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طیفسنجی رامان و کاربرد آن در شناسایی دگرسانیهای موجود در
کانسارهای مس عباسآباد ،شمال شرق شاهرود
لیال صالحی *  ،ایرج رساء  ،2سعید علیرضایی  ،3فاطمه مطرودی ،4سید حسن توسلی

4

 -3دانشجوي دكتري زمين شناسی اقتصادي ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-1دانشيار گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
 -1استاديار گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
 -4دانشجوي دكتري فتونيک ،پژوهشکده ليزر و پالسما ،دانشگاه شهيد بهشتی
 -5دانشيار پژوهشکده ليزر و پالسما ،دانشگاه شهيد بهشتی
پذيرش مقاله3131/3/39 :
تأييد نهايی مقاله3131/3/33 :

چكیده
طيف سنجی رامان ،روشی براي مطالعه مولکولی جامدات ،مايعات و گازها است .اساس آن ،بر پايه پراكندگی
ناكشسان نور تک رنگ (ليزر) است .مولکولهايی كه در معرض پرتو ليزر قرار میگيرند برانگيخته شده و سه
رفتار رايلی ،استوكس و آنتیاستوكس را نشان میدهند .رفتارهاي نوع دوم و سوم در آزمايشهاي رامان
كاربرد دارد .به كمک اين روش میتوان بلورها ،كانیها ،رسوبات و فازهاي مختلف سياالت درگير موجود در
كانیها را شناسايی نمود .هدف از اين پژوهش ،شناسايی مجموعه كانیهاي دگرسانی كانسارهاي مس منطقه
عباسآباد با بهرهگيري از مشاهدات صحرايی ،روشهاي ميکروسکوپی EPMA ،XRD ،و طيفسنجی رامان
است .ناحيه معدنی عباسآباد در شمال شرق شاهرود در كمربندي از سنگهاي آتشفشانی ائوسن قرار دارد و
ميزبان هشت منطقه كانیسازي مس است .سنگهاي آتشفشانی اين ناحيه ،شامل تراكیآندزيت ،تراكی-
آندزيبازالت و تراكیبازالت است .كانیسازي مس به صورت افشان ،رگچهاي و داربستی و به طور عمده محدود
به تراز بااليی واحدهاي آتشفشانی است .كانیسازي درونزاد در اين بخش ،ساده و شامل كانیهاي گروه
كالکوسيت ،بورنيت ،ديژنيت ،كووليت و مس طبيعی است كه معموالً با پيريت ،كلسيت ،كوارتز و هماتيت
همراهی میشوند .دگرسانی پروپليتيک شاخص دگرسانی ناحيهاي و دگرسانیهاي كربناتی ،سيليسی و
كلريتی شاخص دگرسانی محلی و مرتبط با كانهزايی مس است .اين دگرسانیها  ،منطقهبندي مشخصی را
ايجاد نمیكند .كانیهاي پرهنيت ،كلسيت و كوارتز در طيفسنجی رامان داراي طيفهاي آشکار بوده و در
بيشتر نمونهها شناسايی شدند كه نشانگر فراوانی اين كانیها و عملکرد وسيعتر دگرسانی كربناتی و سيليسی
به عنوان دگرسانی محلی و مرتبط با كانهزايی مس است.
واژه های کلیدی :طيفسنجی رامان ،دگرسانی ،مس ،سنگهاي آتشفشانی ،عباسآباد.
* -نويسنده مسئول53311331335 :

Email: salehi1006@gmail.com
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ماده كه در معرض پرتو ليازر باا فركاانس  ʋقارار
دارند برانگيخته شده و سه رفتاار مختلاف از خاود
بروز میدهند (شکل :)3
الااف -مولکااولهااا برانگيختااه شااده و بااه حالاات
ارتعاشای خااود باازمیگردنااد و پرتاويی بااا همااان

مقدمه
روش طيفسنجی رامان يکی از فنآوريهاي نوين
محسوب میشود كه در رشتههااي مختلاف علاوم
كاربرد فراوانی دارد .با وجود كاربرد گسترده آن در
علاوم زمااين در دو دهااه گذشاته ،متأساافانه ،اياان
روش در كشور ما كمتر شناخته شده است .هادف

فركانس اوليه ،بازتابش میكنند .پراكندگی حاصل
كاه نااوعی پراكنادگی كشسااان اسات ،پراكناادگی
رايلی نام دارد.
ب – مولکولها قسمتی از انرژي فوتونهااي اولياه
را جذب نموده و با فركانس  ʋارتعااش مایكنناد.
بنابراين نور پراكناده باا فركانسای باه انادازهي ʋ
كمتر از فركانس اوليه بازتابش میشاود .ايان ناوع
پراكندگی ناكشسان بوده و پراكندگی استوكس نام
دارد.
ج  -در اين حالت با بازگشات مولکاول باه حالات
پاي اه ،نااور بااا فركانس ای بااه اناادازهي  ʋبيشااتر از
فركااانس پرتااو اولي اه پراكنااده خواهااد شااد .اي ان
پراكندگی نيز ناكشسان است و پراكنادگی آنتای-
استوكس ناميده میشود.

از اين پژوهش ،معرفی روش طيفسانجی راماان و
بکارگيري آن براي شناسايی دگرسانیهاي موجاود
در كانسارهاي مس ناحياه عبااسآبااد در شامال
شرق شاهرود است.
روش طیف سننجی رامنان و کناربرد آن در
زمینشناسی
طيفسنجی رامان ،تکنيک اساتفاده از پراكنادگی
نور است و براي مطالعه خواص ارتعاشی مولکاول-
هاي جامدات ،مايعات و گازها كااربرد دارد (ماک-
ماايالن .)3333 ،اساااس اياان روش باار پايااهي
پراكندگی ناكشسان نور تکرنگ است كاه عمومااً
از يک منبع ليزر تأمين میشاود .مولکاولهاايی از

شکل  :3رفتار متفاوت مولکولها به هنگام قرارگيري در معرض پرتو ليزر.

فراه كردن اطالعات كمی و كيفی مواد مولکاولی
مختلف ،امکان استفاده براي محلولهاي آبی بدون
نياز به امکانات اضافه ،عدم نيااز باه آمااده ساازي
نمونه در اكثر موارد و غير مخرب بودن آزمايش بار
روي نمونهها ،امکان استفاده براي نموناههاايی باا

بنابراين ،اثر رامان شامل رفتارهاي نوع دوم و ساوم
مولکولها است و چنين مولکولهايی ،داراي حالت
فعال رامان هساتند (الناگ .)1551،از مها تارين
مزاياي اين روش ،میتوان به كاربري براي هر ساه
حالت ماده ،كاربري براي محلولهاا و مخلاو هاا،
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فواصل زياد از دستگاه به كمک فيبر نوري ،داشتن
طيفهاي واضح با مقدار ه پوشاانی كمتار نسابت
به روش مادون قرمز ،امکان استفاده در دما و فشار
باال ،اشاره كرد .در كنار ويژگیهاي مثبت و مزاياي
اين روش ،محادوديتهاا و معاياب ايان روش نياز

روش ،گروه سمپاليت در مناطق خشاک و كاانی-
هاي شبه ماالكيت شناساايی شادهاناد (فراسات و
همکااااران .)1550 ،ايااان روش باااراي مطالعاااه و
تشخيص سااختار آراگونيات و كلسايت همچناين
شناسااايی ريااز ساااختارهاي كربنااات در رسااوب

عبارتند از:
حساسايت ذاتای كا ايان روش زياارا از هاار ياک
ميلي اون فوتااون ،تنهااا يک ای از آنهااا دسااتخوش
پراكندگی رامان میشاود عادم تشاخيص عناصار
زيرا اين روش تنها به ارتعاشات مولکاولی حسااس
است پرتوهاي حاصل از اثر فلوئورسانس مواد می-
تواند در تشخيص پيکهاي رامان مشکلساز باشد
اين روش نياز به مناابع ليازر و فيلترهااي گاران-
قيمت دارد احتمال مخارب باودن ايان روش بار
روي نمونه وجود دارد .اگرچه اين فانآوري ،غيار-
مخرب قلمداد میشود ولی در صورت تمركز بايش
از حد پرتو در يک نقطه از نمونه ،يا قادرت بااالي
ليزر بهكار رفته ،تخريب به صورت افزايش گرمااي
محلی و اكسيداسايون در نموناه حاادم مایشاود

شناسی ابزار ارزشمندي است ،حتای از طرياق آن
میتاوان مروارياد طبيعای را از مروارياد پرورشای
تشااخيص داد (اورماااس و همکاااران .)3333 ،بااا
توسعه روش رامان ،دستگاههاي ميکروپروب راماان
ابداع شد .اين دستگاهها با تجزيههاي غيرمخرب و
درجا 1در ابعاد چند ميکرومکعب در زمان كوتاهی،
موفقيت چشمگيري در ارائه اطالعاات مرباو باه
پارامترهايی نظير فوگاسيته از جمله تشخيص CO
از  CO2در مخلو گاازي pH ،از جملاه تشاخيص
سولفات از بی ساولفات در محلاول ماايع ،فشاار از
جمله بازشناسی پلیماورفهاايی مثال كلسايت و
آراگونيت كسب كردهاند .كاربرد ديگار ايان روش،
تجزيه ميکرورامان ساياالت درگيار اسات .تعياين
فازهااااي مختلاااف درون ميانباااار ،مقااادار آن و

(وايت.)1553 ،
طيفسنجی رامان به طور گساترده در بساياري از
شاخههاي علوم بهخصوص زماين شناسای كااربرد
دارد (اشااميت و پااو  .)1555 ،از اياان روش در
سنگ شناسی بهخصوص در شاناخت شيشاههااي
سيليکاتی و سااختار ماذاب در دماا و فشاار بااال،
يااافتن مکانيس ا حاال بخاااراتی ماننااد  CO2 ،H2و
 H2Oدر مذاب سايليکاتی (ماکمايالن )3333 ،و
مطالعه شخانهها (اشميت و پاا  )1555 ،اساتفاده
شده است .بررسای كاانیهاا و شناساايی فازهااي
اصلی كانيايی با ايان روش ،ردهبنادي سانگهاا و
شرح فرايندهاي پترولوژيکی را آسانتر كرده اسات
(اشااميت و پااا  .)1555 ،شناسااايی كااانیهاااي
غيرسيليکاتی و كانیهاي فلازي نياز در ايان روش
امکانپذير است .به عنوان مثال با اساتفاده از ايان

تصويربرداري اجزاء آن به دليل وضوح بسيار بااالي
اين سيست  ،باه راحتای امکاانپاذير اسات (ادر و
همکاااران .)1554 ،همچنااين از آنجااا كااه آب در
طيفسنجی رامان ايجاد مزاحمت نمیكناد و ايان
روش داراي قابليات تجزيااه درجااا اساات ،از آن در
مطالعااات كااف اقي اانوس بااهخصااوص در مجاااري
گرمابی و مطالعه كانیها حين تشکيل در اقيانوس
میتوان بهره جست (وايات .)1553 ،باا توجاه باه
اينکه ،مجموعه كانیهاي دگرسانی در كانساارهاي
مختلف ،به عنوان كليد اكتشاافی ايان كانساارها و
تعيين نوع كانسارسازي پراهميت است ،روشهااي
مختلفی باراي شناساايی آنهاا در زماينشناسای
وجود دارد كاه طيافسانجی راماان جديادترين و
پيشرفتهترين روش موجود در طی سالهاي اخيار
2- In situ
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است .بررسی طيفهااي كائولينيات (ميکايلياان و
همکاران ،)3333 ،تفکيک آلبيت هوازده از آلبيات
سال (فراگنر و همکاران ،)3333 ،ويژگیهاي كانی
هاي فسفاته ردينگيت در دگرساانیهااي گرماابی
(فراساات و همکاااران ،)1531 ،كااانیهاااي ثانوي اه

01

مواد و روش ها
موقعیت جغرافیایی :ناحياه معادنی عبااسآبااد در
 315كيلومتري شمال شرق شهرستان شااهرود در
مسير جاده شااهرود باه سابزوار ،باين طاولهااي
جغرافيااايی ´ 59° 35تااا ´ 59° 15و عاارضهاااي
جغرافيااايی ´ 19°33تااا´ 19° 15قاارار دارد و در

دگرسانی همیمورفيت ،هيادروزينکيت ،آنگلزيات،
انياادريت در معااادن ساارب و روي (جوئيناگااا و
همکاااران ،)1533 ،ويژگاایهاااي گااروه آلونياات
سوپرژن و تأثير يونهاي سولفاته ،فسافاته و ياون-
هاااي فلاازي مختلااف در ساااختار آن (مائوبااک و
همکاران ،)1531 ،مثالهايی از باهكاارگيري ايان
روش در شناسايی كانیهااي دگرساانی اسات .در
اين پژوهش ،سعی بر آن است عالوه بر بهكارگيري
روشهاي مرسوم در شناسايی مجموعه كاانیهااي
دگرسانی ،از روش نوين طيافسانجی راماان نياز
استفاده شده و طيفهااي حاصال ماورد تجزياه و
تحليل قرار گيرد.

تقسي بنادي سااختاري اياران (آقانبااتی)3131 ،
قسمتی از كمان آتشفشانی شامال اياران مركازي
محسوب میشود .بهطوركلی سنگهاي آتشفشاانی
اين ناحيه جزئی از كمربناد ماگماايی سانوزوئيک
ايران مركزي است (سامانی .)3139 ،ايان كمربناد
داراي راستاي شمال شرق -جناوب غارب اسات و
دربردارنده گدازههاي آندزيتی -بازالتی ،توف ،برش
همراه با ميان اليههايی از شيل توفی ،ماساهسانگ
توفی ،شيل ،سيلتستون ،ماسه سانگ ،كنگلاومرا و
ساانگ آهااک نومولي اتدار بااا ساان ائوساان اساات
(شکل .)1حد شمالی اين كمربند ،به افيوليتهااي
سبزوار و حد جنوبی آن به دشت كاوير مایرساد.

شکل  :1قسمتی از نقشه زمين شناسی  3:355،555عباس آباد (خلعت بري و جعفري )3135،و كانسارهاي مس اين
محدوده.

چغندرساار شاامالی و جنااوبی ،حمااامی ،گريااک و
گورخون (شکل  )1را شامل میشود .وجود سانگ
ميزبان مشابه مانند سنگهاي آتشفشانی با تركيب

اين محادوده ،پهناهاي باه وساعت تقريبای 315
كيلومتر مربع را در برمیگيرد و كانسارهايی چاون
آسااياديو ،داماان جااال ،معاادن باازر  ،لااب كااال،
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آندزيت -تراكی آندزيت تاا باازالتی و خصوصايات
كانیسازي مشترک بين كانساارها ،مانناد ماهيات
رگهاي كانسنگ و وجود كالکوسيت به عنوان كاناه
اصاالی و ارتبااا زمااانی و مکااانی اياان كانسااارها،
فرايندهاي كانهزايی يکسانی را براي ايان محادوده

بااليی قرار دارد و توسط سنگهاي رسوبی ائوسن-
اليگوسن و نهشتههاي كواترنري پوشيده شادهاناد.
اين ذخااير مرباو باه بخاش باااليی تاوالیهااي
آتشفشانی و آتشفشانی-رساوبی ائوسان هساتند و
ويژگیهااي عماومی يکساانی دارناد اگار چاه در

پيشنهاد میكند .براي شناسايی اين فرايندها ،الزم
است مجموعاههااي دگرساانی ،گساترش آنهاا و
همين طور ارتبا آنها با كانهزايی باه دقات ماورد
بررسی قرار گيرند.
روش کار :جهات مطالعاات كاانی شناسای ،سانگ
شناسی و شناسايی مجموعههاي دگرسانی ،تعاداد
 315مقطع ناازک شاامل 55نموناه از مغازههااي
اكتشااافی و  05نمونااه سااطحی ،جهاات مطالعااات
كانهنگاري و تعياين شايمی كاانیهاا 35 ،مقطاع
نازک -صيقلی از سنگهااي آتشفشاانی هماراه باا
كانهزايی و سنگهاي آتشفشانی بادون كاناهزايای
انتخاب شدند .براي شناسايی كانیها ،از فنآوري-
هاي  XRDو  EPMAدر مركز تحقيقاات فاراوري
مااواد معاادنی ايااران و طياافساانجی رامااان در

جزئيات با ه متفاوتاناد .تاودههااي كانسانگ از
لحاظ ساختاري به وسيله افقهاي نفوذپذير كنترل
میشوند .شاهد اين امر گسل خوردگیهاي اصالی
و فرعی فراوان با روند تقريبی شمال شرق– جنوب
غرب و شکستگیهاي متعدد اسات .كاناهزايای در
اين منطقه ،درونزاد و ساده است و شاامل كاانی-
هاي گروه كالکوسيت ،بورنيت ،ديژنيت ،كووليات و
مس طبيعی است .كانیهاي باطله معمول در ايان
نوع كانسارها ،عمومااً پيريات ،هماتيات ،كلسايت،
كلريت ،كوارتز و كلسدونی است .كاانیهااي گاروه
كالکوسيت به عناوان كاناههااي اصالی ،سااخت و
بافت داربستی ،رگاه-رگچاهاي ،پراكناده و افشاان
نشان میدهند .ستبراي اين رگه -رگچههاا بسايار
ك است و به ندرت از چند سانتيمتر تجااوز مای-

پژوهشکده ليزر دانشگاه شهيد بهشتی بهره گرفتاه
شد .در آزمايش رامان ،از منبع ليازر پالسای Nd -
 YAGدر فركانس 511nmاستفاده شاد .محادوده
كار رامان در اين آزمايشهاا در حادود  355 nmو
شامل نواحی استوكس و آنتیاساتوكس اسات .باه
دليل انرژي باالي ليزر پالسی ،نيازي به استفاده از
عدساای و متمركااز كااردن باريکااه باار روي نمونااه
نيست .قطر باريکه ليزر در محل نمونه حدود ياک
سانتيمتر اسات .بناابراين از نموناههااي دساتی و
برشهاي سنگ به ابعاد ( )1×1cmاستفاده شد.

كنااد .كااانیهاااي گااروه كالکوساايت در حفاارات
بادامکی سنگ درونگير آتشفشانی نيز وجود دارند.
در اغلب موارد حفرات بادامکی از خارج باه داخال
داراي منطقهبندي كاانیهااي گاروه كالکوسايت+
هماتيت ،كوارتز +كلسادونی ،پرهنيات  ±كلسايت
است.
همراهاای كااوارتز و كلساايت بااا رگچااههاااي
كالکوسيتی ك اسات و معماوالً ايان همراهای در
حفرات بادامکی سنگ ميزبان بيشتر است .در ايان
كانسارها غنیسازي برونازاد مارتبط باا هاوازدگی
سطحی ،عامل مهمی در كانهزايی به شمار نمیآيد
و تنها در بخش اكسيداسيون ،كاانیهااي كربناتاه
مس همچون ماالكيت و آزوريت تشکيل شادهاناد.
عموم ااً زون كانااهزا در باااالترين تااراز گاادازههاااي
آتشفشانی و آتشفشان -رساوبی قارار مایگيارد و

ویژگیهای عمومی کانسارهای مس عبناس-
آباد
كانسارهاي مس عباسآباد در كمربندي از سانگ-
هاي آتشفشانی و آتشفشانی-رسوبی ائوسن ميانی-
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ماده معدنی به صاورت چيناهكاران اسات .چناين
ويژگاای در كانسااارهاي شاامال شاايلی (رامياارز و
همکاران )1559 ،نيز ديده میشود .عاالوه بار زون
كانهساز بااليی ،كانهزايی در بخشهاي عميقتر نيز
صورت گرفته كه ضخامت آن نسبت به ايان واحاد
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پركننده فضاي خالی ،داربستی و رگچاهاي بسايار
نازک در سنگهاي ميزبان اتفاق میافتد .از لحااظ
سنگ شناسی ،سنگهاي آتشفشانی ناحيه عباس-
آباد اغلب در رده تراكایآنادزيت و تراكایآنادزي-
بازالاااات قاااارار ماااایگيرنااااد (جاااادول.)3

بسيار كمتر است .كاناهزايای باه صاورت پراكناده،
جدول :3سنگ نگاري سنگهاي آتشفشانی ناحيه معدنی عباسآباد.
نوع سنگ

كانیهاي اصلی

كانیهاي فرعی

كانیهاي ثانوي

بافت

تراكی بازالت

پالژيوكالز،
پيروكسن ،اوليوين

آپاتيت ،كدر

ايدنگزيت،كلسيت،كلريت ،سريسيت ،ترموليت-
اكتينوليت

اينترگرانوالر،پورفيريک،
گلومروپورفيريک

تراكیآندزي
بازالت

پالژيوكالز،
پيروكسن

آپاتيت ،كدر،
اوليوين

كلسيت ،كوارتز ،زئوليت ،آنالسي  ،سريسيت،
اپيدوت

پورفيريک با خميره
ميکروليتی

تراكی آندزيت

پالژيوكالز،
پيروكسن

آپاتيت ،كدر،
بيوتيت

كلسيت ،كوارتز ،زئوليت ،آنالسي  ،سريسيت،
اسکاپوليت ،پرهنيت ،اپيدوت ،ترموليت-
اكتينوليت ،كلينوزوئيزيت ،كلريت

پورفيريک،
گلومروپورفيريک،
اسفروليتی

اين سنگها ،در نمونه دستی به رناگ خاكساتري
روشاان تااا قهااوهاي و داراي ساااخت پااورفيري و
بادامکی هستند .فنوكريستها شامل پالژياوكالز و
كلينوپيروكسان اساات .باار اساااس نتاااي ،EPMA
تركيب پالژيوكالزها ،اغلب اوليگوكالز تا بيتونيت و

فنوكريساات و مگافنوكريساات درساانگ پراكنااده
هستند .فراوانی قابال توجاه ايان بلورهاا نشاان از
تشکيل بلورهاي پالژيوكالز از يک ماگماي كا آب
است چرا كه آب مانع پايداري آنها میشود (رايتر
و همکاااااران .)1553 ،شاااادت دگرسااااانی در

تركيااب كلينوپيروكساانهااا ،تيتانواوژياات اساات.
قسمت اعظ حج سنگ را بلورهاي پالژيوكالز به
خود اختصاص میدهند كه به صاورت ميکروليات،

پالژيوكالزها باالست و كاانیهااي ثاانوي كلريات،
اپياادوت ،كربنااات ،سريساايت را ايجاااد ماایكنن اد
(شکل -1الف).

شکل :1تصاوير ميکروسکوپی كانیها در مقاطع نازک الف) مگاپورفير پالژيوكالز با بافت غربالی و حواشی خورده شده
درخميره ميکروليتی .اين بلورها به سريسيت ،كلريت ،اپيدوت و كلسيت دگرسان شدهاند ) ،(XPLب) مگاپورفيرهاي
پالژيوكالز به همراه بلورهاي خوشوجه پيروكسن در خميره ميکروليتی ) درشت بلور خودشکل اوليوين و پديده
ايدنگسيتی شدن ( :Pl )XPLپالژيوكالز :Cpx ،كلينوپيروكسن :Ol ،اوليوين.

ايلمينيت و آپاتيت به صورت ادخاال در آن وجاود
دارد كاه حااكی از تشااکيل ايان كااانیهاا قباال از

بلورهاي وجهدار تا نيمه وجهدار پيروكسن در اغلب
موارد در حاال دگرساانیهساتند .تيتانومگنتيات،
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پيروكساان اساات .پيروكساانهااا در مقايسااه بااا
پالژيوكالزها از دگرسانی كمتري برخوردارهساتند
(شااکل  -1ب).كااانیهاااي فرعاای اياان ساانگهااا،
آپاتيت ،آمفيبول ،اوليوين(شاکل  ،) -1بيوتيات،
مگنتيت و هماتيت است.
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در پی كلسيک (كربنااتی شادن ،اپيادوتی شادن،
اوراليتی شدن) و دگرساانی سيليسای ،سريسايتی
،كلريتاای و هماااتيتی مشااخص ماایشااود .شاادت
دگرسانی در سنگهاي آتشفشانی ميزبان كانهزايی
باال است و با فاصله گرفتن از زون كانهدار از شدت
دگرسانی كاسته میشود .دگرسانیهاي ذكر شاده،
از شکسااتگیهااا ،درزههااا و سيساات هاااي گساالی
موجود تبعيت میكنند.
در ايان ناوع كاناهزايای ،منطقاهبنادي دگرساانی،
سيماي مشخصی را چنانچاه در كانساارهاي ماس
پورفيري شاهد هستي  ،ايجاد نمیكند .كاانیهااي
دگرسانی مرتبط با كانهزايی به صاورت جانشاينی،
پركننده حفرات ،رگچهاي و رگهاي ديده میشوند.
در نتيجۀ دگرسانیهاي ناحيهاي و محلای ،كاانی-
هاي اوليه سنگ تحت تأثير قرار گرفته و اناواعی از
كانیهااي ثانوياه را تشاکيل مایدهناد از جملاه:
كلساايت ،اپياادوت ،زوئيزياات و كلينااوزوئيزياات،
كوارتز ،كلسدونی ،زئوليت ،پرهنيات ،اساکاپوليت و
اكتينوليت (شاکل  .)4اكثار ايان كاانیهاا در اثار

دگرسانیها
در محدوده معدنی عباسآباد ،دو نوع دگرسانی
متاسوماتيک با وسعت ناحيهاي و محلی رخ داده
است كه دگرسانی دوم مرتبط با كانهزايی مس
است .دگرسانی پروپليتيک شاخص دگرسانی
ناحيهاي است و در تمام سنگهاي آتشفشانی اع
از كانهزايی شده و بدون كانهزايی ديده میشود.
مجموعه كانيايی اپيدوت ،كلريت ،كلسيت ،كوارتز
و آلبيت اين دگرسانی را تشکيل میدهد .كانی-
هاي دگرسانی اغلب به صورت جانشينی در كانی-
هاي اصلی سنگهاي آتشفشانی و يا پركننده
حفرات و به ميزان كمتر به صورت رگچهاي ديده
میشوند.

پديدههاي زير تشکيل شدهاند:

سنگهاي آتشفشانی ميزبان كانهزايای ،دگرساانی
گرمابی را تحمل كردهاند كه عموماً با دگرسانی پی

شکل  :4انواع دگرسانیهاي موجود در سنگهاي آتشفشانی ناحيه عباسآبااد :الاف -سريسايتی شادن در بلاور درشات
پالژيوكالز ( .)XPLب -تشکيل پرهنيت در اثر دگرسانی پالژيوكالز - .رشاد اپيادوت شاعاعی هماراه باا كلسايت و

07

طيفسنجی رامان و كاربرد آن در شناسايی دگرسانیهاي موجود در كانسارهاي مس عباسآباد

09

كلريت در فضاي خالی گدازه آندزيتی .ت -پدياده اوراليتای شادن بلاور درشات كلينوپيروكسان و تشاکيل ترموليات-
اكتينوليت .م -رگه سيليسی از نسل دوم كوارتز كه به وفور مشاهده می شود .ج -زوئيزيت و كلينوزوئيزيت باه هماراه
حاشيهاي از كلريت در حفره بادامکی شکل سنگ آتشفشانی :Ep .اپيدوت :Cal ،كلسيت :Qz ،كاوارتز :Zo ،زوئيزيات و
كلينو زوئيزيت :Prh ،پرهنيت :Pl ،پالژيوكالز :Chl ،كلريت.
پدیده سوسوریتی شدن

فاصله گرفتن از رگه بر اندازه آنها اضافه میشاود.

در طی دگرساانی گرماابی و اضاافه شادن آب باه
پالژي اوكالز كلس اي دار  ،اياان كااانی بااه اپياادوت،
كربنات ،سريسيت و پرهنيات (شاکل -4الاف ،ب،
) تبديل شده و مجموعاه سوساوريت را تشاکيل
میدهد (گوپتا.)1550 ،

همچنين كوارتزهااي ايان گاروه شاکل شاعاعی و
كشيده دارند .اين نسل از كوارتز همراه باا رگچاه-
هاي كالکوسيت نيز ديده میشود ولی در مقايساه
با كوارتزهاي موجود در حفرات باادامکی ،ريزتار و
داراي فراوانی كمتري هستند .ب -كوارتزهاي نسل
دوم به صورت رگچاهاي تاا رگاهاي ممتاد در كال
سنگ ميزبان تزرياق شاده و از تکتونياک منطقاه
تبعيت میكنند .اين گاروه از كاوارتز ،رگچاههااي
كالکوسيتی و حتی حفرات بادامکی حااوي كاوارتز
نسل اول و كالکوسيت همراه آن را قطع میكنناد.
رشد ايان كوارتزهاا از اطاراف و حواشای رگاه ،باه
سمت داخل است و نشانگر بازشدگی درزه در ابتدا
و سپس پرشادگی آن باه وسايله محلاول گرماابی
حاوي سيليس است (شکل  – 5ب).

پدیده اورالیتی شدن

كلينوپيروكساان در طاای دگرسااانی گرمااابی بااه
آمفيباول تبااديل ماایشااود .در ساانگهاااي مااورد
بررسی ،به دليل عملکارد دگرساانی كلسايکی بار
روي بلورهاي كلينوپيروكسن ،آمفيبولهااي گاروه
ترموليت -اكتينوليت ايجاد شده اسات (شاکل –4
ت).
پدیده سیلیسی شدن

يکی ديگر از پديدههاي راي در سنگهاي ميزباان
كانهزايی ،پديده سيليسی شدن است .ايان پدياده
به صورت بافات و سااخت اسافروليتی ،پاركنناده
فضاي خالی ،بادامکی و رگهاي-رگچهاي (شکل -4
م) در سنگ ديده میشود.

پدیده کلسیتی شدن

عالوه بر كوارتز ،كانی شفاف كلسيت نيز همراه باا
كانهها ديده میشود و مانند كوارتز داراي دو نسال
است .نسال اول كلسايت هماراه باا كاناههاا و باه
صورت پركننده حفرات بادامکی سنگ و رگچاهاي
همراه با كانهها ديده میشود .اين گروه از كلسيت،
ريز بلور بوده و رخ و ماكل مشخصی نادارد .نسال
دوم كلساايت بااه صااورت رگااه و در جهاات دسااته
درزههاي حاصل از عملکارد تکتونياک در منطقاه
ايجاد شدهاند .اين گروه ،رگههااي كاوارتزي نسال
اول و دوم را قطع كرده و منجر باه جابجاايی آنهاا
در حد چند سانتيمتر شده است (شاکل  .) -5از
ويژگیهاي اين گروه داشتن رخ و ماكال مشاخص
كلسيتی ،بافت موزاييکی و درشت بلور بودن است.

از آنجا كه مطالعه سياالت درگير موجود در كانی-
هاي شفاف مانناد كاوارتز و كلسايت و كاناههااي
همراه در تشخيص فرايندهاي كانهسااز نقاش باه-
سزايی دارناد ،دو نسال كاوارتز در ايان كانساارها
شناسايی شد  :الف -كوارتزهاي نسل اول همراه باا
كانیهاي گروه كالکوسايت و در حفارات باادامکی
ساانگ قاارار دارنااد (شااکل  – 5الااف) .همزمااانی
كوارتزهاااي اياان نساال بااا كالکوساايت از طريااق
مطالعااات ميکروسااکوپی مشااخص شااده اساات .از
جمله خصوصيات بارز اين نسل ،ريز باودن بلورهاا
به سمت رگه كالکوسيتی است باه طاوري كاه باا

پدیده هماتیتی شدن
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يکی از دگرسانیهاي مرتبط با كاناهزايای ،پدياده
همااتيتی شاادن اساات .در نتيجااه اياان دگرسااانی
كانیهاي آهندار اكسيد شده و هماتيت در ساطح
وساايع بااه شااکل ماایگياارد .بااه عنااوان مثااال
تيتانومگنتيت اوليه موجاود در سانگ در اثار ايان

00

اكسيداسيون ،پدياده ماارتيتی شادن در آن باروز
میكند .هماتيت به صورت دانههاي رياز و درشات
در زمينه سنگ و يا به صورت رگاه–رگچاهاي باه
همراه رگههاي كاوارتز و كلسايت در سانگ دياده
میشود.

پديااده ،تبااديل بااه هماتياات شااده و بااا افاازايش

شکل  :5الف -حفره بادامکی در گدازه آندزيتی پورفيريک كه توسط كوارتز نسل اول و كالکوسيت همراه با آن پر شده
است .ب -كوارتز نسل دوم كه رگه كالکوسيتی دودي را قطع و در حد چند سانتيمتر جابجا كرده است - .كلسيت
نسل دوم كه نسل دوم كوارتز را قطع كرده است.

حفرات زياد است ،ولی برداشت آنها ،از لحاظ
اقتصادي مقرون به صرفه نيست.
به منظور تأييد مطالعاات ميکروساکوپی و تعياين
دقيق كاانیهااي خاانواده گاروه زئوليات ،از روش
تجزيهاي  XRDاستفاده شد .نتااي حاصال باراي
نمونههاي اين گروه ،شامل كانیهااي ناتروليات و
مزوليت از خانواده گروه زئوليات و كاانی آنالساي
است (جدول .)1

پدیده کلریتی شدن

پديده كلريتی شدن با نزديک شدن به زون كانه-
دار به شدت افزايش يافته است بر اساس نتاي
 ،EPMAكلريتهاي موجود از نوع آهندار بوده و
تا  15درصد وزنی  FeOدارند .عالوه بر پديدههاي
ذكر شده ،پديده زئوليتی شدن نيز در حفرات
بادامکی سنگ اتفاق افتاده است (شکل.)9
زئوليتها داراي بافت و ساخت اسفروليتی ،شعاعی
و متراك هستند .اگر چه مقدار اين كانیها در
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شکل  : 9الف -ناتروليت از گروه زئوليت با بافت شعاعی .ب و

03

آنالسي در نور XPLو .PPL

عالوه بر روشهاي گفته شده ،روش طيافسانجی
رامان براي تعيين كاانیهااي مجموعاه دگرساانی

شکل  0چيدمان دستگاه طيف سان راماان ماورد
استفاده براي آزمايشهاي كاانیشناسای را نشاان

مرتبط با كاناهزايای و مقايساه نتااي آن باا سااير
روشهاي بکار برده شده ،مورد استفاده قرار گرفت.

میدهد .در اين روش كانیهايی با اشکال بلورين و
خالص ،طيفهاي بسيار واضحی را ارائه میدهند.

جدول :1نتاي تجزيه نمونههاي مختلف با استفاده از روش .XRD
Results

Analysis method

Sample no.

Quartz, Calcite, Hematite, Chalcocite
Natrolite, Mesolite, Analcime
Natrolite, Mesolite,Calcite
Calcite, Malachite, Quartz
Prehnite, Quartz, Hematite, Calcite

XRD
XRD
XRD
XRD
XRD

MB10
MB24
MB35
MB61
MB63

شکل  : 0چيدمان دستگاه طيفسن رامان استفاده شده براي آزمايشهاي كانیشناسی و اجزاء آن.

موارد داراي شکل بلورين هستند .در طيف سنجی
رامااان ،دادههاااي حاصاال شااامل طياافهاااي از
مولکولهاي تشکيل دهناده مااده ماورد آزماايش
است.

بدين منظور در اين سري آزمايشها ،از كانیهااي
موجود در حفرات بادامکی سانگهااي آتشفشاانی
استفاده شد .اين حفرات ،توسط كانیهاي ثانوياه و
كانیهاي مجموعه دگرسانی پر شدهاند و در غالاب
07
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در هر طيف رامان ،محور افقای نشاانگر جابجاايی
رامان است كه به صورت  1 ⁄ λ0- 1 ⁄ λو بر حساب
 cm-1بيان میشود λ0 .طول موج ليازر القاايی و λ
طول موج فوتون پراكنده شده است .اين جابجاايی
متناظر باا ترازهااي ارتعاشای مااده ماورد بررسای

هيدروكسيل تعلق دارد (دترياه .)1553 ،در طياف
راماان پرهنيات (شاکل  ،)3دو پياک اصالی cm-
 4001و  535به عنوان اثر انگشت منحصر باه فارد
اين كانی تلقی میشود .ايان پياکهاا مرباو باه
ارتعاشات مولکولی بوده و بيانگرحالتهاي خمشای

است .محور عمودي نشاندهنده شادت و متناساب
با مقدار فوتونهاي آشکار شده براي دستگاه است.
طيف هاي بدست آمده در اين روش عبارتند از :

و كششی هشت وجهی  Al-Oهستند و پيکهااي
باالتر از  3555مرباو باه حالاتهااي خمشای و
كششی چهاروجهی  SiO4مایباشاد .در ارتعاشاات
مولکولی باا دريافات انارژي ،پيونادهاي مولکاولی
تغيير كرده و حالتهاي گونااگونی را نشاان مای-
دهند از جمله حالت خمشی كه مرباو باه تغييار
زاويه دو پيوند است يا حالت كششای كاه مرباو
به تغيير در طول پيوناد اسات (ناكااموتو.)3330 ،

طیف رامان پرهنیت
كانی پرهنيت با فرماول Ca2(Al, Si3 O10)(OH)2

 Fe, Mn) (Alداراي ساختار الياهاي و شابکهاي
چهار وجهی -هشت وجهی شامل صفحات مازدوج
چهاروجهی  (Al,Si)O4و  SiO4و صفحات منفارد
هشت وجهی  AlO4(OH)2است .اين كانی به گروه
1080.156

843.051

477.593
515.743

Prehnite

24000

14000

1450

1300

1150

1000

850

700

550

400

250

100

)Intensity(a. u.

19000

9000
-50

)Raman Shift (1/cm

شکل :3طيف رامان كانی پرهنيت .پيکهااي 400/531 cm -1و  535/041 cm -1مرباو باه حالاتهااي خمشای و
كششی چهار وجهی  Al-Oاست و پيکهاي باالتر از  3555مربو به حالتهااي خمشای و كششای چهااروجهی SiO
است.
شااکل  3طيااف رامااان پرهنياات را در بااازه cm-

در جابجايی باال ( )1555-4555ديده میشاود در

 1555 – 45551نشان میدهد .در اين بازه ،حالت
ارتعاشی مولکول آب قابل آشکارسازي است .پياک
تقريباً پهن  1401/940 cm-1حالات كششای OH
آب اساات و نشاااندهنده حضااور آب در ساااختار
كريستالی پرهنيت است .توجه شود كاه پياک آب

حالی كه پيکهااي ناشای از سااير مولکاولهاا در
جابجايی كمتر از  1555cm-1حضاور دارناد .ايان
امر باعث عادم دخالات بيشاتر پياکهااي آب در
شناسايی پيکهاي مولکولهاي ديگر میشود.
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Prehnite
24000

3473.647

14000

3900

3750

3600

3300

3450

)Intensity(a. u.

19000

9000
3000

3150

)Raman Shift (1/cm

شکل :3طيف رامان پرهنيت در بازه  .1555-4555cm-1در اين بازه حالت ارتعاشی مولکول آب قابل آشکارسازي
است.

مربو به حالت خمشی متقارن گروه  CO3و پيک
 3531/131 cm-1مربو به حالت كششی متقاارن
گروه  CO3است.

طیف رامان کلسیت
كلسيت ( )CaCO3داراي سه پيک اصالی در cm-1

 035/993 ،3531/131و  100/533اساات (شااکل
 .)35پيک  100/53cm-1مربو به ارتعاشات درون
شبکهاي يونهااي كربناات  ،پياک 035/993cm-1
1083.29
2

Prehnite
56000
710.669

277.581

40000
32000
24000
16000

)Intensity(a. u.

48000

8000
0
1000 1100 1200 1300

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

)Raman Shift (1/cm

شکل :35طيف رامان كلسيت با سه پيک اصلی در  035/993 ،3531/131 cm-1و 100/533

پيااک  113 /41 cm-1مربااو بااه ارتعاااش درون
شبکهاي كوارتز است (شکل .)33

طیف رامان کوارتز

در طيف رامان بدست آمده  ،دو پيک اصلی كوارتز
در 491/319 cm-1و 113/41ديده میشاود .پياک
 491/319 cm-1مربو به حالات كششای  Si-Oو
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Prehnite
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شکل  :33طيف رامان كوارتز با دو پيک اصلی در  491/319 cm-1و .113/41

در آزمايشهاي طيفسنجی رامان كانیهاايی كاه

آندزيت تا تراكی بازالت قرار دارند .كانهزايی در اين

داراي فراوانی و شدت بيشتري هستند ،طيفهااي
قوي ايجاد كرده و به سهولت توسط دستگاه قابال
آشکارسازي هستند .كانیهاي پرهنيت ،كلسايت و
كوارتز در آزمايشهاي طيفسنجی راماان مرباو

منطقه ،درونزاد و ساده است و شامل كانیهاي
كالکوسيت ،بورنيت ،ديژنيت ،كووليت و مس
طبيعی است .غنیسازي برونزاد در اين كانسارها
عامل مهمی در كانهزايی به شمار نمیآيد .كانی-

به دگرسانیهاي مرتبط با كانهزايای داراي طياف-
هاي قوي بوده و در تمام نمونههاي آزمايش شاده،
قابل آشکارسازي هستند .اين امر نشاانگر فراوانای
اين كانیها و عملکرد وسيعتر دگرسانی كربنااتی و

هاي باطله معمول در اين نوع كانسارها ،عموماً
پيريت ،هماتيت ،كلسيت ،كلريت ،كوارتز و
كلسدونی است .دو نوع دگرسانی در مقياس
ناحيهاي و محلی در اين ناحيه قابل تشخيص

سيليسی در سنگهاي ميزبان كانهزايی است.

است .دگرسانی پروپليتيک ،شاخص دگرسانی
ناحيهاي است و با كانیهاي آلبيت ،اپيدوت،
كلريت ،كلسيت و كوارتز مشخص میشود.
دگرسانی محلی ،مرتبط با كانهزايی مس است و
تنها در بخشهاي كانهزايی شده ديده میشود .در
اين كانسارها ،منطقهبندي دگرسانی ،سيماي
مشخصی را ايجاد نمیكند .دگرسانیهاي كربناتی،
سيليسی و كلريتی شاخص دگرسانی محلی و
مرتبط با كانهزايی است .در آزمايش طيف سنجی
رامان ،طيفهاي بسيار واضح و قوي از كانیهاي
پرهنيت ،كلسيت و كوارتز در تمام نمونههاي مورد
بررسی ،بدست آمد كه اين امر تأييدي بر وجود
دگرسانیهاي گسترده كربناتی و سيليسی نسبت
به ديگر دگرسانیهاست.
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اكثر موارد ،غير مخرب بودن آزمايش بر روي
نمونهها ،كاربري در سه حالت ماده ،عدم دخالت
آب در تجزيه ،در شاخههاي مختلف علوم زمين
كاربرد دارد .با استفاده از اين روش كانیهاي
مجموعه دگرسانی قابل شناسايی است.
 -1كانسارهاي مس عباسآباد به صورت چينه
كران در كمربندي از سنگهاي آتشفشانی و
آتشفشانی–رسوبی ائوسن با تركيب آندزيت ،تراكی
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