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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
 گوهرشناسی و ویژگیهای طیفهای رامان نمونههای با کیفیت باالی فیروزه شهربابک میدوک، در این تحقیق پتروگرافی.شود
 از نظر گوهرشناسی جالی چرب و رنگ آبی دیده میشود و. در پتروگرافی بافت توده های تقریبا همگن غالب است.بررسی شد
 در طیف سنجی غیرمخرب رامان ساختار مولکولی کانی فیروزه در چهار محدوده.نمونهها خصوصیات متداول مشخص فیروزه را دارد
 به دنبال آن با توجه به نوع. ظاهر میشوندO,OH, H2O  ابتدای طیفهای پیوندهای مس و آلومینیم با.مجزای طیفی نمایان میشود
 در بخش سوم آب و هیدروکسیل و در بخش نهایی. و هیدروکسیل دیده میشوندAl ، آب، واحدهای فسفات،کانی خانواده فیروزه
 را نشان میدهد که حضور پیک قابل توجه آن باعث آبیتر شدنCu  غلظت342 cm-1 پیک. و آب تفکیک می شوندOH, (OH) عضوی فیروزه از نوع تورکوئیز با6 کانی اصلی نمونههای میدوک از خانواده، بر اساس طیفهای بدست آمده.فیروزه نیز شده است
.پیکهای مشخص و واضح است که پیکهای آن میتوانند به عنوان مرجع برای شناسایی فیروزه میدوک استفاده شوند
 میدوک، شهربابک، تورکوئیز، آنالیز رامان، گوهرشناسی، فیروزه:کلید واژهها
Petrography, Gemology and Raman Spectra Analysis of Turquoise Gemstone from
Miduk Mine
Zahra Soleimani Rad, z.soleimanirad@mail.sbu.ac.ir
Shirin Tondkar
Niloufar Mousavi Pak
Fariborz Masoudi
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.
Keywords: Turquoise, Gemology, Raman Analysis, Shahr-e-Babak, Miduk
◊◊◊◊◊◊◊
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مقدمه :
معادن فیروزه موجود در ایران از مشهورترین معادن فیروزه جهان هستند که برخی از آنها ازجمله معادن نیشابور قدمتی بیش از هفت
هزار سال دارند و فیروزه معادن نیشابور بیش از دیگر معادن معرفی شدهاند .ذخایر دیگری نیز در ایران وجود دارند که می توان به
ذخایر مناطق زنجان و کرمان اشاره نمود.
با وجود آنکه فیروزه یکی از مهمترین گوهرسنگ های کشور است ،تا کنون مطالعات انجام شده بر روی آن محدود بوده است ( 2و
 .)8تفکیک انواع فیروزههای ایران نیازمند مطالعات کانیشناسی و در نهایت طبقهبندی علمی آنها است .در این تحقیق ابتدا پتروگرافی
و ویژگیهای گوهرشناسی فیروزههای میدوک شهربابک مورد مطالعه قرارگرفتهاند .خانواده فیروزه متشکل از  6کانی با فرمول
شیمیایی  CuAl6 (PO4)4(OH)84H2Oاست .کانی تورکوئیز یکی از اعضای این خانواده میباشد که از عناصر آلومینیوم و مس تشکیل
شده و در شبکه ساختاری دارای عناصری مانند  Cu ،Alو  Feبوده است و با تغییر عناصر در ساختار فیروزه ،نوع کانی در این خانواده
تغییر میکند و با تغییر در رنگ ویژگیهای گوهرشناسی و ارزش آن نیز تغییر مینماید .در این مطالعه به طور تخصصی ،بخشهای
مختلف طیفهای رامان برای تفکیک ژئوشیمیایی و نوع کانی خانواده فیروزه برای نمونههای دارای کیفیت باال بررسی شده است.
طیفسنجی رامان که آنالیزی غیرمخرب است بر پایه تابش الکترومغناطیسی توسط مولکولها انجام میشود که به آن پدیده تفرق
رامان می گویند .در آزمایش های طیف سنجی رامان  ،فوتون های تک طول موج روی نمونه متمرکز میشود .فوتونها با مولکولها
برهمکنش میکنند و بازتابیده ،جذب یا پراکنده میشوند .در واقع آنالیز رامان فوتونهای پراکنده شده را مطالعه میکند .غالباً
فوتونهایی که با مولکولها برهمکنش میکنند به طور االستیک پراکنده میشوند .اما تقریباً از هر یک میلیون فوتون ،یک فوتون به
طور غیراالستیک پراکنده می شود .در پراکندگی رامان ،فوتون فرودی با ماده برهمکنش میکند و طول موج آن به سمت طول

موجهای بیشتر یا کمتر شیفت مییابد .شیفت به طول موجهای بیشتر غالب است (.)12

از آنجا که نمونه بررسی شده دارای ویژگیهای گوهرشناسی مناسب میباشد ،در این مقاله سعی بر آن است تا برای اولین بار پیکها،
باندها و بازههای حضور مولکولها بر اساس طیف سنجی رامان بر روی نمونه گوهری معدن میدوک معرفی گردد تا مبنا و مرجعی
برای شناسایی فیروزه منطقه میدوک شهربابک با فیروزه دیگر نقاط کشور از جمله نیشابور باشد .اطالعات بدست آمده میتواند به
عنوان پایهای برای شناخت و طبقه بندی این سنگها در منطقه و نتایج آنها می تواند در شناسایی و طبقهبندی سایر فیروزههای ایران
بهکار رود.
زمین شناسی معدنی:
معدن فیروزه میدوک از نظر جغرافیایی در فاصله  42کیلومتری شمال شرقی شهربابک و  132کیلومتری شمال غربی معدن سرچشمه
در استان کرمان واقع شده است که این معدن بخشی از کمربند جهانی مس است که از صربستان شروع شده و تا پاکستان امتداد مییابد.
با توجه به حضور فیروزه این معدن در کانسار مس ،میتوان گفت که هر چه میزان ذخیره مس قابل برداشت معدن بیشتر باشد به پیروی
از آن میزان فیروزه قابل استخراج نیز باالتر خواهد رفت (.)5
فیروزه مورد بررسی به صورت رگهای و در بعضی نقاط به طور محدود ،تودهای دیده میشود ،فیروزه این معدن در سنگ مادر تراکی
آندزیت و تراکی بازالت حضور دارد و عموما همراه با پیریت و کالکو پیریت است (.)7
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از لحاظ زمین شناسی ،منطقه شهربابک در زون ارومیه-دختر درکمربند فلززایی -متالوژنی ایران مرکزی و کمربند فلززایی کرمان
همراه با فعالیتهای آتشفشانی-نفوذی اصلی و پراکندگی کانسار سازیهای اصلی پورفیری و رگهای واقع شده است ( 1و .)8
سنگهای آتشفشانی و آذرآواری که به وسیله تودههایی نفوذی از جنس گرانودیوریت قطع شده است دارای سن ائوسن است که این
تودههای نفوذی و سنگهای آذرین بیرونی تحت تاثیر محلول هیدروترمال در منطقهای وسیع دگرسان شدهاند .در منطقه معدنی پوشش
باالیی ماده معدنی آندزیت بوده است که نفوذ توده گرانودیوریتی سبب برآمده شدن آنها شده و در برخی قسمتها به دلیل سخت
بودن پوشش باالیی ،محلولهای هیدروترمال و گازهای فرار باعث متراکم شدن و در نتیجه ایجاد فشار عظیمی شدهاند که سبب قطعه
قطعه و برشی شدن آندزیتها شده است .شکستگیهای ایجاد شده به دلیل فشار باالی محلولهای گرمابی به وسیله سیلیس و کانیهای
فلزی مانند پیریت پر شدهاند و همین طور الگوی دگرسانی و کانه زایی به صورت هم مرکز و قرینه در اطراف توده نفوذی میدوک
دیده میشود (.)6کانی فیروزه فسفات مس آبداری است که در اعماق کمتر از  20متر داخل زونهای شکستگی در اثر نفوذ محلولهای
گرمابی تشکیل میشود ( .)4از این رو ،در شکستگیهای سنگهای خروجی معدن مس میدوک کانی فیروزه تشکیل شده است
(شکل -1الف).
◊◊◊◊◊◊◊

بحث و روش تحقیق:
در این تحقیق سعی بر آن است که ویژگیهای فیروزه شهربابک با مطالعه بر روی خصوصیات میکروسکوپی ،گوهرشناسی و
طیفسنجی رامان به عنوان مرجعی برای فیروزه میدوک معرفی گردد.
تعداد نمونه های با کیفیت باالی گوهری بررسی شده ،شش نمونه بوده که در این مقاله تنها گزارش صورت گرفته بر روی نمونه معرف
آورده شده است (شکل-1الف ،شکل-1ب و شکل .)3نمونه در شکل -1ب به عنوان نمونه گوهری مرجع به دلیل نوع رنگ و
ناخالصی اندک برای فیروزه میدوک شهربابک پیشنهاد شده است.
ب

الف

1 cm

50 cm

شکل -1الف-نمونههای حاوی فیروزه ،معدن میدوک شهربابک .ب -نمونه گوهری فیروزه شهربابک

از نمونه گوهری شکل -1ب مقطع نازک تهیه شد (شکل  ، )2بافت غالب تودهای است که در فضاهای بین دانهای ادخالهای سوزنی
شکل دیده می شود .نبود شکل های بلورین در پتروگرافی مشخص است.

956

XPL

PPL
TQ

TQ
1DD

1Dn
شکل -2تصویر میکروسکوپی بافت توده ای تورکوئیز ( )TQدر دو نور  PPLو XPL

بر اساس آزمایش های انجام شده در مرکز گوهرشناسی دانشگاه شهیدبهشتی ویژگیهای گوهرشناسی فیروزه میدوک به شرح ذیل
است.
سختی اندازهگیری شده در گوهرسنگ بین  5تا  6متغیر است که با دیگر نمونههای موجود از فیروزههای دیگر مناطق نیز تطابق داشت
و از همین رو مشخصه خوبی برای تشخیص و تمایز فیروزههای مختلف از یکدیگر محسوب نمیشود ،وزن مخصوص اندازهگیری
شده (  ) SGبرابر با  2,655بود و نسبت به آزمایش چلسی فیلتر واکنشی نداشت ،از لحاظ مشخصه نوری در دسته اپکها تعریف
میشود و ضریب شکستی بین  1,62تا  spot 1,63دارد .بر خالف باور عموم بر سبز بودن فیروزه کرمان ،فیروزه میدوک آبی تا آبی
روشن است و حاوی ناخالصی نبوده ،جالی واکسی نشان می دهد ،در برش کبوچان و دامله ظاهر مناسبی نشان داده و بدون تغییر در
اشعه  uvباقی میماند.
آنالیز رامان در مرکز گوهرشناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی به وسیله دستگاه رامان نوع  Takram P50C0R10ساخت
دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته است (شکل .)3
مطالعات صورت گرفته ( 10و  )12طیف سنجی رامان در ناحیه  300-150 cm-1حضور شبکهای بلوری از باندهای  O-Cu-Oو O-Al-

 Oرا نشان میدهد.
در ناحیه ) 700-300 cm-1 (Aطیفهای حاضر به سه بخش تقسیم میشوند که بخش اول محدود به ناحیه باندهای  300تا 400است
و شامل ) Cu-(O,OH,H2Oو ) .Al-(O,OH,H2Oبخش دوم یعنی محدوده  400تا  500شامل واحدهای فسفات و  Cu-Oاست و بخش
سوم که از طیف  500شروع میشود و تا  700ادامه دارد شامل واحدهای فسفات Al-(O,OH) ، Cu-O ،و  H2Oمیباشد .در ناحیه
( 1200-700 cm-1 )Bطیف فیروزه  CuAl6(PO4)4(OH)84H2Oو کالکوسیدریت  CuFe6(PO4)4(OH)84H2Oوابسته به واحدهایی
در ساختار آنها است ،به عنوان مثال میتوان به واحدهای فسفات ،واحدهای آب ،واحدهای  Alو واحدهای هیدروکسیل اشاره کرد
که هر کدام از این واحدها می توانند ارتعاشات متفاوتی در باندهای مورد بررسی درآنالیز رامان نمایان کنند .ناحیه 1200-900 cm-1
مرتبط با حضور  OHو آب در کانی مورد نظر است که در پیکهای رامان نمونه شهربابک به خوبی دیده میشود .ناحیه(cm-1 )C
 1700-1200شامل واحدهای آب و هیدروکسیل میباشد .در ناحیه( 3600-3000 cm-1 )Dمحدودهی حضور واحدهای OH, (OH)-

و آب است.
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فیروزه کانی آمورف و نهان بلور که معموال به صورت رگهای ،پرکننده فضای خالی و جانشین با فلدسپاتهای دگرسان شده است،
حاوی انکلوژیونهایی از جمله پیریت و هماتیت است .به صورت تریکلینیک متبلور میشود و گاهی نیز در قالب بلورهای شبه
رومبوهدرال رشد میکند .کانیهای هیدراته با پایه فسفات در خانواده فیروزه دارای فرمولAB6(PO4)X PO3(OH)2X(OH)84H2O

میباشند که در این فرمول  Aجایگاه  Zn,Fe2+,Cu2+,Caو  Bجایگاه  Cr3+/Fe3+, Alرا در اختیار دارند و به همین ترتیب سبب ایجاد
فرمولهای متفاوت در این خانواده شده است (( )11جدول .)1
B
D
C
A

شکل .3نمودار آنالیز رامان بر روی نمونه معرف
جدول -1فرمول شیمیایی انواع کانیهای خانواده فیروزه و تنوع عناصر در جایگاه  Aو ( .Bکانی فیروزه معدن میدوک با رنگ زرد نشان داده شده است).
فرمول شیمیایی

نام کانی

PO3(OH)2X

(PO4)X

جایگاه B

جایگاه A

)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

Fe2+

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

Coeruleolactite

0

4

Al

Ca

ناشناخته

2

2

Fe3+

---

Chalcosiderite

0

4

Fe3+

Cu

ناشناخته

0

4

Fe3+

Zn

نام گذاری نشده

0

4

Fe3+

Fe2+

ناشناخته

0

4

Fe3+

Ca

)CuFe63+(PO4)4(OH)84(H2O

بر اساس نتایج حاصل از مطالعات رامان کانی اصلی خانواده فیروزه در نمونههای میدوک تورکوئیز تعیین می شود.
◊◊◊◊◊◊◊
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نتیجه گیری :
طیف سنجی رامان که مبنای اصلی این پژوهش در نظر گرفته شده است ،آنالیزی غیر مخرب در گوهرشناسی محسوب میشود و به
عنوان ابزاری کارا میتواند در تعیین ویژگیهای گوهرسنگ های فیروزه استفاده شود .بخش های مختلف طیف رامان به خوبی
مولکول فیروزه را تفکیک مینمایند .در باندهای اصلی نمونه معرف ،ابتدا واحدهای ) Cu-(O,OH,H2Oو ) Al-(O,OH,H2Oبا پیک

اصلی  342 cm-1ظاهر میشوند و به دنبال آن ،پیکهای 544 cm-1و  634نشاندهندهی واحدهای فسفاتAl- (O,OH) ،Cu-O ،و

 H2Oمیباشد .دو پیک اصلی 815 cm-1و  1038وابسته به واحدهای فسفات ،واحدهای آب ،واحدهای  Alو واحدهای هیدروکسیل
هستند .سری پیکهای وابسته به واحدهای آب و هیدروکسیل به دنبال پیکهای یاد شده ظاهر میشوند و پیک 3473 cm-1معرف
واحدهای  OH, (OH)-و آب در نمونه است.

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

فسفات ،واحدهای  ،Alواحدهای  ،Cuآب و هیدروکسیل است و فاقد واحد  Feمیباشد .پیک 342 cm-1غلظت  Cuرا نشان میدهد
که باعث آبیتر شدن فیروزه نیز ( )9شده است.

◊◊◊◊◊◊◊
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آقانباتی ،ع ،1383 ،.زمین شناسی ایران ،انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

عادلی سرچشمه ،ا ،1387 ،.تعیین نقاط حفاری اندیس مس چاه فیروزه با استفاده از منطق فازی در محیط ، GISج سی و پنجم ش 2ص 85-97

.3

قربانی ،م ،1386 ،.زمین شناسی اقتصادی ذخایر معدنی و طبیعی ایران .انتشارات آرین زمین

.4

کریم پور ،م .ح ،.سعادت ،س .1381 ،.زمین شناسی اقتصادی کاربردی .انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

.5

گزارش شرکت ملی صنایع مس ایران ،تیر ماه  ،1395معدن مس میدوک

.6

نقشه  1:100000زمینشناسی شهربابک ،سازمان زمینشناسی ایران

.7

ها شمی تنگ ستانی،س ،1390 ،.برر سی و ضعیت زمین شنا سی ،کانی شنا سی ،ژئو شیمی و ژنز فیروزه در معدن مس پورفیری میدوک ،پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز (واحد بین الملل -قشم)157 ،ص.

.8

ها شمی تنگ ستانی،س ،1390 ،.رخداد فیروزه در کان سار مس پورفیری میدوک ،مجموعه مقاالت اولین همایش زمین شنا سی ایران دان شگاه آزاد
اسالمی واحد شیراز

.9

منصوری گندمانی ،ا ،.رشیدنژاد عمران ،ن ،.امام جمعه ،ا ،1395 ،.تفاوتهای کانی شناسی و ژئوشیمیایی فیروزههای معادن نیشابور و میدوک بر
اساس دادههای  SXAMو  EMPAو طیفسنجی رامان ،کنفرانس بینالمللی علم گوهر دانشگاه زابل ایران
◊◊◊◊◊◊◊
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