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کانیها از پیوندهای گوناگون بین اتمها به وجود میآیند.

کانیها از پیوندهای گوناگون بین اتمها به وجود میآیند.

تا کنون  ۲۹عنصر در طبیعت شناسایی شدهاست .از بین این
 ۲۹عنصر طبیعی ۸ ،عنصر اکسیژن ،سیلیسیم ،آلومینیوم،
آهن ،کلسیم ،سدیم ،پتاسیم ،و منیزیم ،حدود  ۸۹/۵درصد
کانیها را میسازند .از ترکیب شدن این عنصرها با هم،
کانیها گوناگون بهوجود میآید .برای مثال ،از ترکیب
شدن اکسیژن با سیلیسیم ،اکسید سیلیسیم  ۲SiOیا کوارتز
و از ترکیب شدن اکسیژن ،سیلیسیم ،منیزیم و آهن ،الوین
بهدست میآید .کانیها عالوه بر این که از نظر ترکیب
شیمیایی با هم تفاوت دارند ،از نظر شکل ظاهری،
رنگ ،اندازه و دیگر ویژگیها نیز تفاوتهای زیادی با

تا کنون  ۲۹عنصر در طبیعت شناسایی شدهاست .از بین این
 ۲۹عنصر طبیعی ۸ ،عنصر اکسیژن ،سیلیسیم ،آلومینیوم،
آهن ،کلسیم ،سدیم ،پتاسیم ،و منیزیم ،حدود ۸۹/۵
درصد کانیها را میسازند .از ترکیب شدن این عنصرها
با هم ،کانیها گوناگون بهوجود میآید .برای مثال،

Ar abic all weights 54 p t

ذرات میکروسکوپی
السياسي مفعولها؟
سیارچہ گزر نے واال

هم دارند .این تفاوتها به چگونگی شکلگیری آنها

از ترکیب شدن اکسیژن با سیلیسیم ،اکسید سیلیسیم

بهدست میآیند ،همه کانیهای سنگهای آذرین ،مانند

 ۲SiOیا کوارتز و از ترکیب شدن اکسیژن ،سیلیسیم،

میآیند .برخی دیگر از کانیها از سرد شدن بخار در

منیزیم و آهن ،الوین بهدست میآید .کانیها عالوه

مطابق برطانیہ میں

از نظر شکل ظاهری ،رنگ ،اندازه و دیگر ویژگیها

پیشینه آتشفشانی

برمیگردد .برخی کانیها از سرد شدن ماده مذاب
کوارتز ،فلدسپات ،میکا و الوین ،این گونه به وجود
سطح سنگها یا شکافهای موجود در آنها به وجود
میآیند .سرد شدن گاز گوگرد در قلههای آتشفشانی
دماوند و تفتان ،نمونهای از این فرایند است .کانیها
دیگری از بخار شدن محلولهایی به وجود میآیند که

بر این که از نظر ترکیب شیمیایی با هم تفاوت دارند،

ٔ
اندازه اشباع رسیدهاند .برای مaثال ،از بخار شدن
به

نیز تفاوتهای زیادی با هم دارند .این تفاوتها به

میآید .برخی کانیها از واکنشهای شیمیایی یو نها

چگونگی شکلگیری آنها برمیگردد .برخی کانیها

آرام دریاچههای مرکزی ایران ،نمک و گچ به دست
در آب به وجود میآیند .برای مثال ،در دریاهای گرم،
یون کلسیم  Ca ۲+با یون کربنات  )۳OC(۲-ترکیب
میشود و کانی کلسیت  ۳CaCOتهنشین میشود.

از سرد شدن ماده مذاب بهدست میآیند ،همه

برخی کانیها نیز پیامد تخر یب شیمیایی کانیها دیگر

کانیهای سنگهای آذر ین ،مانند کوارتز ،فلدسپات،

کانیهای رستی (کانیهای تشکیلدهنده خاک)

میکا و الوین ،این گونه به وجود میآیند .برخی دیگر

هستند .برای مثال ،از تجزیه شیمیایی فلدسپاتها،
بهوجود میآیند .کانیها از پیوندهای گوناگون بین
اتمها به وجود میآیند .تا کنون  ۲۹عنصر در طبیعت
شناسایی شدهاست .از بین این  ۲۹عنصر طبیعی۸ ،
عنصر اکسیژن ،سیلیسیم ،آلومینیوم ،آهن ،کلسیم،
سدیم ،پتاسیم ،و منیزیم ،حدود  ۸۹/۵درصد
کانیها را میسازند .از ترکیب شدن این عنصرها با
هم ،کانیها گوناگون بهوجود میآید .برای مثال ،از

از کانیها از سرد شدن بخار در سطح سنگها یا
شکافهای موجود در آنها به وجود میآیند .سرد
شدن گاز گوگرد در قلههای آتشفشانی دماوند و
تفتان ،نمونهای از این فرایند است .کانیها دیگری

«االلوان الخالبة»
منظومه شمسی،
پنیر کی؛ یا نہیں.

Ar abic regular & Latin Pro regular 10 p t

Jörðin er þriðja reikistjarnan frá sólu, sú stærsta af innri reikistjörnum og sú fimm-

کانیها از پیوندهای گوناگون بین اتمها به وجود میآیند .تا کنون  ۲۹عنصر در طبیعت شناسایی شدهاست .از

ta stærsta af þeim öllum. Jörðin, sem talin er hafa myndast fyrir um 4,55 mill-

بین این  ۲۹عنصر طبیعی ۸ ،عنصر اکسیژن ،سیلیسیم ،آلومینیوم ،آهن ،کلسیم ،سدیم ،پتاسیم ،و منیزیم ،حدود

jörðum ára, er eini hnötturinn sem vitað er til að líf þrífist á. Tunglið er eini fylgih-

 ۸۹۵درصد کانیها را میسازند .از ترکیب شدن این عنصرها با هم ،کانیها گوناگون بهوجود میآید .برای مثال،

nöttur jarðar og hefur fylgt henni í að minnsta kosti 4,5 milljarða ára. Ef jörðin er
skoðuð utan úr geimnum lítur hún út ekki ósvipað og djúpblá marmarakúla með
hvítri slikju sem þekur hana hér og þar. Blái liturinn kemur til vegna úthafanna, en
sá hvíti vegna skýja, sem að öllu jöfnu þekja talsverðan hluta hennar. Jörðin er talsvert björt, og af innri reikistjörnunum er það einvörðungu Venus sem endurkastar
stærri hluta af því ljósi sem á hana fellur. Síðan jörðin myndaðist hefur hún þróast
stöðugt, og standa nú eftir litlar sem engar leifar af upphaflegri ásýnd hennar. Ysta
lag jarðarinnar, jarðskorpan, samanstendur af nokkrum jarðflekum sem fljóta ofan
á möttlinum. Þessir flekar eru á hreyfingu hver gagnvart öðrum og breytir þessi
hreyfing ásýnd jarðarinnar smátt og smátt. Aflið sem knýr þetta ferli kemur úr ið-

از ترکیب شدن اکسیژن با سیلیسیم ،اکسید سیلیسیم  ۲یا کوارتز و از ترکیب شدن اکسیژن ،سیلیسیم ،منیزیم و
آهن ،الوین بهدست میآید .کانیها عالوه بر این که از نظر ترکیب شیمیایی با هم تفاوت دارند ،از نظر شکل
ظاهری ،رنگ ،اندازه و دیگر ویژگیها نیز تفاوتهای ز یادی با هم دارند .این تفاوتها به چگونگی شکلگیری
آنها برمیگردد .برخی کانیها از سرد شدن ماده مذاب بهدست میآیند ،همه کانیهای سنگهای آذر ین ،مانند
کوارتز ،فلدسپات ،میکا و الوین ،این گونه به وجود میآیند .برخی دیگر از کانیها از سرد شدن بخار در سطح
سنگها یا شکافهای موجود در آنها به وجود میآیند .سرد شدن گاز گوگرد در قلههای آتشفشانی دماوند و
تفتان ،نمونهای از این فرایند است .کانیها دیگری از بخار شدن محلو لهایی به وجود میآیند که به اندازهٔ اشباع
رسیدهاند .برای مثال ،از بخار شدن آرام در یاچههای مرکزی ایران ،نمک و گچ به دست میآید .برخی کانیها از
واکنشهای شیمیایی یونها در آب به وجود میآیند .برای مثال ،در در یاهای گرم ،یون کلسیم  ۲با یون کربنات ۲-

rum jarðar, en bráðinn möttull hennar er á stöðugri hreyfingu. Möttullinn hvílir á

ترکیب میشود و کانی کلسیت  ۳تهنشین میشود .برخی کانیها نیز پیامد تخریب شیمیایی کانیها دیگر هستند.

kjarna jarðar, sem er að meginhluta til úr járni, og er uppspretta segulsviðs jarðarin-

برای مثال ،از تجزیه شیمیایی فلدسپاتها ،کانیهای رستی (کانیهای تشکیلدهنده خاک) بهوجود میآیند.

nar. Úthöf jarðarinnar þekja um 70% af yfirborði hennar, en hin 30% yfirborðsins

آهن دارای سطوح صاف و نقرهای براق مایل به رنگ خاکسرتیست اما وقتی در هوا با اکسیژن ترکیب میشود به رنگ

samanstanda af eyjum og stærri landmössum. Umhverfis jörðina liggur þunnt lag

قرمز یا قهوهای در میآیدکه به آنها اکسید درای ترکیبات آهن یا زنگگفته میشود .کریستا لهای خالص آهن نرمه (نرم

lofttegunda, svokallaður lofthjúpur, sem samanstendur að mestu leyti af köfnuna-

تر از آلمینیوم) و با اضافه کردن مقدار کمی ناخالصی مانند کربن مقدار قابل توجهی تقویت میشود .مقادیر مناسب

refni og súrefni. Lofthjúpurinn verndar jörðina fyrir áhrifum geislunar, temprar hi-

و کمی (تا چند درصد) از فلزات دیگر و کربن ،تولید فوالد میکند که میتواند  ۰۰۰۱بار سخت تر از آهن خالص باشد.

tastig hennar, og dýr og plöntur nýta ýmis efni úr lofthjúpnum. Jarðhræringar eru
ekki eini áhrifavaldurinn á ásýnd jarðarinnar, ýmsir kraftar utan úr geimnum verka á jörðina. Tunglið veldur með snúningi sínum sjávarföllunum og hefur með því
hægt á snúningshraða jarðarinnar síðan það myndaðist. Jörðin verður einnig fyrir
stöðugum ágangi loftsteina. Þá hefur sólin að sjálfsögðu mjög mikil áhrif, en hún
hitar yfirborð reikistjörnunnar og knýr að auki veðrakerfið. Saga jarðarinnar hefur
verið ítarlega rannsökuð og er þekkt með nokkurri vissu. Talið er að jörðin hafi
myndast í árdaga sólkerfisins fyrir um 4,55 milljörðum ára, á svipuðum tíma og sólin og hinar reikistjörnurnar. Tunglið myndaðist skömmu síðar, fyrir um 4,5 milljörðum ára. Þegar jörðin myndaðist fyrst var yfirborð hennar bráðið, en þegar hún

 ۶۵سنگینترین ایزوتوپ پایدار (تولید شده توسط فرآیند آلفا در نکلئوسنزت استالر) است که با عناصر
سنگینتر از آهن و نیکل برای تشکیلشان به سوپر نوا احتیاج دارند .آهن فراوانترین عنصر در غو لهای
ٔ
هسته فلزی مرتاکم در سیاراتی مثل زمین است.
قرمز است ،و فراوانترین فلز در شهابسنگها و در
آهن خالص فلز است ،اما به ندرت در این شکل روی سطح زمین یافت میشود ز یرا در حضور اکسیژن و رطوبت یه
آسانی اکسیده میشود .به منظور به دست آوردن فلز آهن ،اکسیژن باید از سنگ معدنهای طبیعی توسط کاهش
شیمیایی حذف شود به طور عمده از سنگ آهن از سنگ  ۳توسط کربن در درجه حرارت باالست .خواص آهن را
میتوان با تولید آلیاژهایی از آن با استفاده از فلزات متنوع گوناگون (و بعضی غیر فلزها به ویژه کربن و سیلیکون)
ٔ
هسته اتمهای آهن تقریبا دارای باالترین انرژ یهای اتصال در هر نکلئون
اصالح نمود و فوالدها را ایجاد کرد.
است و تنها ایزوتوپ  ۲۶دارای انرژی بیشرت از آن میباشد .هرچند فراوانترین نوکلیدهای پایدار همان  ۶۵میباشد،

kólnaði storknaði yfirborðið. Ýmsar lofttegundir sem losnuðu frá jörðinni, meðal

این آهن از طریق همجوشی هستهای در ستارههای شکل گرفتهاست و اگرچه اندکی انرژی کمرت نیز از طریق سنزت

annars í eldgosum, voru upphafið að lofthjúp jarðarinnar. Höfin mynduðust við það

کردن نیکل  ۲۶نیز استخراج میگردد .شرایط در ستارگان برای ایجاد این فرآیند مناسب نیست .توز یع عنصر آهن

að vatnsgufa úr andrúmsloftinu þéttist smám saman og ís sem barst til jarðarinnar

بر روی زمین بسیار بیشرت از نیکل است و احتماال در تولید عنصر از طریق سوپر نوا نیز همینطور است .آهن (آهن

með halastjörnum bráðnaði. Við þessar ólguríku aðstæður er talið að líf á jörðinni

 ،۲یون فروس) عنصر ردیابی الزمیست که تقریبا تمام موجودات زنده از آن استفاده میکنند .تنها استثناهای

ar abic & Latin pro: regular , semib old, b old, extr ab old 1 3,5 p t & 45 p t

.کانیها از پیوندهای گوناگون بین اتمها به وجود میآیند
 از بین این. عنصر در طبیعت شناسایی شدهاست۲۹ تا کنون
، آلومینیوم، سیلیسیم، عنصر اکسیژن۸ ، عنصر طبیعی۲۹
۸۹/۵  حدود، و منیزیم، پتاسیم، سدیم، کلسیم،آهن
 از ترکیب شدن این عنصرها با.درصد کانیها را میسازند
 از، برای مثال. کانیها گوناگون بهوجود میآید،هم
 اکسید سیلیسیم،ترکیب شدن اکسیژن با سیلیسیم
، سیلیسیم، یا کوارتز و از ترکیب شدن اکسیژن۲SiO
. بهدست میآید۴FeMgSiO  الوین،منیزیم و آهن

کانیها عالوه بر این که از نظر ترکیب شیمیایی با هم
 اندازه و، رنگ، از نظر شکل ظاهری،تفاوت دارند

 این.دیگر ویژگیها نیز تفاوتهای زیادی با هم دارند
Frei kristallisierte Minerale zeigen äußerlich
eine geometrische Form mit definierten natürlichen Flächen, die in feststehenden Winkelverhältnissen zueinander stehen, je nach dem
spezifischen Kristallsystem, dem das Mineral
zugeordnet ist. Dies wird auch als Gesetz der
Winkelkonstanz (Nicolaus Steno, 1638–1686)
bezeichnet. Die symmetrische Anordnung
der Flächen ist Ausdruck der inneren Struktur eines kristallinen Minerals: Es zeigt eine
wohlgeordnete Atomstruktur, die durch
vielfach wiederholte Aneinanderreihung

„Rudimentaritäten“ ،الهبوط
Norðausturvegur! السواحل؟

Kugelschreiber پژوهشگران
oluşturmak امسال هشتاد
Südtribüne پنیر کی؛ یا نہیں
(duración) پیشینه آتشفشانی

Abstand ذرات میکروسکوپی
Kravat مفهوم تاثیرگذاری بر

