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  چکیده

طبق نتایج مطالعه شد. های کمپلکس های موجود در پگماتیتتورمالینشناسی های شیمیایی و گوهرویژگیپژوهش، در این 

های ها عمدتاً در رگهد. تورمالیندار  )18O6Si3)3(BO6Al3NaFe(OH)4(ای این کانی ترکیب شورلی نقطهآنالیزهای 

های شوند. مطالعات پتروگرافی و تلفیق دادهدگرگونی کمپلکس بروجرد دیده می یهالهتورمالین در -های کوارتزپگماتیتی و رگه

تورمالین -های کوارتزها و رگهنشان از وجود دو نوع تورمالین در پگماتیت ،و رامان( EMPA)ای حاصل با نتایج آنالیزهای نقطه

ها شدن فلدسپاتری دارند و نوع دوّم که بر اثر فرآیند تورمالینیتهای اوّلیه هستند، فرم بلوری کاملدارد. نوع اوّل که تورمالین

های فراوانی در ساختار خود دارند که طبق ها شکستگیترند. تورمالینتر و ضعیفاند، از نظر فرم بلوری ناقصبوجود آمده

د بهسازی حرارتی نیز قرار گرفتند ها مورهای منطقه است. تورمالینهای تکتونیکی وارد بر سنگمطالعات پتروگرافی حاصل تنش

بهسازی حرارتی موجب کاهش خواص گوهری در این ها، رات فراوان بوجود آمده در آنبا وجود تغیی ،نتیجه نشان دادکه 

ها به عنوان سنگ نیمه قیمتی و گویای امکان استفاده از آن ،هاروی این تورمالینردد. مطالعات گوهرشناسی دقیق  گها میتورمالین

 گوهرسنگ است.

 شدن، گوهرشناسیتورمالین، پگماتیت، کمپلکس بروجرد، تورمالینیها: کلید واژه
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Structure, gemological features and treatment of tourmalines in pegmatites 

from Broujerd complex; W Iran 

c, Niloofar Mousavipakb, Fariborz MasoudiaSepideh Barghbani 

a Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University. Barghbanisepideh@gmail.com 

University. f_masoudi@sbu.ac.ir Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshtib  

npak77@yahoo.comFaculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University. c 

Abstract 

In this research chemical and gemological features of tourmaline in pegmatites from Broujerd complex 

investigated. Based on EPMA analyses the mineral is schorl (NaFe3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4)   in 

composition. Tourmaline mainly formed in pegmatites and quartz tourmaline veins. Petrography, EPMA 

analyses and Raman studies show the presence of two types of tourmalines. Type one is primary and 

idiomorphic and type two is secondary, anhedral and formed after feldspar. Fracturs are common in tourmaline 

that formed during dynamic tensions in the area. The quality of mineral decreased during heat treatments. 

Gemological investigations show that studied tourmaline could use as semiprecious stone.   

Keywords:Tourmaline, Pegmatite, Brujerd complex, Tourmalinization, Gemology, Treatment 

 

 مقدمه -1

تری به منظور امکان استفاده از مطالعات بیش ،های اخیررو در سالمه قیمتی بسیار باال است. از اینهای نیتجارت جهانی سنگ  

های کمپلکس های موجود در پگماتیتهای تورمالینویژگی در این پژوهش، عنوان گوهر شده است.های موجود در ایران به کانی

است. با توجّه به  W3)V3(BO18O6T6Z3XYکانی سیلیکاته به فرمول کلی ارگرفته است. تورمالین بروجرد مورد مطالعه قر

ترین تنوع انواع یک و بیشگیرد شود؛ انواع مختلف این کانی شکل میهای مختلف آن جایگزین میهایی که در بخشکاتیون

های کمپلکس بروجرد وجود دارند. فرمول کلی این تورمالین نوع شورل در پگماتیت. شودی گوهری در این کانی دیده میگونه

et al,  Ducholsavetاند )است و محققان بسیاری بر روی این کانی مطالعه نموده 18O6Si3)3(BO6Al3NaFe(OH)4کانی 

2017, Hoang et al, 2011, Makreski et al, 2009; Hellingwerf et al, 1994; laurs et al, 2009; 

Laskou, 2005.) 

های ساختاری و های متداول گوهرشناسی، خصوصیات میکروسکپی و تغییرات شیمیایی، ویژگیدر این پژوهش عالوه بر بررسی   

 ی حرارتی قرار گرفتندها مورد بهسازروجرد نیز مورد مطالعه قرار بگیرد. بعالوه این تورمالینهای کمپلکس بپتروژنتیکی تورمالین

 که به نتایج آن به طور خالصه پرداخته شده است.

 روش تحقیق و بحث-2

 شناسی عمومیزمین -1-2
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ای های دگرگونی ناحیههای گرانیتی و پگماتیت در سنگای از سنگمجموعه ،سیرجان-در حوالی بروجرد و در زون سنندج   

های مزوزوییک، ها در این منطقه شامل شیستسنگ(. 1991شوند )مسعودی، می اند که به نام کمپلکس بروجرد شناختهنفوذ کرده

هایی که در ترین سنگاند. قدیمیهها دگرگون شدهای رسوبی است که بسیاری از آنها و سریهای نفوذی، پگماتیتسنگ

شود. ها در بخش جنوبی منطقه )بین مالمیر و تواندشت( مشاهده میسن پرکامبرین دارند. برونزد این سنگ ،برونزد دارد منطقه

ای ناحیهنی های دگرگونی منطقه، دگرگو(. سنگ1991ت و آمفیبولیت است )مسعودی، شامل متاریولی ،های پرکامبرین غالباًسنگ

حرارتی نیز به صورت است. دگرگونی  تر است و تا حد شیست رسیدهبسیار وسیع ،ایدهند. دگرگونی ناحیهو حرارتی را نشان می

 های گرانیتوییدی وابسته است.شود که به تودههای مختلف دیده میای در بخشمنطقه

های ماگمایی در منطقه با یک فاز پگماتیتی پایان یافته فعالیت .د ترکیب گرانیت، گرانودیوریت و کوارتزدیوریت دارن ها،نفوذی  

ی دگرگونی کمپلکس بروجرد( نفوذ کرده است. البته در مواردی نیز در حد بالفصل ها )هالهها غالباً در هورنفلساست. پگماتیت

 شود.دیده می 1 تصویره در شناسی منطقی زمینی ساده شده(. نقشه1991شوند )مسعودی، های نفوذی دیده میتوده

 

و مطالعات مسعودی 10111111 یکمپلکس بروجرد. بر مبنای نقشه یشناسی منطقهه شده زمینساد ینقشه -1تصویر 

(1991 ) 

 

 هاپگماتیت-2-2

ها شامل کوارتز، فلدسپار و مسکویت به این پگماتیت ،شناسیاز نظر کانیاند. ها نفوذ کردهدرون هورنفلس غالباً  ،هاپگماتیت  

ای های پگماتیتی عموماً حالت رگهباشد. رگهعنوان کانی اصلی و آندالوزیت، گارنت، آپاتیت و زیرکن به عنوان کانی فرعی می

کتونیکی منطقه ایجاد های تها به دلیل ویژگیگیری پگماتیتدهند. این جهتنشان میرا شرقی جنوب-غربیدارند و جهت شمال
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ها متر در نوسان است. ها نیز از چند دهم متر تا دهی این رگه(. اندازه1991شود )مسعودی، آن کنترل می یوسیلهو بهشده 

 (.2 تصویرشوند )ها دیده میمتر درون این پگماتیتمتر تا چهل سانتیهایی از یک میلیها با اندازهتورمالین

 

 01های پگماتیتی و بلورهای تورمالین، الف( تصویر بزرگترین بلورهای مشاهده شده در منطقه به طول سنگ -2تصویر 

 متر؛ ب و ج( بلورهای تورمالین داخل سنگ میزبان پگماتیتیسانتی

 مطالعات آزمایشگاهی-3-2

ها بر اثر های اوّلیه، برخی تورمالین. عالوه بر تورمالیندهدتورمالین نشان می-های کوارتزهای پگماتیتی و رگهنمونه ،پتروگرافی  

 ها مشخص است.های اوّلیه هنوز درون برخی از تورمالین(. اثرات کانی3تصویرهای تورمالینی شدن بوجود آمده است )فرآیند

 

 شدن در یک نمونه تورمالینشواهد تورمالینی -3تصویر 

شدن( در مقاطع ی حضور دو نسل تورمالین از نوع اوّلیه و ثانویه )حاصل از فرآیند تورمالینیدهندهمطالعات پتروگرافی نشان   

که نسبت طوریه؛ باندها از نوع ثانویهگذارند. بیشتر تورمالینهای اوّلیه شکل بلوری بهتری به نمایش میاست. تورمالین

شود که یک نوع آن های ثانویه به اولیه در مقاطع حدود سه به یک است. بعالوه دو نسل از کوارتز نیز در مقاطع دیده میتورمالین

 ج ب الف
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های ثانویه )حاصل از های بلورهای تورمالینوجود آمده و در کنارههشدن بهای تورمالینیاوّلیه است و نوع دوّم بر اثر واکنش

 شود.شدن( دیده میرآیند تورمالینیف

دهد این ها نشان میگیری شکستگیدهند. بررسی ساختار و جهتهای فراوانی نشان میتر موارد شکستگیها در بیشتورمالین   

 (.4تصویراند )بوجود آمده ،ای که در منطقه وجود داشتهها بر اثر فشارهای تکتونیکی عمدهشکستگی

 

 های تکتونیکی ایجاد شده است.ها که بر اثر تنشهای فراوان تورمالینشکستگی درز و -0تصویر

نوع تورمالین از  4ی وجود نشان دهنده ،هاروی تورمالینگرفته در دانشگاه لیدز انگلستان  صورت (EMPA)ای آنالیزهای نقطه  

متر دارند. سانتی 1ای تا بندی است، حداکثر اندازهها که فاقد زون(.  نوع اوّل تورمالین1های درونی است )جدول نظر وجود زون

   اند. خصوص آهن متفاوتهزون درونی هستند که از نظر میزان عناصر و ب 4و  3،2سه نوع دیگر به ترتیب دارای 

 هاگرفته برروی تورمالین( صورتEMPAای) نتایج آنالیزهای نقطه -1جدول

Sample FM21 FM19 FM19 FM53 FM53 FM44 FM44 FM44 FM44 

 rim inner 

zone 

outer 

zone 

core rim core Middle 

zone 

outer  

zone 

rim 

Type 1 2 2 3 3 4 4 4 4 

SiO2 35.01 35.14 35.49 36.13 35 35.62 34.25 35.92 35.41 

TiO2 0.53 0.25 0.82 0.53 0.44 0.47 0.23 0.86 0.57 

Al2O3 34.93 34.09 34.34 35.06 34.6 33.78 33.79 33.56 34.37 

FeO 12.59 14.46 9.9 11.5 11.39 10.34 14.33 9.20 10.38 

MnO 0 0.23 0.09 0.11 0.09 0.16 0.35 0.07 0.05 

MgO 1.46 0.93 3.78 2.35 2.52 3.15 0.37 3.97 2.87 

CaO 0.22 0.07 0.44 0.33 0.31 0.15 0.03 0.26 0.25 

Na2O 1.52 1.68 1.89 1.74 1.68 2.01 1.68 1.84 1.84 

K2O 0.08 0.06 0.06 0.05 0 0.05 0.04 0.01 0.04 

F 0.15 0.12 0.29 0.39 0.35 0.39 0.3 0.33 0.34 

total 86.51 87.05 87.15 88.2 86.39 86.15 85.38 86.04 86.12 

F=O 0.06 0.05 0.12 0.16 0.15 0.17 0.13 0.14 0.14 

total 86.44 87.00 87.03 88.03 86.24 85.99 85.26 85.90 85.98 
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Si 11.64 11.75 11.61 11.73 11.61 11.80 11.69 11.83 11.72 

Ti 0.13 0.06 0.20 0.13 0.11 0.12 0.06 0.21 0.14 

Al 13.69 13.44 13.24 13.41 13.53 13.19 13.59 13.03 13.41 

Fe2 3.50 4.04 2.71 3.12 3.16 2.86 4.09 2.53 2.87 

Mn 0 0.07 0.02 0.03 0.03 0.05 0.10 0.02 0.01 

Mg 0.72 0.46 1.84 1.14 1.25 1.56 0.19 1.95 1.41 

Ca 0.08 0.02 0.16 0.11 0.11 0.05 0.01 0.09 0.09 

Na 0.98 1.09 1.20 1.10 1.08 1.29 1.12 1.17 1.18 

K 0.03 0.03 0.03 0.02 0 0 0.02 0 0.02 

F 0.16 0.13 0.30 0.40 0.37 0.41 0.32 0.34 0.36 

total 30.96 31.09 31.33 31.19 31.24 31.35 31.18 31.19 31.21 

 1ادامه جدول 

Sample FM16 FM16 FM16 FM16 FM22 FM22 FM22 FM23 FM23 

 core inner  

zone 

outer  

zone 

rim rim middle core rim core 

Type 4 4 4 4 1 1 1 1 1 

SiO2 35.34 35.33 34.72 34.77 34.94 35.67 35.4 35.4 35.27 

TiO2 0.22 0.24 0.54 0.28 0.65 0.69 0.61 0.23 0.23 

Al2O3 34.7 35.09 33.53 34.36 33.98 34.69 34.68 33.68 33.93 

FeO 12.19 13.58 11.76 12.06 11.31 11.12 10.84 14.08 14.48 

MnO 0.09 0.34 0.09 0.12 0.12 0.13 0.14 0.24 0.32 

MgO 2.14 0.77 2.44 2.1 2.41 2.53 2.52 0.48 0.48 

CaO 0.17 0.03 0.18 0.08 0.28 0.28 0.29 0.04 0.04 

Na2O 1.88 1.45 1.87 1.77 1.82 1.91 1.83 1.82 1.74 

K2O 0.04 0.02 0.05 0.04 0.06 0.03 0.05 0.03 0.02 

F 0.32 0.4 0.27 0.47 0.29 0.34 0.24 0.23 0.51 

total 87.09 87.25 85.45 86.05 85.87 87.4 86.61 86.23 87.07 

F=O 0.13 0.17 0.11 0.2 0.12 0.14 0.1 0.1 0.21 

total 86.95 87.08 85.34 85.85 85.75 87.25 86.51 86.13 86.85 

Si 11.67 11.70 11.69 11.62 11.68 11.68 11.69 11.91 11.79 

Ti 0.06 0.06 0.14 0.07 0.16 0.17 0.15 0.06 0.06 

Al 13.51 13.70 13.30 13.53 13.38 13.39 13.49 13.36 13.37 

Fe2 3.37 3.76 3.31 3.37 3.16 3.045 2.99 3.96 4.05 

Mn 0.03 0.09 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 0.09 

Mg 1.05 0.38 1.23 1.05 1.20 1.24 1.24 0.24 0.24 

Ca 0.06 0.01 0.06 0.03 0.10 0.10 0.10 0.02 0.01 

Na 1.20 0.93 1.22 1.15 1.18 1.21 1.17 1.19 1.13 

K 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 

F 0.33 0.42 0.29 0.49 0.30 0.35 0.25 0.25 0.54 

total 31.29 31.07 31.29 31.37 31.23 31.24 31.14 31.07 31.30 
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 بهسازی-0-2

 .های شورل( صورت پذیرفت)دمای آغاز ناپایداری تورمالین 888°های پگماتیت بروجرد در دمای بهسازی دو نمونه از تورمالین  

 888امکان تغییرات در این کانی وجود دارد ولی دمای  188°(. طبق مطالعات فلیپ و همکاران در دماهای باالتر از 5 تصویر)

 ترین دما است.درجه مناسب

 

 الف(تورمالین قبل از  بهسازی حرارتی؛ ب( تورمالین بعد از  بهسازی حرارتی -5تصویر

ها پدید آمده است. طی که تغییرات رنگ و ساختار بلوری در آنطوریه؛ ببسیار شدید استها ه در تورمالینتغییرات ایجاد شد  

-هترین عوامل بیکی از مهم. استاحیا( تبدیل شده-ظرفتی )طی فرآیند اکسیداسیونآهن دوظرفیتی به آهن سه  ،این فرآیند

ظرفیتی تغییر رنگ شورل از سیاه تبدیل آن به آهن سه های نوع شورل آهن دوظرفیتی است که بای رنگ در تورمالینوجودآورنده

توان نتیجه گرفت بهسازی حرارتی برای شود. با توجّه به بهسازی انجام شده، میشده دیده میی در بلورهای بهسازیابه قهوه

موجب کاهش این ها گوهری در آننیست و به جای افزایش کیفیت خواص های کمپلکس بروجرد مناسب های پگماتیتتورمالین

 شود.خواص می

 گوهرشناسی -5-2

ها را های بروجرد مطالعه شد. این تورمالینمشخصات گوهرشناسی تورمالین ،چنینکاربردهای گوهری و همدر این پژوهش،   

 توان از سه جهت مقایسه کرد:می

شود. با توجّه به تورمالین مشاهده می های بروجرد رشد توأم کوارتز وهای پگماتیتپولیش یا تزیینی: در بعضی از نمونه (1

های توان پس از پولیش یا یکنواخت کردن سطح این قسمت از سنگ از آن به عنوان نمونهمقاومت باالی کوارتز می

 (.6تصویرتزیینی یا جواهری استفاده کرد )

 ب الف
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 صیقل خورده کوارتز تورمالینی برای مصارف تزیینی. ییک نمونه -6تصویر

روی سنگ میزبان خود رشد دار به صورت بلورهای بزرگ و شکل لینهای تورمالکسیونی: برخی از نمونهمینرال یا ک (2

 (.1 تصویرهای کلکسیونی استفاده کرد )توان بدون جدا کردن این قطعات از آن به عنوان نمونهاند که میکرده

 

 کلکسیونی.روی سنگ میزبان برای مصارف بلور بزرگ مستطیلی شورل -1تصویر

به  یول. چون دامله را ندارند یگوهر جیتراش به اشکال را تیعمدتاً قابل ،بروجرد تیپگمات یهانیتورمال(  منشوری یا صیقلی: 3

 .استفاده کردی در صنعت جواهرساز جیفلزات را یرو بدون تراش از آن به عنوان گوهر توانیآن م منشوریشکل صاف و  لیدل

ها ولی بیشتر تورمالین ؛پذیر استها برای این گوهرها امکانتراش دامله و سایر تراش ،شوددیده می 8 تصویرطور که در البته همان

 قلیبا برش و ص .وجود دارد هانیتورمال نیا های زاید درقسمت و تراش ایامکان اصالح زواشوند. بر اثر این نوع تراش خرد می

استفاده  یول د؛یآیم دیبند و دستبند پدساخت انواع گردن یدر بلورها برا ییبایز اریبس یهااشکال و فرم ،نیتورمال یهادادن نمونه

 . (8تصویر) منظور ندارند نیا یمناسب را برا تیفیو ک ییبایانگشتر دشوار است و بلورها، ز یرو هانیاز تورمال
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های آماده ها میسر بود؛ ب( چند نمونه از تورمالینالف( تراش دامله در بلورهایی که امکان تراش در آن -8تصویر 

 هایی از شورل در کاربرد گوهریشده به شکل صاف و منشوری بدون تراش ج( نمونه

 

 شوند.تقسیم بندی می 6رده نیز در (Saturation) دارند. از نظر غلظت رنگ  18سیاه و تن (Hue) های بروجرد رنگ تورمالین

 نتایج -3

که از متبلور  هیّ . انواع اولشوندیم یبندطبقه شدنینیو حاصل از تورمال هیّ در دو نوع اول های، تورمالینمطالعات پتروگراف یبر مبنا   

به  یباتریز یو فرم بلور شتریاستحکام ب و و خودشکل هستند کیسماتیپر یبلورها یدارا ؛شوندیشدن بلورها در مذاب حاصل م

و  دهیکش یاغلب بلورها ،شدنینیانواع حاصل از تورمالتر است. های گوهری مناسببرای استفادهاین دسته  .گذارندیم شینما

 بیدما، فشار و ترک یناگهان راتییکه حاصل از تغ شودیم دهید نگیزون ای یبندها منطقهو در آن دهندینم لیتشک کیسماتیپر

های ای از بخشآنالیزهای نقطه .اندشده لیباز تشک یهاستمیدر س هانیتورمال نیاست. ا عیسر یتعادل ریتبلور غ طیشرا ایی یایمیش

 ( و طهماسبی و همکاران نیز مؤید این امر است. 1991کنند. مطالعات مسعودی)مختلف بلورهای تورمالین این نظر را تأیید می

 یتیظرفبه آهن سه ا،یاح ونیداسیاکس ندیفرآ یبلورها ط نیدر ا یتی، آهن دو ظرفهای تورمالینروانجام شده  یحرارت یبهساز یط   

 ینوع بهساز نیا ،یمصارف گوهر یبرا اهیس یبلورها ترشیب ییبایز بهه با توجّ تر شدند.ای با کیفیت پایینو بلورها قهوه لیتبد

 .است ییایمیش-یحرارت یاز انواع بهساز ینشانگر امکان بهساز یول ست؛یقابل استفاده ن یمقاصد گوهر یبرا

 الف

 ب

 ج
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