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 های کلی تشخیص کانیروش

 نمونه دستی              خصوصیات فیزیکی .1

 های نوریمقطع نازک یا صیقلی               ویژگی .4

                                             2, SiO 3O2O , Al2Na                      آلبیت 

 ورتیتنآ                        2, SiO 3O2CaO , Al      (RFXتجزیه شیمیایی ) .3

                                             2, SiO 3O2, Al O2K                          میکروکلین 

انی گویند. بعنوان مثال دو ک« مورفپ لی»ان، ولی ساختمان اتمی متفاوت دارند که ترکیب شییمیایی یکس را هاییکانی

باشند. مورف گویند، که البته دارای سیییستت تبلور متفاوت میرا پلی 3CaCoکلسییت و آراگونیت با فرمول شییمیایی 

 باشد.گونال و آراگونیت با سیستت تبلور اورترومبیک میکلسیت دارای سیستت تبلور تری

 (XRDی اتمی )تجزیه .4

 اورتوکلاز                                                                

 یدیناندار      سفلدسپات پتاسیت                                   

 ها                                   میکروکلینانواع فلدسپات .5

 دار            پلاژیوکلاز دار و کلسیتهای سدیتفلدسپات                                   

 

 : ی مقطع نازکتهیهجهت  وسایل لازم

 دستگاه برش  .1

 (1mm ، ضخامت 2cm ، عرض 7cmلام )طول  .4

 ( 0.1mmای با ضخامت )شیشه لامل .3

 پودرهای ساینده .4

 کننده(هیتر )گرم .5

 چسب )دوقلوی شفاف( .6
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 باشد. شکستگیو  هوازدگیبایست فاقد می روده کار میی که جهت مقطع زدن بسنگ توجه شود،

 ی مقطع نازک:تهیه مراحل

 3.5cm×2ی پلاک تهیه .1

 )ده شودااستف 111صیقل دادن یک طرف سطح پلاک با استفاده از پودرهای ساینده )ابتدا از پودر  مش .4

 مش( 441مات کردن یک طرف سطح لام )پودر .3

ع ی مقطاز خراشیدگی و هوازدگی بعد از تهیهن کار این است که پلاک چسباندن لامل بر روی پلاک؛ هدف از ای .4

 .حفظ شود

 

 انواع پودرهای ساینده

111 441 541 011 1111 1411 
 یابدی پودر افزایش یابد، زبری و قدرت سایندگی آن کاهش میهر چه شماره

 

ی به ذکر اسیت که ضییخامت به وسیلهد؛ لازم برسی 0.03mmباید به  کانی ضیخامت ی مقطعتهیه درتوجه شیود که 

 گردد.میکروسکوپ پلاریزان انکساری مشخص می

ها در لام است تا بتواند چسب بیشتری را در برگیرد و این کار به هدف از مات کردن لام در واقع ایجاد پسیتی و بلندی

 انجامد.تر چسبیدن پلاک میمحکت

 

 های نورآشنایی با برخی از ویژگی

 باشیید که از یک منبع نوری مانند نور متشییکل از ذراتی ناپیوسییته به نام فوتون می کوانتومی(:ای )نور ذره

 شود.خورشید منتشر می

 :های طبق نظریه موجی نور، نور از امواج الکترومغناطیسییی تشییکیل شییده که این امواج از میدان نور موجی

 متناوب الکتریکی و مغناطیسی به وجود آمده است.
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 های نور الکترومغناطیسیویژگی

 

 

 

ϒ قابل  یباشند. بازهی بین دو نقطه از موج الکترومعناطیسی که دارای موقعیت ارتعاشی یکسان می)طول موج(: فاصله

 باشد؛ می 710mµتا  380mµرؤیت برای طول موج از 

( و امواجی که دارای طول موج xو اشییعه  ϒ، اشییعه )شییامل ماورانبنفش 380mµها کمتر از طول موج آن امواجی که

 باشند، مادون قرمز )شامل مادون قرمز، ماکروویو و امواج رادیویی(. 710mµبیشتر از 

A ای است که یک موج الکترومغناطیسی نسبت به امتداد انتشار دارد.ی نوسان(: حداکثر فاصله)دامنه 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهییت ارتعییاش دو موج عمود بر  -

 باشد.جهت انتشار آن می

هت ارتعاش موج الکتریکی نیر بر ج -

موج مغناطیسیییی  ارتعیاشجهیت 

 باشد.عمود می

 موج الکتریکی

مغناطیسیموج   

 جهت انتشار موج

 ϓ 

A 
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 است. عمود بر انتشار ،اشنور معمولی در جهات مختلف ارتع 

 دارد نور پلاریزان فقط در یک صفحه )یک جهت( ارتعاش. 

 

 ی نورپدیده دراصل  سه

اصیل شیکست: موقعی که نور از یک نوع محیط اولیه با چگالی مشخص وارد محیط دیگری با چگالی متفاوت  .1

 آید.تغییری به وجود می، در جهت حرکت نور گرددمی
 

 

 

 

 

شفاف برخورد کند، بخشی از نور برخورد کرده در محل برخورد نور : موقعی که نور به یک محیط اصل انعکاس .4

 ی تابش و بازتابش برابر است.بازتاب پیدا کرده، در این شرایط زاویه

 

 

 

 کند نور توسط آن محیط جذب میگردد.اصل جذب: موقعی که نور به یک محیط کدر برخورد می .3

 

 

 

S1 

S2 

شفافمحیط  محیط کدر  
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 لاریزان انکساریپُ میکروسکوپ

 

 

 

 

 

  

 

 

 لاریزان انکساریاجزای میکروسکوپ پ

 آن قرار دارند.ی هاجزای میکروسکوپ روی پایه و بدن یههم :میکروسکوپی پایه و بدنه .1

از ییک لامیت تنگسیتن تشیکیل شیده کیه بیا تغیییر ولتیاژ، مکیان  منبع نیوری :منبع نوری میکروسکوپ .4

ط لامیت وجیود دارد. توجیه شیود کیه بیرای ایین کیار ییک شسیتی در تغییر در شدت نور ایجاد شیده توسی

تیوان در عقیب می-میکروسیکوپ تعبییه شیده اسیت کیه بیا حرکیت آن بیه سیمت جلیوی هسمت راست پای

باشید کیه کیار آن در کنیار شسیتی موجیود می on-offشدت نور تغییر ایجیاد کیرد. همینیین ییک کلیید 

قیرار داشیته باشید،  on یین صیورت کیه اگیر کلیید در وضیعیتثابت و متغیر کردن نور تولییدی اسیت؛ بیه ا

شییود و شییدت آن بییا تغییییر شسییتی نیییز تغییییر ثابییت می 9نییور ایجییاد شییده توسییط لامییت بییر روی عییدد 

 قرار داشته باشد. offکند، لذا برای تولید نوری با شدت دلخواه این کلید باید در وضعیت نمی

وشییدن آن توسیط پیییی کیه دور آن وجیود دارد، مسییر سیت کیه بیا پیادرییه :دیافراگم منبعع نعوری .3

 بندد.عبوری نور را می

  قسمت تشکیل شده است: 4این سیستت از  :سیستم کاندانسور .4

I. قییرار  میکروسییکوپ اییین عدسیی کییه در انتهیایی تییرین قسیمت یهلییاریزور؛ وفیفینیکول)عدسیی( پ

ارتعاشیات آن در  لیاریزور اسیت. نیور معمیولی نیوری اسیت کیهدارد، تبدیل نیور معمیولی بیه نیور پ
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لییاریزه تنهییا در یییک جهییت جهییات اسییت؛ اییین در حییالی اسییت کییه نییور پی هیییک نقطییه در همیی

 شود.می مرتعش

II. اییین عدسییی در واقییع متمرکییز کییردن نییور بییر روی مقطییع  یهعدسییی کاندانسییور تحتییانی؛ وفیفیی

 باشد.نازک می

III. یسردیافراگت آی 

IV. موازی به نور متقارب است.آن تبدیل نور  یهعدسی کاندانسور فوقانی؛ که وفیف 

درجیه اسیت و هیت حرکیت حیول محیور مرکیز  361تیا  1بیه شیکل داییره و میدرج از  :میز میکروسکوپ .5

شیود. ایین پییظ بیزرا بیرای دارد هت به صیورت عمیودی توسیط پییظ تنظییت بیه بالیا و پیایین هیدایت می

کنییدتر مییورد  کییه در وسییط خییود قییرار دارد و بییرای حرکییت-حرکییت تنییدتر نسییبت بییه پیییظ کییوچکتر 

 میکرسکوپ قرار دارد و به هت متصل است. یهدر دوطرف پای -استفاده است

شییکل در یییک طییرف تیغییه وجییود دارد. رنگ فلییزی شییامل یییک شییکاف دایرهغلییاف سیییاه :تیغععک کمکععی .6

قیرار دارد؛ ایین غلیاف بیرای  و ییا کیوارتز میکیا، ییبسژنیازک از جینس  یهها ورقیهمینین در محل شکاف

 گیرد.ها مورد استفاده قرار میانیتشخیص علامت نوری ک

دهییت، اگیر مییدان دیید بیه رنیگ قرمیز تشخیص نوع تیغه کمکی، هرکدام را در مسییر نیور قیرار مییبرای 

ی کمکیی از نیوع ژییبس اسیت؛ ایین در حیالی اسیت کیه اگیر ی آن اسیت کیه تیغیهفاهر شد، نشیاندهنده

 و اگیر اسیت؛ یکیامی کمکیی از نیوع ی آن اسیت کیه تیغیهفیاهر شید، نشیاندهندهمیدان دید به رنیگ زرد 

 کیوارتزی کمکیی از نیوع ی آن اسیت کیه تیغیهفیاهر شید، نشیاندهنده کمیانکل رنگیینشیمیدان دید بیه 

 .است

ای رنییگ اسییت کییه در بالییاترین نقطییه قییرار دارد. بییه طییور کلییی در یییک مقطییع نقییره :نیکععوآ آنععالیزور .7

هییای کییانی همیییون زاوایییه لییاریزان دو نیکییول یییا عدسییی وجییود دارد، و برخییی از ویژگیمیکروسییکوپ پ

 نت و برخی دیگر را تنها با یک عدسی.خاموشی، ماکل و... را توسط دو عدسی )نیکول( بررسی میک

هیا بیا کیاربرد ایین عدسیی بیرای بررسیی ویژگیی کانی :(amesy Bertrand) عدسعی آمسعی برترانعد .0

در  وقتییی قییرار دارد؛ اییین در حییالی اسییت کییه inاسییتفاده از نییور متقییارب، هنگییامی کییه در وضییعیت 

 شود نور موازی است.تشر میشود و نوری که منخارج می قرار دارد، نور از مسیر outوضعیت 

اییین قسییمت از میکروسییکوپ کییه از دو عییدد عدسییی، یکییی دارای تارهییای رتیکییول  :عدسععی چشععمی .9

-ها و همینییین بییا جلییوی افقییی عدسیییگیری رَخ( و دیگییری صییاف اسییت. بییا تنظیییت انییدازه)بییرای انییدازه

 کنیت.ها تصویری واحد از دو عدسی را برای مشاهده مهیا میعقب کردن چشت
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 رتیکولهای ارت

 

 ها با نور موازیهایی از کانیبررسی ویژگی
 مواردی که باید رعایت شود تا نور موازی را ایجاد کنیت:

 (11های کوچک روی )میکروسکوپ 7یا  6تنظیت شدت نور ورودی روی درجه  .1
 باز باشد. دیافراگت منبع نوری باید در وضعیت کاملاً .4
 وضعیت.قرار دادن سیستت کاندانسور در پائین ترین  .3
 باز. قرار دادن دیافراگت آیدیس در وضعیت کاملاً .4
 دهیت.عدسی کاندانسور فوقانی را خارج از مسیر نور قرار می .5
بایید در مسییر نیور باشید. )بیرای بررسیی کیانی هیای دانیه درشیت  11ییا  4نمیای عدسی شیییی بیا بزرا .6

 یت.(کناستفاده می 11ریز از عدسی های دانهو برای بررسی کانی 4عدسی 
 ی کمکی باید خارج از مسیر نور باشد.تیغه .7
 باشد. outعدسی آمسی برتراند در وضعیت  .0

 
 با یک نیکول و با دو نیکول. توان بررسی کرد:حالت می 4ویژگی کانی در نور موازی را با 

 

 یک نیکوآها با کانیبررسی برخی از ویژگی های

یزور نییور اسییت و نیکییول آنییال لییاریزور در مسیییرفقییط نیکییول پدر حالییت یییک نیکییول 

هییای از جملییه شییکل کییانی، رنییگ و تییوان ویژگیخییارج اسییت، در اییین حالییت می

 را بررسی کرد. و... چندرنگی، رَخ و شکستگی، برجستگی
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 ها از نظر شکلبندی کانیتقسیم

 

 کانیشکل
 تمام سطوح بلورین در کانی تشکیل شده است. دارکانی شکل

 نشده است. تشکیل خی از سطوح بلورین تشکیل شده و برخیبر دارشکلکانی نیمه

 هیظ کدام از سطوح بلوری در کانی تشکیل نشده است. شکلکانی بی

 

 

 ی رنگیهابندی رنگ و یا چند رنگی کانیتقسیم

 
 چندرنگی

کیه بیا چیرخش مییز میکروسیکوپ در رنیگ کیانی ییا شیدت رنیگ کیانی  ها ایین اسیتاز چندرنگی در کانیمنظور 

 تغییر ایجاد شود.

انی بییه مییوازات تییار افقییی هنگییامی کییه امتییداد رَخ کییانی یییا امتییداد طییولی یییا کشیییدگی کیی چنععدرنگی مسععقیم:

 شود )حداکثر رنگ کانی(.ترین رنگ کانی فاهر میرتیکول قرار میگیرد، تیره

مییوقعی کییه امتییداد رَخ یییا امتییداد طییول یییا کشیییدگی کییانی را بییه مییوازات تییار عمییودی  چنععدرنگی موکععو :

 کند.و حداکثر رنگ کانی فهور می دهیترتیکول قرار می

 

 خرَ

هیا را در کییانی بیه صییورت خطییو  تییر اسییت؛ ایین جهییتمتییداد آن جهیت پیونییدها ضیعیفتیی در بلییور کیه در اهج

 کنیت. رخ دارای دو ویژگی است:موازی مشاهده می

 

 رنگ کانی

 سایر 

 هارنگ
 یدارای دو یا چند رنگ

 یفاقد چند رنگ

 فلزی )ا پاک( رنگسیاه
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 باشد.شود که دارای ضخامت یکسان میرخ در مقاطع نازک به صورت خطو  موازی دیده می-1

 تواند ممتد و یا منقطع باشد.این خطو  موازی می-4

 ؛باشندفاقد رخ می مثل کوارتز هابرخی از کانی 
 دارند. ها مثل مسکویت و بیوتیت تنها در یک جهت رخ برخی از کانی 
 .برخی مانند آمفیبول و پیروکسین در مقاطع عرضی دو جهت رخ دارند 
 جهت رخ دارند. سهها هت مثل کلسیت در برخی از کانی 
 ارند.هایی مثل فلوریت و اسفالریت نیز در چهار جهت رخ دکانی 

توجییه: شییباهتی کییه شکسییتگی بییه رخ دارد در برخییی مییوارد  *

شیود؛ انحنیادار بیودن، نیامنظت بیا باعث اشیتباه در تشیخیص میی

-هییای شکسییگی اسییت کییه میییضییخامت غیییر یکسییان از ویژگییی

 .تشخیص دادتوان آن را از رخ 
 

 برجستگی

هیا بیر بیه طیور کلیی برجسیتگی کیانی گوینید.را برجسیتگی آن کیانی میی کیانیهر ی درجه یا میزان وضوح حاشیه

 :اندسه دسته

 ها دارای وضوح خوبی است.ی کانی: حاشیهزیادهای با برجستگی کانی .1

هییای دارای ی کییانی دارای وضییوح کمتییری نسییبت بییه کانی: حاشیییهمتوسعع هییای بییا برجسییتگی کییانی .4

 باشد.برجستگی زیاد می

 ا اطراف نامشخص است.ه: مرز کانی نسبت به کانیکمهای با برجستگی کانی .3

 

 نیکوآ ها با دوکانیبررسی برخی از ویژگی های

انیید از: رنییگ اینتییر انیید عبییارتیکییول قابییل مشییاهدهلییاریزان بییا دو ندر میکروسییکوپ پهییایی از کییانی کییه ویژگی

 ی زونینگ.فرانس، ایزوتروپی و آنیزوتروپی، خاموشی، ماکل، پدیده پرتیت و پدیده

 

 رنگ اینتر فرانس
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باشیید؛ بعنییوان مثییال کییوارتز زیییر ی اسییت کییه بییرای کییانی در حالییت دو نیکییول تنهییا قابییل مشییاهده میییرنگیی

شیود و ایین در حیالی اسیت کیه در حالیت دو نیکیول ایین رنیگ دییده مییمیکروسکوپ در حالیت ییک نیکیول بیی

گ رنیی بیوتیییتکییانی کییوارتز و یییا بییرای کییانی خاکسییتری شییود. نتیجتییاً رنییگ رنییگ فییاهر میییکییانی خاکسییتری

 باشد.ای رنگ میفرانس، قهوهاینتر

 

 

 

 ایزوتروپ و آنیزوتروپ

شیوند و میی دییدهرنیگ ییا رنگیی هایی هسیتند کیه در حالیت ییک نیکیول بییهای ایزوتروپ کانیکانی: ایزوتروپ

همییان کییانی در حالییت دونیکییول بییه رنییگ سیییاه و یییا خاکسییتری تیییره درآییید کییه بییا چییرخش میییز میکروسییکوپ 

 یری در رنگ کانی ایجاد نشود.گونه تغیهیظ

خورنید، در رنیگ و ییا رنگیی بیه چشیت میینیکیول بییهیای آنیزوتیروپ نییز کیه در حالیت ییککیانی: آنیزوتروپ

باشیند و هیر رنگیی ممکین اسیت بیا توجیه بیه نیوع کیانی دییده شیود. حالت دونیکول دارای رنیگ اینترفیرانس میی

شییند؛ یعنییی بییا چییرخش میییز میکروسییکوپ رنییگ بای خاموشییی مییی-هییای آنیزوتییروپ دارای پدیییدهکییانی

 شود.اینترفرانس کانی به رنگ سیاه تا حد تاریکی متمایل می

 

 

 

 

 

 

 هاکانی

 

 

 شفاف

 

 ایزوتروپ
 های آنیزوتروپمقاطع عمود بر محور نوری کانی .1

 شکل هستند )شیشه(.هایی که آمورف و اصطلاحاً بیکانی .4

 شوند )گارنت(.لور میهایی که در سیستت کوبیک متبکانی .3

 

 

 آنیزوتروپ

 

 یک محوره

-هییا کییه در سیسییتت تتراگونییال، هگزاگونییال و تییریکییانی

     نیییوری شیییوند و دارای ییییک محیییورگونیییال متبلیییور می

 باشند.می

 

 دو محوره

هییا کییه در سیسییتت اورترومبیییک، مونوکلینیییک و کییانی

نییوری شییوند و دارای دو محییور کلینیییک متبلییور میتییری

 باشند.یم
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 غیر شفاف

نیکیول و هیت در شیوند کیه هیت در حالیت ییکها مانع عبیور نیور مییاین دسته از کانی

کنیید بییه رنییگ سیییاه هییا عبییور نمیییحالییت دونیکییول در مقییاطع نییازک چییون نییور از آن

 شوند.دیده می

 

 شویت؛ آشنا« محور نوری»مفهوم  ها از منظر شفافیت لازم است که بابندی کانیقبل از دسته

محور نوری جهتی اسیت در بلیور کیه معمولیا بیر محیور اصیلی بلورشناسیی منطبیق اسیت و در میواقعی کیه نیور در 

 شود.گونه تغییری در نور عبوری ایجاد نمیکند هیظامتداد آن جهت از کانی عبور می

دو شیعاع نیوری تبیدیل  اگر نور در جهتی به غیر از محور نوری بیه کیانی برخیورد کنید، ایین نیور برخیورد کیرده بیه

 آید.شود؛ نتیجتاً با تداخل دو شعاع نوری رنگ اینترفرانس در کانی بوجود میمی

 خاموشی

باشیید. بییا چییرخش میییز هییای آنیزوتییروپ اسییت، خاموشییی میییهییا کییه مخییتص کییانیویژگییی دیگییری از کییانی

ی خاموشیی بیه چیرخش دهآیید. پدییبه رنیگ سییاه ییا خاکسیتری تییره درمیی میکروسکوپ رنگ اینترفرانس کانی

 شود.درجه( چهار بار تکرار می 361یک دور کامل میز )

 

 ها براسا  زوایای قرار گیری در موقویت خاموشیبندی کانیتقسیم

 
 
 

 خاموشی

هنگامی که امتیداد رخ بیا جهیت کشییدگی کیانی بیه میوارات تیار عمیودی رتیکیول  قیمتمس

 رد.گیت خاموشی قرار میعیفرا گیرد، کانی در موق

هنگییامی کییه امتییداد رخ یییا جهییت کشیییدگی کییانی بییا تییار عمییودی رتیکییول زاویییه  مایل

 گیرد.سازد، کانی در موقیعت خاموشی قرار میمی

 

 

 متقارن

بییا چییرخش میییز  ی بییین دو جهییت رخسییاز زاویییهاگییر در وضییعیتی کییه نیییت

نی ، ایین کیاکیانی خیاموش شیود گییرد وبه میوازات تیار رتیکیول قیرار  میکروسکوپ

 ی خاموشی متقارن است.دارای زاویه

 هییایی مطییرح اسییت کییه در دو جهییت رخ اییین نییوع خاموشییی بییرای کییانی

 دارند.

 

 موجی

گییرد، تمیام سیطح آن خیاموش هنگامی کیه کیانی در موقعییت خاموشیی قیرار میی

شییود؛ بلکییه بییا چییرخش میییز میکروسییکوپ خاموشییی بییه شییکل یییک مییوج از نمییی

 کند.سطح کانی عبور می
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  هیایی کیه تحیت فشیار متبلیور شیده باشید نوع خاموشی در هر از کیانیاین

 قابل مشاهده است؛ مثل کوارتز.

 

 

 

 

 

 انواع ماکل

  از بلورهییا در موقعیییت کییدام  کییه هییر : اییین ماکییل تنهییا از دو بلییور تشییکیل شییده اسییتکارلسععبادماکییل

هسییتند؛ یعنییی وقتییی یکییی از بلورهییا در موقعیییت خاموشییی اسییت دیگییری در موقعیییت  خاموشییی متقابییل

 روشنایی قرار دارد و برعکس.
  ایین نیوع ماکیل کیه از بییش از دو بلیور تشیکیل شیده اسیت کیه بیه صیورت ییکسعنتتیکپلیماکل :-

روشینایی قیرار دارنید. ویژگیی ایین ماکیل ایین اسیت کیه  درمیان هر یک از بلورها در موقعییت خاموشیی و

 شود.به صورت نوارهای تیره و روشن در کانی مشاهده می
  تیرین کیانی کیه در آن ماکیل شیود. شیاخصای فیاهر میی: سیطح کیانی بیه صیورت شیبکهمشعبکماکل

 انی میکروکلین است.کخورد، مشبک به چشت می
  
 پِرتیت یپدیده

 ی پرتیت رخ داده است.هایی از آلبیت مشاهده شود، پدیدهدار رگهات پتاسیتاز فلدسپ سطحیهرگاه روی 

 زونینگ یپدیده

 یحاشیییهکییانی بیه سییمت هیای متحییدالمرکز، از مرکیز بیا چییرخش مییز میکروسییکوپ خاموشیی بییه صیورت حلقییه

 کند؛ و یا بر عکس.کانی حرکت می

 



 

16 |  

 

 متقارب ها در نورخصوصیات نوری کانی

 های پولاریزان انکساریمراحل تبدیل نور موازی به نور متقارب در میکروسکوپ

 دهیت.ابتدا سیستت کاندانسور را در بالاترین وضعیت قرار می .1
 دهیت.سپس عدسی کاندانسور را در مسیر نور قرار می .4
 دهیت.را در مسیر نور قرار م 41یا  41نمایی ی با بزراعدسی شیی .3
 دهیت.قرار می  inبرتراند را در وضعیت در نهایت عدسی آمسی .4

 

 روه یا دومحوره بودنومحیک                                                           

 های کانی با نور متقارببررسی برخی ویژگی

 علامت نوری کانی                                                           
 گونه تغییریمحور نوری: جهتی است در بلور که هنگامی که نور در امتداد آن جهت به کانی برخورد کند، هیظ 

 شود.در نور آن کانی مشاهده نمی
 

 (O: ordinary rayعادی است. )                                  

 از نور متقارب یک شعاع

 (E: extra ordinary rayی است. )غیر عاد                                   

 (اگر سرعت شعاع نوری عادی از شعاع نوری غیرعادی بیشتر باشدVo> VE ،).علامت نوری کانی مثبت است 

 (اگر سرعت شعاع نوری غیرعادی از شعاع نوری عادی بیشتر باشدVo< VE ،)انی منفی است.علامت نوری ک 
 

های آنیزوتروپ در صییورتی که یک محوره باشیید، یک جهت وجود دارد که اگر در نور در آن جهت به در کانی

، های دومحورهشود؛ این در حالی است که برای کانیگونه تغییری در نور ایجاد نمیکانی نور برخورد کند، هیظ

 شود.گونه تغییری در نور ایجاد نمیخورد کند هیظدو جهت وجود دارد که اگر در آن دو جهت به کانی بر
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Isojar 

ایزوجار یا بازوهای 

 خاکستری یا سیاه رنگ

Melatope 

ملاتوپ)محل عبور( یا 

موقیعیت محور نوری در 

این تصویر بر مرکز میدان 

 منطبق است

Isochromes 

 دوایر رنگی متحدالمرکز

 

 تنها در این محور است که                                                                         

 کندنور تغییر نمی                                                                          

 
 جهات نور بهدر مابقی 

 شودیک شعاع نوری تبدیل می

 

                                                                         

 

  

 محوره در زوایای مختلفهای یکبررسی مقاطع کانی

 مقطع عمود بر محور نوری باشد                   

 یک محوره      مقطع نسبت به محور نوری مایل باشد

 مقطع به موازات محور نوری باشد                   
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  های کمکی  قابل تعیین است؛تیغهتوجه شود که علامت نوری کانی با استفاده از 

 .الت اوآ؛ زمانی که مقطع عمود بر محور نوری استح

 باشد:به شکل زیر میس پیک محوره با استفاده از تیغه کمکی ژیهای علامت نوری برای حالت اول کانی

                                            

 علامت نوری کانی مثبت است                        علامت نوری کانی منفی است           

 

 

 .درجه باشد 31کمتر از                                                                                        

 ی بین جهت برش و محور نوریحالت دوم؛ زمانی که زاویه

 .درجه باشد 31بیشتر از                                                                                       

 

 ه باشد:درج 31ی بین جهت برش و محور نوری کمتر از اگر زاویه (1

 

 

 

 

 شودبازوها نامتقارن دیده می 

 ملاتوپ بر مرکز میدان دید منطبق نیست 
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شود، علامت نوری کانی تعیین ی کمکی ایجاد میی تیغههای که به واسطهحالت مثل حالت اول با توجه به رنگ ندر ای

 گردد.می

 

 درجه باشد: 31ی بین جهت برش و محور نوری بیشتر از اگر زاویه (4

 

 

 

 

 

 

 ملاتوپ خارج از تصویر است 

 شودحداکثر یک ایزوجار بیشتر در میدان دیده نمی 

 های جداگانه در میدان دید قرار میگیرد؛ برای برای تعیین علامت در این وضعیت، باید ببینیت کدام از یک ربع

 کنیت:این کار به شکل زیر عمل می

 

 

 

 ربع اوآ

های ساعت در حالتی که ایزوجار از سمت راست میدان دید به سمت چت با چرخش میز میکروسیکوپ در جهت عقربه

 کند.میدان حرکت می

 

 

 

 

 

1 2 3 



 

20 |  

 

 ربع سوم

های ساعت در حالتی که ایزوجار از سمت چت میدان دید به سمت راست با چرخش میز میکروسیکوپ در جهت عقربه

 کند.میدان حرکت می

 دومربع 

های ساعت در حالتی که ایزوجار از بالای میدان دید به سمت پائین میدان هبا چرخش میز میکروسکوپ در جهت عقرب

 کند.حرکت می

 ربع چهارم

های ساعت در حالتی که ایزوجار از پائین میدان دید به سمت بالای میدان با چرخش میز میکروسکوپ در جهت عقربه

 کند.حرکت می

 

ه رنگ آبی، و ربع دوم و چهارم به رنگ زرد درآمدند، علامت ی کمکی ژیبس، اگر ربع اول و سوم بسپس به کمک تیغه

 نوری کانی یک محوره، مثبت، و عکس این حالت منفی خواهد بود.

 حالت سوم؛ زمانی که مقطع به موازات محور نوری است.

 شود، به این صورت است:های تصویری که در این حالت در میدان دید مشاهده میویژگی

 کنیت؛ که بخش اعظت میدان دید را پهن را مشیییاهده می دو ایزوجیار ضیییخیت و

ای میز درجییه 5پوشیییانیید و این دو ایزوجییار ضیییخیت بییا چرخش کمتر از می

 شود.میکروسکوپ از میدان دید محو می

 لازم به ذکر است که در این حالت تعیین علامت نوری کانی ممکن نیست.

 

 مکی کوارتزی کتویین علامت نوری کانی با استفاده از تیغه

علامت نوری کانی یک محور، مثبت اسییت؛ اگر دوایر رنگی در ربع اول و سییوم به سییمت مرکز میدان دید، و دوایر 

رنگی در ربع دوم و چهارم به سیمت حاشییه حرکت کند. در صورتی که عکس این قهیه رخ دهد علامت نوری ان 

  منفی خواهد بود.
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 علامت نوری کانی مثبت است                                                                  علامت نوری کانی منفی است 

 

 های کانی دومحورهویژگی

                                                                                                                    

 ی حاده بین دو محور نوریاز زاویهمقطع عمود بر نیمس (1

(2v  منظور زاویه).ی بین دو محور نوری است     

      

 مقطع عمود بر محور نوری است (4

 

 

 ر نوریی منفرجه بین دو محومقطع عمود بر نیمساز زاویه (3

 مقطع موازی با محور نوری (4

1. 

های تصویری که در درجه اسییت؛ ویژگی 61ر از دو محور، که کمت؛ مقطع عمود بر نیمسیاز زاویه حاده بین حالت اوآ

 شود، به این صورت است:این حالت در میدان دید مشاهده می

 شوددو ایزوجار با ضخامت متفاوت در میدان دید مشاهده می. 

 .هر دو ملاتوپ محور نوری واقع در میدان دید هستند 

2V>60 

2V<60 

2V>30 

2V<30 
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 شود.های رنگی در میدان دید مشاهده میحلقه 

لولوی در ربع اول و سوم، ذدرجه بیرخانیت، ایزوجارها تبدیل به دو ه 45تا  31پ را به هر سمت اگر میز میکروسکو

 شوند.یا دوم و چهرم می

 

 

 

 

 

های تصویری که در درجه است؛ ویژگی 61؛ مقطع عمود بر نیمسیاز زاویه حاده بین دو محور، که بیشتر از حالت دوم

 به این صورت است: شود،این حالت در میدان دید مشاهده می

 شود.دو ایزوجار با ضخامت متفاوت در میدان دید مشاهده می 

 شود.های رنگی در میدان دید مشاهده میحلقه 

 باشد.ها در این تصویر خارج از میدان دید میتفاوت آن با حالت قبل در این است که موقعیت ملاتوپ 

شییود که عملا خارج از میدان دید هایی میل به هذلولویبا چرخش میز میکروسییکوپ در این حالت ایزوجارها تبدی

 گیرند.قرار می

 

 

 

 

2. 

های تصویری که در این درجه است؛ ویژگی 31ی بین دو محور کمتر از ؛ مقطع عمود بر محور نوری، و زاویهحالت اوآ

 شود، به این صورت است:حالت در میدان دید مشاهده می

  شود.مشاهده میدو ایزوجار با ضخامت متفاوت 
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 خورد.های رنگی در میدان دید به چشت میحلقه 

 شود.ها منطبق بر میدان دید است و دیگری نیز مشاهده مییکی از ملاتوپ 

 شوند.با چرخش میز میکروسکوپ بازوها به دو هذلولوی نامتقارن تبدیل می

 

 

 

 

 

 

3. 

ای میز میکروسکوپ درجه 15ت؛ در این حالت با چرخش مقطع عمود بر نیمسیاز زاویه منفرجه بین دو محور نوری اس

 شوند.دو ایزوجار از میدان دید خارج می

4. 

 شوند.ای دو ایزوجار از میدان دید خارج میدرجه 5مقطع موازی با محور نوری است؛ که با چرخش کمتر از 

 

 *توجه

ها در ربع اول و سییوم قرار شییند و هذلولویمحوره در حالتی که وضییعیت هذلولوی داشییته باهای دوتعیین علامت کانی

ت ی مثبت باشد قسمی کمکی ژیبس را در مسیر نور قرار دهیت، اگر کانی دومحورهگرفته باشیند، در صیورتی که تیغه

شود؛ عکس این حالت، یعنی زمانی که داخلی هذلولوی به رنگ آبی و فهیای بین دو هذلولوی به رنگ زرد مشاهده می

است که این ی ها به رنگ زرد و فهای بین دو هذلولوی به رنگ آبی مشاهده شود، نشاندهندهولویقسیمت داخلی هذل

 باشد.ی منفی میکانی دو محوره

شود، ابتدا باید دید که قسمت داخلی هذلولوی به سمت میهایی که تنها یک هذلولوی در میدان دید مشاهده در حالت

؛ چرا که اگر به سمت ربع اول و یا سوم باشد و به رنگ آبی دیده شود، دومحوره باشیدهای چارگانه میکدام یک از ربع
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این در حالی اسیت که اگر قسمت داخلی هذلولوی زرد به سمت ی منفی خواهد بود؛ مثبت، و اگر زرد باشید دو محوره

 ی مثبتبی باشد، دو محورهوره منفی است و اگر به رنگ آحربع دوم یا چهارم باشد و به رنگ زرد دیده شود، کانی دو م

 خواهد بود.
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   ی مختلفهاخصوصیات نوری کانی

هیا باشید. ایین کانیاند و رنیگ اینتفیرانس همیه خاکسیتری میکه در برخیی میوارد بسییار مشیابه ج کانی،بررسی پن

 ها بالاست!شوند به همین دلیل درصد خطا در تشخیص آنمعمولا به همراه یکدیگر دیده می

 

 کوارتز

 های کوارتز در حالت دو نیکولویژگی های کوارتز در حالت یک نیکولویژگی

های آذرین درونی نظر شیییکل در سییینگ کانی کوارتز از

ا دار یشیکل است و در سنگ های آذرین بیرونی شکلبی

دار اسییت که معمولا با خوردگی خلیجی همرا شییکلنیمه

از نظر برجستگی دارای برجستگی ضعیف است  باشد.می

باشید؛ معمولا شکستگی در کانی و همینین فاقد رخ می

 (. کوارتز یک کانیشود )دارای شکستگیکوارتز دیده می

 رنگ و فاقد چند رنگی است.بی

یییک کییانی آنیزوتروپ بییا رنییگ اینتر فرانس  کیوارتز

های باشیید، که در سیینگخاکسییتری، سییفید یا زرد می

 .آذرین درونی معمولا دارای خاموشی موجی است

 

 
 رتوکلازا

 دو نیکولدر حالت  کلاز اورتوهای ویژگی در حالت یک نیکول اورتو کلازهای ویژگی
آل مسییتطیل شکل اورتوکلاز از نظر شیکل در حالت ایده

رنگ و فاقد چند رنگی بوده، در بیاشییید؛ یک کانی بیمی

های ر سییی تجزیه شییده باشد به صیورتی که اگر به کانی

شیییود. این کانی دارای رنیگ دییده میای کترنیگ قهوه

برجستگی متوسط است و در اکثر موارد رخ در این کانی 

 شود.نمیدیده 

این کییانی یییک کییانی آنیزوتروپ بییا رنییگ اینترفرانس 

باشید و در بعهییی از موارد خاکسیتری، سیفید یا زرد می

ی پرتیت در ماکل کارلسییباد و در بعهییی از موارد پدیده

 .شوداین کانی مشاهده می
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 میکروکلین

 و نیکولدر حالت د میکروکلینهای ویژگی در حالت یک نیکول میکروکلینهای ویژگی

 از نظر شیییکل درکیانی میکروکلین مثل کانی اورتوکلاز 

نگ رباشد؛ یک کانی بیآل مستطیل شکل میحالت ایده

 هایو فاقد چند رنگی بوده، در صیییورتی که اگر به کانی

رنگ دیده ای کتر سییی تجزیه شییده باشیید به رنگ قهوه

شیود. این کانی دارای برجسییتگی متوسط است و در می

 شود.رد رخ در این کانی دیده نمیاکثر موا

این کانی نیز در حالت دو نیکول تا حد زیادی به اورتوکلاز 

شیییباهت دارد؛ میکروکلین  یک کانی آنیزوتروپ با رنگ 

ی باشد و در بعهاینترفرانس خاکستری، سفید یا زرد می

ی از موارد ماکل کارلسیییباد و در بعهیییی از موارد پدیده

 شود.هده میپرتیت در این کانی مشا

 

ی مییوارد ماکییل رتوکلییاز اییین اسییت کییه در کییانی میکییروکلین در همییهو*توجییه! وجییه تمییایز کییانی میکییروکلین از ا

 خورد.مشبک به چشت می

 

 سانیدین

 های سانیدین در حالت دو نیکولویژگی در حالت یک نیکول سانیدینهای ویژگی

الت حاز نظر شکل در کانی سانیدین مثل کانی اورتوکلاز 

اقد رنگ و فباشد؛ یک کانی بیآل مستطیل شکل میایده

های ر سییی چند رنگی بوده، در صییورتی که اگر به کانی

 شود.رنگ دیده میای کتتجزیه شیده باشد به رنگ قهوه

این کانی بر خلاف اورتوکلاز دارای برجسیییتگی ضیییعیف 

 شود.است و در اکثر موارد رخ در این کانی دیده نمی

نیز در حالت دو نیکول تا حد زیادی به اورتوکلاز  این کانی

شیییباهت دارد؛ سیییانیدین  یک کانی آنیزوتروپ با رنگ 

ی باشد و در بعهاینترفرانس خاکستری، سفید یا زرد می

ی از موارد ماکل کارلسیییباد و در بعهیییی از موارد پدیده

 شود.پرتیت در این کانی مشاهده می

 

هیای آذریین درونیی دییده رتوکلیاز در سینگکیانی اارتوکلیاز ایین اسیت کیه  بیا تفاوت اصلی کانی سانیدین*توجه! 

 شود.های آذرین بیرونی یافت میشود و این در حالی است که سانیدین در سنگمی
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 (بافت پورفیری)سنگ آذرین بیرونی  (ربافت گرانولا )سنگ آذرین درونی 
-سیینگ تقریبییاً هییت ناییی یدهنییدههییای تشییکیلکییانی

 باشند.اندازه می

سیینگ بییه  اییین یدهنییدههییای تشییکیلبرخییی کییانی

-ای از کییانیصییورت بلورهییای دانییه درشییت در زمینییه

-ی خیلیی زییاد دییده مییهای داه ریز با تفاوت انیدازه

 شوند.

 

 پلاژیوکلاز

 کولدر حالت دو نی پلاژیوکلازهای ویژگی در حالت یک نیکول پلاژیوکلازهای ویژگی

الت از نظر شکل در حکانی پلاژیوکلاز مثل کانی اورتوکلاز 

اقد رنگ و فباشد؛ یک کانی بیآل مستطیل شکل میایده

های ر سییی چند رنگی بوده، در صییورتی که اگر به کانی

 شود.رنگ دیده میای کتتجزیه شیده باشد به رنگ قهوه

این کانی مثل اورتوکلاز دارای برجستگی متوسط است و 

 شود.در اکثر موارد رخ در این کانی دیده نمی

پلییاژیوکلییاز یییک کییانی آنیزوتروپ بییا رنییگ اینترفرانس 

باشد؛ اکثراً دارای ماکل پ لی خاکسیتری، سفید یا زرد می

سینتتیک اسیت و در بعهی از موارد به همراه ماکل پ لی 

شود؛ در برخی نیز سنتتیک ماکل کارلسباد هت دیده می

 شود.مشاهده میی زونینگ پدیده

 

وه اخیورد بلکیه همیشیه در پلاژیوکلیاز علیگاه ماکیل کارلسیباد بیه تنهیایی بیه چشیت نمییکلاز هیظودر پلاژی*توجه! 

 .شودبر ماکل کارلسباد ماکل پ لی سنتتیک نیز مشاهده می

 

 بیوتیت

 در حالت دو نیکول بیوتیتهای ویژگی در حالت یک نیکول بیوتیتهای ویژگی

شییکل اسییت، دارای یک ز نظر شییکل مسییتطیلبیوتیت ا

باشیید، برجسییتگی نسییبتا ضییعیفی دارد  و جهت رخ می

 شود.ای دیده میمعمولا به رنگ قهوه

ای، بیوتیت یک کانی آنیزوتروپ با رنگ اینترفرانس قهوه

باشد؛ خاموشی در این های مختلف مییا ترکیبی از رنگ

 باشد.کانی از نوع مستقیت می
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 مسکویت

 در حالت دو نیکول مسکویتهای ویژگی در حالت یک نیکول مسکویتهای ویژگی

شکل است، دارای یک مسیکویت از نظر شیکل مسیتطیل

باشیید، برجسییتگی ضییعیفی دارد  و از نظر جهت رخ می

 باشد.رنگ و فاقد چندرنگی میرنگ نیز بی

یک کانی آنیزوتروپ با رنگ اینترفرانس آبی، یا  مسکویت

باشیید؛ خاموشییی در این های مختلف میرنگ ترکیبی از

باشیید. در برخی از موارد ماکل کانی از نوع مسییتقیت می

 شود.کارلسباد دیده می

 

 هورنبلند

 در حالت دو نیکول هورنبلندهای ویژگی در حالت یک نیکول هورنبلندهای ویژگی
هورنبلنید از نظر شیییکیل در مقیاطع طولی به صیییورت 

و در ، شودجهت رخ دیده می ک منشیورهای کشیده با ی

وجهی با دو مقاطع عرضییی به شییکل منشییورهای شییش

، برجسیییتگی خوردشیییکل به چشیییت میجهت رخ لوزی

معمولا به رنگ سیییبز دارد  و از نظر رنگ نیز  متوسییطی

 شود و دارای چندرنگی مستقیت است.دیده می

، یا بزسیک کانی آنیزوتروپ با رنگ اینترفرانس  هورنبلند

باشیید؛ خاموشییی در این های مختلف میاز رنگ ترکیبی

 34تا  14؛ زاویه خاموشیییی باشییید.می مایلکانی از نوع 

 و در برخی از موارد ماکل کارلسییبادکند. درجه تغییر می

 شود.دیده می سنتتیکپ لی

 

 کلینو پیروکسین

 الت دو نیکولدر ح کلینو پیروکسینهای ویژگی لدر حالت یک نیکو کلینو پیروکسینهای ویژگی

کلینو پیروکسین  از نظر شکل در مقاطع طولی به صورت 

منشیییور کوتاه با یک  جهت رخ و در مقاطع عرضیییی به 

شکل منشورهای هشتوجهی با دو جهت رخ تقریبا عمود 

خورد، برجسییتگی به چشییت می 93و  07برهت با زوایای 

و فاقد  رنگمتوسطی دارد. کلینو پیروکسین یک کانی بی

 نگی است.چند ر

 یک کانی آنیزوتروپ با رنگ اینترفرانس کلینو پیروکسین

باشد؛ خاموشی در های مختلف میآبی، یا ترکیبی از رنگ

 54تا  36باشد. ز اویه خاموشی این کانی از نوع مایل می

باشییید. در برخی از موارد ماکل کارلسیییباد و درجیه می

 شود.سنتتیک دیده میپ لی
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 اولیوین  
 در حالت دو نیکول اولیوینهای ویژگی در حالت یک نیکول اولیوینای هویژگی

به  یهای آذرین بیرونسییینگ از نظر شیییکل در  اولیوین

شود؛ این در حالی شکل منشورهای چندوجهی دیده می

 شییکل اسییت.های آذرین درونی بیاسییت که در سیینگ

خ و زیاد؛ فاقد ربرجسییتگی  با ،رنگاولیوین یک کانی بی

 های بسیاری است.شکستگیدارای 

ی از ترکیبآن رنگ اینترفرانس  کهییک کانی آنیزوتروپ 

اولیوین نیز از نوع باشیید؛ خاموشییی های مختلف میرنگ

 باشد.مستقیت می

 

 سرپانتین
 در حالت دو نیکول سرپانتینهای ویژگی در حالت یک نیکول سرپانتیتنهای ویژگی

ین که در ب ،ای استمعمولا رشتهسرپانتین  از نظر شکل 

برجسییتگی  شییود.های شییکسییته و اولیوین دیده میکانی

 و در برخی رنگیک کانی بی سیییرپانتیندارد.  ضیییعیفی

 و شییودرنگ دیده میموارد به رنگ سییبز یا قهوه ای کت

 است. رخ فاقد  این کانی

ییک کیانی آنیزوتروپ بیا رنگ اینترفرانس  سیییرپیانتین

 .باشدز نوع مستقیت میو خاموشی آن ا، خاکستری یا زرد

 

 شده نباشد.های بیانآل، حالتشرایط غیرایده*توجه! ممکن است شکل کانی در 
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 تورمالین
 در حالت دو نیکول تورمالینهای ویژگی در حالت یک نیکول تورمالینهای ویژگی

تورمالین  از نظر شییکل در مقاطع طولی مستطیل شکل 

 ود بر امتداد طولی کانیهایی تقریبا عماست و شکستگی

های عرضییی از نظر شییود، و در برشدر آن مشییاهده می

شیییود، دارای شیییکیل به صیییورت چندوجهی دیده می

ر دباشد. های زیاد میبرجسیتگی متوسیط و شیکسییتگی

شود. برخی از موارد رخ ضعیفی در این کانی مشاهده می

شیییود و دارای ای دیییده میاز نظر رنیگ سیییبز یییا قهوه

 از نوع معکوس است.چندرنگی 

یا  بزسیک کانی آنیزوتروپ با رنگ اینترفرانس  تورمالین

، و خاموشی آن از نوع ترکیبی از چندرنگ مختلف اسیت

 باشد.مستقیت می

 

 گارنت
 در حالت دو نیکول گارنتهای ویژگی در حالت یک نیکول گارنتهای ویژگی

شییود، با آل به شییکل چندوجهی دیده میدر حالت ایده

های رنگ و گارنتدار بیهای آهنبرجسییتگی زیاد. گارنت

رنگ و مایل به زرد دار معمولا به رنگ سیییبز کتکلسییییت

ای هشود. کانی گارنت فاقد رخ و دارای شکستگیدیده می

 باشد.زیاد می

گییارنییت یییک کییانی ایزوتروپ اسیییت؛ در نتیجییه رنییگ 

اینترفرانس و زاویه خاموشیییی ندارد. همینین این کانی 

 باشد.اقد رخ میف

 

-های فلزی این است که کانی فلزی در حالت یک نیکول نیز سیاهپ با کانیو*توجه؛ تفاوت کانی ایزوتر

 شود.باشد. توجه شود که این کانی معمولا با شیشه اشتباه گرفته میرنگ می

 

 

 



 

31 |  

 

 ی شیشه و کانی گارنتتفاوت عمده 3

 شیشه گارنت

 برجستگی ضعیف برجستگی زیاد

 شکلبی ل دارشک

 شکستگی ندارد دارای شکستگی

 

 کلسیت
 در حالت دو نیکول کلسیتهای ویژگی در حالت یک نیکول کلسیتهای ویژگی

یمه دار یا ناین کانی از نظر شکل به صورت بلورهای شکل

شود، دارای برجستگی متوسط، از دار مشیاهده میشیکل

عهییی از رنگ و فاقد چند رنگی اسییت و در بنظر رنگ بی

 شود.موارد دو جهت رخ نوری شکل در آن مشاهده می

کلسیییت یک کانی آنیزوتروپ اسییت که رنگ اینترفرانس 

هیای مختلف در آن دیده کرم دارد و ییا ترکیبی از رنیگ

سیینتتیک رنگی در شییود. در برخی از موارد ماکل پلیمی

 خورد.آن به چشت می

 

 آندالوزیت
 در حالت دو نیکول آندالوزیتهای ویژگی یک نیکول در حالت آندالوزیتهای ویژگی

کانی آندالوزیت از نظر شکل در بلورهای طولی مستطیل 

باشد، این در حالی شیکل اسیت دارای یک جهت رخ می

شییکل با دو های عرضییی مربع یا لوزیاسییت که در برش

باشیید. دارای برجسییتگی جهت رخ تقریبا عمود بر هت می

 رنگ و فاقد چند رنگی است.متوسط، از نظر رنگ بی

یک کانی آنیزوتروپ است که رنگ اینترفرانس  آندالوزیت

خاموشییی آن از نوع  دارد و خاکسییتری، سییفید و یا زرد

 باشد.مستقیت می

 

 *آندالوزیت معمولا دارای پدیده ی اینکلوژن است.

 ا گویند.تر رگرافیت در یک بلور بزرا های درشتی از جنس کوارتز، بوتیت، مسکویت و یا: وجود دانهویژگی اینکلوژن
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 یترکوردیو
 در حالت دو نیکول یترکوردیوهای ویژگی در حالت یک نیکول یترکوردیوهای ویژگی

یت از نظر شیکل معمولا به صورت بلورهای رکانی کوردیو

. دارای برجستگی شودشکل دیده میدار یا بیشیکلنیمه

و فاقد چند رنگی رنگ ضییعیف، از نظر رنگ یک کانی بی

 شود.است؛ همینین رخ در این کانی دیده نمی

ییت ییک کییانی آنیزوتروپ بییا رنییگ اینترفرانس رکوردیو

باشییید. این کانی دارای خاکسیییتری، زرد یا سیییفید می

 ی اینکلوژن است.خاموشی مستقیت و معمولا دارای پدیده

 

 

 

 

 

 کلریت
 در حالت دو نیکول لریتکهای ویژگی در حالت یک نیکول کلریتهای ویژگی

شیییکل اسیییت با کیانی کلریت از نظر شیییکل معمولا بی

باشیید. از نظر برجسییتگی ضییعیف و همینین فاقد رخ می

 شود.ای کت رنگ دیده میرنگ سبز کت رنگ و یا قهوه

ی تیره آبیک کانی آنیزوتروپ با رنگ اینترفرانس  کلریت

یبی از ای یا ترکو در بعهیییی از موارد به رنگ زرد، قهوه

خاموشییی کلریت از نوع . شییودهای مختلف دیده میرنگ

 مستقیت یا موجی است.

هییایی همیون ی کییانیاین کییانی معمولییا در اثر تجزیییه

ود، به شبیوتیت، هورنبلند و کلینوپیروکسیین تشکیل می

ها همین علت معمولا در کنار یا بر روی سییطح این کانی

 شود.دیده می
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 اپیدوت
 در حالت دو نیکول اپیدوتهای ویژگی در حالت یک نیکول اپیدوتهای ویژگی

های کیانی اپییدوت معمولا به صیییورت تجمعاتی از کانی

دارای برجستگی  شود.شیکل دیده میدار و بیشیکلنیمه

باشد و از نظر متوسیط، در بعهیی از موارد دارای رخ می

 ود.شرنگ مایل به زرد دیده میرنگ نیز به رنگ سبز کت

ن آرنیگ اینترفرانس  کییهکلرییت یییک کیانی آنیزوتروپ 

خاموشییی کلریت از  اسییت. های مختلف ترکیبی از رنگ

 نوع مستقیت یا موجی است.

مییاننیید هییایی ی کییانیاین کییانی معمولییا در اثر تجزیییه

شود، می تشکیل و پلاژیوکلاز کلینوپیروکسیینهورنبلند، 

ا هن کانیبه همین علت معمولا در کنار یا بر روی سطح ای

 شود.دیده می

 

 

 

 

 پایان


