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شیمی عناصر نادر خاکی و تأثیر پدیده تتراد بر الگوي این عناصر در 
  ذخیره آهن گل گهر سیرجان

 
  علی اکبر حسن نژاد3،  معصومه روح افزا2جلیلی؛ ،  رضا1

 

   Reza_jalili_s@yahoo.com، )ص(کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادي و کارشناس ارشد قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا1
  

  .ارومیه و مدرس دانشگاه آزاد اسالمشهر کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادي 2
 
 .عضو هیئت علمی بخش علوم زمین، دانشگاه دامغان3
  

  

                                                                                                                  

  چکیده
  

بخشی این منطقه . باشدمیواقع  کرمان، استان سیرجانغرب  جنوبکیلومتري  45ر فاصله گهر دمعدن سنگ آهن گل
هاي دولومیت ،نگاريبر اساس شواهد صحرائی و مطالعات سنگ. شودمحسوب می سیرجان -ساختاري سنندجزون از 

هاي مینرالیزه دهند که رگهنگاري و کانه نگاري نشان میمطالعات سنگ .سیلیسی شده سنگ میزبان این معدن هستند
پیریت، مگنتیت، هماتیت، لیمونیت، گوتیت، کالکوپیریت، شامل اي برخوردار بوده و این معدن از ترکیب کانیایی ساده

رپانتین، تالک، آپاتیت، ها شامل آمفیبول، سهاي غیرفلزي همراه کانسنگکانی .دنباشمیکوولیت، بورنیت  و پیروتیت 
اپیدوت، تورمالین، کوارتز، پالژیوکالز، اورتوکالز، میکروکلین، کلینوکلر، بیوتیت، موسکویت، مانگانوفیلیت، کلسیت و 

 2/57هاي مورد مطالعه حدود با توجه به آنالیزهاي شیمیایی، متوسط مقدار اکسید آهن در کانسنگ. دولومیت هستند
کنند که آپاتیت و همبستگی بین عناصر اصلی، فرعی، جزئی و نادر خاکی پیشنهاد می ضرایب. در صد وزنی است

هاي به هنجار شده به کندریت REEالگوي توزیع . ها هستندهاي میزبان عناصر نادر خاکی در کانسنگمونازیت کانی
. دارند Ceهاي مثبت هنجاريو بی Euهاي منفی هنجاريها و بیHREEها از LREEداللت بر تفریق و غنی شدگی 

دهند که این معدن هاي ژئوشیمیایی نشان میشناسی و بررسینتایج بدست آمده از مشاهدات صحرایی، مطالعات کانی
هاي ژئوشیمیایی بیشتر حکایت از آن دارند که اثر تتراد در بررسی. بیشترین شباهت را به کانسارهاي آهن گرمابی دارد

    .است Wمورد مطالعه از تیپ  هايعناصر نادر خاکی کانسنگ
  

  تتراد، گل گهر سیرجان، عناصر نادر خاکی، ژئوشیمی :کلیدواژه
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Chemistry of rare earth elements and the effect of tetrad event on pattern of these 

elements in iron reservoir of Gol-Gohar of Sirjan  
  

Reza, jalili; masoome roohafza; ali akbar hasan nezhad 
 

 
  

Abstract 
The Gole-Gohar iron mine is located in ~45 SW of the Sirjan, Kerman province. This area is part of the 
Sanandaj-Sirjan structural zone. Base on field evidence and petrographical examinations, silisified 
dolomites are host rocks of this mine. Mineralogical studies show that minerlized veins of this area have 
sample mineralogical composition and are contained magnetite, hematite, limonite, goethite, chalcopyrite, 
pyrite, covellite, bornite, and pyrrohotite. Non-metallic minerals accompanied with ores are amphibole, 
serpentine, talc, apatite, epidote, quartz, plagioclase, orthoclase, microcline, clinoclore, biotite, muscovite, 
mangano-phyllite, calcite, and dolomite. In attention to chemical analyses, average of value of Fe-oxides 
in the studied ores is about 57.2 wt%. Correlation coefficients among major, minor, trace, and rare earth 
elements suggest that apatite and monazite are host minerals of REEs in the ores. Distribution pattern of 
REEs normalized to chondrite indicate differentiation and enrichment of LREEs relative to HREEs and 
Eu negative anomalies and Ce positive anomalies. The obtained results from field observations, 
mineralogical studies, and geochemical investigations show that this mine has the most similar to 
hydrothermal iron deposits. Furthermore geochemical investigations indicate that tetrad effect in REEs of 
the studied ores is W-type.    

  
  مقدمه

  
-کیلومتري جنوب غرب شهرستان سیرجان در استان کرمان واقع می 50ناحیه معدنی سنگ آهن گل گهر در فاصله 

مختصات جغرافیایی . این ناحیه شامل شش توده معدنی است و داراي بیشترین ذخیره سنگ آهن در کشور است. باشد
شهر سیرجان  به . باشدشمالی می  29◦, 7′تا  29◦, 3′و عرض  شرقی 55◦, 24′تا  55 ◦, 15 ′این ناحیه شامل طول 

عسگري، (دهندصورت تقریبی در مرکز مثلثی است که رئوس آن را شهرهاي کرمان، شیراز و بندر عباس تشکیل می
کمربند . گل گهر در زیر پوششی از آبرفتهاي کواترنر قرار دارد 100000/1محدوده معدن در چهارگوش . ) 1387

در مجموعه ساختاري قرار دارد که حاصل عملکرد پیچیده اي از جدایش مزوزوئیک آغازین بلوك  سیرجان - سنندج
قاره اي ایران از سرزمین گندوانا است که بعداً به وسیله ي فرو رانش پوسته اقیانوسی نئوتتیس به زیر پوسته ایران 

ه این مجموعه قدیمیترین مجموعه سنگهاي پالئوزوئیک شامل  کمپلکس گل گهر بوده ک. وعربی رانده شده است
گانه سنگ آهن گل گهر در این کمپلکس دگرگونی قرار گرفته است  6ذخایر . دگرگونی این منطقه را تشکیل می دهد

که در .که بخش تحتانی این کمپلکس شامل تناوبی از گنیس، میکاشیست ، آمفیبولیت و کوارتزشیست می باشد
 4از نظر ساختاري در ناحیه معدن گل گهر . )1370حالجی، (دگرگون شده است  مواردي گدازه هاي اولترامافیک نیز

جنوبی بارزتر  -جنوب خاوي و گسلهاي شمالی –سري گسل عمده وجود دارد که از آن میان گسلهاي شمال باختري 
  :شده است استفاده  Euو   Ceدر این پژوهش از دو رابطه ي زیر براي محاسبه بی هنجاري ).1387عسگري، (هستند 

  
Ce/Ce* =2CeG-E-G/Cecondrite)/ (LaG-E-G/Lacondrite + PrG-E-G/Prcondrite) 
Eu/Eu*=(EuG-E-G/Eucondrite)/ √(SmG-E-G/Smcondrite+ GdG-E-G/Gdcondrite)  
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 شرایط دهندهدر تغییر می باشد که نشان 31/104الی  05/14 از  Ceدر نمونه هاي مورد مطالعه مقادیر بی هنجاري 
 24/1 الی 2/0داراي دامنه اي از   Euهمچنین مقادیر بی هنجاري .می باشد گهرگل 1اکسیداسیون در معدن شماره 

و آنومالی  Euهاي مگنتیت داراي آنومالی منفی یوروپیم تمام نمونهتقریباً . باشداست که بیانگر شرایط کاهشی می
به وضوح غنی شدگی عناصر نادر خاکی سبک نسبت به باشند که الگوي پراکنش عناصر نادر خاکی می Ceمثبت 

اثر تتراد یک اثر مستند و کامال ً شیمیائی بوده و به میزان با توجه به این که  دهدعناصر نادر خاکی سنگین را نشان می
صر نادر شود و این پدیده باعث افزایش پایداري عنامربوط می 4fمدار الکترونی ) ربع، نیم، سه چهارم و کل (پرشدگی 
گردد، هدف از این نوشتار، ارائه داده هاي زمین شیمیایی به منظور بررسی تأثیر پدیده تتراد النتانیدها بر خاکی می

  .گهر می باشدگل1در معدن شماره  روي الگوي عناصر نادر خاکی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی
 

  
  با اندکی تغییرات)  1359(ز افتخارنژاد برگرفته ا. نقشه زمین شناسی  منطقه مورد مطالعه - 1شکل 

 
  مطالعات آزمایشگاهی -

  :اهم مطالعات انجام شده در این مرحله عبارتند از      
 عدد 5عدد مقطع صیقلی و  108هاي میزبان ذخیره و تهیه و مطالعه از سنگ نازك مقطع عدد 30 تهیۀ -الف

  .ساران بینالودتوسط شرکت کان مگنتیتی هايرگه از صیقلی -نازك مقطع
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سنج انتشار عناصر اصلی و فرعی روش طیف مقادیر تعیین منظور به هاي مینرالیزهنمونه از رگه 25 تجزیۀ -ب.
و تعیین مقادیر جزئی و نادرخاکی به روش طیف سنج جرمی   ) ICP – AES(اتمی پالسماي جفت شده القایی 

  .کاناداکشور  ALS CHEMEXشرکت پالسماي جفت شده القایی توسط 
 نرم از استفاده با شده ترسیم هاينقشه تصحیح ها و همچنینداده تحلیل و ارائه پردازش، بندي،دسته -پ

 .Adobe illustrator10 و  SPSS 18افزارهاي

 و تحلیل تجزیه جهت یادشده کارهاي انجام موازات اینترنتی به هايو بررسی ايکتابخانه تحقیقات -ت

  .در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و دانشگاه ارومیه انجام مطالعات  براي اهآن تلفیق و اطالعات
  

  هدف از مطالعه
  :عبارتند از هدف از انجام این مطالعات

  .شناسی و توالی پاراژنزيتعیین سیماهاي کانی - 1
و ارتباط آن  هاو بررسی دگرسانی 1انجام مطالعات ژئوشیمیایی و پتروگرافی رگه هاي مینرالیزه معدن شماره  - 2

 .سازيبا تیپ کانه

کننده توزیع عناصر اصلی، فرعی، جزئی و نادرخاکی و شرایط فیزیکوشیمیائی حاکم تعیین فاکتورهاي کنترل - 3
 .زاییدر طول تکامل و توسعه کانه

 .مطالعه مورد منطقه در اکتشافی راهکارهاي و پیشنهادها ارائه - 4

 دیگر اکتشاف کانسارهاي و شناسایی جهت مشابه موارد در آن تعمیم و آمده بدست اطالعات از استفاده - 5

  منطقه و دیگر نقاط کشور در
 .یادآور می شود بخشی از این مطالعات در این مقاله ارائه می شود

  
  
  

  مطالعات زمین شیمی
در نمونه هاي  ΣREEگل گهر با توجه به داده هاي شیمیایی مقدار  1ها در معدن شماره  REEالگوي پراکنش       

  ppm نمونه هاي مورد مطالعه در حدود REE Σتغییر داشته و میانگین  ppm 3/144 تا ppm 93/0مورد مطالعه از 
اي اسپیرمن محرز شد که عناصر نادر خاکی با عناصر جزیی و پس از بررسی و مطالعه همبستگی رتبه. باشدمی 89/13

نادر خاکی  فقط با یکدیگر و با  فسفر همبستگی  معنا داري دارند که  اصلی همبستگی در خور توجهی نداشته و عناصر
به احتمال فراوان این عدم وجود همبستگی آهن با . باشدها می REEبا    P2O5احتماالً نشان دهنده منشأ مشترك بین 

باتوجه (له دگرگونی مرح 2فاز تکتونیکی و همچنین   2عناصر اصلی و جزیی به دلیل این باشد که منطقه معدنی دچار 
در کانسنگ آپاتیتی کایرونا در  ΣREEمقدار . و عدم جود تعادل در دگرگونی شده است)  به مطالعات کانی شناسی

در این کانسنگ ضعیف تا متوسط و بی هنجاري  HREEsبه  LREEsو نسبت تفریق   ppm 7000 تا 2000سوئد بین 
همانند . گل گهر بسیار به این معدن شباهت دارد1در معدن شماره  REEیوروپیوم منفی گزارش شده است که  الگوي 
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در نمونه هاي  ).1شکل (اسکارنهاي شمال سوئد که  می تواند نشان دهنده  منشأ یکسان این کانسارها با هم باشد 
داسیون دهنده شرایط اکسی در تغییر می باشد که نشان 31/104الی  05/14 از  Ceمورد مطالعه مقادیر بی هنجاري 

است که بیانگر  24/1 الی 2/0داراي دامنه اي از   Euهمچنین مقادیر بی هنجاري . می باشد گهرگل 1در معدن شماره 
باشند می Ceو آنومالی مثبت  Euهاي مگنتیت داراي آنومالی منفی یوروپیم تمام نمونهتقریبآً . باشدشرایط کاهشی می

ضوح غنی شدگی عناصر نادر خاکی سبک نسبت به عناصر نادر خاکی سنگین که الگوي پراکنش عناصر نادر خاکی به و
  .دهدرا نشان می

  

  
  گهرگل 1در معدن شماره  REEsنمودار الگوي پراکندگی عناصر نادر خاکی  -2شکل 

  
 ,Frietsch and Perdaahl(در مگنتیت هاي اسکارن شمال سوئدREEs  عناصر نادر خاکیالگوي پراکندگی متنوع  - 3شکل 

  گهرو معدن شماره یک گل 1995
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 4fمدار الکترونی ) ربع، نیم، سه چهارم و کل (اثر  تتراد یک اثر مستند و کامال ً شیمیائی بوده و به میزان پرشدگی 
  .گرددشود که این پدیده باعث افزایش پایداري عناصر نادر خاکی میمربوط می

; Jorgensen, 1970; Nugent, 1970; Siekierski, 1971; Sinha, 1978; Kawabe, 1992; Mioduski, 1997; Irber, 
را Wو یا  Mنتایج نشان می دهد که الگوي عناصر نادر خاکی نرمالیزه شده به کندریت، یک اثر تتراد از نوع  .).1999

تأثیر تتراد می . تهاي اخیر بر روي سیستم گرانیتی بوده استمرکز مطالعات بر روي تأثیر تتراد در دهه نشان می دهند،
 Zhang et )هیدروترمال استفاده شود  –تواند به عنوان یک شاخص ژئوشیمیایی براي تفسیر کردن سیستم هاي آذرین 

al., 2008; Zhao et al., 2010) .شود که سنگ گرانیتی و کانیهاي از همه نتایج قبلی بررسی شده اینگونه استنتاج می
 Badanina et al., 2006; Haapala) رانشان می دهند M ی احتماال تأثیر تتراد از نوع بیرون زده از این سیستم گرانیت

and Lukkari, 2005; Yasnygina and Rasskazov, 2008).  گهر سنگ گرانیت بوده از آنجا که سنگ منشأ معدن گل
نشان دهد اما در صورتی که اینگونه  را  Mرود که الگوي عناصر نادر خاکی در این معدن اثر تتراد از نوع است انتطار می

 .می باشد  Wداراي اثر تتراد از نوع  3نیست و الگوي عناصر نادر خاکی با توجه به شکل 
 

 
 
 
  

  

  گهرگل 1در نمودار الگوي عناصر نادر خاکی معدن شماره  Wاثر تتراد از نوع  -4شکل 
- شأ تاثیر تتراد ، فعل و انفعاالت سیال یا ماده مذاب  میپیشنهاد کردند که من (Irber, 1999)و ایبر (Bau, 1997) بائو

معموآلً آپاتیت به عنوان یک فاز کانیایی ثانویه در سیستم هاي پگماتیتی و گرانیتی بوده و یک حمل کننده اصلی . باشد
ن اطالعات باشد و همچنیدر سنگهاي با منشأ گرانیتی می Ba،U،Th، Srعناصر نادر خاکی و دیگر عناصر جزئی مانند 

آپاتیت در  (Watson and Green, 1981; Fujimaki, 1986).دهد مهم پتروژنز را از سنگ منشأ در اختیار ما قرار می
دهد و پایداري خود را از دست می )HF(و اسیدفلوئوریک ) HCl (ها پایدار بوده اما با حضور اسیدکلریدریک داخل سیال

ظرفیتی  2عناصر (Ayers and Watson, 1991). کند بندي عناصر را کنترل میدر طول فعل و انفعاالت تمرکز و بخش 
ظرفیتی در  3ظرفیتی نسبت به عناصر  2ظرفیتی در آپاتیت تجمع می یابند از این حیث یوروپیوم  3کمتر از عناصر 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٧

شیمیایی در ایجاد آپاتیت در حالت مذاب مطابقت نزدیکی از نظر ترکیب  (Liu, 2004).آپاتیت کمتر متمرکز می شود 
با توجه به .  (Ayers and Watson, 1993)شده دارد ) متبلور(تحدب در تأثیر تتراد النتانیدها  با آپاتیت کریستالیزه 

الزم . باشدگهر میگل 1مطالعات کانی شناسی، از آنجا که کانی آپاتیت، کانی میزبان عناصر نادر خاکی در معدن شماره 
باشد، در نتیجه در نمودار الگوي عناصر ظرفیتی داراي تهی شدگی  می 2 کانی، عنصر یوروپیومبه ذکر است که در این 

  .باشیمنادر خاکی ما شاهد آنومالی منفی از یوروپیوم می
  
  

ذخیره شماره یک  120ضرایب همبستگی اسپیرمن بین عناصر اصلی، فرعی، جزئی و نادر خاکی در گمانه شماره  -  1 - 1جدول 
  گل گهر

 Si Al Fe Ca Mg Na K Ti Mn P LOI Ba 
Si ١٫٠٠            

Al ۶۴/١٫٠٠ ٠           

Fe ٧۶/٠- ۴۵/١٫٠٠ -٠          

Ca ٠٫٠٠ ۶١٫٠٠ -٢٢/٠ ٨/٠         

Mg ٣ ٧٧/٠۴/٩ ٠۵/١٫٠٠ -٠٢/٠ -٠        

Na ٣ -٣١/٠۶/٠- ۴٢٠/٠ ٨/٠- ۴١٫٠٠ -٩/٠       

K ١۵/٢٢/٠ -٠- ۵٣٢/٠ ٩/٠- ۵۴/٧ -٠۵/١٫٠٠ ٠      

Ti ۶٨ ٢/٠۵/٢٣/٠ ٠- ۴۴/٠ -٢٨/٠ ١٠/٠ ٠۴/١٫٠٠ ٠     

Mn ٧ ١٩/٠۴/٠٢/٠ ٠- ۵٠٩/٠ ٩/٠- ۵۶/٣ -٠۵/٧ -٠۵/١٫٠٠ ٠    

P ٨٢/٠- ۶۴/٢٩/٠ ٧٧/٠ -٠- ۶٧/٠- ۴٢٢/٠ ٩/٠ -۶١٫٠٠ ٣٠/٠- ٧/٠   

LOI ٣٨/٠ ١٨/٠- ٣١/٠- ١٨/٠- ٢١/٠ ۴٣ ٩/٠۶/٣- ٠۶/١٫٠٠ ١١/٠- ٧٨/٠- ٠  

Ba -٠۴/١- ٠۶/٢ ٠٧/٠- ١١/٠ ٠٩/٠- ٠۵/٣- ٠٣/٠ ٣٩/٠ ٠۶/٣٨/٠ ٠- ۴١٫٠٠ ١/٠ 

Co ٢١/٠ -۵٧- ٢٢/٠- ٠/٠۵/٠ ۴۵/٢١/٠ ١٨/٠ ٠ -۵۵/٠ ٨٢/٠ ٠۴/٠٧/٠ ٧١/٠ ٠ 

Cs -٢٢/٠ ٣٧/٠ ٠٧/٠ ٢٢/٠ -۵۴/٠ ۵۶/١١/٠- ٣٠/٠- ٣٣/٠ ١٩/٠ ٢١/٠ ١٩/٠ ٠ 

Cu -۴٢٠/٠ ٨٩/٠- ٣/٠ -۶٠٩/٠- ١/٠ ۴٨- ٣٢/٠ ١/٠۴/٣٩/٠ ٩٣/٠- ٠ ۵٧/٠ ۴١/٠ 

Ga ٧۵/٨٢/٠ ٠ -۵۴/٢٩/٠ ٠ ۵۶/٠ -۴٩/٠ -۴۵/٠ ۶۵/٠ ۶٣/٠ -۵٢- ٠/٠۵/ -۵٨/٠ 

Hf ۴۵/١ ٧٧/٠ ٣٨/٠- ٨٠/٠ ٠۶/٠ ١١/٠- ٠۴/٧ ٠۶/٠ ۴٠ ٧١/٠- ٩/٠۶/٠ ۴٣/٠ 

Mo -٠٫٠٠ ٢٠/٠ ۴٢٠/٠ ١/٠ -۶٢/٠ ۶٢/٠ ۶۴/٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣١/٠ ٠ ۶٢/٠ 

Nb ٢ ٣٢/٠ ٢٧/٠- ٨١/٠ ٧١/٠۴/٨ ٣١/٠ ٠٧/٠- ٠۴/٠ ۴٣/٠ -۶١٣/٠ ١٢/٠ ٧/٠ 

Ni -٢۴/١٢/٠- ٧٨/٠- ٠ -۶٧٠/٠- ٢٢/٠- ١٨/٠- ٢١/٠ ٠/٠ -۶٢ ١٨/٠ ١٢/٠ ٢/٠۴/٠ 

Pb ١۵/١- ٠۵/٣- ٠٨/٠ ٠۵/١- ٠۶/١ ١٣/٠ ٣٩/٠ ٠۶/٠- ٢٠/٠- ٠٧/٠ ٠٨/٠- ٠۶/٠ 

Rb -٠٫٠٠ ٢٠/٠ ۴٢٠/٠ ١/٠ -۶٢/٠ ۶٢/٠ ۶۴/٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣١/٠ ٠ ۶٢/٠ 

Sn -۴١ ٧/٠۶/٠ ۴٠/٠ ۶٣/٠ -۶۴/٠ ۴١ ٠٨/٠ ٠/٠۶/٠٨/٠ ٣٢/٠- ٣٢/٠ ٣٣/٠ ٠ 

Sr -٠۴/٠- ٠۴/١- ٢١/٠ ٠٩/٠- ٠۴/٠ ۵٠ ٠٢/٠ ٠/٠۵/١- ٠۵/٣١/٠ ٠٧/٠ ٠٫٠٠ ٠ 

Th ١۴/٠ -۶۴/٣- ٢٠/٠- ٠۶/٠٢/٠ ٢٠/٠ ١٣/٠ ٠ -۴٣٩/٠ ٠٧/٠- ٧٠/٠- ٩/٠ ۶٧/٠ 

U ٣٩/٠- ٢٩/٠ -۵۶/٠ -۴٣/٠ ۵٣- ١١/٠- ١١/٠- ٩/٠۶/٠ -۶٣٩/٠- ٧/٠ ۵٧/٠ ۵٢/٠ 

V ٠٢/٠ ٧١/٠ ١٨/٠ ۶١- ١/٠۶/٠- ٠۵/٢١/٠- ٠ ۶۵/٠٧/٠- ٧٨/٠ ٠ -۵۴/٠ -۴۵/٠ 

W -۵٣/٠ -۴٠/٠ ۶٨١/٠- ١٣/٠- ٧/٠ ۴٧/٠ ۴٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢/٠ ۴٠/٠ -۴٢٧/٠ ٠/٠ 

Y -۵۴/٢- ٠۵/٠ ۴٢ ١/٠۵/٠ -۵۶/٣ ٨١/٠ ٠۴/٣٠/٠- ٢٩/٠- ٠ ۵۴/٢٠/٠ ٢١/٠ ٠ 

Zn ٧١/٠ ٨١/٠ -۶٢٢/٠ ٧/٠ ۶٩/٠ ۶٢- ٧/٠۶/٠ ۶۴/٠ ۴٠٣/٠ ٠٢/٠ ٨٧/٠- ٣/٠ 

Zr ٣۶/٨ ٠۵/٠- ٠٢/٠ ٧٩/٠ ٢٠/٠- ٠۶/٧٨/٠ ١٢/٠ ٠ ۵٨/٠ -۵۶/٢٧/٠ ٠٢/٠- ٠ 

La -۵٨١/٠- ٨/٠ ۵٩/٠ -۵٩/٠ -۵٧٣/٠ ٠/٠ ۴١/٠ -۶٩/٠ -۶۵/٠٨/٠- ١٨/٠ ٨١/٠ ٠ 

Ce -٧۵/٨٩/٠- ٠ ۶٨/٠ -۵۴/٠ -۵٩/٠ ۶٧/٠ ۴٧٨/٠- ٣/٠ -۶٨ ٧/٠۶/٠ ١٨/٠ ٠۴/٠ 

Pr -۶٧١/٠- ١/٠ ۵٣- ٢/٠۶/٠ -۴٨١/٠ ٣/٠ ۵٧- ٢/٠۶/٧ ٧٨/٠- ٠۵/٠ ۵۴/١٣/٠ ٠ 

Nd -۵٨/٠ -۶٧/٠ ۵٣٨/٠- ٧/٠ -۴۶/٨ ٠۴/٠ ۵٧٧/٠ ٧٣/٠- ٧١/٠- ٨/٠ ۵٠ ٠/٠۵/٠ 

Sm -٧٩/٠ -۵۴/٠ ۶٠٫٠٠ ٨/٠ -۶٧ ٨/٠۶/٠ ۵۴/٠ -۵٨/٠ -۴٧ ٨/٠۵/٢٢/٠ ٣٢/٠ ٠ 

Eu -۶١١/٠- ٣/٠ ۶۵/٧- ٣٧/٠ ٠۵/٠ ۶٢/٠ ۶٠٨/٠- ١١/٠- ٠/٠ ۴۴/١ ٠۵/٣ ٠۶/٠ 

Gd -٨١/٠ -۵٢/٠ ۶۶/٠ ٠۴/٠ -۶۵/٧٠/٠ ٠ ۴۴/٠ -۶٢/٠ -۴۵/١٢/٠ ٢٩/٠ ٧٩/٠ ٠ 

Tb -٢٧/٠- ٧٠/٠ ۵۴/٣٢/٠ ٠ -۶۵/٢٢/٠- ٣٧/٠- ٣١/٠ ٧٢/٠ ٠ ۶۵/١ ٠۴/١ ٠۴/٠ 

Dy -۵۴/٠٫٠٠ ٠ ۵٨/٠ ۴٣/٠ -۶٧٢/٠ ٨/٠ ۵٠- ٠٧/٠- ١/٠۴/٠ ۵١ ٠/٠۴/١ ٠۴/٠ 

Ho -۴۵/٠٢/٠- ٠ ۴١/٠ ۴٣/٠ -۵۶/٧٧/٠ ٠ ۴١- ١٠/٠- ٠/٠۴/٠ ۴٢٠/٠ ٢٢/٠ ٣/٠ 

Er -۵۴/٢- ٠۵/٠ ۴٢ ١/٠۵/٠ -۵۶/٣ ٨١/٠ ٠۴/٣٠/٠- ٢٩/٠- ٠ ۵۴/٢٠/٠ ٢١/٠ ٠ 

Tm -٢ ٣٣/٠ ١٨/٠- ٣٧/٠۴/٠ -۴۵/٨٧/٠ ٠ ۵٢٢/٠- ٧/٠ -۴٣٣/٠ ٣/٠ ۵١/٠ ۴۵/٠ 

Yb ٣- ٣٩/٠ ١٨/٠۶/٠ ۶۴/١ ٠۶/٠ ۴١ ٠٧/٠ ٠/٠۶/٢٩/٠- ١١/٠- ٠ ۵۴/٠ ۴٣/٠ 

Lu ١١/٠ ٣٩/٠ -۶٢١/٠ ٣/٠ ۵٠ ٢٢/٠ ١/٠۵/٠١/٠- ٠ -۴٧/٠ -۵۴/٧٧/٠ ٠ ۶٩/٠ 
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  ذخیره شماره یک گل گهر 120ضرایب همبستگی اسپیرمن بین عناصر جزئی و نادر خاکی در گمانه شماره  - 2 - 1جدول 
  Hf Mo Nb Ni Pb Rb Sn Sr Th U V W Y Zn Zr La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho 

Hf ١٫٠٠                         

Mo ۴١٫٠٠ ٣/٠                        

Nb ٧۶/١٫٠٠ ٢٣/٠ ٠                       

Ni -۶٣- ٣/٠۴/٠ -۶١٫٠٠ ٩/٠                      

Pb -١٨/٠ ۴١٫٠٠ ٠٣/٠- ١١/٠- ٢/٠                     

Rb ۴٣- ٢٣/٠ ١٫٠٠ ٣/٠۴/٠ ۴١٫٠٠ ٢/٠                    

Sn ٣٣/٠ ۶۵/٠٩/٠- ٠ -۵٢ ٣/٠۴/٠ ۶۵/١٫٠٠ ٠                   

Sr ٢١/٠ ۶١- ١/٠۶/٧١/٠ ١٢/٠- ٠ ۶١/٠ ۶١٫٠٠ ٣/٠                  

Th -٢٠/٠ ٢٢/٠ -۴٢ ٧٨/٠ ٩/٠۵/١- ٢٠/٠ ٠۶/٠ ۴١٫٠٠ ٣/٠                 

U -١۵/٢٠/٠- ٠٢/٠- ٧٨/٠ ٢٠/٠- ٢٠/٠- ٠ -۶٠ ٣/٠۴/١٫٠٠ ٨٢/٠ ٠                

V ۴۵/٨- ٣٧/٠ ٢٠/٠ ٠۴/٢٠/٠ ٢٩/٠ ٠ ۶٣٢/٠ ٣/٠ -۶١٫٠٠ ٧٩/٠- ٨/٠               

W -١۴/٧ ٠۶/٠٫٠٠ ٢٩/٠- ٠ ۶٧ ١/٠۶/٠ ۵٩/٠ ۵١٫٠٠ ١٣/٠ ٢٧/٠- ٢٧/٠ ٣/٠              

Y ٠٢/٠ ۶٢- ٣٠/٠- ١/٠۴/٣١/٠ ٠ ۶٢١/٠ ٢٩/٠- ١٨/٠ ٧١/٠ ٧٩/٠ ١/٠ ۵١٫٠٠ ٣/٠             

Zn ۵۶/٣- ٠۴/٣- ٢٠/٠- ٧٣/٠ ٠۶/٣- ٠۴/٠ -۵٢/٠ -۴۵/٠٨/٠ ٢٠/٠ ٣٠/٠- ٠ -۶۶/١٫٠٠ ٧٩/٠- ٠            

Zr ٩۶/٠ ۴٢- ٧٨/٠- ٨١/٠ ١/٠۵/٠ ۴١/٠ ۴٠٩/٠ ٠/٠ -۴۵/٣٨/٠- ٠ ۵۶/٠ ١٣/٠- ٠۵/٠ ۵١٫٠٠ ١/٠           

La -٧۴/٢١/٠ ٠ -۶۵/٣٣/٠ ٠ ۴١ ٢١/٠ ٧/٠۶/٣ ٣٢/٠ ٠۶/٢٩/٠- ٠٢/٠ ٠ ۵۴/٠ ۵١٫٠٠ ٧٠/٠- ٨٩/٠- ٩/٠          

Ce -٧١/٠- ٢٠/٠ ٧٣/٠ ۴٢ ٢/٠۴/١ ٢٠/٠ ٠۶/٠ ٣٩/٠ ١٨/٠ ٠۴/٠ -۴٣/٠ ۵٣/٠ ۵٩١/٠- ٧/٠ -۶٩ ٨/٠۵/١٫٠٠ ٠         

Pr -۵٢٠/٠ ١/٠ -۴٢ ٩/٠۴/٠ ٠۴/١ ٢٠/٠ ٠۶/٠٧/٠ ٣٢/٠ ١٨/٠ ٠ -۴٢٧/٠ ٣/٠ ۶٧٩/٠- ٨/٠ -۴۵/٨ ٠۵/١٫٠٠ ٨٩/٠ ٠        

Nd -۵٢١/٠ ١/٠ -۴١ ٣/٠۵/٠ ٠۶/١ ٢١/٠ ٠۶/١ ٠۴/٣- ٠٢/٠- ٢٢/٠ ٠۶/٢٧/٠ ٠ ۶٧٨/٠- ٧/٠ -۴٨ ٣/٠۵/١٫٠٠ ٩٩/٠ ٨٨/٠ ٠       

Sm -٢۴/٠ ۴١٣/٠- ٠٫٠٠ ٣٩/٠- ١/٠ ۴١/٠ ۴١ ١٨/٠ ٧/٠۴/٢١/٠- ٢١/٠- ٠ ۴١- ٧٩/٠- ٧٩/٠ ٠/٠۴/٠ ۶١٫٠٠ ٨٨/٠ ٨٩/٠ ٧٩/٠ ٧/٠      

Eu ٢٣/٠ ۶۴/٢- ٣٧/٠- ٠٢/٠ ٠۵/٠ ۶۴/٠ ۶۶/١ ٠۵/١١/٠- ٠ -۴۴/٠٧/٠ ٠ ۴٧٠/٠ ٢/٠ -۴٣ ٩/٠۶/٢ ٠۶/٠ ۴١/٠ ۵۶/٠ ۵۶/٨ ٠۵/١٫٠٠ ٠     

Gd -٣١/٠ ٢٨/٠ -۴۵/٣١/٠ ١٧/٠- ٠٫٠٠ ٠ ۴١ ٨/٠۴/٢- ٠٩/٠ ٠۵/٣ ١٨/٠- ٠۴/١٧/٠- ٨٠/٠- ٧٧/٠ ٠ ۶۵/١٫٠٠ ٨٢/٠ ٩٩/٠ ٨٧/٠ ٨٨/٠ ٧٧/٠ ٠    

Tb -٠٢/٠ ۵٣- ١/٠۵/٢- ٠۴/٠ ٠۶/٠ ۵٨٠/٠ ١/٠ ۵٠ ٠/٠۵/٠ -۴١٨/٠ ٠/٠ ۴٩ ٧/٠۵/٠ ٨٠/٠- ٠۶/٠ ۵۵/٠ ۵٧٠/٠ ٩/٠ ۶١٫٠٠ ٨٩/٠ ٨٢/٠ ٨٨/٠ ٩/٠   

Dy ٢٢/٠ ۶٠٢/٠ ١/٠ -۵۴/٠- ٠۴/٠ ۶٣ ٧٩/٠ ١/٠۶/٢١/٠- ٠ -۵٣٢/٠ ٧/٠ ۴٨ ٠/٠۶/٠ -۵٣ ٧/٠۶/٣ ٠۴/٣٩/٠ ٠ ۵٧/٠ ۵١٫٠٠ ٩٢/٠ ٨١/٠ ٩٣/٠ ٨٢/٠ ٩/٠  

Ho ٢۴/٠ ۶۴/٠- ٠۵/٠ -۴١ ٧/٠۴/٠ ۶۴/٨٣/٠ ٠ ۶٠- ٠/٠۴/٠ -۴٣ ٣/٠۴/٠ ۴٩ ٢/٠۵/٠ -۶٣١/٠ ٢/٠ ۴٣٩/٠ ٠/٠ ۵٨/٠ ۵٧ ٨٢/٠ ٧٧/٠ ٩/٠۶/٩ ٠۴/٩ ٠۵/١٫٠٠ ٠ 

Er ٠٢/٠ ۶٢- ٣٠/٠- ١/٠۴/٣١/٠ ٠ ۶٢١/٠ ٢٩/٠- ١٨/٠ ٧١/٠ ٧٩/٠ ١/٠ ۵٠ ٧٩/٠- ١٫٠٠ ٣/٠۵/٠ ۵٩/٠ ۵٧/٠ ۶٨/٠ ۶٩ ٧٧/٠ ٧٠/٠ ٧٩/٠ ٧/٠۵/٨ ٠۶/٩ ٠۵/٠ 

٢١/٠ ٨٧/٠ ۶٢- ٠٣/٠- ٨/٠۶/١١/٠ ٠ ۶٨/٠ ۶٢/٠ ۵٩١/٠ ٣٧/٠ ٠٢/٠ ١٢/٠- ٢٢/٠ ٧/٠ -۵٢٣/٠ ٨/٠ ۴۶/٠ ۴٨ ٧٧/٠ ٨٠/٠ ٨١/٠ ٧٠/٠ ٧١/٠ ٧/٠۶/٩٣/٠ ٨٧/٠ ٠ 

Yb ۶٧/٠ ۴٣٢/٠ ١/٠ -۴٠- ٢/٠۵/٠ ۴/٠ ۴٧/٠ ۵٠ ١١/٠ ٧/٠۴/٢ ٠۵/١٣/٠- ٠ ۵٠٢/٠ ٧/٠ ۶١ ٢١/٠- ١٨/٠- ١/٠۴/٢ ١١/٠ ٠۵/٠ ۴٢٣/٠ ١/٠ ۴٩/٠ ۵۴/٠ ۶٧/٠ 

Lu ۴٠- ١٣/٠ ٢٣/٠ ٢١/٠ ٨/٠۶/٠٨/٠- ٢١/٠ ٠ ۴١/٠ ۵۶/٠ ۶۵/٠- ٠٢/٠ ٠٫٠٠ ٠٢/٠ ٠٩/٠ ٢١/٠- ١٩/٠- ٢٩/٠ ٢٣/٠ ١٩/٠ ٢٨/٠- ٣٠/٠- ٠۵/٠ ٠۵/٢٠/٠ ٠٢/٠ ٠ 
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  نتیجه گیري
گل گهر و با توجه به  1نجام شده در رابطه با الگوي عناصر نادر در معدن شماره با توجه به مطالعات و بررسی هاي ا    

 1تعریف اثر تتراد که باید یک محدب یا مقعر مالیم باشد، اثر تتراد موجود در الگوي عناصر نادر خاکی معدن شماره 
حالت نوك  Nd و  Pr،Ceناصراما شکل محدب موجود در این الگو در نقاط ع. باشدمقعر مالیم می Wگهر از نوع گل

در الگوي  عناصر نادر خاکی نمی باشد و این الگو احتماال مربوط به  Mتیزي داشته که شبیه الگوي تأثیر تتراد از نوع 
در گروه  1اما یک حالت مقعر شکلی در الگوي عناصر نادر خاکی معدن شماره . منشأ و سیال اولیه بوده باشد

شود که احتماال این مقعر آرام، یک اثر تتراد دیده می Tb، Ho  ، Dy، Er، Tm،Yb، Lu ژئوشیمیایی مربوط به عناصر
  .باشدمی
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