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 جذب  بر  مبتنیگیري  اندازه  هاي ه دستگا  پیدایش متخلخل است. با  ساختار مواد  تحلیل  در  قدرتمند  روشی فیزیکی  جذب : چکیده 

اطالعات   متفاوت، نسبی فشارهاي  در  متخلخل سطح ماده روي  شده جذب مایعیا   گاز  حجم  به مربوط  هاي داده  استفاده از با فیزیکی و 
.  یدآ می  بدست  گوهرها در    حفرات  اندازه توزیع همچنین  و اندازه  حجم، هاي مختلف،تئوري  از با استفاده ویژه سطح مانند مفیدي  بسیار

نمودار  د. آور  بدست شکل حفرات از  تخمینی توانمی  ،)BET( دما هم  دفع و جذب هاي  شکل منحنی  از  آمده بدست نتایج بررسی  با
نمودارهاي  ها از نوع دوم هاي مورد تجزیه در این پژوهش نشان داد که که نوع جذب و واجذب آن نمونه  BETبدست آمده از تجزیه 

بهم متصل شده باشند، داراي میکروحفرات    0.50p=طورکلی اگر نمودارها زیر  باشد. به بوده و جذب آن نسبتا قوي می استاندارد آیوپاك  
می دهد  هاي بررسی شده در این پژوهش نشان  . نمونه بیشتري بوده و اگر باالي این نقطه بهم متصل شوند مزوحفرات آن بیشتر است 

 د. باش باز می هاي دو سر  ترك و استوانه ي مورد مطالعه به صورت  ها ونه نم  در حفرات  شکل هندسی  . همچنین  است  0.50P ≥  که مقدار 

 ، ایران فیروزه، نیشابور فیزیکی، تخلخل، جذب  : کلمات کلیدي 

The Effective Porosity and Surface Area 
Determination of Neyshabour Low-grade Turquoises 

by BET Method 
Abstract: Physical absorption is a powerful method for analyzing the structure of porous materials. The 
instrumental methods show that the exact contents of fluids (gas or liquid) can be absorbed by the porous material 
surface at different relative pressures. The data show useful information such as specific surface area, volume, size 
and porosity size of material such as gems. BET data show the geometrical shape of porosity, absorption type, and 
type of porosity. The result of the analysis in this research shows that the geometrical shape of porosity is two sides 
open cylindrical type, the porosity is mainly micro-pore type (P0≤ 0.5) and the absorption is high type.  
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   مقدمه ـ  1
قیمتی  هايسنگ بویژه معدنی از مواد مناسب پتانسیل شناسی دارايهاي منحصر بفرد زمین به لحاظ گوناگونی و ویژگی ایران

که ]1[  تاریخ استهاي شناخته شده در  ترین گوهرسنگتوان به فیروزه اشاره نمود. فیروزه از قدیمیاست که از آن جمله می
 توان علت آن را در رنگ منحصر بفرد، تراش آسان و تجارت گسترده به دلیل قرار گرفتن ایران در جاده ابریشم دانستمی

 پراکندگی ذخایر فیروزه در جهان به صورت شماتیک نشان داده شده است.  1. در شکل ]2[

 
 نقشه پراکندگی ذخایر فیروزه در جهان   ): 1( شکل  

 55 در و ]3[ایران  شرقشمال در بینالود پهنه به موسوم البرز شرقی يپهنه از بخشی در نیشابور فیروزه در ایران اما معدن
 ترین معدن گوهرسنگ ایران شهرت جهانیاست و به عنوان شاخصشده واقع نیشابور شهرستان غربشمال کیلومتري

 قدیمی متعدد هايشدادي . وجود]5[است  رسیده اثبات به میالد از سال پیش 4360به  معدن این فعالیت . سابقه]4[دارد
 تأییدي هستند، برداريحال بهره در نیز اکنون هم که طبقه چند  و طویل استخراجی هايتونل و معدن هاي مختلفبخش در
 . ]6[است  ادعا این بر
 

 
 ت جغرافیایی معدن فیروزه نیشابور موقعی ):  2شکل ( 

  به طور کلی کانی هاي خانواده فیروزه، فسفات هاي هیدراته هستند با سیستم بلوري تریکلینیک و فرمول اصلی
O2.4H8(OH)2x(OH)x)4(PO6AB  هستند که در آن, عناصرCa ،2+Cu ،2+Fe  وZn  به جايA  و عناصرAl ،3+Fe  3و+Cr 

ساختار شماتیک بلوري فیروزه با فرمول شیمیایی  3پتانسیل جانشینی دارند. در شکل  Bبه جاي 
O2·5H8(OH)4)4(PO6CuAl شود.مشاهده می 
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اجزاي تخلخل بین 
تخلخل داخل  سازنده

 کریستالی

 
 ساختار بلورین فیروزه ):  3شکل ( 

 دارویی،  مواد فعال، کربن ها،کاتالیست مطالعه در متعددي کاربردهاي داراي منافذ، توزیع و حجم سطح، مساحت گیرياندازه
 و سطح مساحت گیرياندازه جهت مختلفی هايرو روشاز این. باشد می هاولهولنان و هاپوشش ها،رنگ پلیمرها، ها،سرامیک
 اگر .نمود اشاره جذب بر مبتنی هايروش و میکروسکوپی هايروش به توانمی که است گرفته قرار توجه مورد تخلخل،

 یريگاندازه قابل تقریبی صورت به آن کل سطح مساحت باشد  داشته پایداري کامالً شکل و نفوذ غیرقابل جامد، ماده یک
 هاییدشواري آن کل سطح  مساحت همچنین و تخلخل میزان تعیین براي متخلخل، ساختار با هایینمونه مورد در امااست.  
 کهاست  BET روش متخلخل هاينمونه کل مساحت دقیق گیرياندازه منظور به هاروش ترینمهم از یکی .دارد وجود

 .]7[ است استوار آنها سطح روي گاز حالت در خاص مولکولی هايگونه برخی جذب براساس
BET  گرفته بودند، کرده ارائه 1938 سال در را تئوري این که 3و تلر 2امت ،1هایبرونر حرف اول نام سه دانشمند به نام از 
این سیستم بر اساس سنجش حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط سطح ماده در دماي ثابت نیتروژن  .است شده

 این به شود زدوده ... و کربن اکسید دي آب، از باید  نمونه سطح فرایند انجام از قبلکند. درجه کلوین) کار می 77مایع (
در این مقاله به بررسی میزان تخلخل،   .]8[  شودمی استفاده گاز جریان و خالء  حرارت، شامل یندهافرا از ايمجموعه از منظور

 نمودار پرداخته شده است. BETعیار نیشابور با استفاده از تئوري سطح ویژه و شکل هندسی حفرات دو نمونه فیروزه کم
BET آن از ماده موثر سطح میزان که است خطی نمودار یکشود، می نامیده نیز ودما هم 5واجذب و 4جذب نمودار که 

 شود.می استخراج

 ها مواد و روش ـ  2
مشخصات آن آورده شده ) 1(عیار از معدن فیروزه نیشابور استفاده شد که در جدول نمونه فیروزه کم 2از  پژوهشدر این 

  است.

 
1 Stephen Brunauer 
2 Paul Hug Emmett 
3 Edward Teller 
4 Adsorption Isotherm 
5 Desorption Isotherm 
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هاي گوهري و با ارزش بوده زیادي در زمینه فیروزه در کشور انجام شده است که اکثر آن بر روي نمونه  هايپژوهشتاکنون 
تواند پیش از این دست می هاییپژوهشعیار فیروزه داریم، چرا که هاي کماست در این نوشتار، ما سعی در بررسی نمونه

هاي بهسازي شده از اي براي مطالعات بعدي نظیر یافتن بهترین نوع فیروزه براي بهسازي و همچنین تشخیص نمونهزمینه
 ها باشد.سایر فیروزه 

 دو دستگاه؛ این آزمایشگاه مجهز به  اد صبا انجام شد در آزمایشگاه تحقیقاتی حسگر مو  BET  آزمایشاتمربوط به    هايپژوهش
Belsorp mini  ژاپن و یک دستگاه  Finetec متدهاي تحلیلی یکی از مجهزترین و ترین بوده و با استفاده از دقیق

 .در ایران است BETهاي ترین آزمایشگاه تخصصی

 نتایج و بحث ـ  3
 و نوع اندازه، براساس و شده شناخته تخلخل عنوان با که هستند  حفراتی داراي خود ساختار داخل در جامد مواد بیشتر
 بیان ثرمو یا کل صورت دو به که موجود هايفرج و خلل تمام از است عبارت تخلخلشوند. می بنديتقسیم خود شکل

 بدست ماده کل حجم به موجود هايحفره حجم نسبت از که است ماده در موجود منافذ  تمام شامل، کل تخلخل. شودمی
 از تخلخل این .دهد  عبور خود از را مایعات است قادر که بوده متصل بهم هايحفره شامل مفید  یا موثر تخلخل. آید  می

 براساس   شود،می مشاهده  )2(جدول    در که طورهمان.  آید می دسته  ب ماده کل حجم به بهم متصل هايحفره حجم نسبت

 ): مشخصات نمونه هاي مورد مطالعه 1جدول ( 

 رنگ وزن تصویر نمونه کد نمونه 

NN-107 

 

 gr1.352  سبز 

NN-108 

 

 gr0.963   سفید مایل به
 آبی
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 حاوي تواند می ها،حفره ابعاد میانگین به توجه با متخلخل محیط ساختار گرفته، صورت 6آیوپاك توسط که بنديدسته
 مانند  مزوحفره نام با نانومتر 50 تا 2 بین هاییحفره ها،زئولیت مانند  میکروحفره نام با نانومتر 2 از کوچکتر یهایحفره

 شده پخته هايسرامیک و فلزات مانند  ماکروحفره نام با نانومتر 50 از بزرگتر هايحفره و فعال کربن از نوعی و سیلیکا
 .]7[باشد 

 بندي حفرات بر طبق آیوپاك ): طبقه 2جدول( 
 اندازه حفره بر حسب نانومتر  

 2 حدود میکروحفره 
 50تا  2 مزوحفره 

 یا باالتر 50 ماکروحفره 
 

 جسم کل مساحت نسبت ویژه سطح. شودمی مطرح حفرات اندازه و حجم ویژه، سطح عامل سه سنجیتخلخل بررسی در
 تخلخل گیرياندازه کار اساس .است جسم کل حجم بر حفرات مجموع حجم نسبت تخلخل درصد  و آن جرم بر متخلخل

 موجود  هايمولکول یا هااتم جذب  فرآیند  سطحی جذب.  است شونده جذب ماده سطحی جذب  پایه بر روش این در سطح و
 شرایط اگر. دهد می روي چسبندگی نیروهاي بوسیله جذب این .]9[ است جامد  سطح یک با تماس در گاز یا مایع یک در

 ضخامت تعیین با آید، بوجود سطح روي شوندهجذب  ماده هايمولکول از کامل الیه یک آن در که شود اتخاذ ايگونههب
 جذب ماده میزان براساس بنابراین، کرد؛ محاسبه را ندکاشغال می مولکول یک که سطحی توانمی مولکول، یک متوسط

 از برخی بخار یا گازها منظور، این براي مواد ترینمناسب. ]9[ نمود گیرياندازه را نمونه کل سطح مساحت توانمی شده،
 گیري هندازا .کنند  نفوذ نانومتر ده چند  ابعاد با منافذي داخل به توانندمی و دارند  کوچکی مولکولی ابعاد که هستند مواد

 فشارهاي در جاذب سطح روي بر شونده جذب ماده مقدار گیرياندازه. گیردمی انجام ثابت دماي در سطحی جذب میزان
 دهندمی نشان را سطح روي شده جذب  ماده میزان که اند ریاضی هايرابطه جذب، هايایزوترم.  شودمی  انجام مختلف نسبی

]8[. 
 هاي جذب انواع ایزوترم ـ  1ـ 3

 مرحله هر در نیتروژن گاز فشار تدریجی افزایش با مایع، نیتروژن مخزن در نظر مورد نمونه حاوي سلول گرفتن قرار از پس
 گیرياندازه ماده  واجذب میزان گاز، فشار تدریجی کاهش با سپسشود.  می محاسبه ماده توسط شده جذب گاز حجم میزان

 رسم ثابت دماي در نسبی فشار براساس ماده توسط شده واجذب و جذب نیتروژن گاز حجم نمودار نهایت در و شودمی
 4 شکل در که طوريهمان گرفت، صورت )BET( تلر و امت برونر، توسط که ايگسترده مطالعات براساس .]8[ شودمی

به بیان دیگر؛ در    کردند  بنديتقسیم  دسته شش به را جذب هايایزوترم آیوپاك توسط 1985 سال  در است،شده داده نشان
نمودار را هاي هر انواع و ویژگی 3بندي شود. جدول طبقه نوع کلی زیر  6تواند به یکی از جذب فیزیکی، ایزوترم جذب می

 .]10و7 [ کند بیان می

 
6 IUPAC 
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 ]7[نسبی  فشار  برحسب  شونده  جذب ماده مقدار براساس جذب  هايایزوترم  انواع):  4شکل ( 

 ]7[هاي ایزوترم جذب ): ویژگی 3جدول( 

 نوع 
 ها ویژگی 

 تخلخل رابطه بین سطح نمونه و جذب شونده 

I.   میکروحفره  نسبتا قوي 

II.   حفره میکرو نسبتا قوي 

III.  بدون حفره  ضعیف 

IV.   مزوحفره نسبتا قوي 

V.  ضعیف 
 مزوحفره

 میکروحفره 

VI.  بدون حفره  باشد نسبتا قوي سطح نمونه حتی داراي توزیع انرژي می 
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با نمودارهاي  قابل مشاهده است 5که در شکل  هاي مورد مطالعهنمونه BETر بدست آمده از تجزیه ضمن مطابقت نمودا
جذب آن نسبتا  3ها از نوع دوم بوده و با توجه به جدول توان نتیجه گرفت که نوع جذب و واجذب آناستاندارد فوق، می

بهم متصل شده باشند، داراي میکروحفرات بیشتري بوده و اگر باالي این   0.50p=طورکلی اگر نمودارها زیر  باشد. بهقوي می
 مهم با دقت در نمودارهاي زیر مشخص است. که این ]7[نقطه بهم متصل شوند مزوحفرات آن بیشتر است

 

 
NN-107 

 
NN-108 

 هاي مورد مطالعه ): نمودارهاي جذب و واجذب نمونه 5شکل ( 
 

 حضور دهندهنشانشود که  گفته می  7فضاي هیسترسیس    ، سطح پسماند یابین نمودار جذب و واجذببه فضاي ایجاد شده  
طورکلی هرچه سطح . بهآورد بدست هاحفره هندسه با رابطه در اطالعاتی توانمی آن از استفاده با و است ماده در مزوحفره

 داده نشان حفره شکل به توجه با هیسترسیس نوع، پنج  6 شکل درپسماند بیشتر باشد تخلخل در نمونه بیشتر خواهد بود.  
هاي فوق به صورت شود که شکل هندسی حفرات نمونهگونه برداشت میکه با توجه به نمودارهاي حاصل این است شده

 .]11[ باشد باز میهاي دو سر ترك و استوانه
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 حفره  هندسه  به توجه  با  س هیسترسی  ): انواع 6شکل ( 

 یژه و محاسبه درصد تخلخل تعیین سطح و  ـ 2ـ 3

)، فراوانترین s,BETa، مقادیر سطح ویژه (4لخل تقسیم بر جرم آن، در جدول سطح ویژه عبارتست از مساحت کل جسم متخ
درصد  ه به تفکیک بیان شده است.نو درصد تخلخل براي هر نمو )tVکل()، حجم ρ، جرم حجمی ()p,peakrقطر حفرات (

 گردد.محاسبه می 1مطابق فرمول با استفاده از سطح ویژه تخلخل 

درصد تخلخل = 𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵×ρ 

× 100 )1( 

ها امکان توزین آنها بوده اما با توجه به جذب آب باالي نمونه 3gr/cm 6 /2 – 3gr/cm 8/2جرم حجمی فیروزه، تقریبا بین
 ها در دسترس نیست به همین دلیل براي محاسبات فوق ازدر آب وجود نداشت لذا اطالعات دقیقی از جرم حجمی نمونه

3gr/cm   7/2  =ρ  کنیم.به عنوان میانگین جرم حجمی استفاده می 

 BET): نتایج آزمایش 4جدول ( 

 کد نمونه  حجم کل سنگ p,peakr s,BETa 𝛒𝛒 tV درصد تخلخل 

8.5 % 22.07 nm 1-g 216.935 m 2.7 
3gr/cm 

1-(STP) g33.891 cm NN 107 

8.5 % 1.21 nm 1-g 215.684 m 2.7 
3gr/cm 

1-(STP) g33.6034 cm NN 108 

 

تخلخل  2نانومتر بوده که با توجه به اطالعات جدول  22برابر با  NN 107ترین قطر حفرات در نمونه فراوان )4(در جدول 
نانومتر است که تخلخل آن به صورت  2/1ترین قطر حفرات فراوان NN 108در نمونه موجود به صورت مزوحفره است. 

 .باشد میکروحفره می
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 نتیجه گیري   ـ 4

 تخلخل حجم ویژه، سطح مفیدي مانند  اطالعات توانیممی آمده، بدست صحیح نتایج تحلیل و فیزیکی جذب از استفاده با
 و جذب ایزوترم(دما  هم منحنی بررسی شده، ذکر آوردن اطالعات بدست از قبل. آوریم بدست را توزیع اندازه حفرات و

 و میکرو، مزو نظر از حفرات نوع ایزوترم، شکل استفاده از با درنهایت و داد خواهد  حفرات از شکل نسبتا خوبی درك   )دفع
 بررسی با توان بهترین نمونه را براي بهسازي انتخاب نمود.می  مطلب این دانستن با شود ومی تقریبا مشخص بودن ماکرو یا

ه آورد. نمودار ب بدست شکل حفرات از تخمینی توانمی )،BETدما (هم دفع و جذب هايشکل منحنی از آمده بدست نتایج
ها از نوع دوم نمودارهاي هاي مورد تجزیه در این پژوهش نشان داد که نوع جذب و واجذب آننمونه  BETدست آمده از تجزیه  

  هاي بررسی شده در این پژوهش با توجه به نمودارهاي حاصل،نمونه  باشد.استاندارد آیوپاك بوده و جذب آن نسبتا قوي می
باشد. همچنین هاي مورد مطالعه داراي میکروحفرات بیشتري میاست به این معنا که نمونه  P0≤ 0.5دهد که مقدار  نشان می

هاي ها با توجه به فضاي پسماند ایجاد شده در نمودارها بیانگر اشکالی به صورت ترك و استوانهشکل هندسی حفرات در آن
 باشد.دو سر باز می
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