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പാറകള ും അവയ ടെ വർഗ്ഗീകരണവ ും 

രണ്ടോ അതിലധികണ് ോ ധോതുക്കൾ ണ്േർന്നോണ ്ഒരു പോറ 

നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, കൂടോതത ജൈവ സംയുക്തങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കോം. 

വയതയസ്ത ആകൃതികളിലും നിറങ്ങളിലും ഭോരത്തിലും ശക്തിയിലും 

വലിപ്പത്തിലും ഘടനയിലും പോറകൾ ഉടോകുന്നു. ശിലോേക്കം കോരണം 

പോറകൾ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന ് തറോന്നിണ്ലക്ക ് ോറുകയും ഒരു ക്പണ്േശത്ത ്

നിന്ന ് തറോന്നിണ്ലക്ക ് ോറുകയും തേയ്യുന്നു. 

 

പാറകൾ 

 
 ഭൂ ിയുതട ത ോത്തം പുറംണ്തോടിനത്റ ഏകണ്േശം 98% എട്ട ്

 ൂലകങ്ങളോൽ നിർമ്മിത ോണ:് 

 പോറ രൂപതപ്പടുന്ന ധോതുക്കൾ എന്നറിയതപ്പടുന്ന ക്പധോന ധോതു 

ക്രൂപ്പുകളുട്. 

 ഒണ്ന്നോ അതിലധികണ് ോ ധോതുക്കളുതട ആതകത്തുകയോണ ്പോറതയ 

നിർവേിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

 ഭൂ ിക്കുള്ളിതല േൂടുള്ള  ോഗ്മയോണ ്എല്ലോ ധോതുക്കളുതടയും 

അടിസ്ഥോന ഉറവിടം. 

 പോറകളിൽ കോണതപ്പടുന്ന ഏറവും സോധോരണ ോയ ധോതുക്കൾ 

തെൽഡ്സപ്ോർ, കവോർട്സ ്എന്നിവയോണ.് 

 പോറകളുതട ശോസ്ക്ത ോണ ്തപണ്ക്ടോളൈി. പോറകളുതട 

സവഭോവസവിണ്ശഷതകൾ സൃഷ്ടിക്കതപ്പട്ട ഭൂക്പകൃതിയുതട തരതത്ത 

ണ്നരിട്ട ്സവോധീനിക്കുന്നു. പോറകതള ക്പധോന ോയും 3 രൂപങ്ങളോയി 

തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 
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പാറകള ടെ വർഗ്ഗീകരണും 

 
ആഗ്നേയ പാറകൾ 

 ഭൂ ിയുതട പുറംണ്തോടിനത്റ അടിയിൽ നിന്ന ് ോഗ്മതയ തണുപ്പിച്ച ്

ഘനീഭവിച്ചോണ ്അവ രൂപം തകോള്ളുന്നത്. ഈ പോറകൾ കഠിനവും 

ക്പതിണ്രോധണ്ശഷിയുള്ളതു ോണ.് 

 അവ ക്കിസ്റ്റൽ സവഭോവ ുള്ളവയോണ ്

 അവ സക്്ടോറയിണ്ലോ ണ്െോസിലുകണ്ളോ ഉൾതക്കോള്ളുന്നിലല് 

 ധോതു ഘടനയുതട അടിസ്ഥോനത്തിൽ ഉപവിഭോരം: 

o ആസിഡ് അഗ്നിശിലകൾ: സിലിക്കയുതട ഉയർന്ന അനുപോതം. 

അവയ്ക്ക ്സോക്രത കുറവും ഇളം നിറവു ോണ.് ഉേോഹരണം: 

ക്രോജനറ ്

o അടിസ്ഥോന ആണ്ഗ്നയശിലകൾ: അവയിൽ തെറസ ്അതല്ലങ്കിൽ 

 ഗ്നീഷയം ണ്പോലുള്ള അടിസ്ഥോന ഓക്ജസഡുകളുതട ഒരു 

വലിയ അനുപോതം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അണ്തസ യം 

സിലിക്കയുതട അളവ ്കുറവോണ.് അവ സോക്രവും ഇരുട 

നിറവു ോണ.് 

 ഉത്ഭവത്തിനത്റ അടിസ്ഥോനത്തിൽ ഉപവിഭോരം: 

o പ്ലൂണ്ട്ടോണിക ്പോറകൾ: അവ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ സോവധോനം 

തണുക്കുകയും വലിയ ധോതു ധോനയങ്ങൾ ഉള്ളവയു ോണ.് 

അപകീർത്തിതപ്പടുത്തൽ ക്പക്കിയയിലൂതട ഉപരിതലത്തിൽ 

തുറന്നുകോട്ടതപ്പടുന്ന നുഴഞ്ഞുകയറ പോറകളോണ ്അവ. ഉേോ: 

ക്രോജനറ,് ഡണ്യോജററ,് രോണ്ക്രോ 

o അഗ്നിപർവത ശിലകൾ: അവ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന ്

ലോവകളോയി പകരുന്നു, ഭൂ ിയുതട ഉപരിതലത്തിൽ ണ്വരത്തിൽ 

േൃഢ ോവുകയും തേറിയ ധോനയങ്ങൾ ഉടോവുകയും തേയ്യുന്നു. 

ഉേോ: രസോൾട്ട ്

അവശിഷ്ട (ടെഡിടെന്ററി ) പാറകൾ 

 രോഹയ ക്പക്കിയകൾ വഴി പോറകളുതട ശകലങ്ങൾ 

നിണ്േപിക്കുന്നതിനത്റ െല ോയോണ ്അവ രൂപം തകോള്ളുന്നത.് 

നിരോകരണ ക്പക്കിയയ്ക്ക ്വിണ്ധയ ോയ വിവിധ പോറകൾ 

കടത്തിതക്കോടുണ്പോയി നിണ്േപിക്കുന്നു, തുടർന്ന ്അവ 

ലിത്തിെിണ്ക്കഷൻ ക്പക്കിയയ്ക്ക ്വിണ്ധയ ോവുകയും അവശിഷ്ട 

പോറകളോയി  ോറുകയും തേയ്യുന്നു. 
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 അവയുതട സവഭോവ സവിണ്ശഷതകളോയ പോളി രൂപീകരണം കോരണം 

അവതയ സ്ക്ടോറിജെഡ് പോറകൾ എന്ന ്വിളിക്കുന്നു 

 അവ ക്കിസ്റ്റലിൻ അല്ലോത്തതും ണ്െോസിൽ നിണ്േപങ്ങൾ 

അടങ്ങിയതു ോണ ്

 ഉത്ഭവത്തിനത്റയും ഒതുക്കത്തിന്തറയും അടിസ്ഥോനത്തിൽ 

ഉപവിഭോരം 

o യോക്രിക ോയി രൂപംതകോടത:് സി ൻറ ്തേയ്ത  റ ്പോറകളിൽ 

നിന്ന ്ഉരുത്തിരിഞ്ഞ വസ്തുക്കളുതട ണ്ശഖരണം  ൂല ോണ ്അവ 

രൂപം തകോള്ളുന്നത.് ഉേോ:  ണൽക്കല്ല,് ക്രിറ ്

o ജൈവിക ോയി രൂപീകരിച്ചത:് 

 ച ണ്ണാമ്പ:് പവിഴപ്പുറുകണ്ളോ തഷൽെിഷുകണ്ളോ ണ്പോലുള്ള 

ൈീവൈോലങ്ങളുതട അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന ്രൂപം 

തകോള്ളുന്നു. ഉേോ: േുണ്ണോമ്പുകല്ലുകൾ 

 കാർബഗ്നണഷ്യെ:് കനത്തിൽ തെരുക്കിയ സസയ 

പേോർത്ഥങ്ങൾ കോരണം രൂപംതകോള്ളുന്നു - േതുപ്പുകളും 

വനങ്ങളും ഉേോ: തതവം, ലിജഗ്നറ്  ുതലോയവ 

 

രാെപരൊയി രൂപും ടകാള്ള ന്ന പാറകൾ :  

ഈ പോറകൾ ഏതതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലോയനികളിൽ നിന്ന ്രോസപര ോയി 

അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു. ഉേോ: കടൽത്തീരം, ൈിപ്സം, തപോട്ടോഷ,് ജനണ്ക്ടറ് 

എന്നിവയിൽ നിന്ന ്ഉരുത്തിരിഞ്ഞ പോറ ലവണങ്ങൾ. 

 

രൂപാന്തര ശിലകൾ 

 ക്പഷർ, ണ്വോളിയം, തടമ്പണ്റച്ചർ (PVT)  ോറങ്ങളുതട ക്പവർത്തനത്തിൽ 

നിലവിലുള്ള അവശിഷ്ട, ആണ്ഗ്നയ പോറകൾ 

പുനഃസ്ഫടികവൽക്കരണത്തിന ്വിണ്ധയ ോകുണ്മ്പോഴോണ ്ഈ പോറകൾ 

രൂപതപ്പടുന്നത.് 

 ത റോണ് ോർെിസിനത്റ തരങ്ങൾ 

o ജഡനോ ിക് ത റോണ് ോർെിസം 

o തതർ ൽ ത റോണ് ോർെിസം, ഇതിതന കൂടുതൽ 

ഉപവിഭോരങ്ങളോയി തിരിക്കോം 

 ണ്കോൺടോക്ട ്ത റണ് ോർെിസം  

 റീൈിയണൽ ത റോണ് ോർെിസം 

o ണ്െോലിണ്യഷൻ: ത റോണ് ോർെിക് പോറയിതല പോളികളിണ്ലോ 

വരകളിണ്ലോ ധോതുക്കളുതട ക്ക ീകരണം. 

o രോൻഡിംര:് ത റണ് ോർെിക് പോറയിൽ ഇളം ഇരുട 

ണ്ഷഡുകളിൽ േൃശയ ോകുന്ന കട്ടിയുള്ളണ്തോ ണ്നർത്തണ്തോ ആയ 

ഒന്നിടവിട്ട പോളികളിണ്ലക്ക ്വസ്തുക്കളുതട ക്ക ീകരണം. 

o ഉേോഹരണങ്ങൾ: കളി ണ്ണിൽ നിന്ന ്ണ്േറിണ്ലക്ക,് 

േുണ്ണോമ്പുകല്ലിണ്ലക്ക ് ോർരിളിണ്ലക്ക,്  ണൽക്കല്ല ്

കവോർട്സിണ്ലക്ക,് ക്രോജനറ ്തഗ്നയിസിണ്ലക്ക,് തഷയ്ൽ  ുതൽ 

ഷിസ്റ്റിണ്ലക്ക,് കൽക്കരി ക്രോജെറിണ്ലക്ക ്
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ഗ്നറാക്ക് സെക്കിൾ 

പഴയ പോറകൾ പുതിയതോയി രൂപോരരതപ്പടുന്ന തുടർച്ചയോയ ക്പക്കിയയോണ ്

ണ്റോക്ക ്ജസക്കിൾ. 
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