
 
 

Ti-شرق گلپایگانهای شمالهای متابازیتها و بیوتیتترمومتری آمفیبول 
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: چكيده  
ها های مهمی که در ساختار بلوری این کانییکی از جانشینی. های مهم دگرگونی هستندآمفیبول و بیوتیت از کانی

یابد اما به دلیل آمفیبول افزایش می M2در جایگاه  Tiبا افزایش دما مقدار . است( Ti)م شود جانشینی تیتانیوانجام می
-در ساختمان بیوتیت. یابددارد، با افزایش فشار افزایش نمی Alشعاع یونی نسبتا بزرگی که این کاتیون در مقایسه با 

مطالعات تجربی اولیه ثابت کرده است  .گیردر میدر جایگاه اکتاهدر قرا  +Al3و  +Fe2+ ،Mg2با جانشینی به جای  Tiها، 
بنابراین جانشینی تیتانیوم در این . ی معکوس داردی مستقیم و با فشار رابطهدر بیوتیت با دما رابطه Tiکه جانشینی 

های بازیتترمومتری آمفیبول و بیوتیت متا-Tiبر اساس . تواند بعنوان یک ژئوترمومتر مورد استفاده قرار گیردها میکانی
ی سانتی گراد بدست آمده که بیانگر این است که درجه 736و   726شرق گلپایگان،  به ترتیب میانگین دمایشمال

 ی آمفبیولیت تحت تاثیر دگرگونی قرار گرفته اندها در شرایط اوج دگرگونی تا حد رخسارهاین سنگ
 

 (ترمومتری، آمفیبول، بیوتیت، متابازیت-Ti :)كلید واژه ها

 
 

Abstract: 
Amphibole and biotite are important minerals in metamorphic rocks. One of the most important substitutions in their 

crystal structure is Ti-substitution. Titanium is increasingly accommodated in the amphibole M2 site as temperature 

rises, but this cation cannot be favored by increasing P because of its relatively larger ionic radius compared with Al. 

In octahedral position of biotite, Ti is replacing Fe2+, Mg2+  and   Al3+. Earlier impirical studies have been stablished 

that Ti-substitution in biotite is correlate positively with temperature and negatively with preasure. So, the Ti-

substitution in these minerals can be used as geothermometer.using of Ti-thermometry of amphibole and biotite in 

studied metabasites, the average temperature of 627 and 628 is obtained respectively, indicating that these rocks in the 

peak metamorphic condition have been affected by amphibolites metamorphism facies 
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 :مقدمه 
 

های آمفیبول و بیوتیت از کانی. باشدهای دگرگونی ابزار مفیدی برای تخمین دما و فشار دگرگونی میشیمی کانی
. شوندهای با ترکیب مختلف یافت میی وسیعی از درجات دگرگونی و در سنگمهم دگرگونی هستند که در محدوده

مطالعات . شود جانشینی تیتانیوم استها انجام میلوری این کانیهای مهمی که در ساختار بیکی از جانشینی
 )و آمفیبول ( Henry et al, 2005)فشار و ترکیب شیمیایی سنگ کل، مقدار تیتانیوم در بیوتیت دهد که دما، نشان می

Raase, 1974 )تیتانیوم با جانشینی به جای . دهدرا تحت تاثیر قرار میFe2+ ،Mg2+، Al3+ اکتاهدر ساختار  در سایت
های بدون تیتانیوم دار در دمای باال پایدارتر از بیوتیتهای تیتانیومو بیوتیت( Robert, 1976)گیرد بلوری بیوتیت قرار می

 Ernst & Liu)یابد ها افزایش میآمفیبول M2با افزایش دما مقدار تیتانیوم در جایگاه ( Forbes & Flower, 1974)هستند 
 . تواند بعنوان یک ژئوترمومتر مورد استفاده قرار گیردین جانشینی تیتانیوم درآمفیبول و بیوتیت میبنابرا( 1998

شررق های شمالهای بیوتیت و آمفیبول به دماسنجی متابازیتهای پروب بر روی کانیدر این مقاله با استفاده از داده
 .پردازیمگلپایگان می
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 :بحث 
 زمین شناختی  موقعیت جغرافیایی و

های جغرافیایی  شرق گلپایگان، بین طولماگمایی موته واقع در شمال –ی مورد مطالعه در کمربند دگرگونی منطقه
این منطقه از لحاظ زمین (. 1شکل )قرار گرفته است  '36°33و   '30°33های جغرافیاییو عرض '30°50و  '50°21

. گیردمحالت قرار می 1:111111بخش جنوبی نقشه ی  سیرجان است و در -ساختی بخشی از زون سنندج
ی های دگرگون نشدههای دگرگونه و چین خورده پالئوزوئیک و نهشتهبرونزدهای این منطقه شامل ردیفی از مجموعه

آواری، پلیتی، آرژیلی، شیمیایی و )های رسوبی های دگرگون، ردیفی از سنگمجموعه. مزوزوئیک و ترشیری هستند
دهند که به صورت پیشرونده تا رسوبی را تشکیل می-و آتشفشانی( بازیک و اسیدی)، ماگمایی (اییبیوشیمی

ی دگرگونی و حتی های دگرگونه، از نظر لیتولوژی، رخسارهکمپلکس. اندرخساره ی آمفیبولیت باالیی دگرگون شده
ست سبز در بخش میانی و ی کمپلکس گنیسی در بخش زیرین، کمپلکس شیی دگرریختی به سه مجموعهشیوه

-اند و با یک ناپیوستگی هم شیب در زیر واحد کربناته پرمین قرار گرفتهکمپلکس اسلیتی در بخش باالیی تقسیم شده

 (.1361رشیدنژاد عمران و همکاران، )اند 
باال ( uplift)به صورت یک فرازمین  NE-SWها در دو یال جنوبی و شمالی در راستای این منطقه در اثر حرکت گسل

های گرانیتی در سطح زمین فرصت ای که حجم زیادی از تودهآمده و تحت فرسایش شدید قرار گرفته است به گونه
است و شیب آن به NE-SW  است که روند سطح محوری آن( antiform)ای این منطقه، تاقدیس گونه. اندبرونزد یافته

ها، گسیخته و در مواردی حذف شده است ثر کارکرد گسلیال جنوبی این ساختمان، در ا. غرب استسوی شمال
 (.1361رشیدنژاد عمران و همکاران، )
 

 
 

 
 )با اندکی تغییرات 5112شیخ االسالمی و همکاران، )محالت  10111111یهی مورد مطالعه در ورقمحدوده – 1شکل

 



 
 

 هاپتروگرافی و شیمی کانی
ها عمدتا از این سنگ .ای داخل کمپلکس گنیسی هستندصورت توده ها به صورت دایک و سیل و گاه بهاین سنگ

بافت . های شاخص مانند گارنت و پیروکسن هستنداند و فاقد کانیآمفیبول، پالژیوکالز، کوارتز و بیوتیت تشکیل شده
-می دیدهدار و کشیده آمفیبول به شکل متوسط تا بزرگ، نیمه شکل. ها گرانوبالستیک و نماتوبالستیک استسنگ

ها ترکیب کلسیک دارند و عمدتا از نوع منیزیوهورنبلند، فروهورنبلند هستند این کانی. شود که به رنگ سبز هستند
ای و با یک جهت رخ کامل مشخص هستند و طبق ای به صورت صفحهبلورهای بیوتیت به رنگ قهوه(. 3و  2شکل )

دار با پالژیوکالز به صورت نیمه شکل(. 4شکل)دار هستند ار و منیزیمدهای آهناز نوع بیوتیت Foster (1960)بندی طبقه
ها کامال آلتره شده هستند و عمدتا ترکیب آندزین و البرادوریت دارند ماکل پلی سنتتیک هستند ولی در برخی از نمونه

دار و ورت بلورهای شکلهای این منطقه به میزان بسیار زیادی اسفن وجود دارد که به صدر برخی از نمونه(. 5شکل )
 . ها همراه استشود و اکثرا با آمفیبولبدون شکل با برجستگی باال دیده می

 

 
 (.Leake et al, 1997)دهند ها، ترکیب کلسیک نشان میهای متابازیتآمفیبول -2شکل 

 
 
 

 

 
 (.Leake et al, 1997)های مورد مطالعه های متابازیتترکیب آمفیبول 3-شکل 



 
 

 
 (Foster, 1960. )گیرنددار قرار میهای آهنهای منیزیم دار و بیوتیتی بیوتیتها در محدودهبیوتیت -4شکل

 

 
 (.Deer et al, 1997)ی الیگوکالز تا آندزین قرار گیری پالژیوکالزهای مورد مطالعه در محدوده -5شکل 

 
Ti-های آمفیبولترمومتری کانی 

 Tiبنابراین  مقدار . یابدایش دما و به طور مستقل از ترکیب شیمیایی سنگ کل افزایش میدر آمفیبول با افز Tiمقدار 
با افزایش دما مقدار (. Raase; 1974, Otten, 1984)تواند به عنوان یک ترمومتر مورد استفاده قرار گیرد در آمفیبول می

Ti  در جایگاهM2 ی که این کاتیون در مقایسه با یابد اما به دلیل شعاع یونی نسبتا بزرگافزایش میAl  دارد، با افزایش
ی ی مستقیم و با فشار رابطههای کلسیک با دما رابطهدر آمفیبول Tiبنابراین میزان مقدار . یابدفشار افزایش نمی

 ,Otten)در آمفیبول از دماسنج تجربی  Tiی دما بر اساس میزان برای محاسبه(. Ernst & Liu, 1998)ٍمعکوس دارد 
ارائه شده است میانگین دمای حاصل از این روش  1نتایج حاصل از این ترمومتر در جدول . استفاده شده است( 1984
 .درجه سانتی گراد است 726

 



 
 
 
 

 
 (Otten, 1984)در آمفیبول  Tiنتایج حاصل از ترمومتری بر اساس محتوای  -1جدول

34-2 34-1 4-6 4-5 4-2 4-1 Sample 

615.5 618.5 600.4 597 637 609.1 T°(C) 

128-8 128-4 128-2 63-14 34-4 34-3 Sample 

626.7 647.5 633.1 579.5 611.3 615.2 T°(C) 

average 173-12 153-10 153-4 153-3 153-2 Sample 

627.11 646.2 623.2 645.1 730.5 625.1 T°(C) 

 
Ti-های بیوتیتترمومتری کانی 

در جایگاه اکتاهدر قرار   +Al3و  +Fe2+ ،Mg2با جانشینی به جای  Tiها، ساختمان بیوتیتدهد که در مطالعات نشان می
در ساختمان  Tiجانشینی (. Robert, 1976)است   2AlIV, TiVI 2SiIV, MgVI        گیرد این جانشینی به صورت می

ی اکسیژن، شیمی بلوری گاسیتهبیوتیت وابسته به دما است اگرچه عالوه بر دما، عوامل دیگری مانند فشار، فو
مطالعات تجربی اولیه ثابت (. Arima & Edgar, 1981)در بیوتیت تاثیر دارند  Tiهای همزیست بر مقدار بیوتیت و کانی

به ( Robert, 1976)یابد در بیوتیت با افزایش دما، افزایش و با افزایش فشار، کاهش می Tiکرده است که جانشینی 
 .سازداستفاده از آن را بعنوان یک ژئوترمومتر میسر میهمین دلیل قابلیت 
Henry et al, 2005 ژئوترمومتر ،Ti  در بیوتیت را بر مبنای مقادیرTi  وMg/(Mg+Fe)  کیلوبار کالیبره  7-4برای فشارهای

و به صورت   کالیبره شده است T= 480-800°Cو  Ti= 0.04-0.6 apfuو  XMg= 0.275-1.00این ژئوترمومتر برای . کردند
 :فرمول زیر ارائه شده است

T= {[ln (Ti) – a – c (XMg)
3/b}0.333 

a= - 2.3594, b= - 4.6482e-9, c= - 1.7283 
.  ی سانتی گراد استدرجه 736±24های مورد مطالعه بر اساس این ترمومتر، میانگین دمای بدست آمده برای بیوتیت.

 .ارائه شده است 2 در جدول مقدار دمای بدست آمده بر اساس فرمول باال
 

 
 هاهای متابازیتدماهای بدست آمده برای بیوتیت -2جدول 

T°C±24 XMg  Ti Sample 

504 0.404 0.153 128-9 

707 0.633 0.314 173-9 

705 0.615 0.323 173-8 
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 :نتيجه گيري 
 

ی درجه 736و   726د مطالعه،  به ترتیب میانگین دمایهای مورهای متابازیتترمومتری آمفیبول و بیوتیت-Tiبر اساس 
ی آمفبیولیت تحت ها در شرایط اوج دگرگونی تا حد رخسارهسانتی گراد بدست آمده که بیانگر این است که این سنگ

 .تاثیر دگرگونی قرار گرفته اند
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