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 آذرین های سنگ

 .شوند می نامیده گدازه آیند می زمین سطح به که هنگامی و ماگما هستند زمین سطح زیر که هنگامی مایع های سنگ

 آنها به که  آید می وجود به جامدی هایسنگ فرآیند این طی. آیندمی در جامد حالت به شدن سرد اثر بر گدازه و ماگما

 .گویند می آذرین های سنگ

 .آیند می در بلور صورت به آن کانیهای تدریج به شود می سرد سنگ که همچنان

 بستگی سنگ شدن بلوری چگونگی به آذرین های سنگ در بلورها اندازه. هستند بلورین های سنگ آذرین های سنگ

 .دارد

 سرد آهستگی به ماگما شرایط این در شود می بلوری زمین زیر در ماگما که شود می تشکیل هنگامی گرانیت نمونه برای

 .دهدمی تشکیل درشت نسبتا های بلور و شود می

 دشو می سرد سرعت به گدازه شرایط این در. شودمی منجمد زمین سطح روی گدازه که شود می تشکیل هنگامی بازالت

 .است گرانیت بلورهای از کوچکتر شده تشکیل های بلور و

 

 رسوبی های سنگ

 دیگری جای به است ممکن شده خرد سنگهای این. شوندمی فرسایش دچار هوازدگی اثر بر زمین سطح روی سنگهای

 .شوند تبدیل سنگ به مجدداً و آمده هم گرد آنجا در و شوند برده

 می شینن ته الیه الیه صورت به رسوبات. شوند سنگ به تبدیل ها دریا کف یا سیالبی دشت یک در است ممکن رسوبات

 دارای است ممکن و اند الیه الیه رسوبی های سنگ دلیل همین به ، شوندمی تبدیل سنگ به نیز صورت همین به و شوند

 .دیگرند های سنگ از تر فراوان زمین سطح در رسوبی های سنگ. باشند نیز فسیل

 تشکیل را ساختمانی های سنگ و ،آلومینیوم آهن معادن طبیعی، گاز سنگ، زغال نفت، چون منابعی رسوبی های سنگ

 .دهند می

 .باشند آب در محلول شیمیایی مواد ، جانداران بدن بقایای و ها سنگ تخریب از است ممکن رسوبات أمنش

 .اند شده تشکیل کلسیت و کوارتز رس، کانی نوع سه از عمدتاً رسوبی های نگس

 .دشو می حاصل آهک سنگ تجزیه از کلسیت و آذرین های سنگ تجزیه از کوارتز ها، فلدسپات تجزیه از رسی های کانی

 

 رسوبی سنگهای تشکیل روش

 رستی سنگ: مثل شوند می تشکیل فشار اثر در فقط رسوبی های سنگ از  برخی

 کنگلومرا و سنگ ماسه: مثل چسبند می هم به سیمانی توسط دارند تری درشت ذرات که آنها از برخی ولی

 .شوندمی بندیطبقه آلی و شیمیایی آواری دسته سه به رسوبی های سنگ

  سنگ ماسه و کنگلومرا:  مثل. شوندمی حاصل دیگر های سنگ تخریب از حاصل ذرات تجمع از آواری سنگهای

 . اند بوده آب در محلول صورت به قبال که هستند هم به متصل های بلور از ای مجموعه شیمیایی رسوبی های سنگ
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 حاصل دیگر برخی و( شیمیایی) اند کرده رسوب و شده جدا ها محلول از مستقیماً برخی اند دسته دو ها سنگ این

 (آلی)  هستند جانوران و گیاهان زیستی های فعالیت

 

 .هستند تبخیری رسوبی  نمک و گچ سنگ و شیمیایی رسوبی آهک سنگ

 .دارد فراوانی گیاهی بقایای که است رسوبی سنگ نوعی سنگ زغال

 

 دگرگونی های سنگ

 هب جامد حالت در را سنگ یک و شده ها سنگ ترکیب و ساختمان تغییر باعث که است فرایندهایی مجموعه دگرگونی

 .کند می تبدیل دیگر سنگ

 .باشند دگرگونی و رسوبی ، آذرین نوع از است ممکن ها سنگ این

 

 .است آب و فشار ، گرما شامل ساز دگرگون عوامل

 

 .کنند تغییر مرمر سنگ به توانند می هستند رسوبی های سنگ که آهک و ها شیل و رس خاک

 .شود می ایجاد گنیس است آذرین سنگ که گرانیت دگرگونی از

 .آید می وجود به کوارتزیت سنگ ماسه شدن دگرگون از

 

 گل از آجر ساختن. شود می ایجاد تغییر سنگ های دانه شکل یا و ها دانه اندازه بافت، در شود می دگرگون سنگ وقتی

 .است دگرگونی عمل نوعی رس

 

 اندازه دگرگونی عمل اثر در. دهندمی دست از گونی دگر عمل حین در را خود آب از زیادی مقدار دگرگونی های سنگ

 . شود می عوض ها کانی نوع یا و شود می ای ورقه نیز ها کانی شکل و تردرشت بلورها

 

 هاآن تراکم بر و برده میان از را ها آن های دانه بین فضای فشار و گرما زیرا. اند بادوام و محکم معموال دگرگونی های سنگ

 .است شده افزوده

 

 و شودیم دیده نیز ها دانه در شکستگی این شودمی شکسته سنگ وقتی که است حدی به کوارتزیت خمیر استحکام مثالً

 .شودمی استفاده صنعت و سازی ساختمان در دگرگونی های سنگ از. نیست خمیر شامل تنها
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 رسوبی های سنگ انواع

 

 چیست؟ در برش و کنگلومرا سنگ تفاوت و شباهت

 دهش تشکیل هستندوذرات آواری رسوبی سنگ آنها دو هر. هستند هم به شبیه بسیار  کنگلومرا و برش نگس :باهتش

 . متردارند ازدومیلی بزرگتر قطری  آنها

 

 .است سنگ دهنده تشکیل ذرات های دانه شکل در کلی طور به آنها تفاوت :تفاوت

 .اشدب دارمى زاویه ذرات درفقدان برش با اختالفش که شده تشکیل درشتى ودانه گرد قطعات از جوش سنگ یا کنگلومرا



 هدف ****** دبیرستان غیردولتی هوشمند 

 *** هشتم( علوم تجربی پایه سنگ هازدهم )دوا*** مهمترین نکات فصل 

 
 . نامند مى کنگلومرا را سنگ آن باشند داشته متر میلى 2 از بیش ابعاد سنگى ذرات درصد ده اگر

 .است شده تشکیل درشت داردانه و دارزاویه قطعات از که است سنگى برش

 .شودمى دیده رسوبات در کنگلومرا از کمتر خیلى وسعت در برش اصوالً

 

 
 

 زاویه وبدون گرد نیمه ویا گرد ها دانه شکل :کنگلومرا سنگ

 .است کرده طی رود توسط را زیادی مسافت که است این دهنده نشان سنگ این درذرات گردشدگی :نکته

 

 
 

 شده حمل کمی خیلی مسافت یا نشده حمل رسوبی حوضه در دهد می نشان کهاست  دار زاویه ذرات شکل: برش سنگ

 .است
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 چیست؟ شناسی زمین در "شدگی سیمان" و "سیمان" اصطالح

 ینب منافذ در شیمیایی طور به که...و ،ژیپس آهن های ها،اکسیدهاوهیدروکسید سیلیس،کربنات: مانند موادی :سیمان

 .مانند می سیمان چسبانند می هم به را ها وآن شوند می نشین ته رسوبی های سنگ های دانه و ذرات

 (آلومینیوم و گچ) مانند دیگری ومواد درصد 58 مقدار به وسیلیس آهک از ترکیبی

 . دارد مصرف ساختمانی کارهای ودر است معروف پرتلند سیمان نام به که

 

 آنها چسباندن همه ب موجب که ها سنگ در موجود  های کانی یا ها دانه اطراف در مواد نشینی ته فرآیند :شدگی سیمان

 .شود می

 

 
 

. کنندمی استفاده تونل و پل کف، نما، سنگ برای هوازدگی برابر در آن مقاومت و استحکام علت به گابرو از گابرو:سنگ 

 .است رنگ سیاه گاهی و سبز سبز، به مایل خاکستری گابرو رنگ

 

 سنگها کاربرد

 .دارند کاربرد سازی جواهر و صنایع اولیه مواد ، انرژی تامین در ها سنگ

 های نگس حرکت مسیر در اگر که آید می باال مویینگی اثر بر و شود می تشکیل مادر سنگ به موسوم های سنگ در نفت

 هب که سنگ زیرین های شکاف و درز و هاحفره در و شده متوقف ، باشد موجود پوششی های سنگ نام به نفوذ قابل غیر

 .شود می جمع است معروف مخزن سنگ

 زیاد بسیار های زمان طی در رسوبی های الیه بین در گیاهان ماندن باقی از  که است رسوبی سنگ نوعی سنگ زغال

 .است شده تشکیل
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 و نامرغوب سنگ زغال به گاه آن و ای قهوه زغال به سپس و نارس زغال به رسوبات زیر در گرفتن قرار از پس گیاهان

 . شوندمی تبدیل متوسط سنگزغال

 .گویندمی نرم سنگ زغال آن به باشد درصد 5۸ از کمتر سنگ زغال در موجود کربن درصد اگر

 5۸ از بیشتر که شودمی تبدیل مرغوب یا سخت سنگ زغال به و شده دگرگون نرم سنگ زغال حرارت و فشار اثر در

 .دارد کربن درصد

 ۰۰ آید می دست به سنگ زغال از که کک. دارد کربن درصد ۰۸ از بیش که است سخت سنگ زغال نوعی آنتراسیت

 .دارد کربن درصد

 فادهاست ساختمان نمای تزیین و سازی سقف برای ترتیب به هستند دگرگونی های سنگ که مرمر سنگ و لوح سنگ از

 . شود می

 تشکیل را ساختمانی های سنگ و آلومینیوم آهن، معادن طبیعی، ،گاز سنگ زغال نفت، چون منابعی رسوبی نگهایس

 . دهندمی

 ها خشکی و دریاها وضع که دهندمی نشان و دارند دربر هم را زمین گذشته تاریخچه به مربوط شواهد رسوبی های سنگ

 . است بوده چگونه گذشته در غیره و ها کوه رشته و

 . دارد بر در را طال و آهن سنگ روی، ،نیکل، مس مثل ارزشی پر فلزی منابع نیز شده دگرگون های سنگ

 .شود می استفاده سازی ساختمان در رسی های سنگ و گچ سنگ آهک سنگ از

 .دارد کنندگی پاک و پزشکی شیمیایی غذایی ارزش نمک سنگ

 

 
 رسوبی های سنگ
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 (فشانیآتش بمب) آتشفشان دهانه از شده پرتاب خمیری سنگ قطعه

 

 
 گسن چرخه
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 سنگ چرخه
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 زمین های الیه


