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  چكیده
 های تمدن میان در ديرباز از که باشد می سودالیت ازگروه فلدسپاتوئید نوعی خود بفرد منحصر آبی رنگ با الزوريت يا الزولی الپیس

 شده استخراج سنگ اولین که رسد می نظر است،به دسترس در امروزه که اطالعاتی به توجه با. است بوده برخوردار بااليی ارزش مختلف،از

 بهره که دهد می نشان تاريخی شواهد. شود می يافت.. افغانستان،روسیه،شیلی،آمريکاو در گوهر اين های نهشته و باشد می بشر توسط

 تجارت ترين قديمی که شده شروع پیش سال 0066 از بیش( 1721مارکوپولو توسط شده ثبت)افغانستان بدخشان الجورد معادن از بردای

 .آيد می شمار به جهان قیمتی های سنگ

 فرآيند درنتیجه الزوريت سازی کانی.اند شده متمرکز دولومیتی مرمرهای و ها کربناته،آهک سیلیسی های زون در الزوريت های نهشته

. گردد می حاصل دولومیتی مرمرهای از گوگرد و کلسیم و سیلیکاته بنیاد با های سنگ از آلومینیوم و سیلیس.شود می ايجاد متاسوماتیسم

 غنی باالی نسبت و شاخص های کانی آلکالن،شناسايی يا اسیدی آذرين های سنگ با کنتاکت همراه به دولومیتی اسکارن های زون وجود

 می الزوريت ذخاير جويی پی های روش بهترين از الزوريت سازی کانی اطراف مناطق در...استرانسیم،باريم، مانند شاخص عناصر شدگی

 .شود می پرداخته دنیا در آن های نهشته و الزوريت اکتشاف های روش بررسی به مقاله اين در. باشد
 

 الزولی،اسکارن،اکتشاف الپیس : ها واژه کلید

 

 مقدمه
 الپیس [Fritsh & Rondeau,2009] .اند شده شمرده ماندگاری،مغتنم و رنگ،جال،شفافیت دلیل به کنون تا پیش سال هزاران از ها گوهر

 از که است آسمانی آبی معنای به عربی ای واژه"الزول"آن دوم بخش و سنگ معنی به"الپیس"آن اول بخش که است قديمی نامی الزولی

 ياد ايرانی شده فراموش گوهر عنوان تحت که الجورد يا الزولی الپیس يا الزوريت.]1837قربانی،[است گرفته سرچشمه کانی اين آبی رنگ

 مدت به و گردد می بر پیش سال 2666 به آن تاريخی قدمت که است ارزشمندی های سنگ ترين قديمی از ،يکی]1833بهار،[شده

 و کهن شرق در موارد بسیاری در گوهر اين که است آن از حاکی شناسی باستان مطالعات.است بوده برخوردار بااليی ارزش از سال هزاران

   .[Zoldfoldi,Richter,Kasztovszky & Mihaly,2004]است يافته توزيع مرکزی آسیای در چهارم هزاره دوم نیمه در

 می استفاده مصنوعات و جواهرات ساخت برای آن از و نداشته ارزش( الجورد) الزولی الپیس از قیمتی،بیشتر سنگ مصريان،هیچ برای

 دنیای کبود ياقوت همان گوهر اين بسا چه و گرفت می قرار استفاده مورد دنیا بزرگ های تمدن از بسیاری وسیله به گوهر اين. کردند

 .]1833زرمهری،[شود می داده نسبت قديم ايران شرقی جنوب به الجورد تاريخ،معادن سرتاسر در.]1837قربانی،[است  کهن

 و ژئوشیمیايی اخیر،متدهای دهه چند در است،اما نشده ارائه الزولی الپیس ويژه به گوهرها اکتشاف برای بفردی منحصر روش تاکنون

 ذخاير و ژئوشیمیايی جويی پی های شناسی،روش کانی بررسی مقاله،به اين در. اند شده برده کار به گوهرها اکتشاف برای ژئوفیزيکی

 .شود می پرداخته دنیا در الزوريت

 

 بحث 

 شناسی کانی

 شیمیايی ترکیب دارای.باشد می سودالیت کانی ايزومورف و است سودالیت گروه از الزوريت،فلدسپاتوئیدی يا الزولی الپیس

(Na,Ca)8(Al,Si)12(O,S)24(SO4)(Cl,OH)2 ديده بنفش به متمايل وآبی سبز به متمايل الجوردی،آبی تیره،آبی آبی های رنگ به و  بوده 



 

 

 شیراز شناسی ايران، دانشگاههمايش بلورشناسی و کانیدومین  بیست و

 می يافت کلسیت زمینه در پیريت های رگه و سودالیت،نوزلیت با همراه و است  ای توده کوبیک،آگرگاتی تبلور سیستم شود،دارای می

 [Manutchehr-Danai,2005] .شود گرفته اشتباه الزولیت با نبايد کانی اين.شود

 می ناشی ها يون اين پیوستگی هم به يا فلزی های يون انتقال خواص جذب از رنگ تر،معموال رنگ پر قیمتی های سنگ در کلی طور به

 سولفور وجود به الزوريت و الجورد سیر آبی.باشد نمی تیره آبی رنگ تولید برای کافی مقدار به انتقالی فلزهای حاوی الزوريت، اما شود

 هرچه دهد می نشان شیمیايی های شودوآنالیز می تند رنگی ايجاد باعث غیرفلزی عنصری که غیرمعمول و جالب موردی.است مربوط

 سنگ دنیای در استثنايی حالت و غیرمعمول غیرآلی مواد شیمی در پديده اين.است تندتر آن آبی باشد،رنگ بیشتر کانی در سولفور درصد

 آبی شود،رنگ بیشتر کلسیم و سولفور مقدار هرچه.سازد می بفرد منحصر سنگ يک بسیاری های ديدگاه از را الجورد که است قیمتی های

 .]1831زرمهری،[شد خواهد بیشتر آن ارزش و تر تیره

 منبعی( پگماتیت،آپلیت،گرانیت) سیلیکاته بنیاد با های سنگ.شود می يافت ها اسکارن و دگرگونی های سنگ در الزوريت های نهشته

 برخورد در  Al,Mg,Si عناصر توزيع بنابراين.اند دولومیتی مرمرهای از سولفور و کلسیم که حالی هستند،در آلومینیوم و سیلیس برای

 Hg,Cl,Na,F حاوی که بعدی ماگمايی های محلول و دهند می رخ ماگمايی های محلول توسط دولومیتی مرمرهای و سیلیکاته های سنگ

 .[Komov,Lukashev & Koplus,1994] شوند می شدن الزوريتی به منجر و شوند می پخش فرج و خلل اند،در محیط از

 شاخص عناصر

 گوگرد،کلر،باريم:از عبارتند الزوريت سازی کانی شاخص عناصر عمده که دهد می نشان شیمیايی های آنالیز نتايج

 ترکیب برای که Ca,Al,Si,Sعناصر.است کبالت و نیکل مس، آنتیموان، بور،فلوئور،آرسنیک، جیوه،پتاسیم،سديم،لیتیم،روبیديم،برلیم،

 Cl,F,As,Hg فرار های ترکیب و ها ،هالوژن  Na,K,Li ها آلکالی که صورتی شوند،در می ناشی شده احاطه های سنگ از است نیاز الزوريت

 .گیرند می زيراليه،منشا حاشیه های سنگ شوند،از می حمل محیط در هايی محلول توسط که

 های شاخص از ،يکی باريم همراه استرانسیم عادی غیر مقدار و شوند می احاطه شده دگرگون مرمرهای توسط الزوريت،بیشتر های زون

 در باريم مقدار.پذيرد می انجام%(6177 تا 6111 از) استرانسیم از شده غنی های سنگ در الزوريت سازی کانی.باشد می موثر ژئوشیمیايی

 .يابند می افزايش% 612 و دارند نوسان برجسته و محسوس طور به الزوريت سازی کانی اطراف های سنگ

 مرمرها در تن بر گرم برحسب بور مقدار. است متغیر تن بر گرم 7-8 الزوريت در برلیم مقدار تغییرات زيرين،رنج سنگ طبیعت به باتوجه

 در شاخص عنصری نیز کلر. است 206 پیروکسن نشده دگرگون های اسکارن و 106 کلسیتی ،الزوريت766 ها ،گرانیت10 ها ،اسکارن17

 .است عنصر اين شامل الزوريت،بیشتر در رنگ تیره است،فازهای الزوريت سازی کانی

 استفاده پتاسیم و ،سديم جیوه ، ،روی ،سرب ،مس ،کروم ،کلر،فلوئور ،بور ،برلیم باريم عناصر کردن تعیین ها،برای نمونه طیفی های ازآنالیز

 به را غنی سازی کانی آهن،مرکز ترکیبات گروه عناصر و سديم و استرانسیم منفی و مثبت های آنومالی برخورد در ويژه توجه.شوند می

 دگرگون های کلسیت و شده کلسیتی و متبلور مرمرهای در%( 612 تا)استرانسیم تمرکز مقدار باالترين. دهد می نشان اعتمادتری قابل طور

 سازی کانی گسترش و توسعه شدت. شود می اند،نمايان گرفته فرم الزوريت ساختارهای خارجی های هاله از که هايی سنگ شده،در

 & Komov,Lukashev]اند تشخیص قابل( کلر و گوگرد خصوص به)ها آن حد و شاخص عناصر مقادير گوناگونی و پراکندگی ،با الزوريت

Koplus,1994]. 

 مقیاس در شناسی زمین های بررسی در
1

200000
 های افق از گیری نمونه به ژئوشیمیايی اکتشافات از کوچکی رود،حجم می انتظار 

 محدود الزوريت رخداد های نشانه با دولومیت های اختالف نتیجه در.شود داده اختصاص سازی کانی شاخص عناصر کشف هدف با مرمر

 .شود می

  شاخص های کانی

 ، فورستريت ، دولومیت عالوه است،به همراه پیريت و فلدسپار،سودالیت با همراه و ،فلوگوپیت ،ديوپسید کلسیت با معموال الزوريت

 يافت منیزيمی های اسکارن ساختارهای در الزوريت های نهشته در مارکازيت و ،گرافیت زئولیت ، نفلین ، اسکاپولیت ، اسپینل ، فلوگوپیت

. است،همراهند والستونیت و کلسیت،پیريت معرف که پیچیده ترکیبی با آهکی های اسکارن با مرتبط الزوريت های نهشته.شود می



 

 

 شیراز شناسی ايران، دانشگاههمايش بلورشناسی و کانیدومین  بیست و

 شاخص  کلیست-دولومیت مرمرهای در متاسوماتیسم ساختارهای در فلوگوپیت و فورستريت -اسپینل های پاراژنز ناچیز آشکارسازی

 .است مطلوبی

 اکتشاف

 های نمونه شود، می سبب ها پگماتیت و ای رگه های گرانیت با ها آن برخورد زون و دولومیتی مرمرهای بیرونی های افق به توجه

 .درآيند کنترل تحت الزوريت وقوع محل پیشگويی برای ، ژئوشیمیايی

2 های شبکه در ها چال مطالعه و پیمايش 50 (سبک های حفاری کمک به )انجام الزوريت حاوی های زون طراحی و اکتشاف برای 

 پنهان های الزوريت انباشتگی کاوش و غنی های توده کردن طراحی و رديابی برای ژئوشیمیايی های آزمايش در ها چال  مغزه.شود می

 .گیرند می قرار مطالعه مورد

 مقیاس در الزوريت اکتشافات
1

25000
 و 

1

50000
 انجام( قبلی مطالعات براساس) سازی کانی ساختار برای مطلوبی محل که جايی در 

 می قرار ای ناحیه لیتوژئوشیمیايی مطالعات معرض در نظر مورد نواحی و شوند می اکتشاف رودها دره در آبرفتی ساختارهای.شود می

 .گیرند

 سیلیکات های سنگ و ها اسکارن های ريزه سنگ و ها سنگ تخته ، قطعات کردن پیدا برای تالش ، رسوبات در عمدتا مورد اولین در

 .پذيرد می انجام الزوريت مشخص توزيع با آلومینیوم

 و آرسنیک ، گوگرد ، کلر ، برم ، ،استرانسیم باريم های کمپلکس های آنومالی شناختن ،به اکتشافی ژئوشیمی ،اطالعات مورد دومین در

 .دهند می نشان را الزوريت پنهان سازی کانی که شوند می داده تعمیم جیوه

 :کرد اشاره زير موارد به توان می الزوريت های نهشته اکتشافی های شاخص جمله از

 .کند می توجیه را اسکارن وقوع که آهکی های سنگ داخل در اسیدی ماگمايی های سنگ بوديناژهای وجود ضرورت .  1

 .دولومیتی - کلسیت مرمرهای و دولومیتی های افق در سولفور همراه به فلدسپار های سنگ از بوديناژی نازک های رگه حضور.  7

 .دولومیتی مرمرهای در ای اليه های شکستگی های زون همچنین و ها ها،ريزچین تاقديس بوديناژ،ساختارهای ساختارهای وجود . 8

 دولومیتی – کلسیت و دولومیتی مرمرهای در گوگرد و پیريت های انکلوژن وجود.  1
[Komov,Lukashev,Koplus,1994]                                                 

  دنیا الزوریت ذخایر

 کشورهای در آن بر عالوه و باشد می افغانستان سرسنگ معدن ها آن ترين مهم.اند پراکنده دنیا مختلف نقاط در الزوريت های نهشته

 شده واقع کشور اين بدخشان ايالت در سرسنگ منطقه در افغانستان در الزولی الپیس نهشته. است شده گزارش نیز آمريکا و روسیه،شیلی

 های سنگ در فشارباال آمفیبولیتی رخساره از بخشی در منیزيم از غنی مرمر يک در کلسیت و ديوپسید،اسکاپولیت،فورستريت با همراه که

 [Wyart,1981].است گرفته قرار ارتوپیروکسن از غنی و سیلیکاته کالک

 می( گیگاپاسکال) C° 750،1.4-1.3 GP حدود ها سنگ اين دگرگونی حرارت -فشار شرايط [Faryad,2002] مطالعات براساس

 فلوئور شامل که اند شده تشکیل متاسوماتیسم و پسروی دگرگونی طی در گوگرد و هالوژن حاوی های کانی.باشد

 زودتر که هايی کانی جانشین يا رگه صورت به يا باشند می الزوريت و آپاتیت،سودالیت،آمفیبول،اسکاپولیت،کلینوهومیت،هاآواين،پیريت

 .شود اند،می شده تشکیل

عدسی  . [Aleksandrov,Senin,2004]است ،نقشه زمین شناسی توده ی الزوريتی شده در نهشته سرسنگ نشان داده شده 1 شکلدر 

 . متر را به خود اختصاص داده است 1متر و ضخامت 166های الپیس الزولی در سرسنگ ،در شرايط دما و فشار باالی اسکارن، طول 
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توده پاديفرمی پگماتیت ، (1.  [Aleksandrov,Senin,2004] اقتباس ازنهشته سرسنگ،نقشه زمین شناسی توده ی الزوريتی شده در :  1شکل 

 های آبرفت(2 ، تکتونیکی جايی جابه(0 ، الزوريتی زون(0 ، دولومیتی مرمرهای(1 ، فورستريت با همراه فلوگوپیت –ديوپسید (8اسکارن ديوپسید ، (7

 قديمی

 آهک سنگ در ترشیاری های ديوريت و مونزونیت.دارد وجود نیز آمريکا در کلرادو ايتالیايی های کوهستان در الزولی الپیس های نهشته

 کمتر و کلسیت،ديوپسید،فورستريت با همراه و دارد زيادی رنگی تنوع ناحیه اين در الزوريت. اند شده اسکارنی زون ايجاد باعث مجاور های

 می يافت اولیه های باريت و ماگمايی آبکی های محلول در که S,Ba,Sr,Cl,F عناصر.است پیروتیت و پیريت عالوه به فلوگوپیت

 [Hogarth & Griffin,1976-1978] شوند متمرکز الزوريت و فلوگوپیت از بعد است شوند،ممکن

 منیزمی اسکارن های فرآيند به وابسته الزوريت نواحی،تشکیل ساير و بايکال،پامیر،هندوکش ناحیه متاسوماتیک ذخاير يا ها نهشته در

 [Dill,2010].است داده رخ ها دولومیت در که باشد می متاسوماتیک متاسوماتیک،کنتاکت بی پیشرونده

 نفلین و سینیت) آذرين های سنگ و منیزيمی مرمرهای برخورد در متاسوماتیسم به اسلوديانکا،مربوط در بايکال ناحیه های الزوريت

 [Ivanov,1980,Voskoboinikova,1938;Sapozhnikov,1994] . میباشد  °C 605-520  تخمینی دمای و آلکالن شرايط در(سینیت

 نشان ،7 شکل در اسلوديانکا نهشته در ها دولومیت از بعد يافته توسعه های اسکارن در متاسوماتیسم های زون و پگماتیت شدن الزوريتی

 .است شده داده

 
ديوپسید با   –زون الزوريت (7پگماتیت ، ( 1. [Aleksandrov,Senin,2004]اقتباس ازنهشته اسلوديانکا،نقشه زمین شناسی  : 7 شکل

 دولومیت(1کلسیفاير، (8حاشیه فلوگوپیت ، 



 

 

 شیراز شناسی ايران، دانشگاههمايش بلورشناسی و کانیدومین  بیست و

 و برناردينو،کالیفرنیا، سن کشور در آهک-پگماتیت برخورد ايتالیا،در التیوم سوما،ناحیه مونت در آتشفشانی مواد در همچنین الزوريت

 [Bradley,1964] .اند شده ثبت  يوتا و  يومینگ،کلرادو ريور گرين ساختار کلريت و تالک در میکروسکوپی های کريستال

 وياس،نزديک های رودخانه و  کازادرو های سرچشمه متری8066 ارتفاع در گرانیت-آهک برخورد از تجاری صورت به الزولی الپیس

 - متامورفیک کنتاکت منشا نیز شیلی در کوکیومبو ذخاير.شود می استخراج آرژانتین حاشیه مرکزی،نزديک اووال،کوکیومبو،شیلی

 همراه ديوپسید با ترجیحا بايکال های نهشته والستونیت،همانند با همراه و کمتر رنگی تنوع با ها،الزوريت نهشته اين در.دارند متاسوماتیک

 Borelli,1986;Coenraads & Canut de] است همراه فلوگوپیت،سودالیت،کلسیت،ويتريت با شیلی الزولی الپیس های نهشته.است

bon,2000]  .است الزولی،پیريت الپیس های نهشته بیشتر در الزوريت وقوع الزمه رسد می نظر به [Deer,Howie,Wise,2004]. 

 

  گیری نتیجه
 کانی ارتباط و الزولی الپیس منشا هنوز اما است،  متامورفیک شرايط و شناسی کانی به مربوط شده انجام مطالعات از شماری اينکه با

 .است مانده باقی آن،مبهم سازی

[Blaise & Cesbron,1966;Schreyer & Abraham,1976;Grew,1988;Massonne,1989;Grew et al.,1994;Faryad,1992] 
 ايجاد برای مناسب شرايط و دولومیتی اسکارن ويژه به اسکارنی محیط و دگرگونی های سنگ در الزوريت های نهشته پراکندگی به توجه با

 صحرايی های پیمايش و شاخص عناصر ژئوشیمیايی و شناسی زمین اکتشاف،مطالعات های روش بهترين از يکی رسد می نظر الزوريت،به

 .باشد

 بدست... استرانسیم،باريم،برم، مانند شاخص عناصر غلظت مقادير از ديدگاهی توان می حفاری های مغزه طیفی های ازآنالیز استفاده با

 بدين و کرد مشخص را ها پگماتیت و ها گرانیت و دولومیتی مرمرهای های افق توان می شاخص های کانی از استفاده با همچنین.آورد

 .درآورد کنترل تحت را ژئوشیمیايی های نمونه وسیله

 و مگنتومتری با ژئوشیمیايی های متد البته.شود اکتشاف سنجی جیوه های بررسی با تواند می الزوريت سازی موثر،کانی طور به

 [Komov,Lukashev & Koplus,1994] است شده ترکیب  ژئوالکتريک

 آن آشکارسازی مقیاس و سازی کانی های زون بعد تعیین ژئوشیمیايی،موجب متدهای با آن ارزيابی و الزوريت،اکتشاف وجود اثبات

 .دهند می قرار اختیار در عمق در الزوريت سازی کانی پنهان کاراکترهای همچنین و معین ساختمانی به ها نهشته نزديکی از ها،اطالعاتی
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