
 پاسخ زمین شناسی خارج از کشور1394 - نشر دریافت

1- گزینه- 3 در این سوال کافی است فرمول رطوبت نسبی را خوب در ك کرده باشید.

های خاص وِ دس خذٍل سَال ػذد سطَتت هطلك الصم تشای اشثاع َّا دس د

 شذُ است. 28دهاّا هطشح گشدیذُ ًضدیه 

 لشاس داسد. 3یؼٌی گضیٌِ  29تا  26تیي سًح دهای تٌاتشایي ایي ػذد 

  4گضیٌِ  -2

دٍستاى یىی اص هَاسدی وِ دس تسیاسی اص سالْا دیذُ

 ّا ٍ همایسِ آًْا تا اهالحالیاًَسای ّشذُ است اهالح آب

دُ ی ولسین داس سَلفات ولسین است.تیشتشیي هاهی تاشذ.دسیاچِ آب دس خشىی هثل چشوِ یا سٍد ٍ یا 

1گضیٌِ  -3

دس شىل خط تمسین سا ًشاى دادُهٌطمِ ای وِ تیي دٍ حَضِ آتشیض سا خذا وٌذ سا خط تمسین گَیٌذ. تعشیف خط تقسین:

است.

 2گضیٌِ  -4

ّا دس هماٍهت واًی دس تشاتش خشاشیذُ شذى سا گَیٌذ سختی واًی تِ لذست پیًَذّا ٍ طشص استمشاس اتن تعشیف سختی کاًی:

 گی داسد.گالی ًسثی تِ طَل پیًَذ ٍ تشویة شیویایی تستشثىِ تلَس ًمش داسد. اها چ

دسست است. 2چگالی ًسثی تاالی داسًذ.اها تا تَخِ تِ تؼشیف سختی ٍ اطالػات سَال گضیٌِ گالي و پیشیت هش دو 

 2گضیٌِ  -5

دس شىل ساختواى سیلیىاتی وِ تِ صَست ٍسلِ ایی است سا ًشاى هی 

ًیض سایش هَاسد  95ن است ٍ دس آصهَى تسیاس هْ 5دّذ.خذٍل خذیذ فصل 

 آى هْن است.

سطوبت هطلق 

الصم بشای اضباع  سطوبت هطلق

هوا دس دهای خاظ

سطوبت ًسبی=

/x
x

   

NaCl MgCl MgSO CaSO K SO CaCO
% / % / % / % / % /

2 4 4 2 4 3
77 10 8 4 8 3 7 2 6 0 4
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1گضیٌِ  -6

ًیض آهذُ تَد !!! 81ایي سَال دس وٌىَس سال  

"به سنگی که در آستانه ذوب شدن است اگر آب اضافه کنیم کدام اتفاق رخ می دهد"اها تِ ایي صَست

ِ شَد پیًَذّای آى سا سشیؼتش هی شىٌذ ٍ تاػث رٍب آب تِ ػلت ساختاس هَلىَلی خَد تِ سٌگ دس آستاًِ رٍب اگش اضاف

 سشیؼتش هی شَد. دس فشٍساًش ٍ رٍب تخشی سٌگْای لیتَسفش دس آستاًِ رٍب لشاس داسًذ.

4-گضیٌِ  -7

هی شَد. ظاّش وَُ الًَذ ّوذاى تَدُ تاتَلیتی است وِ تش اثش فشسایش دس سطح صهیي  

 3 -گضیٌِ -8

خَسشذگی یؼٌی رسات تشىیل دٌّذُ ی سٌگ ّن سَتی خَس شذگی ٍ سیواى شذگی است.دٍ ٍیژگی هْن تافتی دس سٌگْای س

اًذاصُ تاشٌذ.

1-گضیٌِ  -9

ِ سیضًذٍ  دس  ای ساويٍ  تذٍى تالطنٍ  دس اػواق صیاددًا  شًَذ. تشىیل هی آْت

ٍاى تاشٌذ. لادس ِت تشىیل آتخَاى ًوی اًذ. ّای سسَتیتشیي سٌگفشا

سلِ است. سسٍ  هیىاواًی اصلی آى  اسد.ای د حالتٍ 

استٍ  دس هحیط اوسیژى اًذن سسَب وشدُ است. داس تدضیِ ًشذى تشویثات وشتي ّا ِت خاطش سًگ سیاُ شیل

 سسَب وشدُ است.  اوسیژى اًذویاست وِ دس هحیط داسای  اوسیذ آٌّیشیل سثض داسای 

1-گضیٌِ  -10

ٍِی َسشذگیٍ  گشدشذگی تذ است. اص سیواى شذگی رسات دسشتٍ  صا ُ استٍ  خ داس دسست شذ

ْا ون استِ فاصل   ُ آى است.ی حول آً ٍسًذ خَد آ  .آب صیش صهیٌی ػاهل َت
َتات دس اثش صهیي  ْا دس اهتذادِ اغلة اص تدوغ سس ُ، یا خشد شذى سٌگ ّا دس هشص  سطح گسل لغض

ْا دسست هی ٍسِل شَد. ّاٍ  سیواى شذگی تؼذی آً

4 -گضیٌِ -11

حال چشخش است. فشااس دس  دس گشهای هاگوا یا سیاالت فؼالػاهل اصلی آى 

ّا اص هاگوا دسٍتش تاشاٌذ آب تیشاتشی   ایي دگشگًَی ًمش ًذاسد.ّشچِ سٌگ

ی دگشگاًَی سا ّالاِ دگشگاًَی     هحذٍدُ شَد. تش هی ضؼیفداسًذ ٍ دگشگًَی 

شَد. تش هی ّا ٍسیغ گَیٌذ وِ دس اطشاف تاتَلیت
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1 –گضیٌِ  -12

ات ولّای صیشصهیٌی هؼوَال تا سسَتگزاسی  آب سا ِت وف غاسّا استاالوویتتات ٍَ سس استاالوتیتغاسّا  سمفتش سینوشٌت

.آٍسًذ ٍخَد هی

ش  ِ تاػث وّا ات هیافضایص سشعت سسوبگزاسی باعث هحیط شَد  CO2ّش ػاهلی و شَد.وشٌت

اى  ٌتضوٌٌذٍُخَد گیّا س فَت

افضایش دهای آب                      

 فشاس آب واّش     

 واّش ػوك آب  

 افضایش آشفتگی آب  

واّش ػشض خغشافیایی  

2 -گضیٌِ -13

دس خذٍل صیش هطشح شذُ است. ٍیژگی سیاسات

.سیاسات صهیي هاًٌذ ٍ صهیي چگالی صیادی داسد
خصوصیات عطاسد صهشه صهیي هاه هشیخ هطتشی صحل اوساًوس ًپتوى

 قطش 38/0 96/0 1 27/0 53/0 2/11 5/9 7/3 5/3

 حجن 06/0 88/0 1 02/0 15/0 1318 769  50 42

 جشم  05/0 81/0 1 01/0 1/0 318 95 5/1 17

جاربه 4/0 9/0 1 16/0 4/0 6/2 1/1 1 5/1

اًتقالیگشدش  24/0 62/0 1 - 9/1 9/11 5/29 94 8/164

گشدش وضعی65/045/043/041/013/27124358

فاصله اص خوسضیذ 39/0 72/0 1 1 52/1 2/5 54/9 18/19 07/30

 وصى حجوی 4/5 1/5 5/5 3/3 4 3/1 7/0 6/1 25/2
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اص آًدا وِ اوسیژى ، سیلیسین، گَگشد ًیض ستٌذ.ّا ّدس خذٍل همیاس ویْاًی خضء فشاٍاىویْاًی فشاٍاًٌذ ٍ ػٌاصش ّستِ اص ًظش 

خضء ػٌاصش فشػی ّستِ ّستٌذ.
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 در محیط می شوند.CO2عواملی که باعث کاهش 

دکتر محمد چالجور
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