فصل ششم:
هــدف :در ایــن درس یــاد میگیریــم کــه ســنگها از نظــر رنــگ ،زبــری ،صافــی ،نــوع و انــدازهی
اجــزای تشــکیلدهنده شــبیه بــه هــم نیســتند و متفاوتانــد.
ســنگها در مســیر رود تغییــر میکننــد .ســنگها انــواع مختلفــی دارنــد :ســنگهای رســوبی،
ســنگهای آذریــن و ســنگهای دگرگونــی .نحــوهی تشــکیل ســنگها و اســتفادههای آنهــا را یــاد
میگیریــم. .
آیــا همــهی ســنگها از نظــر رنــگ ،زبــری ،صافــی ،نــوع و انــدازهی اجــزای تشــکیلدهنده شــبیه بــه هــم
هســتند؟
برای یافتن پرسش جدول زیر را کامل کنید.
 -1تعداد سنگ گوناگون را از محل زندگیتان جمعآوری کنید و به کالس بیاورید.
 -2سنگها را با ماژیک شمارهگذاری کنید.
 -3سنگها را مشاهده کنید.
ّ -4
سکه را روی هر یک از سنگها بکشید ،چه چیزی مشاهده میکنید؟
 -5سنگها را با ذ ّرهبین دوباره مشاهده کنید.
نتیجهی مشاهدههای خود را در جدول زیر بنویسید.
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صفحهی 1

بــا نتیجهگیــری از جــدول بــاال متوجــه میشــویم کــه ســنگها از نظــر ویژگــیهــای ظاهــری ماننــد رنــگ،
زبــری ،صافــی ،ســختی و انــدازهی ذ ّرههایشــان متفاوتانــد.
سنگها در مسیر رود تغییر میکنند.
وقتی رود از کوه جاری میشود ،در مسیر خود سنگها را به حرکت در میآورد و جابهجا میکند.
به نظر شما سنگها در مسیر حرکت خود چه تغییری میکنند؟
ســنگها هنــگام حرکــت بــه هــم برخــورد میکننــد و میشــکنند .در نتیجــه ،لبههــای تیــز آنهــا صــاف و
انــدازهی آنهــا کوچکتــر میشــود .ذ ّرههــای ریــز ایــن ســنگها همــراه ِ
آب رود بــه بخشهــای پایینتــر
میرونــد.
سنگها انواع مختلفی دارند:
 -1سنگهای رسوبی
 -2سنگهای آذرین
 -3سنگهای دگرگونی
 -1سنگهای رسوبی:
رود هنــگام ســرازیر شــدن از کــوه ،ســنگها و ذ ّرههــای ریــز و درشــت را بــا خــود بــه حرکــت در م ـیآورد.
ســنگهای ریزتــر و گل و الی ،همــراه رود حرکــت میکننــد تــا وارد دریــا و دریاچــه شــوند .ایــن ذ ّرههــا پــس
از وارد شــدن بــه دریــا و دریاچــه ،تهنشــین میشــوند و الیهالیــه روی هــم قــرار میگیرنــد.
این الیهها پس از گذشت سالهای طوالنی سخت میشوند و سنگهای رسوبی را تشکیل میدهند.
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 -2سنگهای آذرین:
درون زمیــن بســیار گــرم اســت .ســنگها در درون زمیــن بــه دلیــل گرمــای زیــاد بــه حالــت مذابانــد .ایــن
مــوا ّد مــذاب پــس از ســرد شــدن ،ســنگهای آذریــن را تشــکیل میدهنــد.

 -3سنگهای دگرگونی:
برخــی از ســنگها بــر اثــر گرمــا و فشــار زیــاد تغییــر میکننــد؛ بــه همیــن ســبب بــه آنهــا ســنگهای
دگرگونــی میگوینــد.
سنگ آهک بر اثر گرما و فشار دچار تغییر شده و به سنگ مرمر تبدیل شده است.
از سنگها چه استفادههایی میشود؟
مــا در زندگــی خــود از وســایل و مــوا ّد گوناگونــی اســتفاده میکنیــم کــه بعضــی از آنهــا را از ســنگ میســازند.
مغــز مــداد شــما ،گچــی کــه دیوارهــا را بــا آن ســفید میکننــد ،پنجرههــای فلــزی ،دســتگیرههای در ،بیشــتر
وســایل آشــپزخانه و ح ّتــی نمکــی کــه در غــذا میریزیــم ،از ســنگهای گوناگــون تهیــه میشــوند.
نکته :سنگ آهن ،نوعی سنگ است که از آن ،آهن تهیه میکنند این سنگ در همه جا یافت نمیشود.
سهم شما در حفاظت از منابع خدادادی زمین چیست؟
ســنگ یکــی از منابــع ارزشــمندی اســت کــه خداونــد آفریــده اســت .اســتفادهی زیــاد از ســنگها باعــث میشــود
کــه ایــن منبــع ارزشــمند بــا ســرعت بیشتــری بــه پایــان برســد .از طــرف دیگــر ،هنــگام کنــدن ســنگ از زمیــن
و کــوه بــه محـ ّ
ـل زندگــی گیاهــان و جانــوران آســیب وارد میشــود.
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من برای حفاظت از منابع خدادادی و جلوگیری از آسیب رسیدن به انسان ،جانوران و گیاهان:
زبالههای فلزی را در طبیعت رها نمیکنم.
در طبیعت ،سنگها را جابهجا نمیکنم ،چون برخی جانوران کوچک زیر سنگها زندگی میکنند.
خالصه مطالب:
 -1سنگها از نظر رنگ ،زبری ،صافی ،نوع و اندازهی اجزای تشکیلدهنده متفاوت هستند.
 -2سنگها در مسیر رود دچار تغییر شکل و اندازه میشوند.
 -3سنگها انواع مختلفی دارند مانند سنگهای رسوبی ،آذرین و دگرگونی.
 -4از تهنشــین شــدن و الیهالیــه روی هــم قــرار گرفتــن ســنگهای ریــز و گل و الی در دریــا و دریاچههــا
ســنگهای رســوبی بــه وجــود میآیــد.
 -5درون زمیــن بســیار گــرم اســت .ســنگها در درون زمیــن بــه دلیــل گرمــای زیــاد بــه حالــت مذابانــد .ایــن
مــوا ّد مــذاب پــس از ســرد شــدن ،ســنگهای آذریــن را تشــکیل میدهنــد.
 -6برخی از سنگها بر اثر گرما و فشار زیاد تغییر میکنند ،به آنها سنگ دگرگونی میگویند.
 -7مــا در زندگــی خــود از وســایل گوناگونــی اســتفاده میکنیــم کــه بعضــی از آنهــا از ســنگ درســت شــده
اســت.
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