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 های جنوب همدانمطالعه پتانسیل گوهری آندالوزیت

 rasoul sheikhi@yahoo.com، دانشجوی دکتری پترولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، *رسول شیخی قشالقی

  دانشگاه شهید بهشتیدانشکده علوم زمین،  دانشیارمنصور قربانی،  

 چکیده:

یختی را رگامه دگر 5تا  4هایی وجود دارد که پهن شیستچشمههمدان و منطقه شهر در زون سنندج سیرجان، واقع در جنوب 

اند که در این پژوهش پتانسیل گوهری هایی رشد کردهیختی اول و دوم آندالوزیترها همزمان با دگراند. درون این شیستتحمل کرده

با شدت  چربجالی ( و دارای صیقلعد از ای )بها از نوع کیاستولیت و به رنگ قهوهها مورد بررسی قرار گرفت. این آندالوزیتآن

رغم تحمل کردن چند مرحله دگرریختی مقاومت الزم ها علی. این کانیباشندمیهای کابوشن( )برای نمونه گلسنینگاسپلندنت تا 

 )به طوری که فقط شدید نبودن دگرگونی همبری و به دنبال آن شدت کمتر سرسیتی شدنبرای برش و تراش را دارند. همچنین 

وسنت علت شفافیت ترنسلها بهاین نمونه .از دست ندهندهنگام برش و تراش مقاومت خود را  سبب شده تا سطح کانی سرسیتی شده(

به  بایدهتر کیفیت صیقل بدستیابی به شکستگی و هوازدگی و برای  داشتندلیل هب وجهی مناسب نیستند وبرای تراش چند تا اپک،

بلورشناسی  Cباید عمود بر محور  برش اولیه ،ن )گنبدی( تراش داده شوند. افزون بر آن برای نمایان شدن طرح صلیبیکابوش صورت

 باشد. 

 کلید واژه: آندالوزیت، گوهر، همدان، شیست، کابوشن

 مقدمه

(. 2006Donoghue ,شوند )را شامل می 5SiO2Alهای مورفآندالوزیت کانی است که به همراه کیانیت و سیلیمانیت پلی

شود. این های آذرین درونی )دگرگونی همبری( دیده میهای رسی دگرگون شده در اطراف تودهاین کانی اغلب در سنگ

ت شود. بیشترین مصرف آندالوزیها یافت میها و گنیسای در داخل میکاشیستهای دگرگونی ناحیهکانی همچنین در محیط

کاری، تولید سرامیک، ها، لعابتوان به تولید سایندهز کاربردهای دیگر آندالوزیت میدر صنعت نسوز و دیرگداز است. ا

(. افزون بر 1385های ضد لغزش اشاره نمود )حاج علیلو، های دیرگداز و کفپوشآجرهای نسوز، ساخت شمع ماشین، چینی

ناسبی های مهنگام تراش را دارند و از رنگهای فاقد هوازدگی و شکستگی که مقاومت و کیفیت صیقل مناسب آن آندالوزیت

 توانند در صنعت جواهرسازی مورد استفاده قرار گیرند.برخوردارند می

های همدان و تویسرکان است که در حال حاضر به منظور هایی که  این کانی گزارش شده آندالوزیت شیستیکی از مکان

از چندین آندالوزیت آن  (. افزون بر1383یرد )وزارت صنایع و معادن، گاستفاده در صنایع نسوز مورد بهره برداری قرار می
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ر، جواه عنوانبهمکان دیگر در کشور نظیر بافق و تاشک در ایران مرکزی گزارش شده که ضمن نامناسب بودن ابعاد آن 

 (. 1383)وزارت صنایع و معادن،  اندغالباً سرسیتی یا سیلیمانیتی شده

 34˚ 45′تا  34˚ 30′العه در منطقه چشمه پهن واقع در جنوب همدان بین عرض های جغرافیایی های مورد مطآندالوزیت

از لحاظ زمین شناسی توسط ها این کانیگرچه ا (.1)شکل  شرقی قرار دارند 48˚ 45′تا  48˚ 30′شمالی و طول جغرافیایی 

اند، اما به پتانسیل ( مورد مطالعه قرار گرفته1389( و موالیی و سپاهی )1392پژوهشگرانی همچون ایزدی کیان و همکاران )

گوهر کمتر توجه شده است. لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی کیفیت گوهری و چگونگی فرآوری  عنوانبه هاآنو کیفیت 

د صنعتی تنها کاربرهای فاقد کیفیت گوهری که ها از نمونهگوهر و تفکیک آن عنوانبهها باشد، زیرا با معرفی این کانیآن می

توان سود تر است( میها در بازارهای خارجی )با توجه به اینکه این کانی در خارج از کشور شناخته شدهدارند و عرضه آن

 استان همدان کرد. به خصوصبیشتری را عاید کشور و 

 

ها بر روی و موقعیت آندالوزیت گارنت شیست (Shahbazi et al, 2010; Baharifar et al, 2004; Torkian, 1995. نقشه ساده شده منطقه همدان )1شکل 

 آن

 شناسی جایگاه زمین

همدان واقع در عرض شهر سیرجان و جنوب  -های مورد مطالعه در آن قرار دارد در زون سنندج ای که آندالوزیتمنطقه

شدگی پوسته (. کوتاه1باشد )شکلشرقی می 48˚ 45′تا  48˚ 30′شمالی و طول جغرافیایی  34˚ 45′تا  34˚ 30′جغرافیایی

های رسوبی پالئوزوییک تا مزوزوییک شده که شامل یک در ارتباط با فرورانش و برخورد سبب دگرگونی و دگرشکلی سنگ

(. 1390آهکی و آهکی در نزدیک شهر همدان است )ساکی و بهاری فر،  -های رسی، نیمه رسی، مافیک، رسیتوالی از سنگ
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ی که اهای دگرگونی در منطقه پیش از دگرگونی همبری ناشی از نفوذ باتولیت الوند تحت تأثیر دگرگونی ناحیههمه سنگ

. (1375بهاری فر ، Baharifar et al 2004 ،Saki 2011)اند تا رخساره شیست سبز و آمفیبولیت پیش رفته است، قرار گرفته

 (.Shahbazi et al, 2010سیک میانی بوده است )ای قبل از ژورادر مطالعات جدید سن دگرگونی ناحیه

های دما و فشار باال در طی توسعه تغییرات دگرگونی در منطقه همدان از نوع پیشرونده است و توسعه پرفیروبالست

ی ای شناسایهای دگرگونی ناحیهکند. در منطقه همدان چهار گامه دگرریختی در سنگهای متعدد آن را اثبات میبرگوارگی

(. البته 1388شود )ایزدی کیان، های دگرگونی مجاورتی تنها سه گامه در مشاهدات صحرایی دیده میاند و در سنگشده

های گامه دگریختی معرفی شده است. آندالوزیت 5پهن های دگرگونی ناحیه چشمه( در سنگ1382در مطالعات نوزعیم )

ها طیف وسیعی از که گارنتحالیاند درتی اول و دوم رشد کردههای دگرگونی همدان همزمان با دگرریخموجود در سنگ

یختی اول و قبل از دگرریختی دوم، همزمان با ردهند و قبل یا همزمان با دگرریختی اول، بعد از دگرتبلور را نشان می

رریختی گامه دوم اند. دگیختی چهارم رشد کردهردگرریختی دوم، احتماالً همزمان با دگرریختی سوم و همزمان با دگر

زدی کیان است )ایشکل گرفته  ترین دگرریختی در منطقه است که همزمان با نفوذ گرانیتوئید الوند در منطقه همداناصلی

 (. 1392و همکاران، 

 روش مطالعه

ری ادار جنوب همدان مورد بررسی صحرایی و عکسبردهای آندالوزیتبه منظور دستیابی به اهداف این پژوهش ابتدا شیست

های مورد نظر به کارگاه تراش گوهر منتقل شد. در کارگاه تراش ها، نمونهبرداری از آندالوزیتقرار گرفت و پس از نمونه

هوازده و خرد شده خیلی های ها پس از غربالگری و جدایش نمونهها و کیفیت گوهری آنبررسی مقاومت نمونه برایگوهر 

گوهرشناسی منتقل و در آنجا  آزمایشگاهها به صیقل داده شد. در نهایت نمونه ها تراش و سپستعدادی از آندالوزیت

این خصوصیات توسط مشاهدات عینی )برای  بخشی از مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. هاخصوصیات گوهرشناسی نمونه

رفرکتومتر  هایدستگاه لهبه وسی سایر خصوصیات گوهرشناسی نیز مطالعه شد. تعیین رنگ، نوع جال، شدت جال و شفافیت(

)جهت تعیین خاصیت نوری(، دستگاه  Gish 100مدل  پوالریسکوپ)برای اندازه گیری ضریب شکست(  Cl-181مدل 

گیری )برای بررسی خاصیت فلئورسانس( و ترازوی هیدرواستاتیک )برای اندازه UV Box Gis LS 200اولتراویولت مدل 

 وزن مخصوص( مشخص شد. 

 اییمطالعات صحر

های دگرگونی منطقه شامل آندالوزیت گارنت شیست و آندالوزیت شیست است که سنگ بر اساس مطالعات صحرایی سنگ

بات وها به طرف شمال است و از بین رسباشند. شیب این آندالوزیت گارنت شیستهای مورد مطالعه مییتزمیزبان آندالو
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های منطقه پرفیروبالست داخل آندالوزیت گارنت شیست به صورتها (. آندالوزیتالف 2عهد حاضر رخنمون دارند )شکل

 1 ها ازشرق است و اندازه آن -ها غرب ب(. امتداد این آندالوزیت 2اند )شکل اند و فابریک چشمی را ایجاد کردهواقع شده

متر است. میلی 2متر تا میلی 1ها از کمتر از  های موجود در این سنگباشد. همچنین گارنتمتر میسانتی 10تا بیش از 

دلیل تأثیر دگرگونی همبری و تبدیل تواند بهشود که میها سرسیت دیده میافزون بر آن در سطح تعدادی از نمونه

که حجم خیلی کمی در منطقه های مورد مطالعه ها به سرسیت باشد. این در حالی است که تعداد دیگری از نمونهآندالوزیت

 پ و ت(. 2باشند )شکل اقد سرسیت میف دارند تقریباً

 

 

آندالوزیت گارنت  :Bرسوبات عهد حاضر.  A:ها از میان رسوبات عهد حاضر. های منطقه مورد مطالعه و رخنمون آن. الف( آندالوزیت گارنت شیست2شکل 

 های سرسیتی شده ث( آندالوزیت فاقد سرسیتآندالوزیتهای آندالوزیت و فابریک چشمی. پ( وبالسترب( پورفیشیست. 

 تراش

ه به و با توجمیزان شفافیت  خصوصیات گوهرشناسی مانند شدت جال وهای مورد مطالعه و تعیین پس از تراش آندالوزیت

 اطالعات زیر  بدست آمد: الف( 3ها )شکل وجود طرح صلیبی در این کانی

، اما با این وجود در دارند دو سیستم شکستگیآن  افزون بر و (پ 2)شکل  اندسرسیتی شدهها از این کانی ادییز تعداد

با این حال بهتر است که برای جلوگیری از شکسته شدن کانی  نگام برش، تراش و صیقل را دارند،اکثر موارد مقاومت الزم ه

 الف ب

 پ ت
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هایی دارای کفیت استفاده کرد. البته چنین نمونهمتر میلی 0.3بر با ضخامت های نازکهنگام تراش از آب فراوان و دیسک

. برای نمایان شدن طرح ب و پ( 3هستند )شکل های فاقد شکستگی و هوازدگی تری نسبت به نمونهخوری پایینصیقل

ها بر اساس مطالعات بلوشناسی باشد. با توجه به اینکه میزان شفافیت این کانی Cبرش عمود بر محور  بایدصلیبی 

جهی وکابوشن )گنبدی( تراش داده شوند و برای تراش چند باید به صورتاسی ترنسلوسنت تا اپک مشخص شده گوهرشن

 دلیل وجود دوخوری که بهشود کیفیت صیقلکابوشن موجب می باشند. همچنین تراش به صورت)فست( مناسب نمی

نور بازتابیده شده از سطح کانی اختالل ایجاد  شود درموجب می مواردآید )زیرا این سیستم شکستگی و هوازگی پایین می

های دارای تراش تخت فاقد کیفیت الزم به ذکر است که نمونه (.ب و ت 3افزایش یابد )شکل  شود(، نسبت به تراش تخت

 ت(. 3عنوان گوهر هستند )شکل خوری الزم بهصیقل

 

 

ه بنمونه هوازده که پس از تراش  باشد. ب()آندالوزیت دارای طرح صلیبی( قبل از تراش و صیقل که به رنگ قرمز گوشتی می. الف( نمونه کیاستولیت 3شکل 

که بعد از تراش و صیقل به رنگ  سالم از لحاظ هوازدگی تقریباً هایهایی از کیاستولیتنمونهپ(  .است خوری پاییندارای کیفیت صیقلای و رنگ قهوه

الی دارای شدت ج آنتراش تخت دو سیستم شکستگی که ( کیاستولیت هوازده با ت. و کیفیت صیقل باالتری نسبت به حالت ب دارند انددر آمدهای قهوه

 .باشد و فاقد کیفیت گوهری استاند( می)که به صورت کابوشن تراش داده شده تری نسبت به حالت ب و پپایین

 

 

 الف ب

 پ ت
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 شناسیخصوصیات گوهرشناسی و کانی

ها و محور میانی دارای طرح صلیبی شکل هستند و از نوع های مورد مطالعه در اثر تجمع گرافیت در امتداد یالندالوزیتآ

بعد از تراش  (الف 3)شکل  ها که قبل از تراش به رنگ قرمز گوشتی هستند(. این کیاستولیت3باشند )شکل کیاستولیت می

ها نفوذ کرده هایی که اکسید آهن داخل شکستگی(. در قسمت، پ و تب 3آیند )شکل ای در میو صیقل به رنگ قهوه

 گلسنینگتا شدت اسپلندنت چرب با جالی ها دارای رنگ خاکه سفید، ها به قرمز متمایل شده است. این نمونهرنگ آن

و  وزن  1.63ست ، شفافیت ترنسلوسنت تا اپک، ضریب شکهای دارای تراش کابوشن که کیفیت گوهری دارند()برای نمونه

اهش ها وزن مخصوص کباشند. با افزایش میزان شکستگی در این کانیمتر مکعب میگرم بر سانتی 3.20تا  3.15مخصوص 

دهنده   شوند که نشانبار خاموش و روشن می 4 پوالریسکوپباشند و در زیر دستگاه یابد. فاقد خاصیت فلئورسانس میمی

 (.4است )شکل DRخاصیت نوری 

 

 

 

اندازه نمونه  شود.بار خاموش میبار روشن و دو، نمونه مورد مطالعه دوتاز الف تا  360˚. بررسی خاصیت نوری زیر دستگاه پوالریسکوپ. در چرخش 4 شکل

 مترمیلی 16× 12مورد مطالعه 

 گیرینتیجه

که شامل آندالوزیت شیست و آندالوزیت گارنت شیست است های دگرگونی منطقه های انجام شده سنگبر اساس پژوهش

های اول و دوم متبلور های مورد مطالعه همزمان با دگرریختیاند. آندالوزیتچهار یا پنج گامه دگرریختی را تحمل کرده

 فرآوری راها شده است که تراش و بنابراین مراحل بعدی دگرریختی موجب ایجاد دو سیستم شکستگی در آن .اندشده

 پ

 الف ب

 ت
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های فرآوری شده اثر منفی بگذارند. توانند در شدت جالی نمونهها میسازد. افزون بر آن این شکستگیاندکی مشکل می

العه های مورد مطتلفیق اطالعات حاصل از تراش با اطالعات حاصل از مطالعات گوهرشناسی بیانگر این مطلب است که نمونه

های نازک بر و با دیسکبلورشناسی  Cگنبدی و عمود بر محور  به صورتشند و باید بابرای تراش چندوجهی مناسب نمی

ا هاند اما حتی همین نمونهها سرسیتی شدهها در تعدادی از نمونهو آب فراوان تراش داده شوند. افزون بر آن گرچه آندالوزیت

لیل فاصله از باتولیت الوند و شدید نبودن دگرگونی دهتواند بهم هنگام برش و تراش مقاومت الزم را دارند. این موضوع می

 .که موجب شده فقط سطح کانی سرسیتی شود همبری باشد
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