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  چکیدٌ
ّای ػشپاًتیٌی سصتَسطیتّا ٍ ّاهاًٌذ دس هیاى دًٍیتسگِ ٍ گاُ یّای وشٍهیتی ًاحیِ ًیشیض تِ ؿىل ػذػًِْـت

ّای فشػی واًؼٌگ وشٍهیتی سا ّای اصلی ٍ ّواتیت ٍ هگٌتیت واًیي واًیوشٍهیت ٍ ػشپاًتی. ؿًَذهیؿذُ یافت 

ٍ ػٌاصش گشٍُ  Co, V, Ti, Zr, Mn, Cu, Fe, Ni, S, Nd, Dy, Eu, La, Luفضٍى تش آى ػٌاصش . دٌّذتـىیل هی

دس . ؿًَذافت هیّا یّای آىپالتیي ًیض تصَست هیاًثاسّای خاهذ دس تلَسّای وشٍهیت ٍ یا صهیٌِ ػشپاًتیٌی ٍ ؿىؼتگی

ًگاسی ٍ یا ًَس تاصتاتی ٍخَد ّا تِ سٍؽ واًِّا اهىاى ؿٌاػایی آىتیـتش هَاسد، تِ دلیل اًذاصُ تؼیاس سیض ایي واًی

خاػتگاُ ثاًَیِ داسًذ  فَق یّاواًیتیـتش . گاُ هیىشٍپشٍج اػتفادُ ؿذّا اص دػتًذاؿت، تِ ایي هٌظَس تشای تشسػی آى

اًذ هاًٌذ ّا داسای خاػتگاُ اٍلیِاًذ ٍ تٌْا ؿواس اًذوی اص آىشپاًتیٌی ؿذى پذیذاس ؿذٍُ دس پیًَذ تا پذیذُ ػ

ّای پش ؿذُ اص ػشپاًتیي دس هیاى سیض دسصُ ٍ آّي هغاد ٍ آلیاطّای طثیؼی ّوچَى ًیىل، فلضّای آص. پٌتالًذیت

ؿًَذ وِ خاػتگاُ ّوِ ّا یافت هیتّای سیض وشٍهیتشویثات تشخی اص ػٌاصش وویاب ًیض دس ؿىؼتگی. اًذتـىیل ؿذُ

 . ّا ثاًَیِ اػتآى
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Abstract  

       The chromite deposits in the Neyriz area have lenticular and sometimes vein-like 
shape which are found in serpentinized donit and hurzburgite. Chromite and serpentine 
are major minerals and hematite and magnetite are minor phases in the chromitic ores. 
Furthermore, Co, V, Ti, Zr, Mn, Cu, Fe, Ni, S, Nd, Dy, Eu, La, Lu and pelatinum group 

elements, also solid inclusions in chromite grains and or in serpentinic groundmass. 
These minerals have very fine grain sizes and recognitions of them by ore microscopic 
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metod was limited, so the investigations were continued by EMPA. The majority of 
above minerals have secondary origin and  are related with serpentinization procceses 
and only a few of them have primary origin like pentlandite. Native metals and natural 
alloys such as nickel, copper and iron have been formed in microfracturs of chromite 
grains filled by serpentine. A few REE-rich compositions were found in microfracturs 

also and have secondary origin. 

 

 مقدمٍ
،  N29˚ 50′   ٍE53˚ 42′ویلَهتشهشتغ تیي چْاس ًمطِ تا هختصات 652هٌطمِ هَسد هطالؼِ تا ٍػؼتی تالغ تش 

N29  ̊53′   ٍE53  ̊46′ ، N29˚ 14′   ٍE54˚ 15′ ، N29  ̊18′   ٍE54 ّا، افیَلیت(. 1ؿىل )ٍالغ ؿذُ اػت   18′̊ 

پشون ٍ )ؿًَذ ّای تىتًَیىی ؿذیذ ظاّش هیهدوَػِ ػٌگی ًاّوگي ٍ هتٌَػی ّؼتٌذ وِ ػوَهاً دس هٌاطمی تا فؼالیت

-ٍیظگیاص ... تیي، ػٌاصش خاوی وویاب ٍ ّای گشٍُ پالای، واًیداؿتي وشٍهیت، ػَلفیذ هغ تَدُ(. 1388ّوىاساى، 

ّای افیَلیتی واًؼاسّای وشٍهیت ًَع آلپی ّوشاُ تا تَالی. دٌّذایشاى اسصؽ التصادی هی یّاّایی اػت وِ تِ افیَلیت

 (. 1385آلاًثاتی، )ؿًَذ اًذ ّوشاُ تا تؼیاسی اص واًؼاسّای دیگش یافت هیوِ دس پَػتِ الیاًَػی تـىیل ؿذُ
 

 
ًارٌ -1شکل   ایمًقعیت مىطقٍ در عکس ماَ

 

  ريش مطالعٍ
شسػی واهل ؿٌاػی، ػاخت ٍ تافت هَسد تػذد همطغ ًاصن تْیِ ؿذ وِ اص لحاظ واًی 9ػذد همطغ صیملی ٍ  23تؼذاد 

اسػال  ICP-MS  ٍXRFًوًَِ خْت اًدام آًالیض  16، تؼذاد هٌطمِطئَؿیوی ػٌاصش تِ هٌظَس تؼییي لشاس گشفتٌذ ٍ 

 . تشػین گشدیذهشتَطِ ًوَداسّای  Excel  ٍMinPetای هاًٌذ افضاسّای سایاًِاص دسیافت ًتایح تا ووه ًشم پغ. گشدیذ

 

 شىاسیزمیه

تَاى چٌذ صٍى دس ایي هٌطمِ هی. تاؿذخَسدُ ٍ صاگشع سٍساًذُ هی، تخـی اص صٍى صاگشع چیيهٌطمِ هَسد هطالؼِ

 :صّا ػثاستٌذ اػاختاسی سا تـخیص داد وِ ایي صٍى

 صٍى صاگشع تشخا دس خٌَب -1

 صٍى افیَلیتی -2

 الیگَػي دس هشوض –ّای ائَ صٍى فلیؾ -3

 ػیشخاى دس ؿوال ؿشق هٌطمِ –صٍى ػٌٌذج  -4

ٍ  یئػثضُ)ى افیَلیتی لشاس گشفتِ اػت ّای سادیَالستی وِ تصَست یه تاسیىِ تیي صاگشع تشخا ٍ صٍصٍى تَستیذیت -5

 (.1996ّوىاساى، 

 :هدوَػِ افیَلیتی ًیشیض، داسای ػِ تخؾ اصلی صیش اػت( 1996)ی ٍ ّوىاساى ئُتِ گفتِ ػثض
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 گاتشٍیی تا تافت دگشگًَی –پیىشُ التشاهافیه  -1

 حٌاّا ٍ هشهشّای تٌگاػىاسى -2

 .ّاآرسیي ّوشاُ آى –ّای سػَتی ّای تالـی ٍ آهیضُگاتشٍّا، دیاتاصّا، گذاصُ -3
 

 گیریبحث ي وتیجٍ

ؿٌاػی ون ٍ تیؾ تا سد هطالؼِ چٌذ ٍاحذ ػٌگی هختلف ٍخَد داسد وِ اص ًظش تشویة ؿیویایی ٍ واًیدس هحذٍدُ هَ

ل، ّایی وِ هَسد هطالؼِ هیىشٍػىَپی لشاس گشفتٌذ ؿاهػٌگ(. 1385واسیضوی، ؿیخی)یىذیگش هتفاٍت ّؼتٌذ 

-پشیذٍتیت ؿاهل واًی. تاؿذیتیت هی، پشٍوؼٌَلیت، ًَسیت، گاتشٍ، ػشپاًتیٌیت ٍ وشٍهپشیذٍتیت، دًٍیت، ّاسصتَسطیت

ّا ؿاهل ّای اصلی دس ّاسصتَسطیتواًی(. 2ؿىل )وشٍهیت اػت ّای اٍلیَیي، پیشٍوؼي، استَپیشٍوؼي ٍ اػپیٌل

دس . اًذِ ػشپاًتیٌیت تثذیل ؿذُّا تشٍوؼٌَلیتیّا ٍ پدًٍیت ،تش اثش ػشپاًتیٌیضاػیَى. تاؿٌذاٍلیَیي ٍ پیشٍوؼي هی

ّای ّا ٍ پالطیَوالصّا اص واًیپیشٍوؼي. گشددوشٍهیت دس آى هـاّذُ هیخشد ٍ ػشپاًتیي ٍ اػپیٌل تشخی هٌاطك ػٌگ

، پالطیَوالص ٍ اٍلیَیي لیٌَپیشٍوؼيگاتشٍّا ؿاهل استَپیشٍوؼي، و. گشدًذّا هحؼَب هیٍوؼٌَلیتتـىیل دٌّذُ پیش

-پلٌگی هیی تافت پَػتاػت وِ ػوَهاً داسا( تيػشپاًی)ّا ؿاهل وشٍهیت ٍ اٍلیَیي ّای اصلی وشٍهیتیتواًی. اػت

 .تاؿٌذ
 

                           
یک پریديتیت حايی ارتًپیريکسه، : سىگ میسبان ديویت حايی پیريکسه ي ايلیًیه، ب: مقطع وازک از پریديتیت، الف -2شکل 

 کريمیتسىگ میسبان ديویت حايی ايلیًیه ي اسپیىل: ج
 

ىل ٍ فلضات ، ًیػَلفیذّای هغ، آّي، (3ؿىل )پٌتالًذیت ت، یهگٌت، گ وشٍهیت ؿاهل وشٍهیتػٌ ّای اصلیواًِ

تَاى تِ هی ّای هافیه ٍ التشاهافیه ساػَلفیذّای پالتیي ٍ واًی. گشدًذهیًیض تِ ػٌَاى واًی فشػی یافت گشٍُ پالتیي 

 (.1378لاػوی، هله)ثاًَیِ ًام تشد ػٌَاى واًی 
 

  
 ز بلًرَای کريمیت، پىتالودیتصیقلی ا -3شکل 

 

. اًذؿذُوِ ّش دٍ تِ ؿذت ػشپاًتیٌی  ؿَدّا یافت هیّای دًٍیتی دسٍى پشیذٍتیتاغلة دس پیىشُ ّاوشٍهیتیت

-ت ًیض تِ صَست صاٍیِؿَد ٍلی گاّی اٍلاّا هـاّذُ هیٍ آثاس دگشؿىلی ًیض دس آى ُّای وشٍهیتی اغلة گشدؿذاًثَِّ

همذػی، خاوشاُ، )َسی اػت اًگٍ خَؿِپلٌگی ّا افـاى، پَػتتّای وشٍهیت ًَع آلپی داسای تافواًؼاس. تاؿٌذیه داس

ٍ گاّی اٍلات دس ؿشایط ؿذُ ٍ تافت واتاوالػتیه خشد هٌطمِ تش اثش فـاس تىتًَیىی ؿذیذّای وشٍهیت(.1388

 .اًذسا ایداد وشدًُیىی ؿذیذتش تافت هیلیًَیتی تىتَ
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 شئًشیمی عىاصر جسئی

. ًواییذسا هالحظِ هی Cr ،Cu ،Fe ،Ni  ٍSًوَداسّای خطی پشاوٌذگی پٌح ػٌصش خضئی ؿاهل  8تا  4ّای ىلدس ؿ

دّذ، وِ ًـاى دٌّذُ ػیاس ثاتت ایی وشٍم تِ خض ػِ آًَهالی ؿذیذ تمشیثاً سًٍذی ثاتت سا ًـاى هییًوَداس تَصیغ طئَؿیو

دس هٌطمِ سًٍذ افضایـی داؿتِ ( 5ؿىل ) Cuَؿیویایی ػٌصش ًوَداس تَصیغ طئ(. 4ؿىل )وشٍهیت دس هٌطمِ ًیشیض اػت 

ًوَداس تَصیغ (. 9ؿىل )ػاصی هغ سا تِ صَست یه اًذیغ هـاّذُ وشد تَاى واًیآتاد هیتِ طَسی وِ دس هٌطمِ دٍلت

دٌّذُ  تمشیثاً تش یىذیگش هٌطثك ٍ سًٍذی صؼَدی داسًذ، وِ ًـاى( 8تا  6ؿىل )طئَؿیوایی ػٌاصش آّي، ًیىل ٍ گَگشد 

تَاى ًتیدِ گشفت وِ سًٍذ تَصیغ طئَؿیوایی ػٌاصش خضئی دس دس اًتْا هی. تاؿذپشاوٌذگی واًی پٌتالًذیت دس هٌطمِ هی

وٌین ػیاس ػٌاصش خضئی افضایؾ ؿشق حشوت هیغشب ًیشیض تِ ػوت خٌَبتاؿذ ٍ ّشچِ اص ؿوالهٌطمِ صؼَدی هی

 .یاتذهی
 

                     
       Fe ومًدار تًزیع شئًشیمایی -6شکل           Cu ومًدار تًزیع شئًشیمایی -5شکل                Cr دار تًزیع شئًشیماییومً -4شکل 

                                       

                                             
 آبادرخىمًن مس ديلت -9شکل                   Sومًدار تًزیع شئًشیمایی  -8شکل              Ni ومًدار تًزیع شئًشیمایی -7شکل 

 

 شئًشیمی عىاصر کمیاب

-سا هالحظِ هی Nd ،Dy ،Eu ،La  ٍLuًوَداسّای خطی پشاوٌذگی پٌح ػٌصش وویاب ؿاهل  14تا  10ّای دس ؿىل

 ییایویاختالفات وَچه ؿ(. 1381سٍلیٌؼي، )ؼتٌذ ّوِ ػٌاصش ًادس خاوی داسای سفتاس طئَؿیویایی یىؼاًی ّ. ًواییذ

تَاى دس هی ّاREEاص تفىیه . تشخی فشآیٌذّای طئَؿیوایی تاؿذّا تش اثش تش تفىیه آىتَاًذ دلیلی هیٍخَد آهذُ تِ

ّای پاییي ٍ تاال تِ تشتیة تاػث ؿؼتـَ ٍ pH. (Hill, 2000)ؿٌاختی اػتفادُ وشد تؼییي هاّیت فشآیٌذّای صهیي

، تِ ًظش REEایی یّای طئَؿیوتا تَخِ تِ ٍیظگی. (Patino, 2003)ؿًَذ ّای دگشػاًی هیدس ػیؼتن REEة تشػی

اًذ ٍ ػٌاصش لشاس گشفتِ CO2ّای دستشداسًذُ ، تحت تأثیش گشهاب(ٍیظُ پیشٍوؼيتِ)ّای ػیلیىاتی سػذ وِ واًیهی

ّای ّای هدوَػِدهای گشهاب. اًذّا ؿذُهابّا ؿؼتِ ؿذُ ٍ تِ حالت اوؼایؾ ٍاسد هحلَل گشوویاب ؿثىِ آى

دس چٌیي حالتی ؿشایط الصم . ی تا للیایی اػتٍد خٌثّا دس حذآى pHافیَلیتی دس صهال ػشپاًتیٌی ؿذى پاییي ٍ 

ؿیویایی دس گشهاب، ػثة  –سخذاد ّشگًَِ تغییشات فیضیىَ . ؿَدّا فشاّن هیٍ خاتدایی آى REEخْت ؿؼتـَی 

ایی یًوَداس تَصیغ طئَؿیو(. 1387پَس، اهاهؼلی) ّا خَاّذ ؿذّای سیض دس وشٍهیتیاب دس ؿىؼتگیًـؼت ػٌاصش ووتِ

دس ػِ ًمطِ داسای آًَهالی ؿذیذتش  Luتا ٍخَد ایي توام ػٌاصش تدض ػٌصش . ًضٍلی اػت Dyتواهی ػٌاصش وویاب تدض 
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چِ وِ گفتِ تا توام آى. ون خَدداسی ؿذُ اػتدس ایٌدا اص تشسػی دیگش ػٌاصش وویاب تِ دلیل ػیاس تؼیاس . تاؿٌذهی

 .تاؿذؿذ ػیاس ػٌاصش وویاب دس هٌطمِ ًیشیض تؼیاس ًاچیض ٍ غیشالتصادی هی
 

                         
 Euیی ومًدار تًزیع شئًشیما -12شکل          Dy ر تًزیع شئًشیماییومًدا -11شکل             Nd ومًدار تًزیع شئًشیمایی -11شکل 

         

                     
 Luومًدار تًزیع شئًشیمایی  -14شکل                 La ومًدار تًزیع شئًشیمایی -13شکل                                 

 

ًواییذ، وِ تَػط ػٌاصش وویاب ّای وشٍهیت هٌطمِ سا هالحظِ هیًوَداس ػٌىثَتی ػٌاصش وویاب اًذیغ 15دس ؿىل 

غلظت . تٌْداس ؿذُ اػت Minpetافضاس دس هحیط ًشم( 1985)ّای تیلَس ٍ هىي لٌي تا اػتفادُ اص دادُ C1س وٌذسیت د

تَاى تِ تلَسؽ اص ون تَدى غلظت ایي ػٌاصش سا هی. هتغییش اػت ppm 53/1 – 015/0ػٌاصش وویاب دس وشٍهیت تیي 

 Nd  ٍCeػٌاصش (. 1388، ؿاّشخی)گشفتِ اػت  صیادی یه ػیال هتـك اص هاگوا ًؼثت داد وِ اص هٌـأ خَد فاصلِ

هثثت اػت وِ ّش دٍ دلیلی تش  Euدس صَستی وِ آًَهالی ، (Moller, 1998)دٌّذ آًَهالی هٌفی تیـتشی ًـاى هی

 (.1389صادلی ٍ ّوىاساى، )ؿشایط احیایی دس صهاى تـىیل اػت 
 

 
 C1ريمیت مىطقٍ ویریس وسبت بٍ کىدریت َای کمقادیر ورماالیس شدٌ عىاصر کمیاب اودیس -15شکل 

 

 گیریوتیجٍ
ّای التشاتاصیه ّوچَى دًٍیت ٍ ّاسصتَسطیت ّای وشٍهیت اًثاًی اص خولِ واًؼاسّایی ّؼتٌذ وِ دس ػٌگًْـتِ

ّا ّوشاُ تا همادیشی ّا ؿاهل وشٍهیت، اٍلیَیي ٍ پیشٍوؼيّای اصلی اٍلیِ دس آىؿًَذ، ٍ اص ایي سٍ واًیپذیذاس هی

ّا ًِ تٌْا گَیای تثلَس ّوضهاى وشٍهیت ٍ پلٌگی ٍ لـش دًٍیتی وشٍهیتٍخَد تافت پَػت. گٌتیت ٍ ّواتیت ّؼتٌذه

دس هشحلِ . دّذیَس اٍلیَیي سا ًیض ًـاى هاٍلیَیي دس هشاحل ًخؼتیي تثلَس هاگوایی اػت، تلىِ همذم تَدى ؿشٍع تثل
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ّای ّای اٍلیِ دس اثش دگشػاًی، دگشگًَی ٍ َّاصدگی واًیى واًیتؼذ اص خایگیشی هدوَػِ افیَلیتی ٍ ًیض ّوضهاى تا آ

 .دٌّذثاًَیِ صیادی چَى ػشپاًتیي، تاله، ولؼیت، ّواتیت ٍ ّیذسٍوؼیذّای آّي سا تـىیل هی

ؿًَذ؛ گشٍُ ًخؼت؛ ّای ًیشیض اص دیذگاُ خاػتگاُ تِ دٍ گشٍُ تمؼین هیفاصّای فشػی ٍ وویاب ّوشاُ تا وشٍهیت

گشٍُ دٍم، خاػتگاُ گشهاتی ٍ . دوِ دسٍى تلَسّای وشٍهیت خای داس داسًذ هاًٌذ پٌتالًذیت( اٍلیِ)وایی خاػتگاُ هاگ

آّي، فلضّای آصاد هاًٌذ آّي ٍ هغ،  –اًذ، هاًٌذ آلیاطّای ًیىل ثاًَیِ داسًذ ٍ تیـتش تِ فشآیٌذ ػشپاًتیٌی ؿذى ٍاتؼتِ

 ....تشویثات ػٌاصش وویاب ٍ 

هٌطمِ تَدُ  یّاواًؼٌگًدام ؿذُ ػٌاصش وشٍم، آّي ٍ هغ خضء ػٌاصش اصلی تـىیل دٌّذُ ّای اتا تَخِ تِ تشسػی

 .ٍلی ػیاس ػٌاصش وویاب تؼیاس ون تَدُ ٍ اسصؽ التصادی ًذاسد
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