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مواد طبیعی و غیر زنده و جامد سازنده کره زمین که اغلب  :سنگ ها

ند.ه ایک یا چند کانی تشکیل شدسخت هستند و از   

 

 سنگ ها از نظر طرز تشکیل در سه گروه طبقه بندی می شوند:

از انجماد مواد مذاب به وجود می آیند.سنگ های آذرین:  -1  

: از سخت شدن رسوبات حاصل می شوند.سنگ های رسوبی -2  

بر اثر عوامل دگرگونی، از سنگ های دیگر سنگ های دگر گونی:  -3

 حاصل می آیند.

 

 سنگ های آذرین

اگر از سطح زمین به سمت داخل زمین برویم به ازای ماگما: 

درجه ی سانتی گراد دما افزایش می  30هریک کیلومتر حدود 

یابد وباعث می شود سنگ ها به ماده ی مذاب )ماگما(تبدیل 

 شوند.

رین بر اساس عمق تشکیل سنگ:انواع سنگ های آذ  

سنگ هایی که از سرد شدن گدازه یا مواد :سنگ های آذرین بیرونی  -1

. این سنگ ها اغلب ریز بلور یا مذاب در سطح زمین تشکیل می شوند

 ستند.بدون بلور)شیشه ای( ه



: سنگ هایی که از انجماد و تبلور ماگما در نیسنگ های آذرین درو -2

آذرین درونی نامیده می درون پوسته زمین به وجود می آیند، سنگ های 

شوند. این سنگ ها به دلیل این که بلور ها برای تشکیل فرصت بیشتری 

هستند.درشت بلور داشته اند اغلب   

 

 

 

 

 کاربرد سنگ های آذرین

این سنگ ها به خوبی صیقل می خورند، سنگ های تزئینی و نما:  -1

 گرانیت وگابرومانند زیبا هستند و مقاوم و با دوام هستند.

منابع عناصر فلزی مانند طال، نقره،  وجود منابع معدنی در آن ها: -2

 مس، جیوه، سرب، پالتین، اورانیوم، کروم و ...

در زیرسازی راه آهن، جاده سازی، پل و : خرده سنگ و پوکه معدنی -3

 تونل سازی، سدسازی، تهیه بتون و ...

 



 سنگ های رسوبی:

  کیآه داخل غارهای لمانند قندی :م واکنش های شیمیاییانجا (1                        

 دیده می شونددر دهانهٔ چشمه های آهکی نگ تراورتن که یا س                              

     عمق در دریاچه های گرم و کم :تبخیریسنگ های رسوبی  (2                        

 : سنگ نمک وگچحاصل می شوند دریاچهدر اثر تبخیر آب و                                

 زغال سنگ مانند:بقایای جانداران اجتماعاز(3                          

   وماسهکنگلومرا  مانند رسوبی آواریسنگ سیمانی شدن: (4                          

    سنگ                                  

( فسیل دار بودن2        ( الیه الیه بودن 1: ویژگی های سنگ های رسوبی    

 

شناسایی تاریخچه ی زمین,ذخایر نفت,گاز و زغال  کاربرد سنگ های رسوبی:

 سنگ,پل سازی,جاده سازی و ...

 

 سنگ های دگرگونی

،فشار ومحلول ،تحت تآثیر گرماطوالنینسبتا سنگ هایی که طی مدت تعریف:

های داغ درون زمین تشکیل شده اند.ور این فرایند گرما به حدی نیست که 

،کانی گرافیت که از  سنگ ها را ذوب کند.مانند تبدیل سنگ آهک به مرمر

 دگرگونی نوعی زغالسنگ به وجود می آید.

 

د,کاربرد زیادی در به علت زیبایی و استحکام زیا :سنگ های دگرگونیکاربرد

مجسمه سازی و نمای ساختمان دارند,و در کف و نمای داخلی مکان های زیارتی  

 مانند مرمراستفاده میشوند.

 

  روش تشکیل انواع 

 سنگ های رسوبی   


