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:چکیده   
متشکل از هاي این مجموعه عمدتاً  سنگ .برونزد دارد) غرب البرز(در ارتفاعات تالش مجموعه دگرگونی گشت 

هاي میگماتیتی حاوي تورمالین نمونه. است  تر ت لوکوکرات جوان و خاکستري قدیمیهاي دگرگونی متاپلیتی وگرانی سنگ
مشابه انواع  سبزموجود در مالنوسوم با چندرنگی هاي  بعضی از تورمالین. در هردو بخش لوکوسوم و مالنوسوم هستند

نتیجه تراوش سیاالت بوردار از ها در  احتماالً این تورمالین. هاي همجوار است لوکوسوم و لوکوگرانیت درموجود 
هاي  باشند، اما تورمالین از نوع دراویت نیز میها  این تورمالین .اند وجود آمده مجاور بهلوکوسوم در حال انجماد به مالنوسوم 

 اي برخوردارند و بیانگر رنت و سیلیمانیت مالنوسوم هستند از ماهیت تفالههاي گا اي که همزیست با فاز با چندرنگی قهوه
به نظر . هستندها از نوع مگنزیوفوئیتیت  این نوع تورمالین. باشد فاز تورمالین در درجات باالي دگرگونی می پایداري 

بلور  باعث تنوع بافتی و رسد عواملی همچون ترکیب شیمیایی سنگ کل، درجه دگرگونی و شرایط فیزیکوشیمیایی ت می
  .شیمیایی تورمالین در واحدهاي سنگی مختلف شده است

  .مجموعه دگرگونی گشت، تورمالین، میگماتیت، متاپلیت :کلید واژه ها
Tourmaline genesis in the migmatites of Gasht metamorphic Complex 
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Abstract: 
Gasht metamorphic Complex is Cropped out in the Talesh mountains (West Rasht). This Complex mainly 
consists of metapelitic metamorphic rock and young leucocratic granite and older gray one. Migmatitic samples 
contain tourmaline in both pert of  leucosome and melanosome. Some tourmalines of the melanosome with 
green polychroism are resemble ones of the leucosome and adjoining leucogranites. Probably these Tourmaline 
have been generated  by infiltration of  B-bearing  fluids from crystallizing leucosome into melanosome. The 
composition of these Tourmaline are dravite type. But Tourmalines show brown polychroism and consiste with 
garnet and sillimanite of melanosome contain restite nature and indicating stability of Tourmaline phase in the 
high grade of metamorphism. These Tourmalines are magnesio-foititic type. It seems factores such as whole 
rock chemical composition, metamorphic grade and physiochemical conditions crystallization result in textural 
and chemical diversilyof  Tourmaline of different lithologycal units. 
Keywords :Gasht metamorphic Complex, Tourmaline, migmatite, metapelite. 
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  :مقدمه 

هاي آذرین، رسوبی و دگرگونی دیده  تورمالین به عنوان فاز اصلی غنی از بور به صورت یک کانی فرعی در انواع سنگ
شناسی به علت پایداري در  هاي سنگ این کانی در بررسی). 1985 هنري و گیودوتی، ;1984اسلک و همکاران،(شود  می

عنصر بور ). 1982مانینگ، (گیرد  اي از دما و فشار و نیز مقاوم بودن در برابر هوازدگی مورد استفاده قرار می طیف گسترده
سپرلیچ و همکاران،  ;1996لیمان و سیسون، (شود  هاي دگرگونی در نظر گرفته می به عنوان یک عنصر متحرك طی پدیده

تورس و  (هاي آبگیري و آبزدایی با افزایش درجه دگرگونی آزاد شود  تواند از سنگ مادر خود در اثر پدیده که می) 1996
  ). 2003همکاران، 

هاي  سنگاین مجموعه متشکل از . دارد قرار ماسوله شرق و فومن غربی جنوب در گشت دگرگونی يمجموعه
باشد و کانی تورمالین به عنوان یک فاز فرعی در آنها  میگماتیتی و سنگهاي آذرین گرانیتی میدگرگونی عمدتاً متاپلیتی، 

 باالیی و زیرین بخش دو بهشناسی مجموعه دگرگونی گشت  بر اساس شواهد صحرایی و کانی .)1شکل( باشدموجود می

هاي گنیس و مختلف هاي میکاشیست از ايمجموعه شامل زیرین بخش .)1975کالرك و همکاران، (شده است  تقسیم
 تورمالین ریز گارنت و استارولیت، کیانیت، مزبور آندالوزیت، هايمیکاشیست داخل در. است دار بیوتیت درشت دانه

 زیرین بخش به که نسبت باشندمی تر ضعیف دگرگونی يدرجه با شیستی هايسنگ شامل باالیی بخش .شودمی دیده

 زیرین قسمت نقاط برخی در است که دار وکلریت سریسیتی هايشیست و فیلیت از ايمجموعه شامل و بوده ریزتر دانه

 مشاهدات پایه بر حاضر، حال در .رودمی شمار به بخش دو بین مرز احتماالً و بوده همراه کوارتزیت با بخش این

 و کندمی آشکار را دونین اثرات دگرگونی مجموعه این زیرین بخش که حقیقت این وشواهد صحرایی و ساختاري
 صورت به را دگرگونی يمجموعه است، این پالئوتتیس واقع برخوردي زون محل در مجموعه این اینکه به نظر همچنین

 ینینهرس رسوبی ي حوضه هايسنگ ي بردارنده احتماالً در که پنداشته شده ايبیگانه و نابرجا اي ورقه ساختارهاي

گرفته  قرار خود فعلی موقعیت در کیمرین، برخوردهاي طول در تراستی، هايگسل وسیله به که است ي تورانصفحه
با توجه به شواهد صحرایی و میکروسکوپی حداقل دو فاز گرانیت زایی در مجموعه دگرگونی  .)1996علوي، (است 

ریز است که از گسترش زیادي برخوردار بوده و خاکستري دانههاي اولین فاز شامل گرانیت. گشت قابل شناسایی است
رسولی  ;1370زاده،  درویش(کنند می یاد قدیمی هاينام گرانیت به آنها از دهند کهشواهد میلونیتی شدن را نیز نشان می

فاز دوم شامل  .)1975آنل، (کرده اند  ذکر تر قدیمی حتی یا میانی دونین ها راتوده این سن). 1388جمادي، 
اي در داخل گرانیت میزبان قدیمی نفوذ نموده است درشت بوده و به صورت رگهباشد که دانه هایی میلوکوگرانیت

باشد که درجه تحرك آن به حدي هاي مجموعه دگرگونی گشت میو احتماالً لوکوسوم میگماتیت) و ب الف -2شکل (
هاي دگرگونی میزبان را نیز در بر ها قطعاتی از سنگاین لوکوگرانیت .شده که قادر به خروج از مالنوسوم گشته است

 .)ج و د -2شکل (اند هاي دگرگونی نفوذ کرده ها به سنگ گاهی این گرانیت وگرفته است 
 



 
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  . بندر انزلی 1000000/1شناسی نقشه زمین، )2009زانچی، (با تغییرات از شناسی مجموعه دگرگونی گشت،  نقشه زمین  - 1شکل
  

  

  

  

  

  
هاي دگرگونی زنولیت - ج. اي لوکوگرانیت به داخل سنگ میزبان قدیمی تر گرانیتیتزریق رگه  - ها لوکوگرانیت بکانی تورمالین در نمونه) الف: 2شکل 

  .ها ها به داخل گنیس تزریق  لوکوگرانیت - د. دربرگرفته شده توسط لوکوگرانیت
  ها میگماتیت

ها از نوع شیست، گنیس و  متاپلیت. باشند هاي متاپلیتی واحد سنگی اصلی می در مجموعه دگرگونی گشت سنگ
خورده در  اي و چین ها با ساختار الیه میگماتیت .هستیم ینلهد تبلور تورماسنگی شادر هر سه واحد . ها هستند میگماتیت

ها بخش مالنوسوم متشکل از بیوتیت و  شتر میگماتیتدر بی). الف وب-3شکل(مجموعه دگرگونی گشت برونزد دارد 
). الف وب - 4شکل(ي درشت تورمالین با چندرنگی سبز هستیم  در این نوع مالنوسوم شاهد تبلور بلورها. باشد فیبرولیت می



 
از در بعضی  .شواهد میکروسکوپی بیانگر آن است که تبلور تورمالین در مالنوسوم به صورت تأخیري صورت گرفته است

ها تورمالین  در این نوع میگماتیت. شود ها عالوه بر فیبرولیت و بیوتیت، گارنت نیز در بخش مالنوسوم دیده می میگماتیت
در ادامه شیمی این دو نوع تورمالین مورد  ).دو  ج-4شکل(هاي مالنوسوم قابل مشاهده است  اي همزیست با سایر فاز قهوه

، فرآیند ذوب )1395رزاقی، (دگرگونی با توجه به نبود موسکویت و شرایط دما و فشار . بحث و بررسی قرار گرفته است
  .زایی بواسطه واکنش آبزدایی موسکویت صورت گرفته است بخشی و میگماتیت

  
  
  
  
  
  

  
  .هاي میگماتیتی برونزد نمونهتصاویر ماکروسکوپی از ) الف و ب - 3شکل 

  

  

  

  
  
  
  
  
  

اي به صورت همزیست با  تبلور تورمالین قهوه) ج و د. )Bt( سبز به صورت تأخیري در مالنوسوم غنی از بیوتیت )Tur( تبلور تورمالین) الف وب: 4شکل
  .و بیوتیت در مالنوسوم )Sil( ، سیلیمانیت)Grt( هاي گارنت فاز

  شیمی تورمالین



 
دستگاه  ها به وسیله  هاي میگماتیتی  انتخاب و شیمی تورمالین آن نمونه از سنگ 2 هاي مورد مطالعه، تعداد نمونهاز بین 

فرمول ساختاري تورمالین  . مورد بررسی قرار گرفت  مرکز تحقیقات فرآوري مواد معدنی ایران مایکروپروپ درآزمایشگاه
و  Excelافزارهاي  بندي و ژئوشیمیایی به وسیله نرم شده و نمودارهاي طبقه، محاسبه )2014یاووز، ( Wintcacبا نرم افزار 

Corel Draw اند ترسیم شده.  
  

                                                                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اي کانی تورمالین هاي مربوط به آنالیز نقطه داده: 1جدول
  

)مالنوسوم(میگماتیت نوع سنگ  
 Ga24/1 Ga24/2 Ga24/3 sr5/1 sr5/2 sr5/3 شماره آنالیز
(%)SiO2 34/09 35/11 35/84 37/11 37/14 37/61 

TiO2 0/54 0/420 0/330 0/99 0/95 0/93 
Al2O3 35/58 36/93 36/36 35/55 33/86 34/35 
Cr2O3 0/05 0/03 0/02 0/04 0/05 0/01 
FeO 7/22 7/01 6/01 6/13 6/75 6/23 
MnO 0/01 0/000 0/000 0/04 0/06 0/06 
MgO 7/32 6/48 6/28 6/58 6/65 6/67 
CaO 0/51 0/44 0/32 1/46 1/66 1/35 
Na2O 1/65 1/84 1/28 0/06 0/08 0/06 
K2O 0/04 0/04 0/04 0/06 0/08 0/08 
H2O 3/48 3/47 3/23 3/05 3/05 3/02 
B2O3 10/72 10/92 10/81 11/00 10/86 10/93 

Total (%) 101/25 102/71 100/56 102/08 101/23 101/38 
      )O, H( آنیون 31فرمول ساختمانی بر پایه 

(apfu) Si 5/52 5/58 5/75 5/85 5/94 5/97 
Ti 0/06 0/05 0/04 0/11 0/11 0/11 
Al 6/79 6/92 6/88 6/61 6/38 6/43 

Fe(2+) 0/97 0/93 0/80 0/80 0/90 0/82 
Mn(2+) 0/001 0/00 0/00 0/005 0/008 0/008 

Mg 1/76 1/53 1/50 1/54 1/58 1/58 
Ca 0/08 0/07 0/05 0/24 0/28 0/23 
Na 0/51 0/56 0/39 0/000 0/012 0/02 
K 0/008 0/008 0/008 0/01 0/01 0/01 

(apfu) Al(Z) 6/000 6/00 6/000 6/00 6/00 6/00 
(apfu) Al(Y) 0/32 0/51 0/64 0/47 0/32 0/41 
X-vacancy 0/38 0/34 0/53 0/74 0/68 0/73 

R1 0/60 0/64 0/45 0/24 0/29 0/25 
R2 2/74 2/46 2/31 2/36 2/49 2/41 
R3 6/88 6/99 6/93 6/77 6/53 6/58 

X Al (Al-in-R2) 0/41 0/57 0/69 0/63 0/48 0/56 
Mg* 2/68 2/41 2/27 2/32 2/48 2/41 
Al* 6/93 7/02 6/96 6/81 6/56 6/60 
Na* 0/52 0/57 0/40 0/01 0/02 0/03 
OH* 0/76 0/68 0/46 0/21 0/26 0/20 

Fe(tot)/(Fe(tot)+Mg) 0/35 0/37 0/34 0/34 0/36 0/34 
Na/(Na+Ca) 0/85 0/88 0/87 0/000 0/04 0/08 
Al/(Al+Mg) 0/79 0/81 0/82 0/81 0/80 0/80 
Al/(Al+Si) 0/55 0/55 0/54 0/53 0/51 0/51 

Al/(Al+Fe(tot)+Mg) 0/71 0/73 0/74 0/73 0/71 0/72 
Ca/(Ca+Fe(tot)+Mg) ٠/٠٨ ٠/١٠ ٠/٠٩ ٠/٠٢ ٠/٠٢ ٠/٠٣ 



 
سبز  ، ترکیب تورمالین)1999هاوتورن و هنري، ( X-Site vacancy(1-Ca+Na+K)- Na+ (K) –Ca  بر اساس نمودار مثلثی

دهنده میزان پایین فضاي  و نشان  هاي قلیایی قرار گرفته ندر محدوده تورمالی) Ga24(غنی از بیوتیت مالنوسوم موجود در 
در  )Sr5(و بیوتیت سیلیمانیت  ،گارنتداراي اي همزیست با مالنوسوم  قهوهاما تورمالین . است Xخالی وکلسیم در جایگاه 

موجود در جایگاه  Na+Kاین امر بیانگر پایین بودن مقدار . اند ست قرارگرفته ها خالی نآ Xگستره انواعی است که جایگاه 
X  در مقایسه با مقدارCa دار گارنت تورمالین مالنوسوم. است)Sr5 (هایی با  طیف تغییرات  کلسیم که نشان دهنده جانشینی

 X-siteدر نمودار نسبت . توان به همزیستی گارنت و تورمالین نسبت داد را می )الف-5شکل(مشارکت کلسیم است 

vacancy/(Na+X-site vacancy) در برابرMg/(Mg+Fe)، داراي ي عاري از گارنت ها هاي موجود در مالنوسوم تورمالین 
Mg#=0/6 ها مشابه  نوع تورمالینالزم به ذکر است که ترکیب این . شوند هستند و به عنوان دراویت طبقه بندي می

هاي همزیست با گارنت و سیلیمانیت  اما نمونه). 1395محمدي،(باشد  جوار می ي هم ها هاي موجود در لوکوگرانیت تورمالین
 Al50Fe50- Al -Al50Mg50بر اساس نمودار مثلثی ). ب-5شکل( هستندمگنزیوفوئیتیت  و از نوعهستند  Mg#=0/8 داراي 

هاي همراه با یک فاز اشباع  ها و متاپسامیت تورمالین در محدوده متاپلیتهر دو نوع ، ترکیب )1985هنري و گویدوتی، (
، بر روي )1992(هاي صورت گرفته توسط پیراژنو و اسمیتیس  بر اساس بررسی). الف-6شکل( اند ازآلومینیم قرار گرفته

با فاصله گرفتن از توده   در تورمالین#Fe مقدارها،  در تورمالین MgO نسبت به )#FeO/FeO+MgO)=Feمقدار تغییرات 
باشد نشانگر بسته بودن سیستم 8/0تا  1ها در گستره  در تورمالین FeO/FeO+MgOچنانچه نسبت . شود گرانیتی کوچکتر می

ها  ینهاي خارجی در تشکیل تورمال ها در درون و نزدیکی توده گرانیتی و عدم دخالت شاره ماگمایی، قرار گرفتن تورمالین
هایی است که در فاصله نزدیک تا حد واسط  شاخص تورمالین 8/0تا  6/0ي بین  است اما قرار گرفتن این مقدار در گستره

هاي گرمابی در تشکیل آن  ي آن است که هم شاره ماگمایی و هم شاره دهنده اند و نشان نسبت به توده گرانیتی قرار گرفته
هایی با فاصله دور از توده گرانیتی است و  ي تورمالین دهنده باشد نشان 6/0کمتر از  نقش دارند و در صورتی که این مقدار

هاي مطالعه  بر این اساس با توجه به قرار گرفتن تورمالین. دلیل بر خاستگاه خارجی بور و وجود یک سیستم گرمابی است
توده گرانیتی است و دلیل بر خاستگاه خارجی بور ي  با فاصله دور از  دهنده که نشان Cهاي میگماتیتی در گستره  شده نمونه

هاي میگماتیتی در طی فرآیند دگرگونی و تراوش سیاالت بوردار منتج از  توان گفت که تورمالین نمونه دارد به عبارتی می
  ).ب-6شکل (ر تشکیل آن نقشی نداشته است هاي همجوار د اند و تزریق لوکوگرانیت آن به وجود آمده

) Fe+ Mg+ Mn(هاي میگماتیتی از نمودار  هاي نمونه به منظور بررسی وجود و یا نبود جانشینی عنصري در تورمالین

R1(Ca+Na ) +R2   نسبت به)Al+1/33Ti (R3 ) ،این نمودار در ). الف-7شکل( ه است، استفاده شد)1995الندن و مانینگ
و تبادل تهی  1-{Fe2+OH}{Fe3+O}، تبادل پروتون زدایی با ترکیب اُلنیت }Na Al}{Ca(Fe,Mg){-١تبادل اوویت با فرمول

در این . است)  1982( و مانینگ) 1995(این شکل بر اساس نمودار الندن و مانینگ، . استبررسی  قابلشدن از قلیایی 
همانطور که در شکل مشاهده . گیرند قرار می  R3=6 و  R1+R2=4دراویت نزدیک به مرکز نمودار  –شکل ترکیب شورلیت 

همچنان که در شکل  مشاهده . ها از آلومینیوم غنی هستند دراویت همه نمونه-شود، در مقایسه با ترکیب شورلیت می
یک روند نیز در بین دو بردار . کند زدایی موجود بوده و آن را قطع می شود یک روند بر روي بردار پروتون می



 
گیرند و دلیل بر جانشینی آلومینیم اکتاهدري در این نوع  هاي ناقص از لحاظ قلیایی قرار می و بردارتورمالینزدایی  پروتون

دراویت روي خط - ، ترکیب شورل)1995الندن و مانینگ، ( Mgدر برابر  Fetotدر نمودار تغییرات  .ها بوده است تورمالین
٣)=Fe+Mg(∑  طور که در  همان. جاي دارند)(٣ ها در زیر خط تمام نمونه شود مشاهده می ،)ب -7شکل=Fe+Mg(∑   قرار

صورت گرفته  Yآلومینیم در جایگاه  دارند و به این معنی است که جانشینی 3کمتر از  ∑)Fe+Mg( یعنی مقدار . گیرند می
  .است

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  و Na+ (K) – Ca مطابق نمودار مثلثی : الف- 5شکل

X-Site vacancy، )  ( عاري از گارنت هاي مالنوسوم نمونه  ، تورمالین)1999هنري،هاوتورنGa24(هاي مالنوسوم ، از نوع قلیایی و تورمالین نمونه 
در  X-site vacancy/(Na+X-site vacancy)مطابق نمودار نسبت : ب .آن خالی است قرار دارد X، در گستره انواعی که موقعیت )Sr5( دار گارنت
        انواع موجود در  در محدوده دراویت و عاري از گارنت هاي مالنوسوم تورمالین نمونه). 2011و هنري،  2001هنري و دوترو، (،  Mg/(Mg+Fe)برابر 

  .گیرند مگنزیوفوئیتیت قرار می دار مالنوسوم گارنت

 
هاي میگماتیتی در  هاي نمونه ، ترکیب هر دو نوع تورمالین)1985هنري و گویدوتی،( Al50Fe50- Al -Al50Mg50مطابق نمودار مثلثی، : الف- 6 شکل

  هاي غنی از لیتیم و پگماتیت گرانیتویید- 1:اعداد داخل نمودار شامل . گیرند آلومینیم  قرار می هاي همراه با یک فاز اشباع از ها و متاپسامیت محدوده متاپلیت



 
و  +Fe3تورمالینی غنی از - هاي کوارتز سنگ - 3. هاي وابسته به آن هاي فقیر از لیتیم و پگماتیت و آپلیت نیتوییدگرا- 2.هاي وابسته به آن  و آپلیت

. آلومینیم ي بدون فاز غنی از ها ها و متاپسامیت متاپلیت - 5. آلومینیم  هاي همراه با یک فاز اشباع از ها و متاپسامیت متاپلیت - 4. هاي گرمابی دگرسان گرانیت
هاي دگرگون شده با میزان کلسیم کم و  اولترامافیک - 7. ها هاي کالک سیلیکاته و متاپلیت ، سنگ+Fe3تورمالینی غنی از -هاي کوارتز سنگ - 6

 MgO نسبت به )#FeO/FeO+MgO )=Fe نمودار: ب. هاي دگرگون شده ها و پیروکسینیت کربنات - 8. هاي غنی از کروم و وانادیم متاسدیمنت
هاي  ها در درون و نزدیکی توده گرانیتی و عدم دخالت شاره نشانگر بسته بودن سیستم ماگمایی، قرار گرفتن تورمالین: Aگستره ). 1992پیراژنو و اسمیتیس،(

اند و  ار گرفتههایی است که در فاصله نزدیک تا حد واسط نسبت به توده گرانیتی قر شاخص تورمالین: Bگستره.ها است خارجی در تشکیل تورمالین
هایی با فاصله دور از توده  ي تورمالین دهنده نشان: Cگستره. هاي گرمابی در تشکیل آن نقش دارند ي آن است که هم شاره ماگمایی و هم شاره دهنده نشان

دار نسبت به  میگماتیتی از نوع فاصله هاي مطابق این نمودار تورمالین نمونه. گرانیتی است ودلیل بر خاستگاه خارجی بور و وجود یک سیستم گرمابی است
 .اند  ها در طی دگرگونی و در نتیجه تراوش سیاالت دگرگونی حاصل شده به عبارتی این تورمالین. منبع ماگمایی بوده است

  

  
. باشد جانشینی معمول در تورمالین میهاي  ي ساز وکار دهنده که نشان. )2008یاووز،  و 1995الندن و مانینگ ، ( R3 به R1+R2 نسبت نمودار: الف- 7شکل
هاي ناقص از لحاظ قلیایی  هاي تورمالین و جانشینی) بردار باالیی(ي جانشینی اوویت  دهنده دراویت نشان - آل شورلیت هاي منشعب شده از ترکیب ایده بردار

  ∑)Fe+Mg(= 3 ها در زیر خط تمام نمونه ،)1995الندن و مانینگ، ( Mg در برابر Fetotمطابق نمودار تغییرات : ب .هستند) بردار پایینی(زدایی  نو پروتو
  .گیرند قرار می

◊◊◊◊◊◊◊  
  :نتیجه گیري 

هاي سبز که به  تورمالین. ها دارد هاي با چندرنگی و ترکیب متفاوت موجود در مالنوسوم داللت بر ژنز متفاوت آن  تورمالین
هایی است که  موسکویت از جمله فاز. اند از نوع دراویت هستند هاي مالنوسوم متبلور شده صورت تأخیري بر روي بیوتیت

زایی،  آن در طی ذوب بخشی و میگماتیتلذا تجزیه . حاوي بیشترین میزان بور استهاي متاپلیتی بعد از تورمالین  در سنگ
تشکیل سیال بوردار را در فاز مذاب به همراه داشته است با تبلور فاز مذاب در لوکوسوم این گونه سیاالت با مهاجرت به 

ها  ترکیب این گونه تورمالین. اشته استمالنوسوم همجوار غنی از بیوتیت، زایش تورمالین را به صورت تأخیري به همراه د
هاي با چندرنگی  اما تورمالین. باشد هاي همجوار است که موید سناریوي مذکور می مشابه انواع موجود در لوکوگرانیت



 
ها که  احتماالً این نوع تورمالین. باشند از نوع مگنزیوفوئیتیت می شوند    دار یافت می اي که در مالنوسوم گارنت قهوه

هاي گارنت، سیلیمانیت و بیوتیت هستند یک کانی فرعی مربوط به شرایط اوج دگرگونی بوده و سیاالت  همزیست با فاز
  .ها تأثیري نداشته است بوردار حاصل از انجماد لوکوسوم در ژنز آن

◊◊◊◊◊◊◊  
  :منابع فارسی 
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