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بيشتر ما در محل هايى زندگى مى کنيم که به آسانى نمى توانيم فعاليت يک آتشفشان يا طرز انجماد 
ماده مذاب را ببينيم. اما مشاهده ساحل ماسه اى، يا رودى که مقدارى گل به همراه مى برد، آسان است. 
مى دانيد که مواد همراه اغلب رودها، سرانجام به دريا مى رسند و در ته آن رسوب مى کنند. شما در هر 
تشکيل شده اند، يا امروزه در حال  نقطه از کشور که زندگى کنيد، فاصله چندانى از رسوباتى که قبالً 
تشکيل اند، نداريد. اين رسوبات به وسيله عواملى مانند آب، يخچال يا باد به وجود آمده و پس از جابه جايى، 
ـ ۷) بيشتر رسوبات، سرانجام به سنگ هاى  معموالً به شکل اليه اليه روى هم ته نشين شده اند. (شکل ۱ـ 
رسوبى تبديل مى شوند. سنگ هاى رسوبى، اليه نازکى را در سطح زمين تشکيل مى دهند (۵ درصد از 

۳۵ کيلومتر اوليه پوسته قاره اى)، اما همين سنگ ها، در سطح زمين فراوان تر از سنگ هاى ديگرند.

شکل ۱ ــ ۷ ــ يکى از مشخصات ظاهرى سنگ هاى رسوبى، اليه اليه بودن آنهاست.

سنگ هاى رسوبى
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سنگ هاى رسوبى، منابعى چون نفت، زغال سنگ، گازطبيعى، معادن آهن، آلومينيم، سنگ هاى 
ساختمانى و مصالح ساختمانى ديگر را تشکيل مى دهند، يعنى در زندگى ما اثر زيادى دارند.

سنگ هاى رسوبى، شواهد مربوط به تاريخچه گذشته زمين را هم در بر دارند (فسيل ها و غيره) 
و نشان مى دهند که وضع درياها و خشکى ها، رشته کوه ها و غيره در گذشته چگونه بوده است.

منشأ رسوبات
به طور کلى منشأ رسوبات دريايى را به ترتيب زير مى توان ذکر کرد. (شکل ۳ ــ ۷)

برده  درياها  درون  به  خشکى ها  از  رس  و  ماسه  شن،  زيادى  مقدار  شده:  تخريب  مواد  ۱ــ 
مى شوند که حاصل تخريب سنگ هاى قاره ها هستند.

۲ــ بقاياى بدن جانداران: جانداران زيادى وجود دارند که براى تشکيل پوشش محافظ بدن 
(پوسته وصدف) و اسکلت خود به مواد معدنى از قبيل کربنات هاى کلسيم، سيليس و گاهى فسفات ها، 
سولفيدها و اکسيدهاى آهن محتاجند. طبعاً اين مواد بعد از مرگ جانداران بر جاى مى مانند و در آب 

رسوب مى کنند.
۳ــ مواد شيميايى: بعضى از موادى که در روى خشکى ها در آب حل مى شوند، به طريقه 
شيميايى در دريا رسوب مى کنند. نمک طعام، کربنات هاى کلسيم و منيزيم، بعضى سولفات ها، ترکيبات 

آهن و غيره را بايد از اين جمله شمرد.

شکل ۲ ــ۷ ــ نسبت فراوانى سنگ هاى رسوبى در روى زمين
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منشأ و نوع کانى هاى موجود در سنگ هاى رسوبى
سنگ هاى رسوبى هم مانند سنگ هاى آذرين، يا دگرگون شده، مجموعه اى از کانى ها هستند. 
در اين سنگ ها، سه کانى از همه بيشتر يافت مى شود که عبارت اند از: رس، کوارتز و کلسيت. اما 
البته در برخى از سنگ هاى ويژه، کانى هاى ديگرى عموميت دارند. به ندرت ممکن است در يک سنگ 
رسوبى فقط يک نوع کانى يافت شود. مثالً در سنگ آهک، کانى کلسيت بسيار فراوان است، اما در 
خالص ترين سنگ هاى آهکى هم مقدارى کانى هاى ديگر مانند رس يا کوارتز، عالوه بر کلسيت ديده 
مى شود. همچنين، دانه  هاى بسيارى از ماسه سنگ ها از جنس کوارتز است، اما خميره اى که اين دانه ها 

را به هم مى پيوندد ممکن است رس، سيليس، کلسيت، دولوميت يا اکسيد آهن باشد.
کانى هاى رسى از تجزيه سيليکات ها، به ويژه فلدسپات ها حاصل مى آيند. همين کانى ها بعدًا ممکن 

است اجزاى اصلى سنگ هاى رسى يا شيل ها را تشکيل دهند. 
کوارتز هم از تجزيه سنگ هاى آذرين به وجود مى آيد، زيرا وقتى بر اثر هوازدگى، يک سنگ 
گرانيتى تجزيه مى شود، دانه هاى کوارتز موجود در آن آزاد مى شوند. بيشتر حجم ماسه سنگ ها را کوارتز 

صدف هاى کامل
 جلبک هاى آهکى

 ذرات مواد تخريبى ذرات مواد آلى بلورها 
اجزاى رسوب

فعاليت هاى حياتى

سوزن ها و قطعات
قطعات صدف آراگونيت

 بلورهاى مواد
 رسوبى

رسوب گذارى شيميايى

 رسوبات از اين سه منشأ پديد مى آيند.

هوازدگى فيزيکى و شيميايى سنگ ها 

شکل ۳ــ ۷ــ رسوبات مخلوطى از مواد تخريبى، شيميايى يا آلى اند.
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تشکيل مى دهد. در عين حال مقدارى سيليس محلول و در اندازه هاى کلوئيدى هم در نتيجه هوازدگى 
شيميايی سنگ هاى گرانيتى يا انحالل اسکلت موجوداتى که اسکلت سيليسى دارند (دياتوم ها) حاصل 
آورد، يا آنکه  پديد  درشت را  دانه  رسوبى  سنگ هاى  سيمان  ممکن است  بعدًا  سيليس  اين  مى آيد، که 
به شکل کانى جديدى به نام اوپال (SiO۲ ,nH۲O ) درآيد. اوپال متبلور نيست و سختى آن از کوارتز 
کمتر است. البته گاهى نيز سيليس در بعضى از سنگ هاى رسوبى به صورت بلورهاى بسيار دانه ريزى 
ديده مى شود. از سنگ هايى که بدين صورت حاصل مى شوند، مى توان نوعى سنگ آتش زنه «فلينت» 
و کلسدونى (Calcedony) را نام برد (سنگ آتش زنه را آدميان نخستين براى تهيه ابزارهاى خود به 

کار مى برده اند).
از  ديگر  يکى  نيز  کلسيم  کربنات  است.  آهکى  سنگ هاى  تشکيل دهندٔه  اصلى  کانى  کلسيت، 
بچسباند.  به هم  را  آنها  و  کند  نفوذ  سنگ ها  قطعات  و  ذرات  بين  در  مى تواند  که  است  شيميايى  مواد 
بيشتر آب هاى زيرزمينى مقدارى CO۲  در خود محلول دارند. با اين ترتيب اين آب ها تا حدى خاصيت 

اسيدى مى يابند.
 CO۲ + H۲O → H۲CO۳

اين اسيد هم به نوبه خود با کلسيت ترکيب مى شود و آن را به بيکربنات محلول تبديل مى کند.
 CaCO H CO Ca HCO++ −+ +3 2 3 32�

  محلول                                                                نامحلول
و البته صورت نامحلول اين ماده،در بين ذرات رسوبى تشکيل سيمان آهکى را مى دهد.

به جز سه کانى رس، کوارتز و کلسيت، کانى هاى ديگرى که در ميان سنگ هاى رسوبى يافت 
مى شوند عبارت اند از: ۱) دولوميت، CaMg(CO۳)۲  يا کربنات مضاعف کلسيم و منيزيم. ۲) مقدارى 
فلدسپات هاى مختلف و ميکا. ۳) اکسيدهاى آهن، که طبعاً منشأ آن کانى هاى آهن و منيزيم دار بوده است 
و به صورت هماتيت و ليمونيت درآمده اند. ۴) هاليت (NaCl)  و ژيپس  CaSO۴  ،۲H۲O که از تبخير 
آب هاى محتوى اين مواد برجاى مانده اند. به عنوان مثال اگر اين شورى به ۱۰ برابر حد طبيعى برسد، 
ته نشين شدن هاليت آغاز مى شود. ضمناً قطعات ريز و درشت مواد آتشفشانى و همچنين مواد آلى هم 

ممکن است در ميان سنگ هاى رسوبى يافت  شوند.

حمل رسوبات
مواد سازنده رسوبات شيميايى، به صورت محلول در آب حمل مى شوند. اين مواد، تا زمانى که 
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دما، فشار يا ترکيب شيميايى آب عوض نشود، يعنى شرايط براى رسوب گذارى فراهم نباشد، همچنان 
به صورت محلول مى مانند.

؟ بعضى از جانداران، درکم و زياد کردن امالح محلول در آب دخالت دارند. به نظر شما نوع 
اين دخالت چگونه است؟

 بيشتر رسوبات از نوع تخريبى اند و به طريقه مکانيکى از خرد شدن سنگ ها در روى خشکى يا 
سواحل حاصل آمده اند. در حمل اين مواد، آب جارى، باد يا يخچال دخالت دارند. مقدار رسوباتى 
که در طول يک سال به دريا برده مى شوند، حدود ۱۰ ميليارد تن تخمين زده مى شود، که بيشتر اين مواد 

را رودها به دريا مى برند.

اندازۀ دانه هايى که به محيط رسوبى برده مى شوند، به نوع سنگ اوليه و ميزان مقاومت آن در برابر 
عوامل تخريب کننده و همچنين نوع عامل حمل کننده، مسافت طى شده و وضعيت مسير بستگى دارد. 
سنگ هاى مختلف، دانه هايى در اندازه ها و شکل هاى مختلفى ايجاد مى کنند. مثالً، از گرانيت هاى دانه 

درشت، در مقايسه با خاکسترهاى آتشفشانى، ذرات درشت ترى حاصل مى آيد.
از  گاهى «جورشدگى» (يعنى  مى شوند،  حمل  فرسايشى  مختلف  عوامل  توسط  که  موادى  ؟ 
نظر قطر هم اندازه بودن) خوبى را از خود نشان مى دهند. به نظر شما، اين جورشدگى ها در کدام نوع 

رسوبات زياد و در کدام ها کم است؟

شکل ۴ ــ ۷ ــ موادى که رودها با خود حمل مى کنند معموًال متناسب با وزن ته نشين مى شوند. 
در اين صورت، چرا مواد ريز و درشت را در کنار هم مى يابيم؟
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شکل دانه هايى که از خرد شدن سنگ ها در مراحل نخست حاصل مى آيند، زاويه دار و نامنظم 
است. اما همان دانه ها ممکن است در ضمن حمل، با ايجاد ساييدگى، گرد و بدون زاويه شوند. رودها 

يکى از عوامل مهم تغييردهنده شکل دانه هاى رسوب اند.
دانه هاى مربوط به کانى هاى نرم از قبيل ژيپس و کلسيت، زودتر گرد مى شوند تا دانه هاى سيليسى 
و سخت. در مطالعه اى معلوم شد که دانه هاى نرم بعد از طى ۱۱ کيلومتر به همراه آب، صاف شدند، در 

صورتى که دانه هاى کوارتز، پس از طى ۸۵ تا ۳۳۵ کيلومتر لبه هاى تيز خود را از دست دادند.
دياژنز: عبارت از مجموع تغييرات فيزيکی و شيميايی است که سبب تبديل رسوبات به سنگ 

می شود. اين پديده شامل صورت های زير است:
سيمان شدن:  در اين مورد، فواصل موجود در بين قطعات و ذرات سنگ را نوعى ماده شيميايى 
پر مى کند و آنها را به هم مى چسباند. از ميان مواد مختلفى که مى توانند سيمان سنگ هاى رسوبى شوند، 
کلسيت، دولوميت و کوارتز فراوان تر از بقيه اند، اما اکسيدهاى آهن، اوپال و انيدريت هم مى توانند سيمان 
پاره اى از سنگ هاى تخريبى رسوبى را تشکيل دهند. مواد سيمانى اصوالً توسط آب هاى نافذ در فضاى 

ميان ذرات نفوذ مى کنند و پس از سخت شدن باعث اتصال ذرات جدا از هم مى شوند.
مى آيد،  وارد  فوقانى  اليه هاى  از  که  فشارى  علت  به  شدن،  متراکم  فرآيند  در  شدن:  متراکم 
فضاهاى ميان ذرات به تدريج تقليل حاصل مى کند. بدين ترتيب، از قطر اليه رسوبى کاسته و بر تراکم 
و چسبندگى آنها افزوده مى شود. در طی اين فرآيند، آبى که در اصل فواصل ميان ذرات را پر کرده، 

بيرون رانده مى شود. 
در رسوبات دانه ريزى که اندازه آنها سيلت (دانه هايى کمى درشت تر از رس) يا رس باشند، فضاى 
ميان ذرات چنان کوچک است که آب به آزادى نمى تواند از آنها بگذرد. بدين ترتيب، ماده سيمانى هم 
نمى تواند خود را به آن فضاها برساند. در اين حال، چسبيدن ذرات به همديگر، تحت اثر فرآيندهاى 

متراکم شدن خواهد بود.
فرايندهای سيمانی شدن و متراکم شدن را سنگی شدن می نامند.

تبلور دوباره: متبلور شدن بعضى از مواد رسوبى خود يک نوع تشکيل سنگ محسوب مى شود. 
در اين ميان ممکن است کانى هاى تازه اى متبلور شوند، يا بلورهاى موجود درشت شوند. اين فرايند 

در بسيارى از سنگ هاى آهکى و دولوميتى و ماسه  سنگ ها ديده مى شود.
دياژنز ارزش هاى عملى نيز دارد، زيرا ذخيره نفت، گاز و منابع آب هاى زيرزمينى به فضاهاى 
موجود در ميان سنگ ها بستگی دارد که تحت تأثير اين فرايند بوده اند. تشکيل نفت خود نتيجه نوعى 
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دياژنز است که طى آن بازمانده هاى آلى جانداران تدريجاً مبدل به نفت مايع يا گاز طبيعى مى شود. تبديل 
تورب (که نوعى زغال سنگ نارس و بسيار ناخالص است) به زغال سنگ و آنتراسيت هم نتيجٔه دياژنز 

است. درک اين پديده ها سبب مى شود که با آگاهى بيشترى به دنبال چنين منابعى بگرديم.

بافت
بافت در سنگ هاى رسوبى اهميت ويژه اى دارد، چون شاهد خوبى در تعيين مسافت حمل شده 
و نوع محيط رسوب گذارى است. دو نوع بافت اصلى در سنگ هاى رسوبى تشخيص داده شده است: 

بافت آوارى (تخريبى) و بافت غير آوارى (بلورين)
دانه درشت  است  ممکن  و  است  متفاوت  رسوبى  سنگ هاى  در  ذرات  اندازٔه  آوارى:  بافت 
1   ميليمتر) باشند. خرده سنگ ها 

16
1 ميليمتر)، و ريز (کمتر از 

16
(بزرگ تر از ۲ ميليمتر)، متوسط (۲ تا 

و ذرات کانى ها براساس ميزان ساييدگى، ممکن است صاف يا زاويه دار باشند.
جورشدگى از ويژگى هاى بافتى مهم در سنگ هاى رسوبى است، که نشان دهنده نوع عامل حمل و نوع 
محيط رسوب گذارى است. ميزان سيمان شدگى نيز از ويژگى هاى بافتى مهم در سنگ هاى تخريبى است. 

سيمان اصلى اين گونه سنگ ها از آهک، سيليس و اکسيدهاى آهن و رس است.
بافت غيرآوارى(بلورين): بافت بلورين به صورت شبکه بلورهاى به هم پيوسته است. کانى هاى 
حاصل از ته نشست شيميايى در آب ها، بافت بلورين را تشکيل مى دهند. مواد تقريباً نامحلول، زودتر جدا 
شده و ته نشين مى شوند. اين بافت را از نظر اندازه بلورها به اقسام درشت بلور (بزرگ تر از ۲ ميليمتر)، 

1 ) تقسيم مى کنند. 
16

1 ) و ريزبلور (کمتر از 
16

متوسط بلور (۲ تا 

طبقه بندى
سنگ هاى رسوبى را معموالً به دو گروه آوارى و شيميايى طبقه بندى مى کنند، اما هر کدام از 
اين گروه ها، شامل اقسام مختلفى از سنگ ها مى شوند که از لحاظ طرز انتقال، اندازه ذرات، جنس، 

رسوب گذارى و سنگ شدن با هم تفاوت دارند.
سنگ هاى رسوبى آوارى: اين گروه از سنگ ها، براساس اندازه قطعات يا ذرات طبقه بندى 
مى شوند (جدول ١ــ٧) شيل ها دانه ريزترين سنگ هاى آوارى، ماسه سنگ ها دانه متوسط و کنگلومراها 
دانه درشت ترين اين گروه از سنگ ها هستند. توجه داشته باشيد که همه سنگ هاى آوارى، اجتماعى 

از دانه هاى منفصل اند که معموالً توسط سيمانى به هم چسبيده شده اند.
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شيل ها، فراوان ترين سنگ هاى رسوبى اند 
و دانه هاى تشکيل دهنده آنها فقط در آب هاى بسيار 
کانى هاى  مى کنند.  رسوب  تالطم  بدون  و  ساکن 
تشکيل دهندٔه شيل ها از نوع رسى و ميکا هستند 
که حالتى ورقه اى دارند و در اعماق زياد، تحت 
تأثير فشارهاى فوقانى، به صورت موازى درمى آيند 
رسى  سنگ هاى  مشخصات  از  ٥ــ٧).  (شکل 
خاصيت  شوند،  زده  زبان  به  وقتى  که  است  آن 

چسبندگى از خود نشان مى دهند.
رنگ شيل ها کامالً متفاوت است و به نوع 
کانى هاى موجود در سنگ بستگى دارد. شيل هاى 
محتوى  سبز  شيل هاى  دارند.  آهن  اکسيد  قرمز، 
داراى  محيط  در  که  هستند  آهنى  اکسيدهاى 
اکسيژن اندک رسوب کرده اند. شيل هاى سياه نيز 
در آب هاى داراى اکسيژن اندک رسوب کرده اند. 
به خوبى  کربن دار  ترکيبات  محيط ها،  گونه  اين  در 

جدول ۱ــ۷ــ طبقه بندى ذرات رسوبى براى سنگ هاى رسوبى آوارى

    اندازه ذرات (ميليمتر)    ذراترسوبات (ناپيوسته)    سنگ هاى رسوبى آوارى        
کنگلومرا (ذرات گرد)

يا
برش (ذرات زاويه دار)

درشت سنگدانه درشت
قلوه سنگ

ريگ                           
شن

> ۲۵۶
۲۵۶ــ۶۴

۶۴   ــ۴     
       ۴ــ۲

1ماسهدانه متوسطماسه سنگ
16 ۲ــ

سيلت سنگ
گلسنگ

شيل

سيلتدانه ريز
سيلت  + رس

رس

−
1 1

256 16

<
1

256

آب شور

شده  ته نشين  تازه  مواد  در 
ترتيبى وجود ندارد

متراکم شدن

ـ کانى هاى ورقه اى در ابتداى ته نشين شدن، نظم  ـ ۷ـ  شکل ۵ـ 
معينى ندارند، اما پس از مدتى اين نظم حاصل مى آيد.
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تجزيه نشده اند. رنگ سياه به علت وجود کربن است.
رس ها موارد مصرف گوناگون دارند. رس الزم براى کارهاى سفالگرى و سراميک را از همين 
سنگ ها مى گيرند. از اختالط رس با کربنات کلسيم، سيمان پرتلند حاصل مى آيد. در شيل هاى نفتى هم 

مقدارى نفت ذخيره است که شايد انسان ناچار شود روزى براى تأمين انرژى به آنها روى بياورد.
از انواع ديگر سنگ هاى رسوبى تخريبى دانه ريز، سيلت سنگ و ِگلسنگ را مى توان نام برد که اولى 
از ذرات سيلت که درشت تر از ذرات رس است، تشکيل شده است و دومى از ذرات تقريباً مساوى سيلت 

و رسى تشکيل شده ، مثل شيل لمس صاف دارد، تورق پذير نيست و به صورت توده اى يافت مى شود.
ماسه سنگ ها، که درحدود ۳۲ درصد از سنگ هاى رسوبى را تشکيل مى دهند، دانه هايى دارند 

که توسط سيمانى از جنس سيليس يا کربنات به هم متصل شده اند.
دو نوع ماسه سنگ هم وجود دارد که از لحاظ ترکيب و ظاهر، با هم متفاوتند. ماسه سنگى که بيشتر 
از ۹۰ درصد آن کوارتز باشد، سيمان اندکى دارد و کوارتز آرنيت ناميده مى شود. اين ماسه سنگ ها 
رنگى روشن دارند. دانه هاى آنها گرد شده وجور شده است، يعنى معلوم است که مسافت زيادى را طى 
کرده اند. آرکوزها، بيشتر از ۲۵ درصد فلدسپات دارند. اين سنگ ها، از تخريب گرانيت هاى محتوى 
فلدسپات زياد حاصل مى آيند. جورشدگى دانه ها خوب نيست و در ضمن، دانه ها زاويه دارند (يعنى، 

جابه جايى زيادى نداشته اند). 
؟ آرکوزها مخصوص مناطق خشک اند. آيا علت آن را مى توانيد حدس بزنيد؟

ماسه سنگ ها، در کارهاى ساختمانى، جاده سازى و پل سازى کاربرد زيادى دارند. بيشتر نفت خام 
جهان، گاز طبيعى و منابع آب زيرزمينى در ميان ماسه سنگ ها ذخيره است، زيرا اين سنگ ها، پرحفره اند.

کنگلومرا، از سيمان شدگى ذرات درشت رسوبى (بزرگ تر از ۲ ميليمتر) با گردشدگى خوب و ماده 
زمينه اى از سيليس و رس تشکيل شده است (شکل ٦ــ٧ــ الف). قلوه سنگ ها و ريگ هاى موجود در 
کنگلومرا ممکن است از جنس هر کانى يا سنگى باشند، ولى اغلب، از مواد مقاوم مثل کوارتز هستند. 
از آنجا که قطعات کنگلومرا گردشدگى دارند، زمين شناسان معتقدند که عواملى مثل جريان هاى سريع 

آب هاى جارى و امواج، آنها را تا مسافتى که براى گرد شدن کافى بوده، حمل کرده اند.
ِبِرش، از سيمان شدگى ذرات درشت و زاويه دار، با زمينه اى از ذرات ريزتر تشکيل شده است 
(شکل ٦ــ٧ــ ب). ذرات برش جورشدگى ضعيف دارند. و از آنجا که ذرات درشت و زاويه دارند، 
فاصله حمل آنها کم بوده است. برش ها اغلب از تجمع رسوبات در اثر زمين لغزه، يا خردشدن سنگ ها 

در امتداد سطح گسل ها و سيمان شدگى بعدى آنها ايجاد شده اند.
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الف ــ کنگلومرا

ب ــ بِِرش

سنگ هاى  رسوبى شيميايى: اين  سنگ ها ،  بر خالف  سنگ هاى  رسوبى  آوارى  که  از  تجمع 
هستند هم  به  متصل  بلورهاى  از  مجموعه اى  آمده اند،  حاصل  قديمى تر  سنگ هاى  ذرات  و  قطعات 
از محلول ها به صورت محلول در آب بوده اند. اين سنگ ها، دو دسته اند: بعضى، مستقيماً  که قبالً 
جانوران  و  گياهان  زيستى  فعاليت هاى  حاصل  ديگر  بعضى  و  (غيرآلی)  کرده اند  رسوب  و  شده  جدا 

هستند (آلى).
سنگ هاى رسوبى شيميايى غيرآلى: اين گونه سنگ ها زمانى تشکيل مى شوند که مواد حل 

شده در آب، به علت تبخير يا انجام واکنش های شيميايی رسوب کنند.

شکل ۶ ــ ۷ ــ نمونه هايى از سنگ هاى رسوبى آوارى

ج: بعضى از بى مهره هاى دريازى، کربنات کلسيم يا 
سيليس را از آب دريا جذب مى کنند. صدف ها و قسمت هاى 
ته نشين  دريا  بستر  در  مرگ  از  بعد  جانداران،  اين  سخت 
يابند.  تجمع  قطعاتى  به صورت  است  ممکن  يا  و  مى شوند 
بافت سنگ هاى حاصل از اين رسوبات، شبيه بافت آوارى 
است، با اين تفاوت که اين سنگ ها از تجمع قطعات سخت 

موجودات زنده حاصل آمده اند.

ج ــ کوکينا
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سنگ آهک، که ترکيب اصلى آن کربنات کلسيم است، حدود ۲۲درصد سنگ هاى رسوبى 
حاصل  شيميايى  واکنش هاى  اثر  بر  خاص  شرايط  در  آهکى  سنگ هاى  بعضى  مى شود.  شامل  را 
کربنات  انحالل  قابليت  اما  مى شوند،  حل  زودتر  دما  رفتن  باال  با  معموالً  شدنى  حل  مواد  مى شوند. 
کلسيم، به مقدار دى اکسيدکربن موجود در آب بستگى دارد. از آنجا که دى اکسيدکربن موجود در 
آب گرم کمتر از مقدار اين گاز در آب سرد است، آهک در آب گرم زودتر به حّد اشباع مى رسد و 

زودتر هم رسوب مى کند.
از  دارند.  دخالت  آب  در  کلسيم  کربنات  رسوب  مقدار  در  هم  ديگرى  عوامل  دما،  به جز  البته 
آبـى  آن جمله مى توان به آشفتگى آب، وجود گياهان فتوسنتزکننده، عمق و فشار آب اشاره کرد؛ مثالً 
که آرام نباشد، CO۲  بيشترى از دست مى دهد و کربنات کلسيم موجود در آن رسوب مى کند. کاهش 
فشار آب هم، CO۲  بيشتر را به هوا مى فرستد. پس، رسوب کربنات کلسيم در آب هاى کم عمق بيشتر 

از آب هاى عميق است.
دهانٔه  در  مثالً  مى شود؛  تشکيل  هم  خشکى  در  ويژه اى،  شرايط  در  شيميايى،  سنگ آهک 
روبه رو  کم فشار و گرم ترى  محيط  با  مى رسد،  زمين  سطح  به  زيرزمينى  آب  وقتى  آهکى،  چشمه هاى 
  CO۲ مى شود و به علت جارى شدن، آشفتگى آن افزايش مى يابد. همٔه اين عوامل، در متصاعد شدن
آهکى  ستون هاى  و  تراورتن  شيرى رنگ  و  حفره  پر  سنگ آهک  مؤثرند.  کلسيم  کربنات  رسوب  و 
درون غارها به همين شکل به وجود مى آيند. تراورتن به عنوان سنگ نما، کف پوش و پله کاربرد زيادى

دارد.
دولوميت، در اثر عبور محلول هاى غنى از منيزيم از سنگ هاى آهکى، منيزيم جانشين قسمتى 
از کلسيم شده و دولوميت تشکيل مى شود. اين فرايند جانشينى، باعث تبلور دوباره سنگ هاى آهکى 

مى شود:
 Mg++ + ۲CaCo۳ → CaMg(CO۳)۲ + Ca++

                        کلسيم محلول    +    دولوميت           →        کلسيت     + منيزيم محلول
چرت (Chert)، به سنگ هايى گفته مى شود که در آنها سيليس (SiO۲ ) زياد به صورت بلورهاى 
ميکروسکوپى وجود دارد. چرت با منشأ شيميايى آن محصول رسوب کردن سيليس در آب هايى است که 
از اين ماده اشباعند. چرت سنگى بسيار سخت است و هنگام شکسته شدن لبه هاى تيزى پيدا مى کند. به 

همين دليل، آدميان نخستين از آن ابزارهاى گوناگونى مى ساخته اند.
سنگ هاى تبخيرى، آب مى تواند مقدار زيادى نمک را در خود حل کند. هر جا که آب کم عمق 
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و گرم باشد، يا در محيط هايى مانند بعضى کوالب ها و درياچه ها که مقدار تبخير بيشتر از مقدار آب هاى 
ورودى است، وقتى نمک طعام يا گچ به حّد اشباع مى رسد، ته نشين مى شود و سنگ هاى تبخيرى را 
به وجود مى آورد. سنگ هاى تبخيرى نشانٔه وجود آب وهواى گرم و خشک هستند. در بيشتر نقاط کشور 
ما منابع عظيم گچ و نمک در بين سنگ هاى رسوبى قديمى يافت مى شود. اين سنگ ها امروزه نيز در 

نقاط مختلف کوير مرکزى و کوالب ها ودرياچه هاى داخلى تشکيل مى شوند.
سنگ نمک، اغلب بى رنگ است، اما به علت وجود اکسيد آهن گاهى به رنگ قرمز روشن نيز 

ديده مى شود. مزٔه شور اين سنگ بهترين وسيلٔه تشخيص آن است.
سنگ گچ آبدار (ژيپس)،اغلب سفيدرنگ است و گاهى به علت وجود مقدار کمى اکسيدآهن به 
رنگ قرمز روشن ديده مى شود. سختى آن کم و با ناخن خط برمى دارد. سنگ گچ بى آب را «انيدريت» 

می گويند که سنگى متراکم و به رنگ سفيد مايل به خاکسترى است.
جاندارانند.  فعاليت  محصول  قاعدتاً  سنگ هايى،  چنين  آلى:  شيميايى  رسوبى  سنگ هاى 
مهم ترين سنگ هاى اين گروه عبارت اند از: سنگ آهک آلى و چرت که از بقاياى اسکلت جانوران و 

گياهان دريازى حاصل مى آيند و زغال سنگ، که محصول گياهان خشکى زى است.
به دليل  زيرا  مى شوند؛  تشکيل  استوايى  گرم  و  کم عمق  آب هاى  در  آلى  آهک هاى  سنگ  بيشتر 
وجود شرايط مساعد و غذاى کافى، جانداران زيادى در اين آب ها زندگى مى کنند که از تجمع اسکلت 
و پوسته هاى آهکى آنها (بيشتر از همه جلبک هاى آهکى) پس از مرگ، سنگ آهک حاصل مى آيد. 
البته، در آب هاى سرد وعميق هم از تجمع پوسته هاى آهکى روزن داران که زندگى پالنکتونى دارند، 

گل سفيد که نوعى سنگ آهک است، تشکيل مى شود.
چرت آلى، که بيشتر آن را سيليس بازمانده از جانداران دريازى چون شعاعيان و دياتوم ها و 

راديولرها تشکيل مى دهد.
چرا بيشتر نرم تنانی که پوسته آهکی دارند در آب های گرم و بيشتر موجوداتی که پوسته سيليسی 

دارند در آب های سرد زندگی می کنند؟
در  زغال سنگ، نوعى سنگ رسوبى است که بقاياى گياهى فراوان دارد. مواد گياهى معموالً 
روى زمين به سرعت تجزيه مى شوند، اما در محيطى که اکسيژن اندک باشد، ممکن است آن مواد تا زمان 
مدفون شدن و تبديل به زغال سنگ باقى بمانند. آب ساکن و گرم مناطق مردابى، براى ايجاد زغال سنگ 
بسيار مناسب است، زيرا به دليل جريان نداشتن هوا، اکسيژن چندانى وارد آب نمى شود تا به مواد آلى 

تجمع يافته در بستر برسد. به اين ترتيب، اين مواد به صورت تجزيه نشده باقى مى ماند.
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در طول ميليون ها سال، با افزايش فشار و وزن رسوبات فوقانى، آب، CO۲  و گازهاى ديگر از 
بازمانده هاى گياهى خارج مى شوند و در نتيجه، به نسبت درصد کربن آنها افزوده مى شود. در مراحل 
اولئه اين فرايند، ساختار گياه حفظ مى شود و ماده اى قهوه اى رنگ و نرم به نام تورب ايجاد مى شود. 
با افزايش تدريجى فشار و گرما، موادى فشرده تر و سخت تر حاصل مى آيند. اين مواد به ترتيب درجه 

خلوص ليگنيت، زغال سنگ قهوه ای  و آنتراسيت هستند (شکل ٧ــ٧).
در ميان اليه هاى رسوبى ديگر مى توان يافت؛ زيرا مناطق مردابى و  رگه هاى زغالى را معموالً 
مناسب براى تشکيل زغال سنگ که عموماً در کنار درياهاى قديمى قرار داشته اند، گاهگاه، با باال آمدن 

سطح آب دريا، به زير آب مى رفته اند و رسوبات دريا روى آنها را مى پوشانده است. 

دفن

تورب (تغييريافتگى مختصر)

ليگنيت

زغال سنگ قهوه ا ی

آنتراسيت

شکل ۷ ــ ۷ ــ تشکيل زغال سنگ از رسوبات مردابى. مراحل تشکيل اين اليه ها را شرح دهيد.


