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பாறைகள் 

பாறை என்து கிநங்கள் அல்து கிநப்போிகின் பேர்க்ககனிோல் 

இனற்ககனோக உபேயோயது ஆகும். நிதர்கள் ஆபம்த்தில் பயட்கைக்கும், 

ோதுகோப்ிற்கும் பதகயனோ கபேயிகக ோககிிபேந்து பற்றுக் 

பகோண்ைர். ின்ர் யோழ்யிைங்கக அகநத்துக்பகோள் கட்ைைத்திற்குத் 

பதகயனோ போபேோகவும், ிகவுச் ேின்ங்கக அகநப்தற்குத் 

பதகயனோ போபேோகவும் னன்டுத்திர். ோககள் ற்ின ஆய்வு 

பாறையியல்-Petrology எப்டுகின்து. 

பாறைகளின் வறககள்: 

ோககள் அயற்ிலுள் கிநங்கள், பயதினினல் பேர்க்கக, பப்புத் பதோற்ம், 

உபேயோகும் பக ஆகினயற்ின் அடிப்கைனில் 

யககப்டுத்தப்டுகின்.ோககள் பன்று பபேம் ிரிவுகோகப் 

ிரிக்கப்டுகின்.அகய, 

1. தீப்ோககள் 

2. உபேநோின ோககள் 

3. டிவுப் ோககள் 

தபீ்பாறைகள்: 

 தீப்ோக 'இக்னீஸ்' என் பேோல் "தீ" என்று போபேள்டும் இத்தீன் 

பநோமினில் இபேந்து பப்ட்ைதோகும். தீப்ோக என்து நிக அதிக 

பயப்த்கதபகைன திபய ிகனிலுள் ோகக்குமம்பு (நோக்நோ-Magma) 

நற்றும் எரிநகக்குமம்பு (ோயோ-Lava) ஆகினகய குிர்ந்து உபேயோதோகும். 

 புயி ஓட்டில் கோணப்டும் ோககில் 64.7% ேதயதீம் தீப்ோக யகககனச் 

பேர்ந்தகய. 

 தீப்ோககப பதன் பதில் பதோன்ினகய ஆகும்.தபீ்பாறைகள் உபேகின 

கற்குமம்ிிபேந்து உபேயோகின். 

 தீப்ோககளுக்கு உதோபணநோக அண்டிகேட்,ேோல்ட்,கிபகட், தபனோகபட், 

பல்கேட்,ேோல்ரிக்,ஒவ்ேிடினன்,கப்பபோ போன் ோகககக் 

குிப்ிைோம். 
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தபீ்பாறை வறககள்: 

1. உந்துப்ோக அல்து ோதோப்ோக 

2. தகனடீு ோக அல்து எரிநகப்ோக 

பாதாளப் பாறை: 

பூநினின் கநனப் குதினிிபேந்து உபேகின கற்குமம்பு பநல் போக்கித் தள்ப்ட்டு 

பூநினின் பநபோட்டுப் குதினிலுள் இகைபயிகில் தங்கி அங்பகபன 

பநதுயோகக் குிர்ந்து டியநோகும் போது ோதோப் ோககள் உபேயோகின். 

தறையீடு பாறை: 

தகனடீு ோக பநற்பப்க அகைபம் நோக்நோயின் யிகயோக எரிநக 

துண்டு துண்ைோக பயிபனற்ப்டுயதோல் உபேயோகிது. எடுத்துக்கோட்டு- ப்பெநிஸ் 

அல்து ேோல்ட். 

தறையீடு பாறை வறககள்: 

 இகைப்ோக 

 ேநகிகைப்ோக 

 கும்நட்ைப்ோக 

 ீள்யரிப்ோக 

 எரிநகக் குமோய் 

படிவுப் பாறைகள்: 

 ோகத் துகள்கள், கரிநப்போபேள்,பயதிப்போபேள் யழீ்டிவுகள் ஆகினகய 

டிப்டினோக ஓரிைத்தில் பேர்ந்து ின்ர் அழுத்தப்டுயதன் பம் ஒன்று 

பேர்ந்து உபேயோயபத படிவுப் பாறைகள் எப்டுகின். 

 கோர்பற்றுகள் அதிகபள் டிவுப் ோககள் புயி பநற்பப்ிபோ அல்து 

அதற்கு அபேகோகநனிபோ உபேயோகக்கூடும். 

 கோற்று, பயப்ிக, ீர் நற்றும் ிக்கட்டிகோல் ோககள் 

ேிகதக்கப்டுகின்.ேிகதந்த ோகத் துகள்கள் ஆற்று ீரில் 

கக்கின்.ஆறு அத்துகள்கக ஆற்ின் ககபகிலும் ஏரி, கைல் 
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போன்யற்ின் பகத்துயோபங்கிலும் டின கயக்கிது.இவ்யோறு ஏதோயது 

ஓரிைத்தில் ிகபறுகின் போபேள்கப டிவுகள் எப்டுகின். 

 தோதுக்கின் ககபேல் டிவுப்போபேள்கக ஒன்போபைோன்று உறுதினோகப் 

ிகணக்கிது. இதோல் நிபேதுயோ டிவுகள் திைநோதோக நோறுகிற்து 

இவ்யோறு நோின டிவுகப இறுதினோகப் டிவுப்ோகனோக நோறுகிது. 

 டிவுகோல் உபேயோ ோககள் ிப்பப்ின் 75-80% குதிகக 

படிபள். சுண்ணக்கல், பதோபோகநட்டு, நணற்கல் என் இவ்யககப் 

ோகபள் அைங்குய. 

கார்பனேற்றுகள் அதிகமுள்ள படிவுப் பாறைகள் நான்கு வறககளாகப் 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளே. அகய, 

1. உகைவுப் ோககள் 

2. பயதினினற் டிவுகள் 

3. உனிர்பயதினினல் அல்து உனிரினப்டிவுப் ோககள் 

4. நற் யகககள்(எரிநககள்,பநோதல்கள் போன்யற்ிோல் 

உபேயோகுகய) 

படிவுப்பாறை வறககள்: 

1. நணற்ோக 

2. கிப்ோக 

3. ல்கூட்டுப்ோக 

4. சுண்ணோம்புப்ோக 

5. ிக்கரி 

னேர்மங்களின் அடிப்பறையிைாே படிவுப் பாறைகள்: 

 ேிிபகட் டிவுப்ோககள் 

 கோர்பட் டிவுப்ோககள் 

 ஆயினோதல் டிவுப்ோககள் 

 கரிநம் ிகந்த டிவுப் ோககள் 

 ேிிகோ டிவுப் ோககள் 

 இபேம்பு ேத்து ிகந்த டிவுப் ோககள் 

 ோஸ்பட் டிவுப் ோக 
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உருமாைிய பாறைகள்: 

 உபேநோின ோக என்து ோககின் ஒபே யககனோகும்.இது 

முதல்நிறைப்பாறை எப்டும் ஏற்கபய உள் ோககள் 

யபேபேநோற்ம் என்னும் பேனற்ோட்டின் பம் நோற்ம் அகையதோல் 

உபேயோகின்து. 

 பதல்ிகப்ோக 150 ோகக பேல்ேினசுக்கு பநற்ட்ை பயப்ிகனிலும், 

உனர்ந்த அழுத்திகனிலும் இனற்ினல் நற்றும் பயதினினல் 

நோற்ங்களுக்கு உட்டுகிது. 

 பதல்ிகப்ோக டிவுப் ோகனோகபயோ, தீப்ோகனோகபயோ அல்து 

இன்போபே கமன உபேநோின ோகனோகபயோ இபேக்கோம் 

 உபேநோின ோககளுக்கு உதோபணநோக நோிள்,ஸ்பட்,ேிஸ்ட்,கஸ், 

குயோர்ட்கைட் பதினயற்கக் குிப்ிைோம். 

பாறை வட்ைம்: 

 பாறை வட்ைம் என்து ியினின் அடிப்கைக் கபேத்துபேக்கில் ஒன்று. 

இது பதன்கநனோ பன்று ோக யகககோகின தீப்ோக, டிவுப் ோக, 

உபேநோின ோக ஆகினயற்ிகைபன எற்டுகின் இனங்கினல் 

நோற்ங்கக யிக்குகிது. 

 ஒவ்பயோபே யககப் ோகபம் அதன் ேநிகச் சூமிிபேந்து 

அகற்ப்டும்போது  அது நோற்நகைகிது அல்து அமிந்துபோகிது. 

 ேியககப் ோககள் யிநண்ைத்துக்குக் பகோண்டு யபப்டும் போது 

ேிகதந்து அல்து ககபந்து போகின். 

 ஒபே ோக யகக இன்போபே ோக யககனோகத் பதோைர்ச்ேினோ 

பகனில் நோிக்பகோண்டிபேக்கும் பதோற்ப்ோட்கை ியினோர்கள் 

ோக யட்ைம் எனும் ியினல் நோதிரி பநோக யிக்குகிோர்கள். 

கற்பகோம் உள்ிட்ைகய  புயிபனோடு ோககிோல் உபேயோபத. 

பவளப் பாறைகள்: 

 யப் ோககள் ஒபே அரின தண்டனிரி ஆகும்.நிக ேிின உனரிநோ 

இகய ிைோரினோ எனும் யகககன ேோர்ந்தது. 
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 பநலும் இகய பேேில் யகக இநோகும்.அதோயது ஓபப இைத்தில் ஒட்டி 

யோழும் உனிரி.இகய ேோதோபணநோக 1 நி.நீ பதல் 100 பே.நீ யகப யபக் 

கூடினது. 

 இந்த உனிரிம் தோன் கைில் உள் சுண்ணோம்க எடுத்துக் பகோண்டு யப் 

ோககளுக்கு கடித்தன்கநகனபம்  யககனிோ பதோற்த்கதபம் 

தபேகின். 

 இகய தது பைண்ைகுள்கின் உதயிபைன் ேிின நீன்கள், ப்ோன்டூிக் 

யிங்குகக உணயோக பகோள்கின். 

 பநலும் நற் ஒிச்பேர்க்கக உனிரிகோ ோேிகள் போன்யற்ின் 

உதயினின் பம் ஒிச்பேர்க்கக ேக்தி பற்று யோழ்ந்துயபேம் இயற்ின் 

நபட ற்ின ஆபோய்ச்ேி ஒன்ில் இயற்ின் கிபவு சுமற்ேி பக 

புப்ட்டிபேக்கிது. 

 யப் ோககள் கூட்ைநோது  கோல்ேினம் கோர்பைோல்ஆ கடிக் 

கூட்கை பகோண்டுள்து. 

பவளப்பாறைகளின் மூன்று வறககள்: 

 கண்ைத்திட்டுப் யப்ோககள், 

 தடுப்புப் யப்ோககள், 

 யட்ைப் யத்திட்டுகள் 

அபூர்வ வடிவ பாறைகள்: 

 பைோட் போக் (தயகப்ோக)-பநௌண்ட் அபு, போஜஸ்தோன் 

 ஆகநப்ோக - போய்ேன்,நத்தினப்ிபபதேம் 

 னோோ - கர்ோைக நோிம் 

 ிங்குக்கல் ோககள் – ஜல்பூர்,நத்தினப்ிபபதேம் 

 கில்ர்ட் ஹில் – பம்க 

 ஃோண்ைம் போக் – யனோடு,பகபோ 

 எரிநகப்ோககள் - பேனிண்ட் பநரி தீவு,கர்ோைகோ 

 தூண்ோக - பகோகைக்கோல் தநிழ்ோடு 

 நோநல்புபம் ேநிக ோக 

 பதோபணயோனில் ோக -  திபேநோ-திபேப்தி,ஆந்திபப்ிபபதேம் 


