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   یدهچک

، شرقیستان آذربایجانا ،میانهشهرستان غرب شمال يکیلومتر 37چاي در فاصله  ناترکم بنتونیت ورزقانِ ةذخیر

محصول این ذخیره دهند که مشاهدات صحرایی و مطالعات میکروسکوپی نشان می. باشدمیواقع  ایران شمال غرب

-ساز این ذخیره شامل کانی هاي سنگشناسی، کانیعات کانیبا توجه به مطال. باشدئوسن باالیی میهاي اتوفگرسانی د

  و نانترونیت توبالیت، کلسیت، کوارتز، موسکویت آلبیت، دولومیت، سانیدین، کریسموریلونیت، کائولینیت،  مونت؛ هاي

نسبت ها  LREEشدگی ندریت داللت بر تفریق و غنیرمالیزه شده به ترکیب کُوهاي ن REEالگوي توزیع . باشندیم

این در حالی است . زایی دارندبنتونیت در طیCe و مثبت ضعیف  Euخداد آنومالی منفی ضعیف ها و رHREE به 

. دهندذخیره را نمایش می توسعۀ ها در طیREE مالیزه شده به توف، توزیع ناموزون روهاي نREE الگوي توزیع که 

 LREE شدگیك و غنیك نشان از تحرّتحرّصر شاخص بیبه عنوان عن Hfبا فرض  ،رم عناصرمحاسبات تغییرات جِ

تلفیق نتایج حاصل از مشاهدات صحرایی، مطالعات . بنتونیتی شدن دارند ها در طیHREE ك خیلی ضعیف ها و تحرّ

 ؛نظیر هاي مسئول دگرسانیکنند که تغییرات در شیمی محلولهاي ژئوشیمیایی پیشنهاد میشناسی و بررسیکانی

pH  وEhج ،و تأتثبیت در فازهاي نئومورف ، ت دگرسانیذب سطحی، شدك و تحرّدر توزیع حیاتی نقش تراد ثیرات ت

کنند که ضرایب همبستگی بین عناصر آشکار می .انداشتهدچاي ترکمان بنتونیت ورزقانِ ةعناصر نادر خاکی در ذخیر

هايو فسفاتدار فازهاي تیتانیومو منگنز،  ن، اکسیدهاي آهنزیرک در این خاکی  عناصر نادرِ اصلیمیزبانان ه ثانوی

  .  باشندمیذخیره 

     

  

  

Geochemistry Of  Rare Earth Elements In The Varzaghaneh 
Torkamanchay Bentonite Deposit, Northwest Of Miyaneh, East 

Azarbaidjan Province, NW Iran  
 

Soleymani Matin, Ali* Abedini, Ali and Alipour, Samad  
Geology Department, Faculty of Sciences, Urmia University, 57153  

 
Abstract   

The Varzaghaneh Torkamanchay bentonite deposit is located in about 37 km of northwest 
of Mianeh town, east-Azarbaidjan province, NW Iran. Field observations and microscopic 
studies indicate that this deposit is product of alteration of the upper Eocene tuffs. With 
attention to mineralogical studies, rock-forming minerals of this deposit contain minerals such 
as: montmorillonite, kaolinite, albite, dolomite, sanidine, cristobalite, calcite, quartz, muscovite, 
and nantronite. Distribution pattern of REEs normalized to chondrite composition show 
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differentiation and enrichment of LREEs relative to HREEs and occurrence of weak negative 
Eu anomaly and weak positive Ce anomaly during bentonitization. This is while, distribution 
pattern of REEs normalized to tuff display inharmonic distribution of REEs during development 
of the deposit. Mass changes calculations of elements with assuming Hf as monitor immobile 
element indicate mobilization and enrichment of LREEs and very weak mobilization of  HREEs   
during bentonitization. Combination of the obtained results from field observations, 
mineralogical studies, and geochemical investigations suggest that changes in chemistry of 
alteration solutions such as: pH and Eh, adsorption, alteration intensity, fixation in neomorphic 
phases, and tetrad effects have played the vital roles in distribution and mobilization of REEs in 
the Varzaghaneh Torkamanchay bentonite deposit.  Correlation coefficients among elements 
reveal the zircon, Fe and Mn oxides, titanium-bearing phases, and secondary phosphates are 
dominant  potential  hosts  for  REEs  in  this  deposit.  

  

  دمهمقّ

 º37 24' 50"طول شرقی و  º47 30'00"الی º47 08'00"مختصات جغرافیائی هب ،چاي ناورزقانِ ترکم منطقه

شرقی واقع ستان آذربایجانامیانه، شهرستان غرب  کیلومتري شمال 37در فاصله  ،عرض شمالی º37 46' 50"الی 

 ةئوسن باالیی با توسعه و تشکیل ذخیرهاي آتشفشانی او سنگ هاایند بنتونیتی شدن بر روي توفعملکرد فر. باشدمی

شناسی بر روي سیستم زمینتاکنون مطالعات انجام شده  . این منطقه  همراه شده است اي از بنتونیت درقابل مالحظه

شناسی واحدهاي آذرآواري و آتشفشانی بوده و و سنگ، رسوب شناسی، ايشناسی ناحیهدر این منطقه از دیدگاه زمین

در این . ی انجام نشده استمعدنی به ویژه ژئوشیمی عناصر نادر خاک ةروي ژئوشیمی این ذخیربر خاصی هیچ بررسی 

شدگی ك و غنیکاملی از فاکتورهاي کنترل کننده توزیع، تحرّپژوهش سعی شده است به تفصیل اطالعات جامع و 

و  Euهاي خداد آنومالیو دالیل ر هاي ژنتیکی ذخیره خاکی، ویژگی عناصر نادرِ هاي میزبانخاکی، کانی عناصر نادرِ

Ce ئه شودزایی ارابنتونیت در طی .  

  

   روش مطالعه

منظور ه هائی ب پیمایشدر بخش صحرائی . انجام گردیده است صحرائی و آزمایشگاهی بخشدر دو  مطالعهاین        

هاي  ها و تیپ، آشنائی با انواع رنگشناسی موجود ها و سازندهاي زمین حالت و ضخامت الیه ها،توالی ،بررسی ساختارها

ها و نمونه از بنتونیت 60این مرحله، تعداد در . گیري انجام گردید اي مناسب براي نمونهه بنتونیتی و انتخاب مکان

هاي نازك و صیقلی از نمونه عمقط 17ه و مطالعه مرحله آزمایشگاهی با تهی. هاي درونگیر آنها برداشت گردیدندسنگ

پراش پرتو ایکس  ها با استفاده از آنالیزنتونیتنمونه از ب 8متعاقب آن، تعداد . هاي پیرامونی شروع گردیدمعدنی و سنگ

(XRD)  با استفاده از دیفراکتومتر این کار. مطالعه گردیدندو براي شناسایی فازهاي کانیایی نامشخص انتخاب  

D-5000  مدلSIMENS  )با تشعشع  Cu  kα مونوکروماتورهاي گرافیک ثابت شده(Fixed graphite 

monochromators) 40، ولتاژkv  40و جریانmA در ) درجه 70تا  2درجه در دقیقه و بازه اسکن  2، سرعت اسکن

 6شامل (نمونه  8مطالعات ژئوشیمیائی براي انجام  ،در نهایت. صورت گرفتمشهد آزمایشگاه طیف کانساران بینالود 

اي تعیین مقادیر عناصر ترتیب بره ب ICP-MSو   XRF هايبا استفاده از روش) نمونه سنگ والد 2نمونه بنتونیتی و 

و تجزیه ارسال ) تهران(شناسی و اکتشافات معدنی کشور  به آزمایشگاه سازمان زمین خاکی اصلی، فرعی، جزئی و نادرِ

، و بیشتر این مطالعه، براي تعبیر و تفسیرهاي ژئوشیمیایی بهتررسد که در ذکر این نکته ضروري به نظر می. ندگردید

خاکی و  بین عناصر مختلف با عناصر نادرِ (Rollison, 1993) اسپیرمناي رتبههمبستگی  مبادرت به محاسبه ضرایب

هاي نمونهها در  REEین خود در بخاکی مبادرت به محاسبه این ضرایب  براي تعیین روابط درونی بین عناصر نادرِ

  .  اندارائه شده 2و   1در جداول از این محاسبات بنتونیتی گردید که نتایج حاصله 
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خاکی با برخی از عناصر اصلی، فرعی، و جزئی در بین  سپیرمن بین عناصر نادرِاي اتبهرایب همبستگی رضَ -1جدول 

 .هاي بنتونیتی مورد مطالعهنمونه

 Si Al Fe Ca Mg Na K P Ti Mn Ba Zr 

La 0.37 -0.09 0.14 -0.20 -0.09 -0.14 -0.09 -0.39 -0.03 -0.03 0.71 0.77 

Ce 0.43 0.09 0.49 -0.31 0.03 0.03 -0.09 -0.13 0.35 -0.03 0.37 0.94 

Pr -0.09 -0.49 0.93 0.17 0.30 0.03 -0.23 0.66 0.82 -0.12 0.20 0.32 

Nd 0.46 0.06 0.03 -0.32 -0.15 -0.12 -0.03 -0.53 -0.13 0.03 0.67 0.81 

Sm -0.14 -0.49 0.26 0.09 0.59 -0.60 -0.66 0.13 0.03 -0.43 0.77 0.49 

Eu 0.23 -0.06 0.81 -0.17 -0.31 0.67 0.46 0.53 0.85 0.55 -0.46 -0.12 

Gd 0.20 -0.14 0.60 -0.14 0.29 -0.14 -0.31 0.13 0.44 -0.20 0.43 0.83 

Tb 0.03 -0.33 0.94 0.09 -0.09 0.46 0.21 0.70 0.94 0.27 -0.21 -0.03 

Dy 0.20 -0.14 0.60 -0.14 0.29 -0.14 -0.31 0.13 0.44 -0.20 0.43 0.83 

Ho -0.31 -0.66 0.77 0.43 0.50 -0.26 -0.49 0.65 0.65 -0.43 0.43 0.31 

Er -0.41 -0.70 0.38 0.41 0.73 -0.67 -0.78 0.40 0.18 -0.64 0.75 0.35 

Tm 0.00 -0.31 0.93 0.15 -0.13 0.49 0.25 0.71 0.95 0.25 -0.28 -0.06 

Yb -0.58 -0.75 -0.14 0.58 0.70 -0.90 -0.84 0.13 -0.33 -0.75 0.93 0.06 

Lu 0.00 -0.31 0.93 0.15 -0.13 0.49 0.25 0.71 0.95 0.25 -0.28 -0.06 

  
 .هاي بنتونیتی مورد مطالعهخاکی در بین نمونه سپیرمن بین عناصر نادرِاي اتبهرایب همبستگی رضَ - 2جدول 

 
 La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

La 1.00              

Ce 0.83 1.00             

Pr 0.32 0.58 1.00            

Nd 0.99 0.81 0.19 1.00           

Sm 0.60 0.60 0.58 0.55 1.00          

Eu -0.23 0.03 0.62 -0.31 -0.12 1.00         

Gd 0.71 0.94 0.75 0.67 0.77 0.12 1.00        

Tb -0.03 0.21 0.83 -0.15 0.09 0.92 0.33 1.00       

Dy 0.71 0.94 0.75 0.67 0.77 0.12 1.00 0.33 1.00      

Ho 0.43 0.60 0.93 0.29 0.66 0.32 0.77 0.64 0.77 1.00     

Er 0.52 0.55 0.69 0.43 0.93 -0.09 0.75 0.22 0.75 0.84 1.00    

Tm -0.06 0.19 0.78 -0.19 -0.03 0.89 0.28 0.98 0.28 0.62 0.14 1.00   

Yb 0.46 0.20 0.22 0.40 0.75 -0.50 0.35 -0.22 0.35 0.49 0.82 -0.27 1.00  

Lu -0.06 0.19 0.78 -0.19 -0.03 0.89 0.28 0.98 0.28 0.62 0.14 1.00 -0.27 1.00 

 

گیريتیجهحث و نَب 

ئوسن زیرین، هاي اایگنمبرایت ؛قدیم به جدید شاملاز بارزترین واحدهاي سنگی منطقه مورد مطالعه به ترتیب       

اي ئوسن باالیی، تناوب توف، توف ماسههاي او بازالتها آندزیتها، تراکیئوسن میانی، آندزیتدار اهاي پیروکسنبازالت

هاي اُئوسن باالیی، سینیتو بازالت آندزیتی اهاي سنگهاي میوسن، کنگلومراها و گلها و سیلتستونیللیگوسن، ش

عیف ضطور آندزیتی به -یهاي بازالتدگرسانی بر روي سنگ عملکرد فرایندهاي. باشندپلیوسن و رسوبات عهد حاضر می

را در این هاي بنتونیتی ها و تودهها، عدسیئوسن میانی به طور شدید و گسترده موجبات تشکیل الیههاي او توف

هاي رنگداراي تغییرات رنگ شدیدي بوده و  یي این منطقه از ایران در حالت کلّهابنتونیت . فراهم کرده است منطقه

ات از نظر خصوصی ها این بنتونیت.  خورد در آنها به چشم میاي قهوه ، زرد وسفید، قرمز، سبز رنگ ؛متنوعی از قبیل

  .دهندنشان میظاهري نظیر سختی و چگالی اختالفات فاحشی با هم 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

٣٣٧ 
 

کلریت + کوارتز+ شامل پالژیوکالزهاي منطقه بنتونیت هاي میزبانِکه توفدهند مطالعات میکروسکوپی نشان می   

  به صورت فنوکریست و میکروکریست در زمینه دیده  نیز ؛داردار تا نیمه شکلصورت شکل بهدر آنها پالژیوکالز  . هستند

. اندسی دگرسان شدهکانی هاي ربه  ربالی بوده و به صورت بخشیهاي پالژیوکالز داراي بافت غَفنوکریست.  شودمی

صورت دروغین جانشین ه ها، کلریت بدر توف . هاي پالژیوکالز و شیشه تشکیل داده است ها را میکرولیتزمینه توف

شامل؛ معدنی  ةساز این ذخیر هاي سنگکانیدهند که نشان می X (XRD)آنالیزهاي پراش پرتو  .شده است آمفیبول

  موریلونیت، کائولینیت، آلبیت، دولومیت، سانیدین، کریستوبالیت، کلسیت، کوارتز، موسکویت و نانترونیت  هاي مونتکانی

  .اشندبمی

تفریق و  (Taylor and MacLennan, 1985)ندریت هاي نورمالیزه شده به ترکیب کREEُ الگوي توزیع       

. )1شکل ( گذاردزایی به نمایش میفرایند بنتونیت ۀتوسع ها را در طیHREE ها نسبت به LREE شدگی غنی

ذخیرة خداد بنتونیتی شدن در شود، این است که رها استنباط می REEافزون بر این،  آنچه که از این الگوي توزیع 

خداد آنومالی مثبت همراه با رو ها در برخی از نمونه Euهاي منفی ضعیف چاي با ایجاد آنومالیناترکم بنتونیت ورزقانِ

شود هاي بنتونیتی مشاهده میها در نمونه HREEالگوي زیگزاگی در توزیع  همچنین، . همراه شده است Ceضعیف 

هاي منفی هنجاريترین عامل کنترل کننده مقادیر بیدگرسانی فلدسپارها مهم درجۀرسد که به نظر می  ).1شکل (

Eu  هاي مثبت هنجاريبیدر دامنه مثبت . هاي بنتونیتی باشدنمونهدرCe  این ذخیره مرتبط با شرایط اکسیدان

ها HREE توزیع  یروند زیگزاک  .(Muchangos, 2006)بنتونیتی شدن است  در طیCe4+ به  +Ce3محیط و تبدیل 

  . نداثیر نبودهتأهاي مورد مطالعه بیدر بنتونیت ، هاREE تراد نیز در توزیع ثیرات تکه تأ حکایت از آن داردنیز 

    

 
 .مورد مطالعه هاي بنتونیتی نمونه ندریت درکُترکیب رمالیزه شده به ون خاکیِ لگوي توزیع عناصر نادرِاُ  -1شکل 

   

ها در REE د والد داللت بر توزیع ناموزون هاي نورمالیزه شده به ترکیب توف به عنوان مواREEّ لگوي توزیع اُ      

 REEعی که توانایی وارد کردن هاي متنووجود کانی ، یکیرسد دو پارامتربه نظر می  ).2شکل ( نمایدمیها بنتونیت

- ها در بنتونیت REEاي در توزیع ناموزون تروژنی سنگ اولیه نقش ارزندههو دیگري  دارندرا خود بلوري بکه ها در ش

  .  (Munch et al., 1996; Hints et al., 2008) اندي مورد مطالعه داشتهها
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 .مورد مطالعه هاي بنتونیتی در نمونه توفبه رمالیزه شده ون خاکیِ لگوي تغییرات عناصر نادرِاُ -2شکل 

  

 MacLean and)ك تحرّبه عنوان یک عنصر بی Hfخاکی با فرض  رم عناصر نادرِنتایج محاسبات تغییرات جِ     

Kranidiotis, 1987) ةدر ذخیر فرمول چاي با استفاده از  انترکم ورزقانِ بنتونیتت یسبن(Nesbitt, 1997) 

رم عناصر وند تغییرات جِکه ر 3شکل  .گذاردها را به نمایش میبنتونیت وند تکوینِیی دیگري از رسیماهاي ژئوشیمیا

-همراه با دو روند غنی Ceشدید شدگی و تهیشدگی ن غنیدهد، مبیزایی نشان میبنتونیت در طی را خاکی نادرِ

  فرایند بنتونیتی شدن  ۀتوسع ر طیها د HREEك بسیار پایین ها و در نهایت تحرLREEّ شدگی شدگی و تهی

  :شود عبارتند ازرم عناصر استنباط مینمودار تغییرات جِ همین که از مواردي  .باشدمی

1- ی و افزایشی شدید شوند کاهوجود دو رCe  پتانسیل در اکسیداسیون داللت بر وجود تغییرات شدید در شرایط که

تکوین این ذخیره دارد طی.  

هاي مقاوم در که به احتمال قوي این عناصر در شبکه کانیدهد ها نشان می HREEکی در توزیع تحرّوجود بی -2

گرسانی برابر دحضور دارندن نظیر زیرک.  

3- وند کاهشی و افزایشی در توزیع وجود دو رLREE ن این نکته کلیدي است که تغییرات ها مبیpH هاي محلول

  . باشدها در این ذخیره می REEثیرگذار در توزیع اصلی و تأ یکی از عوامل ،مسئول بنتونیتی شدن

خاکی  خاکی با سایر عناصر نادرِبین عناصر نادرِ  (Rollinson, 1993)سپیرمن رایب همبستگی امحاسبه ضَ      

رایب وجود ضَ . بنتونیت مورد مطالعه را بیان می دارد ةخاکی ذخیر اطالعات جالب دیگري از ژئوشیمی عناصر نادرِ

 دلیلی بر رفتارهاي ژئوشیمیایی مشابه این عناصر در طی )2جدول(ها با هم REE همبستگی مثبت و خوب بین اغلب 

بیانگر این نکته است که  Alو  Siها با REE هاي مثبت و منفی ضعیف همبستگی. استفرایند بنتونیتی شدن 

. اندها در این ذخیره نداشتهREE در تمرکز  موریلونیت نقشیفرایندهاي جذب سطحی توسط کائولینیت و مونت

  کنندپیشنهاد می Tiو  Fe ،Mn ؛ها با عناصري نظیرREE خوب بین برخی از  هاي مثبت و همبستگی

ها REE بخشی از تمرکز  ،دار به عنوان فازهاي کانیایی فرعیکه اکسیدهاي آهن، اکسیدهاي منگنز و فازهاي تیتانیوم 

  Ceبا  Zrهمبستگی مثبت و قوي بین  . (Huff and Morgan, 1990) نترل خود دارندکدر این ذخیره در  را

ذخیره دارد این در  Ceگرسانی در تمرکز هاي مقاوم در برابر دنزیرک ةو ارزند رثّمؤداللت بر نقش ) 94/0(
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٣٣٩ 
 

(Zielinski, 1982; Lopez et al., 2005) . همچنین، وجود همبستگیوي بین ط تا قهاي مثبت و متوسP  با

نظیر  هاي فسفاتی ثانویهتواند استدالل محکمی بر نقش حیاتی کانیها می HREEها به ویژه REE برخی از 

 Christidis, 2008; Christidis)در سیستم بنتونیتی مورد مطالعه باشد  النتانیدهادر تمرکز بخشی از  زینوتایم،

and Scott, 1997)  .  

 
 

  
 .چاي نابنتونیت ورزقانِ ترکم ةذخیرتکوین  طیخاکی در  عناصر نادرِرم غییرات جِنتایج محاسبات ت -3شکل 
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