE

ضريب همبستگي اسپیرمن
U
3/73
3/79
3/72
3/79
3/79
3/79
3/63
3/79
3/72
3/79
3/79
3/66
3/79
3/73
3/79

Th
3/83
3/83
3/86
3/88
3/81
3/13
3/86
3/81
3/87
3/87
3/84
3/85
3/82
3/89
3/86

K
3/43
3/54
3/56
3/56
3/58
3/51
3/54
3/58
3/49
3/42
3/45
3/47
3/41
3/63
3/57

شمارش در ثانیه
3/41
3/69
3/69
3/41
3/48
3/48
3/51
3/48
3/69
3/41
3/63
3/46
3/63
3/64
3/63
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U
3/68
3/73
3/73
3/68
3/66
3/61
3/64
3/61
3/72
3/73
3/61
3/66
3/79
3/73
3/73

ضريب همبستگي پیرسون
شمارش در ثانیه
K
Th
3/47
3/51
3/86
3/63
3/31
3/82
3/63
3/38
3/83
3/47
3/57
3/13
3/46
3/43
3/19
3/47
3/49
3/12
3/58
3/38
3/84
3/47
3/51
3/19
3/69
3/51
3/81
3/48
3/42
3/19
3/63
3/45
3/88
3/44
3/44
3/86
3/63
3/47
3/84
3/64
3/46
3/82
3/63
3/31
3/85
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همانطور که مشاهده ميشود ،ضريب همبستگي مقادير عیار

قابلتوجه ديگر وجود اورانیم در شبکهی آالنیت و حتي کانيهای

عناصر خاکي نادر با مقادير پرتوزايي برابر با  3/6و ضريب

آهندار است که به صورت پیراگیرشده در فضای خالي مربوط به

همبستگي مقادير عیار عناصر خاکي نادر با دو عنصر اورانیم و

اين کانيها حضور دارد .مطالعات آماری نشان داد که معدن باغک

توريم به ترتیب برابر با  3/7و  3/84گزارش شده است که مقادير

دربردارندهی مقدار مناسبي از عناصر سريم و النتانیم و در نتیجه

بسیار قابلقبولي هستند .اين موضوع نشان ميدهد که در مطالعات

مقدار زيادی از مجموعهی عناصر خاکي نادر است .مشاهده شد

آماری انجام شده در مورد نتايج تجزيهی ژئوشیمیايي نمونههای

که پرتوزايي در اين منطقه تحت تأثیر عمدتاً اورانیم و تا حد

باغک نیز بین مجموعه عناصر خاکي نادر و خاصیت پرتوزايي به

کمتری پتاسیم است و عناصر خاکي نادر با پرتوزايي منطقه و در

خصوص در مورد دو عنصر اورانیم و توريم ارتباط وجود دارد.

نتیجه با عنصر اورانیم ،همبستگي بسیار قابلقبولي دارند .همچنین

مقدار عنصر توريم در نتايج تجزيه (جدول  )4در حد زمینه گزارش

نشان داده شد که عنصر توريم با وجود اينکه مقداری در حد زمینه

شده است ولي در جدولهای فوق مشاهده ميشود که اين عنصر

را شامل ميشود در ارتباط و همبستگي بسیار مناسبي با عناصر

با وجود مقدار کم آن در منطقهی باغک ،در ارتباط بسیار مناسبي

خاکي نادر است .اين موضوع به آن دلیل است که عناصر خاکي

با عناصر خاکي نادر است.

نادر از نظر ژئوشیمي نیز رفتاری مشابه به اورانیم و توريم دارند و

همچنین ضريب همبستگي اسپیرمن گزارش شده بین مقدار

جزو عناصر لیتوفیل (سنگدوست) يون -بزرگ و شبیه فلزات

پرتوزايي محاسبه شده توسط دستگاه طیفسنج و سه عنصر

لیتوفیل با قابلیت واکنش شديد مثل توريم ،اورانیم ،فسفر و ...

اورانیم ،توريم و پتاسیم به ترتیب برابر با 3/423 ،3/138 ،و 3/569

هستند .براساس يافتههای اين پژوهش مبني بر وجود چنین ارتباطي

است .همین ضريب با توجه به معیار پیرسون برای سه عنصر مذکور

در يک معدن آهن اسکارني و با توجه به مشاهدهی آن در برخي

به ترتیب برابر با  3/437 ،3/135و  3/315است که نشان ميدهد

کانيزاييهای ديگر ايران مرکزی و همچنین وجود شباهتهايي

منشأ اصلي پرتوزايي منطقه ،عنصر اورانیم بوده و پرتوزايي بیشتر

در رفتار ژئوشیمیايي آنها ،ضرورت مطالعه و بررسي هر چه

تحت تأثیر آن است و عناصر پتاسیم و توريم سهم بسیار کمتری

بیشتر چنین ارتباطي به منظور معرفي روشهای پرتوسنجي به

در پرتوزايي دارند .به همین دلیل همانطور که در جدول  6نیز

عنوان روشهايي مؤثر در اکتشاف عناصر خاکي نادر ،کامالً

مشاهده ميشود ،مقدار همبستگي عنصر پتاسیم به مراتب کمتر از

احساس ميشود .فکر و روش معرفي شده در اين تحقیق برای

دو عنصر اورانیم و پتاسیم بوده و مقادير مناسبي را شامل نميشود.

کشف عناصر خاکي نادر ،ميتواند به کمک مطالعات تکمیلي در

قابل ذکر است که پايین بودن مقدار همبستگي بین عناصر خاکي

اين مورد ،ديدگاه مناسبي را در پیشروی تصمیمگیران اين صنعت

نادر و مقادير پرتوزايي (شمارش در ثانیه) نسبت به ضرايب

قرار دهد.

همبستگي بین عناصر خاکي نادر و دو عنصر اورانیم و توريم نیز به
دلیل تأثیر عنصر پتاسیم در مقدار پرتوزايي محاسبه شده به وسیلهی

قدرداني

دستگاه طیفسنج است.

بدينوسیله از مجتمع سنگ آهن سنگان که ما را در انجام اين
پژوهش ياری نمودند صمیمانه تشکر مينمايیم.

 .1نتیجهگیري
در پژوهش حاضر برای بررسي يک روش بهینهی نمونهبرداری و
اکتشاف عناصر خاکي نادر ،به بررسي و مطالعهی ارتباط
آنها با عناصر پرتوزا در معدن باغک پرداخته شد .در مطالعههای
اولیه مشخص شد که عناصر خاکي نادر نظیر النتانیم ،نئوديمیم و
به ويژه عنصر سريم ،در کاني آالنیت جانشین کلسیم شدهاند (اين
اتفاق ممکن است در مورد اسفن نیز صادق باشد) .نکتهی
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. . . اکتشاف عناصر خاکي نادر به کمک پرتوسنجي؛ مطالعه موردی

پينوشتها
1. LREE: Light rare earth elements
2. HREE: Heavy rare earth elements
3. Inclusion
4. EPMA: Electron probe micro analysis
5. LA-ICPMS: The laser ablation inductively coupled
plasma mass spectrometry
6. BIF: Banded iron formation

7. Rapitan
8. LILE: Large ion lithophile elements
9. HFSE: High field strength elements
10. SEM: Scanning electron microscopy
11. Detection limit
12. Sensord data
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