ﺗﻌرﯾف ھوازدﮔﯽ  :ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﺳﻧﮓ ﮐره ﺑﺎ آب ؛ ھوا و ﻣوﺟودات زﻧده در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷد دﭼﺎر ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ھوازدﮔﯽ ﻧﺎم دارد

فصل

۱۳

ﺑﮭﻔر

هوازدگی

اﻧواع ھوازدﮔﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد و ﺗﻔﺎوت آﻧﮭﺎ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد -1:ھوازدﮔﯽ ﻓﯾزﯾﮑﯽ در اﯾن ﻧوع ھوازدﮔﯽ ﺳﻧﮓ ﺑﮫ ﻗطﻌﺎت ﮐوﭼﮏ ﺗر ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ
ﺷود وﻟﯽ ﺟﻧس آن ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺷﮑﺳﺗن ﺳﻧﮓ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺣرﮐت آب رودﺧﺎﻧﮫ  -2ھوازدﮔﯽ ﺷﻣﯾﺎﯾﯽ در اﯾن ﻧوع ھوازدﮔﯽ ﺟﻧس
ﺳﻧﮕﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣواد ﺗﺎزه ای ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد ﻣﺎﻧﻧد واﮐﻧش اﮐﺳﯾژن ﺑﺎ ﮐﺎﻧﯽ ھﺎی ﻓﻠزی

ﺑﮭـــــــــــــــــــــﻔر
دﺑﯾر ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ دو ﺧرم آﺑﺎد
:@behfaroloum8ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕرام

ً ﺗﺧرﯾب ﺳﻧﮕﮭﺎ ﭼﮫ ﻓﺎﯾده ای ﺑرای ﻣﺎ دارد
سـنگ ها معموال محکم و سـخت اند؛ اما به رغم سـختی زیادشـان به مرور زمان خرد ،و به قطعات
ریزتـر تبدیـل می شـوند .این تغییرات خود موهبتی اسـت که امکان زیسـتن در سـطح زمیـن را برای ما
فراهم کرده است .آیا می دانید اگر این تغییرات نبود ،چه مشکالتی برای زیستن در سطح زمین وجود
اﻣﮑﺎن رﺷد ﮔﯾﺎھﺎن ﻧﺑود و ﺳﺎﯾرﺟﺎﻧوران ھم ﺑوﺟود ﻧﻣﯽ آﻣدﻧد
داشت؟ آیا می توانید سطح زمین را بدون خاک تصور کنید؟ آیا زیستن در سطح زمین بدون وجود خاک
ﺧﯾر
میسر است؟ھرﮔز

سنگ ها چگونه تغییر می کنند؟

عوامل مختلفی سـنگ های روی کوه ها ،صخره ها و سـاختمان ها را در گذر زمان دچار تغییر می کند.
آیا می دانید سنگ ها چگونه می شکنند و خرد می شوند؟
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ﺑوﺳﯾﻠﮫ ی ﻋواﻣل زﻧده و ﻏﯾر زﻧده ﻣﺎﻧﻧد آب ،ﺑﺎد  ،ھوا  ,ﺗﻐﯾﯾرات دﻣﺎ و ﻣوﺟودات زﻧده

@behfaroloum8

شـکل  ۱ـ الف)سـنگ
در  حال تخریب

ٔ
آستانه سقوط
ب) سنگ در

ﺑﮫ دﻟﯾل ھوازدﮔﯽ

ﺑﮫ دﻟﯾل ﮔراﻧش

شـکل  ۲ـ چگونـه رودخانه ها باعث
تغییر شـکل سطح زمین می شوند؟
(سیروان رود ـ کردستان)

رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﻣل ﺳﻧﮕﮭﺎ و ﺑرﺧورد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھم ھم ﺑﺎﻋث ﺗﻐﯾﯾر ﺳطﺢ زﻣﯾن و ھم ﺑﺎﻋث رﯾز ﺷدن ﺳﻧﮕﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود

فکر کنید

شکل زیر مربوط به دو کوه است .مقدار فرسایش آنها را با هم مقایسه کنید.

			
الف)کوه پیر

ﻓرﺳﺎﯾش ﮐم و ﺷﯾب دره ﮐم

ب)کوه جوان

ﺷﯾب دره زﯾﺎد و ﻓرﺳﺎﯾش ھم زﯾﺎد اﺳت

@behfaroloum8
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ﭼﮫ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋث ﺧرد ﺷدن ﺳﻧﮕﮭﺎ و ﭼﮫ ﻋواﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋث ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﻗطﻌﺎت ﺧرد ﺷده ی ﺳﻧﮕﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود

هوازدگـی سـنگ ها باعـث خـرد شـدن آنها می شـود و قطعـات حاصـل از هوازدگی به سـادگی جابه جا
می شوند (شکل  ۱ـ الف) .این قطعات و ّذرات را عواملی مثل باد ،آب ،یخچال و… از باالی کوه به پایین
منتقل می کنند .یک سنگ ممکن است در طول زمان به صورت های مختلف دچار تغییرات شود.
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺷﮑﺳﺗن ﺳﻧﮕﮭﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ی اﻧﺟﻣﺎد آب را ﻧﺷﺎن دھﯾد

فعالیت
داخـل یـک بطـری کوچک یک بار مصرف ،مقدار معینـی آب بریزید و آن را
داخل فریزر قرار دهید تا آب داخل آن یخ بزند؛ سـپس حجم یخ داخل بطری را مشـخص کنید و به
پرسش های زیر پاسخ دهید.
١ــ حجم یخ داخل بطری را با حجم آب اولیه مقایسه کنید .ﺣﺟم ﯾﺦ ﺑﯾﺷﺗر از آب اوﻟﯾﮫ اﺳت
٢ــ مقدار تغییر حجم آن را مشخص کنید.
٣ــ به نظر شما یخ زدن آب در طبیعت چگونه باعث خرد شدن سنگ ها می شود؟

اﻧﺟﻣﺎدآب ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﻏﯾر ﻋﺎدی ﺣﺟم ﻣﯾﺷود و اﯾن اﻓزاﯾش ﺣﺟم ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﺎﻋث ﺧرد ﺷدن ﺳﻧﮕﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود

در شکل  3مراحل هوازدگی سنگ ها در اثر یخ زدن آب در درز و شکاف سنگ ها نشان داده شده است.
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الف) یخ زدن و افزایش حجم آن

ب) ذوب یخ

ٔ
دوباره آب و افزایش حجم آن
پ) یخ زدن

ت) خردشدن سنگ

شکل  ۳ـ مراحل هوازدگی سنگ ها در اﺛر اﻧﺟﻣﺎد آب در ﺷﮑﺎف ﺳﻧﮓ ھﺎ را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد

@behfaroloum8

ﻋواﻣل ھوازدﮔﯽ ﻓﯾزﯾﮑﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد -1.اﻧﺟﻣﺎد آب در ﺷﮑﺎف ﺳﻧﮕﮭﺎ  -2ﺗﻐﯾﯾرات دﻣﺎ در ﺷب و روز  -3ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷدن ﻓﺷﺎر از
روی ﺳﻧﮕﮭﺎ -4ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻧﺳﺎن ﻣﺎﻧﻧد راه ﺳﺎزی -5ﺑﺎد )ﺑﺎ ﮐوﺑﯾدن ذرات رﯾز و ﺳﺧت ﺳطﺢ اﻧﮭﺎ را ﺧراش ﻣﯽ دھد  -6ﺣرﮐت آب
رودﺧﺎﻧﮫ و و ﺑرﺧورد ﺳﻧﮕﮭﺎ ﺑﺎ ھم  -7رﺷد رﯾﺷﮫ ﮔﯾﺎھﺎن در درز و ﺷﮑﺎف ﺳﻧﮓ ھﺎ

عواملی در طبیعت وجود دارند که باعث خرد شدن سنگ ها به قطعات کوچک تر می شوند به طوری که
ترکیب شیمیایی آنها تغییر نمی کند .آیا می توانید چند مورد از این عوامل را نام ببرید؟
همان طور که می دانید سـنگ ها را جریان آب رودخانه جابه جا می کند و هنگام حرکت به هم برخورد
می کنند .به نظر شما در اثر برخورد قطعات چه تغییراتی در آنها رخ می دهد؟
فکر کنید

ﺗﻐﯾﯾر ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﭼون ﻓﻘط اﻧدازه ی آﻧﮭﺎ ﮐوﭼﮏ ﺗر ﻣﯽ ﺷود

اگر بخواهید نوع هوازدگی نشان داده شده در شکل  3را نام گذاری کنید ،آن را فیزیکی می نامید
یا شیمیایی؟ ﻓﯾزﯾﮑﯽ زﯾرا ﺟﻧس ﺳﻧﮓ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﻓﻘط اﻧدازه ﮐوﭼﮏ ﻣﯽ ﺷود
ﮔﯾﺎھﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﻋث ھوازدﮔﯽ ﻓﯾزﯾﮑﯽ در ﺳﻧﮓ ھﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد؟

جانداران از عوامل مؤثر در هوازدگی به شمار می روند .گیا هان از طریق رشد ریشه در شکاف سنگ ها
باعث خرد شدن آنها می شوند (شکل .)۴

رﯾﺷﮫ در اﺑﺗدا رﺷد
طوﻟﯽ دارد و در اﯾن

ﺑﮭﻔر

ﺣﺎﻟت ﻧﺎزک اﺳت و ﻣﯽ
ﺗواﻧد از ﺷﮑﺎف ﺑﺎرﯾﮏ
ﺳﻧﮕﮭﺎ ﻋﺑور ﮐﻧد ﺳﭘس
ﺑﺎ رﺷد ﻗطری ﺳﻧﮓ ھﺎ
را ﺧرد ﻣﯽ ﮐﻧد

شکل  ۴ـ خرد شدن سنگ توسط ریشه گیاه

فکر کنید

@behfaroloum8

جانوران چگونه می توانند باعث هوازدگی فیزیکی شوند؟

اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮐﺷﺎورزی  ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و راه ﺳﺎزی -ﺟﺎﻧوران ﺣﻔﺎر ﻣﺎﻧﻧد ﻣوش و ﻣورﭼﮫ ﺑﺎ ﺣﻔر
زﻣﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺳﻧﮕﮭﺎی زﯾر زﻣﯾن در ﻣﻌرض آب و ھوا ﻗرار ﮔﯾرﻧد و ھوازده ﺷوﻧد
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ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷدن ﻓﺷﺎر از روی ﺳﻧﮕﮭﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﻋث ھوازدﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻧوع ھوازدﮔﯽ ﭼﮫ ﻧﺎم دارد؟

در سـال های قبل آموختید که سـنگ های
رسـوبی الیـه الیه اند و سـنگ های زیرین تحت
فشـار وزن الیه هـای باالیـی قرار دارنـد .اگر در
اثر فرسـایش سـنگ های باالیی ،فشـار از روی
الیه هـای زیریـن برداشـته شـود ،سـنگ های
زیریـن بـه دلیـل انبسـاط ورقـه ورقـه می گردند
و شـبیه پوسـت پیـاز از هم جـدا می شـوند .این
نـوع هوازدگی در نقاط مختلف کشـورمان دیده
می شود (شکل .)۵

شکل  ۵ـ هوازدگی سنگ ها

ﻓرﺳﺎﯾش ﭘوﺳت ﭘﯾﺎزی

گفت وگوکنید

باد چگونه باعث هوازدگی فیزیکی می شود؟

ﺑﺎد ﺑﺎ ﺣرﮐت دادن ﻣﺎﺳﮫ ھﺎی رﯾز و ﺳﺧت از ﺟﻧس ﺳﯾﻠﯾس
و ..آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳﻧﮕﮭﺎی ﺑزرگ ﻣﯽ ﮐوﺑد و ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺳطﺢ
ﺳﻧﮓ را دﭼﺎر ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و اﺷﮑﺎل ﺟﺎﻟﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﺎد
ﺳﺎب اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد
شکل  ۶ـ نقش باد در هوازدگی

هوازدگی شیمیایی

ﻋواﻣل ھوازدﮔﯽ ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد  -1 :آب  -2ﮐرﺑن دی اﮐﺳﯾد  -3اﮐﺳﯾژن  -4ﻣوﺟودات زﻧده

فعالیت
ٔ
شیشـه سـاعت ،مقـداری هیدروکلریک اسـید،
وسـایل و مـواد :یـک عـدد
قطره چکان ،یک قطعه سنگ آهک ،یک قطعه سنگ گرانیت ،ذره بین

ﺑﺎ ﭼﮫ آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھوازدﮔﯽ ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ را ﻧﺷﺎن دھﯾد ؟ ھوازدﮔﯽ ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾن روش ﺑﯾﺷﺗر در ﭼﮫ ﺳﻧﮕﮭﺎﯾﯽ رخ ﻣﯽ دھد ؟

روش اجرا

ــ ابتدا سنگ ها را با ذره بین مشاهده کنید.
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ــ سنگ ها را روی شیشۀ ساعت قرار دهید .روی هر قطعه سنگ به ٔ
وسیله قطره چکان چند
قطره اسید (سرکه و یا هیدروکلریدریک اسید رقیق) بریزید .چه مشاهده می کنید .بعد از چند دقیقه
ٔ
مقایسه آنها با یکدیگر ،نتیجه گیری کنید.
سنگ ها را با ذره بین مشاهده ،و بعد از

ﺳﻧﮑﮭﺎی آھﮑﯽ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﯾد ھﯾدرو ﮐﻠرﯾﮏ اﺳﯾد ﯾﺎ ﺟوھر ﻧﻣﮏ واﮐﻧش ﻣﯾدھد
طرز ﺗﺷﮑﯾل ﻏﺎرھﺎی آھﮑﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد

ٔ
پوسـته تخم مرغ که از جنس کلسـیم کربنات اسـت ،با سـرکه
همان طـور کـه در سـال قبـل آموختید،
واکنـش می دهـد و به صـورت کلسـیم بی کربنـات محلـول در می آید .برهمین اسـاس آب بـاران که دارای
کربن دی اکسـید اسـت در زمین های آهکی نفوذ می کند و با انحالل سنگ های آهکی غار ها را به وجود
می آورد .این عمل ،نوعی هوازدگی شـیمیایی محسـوب می شـود .در هوازدگی شـیمیایی ،ترکیب شیمیایی
سنگ عوض می شود؛ مانند تبدیل سنگ به خاک.

ﻣﺣﺎﺳن ھوازدﮔﯽ  :ﺗﺷﮑﯾل ﺧﺎک و ﻓراھم ﺷدن ﺑﺳﺗر زﯾﺳت ﺟﺎﻧداران  -اﻓزاﯾش ﻧﻔوذ ﭘذﯾری زﻣﯾن و ذﺧﯾره ی آب ھﺎی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ

گفت وگوکنید

ﻣﻌﺎﯾب :ﺗﺧرﯾب ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ و راھﮭﺎ و ﭘﻠﮭﺎ  -ﺗﺧرﯾب ﺷدن آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ

دربارۀ محاسن و معایب هوازدگی در گروه خود بحث کنید.
به نظر شما در استان گیالن خاک بیشتری تشکیل می شود یا در استان کرمان؟ دلیل خود را بگویید.
در اﺳﺗﺎن ﮔﯾﻼن زﯾرا ھر ﺟﺎ رطوﺑت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ھوازدﮔﯽ ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ زﯾﺎد اﺳت و ﺧﺎک ﺑﯾﺷﺗری ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود

ﺳوال

ﭼرا آھن در طﺑﯾﻌت ﺑﮫ ﺻورت ﺧﺎﻟص وﺟود ﻧدارد اﻣﺎ در ﺷﮭﺎب ﺳﻧﮕﮭﺎ آھن ﺧﺎﻟص وﺟود دارد؟

آیا می دانید؟
آهن به طور خالص در طبیعت یافت نمی شود و همیشه به صورت آهن اکسید
اسـت؛ ولی سـنگ های آسـمانی که به زمین برخورد کرده اند ،دارای آهن خالص اند چون با اکسـیژن
در تماس نبوده اند.

فرسایش

ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺷدن ﻣواد ﻓرﺳﺎﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ در اﺛر آب ﺑﺎد ﻧﯾروی ﮔراﻧش ﯾﺧﭼﺎل ﻓرﺳﺎﯾش ﻧﺎم دارد
ھوازدﮔﯽ ﭼﮫ ﺗﺎﺛﯾری ﺑر ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﺳﻧﮓ ھﺎ دارد؟
را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد

در اثر هوازدگی ،سنگ ها به قطعات ریزتر تبدیل می شوند و عواملی مانند آب های جاری ،باد ،یخچال
ٔ
ماسـه بسـتر رودخانه که ممکن اسـت از بلندترین
یا نیروی جاذبه آنها را جابه جا می کند؛ مانند ذرات شـن و
قله های کوه ها آمده باشند یا تپه های ماسه ای نواحی بیابانی که ممکن است ده ها کیلومتر جابه جا شوند.
سـنگ ها را عوامـل حمـل ،جابه جـا می کننـد و در اثـر برخورد به همدیگـر خرد و به قطعـات کوچک تر
تبدیل می شـوند .هرچه مسـافت حمل و نقل بیشـتر باشـد ،ذرات لبه های تیز خود را از دسـت می دهند و
گردتر می شوند .ﺗﻔﺎوت ﻧﮭﺷﺗﮫ ھﺎ )رﺳوﺑﺎت( ﯾﺧﭼﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﮭﺷﺗﮫ ھﺎی رودﺧﺎﻧﮫ ای ﭼﯾﺳت؟
ِنهشته هایی (رسوباتی) که یخچال ها حمل می کنند ،مثل کشمش هایی هستند که داخل کیک به هم
ً
برخورد نمی کنند و فقط روی زمین کشیده می شوند که معموال زاویه دار هستند.
ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﺳﻧﮕﮭﺎ ﭼﮫ ﺗﻐﯾﯾری در آﻧﮭﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد؟
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ﻣﻧظور از اﯾن ﺷﮑل اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳﻧﮕﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺑﺎر در اﺛر اﻧﺟﻣﺎد آب ﻧﻣﯽ ﺷﮑﻧﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ذوب و اﻧﺟﻣﺎد
آب ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش طول ﺷﮑﺎف در ﺳﻧﮓ و ﺳراﻧﺟﺎم ﺷﮑﺳﺗن ﮐﺎﻣل ﺳﻧﮓ ﻣﯽ ﺷود

)۳

)۲

4

)۱

3

1

2

شکل  ۷ـ مراحل هوازدگی و فرسایش سنگ ها
اﻟف( ورود آب ﺑﮫ ﺷﮑﺎف ﺳﻧﮓ ھﺎ ب( اﻧﺟﻣﺎد و ذوب ج( ذوب و اﻧﺟﻣﺎد ﻣﺟدد د( ﺟدا ﺷدن ﮐﺎﻣل ﺳﻧﮕﮭﺎ از ھم

فکر کنید

با دقت به شکل های زیر نگاه کنید .کدام یک از این سنگ ها را یخچال حمل کرده است؟ چرا؟
ﺳﻧﮓ اﻟف زﯾرا زاوﯾﮫ دار اﺳت و ﮐروی ﻧﯾﺳت

الف ) قطعه سنگ زاویه دار

ب) قطعه سنگ گرد

ﻧﮭﺷﺗﮫ ھﺎی رودﺧﺎﻧﮫ ای وﻗﺗﯽ ﺑﮫ درﯾﺎ ﻣﯽ رﺳﻧد ﺑﮫ ﭼﮫ ﺗرﺗﯾﺑﯽ روی ھم اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد؟ و در ﻧﮭﺎﯾت ﭼﮫ ﭼﯾزی را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد؟

وقتی رودخانه نهشـته ها را به طرف دریاچه یا دریا حمل می کند ،پس از اینکه این ذرات به داخل دریا
رسـیدند براسـاس اندازه ته نشـین می شوند (ابتدا ذرات درشت ،سپس ذرات ریزتر) و ٔ
الیه رسوبی را به وجود
می آورند (شکل .)۸

@behfaroloum8
ﻗطﻌﺎت درﺷت
رﯾز
ﻣﻧوﺳط

شکل  ۸ـ رسوب گذاری در بستر دریا
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ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ در طﯽ زﻣﺎن ھﺎی طوﻟﺎﻧﯽ ﺳﻧﮓ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در اﺛر ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر
ﺗﺑدﯾل ﺷوﻧد .ﻣﺛﻼ ﺳﻧﮓ رﺳوﺑﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ آذرﯾن و دﮔرﮔوﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷود

ٔ
چرخه سنگ

ا ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳب

ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟

ٔ
چرخه سـنگ چیسـت؟ چگونه نهشـته ها و سـنگ های قدیمی به سـنگ های جدید تبدیل می شوند؟
ذرات حمـل شـده بـه داخـل دریاها و دریاچه ها ،پس از گذشـت سـال های زیـاد به هم متصل می شـوند و
سـنگ های رسـوبی جدیدی را پدید می آورند .برخی از سـنگ ها از انجماد مواد مذاب تشـکیل می شـوند و
بعضی در اثر گرما و فشار پدید می آیند.
آذرﯾن
دﮔرﮔوﻧﯽ
ٔ
سنگ ها و کانی های تشکیل
دهنده آنها ،پیوسته دچار تغییر می شوند .این تغییرات در اندازه و ترکیب
ٔ
آنهـا به طـور آهسـته و پیوسـته اتفـاق می افتد .مطابق شـکل زیر ،سـنگ های موجـود در کره زمیـن در اثر
فرایندهـای مختلـف ماننـد هوازدگـی ،انجمـاد مـواد مـذاب و دگرگونی به یکدیگـر تبدیل می شـوند .به این
ٔ
ٔ
چرخه سنگ شامل مجموعه این تغییرات است.
چرخه سنگ گفته می شود.
تغییرات
هوازدگی

ﻧﻣودار ﭼرﺧﮫ ی ﺳﻧﮓ
ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم اﺳت

ﺗﻐﯾﯾرات ﻣوﺟود در ﭼرﺧﮫ ی ﺳﻧﮕﮭﺎ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد

حمل ونقل

ﺑﮭﻔر
رسوب گذاری
رسوبات

سنگ آذرین بیرونی

سنگی شدگی

انجماد

سنگ های رسوبی
دگرگونی

سنگ آذرین درونی

سنگ های دگرگونی

تبلور
ماگما
ٔ
چرخه سنگ
شکل  ۹ـ

ذوب

ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻧﮕﮭﺎ ﭼﻘدر طول ﻣﯽ ﮐﺷد؟ و ﺳرﯾﻊ ﺗرﯾن راه ﺗﺷﮑﯾل ﺳﻧﮓ ﮐدام اﺳت؟

آیا می دانید؟
تغییر شکل سنگ ها ،ممکن است میلیون ها سال به طول انجامد .مگر اینکه
یک انفجار ناگهانی در کوه آتشفشان اتفاق بیفتد.
ﻣوﻓق ﺑﺎﺷﯾد

ﺑﮭـــــــــــــــــــــﻔر
:@behfaroloum8ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕرام

دﺑﯾر ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ دو ﺧرم آﺑﺎد
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