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 :چكيده

تی از كؼالی زًجاى، تخصی در ضوالـربچْثاؽی تایدكلسىًاًسار چ

 یی ًواى هاگوای است ًِ در هسوت ضوالـربی آتطلطاىیّا

 ی هطالؼات اًجام ضذُ تررٍطی. است گركتِ هرار دختر– ُیارٍم



ضاهل ) یمی هذیًْای آًْا را در دٍگرٍُ ٍلٌاىتَاىیهٌطوِ، م

 یًْایٍ ٍلٌاى (رًٍالستْای ٍ جتیٍلی ٍ رتیٍداسی رت،یداس

 ىیا.  ًردیًذبطثوِ (تازالتْا-تی آًذزتْا،یضاهل آًذز) دیجذ

 هرار گركتِ ٍ ىی خرًاهثریسْای گيی تر رٍیبیهجوَػِ تا دگرش

 ی هؼذىیرگْْا. ٍضاًٌذیح را مٍسيی ٍ ًرتٌاتِ میرسَتات هارى

ضاهل هس، ًثالت، ) ُی كلسات خای ٍ سَللارتْادّایؿالثا از سَلق

 یدر كازّا ( ًورُ ٍ طالتذى،ی هَلى،ی سرب، آرسيًل،یسوَت، ىیب

 ضتری بی هؼذىیتاطلِ رگْْا.  ضذّاًذلی هختلق تطيییایًاى

 تا رًٍذ هحَر ی هؼذىیرگْْا.  استتی ٍ تارتی آًٌرس،یلیس

 گركتْاًذ ی جارًٍالستْای ٍ جتْای داسزتاىی در م،ی هرًسسیتاهذ

 . دارًذیتی آًذزیسوْای هرتثط تا ٍلٌاىیٍ هٌطأ گرهاب

-ُی زٍى ارٍمترهال،ی اجری رخاهتال،ی خلچْثاؽ،ی تا:كليدواژه

. دختر

 مقدمه 

( ًلًی – ًثالت )-طال – هس یدر سالْای اخیر ًاًسار چٌذكلس

 144 در كاصلِ لَهترهرتغی ى3 یبی تِ هساحت تورتاؽچِیتا

 ُی ارٍمهاگوایی ًواى ؿرب ؿرب استاى زًجاى، ضوالیلَهتریى

 از ًِ دختر – ُی ارٍمهاگوایی ًواى. است ضذُ ٍاهغ دختر –



 اع اًَزتاىی ماتذ،یی گسترش مراىی ای تِ جٌَب ضرمؿرتی ضوال

 ی از جولِ ًاًسارّاگرهاتی – یی هاگوایهختلق ًاًسارّا

 هٌطوِ ىی در اى،یّوچي.  سًَگَى استری ًظAu-Cu یریخَرف

 ری ًظNi ٍ Co ی تاالی هْن تا هحتَای چٌذكلسزاییْایًاًِ

 ی در خٌِْ ساختارتاؽچِیًاًسار تا.  ضذُ استی تاؽ هؼرفچِیتا

 گسارش طال – هس زایی ًاًِحاٍی هٌاطن جسء دختر – ُیارٍم

 – تٌاب ی هؼذىُی در ًاحراىی ایی كلسزاهاتتوسی ًظر از ٍ ضذُ

 رُی رخزاىهی. است ضذُ ٍاهغ اًگَراى آهذُ تاال تلَى ٍ اًگَراى

 2 ی درصذ هس، طال2 اری تي تا عٍىیلی م2/1 تاؽچِیًاًسار تا

 زدُ ضذُ ىی تخنًلی درصذ ى5/2 درصذ ًثالت ٍ 4گرم در تي، 

 عی هطالؼِ ًحَُ تَزىیدر ا. (1395 هؼذى، یًذسگرٍُ هِ)است 

 ری ّوراُ آى ًظیاتی طال ٍ ػٌاصر حی كلسات گراًثْاییایمیشئَش

(Co-Ni-Cu) تا ّذف ی تررسىیا.  هرار گركتِ استیهَرد تررس 

 راىی ای ًَاحری ساای ُی ًاحىی هطاتِ در اجی تا تری رخایهؼرف

 ی اًتطافیًوا راُىی تِ ػٌَاى یتَاىارائِ ضذُ ًِ از آى م

   .تحویواتی صَرت گركتِ است



 

تا تـییرات از )ًوطِ زهیٌطٌاسی سادُ ضذُ ًاًسار تایچِ تاؽ . 1ضٌل 

 (1376تاتاخاًی،

 روش و نتایج

 ًوًَِ ترداضت ضذُ 24 تؼذاد ی تر رٍییایمی شئَشیّایدر تررس

 (H1 )اىیدیی تا ًام تای رگِ اصلىی هختلق یاز تخطْا

 ,Ag, Pb, Bi, Asهجوَػِ ػٌاصر هؼرف ًاًسٌگساز ضاهل 

Co, Cu, Ni, Zn, Mo ٍ Auهرار گركت ُی هَرد تجس . 

 ضذُ دادُ ًطاى 1 ضٌل ضٌاسیىی در ًوطِ زمH1 رگِ تیهَهغ

 ّوسهاى راتیی تؾی تِ هٌظَر تررسی ػاهللی ٍ تحلُیتجس. است

 بی تِ ترتیػٌاصر اًجام گركتِ ًِ تراساس آى چْار گرٍُ ػٌصر

 هس ،(2 ػاهل )ًورُ – هس ،(1 ػاهل )طال –ضاهل، گرٍُ هس 

. ، تذست آهذ(4ػاهل ) ًلًی – هس ،(3 ػاهل )ًثالت –

 ػٌاصر تا اىی هتواتل میشی تِ هٌظَر ضٌاخت ارتثاط زاى،یّوچي



 ػٌصر هَرد 9 ی ترا،ی خَضْاُی تجسرُیاستلادُ از رٍش چٌذهتؾ

 رٍش دی هَزی ىی خَضْاُی رٍش تجس(.2ضٌل)ًظر اًجام ضذ

 اىی می ّوثستگی تررسی است، ترای ػاهللی ٍ تحلُی تجسیآهار

 ی رتثْای ّوثستگسی از هاترگریًذیػٌاصر ًاًسارساز تا 

استلادُ ضذُ  ( درصذ ٍ تاالتر99) تا سطح اػتواد تاال رسَىیج

 – ػٌاصر طال ىیاًگی ماری عی آهارعیتراساس تَز. (1جذٍل)است

 هتَسط اری رگِ ضاهل عىی ًوًَِ از ا24 در ًلًی – ًثالت هس،

 تِ ًلی ًثالت ٍ ىری درصذ هس ٍ هواد1 گرم در تي طال، 6

تا تَجِ . (1جذٍل ) ّستٌذ ریی گرم در تي، در تؾ6/9 ٍ 5 بیترت

 ٍ هس – ػٌاصر طال یسازی گلت ًاىتَاىی مر،ی هوادىیتِ ا

 در هٌطوِ ی اًتطافیتْای اٍلَىیهْوتر (ًلًی – ًثالت)

. ّستٌذ
 ػٌصر هؼرف ًاًْساز در 9ًتایج ضریة ّوثستگی رتثْای خیرسَى ترای : 1جذٍل 

 ًاًسار تایچِ تاؽ
 Ag Au Bi Co Cu Mo Ni Pb Zn 

Ag 1         

Au 566/0  1        

Bi 881/0  160/0  1       

Co 046/0  056/0-  033/0  1      

Cu 383/0  065/0  464/0  021/0  1     

Mo 406/0  030/0-  468/0  023/0  117/0  1    

Ni 170/0  209/0-  297/0  061/0  353/0-  016/0  1   

Pb 404/0  113/0  420/0  018/0  809/0  500/0  370/0-  1  

Zn 001/0  227/0-  140/0  257/0  184/0  043/0-  160/0  142/0  1 

 



 

 ػٌاصر ًاًْساز (خَضْای)ًوَدار سلسلِ هراتثی  : 2ضٌل 
 

   بحث و نتيجه گيری

 هٌطوِ ضاهل یتَلَشی ٍاحذ لىیتریّواًطَر ًِ اضارُ ضذ، اصل

 یری خَرفتیٍداسی ٍ ریتیٍداسی ری تَكْا،یتیٍداسی ریگذازّْا

 ى،یلی آرشی هٌطوِ ضاهل دگرساىی اصلیّایدگرساى. است

 9 هٌطوِ هجوَػاً ىیدر ا.  ّستٌذضذىیسیلی ٍ سىیتیلیخرٍج

 گركتِ در ًوَدار ًجام ایّایرگِ ًاًْساز ٍجَد دارد ًِ تررس

سِ هرحلِ .  هرار گركتی هَرد تررسی سلسلِ هراتةای یخَضْا

:  ضٌاختِ ضذُ استچْثاؽی تای در ًاًسار چٌذكلسیسازیًاى

، (1هرحلِ )(یهس، سرب، رٍ) ُی كلسات خایدّای سَلقلیتطي

 ی، ٍ سَللَسالتْا(2هرحلِ ) Ni-Co-Fe یدّای آرسيلیتطي

Cu-Bi ( ِ3هرحل) از هجوَػِ ی تخصسوَتیب. دیآیتِ دست م 

Ni-Co-Fe-Asی ٍاحذّازتاىی هٌطوِ در میسازیًاى.  است 



ساخت .  ضذُ استلی تطيیریتَف خَرف- تی تَف تا آًذزیسٌگ

 ٍ ی اًتطار،یرگچْا- اؿلة تِ صَرت رگِیسازیٍ تاكت ًاى

ٍ  (ًلیى-ًثالت-)طال - هسی ّوراُ تا ػٌاصر اصلیىیجاًص

 سوَتی ٍ بی رٍى،ی سرب، آرسيهرُ، ىیهجوَػِ ػٌاصر كرع
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