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پرسش و پاسخ کتاب زمین شناسی یازدهم

تهیه و تنظیم:محسن یوسفی

فصل 1

1-خداوند جهان را برچه اساسی خلق کرده است؟

دانشمندان بر این باورند که خداوند، جهان هستی را بر اساس اصول و قوانین آفریده است. آنها با

مطالعه و شناخت نظام حاکم بر آفرینش کیهان، به دنبال کشف رازهای خلقت هستند.

2-تعریف کهکشان را بنویسید.

در کیهان، صدها میلیارد کهکشان وجود دارد.کهکشان ها، توده ای از گاز، غبار و میلیاردها جرم

آسمانی شامل ستاره ها، سیاره ها، فضای بین ستارهای و ... هستند که طی انفجاری بزرگ تشکیل

شده اند. درهر کهکشان، تعدادی ازاجرام مختلف،تحت تأثیرنیروهای گرانش متقابل،کنار هم جمع

شده و منظومه ها را ساخته اند .

3-کهکشان راه شیری را توضیح دهید.

ِی مه اگر در شب های صاف و بدون ابر، در مکانی که آلودگی نوری ندارد، به آسمان نگاه کنید، نوار

مانند و کم نور، شامل انبوهی از اجرام می بینید .این نوار که، کهکشان راه شیری نام دارد، یکی

ازبزرگ ترین کهکشان های شناخته شده است .کهکشان راه شیری، شکلی مارپیچی دارد که منظومه

شمسی ما، در لبه  یکی از بازوهای آن تشکیل شده است.
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4-دو نظریه در مورد حرکت اجرام در منظومه شمسی را بنویسید.

الف-نظریۀ زمین مرکزی بطلمیوس

نظریۀ خورشیدمرکزینیکولس کوپرنیک ب-

5-نظریه زمین مرکزی را توضیح دهید.

بطلمیوس، دانشمند یونانی بیش از دو هزار سال پیش، با مشاهده حرکت ظاهری ماه و خورشید، به

این نتیجه رسید که زمین، در مرکز عالم قرار دارد و اجرام آسمانی دیگر به دور آن می گردند.

زمین مرکزی نام گذاری شد، زمین، ثابت است و ماه و خورشیدو براساس این نظریه، که نظریه 

پنج سیاره شناخته شده آن روزگار، یعنی عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل، در مدارهایی دایره ای

به دور زمین می گردند.

 

6-مخالفان نظریه زمین مرکزی چه کسانی بودند؟

برخی دانشمندان ایرانی مانند ابوسعید سجزی و خواجه نصیرالدین طوسی، با اندازه گیری های دقیق

و تفسیر درست یافته های علمی، ایرادهایی بر نظریه زمین مرکزی وارد کردند. این نظریه در اروپا نیز

مطرح بود. ی  د مخالفانی داشت؛ ولی تا حدود قرن  1٦میل

7-نظریۀ خورشید مرکزی توسط کدام دانشمند مطرح شد؟

کوپرنیک
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8-اساس نظریه خورشیدمرکزی کوپرنیک را بنویسید.

-زمین همراه با ماه، مانند دیگر سیاره ها در مدار دایره ای به دور خورشید می گردد.

- حرکت روزانۀ خورشید در آسمان، ظاهری و نتیجۀ چرخش زمین به دور محورخود است.

9-کدام دانشمند متوجه شدکه حرکت سیارات به دورخورشید بیضی است؟

کپلر

10-سه قانون کپلررا بنویسید.

قانون اول :

هر سیاره در مداری بیضوی، چنان به دور خورشید حرکت می کند که خورشیدهمواره، در یکی از دو

کانون آن قرار دارد.

 

قانون دوم:

هر سیاره، چنان به دور خورشید می گردد که خط فرضی که سیاره را به  خورشید وصل می کند،در

مدت زمان های مساوی، مساحت های مساوی ایجاد می کند.

 

قانون سوم:
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زمان گردش یک دور سیاره به دور خورشید (p)با افزایش فاصله از خورشید (d)افزایش مییابد و

رابطه زیر بین آن ها برقرار است. در این رابطهp :بر حسب سال زمینی و dبرحسب واحد نجومی

است.

 

11-فاصله  یک سیاره با زمین 9واحد نجومی است.با توجه به قانون سوم کپلر مدت زمان چرخش

کامل  این سیاره به دورخورشید چند سال است؟

توان 3 عدد 9را به دست می آوریم که  می شود 729 و سپس جزر آن را به دست می آوریم که می

شود27 یعنی این سیاره هر 27سال یک دورکامل به دورخورشید می گردد.

9واحد نجومی فاصله سیاره با خورشید و 1واحد نجومی هم  فاصله خورشید با زمین می شود 10واحد

نجومی بنابراین:

10×10×10=1000

31/٦2سال=1000√

12-فاصله پلوتو با  خورشید 39/44واحد نجومی است.مدت زمان یک دور چرخش این سیاره به

دورخورشید را حساب کنید.

39.44×39.44×39.44=٦1304

248سال=٦1304√

13-مدت زمان چرخش یک سیاره به دورخورشید 27سال است.با توجه به قانون دوم کپلر فاصله

این سیاره با خورشید چندواحد نجومی است؟

ابتداکلید شیفت ماشین حساب مهندسی راروشن می کنیم.ریشه عدد 27را به دست می آوریم که می

شود 729 و سپس با ماشین حساب مهندسی ریشه سوم عدد 729 را به دست می آوریم که می شود

9 فاصله این سیاره 9 واحد نجومی است.
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27×27=729

3√7293=9

14-مراحل تکوین و آغاززندگی درکره زمین را بنویسید.

حدود شش میلیارد سال قبل، با نخستین تجمعات ذرات کیهانی، شکل گیری منظومه شمسی آغاز شد

و در حدود  ٦/4میلیارد سال قبل، سیاره زمین به صورت کره ای مذاب تشکیل و درمدار خود قرار

گرفت.

با گذشت زمان و سرد شدن این گوی مذاب، حدود چهار میلیارد سال قبل، سنگ های آذرین به

عنوان نخستین اجزای سنگ کره تشکیل شدند؛ سپس با فوران آتشفشان های متعدد، به تدریج

گازهای مختلف مانند کربن، هیدروژن، نیتروژن و ... ازداخل زمین خارج شدند و هواکره را به وجود

آوردند. در دوران های مختلف، شرایط آب و هوایی و محیط زیست تغییرات فراوانی داشته اند و بر این

اساس گونه های مختلف جانداران در سطح زمین ظاهر و منقرض شده اند. به عنوان مثال، خزندگان

در اوایل دوره کربونیفر، ظاهر و در طی80ــ 70میلیون سال، جثه آنها بزرگ شد و در کره زمین

گسترش یافتند. با نامساعدشدن شرایط محیط زیست و عدم سازگاری دایناسورها با تغییرات

محیطی، این موجودات حدود٦٥میلیون سال پیش منقرض شدند.

15-اهمیت تعیین سنگ هاچیست؟

تعیین سن سنگ ها و پدیده های مختلف، از نظر بررسی تاریخچه زمین، اکتشاف ذخایر ومنابع موجود

در زمین، پیش بینی حوادث احتمالی آینده و ... اهمیت زیادی دارد.

16-دوروش تعیین سنگ ها را بنویسید.

در زمین شناسی نیز، سن سنگ ها و پدیده ها را به دو روش سن نسبی و مطلق تعیین می کنند.

17-سن نسبی و سن مطلقچه تفاوتی باهم دارند؟

در تعیین سن نسبی، ترتیب تقدم و تأ خر وقوع پدیده ها نسبت به یکدیگر مشخص می شود و در

تعیین سن مطلق )رادیومتری( سن واقعی پدیده ها با استفاده از عناصر رادیواکتیو اندازه گیری می

شود.
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18-نیمه عمریک عنصریعنی چه؟

عناصررادیواکتیو به طور مداوم و با سرعت ثابت در حال فروپاشی هستند. این عناصر پس از

فروپاشی به عنصر پایدار تبدیل می شوند. مدت زمانی را که طول می کشد نیمی از یک عنصر

رادیواکتیو به عنصر پایدار تبدیل شود، نیمه عمر آن عنصر می گویند.

19روش تعیین سن مطلق را توضیح دهید.

درتعیین سن مطلق با استفاده از رابطه زیر، زمان دقیق وقوع پدیده تعیین می شود.

طول نیمه عمر×تعداد نیمه عمر=سن پدیده

20-مقیاس های مختلف زمانرا نام ببرید.

مفهوم زمان در مقیاس های مختلفی به کار می رود. واحد اساسی زمان، ثانیه است. شما باواحدهای

بزرگ تر زمان مانند: دقیقه، ساعت، شبانه روز، هفته، ماه، سال، دهه، سده )قرن( و هزاره آشنا هستید؛

اما، واحدهای بزرگ تر زمان نیز وجود دارد که در زندگی روزمره ما، کاربرد زیادی نداردمانند عصر،

ِائون که واحدهای زمانی مورد استفاده در زمین شناسی هستند. دوره، دوران و 

21-معیارتقسیم بندی واحدهای بزرگ ترزمان به چه عواملی بستگی دارد؟

معیارتقسیم بندی این واحدهای زمانی مختلف، به حوادث مهمی همچون ظهور یا انقراض گونه

خاصی ازجانداران، حوادث کوه زایی، پیشروی یا پسروی جهانی دریاها و ... بستگی دارد.

22-مراحل چرخۀ ویلسون را نام ببرید.

1- مرحله بازشدگی

2- مرحله گسترش

3- مرحله بسته شدن

4- مرحله برخورد

23-مرحله بازشدگی چرخه ویلسون را توضیح  دهید.
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تحت تأثیر جریان های همرفتی خمیرکره، بخشی از پوستۀ قاره ا ی شکافته می شود و مواد مذاب

خمیرکره صعود نموده و به سطح زمین می رسند.مانند شرق آفریقا کوه های کنیا و کیلیمانجارو

24-مرحله گسترش چرخه ویلسون را شرح دهید.

در این مرحله، شکاف ایجاد شده، گسترش می یابد و در محل گودال های ایجاد شده دریاهایی

تشکیل می شود . مانند دریای سرخ – اقیانوس اطلس

25-مرحله بسته شدن چرخه ویلسون را توضیح دهید.

در یک یا چند منطقه از اقیانوس ایجاد شده، سنگ کره اقیانوسی دچار فرورانش می شود و اقیانوس،

کوچک تر و در نهایت بسته می شود.

26-مرحله برخورد  چرخه ویلسون را توضیح دهید.

با بسته شدن اقیانوس و برخورد ورقه ها، رسوبات اقیانوسی، رشته کوه هایی به وجود می آیند .مانند

هیمالیا، البرز، زاگرس

27-علل پیدایش فصول و سه منطقه اقلیمی درزمین چیست؟

الف -محور زمین با خط عمود برصفحه مدار گردش خود به دور خورشید، زاویه حدود  23/٥درجه ای

ًا ثابت و بدون تغییر است. می سازد ودر هنگام گردش به دور خورشید، راستای محور تقریب

ب-از طرفی مدارحرکت زمین به دور خورشید، بیضی شکل است و فاصله زمین تا خورشید دریک

سال تغییرمی کند.

بنابراین در طی شش ماه از سال نیمکره شمالی و در طی شش ماه دیگر نیمکره جنوبی زمین، بیشتر

در معرض تابش خورشید قرار می گیرد.
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28-سه منطقه اقلیمی کره زمین را نام ببرید.

-منطقه گرمسیر )حاّره

-منطقه معتدله

-منطقه سرد قطبی

 

29-ویژگی های منطقه گرم کره زمین را بنویسید.

این منطقه از مدار رأس السرطان تا رأس الجدی را شامل می شود .امکان تابش عمودی بر سطح

زمین در این منطقه ممکن است. میانگین دمای هوا در آن بیش از  20درجه سانتیگراد است ودرطول

سال هواگرم است.

30-ویژگی های منطقه معتدل کره زمین را بنویسید.

-این منطقه از مدار ٥/ 23 درجه تا ٥/ ٦٦ درجه در هر نیمکره را شامل می شود.

- میانگین دمای هوا در این مناطق بین 8 تا 20 درجه سانتی گراد است.
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31-ویژگی هی منطقه سرزد قطبی را بنویسید.

- این منطقه از مدار ٥/ ٦٦ درجه تا 90 درجه در هر نیمکره را شامل می شود.

باشد . ی  م ی  ن - در آنجا فصل زمستان طول

- میانگین دمای هوا در مناطق شمالگان و جنوبگان کمتر از 8 درجه سانتی گراد است.

32-تابش خورشید درچه زمانی و درکجا عمود می تابد؟

اول مهرو اول فروردین دراستوا

اول تیرماه در مدارراس السرطان

اول دی ماه درمدارراس الجدی

33-روزو شب مساوی درکدام مناطق زمین دیده می شود؟

درمنطقه حاره بین استوا و مدارراس السرطان و راس الجدی

34-درکدام مدارکره زمین روز24ساعته دیده می شود؟

مدار قطبی شمال و جنوب

اصطلح خورشید نیمه شب را توضیح دهید. -35

دراول تیرماه درمدارقطبی شمال و دراول دی ماه درمدار راس الجدی خورشید 24ساعت در آسمان

دیده می شود که به آن خورشید نیمه شب گفته می شود.

36-خورشید در اول فروردین بر مدار صفر درجه) استوا( و بعد از 93 روز بر مدار 23/5 درجه

ی!! مکره شمال در نی ی  است و آغاز انقلب تابستان شمالی) مدار راس السرطان(می تابد و اول تیر 

خورشید در 12 اردیبهشت بر کدام مدار عمود تابش می کند?

9روز درجه را درطول 3 2 3.٥ ن  ی د ا خورشی درجه اختلف هست  بین استوا تا مدارراس السرطان ٥.23

شود حال ی  م ی  93روز ط ر  درجه د د23 تناسب ببنی د  طی می کند تا برسد به مدارراس السرطان حال بای
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12اردیبهشت می شود 43روز یعنی از اول فروردین تا 12اردیبهشت 43روز می شود تناسب می

بندیدم 23درجه 93روز 43روز چنددرجه43ضرب در 23درجه تقسیم بر 93می شود 10درجه شمالی

خورشید در 12اردیبهشت درعرض جغرافیایی 10درجه شمالی قرار دارد.

 

 

 

فصل2

1-نقش منابع معدنی درزندگی امروزی بشررا توضیح دهید.

بخش عمده مواد مورد نیاز برای زندگی ما از منابع معدنی، تأمین می شوند. مس موجود درکابلهای

سیم، نوی ی  که باآن م ی  موجود در تلفن همراه، مداد ن  برق، آهن مورد استفاده در ریل راه آهن، پلتی

خمیردندانی که با آن مسواک می زنیم و ... از منابع معدنی تهیه می شوند .منابع معدنی پس از

ی م ل  تبدی از  ی مورد ن ی  شناسایی توسط زمین شناسان، از معادن استخراج و پس از فراوری، به کالها

شوند .تعدادی از کاربردهای مواد معدنی )فلزی - غیرفلزی( درجدول آورده شده است.

غلظت کلرک چیست؟ -2 

یی ب شیمیا ن ترکی ی تعیی نگ وود برا کلرک  و ری ی  شناس به نام ها ن  دو زمی ی،  د در سال  19٦4میل

پوسته زمین وبررسی پراکندگی عناصردربخش های مختلف آن، تعدادبسیارزیادی ازانواع سنگ های

مناطق مختلف را نمونه برداری و ترکیب شیمیایی آنها را تعیین کردند که امروزه ترکیب شیمیایی

ی شود. با عنوان غلظت کلرک عناصر شناخته م میانگین پوسته زمین 

3-کاربرد غلظت میانگین عناصرچیست؟شرح دهید.

غلظت میانگین عناصر، کاربردهای زیادی دارد. پژوهشگران با اندازه گیری مقدار غلظت عناصر

درسنگ ها و خاک های هر منطقه و مقایسه آن با مقادیر غلظت میانگین، به فرایندهای زمین شناسی

مانند حرکت ورقه های سنگ کره ، تاریخچه تکوین یک منطقه و ... پی می برند.

مفهوم بی هنجاری مثبت و منفی در غلظت کلرک چیست؟شرح دهید. -4
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اگر در منطقه ای، غلظت عناصر از میانگین کلرک بالتر باشد، بی هنجاری مثبت و اگر غلظت آن ها از

میانگین، پایین تر باشد، آن را بی هنجاری منفی می نامند. زمین شناسان در پی جویی های اکتشافی

به دنبال یافتن مناطقی با بی هنجاری مثبت هستند.

5-انواع کانی هارا نام ببرید.

کانی ها براساس ترکیب شیمیایی به دو گروه سیلیکات ها و غیرسیلیکات ها رده بندی می شوند.

6- سیلیکات تعریف کنید.

سیلیکات ها، کانی هایی هستند که  9٦درصد پوسته زمین را تشکیل می دهند و درترکیب شیمیایی

خود بنیان سیلیکاتی(SiO4^(4−) دارند .

کانی های سیلیکاتی در سنگ های آذرین، رسوبی و یا دگرگونی یافت می شوند .

7-کانی های غیرسیلیکاتی چیست؟

کانی های غیرسیلیکاتی گروهی از کانی ها هستند که در ترکیب خود، فاقد بنیان سیلیکاتی هستند.

این کانی ها نیز در انواع سنگ ها یافت می شوند.

8-کانه را تعریف کنید.

ق می شود. به گروهی از کانی ها که در آن یک فلز ارزشمند اقتصادی وجود دارد، کانه اطل

مانندمگنتیت که از آن آهن و یا گالن که از آن سرب استخراج می شود. برخی از کانه ها به صورت

آزادیافت می شوند مانند طل، نقره و مس

9-دوبخش سنگ معدن یا کانسنگ)تعریف کانه و باطله

سنگ معدن یا کانسنگ، از دو بخش کانه، و باطله تشکیل شده است. کانه، بخش ارزشمندکانسنگ

است و باطله، به موادی که ارزش اقتصادی قابل توجهی ندارند، گفته می شود.

10-مهم ترین کانه مس را نام ببرید.
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برای مثال کالکوپیریت، به فرمول شیمیایی  CuFeS2مهم ترین کانه فلز مس است. در معادن مس،

این کانی همراه با کانی های باطله مختلفی مانند کوارتز، فلدسپار، میکا، کانی های رسی، پیریت و ...

کانسنگ مس را تشکیل می دهند.

11- کانسار تعریف کنید.

دربخش هایی ازپوسته زمین،غلظت عناصردریک منطقه نسبت به غلظت میانگین افزایش می یابد. و

حجم زیادی از ماده معدنی در آنجا متمرکز می شود )بی هنجاری مثبت،( به طوری که استخراج آن از

نظر اقتصادی، مقرون به صرفه است که به این مناطق، کانسار می گویند.

12-معدن چیست وچگونه شکل می گیرد؟

استخراج ماده معدنی یا کانسنگ اغلب پرهزینه است و تنها در صورتی بهره برداری آغاز می شود که

یک عنصر با حجم وغلظت کافی در ماده معدنی وجود داشته باشد. با شروع بهره برداری یا

معدنکاری، یک معدن شکل می گیرد.

13-تعریف سنگ ها و کانی های صنعتی و اهمیت آن هارا توضیح دهید.

افزون برکانسنگ ها، موادمعدنی دیگری هم برای کاربردهای صنعتی یاروزمره استخراج می شوند که

فلزی نیستند .

مانند: شن و ماسه در ساختمان سازی، خاک رس در ساخت آجر یا کاشی و سرامیک، سنگ های

ساختمانی در نمای ساختمان ها، کف پوش، پله و دیوارها به کار می روند. به این نوع ازسنگ ها و

کانی های غیرفلزی، سنگ ها و کانی های صنعتی می گویند.

در برخی موارد، بخش غیراقتصادی یا باطله یک کانسنگ ، به عنوان شن و ماسه در زیرسازی جاده

هااستفاده می شود.

14-انواع کانسنگ را نام ببرید.

کانسنگ ها براساس نحوه تشکیل، به سه دسته ماگمایی، گرمابی و رسوبی تقسیم بندی می شوند.

نحوه تشکیل کانسنگ های ماگمایی مانند کروم و نیکل و پلتینرا بنویسید. -15
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کانسنگ های برخی عناصر فلزی مانند کروم، نیکل و پلتین می توانند از یک ماگمای در حال سرد

ا بالیی دارند، در ً شدن تشکیل شوند. با سردشدن و تبلور یک ماگما، این عناصر که چگالی نسبت

بخش زیرین ماگما ته نشین می شوند و این کانسنگ هارا می سازند.

16-نحوه تشکیل پگماتییت و اهمیت آن را بنویسید.

ّ  فرار مانند کربن دی اکسید و ... در صورتی که پس از تبلور بخش اعظم ماگما، مقدار آب و مواد

فراوان باشد، شرایط برای رشد بلورهای تشکیل دهنده سنگ، فراهم و سنگ هایی با بلورهای بسیار

درشت، به نام پگماتیت تشکیل می شود که می تواند کانسار مهمی برای بعضی عناصر خاص مانند

لیتیم وبعضی کانی های گوهری مانند زمرد یا کانی های صنعتی مانند مسکوویت باشد.

17-شیب زمین گرمایی چیست؟

درپوسته زمین،به ازای هر 100مترافزایش عمق، 3درجه سانتی گراد دما افزایش می یابد. به این

تغییرات دما در پوسته زمین شیب زمین گرمایی می گویند .

18-نحوه تشکیل رگه های معدنی توسط آب های گرمرا بنویسید.

در بخش های عمیق پوسته به علت گرمای ناشی ازشیب زمین گرمایی ویاتوده های مذاب،دمای آب

ی آب ها،برخ ن  ی های موجود دراین مناطق افزایش می یابد و باعث انحلل برخی از عناصر می شود. ا

عناصررابه شکل کانسنگ در داخل شکستگی های سنگ ها    ته نشین می کنند و رگه های معدنی را

می سازند .

19-کانسنگ های گرمابی چیست؟

از آنجاکه عامل تشکیل این کانسنگ ها، آب گرم است، کانسنگ های گرمابی نامیده می شوند.

20-کدام ذخایرمعدنی منشا گرمابی دارند؟

بسیاری از ذخایر مس، سرب، روی، مولیبدن، قلع و برخی فلزات دیگر منشأ گرمابی دارند.

21-مهم ترین کانسنگ های رسوبی را نام ببرید.
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ذخایر سرب و روی موجود در سنگ های آهکی، مس موجود در شیل هاو ماسه سنگ ها و اورانیوم

موجود در ماسه سنگ ها، نمونه ای از کانسنگ های رسوبی مهم هستند.

نحوه تشکیل ذخایر پلسری را شرح دهید. -22

گاهی نیز آب های روان، کانی ها را از سنگ ها جدا کرده و در مسیر رود آنها را ته نشین و

ذخایرپلسری را تشکیل می دهند. از هزار سال پیش تاکنون در منطقه تخت سلیمان تکاب، از

رودخانه زرشوران طل برداشت می شود.

23-اولین مرحله اکتشاف معدن :شناسایی ذخایرمعدنی  توضیح دهید.

دراولین مرحله اکتشاف،زمین شناسان بابررسی نقشه های زمین شناسی وبازدیدصحرایی،مناطقی را

که احتمال تشکیل ذخایر معدنی در آن وجود دارد، شناسایی می کنند. برای مثال زمین شناسان می

دانند که برخی از ذخایر سرب درسنگ های آهکی پیدا می شوند.

24-روش های شناسایی ذخایرمعدنیرا بنویسید.

بنابراین آنها با آگاهی ازویژگی های فیزیکی کانسنگ ها، مانند خواص مغناطیسی کانسنگ، رسانایی

الکتریکی سنگ ها، تغییرات میدان گرانش زمین و... به روش های ژئوفیزیکی، ذخایر زیرسطحی و

پنهان را شناسایی می کنند.

25-مرحله حفاری و آزمایش نمونه های حفاری چگونه انجام می شود؟توضیح دهید.

پس از مشخص شدن موقعیت تقریبی یک توده معدنی در زیر زمین حفاری با دستگاه های پیشرفته و

نمونه برداری از عمق تا حدی که ماده معدنی وجود دارد، انجام می گیرد .

این حفاری ها ممکن است تا صدها متر ادامه یابد. نمونه های تهیه شده از حفاری، برای تعیین عیار

فلز یا کیفیت ماده معدنی وشناسایی کانی های موجود در آن ها به آزمایشگاه حمل و در آنجا توسط

میکروسکوپ و یا دستگاه های تجزیه شیمیایی مورد بررسی قرار می گیرند.

در نهایت، زمین شناسان یا مهندسان اکتشاف، تمامی داده های به دست آمده را با نرم افزارهایی

تحلیل کرده و مقدار ذخیره معدن و عیار میانگین ماده معدنی را تعیین می کنند

26-مرحله استخراج منابع معدنی چه موقع انجام می شود؟
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پس از پایان عملیات اکتشاف، با تعیین اقتصادی بودن ذخایر، عملیات استخراج آغاز می شود.

27-روش استخراج چگونه تعیین می شود؟

روش استخراج،براساس شکل و چگونگی قرارگیری توده معدنی درپوسته،تعیین می شود.

28-انواع استخراج معدن را بنویسید.

استخراج به روش های روباز و زیرزمینی صورت می گیرد.

29-ویژگی های کانسارمس را بنویسید.

همان طور که گفته شد، درکانسنگ استخراج شده از معدن، افزون بر کانه، کانی های باطله نیز وجود

دارند. برای مثال در کانسارهای مس، عنصر مس در کانی های مختلفی مانند کالکوپیریت و تعدادی

کانی دیگر، یافت می شود. عیار عنصر مس در این کانسنگ ها کمتر از یک درصد است. بنابراین نود و

نه درصد کانسنگ استخراج شده، باطله است که باید از آن جدا شود.

 30-کانه آرایی یا فراوری چیست؟

به فرایند جداسازی باطله از کانی های مفید اقتصادی، کانه آرایی)فراوری( ماده معدنی گفته می شود

که درکارخانه هایی در کنار معادن انجام می شود .

31-کنسانتره چیست؟

محصول نهایی)کنسانتره( برای جداسازی فلز به کارخانه ذوب، منتقل یا به طور مستقیم یا با تغییر

اندک در صنعت استفاده می شود.
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32-علل استفاده انسان از گوهرهارا بنویسید.

از روزگاران کهن انسان از گوهرها برای آراستن خود استفاده می کرده تا از زیبایی ها و ویژگی های

خیره کننده وانواع جلوه های موجوددراین کانی هابرای زیباتر جلوه دادن خوداستفاده کند. این موضوع

به فطرت زیبادوستی و زیبایی شناسی که خداوند متعال در نهاد انسان تعبیه کرده است، برمی گردد.

شاید این یکی از مهم ترین دلیل ایجاد علم گوهرشناسی و پیشرفت های بعدی آن بوده است .

33-تعداد کانی های دارای گوهررا بنویسید.

م لز ی  ی ها ویژگ ی  1کان 0 شناخته شده، حدود  0 ی  40کان 00 لزم به ذکر است که تنها از میان حدود  

یک گوهر را دارند.

 34-تعریف گوهر یا جواهررا بنویسید.

گوهرها یاجواهر)واژه عربی(شامل سنگ ها وکانی های گران بهایی است که به دلیل زیبایی،

، رنگ و کمیاب بودن ازسایرکانی ها و سنگ ها متمایز هستند درخشش، استحکام،سختی بال

وموردتوجه خاص انسان ها قرار می گیرند.

35-مهم ترین گوهرهارا نام ببرید.

زیبایی رنگ و درخشندگی گوهرهایی مانند یاقوت، زمرد، فیروزه و عقیق، آمتیست، توجه هر کسی

رابه خودجلب می کند.

36-عوامل پیدایش گوهرهارا بنویسید.

گوهرها نمایندگان بسیار زیبا وخاص و کمیاب دنیای کانی ها هستند که توسط فرایندهای

ماگمایی،گرمابی یادگرگونی به وجودمی آیند.

37-مهم ترین خواص گوهرهارا بنویسید.

مهمترین خواص گوهرها، سختی، رنگ، و درخشش آن هاست. اگر یک گوهر، سختی کافی نداشته

باشد، در برابر خراشیدگی مقاوم نیست و از بین می رود.

 برخی خواص دیگر، مانند بازی رنگ، به کانی ها درخشندگی و زیبایی می دهد.
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38-ویژگی های کانی کریزوبریل  را بنویسید.

مانند کانی کریزوبریل )چشم گربه با درخشش اپالی و نوعی گوهر سیلیسی به نام اپال که

درخششی رنگین کمانی دارد.

39- رنگ،ترکیب شیمیایی ونحوه تشکیل الماس را بنویسید.

یک گوهر بی رنگ با ترکیب کربن خالص، که در فشار بسیار زیاد در گوشته زمین تشکیل می شود .

40-کاربردهای الماس را بنویسید.

افزون بر استفاده  گوهری، در ساینده ها نیز کاربرد دارد.

41-ویژگی های یاقوت سرخ را بنویسید.

یاقوت سرخ رنگ، کانی کرندوم است. کانی کرندوم به رنگ آبی هم ظاهر می شود که به آن یاقوت

کبود می گویند. این کانی بعد از الماس، سخت ترین کانی می باشد.

42-ویژگی های زمردرا بنویسید.

زمرد، کانی سیلیکات بریل است. معروف ترین و گران ترین آن، به رنگ سبز دیده می شود.

43-ویژگی های گارنت را بنویسید.

ل به رنگ سبز، قرمز، زرد، نارنجی و ... دیده می شود. ً گارنت از کانی های سیلیکاتی است که معمو

معروف ترین رنگ آن قرمز تیره است.

44-ویژگی های عقیق را بنویسید.

عقیق، کوارتزی با رنگ های متنوع است که به نام ها و تراش های مختلف در بازار عرضه می شود.

عقیق، یک کانی نیمه قیمتی است که در بسیاری از نقاط ایران یافت می شود.

45-ویژگی های زبرجد را بنویسید.

زبرجد، کانی سیلیکاتی است که نام علمی آن ا لیوین و به رنگ سبز زیتونی دیده می شود.
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46-ویژگی های فیروزه را بنویسید.

فیروزه، یک گوهر باستانی است که برای اولین بار در نیشابور یافت شد و به دیگر نقاط جهان

صادرگردید. نام علمی آن، تورکوایز است.

47-اهمیت منابع انرژی را توضیح دهید.

منابع انرژی برای انجام تمامی فعالیت های انسان ضروری هستند و انسان از گذشته دورتا امروز، از

منابع طبیعی برای تولید انرژی استفاده کرده است.

48-اهمیت سوخت های فسیلی را بنویسید.

از میان منابع مختلف انرژی در دسترس، سوخت های فسیلی اهمیت زیادی دارند. دربیشترکشورهای

جهان، سوخت های فسیلی منابع اصلی تولید انرژی هستند .

49-نحوه تشکیل سوخت های فسیلی را بنویسید.

سوخت های فسیلی از تجزیه مواد آلی گیاهی و جانوری به وجود می آیند که در رسوبات یا سنگ های

رسوبی ذخیره   شده اند.

50-هیدروکربن چیست؟

هیدروکربن هایی هستند که به طور طبیعی، به صورت مایع، گاز و نیمه جامد در زمین وجود دارند.

51-نفت خام درچه محیطی به وجود می آید؟

کم عمق یی  دریا ط  شود، نفت خام در محی ی  م ل  تشکی ی  خشک ی  ط ها برخلف زغالسنگ که در محی

)کمتر از  200متر( به وجود می آید.

52-نحوه تشکیل نفت خام را توضیح دهید.

ی هستند .بقایا ی  منشأ مواد آل ن  ها، مهمتری ی  مانند پلنکتون هاو باکتر در این محیط ها، جاندارانی 

این موجودات پس از مرگ، در رسوبات ریزدانه بستر دریا مدفون می شوند .ماده آلی باقیمانده، توسط

ل می رسوبات است که سنگ منشأ )سنگ مادر( نفت را تشکی ی  و در لبه ل پوشیده  ی  بالی ی  ه ها لی
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دهد. مواد آلی در طی تبدیل رسوب ریزدانه به سنگ مادر، از طریق یک سری واکنش های شیمیایی به

نفت خام تبدیل می شود. در فرایند تشکیل ذخایر نفتی مقدار دما و فشار، و افزایش آن بسیار مهم

است. اما این پایان داستان نیست.

 

53-مهاجرت اولیه نفت چگونه انجام می شود؟

نفت و گازی که در سنگ مادر تشکیل می شود، همراه با آب دریا که از زمان رسوب گذاری در سنگ

ی نفت م ه  کند که به آن مهاجرت اولی ی  تخلخل سنگ ها به سمت بال حرکت م به دام افتاده، از طریق 

گویند .

54-مهاجرت ثانویه نفت چگونه انجام می شود؟

در طی این مهاجرت، نفت ، گاز و آب به سنگ هایی با نفوذپذیری بال، مانند ماسه سنگ و سنگ آهک

می رسند و حفره ها و فضاهای خالی آنها را پر می کنند. چون نفت وگاز از آب سبک ترند، از آب جدا

شده و بر روی آن قرار می گیرند که به این جدایش، مهاجرت ثانویه می گویند.

55-نحوه پیدایش چشمه های نفتی و ذخایرقیرهای طبیعی را توضیح دهید.

اگر مانعی در مسیر حرکت آنها نباشد، به سطح زمین راه می یابند و چشمه های نفتی رابه وجود می

آورند. در این صورت ممکن است در سطح زمین تبخیر شوند و یا گاهی این نفت، دچاراکسایش و

غلیظ شدگی شده و ذخایر قیر طبیعی را به وجود می آورد که موارد زیادی از آنها دراستان های

ی شوند. م دیده  م  خوزستان وایل

56-تله های نفتی و نقش آن هارا بنویسید.
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اگر نفت و گاز در مسیر مهاجرت خود به لی های از سنگ های نفوذ ناپذیر مانند شیل و گچ برسد،

دیگر قادر به ادامه مهاجرت نخواهد بود.

و آن رند  گی ی  را م ن  حرکت نفت و گاز به سطح زمی ی  جلو ی،  نفت ی  تله ها ر یا  نفوذ ناپذی ی  ه ها این لی

ها را در سنگ مخزن به دام می اندازند. نفت و گاز با حفاری چاه های عمیق، در سنگ مخزن

استخراج می شود.

گفته می شود که  9/99درصد نفتی که در طول تاریخ زمین تولید شده، به سطح زمین رسیده و ازبین

رفته است و  1/0درصد آن، همه ذخایر نفت موجود را تشکیل داده است.

57-زغال سنگ چیست؟

زغالسنگ، یک سوخت فسیلی جامداست که از مواد آلی در محیط های خشکی به وجود می آید.

58-نحوه تشکیل زغال سنگ را توضیح دهید.

آنها، در باتلق ها انباشته و این مواد آلی، بیشتر از درختان، بوته زارها و چمنزارها حاصل می شوند. 

توسط رسوبات پوشیده می شوند و به مرور زمان به تورب که یک نوع زغال نارس است، تبدیل می

شوند. در برخی کشورها مانند ایرلند، تورب به عنوان یک ماده سوختی بهره برداری می شود.

59-مراحل تشکیل زغال  سنگ را بنویسید.

 ّ در طی میلیون ها سال، تورب در زیر فشار رسوبات وسنگ های بالیی، فشرده تر شده و آب و مواد

فراری مانندکربن دی اکسید و متان از آن خارج می شود.

با خروج این مواد، در نهایت،ضخامت تورب که ماده ای پوک و متخلخل است،کاهش می آیدو به

لیگنیت تبدیل می شود.

با افزایش تراکم، لیگنیت به زغال سنگ های مرغوب تری به نام بیتومین و سپس آنتراسیت تبدیل

می شود .

60-مهم ترین تغییرات درفرایند هاز زغال شدگی از تورب به آنتراسیت را بنویسید.
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در فرایندهای زغال شدگی از تورب تا آنتراسیت، تغییرات زیادی رخ می دهد و سبب می شود با

ّ  فرار، درصد کربن در سنگ حاصل، افزایش می یابد و کیفیت وتوان خروج تدریجی آب و مواد

تولیدانرژی زغال سنگ بهتر می شود.

 

ل 3 فص

1-اهمیت آب را بنویسید.

فضانوردان،زمین رایک سیاره آبی و بسیار زیبا توصیف کرده اند آب با حالت های جامد،مایع وگاز،

باعث تغییرات وسیعی درلیه سطحی وپیرامون کره زمین می شود..

آب،نماد زندگی است ودرسفری پایان ناپذیر بین سنگ کره وهواکره،سبب تغییر پوسته

زمین،فرسایش،تغییرات اقلیمی و...می شود.

2-منابع آب  کره زمین را نام ببرید.

زندگی انسان و سایر جانداران، بدون آب امکان پذیر نیست. آب مورد نیاز، از منابع آب های سطحی و

زیرزمینی تأمین می شود. بارش های جوی در تأمین این منابع، نقش اساسی دارند.

3-چرخه آب را توضیح دهید.
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بخشی از بارش ها در یک حوضه آبریز، قبل از رسیدن به سطح زمین، توسط شاخ و برگ گیاهان

ًا به هوا کره برمی گرفته می شود و برگاب را به وجود می آورد که مقداری از آن به صورت تبخیر، مجدد

گردد .بخشی دیگر که به سطح زمین می رسد، یا تبخیر می شود، یا به صورت رواناب به سوی مناطق

پست تر حوضه جریان می یابد. بخشی از رواناب به داخل زمین نفوذ و منابع آب زیرزمینی را تغذیه

می کند .بخش عمده آب زیرزمینی، سرانجام از طریق چشمه، چاه یا قنات، مجدد به سطح زمین راه

می یابد.

4-اهمیت آب جاری را بنویسید.

آب جاری، با آنکه در مقایسه با حجم کل آب کره، بسیار ناچیز است اما، در تغییرات سطح زمین و

تشکیل منابع آب مانند آب آشامیدنی، کشاورزی، صنعت، تولید برق و ... اهمیت زیادی دارد.

5-آبدهی چیست و چگونه محاسبه می شود؟

 سرعت آب در نقاط مختلف یک رودخانه، متغیر است.

تر و به ی  ن اندازه گیری سرعت آب وآبدهی رودخانه، به صورت روزانه و یا در دوره های زمانی طول

روش های مختلف انجام می شود.

با تعیین سرعت آب در یک رودخانه یا کانال و اندازه گیری سطح مقطع آن، می توان مقدارآبدهی

)دبی( را با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد.

Qدبی برحسب متر مکعب بر ثانیه

Aمساحت سطح مقطع جریان آب برحسب متر مربع

Vسرعت جریان آب برحسب متر بر ثانیه

Q=A×V

6-میزان آبدهی رودخانه ها درفصل تابستان و زمستان باهم مقایسه کنید.

آبدهی رودخانه، در بهار، به علت ذوب برف ها و افزایش بارندگی، افزایش می یابد. در ادامه درطول

ل آبدهی رودخانه کاهش می یابد . ً تابستان، معمو
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7-چرا درمناطق مرطوب رودخانه ها دائمی هستند؟

در مناطق مرطوب، که مقدار بارندگی زیادو تبخیر، کم است، رودخانه ها از نوع دائمی هستند. در این

رودخانه ها، بخشی از آب که همیشه جریان دارد، آبدهی پایه را تشکیل می دهد. آب این رودخانه ها،

در زمانی که بارندگی نیست، از ذوب برف و یخ نواحی مرتفع و یا از ورود آب های زیرزمینی به داخل

آنها تأمین می شود.

8-چرا درمناطق گرم و خشک رودخانه ها فصلی وموقتی اند؟

درمناطق گرم و خشک که مقدار بارندگی کم و تبخیر زیاد است، بیشتر رودخانه ها موقتی و فصلی

هستند.

9-تعریف آب زیرزمینی را بنویسید.

یرزمین جمع می شودو از طریق چاه، ز  آب زیرزمینی، آبی است که در منافذ و فضاهای خالی لیه های ِ

چشمه و قنات، قابل بهره برداری می گردد.

10-اهمیت آب های زیرزمینی را بنویسید.

آب زیرزمینی قابل بهره برداری، گرچه فقط حجم کمی از آب کره را تشکیل می دهد، ولی همین مقدار،

ِ  شیرین قابل بهره برداری در خشکی ها است. بزرگ ترین ذخیره آب

11-منطقه تهویه چیست؟توضیح دهید.

در هنگام نفوذ آب به داخل زمین، بخشی از آب نفوذی به سطح ذرات خاک یاسنگ می چسبد، به

طوری که منافذ و فضاهای خالی، توسط آب و هوا پر می شود و منطقه تهویه شکل می گیرد.

12-منطقه اشباع چیست؟شرح دهید.

بخشی از آب نفوذی، به طرف عمق بیشتر حرکت می کند تا به سنگ بستر برسد وبر روی آن جمع

شود و منطقه اشباع را ایجادکند. که فضاهای خالی توسط آب پرشده است.

 سطح بالیی این منطقه، سطح ایستابی است .



24 

 

13-میزان عمق سطح ایستابی چقدراست؟

عمق سطح ایستابی در مناطق مختلف، متفاوت است. در بعضی مناطق کمتر از یک متر و در برخی

مناطق تاصدها متر می رسد.

14-نقش آب های زیرزمینی در ایجاد چشمه و برکه چیست؟شرح دهید.

ًاازتوپوگرافی سطح زمین تبعیت می کند.هنگامی که سطح ایستابی با سطح زمین سطح ایستابی،تقریب

برخوردکند، آب زیرزمینی به صورت چشمه یا برکه در سطح زمین ظاهر می شود

نقش آب های زیرزمینی در ایجاد باتلق و شوره زار را بنویسید. -15

و درصورتی که سطح ایستابی بر سطح زمین منطبق شود یا در نزدیک آن قرار گیرد، باتلق یا شوره

زار شکل می گیرد.
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16-عامل تشکیل آبخوان:

باشند. ی  ی خال فضاها ی  آبخوان، لزم است که رسوبات و سنگ ها، دارا برای تشکیل 

17-الف-عوامل پیدایش فضاهای خالی را بنویسید.

این فضاهای خالی یا منافذ اولیه هستند که از ابتدای تشکیل در آن ها وجود داشته اند، یا پس از

در آن به وجود آمده گر  عوامل دی انحلل یا  تشکیل سنگ به صورت ثانویه بر اثر شکستگی، هوازدگی، 

اند.

ب-فرمول درصد فضاهای خالی )تخلخل( را بنویسید.

 درصد فضاهای خالی )تخلخل( رسوب یا سنگ، طبق رابطه زیر بر حسب درصد، محاسبه می شود.

 

18-آیا تخلخل خاک به معنای نفوذپذیری و عبور آب است؟

هر چه درصد تخلخل خاک یا سنگ بیشتر باشد، آب بیشتری را می تواند در خود نگه دارد. اما

ً  مثل سنگ پا بسیار متخلخل است اما، آب از آن عبور نمی کند. لزومًاباعث عبور آب نمی شود.

19-چرارس ها نفوذپذیری اندکی دارند؟

 رس ها بسیارمتخلخل اند، ولی به علت ریز بودن ذرات، نفوذپذیری بسیار اندکی دارند.
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20-عوامل موثربرمیزان نفوذپذیری خاک و رسوبات چیست؟

میزان نفوذپذیری خاک به میزان ارتباط و اندازه منافذ بستگی دارد. برخی خاک ها دارای تخلخل زیاد

و نفوذپذیری کم هستندو عبور آب از درون آن ها، به دشواری صورت می گیرد .

21-درصد تخلخل و نفوذپذیری آبخوان بیانگرچیست؟

درصد تخلخل آبخوان، بیانگر مقدار آب ذخیره شده در آن و نفوذپذیری، نشانگر توانایی آبخوان در

هدایت آب می باشد.

22-ویژگی های متفاوت آبرفت ها و سنگ ها درتشکیل آبخوان را بنویسید.

 سنگ ها و رسوبات مختلف از نظر تشکیل آبخوان و میزان آبدهی، ویژگی های متفاوتی دارند.

- آبرفت ها و سنگ های آهکی حفره دار )آهک کارستی( قابلیت تشکیل آبخوان را دارند

-شیل ها، سنگ های دگرگونی و آذرین، آبخوان خوبی تشکیل نمی دهند به طوری که، معموًل یاچشمه

ای در آنها به وجود نمی آید یا در صورت تشکیل، چشمه هایی با آبدهی بسیار کم و فصلی دارند.

ل چشمه های پر آب و دائمی ایجاد می شود. ً  -در سنگ های آهکی حفره دار، معمو

 

23-سطح پیزومتریک را تعریف کنید.

ه اگر چا هی در یک لیه آبدار آزاد حفر شود، تراز آب در چاه، نمایانگر سطح ایستابی و در لی

آبدارتحت فشار، سطح پیزومتریک است.
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24-ویژگی های حرکت آب زیرزمینی را بنویسید.

 آب برای حرکت در داخل زمین، نیاز به انرژی دارد.

آب زیرزمینی به طورکلی، از مکانی با انرژی بیشتر به مکانی با انرژی کمتر حرکت می کند .

این حرکت خیلی کندتراز حرکت آب در رودخانه است .

حرکت آب در داخل آبخوان، از کمتر از یک متر تا صدها متر در روزتغییر می کند.

 25-برای محاسبه سرعت آب زیرزمینی ازچه قانونی استفاده می شود؟

بر ای محاسبه سرعت آب زیرزمینی، از قانون دارسی استفاده می شود.

 

26-مهم ترین ترکیبات آب های زیرزمینی را بنویسید.
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ترکیب آب زیرزمینی از محلی به محل دیگر تغییر می کند.آب زیرزمینی، به طور عمده، حاوی کلریدها،

سولفات ها و بی کربنات های کلسیم، منیزیم، سدیم، پتانسیم و آهن است. بسیاری از عناصر و مواد

دیگر نیز به مقدار بسیار کم در آب زیرزمینی وجود دارد .

27-عوامل موثربرمیزان غلظت نمک های حل شده درآب های زیرزمینی را بنویسید.

غلظت نمک های حل شده در آب زیرزمینی به جنس کانی ها و سنگ ها، سرعت نفوذ آب، دما و

مسافت طی شده توسط آب بستگی دارد .

ِ  زیر زمین، فرصت زیادی برای انحلل کانی های مسیر خود دارد. آب ضمن حرکت آهسته در

28-مقدار نمک های محلول در آب های زیرزمینی درسنگ ها و رسوبات چگونه است؟

-مقدار نمک های محلول در آب زیرزمینی موجود در سنگ های آذرین و دگرگونی، به طور معمول کم

است.

ن ی رو، آب ا ن  ی دارند و از ا ی  اد زی ی  ر مانند سنگ نمک و سنگ گچ، انحلل پذی - سنگ های تبخیری 

املح فراوان هستند. ًا دارای  گونه آبخوان ها، عموم

هستند . ن  ری آب شی ی  به طور معمول حاو ی  و آبرفت ی  آبدار موجود در رسوبات رودخانه ا ی  ه ها - لی

-در نواحی خشک، مانند مناطق کویری ایران، در برخی نقاط شوری آب چنان زیاد است که برای

بسیاری از مصرف ها، نامناسب است.

29-انواع آب درمدیریت منابع آب رانام برده وتوضیح دهید.

در مدیریت منابع آب، ذخایر آب به دو دسته تجدیدپذیر و تجدیدناپذیرتقسیم می شوند.

آب تجدید پذیر:

آب تجدیدپذیر، آبی است که در مقیاس زمانی معین، پس از مصرف انسان، ازطریق چرخه آب،

جایگزین می شود،

آب تجدیدناپذیر:

 بخشی از ذخایر آب که پس از مصرف، جایگزین نمی شود، آب تجدیدناپذیر است.
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30-روش جلوگیری از ایجاد بحران آب را بنویسید.

برای جلوگیری از ایجاد بحران آب، باید میزان بهره برداری از منابع آب، کمتر ازمیزان تغذیه آن منابع

باشد. عدم رعایت این مورد در طی سال های گذشته، منجر به کاهش شدیدذخایر آب زیرزمینی

کشور ما شده است. بنابراین توجه به میزان مصرف منابع آبی کشور، بسیار مهم و حیاتی است. امروزه

در برخی از کشورهای کم آب، بهره برداری از آبهای فسیلی مطرح شده است.

31-آب های فسیلی را تعریف کنید.

آب های فسیلی به آب هایی گفته می شود که در طی چند هزار سال گذشته در اعماق زیاد محبوس

شده اند و در چرخه آب قرار ندارند.

علت محاسبه بیلن آب را بنویسید. -32

محاسبه بیلن آب یک لیه آبدار، از بسیاری جهات، مشابه بررسی بیلن هزینه یک خانواده یا هر

واحد اقتصادی است که کمک می کند تا میزان درآمد و هزینه ها با هم مقایسه شوند. در مدیریت و

ن بهره برداری از منابع آب نیز، برای آن که نوسانات حجم ذخیره منابع آب یک منطقه تعیین شود، بیل

آب محاسبه می شود.

فرمول محاسبه بیلن آب را بنویسید. -33

توازن آب براساس اصل بقای جرم است. بین مقدار آب ورودی (I)    به آبخوان و آب خروجی از

آن (O)و تغییراتی که در حجم ذخیره آب به وقوع می پیوندد (ΔS رابطه زیر برقرار است.

I - O = ΔS

بیلن مثبت و منفی را تعریف کنید. -34

به عبارتی، تغییراتی که در حجم آب داخل آبخوان اتفاق می افتد، با اختلف آب ورودی و خروجی از آن

برابر است .

اگر مقدار آب ورودی به آبخوان، بیشتر از مقدار آب خروجی باشد، بیلن، مثبت و اگر کمتر از آن باشد،

بیلن، منفی است.
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علل منفی بودن بیلن منابع آب کشور را بنویسید. -35

در طی سال های گذشته به علت بهره برداری زیاد از منابع آبی، بیلن منابع آب در کل کشور ودر

بیشتر  ٦09دشت کشور، منفی بوده است.

بر این اساس، بسیاری از دشت های کشور از نظرتوسعه  بهره برداری آب های زیرزمینی، به عنوان

دشت ممنوعه اعلم شده است.

36-علت فرونشست زمین چیست؟شرح دهید.

یکی از پیامدهای برداشت بی رویه آب زیرزمینی، فرونشست زمین است.

37-فرونشست زمین درکدام دشت ها مشاهده می شود؟

روبه رو هستند، ی  آب زیرزمین ی  منف ن  این وضعیت در بسیاری از دشت های کشور ما که با بیل

مشاهده می شود.

38-انواع فرونشست زمین را بنویسید.

فرونشست زمین یا به صورت سریع، به شکل فروچاله ایجاد می شود و یا آرام ونامحسوس به

صورت نشست سطح وسیعی از منطقه و ایجاد ترک و شکاف در سطح زمین نمایان می شود.

39-پیامدهای فرونشست زمین را بنویسید.

فرونشست زمین می تواند خسارت های فراوان به زیربناها و انواع سازه هاو زمین های کشاورزی

وارد کند .

40-راهکاربرای کاهش میزان فرونشست زمین را بنویسید.

برای کاهش میزان فرونشست زمین، باید بهره برداری از منابع آب زیرزمینی کاهش یابد و با تغذیه

مصنوعی آبخوان ها تقویت شوند.

41-کیفیت آب های زیرزمینی به چه عواملی بستگی دارد؟
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کیفیت آب زیرزمینی، بستگی به ترکیب شیمیایی و مقداراملح موجود در آن دارد. افزون بر املح آب،

برخی آلودگی ها توسط انسان به آن وارد می شود.

منابع آلینده نقطه ای و غیرنقطه ای آب های زیرزمینی را توضیح دهید. -42

منابع آلینده آب زیرزمینی، به صورت نقطه ای و یا غیرنقطه ای هستند .

در حالت نقطه ای، موادآلوده کننده از یک نقطه مشخص، مانند یک چاه فاضلب )چاه جذبی( به طور

مستقیم وارد آب زیرزمینی می شوند .

در حالت غیر نقطه ای، مواد آلوده کننده به وسیله رواناب های آلوده از سطح مراتع، جنگل ها و یا زمین

های کشاورزی به زمین نفوذکرده و وارد آب زیرزمینی می شوند.

43-چه عواملی کیفیت وکمیت آب های زیرزمینی را تهدید می کند؟

کیفیت منابع آب زیرزمینی به وسیله کودهای کشاورزی، فاضلب های صنعتی و شهری و هم چنین

کمیت آنها از طریق بهره برداری زیاد، در معرض تهدید است.

44-حریم های کیفی وکمی و حفاظت ازمنابع آب زیرزمینی چیست؟

ّ بنابراین حفاظت از این منابع، دارای اهمیت زیادی است. یکی از روش های حفاظت از منابع آب

زیرزمینی، تعیین حریم برای آن ها است. بر این اساس، حریم کمی و کیفی تعریف می شود.

45-حریم کیفی چاه ها چگونه تعریف می شود؟

حریم کیفی چاه های تأمین کننده آب شرب، به صورت پهنه های حفاظتی تعریف می شود.

46-پهنه های حفاظتی چیست؟

منظور از پهنه های حفاظتی، محدوده ای در اطراف چاه است که آلینده قبل از رسیدن به چاه از بین

ل شامل سه بخش داخلی، میانی و بیرونی است. ً می رود. پهنه های حفاظتی، معمو

 

47-اهمیت خاک رت بنویسید.
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خاک، محیط مناسبی برای کشت گیاهان و محلی برای زندگی برخی موجودات زنده است.

خاک به عنوان سطحی ترین قشرزمین و بستر تولید محصول کشاورزی شناخته می شودکه به

طوردائمی درمعرض تغییرات فیزیکی، شیمیایی و زیستی است.

48-دوبخش آلی و معدنی خاک ازچه موادی تشکیل شده است؟

خاک، از دو بخش آلی و معدنی تشکیل شده است. بخش معدنی، شامل برخی عناصر مانندنیتروژن،

فسفر، کلسیم و ... ، همچنین برخی کانی ها مانند کانی های رسی و کوارتز می باشد.

49-عوامل موثردرمیزان ترکیبات خاک را بنویسید.

البته ترکیب خاک ها متغیر است و به عواملی مانند نوع سنگ مادر، شیب زمین، فعالیت جانداران و

اقلیم منطقه بستگی دارد.

50-سه دسته انواع ذرات خاک را نام ببرید.

ذرات تشکیل دهنده خاک، برحسب اندازه، به سه دسته اصلی درشت دانه )خاک های شنی)

ی(  متوسط دانه ) ماسه و ل

 و ریزدانه )خاک های رسی تقسیم می شوند.

ل خاک های طبیعی، ترکیبی از آن ها است. ً  معمو

51-ارتباط بین میزان آب خاک ها و اندازه ذرات خاک را توضیح دهید.

مقدار آبی که خاک ها می توانند در خود نگه دارند، بستگی به اندازه ذرات خاک دارد .

هرچه ذرات خاک ریزتر باشد، آب بیشتری را در خود نگه می دارد.

 

 

52-چرا خاک رس برای رشد گیاهان مناسب نیست؟
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خاک رس، بسیار ریزدانه است، بنابراین فضای بین ذرات آن بسیار کوچک است به طوری که گردش

آب و هوا به خوبی صورت نمی گیرد و برای رشد گیاهان مناسب نیست .

53-چرا خاک های شنی برای رشد گیاهان مناسب نیستند؟

درخاک های شنی، آب به راحتی از میان ذرات عبور می کند یعنی، زهکشی خوبی دارد، اما برای رشد

گیاهان مناسب نمی باشد، چون آب و مواد مغذی را در خودنگه نمی دارد.

54-چه عواملی موجب حاصلخیزی خاک می شود؟

مخلوط مناسب خاک ماسه ای و رسی و استفاده از کود مناسب یا گیاخاک، ترکیب مناسبی است که

موجب حاصلخیزی خاک می شود.

55-خاک لوم چیست؟

به طورکلی، خاک لوم که ترکیبی ازماسه، لی رس است، خاک دلخواه کشاورزان و باغبان ها می

باشد.

56-تعریف نیم رخ خاک را بنویسید.

به مقطع عمودی خاک از سطح زمین تا سنگ بستر که افق های مختلف خاک در آن قابل مشاهده می

ل در نیمرخ خاک، افق های زیروجود دارد. . ً باشد، نیم رخ خاک می گویند. معمو

57-ویژگی های افقA را بنویسید.

اخاک به همراه ی گی و اح ًل  ن افق معمو در آن قرار دارد. ای اهان  شه گی خاک است. ری ه  لی ن  بالتری  Aافق

ماسه و رس است. وجود مواد آلی باعث رنگ خاکستری تا سیاه این افق می شود .

58-ویژگی های افقB را بنویسید.

شود. ی  م ل  ک تشکی گیاخا  ی  ل از رس، ماسه، شن و مقدارکم ً افقB  یاخاک میانی، معمو

59-ویژگی های افقC را بنویسید.
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افقC خاک زیریناست و در آن، مواد سنگی به میزان کم، تخریب و تجزیه شده اند، در نتیجه سنگ

اولیه تغییرزیادی نکرده و به صورت قطعات خرد شده است. در زیر این افق، سنگ بستر قرار دارد که

تخریب و یا تجزیه ای در آن صورت نگرفته است.

60-خاک های مناطق مختلف ازچه نظرهایی باهم متفاوت هستند؟

اگرچه این افق ها در بسیاری از نیمرخ خاک ها مشاهده می شود ولی، خاک های مناطق مختلف از

نظر رنگ، بافت، ضخامت و ترکیب شیمیایی متفاوت هستند.

61-چه خاک هایی ازنظرکشاورزی وصنعتی دارای ارزش هستند؟

خاک حاصل از تخریب سیلیکات ها و سنگهای فسفاتی، از نظر کشاورزی و صنعتی ارزش زیادی

دارد .

62-چه خاک هایی فاقد ارزش کشاورزی هستند؟

ًا در صورتی که خاک های حاصل از تخریب سنگ های دارای کانی های مقاوم)مانند کوارتز( که غالب

شنی و ماسه ای می باشند، فاقد ارزش کشاورزی هستند.

63-تعریف خاک حاصلخیزدرکشاورزی را بنویسید.

در کشاورزی، خاکی را حاصلخیز می گویند که موجب رشد بیشتر گیاه شود.

مدت زمان لزم برای تشکیل خاک چقدراست؟ -64

سال زمان لزم است ُ  بسیار کند است. در شرایط طبیعی، به طور میانگین  300 فرایند تشکیل خاک

تا خاکی به ضخامت 2٥میلیمتر تشکیل شود.

65-تعریف فرسایش خاک را بنویسید.

فرسایش، فرایندی مداوم است که طی آن ذرات خاک از بستر اصلی خود جدا وبه کمک عوامل انتقال

دهنده به مکان دیگری حمل می شود .

آیا فعالیت های انسانی می تواند فرسایش را کل متوقف کند؟ -66
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ًل متوقف کند. مقدار فعالیت های انسانی آن را کاهش یا افزایش می دهد اما نمی تواند آن را کام

لدر ایام مختلف سال، ثابت نیست. ً فرسایش پذیری خاک، معمو

67-مقایسه عملکرد فرسایش به وسیله عوامل طبیعی و انسانی را بنویسید.

فرسایش به طور طبیعی و توسط عواملی مانند آب های جاری، باد، یخچال، نیروی جاذبه و آب های

زیرزمینی و بدون دخالت انسان و به آرامی یا با سرعت زیاد انجام می شود.

فعالیت های انسانی مانندکشاورزی، معدنکاری، جاده سازی و سایر فعالیت های عمرانی، فرسایش

طبیعی را تشدید می کنند. افزون بر انسان، سایر جانداران نیز، در افزایش این فرسایش ها نقش

دارند.

68-نقش شدت ومدت بارش درفرسایش خاک را توضیح دهید.

مهم ترین ویژگی بارندگی که در قدرت فرسایندگی آن مؤثر می باشد، شدت و مدت بارش است.

باشد، قطرات باران، بزرگ تر است. شتر  ی بی ل هر چه شدت بارندگ ً معمو

69-نقش بزرگ بودن قطرات باران درفرسایش خاک را توضیح دهید.

بزرگ بودن قطرات باران، جرم و سرعت سقوط قطرات را افزایش می دهد که درنتیجه، منجر به

انرژی جنبشی و قدرت فرسایشی بیشتر می شود.

70-فرسایش خندقی خاک،علل ایجاد و پیامدهای آن را بنویسید.

هنگامی که جریان آب، شدت پیدا کند، باعث فرسایش خندقی و از بین رفتن زمین هایی با ارزش

اهد، باعث ک  یّ  م ی  کشاورز ی  ن ها خندق ها، علوه برآنکه از ارزش زمی کشاورزی می شود. پیدایش 

تخریب جاده ها، پل ها وساختمان ها می شود.

71-راه های کاهش انرزی جنبشی آب وکاهش فرسایش آبی خاک را بنویسید.

 در اغلب شرایط می توان با ساخت کانال و ایجاد پوشش گیاهی، انرژی جریان آب را کاهش داد.
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72-عوامل موثردرمیزان فرسایندگی رواناب ها را بنویسید.

قدرت فرسایندگی رواناب، بستگی به سرعت و عمق جریان، و میزان مواد معلق موجود در رواناب

دارد.

هر چه سرعت رواناب و عمق آن بیشتر باشد، انرژی جنبشی آب،ودرنتیجه،قدرت فرسایندگی آن

بیشتر می شود.

 قدرت فرسایش آب خالص، کمتر از آب دارای مواد معلق است.

73-رسوبگذاری مواد معلق توسط رواناب  چه زمانی شروع می شود؟

وقتی میزان موادمعلق، بیشتر از توان حمل رواناب باشد، رسوبگذاری شروع می شود.

74-پیامدهای فرسایش خاک را بنویسید.

فرسایش خاک، باعث کاهش سطح زیرکشت و کاهش حاصلخیزی زمین ها می شود.

همچنین باته نشینی مواد در آبراهه ها و مخازن سدها و کاهش ظرفیت آبگیری آن ها، خسارت های

فراوانی راایجاد می کند.

75- چرا آب وخاک ازسرمایه های ارزشمند کشورهستند؟

آب و خاک برای هر کشور، به عنوان سرمایه های ارزشمند، اهمیت فراوان دارد زیرا، آب و خاک از

عوامل ضروری برای رشد گیاه و افزایش محصولت کشاورزی و جنگلی است .

76-اهمیت حفاظت خاک چیست؟

حفاظت خاک در جلوگیری از آلودگی هوا و فرسایش خاک، تأثیر فراوانی دارد .

77-هدف از حفاظت خاک چیست؟

هدف ازحفاظت خاک، جلوگیری از تخریب تدریجی خاک است.
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78-جلوگیری ازتخریب تدریجی خاک چه زمانی تحقق می یابد؟

 زمانی این هدف تحقق می یابد که سرعت فرسایش خاک، کمتر از سرعت تشکیل آن باشد.

فصل4

1-ارتباط سازه های ساخت  دست بشر با زمین را توضیح دهید.

انسان از گذشته های دور، بناهایی ساخته است که هنوز هم پس از گذشت هزاران سال، باقی مانده

اند. ستون های بزرگ تخت جمشید، بناهای ُچغازنبیل، اهرام مصر، دیوارچین و قنات های باستانی با

وجود گذشت سال ها، هنوز هم پابرجا هستند و اوج دانش مهندسی را در عهد باستان نشان می دهند.

جاد ه ها، راه آهن، پل ها، تونل ها، خطوط انتقال نفت، گاز و آب، سدها، کارخانه ها، ساختمان های

بلند، برج های مخابراتی مانند برج میلد و بسیاری سازه های دیگر، از موادی ساخته می شوند که از

زمین به دست می آیند.

2-ارتباط مطالعات زمین شناسی و کاهش خسارت های ناشی از مخاطرات طبیعی را بنویسید.

بارها در رسانه ها، اخبار مربوط به انواع ریزش سنگ در جاده های کوهستانی، تخریب ساختمان هاو

سازه های سنگین به دلیل گودبرداری، ریزش تونل ها، فرار آب از سدها و تخریب بدنه آن ها، ریزش

پل ها و … را شنیده اید. با مطالعات زمین شناسی می توان این خسارات را کاهش داد.

3-ارتباط پایداری زمین و ساخت سازه ها را بنویسید.

یکی از مسائل اصلی در ساخت و نگهداری سازه ها، پایداری زمین است. در ساخت سازه ها، مسائل

مختلف زمین شناسی مطرح می باشد که باید موردمطالعه قرار گیرد.

4-وظیفه زمین شناس درکاهش خسارات مخاطرات طبیعی به سازه های ساخت دست بشر را

توضیح دهید.

یکی ازوظایف مهم زمین شناس، تشخیص احتمال وقوع فرایندهای مخرب و ارائه روش های مقابله با

آنها است به نحوی که، آسیبی به تأسیسات و سازه های عمرانی و معدنی وارد نشود.
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5-ارتباط سازه با مطالعات زمین شناسی سنگ بستر آنها چیست؟

قبل از اجرای پروژه های عمرانی مانند سد، نیروگاه، بزرگراه، پل، مجتمع های تجاری و مسکونی، برج

ها و ... که سازه نامیده می شوند، انجام مطالعات زمین شناسی سنگ بستر آن ها، ضروری است.

6-مهم ترین مطالعات زمین شناسی درمکان یابی سازه ها را بنویسید.

دراین مطالعات، ناهمواری های سطح زمین، استحکام سنگ ها، نفوذپذیری، پایداری دامنه ها دربرابر

ریزش و جنس مصالح به کار رفته در سازه مورد بررسی قرار می گیرد. مورفولوژی یا پستی و بلندی

های محل احداث سازه، در پایداری آن تأثیر قابل توجهی دارد.

7-ارتباط بررسی مقاومت زمین پی درمکان یابی سازه ها را بنویسید.

یکی از عوامل مهم در مکانیابی ساختگاه سازه ها، مقاومت زمین پی آن ها در برابر نیروهای وارده

گاه و ه  تکی رین،  زی ی  ه ها است. به عنوان مثال، در پشت یک سد، فشار زیادی از طرف آب به لی

همچنین بدنه سد، وارد می شود. سد نیز وزن زیادی دارد که گاه به چندین میلیون تن می رسد.

ِ  های پی سد، باید در برابر تنش های ناشی از وزن سد، مقاوم باشند و دچار بنابراین، آبرفت یا سنگ

گسیختگی و نشست نشوند.

8-تنش چیست؟

هرگاه سنگ تحت تأثیر نیرویی از خارج قرار گیرد، در داخل سنگ نیز، نیرویی بر واحد سطح وارد

میشود که تنش نامیده می شود.

9-انواع تنش را بنویسید.

تنش های وارده بر یک سنگ یا خاک ممکن است به صورت کششی، فشاری یا برشی یا ترکیبی از

آن ها باشند. تنش های وارده بر سنگ ها و خاک ها، باعث تغییرشکل آنها می شود.
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10-نحوه بررسی مقدارمقاومت سنگ وخاک دربرابرتنش را توضیح دهید.

در مطالعات آغازین یک پروژه، به منظور نمونه برداری از خاک یا سنگ پی سازه، گمانه ها یاچاله ای

باریک و عمیقی در نقاط مختلف محل احداث سازه حفر می شود. نمونه های سنگ یاخاک برداشت

شده، به آزمایشگاه های تخصصی ارسال می شود و مقدارمقاومت سنگ و خاک دربرابر تنش های

وارده، مورد بررسی قرار می دهند.

11-مقاومت سنگ چیست؟

مقاومت سنگ، عبارت است از حداکثر تنش یا ترکیبی از تنش ها که سنگ می تواند تحمل کند، بدون

آنکه بشکند.

12-ارتباط بین میزان مقاومت سنگ ها وخاک ها دربرابرتنش را توضیح دهید.

هر چه مقاومت، در مقابل این تنش ها، کمتر باشد، سنگ ناپایدارتراست وسطوح شکست بیشتری

درآن ایجاد می شود.
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13-عوامل ناپایداری سنگ وخاک ها درپی سازها را بنویسید.

درزه ها یا شکستگی ها، باعث ناپایداری سنگ یا خاک پی سازه ها می شوند.

14-سه شکل رفتارمواد درمقابل تنش وبعد ازتنش را بنویسید.

رفتارکش سان یا الستیک الف-

برخی از اجسام، مانند سنگ ها از خود رفتارکش سان )الستیک( نشان می دهند. بدین معنی که

ِاعمال تنش، سنگ ها دچار تغییر شکل می شوند و با رفع تنش، به حالت اولیه خود بازمی گردند. با

ب-شکستگی:

اما، اگر تنش از حد مقاومت سنگ بیشتر شود، سنگ دچار شکستگی می شود و درزه ها و گسل هارا

به وجود می آورد .

رفتارخمیرسان یا پلستیک: پ-

برخی از سنگ ها از خود رفتارخمیرسان)پلستیک( نشان می دهند یعنی، پس از رفع تنش، سنگ

های تغییر شکل یافته، به طور کامل به حالت اولیه  خود برنمی گردند.

 

15-میزان مقاومت انواع سنگ ها دربرابرتنش را با هم مقایسه کنید.

مقاومت انواع سنگ ها در برابر تنش وارده، متفاوت است. سنگ های آذرین، می توانند تکیه گاه

مناسبی برای سازه ها باشند. مانند پی سنگ سد امیرکبیر که از جنس سنگ گابرو است.
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-بعضی از سنگ های دگرگونی، مانند کوارتزیت و هورنفلس می توانند تکیه گاه مناسبی برای سازه

های سنگین باشند

- برخی دیگر از آنها مانند شیست ها، سست و ضعیف هستند و برای پی سازه هامناسب نیستند.

برخی از سنگ های رسوبی، مانند ماسه سنگ ها، استحکام لزم برای ساخت سازه را دارند. -

- سنگ های تبخیری مانند سنگ گچ، نمک و شیل ها در برابر تنش مقاوم نیستند.

16-سنگ های کربناتی چست؟

سنگ های کربناتی، به سنگ های رسوبی گفته می شودکه بیش از ٥0درصدآن هاکانی های کربناتی

)کلسیت ودولومیت( باشد.این سنگ ها،اغلب درزه دارهستند.

17-نحوه پیدایش غارها درسنگ های کربناتی را بنویسید.

با گذشت زمان ودرجریان آب های نفوذی، بخش هایی از این سنگ ها در آب، حل و در آن حفره هایی

ن ی بزرگ در ای ی انحلل حفره ها ل  عمل انحلل، ممکن است منجربه تشکی تشکیل می دهند .پیشرفت 

سنگ ها و ایجاد غارها شود.

18-کدام نوع سنگ آهک تکیه گاه خوبی برای سازه ها می باشد؟

سنگ آهک ضخیم لیه،که فاقد حفرات انحللی باشد،پی و تکیه گاه خوبی برای احداث سازه می باشد

19-کدام نوع سنگ آهک برای سازه ها نامناسب می باشد؟

اما، در صورتی که سنگ آهک دارای حفرات انحللی باشد، می تواند مشکلت جدی از قبیل فرار آب یا

نشست زمین را به همراه داشته باشد.

اگرسد برروی لیه هایی از سنگ گچ احداث شود چه مشکلتی را به وجود می آورد؟ -20

ن انحلل پذیری سنگ های تبخیری )سنگ گچ و سنگ نمک( بیش از سنگ های آهکی است. بنابرای

اگر سد بر شود.  ی  م جاد  سنگ ها ای گر  تر از دی ع  سنگ ها، سری ن  ی در ا ی  حفره ها و غارهای انحلل

در سنگ ی  از سنگ گچ احداث شود، ممکن است پس از چند سال، حفرات انحلل یی  ه ها روی لی

ایجاد وباعث فرار آب از مخزن سد و همچنین ناپایداری بدنه سد شود.
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21-سد چیست و دارای چه  اهمیتی است؟

سد، سازه ای است که به منظور ذخیره آب، مهار سیلب، تأمین آب شرب و کشاورزی و همچنین

تولید نیروی الکتریسیته احداث می شود. بعضی از سدها چند منظوره اند، یعنی به طور هم زمان، چند

هدف را تأمین می کنند.

22-انواع سدها از نظرنوع مصالح ساختمانی را نام برده و توضیح دهید.

سدها، از نظر نوع مصالح ساختمانی به کار رفته، به دو دسته خاکی و بتنی تقسیم می شوند.

23-مهم ترین عوامل درتعیین نوع سد ومکان یابی آن را بنویسید.

مهمترین عامل در تعیین نوع سد و محل احداث آن، شرایط زمین شناسی منطقه و مصالح قرضه در

دسترس است.

24-عوامل مورد بررسی درمطالعات زمین شناسی سد را بنویسید.

در مطالعات زمین شناسی سد، وضعیت مخزن، تکیه گاه ها و پی سد از نظر پایداری وفرار آب مورد

بررسی قرار می گیرد.

25-راه های جلوگیری از فرار آب درمخزن سد را بنویسید.

برای آنکه فرار آب از مخزن سد صورت نگیرد باید دیواره ها و کف مخزن نفوذناپذیر باشند یا از

نفوذپذیری بسیارکمی برخوردار باشند.

 

26-تاثیرنقش رسوبات رودخانه ای درظرفیت مفیدسدها را توضیح دهید.
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رسوباتی که از طریق رودخانه ها به مخزن سدها حمل می شوند، به تدریج از ظرفیت مفید مخزن می

کاهند. بعضی از سدهای کشور بر اثر انباشته شدن از رسوبات، بخش قابل توجهی از کارایی خودرا از

دست داده اند.

27-انواع حفاری های زیرزمینی را بنویسید.

ِ  زیر زمین صورت می گیرد. این فعالیت ها، نیاز به فضای برخی از فعالیت های عمرانی و معدنی در

زیرزمینی دارد. حفاری های زیرزمینی به صورت تونل و مغاراست.

28-تونل چیست؟

تونل ها،به منظور حمل ونقل،انتقال آب، انتقال فاضلب یا استخراج مواد معدنی مورد استفاده قرار می

گیرند.

29-مغارچیست؟

ُمغارها، فضاهای زیرزمینی بزرگ تری هستند که برای ایجاد تأسیسات زیرزمینی مانند نیروگاه

ها،ایستگاه های مترو، ذخیره نفت ویاموارددیگراستفاده می شوند.

30-نقش زمین شناسان درمکان یابی تونل ها و مغارها را شرح دهید.

این گونه سازه ها، باید در زمین هایی با مقاومت کافی احداث شوند. بنابراین زمین شناس، باید

مطالعات خود را بر شناسایی مناطقی با کمترین خرد شدگی، هوازدگی یا نشت آب، متمرکز کند.

31-نقش مهم  برآورد میزان و کنترل آب های زیرزمینی درساخت تونل ها و مغارها را توضیح

دهید.

وجودآب های زیر زمینی، بر ایمنی و پایداری سازه های سطحی مانند سدها و سازه های زیرزمینی

مانند تونل ها در زمان ساخت و بهره برداری مؤثرند. جریان و فشار آب زیر زمینی، از عوامل مهم

ناپایداری تونل ها و فضاهای زیرزمینی است.
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بخش بزرگی از مشکلت و خسارت ها درپروژه های عمرانی و معدنی، ناشی از برخورد با آب های

زیرزمینی بوده است، در برخی موارد، پروژه هایی به علت این مشکلت، تکمیل نشده و متوقف شده

زیر سازه و اند .بنابراین، برآورد میزان و کنترل جریان آب زیر زمینی در تونل ها، ترانشه ها و زمین  ِ

حتی درون سازه هایی مانندسدها، بسیار مهم است.

32-کدام تونل ها ازپایداری بیشتری برخوردارند؟

ی سطح ایستابی قرار می گیرند، ازپایداری بیشتری برخوردار به طور کلی تونل هایی که در بال

هستند.

33- اگرسنگ های داخل تونل وضعیت مطلوبی نداشته باشند چه روشی به کارگرفته می شود؟

در شرایطی که سنگ های داخل تونل از نظر پایداری و نشت آب وضعیت مطلوبی نداشته باشند،

دیواره و سقف تونل با محافظی از بتن یا سایر مصالح پوشیده می شود .

34-علل اهمیت سازه های دریایی درکشور را بنویسید.

همیشه سازه ها بر روی خشکی بنا نمی شوند. کشور ما از جنوب و شمال به دریا منتهی می شود.

از سوی دیگر، بخشی از ذخایر عظیم نفت ایران از دریا استخراج می شوند.

35-سازه های دریایی چیست؟

سازه های دریایی، ماننداسکله ها، پایانه های نفتی، تونل های زیردریایی، پل ها و جاده ها، در سواحل

دریا یا در دریا احداث می شوند.

36-عوامل مهم درمکان یابی سازه های دریایی را بنویسید.

در شمال و جنوب ایران، سازه های دریایی فراوانی احداث شده اند. در مکان یابی این سازه ها مانند

سازه های خشکی باید مطالعات زمین شناسی به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. افزون بر آن، توجه

به جریان های دریایی و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب دریا نیز ضروری می باشد.
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 37-علل تهدید  پایداری سازه های مختلف درکشورچیست؟توضیح دهید.

کشور ما، در یکی از کمربندهای لرزه خیز جهان واقع شده است و گسل های فعال لرزه خیز دربیشتر

مناطق آن وجود دارند .این گسل ها و زمین لرزه های احتمالی می توانند پایداری سازه های مختلف را

تهدید کنند.

38-چگونگی بررسی احتمال فعالیت گسل ها وتاثیرآن برسازه ها توسط زمین شناسان را توضیح

دهید.

در مطالعات مکان یابی سازه ها با استفاده ازعکس های هوایی و ماهوارهای و بازدیدهای صحرایی،

این گسل ها را شناسایی می کنند و با استفاده از داده های ثبت شده توسط دستگاه های لرزه نگاری

و اطلعات تاریخی زمین لرزه ها، احتمال فعالیت مجدد گسل ها و وقوع زمین لرزه و تأثیر آن بر سازه

سازه را بر آن ی  تا طراح رد  گی ی  عمران قرار م ارمهندسان  اطلعات در اختی ها را مشخص می کنند. این 

اساس انجام دهند.

39- مهم ترین موارد مطالعات مکان یابی سازه ها توسط زمین شناسان درزمینه پایداری سازه ها

را نام ببرید.

افزون بر شناسایی گسل ها ، پایداری محل احداث سازه در برابر حرکات دامنه ای و ریزش سنگ از

مواردی است که در مطالعات مکان یابی سازه ها، مورد توجه زمین شناسان است.

40-مهم ترین خطرسازه ها درمناطق شیب داروکوهستانی  چیست؟

یکی از خطراتی که سازه ها را در مناطق شیب دار و کوهستانی تهدید می کند، خطر ریزش کوه

وسقوط مواد در دامنه های پرشیب است.

41-روش های پایداری دامنه ها درنواحی  کوهستانی را بنویسید.

هرساله اخبار زیادی مبنی بر ریزش کوه و مسدود شدن جاده ها و خطوط ریلی مناطق کوهستانی می

شنویم. امروزه، با اقداماتی مانند ایجاد دیواره ای حائل، استفاده از تورهای سیمی )گابیون،( زهکشی

برای تخلیه آب اضافی، ایجاد پوشش گیاهی ومیخ کوبی، دامنه ها را پایدار می کنند.
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 42-مهم ترین مصالح مورد نیاز برای احداث سازه ها را نام ببرید.

در احداث سازه ها، از مواد سازنده زمین، مانند خاک و سنگ استفاده می شود .مواد موردنیاز برای هر

لزم سازه، باید دارای مقاومت، نفوذپذیری و اندازه دانه های مشخصی باشد که توسط آزمایش های 

در آزمایشگاه های مکانیک خاک و سنگ مشخص می شوند.

43-مصالح به کاررفته درسدهای بتنی وسدهای خاکی را باهم مقایسه کنید.

مصالح به کاررفته در سازه های مختلف، متفاوت است؛ به عنوان مثال در سدهای بتنی از سیمان،

ماسه، شن، میل گرد و در سدهای خاکی از خاک رس، ماسه، شن و قلوه سنگ استفاده می شود.

44- مبنای طبقه بندی خاک ها چیست؟

طبقه بندی مهندسی خاک ها، بر مبنای دانه بندی، درجه خمیری بودن و مقدار مواد آلی آن هاانجام می

شود.

45-دسته بندی خاک ها  براساس ریزدانه و درشت دانه  بودن را توضیح دهید.

بر مبنای دانه بندی، خاک ها به دو دسته ریزدانه و درشت دانه تقسیم می شوند. در خاک های ریزدانه،

درشت دانه، مانند ماسه و ی  و در خاک ها متر  0میلی 7٥/0 مانند رس و لی، اندازه ذرات، کوچک تر از  

شن، اندازه ذرات، بزرگتر از  07٥/0میلیمتر است.

46-ارتباط بین پایداری خاک های ریزدانه با میزان رطوبت را شرح دهید.

پایداری خاک های ریزدانه، به میزان رطوبت آنها بستگی دارد. هر چقدر رطوبت خاک های ریز دانه

بیشتر باشد، پایداری آنها کمتر می شود .

47-نتیجه افزایش رطوبت درخاک های ریزدانه وعلت لغزش خاک ها درماه های مرطوب

چیست؟توضیح دهید.

اگر رطوبت در این خاک ها از حدی بیشترشود، خاک به حالت خمیری در می آید و تحت تأثیر وزن

خود روان می شود. لغزش خاک هادر دامنه ها و ترانشه ها، به ویژه در ماه های مرطوب سال، ناشی از

این پدیده است.
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48-اهمیت خاک های دانه ریز و دانه درشت را بنویسید.

از خاک های دانه ریز و دانه درشت، در بسیاری از سازه ها مانند بدنه  سدهای خاکی، زیر سازی جاده

ها و باند فرودگاه ها استفاده می شود.

49-علل استفاده ازخاک دربخش زیرسازی و روسازی احداث جاده ها را توضیح دهید.

سطح طبیعی زمین، برای رفت و آمد وسایل نقلیه مناسب نیست ودر مقابل عوامل جوی مانند بارش،

تغییرات دما و نیروهای وارده از چرخ خودروها مقاومت کافی ندارد، به همین دلیل برای احداث جاده از

مصالح خاک در بخش زیرسازی و روسازی استفاده می شود که هر کدام از دو بخش تشکیل شده

است.

50-دوبخش اصلی مصالح خاک دراحداث جاده ها را نام ببرید.

زیرسازی از دو بخش زیر اساس و اساس و روسازی از دو بخش آستر و رویه تشکیل می شود.

کند، از مخلوط شن ی  زهکش عمل م ه  بخش زیراساس جاده ها: در بخش زیر اساس که به عنوان لی

و ماسه یا سنگ شکسته استفاده می شود.

ی باشند مقاوم باشند، از جنس آسفالت م ستی  ی آستر و رویه که بای ه ها لی لیه آستر و رویه جاده ها: 

که مخلوطی از شن، ماسه و قیر است.

 51-کاربرد مصالح خرده سنگی چیست؟شرح دهید.

یکی از کاربردهای مصالح خرده سنگی، در زیرسازی و تکیه گاه ریل های راه آهن است. این قطعات

سنگی یا بالست، علوه بر نگهداری ریل ها و توزیع بار چرخ ها، عمل زهکشی را نیز به عهده دارند.

بالست خطوط راه آهن کشور چگونه تامین می شود؟ -52

ز خرد کردن سنگی که از معدن استخراج می شود، به ا  ًل بالست مورد نیاز خطوط راه آهن، معمو

دست می آید.
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فصل5

عناصرزمین زاد و ارتباط آن ها با سلمتی انسان را توضیح دهید. -1

منشأ همه عناصرسازنده بدن انسان و سایرجانداران، اززمین است.به عبارتی این عناصر،زمین

زادهستند. اگر مقدار این عناصر به دلیلی در بدن، کم یا زیاد شود، سلمت انسان به خطر می افتد.

2-تاریخچه بررسی تاثیرمواد زمین برتندرستی انسان را بنویسید.

تأثیر مواد زمین بر تندرستی انسان از هزاران سال پیش شناخته شده است. در متون قدیمی پزشکی

ی، حان بیرون مانند ابوری ی  دانشمندان یران،  شده است. در ا ی  و سلمت انسان یادآور چینی، ارتباط زمین 

ابن سینا وخواجه نصیرالدین توسی درکتاب های خودبه فواید برخی ازسنگ ها وکانی هابرای درمان

بیماری هااشاره کرده اند.

3-تعریف زمین شناسی پزشکی را بنویسید.

ازمدت ها پیش مشخص شده بودکه برخی بیماری هادرمناطق خاصی اززمین،شیوع بیشتری دارند.

دانشمندان با آگاهی از ارتباط بین زمین و سلمتی، میان رشته جدیدی به نام زمین شناسی پزشکی را

به شاخه های علم زمین شناسی افزودند تا نقش و تأثیر عناصر و کانی ها که از طریق هوا، آب وغذا

وارد بدن ما و دیگر موجودات زنده می شوند، را مطالعه کنند .

4-آیا زمین شناسی پزشکی یک علم درمانی است وبا چه علومی درارتباط است؟

زمین شناسی پزشکی، یک علم درمانی نیست؛ بلکه به دنبال بررسی عامل بیماری های زمین زاد

است. بنابراین ارتباط نزدیکی بازیست شناسی، شیمی و شاخه های علم پزشکی دارد.

تاثیرعناصرزمینی)سنگ و خاک( برسلمتی انسان را توضیح دهید. -5

سنگ ها، بخش اساسی سازنده زمین هستند که از عناصر مختلف تشکیل شده اند. هوازدگی سنگ

ها، باعث تشکیل خاک می شود .گیاهان بر روی خاک می رویند و جانوران، از گیاهان تغذیه می کنند.

آب آشامیدنی نیز، در طی حرکت خود در چرخه آب، از درون سنگ ها وخاک ها، عبور و برخی عناصر

آن ها را در خود حل می کند .هوا و بیشتر غبارها و گازهای موجوددر هواکره، منشأ زمینی دارند.

ی است. عناصرزمین ر  موجودات زنده تحت تأثی ر  سلمت انسان و سای بنابراین 
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تاثیرعناصرزمینی)سنگ و خاک( برسلمتی انسان را توضیح دهید. -6

سنگ ها، بخش اساسی سازنده زمین هستند که از عناصر مختلف تشکیل شده اند. هوازدگی سنگ

ها، باعث تشکیل خاک می شود .گیاهان بر روی خاک می رویند و جانوران، از گیاهان تغذیه می کنند.

آب آشامیدنی نیز، در طی حرکت خود در چرخه آب، از درون سنگ ها وخاک ها، عبور و برخی عناصر

آن ها را در خود حل می کند .هوا و بیشتر غبارها و گازهای موجوددر هواکره، منشأ زمینی دارند.

ی است. عناصرزمین ر  موجودات زنده تحت تأثی ر  سلمت انسان و سای بنابراین 

7-اهمیت علم ژئوشیمی را توضیح دهید.

علم ژئوشیمی در بررسی ترکیب شیمیایی سنگ ها، خاک و آب به ما کمک می کند. مطالعات

ژئوشیمیایی نشان می دهد که توزیع عناصر در زمین و ترکیب سنگ ها در مناطق مختلف، متفاوت

است.
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8-تاثیر عناصر اساسی بربدن انسان را بنویسید.

عناصر اصلی مانند اکسیژن از زمین به بدن موجودات منتقل و وارد بافت های مختلف بدن می شوند.

عناصر مورد نیاز برای عملکرد دستگاه های بدن، عناصر اساسی هستند. این عناصر، در تمام بافت

های سالم بدن وجود دارند و نبود یا کمبود و حتی وجود آن ها در مقادیر بیشتر از حد نیاز، باعث ایجاد

بیماری یا عارضه می شود.

تاثیرعناصر جزئی برسلمت انسان را بنویسید.  -9

عناصر جزئی، در پوسته زمین و بدن موجودات زنده به مقدار بسیار کم یافت می شوند. این عناصر،

گاهی در بدن به عنوان عنصر اساسی و مورد نیاز و گاهی به عنوان عنصر سمی محسوب می شوند که

باعث ایجاد عوارض و یا بیماری می گردند.

کاربرد نقشه ژئوشیمیایی عناصر را درسلمتی انسان با مثال توضیح دهید. -10

زمین شناسان با تهیه نقشه پراکندگی ژئوشیمیایی عناصر،مناطقی راکه احتمال خطربیماری های

خاصی در آن ها وجود دارد، شناسایی می کنند .
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برای مثال نقشه ژئوشیمیایی فلز سمی کادمیم در خاک کشور سوئد درشکل مقابل نشان داده شده

است. به همین ترتیب می توان با تهیه نقشه از مناطقی که در آن بیماری های خاصی شایع است،به

بررسی عوامل زمین شناسی مؤثربر ایجادآنها پرداخت.

11-چگونگی انتقال آرسنیک به مواد غذایی از طریق زغال سنگ را بنویسید.

آرسنیک موجود در بعضی از سنگ ها، مانند زغال سنگ به مواد غذایی منتقل می شود. به نمونه ای از

آن می توان در خشک کردن فلفل قرمز و ذرت به وسیله زغال سنگ در ناحیه ای از جنوب چین اشاره

کرد. در این منطقه، خشک کردن مواد غذایی با حرارت زغال سنگ در محیط بسته، سبب آزاد شدن

آرسنیک و ورود آن به مواد غذایی و آلودگی آن ها می شود.

کادمیم درچه سنگ هایی وجوددارد و خطرات آن درسلمتی چیست؟ -12

کادمیم، عنصری سمی و سرطان زاست که درکانسنگ های سولفیدی یافت می شود و مهمترین

منشأ آن در معادن روی و سرب است .این عنصر، از طریق گیاهان خوراکی و آب وارد بدن می شود و

به اندام کلیه و مفاصل آسیب می رساند.

13-جیوه درکدام مناطق به دست می آید؟

جیوه، عنصری سمی است که از سنگ های آتشفشانی، چشمه های آبگرم، در طی فرایند استخراج

مواد معدنی و جداسازی طل از کانسنگ آن به دست می آید.

14-درکدام مناطق آلودگی کسترده جیوه مشاهده می شود؟

درمناطق معدنی، فرایند استخراج طل یا ملقمه کردن طل با جیوه در فعالیت های معدنی، منجر به

آلودگی گسترده جیوه شده است.

خطرات جیوه برای سلمتی انسان چیست؟ -15

قرارگیری دراز مدت در معرض جیوه، از طریق دهان )آب و غذا( و پوست، باعث آسیب رساندن به

دستگاه های عصبی، گوارش و ایمنی می شود.
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16-فلوئور چیست و چگونه وارد بدن انسان می شود؟

فلوئور، یک عنصر اساسی است که کمبود یا مصرف زیاد آن، هر دوباعث بروز بیماری می شود و منشأ

اصلی و مسیر ورود آن به بدن، از راه نوشیدن آب است .

17-فلوئوردرترکیب کدام کانی ها وجوددارد؟

فلوئوردر ترکیب کانی های رسی و میکای سیاه به مقدار زیاد وجود دارد.

18-پیامدهای ورود کافی فلوئور به بدن رابنویسید.

دندان از کلسیم فسفات و موادآلی تشکیل شده است .ورود مقداری فلوئور به ساختار بلوری دندان،

باعث سخت تر شدن آن ومقاومت بیشتر در برابر پوسیدگی می شود. همچنین فلوئور در کاهش ابتل

به پوکی استخوان نیزمؤثر می باشد .

19-نتایج کمبود فلوئور دربدن انسان را بنویسید.

کمبود فلوئور در رژیم غذایی، از مدت ها پیش عامل پوسیدگی دندان، شناخته شده و به همین دلیل،

برای جبران این کمبود، مقداری فلوئور در ترکیب خمیر دندان وارد شده است.

20-سلنیم در کدام کانی ها وجوددارد وچگونه وارد بدن انسان می شود؟

سلنیم، یک عنصر اساسی است که در کانی های سولفیدی وبه خصوص در معادن طل و نقره، چشمه

های آبگرم، سنگ های آتشفشانی و خاک های حاصل ازآنها به مقدار زیاد یافت می شود. بنابراین،

منشأ اصلی سلنیم از خاک و مسیر ورود آن به بدن انسان، از طریق گیاهان است.
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21-کمربند گواتردرکجاقرار دارد؟

در سده نوزدهم، بیماری گواتر در نیمه شمالی آمریکا بسیار رایج بود و این منطقه، کمربندگواتر نامیده

می شد .

22-ارتباط میان کمبود ید و بیماری گواتر را بنویسید.

پژوهش ها نشان داد که کمبود ید در خاک این منطقه و گیاهان و دام های آن باعث این بیماری شده

است و هنگامی که ید به رژیم غذایی مردم این منطقه اضافه شد، بیماری گواترکاهش یافت .

دلیل زمین شناختی کمبود ید دربخش شمالی ایالت متحده امریکا چیست؟شرح دهید. -23

دلیل زمین شناختی این است که دربخش شمالی ایالت متحده پس ازعصر یخبندان،باآب شدن یخ

ها، حجم زیادی آب در خاک نفوذ کرد و نمک های بسیار انحلل پذیر ید را با خود شستو خاک های

فقیر از ید را بر جای گذاشت .

24-کمبود ید در کدام مناطق مختلف جهان بیشتر شایع است؟

کمبود ید در مناطق مختلف جهان، به خصوص مناطق کوهستانی دور از دریا، که فرسایش و بارندگی

شدید، خاک را از ید فقیر می کند، بسیار شایع است.

25-روی چگونه وارد بدن انسان می شود؟

روی، از عناصر فلزی مهم به شمار می رود و یک عنصر جزئی اساسی با منشأ زمینی است که بیشتر

از طریق گیاهان وارد بدن انسان می شود.

26-سنگ های دارای روی را نام ببرید.

روی، علوه بر اینکه درکانی های سولفیدی به مقدار زیاد وجود دارد، در سنگ های آهکی و برخی

سنگ های آتشفشانی نیزفراوان است.
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27-عوارض کمبود روی را بنویسید.

ی م ی  مقدار رو ی  اد بدن است. زی ی  یمن ستم ا قد و اختلل در سی عوارض کمبود روی، شامل کوتاهی 

تواند باعث کم خونی و حتی مرگ شود.

کمبودهای ناحیه ای عنصر روی که ارتباطی با سنگ شناسی و خاک های منطقه دارد را باید با

واردکردن غذاها و داروهای روی دار مکمل رفع کرد.

28-عوارض سختی آب را بنویسید.

از مدت ها پیش مشخص شده است که سختی آب آشامیدنی در مناطق مختلف، متفاوت و با زمین

شناسی منطقه مرتبط است. این عامل، با انواع خاصی از بیماری های کلیوی رابطه دارد.

29-اثرات توفان های گرد و غبار و ریزگردها را بنویسید.

*کاهش میزان انرژی دریافتی از خورشید )غبارها گرما را بازتاب و زمین را سرد می کنند(

*انتقال باکتری های بیماری زا به مناطق پر جمعیت

*افت کیفیت هوا

*فراهم کردن مواد مغذی اساسی برای جنگل های بارانی مناطق گرمسیری

*انتقال مواد سمی

30-زمین شناسان چگونه منشا ء ریزگردها را شناسایی می کنند؟

زمین شناسان در مطالعات خود، نوع کانی های تشکیل دهنده و ترکیب ژئوشیمیایی ریزگردها وغبارها

را بررسی می کنند. آنها طی این بررسی ها، سرچشمه ریزگردها را با تصاویر ماهواره ای بررسی و

نحوه انتقال آنها تا فواصل دور را مطالعه می کنند تا بتوانند پیامدهای حاصل از استنشاق غبارها

کنند. کاهش اثرات آنها پیدا  ی  یی برا و راهکارها ی  ش بین برسلمت انسان را پی
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را بنویسید. برسلمت انسان  31- عوارض ریزگردها 

ذرات بسیار ریز غبار با ورود به ریه، باعث بیماری های ریوی می شوند. هرچه غلظت این غبارها،

بیشتر باشد، نرخ بیماری های مزمن دستگاه تنفسی و مرگ و میر مرتبط با آن افزایش می یابد.

32-تاثیر آتش فشان ها برزمین را توضیح دهید.

فعالیت های آتش فشانی، فلزها و عناصر دیگر را از اعماق زمین به سطح می آورند.

33-تاثیرات آتش فشان پیناتبو فیلیپین برزمین را توضیح دهید.

برای مثال بر اثر فوران آتشفشان پیناتوبو فیلیپین در سال 1991میلیون ها تن خاکستر وارد اتمسفرو

بر روی منطقه ای به وسعت هزاران کیلومتر مربع پخش شد که دارای همه عناصر جدول تناوبی بود.

آتشفشان ها چگونه موجب به خطرافتادن سلمتی انسان ها می شوند؟ -34

آتش فشان ها، افزون بر عناصر اساسی، عناصر دیگری مانند آرسنیک، بریلیم، کادمیم، جیوه، سرب،

و سلمت مردم را رادون و اورانیم را هم وارد محیط می کنند که در شرایط خاص، خطرناک هستند.

تهدید می کنند. این گونه فوران های آتش فشانی هر چند سال یک بار در تاریخ زمین رخ داده اند.

35-کاربردکانی ها درداروسازی رابا مثال بنویسید.

کانی ها، استفاده های گسترده ای در داروسازی و صنایع بهداشتی دارند. پودر بچه که از کانی تالک

تشکیل شده است، آشنا ترین مثال استفاده از کانی ها در این صنایع است. در آنتی بیوتیک هاو قرص

های مسکن و ... از کانی های مختلف، به ویژه انواع رس ها استفاده می شود. در خمیردندان ها از

کانی فلوئوریت و کوارتز و در صنایع آرایشی از تالک، میکا ها و رس ها استفاده می شود.
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فصل6

1-نتایج جابه جایی ورقه های سنگ کره را بنویسید.

جابه جایی ورقه های سنگ کره،سبب پیدایش پدیده های طبیعی مانند شکستگی، زمین لرزه، چین

خوردگی، فوران آتشفشان و… شده است.

 

2-اهمیت مطالعه شکستگی های پوسته زمین رابنویسید.

شکستگی های پوسته زمین، یکی از نشانه های پویایی زمین است. مطالعه آنها در هنگام ساخت

جاده ها، سدها، تونل ها و سایر سازه های مهندسی اهمیت زیادی دارد. افزون بر آن، در تجمع آب

های زیرزمینی و ذخایر نفت و گاز و تشکیل کانسنگ های گرمابی حائز اهمیت می باشد.
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3-انواع گسل ها را نام ببرید.

 

 4-زمین لرزه نشانه چیست؟

زمین لرزه، نشانه آشکاری از پویایی زمین است.

5-زمین لرزه چگونه باعث جابه جایی و لرزش سنگ کره می شود؟

در هر زمین لرزه، مقدار زیادی انرژی توسط امواج لرزه ای از درون زمین آزاد و باعث جا به جایی و

لرزش سنگ کره می شود.
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6-علل وقوع زمین لرزه درکشورایران را بنویسید.

کشورایران باقرارگرفتن درکمربندلرزه خیزآلپ- هیمالیا،همچون سایر مناطق واقع درکمربندهای لرزه

ًا هر روز شاهد وقوع زمین لرزه در مناطق مختلف می باشد بسیاری ازمناطق خیز در کره زمین، تقریب

مسکونی ایران همچون تبریز، ری، دامغان، نیشابور، طبس و …بارها توسط زمین لرزه ویران شده

اند..

7- علت اصلی زمین لرزه چیست؟

علت اصلی زمین لرزه، حرکت ورقه های سنگ کره است. سنگ های سازنده پوسته در مقابل نیروی

چه تنش از مقاومت سنگ فراتر رود، سنگ ها دچار چنان  وارده، رفتار الستیک از خود نشان می دهند .

شکستگی می شود و انرژی زمین لرزه از محل شکستگی به صورت امواج لرزهای، آزاد می شود.

8-کانون زمین لرزه  را تعریف کنید.

محلی درون زمین است که انرژی ذخیره شده از آنجا آزاد می شود.

9-مرکزسطحی زمین لرزه  چیست؟

نقطه ای در سطح زمین است که در بالی کانون زمین لرزه قراردارد. این مرکز، کمترین فاصله را از

کانون زمین لرزه دارد.

 

10-انواع امواج لرزه ای  را نام ببرید.

امواج درونی یا اولیه و امواج سطحی یا ثانویه
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11-انواع امواج درونی را نام برده و توضیح دهید.

این امواج در کانون زمین لرزه ایجاد می شوند و در داخل زمین منتشر می گردندو شامل امواج  Pو

Sمی باشند. امواجP بیشترین سرعت را دارند به همین دلیل، اولین امواجی هستندکه توسط دستگاه

لرزه نگار ثبت می شوند. این امواج، از محیط های جامد، مایع و گاز می گذرند، سرعت امواج در

محیط های مختلف، متفاوت است. هر چه تراکم سنگ ها بیشتر باشد، امواج سریع ترحرکت می کنند.

هر چه تراکم سنگ ها بیشتر باشد، امواج سریع ترحرکت می کنند.

 

12-امواج ثانویه چیست؟

این امواج بعد از امواج  ،Pتوسط لرزه نگارها ثبت می شوند. این امواج، فقط ازمحیط های جامد عبور

می کنند.

 

13-انواع امواج سطحی رانام ببرید .

این امواج در کانون تولید نمی شوند؛ بلکه از برخورد امواج درونی با فصل مشترک لیه ها و سطح

هستند.  )R ) ی و ریل  )L) و زمین ایجاد می شوند. متداول ترین آنها امواج ل
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L ) چیست؟ و 14-امواج ل

امواج  Lامواجی هستند که پس از موج  Sتوسط لرزه نگارها ثبت می شوند.

 

چیست؟ R 15-امواج رایلی 

آخرین امواجی هستند که توسط لرزه نگارها ثبت میشوند. حرکت این موج، شبیه امواج دریا است

 

16-امواج زمین لرزه چگونه منتشرمی شوند وچه مدت طول می کشد تا به ایستگاه ایستگاه لرزه

نگاربرسد؟

امواج زمین لرزه، تا فاصله بسیار طولنی ازکانون زمین لرزه منتشر می شوند. با ادامه انتشار آن ها در

فاصله حدود 10000کیلومتری از مرکز سطحی زمین لرزه، پس از آنکه موج  Pثبت می شود، حدود

10دقیقه طول می کشد تا موج  Sبه این منطقه برسد.
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17-منظورازگروه لرزه هاچیست؟توضیح دهید.

در هر زمین لرزه، از گروه لرزه ها صحبت می شود که شامل پیش لرزه، لرزه اصلی و پس لرزه است.

لکمترازیک دقیقه طول می کشد. ً زمین لرزه،معمو

 

18-روش های توصیف و اندازه گیری زمین لرزه را بنویسید و توضیح دهید.

برای توصیف و اندازه گیری زمین لرزه از دو مقیاس شدت و بزرگا استفاده می شود. مقیاس شدت

برحسب مرکالی است که میزان خرابی های ایجاد شده را از 1تا  12طبقه بندی می کند.

19- چارلز ریشترکیست؟

ریشتر، واحد اندازه گیری بزرگی زمین لرزه است که به افتخار چارلز ریشتر نام گذاری شده است. وی

برای اولین بار، بزرگی زمین لرزه را براساس مقدار انرژی آزاد شده محاسبه کرد.

20-ارتباط بین میزان انرژی آزاد شده با شدت ارتعاشات ودامنه نوسانات زمین لرزه را بنویسید.

هرچه انرژی آزاد شده، توسط یک زمین لرزه زیادتر باشد ارتعاشات ناشی از آن، شدیدتر و دامنه

نوسانات امواج آن زلزله، بزرگ تر خواهد بود.

21-روش تعیین بزرگی زمین لرزه را نام ببرید.
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قت، اطلعات در حقی ن  ی کنند. ا ی  م ن  لرزه را به کمک اطلعات لرزه نگار، تعیی بزرگی)بزرگا( زمین 

همان اندازه گیری دامنه امواج زمین لرزه، برحسب میکرون است و ریشتر، لگاریتم بزرگ ترین دامنه

موجی است که در فاصله یک صد کیلومتری از مرکز یک زمین لرزه، توسط لرزه نگار استاندارد ثبت

شده باشد.

 22-ارتباط هرواحد بزرگا با دامنه امواج ومقدارانرژی آزاد شده توسط زمین لرزه را بنویسید.

به ازای هر یک واحد بزرگا، دامنه امواج  10برابر و مقدار انرژی  ٦/31برابر افزایش می یابد. بزرگی

زمین لرزه در تمام نقاط زمین یکسان است، اما شدت آن با دور شدن از مرکز سطحی زمین لرزه

کاهش می یابد.

23-علل پیدایش رشته کوه های البرز وزاگرس را بنویسید.

رشته کوه هایی مانند البرز و زاگرس، حاصل چین خوردگی بخشی از سنگ کره است.

24-انواع چین ها رانام ببرید.

چین ها، به شکل های تک شیب، تاقدیس و ناودیس و… دیده می شوند .

25-تاقدیس چیست؟

در صورتی که لیه های سنگی طوری خم شوند که لیه های قدیمی تر در مرکز و لیه های جدیدتر

در حاشیه قرارگیرند، تاقدیس تشکیل می شود

26-ناودیس چیست؟

و چنان چه لیه های جدیدتر در مرکز و لیه های قدیمی تر در حاشیه چین قرارگیرند، ناودیس به

وجود می آید.

 



63 

 27-فعالیت آتشفشان ها در کدام نقاط کره زمین اتفاق می افتد؟

ها، زیر دریاها فعالیت آتشفشان ها در تمام نقاط کره زمین، داخل خشکی ها، در بستر اقیانوس  ِ

ودریاچه های بزرگ صورت می گیرد.

28-مواد خارج شده از آتشفشان ها رانام ببرید.

مواد خارج شده از آتشفشان ها، به صورت جامد )تفرا مایع )لوا یا گدازه و بخارهای

آتشفشانی)فومرول( است.

29-سنگ های آذرآواری  چگونه تشکیل می شود؟

در آتشفشان های انفجاری، مواد جامد آتشفشانی به هوا پرتاب می شوند. از به هم چسبید ن و سخت

شدن این مواد، گروهی از سنگ های آتشفشانی، به نام سنگ های آذرآواری تشکیل می شوند.

30-توف آتشفشانی چیست؟

در صورتی که خاکستر آتشفشانی در محیط های دریایی ته نشین شوند، توف آتشفشانی حاصل می

شود.

31-توف های سبز البرزدرکدام نواحی تشکیل می شوند؟

توف ها در فوران آتشفشان های زیردریایی، به خصوص در نقاط کم عمق آب تشکیل می شوند؛ به

عنوان مثال می توان توف های سبز البرز را نام برد. توف، یک نوع سنگ آذرآواری است.

32-گدازه چیست؟

گدازه ها، مواد مذابی هستند که از دهانه آتشفشان خارج می شوند. هر چه گدازه روان تر باشد،

مخروط آتشفشان، شیب و ارتفاع کمتری دارد.

33-بخارهای آتشفشانی چیست؟

مواد مذاب درون زمین، حاوی مقداری گاز و بخار آب می باشد.
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ترکیب شیمیایی گازهای خروجی از آتشفشان، بسیار متفاوت است. بیشتر گازهای آتشفشانی را بخار

آب، گازهای کربن    دی اکسید،اکسیدهای گوگردی، نیتروژن دار، کلردار وکربن مونو اکسید تشکیل

می دهند.

34-مرحله فومرولی را تعریف کنید.

پس ازفعالیت یک آتشفشان، خروج گاز)مرحله فومرولی(ممکن است سال ها وحتی قرن هاادامه

داشت باشد. درحال حاضر آتشفشان های دماوندو تفتان درمرحله فومرولی به سر می برند وازدهانه

آن ها بخارآب، گازگوگردو…خارج می شود.

35-دو آتشفشان ایران که درمرحله فومرولی هستند را نام ببرید.

دماوند و تفتان

36-مهم ترین فواید آتفشان ها را بنویسید.

آتشفشان ها در تشکیل هواکره ،آبکره،تشکیل خاک،تشکیل پوسته جدید اقیانوسی ،پیدایش چشمه

های آب گرم معدنی ،انرژی زمین گرمایی و ایجاد رگه های معدنی نقش زیادی دارند.

37-نقش آتشفشان ها درتشکیل هواکره را بنویسید.

در گذشته همراه با سرد شدن زمین، بخش زیادی از گازهای درون زمین از طریق فعالیت آتشفشان

ل د. تشکی هوا کره فراهم گردی ل  تشکی ی  لزم برا ها، از شکستگی ها و منافذ خارج شدند و شرایط 

38-نقش آتشفشان ها درتشکیل آبکره را بنویسد.

بخشی از گازهای خروجی از آتشفشانها، با یکدیگر ترکیب شده و آب را به وجودآورده اند. آب،

فرورفتگی های سطح زمین را پر کرده و باعث ایجاد اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها ورودها شده

است.
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39-نقش آتشفشان تشکیل خاک و رسوب  را توضیح دهید.

خاکستر و گدازه آتشفشانی از دهانه آتشفشان خارج می شود و خاک حاصلخیزی را به وجود می آورد.

برخی از مزارع حاصلخیز جهان بر روی خاکسترهای آتشفشانی قرارگرفته است؛ مانند آمریکای

مرکزی و اندونزی.

40-نقش آتشفشان ها درتشکیل پوسته جدید اقیانوسی  را بنویسید.

خروج مواد مذاب گوشته از محور میانی رشته کوه های میان اقیانوسی، سبب تشکیل پوسته جدید

اقیانوسی می شود. نتیجه این آتشفشانها، علوه بر گسترش بستر اقیانوسها در این مناطق، سبب

نزدیک شدن ورقه ها در محل گودال هایاقیانوسی می شوند. در این مناطق، به علت برخورد ورقه ها،

فرو رانش صورت می گیرد و کوه هابه وجود می آیند. کوه ها نیز، با ایجاد پستی و بلندی در سطح

زمین، سبب تداوم فرسایش ورسوب گذاری می گردند.

41-نقش آتشفشان ها درتشکیل رگه های معدنی را بنویسید.

فعالیت آتشفشانی منجر به تشکیل برخی رگه های معدنی مانند طل، نقره، مس و آهن می شود.

42-اهمیت چشمه های آب گرم چیست؟

آب این چشمه ها از نظر بهداشتی برای درمان بیماری های پوستی و آرامش عضلنی مفیدهستند و با

جذب گردشگران، سبب رونق اقتصاد محلی می شوند.

43-آب های گرم درون پوسته زمین چگونه به سطح زمین می رسند؟

آب هایی که درون پوسته هستند، گرم می شوند و از طریق شکستگی های سطح زمین، به صورت

چشمه های آب گرم و… در سطح زمین ظاهر می شوند.

44-کدام کشور بخش عمده انرژی مورد نیاز خود را از انرژی زمین گرمایی تأمین می کند؟

ایسلند

45-در کشور ما اولین نیروگاه زمین گرمایی خاورمیانه در کدام شهر تأسیس شده است؟

@Faragiri11                                                    



66 

مشکین شهر استان اردبیل

 

فصل7

چراایران بهشت زمین شناسی محسوب می شود؟

به دلیل وجود پدیده های متنوع کم نظیری مانندآتشفشان های نیمه فعال، گل فشان های متعدد،

کلوت های وسیع و مرتفع، گنبدهای نمکی و ... درنقاط مختلف ایران یافت می شودکه پژوهشگران

زیادی راازسراسرجهان به خودعلقه مندکرده است.

تاریخچه زمین شناسی ایران را بنویسید.

بخش های مختلفی که اکنون ایران زمین را تشکیل می دهند، در دوره های مختلف زمین شناسی،

بخش هایی از ابرقاره گندوانا و لورازیا بوده اند .تعیین سن سنگ های مناطق مختلف ایران نشان می

دهد که قدیمی ترین سنگ ها، سنی بین٦00تا  1000میلیون سال دارند که در مقایسه با سنگ های

قدیمی یافت شده در آمریکای شمالی، آفریقا، هند، سیبری، استرالیا و عربستان جوان تر هستند.

درنقشه های زمین شناسی چه پدیده هایی نمایش داداه می شوند؟

درنقشه های زمین شناسی، جنس و پراکندگی سطحی سنگ ها روابط سنی آنها، وضعیت شکستگی

ها و چین خوردگی ها و موقعیت کانسارها و... نمایش داده می شوند.

اشتوکلین کیست؟

اشتوکلین، از پیشگامان مطالعات نوین زمین شناسی در ایران است. برای نخستین باراشتوکلین،ایران

رابه چند بخش جداگانه تقسیم بندی کرد.
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مهم ترین پهنه های زمین شناختی ایران را نام ببرید.
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تاریخچه استفاده ایرانیان از معادن را بنویسید.

دراکتشاف و ی  اد زی ما، تجربه بسیار  ان  شینی ایرانیان، با فلزاتی مانند مس، طل و آهن آشنا بودند. پی

داشته اند، ی  ، سرب و رو بهره برداری از معادن و به خصوص ذخایر فلزی مانند مس، آهن، طل

استفاده از فلزات از حدود  8٥00سال پیش آغاز گردید .نتایج مطالعات پژوهشگران نشان می دهد

صورت گرفت. ی ترکیه  و فلت آناتول ران  ی بار در فلت ا استخراج و استفاده از فلزات برای اولین 

ویژگی های میدان نفتون مسجد سلیمان را بنویسید.

-حفاری اولین چاه نفت خاورمیانه از سال  128٦ه .ش در شهر مسجد سلیمان در استان خوزستان در

منطقه ای به نام میدان نفتون آغاز شد و در  ٥خرداد  1287ه .ش به نفت رسید .

-این چاه  3٦0متر عمق داشت که از آن روزانه  3٦000لیتر نفت استخراج می شد.

 -نیروی محرکه ماشین های استخراج نفت از این چاه از بخار آب تأمین می شد.
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-این چاه به »چاه شماره یک« معروف است و هم اکنون در شهر مسجد سلیمان به صورت موزه،

تحت نظارت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب قرار دارد.

ذخایرنفتی ایران درچه نوع سنگ هایی قرار دارد؟

ذخایر نفت ایران به طور عمده در لیه های سنگ آهک قرار دارند.

رتبه ایران از نظردارا بودن منابع نفت و گاز درجهان چیست؟

برخی از میدان های مهم نفت ایران در جدول ارائه شده است. ایران با دارا بودن حدود  10درصد از

نفت جهان، در رده چهارم و از نظر ذخایرگاز، در رده دوم جهان قرار دارد.

ذخایرنفت و گاز ایران به طورعمده درکجا قرار دارند؟

ذخایر نفت و گاز ایران به طور عمده در جنوب و غرب )منطقه زاگرس و خلیج فارس( ودر شمال

)دریای خزر( قرار دارند. ذخایر گاز خانگیران سرخس در شمال شرق نیز از ذخایر مهم هیدروکربن در

ایران است.

بزرگ ترین میدان نفتی ایران چه نام دارد ؟

بزرگ ترین میدان نفتی ایران، میدان اهواز است که در رده سومین میدان های نفتی عظیم جهان قرار

دارد.

وجود گسل های زیاد درایران نشانه چیست؟

وجود این گسل ها، نشانه پویایی و فعالیت پوسته ایران زمین است.

مهم ترین کوه های آتشفشانی ایران  را نام ببرید.

مهم ترین کوه های آتشفشانی ایران، دماوند،تفتان، بزمان،سهند وسبلن هستند.

ویژگی های کوه آتشفشانی دماوند را بنویسید.

دماوند، بلندترین قله آتشفشانی ایران، در چند میلیون سال پیش فعال بوده و آثار فعالیت های آن

هنوز به صورت خروج گازهای گوگردی در دامنه های نزدیک دهانه آتشفشان دیده می شود.
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ویژگی های آتشفشان های امتداد نوارارومیه-دختر)سهند –بزمان( را بنویسید.

بیشتر فعالیت های آتشفشانی جوان، در دوره کواترنری در ایران، آتشفشان هایی هستند که در امتداد

ُپلدختر قرار دارند. نوار ارومیه ـ 

 

علل اهمیت زمین گردشگری درایران را بنویسید.

کشور ایران از نظر میراث زمین شناختی و گوناگونی پدیده های زمین شناختی، یکی از غنی ترین

کشورهای جهان است به همین دلیل زمین گردشگری می تواند در کشورمان، جایگاه اقتصادی ویژه

ای داشته باشد.

میراث زمین شناختی  چیست؟شرح دهید.

گروهی از پدیده های زمین شناختی مانند غارها، گل فشان ها، آبشارها و.. که ارزش بالیی از

نظرعلمی و آموزشی یا زیبایی ویژه داشته و یا بسیار کمیاب هستند، به عنوان میراث زمین شناختی

معرفی می شوند.
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 ژئو پارک چیست؟

ژئو پارک، یک محدوده مشخص است که در آن، میراث زمین شناختی با جاذبه های طبیعی و فرهنگی

ویژه واقع شده است. در هر ژئوپارک، مردم آن منطقه با آموزش هایی که می بینند در حفاظت از

جاذبه های زمین شناختی، طبیعی و فرهنگی همکاری و از این جاذبه ها، برای گردشگری بهره برداری

و کسب درآمد می کنند.

هدف از ایجاد ژئوپارک چیست؟

برای حفاظت از جاذبه های میراث زمین شناختی در یک محدوده و بهره برداری درست از آنهاایجاد

می شود. مانند ژئوپارک جزیره قشم که  به ثبت جهانی رسیده است.

اهمیت ژئو پارک را بنویسید.

ژئوپارک باعث می شود که جامعه محلی، رشد و رونق اقتصادی و فرهنگی داشته باشد و میراث

طبیعی و فرهنگی آنها حفظ شود.

با تشکر

محسن یوسفی

09127543391

استان قم

آدرس وبلگ:

qomgeo.blogfa.com

شماره حساب جهت همیاری:

0104٦3210200٦

 


