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شکست مضاعف
 ده کاه  شود، تبدیل به دو نوع شناهمسانگرداگر نور معمولی وارد یک محیط

به ارتعاش در می آیند به و در امتداد دو سطح عمود بر یکدیگراندپالریزههر دو 
.این پدیده شکست مضاعف گفته می شود

 می باشدکلسیتبهترین نمونه کانی های شفاف نظیر.
 و کاانی  وندمتبلور می شا کوبیککه در سیستم کانیهایی، آمورفکانی های

.های تیره بدون شکست مضاعف هستند
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کتعیین ضریب شکست توسط حاشیه ب
 کوپ کانی  در میدان دیاد میکروساکوپ قارار داده و میکروسا    بکاگر حاشیه

کبا حاشایه  کامال میزان نشده باشد، نوری روشن مشاهده می شود که به آن 
. گفته می شود

     ریب با ازدیاد فاصله عدسی شیئی با سطح مقطع، ایان حاشایه باه سامت ضا
. شکست بیشتری خواهد رفت
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وضوح حاشیه و سطح کانی ها زیر میکروسکوپدرجۀ: برجستگی

قویتعیین شدت آن با اصطالح نسبی، ضعیف، متوسط، قوی و خیلی

 ترین ضاریب  که بین بزرگترین و کوچککلسیتمانند ناهمسانگردکانی های
لاف آن  شکست آنها اختالف زیاد باشد، هنگام چرخش صفحه در بین مقاطع مخت

. برجستگی های متفاوتی نشان می دهند

ضعیفمتوسط

قوی خیلی قوی

برجستگی
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رخ
ساان  رخ در زیر میکروسکوپ به صورت خطوط باریک، موازی با ضخامت یک

.با رنگ خاکستری دیده می شود

 وی آنپالتین و قرائت اعداد مدرج رصفحبین رخ ها با چرخش زاویۀتعیین

 و یباول آمفمانناد  هاایی بین رخ ها جهت شناسایی کاانی  زاویۀلزوم تعیین
پیروکسن
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رنگ
مربوط به جذب قسمتی از نور توسط بلور

قابل بررسی در کانی های شفاف و نیمه شفاف

  مانناد  )تقسیم بندی کانی ها از جهت رنگ در مقاطع نازک به انواع بی رناگ
(بیوتیتمانند )و رنگین ( کوارتز



38

چندرنگی
نمای اهده پالتین تغییری در رنگ آنها مشا صفحۀچرخش با :چند رنگیفاقد -1

.گارنتمانند شود 

ییر مای  پالتین نوع رنگ و یا شدت آن تغصفحۀبا چرخش : دارای چند رنگی-2
بیوتیتمانند کند 

.یم می شودتقس( تورمالین)و معکو  ( بیوتیت)به دو نوع مستقیم چند رنگی 

P

A
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شکل کانی ها
(:شکل دار)کانی های دارای شکل هندسی کامل -1

.اندمنظم و شکل هندسی مشخص حاشیۀدارای بلورها

(:نیمه شکل دار)کانی های دارای شکل هندسی ناقص -2
.اندنسبتا نامنظم حاشیۀکامل رشد نکرده و دارای بلورها

(:بی شکل)فاقد شکل هندسیکانیهای-3

.کامال بی قاعده و نامنظم هستندحاشیۀدارای بلورها

1 2 3
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خاموشیو تاریک بودن میدان دید میکروسکوپ 
 بر آنالیزورپالریزورارتعاش به دلیل عمود بودن جهت بدون حضور مقطع نازک تاریکی میدان دید

 کانی های ناهمسانگردنوریعمود بر محور مقاطع یا همسانگردکانی های ایجاد حالت تاریکی در

کانی به علت قرارگیری جهت نور خروجی از مقطع در جهت پالریزورخاموشی حالت

4 درجه360در طی دوراندید میکروسکوپ میدان خاموشی کامل مرتبه

 خاموشیزاویۀ تعیین:
یم تاا  مرفولوژیک را به موازات تار عمودی رتیکول قرار داده و صفحۀ پالتاین را مای چرخاان   عناصر 

.میدان دید خاموش شود
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سری رنگ های نیوتن
ان دیاد  میدبا تغییر عوامل موثر بر رنگ های تداخلی رنگ های معین مختلف در 

ه باا  چهار سری کا )نیوتنیسری های رنگ که میکروسکوپ ظاهر می گردد 
. نامیده می شود( بنفش شروع می شود
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ماکل
یگار  نیمی از کاانی روشان و نیمای د   (:کارلسباد)ساده ماکل-1

هورنبلندومانند ارتوز. تاریک

در ه یک کهاییتیغه به صورت (:سنتتیکپلی )نواری ماکل-2
پالژیوکالزمانند . روشن می شودمیان خاموش و 

. ودسطح کانی بصورت مشابک دیاده مای شا    :ماکل مشبک-3
میکروکلینمانند 
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بلورشدگیطویل 
ناد کاه باه آن    رشد بیشتر پیدا می کنبلورشناسیدر امتداد یکی از محورهای بلورهابعضی از 

.می گویندشدگیطویل 

:مثبتشدگیطویل -1
ه کمکی کاهش در امتداد ضریب شکست بزرگتر باشد با ورود تیغشدگیدر صورتی که طویل 

(زرد تا نارنجی)رنگ 
:منفیشدگیطویل -2

غاه کمکای   در امتداد ضریب شکسات کاوچکتر باشاد باا ورود تی    شدگیدر صورتی که طویل 
(آبی تا سبز)افزایش رنگ 
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اشکال تداخلی
و یاک  ( یاهصلیب س)رنگ سیاه محور متقاطع یک محوری اشکال تداخلی عبارتند از یک کانی های در 

.تداخلی استرنگ های که نشان دهنده متحدالمرکزیا چند دایره 

با تغییار  رنگین در اشکال تداخلی کانی های یک محوریمتحدالمرکزرنگ های تداخلی و تعداد دوایر 
.ضخامت مقطع و شکست مضاعف کانی، متغیر خواهد بود

.کانی ها با ضخامت زیاد، سری های بیشتری از رنگ تداخلی را نشان می دهند
.هند دادرنگین بیشتری را نشان خوامتحدالمرکزمقاطع با شکست مضاعف بیشتر، تعداد دوایر 

شکست مضاعف ضعیف شکست مضاعف قوی
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یرعاادی  ناشی از انطباق جهت ارتعاش دو نور عاادی و غ ( صلیب)رنگ تشکیل بازوهای سیاه 
.  می باشدپالریزورو آنالیزوربر جهات ارتعاش 

و مقادار  تشکیل دوایر رنگین نتیجه اختالف دو ضریب شکست نور عاادی و غیار عاادی   
.ظاهر می شودنیوتنیتأخیر است که به صورت رنگ های 

ای رناگ  مقدار تأخیر از مرکز به طرف حاشیه های میدان افزایش یافته، در نتیجه سری ه
.  از مرکز با حاشیه باالتر می رودمتحدالمرکزهای دوایر 

نتشکیل صلیب و دوایر رنگی
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دو محوریبلورهای
 تاه شاد،   یک محوری گفبلورهایتداخلی دو محوری به ترتیبی که در اشکال

.به وجود می آیند

 ود دو محوری در نور متقارب مقاطع عمبلورهایمقاطع جهت مطالعه بهترین
.بین دو  محور نوری استحادۀالزاویهمنصفبر 

 ا یک محوری، منحنی های مربوط باه اشاکال تاداخلی با    بلورهایبر خالف
پالتین تغییار شاکل داده و در هار چارخش  اشاکال مختلاف و      صفحۀچرخش 

.پیچیده ای را به وجود می آورد


