
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

ی ما ح سا صا ی  ی و  ی، اسا و ص  و ਉ ਗ ॺ ॡ ਣभ ࠫࢤ ا ऒ  
  

هـا بـا اسـتانداردها و         كه خـواص فنـي آن     اصوالً استفاده از مصالح در صورتي مجاز است         . اي دارد   فني مصالح اهميت ويژه   اطالع از مشخصات    
  . گرديده مطابقت نمايدوضع   زمينهاين مقررات ملي كه در 

كـارگيري و اسـتفاده از مـصالح و بـر اسـاس               هايي است كه در هنگـام بـه         ترين ويژگي   ايي مصالح از اساسي   خواص فيزيكي، مكانيكي و شيمي    
  . گيري بنا بايد مورد توجه قرار گيرند موقعيت زماني و مكاني قرار

  

  خواص فيزيكي
ي بهينـه از   رايط محيطـي و اسـتفاده  گـذارد در تنظـيم شـ    كه بر استحكام و پايداري ساختمان اثر مـي    خصوصيات فيزيكي مصالح عالوه بر اين     

  . هاي طبيعي و مصنوعي نيز مؤثر است انرژي
   شيميايي– مكانيكي – فيزيكي :شوند ي كلي تقسيم مي  دستهسه مصالح ساختماني به عموميخواص 

  

  : وضع ظاهري مصالح ساختماني مانند-الف
  

  پوكي  لتخلخ  وزن مخصوص  جرم  وزن  شكل ظاهري  بو  رنگ
  

  :نماييم ميبررسي تر  مهم را بيشخواص فيزيكي 
 واحـد . (نامند و شاخص تراكم ماده اسـت        جرم ماده در واحد حجم جسم را جرم مخصوص مي         ): دانسيته) (چگالي (:جرم مخصوص  )1

3cmآن
gr3 و ياm

kgاست (.  

  .به حجم كل مصالحهاي داخل مصالح ساختماني نسبت   شامل حجم كل حفره:تخلخل) 2

  . عبارت است از مقدار حجم خالي در اجسام نسبت به حجم جامد مصالح:پوكي) 3

  فصلفصل
11  
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سطح ويـژه در مـوادي نظيـر سـيمان، گـچ و      . متر مربع است  سطح يك گرم از ماده بر حسب سانتي ):سطح تماس(سطح ويژه   ) 4
هـاي موجـود در يـك     مثالً وقتي دانه. يابد ي آن افزايش مي سطح ويژه. شوندهاي مواد ريزتر  رس داراي اهميت فراوان است، هرچه دانه      خاك  

  .يابد ي آن نيز افزايش مي گرم شن، خرد شده و به ماسه تبديل شود، سطح ويژه
  

  ي آن صالح ساختماني و مواد اوليه تأثير حرارت بر م-ب
ميزان اين هدايت به ضخامت و      . دهند  ت كرده و عبور مي    مواد و مصالح ساختماني عموماً گرما را هداي       : قابليت هدايت حرارتي  ) 1

  .داردجنس و تخلخل ماده بستگي 
  
  

مـصالحي كـه    (هاي حرارتـي      اين خاصيت در طراحي انباره    . يعني خاصيت جذب مقدار معيني از حرارت توسط جسم         :ت حرارتي ظرفي) 2
نوعي گرمايش صرفاً بـا اسـتفاده   (هاي گرمايش غيرفعال خورشيدي  ستمبراي سي) كنند مانند سنگ يا صخره گرماي خورشيد را در خود ذخيره مي   

ي سوخت بـود،   ها، با توجه به مشكالتي كه در تهيه  از جمله حمام در معماري سنتي ايران،. اي دارد كننده نقش تعيين)  تقريباً بدون هزينهاز خورشيد 
  . ردندب گذشتگان ما از مصالحي كه ظرفيت حرارتي مناسبي داشت بهره مي

جواري مصالح و رفتارهايي كه مـصالح مختلـف در هنگـام سـرما و                 شناخت اين ضريب به لحاظ هم      :ضريب انبساط و انقباض   ) 3
  .دهند، حائز اهميت است گرما از خود بروز مي

  
  

  
  

از ) عال بتغيير شكل يـا خـراب شـدن ناشـي از اشـت     ) الف: يعني قابليت جسم در مقابل :مقاومت در برابر حرارت و آتش ) 4
  .سوزي دست دادن تاب مكانيكي تحت تأثير حرارت زياد به هنگام آتش

  

  :شوند ، مواد به سه گروه تقسيم ميحرارتاز نظر مقاومت در برابر 
  .كنند  را تحمل ميCo1580موادي كه حرارت باالي « مصالح نسوز -الف

تـر    و بعـضي بـيش    ) آجرهـاي نـسوز   (ها در برابر شعله به مقدار كم          بعضي از آن  . گردند   نمي شوند و به زغال نيز تبديل       اين اجسام مشتعل نمي   
  . دهند تغيير شكل مي) آهن(

ور يـا تبـديل بـه        اين اجسام به راحتي شعله    . كنند   را تحمل مي   Co1580تا  Co1350بين   اين مواد    :»ديرگداز«مصالح ديرسوز    -ب
  . ماند كه شعله دور شود از سوختن باز مي سوزد و به محض اين مانند آسفالت كه تنها در مجاورت شعله مي. شوند  نميزغال

اين اجسام در اثر شعله يا      . دهند  خواص خود را از دست مي      Co1350تر از      اين مواد در حرارت پايين     :»زوگداز« مصالح سوزا    -ج
  . اند دهند اكثر مواد آلي مانند چوب از اين دسته  خود به سوختن ادامه مي به شوند و خود  يحرارت باال مشتعل م

چنين قابليت عبور نور      جذب و انعكاس نور به بافت، رنگ، شكل و سطح مواد بستگي دارد و هم              : قابليت جذب و انعكاس نور    ) 5
  .به ميزان شفافيت، مات و كدر بودن مصالح بستگي دارد

اما از سوي ديگر ميزان     . تر باشد، جسم در مقابل انتقال هر نوع انرژي عايق بهتري است             هرچه تخلخل اجسام بيش   
  .يابد زدگي آن نيز كاهش مي ومت يخجذب آب افزايش يافته و مقا

  .يابد تري انتقال مي تر باشد، حرارت كم هرچه تخلخل در جسم بيش: نكته

چيننـد،   هاي فصلي با فاصله از هم مي رو را به دليل انبساط و انقباض       هاي هوايي ماشين    هاي قطار و يا پل      ريل: نكته
  . رسد ها صداي خاصي به گوش مي آنبه همين دليل به هنگام عبور قطار يا اتومبيل از روي 
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  ر مايعات و گازها تأثي-ج
  : اند از  هواي مجاور كه عبارت زدگي، ذوب شدن، جذب آب و رطوبت مقاومت و دوام در برابر آب و بخار آب، يخ

ي جـسم را      كند تا به حالت اشباع در آيد به وزن و يـا حجـم اوليـه                 نسبت وزن آبي كه يك جسم خشك جذب مي        :  قابليت جذب آب   )1
  . ها بستگي دارد  جنس و رطوبت محيط آن،خاصيت جذب آب مواد به تخلخل. گويند خاصيت جذب آب آن جسم مي

» ضـريب نرمـي   «نسبت مقاومت جسم در حالت اشباع شده را به مقاومـت جـسم خـشك                 (:»ضريب سستي « ضريب نرمي    )2

80تر از  شان كم بايد توجه داشت، مصالحي كه ضريب نرمي). گويند مي   . شوندنكار گرفته  ق مرطوب به است، در مناط/

 درصـد   25 تـا    15زدگـي بـيش از        شود كه پـس از يـخ        زدگي گفته مي     به مصالحي مقاوم در برابر يخ      :زدگي  مقاومت در برابر يخ   ) 3
حالـت   درصـد    5زدگي بيش از       بار يخ  40ها در اثر ترك خوردن و جدايي مصالح پس از             مقاومت طبيعي خود را از دست ندهد و كاهش وزني آن          

  . سال مقاومت مصالح در محيط طبيعي است5 تا 3 هر بار آزمايش يخبندان معادل .طبيعي نباشد
  

  الكتريسيته و مصالح ساختماني -د
  قابليت هدايت يا عايق بودن در برابر جريان برق

ند چوب يا پالستيك عـايق الكتريـسيته و         برخي مصالح مان  . اين نوع قابليت به ميزان رسانايي مصالح در مقابل جريان الكتريسيته بستگي دارد            
  . اند برخي ديگر مانند مس يا فوالد رساناي الكتريسيته

  

  صدا و ساختمان -هـ
 عنـوان عـايق صـوتي        يكي مصالح كه بـه    : شوند  رود عمدتاً به دو دسته تقسيم مي        كار مي   مشخصات مصالحي كه در مبحث صدا و ساختمان به        

اين دو . گيرند ي صدا در ساختمان مورد استفاده قرار مي         كننده   و ديگري مصالحي كه به عنوان مصالح جذب        روند  كار مي   به) مصالح صدابندي (
وجـود  كند و با   درصد انرژي صوتي را جذب مي90 تا 80شيشه يا آكوستيك تايل     به عنوان مثال پشم   . ديگر اشتباه كرد    مصالح را نبايد با يك    

  .العاده ناچيز است ودن آن فوقجذب باالي صوتي قابليت عايق بداشتن 
  

  خواص مكانيكي
ها و نيروهـا      توانايي و گنجايش مصالح براي پذيرش تنش      . دهند  هاي مختلفي از خود نشان مي       مواد و مصالح در اثر نيروهاي وارد شده پايداري        

  . نامند مي» تاب يا مقاومت مصالح«را 

   برشي- پيچشي – خمشي –شي  كش–فشاري : اند از عبارتي مكانيكي   نيروهاي عمده-1

 كششي  ،گويند و بر حسب نوع نيرو ممكن است فشاري          مقاومت داخلي ايجاد شده در جسم در اثر نيروهاي خارجي را تنش مي            :  تنش -2
. سـت پاسكال واحد فشار ا. شود  سنجيده مي(Pa)استحكام نهايي مواد و مصالح ساختماني بر حسب واحدهاي تنش مثل پاسكال          . و غيره باشد  

)
m
n( 2  

 ،نامند، بنا به تعريف اگر جسمي، جسم ديگر را خط بيندازد            مقاومت مواد و مصالح در مقابل خراشيده شدن را سختي مواد مي           :  سختي -3
  . تر است از آن جسم سخت

هـا تالـك بـا سـختي يـك و              آن تـرين  نـرم انـد كـه        كاني را به عنوان مبناي سختي انتخاب كـرده         10هاي مختلف،     براي سنجش سختي كاني   
  .)شود اين مقياس به نام مقياس سختي موس ناميده مي. ( است10ها الماس با سختي   آنترين سخت
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  ي تشخيص نحوه  ماده  سختي
  .شود با فشار دست ساييده مي   گرافيت- خاك چيني –تالك   1
  .دارد با ناخن خراش برمي   نمك– گوگرد –سنگ گچ   2
  .دارد با سكه و چاقو به راحتي خراش برمي   دولوميت–ك سنگ آه  3
  .دارد با كمي فشار چاقو خراش برمي   فلوريت– منيزيت  4
  .دارد با شيشه و چاقو خراش برمي   آپاتيت– فلدسپات –ليمونيت   5
  .اندازد روي شيشه به سختي خط مي . دارد با سوهان خراش برمي   مرغش– فلدسپار –هماتيت   6

روي شيـشه بـه راحتـي خـط         . دارد  با چيني بدون لعاب خراش برمـي         رواق–كوارتز   7
  . اندازد مي

  .اندازد روي شيشه به راحتي خط مي   لعل–توپاز   8
  .اندازد روي شيشه به راحتي خط مي   كرندوم–ياقوت   9

ترين كاني است كه هيچ نوع        اندازد، سخت   روي شيشه به راحتي خط مي       الماس   10
  .اندازد ي آن خط نميكاني ديگري رو

  
  
  
  
  

  

  اص شيمياييخو
اسيدها و بازهايي كه در موقعيت . شيميايي مصالح استي خواص و كاربرد  كننده چگونگي پايداري مصالح ساختماني در برابر عوامل شيميايي مشخص

اسيدها مانند اسيد . رسانند ده، به مصالح آسيب ميي مصالح نيز تركيب ش دهنده شوند با مواد تشكيل     عادي با آب و گازهاي موجود در هوا تركيب مي         
   .گذارد  در مجاورت آب بر مصالح ساختماني تأثير بد ميوجود داردكربنيك كه به مقدار كم در هوا 

  
  
  

ن بـر اكثـر     ايـن بـارا   ) بـاران اسـيدي   (كننـد      كربنيك و اسيد سولفوريك مـي      ها با آب باران، توليد اسيد       گاز كربنيك هوا و دود اتومبيل     : نكته
  . هاي آهكي اثر مخرب دارند سنگ

  

  بندي مواد و مصالح ساختماني دسته
  .شوند بندي مي ها تقسيم ي استفاده و عملكرد آن مواد و مصالح ساختماني با توجه به منشأ و مواد اوليه مورد استفاده در ساخت و با نحوه

  بندي از نظر منشأ و مواد اوليه  دسته-الف
  

  معدني  آلي
  )ساخته شده(غير طبيعي   طبيعي  غير طبيعي  يطبيع
   آجر- گچ  رس خاك  پنبه چوب -قير   چوب
   سيمان- آهك  سنگ   پليمر-چسب   
   كاشي-شيشه   شن  آسفالت -رنگ   
   چدن-فوالد   ماسه    

  . شوند باعث تركاندن مصالح ميهاها در مصالح يا در اطراف آن وجود نمك

گونـه   برخي مـصالح در برابـر ميـزان خاصـي از نيـرو هـيچ       . واكنش مصالح مختلف در برابر نيرو يكسان نيست       : نكته
ننـد فـوالد در   گروهي ديگر ما). مثل چدن، سنگ، آجر و شيشه(پذيرند و به اصطالح صلب هستند        تغييرشكلي نمي 

گـردد، زيـرا خاصـيت        دهند اما پس از برداشتن آن نيرو جسم به حالـت اول برمـي               برابر همان نيرو تغيير شكل مي     
دهند و پس از برداشـتن   هايي مي و برخي ديگر از مصالح در برابر همان نيرو تغيير شكل) االستيك(ارتجاعي دارد  

  )قير يا گل. (گويند پالستيك و يا خميري مياين اجسام را . گردند نيرو به حالت اول برنمي
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  بندي از نظر كاربرد  دسته-ب
  ها، قير، چسب، سرب، آهن خاك رس، گچ، آهك، سيمان، مالت: ها چسباننده) 1

  چدنييا هاي سيماني و سفالي، قطعات فوالدي  وكآهكي، بل  سنگ، آجر، ماسه:طعاتق) 2
  

  ها بر مصالح ساختماني ها و سولفات اثرات كربنات
 گوگرد، گاز و دود كارخانـه و آب شـور            اسيد ، آن دسته از مصالح ساختماني كه كربنات دارند مثل آهك در مقابل آب باران              :ها  كربنات

  .پذيرند آسيب... دريا و 
  
  
  

  

ها پس از تركيب شدن       سولفات. شوند  ها مي   زدگي فلزات و خراب شدن مالت       موجب زنگ ) مثالً سنگ گچ  (ها    ي سولفات    همه :ها  سولفات
و باعـث   ) فـشار بلـوري شـدن     (آورنـد     مون خود فشار مـي    با تبديل شدن به بلور و افزايش حجم به محيط پيرا          . شوند  با آب، به بلور تبديل مي     

  . شوند ها و اندودها مي تخريب مالت

  »ستوني «1  تمرين شماره
  ارتباط دهيد؟) ب ( چپرا به ستون سمت) الف(ستون سمت راست 

  

  ب  الف
  ضريب سستي A  اند؟ وزن، جرم مخصوص و تخلخل جزو كدام خواص  1
  ضريب انبساط و انقباض  2cm  Bسطح يك گرم از ماده بر حسب  2

3 
ي مصالح و رفتارهـايش در برابـر          كننده  اين شاخص تعيين  
  سطح ويژه C  .گرما و سرما است

  »زوگداز«مصالح سوزا D  .دنشو  ذوب ميCo1350تر از  اين مواد در حرارت پايين 4

5 
 در حالـت    نسبت مقاومت جسم در حالت اشـباع بـه مقاومـت          

  موس E  خشك

  فيزيكي F  واحد سنجش و مقياس سختي مصالح ساختماني 6
  نمك G  .شود ها مي وجود اين ماده در مصالح باعث تركاندن آن 7
  مكانيكي H  .اند نيروهاي فشاري و كششي، فيزيكي يا مكانيكي 8
  معدني و غير طبيعي I   طبيعي يا غير طبيعي است؟،معدني يا آلي  ي شيشه 9

  آلي و طبيعي J  چوب آلي يا معدني، طبيعي يا غيرطبيعي است؟ 10
  

  پاسخ 
A  B C D E F G H  I J 
5 3 2 4 6 1 7 8 9 10 

  

كند و از هم  ها تغيير مي زيرا در اثر حرارت خواص آن. ها پايدار نيستند سوزي ر آتشدار د مصالح ساختماني كربنات
  . شوند متالشي مي
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  »پرسش و پاسخ «2  تمرين شماره
  .ها را مشخص كنيد با توجه به جمالت داده شده پاسخ

  

  ؟يابد  افزايش ميها شوند كدام ويژگي آن هاي مواد ريزتر مي وقتي دانه) 1
  سطح ويژه

  شود؟ استحكام نهايي مواد و مصالح ساختماني بر حسب كدام واحد بيان مي) 2
  تنش

  اند؟ كنند جزو كدام دسته  را تحمل ميCo1580مصالحي كه حرارت باالي ) 3
  نسوز

  ؟كنند تر منتقل مي تر يا بيش كمرا تر باشد، حرارت  هرچه تخلخل اجسام بيش) 4
  تر كم

  گويند؟ هاي داخل مصالح ساختماني را چه مي جم كل حفرهح) 5
  تخلخل

  گويند؟ ها و نيروها را چه مي توانايي و گنجايش مصالح براي پذيرش تنش) 6
  تاب يا مقاومت مصالح

  اندازد؟ ترين كاني كه هيچ نوع كاني ديگر روي آن خط نمي سخت) 7
  الماس

  كند؟ ذخيره ميمصالح ساختماني كه گرماي خورشيد را در خود ) 8
  هاي حرارتي هانبار

  تري دارد يا قابليت عايق بودن؟ شيشه يا آكوستيك تايل جذب انرژي صوتي بيش پشم) 9
  جذب انرژي صوتي

  گويند؟  جسم در مقابل خراشيده شدن را چه ميمقاومت) 10
  سختي
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 .شود بيان مي. . . استحكام نهايي مواد و مصالح ساختماني بر حسب واحد  -1
  ضريب سستي) 4  تنش) 3  خستگي) 2  سختي )1

 ؟اندازد نمي راحتي خط  هاي زير، روي شيشه به يك از كاني كدام -2
  فلدسپار) 4  توپاز) 3  كوارتز) 2  ياقوت) 1

 .است نبايد در مناطق مرطوب استفاده شوند. . . تر از  ها كم موادي كه ضريب نرمي آن -3
1 (82 /  2( 81 /  3( 80 /  4 (51 /  

 .يابد مي. . . زدگي آن  تر باشد مقاومت يخ و هر چه تخلخل اجسام بيش. . . ي آن  هاي مواد ريزتر شوند، سطح ويژه هر چه دانه -4
   افزايش –كاهش ) 4   كاهش –كاهش ) 3   افزايش –افزايش ) 2   كاهش–ش افزاي) 1

 شوند؟ بندي مي  و مصالح ساختماني مورد استفاده در كارهاي ساختماني با توجه به چه نكاتي تقسيممواد -5
    رنگ مواد و چسبندگي) 2  موادميزان چسبندگي و منشأ ) 1
  ها منشأ مواد و رنگ آن) 4  ي عملكرد منشأ مواد اوليه و نحوه) 3

 كدام گروه از نظر درجه سختي با هم مشابهت دارند؟ -6
  گرافيت – گوگرد – مل) 4  گرافيت – نمك – تالك) 3  نمك – گوگرد –ژيپس ) 2   تالك– مل – ژيپس) 1

 ؟باشد نميهاي ساختماني  يك از چسبنده كدام -7
  كائوچو) 4  قير) 3  سرب) 2  آهن) 1

 باشد؟ كارگيري مصالح كدام گزينه مي ي توليد و به  در نحوه كننده عامل تعيين -8
  پايداري محيط زيست) 2  رات مليمطابقت با استانداردها و مقر) 1
  ي موارد همه) 4  گيري از آسيب رساندن به طبيعت پيش) 3

 وزن مخصوص فضايي يك جسم كدام است؟ -9
  وزن يك واحد از جسم در شرايط خشك و با احتساب فضاهاي خالي درون آن) 1
  نسبت حجم جسم به وزن جسم در حالت خشك) 2
  شك و بدون فضاهاي خاليوزن يك واحد از جسم جامد در شرايط خ) 3
  نسبت حجم فضاي خالي جسم به حجم فضاي جسم) 4

 حجم مطلق كدام است؟ -10
  حجم جسم بدون فضاهاي خالي ) 2  حجم جسم با فضاهاي خالي درون آن) 1
  نسبت حجم به جرم ماده) 4    نسبت جرم به حجم ماده) 3

  است؟مقاومت مصالح در محيط طبيعيه مدت هر بار آزمايش يخبندان معادل چ -11
   سال10 تا 7) 4   سال1 ماه تا 6) 3   سال5 تا 3) 2   سال 3 تا 2) 1

 تواند جذب كند؟ آكوستيك تايل تا چند درصد انرژي صوتي را مي -12
   درصد95بيش از ) 4  80 – 90) 3  50 – 70) 2  20 – 30) 1

 خاصيت جذب و انعكاس نور به چه عواملي بستگي دارد؟ -13
  موادشكل، سطح و بافت ) 4   شكل و سطح مواد، رنگ،بافت) 3  طبيعت موادو   رنگ،بافت) 2   رنگ موادوبافت ) 1

 شود؟ پذيرند چه گفته مي گونه تغيير شكلي نمي به اجسامي كه در برابر ميزان خاصي از نيرو هيچ -14
  آكوستيك ) 4  پالستيك) 3  سوزا) 2  صلب) 1

  پالستيك است؟مصالحكدام گزينه جزو  -15
  شهشي) 4   آجر) 3  قير) 2  سنگ) 1

 شوند؟ گردند چه ناميده مي داده و پس از برداشتن نيرو به حالت اوليه بر نميشكل مصالحي كه در برابر نيرو تغيير  -16
  سوزا) 4   صلب) 3  پالستيك) 2  االستيك) 1

 كدام اسيد به مقدار كم در هوا وجود دارد؟ -17
  اسيد فلوئوريدريك) 4  اسيد كربنيك) 3  اسيد سولفوريك) 2  اسيد سيتريك ) 1

 خواص عمومي، اساسي و فني مصالح ساختمانيهاي بخش تست
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   »3«ي گزينه -1

تنش يا خستگي نهايي مقاومت نهايي و حداكثري است كه يـك مـاده       
  . كند تحمل مي

   »4«ي گزينه -2

  .اندازد فلدسپار به سختي روي شيشه خط مي
   »3«ي گزينه -3

80شان بيش از      موادي كه ضريب نرمي     اسـت در منـاطق مرطـوب        /
  . شوند استفاده مي

 »1«ي گزينه -4

  

   »3«ي گزينه -5

 .ي عملكرد  نحوه–منشأ و مبدأ مواد اوليه 

   »2«ي گزينه -6

  .  دارند2عدد سختي » 2« ي گزينهموارد مذكور 
   »4«ي گزينه -7

ها، قير، سرب و آهن       رس، گچ، آهك، سيمان، مالت    : ها شامل   چسباننده
  . هستند

   »4«ي گزينه -8

داردها و  عالوه بر مطابقـت خـواص فنـي مـصالح سـاختماني بـا اسـتان               
گيـري از آسـيب    ها، معيارهاي پايداري محيط زيـست و پـيش     مقررات

ي توليـد و      كننده در نحوه    رساندن به طبيعت نيز به عنوان عاملي تعيين       
  .كارگيري مصالح مورد نظر است به
 »1«ي گزينه -9

  

   »2«ي گزينه -10

و حجـم   ) يعني بدون فـضاي خـالي     (حجم مواد به صورت حجم مطلق       
ــسم  ــضايي ج ــ(ف ــالي درون آن  يعن ــضاهاي خ ــا ف ــسم ب ) ي حجــم ج

  . شود گيري مي اندازه
   »2«ي گزينه -11

 سال مقاومـت مـصالح در       5 تا   3ك تا دو آزمايش معادل      يدر واقع هر  
  .محيط طبيعي است

   »3«ي گزينه -12

  

   »3«ي گزينه -13

خاصيت و جذب انعكاس نور بـه بافـت، رنـگ، شـكل و سـطح مـواد                  
  .بستگي دارد

 »1«ي گزينه -14

  

   »2«ي گزينه -15

برخي از اجسام پس از برداشتن نيروي اعمال شده به حالت اوليـه بـر               
  .گردند مانند قير و گل نمي
   »2«ي گزينه -16

  . گويند به اين دسته از مصالح پالستيك يا خميري مي
   »3«ي گزينه -17

  

 نامهسخپا

4  3 2  1 

4  3 2  1 

4  3 2  1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 
4  3 2  1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4  3 2  1 

4  3 2  1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ت ط ز ی و  ما ح سا ীࡣصا ࣜੁख़   ॺ ॡ  
  

  

آلـودگي هـوا و آب     . شـود   ي پايدار و پيشرفت كشورها محسوب مي        ترين عوامل براي توسعه     ي بهينه از منابع آن از مهم        حفظ محيط زيست و استفاده    
هـاي گـسترده در محـيط     ها از اثرات مشهود اين نـوع دخالـت   انساني ازن و تهديد سالمتي  هاي جانوري و گياهي، آسيب به اليه    گونه انقراضها و درياها،      رودخانه

  .طبيعي است
  

  محيط زيست و مصرف مصالح
آسيب رسـاندن بـه   : محيطي نامطلوبي را به همراه دارد، از جمله آثار زيست.. .سه، سنگ، خاك رس، چوب، سيمان و        شن، ما : استخراج موادي نظير  

، )دار  به دليل فـساد مـواد كـربن       (اندازهاي طبيعي، منتشر شدن گاز متان         اي كشاورزي، صدمه ديدن چشم    ه  هاي طبيعي، از بين رفتن زمين       زيستگاه
  ...هاي صوتي و  بروز عوارض و آلودگي

  

  ي اُزن سازي بر تخريب اليه ختماناثرات سا
ها كه براي روشـنايي يـا اطفـاي            و يا هالوژن   روند  كار مي   ي ساختمان به    كننده  هاي خنك   كه در سيستم  ) كلر، فلوئور و كربن   (سي  . اف. گازهاي سي 

ند اما پس از كشف آسـيبي كـه   دش خطر، غيرسمي و داراي خصوصيات مفيد شناخته مي  بيشوند تا سه دهه پيش به عنوان موادي حريق مصرف مي 
ي فـرابنفش   بار اشـعه  را در برابر پرتوهاي زياني ازن ما    اليه. نظر قرار گرفت   ها مورد تجديد    شود استفاده از آن     ي ازن وارد مي     ها به اليه    توسط آن 

ها از حد مجاز فراتـر رود عـالوه بـر       چه مقدار آن    اين گازها در به دام انداختن گرماي خورشيد نيز بسيار مؤثرند و چنان            . كند  خورشيد حفاظت مي  
  . شود تر مي  زمين گرمشوند و در نتيجه جو تري به فضا مي ي ازن، باعث بازتابش انرژي كم آسيب رساندن به اليه

هـا   و يخچـال ي مطبوع  هاي تهويه   عالوه بر آن به عنوان سردكننده در سيستم       . ها اختصاص دارد    ها به ساختمان    سي. اف. حداقل نيمي از مصرف سي    
  . رود كار مي هاي حرارتي نيز به هاي اسفنجي در عايق كاربرد دارد و براي پاشيدن پالستيك

مصرف ايـن گازهـا   . هايي مانند سرطان پوست شده است   ي فرابنفش به سطح زمين و افزايش بيماري          اشعه  تابش افزايشي ازن باعث      تخريب اليه 
  . كه استفاده از اين مواد بايد محدود گردد و يا كنار گذاشته شود كه با افزايش دماي زمين همراه است هشداري است بر اين

  فصلفصل
22  
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  بازيافت مواد و مصالح و اهميت آن
امـروزه بازيافـت    . ددنشـ   ي مجدد از مصالح يا توليد انرژي از موادي است كه در صورت عدم استفاده دور ريخته مـي                     به معني استفاده   »بازيافت«

  . گيرد تري قرار مي هاي گياهي و حيواني به منظور توليد كود و انرژي روز به روز مورد توجه بيش مانده زباله و پس
ي مجـدد     بينـي قابليـت اسـتفاده       راه بازيافت مواد ساختماني اين است كه سازندگان مصالح و طراحان در پـيش             ترين موانع موجود در       يكي از مهم  

  . كنند نگري نمي گذاري در اين بخش آينده اند و براي تأمين تسهيالت و تشويق سرمايه توجه اي كم اي يا غير سازه اجزاي ساختماني، اعم از سازه
ها، كـاهش   جويي در مصرف انرژي براي توليد و حمل و نقل، كاهش هزينه           نابع طبيعي، صرفه  حفظ م : است، از جمله  بازيافت داراي مزاياي متعددي     

هـاي دفـن زبالـه منتقـل       از انرژي دريافتي از مواد زائد، استفاده از مواد زائدي كه در صورت استفاده نشدن به محـل  خطر آلودگي محيط، استفاده  
  .ع جديدشوند و كاهش نياز به مناب مي

  

  راي سهولت بازيافت مواد ساختمانياقدامات ب
  :براي تسهيل در بازيافت مواد ساختماني اين اقدامات بسيار ضروري است

  . سازد اي كه امكان بازيافت مصالح را فراهم مي  استفاده از اصول و مشخصات فني-1
  . باشدها آسان  اده كردن آناي كه تفكيك و پي كارگيري مصالح به گونه  بهو  طراحي جزئيات خاص -2
  .، حاوي ميزان مصرف انرژي براي توليد و امكان و ميزان بازيافت مصالح)بوم شناختي(هاي اكولوژيكي   استفاده از برچسب-3

  

  احياي بناها و اثرات آن بر بازيافت
هـا و   پيشگيري از تخريـب سـاختمان   . اني وجود دارد  احيا و تغيير كاربري يك بناي قديمي داراي تمام مزايايي است كه در بازيافت مصالح ساختم               

نمايد و بـه      هاي عمومي و تأسيسات زيربنايي كمك مي        شود، به تداوم استفاده از كاربري        كه مانع از اتالف منابع انرژي مي        ها، عالوه بر اين     حفظ آن 
  . دهد گذاري مجدد را كاهش مي جويي اقتصادي نياز به سرمايه اين ترتيب ضمن صرفه

در نتيجـه   . هـا اسـت     ها به دليل ماهيت و سنگيني جـرم مـصالح مـورد اسـتفاده در آن                 يكي از خصوصيات بناهاي قديمي ظرفيت حرارتي باالي آن        
كم بودن تعداد طبقـات و عمـق ايـن بناهـا بـه نـسبت       . نمايد پذير مي  كردن غير فعال خورشيدي را امكان هاي گرمايش و خنك استفاده از سيستم  

  . پذير شود هاي غير مكانيكي امكان ها با شيوه نمايد كه روشنايي، تهويه و حركت در آن يد نيز اين امكان را فراهم ميبناهاي جد
تـر از   اند كه تأمين مصالح ساختماني با گرم كردن و سرد كردن بنا مـشكل يـا گـران    هايي بوده كه متعلق به زمان     بسياري از اين بناها به دليل اين      

اين بناها بسياري از اصول . شوند ي انرژي و پيوند با محيط زيست محسوب مي ي مصرف بهينه ست، الگويي از طراحي كارآمد در زمينهامروزه بوده ا
  . مطرح شده است، دارند (Green design)) سبز( پايدار طراحيارزشمندي را كه امروزه تحت عنوان 

قرار دادن اجاق يا تنور خانـه در مركـز بنـا بـه منظـور توزيـع        -2،  جذب انرژي خورشيدي  گيري مناسب بنا به منظور استفاده از مزاياي           جهت -1
خانـه، سـرداب،     طراحي و خلق عناصر معماري، ماننـد بـادگير، حـوض   -4، هاي مطلوب قرار گرفتن در مسير نسيم -3مناسب گرما به تمام فضاها،   

  . اند م نشأت گرفتهاز جمله مصاديقي هستند كه از اين مفاهي... گودال باغچه و 

  
اسـتفاده از   .  از عناصر اقليمي اسـت     هي هوشمندان   گر استفاده   ناي آقابزرگ كاشان با طرح گودال باغچه و بادگيرهايي كه نماي            مدرسه

خاك بستر ساختمان، بدون باقي گذاشتن آثار يا ضايعات در محل استخراج، براي ايجاد مـصالح موجـب شـده اسـت تـا بـا حـداقل                            
  . ي مصالح مورد نياز از درون محل كارگاه ساختماني تأمين شود هاي غير محلي، درصد عمده ي و افزودنيمصرف انرژ
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شود و  ي سوم تمدن انساني تلقي مي پايداري، ديدگاه هزاره  . امل در معماري پايدار است    وترين ع   از مهم  محيطي مصالح   ابعاد زيست توجه به   

گيـري از عناصـر    طراحي هوشمندانه در بهـره (به معني » معماري پايدار«با چنين ديدگاهي . ين نيل به آن است  ي زم   شرايط الزم براي بقاء در روي كره      
است، به طوري كه در نهايـت، اجـزاي معمـاري بـا     ...) انرژي خورشيدي، باد و     (ي موجود در طبيعت و هماهنگي و توازن با قوانين حاكم بر طبيعت                اوليه

  .) داشته باشندد سازگاري و انطباقمحيط خو

  هاي شغلي و تأثير آن بر روي كاربران و محيط زيست بررسي بيماري
شـود و     دهد و چون اين حركات هر روز انجام مـي           انجام مي ) بدني( فيزيكي   –اي كه دارد، يك سري عمليات فكري          هر فردي از جامعه بنا به پيشه      

  . كند قابل بررسي است  فرد را تهديد ميديگر تبديل به يك عادت شده است از نظر پزشكي و صدماتي كه
  

  

  
  

  هاي شايع در صنعت مصالح ساختماني بررسي بيماري
شود كـه حتـي بعـد از قطـع            باشد اطالق مي    به بيماري كه حاصل از استنشاق گرد و غبارهاي آزبست مي          ): آزبستوز(آزبستوزيس  ) 1

   .شود باعث ايجاد سرطان ريه و مجاري تنفسي ميياف استنشاق زياد اين ال. كند استنشاق هم بيماري ادامه پيدا مي
  

  
  

  . باشند در معرض خطر اين بيماري هستند مي» ايرانيت«ي  چنين تهيه ي الياف آزبستي و هم هافرادي كه در تهي: نكته

  .آيد الذكر پديد مي  استنشاق گرد و غبارهاي ناشي از سيليس بيماري به نام فوقدر اثر: »سيليكوزيس«سيليكوز ) 2
  

  
  . قرار داددي مجد ها را مورد استفاده توان آن ها كه مي ترين مصالح قابل بازيافت در ساختمان عمده

  .آيد دست مي هايي كه از خرد كردن بتن به  سنگ دانه-2   و چوبييهاي فوالد  تير و ستون-1
  هايي از جنس چوب، فوالد و آلومينيوم نجرهدرها و پ -4 .هاي بتني هاي بام، آجر، سنگ، بلوك  اجزاي كوچك، مانند سفال-3

 . رامازيني به عنوان پدر طب صنعتي در دنيا شهره استدكتر: نكته

 .  نخ معدني حاصل از سنگ آزبست استنوعي)  در كوهي– پنبه نسوز – كوهي  پنبه(آزبست : نكته

 . اشتغال دارند، در معرض خطر اين بيماري قرار دارند» شيشه و سيمان«ي  افرادي كه در تهيه: نكته
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  »ستوني «1  تمرين شماره
  ارتباط دهيد؟) ب(چپ را به ستون سمت ) الف(ستون سمت راست 

  

  ب  الف
  توزيع مناسب گرما A  .شود دار توليد مي در اثر فساد مواد كربن  1
  اُزن  B  .رود كار مي ها به ي ساختمان كننده در سيستم خنك 2
  سي. اف. سي C  محيطي مصالح ابعاد زيستتوجه به  3
  . ترين عامل در معماري پايدار است مهم D  .كند بار ماوراءبنفش حفظ مي ما را در برابر پرتوهاي زيان 4
  بازيافت E  اند؟ پزي در معرض كدام بيماري ي سيمان افراد شاغل در كوره 5
  گاز متان F  ي مجدد از مصالح يا توليد انرژي استفاده 6
  سيليكوز G  هدف از قرار دادن تنورخانه در مركز بناهاي قديمي چيست؟ 7

 H  آزبستوز 8
اند، در معـرض كـدام        افرادي كه در ساخت آزبست فعال     

  ي هستند؟ربيما
  

  پاسخ 
A  B C D E F G H  
7 4 2 3 6 1 5 8 

  
  

  »پرسش و پاسخ «2  تمرين شماره
  .يدها را مشخص كن با توجه به جمالت داده شده پاسخ

  

  سي مخفف چيست؟. اف. سي) 1
   كربن– فلوئور –كلر 

  رسانند؟ ي ازن آسيب مي د به اليهاكدام مو) 2
  ها سي و هالوژن. اف. سي

  شود؟ هاي حرارتي از كدام گاز استفاده مي هاي اسفنجي در عايق براي پاشيدن پالستيك) 3
  سي. اف. سي

  شوند؟ دي كه در صورت عدم استفاده دور ريخته ميي مجدد از مصالح يا توليد انرژي از موا استفاده) 4
  بازيافت

  گيري مناسب بنا به منظور استفاده از مزاياي جذب انرژي خورشيدي مناسب كدام اصطالح است؟ جهت) 5
  معماري پايدار 

  پزي اشتغال دارند، در معرض ابتال به كدام بيماري هستند؟ هاي سيمان افرادي كه در كوره) 6
  سيليكوز

  رادي كه با مصالحي مانند ايرانيت سروكار دارند، در معرض ابتال به كدام بيماري هستند؟اف) 7
  بستوززآ
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 كنند؟ سي به كدام گزينه آسيب جدي وارد مي. اف. گازهاي سي -1

  اي خانه گازهاي گل) 4  بنفش خورشيد ي ماوراء اشعه) 3  ي اُزن اليه) 2   متان) 1
 شود؟ م اشعه ميي ازن باعث افزايش كدا تخريب اليه -2

1 (I.R  2 (U.V   3 (α  4 (β  
 ترين موانع موجود در راه بازيافت مواد ساختماني كدام است؟ يكي از مهم -3

  ي مجدد بيني قابليت استفاده عدم تفكر طراحان در پيش) 2    قيمت باالي فرآيند بازيافت) 1
  هاي بازيافت  هزينه افزايش) 4    فقدان مزاياي متعدد) 3

 ؟نيستهاي ذيل اقدامي براي سهولت بازيافت مواد ساختماني  يك از گزينه كدام -4

    كارگيري مصالح طراحي جزئيات خاص به) 1
  . استفاده از اصول و مشخصات فني كه امكان بازيافت را فراهم بسازد) 2
  هاي اكولوژيكي  استفاده از برچسب) 3
 ي ماوراءبنفش در ذوب مواد عهاستفاده از اش) 4

 ي انرژي و پيوند آن با محيط زيست از اركان كدام نوع معماري است؟ مصرف بهينه -5

  مطلوب) 4  ناپايدار) 3  تك هاي) 2  )پايدار(سبز ) 1
 ترين عوامل در معماري پايدار چيست؟ از مهم -6

  محيطي مصالح توجه به ابعاد زيست) 2    توجه به ابعاد انساني) 1
  استفاده از مصالح رنگ تيره) 4    ي قيمت مصالحارزان) 3

 شود؟ كدام بيماري حاصل مي» در كوهي«در اثر استنشاق الياف ريز  -7

  آزبستوز) 4  سيليكوز) 3  افتالمو) 2  درماتو) 1
 : شوند، به جز هاي گسترده در محيط طبيعي محسوب مي ها از اثرات مشهود دخالت ي گزينه همه -8

  هاي جانوري و گياهي  انقراض گونه) 2  آبي ران كمكاهش بارندگي و ايجاد بح) 1
  هاي ازن و تهديد سالمتي انسان آسيب به اليه) 4  ها و درياها آلودگي هوا، آب رودخانه) 3

 دليل منتشر شدن متان در هوا چيست؟ -9

  C.F.Cمصرف ) 4  ي ازن تخريب اليه) 3  دار  فساد مواد كربن )2  آهك ي سنگ تجزيه) 1
 ها به ساختمان اختصاص دارد؟C.F.Cچند درصد مصرف  -10

   درصد90بيش از ) 4   درصد50) 3   درصد25) 2   درصد2) 1
 ؟نيستي بازيافت صحيح  كدام گزينه درباره -11

  كاهش نياز به منابع جديد) 4  افزايش خطر آلودگي محيط) 3  ها كاهش هزينه) 2  حفظ منابع طبيعي ) 1
 ها صحيح است؟  حفظ آنها و گيري از تخريب ساختمان كدام گزينه در مورد پيش -12

    . شود باعث اتالف منابع انرژي مي) 1
  .نمايد هاي عمومي و تأسيسات زيربنايي كمك مي به تداوم استفاده از كاربري) 2
  . دهد گذاري مجدد را افزايش مي نياز به سرمايه) 3
  . دهد هاي اقتصادي را افزايش مي هزينه) 4

 ر بازيافت مصالح ساختماني وجود دارد؟كدام گزينه داراي تمام مزايايي است كه د -13

  گيري مناسب ساختمان نسبت به خورشيد جهت) 2  و تغيير كاربري بناهاي قديمياحياء ) 1
  هاي اكولوژيكي استفاده از برچسب) 4   ي ازن جلوگيري از تخريب اليه) 3

 مصالح ساختماني و محيط زيستهاي بخشتست
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   »2«ي گزينه -1

ي اثـر و  تا حد زيـاد و كنند  ي ازن را تخريب مي      ، اليه C.F.Cگازهاي  
  . برند ها را از بين مي حضور آن

   »2«ي گزينه -2

ي   بنفش مخرب توليدي خورشيد در اثر برخورد بـا اليـه            ي ماوراء   اشعه
ي ماوراءبنفش بـه      ي ازن، اشعه    در اثر تخريب اليه   . روند  ازن از بين مي   

  . دهد تابد و خطر ابتال به سرطان پوست را افزايش مي زمين مي
   »2«ي گزينه -3

ي   مصالح ساختماني طـوري طراحـي شـوند كـه قابليـت اسـتفاده             بايد  
  . مجدد را داشته باشند

   »4«ي گزينه -4

بـه لحـاظ    ) U.V و   IRالخـصوص     علي(ها    طور كلي استفاده از اشعه      به
  .اقتصادي به صرفه نيست

 »1«ي گزينه -5

  . ي اصولي از منابع انرژي است هدف اصلي معماري پايدار، استفاده
   »2«ي گزينه -6

محيطي مـصالح در اثـر پيونـد مطلـوب كـاركرد              جه به ابعاد زيست   تو
  .آيد انرژي و محيط زيست پديد مي

   »4«ي گزينه -7

  .بيماري آزبستوز يا همان آزبستوزيس
 »1«ي گزينه -8

هـاي گـسترده در       از اثرات مشهود حالـت    » 4«و  » 3«،  »2«هاي  گزينه
  .اند محيط طبيعي

   »2«ي گزينه -9

  . منتشر شدن متان در هوا استفساد مواد كربني دليلي بر
   »3«ي گزينه -10

  .رسد ها مي  به مصرف در ساختمانC.F.Cحدود نيمي از گازهاي 
   »3«ي گزينه -11

  .شود بازيافت موجب افزايش خطر آلودگي محيط نمي
   »2«ي گزينه -12

  

 »1«ي گزينه -13

ي مجدد و بهينه از بناهـاي تـاريخي مزايـاي زيـادي از جملـه               استفاده
  .  داردمزاياي بازيافت

  
 نامهپاسخ

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4  3 2  1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ඟه مان  ໊سا  ن   ඖی ز
ها هم ريشه در خاك زمين دارند، تمـام مـصالح بـه               عالوه بر گياهان كه آن    . ي تمام مصالح و مواد ساختماني است         بستر تمامي بناها و ريشه     ،زمين

اي بـا ضـخامت نـاچيز از     كه اليـه  (ين  ي جامد زم     سنگِ موجود در پوسته     ا خرده ييا با تغييرات فيزيكي و شيميايي در سنگ         ) خام(صورت مستقيم   
  .است) خاك(سنگي  ي زمين سنگي يا خرده جنس پوسته. آيند وجود مي به) ي خاك است كره

شناخت زمين براي افرادي كه با ساختمان و معماري سر و كار دارند و طراحي و ساخت بناي محكم، هماهنگ با محـيط و اقلـيم و زيبـا را دنبـال                                
  .كنند اهميت دارد مي

  

  پيدايش زمين
ي شمـسي اسـت كـه         زمين عضوي از منظومه   . به معناي نسبت و همانندي است     » ين«است و پسوند    » سرد«به معني   » زم«ي    ي زمين از ريشه     واژه

ورت ي شمسي در ابتدا به صـ        منظومه» سالالپ«ي    بر طبق نظريه  . ي شمسي دارد    خواص فيزيكي مشابه و حركاتي هماهنگ با ديگر سيارات منظومه         
ي ابـر بـسيار    ايـن تـوده  . معلق با حركت دوراني كه قسمت مركزي آن بسيار متراكم گشته است ي ابري بسيار عظيم بوده و متشكل از ذرات   توده

مركـز آن از نيـروي      تر شدن نيروي گريـز از          به تدريج سرد شده و تقليل حجم يافته و در نتيجه سرعت دوراني آن افزايش يافته و با بيش                   بزرگ
  .اند ي اصلي به گردش درآمده ي اصلي جدا گرديده و در مسيري حلقوي به دور هسته هايي از آن از توده اذبه، قسمتج

وجـود آورده و بـر روي مـدارهاي     اي را بـه  ها به دليـل تـراكم تـدريجي و سـرد شـدن سـياره               ها به دفعات جدا شدند و هر يك از آن           اين قسمت 
  . اند  به گردش درآمده»شيدخور«ي  متحدالمركزي به دور توده

ي   ي منظومـه    زمين يكي از همين سيارات است كه در مجموعـه         
شمسي واقع شده است و عمر آن به بيش از چهار ميليـارد سـال         

  .رسد مي)  ميليون سال4600(
  

  فصلفصل
33  
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  ي زمين ساختمان كره
قطبـي   كيلومتر از شعاع 21 كيلومتر، به طوري كه   6378ي زمين به شكل بيضي دواري است كه در دو قطب مسطح گرديده با شعاع استوايي                   كره

ي جامد زمين بـه   ضخامت پوسته. زمين ساختمان همگن و يكنواختي ندارد و از سه قسمت پوسته، گوشته و هسته تشكيل شده است        . تر است   طويل
  .  كيلومتر است65 تا 5اين ضخامت در نقاط مختلف بين .  كيلومتر است33طور متوسط 

  . كيلومتر است3000ضخامت گوشته حدود . هاست هاي قاره ها و حداكثر آن در مناطق مرتفع و زير كوه پوسته در زير اقيانوسحداقل ضخامت 
  

  ي زمين ي كره دهنده ي تشكيلها بخش
  )جو( اتمسفر يا هوا كره -1
  كره  هيدروسفر يا آب-2
   ليتوسفر يا سنگ كره-3

كه در زير   »  جامد زمين  ي  پوسته«ترين بخش ليتوسفر را       خارجي: نكته
هـا ضـخامتي     كيلومتر و در زيـر اقيـانوس  60حدود  ها ضخامتي در    قاره

  . كيلومتر دارد5حدود 
  

  

  هاي زمين اليه
  .كند ي كلي را مشخص مي  اليهسههاي زمين  بررسي علمي اليه

  .  كيلومتر است60 تا 33ضخامت آن و  سرتاسر زمين را دربر گرفته :ي زمين پوسته) 1
  .) كيلومتر دارد5ها ضخامتي حدود  پوسته در زير اقيانوس: تذكر(

اند، پس همان عناصـري كـه در مـواد مـذاب موجـود بـوده اسـت در                     هايي تشكيل شده كه قبالً مواد مذاب بوده         ها و خاك    ي زمين از سنگ     پوسته
  . شود ي زمين نيز يافت مي پوسته

   اكسيژن-8 سيليسيم -7 آهن -6 سديم -5 آلومينيوم -4 كلسيم -3م  پتاسي-2 منيزيم -1: ند ازا  عنصر اصلي عبارت8اين 
در . دهنـد  ها تشكيل مـي   درصد آن را سيليكات25ها و  ها، فسفات  نيترات ها، ها، سولفات ي زمين را تركيباتي چون كربنات     درصد از پوسته   75طور كلي     به

  .ي مواد و عناصر اختصاص دارد مانده به بقيه د باقي درص25ها و   درصد اين ميزان در عمق، به سيليكات75صورتي كه 
  
  

  

  شناسي ي زمين با رويكرد سنگ بررسي پوسته
  

  سنگ گرانيت و گرانوديوريت  قسمت باالي پوسته
  بازالت  قسمت زيرين پوسته

  گرانيت و بازالت  ي زمين كل پوسته
  

  .آيد  دست مي ي زمين به هاي مختلف پوسته از قسمتروند  كار مي سازي به ي مواد و مصالحي كه در ساختمان كليه: نكته
 اكسيد كلسيم   – اكسيد آلومينيوم    -اكسيد آهن » سيليس«اكسيد سيلسيم   : ي زمين از چهار اكسيد حاصل شده است          درصد پوسته  88حدود  : نكته

  »آهك زنده«

  . دهد ي زمين را تشكيل مي اكسيژن به تنهايي حدود نيمي از وزن پوسته
 . ي اقيانوسي از سيلسيم و منگنز تشكيل شده است پوسته
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سيليكات منيزيم و : گوشته تشكيل شده از. يابد  مي كيلومتر زمين ادامه2900 زير پوسته قرار دارد و تا عمق :»جبه«ي زمين  گوشته) 2
  سيليكات آهن

  .آهن و نيكل: هسته تشكيل شده از. يابد  كيلومتر تا مركز زمين ادامه مي2900 زير گوشته قرار دارد و از عمق :ي زمين هسته) 3
  

  ايجاد گسل و عوامل آن
  . گويند مي» سنگ«ي جامد زمين از مواد سختي تشكيل شده است كه به آن  پوسته

گـاهي وارد شـدن نيـرو از درون زمـين بـر      . آيـد  خوردگي پديـد مـي    چين،شكل شوند ي جامد زمين در اثر نيروهاي دروني، موجي هاي افقي پوسته   هرگاه اليه 
  . گردند ه ميديدها به صورت درز يا شكاف  شكست. شود ها مي وجود آمدن شكست در آن ي جامد زمين باعث به هاي پوسته سنگ

  
  

هاي بزرگ    گسل. رسد  ها به صدها كيلومتر مي      هايي نيز وجود دارند كه طول آن        متر هستند، اما گسل     طولي برابر چند سانتي   ها داراي     بعضي از گسل  
  . شود ي جامد زمين مي هاي وسيعي از پوسته در اثر برخورد، موجب تغيير مكان قسمت

  

  
  فرسايش و عوامل آن

هـاي طبيعـي، دريـا و     باد، بـاران، بـرف، رودخانـه، يخچـال    : اند از عوامل فرسايش عبارت. گويند» فرسايش«زمين را ي جامد   فرسوده شدن پوسته  
  فشان، زلزله، هوازدگي، حيوانات، انسان و گياهان هاي زيرزميني، آتش درياچه، آب

ها در مقابل فرسـايش   بعضي از سنگ. شوند ا تبديل ميه قطعه شده، سپس به قطعات ريزتر و سرانجام به انواع خاك ها قطعه  در اثر فرسايش، سنگ   
  . تري دارند و عوامل آن مقاومت بيش

  

  آيد؟ وجود مي زلزله چيست و چگونه به
هـا   خيز و اثرات زلزله بر محيط طبيعي و سـاختمان        هاي زلزله    شناسايي مكان   توان دوران شناخت علمي زلزله و چگونگي وقوع آن،          قرن بيستم را مي   

ي سوم را دوران مهار زلزله و حتي استفاده           هاي روزافزوني كه در اين زمينه حاصل شده است، شايد بتوان هزاره             با توجه به پيشرفت   . ر آورد  شما  به
ـ     وري از انرژي زلزله و رشد و توسعه از نيرو و انرژي عظيم آن دانست و اميدوار بود كه اين نيروي تهديدآميز، براي بهره               ك ي جوامـع انـسان بـه ي

  .فرصت تبديل شود
 ميليون سال پيش 200حدود . شود ميالدي مربوط مي) 1912سال (ي وقوع آن به اوايل قرن بيستم       ي شناخت زلزله و نحوه      ها به انگيزه    اولين جرقه 

 يـك از دو خـشكي       ها سال هر    رفته به دو خشكي بزرگ تقسيم شده است و پس از ميليون             اي بوده كه رفته      هم پيوسته   سطح زمين خشكي عظيم به    
» اي  تكتونيـك صـفحه   «تر با عنوان      اي جامع   ي وگنر به نظريه      نظريه 1968در سال   . اند  وجود آورده   هاي امروزي را به      شده و قاره    قطعه  مجدداً قطعه 
  .تبديل شد

  

  
  
  

  

  
  
  

  
  

ي انتـشار ناشـي از آزاد شـدن ايـن             زلزله به سبب ذخيره شدن مقادير زياد انرژي در درون زمـين و پديـده              : زلزله
 .آيد وجود مي هاي باالي گوشته، به ي زمين و يا در قسمت انرژي و ناشي از آشفتگي سريع در پوسته

 .شوند جا مي ديگر به موازات سطح گسل جابه ها دو ديواره يا صفحه، نسبت به يك هايي است كه در آن شكستگي: گسل

 .تساختن بنا بر روي گسل بسيار خطرناك اس: ي مهم نكته

تكنونيـك  . گوينـد   مـي » سـاخت   زمـين «هاي ساختمان زمـين       هاي دروني زمين يا اصطالحاً به فعاليت        فعاليت: تكتونيك
 .اي استساخت ورقه اي به معني زمينصفحه
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رتاسر تاريخ زمين، يعني طي چند ميليارد سال از سـويي  ها در س دانان معتقدند كه قاره    دانان و ژئوشيمي    شناسان، ژئوفيزيك   امروزه اكثر زمين  : نكته
تر  ترين اقيانوس زمين در حال كوچك اند و اقيانوس اطلس وسيع    جايي  چنان در حال جابه     ها هم    قاره  اين. اند  جا شده   به سويي ديگر سطح زمين جابه     

  .شدن است

  
  مقياس شدت زلزله و اثرات آن

. كند، ابـداع كـرد   گيري مي  مقياسي را كه شدت مكان يك زلزله را اندازه1935در سال  » چارلز ريشتر «ها،    هجايي قار   ي جابه   اندكي بعد از نظريه   
بـه  .  برابري حركات زميني است در اين مقياس، هر يك درجه افزايش به معناي افزايش ده. گذاري شد نام» ريشتر«اين ابداع به افتخار وي به نام    
  .ي چهار ريشتري است صد برابر زلزله ي پنج ريشتري و يك  ريشتري ده برابر زلزله شي ش عبارت ديگر قدرت يك زلزله

  
  
  

  . گردد جا آزاد و رها مي باشد و انرژي به يكباره از آن كه منشأ زلزله است و محل واقعي حركت گسل ميمحلي : كانون زلزله

  . شود اي نشان دادن زلزله روي سطح زمين و نقشه استفاده مياي است به موازات كانون در روي زمين و از آن بر  نقطه:مركز زلزله

  
  
  

  
  

  شناسي و احداث ساختمان زمين
  . شوند براي طرح و اجراي يك ساختمان ضروري است هايي كه بستر بنا محسوب مي ها و شناسايي جنس خاك اطالع از موقعيت گسل

هاي زير آن به منظور شناسايي جنس  مجموعه عملياتي است كه در سطح زمين و در اليه     زني    گمانه. زني همراه است    معموالً شناسايي خاك با گمانه    
هايي  شناسي و حساسيت سازه محيط زمينها تابع گستردگي  تعداد اين گمانه. گيرد هاي فاضالب انجام مي     ها، مسير قنوات، چاه     هاي زمين، حفره    اليه

 متـر مربـع     500گمانه است و معموالً به ازاي هـر           هاي تكتونيكي زمين سه     اي شناخت ويژگي  ها بر   حداقل تعداد گمانه  . است كه بايد احداث شوند    
  . زمين يك گمانه بايد زده شود

انبارها كـه از     اي كه در طبس روي داد، آب        در زلزله . در كشورهايي نظير ايران توجه جدي به ساخت و ساز مناسب الزم است و بسيار اهميت دارد                
  .تر آسيب ديدند اند، كم ي  گنبدند و داراي پوششبناهاي سنتي ما هست

 .پيوندد ها به وقوع مي هايي است كه در كف اقيانوس  ناشي از زلزله:)ميتسونا(دريالرزه 

  .اي متفاوت است و با هم اختالف بسيار زيادي دارند اي با يك درجه درجه ي نيم زلزله: نكته
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  »ستوني «1  تمرين شماره
  ارتباط دهيد؟) ب(چپ را به ستون سمت ) الف(ستون سمت راست 

  

  ب الف
   درصدA 75  حداقل ضخامت پوسته در كدام ناحيه است؟  1
  B  8  ليتوسفر 2

3 
 سـولفاتي   –ي زمين تركيبات كربناتي       چند درصد پوسته  

  اتمسفر C  دارد؟

  ها زير اقيانوس D  هواكره 4
  نيكل+ آهن  E  ي زمين كدام است؟ تعداد عناصر اصلي در پوسته 5
  سنگ كره F  اكسيژن 6
   گرانوديوريت-گرانيت  G  ها چه ضخامتي دارد؟ ي زمين در زير اقيانوس پوسته 7
   كيلومترH 5  هايي دارد؟ ي زمين چه سنگ قسمت باالي پوسته 8

 I  ن از كدام عناصر تشكيل شده است؟ي زمي هسته 9
ي زمين را تشكيل  اين عنصر به تنهايي نيمي از وزن پوسته

  دهد؟ مي
  زلزله J  ي زمين آشفتگي سريع در پوسته 10
  مركز زلزله K  اي به موازات كانون زلزله روي نقشه نقطه 11

  

  پاسخ 
  

A  B C D E F G H  I J K 
3 5 4 1 9 2 8 7  6  10  11 

  
  

  »پرسش و پاسخ «2  مارهتمرين ش
  .ها را مشخص كنيد با توجه به جمالت داده شده پاسخ

  

  ي ابري بسيار عظيم بوده است؟ ي شمسي در ابتدا به صورت توده ي كدام دانشمند، منظومه بر طبق نظريه) 1
  سالالپ
  شود؟ ي زمين اطالق مي ي كره دهنده ام واحد تشكيلداصطالحاً به ك» آب كره«) 2

  هيدروسفر
  ها تشكيل شده است؟ ي زمين از سيليكات چند درصد پوسته) 3

   درصد25
  ي زمين از كدام عناصر حاصل شده است؟ ي اقيانوسي كره پوسته) 4

Mn و Si 

ي زمـين كـدام حادثـه         ي انتشار ناشي از آزاد شدن اين انرژي در پوسـته            به سبب ذخيره شدن مقادير زياد انرژي در درون زمين و پديده           ) 5
  آيد؟ ميپديد 
  زلزله

  دريالرزه به كدام نام مطرح است؟) 6
 تسونامي



  اص موادخو    26  
 

وزش ی آ  ون  ड़کا ৗਜอঘ ່ 

  
  

  است؟ ي زمين از چه موادي تشكيل شده گوشته -1

 نيكل و آهن) 4  اكسيد آهن و منگنز) 3  سيليكات منيزيم و آهن) 2  سيليكات روي و آهن) 1

 ي زمين از كدام اكسيدها تشكيل شده است؟  درصد پوسته88 -2

   آهن– فسفر – تيتانيم –سيليس ) 2   پتاسيم– سديم – آهن –سيليس ) 1
   قلع– مس – روي –سيليس ) 4   آهن– كلسيم – آلومينيوم –سيليس ) 3

 هاي زمين در كدام گزينه ذكر شده است؟ اليه -3

  گوشته-اتمسفر ) 4   ليتوسفر–هسته ) 3   هسته– گوشته –پوسته ) 2   هسته–پوسته ) 1

 ترين بخش ليتوسفر كدام است؟ خارجي -4

 ي مياني اليه) 4  پوسته) 3  هسته) 2  وشتهگ) 1

 ها تعلق دارد؟ در قسمت اعماق پوسته حدود چند درصد به سيليكات -5

1 (25%  2 (75%  3 (20%  4 (70%  
 چـه نـام   دنشـو  جا مي ديگر به موازات سطح جابه نسبت به يكها دو ديواره يا صفحه،  آيد و در آن  وجود مي   هايي كه در پوسته به      شكستگي -6

 ؟دارند

 تسونامي) 4  فرسايش) 3  زلزله) 2   گسل)1

 شود؟  ميواقعهوجود آمدن كدام  هاي طبيعي، دريا و درياچه موجب به باد، باران، برف، رودخانه، يخچال: عواملي نظير -7

 شكافت) 4  گسل) 3  زلزله) 2  فرسايش ) 1

 گيرد؟ ي زمين چه نام مي هاي باالي گوشته آشفتگي سريع در قسمت -8

 شكافت) 4  فرسايش) 3  گسل) 2  زلزله) 1

 نامند؟ هاي دروني زمين را اصطالحاً چه مي فعاليت -9

 ژئوفيزيك) 4   لونيتموري مونت) 3  متمرفيك) 2  تكتونيك) 1

 .برابري حركات زميني است. . . به معني افزايش ي افزايش  در مقياس ريشتر هر يك درجه -10

1 (20  2 (10  3 (5  4 (8 

 متر مربع زمين بايد يك گمانه حفر كرد؟. . . زني مناسب به ازاء هر  براي گمانه -11

1 (250  2 (500  3 (350  4 (400  
 ي زمين است؟ ي مشترك گوشته و هسته دهنده كدام ماده از مواد تشكيل -12

  نيكل) 4  منيزيم) 3  سيليسيم) 2  آهن) 1
 ي زمين، صحيح است؟ كدام گزينه در ارتباط با كره -13

  . كيلومتر است65طور متوسط  ي جامد زمين به  پوستهضخامت) 2  .زمين ساختمان همگن و يكنواختي دارد) 1
  .تر از زير درياهاست ها، كم ضخامت پوسته در زير كوه) 4  . تر است شعاع استوايي از شعاع قطبي طويل) 3

 يك گمانه بايـد  متر مربع زمين. . . گمانه است و معموالً به ازاي هر . . . هاي تكتونيكي زمين   ها براي شناخت ويژگي     حداقل تعداد گمانه   -14
 زده شود؟

1 (3 - 300  2 (1 - 500  3 (3 - 500  4 (5 - 200  
 )90 –سراسري (  ي زمين چه شرايطي دارند؟ هاي موجود در كره سيليكات -15

  . كند ها تغيير مي هاي مختلف، شدت فشردگي آن بر اساس ميزان برودت و حرارت مكان) 1
  . گيرند ز كردن مورد استفاده قرار ميبه صورت مايع هستند كه پس از احيا و الكترولي) 2
  . شوند ترين شكل يافت مي هاي آتشفشان به خالص هاي آب گرم و كوه  چشمه در نزديكي) 3
  .شود تركيبات ديگر است كه در عمق زمين برعكس مي% 75ي زمين سيليكات و  پوسته% 25) 4

 ي زمين ساختمان كرهشهاي بختست
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   »2«ي گزينه -1

  .ن استگوشته يا جبه، حاوي سيليكات منيزيم و آه
   »3«ي گزينه -2

  .  اكسيد در سيمان نيز حضور دارند4اين 
   »2«ي گزينه -3

  و هسته) جبه(پوسته، گوشته 
   »3«ي گزينه -4

  ليتوسفر يا سنگ كره
   »2«ي گزينه -5

حـضور  ... ها و     كربنات% 25ها و     سيليكات% 75ي زمين     در اعماق پوسته  
  . دارند

 »1«ي گزينه -6

  هاي زير زمين گسل يا شكاف
 »1«ي نهگزي -7

  .آيند وجود مي ها به ها، خاك در اثر فرسايش سنگ
 »1«ي گزينه -8

ي زمـين و      هاي باالي گوشـته     هاي آني در قسمت     زلزله حاصل آشفتگي  
  .ي زمين است پوسته

 »1«ي گزينه -9

  .تكتونيك همان زمين ساخت است
   »2«ي گزينه -10

  . ريشتري قدرت تخريب دارد4ي   برابر زلزله10 ريشتري 5ي  زلزله
   »2«ي گزينه -11

  
 »1«ي گزينه -12

  .آهن در گوشته و هسته و پوسته وجود دارد
   »3«ي گزينه -13

ي جامـد     ضـخامت پوسـته   . زمين ساختمان همگن و يكنـواختي نـدارد       
حداقل ضخامت پوسته، در زير     .  كيلومتر است  35طور متوسط     زمين به 
  .هاست هاي قاره ها و حداكثر آن در مناطق مرتفع و زير كوه اقيانوس

   »3«ي گزينه -14

هاي تكتونيكي زمـين سـه گمانـه          ها براي شناخت ويژگي     تعداد گمانه 
 متر مربع زمين، يك گمانـه بايـد زده          500است و معموالً به ازاي هر       

  .شود
   »4«ي گزينه -15

 درصد  75 درصد و در اعماق پوسته       25ي زمين     ها در پوسته    سيليكات
  . حضور دارند

 نامه پاسخ

4  3 2  1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4  3 2  1 




