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 چکیده :
فیروزه یکی از مهمترین گوهرسنگ های شناخته شده کشور است و نیاز است خصوصیات انواع آن بیش از گذشته شناخته و معرفی 

فیروزه شهربابک میدوک  های با کیفیت باالیهای رامان نمونههای طیفشود. در این تحقیق پتروگرافی، گوهرشناسی و ویژگی

شود و های تقریبا همگن غالب است. از نظر گوهرشناسی جالی چرب و رنگ آبی دیده میبررسی شد. در پتروگرافی بافت توده

مخرب رامان ساختار مولکولی کانی فیروزه در چهار محدوده ها خصوصیات متداول مشخص فیروزه را دارد. در طیف سنجی غیرنمونه

شوند. به دنبال آن  با توجه به نوع ظاهر می  O2O,OH, Hهای پیوندهای مس و آلومینیم با  شود.  ابتدای طیفنمایان میمجزای طیفی 

 شوند. در بخش سوم آب و هیدروکسیل و در بخش نهایی و هیدروکسیل دیده می  Alواحدهای فسفات، آب، کانی خانواده فیروزه، 
-OH, (OH)  .1یکپو آب تفکیک می شوند-cm  342  غلظتCu تر شدن دهد که حضور پیک قابل توجه آن باعث آبیرا نشان می

با   تورکوئیزعضوی فیروزه از نوع  6های میدوک از خانواده های بدست آمده،کانی اصلی نمونهفیروزه نیز شده است. بر اساس طیف

 ی شناسایی فیروزه میدوک استفاده شوند. توانند به عنوان مرجع براهای آن میهای مشخص و واضح است که پیکپیک

 ، شهربابک، میدوکتورکوئیزفیروزه، گوهرشناسی، آنالیز رامان،  ها:کلید واژه
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Abstract: 

Turquoise is one of the main gemstone of Iran which needs to more characterize in detail. In this research 

petrography, gemology and Raman Spectra analysis of high quality turquoise gemstone from Miduk mine in 

Shahr-e-Babak investigated.  In petrography, the main mineral present massive texture. The stone present waxy 

appearance and blue color and usual gemology features. In distractive Raman test, molecular structure of turquoise 

gemstone appears in 4 separate sections. First spectra of Cu and Al with O, OH, and H2O appear. In the second 

part, based on the element content of members of turquoise family, phosphate, water, Al and hydroxyl units could 

be identify. Water and hydroxyl are in 3th section and finally OH, (OH)-  and water spectra come into view. 342  

cm-1 spectrum shows Cu concentration and for studied samples, it is sharp, presenting the blue color in the samples. 

Turquoise family consists of 6 minerals, and based on the general Raman spectra, the main mineral in Miduk 

sample is turquoise member with identical spectra that could be use for future studies as a reference.   
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 مقدمه :
ها ازجمله معادن نیشابور قدمتی بیش از هفت معادن فیروزه موجود در ایران از مشهورترین معادن فیروزه جهان هستند که برخی از آن

به ذخایر دیگری نیز در ایران وجود دارند که می توان   .اندهزار سال دارند و فیروزه معادن نیشابور بیش از دیگر معادن معرفی شده

 ذخایر مناطق زنجان و کرمان اشاره نمود. 

و  2های کشور است، تا کنون مطالعات انجام شده بر روی آن محدود بوده است )با وجود آنکه فیروزه یکی از مهمترین گوهرسنگ

ین تحقیق ابتدا پتروگرافی ها است. در ابندی علمی آنشناسی و در نهایت طبقههای ایران نیازمند مطالعات کانی(. تفکیک انواع فیروزه8

کانی با فرمول  6اند. خانواده فیروزه متشکل از های میدوک شهربابک مورد مطالعه قرارگرفتههای گوهرشناسی فیروزهو ویژگی

باشد که از عناصر آلومینیوم و مس تشکیل کانی تورکوئیز یکی از اعضای این خانواده میاست.  O2H48(OH)4)4(PO 6CuAlشیمیایی 

بوده است و با تغییر عناصر در ساختار فیروزه، نوع کانی در این خانواده  Fe و Al ،Cuدارای عناصری مانند  ه و در شبکه ساختاریشد

های نماید. در این مطالعه به طور تخصصی، بخشهای گوهرشناسی و ارزش آن نیز تغییر میویژگی کند و با تغییر در رنگتغییر می

 های دارای کیفیت باال بررسی شده است.ن برای تفکیک ژئوشیمیایی و نوع کانی خانواده فیروزه  برای نمونههای رامامختلف طیف

که به آن پدیده تفرق شود انجام می ها بر پایه تابش الکترومغناطیسی توسط مولکول مخرب استسنجی رامان که آنالیزی  غیرطیف

ها ها با مولکولشود. فوتونمیمان ، فوتون های تک طول موج روی نمونه متمرکز رامان می گویند. در آزمایش های طیف سنجی را

کند. غالباً های پراکنده شده را مطالعه میشوند. در واقع آنالیز رامان فوتونکنند و بازتابیده، جذب یا پراکنده میبرهمکنش می

شوند. اما تقریباً از هر یک میلیون فوتون، یک فوتون به کنده میبه طور االستیک پرا کنندها برهمکنش میهایی که با مولکولفوتون

کند و طول موج آن به سمت طول طور غیراالستیک پراکنده می شود. در پراکندگی رامان، فوتون فرودی با ماده برهمکنش می

 .(12) های بیشتر غالب استیابد. شیفت به طول موجهای بیشتر یا کمتر شیفت میموج

 ها،یکبار پ یناول یبر آن است تا برا یمقاله سع یندر ا باشد،شناسی مناسب میهای گوهربررسی شده دارای ویژگی نمونهه از آنجا ک

 یتا مبنا و مرجع گردد یمعرف یدوکمعدن م هرینمونه گو رویبر  بر اساس طیف سنجی رامانها حضور مولکول یهاباندها و بازه

تواند به اطالعات بدست آمده می باشد. یشابورنقاط کشور از جمله ن یگرد یروزهشهربابک با ف وکیدمنطقه م یروزهف ییشناسا یبرا

های ایران بندی سایر فیروزهها می تواند در شناسایی و طبقهها در منطقه و نتایج آنای برای شناخت و طبقه بندی این سنگعنوان پایه

 کار رود. به

 

 زمین شناسی معدنی:

کیلومتری شمال غربی معدن سرچشمه  132کیلومتری شمال شرقی شهربابک و  42میدوک از نظر جغرافیایی در فاصله  معدن فیروزه

یابد. در استان کرمان واقع شده است که این معدن بخشی از کمربند جهانی مس است که از صربستان شروع شده و تا پاکستان امتداد می

قابل برداشت معدن بیشتر باشد به پیروی توان گفت که هر چه میزان ذخیره مس می ،انسار مسبا توجه به حضور فیروزه این معدن در ک

 .(5) میزان فیروزه قابل استخراج نیز باالتر خواهد رفت از آن

ی شود، فیروزه این معدن در سنگ مادر تراکای دیده میای و در بعضی نقاط به طور محدود، تودهفیروزه مورد بررسی به صورت رگه

 (.7آندزیت و تراکی بازالت حضور دارد و عموما همراه با پیریت و کالکو پیریت است )
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متالوژنی ایران مرکزی و کمربند فلززایی کرمان  -کمربند فلززاییدختر در-از لحاظ زمین شناسی، منطقه شهربابک در زون ارومیه

 (.8و  1)واقع شده است  ایهای اصلی پورفیری و رگهینفوذی اصلی و پراکندگی کانسار ساز-های آتشفشانیهمراه با فعالیت

قطع شده است دارای سن ائوسن است که این  هایی نفوذی از جنس گرانودیوریتهای آتشفشانی و آذرآواری که به وسیله تودهسنگ

اند. در منطقه معدنی پوشش های وسیع دگرسان شدهیدروترمال در منطقه های آذرین بیرونی تحت تاثیر محلولهای نفوذی و سنگتوده

ها به دلیل سخت ها شده و در برخی قسمتباالیی ماده معدنی آندزیت بوده است که نفوذ توده گرانودیوریتی سبب برآمده شدن آن

طعه اند که سبب قهای فرار باعث متراکم شدن و در نتیجه ایجاد فشار عظیمی شدههای هیدروترمال و گازبودن پوشش باالیی، محلول

های های گرمابی به وسیله سیلیس و کانیهای ایجاد شده به دلیل فشار باالی محلولها شده است. شکستگیقطعه و برشی شدن آندزیت

زایی به صورت هم مرکز و قرینه در اطراف توده نفوذی میدوک اند و همین طور الگوی دگرسانی و کانهفلزی مانند پیریت پر شده

ی هانفوذ محلول در اثر یشکستگ یهازون اخلمتر د 20اعماق کمتر از  در یروزه فسفات مس آبداری است کهف یکان(.6شود )دیده می

های خروجی معدن مس میدوک کانی فیروزه تشکیل شده است های سنگ(. از این رو، در شکستگی4شود )یمگرمابی تشکیل 

 الف(. -1)شکل
 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیقبحث و 
 با مطالعه بر روی خصوصیات میکروسکوپی، گوهرشناسی وفیروزه شهربابک  هایویژگیی بر آن است که در این تحقیق سع

 .به عنوان مرجعی برای فیروزه میدوک معرفی گردد رامان سنجیطیف

عرف منمونه های با کیفیت باالی گوهری بررسی شده، شش نمونه بوده که در این مقاله تنها گزارش صورت گرفته بر روی تعداد نمونه

مونه گوهری مرجع به دلیل نوع رنگ و ب به عنوان ن-1مونه در شکل (. ن3ب و شکل-1شکل الف،-1آورده شده است )شکل

 ناخالصی اندک برای فیروزه میدوک شهربابک پیشنهاد شده است. 

   
شهربابک نمونه گوهری فیروزه -های حاوی فیروزه، معدن میدوک شهربابک. بنمونه-الف -1شکل  

 یسوزن یهاادخالای ای است که در فضاهای بین دانهغالب توده بافت( ، 2ب مقطع نازک تهیه شد )شکل -1از نمونه گوهری شکل 

 شکل دیده می شود. نبود شکل های بلورین در پتروگرافی مشخص است. 

 

50 cm 

 ب الف

1 cm 
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 XPLو  PPL در دو نور (TQ)تصویر میکروسکوپی بافت توده ای تورکوئیز  -2شکل

 

های گوهرشناسی فیروزه میدوک به شرح ذیل های انجام شده در مرکز گوهرشناسی دانشگاه شهیدبهشتی ویژگیبر اساس آزمایش

 است.

های دیگر مناطق نیز تطابق داشت های موجود از فیروزهمتغیر است که با دیگر نمونه 6تا  5گیری شده در گوهرسنگ بین سختی اندازه

گیری شود، وزن مخصوص اندازههای مختلف از یکدیگر محسوب نمیرو مشخصه خوبی برای تشخیص و تمایز فیروزهو از همین 

ها تعریف بود و نسبت به آزمایش چلسی فیلتر واکنشی نداشت، از لحاظ مشخصه نوری در دسته اپک 2,655( برابر با  SGشده ) 

بر خالف باور عموم بر سبز بودن فیروزه کرمان، فیروزه میدوک آبی تا آبی  دارد. spot 1,63تا  1,62شود و ضریب شکستی بین می

دهد، در برش کبوچان و دامله ظاهر مناسبی نشان داده  و بدون تغییر در روشن است و حاوی ناخالصی نبوده، جالی واکسی نشان می

 ماند.باقی می uvاشعه 

ساخت    Takram P50C0R10دانشگاه شهید بهشتی به وسیله دستگاه رامان نوع آنالیز رامان در مرکز گوهرشناسی دانشکده علوم زمین 

 (.3دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته است )شکل 

Al-O-و  O-Cu-Oای بلوری از باندهای شبکه حضور cm 150-300-1 طیف سنجی رامان در ناحیه (12و  10)مطالعات صورت گرفته 

O دهد.را نشان می 

است  400تا 300شوند که بخش اول محدود به ناحیه باندهای های حاضر به سه بخش تقسیم میطیف A(  1-cm 300-700 (در ناحیه

است و بخش  O-Cuشامل واحدهای فسفات و  500تا  400بخش دوم یعنی محدوده . 2(O,OH,H-Al(Oو  O,OH,H-Cu)O)2و شامل 

باشد. در ناحیه می O2Hو  O-Cu  ،(O,OH)-Alاحدهای فسفات، ادامه دارد شامل و 700شود و تا شروع می 500سوم که از طیف 

(B) 1-cm 700-1200  طیف فیروزهO2H48(OH)4)4(PO6CuAl  و کالکوسیدریتO2H48(OH)4)4(PO6CuFe هایی وابسته به واحد

یدروکسیل اشاره کرد و واحدهای ه  Alتوان به واحدهای فسفات، واحدهای آب، واحدهای عنوان مثال می ها است، بهدر ساختار آن

 cm 900-1200-1 ناحیه  .توانند ارتعاشات متفاوتی در باندهای مورد بررسی درآنالیز رامان نمایان کنندکه هر کدام از این واحدها می

 1-cm (C)ناحیه شود.های رامان نمونه شهربابک به خوبی دیده میو آب در کانی مورد نظر است که در پیک OHمرتبط با حضور 

 OH, (OH)-حضور واحدهای  یهمحدود 1-cm 3000-3600 ( Dدر ناحیه) .باشدشامل واحدهای آب و هیدروکسیل می 1200-0017

 و آب است.

PPL XPL 

1Dn 

 

1DD 

TQ 

TQ 
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 است، های دگرسان شدهفلدسپاتی، پرکننده فضای خالی و جانشین با اهفیروزه کانی آمورف و نهان بلور که معموال به صورت رگ

های شبه و گاهی نیز در قالب بلورشود کلینیک متبلور میپیریت و هماتیت است. به صورت تری هایی از جملهحاوی انکلوژیون

  O2H48(OH)X2(OH)3PO X)4(PO6ABا پایه فسفات در خانواده فیروزه دارای فرمولبهای هیدراته کانی د.کنرشد می رومبوهدرال

سبب ایجاد  مین ترتیبها در اختیار دارند و به ر Al+3Fe/+3Cr , گاه جای Bو  Ca+2,Cu+2Zn,Fe,جایگاه  Aکه در این فرمول  باشندمی

 (.1)جدول  (11است ) ههای متفاوت در این خانواده شدفرمول

 

 
 . نمودار آنالیز رامان بر روی نمونه معرف3شکل

 
 )کانی فیروزه معدن میدوک با رنگ زرد نشان داده شده است.( .Bو  A های خانواده فیروزه و تنوع عناصر در جایگاهفرمول شیمیایی انواع کانی -1جدول

 Aجایگاه  Bجایگاه  PO3(OH)2X (PO4)X نام کانی فرمول شیمیایی

Al6 (PO4)2 (PO3OH)2 (OH)8 4(H2O) Planerite 2 2 Al --- 

CuAl6(PO4)4(OH)84(H2O) Turquoise 0 4 Al Cu 

(Zn,Cu)Al6(PO4)4(OH)84(H2O) Faustite 0 4 Al Zn 

Fe2+Al6(PO4)4(OH)84(H2O) Aheylite 0 4 Al +2Fe 

(Ca,Cu)Al6(PO4)4(OH)84-5(H2O) Coeruleolactite 0 4 Al Ca 

 --- 3Fe+ 2 2 ناشناخته 

CuFe6
3+(PO4)4(OH)84(H2O) Chalcosiderite 0 4 +3Fe Cu 

 3Fe Zn+ 4 0 ناشناخته 

 3Fe +2Fe+ 4 0 نام گذاری نشده 

 3Fe Ca+ 4 0 ناشناخته 

 

 های میدوک تورکوئیز تعیین می شود. بر اساس نتایج حاصل از مطالعات رامان کانی اصلی خانواده فیروزه در نمونه

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

A 

B 

C 

D 
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 نتیجه گیری :
 

شود و به در گوهرشناسی محسوب می سنجی رامان که مبنای اصلی این پژوهش در نظر گرفته شده است، آنالیزی غیر مخربطیف

های فیروزه استفاده شود. بخش های مختلف طیف رامان به خوبی های گوهرسنگتواند در تعیین ویژگیاری کارا  میعنوان ابز

با پیک   2(O,OH,H-Al(Oو  O,OH,H-Cu)O)2 نمایند. در باندهای اصلی نمونه معرف، ابتدا  واحدهایمولکول فیروزه را تفکیک می

و O-Cu ،)O,OH( -Al فسفات، یواحدها یدهندهنشان 634و  cm  544-1هاین، پیکشوند و به دنبال آظاهر می cm 342-1اصلی 

O2H 1. دو پیک اصلیباشدیم-cm  815  به واحدهای فسفات، واحدهای آب، واحدهای وابسته  1038وAl  و واحدهای هیدروکسیل 

 معرف cm  3473-1شوند و پیکشده ظاهر میهای یاد به دنبال پیک واحدهای آب و هیدروکسیلهای وابسته به هستند. سری پیک

 در نمونه است. و آب OH, (OH)-واحدهای 

واحدهای  سنجی رامان گوهرسنگ فیروزه میدوک در خانواده فیروزه، عضو تورکوئیز است که متشکل ازبر اساس مطالعات طیف

دهد را نشان می Cuغلظت  cm  342-1یکپ باشد.می Feاست و فاقد واحد  هیدروکسیل و آب ،Cu واحدهای ،Alواحدهای  فسفات،

 ( شده است.9تر شدن فیروزه نیز )که باعث آبی

◊◊◊◊◊◊◊ 
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