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 پرسش و پاسخ کتاب زمین شناسی یازدهم

 

 1فصل 

 خداوند جهان را برچه اساسی خلق کرده است؟-1

است. آنها با  دهیآفر نیرا بر اساس اصول و قوان یباورند که خداوند، جهان هست نیدانشمندان بر ا

 خلقت هستند. یابه دنبال کشف رازه هان،یک نشیمطالعه و شناخت نظام حاکم بر آفر

 را بنویسید. کهکشان فیتعر-2

جرم  اردهایلیاز گاز، غبار و م یکهکشان وجود دارد.کهکشان ها، توده ا اردیلیصدها م هان،یک در

 لیبزرگ تشک یانفجار یو ... هستند که ط یستارها نیب یها، فضا ارهیشامل ستاره ها، س یآسمان

گرانش متقابل،کنار هم جمع  یروهایرنیلف،تحت تأثازاجرام مخت یدرهر کهکشان، تعداد .شده اند

  .شده و منظومه ها را ساخته اند

 ی را توضیح دهید.ریراه ش کهکشان-3

مه  یِنوار د،یندارد، به آسمان نگاه کن ینور یکه آلودگ یصاف و بدون ابر، در مکان یدر شب ها اگر

 یکینام دارد،  یریکه، کهکشان راه شنوار  نیا .دینیب یاز اجرام م یمانند و کم نور، شامل انبوه

دارد که منظومه  یچیمارپ یشکل ،یریراه ش کهکشان .شناخته شده است یکهکشان ها نیازبزرگ تر

 شده است. لیآن تشک یاز بازوها یکیما، در لبه   یشمس

 

 ی را بنویسید.در مورد حرکت اجرام در منظومه شمس هیدو نظر-4
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 وسیبطلم یزمین مرکز یۀنظر-الف

 کیکوپرن کوالسینیدمرکزیخورش یۀنظر-ب

 ی را توضیح دهید.مرکز نینظریه زم-5

به  د،یماه و خورش یبا مشاهده حرکت ظاهر ش،یاز دو هزار سال پ شیب یونانیدانشمند  وس،یبطلم 

 .گردند یبه دور آن م گرید یدر مرکز عالم قرار دارد و اجرام آسمان ن،یکه زم دیرس جهینت نیا

 دویثابت است و ماه و خورش ن،یشد، زم ینام گذار «یمرکز نیزم» هیکه نظر ه،یرنظ نیا براساس

 یا رهیدا ییو زحل، در مدارها یمشتر خ،یعطارد، زهره، مر یعنیشناخته شده آن روزگار،  ارهیپنج س

 گردند. یم نیبه دور زم

 

 ی چه کسانی بودند؟مرکز نیزم هیمخالفان نظر-6

 قیدق یها یریبا اندازه گ ،یطوس نیرالدیو خواجه نص یسجز دیابوسع مانند یرانیدانشمندان ا یبرخ

 زیدر اروپا ن هینظر نیوارد کردند. ا یمرکز نیزم هیبر نظر ییرادهایا ،یعلم یها افتهیدرست  ریو تفس

 مطرح بود. یالدیم1٦تا حدود قرن   یداشت؛ ول یمخالفان

 ی توسط کدام دانشمند مطرح شد؟مرکز دیخورش یۀنظر-7

 وپرنیکک

 اساس نظریه خورشیدمرکزی کوپرنیک را بنویسید.-8

 .گردد یم دیبه دور خورش یها در مدار دایره ا ارهیس گریهمراه با ماه، مانند د نیزم-



 

3 
 

 به دور محورخود است. نیچرخش زم ۀجیو نت یدر آسمان، ظاهر دیخورش ۀحرکت روزان -

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

 کپلر

 سه قانون کپلررا بنویسید.-10

  :قانون اول

از دو  یکیکند که خورشیدهمواره، در  یچنان به دور خورشید حرکت م ،یضویب یدر مدار ارهیهر س

 کانون آن قرار دارد.

 

 : قانون دوم

کند،در  یوصل م دیرا به  خورش ارهیکه س یگردد که خط فرض یم دیچنان به دور خورش اره،یهر س 

 کند. یم جادیا یمساو یمساحت ها ،یمساو یمدت زمان ها

 

 :قانون سوم

و  ابدییم شیافزا (d)دیفاصله از خورش شیبا افزا (p)دیبه دور خورش ارهیدور س کیزمان گردش  

 یبرحسب واحد نجومdو  ینیبر حسب سال زمp :رابطه نیدر ا .آن ها برقرار است نیب ریرابطه ز

 است.
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است.با توجه به قانون سوم کپلر مدت زمان چرخش  یواحد نجوم9 نیبا زم ارهیس کی فاصله -11

 چند سال است؟ دیبه دورخورش ارهیس نیکامل  ا

 یکه م میآور یو سپس جزر آن را به دست م 729شود  یکه  م میآور یرا به دست م9عدد  3توان 

 گردد. یم دیدورکامل به دورخورش کیسال 27هر  ارهیس نیا یعنی 27شود

729=9×9×9 

27=729√ 

به  ارهیس نیدور چرخش ا کیاست.مدت زمان  یواحد نجوم39/44 دیفاصله پلوتو با  خورش-12

 .دیرا حساب کن دیدورخورش

٦1304=39.44×39.44×39.44 

 √٦1304سال=248

سال است.با توجه به قانون دوم کپلر فاصله 27 دیبه دورخورش ارهیس کیمدت زمان چرخش -13

 است؟ یچندواحد نجوم دیبا خورش هاریس نیا

 یکه م میآور یرا به دست م27عدد  ریشهابتداکلید شیفت ماشین حساب مهندسی راروشن می کنیم.

شود  یکه م میآور یرا به دست م 729سوم عدد  شهیر یحساب مهندس نیو سپس با ماش 729شود 

 است. یواحد نجوم 9 ارهیس نیا فاصله 9

729=27×27 

9=7293√3 

 را بنویسید. نیدرکره زم یو آغاززندگ نیاحل تکومر-14
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آغاز شد  یمنظومه شمس یریشکل گ ،یهانیتجمعات ذرات ک نیسال قبل، با نخست اردیلیحدود شش م

و درمدار خود قرار  لیمذاب تشک یبه صورت کره ا نیزم ارهیسال قبل، س اردیلیم4/٦و در حدود  

 .گرفت

به  نیآذر یسال قبل، سنگ ها اردیلیب، حدود چهار ممذا یگو نیبا گذشت زمان و سرد شدن ا 

 جیمتعدد، به تدر یشدند؛ سپس با فوران آتشفشان ها لیسنگ کره تشک یاجزا نیعنوان نخست

خارج شدند و هواکره را به وجود  نیو ... ازداخل زم تروژنین دروژن،یمختلف مانند کربن، ه یگازها

 نیداشته اند و بر ا یفراوان راتییتغ ستیز طیو مح ییهواآب و  طیمختلف، شرا ی. در دوران هاندآورد

به عنوان مثال، خزندگان  .ظاهر و منقرض شده اند نیمختلف جانداران در سطح زم یاساس گونه ها

 نیسال، جثه آنها بزرگ شد و در کره زم ونیلیم70ــ 80یظاهر و در ط فر،یدوره کربون لیدر اوا

 راتییبا تغ ناسورهایدا یو عدم سازگار ستیز طیمح طیبا نامساعدشدن شرا .افتندیگسترش 

 منقرض شدند. شیسال پ ونیلیم٦٥موجودات حدود نیا ،یطیمح

 اهمیت تعیین سنگ هاچیست؟-15

ومنابع موجود  ریاکتشاف ذخا ن،یزم خچهیتار یمختلف، از نظر بررس یها دهیسن سنگ ها و پد نییتع

 دارد. یادیز تی... اهمو  ندهیآ یحوادث احتمال ینیب شیپ ن،یدر زم

 دوروش تعیین سنگ ها را بنویسید.-16

 کنند. یم نییو مطلق تع یها را به دو روش سن نسب دهیسن سنگ ها و پد ز،ین یشناس نیدر زم

 چه تفاوتی باهم دارند؟و سن مطلق یسن نسب-17

ود و در ش یمشخص م گریکدیها نسبت به  دهیتقدم و تأ خر وقوع پد بیترت ،یسن نسب نییتع در

 یم یریاندازه گ ویواکتیها با استفاده از عناصر راد دهیپد ی( سن واقعیومتریسن مطلق )راد نییتع

 .شود

 چه؟ یعنیعنصر کیعمر مهین-18

عناصر پس از  نیهستند. ا یبه طور مداوم و با سرعت ثابت در حال فروپاش ویواکتیعناصرراد

عنصر  کیاز  یمیکشد ن یرا که طول م یانشوند. مدت زم یم لیتبد داریبه عنصر پا یفروپاش

 .ندیگو یعمر آن عنصر م مهیشود، ن لیتبد داریبه عنصر پا ویواکتیراد
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 را توضیح دهید. سن مطلق نییتع روش19

 شود. یم نییتع دهیوقوع پد قیزمان دق ر،یسن مطلق با استفاده از رابطه ز نییدرتع 

 تعداد نیمه عمر=سن پدیده×طول نیمه عمر

 را نام ببرید.مختلف زمان یها اسیمق-20

 یاست. شما باواحدها هیزمان، ثان یرود. واحد اساس یبه کار م یمختلف یها اسیزمان در مق مفهوم

 د؛یساعت، شبانه روز، هفته، ماه، سال، دهه، سده )قرن( و هزاره آشنا هست قه،یبزرگ تر زمان مانند: دق

نداردمانند عصر،  یادیروزمره ما، کاربرد ز یدر زندگ وجود دارد که زیبزرگ تر زمان ن یاما، واحدها

 .هستند یشناس نیمورد استفاده در زم یزمان یدوره، دوران و اِئون که واحدها

 به چه عواملی بستگی دارد؟ بزرگ ترزمان یواحدها یبند میارتقسیمع-21

نقراض گونه ا ایهمچون ظهور  یمختلف، به حوادث مهم یزمان یواحدها نیا یبند میارتقسیمع 

 دارد. یو ... بستگ اهایدر یجهان یپسرو ای شروییپ ،ییازجانداران، حوادث کوه زا یخاص

 را نام ببرید. لسونیو ۀمراحل چرخ-22

 یمرحله بازشدگ -1

 مرحله گسترش -2

 مرحله بسته شدن -3

 مرحله برخورد -4

 ی چرخه ویلسون را توضیح  دهید.مرحله بازشدگ-23

شود و مواد مذاب  یشکافته م یقاره ا  ۀاز پوست یبخش کره،ریخم یهمرفت یها انیجر ریتأث تحت

 مانجارویلیو ک ایکن یکوه ها قایشرق آفر مانندرسند. یم نیصعود نموده و به سطح زم رکرهیخم

 چرخه ویلسون را شرح دهید. مرحله گسترش-24

 ییهاایشده در جادیا یو در محل گودال ها ابدی یشده، گسترش م جادیمرحله، شکاف ا نیدر ا

 اطلس انوساقی –سرخ  یایرمانند د شود . یم لیتشک
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 چرخه ویلسون را توضیح دهید. مرحله بسته شدن-25

  انوس،یشود و اق یدچار فرورانش م یانوسیشده، سنگ کره اق جادیا انوسیچند منطقه از اق ای کیدر 

 شود. یبسته م تیکوچک تر و در نها

 دهید.چرخه ویلسون را توضیح   مرحله برخورد-26

 مانند . ندیآ یبه وجود م ییرشته کوه ها ،یانوسیو برخورد ورقه ها، رسوبات اق انوسیبا بسته شدن اق

 البرز، زاگرس ا،یمالیه

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

 یدرجه ا٥/23حدود   هیزاو د،یبا خط عمود برصفحه مدار گردش خود به دور خورش نیمحور زم-الف 

 .است رییثابت و بدون تغ باًیمحور تقر یراستا د،یسازد ودر هنگام گردش به دور خورش یم

 کیدر دیتا خورش نیشکل است و فاصله زم یضیب د،یبه دور خورش نیمدارحرکت زم یاز طرف-ب 

 .کند یرمییسال تغ

 شتریب ن،یمز یجنوب مکرهین گریشش ماه د یو در ط یشمال مکرهیشش ماه از سال ن یدر ط نیبنابرا

 .ردیگ یقرار م دیدر معرض تابش خورش

 

 سه منطقه اقلیمی کره زمین را نام ببرید.-28

 منطقه گرمسیر )حارّه(-



 

8 
 

 منطقه معتدله-

 یمنطقه سرد قطب-

 

 ویژگی های منطقه گرم کره زمین را بنویسید.-29

بر سطح  یعمود امکان تابش .شود یرا شامل م یمنطقه از مدار رأس السرطان تا رأس الجد نیا

است ودرطول  گرادیدرجه سانت20از   شیهوا در آن ب یدما نیانگیم .منطقه ممکن است نیدر ا نیزم

 سال هواگرم است.

 ویژگی های منطقه معتدل کره زمین را بنویسید.-30

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

 گراد است. یدرجه سانت 20تا  8مناطق بین  نیدر اهوا  یمیانگین دما -

 ویژگی هی منطقه سرزد قطبی را بنویسید.-31

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

  .باشد یم یدر آنجا فصل زمستان طوالن -

 گراد است. یسانتدرجه  8هوا در مناطق شمالگان و جنوبگان کمتر از  یمیانگین دما -

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

 اول مهرو اول فروردین دراستوا

 اول تیرماه در مدارراس السرطان



 

9 
 

 اول دی ماه درمدارراس الجدی

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

 درمنطقه حاره بین استوا و مدارراس السرطان و راس الجدی

 ساعته دیده می شود؟24کدام مدارکره زمین روزدر-34

 مدار قطبی شمال و جنوب

 اصطالح خورشید نیمه شب را توضیح دهید.-35

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

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

درجه  5/23روز بر مدار  93بر مدار صفر درجه) استوا( و بعد از  نیورددر اول فر دیخورش-36

 !!یشمال مکرهیدر ن یاست و آغاز انقالب تابستان ریتابد و اول ت ی) مدار راس السرطان(میشمال

 ?کند یبر کدام مدار عمود تابش م بهشتیارد 12در  دیخورش

روز 93درجه را درطول 23.٥ نیا دیرشخو درجه اختالف هست23.٥استوا تا مدارراس السرطان  نیب

شود حاال  یم یروز ط93درجه در 23دیتناسب ببن دیبا حاال کند تا برسد به مدارراس السرطان یم یط

 یم تناسب شود یروز م43 بهشتیارد12تا  نیاز اول فرورد یعنیروز 43شود  یم بهشتیارد12

 یدرجه شمال10شود  یم93بر  میدرجه تقس23ضرب در 43روز چنددرجه43روز 93درجه 23 دمیبند

 .قرار دارد یدرجه شمال10 ییایدرعرض جغراف بهشتیارد12در  دیخورش

 2فصل

 امروزی بشررا توضیح دهید. یدرزندگ ینقش منابع معدن-1

 یمس موجود درکابلها .شوند یم نیتأم ،یما از منابع معدن یزندگ یبرا ازیعمده مواد مورد ن بخش

 م،یسینو یکه باآن م یموجود در تلفن همراه، مداد نیراه آهن، پالت لیدر ر برق، آهن مورد استفاده

پس از  یمعدن منابع .شوند یم هیته یو ... از منابع معدن میزن یکه با آن مسواک م یردندانیخم

 یم لیتبد ازیمورد ن یبه کاالها ،یشناسان، از معادن استخراج و پس از فراور نیتوسط زم ییشناسا

 ( درجدول آورده شده است.رفلزییغ -از کاربردهای مواد معدنی )فلزی  دیتعدا .شوند
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 ست؟یغلظت کالرک چ-2 

 ییایمیش بیترک نییتع یوود برا نگیکالرک  و ر یشناس به نام ها نیدو زم ،یالدیم19٦4سال   در

 یازانواع سنگ ها یادیارزیمختلف آن، تعدادبس یعناصردربخش ها یپراکندگ یوبررس نیپوسته زم

 ییایمیش بیکردند که امروزه ترک نییآنها را تع ییایمیش بیو ترک یمناطق مختلف را نمونه بردار

 شود. یبا عنوان غلظت کالرک عناصر شناخته م نیپوسته زم نیانگیم

 چیست؟شرح دهید.عناصر نیانگیکاربرد غلظت م-3

مقدار غلظت عناصر  یریدارد. پژوهشگران با اندازه گ یادیز یعناصر، کاربردها نیانگیم غلظت

 یشناس نیزم یندهایبه فرا ن،یانگیغلظت م ریآن با مقاد سهیهر منطقه و مقا یدرسنگ ها و خاک ها

 .برند یم یمنطقه و ... پ کی نیتکو خچهیسنگ کره ، تار یمانند حرکت ورقه ها

 ی در غلظت کالرک چیست؟شرح دهید.مثبت و منف یهنجار یبمفهوم -4

مثبت و اگر غلظت آن ها از  یهنجار یکالرک باالتر باشد، ب نیانگیظت عناصر از مغل ،یدر منطقه ا اگر

 یاکتشاف یها ییجو یشناسان در پ نینامند. زم یم یمنف یهنجار یتر باشد، آن را ب نییپا ن،یانگیم

 مثبت هستند. یهنجار یبا ب یمناطق افتنیبه دنبال 

 را نام ببرید.ها یانواع کان-5

 .شوند یم یها رده بند کاتیلیرسیها و غ کاتیلیبه دو گروه س ییایمیش بیرکها براساس ت یکان

 کنید. فیکات تعریلیس -6

 ییایمیش بیدهند و درترک یم لیرا تشک نیدرصد پوسته زم9٦هستند که   ییها یها، کان کاتیلیس

  .دارند(SiO4^(4−)) یکاتیلیس انیخود بن

 .شوند  یم افتی یدگرگون ایو  یرسوب ن،یآذر یدر سنگ ها یکاتیلیس یها یکان

 ست؟یچ یکاتیلیرسیغ یها یکان-7

هستند.  یکاتیلیس انیخود، فاقد بن بیها هستند که در ترک یاز کان یگروه یکاتیلیرسیغ یها یکان 

 شوند. یم افتیدر انواع سنگ ها  زیها ن یکان نیا
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 کانه را تعریف کنید.-8

شود.  یوجود دارد، کانه اطالق م یند اقتصادفلز ارزشم کیها که در آن  یاز کان یبه گروه

شود. برخی از کانه ها به صورت  یگالن که از آن سرب استخراج م ایکه از آن آهن و  تیمانندمگنت

 شوند مانند طال، نقره و مس یم افتیآزاد

 (کانه و باطله فیتعر)کانسنگ ایدوبخش سنگ معدن -9

شده است. کانه، بخش ارزشمندکانسنگ  لیه تشککانسنگ، از دو بخش کانه، و باطل ایمعدن  سنگ

 .شود یندارند، گفته م یقابل توجه یکه ارزش اقتصاد یاست و باطله، به مواد

 را نام ببرید. کانه مس نیتر مهم-10

کانه فلز مس است. در معادن مس،  نیمهم ترCuFeS2  ییایمیبه فرمول ش ت،یریمثال کالکوپ یبرا

و ...  تیریپ ،یرس یها یکان کا،یمانند کوارتز، فلدسپار، م یباطله مختلف یها یهمراه با کان یکان نیا

 دهند. یم لیکانسنگ مس را تشک

 کنید. فیکانسار تعر -11

. و ابدی یم شیافزا نیانگیمنطقه نسبت به غلظت م کیعناصردر ن،غلظتیازپوسته زم ییها دربخش

که استخراج آن از  یمثبت،( به طور یجارهن یشود )ب یدر آنجا متمرکز م یاز ماده معدن یادیحجم ز

 .ندیگو یمناطق، کانسار م نیمقرون به صرفه است که به ا ،ینظر اقتصاد

 رد؟یگ یوچگونه شکل م ستیچ معدن-12

شود که  یآغاز م یبهره بردار یاست و تنها در صورت نهیکانسنگ اغلب پرهز ای یاستخراج ماده معدن 

 ای یوجود داشته باشد. با شروع بهره بردار یده معدندر ما یعنصر با حجم وغلظت کاف کی

 .ردیگ یمعدن شکل م کی ،یمعدنکار

 را توضیح دهید.آن ها تیو اهم یصنعت یها یسنگ ها و کان فیتعر-13

شوند که  یاستخراج م اروزمرهی یصنعت یکاربردها یهم برا یگرید یبرکانسنگ ها، موادمعدن افزون

  .ستندین یفلز
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 یسنگ ها ک،یو سرام یکاش ایخاک رس در ساخت آجر  ،یسه در ساختمان ساز: شن و مامانند

نوع ازسنگ ها و  نیروند. به ا یبه کار م وارهایساختمان ها، کف پوش، پله و د یدر نما یساختمان

 .ندیگو یم یصنعت یها یسنگ ها و کان ،یرفلزیغ یها یکان

جاده  یرسازیبه عنوان شن و ماسه در ز کانسنگ ، کیباطله  ای یراقتصادیموارد، بخش غ یبرخ در

 شود. یهااستفاده م

 انواع کانسنگ را نام ببرید.-14

 شوند. یم یبند میتقس یو رسوب یگرماب ،ییبه سه دسته ماگما ل،یکانسنگ ها براساس نحوه تشک

 را بنویسید.نیو پالت کلیمانند کروم و ن ییماگما یکانسنگ ها لیتشک نحوه-15

در حال سرد  یماگما کیتوانند از  یم نیو پالت کلیمانند کروم، ن یناصر فلزع یبرخ یها کانسنگ

دارند، در  یینسبتاً باال یعناصر که چگال نیماگما، ا کیشوند. با سردشدن و تبلور  لیشدن تشک

 سازند.  یکانسنگ هارا م نیشوند و ا یم نیماگما ته نش نیریبخش ز

 نویسید.را ب آن تیو اهم تییپگمات لیتشک نحوه-16

و ...  دیاکس یکه پس از تبلور بخش اعظم ماگما، مقدار آب و مواد ّ فرار مانند کربن د یصورت در

 اریبس یبا بلورها ییدهنده سنگ، فراهم و سنگ ها لیرشد بلورهای تشک یبرا طیفراوان باشد، شرا

 نندر خاص ماعناص یبعض یبرا یتواند کانسار مهم یشود که م یم لیتشک تیدرشت، به نام پگمات

 باشد. تیمانند مسکوو یصنعت یها یکان ایمانند زمرد  یگوهر یها یکان یوبعض میتیل

 ست؟یچ ییگرما نیزم بیش-17

 نی. به اابدی یم شیگراد دما افزا یدرجه سانت3عمق،  شیمترافزا100هر  یازا ن،بهیدرپوسته زم 

  .ندیگو یم ییگرما نیزم بیش نیدما در پوسته زم راتییتغ

 را بنویسید.گرم یتوسط آب ها یمعدن یرگه ها لیتشک نحوه-18

آب  یمذاب،دما یها اتودهیو ییگرما نیزم بیازش یناش یپوسته به علت گرما قیعم یبخش ها در

 یآب ها،برخ نیا .شود یاز عناصر م یو باعث انحالل برخ ابدی یم شیمناطق افزا نیموجود درا یها
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را  یمعدن یکنند و رگه ها یم نیسنگ ها    ته نش یها یگعناصررابه شکل کانسنگ در داخل شکست

  .سازند یم

 ی چیست؟گرماب یها کانسنگ-19

 .شوند یم دهینام یگرماب یکانسنگ ها، آب گرم است، کانسنگ ها نیا لیآنجاکه عامل تشک از

 دارند؟ یمنشا گرماب یرمعدنیذخا کدام-20

 دارند. یمنشأ گرماب گریفلزات د یبرخقلع و  بدن،یمول ،یمس، سرب، رو ریاز ذخا یاریبس 

 ی را نام ببرید.رسوب یکانسنگ ها نیمهم تر-21

 ومیهاو ماسه سنگ ها و اوران لیمس موجود در ش ،یآهک یموجود در سنگ ها یسرب و رو ریذخا

 .مهم هستند یرسوب یاز کانسنگ ها یموجود در ماسه سنگ ها، نمونه ا

 دهید.ی را شرح پالسر ریذخا لیتشک نحوه-22

و  نیرود آنها را ته نش ریها را از سنگ ها جدا کرده و در مس یروان، کان یآب ها زین یگاه

تکاب، از  مانیتاکنون در منطقه تخت سل شیدهند. از هزار سال پ یم لیرا تشک یرپالسریذخا

 شود. یرودخانه زرشوران طال برداشت م

 وضیح دهید.ت  یرمعدنیذخا ییمرحله اکتشاف معدن :شناسا نیاول-23

را  ی،مناطقییدصحرایوبازد یشناس نیزم ینقشه ها یشناسان بابررس نیمرحله اکتشاف،زم نیدراول

 یشناسان م نیمثال زم یبرا .کنند یم ییدر آن وجود دارد، شناسا یمعدن ریذخا لیکه احتمال تشک

 .شوند یم دایپ یآهک یسرب درسنگ ها ریاز ذخا یدانند که برخ

 را بنویسید.یرمعدنیذخا ییشناسا یها روش-24

 ییکانسنگ، رسانا یسیکانسنگ ها، مانند خواص مغناط یکیزیف یها یژگیازو یآنها با آگاه نیبنابرا 

و  یرسطحیز ریذخا ،یکیزیژئوف یو... به روش ها نیگرانش زم دانیم راتییسنگ ها، تغ یکیالکتر

 کنند. یم ییپنهان را شناسا

 ی چگونه انجام می شود؟توضیح دهید.حفار یانمونه ه شیو آزما یمرحله حفار-25
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و  شرفتهیپ یبا دستگاه ها یحفار نیزم ریدر ز یتوده معدن کی یبیتقر تیاز مشخص شدن موقع پس

  .ردیگ یوجود دارد، انجام م یکه ماده معدن یاز عمق تا حد ینمونه بردار

 اریع نییتع یبرا ،یه از حفارشد هیته ی. نمونه هاابدیها ممکن است تا صدها متر ادامه  یحفار نیا

حمل و در آنجا توسط  شگاهیموجود در آن ها به آزما یها یکان ییوشناسا یماده معدن تیفیک ایفلز 

 .رندیگ یقرار م یمورد بررس ییایمیش هیتجز یدستگاه ها ایو  کروسکوپیم

 ییا نرم افزارهابه دست آمده را ب یداده ها یمهندسان اکتشاف، تمام ایشناسان  نیزم ت،یدر نها 

 کنند  یم نییرا تع یماده معدن نیانگیم اریمعدن و ع رهیکرده و مقدار ذخ لیتحل

 ی چه موقع انجام می شود؟مرحله استخراج منابع معدن-26

 .شود یاستخراج آغاز م اتیعمل ر،یبودن ذخا یاقتصاد نییاکتشاف، با تع اتیعمل انیاز پا پس

 ود؟ش یم نییاستخراج چگونه تع روش-27

 .شود یم نییدرپوسته،تع یتوده معدن یریقرارگ یاستخراج،براساس شکل و چگونگ روش

 را بنویسید. استخراج معدن انواع-28

 .ردیگ یصورت م ینیرزمیروباز و ز یاستخراج به روش ها 

 را بنویسید. کانسارمس یها یژگیو-29

وجود  زیباطله ن یها یر کانه، کانهمان طور که گفته شد، درکانسنگ استخراج شده از معدن، افزون ب 

 یو تعداد تیریمانند کالکوپ یمختلف یها یمس، عنصر مس در کان یمثال در کانسارها یبرا .دارند

نود و  نیدرصد است. بنابرا کیکانسنگ ها کمتر از  نیعنصر مس در ا اریع .شود یم افتی گر،ید یکان

 ز آن جدا شود.ا دینه درصد کانسنگ استخراج شده، باطله است که با

 ست؟یچ یفراور ای ییکانه آرا-30 

شود  یگفته م ی( ماده معدنی)فراورییکانه آرا ،یاقتصاد دیمف یها یباطله از کان یجداساز ندیفرا به

  .شود یدر کنار معادن انجام م ییکه درکارخانه ها

 ست؟یچ کنسانتره-31
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 رییبا تغ ای میبه طور مستق ایمنتقل  فلز به کارخانه ذوب، یجداساز ی)کنسانتره( برایینها محصول

 شود. یاندک در صنعت استفاده م

 

 را بنویسید.علل استفاده انسان از گوهرها-32

 یها یژگیها و و ییبایکرده تا از ز یآراستن خود استفاده م یاز روزگاران کهن انسان از گوهرها برا

موضوع  نیجلوه دادن خوداستفاده کند. ا رباتیز یهابرا یکان نیموجوددرا یکننده وانواع جلوه ها رهیخ

گردد.  یاست، برم دهکر هیکه خداوند متعال در نهاد انسان تعب یشناس ییبایو ز یبادوستیبه فطرت ز

  .آن بوده است یبعد یها شرفتیو پ یعلم گوهرشناس جادیا لیدال نیاز مهم تر یکی نیا دیشا

 را بنویسید.گوهر یدارا یها یکان تعداد-33

الزم  یها یژگیو یکان100شناخته شده، حدود   یکان4000حدود   انیبه ذکر است که تنها از م الزم

 گوهر را دارند. کی

 را بنویسید.جواهر ایگوهر  فیتعر-34 

 ،ییبایز لیاست که به دل ییگران بها یها ی(شامل سنگ ها وکانی)واژه عرباجواهری گوهرها

هستند  زیها و سنگ ها متما یرکانیودن ازساب ابیباال، رنگ و کم یدرخشش، استحکام،سخت

 .رندیگ یوموردتوجه خاص انسان ها قرار م

 را نام ببرید.گوهرها نیتر مهم-35
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 یتوجه هر کس ست،یآمت ق،یو عق روزهیزمرد، ف اقوت،یمانند  ییگوهرها یرنگ و درخشندگ ییبایز 

 .کند یرابه خودجلب م

 را بنویسید.گوهرها شیدایپ عوامل-36

 یندهایها هستند که توسط فرا یکان یایدن ابیوخاص و کم بایز اریبس ندگانینما گوهرها

 .ندیآ یبه وجودم یادگرگونی ی،گرمابییماگما

 را بنویسید.خواص گوهرها نیمهم تر-37

نداشته  یکاف یگوهر، سخت کیرنگ، و درخشش آن هاست. اگر  ،یخواص گوهرها، سخت نیمهمتر

 .رود یم نیو از ب ستیم نمقاو یدگیباشد، در برابر خراش

 .دهد یم ییبایو ز یها درخشندگ یرنگ، به کان یمانند باز گر،یخواص د یبرخ 

 را بنویسید.  لیزوبریکر یکان یها یژگیو-38

به نام اپال که  یسیلیگوهر س یو نوع ی)چشم گربه( با درخشش اپال لیزوبریکر یمانند کان 

 دارد. یکمان نیرنگ یدرخشش

 را بنویسید. الماس لیونحوه تشک ییایمیش بیرنگ،ترک -39

  .شود یم لیتشک نیدر گوشته زم ادیز اریکربن خالص، که در فشار بس بیرنگ با ترک یگوهر ب کی

 را بنویسید. الماس یکاربردها-40

 کاربرد دارد. زیها ن ندهیدر سا ،یبر استفاده  گوهر افزون

 را بنویسید. سرخ اقوتی یها یژگیو-41

 اقوتیشود که به آن  یهم ظاهر م یکرندوم به رنگ آب یکرندوم است. کان ینگ، کانسرخ ر اقوتی

 باشد. یم یکان نیبعد از الماس، سخت تر یکان نی. اندیگو یکبود م

 را بنویسید.زمرد یها یژگیو-42

 شود. یم دهیآن، به رنگ سبز د نیو گران تر نیاست. معروف تر لیبر کاتیلیس یکان زمرد،
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 را بنویسید. گارنت یها یژگیو-43

شود.  یم دهیو ... د یاست که معموالً به رنگ سبز، قرمز، زرد، نارنج یکاتیلیس یها یاز کان گارنت

 است. رهیرنگ آن قرمز ت نیمعروف تر

 را بنویسید. قیعق یها یژگیو-44

 .ودش یمختلف در بازار عرضه م یمتنوع است که به نام ها و تراش ها یبا رنگ ها یکوارتز ق،یعق

 شود. یم افتی رانیاز نقاط ا یاریاست که در بس یمتیق مهین یکان کی ق،یعق

 را بنویسید. زبرجد یها یژگیو-45

 شود. یم دهید یتونیو به رنگ سبز ز نیویآن ا ل یاست که نام علم یکاتیلیس یکان زبرجد،

 را بنویسید. روزهیف یها یژگیو-46

نقاط جهان  گریشد و به د افتی شابوریبار در ن نیاول یاست که برا یگوهر باستان کی روزه،یف

 است. زیآن، تورکوا ی. نام علمدیصادرگرد

 را توضیح دهید. یمنابع انرژ تیاهم-47

هستند و انسان از گذشته دورتا امروز، از  یانسان ضرور یها تیفعال یانجام تمام یبرا یانرژ منابع

 .استفاده کرده است یانرژ دیتول یبرا یعیمنابع طب

 را بنویسید. یلیفس یسوخت ها تیاهم-48

 یشترکشورهایدارند. درب یادیز تیاهم یلیفس یدر دسترس، سوخت ها یمنابع مختلف انرژ انیم از

  .هستند یانرژ دیتول یمنابع اصل یلیفس یجهان، سوخت ها

 را بنویسید. یلیفس یسوخت ها لیتشک نحوه-49

 یسنگ ها ایکه در رسوبات  ندیآ یبه وجود م یجانور و یاهیگ یمواد آل هیاز تجز یلیفس یها سوخت

 شده اند.   رهیذخ یرسوب

 ست؟یچ دروکربنیه-50
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 .وجود دارند نیجامد در زم مهیگاز و ن ع،یبه صورت ما ،یعیهستند که به طور طب ییها دروکربنیه

 د؟یآ یبه وجود م یطیخام درچه مح نفت-51

کم عمق  ییایدر طیشود، نفت خام در مح یم لیتشک یخشک یها طیبرخالف زغالسنگ که در مح 

 .دیآ یمتر( به وجود م200)کمتر از  

 را توضیح دهید. نفت خام لیتشک نحوه-52

 یایبقا .هستند یمنشأ مواد آل نیها، مهمتر یمانند پالنکتون هاو باکتر یها، جانداران طیمح نیدر ا 

توسط  مانده،یباق یآل ماده .شوند یمدفون م ایبستر در زدانهیموجودات پس از مرگ، در رسوبات ر نیا

 یم لیرسوبات است که سنگ منشأ )سنگ مادر( نفت را تشک یو در البه ال دهیپوش ییباال یها هیال

به  ییایمیش یواکنش ها یسر کی قیبه سنگ مادر، از طر زدانهیرسوب ر لیتبد یدر ط یدهد. مواد آل

مهم  اریآن بس شیمقدار دما و فشار، و افزا ینفت ریاذخ لیتشک ندیدر فرا .شود یم لینفت خام تبد

 .ستیداستان ن انیپا نیاست. اما ا

 

 چگونه انجام می شود؟ نفت هیمهاجرت اول-53

در سنگ  یکه از زمان رسوب گذار ایشود، همراه با آب در یم لیکه در سنگ مادر تشک ینفت و گاز 

 ینفت م هیکند که به آن مهاجرت اول ی حرکت متخلخل سنگ ها به سمت باال قیبه دام افتاده، از طر

  .ندیگو

 چگونه انجام می شود؟ نفت هیثانو مهاجرت-54
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باال، مانند ماسه سنگ و سنگ آهک  یریبا نفوذپذ ییمهاجرت، نفت ، گاز و آب به سنگ ها نیا یط در

ترند، از آب جدا کنند. چون نفت وگاز از آب سبک  یآنها را پر م یخال یرسند و حفره ها و فضاها یم

 .ندیگو یم هیمهاجرت ثانو ش،یجدا نیکه به ا رندیگ یآن قرار م یشده و بر رو

 ی را توضیح دهید.عیطب یرهایرقیو ذخا ینفت یچشمه ها شیدایپ نحوه-55

 یرابه وجود م ینفت یو چشمه ها ابندی یراه م نیحرکت آنها نباشد، به سطح زم ریدر مس یاگر مانع 

و  شینفت، دچاراکسا نیا یگاه ایشوند و  ریتبخ نیورت ممکن است در سطح زمص نیدر ا .آورند

 یاز آنها دراستان ها یادیآورد که موارد ز یرا به وجود م یعیطب ریق ریشده و ذخا یشدگ ظیغل

 شوند. یم دهید المیخوزستان وا

 را بنویسید.و نقش آن ها ینفت یتله ها-56

و گچ برسد،  لیمانند ش رینفوذ ناپذ یاز سنگ ها یها یه المهاجرت خود ب رینفت و گاز در مس اگر

 .قادر به ادامه مهاجرت نخواهد بود گرید

و آن  رندیگ یرا م نیحرکت نفت و گاز به سطح زم یجلو ،ینفت یتله ها ای رینفوذ ناپذ یها هیال نیا 

سنگ مخزن  در ق،یعم یچاه ها یاندازند. نفت و گاز با حفار یها را در سنگ مخزن به دام م

 .شود یاستخراج م

 نیو ازب دهیرس نیشده، به سطح زم دیتول نیزم خیکه در طول تار یدرصد نفت99/9شود که   یم گفته

 داده است. لینفت موجود را تشک ریدرصد آن، همه ذخا0/1رفته است و  

 ست؟یزغال سنگ چ-57

 .دیآ یبه وجود م یخشک یها طیدر مح یجامداست که از مواد آل یلیسوخت فس کی زغالسنگ،

 را توضیح دهید. زغال سنگ لیتشک نحوه-58

آنها، در باتالق ها انباشته و  .شوند یاز درختان، بوته زارها و چمنزارها حاصل م شتریب ،یمواد آل نیا 

 یم لینوع زغال نارس است، تبد کیشوند و به مرور زمان به تورب که  یم دهیتوسط رسوبات پوش

 شود. یم یبهره بردار یماده سوخت کیتورب به عنوان  رلند،یا مانند اکشوره یدر برخ .شوند

 را بنویسید. زغال  سنگ لیمراحل تشک-59
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فشرده تر شده و آب و مواد ّ  ،ییباال یفشار رسوبات وسنگ ها ریها سال، تورب در ز ونیلیم یط در

 .شود یو متان از آن خارج م دیاکس یمانندکربن د یفرار

به  دویآ یپوک و متخلخل است،کاهش م یتورب که ماده ا ت،ضخامتیاد، در نهامو نیبا خروج ا 

 .شود یم لیتبد تیگنیل

 لیتبد تیو سپس آنتراس نیتومیبه نام ب یمرغوب تر یبه زغال سنگ ها تیگنیتراکم، ل شیبا افزا 

  .شود یم

 ید.را بنویس تیاز تورب به آنتراس یهاز زغال شدگ ندیدرفرا راتییتغ نیتر مهم-60

شود با  یدهد و سبب م یرخ م یادیز راتییتغ ت،یاز تورب تا آنتراس یزغال شدگ یندهایفرا در

وتوان  تیفیو ک ابدی یم شیآب و مواد ّ فرار، درصد کربن در سنگ حاصل، افزا یجیخروج تدر

 شود. یزغال سنگ بهتر م یدانرژیتول

 

 3فصل 

 را بنویسید. آب تیاهم-1

وگاز،  عیجامد،ما یکرده اند آب با حالت ها فیتوص بایز اریو بس یآب ارهیس کیرا نیفضانوردان،زم

 ..شود یم نیکره زم رامونیوپ یسطح هیدرال یعیوس راتییباعث تغ
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پوسته  رییسنگ کره وهواکره،سبب تغ نیب ریناپذ انیپا یاست ودرسفر یآب،نماد زندگ 

 شود. یو...م یمیاقل راتییش،تغین،فرسایزم

 زمین را نام ببرید.کره   منابع آب-2

و  یسطح یاز منابع آب ها از،ی. آب مورد نستین ریجانداران، بدون آب امکان پذ ریانسان و سا یزندگ

 .دارند یمنابع، نقش اساس نیا نیدر تأم یجو یشود. بارش ها یم نیتأم ینیرزمیز

 را توضیح دهید. آب چرخه-3

 اهانیتوسط شاخ و برگ گ ن،یه سطح زمب دنیقبل از رس ز،یحوضه آبر کیاز بارش ها در  یبخش

 یمجدداً به هوا کره برم ر،یاز آن به صورت تبخ یآورد که مقدار یشود و برگاب را به وجود م یگرفته م

مناطق  یبه صورت رواناب به سو ایشود،  یم ریتبخ ایرسد،  یم نیکه به سطح زم گرید یبخش .گردد

 هیرا تغذ ینیرزمینفوذ و منابع آب ز نیبه داخل زم از رواناب یبخش .ابدی یم انیپست تر حوضه جر

راه  نیقنات، مجدد به سطح زم ایچشمه، چاه  قیسرانجام از طر ،ینیرزمیعمده آب ز بخش .کند یم

 .ابدی یم

 ی را بنویسید.آب جار تیاهم-4

و  نیسطح زم راتییاست اما، در تغ زیناچ اریبا حجم کل آب کره، بس سهیبا آنکه در مقا ،یجار آب

 دارد. یادیز تیبرق و ... اهم دیصنعت، تول ،یکشاورز ،یدنیمنابع آب مانند آب آشام لیتشک

 ی چیست و چگونه محاسبه می شود؟آبده-5

 .است ریرودخانه، متغ کیسرعت آب در نقاط مختلف  

ه تر و ب یطوالن یزمان یدر دوره ها ایرودخانه، به صورت روزانه و  یسرعت آب وآبده یریاندازه گ 

 .شود یمختلف انجام م یروش ها

 یتوان مقدارآبده یسطح مقطع آن، م یریکانال و اندازه گ ایرودخانه  کیسرعت آب در  نییبا تع 

 .محاسبه کرد ری( را با استفاده از رابطه زی)دب

Qهیبرحسب متر مکعب بر ثان یدب 

Aآب برحسب متر مربع انیمساحت سطح مقطع جر 
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Vهیبر ثانآب برحسب متر  انیسرعت جر 

Q=A×V 

 باهم مقایسه کنید. رودخانه ها درفصل تابستان و زمستان یآبده زانیم-6

. در ادامه درطول ابدی یم شیافزا ،یبارندگ شیرودخانه، در بهار، به علت ذوب برف ها و افزا یآبده

  .ابدی یرودخانه کاهش م یتابستان، معموالً آبده

 ستند؟ه یدرمناطق مرطوب رودخانه ها دائم چرا-7

 نیهستند. در ا یکم است، رودخانه ها از نوع دائم ر،یتبخ ادویز یمناطق مرطوب، که مقدار بارندگ در

رودخانه ها،  نیدهد. آب ا یم لیرا تشک هیپا یدارد، آبده انیجر شهیاز آب که هم یرودخانه ها، بخش

به داخل  ینیرزمیز یآب هااز ورود  ایمرتفع و  ینواح خیاز ذوب برف و  ست،ین یکه بارندگ یدر زمان

 .شود یم نیآنها تأم

 اند؟ یوموقت یدرمناطق گرم و خشک رودخانه ها فصل چرا-8

 یو فصل یرودخانه ها موقت شتریاست، ب ادیز ریکم و تبخ یدرمناطق گرم و خشک که مقدار بارندگ 

 هستند.

 ی را بنویسید.نیرزمیآب ز فیتعر-9

چاه،  قیشودو از طر یجمع م نیرزمیِ ز یها هیال یخال یفضاها است که در منافذ و یآب ،ینیرزمیآب ز 

 گردد. یم یچشمه و قنات، قابل بهره بردار

 ی را بنویسید.نیرزمیز یآب ها تیاهم-10

مقدار،  نیهم یدهد، ول یم لیاز آب کره را تشک یگرچه فقط حجم کم ،یقابل بهره بردار ینیرزمیز آب

 ها است. یدر خشک یهره بردارقابل ب نیریآب ِ ش رهیذخ نیبزرگ تر

 چیست؟توضیح دهید. هیمنطقه تهو-11

چسبد، به  یم اسنگیبه سطح ذرات خاک  یاز آب نفوذ یبخش ن،یهنگام نفوذ آب به داخل زم در

 .ردیگ یشکل م هیشود و منطقه تهو یتوسط آب و هوا پر م ،یخال یکه منافذ و فضاها یطور
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 چیست؟شرح دهید. اشباع منطقه-12

آن جمع  یکند تا به سنگ بستر برسد وبر رو یحرکت م شتریبه طرف عمق ب ،یاز آب نفوذ یبخش 

 .توسط آب پرشده است یخال ی. که فضاهاجادکندیشود و منطقه اشباع را ا

 است . یستابیمنطقه، سطح ا نیا ییسطح باال 

 

 ی چقدراست؟ستابیعمق سطح ا زانیم-13

 یمتر و در برخ کیمناطق کمتر از  یوت است. در بعضدر مناطق مختلف، متفا یستابیسطح ا عمق

 .رسد یمناطق تاصدها متر م

 چیست؟شرح دهید. چشمه و برکه جادیدر ا ینیرزمیز یآب ها نقش-14

 نیبا سطح زم یستابیکه سطح ا یکند.هنگام یم تیتبع نیسطح زم یباًازتوپوگرافی،تقریستابیا سطح

 شود یظاهر م نیبرکه در سطح زم ایبه صورت چشمه  ینیرزمیبرخوردکند، آب ز

 را بنویسید. باتالق و شوره زار جادیدر ا ینیرزمیز یآب ها نقش-15

شوره  ایباتالق  رد،یآن قرار گ کیدر نزد ایمنطبق شود  نیبر سطح زم یستابیکه سطح ا یو درصورت 

 .ردیگ یزار شکل م
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 :آبخوان لیعامل تشک-16

 .باشند یخال یفضاها یوبات و سنگ ها، داراآبخوان، الزم است که رس لیتشک یبرا 

 ی را بنویسید.خال یفضاها شیدایپ عوامل-الف-17

پس از  ایدر آن ها وجود داشته اند،  لیتشک یهستند که از ابتدا هیمنافذ اول ای یخال یفضاها نیا 

مده در آن به وجود آ گریعوامل د ایانحالل  ،یهوازدگ ،یبر اثر شکستگ هیسنگ به صورت ثانو لیتشک

 .اند

 را بنویسید. ()تخلخل یخال یدرصد فضاها فرمول-ب

 شود. یبر حسب درصد، محاسبه م ریسنگ، طبق رابطه ز ای)تخلخل( رسوب  یخال یدرصد فضاها 

 

 و عبور آب است؟ یرینفوذپذ یتخلخل خاک به معنا ایآ-18

 تواند در خود نگه دارد. اما یرا م یشتریباشد، آب ب شتریسنگ ب ایچه درصد تخلخل خاک  هر

 .کند یمتخلخل است اما، آب از آن عبور نم اریشود. ً مثال سنگ پا بس یلزوماًباعث عبور آب نم

 دارند؟ یاندک یریها نفوذپذ چرارس-19

 .دارند یاندک اریبس یریبودن ذرات، نفوذپذ زیبه علت ر یاند، ول ارمتخلخلیرس ها بس 
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 چیست؟ خاک و رسوبات یرینفوذپذ زانیموثربرم عوامل-20

 ادیتخلخل ز یخاک ها دارا یدارد. برخ یارتباط و اندازه منافذ بستگ زانیخاک به م یرینفوذپذ انزیم 

  .ردیگ یصورت م یکم هستندو عبور آب از درون آن ها، به دشوار یریو نفوذپذ

 ست؟یانگرچیآبخوان ب یریتخلخل و نفوذپذ درصد-21

آبخوان در  یینشانگر توانا ،یرینفوذپذ شده در آن و رهیمقدار آب ذخ انگریتخلخل آبخوان، ب درصد

 باشد. یآب م تیهدا

 را بنویسید. آبخوان لیمتفاوت آبرفت ها و سنگ ها درتشک یها یژگیو-22

 .دارند یمتفاوت یها یژگیو ،یآبده زانیآبخوان و م لیسنگ ها و رسوبات مختلف از نظر تشک 

  آبخوان را دارند لیتشک تی( قابلیحفره دار )آهک کارست یآهک یآبرفت ها و سنگ ها- 

 اچشمهیکه، معموالً  یدهند به طور ینم لیتشک یآبخوان خوب ن،یو آذر یدگرگون یها، سنگ ها لیش-

 .دارند یکم و فصل اریبس یبا آبده ییچشمه ها ل،یدر صورت تشک ای دیآ یدر آنها به وجود نم یا

 شود. یم جادیا یمپر آب و دائ یحفره دار، معموالً چشمه ها یآهک یدر سنگ ها- 

  را تعریف کنید. کیزومتریسطح پ-23

 هیو در ال یستابیسطح ا انگریآبدار آزاد حفر شود، تراز آب در چاه، نما هیال کیدر  یچا ه اگر

 است. کیزومتریآبدارتحت فشار، سطح پ
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 ی را بنویسید.نیحرکت آب زیرزمویژگی های -24

 .دارد یبه انرژ ازین ن،یحرکت در داخل زم یآب برا 

  .کند یکمتر حرکت م یبا انرژ یبه مکان شتریب یبا انرژ یاز مکان ،یبه طورکل ینیرزمیآب ز 

  .کندتراز حرکت آب در رودخانه است یلیحرکت خ نیا

 کند. یم رییمتر تا صدها متر در روزتغ کیآب در داخل آبخوان، از کمتر از  حرکت

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

 شود. یاستفاده م یاز قانون دارس ،ینیرزمیمحاسبه سرعت آب ز یبر ا

 

 ی را بنویسید.نیرزمیز یآب ها باتیترک نیمهم تر-26

 دها،یکلر یبه طور عمده، حاو ،ینیرزمیکند.آب ز یم رییتغ گریبه محل د یاز محل ینیرزمیآب ز بیترک

از عناصر و مواد  یاریو آهن است. بس میپتانس م،یسد م،یزینم م،یکلس یکربنات ها یسولفات ها و ب

  .وجود دارد ینیرزمیکم در آب ز اریبه مقدار بس زین گرید

 ی را بنویسید.نیرزمیز یحل شده درآب ها یغلظت نمک ها زانیموثربرم عوامل-27

ا و ها و سنگ ها، سرعت نفوذ آب، دم یبه جنس کان ینیرزمیحل شده در آب ز ینمک ها غلظت

  .دارد یشده توسط آب بستگ یمسافت ط



 

27 
 

 خود دارد. ریمس یها یانحالل کان یبرا یادیفرصت ز ن،یزم ریضمن حرکت آهسته در ِ ز آب

 چگونه است؟ درسنگ ها و رسوبات ینیرزمیز یمحلول در آب ها یمقدار نمک ها-28

معمول کم  به طور ،یو دگرگون نیآذر یموجود در سنگ ها ینیرزمیمحلول در آب ز یمقدار نمک ها-

 .است

 نیرو، آب ا نیدارند و از ا یادیز یریمانند سنگ نمک و سنگ گچ، انحالل پذ یریتبخ یسنگ ها -

 .امالح فراوان هستند یگونه آبخوان ها، عموماً دارا

  .هستند نیریآب ش یبه طور معمول حاو یو آبرفت یآبدار موجود در رسوبات رودخانه ا یها هیال -

 یاست که برا ادیآب چنان ز ینقاط شور یدر برخ ران،یا یریند مناطق کوخشک، مان یدر نواح-

 از مصرف ها، نامناسب است. یاریبس

 توضیح دهید.نام برده ورا منابع آب تیریانواع آب درمد-29

 .شوند یم میرتقسیدناپذیو تجد ریدپذیآب به دو دسته تجد ریمنابع آب، ذخا تیریمد در

 :ریپذ دیتجد آب

چرخه آب،  قیپس از مصرف انسان، ازطر ن،یمع یزمان اسیاست که در مق یآب ر،یدپذیآب تجد 

 شود، یم نیگزیجا

 :ریدناپذیتجد آب

 .است ریدناپذیشود، آب تجد ینم نیگزیآب که پس از مصرف، جا ریاز ذخا یبخش 

 را بنویسید. بحران آب جادیاز ا یریجلوگ روش-30

آن منابع  هیتغذ زانیع آب، کمتر ازماز مناب یبهره بردار زانیم دیبحران آب، با جادیاز ا یریجلوگ یبرا 

 ینیرزمیآب ز ریدذخایگذشته، منجر به کاهش شد یسال ها یمورد در ط نیا تیباشد. عدم رعا

است. امروزه  یاتیمهم و ح اریکشور، بس یمصرف منابع آب زانیتوجه به م نیکشور ما شده است. بنابرا

 .مطرح شده است یلیفس یاز آبها یکم آب، بهره بردار یاز کشورها یدر برخ

 را تعریف کنید. های فسیلی آب-31
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محبوس  ادیچند هزار سال گذشته در اعماق ز یشود که در ط یگفته م ییبه آب ها یلیفس یها آب

  شده اند و در چرخه آب قرار ندارند.

 را بنویسید. آب النیعلت محاسبه ب-32

هر  ایخانواده  کی نهیهز النیب یررسجهات، مشابه ب یاریآبدار، از بس هیال کیآب  النیب محاسبه

و  تیریشوند. در مد سهیها با هم مقا نهیدرآمد و هز زانیکند تا م یاست که کمک م یواحد اقتصاد

 النین شود، بییمنطقه تع کیمنابع آب  رهیآن که نوسانات حجم ذخ یبرا ز،یاز منابع آب ن یبهره بردار

 .شود یآب محاسبه م

 را بنویسید. بآ النیمحاسبه ب فرمول-33

از  یبه آبخوان و آب خروج (I)    یمقدار آب ورود نیجرم است. ب یآب براساس اصل بقا توازن

 .برقرار است ریرابطه ز (ΔS) ونددیپ یآب به وقوع م رهیکه در حجم ذخ یراتییو تغ (O)آن

I - O = ΔS 

 ی را تعریف کنید.مثبت و منف النیب-34

از آن  یو خروج یافتد، با اختالف آب ورود یآب داخل آبخوان اتفاق مکه در حجم  یراتییتغ ،یعبارت به

  .برابر است

مثبت و اگر کمتر از آن باشد،  الن،یباشد، ب یاز مقدار آب خروج شتریبه آبخوان، ب یمقدار آب ورود اگر

 .است یمنف الن،یب

 را بنویسید. منابع آب کشور النیبودن ب یمنف علل-35

منابع آب در کل کشور ودر  النیب ،یاز منابع آب ادیز یبه علت بهره بردارگذشته  یسال ها یط در

 .بوده است یدشت کشور، منف٦09  شتریب

به عنوان  ،ینیرزمیز یآب ها یکشور از نظرتوسعه  بهره بردار یاز دشت ها یاریاساس، بس نیبر ا 

 دشت ممنوعه اعالم شده است.

 چیست؟شرح دهید. نیعلت فرونشست زم-36
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 .است نیفرونشست زم ،ینیرزمیآب ز هیرو یبرداشت ب یامدهایاز پ یکی

 شود؟ یدرکدام دشت ها مشاهده م نیزم فرونشست-37

روبه رو هستند،  ینیرزمیآب ز یمنف النیکشور ما که با ب یاز دشت ها یاریدر بس تیوضع نیا 

 .شود یمشاهده م

 ین را بنویسید.فرونشست زم انواع-38

آرام ونامحسوس به  ایشود و  یم جادیبه شکل فروچاله ا ع،یصورت سربه  ای نیفرونشست زم 

 .شود یم انینما نیترک و شکاف در سطح زم جادیاز منطقه و ا یعیصورت نشست سطح وس

 را بنویسید. نیفرونشست زم یامدهایپ-39

 یرزکشاو یها نیو انواع سازه هاو زم ربناهایفراوان به ز یتواند خسارت ها یم نیفرونشست زم  

  .وارد کند

 را بنویسید. نیفرونشست زم زانیکاهش م یراهکاربرا-40

 هیو با تغذ ابدیکاهش  ینیرزمیاز منابع آب ز یبهره بردار دیبا ن،یفرونشست زم زانیکاهش م یبرا

 شوند. تیآبخوان ها تقو یمصنوع

 دارد؟ یبستگ یبه چه عوامل ینیرزمیز یآب ها تیفیک-41

و مقدارامالح موجود در آن دارد. افزون بر امالح آب،  ییایمیش بیبه ترک یبستگ ،ینیرزمیآب ز تیفیک

 .شود یها توسط انسان به آن وارد م یآلودگ یبرخ

 را توضیح دهید. ینیرزمیز یآب ها یا رنقطهیو غ ینقطه ا ندهیآال منابع-42

  .هستند یا رنقطهیغ ایو  یبه صورت نقطه ا ،ینیرزمیآب ز ندهیآال منابع

( به طور یچاه فاضالب )چاه جذب کینقطه مشخص، مانند  کیموادآلوده کننده از  ،یت نقطه احال در

  .شوند یم ینیرزمیوارد آب ز میمستق

 نیزم ایآلوده از سطح مراتع، جنگل ها و  یرواناب ها لهیمواد آلوده کننده به وس ،ینقطه ا ریحالت غ در

 شوند. یم ینیرزمینفوذکرده و وارد آب ز نیبه زم یکشاورز یها
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 کند؟ یم دیرا تهد ینیرزمیز یآب ها تیوکم تیفیک یچه عوامل-43

 نیو هم چن یو شهر یصنعت یفاضالب ها ،یکشاورز یکودها لهیبه وس ینیرزمیمنابع آب ز تیفیک

 .است دیدر معرض تهد اد،یز یبهره بردار قیآنها از طر تیکم

 ی چیست؟نیرزمیو حفاظت ازمنابع آب ز یوکم یفیک یها میحر-44

حفاظت از منابع آب  یاز روش ها یکیاست.  یادیز تیاهم یمنابع، دارا نیحفاظت از ا نیبنابرا ّ

 .شود یم فیتعر یفیو ک یکم میاساس، حر نیآن ها است. بر ا یبرا میحر نییتع ،ینیرزمیز

 شود؟ یم فیچاه ها چگونه تعر یفیک میحر-45

 .شود یم فیتعر یحفاظت یصورت پهنه ها کننده آب شرب، به نیتأم یچاه ها یفیک میحر

 ست؟یچ یحفاظت یها پهنه-46

 نیبه چاه از ب دنیقبل از رس ندهیدر اطراف چاه است که آال یمحدوده ا ،یحفاظت یمنظور از پهنه ها 

 است. یرونیو ب یانیم ،یمعموالً شامل سه بخش داخل ،یحفاظت یرود. پهنه ها یم

 رت بنویسید. خاک تیاهم-47

 .موجودات زنده است یبرخ یزندگ یبرا یو محل اهانیکشت گ یبرا یمناسب طیحم خاک،

شودکه به  یشناخته م یمحصول کشاورز دیو بستر تول نیقشرزم نیتر یخاک به عنوان سطح 

 است. یستیو ز ییایمیش ،یکیزیف راتییدرمعرض تغ یطوردائم

 ازچه موادی تشکیل شده است؟ خاک یو معدن یبخش آلدو-48

 تروژن،یعناصر مانندن یشامل برخ ،یشده است. بخش معدن لیتشک یو معدن یاز دو بخش آل خاک،

 .باشد یو کوارتز م یرس یها یها مانند کان یکان یبرخ نیو ... ، همچن میفسفر، کلس

 را بنویسید. خاک باتیترک زانیموثردرم عوامل-49

ان و جاندار تیفعال ن،یزم بیمانند نوع سنگ مادر، ش یاست و به عوامل ریخاک ها متغ بیالبته ترک 

 .دارد یمنطقه بستگ میاقل
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 را نام ببرید. دسته انواع ذرات خاک سه-50

 )یشن یدرشت دانه )خاک ها یدهنده خاک، برحسب اندازه، به سه دسته اصل لیتشک ذرات

 )یمتوسط دانه ) ماسه و ال 

 .شوند یم می( تقسیرس ی)خاک ها زدانهیو ر 

 از آن ها است. یبیترک ،یعیطب یمعموالً خاک ها 

 را توضیح دهید. آب خاک ها و اندازه ذرات خاک زانیم نیارتباط ب-51

  .به اندازه ذرات خاک دارد یتوانند در خود نگه دارند، بستگ یکه خاک ها م یآب مقدار

 .دارد یرا در خود نگه م یشتریباشد، آب ب زتریذرات خاک ر هرچه

 ست؟یمناسب ن اهانیرشد گ یخاک رس برا چرا-52

که گردش  یکوچک است به طور اریذرات آن بس نیب یفضا نی، بنابرااست زدانهیر اریخاک رس، بس 

  .ستیمناسب ن اهانیرشد گ یو برا ردیگ یصورت نم یآب و هوا به خوب

 ستند؟یمناسب ن اهانیرشد گ یبرا یشن یخاک ها چرا-53

د رش یدارد، اما برا یخوب یزهکش ،یعنیکند  یذرات عبور م انیاز م یآب به راحت ،یشن یها درخاک

 .دارد یرا در خودنگه نم یباشد، چون آب و مواد مغذ یمناسب نم اهانیگ

 شود؟ یخاک م یزیموجب حاصلخ یعوامل چه-54

است که  یمناسب بیترک اخاک،یگ ایو استفاده از کود مناسب  یو رس یمخلوط مناسب خاک ماسه ا 

 .شود یخاک م یزیموجب حاصلخ

 ست؟یلوم چ خاک-55

 یرس است، خاک دلخواه کشاورزان و باغبان ها م یازماسه، ال یبیترکخاک لوم که  ،یطورکل به

 باشد.

 .را بنویسید رخ خاک مین فیتعر-56
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 یمختلف خاک در آن قابل مشاهده م یتا سنگ بستر که افق ها نیخاک از سطح زم یمقطع عمود به

 . .دارد روجودیز یخاک، افق ها مرخی. معموالً در نندیگو یرخ خاک م میباشد، ن

 را بنویسید.A افق یها یژگیو-57

به همراه  اخاکیگ یافق معموالً حاو نیدر آن قرار دارد. ا اهانیگ شهیخاک است. ر هیال نیباالترA افق

  .شود یافق م نیا اهیتا س یباعث رنگ خاکستر یماسه و رس است. وجود مواد آل

 را بنویسید.B افق یها یژگیو-58

 .شود یم لیک تشک اخایگ یرس، ماسه، شن و مقدارکممعموالً از  ،یانیم اخاکیB  افق

 را بنویسید.C افق یها یژگیو-59

سنگ  جهیشده اند، در نت هیو تجز بیکم، تخر زانیبه م یو در آن، مواد سنگ ناستیریخاک زC افق 

افق، سنگ بستر قرار دارد که  نیا رینکرده و به صورت قطعات خرد شده است. در ز یادیرزییتغ هیاول

 .در آن صورت نگرفته است یا هیتجز ایو  بیتخر

 باهم متفاوت هستند؟ ییمناطق مختلف ازچه نظرها یها خاک-60

مناطق مختلف از  یخاک ها ،یشود ول یخاک ها مشاهده م مرخیاز ن یاریافق ها در بس نیاگرچه ا 

 متفاوت هستند. ییایمیش بینظر رنگ، بافت، ضخامت و ترک

 ارزش هستند؟ یدارا یوصنعت یرزازنظرکشاو ییچه خاک ها-61

 یادیارزش ز یو صنعت یاز نظر کشاورز ،یفسفات یها و سنگها کاتیلیس بیخاک حاصل از تخر 

  .دارد

 هستند؟ یفاقد ارزش کشاورز ییخاک ها چه-62

مقاوم)مانند کوارتز( که غالباً  یها یکان یدارا یسنگ ها بیحاصل از تخر یکه خاک ها یصورت در

 .هستند یباشند، فاقد ارزش کشاورز یم یو ماسه ا یشن

 را بنویسید. یزدرکشاورزیخاک حاصلخ فیتعر-63
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 .شود اهیگ شتریکه موجب رشد ب ندیگو یم زیرا حاصلخ یخاک ،یدر کشاورز 

 چقدراست؟ خاک لیتشک یزمان الزم برا مدت-64

ال زمان الزم است س300  نیانگیبه طور م ،یعیطب طیکند است. در شرا اریخاک ُ بس لیتشک ندیفرا

 شود. لیتشک متریلیم2٥به ضخامت  یتا خاک

 را بنویسید. خاک شیفرسا فیتعر-65

خود جدا وبه کمک عوامل انتقال  یآن ذرات خاک از بستر اصل یمداوم است که ط یندیفرا ش،یفرسا

  .شود یحمل م یگریدهنده به مکان د

 وقف کند؟آیا فعالیت های انسانی می تواند فرسایش را کال مت-66

تواند آن را کامالً متوقف کند. مقدار  یدهد اما نم یم شیافزا ایآن را کاهش  یانسان یها تیفعال

 .ستیمختلف سال، ثابت ن امیخاک، معموالًدر ا یریپذ شیفرسا

 را بنویسید. یو انسان یعیعوامل طب لهیبه وس شیعملکرد فرسا سهیمقا-67

 یجاذبه و آب ها یروین خچال،یباد،  ،یجار ینند آب هاما یو توسط عوامل یعیبه طور طب شیفرسا

 .شود یانجام م ادیبا سرعت ز ای یو بدون دخالت انسان و به آرام ینیرزمیز

 شیفرسا ،یعمران یها تیفعال ریو سا یجاده ساز ،یمعدنکار ،یمانندکشاورز یانسان یها تیفعال 

ها نقش  شیفرسا نیا شیدر افزا ز،یان نجاندار ریکنند. افزون بر انسان، سا یم دیرا تشد یعیطب

 دارند.

 را توضیح دهید. خاک شینقش شدت ومدت بارش درفرسا-68

باشد، شدت و مدت بارش است.  یآن مؤثر م یندگیکه در قدرت فرسا یبارندگ یژگیو نیمهم تر 

 .باشد، قطرات باران، بزرگ تر است شتریب یمعموالً هر چه شدت بارندگ

 را توضیح دهید. خاک شیطرات باران درفرسابزرگ بودن ق نقش-69

منجر به  جه،یدهد که درنت یم شیبزرگ بودن قطرات باران، جرم و سرعت سقوط قطرات را افزا 

 .شود یم شتریب یشیو قدرت فرسا یجنبش یانرژ
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 را بنویسید. آن یامدهایو پ جادیخاک،علل ا یخندق شیفرسا-70

با ارزش  ییها نیرفتن زم نیو از ب یخندق شیعث فرساکند، با دایآب، شدت پ انیکه جر یهنگام 

ّ کاهد، باعث  یم یکشاورز یها نیخندق ها، عالوه برآنکه از ارزش زم شیدایشود. پ یم یکشاورز

 .شود یجاده ها، پل ها وساختمان ها م بیتخر

 را بنویسید. خاک یآب شیآب وکاهش فرسا یجنبش یکاهش انرز یها راه-71

 آب را کاهش داد. انیجر یانرژ ،یاهیپوشش گ جادیتوان با ساخت کانال و ا یم طیدر اغلب شرا 

 را بنویسید. رواناب ها یندگیفرسا زانیعوامل موثردرم-72

مواد معلق موجود در رواناب  زانیو م ان،یبه سرعت و عمق جر یرواناب، بستگ یندگیفرسا قدرت

 .دارد

آن  یندگیفرسا جه،قدرتیآب،ودرنت یجنبش یباشد، انرژ شتریچه سرعت رواناب و عمق آن ب هر

 .شود یم شتریب

 .مواد معلق است یآب خالص، کمتر از آب دارا شیقدرت فرسا 

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

 شود. یشروع م یاز توان حمل رواناب باشد، رسوبگذار شتریموادمعلق، ب زانیم یوقت 

 را بنویسید. خاک شیفرسا یامدهایپ-74

 .شود یها م نیزم یزیو کاهش حاصلخ رکشتیخاک، باعث کاهش سطح ز شیفرسا

 یآن ها، خسارت ها یریآبگ تیمواد در آبراهه ها و مخازن سدها و کاهش ظرف ینیباته نش نیهمچن 

 کند. یم جادیراا یفراوان

 ارزشمند کشورهستند؟ یها هیچرا آب وخاک ازسرما -75

آب و خاک از  را،یفراوان دارد ز تیارزشمند، اهم یها هیر کشور، به عنوان سرماه یو خاک برا آب

  .است یو جنگل یمحصوالت کشاورز شیو افزا اهیرشد گ یبرا یعوامل ضرور
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 ست؟یحفاظت خاک چ تیاهم-76

  .دارد یفراوان ریخاک، تأث شیهوا و فرسا یاز آلودگ یریخاک در جلوگ حفاظت

 ت؟سیاز حفاظت خاک چ هدف-77

 .خاک است یجیتدر بیاز تخر یریازحفاظت خاک، جلوگ هدف

 ابد؟ی یتحقق م یخاک چه زمان یجیتدر بیازتخر یریجلوگ-78

 آن باشد. لیخاک، کمتر از سرعت تشک شیکه سرعت فرسا ابدی یهدف تحقق م نیا یزمان 

 با تشکر
 


