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:کیهاندرمتنوعهایپدیده
...وهاسیاره ّ،هاستاره،هامنظومه،هاکهکشان

:کیهاندرموردنجومیهایگیریاندازهنتیجه
لحادرهاوکهکشاناستگسترشحالدرکیهاندهدکهمینشان

.هستندیکدیگرازدورشدن

:کهکشانتعریف
ازیاتودهها،کهکشان.داردوجودکهکشانمیلیاردصدهاکیهان،در

ایفضها،سیارهها،ستارهشاملآسمانیجرممیلیاردهاوغبارگاز،
.اندشدهتشکیلبزرگانفجاریطیکههستند...وستارهایبین

انشگرتأثیرنیروهایمختلف،تحتازاجرامتعدادیکهکشان،درهر
.اندساختهراهامنظومهوشدهجمعهممتقابل،کنار



مهمنظوهایویژگیازبرخیباگذشتههایسالدر
ظاهریحرکت.شدیدآشناآناجزایوشمسی

ن،زمیآیابنابراین؛استغرببهشرقازخورشید
؟گردندمیآندوربهاجرامسایرواستجهانمرکز

وشپرساینبهپاسخبرایبشرقبل،سالهزاراناز
کاوشگریووجودرجستآن،مشابههایپرسش

.استبوده
.استشدهمطرحزیرنظریهدوزمینه،ایندر



اجرام در منظومه شمسیحرکتدو نظریه در مورد 

مركزی نظریۀ زمين 
بطلمیوس

نظریۀ 
نیکوالس خورشيدمركزی

کوپرنیک



:مرکزیزمیننظریه
شاهدهمباپیش،سالهزاردوازبیشیونانیدانشمندبطلمیوس،

ردزمین،کهرسیدنتیجهاینبهخورشید،وماهظاهریحرکت
.دگردنمیآندوربهدیگرآسمانیاجراموداردقرارعالممرکز

د،شگذارینام«مرکزیزمین»نظریهکهنظریه،اینبراساس
نآشدهشناختهسیارهپنجوخورشیدوماهواستثابتزمین،

مدارهاییدرزحل،ومشتریمریخ،زهره،عطارد،یعنیروزگار،
.گردندمیزمیندوربهایدایره



:نظریۀ خورشید مرکزی
کوپرنیکنیکوالس 

:شدیگذارنام«مرکزیخورشید»نظریۀکهنظریه،ایناساسبر
بهایدایرهمداردرهاسیارهدیگرمانندماه،باهمراهزمین-

.گرددمیخورشیددور
چرخشنتیجۀوظاهریآسمان،درخورشیدروزانۀحرکت-

.استمحورخوددوربهزمین

:مرکزیزمیننظریهمخالفان
رالدیننصیخواجهوسجزیابوسعیدمانندایرانیدانشمندانبرخی

علمی،هاییافتهدرستتفسیرودقیقهایگیریاندازهبا،طوسی
روپاادرنظریهاین.کردندواردمرکزیزمیننظریهبرایرادهایی

.بودمطرحمیالدی1٦قرنحدودتاولیداشت؛مخالفانینیز



:اولقانون
خورشیددوربهچنانبیضوی،مداریدرسیارههر

دوازیکیدرهمواره،خورشیدکهکندمیحرکت
.داردقرارآنکانون

کپلرقوانین یوهانس 



:دومقانون
خطکهگرددمیخورشیددوربهچنانسیاره،هر

مدتکند،درمیوصلخورشیدبهراسیارهکهفرضی
میایجادمساویهایمساحت،مساویهایزمان

.کند



:سومقانون
افزایشبا(p)دورخورشیدبهسیارهیکگردشزمان

عمربکهطورییابدبهمیافزایش)(dخورشیدازفاصله
لهفاصمکعبدورخورشیدمعادلبهسیارهگردشزمان

.استتاخورشیدسیارهآن
:رابطهایندر
pوزمینیسالحسببرdاستنجومیواحدبرحسب.



P2=600/000/000km
میلیون تقسیم می کنیم و می شود 150/000/000را بر ٦00/000/000

واحدنجومی4
٦4می شود 3به توان 4

سال8می شود٦4جزر
.طول می کشدسال 8مدت زمان گردش سیاره به دور خورشید 



با توجه به .واحد نجومی است9فاصله  یک سیاره با زمین 
مدت زمان چرخش کامل  این سیاره به سوم کپلر قانون 

دورخورشید چند سال است؟

و سپس جزر آن را به دست می 729شود به توان  می 9
27آوریم که می شود

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



نجومیواحد39/44خورشیدباپلوتوفاصله
بهسیارهاینچرخشدوریکزمانمدت.است

.کنیدحسابرادورخورشید

راآنجزرو٦1304شودمی3توانبه39/44
سال248شودمیوکنیممیحساب



سال27دورخورشیدبهسیارهیکچرخشزمانمدت
خورشیدابسیارهاینفاصلهکپلردومقانونبهتوجهبا.است

است؟نجومیچندواحد

میضرب27بررا27یعنی)آوریممیدستبهرا27عددمربع
ومسریشهمهندسیحسابماشینباسپسو729شودمیکه(کنیم
9شودمیکهآوریممیدستبهرا729عدد

.استنجومیواحد9سیارهاینفاصله

√3گزینهمهندسیحسابدرماشین
729عددسومریشهمحاسبهکنیدبرایراانتخاب



سال248دورخورشیدبهسیارهیکچرخشزمانمدت
بارهسیااینفاصلهکپلرسومقانونبهتوجهبا.است

است؟نجومیچندواحدخورشید

٦1504شودمی248درضرب248
یمدستبهراعددسومریشهحسابماشینباسپس

39/4٦شودمیکهآوریم
.استنجومیواحد39/44(پلوتو)سیارهاینقاصلهیعنی

3√



استسال18سیارهیکچرخشزمانمدت
.نیدکمحاسبهخورشیدباسیارهاینفاصله

؟؟؟

واحد نجومی8/٦
این عدد چگونه به دست آمده است؟

آیدمیدستبه324عددوکنیممیضرب18بررا18

شودمیکهآوریممیدستبهراعددسومریشهمهندسیحسابماشینباسپس

واحدنجومی6/8



ن
ت زمی

ن حرکا
مهم تری

حرکت وضعی 

حرکت انتقالی 

گفتهیانتقالحرکتخورشیددوربهبیضویمداربررویزمینگردشبه
.شودمیانجامساعتهایعقربهحرکتخالفدرجهتشودکهمی

:وروزشبپیدایشعلت
.آیدمیوجودبهزمینوضعیبراثرحرکتوروزشب
:زمیندرکرهروزوشبمدتاختالفعلت

هبزمینمدارگردشسطحبهنسبتزمینمحورایدرجه23/5انحراف
هایدرعرضشبوروززمانمدتاختالفایجادسببدورخورشید

دتمطولاستواییدرمناطقکهطوریبه.شودمیمختلفجغرافیایی
.است(شبساعت12وروزساعت12)برابرهمباسالدرتمامشبوروز

:روزوشباختالفمدتوجغرافیاییعرضبینارتباط
ودشومیبیشتروروزشبمدتاختالفجغرافیاییعرضافزایشبا

.بالعکس





میلیون150حدودزمینازخورشیدفاصلهمیانگین
البته.دشومیگفتهنجومیواحدیکآنبهکهکیلومتراست

میلیون152یعنیخودحداکثربهتیرماهدراولمقداراین
حدودیعنیخودحداقلبهماهدیدراولوکیلومتر

.رسدمیکیلومترمیلیون147

واحد نجومی 



جغرافیاییعرضدریکخورشیدتابشدرزوایایتفاوت
زمینجرخشیمحورانحرافعلتبهسالدرطول

ل
عل

ش
پیدای

ل
ص

ف
ها

:
ایدرجه23/5انحرافوزمینانتقالیحرکت

زمینمحورچرخشی

زمینبودنکرویعلتبهجغرافیاییدرعرضتفاوت



موقعیتتوانمیکهاستایگونهبهمجورآنانحرافزاویهوزمینحرکت
.تصورکرد1-٦شکلصورتبهزمینبهنسبتراخورشید



شمسیومهمنظگیریشکلکیهانی،ذراتتجمعاتنخستینباقبل،سالمیلیاردششحدود
.شدآغاز

خودردرمداوتشکیلمذابایکرهصورتبهزمینسیارهقبل،سالمیلیارد4/٦حدوددر
.گرفتقرار

شکیلتکرهسنگاجزاینخستینعنوانبهآذرینهایسنگ،قبلسالمیلیاردچهارحدود
.شدند

ویتروژننهیدروژن،کربن،مانندمختلفگازهایتدریجبهمتعدد،هایآتشفشانفورانبا
.وجودآوردبهراهواکرهوشدندخارجزمینازداخل...

ن
ی درکره زمی

ن و آغاززندگ
ل تکوی

مراح

.دشتشکیلکرهآبودرآمدمایعصورتبهآببخاروشدسردترزمینهکرادامه،در

وفراهمکرهزیستتشکیلبرایشرایطخورشید،انرژیتأثیرتحتوهااقیانوستشکیلبا
سیژناکفتوسنتزگیاهانشدوباعملآغازعمقکمدریاهایدرهاسلولیتکانواعزندگی

.گردیدکرههواوارد

یرسوبهایسنگورسوباتتشکیلها،سنگفرسایشباعثآب،چرخهآمدنوجودبه
.گردید

نگسمختلف،مناطقدرزیادگرمایوفشارایجادوکرهسنگهایورقهحرکتباادامه،در
.آمدندوجودبهدگرگونیهای



زیستمحیطوهواییوآبشرایطتغییراتمختلفهایدردوران
اندارانجمختلفهایگونهاساساینبرواندداشتهفراوانیتغییرات

.اندشدهمنقرضوظاهرزمینسطحدر
دروظاهرکربونیفر،دورهاوایلدرخزندگانمثال،عنوانبه

ترشگسزمینکرهدروشدبزرگآنهاجثهسال،میلیون70-80طی
.یافتند

علل ظهورو انقراض جانداران درکره زمین

بارهادایناسوسازگاریعدموزیستمحیطشرایطنامساعدشدنبا
منقرضپیشسالمیلیون٦5حدودموجوداتاینمحیطی،تغییرات

.شدند

علل انقراض دایناسورها



گ ها
ن سن

ن س
ت تعیی

اهمی
سن زمین

بررسی تاریخچه زمین

از نظر، اکتشاف ذخایر ومنابع موجود در زمین

پیش بینی حوادث احتمالی آینده



ی 
ن شناس

گ ها درزمی
ن سن

ن س
ی تعیی

ش ها
رو

سن نسبی 

(رادیومتری)سن مطلق 

یگریکدبهنسبتهاپدیدهوقوعتأخروتقدمترتیب
.شودمیمشخص

اندازهورادیواکتیعناصرازاستفادهباهاپدیدهواقعیسن
.شودمیگیری



چه؟عنصریعنی
اشیفروپحالدرثابتسرعتباومداومطوربهعناصررادیواکتیو

.شوندمیتبدیلپایدارعنصربهفروپاشیازپسعناصراین.هستند
بهرادیواکتیوعنصریکازنیمیکشدمیطولکهرازمانیمدت
.گویندمیعنصرآنعمرنیمهشود،تبدیلپایدارعنصر

:مطلقسنتعیینروش
پدیدهعوقودقیقزمانزیر،رابطهازاستفادهبامطلقسندرتعیین

.شودمیتعیین



:زمانمختلفهایمقیاس
اساسیواحد.رودمیکاربهمختلفیهایمقیاسدرزمانمفهوم
اعت،سدقیقه،:مانندزمانتربزرگباواحدهایشما.استثانیهزمان،
؛هستیدآشناهزارهو(قرن)سدهدهه،سال،ماه،هفته،روز،شبانه

ما،روزمرهزندگیدرکهداردوجودنیززمانتربزرگواحدهایاما،
واحدهایکهاِئونودوراندوره،عصر،نداردمانندزیادیکاربرد
.هستندشناسیزمیندراستفادهموردزمانی

:ترزمانبزرگواحدهایبندیمعیارتقسیم
مهمیحوادثبهمختلف،زمانیواحدهایاینبندیمعیارتقسیم

،زاییکوهحوادث،ازجاندارانخاصیگونهانقراضیاظهورهمچون
داردبستگی...ودریاهاجهانیپسروییاپیشروی



ن
ل چرخۀ ویلسو

مراح
بازشدگیمرحله -1

گسترشمرحله -2

شدنمرحله بسته -3

برخوردمرحله -4



مراحل چرخۀ ویلسون
:بازشدگیمرحله-1

ه،خمیرکرهمرفتیهایجریانتأثیرتحت
وودشمیشکافتهیاقارهپوستۀازبخشی

حسطبهونمودهصعودخمیرکرهمذابمواد
.رسندمیزمین

شرق آفریقا كوه های كنيا و كيليمانجارومثال شرق آفریقا كوه های كنيا و كيليمانجارومثال



چرخه ویلسونبازشدگیرحله م



:گسترشمرحله-2
رشگستشده،ایجادشکافمرحله،ایندر

شدهایجادهایگودالمحلدرویابدمی
.شودمیتشکیلدریاهایی

اقيانوس اطلس–دریای سرخ مثال





:شدنبستهمرحله-3
جادایاقیانوسازمنطقهچندیایکدر

دچاراقیانوسیکرهسنگشده،
کوچکاقیانوس،وشودمیفرورانش

.شودمیبستهنهایتدروتر





:برخوردمرحله-4
قهوربرخوردواقیانوسشدنبستهبا

ییهاکوهرشتهاقیانوسی،رسوباتها،
.آیندمیوجودبه

هیمالیا، البرز، زاگرسمثال







.استمتنوعمختلف،کشورهایاقتصادیزیربنای
یازیکشاور،صنعتیکشورها،ازبرخیاقتصادیمبنای

نایمببرراخوداقتصاددیگر،برخیواستگردشگری
.اندنهادهبنامعدنیذخایرومنابع

؟استموردکدامما،کشوراقتصادمبنایشما،نظربه
فادهاستآنهاازروزمرهزندگیدرکهکاالهاییازبسیاری

آهن،)فلزیمنابعازدارید،سروکارآنهابایا،کنیدمی
نگسزغال،هارس)فلزیغیر،(منیزیموطالآلومینیوم،

یک،بنزینپالستمانندپتروشیمیاییونفتیموادیاو(...و
.آیندمیدستبه...و

ذخیره،تشکیلنحوهمانندمواردیباشناسیزمیندرعلم
فسیلیهایوسوختمعدنیمنابعاکتشافو

.شویدآشنامیوگازمانندزغالسنگ،نفت



:مادرزندگیمعدنیمنابعنقش
مینتأمیمعدنی،منابعازمازندگیبراینیازموردموادعمدهبخش
.شوند
،آهنراهریلدراستفادهموردآهنبرق،کابلهایدرموجودمس

،نویسیممیباآنکهیمدادهمراه،تلفندرموجودپالتین
مییهتهمعدنیمنابعاز...وزنیممیمسواکآنباکهیخمیردندان

.شوند
استخراجمعادناز،شناسانزمینتوسطشناساییازپسمعدنیمنابع

.شوندمیتبدیلنیازموردکاالهایبه،فراوریازپسو
درجدول(غیرفلزی-فلزی)معدنیموادکاربردهایازتعدادی

.استشدهآورده















چیست؟کالرکغلظت
هاینامبهشناسزمیندومیالدی،1٩٦٤سالدر

شیمیاییترکیبتعیینبرایوودرینگوکالرک
عناصردربخشپراکندگیوبررسیزمینپوسته

سنگازانواعتعدادبسیارزیادی،آنمختلفهای
ترکیبوبردارینمونهرامختلفمناطقهای

کیبترامروزهکهکردندتعیینراآنهاشیمیایی
لظتغعنوانبازمینهپوستمیانگینشیمیایی

.شودمیشناختهعناصرکالرک





:عناصرمیانگینغلظتکاربرد
اندازهابپژوهشگران.داردزیادیکاربردهایعناصر،میانگینغلظت
سهمقایومنطقههرهایخاکوهاسنگدرعناصرغلظتمقدارگیری

حرکتنندماشناسیزمینفرایندهایبهمیانگین،غلظتمقادیرباآن
.رندبمیپی...ومنطقهیکتکوینتاریخچه،کرهسنگهایورقه

:منفیومثبتهنجاریبی
بید،باشباالترکالرکمیانگینازعناصرغلظت،ایمنطقهدراگر

بیراآنباشد،ترپایینمیانگین،ازهاآنغلظتاگرومثبتهنجاری
بهافیاکتشهایجوییپیدرشناسانزمین.نامندمیمنفیهنجاری

.هستندمثبتهنجاریبیبامناطقییافتندنبال







:هاکانیانواع
وهایکاتسیلگروهدوبهشیمیاییترکیببراساسهاکانی

.شوندمیبندیردههاغیرسیلیکات
:سیلیکاتتعریف

رازمینپوستهدرصد٩٦کههستندهاییکانی،هاسیلیکات
اتیسیلیکبنیانخودشیمیاییدرترکیبودهندمیتشکیل

(SiO44−)دارند.
یاورسوبیآذرین،هایسنگدرسیلیکاتیهایکانی

.(1-2شکل)شوندمییافتدگرگونی
چیست؟غیرسیلیکاتیهایکانی

درکههستندهاکانیازگروهیغیرسیلیکاتیهایکانی
نیزهاانیکاین.هستندسیلیکاتیبنیانفاقدخود،ترکیب

.شوندمییافتهاسنگانواعدر







فلزیکآندرکههاکانیازگروهیبه
کانهدارد،وجوداقتصادیارزشمند

آنازکهمگنتیتمانند.شودمیاطالق
استخراجسربآنازکهگالنیاوآهن

صورتبههاکانهازبرخی.شودمی
ونقرهطال،مانندشوندمیآزادیافت

مس

تعریف کانه 





(باطلهوکانهتعریف)کانسنگیامعدنسنگدوبخش
.استدهشتشکیلباطلهوکانه،بخشدوازکانسنگ،یامعدنسنگ
ارزشکهموادیبه،باطلهواستکانسنگارزشمندبخشکانه،

.شودمیگفتهندارند،توجهیقابلاقتصادی
:مسکانهترینمهم

کانهترینمهمCuFeS2شیمیاییفرمولبهکالکوپیریت،مثالبرای
هباطلهایکانیباهمراهکانیاین،مسمعادندر.استمسفلز

...وریتپیرسی،هایکانیمیکا،فلدسپار،کوارتز،مانندمختلفی
.دهندمیتشکیلرامسکانسنگ



:کانسارتعریف
قهمنطعناصردریکزمین،غلظتازپوستههاییدربخش

ازیادیزحجمو.یابدمیافزایشمیانگینغلظتبهنسبت
(ت،مثبهنجاریبی)شودمیمتمرکزآنجادرمعدنیماده

رفهصبهمقروناقتصادی،نظرازآناستخراجکهطوریبه
.گویندمیکانسارمناطق،اینبهکهاست

گیرد؟میشکلوچگونهچیستمعدن
تنهاوتاسپرهزینهاغلبکانسنگیامعدنیمادهاستخراج

حجمابعنصریککهشودمیآغازبرداریبهرهصورتیدر
روعشبا.باشدداشتهوجودمعدنیمادهدرکافیوغلظت

.گیردمیشکلمعدنیکمعدنکاری،یابرداریبهره





:هاآناهمیتوصنعتیهایکانیوهاسنگتعریف
ردهایکارببرایهمدیگریموادمعدنی،هابرکانسنگافزون

.دنیستنفلزیکهشوندمیاستخراجیاروزمرهصنعتی
ساختدررسخاک،سازیساختماندرماسهوشن:مانند
نمایدرساختمانیهایسنگسرامیک،وکاشییاآجر

اینبه.روندمیکاربهدیوارهاوپله،پوشکف،هاساختمان
هایکانیوهاسنگغیرفلزی،هایکانیوهاازسنگنوع

.گویندمیصنعتی
به،نگکانسیکباطلهیاغیراقتصادیبخشموارد،برخیدر

.شودمیهااستفادهجادهزیرسازیدرماسهوشنعنوان









وگرمابی،ماگماییدستهسهبهتشکیل،نحوهبراساسهاکانسنگ
.شوندمیبندیتقسیمرسوبی

:ماگماییهایکانسنگ(الف
:ینپالتونیکلوکروممانندماگماییهایکانسنگتشکیلنحوه

ازتوانندیمپالتینونیکلکروم،مانندفلزیعناصربرخیهایکانسنگ
یکرتبلووسردشدنبا.شوندتشکیلشدنسردحالدرماگماییک

تهماگماینزیربخشدردارند،باالیینسبتاًچگالیکهعناصراینماگما،
.(2-٤شکل).سازندمیهاراکانسنگاینوشوندمینشین
:آناهمیتوپگماتییتتشکیلنحوه

رفرا ّموادوآبمقدارماگما،اعظمبخشتبلورازپسکهصورتیدر
هایبلوررشدبرایشرایط،باشدفراوان...واکسیددیکربنمانند

نامبه،تدرشبسیاربلورهایباهاییسنگوفراهمسنگ،دهندهتشکیل
عناصرضیبعبرایمهمیکانسارتواندمیکهشودمیتشکیلپگماتیت

هایکانییازمردمانندگوهریهایکانیوبعضیلیتیممانندخاص
.باشدمسکوویتمانندصنعتی







:گرمابیهایکانسنگ(ب
چیست؟گرماییزمینشیب

دماگرادسانتیدرجه3عمق،مترافزایش1٠٠هرازایزمین،بهدرپوسته
میاییگرمزمینشیبزمینپوستهدردماتغییراتاینبه.یابدمیافزایش

.گویند
:گرمهایآبتوسطمعدنیهایرگهتشکیلنحوه

یاتودهوگرماییزمینازشیبناشیگرمایعلتبهپوستهعمیقهایبخشدر
باعثویابدمیافزایشمناطقدراینموجودهایآبمذاب،دمایهای

.شودمیعناصرازبرخیانحالل
هانگسهایشکستگیداخلدرکانسنگشکلعناصررابهها،برخیآباین

.سازندمیرامعدنیهایرگهوکنندمینشینته
گرمابیهایکانسنگ

رمابیگهایکانسنگاست،گرمآب،هاکانسنگاینتشکیلعاملکهآنجااز
.شوندمینامیده

دارند؟گرمابیمنشاذخایرمعدنیکدام
نشأمدیگرفلزاتبرخیوقلعمولیبدن،،رویسرب،مس،ذخایرازبسیاری
.دارندگرمابی







:رسوبیهایکانسنگ(پ
:رسوبیهایکانسنگترینمهم

مسآهکی،هایسنگدرموجودرویوسربذخایر
ردموجوداورانیوموهاسنگماسهوهاشیلدرموجود

هممرسوبیهایکانسنگازاینمونه،هاسنگماسه
.هستند

:پالسریذخایرتشکیلنحوه
جداهاسنگازراهاکانیروان،هایآبنیزگاهی
ریپالسذخایرونشینتهراآنهارودمسیردروکرده

درتاکنونپیشسالهزاراز.دهندمیتشکیلرا
الطزرشورانرودخانهازتکاب،سلیمانتختمنطقه

.شودمیبرداشت





يمعنبهوباشدمياسپانياييكلمهيكپالسر

ميتخريبيرسوباتدرمعدنيذخيرهوجود

نهشتهمعمولاًاقتصاديشناسانزمين،باشد

تجمعاترااقتصاديارزشداراينابرجايهاي

Mechanical)مكانيكي accumulation)يا

اين.آورندميحساببهپالسريهاينهشته

هبوسيلكهخاكزاديهاينهشتهبههانهشته

ينسنگكانيهايدهندهتمركزرسوبيفرآيندهاي

.دارندتعلق،شوندميايجاد







.دهدمیرخزمینپوستهمناطقازبرخیدرغیرفلزیوفلزیذخایرتشکیل
یرذخاتوانمی،هاآنکنندهکنترلعواملوتشکیلاصولازآگاهیبا

.کردپیدارامعدنی
ذخایرمعدنیشناسایی:معدناکتشافمرحلهاولین

ناسیشزمینهاینقشهبابررسیشناساناکتشاف،زمینمرحلهدراولین
جودوآندرمعدنیذخایرتشکیلاحتمالکهراوبازدیدصحرایی،مناطقی

.کنندمیشناساییدارد،
ایهدرسنگسربذخایرازبرخیکهدانندمیشناسانزمینمثالبرای

.شوندمیپیداآهکی
:ذخایرمعدنیشناساییهایروش

خواصمانند،هاکانسنگفیزیکیهایویژگیازآگاهیباآنهابنابراین
گرانشدانمیتغییراتها،سنگالکتریکیرساناییکانسنگ،مغناطیسی

اییشناسراپنهانوزیرسطحیذخایر،ژئوفیزیکیهایروشبه...وزمین
.کنندمی



:حفاریهاینمونهآزمایشوحفاریمرحله
زمینرزیدرمعدنیتودهیکتقریبیموقعیتشدنمشخصازپس

کهدیحتاعمقازبردارینمونهوپیشرفتههایدستگاهباحفاری
.گیردمیانجامدارد،وجودمعدنیماده
هیهتهاینمونه.یابدادامهمترصدهاتااستممکنهاحفاریاین

یمعدنمادهکیفیتیافلزعیارتعیینبرایحفاری،ازشده
دروحملآزمایشگاهبههاآندرموجودهایکانیوشناسایی

موردیشیمیایتجزیههایدستگاهیاومیکروسکوپتوسطآنجا
.گیرندمیقراربررسی

بهایهدادهتمامیاکتشاف،مهندسانیاشناسانزمیننهایت،در
دنمعذخیرهمقداروکردهتحلیلافزارهایینرمباراآمدهدست

.کنندمیتعیینرامعدنیمادهمیانگینعیارو





:معدنیمنابعاستخراجمرحله
استخراجعملیاتذخایر،بودناقتصادیتعیینبااکتشاف،عملیاتپایانازپس

.شودمیآغاز
شود؟میتعیینچگونهاستخراجروش
ه،تعییندرپوستمعدنیتودهقرارگیریچگونگیوشکلاستخراج،براساسروش

.شودمی
:معدناستخراجانواع

.گیردمیصورتزیرزمینیوروبازهایروشبهاستخراج
:کانسارمسهایویژگی
کانیه،کانبرافزونمعدن،ازشدهاستخراجدرکانسنگشد،گفتهکهطورهمان

.دارندوجودنیزباطلههای
مانندمختلفیهایکانیدرمسعنصرمس،کانسارهایدرمثالبرای

.شودمییافتدیگر،کانیتعدادیوکالکوپیریت
نهودنوبنابراین.استدرصدیکازکمترهاکانسنگایندرمسعنصرعیار

.شودجداآنازبایدکهاستباطلهشده،استخراجکانسنگدرصد







چیست؟فراورییاآراییکانه
یدمفهایکانیازباطلهجداسازیفرایندبه

یمعدنماده(فراوری)آراییکانه،اقتصادی
رکنادرهاییدرکارخانهکهشودمیگفته

.شودمیانجاممعادن
چیست؟کنسانتره
فلزجداسازیبرای(کنسانتره)نهاییمحصول

بایاممستقیطوربهیامنتقلذوب،کارخانهبه
.شودمیاستفادهصنعتدراندکتغییر







:گوهرهاازانساناستفادهعلل
میاستفادهخودآراستنبرایگوهرهاازانسانکهنروزگاراناز

هایجلوهوانواعکنندهخیرههایویژگیوهازیباییازتاکرده
این.کندخوداستفادهدادنجلوهزیباترهابرایکانیموجوددراین

درعالمتخداوندکهشناسیزیباییوزیبادوستیفطرتبهموضوع
ترینهممازیکیاینشاید.گرددبرمیاست،کردهتعبیهانساننهاد

.ستابودهآنبعدیهایپیشرفتوگوهرشناسیعلمایجاددالیل
:گوهردارایهایکانیتعداد

شده،شناختهکانی٤٠٠٠حدودمیانازتنهاکهاستذکربهالزم
.دارندراگوهریکالزمهایویژگیکانی1٠٠حدود



:جواهریاگوهرتعریف
گرانهایوکانیهاسنگشامل(عربیواژه)یاجواهرگوهرها

باال،ختیاستحکام،سدرخشش،زیبایی،دلیلبهکهاستبهایی
تندهسمتمایزهاسنگوهاازسایرکانیبودنکمیابورنگ

.گیرندمیقرارهاانسانخاصوموردتوجه
:گوهرهاترینمهم

،دزمر،یاقوتمانندگوهرهاییدرخشندگیورنگزیبایی
یمخودجلبرابهکسیهرتوجه،آمتیست،عقیقوفیروزه

.کند
:گوهرهاپیدایشعوامل

هاانیکدنیایکمیابووخاصزیبابسیارنمایندگانگوهرها
بهونییادگرگماگمایی،گرمابیفرایندهایتوسطکههستند

.آیندوجودمی







:گوهرهاخواصترینمهم
درخششورنگ،سختی،گوهرها،خواصمهمترین

،اشدبنداشتهکافیسختیگوهر،یکاگر.هاستآن
.ودرمیبینازونیستمقاومخراشیدگیبرابردر

هاکانیبه،رنگبازیماننددیگر،خواصبرخی
.دهدمیزیباییودرخشندگی

:کریزوبریلکانیهایویژگی
اپالیشدرخشبا(گربهچشم)کریزوبریلکانیمانند

رنگیندرخششیکهاپالنامبهسیلیسیگوهرنوعیو
.داردکمانی









:الماس
:لماساتشکیلونحوهشیمیاییرنگ،ترکیب

که،خالصکربنترکیببارنگبیگوهریک
میکیلتشزمینگوشتهدرزیادبسیارفشاردر

.شود
:الماسکاربردهای

یزنهاسایندهدرگوهری،استفادهبرافزون
.داردکاربرد





:سرخیاقوتهایویژگی
رندومککانی.استکرندومکانیرنگ،سرخیاقوت

یاقوتآنبهکهشودمیظاهرهمآبیرنگبه
تسخالماس،ازبعدکانیاین.گویندمیکبود
.باشدمیکانیترین



:زمردهایویژگی
رینتگرانوترینمعروف.استبریلسیلیکاتکانی،زمرد
.شودمیدیدهسبزرنگبهآن،



:گارنتهایویژگی
قرمز،،سبزرنگبهمعموالًکهاستسیلیکاتیهایکانیازگارنت

هتیرقرمزآنرنگترینمعروف.شودمیدیده...ونارنجیزرد،
.است



:عقیقهایویژگی
ایهتراشوهانامبهکهاستمتنوعهایرنگباکوارتزی،عقیق

.شودمیعرضهبازاردرمختلف
یافتراناینقاطازبسیاریدرکهاستقیمتینیمهکانییکعقیق،

.شودمی



:ویژگی های زبرجد
زیتونی دیده ، کانی سیلیکاتی است که نام علمی آن ا لیوین و به رنگ سبززبرجد

.می شود



:ویژگی های فیروزه
بور یافت ، یک گوهر باستانی است که برای اولین بار در نیشافیروزه

.استتورکوایزنام علمی آن، . گردیدصادرشد و به دیگر نقاط جهان 





:انرژیمنابعاهمیت
ضروریانسانهایفعالیتتمامیانجامبرایانرژیمنابع

برایطبیعیمنابعاز،امروزدورتاگذشتهازانسانوهستند
.استکردهاستفادهانرژیتولید

:فسیلیهایسوختاهمیت
فسیلیهایسوختدسترس،درانرژیمختلفمنابعمیاناز

هایسوختجهان،دربیشترکشورهای.دارندزیادیاهمیت
.هستندانرژیتولیداصلیمنابعفسیلی

:فسیلیهایسوختتشکیلنحوه
بهجانوریوگیاهیآلیموادتجزیهازفسیلیهایسوخت

ذخیرهرسوبیهایسنگیارسوباتدرکهآیندمیوجود
.اندشده



:گازونفت
چیست؟هیدروکربن
درجامدنیمهوگازمایع،صورتبهطبیعی،طوربهکههستندهاییهیدروکربن

.دارندوجودزمین
آید؟میوجودبهمحیطیدرچهخامنفت

محیطدرخامنفتشود،میتشکیلخشکیهایمحیطدرکهزغالسنگبرخالف
.آیدمیوجودبه(متر2٠٠ازکمتر)عمقکمدریایی

:خامنفتتشکیلنحوه
موادشأمنمهمترینها،باکتریهاوپالنکتونمانندجاندارانیها،محیطایندر

.هستندآلی
میمدفوندریابسترریزدانهرسوباتدرمرگ،ازپسموجوداتاینبقایای
.شوند
کهاستاترسوبالیالبهدروپوشیدهباالییهایالیهتوسطباقیمانده،آلیماده
سوبرتبدیلطیدرآلیمواد.دهدمیتشکیلرانفت(مادرسنگ)منشأسنگ

تبدیلخامنفتبهشیمیاییهایواکنشسرییکطریقازمادر،سنگبهریزدانه
.شودمی
.استمهمبسیارآنافزایشوفشار،ودمامقدارنفتیذخایرتشکیلفراینددر
.نیستداستانپایانایناما







:نفتمهاجرت
:نفتاولیهمهاجرت

زمانازکهدریاآبباهمراه،شودمیتشکیلمادرسنگدرکهگازیونفت
رکتحباالسمتبههاسنگتخلخلطریقازافتاده،دامبهسنگدرگذاریرسوب

.گویندمینفتاولیهمهاجرتآنبهکهکندمی
:نفتثانویهمهاجرت

ماسهدمانن،باالنفوذپذیریباهاییسنگبهآبوگاز،نفتمهاجرت،اینطیدر
ونچ.کنندمیپرراآنهاخالیفضاهایوهاحفرهورسندمیآهکسنگوسنگ
اینهبکهگیرندمیقرارآنرویبروشدهجداآباز،ترندسبکآبازگازونفت

.گویندمیثانویهمهاجرتجدایش،
:طبیعیذخایرقیرهایونفتیهایچشمهپیدایشنحوه
هایهچشمویابندمیراهزمینسطحبهنباشد،آنهاحرکتمسیردرمانعیاگر

.آورندمیوجودبهرانفتی
نفت،اینگاهییاوشوندتبخیرزمینسطحدراستممکنصورتایندر

هکآوردمیوجودبهراطبیعیقیرذخایروشدهشدگیغلیظواکسایشدچار
.شوندمیدیدهوایالمخوزستانهایدراستانآنهااززیادیموارد



هاآننقشونفتیهایتله
وذنفهایسنگازهایالیبهخودمهاجرتمسیردرگازونفتاگر

واهدنخمهاجرتادامهبهقادردیگر،برسدگچوشیلمانندناپذیر
.بود

گازوتنفحرکتجلوینفتی،هایتلهیاناپذیرنفوذهایالیهاین
میدامبهمخزنسنگدرراهاآنوگیرندمیرازمینسطحبه

مخزنسنگدرعمیق،هایچاهحفاریباگازونفت.اندازند
.شودمیاستخراج

تولیدزمینتاریخطولدرکهنفتیدرصد٩٩/٩کهشودمیگفته
همهآن،درصد٠/1واسترفتهبینازورسیدهزمینسطحبهشده،

.استدادهتشکیلراموجودنفتذخایر





چیست؟سنگزغال
درآلیموادازکهاستجامدفسیلیسوختیک،زغالسنگ

.آیدمیوجودبهخشکیهایمحیط
:سنگزغالتشکیلنحوه
چمنزارهاوزارهابوته،درختانازبیشترآلی،مواداین

.شوندمیحاصل
شوندمیپوشیدهرسوباتتوسطوانباشتههاباتالقدر،آنها

دیلتباست،نارسزغالنوعیککهتورببهزمانمروربهو
.شوندمی
همادیکعنوانبهتوربایرلند،مانندکشورهابرخیدر

(2-18شکل).شودمیبرداریبهرهسوختی





:سنگزغالتشکیلمراحل
االیی،بهایوسنگرسوباتفشارزیردرتوربسال،هامیلیونطیدر

ازمتانواکسیددیمانندکربنفراری ّموادوآبوشدهترفشرده
.شودمیخارجآن

وپوکایمادهکهتوربنهایت،ضخامتدر،مواداینخروجبا
.شودمیتبدیللیگنیتبهآیدومیاست،کاهشمتخلخل

نامبهتریمرغوبهایسنگزغالبهلیگنیت،تراکمافزایشبا
.شودمیتبدیلآنتراسیتسپسوبیتومین

:اسیتآنتربهتوربازشدگیزغالهازدرفرایندتغییراتترینمهم
رخادیزیتغییراتآنتراسیت،تاتوربازشدگیزغالفرایندهایدر

درصد،فرار ّموادوآبتدریجیخروجباشودمیسببودهدمی
دانرژیتولیوتوانکیفیتویابدمیافزایشحاصل،سنگدرکربن
.شودمیبهترسنگزغال



















:انسانبرایآبتامینمنابع
موردآب.نیستپذیرامکانآببدونجانداران،سایروانسانندگیز

هایبارش.شودمیتأمینزیرزمینیوسطحیهایآبمنابعازنیاز،
.دارنداساسینقشمنابع،اینتأمیندرجوی

:آبچرخه
مین،زسطحبهرسیدنازقبلآبریز،حوضهیکدرهابارشازبخشی
یموجودبهرابرگابوشودمیگرفتهگیاهانبرگوشاختوسط
برمیکرههوابهمجدداً،تبخیرصورتبهآنازمقداریکهآورد
.گردد

صورتبهیا،شودمیتبخیریا،رسدمیزمینسطحبهکهدیگربخشی
.یابدمیجریانحوضهترپستمناطقسویبهرواناب
غذیهترازیرزمینیآبمنابعونفوذزمینداخلبهروانابازبخشی

.کندمی
،قناتیاچاهچشمه،طریقازسرانجامزیرزمینی،آبعمدهبخش
.یابدمیراهزمینسطحبهمجدد



:جاریآباهمیت
،کرهآبکلحجمبامقایسهدرآنکهباجاری،آب

وزمینسطحتغییراتدراما،استناچیزبسیار
رزی،کشاوآشامیدنی،آبمانندآبمنابعتشکیل
.داردزیادیاهمیت...وبرقتولیدصنعت،



:آبدهی
.استمتغیررودخانه،یکمختلفنقاطدرآبسرعت
ردیاوروزانهصورتبهرودخانه،آبدهیوآبسرعتگیریاندازه

.شودمیانجاممختلفهایروشبهوترطوالنیزمانیهایدوره
:رودیکآبدهیمحاسبهروش

طحسگیریاندازهوکانالیارودخانهیکدرآبسرعتتعیینبا
رزیرابطهازاستفادهبارا(دبی)مقدارآبدهیتوانمیآن،مقطع

.کردمحاسبه
Qثانیهبرمکعبمتربرحسبآبدهی
Aمربعمتربرحسبآبجریانمقطعسطحمساحت
Vثانیهبرمتربرحسبآبجریانسرعت



رودخانه،)مشخصمقطعیکازجابجاشدهآبحجمبه

مدتدر(دیگرسازههریالولهسد،دریچهآب،کانال
m3/sآبدهیواحد.میشودگفتهآبدهیمشخصزمان
.میباشدثانیهبرمکعبمتر

:آبدهیتعریف



:زمستانوتابستاندرفصلهارودخانهآبدهیمیزان
شافزایبارندگی،افزایشوهابرفذوبعلتبهبهار،دررودخانه،آبدهی

.ابدیمیکاهشرودخانهآبدهیمعموالًتابستان،طولدرادامهدر.یابدمی
هستند؟دائمیهارودخانهمرطوبدرمناطقچرا

.استکمتبخیر،وزیادبارندگیمقدار
:پایهآبدهیتعریف

دارد،جریانهمیشهکهآبازبخشیمرطوب،نواحیهایرودخانهدر
.دهدمیتشکیلراپایهآبدهی

:مرطوبنواحیرودهایآبتامینمنابع
حینوایخوبرفذوباز،نیستبارندگیکهزمانیدر،هارودخانهاینآب

.شودمیتأمینآنهاداخلبهزیرزمینیهایآبورودازیاومرتفع
اند؟وموقتیفصلیهارودخانهخشکوگرمدرمناطقچرا
شتربیاست،زیادتبخیروکمبارندگیمقدارکهخشکوگرممناطقدر

.هستندفصلیوموقتیهارودخانه



:زیرزمینیآبتعریف
هایِ الیهخالیفضاهایومنافذدرکهاستآبی،زیرزمینیآب

بهرهقابلقنات،وچشمه،چاهطریقازشودومیجمعزیرزمین
.گرددمیبرداری

آب زیرزمینی 

:نخستینهایانسانتوسطآبازاستفادهتاریخچه
میهاستفادشرببرایتنهازیرزمینیآبازنخستین،هایانسان
.کردند

یابآسگردشوکشاورزیبرایآبایناززمانگذشتباتدریج،به
.بردندمیبهرهنیزها

قناتاحداثبارازیرزمینیهایآبقدیم،اززمین،ایرانمردمان
.درساندنمیخودشهرهایوروستاهابهوآوردندمیزمینسطحبه



:زیرزمینیهایآباهمیت
گرچه،برداریبهرهقابلزیرزمینیآب

میتشکیلراکرهآبازکمیحجمفقط
هذخیرترینبزرگ،مقدارهمینولی،دهد
یخشکدربرداریبهرهقابلشیرین ِآب

.استها



:ایستابیسطح
:تهویهمنطقه

ذینفوآبازبخشیزمین،داخلبهآبنفوذهنگامدر
کهطوریبه،چسبدمیسنگیاخاکذراتسطحبه

وشودمیپرهواوآبتوسطخالی،فضاهایومنافذ
.گیردمیشکلتهویهمنطقه
:اشباعمنطقه

کندیمحرکتبیشترعمقطرفبهنفوذی،آبازبخشی
طقهمنوشودجمعآنرویبروبرسدبسترسنگبهتا

شدهپرآبتوسطخالیفضاهایکه.ایجادکندرااشباع
.است

.استایستابیسطحمنطقه،اینباالییسطح



:ایستابیسطحعمقمیزان
رد.استمتفاوتمختلف،مناطقدرایستابیسطحعمق

متردهاتاصمناطقبرخیدرومتریکازکمترمناطقبعضی
.رسدمی

:برکهوچشمهایجاددرزیرزمینیهایآبنقش
میعیتتبزمینسطحایستابی،تقریباًازتوپوگرافیسطح

،کندردبرخوزمینسطحباایستابیسطحکههنگامی.کند
ظاهرزمینسطحدربرکهیاچشمهصورتبهزیرزمینیآب
.شودمی

:زارشورهوباتالقایجاددرزیرزمینیهایآبنقش
یاشودقمنطبزمینسطحبرایستابیسطحکهصورتیدرو

.گیردمیشکلزارشورهیاباتالق،گیردقرارآننزدیکدر



:نفوذپذیریوتخلخل
:آبخوانتشکیلعامل
اهایفضدارای،هاسنگورسوباتکهاستالزمآبخوان،تشکیلبرای
.باشندخالی

:خالیفضاهایپیدایشعوامل
هاآندرتشکیلابتدایازکههستنداولیهمنافذیاخالیفضاهایاین

شکستگی،راثبرثانویهصورتبهسنگتشکیلازپسیااند،داشتهوجود
.اندآمدهوجودبهآندردیگرعواملیاانحاللهوازدگی،

:(تخلخل)خالیفضاهایدرصدفرمول
حسبربزیررابطهطبقسنگ،یارسوب(تخلخل)خالیفضاهایدرصد
.شودمیمحاسبه،درصد



است؟آبعبورونفوذپذیریمعنایبهخاکتخلخلآیا
میرابیشتریآبباشد،بیشترسنگیاخاکتخلخلدرصدچههر

نگسمثال ً.شودنمیآبعبورباعثلزوماًاما.داردنگهخوددرتواند
.کندنمیعبورآنازآباما،استمتخلخلبسیارپا

دارند؟اندکینفوذپذیریهاچرارس
ذیرینفوذپ،ذراتبودنریزعلتبهولیاند،بسیارمتخلخلهارس

.دارنداندکیبسیار
:رسوباتوخاکنفوذپذیریموثربرمیزانعوامل
.داردگیبستمنافذاندازهوارتباطمیزانبهخاکنفوذپذیریمیزان
آبرعبوهستندوکمنفوذپذیریوزیادتخلخلدارایهاخاکبرخی

.گیردمیصورتدشواریبه،هاآندروناز
بیانگرچیست؟آبخواننفوذپذیریوتخلخلدرصد
وآندرشدهذخیرهآبمقداربیانگر،آبخوانتخلخلدرصد

.باشدمیآبهدایتدرآبخوانتوانایینشانگر،نفوذپذیری



:آبخوان
:وانآبخدرتشکیلهاسنگوهاآبرفتمتفاوتهایویژگی

زانمیوآبخوانتشکیلنظرازمختلفرسوباتوهاسنگ
.دارندمتفاوتیهایویژگیآبدهی،

(کارستیآهک)دارحفرهآهکیهایسنگوهاآبرفت-
دارندراآبخوانتشکیلقابلیت

خوبیآبخوانآذرین،ودگرگونیهایسنگ،هاشیل-
بهنهاآدراییاچشمهمعموالًکه،طوریبهدهندنمیتشکیل
هیآبدباهاییچشمهتشکیل،صورتدریاآیدنمیوجود
.دارندفصلیوکمبسیار

آبپرهایچشمهمعموالً،دارحفرهآهکیهایسنگدر-
.شودمیایجاددائمیو



:ایستابیسطحتعریف
شود،حفرآزادآبدارالیهیکدرهیچااگر

.ستاایستابیسطحنمایانگرچاه،درآبتراز
:پیزومتریکسطحتعریف

درچاه،فشار،ترازآبتحتآبدارالیهدر
.استپیزومتریکسطح





:زیرزمینیآبحرکت
.داردانرژیبهنیاززمین،داخلدرحرکتبرایآب
یشتربانرژیبامکانیاز،طورکلیبهزیرزمینیآب

.کندمیحرکتکمترانرژیبامکانیبه
رودخانهدرآبحرکتازکندترخیلیحرکتاین

.است
تامتریکازکمترازآبخوان،داخلدرآبحرکت
.کندمیتغییرروزدرمترصدها

سیدارقانوناززیرزمینی،آبسرعتمحاسبهایبر
.شودمیاستفاده



:زیرزمینیآبترکیب
:زیرزمینیهایآبترکیباتترینمهم

آب.ندکمیتغییردیگرمحلبهمحلیاززیرزمینیآبترکیب
ربناتکبیوهاسولفاتکلریدها،حاویعمده،طوربه،زیرزمینی

عناصرازریبسیا.استآهنوپتانسیمسدیم،منیزیم،کلسیم،های
.داردوجودزیرزمینیآبدرکمبسیارمقداربهنیزدیگرموادو

هایدرآبشدهحلهاینمکغلظتموثربرمیزانعوامل
:زیرزمینی

وهاکانیجنسبهزیرزمینیآبدرشدهحلهاینمکغلظت
آبتوسطشدهطیمسافتودماآب،نفوذسرعت،هاسنگ

.داردبستگی
اللانحبرایزیادیفرصتزمین،زیر ِ درآهستهحرکتضمنآب

.داردخودمسیرهایکانی



:رسوباتوهادرسنگزیرزمینیهایآبدرمحلولهاینمکمقدار
سنگدرموجودزیرزمینیآبدرمحلولهاینمکمقدار-

.استکممعمولطوربهدگرگونی،وآذرینهای
اللانحگچ،سنگونمکسنگمانندتبخیریهایسنگ-

ها،آبخوانگونهاینآب،رواینازودارندزیادیپذیری
.هستندفراوانامالحدارایعموماً

آبرفتیوایرودخانهرسوباتدرموجودآبدارهایالیه-
.هستندشیرینآبحاویمعمولطوربه
برخیدرایران،کویریمناطقمانند،خشکنواحیدر-

ها،فمصرازبسیاریبرایکهاستزیادچنانآبشورینقاط
.استنامناسب



پذیرتجدیدناآبشود،نمیجایگزینمصرف،ازپسکهآبذخایرازبخشی
.است

آبتجدیدپذیری
ب

ع آ
ت مناب

ب درمدیری
ع آ

انوا
پذیرتجدیدآب

سان،انمصرفازپسمعین،زمانیمقیاسدرکهاستآبیتجدیدپذیر،آب
شودمیجایگزینآب،چرخهازطریق

تجدیدناپذیرآب



:آببحرانایجادازجلوگیریروش
.اشدبمنابعآنتغذیهازمیزانکمترآب،منابعازبرداریبهرهمیزانباید

:درکشورآببحرانوقوعپیامدهای
زیرزمینیآبشدیدذخایرکاهش

:کشورآبمنابعمصرفمیزانبهتوجهاهمیت
کشورآبیمنابعمصرفمیزانزیادافزایش

:فسیلیهایآب
درتهگذشسالهزارچندطیدرکهشودمیگفتههاییآببهفسیلیهایآب

.ندارندقرارآبچرخهدرواندشدهمحبوسزیاداعماق



(آبترازنامه)آببیالن
:آببیالنمحاسبهعلت

رسیبرمشابهجهات،بسیاریازآبدار،الیهیکآببیالنمحاسبه
تاکندمیکمککهاستاقتصادیواحدهریاخانوادهیکهزینهبیالن

بهرهومدیریتدر.شوندمقایسههمباهاهزینهودرآمدمیزان
آبمنابعذخیرهحجمنوساناتکهآنبراینیز،آبمنابعازبرداری

.شودمیمحاسبهآببیالنشود،تعیینمنطقهیک
:آببیالنمحاسبهرابطه
(I)ورودیآبمقداربین.استجرمبقایاصلبراساسآبتوازن

ذخیرهحجمدرکهتغییراتیو(O)آنازخروجیآبوآبخوانبه
.استبرقرارزیررابطه(ΔS)پیونددمیوقوعبهآب

I - O = ΔS



:منفیومثبتبیالن
باافتد،میاتفاقآبخوانداخلآبحجمدرکهتغییراتی

.استبرابرآنازخروجیوورودیآباختالف
آبمقدارازبیشترآبخوان،بهورودیآبمقداراگر

یالن،بباشد،آنازکمتراگرومثبتبیالن،باشد،خروجی
.استمنفی

:کشورآبمنابعبیالنبودنمنفیعلل
بعمنااززیادبرداریبهرهعلتبهگذشتههایسالطیدر

دشت٦09بیشتردروکشورکلدرآبمنابعبیالن،آبی
.استبودهمنفیکشور،

:ممنوعههایدشت
بهرههنظرتوسعازکشورهایدشتازبسیاریاساس،اینبر

اعالمممنوعهدشتعنوانبهزیرزمینی،هایآببرداری
.استشده



:زمینفرونشست
:زمینفرونشستعلت
.تاسزمینفرونشست،زیرزمینیآبرویهبیبرداشتپیامدهایازیکی

شود؟میمشاهدههادشتدرکدامزمینفرونشست
رزمینیزیآبمنفیبیالنباکهماکشورهایدشتازبسیاریدروضعیتاین
.شودمیمشاهده،هستندروروبه

:زمینفرونشستانواع
آرامیاوشودمیایجادفروچالهشکلبه،سریعصورتبهیازمینفرونشست

درافشکوترکایجادومنطقهازوسیعیسطحنشستصورتبهنامحسوسو
.شودمینمایانزمینسطح

:زمینفرونشستپیامدهای
وهاسازهانواعوزیربناهابهفراوانهایخسارتتواندمیزمینفرونشست

.کندواردکشاورزیهایزمین
:زمینفرونشستمیزانکاهشراهکاربرای

مینیزیرزآبمنابعازبرداریبهرهبایدزمین،فرونشستمیزانکاهشبرای
.شوندتقویتهاآبخوانمصنوعیتغذیهباویابدکاهش



:زیرزمینیآبمنابعآلودگی
دارد؟بستگیعواملیچهبهزیرزمینیهایآبکیفیت
موجودامالحارمقدوشیمیاییترکیببهبستگیزیرزمینی،آبکیفیت

هبانسانتوسطهاآلودگیبرخیآب،امالحبرافزون.داردآندر
.شودمیواردآن

:زیرزمینیهایآبایغیرنقطهواینقطهآالیندهمنابع
ایهغیرنقطیاواینقطهصورتبهزیرزمینی،آبآالیندهمنابع

.هستند
یکمانندمشخص،نقطهیکازکنندهموادآلوده،اینقطهحالتدر

میزیرزمینیآبواردمستقیمطوربه(جذبیچاه)فاضالبچاه
.شوند

هایروانابوسیلهبهکنندهآلودهمواد،اینقطهغیرحالتدر
زمینبهکشاورزیهایزمینیاوهاجنگل،مراتعسطحازآلوده

.شوندمیزیرزمینیآبواردونفوذکرده



:آبمنابعحریم
کند؟میتهدیدرازیرزمینیهایآبوکمیتکیفیتعواملیچه

ونعتیصهایفاضالب،کشاورزیکودهایوسیلهبهزیرزمینیآبمنابعکیفیت
.تاستهدیدمعرضدر،زیادبرداریبهرهطریقازآنهاکمیتچنینهموشهری
:زیرزمینیآبازمنابعحفاظتوکمیهایحریم
متر500حدودکهمیشودگرفتهنظردرچاهدوتأثیرشعاعبراساسکمی،حریم
.است

شود؟میتعریفچگونههاچاهکیفیحریم
عریفتحفاظتیهایپهنهصورتبهشرب،آبکنندهتأمینهایچاهکیفیحریم

.شودمی
چیست؟حفاظتیهایپهنه

زاقبلآالیندهکهاستچاهاطرافدرایمحدودهحفاظتی،هایپهنهازمنظور
لی،داخبخشسهشاملمعموالًحفاظتی،هایپهنه.رودمیبینازچاهبهرسیدن

.استبیرونیومیانی



استممنوعهاییفعالیتهابخشازدرهریک
.شودآلودگیسببکهانسانیفعالیتهرنوع:داخلیدرحریم
ممنوعپرتوزاموادوآلیسنگین،ترکیباتها،فلزات،هیدروکربننیتراتورود:میانیدرحریم
ممنوعآلیترکیباتوپرتوزا،موادسنگین،فلزاتنیتراتورود:بیرونیدرحریم



:خاکتشکیلنحوه
.هاستسنگهوازدگیحاصل،خاک

:خاکاهمیت
یمحلوگیاهانکشتبرایمناسبیمحیط،خاک
.استزندهموجوداتبرخیزندگیبرای

:خاکتعریف
تولیدرستبوزمینقشرترینسطحیعنوانبهخاک

ئمیطوردابهشودکهمیشناختهکشاورزیمحصول
.استتیزیسوشیمیایی،فیزیکیتغییراتدرمعرض



:خاکمعدنیوآلیبخش
،معدنیبخش.استشدهتشکیلمعدنیوآلیبخشدواز،خاک
برخیینهمچن،...وکلسیمفسفر،نیتروژن،مانندعناصربرخیشامل
.باشدمیکوارتزورسیهایکانیمانندهاکانی

:خاکترکیباتموثردرمیزانعوامل
مادر،سنگنوعمانندعواملیبهواستمتغیرهاخاکترکیبالبته
.داردبستگیمنطقهاقلیموجاندارانفعالیتزمین،شیب

:خاکذراتانواعدستهسه
شتدراصلیدستهسهبهاندازه،برحسبخاک،دهندهتشکیلذرات

،(شنیهایخاک)دانه
(الیوماسه)دانهمتوسط

.شوندمیتقسیم(رسیهایخاک)ریزدانهو
.استهاآنازترکیبی،طبیعیهایخاکمعموالً



:خاکذراتاندازهوهاخاکآبمیزانبینارتباط
ذراتاندازهبهبستگیدارند،نگهخوددرتوانندمیهاخاککهآبیمقدار
.داردخاک

.داردمینگهخوددررابیشتریآبباشد،ریزترخاکذراتهرچه
نیست؟مناسبگیاهانرشدبرایرسخاکچرا

استوچککبسیارآنذراتبینفضایبنابرایناست،ریزدانهبسیاررس،خاک
انگیاهرشدبرایوگیردنمیصورتخوبیبههواوآبگردشکهطوریبه

.نیستمناسب
نیستند؟مناسبگیاهانرشدبرایشنیهایخاکچرا

زهکشی،یعنیکندمیعبورذراتمیانازراحتیبهآبشنی،هایدرخاک
ارمغذیموادوآبچون،باشدنمیمناسبگیاهانرشدبرایامادارد،خوبی

.داردنمیخودنگهدر
شود؟میخاکحاصلخیزیموجبعواملیچه

،گیاخاکیامناسبکودازاستفادهورسیوایماسهخاکمناسبمخلوط
.شودمیخاکحاصلخیزیموجبکهاستمناسبیترکیب

چیست؟لومخاک
دلخواهخاکاست،رسالیازماسه،ترکیبیکهلومخاک،طورکلیبه

.باشدمیهاباغبانوکشاورزان



:خاکرخنیم
:خاکرخنیمتعریف

تربسسنگتازمینسطحازخاکعمودیمقطعبه
میمشاهدهقابلآندرخاکمختلفهایافقکه

نیمرخدرمعموالً.گویندمیخاکرخنیم،باشد
.داردوجودزیرهایافقخاک،



Aافقهایویژگی
والًمعمافقاین.داردقرارآندرگیاهانریشه.استخاکالیهباالترینAافق

خاکستریرنگباعثآلیموادوجود.استرسوماسههمراهبهگیاخاکحاوی
.شودمیافقاینسیاهتا

Bافقهایویژگی
میتشکیلکگیاخامقدارکمیوشنماسه،رس،ازمعموالً میانی،یاخاکBافق

.شود
Cافقهایویژگی

دهشتجزیهوتخریبکم،میزانبهسنگیموادآن،دروزیریناستخاکCافق
در.استشدهخردقطعاتصورتبهونکردهتغییرزیادیاولیهسنگنتیجهدراند،
گرفتهنصورتآندرایتجزیهیاوتخریبکهداردقراربسترسنگافق،اینزیر

.است
هستند؟متفاوتباهمنظرهاییازچهمختلفمناطقهایخاک

هایخاکولی،شودمیمشاهدههاخاکنیمرخازبسیاریدرهاافقایناگرچه
.تندهسمتفاوتشیمیاییترکیبوضخامتبافت،رنگ،نظرازمختلفمناطق



هستند؟ارزشدارایوصنعتیازنظرکشاورزیهاییخاکچه
رنظاز،فسفاتیسنگهایوهاسیلیکاتتخریبازحاصلخاک

.داردزیادیارزشصنعتیوکشاورزی
هستند؟کشاورزیارزشفاقدهاییخاکچه
کانیدارایهایسنگتخریبازحاصلهایخاککهصورتیدر

فاقدباشند،میایماسهوشنیغالباً که(کوارتزمانند)مقاومهای
.هستندکشاورزیارزش
:حاصلخیزدرکشاورزیخاکتعریف

تربیشرشدموجبکهگویندمیحاصلخیزراخاکیکشاورزی،در
.شودگیاه

:خاکتشکیلبرایالزمزمانمدت
طورهبطبیعی،شرایطدر.استکندبسیار ُخاکتشکیلفرایند

میلیمتر25ضخامتبهخاکیتااستالزمزمانسال300میانگین
.شودتشکیل



:خاکفرسایش
:خاکفرسایشتعریف

داجخوداصلیبسترازخاکذراتآنطیکهاستمداومفرایندی،فرسایش
.شودمیحملدیگریمکانبهدهندهانتقالعواملکمکبهو

امالًکراآنتواندنمیامادهدمیافزایشیاکاهشراآنانسانیهایفعالیت
تثابسال،مختلفایامدرمعموالًخاک،پذیریفرسایشمقدار.کندمتوقف
.نیست

:انسانیوطبیعیعواملوسیلهبهفرسایشعملکردمقایسه
،یخچالباد،جاری،هایآبمانندعواملیتوسطوطبیعیطوربهفرسایش

رعتسبایاآرامیبهوانساندخالتبدونوزیرزمینیهایآبوجاذبهنیروی
.شودمیانجامزیاد

هایلیتفعاسایروسازیجادهمعدنکاری،کشاورزی،مانندانسانیهایفعالیت
اندارانجسایرانسان،برافزون.کنندمیتشدیدراطبیعیفرسایش،عمرانی

.دارندنقشهافرسایشاینافزایشدرنیز،



:خاکآبیفرسایش
ذراتازمقداریباشد،جریاندرپوشش،بدونخاکرویبرآبکهنقاطیدر

.شوندمیحملآبباوجدابسترازخاک
:خاکدرفرسایشبارشومدتشدتنقش
ودتش،باشدمیمؤثرآنفرسایندگیقدرتدرکهبارندگیویژگیترینمهم

ترزرگب،بارانقطراتباشد،بیشتربارندگیشدتچههرمعموالً.استبارشمدت
.است
:خاکدرفرسایشبارانقطراتبودنبزرگنقش

کهدهدمیافزایشراقطراتسقوطسرعتوجرمباران،قطراتبودنبزرگ
.شودمیبیشترفرسایشیقدرتوجنبشیانرژیبهمنجرنتیجه،در

:آنپیامدهایوایجادخاک،عللخندقیفرسایش
زمینتنرفبینازوخندقیفرسایشباعثکند،پیداشدتآب،جریانکههنگامی

ینزمارزشازبرآنکهعالوه،هاخندقپیدایش.شودمیکشاورزیارزشباهایی
.شودمیهاوساختمانهاپلها،جادهتخریبباعثکاهد، ّمیکشاورزیهای
:خاکآبیفرسایشوکاهشآبجنبشیانرزیکاهشهایراه
آبانجریانرژیگیاهی،پوششایجادوکانالساختباتوانمیشرایطاغلبدر

.دادکاهشرا



:هاروانابفرسایندگیموثردرمیزانعوامل
عمقوسرعتبهبستگیرواناب،فرسایندگیقدرت

.داردروانابدرموجودمعلقموادمیزانوجریان،
انرژیباشد،بیشترآنعمقوروانابسرعتچههر

بیشترآنفرسایندگیآب،ودرنتیجه،قدرتجنبشی
.شودمی

مواددارایآبازکمترخالص،آبفرسایشقدرت
.استمعلق

:روانابتوسطمعلقموادرسوبگذاری
ابروانحملتوانازبیشترمعلق،موادمیزانوقتی
.شودمیشروعرسوبگذاریباشد،



:خاکفرسایشپیامدهای
وزیرکشتسطحکاهشباعث،خاکفرسایش

.شودمیهازمینحاصلخیزیکاهش
مخازنوهاآبراههدرموادنشینیتهباهمچنین

خسارت،هاآنآبگیریظرفیتکاهشوسدها
.کندمیایجادرافراوانیهای



:خاکحفاظت
کشورهستند؟ارزشمندهایازسرمایهوخاکآبچرا
اهمیتارزشمند،هایسرمایهعنوانبهکشور،هربرایخاکوآب

وگیاهرشدبرایضروریعواملازخاکوآبزیرا،داردفراوان
.استجنگلیوکشاورزیمحصوالتافزایش
چیست؟خاکحفاظتاهمیت

رتأثیخاک،فرسایشوهواآلودگیازجلوگیریدرخاکحفاظت
.داردفراوانی

چیست؟خاکحفاظتازهدف
.استخاکتدریجیتخریبازجلوگیریخاک،ازحفاظتهدف

یابد؟میتحققزمانیچهخاکتدریجیازتخریبجلوگیری
ازکمترخاک،فرسایشسرعتکهیابدمیتحققهدفاینزمانی
.باشدآنتشکیلسرعت





:هاسازهساختوزمینپایداری
یپایدارها،سازهنگهداریوساختدراصلیمسائلازیکی

یشناسزمینمختلفمسائلها،سازهساختدر.استزمین
.گیردقرارموردمطالعهبایدکهباشدمیمطرح

ازهسبهطبیعیمخاطراتخساراتدرکاهششناسزمیننقش
:بشردستساختهای
وقوعاحتمالتشخیصشناس،زمینمهمازوظایفیکی

بهاستآنهابامقابلههایروشارائهومخربفرایندهای
دنیمعوعمرانیهایسازهوتأسیساتبهآسیبیکه،نحوی

.نشودوارد



:سازهتعریف
نیروگاه،سد،مانندعمرانیهایپروژهاجرایازقبل

که...وهابرج،مسکونیوتجاریهایمجتمعپل،بزرگراه،
نگسشناسیزمینمطالعاتانجام،شوندمینامیدهسازه
.استضروری،هاآنبستر
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ناهمواری های سطح زمین:ها

استحکام سنگ ها

نفوذپذیری

ریزشدربرابرهادامنهپایداری

جنس مصالح 

یا پستی و بلندی های محل احداث سازه مورفولوژی



وشدبامناسبهایویژگیکدامدارایبایدهاسازهپیزمین
چرا؟

هایتنشبرابردربایدسد،پیهای ِسنگیاآبرفت
وگسیختگیدچاروباشندمقاومسد،وزنازناشی

.نشوندنشست
رفطاززیادیفشارسد،یکپشتدرمثال،عنوانبه

سد،هبدنهمچنینوگاهتکیه،زیرینهایالیهبهآب
بهگاهکهداردزیادیوزننیزسد.شودمیوارد

.رسدمیتنمیلیونچندین



چیست؟تنش

رقراخارجازنیروییتأثیرتحتسنگهرگاه
طحسواحدبرنیرویینیز،سنگداخلدرگیرد،
.شودمینامیدهتنشکهشودمیوارد



انواع تنش 

کششی

فشاری

برشی

تغییرشکل سنگ ها :هابرسنگتاثیرتنش





چیست؟سنگمقاومت
کههاتنشازترکیبییاتنشحداکثرازاستعبارتسنگ،مقاومت

.بشکندآنکهبدونکند،تحملتواندمیسنگ
:دربرابرتنشهاوخاکهاسنگمقاومتمیزانبینارتباط

ارتراستناپایدسنگباشد،کمتر،هاتنشاینمقابلدر،مقاومتچههر
.شودمیایجاددرآنبیشتریشکستسطوحو

:سازهادرپیهاوخاکسنگناپایداریعوامل
هاشکستگییاهادرزه



شکلیرتغینوعومقدار.دهندمیشکلتغییرتنش،اثربرجامدمواد
.داردبستگیتنشبرابردرآنهارفتاربهشده،ایجاد
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رفتارکش سان یا االستیک -1

نگستنش،بااِعمالهاسنگازبعضی
فعرباوشوندمیشکلتغییردچارها

بازمیخوداولیهحالتبهتنش،
.گردند

شکستگی-2
چاردسنگشود،بیشترسنگمقاومتحدازتنشاگر

میوجودبههاراگسلوهادرزهوشودمیشکستگی
.آورد

رفتارخمیرسان یا پالستیک-3
،تنشرفعازپسهاازسنگبعضی

بهلکامطوروبهیافتهشکلتغییر
.گردندبرنمیخوداولیهحالت



ش
گ ها دربرابرتن

ع سن
ت انوا

ن مقاوم
میزا

یمناسبگاهتکیهتوانندمی،آذرینهایسنگ-
کبیرامیرسدسنگپیمانند.باشندهاسازهبرای

.استگابروسنگجنسازکه

وتکوارتزیمانند،دگرگونیهایسنگازبعضی-
سازهبرایمناسبیگاهتکیهتوانندمیهورنفلس

باشندسنگینهای

ها،سنگماسهمانند،رسوبیهایسنگازبرخی
.دارندراسازهساختبرایالزماستحکام

عیفضوسست،هاشیستمانندآنهاازدیگربرخی-
.نیستندهامناسبسازهپیبرایوهستند

هایلشونمکگچ،سنگمانندتبخیریهایسنگ-
.نیستندمقاومتنشبرابردر

سنگ های مقاوم و 
مناسب برای ایجاد سازه

سنگ های نامقاوم و 
نامناسب برای ایجاد 

سازه



یرینفوذپذ،هاسازهیابیمؤثردرمکانازعواملدیگریکی
.استسنگوخاک
چیست؟کربناتیهایسنگ
ودکهشمیگفتهرسوبیهایسنگبهکربناتی،هایسنگ
کلسیت)کربناتیهایکانیهادرصدآن50ازبیش

.دارهستنددرزهها،اغلبسنگاین.باشد(ودولومیت
:غارایجادنحوه

نایازهاییبخش،نفوذیهایآبودرجریانزمانگذشتبا
.دهندمیتشکیلهاییحفرهآندروحلآب،درهاسنگ

هایرهحفتشکیلبهمنجراستممکنانحالل،عملپیشرفت
.شودغارهاایجادوهاسنگایندربزرگانحاللی



باشد؟میهاسازهبرایخوبیگاهتکیهآهک،سنگنوعکدام
برایوبیخگاهتکیهوباشد،پیانحاللیحفراتفاقدالیه،کهضخیمآهکسنگ

.باشدمیسازهاحداث
کند؟میایجادهاسازهبرایجدیمشکالتآهک،سنگنوعکدام
انحاللیحفراتدارایآهکسنگ

:هاسازهبرایانحاللیهایحفرهدارایآهکهایسنگمشکالتترینمهم
زمیننشستیاآبفرار

تراست؟چرا؟بیشهاسنگنوعدرکدامپذیریانحالل
(نمکسنگوگچسنگ)تبخیریهایسنگ

هانگسدیگرازترسریع،هاسنگایندرانحاللیغارهایوهاحفرهبنابراین
.شودمیایجاد

:گچازسنگهاییالیهبررویسداحداثپیامدهای
ازبآفرارباعثوایجادسنگدرانحاللیحفراتسال،چندازپساستممکن
.شودسدبدنهناپایداریهمچنینوسدمخزن



:آنواهمیتسد
سیالب،مهارآب،ذخیرهمنظوربهکهاستایسازه،سد

نیرویتولیدهمچنینوکشاورزیوشربآبتأمین
،اندرهمنظوچندسدهاازبعضی.شودمیاحداثالکتریسیته

.کنندمیتأمینراهدفچند،زمانهمطوربهیعنی
:ساختمانیمصالحنظرنوعازسدهاانواع

خاکی
بتنی

:آنیابیومکانسدنوعدرتعیینعواملترینمهم
منطقهشناسیزمینشرایط

دسترسدرقرضهمصالحو



:سدشناسیزمیندرمطالعاتبررسیموردعوامل
رنظازسدپیوهاگاهتکیه،مخزنوضعیت
.دگیرمیقراربررسیموردآبفراروپایداری

:سددرمخزنآبفرارازجلوگیریهایراه
یاندباشنفوذناپذیرمخزنکفوهادیوارهباید

.دباشنبرخورداربسیارکمینفوذپذیریاز



:درسدهاایرودخانهرسوباتتاثیرنقش
سدهامخزنبههارودخانهطریقازکهرسوباتی

مخزنمفیدظرفیتازتدریجبه،شوندمیحمل
تهانباشاثربرکشورسدهایازبعضی.کاهندمی

کاراییازتوجهیقابلبخشرسوبات،ازشدن
.انددادهدستازراخود



:زیرزمینیهایحفاریانواع
این.گیردمیصورتزمینزیر ِدرمعدنیوعمرانیهایفعالیتازرخیب

وتونلتصوربهزیرزمینیهایحفاری.داردزیرزمینیفضایبهنیاز،هافعالیت
.استمغار
شوند؟میساختهدالیلیچهبههاتونل
معدنیدموااستخراجیافاضالبانتقال،آبونقل،انتقالحملمنظورها،بهتونل

:مغارساختواهدافمغارتعریف
زیرزمینیتأسیساتایجادبرایکههستندتریبزرگزیرزمینیفضاهای،مغارها

.شوندیمویاموارددیگراستفادهنفتذخیرهمترو،هایها،ایستگاهنیروگاهمانند
شوند؟ساختهمناطقیدرچهبایدمغارهاوهاتونل
راینبناب.شونداحداثکافیمقاومتباهاییزمیندرباید،هاسازهگونهاین

شدگی،خردکمترینبامناطقیشناساییبرراخودمطالعاتباید،شناسزمین
.کندمتمرکزآب،نشتیاهوازدگی



:زیرزمینیفضاهایوهاتونلناپایداریمهمعوامل
زمینیزیرآبفشاروجریان

ونلتدرساختزیرزمینیآبجریانکنترلمیزانبرآورداهمیتعلل
:هاوترانشه

وعمرانیهایدرپروژههاخسارتومشکالتازبزرگیزیرابخش
برخیدراست،بودهزیرزمینیهایآببابرخوردازناشیمعدنی،

شدهمتوقفونشدهتکمیلمشکالت،اینعلتبههاییپروژه،موارد
.اند

برخوردارند؟بیشتریازپایداریهاتونلکدام
،یرندگمیقرارایستابیسطحباالیدرکههاییتونلکلیطوربه
.هستندبرخورداربیشتریپایداریاز



ارگرفتهکبهروشیچهباشندنداشتهمطلوبیوضعیتتونلداخلهایاگرسنگ
شود؟می

.دشومیپوشیدهمصالحسایریابتنازمحافظیباتونلسقفودیواره

:تونلساختبراینامناسبهایزمین
.نیستندمناسبتونلساختآبداربرایوخورده،هوازدهدار،چین،گسلسستهایزمین



:درکشوردریاییهایسازهاهمیتعلل
دریابهشمالوجنوبازماکشور.شوندنمیبناخشکیرویبرهاسازههمیشه
.شودمیمنتهی

.وندشمیاستخراجدریاازایراننفتعظیمذخایرازبخشیدیگر،سویاز
؟چیستدریاییهایسازه

وهاپل،زیردریاییهایتونلنفتی،هایپایانه،هاماننداسکلههاییسازهبه
.شوندمیاحداثدریادریادریاسواحلدر،هاجاده

:دریاییهایسازهیابیدرمکانمهمعوامل
شناسیزمینمطالعات

دریاییهایجریانبهتوجه
دریاآبشیمیاییوفیزیکیهایویژگی



:درکشورمختلفهایسازهپایداریتهدیدعوامل
مالیاحتهایلرزهزمینوقوعوهاوجودگسلوخیززلزلهکشوردرکمربندقرارگرفتن

سازهریپایدادرزمینهشناسانزمینتوسطهاسازهیابیمکانمطالعاتمواردترینمهم
:ها

،هاگسلشناسایی
سنگریزشوایدامنهحرکاتبرابردرسازهاحداثمحلپایداری

:شناسانزمینتوسطهاگسلشناسایینحوه
راهاگسلاینصحرایی،بازدیدهایوماهوارهایوهواییهایازعکساستفادهبا

وگارینلرزههایدستگاهتوسطشدهثبتهایدادهازاستفادهباوکنندمیشناسایی
أثیرتولرزهزمینوقوعوهاگسلمجددفعالیتاحتمالها،لرزهزمینتاریخیاطالعات

.کنندمیمشخصراهاسازهبرآن
اساسآنبرراسازهطراحیتاگیردمیقرارعمراناختیارمهندساندراطالعاتاین

.دهندانجام



:داروکوهستانیشیبدرمناطقهاخطرسازه
پرشیبهایدامنهدرموادوسقوطکوهریزشخطر

کوبیومیخگیاهیپوششایجاد

اضافیآبتخلیهبرایزهکشی

(گابیون)سیمیتورهایازاستفاده

حائلایدیوارهایجاد ی
ی  کوهستان

ی دامنه ها درنواح
ی پایدار

ش ها
رو



:هاسازهاحداثبراینیازموردمصالحترینمهم
سنگوخاکمانند،زمینسازندهمواداز،هاسازهاحداثدر

.شودمیاستفاده
یرینفوذپذمقاومت،دارایبایدسازه،هربراینیازموردمواد

زمالهایآزمایشتوسطکهباشدمشخصیهایدانهاندازهو
.دشونمیمشخصسنگوخاکمکانیکهایآزمایشگاهدر

:کیخاوسدهایبتنیدرسدهایکاررفتهبهمصالحمقایسه
هباست؛متفاوتمختلف،هایسازهدرکاررفتهبهمصالح
ردگمیلشن،ماسه،،سیمانازبتنیسدهایدرمثالعنوان

سنگقلوهوشنماسه،رس،خاکازخاکیسدهایدرو
.شودمیاستفاده



:هاخاکبندیطبقهمبنای
وادممقداروبودنخمیریدرجه،بندیدانهمبنایبر،هاخاکمهندسیبندیطبقه
.شودمیهاانجامآنآلی

:بندیدانهبرمبنایخاکبندیدسته
،ریزدانههایخاکدر.شوندمیتقسیمدانهدرشتوریزدانهدستهدوبههاخاک
میلیمتر0/075ازترکوچکذرات،اندازهالی،ورسمانند

میلیمتر0/075ازبزرگترذرات،اندازهشن،وماسهمانند،دانهدرشتهایخاکدرو
.است

:رطوبتمیزانباریزدانههایخاکپایداریبینارتباط
رطوبتچقدرهر.داردبستگیآنهارطوبتمیزانبهریزدانه،هایخاکپایداری

.شودمیکمترآنهاپایداریباشد،بیشتردانهریزهایخاک
:مرطوبهایدرماههاخاکلغزشوعلتریزدانههایدرخاکرطوبتافزایشنتیجه

وآیدمیدرخمیریحالتبهخاکشود،بیشترحدیازهاخاکایندررطوبتاگر
.شودمیروانخودوزنتأثیرتحت

نایازناشیسال،مرطوبهایماهدرویژهبه،هاترانشهوهادامنهدرهاخاکلغزش
.استپدیده



:درشتدانهوریزدانههایخاکاهمیت
ازبسیاریدردرشت،دانهوریزدانههایخاکاز

هجادسازیزیرخاکی،سدهایبدنهمانندهاسازه
.شودمیاستفادههافرودگاهباندوها



ث جاده ها
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روسازی

رویه

مخلوطازکند،میعملزهکشالیهعنوانبه
ودشمیاستفادهشکستهسنگیاماسهوشن

جنسزاباشند،مقاومبایستیکهرویهوآسترهایالیه
.استقیروماسهشن،ازمخلوطیکهباشندمیآسفالت



:آنوهمیتباالستتعریف
ریلاهگتکیهوزیرسازیدرسنگی،خردهمصالحکاربردهایازیکی
ارینگهدبرعالوه،باالستیاسنگیقطعاتاین.استآهنراههای
.دارندعهدهبهنیزرازهکشیعملها،چرخبارتوزیعوهاریل

:کشورآهنراهخطوطباالستتامین

:هاجادهاحداثروسازیوزیرسازیدربخشازخاکاستفادهعلل
مناسبنقلیهوسایلآمدورفتبرایزمین،طبیعیزیراسطح

ودماتغییراتبارش،مانندجویعواملمقابلودرنیست
.نداردکافیمقاومتخودروهاچرخازواردهنیروهای





:انسانسالمتیباهاآنارتباطوزادعناصرزمین
،زمینعناصراینعبارتیبه.استاززمینسایرجانداران،وانسانبدنعناصرسازندههمهمنشأ

.افتدمیطرخبهانسانسالمتشود،زیادیاکمبدن،دردالیلیبهعناصراینمقداراگر.زادهستند
اند؟کردهاشارههاسنگبرخیفوایدبهدانشمندنکدامتاریخدرطول

توسینصیرالدینوخواجهسیناابن،بیرونیابوریحان
:پزشکیشناسیزمینتعریف
وغذاآبهوا،طریقازکههاکانیوعناصرتأثیرونقشکهاستشناسیزمینازدانشایشاخه
.دهدمیقرارمطالعهموردراشوند،میزندهموجوداتدیگرومابدنوارد

؟استدرمانیعلمیکپزشکیشناسیزمینآیا
زادزمینیهابیماریعاملبررسیدنبالبهبلکهنیست؛درمانیعلمیکپزشکی،شناسیزمین
.است

؟استدرارتباطعلومیچهباپزشکیشناسیزمین
پزشکیعلمهایشاخهوشیمیشناسی،زیست



تأثیرتحتزندهموجوداتسایروانسانسالمتچرا
است؟عناصرزمینی

هباستوابستهزندهموجوداتوهاانسانهمهزندگیزیرا
وهواییآبشرایطوهاسنگوهاخاکوزمینکرههایآب

زمین



:ژئوشیمیعلماهمیت
لعاتمطا.کندمیکمکمابهآبوخاک،هاسنگشیمیاییترکیببررسیدرژئوشیمیعلم

متفاوتف،مختلمناطقدرهاسنگترکیبوزمیندرعناصرتوزیعکهدهدمینشانژئوشیمیایی
.است



:انساندربدنبیماریایجادعلل
بدنمسالهایبافتتمامدراکسیژنمانندعناصری

درهاآنوجودحتیوکمبودیانبودودارندوجود
عارضهایبیماریایجادباعث،نیازحدازبیشترمقادیر

.شودمی





:جزئیعناصرتعریف
کمیاربسمقداربهزندهموجوداتبدنوزمینپوستهدرجزئی،عناصر

طالومسمانند.شوندمییافت
گاهیونیازموردواساسیعنصرعنوانبهبدندرگاهی،عناصراین

یاوعوارضایجادباعثکهشوندمیمحسوبسمیعنصرعنوانبه
.گردندمیبیماری

:درگیاهانمعمولحدازبیشعناصرتمرکزعلت
.اشدبمیمثبتناهنجاریدارایکههاییازخاکگیاهانعناصرتوسطدریافت

چیست؟درجانورانبیماریوقوععلل
،معمولحدازآنهادرعناصرازبرخیغلظتکهازگیاهانیجانورانتغذیه
.استبیشتر



:ناسانشزمینعناصرتوسطژئوشیمیایینقشهکاربرد
صیخاهایخطربیماریاحتمالکهمناطقیشناسایی

.داردوجودهاآندر



چیست؟آرسنیک
.رددازادزمینمنشأعنصر،این.استسمیوغیرضروریعنصریک،آرسنیک

است؟آرسنیکدارایهاسنگکدام
.استآرسنیکمثبتهنجاریبیدارایکهآتشفشانیهایسنگ

:زندهموجوداتبهآرسنیکمسیرانتقالترینمهم
آرسنیکعنصربهآلودهآبازطریق

هستند؟آرسنیکآلودگیبیشتردرمعرضکشورهاکدام
درمعرض(پیریتمانند)آرسنیکدارایهایکانیوهاسنگکهدرمناطقی

سسپوآبمنابعواردهاآندرموجودعناصروشوندمیحلیاهوازدگی،اکسیده
.گرددمیایجادبیماریشودوباعثمیزندهموجوداتبدنوارد

:انسانبدنبهآرسنیکورودعوارض
طانسرودیابتپا،ودستکفشدنوشاخیشدنسختپوستی،هایلکهایجاد
پوست



:نچیدرجنوبسنگزغالطریقازغذاییموادبهآرسنیکانتقالچگونگی
میتقلمنغذاییموادبهسنگزغالمانند،هاسنگازبعضیدرموجودآرسنیک

.شود
الزغوسیلهبهذرتوقرمزفلفلکردنخشکدرتوانمیآنازاینمونهبه

.کرداشارهچینجنوبازایناحیهدرسنگ
ته،بسمحیطدرسنگزغالحرارتباغذاییموادکردنخشکمنطقه،ایندر

.شودمیهاآنآلودگیوغذاییموادبهآنورودوآرسنیکشدنآزادسبب
وجوددارد؟هاکانسنگدرکدامکادمیم

میتیافسولفیدیهایدرکانسنگکهزاستسرطانوسمیعنصریکادمیم،
.شود
چیست؟کادمیممنشاترینمهم

سربورویمعادن
:انسانبدنبهکادمیمانقالهایراه
شودمیبدنواردآبوخوراکیگیاهانطریقاز،عنصراین

:انسانبدنبهکادمیمورودازناشیعوارض
مفاصلوکلیهاندامبهرساندنآسیب



آید؟میدستبهوچگونهچیستجیوه
یهاچشمهآتشفشانی،هایسنگازکهاستسمیعنصری،جیوه
ازطالجداسازیومعدنیمواداستخراجفرایندطیدر،آبگرم

.آیدمیدستبهآنکانسنگ
است؟زیادجیوهآلودگیمناطقدرکدام

جیوهابطالکردنملقمهیاطالاستخراجفرایندکهمعدنیمناطقدر
.شودمیانجاممعدنیهایفعالیتدر

:انسانبدنبهجیوهانتقالهایراه
و(غذاوآب)دهانطریقازجیوه،معرضدرمدتدرازقرارگیری

پوست
:انسانبدنبهجیوهورودازناشیعوارض

.شودیمایمنیوگوارشعصبی،هایدستگاهبهرساندنآسیبباعث



چیست؟فلوئور
باعثودهرآن،زیادمصرفیاکمبودکهاستاساسیعنصریک،فلوئور

.شودمیبیماریبروز
چیست؟انسانبدنفلوئوربهورودمنشا

آبنوشیدنراهاز
بیشتروجوددارد؟هاییسنگدرچهفلوئور

سیاهمیکایورسیهایکانی
:بدنبهفلوئورکافیورودپیامدهای

درربیشتمقاومتوآنشدنترسختباعثدندان،بلوریساختاربه
استخوانکیپوبهابتالکاهشدرفلوئورهمچنین.شودمیپوسیدگیبرابر

.باشدمیمؤثرنیز
:انساندربدنفلوئورکمبودنتایج

.شودمیهادندانپوسیدگیموجب
شندبامیفلوئورکمبوددچارمشکلکهمناطقیبرایمناسبحلراه

چیست؟
دندانخمیرترکیبدرفلوئورمقداریورود



:فلوئورزیادمصرفپیامدهای
برابر40تا20بهویابدمیافزایشبسیارفلورایدمصرفکههنگامی

.دهدمیرخهاغضروفواستخوانخشکی،رسدمیمجازحد
.اشدبکنندهمسمومانسانبرایاستممکنفلوئور،باالیمصرف

:درمحیطزیادفلوئورءمنشا
برهککنندمیاستفادهآبیازجهانمردمازنفرمیلیون20ازبیش

.دارندمجازحدازباالترفلوئورجهانی،استانداردهایاساس
وزاندنساثربرواستفلوئورحاویسنگ ِزغال،فلوئوردیگرمنشأ

.شودمیمحیطواردفلوئورزیادیمقدار،سنگزغال
:فلوئورکمبودمشکلحلراه

بآبهفلوئورکردناضافهباتوانمیرافلوئورکمبودمشکل
.کردرفعآشامیدنی



چیست؟سلنیم
استاساسیعنصریک،سِلِنیم
یمیافتمقدارزیادبههاسنگدرکدامسلنیم
شود؟
نمعاددرخصوصوبهسولفیدیهایکانیدر
هایسنگآبگرم،هایچشمهنقره،وطال

مقداربهآنهاازحاصلهایخاکوآتشفشانی
.شودمییافتزیاد
:انسانبدنبهسلنیموروداصلیمنشا

گیاهان



چیست؟روی
بایاساسجزئیعنصریکورودمیشماربهمهمفلزیعناصرازروی،

.استزمینیمنشأ
شود؟میانسانبدنواردطریقیازچهروی

شودمیانسانبدنواردگیاهانطریقازبیشتر
بیشتروجوددارد؟هاییسنگدرچهروی

هایسنگبرخیوآهکیهایسنگ،سولفیدیهایدرکانی
آتشفشانی

:رویکمبودعوارض
.استبدنایمنیسیستمدراختاللوقدکوتاهی

:دربدنرویزیادیعوارض
مرگحتیوخونیکم
:رویایناحیههایکمبودهایحلراه

مکملداررویداروهایوغذاهاواردکردن



:عنصریُد
دارد؟گواتردرکجاقرارکمربند

منطقه،یناوبودرایجبسیارآمریکاشمالینیمهدرگواتربیمارینوزدهم،سدهدر
.شدمینامیدهگواترکمربند
:گواتربیماریویدکمبودمیانارتباط
دهشگواتربیماریباعثآنهایداموگیاهانومنطقهاینخاکدریدکمبود

بیماریشد،اضافهمنطقهاینمردمغذاییرژیمبهیدکههنگامیواست
.یافتکاهشگواتر
:امریکامتحدهایاالتشمالیدربخشیدکمبودشناختیزمیندلیل
رازعصپسمتحدهایاالتشمالیدربخشکهاستاینشناختیزمیندلیل

یاربسهاینمکوکردنفوذخاکدرآبزیادیحجمها،یخشدنیخبندان،باآب
.گذاشتجایبررایدازفقیرهایخاکوشستخودبارایدپذیرانحالل
است؟شایعبیشترجهانمختلفمناطقکدامدریدکمبود
کها،دریازدورکوهستانیمناطقخصوصبهجهان،مختلفمناطقدریدکمبود

.تاسشایعبسیارکند،میفقیریدازراخاکشدید،بارندگیوفرسایش



:آبسختیعلل
آشامیدنیدرآبمنیزیموکلسیمعناصروجود

:آبسختیازناشیعوارض
کلیویهایبیماریازخاصیانواعشیوع



:ریزگردهاوغباروگردهایتوفاناثرات
خورشیدازدریافتیانرژیمیزانکاهش-1
(دکننمیسردرازمینوبازتابراگرماغبارها)
رپمناطقبهزابیماریهایباکتریانتقال-2

جمعیت
هواکیفیتافت-3
جنگلبرایاساسیمغذیموادکردنفراهم-4

گرمسیریمناطقبارانیهای
سمیموادانتقال-5
بارانقطراترشدهایهسته-٦



؟کنندمیشناساییراریزگردهاءمنشاچگونهشناسانزمین
ودهندهتشکیلهایکانینوعخود،مطالعاتدرشناسانزمین

.کنندمیبررسیراغبارهاوریزگردهاژئوشیمیاییترکیب
ایهماهوارتصاویرباراریزگردهاسرچشمه،هابررسیاینطیآنها

.کنندمیمطالعهرادورفواصلتاآنهاانتقالنحوهوبررسی
:انسانبرسالمتریزگردهاعوارض

یمریویهایبیماریباعثریه،بهورودباغبارریزبسیارذرات
.شوند

:تنفسیهایبیماریشدتباغبارهاغلظتمیزانبینارتباط
مزمنهایبیماریشدتباشد،بیشتر،غبارهااینغلظتهرچه

میفزایشاآنبامرتبطمیرومرگونرخبیشترشدهتنفسیدستگاه
.یابد



:هافشانآتش

:برزمینفیلیپینپیناتوبوفشانآتشتاثیرات
واردخاکسترتنهامیلیون1991سالدرفیلیپینپیناتوبوآتشفشانفوراناثربر

همهارایدکهشدپخشمربعکیلومترهزارانوسعتبهایمنطقهرویبرواتمسفر
.بودتناوبیجدولعناصر

:برمحیطهافشانآتشتاثیرات
یمسطحبهزمیناعماقازرادیگرعناصروفلزهافشانی،آتشهایفعالیت
.آورند
ورادونرب،س،جیوهکادمیم،بریلیم،آرسنیک،ماننددیگریعناصرهافشانآتش

.هستندخطرناکخاص،شرایطدرکهکنندمیمحیطواردهمرااورانیم



:درداروسازیهاکاربردکانی
استشدهتشکیلتالککانیازکهبچهپودر-1
از...ومسکنهایقرصهاوبیوتیکآنتیدر-2

یماستفادههارسانواعویژهبهمختلف،هایکانی
.شود

کوارتزوفلوئوریتکانیازهاخمیردنداندر-3
.شودمیاستفاده

هارسوهامیکا،تالکازآرایشیصنایعدر-4
.شودمیاستفاده





:زمینکرهسنگهایورقهحرکتنتایج
دیدهپپیدایشکره،سببسنگهایورقهجاییجابه
چین،لرزهزمینشکستگی،مانندطبیعیهای

.استشده…وآتشفشانفوران،خوردگی



:زمینپوستههایشکستگیمطالعهاهمیت
پویاییهاینشانهازیکیزمین،پوستههایشکستگی

.استزمین
هاتونلسدها،،هاجادهساختهنگامدرآنهامطالعه

.داردزیادیاهمیتمهندسیهایسازهسایرو
ذخایروزیرزمینیهایآبتجمعدرآن،برافزون

اهمیتزحائگرمابیهایکانسنگتشکیلوگازونفت
.باشدمی

شکستگی ها





؟چیستنشانهلرزهزمین
زمینپویاییازآشکارینشانه

:لرزهزمینوقوعنتایح
امواجتوسطانرژیزیادیمقدارلرزه،زمینهردر

وجاییبهجاباعثوآزادزمیندرونازایلرزه
.شودمیکرهسنگلرزش

زمین لرزه



:درکشورایرانلرزهزمینوقوععلل
هیمالیا-خیزآلپدرکمربندلرزهایرانقرارگرفتن

؟استشدهویرانلرزهزمینتوسطایرانشهرهایکدامتاریخدرطول
طبسنیشابور،دامغان،ری،تبریز،

:لرزهزمیناصلیعلت
.استکرهسنگهایورقهحرکت،لرزهزمیناصلیعلت

:لرزهزمینوقوعنحوه
خودزااالستیکرفتاروارده،نیرویمقابلدرپوستهسازندههایسنگ
.دهندمینشان
میشکستگیدچارهاسنگرود،فراترسنگمقاومتازتنشچهچنان
زادآلرزهای،امواجصورتبهشکستگیمحلازلرزهزمینانرژیوشود
.شودمی



:لرزهزمینکانون
زاشدهذخیرهانرژیکهاستزمیندرونمحلی

.شودمیآزادآنجا
:لرزهزمینمرکزسطحی

ونکانباالیدرکهاستزمینسطحدراینقطه
رالهفاصکمترینمرکز،این.داردقرارلرزهزمین

.داردلرزهزمینکانوناز



ج
اموا

لرزه
ی

ا

درومیشوندایجادلرزهزمینکانوندرامواجاین
میSوPامواجشاملگردندومیمنتشرزمینداخل
.باشند

:درونیامواج

:سطحیامواج

امواجبرخوردازبلکهشوند؛نمیتولیدکانوندرامواجاین
.شوندمیایجادزمینسطحوهاالیهمشترکفصلبادرونی
.هستند(R)ریلیو(L)الوامواجآنهاترینمتداول



(طولیاولیه،P)امواج
اولیندلیل،همینبهدارندراسرعتبیشترینPامواج

.شوندمیثبتنگارلرزهدستگاهتوسطهستندکهامواجی
گذرند،میگازومایعجامد،هایمحیطازامواج،این

.استمتفاوتمختلف،هایمحیطدرامواجسرعت
میترحرکتسریعامواجباشد،بیشترهاسنگتراکمچههر

.کنند



(عرضیثانویه،S)امواج
این.شوندمیثبتنگارهالرزهتوسطP،امواجازبعدامواجاین

.کنندمیعبورجامدهایازمحیطفقط،امواج



میثبتنگارهالرزهتوسطSموجازپسکههستندامواجیLامواج
.شوند



Rامواج
حرکت.شوندمیثبتنگارهالرزهتوسطکههستندامواجیآخرین

استدریاامواجشبیهموج،این



لرزهزمینگیریاندازهمقیاس

میبیانلرزهزمیندرهرهاخرابیمیزانبراساسمقیاساین
ازهاستفادبدونکهاستتوصیفیوایمشاهدهمقیاسیکلرزه،زمینشدت

میرزهلزمینازناشیهایخرابیمیزانتوصیفبهگیری،اندازهابزارودستگاه
.ابدیمیکاهشلرزهزمینشدتلرزه،زمینسطحیازمرکزشدندوربا.پردازد

.استکردهتوصیفدرجهای12مقیاسدررالرزهزمینشدتمرکالی،

زمین لرزهشدت 

زمین لرزهبزرگی 



ازشدهآزادانرژیمقداربراساس،لرزهزمین(بزرگا)بزرگی
دباشزیادترشده،آزادانرژیهرچه.میشودمحاسبهلرزهزمین

ینزمآنامواجنوساناتدامنهوشدیدترآن،ازناشیارتعاشات
عاتاطالکمکبهرالرزهزمینبزرگی.بودخواهدتربزرگ،لرزه
.استترریشبزرگی،گیریواحداندازه.کنندمیتعیین،نگارلرزه

انرژیمقداروبرابر10امواجدامنهبزرگی،واحدیکهرازایبه
.یابدمیافزایشبرابر٦/31
باآنشدتامااست،یکسانزمیننقاطتمامدرلرزهزمینبزرگی

.یابدمیکاهشزمینلرزهمرکزازشدندور

: زمین لرزهبزرگی 



قوعوآنهاازاستفادهبابتوانکههانشانهوعالئمازبرخیبه
.ودشمیگفته«نشانگرپیش»کردبینیپیشرازمینلرزه

ـ تغییرات گاز رادون در آبهای زیرزمینی1
ـ ایجاد تغییر در سطح تراز آب زیرزمینی2
پیش لرزهـ 3
ـ ناهنجاری در رفتار حیوانات4
زمین لرزهـ ابر 5

چیست؟« پیش نشانگر»

:مهم ترین پیش نشانگرهای زمین لرزه



کرد؟بایدچهلرزهزمینوقوعازقبل
هایلولهنشتیفرسوده،برقهایسیمطریقاز،سوزیآتشخطرامکانـ1

.کنیدبررسیراگازسوزوسایلوگاز
.بسپاریدخاطربهراآبوگازاصلیشیروبرقفیوزمحلـ2
راسنگینوسایلواشیاچینی،وایشیشهظروفقبیلازشکستنیوسایلـ3

.دکنیمتصلدیواربهراهاقفسهوبگذاریدهاقفسهپایینطبقاتدر
.کنیدمحکمراسقفیلوسترهایوهاالمپـ4
.کنیدپیداراخودکارمحلیامدرسهخانه،امنهایمحلـ5
همچونایمنیوالزمخشکغذاییموادواولیههایکمکوسایلبستهـ٦

.دهیدقرارمناسبجایدروتهیهراقوهچراغ

لرزهزمینبرابردرایمنی
قبل از وقوع زمین لرزه 

زمین لرزه زمان وقوع 

زمین لرزه بعد ازوقوع 



زمینوقوعزماندرافرادآمدورفتبهمربوطهادیدگیآسیببیشترـ1
.بگیریدپناههمانجادرهستید،جاهر.استلرزه

مکسقفدارایمحلمحکم،میزیکزیربههستیدساختمانداخلاگرـ2
از.شویدهادورپنجرهشیشهاز.بگیریدپناهداخلیدیوارهایکناریاوسعت،

.نکنیداستفادهدارد،شعلهکههرچهوکبریتشمع،
وهاساختمانبرق،هایسیمتیرها،،هاپلازساختمان،ازبیروندرـ3

.شویددوردیوارها
فوراً وبگیریدفاصلههاساختمانوهاپلازهستید،اتومبیلداخلاگرـ4

.شویدمتوقف

کرد؟بایدچهلرزهزمینوقوعهنگام



.باشیدهالرزهپسمراقبـ1
.کنیدعملهاراهنماییوهاپیامبهوکنیدروشنرارادیوـ2
.کنیدکمککودکانوناتوانافرادبهخودسالمتیازمراقبتضمنـ3
نشت.کنیدبازراهاپنجرهوببندیدراگازاصلیشیر،آیدمیگازبویاگرـ4

.دهیدگزارشمربوطهمقاماتبهراگاز
.کنیدقطعرابرقکنتوربرق،هایسیمدیدگیآسیبصورتدرـ5
.ببندیدراآباصلیشیر،انددیدهصدمه،آبهایلولهاگرـ٦
.کنیدجمعفوراًراشدهپخشآورزیانشیمیاییموادوداروهاـ7

کرد؟بایدچهزمینلرزهوقوعازبعد



افتادنلحادروشکستههایپنجرهشیشهساختمان،ریختنفرو-1
آنهاتنریخفروسببهالرزهپساستممکنزیرااثاثیه،قطعاتو

.شوند
سیملاتصاگاز،هایلولهشکستنعلتبهسوزیآتشخطرات-2

علتبهماندنآببیوزمینرویبرآنهاافتادنعلتبهبرقهای
.آبهایلولهشکستن

لرزهزمینازدیدگیآسیبهایعلتمهمترین



تنظیمقابلآچارورادیونقد،پولاضافی،هایباتریباقوهچراغـ1
ضروریموادوداروهابااولیههایکمکجعبهـ2
آتشنشانیکپسولـ3
آشامیدنیآبـ4
درخانواده،اعضایهفتهیکمصرفبرایخشکوشدهکنسروغذاهایـ5

(نیکپیک)حملقابلگازاجاقکبریت،قوطیبازکن،
اورژانسونشانیآتشپلیس،تلفنشمارهـ٦

:باشنددسترسدرهمیشهبایدکهالزمموادووسایل



خوردگیچین

:وزاگرسالبرزهایکوهرشتهپیدایشعلل
ازبخشیخوردگیچینحاصلزاگرس،والبرزمانندهاییکوهرشته
.استکرهسنگ
:هاچینانواع
میدیده…وناودیسوتاقدیسشیب،تکهایشکلبه،هاچین
.شوند

:تاقدیس
ترقدیمیهایالیهکهشوندخمطوریسنگیهایالیهکهصورتیدر
میلتشکیتاقدیسقرارگیرند،حاشیهدرجدیدترهایالیهومرکزدر

شود
:ناودیس

حاشیهدرترقدیمیهایالیهومرکزدرجدیدترهایالیهچهچنانو
.آیدمیوجودبهناودیسقرارگیرند،چین



:هاآتشفشانازشدهخارجمواد
عمای(تفرا)جامدصورتبه،هاآتشفشانازشدهخارجمواد

.است(فومرول)آتشفشانیبخارهایو(گدازهیاالوا)

آتشفشان

:تفرا
تدرشوریزذراتصورتبهکهجامدآتشفشانیموادبه
گفتهراتف،شودمیپرتابهوابهآتشفشانفعالیتاثربر

.شودمی



:آذرآواریهایسنگتشکیلنحوه
میپرتابهوابهآتشفشانیجامدموادانفجاری،هایآتشفشاندر

.شوند
هایسنگازگروهیمواد،اینشدنسختوچسبیدنهمبهاز

.شوندمیتشکیلآذرآواریهایسنگنامبهآتشفشانی،
چیست؟توف

.استآذرآواریسنگنوعیکتوف،
:آتشفشانیتوفتشکیلنحوه

شوند،نشینتهدریاییهایمحیطدرآتشفشانیخاکسترکهصورتیدر
.شودمیحاصلآتشفشانیتوف
شوند؟میتشکیلبیشتردرکجاهاتوف
کمنقاطدرخصوصبهزیردریایی،هایآتشفشانفوراندرهاتوف
البرزسبزهایتوفتوانمیمثالعنوانبه؛شوندمیتشکیلآبعمق

.بردنامرا



:گدازه
.ندشومیخارجآتشفشاندهانهازکههستندمذابیمواد،هاگدازه

متریکارتفاعوشیبآتشفشان،مخروط،باشدترروانگدازهچههر
.دارد

:آتشفشانیبخارهای
.باشدمیآببخاروگازمقداریحاویزمین،درونمذابمواد

.استتمتفاوبسیارآتشفشان،ازخروجیگازهایشیمیاییترکیب
کربنگازهای،آببخارراآتشفشانیگازهایبیشتر

ونوموکربنکلردار،دارنیتروژن،گوگردیاکسید،اکسیدهایدی
.دهندمیتشکیلاکسید
چیست؟فومرولیمرحله

استنممک(فومرولیمرحله)گازخروجآتشفشان،یکازفعالیتپس
.باشدداشتهاادامهقرنوحتیهاسال

سرهبفومرولیدرمرحلهتفتانودماوندهایآتشفشانحاضردرحال
.شودمیخارج…گازگوگردو،بخارآبهاآنوازدهانهبرندمی



هاآتشفشانفواید
:هواکرهتشکیل

فعالیتطریقاززمیندرونگازهایاززیادیبخشزمین،شدنسردباهمراهگذشتهدر
.گردیدراهمفکرههواتشکیلبرایالزمشرایطوشدندخارجمنافذوهاشکستگیاز،هاآتشفشان

:آبکرهتشکیل
آب،.دانوجودآوردهبهراآبوشدهترکیبیکدیگرباآتشفشانها،ازخروجیگازهایازبخشی

دهشورودهاهادریاچهدریاها،،هااقیانوسایجادباعثوکردهپررازمینسطحهایفرورفتگی
.است

:رسوبوخاکتشکیل
میجودوبهراحاصلخیزیخاکوشودمیخارجآتشفشاندهانهازآتشفشانیگدازهوخاکستر

نندمااست؛گرفتهقرارآتشفشانیخاکسترهایرویبرجهانحاصلخیزمزارعازبرخی.آورد
.اندونزیومرکزیآمریکای

:اقیانوسیجدیدپوستهتشکیل
جدیدستهپوتشکیلسبباقیانوسی،میانهایکوهرشتهمیانیمحورازگوشتهمذابموادخروج

سببمناطق،نایدراقیانوسهابسترگسترشبرعالوهآتشفشانها،ایننتیجه.شودمیاقیانوسی
ورقهبرخوردعلتبهمناطق،ایندر.شوندمیهایاقیانوسیگودالمحلدرهاورقهشدننزدیک

دردیبلنوپستیایجادبانیز،هاکوه.آیندمیوجودهابهکوهوگیردمیصورترانشفرو،ها
.گردندمیگذاریورسوبفرسایشتداومسببزمین،سطح

:معدنیهایرگه
.شودمینآهومسنقره،طال،مانندمعدنیهایرگهبرخیتشکیلبهمنجرآتشفشانیفعالیت



:آبگرمهایچشمه
گرمبآهایچشمهتشکیلبرایمناسبیمناطق،هاآتشفشاناطراف
.باشندمیمعدنی

ویپوستهایبیماریدرمانبرایبهداشتینظرازهاچشمهاینآب
اقتصادرونقسببگردشگران،جذبباوهستندمفیدعضالنیآرامش

.شوندمیمحلی
ستگیشکطریقازوشوندمیگرم،هستندپوستهدرونکههاییآب

زمینسطحدر…وگرمآبهایچشمهصورتبهزمین،سطحهای
.شوندمیظاهر



:گرماییزمینانرژی
نزمیانرژیعنوانبهزمیندرونگرمایازآتشفشانی،مناطقدر

.شودمیاستفادهگرمایی
زمینانرژیازراخودنیازموردانرژیعمدهبخشایسلندکشور

.میکندتأمینگرمایی
شهرکینمشدرخاورمیانهگرماییزمیننیروگاهاولیننیز،ماکشوردر

.استشدهتأسیساردبیلاستان

آرامشبهمنجرزمین،درونیانرژیبرخروجافزون،هاآتشفشان
شانیآتشفهایسنگانواعاز.شوندمیکرهسنگهایورقهنسبی

.شودمیاستفادهساختمانیمصالحوهاساختماننماسازیدر





ایهآتشفشانمانندنظیریکممتنوعهایوجودپدیده
ووسیعهایکلوتمتعدد،هایفشانگلفعال،نیمه

افتیایرانمختلفدرنقاط...ونمکیگنبدهایمرتفع،
بهراازسراسرجهانزیادیپژوهشگرانشودکهمی

.استمندکردهخودعالقه

شناسی محسوب می شود؟ زمین چراایران بهشت 



ایرانشناسیزمینتاریخچه

ازهاییبخششناسی،زمینمختلفهایدورهدرایرانسرزمین
.اندبودهلورازیاوگندواناابرقاره
کوهتهرشوشدبستهکامالکهنتتیسپیشسالمیلیون180حدود
.شدتشکیلایراندرالبرز

رخوردبایرانورقهبهعربستانورقهپیش،سالمیلیون٦5حدوددر
وشدآغاززاگرسکوهرشتهگیریشکلوبستهتتیساقیانوسوکرد

اینهایبازماندهازآرال،دریاچهوخزردریای.داردادامهتاکنون
.هستنداقیانوس



شناسیزمینهاینقشه

ایشنمبههاییپدیدهچهشناسیزمینهایدرنقشه
آید؟درمی

سنیروابطهاسنگسطحیپراکندگیوجنس
وهاخوردگیچینوهاشکستگیوضعیت،آنها

.شوندمیدادهنمایش...وکانسارهاموقعیت



ایرانشناسیزمینهایپهنه

:ایرانشناسیزمینهایپهنهدرشناساییاشتوکلیننقش
یچیدهشناسی،پزمینمختلفهایدورهدرایرانشناختیزمینتحوالت

کرهسنگوجداازهممختلفقطعهازچندینایران،سرزمین.استبوده
.دارندمتفاوتیتکوینتاریخچههرکدامکهشدهتشکیل

.استنایرادرشناسیزمیننوینمطالعاتپیشگاماناز،اشتوکلین
بندیقسیمتجداگانهبخشچندرابهباراشتوکلین،ایراننخستینبرای
.دشبعدیکارپژوهشگرانبرایبندی،مبناییتقسیماین.کرد



ایرانمعدنیمنابع

:شدادیمعدنکاریتعریف
گوشههردرکهطوریبهداردزیادیقدمتایران،درمعدنکاری

دهدی(شدادی،معدنیاصطالحدریا)قدیمیکاریمعدنآثارایران،
.شودمی



.ودندبآشناآهنوطالمس،مانندفلزاتیباایرانیان،
بهرهواکتشافدرزیادیبسیارتجربهما،پیشینیان

مانندفلزیذخایرخصوصبهومعادنازبرداری
ازاستفادهاند،داشتهرویوسربطال،آهن،مس،

.گردیدآغازپیشسال8500حدودازفلزات
وراجاستخدهدمینشانپژوهشگرانمطالعاتنتایج

وایرانفالتدرباراولینبرایفلزاتازاستفاده
.گرفتصورتترکیهآناتولیفالت

تاریخچه استفاده ایرانیان از معادن



:سلیمانمسجدنفتونمیدان
درش.ه128٦سالازخاورمیانهنفتچاهاولینحفاریهایویژگی

دانمینامبهایمنطقهدرخوزستاناستاندرسلیمانمسجدشهر
.رسیدنفتبهش.ه1287خرداد5دروشدآغازنفتون

نفتلیتر3٦000روزانهآنازکهداشتعمقمتر3٦0چاهاین
.شدمیاستخراج

آببخارازچاهاینازنفتاستخراجهایماشینمحرکهنیروی
.شدمیتأمین

دمسجشهردراکنونهمواستمعروف«یکشمارهچاه»بهچاهاین
یزخنفتمناطقملیشرکتنظارتتحتموزه،صورتبهسلیمان
.داردقرارجنوب

گازایرانونفتذخایر



دارد؟قرارهاییسنگنوعدرچهایرانذخایرنفتی
.دارندقرارآهکسنگهایالیهدرعمدهطوربهایراننفتذخایر

:درجهانگازونفتمنابعبودننظرداراازایرانرتبه
داراباایران.استشدهارائهجدولدرایراننفتمهمهایمیدانازبرخی

ردهدرذخایرگاز،نظرازوچهارمردهدرجهان،نفتازدرصد10حدودبودن
.داردقرارجهاندوم

دارند؟قراردرکجاطورعمدهبهایرانگازوذخایرنفت
جخلیوزاگرسمنطقه)غربوجنوبدرعمدهطوربهایرانگازونفتذخایر
درسرخسخانگیرانگازذخایر.دارندقرار(خزردریای)شمالدرو(فارس
.استایراندرهیدروکربنمهمذخایرازنیزشرقشمال
:ایراننفتیمیدانترینبزرگ
هایمیدانسومینردهدرکهاستاهوازمیدانایران،نفتیمیدانترینبزرگ

.داردقرارجهانعظیمنفتی



مترکواستمتعددیهایگسلدارایزمین،ایرانپوسته
دوجوگسلیآنجادرکهیافتتوانمیراکشورازجایی

الیتفعوپویایینشانه،هاگسلاینوجود.باشدنداشته
.استزمینایرانپوسته

زابرخیوغیرفعالوقدیمیایران،هایگسلازتعدادی
اهلرزهزمینامروزهکههستندخیزلرزهوجوان،هاگسل

.دهدمیرخآنهاامتداددر

ایراناصلیهایگسل



:ایرانآتشفشانیهایکوهترینمهم
هندبزمان،سدماوند،تفتان،ایران،آتشفشانیهایکوهترینمهم

.هستندوسبالن
:دماوندآتشفشانیکوه

پیشالسمیلیونچنددرایران،آتشفشانیقلهبلندتریندماوند،
گازهایخروجصورتبههنوزآنهایفعالیتآثاروبودهفعال

.شودمیدیدهآتشفشاندهانهنزدیکهایدامنهدرگوگردی
:(بزمان–سهند)دختر-نوارارومیهامتدادهایآتشفشان

یران،ادرکواترنریدورهدرجوان،آتشفشانیهایفعالیتبیشتر
ارقرپُلدخترـارومیهنوارامتداددرکههستندهاییآتشفشان

.دارند

آتشفشان های ایران



گردشگریزمین

:زمیندرکرهطبیعیاندازهایچشمتنوععلل
.استمتنوعیاندازهایچشمومناظردارایزمین،سیاره

زمینرویدادهایواتفاقاتدلیلبهگوناگونی،وتنوعاین
ایننتکویوگیریشکلتاریخطولدرکهاستشناختی

.استدادهرخسیاره
:درایرانگردشگریزمیناهمیتعلل

پدیدهیگوناگونوشناختیزمینمیراثنظرازایرانکشور
جهانکشورهایترینغنیازیکیشناختی،زمینهای
ورمان،کشدرتواندمیگردشگریزمیندلیلهمینبهاست

.باشدداشتهایویژهاقتصادیجایگاه



:شناختیزمینمیراثتعریف
گلغارها،مانندشناختیزمینهایپدیدهازگروهی

ونظرعلمیازباالییارزشکه..وآبشارهاها،فشان
به،ستندهکمیاببسیاریاوداشتهویژهزیبایییاآموزشی

.شوندمیمعرفیشناختیزمینمیراثعنوان



:ژئوپارکایجادازهدف
برداریبهرهومحدودهیکدرشناختیزمینمیراثهایجاذبهازحفاظتبرای

.شودمیایجادآنهاازدرست
چیست؟پارکژئو
هایهجاذبباشناختیزمینمیراثآن،درکهاستمشخصمحدودهیکپارک،ژئو

موزشآبامنطقهآنمردمژئوپارک،هردر.استشدهواقعویژهفرهنگیوطبیعی
یفرهنگوطبیعی،شناختیزمینهایجاذبهازحفاظتدربینندمیکههایی

.ندکنمیدرآمدکسبوبرداریبهرهگردشگریبرایها،جاذبهاینازوهمکاری
:پارکژئواهمیت

شتهدافرهنگیواقتصادیرونقورشد،محلیجامعهکهشودمیباعثژئوپارک
.شودحفظآنهافرهنگیوطبیعیمیراثوباشد

:قشمجزیرهپارکژئو
ریزیامهبرنبا.استرسیدهجهانیثبتبهقشمجزیرهژئوپارکماکشوردراکنون

دادتعآینده،هایدرسالگردشگری،وعلمیمطالعاتاساسبروشدهانجامهای
.یافتخواهدافزایشکشورمانهایژئوپارک

ژئوپارک



https://digikonkur.com/
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