
 پاسخنامھ ازمون زمین شناسی

 در. است برقرار آنها بین زیر رابطۀ و یابد می افزایشd) )خورشید از فاصله افزایش با ،(p) خورشید دور به سیاره دور یک گردش زمان-۱
 .نجومی است واحد حسب برd و زمینی سال حسب بر p: رابطه این

 تعیین در. گویند می عنصر آن عمر نیمه شود، تبدیل پایدار به عنصر اکتیورادیو عنصر کی از نیمی کشد می طول که را زمانی مدت-2
 .شود می تعیین پدیده وقوع دقیق زمان رابطۀ زیر، از استفاده با مطلق سن

 پدیده سن= عمر نیمه تعداد عمر نیمه طول

 گسل، سطح روي طبقات به اشدمایل ب گسل سطح اگر. است افتاده اتفاق آن امتداد در هجایی جاب و شکستگی که گسل سطح -3
 .میگویند فرودیواره گسل، سطح زیر طبقات به و فرادیواره

 زمین بزرگی بار، اولین براي وي. شده است گذاري نام ریشتر چارلز افتخار به که است لرزه زمین بزرگی هگیري انداز واحد ریشتر، -4
 افزایش برابر 31 /6 انرژي مقدار و برابر 10 امواج دامنه بزرگا، واحد یک هر ازاي به .کرد محاسبه شده آزاد انرژي مقدار براساس را لرزه

  .یابد می

 .شود می نامیده تنش که شود می وارد سطح واحد بر نیرویی نیز، سنگ داخل در گیرد، قرار خارج از نیرویی تأثیر تحت سنگ هرگاه -5

 ها سنگ بر وارده هاي تنش .باشند آنها از ترکیبی یا برشی یا شاريف صورت کششی، به است ممکن خاك یا سنگ یک بر وارده هاي تنش

 .شود می آنها تغییرشکل باعث ها، خاك و

 .است فومرول آتشفشانی بخارهاي و( گدازه یا الوا) مایع ،(تفرا) جامد صورت به ها، آتشفشان از شده خارج مواد-6

 اولیه،) P امواج .شوند می ایجاد زمین سطح و ها الیه فصل مشترك با درونی مواجا برخورد از بلکه شوند؛ نمی تولید کانون در امواج این-7
 از امواج، این. یشوند م ثبت نگار لرزه دستگاه توسط هستند که امواجی اولین دلیل، همین به دارند را سرعت بیشترین ،P امواج(: طولی
 امواج باشد، بیشتر ها سنگ تراکم چه هر. است متفاوت ختلف،م طهاي محی در امواج میگذرند، سرعت گاز و مایع جامد، طهاي محی
 .کنند می تر حرکت سریع

 سنگهاي از گروهی مواد، این شدن سخت و چسبیدن هم به از. میشوند پرتاب هوا به آتشفشانی جامد مواد انفجاري، نهاي آتشفشا در-8
 .میشوند تشکیل آذرآواري سنگهاي نام به آتشفشانی،

 *کششی.است کرده حرکت پایین سمت به فرودیواره به نسبت فرادیواره 2- .است مایل گسل سطح -1 عادي گسل -9

 *فشاري .است کرده حرکت باال سمت به فرودیواره، به نسبت فرادیواره 2-.است مایل گسل سطح 1- معکوس گسل

 برشی .است افق امتداد در شده، شکسته قطعات حرکت 2- .است گسل سطح امتداد در گها سن لغزش 1- لغز امتداد گسل

 درصد 0/ 1 تا 1 بین فرعی اساسی منیزیم و پتاسیم سدیم، کلسیم، آهن، آلومینیم، سیلیسیم، اکسیژن، درصد 1 از بیشتر اصلی -10
 .درصد 0/ 1 از کمتر جزئی  اساسی فسفر و تیتانیم منگنز،

 مانند ها سنگ برخی و دارد زاد زمین منشأ عنصر، ینا. است سمی و غیرضروري عنصر یک آرسنیک،: آرسنیک داراي سنگهاي-11

 راه از انسان، و جانوران و گیاهان به زمین از آن انتقال مسیر مهمترین .است آرسنیک مثبت هنجاري بی داراي آتشفشانی، سنگهاي

 آرسنیک داراي کانیهاي و گها سن کشورها، این در. هستند عنصر این آلودگی معرض در زیادي کشورهاي. است عنصر این به آلوده آب



 زنده موجودات بدن وارد سپس و آب منابع وارد آنها در موجود عناصر و شوند می حل یا اکسیده هوازدگی، معرض در ،(پیریت مانند)

  میگردد بیماري ایجاد باعث و شود می

 رسوبی هاي سنگ به .شود می انجام آنها آلی مواد مقدار و بودن خمیري درجۀ بندي، دانه مبناي بر ها، خاك مهندسی بندي طبقه-12
 .باشد دولومیت و کلسیت) کربناتی هاي کانی آنها درصد 50 از بیش که شود می گفته

 است رس و ماسه همراه به گیاخاك حاوي معموالً افق این. دارد قرار آن در گیاهان ریشۀ. است خاك الیه باالترین ،A افق -13

 واحد هر یا خانواده یک هزینه بیالن بررسی مشابه جهات، بسیاري از آبدار، الیۀ یک آب بیالن سبۀمحا(: آب بیالن) آب توازن-14
 آنکه براي نیز، آب منابع از برداري بهره و مدیریت در. شوند مقایسه هم با ها هزینه و درآمد میزان تا کند می کمک که است اقتصادي
 .شود می محاسبه آب بیالن د،شو تعیین منطقه یک آب منابع ذخیره حجم نوسانات

 هستند کم نفوذپذیري و زیاد تخلخل داراي ها خاك برخی. دارد بستگی منافذ اندازة و ارتباط میزان به خاك نفوذپذیري میزان -15

 نشانگر نفوذپذیري، و آن در شده ذخیره آب مقدار بیانگر آبخوان، تخلخل درصد. گیرد می صورت دشواري به آنها، درون از آب عبور و
 .باشد می آب هدایت در آبخوان توانایی

 آب توسط شده طی مسافت و دما آب، نفوذ سرعت ها، سنگ و ها کانی جنس به زیرزمینی آب در شده حل هاي نمک غلظت -16
 .دارد خود مسیر هاي کانی انحالل براي زیادي فرصت زمین، زیرِ در آهسته حرکت ضمن آب. دارد بستگی

 زمان از که دریا آب با همراه شود، می تشکیل مادر سنگ در که گازي و نفت -17

 در. گویند می نفت اولیۀ مهاجرت آن به که کند می حرکت باال سمت به گها سن تخلخل طریق از افتاده، دام به سنگ در گذاري رسوب
 خالی فضاهاي و هها حفر و یرسند م کآه سنگ و سنگ ماسه مانند باال، پذیري نفوذ با سنگهایی به آب و گاز ، نفت مهاجرت، این طی
    ثانویه مهاجرت جدایش، این به که یگیرند م قرار آن روي بر و شده جدا آب از کترند، سب آب از گاز و نفت چون. یکنند م پر را آنها
 .گویند می

 سردشدن با. شوند تشکیل شدن ردس حال در ماگماي یک از توانند می پالتین و نیکل کروم، مانند فلزي عناصر برخی هاي کانسنگ -18
 .سازند می را ها کانسنگ این و شوند می نشین ته ماگما زیرین بخش در دارند، باالیی نسبتاً چگالی که عناصر این ماگما، یک تبلور و

 و اکسید دي کربن مانند فرّاري مواد و آب و شده تر فشرده باالیی، گهاي سن و رسوبات فشار زیر در تورب سال، نها میلیو طی در -19
 لیگنیت به و ییابد م کاهش است، متخلخل و پوك هاي ماد که تورب ضخامت نهایت، در مواد، این خروج با. یشود م خارج آن از متان

 .شود می تبدیل آنتراسیت سپس و بیتومین نام به تري مرغوب هاي سنگ زغال به لیگنیت تراکم، افزایش با. شود می تبدیل

 3 عمق، افزایش متر 100 هر ازاي به زمین، پوستۀ در .دهند می تشیکل را زمین پوسته درصد 96 که هستند کانیهایی تها، سیلیکا -20
 .گویند می گرمایی زمین شیب زمین پوستۀ در دما ییرات تغ این به. یابد می افزایش دما گراد سانتی درجه


