
( في صخور فوسفاث عكاشاث )العراق( باستخذام الوعالجت REEتمذير هحتوى العناصر الترابيت النادرة )

 طريمت األشعت السينيت الوهيضيت-الكيويائيت

 
 سالن هحوود الذباغ**                     لتيبت توفيك اليوزبكي*            

 جاهعت الووصل –هسكص بحود العدود والووازد الوائيت *

 جاهعت الووصل -كليت العلوم  –** قعن علوم األزض  

 

 ،جاهعت كسكوك –الدزاظاث العلويت )عدد خاص بالوؤحوس العلوي األول للعلوم الصسفت / كليت العلوم  –هجلت جاهعت كسكوك 

  بحود الياظياث والحاظباث وعلوم األزض( –بع . الجصء السا24-25/2/2002

 (67 - 54، )3، العدد 4الوجلد 

 

 الولخص

 

( هدي غددسل الخحليددل الئيويددائي السوحيٌيددت، والوعددخ دهت فددي XRFحعدد االيددا حةاًددت األلددعت العدديٌيت الوهيعدديت )

ٌوعي والئودي لودد  ( هخطلباث الخحليل الXRFالوجاالث األكاديويت والخطبيةيت لعلوم األزض. حغطي غسيةت )

( في الودواد الجيولوجيدت. وبدالس ن REEواظع هي العٌاصس السئيعت والثاًويت واألثسيت )بوا في ذلك هجووعت 

( هةازًت بأًواع الص وز الشائعت )الجيسيت والسهليت REEهي ا خٌاء ص وز الفوظفاث بشئل عام بوجووعت )

( يوئددي ححليل ددا فددي اددرٍ الصدد وز  Ndو  Ceو  La)والطفددل(،  ال  ى اٌدداك دعددداد قليلددت هددي اددرٍ العٌاصددس 

و  Dyو Tbو  Euو Smو  Pmو  REE (Pr( هٌفسدة وبشدئل هبالدس. ويخطلدح ححليدل بةيدت XRFبطسيةت )

Ho و Er  وTm  وYb  وLu (  جددساء هعالجدداث كيويائيددت هعددبةت للٌودداذ  الةياظدديت )الوعلوهددت( والوج ولددت

لخسكيددح األظدداض( والخةليددل هددي الخددداخ ث الطيفيددت هددع ال طددوغ ح دددا الددل جعل ددا هخشدداب ت بوددادة الحشددوة )ا

الل هعخوياث حئفي لخحعط خطوغ ا وقياض لدح ا  REE، فع  عي زفع حساكيص  REEالخحليليت لوجووعت 

حخعوي الوعالجت الئيويائيت الوةخسات ث د هساال زئيعت:  ( والخي حوثل هحوز الدزاظت الحاليت.XRFبج اش )

ل اعددددن هعددددحول األًوددددوذ  بحددددواهط الٌخسيددددك وال يدددددزوكلوزيك وال يدددددزوفلوزيك ح دددددا األولددددل الدددد

والبيسوكلوزيك، فع  عي  ظافت بيسوكعيد ال يدزوجيي، هع حئساز الخع يي لحد الجفاا قبل اإلذابت الٌ ائيدت 

االث بشدئل دوكدص 2بالواء الوةطس. وحشول الوسالت الثاًيت علل فصل العٌاصس بعدد حأكعدي دكبس دو يعاوي +

( REEواعح قابليت ذوباً ا. ويعةح ذلك  ذابت زاظح األوكصاالث وهي ثن  عادة حسظيب ا )بعوٌ ا هجووعدت 

( هدي ايدزوكعديد األلوٌيدوم. وخعدعج دقدساص carrierفي الوسالت الثالثت بشئل ايدزوكعيداث علل ااهل )

. وجدس  اعدا  REEلعٌاصدس  (Lهي السواظح األخيسة الل قياظاث لشدة ال طوغ الخحليليت )ظلعلت خطوغ 

 SO-1الخسكيص( للٌواذ  الةياظيت العالويدت ) –حساكيص ارٍ العٌاصس باالعخواد علل الشئل الوعيازي )لدة ال ػ 

( الوعالجددت كيويائيددا بددٌفط ال طددواث الوددركوزة. وحعددسض الدزاظددت SY-3و  SY-2و  ASK2و  ASK1و 

% علل 3% و 10الوعدل الل صحت ودقت ححليليت دفعل هي ًخائج حةيين غسيةت الخحليل الحاليت والخي حشيس في 

 الخوالي.
 


