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  استان آذربایجان شرقی شرق اهر، ساریالر، - نادر خاکی در زون هاي آلتراسیون مناطق زایلیکژئوشیمی عناصر 

◊◊◊◊◊◊◊  
 

 

:چکیده   

واحدهاي  .داردقراردر شرق اهر در استان آذربایجان شرقی در زون فلززایی ارسباران ساریالر -زایلیکمحدوده کانی زایی 

آندزي  -با ترکیب حدواسط آندزیتمحدوده مورد مطالعه شامل مجموعه اي ازسنگهاي آتشفشانی ائوسن باالیی لیتولوژیک 

این مجموعه اغلب آتشفشانی که در شمال باتولیت . بازالت، سنگهاي آذرآواري وابسته و نفوذي هاي سینیتی تا مونزونیتی می باشد

هاي  گوشه داغ قراردارد، تحت تاثیر فعالیتهاي گرمابی ناشی از توده هاي مونزونیتی و دایک هاي تاخیري متحمل انواع دگرسانی

درزونهاي آلتراسیون نسبت به سنگهاي  )REE( بررسی رفتار عناصر نادر خاکی. سیلیسی، فیلیک، آرژیلیک و پروپیلیتیک شده است

 زون آرژیلیک غنی شدگی و  عناصر نادر خاکیاکثر از زون سیلیسی دهنده تهی شدگی منطقه نشان کمتر دگرسان شده ولکانیکی 

و فعالیت باالي یون   water/rockپایین، نسبت باالي  pH بواسطه هاREEاز  زون سیلیسیگی تهی شد. از این عناصر می باشد

ي داشته تمرکز کمترو یون سولفات  پایین تردر حالی که در زون آرژیلیک اسیدیته محیط نسبت به زون سیلیسی  بودهسولفات 

  . ندداشته ا REEعناصر تثبیت و تمرکز  سهمی درکانی هاي رسی در این زون عالوه بر این . است

 ساریالر -عناصرنادر خاکی، آرژیلیک، سیلیسی، فیلیک، پروپیلی تیک، زایلیک:  کلید واژه ها

  

Geochemistry of Rare earth elements in alteration zones in Zailic-Sarilar prospecting area, east 
of Ahar, East-Azarbaidjan province. 

 
 
Abstract: 
Zailic- Srilar prospecting area is located in Arasbaran metallogenic zone, east of Ahar, East-Azarbaidjan 
province. The study area contains a complex of upper Eocene volcanic   rocks with intermediate composition 
including andesite, andesi-basalt, and associated  pyroclastic  rocks   accompanied by syenite to monzonite 
intrusive bodies. This complex, mostly volcanics, is located in Gushehdagh batholith and due to hydrothermal 
activities originating from monzonitic body and late dikes underwent silicic, argillic, phyllic and propylitic 
alterations.  
Study of the REEs behavior in alteration zones compared with least-altered volcanic rocks shows that REEs 
within sillicic zone relative to argillic zone are depleted. Depletion of REEs in silicic zone is related to low-pH, 
high water/ rock ratio, and high activity of sulfate ion, while in argillic zone acidity is relatively lower than 
silicic zone and there is lower amount of sulfate ion. In addition, clay minerals also had a part in concentration 
of REEs in this zone. 
Keywords : Rare earth elements, Argillic, Silicic, Phyllic, Propylitic, Zailic- Sarilar. 
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  :مقدمه 

عناصر نادر   این عناصرشامل. همراه با ایتریم و اسکاندیم می باشند 71تا  57شامل النتانیدها با عدد اتمی  (REE) عناصر نادر خاکی

 ,HREE  ( Gd,Tb, Dy, Ho, Er یا نوعناصر نادر خاکی سنگی LREE (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu )یا  خاکی سبک

Tm,Yb, Lu ) تحرك عناصر نادرخاکی براساس پارامترهاي مختلفی مثل  میزان  .هستندpH ،Eh میزان کمپلکسهاي در دسترس و  و

، -Fباال و در حضور لیگاندهاي کمپلکس ساز مثل  W/Rپایین و نسبت  pHتغییر می کند به طوري که در شرایط  water/rockنسبت 

CO3
- ،SO4

-2 ،PO4
  .Wood,1990; Haas et al.,1995)( دآینبه حرکت درمی  -Clو  3-

 Eu  وCe شیمیایی متفاوتی نسبت به سایرعناصر رفتار ژئوREE  داشته و در شرایط اکسیدي(Ce+4, Eu+3)  به دلیل داشتن پتانسیل

در گذشته تصور بر این بود که عناصر نادر خاکی درمحیط . می شوند ی تثبیتدر اغلب زونهاي دگرسان یونی بیشتر و تحرك کمتر

اما مطالعات اخیر نشان داد که این عناصر در  (Michard and Albarede, 1986; Lewis et al., 1998 )انی متحرك نیستند دگرس

. زونهاي دگرسانی رفتاري متفاوت داشته و تحت تاثیر سیاالت دگرسانی، افزایش درجه حرارت و افزایش اسیدیته آبشویی می شوند

حضور یا عدم حضور کانی هاي داراي عناصر نادر خاکی . ب سیال، تغییر شرایط فشار و دماستپایداري عناصر نادر خاکی تابع ترکی

SO4، فوگاسیته اکسیژن و غلظت هاي  pHتوسط 
-2 ،PO4

 .( Henderson,1989 )کنترل می شود  -Fو  3-

است که گسترش آن از محدوده  کیلومتر در نظر گرفته شده 17محدوده مورد مطالعه به صورت زون کانی زایی شده به طول تقریبی 

طول شرقی شروع گردیده و در ادامه از محدوده اکتشافی   ʺ50 ʹ19 °44و   عرض شمالی  ʺ32 ʹ27 °38اکتشافی ساریالر با مختصات 

طول شرقی عبور و در نهایت به شمال روستاي نقدوز ختم خواهد   ʺ59 ʹ25 °47عرض شمالی و   ʺ20 ʹ26 °38زایلیک با مختصات 

اهر و  1: 100000این محدوده کانی سازي جزئی از ورقه زمین شناسی . رتفاعات گوشه داغ را شامل می شودکه بخش شمالی اشد 

آذربایجان را تشکیل  -در زون ساختاري البرز کمربند متالوژنیک قفقاز کوچک جلفا و ادامه جنوبی- بخشی از کمربند فلززایی اهر

        و در قالب پروژه اکتشاف طالي 1380در سال  مورد مطالعهمحدوده  ) .1968و 1977و اشتوکلین  1355نبوي -ح.م(می دهد 

توسط  1381با اجراي فاز پی جویی و اکتشاف مقدماتی در سال  .اپی ترمال و مس پورفیري در زون ارسباران شناسایی گردید

زون سیلیسی با عیارهاي قابل توجه شناسایی و مورد  رگه و 9سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در این محدوده تعداد 

گمانه شناسایی به  8 ه از اکتشافات سطحی و نیمه سطحی،براساس نتایج و اطالعات به دست آمد. نمونه برداري اولیه قرار گرفت

کانی سازي وضعیت  بر روي رگه هاي مینرالیزه حفر گردید تا اطالعات دقیق تري از 1389و  1388متر در سال  108عمق حداکثر

 .ارائه شده است) 1391( محمدي، علی اکبري و همکاران  مطالعات انجام شده توسطکلیه طال در عمق به دست آید که نتایج 
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 موقعیت منطقه مورد مطالعه در نقشه ایران 1شکل 

◊◊◊◊◊◊◊  

 

  :روش تحقیقبحث و 

فلززایی آن همواره  -ایی ارسباران قرار داردکه به دلیل ویژگی هاي زمین شناسیدر زون فلززساریالر - زایلیکمحدوده کانی زایی 

ذخایر طالي اپی ترمال در زون ارسباران، غالبا همراه با سنگهاي آذرآواري با ترکیب اسیدي تا . مورد توجه زمین شناسان بوده است

محدوده مورد مطالعه شامل مجموعه اي  .شی هستندررگه هاي سیلیسی با بافت بِ  حدواسط رخ داده و به طور عمده در قالب

بازالت، سنگهاي آذرآواري وابسته و نفوذي هاي سینیتی تا -آندزي ،ازسنگهاي آتشفشانی ائوسن باالیی با ترکیب حدواسط آندزیت

این مجموعه  .که ویژگی هاي سنگ شناختی آن در قالب تحوالت ماگمایی ناحیه ارسباران قابل بررسی است مونزونیتی می باشد

اغلب آتشفشانی که در شمال باتولیت گوشه داغ قراردارد، تحت تاثیر فعالیتهاي گرمابی ناشی از توده هاي مونزونیتی و دایک هاي 

  .ستتاخیري متحمل انواع دگرسانی هاي سیلیسی، فیلیک، آرژیلیک و پروپیلیتیک شده ا

رگه اصلی کانه دار وجود  9در این منطقه . یشگاهی صورت گرفته استمطالعه در این منطقه در دوبخش صحرایی و مطالعات آزما

برروي رگه ها ترانشه هایی در جهت عمود بر . متر متغیر است 20تا  1متر و ضخامت آنها بین  750تا  125طول رگه ها بین . دارد

متر  50تا  30متر و با فواصل تقریبی  1400ترانشه به طول کلی  61در مجموع . ه استامتداد رگه و زونهاي کانی سازي حفر گردید

مقطع نازك و صیقلی تهیه شده و مورد مطالعه قرار  70نمونه برداریهاي انجام شده، به با توجه . در این محدوده حفر گردیده است

در   ICP-MSو  XRFنمونه به روش  20و  XRDنمونه به روش  5به منظور شناسایی دقیق فازهاي کانیایی و عناصرموجود، . گرفت

 ).1جدول (  مورد آنالیز قرار گرفتندمرکز تحقیقات فرآوري مواد معدنی ایران 
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  .ICP-MSنتایج آنالیز ژئوشیمیایی عناصرنادر خاکی در زونهاي دگرسان شده منطقه به روش  1جدول 

Y Sc Lu Yb Tm Er Ho Dy Gd Eu Sm Nd Pr Ce La zone Sample 
17.8  10.9  0.9  1.8  1.1  1.2  0.7  4.6  13.2  2  5.3 31.5  6.2  72.1  38.7  Argillic  ZS-01  

15.4  21.8  1.2  2.2  1.3  0.7  0.8  6.1  16.7  1.7  5.5  40.7  8.2  70.2  37.1  Argillic  ZS-02 

20.9  18.6  0.5  2.6  0.6  1.8  0.7  5.4  7.4  2  5.5  30.6  6.1  69.1  35.9  Argillic  ZS-03 

22.4  29.8  0.9  2.9  1.2  2.7  1.2  6.1  14.3  1.5  5.6  33  10.7  75.9  40.1  Argillic  ZS-04 

21.5  9.8  0.4  2.4  0.5  0.9  0.9  4.1  6.3  1.4  5.7  42.3  8.6  85.1  50.1  Argillic  ZS-05 

19.5  14.9  1  2.7  1.2  1.4  1.1  5.7  13.5  1.7  6.1  38.2  11  89.3  57.7  Argillic  ZS-06 

3.3  4.1  0.9  1.2  1  0.4  0.8  1.8  11.6  1.0  3.9  19.8  6.7  40.2  15.8  Silicic  ZS-09 

3.4  5.7  0.6  0.9  0.6  0.5  0.5  1.5  7.3  0.6  2.3  16  4.6  35.6  11.4  Silicic  ZS-10 

3.7  2.3  0.4  0.7  0.4  0.6  0.4  1.5  4.7  1.5  3.8  13.5  3.8  39  15.6  Silicic  ZS-11 

2.2  2.9  0.6  0.5  0.6  0.2  0.4  1.3  7.3  1.2  3.3  9.8  4.4  21.9  10.1  Silicic  ZS-13 

2.3  3.1  0.6  0.7  0.7  <0.1  0.5  1.6  8.1  0.8  2.9  10.1  5.6  34.9  15.8  Silicic  ZS-18 

4.0  3.4  1.0  1.2  1.1  <0.1  0.8  1.7  12.4  1.1  3.9  10.9  6.4  39.9  19.8  Silicic  ZS-19 

21.3  11.4  0.5  2.5  0.7  1.3  0.8  3.1  7.6  1.3  5.5  23.1  4.4  65.7  40.3  Phyllic  ZS-22 

16  7.1  0.5  2.1  0.6  0.7  0.8  2.4  7.1  1.2  4.6  24.6  8.2  63.4  30.7  Phyllic ZS-23 

19.1  12.6  0.4  2.3  0.5  0.8  0.7  3.8  6.3  1.4  4.3  26.9  6.7  66.6  37.5  Phyllic ZS-25 

20.4  10.8  0.6  2.6  0.7  1.7  1.0  4.3  8.4  1.8  5.4  28.4  9.8  81.1  47.1  Phyllic ZS-28 

13.8  5.5  0.3  2  0.3  3  0.9  2.7  4.4  1.1  2.9  12.6  10.1  41  20  Propylitic ZS-29 

14.2  5.8  0.3  1.9  0.5  3.1  0.8  2.1  3.9  0.9  2.1  11.4  8.5  38.2  18  Propylitic ZS-31 

14.5  5.1  0.5  2.1  0.4  2.7  1.1  2.3  4.1  1.2  1.9  12.2  9.1  39.2  20.1  Propylitic ZS-33 

18.0 18.0 0.27 1.9 0.28 1.92 0.6 3.2 4.1 1.3 4.1 24.1 6.9 63 35 Volc. Rx ZS-38 

17.3 16 0.24 1.86 0.28 1.88 0.6 3.1 3.9 1.27 4.2 21.5 6.4 61 34 Volc. Rx ZS-39 

 
 :بررسی زونهاي دگرسانی 

رشی، رگچه اي و توده اي و به صورت بِاز شاخص ترین دگرسانی هاي موجود در منطقه است آلتراسیون سیلیسی  : زون سیلیسی

مهمترین کانی هاي این زون کوارتز، کریستوبالیت و کانی هاي رسی به عنوان فاز  XRDالیزهاي براساس نتایج آن. دیده می شود

یون سولفور پایین، اکسیداسیون باال و فراوانی  Cº300<( ،pH(شرایط حاکم بر زون سیلیسی، دماي پایین . فرعی است

 HREEاز  LREEن زون نشان می دهد که عناصر نرمالیزه شده به کندریت در ای REEررسی نمودار عناصر ب  (Wood,1990)است

   به طور کلی در این زون کاهش اکثر عناصرنادر خاکی دیده  ) a3شکل ( ندا کرده و با غنی شدگی نسبی همراهتفکیک حاصل 

و عدم ات ف، فعالیت باالي یون سولW/Rنسبت باالي  ، )پایین سیاالت  pH(می شود که این مساله به علت وجود شرایط اسیدي قوي 

در این زون نشان دهنده وجود یک سیال گرمابی با ماهیت  Ceآنومالی منفی . است REEحضور کانی هاي تثبیت کننده عناصر 

  . می باشداحیایی در طی توسعه این زون 

آلکالن به  در این زون فلدسپارهاي .محدوده دیده می شودموجود دردر اطراف تمامی رگه هاي  این زون تقریباً: زون آرژیلیک 

نشان می دهد که مهمترین کانی هاي رسی  XRDنتایج مطالعات . کانی هاي رسی تجزیه شده و در برخی قسمتها سریسیتی شده اند

عالوه بر آن کانی هاي کوارتز، کلسیت، . در این زون شامل ایلیت، کائولینیت، سریسیت و به مقدار کمتر مونتموریونیت است
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یون در این زون اسیدیته محیط نسبت به زون سیلیسی کمتر است و . دنیز دراین زون دیده می شوکلریت، ژیپس و جاروسیت ن

دراین  LREEو غنی شدگی عناصر  HREEتهی شدگی عناصر  دهندههاي ژئوشیمیایی نشان  یافته. تري داردکمغلظت سولفات 

حرك کمتري دارند، لذا تهی شدگی این عناصر مستلزم با توجه به این که عناصر نادر خاکی طی فرایند دگرسانی ت .دنزون می باش

pH عناصر . اسیدي شدید استLREE  نسبت به عناصرHREE  تحرك کمتري دارند( Chiristidis, 1998 )  و از عناصرHREE 

توسط  LREEتثبیت عناصر  ،عالوه بر این).  b3شکل(  نها در زون آرژیلیک دیده می شودلذا غنی شدگی آ ،ناسازگارتر می باشند

مقایسه عناصر نادر خاکی در زون آرژیلیک با مقدار این . کائولینیت و کانی هاي رسی می تواند باعث تمرکز آنها در این زون شود

دگرسان منطقه نشان دهنده غنی شدگی عناصرنادر خاکی در زون آرژیلیک نسبت به سنگهاي کمترعناصر در سنگهاي 

کانی هاي رسی مانند کائولینیت در  توسطاین عناصر  تثبیتمحیط و  pHد به دلیل افزایش این مساله می توان .دگرسان استکمتر

 . زون آرژیلیک باشد

در این زون . مهمترین کانی هاي این زون شامل کوارتز، سریسیت و به مقدار کمترکانی هاي رسی و پیریت است:  زون فیلیک

شده و کانی هاي فرومنیزین مانند آمفیبول و بیوتیت به اکسیدهاي آهن و  پالژیوکالزها به سریسیت و گاها کانی هاي رسی آلتره

تهی شدگی نشان  LREEنسبت به عناصر  HREEدر این زون نشان می دهد که عناصر  REEمطالعه عناصر . سریسیت تجزیه شده اند

 ساز و خروج آنها از این زون است سبا لیگندهاي کمپلک HREEمی دهند که این مساله به دلیل تشکیل کمپلکسهاي پایدار عناصر 

 REEدگرسان منطقه نشان دهنده افزایش اکثر عناصر کمتردر زون فیلیک نسبت به سنگ هاي  REEمقایسه عناصر  ). c3شکل ( 

محیط نسبت به زون سیلیسی و تثبیت این عناصر توسط کانی هاي رسی و  pHنسبت به سنگ اولیه است که می تواند به دلیل افزایش 

 .کسیدهاي آهن باشدا

در این زون پالژیوکالزها به کانی هاي رسی،کلریت و کلسیت وکانی هاي فرومنیزین به کلریت و سریسیت و :  زون پروپیلیتیک

مهمترین کانی هاي این زون شامل کوارتز، فلدسپار، کلریت،  XRDبراساس نتایج آنالیزهاي . اکسیدهاي آهن آلتره شده اند

نشان دهنده تهی شدگی عناصر  ولکانیکیمقایسه عناصرنادر خاکی در این زون نسبت به سنگهاي . لیت استکلسیت، سریسیت و ای

HREE  و غنی شدگی عناصرLREE  است که می تواند به علت پایداري کمپلکس هاي کلریديHREE ها (Humphris, 1984)  و

 Fulignati et) نی هاي رسی و اکسیدهاي آهن باشدمثل کلریت، سریسیت، کا  LREEحضور کانی هاي ثانویه میزبان عناصر 

al.,1999) . 
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   .بدیل پالژیوکالز به کانی هاي رسیت ) b .بافت دروزي درسیلیس a ) .تصاویر مقاطع میکروسکوپی از دگرسانی هاي منطقه 2شکل 

(C  بدیل پالژیوکالز به سریسیتت. d ( تبدیل بیوتیت به اکسیدهاي آهن.   
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زون  ،(b)، زون آرژیلیک  (a)مقایسه الگوي پراکندگی عناصرنادر خاکی در سنگهاي ولکانیکی منطقه و نمونه هاي زون سیلیسی  3شکل 

  .(d)و زون پروپیلی تیک  (C) ،فیلیک

◊◊◊◊◊◊◊ 

  :نتیجه گیري 

بازالت، -آندزي ،الیی با ترکیب حدواسط آندزیتشامل مجموعه اي ازسنگهاي آتشفشانی ائوسن با ساریالر -زایلیکمحدوده 

آتشفشانی که در شمال باتولیت گوشه  عمدتاًاین مجموعه . سنگهاي آذرآواري وابسته و نفوذي هاي سینیتی تا مونزونیتی می باشد

دگرسانی هاي سیلیسی، خیري متحمل انواع أثیر فعالیتهاي گرمابی ناشی از توده هاي مونزونیتی و دایک هاي تأداغ قراردارد، تحت ت

تهی شدگی اکثرعناصر نادر خاکی در زون سیلیسی به علت وجود شرایط اسیدي قوي . فیلیک، آرژیلیک و پروپیلیتیک شده است

 )pH  نسبت باالي )پایین سیاالت  ،W/R ات و عدم حضور کانی هاي تثبیت کننده عناصر ف، فعالیت باالي یون سولREE است. 

و وارد  ، پایین بودن مقدار یون سولفاتمحیط pHر نادر خاکی در زون آرژیلیک می تواند به دلیل افزایش غنی شدگی اکثر عناص

  .شدن این عناصر به کانی هاي رسی مانند کائولینیت در زون آرژیلیک باشد

،  LREEناصر در زونهاي آلتراسیون منطقه می تواند به دلیل تحرك کمترع LREEو غنی شدگی عناصر  HREEتهی شدگی عناصر

  .توسط کانی هاي رسی و اکسیدهاي آهن باشد LREEو تثبیت عناصر HREEناسازگاربودن بودن آنها نسبت به عناصر 

 
◊◊◊◊◊◊◊  
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