
رى
 نو

ال
 س

زار
1 ه

20

10 هزار سال نورى

ای بین ستاره ای و …  بار و میلیاردها جرم آسمانی شامل ستاره ها، سیارها، ف کهکشان توده ای از گاز، 
یر نیروی  هستند که طی انفجاری بزر تشکیل شده و به همراه تعدادی از اجرام مختلف تحت تأ

ابل کنار هم جمع شده اند.  گرانش مت
کهکشان راه شیری مارپی است و منظوم شمسی در یکی از لبه های آن قرار گرفته است. این کهکشان 
از پهلو شبیه به عدسی محدب است که قطر آن حدود 120 هزار سال نوری و ضخامت آن حدود 10 

هزار سال نوری است. 
سال نوری فاصله ای که نور در طول یک سال طی می کند. این فاصله بین خورشید تا زمین برابر با 

ه نوری است.  8 دقی
ی شامل خورشید، هشت سیاره، سیار ها، قمرها و ... است که دور مرکز کهکشان  وم شم من

راه شیری در حرکت هستند. 
خورشید 

زهره

زمین
مریخ

نمایش نظریه زمین مرکزی

ابت است و ماه، خورشید و پنج ی بطلمیوس عنوان کرد زمین  ریه زمین مرک 1 ن
مدارهایی  در  زحل  و  مشتری  مریخ،  زهره،  عطارد،  یعنی  روزگار  آن  شد  شناخته  سیار 

دایره ای به دور زمین می گردند.
ابت است و زمین به همراه  ی کوپرنیک عنوان کرد خورشید  ریه خورشید مرک 2 ن

ماه مانند دیگر سیاره ها در مدار دایره ای به دور خورشید می گردد. 

ه 1نکت

وجه اشترا نظریه کوپرنیک و بطلمیوس دایره ای بودن مدار گردش است. در هر دو نظریه، ماه یعنی تنها قمر زمین 
نیز شرکت دارد. 

ه 2نکت

کوپرنیک چرخش زمین به دور خودش را نیز بیان کرده است.

ه سه قانون زیر شد.  لر که منجر به ارا 3 نظریه ک
ی قرار گرفته است.  ی به دور خورشید در گردش است و خورشید در یکی از کانون های بی قانون اول: هر سیاره در مدار بی

ه 3نکت

سر نمایش قانون دوم ک

سیاره

حضیض
اوجخورشیدى

خورشیدى

A
M

N

P

Q

B

 147 106× فاصله  ی  )ح نزدیک  به خورشید  سیاره  از سال  مواقعی  در  پ 
کیلومتری( و در مواقعی از سال سیاره بیشترین فاصله را تا خورشید دارد )او در 

152 کیلومتری( 106× فاصله 

آفرینش کیهان و تکوین زمینفصل اول
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قانون دوم: هر سیاره چنان به دور خورشید می گردد که خطی فرضی که سیاره را به خورشید وصل می کند در مدت زمان مساوی، 
مساحت های مساوی ایجاد می کند. 

ه 4نکت

این حرکت تابع سرعت و فاصله است.

قانون سوم: زمان گردش یک دور سیاره به دور خورشید )p( با افزایش فاصله از خورشید )d( افزایش می یابد و رابط زیر بین آن ها 
pبرقرار است.  d2 3

↙ ↘
=

)واحد ستاره شناسی(  )سال زمینی(  

فاصله متوس زمین تا خورشید برابر 150 میلیون کیلومتر است که برابر با یک واحد ستاره شناسی یا واحد نجومی انتخاب می شود.
1 150 106Au Km= ×  

ی از زند تکوین زمین و آ

1 حدود شش میلیارد سال قبل با تجمع ذرات کیهانی ناشی از مه بانگ، منظومه شمسی شکل گرفت. 
اب تشکیل شده و پ از سرد شدن در 4 میلیارد سال قبل  4 میلیارد سال قبل سیاره زمین به صورت کره ای م 2 حدود 6

سنگ های آذرین به عنوان اولین اجزای سنگ کره تشکیل شده اند. 
ن و ... و تشکیل هواکره. ن، نیترو 3 فوران آتشفشان و خرو گازهای مختلف مثل اکسیژن، کربن، هیدرو

4 سرد شدن کره زمین و تشکیل بخار آب و به وجود آمدن آب کره
در  انوا تک سلولی ها  زندگی  و  فراهم  برای تشکیل زیست کره  ی خورشید شرای  انر یر  تأ و تحت  اقیانوس ها  با تشکیل   5

از شد.  دریاهای کم عمق آ
6 به وجود آمدن چرخ آب، فرسایش سنگ ها، تشکیل رسوبات و سنگ های رسوبی، حرکت ورقه ها و ... سیمای امروزی کره 

زمین را شکل دادند. 

سن زمین

دم و تأخر پدیده ها نسبت به یکدیگر مشخ می شود.  ی ت سن ن
سن م وقتی سن پدیده را با زمان حال می سنجیم، این سن واقعی با توجه با عناصر رادیواکتیو اندازه گیری می شود. 

ابت در حال فروپاشی است. این عناصر پ از فروپاشی به  ناصر رادیواکتیو هسته عناصر رادیواکتیو به طور مداوم و با سرعت 
ر پایدار تبدیل می شوند.  عن

جدول نیمه عمر برخی از مواد رادیواکتیو

ر رادیواکتیور ریبی(عن ر پایدارنیمه عمر )ت عن
4 میلیارد سالاورانیوم 238 سرب 5206
سرب 713207 میلیون سالاورانیوم 235
14 میلیارد سالتوریوم 232 سرب 1208

ن 573014 سالکربن 14 نیترو
1 میلیارد سالپتاسیم 40 آرگون 340

ر پایدار تبدیل شود. ر رادیواکتیو به عن مر مدت زمانی که طول می کشد نیمی از یک عن نیمه 
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برای محاسبه سن سنگ یا فسیل از این رابطه استفاده می کنیم. 
= سن پدیده × تعداد نیمه عمر  طول نیمه عمر   

زمان در زمین شناسی

سیم بندی به حواد مهمی  ون، دوران و دوره. معیار این ت واحدهای زمانی زمین شناسی به ترتیب از بزر به کوچک عبارت اند از ا
را گونه خا جانداران، حواد کوه زایی، پیش روی و پ روی دریا و ... بستگی دارد.  هور یا ان چون 
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ه 5نکت

از شد.  حیات برای اولین بار در دوره سیلورین بر روی خشکی ها آ

ه 6نکت

تریلوبیت یک فسیل راهنما از دوره کامبرین است. 

ون چرخ وی

سخت کره
پوسته قاره اى پوسته اقیانوسى دریا

اى
اره 

ۀ ق
ورق

سى
انو

اقی
قۀ 

ور پوست زمین یک پارچه و یکنواخت نیست و از بخش های مختلفی تشکیل شده 
با توجه به جدول زیر، پوسته  است که هر کدام ویژگی خا خود را دارند. 
شامل دو بخش پوست قاره ای و پوسته اقیانوسی )پوسته ای که زیر تمام دریاها 

سیم می شود این بخش از پوسته به همراه بخش جامد باالیی گوشته، سخت کره نامیده می شود و ورق  و اقیانوس ها قرار دارد( ت
قاره ای یا ورق اقیانوسی را مطابق شکل روبه رو به وجود می آورند. 

چگالیسنضخامت

40پوسته قاره ای 60− Km3 2میلیارد سال 8 8 3/ g

cm

8پوسته اقیانوسی 12− Km200 3میلیون سال 3
g

cm

و  کنند  لغزیدن  به  شرو  هم  امتداد  در  یا  بگیرند  فاصله  هم  از  کرده،  برخورد  یکدیگر  با  می تواند  زمین  کره  سازنده  ورقه های 
پدیده هایی چون کوه های آتشفشانی، جزایر، دریاها و ... را به وجود بیاورند. 

ه ها رکا ور انوا 

برخورد
دو ورق اقیانوسی - جزایر قوسی

دو ورقه قاره ای - رشته کوه های آل تا هیمالیا

ا )قله هایکنیا و کلیمانجارو( دو ورقه قاره ای - دریای سر و کافت شر آفری

ورق اقیانوسی به ورقه قاره ای - رشته کوه های اند و راکی

دو ورقه اقیانوسی - اقیانوس اطل
واگرایی

امتداد لغز
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

پوستۀ قاره اى

پوستۀ قاره اى

زون فرورانش

برخورد قاره اى

گوشته

اقیانوس

پوسته اقیانوسى

سخت کرهنرم کره

رشته کوه هاى میان اقیانوسى

مراحل چرخ ویلسون

پیدایش فصل ها

مدار راس السرطان 

خط استوا عرض 0 درجه

قطب شمال محور زمین

قطب جنوب  مدار راس الجدى عرض
23/5درجه جنوبى

23/5 درجه شمالىعرض 23 درجه ای زمین است. الی و انحراف محور 5 ل ها حاصل حرکت انت پیدایش ف
به علت کروی بودن زمین، زاویه تابش خورشید در عر های جغرافیایی مختلف 

در یک زمان متفاوت است. 
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بهار نیم کره شمالى

پاییز نیم کره جنوبى

پاییز نیم کره شمالى

قطب جنوب 3 ماه شب

بهار نیم کره جنوبى

زمستان نیم کره شمالى
شب هاى بلند

تابستان نیم کره جنوبى
روز هاى بلند

تابستان نیم کره شمالى
روز هاى بلند

زمستان نیم کره جنوبى
شب هاى بلند

43
66/5

90

قطب شمال 3 ماه شب

اوج حضیض

قطب جنوب3 ماه روز

اه روز
قطب شمال3 م

43
66/5
90

ه 7نکت

در اولین روز از اعتدال بهاری و پاییزی خورشید بر مدار استوا عمود می تابد.

ه 8نکت

23 درجه شمالی( عمود می تابد. در اولین روز از تابستان خورشید بر مدار راس السرطان )5

ه 9نکت

23 درجه جنوبی( عمود می تابد پ در نیم کره جنوبی تابستان  در اولین روز از زمستان خورشید بر مدار راس الجدی )5
و در نیم کره شمالی زمستان است. 

ه 10نکت

در تابستان نیم کره شمالی، قطب شمال 3 ماه روز و در زمستان نیم کره شمالی، قطب شمال 3 ماه شب دارد. )این حالت 
برای قطب جنوب بلعک است(

ه 11نکت

N66/5
N23/5

S23/5
S66/5

S90

N90

استـوا

همیشه زمستان

همیشه زمستان

همیشه تابستان
همیشه تابستان

معتدل

معتدل

در مناطق استوایی طول مدت روز و شب در تمام مدت سال با هم برابر )12 ساعت روز 
و 12 ساعت شب( است. 

اقلیمی متفاوت  با شرای  ه  بر سطح زمین سه منط تابش خورشید  زاویه  به  با توجه 
ایجاد می شود. 
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ل تابستان وجود دارد و میانگین دمای هوا بیش از 20 درجه سانتی گراد است.  ه ف ف منطقه گرمسیر یا حاره ای: در این منط
ه بین مدار راس السرطان و راس الجدی واقع شده است.  این منط

ل سال را دارد. میانگین دمای هوا در این  66 درجه قرار گرفته و چهار ف 23 درجه تا 5 ه بین مدار 5 منطقة معتدله: این منط
ه بین 8 تا 20 درجه سانتی گراد است.  منط

66 درجه تا 90 درجه قرار گرفته  و میانگین دمای هوا در آن کمتر از 8 درجه سانتی گراد  ه از مدار 5 منطقه قطبی: این منط
ل زمستان وجود دارد.  ه ف ف است. در این منط

راس الجدى

شمال

جنوب

استوا
راس السرطان

 گاهى به سمت شمال  و
گاهى به سمت جنوب

شکل روبه رو جهت سایه را در بخش  های مختلف کره زمین نشان می دهد. در عر های 
23 درجه شمالی یا باالتر از مدار راس السرطان سایه همیشه به سمت شمال  باالتر از 5
23 درجه جنوبی یا راس الجدی سایه همیشه رو به سمت  و در عر های باالتر از 5
جنوب است. اما محدود بین این دو مدار )راس السرطان و راس الجدی( سایه ها گاهی 

به سمت جنوب و گاهی به سمت شمال است. 
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ینه ای آزمون 1 فصل اول پرسش های چهار

1 در نظریه زمین مرکزی، مدار چرخش کدام سیاره ها بعد از مدار خورشید قرار گرفته است؟
2( عطارد، مشتری و زحل 1( مریخ و زهره   

4( زهره،  مشتری، زحل و ماه 3( عطارد، مریخ، مشتری و زحل 

2 در چه صورتی در شکل روبه رو مساحت مثلث های A و B  برابر است؟ 
1( مجموع سه ضلع در مثلث A با مجموع سه ضلع در مثلث B برابر باشد. 

H′ بیشتر از H بوده و قاعدة مثلث B کوچکتر از قاعده مثلث A باشد.   )2
3( سرعت حرکت سیاره در نقطه M کمتر از سرعت حرکت سیاره در نقطة P باشد. 

4( ارتفاع مثلث A کمتر از ارتفاع مثلث B باشد. 

3 سیارکی دو واحد ستاره شناسی تا زمین فاصله دارد. چه مدت زمانی طول می کشد این سیارک یک دور کامل به دور 
خورشید بچرخد؟ 

4( 4500 سال 3( حدود سه سال  2( حدود پنج سال  1( 750 میلیون سال 

4 سنگ کره چه زمانی تشکیل شد و برای بار حیات چه زمانی در خشکی ها آغاز شد؟
4( فانروزوئیک ـ کامبرین 3( سیلورین ـ دونین  2( پرکامبرین ـ سیلورین  1( کامبرین ـ اردویسین 

5 در کدام گزینه واحدهای زمانی از ائون به دوران و دوره مرتب شده اند؟
2( فانروزوئیک، پالئوزوئیک و دونین 1( مزوزوئیک، پرمین و فانروزوئیک 

4( سنوزوئیک، ترشیاری و کواترنر 3( پالئوزوئیک، پرکامبرین و کرتاسه 

6 به ترتیب کدام یک از رویدادهای زیستی زیر در زمان ژوراسیک، سیلورین و کرتاسه اتفاق افتاده اند؟
1( انقراض دایناسورها، پیدایش اولین دوزیست و آغاز حیات

2( پیدایش اولین پستاندار، عصر یخبندان و پیدایش ماهی زرده دار
3( پیدایش پرندگان، تنوع پستانداران و پیدایش اولین خزنده

4( تنوع دایناسورها، پیدایش اولین گیاه آونددار و پیدایش اولین گیاه گلدار

7 کدام نتیجه گیری در مورد توالی رسوبی رو به رو، درست است؟ 
1( ماسه سنگ های ترشیاری قدیمی ترین و ماسه سنگ های 

کامبرین جوان ترین رسوب گذاری هستند. 
2( فقط رسوب گذاری دو الیه درون دریا بوده است. 

3( تعییـن سـن نسـبی الیه هـای ژوراسـیک و کامبریـن 
سـاده تر اسـت. 

4( سن گسل بیشتر از 65 میلیون سال است. 

8 زمان وقوع کدام یک از رویدادهای زیستی زیر از ظهور تریلوبیت تا عصر یخبندان نبوده است؟
2( پیدایش دوزیستان 1( انقراض دایناسورها  

4( پیدایش بی مهره ها )ماهی زرده دار( 3( پیدایش خزندگان  

H A
M

N

P

Q

H′
B

کامبرین
سیلورین

ژوراسیک

ترشیارى

کامب
ل
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9 در توالی رسوبی روبه رو چند بار رسوب گذاری متوقف شده است؟ 
1( هفت بار
2( چهار بار 

3( دوبار
4( سه بار

10 در شکل روبه رو کدام سنگ جوان تر و کدام یک قدیمی تر است؟
1( گرانیت ـ شیل
2( شیل ـ شیست 

3( هورنفلس ـ شیل
4( گرانیت ـ هورنفلس

1 ماده رادیواکتیو باقی می ماند؟
16

11 نیمه عمر ماده رادیواکتیوی 5 روز است. پس از چه مدت 
4( 80 روز  3( 120 ساعت  2( 4 روز  1( 96 ساعت 

 3
4

12 فسیل اسکلت قدیمی ترین پرنده )آرکئوپتریکس( در میان سنگ آهک های معدنی در جنوب آلمان کشف شد. اگر تنها 
ماده رادیواکتیوی با نیمه عمر 70 میلیون سال در این فسیل باقی مانده باشد، این فسیل مربوط به چه زمانی بوده است؟

4( ژوراسیک 3( پرمین  2( کامبرین  1( ترشیاری 

13 با توجه به شکل روبه رو، چند جمله نادرست است؟
الف( تعیین سن الیة C آسانتر و دقیق تر است.  

ب( الیه A کوتاه ترین بازه زمانی را دارد.  
پ( الیه B در زمان ژوراسیک رسوب گذاری کرده است.  

ت( دایناسورها در الیه A ظاهر و در الیة B منقرض شده اند.   
ث( ظهور گیاهان گلدار از زمان تریاس آغاز شده و روند تکامل آن هنوز ادامه دارد.   

4( دو 3( یک  2( سه   1( چهار 

14 با توجه به شکل روبه رو، کدام گزینه نادرست است؟ 
1( در اثر جریان همرفتی خیمرکره، اقیانوس B بسته می شود. 
 C 2( در این مرحله از چرخه ویلسون رشته کوه هایی در منطقة

به وجود می آید.
3( در اثر فرورانش ورقة اقیانوسی، جزیرة A در آینده به ساحل برخورد می کند. 

4( در اثر برخورد دو ورقه، رشته کوه A به وجود آمده است. 

15 به ترتیب کدام یک از رویدادهای زیر در مرحلة گسترش، بسته شدن و برخورد از چرخه ویلسون به وجود آمده اند؟
ـ  البرز  ـ  فرورانش  2( دریای مدیترانه  1( رشته کوه آلپ ـ قله کنیا ـ دریای مازندران 

4( دریای سرخ ـ رشته کوه زاگرس ـ قله کلیمانجارو 3( اقیانوس اطلس ـ رشته کوه آند ـ رشته کوه هیمالیا 

ترشیارى

تریاس

کربونیفر

اردویسین

شیل

شیست
هورنفلسهورنفلس

گرانیت

A
B

C

65 میلیون سال قبل

245 میلیون سال قبل

دار
 گل

ان
یاه

گ

سور
ینا

دا

ان
دگ

پرن

پوسته قاره اى

خمیر کره

لیتوسفر
قاره اى

لیتوسفر
اقیانوسى

A
C

B
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16 در شکل روبه رو، منطقة A و B کدام مرحله از چرخه ویلسون را نشان می دهد؟
1( برخورد، بازشدگی

2( گسترش ـ بسته شدن
3( گسترش ـ بازشدگی
4( بسته شدن ـ برخورد

17 علت فرورانش ورقة اقیانوس آرام )ورقه کوکوس( به زیر ورقة آمریکای شمالی، کدام است؟
2( ضخامت رسوبات در آمریکای شمالی کمتر است 1( سن ورقه اقیانوسی بیشتر است. 

4( سنگ های ورقة قاره ای سنگین تر است. 3( چگالی ورقة اقیانوس آرام بیشتر از ورقة آمریکا است 

18 چند جمله در مورد آینده تکتونیکی جهان، نادرست است؟
الف( اقیانوس اطلس گسترش یافته و قاره آمریکای شمالی از قاره آمریکای جنوبی فاصله می گیرد.   

ب( خلیج فارس بسته شده و شبه قاره عربستان به ورقة ایران برخورد می کند.   
پ( حاشیة غربی آفریقا از قارة آفریقا جدا می شود.   

ت( دریای سرخ گسترش پیدا کرده و آفریقا از شبه جزیرة عربستان فاصله می گیرد.   
ث( اقیانوس آرام بسته شده و قاره آمریکا و آسیا به یکدیگر برخورد می کنند.   

4( دو  3( یک   2( سه   1( چهار  

19 در شکل زیر، سنگ های کدام منطقه جوان تر هستند؟ 

خمیر کره

ورقه اقیانوسى
ورقه اقیانوسى

اقیانوس آرام

رشته کوه آند رشته کوه هاى میانه اقیانوس اطلس

A

ورقه امریکاى جنوبى

B
C

D

خمیر کره

2( نقطة C ، جلگه آمازون 1( نقطة B ، سنگ های ساحل شرقی آمریکای جنوبی 
4( نقطه D ، سنگ های درون دراز گودال 3( نقطه A ، رشته کوه هایی زیردریایی  

20 به ترتیب c ،b ،a و d در شکل روبه رو کدام یک از مراحل چرخة ویلسون را نشان می دهند؟
1( برخورد، گسترش، بازشدگی و بسته شدن
2( گسترش، برخورد، بازشدگی و بسته شدن

3( بسته شدن، بازشدگی، بسته شدن و برخورد
4( بازشدگی، گسترش، بسته شدن و برخورد

21 در شکل پرسش 20 دریای سرخ، اقیانوس اطلس و رشته کوه هیمالیا در کدام مرحله تشکیل شده اند؟
a و c ،d )4  d و b ،a )3  c و a ،b )2  b و d ،c )1

عربستان

آفریقا

کنیا

دریاى سرخ

کلیمانجارو

B

کار
اس

داگ
ما

A
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)کنکور 95 خارج از کشور( 22 کدام گزینه وضعیت ورقه های سازنده لیتوسفر را در اقیانوس اطلس بهتر نشان می دهد؟  

 )2    )1

 )4   )3

)کنکور 89 سراسری( 22  با توجه به قانون دوم کپلر، محدوده های MN و PQ به ترتیب کدام ماه های شمسی را نشان می دهند؟ 

1( شهریور ـ اسفند

2( بهمن ـ مرداد

3( دی ـ خرداد

ـ  دی 4( خرداد 

)سراسری 96( 24 یک واحد نجومی در چه هنگامی برای کشور ما کمترین مقدار را دارد؟  
2( اول زمستان 1( اول تابستان  

4( تقریبًا همه روزهای مرداد 3( اول بهار و پاییز  

25 در شکل روبه رو موقعیت های B ، A و C به ترتیب کدام اند؟
1( شب زمستانی نیم کره جنوبیـ  روز پاییزی نیم کره شمالیـ  روز تابستانی نیم کره جنوبی
2( روز تابستانی نیم کره جنوبیـ  روز بهاری نیم کره شمالیـ  شب زمستانی نیم کره جنوبی 

3( روز پاییزی نیم کره جنوبیـ  شب تابستانی نیم کره شمالیـ  روز بهاری نیم کره جنوبی
4( شب بهاری نیم کره جنوبیـ  روز زمستانی نیم کره شمالیـ  شب پاییزی نیم کره جنوبی

26 در اولین روز تابستان در نیم کره جنوبی زاویه تابش بر روی مدار 23/5 درجه شمالی و 23/5 درجه جنوبی چقدر است؟
0 ، 66/5 )4  43 ، 0 )3  66/5 ، 90 )2  90  ، 43 )1

27 طول سایه شما در ................. بلندتر و به سمت ................ است. 
4( آبان  ـ جنوب 3( تیر، جنوب  2( دی، شمال  1( اردیبهشت ـ شرق 

28 هرگاه در نیم کره جنوبی طول روزها بلندتر از طول شب ها باشد، طول روزها به ترتیب در قطب شمال، قطب جنوب و استوا 
چگونه است؟

4( 24 ـ 0 ـ 12  3( 0 ـ 24 ـ 12   3( 12 ـ 0 ـ 0  1( 24 ـ 12 ـ 12  

29 کدام ویژگی مربوط به کشور فالند که در عرض جغرافیایی 70 درجه شمالی واقع شده، نیست؟
2( حدود شش ماه شب دارند. 1( در زمستان روزهای 12 ساعته دارند. 

4( میانیگن دما در این کشور کمتر از 8 درجه سانتی گراد است.  3( در این منطقه همیشه زمستان است. 

C در دایره عظیمة 
N
W

30
60

B و 
N
E

20
30

 ، A S
E

10
30

30 اگر در نصف النهار مبدأ ساعت 16 عصر باشد، کدام یک از شهر های 
روشنایی قرار گرفته است؟ 

 C )4 3( لندن    B )2  A )1

A
M

N

P

Q

B

B

AC



ناصر در پوسته زمین ت 

لظت کالر شناخته می شود.  ترکیب شیمیایی میانگین پوست زمین با عنوان 

ر درصد بر اساس وزنعن
45اکسیژن 20
27سیلیسیم 20
8آلومینیوم 00

5آهن 80
5کلسیم 06
2منیزیم 77
2سدیم 32
1پتاسیم 68

ر درصد بر اساس وزنعن
0تیتانیم 86

ن 0هیدرو 14
0منگنز 10
0فسفر 10

0م 007
0سرب 0016
0روی 013

ه 1نکت

در جدول باال فراوان ترین فلز، نافلز و شبه فلز به ترتیب آلومینیوم، اکسیژن و سیلیسیم هستند.

لظت عناصر از میانگین کالر باالتر باشد.  ه ای  بی هنجاری مثبت: اگر در منط
لظت عناصر از میانگین کالر پایین تر باشد.  ه ای  بی هنجاری منفی: اگر در منط

ه 2نکت

ی با بی هنجاری مثبت هستند. ادی( در پی جویی های اکتشافی به دنبال یافتن مناط زمین شناسان )به ویژه زمین شناسان اقت

کانی ها

ابتی دارند.  کانی اجسام طبیعی، جامد، متبلوری اند که ترکیب شیمیایی نسبتاً 

ه 3نکت

مواد آلی، مروارید، عا هم کانی هستند.

سیم بندی می شوند.  یرسیلیکات ت کانی ها بر اساس ترکیب شیمیایی به دو گروه سیلیکات و 
یوکالز و ارتوکالز( و کوارتز  ات )پال 1 سیلیکات ها مانند الیوین، پیروکسن، آمفیول، میکا )بیوتیت و مسکوویت(، فلدس

یرسیلیکات ها مانند فسفات ها )فیروزه(، سولفیدها )پیریت(، کربنات ها )دولومیت و کلسیت( و ...  2
) دارند. کانی های سیلیکاتی در سنگ های آذرین، دگرگونی  )SiO4

4− کانی ها سیلیکاتی در ترکیب شیمیایی خود بنیان سیلیکاتی 

منابع معدنی، زیربنایی تمدن و توسعه صنعتیفصل دوم
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یرسیلیکاتی در ترکیب شیمیایی خود بنیان سیلیکاتی ندارند.  و رسوبی یافت می شوند. اما کانی های 

ه 4نکت

یوکالز است. فراوان ترین کانی در پوسته زمین نوعی کانی سیلیکاتی به نام پال

غیرسیلیکات ها (سولفات ها، سولفیدها، 
سایر سیلیکات هافسفات ها، کربنات ها، عناصر آزاد)

کانى هاى رسى83
5

میکاها
5

آمفیبول ها
5

پیروکسن ها
11

کوارتز
12 فلدسپارهاى پتاسیم

12

فلدسپارهاى پالزیوکالژ
39

کانه

ادی وجود دارد گفته می شود.  کانه به گروهی از کانی ها که در آن یک فلز ارزشمند اقت
ن شامل کانه و باطله است.  کان

ه بخش بی ارزش یا کم ارزش یک کانسنگ است.  با

) باطله است. )CaCO3 مثال در شکل روبه رو گالن )PbS( کانه و آهک 
ی بی هنجاری مواد مثبت است.  ار به مکانی که دو یا چند کانسنگ قابل استخرا است. در چنین مناط کان

سن ها و کانی های صنعتی مواد معدنی که در صنعت و زندگی روزمره کاربرد دارند و فلزی نیستند.
1 شن و ماسه: ساختمان سازی و زیرسازی جاده ها 

2 خاک رس: ساخت آجر، کاشی، سرامیک
وش، پله، دیوار 3 سنگ های ساختمانی: نمای ساختمان، کف

ن ها انوا کان

سیم بندی می شوند.  کانسنگ ها بر اساس نحوه تشکیل به سه دست ماگمایی، گرمایی و رسوبی ت
مایی  ن ما 1 کان

اب به وجود می آیند.  ر فعالیت مواد م در ا
الف( عناصر نیکل، کروم و پالتین با سرد شدن و تبلور یک ماگما این عناصر که چگالی نسبتاً باالیی دارند در بخش زیرین ماگما 

ته نشین می شوند.

گالنآهک
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دار آب و مواد فرار مانند کربن دی اکسید و ... فراوان باشد  ب( پگماتیت ها: در صورتی که پ از تبلور بخش اعظم ماگما، م

شرای برای رشد بلورهای تشکیل دهنده سنگ فراهم و سنگ هایی با بلورهای بسیار درشت به نام پگماتیت تشکیل می شود که 
می تواند عناصر خا مانند لیتیم، کانی صنعتی مسکوویت یا گوهر زمرد را همراه داشته باشد. 

ی از این بلورها به اندازه  2 سانتی متر دارند. در همدان طول بع بیشتر بدانید، کانی های سازنده پگماتیت ها بلورهایی بزرگتر از 5
قد یک انسان است. 

رمابی ن های  2 کان
در بخش هایی عمیق پوسته به علت گرمای ناشی از شیب زمین گرمایی )به ازای هر 100 متر افزایش عمق در پوسته، 3 درجه 
اب، دمای آب های سرد موجود در این مناطق افزایش می یابد و باع انحالل برخی  سانتی گراد دما افزایش می یابد( و یا توده های م
 ، عناصر می شود. این آبها عناصر محلول را داخل شکستگی ها ته نشین کرده و رگه های معدنی را می سازند. بسیاری از ذخایر م

سرب، روی، مولیبدن، قلع و برخی فلزات دیگر منشأ گرمابی دارند. 

ه 5نکت

عامل تشکیل دهنده این کانسنگ ها آب گرم است. 

ن های رسوبی  3 کان
الف( ذخایر سرب و روی در سنگ های آهکی

ب( م موجود در شیل ها 

پ( اورانیوم موجود در ماسه سنگ ها

ر هوازدگی سنگ های دربرگیرند طال، طال به صورت ناگت )قلوه( آزاد شده توس آب روان حمل  ت( کانسار پالسری در ا

می شود و پ از  ته نشین درون رودخانه ها، این ذخایر را به وجود می آورد.

اکتشا معدن

ی که احتمال تشکیل ذخایر معدنی دارند.  شه زمین شناسی و بازدید هوایی برای شناسایی مناط مرحله 1: مطالعه ن
ه مرحله 2: نمونه برداری از منط

مرحله 3: ارسال نمونه به آزمایشگاه و تعیین عیار فلز یا کیفیت ماده معدنی و مطالعه کانی ها با میکروسکوپ
دار ذخیره معدن و عیار میانگین ماده معدنی مرحله 4: تحلیل داده ها با نرم افزار و تعیین م

مرحله 5: بر اساس شکل و چگونگی قرارگیری توده معدنی در پوسته، ماده معدنی به روش زیرزمینی یا روباز استخرا می شود. 
ادی می گویند. کانه آرایی: به فرآیند جداسازی باطله از کانی های مفید اقت

مثال عیار عنصر مس در پوسته کمتر از یک درصد است. سنگ معدن مس استخراج شده پس از خرد و آسیاب شدن به ذرات 
ریزی تبدیل می شود. در کارخانه با آب و مواد شیمیایی مخلوط شده و مقدار مس تغلیظ می شود و درنهایت کنسانترة 

مس با عیار بیش از 20 درصد تولید می شود. 

وهرها

گوهرها، سنگ ها یا کانی هایی هستند که به دلیل زیبایی، درخشش، استحکام، سختی، رنگ و کمیاب بودن از سایر کانی ها و 
سنگ ها متمایز شده و ارزشمند هستند.
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ه 6نکت

ر فرآیندهای ماگمایی، گرمابی و رسوبی تشکیل می شوند. گوهرها در ا

ه 7نکت

مهمترین خوا گوهرها سختی، رنگ و درخشش آنها است.

ه 8نکت

کانی اپال درخشش اپالی )رنگین کمانی( دارد.

ه 9نکت

کانی کریزوبریل یا چشم گربه درخشندگی موجی بارزی را به شکل نواری از نور بر روی زمینه ای زرد، سبز یا قهوه ای 
نشان می دهد.

وهرها انوا 

ر فشار زیاد در گوشته زمین تشکیل شده و به عنوان ساینده نیز  ، بی رنگ، در ا 1 الماس: سختی 10 با ترکیب کربن خال
کاربرد دارد. 

بیشتر بدانید سنگ های پرکامبرین معموالً حاوی الماس اند. 
Al در صورتی که رنگ آبی داشته باشد به آن یاقوت کبود هم می گویند.  O2 3 2 یاقوت سرخ یا کروندوم: سختی 9 به فرمول

7 معروف ترین و گران ترین آن رنگ سبز دارد.  3 زمرد: سیلیکات بریل با سختی 5-8
7 به رنگ های قرمز، زرد، سبز، نارنجی دیده می شود.  4 گارنت: کانی سیلیکاتی با سختی 5

5 عقیق: کوارتزی با رنگ های متنو با سختی 7 و یک گوهر نیمه قیمتی 
6 زبرجد: کانی سیلیکاتی با نام علمی الیوین و به رنگ سبز زیتونی

8 فیروزه: کانی فسفات م با سختی 6، که در نیشابور و کرمان وجود دارد و نام علمی آن تورکوایز است.

بیشتر بدانید

شته فیروزه از طریق جاده ابریشم و از کشور ترکیه به جهان صادر می شده از این رو آن را تورکوایز،  بیشتر بدانید در گ
ه ای فرانسوی به نام ترکیه می نامند. وا

ی ی سوخت های ف

سوخت های فسیلی از تجزیه مواد آلی گیاهی و جانوری به وجود می آیند که در رسوبات یا سنگ های رسوبی ذخیره می شوند. 
از نفت و 

در یک محی دریایی و کم عمق )کمتر از 200 متر( جاندارانی به نام پالنگتون پ از مر همراه رسوبات ریزدانه در بستر دریا 
ایای آلی تبدیل به  ر فشار و دما تبدیل به سنگ شده )سنگ مادر( و پالنگتون ها و ب مدفون می شوند. این رسوبات ریزدانه در ا

نفت خام اولیه می شوند. )شکل 1(


