


با سام 

کتاب هـای دوردور انتشـارات دسـت نویس. بـا هـدف مـرور مطالـب 

و نـکات مهـم کتـاب درسـی در قالب پرسـش و پاسـخ هایی مفید و 

مختصـر تألیـف شـده اند تا دانش آمـوزان بتواننـد در کمتریـن زمان 

ممکـن، بـه بهتریـن نتایج دسـت یابند.

در کتاب دوردور زمین شناسـی یازدهم، تمام متن درسـی، پرسـش ها 

و فعالیت هـای کتـاب و شـکل ها و نمودارهایـی کـه احتمـال طـرح 

سـؤال از آنهـا وجـود دارد، بـه طور پوشـش داده شـده اند. همۀ این 

مـوارد در قالـب سـؤاالتی کوتاه پاسـخ، نقطه چیـن، صحیـح و غلـط، 

تعریفـی، تشـریحی و... آورده شـده اسـت. توجـه اصلـی و سـبک 

طراحـی سـؤاالت امتحانـات میان تـرم و پایان تـرم نیـز مخلوطـی از 

ایـن مـوارد اسـت. در ضمـن ایـن شـیوۀ طراحـی سـؤال می توانـد 

بـه دانش آموزانـی کـه قصـد ادامـۀ تحصیـل در رشـته هایی ماننـد 

داروسـازی را دارنـد و ضریب درس زمین شناسـی بـرای آنها تأثیر گذار 

اسـت، کمـک نمایـد تا مطالب پایـه ای و مفاهیم و اصـول اولیۀ این 

درس را بهتـر فـرا گیرنـد تا بتوانند از آنها در پاسـخ گویی به سـؤاالتی 

چهـار گزینـه ای کنکـور سراسـری نیز اسـتفاده کنند.

به امید موفقیت
روزبه اسحاقیان

سخن مؤلفسخن مؤلف
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فصل چهارم
زمین شناسی و سازه های مهندسی

تنش

درمکانیابیسازههاچهمواردیموردبررسیومطالعهقرارمیگیرند؟چهارموردرانامببرید.1
............و............درپایداریسازهتأثیرقابلتوجهیدارند.

کدامعاملزمینشناسیدرساختیکپلبررویدرهنقشدارد؟
تنشراتعریفکنید.

انواعتنشهایواردشدهبریکجسمرانامببرید.
تنشهایواردهبرسنگهاباعثتغییر............آنهامیشود.

تنشرابایکفرمولتعریفکنید.
واحداندازهگیریتنشرابنویسید.

اثرتنشکششیبریکسنگ،)گسستگیـبریدن(سنگمیباشد.
مقاومتسنگعبارتاستاز............

هریکازشکلهایزیرکدامنوعتنشرانشانمیدهند؟

الف ب پ
گمانهراتعریفکنید.12
هدفازحفرگمانهرابنویسید.13

رفتار مواد در برابر تنش

رفتارمواددربرابرتنشبهچندحالتدیدهمیشود؟نامببرید.14
ـ )االستیک رفتار نمایانگر اولیه حالت به آن بازگشت و تنش اثر بر جسم یک شکل تغییر

پالستیک(جسماست.
مادهایکهپسازرفعتنشبهحالتاولیهبازنمیگرددخاصیت............دارد.

ایجاددرزههاوگسلهانتیجۀرفتار............سنگاست.
کشسان(جسمرانشانمیدهد.181 عدمبازگشتجسمبهحالتاولیهپسازرفعتنش،رفتار)خمیرسانـ
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ریزش، برابر در دامنهها پایداری نفوذپذیری، سنگها، استحکام زمین، سطح ناهمواریهای  1

جنسمصالحبهکاررفتهدرسازهو...

مورفولوژیمنطقه 3

کششی،فشاری،برشی)ویاترکیبیازآنها( 5

y¹U = F
A  7

گسستگی 9

پ(برشی ب(فشاری الف(کششی 11

در آنها بر وارده تنشهای برابر در شده برداشت خاک و سنگ مقاومت مقدار بررسی  13

آزمایشگاههایتخصصی

االستیک)کشسان( 15

شکننده 17

خمیرسان 18

پالستیک 16

سهحالت:کشسان)االستیک(،خمیرسان)پالستیک(وشکننده)ویاترکیبیازآنها( 14

چالهایباریکوعمیقیکهدرنقاطمختلفمحلاحداثسازهبهمنظورنمونهگیریازخاک 12

یاسنگپیسازهحفرمیشود.

حداکثرتنشیاترکیبیازتنشهاکهسنگمیتواندتحملکندبدونآنکهبشکند. 10

( )N
m2 ÍMo¶ oT¶ oM ¸U¼Ãº  8

شکل 6

باواردشدننیرویخارجیبریکسنگ،درداخلآننیروییبرواحدسطحواردمیشودکه 4

تنشنامدارد.

مورفولوژی)شکلشناسی(ـپستیوبلندیهایمحلاحداثسازه 2
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اگرمیزانتنشازحدمقاومتسنگبیشترشود،چهتغییریدرسنگایجادمیشود؟
پیسنگسدامیرکبیرازجنسسنگ............استکهنوعیسنگ............بهحسابمیآید.

 سنگهایآذرینتکیهگاهمناسبیبرایسازههاهستند.

تکیهگاهمناسبیبرایسازههایسنگینباشد. kºH¼U Â¶
kºH¼U Âµº استکه

¸ÄnlA
Âº¼¬o¬j هورنفلسنوعیسنگ

. k¹{IMïÂ¶
k¹{IMïÂµº هستندکهبرایپیسازههامناسب

ÂM¼wn
Âº¼¬o¬j شیستهاجزءسنگهای

1 کوارتزیتنوعیسنگدگرگونیاستکهمقاومتمناسبیدرمقابلسازههایسنگیندارد.
انحاللپذیریگچبیشترازدولومیتاست.

1. jnHj
jnHkº ماسهسنگمقاومتالزمبرایساختسازههارا

k¹ºI¶
ý°ioM استکه

ÂM¼wn
¸ÄnlA

شیلنوعیسنگ
سنگهایتبخیریدربرابرتنشمقاومنیستند.91

نفوذپذیری

سنگهایکربناتهسنگهاییهستندکه............ودرگروهسنگهای............طبقهبندیمیشوند.1
دوکانیکربناتیرانامببرید.

سنگهایکربناتیاغلبدرزهدارهستند.
 سنگآهکضخیمالیۀفاقدحفراتانحاللی،تکیهگاهخوبیبرایاحداثسازهاست.

انحاللپذیریگچبیشترازدولومیتاست.
احداثسدبررویالیههاییازسنگگچچهنتایجیبهدنبالدارد؟چرا؟

اگرسنگآهکدارایحفراتانحاللیباشد،دریکسدچهنتایجیبهدنبالدارد؟
غارچگونهایجادمیشود؟

ازسنگهایآهکیاست. oTzÃM
oTµ¨ انحاللپذیریسنگهایتبخیری

پدیدۀکارستیشدنبهچهمعنااست؟19

مکان مناسب برای ساخت سد

احداثسدبهچهمنظوریانجاممیشود؟4موردرانامببرید.20
سدهاازنظرنوعمصالحساختمانیبهکاررفتهبهدودستۀ............و............تقسیممیشوند.

مهمترینعاملدرتعییننوعسدومحلاحداثآنرابنویسید.
بخشهایتشکیلدهندۀیکسدرانامببرید.

برایآنکهفرارآبازمخزنسدصورتنگیردمیبایست............
نتیجۀحملرسوباترودخانهایبهمخزنسدچیست؟

علتفرارآبازمخزنسدالررابنویسید.
باشد1 الیهها امتداد ÁpH¼¶

oM j¼µø محورسد که است حالتی سد احداث برای حالت مطلوبترین
چوندراینحالت..........

999999999
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سنگمیشکند. 1

درستاست. 3

دگرگونیـنمیباشند. 5

سنگگچـسنگنمک 7

درستاست. 9

کلسیت-دولومیت 11
درستاست. 13

سنگگچانحاللپذیریزیادیدارد.درنتیجهاحداثسد،میتواندحفراتانحاللیدرسنگ 15
ایجادکند.اینحالتباعثفرارآبازمخزنسدوناپایداریبدنۀسدمیشود.

براثرنفوذآببهسنگهایکربناتهوانحاللآنهاوایجادحفراتدرسنگودرنهایتپیشرفت 17
عملانحالل،غارایجادمیشود.

ایجادحفراتدرسنگهایکربناتهایمانندکلسیتودولومیتبراثرتأثیرآبهاینفوذیبرآنها 19
خاکیـبتنی 21

پیسد؛بدنۀسد؛مخزنسد؛تکیهگاههایسد)راستوچپ( 23
کاهشتدریجیظرفیتمخزنسدوازبینرفتنکاراییسد 25

موازیـامکانفرارآبکمتراست. 27
وجودسنگهایآهکیتشکیلدهندۀسدوانحاللآنها 26

دیوارههاوکفمخزننفوذناپذیرباشندویانفوذپذیریبسیارکمیداشتهباشند. 24
شرایطزمینشناسیمنطقهـمصالحموردنیاز 22

ذخیرۀآب؛مهارسیالب؛تأمینآبشربوکشاورزی؛تولیدنیرویالکتریسیته 20
بیشتر 18

فرارآب؛نشستزمین 16
درستاست. 14
درستاست. 12

بیشاز50درصدآنهاکانیهایکربناتهمیباشدـرسوبی 10
رسوبیـبرخالفـندارد 8

درستاست. 6

دگرگونیـمیتواند 4

گابروـآذرین 2
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برایآنکهفرارآبازمخزنسدصورتنگیردکدامبخشهایآنازنظرپایداریوفرارآب11

موردبررسیقرارمیگیرند؟

است. oTµ¨
oTzÃM وقتیمحورسدموازیامتدادالیهبندیباشد،امکانفرارآب

کدامیکازشکلهایزیربرایاحداثسدمناسبتراست؟چرا؟3

)ب()الف(

)د()ج(

مکان مناسب برای ساخت تونل و فضاهای زیرزمینی و سازه های دریایی

حفاریهایزیرزمینیبهدوصورت............و............صورتمیگیرد.
چهارکاربردتونلرابنویسید.

فضاهایزیرزمینیبزرگترازتونل............نامدارند.
ازمغارهادرچهزمینههاییاستفادهمیشود؟

تونلومغاررابایکدیگرمقایسهکنید.
مغارهادرکدامیکازمواردزیرکاربردندارند؟

ت(ذخیرۀنفت پ(نیروگاه ب(انتقالفاضالب الف(ایستگاههایمترو
برایاحداثنیروگاههاازمغاراستفادهمیشود.

الیهبندیباشد. oM j¼µø
IM ÁpH¼¶ احداثتونلدرحالتیمناسبتراستکهمحورتونل

الیهبندیاست.درنتیجهاحداث12 oM j¼µø
IM ÁpH¼¶ درشکلزیرمحورتونل

. SwH
SvÃº تونلمناسب

الیهبندیاست.در13 oM j¼µø
IM ÁpH¼¶ درشکلزیرمحورتونل

.( SwH
SvÃº نتیجهاحداثتونلمناسب.)

دلیلناپایداریتونلدرزیرسطحایستابیرابنویسید.

سطحایستابیساختهمیشوند،پایدارتراند.15 Á¯IM
oÄp تونلهاییکه

11

333333333
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دیوارههاوکفمخزن 1

درشکلبامتدادالیههابهموازاتمحورسداست.درنتیجهجنستکیهگاهسمتراستو 3

چپسدیکساناست.پساستحکامسدبیشترخواهدبود.درضمنشیبالیههابهسمتداخل
مخزنسداست.یعنیآببهداخلمخزنسدهدایتمیشودوامکانفرارآبکمترخواهدبود.

حملونقل؛انتقالآب؛انتقالفاضالب؛استخراجموادمعدنی 5

ایجادتأسیساتزیرزمینیمانندنیروگاهها،ایستگاههایمترو،ذخیرۀنفتو... 7

ب)انتقالفاضالب( 9

موازی 11
عمودبر-نیست. 13

باالی 15
درتونلهاییکهزیرسطحایستابیساختهمیشوند،ورودآببهداخلتونلبهراحتیصورت 14
آن ناپایداری باعث ونشتآب واردمیشود.( تونل بهداخل ایستابیآب )باافتسطح میگیرد

میشود.)جریانوفشارآبزیرزمینیباعثناپایداریتونلمیگردد.(
موازیبا-است. 12
درستاست. 10

تونلومغارهردوجزءفضاهایزیرزمینیهستندولیمغارهافضاهایزیرزمینیبزرگتری 8

نسبتبهتونلمیباشند.
مغار 6

تونلـمغار 4

کمتر 2
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باتوجهبهدوشکلزیر،احداثتونلدرکدامیکمناسبتراست؟چرا؟11

دوعاملمهمدرناپایداریتونلهاوفضاهایزیرزمینیرانامببرید.21
فرورفتگیهایطبیعییامصنوعیدرسطحزمینکهطویلوعمیقهستند............نامدارند.1
سهسازۀدریاییرانامببرید.1
درمکانیابیسازههایدریاییچهمواردیبایدموردبررسیقرارگیرد؟1
درشرایطیکهسنگهایداخلتونلازنظرپایداریویانشتآبوضعیتمطلوبینداشته1

باشندچهاقدامیبایدانجامشود؟

پایداری سازه ها

دوعاملمهمیکهدرمکانیابیسازههامیبایدموردمطالعهقرارگیرندرانامببرید.71
چهارنمونهازحرکاتدامنهایرابنویسید.1
شناساییگسلهادرمطالعاتمکانیابیسازههاازچهطریقیصورتمیگیرد؟1
دیوارسنگیباتورهایسیمی،............نامداردکهبهمنظور............ازآناستفادهمیشود.1
چهارموردازاقداماتیکهمیتوانازآنهادرپایدارسازیدامنههااستفادهکردرابنویسید.1
میخکوبیروشیاستبرای............1
مراحلپایدارسازیدامنههابهروشمیخکوبیرابهصورتمختصرتوضیحدهید.1
اثراتمثبتپوششگیاهیدرپایدارسازیدامنههارابنویسید.1
اثراتمنفیپوششگیاهیدرپایدارسازیدامنههارابنویسید.1
لغزشتودههایسنگوخاکدردیوارۀمخزنسدچهپیامدهاییبهدنبالدارد؟1
زهکشیدردامنههاباعثپایداریآنهامیشود.171

مصالح مورد نیاز برای احداث سازه

سدهاازنظرمصالحبهکاررفتهبهدودستۀ............ و............ تقسیممیشوند.181

درآزمایشگاههایمکانیکخاککدامویژگیهایخاکموردبررسیقرارمیگیرند؟1

مصالحموردنیازدراحداثسدهایبتنیرابنویسید.201

)الف( )ب(

11
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درشکلالفکهدرآنمحورتونلموازیباالیهبندیاست،بهعلتعبورتونلازیکالیۀمحکم 1

وبامقاومتزیاد،استحکامتونلبیشترواحتمالریزشکمترمیباشد.ولیدرشکلبتنوعالیهها
بیشتراستودرمسیرحفاریالیههایمختلفیازجنسهایمختلفبامقاومتهایمتفاوتوجود
داردودرصورتوجودالیهایبامقاومتکمازنظرنفوذپذیری،هوازدگیویاخردشدگیاحتمال

ریزشتونلافزایشمییابد.
ترانشه 3

مطالعاتزمینشناسی؛جریانهایدریایی؛ویژگیهایفیزیکیوشیمیاییآبدریا 5

2(حرکاتدامنهای 1(بررسیگسلها 7

استفادهازعکسهایهواییوماهوارهایوبازدیدهایصحرایی 9

ایجاددیوارحائل؛استفادهازتوریهایسیمییاگابیون،زهکشیبرایتخلیۀآباضافی؛ایجاد 11
پوششگیاهی؛میخکوبی

1-خاکبرداری/2-حفرگمانهبراینصبمیخها/3-قراردادنمیلگردهایفلزیدرآنها 13
4-پرکردنفضاهایخالیباسیمان/5-کشیدنتوریهایسیمیرویآنهاوپاشیدنسیمان

6-نصبصفحۀفوالدیبررویآنها/7-خاکبرداریمجددوتکراراینمراحل
ناپایداریدامنههابهدلیلوزنزیاددرختان؛کمکبهلغزشوریزشدامنهها؛تخلیۀرطوبت 15
خاکودرنتیجهخشکشدنخاکوایجادترکودرزوشکافدرخاک؛هوازدگیشیمیاییخاک

توسطموادموجوددرریشۀگیاهانماننداسیدهایترشحشدهازآنها.
درستاست. 17

مقاومت،نفوذپذیری،اندازۀدانههاو... 19
سیمان،ماسه،شن،میلگرد 20

خاکیـبتنی 18
ایجادامواجخطرناکدرمخزنسد؛کاهشظرفیتوعمرمفیدمخزنسد 16

اتصالبیشترذراتخاکتوسطریشۀگیاهانبههمبهمنظورافزایشمقاومتخاک؛جلوگیری 14
ازفرسایشسطحیخاک؛برگرداندنمجددآببههواازطریقتبخیروتعرقازبرگها

پایدارسازیشیبدامنههاوترانشهها 12
گابیونـپایدارسازیشیبدامنهها 10
ریزش،لغزش،خزش،جریانِگلی 8

دیوارههاوسقفتونلبامحافظیازبتنیاسایرمصالحپوشاندهشود. 6

اسکلهها،پایانههاینفتی،تونلهایزیردریایی،پلهاوجادههایاحداثشدهدرسواحلدریا 4

جریانوفشارآبزیرزمینی 2
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مصالحموردنیازدراحداثسدهایخاکیرانامببرید.
بررسیموادموردنیازبرایاحداثهرسازهدرمکانیبهنام............انجاممیشود.

بهچهدلیلازهستۀرسیبرایساختسدهایخاکیاستفادهمیشود؟3

رفتار خاک ها و سنگ ها در سازه ها

طبقهبندیمهندسیخاکهابراساسچهعواملیصورتمیگیرد؟نامببرید.4
خاکهابرمبنایدانهبندیبهدودستۀ............و............تقسیممیشوند.

دوخاکدانهریزرانامببرید.
اندازۀذراتدرخاکهایریزدانه............ میلیمتراست.

درخاکهایدانهدرشتمانند............و............،اندازۀذرات............میلیمتراست.
پایداریخاکهایریزدانهبه............آنهابستگیدارد.

خواهدبود. oTzÃM
oTµ¨ هرچقدررطوبتخاکهایریزدانهبیشترباشد،پایداریآنها

 دانههایشناندازهایبزرگتراز0/075میلیمتردارند.
 رسوالیازنظراندازۀذراتدریکدستهتقسیمبندیمیشوند.

خمیریشدنخاکهایریزدانهبهعلتافزایش............خاکاست.1
نتایجافزایشرطوبتخاکازحدمشخصخودرابنویسید.14

کاربرد مصالح خاک و خرده سنگی در راه سازی

برایاحداثجادهازمصالحخاکدربخش............و............استفادهمیشود.15
16............ و ............ ازبخشهای روسازی و ............ و ............ دوبخش از زیرسازی راهسازی، در

تشکیلمیشود.
بهعنوانالیۀزهکشعملمیکند.1 tIwH oÄp

tIwH
بخشزیراساسدریکجادهازچهموادیتشکیلشدهاست؟1
الیههایآسترورویهازجنس............میباشندچون............1
موادتشکیلدهندۀآسفالترانامببرید.1
قطعاتخردهسنگیکهدرزیرسازیوتکیهگاههایریلهایراهآهنبهکارمیروند............نامدارند.1
سهنقشاصلیباالستدریکجادۀریلیرابنویسید.1
دریکجادۀریلی............نقشزهکشراایفامیکند.1
باالستموردنیازخطوطراهآهنازچهطریقیبهدستمیآید؟1
شاخۀ............نقشمهمیدرانتخابمحلمناسباحداثسازهدارد.1
موضوعاتموردبررسیدرزمینشناسیمهندسیرانامببرید.261
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خاکرس،ماسه،شن،قلوهسنگ 1

چونرسهانفوذناپذیرهستندوبهعنوانیکعایقرطوبتیعملمیکنند. 3

ریزدانه،درشتدانه 5

کوچکتراز0/075 7

میزانرطوبت 9

درستاست. 11

رطوبت 13

زیرسازی–روسازی 15

زیراساس 17

آسفالتـبایدمقاومباشند. 19

باالست 21

باالست 23

زمینشناسیمهندسی 25

بررسیرفتاروویژگیهایموادسطحیزمینازنظرمقاومتدربرابرفشارهایواردهوامکان 26

ساختیکسازهدرمحلخاصیاززمین

خردکردنسنگیکهازمعدناستخراجمیشود. 24

نگهداریریلها؛توزیعبارچرخها؛عملزهکشی 22

شن،ماسه،قیر 20

مخلوطشنوماسهیاسنگشکسته 18

زیراساسـاساسـآستر-رویه 16

خمیریشدنخاکوروانشدنآنتحتتأثیروزنخونولغزشخاکدردامنههاوترانشهها 14

درستاست. 12

کمتر 10

شنوماسهـبزرگتراز0/075 8

رس-الی 6

دانهبندی؛درجۀخمیریبودن؛مقدارموادآلیخاک 4

آزمایشگاهمکانیکخاکوسنگ 2




