
 

 

 

 تِ ًام ذسا

 وتاب ظهیي ضٌاسی   26تا    34صفحِ ًىات 

 (4فصل )ذان  ( تا اتتسای 6ثحج سَذت ّای فسیلی )فصل هاظ 

 هٌاتغ اصلی تَلیس اًطغی ّستٌس.سَذت ّای فسیلی  زض تیطتط وطَض ّای جْاى -1

ضسَتات اظ تجعیِ هَاز آلی گیاّی ٍ جاًَضی تِ ٍجَز هی آیٌس وِ زض سَذت ّای فسیلی  -2

 شذیطُ ضسُ اًس .  یا سٌگ ّای ضسَتی

زض  ًیوِ جاهس ٍ گاظ، هایغّیسضٍوطتي ّایی ّستٌس وِ تِ عَض عثیؼی، تِ صَضت  ًفت ٍ گاظ -3

 ظهیي ٍجَز زاضًس.

هحیظ زضیایی ون تطىیل هی ضَز، ًفت ذام زض  هحیظ ذطىیغال سٌگ وِ زض ظتط ذالف  -4

 تِ ٍجَز هی آیس. هتط(  222ػوك)ووتط اظ 

هْن تطیي هٌطاء هَاز تاوتطی ّا ٍ پالًىتَى ّا زض هحیظ زضیایی ون ػوك جاًساضاًی هاًٌس  -5

 آلی ّستٌس.

از آلی زض عی تثسیل ضسَب ضیعزاًِ تِ سٌگ هازض اظ عطیك یه سطی، ٍاوٌص ّای هَ -6

 تثسیل هی ضًَس.ًفت ذام ضیویایی تِ 

 ٍ افعایص آى تسیاض هْن است . فطاضٍ  زهازض فطایٌس تطىیل شذایط ًفتی همساض  -7

عاضی ًفت ٍ گاظی وِ زض سٌگ هازض تطىیل هی ضًَس ّوطاُ تا اب زضیا وِ اظ ظهاى ضسَب گ -8

زض ستگ تِ زام افتازُ، اظ عطیك ترلرل سٌگ ّا تِ سوت تاال حطوت هی وٌس وِ تِ آى 

 هیگَیٌس.هْاجطت اٍلیِ ًفت 

هی گیطًس وِ تِ ایي  ضاطچَى ًفت ٍ گاظ اظ آب سثه تطًس، اظ آب جسا ضسُ ٍ تط ضٍی آى ل -9

 هی گَیٌس. هْاجطت حاًَیِجسایص 

ضا چطوِ ّای ًفتی ثاضس تِ سغح ظهیي ضاُ هیاتٌس ٍ اگط ًفت ٍ گاظ هاًؼی زض هسیطضاى ً -02

 تِ ٍجَز هی آٍضًس.

 زیسُ هی ضَز. ذَظستاى ٍ ایالمعثیؼی زض استاى ّای  لیطاظ شذایط  یز ظیازضهَا -00



 

 

 

 اظ جولِ سٌگ ّای ًفَش ًاپصیطًس. گچٍ  یلضسٌگ ّای  -02

سیسُ ٍ اظ تیي ضفتِ زضصس ًفتی وِ زض عَل تاضید ظهیي تَلیس ضسُ، تِ سغح ظهیي ض 9999 -03

 زضصس آى ّوِ شذایط ًفت هَجَز ضا تطىیل زازُ است.  290است ٍ 

تِ  هحیظ ّای ذطىیاست وِ اظ هَاز آلی زض  سَذت فسیلی جاهس، یه ظغال سٌگ -04

 ٍجَز هی آیس. ایي هَاز آلی، تیطتط اظ زضذتاى، تَتِ ظاضّا ٍ چوٌعاض ّا حاصل هی ضًَس، آى ّا

وِ یه ًَع  تَضباًثاضتِ ٍ تَسظ ضسَتات پَضیسُ هی ضًَس ٍ تِ هطٍض ظتاى تِ زض تاتالق ّا 

 است، تثسیل هی ضًَس. ظغال سٌگ ًاضس

 تِ ػٌَاى یه هازُ سَذتی تْطُ تطزاضی هی ضَز. تَضب، ایطلٌسزض  -05

 است. پَن ٍ هترلرلهازُ ای  تَضب -06

 فرایند زغال شدگی از تورب تا آنتراسیت                  آًتطاسیت  ←تیتَهیي  ←یگٌیت ل ←تَضب  -07

تِ ظغال سٌگ ّای هطغَب تطی  لیگٌیت تا افعایص تطاون، لیگٌیتتِ  تَضبثسیل تؼس اظ ت -08

 تثسیل هی ضَز. آًتطایستٍ سپس تِ  تیتَهیيتِ ًام 

اظ تَضب تا آًتطاسیت، تغییطات ظیازی ضخ هی زّس ٍ سثة هی  ظغال ضسگیزض فطآیٌس  -09

عایص هی یاتس ٍ اف، زضصس وطتي زض سٌگ حاصل، آب ٍ هَاز فطاضضَز تا ذطٍد تسضیجی 

 ویفیت تَاى تَلیس اًطغی ظغال سٌگ تْتط هی ضَز.

 زض تاهیي هٌاتغ اّب ّای سغحی ٍ ظیط ظهیٌی، ًمص اساسی زاضًس. تاضش ّای جَی -22

 همساض آتسّی ضٍزذاًِ )زتی( ضا تا استفازُ اظ ایي ضاتغِ هحاسثِ هی وٌٌس -20

                                                                                                                       Q = A×V          

            Q-  : ِزتی تط حسة هتط هىؼة تط حاًی 

 A- همغغ جطیاى آب تط حسة هتط هطتغ :  حهساحت سغ 

V-  : ِسطػت جطیاى آب تط حسة هتط تط حاًی 



 

 

 

تِ  ٍب تطف ّا ٍ تاضش افعایص هی یاتس ٍ زض تاتستاى تِ ػلت ش تْاضآتسّی ضٍزذاًِ زض  -22

 هیاتس. واّصػلت تثریط آب 

ّستٌس ٍ زض  زائویوِ تاضًسگی ظیاز است ٍ تثریط ون، ضٍزذاًِ ّا  هطعَبزض هٌاعك  -23

 هَلتی ٍ فصلیوِ همساض تاضًسگی ون ٍ تثریط ظیاز است ضٍزذاًِ ّا  ٍ ذطه گطم هٌاعك 

 ّستٌس.

 ضا تطىیل هیسٌّس. آتسّی پایِیاى زاضز، ترطی اظ آب وِ  ّویطِ زض ضٍزذاًِ جط  -24

استفازُ هی وطزًس، تا گصضت ظهاى  ضطباًساى ّای ًرستیي، اظ آب ظیطظهیٌی تٌْا تطای  -25

 ًیعتْطُ تطزًس. گطزش آسیابٍ  وطاٍضظیتطای 

آب ظیط ظهیٌی ضا تِ سغح ظهیي هی آٍضزًس ٍ آب ّای  لٌاتزض لسین هطزم ایطاى تا احساث  -26

 چاُ، لٌات ٍ چطوِ لاتل تْطُ تطزاضی ّستٌس.ظیط ظهیٌی، 

 لاتل تْطُ تطزاضی زض ذطىی ّا است.  تعضگتطیي شذیطُ ی آب ضیطیيآب ظیط ظهیٌی  -27

 سغح ایستاتی: -28

زض ٌّگام ًفَش آب تِ زاذل ظهیي، ترطی اظ آب ًفَشی تِ سغح ظهیي شضات ذان یا سٌگ 

ظ آب ٍ َّا پط هی ضَز ٍ هٌغمِ ی هی چسثٌس، تِ عَضی وِ هٌافص ٍ فضاّای ذالی، تَس

تَْیِ ضىل هیگیطز. ترطی اظ آب ًفَشی، تِ عطف ػوك تیطتط حطوت هی وٌس تا تِ سٌگ 

تستط تطسس ٍ تط ضٍی آى جوغ ضَز ٍ هٌغمِ ی اضثاع ضا ایجاز وٌس وِ فضاّای ذالی تَسظ 

 است. سغح ایستاتیآب پطضسُ است . سغح تاالیی ایي هٌغمِ، 

 تثؼیت هی وٌس. تَپَگطافی سغح ظهیيتمطیثا اظ سغح ایستاتی،  -29

یا  چطوِسغح ایستاتی ٌّگاهی وِ تا سغح ظهیي تطذَضز وٌس، آب ظیطظهیٌی تِ صَضت   -32

 زض سغح ظهیي ظاّط هیطَز. تطوِ

زض صَضتی وِ سغح ایستاتی تط سغح ظهیي هٌغثك ضَز یا زض ًعزیه آى لطاض گیطز  -30

 ضىل هیگیطز. ضَضُ ظاضیا  تاتالق

 تاضٌس. فضاّای ذالیتطای تطىیل آترَاى، الظم است وِ ضسَتات ٍ سٌگ ّا، زاضای  -32



 

 

 

 اًحالل، َّاظزگی ،احط ضىستگیفضاّای ذالی پس اظ تطىیل سٌگ تِ صَضت حاًَیِ تط  -33

 یا ػَاهل زیگط تِ ٍجَز هی آیٌس.

                        زضصس فضای ذالی ضسَب یا سٌگ ایي گًَِ هحاسثِ هیطَز. -34

تخلخل                
حجم فضاهای خالی  مترمکعب   

مکعبمتر   کل حجم  
                                   

ًفَشپصیطی تسیاض اًسوی ، ضیع تَزى شضاتّستٌس، اها تِ ػلت  هترلرلّا تسیاض  ضس -36

 زاضًس.

 اضز.ستگی زت اضتثاط ٍ اًساظُ هٌافصهیعاى ًفَش پصیطی ذان تِ هیعاى  -37

، ًطاًگط تَاًایی همساض آب شذیطُ ضسُ زض آى ٍ ًفَشپصیطیزضصس ترلرل آترَاى، تیاًگط  -38

 آترَاى زض ّسایت آب هیثاضس.

( لاتلیت تطىیل آترَاى ضا زاضًس، فطُ زاض )آّه واضستیحسٌگ ّای آّىی ، آتطفت ّا -39

 .زٌّس تطىیل ًوی، آترَاى ذَتی سٌگ ّای آشضیي ٍ زگطگًَی، ضیل ّاٍلی 

حطوت هی  ووتطتِ هىاًی تا اًطغی تیطتط آب ظیط ظهیٌی تِ عَض ولی، اظ هىاًی تا اًطغی  -42

 وٌس.

 ضَز. استفازُ هی زاضسیتطای هحاسثِ آب ظیط ظهیٌی، اظ لاًَى  -40

اظ هحلی تِ هحل زیگط تغیط هیىٌس، آب ظیط ظهیٌی تِ عَض  ّای ظیط ظهیٌی بآتطویة  -42

 آّيٍ  پتاسین، سسین، ٌیعینه، ولسین ّای ی وطتٌاتت، سَلفات ّا، ولطیسّاػوسُ حاٍی 

 است.

ًفَش آب،  ، سطػتواًی ّا، سٌگ ّاجٌس  غلظت ًوه ّای حل ضسُ زض آب ظیطظهیٌی تِ -43

 تستگی زاضز  آبتَسظ  هسافت عی ضسٍُ  زها

هاًٌس سٌگ  سٌگ ّای تثریطیٍ  اًحالل پصیطی ونهؼوَال  سٌگ ّای آشضیي ٍ زگطگًَی -44

 زاضًس. یاًحالل پصیطی ظیاز، ًوه ٍ سٌگ گچ

35- ّطچِ زضصس ترلرل ذان یا سٌگ تیطتط تاضس، آب تیطتطی ضا هی تَاًس زض ذَز ًگِ 

زاضز. اها لعٍها تاػج ػثَض آب ًویطَز ) هخل سٌگ پا( 



 

 

 

 است. ضَضآب ًَاحی وَیطی هؼوَال  -45

آتی است وِ زض همیاس ظهاًی ّویي ، پس اظ هصطف اًساى اظ عطیك  آب تجسیس پصیط -46

ضَز، آب  یگعیي هی ضَز، ترطی اظ آب وِ پس اظ هصطف، جایگعیي ًویاچطذِ آب، ج

 است. تجسیس ًاپصیط

ٌس ّعاض سال گصضتِ زض اػواق تِ آب ّایی گفتِ هیطَز وِ زض عی چ آب ّای فسیلی -47

 ظیاز هحثَس ضسُ اًس ٍ زض چطذِ ی آب لطاض ًساضًس.

تطای آًىِ ًَساًات حجن شذیطُ ی هٌاتغ آب یه هٌغمِ تؼییي ضَز، تیالى آب هحاسثِ  -48

 ى آب تط اساس اصل تمای جطم است.ظهیطَز، تَا

s = I-O 

ٍ تغییطاتی وِ زض حجن شذیطُ آب (O)( ٍ اب ذطٍجی  اظ آى Iهمساض ٍضٍزی آب تِ آترَاى)  

 ( s   ) تِ ٍلَع هی پیًَسز

تاضس  تیطتط ٍجیذطآب ٍ اگط  هخثتى آب التیطتط تاضس تی ٍضٍزیتسیْی است اگط آب  -49

 است. هٌفیتیالى آب 

تَزُ  هٌفیزضت وطَض  629زض عی سال ّای اذیط تیالى آب زض ول وطَض ٍ زض تیطتط  -52

 است.

است. وِ تِ صَضت  فطًٍطست ظهیيآب ظیطظهیٌی،  ِضٍی یىی اظ پیاهس ّای تطزاضت تی -50

 ز هی ضَز.)آضام ٍ تسضیجی( ایجا صَضت ضىاف زض سغح ظهیي)سطیغ( یا تِ  فطٍچالِ

 هَجَز زض آى زاضز. همساض اهالحٍ  تطویة ضیویایی، تستگی تِ ظهیٌیویفیت آب ظیط -52

 ّستٌس. غیط ًمغِ ایٍ یا  ًمغِ ایهٌاتغ آالیٌسُ ی آب ظیطظهیٌی، تِ صَضت  -53

 ّاست َّاظزگی سٌگذان حاصل  -54

 9تِ ػٌَاى سغحی تطیي لطط ظهیي ضٌاذتِ هیطَز ذان -55
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