
  
  
 
 

  
 
 
 

    

مقدمه  
هاي فيزيكي، مكانيكي و كه براساس ويژگي(ها با استانداردها و مقررات ملي استفاده از مصالح در صورتي مجاز است كه خواص فني آن

 ،گيري از آسيب رساندن به طبيعت عالوه بر اين، معيارهاي پايداري محيط زيست و پيش. مطابقت نمايد) شوند ميشيميايي مصالح تدوين 
  .عاملي بسيار مهم است

خواص فيزيكي  
  :اين خصوصيات شامل موارد زير است. است. . .  هاي چون جرم، وزن، حجم، رنگ، شكل، بافت و  خواص فيزيكي شامل ويژگي

 پايداري ساختماناستحكام و  -
 تنظيم شرايط محيطي -
 هاي طبيعي و مصنوعيي بهينه از انرژي استفاده -

  .ي فشردگي، توپري و منظور از تخلخل، پوكي استمنظور از درجه :فشردگي و تخلخل مواد
زن مخصوص جامد گويند و از نسبت بين وزن مخصوص فضايي و و شاخص تراكم ماده است كه به آن جرم مخصوص مي :ميزان فشردگي

  . آيد دست مي به
نسبت بين حجم : ي محاسبهطريقه. كند ي پوكي آن را مشخص ميحجم فضاهاي خالي در واحد حجم جسم بوده و درجه :ميزان تخلخل

 .فضاي خالي جسم و حجم فضايي آن

انعكاس نور و صدا، يا بندان، ضريب هدايت حرارتي و جذب  ي يختحمل نيرو، سرما و گرما، جذب آب، درجه :تأثير ميزان تخلخل و فشردگي
  .به اين دو فاكتور بستگي دارد

ها در برابر فرسايش ناشي از اصطكاك با عوامل طبيعي يا مصنوعي استي مقاومت آندهنده ها نشانسختي كاني :سختي اجسام.  
 در برابر خراش اجسام است  كننده ها عامل تعيين سختي كاني :نكته.  
است) اندازد بر هر جسمي خط مي(ترين كاني  و الماس سخت) شود ساييده ميدست با شست (ترين كاني  تالك نرم :نكته.  
هاي مؤثر در انتخاب مصالح ويژگي  

  قابليت نفوذ آب در جسم) 1
  قابليت جذب آب) 2
  )آب موجود در مصالح ساختمان وزن(ميزان رطوبت ) 3
  )نسبت مقاومت جسم در حالت اشباع شده به مقاومت جسم خشك(ضريب نرمي ) 4

 صفر است ،رس صددرصد و شيشه و فوالد ميزان كاهش مقاومت خاك :نكته.  
 در مناطق مرطوب، مجاز نيست% 8تر از  استفاده از مصالح با ضريب نرمي كم :نكته.  

اين . دهند تا ذوب شوند سپس در حرارت عادي قرار مي. كنند مواد ساختماني را اشباع و سپس منجمد مي: بندان مقاومت در مقابل يخ
تاب مكانيكي % 25وزنشان و بيش از % 5 مصالحي كه پس از آزمايش، پوسته پوسته نشوند، بيش از. كنند بار تكرار مي 200تا  10حالت را 

  .شوند بندان محسوب مي هند، مصالح مقاوم در برابر يخخود را از دست ند
  .باشد خاصيت جذب مقدار معيني از حرارت توسط جسم مي :ظرفيت حرارتي

 اي دارد كننده و معماري سنتي ايران، نقش تعيينغيرفعال خورشيدي  شهاي گرماي براي سيستمهاي حرارتي در طراحي انباره :نكته.  
از دست دادن تاب ) 2تغيير شكل يا خراب شدن ناشي از اشتعال و ) 1 :مقاومت جسم در برابر :حرارت و آتشمقاومت جسم در برابر 

  .باشد مكانيكي در اثر حرارت زياد مي
بندي مواد از نظر مقاومت در برابر حرارت دسته  
  .گردند ميشوند و به زغال تبديل ن مشتعل نمي :اجسام نسوز) 1

 هاي فني مصالحخواص و ويژگي
1 



    
  
  
  

  
 
 

  كانون فرهنگي آموزش      شناخت مواد و مصالح 10
  هاي فني مصالح خواص و ويژگي: 1فصل

سوزند و به محض دور شدن، از  تنها در مجاورت شعله مي(شوند مانند آسفالت،  ور يا تبديل به زغال نمي به راحتي شعله :اجسام ديرسوز) 2
  ) مانند سوختن باز مي

 .دهند شوند و خود به خود به سوختن ادامه مي در اثر شعله مشتعل مي :اجسام سوزا) 3

وثر در قابليت جذب و انعكاس نورعوامل م  
  بافت، رنگ، شكل، جنس و سطح مواد: نور جذبقابليت 

  مات و كدر بودن مصالح ،ميزان شفافيت: قابليت انعكاس نور
  .باشند مصالحي مانند چوب يا پالستيك عايق الكتريسيته و مصالحي مانند مس يا فوالد، رساناي الكتريسيته مي: الكتريسيته و مصالح ساختماني

مصالح در مبحث صدا و ساختمان  
 .روند به كار مي) مصالح صدابند(مصالحي كه به عنوان عايق صوتي  - 1
 روند مثل پشم شيشه يا آكوستيك تايل ي صدا به كار ميمصالحي كه به عنوان جذب كننده - 2

 مصالح) مقاومت(تاب  
  .گويند ميزان پايداري مصالح در مقابل نيروها قبل از گسسته شدن را تاب يا مقاومت مي

 ميزان خاص نيرو برخي مصالح در برابر يكحاالت مقاومت  
 مثل چدن، سنگ، آجر و شيشه ؛دهند گونه تغيير شكلي نمي صلب هستند، يعني هيچ - 1
 .مانند فوالد ؛گردند ارتجاعي هستند، يعني با اعمال نيرو تغيير شكل داده و با برداشتن آن، به حالت اوليه برمي - 2
 .مانند پالستيك، قير و گل ؛گردند تغيير شكل داده و با برداشتن آن، به حالت اوليه برنميخميري هستند، يعني با اعمال نيرو  - 3

خواص شيميايي  
در . ميليون آن مربوط به اتم كربن است 5/4شود و  ميليون تركيب ساخته مي ها پنج  يك صد و نه عنصر در طبيعت وجود دارند كه از آن

  .باشند عنصر غيرفلزي مي 10عنصر فلزي و  12 .عنصر سروكار داريم 22صنعت ساختمان با 
توليد مصالح  

  :توان عمل كرد هاي مربوط به توليد مصالح ساختماني به سه صورت ميجهت تشكيل واكنش
 ها، مانند توليد آهن، سيمان، گچ، آهك، آجر و انواع پليمرها حرارت دادن، ذوب كردن يا پختن آن) 1
 ها ها، شفته ها، مالت ها در مجاورت آب مانند توليد انواع بتن قرار دادن آنبه صورت محلول درآوردن با ) 2
 ي خشت و سفال  قراردادن در مجاورت هوا، گاز و رطوبت مانند تهيه) 3

هاي شيمياييخطرات واكنش  
هاي مختلف و ها، واكنش نمكمصالح ساختماني بر حسب نوع تركيبات شيميايي و عواملي مانند حرارت، رطوبت، گازها، اسيدها، بازها و 

  .دهند تأثيرگذاري نشان مي
ها، مثل سنگ  نمك .گذارد اسيد كه به مقدار كم در هواست، در برخورد با آب بر مصالح ساختماني اثر مي اسيدها، مثل كربنيك :مثال

  .آهك يا سنگ گچ، كه با حل شدن در آب ممكن است به مصالح ساختماني آسيب برسانند
 هاكربناتاثر:  

سوزي  در آتش) 2. پذيرند در برابر آب باران، اسيد گوگرد، گاز، دود كارخانه و آب شور دريا آسيب) 1 :مصالح داراي كربنات مثل آهك 
 .شوند پايدار نيستند و از هم متالشي مي

چنين  هم. شوند ها ميباعث تخريب مالت شوند و با افزايش حجم ها بعد از تركيب شدن با آب به بلور تبديل ميسولفات :هااثر سولفات
  .شوند زدگي فلزات نيز مي ها موجب زنگسولفات
كارگيري مواد اوليه كه معموالً همراه با آب است، به محض تبخير آب، موادي هم چون  پس از به :هاي روي مصالح ساختمان سفيدك
     .شود ي سطح كار مشاهده ميها به صورت سفيدك روها، كلرورها و يا نيتراتها، كربناتسولفات
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  »7316:كد كتاب«   جامع دهم معماري

  :اي هاي چهار گزينه پرسش                  

 تر است؟ ها سخت يك از موارد زير، نسبت به ساير گزينه كدام - 1

  سنگ گچ) 4  سنگ آهك) 3  گوگرد) 2  گرافيت) 1

 گيرد؟ بندي مواد از نظر مقاومت در برابر حرارت قرار مي آسفالت، جزء كدام دسته - 2

  .باشند صحيح مي ي موارد همه) 4  اجسام ديرسوز) 3  اجسام نسوز) 2  اجسام سوزا) 1

 ي زير، خاصيت ارتجاعي دارد؟ كدام گزينه - 3

  گل) 4  شيشه) 3  فوالد) 2  قير) 1

 ؟باشد نميكدام گزينه، از عوامل مؤثر در جذب و انعكاس نور  - 4

  ميزان شفافيت) 4  شكل) 3  رنگ) 2  بافت) 1

 گيرند؟ دهند، در كدام گروه قرار مي تغيير شكل مي C1580تا  C1350اي موادي كه معموالً بين دم - 5

  سوزا) 4  نسوز) 3  كندسوز) 2  ديرسوز) 1
 

  :جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد               
 

 .گويند مي. . . . . .  نسبت مقاومت جسم در حالت اشباع به مقاومت آن در حالت خشك را - 6

 .نام دارد. . . . . . كند،  مقدار آبي كه حجم يك جسم را پر مي - 7

 .نامند مي. . . . . . خاصيت جذب مقدار معيني از حرارت توسط جسم را،  - 8

 .شوند تبديل مي. . . . . . به    شدن با آب ها، پس از تركيب سولفات - 9

 .شود گيري مي هاي مختلف اندازه آزمايش در درجه حرارت ي چندين كه به وسيلهاست خصوصيتي . . . ضريب  -10

 .آن مربوط به تركيبات اتم كربن است. . . . . . شودكه از اين تركيبات    عنصر مختلف به طور طبيعي در زمين يافت مي ». . . . . .« - 11

  . نام دارد. . . . . . سخت ترين كاني  -12

  . مصالح تدوين شده است. . . . . . و . . . . . . و . . . . . . هاي   مقررات ملي هر كشور بر اساس ويژگي -13

 . است. . . . . . ها عاملي تعيين كننده در برابر   سختي كاني -14

 . نام دارد. . . . . . يا . . . . . . پايداري مصالح قبل از گسسته شدن  -15

 . باشد هاي آن مي از مثال. . . . . . و . . . . . . نام دارند كه . . . . . . يا . . . . . . گردند  موادي كه پس از اعمال نيرو به حالت اوليه برنمي - 16

درصد تاب مكـانيكي  . .  . . . .درصد وزنشان كم شود و بيش از . . . . . . مصالح مقاوم در برابر يخبندان، نبايد بعد از آزمايش بيش از  -17

 .دهندباز دست خود را 
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  كانون فرهنگي آموزش      شناخت مواد و مصالح 12
  هاي فني مصالح خواص و ويژگي: 1فصل

   :هاي زير را مشخص كنيد يا غلط بودن سوال صحيح                               
 

    .دهنده ميزان رطوبت است مقاومت مكانيكي مصالح در برابر نفوذ آب و رطوبت، نشان -18
    .دهند مياجسام سوزا فقط در صورت وجود حرارت، به سوختن ادامه  -19
  .آهن از اجسام ديرسوز است -20
  .دهند اجسام نسوز در برابر شعله تغيير شكل مي  -21
  .سوزي پايدار هستند دار، در آتش مصالح ساختماني كربنات -22
  .شوند ها پس از تبخير آب، روي سطح كار ظاهر مي سفيدك -23
  .ها به بلور، با كاهش حجم همراه است تبديل سولفات -24

  

  :پاسخ كوتاه دهيدبه سواالت زير                 
 

 ؟قدر بايد باشد چه ،ضريب نرمي مواد مورد استفاده ،در نقاط مرطوب -25

 خصوصيات فيزيكي مصالح روي چه عواملي تأثير دارد؟ -26

 گيري جرم چيست؟ واحد اندازه -27

  گويند؟ وزن آب موجود در مصالح ساختماني را چه مي -28
  

  :دهيد كاملبه سواالت زير پاسخ                  
 
 

 شاخص تراكم ماده چيست؟ -29

 هاي شيميايي براي توليد مصالح، مستلزم چيست؟ واكنش -30

 گذارد؟ ها چه اثري بر مصالح ساختماني مي سولفات -31

 .شوند؟ فقط نام ببريد از نظر مقاومت در برابر حرارت، مواد به چند گروه تقسيم مي -32
 )سه مورد(بايد مورد توجه قرار داد؟ را در هنگام انتخاب مصالح چه مواردي  -33
 .شوند؟ نام ببريد دسته تقسيم ميند مواد از نظر مقاومت در برابر نيرو به چ  -34

 ؟
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  مقدمه  
ها در محيط طبيعي به صورت گسترده شامل هاي انساندخالت. باشد ي كشورها ميترين عوامل براي توسعه حفظ محيط زيست از مهم

ها ي ازن و تهديد سالمتي انسان هاي جانوري و گياهي،آسيب به اليه ها و درياها، انقراض گونه، آب رودخانهاز قبيل آلودگي هواضررهاي جدي 
  .باشد مي
محيط زيست و مصرف مصالح  

به مثال . رود زمين از بين ميي ها مقادير زيادي از سطح پوستهي مصالح ساختماني منشأ طبيعي دارند و براي استخراج و توليد آنتقريباً همه
  :زير توجه كنيد

ها به سيمان، با حرارت سپس براي تبديل آن. برد رس و آهك، مقدار زيادي از سطح زمين را از بين مي يك كيسه سيمان، با استخراج خاك
  .شود دادن به اين مواد اوليه، مقدار بسيار زيادي انرژي مصرف مي

مورد استفاده در ساختمانج مصالح اثرات نامطلوب استخرا  
  هاي طبيعي گاهآسيب زدن به زيست) 1
 هاي كشاورزياز بين رفتن زمين) 2
 اندازهاي طبيعي صدمه زدن به چشم) 3
 منتشر شدن گاز متان) 4
 هاي حاصل از حمل و نقلبروز عوارض و آلودگي) 5
 انتشار گرد و غبار) 6
 انتشار كربن دي اكسيد) 7
 گي صوتيآلودگي هوا و آلود) 8

دار است منتشر شدن گاز متان به دليل فساد مواد كربن :نكته.  
ي ازنتخريب اليه  
ها كه براي روشنايي  شود و يا هالوژن ها استفاده ميي ساختمانكننده هاي خنككه در سيستم) كربن - فلور -كلر(سي - اف- هاي سيگاز

  .رسانند ازن آسيب ميي شود، از جمله مواردي هستند كه به اليه استفاده مي
ي فرابنفش در سطح تخريب اين اليه باعث افزايش اشعه. كند ي فرابنفش خورشيد محافظت ميي ازن ما را از پرتوهاي اشعهاليه :نكته

 .شود چون سرطان پوست مي هايي همزمين شده و باعث افزايش بيماري

سي- اف - كاربرد سي  
ي مطبوع هاي تهويه باشد و ضمن اينكه به عنوان سردكننده در سيستم ها مي ي ساختمانكننده خنكهاي  ها مربوط به سيستمنيمي از مصرف آن

  .رود هاي حرارتي نيز به كار ميهاي اسفنجي در عايقكاربرد دارند، براي پاشيدن پالستيك
بازيافت مواد و مصالح و اهميت آن  

  .شوند ي مجدد از مصالح يا توليد انرژي از موادي است كه در صورت عدم استفاده دور ريخته ميبازيافت به معني استفاده: تعريف
ماندهاي گياهي و جانوري به منظور توليد امروزه بازيافت زباله و پس :نكته:  
 .گيرد انرژي  مورد توجه قرار مي -2  ،كود - 1

  ن مصالح قابل بازيافت در ساختمانتري عمده
هاي از جنس چوب، فوالد و  هاي بتني، درها و پنجرههاي بام، سنگ، بلوكآيد، آجر، سفال كه از خرد كردن بتن به دست ميهايي  دانه سنگ

  .آلومينيوم
   

 2 مصالح و محيط زيست                      
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  محيط زيست مصالح و: 2فصل 

  كانون فرهنگي آموزش   شناخت مواد و مصالح    

 

  مزاياي بازيافت
 حفظ منابع طبيعي) 1
 صرفه جويي در مصرف انرژي براي توليد و حمل و نقل) 2
 ها كاستن هزينه) 3
 كاهش خطر آلودگي محيط) 4
 استفاده از انرژي دريافتي از مواد زائد) 5
 كاهش نياز به منابع جديد) 6

  :احياي بناها و اثرات آن بر بازيافت مصالح
هاي عمومي و تأسيسات زيربنايي  شود و به تداوم استفاده از كاربري ها مانع اتالف انرژي مي ها و حفظ آن گيري از تخريب ساختمان پيش

  .يابد گذاري مجدد نيز كاهش مي نياز به سرمايه ،جويي اقتصادي وه بر صرفهدر اين صورت عال. كند كمك مي
در . هاست ها به دليل ماهيت و سنگيني جرم مصالح مورد استفاده در آن يكي از خصوصيات بناهاي قديمي، ظرفيت حرارتي باالي آن :نكته

  .نمايد پذير مي را امكان) PSE(كردن غيرفعال خورشيدي  هاي گرمايش و خنكاستفاده از سيستم  نتيجه
معماري پايدار:  

  .گويند ميي موجود در طبيعت و هماهنگي و توازن با قوانين حاكم بر طبيعت را معماري پايدار گيري از عناصر اوليه طراحي هوشمندانه در بهره
ترين عوامل در معماري پايدار است توجه به ابعاد زيست محيطي مصالح از مهم :نكته.  
  

  :اي هاي چهار گزينه پرسش                

 باشد؟ كدام گزينه يكي از خصوصيات اصلي بناهاي قديمي مي-35
  ظرفيت حرارتي پايين) 4  جذب حرارت پايين) 3  دفع حرارت باال) 2  ظرفيت حرارتي باال) 1

 تصوير مقابل، اشاره به كدام موضوع دارد؟-36
    آن به زمينتبخير آب از سطح زمين و بازگشت ) 1
  ي جذب و دفع انرژي خورشيد توسط زمين نحوه) 2
  ي ازن رفتن انرژي و تخريب اليه هدر) 3
  دريافت انرژي خورشيد توسط زمين) 4

 ؟باشد نميها  گيري از تخريب ساختمان پيش  كدام گزينه مزيت-37
  جويي اقتصادي  صرفه) 2    اتالف منابع انرژي) 1
  داوم استفاده از تأسيسات زيربناييت) 4    گذاري مجدد كاهش سرمايه) 3

  ؟نيستكدام گزينه، در تصوير مقابل صحيح -38
  .عملكرد ساختمان، مربوط به استفاده از انرژي طبيعي تابشي در تابستان است) 1
  .عملكرد ساختمان، مربوط به استفاده از انرژي طبيعي تابشي در زمستان است) 2
  .باشد هوارساني يك بازشو ميجزئيات، مربوط به نوع سيستم ) 3
  .اشاره به معماري پايدار دارد) 4

 باشد؟ ترين درصد انرژي خورشيد، صحيح مي ي جذب و دفع بيش ي زير درباره كدام گزينه-39
  .شود توسط جو جذب مي) 2    .شود باعث فتوسنتز مي) 1
 .شود بي ميي آ باعث تأمين انرژي چرخه) 4  .شود هاي هوا و بادها مي باعث حركت جريان) 3
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  :جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد               

 .شود استفاده مي. . . . . . . هاي حرارتي، از  هاي اسفنجي در عايق براي پاشيدن پالستيك-40
   .ترين عوامل در معماري پايدار است مصالح از مهم. . . . . . . . .  توجه به -41
   .كند برابر پرتوهاي فرابنفش خورشيد حفاظت مي ما را در. . . . . .  -42
 .است. . . . . . ها در شهر يزد  الري ي كاربرد خانه-43
  .شونديا اطفاي حريق مصرف مي. . . . . . لوژن براي اساختمان و ه. . . . . . گاز سي اف سي در سيستم -44
  .باشد بازيافت مصالح مي. . . . . . و . . . . . . و . . . . . براي . . . . . . هاي اكولوژيكي حاوي  برچسب-45
 . باشد مي. . . . . . منتشر شدن متان به دليل -46
 .دارند. . . . . . منشاء  ،شوند ي مصالح ساختماني كه در صنعت ساختمان به كار گرفته مي تقريباً همه-47

 
   :هاي زير را مشخص كنيد يا غلط بودن سوال صحيح                              

   .باشد مي% 24درصد جذب انرژي خورشيد توسط عمل فتوسنتز،  -48

   .شود     ي آبي مي ي چرخهرژي خورشيد باعث تأمين انرژان%  49-18

   .شود جو زمين گرم شود ي ازن باعث مي آسيب رساندن به اليه -50

  

  :پاسخ كوتاه دهيدبه سواالت زير                  

51-PSE معرف چيست؟ ، 

 ها به ساختمان اختصاص دارد؟ سيف سي،اف،چه ميزان از مصر -52

 شود؟  چند درصد از انرژي خورشيد به فضا پرتاب مي -53

 نام ديگر معماري پايدار چيست؟ -54
  

  :دهيد كاملبه سواالت زير پاسخ                 

       بازيافت چيست؟-55

 .از مزاياي بازيافت را نام ببريد دو مورد-56

 .معماري پايدار را تعريف كنيد-57

  در زمين چيست؟ C.F.Cسه مورد از نتايج افزايش گاز -58
  دو مورد از آثار زيست محيطي استخراج مواد طبيعي كدام است؟-59
 .ري پايدار نشئت گرفته را بنويسيدهايي كه از معما دو مورد از مثال-60

  

 ؟

 ؟

 ؟
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    زمينپيدايش  
  .به معني سرد است و عمر آن بيش از چهار ميليارد سال است» زم«ي  ي زمين از ريشهواژه
ساختمان زمين:  

  :ي زمين به شكل بيضي دوار است و از سه قسمت تشكيل شده استكره
. باشد كيلومتر مي 65تا  5و در نقاط مختلف بين . كيلومتر است 35ي جامد زمين به طور متوسط ضخامت پوسته. پوسته، گوشته و هسته

  .كيلومتر است 3476ضخامت گوشته 
ستا ها ها و قاره ها و حداكثر آن در مناطق مرتفع و زير كوه حداقل ضخامت پوسته در زير اقيانوس :نكته.  

  :توجه كنيدرو  روبهبه شكل 
 : ي زمين شامل سه عنصر استبا توجه به شكل، قسمت اعظم پوسته

 آلومينيوم - 3سيليسيم،  -2اكسيژن،  - 1
 :عنصر به شرح زير است 8ي زمين شامل پوسته% 99

  پتاسيم و منيزيم سديم، اكسيژن، سيليسيم، آلومينيوم، آهن،كلسيم،
  
  
شود ي زمين را شامل مياكسيژن به تنهايي نيمي از وزن پوسته :نكته.  
ها از گرانيت است تر سنگ هاي آذرين، رسوبي و دگرگوني تشكيل شده است و جنس بيش ي زمين از سنگپوسته :نكته .  
زلزله:  

  .اين پديده را معرفي كرد با شواهد علمي» وگنر«ميالدي، دانشمند آلماني به نام  1912در سال 
ه به دو خشكي بزرگ تقسيم شده است و پس از رفت اي بوده كه رفته هم پيوسته خشكي عظيم به ،حدود دويست ميليون سال پيش، سطح زمين

  .هاي امروزي را به وجود آورند ها سال هر يك از دو خشكي مجددا قطعه قطعه شده و قاره ميليون
 ها و اثرات آن بر ساختمانمقياس شدت و بزرگي زلزله:  

  :مقياس مركالي
  .شود گيري شدت زلزله از آن استفاده مي اي و غير دستگاهي شامل دوازده درجه است كه براي اندازه مقياس مشاهده
  :بزرگي زلزله

  .شود براي تعيين ميزان انرژي آزاد شده در كانون زلزله، از مقياسي به نام بزرگي زلزله استفاده مي
 ريشتر:  

 6 ي يعني قدرت يك زلزله. هر يك درجه افزايش به معناي افزايش ده برابري حركات زميني است. اين مقياس به صورت لگاريتمي است
  .ريشتري است 4ي برابر يك زلزله 100ريشتري و  5ي برابر يك زلزله 10، ريشتري

  
علت به وجود آمدن زلزله:  

زمين و انتشار امواج ناشي از اين انرژي و ذخيره شدن انرژي زياد در درون 
هاي باالي گوشته، زلزله ي زمين يا در قسمتناشي از آشفتگي سريع در پوسته

  .آورد را به وجود مي
كانون زلزله:  

  .شود باره از آن آزاد يا رها مي محلي كه منشأ زلزله است و انرژي به يك
مركز زلزله:  

  .واقع بر سطح زمين كه در باالي كانون قرار دارد ي نقطه
زمين شناسي و احداث ساختمان:  

ي انتخاب ها از مرحلههاي بستر بنا ضروري است و اين بررسيها و شناسايي جنس خاك در طرح و اجراي ساختمان، اطالع از موقعيت گسل
     .يابدها ادامه شود حداقل تا اجراي پي محل ساختمان آغاز و توصيه مي

  
  

  :اي هاي چهار گزينه پرسش               

 ريشتري است؟ 6ي  تر از زلزله برابر قوي 10000ي زلزله،  كدام درجه -61
  ريشتري 9) 4    ريشتري  100) 3  ريشتري 60000) 2  ريشتري 10) 1

 ؟

زمين 3 
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  دهد؟ در شكل مقابل، كدام شماره كانون زلزله را نشان مي -62
1 (2  
2 (3  
3 (4  
4 (1  

  ي زلزله چه نام دارد؟ نظر در زمينه دانشمند آلماني صاحب -63
  يوهان) 4  آراستتن) 3  وگنر) 2  اديسون) 1

 باشد؟ كدام معنا ميي زمين، به  ي واژه ريشه -64
  همانندي) 4  سرد) 3  نسبت) 2  گرم) 1

  ي زمين از كدام عنصر تشكيل شده است؟ قسمت اعظم پوسته -65
  آهن) 4  اكسيژن) 3  آلومينيوم) 2  سيليسيم) 1

 

  :جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد               

 .شود ميالدي مربوط مي. . . . . . ي وقوع آن به اوايل قرن  شناخت زلزله و نحوه ي ها به انگيزه اولين جرقه -66
 .شود استفاده مي. . . . . . براي تعيين ميزان انرژي آزاد شده در كانون زلزله، از مقياس  -67
   .تشكيل شده است. . . . . . و . . . . . . ،  . . . . . .ي زمين از  قسمت اعظم پوسته -68
  .شودآزاد مي . . . . . . جا است و در آن . . . . . . حل واقعي حركت گسل در كانون زلزله م -69
 .شوددرجه تقسيم مي. . . . . .  به اي و غيردستگاهي است كهمقياسي مشاهده. . .  -70
  .گويندمي . . . . . . هاي دروني زمين را فعاليت -71
 .عنصر ساخته شده است . . . . . . زمين از  ي وزن پوسته% 99 -72
  .حركات زمين است. . . . . .  هر يك درجه افزايش ريشتر به معناي -73
  . تشكيل شده است. . . . . . و . . . . . . . و . . . . . . زمين از سه قسمت  -74
 . توان برآورد نمود مي. . . . . . و . . . . . .  زلزله را از روي -75

 

   :هاي زير را مشخص كنيد يا غلط بودن سوال صحيح                                

    .زمين، گوشته است  ي زيرين سنگ در گوشتهي  اليه -76
    .كيلومتر است 25طور متوسط  ي زمين، به ضخامت پوسته -77
    .شكل است كه در دو قطب، مسطح گرديده است اي ي زمين دايره كره  -78
   .باشد ها مي قاره و ها حداكثر ضخامت پوسته، زير كوه -79

  

  :پاسخ كوتاه دهيد به سواالت زير                

  .نام ببريداي زمين را  ي اقيانوسي و قاره ي پوسته دهنده تشكيلعناصر  -80
 تر است؟ براي احداث ساختمان، چه شناختي از زمين ضروري -81
   معرف چيست؟ هر يك از موارد زير -82

      .در اين مقياس كه به صورت لگاريتمي است، هر يك درجه افزايش به معناي افزايش ده برابري حركات زمين است) الف
    .شود اي و غير دستگاهي است كه به دوازده درجه تقسيم مي مشاهده مقياس) ب

 .پوسته زمين را نام ببريد ي عناصر تشكيل دهنده -83
  

  :دهيد به سواالت زير پاسخ كامل                

     كره زمين چيست؟ ي اي پوستهه جنس سنگ -84
 آيد؟وجود مي هزلزله چيست و چگونه ب -85

 ؟

 ؟

 ؟
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مقدمه  
  .ي زمين تشكيل شده باشندكاني به طور طبيعي در پوسته نوع موادي هستند كه از اجتماع و استحكام يك يا چندها  سنگ
  .تركيبات شيميايي نسبتاً ثابتي دارندمواد طبيعي، غيرآلي، متبلور و جامدي هستند كه ها  كاني

توان شناخت شان مي ها را از طريق سختي، رنگ و درخشندگيكاني :نكته.  

بناي استونهنج و اهرام مصر از جمله بناهاي سنگي هستند كه از  .كار گرفته شد استفاده از سنگ در ساختمان ابتدا در بناهاي آييني به :نكته
  .مانده است گذشته به جاي

هاانواع سنگ  
  :شوند از نظر منشأ پيدايش به سه گروه تقسيم مي

 ) فشاني دروني، بيروني و آتش(هاي آذرين سنگ) 1

 هاي رسوبيسنگ) 2

 هاي دگرگونيسنگ) 3

  .شوند و به سه دسته تقسيم مي آيند وجود مي ي زمين به نام ماگما بهاز انجماد مواد مذاب زير پوسته: ي ايجادطريقه :هاي آذرينسنگ
  .تري دارد و به همين دليل گرايشش حركت به سمت باالست هاي اطراف وزن مخصوص كمنسبت به سنگ :ويژگي ماگما

هاي آذرين دروني يا تمام بلوريسنگ 

هاي  كريستالي پيدا كرده و كانيكند و حالت  شدن مي ي زيادي از سطح زمين به كندي شروع به سردمواد مذاب در فاصله :ي ايجادطريقه
  .آيند هاي درشتي درميبلور شكل آن به

انواع گرانيت :مثال  

به همين دليل در نماي ساختمان . هاي سخت و با دوامي بوده و در برابر نفوذ آب، رطوبت و ضربه مقاوم هستندها سنگگرانيت :نكته
  .كاربرد زيادي دارند

هاي بلوريبا دانههمراه (هاي آذرين بيروني سنگ( 

به همين دليل برخي . رسد ي باال و سردتر زمين ميشود و همين طور به طبقه ي سنگ به كندي سرد ميدهنده ي تشكيلماده: ي ايجادطريقه
  .شوند و بلوري نيستند از آن بلوري و برخي زودتر سرد مي

پرفير گرانيت، پرفيرزي ينيت، پرفير ديوريت :مثال.  

شانيف آتشهاي سنگ  
بنابراين حالت بلوري نخواهد . شود كند و منجمد مي ي سنگ به سرعت به سمت هواي سرد حركت ميدهنده مواد تشكيل: ي ايجادطريقه
  .داشت

بازالت :مثال  
. شوند ميها استفاده بندي بام شوند و براي شيب ها به صورت كف سنگ يا پوكه سنگ منجمد مياين سنگ :فشاني هاي آتشسنگ دكاربر
  .ها ساخته شده است هاي روستاي كندوان از اين سنگخانه

  

هاسنگ 4 
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هاي ته نشستي يا رسوبيسنگ:  
هاي محلول در آب درياها و يا بقاياي گياهان و ها، جسمهم پيوستن قطعه سنگ هاي آذرين و بهاز فرسايش و هوازدگي سنگ :ي ايجادطريقه

  .آيند جانوران در سطح زمين به وجود مي

سنگ هاي مرجاني يا زغال شيل، سنگ آهك، سنگ  ،، ماسه سنگ) جوش سنگ(كنگلومرا  :مثال.  

نيهاي دگرگوسنگ  
هاي ماگما، هنگام تركيبات شيميايي يا هاي آذرين يا رسوبي در اثر حرارت و فشار در عمق زمين يا مجاورت با تودهسنگ :ي ايجادطريقه

  .شوند هاي دگرگوني تبديل هاي كامالً متفاوتي به نام سنگفيزيكي ممكن است تغيير كنند و به سنگ

سنگ لوح، سنگ شيست، گنيس، مرمر، كوارتزيت :مثال  

ها افزوده استزيرا گرما و فشار به تراكم آن. اند هاي رسوبيتر از سنگ هاي دگرگوني بسيار محكم و با دوامسنگ :نكته.  

هاگذاري سنگ نام  
  .شود ها تهيه مي است كه از معدن استخراج شده و يا از بستر رودخانهسنگي : هاي خام سنگ - 1

ها مستقيماً از معدن اين سنگ. اند باشند كه از كوه جدا شده قطعات بزرگ سنگ مي :سنگ قله) الف
  .شوند استخراج مي

گويند كوب يا مكعب مي به سنگ قله، سنگ :نكته.  
در اثر  اند و شكسته شده ي مناسببه اندازههاي ناصافي هستند كه سنگ :سنگ الشه )ب

  .آيد و ممكن است هر شكلي داشته باشند وجود مي تر به انفجار يا خردكردن قطعات بزرگ
  .باشند كاري و پرداخت روي سنگ خام مي حاصل تيشه :هاي كار شدهسنگ - 2

  .تواند هر شكلي داشته باشد گويند كه مي مي به آن سنگ قواره تيز سنگ الشه حذف شود،هاي اگر گوشه ):شكل گرفته(سنگ قواره  )الف
  .سنگي است كه تقريباً به صورت مكعبي است ):اي رگه(سنگ بادبر  ) ب

  .شود سطح نماي آن تقريباً مربع يا مستطيل مي
  
خور بهتر، روي اين سطوح را بتراشند به آن سنگ سرتراش  اگر براي ايجاد درزهاي مالت :سنگ سرتراش) پ
كه به آن سنگ سرتراش گونيا  نمايند، در برخي موارد چهار وجه مالت خور اين سنگ را گونيا مي. گويند مي

  .گويند شده مي
  .اند كرده سنگي است كه تمام سطوح قائم و افقي آن را دست تراش :سنگ دست تراش) ت
  
  
  

    
باشد نام ديگر اين سنگ، تمام تراش، پاك تراش و چند نما مي :نكته.  



    
  
  
  
  

  
 
 

  كانون فرهنگي آموزش      شناخت مواد و مصالح 20

  ها سنگ: 4فصل 

تا  5/1سنگ سرتراشي است كه دور تا دور وجه نماي آن را به عرض  :ايسنگ بادكوبه) ج
  .اند داري كرده ي سطح نما را تيشهاند و بقيه متر با قلم تراش داده سانتي 3
هاي سفارش داده شده اساس ابعاد و اندازه سنگي است دقيق و بر :سنگ اندازه يا حكمي) چ

  .شود ساخته مي
متر و به عرض  سانتي 3تا  2سنگ قله را به ضخامت . شود هاي سنگي پالك تهيه ميبري از بلوك در كارخانجات سنگ :سنگ پالك) ح

  .باشد هاي آن قائم ميمستطيل شكل بوده و لبهمعموالً . زنند برش مي) طول قله(متر و طول آزاد  سانتي 40معموالً 
گذاري  خورده نام و ساب) يك تيشه يا دو تيشه(اي هاي كلنگي، چكشي، تيشهسنگ پالك را برحسب پرداخت سطح نماي آن به نام :نكته
  .كنند مي
ات كلي سنگ براي مصرف در ساختمانمشخص  

  :باشندهاي مصرفي در بنايي بايد داراي مشخصات زير سنگ
 .هاي سست باشدچنين بدون شيار، ترك و رگه نواخت، همگن و بدون پوسيدگي و خلل و فرج و هم بافت سنگ يك

 .وزنش، آب جذب كند% 8سنگ ساختماني نبايد بيش از 
 .سنگ بايد شرايط مختلف فيزيكي و شيميايي محيط را تحمل كند

2150تر از  تاب فشاري سنگ در قطعات باربر نبايد كم kg
cm

 .باشد و در برابر سايش مقاوم باشد 

  . سنگ بايد تميز و عاري از هرگونه آلودگي به مواد طبيعي و مصنوعي باشد
     

  :اي هاي چهار گزينه پرسش              

 باشد؟ ها مي بندي سنگ ماگما، مربوط به كدام دسته -86
  ها سنگ  ماسه) 4  آذرين ) 3  دگرگوني) 2  رسوبي) 1

 هاي ديگر است؟ تر از گزينه تر و بادوام كدام سنگ زير، معموالً محكم -87
  بازالت) 4  كنگلومرا ) 3  سنگ زغال) 2  شيست) 1

 هاي بلوري و هم غيربلوري دارد؟ هاي زير، هم دانه يك از سنگ كدام -88
  آذرين بيروني) 4  آذرين دروني) 3  دگرگوني) 2  رسوبي) 1

 اند؟ هاي زير، حفر شده كدام دسته از سنگ كندوان باهاي روستاي  خانه -89
  رسوبي) 4  آذرين بيروني) 3  فشاني آتش) 2  آذرين دروني) 1

  باشد؟ هاي زير مي جزء كدام دسته سنگ» پرفير ديوريت«هاي  سنگ -90
  هاي رسوبي سنگ) 4    فشاني هاي آتش سنگ) 3  هاي آذرين بيروني سنگ) 2  هاي آذرين دروني سنگ) 1

 

  :جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد               

  .آيند مي وجود از انجماد ماگما به. . . . . . . هاي  سنگ  -91
  .هستند. . . . . . ها معموالً، اجتماعي از ذرات  سنگ ماسه  -92
ي نمـا را  اند و بقيه ش دادهبا قلم ترامتر  سانتي 3تا  5/1، سنگ سرتراشي است كه دور تا دور وجه نماي آن را به عرض . . . . . .سنگ   -93

 .اند داري كرده تيشه

  .گويند حذف شوند، به آن سنگ قواره مي. . . . . . هاي تيز سنگ  اگر گوشه  -94
 .شودنيز گفته مي. . . . . .  به سنگ قلّه،  -95
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 ؟




