
 آفرینش کیهان   

    :بانگ نظریۀ مه پیدایش جهان 

    :باشد. ها و ... می ها، سیاره ها، ستاره ها، منظومه ای از اجرام آسمانی که شامل کهکشان مجموعه کیهان 

 باشند. شدن از یکدیگر می ها در آن در حال دور  دائمًا در حال گسترش است و کهکشان 

 ای )اغلب گاز و گرد و غبار( فضای بین ستاره ـ    سیارات ـ    ستاره :  کهکشان راه شیری 

   دیگر؛ نیروی گرانش متقابل ها در کنار یک عامل نگهدارندۀ اجزای کهکشان   

   راه شیری    خصوصیات کهکشان 

 باشد. می نور است که شامل انبوهی از اجرام  مانند و کم نواری مه 

 های شناخته شده است. ترین کهکشان یکی از بزرگ 

 شکلی مارپیچی دارد.  

 منظومۀ شمسی ما در لبۀ یکی از بازوهای آن قرار دارد. 

 منظومۀ شمسی   

   ها، قمرها و سایر اجسام سنگی خورشید، سیارات، سیارک دهندۀ منظومۀ شمسی:  اجزای تشکیل 

    غرب است. )موافق ساعت( ظاهری خورشید از شرق به  حرکت 

 نظریۀ زمین مرکزی 

   توسط بطلمیوس ارائه شد. 

سیارۀ شناخته شدۀ آن زمان )عطارد، زهره، مریخ، مشتری و   5زمین در مرکز عالم قرار دارد )ثابت است( و ماه و خورشید و 

 چرخند. زحل(، به دور آن می 

 ای شکل است. مدار حرکت سیارات به دور زمین دایره 

 های ساعت )پادساعتگرد( است. چرخش سیارات به دور زمین خالف جهت حرکت عقربه   جهت حرکت 

 دانشمندان مخالف با این نظریه: ابوسعید سجزی، خواجه نصیرالدین طوسی 
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ترین جرم آسمانی به زمین و زحل دورترین  ماه نزدیک (  2  ای هستند. مدارات دایره (  1  در نظریۀ زمین مرکزی: :  شکل   نکته   

 مدار گردش خورشید به دور زمین، بین مدار گردش زهره و مریخ قرار دارد. (  3  سیاره نسبت به زمین است. 

 نظریۀ خورشید مرکزی 

 توسط نیکالس کوپرنیک مطرح شد. 

 گردد.  ای شکل به دور خورشید می زمین به همراه ماه و دیگر سیارات در مدارهایی دایره 

 های ساعت )پادساعتگرد( است. جهت چرخش سیارات به دور خورشید، خالف جهت حرکت عقربه 

 حرکت روزانۀ خورشید در آسمان، ظاهری است و نتیجۀ چرخش زمین به دور محور خود است. 

ترین سیاره به خورشید و زحل دورترین  عطارد نزدیک (  2  ای هستند. مدارات دایره (  1  ورشید مرکزی: در نظریۀ خ نکته:    

 و مریخ قرار دارد.   زهره مدار گردش زمین به دور خورشید بین مدار  (  3  سیاره از خورشید است. 
 

 مراحل تکوین زمین 

 گیری منظومۀ شمسی از طریق نخستین تجمعات ذرات کیهانی  آغاز شکل میلیارد سال قبل(   6)حدود  (  1

 ای مذاب و قرار گیری آن در مدار خود  تشکیل سیارۀ زمین به صورت کره میلیارد سال قبل(    4/ 6)حدود  (  2

قبل(   4)حدود  (  3 سال  سنگ میلیارد  تشکیل  و  زمان  گذشت  با  مذاب  گوی  این  شدن  عنوان  سرد  به  آذرین  های 

 جزای سنگ کره  نخستین ا 

آتشفشان (  4 داخل  فوران  از   ... و  نیتروژن  هیدروژن،  اکسیژن،  مانند  مختلف  گازهای  تدریجی  و خروج  متعدد  های 

   زمین و ایجاد هواکره 

 سردتر شدن کرۀ زمین و تبدیل بخار آب به مایع و تشکیل آب کره (  5

 ه باعث ایجاد زیست کر   تأثیر انرژی خورشیدی   ها و تشکیل اقیانوس (  6

 عمق ها در دریاهای کم آغاز زندگی تک سلولی (  7

 های رسوبی گذاری و تشکیل سنگ ایجاد چرخۀ آب و فرسایش و رسوب (  8

 های دگرگونی  های سنگ کره و ایجاد فشار و گرمای زیاد در مناطق مختلف و تشکیل سنگ حرکت ورقه   ( 9
 

 سنگ کره   هواکره    آب کره    زیست کره  

 اند. پیچیده آفریده شده   جانداران از ساده به 

 ( دایناسورها   میلیون سال زندگی و فراوانی   70-80)   کربنیفر ، اوایل  خزندگان ه وجود آمدن  ب مثال:  

    :میلیون سال قبل   65انقراض دایناسورها 

 نامساعد شدن شرایط محیط زیست   ( 1    : انقراض   علت 

 عدم سازگاری با تغییرات محیطی   ( 2
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 )تریلوبیت( بندپایان   

 
 سن زمین   

   3اکتشاف ذخایر و منابع موجود در زمین ( 2بررسی تاریخچۀ زمین (  1های مختلف: ها و پدیده اهمیت تعیین سن سنگ  )

 بینی حوادث آینده و ... پیش 

   )پرتوسنجی( 

 شود. گیری می ها با استفاده از عناصر پرتوزا اندازه واقعی نمونه در این روش سن  سن مطلق )رادیومتری(:  
 

 عنصر پرتوزا  عنصر پایدار  نیمه عمر )تقریبی( 

 Pb206 U238 میلیارد سال   4/ 5

 Pb207 U235 میلیون سال   713

 Pb208 Th232 میلیارد سال   14/ 1

 N14 C14 سال   5730

 Ar40 K40 میلیارد سال   1/ 3
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 سن نمونه   =تعداد نیمه عمر    مدت زمان نیمه عمر 

 شود. مدت زمانی است که نیمی از یک عنصر پرتوزا به عنصر پایدار تبدیل می نیمه عمر:  

    عنصر به یک  فروپاشی  از  و پس  فروپاشی هستند  در حال  ثابت  با سرعت  طور مداوم،  به  پرتوزا  تبدیل  عناصر  پایدار 

 شوند. می 

   سنگ نخستین  سن  تعیین  از برای  زمین  کرۀ  در  شده  تشکیل  می   U238های  و  زیرا  شود.  استفاده  طوالنی  عمر  نیمه 

 اندک   تخریب سرعت  

   برای تعیین سن فسیل ماموت و یا جمجمۀ بدن انسان ازC14   و کربن    سال(   5730نیمه عمر کوتاه ) زیرا  شود.  استفاده می

 شناسی( )باستان   در بدن تمام موجودات وجود دارد.   14

7از ایزوتوپ رادیواکتیو موجود در نمونه سنگی در حال حاضر   : 1  مثال   
8

  1000آن تخریب شده است. اگر نیمه عمر آن    

 سال باشد، سن سنگ چقدر است؟ 

→سه نیم عمر از سن سنگ گذشته است.    پاسخ:  → →
1 1 11
2 4 8

                          − =
8 7 1
8 8 8

   

   سال     ( سن سنگ )   =3 1000 3000   

1باقی مانده در یک نمونۀ استخوان قدیمی حدود   14اگر مقدار کربن    : 2مثال    
8

مقدار اولیۀ آن باشد، سن استخوان را    

 محاسبه کنید. 

→عمر از سن نمونه گذشته است.        یم  سه ن  پاسخ:  → →
1 1 11
2 4 8

   

سال   سال است در نتیجه داریم:   5730نیمه عمر کربن پرتوزا )رادیواکتیو( برابر   =5730 3 17190   

 

 ها پیدایش اقیانوس   

   ورقۀ اقیانوسی (  2ای  ورقۀ قاره (  1های سنگ کره:  انواع ورقه 

 ای ورقۀ هند: بخشی اقیانوسی و بخشی قاره 

 و تمامًا آب دارد.   ورقۀ اقیانوس آرام: اقیانوسی 

ای  سنگ کرۀ قاره (  2ای دارای ضخامت بیشتر و چگالی کمتر است.  سنگ کرۀ قاره (  1ای و اقیانوسی:  تفاوت سنگ کرۀ قاره 

 میلیارد سال[   3/ 8]   سن بیشتری دارد.   نسبت به سنگ کرۀ اقیانوسی 

 امتداد لغز (  3نزدیک شونده  (  2دورشونده  (  1های سنگ کره:  انواع حرکات ورقه 

 موجود در گوشته )توزیع نامساوی دما در درون زمین(   خمیرکره   های همرفتی جریان های سنگ کره:  علت حرکات ورقه 

  میلیون سال(   200ورقه اقیانوسی جوان است. ) 
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 های سنگ کره نسبت به یکدیگر انواع حرکات ورقه 

 های دورشونده )واگرا( ( ورقه 1

A  ) باز شدن دو ورقه  ای:  های قاره ورقه   مواد مذاب و ماگمای داغ   صعود   

جزیرۀ عربستان از آفریقا  و جدا شدن شبه )جدایی آفریقا از آمریکای جنوبی(    بستر اقیانوس اطلس مثال:  

 و ایجاد دریای سرخ 

B  ) اقیانوسی:  ورقه از خط مرکزی رشته کوهی  های  دارد  پشته  باز شدن دو ورقه  دریا وجود  بستر  در    که 

 ایجاد پوستۀ اقیانوسی جدید   از درون زمین  خطی  خروج مواد مذاب  

 شرق آفریقا مثال:  

 های نزدیک شونده )همگرا( ( ورقه 2

ای )به علت چگالی بیشتر ورقۀ اقیانوسی(  فرورانش ورقۀ اقیانوسی به زیر ورقۀ قاره ای:  قاره   -( ورقۀ اقیانوسی 1

   به سمت باال   فشانی مواد آتش   ها در اعماق و حرکت ذوب سنگ 

 ها( های آذرین درونی )سرد شدن ماگما در میان الیه سنگ (  1نتیجه:  

 )رسیدن به سطح زمین(   ای قاره های  آتشفشان (  2

های آتشفشانی در بستر  ایجاد پدیده   فرورانش یک ورقه به زیر ورقۀ دیگر  اقیانوسی:    -( ورقۀ اقیانوسی  2

 ایجاد جزایر قوسی   دریا  

 ایجاد کوه ای:  قاره   -ای  ( ورقۀ قاره 3

 رشته کوه هیمالیا: برخورد سرزمین هندوستان با آسیا (  1مثال:  

 رشته کوه زاگرس: برخورد ورقۀ عربستان با ورقۀ آسیا (  2

 لغزیدن دو ورقه در کنار یکدیگر های امتداد لغز:  ( ورقه 3

 شود. هیچ گونه پوستۀ جدیدی تشکیل و یا تخریب نمی (  1

 های متعدد های مکرر به دلیل وجود گسل ایجاد زلزله (  2
 

 توزو ویلسون: 

  ای زمین ساخت ورقه نظریۀ    ها را ارائه داد های تشکیل دهندۀ سنگ کره و مرز بین آن ایدۀ وجود ورقه (  1

 )تکتونیک( 

اقیانوس (  2 های سنگ کره در قالب  ساز و کار حرکت ورقه   را مورد بررسی قرار داد.    ها مراحل تشکیل 

 چرخۀ ویلسون 
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 چرخۀ ویلسون   مراحل 

خمیرکره  های همرفتی خمیرکره و صعود مواد مذاب  ای بر اثر جریان شکافته شدن بخشی از پوستۀ قاره ( بازشدگی:  1

 به سطح زمین 

 شرق آفریقا مثال:  

رسیدن مواد مذاب خمیرکره به بستر اقیانوس از محل شکاف ایجاد شده در مرحلۀ بازشدگی )واگرایی  ( گسترش:  2

 های اقیانوسی( ورقه 

 متقارن   های اقیانوسی ایجاد پشته   ( 1نتیجه:  

 و ایجاد پوستۀ اقیانوسی جدید اطراف  گسترش بستر اقیانوس به علت حرکت پوستۀ جدید ایجاد شده به    ( 2

 بستر اقیانوس اطلس: دور شدن آمریکای جنوبی از آفریقا )دورشوندۀ اقیانوسی( (  1مثال:  

 ای( دریای سرخ: دور شدن عربستان از آفریقا )دورشوندۀ قاره   ( 2

 ( بسته شدن: 3

ایجاد دراز گودال اقیانوسی از طریق فرورانش ورقۀ اقیانوسی از حاشیه به زیر ورقۀ  ای: قاره  -نوسی ( ورقۀ اقیا 1

 ای مجاور خود و در نهایت بسته شدن اقیانوس قاره 

 و آرام )حاشیه غربی آمریکای جنوبی(   تتیس بسته شدن اقیانوس    مثال: 

های اقیانوسی و تشکیل جزایر قوسی )از طریق فرورانش ورقۀ  ایجاد دراز گودال اقیانوسی:   -( ورقۀ اقیانوسی  2

 اقیانوسی به زیر ورقۀ اقیانوسی دیگر( 

 ها و سایر اقیانوس   دراز گودال اقیانوس آرام مثال:  

 ها و فشرده شدن رسوبات ایجاد رشته کوه بر اثر برخورد ورقه ( برخورد:  4

 رشته کوه هیمالیا: برخورد هندوستان با آسیا (  1:  مثال 

 رشته کوه زاگرس: برخورد عربستان با آسیا )ایران( (  2
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   اقیانوس بسته شدن  و  باز  در    خمیرکره   های همرفتی ها: جریان عامل  دما  نامساوی  )توزیع  زمین  گوشتۀ  در    درون موجود 

 زمین( 

جایی  رسند و باعث حرکت و جابه ها به سطح زمین می کنند و از شکاف بین ورقه می مواد خمیری شکل به سمت باال حرکت 

 شوند. ها می ورقه 

   یابد؟ از بین رفتن بخشی از سنگ کره در محل  ها، وسعت سطح زمین افزایش نمی چرا با وجود گسترش بستر اقیانوس

اقیانوسی افزوده شده است، می در این حالت به دلیل آن که بر وسعت  های نزدیک شونده  برخورد ورقه  بایست به  پوستۀ 

گودال  محل  در  افزایش،  این  قاره جبران  حاشیۀ  عمیق  )درازگودال های  گوشته  ها  درون  به  قدیمی  اقیانوسی  پوستۀ  ها(، 

 ویلسون(   3)مرحله    یابد. کشانده و به تدریج هضم شود. به این ترتیب وسعت سطح زمین افزایش نمی 

 
 پوستۀ اقیانوسی عالوه بر جوان بودن )سن کم(، دائمًا در حال تجدیدشدن است.  نکته:    

 شود. شکافته می   نازک و   های همرفتی موجود در گوشته ای در محل باال آمدن جریان پوستۀ قاره (  1

می (  2 رانده  طرف  دو  به  اقیانوس  بستر  مذاب،  مواد  فشار  تأثیر  شوند. تحت  خارج  بتوانند  مذاب  مواد  تا  )واگرایی    شود 

 های اقیانوسی( ورقه 

 شود. بر اثر ورود مواد مذاب خمیرکره به بستر اقیانوس، در محل شکاف ایجاد شده، پوستۀ اقیانوسی جدیدی تشکیل می (  3

 شود. اقیانوس بر اثر ادامۀ فرورانش بسته می .  2کند.  ای فرورانش می ورقۀ اقیانوسی به زیر ورقۀ قاره   . 1(  4

 شود. ای به یکدیگر، رسوبات فشرده شده و کوه تشکیل می و ورقۀ قاره در اثر برخورد د (  5

 علم، زندگی، کارآفرینی   

    :ها و پیدایش و نابودی  های رسوبی بر پایۀ مطالعات فسیل بررسی آثار و بقایای موجود گذشتۀ زمین و الیه دیرینه شناسی

 دربارۀ موجودات گذشتۀ زمین به منظور دستیابی به اطالعاتی  

 های زمین تعیین سن نسبی الیه (  1

 محیط زندگی موجودات در گذشته (  2
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   سنجش از دور 

 ها علم و فن جمع آوری اطالعات از عوارض سطح زمین بدون تماس فیزیکی با آن 

ب اندازه  زمین  از سطح  باالتر  در  مناسب  نقطۀ  یک  از  آن  پیرامون  جّو  و  زمین  از سطح  بازتابی  انرژی  ثبت  و  ا  گیری 

 استفاده از امواج الکترومغناطیسی 

طول  قوی  همۀ  در  الکترومغناطیس  انرژی  )تابش  خورشید  الکترومغناطیس:  انرژی  تولیدکنندۀ  منبع  ترین 

 ها( موج
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   مراحل استفاده از منابع معدنی 

   تبدیل به کاالی مورد نیاز   ( 4  فرآوری   ( 3  استخراج از معادن   ( 2  شناسایی توسط زمین شناسان   ( 1

 ـ فلوئوریت در خمیردندان   گرافیت در مداد   -پالتین در تلفن همراه    -مس در کابل برق  
 

 غلظت عناصر در پوسته زمین   

 )ژئوشیمی( وود  : توسط کالرک و رینگ ( تعیین غلظت عناصر در پوستۀ زمین 1

 های مناطق مختلف با هدف: برداری از انواع سنگ نمونه   ( روش کار: 2

 تعیین ترکیب شیمیایی پوسته زمین   ( 1

 های مختلف پوسته زمین بررسی پراکندگی عناصر در بخش   ( 2

 

   آلومینیم  ترین فلز:  فراوان 

 
 

 درصد براساس جرم  عنصر  درصد براساس جرم  عنصر 

 1/ 68 پتاسیم  45/ 20 اکسیژن 

 0/ 86 تیتانیم  27/ 20 سیلیسیم 

 0/ 12 منگنز  8/ 00 آلومینیم 

 0/ 10 فسفر  5/ 80 آهن 

 0/ 013 روی  5/ 06 کلسیم 

 0/ 007 مس  2/ 77 منیزیم 

 0/ 0016 سرب  2/ 33 سدیم 
 

 غلظت کالرک عناصر فراوان در پوستۀ جامد زمین 
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 غلظت کالرک 

 فراوانی میانگین عناصر پوسته زمین تعریف:  

 های هر منطقه و مقایسه آن با مقادیر غلظت میانگین ها و خاک گیری غلظت عناصر در سنگ اندازه 

 اگر غلظت عناصر در یک منطقه بیشتر از مقدار میانگین )غلظت کالرک( باشد. هنجاری مثبت:  ( بی 1

 اگر غلظت عناصر در یک منطقه کمتر از مقدار میانگین )غلظت کالرک( باشد. هنجاری منفی:  ( بی 2

 : کاربرد غلظت کالرک 

 اکتشافی   های جویی پی هنجاری مثبت از یک عنصر در  یافتن مکان هایی با بی (  1

تاریخچه تکوین یک منطقه    -2های سنگ کره  حرکت ورقه   -1شناسی مانند:  پی بردن به فرآیندهای زمین (  2

 های زیست محیطی و ... آلودگی   -3
 

 ها بندی آن ها و رده کانی   

    :جسمی است طبیعی، متبلور، جامد که ترکیب شیمیایی نسبتًا ثابتی دارد. کانی 

   باشند. مایع می   کانی نیستند.    و صمغ   آب و نفت     .طبیعی و متبلور نیست.   شیشه کانی نیست 

    طبیعی نیست.   نبات کانی نیست     .طبیعی، متبلور و جامد است.   یخ کانی است 

   طبیعی، متبلور و جامد است.   .  هستند کانی    و طال   گوگرد   
 

 ها بندی کانی رده 

   شوند: شیمیایی به دو گروه تقسیم می ها بر اساس ترکیب  کانی 

 ها ( سیلیکات 1

 دهند. درصد پوسته زمین را تشکیل می   90بیش از  

SiO)در ترکیب شیمیایی خود بنیان  )  دارند.   44−

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

 های رسی و... ها، میکاها، کانی یبول ها، آمف پیروکسن کوارتز،  دسپارهای پتاسیم،  فلدسپارهای پالژیوکالز، فل   مثال: 

 ها ( غیرسیلیکات 2

 فاقد بنیان سیلیکانی در ترکیب خود هستند. 

 های آذرین، رسوبی و دگرگونی وجود دارند. در انواع سنگ 

SO)ها شامل سولفات  PO)ها ، فسفات 24−( S)، سولفیدها 34−( CO)ها ، کربنات 2−(  و عناصر آزاد هستند.   22−(

کالکوپیریت   مثال:  و  پیریت   گالن  دولومیت    و  و  کلسیت  اکسید(،  )نوعی  مگنتیت  و  هماتیت  سولفید(،  )نوعی 

 کربنات( و گوگرد )نوعی عنصر آزاد(   ی )نوع 
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   ها های سازنده پوسته زمین و درصد وزنی آن کانی   

 
 

وزنی در پوسته   درصد ها از نظر ترین کانی فلدسپارها )فلدسپارهای پالژیوکالز + فلدسپارهای پتاسیم( فراوان   نکته:    

   زمین هستند. 

   شود. های رسی استفاده می در ساخت سرامیک از کانی 

   رود. در ساخت شیشه کانی کوارتز )سیلیس( به کار می(SiO )2   

 

   کانه 

 ها یک فلز ارزشمند اقتصادی وجود دارد. ها هستند که در آن گروهی از کانی تعریف:  

Fe)هماتیت   مثال:   O )2 3    مگنتیت(Fe O )3 4 

    کالکوپیریت(CuFeS )2      گالن(PbS)   

    ،فراوری الزم ندارند.   مس( عناصر آزاد )طال، نقره 
 

 ترین کانه فلز مس است. کالکوپیریت مهم   نکته:   
 

 سنگ معدن   کانسنگ =   

 اجزای تشکیل دهنده کانسنگ: 

 بخش ارزشمند یک کانسنگ کانه:  (  1

 موادی که ارزش اقتصادی قابل توجهی ندارند. باطله:  (  2

  

Na , Ca
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 در کانسنگ مس مثال:  

    :کالکوپیریت کانه(CuFeS  درصد(   1)عیار عنصر مس کمتر از    2(

    :درصد(   99های رسی، پیریت و ... ) کوارتز، فلدسپار، میکا، کانی باطله 
 

تمرکز حجم زیادی از آن ماده معدنی    فراوانی آن عنصر در منطقه    هنجاری مثبت یک عنصر در منطقه  بی   نکته:   

   کاری  برداری از آن عنصر یا معدن شروع بهره    آن از لحاظ اقتصادی   بودن مقرون به صرفه 
 

   عوامل مقرون به صرفه بودن یک ماده معدنی 

 حجم و غلظت کافی از ماده معدنی در منطقه مورد نظر   ( 1

 نوع کانی های ارزشمند آن   ( 2

 نسبت باالی کانه به باطله   ( 3

 های استخراج پایین بودن هزینه   ( 4

 قیمت فروش مناسب و میزان تقاضا در بازار و ...   ( 5
 

    :هایی از پوسته زمین هستند که بخش کانسار 

 معدنی در آنجا متمرکز شود. )وجود بی هنجاری مثبت از یک عنصر در منطقه( حجم زیادی از ماده  (  1

 استخراج آن ماده از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.   ( 2

کافی در ماده معدنی    غلظت و    حجم وجود یک عنصر با  برداری از یک ماده معدنی )معدن کاری(:  شرط آغاز بهره 

 موجود در منطقه مورد نظر  
 

   های صنعتی ها و کانی سنگ 

 مواد معدنی غیرفلزی هستند.   ( 1

 شوند. برای کاربردهای صنعتی یا روزمره استخراج می   ( 2

    :سازی در ساختمان شن و ماسه 

    :مثال: سفالگری اللجین همدان   -در ساخت آجر، کاشی، سرامیک  خاک رس 

   پوش، پله، دیوار و ... در نمای ساختمان، کف های ساختمانی:  سنگ 
 

   عدم استخراج عنصر طال از آب دریا؟   دالیل 

 میزان فراوانی بسیار اندک آن (  1

 های استخراج و مقرون به صرفه نبودن آن باال بودن هزینه   ( 2
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   برداری مجدد از برخی معادن متروکه؟ بهره   علت 

 جدید استخراج   کم هزینه   های تکنولوژی و استفاده از روش پیشرفت  

 

 ها انواع کانسنگ 

   ها نحوه تشکیل آن   -2ها  منشأ آن   -1  : ها مبنای تقسیم بندی کانسنگ 

 های ماگمایی کانسنگ   ( 1

چگالی  نشینی عناصر در بخش زیرین ماگما )کف مخزن ماگمایی( به علت  سرد شدن و تبلور ماگما و ته نحوه تشکیل: 

 زیاد 

 و آهن   تشکیل کانسنگ عناصری مانند کروم، نیکل و پالتین اهمیت:  

 بافق یزد   -غارت  معدن آهن چ مثال:  

  : گماتیت پ 

 اند. با بلورهای بسیار درشتی هستند تشکیل شده   که   هایی سنگ 

 اعظم ماگما وجود مقدار زیادی آب و مواد فرار مانند دی اکسید کربن پس از تبلور قسمت  شرایط تشکیل:  

های صنعتی  کانی   -3های گوهری مانند زمرد  بعضی کانی   -2بعضی عناصر خاص مانند لیتیم    -1  دارای اهمیت:  

 )طلق نسوز( میکای سفید   مانند مسکوویت 

 

 ی های گرماب کانسنگ   ( 2

 اعماق زمین های زیرزمینی راه یافته به  ها، آب های نفوذی بستر اقیانوس ماگما، آب از    عامل تشکیل آب گرم: 

 های گرم توسط آب فلزی  انحالل برخی عناصر  چگونگی تشکیل:  

 گرمای ناشی از شیب زمین گرمایی   ( 1  :  علت 

 های عمیق پوسته های مذاب در بخش توده (  2

درجه    3متر افزایش عمق،    100تغییرات دما نسبت به عمق در پوسته زمین )به ازای هر  شیب زمین گرمایی:  

 گراد افزایش دما( سانتی 

آب ته نتیجه:   این  توسط  کانسنگ  به شکل  عناصر  برخی  داخل شکستگی نشین شدن  در  ایجاد  های سنگ ها  و  ها 

 های معدنی  رگه 

 مس، سرب، روی، مولیبدن، قلع و طال ی:  ذخایر دارای منشأ گرماب 
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  شوند: صورت تشکیل می   دو به  های رسوبی:  کانسنگ   ( 3

 های آهکی ذخایر سرب و روی وجود در سنگ   -1

 ها سنگ ذخایر مس و اورانیوم موجود در ماسه   -2

ها در  نشین شدن آن های روان و ته توسط آب   ی هوازده، ها های معدنی از سنگ جدا شدن کانی   ( ذخایر پالسری: 2

 )مثل: طال، پالتین، الماس(   مسیر رود به علت چگالی زیاد آبرفت  

 طال در رودخانه زرشوران در منطقه تخت سلیمان تکاب پالسری  رسوبات    مثال: 
 

 اکتشاف و استخراج معدن و فراوری ماده معدنی   

 اکتشاف معدن   -1

   مراحل اکتشاف معدن 

 دارد. یافتن مناطقی که در آن ها احتمال تشکیل ذخایر معدنی وجود  مرحله شناسایی:    ( 1

 های شناسایی روش 

 شناسی های زمین بررسی نقشه   ( 1

یا زغال در    ( های آهکی چگونگی یافتن ذخایر سرب موجود در سنگ مثال:  )   -  )فیلد(   بازدیدهای صحرایی   ( 2

 سنگ رسوبی یا گچ در بیان خشک 

 های ژئوفیزیکی با استفاده از روش 

 خواص مغناطیسی کانسنگ   ( 1

 ها رسانایی الکتریکی سنگ   ( 2

 تغییرات میدان گرانش زمین   ( 3

 شناسایی ذخایر زیرسطحی و پنهان های ژئوفیزیکی:  کاربرد روش 

 مشخص شدن موقعیت تقریبی توده معدنی در زیر زمین   ( 4
 

 برداری از عمق حفاری با دستگاه های پیشرفته به منظور نمونه مرحله حفاری:    ( 5

های  های به دست آمده از حفاری در آزمایشگاه به کمک میکروسـکو  بـا دسـتگاه بررسی نمونه مطالعات آزمایشگاهی:    ( 6

 تجزیه شیمیایی  

 ها های موجود در نمونه شناسایی کانی   ( 7

 )آخرین مرحله اکتشاف(   افزارها به منظور تعیین توسط نرم ها:  تحلیل داده   ( 8

 مقدار ذخیره معدن   ( 1

 انگین ماده معدنی عیار می   ( 2
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 استخراج معدن و فراوری ماده معدنی   -2

 شرط آغاز عملیات استخراج: اقتصادی بودن ذخیره معدنی 

 های استخراج ماده معدنی: بر اساس شکل و چگونگی قرارگیری توده معدنی در پوسته چگونگی تعیین روش 
 

 زیرزمینی   -2روباز    -1  : های استخراج انواع روش 

 
 

    :)هایی در کنار معادن( های مفید اقتصادی از باطله )در کارخانه فرآیند جداسازی کانی کانه آرایی )فراوری 

    :به طور    -2انتقال به کارخانه ذوب به منظور جداسازی فلز    -1های استفاده:  روش   -محصول نهایی کانه آرایی  کنسانتره

 و ارسال به بازار مصرف   مستقیم و یا با تغییر اندک 

 شود. ملقمه کردن استفاده می   روش در فرایند فرآوری طال از کانسنگ، از    نکته:   

   شود. با حرارت دادن این ترکیب، جیوه به علت فّرار بودن، تبخیر  در این روش با افزودن جیوه به طال، طال در آن حل می

 ماند. شده و طال در ته ظرف باقی می 
 

از هر تن سنگی که استخراج می   ppm2عیار اقتصادی طال در ذخایر آن حدود    سؤال:    به  است.  شود چند گرم طال 

 آید؟ دست می 

kg پاسخ:  gr gr gr

kg kg kg ton
= = =

2 2000 2 2
1000000 1000000 1000 1
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 ها انگیز دنیای کانی گوهرها، زیبایی شگفت   

 گوهر )جواهر( 

 شوند. ها متمایز می ها و کانی سنگ های گران بهایی هستند که از دیگر  ی ها و یا کان سنگ تعریف:  

 کمیاب بودن   -5رنگ    -4  سختی زیاد   -3درخشش    -2زیبایی    -1

 ی یا دگرگونی و تحت شرایط خاص  توسط فرایندهای ماگمایی، گرماب چگونگی تشکیل:  

 دما و فشار زیاد   ( 1

 حضور مواد فّرار   ( 2

 در اعماق زمین (  3

 مثال: 

SiO)کوارتز بنفش رنگ   آمتیست:  )2   

 کریزوبریل 

 ای چشم گربه   نوع درخشش: 

 ها بازی رنگ   علت تمایز: 

 اپال: 

 بها( نوعی گوهر سیلیسی )اپال گران 

 )بازی رنگ(   رنگین کمانی نوع درخشش:  

 

کدر    -2  دارد و خراش برمی   سختی بسیار کم   -1به عنوانی کانی قیمتی:    یپس ژ علت عدم استفاده از کلسیت یا  نکته:    

 فراوان   -3  ها بودن و عدم وجود درخشندگی در آن 
 

  :الماس کانی با درجه سختی زیاد است که درخشندگی بسیار خوبی دارد، ولی برلیان تراش خاصی  تفاوت الماس و برلیان

 از الماس است.  
 

    تراش گوهرها ابزارها و نحوه 

 ( 10)درجه سختی    با الماس 
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 های قیمتی انواع کانی 

 الماس   ( 1

 ا ترکیب کربن خالص گوهری ب   نوع کانی: 

 دما و فشار بسیار زیاد   شرایط تشکیل: 

 گوشته زمین   محل تشکیل: 

 نوعی ساینده   -2استفاده گوهری    -1  کاربرد: 

 یاقوت   ( 2

 ( 9)درجه    دارای بیشترین سختی بعد از الماس 

 کرندوم )اکسید آلومینیوم(   نام علمی: 

 یاقوت کبود   کرندوم آبی: 

 یاقوت سرخ   کرندوم قرمز: 

 زمرد   ( 3

 سیلیکاتی   نوعی کانی: 

 سبز   رنگ: 

 ترین سیلیکات بریلیم ترین و گران معروف 

 گارنت   ( 4

 سیلیکاتی   نوعی کانی: 

 سبز، قرمز، زرد، نارنجی و ...   رنگ: 

 قرمز تیره   ترین رنگ: فراوان 

 عقیق   ( 5

SiO)سیلیسی   نوع کانی:  )2   

 های متنوع دارای رنگ   رنگ: 

 نوعی کوارتز نیمه قیمتی 

 در ایران   های مختلف ها و تراش دارای نام 

 زبرجد   ( 6

 سیلیکاتی   نوع کانی: 

 الیوین نوع شفاف و قیمتی کانی  

 سبز زیتونی   رنگ: 
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 فیروزه   ( 7

 نوعی گوهر قدیمی 

 ی )فسفاتی( لیکات ی غیرس   نوع کانی: 

 ورکوایز ت   نام تجاری: 

 های آتشفشانی اطراف نیشابور در سنگ 
 

 های فسیلی سوخت   

   ها ویژگی 

 آیند. از تجزیه مواد آلی گیاهی و جانوری به وجود می (  1

 اند. های رسوبی ذخیره شده سنگ به طور عمده در رسوبات یا  (  2
 

 نفت و گاز 

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

 متر(   200های دریایی کم عمق )کمتر از  محیط   محیط تشکیل: 

 )اسید چرب(   ها پالنکتون   ها: ترین منشأ مواد آلی در این محیط مهم 

 
 

 
 

   نفت   مراحل تشکیل 

 ها پس از مرگ در رسوبات ریزدانه بستر دریاها دفن بقایای پالنکتون   ( 1

 های باالیی و تشکیل سنگ منشأ )مادر( نفت  پوشیده شدن ماده آلی باقیمانده توسط الیه   ( 2

توسط    های شیمیایی ایجاد نفت خام از مواد آلی در طی تبدیل رسوبات ریزدانه به سنگ مادر از طریق یک سری واکنش   ( 3

 باکتری 
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   مقدار دما و فشار )و عوامل دیگری مانند زمان، محیطی بدون اکسیژن،  ترین عوامل در فرایند تشکیل ذخایر نفتی:  مهم

 و ...(   ی غیرهوازی ها وجود باکتری 

   :دما و فشار اگر از حد مورد نیاز برای تشکیل نفت 

 بیشتر شود: 

 روند. می سوزند و از بین  مواد آلی قبل از تبدیل به نفت می 

 شود. گیرد و در سنگ مادر )منشأ(، نفت تشکیل نمی تجزیه مواد آلی به خوبی صورت نمی   کمتر شود: 
 

 مهاجرت نفت 

به سمت باال به همراه  به علت فشار رسوبات فوقانی  حرکت نفت و گاز تشکیل شده در سنگ مادر  مهاجرت اولیه:    ( 1

 ها دام افتاده است( از طریق نفوذپذیری سنگ گذاری در سنگ به  آب دریا )که از زمان رسوب 

بر سر راه نفت و گاز نباشد، به سطح زمین راه پیدا می  های نفتی  کنند و چشمه اگر طی این مهاجرت، مانعی 

 شود. تشکیل می 

آیند.  شدگی شود، ذخایر قیرطبیعی به وجود می اگر این نفت در سطح زمین تبخیر و دچار اکسایش و غلیظ 

 های خوزستان و ایالم ان در است   مثل: 

شیل و    رس،   های نفوذناپذیر مانند ای از سنگ در ادامه حرکت نفت و گاز به سمت باال، اگر به الیه مهاجرت ثانویه:    ( 2

ها را در  گیرند و آن ها را می های نفوذناپذیر )پوش سنگ( جلوی حرکت رو به باالی آن برسند، این الیه و نمک  گچ  

 ندازند. ا سنگ مخزن به دام می 

شوند. به این جدایش،  در داخل سنگ مخزن، به دلیل اختالف چگالی، آب شور، نفت و گاز از یکدیگر جدا می 

 شود. مهاجرت ثانویه گفته می 
 

   های مهم سنگ مخزن: ویژگی   

 دار )ریف( سنگ آهک حفره   -2ماسه سنگ    -1مثال:    -تخلخل و نفوذپذیری زیاد آن    ( 1

 سازی نفت شکل )وضعیت( هندسی مناسب آن به منظور تجمع و ذخیره   ( 2
 

   های نفتی(: گیرها )تله انواع نفت 

 ریفی )مرجانی(   -4گسلی    -3گنبد نمکی    -2اقدیسی  ت   -1
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درصد آن، همه    0/ 1طول تاریخ زمین، به سطح زمین رسیده و از بین رفته و    درصد از نفت تولید شده در   99/ 9  نکته:   

 ذخایر نفت موجود را تشکیل داده است. 
 

 زغال سنگ 

   شود. های خشکی تشکیل می در محیط   گیاهی   سوخت فسیلی جامدی است که از مواد آلی 

   مراحل تشکیل زغال سنگ 

 وجود گیاهان جنگلی )به منظور تأمین مواد آلی(   ( 1

 ها توسط رسوبات )بدون حضور اکسیژن( ها و پوشیده شدن آن انباشته شدن این مواد در باتالق   ( 2

 )پرده(   زمان به زغال نارسی به نام تورب   تبدیل این مواد آلی به مرور   ( 3

 ها سال های باالیی در طی میلیون فشرده شدن تورب در زیر رسوبات و وزن سنگ   ( 4

 اکسید کربن و متان از آن انند دی خروج آب و مواد فّرار م   ( 5

 ای پوک و متخلخل( و تبدیل آن به لیگنیت )ماده کاهش ضخامت تورب    ( 6

 و آنتراسیت   یتومینه ب تری به نام  های مرغوب افزایش تراکم و تبدیل لیگنیت به زغال سنگ   ( 7
 

   آنتراسیت   راحل تشکیل آنتراسیت )زغال رسیده(: م   ومینه  بیت    لیگنیت   پوده   تورب( ) 

   تغییرات رخ داده در فرایندهای زغال شدگی از تورب تا آنتراسیت : 

کربن در سنگ حاصل    خلوص   افزایش درصد   -3خروج تدریجی آب و مواد ّفرار    -2افزایش فشار و وزن رسوبات فوقانی    -1

 افزایش کیفیت و توان تولید انرژی زغال سنگ   -4
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برای تشکیل زغال سنگ:    نکته:    اندک    -1شرایط الزم  اولیه    اکسیژن  آلی  مواد  زیاد سبب تجزیه  اکسیژن 

کم بودن جریان هوا و نرسیدن اکسیژن به  محیط ساکن و گرم مناطق مردابی    -2شود.  تشکیل دهنده سنگ می 

 مواد آلی 
 

 چرا برخی از مناطق با وجود جنگلی بودن مکان مناسبی برای تشکیل زغال سنگ نیستند؟   سؤال:   

بر هوای گرم و مرطوب    پاسخ:  به دلیل وجود اکسیژن، اکسایش می عالوه  از بین می چون مواد آلی  روند در ضمن  یابند و 

  فشار و ... نیز ممکن است به صورت همزمان وجود نداشته باشند.عوامل مؤثر دیگر در تشکیل زغال سنگ مانند تأثیر دما،  

 نزدیک بودن مرداب به دریا تا پیشروی آن رسوب پوشیده شود. 
 

جنگل   سؤال:    بدون  و  سرد  امروزه سرزمینی  که  در سیبری  زغال سنگ  ذخایر  توجیه  وجود  چگونه  را  است  انبوه  های 

 کنید؟ می 

در عرض استوا و آب و هوای گرم و مرطوب بوده است و حرکت  منطقه در گذشته    دهد که این این حالت نشان می   پاسخ: 

 ها آن را به قطب برده است. ورقه 
 

 دهنده چه نوع آب و هوایی در گذشته در این منطقه است؟ دار طبس نشان های زغال الیه   سؤال:   

 ها بودن طبس در گذشته   گرم و مرطوب   پاسخ: 
 

 

 کارآفرینی علم، زندگی،    

   های آذرین و دگرگونی در موارد زیر: مطالعه و بررسی سنگ شناسی )پترولوژی(:  سنگ 

 شیوه تشکیل 

 منشأ 

 بندی رده 

 ترکیب 

های آذرین در درون زمین و حتی ماه و دیگر سیارات و مناطق  بررسی فرایندهای دگرگونی، آتشفشانی، نفوذ توده 

 زمین گرمایی 

   اقصادی شناسی  زمین 

 عناصر در پوسته زمین توجه به پراکندگی  

 ها ذخایر ارزشمند معدنی وجود دارد. یافتن مکان هایی که در آن 
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   شناسی نفت زمین 

 چگونگی تشکیل و مهاجرت نفت در اعماق 

 ها انباشته شود. تواند در آن هایی که نفت می شناسایی مکان 

 گازی که برای حفاری و استخراج مناسب است. هایی از یک میدان نفتی یا  شناسایی مکان 

 

   ژئوشیمی 

 مطالعه و بررسی ترکیب سیارات )مخصوصًا زمین( 

به کمک بررسی    و توزیع غیریکنواخت عناصر   ها شناخت عناصر و منابع روی زمین و چگونگی تشکیل آن   هدف: 

 شیمی سیارات )که همان ترکیب تقریبی زمین است.( 

 مطالعات کالرک   گذار علم ژئوشیمی امروزی: پایه 
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    :)شود: گیری سطح مقطع آن، میزان آبدهی محاسبه می با تعیین سرعت آب در یک رودخانه یا کانال و اندازه آبدهی )دبی   
 

1 )Q A V=    

 m
( )
s

3
   Qدبی:   

 (m    Aمساحت سطح مقطع جریان آب :   2(

 m
( )
s

   Vسرعت جریان آب:   

 کند. رودخانه عبور می حجم آبی است که در واحد زمان )ثانیه( از مقطع عرضی  آبدهی )دبی(:    ( 2
 

 متر بر ثانیه در جریان است:   2متر مربع و با سرعت متوسط    100آب در رودی با سطح مقطع    سؤال:   

 الف( آبدهی رود را محاسبه کنید. 

 کند؟ ب( اگر این رود به یک تاالب منتهی شود، در طی یک هفته چند متر مکعب آب را وارد تاالب می 

m الف(  پاسخ:  m
Q A V Q m Q

s s
=   =   =

3
2100 2 200   

: ب(     =7 24 60 60  یک هفته   604800

 m = 3200 604800 120960000   

 انواع رود و سرعت آب 

 مقطع یک رودخانه مستقیم (  1

 در وسط و نزدیک سطح آب   بیشترین سرعت جریان آب: 

 ها در نزدیکی کف و دیواره   کمترین سرعت جریان آب: 

 مقطع یک رودخانه دارای انحنا (  2

 فرسایش     )کاو(   در سمت دیواره مقعر رودخانه   بیشترین سرعت جریان آب: 

 گذاری رسوب     )کوژ(   در نقطه مقابل آن   کمترین سرعت جریان آب: 

 

   Aو   Aگذاری و فرسایش را در نقاط الف( در شکل زیر مقدار رسوب   سؤال:   

 مقایسه کنید. 

 در این نقطه میزان    پس وجود دارد.    Aحداکثر سرعت آب در نقطه  پاسخ: 

 گیرد. گذاری صورت می رسوب (A)فرسایش بیشتر است. در 

 باشد؟ های الف، ب و پ مربوط به کدام مقطع رودخانه می نیمرخ ب( هر یک از  

   AA، پ(   BB، ب(   CCالف(   پاسخ: 
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بهره   سؤال:    اثر  مساحت بر  به  دشت  یک  در  آبخوان  یک  از  برداری  6200 و    10 سطح    30تخلخل  مترمربع  درصد، 

 متر افت کرده است.   10ایستابی  

 الف( چه حجمی از آب تخلیه شده است؟ 

 ها چقدر بوده است؟ روز پمپاژ شده باشد، میانگین آبدهی چاه   30ب( چنان چه این حجم آب در طی  

Vحجم کل آبخوان    پاسخ:  V=    = 6 7200 10 10 200 10   

xحجم آب تخلیه شده   الف( 
x m=   =  = 



6 2
7

30100 600 10
100 200 10

 تخلخل   

Vها میزان آبدهی چاه  ب(  m
Q Q Q /

t s


=  =  =
 

6 3600 10 231 5
30 24 3600

   

 

   Mgو   Caهای فراوانی یون   سختی آب: 

 میلی گرم در لیتر کلسیم کربنات   واحد سختی آب: 

THسختی کل آب:  / Ca / Mg+ += +2 22 5 4 1   
 

 میلی گرم در لیتر یون منیزیم است.   35میلی گرم در لیتر یون کلسیم و    50نمونه آبی دارای    سؤال:   

 ب( آیا این آب برای شرب مناسب است؟  الف( سختی کل آب چقدر است؟ 

TH الف(   پاسخ:  / Ca / Mg+ += +2 22 5 4 1   

mg است. کمتر    500مناسب است، زیرا از  ب(  
TH / ( ) / ( ) /

Lit
= + =2 5 50 4 1 35 268 5   

 حجم فضاهای خالی

 حجم کل 
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 ها یابی سازه مکان   

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

 ها های مقابله با آن ارائه روش   -2تشخیص احتمال وقوع فرآیندهای مخرب    -1شناس:  وظایف زمین 

    :ها و ... های تجاری، مسکونی، برج نیروگاه، بزرگراه، پل، مجتمع مواردی مانند سد،  سازه 

   شناسی سنگ بستر  اولین مرحله در اجرای ساخت یک سازه: انجام مطالعات زمین 

ها در برابر  پایداری دامنه   -4نفوذپذیری    -3ها  استحکام سنگ   -2های سطح زمین  ناهمواری   -1موارد مورد مطالعه:  

 جنس مصالح به کار رفته در سازه   -5ها  ریزش 

   پی سازه در برابر نیروهای وارده یابی ساختگاه یک سازه: مقاومت زمین عامل مهم در مکان 

   های محل احداث سازه شناسی( و پستی و بلندی عامل مؤثر در پایدارسازی یک سازه: مورفولوژی )شکل   

 کنید؟ وجه به مورفولوژی منطقه زیر، کدام محل را برای ساخت یک پل بر روی دره پیشنهاد می با ت سؤال:    

 
 بر روی یک دره، پل بایستی در مکانی ساخته شود که: شکل و نامناسب است.    Vاین دره  پاسخ:  

تر خواهد  هستند. در نتیجه پل مستحکم تر ها مقاوم ها و دیواره گاه (. در این حالت تکیه شکل   Uهای عرض دره کم باشد )دره 

 بود و هزینه ساخت کمتری خواهد داشت. 

 ( نامناسب هستند. V)دره    های تند و زیاد هایی با شیب ها دارای حداکثر شیب یعنی مکان ها و دیواره دامنه نکته:    

   از سط در فصل پل  ارتفاع  به  دارد. پس  باال آمدن آب رودخانه وجود  احتمال  پربارش  نیز می های  بایست توجه  ح زمین 

 داشت. 
 

   بایست مورد توجه قرار گیرند: عواملی که در ساختن یک سد می 

 ها و بدنه سد گاه های زیرین، تکیه میزان فشار آب در پشت سد به الیه   ( 1

 های ناشی از وزن سد های پی سد در برابر تنش وزن خود سد و میزان مقاومت سنگ   ( 2

 تنش   

    :شود که تنش نام دارد. هرگاه به سنگ نیرویی از خارج وارد شود، در داخل سنگ نیز نیرویی بر واحد سطح وارد می تنش 

    :نیوتن بر مترمربع واحد تنشN
( )
m2   F

A
 تنش   =

    :تغییر شکل خاک یا سنگ نتیجه تنش 
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 و نتایج آن   انواع تنش 

 متراکم شدن سنگ   فشاری  (  1

 گسستگی سنگ   کششی  (  2

 بریدن سنگ     برشی (  3

          

 تنش کششی                                         تنش فشاری                                تنش برشی                                         
 

    :که بشکند. تواند تحمل کند بدون آن ها است که سنگ می حداکثر تنش یا ترکیبی از تنش مقاومت سنگ 

    تنش برابر  در  سنگ  مقاومت  سنگ    کاهش  در  ناپایداری  سنگ    افزایش  در  بیشتر  شکست  سطوح    ایجاد 

 ناپایداری خاک یا سنگ در پی سازه 

   :مراحل مطالعات آغازین در ساخت یک سازه 

 برداری از خاک یا سنگ پی سازه از طریق حفر گمانه نمونه   ( 1

 شوند. هایی باریک و عمیقی هستند که در نقاط مختلف محل احداث سازه برای این هدف حفر می چال گمانه:  

 شود. ای شکلی هستند که از داخل گمانه برداشت می های استوانه نمونه گیری:  مغزه (  2

 های تخصصی ها به آزمایشگاه ارسال نمونه (  3

 های وارده بررسی مقدار مقاومت سنگ و خاک در برابر تنش (  4
 

 رفتار مواد در برابر تنش 

   دهند. مواد در برابر تنش تغییر شکل می 

   رفتار مواد در برابر تنش    چه چیزی بستگی دارد؟   مقدار و نوع تغییر شکل ایجاد شده، به 

 گردند. ش به حالت اولیۀ خود بازمی دهند ولی با رفع تن تغییر شکل می مواد با اعمال تنش،  کشسان )االستیک(:  (  1

دهند ولی با رفع تنش به طور کامل به حالت اولیۀ خود  مواد در برابر تنش تغییر شکل می خمیرسان )پالستیک(:  (  2

   خوردگی( )چین   گردند. برنمی 

 ها ها و گسل ایجاد درزه مثال:  شکند.  شود، سنگ می اگر تنش از حد مقاومت سنگ بیشتر  شکننده:  (  3
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 ها در برابر تنش: بررسی مقاومت انواع سنگ 

 جنس: گابرو   -پی سنگ سد امیر کبیر  مثال:  ها هستند.  گاه مناسبی برای سازه تکیه های آذرین:  سنگ (  1

 های دگرگونی: سنگ (  2

 مقاومت زیاد های سنگین هستند  گاه مناسبی برای سازه تکیه فلس:  کوارتزیت و هورن 

 سست و ضعیف بودن ها مناسب نیستند  برای پی سازه ها:  شیست 

 های رسوبی: سنگ (  3

 استحکام الزم برای ساخت سازه را دارند. ها:  سنگ ماسه 

 و ژیپس   گچ و نمک مثال:  پذیری.  انحالل در برابر تنش مقاومت نیستند.  های تبخیری:  سنگ 

 تورق و سست بودن مقاوم نیستند.  ها:  شیل 

 و کارستی شدن )غار آهکی(   درزه و انحالل     کلسیت و دولومیت مثال:  اند.  نامناسب های کربناتی:  سنگ 
 

 نفوذپذیری   

    :توانایی سنگ یا رسوب برای عبور آب نفوذپذیری 

 های کربناتی سنگ (  1

 های کربناتی )کلسیت و دولومیت( تشکیل شده است. ها از کانی درصد آن   50های رسوبی هستند که بیش از  سنگ (  1

 گ ن ایجاد حفرات در س ها بر اثر نفوذ آب  حل شدن کانی دارای درزه و شکاف هستند  (  2

تکیه   -1 یا  پی  برای  انحاللی:  حفرات  دارای  آهک  می سنگ  نامناسب  سازه  و    باشد.  گاه  آب  فرار 

 نشست زمین 

   گاه مناسبی برای ساخت سازه هستند.  سنگ آهک ضخیم الیه فاقد حفرات انحاللی: پی و تکیه   -2

 

 های تبخیری سنگ (  2

 های آهکی دارند. پذیری بیشتری نسبت به سنگ قدرت انحالل (  1

   وجود حفرات انحاللی و فضاهای خالی  گاه سازه )مثاًل سد( نامناسب هستند.  برای پی یا تکیه (  2

 و ژیپس   گچ و نمک مثال:  ناپایداری بدنۀ سد.  .  2فرار آب از مخزن سد  .  1
 

 های کربناتی با آب های کربناتی به علت نفوذ آب و واکنش کانی در سنگ   ی ایجاد حفرات انحالل کارستی شدن:  نکته:    

 سنگ آهک دارای حفرات انحاللی آهک کارستی:  
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 مکان مناسب برای ساخت سد   

    :4تأمین آب شرب و کشاورزی    -3مهار سیالب    -2ذخیره آب     -1شود:  ای است که با اهداف زیر احداث می سازه سد-  

 الکتریسیته تولید نیروی  

    :بتنی   -2خاکی    -1انواع سدها از نظر نوع مصالح ساختمانی 

   مصالح مورد نیاز   -2شناسی منطقه  شرایط زمین   -1ترین عامل در تعیین نوع سد و محل احداث آن:  مهم 

   های مختلف یک سد: بخش 

 مخزن سد (  1

 های سد )چپ و راست( گاه تکیه (  2

 بدنه سد (  3

 پی سد (  4

   گاه و پی سد به دو منظور: وضعیت مخزن، تکیه ابل بررسی در مطالعات زمین شناسی سد:  موارد ق 

 پایداری سد (  1

 جلوگیری از فرار آب (  2

   :عوامل مورد بررسی به منظور آگاهی از پایداری بدنه سد و جلوگیری از فرار آب 

)دیواره جنس خاک و سنگ (  1 باشن ا و کف مخزن سد،  ه های پی سد  اندکی داشته    د نفوذناپذیر  نفوذپذیری بسیار  یا  و 

 باشند.( 

 های تشکیل دهنده سد وضعیت شیب و امتداد الیه (  2

 

 شود: ها از مشخصات امتداد و شیب الیه استفاده می برای بررسی موقعیت الیه نکته:    

 سازد. ای است که سطح الیه با سطح افقی می مقدار زاویه شیب الیه:  (  1

 شود. ا سطح افق است که با جهت جغرافیایی بیان می محل برخورد سطح الیه ب امتداد الیه:  (  2

 

   با هدف تعیین حالت مطلوب یا نامطلوب بودن احداث یک  های سنگی  های مختلف شیب و امتداد الیه بررسی وضعیت(

 سد( 
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 ترین  مطلوب الف(  

محور سد  امتداد الیه (  1 موازات  به  تکیه   ها  بودن جنس  گاه سمت  یکسان 

 استحکام بیشتر سد   راست و چپ سد  

هدایت آب به داخل مخزن سد و    ها به سمت داخل مخزن سد  شیب الیه (  2

 کاهش فرار آب  

 

 نامطلوب   ب( 

الیه (  1 سد  امتداد  محور  بر  عمود  الیه   ها  زیاد  بسیاری  در  تنوع  ها 

 های سد گاه کاهش استحکام تکیه   های سد  گاه تکیه 

 افزایش احتمال فرار آب   به سمت پایین    قائم و   ها شیب الیه (  2

 مطلوب   پ( 

ها به سمت  شیب الیه  و  ها عمود بر محور سد امتداد الیه   شکل ناودیسی سد  

 کاهش احتمال فرار آب   مخزن سد  

 ترین نامطلوب   ت( 

ها به سمت  شیب الیه  و  ها عمود بر محور سد امتداد الیه  شکل تاقدیسی سد  

 افزایش احتمال فرار آب   بیرون مخزن سد  
 

    :از بین رفتن بخش قابل توجهی    کاهش تدریجی ظرفیت مخزن سد، نقش رسوبات حمل شده از طریق رودها به مخزن سد

 به الیروبی دارد.   نیاز   ، کاهش عمر مفید سد از کارایی سد به علت انباشته شدن رسوبات 

    :ها های تشکیل دهنده آهکی مخزن سد و قابلیت کارستی شدن آن وجود سنگ علت فرار آب از مخزن سد الر 

 

 ای دریایی ه مکان مناسب برای ساخت تونل و فضاهای زیرزمینی و سازه   

   های زیرزمینی انواع حفاری 

 استفاده به منظور حمل و نقل، انتقال آب، انتقال فاضالب و یا استخراج مواد معدنی تونل:  (  1

 مغار: (  2

 ها هستند. تر از تونل فضاهای زیرزمینی بزرگ (  1

 نفت و ... کاربرد دارند. های مترو، ذخیره  ها، ایستگاه برای ایجاد تأسیسات زیرزمینی مانند نیروگاه (  2
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   هایی با مقاومت کافی یعنی مناطقی با کمترین خردشدگی، هوازدگی و  زمین ها:  های مناسب برای احداث این سازه مکان

 نشت آب 

  برآورد و کنترل جریان و فشار آب زیرزمینی  های سطحی و زیرزمینی: های زیرزمینی بر ایمنی و پایداری سازه اهمیت آب

 هایی مانند سدها( ها و درون سازه های زیرسازه زمین   ترانشه، ها،  ل )در تون 

 ی قرار دارند، پایدارتر هستند. هایی که در باالی سطح ایستاب تونل ی:  موقعیت سطح ایستاب 

تواند وارد تونل شود و عامل تخریب  آب می . بدین صورت که  جریان و فشار آب زیرزمینی در این وضعیت نقش مهمی دارد 

 سازه گردد. 

   افظی از  ها و سقف تونل با مح نداشته باشند، دیواره   مطلوبی ت آب وضعیت  ی داخل تونل از نظر پایداری و نش ها اگر سنگ

 شود. می   ه بتن یا سایر مصالح پوشید 
 

   بندی بررسی احداث تونل از لحاظ وضعیت محور تونل نسبت به سطح الیه 

کند )عدم وجود تنوع در  در این حالت مسیر حفر تونل، فقط از یک الیه عبور می بندی: محور تونل موازی با الیه الف(  

دهنده( و با توجه به فرض صورت سؤال که این الیه را محکم در نظر گرفته  های تشکیل بندی از لحاظ جنس الیه الیه 

 باشد. تر می است. امکان ریزش تونل کمتر خواهد بود و تونل مستحکم 

الیه ب(   بر  عمود  تونل  الیه بندی:  محور  از  تونل،  حفر  مسیر  حالت  این  جنس در  با  سنگی  عبور  های  مختلف  های 

های مختلفی در  ها، شاهد وجود مقاومت متفاوت بودن جنس سنگ   علت بندی( در نتیجه به  کند. )تنوع در الیه می 

 باشد. ها و فشارها خواهیم بود. پس امکان ریزش تونل بیشتر می برابر تنش 

 
 های دریایی سازه 

   های زیردریایی و ... )در سواحل دریا و یا در دریا( های نفتی، تونل ها، پایه اسکله های دریایی:  انواع سازه 

   بایست به نکات زیر توجه کرد: های دریایی می یابی سازه در مکان 

 های فیزیکی و شیمیایی آب دریا ویژگی   -3های دریایی  توجه به جریان   -2مطالعات زمین شناسی    -1
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 ها پایداری سازه   

   ها: یابی سازه موارد ضروری در مطالعات مکان 

 منطقه های فعال در  بررسی وجود یا عدم وجود گسل (  1

 ها: یابی سازه ها و مراحل بررسی مطالعات مکان روش 

 ای های هوایی و ماهواره استفاده از عکس (  1

 بازدیدهای صحرایی (  2

 نگار های لرزه های ثبت شده توسط دستگاه استفاده از داده (  3

 لرزه وع زمین ها و وق ها به منظور بررسی احتمال فعالیت مجدد گسل لرزه مطالعه اطالعات تاریخی زمین (  4

 قرار دادن این اطالعات در اختیار مهندسان عمران به منظور طراحی سازه (  5
 

 لی و ...( ای )ریزش، لغزش، خزش، جریان گ منه پایداری محل احداث سازه در برابر حرکات دا (  2
 

   ها: های مقابله با ناپایداری دامنه روش 

 ها ایجاد دیوار حائل به منظور پایدارسازی شیب دامنه   ( 1

 ون( وارهای سنگی با تورهای سیمی )گابی استفاده از دی (  2

 زهکشی برای تخلیۀ آب اضافی (  3

 ایجاد پوشش گیاهی (  4

 میخ کوبی (  5

 (2 )            (1 ) 

 کنند. می ها جلوگیری  های توری شکل هستند که از ریزش دیواره قفسه بیون:  گا نکته:    

   کاهش ظرفیت و عمر مفید مخزن    -2ایجاد امواج خطرناک در مخزن سد    -1های سنگ یا خاک:  عوارض لغزش و سقوط توده

 سد 

   ها ها و ترانشه روشی است برای پایدارسازی دامنه کوبی:  میخ 
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    :ها بیشتر است. )طویل و  پهنای آن ها از  های مصنوعی یا طبیعی در سطح زمین هستند که ژرفای آن فرورفتگی ترانشه

 عمیق هستند( 

   های نفت و ... سازی، قرار دادن لوله انتقال اب، جاده هدف از احداث ترانشه:  
 

   ها: اثرات مثبت و منفی پوشش گیاهی در پایداری دامنه 

  اثرات مثبت: 

 برابر ریزش و لغزش ها در  متراکم شدن خاک توسط ریشه گیاهان و افزایش پایداری دامنه (  1

 دن خاک در برابر باران، باد و سیل جلوگیری از فرسایش خاک و مقاوم کر (  2

 اثرات منفی: 

 ها به علت وزن درختان احتمال ریزش دامنه (  1

 ها ها و احتمال خرد شدگی آن نفوذ ریشه گیاهان به داخل درز و شکاف سنگ (  2

 های ِگلی نفوذ آب به داخل خاک و احتمال لغزش و جریان (  3
 

 ها مصالح مورد نیاز برای احداث سازه 

   های مکانیک خاک یا سنگ: موارد قابل بررسی در آزمایشگاه 

 گیری مقاومت خاک یا سنگ اندازه (  1

 تعیین مقدار نفوذپذیری (  2

 ها تعیین اندازه دانه (  3

   های مختلف متفاوت است:  مصالح مورد نیاز در سازه 

 سیمان، ماسه، شن، میلگرد در سدهای بتنی:  

 سنگ خاک رس، ماسه، شن، قلوه در سدهای خاکی:  

  ها نفوذپذیری بسیار اندکی دارند. این هسته رسی به عنوان  : رس علت استفاده از هسته رسی برای ساخت سدهای خاکی

شود. در نتیجه پایداری سد در برابر نفوذ آب  های زیرین سد می ند و مانع نفوذ آب به قسمت ک یک عایق رطوبتی عمل می 

     یابد. افزایش می 

 

d
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 ها ها در سازه ها و سنگ رفتار خاک 

   ها بندی مهندسی خاک مبنای طبقه 

 بندی دانه   ( 1

 درجه خمیری بودن (  2

 مقدار مواد آلی (  3

   بندی: مبنایی دانه ها بر  بندی خاک طبقه 

 . مثال: رس و الی میکرون(   75)   متر میلی   0/ 075تر از  ذرات کوچک ریزدانه:  (  1

 متر. مثال: ماسه و شن میلی   0/ 075تر از  ذرات بزرگ درشت دانه:  (  2

   های دانه ریز و دانه درشت: کاربرد خاک 

 ساخت بدنه سدهای خاکی (  1

 ها ها و باند فرودگاه زیرسازی جاده (  2

   ها های ریزدانه: میزان رطوبت آن عامل مؤثر در پایداری خاک 

 ها کمتر است. های ریزدانه بیشتر باشد، پایداری آن هر چقدر میزان رطوبت خاک 

یری در خاک و روان شدن خاک تحت تأثیر نیروی  م ایجاد حالت خ     ها افزایش بیش از اندازه رطوبت خاک 

   های مرطوب سال( ها )مخصوصًا در ماه ترانشه ها و  لغزش خاک در دامنه   وزن 
 

 سازی سنگی در راه کاربرد مصالح خاک و خرده 

    عرضی از یک جاده )از عمق به سطح( برش 

 زیرسازی   ( 1

 زیراساس   ( 1

 کند. به عنوان الیه زهکش عمل می 

 از مخلوط شن و ماسه یا سنگ شکسته تشکیل شده است. 

 اساس (  2

 روسازی   ( 2

 آستر (  1

 رویه (  2

 باشند.   آستر و رویه بایستی مقاوم (  1

 باشند. از جنس آسفالت می (  2

 مخلوطی از شن، ماسه و قیر آسفالت:  
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    :های راه آهن است. گاه ریل سنگی به کار رفته در زیرسازی و تکیه قطعات سنگی و خرده باالست 

  کاربرد: 

 ها نگهداری ریل (  1

 ها توزیع بار چرخ (  2

 زهکشی عمل  (  3

 

   شوند. هایی که از معدن استخراج می خرد کردن سنگ چگونگی تأمین باالست:  

 

 علم، زندگی، کارآفرینی   

   های مواد سطحی زمین از لحاظ بررسی رفتار و ویژگی شناسی مهندسی:  زمین 

 مقاومت در برابر فشارهای وارده (  1

 ترین محل برای ساخت سازه( )انتخاب مناسب امکان ساخت یک سازه در محلی خاص از زمین  (  2
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 شناسی پزشکی زمین   

    :این عناصر زمین زاد هستند.   ایر موجودات از زمین است.  منشأ همه عناصر سازنده بدن انسان و س عناصر زمین زاد 

 شناسی، سالمتی انسان و علم پزشکی وجود ارتباط نزدیکی بین علم زمین 

   CaF2فلوئوریت:   -NaCl 2هالیت:    -1مثال:  

Asاورپیمان:   -3 S2  )سّمی(   AsSگار:  رال   -4 )سّمی(    3

      
   بررسی تاریخچه تأثیر عناصر بر سالمت بدن انسان 

 در متون قدیمی پزشکی چینی (  1

نی،  ها توسط دانشمندانی مانند ابوریحان بیرو ها در درمان بیماری ها و سنگ کانی اشاره به فواید برخی از  در ایران: (  2

 سینا و خواجه نصیرالدین طوسی ابن 
 

   شناسی است که: ای( از علم زمین رشته ای )میان شاخه شناسی پزشکی:  زمین 

 پردازد. شوند، می موجودات و انسان وارد می ها که از طریق هوا، آب، غذا به بدن  به بررسی نقش و تأثیر عناصر و کانی 

 های علم پزشکی دارد. شناسی، شیمی و شاخه ارتباط نزدیکی با زیست 

 های زمین زاد است. یک علم درمان نیست؛ بلکه به دنبال بررسی عامل بیماری 
 

   عوامل زمین شناختی مؤثر بر سالمت انسان 

 تغذیه جانوران   اهان  رویش گی   تشکیل خاک    ها  هوازدگی سنگ غذا:  (  1

 ها طی چرخه آب ها و حل عناصر آن ها و خاک عبور از درون سنگ آب:  (  2

 بیشتر غبارها و گازهای هواکره منشأ زمینی دارند. هوا:  (  3

 ها( )هوازدگی سنگ   سالمت انسان و سایر موجودات زنده تحت تأثیر عناصر زمینی است. 
 

 پراکندگی و تمرکز عناصر   

   ژئوشیمی 

 پردازد. ها، خاک و آب می به بررسی ترکیب شیمیایی سنگ (  1

 ها است. بیانگر توزیع غیریکنواخت عناصر مناطق مختلف در زمین و ترکیب سنگ (  2

 های خاص های پراکندگی عناصر و شناسایی مناطق دارای احتمال بروز بیماری تهیه نقشه (  3
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 بدن موجودات زنده بندی عناصر از نظر غلظت در زمین و  تقسیم 
 

 اهمیت در بدن  عناصر  غلظت در پوسته  بندی عناصر طبقه 

O درصد   1بیشتر از   اصلی  , Fe , Ca , Na , K , Mg    اساسی 

Mn درصد   0/ 1تا    1بین   فرعی  , P , Ti    اساسی 

Cu درصد   0/ 1کمتر از   جزئی  , Au , Zn , Pb , Cd   ... سّمی   -اساسی   و 
 

 

   عناصر اساسی 

 های بدن هستند. عناصر مورد نیاز برای عملکرد دستگاه (  1

 های سالم بدن وجود دارند. در تمام بافت (  2

 شود. ها در مقادیر بیشتر از حد نیاز، باعث ایجاد بیماری یا عارضه می نبود یا کمبود و حتی وجود آن (  3

 

   عناصر جزئی 

 موجودات زنده بسیار کم هستند. در پوسته زمین و بدن  (  1

 شوند. گاهی در بدن به عنوان عنصر اساسی و مورد نیاز و گاهی به عنوان عنصر سّمی محسوب می (  2
 

    :گر های بسیار واکنش وقوع سرطان از طریق تشکیل بنیان نقش سوپراکسیدها 

LiO)لیتیم سوپراکسید عامل ایجاد سرطان:   )2   

 ( Seعناصری مانند سلنیم ) عامل مؤثر در پیشگیری:  

  های حاوی سلنیم از بین بردن سوپراکسیدها از طریق آنزیم مکانیزم پیشگیری:  

   پیشگیری از وقوع سرطان   

 

    :ایفای نقش به عنوان یک ماده ضد سرطان علت اهمیت عنصر سلنیم در بدن انسان 

    ها در یک منطقه خاص متقابل تمرکز عناصر و بیماری رابطه 

 . سوئد بررسی شده است در    کادمیم   غلظت عنصر   +   هنجاری بی 

 کند.  ها وجود دارد را معرفی می های خاص در آن نقشه پراکندگی ژئوشیمیایی عناصر، مناطقی که احتمال خطر بیماری 
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   حبوبات )عدس، لوبیا(   سیر: سلنیم اسفناج و کاهو: آهن /  کنند:  گیاهانی که در خود عناصر خاصی را متمرکز می / 

   جیوه، سرب، کادمیم، فسفر، کلسیم و ... توانند متمرکز شوند:  عناصری که در بدن ماهی می 
 

 های زمین زاد منشأ بیماری   

 آرسنیک (  1

 عنصری غیرضروری و سّمی است. 

 آب آلوده به این عنصر ترین مسیر انتقال به بدن:  مهم 

فشانی،  آتش های  دار مانند سنگ های آرسنیک ها یا کانی هوازدگی و اکسیده شدن و یا حل شدن عناصر سنگ منشأ:  

FeS)پیریت   سنگ )حاوی آرسنیک( و ... ، زغال   2(

 سرطان پوست   -4دیابت    -3  شاخی شدن کف دست و پا   شدن و سخت   -2های پوستی  لکه   -1عوارض:  

آزاد شدن آرسنیک  ای از چین خشک کردن فلفل قرمز و ذرت به وسیله زغال سنگ در ناحیه مثال: 

 و آلوده کردن مواد غذایی 

            
 

 کادمیم (  2

 زا است. عنصری سّمی و سرطان 

 شود. های سولفیدی یافت می در کانسنگ 

 شود. افزایش غلظت کادمیم می استفاده از کودهای روی باعث  همیشه با عنصر روی همراه است  

 معادن سرب و روی ترین منشأ کادمیم:  مهم 

 گیاهان خوراکی و آب مسیر ورود به بدن:  

 مثبت هنجاری:  نوع بی 

 ایتای ایتای نام بیماری:  

 سرطان   -3  های کلیوی آسیب   -2ها و مفاصل )در زنان مسن(  تغییر شکل و نرمی استخوانی   -1عوارض:  

 بیماری ایتای ایتای رب و روی به مزارع برنج در ژاپن  ورود عنصر کادمیم از یک معدن س مثال:  
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 جیوه (  3

  عنصری سّمی است. 

 فرآیند ملقمه کردن طال با جیوه   -2های آب گرم  فشانی و چشمه های آتش سنگ   -1منشأ:  

 دهان )آب و غذا(، پوست مسیر انتقال به بدن:  

 متیل جیوه   ا )تولد کودکان ناقص در ژاپن( مینامات نام بیماری:  

 آسیب به دستگاه عصبی، گوارش و ایمنی عوارض:  
 

 سازی طال از جیوه است.  ملقمه کردن طال با جیوه روشی برای جدا نکته:    

شود و سپس با حرارت دادن این ترکیب، جیوه به دلیل فّرار  در این روش با اضافه کردن جیوه به طال، طال در جیوه حل می 

 ماند. ود و طال در ته ظرف باقی می ش بودن، تبخیر و خارج می 
 

 فلوئور (  4

 عنصری اساسی است. 

 شود. باعث بروز بیماری می هنجاری مثبت و منفی آن هر دو  بی 

 نوشیدن آب منشأ اصلی و مسیر ورود به بدن:  

 های حاوی فلوئور )سوزاندن زغال سنگ( سنگ زغال منشأ دیگر فلوئور:  

 شود. های رسی و میکای سیاه به مقدار زیاد یافت می در ترکیب کانی 

کاهش ابتال به    -2در برابر پوسیدگی    سخت شدن ساختار بلوری دندان و مقاومت   -1مزایای وجود فلوئور در بدن:   

 پوکی استخوان 

 پوسیدگی دندان هنجاری منفی فلوئور در رژیم غذایی:  عوارض بی 

 هنجاری مثبت فلوراید در آب ض بی عوار 

 فلورسیس دندانی   -1

 برابر مقدار فلوراید در آب آشامیدنی   8تا    2وجود  علت:  

لکه   -1عوارض:   برابر  ایجاد  در  مقاومت  )در عین  زیبایی دندان  بین رفتن  از  و  بر روی دندان  تیره  های 

 ناپذیر برگشت   -3  های مینای دندان تخریب بافت   -2پوسیدگی(  

 برابر فلوراید بیشتر از حد مجاز(   40تا    20ها ) ها و غضروف خشکی استخوان   -2

 مسمومیت )در صورت مصرف باال(   -3

 اضافه کردن فلوئور به آب آشامیدنی؛ خمیر دندان د فلوئور:  روش جبران کمبو 
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 سلنیم (  5

 یک عنصر اساسی است. 

 شود. به عنوان عنصر ضد سرطان شناخته می 

 های سولفیدی وجود دارد. در کانی 

 ها فشانی و خاک حاصل از آن های آتش سنگ   -3های آب گرم  چشمه   -2معادن طال و نقره    -1مثال:  

 خاک منشأ اصلی سلنیم:  

 گیاهان مسیر ورود به بدن:  
 

 روی (  6

 عنصری فلزی است. 

 یک عنصر جزئی اساسی با منشأ زمینی است. 

 گیاهان مسیر ورود به بدن:  

 های آتشفشانی های آهکی و برخی سنگ های سولفیدی، سنگ کانی منشأ:  

 اختالل در سیستم ایمنی   -2کوتاهی قد    -1عوارض کمبود روی:  

 ( Zincداروهای حاوی عنصر روی مانند قرص روی ) روش جبران کمبود روی:  

 مرگ   -2خونی  کم   -1عوارض فراوانی روی:  
 

 ُید (  7

 بیماری گواتر کمبود ُید:  

 کمربند گواتر )نیمه شمالی آمریکا( مثال:  

 های آب شده پس از عصر یخبندان و ایجاد خاک فقیر از ید  وشوی خاک توسط یخ شست علت زمین شناختی:  

 مناطق کوهستانی دور از دریا )علت( فرسایش و بارندگی شدید مناطق مختلف شیوع کمبود روی:  

 کلسیم و منیزیم (  8

 عامل ایجاد سختی آب آشامیدنی (  1

 های کلیوی عامل ایجاد انواع خاصی از بیماری (  2
 

   غبارهای زمین زاد 

 مشکالت تنفسی و ریوی   ای جهانی است.  غبار پدیده 

 های آلپ های غبار وارد شده از آفریقا به کوه توفان مثال:  
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   های گردوغبار و ریزگردها اثرات توفان 

 کاهش میزان انرژی دریافتی از خورشید به علت بازتاب گرمای خورشید )سرد شدن زمین(  (  1

 زا  های بیماری انتقال باکتری (  2

 افت کیفیت هوا (  3

 انتقال مواد سّمی (  4

 های بارانی مناطق گرمسیری فراهم کردن مواد مغّذی اساسی برای جنگل (  5

 هسته رشد قطره باران   ( 6
 

    بررسی در مطالعه ریزگردها و غبارها موارد قابل 

 های تشکیل دهنده ریزگردها نوع کانی (  1

 ها ترکیب ژئوشیمیایی آن (  2
 

    :ها تا فواصل دور ای و نحوه انتقال آن بررسی سرچشمه ریزگردها با استفاده از تصاویر ماهواره روش مطالعه 
 

   هدف مطالعه 

 ا بر سالمت انسان بینی پیامدهای حاصل از استنشاق غباره پیش (  1

 ها یافتن راهکارهایی برای کاهش اثرات آن (  2
 

 ها فشان آتش 

 انتقال فلزها و عناصر دیگر از اعماق زمین به سطح اهمیت:  (  1

 ها فشان انواع عناصر موجود در آتش (  2

 عناصر اساسی   -1

U)عناصر خطرناک    -2 , Ra , Pb , Hg , Cd , Be , As)   

فیلیپین  مثال:    -3 در  پیناتوبو  میلیون آتشفشان  کردن  ُتن وارد  روی،   ماگما،   ها  گوگرد،  و    اکسید  مس 

 کادمیم  
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   های زیر را بنویسید. علت هر یک از بیماری سؤال:    

 
 )میناماتا(     Hgهای عصبی و مغزی  آسیب دستگاه (  1

     Asخشک شدن و شاخی شدن پوست  (  2

 و غبار زغال سنگ   Si  غبار سیلیسی   های تنفسی حاصل از ذرات گردوغبار  آسیب (  3

     Cd  -Caهای کلیوی  آسیب (  4

     Asهای پوستی  خشک شدن پوست و ایجاد لکه (  5

 ( Fکمبود  ) ، پوسیدگی دندان ،  )فلورسیس دندانی(   Fزیادی    های تیره و سیاه بر روی دندان  لکه (  6

 غبار زغال سنگ   ریه سیاه  (  7

 ( Se)کمبود    نارسایی قلبی   ،   )کمبود(     Znکوتاهی قد  (  8

 )ایتای ایتای(     Cdها و مفاصل  تغییر شکل در استخوان (  9

 آزبست 

 کند. گرما و الکتریسیته را به خوبی هدایت نمی   سوزد. به آسانی نمی   گویند. به آن پنبه نسوز نیز می 

    :ها لباس آتش نشان   -4  تهیه لنت ترمز   -3های ضد آتش  تهیه پوشش   -2عایق کاری    -1موارد استفاده از آزبست 

    :سرطان شش   -2ایجاد مشکالت تنفسی و ریوی    -1خطرات استفاده از آزبست 
 

  

(1)
(2)

(4)

(5)

(6)

/(7) (3)

(8)

(9)
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 ها در داروسازی کاربرد کانی   

 )درجه سختی تالک کم و عدد یک است(   پودر بچه تالک:  

 های مسکن، بهبود زخم معده ها، قرص بیوتیک آنتی های رسی:  انواع کانی 

 خمیر دندان فلوئوریت:  

 های ضد آفتاب صنایع آرایشی، کرم ها:  تالک، میکاها و رس 

 Xبرداری توسط پرتو  تهیه لباس های محافظ برای عکس سرب:  

 

 علم، زندگی، کارآفرینی   

   شناسی زیست محیطی زمین 

 شناسی حل مسائل زیست محیطی با استفاده از اصول زمین 

 محیط زیست ها از  های انتقال و رفع آالینده مطالعه شیوه 

   3فرسایش خاک    -2برداری بیش از اندازه از منابع و معادن  بهره   -1های مختلف زمین:  عوامل مؤثر در آلودگی بخش-  

 ها و مواد شیمیایی افزایش پسماندها، فاضالب 

   از طریق خاک،  ها به بدن انسان  های طبیعی و انتقال آن زاد و آلودگی مطالعه و بررسی عناصر زمین شناسی پزشکی:  زمین

 آب، گیاه، دام و ... 

 آهن )در هموگلوبین(، فسفر و کلسیم )در دندان و استخوان( ترکیبات ضروری و مفید:  

NO)ها نیترات ترکیبات مضر:      و عناصری مانند جیوه، آرسنیک، سرب، کادمیم و ...     3−(
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 شناسی ایران تاریخچه زمین   

پدیده  کم وجود  متنوع  آتشفشان های  مانند  ِگل نظیری  فعال،  نیمه  چابهار(، فشان های  فشان  ِگل  )مانند  متعدد    )الف(   های 

 و ...   )ج(   و دیگر مواردی مانند دره ستارگان قشم   )ب(   گنبدهای نمکی )مانند گنبد نمکی جاشک( 
 

                         
 )ج(    )ب(  )الف(  

 

   اند. گندوانا و لورازیا بوده   هایی از ابرقاره شناسی، بخش های مختلف زمین دهنده ایران کنونی، در دوره های تشکیل بخش 

   ق مختلف ایران: های تشکیل دهنده مناط سنگ   ترین ی قدیم 

 های قدیمی یافت شدده در آمریکدای شدمالی، آفریقدا، هندد، سدیبری، اسدترالیا و ربسدتان  در مقایسه با سنگ ( 1

 سرزمین جوان ایران   ← تر هستند. )بیش از میلیاردها سال( جوان 

 در پهنه ایران مرکزی قرار دارند.  (  2
 

   رشته کوه البرز 

 نتیجه 

 تتیس کهن کاماًل بسته شد. (  1

 البرز تشکیل شد. رشته کوه  (  2

 ک ی ژوراس   دوره   در (  3

 ش ی پ   سال   ون ی ل ی م   180  حدود 
 

    میلیون سال پیش )پایان کرتاسه(   65حدود 

 ورقه  ربستان به ورقه ایران برخورد کرد. (  1

 اقیانوس تتیس نوین بسته شد.   ( 2

 شکل گیری رشته کوه زاگرس آغاز شد و تا کنون نیز ادامه دارد. (  3
 

 تتیس نوین هستند.    های اقیانوس ه آرال، از بازمانده دریاچ   دریای خزر و   نکته:   
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 شناسی های زمین نقشه   

   شناسی های زمین موارد نمایش داده شده در نقشه 

 ها جنس و پراکندگی سطحی سنگ (  1

 ها  روابط سنی آن   ( 2

 ها خوردگی ها و چین وضعیت شکستگی (  3

 موقعیت کانسارها (  4

 

   شناسی های زمین  پهنه   

   متفاوتی دارند.   تکوین ه تشکیل شده که هر کدام تاریخچه  سرزمین ایران از چندین قطعه مختلف و جدا از هم سنگ کر 

    :در ایران داشته است.   نوین   شناسی شناسی سوئیسی که نقش مهمی در توسعه  لم زمین زمین   -1اشتوکلین 

 شناسی به چند بخش جداگانه تقسیم کرد. زمین   برای اولین بار سرزمین ایران را از نظر ساختارهای   -2
 

 

 

 منابع معدنی و ذخایر نفت و گاز ایران   

 معدن طالی زرشوران )در منطقه تخت سلیمان تکاب( مثال:  :    منابع معدنی 

    :شود. ، معادن شّدادی گفته می به آثار معدنکاری قدیمی معادن شّدادی   

 سرب و روی سال قبل آثار طال، مس، نقره، آهن و    8500

   .استخراج و استفاده از فلزات برای اولین بار در فالت ایران و فالت آناتولی ترکیه صورت گرفت 
 

 ذخایر نفت و گاز ایران 

   حفاری اولین چاه نفت خاورمیانه 

 در شهر مسجد سلیمان (  1

 معروف به چاه شماره یک (  2

 خوزستان   ای به نام میدان نفتون در منقطه (  3

 متر  مق   360(  4

 بشکه نفت استخراج   36000(  5

   قرار دارند.   رسوبی   های سنگ آهک ذخایر  مده نفت ایران در الیه   
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   :جایگاه ایران در جهان 

 قرارگیری در رده چهارم   -2درصد نفت جهان    10حاوی    -1از نظر ذخایر نفت:  

 در رده دوم از نظر ذخایر گاز:  

    2منطقه زاگرس و خلیج فارس )جنوب و جنوب غرب(    -1منطقه قرار دارند:    دو ذخایر نفت و گاز ایران به طور  مده در-  

 دریای خزر )شمال( 

    :سومین میدان نفتی جهان    -2ترین میدان نفتی ایران  بزرگ   -1میدان اهواز 

   ان خانگیران سرخس در شمال شرق ایر های گازی ایران:  ترین میدان مهم   

    .مده ذخایر نفت ایران در منطقه زاگرس است  

 دالیل 

 تشکیل دهنده پهنه زاگرس   آهکی   های رسوبی بودن سنگ (  1

 گیر( )شکل هندسی مناسب نفت   متوالی در این پهنه   ی ها وجود تاقدیس (  2

 و آهک   مثل سنگ پوش نفوذناپذیر شیل و گچ   شرایط الزم و کافی برای تشکیل و تجمع نفت )تله نفتی( (  3
 

 های ایران ها و آتشفشان گسل   

 ها ( گسل 1

   های متعدد در ایران، نشان دهنده پویایی و فعالیت پوسته زمین است. وجود گسل 

   های ایران: گسل 

   ها گسل   روند جغرافیایی الف(  

 بنان ، گسل کپه داغ، گسل تبریز، گسل کوه بافت   -گسل اصلی زاگرس، گسل ده شیر  جنوب شرقی:    -های شمال غربی  گسل 

 ، هلیل رود نه و خاورنه ل کازرون، گسل باختر گسل نایبند، گسل سبزواران، گس جنوبی:    -های شمالی  گسل 

 گسل مشا، گسل شمال البرز، گسل خزر غربی:    -های شرقی  گسل 

 گسل ترود، گسل ارس، گسل درونه جنوب غربی:    -های شمال شرقی  گسل 
 

 انواع اصلی و فر ی: ب(  

خزر، شمال البرز، مشا، آستارا، کوه بنان، باخترنه، نصرت آباد، سبزواران، گسل  های اصلی راندگی )معکوس(:  گسل 

 جوان اصلی زاگرس 

 ، هلیل رود بافت، کازرون   -ده شیر یبند،  نا کپه داغ، ارس، درونه، ترود،  لغز:    ا های اصلی راست گسل 

 انار های  گسل 
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 ها ( آتشفشان 2

   شهر( )انرژی زمین گرمایی مشکین   دماوند، تفتان، بزمان، سهند، سبالن ترین کوه آتشفشانی ایران:  مهم 

   :دماوند 

 بلندترین قله آتشفشانی ایران است. (  1

 در گذشته فعال بوده است. (  2

 ( ولی ر )مرحله فوم   شود. گازهای گوگرد دیده می   بخار آب و   های آن به صورت خروج فعالیت آثار  (  3

هایی هستند که در  در ایران، آتشفشان )سنوزوییک(  های آتشفشانی جوان، در دوره کواترنری  بیشتر فعالیت نکته:    

 )سهند د بزمان(   دختر قرار دارند.   -امتداد نوار ارومیه  
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 گردشگری زمین    

 زمین گردشگری 

ایران:   در  )ژئوتوریسم(  گردشگری  زمین  اهمیت  پدیده  لت  گوناگونی  و  تنوع  و  شناختی  زمین  میراث  زمین  وجود  های 

 شناختی 

  وامل مؤثر در انتخاب میراث زمین شناختی: 

 ارها و ... ها، آبش وجود ارزش باال و ویژه از نظر  لمی و آموزشی با زیبایی مانند غارها، ِگل فشان   ( 1

 کمیاب بودن (  2

 

 

 روستای کندوان  

 ژئوپارک 

با جاذبه تعریف:   های طبیعی و فرهنگی ویژه واقع شده  یک محدوده مشخص است که در آن، میراث زمین شناختی 

 است. 

 هدف از احداث ژئوپارک: 

 منطقه   زمین شناختی   های زمین شناختی، طبیعی و فرهنگی و میراث حفاظت از جاذبه 

 مثال: 

 شم )به ثبت جهانی رسیده است.( جزیره ق   ژئوپارک   دره ستارگان (  1

 چشمه باداب سورت ساری (  2

 های مریخی چابهار کوه (  3

 غار  لی صدر همدان (  4

 آثار هوازدگی روستای وردیج تهران (  5

 های منشوری سربیشه بیرجند بازالت (  6

       

1 2 3 
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  لم، زندگی، کارآفرینی   

 ژئوتوریسم 

 نام دیگر آن زمین گردشگری است. 

 توجه اصلی آن به میراث زمین شناختی است. 

 های زمین شناختی به دو منظور تماشا و شناخت پدیده هدف اصلی در زمین گردشگری:  

 ها آشنایی با مبانی پیدایش آن (  1

 ها پی بردن به اهمیت وجودی آن (  2

جان سر و کار داریم. )برخالف اکوتوریسم که  های طبیعت بی در ژئوتوریسم با جاذبه فرق اکوتوریسم با ژئوتوریسم؟  

 دهد.( های طبیعت جاندار را مورد توجه قرار می جاذبه 

گردشگران    -3  شناسی( )زمین ریخت   کارشناسان ژئومورفولوژی   -2زمین شناسان    -1:  ارتباط مؤثر و ضروری دارد با 

 مند به طبیعت  ادی و مردم  القه 

 

4 5 6 
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 ی شناس ن ی زم   علم   ی ها شاخه ، ی ن ی ،کارآفر   علم   
 

    ن ی زم   سطح   در   ها آب   مطالعه (:  ی درولوژ ی ه )   شناسی آب   . 1

    آن   یافتن   چگونگی   و   چشمه،قنات   ، ی ن ی زم   ر ی ز   آب   های سفره   مطالعه   (: ی دروژئولوژ ی ه )   ی شناس ن ی زم   آب   . 2

   گاز   و   نفت   ذخایر   شدن   انباشته   مناسب   های محل .  نفت   مهاجرت   و   تشكیل   چگونگی :  نفت   شناسی زمین   . 3

  مطالعه   راه )   ها سنگ   گرانش   شدت   و   الكتریكی   مقاومت   مغناطیسی،   خواص   بررسی   ای، لرزه   امواج   از   استفاده :  ژئوفیزیك   . 4

 . پردازد می   نیست،   دسترس   قابل   راحتی   به   که یافتن منابع زیرزمینی    ( زمین   درونی   ساختمان 

  دنبال   به   ، ( ها نه ی چ ) ها ه ی ل   و   رسوبات   و   ها سنگ   در   موجود   شواهد   دیگر   و   ها فسیل   بررسی   با   شناسان دیرینه :  شناسی دیرینه   . 5

 ع ی وقا   خر أ ت   و   تقدم   و   ی نسب   سن .  باشند می   گذشته   ی وهوا آب   و   حیات   تاریخچه   ی درباره   اطالعاتی   یافتن 

 ...  و   تونل   نیروگاه،   سد،   مانند   ی های پروژه   احداث   برای   محل   ترین مناسب   انتخاب :  مهندسی   شناسی زمین   . 6

  ها، درزه   ها، گسل   جاد ی ا   علت   ی مطالعه .   ها لرزه زمین   ها، اقیانوس   ها، کوه رشته   تشكیل   چگونگی (:  ساخت   زمین )   تكتونیك   . 7

   زمین   ساختار   دیگر   و   ها چین 

  ی ها سنگ   ترکیب   و   بندی رده   منشاء،   تشكیل،   شیوه   آن   در   که   است   شناسی زمین   از   ای شاخه (:  پترولوژی )   شناسی سنگ   . 8

 ماه   کره   ی ها سنگ   نوع   ، یی گرما   ن ی ،زم   آذرین   های توده   نفوذ   فشانی، آتش   دگرگونی، 

  ی نامساو   ع ی توز   و   ماه   و   ی ا قاره   ی ها سنگ   ترکیب   دیگر،   های سیاره   و   زمین   در   عناصر   پراکندگی   علت :    ژئوشیمی   دانش   . 9

 ، غلظت کالرک پوسته   در   عناصر 

  تبدیل   و  نشینی ته  و  انتقال   فرآیندهای   رسوبی،  شناسی سنگ   و  شناسی رسوب   در :  رسوبی   شناسی سنگ   و   شناسی رسوب   . 10

 . شود می   مطالعه   اژنز ی ،د   رسوبی   های سنگ   به   رسوبات 

  روزافزون   افزایش   خاک،   فرسایش   طبیعی،   منابع   از   رویه بی   برداری بهره   جمعیت،باعث   افزایش :  محیطی زیست   شناسی زمین   . 11

 . ی صنعت   ، ی انسان   ی آلودگ   بردن   ن ی ب   از   راه   و   ی ط ی مح   ست ی ز   مشكالت .  گردد می   ها فاضالب   و   پسماندها 

  هموگلوبین،  در  آهن   مانند   د ی مف  ،عناصر  انسان   سالمت   بر   زمین  مواد  و  ها کانی   عناصر،   تأثیر   مطالعه : پزشكی   شناسی زمین   . 12

NO)ها نیترات   مانند   مضر   ترکیبات   و   دندان   ی برا   کلسیم   و   فسفر    ی ن ی رزم ی ز   آب   ی آلودگ )   ك ی ،آرسن   ،سرب   وه ی ،ج   م ی کادم   ،   3−(

 ( شده   بنگالدش   در   افراد   مرگ   باعث   ك ی آرسن   با   چاه   و 

 ها سنگ   با   ی ك ی ز ی ف   تماس   و   ی بردار   نمونه   بدون   ن ی زم   سطح   عوارض   مطالعه   :   ی دورسنج   . 13

  سطح   رات یی تغ , زگردها ی ر   ل،پخش ی س   وقوع   ی بررس   به   د،کمك ی خورش   مشابه   س ی الكترومغناط   بازتابش   و   تابش   توسط 

 اکتشاف   ی اجرا   ن،بهبود ی زم 

 ها آن   احداث   از   قبل   و   سازه   ی دار ی پا   ی بررس   در   ن ی زم   ی ها ی بلند   و   ی پست   ی شناس   شكل :    ی مورفولوژ   . 14

 ( ی گردشگر   ن ی زم   در   استفاده   مورد )   ی شناس ن ی زم   جالب   ی ها ده ی پد   ش ی دا ی پ   ی مبان   ، ی شناس   خت ی ر   ن ی زم :    ی ژئوموفولوژ   . 15

 جان ی ب   عت ی طب   ی ها جاذبه   عنوان به   خاص   ی شناخت   ن ی زم   ی ها ده ی پد   شناخت   و   تماشا :  سم ی ژئوتور   . 16
 

 . است   ی ستاب ی ا   سطح   ت ی موقع   با   مرتبط (  ی نگار   عارضه )   ی توپوگراف :  توجه   
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 های زمین ساختی در ایران برخی مشخصات پهنه   
 

 ها ویژگی  منابع اقتصادی  های اصلی سنگ  نام پهنه 

 های متوالی ها و ناودیس تاقدیس  ذخایر نفت و گاز  های رسوبی سنگ  زاگرس 

 های دگرگونی سنگ  سیرجان   - سنندج  
 معادنی مانند:  

 سرب و روی ایرانكوه 
 های دگرگونی انواع سنگ 

 ایران مرکزی 
 های رسوبی سنگ 

 دگرگونی   - آذرین  

غارت  معادنی مانند: آهن چ 

 و روی مهدی آباد 
 های پرکامبرین تا سنوزوییك سنگ 

 های زغال سنگ رگه  های رسوبی سنگ  البرز 
 غربی   - دارای دو بخش شرقی  

 دارای قله دماوند 

شرق و جنوب  

 شرق ایران 

های آذرین و  سنگ 

 رسوبی 

 معادنی مانند: 

 مس   - منیزیت  

 های پهناور، خشك و کم آب دشت 

فرورانش پوسته اقیانوسی دریای عمان به زیر  

 مكران   منطقه ایران در  

 توالی رسوبی منظم  ذخایر عظیم گاز  های رسوبی سنگ  کپه داغ 

 بزمان   - سهند  

 دختر(   - )ارومیه  
 فرورانش تتیس نوین به زیر ایران مرکزی  ذخایر فلزی  های آذرین سنگ 
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  عناصر
فرمول 
 شیمیایی 

 نقش منفی نقش مثبت  سولفید زغال  آتشفشانی
راه ورود  

 به بدن

 آرسنیك
As   جزئی-  

 سمی
 

 
)جنوب 

 چین(

 )آهن( 
 پیریت 
  

 - 

 لكه پوستی
شدن  شاخی 

 پوست دیابت 
 سرطان پوست

 آب

 کادمیم
Cd   جزئی-  

 سمی
 -  - 

روی و  
 سرب
 

 - 

 زاسرطان 
ایتای ایتای: 

 استخواننرمی 
 بیماری کلیوی 

 آب / گیاه

 جیوه

Hg جزئی -  
 سمی

)ملقمه طال با  
 جیوه(

چشمه آب  
 گرم  

 -  -  - 

  -عصبی 
  -گوارش 
  -ایمنی  

میناماتا: کودک 
 ناقص 

 آب / گیاه  
غذا /  
 پوست

 فلوئور 

F   جزئی-  
 اساسی 

)کانی رس و  
 میكای سیاه(

 -   - 

مقاومت در 
برابر 

پوسیدگی  
دندان و مانع  

پوکی  
 استخوان 

برابر:  8-2
 فلورسیس

برابر:  40-20
خشكی  

استخوان و 
 غضروف 

 آب

 سلنیم
Se  جزئی -

 اساسی 
 

چشمه آب  
 گرم

 - 

  
معادن  

 طال و نقره 
 -  ضد سرطان

خاک /  
 گیاه

 روی

Zn   جزئی-  
 اساسی 

)سنگ آهك  
 رسوبی(

  -  

کمبود: 
 کوتاهی قد 

 ایمنی

 خونی زیاد: کم
 مرگ

 گیاه

 ید 
I   جزئی-  

 اساسی 
 آب / گیاه -  کمبود: گواتر -  -  - 

 کلسیم 
 منیزیم

Ca  اصلی -
   Mgاساسی،

)سنگ آهك  
 رسوبی(

 بیماری کلیوی  -  -  -  - 
 )سخت

 آب
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 (( 1فصل  ))   

 .  ……………کهکشان راه شیری  :1تست   

 شکلی مارپیچی دارد و منظومه شمسی در مرکز آن واقع است. 

 نور است که انبوهی از اجرام در آن وجود دارد. مانند و کمنواری مه 

 نتیجه یک انفجار بزرگ و عظیم است. 

 ار دارد.شکل تحت تأثیر نیروهای گرانش متقابل قردر یک مدار بیضوی 

 

 یک از موارد زیر مربوط به نظریه کوپرنیک است؟ کدام   : 2تست    

 جهت چرخش سیارات به دور خورشید ساعتگرد است. 

 حرکت روزانه خورشید نتیجه چرخش زمین به دور زمین است. 

 اند.زمین در مرکز عالم قرار دارد و سایر سیارات به دور آن در گردش 

 چرخد.شکل به دور خورشید می ایسیارات در مدارهایی دایرهزمین به همراه سایر  

 
 اند؟ تری داشته های فعال، در زمین فراوانی بیش در کدام زمان، آتشفشان   : 3تست    

 کره بعد از تشکیل سنگ 

 کرهفاصله تشکیل هواکره و آب 

 کره از هم شروع جدایی قطعات سنگ 

 کره به هم سنگ هاید ورقهشروع برخور 

 

7: 4تست    
8

سال باشد،    800عمر ایزوتوپ  از ایزوتوپ رادیواکتیو موجود در نمونه سنگی متالشی شده است. اگر نیمه 

 گذرد؟ از عمر سنگ چند سال می 

 3200 

 2400 

 1600 

 4000 
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 ( 97)خارج از کشور   ؟ تر است هایی مانند هیمالیا در کدام محل بیش تر کوه ش احتمال بی   : 5ت  س ت   
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 (( پاسخنامه ))   

نواری مه   -(  2)   نه ی گز   -1 از اجرام را در خود جای داده است. شکلی  مانند و کم کهکشان راه شیری  انبوهی  نور است که 

 ازوهای آن قرار دارد. در لبه یکی از ب مارپیچی دارد و منظومه شمسی  

که زمین هم کوپرنیک معتقد    -(  4)   نه ی گز   -2 دایره بود  و دیگر سیارات در مدارهایی  ماه  با  و درخالف جهت  ای راه  شکل 

 چرخد. های ساعت به دور خورشید می حرکت عقربه 

مدار خود، سنگ   -(  1)   نه ی گز   -3 در  قرارگیری  و  اولیه  مذاب  کره  شدن  به براثر سرد  آذرین  اجزا های  نخستین  ی  عنوان 

تشکیل سنگ  با   کره  آن  از  بعد  آتشفشان   شدند.  هیدروژن،  های  فوران  کربن،  اکسیژن،  مانند  گازهایی  تدریج  به  متعدد، 

 وجود آوردند. نیتروژن و سایر گازهایی که از زمین خارج شدند، هواکره را به 

− ( 2)   نه ی گز   -4 =
8 7 1
8 8 8

   

 = → عمر تعداد نیمه   3 → →
1 1 11
2 4 8

 

سال   =3 800 2400   

 

شود و نتیجه آن، کوچک  کره اقیانوسی دچار فرورانش می در مرحله بسته شدن از چرخه ویلسون، سنگ   -(  4)   نه ی گز   -5

می  اقیانوس  شدن  بسته  نهایت  در  و  ورقه شدن  برخورد  و  اقیانوس  شدن  بسته  با  و  باشد.  شده  فشرده  رسوبات،  ها، 

 شوند. تشکیل می   البرز و زاگرس   ، هایی مانند هیمالیا کوه رشته 

   کوه هیمالیا نتیجه برخورد هندوستان به آسیا است. رشته 
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 (( 2فصل  )) 

 )خارج( تری در پوسته جامد زمین دارند؟ ، درصد فراوانی بیشمجموعه کدام عنصرها :1تست  

 آهن، کلسیم، پتاسیم 

 سیلیسیم، آهن، منیزیم  

 سیلیسیم، وانادیم ژن، اکسی 

 ینیمکسیژن، آلوما ، مکلسی 

 

 توان سیلیکاته درنظر گرفت؟ های زیر چند کانی را می از میان کانی   : 2تست    

 »الیوین ـ کرندوم ـ الماس ـ اپال ـ کالکوپیریت ـ آمتیست ـ گارنت« 

 2 

 3 

 4 

 5 

 
 یر( با تغی   88ور  )خارج از کش  ترکیب شیمیایی کدام مواد یکسان است؟   : 3تست    

 رنتاگ کرندوم ـ   

 فیروزه   زمرد ـ 
 آمتیست ـ زبرجد 

 یاقوت ـ عقیق  

 
 ( 98)خارج از کشور   کار برد؟ های سیلیکاتی به توان برای کانی کدام عبارت را می   : 4تست    

 ها، پالژیوکالزها هستند.ترین آنفراوان 

 تنها ترکیباتی که در خود عنصر سیلیسیم دارند. 

 شوند. ده می و درونی مشاه های آذرین بیرونی فقط در سنگ 

 دهند. دهنده زمین را تشکیل می درصد مواد تشکیل 96حدود   
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 تر است؟ یک از عناصر زیر بیش در شکل زیر احتمال تشکیل کانسنگ کدام   : 5تست    

 نیکل ـ روی ـ قلع  

 سرب ـ کروم ـ طال  

 روی ـ مولیبدن ـ مس  

 ـ سرب لیتیم ـ قلع   

 

 ( 98سراسری  )  پالسری طال، کدام است؟ خایر  تشکیل ذ   ر د عامل اصلی    : 6تست    

 گرما  

 تبلور 

 چگالی 

 مواد فرّار 

 

دست  تن سنگ معدن آن، چند گرم پالتین به   4است. از هر    ppm1 /0عیار اقتصادی عنصر پالتین حدود    : 7تست    

 آید؟ می 

 4 

  64 10 

 2 

 4/0 

 

 ( 98)خارج از کشور   آرایی نداشته باشد؟ به کانه   نیاز   ممکن است،   کدام کانه   : 8تست    

 گالن 

 مس  

 آلومینیم 

 کریزوبریل  
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 .   …………… ترین کانی بعد از الماس  سخت   : 9تست    

  شود.دراثر فشار زیاد در گوشته تشکیل می  

 کمانی است. نوعی گوهر سیلیسی با درخشش رنگین 

 شود. می  به دو رنگ آبی و قرمز دیده  

 شود. اظ تراش خاص خود متمایز می به لح 

 

 ترتیب کدام مورد صحیح است؟ به   Bو    Aهای  دهد. در مورد جنس الیه شکل زیر یک تله نفتی را نشان می   : 10تست    

 سنگ ـ گچ ماسه 

 سنگ آهک ریفی ـ شیل 

 سنگ ـ سنگ آهک ریفیماسه 

 نگ سشیل ـ ماسه 

 

 
 دهد؟ له نفتی ریفی را نشان می یک ت   های زیر ل ک ش یک از  کدام   : 11تست    

 

        

 

 

 

 
زغال   : 12تست     فرآیندهای  زغال در  در  کربن  درصد  افزایش  مورد، سبب  کدام  آنتراسیت،  تا  تورب  از  های  شدگی 

 ( 98)سراسری   شود؟ مرغوب می 

 گرمای زیاد در زمان طوالنی  

 لی در سنگن مواد آفشرده شد 

 ار و مواد فرّ   جی آب ی ر خروج تد  

 افزوده شدن کربن خالص جدید به مواد آلی 
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کدام شاخه   : 13تست     کارشناسان  زمین همکاری  علم  زمین های  کارشناسان شاخه  با  نفت  شناسی  شناسی 

 ( 97)خارج از کشور   تواند مفیدتر از بقیه باشد؟ می 

 اسیشنشناسی رسوبی و دیرینهسنگ 

 شناسی بو سشناسی مهندسی و رزمین 

 شناسی مهندسی ی و زمینژئوشیم 

 شناسی اقتصادی شناسی آب و زمینزمین 
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 (( پاسخنامه )) 

ها با  ها به نام سیلیکات ترین عناصر پوسته زمین هستند و گروهی از کانی عناصر اکسیژن و سیلیسیم فراوان   -(  3)   نه ی گز   -1

SiO)بنیان  ) −4
 شوند. وسته زمین را شامل می درصد پ   90بیش از    ه دهند ک را تشکیل می 4

SiO)هایی هستند که در ترکیب شیمیایی خود بنیان های سیلیکاتی کانی کانی   -(  3)   نه ی گز   -2 ) −4
های  دارند. از بین کانی 4

 لیکاتی هستند. صورت سؤال، الیوین، اپال، آمتیست )کوارتز بنفش( و گارنت سی 

ت کانی   -(  3)   نه ی گز   -3 براساس  به دو دسته سیلیکات ها  و غیرسیلیکات رکیب شیمیایی  آمتیست  ها تقسیم می ها  شوند. 

 رنگ( و زبرجد )الیوین شفاف و قیمتی( هردو سیلیکاتی هستند. )کوارتز بنفش 

از  کانی   -(  1)   نه ی گز   -4 بیش  سیلیکاتی  م   90های  تشکیل  را  زمین  پوسته  آن ی درصد  بین  از  که  فلدس دهند  رها  ا پ ها 

فراوان )فلدسپارهای   پتاسیم(  فلدسپارهای  و  کانی پالژیوکالز  می ترین  فلدسپارهای  ها  یکدیگر،  با  مقایسه  در  که  باشند 

 تر هستند. پالژیوکالز فراوان 

های  که آب طوری دهد؛ به های با منشأ گرمایی را نشان می شکل صورت سؤال چگونگی تشکیل کانسنگ   -(  3)   نه ی گز   -5

های معدنی ایجاد  کنند و رگه نشین می های سنگ ته شکل کانسنگ در داخل شکستگی   گما، عناصر را به ا م گرم حاصل از  

 شوند. شوند. ذخایر مس، سرب، روی، مولیبدن و قلع به این صورت تشکیل می می 

ها را در مسیر  ن آ ها جدا کرده و ها را از سنگ های روان، کانی های رسوبی، آب در تشکیل بعضی از کانسنگ   -(  3)  نه ی گز  -6

 دهند. کنند و ذخایر پالسری را تشکیل می نشین می ود ته ر 

   -(  4)   نه ی گز   -7
/

x / g
x

 =


6

6

0 1 10
0 4

4 10
 

کانی   -(  2)   نه ی گز   -8 از  آن گروهی  در  که  کانه ها  از  برخی  دارند.  نام  کانه  دارد،  وجود  اقتصادی  ارزشمند  فلز  یک  ها  ها 

 . طال، نقره، مس و..   شوند. مانند رت آزاد یافت می صو به 

کرندوم سرخ سخت   -(  3)   نه ی گز   -9 که  دارد  نام  کرندوم  الماس،  از  بعد  کانی  آبی ترین  کرندوم  و  یاقوت سرخ  رنگ،  رنگ 

 باشد. یاقوت کبود می 

را نشان می شکل صورت سؤال، یک نفت   -(  4)   نه ی گز   -10 نفوذناپذیر  می   Aهای  دهد. رسوبات الیه گیر تاقدیسی  بایست 

نیز که سنگ مخزن نفت را    Bشود. الیه  انجام دهند که این حالت در شیل و گچ دیده می   سنگ را نقش یک پوش   باشند و 

دار )آهک ریفی( دارای  سنگ و سنگ آهک حفره بایست تخلخل و نفوذپذیری باالیی داشته باشد. ماسه دهد، می نشان می 

 این خصوصیات هستند. 

 عروف است. نفتی مرجانی نیز م   تله نفتی ریفی به تله   -(  4)   نه ی گز   -11
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شدگی از تورب تا آنتراسیت، با خروج تدریجی آب و مواد فرار، درصد کربن در سنگ  در فرآیندهای زغال   -( 3)   نه ی گز  -12

 شود. سنگ می یابد که این حالت باعث افزایش کیفیت و توان تولید انرژی زغال حاصل، افزایش می 

آیند )ارتباط با  وجود می گیاهان و جانوری موجود در رسوبات به   ی از تجزیه مواد آل   های فسیلی که سوخت   -(  1)   نه ی گز   -13

 شناسی رسوبی( شوند. )ارتباط با سنگ های رسوبی ذخیره می شناسی(، در رسوبات یا سنگ دیرینه 
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 (( 3فصل  )) 

 گیری دبی کدام است؟یکای اندازه :1تست   

 m
s

 

 m

s

3

2 

 m
s

3
 

 m

s

2

2 

 

 )کانون فرهنگی آموزش(  دهد. با توجه به شکل کدام مورد صحیح است؟ شکل مقابل مقطع یک رودخانه را نشان می   : 2تست    

 فرسایش زیاد و سرعت آب زیاد  Bنقطه  
 سرعت آب کم و فرسایش کم  Aه نقط 
 زیاد و سرعت آب زیاد فرسایش  Aنقطه  
 سرعت آب کم و فرسایش زیاد  Bنقطه  

 
متر بر     0/ 5متر و با سرعت    0/ 5متر است. زمانی که آب با عمق    12ای در زیر پلی  عرض رودخانه   : 3تست    

 ( 96)سراسری   است؟ کند، دبی آب رود چند مترمکعب بر ثانیه  ثانیه از زیر پل عبور می 

 3 

 8/4 

 30 

 48 

 
رودخانه  : 4ت  تس    از  معین  نقطه  یک  کمیّتدر  کدام  آبدهی،  تغییر  با  در دشت،  تغییر ای  نیز  رودخانه  آب  های 

 ( 98)خارج از کشور    کند؟می 

 عمق، سرعت  

 عرض، سرعت  
 طول، عرض، عمق  

 عرض، عمق، سرعت  
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mود الیه شیل حد گنبد نمکی و یک    سنگی محصور بین یک گیر ماسه حجم یک نفت  : 5تست    6 33 محاسبه شده  10

ماسه  تخلخل  میزان  اگر  نفت   15سنگ  است.  این  در  باشد،  می درصد  نفت  مترمکعب  چند  ذخیره شده  گیر حداکثر  تواند 

 ( 88سراسری  )  باشد؟ 

/  51 66 10 

 52 10 

/  54 5 10 

  45 10 

 

 )کانون فرهنگی آموزش(  د باعث تشدید کارستی شدن شود؟ توان یر می یک از عوامل ز افزایش کدام   : 6تست    

 های سطحیدما ـ آب 

 های نفوذی زمان ـ آب 

 فشار ـ وسعت حفرات اولیه سنگ 

 ها تنش ـ ضخامت الیه 
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 (( پاسخنامه )) 

کند و براساس  بدهی حجم آبی است که در واحد زمان )ثانیه( از مقطع عرضی یک رودخانه عبور می یا آ دبی  -( 3)   نه ی گز  -1

m
s

3
 شود. گیری می اندازه 

m)نه مساحت سطح مقطع رودخا  آید: ی دست م مقدار دبی از رابطه زیر به  )2 

        Q A V



 =  دبی   

mسرعت جریان آب        
( )

s
  

شود که نشانگر سرعت زیاد آب است. در نقطه مقابل  فرسایش دیده می  Aدر شکل صورت سؤال، در نقطه  -(  3)  نه ی گز  -2

 . گیرد گذاری صورت می رسوب   Bنقطه    آب یعنی 

m   ( 1)   نه ی گز   -3 m
Q A V Q / m m / Q

s s
=   =    =

3
0 5 12 0 5 3 

Q A V=  

 کند. آبدهی )دبی( عبارت است از حجم آبی که در واحد زمان )ثانیه( از مقطع عرضی یک رودخانه عبور می   -(  4)   نه ی گز   -4

Q Q V


=   

 آبدهی   سرعت آب 

 

 A=    عمق رودخانه × عرض رودخانه 

Qسرعت آب × عمق رودخانه × عرض رودخانه  = 

 (  3)   نه ی گز   -5

x
  =

 6
15100
100 3 10

 
 حجم فضاهای خالی 

 = تخلخل 
 حجم کل 

x / m =  5 34 5 10 

های  انحالل کانی های کربناته به دلیل  هایی از سنگ های نفوذی، در بخش با گذشت زمان و دراثر جریان آب   -(  2)   نه ی گز   -6

 شود. آید که به این پدیده کارستی شدن گفته می می حفره در صورت حفره شود و سنگ به یل می تشک   آهکی حفراتی 

 مساحت 
 سطح مقطع 

 رودخانه
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 (( 4فصل  )) 

 تر است؟سنگ کمومت  ش از حد مقاارد زیر مقدار تنیک از مودر کدام :1تست   

 

     

 

 

 

 اند؟ های دگرگونی زیر برای بارگذاری یک ساازه سنگین مناسب کدام دسته از سنگ   : 2تست    

 گابروشیست ـ  

 گابرو ـ هورنفلس  

  هورنفلس ـ کوارتزیت  

 سنگ ـ سنگ آهک ضخیم الیهماسه 

 
 ( با تغییر   91رج از کشور  خا )  کدام است؟   حاصل تنش فشارری در شکل زیر   : 3تست    

 خوردگی چین 
 گسل معکوس  
 شکستگی 
 یگذارقفه رسوبو 

 
زیر   : 4تست     شکل  در  شده  داده  نشان  دریاچه  تشکیل  به در  تنش ،  کدام  د ترتیب  خارجی  نیروهای  و  خالت  ها 

 ( 95سراسری  )  اند؟ داشته 

 کششی، گرانشی 

 شی، گرانشیبر 

 رانشی، گرانشی 

 نشیچسبندگی، را 
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 .   …………… را دارد چون    …………… سد نمایش داده شده در شکل زیر، حالت    : 5تست    

الیه   شیب  ـ  تکیهمطلوب  و  است  سد  مخزن  سمت  به  سد  هگاها  های 

 جنس هستند.هم

گاه سمت راست و چپ سد  ها در دو تکیهمطلوب ـ شاهد تنوع جنس الیه  

 ستیم.ه

 بندی است. اندک است و محور سد عمود بر الیهنامطلوب ـ پایداری بدنه سد بسیار  

 باشد. گاه سد نامساوی می بندی است و فشار آب به دو تکیهنامطلوب ـ محور سد عمود بر الیه 

 

 ترین حالت برای احداث سد کدام است؟ های زیر مطلوب با توجه به شکل   : 6تست    

 

     

 

 

 رد است؟ مو   دهنده کدام شکل زیر نشان   : 7تست    
 ترانشه 

 گابیون  

 مغار  

 مغزه  

 

 ترتیب چه نقشی دارند؟ به   Bو    Aدهد. مناطق  شکل زیر یک سد خاکی را نشان می   : 8تست    

 طوبتی ـ تخلیه آب اضافی ق رعای 

 گذاری ـ پایداری مخزن سد کاهش میزان رسوب 

 های سدگاهزن سد ـ پایداری تکیهافزایش عمر مفید مخ 

 در برابر فشارهای جانبی به بدنه سد ـ الیه زهکش   ومتمقا 
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 قابل مشاهده نیستند؟   ها ترتیب از عمق به سطح، کدام بخش ساز، به در برش عرضی از یک جاده مهندسی   : 9تست    

 ( 98سراسری  )  

 اساس، باالست، ماسه، قیر 

 ریز، شن، ماسه، قیرسنگ 

 یراساس، اساس، آستر، رویهز 

 اس، اساس، رویهراسباالست، زی 
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 (( پاسخنامه )) 

بشکند. در    که تواند تحمل کند؛ بدون آن ها است که سنگ می مقاومت سنگ حداکثر تنش یا ترکیبی از تنش   -(  1)   نه ی گز   -1

 شکل پالستیک )خمیرسان( است. تغییر  دهنده  « نشان 1شود؛ ولی گزینه » « شکستگی دیده می 4« و » 3« و » 2های » گزینه 

سنگ   -(  3)   نه ی گز   -2 جزء  کوارتزیت  و  می هورنفلس  که  هستند  گوناگونی  تکیه های  سازه توانند  برای  مناسبی  های  گاه 

 سنگین باشند. 

شود. این تراکم  شود. در نتیجه جسم از حالت افقی خارج می اکم شدن جسم می تنش فشاری باعث متر   -(  1)   نه ی گز   -3

 نش فشاری است.( ه ت خوردگی نتیج گردد. )چین خوردگی می چین   باعث ایجاد 

های عادی از نوع کششی است. در  دریاچه ایجادشده، حاصل فعالیت دو گسل عادی است و تنش در گسل   -(  1)   نه ی گز   -4

ای  ی دریاچه فروافتادگ  شود که با پر شدن آب، در این کننده فروافتادگی بین دو گسل می امه، نیروی گرانش، عامل تسهیل اد 

 ایجاد شده است. 

شود و  ها به سمت مخزن سد است. پس آب به داخل مخزن سد هدایت می در شکل صورت سؤال، شیب الیه   -(  1)   نه ی گز   -5

های راست و چپ سد یکسان  گاه بندی است و جنس تکیه در ضمن محور سد موازی با الیه   تر خواهد بود. امکان فرار آب کم 

 شود. تر سد می باعث استحکام بیش باشد که این حالت  می 

گاه چپ و راست سد یکسان است.  بندی است و جنس دو تکیه « محور سد موازی با الیه 3در شکل گزینه »   -(  3)  نه ی گز  -6

ها در این شکل به سمت مخزن سد است. در نتیجه آب به  چنین شیب الیه دارتر خواهد بود. هم در این حالت بدنه سد پای 

 . ابد ی شود و امکان فرار آب کاهش می دایت می داخل مخزن سد ه 

دهد که با هدف  های سیمی( را نشان می شکل صورت سؤال یک دیوار حائل گابیونی )دیوار سنگی با توری   -(  2)   نه ی گز   -7

 شود. ریزش و سقوط مواد ایجاد می جلوگیری از  

رسی  رس   -(  1)   نه ی گز   -8 هسته  از  دلیل  همین  به  هستند.  نفوذناپذیر  ساخت  به   (A)ها  برای  رطوبتی  عایق  یک  عنوان 

 عهده دارد. وظیفه تخلیه آب اضافی را به   (B)شود. الیه زهکش  ی خاکی استفاده می دها س 

 (  3)   نه ی گز   -9

 بخش باالیی )روسازی(  

 سازی مختلف راه در جاده   ی ها الیه 

 بخش پایینی )زیرسازی(  











 رویه 

 آستر 





 اساس 

 زیراساس 
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 (( 5فصل  )) 

 ؟است نادرستیک از موارد زیر کدام :1تست   

 زء عناصر اساسی هستند. ن جهمه عناصر اصلی و فرعی در بدن انسا 

 باشد.کانی رالگار حاوی مواد سمّی می  

 کنند.طان جلوگیری می گر، از وقوع سرهای بسیار واکنشسوپراکسیدها با تشکیل بنیان 

 ه باشد. تواند در بدن ماهی وجود داشتکار گرفته شده در فرآیند ملقمه کردن، می عنصر به 

 

 ( 98خارج از کشور  )   کند؟ های بدن، با از بین بردن سوپراکسیدها از وقوع سرطان پیشگیری می یم آنز کدام عنصر از طریق    : 2تست    

 ید  

 لیتیم 

 سلنیم 

 پتاسیم 

 
 ترین منشأ کدام عنصر در معادن سرب و روی است؟ مهم   : 3تست    

 فلوئور 

 جیوه 

 کادمیم  

 سلنیم 

 
 دگی گسترده و درازمدت به کدام عنصر است؟ آلو های عصبی ناشی از  آسیب به دستگاه   : 4ت  تس   

 آرسنیک 

 روی 

 جیوه 

 کادمیم  
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 .   …………… ایتای بیماری است که  ایتای   : 5تست    

 وجود آید. سنگ بههای بسته حاوی زغالتواند در نتیجه آزاد شدن آرسنیک در محیطی م 

 شود.ست بد نمایان می تأثیر آن بر روی پو 

 کند. رمی استخوان در زنان مسن بروز می ن عوارض آن به شکل 

 اندازد.های گوارش و ایمنی را به خطر می عملکرد آن دستگاه 

 

 کنند؟ ترتیب چگونه به بدن راه پیدا می به فلوئور و روی    : 6تست    

  نوشیدن آب ـ گیاهان 

 گیاهان خوراکی ـ هوا 

 خاک ـ آب  

 خاک ـ گیاهان 

 

 شود؟ ضدآتش از کدام کانی زیر استفاده می   ی ها در تهیه پوشش   : 7تست    

 تالک  

 رالگار  

 آزبست 

 فلوئوریت 

 

گیری را درست  ای از افراد یک منطقه شایع شده است. کدام نتیجه عده خونی در میان  ومیر و کم میزان مرگ   : 8تست    

 )کانون فرهنگی آموزش(  دانید؟ می 

 فراوان هستند. ر این منطقه عناصر جزئی با منشأ غیرزمینی د 

 های سولفیدی این منطقه عنصر روی فراوان است. های آهکی و کانی در سنگ 

 در این منطقه وجود دارد. های زیادی سنگ و آتشفشانمنابع زغال  

 های معدنی استخراج طال و نقره در این منطقه زیاد است. فعالیت 
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 ( 98سراسری  )  گردوغبار و ریزگردها است؟   ی ها دام مورد، یکی از اثرات نامطلوب توفان ک   : 9تست    

 پایین آمدن دمای هوا به علت بازتاب گرمای زمین 

 ب گرمای خورشیدپایین آمدن دمای هوا به علت بازتا 

 باال رفتن دما به علت بازتاب انرژی خورشید توسط ذرات جامد معلّق  

 ازی اتمسفر گتر ذرات جامد نسبت به ذرات علت جذب بیش باال رفتن دما به 

 

زا  هنجاری مثبت کدام عنصر بیماری های سولفیدی در یک منطقه ممکن است، سبب بی های کانی وجود رگه  : 10تست    

 ( 98خارج از کشور  )  و خاک آن منطقه شود؟   در آب 

 جیوه، آرسنیک، روی، ید  

 روی، سلنیم، آرسنیک، کادمیم 

 ئور، جیوه، ید، بریلیم فلو 

 ریلیم، فلوئور بسلنیم، کادمیم،  

 

 ( 98)خارج از کشور   شود؟ ها می مصرف بیش از حّد مجاز فلوراید، سبب ایجاد کدام مشکل برای انسان   : 11تست    

 ختالل در دستگاه عصبیا 

 اختالف در سیستم ایمنی 

 خشکی استخوان و غضروف  

 بر پوسیدگی ها در براکاهش مقاومت دندان 

 
 ( 96)خارج از کشور   تری را برای انسان به همراه دارد؟ زیست، خطرات بیش محیط   وجود کدام یون در   : 12تست    

CO −2
3 

 NH+
4 

NO−
3 

 SO −2
3 
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 (( پاسخنامه )) 

گر باعث  های بسیار واکنش «. سوپراکسیدها با تشکیل بنیان 3»   ه جز گزین ها درست هستند به همه گزینه   -(  3)   نه ی گز   -1

 شوند. وقوع سرطان می 

سوپ   -(  3)   نه ی گز   -2 لیتیم  مانند  LiO)راکسید سوپراکسیدها  طریق  2( از  سلنیم  عنصر  هستند.  سرطان  ایجاد  عامل 

 کند. سرطان پیشگیری می   صر، با از بین بردن سوپراکسیدها، از وقوع های حاوی این عن آنزیم 

و سرطان   -  ( 3)   نه ی گز   -3 در کانسنگ کادمیم عنصری سّمی  که  است  أ آن  ترین منش های سولفیدی وجود دارد و مهم زا 

 معادن سرب و روی است. 

 شود. ، گوارش و ایمنی می های عصبی قرارگیری درازمدت در معرض جیوه، باعث آسیب دستگاه   -(  3)   نه ی گز   -4

کلیه یتای ا   -(  3)   نه ی گز   -5 به  که  است  انسان  بدن  بر  کادمیم  عنصر  تأثیر  نتیجه  نرمی  ایتای  و  )تغییر شکل  مفاصل  و  ها 

 رساند. ب می ها در زنان مسن( آسی استخوان 

 ( 1)   نه ی گز   -6

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

   شود. د بدن انسان می ر تر از طریق گیاهان وا ری فلزی است که بیش روی عنص 

 د. شو های ضدآتش استفاده می کاری و تهیه پوشش ها در عایق سوزند و از آن دار نمی مواد آزبست   -(  3)   نه ی گز   -7

های آتشفشانی  های آهکی و برخی سنگ های سولفیدی فراوان است، در سنگ که در کانی روی عالوه بر این   -(  2)   نه ی گز   -8

 نیز وجود دارد. 

   خونی و مرگ نجاری مثبت روی: کم ه عوارض بی 

   هنجاری منفی روی: کوتاهی قد، اختالل در سیستم ایمنی عوارض بی 

اثرات   -(  2)   نه ی گز   -9 جمله  گرمای  توفان   از  بازتاب  دلیل  به  خورشید  از  دریافتی  انرژی  میزان  کاهش  گردوغبار،  های 

 ست. خورشید توسط غبارها ا 

،  (Cd)، کادمیم  (As)ی سولفیدی مانند پیریت وجود دارند عبارتند از: آرسنیک  ا ه عناصری که در کانی   -(  2)   نه ی گز   -10

 (Zn)و روی    (Se)سلنیم  

های تیره بر روی دندان در  برابری میزان فلوراید معمول بدن، فلورسیس دندانی )وجود لکه   8تا    2با افزایش    -(  3)   نه ی گز   -11

برابر حد مجاز برسد،    40تا    20ر این فلوراید بسیار افزایش یابد و به  گ آید و ا وجود می مت در برابر پوسیدگی( به عین مقاو 

 دهد. ها رخ می ها و غضروف خشکی استخوان 

NO)ها برخی ترکیبات مانند نیترات   -(  3)   نه ی گز   -12  برای سالمت انسان مضر هستند. 3−(

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


 (( 6فصل  )) 

 ( 98)سراسری   اند؟ ترتیب از قدیم به جدید کدام های تأثیرگذار اصلی برای تشکیل شکل زیر، به نوع تنش   : 1تست    

 فشاری، برشی  

 فشاری، کششی 

 کششی، فشاری 

 فشاری، فشاری  
 

های تأثیرگذار اصلی برای تشکیل آن  دهد. نوع تنش ه را نشان می جاد شکل زیر، برش کوهی در کنار یک    : 2تست    

 ( 98)خارج از کشور   اند؟ ترتیب از قدیم به جدید کدام به 

 کششی، فشاری 

 برشی، کششی 

 کششی، برشی 

 فشاری، کششی 
 

 ود؟ ش پوسته اقیانوسی جدید چگونه تشکیل می   : 3تست    

 اقیانوسیهای میانوهکخارج شدن مواد مذاب گوشته از محور میانی رشته 
 تر اقیانوسی و رسیدن مواد ذوب شده به اعماق کمهای میانکوههای رشتهافشکنفوذ آب سرد از   
 های عمیق اقیانوسیهای اقیانوسی به زیر یکدیگر در محل گودالفرورانش ورقه 

 ای های اقیانوسی ـ قارهمحل برخورد ورقه   ای درذوب پوسته قاره 

 

 گیرد؟ می شناسی صورت  بررسی و تفسیر شکل زیر و نتایج حاصل از آن در کدام شاخه از علم زمین   : 4تست    

 ژئوفیزیک  

 پترولوژی 

 تکتونیک 

 شناسی مهندسیزمین 
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 (( پاسخنامه ))   

رس   -(  4)   نه ی گز   -1 از  پس  صورت سؤال،  تصویر  به  توجه  ابتدا چین گذار وب با  منطقه،  در  آ ی  از  پس  و  گسل  ن  خوردگی 

 باشند. خوردگی و گسل معکوس هردو حاصل تنش فشاری می وجود آمده است. چین معکوس به 

براثر تنش   -(  4)   نه ی گز   -2 ابتدا  با تأثیر تنش در  ادامه  های کششی، گسل عادی  های فشاری، کوه ایجاد شده است و در 

 وجود آمده است. به 

نتیجه خروج مواد مذاب گوشت   -(  1)   نه ی ز گ   -3 اقیانوسی  کوه از محور میانی رشته ه  در  اقیانوسی، پوسته جدید  های میان 

 گیرد. شکل می 

ها و نتایج حاصل از هریک از  کره و نوع حرکت آن های سنگ دهنده حرکت ورقه شکل صورت سؤال نشان   -(  3)   نه ی گز   -4

 گیرند. ساخت( مورد مطالعه قرار می مین )ز نیک  حرکات است. این موارد در شاخه تکتو   این 
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 (( 7فصل  )) 

 تر است؟ یک از مناطق زیر از بقیه کم های کدام سن سنگ   : 1تست    

 هند  

 سیبری 

 ایران  

 استرالیا 

 

 ایران است؟   ساختی سنگ از جمله منابع اقتصادی کدام پهنه زمین ای زغال ذخایر رگه   : 2تست    

 ایران مرکزی  

 انرجـ سیسنندج  

 البرز 

 داغکپه 

 
 است؟   نادرست ساختی ایران کدام مورد  های زمین در ارتباط با پهنه   : 3تست    

 شود.وجود دو بخش شرقی و غربی در پهنه البرز دیده می 
 های رسوبی منظم از جمله خصوصیات پهنه زاگرس است.توالی 
 باشد. نی میگودگر  هایپهنه سنندج ـ سیرجان، انواع سنگهای اصلی  سنگ 
 معدن آهن چغارت در پهنه ایران مرکزی واقع است.  

 
 منظور از معادن شدادی در یک منطقه کدام است؟   : 4تست    

  معادن غیرفلزی روباز 

 معادن متروکه  

 کاری قدیمیمعادن دارای آثار معدن 

 شمندهای ارزمعادن فلزی حاوی کانی  
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 ترتیب در کدام رده جهانی قرار دارد؟ ایران به   ز، و گا از لحاظ ذخایر نفت    : 5تست    

 چهارم ـ دوم  

 دوم ـ چهارم  
 سوم ـ دوم  

 دوم ـ سوم  
 

 ساختی قرار دارد؟ های آتشفشانی جوان در دوره کواترنری در امتداد کدام پهنه زمین تر فعالیت بیش   : 6تست    

 ایران مرکزی    ارومیه ـ دختر  
 برزال   سنندج ـ سیرجان 

 
 ترین گسل اصلی ایران چه جهتی دارد؟ طوالنی   : 7تست    

 

      

 

 

 

 ها امتداد مشابهی دارند؟ های زیر، گسل یک از گزینه در کدام   : 8تست    

 نایبند ـ زاگرس  

 سبزواران ـ تبریز  

 کازرون ـ انار 

 درونه ـ زاگرس  

 

 ی است؟ ب امتداد کدام گسل تقریبًا شرقی ـ غر   : 9تست    

 انار  

 مشا 

 زاگرس  

 کوه بنان 
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 دره ستارگان در کدام منطقه زیر قرار دارد؟   : 10تست    

 ساری 

 چابهار 

 قشم 

 بیرجند 

 

 ترتیب در کدام شهرها قرار دارند؟ های مریخی به چشمه باداب سورت و کوه   : 11تست    

 وردیج ـ همدان  

 ن ـ مسجدسلیمان همدا 

 ساری ـ چابهار 

 یرجند شم ـ بق 

 
 تفاوت ژئوتوریسم و اکوتوریسم کدام است؟   : 12تست    

 ارزش علمی و آموزشی 

 وسعت منطقه مورد بازدید  

 جایگاه اقتصادی 

 طبیعت جاندار و بدون جان  

 
 .   …………… اکوتوریسم    : 13تست    

 گذاری شده است. ختی پایهشناهای زمینبا هدف تماشا و شناخت پدیده 

 شناختی است. های زمینشناختی و گوناگونی پدیدهمیراث زمین بررسی  ه دنبالب 

 دهد. های طبیعت جاندار را مورد بررسی قرار می جاذبه  

 گذاری شده است. منظور رونق اقتصادی و فرهنگی یک جامعه هدفبه 
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 (( پاسخنامه ))   

ایران سنی بیش ترین سنگ قدیمی   -(  3)   نه ی گز   -1 از ها در  با سنگ دها سا میلیار   ترر  های قدیمی  ل دارند که در مقایسه 

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

 سنگ است. های زغال های رسوبی تشکیل شده است که حاوی رگه پهنه البرز از سنگ   -(  3)   نه ی گز   -2

داغ  های رسوبی منظم از جمله خصوصیات پهنه کپه «. وجود توالی 2ینه » جز گز ه همه موارد صحیح هستند ب   -( 2)   نه ی گز   -3

 است. 

 شود. مانند معدن طالی زرشوران تکاب کاری قدیمی، معادن شدادی گفته می به آثار معدن   -(  3)   نه ی گز   -4

از لحاظ ذخایر  ارم و  رده چه   ایران از نظر ذخایر نفتی در   درصد از نفت جهان در ایران وجود دارد.   10حدود    -(  1)   نه ی گز   -5

 گازی در رده دوم جهان قرار دارد. 

هایی هستند که در امتداد نوار  های آتشفشانی جوان در دوره کواترنری در ایران، آتشفشان تر فعالیت بیش   -(  1)   نه ی گز   -6

 دختر قرار دارند. ارومیه ـ پل 

 ال غربی ـ جنوب شرقی است. آن شم   که روند اصلی ایران، گسل زاگرس است    ترین گسل طوالنی   -(  4)   نه ی گز   -7

 گسل کازرون ـ انار تقریبًا امتداد شمالی ـ جنوبی دارد.   -(  3)   نه ی گز   -8

 ها: بررسی گزینه 

 شمالی ـ جنوبی / زاگرس: شمال غربی ـ جنوب شرقی   نایبند:   «: 1گزینه » 

 شمال غربی ـ جنوب شرقی   سبزواران: شمالی ـ جنوبی / تبریز:   «: 2گزینه » 

 شمال شرقی ـ جنوب غربی / زاگرس: شمال غربی ـ جنوب شرقی   درونه:   «: 4ه » گزین 

 ها: بررسی سایر گزینه  -( 2)  نه ی گز   -9

   های کوه بنان و انار: شمالی ـ جنوبی گسل 

   گسل زاگرس: شمال غربی ـ جنوب شرقی 

 اقع است. دره ستارگان در ژئوپارک جزیره قشم و   -(  3)   نه ی گز   -10

 آیند. حساب می های ژئوتوریسمی به عنوان جاذبه های مریخی در چابهار به در ساری و کوه   ب سورت مه بادا چش   -(  3)   نه ی گز   -11

دهد؛ ولی ژئوتوریسم )زمین گردشگری( با  های طبیعت جاندار را مورد بررسی قرار می اکوتوریسم، جاذبه   -(  4)   نه ی گز   -12

 وکار دارد. جان سر های طبیعت بی جاذبه 

های  دهد، برعکس ژئوتوریسم که با جاذبه های طبیعت جاندار را مورد بررسی قرار می به سم جاذ اکوتوری   -(  3)   نه ی گز   -13

 جان سروکار دارد. طبیعت بی 
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