
جزوه آموزشی زمین شناسی
پایه یازدهم
1398با تغییرات 

تهیه و تنظیم از محسن یوسفی





:کیهاندرمتنوعهایپدیده
...وهاسیاره ّ،هاستاره،هامنظومه،هاکهکشان

:کیهاندرموردنجومیهایگیریاندازهنتیجه
لحادرهاوکهکشاناستگسترشحالدرکیهاندهدکهمینشان

.هستندیکدیگرازدورشدن

:کهکشانتعریف
ازیاتودهها،کهکشان.داردوجودکهکشانمیلیاردصدهاکیهان،در

ایفضها،سیارهها،ستارهشاملآسمانیجرممیلیاردهاوغبارگاز،
.اندشدهتشکیلبزرگانفجاریطیکههستند...وستارهایبین

انشگرتأثیرنیروهایمختلف،تحتازاجرامتعدادیکهکشان،درهر
.اندساختهراهامنظومهوشدهجمعهممتقابل،کنار



مهمنظوهایویژگیازبرخیباگذشتههایسالدر
ظاهریحرکت.شدیدآشناآناجزایوشمسی

ن،زمیآیابنابراین؛استغرببهشرقازخورشید
؟گردندمیآندوربهاجرامسایرواستجهانمرکز

وشپرساینبهپاسخبرایبشرقبل،سالهزاراناز
کاوشگریووجودرجستآن،مشابههایپرسش

.استبوده
.استشدهمطرحزیرنظریهدوزمینه،ایندر



اجرام در منظومه شمسیحرکتدو نظریه در مورد 

مركزی نظریۀ زمين 
بطلمیوس

نظریۀ 
نیکوالس خورشيدمركزی

کوپرنیک



:مرکزیزمیننظریه
شاهدهمباپیش،سالهزاردوازبیشیونانیدانشمندبطلمیوس،

ردزمین،کهرسیدنتیجهاینبهخورشید،وماهظاهریحرکت
.دگردنمیآندوربهدیگرآسمانیاجراموداردقرارعالممرکز

د،شگذارینام«مرکزیزمین»نظریهکهنظریه،اینبراساس
نآشدهشناختهسیارهپنجوخورشیدوماهواستثابتزمین،

مدارهاییدرزحل،ومشتریمریخ،زهره،عطارد،یعنیروزگار،
.گردندمیزمیندوربهایدایره



:نظریۀ خورشید مرکزی
کوپرنیکنیکوالس 

:شدیگذارنام«مرکزیخورشید»نظریۀکهنظریه،ایناساسبر
بهایدایرهمداردرهاسیارهدیگرمانندماه،باهمراهزمین-

.گرددمیخورشیددور
چرخشنتیجۀوظاهریآسمان،درخورشیدروزانۀحرکت-

.استمحورخوددوربهزمین

:مرکزیزمیننظریهمخالفان
رالدیننصیخواجهوسجزیابوسعیدمانندایرانیدانشمندانبرخی

علمی،هاییافتهدرستتفسیرودقیقهایگیریاندازهبا،طوسی
روپاادرنظریهاین.کردندواردمرکزیزمیننظریهبرایرادهایی

.بودمطرحمیالدی1٦قرنحدودتاولیداشت؛مخالفانینیز



:اولقانون
خورشیددوربهچنانبیضوی،مداریدرسیارههر

دوازیکیدرهمواره،خورشیدکهکندمیحرکت
.داردقرارآنکانون

کپلرقوانین یوهانس 



:دومقانون
خطکهگرددمیخورشیددوربهچنانسیاره،هر

مدتکند،درمیوصلخورشیدبهراسیارهکهفرضی
میایجادمساویهایمساحت،مساویهایزمان

.کند



:سومقانون
افزایشبا(p)دورخورشیدبهسیارهیکگردشزمان

عمربکهطورییابدبهمیافزایش)(dخورشیدازفاصله
لهفاصمکعبدورخورشیدمعادلبهسیارهگردشزمان

.استتاخورشیدسیارهآن
:رابطهایندر
pوزمینیسالحسببرdاستنجومیواحدبرحسب.



P2=600/000/000km
میلیون تقسیم می کنیم و می شود 150/000/000را بر ٦00/000/000

واحدنجومی4
٦4می شود 3به توان 4

سال8می شود٦4جزر
.طول می کشدسال 8مدت زمان گردش سیاره به دور خورشید 



با توجه به .واحد نجومی است9فاصله  یک سیاره با زمین 
مدت زمان چرخش کامل  این سیاره به سوم کپلر قانون 

دورخورشید چند سال است؟

و سپس جزر آن را به دست می 729شود به توان  می 9
27آوریم که می شود

سال یک دورکامل به دورخورشید 27یعنی این سیاره هر 
.می گردد



نجومیواحد39/44خورشیدباپلوتوفاصله
بهسیارهاینچرخشدوریکزمانمدت.است

.کنیدحسابرادورخورشید

راآنجزرو٦1304شودمی3توانبه39/44
سال248شودمیوکنیممیحساب



سال27دورخورشیدبهسیارهیکچرخشزمانمدت
خورشیدابسیارهاینفاصلهکپلردومقانونبهتوجهبا.است

است؟نجومیچندواحد

میضرب27بررا27یعنی)آوریممیدستبهرا27عددمربع
ومسریشهمهندسیحسابماشینباسپسو729شودمیکه(کنیم
9شودمیکهآوریممیدستبهرا729عدد

.استنجومیواحد9سیارهاینفاصله

√3گزینهمهندسیحسابدرماشین
729عددسومریشهمحاسبهکنیدبرایراانتخاب



سال248دورخورشیدبهسیارهیکچرخشزمانمدت
بارهسیااینفاصلهکپلرسومقانونبهتوجهبا.است

است؟نجومیچندواحدخورشید

٦1504شودمی248درضرب248
یمدستبهراعددسومریشهحسابماشینباسپس

39/4٦شودمیکهآوریم
.استنجومیواحد39/44(پلوتو)سیارهاینقاصلهیعنی

3√



استسال18سیارهیکچرخشزمانمدت
.نیدکمحاسبهخورشیدباسیارهاینفاصله

؟؟؟

واحد نجومی8/٦
این عدد چگونه به دست آمده است؟

آیدمیدستبه324عددوکنیممیضرب18بررا18

شودمیکهآوریممیدستبهراعددسومریشهمهندسیحسابماشینباسپس

واحدنجومی6/8



ن
ت زمی

ن حرکا
مهم تری

حرکت وضعی 

حرکت انتقالی 

گفتهیانتقالحرکتخورشیددوربهبیضویمداربررویزمینگردشبه
.شودمیانجامساعتهایعقربهحرکتخالفدرجهتشودکهمی

:وروزشبپیدایشعلت
.آیدمیوجودبهزمینوضعیبراثرحرکتوروزشب
:زمیندرکرهروزوشبمدتاختالفعلت

هبزمینمدارگردشسطحبهنسبتزمینمحورایدرجه23/5انحراف
هایدرعرضشبوروززمانمدتاختالفایجادسببدورخورشید

دتمطولاستواییدرمناطقکهطوریبه.شودمیمختلفجغرافیایی
.است(شبساعت12وروزساعت12)برابرهمباسالدرتمامشبوروز

:روزوشباختالفمدتوجغرافیاییعرضبینارتباط
ودشومیبیشتروروزشبمدتاختالفجغرافیاییعرضافزایشبا

.بالعکس





میلیون150حدودزمینازخورشیدفاصلهمیانگین
البته.دشومیگفتهنجومیواحدیکآنبهکهکیلومتراست

میلیون152یعنیخودحداکثربهتیرماهدراولمقداراین
حدودیعنیخودحداقلبهماهدیدراولوکیلومتر

.رسدمیکیلومترمیلیون147

واحد نجومی 



جغرافیاییعرضدریکخورشیدتابشدرزوایایتفاوت
زمینجرخشیمحورانحرافعلتبهسالدرطول

ل
عل

ش
پیدای

ل
ص

ف
ها

:
ایدرجه23/5انحرافوزمینانتقالیحرکت

زمینمحورچرخشی

زمینبودنکرویعلتبهجغرافیاییدرعرضتفاوت



موقعیتتوانمیکهاستایگونهبهمجورآنانحرافزاویهوزمینحرکت
.تصورکرد1-٦شکلصورتبهزمینبهنسبتراخورشید



شمسیومهمنظگیریشکلکیهانی،ذراتتجمعاتنخستینباقبل،سالمیلیاردششحدود
.شدآغاز

خودردرمداوتشکیلمذابایکرهصورتبهزمینسیارهقبل،سالمیلیارد4/٦حدوددر
.گرفتقرار

شکیلتکرهسنگاجزاینخستینعنوانبهآذرینهایسنگ،قبلسالمیلیاردچهارحدود
.شدند

ویتروژننهیدروژن،کربن،مانندمختلفگازهایتدریجبهمتعدد،هایآتشفشانفورانبا
.وجودآوردبهراهواکرهوشدندخارجزمینازداخل...

ن
ی درکره زمی

ن و آغاززندگ
ل تکوی

مراح

.دشتشکیلکرهآبودرآمدمایعصورتبهآببخاروشدسردترزمینهکرادامه،در

وفراهمکرهزیستتشکیلبرایشرایطخورشید،انرژیتأثیرتحتوهااقیانوستشکیلبا
سیژناکفتوسنتزگیاهانشدوباعملآغازعمقکمدریاهایدرهاسلولیتکانواعزندگی

.گردیدکرههواوارد

یرسوبهایسنگورسوباتتشکیلها،سنگفرسایشباعثآب،چرخهآمدنوجودبه
.گردید

نگسمختلف،مناطقدرزیادگرمایوفشارایجادوکرهسنگهایورقهحرکتباادامه،در
.آمدندوجودبهدگرگونیهای



زیستمحیطوهواییوآبشرایطتغییراتمختلفهایدردوران
اندارانجمختلفهایگونهاساساینبرواندداشتهفراوانیتغییرات

.اندشدهمنقرضوظاهرزمینسطحدر
دروظاهرکربونیفر،دورهاوایلدرخزندگانمثال،عنوانبه

ترشگسزمینکرهدروشدبزرگآنهاجثهسال،میلیون70-80طی
.یافتند

علل ظهورو انقراض جانداران درکره زمین

بارهادایناسوسازگاریعدموزیستمحیطشرایطنامساعدشدنبا
منقرضپیشسالمیلیون٦5حدودموجوداتاینمحیطی،تغییرات

.شدند

علل انقراض دایناسورها



گ ها
ن سن

ن س
ت تعیی

اهمی
سن زمین

بررسی تاریخچه زمین

از نظر، اکتشاف ذخایر ومنابع موجود در زمین

پیش بینی حوادث احتمالی آینده



ی 
ن شناس

گ ها درزمی
ن سن

ن س
ی تعیی

ش ها
رو

سن نسبی 

(رادیومتری)سن مطلق 

یگریکدبهنسبتهاپدیدهوقوعتأخروتقدمترتیب
.شودمیمشخص

اندازهورادیواکتیعناصرازاستفادهباهاپدیدهواقعیسن
.شودمیگیری



چه؟عنصریعنی
اشیفروپحالدرثابتسرعتباومداومطوربهعناصررادیواکتیو

.شوندمیتبدیلپایدارعنصربهفروپاشیازپسعناصراین.هستند
بهرادیواکتیوعنصریکازنیمیکشدمیطولکهرازمانیمدت
.گویندمیعنصرآنعمرنیمهشود،تبدیلپایدارعنصر

:مطلقسنتعیینروش
پدیدهعوقودقیقزمانزیر،رابطهازاستفادهبامطلقسندرتعیین

.شودمیتعیین



:زمانمختلفهایمقیاس
اساسیواحد.رودمیکاربهمختلفیهایمقیاسدرزمانمفهوم
اعت،سدقیقه،:مانندزمانتربزرگباواحدهایشما.استثانیهزمان،
؛هستیدآشناهزارهو(قرن)سدهدهه،سال،ماه،هفته،روز،شبانه

ما،روزمرهزندگیدرکهداردوجودنیززمانتربزرگواحدهایاما،
واحدهایکهاِئونودوراندوره،عصر،نداردمانندزیادیکاربرد
.هستندشناسیزمیندراستفادهموردزمانی

:ترزمانبزرگواحدهایبندیمعیارتقسیم
مهمیحوادثبهمختلف،زمانیواحدهایاینبندیمعیارتقسیم

،زاییکوهحوادث،ازجاندارانخاصیگونهانقراضیاظهورهمچون
داردبستگی...ودریاهاجهانیپسروییاپیشروی



ن
ل چرخۀ ویلسو

مراح
بازشدگیمرحله -1

گسترشمرحله -2

شدنمرحله بسته -3

برخوردمرحله -4



مراحل چرخۀ ویلسون
:بازشدگیمرحله-1

ه،خمیرکرهمرفتیهایجریانتأثیرتحت
وودشمیشکافتهیاقارهپوستۀازبخشی

حسطبهونمودهصعودخمیرکرهمذابمواد
.رسندمیزمین

شرق آفریقا كوه های كنيا و كيليمانجارومثال شرق آفریقا كوه های كنيا و كيليمانجارومثال



چرخه ویلسونبازشدگیرحله م



:گسترشمرحله-2
رشگستشده،ایجادشکافمرحله،ایندر

شدهایجادهایگودالمحلدرویابدمی
.شودمیتشکیلدریاهایی

اقيانوس اطلس–دریای سرخ مثال





:شدنبستهمرحله-3
جادایاقیانوسازمنطقهچندیایکدر

دچاراقیانوسیکرهسنگشده،
کوچکاقیانوس،وشودمیفرورانش

.شودمیبستهنهایتدروتر





:برخوردمرحله-4
قهوربرخوردواقیانوسشدنبستهبا

ییهاکوهرشتهاقیانوسی،رسوباتها،
.آیندمیوجودبه

هیمالیا، البرز، زاگرسمثال


