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هاي كالك سيليكاته  سنگ P-T و مسير تخمين درجه دگرگوني    
شمال شرق توده نفوذي كوه الله زار در در هاله دگرگوني ) اسكارن(

 بافت كرمان
 

 مسعودي، فريبرز و محمودي، شهريار
 دانشگاه تربيت معلم تهران

 
 

 چكيده
ني، ماسه هاي آتشفسا اي از سنگ توده گرانيتي الله زار در شمال بافت در استان كرمان واقع است كه در مجموعه

اين توده در حاشيه خود هاله دگرگوني ايجاد كرده . سنگ و رسوبات مارني ائوسن و قبل از آن نفوذ كرده است
كه در قسمت شمال شرقي توده در محل تماس با مجموعه آهكي و مارني، باعث تشكيل برون سكارنهاي حاوي 

هاي شميائي انجام شده به  نتايج تجزيه. استكانيهاي گارنت،كلسيت والستونيت پيروكسن آمفيبول و ميكا شده 
هاي دولومتي ناخالص را  هائي از سنگ كل در اين اسكارنها، پروتولت از نوع آهك   برروي نمونهXRFروش 

دهد درشت بلورهاي گارنت موجود درسنگ نيز تجزيه شميائي شده كه نتايج حاصل تركيب اگرانديتي   نشان مي
دهد دگرگوني مجاورتي در اسكارنهاي منطقه در حد اكثر  العات پتروگرافيكي نشان ميمط. كند گارنتها راتائيد مي

 طي شده توسط سنگ در جهت P-Tو مسير . درجه دگرگوني در حد رخساره پيروكسن هورنفلس است
. پاراژنزهاي موجود در سنگ امكان نشان دهنده واكنشهاي دگرگوني  انجام شده است. باشد هاي ساعت مي عقربه

توان گفت حداكثر درجه دگرگوني در محل تماس سنگ درونگير با توده نفوذي  ا توجه به پاراژنز موجود ميب
كيلو بار 3 تا 1 درجه سانتي گراد را تحمل كرده است و فشار حاكم بر دگرگوني بين 700 تا 650دمائي بين 

ت كه فشار بخشي آب بسيار باال هاي موجود گوياي اين واقعيت اس همچنين مجموعه كاني. شود تخمين زده مي
باال بودن فشار بخشي آب به احتمال زياد ناشي از ورود . شده است  فشار كل را شامل مي9/0 تا8/0بوده و بين 

 .سيال آبگين از طرف توده گرانيتي به سنگ دربرگيرنده است
 
 
 
 

Abstract 
Lalezar granitoid is located in NE of Baft (Kerman) and intruded mainly sandstone, marl and 
volcanic rocks of Eocene age. Skarns developed in NE of batolite and calcite, wolastonite, 
garnet, pyroxene and quartz are maine minerals.Based on XRF analyses, garnets have 
ograndit composition and skarns formed from dolomitic limestone.Mineralogy of skarn 
indicates pyroxene hornfels as a pick of metamorphism (650-700 o C and1-3 Kbar). Possible 
equations suggested the presence of high fH2O (0,8-0,9 PT) fluids during the formation of skarn.    
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 مقدمه 
اند از موضوعات  هاي دگرگوني كه در يك سيستم باز دگرگون شده گتعيين سرگذشت دگرگوني سن

اين مطالعات عالوه بر اهميت پترولوژيكي در زمينه . پيچيده مورد عالقه زمين شناسان دگرگوني است
اسكارنها فرضيه هاي مختلفي ارائه شده است كه نحوه تشكيل در مورد . اقتصادي نيز حائز اهميت است

كورژينسكي، زمين شناس  اولين بار .رضيه بي متاسوماتيسم و فرضيه تراوش استمهمترين آنها دو ف
كه يك توده  او عقيده داشت هنگامي. يسم را عنوان كردت فرضيه بي متاسوما 1965روسي در سال 

توده نفوذي قرار مي گيرد، عناصري از سنگ كربناته، در يك سمت و سنگ سيليكاته از كنار كربناته در 
اختالف در پتانسيل شيميايي عناصر در دو طرف محل .  به صورت محلول در مي آيندسمت ديگر،

شيميايي باالتر به مناطقي با پتانسيل شيميايي كمتر  تماس، منجر به انتشار عناصر از مناطقي با پتانسيل
 . مي شود

يك توده جايگزيني  سنگهاي آهكي در مراحل نهايي متاسوماتيسماز   كلسيكهاياسكارن بطور كلي 
گروسوالر ـ  (ارنتكانيهاي اصلي اسكارنهاي كلسيك شامل گ. گردند تشكيل مينفوذي در اعماق كم  

وليت، اپيدوت، والستونيت، پاسكا  ، وزوويانيت، )ديوپسيد ـ هدنبرژيت(، كلينوپيروكسن )آندراديت
، بر هاله تشكيل هاي دگرگوني برگشتي  كه بسته به درجه دگرگوني و تاثير فرايند. است…ونتيت گم

مطالعات پتروگرافي و همچنين مطالعه . شده در اوج دگرگوني زونهاي مختلف قابل شناسائي است
 سياالت درگير در درك مراحل تشكيل

واكنشهاي دگرگوني كه . كند  نقش مهمي ايفا مي(P-T)اسكارن و مسير طي شده در نمودار فشار و دما 
، 1963دير و همكاران (هائي است  وبي براي انجام چنين تخمينشود مبناي خ ها انجام مي در اين سنگ

هاي پتروژنتيكي پيشنهاد  شبكه) 1991، تريسي و فراست، 1967، گرين وود،1968متز و ترومسدوف، 
بر اين مبنا تعيين رخساره . دهد هاي خوبي را در اين زمينه بدست مي شده بر مبناي اين واكنشها تخمين

 طي شده توسط سنگ اهميت P-Tهاي  شود كه خود در تعيين مسير  ميدگرگوني سنگ نيز ميسر
هاي صحرائي،  در اين مقاله سعي شده بر اساس داده). 1991 ف،زاريكوو  1989، ياردلي( بسزائي دارد

پتروگرافي و شيميائي موجود حداكثر درجه دگرگوني و مراحل تكوين اسكارنهاي شرق بافت مورد 
 . بررسي قرار گيرد

 شناسي عموميزمين 
توده نفوذي الله زار با . منطقه مورد مطالعه در شمال شرقي شهرستان بافت و در استان كرمان قرار دارد

مطالعات انجام  .رود هاي مهم منطقه بشمار مي  كيلومتر مربع رخنمون يكي از توده40وسعتي قريب به 
اين توده در ). 1379پورميرزا، (ست توده نفوذي از جنس گرانيت تا گرانوديوريت ا. دهد شده نشان مي

اي از سنگهاي كه اغلب داراي بافت آتشفشاني ـ رسوبي و تركيب آندزيتي است، نفوذ كرده  مجموعه
 .است

از نظر  )سازمان زمين شناسي واكتشافات معدني ايران (1:100000 بر اساس نقشه زمين شناسي بافت
ده و تكوين آن در زمان ترشيري صورت گرفته  دختر بو-زمين شناسي منطقه بخشي از زون اروميه

 .است
اي  هاي اليگو ميوسن و مارن هاي ماسه آهك. سنگهاي ائوسن قديم ترين سنگهاي منطقه هستند

 و  اين آهكها بطور محدود در مجاور توده نفوذي قرار گرفته. سنگهاي رسوبي منطقه را تشكيل مي دهند
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لومتري شمال شرقي بافت كرمان و در مختصات جغرافيايي كي 45درفاصله . اسكارن بوجود آورده اند
'45º56 29'و شرق طولº29عرض شمالي رخنمون اسكارن ديده مي شود. 

ي با  به صورت لنز شاه رسد و دردامنه كوه مي هاي الله زار ازطرف شمال شرقي به كوه توده اسكارني
 .شود  متر ديده مي150قطري در حدود 

 
 پروتوليت سنگ دگرگوني

دهد كه پروتوليت سنگ دگرگوني در محدوده مارني  انجام شده نشان مي) 1-جدول (XRFهاي اناليز
محتواي باالي منيزيم گوياي اين واقعيت است كه ناخالصي دولوميتي در سنگ ) 1-شكل(قرار دارد 

 . توان گفت پروتوليت دگرگوني يك آهك دولوميتي بوده است وجود داشته و مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آركوزها، (GW) پليت، P) ( )♦ (  براي تعيين پروتوليت سنگهاي دگرگوني منطقهACF و  A/KF نمودار 1-شكل
(G)،آركوز (C)  كربنات (B)،آندزيت (A)  1976وينكلر، (آندزيت( 

 
  آناليز بلورهاي گارنت و كل سنگ اسكارن1جدول 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بلور گارنت)آندراديت(بلور گارنت 
 )گراسوالر(

كارنآناليز كل سنگ اس

5/36 4/33 6/42 SiO2 
61/2 3/12 8/10 Al2O3 
2/22 88/2 78/0 FeO 
0/32 3/36 1/33 CaO 

33/1 50/2 40/7 MgO 
10/0 10/0 ---- Na2O 

---- 03/0 ---- K2O 
03/0 22/0TiO2 
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 پتروگرافي 
بخشهاي اصلي رخنمون هاي ماكروسكوپي توده اسكارني داراي سنگهاي متنوعي است، اما   در نمونه

. تشكيل شده است)  سانتيمتر8تا (هاي درشت بلور  اسكارن از كاني والستونيت همراه با گارنت
عالوه بر كلسيت و كوارتز و كانيهاي ياد . هاي پيروكسن دار نيز بطور محدود ديده مي شوند اسكارن

ورد مطالعه از بخشهاي مقاطع م.شده،  اپيدوت به عنوان كاني شاخص ديگري از اين سنگها است
 .توان به چهار پاراژنز مختلف تقسيم كرد مختلف اسكارن را مي

  ديوپسيد ± والستونيت -گارنت
توان در نزديك ترين نقطه به توده مشاهده كرد در اين منطقه تبلور   بيشترين درجه دگرگوني را مي

دشكل گارنت در حاشيه خود بلورهاي خو). الف2-شكل(والستونيت، و گارنت كامالًً پايدار است 
ها معموالً كلسيت وجود دارد ولي در محل تماس خود با  در اين نمونه. دهد زونينگ نشان مي

-شكل(والستونيت داراي خوردگي،ناپايداري و واكنش شيميائي خصوصاً تبديل به والستونيت است 
 .ها كامالً سالم هستند هاي كلسيت در محل تماس خود با گارنت بلور). ب2

  پيروكسن-گارنت
ها  گارنتهاي اين نمونه) ج2-شكل(ها به صورت همزيست وجود دارد  گارنت و پيروكسن در اين نمونه

اين گارنتها در زمينه با . شكل متبلور شده است اي بي داراي برجستگي باالتري است و به صورت دانه
ها ونمونه گارنتهاي خود شكل  هاز اين نمون.پايدار هستند’ پيروكسن هم مرز مشترك هستند و كامال

 . هدنبرژيت هستند–ها ديوپسيد و يا ديوپسيد  پيروكسن. تجزيه شيميائي انجام شده است
  آمفيبول-گارنت

ها  ها بلورهاي آمفيبول محلول جامد در حاشيه گارنتهاي شبيه گارنتهاي همراه پيروكسن دراين نمونه
ها اختالط ناپذيري در  در بعضي نمونه). د، ه2-شكل( گارنت را در برگرفته است  رشد كرده و دانه

 .كه از شواهد قابل توجه است) و2-شكل(شود بلورهاي آمفيبول مشاهده مي
  اپيدوت-اكتينوليت

ها فراوانترين كاني است و در حاشيه كريستالهاي نماتوبالسيك اكتينوليت رشد  اپيدوت در اين نمونه
 ). ز2-شكل( ميليمتر دارند 50 تا 20 خود شكل و طولي بين هاي اكتينوليت كامالً بلور. نموده است

نسل اول گارنت ها . بر اساس بررسي هاي ميكروسكپي حداقل دو نسل گارنت قابل تفكيك است
ها پر كننده فضاهاي بين بلورهاي پيروكسن و اپيدوت  نسل بعدي گارنت. اتومورف و درشت بلور است

زونينگ در گارنت هاي نسل اول . ا را مي توان مشاهده نموده هستند و حاشيه تخريب شده پيروكسن
 . ديده مي شود

اين گارنتها در نمونه . گارنتهاي موجود در اسكارن به دليل درشت بلور بودن قابل جداسازي هستند
 آناليز شده XRDگارنتها به روش . دستي به رنگهاي قهوه اي كهربايي و سبز زمردي ديده مي شوند

اي همراه والستونيت اسكارنها از نوع گراسوالر وگارنت نسل دوم گارنت ـ پيروكسن گارنت ه. است
 ).1جدول (اسكارنها از نوع آندراديت است 
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 الف نمونه مربوط به ديوپسيد و گارنت و2- شكل--
 تبلور والستونيت حد باالئي دگرگوني

 يت  واكنش كلسيت به والستونت و ناپايداري كلس- ب
 )فرواكتينوليت(ج گارنت امفيبول -
 گارنت آندراديت و هدنبرژيت واكنش گارنت به - د

 هدنبرژيت
  آمفيبول، اپيدوت دگرگوني برگشتي-ه
آُ
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 واكنشهاي دگرگوني 
واكنشهاي دگرگوني محتمل در اسكارنها با توجه به سيستم باز خروج و و ورود سياالت  

توان واكنشهاي احتمالي را پيش بيني  هاي موجود در اين سنگ ها مي براساس پاراژنز. يار متنوع استبس
به طور . هاي پتروژنيكي بررسي كرد كرد و بر اساس آنها محدوده تقربي فشار و دما را بااستفاده از شبكه

ود ولي به دليل ش   ميCO2كلي واكنشهاي دگرگوني در سنگهاي كربناتي سيليسي موجب آزاد شدن 
 را به CO2توان دما و فشار  يش از فرآيند دگرگوني در اين گونه سنگها موجود است، نميپ ،آنكه آب

ا بايد فشار كلي ـــ به عبارت ديگر عالوه بر دم،نظر گرفت عنوان تنها عامل دگرگوني اين سنگها در
دو فشار جزئي يا كسر   و نسبت هرH2O و CO2 كه عبارت است از مجموع فشارهاي جزئي ،سيال

توان گفت كه تعادالت  با توجه به اين نكته، مي. را بايستي در محاسبات منظور كرد مولي هر كدام
   .)1976  كلر،ينو( باشد هموجود در اسكارنهاي كلسيك يك متغير نبوده، بلكه حداقل بايد دو متغير

 واكنشهاي تشكيل گارنت
نها ذكر شد، گارنتها در تمامي رخنمونهاي اسكارن منطقه همان طور كه در بخش پتروگرافي اسكار

 كه گارنتها متعلق به سري اوگرانديت بوده و عمدتاً دهد انجام شده نيز نشان ميآناليز . دارندنحضور 
 . تركيب بين دو عضو انتهايي گروسوالر ـ آندراديت دارند

 .گروسوالر مي تواند از طريق واكنشهاي زير تشكيل گردد 
2 Ep + 5 Cal + 3  Qtz → 3 Grs + H2O + CO2 

3 Cal + 3 Qtz + Crn → Grs + 3 CO2 
 .محلول جامد گروسوالرـ آندراديت مي تواند از طريق واكنش زير تشكيل گردد

3 Cal + 3 Qtz + Hem ± (Al2O3) → Grs-Adr + 3 CO2    
 را مي توان از طريق اين واكنش برگشت پذير بوده و تبديل گارنت به كلسيت، كوارتز و هماتيت

 در مقاطع مورد مطالعه كانيهاي اپك مشاهد شده كه احتمال وجود هماتيت نيز .واكنش فوق توجيه كرد
 مورد نياز را FeOشود چون اين گارنتها در مراحل بعدي تشكيل شده است و  باشد ولي تصور مي مي

 در محيط موجود باشد،  عالوه بر  نيزFeOاگر  .از سياالت منشاء گرفته از توده نفوذي گرفته باشد
تواند آندراديت را توليد كند   دو واكنش زير نيز مي.برژيت نيز تشكيل مي شودنآندراديت، هد

            Hem + 3 Cal + 3 Qtz    →Adr + 3 CO2    .) 1977، 9پرسوف(
18 Cal + 18 Qtz + 4 Mag + O2     →     6 Adr + 18 CO2  

همان طور كه در .  تشكيل گارنت به خرج هدنبرژيت امكان پذير است،اكسيژندر فوگاسيته باالي 
تبديل هدنبرژيت به شواهد پتروگرافي اين واكنش را تائيد ميكند  ,بخش پتروگرافي اسكارنها ذكر شد

در چنين مواردي بلورهاي پيروكسن با . )2-شكل (گارنت نوع آندراديت به خوبي قابل مشاهده است
نتايج آناليز نشان داده كه اين گارنتها از نوع . ده شده در داخل گارنت مشاهده شده اندحاشيه هاي خور
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ديت به صورت زير  واكنش تبديل هدنبرژيت به گارنت نوع آندرا.  خالص هستندتقريباًآندراديت 
 :است

2Hd + Cal + 1/2 O2 → Adr + Qtz + CO2 
 .تاقتباس شده اس) 1991(واكنش فوق از تريسي و فراست 

فاز آندراديت و هدنبرژيت به صورت همزيست در كنارهم  رسد كه دو  به نظر ميها در بعضي نمونه
 .شود كه در قسمت بحث به  اين موضوع پرداخته ميوجود دارند

 )هدنبرژيت  ديوپسيد ـ(واكنشهاي تشكيل كلينوپيروكسن 
Act + 3 Cal + 2 Qtz → 5 Hd + 3 CO2 + H2O 

2 Mag + 6Cal + 12 Qtz → 6 Hd + 6 CO2  +  O2   
 :توان از طريق واكنش زير توجيه كرد تبلور ديوپسيد را ميو 

Dol + 2 Qtz    →   Di + 2 CO 2  

 واكنشهاي تشكيل والستونيت 
 : يكي از متداولترين واكنشهايي كه در مورد تشكيل والستونيت مطالعه شده، واكنش زير است

Cal + Qtz  → Wo + CO2 
هاي  يابد و در نمونه  مصرف شدن كامل كوارتز در يك سنگ كالك سيليكاته ادامه مياين واكنش تا

هاي  هاي كوارتز مصرف شده ووالستونيت در حاشيه كلسيت شود كه دانه مورد مطالعه نيز مشاهده مي
 .ناپايدار در حال رشد است

 
 واكنشهاي تشكيل اپيدوت

طالعه است كه عمدتاً به صورت رگه اي و در اپيدوت يكي از كانيهاي شاخص در گستره مورد م   
كليه بلورهاي اپيدوت در زمان   ظاهراً. برخي از موارد حاصل تبديل تعدادي از كانيهاي منطقه است

پيدايش بلورهاي اپيدوت در منطقه را مي توان از طريق . دگرگوني قهقرايي در منطقه تشكيل شده اند
 .زير توجيه نمود

4 Cal + 4 Mag + 12 Qtz + 2 H2O + 3O2 → EP + 4 CO2 
د  حضور دارنCO2  و H2O ازدر محل شكستگي ها و در مناطقي كه محلولهاي هيدروترمال غني 

كوارتز، به   نيز گروسوالريناپايداردر اثر . شود اين مناطق دورتر از توده واقع است اپيدوت تشكيل مي
 .شود يت و اپيدوت تبديل ميسكل

3 Grs + H2O + 5 CO2 → 2 Ep + 5 Cal + 3 Qtz 
 

 ينوليت تواكنشهاي تشكيل اك
ديده و اپيدوت تز ر كلسيت و كوا همراه به، بافت فرواكتينوليت در اسكارنهاي نماتوبالستيكبلورهاي 

 :تشكيل بلورهاي اكتينوليت از طريق واكنشهاي زير امكان پذير است. شود  مي
2Cal - Dol  + Mag + 8Qtz + H2O → Act + 1/2 O2 

2Di + Mag + Qtz + H2O → Act + 1/2 O2 
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هاي  مربوط به زون گارنت والستونيت عالوه بر زوننيگ، بلورهاي سوزني  در بلورهاي گارنت نمونه
شود كه ممكن است اكتينوت باشد كه در دگرگوني  مي كه عمود بر سطح گارنت رشد كرده مشاهده 

 .ر واكنشهاي برگشتي ايجاد شوداكتينوليت نيز ممكن است د. برگشتي حاصل شده باشد
5Cpx + H2O + 3CO2        →    2Qtz + 3Cal + Act 

4Cpx + H2O + CO2         →     3Cal + Act 
 مورد مطالعه و بررسي FeOدو واكنش فوق را بدون در نظر گرفتن سازنده ) 1968(متز و ترومسدوف 

 . ند قرار داده
 رد مطالعه  مومنطقهرخساره هاي تشكيل اسكارن در 
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 و آلبيت اپيدوت هورنفلس سهورنبلند هورنفلرخشاره پيروكسن هورنفلس،  سهدر منطقه مورد مطالعه 
مي شود و در مشخص اين رخساره با تبلور والستونيت : رخساره پيروكسن هورنفلس .شود ميمشاهده 

 درجه 650 – 700ن اين رخساره در حرارتي بي: رخساره هورنبلند هورنفلس .شود تماس توده ديده مي
عقيده دارد كه رخساره ) 1989(ياردلي .  كيلوبار به وجود مي آيد3 تا 1آب بخار سانتيگراد و فشار 

كلسيت +  كانيايي ديوپسيد زراژنپا. آمفيبوليت فشار پايين ناميد توان رخساره هورنبلند هورنفلس را مي
در منطقه . )1965روردوتو،  ( جاي دارد هورنفلس در اواخر اين رخساره و اوايل رخساره پيروكسن ـ

كلسيت، ، كلينوپيروكسن، گارنت، فرواكتينوليت را مي توان به اين  مورد مطالعه مجموعه كانيايي
 .رخساره نسبت داد

دگرگوني  هاي اين رخساره به پايين ترين درجه حرارت رخساره :رخساره آلبيت اپيدوت هورنفلس
 550 درجه سانتيگراد و كمتراز 350اره درجه حرارت بيش از براي اين رخس. مجاورتي تعلق دارد

 شامل ،كانيهاي شاخص اين رخساره در منطقه مورد مطالعه.درجه سانتيگراد را در نظر مي گيرند
 . كلريت است وفرواكتينوليت  كلسيت، ، كوارتز، گارنت، اپيدوت،

اين رخساره ها به . معرفي كردپنج رخساره را براي تمايز اسكارنهاي آهكي ) 1991 (فزاريكو   
 :كاهش درجه حرارت عبارتند از رتيبــت

 رخساره الرنيت
 لنيتهرخساره گ

 رخساره والستونيت
 رخساره پيروكسن گارنت
 رخساره پيروكسن اپيدوت

 رخساره الرنيت و . واكنشهاي كليدي نشان داده شده است ازها توسط يك سري مرز بين رخساره
همچنين رخساره والستونت را معادل . نيت درنظر گرفتيدل رخساره سانيديت را مي توان معانلهگ

هورنفلس و در  پيروكسن هورنفلس و رخساره پيروكسن گارنت را معادل رخساره هورنبلند رخساره
محدوده .گيرند ت اپيدوت هورنفلس درنظر مييرخساره پيروكسن اپيدوت را معادل رخساره آلب نهايت

 = IIIبنابراين . نشان داده شده است) 3(مسير طي شده بر روي نمودار شكلواكنشهاي انجام شده و 
  =VIرخساره والستونيت      =  و IVرخساره پيروكسن گارنت = Vرخساره گروسوالريت و
 .شود   در منطقه مورد مطالعه ديده ميرخساره پيروكسن اپيدوت

 دگرگوني برگشتي
دگرگوني   آمده در مرحله قبل تحت تاثير سياالت گرمابي،با سرد شدن توده نفوذي، كانيهاي به وجود  
تبديل آنها به  تاثير اين سياالت برروي كانيها موجب.  قرار مي گيرند H2Oازو غني  جوي خنكتر يا

 تبديل گارنت به .شود مي تالك   وينوليت، كلريتتفرواك  كانيهاي آبداري نظير اپيدوت، وزوويانيت،
 سيراهدي بر وقوع اين مرحله در ونوليت و كلريت را مي توان شيبه اكتاپيدوت و تبديل پيروكسن 

 .دانستي منطقه تكاملي اسكارنها 
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 بحث
در   = 1XCO2 تا  = 1/0XCO2هاي تشكيل والستونيت از كوارتز و كلسيت در  منحني  

جريان و باشد، دماي بسيار بااليي   = 1XCO2  در صورتي كهدهد مينشان  )3شكل  (Pf - Tدياگرام 
شود كه اين  و افزايش فوگاسيه اكسيژن مي XCO2سيال از توده به سمت هاله دگرگوني و كاهش 

+  كلسيت رسد و باعث ناپايداري مجموعه موضوع با تبلور هدنبرژيت، آندراديت نيز به اثبات مي
ي بنابراين برا. يابد ، درجه حرارت تشكيل والستونيت كاهش ميXCO2با كاهش شده و كوارتز، 

 وجود سنگ ميزبان اوليه، محتوي كلسيت و كوارتز.  از محيط خارج شودCO2پيشرفت واكنش بايد 
 دو متغيره واكنش تشكيل  از محيطCO2خروج  سيال از يك تركيب شيميايي مناسب امكان عبور

شواهد نشان داده است كه والستونيت در سنگهايي كه در . سازد ممكن مي والستونيت را تشكيل
دگرگون شده هرگز يافت نشده است، عالوه بر آن )  درجه سانتيگراد500 تا 400( نسبتاً پائين دماهاي

شده است ندر سنگهاي همبري كم عمق كه فشار آنها تنها چندصد بار است، نيز اين كاني مشاهده 
يار اندك  در فاز سيال، هيچگاه به ميزان بسXCO2توان گفت كه  با توجه به اين امر مي). 1976 وينكلر،(

 درجه 500 اپيدوت تا دماي ,در حضور كوارتز . بوده است< XCO2 25/0 نمي رسد و در اكثر موارد
نورتيت و گارنت تبديل آسانتي گراد پايدار است و پس از آن اپيدوت با كوارتز واكنش نشان داده و به 

  ).1976 وينكلر، ( مي شود
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 واكنشهاي  از در اين شكل مرز بين رخساره ها توسط يك سري،P-T در دياگرام ر اسكارن، ها درخساره محدوده -3-شكل
 )1991زاريكوف،  (كليدي نشان داده شده است

I  =      رخساره الرنيت         III =    رخساره گروسوالريتV = رخساره پيروكسن گارنت 
II =     رخساره گهلنيت      IV =      رخساره والستونيت VI= رخساره پيروكسن اپيدوت  
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هاي منطقه كه  توان نتيجه گرفت با نفوذ توده گرانيتي در سنگ باتوجه به توضيحات ارايه شده مي
هاي آهكي ناخالص تشكيل شده بود هاله دگرگوني  تشكيل شده  اندزيت و رسوبات توفي و سنگ

ساره پيروكسن هورنفلس و دمائي بين است اسكارنهاي مورد مطالعه در اثر اين واقعه تا حد تحتاني رخ
 كيلوبار تشكيل شده است با كاهش دماي توده و 2 درجه سانتي گراد و فشار در حدود از 650 تا600

تغيير تركيب سياالت منشاء گرفته از توده در يك كاهش دماي ايزوباريك بعد از اوج دمائي ايجاد شده 
مرحله اول . توان به چهار مرحله تقسيم كرد ني را ميبنابراين مراحل دگرگو. است) تشكيل والستونيت(

تشكيل والستونيت مرحله دوم كاهش دما در فشار ثابت، تبلور پيروكسن مرحله بعد تبلور پيروكسن و 
اين چهار مرحله در . اكتينوليت در مرحله نهائي تبلور اپيدوت تحت تاثير محلولهاي گرمابي بوده است

 .هاي ساعت را طي كرده است  جهت عقربهيك تغيير فشار محدودمسير در
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