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 آذرین شناسیسنگ

  شناسیزمین و دکتري ارشدآمادگی آزمون کارشناسیجزوات 
  

  

 : دکتر رامین صمديفیتأل
  

 
 

ا افراد گروه مولفین زمین آزمون مطابق حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب مجلس محترم شوراي اسالمی ب تذکر:

غیرقانونی و بدون مجوز جهت  صورتبهحقیقی یا حقوقی که از نام یا محتواي جزوات تألیفی گروه زمین آزمون 

هاي مجازي و یا موسسات به فروش برسانند از فروش استفاده و یا جزوات غیر قابل فروش گروه را در شبکه

و  ارشدیکارشناسجزوات آمادگی آزمون  طریق مراجع قانونی برخورد مقتضی را خواهد نمود. فروش کلیه

زشی ممنوع و شناسی گروه آموزشی زمین آزمون توسط افراد حقیقی یا حقوقی و یا مؤسسات آمودکتري زمین

  وقف عام است. این جزوات
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  نیآذر یشناسسنگ

 ن یزم یدر قسمت داخل و رندیگیبرمن را در یپوسته زم يهااز سنگ %25باً یتقر ین و دگرگونیآذر يهاسنگ

  .است %95حدود  هاآنگسترش 

 کاته، یلیمختلف س يهایند و از کانیآیم به وجودن یها در درون زمکه از ذوب سنگ ی: به مواد مذاب و داغماگما

  ل شده است.یگر تشکید يگازها و 2coبخار آب و 

 گروه به شرح  3 به آن معموالً يها و بلورهان اندازه دانهیانگیا می یبط مکانا بر اساس رواین را یآذر يهاسنگ

  .کنندیم میرتقسیز

 mmن یا بیو  )درشتدانه( < mm 5ن اندازه بلورها یانگیم .شوندین متبلور میدر عمق زم :)Plutonic( یدرون -1

  .است )متوسطدانه( 5 تا 1

  رسد.یم 1تا  mm 5/0آن به  ين اندازه بلورهایانگیدر عمق کم متبلور شده و م :)Hypabyssal(مه عمق ین -2

شوند که یل مین تشکیسطح زمها بر اثر فوران مواد مذاب در ن سنگیا :)Volcanic( یفشانآتش -3

لورهایانگیم ب زه  ندا ا   .است > mm 5/0 هاآن ين 

  نیآذر يهامهم سنگعناصر: 

 ن عمل اصطالحاً یگردد به ایم ییایمیه شین تجزیک سنگ آذری کهیهنگامNorm ندیگویم.  

 مهم  يدهایه اکسیدر اثر تجزAl, Mg, K,Na, Fe,Ca, Ti, Si گرددیمحاسبه م.  

 س و یلیاز س %27 ،ژنین از اکسیپوسته زم يهااز سنگ %48باً یآن تقر دهندهلیتشک يدهاین عناصر و اکسیبا توجه به ا

  .ها وجود دارنددر سنگ يعناصر به نسبت کمتر یل شده و مابقیم تشکینیاز آلوم 8%

 یکیروکالستیا پی يآذرآوار يهاسنگ:  

 ییایط درین باال آمده و در محیاز درون زم یفشانآتشمواد جامد  کهیهنگام: (نیآذر - یرسوبی هستند یهاسنگ 

م شده و بافت محک Siمان یس لهیوسبهکه  گردندیم نینشته یط آبیدهند و در محیم ارت خود را از دستهمزمان حر

 ابند).ییم يآذرآوار

 روکالست:یشکل و اندازه قطعات پ يبر مبنا یکیروکالستیپ يهاسنگ يبندمیتقس  

 
 :نکته  

 قطعات گراولکنگلومرا :  

 یفشانآتش: قطعات آگلومرا  
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 اندشدهکه سخت  یسوبات رود فصل: رفنگلومرا  

 ت:یگماتیم  

 ند).یگویرا م یستیش يهانگدر س یتیگران ییق ماگمایتزر( :نیآذر – یدگرگون نیمابهستند  ییهاسنگ 

  

 کیا کوماگماتی خونهم يهاسنگ:  

 متفاوت است هاآن )بافتجه یو درنت(ل یعمق تشک یکسان ولیآن  يو نوع ماگما یشناسیکان.  

 هاگاز بر اساس میزانم ماگما یتقس:  

  گاز فراوان يحاو :پوماگمایه -1

  آزاد شده بدون خروج از ماگما يهمراه با گازها ،پر گاز و کف :روماگمایپ -2

  ر از گازیفق :ماگما یاپ -3

 رابطه عمق با مواد درون ماگما: 
oHSio

co
co

oH
HTioMgoFeo

22

22
2

,

,,,,
  

 نکته:  

  یت آناتکسیگران <ت یگماتیم <سیگنا <ت یکاشیم

  یاهش شدت دگرگونک

  رهیت یفاقد کان درنگیسفت یگران :یت آناتکسیگران

 زود ذوب يهایتحرك کان :ونیزاسیلیموب  

 م انواع ماگمایتقس:  

با سبک و وزن مخصوص کم  :C ،ادیز يگرانرو با ظیغل : ،B %20کوارتز باال  :A :يدیاس يماگما -1

  .لیعمق کمتر تشک :E ،يباز يه ماگماشتر نسبت بیآب ب :D ،رنگ روشن

عمق  :E ،آب کم :D ،ق استیماگما رق :C ،ادیوزن مخصوص ز :B ،کوارتز کم :A :يباز يماگما – 2

  هاره سنگیرنگ ت :F ،شتریب

 ماگماها ییایمیب شیترک:  

1( >62% Si :يدیاس يماگما  

2 (52% < Si < 62%:  حد واسط يهاسنگا یماگماها  

3 (45% < Si < 52%: کیباز يماگما  
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4 (%45%  Si: کیالتراباز يماگما  

 ماگماها منشأ:  

I( (ن یا آذریه یاول منشأ -1 7/0
86

87
Sr

Sr  

S( ( یا رسوبیه یثانو منشأ -2 7/0
86

87
Sr

Sr  

  2عمق ماگما با درصد  :نکتهTioMgoFeo زان یم و ,,
oH

H
Co

Co
22

  .م داردینسبت مستق ,

  هایکانمخفف: 

Plg  وکالزیپالژ  Px  روکسنیپ  Or  ارتوکالز  Serp  نیسرپانت  Mus  تیسکووم  

Qtz  کوارتز  F  فلدسپات آلکالن  Mic  نیکروکلیم  Bio  تیوتیب  San  نیدیسان  

Ol  نیویال  f  دیفلدسپاتوئ  Hbl  هورنبالند  Amp  آمفیبول  Ne  نیلنف  

Lus  تیسلو  Chl  تیکلر        

 واکنش بوون يسر:  

  ددار یبستگ هایکاندرجه حرارت ذوب و تبلور تبلور ماگما بر طبق واکنش بوون به وزن مخصوص و. 

 باون:  يسر يهاناشناختهxP Amp ؛ Amp Bio  )ژن).ین فشار اکسییعدم تع به علت  

  :وستهیناپ يسر) 1

 Qtz   Mus   Or   Bi   Amp   Px   Ol 
  :وستهیپ يسر) 2

    )lg()lg()( cap
CaNa

Nap
NaK

Kor  


 


  

 مراحل تبلور ماگما:  

 ت ینیویا الی تیدون که از تبلور فقط  یسنگOl بوجود آمده  

Ol 2 از یع غنی+ ماOSi  Px  

 تیدوتیپر   يهایکانسنگ شامل )Px+Ol(  

  .)Ca وزن مخصوص باالتر به علت( شودیممتبلور  Plg(ca)ن مرحله یدر ا

xP از  یع غنی+ ما2 OSi Hbl.  

 گابرو   يهایکانسنگ شامل x+PHbla) +C( lgP  

Hbl 2 از یع غنی+ ماOSi  Bio  

a)(C lgP 2 از یع غنی+ ماOSi  (Na+Ca) lgP  

Bio 2از  یع غنی+ ماOSi  Mus+Qtz+Ort  

 تیگران   يهایکانسنگ شامل Plg (Na+Ca)+ Mus+Qtz+Ort  

  تبلور شرایطBio:  

  بلور بعد از کوارتزت  %2/1آب ماگما کمتر از اگر 
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  عد از فلدسپات آلکالنب  %3تا  2/1ن یبآب ماگما اگر 

  بل از فلدسپات آلکالنق  %3شتر از یبآب ماگما اگر 

 اگر تحت فشار بخار آب:  

  Hblز قبل ا  lgPن ییفشار پا -1

  lgPقبل از   Hblفشار باال  -2

 کیت یآگپائ یتوال:  

3222ک ماگما یاگر در  oAloKoNa  که در آن  شودیمباون عکس  یتوال ،باشد

  .شودیمل یتشک Ampو  Pxفلدسپات آلکالن مقدم بر 

 ماگما مادمراحل انج:  

  )Qtzتا  Ol از( هاکاتیلیسل یتشک :کیتگماارتوما -1

 شوندیمده یپنوماتوژن د یکان صورتبهبه سمت باال حرکت (فشار کم) که  ماندهیباقمواد  :کیتیپگمات -2

  ).تیا آپلیت یل رگه پگماتیتشک(

  .شودیم هاکاتیلیسب در یگاز و بخار موجود سبب تخر :بیا دو ترکی کیتیپنوماتول -3

  Mus+Qtzاز  يامجموعه زن یگر

 ،تیآلب ،تیسیل به سریتبد lgP، است 2Coبا  یاز نقطه بحران ترنییپاآب داغ  :یبگرماا ی دروترمالیه -4

  .شودیم )Ampت (یاورال به لیتبد Px .شودیمت) یدوت (مجموعه سوسوریت و اپیکلر ،کوارتز ،تیکلس

 انجماد ماگما:  

  اد باال در اعماقنقطه انجم يدارا يهایکانتبلور  :کیانتراتلور -1

  نیمذاب در سطح زم ماندهیباقانجماد  :فیافوز -2

  ندیون گویداسیبرین عمل هیدورگه که به ا يهاسنگجاد یا :ش ماگمایا آالیاختالط.  

 ون یجاد زوناسیش فشار بخار آب سبب ایبر اثر افزا :یر تعادلیتبلور غPlg شوندیم.  

گانه هضم نشده یکه به جسم ب ندیدر خود ماگما را گو یرراهسهضم مواد  :ون ماگمایالسیمیا آسیعمل هضم 

  .ندیا آنکالو گوی ت)ی(گزنول تینولیز

 روژن و پنوماتوژنیپ يهایکان:  

آبدار  یا کانیک یا دوتریکه در اثر جذب آب به پنوماتوژن  )Ort,Px, Olvروژن فاقد آب بوده (یپ يهایکان

  :مثالً .شوندیمل یتبد

1- Hbl ا یBio  xP  

2-Tur ا یMus  rO  
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  نیآذر ينفوذ يهاتودهاشکال:  

  يمواز ای بیشهم يهاتوده )الف

  بیشهم یتوده بازالت :لیس -1

  شکل یقارچ يتوده نفوذ :تیالکول -2

  مقعر شکل يتوده نفوذ :تیلوپول -3

  .ن مسطح استآ یت که قسمت فوقانیالکول ینوع :تیسمالیب -4

  سیس و ناودیتاقد ،نیدر چ یقیتزر ياتوده :تیفاکول -5

  ا متقاطعیب یناهم ش يهاتوده )ب

  متقاطع يدیتوده اس :کیدا -1

 2100Kmبزرگتر از  ياتوده :تیباتول -2

  2100Kmاز  ترکوچک ياتوده :بسا ی استوك -3

  

  

  .یداخل ينفوذ يهاتودهاز  یضح شکل: اشکال فریتوض

 طرفکیازشکل بوده و ممکن است  یا عدسی يضویب صورتبهت [که ی: الکول)2ل؛ (ی: س)1(

B1  ا از دو طرف یوB2 ) یعدس صورتبهت [با ابعاد بزرگ و ی) لوپول3محدب باشد]؛ 

  ت.ی: باتول)7ک؛ (ی: دا)6ت؛ (ی: فاکول)5ت؛ (یسمالیب: )4]؛ (نیمقعرالطرف

 

 :نکته 

  رونیانحناء به ب  يک حلقویدا

  انحناء به داخل یک مخروطیدا
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  نیآذر يهاسنگ يهابافتانواع: 

 ت)ی(مانند اسل زدانهیر: کیآفانت  

 ست)ی(مانند ش دانهدرشت: کیتیفانر 

 هادانهاندازه : شکل و بافت: 

  بلورهااندازه:  
 

 

  :ستالیفنوکرا ی ستینوکرفبلورها درشت 

 تیکرولیمز: یر يبلورها 

 

 :شکل بلورها  

  ر)ی: شکل دار (المپروفکیومورفیدیابافت  

  یتیمه شکل دار (گرانی: نکیومورفیدیپ ایهبافت(  

  ت)ی(آپل شکلیب: کیگزنومورفبافت  
 

 ین درونیآذر يهابافت: 

 ستا هایدرونمختص  :کیتیفانرا ی درشتدانها ی يادانها ی گرانوالر. 

 ریشکل دار در المپروف يک: بلورهایریبافت المپروف  

 ي، بافت شکرشکلیب يک: بلورهایتیبافت آپل  

 کیتی، گرانهاتیگرانک: بافت متداول یومورفیدیپ ایبافت ه  

 ریگرانوفا ی ریگرافا ی کیگراف: 

  در ارتوکالز  یخیم صورتبهرشد کوارتزF 

 که اکثراً درشتدانه Qtz ) فلدسپات آلکالن +Mic +Ort است) را دارا. 

 آب و مواد فرار است. ی: علت درشتیتیپگمات  

 بلور کیافت :Plg  درونPx ابازها)ی(د شودیمده یها د 

 طول کیتیساب اف :Plg شتر از قطر یبPx است. 

 ن یب يکه فضا درشتدانه :کیابازیدPx  وPlg ت اشباع کرده استیرا کلر.  

 درشت. يبلورها ز توسطیر يمحاصره بلورها :کیتیلیک ییپو 

 ست.ین یلوبالستیک یشدن گروناها، پوئ یتیشدن فلدسپاتها و کلر یتیسرس  

 ت (یفاقد کلر ی، ولاستک یابازیهمانند د: یتیدلرChl (باشدیم. 

 هاآنن یب يکالز در جهات مختلف و در فضاویپالژ :نترگرانوالریا :Ol + Px  

 ل شده استین تبدین به سرپانتیویدر آن ال است که هاکیبازمتعلق به فوق  :یغربال.  
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 باشدیماوپک  یاه کانین و خطوط سینه آن سرپانتیبوده که زم يفوق باز :درهم ياغهیت.  
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 ین خروجیآذر يهابافت:  

 ياشهیش:  

 فاقد بلور ،نیدیمثل ابس :یمعمول  

 تیمثل پرل يضویو ب يشه به اشکال کرویش :یتیپرل  

 چستونین و پیدیابس :یانیجر شهیش  

 اند (سنگ هنگام سرد شدن گدازه جوش خورده هاشهیش ،تیگنمبریا مثل :تیگنمبریاا ی خورده جوش

  ک)یتیجوش = بافت اوتاکس

 باشدیمجاد آن یسرد شدن ماگما در دو مرحله عامل ا :يریرفپ.  

 ست و یفنوکر صورتبهکوارتز  ،يدیو اس ین خروجیدر سنگ آذر :کروگرانوالریمره یبا خم يریرفپ

  .تیولیمثل ر ،موجود است ٔ نهیدرزم

 نه یزم :تیکرولیمره یبا خم يریرفپPlg تیت و آندزیمثل داس )،تیکرولیو فلدسپات آلکالن (م.  

 شه استینه همه شیم و زمیره کوارتز نداریدر خم :شهیشره یبا خم يریرفپ.  

 شه استیت و شیکرولینه آن میزم :تیکرولیمو  شهیشره یبا خم يریرفپ.  

 فلدسپات آلکالن باال(ت یتراک :یتیراکتا ی یانیجر يریرفپ(  

 يریکومولوپورفا ی يریفرگلومروپو: 

 جمع  دورهم ياخوشهک مجموعه ی صورتبهدرشت  ي، بلورهايریدر سنگ با بافت پورف

 .شوندیم

 يپراکندهست هاي یفنوکر )Px, Plg(  

 دیآیمبراثر خروج گاز ماگما با فشار بوجود  :ياحفره.  

 کوالریوسا ی ياحفره  

 دالیلوئگدایآما ی یبادامک  

 یتیاسفرول: 

 يارشتهو  یسوزن يهایکاناز  یمجموعه شعاع. 

 است یشعاع صورتبها فلدسپات از مرکز یرشد کوارتز  يدیو اس ین خروجیدر سنگ آذر.  

 سرتالنتریا:  

 ن یب يفضاPx, Plg مثل بازالت ،است پرکردهاوپک  یا کانیشه یرا ش.  

 اندشدهاحاطهکوارتز و فلدسپات  لهیوسبهکه  دارهیزاو: وجود حفرات یتیارولیم.  

 اندشدهاحاطهت پر مانند یاوژ لهیوسبهکه در پهلو  ياغهیتن یوی: النفکسیاسپ.  

 شوندیمده یبا هم د يمواز صورتبه ياغهیت ي: فلدسپاتهایتیتراک.  

 ي: بلورهاکیالوافتیه Plg يجابهشه ینه شیدر زم Px ک.یتیدر بافت اف  
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 نه یکوارتز در زم ی: توده کرمیتیرمکیمPlg (Na).  

 نه سنگ رشد توأم ی: در زمکیتیفلسF+ Qtz.  

 ک.یریر پرفیک و غیری، شامل پورفزدانهیر صورتبه: کروگرانوالریم  

 ند.یک هاله به دور ارتوز را گوی صورتبهگوکالز ی: اليویراپاک  

  اتومورف  يلورهادرشت فلدسپات آلکالن، ب ي: بلورها)گرانوالر( کیتیمونزونبافتPlg  ردیگیمرا در بر.  

  متحدالمرکز. صورتبهره و روشن یت يهایکان) ی(درون يکروا ی کوالریارببافت  

  ک)یتی(بافت فلس زبلوریر يهادانه صورتبه: کروگرانوالریمبافت  

  يبلورنیب ي(فضا هاگدازه: مختص یتیکرولیمبافت  (مزوستار 

  سرتال نتریاا ی یتیدلربافت :Plg نه یدر زمPx شودیمده ید.  

  یرونی(ب يدیمروار صورتبه: یتیپرلبافت(  

  ياضربهو متبلور (بافت  ياشهیشن ی: حد واسط بکیاپلکتیدبافت(  

  سنگ  باشندیم یانیحالت جر يافته و دارایشه به هم جوش خورده، جهت ی: قطعات شکیاوتاکستبافت)

  جوش)
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  :یرونین بیآذر یسکوپکرویم يهابافت
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 یمنشائ(چند  یژن یو پل يبندنهیچ يدارا :با دخالت آب يآذرآوار(  

 یمنشائ(تک  یو منوژن يبندنهیچبدون  :بدون دخالت آب يآذرآوار(  

 

 یدب )Debite :(ند.ین را گویآذر يهاسنگ یعیطب يهایشکستگ  

 از) یمثل پوست پ(نامنظم  یچندوجه :ياکالزید یدب هاگدازهو  ين نفوذیذرآ  

 رآبیزدر  یبرش صورتبه :یبرش یدب  هاگدازه  

 ش گو 6 صورتبه :يمنشور یدب یفشانآتش  

 يسه آردیک(حفره داخل آن  يدارا :یبالش یدب(  ییایردریز. 

 نیآذر يهاسنگ يبندرده: 

 رهیت يهایکانبر اساس درصد  شاند يبندرده:  

 ا تمام روشن ی هولولوکوکرات يهاسنگ 10% - 0 رهیت یکان  

 ا روشن ی لوکوکرات يهاسنگ 40% - 10 رهیت یکان  

 متوسط  یرگیا تی مزوکرات يهاسنگ 60% - 40 رهیت یکان  

 ره یا تی مالنوکرات يهاسنگ 90% - 60 رهیت یکان  

 ه ریت یلیا خی هولومالنوکرات يهاسنگ 100% - 90 رهیت یکان 

 ره (جوهانسن)یت یلیتوجه: هولومالنوکرات (شاند) = خ  

 زیردانه %100سنگ ( یفیک یشناسیکان يبندرده(:  

  روشن یکان يدارا يهاسنگ :کیا فلسیروشن  

 رهیت يهایکان يدارا يهاسنگ ):تراپ(ک یا مافیره یت  

 نکته:  

 د (روشن)یک + فلدسپاتوئی: فلدسپات بازکیالتراباز  

 ره)ین (تیزیفرومن يهایکان: کیالتراماف  
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 نیآذر يهاسنگ مدال يبندرده: 

 ) مدMode :(کروسکوپ یدرصد با م برحسبن یآذرموجود در سنگ  يهایکانآوردن  به دست

  ند.یزان را گویپالر

 کوارتز دارد. < %90ت که یکه فقط کوارتز دارند: مانند کوارتزول ییهاسنگ  

 ت یت و گرانیوریت و گرانودیکه فقط کوارتز و فلدسپات دارند، مانند گران ییهاسنگ

  آلکالن

 د دارند.یفلدسپاتوئ < %90که  تینیت و نفلید دارند مانند لوسیکه فقط فلدسپاتوئ ییهاسنگ  

 که فقط فلدسپات  ییهاسنگF 90ت که یدارند، مانند آنورتوز%> Plg .دارند  

 د دار یفلدسپاتوئ يهایبازالتد دارند، مانند یکه فقط فلدسپات و فلدسپاتوئ ییهاسنگ

  (آلکالن).

 تیوتدید و فلدسپات آلکالن هستند مانند پریکه فاقد کوارتز، فلدسپاتوئ ییهاسنگ  

 تیاشباعن بر اساس درجه یآذر يهاسنگ يبندرده: 

 ن است، بر یک سنگ آذرید در یا وجود فلدسپاتوئیت وجود کوارتز و یمنظور از درجه اشباع

  م:ینمائ یم میرده تقس 3را به  هاسنگن اساس یا

 کوارتز  هاآن یشناسیکانب یهستند که در ترک ییهاسنگفوق اشباع:  يهاسنگ

  ت.یت و گرانی، مانند پگماتودشیممشاهده 

 ز کوارت يجابه هاآن یشناسیکانب یکه در ترک ییهاسنگتحت اشباع:  يهاسنگ

)Qtzد ی)، فلدسپاتوئf ت.ینینفل ت،یتی، مانند لوسشودیمده ید  

 ت.یورید ت، گابرو وینید هستند، مانند سیاشباع: فاقد کوارتز و فلدسپاتوئ يهاسنگ  

 یب اشباعیضر:  

100
 FQtz

Qtz
  (اشباع)

100
 Ff

f
  (تحت اشباع)

 یب فلدسپاتیضر:  

100
lg


 PF

F
  

 فلدسپات دارند کاربرد دارد. > %10که  ییهاسنگدر  ک:ینیتونفلیب لوسیضر  

100
 NeLuc

Luc
  

 ک:یدوتیب پریضر  
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100
 PxOl

Ol
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 هولومالنوکرات ( يهانگسدر  ک:یبولیروکسنوآمفیب پیضرAmp +Px.کاربرد دارد (  

100
 AmpPx

Px
  

 یس رنگیف اندیتعر:  

ل ین تشکیک سنگ آذریدر  fد یبا فلدسپاتوئ وجهچیهبهگروه کوارتز  میدانیمکه  طورهمان

 طوربهد دار یکوارتز دار و فلدسپاتوئ يهاسنگرا در  یس رنگیل اندین دلی، به همگردندینم

  :میکنیمف یر تعریاگانه با روابط زجد

 FPQtz  lg100: کوارتزدار يهاسنگس در یاند  

 FPf  lg100: دداریفلدسپاتوئ يهاسنگس در یاند  

.  
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 نیآذر يهاسنگ یالمللنیب يبندطبقه: ]I.U.G.S: International union of Geolgical Sciences[  

 ین درونیآذر يهاسنگ:  

  

فلدسپات و  يدارا يهاسنگ  دیفلدسپاتوئ يدارا يهاسنگ

  دیفلدسپاتوئ

بدون  يهاسنگ

کوارتز و 

  دیفلدسپاتوئ

 يدارا يهاسنگ

  کوارتز و فلدسپات

  فلدسپات آلکالن يدارا يهاسنگ

 يدارا

  تیلیمل

 يدارا

  تیلوس

 يدارا

  نینفل

ت و یونین دار ماریت نفلین یس

چ یت و لیائیفو ،تیمونت موت

  تیلدیف

ت آلکالن ین یس

  تیروئتید

  تیکیالرو

  تیالردال

  ت آلکالنیگران

  تیانیلوکسول

فلدسپات آلکالن و  يدارا يهاسنگ

  )کالک آلکالنکالز (ویپالژ

    

یا
ول

ژ
ی

(ت 
دال

سو
ی

کر
کان

و 
ت 

ینی
جا

ه 
ت ب

 ي
فل

ن
ی

)ن
  

  تیمونزون  ن داریت نفلیمونزون

  تیوریودین یس

  دار Pxت یوریگرانود

  یتیت مونزونیگران

  گوکالزیال

  نیو آنذز

گ
سن

ها
 ي

را
دا

 ي
الژ

پ
وی

ز 
ال

ک
P

lg
 

  ستیساسک

  دداریت فلدسپاتوئیورید

  ت کوارتزدار داریورید  تیورید

  دار Crت یتونال

ت (کرندون یپلوماز

  )دار

 
  البرادور

  تیونیبت

  تیآنورت

  تیترال

  ددار)یفلدسپاتوئ ي(گابرو

 )LUC( تیسومائ

  )(Neت یبروند

ت ینت و تچیلوگار ،تیانیکر

  )م داریلسآنا(

  گابرو

  تیا يبوژ

  کوارتزدار يگابرو

    بولیآمف يدارا  نیسرپانت يدارا  روکسنیپ يدارا  نیویال يدارا  دیسف يهایکانفاقد  يهاسنگ

  تیبولیآمف  تین یسرپانت  تیروکسنیپ  تیدوتیپر

 یرونین بیآذر يهاسنگ:  

  

 يدارا يهاسنگ  دیفلدسپاتوئ يدارا يهاسنگ

فلدسپات و 

  دیئفلدسپاتو

بدون کوارتز و  يهاسنگ

  دیفلدسپاتوئ

فلدسپات  يدارا يهاسنگ  کوارتز و فلدسپات يدارا يهاسنگ

  آلکالن

 يدارا

  تیلیمل

 يدارا

  تیلوس

  ت آلکالنیتراک  ت آلکالنیفنول  نینفل يدارا

  ست)یفاقد فنوکر(ت یدوم

ت یت آلکالن پانتلریولیر

ت یوماندک (لوکوکرات)

  )(هولوکوکرات

فلدسپات  يدارا يهاسنگ

  کالزویآلکالن و پالژ

  تینینفل  تیلوست  تیلیمل

  

  

  تیاتند

  

  

  تیآنکاراتر

  یتیت تفریفنول

  )یتیت فونولیتفر(

 ،تیآندز یتراک ،تیتال

  تیموژآر ،تیدورئ

  گوکالزیال  تیوداسیر

  نیزو آند

گ
سن

ها
 ي

را
دا

 ي
الژ

پ
ی

الز
وک

 

 ،تیهاوائ ،تیآندز  تیتفر

  تیتیبون ،تیسلندیا

   تیداس
  البرادور

  تیونتیاب

  تیآنورت
 ،تیساکاالو بازالت،  تیناباز

  تیالبرادور ،تیکریپ

  یتیبازالت توله ا
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 ها نکته:  

 ن (یکروکلیبودن: م ینشانه درون(Mic یو نفل) نNe (  

 ت و نوزآنین، آنورتوکالز، لوسیدیبودن: سان ینشانه خروج  
  

  ییایا قلیفلدسپات آلکالن )Aن و ارتوکالز.یلکروکین، آنورتوکالز، میدی): سان  

 د (یفلدسپاتوئFتیت و زئولیت، اسکاپولیت، نوزآن، آنالسین، لوسی): نفل 
  

 ستین و مد نظرینورمات يهایکان: زنیاشتراکااگرام یدر د.  

 استو مد نظر ینورمات يهایکان: یلیودروتایاگرام یدر د.  

  )يو عاد یعیطب یعنیو ی(نورمات

  

 اگرام مولر و براون یاز د ،د قبل از آنیبا هاگسنو یدر صورت استفاده از مقدار نورمات

ن نسبت یدیم (به دست آوردن درصد سانیاستفاده کن Plgآوردن درصد  به دست يبرا

  فلدسپاتها). کلبه

  

 کاته:یلیس يهایکانته یدیاس  

  <S 60 :يدیاس

  S<30>60حد واسط: 

  >30S: يباز

  

  

  

  

  60) ارتوز (50ت (ی)، لوس50روکسن (ی)، پ50)؛ البرادور (40ت (یته: آنورتیدیمقدار اس ،(

 ).3/33ن (ین و نفلیوی)، ال100کوارتز (

  

 ر پرداختیزنکات  یبه بررسد یبا یفیتوص یقبل از شروع پتروگراف:  

 دهدیم کاهش را يدر ماگما، آب گرانرو.  

 ش فشار بخار یل افزایو حالت جوشش به دل هاحبابه: به وجود آمدن یثانو جوشنقطه

  گاز.

  

 = (S)کاته یلیس يهایکانته یدیاس

 Siون یمقدار کات 
 

  )O رازیغبه( Siون ی+ کات هاونیکات گرید
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 یشناسیکان – ییایمیش يبندرده:  

 شوندیمر ساخته یز يهایکانب یبه ترت:  

  x Cp Opxت یهمات ت یگنتم  b A An ز ارتو ت یلمنیا ت یآپات

Olv  
  

 س یلیکمبود سهنگام : توجهSi:  

Ne   Ab تبدیل آلبیت به نفلین 

Luc   Ort تبدیل ارتوز به لوسیت  

  

 یاسشنیکانب یترکبر اساس  يعاد يهاسنگ يبندطبقه:  

 ت.یدوتین در پریویت، الیکوارتز در گران ا شاخص:ی یاصل يهایکان  

 ممکن است وجود داشته باشند، مانند  :يا عادی یمعمول يهایکانBio ا یMus.  

 ل یمانند تبد؛ ندیآیمون بوجود یا آلتراسی یهوازدگبر اثر  ه:یا ثانوی شدههیتجز يهایکانOl ا یPx  به

  ت.یت و کلریت، کربنات، سرسیل، زئویرس ین، کانیسرپانت

 ل، کرندوم و یرکن، اسفن، روتیت، زیندارند، مانند آپات يریتأث يگذارنام: در يا آکسسوری یفرع یکان

  اوپک
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 زنیاشتراکا ياگرام هاید:  

  .شودینمو استفاده ینورمات يهایکانماً از یمستقزن یاشتراکا يبندردهدر 
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 که  یحالت در ین درونیآذر يهاسنگ يبندطبقهM<90:  
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 کیاولترامافریغ یفشانآتشا ی یرونین بیآذر يهاسنگ يبندطبقه:  
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 روکسنینوپیروکسن وکلیارتوپ ،نیویمرکب از ال یکیاولتراماف يهاسنگ يبندطبقه:  

  
  

  

 ندلبنهور يحاو ییگابرو يهاسنگ يبندطبقه:  
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 ندلهورنب يحاو یکیاولتراماف يهاسنگ يبندطبقه:  

  

  

 که از  ییگابرو يهاسنگ يبندبقهطlgOlv, Px, P اندشدهلیتشک: 
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 1989 ،تریم یو ل 1976 ،نیسکیاز استر یراتییبا تغ(ن یآذر يهاسنگ يبندطبقه(:  

  
د پسوند لوکو و مال در یشتر باشد بایا بینرمال آورده شده است چنانچه از نرمال کمتر  یبه معن Mر یدر جدول مقاد

  .گ آورده شودنام سن يابتدا
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 یلیودر و تایاگرام ید:  

  

  
  

  
  

  بیترک  نام سنگ     بیترک  نام سنگ

  Cpx – Plg – Ne – Ol  تیبازان    Plg  تیآنورتوز

  Cpx – Plg – Opx  تیگابرونور    Ol – Plg  تیتروکتول

   En( Opx –Plg  –Cpx(  پرستن داریبازالت ه    Cpx – Plg  یمعمول يگابرو

  Cpx – Plg – Ne  تیرتف    Cpx – Ne  تیژولیا

  Cpx – Plg – Ol  ن داریویبازالت ال    Opx – Plg  تینور

  Cpx – Ol – Ne  ن داریویت اولینینفل    Cpx – Ol  تیکریپ

  Cpx – Ol – Opx  تیلرزول      
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  :هاتیگران يبندمیتقسمهم  يهاروش 

  
  

 1989 ،يت (کندیانواع گران يهایژگیو(:  
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 صفحات: داخل يها بازالت  

 

  
 صفحات: هیحاش يها بازالت  
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 یفشانآتش يهاسنگ يسر:  
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 ها فلدسپات یاگرام مثلثید:  

  
 ها  روکسنیپ یاگرام مثلثید)Px:(  

  



 تالیف دکتر رامین صمدي                  آذرین یشناسسنگ

 

  WWW.ZAMINAZMOON.COM                          و دکتري ارشد یژه کنکور کارشناسیجزوات و يسر

  

٢٩

 ها: بولیآمفگروه  ياذوزنقهاگرام ید  

  
 :توجه  

  .شوندیملور ن متبیستم مونوکلیبول ها در سیه آمفیک و بقیستم ارتورومبیت در سیلیآنتوف
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 ک یسد يک سرینمودار تفک)Na( یاز پتاس) کK:(  

  
  

 آلکالن يساب آلکالن از سر يک سرینمودار تفک:  
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 بازالت ها: منشأ  

 دیآیمبوجود  ياهیناح یاد در دگرگونیاست که در فشار ز یدگرگون یسنگ ت:یذوب اکلوژ.  

 روپ (یشاخص آن: گارنت پ یکانMg( یروکسن امفاسیو پ) تMg.(  

 :توجه  

o  ی(بازالت معمول گرددیمت ذوب نشده و گارنت ذوب ی: امفاسادیزفشار در.(  

o  یتیتول(بازالت  گرددینمت ذوب شده و گارنت ذوب ی: امفاسکمفشار در.(  

 ت)یم دار (پارگازیبول سدیآمف %90با  یت سنگ دگرگونیبولیآمف ت:یبولیذوب آمف  

 ت:یدوتیقسمت پر 3قسمت بازالت +  1شامل  ت:یرولیذوب پ  

 ت در فشار کم، یرولیاز ذوب پPlg .باال است  

 نل باال است.یت در فشار متوسط، اسپیرولیاز ذوب پ  

 اد، گارنت باال است.یت در فشار زیرولیاز ذوب پ  

 افت شود حاصل ذوب ی دارکرمنل یپرستن و اسپیه يهایکانک یباز يک ماگمایاگر در  ت:یدوتیذوب پر

  ت است.یدوتیپر

  

 نیآذر يهانگس یوگرافرپت:  

 یدرون( يدین اسیآذر يهاسنگ(:  

 ت در بازالتهایسن و لویوجود نفل ،وجود فلدسپات فراوان ؛ل آلکالن بودن آنیدال :آلکالن تیپگمات، 

ت آلکالن یت پس در پگماتیبکرم دار یبول سدیت و آمفیا آکمین یم دار ارژیکسن سدرویوجود پ

  .باشدیم درشتدانهبوده و بافت  نیترمهم Musفلدسپات آلکالن و  -کوارتز 

 گروه  2ت ها به یپگماتNa  وLi  دار- K ن یم دار تورمالیتیم و لیکه گروه سد شوندیمم یدار تقس

  .باشندیم يارزش اقتصاد يل دارایشفاف و بر

 کالک آلکالنا ی یت معمولیپگمات: Plg + F + Mus + Qtz 

 ر از یفق :ت آلکالنیگرانMg, Ca و فاقد باشدیم Mus است. 

 فاقد  یول یت معمولی: مانند پگماتیت معمولیگرانMus:  

 OrPت یوریگرانود lg  

OrP یتیت مونزونیگران lg  

OrPت ساب آلکالن یگران lg  

 یت ولی: مانند گرانتیوریگرانود Plg>F  

 ت)یوریگرانود یفلدسپات آلکالن دارد (نوع > %10: تیتونال  

 فاقد فلدسپات یتیوری: گرانودتینجموتر  

 م دار) است.یتیبنفش ل يکایت (میدولیآن لپ يکایکه م یتی: گرانزنیگرا  
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 پرستن است.یک آن هیماف یکه کان یتی: گرانتیچارنوکا ی تیشارنوک  

 باشدیمت کوارتزدار یوری: دتیپلوماز.  

 زبلوریرت کالک آلکالن ی: گراندیساکاروئ تیگران  

 گوکالز + یت کالک آلکالن شامل ارتوز + الی: گرانتیآداملBio +Hbl  +ره.یت يهایکان  

 یتیاسفرول صورتبهن یتورمال يبلورها يت آلکالن حاوی: گرانتیانیلوکسول. 

  

 توجه:  

o فاقد  هاتیگرانMus رهیت یت فاقد کانیگران(ت یآالسک(  

o يت دارایپگمات Mus زدانهیرت یپگمات(ت یآپل(  

  

 نکته:  

o تیگراف ،تیلمنیا ،کوارتز :یته داخلیستوزیش دهندهنشان يهایکان  

o تیمانیلیس ،تی، آندالوزگرونا :یدگرگون يهاسنگ ياتفاله يهایکان 

 
o یتیت التیولیر و یتیت مونزونیدر گران :Plg = Or  

 

 یخروج يدیاس يهاسنگ:  

 ستال سنگ یفنوکر .است يریت آلکالن با بافت پورفیمعادل گران :آلکالن تیولیرQtz+F، ره آن یخم

  .کوارتز است يهاستالیکر کرویمفلدسپات آلکالن و  يک هایتیکرولیشامل م

 آلکالن و لوکوکرات است یتیولیر :تیپانتلر.  

 آلکالن و هولولوکرات است یتیولیر :تیکوماند.  

 شامل )کالک آلکالن(است  يریبا بافت پورف یت معمولیمعادل گران :یمعمول تیولیر:  

 ت یوداسیرOrP lg  

 یتیت داسیولیر OrP lg  

 ت ساب آلکالن یولیرOrP lg  

 ر متبلور استیغ آبیبت یولیر :نیدیابس.  

 آب %10با  یتیولیر :تینیرت ای پکشتن.  

 کیتیالواسفرولیبا ساخت ه یتیولیشه ریش :دیرومریپ  

 یمیت قدیولیر(ست کوارتز یفنوکر يدارا یتیولیر :ریپورف کوارتز(  

 شهیر از شیت فقیولیر :تیپاریل  

 تیشبه داس(در نورم کوارتز باالست  یول شودینمده یکوارتز در آن د :دیتوئیداس(  
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 شودیمجاد یت که تحت فشار بخار آب ایدر داس، Bio يبه جا Hyp  وHbl ت قرار یاوژ يبه جا

  .ردیگیم

 ویست البرادور و کوارتز نورماتیت مزوکرات با فنوکریداس :کوارتزدار بازالتا ی تیساکاالو.  

  

 1976کسن یاستر(ها  تیچارنوک يبه کاررفته برا يهانام :توجه(:  

  
  

 حد واسط يهاسنگ:  

  .باشندیم هاآن یاصل يهایکان )Plg,F(کوارتز بوده و  0 - %20دود ح يدارا

 فلدسپات آلکالن  %90 يدارا :ت آلکالنین یس)Mic – Ort( معادل  ،ر از کوارتزیا فقیوکالز فاقد یپالژ

  .ت آلکالنیآن تراک یخروج

 ت کوارتز دارین یس :تینوردمارک  

 دار نیت نفلین یس :تیپوالسک  

 کیتیس مالگاشیفاس يفلدسپات دارا ،لولوکوکراتت هین یس :تیکیالرو  

 گوکالزین و الیکروکلیم(ت یپرت یک آنتیفلدسپات از  :کیتیس مالگاشیفاس(  

 ت یپرت( یتیاز ارتوز پرت درشتدانهت ین یس :تیالردال Ab(  

 هیب ثانویترک يمه دارایقد يا گابرویت یورید :تینیس یاپ  

 کالک آلکالن ای یت معمولینیس:  

 تیپرستن دار (کنتالیت هیا مونزونی )تیمانژر(ت یورینودیس(: Plg>Or.  

 تیا (دورباکی )تیدورماک(ت یمونزون(: Plg = Or.  

 تینت ساب آلکالن (پلوئوین یس(: Plg < Or.  
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 يحاو یتیت مونزونین یس :تیدورباک Bio که  بولیو آمفPlg = Or  

 زان یم یت معمولین یدر سPlg 35% %یت معمولیآن تراک یمعادل خروج ،باشدیم 10تا.  

 دار نیت آلکالن نفلین یس :تیشونکن.  

 يدارا یت معمولین یس :تیاورت f )نینفل(  

 ر یکراتوف(ت است یت معادل تراکین یس یمیت قدیتراک(  

 ر یدر کراتوفPlg ل به یتبدAb، توفر)ی(آلب شودیمت یو کلس تیکلر  

 یمعمول(ک آلکالن ت کالیتراک(:  

 ساب آلکالن: Plg < Or  

 تیالت: Plg = Or  

 تیآندز یتیتراک: Plg > Or  

 5ز ن و کمتر ایدیگوکالز و سانیت الیکرولیم يستال دارایبدون فنوکر یتراک :تیدوم% Bio.  

 ن کمیویره با الیت تیآندز یتراک :تیدورئ.  

 شترین بیویت با الیآندز یتراک :تیموژآر.  

 ن داریت نفلین یس :تیائیفو.  

 تیدولیک لپیماف یکان يت دارایائیفو ینوع :تیدلیف چیل.  

 ت داریت آلکالن سودالین یس :تیتروئید.  

 ت آلکالن ین یسNe دار  

 درصد آلکالن <ن یدرصد آلوم :تیآگپائ  

 کانریآن ز یفرع یکان :تیاسکیم  

 توجه:  

ا آنورتوز در آن ین یدینسا يستالهایفنوکر .ترندفراوان ،یت آلکالن برخالف معادل درونیتراک

  .شودیمده ید

 نیدیگوکالز و سانیال يت هایکرولیم يستال و حاویت بدون کریتراک :یت تراکیئ یسانس.  

 رهیت :تیدورئ ؛روشن :تیموژآر :تیآندز یتراک  

 رهیت تیآندز یتراک :تیدورئ ؛ستیت بدون فنوکریتراک :تیدوم  

 در آن  :تیمونزونPlg = Or، تیآندز یا تراکیت یآن الت یمعادل خروج.  

  

 ت هایورید:  

 باشدیمفلدسپات  0 - %10وکالز و حدود یپالژ %90حدود  يدارا :تیورید.  

 باشدیمت یآن آندز یل خروجدمعا.  

 یبازالت :تیهاوائ ؛یمیت قدیریپورف :تیآندز  
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 يت دارایورید Bio > يت دارایورید Amp  

 اب هستندید کمیفاقد کوارتز و فلدسپاتوئ يت هایورید.  

 رستن دارپیه تیورید :تیندربآ  

 ت کوارتز داریورید :تیپلوماز  

 گروه گابرو(ک یا مافیک یباز يهاسنگ(:  

  .ت استیکالز آن آنورتویپالژ %50 یتها بوده ولیوریه دیشب

 یمعمول گابرو: Plg (Ca) + Cpx  

 تینور: Plg (Ca) + Opx  

 تیگابرونور: Plg (Ca) +Cpx + Opx  

 تیتروکتول: Olv +Plg (Ca)  

 دداریفلدسپاتوئ يگابرو :تیالتر  

 وکالزیپالژ %90ش از یگابرو با ب :تیآنورتوز  

 فقط  :ارتوگابروCpx دارد  

 است رستنیروکسن آن هپیپ :تیارتونور.  

 يدارا یآسمان يگابرو :تیاوکر An، Aug تی(اوژ(  وHyp ه)پرستنی.(  

 يگابرو دارا :تیا يبوژ Hbl + Bio  

 توجه:  

  .هلولوکوکرات يکوکرات معادل گابروت هلولویوریمعادل دت یآنورتوز

 ن (ینفل يت دارایترال ینوع :تیبروندرNe(  

 ت یلوس يت دارایترال ینوع :تیسومائLuc  

  میسآنال يت حاویترال :تیتچن ،تیرلوگا ،تیانیکر

 توجه:  

  .F + Plg يدارا ساب آلکالن يهاسنگو  Plgآلکالن فاقد  يهاسنگ

 پرستنیت و هیاوژ يلوکوکرات = حاوهلو يگابرو :کیو کالزیپالژ :تیآنورتوز. 

  یبازالت يهاسنگانواع:  

Px + Olv ست آنیفنوکر Plg )50%  آنAn(  

 روکسن باالیبازالت مالنوکرات با پ :تیآنکارام  

 ن باالیویبازالت مالنوکرات با ال :تیاوسان  

 نیویال %10شتر از ید دار با بیبازالت فلدسپاتوئ :تیبازان  

 نیویال %10د دار با کمتر از یبازالت فلدسپاتوئ :تیفرت  
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 ابیار کمیبس( ياشهیشبازالت  :تیل یتاک(  

 ت به رنگ زردیمونیت و لیگوت يدارا( ياشهیشبازالت  :تیپاالگون(  

 ت هستندیدوتیحد واسط مالبازالت وپر :تیکریپ.  

 توجه:  

 هستند ینیب رنگیضر < %60 يت دارایت و اوسانیآنکارام.  

 ت لوکوکرات بازال تیبرادورال  

 ت بازالت مالنوکرا: Px ت یآنکارام- Ol یتیکریپ يت (بازالتهایاوسان.(  

 یکروسکوپیبازالت از نظر م:  

 ر ن دایویال تانیاز ت یت غنیاوژ  

 ن یویبدون ال رنگیب تیاوژ 

 فلدسپات  ين دارایآذر يهاسنگF د ی+ فلدسپاتوئf  

  ل شده است.یارتوز تشک يت به جایت و لوسیآلب ين به جاینفل هاآندر 

 ها ( دیفلدسپاتوئf(:  

 تینینفل ،تیژولی(ا یرونیو هم ب یهم درون :نینفل(  

 یدرون :تینیکانکرو  تیسودال  

 یرونیب :نوزآنو  نیهائوئ  

 یرونیشتر بیب :تیلوس  

 یرونیو ب یدرون :سمیآنال  

 ز یر يبلورها يدارا :تیپسدولوس(f) Ne + Orth  

 د دار یفلدسپاتوئ یفشانآتش يهاسنگf  

 م دار قرمز)یبول سدیت (آمفیکاتوفور يدارا ،سبزرنگ :تیفونول  

 ت داریت لوسیفنول :ریتوفیلوس  

 مالنوکرات :تیآنکاراتر ،مزوکرات :تیشامل اتند ،تیژولیا ارزهم :تینینفل  

 د دار یفلدسپاتوئ ين نفوذیآذر يهاسنگf:  

 تیژولیا: Ne ت (ی+ اوژ )نی(نفلOj(  

o 0-30 :تیژولیلوکوا )in. Col(  

o 30 -70 :تیژولیا )in. Col( 

o 70-90 :تیژولیا ملتاا ی مال )in. Col(  

 تیاورت: Ne یتی+ ساخت آپل  

 ت + یلیمل :تیآلنوئOlv  +Oj  +Bio  

 تیسوریم: Luc ت (ی+ اوژOj( 
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 کیالتراباز يهاسنگ:  

  تیهورنبالند –ت یروکسنیپ –ت یدوتیهلومالنوکرات شامل پر

 تین + کرومیویمتشکل از ال یتیدوتیپر :تیدون  

 تیورل: Cpx + Olv  

 تیهارزبورژ: Olv ت + ی+ برنزCpx  

 از  یتیدوتیپر :تیکرتالندHyp + Cpx + Hbl + Ovl پرستن)ی(ه  

 ياقهوه يکایم يدارا یتیدوتیپر :تیمبرلیک  

 روکسن (یپ يفقط دارا :تیژاالیدCpx(  

 توجه:  

 ها شامل تیدوتیپر:  

 تیدون: Olv نیوی(ال(  

 تیرلو: Olv  +Di د) یوپسی(دCpx  

 تیهارزبورژ: Hyp + Olv پرستنی(ه( Opx  

 تیلرزول: Opx +Cpx + Olv  

 تیکرتالند: Am +Px +Olv بولی(آمف(  

 تیمبرلیک: Bio + Px +Olv کایم )تیوتی(ب  

 شاملت ها یروکسنیپ:  

 تیاالژید: Cpx فقط)(  

 تینیپرستیه: Hy ) فقطOpx(  

 تیژه یآر: Gr +Hy +Cpx (گرونا)  

 شاملت ها یبولیآمف:  

 تیهورنبالند: Hbl فقط)(  

 توجه:  

o Opx: رستن یهپHy، ت یانستاتEn تیژونیو پ  

o Cpx: ت یهدنبرژHed، ت یاوژOji، د یوپسیدDio  

 توجه:  

 تیکرتالند: Am + Px + Olv بولی(آمف(  

 تیمبرلیک: Bio +Px + Olv تیوتی(ب(  

  

 یآلکال يهاسنگ:  
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  :)یگلیترانه (نیمد يهاسنگ kاز  یغن يهاسنگ

 40
22

2 /



oNaoK

oK
k یگلیب نیضر  

 از آلکالن فوق اشباع  يهاسنگSi: تیولیت آلکالن و ریمانند گران ،آلکالن یکوارتز + کان.  

 از آلکالن اشباع  يهاسنگSi:  ت آلکالنیت و تراکین یس ،حد واسط يهاسنگمانند.  

 از آلکالن تحت اشباع  يهاسنگSi د یت آلکالن فلدسپاتوئینیمانند س :است > %10د آن یپاتوئکه فلدس

  .دار

 از آلکالن تحت اشباع  يهاسنگSi يت هایوریها و دمانند گابرو :%10 - %60ن یب هاآند یکه فلدسپاتوئ 

  .د داریفلدسپاتوئ

 از  آلکالن تحت اشباع يهاسنگSi د یکه مقدار فلدسپاتوئf ت یژولیمانند ا :باشدیم < %60 هاآنNe.  

  

 یاستثنائ يهاسنگ :رهایالمپروف  

  یبراق يگذارنامعلت Bio باشدیم )تیوتی(ب.  

 باشندیمک یدا صورتبه هاسنگن یاکثر ا.  

 باشندیمق یمه عمیندارند و ن یو درون یمعادل خروج.  

 آبدار ( يهایکان يداراAct, Talk, Col, Bio,Hbl ،...( هستند.  

 ست آن یفنوکرOl, Px, Bio, Hbl باشدیم.  

 plg، F ره آن موجود استیدر خم.  

  222 هاآندر SiOOKONa .  

 باشندیماب یعناصر کم يدارا.  

 رهیو مالنوکرات (ت )حدواسط(ره ومزوکرات یرنگ ت يدارا( 

 رها:یالمپروف  

 آلکالن: 

o یت و کمی: اوژتیک یمونش Hbl سمیشه و آنالی+ ش  

o یت و کمی: اوژتیکامپتون Hbl ت)ی(معادل سانائ + فلدسپات  

 يعادا ی یتیشوشونا ی آلکالن کالک:  

o ت + ی: اوژتیمنBio  +F> Plg ت)ی(معادل فوژز  

o تیکرسانت :Bio ،Plg > F  

o تیاسپسارت: Hbl ،Plg > F  

 یتیلیمل:  
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o ت + یلی: ملتیآلنوئBio ت.یا فلوگوپی  

o ترن. ین و هائوئینفلت + یلی: ملتینیپولز 

 ریالمپروف یشناس یبات کانیکتر:  

     

 ت هایالمپروئ:  

 از  یکه غن يریشبه المپروف ییهاسنگk, Mg باشدیم.  

 از اندعبارتت شاخص یالمپروئ سه:  

  تینگیو میت و وایدیلژ ،تیاورندر

 ت بوده که در ساختمان یتیآن معادل لوس يهاسنگLuc، از  ییزان باالیمSi مینیبیم.  

 باشندیم يته قوینیت پرآلکالیخاص يد که دارایتوجه داشته باش.  

 شوندیمافت یگدازه  یاترم و گاهید ،کیدا صورتبه هاسنگن یا. 

 ت ها:یالمپروئ یشناس یات کانیخصوص  

 از  یت غنیداشتن فلوگوپTiد با یوپسی، دAl بول با یت، آمفی، لوسAl ین غنیدین سانیوی، اول 

  .باشندیمن یت و نفلیل یوکالز، ملیت ها فاقد پالژیضمناً المپروئو... آلکالن  يبولهای، آمفFeاز 

 ت هایکربنات:  

 کات (یلیس %50کربنات و  %50شامل  ییهاسنگPx, Ol(  

 يتهایکربنات Mg  دار ادیت زیدولوم يدارا.  

 يتهایکربنات Fe  دار ت باالیدریس ياراد.  

 يتهایکربنات Ca  دار ت باالیکلس ياراد.  
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 تیناتروکربنات  يت دارایکربنات K, Na )است یت خروجیفقط ناتروکربنات.(  

 ت هایلیاسپ:  

 هاآنت یت و آلبیکلر يهایکان جهیدرنت ،ندیآیمد اد بوجویم زیآبدار با سد یطیدر مح هاسنگن یا

  .شوندیممحسوب  یاصل يهایکاناز 

 رهایکراتوف:  

ق یدر اثر تفر که هستند يم داریسد يت هایقت تراکیکه در حق شوندیمت ها مشاهده یلیعموماً با اسپ

  .گردندیمل یک تشکیباز يک ماگمای

 یتیمبرلیک ییماگما يهایژگیو:  

کم نسبت  O2Naزان ی، مO2Hو  2OC ياز گازها ی، غنKاز  یغن یکیاولتراماف
ONa

OK

2

اد یز 2

  و...از عناصر ناسازگار  یغن
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   نیآذر یشناسسنگنکات:  

o زدانهیر :کیآفانت  

o دانهدرشت :کیتیفانر  
  

o ت:یپگمات  

 Li, Na: يمنابع اقتصاد يدارا(ل ین و بریتورمال(  

 (Fe) Tur, Mus,Mic, Qtz: K 
 

o روکسن یپسپودومن: اLi شودیمده یم دار دیتیم و لیسد يت هایدار که در پگمات.  
  

o کات یلیس :تیاوکلا ی تیاودلNa,Ca, Fe, Zr  

o ومیوبین يکات محتویلیسوروس :زرد تین الوه  

o تان یت يکات حاویلیسورو س :تیلیآستروفTi 
  

o  یرونیب( دارهیزاوحفرات  يدارا :یتیارولیمبافت(  

o  یرونیب(احاطه شده است  پر مانندت یکه با اوژ ياغهیتن یویلا :فکسنیاسپبافت.(  
  

o یمیت قدیولیر :ریپورف کوارتز  

o یمیبازالت قد :ریمالف  

o یمیت قدیتراک :ریکراتوف  

o یمیت قدیآندز :تیریپورف 

  

(کالک آلکالن) یت معمولیولیر         (کالک آلکالن) یت معمولیگران

   Plg >Orت یوداسیر          Plg>Orت یوریگرانور

   Plg = Or یتیت التیولیر     Plg = Or یتیت مونزونیگران

   Plg<Orن ت ساب آلکالیولیر     Plg<Orن ت ساب آلکالیگران

  

  

  (کالک آلکالن) یت معمولیتراک         (کالک آلکالن) یت معمولین یس

 Plg>Orتیت=موژآریآندز یتراک          Plg> Orت یت = مانژریورینو دیس

   Plg = Orت یالت     Plg = Orت یت = دورماکیمونزون

   Plg <Orت ساب آلکالن یتراک   Plg<Orتیت ساب آلکالن=پلوئونینیس
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o توجه:  

 ت یپرت K باال  

 ت یپرت یآنت Na باال  

 آب  شیافزا زانیم تیپرل <چستون یپ <نیدیابس  

 شده  یتیآن سوسور يوکالزهایو پالژ یتیآن اورال يروکسنهایکه تمام پ ییگابرو :تیورید یاپ

 .است

 تیسوئو: درشتدانهت یت کربناتیکلس  

 تیکیآلو: زیردانهت یت کربناتیکلس 
  

 ت کالک آلکالنیآندز Cpx  کالن بازالت کالک آل Opx 

  

 میکنیمب مشاهده یبه ترت یانوسیدور شدن از گودال اق با:  

  آلکالن  یتیشوشون کالک آلکالن   یتیتول يسر گودال 

 یتیشوشون يسر )K   وTi (:  

o 2 > %50 :تیآبساروکOSi  

o 50 - %57 :تیشوشون  

o 2 < %57 :تیالتOSi 

 ساب آلکالن يسر:  

o تیا یتولئ يسر: Fe   

o کالک آلکالن يسر: Al   

 فشار باال ( :باون یعدم اعتبار توالP (، یالیکوارتز همراه با فا ،یتیآگپائ يسر) تFa(  

 باشندیمره یت یفاقد کان ،تیمانند آالسک یت آناتکسیت و گرانیآپل.  

 هابافت:  

 طول  :کیساب افتPlg قطر  از شتریبPx  

 کوارتز و ارتوز توأمرشد  :کیتیفلس  

 يدر فضا یکرم صورتبهرشد کوارتز  :یتیرمکیم Plg  
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 شودیمده ید دیفاقد کوارتز و فلدسپاتوئ ین سنگیبازالتها در سطح زم قیتفر ییمحصول نها 

  )تیت و فنولیتراک(

  يریپورف )آب باال( یتیآندز يهاسنگبافت غالب  

 ر از یاگر ماگما فقSi میل شبه فلدسپات را داریشکت ،باشد، Opx میرا ندار.  

 یمنف یمنحن يدارا یتیرانگ يو ماگما مثبت ک خشک و آبداریباز يذوب و انجماد ماگما یمنحن 

  .است

   در ماگما فشار باال ابتداHbl  سپسPlg  شودیممتبلور.  

 ن ابتدا ییدر ماگما فشار پاPlg  سپسHbl  شودیممتبلور.  

 :ارتوز  

o  ه ل بیتبد 2-2/5تحت فشار تیارتوز و لوس  

o  ه ل بیتبد <4تحت فشار وزفقط ارت  

 فون کوبل یاس حرارتیمق:  

o 1- 6 ،ارتوز -5 ،نویاکت -4)،گرونا (آلماندن -3،تیریکالکوپ -2،ن)یب یموان (است یآنت - 

  کوارتز -7 ،روکسنیپ

 ت هایپومورف در پگماتیت یرنگ = کانیت بیت = زئولیپولوس  

 توجه:  

o يدارا :تیگرانول Opx، يدارا Plg  

o يدارا :تیاکلوژ Cpx،  فاقدPlg  

  تبلورBio باون ير سرد:  

o  102آب کمتر از% Bio  شودیمبعد از کوارتز متبلور.  

o 3 - %102ن یآب ب% Bio  بعد ازF  و قبل ازQtz  شودیممتبلور  

o 3شتر از یآب ب% Bio  قبل ازF  شودیممتبلور.  

  عکس باون است یتیآگپائ یتبلور در توال:  

o 3222 OnAlOnKOnNa   

o  
32

22

OAl

OKONa 
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 يبندنهیچک فاقد یبدون دخالت آب مونوژن يآذرآوار يهاسنگ  

 يبندنهیچ يک داریژن یبا دخالت آب پل يآذرآوار يهاسنگ  



 تالیف دکتر رامین صمدي                  آذرین یشناسسنگ

 

  WWW.ZAMINAZMOON.COM                          و دکتري ارشد یژه کنکور کارشناسیجزوات و يسر

  

٤٥

  

 هافشانآتش

 داشته باشد نامتعادلت یتوسفر وضعیند که لیآیبه وجود م یغالباً در نقاط هافشانآتش. 

 و س دارند یلید سدار است که کمبوتیلوس شکل و از نوع يریباً خمیتقر وحاصل از فوران کوه وزو يهاگدازه

 .است يافوران نقطه يدارا

  بوده است یشکاف صورتبهال و فوران یس صورتبهدر فوران مونالوا گدازه. 

 ،بوده است يانفجار صورتبهابتدا با خروج خاکستر و گاز و سپس  فوران کوه پله. 

 اصر استخ معیتار ين فوران انفجاریتربیمه یانیمیفوران کوه بز. 

 س دانستنارَ فشانآتشاز  يآثار توانیمها را کیها و دالیاز س يامجموعه. 

 
 فشانساختمان آتش ياجزا:  

 ن است.یبا سطح زم یده گداخته درونرابط ما :دودکش  

  :ندیگو نکدودکش را  تیرؤقابل  ییخش انتهاب نک. 

  ندیگو پیپاا ی پیپرا  شودیمپر  يبرش انفجار لهیوسبهکه  ییهادودکش پ:یپ. 

  است را  یفوقان يهااز بخش ترکوچکآن  یکه قطر قاعده تحتان يااستوانه يهادودکش اترم:ید

 ا برش پر شده است.ین و یآذر يهاند که از سنگیگو اترمید

o  ندیآیتحت فشار بوجود م يعملکرد گازهاجه یاترم ها در نتید. 

o  2و  آب پرآلکالن که سرشار ازیه يهاتوده یخروج بعضCO ر یباشد نظیم

 اترم همراه است.یل دیها و... با تشکتیربناتک ها،تیمبرلیک

  
  فشانآتشدهانه: 

  شود.یده مید یینوع هاوا فشانآتشدر  اچه مانندیدردهانه ) 1
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 مآر ید؛ به اشکال هاللیآیه بر اثر فوران آبدار به وجود مک يانفجار يهادهانه :مآرها) 2

م به یب مالیان موج انفجار و شیب تند به سمت جریها شدون یدر آنت ند.یگو دون یآنت

 سمت خارج است.

  

  
ب داخل و یرا فرا گرفته و ش یقبل يهاکه سطح فوران ییها: دهانهيحلقو يهاتوف) 3

  .اندیو اساساً بازالت کسان دارندیخارج 

 
شود که یل میتشک یدر مناطق ؛يانفجار از مواد ی: اشکال مخروطیتوف يهامخروط) 4

  .خروج قرار گرفته باشد ياز مجرا ییدر تراز باال یسطح يهاآب

  
بوجود ، شوندیماچه وارد یبه آب در یبازالت يهاگدازه کهیهنگام ن:یدهانه دروغ) 5

  .ندیآیم

  .دیآید میپد فشانآتشکه در ساختمان  ییهايگود :کالدرا) 6

o تحت فشار، دهانه  يگازها یاکم و فراوانبر اثر انفجار و تر :يانفجار يکالدرا

 سان در ژاپن ییباندا فشانآتشمثال:  شود.یجاد میا یعیوس

o انه ماگما به یزش سقف آشیر انواع کالدرا، بر اثر نیترفراوان :یزشیر يکالدرا

 دماوند. ،سبالن مثال: ؛دیآیموجود 
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o دیآیمبوجود  يو باد یخچالیو  يش جویبر اثر فرسا :یشیفرسا يکالدرا، 

 .شودیمده ید یمیقد يو در آتشفشانها اندابیکمموماً ع

  فشانآتشمخروط: 

o  :و  يآذرآوار يهافورانجه یکه نت هیالهیالمرکب و  يهامخروطاستراتو ولکان

 .ه صفحات فرورانش هستندیو مشخص حاش ندیآیمان گدازه بوجود یجر

o :مان استراحت ز انه دار است،شکل و ده يارهیدامرتفع  هیالهیال فشانآتش سوما

عمدتاً  هاآنب یرکت .تشان استیرابر زمان فعالب 2معموالً  هیالهیال يآتشفشانها

 .ت استیت و داسیتا آندز یبازالت يتهایکالکو آلکالن و از آندز

o محل مرتفع در زبان فرانسه است یبه معن: ییپو. 

 
 ع از نسبت ارتفا عبارت استب گسترش یضر)H( ) به شعاعR سطح قاعده مخروط (

 .م داشتیاز گدازه خواه یانیصورت مخروط و محتمالً جر نیدر ا 1R/H>اگر  فشانآتش

ل یدر اطراف روزنه خروج گنبد تشک یخروج يهاتودهنصورت یباشد، در ا R/H=1 اگر

 .میدار یمخروط، اشکال سوزن يبه جا باشد، 1R/H< اگر. دهندیم

 است يا گرانرویته یسکوزیدارد و ریتأثگسترش  بیضرمل که در عا نیترمهم. 

 کلبه يآذرآواراز درصد مواد  عبارت استدارد و  یبستگ يز به گرانرویب انفجار نیضر 

 .شودیمخارج  فشانآتشکه از دهانه  يمواد جامد

 :گنبد 

o  و نسبتاً متقارن  یبرآمدگ صورتبهاگر مواد گداخته در اطراف نقطه خروج 

که اختصاص به انواع  دیآیمبوجود  فشانآتش ا دمی. گنبد دیدرآمرتفع 

 دارد. يدیسکوز و اسیو

o :سطح، متقارن و کم ارتفاع است.م ون پهن،یاکسترز الوادم 

o  :یان میک سمت به جرین در یب زمیکه به علت ش یمیون ضخیاکسترزکوله 

 است. خوردهنیچو  دارموجافتند و سطح آن 

o  :ر ییو پس از خروج تغ ندیآیمه باال ستون بیکه مانند پ یسنگ يهاتودهپالگ

 .شودیمده ید یچیمارپ يمنشور بند یآن نوع رأسو در  دهندینمشکل 



 تالیف دکتر رامین صمدي                  آذرین یشناسسنگ

 

  WWW.ZAMINAZMOON.COM                          و دکتري ارشد یژه کنکور کارشناسیجزوات و يسر

  

٤٨

  
  

  :حاصل از بخار آب، يگاز يونهایناصر فرار، انکلوزع ،یکاتیلیماگما شامل، مواد مذاب ساقسام ماگما 

 .باشدیمنقش عمده دارد،  یمعدن يهارگهجاد یکه در ا ییازهاگ

 اد با عناصر فرار یما زد ته کم،یسکوزیو درصد، 52س کمتر از یلیمقدار سک: یباز يماگما

 .اندك

 گاز و مواد فرار  ياد و حاویته زیسکوزیو درصد، 63 ش ازیس بیلیمقدار س: يدیاس يماگما

 .کیباز يکمتر از ماگما ياد و دماینسبتاً ز

 ين ماگمایحد واسط ب یکیزیس و اختصاصات فیلیدرصد س 63 -52ن یبحد واسط:  يماگما 

 .دارد يدیک و اسیباز

 
 است: مؤثرجاد ذوب یسم در ایمکان 3ت یبرحسب موقعماگما:  منشأ 

 باعث ویواکتیرادن و تشعشع مواد یزم یحاصل از حرارت درون يگرما ش دما در اثر فشار ثابت:یافزا 

  .شودیم یاتم يوندهایپف یتضع

 که با  يریاپیا دی ییجابجاان یگوشته به شکل جرصعود مواد سازنده  ثابت: يکاهش فشار در دما

 است. توأمفشار کاهش 

 گرماست ریتأثش از ین عملکرد فشار بیدر گوشته زم. 

  گوشته شود یبخش وجب ذوبم ،تواندیماگر کاهش فشار با کاهش دما همراه نباشد. 

 ذوب شود.کمتر يدما در دیک سنگ آبدار نسبت به سنگ خشک شای ر آب:یاد مواد فرار نظیازد ، 

 یکیزیبا اختصاصات ف ییهاهیالدر  یجاد استرس برشیجه ایدرنت :یجه حرکت اصطکاکیذوب در نت 

  .دهدیمر شکل ییتغ یه با سرعت متفاوتیو هر ال کندیمبروز  کنواختیریغر شکل ییمتفاوت تغ

 

 هاگدازهب یو ترک فشانآتشن شکل یرابطه ب: 
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o آن از  يسازنده يهاگدازهمنفرد است و  يهارانفو نیترعیوساز : ياجلگه يها بازالت

 .برخوردار است یار کمیته بسیسکوزیو

o  :دیآیمآب بوجود  دخالتاساساً در اثر مخروط خاکستر. 

o وارونه در نظر  يهافشانآتشرا  هاآنفاقد مخروط مرتفع هستند : یتیولیر يهافشانآتش

ه یرابن ها و حاشگ ،ها فتیر مانند است، یخاص مناطق کشش هافشانآتشن یا. رندیگیم

 .ندیآیمبه شمار  ياقاره يهاحوزه

 ل طال و نقره یتشک يبرا یط مناسبیمح یتیولیر يهافشانآتشآبگرم  يهاچشمه

  .هستند یگرماب منشأبا 

o داشته باشند مقدار  یتیا داسی یتیب آندزیکه ترک ییهافشانآتش: يگوگرد يهاروانه

 .کنندیم نینشتهقله خود  گوگرد در اطراف يادیز

o شکل در سطح دارند یو منظره طناب دارحفره شدتبه: یتیتیما ن يهاروانه. 

 شده است یناش یتیتیاز روانه مان يمعدن آهن اسفورد. 

  

 یشناسسنگالت یا: 

 در آن نفوذ کرده  خانوادههمن یآذر يهاسنگ ،ییت ماگمایک دوره فعالی یکه در ط یعیمنطقه وس

 توله یشناسسنگالت یا مثال: باشد. شدهخارج ا از آنی

 هممشترك به وجود آمده و نسبت به  يک ماگمایاز  اصوالً یشناسسنگالت یک ای يهاسنگ ،

 کمپلکس بوشولد :مثال هستند. خونهم

 
 یفشانآتش يهاسنگ يسر: 

 وجود دارد: یفشانآتش یشناسسنگ يسر 3 یسیشنهاد سنگ شناسان انگلیبنا به پ 

  کالک آلکالن يسر: کیفیپاس يسر )1

  یآلکال: کیآتالنت يسر )2

 .کیپتاس :ترانهیمد يسر )3

 آلکالن  ییر کوهزایغ ینواح يهاسنگک هستند و یشتر کلسیب یین مناطق کوهزایآذر يهاسنگ

 .باشدیم

 (مجموعه کالک آلکالن) را از ر یانوس کبیه اقیحاش يهاسنگاست که  یفرض یخطت: یخط آندز

 .کندیم(مجموعه آلکالن) جدا ر یانوس کبیداخل اق يهاسنگ
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  ییماگما يسر  یکیت تکتونیموقع

  آلکالن یو گاه یتیتول  یانوسیاق يفت هایر

  ، آلکالن، پرآلکالنیتیتول  ياقاره يفت هایر

  آلکالن ندرتبهو  یتیتولکالک آلکالن،   منطقه فرورانش

  نکالک آلکال ياستثنابه هايسرتمام   ياقارهدرون صفحه 

 
 ر است:یک ماده مذاب تابع عوامل زی ییایمیژئو ش يهایژگیو 

 یدرصد ذوب بخش -١

 عمق منبع ذوب -٢

 شودیمکه ذوب  يامادهب یترک -٣

 موجود یم حرارتیرژ -۴

 االتیدخالت س -۵

 م یپتاس ژهیوبهم بر مقدار آلکالن یش برویانوس به سمت قاره پی: هرقدر از اقکونو-تمنیررابطه  بنا بر

کالک آلکالن و در  يهايسر هاقارهه ی) و در حاشیتیتول(بازالت  هاانوسیاقر وسط د ،شودیمافزوده 

 قاره انواع آلکالن وجود دارد.

  آزاد شده يانرژ برحسبا ی فشانآتششدت فوران هر E) قرار  یابیمورد ارز یا مواد خروجی) و

 .ردیگیم

E=Vj(Tα+β)  
Vحجم گدازه :  αژه گدازهیو ي: گرما  

βن گدازهنها ي: گرما  Tگدازه ي: دما  

 دیآیدرمن صورت یجامد فرمول به ا یدر مورد مواد خروج: E=VgTα 

  است. يپله و انفجار ،ی، استرومبوليشامل سپر: یفشانآتش يهافوراناقسام 
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o يزیربرونآن  یژگیدارد و و یعیسطح قاعده وس یمخروط آن کم ارتفاع ول :ییا هاوای يسپر 

 ئهلویمونا لوا و ک مثال:؛ است یعمدتاً بازالت هاگدازهب یترک آرام مواد مذاب است،

o یاد ولیز انفجارها .ل شده استیو گدازه تشک یاز قطعات پرتاب هاآنمخروط : یاسترومبول 

 :شامل یمخروط استرومبول يها سیفاس .منقطع است

 به رنگ قرمز است. يادانهو نظم  يبندهیالفاقد س قله مخروط: یفاس  

 ا یاه یو رنگ س يبندهیال يو دارا درشتدانهفاقد مواد وط: مخر يس پایفاس

 دارند. يخاکستر

 سبک  دارحفره یلیدرصد الپ 95ز اش یب يدارا: )ی(پودر پاش س سوپو دراژیفاس

 .اه استیمشخص است و رنگ آن س يبندهیالفاقد 

 ه صفحات در یشاخص حاش جابجا شده و یشامل قطعات پرتاب :ییجابجاس یفاس

 رورانش هستند.مناطق ف

o  :دهندیمل یا سوزن تشکیو گنبد  کنندیماز خود خارج  يریمواد خمنوع پله. 

 نشانه خروج آرام گاز است هیالهیال يس هایا پومی یسیت پومیپرل. 

o فراوان همراه است و شامل نوع  ياد و با گازهایته زیسکوزیو يگدازه داراد: یشد ينوع انفجار

مواد مذاب در تماس با  جه فورانی(نت یو سورست ینی) و نوع پلیتیداستا  یتی(اساساً آندزو ولکان

  آب)

 ندیآیماست که از ابر به وجود  یپونس يهابرشت مشخص تمام یگنمبریا. 

 ار یت) و بسیا ی(تولئ یشتر بازالتیب هافورانن نوع یجنس گدازه ا :ير انفجاریغ یخط يهافوران

. نامندیمتراپ  آن رااد یز یت و با توجه به گستردگمعروف اس یانیروان است و به بازالت طغ

 .اد و آهن استیس زیلین و سیها نداشتن نفل ن بازالتیا یشناسسنگ یژگیو نیترمهم

 است ییایردریز يهافوراناز اختصاصات  یبالش يها زمانیوجود ژ :ییایردریز يهافوران. 

 که به آن  آوردیمرا به وجود  یصن خایالت آذرین فوران تشکیا :يااچهیدرر یز يهافوران

و  یآهک-مان مارنی(س یرسوب) 2؛ ((قطعات گدازه) یفشانآتش) 1(ند و از دو بخش یت گویپپر

 .استل شده یس) تشکیلیس

 است یینشانه فوران هوا هوادارو گدازه  رنگ قرمز. 

 است. یط آبیمعرف فوران در مح ت دار سبزیو گدازه زئول یگدازه بالش 

 يهافورانر است، یت متغیولیاز بازالت تا ر ییایمیب شیترک: یخچالیا داخل یر یز يهافوران 

ب یکم ش يهاپشتها (یتو )2؛ ()داربیش يهاپشتهدا (یتن) 1( :شودیمده یبه دو شکل د یبازالت

 ل).شک ياصفحه
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 یفشانآتش يگازها  

 دهدیمون رخ یسکو الیده وزیپد تیدرنهاو  ابدییمکاهش  گازهات یبا کاهش فشار حالل. 

 عبور بر جا  يبر سطح مجرا ییهایکان ،یآتشفشان يمه شدن که بر اثر آن گازهایده سوبلیپد

 .بکار رود یآتشفشان يب گازهاین ترکییکه ممکن است در تع گذارندیم

 اچهیدرماً از سطح یگاز مستق؛ ییدر مورد نوع هاوا یآتشفشان یاصل ينحوه به دست آوردن گازها 

 .دیآیمتازه به دست  يهاگدازهه یاز تجز یو در نوع استرومبول دیآیمدست گدازه به 

 ن مطلب استیا دیمؤدر ماگما  یتیآهن دو ظرف یهستند که فراوان اکنندهیاح یآتشفشان يگازها. 

  :که در تمام مناطق  گرادیسانتدرجه  300تا  90 يدروژن دماید هیخروج بخار آب سولفسولفاتارها

 .ک استید بوریخروج بخار آب استخراج اس یاصل يهاتیاهماز  یکی ؛شودیم دهید یآتشفشان

  :گرم تر است یکم یمعمول يسرد که از هوا يها فومرولموفت 

 ده باشدیجوش رس يآبدار که به دما يهاسفرهاز پرتاب آب  عبارت استزر: یژ. 

 
 دارد: یر بستگین دو فوران به عوامل زیزمان ب 

  هاشکافقطر  )1

  یسطح يهاآب لهیوسبه هاشکافشدن سرعت پر  )2

  شودیممقدار گاز و بخار آب که در واحد زمان به شکاف وارد  )3

 منطقه ییگرمانیزمدرجه  )4

 
 سرد شدن گدازه  

 شودیم یآتشفشان يهاشهیشد یع سبب تولیسرد شدن سر. 

 گدازه  ن حمل گردد،یریز يهاانیجر لهیوسبهمه جامد باشد و یگدازه ن یهرگاه بخش سطح

 .ردیگیمشکل ، قطعهطعهق

  هاگدازهانواع 

 ه یره و مات و حاشیقطعات با رنگ ت صورتبه ناهموار با سطح خشن و ياگدازهآآ:  ایا یاسکور گدازه

 دهیو خم نامنظم

 گاز با سطح صاف و هموار فاقد ،گدازه روانپاهوهو:  ایصاف  گدازه 

 روانه  یشانیا در پیحله حرکت در مناطق مسطح ن مریان آخریبر اثر جر مانندقبر ا ی دیتو مولوئ گدازه

که بر اثر انقباض  کنندیمد یتول ییهاجوانهو  یبادکردگ ک،یدروستاتیش فشار هیو بر اثر افزا

 .ندیگو دیتومولوئکه به آن  رندیگیمد به خو یچندوجهمنظره 

  
 از گدازه در حال  فیکه بر اثر خارج شدن گاز به همراه انفجار ضع ياز اسکور یکوچک ییهامخروط

 .نام دارد توینیهور شودیمسرد شدن حاصل 
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  خاك  شودیمل یگدازه تشک یافته که در قسمت تحتانیر رنگ ییو پخته شده و تغ یمیقد يهاخاكبه

 .شودیمگفته  پالئوسلا ی لیفس

 د شدن ت ها است و نشانه سریت ها و تفریبازالت ها و آندز ییایردریز يهافورانمشخص  یاشکال بالش

مربوط به  هابالشو شکل  استیدرال در مجاورت با آب و رسوبات لجن مانند کف یس يع ماگمایسر

 .د استیمف یمیقد يایکف در ییگدازه است و در شناسا یکشش سطح

 آن متوجه مرکز و قاعده  رأسکه  ندیآیمبوجود  هابالشهرم مانند که در هنگام انجماد در  يهایشکستگ

 قرار دارد. آن در سطح بالش

  عیسرد شدن سر-2اد گدازه یفشار ز-1:عامل است 2تابع  هابالشاندازه 

 یتیکه به آن منظره پرل کندیم یآتشفشان يهاشهیشد یسکوز تولیو و يدیاس يهاگدازهع یسرد شدن سر 

 .دهدیم

 
 یمواد جامد (منفصل) آتشفشان  

 ند.یگو تفرارا  وستهیناپمنفصل و  يهاپرتابهه یکل  

 ع از دهانه یما صورتبه یجامد و دوم صورتبه یبلوك و بمب در آن است که اول تفاوت

  .شودیمپرتاب 

 سنگتختهنام دارد و به  سنگتخته و بزرگتر باشد، متریلیم 256تا  64 هاآنکه قطر  یقطعات 

  .ندیگو ياسکور دارحفره

 نام  پوزوالن دارحفره یلیالپ و انواع شودیمده ینام یلیالپ متریلیم 64ا ت 2ن یذرات با قطر ب

 دارد.

 حاصل شده است. يدیاست که از گدازه اس دارحفره یلیالپ ینوع یپوکه معدن 

  زیخاکستر ررا  0,06خاکستر درشت و ذرات با قطر کمتر از  متریلیم 2تا  0,06ذرات با قطر 

 .ندیگو

  دشویمده ینام تینریس داشته باشد يااچهیدر منشأ تیتوفاگر رسوبات. 

 
  یوسته آتشفشانیپ به هممواد جامد  

 نام دارد برش است، دارهیزاوو  سنگتختهوسته که قطعات سازنده آن در حد یپ به هم يهاسنگ. 

 مانند: ینام دارد و شامل انواع توف، باشد متریلیم 64ن اندازه قطعات کمتر از یانگیم کهیدرصورت 

  شه و پونس فراوان)ی(با قطعات ش ياشهیشتوف 

 ن فراوان)یقطعات بلور ي(داران یتوف بلور 

 ن سنگ به هم یل شده باشد، ایتشک باشد و از قطعات مدور متریلیم 64ش از یرو کالستها بیاگر اندازه پ

 .نام دارد آگلومراوسته یپ
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 شوندیمم یدسته تقس 3به  یشیاز نظر زا هانهشتهن یاک: یکالست یولکان يهانهشته: 

o و  یا انفجارات آتشفشانین و یان گدازه در سطح زمیجه حرکت و جریدر نت ک ها:یکالستاتو

  دیآیمب گنبد و سوزن به وجود یتخر

o شودیمل یتشک یآتشفشان يهاپرتابه ینینشتهاز سقوط و : یزشیر يک هایروکالستیپ. 

o شودیمم یدسته تقس 3خود به  یانیجر يروکالست هایپ: 

 یتیگنمبریا يهاهیال ال؛یار سیو بس يدیاس بیجوش خورده با ترک يتوفهاتها: یگنمبریا 

ل یتشک یامل اصلع ،شوندیمل یو جوش نخورده تبد یسیپوم يبه توفها یجانب طوربه

 د است.یاس يال شدن ماگمایده سیپد یتیگنمبریا يهامذاب

 يهافوراناز اختصاصات  یخط يهایشکستگجاد درز و شکاف و یا 

 .است یتیگنمبریا

 در اثر تماس  ییفراتو ماگما يهافوراندر ارتباط با  هانهشتهن یا: یموج يهانهشته)

 .هستند )یا سطحی ینیرزمیز يهاآبماگما با 

  آن فاقد  يهانهشتهکه  یاز گل آتشفشان ییهالیس به :یآتشفشان يهاگلان یا جریالهار

 .ا گرم باشدیاست و ممکن است سرد  یو جور شدگ يبندنهیچ

 يهانهشتهاما  پوشانندیمرا  جاهمهد برف مانن یزشیر يهانهشته 

 .شودیمانباشته  هايگودفقط در  یانیجر

 یمواد منفصل آتشفشان  

  :جدار  يهاسنگا خرد شدن یز گدازه یر يهادانهشکل که از  يمواد نرم پودرخاکستر

 .دارد یانفجار و وزش باد بستگ شدتبهن مواد ی. گسترش اشودیمدودکش حاصل 

  يدیسکوز و اسیو يه از ماگماک دارحفره ، سبک،ياشهیشقطعات جامد س: یا پومیپونس 

 .شودیماد باشد و دهانه ناگهان باز شود حاصل یکه تحت فشار ز

 ک به وجود آمده استیس است که از گدازه حد واسط تا بازیپوم ینوع پاسنگ. 

 فرات آن کمتر از عاً سرد شده و تعداد حیع پرتاب و سریما صورتبهکه  یقطعات: ياسکور

 .پونس است از شتریبو وزن آن  ترمیضخ يواره اسکورید .س استیپوم

  :و شکل آن تابع غلظت  دیآیمقطعات گدازه که در اثر پرتاب به حالت جامد در بمب

 گدازه است

  کندیم یقشر نان يهابمبد یظ تولیغل يماگما. 

 است ترروان یلیکه از گدازه خ ياشهیشنازك  يهاخی گدازه: يهااشک. 

 متریلیم 64تا  2ن یقطعات با قطر ب: یلیالپ 
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 انوس، بازالتها یغ اقیک به ستیدما باال و نزد یب ماگما: در نواحین دما و ترکیرابطه ب

 دارند. يادتریس زیلیس

 
 هاآنن صفحات و عملکرد یمرز ب  

به  هستند، یانوسیقد پوسته ایو تجد یبازالت يمحل وقوع آتشفشانها: )همگرا (فرورانش يمرزها .١

مرز رخ  نیدر احالت  4. ندیگو یونیکمپرس فشانآتشن صفحات، یه ایدر حاش فشانآتش

 :دهدیم

 گرید یانوسیر صفحه اقیبه ز یانوسیک صفحه اقیفرورانش  )1

 ياقارهر صفحه یوف به زیبن دامتدا توسفر دریل :ياقارهر یبه ز یانوسیصفحه اقفرورانش  )2

 ياقارهاد لبه یو ضخامت ز یتیم آندزیعظ يهافشانآتشرش و با گست شودیمده یکش

 ياقارهاد لبه یو ضخامت ز یتیم آندزیعظ يو با گسترش آتشفشانها شودیمده یکش

را با مخروط مرتفع  ییها و استراتوولکان انديانفجارغالباً  هافشانآتشن یا .است توأم

 .آوردیمو قطر قاعده بزرگ به وجود 

ن گودال یب حدفاصل( یر قوسیش جزایدای: با پياقارهر یبه ز یانوسیاق صفحهرانش فرو )3

 يایدر ،یر آتشفشانیجزا ،دراز گودال :بیبه ترتقاره  يدر جلو ،انوس و قاره مجاور)یاق

 .دیآیمبه وجود  ياهیحاش

و  افتدیمو گسل اتفاق  یخوردگنیچدر محل برخورد  :ياقارهدو صفحه برخورد  )4

 .شودیماد یتوسفر زیضخامت ل

ن صفحات یه ایدر حاش فشانآتشبه  ؛است فشانآتشمحل وقوع زلزله و واگرا:  يمرزها .٢

 است. ياقارهو  یانوسیاق يها فتیند که شامل ریگو یفتیا ری یکشش

 شامل هاانوسیاقرش کف شواهد دال بر گست: 

 یره آتشفشانیوجود جز  

 تعمود اس یانوسیاقانیمکه بر پشته  یدگرشکل يهاگسل  

 غ کف یو) که با ستی ی(گص ناقو  مونت) یکامل (س يهامخروطوها ی یگ

 .انوس ارتباط نداشته باشدیاق

 هاگسلن یو در امتداد ا کنندیمن مرز صفحات از کنار هم عبور یدر ا ل:یر و تبدییتغ يمرزها .٣

ا ی تیپل نترایا ن مناطقیدر ا فشانآتشه ب .شوندیمو جور  جفتهمواگرا و هم گرا با  يمرزها

تر و  کیباز اندآمدهسم نقاط داغ بوجود یکه بر اثر مکان یمیقد يآتشفشانها .ندیگو ياقارهانیم

 .هستند يشتریب 2TiO يدارا
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 مقدار  است، ترفراوان یتیا کالک آلکالن هستند و انواع آندزیعموماً آلکالن  :ياقاره يهافشانآتش

 .شودیمد یاد تولی، در فشار زیگوشته فوقان یر اثر ذوب بخشو ب ابدییمش یآلکالن به سمت قاره افزا

 است و  یاکثراً بازالت هاآنت یو فعال اندوابستهوف یبن يالرزهبه زون  :یر قوسیجزا يهافشانآتش

 .انوس استیو قسمت محدب آن به سمت اق یاست که قسمت مقعر به سمت خشک یکمان صورتبه

 ان یبودن گستره جر دتریشد – يالرزهق یکانون عم– يت انفجاریلفعا :شامل یر قوسیاختصاصات جزا

 .انوسیاد در سمت اقیز يژرفا-در سمت قاره یثقل يبودن ناهنجار یمنف –از سمت قاره  یحرارت

 ر است و مقدا یانوسیت اقیمادر آن تولئ يماگما :یانوسیاق يهافشانآتشO2K ار کم استیآن بس. 

 یتیتولئ يهاگدازه يرو یکالهک صورتبهر از نوع آلکالن است و ین جزایا :یانوسیر اقیجزا فشانآتش 

 .را پوشانده است یمیقد

 ب آن اساساً از بازالت (یترک :یانوسیاقانیمپشته  يهافشانآتشM.O.R. است و با محور پشته (

 .است يمواز یانوسیاقانیم

 ا قطعات یبه هم افزوده  يمنشورها تصوربه یانوسیمانده پوسته اقیباق ،یمیقد ییکوهزا يدر نوارها

 .دیآیمد یپد یآتشفشان يو توفها رو راندهلبه صفحه  يمجزا بر رو

 یس صورتبهمتفاوت است و  هاآنب یو ترک یبازالت هاگدازهنوع  :یانوسیوسط صفحه اق يهافشانآتش 

 .دیآیمد یپد یرآتشفشانیا رشته جزایمونت 

 و  شودیمظاهر  یعیپهنه وس صورتبهاساساً بازالت است که  هاآنب یترک :ياقارهوسط صفحه  فشانآتش

 .ندیگو یانیا بازا لت طغیو  ياجلگهبه آن بازالت 

 و سپس با  ياقارهط یر ابتدا شراد متنوع دارند، یشناسسنگب یترک :ياقاره يفتهایر يهافشانآتش

 .شودیم برقرار ییایط دریشرا یانیفرونشستن گرابن م

 و  يدیاس يشتر از نوع کالک آلکالن است و وفور آتشفشانهایب آن بیترک :ياقارهه یحاش انفشآتش

 .د مواد مذاب استیهمزمان دال بر دخالت پوسته در تول يد هایتوئیگران

 ب بعد از گودال یقرار دارد و به ترت یانوسیاق يهاگودالمحور دراز  موازاتبه :یر قوسیجزا فشانآتش

 .است جاماندهو قوس بر  ياهیحاش يایدر ،ياجبههقوس  ،افزوده به همور منطقه منش :شامل

  يجلو یاصل يماگما عنوانبهکل) یرم و نک م،یزیاز من یت غنیا آندزی(بازا لت ت ینیبو کسنگ 

 .است شدهیمعرف یآتشفشان يهاقوس

 ق یت تفریبعضاً تا فنولک و یآن غالباً از نوع سد یآتشفشان يهاسنگ :انوسیمنفرد کف اق يهافشانآتش

  .ک استیو در موارد نادر از نوع آلکالن پتاس اندافتهی

  پیوست:

  ينفوذ يهاتودهاشکال: 
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 و شامل انواع  اندکردهخود را قطع  ریگدرونشکل که طبقات سنگ  ياهیال يتوده نفوذک: یدا

 .باشندیم يو حلقو یعاعش ،یمخروط

 توده و مثال آن  ابدییمش یبا عمق افزا رشان متناسبکه قط یار بزرگیبس يتوده نفوذت: یباتول

 .است الوند

 ر)ی(شکل ز باشد جهتهم یرسوب يهاهیالبا  یقیتزر يگداختهاگر مواد  ل:یس. 

o هاهیالن یاکالز) و بیدرز و شکاف (د يدرشبکه ها ؛رسدینمن یکه به سطح زم ییماگما 

 .شودیم قیتزر

  
 ر).ی(شکل ز باشندیم بیشهم ریگدرون يهاسنگبا  شکل که یعدس يتوده نفوذت: یالکول 

 
  

 ر).یباال جابجا شده است (شکل ز طرفبهاست که سقف آن  یتیالکولت: یسمالیب 

 

  
 ن پر یچ يرا در امتداد لوال خوردهنیچن طبقات یب فشارکم يکه فضا یمواد مذابت: یفاکول

 ر)ی(شکل ز. کندیم
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 ق یتزر یرسوب يهاهیالن یس در بیناود صورتبهد گداخته که از انجماد موا یاشکالت: یلوپول

 .شودیم
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