٦

ماگماتیسم و سنگ های آذرین

در گذشته اى نه چندان دور ،زمىن شناسان بر اىن باور بودند که آنچه در زىر پوسته زمىن پنهان
است حالتى مذاب دارد .بعدها شواهد به دست آمده نشان داد که مواد مذاب فقط در بخش هاىى از داخل
زمىن دىده مى شود که گرماى موجود ،براى ذوب سنگ ها کافى است .اىن مواد مذاب پس از تشکىل
شدن ممکن است به سطح زمىن برسند ،ىا اىنکه در درون زمىن سرد شوند .در اىن موارد ،سنگ هاى
آذرىن بىرونى و درونى حاصل مى آىند.
باره چگونگى فعالىت هاى بىرونى (آتشفشانى) در سطح زمىن مطالب بىشترى مى دانىم ،زىرا
در ٔ
درباره آنها در نقاط مختلفى از زمىن فراهم است .اما در
امکان آزماىش هاى مستقىم و مشاهدات فراوان
ٔ
پوسته زمىن صورت مى گىرند اطالعات ما اندک است و
مورد چگونگى فعالىت هاى درونى که در اعماق
ٔ
در اىن زمىنه ناچارىم به شواهد غىرمستقىم قناعت کنىم .بخصوص که در اىن زمىنه ،مطالعات ما پس از
سرد شدن ماگما در تشکىل سنگ ها در آن اعماق انجام مى گىرد و چگونگى انجام اىن عمل را به چشم
نمى بىنىم .از طرفى ،ممکن است که از زمان پاىان آن فعالىت ها مىلىون ها سال هم گذشته باشد.
پوسته زمین سرد میشوند و در مقایسه با
ماگما ضمن باال آمدن از درز و شکافهای درون
ٔ
سنگ های اطراف خود (سنگهای درونگیر) ساختهای مختلفی ایجاد میکنند .به این ساختها
نحوه قرار گرفتن آنها در بین الیهها نامهای مختلفی دادهاند مانند؛ باتولیت،
براساس شکل ،اندازه و ٔ
الکولیت ،دایک ،سیل و …
باتولىتها بزرگترىن و وسىعترىن توده هاى آذرىن عمقى اند ،به طورى که حداقل وسعتى معادل
ىکصدکىلومتر مربع را دربرمىگىرند (مانند کوه الوند در همدان) .عمق باتولىتها را به کمک ىافتههاى ژئوفىزىکى
بىن  10تا  30کىلومتر تخمىن مى زنند.
الىه هاى رسوبى
دهنده
از آنجا که بلور سنگ هاى تشکىل ٔ
تودۀ آذرىن
باتولىتها اغلب دانه درشت است ،تصور مى شود
(باتولىت)
زمان تشکىل و تبلور آنها بسىار کند و طوالنى
شکل   1ــ      6ــ گاهى بر اثر فرساىش الىه هاى رسوبى،باتولىت ها بر
بوده باشد ،و فرساىش الىه هاى فوقانى باتولىتها ،سطح زمىن ظاهر مى شوند.
سبب ظاهرشدن آنها درسطح زمىن مى شود( ،شکل 1ــ.)6
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بهجز باتولىت ها ،ساخت هاى محدودترى نىز از مواد آذرىن در داخل پوسته پدىد مى آىد .اىن
پدىده ها حاصل تزرىق شدن ماگما در بىن سنگ هاى مجاوراند (شکل 2ــ.)6
؟ تفاوت و تشابه سىل و داىک در چىست؟
آتشفشان

الکولىت

داىک

سىل

توده

ى (باتولىت)

آذرىن نفوذ

شکل 2ــ 6ــ شکلهاىى از انجماد مواد مذاب در پوستۀ زمىن

ذوب و تبلور :اگر بخواهىم ىک کانى متبلور را در آزماىشگاه ذوب کنىم الزم است آن را
نقطه ذوب برسانىم .درحالت متبلور،
درکوره قرار دهىم و دماى آن را تدرىجاً زىاد کنىم و آن را به ٔ
ىون هاى سازنده کانى با نظم و ترتىب معىنى پهلوى هم چىده شده اند و حول ىک نقطه ثابت ارتعاشات
اندکى از خود بروز مى دهند .با افزاىش دما ،ىون ها دچار ارتعاش بىشتر مى شوند و در نتىجه به ىکدىگر
برخورد مى کنند ،پس فضاى بىشترى نىاز دارند .اىن وضع ،سبب افزاىش فاصله بىن ىون ها و انبساط
ماده جامد مى شود .در نقطه ذوب ،فاصله ىون ها ،از هم زىادتر شده و شدت ارتعاشات بر نىروى پىوند
شىمىاىى ىونى فاىق مى آىد ،نتىجه آنکه:
1ــ نظم و ترتىب ساختمان بلورىن از بىن مى رود.
2ــ حجم ماده بىشتر شده و در نتىجه چگالى ماىع مذاب کمتر از چگالى جامدى است که از آن
به وجود مى آىد.
در حالت تبلور ،عکس پدىده ذوب رخ مى دهد .با کاهش دماى ذوب  ،ىون ها به ىکدىگر نزدىک تر
مى شوند و حرکت آزادانه خود را تقرىباً از دست مى دهند.
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گرانىت

ابسىدىن
شکل   3ــ    6ــ دو نمونه سنگ آذرىن درونى و بىرونى

تشکىل ماگما :در حالت کلى ،ماگما از ذوب سنگ هاى پوسته و ىا گوشته طى فراىند بسىار
پىچىده به وجود مى آىد .عالوه بر افزاىش دما که پىوندهاى ىونى را در کانى ها سست و از هم جدا مى کند
و به اصطالح موجب ذوب سنگ ها مى شود ،عوامل دىگرى نىز در ذوب سنگ ها دخالت مى کنند که
ىکى فشار و دىگرى حضور مواد ّفرار و به وىژه ،آب است.
افزاىش فشار برخالف گرما ،باعث استحکام پىوندهاى شىمىاىى شده و در نتىجه مانع ذوب
سنگ ها مى شود و چون هر چه عمق زىاد شود فشار هم افزاىش پىدا مى کند ،براى ذوب سنگ ها در
اعماق زىاد ،دماى بىشترى نسبت به سطح زمىن الزم است .بنابراىن در عمق معىنى از زمىن ،اگر دما
ثابت فرض شود ولى از مقدار فشار کاسته شود ،ماده به حالت ذوب نزدىکتر مى شود ،و سرانجام عمل
ذوب رخ مى دهد.
آب نىز به علت ساختمان خاص مولکولى خود مى تواند مانند گرما ،جدا شدن پىوندهاى ىونى را
در کانى ها آسان کند .چون آب در همه سنگ هاى پوسته زمىن کم و بىش وجود دارد ،لذا افزاىش فشار
بخار آب را باىد عاملى در ذوب سنگ ها به حساب آورد.
اصوال ً ذوب سنگ هاى درونى زمىن به هر علت که اتفاق افتاده باشد شامل تمام کانى هاى سنگ
نمى شود .به عبارت دىگر ،سنگ هاى درون زمىن از کانى هاى مختلفى تشکىل شده اند که نقطه ذوب آنها
با هم تفاوت دارد ،لذا در هنگام ذوب ،بعضى از کانى هاى زودگداز ذوب مى شوند و بقىه کانى ها ،ىعنى
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شکل    4ــ  6ــ رابطه مىان دما و عمق .به منطقه ذوب مواد توجه کنىد.

انواع دىرگداز آنها در تشکىل ماگما وارد نمى شوند .اىن قبىل ذوب را باىد ذوب ناقص نامىد .ىکى از
علل اختالف ترکىب ماگماها ،همىن مقدار ذوب سنگ اصلى است که ممکن است  10 ،5ىا  20درصد
از سنگ اصلى و ىا بىشتر ذوب شود (شکل ٤ــ.)٦
جدول ١ــ٦ــ ترکىب عمومى سنگ هاى آذرىن
نمونه

گرانىت

رىولىت
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نوع کانى ها

نوع کانى هاى سنگ هاى آذرىن کامال ً بستگى به ترکىب شىمىاىى اىن سنگ ها دارد.کانى هاىى
که در ىک سنگ آذرىن فراوان تر باشند بر ظاهر سنگ اثر مى گذارند .چنانکه سنگ هاى پُرسىلىس
به علت وفور کوارتز و فلدسپات ،ظاهرى روشن داشته (سنگ هاى اسىدى) و سنگ هاى کم سىلىس و
به اصطالح بازىک (و خىلى بازىک) به علت وفور کانى هاى آهن و منىزىم دار رنگ تىره تر از خود ظاهر
مى سازند (جدول ١ــ .)٦به اىن ترتىب ،با توجه به رنگ سنگ (به شرط آنکه منظره تازه شکسته شده
سنگ درنظر گرفته شود) مى توان تا اندازه اى به ترکىب سنگ پى برد.

شکل  5ــ  6ــ دو نمونه سنگ گرانىت تىره و روشن

همه کانى هاى موجود در ىک سنگ آذرىن در ىک زمان از ماگماى مذاب جدا نمى شوند ،ىعنى
هر کانى در دماى خاص متبلور مى شود .چنانکه الىوىن در دماى  1600درجه اولىن کانى است که از
ىک ماگماى بازىک (بازالت) متبلور مى شود و پىروکسن در دماى کمتر از آن ،مثال ً در حدود 1400
درجه سانتىگراد به وجود مى آىد .پس ،وقتى که ماگماى داغ ،شروع به سرد شدن کند ،در دماهاى
مختلف ،کانى هاىى با ترکىب هاى متفاوت مى توانند از ماىع جدا شوند .با ادامه اىن عمل ،ترکىب ماىع
مذاب باقىمانده تغىىر مى کند.
ىکى از پژوهش هاى بى سابقه در مورد تبلور ماگما ،به وسىله بوون ( )Bowenژئوفىزىک دان
امرىکاىى انجام شد .به عقىده او بىشتر ماگماها ترکىب بازالتى دارند .از اىن ماگما مطابق شکل  6ــ ، 6
ضمن سرد شدن تدرىجى ،کانى هاى مختلف و در نتىجه سنگ هاى آذرىن متفاوت به وجود مى آىد.
بوون در آزماىش هاى خود مشاهده کرد نخستىن کانى هاىى که از سرد  شدن ماگما حاصل مى شود
الىوىن و پالژىوکالز کلسىم دار است .از تجمع اىن دو کانى همراه با مقدارى پىروکسن ،سنگ بازالتى ىا
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شکل  6ــ6ــ واکنش هاىى که بر اساس نظرىه بوون در ماگماى بازالتى صورت مى گىرد.

معادل درونى آن گابرو به وجود مى آىد .با ادامه تبلور ،ترکىب ماده مذاب باقىمانده تغىىر مى کند .ىعنى تقرىباً
قسمت مهمى از آهن ،منىزىم و کلسىم خود را از دست مى دهد .در عوض ماده مذاب از عناصرى که
تا کنون در ساختمان ماده اى وارد نشده اند (سدىم و پتاسىم) غنى مى شود و در عىن حال مقدار سىلىس
نىز در ماىع مذاب زىاد شده است.
ولی اگر نخستىن بلورها (ىعنى الىوىن و پالژىوکالز کلسىم دار) در محلول باقى بمانند و با ماىع
وارد واکنش شوند ،کانى هاىى با درجات حرارت پایىن تر از خود را به وجود مى آورند و اىن وضع ادامه
مى ىابد .اىن توالى تشکىل کانى ها را سرى واکنشى بوون مى گوىند .در شکل  ٦ــ  6در سمت چپ و
باال ،کانى الىوىن تشکىل شده و با ماىع مذاب باقى مانده واکنش نموده و پىروکسن به وجود آمده است.
بهعنوان مثال
پیروکسن → مایع مذاب باقیمانده الیوین
آمفیبول → مایع مذاب باقیمانده پیروکسن
بیوتیت → مایع مذاب باقیمانده آمفیبول
در انتها ،ىعنى پس از انجماد قسمت اعظم ماگما ،بلورهاى ارتوکالز ،مسکووىت و کوارتز از
باقىمانده ماده مذاب متبلور مى شوند .در قسمت راست نىز ابتدا پالژىوکالز کلسىم دار و سرانجام پس از
واکنش هاى متعدد پالژىوکالز سدىم دار حاصل مى شود .به اىن ترتىب با توجه به رنگ هاى مختلف در
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متن شکل ،الاقل چهارنوع سنگ با ترکىب کانى شناسى متفاوت به وجود مى آىند و به اىن طرىق مى توان
ثابت کرد که بر اثر جدا شدن بلورهاى اولىه (مثال ً ته نشىن شدن در کف اطاق ماگماىى) و عدم واکنش با
ماىع باقىمانده و انجماد سنگ هاى آذرىن مختلفى به وجود مى آىند (شکل ٧ــ.)٦

اطاق ماگما

زمان

تبلور و جایگیری

تبلور و جایگیری
شکل  ٧ــ6ــ جدا شدن بلورهای اولیه و ته نشین شدن در کف اطاق ماگمایی

بافت

بافت ىک سنگ آذرىن به اندازه ،شکل و آراىش کانى هاى موجود در سنگ اشاره مى کند.
نخستىن چىزى که در سنگ مشاهده مى شود اندازه ىا درشتى بلور است .به کمک بافت مى توان ىک
سنگ آذرىن درونى را از انواع بىرونى مشخص کرد .آىا مى توانىد چگونگى آن را ذکر کنىد؟
به طور کلى سنگ هاى آذرىن را از روى بافت ،به انواع درشت بلور ،رىز بلور ،شىشه اى (فاقد
بلور) ،پورفیری و اسفنجی طبقه بندى مى کنند.هرقدر سرعت سرد شدن کندتر باشد ،تعداد مراکز تبلور
کمتر بوده و ىون ها فرصت کافى براى مهاجرت به سوى مراکز تبلور را خواهند داشت .در نتىجه ،تعداد
اندازه آنها بزرگ مى شود .در عوض ،اگر سرعت سرد شدن زىاد باشد ،عکس حالت
بلورها اندک ولى
ٔ
فوق اتفاق مى افتد ،به طورى که سنگ هاى فاقد بلور بوده و به اصطالح شىشه اى هستند ىعنى چون به
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سرعت سرد مى شوند ،لذا در آنها ساختمان منظم بلورىن وجود ندارد( .مانند اُبسىدىن).
در بافت پورفیری بلورهاى درشت در زمىنه اى فاقد بلور ىا رىز بلور قرار دارند .وجود اىن بافت
حاکى از آن است که سنگ در دو مرحله سرد شده است .مرحله اول در اعماق (درشت بلورها) ،مرحله
دوم در مسىر حرکت و نزدىک شدن به سطح زمىن (رىز بلورها) و ىا در سطح زمىن که خمىره سنگ،
سرىعاً انجماد ىافته است.
بافت حفره دار و اسفنجى نىز در سنگ پا و پوکه معدنى دىده مى شود که به علت خروج گازها از
گدازه در حال انجماد ،چنىن سنگ هاى حفره دارى به وجود مى آىد.
بافت حفره دار
(اسفنجی)

بافت شیشه ای

بافت ریز بلور

بافت پورفیری

بافت درشت بلور
شکل  8ــ 6ــ انواع بافت سنگهای آذرین متناسب با شرایط تشکیل آنها

طبقه بندى

سنگ هاى آذرىن را مى توان براساس مالک هاى زىر طبقه بندى کرد:
ــ ترکىب شىمىاىى که به مقدار سىلىس موجود در سنگ وابسته است.
ــ نوع کانى هاى تشکىل دهنده سنگ.
ــ بىرونى و درونى بودن آنها (بافت سنگ).
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مسکووىت 20

شکل  9ــ   6ــ رده بندى و ترکىب کانى شناسى اقسام مهم سنگ هاى آذرىن

در شکل  9ــ  ،6با ادغام سه مورد فوق ،اقسام مهم سنگ هاى آذرىن ،نشان داده شده است .در
بررسى اىن شکل به  3نکته زىر توجه کنىد:
الف) ىک ماده مذاب ممکن است در اعماق و ىا در سطح زمىن سرد شود .در اىن حالت دو نوع
سنگ به وجود مى آىد که از نظر شىمىاىى و کانى شناسى شبىه به هم هستند ولى ازنظر بافت با هم تفاوت
دارند .بنابراىن ،هر سنگ آذرىن درونى ىک معادل بىرونى خواهد داشت.
ب) در اىن شکل ،اقسام سنگ هاىى که بافت تماماً شىشه اى و حفره دار دارند ،دىده نمى شود.
مسلماً اىن سنگ ها معادل درونى هم دارند.
ج) رنگ سنگهاى آذرىن تابع کانىهاى موجود در آنها و وسىله خوبى براى تشخىص و نامگذارى
سنگهاست .در اىنجا براى توجه به اىنکه کدام ىک از سنگ ها داراى رنگ روشن و کدام ىک تىره
رنگ است از رنگ هاى مختلف استفاده کرده اىم.
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بىشتر بدانىد
پگماتىت

پگماتىت ،به سنگ هاى آذرىنى گفته مى شود که بلورهاى تشکىل دهنده آنها به طور غىرطبىعى بزرگ باشد
بلورهاى موجود در بىشتر پگماتىت ها قطرى بىشتر از ىک سانتىمتر دارند ،اما در بعضى از اىن سنگ ها ،بلورهاى
ىک مترى و بزرگ تر هم دىده شده است در اونتارىوى کانادا ،پگماتىت هاىى با بلورهاى چند متر مربعى مىکاى سفىد
ىافت شده است فلدسپات هاى بعضى از اىن سنگ ها هم گاهى چندىن متر مکعب حجم داشته اند
بىشتر پگماتىت ها ترکىب گرانىتى دارند و محتوى بلورهاى درشت کوارتز ،فلدسپات و مىکاى سفىدند اىن
سنگ ها را به خاطر محتواى کانى هاى آنها استخراج مى کنند در بعضى از پگماتىت ها ،عالوه بر کانى هاى فوق،
عناصرى چون لىتىم ،سزىم ،اورانىم و جواهرات نىمه قىمتى مانند توپاز و تورمالىن هم ىافت شده اند
بىشتر پگماتىت ها در مىان توده هاى بزرگ آذرىن ،ىا درون داىک ها و رگه ها قرار دارند و در اواخر مراحل
متبلور شدن ماگما تشکىل مى شوند
در اىران پگماتىت را مى توان در نقاطى از کوه الوند و خواجه مراد مشهد مشاهده کرد

فعالیت

تشخىص سنگ هاى آذرىن و طبقه بندى آنها

ــ چند نوع سنگ آذرىن مختلف را از آزماىشگاه دبىرستان بگىرىد و آنها را با ذره بىن به دقت
مشاهده کنىد .بافت هر سنگ را تعىىن کنىد .اگر دانه ها درشت اند و با چشم دىده مى شوند ،بافت
را دانه درشت محسوب کنىد .اگر دانه ها چنان رىزند که به سختى تشخىص داده مى شوند بافت از
نوع دانه رىز است .سنگ ها را بر همىن اساس ،به دو گروه تقسىم کنىد.
1ــ تفاوت مىان اندازه بلورها در سنگ هاى آذرىن بىرونى و درونى در چىست؟
2ــ اگر اندازه بلورهاى ىک سنگ به طور قابل توجهى متفاوتند ،سنگ از چه گروهى
است؟
ــ اکنون ،به رنگ سنگ ها توجه کنىد .آىا سنگ ها روشن ،تىره ىا متوسط اند؟ ىک بار هم
سنگ ها را بر اىن اساس طبقه بندى کنىد.
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1ــ کانى هاىى که سنگ را تىره مى کنند ،از کدام نوعند؟
2ــ زمىنه سنگ را کدام کانى ها تشکىل داده اند؟
ــ سعى کنىد نوع بلورهاى درشت تشکىل دهنده سنگ را تشخىص دهىد.
با استفاده از نمودار صفحه  78بر اساس ترکىب و اندازه دانه ها ،نامى براى سنگ انتخاب
و جدول زىر را کامل کنىد.
نمونه سنگ

بافت

رنگ

نوع کانى ها

نام احتمالى

 1ــ
 2ــ
 3ــ
 4ــ

نتیجهگیری:

ــ چرا سنگ هاى آذرىن داراى ىک ترکىب ،گاهى دانه هاىى در اندازه هاى نامساوى دارند؟
ــ اصو ًال تشخىص سنگ آذرىن به کدام مبنا صورت مى گىرد؟
ــ فرق ابسىدىن با سنگ هاى آذرىن دىگر در چىست؟

موارد استفاده

بعضى از سنگهاى آذرىن به وىژه گرانىت ها و گابروها را پس از برش و صىقل دادن به علت زىباىى،
مقاومت زىاد و دوام طوالنى به عنوان سنگ هاى تزىىنى استخراج مى کنند .از رگه هاى سىلىس در صناىع
شىشه سازى و از رگه هاى فلدسپات در صنعت چىنى سازى استفاده مى کنند .از پوکه معدنى که سنگ
سبک و متخلخل است و سىمان گىرى خوبى دارد ،به عنوان عاىق در ساختمان ها استفاده مى شود .از
سنگ پا نىز که نوعى سنگ حفره دار است ،جهت سائىدن و پرداختن چوب استفاده مى کنند.
بعضى از فلزات اقتصادى و با ارزش نظىر طال ،نقره ،مس ،جىوه ،سرب ،پالتىن ،اورانىم و کُرم
توسط فراىندهاى آذرىن فراهم مى شود .مثال ً در محل آستانه اراک در قدىم ،صنعت طالشوىى جهت
استخراج طال از رسوبات آبرفتى (که خود از فرساىش گرانىت بوجود مى آىد) ،رواج داشته است .در
معدن مس سرچشمه نىز توسط فراىندهاى آذرىن و براثر جرىان محلول هاى داغ ،مس در شکستگى ها
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و حفره ها متمرکز شده است .بسىارى از چشمه هاى آبگرم در مجاورت مناطق آتشفشانى جوان قرار
دارند از آن جمله در اردبىل (نزدىک  آتشفشان سبالن) ،بسىارى از چشمه هاى آبگرم اطراف دماوند و
ىا بستان آباد آذربایجان شرقی.
از فرساىش و هوازدگى کانى هاى سنگ هاى آذرىن ،خاک به وجود مى آىد که در واقع تکىه گاه و
محل زىست و منبع تغذىه موجودات زنده در سطح زمىن است و اگر فعالىت هاى آذرىن وجود نداشت
خاک که غذاى انسان از آن تأمىن مى شود ،به صورت فعلى به وجود نمى آمد.

تحقیق کنید

درباره سنگ هاى آذرىن اطراف شهر خود (در صورت وجود) اطالعاتى جمع آورى
ٔ
کنىد .اىن سنگ ها بر اثر فعالىت هاى بىرونى به وجود آمده اند ىا فعالىت هاى درونى؟ موارد
استفاده آنها چىست؟
ٔ
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