شواهد کلیدی اکتشاف گوهرهای خانواده بریل با استفاده از مطالعه پگماتیتهای ایران
رسول شیخی قشالقی* ،دانشجوی دکتری پترولوژی ،دانشگاه شهید بهشتیrasoul sheikhi@yahoo.com ،
منصور قربانی ،دانشیار دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:
در  38کیلومتری جنوب غربی شهر قروه و همچنین در جنوب شهر مشهد و در امتداد جاده نیشابور پگماتیتهای بریلداری وجود
دارد که ساختار منطقهای و ترکیب کانیشناسی پیچیده دارند .این پگماتیتها که محصول پیشرفت تبلور تفریقی ماگمای اولیه
هستند ،پرآلومین و از تیپ  Sمیباشند .در این مطالعه از ویژگیهای کانیشناسی و ژئوشیمی این پگماتیتها برای دستیابی به شواهد
اکتشافی گوهرهای خانواده بریل استفاده شده است .بر اساس این پژوهش پگماتیتهای کمعمق با کانیشناسی پیچیده و درجه تفریق
یافتگی باال که دارای موسکوویتهای سبز و درشت ،گارنت نوع اسپسارتین و مقادیر باالی  Csو  Liو مقدار پایین  Feهستند برای
تشکیل گوهرهای خانواده بریل مستعد دانسته شدهاند.
کلیدواژه :گوهر ،بریل ،پگماتیت ،ایران ،مشهد

مقدمه
پگماتیتها دایکهای دانه درشتی هستند که معموالً ترکیب گرانیتی دارند .اکثر ماگمای گرانیتی سرشار از سیال ،غنی از
عناصری هستند که در طی تبلور یک پلوتون وارد کانیهای تشکیل دهنده سنگ نشدهاند )B.R Frost and C.D Frost,

 .(2014این سنگها معموالً مرتبط با گرانیتها و سینیتها میباشند ،اما پگماتیتهای گابرویی نزدیک حواشی تودههای
نفوذی مافیک نیز یافت میشوند ).(Gill, 2010
یکی از جنبههای مهم مطالعه پگماتیتها تشکیل کانیهای گوهری از جمله گوهرهای خانواده بریل در آنهاست .گوهرهای
این خانواده شامل زمرد ،آکوامارین ،گوشنیت ،مورگانیت و هلیودور است.
کانیهای خانواده بریل در طبیعت به سه صورت شکل میگیرند (حاج علیلو .1 :)1386 ،در فازهای پنوماتولیتی و دمای
باالی  374درجه سانتیگراد همراه با سنگهای آذرین پگماتیتی و گرانیتی .در این سنگها همراه با بریل کانیهای کوارتز،
فلدسپار ،موسکوویت ،توپاز ،تورمالین ،اسپودمن و لیپدولیت یافت میشود .2 .در سنگهای دگرگونی مثل شیستها که
تحت تأثیر فشار و حرارت زیاد شکل گرفتهاند .3 .از محلولهای هیدروترمال در حرارت کمتر از  374درجه سانتیگراد
شکل میگیرند .مانند بریلهای کلمبیا.
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همانطور که گفته شد یکی از محیطهای تشکیل بریل پگماتیتها است .بنابراین مطالعه و بررسی این سنگها میتواند
شواهد کلیدی جهت اکتشاف بخش عمدهای از گوهرهای خانواده بریل را فراهم آورد .از این رو در این مقاله سعی شده که
با استفاده از مطالعه ویژگیها و خصوصیات پگماتیتهای بریلدار ایران به تشخیص شواهد اکتشافی این گوهرها پرداخته
شود که خود میتواند برای اکتشاف بریل در سایر پگماتیتهای ایران بهکار رود.
متأسفانه پگماتیت ها از دیدگاه منشأ تشکیل گوهرها در ایران چندان مورد مطالعه قرار نگرفتهاند و از محدود مطالعاتی
که در این زمینه صورت گرفته میتوان به مطالعات شیخی قشالقی و احمدی ( )1394اشاره کرد که بر روی پگماتیتهای
میکا  -سافایردار جنوب همدان انجام شده است .پژوهش نامبردگان نشان میدهد که پگماتیتهای مورد مطالعه ترکیب
سینیتی دارند .همچنین این سنگها از لحاظ درجه اشباع از آلومین ،پرآلومین و تیپ  Sمیباشند .این پگماتیتها که در
محیطهای همزمان با برخورد حاصل شدهاند از نوع عمیق هستند که خود دلیلی بر درشت بودن سافایرهای تشکیل شده
است.
سایر مطالعات انجام شده در ایران بیشتر بر روی ژئوشیمی و ترکیب کانیشناسی پگماتیتها بوده است .از آن جمله میتوان
به مطالعات سپاهی گرو و همکاران ( )1393اشاره کرد که ژئوشیمی تورمالینهای موجود در دایکهای پگماتیتی مجموعه
پلوتونیک الوند را مطالعه کردهاند و معتقدند که این تورمالینها دارای ترکیب شورل دراویت هستند .همچنین احمدی
بنکدار و احمدی ( )1392ترکیب تورمالین در پگماتیتهای چاه رویی واقع در جنوب غربی نهبندان را مورد مطالعه قرار
دادهاند و اعتقاد دارند که ترکیب این تورمالینها شورل -دراویت است .افزون بر آن احمدی خلجی و طهماسبی ()1394
شیمی گارنت در پگماتیتهای منطقه همدان را بررسی کردهاند و نشان دادهاند که ترکیب این گارنتها از نوع آلماندن و
به مقدار کمتر اسپسارتین میباشد .اما مهمترین مطالعاتی که در این زمینه انجام شده مطالعات صمدی و همکاران ()1394
و دیدار و همکاران ( )1393بر روی پگماتیتهای بریلدار جنوب مشهد و سالمی ( )1390بر روی پگماتیتهای بریلدار
ابراهیم عطار است.
بهطور کلی مهمترین پگماتیتهای بریلدار ایران در جنوب شهر مشهد و جنوب شرقی کردستان (ابراهیم عطار واقع در
جنوب غرب شهر قروه) متمرکز شدهاند (شکل  )1که در زیر به سنگنگاری و زمینشناسی آنها میپردازیم.
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شکل  .1نقشه پهنههای ساختاری-رسوبی ایران و موقعیت جغرافیایی مهمترین پگماتیتهای بریلدار بر روی آن (آقانباتی .)1383 ،مثلث بنفش :پگماتیتهای
بریلدار جنوب مشهد .مثلث مشکی :پگماتیتهای بریلدار ابراهیم عطار

پگماتیتهای ابراهیمآباد (جنوب شرقی کردستان)
این پگماتیتها در جنوب شرقی استان کردستان و در  38کیلومتری جنوب غربی شهر قروه واقع شدهاند .این دایکهای
پگماتیتی با راستای شمال غربی -جنوب شرقی ،در طول کوه ابراهیم عطار کشیده شدهاند .در حاشیه پگماتیتها یک الیهی
سفید و خالص دولومیتی ،با ضخامت  10الی  15متر وجود دارد که دایکهای پگماتیتی مورد نظر در آن نفوذ کردهاند .بین
دولومیتها و دایکهای پگماتیتی یک الیه اسکارن اپیدوتی سبز رنگ با ضخامت  1تا  2متر تشکیل شده است که حاصل
فعل و انفعال توده پگماتیتی و دولومیتهای منطقه در زمان جایگیری است .کانیهای موجود در این توده پگماتیتی شامل
کوارتز ،فلدسپار پتاسیم ،پالژیوکالز ،بیوتیت ،موسکوویت ،گارنت و بریل است .در قسمت جنوب غربی معدن در کنتاکت
سنگهای غنی از فلدسپات سدیک و پتاسیک رگهای بریلدار به صورت دایک با ضخامت  25الی  35سانتیمتر ،طول 50
متر ،شیب قائم و امتداد شمالی -جنوبی تشکیل شده است .با توجه به بررسیهای ماکروسکوپی و میکروسکوپی و براساس
تغییرات بافت و کانیشناسی که از حاشیه به مرکز توده دیده میشود ،میتوان توده پگماتیتی مورد بررسی را به چهار
منطقهی دیوارهای ،حاشیه ای ،میانی و مرکزی تقسیم کرد .هر چه به مرکز این دایکهای پگماتیتی نزدیکتر میشویم
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دانهبندی درشتتر و تمرکز کوارتز و فلدسپات بیشتر و در عوض از تمرکز میکا کاسته میشود .مقدار پایین  (La/Yb)Nدر
این پگماتیتها نشان دهنده پیشرفت تبلور جدایشی در ماگمای اولیه است .بر اساس مطالعات ژئوشیمی این پگماتیتها در
دستهی پگماتیتهای موسکوویتدار حاوی عناصر کمیاب ( )MSRELقرار میگیرند (سالمی.)1390 ،

پگماتیتهای جنوب مشهد
پگماتیتهای مورد مطالعه در بخش جنوبی شهر مشهد و در امتداد جاده نیشابور قرار دارند .این پگماتیتها را با توجه به
مطالعات سنگنگاری میتوان به  7رخساره زیر ردهبندی کرد (دیدار و همکاران:)1393 ،
 -1کوارتز  +فلدسپار پتاسیک (ارتوکالز  +میکروکلین)  +پالژیوکالز  +مسکوویت  +لپیدولیت  +بیوتیت -2 .کوارتز  +فلدسپار
پتاسیک (ارتوکالز  +میکروکلین)  +پالژیوکالز  +مسکوویت  +لپیدولیت  +بیوتیت  +تورمالین -3 .کوارتز  +فلدسپار پتاسیک
(ارتوکالز  +میکروکلین)  +پالژیوکالز  +مسکوویت  +لپیدولیت  +تورمالین -4 .کوارتز  +فلدسپار پتاسیک (ارتوکالز +
میکروکلین)  +پالژیوکالز  +مسکوویت  +لپیدولیت  +تورمالین  +گارنت -5 .کوارتز  +فلدسپار پتاسیک (ارتوکالز +
میکروکلین)  +پالژیوکالز  +مسکوویت  +لپیدولیت  +گارنت -6 .کوارتز  +تورمالین  ±مسکوویت -7 .کوارتز  +فلدسپار
پتاسیک (ارتوکالز  +میکروکلین)  +پالژیوکالز  +مسکوویت  +بریل (سبز تا آبی) .الزم به ذکر است که همهی میکاها و
موسکویتهای این پگماتیتها به رنگ سفید -نقرهای تا سبز کمرنگ هستند (دیدار و همکاران.)1393 ،
بافت رخسارههای باال همه پگماتوئیدی و پورفیریتیک بوده و در همه رخسارهها به استثنای رخساره  6بافت میرمکیتی و
پرتیتی (زمینه فلدسپار پتاسیک همراه با رگه های پالژیوکالز در آن) دیده میشود (دیدار و همکاران .)1393 ،به عقیده
صمدی و همکاران ( )1394هم پگماتیتهای نوع ساده و بدون ساختمان درونی و دارای کانیشناسی ساده و هم
پگماتیتهای پیچیده با کانیشناسی پیچیده و ساختار منطقهای در ناحیه وجود دارند .پگماتیتهای مورد مطالعه براساس
ردهبندی ) Cerny (1995از نوع  LCTهستند و بهشدت پرآلومین میباشند .همچنین بیشتر رخسارههای پگماتیتی نسبت
 Mg/Liبرابر  0 /2تا  10دارند و هر چه از مقدار نسبت  Mg/Liکمتر میشود بر مقدار لیتیم نیز افزوده میشود .افزون بر
آن بر اساس مطالعات ژئوشیمی همه گارنتهای منطقه از نوع آلماندن  -اسپسارتین هستند .میزان منیزیم و کلسیم این
گارنتها بسیار پایین و در حد صفر است ،بدین ترتیب این گارنتها و در نتیجه پگماتیتها ،تفریق یافتگی به نسبت متوسطی
داشته و با سنگهای مافیک پیرامون آلودگی نشان نمیدهند .در نمودار  K/Rb-Csارائه شده توسط ) Cerny (1989aبرای
تعیین پتانسیل اقتصادی پگماتیتها برای عناصر بریلیم ،بریلیم-لیتیم و لیتیم-سزیم -بریلیم-تانتالیم ،همانگونه که دیده
میشود تنها برخی از نمونههای فلدسپاری رخسارههای «کوارتز  +فلدسپار پتاسیک  +پالژیوکالز  +مسکوویت  +لپیدولیت
 +گارنت» و «کوارتز  +فلدسپار پتاسیک  +پالژیوکالز  +مسکوویت  +لپیدولیت  +بیوتیت» که از نظر سزیم دارای بیشترین
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مقادیر بودند در محدوده کانهزایی بریلیم واقع شده و ارزش اقتصادی دارند (شکل  .)2الزم به ذکر است که فلدسپارهای
پتاسیک این دو رخساره سفید رنگ و درشت هستند ،درحالیکه فلدسپار پتاسیک سایر رخسارهها سفید رنگ و متوسط
دانه و یا صورتی و درشت دانه است .همچنین طبق تجزیه  XRDاین پگماتیتها دارای تورمالین نوع شورل (به رنگ سیاه)،
البائیت (به رنگ سبز تیره مایل به سیاه) و دراویت (قهوهای مایل به سیاه) هستند (دیدار و همکاران.)1393 ،
مطالعات صمدی و همکاران ( )1394بیانگر این مطلب است که این پگماتیتها مرتبط با مونزوگرانیتهای نوع  Sو محصول
تفریق مذاب در مراحل پایانی تبلور هستند که در کمربند برخورد قارهای تشکیل شدهاند.

شکل  .2نمودار ) K/Rb-Cs Cerny (1989aو موقعیت نمونه های مورد مطالعه بر روی آن برای تعیین پتانسیل اقتصادی فلدسپارهای درون پگماتیتهای
جنوب مشهد (دیدار .)1393 ،لوزی نارنجی :رخساره  .1لوزی صورتی :رخساره  .5لوزی سبز :رخساره  .4لوزی آبی :رخساره 3

بحث و بررسی
سه محیط اصلی تشکیل بلورهایی با کیفیت گوهری در پگماتیتها عبارتند از ) .1 :(Simmons et al, 2013بلورهای متبلور
شده در کوارتز تودهای یا فلدسپار موجود در هسته یا حاشیه هسته پگماتیت :گوهرهایی مانند آکوامارین و تورمالین در این
منطقه تشکیل میشوند .2 .بلورهای حواشی واکنشی اطراف پگماتیتها که درون سنگهای مافیک نفوذ کردهاند :مانند
زمرد و الکساندریت در ذخایر نوع اورال .همچنین به عقیده ) Brand et al (2009برلیم مورد نیاز برای ظهور زمرد در
اُنتاریوی کانادا از واحد ماگمایی سرچشمه گرفته درحالیکه منشأ کروم پریدوتیت آلتره شده و کلریت شیست است.3 .
بلورهای موجود در حفرات میارولیتی :مانند انواع بریل ،اسپسارتین ،اسپودمن ،توپاز و تورمالین.
اگر غلظت مواد فرار ،به خصوص  H2Oدر مذاب باقی مانده از حد مجاز قابلیت انحالل آن تجاوز کند ،سیاالت آبدار در مذاب
نامحلول میشوند و تشکیل میارولها و حفرات اولیه رواج پیدا میکند .بلورهای تقریباً خالص با کیفیت گوهری کانیهای
سیلیکاته  B-Li-Beو ( Fبههمراه دیگر کانیهای غیرگوهری) در این حفرات بهعنوان محصوالت نهایی تبلور تشکیل میشوند
) .(Simmons et al, 2003; London 2008در این باره ) Cerny (2000سه اصل مکانیسمی که جدایش سیال آبدار فوق
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بحرانی را از مذاب پگماتیتی رواج میدهد ،مورد بحث قرار داده است .1 :کاهش فشار در ماگمای صعودی  .2تبلور جزء به
جزء طی انجماد در فشار یکسان و  .3تهیشدگی مذاب از  P , F ,Bو  Liتوسط تبلور کانیهای حاوی این عناصر (تهی
شدگی شیمیایی) .بنابراین با توجه به این مطالب پگماتیتهای کمعمق و همچنین پگماتیتهایی که درجه تفریق یافتگی
باالیی دارند در تشکیل گوهرهای خانواده بریل از اهمیت ویژهای برخوردارند .این افزایش درجه تفریق یافتگی موجب تغییر
رنگ و اندازه در بعضی از کانیها خواهد شد که از آن میتوان بهعنوان شواهد اکتشافی استفاده کرد .بهعنوان مثال موسکویت
در پگماتیت بارور از لحاظ عناصر کمیاب ،درشت و سبز رنگ است .در پگماتیت بسیار تفریق یافته موسکویت سبز ممکن
است دارای هالهای از لیپدولیت بنفش باشد ) .Cerny (1989aهمچنین با افزایش درجه تفریق ترکیب تورمالین از شورل
(سیاه) بهسوی البائیت (صورتی ،سبز و آبی) میرود ).(London, 1999
افزون بر مطالب گفته شده در باال به اعتقاد ) Cerny et al (2012به غیر از مورگانیت که تنها در پگماتیتهای خانواده LCT

یافت میشود ،سایر گوهرهای خانواده بریل در هر دو خانواده  LCTو  NYFتشکیل میشوند.

نتیجهگیری
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شواهد کانیشناسی و ژئوشیمی زیر میتواند حاکی از درجه تفریق باال و وجود کانیهای غنی از عناصر ناسازگار مانند بریل
در پگماتیتها باشد .1 :وجود آلکالی فلدسپاتهای درشت و مایل به سفید .2 .دارا بودن موسکوویتهای سبز رنگ و درشت.
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