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چکیده
امروزه با پیشرفت صنعت جواهرات و گسترش علم گوهرشناسی ،روشهای جدیدی نیز برای بهسازی سنگهای نیمهقیمتی معرفی
شدهاست .بهسازی به سه روش کلی بهسازی حرارتی ،بهسازی شیمیایی و پرتودهی انجام میشود .کوارتز نیز به دلیل تنوع در
رنگ و ساختار یک سنگ نیمهقیمتی محسوب میشود .در این پژوهش نیز بهسازی به روش پرتودهی بر روی بلورهای شفاف
وبیرنگ کوارتز (دُرکوهی) ،در منطقه جنوبغرب آستانه انجام شدهاست .منطقه مورد مطالعه در پهنه سنندج_سیرجان شمالی و
در جنوبغرب تودهی گرانیتی آستانه قرار گرفتهاست؛ تنها کانی نیمهقیمتی موجود در این منطقه دُرکوهی است که در زمینهای از
سنگهای ریوداسیتی دیده میشود .بلورهای کوارتز برداشت شده از لحاظ ویژگیهای گوهرشناسی مورد بررسی قرار گرفتند .از
آنالیز ساختاری رامان برای تعیین ساخنتار کوارتز و از آنالیز  ICP_MSبرای تعیین میزان دقیق عناصر فرعی موجود در نمونهها
کمک گرفتهشد .به منظور بهسازی ،بلورهای کوارتز تا  333 KGyتحت تابش اشعه گاما قرار گرفتند ،که در نتیجه این پرتودهی
به کوارتز دودی تبدیل شدند.
کلید واژهها :بهسازی ،پرتودهی ،دُرکوهی ،جنوبغرب آستانه ،کوارتز دودی ،ویژگیهای گوهرشناسی
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Abstract:
Nowadays due to development of jewellery industry and gemological development, new
methods presented for semi-precious stones treatment. Treatment performed in three methods
as fallows: heat treatment, chemical treatment and irradiation. Variety of colors and structures
of Quartz makes it considered as semi-precious stone. In this research irradiation treatment is
undertaken on the colorless and clear crystal quartz (rock crystal) located in the south west of
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Astaneh. This area is located in northern Sanandaj-sirjan zone in the south west of Astaneh
granite. The only semi-precious mineral in this area is rock crystal observed among
rhyodacite rocks. The quartz crystal in this area examined by the gemological parameters.
Moreover Raman structural analyses is explored on the samples in order to determine quartz
crystalʹs structure, also ICP-MS analysed to determine the exact amount of trace elements
exist in crystal. The crystals in this area were gamma-rayed to 300KGy. As result they were
changed to smoky quartz.
Keywords: Treatment, Irradiation, Rock crystal, SW_Astaneh, Smoky quartz, Gemological
Parameters
_1مقدمه
برخی از سنگها به دلیل شرایط خاص تشکیل خود از کیفیت و دوام ویژهای برخوردارند و به همین دلیل به آنها گوهرسنگ
اطالق میشود.اغلب سنگهای نیمهقیمتی یافت شده به همان صورت قابل استفاده نیستند و به دلیل کیفیت پایین رنگ یا مقاوت
کم نیازمند بهسازی به روش های مختلف هستند .با پیشرفت علم گوهرشناسی روشهای مختلف بهسازی نیز توسعه پیدا کردهاند.
کوارتز نیز یک سنگ نیمهقیمتی محسوب میشود که در اشکال مخنلف ریزبلور و درشتبلور دیده میشود .منطقه مورد مطالعه
در جنوبغرب شهر اراک در شهرستان شازند قرار گرفتهاست  .توده گرانیتی آستانه بخشی از زون سنندج_سیرجان شمالی است
که در  5کیلومتری شهر شازند واقع شدهاست .از لحاظ موقعیت جغرافیایی این توده در بین طولهای جغرافیایی ʺ 44˚ 11ʹ 33تا
ʹ 44˚ 22شرقی و عرضهای جغرافیاییʺ 33˚ 44ʹ 33تا ʹ 33˚ 54شمالی قرار گرفتهاست .بلورهای دُرکوهی در این منطقه در
زمینهای از سنگهای ریوداسیتی قرار گرفتهاند .در این تحقیق پس از بررسی ویژگیهای گوهرشناسی و انجام آنالیزهای ساختاری
و شیمیایی ،سعی بر بهسازی بلورهای کوارتز به روش پرتودهی شدهاست.
_2روش تحقیق و بحث
 _1_2زمینشناسی عمومی
زون سنندج_سیرجان به صورت یک نوار ماگمایی_دگرگونی با روند شمالغرب_جنوبشرق بین زاگرس و
ایرانمرکزی از ارومیه در شمالغرب تا اسفندقه و سیرجان در جنوبشرق امتداد دارد .در حقیقت مرز شمالی این زون توسط نوار
آتشفشانی ارومیه_دختر و فروافتادگیهای سیرجان ،مرودشت ،کویرمیقان (شمال اراک) و دریاچه ارومیه از ایرانمرکزی جدا
میشود .مرز جنوبی آن نیز گسل راندگی زاگرس است .پهنه سنندج_سیرجان درشمال خاوری راندگی اصلی زاگرس قرار دارد و
برپایه ویژگیهای مورفولوژی جزئی از سیستم زاگرس به شمار میآید .رژیم رسوبگذاری و ساختار پهنه سنندج_سیرجان مشابه
ایرانمرکزی است (قربانی .)1343،در این پهنه چندین فاز آذرین درونی رخ داده است که مهمترین آنها در زمانهای تریاس-
میانی_تریاسپسین ،ژوراسیکپسین_کرتاسهپیشین ،کرتاسهپسین_پالئوسن اتفاق افتادهاند (معینوزری .)1315،یکی از این تودهها،
توده آستانه اراک است که وسعتی حدود  33کیلومتر مربع دارد و سن آن کرتاسه آغازی است (.)Masoudi,1997
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توده گرانیتوییدی آستانه بـه عنـوان بخشی از پهنه ســنندج_ســیرجان شــمالی ،در  5کیلــومتری جنــوب شهرستان
شازند واقع شده اسـت (درویشزاده .)1332 ،گرانیتویید آســتانه ،کموبیش دارای وسعت زیاد با امتــداد شمالغرب-جنوبشرق
موازی بـا رونـد زون سـنندج_سیرجان است .اولین فاز ماگماتیسم گرانیتی رخداده در منطقه مربوط به قبل از کرتاسه بوده که در
طی دگرگونی به گنیس چشمی تبدیل شده است .دومین فاز ماگمایی گسترده در منطقه مربـوط بـه بعـد از ژوراسیک بـوده و
ترکیب سنگها از گرانیت تا گرانودیوریت تغییر میکند (رادفر .)1344 ،در طی نفوذ توده گرانیتوییدی در امتداد سطح شیستوزیته
یک مجموعه دگرگونی مجاورتی (هورنفلس) حاصل شدهاست (احمدی خلجی .)1335 ،شکل  1نقشه زمینشناسی منطقه مورد
مطالعه را نشان میدهد.
_2_2سنگشناسی منطقه
بخــش اعظم تــوده گرانیتوئیدی آستانه ترکیب گرانودیوریتی دارد و به صـورت یک تـوده نفـوذی چند شاخهای
و کوچک نمایان میگردد (شکل  .)1تــوده نفوذی آستانه متحمل رخداد دگرسانی شده؛ این فرآیند همراه با تاثیر سیاﻻت غنی از
سیلیس بـوده که بـه تشکیل رگههای سیلیسی بر روی توده نفوذی منجر شده است (میکاییلی و همکاران .)1334 ،درون این توده،
سابولکانیکهای ریوداسیتی همراه با تودههای نفوذی کـوچکی بـا ترکیـب عمدتاً مونزوگرانیتی و تونالیتی ﻇاهر میشود .در
اینجا بـه اختﺼار این تنوع سنگی را معرفی مینماییم:
واحد تونالیت :این سنگ ها درون واحد گرانودیوریت برونزد دارند و ارتفاعات این منطقه را تشکیل دادهاند .ترکیب
سنگ شناسی این واحد از کوارتزدیوریت تا تونالیت تغییر میکند .کانیهای اصلی ایـن سنگها شامل پالژیوکالز ،بیوتیت،
آمفیبول از نوع کلسیک و بـه مقدار کم آلکالیفلدسﭙار و کوارتز میباشد .آپاتیـت و زیرکن عمده کانیهای فرعی این سنگها
را تشکیل میدهند (طهماسبی و همکاران.)1334 ،
واحد گرانودیوریت :این واحد بخش اعظم توده نفوذی موجود در منطقه را تشکیل میدهد که به شدت هوازده و فرسوده
بوده و مورفولوژی کلی آن به صورت تﭙههای فرسـوده کـمارتفـاع میباشد .ترکیـب سنگهای ایـن واحـد از گرانودیوریت تا
کوارتزدیوریت میباشد.
سنگهای گرانیتی :گرانیتهای منطقه از تنوع کانیشناسی چندانی برخوردار نیستند؛ کـوارتز ،پالژیـوکالز ،فلدسﭙار آلکـالن،
آمفیبول و بیوتیت از کانیهای غالب در گرانیت دگرسان نشده هستند .در سنگهای گرانیتی این توده نفوذی انکالوهای
میکروگرانوﻻر به فراوانی دیده میشود .بر اساس مطالعات طهماسبی و همکاران ( ،)1333این انکالوها مافیک هستند و ترکیب
گابرودیوریت ،دیوریت و دیوریت کوارتزدار دارند.
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شکل  )1نقﺸه ساده شده زمینشناسی منطقه آستانه (سهندی و هﻤکاران)1331 ،
سابولکانیکهای ریوداسیتی :این سنگها به صورت یک آپوفیز مستقل و بسیار کوچک درون واحد گرانودیوریت قرار
دارند سـنگهای مذکور دانهریز و با رنگ روشن هستند که بیشتر ترکیبی داسیتی دارند .این سنگها نماینده فازهای پایانی فعالیت
ماگمایی در منطقه مورد مطالعه هستند .شکل  ،2یک نمونه از سنگهای این واحد را نشان میدهد .بلورهای کوارتز شفاف در
زمینهای از سنگهای ریوداسیتی رشد کردهاند .این واحد به عنوان سنگ مادر بلورهای کوارتز در منطقه تعیین شد.
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در مقطع میکروسکوپی فنوکریستهای موجود شامل بلورهای پالژیوکالز ،آلکالیفلدسﭙار ،کوارتز ،بیوتیت و آمفیبول است .به
دلیل دگرسانی گسترده در منطقه اکثر بلورهای پالژیوکالز سریسیتی شدهاند .زمینه مقطع نیز به شدت دگرسان شدهاست .کانیهای
بیوتیت و آمفیبول نیز کلریتی و سریسیتی شدهاند که در برخی موارد به علت دگرسانی شدید تشخیص دقیق آنها ممکن نیست.
بلورهای پالژیوکالز نیز نسبتاً درشت و دارای منطقهبندی هستند (شکل.)3

شکل )2سنگ داسیت موجود در منطقه آستانه

ب

الف

شکل)3الف_ بلورهای کوارتز موجود در سنگ داسیت؛ ب_ بلورهای پالژیوکالز که دارای منطقهبندی
هستند و دگرسان شدهاند.

 _3_2گوهرشناسی
تنها کانی نیمه قیمتی موجود در این منطقه دُرکوهی است ،که در زمینهای از سنگهای ریوداسیتی قرار گرفته است .بلورهای
کوارتز موجود در این منطقه و به طور کامل در هابیت منشوری رشد کردهاند (شکل .)4اکثر بلورهای این منطقه به دلیل آغشتگی
5

ماگمایی حاوی اکسیدهای آهن هستند و به همین دلیل به رنگ زرد دید میشوند .بلورهای کوارتز موجود قابلیت تراش خوبی
دارند و به دلیل هابیت بلوری کامالً مشخص ،به صورت راف نیز قابل استفاده در صنعت جواهرات هستند.

شکل )4چند نﻤونه از بلورهای موجود در منطقه قبل از پرتودهی
کلیه بلورها از لحاظ ویژگی های گوهرشناسی مورد بررسی قرار گرفتند .در این بررسی ضریب شکست ،وزن مخﺼوص و واکنش
بلورها در برابر نور قطبی مورد اندازهگیری قرار گرفت .هم چنین بلورهای کوارتز از نظر رنگ ،شفافیت و پاکی درجهبندی شدند.
جدول  1ویژگیهای گوهرشناسی بلورها را نشان میدهد.
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جدول  )1ویژگیهای گوهرشناسی بلورهای کوارتز منطقه آستانه

ویژگی گوهرشناسی

کوارتزهای جنوبغرب آستانه

رنگ

شیری

وزن مخﺼوص()SG

2.54-2.64

شفافیت

شفاف

پاکی

EC1-SI2

واکنش در برابر نور قطبی

DR

ضریب شکست()IR

1.54_1.55

واکنش در برابر)UV (LW

None

واکنش در برابر )UV (SW

None

_4_2بهسازی
بهطور ساده میتوان گفت هر فرآیندی که باعث بهبود رنگ و یا افزایش مقاومت یک سنگ قیمتی یا نیمهقیمتی شود،
بهسازی نام دارد .بهسازی به سه روش بهسازی حرارتی ،شیمیایی و پرتودهی انجام میشود .در گذشته بیشتر از بهسازی حرارتی و
شیمیایی استفاد میشد؛ ولی تنها هشت سال بعد از کشف رادیواکتیو یته توسط بکرل ،یک دانشمند انگلیسی به نام ویلیام کروکس
آن را مورد آزمایش قرار داد .او الماسهایی را با فرو بردن در برومید رادیم به مدت چند ماه پرتودهی کرد؛ بهطوری که این
سنگها با ذرات پرانرژی گسیل شده از اتمهای رادیواکتیو بمباران شدند .با انجام این آزمایش تغییرات جالب توجهی در رنگ
این سنگها اتفاق افتاد و ادامه آزمایش با سنگهای قیمتی دیگر دنبال شد .آنچه در آن زمان به خوبی شناخته نشده بود ،خطر زیاد
رادیواکتیو برای انسان بود .البته این نوع پرتودهی خیلی زود با درک مشکالت آن کنار گذاشتهشد (کاوه .)1341 ،سه روش برای
پرتودهی سنگها بهکار میرود:
 .1چشمههای تولید پرتو گاما (اغلب کبالت) Pollak,1992()43؛
 .2شتابدهندههای خطی که الکترونهای با انرژی باﻻ تولید میکنند؛
 .3راکتورهای هستهای که نوترونهای با انرژی باﻻ تولید میکنند (.)Ying song,2009
1.Eye clean
2.Slightly included
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بیشترین بهسازی انجام شده بر روی بلورهای کوارتز با اشعه گاما ،بر روی کوارتزهای برزیل صورت گرفتهاست .در یک پژوهش
در سال  2313این روش بر روی کوارتزهای ترکیه نیز انجام شد ( .)Hatipoglu et al,2010در سال  2311نیز تاثیر پرتوی گاما
بر روی ساختار کوارتزهای طبیعی زامبیا مورد توجه قرار گرفت ( .)Insiripong et al,2011در یک آزمایش که در سال
 2334توسط گوتلر و همکاران بر روی کوارتزهای برزیل انجام شد ،کوارتزهای بیرنگ و شفاف که خاستگاه هیدروترمال
داشتند ،بعد از پرتودهی به رنگ سبز درآمدند و در دزهای باﻻتر از  433_433KGyرنگ متمایل به خاکستری در نمونهها ایجاد
شد .در این بررسی همچنین بلورهای بیرنگ پگماتیتی معدن میناس جریس تا  1333KGyتحت پرتوافکنی قرار گرفتند و برای
2 ،1و  3ساعت در دمای  243درجه سانتیگراد حرارت دیدند .نتایج نشان دادند که کوارتزهای پگماتیتی با پرتودهی و
حرارتدهی بعد از آن به  green goldتبدیل میشوند ( .)Enokihara,2012در یک آزمایش دیگر که در سال  2311بر
روی کوارتزهای زامبیا انجام شد ،مشخص شد که ساختار کوارتز با دز باﻻی گاما تغییر نمیکند (.)Insiripong et al ,2011
برای فرآیند بهسازی بلورهای کوارتز منطقه مورد مطالعه ،تعدادی از بلورهای بیرنگ کوارتز انتخاب شدند .فرآیند بهسازی بر
روی این بلورها از دز  133KGyشروع شد و در دو مرحله میزان دز تابشی افزایش پیدا کرد .در نهایت حداکثر دز جذب شده
توسط بلورها  333KGyبود .فرآیند تابشدهی به بلورها توسط آزمایشگاه پرتوی گامای سازمان انرژی اتمی انجام گرفت.
بلورهای دُرکوهی تا  333 KGyتحت تابش اشعه گاما قرار گرفتند .نتیجه این آزمایش این بود که طی این فرآیند ،نمونههای
جنوب غرب آستانه کامالً تغییر رنگ داده و به رنگ خاکستری تیره یا دودی تبدیل شدند (شکل .)5بلورهایی که با دز 133KGy
تابشدهی شده بودند ،رنگ روشنتری داشتند و با افزایش دز تابشی رنگ بلورها هم تیرهتر شده بود.

شکل )1بلورهای متعلق به جنوبغرب آستانه که کامالً به رنگ دودی تغییر رنگ دادهاند؛ بلورها از چپ به
راست  211 ،111و  KGy 311پرتو دیدهاند.
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 _5_2آنالیزهای ساختاری و شیمیایی
در این پژوهش از آنالیزهای رامان و  ICP_MSبرای شناخت بهتر ساختار مولکولی و تعیین میزان دقیق عناصر فرعی موجود
استفاده شد .آنالیز رامان در موسسه گوهرشناسی دانشکدهی علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی و آنالیز  ICP_MSنیز توسط
شرکت زرآزما انجام شد .با استفاده از تکنیک رامان در کمتر از یک دقیقه می توان سنگ را شناسایی کرد و با توجه به اینکه
طیف به دستآمده ناشی از ساختار مولکولی سنگ میباشد ،بنابراین این روش کامال قابل اعتماد بوده و مهر تائیدی بر سایر
آزمایشهای گوهرشناسی است .امروزه در آزمایشگاههای گوهرشناسی ،به منظور تشخیص نوع سنگ ،نوع بهسازی و تعیین طبیعی
یا مﺼنوعی بودن سنگ از تکنیک رامان کمک می گیرند .از مزایای قابل توجه این روش در گوهرشناسی عدم نیاز به آمادهسازی
نمونه است .شکل  1یک نمونه از طیف رامان بلورهای کوارتز را قبل از پرتودهی نشان میدهد .البته این آنالیز بعد از پرتودهی
تکرار شد ولی هیچگونه تغییری در ساختار کوارتز ایجاد نشده بود .همانگونه که در تﺼویر مشخص است ،طیف رامان کوارتز را
میتوان به سه ناحیه تقسیم کرد:
 _1طول موجهای بیشتر از  1353و طول موجهای بین  ،133_333 cm-1که مربوط به مدهای انبساطی  Si-Oهستند؛
 _2طول موجهای  353_533 cm-1مدهای خمشی  O-Si-Oرا نشان میدهند؛
 _3طول موجهای کمتر از  333 cm-1که مربوط به مدهای خمشی و چرخشی  Si-O-Siهستند (.)Etchepare et al,1974
پیک ﻇاهر شده در  445 cm-1برای کوارتز مانند یک اثر انگشت تلقی میشود و در حقیقت تشخیص کوارتز با استفاده از طیف
رامان ،با استناد بر این پیک صورت میگیرد.
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شکل )6طیف رامان یک نﻤونه کوارتز قبل از پرتودهی
در این پژوهش از آنالیز  ICP_MSبرای تعیین میزان عناصر فرعی موجود در بلورهای کوارتز استفاده شد .طبق نتایج بهدست
آمده از این آنالیز ،میزان  Alو  Feو  Kبه عنوان ناخالﺼی در نمونهها زیاد بود .میزان  Alدر نمونهها  3/3درصد و مقدار 1/4 Fe
درصد اندازهگیری شد .همچنین مقدار  Kدر نمونهها  3/12درصد بود.
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_3نتیجهگیری
بهطور کلی کانی های جواهراتی با سه روش حرارتی ،شیمیایی و پرتوافکنی مورد بهسازی قرار میگیرند .تابشدهی به
سنگها نیز به سه روش صورت میگیرد _1 :چشمههای تولید پرتو گاما؛ _2شتابدهندههای خطی که الکترونهای با انرژی باﻻ
تولید میکنند؛  _3راکتورهای هستهای که نوترونهای با انرژی باﻻ تولید میکنند.
در این پژوهش بهسازی بلورهای کوارتز با استفاده از پرتوی گاما انجام شد .برای این منظور تعدادی از بلورهای کوارتز
منطقه آستانه انتخاب شدند .فرآیند بهسازی بر روی این بلورها از دز  133KGyشروع شد و در دو مرحله میزان دز تابشی افزایش
پیدا کرد؛ در نهایت حداکثر دز جذب شده توسط بلورها  333KGyبود .پس از اتمام فرآیند پرتودهی بلورهای کوارتز کامالً
تغییر رنگ داده و به رنگ دودی تبدیل شدند .نتیجه این آزمایش نشان داد که فرآیند پرتودهی با اشعه گاما یک روش مناسب
برای بهسازی کوارتزهای بیرنگ و تبدیل آنها به کوارتز دودی است.
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