
 (سٌگ ّا)علَم ّطتن 21فصل ِ ًام یکتای تی ّوتا                                                    ت

 تشکیة هَاد تطکیل دٌّذ ُ  -4چگالی          -3سًگ               -1هقاٍهت            -2کاستشد یک سٌگ تِ ایي خصَصیات تستگی داسد:  

 ضًَذ.  ًفت ، گاص ، آب آّي ، طال ٍ... هی تاضٌذ کِ پس اص استخشاج دس صًذگی تِ کاس تشدُ هی  ٌگ ّا حاٍی هٌاتع هختلفی هاًٌذ*س

 تعشیف سٌگ : جسوی طثیعی ، غیش صًذُ ٍجاهذ است کِ اص یک یا چٌذ ًَع کاًی تطکیل ضذُ است. 

 است.سٌگ                           خاک                           خاک هادُ ای اسصضوٌذ تِ عٌَاى تستش صیستي  جاًذاساى 

 

 اص سشد ضذى ٍ تثلَس هَاد هزاب حاصل هی ضًَذ.                                  سٌگ آرسیي-2

 سایص ٍحول سسَتات تِ داخل هحیط سسَتی ٍسسَب گزاسی ٍفطشدگی است. سٌگ سسَتی                                حاصل فش-1

 دس اثش حشاست ٍفطاس اص سٌگ ّای دیگش )آرسیي ٍسسَتی( حاصل هی ضًَذ.  سٌگ دگشگًَی -3

گشاد دسجِ ساًتی 33حذٍد ّش یک کیلَهتش **ّش قذس اص سطح صهیي تِ سوت داخل تشٍین ، دها تیص تش هی ضَد تِ طَسی کِ تِ اصاء *

 .دها افضایص هی یاتذ

 هی تاضذ. تعشیف هاگوا : هَاد هزاب طثیعی ، داغ ، داسای تحشک ٍسشضاس اص گاص 

 سشضاس اص گاص-4داسای تحشک                     -3داغ                 -1               طثیعی هزاب هَاد  -2ٍیژگی ّای هاگوا :    

  حشاست صیاد ،  ًسثت تِ سٌگ ّای اطشاف سثک تش تَدُ ٍ تِ سوت تاال حشکت هی کٌذ .  -1گاص فشاٍاى      -2*هاگوا تِ دلیل داضتي   **

آرسیي دسًٍی : هَاد هزاب اگش دس داخل صهیي تواًٌذ ٍ دس ّواى جا سشد ٍ هتثلَس ضًَذ تِ سٌگ  - 2                                                         

آرسیي تیشًٍی : اگش هَاد هزاب اص ساُ ضکستگی ّا ٍ ضکاف ّای  -1              هاًٌذ گشاًیت ٍ گاتشٍ ّای آرسیي دسًٍی تثذیل هی ضًَذ. 

 هاًٌذ تاصالت ٍسیَلیت هَجَد دس سٌگ کشُ تِ سطح صهیي ساُ پیذا کٌذ تِ سٌگ ّای آرسیي تیشًٍی تثذیل هی ضَد. 

 تاصالت گاتشٍ سیَلیت گشاًیت ًام سٌگ
 سیض دسضت سیض دسضت اًذاصُ تلَس ّا

 سطح صهیي دسٍى پَستِ سطح صهیي دسٍى پَستِ هحل تطکیل

 : ًثَدى فضای خالی دس تیي تلَسّای تطکیل دٌّذُ آى ّا . علت سخت ٍهحکن تَدى سٌگ ّای آرسیي

                        ساخت تٌاّای یاد تَد -3ساختي پلِ    -1  ی ساختواى  هاًٌذ گشاًیت ٍگاتشسٌگ تضئیٌی دس ًوا  -2: کاستشد سٌگ ّای آرسیي

 کف ساختواى  -4

 صیش ساصی ساُ آّي  ٍ... -3جادُ ساصی      -1ي    تْیِ تت -2:  کاستشد خشدُ سٌگ ّای آرسیي

 حول هَاد خشد ضذُ تَسط سٍدّا ، یخچال ٍ تاد  -1 ى سٌگ ّا   ٍهتالضی ضذ خشد -2                                                                           

 اًثاضتِ ضذى الیِ ّای سسَتی تش سٍی ّن دس هحیط ّای سسَتی هثل اقیاًَس ّا ٍ دسیاّا.  -3

 سخت ٍفطشدُ ضذى الیِ ّا تَسط ٍصى الیِ ّای تاالیی ٍ تطکیل سٌگ سسَتی.  -4

         هشاحل تطکیل سٌگ ّای سسَتی

 سٌگ ّا دس سِ گشٍُ صیش طثقِ تٌذی هی ضًَذ

 سٌگ ّای آرسیي دٍ گشٍُ اًذ  



 اًساى  -5فعالیت ّای جاًذاساى    -4تغییشات دها   -3تاد   -1آب   -2ذ :  سٌگ ّا هی ضًَ سثة خشد ٍهتالضی ضذىعَاهلی کِ 

 تِ هَاد سسَتی تِ ًطیي ضذُ ، سسَب )ًْطتِ ( گفتِ هی ضَد.  تعشیف سسَب )ًْطتِ(:

 

 داسای فسیل اًذ.  -1الیِ الیِ اًذ .                  -2                                                                                    

 رخایش ًفت ، گاص ٍصغال سٌگ دس سٌگ ّای سسَتی تطکیل هی ضَد.   -3

 ی هاًٌذ آلَهیٌین ٍ آّي اص سٌگ ّای سسَتی استخشاج هی ضًَذ.   تشخی اص عٌاصش فلض -4

 رخایش ًفت ، گاص ٍصغال سٌگ دس سٌگ ّای سسَتی تطکیل هی ضَد.   -2                                                                                              

 اصی استفادُ هی ضَد. اص سٌگ ّای آّکی ٍتشاٍستي دس ساختواى س -1

 اص هاسِ سٌگ دس پل ساصی ٍ جادُ ساصی تْشُ هی گیشًذ.  -3

 تشای تْیِ گچ ٍسیواى تٌایی ًیض اص سٌگ ّای سسَتی استفادُ هی ضَد. -4

 تشخی اص عٌاصش فلضی هاًٌذ آلَهیٌین ٍ آّي اص سٌگ ّای سسَتی استخشاج هی ضًَذ.    -5

 اص فسیل ّای هَجَد دس سٌگ ّای سسَتی دس تاصساصی گزضتِ صهیي استفادُ هی ضَد.  -6

 

 

 ٍاکٌص ّای ضیویایی دس هحیط ّای سسَتی                       هاًٌذ : سٌگ آّک   ٍتشاٍستي اًجام -2

 ًوک  تثخیش آب هٌطقِ سسَتی                                    هاًٌذ:  سٌگ گچ   ٍ سٌگ -1

 هاًٌذ هاسِ سٌگ ٍکٌگلَهشا     سیواى ضذگی رسُ ّای سسَتی آٍاسی               -4      تقایای جاًذاساى                هاًٌذ صغال سٌگ   -3     

 

 ّش دٍ جضء سٌگ ّای سسَتی آٍاسی ّستٌذ.  -1اًذ .    ّن چسثیذُ سیواًی تِهادُ دس ّش دٍ رسُ ّای سسَتی تَسط  -2ضثاّت : 

 اًذ.سیض رسُ ّای سسَتی دس هاسِ سٌگ  -1دس کٌگلَهشا رسُ ّای سسَتی تضسگ تش تَدُ ٍتِ ساحتی تا چطن دیذُ هی ضًَذ .   -2تفاٍت : 

 ًذ.سٌگ ّای دگشگًَی : ایي سٌگ ّا دس اثش گشها ، فطاس ٍهحلَل ّای داغ دسٍى صهیي تطکیل ضذُ ا 

 

 
 استحکام سٌگ ّای دگشگًَی خیلی تیص تش اص سٌگ ّای سسَتی است. *** 

 *** دس کف ًٍوای داخلی هکاى ّای صیاستی هاًٌذ حشم هطْش اهام سضا )ع( اص سٌگ هشهش کِ یک سٌگ دگشگًَی است استفادُ هی ضَد. 

 گشها ٍفطاس تیص تشی سا تحول کشدُ تاضذ استحکام ٍهشغَتیت تیص تشی داسد.  دگشگًَی*** ّش چِ یک سٌگ 

 ***تِ دلیل صیثایی ٍ استحکام صیاد اص سٌگ ّای دگشگًَی دس هجسوِ ساصی ًٍوای ساختواى استفادُ هی ضَد. 

 

 سٌگ هشهش)سٌگ دگشگًَی(                         سٌگ آّک)سٌگ سسَتی(                           

 گشافیت)سٌگ دگشگًَی(                        صغال سٌگ )سٌگ سسَتی(  

 سٍش ّای تطکیل سٌگ ّای سسَتی

 اّویت سٌگ ّای سسَتی دس صًذگی ها

  چْاس ٍیژگی سٌگ ّای سسَتی

 ضثاّت ٍتفاٍت کٌگلَهشا ٍهاسِ سٌگ 

 

 ًکاتی دس تاسُ سٌگ ّای دگشگًَی


