
درس نامه پاسخ نامه     تست      

112   82   8  درس 1: جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر  

114   83   10  درس 2: روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا  

115   84   13  درس 3: موقعیت جغرافیایی ایران  

117   85   16  درس 4: ناهمواری های ایران  

123   86   18  درس 5: آب و هوای ایران  

127   87   22  درس 6: منابع آب ایران  

131   89   25  درس 7: ویژگی های جمعیت ایران  

134   90   29  درس 8: تقسیمات کشوری ایران  

135   90   30  درس 9: سکونتگاه های ایران  

140   92   33  درس 10: توان های اقتصادی ایران  

درس نامه
    

پاسخ نامه
    

تست
 

143   93   35  درس 1: معنا و مفهوم ناحیه  

145   93   37  درس 2: انسان و ناحیه 

147   94   39  درس 3: نواحی آب و هوایی  

152   96   43  درس 4: ناهمواری ها و اشکال زمین  

159   97   47  درس 5: نواحی زیستی  

163   98   50  درس 6: نواحی فرهنگی  

166   98    51  درس 7: نواحی اقتصادی )کشاورزی و صنعت(  

169   99    54  درس 8: نواحی اقتصادی )تجارت و اقتصاد جهانی(  

173   100    56  درس 9: معنا و مفهوم ناحیۀ سیاسی  

176   101    58  درس 10: کشور، یک ناحیۀ سیاسی  

180   102    60  درس 11: ژئوپلیتیک  

درس نامه پاسخ نامه     تست      

184   103   62  درس 1: شهرها و روستاها  

190   104   64  درس 2: مدیریت شهر و روستا  

195   105   67  درس 3: ویژگی ها و انواع شیوه های حمل و نقل  

199   106   69  درس 4: مدیریت حمل و نقل  

206   108   74  درس 5: ویژگی های و انواع مخاطرات طبیعی  

212   109   77  درس 6: مدیریت مخاطرات طبیعی  

217  کنکور سراسری 99  

221  پاسخ نامۀ کنکور سراسری  

223  پاسخ نامۀ کلیدی  
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پاسخ نامه این درس را

در صفحه 96 بخوانید

را درس  ای��ن  درس ن��ام��ه 

در صفحه 152 بخوانید

شکل مقابل کدام ناهمواری سطح زمین را نشان می دهد؟ - 387
1( دشت
2( فالت

3( جزیره
4( تپه های ماسه ای

به ترتیب کدام یک از ناهمواری ها، »سرزمین های مرتفع و نسبتاً هموار« و »سرزمین های پست و نسبتاً هموار« هستند؟- 388
2( فالت ـ دشت 1( فالت ـ تپه  

4( تپه ـ دشت 3( کوه ـ دشت  
کدام گزینه به درستی ذکر نشده است؟- 389

1( بخش خارجی زمین که حالت جامد دارد، سنگ کره )لیتوسفر( است.
2( فالت ها، کوه ها، تپه ها و دشت ها، چهار ناهمواری اصلی سطح زمین اند.

3( لیتوسفر از سنگ و خاک تشکیل شده است و شامل قاره ها و کف و بستر دریاها و اقیانوس هاست.
4( حدود 60 درصد سطح زمین را آب و 40 درصد آن را خشکی ها تشکیل داده اند.

1 سطح زمین را پوشانده اند« و »نواحی عمدءه سکونت، زندگی و فعالیت انسان ها را تشکیل می دهند«؟- 390
3

به ترتیب کدام یک از ناهمواری ها »بیش از

2( دشت ها ـ دشت ها 1( دشت ها ـ فالت ها  
4( کوه ها ـ دشت ها 3( کوه ها ـ فالت ها  

»پیدایش کوه های آتشفشانی« و »تغییرات شیمیایی در سنگ ها به واسطءه تنفس گیاهان« به ترتیب در کدام دسته از عوامل پیدایش و شکل گیری ناهمواری ها - 391
)اکنون فرهنیگ آموزش 98( در سطح زمین جای می گیرند؟ 

2( عوامل بیرونی ـ عوامل درونی 1( عوامل درونی ـ عوامل بیرونی  
4( عوامل بیرونی ـ عوامل بیرونی 3( عوامل درونی ـ عوامل درونی   

همءه گزینه های زیر در مورد فالت ها به درستی ذکر شده است، به جز:- 392
2( در کوهستان ها محصور هستند، برخی وسیع و برخی کم وسعت اند. 1( ناهمواری های برجسته و مرتفع با دامنه های تند و قلءه برجسته هستند. 

4( همانند کوه ها مرتفع اند و برخالف آن ها نسبتاً مسطح هستند. 3( کناره های آن ها با شیب تند به نواحی پست متصل می شود. 
به ترتیب کدام ویژگی در مورد »دشت ها« و »تپه ها« به درستی ذکر شده است؟- 393

1( سرزمین های مرتفع و نسبتاً هموار هستند ـ نسبت به کوه ها ارتفاع بیشتری دارند.
2( سرزمین های مرتفع و نسبتاً هموار هستند ـ از نواحی اطراف خود بلندترند.

3( سرزمین های پست و نسبتاً هموار هستند ـ نسبت به کوه ها ارتفاع بیشتری دارند.
4( نواحی عمدءه سکونت و فعالیت انسان ها هستند ـ از نواحی اطراف خود بلندترند.
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)انساین خارج 98(- 394 در کدام عبارت »وضعیت پوستءه زمین« تقریباً مطابق با »تصویر زیر« بیان شده است؟ 
الف( باالآمدن مواد مذاب و شکل گیری آیسلند

ب( برخورد پوستءه کف اقیانوس آرام با پوستءه اوراسیا
پ( گسترش پوستءه اقیانوس اطلس و شکل گیری آتشفشان

ت( باالآمدن الیه های انباشته شده و پیدایش کوه های هیمالیا 
4( )ب( و )ت( 3( )پ( و )ت(  2( )الف( و )پ(  1( )الف( و )ب( 

در اثر همءه موارد زیر ترکیب شیمیایی سنگ ها تغییر می کند، به جز:- 395
4( تنفس گیاهان 3( پوسیدن گیاهان  2( ریزش باران اسیدی  1( رشد ریشءه درختان 

کدام یک از عوامل مهم هوازدگی شیمیایی به شمار می روند؟- 396
4( اکسیژن و رطوبت 3( دی اکسید کربن و فشار  2( اکسیژن و فشار  1( دما و رطوبت 

سرعت هوازدگی در سنگ ها به چه عواملی بستگی دارد؟- 397
2( نوع آب وهوا، پوشش گیاهی و زمان 1( جنس سنگ ها، پوشش گیاهی و اکسیژن 

4( اکسیژن، رطوبت و مکان 3( جنس سنگ ها، نوع آب وهوا و زمان  
کدام عبارت با »هوازدگی« مغایرت دارد؟- 398

1( در هوازدگی زیستی ترکیب شیمیایی سنگ تغییر می کند و هوازدگی شیمیایی اتفاق می افتد.
2( اکسیژن و کربن  دی اکسید محلول در آب سبب هوازدگی شیمیایی سنگ ها می شود.

3( انجماد آب در شکاف سنگ ها سبب هوازدگی مکانیکی می شود.
4( انبساط و انقباض سنگ ها در اثر تغییرات  دمایی سبب هوازدگی فیزیکی می شود.

به ترتیب کدام سنگ در برابر هوازدگی مقاوم است و سرعت و شدت هوازدگی در کدام آب و هوا بیشتر است؟- 399

2( گرانیتی ـ گرم و مرطوب  1( کلسیتی ـ گرم  و خشک  
4( کلسیتی ـ گرم و مرطوب  3( گرانیتی ـ گرم و خشک  

)انساین 98(- 400 هوازدگی شیمیایی و فیزیکی به ترتیب در کدام یک از نواحی کوهستانی کشورمان با سرعت بیشتری به تغییر شکل ناهمواری ها می پردازند؟ 
4( خراسان  جنوبی و نواحی داخلی 3( کردستان و آذربایجان  2( خراسان شمالی و خزر شرقی  1( خزر غربی و خزر شرقی 

کدام یک از فعالیت های مربوط به تکتونیک ورقه ای، سبب ایجاد کوه نمی شود؟- 401
4( باالآمدن مواد مذاب 3( لغزیدن ورقه در امتداد هم  2( گسل  1( چین خوردگی 

کدام شکل از فرسایش در بیابان ها ناشی از انباشته شدن ذرات توسط باد در یک مکان است؟- 402
4( چاله های بادی 3( گرزدیوها  2( تلماسه ها  1( کلوت ها 

به ترتیب، اولین مرحلءه فرسایش کدام است و کدام یک عامل اصلی فرسایش در بیابان هاست؟- 403
4( رسوب گذاری ـ ارتفاع 3( حفر ـ باد  2( حفر ـ ارتفاع  1( رسوب گذاری ـ باد 

کدام یک از گزینه های زیر در مورد عوامل فرسایش نادرست است؟- 404
1( بر اثر طغیان رودها و وقوع سیالب ها حجم عظیمی از رسوبات جابه جا می شوند.

2( نواحی ساحلی تنها زمانی که دریا طوفانی است در معرض فرسایش قرار می گیرند.
3( یخچال ها بر اثر نیروی جاذبه از نواحی بلند به سمت نواحی پست حرکت کرده و سنگ ها را از جا می کنند.

4( موادی که رودها با خود حمل می کنند در جایی که سرعت رود کم می شود بر جای می مانند.
آب های جاری در کوهستان ها، سنگ ها را تخریب و با خود حمل می کنند، کدام یک روش حمل مواد توسط آب های جاری را به درستی نشان می دهد؟- 405

 )4   )3   )2   )1
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به ترتیب غارهای طبیعی و چشمه های آهکی در اثر کدام فرسایش ایجاد می شوند و اشکال کارستی در ایران بیشتر در کدام رشته کوه  ها دیده می شود؟- 406

4( فرسایش بادی ـ زاگرس 3( فرسایش انحاللی ـ البرز  2( فرسایش انحاللی ـ زاگرس  1( فرسایش بادی ـ البرز 
کدام یک از اشکال کاوشی فرسایشی در بیابان ها نیست؟- 407

4( دشت ریگی 3( یاردانگ  2( تپه های ماسه ای  1( چاله های بادی 
شکل های )1( و )2( به ترتیب کدام یک از اشکال فرسایش طبیعی در بیابان ها را نشان می دهند؟- 408

1( کلوت ـ دشت ریگی     
2( دشت ریگی ـ گرزدیو
3( دشت ریگی ـ کلوت

4( یاردانگ ـ گرزدیو
به ترتیب آب سنگ های مرجانی، طاق های دریایی و ستون های سنگی، از جمله کدام اشکال فرسایش سواحل هستند؟- 409

4( کاوشی ـ تراکمی ـ تراکمی 3( تراکمی ـ کاوشی ـ کاوشی  2( تراکمی ـ تراکمی ـ کاوشی  1( کاوشی ـ کاوشی ـ کاوشی 
به ترتیب شرایط مؤثر بر هوازدگی فیزیکی و شیمیایی و عوامل مهم فرسایش در کوهستان ها کدام است؟- 410

2( دما و رطوبت ـ آب های جاری و یخچال ها 1( آب وهوا و جنس سنگ ها ـ آب های جاری و یخچال ها 
4( آب وهوا و جنس سنگ ها ـ باد و آب های جاری 3( دما و رطوبت ـ باد و آب های جاری  

به ترتیب دره های Vشکل و دره های U شکل، معموالً بر اثر کدام عامل فرسایش ایجاد می شود؟- 411

4( باد ـ یخچال 3( آب جاری ـ یخچال  2( یخچال ـ آب جاری  1( باد ـ آب جاری 
پدیدآمدن اشکال کارستی در کدام نوع از سنگ ها ممکن است و در ایران این اشکال در کدام کوه ها بیشتر به چشم می خورد؟- 412

4( رسوبی و ماسه ای ـ البرز 3( رسوبی و ماسه ای ـ زاگرس  2( آهکی یا گچی ـ البرز  1( آهکی یا گچی ـ زاگرس 
شکل مقابل به ترتیب کدام نوع از اشکال فرسایشی در بیابان ها را نشان می دهد و نام آن چیست؟- 413

1( تراکمی ـ تلماسه 
2( کاوشی ـ کلوت 
3( تراکمی ـ کلوت

4( کاوشی ـ تلماسه 

شکل روبه رو مربوط به کدام پدیده در بیابان و ناشی از کدام نوع اشکال فرسایشی است؟- 414
1( رگ ـ تراکمی
2( رگ ـ کاوشی

3( برخان ـ تراکمی
4( برخان ـ کاوشی 

)انساین خارج 98(- 415 کدام مورد، مقایسءه درستی را از »اشکال فرسایش کاوشی و تراکمی« در سواحل ارائه می کند؟ 
1( طاق های دریایی همانند آب سنگ ها، به دلیل رسوب گذاری مواد، تشکیل می شوند.

2( تشکیل  غارها برخالف طاق های دریایی، حاصل حفر مواد در سواحل صخره ای است.
3( آب سنگ ها برخالف ستون های سنگی دریایی، در اثر رسوب گذاری مواد پدید می آیند.

4( تشکیل جزایر مرجانی همانند دماغه های ماسه ای، ناشی از حفر مواد در سواحل صخره ای است.
)انساین 86(- 416 برخان ها ............... و دو زائده در ............... دارند. 

4( به شکل ستون سنگی ـ جهت مخالف باد 3( هاللی شکل اند ـ جهت باد  U )2 شکل ـ رأس برجستگی  1( طویل ـ کناره ها 
کدام یک در مورد تعریف مورن ها درست است؟- 417

2( سنگ ها و رسوبات حمل شدءه توسط آب های جاری هستند. 1( سنگ ها و رسوبات حمل شدءه توسط یخچال ها هستند. 
4( به صورت غلتان، جهشی یا مخلوط معلق در آب حمل می شوند. 3( از اشکال فرسایش انحاللی در کوهستان ها هستند. 

)انساین 98(- 418 کدام گزینه با »فرایند فرسایش یخچالی« مغایر است؟ 
1( سرعت حرکت یخچال با تغییر دمای هوا، کاهش و افزایش می یابد.

2( در نواحی کوهستانی با کاهش ارتفاع، ضخامت یخ رفت کاهش می یابد.
3( شکل عوارض طبیعی در نواحی کوهستانی با فرسایش یخچالی تغییر می یابد.

4( با ذوب تدریجی تودءه یخ، به دلیل گذشت زمان، ضخامت یخچال کاهش می یابد.
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کدام عبارت در مورد »یاردانگ« به درستی ذکر نشده است؟- 419
2( نام دیگر آن کلوت است و حاصل فرسایش بادی است. 1( در رسوبات نرم بر جای مانده از دریاچه های قدیم ایجاد می شوند. 

4( برجسته ترین آن ها در غرب بیابان لوت در منطقءه شهداد در استان کرمان وجود دارند. 3( در مناطق خشک ایاالت متحدءه آمریکا، مصر، چین و ایران مشاهده می شوند. 
همءه گزینه های زیر با توجه به شکل زیر به درستی ذکر شده است، به جز:- 420

1( تپه های ماسه ای هاللی شکل و منفرد است.
2( دارای دو زائده یا بازو در خالف جهت باد هستند.

3( بر اثر وزش باد و جابه جا شدن ماسه و شن ایجاد می شود.
4( ساالنه می تواند حدود 10 تا 20 متر در جهت وزش باد حرکت کند. 

شکل مقابل کدام شکل فرسایش در بیابان ها را نشان می دهد و جهت وزش باد در آن به چه سمتی است؟- 421
1( یاردانگ ـ چپ ← 
2( تلماسه ـ راست →

3( یاردانگ ـ راست →  
4( تلماسه ـ چپ ←

)انساین 92(- 422 رأس یاردانگ ها ...............، طرف رو به باد ............... طرف دیگر آن ها ............... است. 
4( مخروطی ـ پرشیب ـ کم شیب 3( مسطح ـ پرشیب ـ کم شیب  2( مخروطی ـ دارای زایده ـ پرشیب  1( مسطح ـ دارای زایده ـ پرشیب 

)انساین 94(- 423 تصویر مقابل نتیجءه کدام شکل از اشکال فرسایش بادی بوده و چرا کناره ها ناهموار است؟ 

1( کاوشی ـ وزش باد از دو جهت مخالف و عمود بر هم
2( تراکمی ـ وزش باد از دو جهت مخالف و عمود بر هم

3( کاوشی ـ متفاوت بودن مقاومت الیه های مختلف رسوبی
4( تراکمی ـ متفاوت بودن مقاومت الیه های مختلف رسوبی 

همءه گزینه های زیر در مورد فرسایش طبیعی در سواحل به درستی ذکر شده است، به جز:- 424
1( فرسایش تراکمی ناشی از رسوب گذاری مواد است.

2( با فروریختن مواد سست تر در زیر بخش محکم تر، طاق ایجاد می شود.
3( سواحل صخره ای با گذشت زمان بر اثر فرسایش به سواحل پست تر تبدیل می شوند.

4( باتالق ها و زبانه ها یا دماغءه ماسه ای ناشی از حفر مواد هستند.

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 425 با توجه به تصویر مقابل: 
الف( ارتفاع نقطءه »الف« چند متر است؟

ب( در کدام قسمت شیب به بیشترین حد می رسد؟
1( 1500 ـ شرق
2( 1450 ـ غرب
3( 1450 ـ شرق
4( 1500 ـ غرب 

کدام گزینه در مورد منحنی های میزان مقابل درست نیست؟- 426
1( نقطءه A پرتگاه است. 

2( تپءه نامتقارن است.
3( شیب یکنواخت است. 

4( ارتفاع نقطءه B از سطح دریا 225 متر است. 
)انساین 86(- 427 منحنی های میزان در شمال غرب شکل زیر، نشان دهندءه ............... هستند. 

1( دامنءه پرشیب
2( ناهمواربودن منطقه

3( وجود دره های باز
4( سرزمین پست و هموار 
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در منحنی میزان مقابل، اختالف ارتفاع دو نقطءه A و B چند متر است؟ و شیب در کدام قسمت به بیشترین حد می رسد؟- 428
)انساین 87( 1( 1500 ـ شرق 

2( 2000 ـ غرب
3( 1500 ـ شمال  غرب
4( 2000 ـ شمال  غرب 

)انساین خارج 94(- 429 منحنی میزان زیر، مربوط به کدام ناهمواری است؟ 

  )2    )1

 )4    )3
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درس 4: ناهمواری ها و اشکال زمین
 تصویر جزیره را نشان می دهد.- 387

و - 388 هستند  همواری  نسبتاً  و  مرتفع  سرزمین های  فالت ها   
دشت ها سرزمین های پست و نسبتاً هموارند.

و - 389 فراگرفته اند  آب ها  را  زمین  سطح  درصد   71 حدود   
خشکی ها فقط 29 درصد پوسته را تشکیل می دهند.

 دشت ها سرزمین های پست و نسبتاً هموارند که در میان کوه ها - 390

1 سطح زمین 
3

یا در کنار سواحل و یا میان فالت ها و کف دره ها قرار گرفته اند. بیش از

را پوشانده اند و نواحی عمدءه سکونت، زندگی و فعالیت انسان ها را تشکیل می دهند.
و - 391 شکست ها  رشته کوه ها،  چین خوردگی ها،  درونی:  عوامل   

کوه های آتشفشانی
عوامل بیرونی: هوازدگی و فرسایش

  گزینءه )1( به کوه اشاره می کند نه فالت!- 392

نواحی - 393 که  هموارند  نسبتاً  و  پست  سرزمین هایی  دشت ها   
عمدءه سکونت، زندگی و فعالیت انسان ها را تشکیل می دهند. تپه ها از کوه ها ارتفاع 

کم تری دارند ولی از نواحی پیرامون خود بلندترند.
 شکل، نزدیک شدن دو ورقه را نشان می دهد. برخورد پوستءه - 394

کف اقیانوس آرام با پوستءه اوراسیا )برخورد یک ورقءه قاره ای به اقیانوسی( و باالآمدن 
الیه های انباشته شده و پیدایش کوه های هیمالیا نیز نتیجءه این نوع حرکت است.

در - 395 مکانیکی  یا  فیزیکی  تغییر  درختان،  ریشءه  رشد  اثر  بر   
سنگ رخ می دهد و ترکیب شیمیایی آن تغییر نمی کند.

 اکسیژن و رطوبت، عوامل مهم هوازدگی شیمیایی هستند.- 396
عواملی - 397 به  و  است  متفاوت  سنگ ها  در  هوازدگی  سرعت   

چون جنس سنگ ها، نوع آب وهوا و زمان بستگی دارد.
 در هوازدگی زیستی ممکن است ترکیب شیمیایی تغییر کند - 398

و یا ممکن است تغییر به صورت فیزیکی و بدون تغییر در ترکیب شیمیایی سنگ باشد.
کلسیتی - 399 یا  مرمرین  سنگ های  از  گرانیتی  سنگ های   

مقاوم ترند و آب وهوای گرم و مرطوب سرعت و شدت هوازدگی را افزایش می دهد.
 اکسیژن و رطوبت از عوامل مهم هوازدگی شیمیایی هستند که در - 400

خزر غربی بیشتر است، پس هوازدگی شیمیایی در این قسمت بیشتر از خزر شرقی است.
ایجاد - 401 طریق  از  ورقه ای  تکتونیک  به  مربوط  فعالیت های   

را  کوه ها  آتشفشان،  شکل گیری  و  مذاب  مواد  باالآمدن  یا  چین خوردگی، گسل ها 
به وجود می آورند.

فرسایش - 402 تراکمی  اشکال  از  تلماسه ها  یا  ماسه ای  تپه های   
طبیعی در بیابان ها هستند. این فرسایش حاصل انباشته شدن ذرات توسط باد در 

یک مکان است.

)کنده شدن - 403 حفر   )1 از:  است  عبارت  فرسایش  مرحلءه  سه   
مواد از جای خود( 2( انتقال 3( رسوب گذاری 

باد، عامل مهم فرسایش در مناطق خشک و بیابانی است.
 نواحی ساحلی به طور مداوم تحت تأثیر امواج دریا، جزر و - 404

مد و باد قرار دارند و وقتی دریا طوفانی باشد نیروی امواج زیادتر است.
405 -  

غارهای - 406 چون  فرسایشی  پدیده های  انحاللی،  فرسایش   
در  به ویژه  کارستی  اشکال  ایران  در  می آورد.  پدید  آهکی  چشمه های  و  طبیعی 

کو ه های زاگرس زیاد است.
چاله های - 407 ریگی،  دشت  شامل:  بیابان ها  در  کاوشی  اشکال   

بادی، کلوت )یاردانگ( و گرزدیو و ستون های سنگی است.
را - 408 )یاردانگ(  کلوت   )2( شکل  و  ریگی  دشت   )1( شکل   

نشان می دهد.
 آب سنگ های مرجانی، باتالق ها و زبانه یا دماغءه ماسه ای از - 409

جمله اشکال فرسایش تراکمی در سواحل و ستون های سنگی و دریایی، غارها و 
طاق های دریایی از جمله اشکال فرسایش کاوشی سواحل هستند.

جنس - 410 و  آب وهوایی  شرایط  به  توجه  با  کوهستان ها  در   
سنگ ها، پیوسته هوازدگی فیزیکی و شیمیایی رخ می دهد. دو عامل مهم فرسایش 

در کوهستان ها، آب های جاری و یخچال ها هستند.
 دره های Vشکل معموالً بر اثر جریان آب رودها و فرسایش - 411

آبی شکل می گیرند و دره های Uشکل معموالً بر اثر فرسایش یخچالی طی هزاران 
سال ایجاد می شوند.

 پدیدءه کارست در سنگ های آهکی یا گچی ایجاد می شود و - 412
در ایران اشکال کارستی در کوه های زاگرس زیاد است.

 اشکال کاوشی، این نوع فرسایش بیشتر حاصل کنده شدن - 413
ذرات از یک مکان و انتقال آن ها به مکان های دیگر است. کلوت یا یاردانگ از اشکال 

کاوشی فرسایش در بیابان هاست.
تپه های - 414 است،  ماسه ای  تپه های  مهم  انواع  از  یکی  برخان   

ماسه ای یا تلماسه از اشکال تراکمی فرسایش بیابان هاست.
دماغءه - 415 یا  زبانه ها  و  باتالق ها  مرجانی،  جزایر  و  آب سنگ ها   

و  هستند  مواد(  رسوب گذاری  از  )ناشی  تراکمی  فرسایش  اشکال  از  ماسه ای 
ستون های سنگی دریایی، غارها و طاق های دریایی از اشکل فرسایش کاوشی )ناشی 

از حفر مواد( هستند.
 برخان ها تپه های ماسه ای هاللی شکل و منفردی هستند که - 416

دو زائده یا بازو در جهت باد دارند.
 به سنگ ها و رسوباتی که یخچال ها با خود حمل می کنند - 417

مورن یا یخ رفت می گویند.
یخ رفت - 418 ضخامت  ارتفاع  کاهش  با  کوهستانی  نواحی  در   

افزایش می یابد.
 یاردانگ یا کلوت  حاصل فرسایش بادی ـ آبی است.- 419

 دارای دو بازو در جهت باد است نه خالف جهت آن!- 420
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 تصویر تپءه ماسه ای )تلماسه( را نشان می دهد که جهت وزش - 421
باد در آن از چپ به راست است.

 رأس یاردانگ ها - 422
مسطح، طرف رو به  باد پرشیب و طرف 

دیگر آن کم شیب است.

 گاهی باد مواد نرمی را که در زیر یا لبءه تخته سنگ ها قرار - 423
باقی  را  مقاوم  و  سخت  بخش های  و  می برد  خود  با  و  می کند  تخریب  گرفته اند، 
آن  به  که  می آید  وجود  به  قارچ  شکل  به  سنگی  ستون های  نتیجه  در  می گذارد 

گرزدیو می گویند. این اشکال از اشکال کاوشی فرسایش در بیابان ها هستند.
رسوب گذاری - 424 از  ناشی  ماسه ای  دماغءه  یا  زبانه  و  باتالق ها   

مواد هستند.
 با توجه به فاصلءه خطوط منحنی که 250 متر است نقطءه - 425

)الف( 1450 متر ارتفاع دارد. در قسمت شرقی توپوگرافی  خطوط منحنی میزان به 
هم نزدیک تر است بنابراین شیب به بیشترین حد خود می رسد.

 شیب یکنواخت نیست.- 426
 منحنی های میزان در شمال  غرب شکل، نشان دهندءه دامنه های - 427

پرشیب هستند زیرا فاصلءه آن ها از هم کم است.
428 - 3000 1500 1500- =  B و A اختالف ارتفاع بین دو نقطءه  

دارند،  فاصله  یکدیگر  از  میزان  منحنی های  که  جاهایی  در  است.  متر(   1500(
هم  به  و  فشرده  بسیار  میزان  منحنی های  که  جاهایی  در  و  کم شیب  دامنه های 

نزدیک اند دامنه ها پرشیب است، در شمال غرب، شیب بیشتر است. 
 در سمت راست منحنی های میزان به هم فشرده و دامنه - 429

شیب زیادی دارد و در قسمت میانی و سمت چپ شیب کم تر است. در دامنه های 
کم شیب منحنی های میزان از هم فاصله دارند و در دامنه های پرشیب منحنی ها 

بسیار فشرده و نزدیک اند.
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یکی از عوامل ایجاد نواحی مختلف بر روی زمین، شکل و نوع ناهمواری ها و اشکال زمین است. در شکل های زیر چند نوع ناهمواری را می بینید:

ناهمواری ها و اشکال مختلف بر روی لیتوسفر )سنگ کره( ایجاد می شود.
سنگ کره )لیتوسفر( چیست؟

 بخش خارجی زمین است.   حالت جامد دارد.
 از سنگ و خاک تشکیل شده است.   شامل قاره ها و بستر دریاها و اقیانوس ها است.

 71 درصد سطح زمین )پوستءه زمین( را آب و 29 درصد آن را خشکی تشکیل داده است.
ناهمواری های اصلی زمین

محصور در کوهستان اند. کناره های آن ها با شیب تند به نواحی پست متصل می شود. برخی وسیع و برخی کم وسعت اند.سرزمین های مرتفع و نسبتاً هموارفالت ها

ناهمواری های برجسته و مرتفعکوه ها
دارای دامنه های تند و قلءه برجسته اند.

به مجموعه ای از کوه ها که به شکل نواری کنار هم قرار گرفته اند، رشته کوه می گویند. مانند: هیمالیا، آندها، راکی، 
آلپ، البرز و زاگرس

تپه ها
نواحی  از  بلندتر  و  کوه  از  کم تر  ارتفاع 

اطراف خود
ارتفاع کوه ها و تپه ها را نسبت به سطح دریا )سطح متوسط آب های آزاد( محاسبه می کنند. در بعضی منابع ارتفاع 
کوه ها بیشتر از 600 متر و تپه ها کم تر از 600 متر و در بعضی منابع ارتفاع تپه ها 200 تا 300 متر گفته شده است.

سرزمین های پست و نسبتاً همواردشت ها
در میان کوه ها، کنار سواحل، میان فالت ها یا کف دره ها وجوه دارند. از مهم ترین اشکال زمین اند. وسعت مختلفی 
1 سطح زمین را فراگرفته اند. نواحی سکونت و فعالیت انسان ها هستند.

3
دارند. در همءه قاره ها وجود دارند. بیش از 

شباهت و تفاوت فالت ها و کوه ها: هر دو مرتفع اند ولی کوه، قله دارد و هر چه به نوک آن می رسیم باریک تر می شود، اما فالت مرتفع و نسبتاً مسطح است.
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عوامل مؤثر بر پیدایش ناهمواری ها

1( عوامل درونی

از  زمین  )صفحه ای(،  ورقه ای  زمین ساخت  نظریءه  طبق 
قطعات بزرگی تشکیل شده است که این قطعات )ورقه ها( 
می کنند  حرکت  )خمیرکره(  گوشته  خمیری  بخش  روی 
)حرکت نزدیک شونده  یا دور شونده یا امتداد لغز(؛ در نتیجءه 
و  رشته کوه ها  گسل ها،  چین خوردگی ها،  حرکات،  این 

کوه های آتشفشانی تشکیل می شود.
مانند هوازدگی و فرسایش2( عوامل بیرونی

علت: اختالف دما، گرم و سرد  شدن و یا انبساط و انقباض در هنگام روز و شب و فصل زمستان و تابستان یا یخ زدن 
آب در شکاف سنگ ها

 خرد شدن سنگ ها بدون تغییر در ترکیب شیمیایی 

علت: وجود اکسیژن و رطوبت، مثالً اکسیژن هوا سبب اکسیده شدن بعضی کانی ها مانند آهن شده و یا گازهایی مانند 
دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد هوا می توانند به اسید تبدیل شوند و باران اسیدی تولید کنند و سبب هوازدگی 

شیمیایی سنگ ها شوند.
 تغییر در ساختمان کانی ها و ترکیب شیمیایی سنگ ها

 

علت: فعالیت موجودات زنده )گیاهان و جانوران(
 1( تغییر شیمیایی در سنگ ها: گیاهان در حال پوسیدگی اسیدهایی تولید می کنند که سبب تغییرات 
شیمیایی  تغییرات  سبب  گیاهان  تنفس  یا  تجزیه کننده  باکتری های  یا  می شود  اطرافشان  سنگ های  در  شیمیایی 

سنگ ها می شود.
2( تغییر فیزیکی در سنگ ها: رشد ریشءه درختان یا النه سازی جانداران حفار، مانند موش ها و موریانه ها

 جنس سنگ ها: سنگ های گرانیتی از سنگ های مرمرین یا کلسیتی مقاوم ترند.
 نوع آب و هوا: سرعت و شدت هوازدگی در آب و هوای گرم و مرطوب بیشتر است.

 زمان

به جدا شدن ذرات سنگ و خاک از بستر خود و جابه جایی آن توسط عوامل مختلف مانند آب یا باد فرسایش می گویند.

 کنده شدن مواد از جای خود )حفر(  انتقال  رسوب گذاری یا انباشته شدن مواد در جایی دیگر
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 رودها با حرکت خود، ذرات کوچک و بزرگ را از بستر و کناره های خود جدا و با خود حمل می کنند و در جاهایی که سرعت رود کم می شود 

آن ها را بر جای می گذارند. طغیان رودها و وقوع سیالب نیز حجم زیادی از رسوبات را جابه جا و به زمین های اطراف پخش می کنند.
 یخچال ها توده های بزرگ یخ اند که بر اثر انباشته و فشرده  شدن برف در زمان طوالنی، در نواحی قطبی یا بسیار سرد تشکیل شده اند. یخچال ها 

بر اثر نیروی جاذبه از نواحی بلند به سمت نواحی پست تر جابه جا می شوند و در مسیر خود سنگ ها را از جا می کنند و با خود می برند.
 باد موادی چون خاک، ماسه و شن را از زمین می کند و تا مسافت های دور می برد. باد ذرات ماسه را به سطح سنگ ها می کوبد و آن ها را می ساید.
 در اثر برخورد امواج با ساحل به خصوص زمانی که دریا طوفانی است، نواحی ساحلی و صخره ها دچار فرسایش می شوند. جریان های دریایی 

رسوبات را با خود حمل می کنند و در مکان های دیگر رسوب گذاری می کنند.
 بهره برداری انسان از محیط طبیعی )مانند حفر معدن و تونل، ایجاد جاده ها و ساختن سدها، شخم زدن زمین و از بین بردن پوشش گیاهی( 

سبب تغییر پوستءه زمین، کندن، حمل و جابه جایی سنگ ها و خاک ها در مکان های مختلف می شود.

فعالیت های مربوط به تکتونیک ورقه ای، با ایجاد چین خوردگی ها، گسل ها یا باالآمدن مواد مذاب و شکل گیری آتشفشان ها، کوه  ها را به وجود می آورند؛ سپس هوازدگی 
و فرسایش به کوه ها شکل می دهند. در کوهستان ها به علت شرایط آب و هوایی و جنس سنگ ها پیوسته هوازدگی شیمیایی و فیزیکی )مکانیکی( اتفاق می افتد.

تغییرات دمایی روز و شب و یخ بستن آب در شکاف ها و درزهاعامل مهم هوازدگی در کوهستان ها

آب های جاری و یخچال هاعامل مهم فرسایش در کوهستان ها

  
در کوهستان ها آب های جاری به دلیل شیب زمین به سمت پایین کوه 

جاری می شوند و سنگ ها را تخریب و با خود می برند.
آب جاری مواد را به صورت محلول، مخلوط معلق، جهشی یا غلتان 

حمل می کند.
رودها به تدریج بستر خود را پهن و عمیق می کنند.

Vشکل  دره های  آبی،  فرسایش  و  رودها  اثر جریان آب  بر   
ایجاد می شود، این دره ها، دامنه های پرشیب و تنگ دارند. به تدریج دره ها عمیق تر و 

وسیع تر می شوند.

در بعضی کوهستان ها برف و یخ دائمی وجود دارد.
تشکیل یخچال: وقتی بارش برف بیش از میزان ذوب آن در سال باشد، برف های اضافی روی هم انباشته و متراکم می شوند و ضخامت آن ها زیاد می شود 

و یخچال ها به وجود می آیند.
وقتی ضخامت یخچال ها به 60 تا 100 متر برسد، حرکت می کنند؛ حرکت آن ها به شرایط و دمای هوا بستگی دارد و از 1 سانتی متر تا 8 متر در روز است. 

یخچال ها در مسیر حرکت خود سنگ ها را می کنند و همراه خود می برند.
مورن یا یخ ُرفت: به سنگ ها و رسوباتی که یخچال ها با خود حمل می کنند، گفته می شود.
 بر اثر فرسایش یخچال ها دره های Uشکل به وجود می آید.
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در بعضی نواحی از کوهستان ها سنگ ها قابلیت حل شدن دارند؛ مانند سنگ های آهکی یا گچی، در این صورت با نفوذ آب، این سنگ ها در آب حل می شود 
و پدیده های فرسایشی مانند غارهای طبیعی و چشمه های آهکی ایجاد می شود، که به آن ها اشکال کارستی )Karstic( می گویند. مانند اشکال کارستی 

کوه های زاگرس، غار علیصدر همدان و غار کتله خور زنجان
کارست چیست؟ به پدیدءه خوردگی و انحالل سنگ های آهکی گفته می شود.

در اثر ترکیب آب با کربن دی اکسید و هوا، اسید کربنیک تولید می شود. اسید کربنیک، آهک و گچ را در خود حمل می کند و باعث خوردگی و انحالل سنگ ها می شود.

هر دو بلند و نوک تیز است. استاالگمیت از کف 
غار به سمت باال و استاالکتیت از سقف غار به 

سمت پایین رشد می کند.

 فرورفتگی یا چاله

 درزها

 حفره یا غار

 استاالگمیت 

 استاالکتیت

 چشمءه آهکی

اشکال 
ناشی از 
پدیدءه 
کارست

عامل مهم فرسایش طبیعی در بیابان ها، باد است.
بادهای شدید،  آب و هوایی خشک، وزش  بیابان ها: شرایط  علت شدت فرسایش در 

وجود خاک های نرم و فقر پوشش گیاهی

اشکال فرسایش در بیابان ها

1( کاوشی )ناشی از کندن مواد(

دشت ریگی )رِگ(
چاله های بادی
کلوت )یاردانگ(

گرزدیو و ستون های سنگی
تپه های ماسه ای )تَلماسه(2( تراکمی )ناشی از انباشته شدن مواد(

 شکل های فرسایش در بیابان ها نتیجءه دو فرایند کاوشی و تراکمی است. 

این نوع فرسایش نتیجءه کنده شدن ذرات از یک مکان و انتقال به مکان دیگر است، مانند دشت ریگی، چاله های بادی، کلوت )یاردانگ( و گرزدیو و 
ستون های سنگی.

 در زمین های دارای ماسه های ریز، شن و سنگ های ریز و درشت، باد، ماسه های ریز را با خود 
می برد و سنگ های درشت می مانند و سطوحی پر از قلوه سنگ ایجاد می شود که به آن سنگ فرش بیابانی می گویند.

 در زمین های دارای ماسه های ریز و فاقد پوشش گیاهی، باد ذرات را با خود حمل 
می کند و حفره ها و چاله های بزرگی ایجاد می شود. در صورت برخورد با آب های زیرزمینی، دانه ها به 

هم می چسبند و فرسایش بادی کند و متوقف می شود.
عمق بعضی از چاله های بادی به 40 متر می رسد. مانند: چاله های بادی در دشت لوت

 در رسوبات بر جای مانده از دریاچه های قدیمی، باد بخش های نرم را با خود می برد و بخش های سخت باقی می ماند و شیارهای موازی 
و U شکل تشکیل می شود. به این برجستگی ها کلوت یا یاردانگ می گویند.

 کلوت ها حاصل فرسایش آبی ـ بادی هستند. کلوت ها در مناطق خشک ایاالت متحدءه آمریکا، مصر، چین و ایران وجود دارند.
برجسته ترین کلوت ها در غرب بیابان لوت در منطقءه شهداد استان کرمان وجود دارد.
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 باد مواد نرم زیر یا لبءه تخته سنگ ها را با خود می برد و بخش های سخت و مقاوم باقی 
می مانند، در نتیجه ستون های سنگی به شکل قارچ )یا سایر اشکال( به وجود می آید که به آن ها گرزدیو، دودکش 

جن یا Hodoo می گویند.

این نوع فرسایش نتیجءه انباشته شدن ذرات توسط باد در یک مکان است؛ مانند تپه های ماسه ای.
 تپه های ماسه ای یا تلماسه یا Dune )دون( در اثر وزش باد و جابه جا شدن ماسه و شن 
به وجود می آیند. ماسه ها بر اثر وزش باد در سطح زمین حرکت می کنند، اگر سرعت باد کم شود و یا به موانعی 
مانند گیاه، بوته های خار یا قطعه سنگ برخورد کنند متوقف شده و روی هم انباشته می شوند و تلماسه ها یا تپه های 

ماسه ای را به وجود می آورند.
ارتفاع بعضی از تپه های ماسه ای در لیبی تا 300 متر و در لوت ایران بیش از 500 متر است.
 تلماسه ها می توانند در یک سال 10 تا 20 متر در جهت وزش باد حرکت کنند.

چگونگی حرکت تلماسه ها: بر اثر وزش باد، ماسه های دامنه رو به باد به طرف باال می روند و پس از رسیدن 
به قله در دامنءه پشتی فرود می آیند و انباشته می شوند و این فرایند سبب حرکت مداوم تلماسه می شود. 

َبرخان: یکی از انواع تپه های ماسه ای است. برخان ها تپه های ماسه ای هاللی شکل و منفردی هستند که دو زائده یا بازو در جهت باد دارند. 

 

به منطقءه تماس خشکی و دریا، ساحل یا کرانه می گویند.

 سواحل صخره ای، بر اثر فرسایش، ممکن است به سواحل پست تبدیل شوند.
عوامل مؤثر در فرسایش ساحلی: امواج دریا، جزر و مد و باد

بادهایی که بر سطح اقیانوس ها و دریاها می وزند، موج ایجاد می کنند، نیروی امواج و انحالل سنگ های آهکی سواحل و نفوذ آب به شکاف ها و درزهای 
این سنگ ها سبب فرسایش می شوند و شکل های خاصی را در سواحل ایجاد می کنند.
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اشکال فرسایش در سواحل

1( کاوشی )ناشی از حفر مواد(
مانند ستون های سنگی دریایی، غارها 
و طاق های دریایی در سواحل صخره ای

2( تراکمی )ناشی از رسوب گذاری مواد(
مرجانی،  جزایر  و  آب سنگ ها  مانند 

باتالق ها و زبانه یا دماغءه ماسه ای

نقشه ای است که در آن پستی ها و بلندی های زمین و میزان ارتفاع آن ها نمایش داده می شود.
در این نقشه ها خطوطی مشاهده می شوند که به آن ها منحنی میزان می گویند، منحنی میزان خطی است که نقاطی که ارتفاع یکسانی دارند را به هم وصل می کند. 

فاصلءه اعداد روی منحنی میزان های یک نقشه، نشان دهندءه میزان اختالف ارتفاع یکی منحنی با منحنی های قبل و بعد خودش است.
 با استفاده از منحنی های میزان می توان، برجستگی ها، فرورفتگی ها، دره، نوع و میزان شیب، پرتگاه و ... را تشخیص داد.

 در یک نقشءه توپوگرافی فاصله ای که برای نمایش اختالف ارتفاع در نظر گرفته می شود در تمام نقشه یکسان است.

جاهایی که منحنی های میزان از هم فاصله می گیرند، شیب زمین مالیم است. جاهایی که منحنی های میزان به هم نزدیک می شوند، شیب زمین تند است.
جاهایی که منحنی های میزان با هم مماس می شوند، پرتگاه است.

 به شکل نقشءه توپوگرافی روبه رو توجه کنید:  
 نوع ناهمواری: تپه یا کوه با ارتفاع 200 متر

 فاصلءه منحنی های میزان: 20 متر
 ارتفاع نقطءه A از سطح دریا: 120 متر
 ارتفاع نقطءه B از سطح دریا: 130 متر

 نقطءه C: قله
 شیب: شیب سمت شرق بیشتر از غرب است؛ زیرا منحنی های میزان به هم نزدیک ترند.

 با توجه به نقشءه روبه رو به سؤال های زیر پاسخ دهید:  
1- فاصلءه منحنی میزان چند متر است؟

2- نقطءه B چند متر از سطح دریا ارتفاع دارد؟
3- نقطءه A نشان دهندءه چیست؟

4- تصویر چه نوع ناهمواری را نشان می دهد؟

4- قله 3- پرتگاه  2- 110 متر  1- 20 متر 
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برای تشخیص شکل پدیده ها و شیب آن ها، نیمرخ توپوگرافی رسم می شود.

 نیمرخ توپوگرافی شکل های زیر را رسم کنید.
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