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چکیده:
در زون سنندج سیرجان ،واقع در جنوب شهر همدان و منطقه چشمهپهن شیستهایی وجود دارد که  4تا  5گامه دگرریختی را
تحمل کردهاند .درون این شیستها همزمان با دگرریختی اول و دوم آندالوزیتهایی رشد کردهاند که در این پژوهش پتانسیل گوهری
آنها مورد بررسی قرار گرفت .این آندالوزیتها از نوع کیاستولیت و به رنگ قهوهای (بعد از صیقل) و دارای جالی چرب با شدت
اسپلندنت تا گلسنینگ (برای نمونههای کابوشن) میباشند .این کانیها علیرغم تحمل کردن چند مرحله دگرریختی مقاومت الزم
برای برش و تراش را دارند .همچنین شدید نبودن دگرگونی همبری و به دنبال آن شدت کمتر سرسیتی شدن (به طوری که فقط
سطح کانی سرسیتی شده) سبب شده تا مقاومت خود را هنگام برش و تراش از دست ندهند .این نمونهها بهعلت شفافیت ترنسلوسنت
تا اپک ،برای تراش چندوجهی مناسب نیستند و بهدلیل داشتن شکستگی و هوازدگی و برای دستیابی به کیفیت صیقل بهتر باید به
صورت کابوشن (گنبدی) تراش داده شوند .افزون بر آن برای نمایان شدن طرح صلیبی ،برش اولیه باید عمود بر محور  Cبلورشناسی
باشد.
کلید واژه :آندالوزیت ،گوهر ،همدان ،شیست ،کابوشن

مقدمه
آندالوزیت کانی است که به همراه کیانیت و سیلیمانیت پلیمورفهای  Al2SiO5را شامل میشوند (.)Donoghue, 2006
این کانی اغلب در سنگهای رسی دگرگون شده در اطراف تودههای آذرین درونی (دگرگونی همبری) دیده میشود .این
کانی همچنین در محیطهای دگرگونی ناحیهای در داخل میکاشیستها و گنیسها یافت میشود .بیشترین مصرف آندالوزیت
در صنعت نسوز و دیرگداز است .از کاربردهای دیگر آندالوزیت میتوان به تولید سایندهها ،لعابکاری ،تولید سرامیک،
آجرهای نسوز ،ساخت شمع ماشین ،چینیهای دیرگداز و کفپوشهای ضد لغزش اشاره نمود (حاج علیلو .)1385 ،افزون بر
آن آندالوزیتهای فاقد هوازدگی و شکستگی که مقاومت و کیفیت صیقل مناسب هنگام تراش را دارند و از رنگهای مناسبی
برخوردارند میتوانند در صنعت جواهرسازی مورد استفاده قرار گیرند.
یکی از مکانهایی که این کانی گزارش شده آندالوزیت شیست های همدان و تویسرکان است که در حال حاضر به منظور
استفاده در صنایع نسوز مورد بهره برداری قرار میگیرد (وزارت صنایع و معادن .)1383 ،افزون بر آن آندالوزیت از چندین
16

مکان دیگر در کشور نظیر بافق و تاشک در ایران مرکزی گزارش شده که ضمن نامناسب بودن ابعاد آن بهعنوان جواهر،
غالباً سرسیتی یا سیلیمانیتی شدهاند (وزارت صنایع و معادن.)1383 ،
آندالوزیتهای مورد مط العه در منطقه چشمه پهن واقع در جنوب همدان بین عرض های جغرافیایی  34˚ 30′تا 34˚ 45′
شمالی و طول جغرافیایی  48˚ 30′تا  48˚ 45′شرقی قرار دارند (شکل  .)1اگرچه این کانیها از لحاظ زمین شناسی توسط
پژوهشگرانی همچون ایزدی کیان و همکاران ( )1392و موالیی و سپاهی ( )1389مورد مطالعه قرار گرفتهاند ،اما به پتانسیل
و کیفیت آنها بهعنوان گوهر کمتر توجه شده است .لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی کیفیت گوهری و چگونگی فرآوری
آن میباشد ،زیرا با معرفی این کانیها بهعنوان گوهر و تفکیک آنها از نمونههای فاقد کیفیت گوهری که تنها کاربرد صنعتی
دارند و عرضه آن ها در بازارهای خارجی (با توجه به اینکه این کانی در خارج از کشور شناخته شدهتر است) میتوان سود
بیشتری را عاید کشور و به خصوص استان همدان کرد.

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

جایگاه زمینشناسی
منطقهای که آندالوزیتهای مورد مطالعه در آن قرار دارد در زون سنندج  -سیرجان و جنوب شهر همدان واقع در عرض
جغرافیایی 34˚ 30′تا  34˚ 45′شمالی و طول جغرافیایی  48˚ 30′تا  48˚ 45′شرقی میباشد (شکل .)1کوتاهشدگی پوسته
در ارتباط با فرورانش و برخورد سبب دگرگونی و دگرشکلی سنگهای رسوبی پالئوزوییک تا مزوزوییک شده که شامل یک
توالی از سنگهای رسی ،نیمه رسی ،مافیک ،رسی -آهکی و آهکی در نزدیک شهر همدان است (ساکی و بهاری فر.)1390 ،
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همه سنگ های دگرگونی در منطقه پیش از دگرگونی همبری ناشی از نفوذ باتولیت الوند تحت تأثیر دگرگونی ناحیهای که
تا رخساره شیست سبز و آمفیبولیت پیش رفته است ،قرار گرفتهاند ( ،Saki 2011 ،Baharifar et al 2004بهاری فر .)1375
در مطالعات جدید سن دگرگونی ناحیهای قبل از ژوراسیک میانی بوده است (.)Shahbazi et al, 2010
تغییرات دگرگونی در منطقه همدان از نوع پیشرونده است و توسعه پرفیروبالستهای دما و فشار باال در طی توسعه
برگوارگیهای متعدد آن را اثبات میکند .در منطقه همدان چهار گامه دگرریختی در سنگهای دگرگونی ناحیهای شناسایی
شدهاند و در سنگ های دگرگونی مجاورتی تنها سه گامه در مشاهدات صحرایی دیده میشود (ایزدی کیان .)1388 ،البته
در مطالعات نوزعیم ( )1382در سنگهای دگرگونی ناحیه چشمهپهن  5گامه دگریختی معرفی شده است .آندالوزیتهای
موجود در سنگهای دگرگونی همدان همزمان با دگرریختی اول و دوم رشد کردهاند درحالیکه گارنتها طیف وسیعی از
تبلور را نشان میدهند و قبل یا همزمان با دگرریختی اول ،بعد از دگرریختی اول و قبل از دگرریختی دوم ،همزمان با
دگرریختی دوم ،احتماالً همزمان با دگرریختی سوم و همزمان با دگرریختی چهارم رشد کردهاند .دگرریختی گامه دوم
اصلیترین دگرریختی در منطقه است که همزمان با نفوذ گرانیتوئید الوند در منطقه همدان شکل گرفته است (ایزدی کیان
و همکاران.)1392 ،

روش مطالعه
به منظور دستیابی به اهداف این پژوهش ابتدا شیستهای آندالوزیتدار جنوب همدان مورد بررسی صحرایی و عکسبرداری
قرار گرفت و پس از نمونهبرداری از آندالوزیتها ،نمونه های مورد نظر به کارگاه تراش گوهر منتقل شد .در کارگاه تراش
گوهر برای بررسی مقاومت نمونهها و کیفیت گوهری آنها پس از غربالگری و جدایش نمونههای خیلی هوازده و خرد شده
تعدادی از آندالوزیتها تراش و سپس صیقل داده شد .در نهایت نمونهها به آزمایشگاه گوهرشناسی منتقل و در آنجا
خصوصیات گوهرشناسی نمونهها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .بخشی از این خصوصیات توسط مشاهدات عینی (برای
تعیین رنگ ،نوع جال ،شدت جال و شفافیت) مطالعه شد .سایر خصوصیات گوهرشناسی نیز به وسیله دستگاههای رفرکتومتر
مدل ( Cl-181برای اندازه گیری ضریب شکست) پوالریسکوپ مدل ( Gish 100جهت تعیین خاصیت نوری) ،دستگاه
اولتراویولت مدل ( UV Box Gis LS 200برای بررسی خاصیت فلئورسانس) و ترازوی هیدرواستاتیک (برای اندازهگیری
وزن مخصوص) مشخص شد.

مطالعات صحرایی
بر اساس مطالعات صحرایی سنگهای دگرگونی منطقه شامل آندالوزیت گارنت شیست و آندالوزیت شیست است که سنگ
میزبان آندالوزیتهای مورد مطالعه میباشند .شیب این آندالوزیت گارنت شیستها به طرف شمال است و از بین رسوبات
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عهد حاضر رخنمون دارند (شکل 2الف) .آندالوزیتها به صورت پرفیروبالست داخل آندالوزیت گارنت شیستهای منطقه
واقع شدهاند و فابریک چشمی را ایجاد کردهاند (شکل  2ب) .امتداد این آندالوزیتها غرب  -شرق است و اندازه آنها از 1
تا بیش از  10سانتیمتر میباشد .همچنین گارنتهای موجود در این سنگها از کمتر از  1میلیمتر تا  2میلیمتر است.
افزون بر آن در سطح تعدادی از نمونهها سرسیت دیده میشود که میتواند بهدلیل تأثیر دگرگونی همبری و تبدیل
آندالوزیتها به سرسیت باشد .این در حالی است که تعداد دیگری از نمونههای مورد مطالعه که حجم خیلی کمی در منطقه
دارند تقریباً فاقد سرسیت میباشند (شکل  2پ و ت).
الف

ب

پ

ت

شکل  .2الف) آندالوزیت گارنت شیستهای منطقه مورد مطالعه و رخنمون آنها از میان رسوبات عهد حاضر :A .رسوبات عهد حاضر :B .آندالوزیت گارنت
شیست .ب) پورفیروبالستهای آندالوزیت و فابریک چشمی .پ) آندالوزیتهای سرسیتی شده ث) آندالوزیت فاقد سرسیت

تراش
پس از تراش آندالوزیتهای مورد مطالعه و تعیین خصوصیات گوهرشناسی مانند شدت جال و میزان شفافیت و با توجه به
وجود طرح صلیبی در این کانیها (شکل  3الف) اطالعات زیر بدست آمد:
تعداد زیادی از این کانیها سرسیتی شدهاند (شکل  2پ) و افزون بر آن دو سیستم شکستگی دارند ،اما با این وجود در
اکثر موارد مقاومت الزم هنگام برش ،تراش و صیقل را دارند ،با این حال بهتر است که برای جلوگیری از شکسته شدن کانی
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هنگام تراش از آب فراوان و دیسکهای نازکبر با ضخامت  0.3میلیمتر استفاده کرد .البته چنین نمونههایی دارای کفیت
صیقلخوری پایینتری نسبت به نمونههای فاقد شکستگی و هوازدگی هستند (شکل  3ب و پ) .برای نمایان شدن طرح
صلیبی باید برش عمود بر محور  Cبلوشناسی باشد .با توجه به اینکه میزان شفافیت این کانیها بر اساس مطالعات
گوهرشناسی ترنسلوسنت تا اپک مشخص شده باید به صورت کابوشن (گنبدی) تراش داده شوند و برای تراش چندوجهی
(فست) مناسب نمیباشند .همچنین تراش به صورت کابوشن موجب میشود کیفیت صیقلخوری که بهدلیل وجود دو
سیستم شکستگی و هوازگی پایین میآید (زیرا این موارد موجب میشود در نور بازتابیده شده از سطح کانی اختالل ایجاد
شود) ،نسبت به تراش تخت افزایش یابد (شکل  3ب و ت) .الزم به ذکر است که نمونههای دارای تراش تخت فاقد کیفیت
صیقلخوری الزم بهعنوان گوهر هستند (شکل  3ت).
الف

ب

پ

ت

شکل  .3الف) نمونه کیاستولیت (آندالوزیت دارای طرح صلیبی) قبل از تراش و صیقل که به رنگ قرمز گوشتی میباشد .ب) نمونه هوازده که پس از تراش به
رنگ قهوهای و دارای کیفیت صیقلخوری پایین است .پ) نمونههایی از کیاستولیتهای تقریباً سالم از لحاظ هوازدگی که بعد از تراش و صیقل به رنگ
قهوهای در آمدهاند و کیفیت صیقل باالتری نسبت به حالت ب دارند .ت) کیاستولیت هوازده با دو سیستم شکستگی که تراش تخت آن دارای شدت جالی
پایینتری نسبت به حالت ب و پ (که به صورت کابوشن تراش داده شدهاند) میباشد و فاقد کیفیت گوهری است.
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خصوصیات گوهرشناسی و کانیشناسی
آندالوزیتهای مورد مطالعه در اثر تجمع گرافیت در امتداد یالها و محور میانی دارای طرح صلیبی شکل هستند و از نوع
کیاستولیت میباشند (شکل  .)3این کیاستولیتها که قبل از تراش به رنگ قرمز گوشتی هستند (شکل  3الف) بعد از تراش
و صیقل به رنگ قهوهای در میآیند (شکل  3ب ،پ و ت) .در قسمتهایی که اکسید آهن داخل شکستگیها نفوذ کرده
رنگ آنها به قرمز متمایل شده است .این نمونهها دارای رنگ خاکه سفید ،جالی چرب با شدت اسپلندنت تا گلسنینگ
(برای نمونههای دارای تراش کابوشن که کیفیت گوهری دارند) ،شفافیت ترنسلوسنت تا اپک ،ضریب شکست  1.63و وزن
مخصوص  3.15تا  3.20گرم بر سانتیمتر مکعب میباشند .با افزایش میزان شکستگی در این کانیها وزن مخصوص کاهش
مییابد .فاقد خاصیت فلئورسانس میباشند و در زیر دستگاه پوالریسکوپ  4بار خاموش و روشن میشوند که نشان دهنده
خاصیت نوری  DRاست (شکل.)4

الف

ب

پ

ت

شکل  .4بررسی خاصیت نوری زیر دستگاه پوالریسکوپ .در چرخش ˚ 360از الف تا ت ،نمونه مورد مطالعه دوبار روشن و دوبار خاموش میشود .اندازه نمونه
مورد مطالعه  16 ×12میلیمتر

نتیجهگیری
بر اساس پژوهشهای انجام شده سنگهای دگرگونی منطقه که شامل آندالوزیت شیست و آندالوزیت گارنت شیست است
چهار یا پنج گامه دگرریختی را تحمل کردهاند .آندالوزیتهای مورد مطالعه همزمان با دگرریختیهای اول و دوم متبلور
شدهاند .بنابراین مراحل بعدی دگرریختی موجب ایجاد دو سیستم شکستگی در آنها شده است که تراش و فرآوری را
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اندکی مشکل میسازد .افزون بر آن این شکستگیها میتوانند در شدت جالی نمونههای فرآوری شده اثر منفی بگذارند.
تلفیق اطالعات حاصل از تراش با اطالعات حاصل از مطالعات گوهرشناسی بیانگر این مطلب است که نمونههای مورد مطالعه
برای تراش چندوجهی مناسب نمیباشند و باید به صورت گنبدی و عمود بر محور  Cبلورشناسی و با دیسکهای نازک بر
و آب فراوان تراش داده شوند .افزون بر آن گرچه آندالوزیتها در تعدادی از نمونهها سرسیتی شدهاند اما حتی همین نمونهها
هم هنگام برش و تراش مقاومت الزم را دارند .این موضوع میتواند بهدلیل فاصله از باتولیت الوند و شدید نبودن دگرگونی
همبری باشد که موجب شده فقط سطح کانی سرسیتی شود.
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