
 (Physical Geology) "زمین شناسی فیزیکی"طرح درس 

دروس دوره کارشیااییی رشیزم زمفن شیااییی بکور یارا دارد  از کلی از بسیفار   توصیف و معرفی اجمالی  در واقع این درس  هدف:

آشییاایی و درآ آیییات از بم رشییزم زمفن شییاایییی برا  دانشییرویات تازه وارد بم ابزار یییاده و کاربرد   ارائماین درس  هدف اصییلی از

در این درس دانشرویات می آموزند کم زمفن شاایی از چم یخن می گوید، چم یئواالتی را  ایت   اصول ایایی و مفاهفم زمفن شاایی

و پاییییی مفدهد، و انهفزه ها  آنرا را از گاه نرادت در مسیییفر این رشیییزم تزویت مفسیییازد  در ایارا دانشیییرو با موارد  ن فر فورات   فم 

و تخریب حاصل از یک زمفن لغزش تماشایی یک آتشفشات، وحشت حاصل از یک زلزلم مخوف، ما ره باشاوه یک دره کوهسزانی، 

آیا زلزلم ا  قریب  آشاا مفشود  در واقع زمفن شاایات با بسفار  از معماها   لمی و جذاب محفط ففزیای اطراف خود یروکار دارد  

خواهد پفویییتآ آیا دوره   ییر یخنادات تارار خواهد شییدآ آیا بزود  یخرا  قکنی اوب خواهاد شییدآ آیا الوقوع در نزدیای ما بم وقوع 

  اگر باغچم مازل خود را باام بم نفت خواهم ریفدآ در کرا بدننال طال باشمآ

  کول انرامد الزه بذکر ایت کم هر منحث الزاما محدود بم یک جلسم کالیی نشده و ممان ایت تا چاد جلسم بجلسات درس: 

 لم زمفن شاایی، تزسفم بادیرا، تاریخچم، مرده و محفط زیست، چرخم یاهرا، ماشاء زمفن، ن ریات و تازونفک مقدمه و تعاریف:  -1

 صفحم ا ، زمات در زمفن شاایی  

 تعری ، ویژگفرا، ترکفب و یاخزمات، محل پفدایش و کاربردها  مواد و کانیها: -2

تزسفم باد ، ماشاء ماگما و تحوالت آت، اشاال -بافت-یاگ مادر طنفعت، ماگما و تنلور، ترکفب یتهای نفوذی:سنگهای آذرین و فعال -3

 و یاخزار نفوایرا، کانی یاز   

ماهفت فورانرا  آتشییفشییانی، انواع فورات، طنزم باد  مواد خروجی، انواع گدازه ها، یییاخزمات : آتشفففشففانها و مااطرات آتشفففشففانی -4

 تازونفک صفحم ا  و آتشفشانرا، زندگی در یایم آتشفشات یزفل فورات، آتشفشات و ا

هوازدگی ماانفای و شییفمفایی، فریییایش، جابرایی ها  توده فر دهاده مداوه یییکز زمفن، فتغ خارجی فرایادها  : هوازدگی و خاکها -5

ترزیم یفلفااترا؛ خاآ، انواع و  وامل یازنده، ا ،  وامل هوازدگی، یاخزرا  هوازده،  وامل هوازدگی، نرخ هوازدگی، مثالرایی از 

 آلودگی و تخریب خاکرا 

اهمفت و ماشییاء یییاهرا  ریییوبی، یییاهرا  ریییوبی تخرینی و شییفمفایی، تزسییفم باد  و نامهذار ، یییاخزارها   سففنگهای رسففو ی: -6

 ریوبی، ماابع انرژ  و کانی یاز ، یوخزرا  فسفلی و چرخم کربن 

انواع دگرگونی و توزیع انرا رو   مفاهفم، تغففرات، ییاگ ماشیاء دگرگونی،  وامل دگرگوت کااده،رگونی: دگرگونی و سفنگهای دگ -7

مدل تازونفک صیییییفحم ا ، انواع بافزرا و ییییییاهرا  دگرگونی، اییییییامی، درجم دگرگونی، تورگ در دگرگونی، دگرشیییییالی ، محفکرا  

 دگرگونی 

: زمفن لغزها، شیییییفنرا و  وامل کازرل کااده، ییییییایر  وامل ماانفزه ماشیییییم، تزسیییییفم باد  جا جایی های توده ای؛ نقش نیروی ثقلی -8

 حرکزرا  خزشی فرایادها، ۀغزش یاهرا، جریات قکعات، 

: چرخم آبرا در ییفسیزم زمفن، آبرا  جار ، مشیخ یات، حمل و نزل رییوبات، کانالرا و اشیاال، محفکرا  تم نشیفای و آ های جاری -9

 فالبرا و کازرل کااده ها الهوها  زهاشی، ی

: اهمفت بم  اوات یک مانع اصیییییلی، توزیع، اخفره، حرکت، چاه آرتزین، مشیییییاالت زیسیییییت محفکی، آلودگی، آ های زیر زمینی -10

 نشست زمفن، چشمم اب گره و گفزر، انرژ  ژئوترمال، روشرا  برفام برداشت آبرا  زیرزمفای 

یخچالرا  دره ا  و ورقم ها  یخی، شییال گفر ، حرکت، فریییایش، خم اصییلی زمفن، بخشییی از دو چر لی شففد :یاچالها و یاچا -11

اشییاال خشییافرا کم در امر  ملارد یخرا یییاخزم شییده اند، نرشییزم ها  یخچالی،  لل بروز   ییرها  یخنادات، نزش تازونفک و حرکات 

 وضعی زمفن  

حمل و نزل، فای، حوضییم و پشییزم: تحول چرره بفابانی کوهسییزانرا، تولفد و توزیع یییرزمفارا  خشییک، فرایادها  زم  یا انها و  اد: -12

 فریایش، و تم نشسزرا  باد  

تداخل دیاامفای دو محفط، پرام هاس یاحلی، امواج، پدیده ها  یاحلی، جابرایی خکوط یاحلی، فریایش، توفانرا، خطوط ساحلی:  -13

 جزر و مد  



مخرب تاریخی، ماهفت، زلزلم و گسییییلرا، لرزه شییییاایییییی امواج، تعففن کانوت لرزه، مرور  بر زلزلم ها   زلزله و درو  زمین:  -14

 شدت و بزرگی زلزلم، قدرت تخریب، یونامی ها، پفش بفای لرزه ها، یاخزمات درونی زمفن 

خاثی، گسیییزرش ا ، مرزها  واگرا، همهرا و از اشیییززاگ قاره ها تا تازونفک ورقم تکتونیک ورقه ای: انفجار یک انقالب علمی:  -15

 بسزر اقفانویرا، تازونفک ورقم ا  در آیاده!

ت ییاویر  از بسییزر اقفانویییرا و حاشییفم قاره ها  پارات در زیر آبرا، پشییزم ها  مفات اقفانویییی، منشففاو و تلوب  سففتر اقیانوسففها:  -16

 یاخزار و حرکت آنرا، پویزم اقفانویی، ریفزرا  قاره ا  

یییاخزارها  مخزل  مازا از دگرشییالی ها، کوهزایی در ارتناط با دگرشییالی پویییزم و انواع آت،  دگرشففکلی سوسففته و کوه سففازها: -17

 برخورد قاره ها، کوهزایی بلوآ گسلم در تازونفک کششی، حرکت قائم قاره ها فرورانش، کوهزایی مرتنط با 

 اصول تکابق، ین نسنی و مکلق، فسفلرا، ماشاء کره زمفن، مزیزرا، تحوالت   زما  زمین شناسی و تلوب زمین در طوب آ : -18
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بفرونی فرایادها  ـ اول جلد :ففزیای شااییزمفن ،معماریات حسفن صداقت، محمود   

، انزشارات پفاه نور درونی فرآیادها  -دوه جلد ففزیای شاایی زمفن  

ی جانبی:توضیلات تکمیلی و عملکردها  
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