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 چکیده
منطقه بهرام گور سیرجان واقع در شمال غرب معدن گل گهر سیرجان قسمتی از زون دگرگونی 

سیرجان و شامل مجموعه ای از متابازیت ها و متاسدیمنت ها و سنگ های رسوبی دگرگون  –سنندج 

نشده است. سنگ های متاسدیمنت از جمله میکاشیست ها، گارنت شیست ها وگارنت استارولیت 

شیست ها و استارولیت شیست ها در حد رخساره شیست سبز و حد پائین رخساره آمفیبولیت 

 گارنت فراوان ترین پورفیروبالست در سنگ های متاسدیمنت به صورت بی دگرگون شده اند. کانی

می باشد که از لحاظ پتروفابریک سه نسل از  متوسط تا درشت اندازه و با دار شکل نیمه تا شکل

بلورهای کانی گارنت توسط میکروپروب  گارنت ها در سنگ های مورد مطالعه قابل شناسایی است.

مان مورد آنالیز و مطالعه قرار گرفته اند. بررسی نتایج حاصل از آنالیزها، الکترونی و طیف سنجی را

 انحالل جامدی از گارنت ها با بیشترین فراوانی جز آلماندین را نشان می دهد.
، کترونال میکروپروب، گارنت، کانی متاسدیمنت، گهر گل معدن غرب شمالکلمات کلیدی: 

 رامان سنجی طیف
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 4مایکازو ناکاش،  3محسن مؤذن ،2زاده نیمع نیالد دحسامی، س*1صادق یمیرح ثهیحد

 کرمان، ایرانی زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ادانشجوی دکتر1 
 کرمان، ایراندانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشیار، 2
 ایران تبریز،استاد، دانشگاه تبریز، 3
 یاماگاتا، ژاپن، دانشگاه پروفسور4

 نام نویسنده مسئول:
 صادق رحیمیحدیثه 

 

گارنت های  موجود در سنگ  کانی و طیف سنجی رامانمقایسه شیمی 

 ایران -های متاپلیت منطقه شمال غرب معدن گل گهر سیرجان، کرمان 
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 مقدمه

واحد  یناست که به چند گرفته و اروپا قرار یصفحات عرب ینب یمالیاه –آلپ  ییکمربند کوهزا یدر قسمت مرکز یرانا یقاره ا فالت

که آغاز  یطوالن و یچیدهپ یکیاز مراحل صفحات تکتون یافتهمتنوع و توسعه  یساختار یخچهتار یکشود که توسط  یم یمتقس یاصل یکیتکتون

از: کمربند  عبارتند NW-SEسه واحد برجسته با روند . [1,2,3,4]شوند یاند، شناخته م یدهبه اتمام رس یریو در ترش یکپروتروزوئ یلآن اوا

 دشون یزاگرس شناخته م ییدختر که به عنوان کمربند کوهزا یهاروم ییو مجموعه ماگما یرجانس –سنندج  زونخورده زاگرس،  ینتراست و چ

 باالآمدگی و فرورانش مراحل با که اند کرده حفظ خود در همگرایی تاریخچه یک ایران ای قاره فالت و زاگرس زایی کوه دکمربن[5,6,7,8,9].

 .شوند می تمام صفحه دو برخورد توسط نهایت در و شروع

 یرانا یاز فالت قاره ا یسمتیدر ق یلومترک0022و طول  022از  یشب یجنوب شرق با پهنا –با روند شمال غرب  یرجانس –سنندج  زون

واقع شده  یدختر در شمال و شمال شرق یهو اروم یخورده زاگرس در جنوب و جنوب غرب ینکمربند تراست و چ ینزون ب ینگسترش دارد. ا

 است.

 سینئوتت یانوسرخنمون دارند. فرورانش اق یهترک یجنوب شرق در یرجانس –زون سنندج  یقاره ا ینطرف شمال غرب محصوالت ب به

در زون  یسمتاو ماگم یباعث دگرگون یریترش یلاودر طول کرتاسه تا ا یو سپس تصادم قاره ا یرانا یزصفحاتو ر یعرب -یقاصفحات آفر ینب

 .[10,11,12]شده است یرجانس –سنندج 

 واهدش. باشد می فانروزوئیک گونیدگر یاز سنگ ها یمسئول انتقال قطعات قابل توجه یرجانس –در زون سنندج  یتراست یها گسل

شامل  یرجانس – سنندج زون .[13]است شده شروع کرتاسه اواخر طول در شدگی تراست که دهد می اننش یشناس ینهاز ستون چ ییصحرا

می باشد  یکو مزوزوئ یکو آبوکاما با سن پالئوزوئ یندگرگون شده از نوع بارو یآتشفشان – یرسوب یسنگ ها نواعا

[14,15,16,17,18,2,19,4]. 

های اواخر کرتاسه، پالئوزوئیک، افیولیت -شده پرکامبرین کیشامل سنگ های دگرگونی بشدت تکتونی پهنهواحدهای سنگی عمده در این   

 .[11]دباشترشیری، ولکانیک های آندزیتی ژوراسیک و کنگومرای کرتاسه می-کرتاسه یوالرینراد یسنگ های آهکی و چرت ها

سنگ ها تحت تأثیر دگرگونی ناحیه  اینسنگ های منطقه شامل مجموعه ای از سنگ های دگرگونی با منشأ آذرین و رسوبی می باشند. 

 و سرپانتینیت، گنیس ، کوارتزیت و مرمرها تبدیل شده اند. یتای به مجموعه ای از شیست ها، آمفیبولیت، متاباز

ده و آمفیبولیت دگرگون ش یبولیتآمف یدوتاپ ،دگرگونی در حد رخساره های شیست سبزازسنگ هابه علت تأثیر فازهای متعدد  برخی

 اند. 

 رایطش کردن مشخص برای گارنت جمله از فراوان شاخص هایکانی بودن دارا علت به( پلیت سمی و)پلیتی  رسی نیمه و رسی هایسنگ

 خوبیب ترمودینامیکی مختلف شرایط در کانیایی گردهمایی و شناسیکانی هایزون ها،سنگ نوع این در. اند گرفته قرار مطالعه مورد دگرگونی

 .شوندمی متحمل را تریکامل هایواکنش و یابندمی توسعه

  .[20]دوـش یـم تـیاف ها رنسکاا و یـپلیت بـترکی اـب هیژو به گرگونید های سنگ در غلبا نتگار کانی

 ،لکالنآ کالک لومینآمتا یها نیتاگر در کمتر ارمقد هـب و ومینـلآپر یاـه تـنیاگر نظیر ینآذر در سنگ های رتند به انیـک نـیا

 .[21]دوـش می یافت نیز نیتیاگر یها پگماتیت و ها پلیتآ ،ها سینیت

 -دینـلمانآ-تینراـسپسا) لسپیتاپیر وهگر از ترـبیش پلیتی ترکیب با مطالعه مورد دگرگونی های سنگ ینا در دموجو نتگار های کانی

  .[21]ـدباش یـم( وپرـپی

 آن، تشکیل یطاشر و عنو تعیین ایبر نترگا کانی یبند منطقه نساختما در عناصر ئوشیمیاییژ رفتار سیربر رمنظو به تحقیق نــیا در

 ینا در آن ها نتایج که اندته گرف ارقر ( و طیف سنجی رامان0ولجدای) نقطه ینالیزهاآ ردمو گرگونیسنگ های د در کانی ینا از هایی نمونه

 .  دگیر می ارقر بحث ردمو مقاله
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 منطقه شناسی مینز -2
 اساس بر شده دگرگون های رسوبی و کمی آذرین است. سنگ و ونیـگرگد سنگ های از متشکل هعمد رطو بهمنطقه مورد مطالعه  

اسلیت،  متابازیت، آمفیبولیت، گنایس، میکاشیست وگارنت شیست(،شیست ها ) دربرگیرنده کلریت شیست،  از ای مجموعه موجود های کانی

 در لیتروستاا وت ـنرگا ،تـبیوتی ،تـکلری یاـه زون از دـتنرعبا هـناحی نـیا در ونیـگرگد یها باشند. زون می شیست مرمر وکالک فیلیت،

 سانتی جهدر 042 تا 006 ودحد از ماد اتتغییر ودهدـمح هدـش ماـنجا یمتررواـب مئوترژ بررسی های به توجه بال است. اـیناموترمدونی ـگرگد

با  عرض شمالی 060201 طول شرقی و 010266 اییـفیاجغر تمختصا در منطقه ینا ت.ـسا رکیلوبا 0 تا 0 از نیز رفشا اتتغییر و ادگر

  .(0)شکل.گردیده استواقع  در شمال غرب معدن گل گهر و غرب منطقه خیرآباد سیرجانکیلومترمربع  02وسعت 

 

 

 
متاپلیت برگرفته از برداشت صحرایی و عکس نقشه زمین شناسی منطقه بهرام گور سیرجان به همراه موقعیت نمونه های  -1شکل 

 [22]های ماهواره ای
گرفته اند. براساس مطالعات صحرایی گارنت شیست در منطقه بهرام گور سیرجان مورد مطالعه قرار  ها، گارنت شیست متاپلیت ها میاناز 

 رخنمون دارند.ها در سه قسمت از منطقه 

که در قدیمی ترین واحدهای سنگی منطقه مورد مطالعه به همراه  (HRS-220)گارنت شیست های قسمت جنوبی منطقه مورد مطالعه

. این [11]مون دارندپرمین رخن -ابازالت با سن اوایل پالئوزوئیکآمفیبولیت، بیوتیت آمفیبولیت، بیوتیت شیست، آمفیبول شیست، گنیس و مت

ند. گارنت ها بسیار ریزدانه و با چشم غیرمسلح در نمونه دستی به دلیل وجود مسکوویت فراوان، براق و بسیار خرد شده مشاهده می شو ها سنگ

 -0التر است. ضخامت این سنگ ها به یک متر هم می رسد)شکلقابل دیدن نمی باشند. درجه دگرگونی در این واحد نسبت به واحدهای دیگر با

 پ(.
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همراه با واحدهای هستند و [11]یل تریاساکه از لحاظ سنی احتماالً مربوط به او  (HRS-17)های قسمت شمال منطقه گارنت شیست

نمونه دستی خاکستری رنگ و ر د سانتی متر رخنمون دارند.  02متابازالت، مرمر، کوارتزیت، آهک های دگرگون یافته و دولومیت با ضخامت

اندازه  شد.باکانی های بیوتیت و مسکوویت می  حاصل رشد حالت براق دارند. شیستوزیته را به راحتی در این سنگ ها می توان تشخیص داد که

 ب(.  -0گارنت ها در حد میلی متر می باشد)شکل

می توان آن ها را در رسوبات آبرفتی همراه با واحدهای متابازالت، مرمر، کوارتزیت،  (HRS-2) های قسمت شرق منطقه گارنت شیست

اندازه گارنت ها در حد میلی متر می باشد. . هستند [11] تریاس اواخرکه از لحاظ سنی احتماالً مربوط به آهک های دگرگون یافته مشاهده کرد 

های  کانی حاصل رشد نمونه دستی خاکستری رنگ و حالت براق دارند. شیستوزیته را به راحتی در این سنگ ها می توان تشخیص داد کهر د

 الف(.-0باشد)شکل بیوتیت و مسکوویت می 

 
 -ب خاکستری، رنگ به آبرفتی رسوبات در مطالعه مورد منطقه شرق قسمت های شیست گارنت صحرایی نمایش -الف -2 شکل

نمایش صحرایی گارنت  -سیرجان با گارنت های در حد میلی متر، پ گور بهرام های قسمت شمال منطقه شیست گارنت صحرایی نمایش

 شده خرد بسیار و کم حجم شیست های قسمت جنوب منطقه در
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 پتروگرافی -3

 فراوان از گارنت.باشند موثر توانند می منطقه تکتونیک بررسی و دگرگونی فازهای دگرگونی، حوادث تعیین جهت ها پورفیروبالست مطالعه

 .رود می بشمار پلیتی های سنگ مختلف انواع های پورفیروبالست ترین

 وجود ها سنگ این در فرعی بافت عنوان به نیز کیلوبالستیک پوئی بافت. است پورفیروبالستیک گارنت، حاوی های سنگ اصلی بافت

 کانی عنوان به فلزی های اکسید و کلریت و هستند ها شیست گارنت دهنده تشکیل اصلی های کانی مسکوویت و کوارتز همراه به گارنت دارد،

 .دارند وجود ها نمونه برخی در ثانویه و فرعی های

 نور در بودن ایزوتروپ و باال برجستگی دارند، متوسط تا درشت اندازه و هستند دار شکل نیمه تا شکل بی غالباً ها سنگ این های گارنت

 خود از نمیتوانند را ادخال بلورهای است کم ها آن در دیفیوژن سرعت اینکه دلیل به گارنت بلورهای غالب  .است کانی این ویژگی از پالریزه

 اکسیدهای کمتر مقدار به و کلریت، کوارتز، شامل ها ادخال این کنند می حفظ خود در را ها آن کیلوبالستیک پوئی بافت صورت به و کنند خارج

 .است شده پر کلریتی های رگه توسط و بوده نامنظم ها شکستگی این شود می دیده فراوان شکستگی ها گارنت بیشتر در .باشند می فلزی

 صورت به را گارنت بلور نیمی یا و تمام که یافته توسعه قدری به فرایند این گاه خورد، می چشم به ها گارنت بیشتر در کلریتیزاسیون

 .الف( -0شکل) کند می اشغال پزودومورفیسم

 :ندشو می مرتبط خاصی تکتونیکی و دگرگونی فاز به هریک که شد داده تشخیص گارنت نسل 0 ها، نمونه پتروفابریکی ی ها بررسی با

 زمینه با کانی داخل فولیاسیون بین انقطاعی هیچ ها گارنت این در. (Grt1)باشد می چرخشی ادخال الگوی دارای گارنت از نسل نخستین

 سین) ها گارنت  S1 با همزمان تبلور بر داللت که [23]هستند برشی نیروهای عملکرد از ای نشانه نامتقارن، فشاری سایه وجود و ندارد وجود

 (. الف -0شکل)[24]اند چرخیده تشکیل حین در که دارد( تکتونیک

 طور به بلور سراسر در گارنت در موجود های ادخال. (Grt2)شوند می مشخص کوارتز درشت های ادخال الگوی با گارنت، از نسل دومین

 ورفیسمپزودوم اما است نکرده رشد تکتونیک از بعد گارنت که است این نشانه که باشد نمی منظم گارنت اطراف و اند شده پراکنده یکنواخت

 می بوجود استرس توزیع در آشفتگی یک بودن مقاوم دلیل به ها گارنت(. S1 از بعد)دارد گارنت پست تبلور بر داللت گارنت جای به کلریت

 اصلی های کانی کوارتز و پالژیوکالز مسکوویت، که است نامتقارن نوع از و [24]گیرد می شکل (Strain Shadow)فشاری سایه که آورند

 حفظ خود در را زمینه های ادخال و است کرده رشد  S1با همزمان اینترتکتونیک های گارنت. باشند می ها گارنت فشاری سایه دهنده تشکیل

 .ب( -0شکل)است متفاوت اولیه فولیاسیون جهت با که است شده سنگ در بعدی فولیاسیون تشکیل باعث S2 و است کرده

 گارنت. است شده دیده استارولیت زون در تنها داد. نسبت S1فاز  طی در گارنت رشد آخر مرحله به توان می را (Grt3)گارنت سوم نسل

 ستارولیتا درشت های پورفیروبالست. است شده پر سرسیت و مسکوویت توسط ها شکستگی محل و اند شده گرد و شده خرد بسیار شکل بی ها

 (.پ -0شکل)باشند می سرسیت به شدن تبدیل حال در اطراف از که باشند می تکتونیک سین

http://jocs.ir/Uploads/UserFilesfiles/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B5-%DB%B3%DB%B0_%DB%B1%DB%B2-%DB%B5%DB%B2-%DB%B5%DB%B1.jpg
http://www.jocs.ir/


 6 -66، ص 6936 زمستان،  6های کاربردی در علوم زمین، شماره پژوهش
ISSN: 2538-3558 
http://www.jocs.ir 

 

 
 ،)سین تکتونیک(، به علت ازدیاد اینکلوژنS1 با  همزمان کانی برفی نشانه تبلور پورفیروبالست گارنت از نوع گلوله -الف -3شکل 

طالعه شیست های شمال منطقه مورد مگارنت د در اسکلتال می باشد و شواهد دگرگونی پسرونده که در حال تبدیل به بیوتیت و کلریت می باشن

بیوتیت  مسکوویت به همراه درآمده، اسکلتی صورت به اینکلوژن ازدیاد اثر در اینترتکتونیک، پورفیروبالست صورت به گارنت -، بمشهود است

 ند،اکلریت ثانویه حاصل دگرسانی بیوتیت ،بیوتیت های اولیه به اکسیدهای آهن هوازده شده اند ،ها فولیاسیون اصلی سنگ را تشکیل می دهند

 خرد شده با یک استارولیت نسل سوم پورفیروبالست گارنت و -پدهد.  ینشان م یرا در قسمت شرق منطقه به خوب S2و  S1ز دگرگونی دو فا

مسکوویت، بیوتیت، کلریت و کانی های از اطراف در حال تبدیل شدن به سرسیت می باشد،   ه،به وجود آمد یکجهت رخ که همزمان با تکتون

: تیمسکوو ،Bt: تیوتیب ،Chl:تیکلر ،St: تیاستارول ،Grt:گارنت: [25]ها  یکان یاختصار ناماند)لیاسیون قابل مشاهده کوارتز به موازات فو

Ms،  :کوارتزQtz، تیسرس:Ser، رکنیز :Zrn).  

 

 میکروپروب -4

 روش آزمایشگاهی 1-4
 .شد تهیه نازک مقاطع ها آن از و برداری نمونه مناسبی های رخنمون صحرایی، شواهد بررسی از پس تحقیق این اهداف به رسیدن برای

 کشور یاماگاتای دانشگاه EMS آزمایشگاه در JXA-8900 (WDS)مدل ، JEOLمیکروپروب دستگاه از استفاده با ها کانی شیمیایی تجزیه

 تجزیه مورد گارنت کانی از نقطه چندین نمونه هر در. است m6µ حدود متمرکز الکترونی پرتو قطر .گرفت انجام 20nA و 15kVولتاژ با و ژاپن

 گزارش الیزهایمیکروآن دقت. شود می محاسبه نمونه هر در کانی شیمیایی ترکیب تعیین برای آنالیز نتایج از میانگینی و گیرد می قرار تحلیل و

 .است شده ارائه 0 درجدول آنها تجزیه نتایج شدکه تجزیه گارنت کانی به مربوط نقطه 40 تعداد. باشد می درصد 6 تا 0 شده

 گارنت کانی شیمی 0-4

 -جامدآلماندین محلول صورت به عمدتاً ها شیست گارنت در موجود گارنت ترکیب ، میانگین  Al - Sp+ Py- Grتایی براساس نمودار سه

 و 0 ولجد)باشند  می آلماندین غالب ترکیب با دو هر و پیروپ -جامدآلماندین محلول صورت به عمدتاً شیست استارولیت درگارنت و گروسوالر

 (.4 شکل

http://jocs.ir/Uploads/UserFilesfiles/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B5-%DB%B3%DB%B0_%DB%B1%DB%B2-%DB%B5%DB%B2-%DB%B5%DB%B1.jpg
http://www.jocs.ir/


 6 -66، ص 6936 زمستان،  6های کاربردی در علوم زمین، شماره پژوهش
ISSN: 2538-3558 
http://www.jocs.ir 

 

 
 

 +Al - Sp  تایی سه نمودار در مطالعه مورد های متاپلیت در موجود های گارنت موقعیت -4 شکل

Py- Gr 
 

 مختلف واحدهای در مرکز به حاشیه از را ها آن بندی منطقه و اسپسارتین – گروسوالر – پیروپ – آلماندین تغییرات ، درصد6شکل

 .دهد می نشان مطالعه مورد منطقه دار گارنت

 مورد های گارنت تعلق از حاکی HRS-2 شیست گارنت در در گارنت بلور حاشیه به مرکز از پروفیل در ای نقطه تجزیه از حاصل نتایج

 لورب مرکز و حاشیه مابین در ها گارنت از تعدادی که صورتی به دهد می نشان بندی منطقه نوعی و است گروسوالر -آلماندین رده به بررسی

( الف-6شکل ) دهند می نشان خود از بندی منطقه بدون ثابت روند موارد بقیه در و پیروپ مقدار افزایش ولی گروسوالر و آلماندین مقدار کاهش

 :است زیر صورت به ساختمانی فرم در آن تغییرات و ترکیب میانگین و

 (Fe2+ 2.22, Mn 0.02, Mg 0.18, Ca 0.50) (AlVI 1.93, Fe3+ 0.01)(Si 3.13, AlIV 0.00) O12 

 آلماندین ترکیب دارای است گرفته قرار ای نقطه تجزیه مورد بلور مرکز به حاشیه از که HRS-17 شیست گارنت در گارنت عمده ترکیب

 :باشد می زیر صورت به ساختمانی فرمول در آن تغییرات و ترکیب میانگین که است گروسوالر-

(Fe2+  2.14, Mn 0.12, Mg 0.11, Ca 0.59) (AlVI 1.96, Fe3+ 0.01)(Si 3.06, AlIV 0.00) O12 

 و وسوالرگر پیروپ، آلماندین، مقدار حاشیه به مرکز بخش از که طوری به است گروسوالر و آلماندین جز به مربوط گارنت مقدار بیشترین

 (.ب-6شکل )دهد نمی نشان بندی منطقه یا و کند نمی چندانی تغییر اسپسارتین

 های گارنت تعلق از است حاکی شده ای نقطه تجزیه بلور مرکز به حاشیه از که (HRS-220) شیست استارولیت در گارنت موجود گارنت

 یادز آلماندین مقدار حاشیه به مرکز از که طوری به دهد می نشان را بندی منطقه ای گونه به و است پیروپ – آلماندین سری به بررسی مورد

 :است زیر صورت به ساختمانی فرمول در آن ترکیب میانگین و( پ-6شکل )شوند می زیاد نیز گروسوالز و اسپسارتین و شود می کم پیروپ ولی

(Fe2+ 1.87, Mn 0.34, Mg 0.59, Ca 0.17) (AlVI 2.01, Fe3+ 0.01)(Si 3.01, AlIV 0.00) O12 
 

 طول در ها بندی منطقه اکثر و است( بلوری رشد از پس تغییرات) ثانویه یا( تفریق) اولیه دلیل دو به گارنت بندی منطقه خالصه طور به

 به گارنت بلور حاشیه در عناصر نوسانات که حالی در دهد می رخ بلوری تفریق و رشد دلیل به گارنت مرکز عناصر تغییرات. دهد می رخ رشد

 [26].دهد می رخ کننده متاسوماتیسم های محلول هجوم و انتشار مانند ثانویه فرآیندهای دلیل

 استه گارنت نهایی اعضای سایر از بیشتر شیست استارولیت گارنت در پیروپ و آلماندین درصد شود می مالحظه 6 شکل در که همانطور

 . است بیشتر گروسوالر و آلماندین درصد ها شیست گارنت در که درحالی
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 هحاشی به مرکز از که طوری به است یکدیگر مشابه ها آن حاشیه به مرکز تغییرات HRS-2 شیست گارنت در واقع گارنت Ca, Fe عناصر

 افزایش شدید تغییر یک با افزایشی روند گارنت Mg عنصر. دهند می نشان خود از شدیدی کاهش یک حاشیه و مرکز مابین ولی کاهش روند

 (.الف-6شکل )دارد ثابتی تقریباً روند Mn عنصر. دهد می نشان بلور حاشیه و مرکز مابین در

 [27,28].گرفت نظر در بلوری رشد و تفریق پدیده از ناشی توان می را شیست گارنت نوع این در عناصر زونینگ ای زنگوله شکل

 به مرکز از که طوری به است یکدیگر مشابه ها آن حاشیه به مرکز تغییرات HRS-17 شیست گارنت در واقع گارنت Mg, Fe عناصر

 (.ب-6شکل )دارند ثابتی تقریباً روند Mn, Ca عناصر. دهند می نشان افزایشی روند حاشیه

 به مرکز از Fe که طوری به است یکدیگر عکس ها آن حاشیه به مرکز تغییرات شیست استارولیت گارنت در واقع گارنت Mg, Fe عناصر

 گروسوالر و Ca ناچیز افزایش دهند، می نشان افزایشی تقریباً روند Mn, Ca عناصر. دهد می نشان کاهشی روند Mg و افزایشی روند حاشیه

 هر در Al عنصر .(پ-6شکل ) [29,30]است افتاده اتفاق انتشار پدیده یا و شکاف و درز مانند ثانویه عوامل اثر در دگرگونی های سیستم در

 منطقه ایه شیست گارنت در نوسانی تغییرات. دارد کمی نوسان کاهش – افزایش ناچیز تغییرات با مطالعه مورد منطقه شیست گارنت نوع سه

 .[31,32,33]است آن بودن تأخیری ماگمایی شواهد از یکی و مادر ماگمای بودن پرآلومین دلیلی به

 دهد رخ  عناصر این به نسبت گارنت بندی منطقه چنانچه بنابراین. دهد می رخ بیشتر Fe, Mg, Ca عناصر مورد در ای دانه بین نشر

 . [34] نشر یا است رشد عامل تفریق که گفت اطمینان با توان نمی

 
 مختلف واحدهای در حاشیه تا مرکز از گروسوالر و اسپسارتین پیروپ، آلماندین، میزان تغییرات و میکروپروب نمایش -5شکل

HRS-220شیست استارولیت گارنت -پ، HRS-17 شیست گارنت -ب، HRS-2 شیست گارنت -الف دار گارنت سنگی
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 اکسیژن 00 اساس بر ها کاتیون محاسبه مطالعه، مورد منطقه متاسدیمنت های سنگ در موجود های گارنت EPMA آنالیز نتایج -1 جدول

Samples

Points 220-1-1 220-1-2 220-1-3 220-1-4 22-1-1 22-1-2 22-1-3 22-1-4 22-1-5 22-1-6 22-2-1 22-2-2 22-2-3 22-2-4 22-2-5 22-2-7 22-2-8 22-3-1 22-3-2 22-3-5 22-3-6 22-3-8 22-4-1 22-4-2 22-4-3 22-4-4 22-4-5 22-4-6 17-1-4 17-1-5 17-1-6 17-1-7 17-1-8 17-1-9 17-1-10 17-2-4 17-2-5 17-2-6 17-2-7 17-2-8 17-2-9 17-2-10

Positon core mid rim rim core core mid mid rim rim core mid mid rim rim rim rim core core mid mid rim core core mid rim rim rim core core mid mid mid rim rim core core mid mid mid rim rim

SiO2 38.66 38.79 38.44 38.49 38.33 50.85 38.01 42.94 37.86 41.43 37.92 38.46 38.58 38.12 38.52 38.80 38.37 38.08 38.66 37.42 38.67 38.09 38.06 38.26 39.80 39.07 36.82 38.39 38.40 38.48 39.34 38.66 38.89 39.09 38.23 38.76 39.00 38.02 38.01 38.85 39.04 36.79

TiO2 0.00 0.06 0.03 0.00 0.03 0.23 0.03 0.03 0.05 0.14 0.20 0.25 0.05 0.03 0.08 0.09 0.06 0.20 0.10 0.13 0.17 0.16 0.14 0.21 0.13 0.10 0.07 0.16 0.11 0.11 0.04 0.08 0.08 0.07 0.07 0.05 0.08 0.11 0.12 0.01 0.15 0.05

Al2O3 21.67 22.40 21.91 21.74 21.55 18.85 22.96 18.11 20.40 18.67 20.06 20.98 18.21 20.83 20.64 20.95 21.72 21.73 20.60 21.00 20.38 22.41 20.39 20.58 21.51 20.06 20.53 19.16 20.89 21.36 21.69 17.41 21.56 21.67 20.75 21.18 21.20 21.18 20.98 21.16 21.28 20.71

Cr2O3 0.00 0.04 0.03 0.00 0.04 0.34 0.17 1.30 0.34 1.19 0.07 0.07 0.00 0.04 0.18 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.06 0.00 0.03 0.00 0.04 0.02 0.13 0.00 0.44 0.00 0.05 0.02 0.06 0.06 0.05 0.07

Fe2O3 0.00 0.00 0.14 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 0.03 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 0.00 0.00 1.15

FeO 27.77 28.44 29.58 28.93 35.81 24.26 31.15 32.12 35.05 30.54 34.72 34.54 35.83 33.18 33.31 34.43 31.72 33.61 33.32 34.52 34.63 33.91 33.54 34.62 29.42 34.56 35.13 34.14 33.80 33.12 32.85 34.64 33.21 34.86 33.66 31.70 31.24 31.35 30.16 29.36 29.93 30.86

MnO 4.82 4.96 5.20 5.86 0.00 0.05 0.00 0.00 0.06 0.06 0.35 0.38 0.18 0.17 0.05 0.08 0.09 0.24 0.23 0.23 0.55 0.10 1.27 0.54 0.29 0.17 0.15 0.12 1.72 1.46 0.88 0.71 0.45 0.33 0.32 2.64 3.06 3.16 2.72 3.20 2.42 2.04

MgO 5.67 5.43 4.87 4.50 1.20 0.58 5.02 0.97 1.63 3.43 0.79 1.05 2.65 1.48 1.60 1.56 2.51 1.37 1.72 0.89 0.76 1.02 0.60 0.79 0.92 1.16 1.26 1.51 0.82 0.84 0.95 0.95 1.13 1.38 1.15 0.64 0.75 0.67 0.76 0.71 1.04 1.06

CaO 1.80 1.94 1.92 2.46 5.37 3.41 2.45 4.21 4.73 3.68 7.05 6.52 4.25 7.51 7.28 6.54 6.56 7.07 6.56 6.66 7.00 6.39 7.60 7.12 7.02 6.83 5.02 5.09 6.90 7.17 6.73 6.25 6.35 5.33 5.37 7.35 6.96 7.38 8.81 7.59 8.19 7.19

Total 100.39 102.05 102.13 102.08 102.33 98.56 99.79 99.67 100.12 99.14 102.00 102.24 99.77 102.01 101.65 102.43 101.06 102.30 101.20 102.06 102.17 102.09 102.53 102.12 99.16 101.95 99.04 98.56 102.66 102.54 102.53 98.72 101.81 102.73 100.00 102.32 102.34 101.87 102.39 100.94 102.09 99.91

Si 3.04 3.00 2.99 3.00 3.03 4.14 3.00 3.50 3.06 3.34 3.02 3.04 3.13 3.01 3.05 3.05 3.03 2.99 3.07 2.97 3.07 3.00 3.01 3.03 3.21 3.10 3.01 3.15 3.03 3.03 3.09 3.19 3.08 3.07 3.09 3.06 3.08 3.02 2.99 3.10 3.07 2.97

Ti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00

Al 2.01 2.04 2.01 2.00 2.01 1.81 2.13 1.74 1.94 1.78 1.88 1.95 1.74 1.94 1.92 1.94 2.02 2.01 1.93 1.97 1.90 2.08 1.90 1.92 2.05 1.87 1.98 1.85 1.94 1.98 2.01 1.69 2.01 2.01 1.98 1.97 1.97 1.98 1.95 1.99 1.97 1.97

Cr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.08 0.02 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fe
3+ 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.07

Fe
2+ 1.82 1.84 1.92 1.88 2.37 1.65 2.06 2.19 2.37 2.06 2.31 2.28 2.43 2.19 2.20 2.26 2.09 2.21 2.21 2.29 2.30 2.24 2.22 2.30 1.99 2.29 2.40 2.34 2.23 2.18 2.16 2.39 2.20 2.29 2.28 2.09 2.06 2.08 1.99 1.96 1.97 2.09

Mn 0.32 0.33 0.34 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 0.01 0.09 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.12 0.10 0.06 0.05 0.03 0.02 0.02 0.18 0.20 0.21 0.18 0.22 0.16 0.14

Mg 0.66 0.63 0.56 0.52 0.14 0.07 0.59 0.12 0.20 0.41 0.09 0.12 0.32 0.17 0.19 0.18 0.29 0.16 0.20 0.11 0.09 0.12 0.07 0.09 0.11 0.14 0.15 0.19 0.10 0.10 0.11 0.12 0.13 0.16 0.14 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.12 0.13

Ca 0.15 0.16 0.16 0.20 0.45 0.30 0.21 0.37 0.41 0.32 0.60 0.55 0.37 0.63 0.62 0.55 0.55 0.60 0.56 0.57 0.59 0.54 0.64 0.61 0.61 0.58 0.44 0.45 0.58 0.60 0.57 0.55 0.54 0.45 0.47 0.62 0.59 0.63 0.74 0.65 0.69 0.62

Total 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

almandine 61.61 62.33 64.32 62.85 79.88 81.69 72.04 81.86 79.51 73.72 76.28 76.50 77.59 72.76 73.16 75.41 70.98 74.11 73.99 76.94 76.09 77.04 73.49 75.77 72.91 75.87 79.94 78.51 73.71 73.15 74.56 76.87 75.79 78.37 78.45 70.56 70.07 69.38 66.20 67.36 66.93 70.08

pyrope 22.42 21.22 18.88 17.43 4.78 3.46 20.71 4.40 6.61 14.76 3.11 4.15 10.22 5.77 6.26 6.07 10.00 5.36 6.82 3.53 2.97 4.12 2.36 3.07 4.08 4.53 5.11 6.21 3.19 3.29 3.85 3.77 4.61 5.54 4.76 2.54 2.99 2.63 2.97 2.90 4.13 4.30

grossular 5.13 5.42 5.30 6.81 15.30 14.41 7.21 13.09 13.58 10.86 19.15 18.31 11.76 20.63 20.31 18.30 18.76 19.86 18.61 18.27 19.61 18.52 20.64 19.84 22.16 19.15 14.56 14.92 19.21 20.22 19.51 17.70 18.45 15.30 15.77 20.94 19.91 20.83 24.08 22.25 23.32 20.14

spessartine 10.84 11.01 11.46 12.88 0.01 0.15 0.00 0.00 0.14 0.14 0.78 0.86 0.39 0.38 0.11 0.17 0.20 0.54 0.52 0.51 1.23 0.24 2.82 1.19 0.73 0.38 0.33 0.29 3.81 3.27 2.03 1.60 1.03 0.76 0.76 5.94 6.94 7.08 6.04 7.44 5.48 4.69

uvarovite 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.17 0.04 0.63 0.15 0.47 0.05 0.04 0.00 0.02 0.12 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00 0.03 0.02 0.08 0.00 0.22 0.00 0.03 0.01 0.05 0.04 0.04 0.04

andradite 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.01 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.71

Ca-Ti Gt 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.11 0.01 0.01 0.02 0.05 0.12 0.14 0.02 0.02 0.05 0.05 0.03 0.12 0.06 0.07 0.10 0.08 0.09 0.13 0.09 0.06 0.03 0.08 0.06 0.06 0.02 0.05 0.04 0.03 0.04 0.03 0.05 0.07 0.08 0.00 0.10 0.03

Structural formulas based on 12 Oxygens
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http://jocs.ir/Uploads/UserFilesfiles/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B5-%DB%B3%DB%B0_%DB%B1%DB%B2-%DB%B5%DB%B2-%DB%B5%DB%B1.jpg
http://www.jocs.ir/


 6 -66، ص 6936 زمستان،  6های کاربردی در علوم زمین، شماره پژوهش
ISSN: 2538-3558 
http://www.jocs.ir 

 

  
 

 رامان سنجی طیف-5

 آزمایشگاهی روش 1-5      
 آزمایشگاه در( متر سانتی ×3  02 گانه سه فاز تک با) JASCO رامان سنجی طیف با ها گارنت روی بر رامان میکرو سنجی طیف

Renishaw Raman  لیزر نانومتری 444 خط .شد انجام وین دانشگاه در لیبوویتسکی دکترAr  یک طریق از نمونه سطح روی بر 

 مگاوات 02 حدود نمونه سطح روی بر لیزر قدرت. است شده متمرکز  ~μm 0 سطح به( درجه 042 هندسه برگشتی پراکندگی) میکروسکوپ

 دقیقه 6-4 مدت برای ، (photodiodeآرایه) کاناله چند آشکارساز یک از استفاده با نویز به سیگنال نسبت آوردن دست به برای طیف. بود

 طیف  امواج موقعیت. شد تعیین لورنتسی اتصاالت انجام با رامان اوج (FWHM) حداکثر نیمه در کامل عرض و  امواج موقعیت. شد ذخیره

 سانتیمتر 0 طیفی اشباع عرض. است شده کالیبره Ne نازک المپ یک رامان تغییر در متری سانتی 000 انتشار خطوط از استفاده با رامان های

 .است شده داده شرح [35]در  ها روش .بود سانتیگراد درجه 6/02 حدود در اتاق دمای تغییر و

 

 گارنت ساختار 2-5
 عضوهای و شوند می یافت ها کانی از جامدی انحالل صورت به عمومی طور به. اند شده گسترده رسوبات و ها سنگ همه در ها گارنت

 از اه زمینه از خیلی در ها گارنت شیمیایی ترکیب شناسایی. شوند می محدود خاصی شناسی زمین های محیط به و کمیاب ها آن انتهایی

 .[36,37]است گرفته قرار استقبال مورد فرهنگی میراث و گوهرشناسی همچنین و  شناسی رسوب و شناسی کانی جمله

 .آیند می بوجود شناسی زمین مختلف های محیط در که هستند رایج کریستالی ساختار با ها کانی از گروه یک ها گارنت

 کانی 0 شامل سری دو به که شوند می شناخته  X32+Y23+(SiO4)3کلی فرمول با شده ایجاد سیلیکات توسط ها گارنت گروه

 :شود می تقسیم

 آلماندین  ،Mg3Al2Si3O12 پیروپ شامل و X= Mg , Fe2+, Mn و Y = Al  که جایی (pyralspite) اسپیت پیرال سری

Fe 3Al2Si3O12 یناسپسارت و Mn3Al2Si3O12 باشد می. 

 گروسوالر ،Ca3Cr2Si3O12 اوراوویت شامل وX= Ca   و +Y = Cr, Al, Fe3  که جایی (ugrandite) اوگراندیت سری

Ca3Al2Si3O12 آندرادیت و Ca3Fe2Si3O12 [38] باشد می. 

 

 گارنت رامان سنجی طیف 3-5 

 نای از هدف. باشند می گیر وقت همه شوند، می استفاده ها کانی شیمیایی ترکیب آوردن بدست برای که رایج آنالیز های روش

 .باشد می رامان سنجی طیف از استفاده منظور که گارنت موالر شیمیایی ترکیب اوردن دست به برای سریعی روش از استفاده مطالعه

 ساختاری و پیوندی های حالت به راجع ارزشمندی اطالعات سری یک توان می ها، کانی شناسایی بر عالوه رامان سنجی طیف توسط

 .[39]آورد بدست نیز ها کانی

 است، چیدهپی نسبتاً آن ساختار. است سیلیکاتی ساختارهای ارتعاشی سنجی طیف خواص مطالعه برای عالی سیستم یک گارنت گروه

 اعضای زیاد تعداد عالوه، به. دهند می ارائه را ساده طیف و آنالیز یک متوسط طور به ،(la3d فضایی گروه) ها آن باالی تقارن دلیل به اما

. [40]سازد یم فراهم شیمیایی ترکیب تغییر براساس طیف تغییرات شناسایی برای را امکان این شیمیایی ترکیب لحاظ از متفاوت انتهایی

 .است شده کار کمتر گارنت رامان های طیف شناسایی بروی ها اوروتوسیلیکات دیگر برخالف

 فناوری در مهمی کاربردهای که غیرسیلیکاته های گارنت بروی تحقیق با 0102 سال در گارنت بروی رامان تفضیلی مطالعات اولین

 .[41,42]شد آغاز دارند،

 .[43,44,45,46]گرفتند قرار بررسی مورد باشند، می مهم شناسی زمین لحاظ از که (X3Y2Si3O12) سیلیکاته های گارنت سپس

 فهم از بهتری شناخت یک مطالعات این همه. دارد تمرکز [48,49] فشار و [47] دما بروی رامان فعال های حالت بروی اخیر مطالعات

 . شود انجام باید بیشتری مطالعات هنوز اما. اند کرده فراهم گارنت ارتعاشی های طیف

 گارنت، جامد انحالل یک در و دهند می نشان را رفتاری حالت یک رامان های پیک گارنت، گروه در که است فرض این بر مطالعه این

 می ها آن مولکولی وزن براساس انتهایی اعضای های فرکانس از خطی ترکیب که است شده فرض اینگونه رامان مختلف های فرکانس

 [50,45,46,51,52,53].باشد

 :(0شوند)شکل می تقسیم ناحیه دو به معموالً ها گارنت رامان های طیف
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 .cm−1422 [54,55,56] باالی داخلی ارتعاشات و cm−1422 زیر خارجی ارتعاشات

 بین. است ظرفیتی دو های کاتیون جابجایی و SiO4 تترائدرهای به مربوط cm−1 002 تا خارجی، ارتعاشات ناحیه از اول قسمت

cm−1 002 و cm−1422  واحدهای ارتعاش SiO4 تترائدرهای به مربوط ناحیه در. شود می مشاهده SiO4 بین داخلی ارتعاشات cm−1 

  cm−1422 از باالتر های فرکانس در Si-Oدار امتداد حالت که حالی در است مشخص O-Si-Oدار پیوند حالت ،cm−1 062 و 422

 . شوند می یافت

 در قوی شیفت یک توسط ها پیک که است کرده شناسایی را دارند وجود گارنت برای همیشه که رامان های پیک( 0226) اسمیت

 .دارد کانی شیمیایی ترکیب به بستگی این و شوند مشخص ترکیب

 .است مفید pyralspiteو  ugrandite یگروه ها ینب یصتشخ یدارد که برا cm−1002–046 یهدر ناح یکپ یشترین: ب0 پیک

 0 پیک و cm−1 004 یرز یفرکانس ها 0 یکباشند. پ می cm−1 042-042  بین دوتایی ساختاری ویژگی از ترکیبی: 0 و 0 پیک

 را دارد. cm−1 004باالی های فرکانس

 نمی نشان واکنش pyralspite و ugranditeدر  یکسان یارتعاش یاست. به حالت ها SiO4 یدر ارتباط با چرخش گروه ها 0 پیک

  .[45,46]است ugrandite در A1g تقارن و pyralspite در T2g  متقارن های حالت با ارتباط در ولی دهد

 است. یقو cm−1 602-606 ینب 4 پیک

 .است cm−1100–402فرکانس در  یشترینبا ب یباند اصل 0 یککه پ یدارد درصورت cm−1402–422در فرکانس کمترین 6 پیک

 . (0)شکلباشند یم یواقع یمیاییش یباز پارامتر سلول، ترک یرامان به عنوان تابع یکپ 0 یها فرکانس

 یروهایدر ارتباط با ن Si-Oامتداد دار  یباشند، همانطور که فرکانس ها یفرکانس باال در ارتباط با ابعاد سلول م یکه حالت ها یحال در

 .یابند یسلول، کاهش م یپارامترها یشباشند که با افزا یمجاور م یژناکس یها یون ینمخالف ب

 .دارند بستگی کانی شیمیایی ترکیب بهدهند  ینشان م را SiO4ها و  یونکه تحرک کات یین،فرکانس پا یها حالت

 داد.  یصشابه دارند را تشخمختلف که سلول م یتوان گارنت ها یارتباطات م ینبا ا 

 از خالص انتهایی اعضای زیرا است، انتهایی عضو هر برای باند 0 های فرکانس شناسایی روش، این از استفاده در مشکل ترین اساسی

 .[57]ندارند وجود همیشه مشخص مختلف های حالت با گارنت گروه

 ترکیب اگر. است اعتماد قابل ها گارنت گروه کانی دو از ترکیبی جامد انحالل یا و انتهایی اعضای برای رامان سنجی طیف روش

 .[58]دهد نشان تواند نمی را درستی نتایج روش این باشد کانی چندین شامل یا و پیچیده بسیار ها گارنت شیمیایی

 . باشد می SiO4 تترائدر و X موقعیت های کاتیون تابع آلومینوسیلیکاته، گارنت گروه در مختلف های فرکانس 

 تفاوت اساس بر دوتایی های گارنت در رفتاری حالت دو. اند داده ارائه را رفتاری حالت دو پدیده[43] ها گارنت جامد انحالل مورد در

 .[59]شود می تفسیر  Xموقعیت مختلف های کاتیون بین جرم و اندازه بزرگی

(. پس از 0گور سیرجان برای طیف سنجی رامان انتخاب شدند)شکلبهرام گارنت دار منطقه  یگارنت از نمونه ها یبلور کان 02 حدود

شدت در  یشترینبا ب یکشامل سه پ ی منطقه مورد مطالعهرامان گارنت ها یها یفکل ط بررسی طیف سنجی رامان مشخص شد که در

 یو ارتعاشات چرخش Si-O یارتعاشات خمش ،Si-O یدر ارتباط با ارتعاشات کشش یبباشند که به ترت یم  cm−1122و  662، 062اطراف 

R(SiO4)4- ندده می نشان اسپسارتین – دو حالت رفتاری آلماندین از جامدی انحالل . تقریباً تمامی نمونه های گارنت یک[56]باشند می 

 .(0می باشد)شکل +Mn2و  +Fe2 جرم و اندازه بودن مشابه بدلیل X موقعیت در +Fe2 جای به +Mn2 ازجایگزینی ای نشانه این که
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، پ و HRS-2نمونه شماره  -تصویر میکرو رامان گارنت های سنگ های دگرگونی منطقه بهرام گور سیرجان، الف و ب -6 شکل

 .HRS-220  نمونه شماره -، ج و چHRS-17 نمونه شماره  -ت
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، پ و HRS-2نمونه شماره  -طیف های رامان گارنت های سنگ های دگرگونی منطقه بهرام گور سیرجان، الف و ب -7شکل 

 .HRS-220 نمونه شماره  -، ج و چHRS-17 نمونه شماره  -ت
 

 گیرینتیجه -9
ه بهرام منطق منتیمتاسد یها سنگ گارنت یها یکان یبرورامان  یسنج فیو ط یالکترون کروپروبیم زیآنالاز  یبیمطالعه ترک کی

 روپیپ و آلماندن از ستیش تیاستارول گارنت در ها گارنت یکان یمیش. است گرفته صورتواقع در شمال غرب معدن گل گهر  رجانیگور س

ارنت رامان گ یها یفط .باشند یم یغن گارنت ییانتها یاعضا گرید از شیب گروسوالر و آلماندن در ها ستیش گارنت که یحال در است یغن

و بر اساس طیف سنجی رامان باشند  یم  cm−1122و  662، 062شدت در اطراف  یشترینبا ب یکشامل سه پ ی منطقه مورد مطالعهها

 +Mn2 از جایگزینی  ای نشانه این که دارند اسپسارتین – دو حالت رفتاری آلماندین از جامدی انحالل تقریباً تمامی نمونه های گارنت یک

. در کل گارنت ها ی مورد مطالعه منطقه بندی با باشد یم  +Mn2و  +Fe2 جرم و اندازه بودن مشابه بدلیل X موقعیت در +Fe2 جای به

 بیشترین فراوانی جز آلماندین را نشان می دهند.

 

 قدردانی و تشکر
ه شد یبانیشتپ کرمان باهنر دیشه دانشگاه توسط یدانیم این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتری نخستین نوسینده مقاله است. مطالعات

 نیهمچن و ها لیتحل طول در خود سخاوتمندانه یها کمک یبرا ژاپن در اماگاتای EMS شگاهیآزما و نیو دانشگاه در رامان شگاهیآزما است. از

 افزوده اند، صمیمانه سپاسگزاری می شود.که بر بهبود علمی مقاله  رامان مطالعات در پیشنهادات سازنده یبرا یگیب بهرام هرامب دکتر از
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