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پیشگفتار:
سومین همایش گوهر شناسی و بلور شناسی انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران  22و  23آبان ماه در
دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد .در این همایش محققان و اندیشمندان دانشگاه ها و مراکز علمی داخل کشور،
متخصصان خارجی و اساتید و دست اندرکاران حرفه طال و جواهر کشور حضور داشتند.
در طی دو روز ،همزمان با ارائه  37مقاله علمی ،نمایشگاه های تخصصی مرتبط با گوهر شناسی ،کارگاه های
تخصصی و نشست های ویژه کاربردی نیز برگزار شد .از ویژگی های همایش می توان به حضور خبرگان خارجی و
اساتید بنام حرفه طال و جواهر در کنار دانشگاهیان اشاره نمود .هماهنگی برای این مهم در راستای ارتباط دانشگاه
و صنعت و توسعه روابط بین المللی انجام شد.
دکتر داریوش اسماعیلی نماینده مجلس شورای اسالمی و نایب رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس ،مهندس
محمد رضا بهرامن ،رئیس خانه معدن و مهندس محمد کشتی آرای ،رئیس اتحادیه طال و جواهر حضور و در مورد
ابعاد مختلف قانونی ،علمی ،فنی و تجارت گوهر ها سخنرانی کردند .پرفسور فرناندو کورفو از دانشگاه اسلو و خانم
ویلما وندرگریزن ،گوهر شناس شناخته شده از کشور هلند سخنرانان مدعو خارجی بودند.
در حاشیه همایش از فعالیت های آزمایشگاه مرکز گوهر شناسی تاسیس شده در دانشگاه شهید بهشتی و
دستاوردهای موسسه توسعه گوهر شناسی ایران از واحدهای فناور دانشگاه شهید بهشتی بازدید بعمل آمد .همچنین
از زحمات ،تالش ها و حمایت های تخصصی ،علمی و معنوی فرهیختگان ،مهندس کشتی آرای ،دکتر کامران
احمدی ،دکتر سید حسین رضوی ،مهندس علی ثنایی ،مهندس نیلوفر موسوی پاک ،و مهندس هادی پورفرضی
تقدیر شد.
اعضا هیات مدیره انجمن بلورشناسی و کانی شناسی حضور فعالی در همایش داشتند و جلسه هیات مدیره این
انجمن همزمان با همایش برگزار شد.

دکتر فریبرز مسعودی ،دبیر اجرایی همایش ،معاونت پژوهشی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
دکتر منصور قربانی ،دبیر علمی همایش
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برگزار کنندگان
دانشگاه شهید بهشتی
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

حمایت کنندگان
پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی میراث فرهنگی
مرکز پژوهش های زمین شناسی پارس آریان زمین
موسسه توسعه گوهرشناسی ایران
انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه شهیدبهشتی
سازمان نوسازی و توسعه معادن (ایمیدرو)
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
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کمیته اجرایی سومین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
جناب آقای دکتر منصور قربانی

دبیر علمی همایش

جناب آقای دکتر فریبرز مسعودی

دبیر اجرایی همایش

سرکار خانم مهندس نیلوفر نایبی

مدیر همایش

سرکار خانم دکتر جمیله توکلینیا

ریاست محترم دانشکده علوم زمین

جناب آقای هوشیار کولیوند

معاونت اجرایی دانشکده علوم زمین

رضا صمدی

کمیته اجرایی

النا جامی االحمدی

کمیته اجرایی

شیرین تندکار

کمیته اجرایی

راضیه رضایی

کمیته اجرایی

افسانه ناصری

کمیته اجرایی

سمانه نصیری

کمیته اجرایی

مرتضی شرف پور

کمیته اجرایی

مسعود اویسی

کمیته اجرایی
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سیما اکرمی

کمیته اجرایی

سمیه قلی پور

کمیته اجرایی

سمیه تیموری

کمیته اجرایی

رسول شیخی

کمیته اجرایی

هیئت داوران
جناب آقای دکتر مهرداد بهزادی
جناب آقای دکتر ایرج رساء
جناب آقای دکتر محمد رهگشای
جناب آقای دکتر منصور قربانی
جناب آقای دکتر بهزاد محرابی
جناب آقای دکتر شهریار محمودی
جناب آقای دکتر فریبرز مسعودی
جناب آقای دکتر محمد یزدی
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مجموعه مقاالت
(شماره )5
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بررسی امکان رشد بلور آندرادیت طبیعی به عنوان دمانتوئید سنتتیک
پریسا ماله میر* ،دانشگاه خوارزمیparisa_malehmir@yahoo.com ،

دکتر شهریار محمودی ،عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی،دانشگاه خوارزمی
دکتر فریبرز مسعودی،عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی

مقدمه
در این تحقیق برای اولین بار مطالعات پترولوژی تجربی به طور عملی در دانشگاه خوارزمی به کار برده شده است .در
این راستا از توان علمی بخش های دیگر دانشگاه مانند شیمی و از تجربه صنعتکاران کشور استفاده شده است.
به منظور انجام آزمایش ها ،از آندرادیت های بردسیرکرمان را به عنوان هسته در رشد گارنت استفاده شده است.

روش مطالعه
 -1بررسی روشهای موجود برای سنتز گارنت با تکنولوژی در دسترس در آزمایشگاه
 -2طراحی و ساخت یکی از مدلهای رآکتور مناسب با حجم آزمایشگاهی
 -3انجام آزمایشات و بهینه سازی شرایط

بحث و نتیجهگیری
پس از بررسی روش های متداول رشد بلور ،از آنجا که دمانتوئید یک گارنت است ،مناسب ترین روش رشد آن،
هیدروتر مال تعیین شد؛ که در آن از یک رآکتور فوالدی استفاده می شود .ساخت چنین دستگاهی که در شرایط دما –
فشار باال کمترین تنش را داشته باشد ،مستلزم انجام محاسبات فیریکی و متالوژیکی است .این دستگاه برای اولین بار در
بخش زمین شناسی دانشگاه خوارزمی ساخته شد و لذا تصمیم گرفته شد از تجربه صنعتکاران کشور استفاده شود .پس از
تحقیق در مورد جنس مناسب و تهیّه ی نقشه ،رآکتور در کارگاه های تراشکاری و فلزکاری ساخته و آماده ی انجام مراحل
آزمایشگاهی شد .در این راستا به جنس و مقاومت راکتور بر حسب میزان فشار و حرات تقریبی و نوع واکنش های احتمالی
شیمیایی توجه شد .در ادامه برخی اصول بکار رفته در ساخت راکتور آمده است.
باید مادّه ای انتخاب شود که در مقابل خوردگی مقاوم باشد .همچنین برای جلوگیری از تنش در مقابل دما و فشار،
باید از فوالد نرم (یعنی فوالدی با ترکیب مناسب و مقاوم در برابر خطر انفجار ) استفاده شود.
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برای این آزمایش ،که به روش محلول گرمابی انجام شد ،دو سری مواد مورد استفاده قرار گرفت که شامل محلول های
اسیدی و کلریدی شامل عناصر شرکت کننده در ترکیب کانی و مواد خوراک بود که به عنوان هسته های اوّلیّه استفاده
شدند .کلریدکلسیم ( ،)CaCl2کلرید آهن ( ،)FeCl3کلرید کروم ( ،)CrCl3پودر سیلیس ) )SiO2با مش  ،2000اسید
سولفوریک ( )18 Mol/ 98%به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار گرفتند.
پس از تهیّه ی محلول های اسیدی ،با توجّه به اینکه در توضیح روش هیدروترمال گفته شده؛ باید  %80حجم محفظه
پر شود ،و از آنجا که حجم درونی رآکتور  62/28 cm³بوده 50cc ،از محلول درون رآکتور ریخته شد.
نمونه ها به مدت یک هفته در رآکتور تحت دمای حداکثر  250درجه ی سانتیگراد قرار داده شدند .فشار الزم برای
این آزمایش هم در اثر بخار شدن محلول تأمین شده ( ) ~1/5 kbarدر طی این مدّت دمای هیترها به صورت جداگانه ،هر
روز دو نوبت به وسیله ی دما سنج لیزری اندازه گیری و ثبت شد .با توجه به عدم دسترسی به دماسنجی درون راکتور،
مبنای حرارت آزمایش دمای اندازه گیری شده توسط دما سنج لیزری از بدنه راکتور در نظر گرفته شد .به دلیل زمان
طوالنی آزمایش و رسانایی باالی فوالد ،به نظر می رسد دمای اندازه گیری شده از سطح بیرونی راکتور بسیار نزدیک دمای
درونی آن باشد.

تصویر  SEMمربوط به بلورهایی است که به عنوان هسته در آزمایش رشد بلور انتخاب شدهاند
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تصویر  SEMمربوط به بلور درشت  599میکرومتری است که ابعاد آن به وضوح نشان دهنده ی میزان رشد این بلور است.
جدول  -1تجزیه ی شیمیایی بلورها پس از آزمایش ،حضور کروم ( ،)Crنشانگر رشد هسته ها به عنوان گارنت دمانتوئید است.
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بررسی عوامل بازدارنده رشد و تحول صنعت جواهرات در ایران
* امیرحسین مجتهدزاده ،دانشجوی کارشناسی رشته صنایع دستی ،مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی ،دانش آموخته
پترولوژی ،گوهرشناسjasper_iran@yahoo.com ،

چکیده
امروزه بازار و صنعت جهانی جواهرات با توجه به حجم باالی گردش مالی و پیشرفتهای علمی و فناوری خود ،بهسرعت دچار تحول
و پیشرفت شده و جنبههای جدیدی را در تمامی عرصهها پیش روی مخاطبان خود قرار داده است .متأسفانه ایران در طی چندین
دهه گذشته به علت برخی کاستیها و نواقص ،از سیر شتابان تحوالت در صنعت جهانی جواهرات باز مانده و جایگاه تاریخی خود را
بهتدریج ازدستداده است .بازار سنتی جواهرات کشور و ضعفهای مهارتی و علمی فعاالن این حوزه ،در کنار خالءهای قانونی و
اجرایی از عمده عوامل مؤثر بر ضعف ایجادشده در این صنعت میباشند .لذا ضروری است که با شناسایی کمبودها و تالش برای
مرتفع ساختن آنها ،تحولی همهجانبه و بنیادین در مقوله علم و صنعت جواهرات کشور ایجاد گردد تا با بهرهگیری از پتانسیلهای
موجود ،بتوان جایگاه شاخص و برازندهای را برای صنعت جواهرات کشور در عرصه بینالمللی کسب نمود و از ارزشافزوده باالی این
صنعت در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور سود جست.
کلیدواژه :جواهرات ،ایران ،گوهر ،بازار ،تحول،

مقدمه

صنعت جواهرات در ایران از پیشینه چند هزارساله برخوردار بوده و عالقه ایرانیان به گوهرها و جواهرات ،ریشهای عمیق
در باورها ،اعتقادات و سالیق آنها دارد .ایران به جهت جایگاه زمینشناسی خود از حیث ذخائر معدنی مرتبط با سنگهای
قیمتی (الماس ،زمرد و یاقوت) کامالً فقیر بوده و نیاز خود را صرفاً از طریق واردات تأمین مینماید اما در بخش سنگهای
نیمه قیمتی ،کشور ایران دارای منابع غنی ،متنوع و گاه منحصربهفرد ،همچون فیروزه میباشد که پتانسیل سرشاری را در
حوزه صنعت و تجارت جواهرات برای کشور فراهم آورده است .اما متأسفانه این پتانسیل بالقوه به علت برخی کاستیها،
عرصه مناسبی را برای بروز و شکوفایی بهدست نیاورده و با محدودیتهای بسیاری مواجه است .باید پذیرفت که در
صنعت جواهرات کشور ،طی چندین دهه گذشته ،عقبماندگی شدیدی نسبت به سیر تحوالت جهانی به وجود آمده که
این موارد ،ایران را از رسیدن به جایگاه اصلی مورد انتظار به دور داشته است.

روش مطالعه
مقاله پیش رو تحقیقی کاربردی در حوزه صنعت جواهرات و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی میباشد که در آن تالش
میشود تا با تکیهبر تحقیقات میدانی و مطالعات صورت گرفته ،به واکاوی معضالت و موانع موجود در بخش گوهر ایران
پرداخته و در حد بضاعت به معرفی و ارائه راهکارهایی کاربردی برای اصالح نواقص موجود بپردازد .شناسایی موانع باعث
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میشود تا تهدیدات ،فرصتها ،نقاط ضعف و قدرت این مبحث به خوبی ارزیابیشده و راهکارهایی عملی در جهت اصالح
وضع موجود ارائه گردد .در ادامه بهطور مختصر به بررسی برخی از عوامل پرداخته خواهد شد که از دید نگارنده بهعنوان
معضالت اصلی پیش رو این صنعت شناخته میشوند.

 -1سنتی بودن بازار جواهرات ایران
در ابتدای امر میتوان به اصلیترین معضل بازار جواهرات ایران ،یعنی سنتی بودن این بازار اشاره نمود .به جرأت
میتوان گفت که بخش اعظمی از بازار جواهرات ایران ،چه در حوزه خریدار و چه در حوزه فروشنده ،از علم روز جواهرات
به دور بوده و شناخت چندانی با مبانی و اصول جواهرات ندارند و تنها بر پایه شنیدهها و دانستههای سینهبهسینه و
پیشین خود ،به خریدوفروش و ارزیابی آیتمها اقدام مینمایند .در طی نیمقرن اخیر ،تکنیکهای فرآوری ،تراش و شناخت
و ساخت گوهرها متحول شده و روند رشد بسیار سریعی را در این شاخه ایجاد نموده است ،اما عدم آشنایی بخش بزرگی
از دستاندرکاران این صنعت با علم روز جواهرات ،نوعی خالء در هماهنگی و همخوانی را بین سطح بازار داخلی و جهانی
به وجود آورده .عدم شناخت باعث میشود که یکی از پایههای بنیادین این صنف ،یعنی مقوله اعتماد و اطمینان ،دچار
تزلزل شده و آینده این صنعت را تهدید نماید .از سوی دیگر عرضه ،تقاضا را ایجاد میکند .خریداران در بسیاری از
شاخههای تجارت ،از دانش فنی کمتری نسبت به فروشندگان و عرضهکنندگان برخوردار هستند .این امر باعث میشود تا
عرضهکنندگان بتوانند با ایجاد نیازها و خواستههای جدید برای مخاطبان ،جهتدهی بازار را هدایت نمایند .اما امروزه
خریداران و مخاطبان به علت عدم بهروز بودن عرضهکنندگان ،از بخش بزرگی از واقعیات و عرصههای جدید این حوزه
محروم و بیاطالع مانده و درنتیجه جنبههای جدیدی را در پیش روی خود نمیبینند.

 -2عدم شفاف سازی صحیح در بازار
شفافیت و اطمینان در حوزه جواهرات باعث میشود تا یک بازار سالم و پویا شکلگرفته و بالنده گردد .اما این یک
حقیقت است که اغلب مواقع در بازار جواهرات ،بسیاری از حقایق از خریداران مخفی نگهداشته شده و گمان میرود که
افزایش آگاهی ،کاهش فروش را به همراه داشته و ضرر مالی ایجاد مینماید .مثال این مورد در آمریکا در سال  1997به
وقوع پیوست ،در پی پخش یک مستند تلویزیونی ،خریداران به یکباره با شیوههای بهسازی معمول در زمرد آشنا شدند
که مدتها در حال انجام بوده و خریداران از وجود آن بیاطالع بودهاند .این مستند باعث شد تا اطمینان خریداران از بازار
سلب شده و برای مدتها آمار فروش زمرد با افت شدید مواجه گردد .این افشاگری باعث شد تا طی چند سال و صرف
زمان و هزینه بسیار ،فعاالن این حوزه مجدد بتوانند اعتماد ازدسترفته مخاطبان را جلب نمایند .آنها با کمک مقاالت،
بروشورها و اطالعرسانی در سطح کالن توانستند تا ماهیت کانیشناختی زمرد را برای مخاطبان بشکافند و ضرورت انجام
برخی بهسازیها را برای بهبود کیفیت ظاهری دستهای از نمونهها توجیه نمایند ،همین امر باعث شد تا سیاستهای
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بخش جواهرات در آمریکا با تحول بنیادین مواجه شده و به مرحلهای برسد که امروزه ،هر حقیقتی که در خصوص گوهر
وجود دارد ،میبایست حتماً به اطالع خریدار رسانده شود.

 -3لزوم وجود قوانین و دستورالعمل های اجرایی و تشکیل نهادهای نظارتی و تحقیقاتی
در هر مجموعهای با حساسیت مالی و حجم دادوستد باال ،ضرورت وجود یک قانون و شیوهنامه جامع ،کامل و همچنین
قوی ازلحاظ ضمانت اجرایی ،ضروری بوده و تشکیل نهادهای نظارتی مطلع ،بهروز و کارآمد را ایجاب مینماید ،اینها
اهرمهایی هستند که کنترل و امنیت روانی و ماهیت صنعت جواهرات را تضمین خواهند نمود و در کنار آن ،مراجع
تخصصی و شاخص نظارتی نیز میتوانند نحوه پیادهسازی و اجرای قوانین را رصد نموده و به اختالفات پیشآمده در این
مباحث ورود نمایند .در ادامه لزوم استانداردسازی و ایجاد و تبلیغ مؤسسات تحقیقاتی در حوزه جواهرات نیز از بازوهای
اجرایی مهم در این بخش به شمار میرود .با توجه به وسعت و تنوع مطالب مرتبط و پیشرفتهای موجود ،خالء ایجاد
مؤسسات مدرن تحقیقاتی در بخش گوهرشناسی بهشدت احساس میشود .مؤسساتی معتبر که با امکانات فوق پیشرفته و
کادر مجرب بتوانند بهعنوان مرجع رسمی در بخش صدور شناسنامه و یا ارزیابی و صدور گواهیهای قانونی ،به فعالیت
پرداخته و به یکی از ارکان خدشهناپذیر و مورد وثوق این صنعت بدل شوند و با سازوکاری هماهنگ و یکسان در سراسر
ایران ،جنبه علمی و تحقیقاتی این حوزه را تضمین نمایند.

 -4لزوم توجه مضاعف به مقوله تراش گوهر
یکی از واقعیات بازار جواهرات ایران ،ضعف شدید در حوزه تراش فست و فانتزی است .بخش اعظمی از ارزشافزوده در
حوزه جواهرات در بخش تراش ایجاد میشود و میتواند ارزش نمونهی خام را بهشدت ارتقاء دهد .میزان این ارزشافزوده
در بخش تراش فست و فانتزی قابل قیاس با تراش دامله نبوده و از جایگاه بسیار برتری برخوردار است .ساده بودن نسبی
ابزار تراش دامله و کمهزینه بودن فرآیند آن و سبک رایج زیورآالت باعث شده تا گرایش غالب بازار به این سمت هدایت
شود ،اما در مورد تراش فست و فانتزی ،ابزارآالت تراش ،محاسبات ،فرآیند پیچیده برش و کمبود اساتید متخصص و
هزینه باالی آموزش باعث میگردد تا نیروی حرفهای در این بخش بهندرت واردشده و کمبودی جدی را در این بخش
ایجاد نماید .از سوی دیگر سلیقه و ذائقه مخاطبان توسط جهتدهی بازار ،محدودشده و اغلب به نمونههایی با تراش دامله
منحصر میگردد .بازارهای مهم جواهرات نیمه قیمتی ایران در کنار اماکن متبرکه و مذهبی شکلگرفتهاند و سلیقه
ایجادشده توسط این بازارها مسیر تحول این بخش را مشخص مینماید ،لذا بخش وسیعی از گوهرها ،بنا بر نیاز این بازار
به سبک دامله تراش داده میشوند تا بتوانند نیاز این بازارهای مهم را تغذیه نمایند.

 -5مبحث آموزش و تربیت نیروی خبره در شاخه های مرتبط
در تمامی مقوالت مربوط به جواهرات ،خواه در مباحث آغازین همچون معدنکاری و خواه در مقوله فروش و خدمات پس
از فروش بهعنوان مراحل پایانی فرآیند ،وجود نواقص بنیادین بهوضوح قابلمشاهده و رصد میباشد که این امر ضرورت
ایجاد یک نگاه نوین و کارآمد در بخش آموزش را الزامی مینماید .نبود بحث آموزش سیستماتیک و یکپارچه بهعنوان
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خالء مهمی در این بخش خودنمایی میکند و اختالف بسیار مشهودی را در سطح کار پدید میآورد .تعدد آموزشگاهها،
تعدد شیوههای آموزشی و وجود نهادهای تصمیمگیرنده موازی در این بخش در کنار شیوه سنتی آموزش یا به عبارتی
سادهتر ،شیوه استاد و شاگردی ،باعث شده تا نیروی کار متخصص و حرفهای با دانش مکفی یکسان و سطحی علمی
مشابه ،در طی این سالها تربیت نشده و به بازار کار تزریق نگردد .ارتباطات میانرشتهای نیز از دیگر جنبههای سودمند
در عرصه آموزشی میباشد .برقراری ارتباطات میان رشته ای ،همچون هنر ،زمینشناسی ،فیزیک ،شیمی و رشتههای فنی
و مهندسی ،میتواند کمبودهای این صنعت را با کمک همپوشانی مباحث مشترک علمی ،مرتفع سازد.

 -6کمرنگ بودن تمایل به نوآوری و تحول در بازار جواهرات
پیروی از سبکهای موجود چندین ساله در صنعت جواهرات ،بهنوعی این شاخه را دچار عقبماندگی کرده و مانع
پویایی آن شده است .امروزه توجه بخش بزرگی از صنعت جواهرات جهان به وسایلی غیر از زیورآالت روزمره همچون
انگشتر و گردنبند معطوف شده و جنبههای جدیدی از کاربرد جواهرات را معرفی مینمایند که متأسفانه در کشور ،این
بخش مورد توجه چندانی قرار نگرفته است .استفاده از گوهرها در کنار نبوغ و طبع هنرمندان ایرانی میتواند شاخههای
جدیدی را بهموازات مبحث زیورآالت کالسیک در صنعت جواهرات ایران وارد نماید .از سوی دیگر در بخش زیورآالت،
نیمی از جامعه ،یعنی گروه جنسیتی مذکر ،به علت دیدگاههای سنتی ،در استفاده از جواهرات مدرن و تراشهایی غیر از
دامله بهشدت محدود شده اند و تنوع چندانی را برای انتخاب پیش روی خود نمیبینند .عرضه طرحهای جدید ،با در نظر
گرفتن محدودیتهای شرعی ،باعث میشود تا حجم بزرگی از تقاضا توسط این مخاطبان به بازار وارد گردد.

 -7نبود برند سازی و عدم گرایش به هدف گیری بازارهای منطقه ای و بین المللی
جز برندهای انگشتشمار که باقدرت در این مبحث فعالیت مینمایند ،مقوله برندسازی و برندینگ در حوزه جواهرات با
کاستیهای بسیاری روبرو است .عدم ریسکپذیری و غیررقابتی بودن سطح کمی و کیفی کارها و محدودیتهای قانونی و
فنآوری باعث شده تا در عرصه منطقهای و بینالمللی ،برندهای ایرانی بسیار محدود عمل نمایند .اما با توجه به سطح
هنری و ایدههای بکر و ناب هنرمندان ایران و با کمک به روز رسانی دانش فنی و تکنیکی و همراهی نیروی کار متخصص،
بهراحتی میتواند بر محدودیتهای به وجود آمده چیره شد و سبک و طرح ایرانی را که در سایر عرصههای هنری،
هواخواهان بسیاری دارد ،در پیکره این صنعت نیز تزریق نمود.

 -8عدم ارتباط با فعاالن معتبر در عرصه بین الملل و نبود تمرکز بر ارتقاء سخت افزاری
پیرو مطالب عنوان شده ،باید این حقیقت را بپذیریم که کشور ایران در بسیاری از جنبههای صنعت جواهرات ،از مسیر
تحوالت و پیشرفت جهانی عقبمانده و همگامسازی در این دوره تنها بوسیله همکاریهای مشترک بینالمللی با مؤسسات
و مجموعههای معتبر میسر خواهد بود .به کمک برقراری ارتباطات مناسب و دو طرفه میتوان هم در بخش آموزش و هم
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در بخش دانش فنی و تکنیکی ،سطح فعلی را پیشرفت داد و این عقبماندگی را با سرعتی معقول جبران نمود .در مبحث
سختافزاری نیز لزوم بهرهمندی از دانش روز و بومیسازی این تکنولوژی و فنآوری های موجود ،از الزامات احیا صنعت
جواهرات در ایران میباشد.

 -9معضل قاچاق و واسطه گری ناسالم و اشکاالت قانونی در راه صادرات و واردات
از آنجایی که ایران در بخش سنگهای قیمتی (الماس ،زمرد ،یاقوت) و بسیاری از نمونههای نیمه قیمتی ،تمامی نیاز
خود را از طریق واردات تأمین مینماید ،راه قاچاق و واسطهگری نیز در کنار این بازار پرسود بهراحتی شکلگرفته و حجم
قابلتوجهی از نیاز بازار را فراهم میآورد .این امر باعث ایجاد عدم شفافیت و به وجود آمدن دشواریهای بسیار در مقوله
پیگیری و تهیه آمارهای دقیق میگردد و بالطبع این نمونهها ازلحاظ منشأ ،قیمت و اصالت نیز مورد رصد و بازرسی
مناسب قرار نمیگیرند .لذا به روز رسانی قوانین و آییننامهها از نیازهای اصلی شکلگیری یک بستر مناسب تجاری برای
دادوستد شفاف و سالم جواهرات میباشد .بهرهگیری از خبرگان حوزه اقتصاد در کنار فعاالن مطلع این صنعت میتواند به
تدوین و پیشنهاد راهکارهای مناسب و مثبت در این مبحث منجر شود که با کمک دولت و نهادهای قانونگذاری ،راه را
برای اصالح و رشد این صنعت هموار نموده و بازارهای موازی و غیرقانونی را بهتدریج از بدنه این صنعت حذف نماید.

بحث و نتیجهگیری
 -1پتانسیل باالی بازار جواهرات ایران و امکانات بالقوه آن باعث خواهد شد تا بهصورت بنیادین ،ساختار آن موردبازنگری
قرارگرفته و سازوکار نوینی در آن پیادهسازی گردد.
 -2برای عبور از بازار سنتی نیاز است تا هم در سطح فعاالن این صنعت و هم در بین مخاطبان ،نوعی همگامسازی و بروز
رسانی منطبق بر استانداردهای جهانی صورت پذیرد .این امر میبایست با ارتقاء سطح آگاهی و علمی هر دو گروه همراه
باشد .از سوی دیگر ایجاد عرصه برای شکلگیری نگاه جدید و فراهم آوردن بستر مناسب برای بروز خالقیت و تنوع در
تمامی جنبهها ،از الزامات یک جهش همهجانبه در صنعت جواهرات کشور میباشد.
 -3تنظیم شیوهنامهها و استانداردهای ملی و تشکیل نهادهای نظارتی و تحقیقاتی مرجع ،راه را برای همسانسازی سطح
علمی ،مهارتی و فنی هموارساخته و سیستمی یکپارچه را در صنعت جواهرات کشور پدید میآورد.
 -4ایجاد حس اعتماد و شفافسازی در تجارت جواهرات از اصول خدشهناپذیر و تأثیرگذار در این صنعت بوده و اهرمهای
نظارتی و کنترلی ،باعث نهادینه شدن این امر در کشور میباشند.
 -5همکاریهای بینالمللی در ارتقاء جایگاه فعلی صنعت جواهرات کشور بسیار مهم بوده و از عوامل تسهیلکننده در
جهت پیادهسازی ساختار جدید ،شناخته میشود .همچنین آموزش یکپارچه و مبتنی بر یک استاندارد ملی با سطح علمی
مطلوب برای تربیت نیروی کار خبره و متخصص ،بهعنوان یک نیاز اصلی در نظر گرفته شده و سیاستگذاری کالنی را در
بخش آموزش طلب مینماید.
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 -6ایجاد انگیزه ورود به بازارهای جهانی و الزامات این امر ،تحولی ساختاری را در تمامی عرصههای صنعت جواهرات به
وجود آورده و پتانسیلهای موجود بومی را در جهت تحقق این مقوله آزاد میسازد.
 -7توجه به مبحث تراش و مقوله گوهرشناسی و تجهیز البراتوارها و کارگاههای مجهز شاخص در این حوزهها ،تأثیر
مستقیم بر وجهه بازار جواهرات داشته و سطح کمی و کیفی محصوالت را بهشدت ارتقاء میدهد.
 -8مساعدتهای قانونی و کمکهای دولتی در تسهیل شکلگیری بازار پویای جواهرات کشور بسیار مؤثر بوده و راه ایجاد
واسطهگری ،قاچاق و بازارهای غیرقانونی موازی را سد مینماید .این امر باعث ایجاد بستری شفاف و قابلکنترل در مسیر
تجارت جواهرات کشور شده و تداوم آن را تضمین مینماید.
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چکیده
منطقه خورشید آباد در شمال غرب ایران و در جنوب غرب شهرستان مشگین شهر واقع شده است از لحاظ سنگ شناسی شامل
واحدهای از جنس آندزی بازالت ،آندزیت ،تراکی آندزیت و توف های همراه با سن ائوسن میانی می باشند .این سنگ ها به طور
غالب دارای بافت پورفیری  ،گلومروپورفیریک و در برخی موارد میکرولیتی جریانی هستند و شامل کانیهای پالژیوکالز،
پیروکسن،آمفیبول و بیوتیت میباشند .در این مطالعه ،سهم حجمی ،مدت زمان رشد و سرعت هسته بندی بلورهای پالژیوکالز با
استفاده از روش  CSDبه طور کمی مورد اندازگیری قرار گرفته است و نتایج با هم مقایسه شده است.سهم حجمی پالژیوکالزها
از 7/27درصد در بازالت آندزیت تا  12/36درصد در واحد آندزی بازالت تغییر می کند.طبق محاسبات انجام شده براساس شیب
نمودار توزیع پراکندگی ،بلورهای پالژیوکالز با توجه به شرایط انجماد در طی زمانهای متفاوتی رشد کردهاند و این نمودارها طیف
سنی  6/5تا  54سال را برای رشد بلور نشان می دهند .سرعت هسته بندی در این سنگها متفاوت می باشد .این مسئله نشانگر
اهمیت شرایط مختلف فیزیکی حاکم بر انجماد ماگما بوده است .بنابراین افزایش مدت زمان رشد در واحد آندزی بازالت میتواند
ناشی از عملکرد فرآیند اختالط ماگمایی باشد.
کلیدواژه :خورشيدآباد ، CSD ،سنگ هاي ولكانيك ،آميختگي ماگمايي

مطالعات بسیاری بر سیر تکاملی فرآیندهای ماگمایی و چگونگی تنوع بافتی انجام شده است.اما بررسی سرعت فرآیندهای
تشکیل کانیها در ماگما در سال های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است .برای مثال ،امروزه بر اساس
توزیع اندازه بلور در سنگهای آذرین بخصوص سنگهای ولکانیکی تا ساب ولکانیکی ،سرعت و زمان تبلور کانیها
محاسبه می شوند) .(Marsh,1988aبراساس این روش می توان وقایع و تحوالت ماگمایی را تفسیر نمود .روش مذکور در
تعیین سرعت و زمان تبلور و تعیین سهم حجمی هر کدام از بلورها در سنگ کاربرد دارد.اساسا نتایج حاصل از روش
توزیع اندازه بلور شرایط فیزیکی تشکیل و رشد کانی ها را تعیین نموده و به عنوان مکمل مطالعات شیمیایی در بررسی
تشکیل و تحلیل و تحول سنگهای آذزین مورد استفاده قرار می گیرد)مسعودی و منفردی1386،و .(1387مطالعه بافت
سنگهای آذرین ،سرگذشت تحوالت واقع شده در سنگ را نمایان می سازد .بیشتر مطالعات بافتی سنگها به صورت
کیفی صورت می گیرد.در این مطالعه سعی شده است که بافت سنگ ها ،به صورت کمی یعنی با استفاده از بررسی
توزیع اندازه بلورها ) (CSDانجام شود.در این تحقیق ،سرعت تبلور بلورهای پالژیوکالزهای  4واحد ولکانیکی به منظور
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تعیین شرایط تشکیل و مقایسه سنگهای آتشفشانی متفاوت جنوب غربی مشگین شهر مورد مطالعه قرار گرفته است و
با استفاده از روش توزیع اندازه بلور ،زمان رشد ،سرعت هسته بندی و سهم حجمی بلورهای پالژیوکالز محاسبه شده
است.

روش مطالعه
برای انجام آنالیز کمی توزیع اندازه بلور ،ابتدا مقاطعی از نمونه سنگ های برداشت شده تهیه شده است.سپس از مقاطع
تهیه شده عکسبرداری دیجیتالی با عدسی  4زوم میکروسکوپ انجام گرفته شده است .بلورهای پالژیوکالز با استفاده از نرم
افزار  CorelDRAWبه صورت مجزا رسم شده اند )شکل .)3سپس با توجه به اطالعات به دست آمده از فراوانی و اندازه
بلورهای پالژیوکالز ،نمودار لگاریتمی تجمعی در مقابل اندازه دانه ها ترسیم شد) شکل .)4با اقتباس از روش مارش (Marsh,
) ،1988واحد اندازگیری برای بلورها  mmو برای مقیاس چگالی تجمعی  mm-4در نظر گرفته شد.با استفاده از نرم افزار
Image Jداده ها پردازش شده و نمودار لگاریتمی آنها در نرم افزار  ، CSDرسم شده است.با استفاده از داده ها و نمودار
بدست آمده از نرم افزار  CSDسرعت و مدت زمان رشد بلورها و سرعت هسته بندی برای هر کدام از بلورها محاسبه و تفسیر
شده است.

بحث و نتیجهگیری
زمین شناسی عمومی
ناحیهی مورد مطالعه در زون ساختاری البرز -آذربایجان واقع گردیده است ( نبوی )1355،و دارای فعالیتهای وسیع
آتشفشانی سنوزوئیک و کواترنری است .این ناحیه شامل ردیفهایی از جریانهای گدازه آندزیتی _ بازالتی و گدازههای
برشی همراه باتوفیت و شیلهای تیره رنگ است .ضخامت این واحدها گاهی به  600مترمیرسد.وجود رسوبهای شیلی
و توفیت شاهدی برتشکیل این واحد در محیط دریایی است .بافت سنگهای آتشفشانی میکرولیتی پورفیری تا
مگاپورفیری است .پالژیوکالزها براثر دگرسانی سریسیتی وکلریتی شده و کلسیت جانشین بخشهایی از آنها شده
است.آندزیت با بافت میکروپورفیری اغلب در مجاورت توده نفوذی گرانیتوئیدی ،اپیدوتی و کربناتی شدهاند ،به طوری
که میتوان برخی از آنها را متاولکانیک نامید.در این تحقیق ،سنگهای ولکانیکی این منطقه مورد مطالعه قرار گرفته
است)شکل .)1برونزد مذکور ترکیبی از گدازه و مواد پیروکالستیک حاصل از فوران ،با سن ائوسن میباشد.این واحدها
بیشتر شامل آندزیت ،بازالتیک آندزیت ،بازالت و آندزی بازالت هستند.به طور کلی بیشتر متشکل از واحدهای ولکانیکی
محدوده مورد مطالعه بازیک تا حدواسط اند .سرشت ماگمایی گدازه های منطقه عموما ساب آلکالن می باشد.با توجه به
نمودارهای تعیین محیط های تکتونیکی ،ماگمای منطقه از نوع کالکوالکالن و یک موقعیت قوس آتشفشانی قاره ای
)(OIAدر ارتباط با فرورانش یا محیط کششی درون قاره ای است(محرابی.)1394 ،
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پتروگرافی
سنگهای آتشفشانی براساس مطالعات پتروگرافی ،دارای ترکیب سنگ شناسی آندزیت،آندزیت بازالت و بازالت آندزیت می
باشند.بافت مشاهده شده در این سنگها عمدتا بافت پورفیریتیک با خمیره میکرولیتی و شیشه ای میباشد .آندزیت :مجموعه-
ی کانیهای تشکیل دهنده آندزیتهای منطقه شامل پالژیوکالز ،پیروکسن ،آمفیبول می باشند 40.تا 60درصد از حجم
سنگ را فنوکریستهای پالژیوکالز ،کلینوپیروکسن و آمفیبول تشکیل میدهند و بقیه حجم سنگ ،زمینهای ریز بلور از
کانیهای فوق و کانیهای ثانویه میباشد .دراین سنگ کانی پالژیوکالز به عنوان کانی اصلی است.این کانی دارای منطقه
بندی بلورین و بافت غربالی میباشد ودگرسانی غالب در اکثر بلورهای پالژیوکالز از نوع سریسیتی میباشد .با توجه به زاویه
خاموشی  ،پالژیوکالزها میتوانند ازنوع آندزین تا الیگوکالز باشند.کانیهای پیروکسن و آمفیبول دیگر کانیهای این سنگها
هستند که در مقادیرکم دیده می شوند .در برخی از کلینوپیروکسنها کانیهای اوپک و پالژیوکالز به صورت پوئی کلیتیک
قرار گرفته اند(شکل،2الف و ب) .بازالت آندزیتی تا آندزیت بارالت :بافت غالب این سنگ ها پورفیریک با خمیره میکرولیتی
و پورفیریک با خمیره میکرولیتی شیشه ای و گلومروپورفیریک می باشد.مهم ترین کانی های این طیف سنگی کلینوپیروکسن
و پالژیوکالز است که درصد حضور کلینوپیروکسن در بازالت آندزیتی و درصد حضور پالژیوکالز در آندزیت بازالتی بیشتر
است .با توجه به زاویه خاموشی ،پالژیوکالزها میتوانند از نوع آندزین تا البرادوریت باشند(شکل،2ج و ب) .با مطالعات
میکروسکوپی به خوبی روند تفریق بلورین در سنگ های منطقه تشخیص داده شده اند .با پیشرفت تفریق بر مقدار پالژیوکالز
و پیروکسن در نمونههای آندزیت بازالت افزوده میشود با تفریق بیشتر به تدریج درصد بلورهای پیروکسن نسبت به
پالژیوکالز کاهش یافته و با آبدار شدن ماگما آمفیبول ظاهر می شود.
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شکل -1نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه (برگرفته از نقشه زمین شناسی 1:100000مشگین شهر ،سازمان زمین شناسی و تحقیقات معدنی کشور )

توزیع اندازه دانهها( )CSD

برای اولین بار راندلف و الرسون در سال  1971به بررسی گدازهها با استفاده از اندازه توزیع دانهها پرداخته اند

.(Marsh,

)1988محاسبه توسط این محققان بصورت نظری پیشنهاد شده بود بعدها توسط مارش به صورت کامال علمی در آمد و نرم
افزار  CSDبرای این روش طراحی شد .نرم افزار  Image Jاز روی شکل دو بعدی بلورها شکل سه بعدی آنها را باسازی میکند .
به کمک این روش و با استفاده از شمارش و اندازه گیری شکل دانه ها و بازسازی تصویر سه بعدی بلورها ،می توان سرعت
متوسط رشد ،چگالی هسته بندی و سهم حجمی بلورها را محاسبه نمود.تئوری  CSDروشی را برای مطالعه ماکروسکوپی
مانند سرعت فرایندهای فیزیکی در تبلور را فراهم می کند)مارش CSD . (1988می تواند یک متد تکمیلی فیزیکی برای
مطالعات ژئوشیمی و پتروگرافی باشد .به طور کلی می توان گفت  CSDمطالعات پتروگرافی یک گام از کیفی بودن به سمت
کمی شدن به جلو خواهد برد .براساس این روش اندازه دانه ها در سنگ های کریستالی ،پایه اندازه گیری سرعت رشد و
مدت زمان رشد بلور است.
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شکل  -2تصویرمقاطعمیکروسکوپی سنگهای آتشفشانی منطقه)حالت  -)XPLالف و ب :آندزیت – ج  :آندزیت بازالت – د :بازالت آندزیت(  :Plgپالژیوکالز:Cpx ،
کلینوپیروکسن)

شکل  -3تصویرپردازش شده بلورهای پالژیوکالزبا نرم افزار : Corel x4الف و ب :آندزیت – ج  :آندزیت بازالت – د :بازالت آندزیت
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سهم حجمی
برای به دست آوردن سهم حجمی (میزان حجم اشغال شده بوسیله مجموع بلورهای پالژیوکالز رسم شده (هر کدام از نمونه
ها نیز از اطالعات نرم افزاز Image Jاستفاده شد و سهم حجمی بلورهای پالژیوکالز در واحد های مورد نظر با استفاده از
محاسبات ریاضی که به صورت فرمول زیر خالصه شده است ،برای هر کدام از نمونه ها محاسبه شده است)جدول)2

.

Vi = 6δn10C4i

در این معادله  nمعادله چگالی هسته بندی و  cطول مشخصه می باشد )میانگین طول مجموع بلورها(که مقدار ثابت است
V.نیز سهم حجمی می باشد .زمان رشد و سرعت هسته بندی ،رابطه مستقیمی با درصد سهم حجمی دارند .به این معنی
که هر چه سرعت هسته بندی و زمان رشد بلورها افزایش یابد ،بلور فضای بیشتری از کل سنگ را به خود اختصاص خواهد
داد .ولی این شرط به تنهایی کافی نیست و ترکیب شیمیایی نیز باید اجازه این رشد را به بلور بدهد.در این مطالعه بلورهای
پالژیوکالز مورد نظر می باشد بنابراین ترکیب شیمیایی نمونه های آندزیتی بیشتر مساعد رشد پالژیوکالز می باشد)فریبرز
مسعودی.)1388 ،
جدول  - 1نتایج محاسبات حاصل از نمودارهای ) (CSDبرای نمونه های مورد مطالعه

Jسرعت هسته-

Tزمان

رشد( )mms

-3 -1

بندی( )mm s

رشد(سال)

الف

5/92

10-10

5/ 92×10-10

54

5/92

ب

20 / 64

10-10

5/95× 10-10

6/5

5/95

-4/86

ج

7/ 27

10-10

7/42 × 10-10

24/4

7/42

-12

د

36/ 12

10-10

1/91 ×10-10

12/5

1/91

-1/ 30

شماره
نمونه

سهم حجمی

Gسرعت
-1

عرض از مبدا

شیب
-5/83

مدت زمان رشد و سرعت هسته بندی
از طریق اندازگیری ابعاد بلور می توان به سرعت و مدت زمان رشد بلور پی یرد.اگر هسته گذاری بلورها نسبت به زمان
متفاوت باشد ،بازه متنوعی از اندازه بلورها را در سنگ می توان مشاهده نمود( فریبرز مسعودی .) 1388،اگر نمودار فراوانی
لگاریتمی بلورها در برابر اندازه دانهها) بر حسب میلی متر) رسم شود ،یک رایطه لگاریتمی خطی -توزیعی با افزایش اندازه
دانهها بدست می آید)شکل .)4از طریق شیب منفی این خط ،سرعت رشد بلورها را می توان محاسبه نمود .محل تالقی این
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خط با محور با محور فراوانی لگاریتمی) محور عمودی (چگالی هسته بندی را بدست خواهد داد .خطی که این دو شاخص
را به یکدیگر متصل می سازد ،توزیع اندازه بلور )(CSDنامیده می شود .شیب این خط برابر است با  S=1/Gtکه  Gدر آن
سرعت رشد و  tزمان رشد بلورها است .عرض از مبدا این خط یا نقطه تقاطع آن با محور چگالی تجمعی نیز برابر با چگالی
هسته بندی اولیه ) (n0است.رابطه مستقیم لگاریتمی ،مربوط به تبلور پیوسته و یکنواخت است که توسط سرعت رشد کم
و بیش ثابت ایجاد می شود و اندازه بلور نیز تاثیری در آن ندارد.

شکل -4نمودارهای لگاریتمی چگالی تجمعی در مقابل اندازه دانهها  :الف و ب -آندزیت ،ج -آندزیت بازالت ،د -بازالت آندزیت

کاشمن ) (Cashman, 1993برای یک دوره زمانی سرد شدن مقدار سرعت رشد بلور پالژیوکالز را 10-10mm-1محاسبه کرده
است .بنابراین با فرض این سرعت رشد برای بلورهای پالژیوکالز در نمونه های این مطالعه می توان زمان رشد بلورهای
پالژیوکالز مورد مطالعه محاسبه کرد(جدول .)1سرعت هسته بندی ) (Jدر  T=0را نیز می توان از نمودار  CSDو بر پایه
معادله ذیل محاسبه

کرد)J = N0G .(Marsh, 1988

براساس محاسبات انجام شده نمونههای مورد مطالعه گرچه از لحاظ ترکیب شیمیایی به هم نزدیک هستند ولی در بازه
نسبتا بزرگی رشد کرده و مدت زمان رشد  6/5تا 54سال را نشان میدهند .این اختالف رشد در نتیجه اختالف در سرعت
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سرد شدن است.عوامل زیادی از جمله سرعت برون ریزی گدازه ،ستبرای واحد ،مدت زمان ماندگاری در آشیانه ماگمایی و
ترکیب شیمیایی در نحوه سرد شدن دخالت دارند.
تحوالت ماگمایی
در بررسی نمودارهای به دست آمده از نرم افزار ،CSDنمونه (ب) شکستگی نشان داده و از روند عادی تبلور پیروی
نمیکند(شکل .)4وجود بافت گلومروپورفیریک و فنوکریست فلدسپات آلکالن در زمینه بازیک نیز در بررسی پتروگرافی این
نمونه غیر معمول است.میکرولیتهای زمینه این نمونه کامال جریان یافته اند و فنوکریستها را نیز با خود حمل کرده
اند.همه این موارد نشان دهنده اختالط ماگمایی است.نمونه (د) نیز شکستگی هم روند را نشان می دهد که می تواند
اختالط ماگمای هم جنس تفسیر شود.
نتیجه گیری
ترکیب شیمیایی ،سرعت هسته بندی و سرعت زمان رشد ،مهم ترین عوامل تعیین کننده سهم حجمی بلورها هستند.طبق
محاسبات انجام شده سهم حجمی متفاوت بلورهای پالیوکالز واحدهای مورد مطالعه بیانگر شرایط انجماد و ترکیب شیمیایی
متفاوت می باشد.با محاسبه سهم حجمی می توان مقدار هر کدام از کانی های اقتصادی و تخمین ئ ارزیابی مقدار آن ها
در کل سنگ می تواند در آینده .کاربرد داشته باشد.براساس محاسبات انجام شده نمونه های مورد مطالعه گرچه از لحاظ
ترکیب شیمیایی به هم نزدیک هستند ولی در بازه نسبتا بزرگی رشد کرده اند .در بررسی نمودارهای  CSDمی توان مشاهده
نمود که نمودار بدست آمده از نمونه (ب) روند معمولی نداشته و شکستگی نشان می دهد.علت اصلی پر شیب بودن
منحنی،افزایش سرعت سرد شدن ماگمایی آندزیتی است که به تشکیل میکرولیت های کوچک منجر شده است.اثر آهنگ
سرد شدن به طور کلی در ارتباط با آهنگ هسته بندی یا چگالی هسته بندی بحث می شود .اگر آهنگ هسته بندی کم و
آهنگ رشد زیاد باشد ،بلورهای بزرگ پدید می آیند ،اما اگر آهنگ هسته بندی زیاد باشد منجر به ایجاد بلورهای کوچکتر
می شود .به عبارت دیگر اندازه بلورها تابعی از میزان نسبت سرعت نطفه بندی به سرعت رشد آنهاست ،به طوری که کانی
هایی که به سختی نطفه تشکیل می دهند ،اما به آسانی رشد می کنند بلورهای بزرگی را به وجود می آورند ،اما در صورتی
که عمل نطفه بندی به راحتی صورت گیرد بلورهای کوچک اما فراوان ظاهر می شوند.در ماگمای آندزیتی خورشیدآباد
بلورهای پالژیوکالز و پیروکسن فاز ابتدایی تبلور را تشکیل داده و نطفه بندی کم اما سرعت رشد باال داشته اند ،بنابراین
شکل های چندوجهی و درشت پدید آورده اند .حال آنکه پالژیوکالزهای زمینه که به صورت میکرولیت هستند در فاز دوم
تبلور ایجاد شدن  ،سریع و نطفه بندی فراوان است .یکنواختی نمودارهای  CSDبه جز نمودار (ب) دارای شیب ثابت بوده
که تاثیر کم فرایندهای همچون آمیختگی ماگمایی را در ماگمای آندزیتی هنگام صعود و رسیدن به سطح زمین را نشان
می دهد.شکستگی در نمونه (د) نشانه ورود مکرر ماگمایی همجنس به آشیانه ماگمایی است.به طور کلی می توان گفت که
ماگماتیسم منطقه ساده بوده و گاهی در آن پدیده اختالط دیده می شود.منشاء ماگمایی سنگ های منطقه یکسان است و
تغییرات شیمیایی واحدها از آندزی بازالت تا آندزیت نتیجه تفریق همان ماگمای مشابه بوده است.
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بیژن اعتمادی عبدل آبادی ،دانشیار دانشگاه شیراز ،سعید انوری نژاد ،دانشجوی مهندسی فناوری اطالعات دانشگاه علمی
کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز

چکیده
گوهر درمانی از دیرباز توسط بشر بکار گرفته شده است و امروزه نیز در پاره ای از کشورها تحت عنوان گوهر درمانی

(Gem

) Therapyبه صورت بسیار گسترده ای مطرح شده است .بسیاری از سلولها ،حاوی بلورهایی هستند که به آنها بلور مایع می
گویند .هنگامی که تحت فشار قرارگیرند ،در پاسخ ،پدیده «پیزوالکتریک» از خود به نمایش می گذارند که به نظر می رسد
مستقیماً در فرایند شفابخشی تأثیر داشته باشد .الکترو بلور درمانی به صورت الکترومغناطیسی ،نوسانات طبیعی موجود در بلورها
را تحریک کرده و با ایجاد یک ارتعاش هم فاز یا رزونانس درون بدن ایجاد و بهبودی را تسریع می کند .دستگاه  GDVوسیله
ای است که اطالعات مفیدی از وضعیت سالمتی ،وجود استرس و عدم تعادل در حوزه زیستی بیماران به دست می دهد .دکتر
 Jon Whaleبسیاری از بیماریها مانند آنفوالنزا ،اگزما ،آسم ،ادم ،MS ،دیابت ،افسردگی ،سرطان ،هپاتیت و غیره را با سنسورهای
الکترونیکی حساس اندازه گیری می کند ،از گوهرهای با کیفیت باال ،مانند الماس ،یاقوت ،سافیر و زمرد ،با رنگ و فرکانس های
مختلف به عنوان فیلتر المپهای گوهر درمانی الکترونیکی  Caduceus Luxبرای درمان استفاده می کند .بر خالف بسیاری از
درمانهای سیستماتیک مانند داروها ،که کل بدن را تحت تأثیر قرار میدهند ،درمان المپ گوهر الکترونیکی میتواند یک اندام
خاص و یا یک منطقه از بدن را هدف قرار دهد و از عوارض جنبی داروها می کاهد.
کلید واژه :گوهر درمانی الکترونیکی ،الکترو-بلور درمانی ،الماس ،سافیر ،زمرد

مقدمه
دانشمندان در علم فیزیک نوین ازچند دهه قبل پژوهش های گسترده ای در زمینه اهمیت بیوالکترومغناطیسی بدن در
سالمت ذهنی و جسمی انسان انجام داده اند که نتیجه این مطالعات امکان سنجی وضعیت سالمت بدن و میزان استرس
با روش های نوین تشخیص پزشکی است .سیستم بیوالکترومغناطیسی بدن محدوده وسیعی از طیف الکترومغناطیسی از
ماورای بنفش تا فرکانس های بسیار پایین(در حد چند هرتز) را شامل می شود] .[2اگر گوهر ها بطور اصولی و منطبق بر
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موازین خاص فیزیکی و شیمیایی و به دور از خرافات و یا شیادی به کار گرفته شوند می توانند به کمک علوم پزشکی و
بهداشتی آمده و در مداوای پزشکی مؤثر واقع شوند.
تاریخچه گوهر درمانی
گوهر درمانی از دیرباز توسط بشر بکار گرفته شده است .این علم موضوع جدیدی نیست بلکه هزاران سال قدمت دارد .در
چین ،هند و روم باستان نیز درمانگران از خواص درمانی گوهرها آگاه بودند] .[3ابن سینا ،حکیم عالی قدر پارسی نیز از
گوهرها برای درمان استفاده می کرده است .پر ارزشترین و مهمترین کتب گوهرشناسی ایران ،کتاب الجماهر فی الجواهر
تالیف ابوریحان بیرونی و رساله تنسوخ نامه ایلخانی تالیف خواجه نصیر الدین طوسی می باشد.
روش مطالعه
بسیاری از سلولها ،حاوی بلور مایع می باشند .این بلورها  ،در غشاهای سلولی ،غالف های میلین اعصاب و بسیاری از نقاط
دیگر به طور پراکنده یافت می شوند .هنگامی که تحت فشار قرارگیرند ،در پاسخ ،پدیده «پیزوالکتریک» از خود به نمایش
می گذارند .بنابراین ،بلورهای مایع درون سلولهای بدن انسان نیز به طور مداوم در حال تولید جریان های الکتریکی همگرایی
می باشند که همانند لیزر ،فرکانس های حاصله از آنها در محدودة مشخصی قرار دارد .این ارتعاشات لیزر مانند قادرند عالوه
بر انتشار در درون بدن ،به محیط اطراف نیز منتشر شوند .سیستم عصبی بدن انسان ،غالف عصبی (پری نوریوم) نام دارد
که متشکل از یک الیه بافت همبندی و پوشاننده سیستم عصبی است .بیش از نیمی از سلول های مغزی را سلول های
پری نوریوم تشکیل می دهند .پری نوریوم که توسط امواج مغزی کنترل می شود با تأثیر بر جریانهای الکتریکی ،مستقیماً
در فرایند شفابخشی دخالت دارد .هرگاه یکی از قسمت های بدن دچار آسیب گردد ،سیستم پری نوریوم در آن موضع
خاص ،نوعی پتانسیل الکتریکی به وجود می آورد که اوالً بدن را نسبت به آسیب وارده آگاه می سازد و ثانیاً سلول های
بازسازی کننده نظیر گلبول های سفید خون ،فیبرو بالست ها و ماکروفاژها را به محل مورد نظر جذب می نماید و در نهایت
همگام با ترمیم یافتن ضایعه ،پتانسیل الکتریکی موضع نیز تغییر می یابد  .سیستم پری نوریوم ،همچنین نسبت به میدان
های مغناطیسی بیرونی بسیار حساس و پاسخگو است .جریان های الکتریکی که در درون بدن انسان در حرکت می باشند
در داخل و اطراف بدن ،میدانهای مغناطیسی خاصی به نام میدان های بیومغناطیسی ( )Biomagnetic Fieldsبه وجود می
آورند] .[4هر ارگان ،فرکانس ویژه خود را دارد که بیانگر وضعیت سالمت آن است .اما در شرایط بیماری ،این فرکانس دچار
تغییر می شود .مجموعه تمامی میدان های بیومغناطیسی بدن ،تشکیل یک میدان بیومغناطیسی تجمع یافته بزرگ را می
دهد که بدن انسان را احاطه می نماید و در واقع بسیار مشابه با همان پدیده ای است که هاله نامیده می شود .در سال
 1996پرفسور  Korotkovوسیله جدیدی را برای تحریک ،ثبت و تجزیه تحلیل تصاویر الکترو فتونیک اختراع کرد و تکنیک
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خود را  )Gas Discharge Visualization( GDVنام نهاد .با استفاده از دستگاه

GDV

یک میدان الکترو مغناطیسی پر ولتاژ

تولید می شود و تداخل حاصل از این میدان با میدان حیاتی و پردازش تصاویر حاصل از این تداخل اطالعات مفیدی از
وضعیت سالمتی ،وجود استرس و عدم تعادل در حوزه زیستی بیماران به دست می دهد]5و .[6از سال  2002بیوالکتروگرافی
با دستگاه

GDV

به دنیا معرفی گردید که ابتدا در روسیه ،و سپس به اروپا و آمریکا راه پیدا کرد .همزمان با همین موج

نوین ،در ایران نیز از سال  2004در مرکز تحقیقاتی طب مکمل و جایگزین واقع دربیمارستان میالد تهران ،با کمک دستگاه
GDV

ثبت انرژی اطراف بدن در تعداد بسیاری از افراد داوطلب انجام شده و نتایج تحقیقاتی جالب توجهی توسط تیم

پزشکان این مجموعه علمی ،آموزشی ،پژوهشی به دست آمده است] .[1به نظر دکتر

Mark G. Leste

الکترو بلور درمانی

نوعی بازسازی انرژی است که مثل یک عمل انرژی-پزشکی عمومی است] Harry Oldfield .[7محقق/فیزیکدان/زیست شناس،
که در سال  1983الکتروبلور درمانی را اختراع کرد او بعد از سی سال تحقیق و پژوهش در زمینه میدان

انرژی( energy-

 )fieldبه اختراعات متعددی از جمله ساخت میکروسکوپ ,Oldfieldدوربین  )PIP( Oldfieldو ...دست یافت] .[21مهمترین
اختراع

Oldfield

تکنیک شناخته شده به عنوان عکاسی تداخلی چندگانه ) (Polycontrast Interference Photographyیا به

اختصار ( )PIPباشد PIP .که در  1989اختراع شد بنظر می رسد که می تواند از انرژی آنچه که گفته می شود هاله ،چاکراها
و کانالهای انرژی عکس بگیرد .وسیله مذکور شامل یک چشم مصنوعی (یک دوربین ویدیویی دیجیتال) است که به یک
مغز مصنوعی (یک کامپیوتر) پیوند یافته است و یک برنامه کامپیوتری تخصصی برای تشخیص و کد رنگ پیچیدهترین انواع
نوری که از بدن انسان ساطع می شود ،طراحی شده است] .[8برای مثال بیمار  40ساله در(شکل )1مبتال به  + HIVاست.
تصویر اول قبل از درمان ،تراکم شدید انرژی در طول ستون فقرات به رنگ قرمز نشان داده شده است .تصویر دوم ،پس از
 4جلسه گرفته شده ،نشان می دهد که تراکم انرژی تقریبا از بین رفته است .بیمار تا حدود زیادی بهبود یافته است].[7
در سال  2014دروبین

Oldfield

برای ضبط و اندازه گیری انرژی فرکانس های مستند در سنگ ها و آثار کشف شده از

اهرام بوسنیائی مورد استفاده قرار گرفت].[9

شکل  -1درمان  + HIVبا الکتروبلور
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شکل  -2بیمار  38ساله که دچار ناراحتی معده بوده و درد شدیدی داشت  .تصویر یک ،منطقه قرمز در شکم حاکی از تراکم زیاد انرژی بود .دکترM.G. Leste
و  Oldfield'sبیمار را در معرض یک فرکانس آرام بخش قرار دادند ،این تصویر دوم بالفاصله پس از درمان گرفته شد ،منطقه قرمز رنگ بر روی شکم حدود 90
درصد ترمیم یافته است .درد بیمار فوری تسکین یافت .تصویر سوم پس از دو درمان،که در آن نقطه تراکم زیاد انرژی به طور کامل از بین رفته،گرفته شده

است].[7

شکل  -3عکس گرفته شده با  PIPاز سنگ کشف شده در اهرام بوسنیائی] .[9

دکتر  Jon Whaleحدود سه دهه است که در زمینه تاثیر گوهرها بر روی بیماریها پژوهش می کند .وی معتقد است که
فعالیت بیولوژیکی به طور مستقیم به دما وابسته است و بیماری ها را به دو دسته تقسیم کرد :یکی بیماری هایی از قبیل
عفونتهای موضعی ،آسیبها ،سوختگیها ،التهابات موضعی دمای باالتری را نسبت به قسمتهای دیگر بدن از خود نشان
میدهند .در اینجا نیاز به کاهش انرژی و درمان سرد با استفاده از گوهرهایی مانند زمرد ،توپاز ،سافیر و ...می باشد و در
پاره ای دیگر مانند آنفوالنزا ،آسم ،ادم ،MS ،دیابت ،افسردگی ،سرطان ،هپاتیت و غیره نیاز به افزایش انرژی و درمان گرم
با گوهرهایی مانند یاقوت ،الماس ،سیترین و ...است .دمای این بیماری ها را میتوان با سنسورهای الکترونیکی حساس تا
یک صدم درجه سانتی گراد اندازه گیری و ثبت کرد ،و سپس نوع گوهر تاثیر گذار را مشخص کرد]( .[10شکل  )4این
تکنولوژی به وسیله دکتر  Jon Whaleاز مرکز پزشکی  Whaleبرای استفاده در رابطه با المپ گوهر درمانی الکترونیکی ابداع
شده است].[11

شکل-4سنسور اندازه گیری بیولوژیکی انرژی برای مقایسه انرژی خروجی از بافت ،اندام ها و غدد].[11

 -5درمان آسم با الماس و عقیق کارنلین].[11

 -6دستگاه

Caduceus Lux III

تنظیم به صورت خودکار المپ الکترونیک گوهر].[10

المپهای گوهر درمانی الکترونیکی ( Caduceus Luxشکل 5و  )6انرژی را در فرکانسهای مختلف با استفاده از گوهرهای با
کیفیت باال ،مانند الماس ،یاقوت ،سافیر و زمرد ،افزایش داده و توان تأثیر گذاری گوهر را تقویت میکنند .سنسورهای انرژی
بیولوژیکی پزشکی

Whale

(شکل  )4میتوانند دقیقاً عدم تعادل انرژی ،در سرتاسر بدن را اندازه گیری کنند و سپس
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المپهای گوهر الکترونیکی فرکانسهای ارتعاشی سلول را در صورت لزوم تنظیم کنند] .[11اندازه گیری سطوح انرژی
مختلف بیمار قبل و بعد از درمان مؤید اثر بخشی درمان است .بر خالف بسیاری از درمانهای سیستماتیک مانند داروها،
که تمامی بدن را تحت تأثیر قرار میدهند ،درمان المپ گوهر الکترونیکی میتواند یک اندام خاص و یا یک منطقه از بدن
را هدف قرار دهد .همچنین ممکن است به تعادل انرژی بخشهای مختلف بدن بپردازد].[10
در ضمن باید تأکید کرد که نباید المپ گوهر درمانی الکترونیکی

Caduceus Lux

را با رنگ درمانی ،نور درمانی ،یا بلور

درمانی اشتباه کرد و هر کدام نتایج متفاوتی ارائه میدهند .برای مثال المپهای نور رنگی بسیاری از بیماریهای پوستی
را تشدید و گرمای ساطع شده توسط آنها پوست را خشک میکند .المپ رنگی را نمیتوان برای درمان اندامهای داخلی
استفاده کرد و خطر آسیب ،سوختگی و برق گرفتگی وجود دارد].[10

شکل  -7کودکی بنام  Jadeدچار اگزما شد و تحت روش های درمانی مختلف قرار گرفت و همه روشهای درمانی ناموفق بود .او یک دوره کوتاه ،درمان با پرتو
زمرد و سافیر آبی آرام بخش قرار گرفت .او در این مدت روزی  20دقیقه از ناحیه پوست و کبد تحت درمان قرار گرفت  .پس از تقریبا یک ماه ،پوست
جدیدش شروع به رشد کرده و بهبود یافت].[10

شکل -8آقای  Robertاز تعطیالت در جزایر قناری با یک پای آسیب دیده ،سوختگی پوست و  % 80درماتیت بازگشت .آسیب  10روز قبل رخ داده بود و
زخم شدیدا عفونت داشت .برای در مان درماتیت از المپ بنفش فیلتر شده با مخلوطی از زمرد و سافیر آبی استفاده شد .پرتو به غده پینه آل (باالی سر و یا
چاکرای تاج) تابیده شد .در عرض چند دقیقه تحریک و خارش فروکش کرد و  Robertآرامش عمیقی یافت .به طور همزمان ،عفونت پای وی ،را با یک المپ
سافیر زرد و آبی روشن به مدت  15دقیقه تحت درمان قرار دادند .این درمان باعث تخلیه عفونت از زخم شد و پس از آن قرمزی ،تورم و درد فروکش کرد،
عفونت زخم پای او نیز بهبود یافت].[10

شکل -9برای درمان سوختگی با المپهای گوهر درمانی الکترونیکی ،درمان بیمار تنها  30دقیقه با استفاده از مخلوطی از پرتو زمرد خنک کننده و پرتو سافیر
آبی تسکین دهنده در عرض  5روز دست بیمار کامال بهبود یافت .این درمان برای هر نوع آسیب ،رگ به رگ شدن ،التهاب موثر است ].[10

نتیجه گیری
امروزه با پیشرفت علم ،ابداع و پیدایش وسائل و تجهیزات جدید ،دریچه ی تازه ای برای گوهر درمانی گشوده است .طبق
تحقیقاتی و پژوش هایی که در سالهای اخیر روی پرتوهای گوهرها و گوهردرمانی انجام شده پژوهشگران به این نتیجه
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رسیدند ،که گوهرها با رنگ و فرکانس منحصر به فردشان هر کدام خواص درمانی مشخصی دارند .برای مثال یاقوت با
فرکانس  625nmخاصیت درمانی گرم ،خشک کننده ،نیرو بخش ،تحریک کننده ،عقیق با فرکانس  610nmخاصیت
درمانی خنک کننده ،مرطوب و ضد آلرژی ،سیترین با فرکانس  590nmخاصیت درمانی گرم ،نیرو بخش ،پاکسازی کننده،
زمرد با فرکانس  565nmخاصیت درمانی سرد ،ترمیم کننده ،ضد درد ،توپاز با فرکانس  470nmخاصیت درمانی سرد،
شل کننده عضالت ،آرام بخش ،ضد عفونی کننده ،الماس با فرکانس  485nmخاصیت درمانی تحریک کننده ،نیرو بخش،
ضد افسردگی ،سافیر با فرکانس  400nmخاصیت درمانی آرام بخش ،تسکین دهنده ،ضد درد می باشد].[10
جدول  -2پار ه ای از گوهرهای مورد استفاده برای هر بیماری].[11
بیماری

گوهر مورد استفاده
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طبقه بندی کروندوم قیمتی با هدف اکتشاف سنگ های قیمتی
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چکیده
این نوع طبقهبندی کانسارهای کروندوم قیمتی (روبی و سافیر) با توجه به داده های پتروگرافی و نحوه ی تشکیل این نهشته ها صورت
گرفته است .هدف از این کار استفاده عملی و مفید بویژه در زمینه اکتشاف است .کانسارها به دو دسته اولیه و ثانویه طبقهبندی
میشوند .کانسارهای اولیه عبارتند از :کانسارهای آذرین و دگرگونی .کانسارهای کروندوم قیمتی آذرین کمیاب هستند.کروندوم های
قیمتی در نهشتههای دگرگونی ،نتیجهی دگرگونی سنگ مار غنی از  ALو فقیر از  Siمی باشد .نهشتههای ثانویه شامل سنگ های
رسوبی و ولکانیکی میباشد .منشا این نوع کروندومهای قیمتی سنگهای تخریبی است .کروندومهای قیمتی کانسارهای ولکانیکی،
بیگانه بلور هستند .طبقه بندی پیشنهادی باتوجه به محیط زمین شناسی،تبلور و توزیع کروندوم قیمتی تهیه شده است ،که به
اکتشاف و استخراج این سنگ قیمتی کمک می کند.
کلیدواژه :کروندوم ،سنگ قیمتی ،اکتشاف ،طبقه بندی ،زمین شناسی

-1مقدمه
عالقمندی به زمین شناسی کانسارهای قیمتی رنگی در طول سال های گذشته به شدت افزایش یافته است که منجر به
انتشار مقاالت و مطالعات متعددی بویژه در زمینه کانسارهای قیمتی پگماتیتی ،زمرد و کروندوم ها (روبی و سافیر) شده
است .زمین شناسی می تواند به پی جویی و استخراج نهشته های سنگ های قیمتی کمک کند و بر فرآیندهای خاص
زمین شناسی تاکید دارد.
کروندوم به عنوان ماده معدنی که در طیف وسیعی از سنگ ها یافت می شود ،شناخته می شود .این کانی در بسیاری از
سنگ های دگرگونی با لیتولوژی متنوع و در محدوده ( )P-Tیافت می شود .برای مثال این کانی در طول آتش سوزی جنگل
های بوکسیت دار ( در فشار اتمسفر) و در فاز فشار باالی الماس در اکلوژیت ها یافت می شود.
منابع کروندوم های قیمتی بسیاری در سراسر جهان وجود دارد .بررسی سریع نشریات نشان می دهد ،نهشته های کروندوم
قیمتی در طیف گسترده ای از زمین شناسی یافت می شود .کروندوم های قیمتی غالبا از آبرفت ها و خاک های متراکم
یافت می شود .به عنوان یک ماده ی معدنی آواری در جنوب سریالنکا گاهی از سنگ های آذرین بیگانه بلور یافت می شود.
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یک بررسی کامل از زمین شناسی کانسارهای کروندوم نشان می دهدکه بسیاری از ویژگی های منحصر به فرد از جمله
گوهرشناسی ،پتروگرافی و خصوصیات ژنتیکی گروه بندی می شوند.
تابحال بررسی های جامع زمین شناسی و شرایط سازندهای سنگ های قیمتی بویژه کانسارهای کروندوم قیمتی صورت
گرفته است .این طبقه بندی براساس خصوصیات مشترک کانسارهای قیمتی و با تاکید بر مکانیسم کلی تشکیل آن ها
انجام گرفته است .این طبقه بندی به اکتشاف و استخراج سنگ های کروندوم قیمتی کمک می کند .طبقه بندی مذکور
براساس مقاالت مروری که بر روی تعداد زیادی از نهشته های قیمتی کروندوم در اروپا و افریقا جمع آوری شده ،ارائه شده
است .با این تفاوت که زمین شناسی با محیط جهانی مرتبط است .اگزنوکریست ها لزوما منشا آذرین ندارند و ممکن است
نتیجه فرآیندهای متامورفیک یا ماسوماتیک است ،که اخیرا این موضوع ثابت شده است.
معموال گوهرشناسان از اصطالح روبی برای کروندوم قرمز و سافیر برای سایر رنگ های کروندوم استفاده می کنند .از واژهی
سافیر معموال برای رنگ های آبی استفاده می شود ،درحالی که رنگ های دیگر نیاز به یک صفت رنگی دارند ،مانند سافیر
زرد .رنگ کروندوم قیمتی و در نتیجه کیفیت آن به عناصر کمیاب (یا عناصر کروموفور) که در شبکه کریستال اکسید
آلومینیوم جایگزین می شود ،وابسته است .این عناصر عمدتا شامل  Fe ،Crو  Tiو گاهی  Vوبه ندرت  Mnمی باشد .حضور
این کانی ها وابسته به زمین شناسی محیط است .رنگ قرمز روبی در اثر  Cr3+است ،در حالی که رنگ آبی آبی در اثر عوامل
مختلف بویژه فرآیندهایی که شامل انتقال جفت Ti4+- Fe3+با  Fe2+- Fe3+می باشد .رنگ زرد به علت حضور  Fe3+یا Mg
می باشد .در حالی که رنگ های دیگر اساسا نتیجه انطباق و ترکیبی از علل مختلف است.
 -2طبقه پیشنهادی
در طبقه بندی کانسارهای قیمتی کروندوم باید به کانسارهای اولیه و ثانویه توجه کرد .در کانسارهای اولیه سنگ میزبان
از کرون دوم های کریستال متبلور می شود .در نهشته های ثانویه ،کروندوم یک کانی جانشینی است که سنگ تخریبی یا
اگزنوکریست است که منشا اولیه گاهی می تواند تعیین شود .بنابراین در نهشته های رسوبی ،کروندوم منشا تخریبی دارد
و در نهشته های بازالت ،کروندوم یک اگزنوکریست در گدازه است .با توجه به این تعاریف ،طبقه بندی به انواع سنگ های
رسوبی ،دگرگونی و آذرین تقسیم می شوند .سنگ های دگرگونی یک زیربخش دارند که براساس ویژگی های پتروگرافی و
ژنتیکی تسیم بندی شده اند( شکل.)1
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شکل .1شمای طبقه بندی کانسارهای قیمتی

 .3کانسارهای اولیه
 3-1کانسارهای آذرین
این منشا کروندوم کمیاب است و فقط تعدادی نهشته های آذرین برجا شرح داده شده است .نهشته های کروندوم قیمتی اولیه شامل
سنگ آلکالین آذرین در نهشته های گابرا در مرکز کنیا است .در ابتدا تصور میشد منشا اصلی آن ها ونزونیت است ،درحالی که
تحقیقات جدید نشان می دهد منشا آن ها سینیت است .در نتیجه سافیر در دایک های قائم از بیوتیت و هورنبلند -گنیس از کمربند
موزامبیک یافت می شود .رنگ های ظاهری سافیر از آبی تیز تا زرد طالیی متغیر است .ترکیب آن شامل  %1وزنی  FeOو به مقدار
کم  Tio2و  Ga2O3می باشد.
 3-2کانسارهای متامورفیک
سنگ های متامورفیک منبع اصلی کروندوم قیمتی با کیفیت باال هستند که در طیف گسترده ای از دما و فشار ظاهر می شوند .به
طور کلی فاکتورهایی که باعث وجود و یا عدم کروندوم می شوند ،عبارتند از :دما ،فشار ،کانی شناسی سنگ مادر ،شیمی سنگ ها،
وجود یا عدم وجود م ایعات و خصوصیات شیمیایی می باشد .آخرین نکته بر نقش متاسوماتیسم تاکید دارد و در پیدایش کانسارهای
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کروندوم مقش اساسی را دارند .سه زیر مجموعه نهشته های دگرگونی که در اینجا در نظر گرفته شده ،عبارتند از :متامورفیسم ،S.S
متاسوماتیک و آناتکتیک.
 3-2-1کانسارهای متامورفیک s.s

در این کانسارها ،کروندوم متبلور شده نتیجه واکنش های متامورفیکی ایزوشیمی در سنگ های فقیر از  Siو غنی از  Alمی باشد.
که به طور عمده در سیستم های بسته اتفاق می افتد.گرچه در برخی موارد در مقیاس بزرگ مبادالت شیمایی ممکن است به تبلور
کروندوم کمک می کند ،با این حال وقتی نمونه های سنگ مادر غیرمتاسوماتیزه در دسترس نباشد ،شناسایی کمیت معادالت شیمایی
دشوار است .به کروندوم های گنیس آلومینیومی و گرانولیت ،روبی های لیمستون و گرانولیت های مافیک روبی آنولیت تقسیم میشوند.
 3.2.2کانسارهای متاسوماتیک
کانسارهای متعل ق به این دسته نتیجه واکنش مایعات در یک ساختار تکتونیکی با تماس تصادفی بین دو سنگ شیمیایی مختلف
است .در مقیاس کوچک ،متاسوماتیک مسول تشکیل کانسارهایی قیمتی در نتیجه پدده دی سیلیکات است .که شامل سنگ های
فقیر از سیلیس و غنی از آلومینوم یا مایعات می باشد .جزء ک مبود سیلیس می تواند یک سنگ اولترامافیک ،مافیک ،متاکربنات و یا
مایع در تعادل با سنگ های اولترامافیک می باشد و جزء سلیکات آلومینیوم می تواند یک گانیت ،پگماتیت سینیتیکی ،گنایس و یا
مایع در تعادل با سنگ سیلیس می باشد .این حالت در شکل  2خالصه شده است .به پگماتیت دی سیلیکات ،گنایس های دی
سیلیکات و اسکارن های کوندوم تقسیم می شوند.
 3.2.3کانسارهای آناتکتیکت
حد واسط بین متامورفیسم و ماگماتیسم است و واکنش های متامورفیک در طول آناتکتیکت رخ می دهد .هنگامی که یک سنگ
متاپلیتیک ذوب می شود ،ابتدا سیلیکات ها وارد مذاب می شود ،باقیمانده ی مواد مذاب ،معموال غنی از آلومینیوم و فقیر از سیلیس
می باشد .در اصل ،سنگ های غنی از آلومینیوم کروندوم هایی هستند که ممکن است در باقیمانده آناتکتیکت مشاهده می شوند.
نمونه ای از این سنگ ها در کمربند موزامبیک در نزدیک تانزانیا یافت میشود و یا سنگ هایی که در اسکاتلند شمالی یافت می شوند.
 .4کانسارهای ثانویه
 4-1کانسارهای رسوبی
تا حد شناخت ما ،هیچ نمونه ای از کروندوم های قیمتی در سنگ های رسوبی وجود ندارد.کانسارهای رسوبی کروندوم قیمتی آبرفت
و یا پالسرهای دریایی هستند .کانسارهایی کروندوم در حال حاضر تتخریب شده ی سایر کانسار ها است .منابع اصلی این کانسارها
در سریالنکا ،شرق آسیا ،شرق افریقا و ماداگاسکار است.
 4-2کانسارهای بازالت
بخش عمده ای از سافیر تولید شده در جهان از کانسارهای ثانویه ای هستند که مربوط به سنگ بازالت است .سافیرهای مبدا بازالت
عمدتا به رنگ های آبی ،سبزآبی ،سبز یا زرد هستند و کمتر به رنگ های قرمز ( روبی) ،صورتی ،بنفش و رنگ های فانتزی دیگر یافت
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می شود .عمدتا در گدازه های بازلتی آلکالین و پیروکالست های بعضی نواحی قاره ای و ریفت ها همراه با اسپینل سیاه و سفید یافت
می شود.
 4-3کانسارهای المپروفیری
این نوع کانسارها ،شامل چندین دایک المپروفیری اولترابازیک است که میزبان آن سنگ آهک است ،که اشباع از یاقوت های کبود و
تعداد اندکی سنگ بنفش رنگ است .رنگ بنفش به علت وجود جزئی کروم است و اختالف رنگ آبی با سافیر به علت آهن کمتر است.
فرم آن ها معموال رومب وهدرال و سطحی است .منشا این سافیرها معموال اگزنوکریست های دگرگونی است.
بحث و نتیجه گیری
طبقه بندی ارائه شده چندین نکته جذاب دارد که به طور وضوح ارتباط بین کانسارهای مختلف کروندوم قیمتی را نشان می دهد و
به شناخت محیط های زمین شناسی خاص کمک میکند .این طبقه بندی به اکتشاف و استخراج کروندوم های قیمتی کمک میکند.
در مقیاس منطقه ای دو محیط زمین شناسی اصلی وجود دارد که منبع تشکیل سازندهای کروندوم قیمتی است.
 )1آمفیبولیت ها تا گرانولیت فشار متوسط که در کمربندهای متامورفیک تمرکز دارند ،لیتولوژی مناسب سنگ های آلومینیوم
و فقیر از سیلیس :ماربل ،گنایس آلومینیوم ،پالژیوکالز کلسیک غنی ازمتابازالت در متاسوماتیسم ساختار تکتونیکی که
منجر به انتقال مایعات و حرارت به عنوان عامل مطلوب در تشکیل کانی های قیمتی کروندوم است.
 )2ولکانیک بازالت الکالین در محی های ریفت قاره ای  :کانی سازی سنگ قیمتی کروندوم به شدت با فاز اولین مرحله فوران
و فعالیت های ماگماتیکی در ارتباط است .فاکتورهای مهم افزایش گدازه برای ایجاد بیگانه بلورها کروندوم در سطح زمین
هستند .این فاکتورها عوامل بوجود آورنده ی شکستگی سنگ هاست که سبب انتقال سریع مذاب از گوشته به سطح می
شوند.
این طبقه بندی برای عالقمندان به گوهرشناسی برای شناسایی منشا جغرافیایی یک سنگ جواهری مساله ای مهم است .این شناسایی
با توجه به ویژگی های درونی سنگ قیمتی ( اجزا تشکیل دهنده ،شیمی ،رشد ،اشکال و  )...و تا حدودی از طریق منشا زمین شناسی
برای شناخت کروندوم بکار می رود.
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شکل .2تصویر شماتیک از دسته بندی های اصلی سپرده متاسوماتیک (متن را ببینید برای جزئیات بیشتر)
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چکیده
تشکیل آگات های بم (استان کرمان) در واحدهای آتشفشانی -آندزیتی متعلق به دوران سنوزوئیک ،به شکل پرکننده حفره ها
و ایجاد نودول ها رخ داده است .تنوع رنگی باال در آگات ها به دلیل وجود عناصر رنگ زا به عنوان ناخالصی ها در این منطقه
چشمگیر می باشد .از نظر ساختار شامل چ هار ساخت ژئودی ،گل کلمی ،ستاره ای و حلقوی شعاعی است .اقسام دیگر آگات ها
مانند آگات خزه ای ،پیکره ای  ،برفی یخی ،آگات جاسپر دندریتیک ،ژئودهای کلسدونی ،انیکس و غیره به وفور در منطقه یافت
می شود .شواهد کانی شناسی حاکی از ایجاد ژئود های مورد بحث در اثر خروج محلول های گرمابی غنی از سیلیس و ته نشینی
آن ها به دو صورت الیه های کلسدونی و تشکیل بلورهای کوارتز می باشد.
کلید واژه :آگات  ،کانی  ،بم

مقدمه
کانی های قیمتی را ،با توجه به صفات ویژه آن ها  ،مثل درخشندگی و رنگ زیبا می توان از موهبت های خلقت به حساب آورد.
امروزه جواهرات به عنوان پشتوانه مالی و سرمایه گذاری در کشورها محسوب می شوند و نشانگر ثروت کشورها می باشد .وجود
ذخایر قابل توجهی از معادن کانی های قیمتی و نیمه قیمتی در کشور ایران بسیار حائز اهمیت است .منطقه بم در استان کرمان
از حیث آگات و ژئود های بی شمار دارای پتانسیل اقتصادی باالیی می باشد .شاید به جرات می توان گفت که وجود آگات های
با تنوع رنگی باال و ساخت های زیبا و همچنین حضور آمتیست ،رزکوارتز ،انیکس وغیره در یک محدوده مطالعاتی بسیار نادر و
چشمگیر است .در این پژوهش سعی شده تنوع طرح و رنگ آگات های منطقه بم تشریح شود .هر چند در این مکان تاکنون
مطالعات گسترده ای انجام نگرفته است و نیاز مبرم به تحقیق و تفحص بیشتر جهت شناسایی بهتر منطقه و مطالعه ی آن برای
مصارف گوهری ضروری به نظر می رسد.
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زمین شناسی منطقه:
با توجه به نقشه ی زمین شناسی  1:250000نصرت آباد تشکیالت زمین شناسی منطقه مورد بحث به شرح زیر گزارش شده
است:
توف و خاکسترهای آتشفشانی با بستر الواهای شیشه ای ،توف های آندزیتی متبلور شده ،رسوبات ولکانیکی ،رسوبات کالستیک،
ماسه سنگ های سیلیسی و واریزه های جوان این تشکیالت که در دشت پراکنده می باشند ،تمامی این تشکیالت متعلق به
دوران سنوزوئیک می باشند .آگات های منطقه به دو صورت ندولی و رگه ای مشاهده شده اند .که ندول های آگات بیشتر در
سطح دشت پراکنده می باشند و تحت تأثیر آب و هوای منطقه دچار خردگی و فرسایش شده اند .ضخامت رگه ها از  20سانتی
متر تا  3متر می رسد.
انواع ساخت آگات های منطقه بم:
1ـ ساخت ستاره ای :دراین ساخت بخش دیواره ای توسط کلسدونی و در مرکز بلورهای کوارتز پر شده است .دلیل ایجاد این
ساخت وجود حفره ها و فضاهای خالی به شکل ستاره ای یا چند شاخه در سنگ های درونگیر می باشد.
2ـساخت گل کلمی :در این ساخت به دلیل وجود فضای خالی در رگه ها و سرعت ته نشینی آرام به صورت بلورهای درشت
کوارتز ایجاد می شود .از این نمونه در منطقه بم حتی به صورت رزکوارتز و آمتیست در بعضی رگه ها ایجاد شده است.
3ـ ساخت شعاعی و حلقوی :این ساخت نیز درمنطقه به صورت نودول های نسبتـا بزرگ به صورت جداگانه یا ترکیبی از هر دو
حالت به وجود آمده است(.نمونه های ساخت ستاره ای ،گل کلمی و شعاعی و حلقوی).
 4ـ ساخت ژئودی :در این ساخت الیه های کلسدونی به صورت نوارهای متحدالمرکز با تنوع رنگ و سختی از اطراف به طرف
مرکز ایجاد شده و در فضای خالی میانی بیشتر توسط بلورهای درشت کوارتز پرشده دربعضی از انواع ژئودمرکز دارای فضای
خالی می باشد .ایجاد بلورهای کوارتز به دلیل سرعت پایین ته نشینی محلول غنی از سیلیس می باشد (عکس شماره دو).

تنوع رنگ و طرح آگات های منطقه بم:
به طور کلی بررسی آگات ها و ژئو دهای بم را از چند دید می توان تفسیر نمود:
الف ـ آگات های یکنواخت رنگی :ازعوامل اصلی تأثیرگذار در رنگ آگات ها می توان به ساختار میکروسکوپی آن ها ،وجود نفوذی
های مایع ،جامد و گاز به ویژه عناصر فلزی رنگ زا مثل آهن ،کروم ،مس ،تیتان ،منگز ،کبالت و نیکل اشاره کرد .ورود عوامل
رنگ زا در هنگام تشکیل آگات ها ،تنوع رنگ را دراین منطقه باال برده است .وجود آگات های به رنگ های آبی( ناشی از وجود
عنصرمس) ،سبز (ناشی از وجود اکسید نیکل) ،سفید ،سیاه ،قرمز ،قهوه ای ،زرد در یک محدوده مطالعاتی بسیارمهم و حائز
اهمیت است(عکس شماره سه).
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ب ـ آگات های غیر یکنواخت :در این حالت طرح و شکل منظمی ندارند و بخش های کلسدونی و حتی کوارتز به صورت درهم
و بدون نظم میان بخش های غنی از مواد ناخالص قرار گرفته اند .این آگات ها احتماال از یک جسم شبیه پالستیک بوجود آمده
و می توانند تغییر شکل های پیوسته را تحمل کنند بدون اینکه پیوستگی خود را از دست بدهند .در بین شکل های درهم تنیده
و نامنظم گاهی می توان درون گیرهایی ،دارای چهره های گوناگون و یا پیکره های خاص را مشاهده کرد که به نوع عقیق پیکره
ای معروف است .در نمونه های مورد مطالعه دو نمونه یکی شمایل یک زن و دیگری عکس یک اژدها (عکس های شماره چهار
و پنج) قابل رویت است.
ج ـ آگات های دارای الیه بندی :الگو الیه بندی آگات ها در منطقه بم به دو صورت الیه بندی افقی و مدور متحدالمرکز می
باشد .الیه ها اکثرا از جنس کلسدونی با تنوع رنگی باال می باشد .ایجاد الیه بندی به دلیل عواملی همچون تجمع اکسید آهن
و سایر ناخالصی ها درافق های خاص ،توقف ظاهری تبلور ،تغییر ترکیب جزئی سیال و تغییرات بافتی می باشد .اکثر ژئودهای
منطقه بم در مرکز حفره توسط بلورهای درشت کوارتز پوشیده شده اند .هرچه فضای خالی بیشتر و سرعت ته نشینی آرام تر
باشد بلورهای کوارتز درشت تر می شوند .در بعضی موارد مرکز ژئود ها دارای فضای خالی می باشد و این به دلیل کافی نبودن
مواد ته نشینی داخل حفره می باشد.
اقسام اگات شاخص در منطقه:
ـ انیکس ـ سارد انیکس :ازنوع کوارتز نهان بلورمی باشند اما الیه های آن صاف و بدون انحنا هستند .درنمونه های بم انیکس
شامل الیه های سفید و سورمه ای تیره تا سیاه می باشد که شاید جزء نمونه های کمیاب به شمار می آید .سارد انیکس که
حاصل ترکیب سنگ سارد وانیکس است و شامل الیه های صاف و سفید انیکس و قرمز سارد می باشد درمنطقه یافت می
شود(عکس شماره شش).
ـ ژئودهای کلسدونی :درمنطقه مورد نظر به میزان کمتر ژئودهای حاوی الیه های کلسدونی به رنگ خاکستری مات ،خاکستری
براق و سفید وجود دارد که اکثر حجم ژئودها را فضای خالی شامل می شود(عکس شماره هفت و هشت).
ـ آگات دندریتیک :این نوع آگات به دلیل ناخالصی از جنس اکسید آهن و یا منگز به رنگ قهوه ای تیره یا سیاه نقوشی درخت
مانند بر روی آگات بوجود می آورد .نمونه جمع آوری شده از منطقه در(عکس شماره نه) نمایش داده شده است.
ـ آگات جاسپر :دراین نوع جاسپر با رنگ های متنوع مات به صورت نا منظم در سنگ های آگات منطقه با رشد همزمانی به
وجود آمده است که اشکال منحصر به فرد و زیبایی از این نوع مشاهده می شود(عکس شماره ده).
همچنین آگات برفی یخی که به رنگ سفید با بلورهای به شکل برف و یخ (عکس شماره یازده) ،آگات خزه ای که نوعی کلسدونی
حاوی هورنبلند سبز مانند خزه (عکس شماره دوازده) ،آگات خونی (عکس شماره سیزده) ،عقیق منظره ای و نیز رگه های
رزکوارتز و آمتیست از موارد حائز اهمیت در آگات های منطقه.

42

نتیجه گیری:

با توجه به مجموع مطالعات انجام شده میتوان نتایج را بصورت ذیل جمع بندی نمود:
1ـ همان طور که انتظار می رود آگات های منطقه بم در سنگ های ولکانیکی دانه ریز تشکیل شده اند.
2ـ تنوع بسیار باال از حیث رنگ و ساخت آگات ها در منطقه دارای اهمیت و مناسب برای کارهای اکتشافی و مطالعاتی گسترده
می باشد.
3ـ انواع آگات های رنگی با ساختار یکنواخت ،اگات های دارای الیه بندی منظم ،آگات های غیر یکنواخت و همچنین انواع
شاخص آگات برفی یخی ،آگات دندرتیک ،آگات جاسپر ،انیکس ،سارد انیکس ،آگات های خز ه ای ،خونی ژئود های کلسدونی و
رگه های رزکوارتز و آمتیست در یک محدوده می توان بسیار نادر و شاخص باشد که نظر هر زمین شناش و گوهر شناس را به
خود جلب می نماید.
4ـ در آخر می توان این منطقه را به عنوا ن پتانسیل باال گوهرشناسی در کشور معرفی و سرمایه گذاری در جهت ایجاد کارگاه
های صیقل و تراش آگات برای جلوگیری از خام فروشی گوهر و باال بردن ارزش افزوده و کمک به صادرات غیر نفتی از کشور
مبذول داشت.

عکس شماره دو (ساخت ژئودی )

عکس شماره یک( ساخت ستاره ای؛حلقوی ؛ شعاعی وگل کلمی)
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عکس شماره سه (انواع آگات های رنگی )

عکس شماره پنج (عقیق با شمایل زن)

عکس شماره چهار (عقیق پیکری اژدها)

عکس شماره شش ( نمونه ای از انیکس و ساردانیکس منطقه)
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عکس شماره هفت (ژئود های کسدونی)

عکس شماره نه(آگات دندریتیک)

عکس شماره هشت (ژئود های کسدونی)

عکس یازده (آگات برفی یخی)

عکس ده (آکات جاسپر)

عکس سیزده (آگات خونی)

عکس دوازده(آگات خزه ای)
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بررسی محلولهای جامد خانواده فیروزه در معادن نیشابور و میدوک بر اساس دادههای
EPMA
 .1الهه ،منصوری گندمانی* ،کارشناس ارشد پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس E.mansuri@modares.ac.ir
 .2نعمتاهلل ،رشیدنژاد عمران،عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرسrashid@modares.ac.ir ،

 .3امیر امامجمعه ،دانشجو دکترا پترولوژی دانشگاه تبریز AJP ،از انیستیتو گوهرشناسی آمریکا ،هیأت موسس کانون
کارآفرینی علوم گوهر دانشگاه تبریز.

چکیده
کانی فیروزه ) ،(Turquoiseدر گروه فیروزه قرار دارد .این کانی همراه با پنج کانی دیگر(کالکوسیدریت ،فوستاست ،پالنریت،
آهالیت و سیرولیولکتایت) دارای فرمول عمومی  A0-1B6 (PO4)4 (OH)8.4H2Oمی باشند .ترکیبات متفاوتی از عناصر
 Cu, Alو  Feدر شبکه ساختاری ،طیف گستردهای از رنگ و انواع کانیهای این گروه را ایجاد میکند .این پژوهش دو
فیروزه ایرانی نیشابور و میدوک را بررسی می نماید .معدن فیروزه نیشابور در شمال شرق ایران ،در  20کیلومتری شمال
غرب شهرستان فیروزه و در سنگ میزبان اتشفشانی و نفوذی به سن ائوسن و پس از آن واقع شده است .فیروزه میدوک
کانی همراه مس در معدن مس پورفیری میدوک در استان کرمان و در فاصله  42کیلومتری شمال شرق شهربابک قرار-
گرفتهاست .سنگ میزبان شامل سنگهای آتشفشانی و سنگهای آذرآواری است که توسط تودههای نفوذی متعددی از
جنس گرانودیوریت قطع شدهاند .فیروزه های نیشابور و میدوک به صورت آمورف و نهان بلور با ژئومتری رگچهای ،پر کننده
فضای خالی و جانشینی برروی فلدسپاتهای دگرسانشده تشکیل شدهاند .بر اساس برررسی های الکترون مایکروپروب
 17 EPMAنمونه فیروزه ،فیروزههای هر دو معدن خالص نمی باشند و توزیع ترکیب شیمیایی آنها در نمودار چهار وجهی
محلول جامد پالنریت-فیروزه-کالکوسیدریت -کانی ناشناخته در طبیعت ،در طول خط اتصال فیروزه به پالنریت همراه با
اجزای کمتری از کالکوسیدریت و کانی ناشناخته قرار میگیرند .نمونه های میدوک تمایل بیشتری به سمت پالنریت نشان
می دهند.
کلیدواژه :فیروزه ،محلول جامد ،پالنریت ،EPMA ،نیشابور ،میدوک .گوهر شناسی

مقدمه
کانی فیروزه ( ،)Turquoiseاز دیرباز بهعنوان یک گوهر قیمتی مطرح بوده است تا بدان جا که قدمت این گوهر و استفاده
از آن در جواهرات و دکوراسیونهای شخصی به  70قرن پیش ،در مصر باستان برگردد ( .)9-5بر اساس باور عمومی مردم
و گوهر شناسان و موسسه گوهرشناسی امریکا ( ،)GIAبهترین نوع فیروزه جهان ،فیروزه نیشابور است که از روستای معدن
در  20کیلومتری شهر فیروزه به دست میآید ( .)7منابع فیروزه های گوهری با کیفیت محدود هستند و بسیاری از فیروزه
های بازار مصنوعی و یا بهسازی شده هستند ( .)3-5-12فیروزه ازجمله گوهرهایی است که کانیهای مشابه زیادی دارد.
برخی از این کانیها در گروه فیروزه قرار میگیرند و برخی دیگر فقط ازنظر ظاهری به فیروزه شبیه هستند .برخی از این
شبه فیروزهها ،شامل واریسکیت  ،Varisciteادونتولیت  ،Odontoliteآمازونیت  ،Amazoniteکریزوکوال  Chrysocollaو
بروشانتیت  Brochantiteو کالکانتیت  )9( Chalcanthiteو فاستایت  faustiteمیباشند (.)4
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اطالعات پسزمینه
بلورهای فیروزه بهصورت نهانبلورین و در سیستم تریکلینیک متبلور میشوند و گاهی نیز در قالب بلورهای شبه رومبوهدرال
رشد میکنند ( .)8فیروزه یک آلومینیم فسفات مس آبدار با فرمول شیمیایی  CuAl6(PO4)4(OH)8. 4H2Oاست  ،که
در گروه کانیایی فیروزه قرار دارد .گروه فیروزه دارای حداقل شش عضو انتهایی است و با فرمول عمومی A0-1B6 (PO4)4
 (OH)8.4H2Oنوشته میشود ( ،)4-16در جدول ( )1کانیهای گروه فیروزه آورده شدهاست .عناصر  Cu2+و  Fe2+معموالً
در سایت  Aو عناصر  Al3+و  Fe3+و  Cr3+در سایت  Bقرار میگیرند ( .)6در بعضی از کانیهای نادر گروه فیروزه ،عناصر
 Ca2+و  Zn2+نیز در سایت  Aرخ میدهند ( .)4ترکیبات متفاوتی از عناصر  Cu, Alو  Feدر شبکه ساختاری فیروزه ،طیف
گستردهای از رنگ را ایجاد میکند ( .)16تفاوت رنگ در فیروزه به دلیل تفاوت در نسبتهای Feو  Cuاست .بهطوریکه،
فیروزههای آبیرنگ دارای  Cu2+در سایت  Aو  Al3+در سایت  Bهستند .درحالیکه ،در فیروزههای سبزرنگ ،تا حدود
زیادی  Fe3+در سایت  Bجانشین  Alمیشود (.)4
این کانی با شبکه بلورین تریکلینیک دارای گروه فضایی  P1میباشد که در شکل ( )1نشان دادهشده است .با توجه به
شکل ساختار فیروزه ،سایتهای کئوردیناسیونی اکتاهدرالی ممکن است شامل  2گروه باشند .سایتهای  M1-M3که غالباً
توسط کاتیونهای  3ظرفیتی کوچک اشغال میشوند و سایت  Xکه توسط کاتیونهای 2ظرفیتی سایز متوسط (مانند
 )Cu2+, Ca2+, Fe2+, Zn2+اشغال میشوند و بر این اساس میتوان فرمول شیمیایی فیروزه را بهصورت زیر نوشت (-16
:)2
X(M1,M2,M3)∑=6(PO4)4(OH)8.4H2O

رنگ فیروزه معموالً از سبز کمرنگ تا آبی پررنگ متغیر است ،اما رنگ آبی آسمانی فیروزههای آمریکا را بیشتر به وجود
مس و آهن در ترکیب آن نسبت دادهاند .تبدیل رنگ آبی به سبز بهمرور زمان میتواند به علت از دست دادن آب آن باشد
 .در حرارت  250درجه سانتیگراد ،رنگ آبی آسمانی فیروزه به رنگ سبز مات تبدیل میشود( .)11همرشدی فیروزه با
کریزوکوال و ماالکیت باعث تشکیل گوهری به نام یلوتاستون ( )Eilatstoneمیشود (.)13-21

روش مطالعه
نمونه های مورد مطالعه در این پژوهش از معدن فیروزه نیشابور و میدوک مس پورفیری میدوک برداشت شدهاست.
مشخصات منشأ نمونهها در جدول  2آورده شده است .تعداد  11نمونه بهصورت بلوکهای کوچک فیروزه و تعداد  6نمونه
بهصورت مقاطع نازک صیقلی تهیه شد .پتروگرافی تیغههای نازک صیقلی توسط میکروسکوپ پالریزان در دانشگاه تربیت
مدرس تهران مطالعه شدند .همه نمونهها (بلوک ها و مقاطع نازک) به دانشگاه میالن ایتالیا ارسال شد و به روش EPMA
توسط پروفسور  Diego Gattaدر  19نقطه آنالیز شدند .آنالیز میکروپروب کمی ،بهروش پراکندگی-طولموج (EPMA-

 )WDSبر روی نمونههای صیقلی کوت شده با کربن ،به وسیله یک میکروپروب الکترون  JXA 8200انجام شدهاست .این
سیستم با یک ولتاژشتابدهنده  ،15 kVجریان پرتو  ، 5 nAیک زمان شمارشی  30ثانیهای بر روی پیکها و زمان 10
ثانیهای بر روی پسزمینه و قطر پرتو  10 µmبهکار انداخته شد .به منظور جلوگیری از تصعید نمونه در زیر پرتو الکترون
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یک پرتو با سایز بزرگ انتخاب شد .از کانیها برای استاندارد استفاده شد (گرافیت برای عناصر  ،P, Fe, Mnگراسوالر برای
عناصر  ،Si, Al, Caفلدسپات پتاسیم برای  ،Kفورستریت برای  ،Mgامفاسیت برای  Naو کالکوپیریت برای  .)Cuدادههای
خام برای تأثیرات ماتریکس با استفاده از پروتکل  ΦρZاصالح شد .متوسط ترکیب شیمیایی و فرمول شیمیایی متناسب با
فیروزههای مورد بررسی بهدست آمده است.
موقعیت جغرافیایی مناطق مورد مطالعه:

معدن فیروزه نیشابور در استان خراسان رضوی و در  20کیلومتری شمال غرب شهرستان فیروزه واقع شده است .)1( ،بر
اساس مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی انجام شده ،واحدهای سنگی این منطقه را میتوان به طور کلی به سه دسته تقسیم
کرد (شکل :)2الف) واحدهای آتشفشانی ،ب) واحدهای نفوذی ساب ولکانیک که سن آنها بعد از ائوسن تخمین زده میشود.
ج) واحدهای برش گسلی و برش هیدروترمال.
استخراج فیروزه در این معدن از سه تونل ،شامل تونل آبدار (اصلی) ،تونل غاردوم و تونل زاک انجام میشود (شکل .)4
معدن مس میدوک در استان کرمان ،در فاصله  42کیلومتری شمال شرق شهربابک قرارگرفتهاست .محدوده دربر گیرنده
میدوک از سنگهای آتشفشانی و سنگهای آذرآواری تشکیل شده است که توسط تودههای نفوذی متعددی از جنس
گرانودیوریت قطع شدهاند( شکل  ،)3شکل ( )5نمایی از معدن مس میدوک را نشان میدهد (.)17-15

بحث
بر اساس مطالعات میکروسکوپی ،نمونههای غنی از فیروزه بهصورت نهان بلور و آمورف و یا به صورت همرشدی با سایر
کانیهای پاراژنز مانند کائولینیت هستند (شکل  ،6الف) که بصورت رگچهای ،پرکننده فضای خالی و یا جانشینی بر روی
کانیهای فلدسپات دگرسانشده ،تشکیل شدهاند (منصوری .)1395 ،اینکلوژنهایی از پالژیوکالزهای دگرسانشده مخصوصا
در فیروزه های میدوک و قطعات کوچکی از سنگ میزبان در رگچه های فیروزه قابل مشاهده است( .شکل  ،6ب) .کانیها
مانند پیریت و هماتیت ازجمله اینکلوژنهای رایج در فیروزه میباشند (شکل  .)7حضور اینکلوژنهایی از سنگ میزبان نشان
از ثانویه بودن کانیهای خانواده فیروزه میباشد.
این نمونهها به صورت جالی خاکی ،ریز دانه و موادی با چگالی متغیر بهنظر میرسند .سعی شده است آنالیز از نقاطی
انجام شود که فیروزه خالص و بدون ادخال یا منطقه بندی رنگی باشد .فرمول شیمیایی فسفاتهای تحت بررسی با
(M2+)1-x (M3+)6 (PO4)2
استفاده از فرمول کلی گروه فیروزه محاسبه شدهاند (:)4
.(PO4)1-x (PO3OH)x (OH)8,nH2O

در اینجا عناصری که در جایگاه  M+2قرار میگیرند ) M+2=Ca+2, Cu+2, Fe+2 (K+و عناصری که در جایگاه  M+3قرار
میگیرند = Fe+3, Al+3 M+3هستند .عناصر  Mg+2, Zn+2و  Na+کمتر از حد کمی قابل اندازهگیری پیدا میشوند .فرمول
شیمیایی نمونهها با فرض بر  (OH)= 8+x and 4H2Oمحاسبه شده است ،همانطور که توسط محاسبات استوکیومتری
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انتظار میرود (جدول  .)3در برخی از نمونهها (مانند  MM115و  )MN87حضور برخی از اینکلوژنها و آسیب جدی دیدن
آنها در زیر بیم الکترون مانع از بدست آمدن نتایج قابل اعتماد میشود ،که این موضوع ار تمرکز بهشدت پایین سایت M+2
منعکس شدهاست (جدول .)3
همانطور که در شکل ( )8نشان دادهشده است ،ترکیب شیمیایی نمونههای مورد مطالعه در این تحقیق را میتوان توسط
محلولهای جامد چهار عضو انتهایی گروه فیروزه نشان داد:
 .1فیروزه با فورمول شیمیاییCuAl6(PO4)4(OH)8⋅4H2O :

 .2پالنریت با فورمول شیمیایی□Al6(PO4)2(PO3OH)2(OH)8⋅4H2O :
 .3کالکوسیدریت با فورمول شیمیاییCuFe3+6(PO4)4(OH)8⋅4H2O :
 .4کانی ناشناخته در طبیعت با فورمول شیمیایی□Fe3+6(PO4)2(PO3OH)2(OH)8⋅4H2O :
مطالعات میکروسکوپی و نتایج بهدست آمده از آنالیز  EPMAنشان میدهد نمونه های مورد مطالعه فیروزه خالص نیستند.
با توجه جدول ( )3که درصد هریک از کانیهای فیروزه ،پالنریت و کالکوسیدریت را بر اساس دادههای  EPMAدر
نمونههای مورد بررسی نشان میدهد و همچنین شکل ( ،)8توزیع ترکیب شیمیایی نمونهها اساساً در طول خط اتصال
فیروزه به پالنر یت همراه با اجزای کمتری از کالکوسیدریت و کانی ناشناخته قرار میگیرند .اکثر نمونهها شامل  0/18تا
 0/25درصد پالنریت و  0/00تا  0/18درصد کالکوسیدریت و  0/6تا  0/8درصد فیروزه هستند .نمونههای میدوک تمایل
بیشتری به سمت کانی پالنریت نشان میدهند .در نمونه ( MM115شکل  )9که شامل بخشهای آبی روشن و آبی تیره
است ،میتوان گفت بخشهای آبی روشن ( )MM115pپالنریتی میباشد که شامل  0/01درصد کالکوسیدریت و 0/28
درصد فیروزه و بخشهای آبی تیره محلول جامدی از گروه فیروزه است که دارای  0/55درصد پالنریت 0/44 ،درصد فیروزه
و  0/01درصد کالکوسیدریت است .بهطور کلی در بین نمونههای مورد مطالعه ،نمونه ( EN6با  % 0/8فیروزه) از منطقه
نیشابور (شکل  ،10الف) و نمونه ( MM109a-1با  % 0/79فیروزه) از منطقه میدوک (شکل ،10ب) بیشتر به عضو انتهایی
فیروزه و نمونه ( MN87با  % 0/66پالنریت) از منطقه نیشابور (شکل ،10ج) و نمونه ( MM115pبا  % 0/77پالنریت) از
منطقه میدوک (شکل  )9بیشتر به عضو انتهایی پالنریت از دو عضو انتهایی فیروزه-پالنریت نزدیک میباشند.
نتیجه گیری

فیروزه های آمورف و نهان بلور نیشابور و میدوک ایران بهصورت رگچهای ،پر کننده فضای خالی و جانشینی برروی
فلدسپاتهای دگرسانشده تشکیل شدهاند .دارای انواع اینکلوژنها ازجمله پیریت و هماتیت هستند .این نمونهها به صورت
جالی خاکی ،ریز دانه و موادی با چگالی متغیر بهنظر میرسند .بر اساس نتایج بهدست آمده از آنالیز  ،EPMAنمونه های
مورد مطالعه از فیروزه خالص تشکیل نشدهاند .ترکیب شیمیایی نمونههای مورد مطالعه در این تحقیق را میتوان توسط
محلولهای جامد چهار عضو انتهایی گروه فیروزه نشان داد :فیروزه با فورمول شیمیایی،CuAl6(PO4)4(OH)8⋅4H2O :
پالنریت با فورمول شیمیایی ،□Al6(PO4)2(PO3OH)2(OH)8⋅4H2O :کالکوسیدریت با فورمول شیمیایی:
شیمیایی:
فورمول
با
طبیعت
در
ناشناخته
کانی
،CuFe3+6(PO4)4(OH)8⋅4H2O
 .□Fe3+6(PO4)2(PO3OH)2(OH)8⋅4H2Oتوزیع ترکیب شیمیایی نمونهها ،در طول خط اتصال فیروزه به پالنریت همراه
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با اجزای کمتری از کالکوسیدریت و کانی ناشناخته قرار میگیرند و تمایل آنها بیشتر به سمت کانی فیروزه میباشد .با
این وجود نمونههای معدن میدوک نسبت به نمونههای معدن نیشابور تمایل بیشتری به سمت کانی پالنریت نشان میدهند.
جدول )1کانیهای تشکیلدهنده گروه فیروزه و فرمول شیمیایی آنها (:)4
Hardness

Luster

5–5.5

Vitreous, dull

4.5
5
5.5

vitreous, glassy
vitreous, waxy
chalky, earthy, dull

5

vitreous, dull

5–6

Waxy

Color
pale blue, green and bluegreen
apple green, dark green
milk white, light blue
apple green
green, pale blue, green and
blue-green white, olive
pale
green,
blue-green,
turquoise blue

Chemical formula
2+

)Fe Al6(PO4)4(OH)8⋅4(H2O
3+

)CuFe 6(PO4)4(OH)8⋅4(H2O
)(Ca,Cu)Al6(PO4)4(OH)8⋅4–5(H2O
)(Zn,Cu)Al6(PO4)4(OH)8⋅4(H2O
)Al6(PO4)2(PO3OH)2(OH)8⋅4(H2O
)CuAl6(PO4)4(OH)8⋅4(H2O

شکل  )1ساختار بلوری فیروزه؛ اکتاهدرهای  M1و
 M2با رنگ زرد ،اکتاهدرهای  M3با رنگ صورتی،
اکتاهدرهای  Xبا رنگ سبز و تتراهدرهای  Tبا رنگ
آبی نشان دادهشده است .پیوندهای هیدروژنی برای
وضوح حذف شدهاند .گروههای ( (OHو ) )H2Oبه
ترتیب بهصورت دایرههای قرمز و آبی نشان دادهشده
است (.)16

جدول  )2منشأ نمونهها
منشأ

نمونهها

نیشابور

EN1, EN5, EN6, EN7, EN9, MN55, MN59, MN87

میدوک

MM7, MM8, MM16, MM29, MM108a, MM109a_01,
MM109a_02, MM115d, MM115p, MM116c
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Mineral
Aheylite,
Chalcosiderite
Coeruleolactite
Faustite
Planerite
Turquoise

شکل  )2نقشه زمینشناسی محدوده معدن فیروزه نیشابور(کریمپور و همکاران،
 1390با اندکی تغییر در مرزها)
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شکل  )3نقشه زمینشناسی کانسار مس پورفیری میدوک
( Outomec., 1992با تغییرات ،نقل از تقی پور)1386،

الف)

دهانه تونل اصلی

ب) دهانه تونل زاک

شکل )4نمایی از دهانه تونل اصلی (آبدار) و ب) دهانه تونل زاک درمعدن نیشابور.

شکل  )5نمايی از معدن مس ميدوک ،ديد به سمت جنوب

شرق

الف)

ب)

شکل  _6نمایی از مقطع فیروزه زیر میکروسکوپ نوری .فیروزه بیشتر بهصورت آمورف دیده میشود( .الف) همرشدی فیروزه با کانی پاراژنز کائولینیت ،نمونه
( .MN59ب) حضور سنگ میزبان و کانی فلدسپات دگرسانشده به µصورت اینکلوژن در فیروزه MM116

الف)

ب)

شکل  _7اینکلوژنهای هماتیت و پیریت در فیروزه در نمونه  ،MN55الف) نور  ،XPLب) نور انعکاسی
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EPMAپالنریت و کالکوسیدریت بر اساس دادههای
انجام شده در دانشگاه میالن ایتالیا در نمونههای مورد
بررسی.

0.758
0.733
0.743
0.301
0.771
0.505

0
0.039
0.026
0.033
0.00
0.152

0.241
0.227
0.229
0.664
0.223
0.3421

Meydo

0.793

0.0168

0.190

Meydook Neyshab
our

0.573

0.173

0.252

شکل  )8نمودار ) Fe3+/(Al+Fe3+در مقابل Cu

) ،(in a.p.f.u.نمونه های مورد بررسی در طول
خط اتصال فیروزه به پالنریت همراه با اجزای
کمتری از کالکوسیدریت و کانی ناشناخته قرار

میگیرند.

شکل  _9نمونه  ،MM115قسمتهای آبی کمرنگ نمونه با
عالمت اختصاری  MM115pو قسمتهای آبی تیره با
عالمت اختصاری  MM115dنشان داده شدهاست.
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THIN SECTIONS

0.783
0.753
0.801
0.596
0.693
0.705
0.693
0.639
0.776
0.274
0.439

0.012
0.027
0.018
0.034
0.093
0.07
0.084
0.021
0.019
0.010
0.011

0.203
0.218
0.180
0.368
0.213
0.2190
0.221
0.338
0.203
0.7157
0.548

EN 1
EN 5
EN 6
EN 7
EN 9
MM 108a
MM 117
MM 7
MM 116c
MM 115 p
MM 115 d
MM
109a_01
MM
109a_02
MM29
MM8
MM16
MN87
MN55
MN59

Neyshabour

جدول شماره  _3درصد هریک از کانیهای فیروزه،

Turquoise
fraction

chalcosiderite
fraction

planerite
fraction

Samples

.MN87  (ج) نمونه،MM119a  (ب) نمونه،EN6 _ (الف) نمونه10 شکل
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چکیده
آگات های منطقه بم به دو صورت نو دولی و رگه ای در سنگ های ولکانیکی و الواهای قدیمی به وجود آمده اند .نمونه های نودولی
دو الگوی افقی و متحدالمرکز را نشان می دهند .بلورهای کوارتز اکثرا در مراحل آخر ته نشینی با کم شدن سرعت سرد شدن به وجود
آمده اند و در بعضی نمونه ها با اتمام ژل سیلیسی فضای خ الی درژئود به وجود آمده است .در نمونه های رگه ای منطقه به دلیل
وجود فضای آزاد بیشتر ،رسوبگذاری اکثرا از نوع کوارتزدرشت بلور بوده ،حتی در مواردی در کوارتز و آمتیست نیز تشکیل شده اند.
در یک رگه نسبتا طویل ،عقیق قهوه ای در مرکز توسط بلورهای کوارتز احاطه شده است.
کلید واژه:آگات ،بم  ،ژئود

مقدمه
شواهد تاریخی نشانگر منزلت گوهرشناسی نزد ایرانیان و دانشمندان مثل ابوریحان بیرونی ،ابوعلی سینا و خواجه نصیرالدین طوسی
که دارای تالیفات متعددی در این زمینه می باشند ،است.
کانی های قیمتی و نیمه قیمتی در ایران ،مانند فیروزه  ،آگات ،گارنت ،سافیر ،توپاز و ...دارای پتانسیل های اقتصادی زیادی می
باشند .استان کرمان ،بهشت معادن ایران نیز در این مورد با وجود معادن فیروزه شهربابک ،آگات های زیبای بم ،شهداد ،ابارق،
گارنت های مشهور اسفندقه و کوه گبری رفسنجان،جاسپر های با تنوع رنگی باالی شهربابک و بم پیشتاز بوده است ،اما متاسفانه
نبود امکانات و سرمایه گذاری به موقع و مناسب در ایجاد کارگاه های تراش و فرآوری کانی های قیمتی در استان کرمان ،باعث
خام فروشی کانی های قیمتی و نیمه قیمتی این منطقه و در نتیجه باعث عقب ماندن از زمره شهرهای دارای شهرت در عرصه
کانی های قیمتی شده است.
در این پژوهش سعی شده است تا ویژگی ها و اهمیت گوهرشناسی آگات های منطقه بم از لحاظ اقتصادی مورد بحث قرار گیرد،
باشد با این نگرش علمی استان کرمان در زمره مناطق دارای پتانسیل بالقوه جهت سرمایه گذاری در بخش کانی های قیمتی
شناخته و معرفی شود.
57

زمین شناسی منطقه:
منطقه مورد مطالعه در نزدیکی شهرستان بم ،استان کرمان واقع شده است که از لحاظ زمین شناسی شامل واحدهای گدازه ای،
توف های آندزیتی ،رسوبات پیروکالستیک و واریزه های جوان که در دشت پراکنده اند می باشد .سن این تشکیالت را سنوزوئیک
در نظر گرفته اند .آگات از نام رودخانه ای در منطقه سیسیل ایتالیا گرفته شده و واژه عقیق از نام مشابه عبری به معنی موی نوزاد
گرفته شده ،چون کودک دارای موی زرد عقیقی رنگ می باشد .این کانی یکی از گونه های کانی کلسدونی است که گاهی دارای
توده پیازی سان (تودرتو) با دوایر نسبتا متحدالمرکز می باشد .ترکیب شیمیایی آگات به صورت اکسید سیلیسیم  Sio2است،
وجود اکسیدهای فلزی و عناصر مختلف به صورت ناخالصی باعث ایجاد تنوع رنگ در این کانی شده است .برای تشکیل آگات وجود
محلول غنی از سیلیس ضروری است.
نظریات تشکیل محلول های غنی از سیلیس:
در تشکیل محلول های غنی از سیلیس دو حالت زیر دیده می شود:
 -1این محلول ها در اثر تبلور فازهای سیلیکاتی فقیر از سیلیس (کانی میفیک) در ماگمای در حال سرد شدن و انباشت سیلیس در
فازهای نهایی تبلور به وجود می آیند.
 -2محلول های غنی از سیلیس در اثر انحالل و شستشوی سیلیس از متن سنگ های قبلی حاصل می شود.
ته نشینی این محلول های سیلیسی در اثر تغییر شرایط مثل کاهش دما ،فشار و تغییرات  Ehو  Phصورت می پذیرد .این محلول
های سیلیسی به دو صورت باعث تشکیل آگات می شوند:

 -1آگات ندولی:
اکثر عقیق ها در داخل ندول های حاصل از سنگ های ولکانیکی و یا الواهای قدیمی به وجود می آیند ،این گونه الواها معموال بر
اثر خروج گاز و مواد فرار دارای حفره های اولیه می باشند که پس از تخلیه ،داخل حفره توسط محلول سیلیسی که به ژل سیلیسی
موسوم است به صورت کامل یا تا اندازه ای ته نشینی بر روی دیواره آن صورت می گیرد .پر شدن حفرات ندول و ته نشینی محلول
غنی از سیلیس می تواند به دو صورت دوایر متحدالمرکز و یا الیه های افقی و یا ترکیبی از هر دو به وجود آید .در نوع دوایر
متحدالمرکز الیه های منفرد کلسدونی از دیواره به سمت مرکز حفره رشد می کنند که یک الگوی پیازمانند ایجاد می شود .تغییرات
در ترکیب شیمیایی ،اندازه دانه و غلظت عناصرکمیاب در مقیاس میکرومتر باعث به وجود آمدن الیه های جداگانه با رنگ های
متفاوت می شود .در نوع الیه های افقی که کمتر رایج می باشند و معموال توسط دوایر متحدالمرکز احاطه شده اند ،باندهای موازی
کلسدونی و گاهی اوقات بلورهای کوارتز در باالترین سطح حفره رسوب می کنند ،.این نوع الیه بندی مناسب برای برش و حکاکی
( به اصطالح تراش کامیو) می باشد .به دلیل نبود یا ناکافی بودن مواد سیلیسی ته نشینی در داخل حفره تمام می شود ،در این
صورت باعث ایجاد فضای خالی د ر ندول می شود .اکثر آگات های منطقه بم درون ندول ها به وجود آمده اند این ندول ها دارای
هر دو نوع الیه بندی متحدالمرکز ،افقی و یا ترکیبی از هر دو می باشد .اکثر آگات ها در مرکز و یا در مرحله آخر ته نشینی شامل
بلورهای درشت کوارتز می باشد که این دلیل بر رسوبگذ اری با سرعت آرام ،و وجود باندهای کلسدونی نشان از ته نشینی سریع و
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وجود فضای خالی مناسب در منطقه است .در عکس (شماره یک و دو) نمونه مناسبی از این نوع آگات ها با هر دو نوع الیه بندی
وجود دارد.

عکس شماره دو(الگوی ازآگات باالیه بندی افقی)

عکس شماره یک(الگوی ازآگات باالیه بندی متحد المرکز)

 -2آگات رگه ای:
در این نوع آگات محلول های غنی از سیلیس در فضاهای باز مانند درزه ها و گسل ها که از قبل بر اثر فعالیت های تکتونیکی به
وجود آمده اند رسوب می کنند .در این ته نشینی به دلیل فضای آزاد ،رسوبگذاری اکثرا به صورت درشت بلور از نوع کوارتز می
باشد .رگه های منطقه بم نیز حاوی بلورهای درشت کوارتز است که حتی به صورت رزکوارتز و آمتیست در منطقه مشاهده شده
است(عکس شماره سه-الف و سه -ب).

عکس شماره سه-ب(نمونه ای از رز کوارتز منطقه)

عکس شماره سه-الف(نمونه ای از آمتیست در منطقه)

نوع کمیاب از ته نشینی رگه ای در این منطقه وجود دارد که محلول سیلیسی در مرکز به صورت عقیق قهوه ای و در اطراف عقیق
بلورهای درشت کوارتز به وجود آمده است .این روند احتماال ابتدا به صورت کلسدونی به رنگ قهوه ای و با گسترش تبلور و وجود
فضای خالی بلورهای کوارتز در فاز بعدی اطراف عقیق مرکزی را پوشانده اند .همان طور که در شکل مشاهده می شود عقیق قهوه
ای در مرکز به شکل قلب و بلورهای سفید کوارتز دربرگیرنده آن می باشد که می توان گفت از معدود آگات های رگه ای در ایران
و شاید جهان باشد (عکس شماره چهار).
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عکس شماره چهار(نمونه ای از عقیق قهوه ای احاطه شده با بلور های کوارتز)

نتیجه گیری:
بر اساس مطالعات انجام شده  ،تشکیل آگات ها در منطقه در دو مرحله زیر صورت گرفته است.
 -1مرحله تشکیل حفرات و شکاف های موجود در سنگ میزبان:
دلیل ایجاد این حفرات را می توان چنین توجیه کرد که براثر انفجار هیدرولیکی ناشی از تجمع گاز ،سیاالت و مواد فرار خارج شده
از ماگما باعث ایجاد حفرات در سنگ میزبان شده است .با مطالعات صحرایی و اطالع از تکتونیک فعال منطقه ،ایجاد درزه ها و
گسله های کوچک فضای مناسب جهت ایجاد رگ های سیلیسی به وجود آمده است.
 -2مرحله پرشدن حفره ها و شکاف های موجود در سنگ میزبان:
بعد از ایجاد حفره ها و شکاف ها این مرحله با نفوذ و ته نشینی محلول های سیلیسی ادامه پیدا می کند.
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سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور "نقشه  1:250000نصرت آباد.
عرب اسدی  ،م ".،راهنمای مصور و جامع سنگهای قیمتی" انتشارات پازینه (.)1388
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چکیده
بررسی های کانی شناسی صورت گرفته بر روی نمونه های موجود در پیت معدن و رخنمون های موجود و نیز مغزه های حفاری
مبین رخداد سیلیکات توریم در مقادیر قابل توجه در کانسار سه چاهون در منطقه بافق می باشد .کانی های توریم ،ترکیب و ساختار
سیلیکاته داشته و در دو فاز مشاهده می شوند شامل هوتونیت و توریت .هر دوی این کانی ها در فازی موسوم به فاز برشی میزبانی
شده و با کانیهای اکتینولیت ،مگنتیت ،کربنات و آپاتیت پاراژنز هستند .سنگ های متعلق به فاز مزبور ،دارای خاصیت رادیواکتیو
هستند و در بررسی های صحرایی از روی روابط سنی که جوانتر از سنگ معدن مگنتیتی هستند به راحتی قابل تشخیص هستند.
کلیدواژه :بررسی های کانی شناسی ،سیلیکات توریم ،فاز برشی ،پاراژنز ،کانسار سه چاهون ،منطقه بافق

مقدمه
منطقه بافق میزبان بزرگترین کانسارهای آهن-آپاتیتی ایران بوده که توسط بسیاری از زمین شناسان مورد مطالعه قرار
گرفته است .زمین شناسی منطقه بافق توسط زمین شناسان بسیاری ،مورد مطالعه قرار گرفته است (حقیپور1977 ،؛
برومندی1973 ،؛ فورستر و جعفرزاده1994 ،؛ رمضانی و تاکر2003 ،؛ تراب و لمن2007 ،؛ رجبی و دیگران 2014 ،و )...
نظر به اینکه این منطقه بعنوان میزبان کانسارهای آهن آپاتیتی در ایران مشهور میباشد ،در مدلهای زمین ساختی ارائه
شده به نوعی وابستگی با موضوع مذکور تا حدودی مشهود است .زون برشی یکی از موارد مشهود در کانسارهای آهن-
آپاتیت منطقه بافق میباشد که دارای مقادیر معتنابهی اکتینولیت ،مگنتیت و سیلیکاتهای توریم است .توریم به طور
وسیعی در طبیعت توزیع شده است و معموالً همراه با اورانیوم و عناصر نادر خاکی یافت میشود .توریم در دماهای باال
معموالً همراه با اورانیوم یافت می شود و همراه با عناصر نادر خاکی در مجموعه بزرگی از کانیها عمدتاً شامل اکسیدها،
سیلیکاتها ،و فسفاتها در پگماتیتها ،زونهای اسکارنی و رگههایی که غالباً در داخل یا در نزدیکی تودههای نفوذی
گرانیتی و سینیتی یافت میشوند ،نهشته می شود .وجود سیلیکا و عناصر قلیایی احتماالً موجب تشکیل کمپلکسهای
سیلیکاتی توریم (و اورانیوم) به شدت متحرک میشود و بطور مشابه ،وجود یونها یا ترکیبات دخیل در کانهزایی از قبیل
 PO4 ،B ،Cl ،Fو  CO2احتماالً تأثیر قابل توجهی در افزایش تحرک توریم در شرایط فشار و دمای باال دارد (فروندل،.)1956
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روش مطالعه
سیر علمی مطالعه حاضر بترتیب شامل بررسی مطالعات پیشین در خصوص کانهزایی عناصر پرتوزا بویژه توریم در فاز
سیلیکات و در فاز برشی در کنار و درون برخی از کانسارهای آهن-آپاتیت در ایران مرکزی ،مطالعات صحرایی از جمله
بررسیهای میدانی و نیز نمونهگیری از پیت معدن ،انبار باطله و مغزههای حفاری در کانسار سهچاهون ،اسپکترومتری و
رادیومتری بر روی نمونههای متعلق به لیتولوژیهای مختلف در کانسار و در نهایت انجام مطالعات میکروسکوپی کانیشناسی
بوده است .همانطور که پیشتر اشاره شد ،رخداد فاز برشی و کانه زایی اکتینولیت از مهمترین رخدادهای زمینشناسی همراه
با کانهزایی توریم در کانسار سهچاهون میباشند.

فاز برشی
فاز برشی در ابعاد نسبتا وسیعی در بعضی از کانسارهای ایران مرکزی بویژه سه چاهون مشاهده می شود .شاخصه منحصربفرد
این فاز که بصورت بارزی خودنمایی میکند ،وجود مقادیری از عناصر رادیواکتیو بویژه توریم میباشد که اهمیت مطالعه
این فاز را بیش از پیش آشکار میکند .اگرچه در این فاز تمرکز عناصر رادیواکتیو در سنگهای دارای اکتینولیت بوده اما
در اماکنی تمرکز بیشتری دارد که مگنتیت بیشتر دیده میشود و سنگ سیمای تیرهتری دارد .اکتینولیت در این فاز بصورت
درگیر در مواد سنگی دیگر دانهریز ،قسمتی از خمیره بافت برشی را تشکیل میدهد .قطعات قدیمی برش متشکل از قطعاتی
با ابعاد کمتر از یک سانتیمتر تا بیش از نیم متر میباشند که عمدتا از جنس توف ،قطعات سنگی بازیک ،خردهسنگ و ...
میباشند.
در مورد منشأ عناصر رادیواکتیو ،نظر واحدی در منطقه وجود ندارد .عدهای از زمین شناسان منشأ این گروه از عناصر را
مربوط به فازهای ولکانیکی در ایران مرکزی در اواخر نئوپروتروزوئیک میدانند و عدهای نیز گرانیتهای مشابه با تیپ
ناریگان را دخیل در زایش این عناصر میدانند .اگرچه براساس مطالعات جدید توسط خشنودی ( )2016سیاالت تفریق
یافته از ماگمای کالک آلکالن منشأ کانهزایی توریم بودهاند .در هر صورت این فاز شاخص از نظر زمینشناسی ،بعنوان یکی
از عوال مهم در باال بردن ارزش اقتصادی کانسارهای منطقه دخیل بوده است.

سیلیکاتهای توریم در فاز برشی
بررسیهای میکروسکوپی تنوع کانی شناختی جالبی از مجموعه سنگهای منطقه را نشان میدهد بویژه آنکه عالوه بر
کانیهایی که در مناطق مجاور منطقه مطالعاتی یافت میشوند ،این منطقه دارای کانیهای حاوی مواد رادیواکتیو نیز هست.
از جمله این کانیها ،سیلیکاتهای توریم میباشند که دو فاز کانیشناسی را نیز نشان میدهند .این دو فاز شامل هوتونیت
به فرم بلورین منوکلینیک و توریت به فرم بلورین تتراگونال هستند .این کانیها در نور  ،pplبه رنگ قهوهای یا خاکستری
دیده میشوند .هر دوی این کانیها بنیان سیلیکات دارند و کاتیون اصلی بازیگر در خصوصیات فیزیکی آنها از جمله خواص
رادیواکتیو آنها Th4+ ،است .دانه های هوتونیت و توریت دارای پراکندگی کم و تراکم باال هستند بعبارتی عمدتاً در دستههای
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چندتایی کنار هم قرار دارند اگرچه بصورت منفرد نیز یافت میشوند .ارتباط این کانیها با کانیهای مگنتیت و اکتینولیت
پاراژنتیک است و بعضاً تداخل نیز دارند .این کانیها هم بصورت دانهای ،هم بصورت تودهای و هم بصورت رگهای (نوع
کمیاب) مشاهده میشوند.
هوتونیت

هوتونیت سیلیکات توریم در فاز منوکلینیک بوده که در مقاطع مورد مطالعه مشاهده میشود (شکل  .)1هوتونیت از
نزوسیلیکاتهاست و با م ونازیت هم ساختار است .در مطالعات میکروسکوپی نیز به فرم منوکلینیک بخوبی مشاهده می
شود .وجود هوتونیت در مطالعات قبلی نیز گزارش شده است (بنیادی.)2011 ،

شکل  .1تصویر  xplازکانهزایی توریم در فاز هوتونیت ( )Huکه بصورت کانیهای به فرم منوکلینیک دیده میشود .تنوع کانیایی در این مقطع شامل مگنتیت
( ،)Magاکتینولیت ( ،)Actکربنات ( )Carو کانی ثانویه پنینیت ( )Penمی باشد که نوعی کلریت بوده و در نتیجه دگرسانی آمفیبول تشکیل شده است .تمام
این کانیها در زمینهای با ترکیب عمده کربناتی قرار دارند (میدان دید  4میلیمتر).

توریت

توریت از نزوسیلیکات های توریم بوده که در فرم بلورین تتراگونال متبلور می شود .با زیرکن و هافنون ایزومورف بوده و
معمول ترین سیلیکات توریم است .این کانی با تراکم متنوع خود در مقاطع میکروسکوپی مشاهده میشود .این کانی اغلب
خودشکل تا نیمه خودشکل بوده و با درجات کمی ،اثرات خردشدگی در سطح نشان میدهد .فاقد رخ واضح بوده و در محل
شکستگیها اثرات سوختگی از خود نشان میدهد (شکل  .)2تراکم اثرات سوختگی با تراکم اثرات شکستگی ارتباط مستقیم
دارد و در بعضی از قسمتها تمام کانی از شکل اولیه خود خارج شده است و سیمای دیگری بخود گرفته است (شکل .)3
سوختگیهای مذکور عمدتاً حاصل فعالیت رادیواکتیو ذاتی سیلیکات توریم در سنگ بودهاند.
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شکل  .2رخداد شاخص سیلیکات توریم (توریت) با حاشیه سوخته در کنار مگنتیت ،کربنات و اکتینولیت (نور .)ppl

شکل  .3سوختگی شدید توریت ( )ThOکه در آن بخش بزرگی از کانی تخریب شده است (( )D-ThOنور .)PPL

بحث و نتیجهگیری
در مورد ماهیت فاز برشی و عوامل زمینشناختی حاکم بر تشکیل آن تاکنون نظریات چندی ارائه شده است .در این بین
مستدل ترین نظر آن است که زون برشی در واقع یک زون پروکسیمال از کراتوفیرهای مگنتیتدار است که در محیط زیر
دریا تشکیل شده است (محسنی و آفتابی .)2012 ،با این وجود تاکنون سازوکاری منطقی که مبین منشأ عناصر رادیواکتیو
طبیعی از جمله توریم در منطقه باشد ،ارائه نگردیده است اگرچه ممکن است منشأ رسوبی برای کانیهای آپاتیت حاوی
عناصر کمیاب و نادر خاکی توسط بعضی از محققان در نظر گرفته شده باشد (محسنی و آفتابی )2012 ،که در آن فسفر
در کانسار سه چاهون از دولومیتهای سازند سلطانیه به سن نئوپروتروزوئیک-پالئوزوئیک زیرین منشأ گرفته است (محسنی
و آفتابی .)2007 ،حضور اکتینولیت و آلبیت با سیستمهای گرمابی کف دریا انطباق دارد و ممکن است مربوط به سیستمهای
پشت قوس بوده باشد که در آن شرایط احیایی جهت تهنشینی آهن بصورت مگنتیت در اثر پدیدههای وسیع آب و هوایی
(همچون یخبندان؟) مهیا شده است .با این حال منشأ توریم هنوز بخوبی مشخص نشده است .پوسته اقیانوسی دارای
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میانگین عیاری در حدود  2/2پیپیام توریم است که به نظر نمیرسد منبع اصلی توریم بوده باشد بویژه آنکه توریم تحرک
پذیری بسیار کمی در فرایندهای دگرسانی و متاسوماتیکی دارد .بر عکس پوسته قارهای دارای میزان متوسط حدود 12
پیپیام توریم است که در صورت فراهم بودن شرایط تحرک پذیری مناسب میتواند نقش تعیین کنندهای در تأمین منشأ
توریم داشته باشد بویژه آنکه توریم در فاز برشی متمرکز شده است که لیتولوژی آن بطور کامل الزاماً و بصورت مستقیم با
پوسته اقیانوسی ارتباطی ندارد.
در مطالعات خشنودی ( ،)2016کانهزایی و منشأ توریم در کانسار چغارت مورد بررسی قرار گرفته است .بر اساس خشنودی
( ،)2016سیاالت تفریق یافته از ماگماهای کالک آلکالن منشأ توریم در کانسار چغارت بودهاند .این ماگماها خاص مناطق
فرورانشی هستند که درصدهای متغییری از تفریق یافتگی را نشان میدهند .با این حال برخالف کانسار سه چاهون که در
توالی ستون چینه شناسی در زیر یک افق ژاسپیلیتی تشکیل شده است (محسنی و آفتابی ،)2007 ،کانسار چغارت در
درون یک قوس ماگمایی تشکیل شده که وجود این ساختار قوسی شکل از روی روندهای توپوگرافی منطقهای نیز مشهود
است .بنابراین منشأ توریم هر چه که باشد ،تمرکز آن وابسته به رخداد یک فاز بحرانی برای تمرکز مذکور یا همان فاز برشی
بوده است .فاز برشی پس از کانه زایی اصلی مگنتیت اتفاق افتاده است بنابراین سیاالت درگیر در تشکیل آن نیز مربوط به
مراحل جوانتری از تکوین کانسار هستند .این سیاالت ممکن است مربوط به ماگماهایی باشند که حاصل تفریق از ماگماهای
مافیک تر اولیه هستند .تفریق سیاالت از ماگماهای کالکآلکالن که اخیرا پیشنهاد شده میتواند منشأ مناسبی برای توریم
و نیز عناصر کمیاب و نادر خاکی به شمار رود .ماگماهای کالکآلکالن خاص مناطق فرورانشی هستند و به میزان زیادی در
ارتباط ترکیبی با پوسته زمین بویژه پوسته زیرین هستند .اگرچه رسوبات موجود بر روی پوسته اقیانوسی فرورو با خاستگاه
پوسته قارهای نیز میتوانند منشأ بخشی از توریم بحساب آید.
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