
يكی از دوست داشتنی ترين كتاب هايی كه تا به حال دربارۀ يه سياره خوندم 
شازده كوچولو بوده؛ خالق اين اثر، آنتوان دوسنت اگزوپری، نويسندۀ خوش 
از زبان  شازده كوچولو ۷ رفتار آدم بزرگ ها رو توضيح  قريحۀ فرانسوی، 

می ده تا يادمون بياره بايد چجوری روی سياره مون خوب زندگی كنيم!
توی يه قسمت از اين كتاب، شازده كوچولو می گه:  

«من سياره ای سراغ دارم كه يک مرد در آن زندگی می كند. او هرگز گلی 
دوست  را  كسی  هرگز  است.  نكرده  تماشا  ستاره ای  هرگز  است.  نكرده  بو 
تمام  و  نكرده است  است. هرگز جز جمع زدن عددها كار ديگری  نداشته 
روز مثل تو تكرار می  كند: من يک آدم جدی هستم! من يک آدم جدی 
هستم! و باد به غبغب می  اندازد و به خودش می  بالد. ولی او آدم نيست، 

او يک قارچ است!» 
از نظر شازده   ... فهميديد منظورش رو؟ ميخواد بگه آدم ها ربات نيستن 
احساسش  و  ذوق  تمام  با  كه  كرده  زندگی  خوووب  آدمی  اون  كوچولو، 
خاک  بوی  دريا،  كوه،  بتونه  هم  كه  اونی  باشه.  برده  لذت  سياره اش  از 
كه  پديده هايی  توی  بتونه  هم  باشه،  داشته  دوست  رو   ... و  بارون خورده 
اگر   ... زلزله  مثالً  ببينه،  مفيدشو  و  خوب  چيزای  ندارن  دوسش  بقيه 
ميخوايد بگيد كجای زلزله مفيده، بايد بعد از شازده كوچولو كتاب جيبی 
زمين شناسی مارو هم بخونيد. يه كتاب كوچيک و جمع و جور ولی كامل 
كه كلی چيزای مفيد راجع به زمين و پديده های اون يادتون می ده و خيلی 

هم به درد كنكورتون ميخوره.
در آخر اميدوارم كه: 

«روی سيارۀ زمين مثل اون آقا نباشيم و معنای زندگی رو واقعاً درک كنيم 
يا به قولی باكيفيت زندگی كنيم...»



از قديم مردم دنبال كيميا و كيمياگری بودند. آن ها دنبال اين بودند كه خاک 
رو تبديل به طال كنند. آن قدر اين موضوع برای مردم اهميت داشته كه وارد 
ادبيات هم شده بود. حتی كيميا معيار و مثالی برای باارزش كردن، شده بود.

مثالً حضرت حافظ می فرمايند:
از كيميای مهر تو زر گشت روی من

آری به يمن لطف شما خاک زر شود
به صورت علم شيمی دراومده حداقل  امروز  و كيمياگری كه  اين كيميا 
هنوز برای شما كنكوری ها خيلی مهمه! به همين خاطر دكتر صالحی راد 
حفظی  مطالب  و  نوشتن  براتون  رو  كتاب  اين  و  كشيدند  زحمت  گرامی 
شيمی كنكور رو براتون خيلی خوب دسته بندی كردند تا خيالتون حداقل 

از بابت حفظيات شيمی راحت باشه!
برای اين كه اين كتاب سال به سال بهتر و بهتر بشه ما رو از «كيميای مهر» 

خودتون محروم نكنيد و نظراتتون رو برامون بفرستيد.
خيلی  برايم  تصورش  شنيدم  رو  مرز  بدون  جهاِن  نظريۀ  كه  قبل  سال ها 
زيباست. وقتی  جالب و دوست داشتنی بود. رؤيای جهان بدون مرز واقعاً 
در  من  نيست.  كشورگشايی  برای  هم  جنگی  هيچ  ديگر  نباشند،  مرزها 
سال های اخير مطمئن شدم كه هر چند اين نظريه از جنبه های سياسی، 
اين گونه  علمی  نظر  از  اما  است  رؤيا  ما  نسل  برای  اقتصادی  و  اجتماعی 
نيست. برای علم، هيچ مرزی نيست و با جرئت می توان گفت نظريۀ علم 
بدون مرز واقعاً وجود دارد. هر كسی می تواند در سايۀ ايمان و باورهايش 
هر آن چه از علم دوست دارد را بياموزد و در آن تفكر و تعقل نمايد، فقط 
بايد مراقب باشد كه دستاورد آموخته هايش آسيبی به آفرينش نرساند و 

اخالق را زير پا نگذارد.
فصل به فصل و صفحه به صفحۀ اين كتاب، درسی بزرگ به من آموخت:

آفرینش کیهان و تکوین زمین به من يادآور شد كه منظم تر باشم، تغيير را 

بپذيرم و از آن استقبال كنم و نجنگم!



منابع معدنی و ذخایر انرژی گوشزدی بود برای مهربان تر بودن كه مانند زمين 

ال يق مهربانی باشم!
منابع آب و خاک به من آموخت كه با نگاه خدا جريان انرژی از آسمان تا 

اعماق زمين جاری است و يادم نرود كه اگر او بخواهد پايانی برای انرژی نيست 
پس نگران نباشم و برای در اختيار خود قرار دادن منابع، حرص نزنم!

زمین شناسی و سازه های مهندسی آگاهم ساخت كه بايد قبل از هر كاری 

جوانب را خوب بسنجم و حواسم را جمع كنم!
از خاک  يادآور شد كه آفرينشم  به من  مجدد  زمین شناسی و سالمت 

است و عناصر سازنده ام با همۀ انسان ها در تمام زمين يكسان است؛ پس 
به كجا چنين شتابان؟!

پویایی زمین تلنگری بود تا يادم نرود به قدرت خدا اين زميِن آرام گهواره مانند، 

می تواند چنان ناآرام شود كه همه چيز را ويران كند و خشم چه نابودگر است!
زمین شناسی ایران پنجره ای بود به سوی بهشت ايران؛ يادم باشد از اين به بعد 

در سفرها نگاه زمين شناسی هم داشته باشم به جز خوردن غذاهای خوشمزه!
حال كه اين كتاب به پايان رسيده برايم مهم تر شده كه به سهم خودم بيشتر 
مراقب حال زمين باشم، مراقب حال خودم و همۀ ساكنين و آفريده های 
زمين. بعضی از اين آفريده های خوب در توليد محتوايی و فنی اين كتاب 

بسيار همراهم بودند كه جای دارد سپاس ويژه از حضورشان داشته باشم:
آقايان مهدی هاشمی و سيد احسان حسينيان كه نگاهشان مديريتی 

و رهبری است و از محضرشان بسيار آموخته ام. 
زهرای جالينوس عزيزم كه با ديد مهندسيش اثر خوب خيلی زيادی 
در بهبود محتوا داشت؛ اون قدر زياد كه نمی شه گفت و ازش خوب 

تشكر كرد.
كتاب  اين  برای  واقعاً  كه  خيلی سبز  توليد  تيم  و  ابراهيم نژاد  آقای 

زحمت كشيدن؛ ازشون خيلی ممنونم. 
ناظران محتوايی گرامی و ويراستاران خوب كه با كمكشون اميد دارم 

كتاب بدون ايراد رسيده باشد دست شما.
مراقب خودتون و زمين زيرپاتون باشين.  

زهرا خردمند   
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۱ 
دانشمندان، پيدايش جهان هستی را با نظريۀ مه بانگ توضيح می دهند. 

مراحل نظریۀ مه بانگ به ترتیب:

 رخ دادن انفجار عظيم
 ايجاد ذرات اوليۀ كيهانی مانند الكترون، پروتون و نوترون

 تجمع اين ذرات و ايجاد اتم ها و مولكول ها
 تشكيل گازهايی مانند هيدروژن و هليم

 كاهش دما و تراكم گازها
 تشكيل سحابی، كهكشان و ستارگان

كهكشان ها،  مانند  متنوعی  پديده های  كيهان  در   

منظومه ها، ستاره ها، سياره ها و ... وجود دارد.
دانشمندان با مطالعه و شناخت نظام حاكم بر آفرينش كيهان، به دنبال 

كشف رازهای خلقت هستند.

از علوم نهم به ياد داريم كه سحابی ابر عظيمی از غبار، 
پيدايش  است، سحابی ها محل  ميان ستاره ای  فضای  در  پالسما  و  گاز 
ستاره ها هستند. به نوعی می توان گفت سحابی ها هم گورستان و هم 

زايشگاه ستارگان هستند.



۹

ویژگی های کیـهـان
براساس اندازه گیری های نجومی در حال گسترش است.

صدها میلیارد کهکشان در آن وجود دارد.

 كهكشان از تعداد زيادی ستاره، سياره و فضای بين ستاره ای 

(اغلب گاز و گرد و غبار) تشكيل شده است.
ویژگی های 

کهکشان

اجزای آن تحت تأثیر نیروی گرانش متقابل، یکدیگر را نگه داشته اند.

هم  از  دور شدن  حال  در  کهکشان ها  کیهان،  گسترش  به  توجه  با 

هستند. (در حال انبساط)

 اجرام مختلف تشكيل دهندۀ يک كهكشان تحت تأثير 
(سراسری خارج) كدام نيروها در كنار هم قرار می گيرند؟  

 گرانش متقابل   گرانش متقابل   گرانش هسته
 حاصل از انفجار اوليه  الكتروستاتيكی كولنی

  اجزای مختلف تشكيل دهندۀ كهكشان تحت 
تأثير نيروی گرانش متقابل، يكديگر را نگه داشته اند.

 ستاره ها و سياره هايی كه در آسمان شب می توان ديد، 

تنها، تعداد اندكی از ميلياردها جرم آسمانی در كهكشان راه شيری هستند.



۱۰

ویژگی های کهکشان 

راه شـیـری

نواری ِمه مانند و کم نور، شامل انبوهی از اجرام آسمانی است.

ابر، در مکان بدون آلودگی  در شب های صاف و بدون 

نوری در آسمان مشخص است. 

شکل مارپیچی دارد.

یکی از بزرگ ترین کهکشان های شناخته شده است.

اندازۂ قطر آن ۱۰ برابر ضخامت آن است.

 منظومۀ شمسی شامل خورشيد، ۸ سياره و تعداد زيادی 
اجرام ديگر می باشد و در لبۀ يكی از بازوهای كهكشان راه شيری قرار دارد. 

(سراسری خارج با تغيير)  شكل زير نشانگر كدام است؟ 
 فسيل تريلوبيت
 موج ريلی زلزله

 جريان دريايی سطحی
 كهكشان راه شيری  

و  دارد  مارپيچی  راه شيری شكلی  كهكشان    
منظومۀ شمسی در لبۀ يكی از بازوهای آن قرار دارد. 

(با موارد بيان شده در گزينه های (۲) و (۳) در فصل های بعدی آشنا می شويم.)



۱۱

 همۀ عبارت ها مفهوم نادرستی را از ويژگی های كهكشان 
(سراسری داخل با تغيير) راه شيری بيان می كنند، به جز: 

 اندازۀ قطر آن ۱۰ برابر ضخامت آن است.
 از تعدادی ستاره، سياره و فضای بين ستاره ای تشكيل شده است.

 براساس اندازه گيری های نجومی، احتمال دورشدن آن از ساير 
كهكشان ها وجود دارد.

 گرد و غبارهای بين ستاره ها و سياره ها تحت تأثير نيروی گرانش 
استقرار يافته است.

  
گزينۀ (۲): كهكشان شامل ميلياردها جرم آسمانی است.

گزينۀ (۳): براساس اندازه گيری های نجومی، كيهان در حال گسترش 
فقط  نه  از هم هستند  تمامی كهكشان ها در حال دور شدن  و  است 

كهكشان راه شيری از ديگر كهكشان ها.
گزينۀ (۴): نيروی بين اجزای كهكشان ها نيروی گرانش متقابل است.

۲ 
در اين زمينه دو نظريه توسط دانشمندان مطرح شده است:

زمان بیان نظریه  بيش از ۲هزار سال پيش

دانشمند ارائه دهنده  بطلميوس، دانشمند يونانی

چگونگی دست یافتن به نظریه  مشاهدۀ حرکت ظاهری ماه و خورشيد 

كه از شرق به غرب است.



۱۲

 زمين، در مركز عالم قرار دارد و ثابت است.
 ماه، خورشيد و پنج سيارۀ شناخته شدۀ آن روزگار، يعنی عطارد، زهره، 
مدارهايی دايره ای در جهت مخالف حرکت  و زحل، در  مريخ، مشتری 

عقربه های ساعت به دور زمين می گردند.

 نزديک ترين جرم آسمانی به زمين ماه و دورترين آن ها زحل است. 
 خورشيد در چهارمين و مريخ در پنجمين مدار اطراف زمين در حال 

گردش به دور آن هستند. 
 خورشيد بين مدارهای زهره و مريخ قرار گرفته است.

دارند  قرار  خورشيد  و  زمين  بين  كه  زهره  و  عطارد  سياره های  و  ماه   
می توانند برای ساكنان زمين خورشيدگرفتگی ايجاد نمايند.

هر  جايگاه  ترتيب   
براساس  را  اجرام آسمانی  از  يک 
به  توجه  با  زمين مركزی  نظريۀ 

شكل روبه رو به خاطر بسپاريد.

 تا حدود قرن ۱۶ ميالدی مطرح بود.
 برخی از دانشمندان ايرانی مانند ابوسعيد سجزی و خواجه نصيرالدين 



۱۳

اندازه گيری های دقيق و تفسير درست يافته های علمی،  طوسی براساس 
ايرادهايی را بر نظريۀ زمين مركزی گرفتند.

 اين نظريه در اروپا نيز مخالفانی را داشت.

 در نظريۀ زمين مركزی، مدار گردش خورشيد در ميان 
(سراسری داخل) كدام جرم های آسمانی قرار می گرفته است؟  

 مريخ و زهره   مريخ و زهره   زهره و عطارد
 عطارد و ماه   عطارد و ماه   ماه و زمين

  
نظريۀ  تصوير  به  توجه  با 
زمين مركزی، خورشيد بين 

مريخ و زهره قرار دارد.

دانشمند ارائه دهنده  نيكوالس كوپرنيک ستاره شناس لهستانی

زمان های  در  سيارات  حركت  مطالعۀ  چگونگی دست یافتن به نظریه  

مختلف و به كار بردن دانش رياضی

با ماه، مانند ديگر سيار ه ها در مدار دايره ای و مخالف   زمين همراه 
حرکت عقربه های ساعت به دور خورشيد می گردد. 



۱۴

 حركت روزانۀ خورشيد در آسمان، ظاهری و نتيجۀ چرخش زمين به 
دور محور خود است. (حركت وضعی)

 در هر دو نظريۀ زمين مركزی و خورشيدمركزی مدار حركت سيارات 
دايره ای و جهت حركت آن ها مخالف حركت عقربه های ساعت است.

و  پرداخت  يادداشت های ستاره شناسان  بررسی دقيق  به  يوهانس كپلر،   
دريافت كه سيارات در مدارهای بيضوی، به دور خورشيد در حركت هستند. 

 كپلر با ارائۀ سه قانون، نظريۀ خورشيدمركزی را تصحيح كرد.

۳ 

هر سياره در مداری بيضوی، چنان به دور 
خورشيد می گردد كه خورشيد همواره، در 

يکی از دو کانون آن قرار دارد.

هر سياره، چنان به دور خورشيد 
می گردد كه خط فرضی كه سياره 
می كند،  وصل  خورشيد  به  را 
مساوی،  زمان های  مدت  در 
مساحت های مساوی ايجاد می كند. 

 A = مساحت B مساحت
دو نتیجۀ مهم از قانون دوم کپلر:

 تمام مساحت های مشخص شده روی شكل باال با هم برابر بوده و هر 
كدام معادل يک ماه شمسی هستند.



۱۵

 سرعت حركت سياره به دور 
نزديک تر  آن  به  وقتی  خورشيد 
هر  برعكس  و  است  بيشتر  است 
دورتر  خورشيد  از  سياره  چه 
به  سياره  حركت  سرعت  باشد، 

دور خورشيد کم تر می شود.

 زمين، در اول دی ماه با بيشترين سرعت خود و در اول 
تيرماه با كم ترين سرعت خود به دور خورشيد می گردد. 

از   در كدام روز، سرعت گردش زمين به دور خورشيد 
(سراسری داخل) ساير روزها بيشتر است؟ 

 اول فروردين   اول فروردين   ۳۱ خرداد 
 اول تير   اول تير   اول دی

  زمين، در اول دی ماه با بيشترين سرعت و در 
اول تيرماه با كم ترين سرعت به دور خورشيد می گردد.

 با توجه به قانون دوم كپلر، در شكل زير محدوده های MN و 
(سراسری داخل)  PQ (به ترتيب) كدام ماه های شمسی را نشان می دهند؟ 

 شهريورـ  اسفند
 بهمنـ  مرداد
 دیـ  خرداد 
 خردادـ  دی 



۱۶

  حضيض خورشيدی يعنی اول دی ماه، بنابراين
محدودۀ MN مربوط به ماه بهمن 
است و به همين ترتيب هر مساحت 
ايجادشده يک ماه را نشان می دهد 
تا به اوج خورشيدی كه اول تيرماه 
است برسيم؛ PQ نيز نشان دهندۀ 

ماه مرداد خواهد بود. 

ارائه داد،  را  اولين شخصی كه نظريۀ خورشيد مركزی   
را  كدام جهت  با  و  مداری  سيارات چگونه  ساير  و  زمين  برای حركت 

(سراسری داخل) نسبت به حركت عقربه های ساعت در نظر گرفت؟ 
 دايره ایـ  مخالف  دايره ایـ  موافق
 بيضویـ  مخالف  بيضویـ  موافق

 

از  فاصله  افزايش  با   (p) خورشيد  دور  به  سياره  دور  يک  گردش  زمان 
افزايش می يابد، به طوری كه مربع زمان گردش سياره به   (d) خورشيد
 . ( )p d2 3a دور خورشيد، معادل مكعب فاصلۀ آن سياره تا خورشيد است

در اين رابطه p برحسب سال زمينی و d برحسب واحد نجومی است. 
۴ 

اصطالح ستاره شناسی  در  تا خورشيد  زمين  فاصلۀ  ميانگين  به  تعریف: 

يک واحد نجومی (يا يک واحد ستاره شناسی) می گويند كه حدود ۱۵۰ 
ميليون كيلومتر است. 



۱۷

ثابت  سال  طول  در  فاصله  اين 
در  ايران  ما  كشور  برای  نيست؛ 
خود  مقدار  حداكثر  تيرماه  اول 
اول  (۱۵۲ ميليون كيلومتر) و در 
 ۱۴۷) خود  مقدار  حداقل  دی ماه 

ميليون كيلومتر) را دارد.

سياره ای ۲ واحد نجومی تا زمين فاصله دارد. چه مدت زمانی 
طول می كشد اين سيارۀ فرضی به طور كامل يک بار به دور خورشيد بچرخد؟ 

(در صورتی كه سياره و زمين هم راستا و در يک طرف خورشيد باشند.)
فاصلۀ سياره را می خواهيم تا خورشيد.فاصلۀ سياره را می خواهيم تا خورشيد.

 p d2 3=  
 d Au= + =2 1 3  
 p2 3

3µ  
 p = 5 سال زمينی  

 فاصلۀ زمين تا خورشيد در چه هنگامی برای كشور ما كم ترين 
(سراسری داخل با تغيير) مقدار را دارد؟ 

 اول تابستان   اول تابستان   اول زمستان
 اول بهار و پاييز  تقريباً همۀ روزهای مرداد

  حضيض خورشيدی يعنی كم ترين فاصلۀ زمين 
از خورشيد كه اول دی ماه است و در اين زمان زمين با بيشترين سرعت 

به دور خورشيد می گردد.



۹۹ 
كشور ايران از نظر ميراث زمين شناختی و گوناگونی پديده های زمين شناختی، 
به همين دليل زمين گردشگری  است.  از غنی ترين كشورهای جهان  يكی 

می تواند در كشورمان، جايگاه اقتصادی ويژه ای داشته باشد.
ايران، از نظر ب سياری از زمين شناسان جهان  بهشت زمين شناسی است. 

پدیده های متنوع کم نظیر 

در نقاط مختلف ایران

آتشفشان های نیمه فعال

ِگل فشان۱ های متعدد

کلوت ۲های وسیع و مرتفع
گنبدهای نمکی۳

و ...

زمين شناسان از حدود دويست سال پيش تاكنون، پژوهش های زيادی بر 
روی مناطق مختلف ايران انجام داده اند ولی هنوز ناشناخته های بسياری 

وجود دارد كه توجه پژوهشگران را به خود جلب می كند.

شكل  به  زمين  زير  از  گل والی  آن  طی  كه  است  طبيعی  پديده ای  گِل فشان   -۱
چشمه وار به سطح زمين می رسد و شكل پستی و بلندی به خود می گيرد.

۲- كلوت ها بزرگ ترين عارضۀ طبيعی كلوخی دنيا و زيباترين پديدۀ كوير هستند. در 
نواحی بيابانی، به برجستگی های بين شيارهای نعلی شكل كلوت می گويند.

زمين  طرف  به  كه  هستند  زيرزمينی  نمک  بزرگ  اليه های  نمكی،  گنبدهای   -۳
حركت كرده و شكل گنبدی مانندی گرفته اند.



۲۱۰

      

  
۱۰۰ 

حدود ۶۰۰ ميليون سال پيش همۀ خشكی های زمين به يكديگر متصل 
بوده و قارۀ بزرگ پانگه آ را تشكيل داده بودند. 

پانگه آ بعدها به دو قارۀ بزرگ گندوانا و لورازيا تقسيم شد.

   



۲۱۱

اتفاقات زمین در اواسط کامبرین (حدود ۵۰۰ میلیون سال پیش):

 بر اثر فرايندهای زمين ساختی پانگه آ شروع به باز شدن كرد.
 اقيانوس تتيس کهن تشكيل شد.

اتفاقات زمین در اوایل دورۂ پرمین (حدود ۲۹۰ میلیون سال پیش): 

 ايران مرکزی و البرز، بخشی از خشكی گندوانا بودند.
از  و  بود  كيلومتر  هزار  چندين  از  بيش  تتيس کهن،  اقيانوس  طول   

استراليا تا چين، ايران و اروپای امروزی ادامه داشت.
تتيس  نام  به  اقيانوس جديدی  قارۀ گندوانا، تشكيل  باز شدن  اثر  بر   

نوين در بخش جنوبی تتيس كهن، شروع شد.
 تتيس نوين به بيشترين وسعت خود رسيد.

اقیانوس های تتیس
کهن  در اواسط کامبرین بر اثر بازشدن پانگه آ به وجود آمد.

در  گندوانا  قارۂ  بازشدن  اثر  بر  پرمین  اوایل  در  نوین  

بخش جنوبی تتیس کهن به وجود آمد.

 هر چه تتيس نوين بزرگ تر می شد، تتيس كهن بر اثر فرورانش به 
سمت جنوب كوچک تر می شد.

اتفاقات زمین در دورۂ ژوراسیک (حدود ۱۸۰ میلیون سال پیش):

 تتيس کهن كامالً بسته شد.
 رشته کوه البرز در ايران تشكيل شد.

اتفاقات زمین در حدود ۱۰۰ میلیون سال پیش:

 با باز شدن اقيانوس هند، آفريقا و شبه قارۀ هند از گندوانا جدا شدند 
و به سمت شمال حركت كردند.

 با اين حركت، اقيانوس تتيس نوين شروع به فرورانش به سمت شمال 
و به زير قارۀ بزرگ شمالی (اوراسيا) كرد.



۲۱۲

اتفاقات زمین در حدود ۶۵ میلیون سال پیش:

 ورقۀ عربستان به ورقۀ ايران برخورد كرد.
 اقيانوس تتيس بسته شد.

 شكل گيری رشته کوه زاگرس آغاز شد كه تاكنون ادامه دارد.

 دريای سياه در شمال ترکيه، بازماندۀ اقيانوس تتيس کهن است.
 دريای خزر و درياچۀ آرال، بازمانده های اقيانوس تتيس نوين هستند.

 كدام گزينه با فرايند شكل گيری رگه های زغال سنگ در 
(سراسری داخل) رشته كوه البرز مطابقت بيشتری دارد؟ 

 بازشدن قارۀ گندوانا  فرورانش اقيانوس هند
 بسته شدن اقيانوس تتيس  برخورد ورقۀ عربستان به آسيا

  اتفاقات زمين در حدود ۱۸۰ ميليون سال پيش 
عبارت اند از:

 بسته شدن كامل تتيس كهن
 تشكيل شدن رشته كوه البرز در ايران

۱۰۱ 
سرزمين ايران، تاريخ تكوين پيچيده ای را پشت سر گذاشته است.

در  می دهند،  تشكيل  را  ايران زمين  اكنون  كه  مختلفی  بخش های 
دوره های مختلف زمين شناسی، جزئی از ابرقارۀ گندوانا و لورازيا بوده اند.

4 ميليارد  / 6 قديمی ترين سنگ های مناطق مختلف ايران، سنی بيش از
آمريكای  در  يافت شده  قديمی  با سنگ های  مقايسه  در  كه  دارند  سال 

شمالی، آفريقا، هند، سيبری، استراليا و عربستان جوان تر هستند.



۲۱۳

 قديمی ترين سنگ های ايران در مناطق مرکزی ايران يافت می شوند.

نوع  از  يزد   استان  اردكان  در  روستای ساغند   (۱  
سنگ های دگرگونی و به سن پركامبرين

۲) انارک، جندق، نائين در استان اصفهان  از نوع پوستۀ اقيانوسی 
و سنگ دگرگونی 

سنگ های  سن  مقايسۀ  از  درستی  مفهوم  رابطه  كدام   
(سراسری داخل) مناطق مختلف ايران، با برخی از نواحی جهان بيان می كند؟ 

 كم تر از استراليا و جوان تر از هند
 جوان تر از آفريقا و بيشتر از آمريكای شمالی

 بيشتر از سيبری و كم تر از عربستان
 جوان تر از آمريكای جنوبی و بيشتر از سيبری

  قديمی ترين سنگ های مناطق مختلف ايران، 
با سنگ های  مقايسه  دارند كه در  ميليارد سال   4 6/ از بيش  سنی 
قديمی يافت شده در آمريكای شمالی،  آفريقا، هند، سيبری، استراليا و 

عربستان جوان تر هستند.

۱۰۲ 
آن چه كه در نقشه های زمين شناسی نمايش داده می شود عبارت است از:

 جنس و پراكندگی سطحی سنگ ها
 روابط سنی سنگ ها

 وضعيت شكستگی ها و چين خوردگی ها
 موقعيت كانسارها

 و ... 



۲۱۴



۲۱۵

۱۰۳  

در  متعددی  زمين شناسی  فرايندهای  را  ايران  سرزمين  امروزی  چهرۀ 
طول زمان به وجود آورده است.

تحوالت زمين شناختی ايران در دوره های مختلف زمين شناسی، پيچيده 
بوده است.

سرزمين ايران، از چندين قطعۀ مختلف و جدا از هم سنگ کره تشكيل 
شده كه هر كدام تاريخچۀ تكوين متفاوتی دارند.

اشتوکلین

از پیشگامان مطالعات نوین زمین شناسی در ایران است.

با جمع بندی مطالعات و مشاهدات زمین شناسی، برای نخستین بار 

بخش  چند  به  زمین شناسی  ساختارهای  نظر  از  را  ایران  سرزمین 

جداگانه تقسیم بندی کرد.

تقسیم بندی هایش مبنایی برای کار پژوهشگران بعد از او شد.

در جدول زير، مشخصات پهنه های زمين ساختی در ايران آورده شده است:

ويژگی هامنابع اقتصادیسنگ های اصلینام پهنه

تاقديس ها و ذخاير نفت و گازسنگ های رسوبیزاگرس
ناوديس های متوالی

سنگ های سنندج ـ سيرجان
دگرگونی

معادنی مانند: 
سرب و روی 

ايرانكوه

انواع سنگ های 
دگرگونی

سنگ های رسوبی ايران مركزی
آذرين ـ دگرگونی

معادنی مانند: 
آهن چغارت و 
روی مهدی آباد

سنگ های 
پركامبرين تا 

سنوزوئيک

رگه های سنگ های رسوبیالبرز
زغال سنگ

دارای دو بخش 
شرقی ـ غربی 
دارای قلۀ دماوند

نام پهنه

زاگرس

ويژگی ها

تاقديس ها و 
ناوديس های متوالی

سنوزوئيک
دارای دو بخش 
شرقی ـ غربی 
دارای قلۀ دماوند

البرز



۲۱۶

ويژگی هامنابع اقتصادیسنگ های اصلینام پهنه

شرق و جنوب 
شرق ايران

سنگ های آذرين 
و رسوبی

معادنی مانند: 
منيزيت ـ مس

دشت های پهناور، 
خشک و كم آب

فرورانش پوستۀ 
اقيانوسی دريای 

عمان به زير ايران 
در منطقۀ مكران

توالی رسوبی منظمذخاير عظيم گازسنگ های رسوبیكپه داغ

سهند ـ بزمان 
ذخاير فلزیسنگ های آذرين(اروميه ـ دختر)

فرورانش تتيس 
نوين به زير ايران 

مركزی

ويژگی هانام پهنه

دشت های پهناور، 
خشک و كم آب

فرورانش تتيس 
نوين به زير ايران 

مركزی

سهند ـ بزمان 
(اروميه ـ دختر)



۲۱۷

 دشت های پهناور، خشک و كم آب از ويژگی های كدام پهنۀ 
(سراسری داخل) زمين ساختی ايران است؟ 

 كپه داغ   كپه داغ   ايران مركزی
 سواحل خليج فارس  شرق و جنوب شرقی

  دشت های پهناور، خشک و كم آب از ويژگی های 
پهنۀ زمين ساختی شرق و جنوب شرق ايران است.

 سنگ های اصلی كدام پهنه های زمين ساختی ايران را به 
ترتيب سنگ های آذرين، رسوبی و دگرگونی تشكيل می دهند؟

(سراسری خارج با تغيير)  (سنندجـ  سيرجان)، البرز، (سهندـ  بزمان) 
 (اروميهـ  دختر)، البرز، (سهندـ  بزمان)

 (سنندجـ  سيرجان)، ايران مركزی، (اروميهـ  دختر)
 (اروميهـ  دختر)، زاگرس، (سنندجـ  سيرجان)

  سنگ های اصلی پهنه های داده شده عبارت اند از:
سنندج ـ سيرجان  دگرگونی/ البرز  رسوبی/ سهند ـ بزمان 
 آذرين/ اروميهـ  دختر  آذرين/ ايران مركزی  دگرگونی، 

رسوبی، آذرين. زاگرس  رسوبی

 ويژگی های زير به ترتيب به كدام پهنه های زمين ساختی 
در ايران ارتباط دارد؟

ـ سنگ های  منظم  رسوبی  توالی  ـ  متوالی  ناوديس های  و  تاقديس ها 
پركامبرين تا سنوزوئيک

 البرز، كپه داغ، ايران مركزی 
 زاگرس، كپه داغ، ايران مركزی

 البرز، ايران مركزی، كپه داغ
 كپه داغ، سنندجـ  سيرجان، شرق و جنوب شرق ايران



۲۱۸

  تاقديس ها و ناوديس های متوالی ويژگی پهنۀ 
زاگرس، توالی رسوبی منظم ويژگی پهنۀ كپه داغ و سنگ های پركامبرين 

تا سنوزوئيک ويژگی ايران مركزی است.

۱۰۴ 
منابع معدنی می تواند زيربنای اقتصاد و توسعۀ كشورها باشد. فعاليت های 

معدنی ايران نقش مهمی در اقتصاد كشور دارد.
اگر كشوری، مواد معدنی مورد نياز خود را نداشته باشد، به كشورهای 

ديگر وابسته می شود و بايد مواد مورد نياز خود را وارد كند.
بهتر است جايگاه كشورمان ايران را از نظر معادن در جهان ياد بگيريم:

ایران از نظر 

معادن

حدود ۷% ذخایر معدنی جهان را دارد.

یکی از ۱۵ کشور بزرگ معدنی جهان است.

رتبۀ دوم جهان را از نظر ذخایر فلدسپار دارد.

رتبۀ پنجم را از نظر ذخایر باریت و ژیپس دارد.

رتبۀ دهم جهان را از نظر سنگ آهن دارد.

دارای ذخایر فلزهای اساسی مانند آهن، روی، سرب و مس 

دارای ذخایر فلز های غیراساسی مانند آلومینیم، منگنز، مولیبدن، طال و کروم 

باریت،  مانند  صنعت  در  استفاده  مورد  غیرفلزی  ذخایر  دارای 

سنگ های ساختمانی، کائولن و بنتونیت

از آن جا كه در هر گوشۀ ايران، آثار معدن كاری قديمی ديده می شود؛ 
پس معدن كاری در ايران، قدمت زيادی داشته است.

پس  است؛  گرديده  آغاز  پيش  سال   ۸۵۰۰ حدود  از  فلزات  از  استفاده 
پيشينيان ما، تجربۀ بسيار زيادی در اكتشاف و بهره برداری از معادن و 

به خصوص ذخاير فلزی مانند مس، آهن، طال، سرب و روی داشته اند.



۲۱۹

معادن شّدادی
تعریف: به آثار معدن کاری قدیمی، معادن شّدادی گفته می شود.

مثال: معدن طالی زرشوران، سیا معدن جیرفت

 استخراج و استفاده از فلزات برای اولين بار در فالت ايران و فالت 
آناتولی ترکيه صورت گرفت.

نام برخی معادن بزرگ ايران و موقعيت آن ها را كه  در جدول زير آمده، 
بهتر است ياد بگيريم:

عنصر/ 
مادۀ معدنی

شهرستاناستاننام معدن

آهن

سيرجانكرمانگل گهر

ُچغارت، چادرملو، 
سه چاهون

بافقيزد

خوافخراسان رضویسنگان

مس

رفسنجانكرمانسرچشمه

شهربابکكرمانميدوک

ورزقانآذربايجان شرقیسونگون

كاشمرخراسان رضویتكنار

علی آباد و 
دره زرشک

تفتيزد

بيرجندخراسان جنوبیقلعه زری

سرب و 
روی

ماهنشانزنجانانگوران

مهريزيزدمهدی آباد

عنصر/
مادۀ معدنی

شهرستان

بيرجند

ماهنشان

مهريز
سرب و 

روی
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عنصر/ 
مادۀ معدنی

شهرستاناستاننام معدن

سرب و 
روی

فيروزآبادفارسسورمه

اصفهاناصفهانايرانكوه

شازندمركزیعمارت

ماليرهمدانآهنگران

كروم

جيرفتكرماناسفندقه

سبزوارخراسان رضویسبزوار

نيريزفارسخواجه جمالی

منگنز
قمقمونارچ

رباط كريمتهرانرباط كريم

طال

گلپايگاناصفهانموته

تكابآذربايجان غربیزرشوران

قروهكردستانساری گونای

سردشتآذربايجان غربیباريكا

فيروزه
نيشابورخراسان رضوینيشابور

دامغانسمنانباغو

شاهرودسمنانطرودآمتيست

جيرفتكرماناسفندقهگارنت

عنصر/
مادۀ معدنی

شهرستان

فيروزآباد

شاهرود

جيرفت

آمتيست

گارنت



۲۲۱

 در كدام گزينه نام عنصر يا معدن و محل استخراج آن با 
(سراسری داخل) عبارت داده شده انطباق دارد؟ 
«جواهری است كه رنگ بنفش زيبايی دارد و از انواع كوارتز به شمار می آيد.»

 زبرجد، شهرستان جيرفت  كرندوم، شهرستان تبريز
 توركوايز، شهرستان نيشابور  آمتيست، شهرستان شاهرود

  از فصل ۲ به ياد داريم كه كانی آمتيست همان 
كوارتز بنفش است كه با توجه به جدول موقعيت برخی معادن ايران، 

از معدن طرود استان سمنان و شهرستان شاهرود استخراج می  شود.

محل  و  معدنی  مادۀ  يا  عنصر  نام  گزينه،  كدام  در   
استخراج آن براساس مؤلفه های ذكرشده به درستی بيان شده است؟

«با سرد شدن و تبلور ماگما، اين عنصر كه چگالی نسبتاً بااليی دارد، در 
(سراسری خارج) بخش زيرين ماگما ته نشين می شود.» 

 سرب  شهرستان مالير در استان همدان
 مس  شهرستان تفت در استان يزد

 كروم  شهرستان جيرفت در استان كرمان
 طال  شهرستان قروه در استان كردستان

  در فصل ۲ ياد گرفتيم كه كانسنگ های ماگمايی، 
مثل كانسنگ های برخی عناصر فلزی مانند کروم، نيکل، پالتين و آهن، 
می توانند از يک ماگمای در حال سرد شدن، تشكيل شوند. با سردشدن 
و تبلور يک ماگما، اين عناصر كه چگالی نسبتاً  بااليی دارند، در بخش 

زيرين ماگما ته نشين می شوند و اين كانسنگ ها را می سازند.
با توجه به جدول موقعيت برخی معادن ايران، معدن كروم در شهرستان 

جيرفِت استان كرمان قرار دارد.
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