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عنوان  :سنگواره ها چگونه تشکیل شده اند؟
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تحقیق زمینه ای
فسيل ها بقاياي جانوران و گياهان باستاني و ردپاها يا اثرات به جا مانده از موجودات زنده از دوره هاي زمين شناسي گذشته يا
اثرات به جا مانده از هر فعاليتشان هستند .فسيل ها روي همه قاره هاي زمين پيدا شده اند.
لغت فسيل از لغت التين  fossilisمي آيد كه به معني حفر كردن و كاوش كردن است .بيشتر اليه هاي فسيلي از سنگ هاي
رسوبي به دست آمده اند .سنگ رسوبي سنگي است كه از رسوباتي نظير ماسه ،گل و تكه هاي كوچك سنگ تشكيل شده است .
پس از گذشت دوره هاي زماني طوالني ،اين ذرات كوچك فشرده شده اند (متراكم شده اند) .اگر فسيلي در ميان آنها باشد ،اين
فسيل زير اليه هاي بيشتر و بيشتري از رسوب دفن شده است و در داخل سنگ هاي رسوبي فشرده شده است .اليه هاي زيرين
قديمي تر از اليه هاي بااليي هستند.
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به عبارت ديگر در شرايطي ،گياهان و حيوانات مرده در زير خاک دفن مي شوند اما فاسد نمي شوند.آب به داخل خاک نفوذ مي
كند و مواد معدني از قبيل آهن،سيليكات و كلسيم را با خود مي برند .اين مواد دور واطراف گياهان يا حيوانات مرده جمع مي شوند
و آنها را به همان صورت حفظ مي كنند .با گذشت زمان ،مواد شيميايي فوق سخت مي شوند و يك نسخه تقريبا كاملي از حيوان
اصلي بوجود مي آيد .اين نسخه را فسيل مي گويند.
بنابراين فسيل ها انواع باقيمانده جانورى و گياهى نظير جسم حيوانات و استخوان هاى مربوط به آنها  ،تنه گياهان قديمى و ساختمان
شان  ،كرمهاى نرم ،ستاره هاى دريايى و غيره ( از نقطه نظر تشريحى ) و آثار و مواد به جامانده از آنها نظير فضوالت  ،مدفوعات ،
تخم ها ( آثار طبيعى ) و اثر النه ها  ،آشيانه ها  ،رد پاها ( آثار مصنوعى ) را شامل مى شود و تمامى اينها بطور مستقيم توسط
موجودات كه در گذشته مى زيسته اند  ،بوجود آمده اند .
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اصطالح فسيل داللت بر زماني طوالني مي كند كه در طي آن موجود ات فسيل شده زندگي مي كردند و بقاياي مرده آنها در
رسوبات ادوار ما قبل تاريخ به حالت سنگواره باقي مي ماندند  .البته اين بدان معني نيست كه فسيل ها از موجودات كامال ناپديد
شده اند بلكه اشكال گوناگوني از آنها نيز جمع آوري و شناسايي شده اند كه امروزه نيز زندگي مي كنند.
جانور شناسي و گياه شناسي اطالعاتي درباره زندگي موجوداتي مي دهندكه بدون آشنايي به هر كدام از آنها فسيل ها نمي توانند
مفهومي داشته باشند و علم ديرينه شناسي نيز شواهد و مداركي را درباره زندگي اجداد جانوران و گياهان در اختيار زيست شناسان
قرار مي دهد  .مطالعه فسيل ها اساس و پايه بخشي از علم زمين شناسي اقتصادي است و براي شناسايي سنگهاي سوختي مانند
زغال سنگ ها و منشاء نفت و گاز داراي ارزش زيادي هستند .اين نكته را به خاطر داشته باشيد كه فسيل يك استخوان هيچ
استخواني در داخلش نيست .يك شيء فسيل شده همان شكل شيء اصلي را دارد ،اما از نظر مواد شيميايي بيشتر شبيه به سنگ
است.ديرينه شناسي شاخه اي از زيست شناسي است كه اشكال زندگي اي را كه در دوره هاي زمين شناسي قبل تر وجود داشته
است را مطالعه مي كند .اكثراً اين كار را با مطالعه فسيل ها انجام مي دهد.

4

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح جابر با قیمت فقط دو هزا تومان به
سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنیدwww.asemankafinet.ir.
شكل فسيل ها :
فسيل ها همان شكلي را دارند كه شيء اصلي داشته است .اما رنگ ،تراكم و رنگ بندي آنها با شيء اصلي خيلي متفاوت است.
رنگ يك فسيل به مواد معدني اي كه آن را تشكيل داده اند بستگي دارد .فسيل ها معموالً سنگين تر از شيء اصلي هستند  (.فسيل
ها به طوركلي از سنگ هستند .چراكه مواد سنگي به تدريج جايگزين شيء اصلي شده است) .بيشتر فسيل ها از مواد سنگي معمولي
ساخته شده اند ،اما بعضي پرمزورازترند.
چگونگي تشكيل فسيل ها :
فسيل هاي بخش هاي سخت (مانند استخوان ها و دندان ها) به صورت زير تشكيل شده اند :
¯ بعضي از جانوران به سرعت بعد از مرگشان دفن شده اند (با دفن شدن زير گل و الي يا دفن شدن در توفان شن و غيره ( با
گذشت زمان رسوبات بيشتر و بيشتري بقاياي جانور را پوشانده است .
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¯ بخش هايي از جانوران كه پوسيده و فاسد نشده (معموالً بخش هاي سخت تر مثل استخوان ها و دندان ها) در زير رسوبات تازه
شكل گرفته دفن مي شود.
¯ در شرايط مساعد (بدون وجود الشخورها ،دفن سريع ،نبودن تغييرات آب و هوايي خيلي زياد) ،بخش هاي بدن جانور در طول
زمان به فسيل تبديل مي شود.
¯ بعد از مدت زماني طوالني ،مواد شيميايي موجود در بدن جانور دفن شده  ،تحت يك سري از تغييرات قرار مي گيرد .به طوري
كه استخوان به آهستگي مي پوسد وفاسد مي شود ،آب با مواد معدنيش به داخل استخوان رسوخ مي كند و مواد شيميايي داخل
استخوان را با مواد معدني سنگ مانند جايگزين مي كند .فرايند فسيل شدن به نحوه جايگزيني و حل شدن موادمعدني اصلي در شيء
با مواد معدني ديگر بستگي دارد.اين فرايند نتيجه اش يك كپي سنگ مانند سنگين از شيء اصلي است -يعني يك فسيل .فسيل همان
شكل شيء اصلي را دارد ،اما از نظر شيميايي بيشتر شبيه به سنگ است.
راه هاي تشكيل فسيل موجودات زنده :
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محافظت در برابر دگرگوني  :بخش هاي حشرات يا گياهان كه در كهربا به دام افتاده اند
 سنگ شدن  :مواد معدني سنگ مانند به آهستگي به شيء اصلي نفوذ و چكه مي كنند و بافت اندام اصلي با سيليكات ،كلسيت يا
سولفيد آهن جايگزين مي شود و در نهايت يك فسيل سنگ مانند را تشكيل مي دهد .بيشتر فسيل هاي چوب و استخوان به طريق
سنگ شدن تشكيل مي شوند.
جايگزيني  :بخش هاي سخت موجود زنده حل مي شود و به وسيله مواد معدني ديگر مانند كلسيت ،سيليكات ،سولفيد آهن يا آهن
جايگزين مي شود .
كربونيزه شدن ( ذغال سنگي شدن )  :به اين ترتيب كه تنها كربن در نمونه باقي مي ماند و عناصر ديگر ،مانند هيدروژن ،اكسيژن و
نيتروژن از بين مي روند.
حفاظت از  : authigenicمحافظت در مقابل اين كه كالبد ها و قالب هاي موجودات زنده خراب يا حل شوند.
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بيشتر جانوران فسيل نمي شوند .چراكه آنها به سادگي فاسد مي شوند و مي پوسند و به صورت فسيل ثبت نمي شوند .ديرينه
شناسان تخمين مي زنند كه تنها درصد ناچيزي از دايناسورها فسيل هايشان پيدا شده يا پيدا خواهد شد.بيشتر اسكلت دايناسورها كه
در موزه ها نشان داده مي شود واقعاً فسيل نيستند .آنها از جنس پشم شيشه سبك وزن هستند يا مشابه صمغ كاج هستند.
انواع فسيل :
فسيل ها را مي توان به دو نوع تقسيم كرد :
بخش هاي فسيل شده بدن (استخوان ها ،چنگال ها ،دندان ها ،پوست و غيره)
ردها يا اثرات به جا مانده فسيل شده (شامل جاي پاها ،النه ها ،مدفوع ،جاي دندان و غيره) كه حركت ها و رفتارها دايناسور را ثبت
مي كند.
اشكال فسيل :
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 فسيل هاي كالبدي  :يك اثر فسيل شده به جا مانده از كالبد موجود زنده .مثل عكسي از موجود زنده
 فسيل هاي قالب گرفته شده  :موقعي تشكيل شده كه يك كالبد پر شده
 فسيل هاي ردها :النه هاي فسيل شده ،گاستروليت ،سوراخ هاي زيرزميني ،جاپاها و غيره
 فسيل هاي با شكل حقيقي
كاربرد فسيلها در زمين شناسي:
مهمترين كاربرد فسيلها در تعيين سن طبقات زمين ميباشد.
فسيلها معرف شرايط محيطي جغرافياي ديرينه بوده و در اين مورد اطالعات با ارزشي را در اختيار دانشمندان قرار ميدهند.
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بيشتر فسيلها از كربنات ها و يا فسفات هاي تركيب شده با مواد آلي تشكيل شده اند .آنها تحت تأثيرگرما  ،فشار  ،تركيبات سيال
اطرافشان و همه ديگر عوامل كه خصوصيت سنگهاي رسوبي را بعد از اينكه رسوب مي كنند تغيير مي دهند  ،قرار دارند .بنابراين
فسيلها شاخصهاي حساس تغيير حرارت و ابزارهاي قدرتمندي براي پيش بيني ذخيره زايشي هيدروكربن ها هستند.

مسئله :
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تعریف
سَنگواره (یا فُسیل که از لغت  Fossilisاز زبان التین کالسیک گرفته شده که به
معنای واقعی کلمه «به دست آمده از حفاری» هست) به بازماندههای
کانیشده جانوران و گیاهان یا بازماندههای دیگر مثآل ردپا گفته میشود .فرایند
سنگوارهشدن فرایندی کماتفاق است زیرا کانیهای طبیعی معموالً تجزیه شده
و دوباره وارد چرخه مواد میگردند .برای اینکه یک سازواره (ارگانیسم) ،سنگواره
شود میبایست روی آن هرچه سریعتر با مواد رسوبی پوشیده شود .سنگوارهها
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و روند سنگوارگی انواع گوناگونی دارند .سنگوارهها معموالً از خود مواد بازمانده
از سازواره تشکیل شدهاند ،ولی هستند سنگوارههایی که تنها شامل اثر و رد یک
سازواره مثآل رد پای یک دایناسور یا خزنده میشوند .به اینگونه سنگوارهها،
سنگوارههای ردّی میگویند .دانش بررسی سنگوارهها دیرینشناسی نام دارد.
از مناسبترین مکانها برای تشکیل سنگوارها میتوان به حاشیه دلتاها و
پیرامون کوههای آتشفشانی قدیمی که خاکستر از آنها متصاعد میشود و
دریاهای کم عمق و یخچالها و باتالقها نام برد .بیشتر دانشمندان معتقدند که
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فسیلها در دریاهای قدیمی قرار داشتهاند و در بین مواد رسوبی قرار گرفتهاند و
در اثر فشار و گرمای زیاد ،به این شکل درآمدهاند.
نتیجه گیری

وقتی جانوری میمیرد جسد ان به سرعت با رسوباتی مانند گل و الی پوشانده
میشود.بخش های نرم یک موجود از بین رفته و بخش های سفت ان باقی می مانند و
پس از مدتی بسیار زیاد,رسوبات اطراف موجود تبدیل به سنگ شده و پس از میلیون ها
سال بعد که,پوشش سنگی از بین میرود ,بقایای موجودات بصورت سنگواره در می ایند

.
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رديف

نويسنده

نام كتاب
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مترجم

انتشارات
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.1

فعالیتهاي علمي درباره علوم

جانیس وان كلیو

زهرا جعفري

مدرسه

.2

فعالیتهاي علمي درباره طرح جابر

جانیس وان كلیو

زهرا جعفري

مدرسه

.3

مشاهده پروژه هاي نمايشگاه علمي

سوزان آسکي پو

علیرضا توكلي

مدرسه

.4

مدل پروژه هاي نمايشگاه علمي

پتي ويگینز

علیرضا توكلي

مدرسه

.5

آزمايش پروژه هاي نمايشگاه علمي

جان توماس

علیرضا توكلي

مدرسه

.6

كاوشگري درفرايند ياد دهي يادگیري علوم تجربي

سیده مرتضي جدي آراني

سیده مرتضي

مدرسه

.7

هزار و يك پرسش و پاسخ علمي

محمود حکیمي

-

قلم(جلد چهارم وپنجم)

.8

مشاهده پروژه هاي نمايشگاه علمي

سوزان آسکي پو

علیرضا توكلي

مدرسه

.9

مدل پروژه هاي نمايشگاه علمي

پتي ويگینز

علیرضا توكلي

مدرسه

آزمايش پروژه هاي نمايشگاه علمي

جان توماس

علیرضا توكلي

مدرسه

.11

منابع و ماخذ
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح جابر با قیمت فقط دو هزا تومان به
سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنیدwww.asemankafinet.ir.

سپاسگزاری :

اينك هك اين طرح هب لطف ازيد منان هب اتمام رسيده رب خود الزم دانسته هك از همه كساني هك طي اين

ت
ي
ك
ش
ن
ن
طرح با راهنمايي و مساعدت خو ش ياری رسا يده اند ر مامیي
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