
 

 آيا جزوه را از سايت ما دانلود كرده ايد؟

 PNUEB كتابخانه الكترونيكي

 پيام نوري ها بشتابيد

:  PNUEB مزاياي عضويت در كتابخانه

 خالصه درس و جزوه رايگان و نامحدوددانلود 

 حل المسائل و راهنما رايگان و نامحدوددانلود 

 جواب با  دروس مختلف پيام نوركتابچه نمونه سواالتدانلود 

www.PNUEB.com



 

 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور افتخارسايت ما 

حتي االمكان با  كه هر يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور (تمامي نيمسالهاي موجود

 ) را در يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن را آپديت نمايد.جواب

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 چسباندن نيمسالهاي – پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 

  وارد كردن اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..–مختلف يك درس به يكديگر 

   با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .همچنين
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ژئومورفولوژی ساختمانیژئومورفولوژی ساختمانی
))رشته جغرافيارشته جغرافيا((

دکتر فرج هللا محمودیدکتر فرج هللا محمودی: : مؤلف مؤلف 
چاپ آخرين چاپتاريخ آخرين ١٣٧٩١٣٧٩تيرتير::تاريخ پ رين چ پريخ  رين چ يرير::ريخ 

کننده کنندهتھيه انديش::تھيه نيک رين انديشن نيک رين ن نسرين نيک انديشنسرين نيک انديش: : تھيه کنندهتھيه کننده
    ٢۴۴٢۴۴: : تعداد اساليد تعداد اساليد   
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کتاب کتابشرح شرح کتابشرح کتابشرح
ناھمواری ھای سطح زمين تحت تأثير عوامل زير بسيار متنوع می  

:باشند
  فرآيند ديناميک درونی
 فرآيند ديناميک بيرونی
وتنوع کانی شناسی و مقاومت سنگ ھا و ی ی وع
 موقع جغرافيايی

ساختمان زمين شناسی و انواع سنگ در اين کتاب ضمن بررسی     
ھا ناھمواری دھنده تشکيل شکلھای ھای پديده عملکرد چگونگی چگونگی عملکرد پديده ھای شکل ھای تشکيل دھنده ناھمواری ھا

ساز نيز مورد بررسی قرار می گيرد
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اول اولفصل شناس::فصل زمين ساختمان ھای شناسداده زمين ساختمان ھای داده داده ھای ساختمان زمين شناسیداده ھای ساختمان زمين شناسی::فصل اولفصل اول

:درسکلیھدف•
درمؤثرھایپديدهساختمانی،بزرگاشکالباآشنايی يی لبآ هیبزرا ي یپ ر ھ  رؤ

 و زمين ناھمواريھای عمده تغييرات و تحول و پيدايش
آنھاپراکندگ آنھاپراکندگی

:ايی مرحله ھدف •
 ، آن مطالعه قلمرو و ژئومورفولوژی مفھوم با دانشجويان
اشکالتحولوپيدايشدرمھمعواملتأثيرونقش  اشکالتحول وپيدايشدرمھم عواملتأثيرونقش

شد خواھند آشنا ھا ناھمواری
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اول اولفصل شناس::فصل زمين ساختمان ھای شناسداده زمين ساختمان ھای داده داده ھای ساختمان زمين شناسیداده ھای ساختمان زمين شناسی::فصل اولفصل اول

فتاھاھدف :رفتاریھایھدف•
:توانند می فصل اين درک از پس دانشجويان 

ژف ل ف اقلژئ دھندشآن .دھندشرحآنراقلمرو و ژئومورفولوژیمفھوم•
.دھند توضيح آنرا ھای ويژگی و دامنه مفھوم•

نا ژ“”کا“ان فا”ک کنندت .کنندتعريف را ”کوژ“و”کاو“انحناء•
.کنند توصيف را آنھا مشخصات و ھا ناھمواری متنوع اشکال•

شناف انک دھندشااخت .دھندشرحراساختمانیپيکرشناسیمفھوم•
.دھند شرح را ناھمواری علمی توصيف اصولی روش•

دازکھنقش اتأثھاد شداآن لدا ت  تحولو پيدايشدرراآنھاتأثيروھا پديدهازيکھرنقش•
.دھند شرح ناھمواريھا
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اول اولفصل شناس::فصل زمين ساختمان ھای شناسداده زمين ساختمان ھای داده داده ھای ساختمان زمين شناسیداده ھای ساختمان زمين شناسی::فصل اولفصل اول

ط  توضيحرا شناسیزمينساختمانوساختمانیپيکرشناسیارتباط٨.
دھند

.کنند بيان را شناسی زمين ساختمان اساس٩.
.کنندمیبندیدستهپيدايشمنشاءنظرازراسنگھا٠١. يش رزرھ. یپي .یب
.دھند شرح آنرا انواع و درونی آذرين سنگھای١١.
انگانگھاژگ٢١ ننگ نآذ ضاد دھندت .دھندتوضيح رادرونیآذرينسنگھاینگاریسنگھایويژگی٢١.
.کنند توصيف آنرا انواع و بيرونی آذرين سنگھای ژيزمان شکل٣١.
.کنند معرفی فوران نوع برحسب را آتشفشانھا مختلف انواع۴١.
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اول اولفصل شناس::فصل زمين ساختمان ھای شناسداده زمين ساختمان ھای داده داده ھای ساختمان زمين شناسیداده ھای ساختمان زمين شناسی::فصل اولفصل اول

پيکرشناسی زمين ياژئوموفولوژی چه علمی•
است؟

به  Geoژئومورفولوژی از سه کلمه ژئو 
رف ين ز ن(Morph)ن به به معنی(Morph)معنی زمين و مورف 

به معنی شناسايی  (Logy)شکل و لوژی 
ا ا طال ل ا ا می باشد و ھدف از اين علم مطالعه اجزاءا
.اصلی تشکيل دھنده ناھمواريھا می باشد
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اول اولفصل شناس::فصل زمين ساختمان ھای شناسداده زمين ساختمان ھای داده داده ھای ساختمان زمين شناسیداده ھای ساختمان زمين شناسی::فصل اولفصل اول

ازناھمواريھاکليه:دامنه
داریشيبسطوحپيوستگی ی ریيبوحپيو

 .اند شده تشکيل دامنه نام به
عرضنيمرخدرشيبتغيير عرضی نيمرخدرشيبتغيير
 پايکوه سمت به باال از دامنه

اند نهت تادا  بصورترادامنهتواندمی
 يا ،)کوژ( محدب ،)کاو(مقعر
.آورددرمستقيم
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اول اولفصل شناس::فصل زمين ساختمان ھای شناسداده زمين ساختمان ھای داده داده ھای ساختمان زمين شناسیداده ھای ساختمان زمين شناسی::فصل اولفصل اول
ناھمواريھا• :اشکال واريھ ھ ل  :ا
بر اساس شيب دامنه ھا ناھمواريھا می توانند به اشکال مختلف ديده  

ازشوند عبارتند اشکال اين از :برخی ز.و ر  ب ل  ين  ز  ی  :بر
::اشکال ساده اشکال ساده   ١.
القعر((درهدره القعرخط ))خط خط القعرخط القعر((درهدره((
 خط الراسخط الراس((مياناب مياناب((
ه ت غه ت هطاق ت غه ت طاق طاق ، تيغه، تپهطاق ، تيغه، تپه
::اشکال پيچيده اشکال پيچيده ٢٢..
کوھستانکوھستان
فالتفالت
دشتدشت
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اول اولفصل شناس::فصل زمين ساختمان ھای شناسداده زمين ساختمان ھای داده داده ھای ساختمان زمين شناسیداده ھای ساختمان زمين شناسی::فصل اولفصل اول
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اول اولفصل شناس::فصل زمين ساختمان ھای شناسداده زمين ساختمان ھای داده داده ھای ساختمان زمين شناسیداده ھای ساختمان زمين شناسی::فصل اولفصل اول
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اول اولفصل شناس::فصل زمين ساختمان ھای شناسداده زمين ساختمان ھای داده داده ھای ساختمان زمين شناسیداده ھای ساختمان زمين شناسی::فصل اولفصل اول
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اول اولفصل شناس::فصل زمين ساختمان ھای شناسداده زمين ساختمان ھای داده داده ھای ساختمان زمين شناسیداده ھای ساختمان زمين شناسی::فصل اولفصل اول

ا ت ا ا ش ک :پيکرشناسی ساختمانی•
بررسی ناھمواريھا در رابطه با ساختمان زمين شناسی و سنگ شناسی  

ا اش ش ا ف ا ا گ قا شا کک پيکر که نشان دھنده مقاومت سنگھا در برابر فرسايش می باشند را
.می گويند شناسی ساختمانی

ا الز ا اخا ز ا ش گ ا ا مورد داده ھای سنگ شناسی و زمين ساختبنابراين الزم است 
.برسی قرار گيرد

ا نگ ا ان :انواع سنگھا•
  آذرين يا درونیسنگھای

گ رسوبیسنگھای
 دگرگونیسنگھای
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اول اولفصل شناس::فصل زمين ساختمان ھای شناسداده زمين ساختمان ھای داده داده ھای ساختمان زمين شناسیداده ھای ساختمان زمين شناسی::فصل اولفصل اول

ذ گ )  ماگما(از سخت شدن مواد مذاب سنگھای آذرين•
شوند می .حاصل می شوندحاصل

و  سنگھای آتشفشانیاگر ماگما به سطح زمين راه پيدا کند •
ل ا ناگ ا لنگ ک ا را تشکيل  سنگھای درونیاگر در داخل زمين سرد شوند

.می دھند
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اول اولفصل شناس::فصل زمين ساختمان ھای شناسداده زمين ساختمان ھای داده داده ھای ساختمان زمين شناسیداده ھای ساختمان زمين شناسی::فصل اولفصل اول

آ گ گ :ويژگی سنگھای آذرين•
درھستندبلورين ميکا و فلدسپات ، کوراتز بلورھای ورين ر.ھب ي  پ  و  ز   ورا ی  ورھ ب

گرانيت قابل مشاھده ميباشند اما  بلورھای بازالت بسيار 
باشند ن شاھده قابل چش با باشند .ريز می باشند و با چشم قابل مشاھده نمی باشندريز

  اندازه ( ترکيب شيميايی و کانی شناسی و بافت از نظر
متفاوت می  )نظم و ترتيب کانی ھا(و ساختمان ) دانه ھا
.باشند .ب
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اول اولفصل شناس::فصل زمين ساختمان ھای شناسداده زمين ساختمان ھای داده داده ھای ساختمان زمين شناسیداده ھای ساختمان زمين شناسی::فصل اولفصل اول

آ گ کانی ھای سنگھای آذرين•
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اول اولفصل شناس::فصل زمين ساختمان ھای شناسداده زمين ساختمان ھای داده داده ھای ساختمان زمين شناسیداده ھای ساختمان زمين شناسی::فصل اولفصل اول
سنگھای اسيدی
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اول اولفصل شناس::فصل زمين ساختمان ھای شناسداده زمين ساختمان ھای داده داده ھای ساختمان زمين شناسیداده ھای ساختمان زمين شناسی::فصل اولفصل اول
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اول اولفصل شناس::فصل زمين ساختمان ھای شناسداده زمين ساختمان ھای داده داده ھای ساختمان زمين شناسیداده ھای ساختمان زمين شناسی::فصل اولفصل اول

آ گ انواع بافت ھای سنگھای آذرين•
شود سرد آرامی به ماگما درشتاگر و ای دانه میبافت و ر  ی  ر  ب آرا را ا ای و  یب 

.گردد
گ ا ا گ ذاگ اف موسوم به  بافت ذره بينیاگر گدازه بسيار سريع سرد گردد

.ايجاد می گردد ميکروليت
 ايجاد می گردد بافت شيشه ایاگر گدازه ناگھانی سرد شود.
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اول اولفصل شناس::فصل زمين ساختمان ھای شناسداده زمين ساختمان ھای داده داده ھای ساختمان زمين شناسیداده ھای ساختمان زمين شناسی::فصل اولفصل اول
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اول اولفصل شناس::فصل زمين ساختمان ھای شناسداده زمين ساختمان ھای داده داده ھای ساختمان زمين شناسیداده ھای ساختمان زمين شناسی::فصل اولفصل اول

:شکل ژيزمان•
زمين سطح به نسبت ماگما انجماد ژيزمانعمق سنگھایشکل ين ح ز ب ب  ج   نق ا ی  ل ژيز ھ

در اين صورت اشکال زير . آذرين را مشخص می کند
گردد :تشکيل می گردد:تشکيل

باتوليت يا پلوتن ھا
الکوليت
ل سيل
دايک و نک
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اول اولفصل شناس::فصل زمين ساختمان ھای شناسداده زمين ساختمان ھای داده داده ھای ساختمان زمين شناسیداده ھای ساختمان زمين شناسی::فصل اولفصل اول

آ گ شکل ژيزمان سنگھای آذرين•
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اول اولفصل شناس::فصل زمين ساختمان ھای شناسداده زمين ساختمان ھای داده داده ھای ساختمان زمين شناسیداده ھای ساختمان زمين شناسی::فصل اولفصل اول

دايک و نک
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سنگھای رسوبی و سنگھای سنگھای رسوبی و سنگھای : : فصل دومفصل دوم
گ گگ دگرگونیدگرگونیگ

:ھدف کلی درس•
بهدگرگونیورسوبیسنگھایپيدايشنحوهباآشنايی يی ايشوهبآ یپي وبیھ ی ور و  بر

 در آنھا ونقش فرسايش برابر در آنھا مقاومت درک منظور
اريھاايجاد ناھ  ناھمواريھاايجاد

:ھدف مرحله ايی •
سنگھای رسوبی و دگرگونی و نقش دانشجويان با نحوه پيدايش 

ناھمواريھا مختلف اشکال ايجاد در شدآنھا خواھند آشنا . آشنا خواھند شدآنھا در ايجاد اشکال مختلف ناھمواريھا
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سنگھای رسوبی و سنگھای سنگھای رسوبی و سنگھای : : فصل دومفصل دوم
گ گگ دگرگونیدگرگونیگ

فتا ھا ھدف :ھدف ھای رفتاری•
: فصل اين مطالعه از پس دانشجويان 
ا١ ندنگ ا ن ف ت ا ا آن ل تشک ن .و نحوه تشکيل آنھا را توصيف می نمايندسنگھای رسوبی١.
.سنگھای رسوبی را شرح می دھند سنگ نگاریويژگی ھای ٢.
ند”نه“ف٣ ا ن ف ت ا .را توصيف می نمايند”چينه“مفھوم٣.
و چگونگی تشکيل چينه ھا را بر حسب شرايط  “چينه بندی “۴.

دھند م توضيح .رسوبگذاری توضيح می دھندرسوبگذاری
.چينه ھا را شرح می دھند سن چگونگی تعيين۵.
تشکيل۶ دگرگونچگونگ نمايندسنگھای م توصيف را .را توصيف می نمايندسنگھای دگرگونچگونگی تشکيل۶.
.سنگھای دگرگونی را شرح می دھند سنگ نگاریويژگی ھای ٧.
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سنگھای رسوبی و سنگھای سنگھای رسوبی و سنگھای : : فصل دومفصل دوم
گ گگ دگرگونیدگرگونیگ

گ گ .کنندمیتوصيفرادگرگونیانواع٨.
میتوضيحرامناطقحسببردگرگونیسنگھایترتيب٩ يب. یر یھ و يح راقببرر  یو

.دھند
ا لگگ ؟تشک گ گردند؟میتشکيلچگونهرسوبیسنگھای•
ی يا درياھا کفدرموادتراکمحاصل رسوبیسنگھای وبیھ مر يريرور

 يا دياژنز مراحل طی که باشند می پست ھای سرزمين
گردندمايجادزايسنگ .گردند میايجادزايیسنگ
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سنگھای رسوبی و سنگھای سنگھای رسوبی و سنگھای : : فصل دومفصل دوم
گ گگ دگرگونیدگرگونیگ

گ فرآيند سنگ زايیآ
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سنگھای رسوبی و سنگھای سنگھای رسوبی و سنگھای : : فصل دومفصل دوم
گ گگ دگرگونیدگرگونیگ

گگگگ :رسوبیھایسنگنگاریسنگھایويژگی•
دھنده١ تشکيل ھای باشدکانی می متنوع سنگھا :اين ه. ھ يل  ی  ی بی ھ وع  ھ  :اين 
 مستقيمأ از ماگما  توف و سينريتبرخی از آنھا مانند

گ ل حاصل می گردندا
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سنگھای رسوبی و سنگھای سنگھای رسوبی و سنگھای : : فصل دومفصل دوم
گ گگ دگرگونیدگرگونیگ

شالاثااگ ا اف ازفرسايش دخالتاثربررسوماسهمانندديگربرخی 
 ھای کانی .گردند می حاصل ديگر سنگھای تخريب
ال اااآ ل ا  کوارتز،فلدسپاتچونمقاومیعناصرآنھادھندهتشکيل

.باشند می ميکا و
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سنگھای رسوبی و سنگھای سنگھای رسوبی و سنگھای : : فصل دومفصل دوم
گ گگ دگرگونیدگرگونیگ

لاااگ سيليسیپوسته ازوداشتهزيستی منشاءديگربرخی 
 و کالسيت و ھا دياتومهبينیذرهھایآلگپوستهوراديولرھا
 .اند شده تشکيل مھرگان بی صدف آراگونيت
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سنگھای رسوبی و سنگھای سنگھای رسوبی و سنگھای : : فصل دومفصل دوم
گ گگ دگرگونیدگرگونیگ

آ ژيپس،از کهھستندثانويهکانيھایآنھاازبرخی 
م کربنات و منيزيموپتاسيمھایسولفاتنمک،کلرورھا، مپ

 می تشکيل ھا مرداب مانند آبی ھای محيط در  سديم ھای
.گردندگردند

www*pnueb*com



سنگھای رسوبی و سنگھای سنگھای رسوبی و سنگھای : : فصل دومفصل دوم
گ گگ دگرگونیدگرگونیگ
گ  و استمتغير بسياررسوبیسنگھای شناسیکانیترکيب٢.

ییعی .گرددمی نامگذاریسنگکانینوعفراوانیاساسبر
 را سنگ باشد فراوان کلسيم کربتات کانی چنانچه مثأل
سنگدرمھمکانیدواگرونامندمیآھکسنگ  سنگدر  مھمکانیدواگرو.نامندمیآھکسنگ
 گردد می نامگذاری ترکيبی بصورت باشد داشته وجود
تآھکانند ل د   دولوميتیآھکمانند
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سنگھای رسوبی و سنگھای سنگھای رسوبی و سنگھای : : فصل دومفصل دوم
گ گگ دگرگونیدگرگونیگ

گ  ساختمان و بافتويژگیمعدنی،مختلفموادبرعالوه٣.
ییع بر.دھد می افزايشرارسوبیھایسنگتنوعکانيھا
 ريز بافت دارای رس مانند سنگی است ممکن اساس اين
باشددرشتبافتدارایسنگماسهوکنگلومرامانندو باشددرشت بافتدارایسنگماسه وکنگلومرامانندو
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سنگھای رسوبی و سنگھای سنگھای رسوبی و سنگھای : : فصل دومفصل دوم
گ گگ دگرگونیدگرگونیگ

گگ  رازمين کرهسنگھایدرصد۵فقطرسوبیسنگھای۴.
گردندمیشامل ی

 درصد ٧۵ نازک پوشش صورت به رسوبی سنگھای۵.
شانندراھاخشکطح پ .پوشانندمی راھاخشکیسطح

 سيليکات ، درصد ١٠ تا۵ سيليسی سنگھای مجموع در۶.
 ١٠ تا ۵ کربناته سنگھای و درصد ٨٠ آلومينيوم ھای

.دھندمیتشکيلرارسوبیھایسنگدرصد وبییر .یيلرر
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سنگھای رسوبی و سنگھای سنگھای رسوبی و سنگھای : : فصل دومفصل دوم
گ گگ دگرگونیدگرگونیگ

چيست؟بندیچينه•
چينهسطحدوبهواسترسوبگذاریواحديکاليهياچينه اریوايالييچي وب  چيح وبوار

  يک پايان در رسوبی ھای سنگ .گردد می محدود شناسی
ندظاھرچينهيکرتبهتراکرحله ش .شوندمیظاھرچينهيکصورتبهتراکممرحله
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سنگھای رسوبی و سنگھای سنگھای رسوبی و سنگھای : : فصل دومفصل دوم
گ گگ دگرگونیدگرگونیگ

:انواع چينه بندی•
با ھا چينه تشکيل گذاریترتيب رسوب کندشرايط می تغيير يل چي ھ ب  يب  اریر وب  ی راي ر . يير 

:بر اين اساس انواع چينه بندی عبارتند از
اشافق ا آ گذا ط ک ا زمانی که محيط رسوبگذاری آرام باشدچينه بندی افقی.
زمانی که رسوبگذاری بر سطح شيب دار چينه بندی مايل ي ی ب رچي يب ح بر ری وب ر ی ز

انجام گيرد مانند دامنه ھا و دلتاھا 
افق ند گذانه که ان ز ش ھ ا يا ھم شيب زمانی که رسوبگذاری بیچينه بندی موافق

.وقفه انجام گيرد 
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گ گگ دگرگونیدگرگونیگ
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گ گگ دگرگونیدگرگونیگ

ش اگ ش ا ف ال اث ک ا زمانی که بر اثر دخالت فرسايش ياچينه بندی دگرشيب
.نيروھای زمين ساختی در رسوبگذاری وقفه ايجاد گردد
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سنگھای رسوبی و سنگھای سنگھای رسوبی و سنگھای : : فصل دومفصل دوم
گ گگ دگرگونیدگرگونیگ

:تعيين سن چينه ھا•
ديگر چينه به نسبت چينه ھر نسبیمحل مشخصسن آنرا ر ي ب ب چي  بیل ھر چي  ص  ن  را  آ

می کند
ت ا ش ا تفا ا ا با استفاده از روش راديومتری
یبا استفاده از سنگواره ھای گياھی يا حيوانی يو ي ی ي ی ر و ز ب
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سنگھای رسوبی و سنگھای سنگھای رسوبی و سنگھای : : فصل دومفصل دوم
گ گگ دگرگونیدگرگونیگ

ا گگ لگگ ؟شک گ گردند؟میتشکيلچگونهدگرگونیسنگھای•
یی حرارت مانند درونیعواملدخالت اثربردگرگونیسنگھای

 يا آذرين سنگھای حالت تغيير از ، ماگما حضور و فشار و
ی .آيندمیبوجودرسوبی و ور يیو
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سنگھای رسوبی و سنگھای سنگھای رسوبی و سنگھای : : فصل دومفصل دوم
گ گگ دگرگونیدگرگونیگ

گگگگگ گ :دگرگونھایسنگنگاریسنگويژگی•
میتعييرسنگبافتوساختمانحرارتوفشاراثردر رر  یيير بونرارورا

 اثر در .گردند می ای اليه و دار جھت ھا سنگ .کند
تکنحرارت را گيردرتجددتبل .گيردصورتمجددتبلوراستممکنحرارت
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سنگھای رسوبی و سنگھای سنگھای رسوبی و سنگھای : : فصل دومفصل دوم
گ گگ دگرگونیدگرگونیگ

گگ گگ و رسوبی سنگھایمنشاءازچون دگرگونیسنگھای 
.برخوردارندفراوانی تنوعباشندازمیآذرين یعی

کند می تغيير نيز ھا کانی و بافت دگرگونی شدت تغيير با.
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سنگھای رسوبی و سنگھای سنگھای رسوبی و سنگھای : : فصل دومفصل دوم
گ گگ دگرگونیدگرگونیگ

گ گ :انواع دگرگونی•
از عبارتند دگرگونی انواع عمل نحوه و وسعت ر از:براساس ب ی  و ر واع  ل ا وه  س و و  :برا

 دگرگونی مجاورتی
  دگرگونی ناحيه ای
ديناميک دگرگونی دگرگونی ديناميک
  دگرگونی حرارتی
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سنگھای رسوبی و سنگھای سنگھای رسوبی و سنگھای : : فصل دومفصل دوم
گ گگ دگرگونیدگرگونیگ
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سنگھای رسوبی و سنگھای سنگھای رسوبی و سنگھای : : فصل دومفصل دوم
گ گگ دگرگونیدگرگونیگ

گ گ :دگرگونیمناطق•
ياایناحيهدگرگونیدرفشاروحرارتافزايشاثربر ربر زايشا یررو رارا و  ي ایي ر

:است تشخيص قابل دگرگونی منطقه سه عمومی
قاطق ف فوقانیمنطقه
یميانیمنطقه ي
عميق منطقه
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سوم سومفصل ساخت::فصل زمين ساختحرکات زمين حرکات حرکات زمين ساختحرکات زمين ساخت::فصل سومفصل سوم

:درسکلیھدف•
ھريکھريکنقشنقشووآنآنانواعانواعووساختساختزمينزمينحرکاتحرکاتباآشنايی•• يی ينرربآ ينز واعووز واعا   ھريھريشش  ووآنآنا

مختلفمختلف  اشکالاشکال  ايجادايجاد  دردر  آنھاآنھا  ازاز
الهف :ايیمرحلهھدف•

ن آنانواع و ساختزمينحرکاتباآشنايیضمندانشجويان• ينربيینجوي عوز نو
 می فرا نيز را ناھمواريھا شکل تغيير در آنھا تأثير و نقش
گيرندگيرند
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سوم سومفصل ساخت::فصل زمين ساختحرکات زمين حرکات حرکات زمين ساختحرکات زمين ساخت::فصل سومفصل سوم

:ھدف ھای رفتاری•
فصل اين مطالعه از پس يان :دانشج :دانشجويان پس از مطالعه اين فصل

.حرکات مختلف زمين ساخت را شرح می دھند١. ی رح ر ين ز ر

.و انواع آنرا توضيح می دھند” چين“مفھوم ٢.

اجزای يک چين را در برش عرضی مشخص می ٣.
.کنندکنند

.علت تغيير شکل چين ھا را توصيف می کنند۴. چ
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سوم سومفصل ساخت::فصل زمين ساختحرکات زمين حرکات حرکات زمين ساختحرکات زمين ساخت::فصل سومفصل سوم

.دھندمیشرحراپيچيدهو سادهمختلفچينھای۵.
کنندمیمعرفیرا”دياپير“چين۶ پيرچين. یراي .یر
.کنند می معرفی را خميدگی و گسل٧.
.دھند می راتوضيح گسل مختلف ھای ويژگی٨.
دستهطبقهشيبوگسلسطحشيباساسبرراگسلھا٩  دستهطبقه شيبوگسلسطحشيب اساسبرراگسلھا٩.

.کنند می بندی
.دھند میشرحراشيبیيک وافقیھایساختمان٠١.
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سوم سومفصل ساخت::فصل زمين ساختحرکات زمين حرکات حرکات زمين ساختحرکات زمين ساخت::فصل سومفصل سوم

چيست؟ ساختزمينحرکات•
درديناميکینيروھایدخالتاثربرساختزمينحرکات ينر  ربر ز یا ی يروھ ي  ري
 اوليه نظم است ممکن که گردند می ايجاد زمين جامد پوسته
بريزنددرھرانگھا .بريزنددرھمراسنگھا

چيست؟ دياستروفيسم•
 جامد قشر خوردن بھم و شکلھا تغيير ايجاد به مجموع در

گرددماطالقدياستروفيسمزمين گرددمیاطالقدياستروفيسمزمين
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نمايی از حرکات زمين ساخت

www*pnueb*com



سوم سومفصل ساخت::فصل زمين ساختحرکات زمين حرکات حرکات زمين ساختحرکات زمين ساخت::فصل سومفصل سوم

:انواع حرکات زمين ساخت•
ناحيهتکتوژنز١ و سريع نسبتأ و شديد حرکات که زمانی ز. يوژ ريع و  ب  ي و  ر  ی   ز

.ای باشند
ائ٢ شک ژ(کا ا)ا آ کا ک ا زمانی که حرکات آرام )اپيروژنز(حرکات خشکی زائی ٢.

.و وسيع باشند
که چين ھاو گسل ھا و خميدگی ھا را در بر می  اروژنز٣.

.گيرندگيرند

www*pnueb*com



سوم سومفصل ساخت::فصل زمين ساختحرکات زمين حرکات حرکات زمين ساختحرکات زمين ساخت::فصل سومفصل سوم

www*pnueb*com



سوم سومفصل ساخت::فصل زمين ساختحرکات زمين حرکات حرکات زمين ساختحرکات زمين ساخت::فصل سومفصل سوم

:چين چيست•
تغيير قوسی شکلی است که تحت تإثير نيروھای فشاری چين یچ ی

.در سنگ ھای رسوبی ايجاد می گردد
کدامند؟• چين اجزاء چين کدامند؟اجزاء

:اجزاء چين عبارتند از
طاقطاقديس
وناوديس
محور و لوالی چين
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انواع چين•
:چين ممکن است به اشکال زير باشدشيب پھلوھادر ارتباط با ميزان

 راست زمانی که پھلوھا نسبت به سطح محوری قائم متقارن باشند
مايلمايل
افکنده
خوابيده
برگشته
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ا :چين ھای پيچيده•
در اثر تحمل متفاوت چينه ھا در برابر فشارھای زمين ساختيو قطع  

ا گال ا ا .ايجاد می گرددچين ھای پيچيدهپھلوھا
:انواع چين ھای پيچيده عبارتند از•
چين گسلی
چين گسلی خوابيده
چين دياپير
مرکب بناوديس ر يس  و
طاقديس مرکب

www*pnueb*com



سوم سومفصل ساخت::فصل زمين ساختحرکات زمين حرکات حرکات زمين ساختحرکات زمين ساخت::فصل سومفصل سوم

www*pnueb*com



سوم سومفصل ساخت::فصل زمين ساختحرکات زمين حرکات حرکات زمين ساختحرکات زمين ساخت::فصل سومفصل سوم

www*pnueb*com



سوم سومفصل ساخت::فصل زمين ساختحرکات زمين حرکات حرکات زمين ساختحرکات زمين ساخت::فصل سومفصل سوم

گ گ گسل ھا و خميدگی•
قطغات و شده شکسته سنگھا نيروھا دخالت اثر بر که ه و  ھنگامی ھ   يروھ  ر   ی  بر ا ھ

.بوجود می آيد گسلمجاور آن جابجا شوند 
ش ا اف تگ شک ق ط ش ال گا اگ ا اما اگر ھنگام دخالت نيرو شيب طبقه بدون شکستگی افزايش ا

اتفاق می افتد خميدگیيافته و طبقه کشيده و نازک شود 
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:از عبارتند گسل اجزاء•
کهبخشيعنیفراروقطعه یرارو شي  ب

رود می باال
ه نفقط کهبخشي که بخشيعنیفروروقطعه

افتد می پايين
لگا آگ آن جھتيعنیگسلنگاه

 که گسل سطح از قسمت
لط گ می قرارگسلخطباالی

.گيرد
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سوم سومفصل ساخت::فصل زمين ساختحرکات زمين حرکات حرکات زمين ساختحرکات زمين ساخت::فصل سومفصل سوم
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سوم سومفصل ساخت::فصل زمين ساختحرکات زمين حرکات حرکات زمين ساختحرکات زمين ساخت::فصل سومفصل سوم

گگ انواع گسلشيب سطح گسل و شيب طبقهدر ارتباط با•
:عبارتند از

زمانی که شيب سطح گسل به سمت قطعه  گسل عادی
باشد ر فرورو باشدفر
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سوم سومفصل ساخت::فصل زمين ساختحرکات زمين حرکات حرکات زمين ساختحرکات زمين ساخت::فصل سومفصل سوم

ک ل قطگ ل گ ط ش ک ا زمانی که شيب سطح گسل در جھت قطعهگسل معکوس
.فرو رو باشد
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سوم سومفصل ساخت::فصل زمين ساختحرکات زمين حرکات حرکات زمين ساختحرکات زمين ساخت::فصل سومفصل سوم

گ گ ھنگامی که شيب سطح گسل و شيب طبقه در يک جھت
خواھد  گسل مخالفو در غير اينصورتگسل موافقباشد
بود
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سوم سومفصل ساخت::فصل زمين ساختحرکات زمين حرکات حرکات زمين ساختحرکات زمين ساخت::فصل سومفصل سوم

گ ھم بوده و قطعات شکستهگسل ھا مجاوردر صورتی که
پنسبت به ھم باال و پايين افتاده باشند عوارض جديدی شامل  م

.ايجاد می گردد فرارو و فروروقطعات 
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سوم سومفصل ساخت::فصل زمين ساختحرکات زمين حرکات حرکات زمين ساختحرکات زمين ساخت::فصل سومفصل سوم

 و افقیھایساختمان•
ی حرکاتبدنبالشيبیيک

 می ايجاد زا خشکی
.گردندگردند

 زمين حرکات اگر•
اا اا گ  گرايشدارایساخت

 و ھاخشکیباشندمثبت
 داشته منفی گرايش اگر
تشکيلراھاچالهباشند  يلرچب
.دھند می
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مجموعه ھای ساختمانی بزرگ مجموعه ھای ساختمانی بزرگ : : فصل چھارم فصل چھارم 
کره زمينکره زمين

:ھدف کلی درس•
کرهبزرگھایمجموعهساختمانیويژگيھایباآشنايی يی  یبآ يھ ویويژ یج  رهبزر ھ
 در آنھا تحول و گسترش نحوه و پيدايش چگونگی و زمين
ينطح باشدز .باشدمیزمينسطح

:ھدف مرحله ايی •
 ھای مجموعه ويژگيھای با آشنايی ضمن دانشجويان 

تحولوگسترشنحوهپيدايش،چگونگ،بزرگساختمان  تحولو گسترشنحوهپيدايش،چگونگی،بزرگساختمانی
.گيرند می فرا نيز را زمين سطح در آنھا
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سوم سومفصل ساخت::فصل زمين ساختحرکات زمين حرکات حرکات زمين ساختحرکات زمين ساخت::فصل سومفصل سوم

فتااف :رفتاریھایھدف•
: فصل اين مطالعه از پس دانشجويان 

گ  راجھان ھایناھمواریمھموبزرگھایخانواده١.
.کنند می معرفی

 می شرح را آنھا ساختمانی ويژگيھای و ”سکوھا ” مفھوم٢.
.دھند

.دھند می توضيح را سکوھا جغرافيايی پراکنش٣.

شکلچگونگیو”آلپی“خوردگيھایچينھایسيستم۴. م. یچينیي يھ یوپیور و  لچ
.کنند می تشريح را آنھا گيری
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مجموعه ھای ساختمانی بزرگ مجموعه ھای ساختمانی بزرگ : : فصل چھارمفصل چھارم
کره زمينکره زمين

آآگگ  آنانواع و آلپیھایخوردگیچين ساختمانیويژگيھای۵.
.دھندمیشرحرا یح

 را آلپی خورده چين سيستمھای جغرافيايی پراکنش۶.
ضيح دھندت .دھندمیتوضيح

.دھند می شرح را ای جزيره قوسھای ويژگيھای٧.

 را ساختمانی بزرگ ھای مجموعه ساختمانی ھای ويژگی٨.
دھندمقرارتحليلمورد .دھند میقرارتحليلمورد
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مجموعه ھای ساختمانی بزرگ مجموعه ھای ساختمانی بزرگ : : فصل چھارمفصل چھارم
کره زمينکره زمين

گ :مجموعه ناھمواری ھا به دو خانواده بزرگ تعلق دارند•
سکوھا١ وھ.
سيستم ھای چين خورده آلپی٢.
:عبارتند از سکوھاويژگی •
می زمين ساختمانی ھای مجموعه ترين قديمی سکوھا سکوھا قديمی ترين مجموعه ھای ساختمانی زمين می

.باشند
ل  سکوھا قسمت ھای سخت شده پوسته زمين را تشکيل می

.دھند
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مجموعه ھای ساختمانی بزرگ مجموعه ھای ساختمانی بزرگ : : فصل چھارمفصل چھارم
کره زمينکره زمين

گآگ گگ گ شيستی و گرانيتی،گنيسی(دگرگونیوآذرينسنگھای( 
.دھندمیتشکيلرا سکوھااصلیاسکلت یی

 و رسوبی پوشش يک از سکوھا بلورين اسکلت گاھی 
را،دگرشيب هکنگل ارنريھایر،نگا  و مارن سريھایرس،سنگماسهکنگلومرا،دگرشيب
.است شده پوشيده ونمک گچ و آھک
 به متعلق برخی و کامبرين آنته به متعلق سکوھا از بعضی 

.باشدمیاولدوران ن .بیولور
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مجموعه ھای ساختمانی بزرگ مجموعه ھای ساختمانی بزرگ : : فصل چھارمفصل چھارم
کره زمينکره زمين

 سکوھا و توده ھای بلورين ممکن است شامل بقايای سيستم
.ھای چين خورده قديمی باشند ی چ

  اغلب سکوھا تحت تأثير گسل ھا قرار گرفته اند و آثار
د ش ديده آنھا در آتشفشان ھای اليت .فعاليت ھای آتشفشانی در آنھا ديده می شودف

 عملکرد ساختمان ھای شکسته از دوران دوم ، سوم و حتی
اوائل دوران چھارم سکوھا را بصورت فرازمين ھای 

سايان(بزرگ و آلتايی و بين)تيانشان ھای فروزمين و ن(بزر ي يی و  ن و  ی بين)ي ين  روز و 
.آنھا در آورده است
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مجموعه ھای ساختمانی بزرگ مجموعه ھای ساختمانی بزرگ : : فصل چھارمفصل چھارم
کره زمينکره زمين
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مجموعه ھای ساختمانی بزرگ مجموعه ھای ساختمانی بزرگ : : فصل چھارمفصل چھارم
کره زمينکره زمين

:پراکنش جغرافيايی سکوھا•
حدود اقيانوسھا کف بر عالوه را¾سکوھا ھا قاره سطح و ھ  و ي الوه بر  ا ره ھ را ¾وھ  ح 

.نيز پوشانيده اند
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مجموعه ھای ساختمانی بزرگ مجموعه ھای ساختمانی بزرگ : : فصل چھارمفصل چھارم
کره زمينکره زمين

در عرض ھای مجاور قطبی و قبل از دوران اولسکوھای
.مجاور استوايی پراکنده شده اند پ ی
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مجموعه ھای ساختمانی بزرگ مجموعه ھای ساختمانی بزرگ : : فصل چھارمفصل چھارم
کره زمينکره زمين

درنين ھرسیوکالدونينشامل اولدورانسکوھای 
یی و دارند قرار شمالینيمکرهدرتقريبأ وميانیھایعرض

 شده پراکنده چين حوالی تا شمالی آمريکای شرقی حاشيه از
.انداند
 حوضه بلورين ھای کوه گران صورت به اروپا در سکوھا 

فاا ااگ اآ ف  فراصورت بهآسيادرواندگرفته بردررارسوبیھای
 رسوباز انباشتهھایچالهحاشيهدر کوھستانیھایزمين
 .دارند قرار
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مجموعه ھای ساختمانی بزرگ مجموعه ھای ساختمانی بزرگ : : فصل چھارمفصل چھارم
کره زمينکره زمين
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مجموعه ھای ساختمانی بزرگ مجموعه ھای ساختمانی بزرگ : : فصل چھارمفصل چھارم
کره زمينکره زمين

بقايای متالشی شده يک قاره سکوھای نيمکره جنوبیتمام
.می باشندگندوانابسيار قديمی بنام م یی
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مجموعه ھای ساختمانی بزرگ مجموعه ھای ساختمانی بزرگ : : فصل چھارمفصل چھارم
کره زمينکره زمين

آ سيستم ھای چين خورده آلپی•
معرفوھستندقديمیسکوھایبرمتکیھاسيستماين ماين یبریھي یوھ   رو ھي

.باشند می زمين ساختمانی ھای مجموعه جوانترين
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مجموعه ھای ساختمانی بزرگ مجموعه ھای ساختمانی بزرگ : : فصل چھارمفصل چھارم
کره زمينکره زمين

آ گ گ ويژگی ھای ساختمانی چين خوردگی ھای آلپی•
از رسوبیاصوأل اندسنگھای شده ساخته وأل از وبیا ی ر ه اھ  .
موقع و آنھا متفاوت ساختمانی خصوصيات با ارتباط در 

قا“اقات  قارهبين “ نوعسهبهھاقارهبهنسبتخوردهچينسيستم
 می تقسيم “ ای قاره درون “ و ” ای قاره حاشيه“ ، ”ای

.گردند
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مجموعه ھای ساختمانی بزرگ مجموعه ھای ساختمانی بزرگ : : فصل چھارمفصل چھارم
کره زمينکره زمين

گ در يک ناوزمين گسترش يافته است ونمونه بين قاره ای-
پ(آلپ.(حرکات متعدد زمين ساخت را متحمل گرديده است

)ھای غربی در کشور فرانسه
نه احخایقارهحاشيهن رن دهجا ھایت  ھایتوده مجاورنواحیمخصوص ایقارهحاشيهنمونه-
 با ھايی گسل کوھزايی حرکات که باشند می ھا قاره سخت

اال ژاآاک(اکا )آ )آرژانتين آندھایکوه(اندکرده ايجادزيادبسيلرجھش
قرارقارهسختھایتودهداخلدرایقارهدروننمونه- رر یولر یررونو  ر

) اسپانيا و فرانسه مرز در پيرنه ھای کوه (دارند
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مجموعه ھای ساختمانی بزرگ مجموعه ھای ساختمانی بزرگ : : فصل چھارمفصل چھارم
کره زمينکره زمين

آ گ توزيع جغرافيايی چين خوردگيھای آلپی•
اروپا آسيايی–قلمرو يیرو اروپ ي آ
قلمرو آمريکايی
قوس ھای جزيره ای
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مجموعه ھای ساختمانی بزرگ مجموعه ھای ساختمانی بزرگ : : فصل چھارمفصل چھارم
کره زمينکره زمين
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پنجم پنجمفصل ساختمان::فصل اوليه ساختماناشکال اوليه اشکال اشکال اوليه ساختمانیاشکال اوليه ساختمانی::فصل پنجمفصل پنجم

:ھدف کلی درس•
ھایسنگافقیساختماندرويژهبهاوليهاشکالباآشنايی يی  لبآ يا ینرويژهب او ی ا  ھ
.باشد می رسوبی

ا له ف :ھدف مرحله ايی•
ن ھایسنگ افقیساختمانھایدراوليهاشکالبادانشجويان يبجوي یرو ییھ
 فرسايش برابر در آنھا تحول و مقاومت چگونگی و رسوبی
شوندمآشنا .شوندمیآشنا
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پنجم پنجمفصل ساختمان::فصل اوليه ساختماناشکال اوليه اشکال

فتا ا ف

اشکال اوليه ساختمانیاشکال اوليه ساختمانی: : فصل پنجمفصل پنجم

:ھدف ھای رفتاری•
:دانشجويان پس از مطالعه اين فصل  

را مقايسه میمشتقساختمانی و اشکالاوليهاشکال١.
.کنند

ساختمانی را از نظر پيدايش   خانواده ھای متفاوت اشکال٢.
.شرح می دھند

سنگھای رسوبی را بر حسب تغيير  ساختمان ھای مختلف٣.
.شکل دسته بندی می کنند

.ساختمان ھای رسوبی را معرفی می کنند انواع۴.
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پنجم پنجمفصل ساختمان::فصل اوليه ساختماناشکال اوليه اشکال اشکال اوليه ساختمانیاشکال اوليه ساختمانی::فصل پنجمفصل پنجم

 راافقی ھایساختماندرناھمواریمختلفاشکال۵.
.کنندمیتشريح یح

 نوع اساس بر را افقی ھای ساختمان متفاوت اشکال۶.
لطبقات هيکديگرباپيدايشعا کنندقاي .کنند میمقايسهيکديگرباپيدايشعاملوطبقات

 و تجزيه مورد را ساختمانی اشکال مختلف ھای ويژگی٧.
.دھند می قرار تحليل
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پنجم پنجمفصل ساختمان::فصل اوليه ساختماناشکال اوليه اشکال اشکال اوليه ساختمانیاشکال اوليه ساختمانی::فصل پنجمفصل پنجم

 زمينساختمانباارتباطدرساختمانیاوليهاشکال•
یمی تغييربراساسو.دارندمتفاوتیاندازهوحجمشناسی
:گردند می تقسيم زير انواع به شکل

لياتقياشکال انا دخالتاثربرفقطکهز دخالتاثر برفقطکهزمانیاصلیيامستقيماشکال 
.باشند آمده وجود به درونی نيروھای

در را تغييراتی فرسايش عوامل که زمانی مشتق اشکال 
.باشندکردهايجاداوليهاشکال يل .بريجو

باشد اندک فرسايش دخالت که زمانی اصلی تقريبأ اشکال
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پنجم پنجمفصل ساختمان::فصل اوليه ساختماناشکال اوليه اشکال اشکال اوليه ساختمانیاشکال اوليه ساختمانی::فصل پنجمفصل پنجم

:از عبارتندزمينخشکيھایناھمواريھایخانوادهدو•
اندگرفتهشکلرسوبیسنگھایدرکهاشکالی ی یرا وبیھ ا رلر
اند گرفته شکل بلورين سنگھای در که ساختمانی اشکال.
 زمين ترتيب و نظو براساس رسوبی ھای ساختمان•

ورچينويیووعبی خوردهچين ومايل،افقیمتفاوت نوعسهبهساختی
.گردند می تقسيم
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پنجم پنجمفصل ساختمان::فصل اوليه ساختماناشکال اوليه اشکال اشکال اوليه ساختمانیاشکال اوليه ساختمانی::فصل پنجمفصل پنجم

گ افقی ساختمانھایويژگی•
استناھمواریمناظرکنندهتعيينعاملبندیچينهسطح یچيح واریرهيينلب  اھ

.است افقی تقريبأ ھا سنگ ساختمان و
لاشکال اا شگآ فالالگاشا فالتو ھا جلگه،ھادشتنمايشگرآنھااصلیاشکال 

باشند می ساختمانی ھای
بندی چينه فوقانی سطح بر منطبق عارضه سطح اغلب 

استمقاومسنگيکدر .است مقاومسنگيکدر
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پنجم پنجمفصل ساختمان::فصل اوليه ساختماناشکال اوليه اشکال اشکال اوليه ساختمانیاشکال اوليه ساختمانی::فصل پنجمفصل پنجم
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پنجم پنجمفصل ساختمان::فصل اوليه ساختماناشکال اوليه اشکال اشکال اوليه ساختمانیاشکال اوليه ساختمانی::فصل پنجمفصل پنجم

گگ ايسرفته بين ازفوقانیسطحسنگ کهوجودیباگاھی 
یح بهکهاست افقینسبتأوھموارعارضهسطحھنوزاما
.گردد می اطالق ساختمانی نسبتأ فالت يا دشت آن
بريھایچنانچه بر تنگھایازتنا و سست سنگھایازتناوبیرسوبیسريھایچنانچه 

 سنگھای بر منطبق مانندی پله ھای باشندپرگاه سخت
ا لآکگا کگ اطالا  اطالقتختانکوگيلويیآنبهکهگردندمیايجادسخت

.گرددمی
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پنجم پنجمفصل ساختمان::فصل اوليه ساختماناشکال اوليه اشکال اشکال اوليه ساختمانیاشکال اوليه ساختمانی::فصل پنجمفصل پنجم
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پنجم پنجمفصل ساختمان::فصل اوليه ساختماناشکال اوليه اشکال اشکال اوليه ساختمانیاشکال اوليه ساختمانی::فصل پنجمفصل پنجم

گآ و شدهبريده بريدهھاپرتگاهآبھاشبکهدخالتاثردر 
یح ازبقايايی و آبھاشبکهباموازی ومسطحنوارھای

  .ماند می جا بر شاھد ھای تپه بصورت ناھمواريھا
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پنجم پنجمفصل ساختمان::فصل اوليه ساختماناشکال اوليه اشکال اشکال اوليه ساختمانیاشکال اوليه ساختمانی::فصل پنجمفصل پنجم

www*pnueb*com



پنجم پنجمفصل ساختمان::فصل اوليه ساختماناشکال اوليه اشکال اشکال اوليه ساختمانیاشکال اوليه ساختمانی::فصل پنجمفصل پنجم

گ سختو سستھایسنگتناوباز افقیساختمانچنانچه 
پ شيبتغيير و بودهيکنواختپرتگاه باشدشيبنشدهتشکيل

 ھای تپه اصلی پرتگاه پای در و گردد نمی مشاھده ای پله
گلنعارضهاينبهمجموعدرگرددمیمشاھدهشاھد  گلنعارضه اينبهمجموعدر.گرددمیمشاھدهشاھد
شود می گفته گلنت يا
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ساختمان ھای يک شيبیساختمان ھای يک شيبی: : فصل ششم فصل ششم 
))اشکال ساختمانی رسوبی مايلاشکال ساختمانی رسوبی مايل((

:ھدف کلی درس•
وآبھاجريانتوجيهدرسنگساختماناھميتدادننشان نن  يا ن وجيرناھ  و آبھجري

 .شود می ناميده کواستا که است خاصی اشکال نھايتأپيدايش
ا له ف :ھدف مرحله ايی•

ن اشکالتحول درشيبنقشباآشنايیضمندانشجويان وريبشبيینجوي
 و آبھا جريان توجيه در سنگ ساختمان اھميت به ساختمانی
برندمپ”کواستا“خاصاشکالپيدايش .برندمیپیکواستا خاصاشکالپيدايش
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ساختمان ھای يک شيبیساختمان ھای يک شيبی: : فصل ششم فصل ششم 
))اشکال ساختمانی رسوبی مايلاشکال ساختمانی رسوبی مايل((

:ھدف ھای رفتاری•
فصل اين مطالعه از پس :دانشجويان ل ن پس از  اين  جوي :ا

.را تعريف می کنند ”کت“يا ” کواستا“ ١.

.يک کواستا را شرح می دھند ويژگيھای٢.
تشکيل٣ دھندشرايط می توضيح را کواستا .کواستا را توضيح می دھندشرايط تشکيل٣.
.را معرفی می کنند” کواستا“ انواع۴.
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ساختمان ھای يک شيبیساختمان ھای يک شيبی::فصل ششمفصل ششم مم
))اشکال ساختمانی رسوبی مايلاشکال ساختمانی رسوبی مايل((

.دھند می توضيح را کواستا بر فرعی اشکال تأثير۵.
گ اگ اا االلا آ  آبھایشبکه دخالتوسيلهبهکواستاايجادچگونگی۶.
.دھند میشرحراجاری ح

.کنند می مقايسه ھم با را کواستا مختلف انواع٧.
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ساختمان ھای يک شيبیساختمان ھای يک شيبی: : فصل ششم فصل ششم 
))اشکال ساختمانی رسوبی مايلاشکال ساختمانی رسوبی مايل((

چيست؟کواستا•
درجاریآبھایفرسايشدخالتاثربرکهنامتقارنیاشکال ل یا ر برر يشا یر ری آبھ  رج

 و سخت طبقات تناوب با رسوبی متفاوت ھای سری
دبهت تا“آيندج ا يده”کت“يا”ک نا  میناميده کتياکواستاآيند میوجودبهسست
.شوند
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ساختمان ھای يک شيبیساختمان ھای يک شيبی: : فصل ششم فصل ششم 

گ

))اشکال ساختمانی رسوبی مايلاشکال ساختمانی رسوبی مايل((
:کواستاھایويژگی•
ومانندپرتگاهپيشانیيکشاملکواستاعرضینيمرخ رخ یي یيلوار هپي  و  پر

 می پيشانی مقابل جھت در ساختمانی ماليم شيب يک
.باشدباشد

ای طبقه شامل شيب ھم رسوبی ساختمان در عارضه اين 
 شيب با سخت سنگ واحد دو بين ضخيم سست سنگ از

.گرددمیايجادکمبسيارطبقاتی ی رب ي .ریيجمب
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ساختمان ھای يک شيبیساختمان ھای يک شيبی: : فصل ششم فصل ششم 

ط

))اشکال ساختمانی رسوبی مايلاشکال ساختمانی رسوبی مايل((
منطبقو شيب راستچالهبهموسومماليمیشيبپيشانیپایدر 

.دارد وجود سست طبقه بر
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ساختمان ھای يک شيبیساختمان ھای يک شيبی: : فصل ششم فصل ششم 

گگ

))اشکال ساختمانی رسوبی مايلاشکال ساختمانی رسوبی مايل((
سنگتاوب ازرسوبیسنگھایاز سریيکچنانچه 

پ دخالتاز باشندپسشدهتشکيلستوسختھای
.گيرند می شکل متوالی کواستاھای آبی فرسايش
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ساختمان ھای يک شيبیساختمان ھای يک شيبی: : فصل ششم فصل ششم 

گ

))اشکال ساختمانی رسوبی مايلاشکال ساختمانی رسوبی مايل((
و ھاخميدگی يافرسايشپيشرفتاثردرکواستاپيشانی 

.آيند میدرآمدهبريارفتهفرو صورتبهھاگسل ی
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ساختمان ھای يک شيبیساختمان ھای يک شيبی: : فصل ششم فصل ششم 

آ

))اشکال ساختمانی رسوبی مايلاشکال ساختمانی رسوبی مايل((
زمينساختمانبارابطهدروآبھا شبکهباارتباطدر 

:ازعبارتند گردندکهمیايجادمتفاوتیھاینمونهساخت یی
 عمومی شيب آبھا شبکه که زمانی موافق يا نزولی شبکه-

کننددنبالراطبق .کنندمیدنبالراطبق
 در آبھا شبکه که زمانی معکوس يا ناموافق ھای شبکه-

  .يابند می جريان طبقاتی شيب جھت عکس
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ساختمان ھای يک شيبیساختمان ھای يک شيبی: : فصل ششم فصل ششم 
))اشکال ساختمانی رسوبی مايلاشکال ساختمانی رسوبی مايل((
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ساختمان ھای يک شيبیساختمان ھای يک شيبی: : فصل ششم فصل ششم 
))اشکال ساختمانی رسوبی مايلاشکال ساختمانی رسوبی مايل((

:کواستاھاینمونه•
کندنمونهتغييرکواستاساختمانیشکلويژگیچنانچه چ     یچ  و ييروایلويژ
 است شناسی سنگ خصوصيات از ناشی که مختلفی ھای
نهاينازبرخگرددايجاد :ازعبارتندھان :از عبارتندھانمونهاينازبرخی.گرددمیايجاد
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ساختمان ھای يک شيبیساختمان ھای يک شيبی: : فصل ششم فصل ششم 

لاشاقاگااگ گاگ

))اشکال ساختمانی رسوبی مايلاشکال ساختمانی رسوبی مايل((
بزرگیبسيار گيلويیباشدزيادمقاوم سنگضخامتاگر 

  گردد می ايجاد سست سنگ در کوتاه شيبی به مسلط
ا اا ا )دوشامپانیمونکواستای(

www*pnueb*com



ساختمان ھای يک شيبیساختمان ھای يک شيبی: : فصل ششم فصل ششم 

گگ

))اشکال ساختمانی رسوبی مايلاشکال ساختمانی رسوبی مايل((
سستسنگ وضخامتکممقاومسنگچنانچهبرعکس 

(ییم ايلکواستای(گرددمیايجادکشيدهکواستايیباشدضخيم
)دوفرانس

ھایاليهتضخيطبقهداخلدرکهرتدر ھایاليه سستوضخيمطبقهداخل درکهصورتیدر 
 برابر در مقاومت علت به باشد داشته وجود سختی نازک
ا اف کا ااا ا ااک ا  ايجادمضاعفکواستای،ھاتختانکايجادوفرسايش
.گرددمی
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ساختمان ھای يک شيبیساختمان ھای يک شيبی: : فصل ششم فصل ششم 
))اشکال ساختمانی رسوبی مايلاشکال ساختمانی رسوبی مايل((
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ساختمان ھای يک شيبیساختمان ھای يک شيبی: : فصل ششم فصل ششم 

گ

))اشکال ساختمانی رسوبی مايلاشکال ساختمانی رسوبی مايل((
امتدادبر عمودوکواستايکساختمانیسطحبراگر 

جی بتدريجو يابد توسعهفرعیشيبراستدرهطبقهشيب
  يابد، جريان سست طبقه در و شکافته را سخت طبقه تمام

گرددمیايجادشدهتقسيمکواستای .گرددمیايجاد شدهتقسيمکواستای
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ساختمان ھای يک شيبیساختمان ھای يک شيبی: : فصل ششم فصل ششم 
))اشکال ساختمانی رسوبی مايلاشکال ساختمانی رسوبی مايل((
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ساختمان ھای يک شيبیساختمان ھای يک شيبی: : فصل ششم فصل ششم 

گگگ

))اشکال ساختمانی رسوبی مايلاشکال ساختمانی رسوبی مايل((
مقاومدو ھر رسوبیسنگواحد و زيرينسنگاگر 

ی کمياببسيار شاھدھیتپهوسنگیپيشانی،باشند یپیپ
 کواستا با مشابھت علت به شده ايجاد شکل و بود خواھند

شودمیناميدهکواستاشبه، .شودمی ناميدهکواستاشبه،
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ھفتم ھفتمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهساختمان چين ھای ساختمان ساختمان ھای چين خوردهساختمان ھای چين خورده::فصل ھفتمفصل ھفتم

:ھدف کلی درس•
،ژورايیاشکالخوردهچينھایساختمانمفھومباآشنايی يی  ینھومبآ هچينھ لور   ژورايی ا
.آپاالشی اشکال و رورانده ھای سفره به وابسته اشکال

ا له ف :ھدف مرحله ايی•
ن خوردهچين رسوبیھایساختمانبا آشنايیضمندانشجويان وبیینبيینجوي ورچينر

 ھا ساختمان اين روی تفريقی فرسايش عامل اھميت و نقش
يابندمدررا .يابندمیدررا
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ھفتم ھفتمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهساختمان چين ھای ساختمان ساختمان ھای چين خوردهساختمان ھای چين خورده::فصل ھفتمفصل ھفتم

:ھدف ھای رفتاری•
فصل اين مطالعه از پس :دانشجويان ل ن پس از  اين  جوي :ا

را  چين خوردهگروه ھای مختلف اشکال سريھای رسوبی ١.
ک .معرفی می کنندف

.را شرح می دھند”ژورايی“ويژگی ھای اشکال ٢. ی ی يیويژ یژور رح ر

.و عملکرد آنرا تشريح می کنند فرسايش تفريقیتأثير ٣.
ل گ گ فرسايش تفريقی را توضيح می دره ھایچگونگی تشکيل۴.

.دھند
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ھفتم ھفتمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهساختمان چين ھای ساختمان ساختمان ھای چين خوردهساختمان ھای چين خورده::فصل ھفتمفصل ھفتم

.کنند میتوصيفرا“تاقھا ميان“پيدايشمنشاء۵.
دھندمیشرحرا“ھادره“مختلفانواع۶ واع. .ھیرحراھ رها
 را آنھا ايجاد چگونگی و ژورايی عوارض مختلف اشکال٧.

.دھندمیشرحش
ب و تجزيه را روراندهھایسفرهبهوابستهمختلفاشکال٨. وجزيرروریربو

.کنند می تحليل
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ھفتم ھفتمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهساختمان چين ھای ساختمان ساختمان ھای چين خوردهساختمان ھای چين خورده::فصل ھفتمفصل ھفتم

آ .کنندمیمعرفیراآپاالشیاشکال٩.
کنندمیتشريحراآپاالشیاشکالتشکيلچگونگی٠١ ی. و ليلچ یا ال . یريحراآپ
.دھند می قرار مقايسه مورد را آپاالشی و ژورايی اشکال١١.
 ويژگی با رابطه در را شيارھا و برجستگيھا نسبی اھميت٢١.

.کنندمیتوصيفشناسی زمينساختمانھای يننی يیز یو
.دھند می توضيح را آپاالشی سيستم در آبھا شبکه وضع٣١.
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ھفتم ھفتمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهساختمان چين ھای ساختمان ساختمان ھای چين خوردهساختمان ھای چين خورده::فصل ھفتمفصل ھفتم

 ھایساختمان اختالفعلتبهخورده چينھایساختمان•
:گردندمیتقسيمبزرگگروه سهبهشناسیزمين یمی

ژورايی اشکال
تاشکال اافا روراندهھایسفرهبهوابستهاشکال
یآپاالشیاشکال پ
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ھفتم ھفتمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهساختمان چين ھای ساختمان ساختمان ھای چين خوردهساختمان ھای چين خورده::فصل ھفتمفصل ھفتم

ااشکالاژگ ژ ژورايی اشکالھایويژگی•
یچیی ھایخوردگی چينمخصوصزاگرسیياژورايیاشکال

.باشند می محلی
برمنطبقھادرهوطاقبرمنطبقھاکوهاشکالايندر برمنطبق ھا درهوطاقبرمنطبق ھاکوهاشکالايندر 

.باشند می ناو
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ھفتم ھفتمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهساختمان چين ھای ساختمان ساختمان ھای چين خوردهساختمان ھای چين خورده::فصل ھفتمفصل ھفتم

آ يالیدره و شدهبريدهآبھاشبکهبوسيلهھاطاقپھلوی 
.نمايندمیايجاد”روز ”يا”رو”بهموسوم یم

عرضی ھا شبکه و ناوھا داخل از آبھا طولی ھای شبکه 
تدادآبھا رطحا نکردهقطعراھاطاقديح ض  ضمنو کرده قطعراھاطاقديسمحورسطحامتدادآبھا
 ناوديس دو “ تنگ “ به موسوم عميقی ھای دره ايجاد
گگاگ(کلاا  تنگ، چوگانتنگ(.کندمیوصلبھمرامجاور

))مالوی
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ھفتم ھفتمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهساختمان چين ھای ساختمان ساختمان ھای چين خوردهساختمان ھای چين خورده::فصل ھفتمفصل ھفتم
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ھفتم ھفتمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهساختمان چين ھای ساختمان ساختمان ھای چين خوردهساختمان ھای چين خورده::فصل ھفتمفصل ھفتم
بصورت فرسايشسختوسستسنگھایتناوبوجودبا  

 سست ھای سنگ يعنی .نمايد می عمل ناھمگن و تفريقی
درمانندمیبرجاسختسنگھایوشدهفرسودهزودتر ر وزو ی و ر  ر. ی برجھ
 يا تاقديس دره مانند معکوسی اشکال است ممکن نتيجه
گرددايجادپرشهاليابرجستهنايامعلقناکمب .گردد ايجاد پرشهواليابرجستهناويامعلقناووکمب
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ھفتم ھفتمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهساختمان چين ھای ساختمان ساختمان ھای چين خوردهساختمان ھای چين خورده::فصل ھفتمفصل ھفتم

میايجاد تاقديسلوالیمحلدرتاق ميانياتاقديسدره 
م توسعهبسرعتباشدضخيمسست طبقاتاگرو.گردد
.يابد می
لشکافايجاد چينھنگاتاقديقفدرط چينھنگام تاقديسسقفدرطولیشکافايجاد 

 در آبھا جريان توسط جانبی فرسايش افزايش خوردگی،
ا الکفا ااف  ایدامنه فرسايشعملکردومحوریفرودامتداد

 میھاتاق ميانتوسهسببلغزش وريزشبصورت
.گردند
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ھفتم ھفتمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهساختمان چين ھای ساختمان ساختمان ھای چين خوردهساختمان ھای چين خورده::فصل ھفتمفصل ھفتم
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ھفتم ھفتمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهساختمان چين ھای ساختمان ساختمان ھای چين خوردهساختمان ھای چين خورده::فصل ھفتمفصل ھفتم

لوالیمحل درکهاستمعکوسی ناھمواریمعلقناو 
م شدنعميق دنبالبهمقاومسنگبرمنطبقوناوديس
.آيد می بوجود آن مجاور ھای تاقديس در تاقھا ميان محل
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ھفتم ھفتمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهساختمان چين ھای ساختمان ساختمان ھای چين خوردهساختمان ھای چين خورده::فصل ھفتمفصل ھفتم

آن تغيير میشيب طبقاتشکل ناو معلق در ارتباط با
شباھت اکواستاگر شيب آن کم باشد عارضه به.کند ب ر ب م ن يب بور
درجه پرتگاه ھای خارجی را  ٢۵تا  ١۵بين . دارد
ازتيغه بيش را۴۵و گويندديوارهدرجه م .  می گويندديوارهدرجه را ۴۵و بيش ازتيغه
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ھفتم ھفتمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهساختمان چين ھای ساختمان ساختمان ھای چين خوردهساختمان ھای چين خورده::فصل ھفتمفصل ھفتم

: روراندهھایسفرهبهوابستهاشکالايجادعلت•
اوليهشکلھایتغييرازبعدساختزميننيروھایادامه ا یا ينيروھ یييرازب ز ي ھ  او
اوليه حرکات آرامش از بعد حرکات ايجاد
روراندگی ايجاد علت•
حرکاتادامهاثردرماليمشيببامتعددھایگسلايجاد حرکات ادامهاثردرماليمشيببا متعددھایگسلايجاد  
يکديگر روی بر شده شکسته قطعات جابجايی
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ھفتم ھفتمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهساختمان چين ھای ساختمان ساختمان ھای چين خوردهساختمان ھای چين خورده::فصل ھفتمفصل ھفتم

چيست؟کليپ•
راندهروسفرهازشدهجدابخشازاستعبارتکليپ ريپ     ش ازاب اب ه رو رهازهج را

چيست؟ روزنه•
 و برود بين از رانده رو سفره از قسمتی علتی بھر چنانچه    

ری میروزنه آنرشودظاھرسطحدر بنازيرناھمواری یروزرورحربزيرو
.نامند
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ھفتم ھفتمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهساختمان چين ھای ساختمان ساختمان ھای چين خوردهساختمان ھای چين خورده::فصل ھفتمفصل ھفتم
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ھفتم ھفتمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهساختمان چين ھای ساختمان ساختمان ھای چين خوردهساختمان ھای چين خورده::فصل ھفتمفصل ھفتم

آ آپاالشیاشکال•
دورانسکوھایبقايایاز،شمالیآمريکایمشرقدر یرقر ري یازی آ ي یب  ورانوھ

 سنگ ويژگيھای به توجه با فرسايش دخالت از پس و اول
حلباارتباطدرکهگرديدهايجادخااشکالشنا  محلبا ارتباطدرکهگرديدهايجادخاصیاشکالشناسی

اند گرديده معروف آپاالشی اشکال به آنھا استقرار
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ھفتم ھفتمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهساختمان چين ھای ساختمان ساختمان ھای چين خوردهساختمان ھای چين خورده::فصل ھفتمفصل ھفتم

آ ھایرخنمون تناوبازآپاالشیبرساختمانمنطبقاشکال 
ی شدهتشکيل سستسنگھایوسخت سنگھایدرطولی
.اند
کلت لا ليها رھاچينآنا تجا ازپکها ازپسکه استمجاورھاچينآناوليهواصلیاسکلت 

 نموده ايجاد خاصی ناھمواری تفريقی فرسايش دخالت
ک کلا اا قطاک طط  سطحو سختبرطبقهمنطبقھاکوھستاناسکلتاندکه
.استکامألھموارآن
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ھفتم ھفتمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهساختمان چين ھای ساختمان ساختمان ھای چين خوردهساختمان ھای چين خورده::فصل ھفتمفصل ھفتم

گ بوسيلهسست رسوبھایازتخليهھا برجستگیبينچاله 
 استآمدهبوجودآبھاجريان
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ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش ))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم

:ھدف کلی درس•
ارتباطدرکهاستاشکالیپيدايشوانحاللنقشباآشنايی يی  اللشبآ ايشو ا یپي بر  اا  ار

..شوند می تقسيم متفاوتی ھای گروه به آنھا حجم و موقع با
ا له ف :ھدف مرحله ايی•

ن چگونگی و آھکیسنگھای)انحالل( فرسايشبادانشجويان يشبجوي ی)(ر یویھ و چ
.شوند می آشنا ”کارست “ گوناگون اشکال پيدايش
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ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش ))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم

:ھدف ھای رفتاری•
فصل اين مطالعه از پس :دانشجويان ل ن پس از  اين  جوي :ا

.را تشريح می کنند ”کارستی“اشکال ١.

.طبقه بندی ھای اشکال کارستی را معرفی می کنند٢.
مختلف٣ انواع و ويژگيھای”الپيه“شکل به توجه با را را با توجه به ويژگيھایالپيهشکل و انواع مختلف ٣.

.زمين تشريح می کنند
آل .و انواع آنرا توصيف می کنند“چاله ھا“۴.
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ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش ))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم

.دھند میقرارمقايسهموردرا بستهھایچالهانواع۵.
کنندمیمعرفیراکارستیمعروفومھمھایچاله۶ یچ. یرووھمھ یرار . ی ر
.کنند می توصيف آنرا ھای ويژگی و ”پليه “٧.
.کنند می مقايسه ھم با را آون و پليه ، دولين٨.
دھندمیشرحرازمينیزيرغارھایوھاحفره٩ .دھند میشرحرازمينیزير غارھایوھاحفره٩.
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ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش

گ گ

))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم

.دھندمی توضيحرازمينیزيرغارھایايجادچگونگی٠١.
میمقايسهھمبارازمينزيرغارھایمختلفانواع١١ واع. یا ينزيررھ  یي ھمبراز

.کنند
ک٢١ اش کاآ ت(آ اثا)کا ق  قراربحث موردرا)کارستی(آھکی نواحیآبھایشبکه٢١.

.دھند می
 کارستی سنگھای شناسی کانی ترکيب و ساختمانی اشکال٣١.

کنندمتحليلرا .کنندمیتحليلرا
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ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش ))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم

:کارستیفرسايش•
رسوبیسنگھایازبرخیدرانحاللیياکارستیفرسايش يش یر یير ال یرا یازبر وبی ھ  ر
 انحالل برابر در که تبخيری و آھکی سنگھای مانند
ا الباشندح ايجادبهنجرکهگردداع  ايجادبه منجرکهگرددمیاعمال باشندمیحساس

.گردد می ”کارست“ به موسوم خاصی ناھمواريھای
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ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش ))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم
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ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش ))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم

:کارستیاشکالانواع•
:نمودبندیطبقهگروهسهدرتوانمیراکارستیاشکال ل یا یبروهروانیرار :و ب
ھا الپيه
بسته ھای چاله
زمينیزيرغارھای زمينیزيرغارھای
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ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش

گ

))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم

:ھاالپيهويژگيھای•
باشندمیدسيمتریابعادباسطحیوکوچکھايیحفره يیره ریاببی و وچھ بی ي
جھت در که است خطی ھای الپيه آنھا نوع مھمترين 

افش گ شظات .شوندمیظاھرتوپوگرافیشيب
یپيرھبعھيرر ھایالپيه را آنھاباشدمتقاطعسنگھا شکافياترکاگر

 تيغه شديد فرسايش وجود صورت در .نامند می شطرنجی
شوندمنماياندرختکندهبصورتھا شوندمینماياندرختکندهبصورتھا
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ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش ))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم
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ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش

آگ

))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم

و کندوئی الپيهراآنھاباشندمدوربيشوکمھاحفرهاگر 
نامندمیماکيانآشيانباشدپھنآنھاکفاگر یپ
ھا دولوميت از بيشتر بمراتب کارستی اشکال آھکی مناطق در  

باشدمی)منيزيموکلسيممضاعفکربنات( .بی)يزيمويمرب(
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ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش

گ

))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم

:بسته ھایچالهويژگيھای•
باشندمیھاچالهکارستسطحیاشکالترينمشخص لرينص   .بی ھچری ا

:از عبارتند بسته ھای چاله مھمترين
ل دولين
يپليه پ
آون  
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ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش

گ

))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم

:دولينھایويژگی•
ممکنآنابعادکهاستشکلیبيضیيادايرهوبستهچاله ی يايرهوبچ  نآن ابایبي

.باشد متغير متر صد چند تا متر چند از است
االاث فاآ طاق درمخروط يا قيفصورتبهجاری آبھایدخالتاثربر 

.آيند می
نامتقارن ھا دولين باشد مايل آھکی طبقات شيب اگر 

بودخواھند .بودخواھند
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ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش ))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم
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ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش

الا کالاافا

))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم

 میبوجود مرکبھایدولينساده ھایحفرهاتصالاز•
.نامند می اووال آنرا نامنظم و بزرگتر چاله .آيد
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ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش

گ

))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم

:پليهھایويژگی•
دامنهکهاستکيلومتریابعادوھموارکفبابستهچاله وارببچ ریابوھ و  ا اي

)زاگرس در ارژن دشت( .دارد ای بريده و پرشيب ھای
اکف کااآ فاشاآ اآ يا وآبرفت يا شدهزدايیآھکھای رسوبازآنھاکف 

.است شده پوشيده ای درياچه ھای رسوب
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ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش

آگگ

))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم

کفدر آھکیھایسنگبقايایاز پراکندهبرجستگيھای 
نامند میھامسراھاپليه یپ
ھا پليه آب مازاد که نامند می پونور را آنھا کف ھای چاه 

گرددتخليهآنھاطريقاز .گرددمی تخليهآنھاطريقاز
گرابن مانند ساختی زمين ھای چاله يا بسته ھای ناوديس 

.کنند می توجيه را ھا پليه وجود ھا
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ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش

آگ

))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم

:آونھایويژگی•
ایاستوانهغالبأوعمودیتقريبأجداریھاحفرهاين اریھرهاين یريب ج وا بوو  ایا

.دارند
قاطکگا گاط ات با تنگی دھانهطريقازمخروط يکبصورتگاھی 

.دارند ارتباط زمين سطح
ارتباط زمينی زير ھای حفره شبکه با ھميشه تقريبأ 

.دارنددارند
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ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش ))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم
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ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش ))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم

:زمينیزير غارھایوھاحفره•
بندیچينهباآھکیھایسنگدرموجودحفرھای، ی یروجورھ یھ ی چي بآھ   ب

.دارند ارتباط شکستگيھا يا ترکھا ، درزھا
اطافا ت قااشتا اآط ھاآون طريقازوداشتهارتباطبھمھاحفرهاين ،  

.دارند ارتباط بھم پونورھا
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ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش ))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم

www*pnueb*com



ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش

ا لطاکآ اا کااا

))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم

کنندمی پيدا راهغارھاداخلبهزمين سطحازکهآبھايی 
 حفره و قندی کله مخروطھای مانند متنوعی بسيار  اشکال

اااا ا .کنندمی ايجادمانندکاسهھای
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ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش

آ

))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم

دارد وجودفعالیآبشبکهزمينیزيرھایحفرهدر
کارستینواحیدرمحلیغيررودھایترينفراوان یرينراوان ھ یریيررو ی وا  ر

.دارد وجود
تکاتا اقگ داردوجود قسمتگودتريندرکهرا بستیبنھایدره  

.نامند می کور ھای دره
ھای چشمه را ھا حفره از نامنظم بده با خروجی آبھای 

نامندموکلوزين نامندمیوکلوزين
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ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش

گ

))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم

وبزرگ متعددھایپليهباکارستی فرسايشکاملنمونه 
یمی میھولوکارستراضخيموخالص آھکیسنگھایدر

.نامند
ايش طفر تکناخالھایآھکبهرب راقا رامقاومت کموناخالصھایآھک بهمربوطفرسايش 

.نامند می مروکارست
ينگھای بوسيله طرف ھر از آھکی ھای زمين که زمانی 

راشدهايجادکارستباشندشدهاحاطهنفوذقابلغير  ر يج ربوبلير
.نامند می سدی کارست
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ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش

گ

))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم

ھمانشده تخريبھایرسوبتوسط کارستیاشکالاگر 
پپی اطالقپوشيده کارستآنبهشوندپوشيدهآھکیسنگھای

.گردد می
بچنانچه ريزشھاحفرهداخلبهطحھایر ريزشھا حفرهداخلبهسطحی ھایرسوبچنانچه 

 آن به که گردد می ظاھر زمين سطح در ھايی نمايندچاله
گاطالکاکااکا .گردد می اطالقپتوکارستکری يابنايیزيرکارست
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ھشتم ھشتمفصل کارست::فصل کارستفرسايش ))آھکآھک((فرسايش ))آھکیآھکی((فرسايش کارستیفرسايش کارستی::فصل ھشتمفصل ھشتم
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نھم نھمفصل بلوری::فصل ھای بلوریساختمان ھای ساختمان ساختمان ھای بلوریساختمان ھای بلوری::فصل نھمفصل نھم

کل ف :ھدف کلی درس•
یییی و دگرگونی ودرونیسنگھایاز مھمیبخشباآشنايی 

 ھای رگه و باتوليتھا مانند ھا سنگ اين از حاصل اشکال
رھينھمویھرويژو درسنگھا اين سھموآتشفشانیسنگھایدرويژهبهنفوذی
.ھا ناھمواری اشکال پيدايش

ايی• مرحله :ھدف :ھدف مرحله ايی•
 نقش ، بلورين ھای ساختمان با کلی آشنايی ضمن دانشجويان  

نادتأث ند گ شدآتشفشاندگ دا  پيدايشدر آتشفشانیودگرگونی، درونیموادتأثيرو
.آموزند می نيز را ناھمواريھا
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نھم نھمفصل بلوری::فصل بلوریساختمان ساختمان ساختمان بلوریساختمان بلوری: : فصل نھمفصل نھم

:ھدف ھای رفتاری•
فصل اين مطالعه از پس :دانشجويان ل ن پس از  اين  جوي :ا

را توصيف می  ساختمان ھای بلورينويژگی ھای کلی ١.
.کنندک

.اشکال بلورين را شرح می دھندخانواده ھای مھم٢. ھم ی یو رح ر ورين ب

را  سنگھای درونی و دگرگونیويژگيھای عمده ساختمان ٣.
کنند .تشريح می کنندتش
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نھم نھمفصل بلوری::فصل بلوریساختمان ساختمان

گ

ساختمان بلوریساختمان بلوری: : فصل نھمفصل نھم

 توضيح مثال ذکربارانفوذیسنگھایمختلفشکلھای۴.
.دھندمی ی

 با ھمراه را آتشفشانی ھای ساختمان متفاوت اشکال۵.
گرافشرايط پ دھندشرحآنھات .دھندمیشرحآنھاتوپوگرافیشرايط

.کنند می توصيف آنرا ھای ويژگی و روانه۶.
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نھم نھمفصل بلوری::فصل ھای بلوریساختمان ھای ساختمان

آ

ساختمان ھای بلوریساختمان ھای بلوری::فصل نھمفصل نھم

.کنندمیتشريحراآنھاعملکردوروانهانواع٧.
میمقايسهگدازهنوعبراساسراھاروانهمختلفاشکال٨ ل. سراھ رواا  یي ازهوعبرا

.کنند
ا٩ ت اقاالاا ق .دھند می قرارمقايسهموردرا بلورينھایساختمان٩.

رضز تھيهگزارش خودمنطقهبلوريناشکالوعوارضاز٠١. ورينوو رشوب ھيز
.کنند می
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نھم نھمفصل بلوری::فصل ھای بلوریساختمان ھای ساختمان ساختمان ھای بلوریساختمان ھای بلوری::فصل نھمفصل نھم

:بلورينھایساختمان•
بلورينساختمانیاشکالمنظممختلفبلورھایوجوددليلبه یوجويلب ورھ لم ب ورينیا  ب

.برخوردارند خاصی نظم از
ا اا ت تلاا اا :ازعبارتندبلورين ھایساختمانانواع•

دگرگونیودرونیآذرين سنگھایساختمانھای ی یھ یرينھ یورو و ر
آتشفشانی سنگھای ساختمانھای
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نھم نھمفصل بلوری::فصل ھای بلوریساختمان ھای ساختمان ساختمان ھای بلوریساختمان ھای بلوری::فصل نھمفصل نھم
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نھم نھمفصل بلوری::فصل ھای بلوریساختمان ھای ساختمان

گگ گ

ساختمان ھای بلوریساختمان ھای بلوری::فصل نھمفصل نھم

:دگرگونیودرونیسنگھایساختمان•
سنگھایبانفوذیسنگھایمقاومتاختالفعلتبه الب یوا یھ ی ب و  ھ

گيرند می شکل متفاوتی ناھمواريھای دربرگيرنده
ااگ ذگ لف آقاات آنمقاومت و بودهباتوليتبصورت نفوذیسنگھایاگر 

  بصورت توده باشد دربرگيرنده سنگھای از بيش
.ميشود ظاھر برجستگی

وھاخرابهبصورتھاباتوليتاينگونهظاھریچھره و ھاخرابه بصورتھاباتوليتاينگونهظاھریچھره 
.باشد می پرتگاه
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نھم نھمفصل بلوری::فصل ھای بلوریساختمان ھای ساختمان

گ

ساختمان ھای بلوریساختمان ھای بلوری::فصل نھمفصل نھم

يا انسلبرگ بصورتھاباتوليت اينبقايایاغلب 
.باشدمیمونادنوک ی
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نھم نھمفصل بلوری::فصل ھای بلوریساختمان ھای ساختمان ساختمان ھای بلوریساختمان ھای بلوری::فصل نھمفصل نھم
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نھم نھمفصل بلوری::فصل ھای بلوریساختمان ھای ساختمان

گگگ

ساختمان ھای بلوریساختمان ھای بلوری::فصل نھمفصل نھم

باشد،کمتر برگيرندهدرسنگھایاز باتوليتھامقاومتاگر 
ییپ میايجاد ھايیحفرهآنھامحلدرفرسايشدخالتازپس
.گردد

نھالهھاحفرهاينحاشيهاگر رحفرهباشددگرگ ياد يا مدور حفره باشددگرگونیھالهھا حفرهاينحاشيهاگر 
.گردد می بيضوی

 و باشد شناسی سنگ اختالف دارای نفوذی توده اگر 
بصورتچالهگرددمنطبقاختالفاينبرچالهحاشيه ور چربق ينبرچي   ب
.آيد می در نامنظم
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نھم نھمفصل بلوری::فصل ھای بلوریساختمان ھای ساختمان ساختمان ھای بلوریساختمان ھای بلوری::فصل نھمفصل نھم

گ دخالتاز پسسيلونک،دايکمانندنفوذیرگھا 
.شوند مینمايانشياريابرجستگیبصورتفرسايش یی

 باشد برگيرنده در سنگھای از کمتر نفوذی رگه اگرمقاومت 
رتشيارھا ايانخندقب ندن ش .شوندمینمايان خندقبصورتشيارھا

www*pnueb*com



نھم نھمفصل بلوری::فصل ھای بلوریساختمان ھای ساختمان ساختمان ھای بلوریساختمان ھای بلوری::فصل نھمفصل نھم
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نھم نھمفصل بلوری::فصل ھای بلوریساختمان ھای ساختمان

آ

ساختمان ھای بلوریساختمان ھای بلوری::فصل نھمفصل نھم

آتشفشانھاھایساختمان•
:ازعبارتندآتشفشانیھایفعاليتازحاصلاشکال ل ی يازلا یھ رآ :از ب
آتشفشانھا
ھا روانه
شدهعرياناشکال شدهعرياناشکال
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نھم نھمفصل بلوری::فصل ھای بلوریساختمان ھای ساختمان

آ

ساختمان ھای بلوریساختمان ھای بلوری::فصل نھمفصل نھم

آتشفشانھا•
موادتراکمازکهھستندعوارضیآتشفشانیبرجستگيھای ی يھ یبرج یآ م از ھوار  وارا

 مختلف انواع و گيرند می شکل آن دھانه دور به جامد
.دارنددارند

جمع باز دھانه يک دور به بازالتی ھای گدازه چنانچه 
گويند می ھاوايی را آتشفشان نوع شوند
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نھم نھمفصل بلوری::فصل ھای بلوریساختمان ھای ساختمان ساختمان ھای بلوریساختمان ھای بلوری::فصل نھمفصل نھم

 انفجاری ھای آتشفشان در 
 سنگھایگدازھاکناردر

 مخروط تشکيل شده متالشی
ع نوعآنبهکهدھندمی

گويند می مخروطی
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نھم نھمفصل بلوری::فصل ھای بلوریساختمان ھای ساختمان ساختمان ھای بلوریساختمان ھای بلوری::فصل نھمفصل نھم
الاگ ت ا شکلا ش اشت ا انباشته شوند شکل مدور وروانه ھای متوالی رويھماگر

آتشفشان برجسته کم ارتفاعی به قطر چند کيلومتر به نام 
ل تشک .تشکيل می دھندسپری

www*pnueb*com



نھم نھمفصل بلوری::فصل ھای بلوریساختمان ھای ساختمان ساختمان ھای بلوریساختمان ھای بلوری::فصل نھمفصل نھم
طيکازبيشکبآتشفشاند ددخ کهدا کهدارد وجودمخروطيکازبيش مرکبآتشفشاندر 

 ای دوره فعاليت که است ھايی آتشفشان به مربوط معموأل
ند عاينبهدا يندکبآتشفشانن گ گويندمیمرکبآتشفشاننوعاينبهدارند
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نھم نھمفصل بلوری::فصل ھای بلوریساختمان ھای ساختمان ساختمان ھای بلوریساختمان ھای بلوری::فصل نھمفصل نھم

ایپله ھای آتشفشانانفجارنحوه و گدازهنوعبراساس ، 
.دارندوجودنيز استرامبولیوتراکمی ی یور بو ويزر رو

 می کالدرا را دھانه بزرگ بسيار اغلب و خالی فضای 
ند گويندگ
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نھم نھمفصل بلوری::فصل ھای بلوریساختمان ھای ساختمان ساختمان ھای بلوریساختمان ھای بلوری::فصل نھمفصل نھم
ریرونزر دارند مشخصیمخروطکهھاآتشفشانازآندستهدر

 مانند می برجا ھا گدازه از ستونھايی فرسايش از پس
گويندمنکآنھابهکه گويندمینکآنھابهکه

www*pnueb*com



نھم نھمفصل بلوری::فصل ھای بلوریساختمان ھای ساختمان ساختمان ھای بلوریساختمان ھای بلوری::فصل نھمفصل نھم

ھاروانه•
خارجآتشفشانیھایترکياھادھانهازکهھايیگدازه خارجآتشفشانیھایترکياھادھانهازکهھايیگدازه 

 گاز ميزان دما، ميزان ماگما، طبيعت اساس بر شوند می
تد طفشات ا افش گ تت اشندتفا .باشندمی متفاوتتوپوگرافیشرايط وفشارتحتموجود

چ روانهباشندو میزيادچسبندگیدارایاسيدیھایگدازه
.دھند می تشکيل برجسته و ضخيم و کوتاه ھای
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نھم نھمفصل بلوری::فصل ھای بلوریساختمان ھای ساختمان ساختمان ھای بلوریساختمان ھای بلوری::فصل نھمفصل نھم
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نھم نھمفصل بلوری::فصل ھای بلوریساختمان ھای ساختمان ساختمان ھای بلوریساختمان ھای بلوری::فصل نھمفصل نھم

ھایروانه صورتبهوترسيال بازالتیھایگدازه 
.شوندمیظاھروسيع ھایسفرهياطولی ی يعیريو ویرو
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نھم نھمفصل بلوری::فصل ھای بلوریساختمان ھای ساختمان ساختمان ھای بلوریساختمان ھای بلوری::فصل نھمفصل نھم

فورانحجم ومتعددخروجیشکافھایيامنافذچنانچه 
یییبزي شيببا وسيعیساختمانیھای فالتباشد،زياد ي يببو

.گردد می تشکيل ”تراپ “ نام به نامحسوس
ضهطاشداناگدازکگازاگ ا عارضه سطحباشدروانبسيارگدازه وکمگازحجماگر 

 سريع بسيار گدازه جريان اگر بودو خواھد صاف نسبتأ
ط بودخواھدچروکيدهاليهسطحباشد
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نھم نھمفصل بلوری::فصل ھای بلوریساختمان ھای ساختمان ساختمان ھای بلوریساختمان ھای بلوری::فصل نھمفصل نھم
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نھم نھمفصل بلوری::فصل ھای بلوریساختمان ھای ساختمان ساختمان ھای بلوریساختمان ھای بلوری::فصل نھمفصل نھم

فورانحجم ومتعددخروجیشکافھایيامنافذچنانچه 
یییبزي شيببا وسيعیساختمانیھای فالتباشد،زياد ي يببو

.گردد می تشکيل ”تراپ “ نام به نامحسوس
ضهطاشداناگدازکگازاگ ا عارضه سطحباشدروانبسيارگدازه وکمگازحجماگر 

 سريع بسيار گدازه جريان اگر بودو خواھد صاف نسبتأ
ط بودخواھدچروکيدهاليهسطحباشد
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نھم نھمفصل بلوری::فصل ھای بلوریساختمان ھای ساختمان ساختمان ھای بلوریساختمان ھای بلوری::فصل نھمفصل نھم

سنگھای به نسبتآذرينسنگھایبيشترمقاومتعلتبه 
يشررووروبزير ھاگدازه فرسايشدخالتاثردرخودمجاوروبنازير زر

 با برجسته ھای تپه يا عرض کم وسيع فالت بصورت
آيندمدرمزانامبهھموارسطح آيندمیدرمزانامبهھموارسطح
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دھم دھمفصل شده::فصل عريان شدهاشکال عريان اشکال اشکال عريان شدهاشکال عريان شده: : فصل دھمفصل دھم

:ھدف کلی درس•
بخشبردنبينازدرفرسايشدخالتميزانباآشنايی يی  يشيزانبآ ن بينازرر شبر  ب
 شدن ظاھر سرانجام و سطحی ھای ناھمواری از عظيمی
ايختنگھای انشنا لھایاخت گ .گسلیھایساختمانشناسايیوسختسنگھای

:ھدف مرحله ايی •
 ساختمان گوناگون ھای چھره با آشنايی ضمن دانشجويان  

منيزراپديدهايندرمؤثرعوامل،شدهعريانھای  مینيز را پديدهايندرمؤثرعوامل،شدهعريانھای
.آموزند
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دھم دھمفصل شده::فصل عريان شدهاشکال عريان اشکال اشکال عريان شدهاشکال عريان شده: : فصل دھمفصل دھم

:ھدف ھای رفتاری•
فصل اين مطالعه از پس :دانشجويان ل ن پس از  اين  جوي :ا

را شرح می  اشکال عريان شدهمنشاء و چگونگی ايجاد ١.
.دھند

حاصل از اشکال عريان شده را توصيف میعوارض٢. رض یو ي و ر ن ري ز
.کنند

ھا٣ انژگ ا شد ان ھا شکل اع ان انواع شکل ھای عريان شده را بيان میويژگی ھای٣.
.کنند
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دھم دھمفصل شده::فصل عريان شدهاشکال عريان اشکال

ل“۴ کا”گ

اشکال عريان شدهاشکال عريان شده::فصل دھمفصل دھم

کنندمیتعريفرا”گسل“۴.

یی نقشگسلی متفاوتھایساختمانايجاددرکهراعواملی۵.
.دھند می توضيح دارند

کنندمیبيانراآنھاھایويژگیواوليهگسل۶ .کنندمیبيانراآنھاھای ويژگیواوليهگسل۶.
.کنند می بيان را آنھا ويژگی و گسل ھای پرتگاه٧.

لطگالا اقااگ ق  قرارمقايسه موردراگسلخطپرتگاهمختلفھاینمونه٨.
.دھند می
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دھم دھمفصل شده::فصل عريان شدهاشکال عريان اشکال اشکال عريان شدهاشکال عريان شده::فصل دھمفصل دھم

:شدهعرياناشکال•
منشاءازھاگدازهازبخشیتراکمحاصلاشکالاين لاين م لا یرا   ءاز ھ ازهازب

.باشند می بيرونی يا درونی آذرين سنگھای
الاث شا ا قف اشافتف ازشده پر ھایحفرهتفريقیفرسايشاعمالاثردر 

 سطح در متنوعی ھای ناھمواری صورت به رشوب
.شوند می ظاھر
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دھم دھمفصل شده::فصل عريان شدهاشکال عريان اشکال اشکال عريان شدهاشکال عريان شده::فصل دھمفصل دھم

ھاسيل ، ھاالکوليت،باتوليتھااز اشکالاينمھمترين ، 
.شوند میحاصلآتشفشانیھایگدازهوھادايک ویییزوي

دامنه برسطح ای ساده ھای پرتگاه بصورت غالبأ ھا سيل 
ندظاھھا ش شوندمیظاھررسوبیھای
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دھم دھمفصل شده::فصل عريان شدهاشکال عريان اشکال
يامستقيمھایديوارهخوداوليهحفرهشکلبهبستهھادايک

اشکال عريان شدهاشکال عريان شده::فصل دھمفصل دھم
يا مستقيم ھای ديوارهخوداوليهحفره شکلبهبستهھادايک 

.کنند می ايجاد خود اطراف به مسلط مدوری تقريبأ
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دھم دھمفصل شده::فصل عريان شدهاشکال عريان اشکال اشکال عريان شدهاشکال عريان شده::فصل دھمفصل دھم

باشندمی کوژنيمرخبابيضویگنبدھایکهھاالکوليت 
يشزپس تشکيلکواستابهشبيهاشکالفرسايشدخالتازپس، يوببير

.دھند می

www*pnueb*com



دھم دھمفصل شده::فصل عريان شدهاشکال عريان اشکال اشکال عريان شدهاشکال عريان شده::فصل دھمفصل دھم

ھایکوھستانتاکوچکگنبدھایصورتبهھاباتوليت 
.شوندمیظاھرعظيمبسيار ر ي ویريمب
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دھم دھمفصل شده::فصل عريان شدهاشکال عريان اشکال اشکال عريان شدهاشکال عريان شده::فصل دھمفصل دھم

ازپس، مخروطھاگدازهبينمقاومتاختالفعلتبه 
يش بهایاستوانهھایستونماننداشکالیفرسايشدخالت بیویونیر
 نک يا کولت مورد برحسب اشکال اين .مانند می جای
شوندمناميده .شوندمیناميده
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دھم دھمفصل شده::فصل عريان شدهاشکال عريان اشکال اشکال عريان شدهاشکال عريان شده::فصل دھمفصل دھم

گسلیھایساختمان•
يارسوبیھایسنگدرھايیپرتگاهبصورتھاگسل يا رسوبی ھایسنگدرھايیپرتگاهبصورتھاگسل 

.شوند می ظاھر بلورين
اق ل اااگ اثگ اثربر، سنگھامقاومتنسبتياگسلھاقدمتبهبسته 
يابد می تغييروبيشکمگسلصفحه،فرسايشدخالت م
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دھم دھمفصل شده::فصل عريان شدهاشکال عريان اشکال

أ

اشکال عريان شدهاشکال عريان شده::فصل دھمفصل دھم

تغييردر مشترکأتفريقیفرسايش وزاگسلحرکات 
.دارند دخالتگسلصفحه ر

از نوع دو گسل خط پرتگاه و اوليه گسل پرتگاه 
ن انت ا انف لھااخت اشندگ .باشندمیگسلیھای ساختمانفراوانترين
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دھم دھمفصل شده::فصل عريان شدهاشکال عريان اشکال اشکال عريان شدهاشکال عريان شده::فصل دھمفصل دھم

:اوليهگسلپرتگاه•
قطعاتشکستنازمستقيمأکهاستپرتگاھیعارضهاين قطعاتشکستنازمستقيمأکهاست پرتگاھیعارضهاين 

شود می حاصل
لگا لطاگ اگ اق دارد قرارگسلخطباالیدر درستگسلپرتگاه

سننشانهقائمياوزيادبسيارشيبباگسلآئينهوجود ريب بليوجو ي  ن ميوزيب
 يا سنگ باالی بسيا مقاومت يا شکستگی کم بسيار

استفرسايشکدستکاری است فرسايشکمدستکاری
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دھم دھمفصل شده::فصل عريان شدهاشکال عريان اشکال اشکال عريان شدهاشکال عريان شده::فصل دھمفصل دھم

جنوبدرناھمواريھایاوليهگسلپرتگاهترينمشخص 
ن مشاھده کرتاسهضخيمومتبلورھایآھکدراصفھان وریرھ ريموب

.شود می
طاگ ا قش لتگااشدنداشتهدف شتدگ پشتدر گسل پرتگاهباشدنداشتهوجودفوقشرايطاگر 

گيرد می قرار انحناھايی بصورت گسل صفحه

www*pnueb*com



دھم دھمفصل شده::فصل عريان شدهاشکال عريان اشکال اشکال عريان شدهاشکال عريان شده::فصل دھمفصل دھم

:گسلخطھایپرتگاه•
مقاومتدارایگسليکمجاورقطعاتکهصورتیدر مقاومت دارایگسليکمجاورقطعاتکهصورتیدر 

 دو برخورد محل در دقيقأ گسل يعنی ، نباشند يکسانی
تنگ اتفا شدخالتازاشدداشتهق ا ف    فرسايش دخالتازپسباشد،داشته قرارمتفاوتسنگ
.گردد می ايجاد گسل خط پرتگاه
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دھم دھمفصل شده::فصل عريان شدهاشکال عريان اشکال اشکال عريان شدهاشکال عريان شده::فصل دھمفصل دھم

سنگکه بود خواھدمنطبقایقطعه برگسلخطپرتگاه 
.باشدبيشتریمقاومتدارایآن ین ریور ببي
عارضه اين زمان مرور به فرسايش ، گسل ايجاد از پس 

اطها لاھ لطھگ د کندت .کند می تبديلسطحھمگسليا ھموارسطحیبهرا
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دھم دھمفصل شده::فصل عريان شدهاشکال عريان اشکال اشکال عريان شدهاشکال عريان شده::فصل دھمفصل دھم

سسترخنمونازفروروبخشسطح حالتھميندراگر 
يشبي سريعتر را بخشاينفرسايشادامه باشد،شدهتشکيل شينر ررب ري
 ناھمواری در مجددأ گسل از ناشی عارضه و فرسوده
گسلخطپرتگاهرامزبورپرتگاهوشودمظاھر  گسلخط پرتگاهرامزبورپرتگاه و.شودمیظاھر
نامند می مستقيم
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دھم دھمفصل شده::فصل عريان شدهاشکال عريان اشکال اشکال عريان شدهاشکال عريان شده::فصل دھمفصل دھم

رخنمون سستیسنگفراروقطعه محلدرچنانچهاما 
يشبي بينازسريعتررافراروبخشفرسايشادامهباشد،يافته شر روب ررر بينزري
 .ماند می باقی تر مرتفع آن به نسبت فررو قطعه و برده
گوبندممعکوسگسلخطپرتگاهراپرتگاهاين .گوبند میمعکوسگسلخط پرتگاهراپرتگاهاين
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دھم دھمفصل شده::فصل عريان شدهاشکال عريان اشکال اشکال عريان شدهاشکال عريان شده::فصل دھمفصل دھم

رسوبھای از روفروبخش،گسل ايجادازبعداگر 
يیيی .گرددنمی مشاھدهگسلیشودانباشتهدريايیياخشکی رییوبري

 فرسايش از پس است کم ھا رسوب اين مقاومت چون اما
شودمنمايانگسلخطپرتگاهازبخش .شودمینمايانگسل خطپرتگاهازبخشی
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دھم دھمفصل شده::فصل عريان شدهاشکال عريان اشکال اشکال عريان شدهاشکال عريان شده::فصل دھمفصل دھم

با ھمزمان فروروبخشدررسوب تراکماينکهبهبسته 
ووبومنزبيور گسلنمونه دوباشودانجامآنازبعدياوگسلعملکرد
:بود خواھيم روبرو

اکاگ انت ز اللاھ دتانف اکگ ت  تراکمو گيرد صورتانفصالعمل باھمزمانتراکماگر-
 .گردد نمی مشاھده گسلی نمايد جبران را سطح اختالف
گ  فرسايش ساختزمينحرکاتازاتمامبعداگراما
 گسلرا شده مشخصگسلببرد بينازرارسوبات
گويند می مکشوف
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دھم دھمفصل شده::فصل عريان شدهاشکال عريان اشکال اشکال عريان شدهاشکال عريان شده::فصل دھمفصل دھم
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دھم دھمفصل شده::فصل عريان شدهاشکال عريان اشکال اشکال عريان شدهاشکال عريان شده::فصل دھمفصل دھم

 پررافررو بخشرسوبتراکمگسل،ايجادازبعداگراما-
وببرزپسبر ، فرسايش وسيلهبهرسوببرداشت ازپسباشد،کرده يبر يشو ر
.آيد می جود و به نبشی گسل پرتگاه
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دھم دھمفصل شده::فصل عريان شدهاشکال عريان اشکال اشکال عريان شدهاشکال عريان شده::فصل دھمفصل دھم
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واحدھای بزرگ اشکال واحدھای بزرگ اشکال : : فصل يازدھم فصل يازدھم 
ساختمانی و مجاورت آنھاساختمانی و مجاورت آنھا

:ھدف کلی درس•
سپرھاومتفاوترسوبیھایحوضهھایويژگیباآشنايی يی  یبآ یويژ یو ھ وبیھ  پرھو ور

.قديمی ھای کوه گران و
ا له ف :ھدف مرحله ايی•

ن رسوبی ھای حوضهھایويژگیمرحلهايندردانشجويان  یرينرجوي وبییویويژ ر
 واحدھای در قديمی ھای کوه گران و سپرھا ، متفاوت
آموزندمراساختماناشکالبزرگ .آموزندمیراساختمانیاشکالبزرگ
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واحدھای بزرگ اشکال   واحدھای بزرگ اشکال   : : فصل يازدھم فصل يازدھم 
ساختمانی و مجاورت آنھاساختمانی و مجاورت آنھا

:ھدف ھای رفتاری•
فصل اين مطالعه از پس :دانشجويان ل ن پس از  اين  جوي :ا

و تقسيمات ھر  خانواده ھای بزرگ ناھمواری خشکيھا١.
ک ف ت ا .يک را توصيف می کنندک

.و تقسيمات آنرا شرح می دھند“حوضه ھای رسوبی“٢. وبی ر ی یو رح ر ي و

را ھمراه  ”آنته کامبرين“سکوھای حوضه ھای رسوبی ٣.
دھند ش آن ا اف غ ت ق .با موقعيت جغرافيايی آن شرح می دھندا
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واحدھای بزرگ اشکال   واحدھای بزرگ اشکال   : : فصل يازدھم فصل يازدھم 

ا۴ کقاااکاآک
ساختمانی و مجاورت آنھاساختمانی و مجاورت آنھا

.کنندمیمقايسهھمباراکامبرينآنتهسکوھای۴.

ی آنتهسکوھایدرتفريقیفرسايش عملکردوتأثير۵.
.کنند می تشريح را کامبرين

–کالدونو“سکوھایرسوبیھایحوضهھایويژگی۶   کالدونو  سکوھایرسوبیھای حوضهھایويژگی۶.
.دھند می شرح را “ نين ھرسی

ھا٧ نآنتهک ن“کا نھکالد ا“ن  رانين ھرسی–کالدونووکامبرينآنتهسکوھای٧.
.کنند می مقايسه
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واحدھای بزرگ اشکال واحدھای بزرگ اشکال : : فصل يازدھم فصل يازدھم 

أ

ساختمانی و مجاورت آنھاساختمانی و مجاورت آنھا
 – کالدونو “ سکوھایبرتفريقیفرسايشعملکردوتأثير٨.

.دھندمیتوضيحرا “نينھرسی یحی
 سکوھای ساختمانی اشکال تنوع بر مؤثر مختلف عوامل٩.

ن“ يفرا“نينھرکالد کنندت .کنندمیتوصيفرا نين ھرسی–کالدونو
.کنند می معرفی را ”سپر “٠١.
.کنند می توصيف را ”سپرھا “ گسترش دامنه و وسعت١١.
طه٢١ انھاا دھندشاقدھاکگ .دھندمی شرحراقديمیھایکوهگرانوسپرھارابطه٢١.
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واحدھای بزرگ اشکال واحدھای بزرگ اشکال : : فصل يازدھم فصل يازدھم 
ساختمانی و مجاورت آنھاساختمانی و مجاورت آنھا

گگ .کنند می توصيفراقديمیکوھھایگرانھایويژگی٣١.
میشرحراکوھھایگرانپيدايشعللوچگونگی۴١ ی. و ايش لوچ یرانپي  یرح را وھھ

.دھند
تاا۵١ اک اگ اقک  رازمين رویقديمیکوھھایگران کوھستانیھاینمونه۵١.

.کنند می مشخص
 ساختمانی اشکال در ساختی زمين شکننده حرکات نقش۶١.

کنندمتشريحراھایکوهگران .کنندمیتشريحراھایکوهگران
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واحدھای بزرگ اشکال   واحدھای بزرگ اشکال   : : فصل يازدھم فصل يازدھم 
ساختمانی و مجاورت آنھاساختمانی و مجاورت آنھا

شامل تقسيمات زير  واحدھای بزرگ اشکال ساختمانی•
باشند :می

خانواده ناھمواریھای خشکی ھا

:ی ب

سيستمھای چين خورده
ھا سکوھاک

سپرھا

سيستم ھا چين 
خورده آلپی گران کوھھای 

قدیمی سپرھا
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واحدھای بزرگ اشکال   واحدھای بزرگ اشکال   : : فصل يازدھم فصل يازدھم 

گ

ساختمانی و مجاورت آنھاساختمانی و مجاورت آنھا
: ساختمانیاشکالبزرگواحدھایمجاورت•
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واحدھای بزرگ اشکال واحدھای بزرگ اشکال : : فصل يازدھم فصل يازدھم 
ساختمانی و مجاورت آنھاساختمانی و مجاورت آنھا

:رسوبیھایحوضه•
م ازمجددأ سکوھاازقسمتیمداومفرونشينی اثربرناھمواريھااين

.اند شده انباشته رسوب
آبشبکهدارایغالبأکهاستھمواریپھنهبصورتآنھاشکل ورھل ری پھب یبو  بب ر

باشد می متمرکزی
يکوشيببدونھایساختمانبصورتآنساختماناشکال يکوشيب بدونھایساختمانبصورتآنساختمانیاشکال 

.باشد می شيبی
ا شزانا ت تهدهگ ھاضهد رسوبیھای حوضهدستهدوبه گسترشميزانبراساس 

.شوند می تقسيم نين ھرسی –کالدونو و کامبرين آنته سکوھای
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واحدھای بزرگ اشکال واحدھای بزرگ اشکال : : فصل يازدھم فصل يازدھم 
ساختمانی و مجاورت آنھاساختمانی و مجاورت آنھا

کامبرينآنتهسکوھای رسوبیھایحوضه•
عرضو)آفريقاحوضه(ایحارهميانھایعرضدر عرضو )آفريقاحوضه(ایحاره ميانھایعرضدر 

.دارند قرار )سيبری ھای حوضه( بلند ھای
ااگا ااا باشند،فالت میکميابساختمانیھای پرتگاه،بودهوسيع 

.شوند می ختمبزرگھایپرتگاه بهآنساختمانیھای مپ
باشد می کواستا شبه يا ھا گلن ھا پرتگاه ترين مشخص.
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واحدھای بزرگ اشکال واحدھای بزرگ اشکال : : فصل يازدھم فصل يازدھم 
ساختمانی و مجاورت آنھاساختمانی و مجاورت آنھا

کامبرين آنته سکوھای رسوبی ھای حوضه از ای نمونه آمازون برينحوضه ی   و وبی  ی ر و  ز  ی  و  زون  و 
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واحدھای بزرگ اشکال واحدھای بزرگ اشکال : : فصل يازدھم فصل يازدھم 
ساختمانی و مجاورت آنھاساختمانی و مجاورت آنھا

نين ھرسی–کالدونوسکوھای رسوبیھایحوضه•
قراراروپادرغالبأميانیعرضھایدرحوضهاين قراراروپا درغالبأميانیعرضھایدرحوضهاين 

 شرق در آنھا کوچکترين و غرب در آنھا مھمترين .دارند
ا اا دق دا .داردقراراروپا

ع ساختمانی اشکالدربيشتریتنوع اماکمتروسعتی
.دارند

دارندھايگسلوخميدگيھاوھاچينمحلبطور دارند ھايیگسلوخميدگيھاو ھاچينمحلیبطور.
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واحدھای بزرگ اشکال واحدھای بزرگ اشکال : : فصل يازدھم فصل يازدھم 

گ

ساختمانی و مجاورت آنھاساختمانی و مجاورت آنھا
:قديمیھایکوهگرانوسپرھا•
ی  دخالتاثر برکهباشندمیبلورين سکوھایازبخشی یزب ورينو ربربیب

.اند يافته ارتفاع ساخت زمين بعدی حرکات
ترينمرتفعتاارتفاعکمھایفالتازآنناھمواريھای ترينمرتفع تاارتفاعکمھایفالت ازآنناھمواريھای 

.شوند می شامل را ھا کوھستان
ه قھانان ھانط نآنتهک انکا گ گرانو کامبرينآنتهسکوھایبرمنطبقسپرھاچنانچه 

 نين ھرسی -کالدنو سکوھای بر منطبق قديمی ھای کوه
تاش اگشتفا انا شاآن  میمشاھده آنھاناھمواریدرگيریچشمتفاوتباشد
.شود
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واحدھای بزرگ اشکال واحدھای بزرگ اشکال : : فصل يازدھم فصل يازدھم 
ساختمانی و مجاورت آنھاساختمانی و مجاورت آنھا

:سپرھا•
آنتهسکوھایيافتنارتفاعازکهھستندواحدھايی آنتهسکوھایيافتنارتفاعازکهھستندواحدھايی 

  .اند آمده بوجود کامبرين
ااااا آ ھمو)آفريقا سپر(پايينھایعرض درھمعوارضاين 

.دارند وجود)کاناداسپرمانند( باالھایعرضدر )پ(
است شده تشکيل وشيستی گنيسی -گرانيت ازمجموعه. 
ل اتاگ ا ااخانا کننا کنندمی ايجادراخاصیناھمواريھایمتعددھایگسل. 

.باشند می مطبق فالتھای بصورت ساختمانی اشکال
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واحدھای بزرگ اشکال واحدھای بزرگ اشکال : : فصل يازدھم فصل يازدھم 
ساختمانی و مجاورت آنھاساختمانی و مجاورت آنھا

چشم اندازھايی از سپر کانادا
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واحدھای بزرگ اشکال واحدھای بزرگ اشکال : : فصل يازدھم فصل يازدھم 
ساختمانی و مجاورت آنھاساختمانی و مجاورت آنھا

قديمیھایکوهگران•
قطعاتبرمنطبقساختمانیبرجستهواحدھایبصورت قطعاتبر منطبقساختمانیبرجسته واحدھایبصورت 

.باشند می نين ھرسی -کالدونو سکوھای
االطاأ اق دارند قرار شمالینيمکرهمتوسطدرعرضھایمنحصرأ.

سنگھایازمھمیھایھستهشاملآنھایناھمواری ری ییل نیو ی ز ھ  ھ
 چين از آثاری با کامبرين آنته شيست و گنيسی –گرانيت

باشندمقديمبسيارخوردگيھای .باشندمیقديمیبسيارخوردگيھای
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واحدھای بزرگ اشکال واحدھای بزرگ اشکال : : فصل يازدھم فصل يازدھم 
ساختمانی و مجاورت آنھاساختمانی و مجاورت آنھا

پامير ھای کوه يرگران ی پ و  ن  ر

ان اقاکگ ناثکزآ ز زمين اثر برمرکزیآسيایقديمیھایکوهگران
 ارتفاع متر ھزار چندين کواترنر -پليو شکننده ساخت
.انديافته
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واحدھای بزرگ اشکال واحدھای بزرگ اشکال : : فصل يازدھم فصل يازدھم 

أ

ساختمانی و مجاورت آنھاساختمانی و مجاورت آنھا
ھایحوضه مجاورتدرعمومأکوھستانیھاینمونه 

.دارند قرارآلپیکوھزايی يی ز رپیو رر
آنھا سطح باشندکه می ای شده گج ھای فرازمين آنھا 

ا ندختھاتگاهدالشدا ش .شوند می ختمھايیپرتگاهبهوبودهماليمشيبدارای
شکنندهحرکاتنتيجهکهساختمانی اشکالترينمشخص 

 و ھا آتشفشان و ھاگسلی پرتگاه شامل است ساختی زمين
باشدمیدايکوسيل،نکشدهعرياناشکال نل .بیيويلري
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دوازدھم دوازدھمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهرشته چين ھای رشته رشته ھای چين خوردهرشته ھای چين خورده: : فصل دوازدھمفصل دوازدھم

:ھدف کلی درس•
وخوردهچينھایساختمانگيریشکلنحوهباآشنايی يی  ینيری لوهبآ ه چينھ  و ور
يکديگر با متفاوت ھای ساختمان مجاورت نحوه و آن اقسام

ا له ف :ھدف مرحله ايی•
ن گيریشکل نحوهباآشنايیضمنمرحلهايندردانشجويان  يریوبيینرينرجوي

 در مجاورت نقش آنھا اقسام و خورده چين ھای ساختمان
آموزندمرابزرگساختمانواحدھای .آموزندمیرابزرگساختمانیواحدھای
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دوازدھم دوازدھمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهرشته چين ھای رشته رشته ھای چين خوردهرشته ھای چين خورده::فصل دوازدھمفصل دوازدھم

:ھدف ھای رفتاری•
فصل اين مطالعه از پس :دانشجويان ل ن پس از  اين  جوي :ا

.را تعريف می کنند “رشته چين خورده “١.

.رشته ھای چين خورده را معرفی می کنند انواع٢.
ساختمانی٣ راويژگيھای ساده خورده چين ھای رشته رشته  ھای چين خورده ساده را ويژگيھای ساختمانی٣.

.توضيح می دھند
گ رشته  ھای چين خورده ساده را  گسترش جغرافيايی۴.

.شرح می دھند ح
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دوازدھم دوازدھمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهرشته چين ھای رشته

آگ

رشته ھای چين خوردهرشته ھای چين خورده::فصل دوازدھمفصل دوازدھم

 آلپی“،”ژورايی“مختلفسادهھای خوردگیچيننمونه۵.
.کنندمیمقايسهراآپاالشیو“ ی یپ

 را خورده چين مرکب ھای رشته ايجاد چگونگی و علت۶.
کنندتشريح .کنندمیتشريح

 مرکب خورده چين ھای رشته ساختی زمين ترتيب و نظم٧.
.دھند می توضيح را

خوردهچينھایرشتهساختمانواحدھایازھاينمونه٨  خوردهچين ھایرشتهساختمانیواحدھایازھايینمونه٨.
.دھند می شرح را آنھا مشخصات و مرکب
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دوازدھم دوازدھمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهرشته چين ھای رشته رشته ھای چين خوردهرشته ھای چين خورده::فصل دوازدھمفصل دوازدھم

 توصيف را ساختمانیواحدھایمجاورت مختلفانواع٩.
.کنندمی ی

 را ”رويارويی “ و “ گيری قرار رويھم “ ھای مجاورت٠١.
هرد دھندقرارقاي .دھندمی  قرارمقايسهمورد

.دھند می شرح آنرا ايجاد نحوه و تکميلی مجاورت١١.

 مورد را خود جغرافيايی موقعيت خوردگيھای چين٢١.
دھندمقراربررس .دھندمیقراربررسی
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دوازدھم دوازدھمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهرشته چين ھای رشته رشته ھای چين خوردهرشته ھای چين خورده: : فصل دوازدھمفصل دوازدھم
:خورده چين ھای رشته•
بصورت که ھستندساختمانیاشکالازواحدھايی 

ی ايجادرا مختلفیاشکالخوردگیچينمتفاوتسيستمھای ھ یچينوي يجریور
.کنند می
اد اھاضت اف ندافتغ ش شوندمیيافتجغرافيايی ھایعرضتمامدر.
مقاومت ، شناسیزمينساختمان باناھمواريھاکيفيت  

.دارد ارتباط آنھا ترتيب و نظم با سرانجام و سنگھا
مرکبوسادهگروهدوبهمشخصاختالفاتاساسبر مرکبو سادهگروهدوبهمشخص اختالفاتاساسبر 

.شوند می تقسيم
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دوازدھم دوازدھمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهرشته چين ھای رشته رشته ھای چين خوردهرشته ھای چين خورده: : فصل دوازدھمفصل دوازدھم

:رشته ھای ساده چين خورده•
خورده چين ساده ساختمانھايیرشته بر درمنطبق که است  ه ور ه چين  يیر  ھ ر  بق بر  ا  

.نواحی مقدم سيستمھای چين خوردگی شکل می گيرند
ا آ ا تک ا ت ا اشکال ت ت ل قا وسعت قابل توجه ، تنوع اشکال ساختمانی و تکرار آنھا

.از ويژگی ھای آن می باشد بصورت موازی
 شکل ناھمواری ھا با  نمونه ھای ژورايی يا زاگرسیدر

دارد مطابقت ساخت زمين شکل .تغيير شکل زمين ساختی مطابقت داردتغيير
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دوازدھم دوازدھمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهرشته چين ھای رشته رشته ھای چين خوردهرشته ھای چين خورده::فصل دوازدھمفصل دوازدھم
می مسلط عمق کم ھای کمب بر ھا تاق ژورايی نمونه در  در نمونه ژورايی تاق ھا بر کمب ھای کم عمق مسلط می

.باشند
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دوازدھم دوازدھمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهرشته چين ھای رشته

آ

رشته ھای چين خوردهرشته ھای چين خورده::فصل دوازدھمفصل دوازدھم

چينساختمان برعکسھاناھمواری آلپیپيشنمونهدر 
.ھستند فراوانبرجستهناوھای وباشندمیخوردگی یی

از حدواسطی ترکيب اطلسی خوردگيھای چين نمونه 
نه تقبلھاین ا .استقبلیھاینمونه

آپاالشی ھای چينرشته از ای نمونه ی پ ی  ز چينر  ی  و 
خوردگی ھای ساده با تيغه ھا و ديواره 
و ناوھا معادل قايق کف ھای چاله ھا، چاله ھای کف قايقی معادل ناوھا وھا،

.تاق ھای مشتق می باشد
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رشته ھای چين خوردهرشته ھای چين خورده::فصل دوازدھمفصل دوازدھم
: خورده چين مرکب  ھای رشته•

چچمم

ساختمان در که شوند می ايجاد ھنگامی عوارض اين 
ايجادشوندروراندهھایسفرهشناسیزمينھای .ايجادشوندروراندهھایسفرهشناسیزمينھای

اشکال و رورانده جبھه ھای پرتگاه دارای ناھمواريھا اين 
اششالش .باشندمیشدهمتالشی

وایقارهحاشيه،ایقارهبينبرسيستمھایآنھااشکال یھل ھ ي  و یر يیربينبر
.باشند می منطبق ای قاره درون
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دوازدھم دوازدھمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهرشته چين ھای رشته رشته ھای چين خوردهرشته ھای چين خورده: : فصل دوازدھمفصل دوازدھم

 میمجاورت راساختمانیمتفاوت واحدھایبرخورد•
م قراررويھم :ازعبارتندآناساس نمونهسهکهگويند
تکميلی و رويارويی ، گيری

رت• يھجا :گيریقرارر :گيری قراررويھممجاورت•
بخشی که است قديمی ھای کوه گران و سپرھا مخصوص 

 بصورت و فرورفته رسوبی ھای حوضه زير به آنھا از
.استآمدهدرآنھاپايهسنگ ي .رھپ
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دوازدھم دوازدھمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهرشته چين ھای رشته رشته ھای چين خوردهرشته ھای چين خورده: : فصل دوازدھمفصل دوازدھم
وشيبیيکساختمانیبادگرشيبرسوبیپوشش و شيبی يکساختمانیبادگرشيبرسوبیپوشش 

 قرار پھلو به پھلو شناسی سنگ تنوع با بلورين سکوھای
ند گ .گيرندمی
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دوازدھم دوازدھمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهرشته چين ھای رشته رشته ھای چين خوردهرشته ھای چين خورده: : فصل دوازدھمفصل دوازدھم

:رويارويیبصورتمجاورت•
استممکنآلپیخوردهچينھایرشتهحاشيهدراغلب ب یريرا هچينھ پیور  ان آ

 .گيرند قرار يکديگر برابر در ساختمانی واحدھای
ل لا شککاااا صورت به شکنندهحرکاتمجاورتايناصلیعامل 

.باشد می فراوان ھای گسل
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دوازدھم دوازدھمفصل خورده::فصل چين ھای خوردهرشته چين ھای رشته رشته ھای چين خوردهرشته ھای چين خورده: : فصل دوازدھمفصل دوازدھم
:تکميلی مجاورت•
از يکی که است ساختمانی واحدھای بين مجاورت اين 

يابدمیگسترشديگریرویبرتدريجیبصورتآنھا .يابدمی گسترشديگریرویبر تدريجیبصورتآنھا
باشد می توأم ساخت زمين حرکات نوسان با که عمل اين 

ل اااا  و سپرھا زيانبهوخوردهچينھای سيستمسودبهاغلب
 .است رسوبی ھای حوضه
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ارتباط شبکه آبھا با ساختمان ارتباط شبکه آبھا با ساختمان : : فصل سيزدھم فصل سيزدھم 
زمين شناسیزمين شناسی

:ھدف کلی درس•
ساختمانوشناسیزمينساختماناھميتونقشباآشنايی يی  يوشبآ ينناھ  ن و یز
.باشد می آب ھای شبکه گسترش نحوه در سنگھا

ا له ف :ھدف مرحله ايی•
ن زمينساختمانباآبھاشبکهارتباطمرحلهايندردانشجويان  برينرجوي يننببھبر ز

.آموزند می را آنھا تحول و شناسی
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ارتباط شبکه آبھا با ساختمان ارتباط شبکه آبھا با ساختمان : : فصل سيزدھم فصل سيزدھم 
زمين شناسیزمين شناسی

:ھدف ھای رفتاری•
فصل اين مطالعه از پس :دانشجويان ل ن پس از  اين  جوي :ا

 را آبھا شبکه مسير و شناسی زمين ساختمان ارتباط١.
کت .کنندمیتوجيه

ي شرحرا ”انطباقنيمه“و”انطباقعدم“،”انطباق“پديده٢. قپ قمب قيوب رحرب
.دھند می

اق“٣ اقد“”انط اند”انط تھااخت تفا  متفاوت ھای ساختماندر”انطباق عدم“،”انطباق“٣.
.دھند می قرار بحث مورد را شناسی زمين
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ارتباط شبکه آبھا با ساختمان ارتباط شبکه آبھا با ساختمان : : فصل سيزدھم فصل سيزدھم 
زمين شناسیزمين شناسی

 را “ژنی اپی “نظريهاساسبر”انطباقعدم“چگونگی۴.
.کنندمیتوجيه ي یو

 ساختمان بر انطباق و ساخت زمين ساختمان بر انطباق۵.
هاشنانگ کنندقا .کنندمیمقايسهراشناسیسنگ

.کنند میمقايسهرامضاعف انطباقعدموانطباق۶. م

.کنند می بيان را آب شبکه بندی تقسيم٧.
ات“ش“٨ اشخ فآن کننت  .کنند میتوصيفآنرامشخصاتو“رودپيشين“٨.
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ارتباط شبکه آبھا با ساختمان ارتباط شبکه آبھا با ساختمان : : فصل سيزدھم فصل سيزدھم 
زمين شناسیزمين شناسی

.کنند می تشريحرارودپيشينايجادبرایالزمشرايط٩.
دھندمیشرحراتحميليديدهگيریشکلچگونگی٠١ . .دھند میشرحراتحميليديده گيریشکلچگونگی١
.کنند می معرفی را تحميل پديده از ھايی نمونه١١.
 می بررسی را خود جغرافيايی موقعيت آبھای شبکه مسير٢١.

..کنند
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ارتباط شبکه آبھا با ساختمان ارتباط شبکه آبھا با ساختمان : : فصل سيزدھم فصل سيزدھم 
زمين شناسیزمين شناسی

ارتباط شناسی سنگ و  شناسی زمين باساختمان آبھا شبکه•
گرددمیايجادانطباقعدموانطباقحالتدوموردايندردارند قووراينر.ار ب قموا ب ریايج ا
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ساختمان زمين شناسی و ساختمان زمين شناسی و : : فصل چھاردھم فصل چھاردھم 
اجزاء شبکه آبھا اجزاء شبکه آبھا 

:ھدف کلی درس•
،آبھاشبکهاجزاءوشناسیزمينساختمانرابطهباآشنايی يی  يننراببآ   آبھب اجزاءویز
 تحول پديده و آبھا شبکه اجزاء بر ساختمانی ھای داده تأثير
آبھاشبکهاجزادر  آبھاشبکهاجزاءدر

:ھدف مرحله ايی •
 زمين ساختمان رابطه مورد در مرحله اين در دانشجويان  

انحرافواسارتھایپديدهوآبھاشبکهاجزاءوشناس  انحراف و اسارتھایپديدهوآبھا شبکهاجزاءوشناسی
.آموزند می را مطالبی آبھا شبکه
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ساختمان زمين شناسی و ساختمان زمين شناسی و : : فصل چھاردھم فصل چھاردھم 
اجزاء شبکه آبھااجزاء شبکه آبھا

:ھدف ھای رفتاری•
فصل اين مطالعه از پس :دانشجويان ل ن پس از  اين  جوي :ا

 تشريح را آبھا شبکه اجزاء بر ساختمانی ھای داده تأثير١.
ک .کنندمی

.کنند می توصيفراآبھاشبکهاجزاءتحولچگونگی٢. ی و يربھبجزوچ یو

.دھند می شرح را ”آبھا اسارت“ پديده٣.
ط  میبيان را اسارتپديدهشناسايی برایطبيعیشواھد۴.

.کنند
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ساختمان زمين شناسی و ساختمان زمين شناسی و : : فصل چھاردھم فصل چھاردھم 
اجزاء شبکه آبھااجزاء شبکه آبھا

.کنندمیتشريحرااسارتپديدهايجادشرايط۵.
دھندمیشرحرا“اسارتیخود“پديده۶ .دھندمیشرحرا  اسارتیخودپديده۶.
.کنند می توصيف آنرا ايجاد چگونگی و “ انحراف “ پديده٧.
.کنند می معرفی را انحراف پديده از ھايی نمونه٨.
توضيحراانحرافپديدهدرشناسزمينساختماننقش٩  توضيحرا انحرافپديدهدرشناسی زمينساختماننقش٩.

.دھند می
 بررسیمورد راخودجغرافيايیمنطقهآبھایشبکهاجزاء٠١.

.دھندمیقرار ر یر
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ساختمان زمين شناسی و ساختمان زمين شناسی و : : فصل چھاردھم فصل چھاردھم 
اجزاء شبکه آبھااجزاء شبکه آبھا

.کنند می تشريحرارودپيشينايجادبرایالزمشرايط٩.
دھندمیشرحراتحميليديدهگيریشکلچگونگی٠١ . .دھند میشرحراتحميليديده گيریشکلچگونگی١
.کنند می معرفی را تحميل پديده از ھايی نمونه١١.
 می بررسی را خود جغرافيايی موقعيت آبھای شبکه مسير٢١.

..کنند
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