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 6فصل

 نتایج جابه جایی ورقه های سنگ کره را بنویسید.-1

 نیلرزه، چ نیزم ،یمانند شکستگ یعیطب یها دهیپد شیدایسنگ کره،سبب پ یورقه ها ییجا جابه

 .است شده …فوران آتشفشان و ،یخوردگ

 

 رابنویسید. نیپوسته زم یها یکستگشمطالعه  تیاهم-2

مطالعه آنها در هنگام ساخت  .است نیزم ییایپو یاز نشانه ها یکی ن،یپوسته زم یها یشکستگ

افزون بر آن، در تجمع آب  .دارد یادیز تیاهم یمهندس یسازه ها ریجاده ها، سدها، تونل ها و سا

 باشد. یم تیحائز اهم یگرماب یکانسنگ ها لینفت و گاز و تشک ریو ذخا ینیرزمیز یها
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 انواع گسل ها را نام ببرید.-3

 

 چیست؟ زمین لرزه نشانه-4 

 است. نیزم ییایاز پو یلرزه، نشانه آشکار نیزم

 زمین لرزه چگونه باعث جابه جایی و لرزش سنگ کره می شود؟-5

و  ییآزاد و باعث جا به جا نیاز درون زم یتوسط امواج لرزه ا یانرژ یادیلرزه، مقدار ز نیدر هر زم

 شود. یلرزش سنگ کره م
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 را بنویسید. رانیلرزه درکشورا نیعلل وقوع زم-6

لرزه  یمناطق واقع درکمربندها ریسا ا،همچونیمالیه -زآلپیباقرارگرفتن درکمربندلرزه خ رانیکشورا

ازمناطق  یاریبس باشد یلرزه در مناطق مختلف م نیهر روز شاهد وقوع زم باًیتقر ن،یدر کره زم زیخ

شده  رانیلرزه و نزمی توسط بارها…طبس و  شابور،یدامغان، ن ،یر ز،یهمچون تبر رانیا یمسکون

 ..اند

 چیست؟ لرزه نیزم یاصل علت -7

 یرویسازنده پوسته در مقابل ن یسنگ کره است. سنگ ها یلرزه، حرکت ورقه ها نیزم یاصل علت

چه تنش از مقاومت سنگ فراتر رود، سنگ ها دچار  چنان .دهند یاز خود نشان م کیوارده، رفتار االست

 شود. یآزاد م ،یبه صورت امواج لرزها یلرزه از محل شکستگ نیزم یشود و انرژ یم یشکستگ

 را تعریف کنید.  لرزه نیکانون زم-8

 .شود یشده از آنجا آزاد م رهیذخ یاست که انرژ نیدرون زم یمحل

 چیست؟  لرزه نیزم یمرکزسطح-9

فاصله را از  نیمرکز، کمتر نیلرزه قراردارد. ا نیکانون زم یاست که در باال نیدر سطح زم یا نقطه

 لرزه دارد. نیکانون زم

 

 لرزه ای  را نام ببرید.امواج انواع -10

 یا ثانویه و امواج سطحی یا اولیه امواج درونی
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 امواج درونی را نام برده و توضیح دهید.  انواع-11

و  Pگردندو شامل امواج   یمنتشر م نیو در داخل زم شوند یم جادیلرزه ا نیامواج در کانون زم نیا

Sباشند. امواج یم Pهستندکه توسط دستگاه  یامواج نیاول ل،یدل نیسرعت را دارند به هم نیشتریب

گذرند، سرعت امواج در  یو گاز م عیجامد، ما یها طیامواج، از مح نیا .شوند یلرزه نگار ثبت م

کنند.  یترحرکت م عیباشد، امواج سر شتریهر چه تراکم سنگ ها ب .مختلف، متفاوت است یها طیمح

 کنند. یترحرکت م عیباشد، امواج سر شتریهر چه تراکم سنگ ها ب

 

 امواج ثانویه چیست؟-12

جامد عبور  یها طیامواج، فقط ازمح نیشوند. ا یتوسط لرزه نگارها ثبت مPامواج بعد از امواج  ، نیا

 کنند. یم

 

 .ی رانام ببرید امواج سطحانواع -13

ها و سطح  هیبا فصل مشترک ال یبلکه از برخورد امواج درون شوند؛ ینم دیامواج در کانون تول نیا

 .هستند ( R) یلیو ر (L) آنها امواج الو نیشوند. متداول تر یم جادیا نیزم
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 چیست؟ ( L)امواج الو-14

 شوند. یتوسط لرزه نگارها ثبت مSهستند که پس از موج   یامواجL  امواج

 

 چیست؟(Rرایلی )امواج -15

 است ایامواج در هیموج، شب نی. حرکت اشوندیهستند که توسط لرزه نگارها ثبت م یامواج نیآخر

 

وچه مدت طول می کشد تا به ایستگاه ایستگاه لرزه  امواج زمین لرزه چگونه منتشرمی شوند-16

 نگاربرسد؟

شوند. با ادامه انتشار آن ها در  یلرزه منتشر م نیازکانون زم یطوالن اریلرزه، تا فاصله بس نیامواج زم

شود، حدود  یثبت مPلرزه، پس از آنکه موج   نیزم یاز مرکز سطح یلومتریک10000فاصله حدود 

 منطقه برسد. نیبه اSکشد تا موج   یطول م قهیدق10
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 چیست؟توضیح دهید.گروه لرزه هامنظوراز-17

و پس لرزه است.  یلرزه، لرزه اصل شیشود که شامل پ یلرزه، از گروه لرزه ها صحبت م نیدر هر زم

 کشد. یطول م قهیدق کیلرزه،معموالًکمتراز نیزم

 

 را بنویسید و توضیح دهید. لرزه نیزم یریو اندازه گ فیتوص یروش ها-18

شدت  اسیمق .شود یشدت و بزرگا استفاده م اسیلرزه از دو مق نیزم یریو اندازه گ فیتوص یبرا

 کند. یم یطبقه بند12تا  1شده را از  جادیا یها یخراب زانیاست که م یبرحسب مرکال

 ؟کیستشتریچارلز ر -19

 یشده است. و ینام گذار شتریلرزه است که به افتخار چارلز ر نیزم یبزرگ یریواحد اندازه گ شتر،یر

 .آزاد شده محاسبه کرد یلرزه را براساس مقدار انرژ نیزم یبار، بزرگ نیاول یبرا

 را بنویسید. لرزه نیآزاد شده با شدت ارتعاشات ودامنه نوسانات زم یانرژ زانیم نیب ارتباط-20

و دامنه  دتریاز آن، شد یباشد ارتعاشات ناش ادتریلرزه ز نیزم کیآزاد شده، توسط  یهرچه انرژ 

 .نوسانات امواج آن زلزله، بزرگ تر خواهد بود

 را نام ببرید. لرزه نیزم یبزرگ نییتع روش-21
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 قت،یاطالعات در حق نیا .کنند یم نییلرزه را به کمک اطالعات لرزه نگار، تع نی)بزرگا( زمیبزرگ 

دامنه  نیبزرگ تر تمیلگار شتر،یاست و ر کرونیلرزه، برحسب م نیدامنه امواج زم یریهمان اندازه گ

لرزه، توسط لرزه نگار استاندارد ثبت  نیزم کیاز مرکز  یلومتریصد ک کیاست که در فاصله  یموج

 شده باشد.

 را بنویسید. لرزه نیآزاد شده توسط زم یهرواحد بزرگا با دامنه امواج ومقدارانرژ ارتباط-22 

 ی. بزرگابدی یم شیبرابر افزا31/٦  یبرابر و مقدار انرژ10واحد بزرگا، دامنه امواج   کیهر  یبه ازا

لرزه  نیزم یاست، اما شدت آن با دور شدن از مرکز سطح کسانی نیلرزه در تمام نقاط زم نیزم

 .ابدی یکاهش م

 را بنویسید. البرز وزاگرس یرشته کوه ها شیدایعلل پ-23

 .از سنگ کره است یبخش یخوردگ نیمانند البرز و زاگرس، حاصل چ ییکوه ها رشته

 رانام ببرید. ها نیچ انواع-24

  .شوند یم دهدی …و سیو ناود سیتاقد ب،یتک ش یها، به شکل ها نیچ 

 چیست؟ سیتاقد-25

 دتریجد یها هیتر در مرکز و ال یمیقد یها هیخم شوند که ال یطور یسنگ یها هیکه ال یصورت در

  شود یم لیتشک سیتاقد رند،یقرارگ هیدر حاش

 چیست؟ سیناود-26

به  سیناود رند،یقرارگ نیچ هیتر در حاش یمیقد یها هیدر مرکز و ال دتریجد یها هیچنان چه ال و

 .دیآ یوجود م
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 اتفاق می افتد؟ نینقاط کره زم کدامآتشفشان ها در  تیفعال-27 

 اهایدر ریِ ها، ز انوسیها، در بستر اق یداخل خشک ن،یآتشفشان ها در تمام نقاط کره زم تیفعال

 .ردیگ یبزرگ صورت م یها اچهیودر

 رانام ببرید. مواد خارج شده از آتشفشان ها-28

 یگدازه( و بخارها ای)الوا  عیمواد خارج شده از آتشفشان ها، به صورت جامد )تفرا( ما

 )فومرول( است.یآتشفشان

 چگونه تشکیل می شود؟  یآذرآوار یسنگ ها-29

ن و سخت  دیاز به هم چسب .شوند یبه هوا پرتاب م یمواد جامد آتشفشان ،یانفجار یآتشفشان ها در

 .شوند یم لیتشک یآذرآوار یبه نام سنگ ها ،یآتشفشان یاز سنگ ها یمواد، گروه نیشدن ا

 ی چیست؟آتشفشان توف-30

 یحاصل م یشوند، توف آتشفشان نیته نش ییایدر یها طیدر مح یکه خاکستر آتشفشان یصورت در

 .شود

 درکدام نواحی تشکیل می شوند؟سبز البرز های توف-31

شوند؛ به  یم لیبه خصوص در نقاط کم عمق آب تشک ،ییایردریز یتوف ها در فوران آتشفشان ها 

 است. ینوع سنگ آذرآوار کیسبز البرز را نام برد. توف،  یتوان توف ها یعنوان مثال م

 چیست؟ گدازه-32

شوند. هر چه گدازه روان تر باشد،  یهستند که از دهانه آتشفشان خارج م یگدازه ها، مواد مذاب 

 .دارد یو ارتفاع کمتر بیمخروط آتشفشان، ش

 ی چیست؟آتشفشان یبخارها-33

 .باشد یگاز و بخار آب م یمقدار یحاو ن،یمذاب درون زم مواد
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را بخار  یآتشفشان یگازها شتریمتفاوت است. ب اریاز آتشفشان، بس یخروج یگازها ییایمیش بیترک 

 لیتشک دیدار، کلردار وکربن مونو اکس تروژنین ،یگوگرد یدهاید،اکسیاکس یکربن    د یآب، گازها

 .دهند یم

  را تعریف کنید. یفومرول مرحله-34

قرن هاادامه  ی(ممکن است سال ها وحتیآتشفشان، خروج گاز)مرحله فومرول کی تیازفعال پس

برند وازدهانه  یبه سر م یدماوندو تفتان درمرحله فومرول یدرحال حاضر آتشفشان ها .داشت باشد

 شود. می خارج…آن ها بخارآب، گازگوگردو

 دو آتشفشان ایران که درمرحله فومرولی هستند را نام ببرید.-35

 دماوند و تفتان

 مهم ترین فواید آتفشان ها را بنویسید.-36

،پیدایش چشمه  پوسته جدید اقیانوسیفشان ها در تشکیل هواکره ،آبکره،تشکیل خاک،تشکیل شآت

 نقش زیادی دارند. و ایجاد رگه های معدنی ،انرژی زمین گرماییهای آب گرم معدنی 

 را بنویسید. هواکره لیتشکفشان ها درشنقش آت-37

آتشفشان  تیفعال قیاز طر نیدرون زم یاز گازها یادیبخش ز ن،یدر گذشته همراه با سرد شدن زم 

 لی. تشکدیهوا کره فراهم گرد لیتشک یالزم برا طیها و منافذ خارج شدند و شرا یها، از شکستگ

 را بنویسد. آبکرهها درتشکیل  نقش آتشفشان-38

شده و آب را به وجودآورده اند. آب،  بیترک گریکدیاز آتشفشانها، با  یخروج یاز گازها یبخش 

ها ورودها شده  اچهیدر اها،یها، در انوسیاق جادیرا پر کرده و باعث ا نیسطح زم یها یفرورفتگ

 .است
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 را توضیح دهید.  خاک و رسوب لیتشکنقش آتشفشان -39

آورد.  یرا به وجود م یزیشود و خاک حاصلخ یاز دهانه آتشفشان خارج م یخاکستر و گدازه آتشفشان 

 یکایقرارگرفته است؛ مانند آمر یآتشفشان یخاکسترها یجهان بر رو زیاز مزارع حاصلخ یبرخ

 .یو اندونز یمرکز

 را بنویسید.  یانوسیپوسته جدید اق لیتشکنقش آتشفشان ها در-40

 دیپوسته جد لیسبب تشک ،یانوسیاق انیم یرشته کوه ها یانیمواد مذاب گوشته از محور م خروج

مناطق، سبب  نیدر ا انوسهایآتشفشانها، عالوه بر گسترش بستر اق نیا جهیشود. نت یم یانوسیاق

 ا،مناطق، به علت برخورد ورقه ه نیشوند. در ا یم یانوسیاقیشدن ورقه ها در محل گودال ها کینزد

در سطح  یو بلند یپست جادیبا ا ز،ی. کوه ها نندیآ یو کوه هابه وجود م ردیگ یفرو رانش صورت م

 .گردند یم یورسوب گذار شیسبب تداوم فرسا ن،یزم

 را بنویسید. یمعدن یها رگهنقش آتشفشان ها درتشکیل -41

 شود. یمانند طال، نقره، مس و آهن م یمعدن یرگه ها یبرخ لیمنجر به تشک یآتشفشان تیفعال 

 اهمیت چشمه های آب گرم چیست؟-42

و با  دهستندیمف یو آرامش عضالن یپوست یها یماریدرمان ب یبرا یچشمه ها از نظر بهداشت نیآب ا

 شوند. یم یجذب گردشگران، سبب رونق اقتصاد محل

 آب های گرم درون پوسته زمین چگونه به سطح زمین می رسند؟-43

به صورت  ن،یسطح زم یها یشکستگ قیشوند و از طر یکه درون پوسته هستند، گرم م ییآب ها

 شوند. یظاهر م نزمی سطح در …آب گرم و یچشمه ها

 ؟کند یم نیتأم ییگرما نیزم یخود را از انرژ ازیمورد ن یکشور بخش عمده انرژکدام -44

 سلندیا

 ؟شده است سیتأس کدام شهر در انهیخاورم ییگرما نیزم روگاهین نیدر کشور ما اول-45


