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 شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدانابراهیم طالع فاضل، عضو هیئت علمی گروه زمین

 چكیده

ترین ذخیره فسفات در ایران و از مناطق مهم میزبان عناصر نادر خاکی نیآپاتیت اسفوردی )شمال شرق بافق( به عنوان غ-کانسار آهن

(REEنیز محسوب می ) شود. دو ویژگی پایداری آپاتیت در دامنه وسیعی از شرایط دما و فشار و توانایی تعادل مجدد با محیط، سبب شده

هایی همچون مونازیت فراهم شود. صری الزم برای تبلور کانینشست این کانی همراه با تأمین بودجه عنتا در حین دگرسانی، انحالل و ته

(، دست کم چهار نسل آپاتیت به همراه دو نسل مونازیت در کانسار SEMطبق شواهد پتروگرافی و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی )

کی ای آنست که محتوای عناصر نادر خااسفوردی تشخیص داده شده است. بررسی خصوصیات شیمی بلور در هر نسل از بلورهای آپاتیت گوی

ن های مونازیت، ضم( به تدریج کاهش یافته و عناصری همچون کلسیم و فسفر باقی مانده است. این در حالی است که در ادخالREE∑کل )

، مناطق BSEباال رفتن محتوای عناصر نادر خاکی کل بر میزان عناصر سدیم، فلوئور و تا حدی کلر نیز افزوده شده است. بر مبنای تصاویر 

های مونازیت در آن شکل هایی بوده که کانیهای میکرونی، منافذ و ریزشکستگی( منطبق بر کانالREEو  Na ،Siر شده از عناصر )نظیتهی

های مونازیت نسل اول و انحالل بعدی این کانی بواسطه ادامه یافتن فرآیندهای گرمابی، سبب انحالل مجدد گیری ادخالاست. شکل گرفته

 سل دوم شده است. های بین بلوری نو تشکیل مونازیت

 .گرمابی کلیدواژه: آپاتیت، مونازیت، عناصر نادر خاکی، دگرسانی

 مقدمه

کانی آپاتیت دربردارنده اطالعات با ارزشی پیرامون چگونگی عملکرد فرآیندهای دگرسانی گرمابی، دمای سیال، ترکیب و 

تواند عاملی ها، میاکی درون شبکه بلوری آپاتیت(. وجود عناصر کمیاب و نادرخ2015هارلو، مراحل تکوین سنگ میزبان است )

(، باشد. PO(Y,HREE,Th)4( و زنوتایم )PO(Ce,LREE,Th)4نظیر مونازیت ) 4POهای با بنیان برای رخداد اجزای سازنده کانی

مونازیت و زنوتایم های ( تحت شرایط مختلف دما، فشار و ترکیب سیال و آپاتیت، کانی2003) هارلو و همکارانطبق مطالعات 

توانند در درون یا سطح این کانی در نتیجه انتقال جرمی بین سیال دگرسان کننده با کانی بوجود بیایند بدون آنکه به منبع می

در  ترین ذخیره فسفاتشرق بافق به عنوان غنیآپاتیت اسفوردی در شمال-نسار آهندیگری از عناصر نادر خاکی نیاز باشد. کا

شود. در این محسوب می REE( بوده که آپاتیت به عنوان میزبان اصلی REEی پتانسیل باالیی از عناصر نادر خاکی )ایران دارا

 هایای از کانیای و پراکنده در سنگ میزبان )به همراه مجموعهرگچه-ای، برشی، رگههای تودهکانسار آپاتیت با بافت و ساخت

زایی آپاتیت و مونازیت و ارتباط بین این دو، ضمن دستیابی به فهم درست چگونگی کلسیم و آپاتیت( نمود دارد. مطالعه نحوه کانه 

 کند.زایی، اطالعات ارزشمندی درباره نحوه مهاجرت و تمرکز عناصر نادر خاکی را نیز فراهم میرخداد کانه

 

 روش مطالعه

و   ICP-MSهای تجزیه دستگاهیسازی به منظور انجام آزمایشهای مختلف کانیز بخشبلورهای آپاتیت برداشت شده ا

شناسی کرج با حد پایینی در سازمان زمین ICP-MSتجزیه به روش سازی قرار گرفتند. مورد آماده EMPAریزکاوالکترونی 

نیز در مرکز  EMPAای برای عناصر کمیاب و نادر خاکی، انجام شد. تجزیه نقطه ppm 2000و باالیی  ppm 01/0آشکارسازی 
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انجام شد.  Cameca SX100مقطع نازک صیقلی توسط دستگاه  4تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران پس از اندود کربنی تعداد 

 45تا  30بین ( dwell timeمپر و مدت زمان توقف )نانوآ 2الکترونی  شدت جریان پرتو کیلو ولت، 20در این روش نمونه با ولتاژ 

های عنصری و نقشه ،های موجود در آنو ادخال ثانیه، مورد تجزیه قرار گرفتند. به منظور بررسی روابط بین بلوری آپاتیت

 کیلوولت، تهیه شد. 15با ولتاژ  ZIGMA/NPبلور با استفاده از اندود طال و دستگاه مدل شیمی

 بحث 

 ناسی کانسار شزمین

 قرار دارد. این 31˚47´شمالیو عرض 55˚38´شرقیشرق بافق، در گستره طولکیلومتری شمال 35کانسار اسفوردی در فاصله 

 واقع میرچاه-زریگان حوضه غربی بخش در و تشکیل شده( CVSU) کامبرین رسوبی-آتشفشانی واحد در میزبان توالی کانسار

 رودیواره،ف سنگی سکانس پنج شامل دار،کانه زون قرارگیری موقعیت حسب بر اسفوردی کانسار شناسیزمین واحدهای. است شده

 و سنگماسه شامل راس سمت به قاعده از ترتیب به توالی این. است نفوذی واحدهای و فرادیواره میزبان، سنگ دار،کانه زون

 هایتوف آپاتیت(، و آهن اکسید نوارهای )متشکل از شکل عدسی دارکانه زون خورده،جوش ریولیتی هایتوف آهک، سنگ شیل،

از  دار اسفوردیتوالی زون کانه. است بازالتی واحدهای و ریولیتی گنبدهای همراه به سنگیماسه انواع و نخورده جوش ریولیتی

-دار، افق اصلی آپاتیت و سنگ میزبان دگرسان شده کلسیمآهنخورده، زون های ریولیتی جوشقاعده به سمت باال شامل توف

بط ها مرتها، هوازدگی و پراکندگی کانهدار مشهود بوده و عمده دگرسانیشدن و گسلش در هر دو زون کانهآمفیبول است. برشی

 نواحی برشی شده و مرز بین دو واحد مذکور است.  با

 ، دگرسانی و رخداد مونازیتشناسیکانی

 دارای شده و تجزیه کلسیت به اغلب اول نسل قابل شناسایی هستند. نسل 4همانطور که اشاره شد بلورهای آپاتیت در 

 دو انحالل از حاصل سوم نسل و بوده شده برشی بلورهایدرشت شامل دوم نسل. است ادخال و میانبار سیال میزان بیشترین

بلورهای  .انددهش دربرگرفته ادخال بصورت( سیلیسی دگرسانی بویژه) هادگرسانی اغلب طی نیز آپاتیت چهارم نسل. است اول نسل

مرتبط با  BSE اند. در تصاویربلوری )نسل دوم( تبلور یافتهمونازیت نیز در دو نسل به شکل ادخال در آپاتیت )نسل اول( و بین

بلورهای آپاتیت، نواحی واکنشی و غیرواکنشی از یکدیگر قابل تفکیک هستند. با توجه به اینکه در چنین تصاویری عناصر دارای 

لورهای ب آورند، ابزار مناسبی برای بررسی تری را بوجود میوزن اتمی باال بیشترین الکترون بازگشتی را داشته و رنگ روشن

رده است. در این تصاویر نواحی از بلورهای آپاتیت که در آن واکنش صورت نگرفته و عناصر نادرخاکی هنوز در آپاتیت فراهم ک

ی دهند. در کانسار اسفوردتری را نسبت به نواحی تهی شده از این عناصر نشان میساختار شبکه جای دارند، طیف رنگی روشن

د نشان سایر نقاط از خوشدگی از عناصر نادر را نسبت به واکنش و تهی بلورهای آپاتیت متعلق به زون برشی بیشترین میزان

های بلوری، سطوح رخ و نیز حاشیه بلور )انواع نسل اول و دوم( نواحی تیره در راستای شکستگیهای درشت. در آپاتیتاندداده

ر شدن و تأثیها پس از مرحله برشیها نشان دهنده وقوع دگرسانیبلوری مشاهده شد. وجود نواحی تیره در راستای شکستگی
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است.  شدن سبب بوجود آمدن مجاری مناسبی برای مهاجرت سیال شدهسد برشیرنیروهای تکتونیکی است. بنابراین بنظر می

های نسل سوم شکستگی در بدنه بلوری کاهش یافته و بیشتر نواحی واکنشی با سیاالت گرمابی این در حالی است که در آپاتیت

ه بیشترین ها کنادر خاکی بویژه مونازیتهای فسفاته به حواشی بلورهای این نسل محدود شده است. نحوه توزیع و پراکندگی کانه

فراوانی و ارتباط را با بلورهای آپاتیت دارند، با نواحی تیره و تهی شده از عناصر نادر خاکی رابطه مستقیم دارند. الزم به ذکر است 

ازه ها اندع بین بلوری آنها بوده و در انواها به هر دو حالت درون بلوری و بین بلوری با آپاتیتکه در زون برشی شده مونازیت

تاثیر دگرسانی بر آپاتیت بدین صورت است که در طی واکنشی که معادله آن در ادامه آمده . (1)شکل  ها افزایش یافته استدانه

د. خروج این عناصر از شبکه سبب آزادسازی گردنبطور ترجیحی از ساختار بلوری جدا و وارد سیال می Siو  Naاست، عناصر 

پیوندد که میزان آزادسازی بیشتر و تجمع عناصر نادر خاکی به حد مورد زایی هنگامی به وقوع میادرخاکی شده و هستکعناصر ن

 (. 2015هارلو، نیاز برسد )

[Ca5-2x, Nax, REEx]P3O12F + X [2Ca2+ + P5+] (خروج از شبکه بلوری) = Ca5P3O12F + X REEPO4 + X [Na+] 

 (ورود به سیال)

[Ca5-y, REEy][P3-y, Siy]O12F + Y [Ca2+ + 2P5+] (خروج از شبکه بلوری) = Ca5P3O12F + Y REEPO4 + Y [Si4+] 

 (ورود به سیال)
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هاي ( از نحوه ارتباط و جایگیري بلورهاي آپاتیت و مونازیت تحت تاثیر محلولSE( و ثانویه )BSEتصاویر میكروسكوپ الكترونی برگشتی ) .1شكل 

ز گرهاي صورتی نیاند را نشان داده است. نشانها که از عناصر نادرخاکی تهی شدهگرهاي زردرنگ، نواحی تیره آپاتیتدگرسان کننده در منطقه. نشان

 اند. هبه تشكیل بلورهاي مونازیت در میكروحفرات اشاره نمود
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 شیمی بلور مونازیت

دار تا خودشکل شده است. شکلهای اسفوردی سبب رشد بلورها بصورت نیمهها در منافذ بلوری آپاتیتزایی مونازیتهستک

اند. در بلورهای ها رشد نمودهآپاتیت Cیافتگی خاصی نداشته و در برخی موارد به موازات محور ها در این منافذ جهتمونازیت

از  ایشدگی در درون منافذ و مجاری )در مجاورت بلورهای مونازیت( رخ داده است. بر اساس آنالیز نقطهآپاتیت بیشترین تهی

ورت شدگی از فسفر و کلسیم صاین نواحی میزان غلظت عناصر نادرخاکی در بیشتر موارد به زیر حد تشخیص رسیده و اغلب غنی

دو ناحیه تهی شده قابل مشاهده است. ناحیه باالیی در حاشیه بلور آپاتیت و مجاور با کانه مونازیت  3شکل گرفته است. در تصویر 

های تشکیل شده در حاشیه همان بلور است. در نقشه شیمی بلور نواحی نسل دوم قرار داشته و ناحیه پایین مرتبط با میکروکانال

 .دگی از عناصر فسفر، کلسیم، سدیم، فلوئور، کلر و ایتریوم هستندشتیره مرتبط با تهی

 
در گوشه سمت چپ ( از حفرات میكرونی در بلورهاي آپاتیت نسل دوم. SEMمیكروسكوپ الكترونی روبشی ) EDSطیف نتایج تجزیه . 2شكل 

طیف تجزیه شده چهارم  (. 2008تراب، از  هاي این جدولدادههاي حاصل از تجزیه بلورهاي آپاتیت فاقد دگرسانی آمده است )جدول دادهپایین 

 هستند. شستشو یافتههاي پنجم و ششم مرتبط با نواحی تیره از کانه مونازیت و طیف

ها به سبب رشد بلوری در میزبان آپاتیت و دریافت عناصر مورد نیاز از شبکه بلوری این کانی، در نهایت ترکیبی را منعکس مونازیت

زند که مشابه ترکیب اولیه کانی میزبان بوده و الگوی فراوانی عناصر نادر خاکی آن نیز مشابه با الگوی اولیه کانی میزبان سامی

ها از حیث در برداشتن عناصر اکتینوئید نیز حائز اهمیت است. در طبیعت (. بنابراین ترکیب آپاتیت2005هارلو و همکاران، است )

ها بیشتر از یک است. در در آن Th/Uبوده و بنابراین نسبت  ppm100تر از ها کمرانیوم در فلوئورآپاتیتفراوانی عناصر توریوم و او

درصد وزنی است  3/0ز تر اکم Uتر از یک درصد وزنی و کم Thها دارای مقادیر های تشکیل شده از این آپاتیتنتیجه مونازیت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 
 

30 

 

های های رشد یافته از میزبان آپاتیتی با انواع مرتبط با سنگ(. همین امر نیز سبب تفکیک مونازیت2003هارلو و فورستر، )

و  Thهای اسفوردی میزان فلوئورآپاتیتگردد. در هیدروکسی( میThدرصد وزنی از  3دگرگونی و ماگمایی )با دارا بودن بیش از 

U  و  107به ترتیب برابر باppm 8/16  بوده و نسبتTh/U است و بنابراین با تبعیت از این قاعده، حاکی از ارتباط  37/6 در آن

 ها تحت فرآیندهای دگرسانی گرمابی هستند. ها از سطوح بلوری آپاتیترشد مونازیت

 
اده زردرنگ نشان دشدگی از عناصر با نشانگر و دوایر نقشه شیمی بلور آپاتیت نسل سوم داراي ادخال کانه مونازیت. نواحی داراي تهی .3شكل 

 شده است. 
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 گیرينتیجه

. ترکیب 2. میزان عناصر نادرخاکی در آپاتیت، 1زایی کانی مونازیت تحت تاثیر چهار عامل است: توانایی آپاتیت جهت هستک

(. هریک 2003 هارلو و فورستر،. ترکیب سیال دگرسان کننده )4های سیال با کانی و . دما و فشار درحین واکنش3کلی آپاتیت، 

ها تشدگی از عناصر نادر خاکی درون آپاتیهای اولیه و یا تهی و غنیاز این عوامل تعیین کننده چگونگی جانشینی، تولید هستک

ها تبادالت جرمی بین سیال و کانی )بعنوان مثال ورود کلر، گوگرد، سدیم و است. شرط مهم و اساسی جهت تشکیل هستک

ارلو هها است. مطابق با آزمایشات صورت گرفته توسط سازی عناصر نادرخاکی بدون جابجایی آنآزاد سیلیسیم به درون سیال( و

ط های مونازیت یا زنوتایم است. تحت شرای( دما فاکتوری است که تعیین کننده موقعیت مکانی تشکیل هستک2003) و فورستر

کنند. دامنه دما و فشار برای چنین ها در سطح کانی رشد مینها درون بلور آپاتیت و تحت شرایط دما پایین آدما باال هستک

های زمین شناسی در شرایط دما و فشاری مگاپاسکال بوده هرچند در محیط 1000-500گراد و درجه سانتی 900-300ای پدیده

 خارج از این محدوده نیز مشاهده شده است. 
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