
 

 

 :مقدمه 
ه سـبب شـده كـه       يـ الت عال ي ارشد و تحص   يا به گذراندن دورة كارشناس    يان رشتة جغراف  يعشق و عالقه روز افزون دانشجو     

 ورود  ي و چـه بـرا     ي دولت ي ورود به دانشگاهها   ي ارشد چه برا   يسال به سال بر تعداد شركت كنندگان در آزمون كارشناس         

 و منـابع آب و  يم، ژئومورفولـوژ ياقلـ ( يعـ ي طبيايـ كتاب درس و كنكور جغراف   .  ، افزوده شود   ي آزاد اسالم  يبه دانشگاهها 

ن جـزوه تـالش     يـ ة ا يدر ته . در آن گنجانده شده است     يعي طب ياي جغراف ي است كه منابع اصل    ي، به صورت جزوه ا    ) خاك

 . استفاده شوديعي طبياي ارشد جغرافيشده است تا از منابع مهمتر در طرح سؤاالت كنكور كارشناس

 گنجانده شده است    يي ، سؤالها  يريادگي شرح داده شده و سپس به منظور سنجش          ي اصل ي هر مبحث ، ابتدا سرفصلها     در

 ي باشـد كـه بـرا      ي مـ  ي نكـات تسـت    ين ،هـر عنـوان دارا     يعالوه بر ا  . باشد يان جزوه موجود م   ين سؤاالت در پا   يد ا يكه كل 

 .ان آورده شده استي دانشجويادآوري

 ارشـد  يت در كنكـور كارشناسـ    يـ  الزم را جهـت موفق     يز بعد از مطالعة كتاب حاضر، آمـادگ       يعزان  يد است كه دانشجو   يام

 .نديكسب نما

 

 .. شمايت براي موفقي                                                                                             با آرزو

 2ي و ذهاب ناظور1ي بخشي                                               عل                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 : z_manutd23@yahoo.com 
2 :zahab90@yahoo.com 
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 اتيكل: فصل اول 

 فصل دوم تابش و دما
 فشار و رطوبت: فصل سوم 

  يكينوپتي سيستمهايبارش و س: فصل چهارم 
 راني ايآب و هوا: بخش دوم 
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 ياشكال ساختمان: فصل دوم
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 راني ايژئومرفولوژ: بخش چهارم 
 ژگي هاي طبيعي ايران  خطوط اساسي وي:فصل اول
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 ت آنهاي خاك و اهم دهنده ليمواد تشك:فصل اول 
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  خاكي رطوبتيمهايران و رژيا ي خاكها:فصل چهارم 
 ش خاك و حفاظت آن ي فرسا:فصل پنجم
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 رانيزان منابع آب در ايت و ميعت و اهميره آب در طبيش و ذخيداي پيچگونگ: فصل اول 
 راني و مهار آن در اي و سطحينيرزمي زيآبها:فصل دوم 
 يقنات و مسائل آن و منابع كارست: فصل سوم 

 يانوسي اقيانهايانوسها و جري آب اقييايمي و شيكيزي فيهايژگيو: ل چهارم فص
  استفاده از آنها ي شور و مسائل و راههاي آبها:فصل پنجم
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 : مطالعه يراهنما

 

ن منابع ين كتاب از بي ادر. باشدي و مهمتر رشتة مربوطه مي و تسلط به منابع اصلييشنا مستلزم آيت در هر آزمونيموفق

ش، منابع مهم انتخاب ي پي سالهاي با توجه به سؤاالت آزمونهايعي طبياي ارشد جغرافي آزمون كارشناسيموجود برا

 ي رساند آورده شده و براي مبحث را مي كه هدف اصليده اي به صورت چكي اصلين منابع ابتدا بخشهايدر ا.شده است

 . ذكر شده استيديكل بهتر ،نكات يريادگي و يادآوري

ان هر ي قبل در پاي سالهاينة سؤاالت آزمونهايگز.ف شده استيان هرفصل تأليان در پاي آزمون دانشجوي برايسؤاالت

 ين سؤاالت آورده شده است كه دانشجو ميبه همراه پاسخنامة ا)  و منابع آب و خاكيم ،ژئومرفولوژياقل (يعنوان درس

 شود يه مي مؤثر توصيريادگيد و ي مطالعه مفيبرا. ارشد بسنجدي در آزمون كارشناس شركتي خود را برايتواند آمادگ

ن سؤاالت به همراه يمرور ا.  سنجش خود به سؤاالت مربوطه پاسخ دهنديز پس از مطالعه هر فصل برايان عزيكه دانشجو

 آن ي اصلي مبحث، بخشهايكل كند تا پس از مطالعه يان هربخش آورده شده، به دانشجو كمك مي كه در پاينكات تست

. مبحث را به صورت نكات مهم در خاطر داشته باشد  
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 ي آب و هواشناسيمبان: بخش اول
 اتيكل:فصل اول 

 :ي علم آب و هواشناسيخير تاريـ س1
 است كه  ي و آب و هواشناسي شامل علوم هواشناسپردازند، ين مياره زمي كه به مطالعه اتمسفر سيعلوم اتمسفر

و محدود را مورد ن ي موجود در زمان معيط جوي شرايهواشناس.  استياس زمانين دو علم مقيك اين عامل تفكيتر عمده
 قرار يك محل در دراز مدت را مورد بررسي غالب در يهوا) يشناس مياقل (ي آب و هواشناسيدهد، ول يمطالعه قرار م

رات آب و ييدر تغ. كنديدا ميع بهنجار پي توزير است و فقط در مدت زمان طوالنييم هم مانند هوا درحال تغياقل.دهد يم
 آن ، آب و ياهين، پوشش گي سطح زميهاي اتمسفر، ناهمواريكيزي و فيكينامير عوامل ديك منطقه عالوه بر تأثي يهوا

 است، يكينامي و ديكيزي فين و مدلهايه هواشناس اصول و قواني و توجييابزار شناسا.ز مؤثرندي نييايخاك و عرض جغراف
 .ز هستي نييايم جغرافي ، اصول و مفاهيه بر اصول علم هواشناساما ابزار آب و هوا شناس، عالو

 يبند مين تقسيم كرد كه ايم تقسي شناخته شده آن روزگار را به هفت اقلينهايوس براساس اختالف حرارت، سرزميبطلم
 .نامند ي مي هندسيمهاي را اقلي هفتگانه ويمهاين جهت اقلي است و به همي مداريها رهيبراساس دا

 مطالعه ي داشته است و در قرن نوزدهم استفاده از نقشه برايفيه آب و هوا در قرون هفدهم و هجدهم جنبه توصمطالع
مكره ي دما را در نياو با استفاده از خطوط همدما نقشه پراكندگ. ج شديهامبولت را  آب و هوا به دست فوني مكانيتفاوتها
ن قدم را ي آورند، اولي متفاوت را مينكه بادها هواهاي كرد و با اعالم ان نقشه ها استفادهيفون بوخ از ا.م كردي ترسيشمال
 يدانست و آب و هواشناس يد ميرات آب و هوا را خورشييهامبولت عامل مهم تغ فون. ن آب و هوا برداشتييدر تع
ن مدل گردش ي اوليمور.  بوجود آمدي امروزيكيزي فيجه توسعه آن آب و هواشناسي را مطرح كرد كه در نتيديخورش
ن قرن نوزدهم، يبنابرا. ن كننده هوا به مرور در قرن نوزدهم كشف شديي تبيكيزين فيقوان.  هوا را عرضه كرديعموم

 آب و ييستم دوران شكوفاي  است و قرن بيا علمي ينيي تبي به آب و هواشناسيفيتوص يگشتنگاه آب و هواشناس
دانشمند ن يا.  شرهاگ آغاز شديتسدر مكتب فرانكفورت بر سرپر جو يبعد مقدمات مطالعه سه.  استي علميهواشناس

اما . كنند ي جو كنترل ميي و بااليانين را طبقات مي زمي روي هوايها ستميبار اظهار داشت كه حركت س ني اوليبرا
ت ن مكتب با طرح اصل ثابيدر ا.  انجام گرفتي رزبايكاگو به سرپرستي در مكتب شين كشف آب و هواشناسيمهمتر

ن ين وجود رودباد هم در اير حركت خود، مدل موجها ارائه شد، همچني مطلق توده هوا در طول مسيبودن چرخندگ
 هافتي  اتمسفر بصورت تكامليكاگو و مكتب برگن، مدل گردش عمومي محققان مكتب شياز همكار. مكتب ثابت شد

م ير مستقيجه تأثين تنها نتي در زمييرات آب و هواييستم ، ثابت شد كه تغيجه اكتشافات قرن بيدر نت.ئه شدارا يامروز
 ي آب و هوا از جمله طبقه بنديفيمطالعات توص.  داردير عمده ايرات فشار اتمسفر هم تأثييست، بلكه تغيد نيخورش

ك ينوپتي سي دوم، آب و هواشناسياكوبس، در طول جنگ جهاني.ستم شكل گرفتيز در قرن بيت نيكوپن و تورنت و
 . آن مطرح كردي و عملي واقعيرا به معن) ييمزمان عناصر آب و هوامطالعه ه(
 :يمات آب و هواشناسيـ تقس2  
ق ين از طرياره زميستم سي به سيورود انرژ.كند ي را مطالعه ميالت انرژيرات و تبديير تغي سيكيزي فيآب و هواشناس) 1

 در دراز يزان ورود و خروج انرژي كه ميرد به طوري گين صورت مياره زميق بازتابش سيد و خروج آن از طريتابش خورش
:  عبارتند از يكيزي في آب و هواشناسي اصليموضوعها.ن ثابت استياره زمي موجود در سيمدت برابر است و مقدار انرژ

در  در اتمسفر، عوامل مؤثر ين، انتقال انرژين،بازتابش اتمسفر و زمياره زميد با سي تابش خورشٔد، رابطهيتشعشع خورش
 ي آب و هواشناسي، مبنايكيزي في آب و هوا شناسن و مانند آني سطح زميها و آبهايگرم شدن و سرد شدن خشك
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 در اتمسفر حركت يعنيگردد،  يا وزش هوا مي ين دو نقطه، سبب تبادل انرژيا دما بي يچون اختالف انرژ. ك استيناميد
 . ك استينامي ديب و هواشناس آين حاكم بر آن، موضوع اصليشود و حركت قوان يجاد ميا

 ين حركتها را براساس روشهاينده ا بوجود آوريكينامي ترموديندهاي حركت و فرايهايژگيك وينامي ديآب و هواشناس) 2
ن است كه ي بر اياديك فرض بنينامي ديم شناسي در اقل.دهد ي قرار مي مورد بررس و همراه با كاربرد آنهايكيزي، فياضير

 در مدل گردش ي محركه اصليروين است و ني زميك برروينامي ترموديندهاي حاصل از فرايروهاينجه يحركت هوا نت
 از مناطق ين انرژين ، اي زمي در روي تابشيع انرژي توزيبر اثر نابرابر.دي آيد به شمار مي خورشي تابشي هوا، انرژيعموم

.  شوديطق سبب انتقال گرما، رطوبت و حركت من مناين ايحركت هوا ب.  كندي حركت مي به مناطق كم انرژيپر انرژ
 يد اصلي تأكيكيزي فين است كه در آب و  هواشناسي در ايكيزي فيك با آب و هواشناسينامي ديتفاوت آب و هواشناس

ك ينامي دي كه در آب و هواشناسيد است، در صورتي خورشي تابشي انرژي حاكم بر پراكندگيندهاي اصول و فرايرو
 آب و ي نظريك مبناينامي ديآب و هواشناس. شود ي ميد بررسي خورشي تابشي انرژيپراكندگج حاصل از ينتا

 .ك استينوپتي سيهواشناس
كپارچه مطالعه ي آن بصورت يها ن با تمام جنبهيك منطقه از زمي يك، آب و هواينوپتي سيدر آب و هواشناس)  3
د يآ ي به شمار ميين عنصر آب و هوايفشار، مهمتر يراكندگپ. شوند ي ميشود و همه عناصر آن در ارتباط با هم بررس يم

روش كار در آب . دي آيپ هوا به حساب ميك تي فشار در واقع ي پراكندگيهر الگو.كند يگر را كنترل ميكه تمام عناصر د
ند،  كنين مييك را كه بر منطقه حاكم است تعينوپتيستم سيب است كه ابتدا سين ترتيك به اينوپتي سيو هواشناس

 موارد در كوتاه مدت ي و در بعضي بر حسب درصد فراواني را به طور كلييستم هواي هر سييسپس عناصر آب و هوا
ك از ينكه كدامي منطقه را با توجه به اييط آب و هواي توان شراين مرحله ميبعد از ا.  كنندين محاسبه ميانگيبرحسب م

 يالي استيدر مرحله آخر ،سال را به دوره ها.  كرديني بشي دهند، پيك رخ ميا نزدينده دور يستمها در آيس
ط ين اساس شرايم و بر ايتقس...  فرود بلند ويالي ، دورة استي جبهة قطبياليل دوره استيك از قبينوپتي سيستمهايس

ده ،  مورد استفايم و مدلهايك از نظر اصول ، مفاهينوپتي سيآب و هواشناس.  كنندي هر دوره را مشخص مييآب و هوا
 . دارديا بستگيج و اهداف به علم جغرافيك و از نظر نتاينامي ديبه آب و هواشناس

ه نقشه يته. رديگ ي بكار مي و صنعتي اقتصادي اهداف عملي را در اجرايمي اقليها ، دانستهي كاربرديآب و هواشناس) 4
ع از ي به استفاده وسي كاربرديم شناسياقلدر . كردي تلقي كاربرديايف جغرافي از وظاي توان بخشي را ميم محلي اقليها

 يم از باران توجه مير مستقي از باد و استفادة غيد، كسب انرژيم از تابش خورشي اتمسفر از جمله استفاده مستقيانرژ
 .شود
م، ياقل بزرگ( مستقل و مشخص ي را به واحدهايمي و اقلي جويها دهير پدينظران محدوده تأث  از صاحبيبرخ

 كه در ارتباط با گردش ي بزرگ جويها ستميم را سياقل بزرگ. كنند يم ميتقس) يم محليم و اقليزاقليم، رياقل متوسط
كلونها و ير سي، نظي اتمسفريها اغتشاش. آورند ين، بوجود مي بر سطح كره زميمي اقليها  هستند، بصورت طوقهيا ارهيس
ها در   اغتشاشنيا. نديآ يم به شمار مي بزرگ اقلي اصليها نهكانها از نموي بلند رودبادها و هوريكلونها، موجهايس يآنت
 ي در پراكندگي تا حدوديع آب و خشكي توزين و چگونگيارتفاعات بلند زم.كنند ي روز، هفته و ماه عمل مياس زمانيمق

 سطح يوار ناهمير نمودهايگر، تحت تأثيم ديش از هر اقليم، بياقل  متوسط. مؤثرندي بزرگ جويده هاي پدييايجغراف
ل ي، تشكي همرفتيرند، رگبارهايپذ ير مين تأثي كه از عوارض زمي جويندهاياز جمله فرا. ن و شكل آنها قرار دارديزم

تداوم » ساعتها«  توانديها م دهيپدن يعملكرد ا. توان نام برد ي و گرمباد را ميا و خشكيم دري، نسي كوهستاني محليابرها
 ....گه وم دشت، جليمثل اقل. داشته باشد
م ي تقسي كوچكتريمهاين به اقليعت و پوشش متنوع سطح زمي، طبيم متوسط مثل دشت به علت ناهمگنيهر واحد اقل

 ....دار و  خزانيم جنگلهايم مزرع،اقليمثل اقل. يم محليبه نام اقلشوند  يم
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رد و تمام يپذ ير مين تأثيزم سطح يكيزيط فيشود، به شدت از شرا ي محسوب ميمين واحد اقليم كه كوچكتريزاقلياما ر
. داند ين مي سطح زمي متر2م در جهت قائم را تا يزاقلير ريتأثزه وحگر،يگا. كند يط كسب مين شراي خود را از ايهايژگيو

چون . ( مطلوب را ندارنديي كارآيميزاقلي ريلهاي در تحلي معموليهاهستگاي حاصل از ايمي اقليها ل دانستهين دليهمبه 
 ).اند ن نصب شدهي سطح زمي متر2باالترزات در يتجه

 ي به دست مي مختلفي دهند از كانونهايل مي را تشكيمي اقليلهاي كه اساس مطالعات و تحلييمنابع اطالعات و آمارها
رد، ي گي صورت     ميده بانيك كه در آنها دينوپتي و سيمي اقليستگاههايشبكه ا: ن كانونها عبارتند از يند، ايآ
كه از ( ير ماهواره ايك ، تصاوينوپتي سي ، نمودارها و نقشه هايياي دريستگاههايار، شبكه ايموقت و س يستگاههايا

ن يدر ب .ي علميلهاي و گزارش تحليني عي و گزارشهاير و اطالعات راداري، تصاو) ه شدهي نوآ و كاسموس تهيماهواره ها
 ين منابع اطالعاتي ، مهمتريكينوپتي و سيمي اقليستگاههاي ، شبكه ايمي اقلي ، دانسته هاين منابع اطالعاتيا

 مورد بارش، بطور ي، به استثنايا  در مناطق حارهيمين عناصر اقليانگي محاسبه مي الزم برايدامنه سالها.هستند
اما .  استي كافيانوسي اقيها ستگاهي در محدوده ايبان دهي دو سال د يكي يو در مورد رطوبت حت.  كم استيمشخص

 .از داردي نيشتري بيگر مناطق، به سالهاي، نسبت به دي در مناطق كوهستانيمين تمام عناصر اقليانگيسنجش م
دما، رطوبت، فشار و تابش . ميتفاوت قائل شو يمين عنصر و عامل اقليد بيا بيمي اقليها  و مطالعه دانستهيدر بررس
 است يكيزيك حالت في ن عناصر را كه معرفياز ا يا زهيق و آميتلف.شود ي مي تلقيميك عنصر اقلي هر كدام يديخورش

 است كه مانند ارتفاع، جهت و ي عامليميعامل اقلاما . رنديگ ي در نظر ميميك عنصر اقليز ي نيمانند گرما، بارش و ابرناك
بارت ا به عيپ هوا روزها و هفته ها تكرار شود ، يك تياگر . ر داشته باشدي مورد مطالعه تأثي در فضايپوشش به نحو

 مختلف سال تكرار يدر ماهها. نامندي دوره    مكنواخت داشته باشد، آن روند را اصطالحاًي يگر ، روند روزانة هوا آهنگيد
 .كندي هر منطقه را مشخص ميمي،بافت اقلي طوالني سالهاين دوره ها طيا

 
 :نيب و ساختار اتمسفر زميـ ترك3

صورت ج ي، به تدريهاني كين را دربر گرفته است كه گذار از فضايره زمشود كه ك ين اطالق مي نازك زمياتمسفر به غشا
توان در ارتفاع حدود  ي آنرا ميرو مرز قرار داد نيااز .  ندارديتوان ادعا كرد كه اتمسفر مرز مشخص ي كه ميرد،بطوريگ يم
 . فرض كرديلومتريهزار ك3

ژن، آرگون و يتروژن، اكسين: اند عبارتند از ل دادهيتشك درصد حجم آن را 99/99دهنده اتمسفر كه  لي تشكي اصليگازها
 درصد، 95/20ژني درصد، اكس08/78تروژن ين: ر استيك از قرار زي به تفكي اصلي گازهايدرصد حجم. د كربنياكس يد

ل نئون، ي از قبيدرصد حجم اتمسفر را عناصر/ 01ب، تنها ين ترتيبه ا.  درصد03/0ك ي درصد و گازكربن93/0آرگون 
ك به ي نزدي اتمسفريها هيژن، در اليژه ازت و اكسياد شده بويبات ينسبت ترك.ل داده است يتشك... وم ويدروژن، هليه

ه مزبور ين رو اليماند، از ا ي ميوسته ثابت باقيد اتمسفر، پي به علت تداخل و تالطم شد)لومتري ك90تا حدود (ن يسطح زم
شود كه معرف  يده ميلومتر به باال هتروسفر نامي ك90ند و معموالً از نام ي هوموسفر م، همگن استيرا كه معرف هوا

 .  استن ارتفاعاتي اتمسفر در اهمگننا ب يترك
د كربن، با ي اكسين دزايشود اما م ي دارد و كمتر دستخوش نوسان ميشتريژن ثبات بيبات اتمسفر، اكسين تركيدر ب

علت .  دارديدي شدي محسوس و حتي و زمانيرات مكانيي، تغژني، بر خالف اكسي سوختيندهايش فرايتوجه به افزا
 تابش مادون ي مؤثر براين است كه با داشتن باند جذبي بودن آن در ايد كربن عالوه بر سمي اكسي توجه به دياساس

 كربن دي اكسيد.  نقش داشته باشديميرات اقلييغجه در تي جو، و در نتييالن گرمايتواند در ب ين ميد و زميقرمز خورش
 كه معموالً حداكثر آن در شب و حداقل آن در بعدازظهرها همزمان با ين معنيز دارد، به اي نيروز  شبانهيرييروند تغ

ن كم و ي سطح زميگر از عناصر جو است كه مقدار آن در حوالي ديكي ) 3o(ازن. شود يحداكثر شدت تالطم مشاهده م
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ت ازن جذب تابش موج كوتاه ياهم. رسد ي ميبه غلظت قابل توجه) ن ي سطح زميلومتري ك23( جو يدر ارتفاعات فوقان
است كه بر اثر  so 2ن گاز ي موجود در جو زميگر گازهاياز د. ه استراتوسفر استي در اليا يه حفاظيجاد الي و ايديخورش

ن منتقل يبه سطح زمق ابر و باران يافته و از طريش ي و فوران آتشفشانها مقدار آن در جو افزايلي فسيمصرف سوختها
 و ير گازيبات غين تركي سطح زميژه در حواليبات مهم جو، به ويگر تركيداز . شود يل ميزان آن در جو تعديشده و م

ز بعد از هر ير است و در ارتفاعات و نيزها به شدت متغي مقدار هواو.شوند يده مينام) آئروسلها ( ز ي است كه هواويجامد
 گذار بخار آب به ي الزم براي تراكمين است كه آنها هستكهايزها در اي هواوياساست ياهم. دگذار يبارش رو به كاهش م

 ي آسمان در شهرهاي اوقات مه و گرفتگيش مقدار باران و فراوانيافزا. دهند يل ميخ را تشكيا ذرات برف و يقطرات آب 
ت ير است ، اهميزان آن به شدت متغيآب كه مبات جو ، بخار ين تركيدر ب. دارديشتر به مقدار آئروسلها بستگيبزرگ ب

ع و گاز در ي جامد، ماير حالت آن در فازهايي كه تغيل نقشيك ، به دليناميبخار آب بخصوص از لحاظ ترمود.ار دارديبس
ن را بر ياتمسفر زم.  موجود زنده مهم استي آن براياتيل ارزش حيز به دلي اتمسفر دارد و نيرات دماييارتباط با تغ

 يها هي، به اليكي الكتريهايژگيرات فشار، تداخل گازها و سرانجام ويي، تغي روند دما، اختالف چگالي چگونگحسب
 فوق را با يها هين اليمرز ب.  اگزوسفر-5ونوسفر ي -4 مزوسفر -3 استراتوسفر -2 تروپوسفر -1: اند م كردهيتقس يمتفاوت

 ) ن تروپوسفر و استراتوسفر يمرز ب( كنند مانند تروپوپاوز  يپسوند پاوز مشخص م
 
ه ين اليخار آب در اگر طبقات اتمسفر، تجمع تمام بيز آن با ديه اتمسفر است و وجه تماين اليتر نييپا: ـ  تروپوسفر1

ش ارتفاع به سرعت كاهش ي آن با افزاين رو دماياز ا. ن استي سطح زمي تابشيه تروپوسفر انرژي اليمنبع حرارت. است
جه ضخامت آن از استوا به طرف يكند و در نت يت مي مختلف تبعي عرضهايط حرارتي ترپوسفر، از شراضخامت. ابدي يم

ن شدت، يدتر است و اي باالتر  از آن شديها هي هوا در تروپوسفر نسبت با اليحركات قائم و افق. ابدي ين كاهش ميقطب
در تروپوسفر، جهت بادها به .شود يبات جو مي تركيبسازد كه باعث ثبات نس يسر ميه مين اليشتر گازها را در ايتداخل ب

. شود ياد مين، معموالً زيش ارتفاع از سطح زمين، از غرب به شرق است و سرعت آنها با افزاي زميت از حركت وضعيتبع
 و ي حرارتيهايژگيتروپوسفر براساس و .شود يل ميباد تشكد به نام رويك پرسرعتي باريها تروپوپاوز  هستهر يز در

لومتر از سطح ي ك2 است با حداكثر ارتفاع يا هيپپلوسفر ال. شود يم ميوسفر و پپلوسفر تقسير بي نظيها هي به اليرطوبت
 گوناگون پپلوسفر ، نقش اصطكاك يجاد شكلهايدر ا) .ه اصطكاكيال. (شود ي غبارآلود مشخص ميكه با پوششن يزم

انواع عمدة پپلوسفر بر اساس ساختار آن  .ار استيگر بسي از طرف دي همرفتيهاييك طرف و جابجاين از يسطح زم
 :عبارتند از

ن تا ارتفاع مزبور بر خالف يدما از سطح زم.ا پپلوپاوز كه با حداكثر سرعت باد توأم استيمرز غبار  : يه وارونگيال) 1
 ي، در زمستانها در نواح يه اكثراً در مناطق قطبين اليا.  دهديل مي را تشكية وارونگيابد و الي يش ميمعمول افزا

 . شود و با مراكز پرفشار همراه استيل مي باال تشكيياي جغرافيمعتدل و عرضها
 ي غبار آلود اما فاقد ابر را به وجود ميه هاي است و اليه نسبتاً عاديمتر اول200ا ي 100روند كاهش دما در : مه مرتفع) 2

ل پوشش مه به ي تشكينه براي متر، زم900 تا 600 آن ، از ارتفاع شتري بيداري دما و پايف شدن روند كاهشيبا ضع.آورد
 ي در تابستانها روي باشد و به طور كلي متوسط مي و عرضهايل آن در مناطق جنب قطبيمحل تشك. دي آيوجود م

 . شوديجاد ميها اي خشكياها و در زمستانها روزيدر
در .ك وجود داردي در مورد هريط متفاوتيرند و شراي گي م هم قراريب روي به ترتيه اصطكاك و همرفتيال : يمعمول)3

ن غبار ي غبار آلود است كه غلظت ايه فوقاني پاك دارد، الييفاقد گردو غبار است و هوا ) ينيپائ(ه اصطكاك ي كه اليحال
 ي مييايف جغرايه عرضهاي در كليي و استواي كانون مناطق قطبيل آن به استثنايمحل تشك. شوديشتر ميبا ارتفاع  ب

 .باشد
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ژه ية ويگر دارند و هركدام   اليكدي مجزا از ي عملكردي و همرفتي اصطكاكيندهاين نوع پپلوسفر فرايدر ا: همرفت ) 4
 ير بادهايژه مسي به ويي مناطق معتدل و به طور دائم در مناطق جنب استوايشتر در تابستانهايب.  دهنديل مي  تشكيا

 . شوديل مي تشكيبسامان در مناطق حاره ا
 ية همرفتيد الي از رشد شدين ناشي رسد و ايشتر مي بيلومتر و حتي ك3ن حالت به يضخامت پپلوسفر در ا: متالطم) 5

 ي از فضايعي وسي كه بخشهاي شود، درحاليل مي تشكي سطحي، ابرهاي و همرفتية اصطكاكي اليدر مرز فوقان. است
ن و متوسط و در مواقع ي پائيياي جغرافيدر عرضها.  كننديل م از نوع كومولوس اشغاي جوششيپپلوسفر را ابرها

 . شوديل مي تشكيد همرفتي شديهايجابجائ
 .ن وابسته استي معيمهاي شود بلكه به شكل غالب اقليل نميكسان تشكيپپلوسفر در همه جا به طور منظم و 

 
، ي، دما ثابت است و به عبارت)ن استراتوسفرييح پاسطو( استراتوسفر  يلومتري ك25 تا 11معموالً از ارتفاع : ـ استراتوسفر2

د كه ي بنفش خورشي از تابش ماوراين ارتفاع، به علت جذب بخشيدر باالتر از ا.  در آن برقرار استيزوترميت ايوضع
 در .نامند يز ميه از اتمسفر را ازنسفر نين اليا. ابدي يش مي افزايلومتري ك50رد دما تا حدود يگ يله ازن صورت ميبوس

 يدي مرواري به نام ابرهاي كوهستاني، ممكن است ابرهايا ژهيط ويشود و تنها در شرا يل مياستراتوسفر به ندرت ابر تشك
ازن معموالً روند مشخص  مقدار . موانع استي شكل هوا از روي ، كه علت وجود آنها حركات موجه ظاهر شوندين اليدر ا
 از يز حاكي آن نييايجغرافع يتوز. شود يز مشاهده ميير و حداقل آن در پا كه حداكثر آن در بهاي دارد، بطوريفصل

ن مقدار ازن در يهمچن.  درجه است60 يياي عرض جغرافيشتر آن در حوالي و غلظت بيي استوايحداقل آن در نواح
 .ادتر استيز) فروبار(فشار   كميها كمتر و در حوزه) فرابار( پرفشار يها  حوزهيحوال

ن يابد در اي يش ارتفاع كاهش ميه مزوسفر قرار دارد كه دما در آن متناسب با افزايه گرم ازن، الي اليدر باال: ـ مزوسفر3
آورند كه تنها در  يتاب بوجود م  شبيشود و ابرها يه نفوذ كند، منجمد مين الي بخار آب در اي مقداري گهگاهرط اگيشرا

ه اتمسفر ين اليتر توان سرد يه را مين اليا. شوند ي مشاهده م بااليعرضها در ن دما را دارديتر نييپا تابستان كه مزوسفر 
 . باشديرات فشار ميياد تغيب زي از شيه، ناشين اليلومتر در ساعت در اي ك720د با سرعت ي شديوزش بادها.  كرديتلق
ه در ين اليا.  آزاد استينهاونها و الكترويده وجود يي حاكم است كه زايدي شديكيه بار الكترين اليدر ا: ونوسفريـ 4

ن ي دارد، به هميد بستگيه تابش خورشيونوسفر به زاويزان تراكم الكترونها در يم.  داردياريت بسي اهمييويارتباطات راد
ش ارتفاع يه كه دما با افزاين اليدر ا. شود يهنگام مشاهده م مروز و حداقل آن در شبيل، حداكثر تراكم الكترون در نيدل
ونوسفر يون در تمام ارتفاعات يزاسيونيشدت . نامنديز مي و تا مرز اتمسفر ادامه دارد ، ترموسفر نشود ياد ميوسته زيپ
 از تجمع Dه يال. كننديم       مي  تقسF وD ،E  يه به نامهايه را به سه الين الين اساس ايست  و بر ايكسان ني

 يشگيه همين اليا. شوديجاد       مي تابش سخت رونتگن اد ازت بايون گاز مونو اكسيزاسيوني حاصل از يالكترونها
ژن با تابش نرم يون مولكول اكسيزاسيوني بر اثر Eة يال. جاد شوديط خاص در طول روز ممكن است ايست و در شراين

 يژن با تابش ماوراي اكسيون اتمهايزاسيوني     بر اثر Fة يال. گردديف مي ضعي شود و در شب كميل ميرونتگن تشك
 . داردي نقش مهمييويه در بازتاب امواج كوتاه رادين اليا.  شوديل ميبنفش تشك

آلن هم حاكم   وانيا كمربند تابشيز ماگنتوسفر ي اگزوسفر و نيعني باالتر از آن، يها هيونوسفر در اليط يشرا: ـ اگزوسفر5 
 به شمار يهاني كيه گذار جو به فضاي الاگزوسفر. اد استيار زيز و سرعت ذرات بسيه ناچين الي هوا در ايچگال. است

 .ن برآورد كرده اندي از سطح زميلومتري هزار ك3ش از ي آنرا در ارتفاع بيكه بخش فوقانديآ يم
بار  ني اوليشود كه برا ين ميد به سطح زمي خورشش مرگبارب مانع نفوذ تا، است كه چون سپريا هي ماگنتوسفر ال-6

 ين كمربند براي شود، وجود اي زنده ميب سلولهاي سبب تخريدينجا كه تابش خورشاز آ.  شدييآلن شناسا توسط وان
 .ار دارديت بسيحفاظت از جانداران در برابر تابش مرگبار اهم
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 سؤاالت فصل اول* 
 اد است؟يه اتمسفر نسبتاً زيزان ازن در كدام اليـ م1
 مزوسفر) 4ترپوسفر                    )3    ونوسفر               ي) 2استراتوسفر                    ) 1
 
 ابد؟ي يش ارتفاع كاهش ميـ چرا دما در تروپوسفر با افزا2

 ابدي ي تروپوسفر كاهش مي باالياه هيتراكم ازن در ال )1
 .شود ين انجام ميك سطح زمي نزديها هي در الي انسانيتهايتمام فعال )2
 شتر استي اتمسفر بيها هيمقدار ابرها در ال )3
 .ن استي حرارت تروپوسفر زمي اصلمنشأ )4
 

 ست؟يش دما در استراتوسفر چيـ علت افزا3
  مادون قرمز توسط ازنيجذب انرژ) 2 توسط ذرات هوا                      ي تابشيپخش انرژ) 1
  ذراتيزه شدن اكثر مولكولهايوني) 4 بنفش توسط ازن                    ي ماورايجذب انرژ) 3
 
 ن گاز اتمسفر كدام است؟ يتر ـ با ثبات4
 تروژنين) 4د كربن                      ياكس يد) 3ازن                        ) 2ژن                    ياكس) 1
 ................. است كه ي، علميكينامي ديـ آب و هواشناس5

 .ند فشار و قانون حاكم بر آن را مطالعه كيها ستمي، سي اتمسفريها ستميس )1
 دهد ي قرار مي بوجود آورنده حركتها را مورد بررسيكينامي ترموديندهاي حركت و فرايهايژگيو )2
 كند ي حاكم بر آن را مطالعه ميندهاي و فرايقانون انرژ )3
 .كند ي را مطالعه ميالت انرژيرات و تبديير تغيمس )4
 

 ح است؟يصح» ع ازن استراتوسفريتوز« ك از عبارتها در رابطه با يـ كدام6
 شود يفشار مشاهده م  كميها  حوزهي و در حواليي استوايز، در نواحييحداكثر ازن در پا )1
 شود ي پرفشار مشاهده ميها  حوزهي و در حواليي استوايز، در نواحييحداكثر ازن در پا )2
 شود ي پرفشار مشاهده ميها  حوزهي و در حواليي استوايز، در نواحييحداقل ازن در پا )3
 شود يفشار مشاهده م  كميها  حوزهي و در حواليياي درجه عرض جغراف60در حداقل ازن در بهار،  )4

 ن است؟ي سطح زميژه در حوالي و جامد جو بويرگازيبات مهم، غيـ كدام عنصر جزء ترك7
 زيهواو) 4تگرگ                  ) 3گرد و غبار                     ) 2امالح                                 ) 1  
 
 : عبارتند ازيب درصد حجمي جو به ترتي اصليـ گازها8
 ك يژن، آرگون و گازكربنيتروژن، اكسين) 2ك                     يتروژن و گازكربنيژن، آرگون ، نياكس) 1
 تروژن و آرگون  يژن، بخار آب، نياكس) 4ك  و آرگون                    يژن، گازكربنيتروژن، اكسين) 3
 



    و خاكنابع آبم   
 

 13

  را دارد؟يشتري بيدهنده اتمسفر خشك درصد حجم لين اجزاء تشكير در بيز عناصر زك ايـ كدام9
 وميهل) 4دروژن                      يه) 3ازت                       ) 2ژن                         ياكس) 1
 

وه قرار گرفتن طبقات اتمسفر را ها نح  نهيك از گزيرات درجه حرارت نسبت به ارتفاع، كدامييـ با در نظر گرفتن تغ10
 د؟ينما يمشخص م

 تروپوسفر، استراتوسفر، ترموسفر مزوسفر  ) 2تروپوسفر، مزوسفر، استراتوسفر، ترموسفر                 ) 1
 تروپوسفر، ترموسفر، استراتوسفر، مزوسفر) ) 4تروپوسفر، استراتوسفر، مزوسفر، ترموسفر                ) 3
 

  ظاهر شوند؟دتوانن يم) ه اتمسفريكدام ال(ن ي از زمي در چه سطحيديروار ميـ ابرها11
 تروپوسفر                                                                      ) 1
 مزوسفر ) 2 
 )                ني سطح زميلومتري ك29 تا 21ارتفاع ( استراتوسفر ) 3
 يلومتري ك30ش از يارتفاع ب) 4
 

 ؟شتر استي بيشناس مياس اقلين در كدام مقي سطح زميكيزيط فير شرايـ تأث12
 مياقل متوسط) 4م                 ياقل بزرگ) 3               يم محلياقل) 2م                 ياقل زير)1
 

 ه هوموسفر كدام است؟ي اتمسفر در الي ماندن نسبت گازهايـ علت ثابت باق13
 هوا از استوا تا قطب                      يگردش عموم) 1
 هين اليد هوا در ايتداخل و تالطم شد) 2
                 يوني و كنوكسيونيط ادوكسير شرايتأث) 3
 ي و محليا  گردش منطقهيها ستميوجود س) 4 

 
 

 تابش و دما: فصل دوم 
  يديـ تابش خورش1

 نشر . ديآ ين به شمار ميات و آب و هوا در سطح زمي كنترل حيل اصلن و عامياره زمي سي انرژيد منبع اصليتابش خورش
 ليول در اوا را ماكس يسي تابش الكترومغناطيه موجينظر. شود ي انجام ميا  و ذرهي به دو حالت موجين انرژيو انتقال ا

 .ئه كرد را ارايدي تابش خورشيا ه ذرهيپالنك نظر ستم، ماكسيل قرن بيقرن نوزدهم عرضه كرد و در اوا
 4كرون تا يم2/0 از ي خاص ن تابش در محدودهي ايشتر انرژيب. (ش از امواج بلند استي امواج كوتاه بي تابشيمقدار انرژ

 4/0 (ي درصد آن در باند مرئ45 بنفش ي در باند ماوراين انرژي درصد ا9ن حال، در مجموع يبا ا) رديگ يكرون قرار ميم
 را از قانون يديطول موج حداكثر تابش خورش. (شود يع مياند مادون قرمز توز درصد آن در ب46و ) كرونيم7/0تا 

كرون ي م48/0 حدود يديآورند كه براساس آن طول موج حداكثر تابش خورش ين به دست ميوا انحراف ي ييجابجا
 .) است
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 7/9ن در طول موج ي زمارهيسن يبنابرا. كند يل مي گسيباشد، انرژ) نيكلو(شتر از صفر مطلق ي آن بيهر جسم كه دما
 است، با چشم انسان ي خارج از باند مرئينيدارد و چون محدوده تابش زم يل مي خود را گسينيكرون حداكثر تابش زميم
ون يليم150د، حدود ين تا خورشيفاصله متوسط زم. د استي خورشين تابش ورودي تابش زميمنبع اصل. شود يده نميد
 يدي خورشيانرژمقدار . رسد يماه به حداقل ممكن مين فاصله به حداكثر و در اول ديرماه ايلومتر است كه در اول تيك

) قهيمتر مربع در دق ي در سانتيكالر (ي النگل98/1ا ي وات در متر مربع 1370رون جو، حدود ين در بياره زميده به سيرس
فقط در .( جو اعتبار دارديد در بااليش خوري سطح عمود بر پرتوهاينامند كه برا ي ميدين مقدار را ثابت خورشيا. است

 ) .نيالمدار نيسطح جو در فاصله ب
مقدار :كند ير ميير تغير عوامل زيأثرسد تحت ت يك سطح مشخص مي، به يني كه در مدت معيدي خورشيمقدار كل انرژ

 .  و مدت تابش)ديه تابش خورشيزاو(د ين، ارتفاع خورشيد تا زميد، فاصله خورشيشده از خورش لي گسي تابشيانرژ
ر قرار ييشده را دستخوش تغ لي گسي تابشيو مقدار انرژ. شوند يكبار ظاهر مي سال 11 اصوالً هر يدي خورشيها ـ لكه

 . دهند يم
و در انقالب ) لومتريون كيلي م147(به حداقل آن )  ماهياول د (يد در انقالب زمستانين تا خورشي فاصلة زم-

 يهاين و وجود خشكي محور زميل كجياما به دل. رسديم) لومتريون كيلي م152(كثر خودبه حدا) ر ماهياول ت(يتابستان
 . استيمكرة جنوبي سردتر از نيمكرة شماليشه تابستان گرمتر از زمستان و ني ، هميمكرة شماليع در نيوس

تر باشد، امواج شيد بيكند كه هرقدر ارتفاع خورش يده به واحد سطح را مشخص مي رسيد شدت تابشيـ ارتفاع خورش
: ك محل عبارتند ازيد در ين ارتفاع خورشييعوامل مهم در تع. كنند يد مي توليشتري بيتابند و دما يمتر  يدو عميتابش

 . محل، فصل سال و ساعت روزييايعرض جغراف
ده ينام)  البروجةريدا(ن يآورد كه سطح مدار زم ي را بوجود ميد، سطحي خود به دور خورشين در حركت انتقاليزم
. نامند يالبروج م كه آن را انحراف. درجه انحراف دارد27/23حدود )  البروجةريدا(ن نسبت به سطح يمحور زم. شود يم

ر ييتغ) نيالمدار نيب (ي و شمالي درجه جنوب27/23ن يد در طول سال بي خورشين انحراف مدار تابش عموديبراساس ا
ن مدار ي ادار آنالماود نام دارد كه در نميل خورشيتابد، مدار م ي  بر آن مد به هنگام ظهر عمودي كه خورشيمدار. كند يم

ز است يين دو زمان مصادف با اول بهار و اول پايابد كه ات ي بار بر استوا عمود م2د در طول سال يخورش. رسم شده است
تابدكه به  ي عمود ميالجد  اه، بر مدار رأسميالسرطان و در اول د رماه، بر مدار رأسيو در اول ت. نامند ين ميكه آن را اعتدال

 يگذرد و همه جا ين مي از قطبييره روشناين دايفقط در اعتدال. سومندو مي و انقالب زمستانيب به انقالب تابستانيترت
السرطان عمود  د بر مدار رأسيخورش) رياول ت (ي ساعت شب است و در انقالب تابستان12 ساعت روز و 12ن يسطح زم

 يير روشناي ساعت در مس24رو تمام قطب شمال در تمام  نيگذرد، از ا ي جنوب مي از مدار قطبييره روشنايد و داتاب يم
د طلوع ي ساعت خورش24تمام ) ياول د (يو برعكس در انقالب زمستان.) كند يد غروب نميخورش. (رديگ يقرار م

 .كند ينم
 شود كه در هر گردش ين به دور محور خود سبب مي زميحركت وضع.  به طول روز داردي طول مدت تابش اشاره ا-

طول روز هرمحل عبارت است از .  بگذرانديكي را در تاري و مدتيي را در روشناين مدتي زمي در رويكامل، هرنقطه ا
 . كندين ميي آنرا تعييرة بزرگ روشناي گذراند و داي ميي كه آن محل در روشنايمدت

 يين روشناي روشن است علت ايا پس از مدت تابش آفتاب، تا حدوديش ي پيزمانن، در مدت ي زميهر منطقه در رو
ن يا. ش از طلوع و پس از غروب آفتاب استيدهنده اتمسفر در پ ليد بواسطه ذرات تشكيانعكاس و پخش امواج خورش

 در قبل و بعد از ييشناش مدت روي، باعث افزاييايادشده، بسته به عرض جغرافيدة يپد. نامند ين ميالطلوع نيده را بيپد
 نيالطلوع ني مدت زمان بييايعرض جغرافش يبا افزا. ( دارديا ژهيت وي اهميده در مناطق قطبيپدن يا. شود يطلوع م

ن امكان مطالعه ي در سطح زميير افق قرار دارد، روشناي درجه ز5/6د هنوز حدود ي كه خورشيدر مواقع) . ابدي يش ميافزا
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)  درجه18 يو به نظر برخ( درجه 17د ي كه خورشينامند و درصورت ي مي عرفنيالطلوع نين را بي ادهد ي باز را ميدر فضا
 . نديگو ي مي را نجومنيالطلوع ني بر افق قرار داشته باشد، يز

 به ين، بطور عمود بر سطحي اتمسفر زميرونيقه، به مرز بي است كه در هر دقيا ي تابشي مقدار انرژيديثابت خورش
 بودن يضيمتر مربع است و به علت ب يسانتقه بر يدق در ير كال98/1تابد كه مقدار آن  يمتر مربع م يسانت كيحت امس

 .كند ير ميي در طول سال  تغيدين، ثابت خورشيمدار زم
 يبه علت روزها. (د به تابستان قطب شمال و زمستان قطب جنوب تعلق داردي خورشيافت روزانه انرژين رقم دريبزرگتر
 كه يدر حال. شتر استين از همه جا بي زمي روزانه در طول سال، در قطبهايدر ضمن، دامنه اختالف انرژ). يطوالن

 . دارنديكنواختيط ي شرايافت انرژي به لحظ درييمناطق استوا
 ينيض زميت خاص حضيل عمدة آن موقعي كندكه دليافت مي دريشتري بي در تابستانها انرژيمكرة جنوبيدر مجموع ن

 در دو يافتي دريم ، اختالف انرژيري در نظر بگيمكره را در شش ماهه تابستانين ني ايافتي درين حال اگر انرژيبا ا.است
 . كنديدا ميمسال دوم، تعادل پيمكره ، به خاطر كوتاهتر بودن نين

 
 :يدين در تابش خورشير اتمسفر زميـ تأث2

رات به شرح يين تغيا يچگونگ. شود ي ميفي و كيات كمريين، دستخوش تغي ضمن عبور از اتمسفر زميديتابش خورش
 : ر استيز

 . واقع است) نور سبز(كرون ي م5/0 يبي با طول موج تقري محدوده مرئي در حواليـ حداكثر تراكم انرژ
ج رو ي و به تدري تابش خطرناك مادون قرمز، به آرامي و انرژي بنفش، به سرعت و ناگهاني تابش خطرناك ماورايـ انرژ

 . گذارد يبه كاهش م
 . شوديف گفته ميك طي شود كه به آنها باند تاري مشاهده مييف گسستهاي از محدودة طي  در بخش-
 . گذارنديش ميف كمترند و در باند مادون قرمز رو به افزاي طي مرئيك در قسمتهاي تاريباندها-

ن باندها در قسمت ينامند كه ا يف ميك طيد تارشود كه آنها را بان ي مشاهده مييها ف، گسستي از محدوده طيـ در بخش
 .باند مادون قرمز فراوان است

 .شتر و گسست در آنها كمتر استيف بي طي در تمام باندهاين، مقدار انرژيش ارتفاع زميـ با افزا
 ضمن عبور از يديدهد كه تابش خورش ين نشان ميف در محدوده خارج از اتمسفر با سطح زمي طيسه انرژيـ مقا

 دهد يف از دست مي خود را در هر دو طي از انرژيريگ تمسفر، مقدار چشما
ن حذف پخش و جذب يف است كه علت اي طيگر قلمروهايدتر از ديكه در قلمرو قرمز و مادون قرمز شد) ده حذفيپد (-

 . استيانتخاب
 :ق انجام شوديند پخش توسط ذرات جو ممكن است به سه طريفرا

شتر يار بيتر، بس ن پخش امواج كوتاهيدر ا. د استي كوچكتر از طول موج تابش خورشيليذرات خ، اندازه يـ در پخش رال
 . شود يده مي دي به رنگ آبيشتر نور آبين جهت، آسمان با پخش بيبه هم) . يقانون رال. (شوند ي امواج بلندتر منعكس ماز

 يرد كه به پخش مايگ يشتر صورت ميقرمز ب نور د است، پخشي طول موج تابش خورشي كه قطر ذرات مساو يـ هنگام
 .شتر امواج در باند نور قرمز استي آسمان به هنگام شفق و فجر، پخش بيعلت قرمز. مرسوم است

و .  موسوم استير انتخابيتابانند كه به پخش غ يكسان بازميتر جو، مانند قطرات آب، تمام امواج را بطور  ـ ذرات درشت
ا رنگ يده شدن ابرها از باال يد ديعلت سف.  باشددي طول موج تابش خورششتريبر ذره، رد كه قطيگ ي صورت ميزمان
 .  استي تابش در باند مرئير انتخابي آسمان گردآلود، پخش غيريش
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جسم معموالً محدوده هر . گردد يره ميق موقتاً ذخين طريل شده، از اي تبديي گرماي جذب، به انرژي درپي تابشيانرژ
جذب تابش ن يبنابرا. دهد يا از خود عبور ميگر را منعكس ي دي را جذب و موجهايك باند تابشيموج  از طول ينيمع
ب جذب ين ، ضري معيفيك محدودة طيل شده را در ينسبت تابش جذب شده به كل تابش گس.  استي انتخابينديفرا
 در محدوده يا عبور امواج تابشيعكاس رنگ اجسام، از نسبت جذب به ان.  هر جسم ثابت استي نامند كه مقدار آن برايم

ره و در صورت يشتر جذب كند رنگ آن تيتابد ب ي را كه بر آن مي كه اگر جسم امواج تابشيشود بطور ي حاصل ميمرئ
 از تابش در محدودة يط ، بانديك محي ، پس از عبور از ي تابشيف انرژي در ط.رسد يعكس، رنگ آن روشن به نظر م

د را در محدوده طول موج يازن، تابش خورش.  نامندي ميا باند جذبي يشود كه آنرا خطوط جذب ممكن است حذف يفيط
ج مادون اشتر امويك و بخار آب بيكند و گازكربن يكرون، بطور كامل جذب ميم29/0 تا 22/0ن يژه در محدوده بيكوتاه بو

رطوبت (ش از زمستان است يشتر، بي بيل دماي موجود در اتمسفر در تابستان به دل بخار آبمقدار. كند يقرمز را جذب م
ش از زمستان است و يدر تابستان ب) كسانيط يدر شرا ( بخار آبد توسطيزان حذف در تابش خورشين ميو بنابرا) مطلق
 .  خشك استيش از هواي مرطوب بين در هوايهمچن

ن حذف به دو عامل يزان ايكند كه م يق جذب و پخش، حذف ميد را از طري خورشي تابشي از انرژين مقدارياتمسفر زم
 : دارديبستگ
 .كند ي اتمسفر كه تابش از آن عبور ميجرم كل) الف
 )برحسب واحد جرم( موجود در اتمسفري آئروسلها،دهنده  ابر ليك، ازن، ذرات تشكيمقدار بخار آب، گازكربن) ب

ده و جذب يشتر بازتابينسبت امواج كوتاه بشتر باشد، به همان ين برسد بيد تا به سطح زمي كه پرتو خورشيريهرچه مس
 .رسد يتر به ما م شوند و در مقابل، امواج بلند آن راحت يم

م كه در ينام يتابد، تابش كل م ين ميم و تابش پراكنده را كه در واحد زمان بر سطح زمي تابش مستقيمجموع مقدار انرژ
 يم به تابش پراكنده، در عرضهايتابش مستقنسبت . كاهد يه و نور مين سايد بين شديان تابش پراكنده از تباين ميا

ن يبنابرا. شتر استيم بيتابش پراكنده به تابش مستق نسبت ياد و در مناطق ابريه تابش زي به علت زاونيي پاييايجغراف
 . را تابش پراكنده داردين سهم نسبيشتري بي قطبيدر نواح

 از آن به يد جذب و بخشي خورشي از انرژيريرا مقادي است، زيديد كمتر از ثابت خورشيزان تابش خورشيهمواره م
م در برخورد با ي درصد از تابش مستق75شود  يآسمان باعث م يابرناك. شود ي خارج از اتمسفر منعكس ميسمت فضا

 به عنوان. ژه دارديت ويزان تابش كل اهميز در مين ني پوشش سطح زميط خاص، چگونگي در شرا.سطح ابر منعكس شود
جاد انعكاس ي كه برف دارد، ايديشد)  آلبدو(ده شده باشد، با توجه به توان انعكاس ين از برف پوشيمثال اگر سطح زم

 .شود ي ميزان تابش كليش مين برف باعث افزايرين و سطح زين سطح زميمكرر ب
 به يمكره جنوبينه آن در نيها متمركز است و قري خشكي و بر روالسرطان  مدار رأسي در حواليزان تابش كليحداكثر م

ل ابر و بخار يبه دلن يهمچن. كند يافت مي دري درصد كمتر انرژ10باً به اندازه يل حذف به سبب وجود بخار آب، تقريدل
 جنب ي درجه و نواح50 باالتر از يياي جغرافيو در عرضها.  كمتر استي قدريي استواين مقدار در نواحيشتر، ايآب ب
، مقدار يدي عبور تابش خورشي اتمسفر براي طوالنيرهاياد و مسي نسبتاً زيتابش كمتر ابرآلودگه يل زاوي به دليقطب

ن آشود كه در  ي درجه مشاهده م60 مدار يمكره، در حوالين حذف در تابش در هر دو نيبزرگتر. كمتر استيتابش كل
 .شود ي درصد از كل تابش ممكن بالغ م43مقدار تابش كل به كمتر از 

 مانند آب، ينامند كه سطوح ي آن جسم ميك جسم را آلبدويده شده در سطح ي تابيده به كل انرژي بازتابيرژنسبت ان
 در هر يع انرژيتوز.شتر استيزان آلبدو بيه تابش كمتر باشد، مي دارند كه هرچه زاويدي شديا هيبرف و شن انعكاس زاو

انتقال گرما به . داردي جسم بستگييت گرماي توان هداگر بهي تابش واز طرف ديريك طرف به نفوذپذي از يط ماديمح
 يگرين و دي مجاور سطح زميه هاي گرما به اليت مولكوليق هداي از طريكي:ردي گيق صورت مياتمسفر اساساً از سه طر
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 دو متر عمق به يكي با حداقل يي در سطح آبهاي روزانة حرارتينوسانها. ينير آب و سرانجام تابش زميق تبخياز طر
ر شب به روز ، ييدر مواقع تغ.كسان با آنها قرار گرفته اندي كامالً يط تابشي است كه در شراييهايمراتب كمتر از خشك

 آن ي رود و به جاي شود و فرومين ميجه سطح آب سرد و سنگي دهندكه در نتي از دست ميشتر انرژيسطح آبها ب
دن آب ي رسيعني( دهدي از دست مي كه سطح آب انرژي تا زمانزش درهميند آمين فرايا. دي آي باال مي گرمتر عمقيآبها
ن يرا آب در ايد، زي آي آن به وجود مين سطح آب و ژرفاي بيت تعادل حرارتيادامه دارد و در نها)وسيدرجه سلس+ 4به 

در . شوديگر كمتر مياد شده، برخالف تمام موارد دي ي را دارد و وزن مخصوص آن در كمتر از دماين چگاليشتريدما ب
 ي تواند سرماير باد مي و تأثيت مولكوليوس، اگر سطح آب سردتر شود فقط هدايدرجه سلس+ 4 ية همدمايجاد الي ايپ

 .سطح را به اعماق برساند
 در ياد، عدم نفوذ انرژي زيآلبدو.هاستي خشكيشتر از سطح آبها و حتي در سطح برف به مراتب بيانعكاس تابش كل

 ي معمول به راحتيط تابشي شوند سطح برف در شراي هستند كه باعث مياد برف ، عوامليبتاً زژة نسي وياعماق و گرما
 معموالً قادر به ياهيپوشش گ.  شودير خود محسوب مين زي زمي براييق گرماية عايك اليپوشش برف .ذوب نشود

ق در برابر ي عايه ايرف ، الر پوشش بيف است و نظيار ضعي  بسياهي در سطح پوشش گييت گرمايهدا.ستيرة گرما نيذخ
از  (يست شناختي زيق واكنشهاي از طرياهي پوشش گي در البه اليير و تبادالت گرماييشتر تغيب.دي آيگرما به حساب م

 شوند عبارتند ين مي سطح زمي كه باعث دفع انرژيعوامل. يكيزي فيانهاي شود تا جريانجام م) ق و تعرق يل تعريقب
ش ي افزايك سطح به ازايتابش . ني محسوس به اتمسفر زميانتقال گرما) 3ر آب يتبخ) 2بش  تايعيبازتاب طب) 1:از

 يا زمستان انجام نمي تنها در شب ينيرد، لذا تابش زمي گيدرجه حرارت آن به توان چهارم حرارت آن جسم صورت م
ا تابستان ي در روز ينين تابش زمي از ايهر قابل توجيدتر است، اما از آنجا كه مقاديا تابستان شديرد بلكه در طول روز يپذ

 .ن دو هنگام كمتر محسوس استيت آن در اي شود ، اهميد جبران ميلة تابش خورشيبه وس
 در محدوده مادون قرمز  يني تابش زمرايرتر است زيگ ك، بخار آب و ازن چشمي توسط گازكربنينيقدرت جذب تابش زم

تروژن و ي نيعنيب اتمسفر ي تركي اصلي است كه سازنده هايدر حالن يا. رديگ يانجام م) كروني م100 تا 4ن يب(
 . ندارنديباً نقشين مورد تقريژن، در اياكس

 5/4مانند باند ( ينيعم يها ن نكته مهم است كه در محدودهيه اتمسفر، اين عبور از الين در حيرات اشعه زمييدر مورد تغ
فقط و . كند ي عبور ميا حذفير يين تغين بدون كوچكتريشده از زم ساطع يدرصد انرژ100) كروني م13 ـ 8 و 5/5تا 

ن عبور ي كه بدون مانع از جو زميف تابشي از طين قسمتهايشود كه به ا ي از آن توسط ازن جذب ميكيقسمت بار
كرون، ي م16 تا 13ن يكرون و بي م8 تا 5/5 ين در باندهايل شده از زمي گسيانرژ. نديگو ي ميكند، پنجره اتمسفر يم

. ديآ ي اتمسفر به حساب مين انرژين كانون تأمينتاب طول موج بلند، مهمتريمرو ز نيااز . شود يله بخار آب جذب ميبوس
و از . نديگو ي ميگردد كه به آن تابش برگشت ين برمين دوباره به سطح زمي ساطع شده از سطح زمي از انرژيقسمت

توان گفت كه  يبا توجه به مطالب باال م.توان محاسبه نمود يبش مؤثر را مزان تاي ميتابش برگشت و نتابيم زنياختالف ب
 را يدي اجازه ورود به امواج خورشيراحت  در آن بهد موجوي گازهايعني است يا رات گلخانهي تأثين داراياتمسفر زم

ن يو كاهش نوسان دما بن يش زميق باعث گرماين طريدهند و به ا ي را نمينيدهند و اجازه خروج به امواج بلند زم يم
 .شوند يشب و روز م
ن مواد به ياگرچه . شوند ي ميتر، باعث جذب تابش مؤثر و تابش برگشت في ضعياسيسه با ابر، در مقيز در مقايآئروسلها ن

ش يافزارا يز.  باشنديا ر گلخانهيك عامل تأثيتوانند مانند بخار آب و گازكربن يدهند، نم ي را كاهش م تابش مؤثراديمقدار ز
 . شود يد ميآنها باعث كاهش مقدار تابش كوتاه خورش

انوسها يد كه مقدار آن در اقيآ ي بدست ميني و تابش زميدياز اختالف حاصل از تابش خورش) تابش خالص(الن تابش يب
 و در  درجه مثبت35   استوا وهباً در فاصليقرتالن تابش يتوان گفت ب يدر كل م. ها استيشتر از خشكيبتب ابه مر
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ك طرف با عوامل ين ، از ي آن در سطح زميرات زمانييالن تابش و تغي بياختالف محل.  استي باالتر آن منفيعرضها
ر در ييد كه باعث تغي آي به وجود مي و مكانيگر به واسطة اختالف زمانيو از طرف د) ه و مدت تابشيزاو (يم تابشياقل

ن را ي سطح زمي مناطق پر انرژي جنب حاره ايانوسهايسطح اق.ند شوين مين اتمسفر و سطح زمي بيتبادالت تابش
ر و گرم شدن يگرم شدن هوا، تبخ ( ي مختلف انتقال انرژي شكلهاي اتمسفر عامل اساسيگردش عموم. دهنديل ميتشك
 يحواش.  خود را به آنجا منتقل كنديابد و انرژي باالتر راه ي گرم حاره به عرضهاي شود كه هواياست و باعث م) آب

ن مناطق، به يرا در ايشوندو ز ين محسوب ميف، سطح گرم زميالن تابش ضعي، با وجود بيري مناطق گرمسيهايخشك
الن يگر كه بي ديق انتقال به نواحيشود و از طر يل مي محسوس تبدي بطور كامل به گرماير، انرژيل عدم تبخيدل
 .شود يجاد ميج تعادل اي دارند، به تدريتر فيضع
 
 ـ دما3

 : ن نقش دارند كه عبارتند ازي مناطق مختلف سطح زمي دماي در چگونگيعوامل مختلف
 ني و ارتباط آنها با عوارض سطح زميط تابشيـ شرا
 ني سطح زمي در قشر فوقانييت گرمايـ هدا

 ن يـ ارتفاع از سطح زم
 يري و جهت آفتابگي ـ ناهموار
  هواي و عمودي افقييـ جابجا
 يـ ابرناك
 يانوسي اقيانهايـ جر

جذب .د استيز شديجه نوسان ساالنة دما نيار مشخص و در نتيرات ساالنة تابش بسيي باال تغيدر مناطق معتدل و عرضها
 يآلبدو. ن كننده استيي تعيفي و چه از نظر كي روند روزانه و ساالنة دما چه از نظر كمين برايا هرز تابش در سطح زمي

سطوح .د تابش همراه استيف با توان جذب شدي ضعي كند و برعكس آلبدويف ميد ، توان جذب تابش را ضعيشد
 خواهند داشت به عنوان مثال آب ي متفاوتي، دمايكسان عوامل گوناگون جوير يكسان تابش و تأثيط يمختلف در شرا

 از آن يعيوسكند و در بخش  ياد در آب نفوذ مي تا اعماق زيانرژن يا. كند يد را به شدت جذب مياها تابش خورشيدر
ن قشر يتر ين جذب، تنها در سطحياما ا.  توان جذب تابش را دارنديز به اندازه كافيسطوح سنگ و شن ن. شود يع ميتوز

تواند  ي آن ميك متري يم الي تنها تا اعماق ني تابشي دارد و انرژيزيدر مقابل برف توان جذب ناچ. رديپذ يآنها انجام م
 .نفوذ كند

ن آن منتقل يري زي به قشرهاييگرمات يق هداين گرما از طريشود، اما ا ي تابش روزانه گرم من، بايسطح جامد زم
وسته كاهش يش عمق، پين نوسان دما با افزايا. ابدي ين كاهش مي حرارت سطح زمينيگرددو در شب بازتاب زم يم
 حداقل يي كندتر از نفوذ موج گرمان، معموالًي روزانه به درون زمي حداكثر دمايياست نفوذ موج گرما يگفتن. ابدي يم

ر حركت ين را تأخي معي حداقل تا عمقيي حداكثر نسبت به موج گرماييدن موج گرمايرتر رسيد. روزانه استيدما
 و ي متر5/0شود كه نوسان روزانه دما در عمق  يش عمق باعث ميف دامنه نوسان با افزايتضع.  نامنديم) ير زمانيتأخ(

 آن ثابت و رقم آن به ي، معموالً دما ي متر10عمق شود و از  يد مي ناپدي متر10 يبيعمق تقرنوسان ساالنه آن در 
 كنند، اما قسمت يد را جذب مي از تابش خورشيآبها بخش عمده ا.ك استيار نزديط بسي محي ساالنه هواين دمايانگيم

 يدا مي آب انتقال پي عمقيه هاي الز ضمن تالطم بهيه ني شود و بقير مي صرف تبخين انرژي از ايقابل مالحظه ا
 .نديرة گرما به حساب آياها منبع     ذخي شود كه دري آب باعث ميژة باالي ويگرما.كند



    و خاكنابع آبم   
 

 19

ن يمقدار ا. شود ي هوا كم ميابد، از دمايش ي هرچه ارتفاع افزا كند ين مي تأميني كه حرارت جو را بازتاب زمييازآنجا
ش ارتفاع، ي كه با افزاي متر است و در موارد100وس در هر يدرجه سلس6/0 تا 5/0ن يط دما، معموالً بيا افت محيكاهش 
ن يد سطح زميو سرد شدن شدبش اد تيجه بازتاب شديط در نتين شراي اتفاق افتاده كه ايي دمايشود، وارونگ ياد ميدما ز

 :ص داديتوان تشخ يل آن مي تشكيرا براساس عاملها) نورژنيا ( يي دمايوارونگانواع . دهد ي آرام رخ ميو وجود هوا
 ا ارتفاعات مختلف استين يجه انعكاس تابش در سطح زمي كه نتيـ تابش

 .  است گرمي هواري به ز سرديا رخنه هواي سرد ي هواي گرم بر رويان هوايجه جري كه نتيا ـ جبهه
 .ك هواستيناميان ديجه جريك كه حاصل نشست و تراكم هوا و در نتيناميـ د
اد و در ي كه معموالً در تابستان زيبطور. ر استي، در طول سال متغ)  دمايطيافت مح( هوا ي دمايرات عمودييب تغيش

شتر در جو ي بيي دمايهايوارونگ. در زمستان استيي دماي توأم با وارونگيش روزهاين امر، افزايعلت ا. زمستان كم است
د ي افزاين ميش فاصله از سطح زمي دما با افزايرات عمودييب تغي شوند، وجود آنها بر شيجاد مين ايك به سطح زمينزد

ع يتواند در توز ي مي محليهاي بلنديپست. شوديتاً قطع ميف و نهايك شدن به تروپوپاز ضعير حضور آنها با نزديو تأث
و وجود آنها ند يآ ي سرد در شب به شمار ميها معموالً منبع تجمع هوا ها، گودالها و دره چاله.  دما مؤثر باشديعمود

 روزانه جمع شده در آنها، كمتر از عامل يگر گرمايكند از طرف د يجاد مي ايي دماي وقوع وارونگي براينه مناسبيزم
 .رديپذ ير ميكننده باد تأث متعادل
. دآور يجه هوا را بوجود مي متفاوت خاك و در نتييط دمايها، شرا  جهات مختلف دامنهيريگر، تفاوت در آفتابگي دياز سو

ها از   جهات مختلف دامنهيمند ن حال بهرهيابا . كند يدا ميشتر نمود پي باال بيياي جغرافين امر بخصوص در عرضهايا
ب يم تابع جهت و شيافت تابش مستقيزان دريرا ميست، زيكسان نيم و پراكنده ي مستقي تابشهايعني يعناصر تابش كل

ر يب تأثيكسان است و تنها از شي مشابه يبهاي جهات مختلف ش كه تابش پراكنده ضرورتاً در تماميدر حال. است
 .رديپذ يم
م يمستقپرتو . اند ي جنوب شرقيبهاي گرمتر از شي جنوب غربيبهاير، شگيده ديچيدر صورت عدم وجود ابر و عوامل پ. 

ر يارد، بلكه تبخگذ ير ميوسته شبانه بر آن تأثي پي پس از سرمايب جنوب شرق، نه تنها اندكيك شي يد بر رويخورش
معموالً تفاوت .شود يع دما در آنها مي همراه است و مانع صعود سريبها با صرف انرژين شيز در اي نيگاهبحشبنم ص

رات دما در ييجه دامنه تغين آنهاست و در نتي كمتر از تفاوت حداكثر دما بي و جنوبي شماليبهاين شيحداقل دما ب
 يد در واحد سطح آنها را مشخص مي خورشيافت انرژيب دامنه ها ، مقدار دريدرجة ش .شتر استي بي جنوبيها دامنه

ن ين اختالف دما بيهمچن. ردي پذير           مي تأثييايشتر از عرض جغرافيار بيب ، بسير شيين مقدار از تغيكند و ا
م يب ماليك شي حاره،  كه در خارج از مناطقي شود، به طوريد ميب آنها تشدي مختلف برحسب تفاوت مقدار شيبهايش

 .ن مسطح استيرو به جنوب گرمتر از زم
 يبادهاچون . كنند يجاد مين شب و روز اي را بيدتري شديد تضاد حرارتيم و شدي مالياس با بادهايف در قي ضعيبادها

جاد يوز ار  شبانهي در دمايك تعادل نسبيشود و  ين با ارتفاعات باال در شب و روز مي سطح زمي باعث تالطم هوايقو
 هوا و يژه در مرز توده هاي گرم و سرد به وي هوايي، جابجاي متوسط و مناطق جنب قطبيياي جغرافيدر عرضها.كند يم

شوند  يت كاهش تابش مؤثر ميد و در نهايز باعث كاهش تابش خورشين ابرها .ردي گي متفاوت انجام ميفرابارها و فروبارها
ن شب و روز را كاهش ي بيشود و نوسان دما ي روزانه محل ميكاهش حداكثر دماش حداقل و يق باعث افزاين طريو به ا

 . دهد يم
ان آب گرم گلف ي نمونه جري دما دارند، برايجه پراكندگي و در نتي در انتقال انرژيا ز نقش عمدهي نيانوسي اقيانهايجر

ره يط در سواحل شبه جزي محيابرد و سبب باال رفتن دم يرا به طرف شمال م گرم منطقه حاره يم، آبهاياستر
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ن منطقه را ي ايد و دماآور ي باال را به سواحل پرو مي سرد عرضهايان آب سرد پرو، آبهايا جري. شود ي ميناوياسكاند
 .دهد يكاهش م

 
 
 :ـ روند روزانه و ساالنه دما4

از آنجا .  شودي ميد ناشيز خورشن اي زمي حرارتي از جمله انرژين است و تمام انواع انرژي زميد منبع تمام انرژيخورش
 يرات زمانيين روند تغيكشد، ب ي طول ميزمان  مدتي اتمسفرين و انتقال حرارت آن به قشرهايكه گرم شدن سطح زم

، حداقل درجه حرارت ن اساسي وجود دارد كه براي زمانيا  گرم شدن هوا فاصلهيرات زمانيي و روند تغيدي خورشيانرژ
د يالبته با. ن تابش استيشتريان زمان بي پس از پايعنيوع آفتاب و حداكثر آن، بعد از ظهر ، روزانه، درست مقارن طل

ن، يا حداقل دما، با فاصله از سطح زميدن حداكثر يفرارسن علت زمان يكند و به هم ين، هوا را گرم ميتوجه كرد كه زم
 ين جاي سرد و سنگي گرم، هوايا صعود هوا شود كه بي مين صورت عمليشتر به ايانتقال گرما ب.كشد يشتر طول ميب

 يت مولكوليبه مراتب مؤثرتراز هدا) ندي گويز مي ني همرفتيكه به آن گرما( ق انتقال گرماين طريا.  كنديآنرا اشغال م
 يسر مي ميرد و در واقع پس از گذشت مدت زماني گيع صورت نمي و سرين حال انتقال گرما به طور ناگهانيبا ا.است
ر يس. اندازد ي حداكثر را جلو مير دمايشود، س ير محسوس مي تبخي نهاني از گرماينكه مقداريز به علت اينرش  با.شود

د، در يشتر خورشيرات روزانه دما به علت ارتفاع بيي آهنگ تغتابستان،. كند ير مييز تغيروزانه دما در فصول مختلف سال ن
 .دتر استيسه با زمستان شديمقا

 و يا حاره آب برون  كمين دامنه نوسان دما در نواحيشتري دارد، بي بستگييايد به عرض جغرافيفاع خورش كه ارتيياز آنجا
اد ي از استوا، ابتدا زييايش عرض جغرافين دامنه نوسان با افزايالبته ا. شود ي استوا مشاهده مين آن در حواليكمتر

ل ي، به دلي قطبي نواحي تابستانيدر روزهارا يز. گذارد ين نوسان مجدداً رو به ضعف مي، اي قطبيدر نواحاما . شود يم
. كند يز به علت كوتاه بودن طول ساعات آن، دما كامالً افت نمي كامالً باال رود و شبها نتواند يد، دما نميارتفاع كم خورش

 . ز صادق استي ني قطبي زمستان نواحيط برايشران يا
د ي روزانه، تابع ارتفاع خورشيز مانند دماياد ساالنه ني زيرا دماهايهت دارند، زروند ساالنه دما و روزانه دما با هم شبا  

ها   قارهيق براين تعوي، كه اافتد يق ميد به تعويت خورشياد، نسبت به موقعي زيدن به دماهايز رسين حالت نيدر ا. است
رتر يز ديرتر گرم و نيما چون آبها دا). افتد يد اتفاق مي حداكثر ارتفاع خورش ساالنه بعد ازيحداكثر دما يعني(ست ياد نيز

 . اغلب بهمن ماه استي مناطق ساحلين ماههايسردتر. تر است يانوسها طوالنيق در اقين تعويزان ايشوند، م يسرد م
 نوسان رو دامنه نيااز . كند ير مييز تغيا نيت محل نسبت به دري و موقعيياي جغرافينوسان ساالنه دما  نسبت به عرضها

دتر از يتر، شد نيي پايكه دامنه نوسان روزانه دما در عرضهايدر حال. دتر استي از همه جا شدي قطبياالنه دما در نواحس
 . شود يا بر دامنه نوسان ساالنه دما افزوده مي با دور شدن از درنيچنهم. نوسان ساالنه آنجاست

 : عبارتند از ييـ انواع مناطق دما
ار يرند بسي پذير ميا تأثي كه از دريا مناطقي ي ساحليستگاههايبخصوص در ا. استيزينه ناچ نوسان سااليدارا: يا حاره

 .ر استيچشمگ
 سال است كه قبل از استقرار حداكثر ارتفاع ساالنه يت حداكثر دماي، موقعي موسميي مناطق دمايهايژگياز و: يموسم
 نهان يمحسوس شدن گرما(  است يموسم يزش بارانهايع دما، رينگونه توزياعلت . شود يد ظاهر ميخورش
 . باشديبهشت ماه ميدر ارد) يمكره شماليدر ن( ساالنه در مناطق مزبوريحداكثر دما).ريتبخ

 يبه طور كل. به آبها متفاوت استيكي و نزدي و دوريياينوسان ساالنه منطقه متعادل با توجه به عرض جغراف: متعادل
 . شوديد ميشدش فاصله از آبها تينوسان دما با افزا
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 .د استير دما، شدين نوع سينوسان ساالنه ا: يقطب
 :ديآ ير بدست ميج زينتا) زوترميا(از مطالعه نقشه خطوط همدما 

دما  هميها يمكره، منحنيفصل سرد هر دو ندر .  دارنديا  دما نقش عمدهييايع جغرافيها در توزي آبها و خشكيـ پراكندگ
ن، يك مدار معيفصل سرد، در طول در . كند يدا مي پيل گرم به طرف استوا  برآمدگ آبها به طرف قطب و در فصيبر رو

 .اند يها و در فصل گرم سردتر از خشكيا كمتر از خشكي درينقاط رو
 به شمار يمكره جنوبي و قاره جنوبگان قطب سرد نيمكره شمالي، قطب سرد نيبري سين نقشه، شمال شرقيـ براساس ا

ا يكا و آسي آمري واقع در شمال قاره هاي جنب قطبيهاي از خشكيمكره شمالي ني زمستانييهوان توده يسردتر.رود يم
وس در زمستان در قارة جنوبگان قرار ي درجه سلس-60 ين دمايانگي با ميمكره جنوبيقطب سرد ن.ردي گيسرچشمه م

 .دارد
 . داردي كمتري، اختالف حرارتي خشكآب وع ي و چه از نظر توزييايف، چه از نظر عرض جغراي بطور كليا ـ مناطق حاره

 قرار  ندارد و با حركت يياي جغرافي استواين درجه حرارت را دارد و برروي كه باالتري مداريعنين ي زمي حرارتيـ استوا
 .شود ي جابجا م  از منطقه حارهيد در طول سال، در بخشي خورشيظاهر
ن حرارت مناطق حاره و قطب جنوب به مراتب ياختالف ب. است دما مشهودي در پراكندگيانوسي اقيانهاير جريـ تأث
 . استيمكره شمالي مشابه آنها در نيدتر از اختالف مكانهايشد

مكره يشتر آبها در نيل آن را گسترش بي است كه غالباً دليمكره شمالي نتر از نيي، پايمكره جنوبي ساالنه نيـ معدل دما
 . ددانن ي ميجنوب

 گزارش شده يبيه واقع در ليزيستگاه وستوك در قطب جنوب و حداكثر دما در العزين در ايره زم سطح كين دمايـ كمتر
 . است

م يط اقليشرا.  هستنديدي شدي نوسان دمايا قرار گرفته و داراياد از دري هستند كه در فاصله زي مناطقيمناطق بر
مها ابداع ي بودن اقلين درجه برّيي  تعي برايدد متعيفرمولها.  باشدي اندك ميي دماي از نوسانهايز حاكي نيانوسياق

 .وانف اشاره كردي و اينسكي توان به فرمول شرپفر ،گورژيشده است كه از جملة آنها م
جه ين نتي است، به ايكنواخت آب و خشكيع يدة عدم توزي كه زائي و جنوبيمكره شمالي نيع نامتقارن دمايبراساس توز

قت است كه تابستان ين حقي از اي ناشيمكره شمالي ني بااليدما. دارديساالنة باالتر ي دمايمكره شماليم كه ني رسيم
مكره ي بزرگتر در ني قطعات خشكييايدة موقع جغرافين خود زائي است و ايمكره جنوبيآن به مراتب گرمتر از فصل گرم ن

ش از ي در آن به مراتب بيتابستانر تابش يجه تأثيرند و در نتي پذير ميد تأثي است كه به شدت از تابش خورشيشمال
 . استينتاب زمستانير زميتأث
 
 

 سؤاالت فصل دوم* 
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 است؟ح يها صح نهيك از گزيـ كدام19
 شتر استي بي منطقه قطبينوسان دما در منطقه حاره از نوسان دما )1
  استي منطقه قطبينوسان دما در منطقه حاره به اندازه نوسان دما )2
 شتر و در تابستان كمتر استي بينوسان دما در منطقه حاره در فصل زمستان از منطقه قطب )3
 ر است  كمتي منطقه قطبينوسان دما در منطقه حاره از نوسان دما )4

 
  كدام است؟ يانوسي اقيانهاين نقش جريـ مهمتر20

  محسوسي و گرماييجابجا) 2ر                          ي نهان تبخي گرماييجابجا) 1  
  مراكز فشارييجاد و جابجايا) 4ان هوا                                          يجاد جريا) 3
 

  كدام است؟يمسفر اتين انرژين كانون تأميـ مهمتر21
   يديتابش خورش) 4ر و تعرق              يتبخ) 3              ينيتابش زم) 2            يتابش برگشت) 1
 

 ست؟يه تابش و مدت آن چيزاو كننده در نييـ عامل مؤثر و تع22
 اي به دريكي و نزديدور) 2                                               يناهموار) 1
 يايعرض جغراف) 4                       ييايطول و عرض جغراف) 3

 ست؟ينورژن چيـ ا23
 يي دمايوارونگ) 2                                       ييش دمايافزا) 1
 ييك توده هوايش يكاهش و افزا) 4                                       ييكاهش دما) 3
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 رد؟يگ ي انجام ميق چه موجي از طرينيـ تابش زم24
 كوتاه و متوسط) 4متوسط                   ) 3بلند                         ) 2كوتاه                         ) 1
 

 ند؟يك جسم را چه گويده شده در سطح ي تابيده به كل انرژي بازتابيـ نسبت انرژ25
 آلبدو) 4                 يوارونگ) 3              استفان ولزمن ) 2نسبت باون                 ) 1
 

 رد؟يگين كدام طول موجها صورت مي در بيـ پنجره جو26
 كرومتري م7/7 تا 3/5) 2كرومتر                                   ي م14  تا 5/8) 1
 متركروي م16/ 9 تا 1/13) 4كرومتر                                 ي م8/9 تا5/9) 3
 

 ر دارد؟ي تأثيستگاه به چه عوامليك اي بودن يـ بر27
                                      ي و توپوگرافييايعرض جغراف) 1
 اي و فاصله از درييايعرض جغراف) 2
  و ارتفاع                                          ييايعرض جغراف) 3
 ه تابشي و زاوييايعرض جغراف) 4
 

 باشد؟ يرتر از زمان اوج تابش مي روزانه ديچرا زمان اوج دماـ 28
 سرعت انتقال تابش در هوا تندتر از سرعت انتقال حرارت است )1
  آن استييشتر از پسداد دمايار بين به اتمسفر بسي زمي تابشيپس دادن انرژ )2
 گردد ي وارد اتمسفر ميزيشود و فقط سهم ناچ ير آبها مين سبب تبخيقسمت اعظم حرارت زم )3
 ل شده و به ارتفاع دماسنج برسد ين به حرارت تبدي وقت الزم است كه تابش جذب شده توسط زميمدت )4

 
 .نامند ي ميديرا ثابت خورش.................... متر مربع در  يك سانتي به مساحت يا ده به صفحهي رسيـ مقدار انرژ29

  جويقه در مرز بااليك دقي )1
 يدي خورشيتوها جو در حالت عمود بر پريباال )2
 يدي خورشي با پرتوهايقه در حالت موازيك دقي )3
 يدي خورشيقه در حالت عمود بر پرتوهايك دقي )4

 ......................  برابر است بايديـ ثابت خورش30
  جوي در بااليديد بر امواج خورشو عميا  بر صفحهيالنگل2 )1
  جوي در بااليالنگل2 )2
 هقي متر مربع در دقي بر سانتي كالر2 )3
 معادل كاهش طول روز )4

 
 (ELR)ن ي دما در جو زميطيـ افت مح31

  اتمسفر يبرابر است با روند كاهش دما در جهت افق )1
 زان كاهش گرما در آنيبرابر است با م )2
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 ش ارتفاع استي متر افزا1000گراد در هر ي درجه سانت6معادل كاهش  )3
  جو استيگراد در جهت عمود يدرجه سانت10معادل كاهش  )4

 
  سرد در شب،معموالً در كجا قرار دارد؟يحل تجمع هوا م-32
 چاله ها و گودالها) 4دشتها                        ) 3دامنه ها                            ) 2قله كوهها                    ) 1
 

 :افتد كه ي اتفاق ميهنگام) نورژنيا( دما يده وارونگيـ پد33
 ابد يش يش ارتفاع دما افزايبا افزا) 2ابد              ياهش ش ارتفاع دما كيبا افزا) 1
 ابد  يش و كاهش يش ارتفاع دما بطور متناوب افزايبا افزا) 4ش ارتفاع دما ثابت باشد             يبا افزا) 3
  

 : است كهي مداريديل خورشيـ  مدار م34
 ردي آن قرار گي بر بااليد در انقالب تابستانيخورش )1
  خود به آن برسدين حد شمالير آخرد ديخورش )2
 تابد يد به هنگام ظهر بر آن عمود ميخورش )3
  آن ثابت استي بر بااليديمقدار ثابت خورش )4
 

 ن در كدام نقطه گزارش شده است؟ي سطح زمين دمايـ كمتر35
 آالسكا) 4قطب شمال                    ) 3وستوك                   ) 2ه                يزيالعز )1

 شود؟ ي در كجا محاسبه ميديـ مقدار ثابت خورش36
  خط استوايدر رو) 2ن                   ي از سطح زميدر ارتفاع دو متر) 1
  استوايرونيدر مرز ب) 4ن                                   ي سطح زميدر رو) 3
 

  است؟يميط اقلي از چه شراي اندك، حاكييـ نوسان دما37
 يكوهستان) 4                يا قاره) 3                       يا حاره) 2                   يانوسياق) 1
 

  قطر ذرات موجود در جو نسبت به طول موج ثابت چگونه است؟ير انتخابيـ در پخش غ38
  كوچكتريگاه) 4كوچكتر                 ) 3بزرگتر                         ) 2برابر                      ) 1
 

  چگونه است؟يمكره شمالي باالتر نيـ طول مدت تابش در استوا نسبت به عرضها39
 تر است   در دوره گرم سال كوتاه)2تر است                     يدر دوره گرم سال طوالن) 1
   تر است  در دوره سرد سال كوتاه) 4تر است                    يدر دوره سرد سال طوالن) 3
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 فشار و رطوبت: فصل سوم
 ـ فشار1

 آزاد برابر است با وزن يايكند و مقدار آن در سطح در ين وارد ميك واحد از سطح زمي است كه هوا بر ييرويفشار هوا ن
چون تراكم . است) ك اتمسفريا ي متر مربع ي هكتوپاسكال بر سانت1013حدود (متر  ي سانت76وه به ارتفاعي از جيستون
 فشار ي افقيپراكندگ. ستير منظم نيين تغي ايشود ول يز كم ميش ارتفاع فشار هوا نيابد، با افزاي يا ارتفاع كاهش مهوا ب

كسان را به هم ي است كه تمام نقاط با فشار يخط هم فشار خط.توان نشان داد يم) زوباريا(فشار  اتمسفر با خطوط هم
 سطح ي بر مبناي سطحينقشة هوا.     شوديه ميتمسفر ته سطوح مختلف اي فشار براينقشه ها. كنديمربوط م

. دهند يش مي نقشه نمايل كرده، رويا تبدي سطح درين را بر مبناي فشار تمام نقاط زميعنيگردد،  يه ميا تهيمتوسط در
ن با ي زم اتمسفر ، مقدار فشار را ثابت در نظر گرفته، ارتفاع آن را در نقاط مختلفيفشار سطوح باال  هميها نقشهدر 

ر است كه يرند و فشار متغيگ ينظر م ، ارتفاع را ثابت دري سطحي هوايها اما در نقشه. كنند يخطوط هم ارتفاع رسم م
 .نامند يك مينوپتي سيها ها را نقشه ن نقشهيهمه ا

ن يچن. با سطوح همدما منطبقندفشار اتمسفر  همن، سطوحيكنواخت بودن سطح زميدر اتمسفر متعارف و به فرض 
 هوا وجود داشته باشد و ي كه در اتمسفر حركت عمودياما زمان. نامند يدار ميا پاي»  كيباروتروپ«  را اتمسفر ياتمسفر

 .دار حاكم استيا ناپاي» كينيباروكل« ط ي اتمسفر فرق كند شرايي بااليها هين با الي زميع فشار در رويتوز
ن حركتها يجاد ايرد و عامل ايگ ي صورت مي و افقيهت عمود است كه در دو جي حركاتياتمسفر در درون خود دارا

 . كند يدا ميان پيجر) فروبار(فشار  به مراكز كم) فرابار(جاد تعادل از مركز پرفشار ي اياختالف فشار است كه هوا برا
س يولي كوريروي نرات فشار،ييب تغي شيروين:  ن آنها عبارتند ازي است كه مهمترييروهاي هوا بر اثر عملكرد نيحركت افق

ن مناطق گرم شده و سرد يا.اد استين در منطقه گرم كم و در منطقه سرد زيفشار هوا در سطح زم. اصطكاك يرويو ن
ن يا.ابدي يج كاهش ميمقدار فشار از مركز فرابار به مركز فروبار بتدر. نامنديب فروبار و فرابار مين را به ترتيشدة سطح زم

ب ي شيروين. نامنديرات فشار مييب تغيا كه جهت آن از مركز پرفشار به كم فشار است، شر فشار برحسب فاصله رييتغ
ت يرات فشار و در نهاييب تغيش شيزان افزايشدت باد با م. جاد حركت هوا به صورت باد استي ايرات فشار عامل اصلييتغ

ن خطوط همفشار در ي فاصلة بيار را از رورات فشييب تغيش.م داردين مراكز فرابار و فروبار رابطة مستقياختالف فشار ب
شتر و در يرات فشار بييب تغين فاصله كمتر و خطوط فشرده تر باشند ، شيهر اندازه ا.  آورندي فشار به دست مينقشه ها

س يولي كوريروين. رگذار استي اصطكاك درسرعت باد تأثيرويس در جهت باد و نيولي كوريروين. عتر استيجه باد سرينت
 . نديآ ين بوجود مي زميهايجه اثر ناهمواري اصطكاك در نتيروين و ني زميجه حركت وضعيدر نت

 يحركت وضع.  استيي هوايها  اجسام متحرك از جمله تودهين بر روي زمير حركت وضعيجه تأثيس  نتيولي كوريروي ن
 كه واحد  شده در واحد زمانيه طي عبارت است از اندازه زاويا هيزاوسرعت . ي و خطيا هيزاو: ن دو نوع سرعت دارديزم

 است كه  شده در واحد زمان ي، مسافت طي سرعت خط.ن ثابت استيان است و در تمام نقاط كره زمي آن راديريگ اندازه
د كه در يري از هوا در نظر بگي درك آن، جرم ثابتيبرا. باً برابر صفر استيابد و در قطب تقري ياز استوا به قطب كاهش م

رات فشار به ييب تغي شيروين توده هوا بر اثر ني ايوقت. چرخد ين به دور آن مي زمي برابر با سرعت خطيرعتاستوا با س
ن در ي زمي آن از سرعت خطي باالتر حركت كند، هرقدر كه از استوا دورتر شود، سرعت خطيياي جغرافيطرف عرضها

 ضمن حركت به سمت راست يعني) يمكره شماليندر (زند  يو سرانجام از آن جلو م. شود يشتر مي باالتر بيعرضها
س، در يولي كوريرويد توجه داشت كه انحراف حاصل از نيبا. شود يده ميس ناميولي كوريرويند نين فرايا. شود يمنحرف م

تر  عيهرچه باد سر.ر خواهد بودين مسي به طرف چپ ايمكره جنوبير حركت و در ني به طرف راست مسيمكره شمالين
تر  عيپس در سطوح باالتر اتمسفر كه بادها سر. ادتر استيشتر و انحراف حاصل از آن زيس بيولي كوريروينر باشد، مقدا
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 كه انحراف يبطور. شتر استي باالتر بيياي جغرافين مقدار انحراف در عرضهايهمچن. شتر استير بيوزند، انحراف مس يم
.  نداردي در سرعت آن اثريدهد ول ير مييرو جهت باد را تغينن يا. شود يك به صفر و در قطبها حداكثر ميدر استوا نزد

 اصطكاك، يروير نيجه تأثيها در نتيناهموار. كنند يدهند و هم جهت آن را عوض م يهم سرعت باد را كاهش مها يناهموار
 درجه و 30د ها به حدويفشار، در خشك ه جهت باد با خطوط همي كه زاويبطور. اها كمتر استيشتر و در دريها بيدر خشك

 .رسد ي درجه م15اها به حدود يدر در
 ياها اثر چنداني كه در دريكند، در حال يس را كم ميولي كوريرويها انحراف حاصل از ني اصطكاك در خشكيروين نيبنابرا

 دارد و  وجودي متر1500 ي ال900ها تا ارتفاع حدود يد توجه داشت كه اثر ناهمواريباالبته . س ندارديوليبر انحراف كور
 ي بااليها هير باد را در اليرات فشار مسييب تغيس و شيولي كوريرويجه دو نينتدر . رود ين ميدر ارتفاعات باالتر از ب

 . كنند يكنترل ماتمسفر 
 يروير  نيس باد را از مسيولي كوريروي نز وجود نداشته باشد،ي اصطكاك نيروي فرض شوند و نيفشار مواز اگر خطوط هم

 ين باديآورد چن ي درمفشار  خطوط هم باي موازيتيرو به وضعين دو ني تعادل ايكند و در پ يات فشار خارج مرييب تغيش
باً ين، تقري گسترده از زميا ه فشار در پهني كه پراكندگديآ يد مي پدين باد در حالتيا. نامند يم» كيژئوستروف« را باد 

 .گر باشندي همدفشار در آن پهنه به موازات متجانس بوده، خطوط هم
 يروهاي تعادل جمع ني كه در پيگر داشته باشند، باديكدي با ي و منحني موازيرهاي مسفشار  كه خطوط هميدر حالت

ده ينام» انيگراد«       باد ،ديآ يس بوجود ميولي كوريرويرات فشار با نييب تغي شيرويا جاذب به مركز و نيز از مركز يگر
ان ي اصطكاك وجود دارد و باد را از حالت گراديرويدر عمل ن يول. وزد يفشار م م هيها يبه موازات منحنكه . شود يم

س بالوت ،هواشناس يطبق قانون بو. كند ي قطع ميا هيفشار را با زاو  همياه يشه منحني كه باد هميبطور. كند يخارج م
مكره ي به طرف راستو در نيمكره شماليم، جهت باد در نيستين، اگر پشت به باد باي ، در هر نقطه از سطح زميهلند
، از مركز فرابار، در يمكره شماليان هوا در ني جرشود كه يروها باعث مين نياثر مجموع ا. به طرف چپ خواهد بوديجنوب

در . دا كنديان پي طرف مراكز فروبار جر ساعت بهيها در خالف عقربهو .  ساعت به اطراف پخش شوديها جهت عقربه
 . دهد ين حالت رخ ميعكس ا يمكره جنوبين

رات يي، در اثر تغيا و خشكيم دري مانند نسي محليبادها. م استي قابل تقسيا ارهي و سيا ، منطقهيباد به سه دسته محل
) اس ماه و فصليدر مق(رات درازمدت يي، بر اثر تغي موسمي ماند بادهايا منطقه يبادها. نديآ يروزانه فشار بوجود م

، ي غربي مانند بادهايا ارهي سيجاد بادهاي ايعامل اصل.  استيكيناميشتر موارد، ديجاد آنها در بيل اند عاميآ يبوجود م
ل يتشك هوا را يگردش عموم) يا ارهيس(ن بادها يكه ا. ن استيد در سطح كره زمي خورشي تابشيع انرژي در توزينابرابر

رات يي تمام تغي هوا عامل اصليپس گردش عموم. كنند ي را كنترل مي و محليا رات منطقهييتغق ين طريدهند و از ا يم
 .ن استي سطح زمييآب و هوا

 
 : هواي گردش عموميـ مدلها2

ن ي ايهوا. شتر استيد در منطقه حاره، بي خورشي تابشين اساس است كه چون انرژي بر ايمدل هدل: يسلول هدل) الف 
 كمتر، سرد و در ي تابشيافت انرژي به علت دريه قطب منطقي كه هوايحالدر . كند ي و صعود مشود يمنطقه گرم م

فروبار و در قطبها فرابار ن در استوا يشود در سطح زم يامر باعث من يا. كند ين نزول مين شده، به طرف زميجه سنگينت
ه با توجه به جيدر نت. ديد آي قطبها فروبار پدي استوا، فرابار و در ارتفاعات بااليجاد شود و برعكس در ارتفاعات بااليا

ن از قطبها به طرف استوا حركت يرات فشار، هوا در ارتفاعات باال از استوا به طرف قطبها و در سطح زمييب تغيامتداد ش
ن ثابت و صاف يرو فقط در مورد زم نياز ا. رات فشار در نظر گرفته شده استييب تغي شيروين مدل فقط نيدر ا.كند يم
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را ) يتجارت( بسامان يتوان وجود بادها ي به منطقه حاره محدود شده است و با آن م فقطيامروزه مدل هدل. صادق است
 .ن كردييتب
 يرويرات فشار، دو نييب تغي شيروي نبر اثر  عرضه شد كه در آن عالوهين مدل در رفع ضعف مدل هدليا: سلول فرل) ب

در مدل فرل، سلول . ن كرديي را تبي غربيبادهاجاد يتوان با آن علت ا يز در نظر گرفته شده و ميس و اصطكاك نيوليكور
 در نظر ي به نام سلول قطبيگري ديالسرطان محدود شده، در قطب سلول حرارت ن استوا و مدار رأسي به منطقه بيهدل

 مدار رأس السرطان به طرف ي منطقه استوا ضمن حركت به طرف قطب، در حواليطبق نظر فرل هوا.شود يگرفته م
ان ابتدا جهت ين جريا. كندي مناطق برون حاره حركت   ميياي جغرافين به طرف عرضهاي در سطح زمد وي آين ميپائ

(  وزدي مي شود و در ارتفاعات باال از جهت شمال غربي دچار م»گشت«ش ارتفاع به يج با افزاي دارد و به تدريجنوب غرب
 ). گرددي به دور سلول فرل ميعني
 حاصل از ي جنوب غربيصالح مدل فرل عرضه شده است كه بنابر آن چون بادهان مدل در جهت ايا: يمدل رزبا) ج

 حاصل از يكنند و سلول قطب يت مي باال هداين به طرف عرضهاين را در سطح زميي پاي گرم عرضهايسلول فرل، هوا
ن دو توده هوا ين ايبكشاند، در مرز  ين ميي پايف عرضها باال را به طريياي جغرافي سرد عرضهايز هواي نيفرابار حرارت

 .شود يل مي تشكيهه قطبجب) يسلول فرل و سلول قطب(
 در منطقه حاره ين مدل، سلول هدليدر ا. اصالح كردندي را تا حدوديوتن مدل رزباي دوم، پالمن و نيپس از جنگ جهان

 هوا در يحركت عمود يعني داده است؛ ي خود را به حركت تالطمي جاي در منطقه قطبيقرار دارد و سلول منظم حرارت
 يكلونها و آنتين، سيحاره در سطح زم  عمده منطقه برونيها دهيپد. ردي گيق تالطم صورت مينجا نامنظم است و از طريا
، ي سلول قطبيا ه حارهي و حاشي جبهه قطبين بادها در باالي هستند كه اي باد غربيكلونها و در ارتفاعات باال، موجهايس

 . نديآ ي به صورت رودباد درمشود و ياد ميسرعتشان ز
كنند و در ارتفاعات باالتر بر اثر  يرا هوا در اطراف استوا، گرم شده و صعود مي غالب است، زيدر منطقه حاره، سلول هدل

كند، اما به محض حركت  ي از قطبها حركت ميكيگردد كه هر شاخه به طرف  يم ميرات فشار به دو شاخه تقسييب تغيش
 مدار يتا آنجا كه در ارتفاعات حوالشود،  ير منحرف ميرد و از مسيگ يس قرار ميولي كوريروير ني تأثبه طرف قطب، تحت

ن ي االسرطان  مدار رأسين در حواليهمچن. نديآ يم  دري غربيشرق برگشته، به صورت بادهاالسرطان كامالً به طرف  رأس
ند، هوا به ين دو فرايجه اينتدر . گردد ي استوا نسبتاً سرد م ازيل دوريگر به دليهم انباشته شده و از طرف ديهوا مرتب رو

آورند  يرا به وجود م) تيمراكز فعال((STHP)  يا حاره ب مراكز پرفشار جنب ين ترتيكند و به ا يدا مين نزول پييطرف پا
وزد كه  يستوا م از آن به طرف ايشود و بخش ي ساعت به اطراف پخش ميها ن مراكز هوا در جهت حركت عقربهيكه در ا

 به يمكره شماليشوند و در ن يس منحرف ميولي كوريرويبادها بر اثر نن يا. آورد ي بسامان را بوجود ميان بادهايجر
 .وزند ي به طرف استوا مي جنوب شرقي، به صورت بادهايمكره جنوبي و در ني شمال شرقيصورت بادها

. كنند يد م و گرم شدن مجدد به طرف باال صعوييبر اثر همگرارسند و  يگر ميكدي استوا به يان در حوالين دو جريا
  پرفشار يگر از هواي ديبخش. نامند ي م(ITCZ)يا  حارهييان بسامان را كمربند همگراين دو جرين اي بييهمگرامنطقه 

 يروير نيأث تحت تيمكره شمالير هوا در نيز مسين ن مورديوزد كه در ا ي ميا  حاره به طرف منطقه برونيا جنب حاره
 .شود ي مي قطبي شرقيجاد بادهايشود و باعث ا يس به طرف راست منحرف ميوليكور

ن دو منطقه پرفشار ي بي و از نظر آب و هواشناسيالجد السرطان و رأس ن مدار رأسي بييايمنطقه حاره از نظر جغراف
 يا  منطقه مراكز پرفشار جنب حارهيواان هي جرين منطقه منشأ اصليدر اكه . شود يمكره اطالق ميجنب حاره در دو ن

 .حاره هستند  منطقه بروني غربي منطقه حاره و منشأ بادهاي شرقيمراكز در واقع منشأ بادهان يا. هستند
 يمكره جنوبين مراكز در نيدر مجموع ااما . كند يد كنترل مي را خورشيا  مراكز پرفشار جنب حارهيالنهار گسترش نصف

 در سواحل ي عمده و اصليا  مراكز پرفشار جنب حاره.يمكره شماليترند تا مراكز مزبور در ن كينزد يياي جغرافيبه استوا
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مراكز  .شوند يده ميز دي نيابند در سواحل غربي ي كه گسترش ميشوند و فقط در موارد يل ميانوسها تشكي اقيشرق
 به طرف يالنهار ها، از نظر نصفيبت به خشكانوسها نسي اقي نسبيمه سرد سال، به علت گرمي، در نيا پرفشار جنب حاره
مه گرم يدر ناما . تر هستند فيز ضعين حال از نظر شدت نيشود و در ع يده ميها كشي به طرف خشكياستوا و از نظر مدار

ن تر از مراكز مشابه خود در زمستا يشوند و قو يانوسها متمركز مي اقي در روين مراكز از استوا دورتر و بطور كليسال، ا
ن ي سطح زميكيهكتوپاسكال تا نزد200 با فشار حدود يا جنب حاره از مرز رودباد ين مراكز در جهت عموديا. هستند

ن فصل سطح يرا در ايرسد، ز ين نميها، به سطح زمي خشكيژه در روي آنها بوينيياما در تابستان، مرز پا. گسترش دارند
 محور مراكز پرفشار يرات نصف النهارييتغ.شود يمركز فروبار مخود ، شتر گرم شدهي بي تابشيافت انرژيدر ن بر اثريزم

  . شودي در منطقه حاره مي غربيجنب حارة باعث گسترش و جمع شدن بادها
 يشود و عبور از رو يشتر مي بيين، واگرايي پايان هوا به طرف عرضهايكلونها، به علت جري سي آنتيه شرقيدر حاش

 يي دمايجاد وارونگيشتر هوا و اي بينيفرونشجه ين نتيكند و ا ي كمك ميين واگرايه از بين ي آب سرد ساحليانهايجر
 كمتر، در فاصله دورتر از خط ين، در امتداد خط ساحلي تا سطح زمي ارتفاع محل وقوع قشر وارونگيبطور كل. است
 جنب ي، پرفشارهايقه شريدر مجموع در حاش. استش از زمستانيشود و شدت آن در تابستان ب يشتر مي بيساحل
 . غلبه دارديان صعودي آنها جريه غربي و در حاشيان نزوليجر يا حاره
درجه در 20ن مدار يبن را ي مساحت زم3/1ش از يشوند و ب يجه مي نت  بسامان در مراكز پرفشارها جنب حارهيبادها

ج يانوسهاست كه به تدرينها، شرق اقل آي تشكياصلكانون . رديگ يمكره تابستان فرا ميدرجه در ن30مكره زمستان و ين
ه ي سه الينظر گسترش عموداز . شود يشتر مي به طرف استوا ب   جنب حارهي پرفشارهايكيان بادها از نزديضخامت جر

 : ص داديتوان در آنها تشخ يز را ميمتما
 يانوسي گرم اقي آبهاياز روه به علت عبور ين الي ايچون هوا:وسته ي بسامان پيها  بادهيا الي ينيي پايها هيال) الف

 يتهاي شود ،تمام فعاليجه ضخامت آن افزوده مي و در نتيداريد بر ناپايماي را بپي ترير طوالنيمرطوب است و هرچه مس
 . رديگ يه صورت مين الي بسامان در ايها  بادييبارانزا

ه ين اليدر اهوا . ابدي يش مي به طرف استوا افزازي قرار دارد و ضخامت آن نينييه پاي اليدر باال :  يي دما يه وارونگيال) ب
انوسها ي در قسمت شرق اقيي دمايوارونگ. ، خشك استيا  ك هوا به داخل مراكز پرفشار جنب حارهياباتيبه علت نزول آد

 .شود يدتر مي سرد، شديضمن عبور از آبها
 ييك به محدوده كمربند همگرايس و نزديولير كويروي است كه بر اثر ني شرقيه محدوده بادهاين اليا: ييه بااليال) ج

 .دترنديبادها در تابستان شدن يا. اند ينييه پاي بسامان اليتر از بادها وستهيند و ناپيآ ي، در ارتفاع باال بوجود ميا حاره
ر  ي متغيم ولي مالي كه حاكم از منطقه وزش بادهايدند، نامينام يم» دلدروم«  را كمربند يا  حارهييسابقاً كمربند همگرا

 در يا تضادي ي گسستگييد و از نظر دماي آي بسامان به وجود مي بادهاييل همگراي به دلي حاره اييكمربند همگرا.است
 كومولو ي كومولوس و حتيجاد ابرهاين صعود، ايجه اينت. كند يمكره صعود ميشود و در آنجا هوا در هر دو ن يده نميآن د

 ي را از رويا  حارهييص محل كمربند همگراين ابرها، تشخيوجود ا. د استي شديهازش بارانيجه ريمبوس و در نتين
 يشود و از حركت ظاهر يده مي دي متفاوتي مختلف، در مكانهاين كمربند در زمانهايا. كند ي آسان ميا ر ماهوارهيتصاو
ن آن يانوس هند و كمتريراز اق بر فيا  حارهيي كمربند همگراينوسان در وسعت مكانن يشتريب. كند يت مي تبعديخورش
ن ي به علت صعود هوا در منطقه حاره از سطح زمي حاره اييكمربند همگرا.رديگ ير صورت ميانوس كبي شرق اقيدر باال

بدار ي شي اتمسفر سطحيك    منطقة فروبار ادامه دارد و امتداد آن در سطوح باالي اتمسفر به صورت يتا سطوح باال
 .است
ش يج با افزاي دارد و بعد به تدريوزد، ابتدا جهت جنوب غرب ي طرف شمال م بهيا  پرفشار جنب حارهان هوا كه ازيجر

 ين بادها در باالياشدت . آورد ي را بوجود مي غربيكند و بادها يدا مي پيس، جهت غربيولي كوريروير نيارتفاع و تأث
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 رو يانهايجر.آورد ي را بوجود ميه رودباد جبهه قطبجياد است و در نتي زيليد فشار، خي، به علت اختالف شديجبهه قطب
 به وقوع يا چانهيستند، بلكه بصورت حركت پي نيالنهار ، كامالً به صورت نصفيا رو به جنوب، از جبهه قطبيبه شمال 

د آمدن يحاره به علت پد  در منطقه برونيا چانهيوقوع حركت پ. كنند يدا مي پي حالت موجيوندند، به عبارتيپ يم
ر ي مطلق در مسي، ثابت بودن مقدار چرخندگي غربي بادهاي حركت موجي است و عامل اصلي غربي در بادهاييموجها

ك توده هوا عبارت است از چرخش آن توده هوا به دور ي ي چرخش بردار سرعت وچرخندگيعني يچرخندگ. ان استيجر
 يلكونين باشد، آن را گردش سيت گردش محور زماگر جهت گردش توده هوا  موافق با جه. ني عمود بر سطح زميمحور

 يا منفي يكلوني سين باشد، آن را گردش آنتي كه مخالف با جهت گردش محور زميا مثبت و در صورتي
 ي و برشي انحنائي خود از چرخندگي نسبيچرخندگ.ده اندي نامي نسبي خود تودة هوا را چرخندگيچرخندگ.نامند يم

ر باد كه به طرف راست، مثبت و يش سرعت در جهت عمود بر مسي عبارتست از افزاي برشيچرخندگ.ل شده استيتشك
ل ي تماي به وزش مداري غربيبادها.  دارديز بستگي مطلق به مساحت تودة هوا نيچرخندگ. استيبه طرف چپ منف

ا ي رشوز و شرق آسين كوههاين عوارض سطح زميدر ب. كنند ي ميرين امر جلوگين از اي سطح زميهاي ناهمواريول. دارند
ن كوهها صعود ي در برخورد با اي غربينگونه است كه بادهايها به اين ناهموارير ايتأث.  دارندي غربي در باددهيا اثر عمده

شود توده هوا در دامنه بادپناه به طرف  يشود كه باعث م يجاد مي ايلكوني سي آن، گردش آنتيكنند و در باال يم
 . م خود خارج شودير مستقيابد و از مسيان يرن جيي پايياي جغرافيعرضها

 يجاد فراز و فرودهاين فرود، خود باعث ايا. شود  يجاد ميك فرود اي رشوز يبا توجه به بحث باال در سمت شرق كوهها
 .اند دهينام» وند از دوريپ« سم را ين مكانيا. شود ي ميبعد

، در سطح ي غربي بادهايوقت. شوند يجاد موج ميز باعث ايها نانوسي اقيرات حرارتييك كوهها، تغينامير ديعالوه بر تأث
ن فروبار، چرخش يدر ا. كنند يجاد ميا) فروبار(فشار  شوند، گرم شده، مركز كم ير ميانوس كبيا وارد اقي آسين از خشكييپا

 .شود ي مجاديا ايك فرود در منطقه شرق آسيب ين ترتيشود و بد يت همگرا برقرار مي است و وضعيكلونيهوا س
لومتر را موج بلند و از آن ي هزار ك8 دارند كه امواج بلندتر از ي گوناگوني طولهاي غربيجاد شده در بادهاي ايموجها

تر از  عي كوتاه سري موجهايعنيسرعت حركت موجها با طول آنها رابطه معكوس دارد، .نامند يكوتاهتر را موج كوتاه م
ك ي در يادي مدت زيستد و برايا ي برسد از حركت باز مينيموج به حد مع طول يوقت.كنند ي بلند حركت ميموجها

 . ندي را موج ساكن گوين موجيچن. شود يمنطقه متوقف م
شود، محل فرود موج بلند  يشتر مي آنها بيها  دامنهيعنيشوند،  يت ميتر تقو قي كوتاه در آنجا عمي كه موجهايا منطقه
 . است

ترانه و ي مديايكا، دريمنطقه شرق آمر. ل دارندي تمايشتر به وزش مداريدند و بي شديلي، در زمستان خي غربيـ بادها
 تر است، باعث يگر قوياكه از دو فرود دياند كه فرود شرق آس يمكره شماليرامون نيا محل فرود موج بلند در پيشرق آس

كا هم از يرا فرود شرق آمريز. تر است فيگر ضعيترانه از دو فرود ديفرود مد. شود ي مثبت ميش چرخندگيجاد و افزايا
 يتين وضعيترانه چني فرود مديرد ولي گيرو ميد آب ني شديا از اختالف دمايشود و فرود آس ي رشوز متأثر ميكوهها
 .ندارد

و ) ين آب و خشكي كمتر بييبه علت اختالف دما( شوند  يتر م في ضعي غربي بادهايمكره شماليـ در تابستان، در ن
 3 بلند از ين فصل محل فرود موجهايدر ا.  استيالنهار ان وزش نصفيشتر جرين موقع، بيدر ا. كنند ي مينينش عقب

انوس ير، شرق و غرب اقيانوس كبيشرق و غرب اق:  آن عبارت است از يرسد كه محلها ي م6ا ي 5شود و به  يشتر ميب
، حركت يحركت افقعامل . شوند ي بزرگ، جابجا م اعم از كوچكي غربيموج بادها.  هندوستانياه و روي سياياطلس، در

رموج با طول موج نسبت عكس و با دامنه آن و سرعت باد در ي زيو شدت حركت عمود. رموجهاستي هوا در زيعمود
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 سطح ي آب و هواي باد تند، در چگونگيق و داراي كوتاه، عميل، موجهاين دليم دارد به هميداخل موج نسبت مستق
 .ن مؤثرنديزم
فشار در منطقه  فشار در استوا، پرفشار در جنب حاره ، كم  كمي هوا در درازمدت، وجود كمربندهايجه گردش عمومينت

 درجه 30 مدار يدر دو طرف منطقه حاره به علت نزول هوا در حوال.  استيمعتدله و احتماالً پرفشار در منطقه قطب
مكره يكمربند مزبور در ن. دي آيد مي پديب سلول هدل، مراكز پرفشار جنب حاره در سمت رو به قطي و جنوبيشمال
 كند و تمام يجلوه                م)ايفرنيكال( ريانوس كبيو اق)  برمودا-آزور(انوس اطلسي به صورت دو سلول اقيشمال

 يانهاي پرفشار جنب حاره به علت وجود جريشدت سلولها.ردي گي درجه فرا م30انوسها را در اطراف مدار ين اقيمناطق ا
ن ي ايگسترش مدار.  آب سرد وجود دارديانهاي آنها است كه در آنجا جريانوسها، كمتر از سمت شرقيآب گرم در غرب اق

م فرل و ير مستقي سلول غيه شماليدر منطقه برون حاره در حاش. استيمكره شماليشتر از ني بيمكره جنوبيمراكز در ن
ن يا. ز وجود داردي كند، مراكز كمفشار نينطقه حاره صعود       م گرم مي كه در آن هوايت جبهه قطبيمحل فعال

 به دور كره ي سرتاسريكنواخت تر آبها در آنجا به صورت كمربنديل گسترش ي به دليمكره جنوبيمنطقه كمفشار در ن
 . شودي مشاهده مي درجه جنوب60 مدار ين در حواليزم

كلون ي سيآنت (يبري سيان آنها فرابار حرارتيشود كه در م يل مي تشكي حرارتيز فرابارهاين ني زميهاي خشكيبر رو
فروبار منطقه برون حاره دو مراكز . ن را داردي زمين فشار موجود رويشترين فرابار، بيا. تر است يتر و قو گسترده) يبريس

ر يانوس كبين در اقيوسآلئفشار   سلول كمانوس اطلس ويسلند در اقيفشار ا  كمي سلولهاي به نامهايانوسيسلول بزرگ اق
 گرم منطقه حاره و گرم شدن ي توان صعود هوايجاد مراكز كمفشار منطقه برون حاره را ميعلت ا. دهند يل ميرا تشك

 .ها در زمستان دانستيانوسها نسبت به خشكي اقينسب
افت يا دري گسترده آسي خشكاد كهي زي تابشي آن، بر اثر انرژيرود و به جا ين مي از بيبري سيدر تابستان، فرابار حرارت

 ي بر روكهنامند يآن را فروبار پاكستان مشود كه  يجاد مين اتمسفر ايي پايها هي در اليا  گستردهيكند، فروبار حرارت يم
ها دور ي خشكي، از روياد خشكي زيا، به علت گرمايفرنين فصل پرفشار آزور و كالين در ايهمچن. رديگ يپاكستان شكل م

 .كنند ين حال به طرف شمال حركت ميدر عو . شوند يد مياها تشدي دريشده بر رو
 ي مازاد انرژ3/1انها ين جريا. نيك جهت معيانوس در ي و مداوم آب سطح اقي عبارت است از حركت افقيانوسيان اقيجر
 . كنند يق جابجا مين طرين را از اياره زميس

 :  عبارتند ازيانوسيان اقيعوامل مؤثر در بوجود آمدن جر
 )ن عامليمهمتر(ن جو يريه زي هوا در اليانهايجر )1
 اختالف وزن مخصوص آب )2
 به اطراف يانوسي اقيانهاي انحراف جري دارد و عامل اصلير محليتأث. (انوسهاي بستر و سواحل اقيهايناهموار )3

 ) . خود است
انوسها ي اقيدر رو.كند ين را مشخص مي سطح زمي عمومين، وضع بادهاين فشار در سطح زميانگي مينحوة پراكندگ

انوس ين حركت هوا و حركت آب اقيرابطه ب.  آوردي شود و آنرا به حركت در مي باد به سطح آب منتقل مي جنبشيانرژ
ان هوا صورت يحركت آبها در جهت سمت راست جر.انوس براساس اثر اكمن است ين حركت به اعماق اقيو انتقال ا

شتر يانوس بين انحراف در جهت اعماق اقي درجه است و ا45ان هوا حدود يا جر بيانوسيان اقين جريه بيزاو. رديگ يم
ن عامل در كنترل يمهمتر. شود يانوسها مي اقي در اعماق برخالف جهت سطحيانوسيان اقي كه جهت جرييشده تا جا

 و متفاوت  عمدهيانهاي هستند كه در اطراف خود جريا ، مراكز پرفشار جنب حارهيانوسي اقيانهايجهت حركت جر
ان گلف ي در غرب، جريي استوايان شماليبه عنوان مثال مركز پرفشار آزور، در جنوب، جر. آورند ي را بوجود ميانوسياق

ر ين مراكز،به علت تأثي ايه شرقيحاشدر . كند يجاد مي را ايان كاناري در شرق جريان اطلس شماليم، در شمال، جرياستر
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، آب سرد دوباره از ي ساحلي آنها در نواحي و به جاشوند يبه طرف غرب منحرف موسته يانوس پي اقي سطحياكمن،آبها
ن منطقه را يل اين دليرد و به هميگ يانوسها انجام مي اقيوسته در سواحل شرقين عمل پيا) . نگيآپول(د يآ ير باال ميز

 .اند دهي نامييمنطقه باالآ
 يع از مرز شرقي وسياست كه در منطقه اي جنوب آسيستم گردش موسمي هوا سيستم گردش منطقه اين سيمعروفتر

 و در فصل گرم، ي خشك و سرد شمال شرقي در فصل سرد، بادهايدر منطقه موسم.ران تا جنوب ژاپن برقرار استيا
 يم موسمين منطقه را رژيم گردش هوا در ايل رژين دليطره دارند و به همي سي گرم و مرطوب جنوب غربيبادها

ه حداقل يه و ژوئين ژانوي جهت باد غالب ب-1: شناسديار مي را تابع سه معيموسم) م يرژ( گردشيرقرارج بيرم.نامند يم
  سرعت متوسط باد -3. درصد باشد40ش از ين ماهها بي باد غالب در هركدام از اي درصد فراوان-2.ر كنديي درجه تغ120

ج يا، خلين مانند شمال استراليگر سطح زمي دي در نواح.ه نباشدي متر در ثان30ش از ين ماهها بيچكدام از ايغالب در ه
 . شوديده مي با شدت كمتر ديان موسميز جريقا ني شرق آفري نواحينه و بعضيگ

ب ين ترتيانوس هند، به اشتباه به اي بزرگ شبه قاره هند با اقي را با توجه به مجاورت خشكيستم موسميدر گذشته، س
جه يانوس هند مركز فروبار شده، در نتي هند مركز فرابار و اقياد، خشكي زياثر سرماكردند كه در زمستان بر  يل ميتحل
 كه در يمعن نيه اب. شود يت در تابستان برعكس مين وضعيشد و ا يا برقرار مي به دريان سرد و خشك از خشكيجر

 يا به خشكي از دري تابستانيجه بادهايشد و در نت ي هند مركز فروبار ميانوس هند مركز فرابار و خشكيتابستان، اق
 .ديوز يم

 :را ين مدل ساده رد شده است زيامروز ا.  استيا و خشكيم دري نسيا ن مدل سادهياساس چن
ست و بارش ينطور نيكسان باشد كه در عمل ايد ي شبه قاره هند باي و شرقين مدل، بارش در سواحل غربيـ براساس ا1

 . است ين برابر سواحل شرقي چنديدر سواحل غرب
 ي كه بارانهايحالدر . كند ي نفوذ مي به داخل خشكيلومتري ك60و حداكثر تا . ا محدود به ساحل استيم دريـ نس2

 .ا تا جنوب تبت ادامه داردي جنوب آسيموسم
 .رسد يلومتر مي ك6 به ي جنوب غربي موسمي ضخامت هوايكند، ول ي متر تجاوز نم1000ا از يم دريـ ضخامت نس3
 هنوز آغاز ي موسمين دوره سال هندوستان كه بهار است، بارانهايافتد، اما در گرمتر يا در فصل گرم اتفاق ميم دريـ نس4

 .نشده است
ن يدر فصل گرم در سطح زم. هوا جستجو كرديد در گردش عمومي را بايم موسمي رژيشود كه عامل اصل  ين ميجه اينت

 يج فارس تا مغولستان را فرا مي از خلي شود كه تمام منطقه موسميجاد مي اي حرارتياد، فروباري زيبر اثر كسب انرژ
 25از خط استوا حدود ن نقطه خود ، يتر يا، در شمالي در تابستان، در جنوب شرق آسيي استواييكمربند همگرا.رديگ

 ييگرا به طرف كمربند همي كه در محدوده گردش سلول هدليمكره جنوبي ني جنوب شرقيدرجه فاصله دارد و بادها
 يروياد شده پس از عبور از استوا، بر اثر ني يبادها. د از استوا عبور كننديدن به آن باي رسيوزند، برا ي ميا حاره
ن ي هندوستان و هندوچي به سواحل غربيان جنوب غربيشود و بصورت جر يس به طرف راست منحرف ميوليكور
ج يدن به خلي پس از رسي موسميبادها.دهند يل ميرا تشك تابستان هندوستان ي موسمين وزشها، بادهايهم. وزند يم

ا به يمالي هي از دامنه جنوبيكلوني و بصورت گردش سشوند ي هوا وارد مي گنگ به گردش عموميبنگال، در فروبار رو
رسد  يلومتر مي ك6 در جنوب هندوستان به يان موسميجرضخامت . كنند ي ميشروي تار، پيابانهايطرف شمال غرب، تا ب

، فرابار ي مركزياي آسياما در فصل سرد، بر رو.شود يابد از ضخامت آن كاسته مي يج در جهت شمال گسترش ميو به تدر
ا به طرف ي آسي را از خشكي سرد و خشك قاره قطبي خود هوايه شرقيشود كه در حاش يل مي تشكيبري سيحرارت

ن است كه يآن اعلت .  در منطقه هندوستان نداردينفوذگونه  چ يه يول. كند ير مير سرازيانوس كبيه اقي حاشياهايدر
. ا به طرف جنوب بگذرديماليتواند از سلسله ه يچگاه نميجه هيرسد و در نت ي متر م1500كلون، حداكثر به ي سين  آنتيا
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 ي روي شمال شرقيبطور خالصه، بادها. ان دارندي جري غربي، در تمام سطوح بادهايكلون حرارتي سين آنتي ايرو
كلون ي سيا آنتيو پرفشار  ن منطقه استي اي بر رويا ر رودباد جنب حارهيك زيناميجه استقرار پرفشار ديهندوستان نت

 . ل آن نداردي در تشكيچگونه دخالتيا، هيماليم كوهستان هيسد عظل وجود ي، به دليبري سيحرارت
ر يتأث يجاد آنها بي هم در ايكيناميوامل د است و البته عي محلي حرارتي، اختالفهاي محليجاد بادهايعلت عمده ا

 .نام برد.... م كوه و دره و ي و نسيا و خشكيم دريتوان نس ي مي محليجمله بادهااز . ستندين
 كند ي صعود مي خشكي بااليجه هوايدر نت. شودي در روز، گرم و منبسط مي، براثر گرم شدن خشكي خشكي رويهوا

 ي رويدر هوا) ينسبت به خشك(اي آب دري نسبيدر مقابل به علت سرد. دي آيد من مركز كمفشار به وجويو در سطح زم
م ي شود كه آنرا نسيل مي متماي خشكيا به سمت فروبار روي دريان هوا از فرابار رويجر.دي آيد ميا مركز پرفشار پديدر
 به يرات فشار از خشكيي تغبيجه جهت شيا، و درنتيشتر از دري بي خشكيدر ارتفاع باالتر هوا بررو. نامنديا ميدر
 يم خشكي نسيعني شود ، يند برقرار مين فرايهنگام شب عكس ا. وزديا مي به طرف دريان هوا از خشكياست و جريدر

ا در چند ساعت يم درينس. داردي ساحل بستگييط آب و هوايا به شرايم دريشدت و گسترش نس. كنديدن ميشروع به وز
 يلومتر و در عرضهايك100تر به حدود  نيي پايم در عرضهاين نسيوسعت وزش ا. ن شدت را دارديشتريبعدازظهر، ب

 متر است كه 1000ا، حدوديم دريك جبهه نسيم در نزدين نسين ضخامت ايهمچن. رسد يلومتر مي ك50متوسط به حدود 
ا يم دري نسينيائ پيه هايال.شود يز كاسته ميشود عالوه بر آن به علت اصطكاك از سرعت آن ن ي كم ميبه طرف خشك

ا، ي پشت جبهة سرد، به طرف دري ارتفاع باالي كه در هواي دارد به طوريشتري آن رطوبت بيي بااليه هاينسبت به ال
 .كامالً خشك است

هنگام شب به . ان داردي به طرف دره جر كوهيها دامنه كوه و در شب از يها م كوه و دره در روز از دره به طرف دامنهينس
 دهد و يق تابش از دست مي خود را ازطري حرارتي كوه زودتر از دره آن انرژي صاف و آرام، منطقه بااليهاژه در شبيو

ابد  و ي يان مين به طرف دره جري سنگين هوايا.  شودين ميز سرد و سنگي مجاور آن نيجه هواي شود، در نتيسرد م
 يد برآن گرمتر مي روز براثر تابش نسبتاً عمود امواج خورشدامنه در طول.  كنديجاد ميم كو را اي از هوا به نام نسيانيجر

 از كف يرات فشار محلييب تغي دامنه در جهت شيجه آن صعود هواي شود كه نتيدار مي مجاور دامنه ناپايشود و هوا
م يت نسشد. م دره موسوم استي شود كه به نسيان هوا از دره به دامنه كوه برقرار ميدره به طرف دامنه كوه است و جر

ت در مورد يزمان حداكثر فعال.  دارديشتريم دره ارتفاع بيز نسيم كوه است و از نظر ضخامت نيشتر از نسي بيليدره خ
 . قبل از طلوع آفتاب استيم كوه كميم دره، ساعات بعدازظهر و در مورد نسينس

جاد تراكم و احتماالً بارش يتا قله كوه ا يا شود و در نقطه يج سرد مير كوهها، بتدريهوا به هنگام صعود در دامنه بادگ
 1000ش ارتفاع ي افزاي درجه كاهش دما به ازا10(ك خشك ياباتين دامنه، ابتدا به صورت آديدما در اكاهش . كند يم

رد و نزول يگ يصورت م) ي متر1000ش ارتفاع ي افزايدرجه كاهش دما به ازا 5( ك اشباع ياباتيو بعد بصورت آد) يمتر
 هوا در يش دماين كار افزايجه ايشود و نت يك خشك مياباتيق آدير هوا فقط از طيش دمايامنه بادپناه باعث افزاهوا در د

 . شود يده مينام) نوكي چايفون (ده گرمباد ين پديا. ه بادپناه استيكوهپا
 :ميبر يت فراوانند، را نام مي اهميگر كه داراي دي محلير بادهايدر ز

  آلپيجنوب كوههاباد سرد : ـ بادبورا 
 در جنوب فرانسه و دره رن: سترال يـ باد م
 .وزد يترانه مي مديايقا به طرف دريابان آفرياز ب: راكو يـ باد س

  خنك استيقاست كه بادي بسامان در غرب آفريجه وزش بادهاينت: ـ باد هارماتان 
 ستانيست روزه سيـ باد صد و ب
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 ـ رطوبت3
رطوبت به . كند يب جو را اشغال مي درصد از ترك4ط، حدود ين شرايطقه حاره، در بهتر منياهاي دريرطوبت هوا بر رو
ن ي جو و زميالن انرژيبخار آب جو در ب.حالت غالب رطوبت در جو، بخار آب است.ع و جامد وجود دارديسه حالت بخار، ما

اگرچه . كندي دما را كنترل مياكندگد و پريزان بارش ، فاصلة دي، ميرطوبت جو در مجموع، ابرناك. داردينقش عمده ا
 مقدار بخار يعنيم دماست؛ يز در كنترل مستقيكند، خود ن ي جو را كنترل مي، دمايد و مصرف انرژيبخار آب جو، با تول

ر ييجة تغينت.شود يشتر مي جو بيش رطوبتيكه هرچه دما باالتر رود، گنجاي دارد بطوريمي آن رابطه مستقيآب جو با دما
 . استيد و مصرف انرژيخ و بخار آب ، تولي حاالت سه گانه آب، نيرطوبت ب

ند ين فرايعكس ا. شود يخ مصرف ميك گرم ي ي حرارت در ازاي كالر80ند ذوب است كه ضمن آن يخ به آب فرايل يتبد
ده هوا را گرم  آزاد كريزند، انرژ يخ مي آب يوقت(. كند ي مصرف شده را آزاد ميهمان مقدار انرژنامند كه  يرا انجماد م

ن يشودكه ا ي مصرف مي از انرژياريند كه در ضمن آن مقدار بسيگو ير ميل آب به بخار را تبخيند تبديفرا.) كند يم
ند ذوب، تراكم و انجماد، ي هر فرايبه طور كل.سوم استور مي نهان تبخيشود و به گرما يره مي در بخار آب ذخيمقدار انرژ

ر يند تبخي پس فرا.ندي گويا انجماد مي نهان، ذوب ، تراكم ي توأم است كه به آن گرمايرژ انيا پسداد مقداريافت يبا در
 آزاد شده، باعث ين مقدار انرژيا) ند تراكميفرا(ل بخار آب به آب يشود، اما موقع تبد يط مي محيباعث سرد شدن دما

ند تراكم به صورت يز بر اثر فرايطوبت جو ن شود و رير وارد جو ميند تبخي فرايانوسها در پيآب اق.شود يط مي محيگرما
 . شودي از آن خارج مي جويبارشها

 . و حركت هوايدما، خشك: گذارند ير اثر ميزان تبخي سه عامل عمده در م
 يش رطوبتي گنجاش دما، حداكثري درجه افزا10 هر ي كه به ازايرود بطور ي هوا باال ميش رطوبتيش دما گنجايبا افزا

ر ي زيرا در دماهايرد؛ زي گي صورت نميريوس تبخير صفر درجه سلسي زيدر دما.شود ي برابر مباً دويهوا تقر
ش ي به تبلور گرايعني كنند،يدا ميال وار، در حجم ثابت حركت منظم پي حركات نامنظم سي آب به جايصفر،مولكولها

در صورت ثابت بودن دما، هر .  شونديم آب، از سطح آن خارج ني باالي رغم اشباع نبودن هوايجه عليابند و در نتي يم
ن هوا و يدر صورت مرطوب بودن هوا، چون اختالف فشار ب.كند ي جذب ميشتريتر باشد، بخار آب ب اندازه دما خشك

ز باعث يحركت هوا ن.  كنديجاد نمير ايزان تبخي در ميريش چشمگير شونده كمتر است، باال رفتن دما افزايسطح تبخ
ر و يتبخ. ر مجدد وجود داشته باشديعتر دور شوند و امكان تبخير شونده سريسطح تبخ يخار از باال بيشود مولكولها يم

 ير و تعرق واقعيو تبخ. رديگ يكدست انجام مي ياهي و پوشش گي است كه در صورت وجود آب كافيتعرق بالقوه مقدار
شتر يكه مقدار آن هرگز بهرچند . شود يتر مشيش مقدار آب بي منطقه انجام شده و با افزايعيط طبيآن است كه در شرا

 .شود ياز آب منطقه نشان داده ميزان نير و تعرق، مين دو تبخياختالف ااز . شود ير و تعرق بالقوه نمياز مقدار تبخ
 دما و بارش يارهاير و تعرق بهتر از معيار تبخيك منطقه، كاربرد معي يميط اقلي شرايت، در بررسيده تورنت ويبه عق
 . كند ي آنها را منعكس مير و تعرق اثر هر دويرا تبخي، زاست

گر و در قطبها كمتر از ي ديش از هرجاي گرم بيانوسهاي رطوبت هوا در منطقه حاره، به علت گسترش اقيمقدار باال
الف اما با وجود اخت. ل كاهش دماستي مقدار رطوبت هوا از استوا به طرف قطبها به دليجيكاهش تدر.گر استي ديهرجا
ن را ي زمي است و هر دو حداكثر رطوبت رويباً مساوي در آنها تقرين قطبها و حاره، مقدار رطوبت نسبيد رطوبت بيشد

شتر از قطبهاست، درجه حرارت، ي بيلين است كه در منطقه حاره، اگر چه مقدار بخار آب خين مسأله ايعلت ا. دارند
 در ين مقدار رطوبت نسبياما كمتر. ن حالت درست استي عكس از باالست و در قطبهاي هوا نيش رطوبتي گنجايعني

 يش رطوبتيگنجا(اد هوا يار زي بسيا و دماي از دري در منطقه حاره و جنب حاره، به علت دوري گسترده خشكيها پهنه
 . است ثبت شده) اديز

  :شود ياشباع مق يجه گرفت كه توده هوا به دو طريتوان نت يبا توجه به مطالب باال م
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 . نقطه شبنم برسديم كه به دماياورين بيي آن را آنقدر پايدما) الف
 . عبور كند گرم ياي دري سرد و خشك از رويدهد كه هوا ي رخ ميش رطوبت هوا كه زمانيق افزاياز طر) ب

وان  تيك توده هوا مي شبنم يسه دما و دماياز مقا.مي كني نقطه شبنم را برابر مي هوا و دمايدر هردو روش، دما
است و برعكس ) نتريدرجه اشباع آن پائ( هوا كمتريشتر باشد، رطوبت نسبين فاصله بيهرقدر ا.  برديت اشباع آن پيوضع

 در يكاهش دما را در توده هوا. توده هوا به حالت اشباع استيكين فاصله كمتر باشد، نشانة رطوبت باالتر و نزدي، هرقدر ا
 درجه 10ر اشباع ،ي غيك هواياباتيآهنگ افت آد. نامنديك مياباتيمجاور ، افت آدط ي با محيحال صعود بدون تبادل انرژ

 ي ميند زمانين فرايدر طول ا.ك خشك موسوم استياباتي متر صعود است كه به آهنگ افت آد1000وس در هريسلس
 توده هوا اشباع  در آن لحظهيعني شود، ي آن معادل ميش رطوبتيرسدكه رطوبت موجود در توده هوا با حداكثر گنجا

در حالت اشباع ، رطوبت موجود در هوا . نامنديده است ، سطح اشباع مي را كه هوا در آن به اشباع رسيسطح.  گردديم
 درجه 6 خشك است و مقدار آن را كه به حدود ي اشباع كمتر از هواي هوايكياباتيآهنگ افت آد.به صورت بخار آب است

 . نامنديك اشباع مياباتي شود ، آهنگ افت آدي       م متر صعود بالغ1000وس در هر يسلس
 باالتر و يواتواند صعود كند كه از ه ي ميموقعهوا . رديگ ي صورت ميط خاصيصعود توده هوا به ارتفاعات باالتر در شرا

 گرم شهي، گرم شدن آن است، اما عامل ادامه صعود همتر شدن هوا  سبكيط الزم برايشرا. تر باشد مجاور خود سبك
در هر .ز دخالت دارندين) كلونهاي و سي غربي بادهايل موجهاياز قب (يگري ديكيناميست بلكه عوامل دين نيشدن زم

دار ي هوا ناپايطين شرايدر چن. ط خود باشدي محي گرمتر از هوايعني ادامه دارد كه سبكتر يصورت، صعود هوا تا ارتفاع
 يتر از هوا نيجه سنگي، سردتر و در نتيك ارتفاعي صعود كننده دريهواوده ت. نديگو ي ميداري را ناپاين حالتياست و چن

 . اند دهي ناميداريط را پاين شرايدار و اي پاين حالت آن را هوايدر ا. تواند صعود كند يگر نمي خود خواهد شد و ديباال
اگر . ك دما در محل مورد نظر استياباتي دما و افت آديطيسه افت محي هوا، مقايداري و ناپايداريص پاين راه تشخيبهتر

 يبرا. دار استيدار و اگر كمتر از آن باشد، هوا پايك آن باشد، هوا ناپاياباتيشتر از آهنگ افت آدي دما بيطيآهنگ افت مح
دار و يك منطقه پاي ي از هواي ممكن است قسمتيگاه.ه كرده اندي گرام تهي به نام تفين دو، نمودار خاصيسه ايمقا

 .نامند ي مشروط ميدارين حالت را ناپايا. دار باشديگر ناپاي ديقسمت
ن ي خالص چني در هواي به صد در صد آغاز شود، وليدن رطوبت نسبيد از زمان رسيبا) ل بخار آب به آبيتبد(تراكم 

.  باشديدد حدود چهار برابر حالت عايند تراكم باي آغاز فراي خالص براي هوايتجربه نشان داده است كه نم نسب. ستين
 .ستير ممكن نيعت غي در طبيتين وضعيظهور چن

 در يا  تراكم، نقش عمدهيها جاد هستهيذرات با ان يا. رديگ يعت به كمك ذرات ناخالص جو انجام ميند تراكم در طبيفرا
 را  تراكميها  هستهنيتر ن حال فراوانين و در عيذرات نمك بهتر) زهايهواو(ن ذرات ين ايبدر . كنند يفا ميوقوع تراكم ا

 ).شود ي شهرها زودتر آغاز مي آلوده رويتراكم در هوا. (دهند يل ميتشك
 تراكم به ي آب كه به دور هسته هايابر عبارت است از اجتماع قطرات مرئ.  شوديل ميند تراكم ابر تشكيبا شروع فرا

ز به وجود يابتدا قطرات ر.دش به وجود آورد تا حدود صد برابر اندازه خوي تواند قطره آبيهر هسته تراكم م.وجود آمده اند
همه قطرات آب .  شوديب ابر رفته رفته بزرگ مين ترتي شوند و به ايل ميج قطرات درشت تر تشكيند و بعد به تدري آيم

 : ر استيل آنها به قطرات درشت تر به دو صورت امكانپذيزتر و تبديرشد قطرات ر.  شونديل نميبه باران تبد
ز حداقل هزار متر باشد، قطرات آب ضمن سقوط باهم ي وجود داشته باشد و ضخامت ابر ني حركات عمود اگر در ابر-

ن نوع بارش، بارش گرم يبه ا.  شونديزتر جذب قطرات درشت تر شده و سبب رشد آنها مي كنند و قطرات ريبرخورد م
 .ندي گويم
شتر از فشار يچون فشار بخار آب در هوا ب. شونديجاد ميز اينخ ي ير صفر اشباع شود، بلورهاي زي  اگر توده هوا در دماها-

ن حال ابر پر يدر ا. شوندين بلورها بزرگتر مي شود و ايخ مي يخ است، بخار آب هوا جذب بلورهاي يآن در سطح بلورها
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شتر ين بي پائيبرهاا. دهديشتر در مناطق برون حاره      رخ ميند و بين نوع باران را باران سرد گويا.خ استي ياز بلورها
 .ا ابر استيل مه يجه عمل تراكم تشكينت.خ فراوانندي ي باال بلورهاي كه در ابرهايل شده اند، در صورتياز قطرات آب تشك

 يريشود كه مه تبخ يجاد ميا) ريتبخ(ق رطوبت در توده هوا يق تزريا از طرين كه ي است در مجاورت سطح زمي مه ابر
 .نديگو ي ميديه آن را مه تبرد كيآ ي هوا بوجود مياا از كاهش دمينام دارد، 

 :  دو نوع استيرين انواع مه تبخيمهمتر
 . كند يجاد مه ميشود و ا ير ميا تبخيرد، آب دري گرم قرار گياي دريدار روي سرد پاي هوايوقت: ايدود در) الف
ن شوند و پس از يري خشك زيهواقوط وارد س ممكن است قطرات باران ضمن يي هوايها ههدر جب: يا مه جبهه) ب

 .جاد مه كنندير ايتبخ
 : چهار نوع است يدين انواع مه تبريمهمتر

شود، اثر  يجاد مي ايي دمايه وارونگي كه اليطي صاف و آرام، در شرايده از برف، در شبهاي پوشيدر نواح : يمه تابش) الف
شبنم جاد يا. كند يد و شروع به تراكم ميآ ين مييپا نقطه شبنم ي آن تا دماي باالي هواين، دماي سطح زميكاهش دما

 . شود يجاد ميز ايهان  جادهياها و روين مه در كف دري ا.رديگ يق صورت مين طري برگها به ايبر رو
شود، مه  ين اشباع ميري زيرسد، قسمتها ي گرم و مرطوب به منطقه سرد مي كه هوايموقع) : ييمه باالآ (يمه وزش) ب
 .اد استي زيلي سرد خيانوسي اقيانهاي جريكه احتمال وقوع آن بر روكند  يجاد ميا
 .ديآ ينگونه مه بوجود مي از دامنه كوه صعود كند، ايلي به داليي توده هوايوقت: يمه كوهستان) ج
شوند كه خود به  ي سرد و گرم مخلوط ميدهد، هوا ي سرد رخ ميها ر آنچه در جبههي موارد نظيدر بعض: ختهيمه آم) د

 .ط استي سرد محي بازدم انسان در هواين نوع مه، تراكم هواينمونه آشكار ا. انجامد يل مه ميتشك
صورت  صعود هوا آراماگر . آورد يرد، ابر را بوجود مين صورت بگيند تراكم در ارتفاع باالتر نسبت به سطح زمياگر فرا

ا هوا ي باشد، يع و ناگهانياگر صعود سراما . كند يترده م و گسي پوششيجاد ابرهايم است و ايز ماليند تراكم نيرد، فرايبگ
 در هر دو مورد،. نامند ي مي آنها را ابر جوششيند كه بطور كليآ ي شكل بوجود ميكلم  گليدار شود، ابرهاي ناپايليخ

جه يدر نت. ست ايي بااليها هيشتر از الي بينيي پايها هي ال درهاشتر است، غلظت ابرين بيي پايها هيچون تراكم در ال
 ارتفاعات باالتر ل شده دري تشكيا ابرهاين، آبدارتر از ابرها ييتفاع پارل شده در اي تشكيا ابرهاين ابرها يي پايقسمتها
 .هستند

و .  دارنديزي، گسترش افق ناچي جوششي آنهاست كه برخالف آنها ابرهاي، گسترش افقي پوششيعالمت مشخصه ابرها
ر يپذ دار در اتمسفر است كه صعود هوا را امكاني ناپايها هيجاد آنها، وجود اليه ايط اوليشرااند و  ي گسترش عموديدارا
ابرها .ب آنهاستي تركيارها برمبناين معي از ايكي كه  كرديبند ميمختلف تقس يارهايتوان براساس مع يابرها را م. كند يم

 مشخص دارند يا هي متراكم و حاشيع، ظاهري مايابرها . از هردو باشنديبيا تركيخ ي يممكن است از قطرات آب، بلورها
راه . ه آنها مات و نامشخص استياف، دارند و حاشي، به شكل اليا  نامتراكم و رشتهي، ساختاريخي ي كه ابرهايدر حال

م يدسته تقسن لحاظ ابرها به چهار يه ابر در آن قرار گرفته است كه از اي است كه پاي ابرها، ارتفاعيبند مي تقسيگر برايد
شتر ي بي كه از نظر ساختار عمودي جوششي هستند و ابرهاي پوششين كه اصوالً ابرهايي و پاياني باال، ميابرها: شوند يم

 . دارديز بستگي نيياي جغرافي ابرها به عرضهايت ارتفاعيموقعالبته . رنديگ يتروپوسفر را فرا م
 ي پوششيابرها) الف

انواع . رسد ي متر م12000 تا 6000شوند، به حدود  يده ميروس نامين ابرها كه عموماً سياه يارتفاع پا:  باال يـ ابرها1
 دارند و چندان ي كميلين ابرها رطوبت خيا. روكومولوس يرواستراتوس ـ سيروس ـ سيس: ن ابرها عبارتند ازيمهم ا
 .كنند يجاد نميوجه بارش ا چيه ندارند و به هيستند و اغلب سايم نيضخ
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اد هوا در يكند كه نشانه سرعت ز يدا مي پيسمانيشتر موارد حالت رين ابر منفرد و پرمانند است و در بيا: روسيـ س
 . ت داردي است كه وجود آنها اغلب از ورود جبهه گرم حكايخي يروس ابريس. ارتفاعات است

ت ين ابرها خاصيدهنده ا لي تشكخي يبلورها. روس استيتر از ابر س مين ابر نسبتاً متراكم و ضخيا: رواستراتوس يـ س
 . كنند يجاد ميد ايا خورشي به دور ماه يا  كه اغلب هالهيشكست نور دارند، به نحو

 .  است كه بوجود آمده استيد در همان ارتفاعي شدينشانه وجود آن، حركت عمود: روكومولوسيـ س
. شود ي را شامل مي و جوششي پوششي از ابرهاينواعمتر است و ا4500ـ 1800ن ابرها از يه ايارتفاع پا : ياني ميـ ابرها2

 : نگونه ابرها عبارتند از يعمده اانواع . رود يشوند آلتو بكار مي آنها عموماً پينامگذاردر 
مجموع در . شوند يده مي ديا ا استوانهي مدور ي متشكل از واحدهايها ا ورقهين ابرها بصورت خطوط يا: ـ آلتوكومولوس

 به دور قرص آنها بوجود ي رنگيها د عبور كنند، حلقهيا خورشياند و هرگاه از جلو ماه  هيو فاقد سان ابرها نازك يا
 . وجود داردي و افقين ابرها حركت عموديادر . آورند يم
 دهييكنند كه زا يجاد ميد و ماه اي كوچكتر به دور خورشييها رهيكنند، اما دا يجاد نمين ابرها هاله ايا:  آلتواستراتوس-

ن ي به سطح زمشهيكنند كه هم يجاد مي اين ابرها باران و برف سبكي ا.شكست نور در برخورد با قطرات آب است
 .شوند يبه دنبال ابر ظاهر م» يباران نور«  معروف به ييشتر اوقات بصورت نوارهايرسد و ب ينم
كدست ي مسطح و يها ن ابرها عموماً از ورقهي ا.رسد ي متر م1800ن تا ارتفاع ين ابرها از سطح زميه ايپا: نيي پايـ ابرها3

  : ن آنها عبارتند از ي استراتوس قرار دارند كه مهمتريل شده، در گروه ابرهايتشك
 .كنند  يجاد مي ايل شده است و باران و برف سبكين استقرار، از قطرات آب تشكييبه علت ارتفاع پا: ـ استراتوس 

 . نديĤيانوسها بوجود مي اقي مراكز پرفشار و رويژه در حواشيدار، بوي نسبتاً پايوده هوان ابرها در تيا: ـ استراتوكومولوس 
 . شوند ين ميزش برف و باران سبك و سنگين ابرها در خانواده استراتوس هستند و باعث ريتر ميضخ: مبواستراتوس يـ ن
 :ي جوششيابرها) ب 
 جو ين تا باالييسم بوجود آورنده خود، از طبقات پايه جهت مكانستند بلكه بي از جو نينيت ارتفاع معين ابرها خاصي ا

 : شوند و انواع مهم آنها عبارتند از  يگسترده م
 است و اغلب به يدار ضروريه ناپايجادشان وجود الي اي شفاف و متراكمند كه براين ابرها منفرد، با حواشيا: ـ كومولوس 

 .ا گنبد هستندي به شكل تپه، برجو . شوند ي منجر نميزش جوير
رات آب بوجود طن از قييخ و در طبقات پاي ي جو از بلورهاين نوع ابرهاست در طبقات بااليتر ميضخ: مبوس يـ كومولون

ن همراه يشوند و برف و باران سنگ يجاد ميد اي شديلي خين ابرها در صعودهايا.  است يجين آنها تدرياند كه مرز ب آمده
 است كه به تگرگ منجر ين ابر تنها ابريا. نامند ي مي رگبارين جهت آنها را ابرهايد به همكنن يجاد ميبا رعد و برق ا

 . شود يم
 شوند كه در حالت يل ميشتر به كومولوس كانجسچس تبدي كومولوس در صورت رشد بيابرها: ـ كومولوس كانجسچس 

 . كننديجاد برف و باران سبك ميم بودن ايضخ
 

 سؤاالت فصل سوم* 
 شود؟ يها گفته م ك از مهيبه كدام» ييه باالآم« ـ 40
   ايدود در) 4)             يفرا رفت ( يمه وزش) 3                 يمه كوهستان) 2                يمه تابش) 1
 

 شود؟ ي شناخته مينه، باد هارماتان به عنوان چه باديج گيـ در امتداد خل41
 گرمباد) 4سوزباد                           ) 3 داغباد                         )2باد خنك                       ) 1
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 ست؟ي چي غربير حركت بادهاي بودن سي موجيـ علت اصل42

 ني ناموزون مراكز فشار در سطح زميپراكندگ )1
 ني زميا هيثابت بودن اندازه حركت زاو )2
 ر حركتين در امتداد مسي زمي روير تضاد حرارتييتغ )3
 ر حركتيمطلق در تمام مس) يتاوائ (ي بودن چرخندگثابت )4
 

 ن صادق است؟ي كره زمين دما بر روين دما و كمتريشتريـ كدام پاسخ در مورد ب43
 قا ـ مناطق قطب جنوب                                        ي آفريصحرا) 1
 سلنديزونا ـ اي آريصحرا) 2
  يبري و شمال سقا ـ مناطق قطب جنوبي شمال آفريصحرا) 3
 يبريقا ـ شمال شرق سي شمال آفريصحرا) 4
 

 .باشد.........................  آنها يشود كه دما يل مي تشكي سطوحيـ شبنم بر رو44
  هوايشتر از دمايب) 2ر نقطه انجماد                                                               يز) 1
  نقطه شبنم هوا  يبرابر دما) 4 شبنم هوا                                        نقطهيكمتر ار دما) 3
 

 رد؟يگ يز از مركز ، كدام باد شكل ميس و گريوليان فشار، كوري گراديرويـ از تعادل سه ن45
 كيژئوستروف) 4    فون                  ) 3                        يتجارت) 2ان                          يگراد) 1
 

  جو كدام است؟ين عامل مؤثر در گردش عموميـ مهمتر46
 يتبادل انرژ) 2                                                 ييت گرمايهدا) 1
 هايپراكنش آبها و خشك) 4ن                                        ي زميحركت وضع) 3
 

 .د استيشد ..................... ير بادهاس ديولي انحراف كوريرويـ ن47
  باالتريتند عرضها) 4            تر نيي پايتند عرضها) 3منطقه معتدله             ) 2            يشرق) 1
 

  منطقه حاره كجا است؟يياي محدوده جغرافيشناس ميـ از نظر اقل48
  بساماني بادهاياليمنطقه است )1
 ييوا استي همرفتيقلمرو بارشها )2
 يا  جنب حارهييمحدوده نوسان كمربند همگرا )3
 مكرهي دو نيا  پرفشار جنب حارهين كانونهاي بييمحدوده استوا )4

 
  دارد؟ير بستگيك از عوامل زين دو نقطه، به كدام ياختالف فشار ب) مرتفع(ك سطح ناهموار يـ در 49
 درجه حرارت هوا              ) 2غلظت هوا                ) 1
 تراكم ذرات در هوا) 4رطوبت هوا           ) 3
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  دارد؟ير بستگيك از عوامل زين دو نقطه، به كدام ياختالف فشار ب) هموار (يك سطح افقيـ در 50
 درجه حرارت هوا             ) 2غلظت هوا                                    ) 1 
 تراكم ذرات در هوا ) 4 رطوبت هوا                                ) 3 

 
 ح است؟ينه صحيـ كدام گز51

 .ن به باالستييكلونها مراكز پرفشار هستند جهت حركت هوا در آنها از مركز به اطراف و از پاي سيآنت )1
 .ن به باالستييفشار هستند جهت حركت هوا در آنها از مركز به اطراف و از پا كلونها مراكز كمي سيآنت )2
 .ن استييپرفشار هستند جهت حركت هوا در آنها از مركز به اطراف و از باال به پاكلونها مراكز ي سيآنت )3
 .ن استييفشار هستند جهت حركت هوا در آنها از مركز به اطراف و از باال به پا كلونها مراكز كمي سيآنت )4

 
 ...................................ش درجه حرارت اتمسفر يـ در صورت افزا52 

 .ابدي ير نميي اتمسفر تغرطوبت مطلق )1
 .ابدي يش و در زمستان و تابستان كاهش ميز افزاييرطوبت مطلق اتمسفر در بهار و پا )2
 .ابدي يرطوبت مطلق اتمسفر كاهش م )3
 ابدي يش ميرطوبت مطلق اتمسفر افزا )4

 
 گردند؟ يها سبب م نهيك از گزيرا كدام) هوا( در حركت اتمسفر يـ عامل اصل53
 )ني جاذبه زميروين(ن ي ثقل زميروين) 2                                      س يولي كوريروين) 1
 ان فشاريگراد) 4ز از مركز                                    ي گريروين) 3
 

 ال در تابستان كدام است؟كهكتوپاس700تراز  نيي آزور به سطوح پايا ـ علت عدم گسترش پرفشار جنب حاره54
 فشار عربستان نفوذ كم) 2د آفتاب                                يتابش شد) 1
 انوس هنديمرطوب اق گرم و ينفوذ هوا) 4                     ي غربي بادهاينينش عقب) 3
 

 تر است؟ حيـ كدام عبارت صح55
 ابدي يش مي بسامان در حركت به سمت استوا افزايسرعت بادها )1
  هستنديمكره جنوبيتر از ن يقو يمكره شمالي بسامان نيبادها )2
 شوند يل ميجه اختالف فشار قطب و استوا تشكي بسامان در نتيبادها )3
 ابدي يش مي بسامان در حركت به سمت استوا افزايضخامت بادها )4

 
  آب و هوا كدام است؟ي مكاني پراكندگيـ عامل اصل56
  هوايدش عمومگر) 2گردش آب                                              ) 1
  مراكز فشاريپراكندگ) 4ها و آبها                                ع قارهيتوز) 3
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 ست؟ين چيه استوا نسبت به قطبياد بودن مقدار بخار آب جو ناحيـ علت ز57
 فشار) 4            ر             يتبخ) 3باد                                    ) 2دما                             ) 1
 

 ست؟ي چITCZـ منظور از واژه 58
 ي مداريانهايجر) 2                                          يا  جنب حارهيرودبادها) 1
 يا ن حارهي بييهمگرا) 4                                               يا ن حارهي بييواگرا) 3
 

 ست؟ي چSTHPـ منظور از واژه59
   يا ـ پرفشار حاره2                                        يا پرفشار جنب حاره) 1
 يا ن حارهي بييهمگرا) 4                                         يا ن حارهيفشار ب كم) 3
 

  است؟ ين بر بادها تا چه ارتفاعي سطح زميهايـ اثر ناهموار60
  متر800 تا 500) 2                 متر              2000تا1000) 1
  متر1000 تا 500) 4 متر                              1500 تا 900) 3
 

  در كدام منطقه غلبه دارد؟يـ سلول هدل61
 يجنب قطب) 4                         يقطب) 3معتدله                         ) 2حاره                       ) 1
 

 كند؟ ي به كدام سمت منحرف ميمكره شمالير هوا را در نيس مسيولي كوريرويـ ن62
 راست) 4شمال                          ) 3جنوب                          ) 2چپ                               ) 1

  درست است؟يمكره شمالي نيا ـ كدام عبارت در مورد مراكز پرفشار جنب حاره63
 .  استيه شرقي سردتر از حاشيه غربياشهوا در ح )1
  استيه شرقيدارتر از حاشي پايه غربيهوا در حاش )2
 دار استي پايه شرقيدار و حاشي ناپايه غربيدر حاش )3
 .ان آب گرم وجود داردي آنها جريه شرقيان آب سرد و در حاشي جريه غربيدر حاش )4

 
 ن است؟ي كدام قسمت از زم دريا  حارهيي همگرا كمربنديالنهار ن نوسان نصفيشتريـ ب64
 انوس آرامياق) 2نه                                  يج گيخل) 1
 ايجنوب شرق آس) 4انوس اطلس                              ياق) 3
 

   .........................د ابر يند تراكم و تولي انجام فرايـ برا65
  استياشباع شدن هوا ازبخار كاف )1
  استيالزم و كافصعود هوا  )2
  استي كاف تراكميها وجود هسته )3
 الزم است) مانند ذرات گرد و غبار ( تراكميها وجود هسته )4
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  است كهي محل(ITCZ) يا  حارهيي همگراكمربندـ 66

 .رسند يمكره بهم ميدو ن) يتجارت( بسامان يبادها )1
 .شوند يمكره با هم مخلوط مي دو نيي هوايها توده )2
 شوند يمكره از هم جدا مي دو نيي هوايها توده )3
 در امتداد خط استوا قرار دارد )4

 
 ..........................ا يجنوب شرق آس)  تابستانهيبادها (يم موسميجاد رژين عامل ايـ مهمتر67

 انوس هند استيا و اقي آسين خشكياختالف حرارت ب )1
 ن زمستان و تابستان استي ب(ITCZ) يا  حارهيي همگرا كمربندييجابجا )2
 ايماليم هي عظيجود سد كوهستانو )3
  استيمكره شمالي به نيمكره جنوبين) يتجارت( بسامان يورود بادها )4

  شود ين ميدر سطح زم................... جاد يك سبب گرم شدن هوا و اياباتيق آديـ نزول هوا در جو به طر68
 كلونيس) 4 هوا                        ي خشك)3د                       يباد شد) 2بارش                      ) 1
 

 رد؟يگ يـ در صورت صعود هوا كاهش دما به چه صورت انجام م69
 ك خشكياباتيك مرطوب و سپس به صورت آدياباتيابتدا به صورت آد )1
 ) دمايطيافت مح( ت نرمال يبصورت لپس ر )2
 )ك مرطوبياباتيك خشك سپس به صورت آدياباتيآد(ت خشك يس ريابتدا به صورت ل )3
 چكداميه )4

 
 رسد؟ يس به حداكثر ميولي كوريروين، نيك از مناطق كره زميـ در كدام70
 معتدل) 4                   يا ترانهيـ مد3قطب                         ) 2استوا                               ) 1
 

 دهد؟ يدار را بهتر نشان مي پاي هوايژگينه ويـ كدام گز71
 ك خشك استياباتي دما كمتر از افت آديطيحافت م )1
 ك خشك كمتر از افت دما استياباتيافت آد )2
  استيك اشباع مساوياباتيك خشك با افت آدياباتيافت آد )3
 شود يل ميك مرطوب تبدياباتي جو به افت آديج در طبقات بااليك خشك بتدرياباتيافت آد )4

 
 كند؟ يزش ميـ  تگرگ از كدام ابر ر72
 مبوس  يكومولون) 4كومولوس                 ) 3روس                     يس) 2                  استراتوس  ) 1
 

  هوا كدام است؟ي گردش عمومي محركه اصليرويـ ن73
 دي خورشي تابشيانرژ) 2ن                           يو زميواكتي حاصل از مواد راديانرژ) 1
 يلي فسيانرژ) 4                                           ن            ي زمي تابشيانرژ) 3
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 السرطان كدام است؟ ش سرعت باد از استوا به طرف مدار رأسيـ علت افزا74
 يب حرارتيش شيافزا )1
 ر وزشي باد در تمام مسيا هيثابت بودن اندازه حركت زاو )2
 ر وزشي در تمام مسثابت بودن اندازه حركت باد )3
 وسهاانيكاهش وسعت اق )4

 
 د است؟يـ كدام ابر منشأ بوجود آمدن رعد و برق و رگبار شد75
 مبوس  يكومولون) 4كومولوس                 ) 3استراتوكومولوس                ) 2استراتوس                 ) 1
 

 ترند؟ ك از ذرات در اتمسفر فراوانيـ كدام76
 ونهاي) 4نمك                         ) 3                  ياهيگ) 2گرد و غبار                   ) 1
 

 شود؟ ين اطالق ميـ منطقه جنب حاره به كدام منطقه از كره زم77
 يالجد السرطان و رأس  رأسيدو طرف مدارها )1
 )يجنوب (ي درجه شمال40 تا 20ن يب )2
 ال و نوسان مراكز پرفشار جنب حارهياست )3
 )يالجد رأس (السرطان ن استوا و مدار رأسيب )4

 
 شتر است؟يك از ابرها بي در كداميـ رشد عمود78
 رواستراتوسيس) 2آلتواستراتوس                                       ) 1
 مبواستراتوسين) 4مبوس                                     يكومولون) 3
 

 شود؟ يل مي تشكيا در چه وقتيـ دود در79
 ا بوزدي به طرف دري گرم خشكيبادها) 2                                 ا          يم درياوج نس) 1
  گرم مستقر شودياي دريدار بر روي سرد پايهوا) 4 سرد مستقر شود        ياي دري گرم بر رويهوا) 3
 
 

 شود در ارتباط با كدام عامل است؟ ي اصطكاك واقع ميروير ني از هوا كه تحت تأثيـ ضخامت80
 سرعت و جهت باد) 2اد                                              سرعت ب) 1
 ني سطح زميزان ناهمواريم) 4 اصطكاك                               يرويمقدار ن) 3
 

 :مكرهيس در دو نيولي كوريرويـ مقدار ن81
 ابدي ياز استوا به طرف قطب كاهش م )1
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 ابدي يش مياز استوا به طرف قطب افزا )2
 سرعت باد رابطه عكس داردبا  )3
 كند ي نميرييتغ )4

 
 ست؟ي چيا جنب حاره ي پرفشارهايالنهار  نصفيي جابجايـ عامل اصل82
 هايانوسها و خشكي اقير دماييتغ) 2د                                  ي خورشي ظاهرييجابجا) 1
 ايرتب فشار هوا در سطح درر مييتغ) 4                      ي غربي بادهايش مكانير آراييتغ) 3
 

 باشند؟ ي متر م12000 تا 6000ه از ي ارتفاع پايك از ابرها دارايـ كدام83
 مبوس  يكومولون) 4استراتوس                   ) 3روس                 يس) 2كومولوس                 ) 1
 

قه ين طريگراد باشد، ا ي درجه سانت1، معادل متر100 هر ي صعود كننده به ازاي هوايد نرخ كاهش دمايـ فرض كن84
 نامند؟ يه مچصعود را 

 دررو اشباع يب) 4                       درروخشك يب) 3ك                 ياباتيآد) 2ك              ياباتيد) 1
 

 كيينوپتي سيستمهايبارش و س: فصل چهارم
 ـ بارش1

گر ي  ديبه عبارت.  وجود داشته باشديا زها در منطقهيامل صعود و هواو مرطوب عيافتد كه هوا ي اتفاق ميبارش زمان
ك به نقطه اشباع برسد و در مرحله بعد، ابر بارش ياباتي باال رود تا بر اثر سرد شدن آدينيد تا ارتفاع معي مرطوب بايهوا

 .شود يك از عوامل مانع وقوع بارش مينبود هر. د آورديرا پد
 شرق يقسمتها. آورند يابان به حساب مي كامالً مرطوب، بيرغم داشتن هوا ي گرم علياها ي در سطح دريعيمناطق وس

ام يشتر اين مناطق در بيا. ن مناطقندي عمان از جمله ايايج فارس و دريانوس اطلس در مجاورت مراكش و سواحل خلياق
گر، ياز طرف د.شود يا مشاهده نمچ نوع عامل صعود در آنهي هستند و هيا طره مراكز پرفشار جنب حارهيسال تحت س

جاد يدن رطوبت اين، بر اثر نرسي چيابان گبيران و بير نمك اي موجود در دامنه بادپناه كوهستانها مانند كويابانهايب
 و ي، بارش همرفتيكلونيا سي يا بارش جبهه: شود يم مي تقسيا بر اساس عوامل صعود، بارش به انوع جداگانه.اند شده

تواند باعث صعود  يز مي سطوح باال اشاره نشده است كه آن نيها ، به نقش اغتشاشيبند مين تقسيدر ا. يبارش كوهستان
 .ي، عامل همرفت و عامل ناهمواريعامل چرخندگ:  مؤثر درصعود عبارتند ازيعاملها.  شوندييتوده هوا

 ي غربيجاد امواج بلند بادهاي ا هوا وين گردش عموميي تبي را براي اصل چرخندگي دوم، رزبايل جنگ جهانيدر اوا
 هوا دارد ين و حركت صعوديك سطح زمي توده هوا در نزدييم با همگراي مثبت، رابطه مستقيوزش چرخندگ. مطرح كرد

 به وقوع ي غربي بادهاي مثبت موجهاير منطقه وزش چرخندگي در زيبارندگحداكثر . انجامد يد ميكه خود به بارش شد
، رخ ي منفير منطقه وزش چرخندگي زيعنير قسمت عقب موج، ين آن در زيو كمتر) دروقسمت جلو ف. (وندديپ يم
 . دهد يم

شتر از ي سمت چپ هسته سرعت، بير منطقه خروجي در زيعني رودباد، يدر تمام رودبادها، مقدار بارش در سمت شمال
م است، ي نسبتاً مستقيتر از رودبادهاشي، بي غربي همراه با فرودهاياحتمال بارش در جنوب رودبادها. گر استي ديجاها

 سطوح يها بارش حاصل از اغتشاش.شتر استيهرچند در هر دو حالت، گسترش منطقه بارش به طرف شمال رودباد ب
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جاد شود و زمان يروز ا  باال ممكن است در هر لحظه و در تمام مدت شبانهيا سردچالهايوتاه، رودباد كباال، اعم از موج 
مناطق حداكثر . رديگ ي انجام ميتر ي زمان طوالنيم دارد و طي نسبتاً مالين نوع بارش شدتيا. ارد نديني معيحيترج

 جبهه ير رودبادهاي و مسي غربي موج بلند بادهاي سطوح باالست، منطقه استقرار فرودهايها بارش كه حاصل ازاغتشاش
رسد، بارش قابل  ين نمي به سطح زم حاصل از رودباد جنب حارهيچون حركت صعود.  استيا  و جنب حارهيقطب

 كوتاه ير حركت موجهاي و مسير رودباد جبهه قطبين عوامل ، مسين ايبدر . كند يجاد نمين اي در سطح زميا مالحظه
 .كند ي مين مكان بارش بازيين نقش را در تعيمهمتر

 از آنجا كه جلوه آنها يول. ود ش ي را سبب مياريك منطقه، بارش بسي دري باال در صورت استقرار طوالني سردچالها
 . ندارنديريگ  بارش نقش چشمي، در پراكندگ محدود استيليخ

. كند يجاد ميكلون ايس) جبهه هوا (يك سطح گسستگي يد سطح باال در صورت قرار گرفتن بر روي شديعامل چرخندگ
بارش در اطراف جبهه گرم شدت . دهد يكلون رخ ميمقدار بارش، در امتداد جبهه سرد، به طرف شمال مركز سن يشتريب

ده يش جبهه سرد دي در پس و پيكيم و درازمدت است و در منطقه باريبارش جبهه گرم مال. كمتر از جبهه سرد است
 ي غربيدر منطقه برون حاره ، در فصل سرد، بادها.كلون استي گرم سيجه صعود هواي نتيكلوني بارش س.شود يم

كلونها از يژه سي، بوين، عامل چرخندگيآورند؛ بنابرا ي را به ارمغان ميكلوني سيها ستميكنند و با خود س يدا ميگسترش پ
 . ن مناطقنديجاد بارش در فصل سرد ايعوامل عمده و مهم ا

 كه عملكرد آن دو توده يچرخندگبرخالف . رديگ ي صورت ميداريجه ناپاي و در نتي محلياسهايهمرفت توده هوا در مق
شود كه  ي حاصل مي موقعي همرفتيداريناپا. كند يك توده هوا عمل ميرد، همرفت در داخل يگ ي م متفاوت را دربريهوا

ك ير است كه اوالً يپذ  امكانيدر صورتن حالت يا مجاور خود بشود كه ين، گرمتر از هوايك سطح معيتوده هوا، در 
ر حركت خود از ينكه توده هوا در مسيدوم ا. كند افت ي دريشتري بي تابشيمنطقه نسبت به مناطق مجاور خود انرژ

 . همراه استي جوششي با ابرهايصعود همرفت. ديمناطق گرم عبور نما
. افتد  ياتفاق مشتر آنها در بعد از ظهر ينامند كه ب ي ميي گرماي را رگبارهايق همرفت حرارتيجاد شده از طري بارش ا

ن منطقه ي به چني رطوبت كافيقيست ، به شرط آنكه به طرر ايز امكان پذيها ني در داخل خشكيي گرمايبارش رگبارها
ن مقدار بارش از يشتري باال، در فصل گرم بيياي جغرافيام سال و در عرضهايشتر اي در بيا در مناطق حاره. آورده شوديا

افت ي دريشتري بي تابشيز ، انرژيي، در بهار و پار ي آفتابگيها ، دامنهيدر مناطق كوهستان.  شودي حاصل ميصعود همرفت
 و صعود هوا يداريجاد ناپاي كند و باعث اي مجاور مي نواحير از هواها را گرمت  دامنهي روين امر هوايو همكنند  يم
دهد و  ير در مناطق برون حاره  رخ مي آفتابگيشتر در دامنه هاينامند كه ب يم» يا همرفت دامنه« ند را يفران يا. شود يم
 .دهد يار كمتر رخ ميبسد ي تابش خورشيه بااليل زاويبه دلن امر در تابستان يا

ر نفوذ يران زيدر تابستان جنوب ا. دهد ي رخ ميا ران ، بارش بهاره بر اثر همرفت دامنهي شمال غرب اي كوهستاني در نواح
تراكم ن تا سطح اشباع و ي مجاور سطح زمي، مانع صعود هواطين شرايجه اي قرار دارد و در نتيا پرفشار جنب حاره

، بارش همرفت . استيا  پرفشار جنب حارهيالي خزر كه خارج از استيايگر ، در سواحل درياز طرف داما . شود يم
 ي بااليد در قشرهاي كند و بايجاد نمين اي در سطح زمي كافيداري ناپايي به تنهايصعود همرفت.دهد ي رخ ميتابستان

 . هم دخالت كندي عامل چرخندگيعنيط مساعد باشد؛ ياتمسفر هم شرا
شود و  ين ميري زيها هي هوا در اليداري عبور كند، باعث ناپايا خشكيا ي سطح گرم دري از روي سردي اگر توده هوا

 سرد و ينگونه وزش، عبور هواين نمونه ايبهتر. نديگو ي ميكند كه به آن همرفت وزش يامكان صعود هوا را فراهم م
 ياد سواحل جنوبي زيرسد و بارشها يت شدت خود ميز به نهاييدر اواخر پا خزر است كه ياي دري از رويبريخشك س

 . كند ين ميرا تأم) يانزل(خزر
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دارد كه از  ي توده هواست و توده هوا را واميست ، بلكه مانع حركت افقين ، در واقع عامل صعود ني سطح زمي ناهموار
دار باشد، ي پاي صعودكننده از دامنه كوه ، توده هوايه هوا دامنه به طرف كوه حركت كند و از آن بگذرد كه اگر توديرو

دار صعود كند، ضمن ي ناپاي اگر توده هواياز نوع استراتوس است ولجاد كند ي ايشود و اگر ابر يدارتر ميضمن صعود پا
اد يبارش ز كومولوس و يكه باعث رشد ابرها كنديمدا ي پيدوز در جهت عمي نيشود و حركت همرفت يدارتر ميصعود ناپا

 در ي كمتر است ، وليلي است و مقدار بارش در قله خي متر2000حداكثر بارش در منطقه حاره تا ارتفاع حدود . شود يم
 ي كه كوهستانها دارند، پراكندگيرين تأثيتر عمده. ابدي يش ميمنطقه برون حاره از دامنه تا قله كوه مقدار بارش افزا

 ي بارش را برروينحوة پراكندگ.  مسطح مجاور استيشتر از نواحي مرتفع بياحشه بارش در نويهم. بارش استيمكان
ن دو عامل مطلوب ير اي كه تأثيدر جائ. كنندين ميي عامل صعود و منبع رطوبت تبيعنين عوامل به وجودآورندة آن يزم

 .  دهديباشد، حداكثر بارش رخ م
 ي مؤثرتر از جاهايا  حارهيي در منطقه كمربند همگرايرفتعامل هم. شتر استي بيا  حارهيكلونهاي در سيعامل چرخندگ

جه ينتدر . كند يد ميگر را تشديست و در واقع عوامل ديجاد بارش ني قادر به اييز به تنهاي نيعامل ناهموار. گر استيد
 برون حاره، يونهاكلير سي، مسيا حارهن يب يي كمربند همگرااطراف: ن عبارتند ازير عوامل فوق مناطق پرباران كره زميتأث

ه يها در منطقه حاره، حاش  شرق قارهيها در منطقه برون حاره و نواح ا، مناطق غرب قارهي جنوب شرق آسيمنطقه موسم
 يي كمربند همگراياليباً همه جا منطبق بر محل استيمنطقه پرباران تقر.ها  در شرق قارهيا  مراكز پرفشار جنب حارهيغرب

ج ي كه به خلي موسميبادها. درجه تا شمال خط استوا قرار دارد5س آرام در فاصله حدود انوي است كه در اقيحاره ا
نجا يدر ا. رسنديا ميمالي هي كوههايت به دامنه جنوبي شوند و در نهايان فروبار گنگ وارد مي رسند، به جريبنگال م

 به ي بارش  ساالنه در چراپونچ كه مقداري شود، تا حدين باران ميشتريزش بيد كنندة كوهستان سبب ريعامل تشد
 . برون حاره منطبق استيكلونهاير سي پرباران منطقه برون حاره بر مسينواح. رسدي متر م12 تا 10حدود 

 يكلوني سيرهاين مناطق دور از مسي ايعني كند؛ ي عمل نمي كه عامل چرخندگيي جاها-1:مناطق كم باران عبارتند از
 مناطق دور از كمربند يعني وجود ندارد؛ ي حاصل از همرفتيداري كه ناپايي جاها-2. منطقه حاره و برون حاره هستند

 دور از منابع بزرگ ي نواح-4. رسدي نمي دامنه بادپناه كوهها كه رطوبت در آنجا به حدكاف-3. اندي حاره اييهمگرا
 .ني پائي دماي مناطق دارا-5. بزرگي قاره هايرطوبت؛ مانند مناطق مركز

ك توده ينامي ديداريگر جود پايسم صعود و به عبارت دي ، نبود مكانيا باران حاره كاهش باران در مناطق كم يعامل اصل
باران به   جزء مناطق كميا ر مركز پرفشار جنب حارهيك در زيناميقا كه در اثر نزول ديابان بزرگ آفريمانند ب. هواست
باجا در ابان يب. كند يد مي را تشديداريز پاي نين سرد كانارايعالوه بر مركز پرفشار جنب حاره ، جر. نديآ يشمار م

باران جهان  ا شكل گرفته است كه از نقاط كميفرني در مركز پرفشار كالي بر اثر عامل حركات نزولي شماليكايآمر
 . شود يمحسوب م

السرطان و   رأسيرهان، در اطراف مدايي پايي واقع در عرضهايابانهايشود كه تمام ب يم استنباط مياز آنچه گفت
سم ي كمبود بارش نبود مكانيابانها، عامل اصلين بيتمام ادر .  در منطقه نفوذ مراكز پرفشار جنب حاره واقعنديالجد رأس

ن آنرا يع آن در دورتا دور كره زمي و به علت شدت و گسترش وسنامند يك مينامي ديابانهايابانها را بين بيصعود است ا
 .ده انديز نامين مخوف يابانيكمربندب

از جمله .  آن نبود رطوبت استي بلكه عامل اساستسيسم صعود نيل فقدان مكانيباران برون حاره به دل وجود مناطق كم
 يابان بادپناهي بران است و تنهاير نمك ايكو وتكله مكان، يشود گب يز گفته مي ني بادپناهيابانهايابانها كه به آنها بيبن يا

 يليخ) ي بادپناهيابانهايب( منطقه برون حاره يابانهاي در بيشدت خشك. ن استي در آرژانتيتاگون پايمكره جنوبيدر ن
 . استيا ك منطقه جنب حارهينامي ديابانهايكمتر از ب
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ن يدر ا. كلون هستندي سيستم آنتير نفوذ سي و در تمام سال زشوند ي ، سرد مياد انرژي، به علت پس دادن زي قطبينواح
ز خواهد بود ي ناچيلي است كه بارش حاصل از آن هم خيهيز است و بدي ناچيليرطوبت هوا در تمام سال خ مقدار ينواح
 . فراهم استيط خشكي هم شراي قطبين در نواحيبنابرا

 
 ـ انواع بارش2

 :كنند يم ميل بارش را به چند دسته تقسياز نظر كانون تشك
 .نديگو ي مي ابريه آنها بارشها مختلفند و بيم ابرهاي كه حاصل مستقييبارشها) الف
 . سومندو مير ابري غيند و به بارشهايآ ين بوجود ميد در سطح عوارض مختلف زميا تصعي كه از تراكم ييبارشها)   ب
خ شفاف يا يخ كدر ير شكل داده، بصورت يين تغي اما در سطح زماند  كه ابتدا از ابرها سرچشمه گرفتهييبارشها) ج

 .نديگو ي مي ثانويها را بارشها دهيپدن يا. اند درآمده
 .ع و جامديما:  عبارتنداز ي ابريبارشها

 زباران و رگباريع عبارتنداز باران،ري مايـ بارشها
 مختلف جو، يه هاي باران ضمن عبور از اليگاه قطره ها.ر استيمتر متغ يلي م5تا 5/0قطر قطرات آن معموالً از : باران) 1

 ير ميي باران را تغيكيزيب في كند كه تركي سرخ رنگ برخورد ميمختلف از جمله خاكها يزهايبه گردو غبار و هواو
 .ندي گويا بارانِ گل ميدهد، كه اصطالحاً به آن باران خون 

 نوع يل شده و غالباً از ابرهايمتر تشك يلي م5/0كنواخت كه از قطرات كوچك تر از قطر ي است يباران: زباران ير) 2
 .بارد ياستراتوس م

و عموماً از شود  يبارش آنها قطع مز يبارد و به سرعت ن ي مي كه بطور ناگهانل شدهي تشكاز قطرات درشت: رگبار) 3
 .بارند ي مي جوششيابرها

 ز و تگرگ يز، تگرگ نرم، تگرگ ري، برفدانه ريخي يخ، سنجاقكهاي جامد شامل برف، دانه يـ بارشها
 ياحتمال چسبندگ.  كمتر از نقطه انجماد آن استييبخار آب در دماد ي كه حاصل تصعي شش گوشيبلورها: برف) 1

 . دارديط بستگي محيزش برف به دماير.شتر استي در مرز صفر درجه از همه ب درشت يها جاد تكهيخ و اي يبلورها
ن ي كه انديآ يد ميرواستراتوس پديروس و سي سي اتمسفر، از ابرهاييمعموالً در ارتفاعات باال: يخي يسنجاقكها) 2

 در يبارش آنها حت. شوند يده مينام» خاكستر الماس « دارند ي خاصي درخشندگي در اثر تابش خورشيخي يسنجاقكها
 .ر استيز امكانپذي نيط صاف و آفتابيشرا

 .متر كمتر استيلي م1ه برفند كه قطر آنها غالباً از ي شبيد، كدر و با ساختماني سفيدانه ها: زيبرفدانه ر)3
ل شده يه برف تشكي شبير شفاف با ساختمانيد رنگ ، نسبتاً گرد و غيخ سفي يازدانه ها) : برفدانه( نرمتگرگ ) 4

 .ل شده است كه قطرات آب سرد به دور آنها منجمد شده انديخ تشكي يتگرگ نرم از بلورها..است
.  مانند فرا گرفته است شهيخ شي است كه اطراف آن را يزير ز در واقع برفدانهيهسته تگرگ ر) : خدانهي(زيتگرگ ر) 5

 .متر استيلي م5 -2 دانه آن يبزرگ.كند يزش ميمبوس و همراه با رگبار ري كومولونيز معموالً از ابرهايتگرگ ر
مبوس است تگرگ غالباً ي كومولونيد و مكرر هوا در درون ابرهاي شديد تگرگ حاصل حركات عموديرشد شد: تگرگ ) 6

  .بارد يژه در بهار ميو همراه با رعد و برق، بوبه شكل رگبار، بطور محدود 
 .يليخ قنديپوشخ و  خيتر، شبنم، ژاله،  مه:  عبارتند ازير ابري غيـ بارشها

ن ياهان و  عوارض مختلف سطح زميژه در اثر وزش باد، با گيا مه بويد كه قطرات ابر يآ ي بوجود مين مه مواقعيا: تر مه) 1
 .دن آنها شوندس شيو باعث خ. داكننديتماس پ



    و خاكنابع آبم   
 

 46

شبنم تنها در . (ديآ ي آنها كمتر از نقطه شبنم است، بوجود مي كه دماي سطحيبر اثر تراكم بخار آب بر رو: شبنم ) 2
 .)شود يل ميوس تشكيش از صفر درجه سلسي بيدما
صفر (نقطه انجمادر يل گردد، سپس بر اثر افت دما به زي ابتدا شبنم تشكوسيصفر درجه سلس ي باالياگر در دما: ژاله) 3

 .ديآ يقطرات شبنم منجمد شود، ژاله بوجود م) وسيسلس
 صاف و يشود كه در هوا يل مي تشكپوشه خير نقطه انجماد برسد يد به زي، بر اثر تصعني سطح زمياگر دما: پوشه خي) 4

 .ل آن وجود دارديآرام در زمستان امكان تشك
ن يا. ز وجود دارديا غبار تر نيرد كه همزمان با آن، مه يگ ينجاموم ايطيشراپوشه در  خيل ي تشكيگاه: يليخ قندي) 5

رد كه در صورت يگ ي شكل ميليخ قندي رشد كنند و يخي ي اجسام مختلف بلورهايايشود در نوك زوا يط باعث ميشرا
 .شود يا ممي هواپيكينامي باعث بهم خوردن تعادل ائرودي گاهيليقندخ ي. كنند يوزش باد در جهت مخالف باد رشد م

 آن ين در شكل ظاهريدن به سطح زميزش از ابر و رسي است كه پس از ريده بارش ابريقت زائي در حقي ثانويبارشها
 شهيش خيبرف و  مانده: ن  بارشها عبارتند از يا.  حاصل شده استيراتييتغ
 . شود يل ميهم تشكيز بر روير   انباشته شدن تگرگ نرم برفدانهياز تجمع برف پس از بارش آن و گاه: برف ـ مانده1
ك ير صفر درجه منجمد شود  و بصورت ي زي سطوح با دمايزباران رويا ريشود كه باران  يل ميتشك يموقع: شهيخ شيـ 2
  .ها به حسب آورد  سطح جادهي در بروز سوانح زمستانيتوان عمل مهميشه را ميخ شي. ديخ درآي از يه پوششيال

ط يرات شراييل تغين ارتفاع به دليا.نديگو يماند را برفمرز م ي ميوسته باقي تمام مدت سال پ كه در آنجا برف دريارتفاع
ن ي كه باالتري نامند ، درحالين رو آنرا برفمرز موقت مي شود، از اير ميي ساالنه در طول سال دستخوش تغيحرارت
برفمرز »  ماند،          يال پابرجا م برفمرز موقت را كه پوشش برف در آن مناطق در تمام طول سيت ارتفاعيموقع
ن آنها مقدار بارش برف، ي دارد كه مهمتريارتفاع برفمرز به چند عامل بستگ. ده اندينام » يميبرفمرز اقل» ا ي » يدائم
.  وابسته استيياين ارتفاع برفمرز به عرض جغرافيهمچن.  استي دما در دوره ذوب تابستانيط تابش و چگونگيشرا
در استوا  ن وجود حداكثر آن نهيكند، با ا يدا ميش پي باال به سمت استوا به سرعت افزايارتفاع آن از عرضها كه يبطور

علت آن است كه در مناطق .شود يمكره مشاهده مي درجه در هر دو ن30 ـ 20 ين عرضهايبلكه در مناطق جنب حاره، ب
زان بارش ساالنه ي در مناطق جنب حاره ميول. شود ي م كاستهيريگ ل وسعت بارش، ارتفاع آن به نحو چشميحاره به دل

 .ار كم استيبس
ات ي رشد حيت بارش در حد الزم برايك منطقه است كه عبارتست از عدم كفاي يي آب و هواي دائميژگي وي نوعيخشك

 لزوماً  كهيا ن در منطقهي معير منتظره بارش در مدتي عبارت است از كاهش غي كه خشكساليدر آن منطقه، در حال
 يخطر ناش. فتدي ممكن است اتفاق بييست  و در هر آب و هواي منطقه ني دائميژگي وين خشكساليبنابرا. ستيخشك ن

به نظر كوپن، منطقه . شوديل مي تبدي بر اثر تكرار مداوم، به خشكيخشكسال. استيشتر از خشكي بيلي خياز خشكسال
ك منطقه از ي ين خشكيي تعيت برايتورنت و. ن دما باشديانگير مب كمتر از دو برابي است كه بارش به تقريخشك جائ

 خاك ياز رطوبتي است كه در آن نييت، منطقه خشك جايبه نظر تورنت و. از به آب در آن منطقه استفاده كرده استين
 .شود يق بارش به خاك وارد مي باشد كه از طريزان رطوبتيش از ميب

 
 ك جوينوپتيس يها ستميـ س3

ن يا. ردي گي را در بر  نميعيك مناطق چندان وسي كنند كه هري كنترل مييستمهاي روزانه مناطق را سيط جويشرا
لومتر ي ك3500 -300ن ي نامند كه ابعاد و منطقه قلمرو آنها حدوداً بيك مينوپتي سيستمهاي سيستمها را به طور كليس

 ي روزمره و از سوي هواييك از سوينوپتي سياستمهيس.ستيشتر ني روز ب12 -2ستمها از ين سياست و عمر متوسط ا
ك را عموماً ينوپتي سيستمهايس. كننديم منطقه را مشخص ميط دما و رطوبت در درازمدت، اقليگر با تكرار شرايد
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 يكلونها و آنتيحركات س.كلون باشندي سيا آنتيكلون يستمها ممكن است به صورت سين سيا. نامندياغتشاش م
 است از هوا كه افت يتوده هوا حجم بزرگ.  كندي هوا را جابجا ميستمها توده هاين سية ال دهندي تشكيكلونهايس
فشار به   كه در آن سطوح كمين معنيبد. باً متجانس استي دما، رطوبت و فشار در آن تقريع افقي دما و توزيطيمح

ك توده هواست كه در يكلون ي سينت توان گفت هر آيم .)كيت باروتروپي وضعيدارا(اند وزن واقع شده موازات سطوح هم
 ي باالين را به توده هواي سطح زميي دمايهايژگي وي و همرفتيي تابش، رسانايندهايق فرايمدت استقرار خود، از طر

 از يق زبانه ايا از طريپخش توده هوا . كندي منطقه را كسب ميهايژگيجه آن توده هوا وي كند و در نتيخود منتقل م
ك به ينوپتياس سي با مقييكلونهاي سيل و حركت آنتيق تشكيا از طريرد، ي گي مجاور صورت ميواحكلون به ني سيآنت

 . كندياطراف حركت م
 يا منطقه گسستگيشود كه آن را جبهه  يجاد مي ايدار بيك و شي متضاد، صفحه باريدر محل برخورد دو توده هوا

 .ك حاكم استينيت باروكليكه در آن وضع. نامند يم
، و از نظر سطح )نيي پايعرضها (يا و حاره)  بااليعرضها (ي كانون آن به قطبيياي هوا را براساس عرض جغرافياه توده

 ، CPي قطبيا  قارهيتوده هوا: چهار نوع توده هوا وجود داردن يبنابرا. كنند يم مي تقسيا  و قارهيانوسين كانون به اقيريز
  . MT يا  حارهيانوسياق و CT  يا  حارهيا  ، قارهMP ي قطبيانوسياق

 يبري سي حرارتي در محل فرابارهاCPي هوايها توده: ن استي مهم سطح زميكلونهاي سي هوا مركز آنتيها كانون توده
 در محل CT ي شمال و جنوب ، توده هواي كالهك قطبي واقع بر روي در مركز  فرابار حرارتCA يو كانادا، توده هوا

 در دو طرف يا  در مراكز پرفشار جنب حارهMT يها، توده هواي خشكي بر رو(STHP)  جنب حارهيكينامي ديفرابارها
 باالتر ي واقع در عرضهايانوسهاي اقي از روCAا ي CP ي كه معموالً از گذار درازمدت هواMP يخط استوا ، توده هوا

 . ديآ يبوجود م
مكره ي در ن.ژه در زمستان استيبو) گان جنوبقاعده شمالگان و( CA و CP ي هوايها  عمده تودهيژگي ويه وارونگيال

 فقط جنوبگان را اشغال CA يتوده هواشود و  يل نمي تشكCPي هوايها  بدون برف تودهي به علت نبود خشكيجنوب
 وCA ي توده هايوقت. وس استي درجه سلس15 تا 5 و در تابستان -20 تا -35 در زمستان CP متوسط يدما. كند يم

CPيل به توده هواي شوند، تبدير ميانوس كبيا وارد اقي آسيا از رويانوس اطلس يكا وارد اقي قاره آمرياز رو MPي م 
 شود و سرانجام  يدار مين خود ناپاي پائيه هايج در اليزش متالطم رطوبت و دما به تدري به علت آمMP يتوده هوا.شوند
 يمكره جنوبيانوس اطلس و در نير و اقيانوس كبي، اقيلمكره شماين توده هوا در نيكانون ا.  كنديدا مي پي شرطيداريناپا

 . انوسهاستيتمام اق
 يو حرارت) يي انحنايكاهش چرخندگ (يكينامي، به جهت ديا ه شرق مراكز پرفشار جنب حارهي در حاشMT يتوده هوا

ط يت به علت وجود شران مراكز درسي، هميه غربي در حاشيدار دارد، وليحالت پا) يانوسي سرد اقيانهاي جرياز روعبور (
ل خشك ي به دلCT يدر مقابل توده هوا. شود يشتر منجر ميجاد ابر و بارش بيدار است و به اي ، ناپايه شرقيعكس حاش

شتر يب. ن هواستي از ايا ران در تابستان نمونهي ايهوا. كند يجاد نميشتر موارد، ابر و بارش اي باال در بياد و دمايبودن ز
 CP و MT يي توده هوايتالقمرز . كند يجاد مي اMT ي توده هوايه غربيه برون حاره را در حاش منطقي جويبارشها

 .آورند ي را بوجود ميدر منطقه برون حاره ، جبهه قطب
 گرم از ي توده هوايوقت. كنديل مي آنرا تعديكينامي و دير عوامل حرارتيبه محض حركت توده هوا از كانون خود ، تأث

ن توده يچن. شوديدارتر ميجه پاير سرد و در نتيج از زيرد و هوا به تدري گي گذرد ،وزش گرم صورت مين سرد مي زميرو
ن گرم عبور كند، وزش سرد صورت ي زمي سرد از روي كه توده هواياما هنگام. دهندي نشان م W را با عالمت ييهوا
از جمله عوامل . دهندي نشان مKده هوا را با عالمت ن تويا.  شوديدار مير گرم و ناپايج از زيرد و توده هوا به تدري گيم
، قرار ي كوهستانيعالوه بر سدها. استي كوهستاني شوند، وجود سدهايت توده هوا مير ماهيي كه باعث تغيكيناميد
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 يي بااليي كه اگر منطقه واگراي دهند، به طورير مييت توده هوا را تغيز ماهي ني غربي بادهايگرفتن در معرض موجها
 توده هوا قرار ي بررويي بااليي كشد و اگر منطقه همگرايدار شدن ميرد آنرا به سمت ناپايدار قرار بگي پاي توده هوايور
.  دهندي  نشان مU وSب با حروف ي توده هوا را به ترتيداري و ناپايداريپا. دهديدار شدن سوق ميرد آنرا به سمت پايگ

 . استMP خشكتر از ي ولCP مرطوبتر از يترانه اي مديتوده هوا
) سرد و گرم(ان متضاد ياگر دو جر.اختالف دما، جهت باد و اختالف رطوبت را نام بردتوان  ي شناخت جبهه ميارهايمع از 

ل ي محل تشك.نامند يا ساكن مير فعال ي را غين صورت جبهه قطبيدر منطقه جبهه به موازات هم حركت كنند، در ا
  دهدير مكان مييز تغي درجه ن30 و 72 ي مواقع تا مدارهاي درجه است اما در بعض48 ، مداري ، به طور كليجبهه قطب

 يقطبجبهه . است) 1960(د ي ريقي تاكنون، كار تحقيقطب جبهه يع مكانينه توزين مطالعه در زميتر قين و دقيتر جامع
كلونها ي سي معرف آنتيتوده ها.تر استيوگر، فراوانتر و قيكدي سرد و گرم با يانهايل برخورد جريانوسها به دليدر غرب اق

 يكلونهاي عامل به وجود آورندة سيجبهة قطب.كلونهاستي ناآرام سينشاندهندة هوا) گريا هر جبهه دي ( يو جبهه قطب
 .دي آي منطقه برون حاره به حساب ميجبهه ا

 سرد و ي است كه هوايبريرابار س في و گستردگيل بزرگين بدليا است و اي، جنوب شرق آسييزا ن محل جبههيتر فراوان.
.)  جبهه استيام سال داراي درصد ا80. (كند ير مين مناطق سرازي اي خود به سوي زمستانيخشك را در گردش موسم

ن درصد يترانه كمتريمنطقه مد. رسد يام سال مي درصد ا70 تا 60كا به حدود يقاره آمر انوس اطلس  وي در اقييزا جبهه
در تابستان همه مراكز . انوس اطلس استي اقي سرد شمال از رويل گذر اندك هواين به دليو اارد  را دييزا جبهه) 50(

. شوند ي منتقل مي باالتري به مدارهاين تفاوت كه از نظر مكاني خود را دارند با اي، از نظر تعداد، شدت زمستانييزا جبهه
ن ي بي ، جبهه اي شماليهايل گرم شدن خشكيبه دل. استگري ديش از جاهايترانه بي مدياير مكان در دريين تغيامقدار 

  . شود كه به جبهه شمالگان موسوم استيجاد مي شمالگان اCA ي و هواين نواحي اCP يهوا
 سرعت ين نوارهاي، هرگاه سرعت اي جهانيف سازمان هواشناسيبنا به تعر.ستيكسان ني جو ي سرعت بادها در همه جا

د درجه حرارت ي شديهستة رودباد معموالً با اختالف مكان.دي آيان رودباد به وجود ميد جره باشي متر در ثان30ش از يب
 ، به علت يا  رودباد جنب حارهيها ك هستهينيمنطقه باروكل. ك همراه استينيهر هسته رودباد با جو باروكل. همراه است

دا ين ادامه پي تا سطح زمي رودباد جبهه قطبكيني منطقه باروكليول.  جو ادامه دارديانياد آن، تا طبقات ميارتفاع ز
 ندارد، اما رودباد جبهه يا م قابل مالحظهين اثر مستقيم سطح زمي در اقليا ل، رودباد جنب حارهين دليبه هم. كند يم

علت . كند يت آنها كمك ميحاره و هدا  برونيكلونهايل سين اثر به تشكيا. ن دارديم سطح زمي در اقليدي اثر شديقطب
ل يحاره ، به دل شود و چون در منطقه برون ين مي تأمي جبهه قطبي باالي از اختالف حرارتيجاد رودباد جبهه قطبيا

 يلي خي رودباد جبهه قطبيياي دارند، مكان جغرافيادي زي نوسان مكاني اختالف حرارتي هوا ، نواحيها حركت توده
 .  استيا ر تر از رودباد جنب حارهيمتغ
ن هسته صورت ير اي در زيق بروز حركات عمودي از طريژه در مورد رودباد جبهه قطبيته رودباد، بو هسيمير اقليتأث
 . شود ي آن مي سبب حركت افقين حركات عموديرد و ايگ يم

ك يگر، هر موج كوتاه يشوند، به عبارت د يده مي كوتاه ديژه فرودهايشتر در مناطق جلو فرودها، بوي رودباد بيها هسته
 .شتر و از هوا كمتر استي هسته رودباد از موج كوتاه بيشرويباد به همراه دارد كه سرعت پهسته رود

 
 

 يستمهايس. تروپوسفر فعالندي و در سطوح باالي غربين در محدودة بادهاي منطقه برون حاره در سطح زمياغتشاشها
. ك استينامي آنها عوامل ديداري كوتاه هستند كه علت عمدة پدي تروپوسفر همان موجهاي بااليه هايفعال در ال

 ين اثر مي سطح زميكلون در هواي سيكلون و آنتيجاد سيا(مير مستقيا غيم ي كوتاه به طور مستقيموجها
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گر جلوه ي ديش از جاهاي بي كوتاه در منطقه خاصيموجها. كنندي روزمره مناطق را كنترل مي كوتاه هوايموجها.گذارند
م سطح ي كوتاه در اقلياثر موجها.ن منطقه محل فرود موج بلند ساكن استيا.  شونديقتر مي عميري كنند و به تعبيم
انه به واسطه ي منطقه خاورميهاين بارندگيشتريب.ردي گير آنها صورت مي زيق حركت عمودين در واقع از طريزم
 يداريشتر ناپايشود كه ب يجاد مي ايداريز ناپاير محور فرود موج كوتاه نيز. رديگ ي كوتاه صورت مي موجهايداريناپا

 نسبتاً گرم است كه سبب افت ي سرد به منطقه ايجة ورود موج كوتاه همراه با هوايك و نتينامي است تا ديحرارت
را يز. گر فصلهاستي كوتاه، در فصل گرم مؤثرتر از ديصعود حاصل از موجها.  شودين ميري زي دما و صعود هوايطيمح
دهد كه صعود الزم  يف امكان مي كوتاه ضعين امر به موجهايكند و هم يدار ميرا ناپان فصل آن يشتر هوا در اي بيدما
ر منطقه يافتد و در ز ي اتفاق ميي بااليير منطقه واگراين مقدار بارش در زيشتريب. جاد كننديجاد بارش را اي ايبرا

 يان دارند، پراكندگيام سال جريتر اشي كوتاه چون در بيموجها.  كم استيلي هم ببارد خي، اگر بارانيي باالييهمگرا
 اختالف دما در امتداد يوقت. تر است كنواختين ي سطح زميكلونهايز نسبت به سي بارش حاصل از آنها نيزمان

اما اگر اختالف دما در امتداد . وزند ي در امتداد مدارها مي غربيرد، بادهاي را فرا گيعياد باشد و منطقه وسيالنهارها ز نصف
 نقاط يشود و در بعض ي خارج مي از حالت مداري غربي برسد، وزش بادهاياس محلي كم شود و به حد مقارهاالنه نصف
در . شود يتر م قي عمي غربي باشد، فرودهايالنهار  نصفي غربي وزش بادهايوقت. وزد يز مي نالنهارها  در امتداد نصفيحت
در داخل  د كهيآ ي باال درمي سرد و عرضهاي پر از هوايلكند و بصورت گودا يدا مي پيكلونين حال فرود ، گردش سيا

ل بهار يزمستان و اواشتر در اواخر ينامند كه ب ي مييباالتر قرار گرفته است كه آن را سردچال  نيي پاي گرم عرضهايهوا
شتر اوقات در يون بكنند و چ يجاد مي ايدارين خود ناپايريه زي كوتاه، در ناحي، مانند موجهاييباالسردچال . كند يجلوه م

 . شوند ي درازمدت منجر ميمانند، به بارشها يك منطقه ساكن مي
ا چند يك ي است كه يكلون مركز كم فشاري سيبه طور كل.اند ن عامل اغتشاش در منطقه برون حارهيكلونها مهمتري س

 از منطقه يكي متفاوت كه يهوا ، فروبارها در محل تداخل دو توده يتزرويبنا بر مطالعات ف. همفشار بسته دارديمنحن
ل ي تشكي جو عامل اصليگردش هوا در سطوح باال. دي آي از منطقه حاره منشأ گرفته است به وجود ميگري و ديقطب

 جو از ي سطوح بااليرات چرخندگييتغ.  دارنديت ثانوين اهميان عوامل سطح زمين مي رود و در ايفروبارها به شمار م
ش يافزا. شودين مي زميرو) در عقب فرود(كلونها ي سيو آنت) در جلو فرود(كلونها ياد سجي سبب ايق حركت عموديطر

ط الزم ي شرا.دي افزاي مييكلونزايند سيجه بر شدت فراي و در نتي جو بر شدت حركت صعوديسرعت باد در سطوح باال
 :  آنها عبارتند ازيل و بقايتشك يبرا

 با هسته رودبادك موج كوتاه در جو باال  همراه ي وجود -1
 نيك به سطح زميك جبهه در جو نزدي وجود -2
 ك طرف جبههي نسبتاً گرم و مرطوب در ي وجود هوا-3

 گـرم چـون     يكلون ، هـوا   ي سرد و گرم شركت دارند و ضمن گردش هـوا بـه دور سـ               يكلون دو نوع توده هوا    يدر داخل س  
 كه در جبهـه     ي كند، به طور   يدارتر است ، صعود م    يپال داشتن رطوبت نا   ين حال به دل   ي سرد است و در ع     يسبكتر از هوا  

 يمـ ) دنيـ ا باال خز  يرورانش  (م  يصعود جبهه گرم را صعود مال     . خزد ي آن م  ي شود و بررو   ي سرد سوار م   ي هوا يگرم بررو 
 كند و سبب    ي گرم نفوذ م   ير هوا يان دارد، از پشت به ز     ي گرم جر  ين تر از هوا   ي سرد سنگ  يدر جبهه سرد چون هوا    .نامند

ل يـ  سـرد بـه دل     يهـوا .نـد ي گو ي م ين صعود، صعود باالبر   يبه ا . كند ي گرم را  بلند م     ي شود و به سرعت هوا     يعود آن م  ص
 يار محـدود مـ  ين بسـ ي گرم در سـطح زمـ  ين حالت وزش هواي كند و در ا    يج بر جبهه گرم غلبه م     ي خود به تدر   ينيسنگ
 و جبهـه حاصـل را جبهـه    يختگـ يند را آمين فرايا. كندير ميج جبهه گرم را اسين غلبه جبهه سرد به تدر  يدر روند ا  .شود
 .خته اصوالً نشانه مرگ چرخند استيجاد جبهه آميا.ندي گويرا ميكلون مين حال، سيكلون را در اي نامند و سيخته ميآم



    و خاكنابع آبم   
 

 50

ن يدر مدت وقوع ا.  جلو و عقب فرود استي هوا و سرد و گرم شدن متواليل حركت عموديحركت موج كوتاه به دل
 .نديگو يم» تياصل هدا« ند را يفران يا. شود يز به طرف شرق جابجا مين نيكلون زمي، مركز سحركت

ا ي ي جبهه ايكلونهاي حاصل را سيكلونهايرد و سي پذين انجام مي سطح زمي از امتداد جبهه هاييكلونزايند سيفرا
 را به ييكلونهايد وسي آيز به وجود مي نين بلند كوهستايكلون در دامنه بادپناه نوارهايل سيط تشكيشرا. نامندي ميموج

 ، يا مانند راكي دنيكلونها در دامنه اكثر رشته كوههاين نوع سيا.ده اندي نامي بادپناهيكلونهاي آورد كه آنها را سيوجود م
و الت كلرادي در اي راكي در دامنه كوههاييكلونزاين محل سيند و معروفتري آيآند، آلپ، اطلس و زاگرس به وجود م

دن ين نشانه رسياول.  شونديجاد      مي اي بادپناهيكلونها يز در شرق زاگرس در مناطق كرمان و بم سيران نيدر ا.است
ن يجبهة سرد در سطح زم. آن استيروس در سمت غرب و جنوب غربي سي ، ظاهر شدن ابرهايكلون به منطقه ايك سي

 تند تر از جبهه گرم يلي خيبيجبهه سرد ش. دهديشان م گرم پسرونده را نيشرونده و هواي سرد پين هوايمرز ب
بارش جبهه سرد در سرتاسر آن و در .ردي گي صورت ميكيد و كوتاه مدت است ودر منطقه باريبارش جبهه سرد شد.دارد

 يكلون برون حاره ايس. ندي گويم» خط تندر » ن منطقه ي كه به ايد است به طوري جلو آن شديلومتري ك100فاصلة 
 كند، يجاد مي نداشته باشد، طوفان گرد و غبار اي گرم و مرطوبي كه هوايطي دارد و در شرايداريا ناپايسم صعود يمكان

 وجود موج يعني ييكلونزايط سين كه شراي از سطح زمييدر هرجا. شونديران مي كه در بهار وارد اييكلونهايمانند س
افت شوند، احتمال ي يا فردي ين ، به صورت جمعي سطح زميو جو، هسته سرعت رودباد و جبهه ريكوتاه در سطوح باال

 يياگر منطقه واگرا. شونديل مي تشكي غربيكلونها در منطقه قلمرو بادهاين تمام سيكلون وجود دارد؛ بنابرايل سيتشك
 ييكلونزاير سكمربند حداكث.ابدي ي شدت مييكلونزاي بلند باشد،اثر سي موجهايي بااليي واگراي كوتاه برروي موجهاييباال

 . در منطقه برون حاره استيدر تمام فصول سال، منطبق بر كمربند رودباد جبهه قطب
 ي و برون حاره اين مناطق حاره اي بير رودباد جنب حاره اي كه براثر نزول هوا در زيعالوه بر مراكز پرفشار جنب حاره ا

 يز با ابعاد كوچكتر در منطقه برون حاره به وجود مي نيگري دي هستند،فرابارهايباً دائمي تقريند و مراكزي آيبه وجود م
 يده عمده فصل سرد بر روي پدي حرارتيفرابارها. شونديجاد مي ايكينامي و دين فرابارها هم از دو منشأ حرارتيا.نديآ

 اند و در  وابستهي غربي به بادهايكينامي دي كه فرابارهاي و كانادا هستند ،در صورتيبريع ، مانند سي وسيهايخشك
 يژگيحركت ، و. شونديجاد مي را به وجود آورند، ايط مساعدي فرودها، شراي قسمت غربيي باالييهرجا كه منطقه همگرا

 شود كه منطقه يكلونها سبب مي سيكلونها و آنتي سيحركت متوال.ك منطقه برون حاره استينامي ديعمده فرابارها
 حاكم بر منطقه ينوع هوا. صاف بهره مند شوندي آفتابي و هواي ابرين باراي به تناوب از هواي غربي بادهايالياست

كلونها به سرعت از منطقه ي سي آنتيدر حركت مدار. داردي غربي بادهايا نصف النهاري ي به نوع حركت مداريبستگ
 ياص مستقر م خياد در منطقه اي نسبتاً زي مدتيك توده هوا براي ي كه در حركت نصف النهاري كنند، در حاليعبور م

 درآمده ،در شمال ي به صورت سلول بسته اي غربي شود كه فرازبادهايد مي شدي به قدريشود و گاه حركت نصف النهار
 در منطقه ي طوالنير فراز مدتيكلون زي سين موقع آنتيدر ا.دي آي به صورت ساكن در مي غربي بادهايان اصليجر

 را سد ي غربي بادهاي خود، در تمام ارتفاع تروپوسفر جلويه با فراز باالكلون همراي سين حالت آنتيدر ا. شوديمستقر م
 يز بر فراز نواحياها و ني دري، برروياس محلي در مقي حرارتيفرابارها. آورديط مانع را به وجود مي كندو شرايم

ز اثر يگر نيكدين دو در ي ا تفاوت دارد،يك و حرارتينامي دياگرچه منشأ فرابارها. شونديجاد مي داخل قاره ها ايكوهستان
اد سطح ياس در منطقه برون حاره هستند كه معموالً بر اثر گرم شدن زي كوچك مقيتندرها از جمله اغتشاشها. كننديم
 توده هوا اگرچه يدر تندرها.ندي آيژه در جبهه سرد به وجود مي هوا، به ويا در جبهه هاي هوا ين،در داخل توده هايزم

 است تا يف،در سطح باال ضروري ضعيليسم صعود، هرچند خيك مكاني دارد، وجود يقش عمده ان نيگرم شدن سطح زم
هر سلول . استيك سلول همرفتين واحد تندر يكوچكتر.ت كنديل و تقوين اتمسفر را تكميي طبقات پايدارياثر ناپا

 كومولوس ي ابرهايله انباشتگدر مرح. كندي مي بلوغ و مرگ را طي انباشتگيهمرفت در طول عمر خود سه مرحله متوال
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قطع . شودي آن آغاز ميمرگ سلول همرفت با قطع حركت صعود.شروع بارش آغاز مرحلة بلوغ است. شونديل ميتشك
م ساعت يك توده هوا حدود نيعمر متوسط . با عدم ورود حرارت و رطوبت به قلمرو تندر همراه استيحركت صعود

 توده هوا يدتر از تندرهايند، شدي آي جبهه سرد به وجود مي و جلويكيد كه معموالً در نزي جبهه ايتندرها.است
تندر .  شونديجاد مي كنند و معموالً در بعدازظهرها در داخل توده هوا ايدار بهار بروز مي ناپايتندرها اغلب در هوا.هستند

د به وقوع     يار شديل توفند بسصعود در داخ.دتر از تندرها هستنديار شديتوفندها بس.اغلب با بارش رگبار همراه است
 اتمسفر ين و سر پهن آن به طرف بااليك آن در زميد كه سر باري آي در ميفيوندد و هوا ضمن صعود به شكل قي پيم

ك موج كوتاه در سطح باال ين و يدار در سطح زمي گرم و مرطوب و ناپايوجود هوا.ژه بهار هستنديدة ويتوفندها پد.است
م ي تقسي و حلقويك منطقه حاره از نظر ظاهر به دو گروه موجينوپتي سيستمهايس. توفند الزم استل تندر وي تشكيبرا
 يستمهايس. بسامان هستندي بادهاي وارد به منطقه حاره و موجهاي غربي شامل بادهاي موجيستمهايس.  شونديم

 با ي اغتشاشات حاره ا-1: شونديمم ي هستند كه خود از نظر شدت به سه نوع تقسي حاره ايكلونهاي در واقع سيحلقو
 64ش از ي با سرعت باد بي حاره اي طوفانها-3 گره؛ 64-35 با سرعت باد ي حاره ايكلونهاي س-2 گره؛ 34سرعت باد تا 

 .گره
 ي مطلق به وجود ميل دهنده چرخندگير در عناصر تشكيي، براثر تغي غربي بادهايز مانند موجهاي بسامان نيموج بادها

 بسامان براثر ي كه بادهاييانوسها جاي اقين موج عمدتاً در سواحل غربيا.ت استقرار با آنها فرق دارندي از نظر وضعند، امايآ
 ،قسمت ي غربيهمانند موجها. شونديجاد ميدار شده اند، اي گرم و مرطوب منطقه حاره ناپاياهاي دري از رويگذر طوالن

ن جو يري زيي باال و واگرايي موج منطقه همگراين جو، و قسمت غربيري زيي و همگرايي بااليي موج منطقه واگرايشرق
ق ي عميلي خيگاه فرودها.  داردي صاف و آفتابي آن هواي و قسمت غربي و باراني ابري موج هوايقسمت شرق.است
انوس آرام يمانند فرود اق. شوندين منطقه ميزش باران در اي كنند و باعث ريدا مي تا منطقه حاره گسترش پي غربيبادها

 . شوديده مي كشي هكتوپاسكال از آالسكا تا اندونز200كه در تابستان در سطح 
 متفاوت و در طبقات مختلف جو يكلونها هستند كه به شدتهاي منطقه حاره به طور عمده شامل سي حلقويستمهايس

 اطلس و يانوسهاياستوا، در اق در تمام مناطق حاره، جز در جنوب  ي حاره ايكلونهايس. شونديمنطقه حاره مشاهده م
انوس آرام يكلونها در اقيحداكثر س.ن مناطق، در اواخر تابستان استيشتر ايحداكثر تعداد آنها در ب. شونديل ميآرام تشك

 ي شرقي، موجهاي     حاره ايكلونهايجاد سي منشأ ايبه نظر عده ا. شوديده مي عرب دياي و حداقل آنها در دريشمال
د يف تولي ضعي ، فروبارهاي حاره ايي كمربند همگرايا حواشيگر از محققان معتقدند كه گاه در داخل ي دياما بعض.است

ت يد فعالي تشديط الزم براي شرايبه طور كل.  شونديل مي تبديك فروبار حاره ايت گردند به ي شوند كه اگر تقويم
 درجه 5/26ش از ي بيانوس با دماي از اقيعيقه وسوجود منط-1: ن شكل خالصه كردي توان به اي را مي حاره ايفروبارها

ك ي وجود -3كلون؛ يجاد سيس الزم جهت ايولي كوريرويد ني تولي دور از استوا براي مكان-2 متر؛60وس تا عمق يسلس
 -5 خشك اطراف؛ يكلون با هواي گرم، مرطوب و در حال صعود سيخته نشدن هوايآم-4ت؛ ي در حالت تقويموج شرق

ع هوا از يه مداوم و سري صعود كرده از منطقه ، كه تخليه هواي تخلي برايلومتري ك12ودباد در ارتفاع وجود هسته ر
 يكلونهايط ، سين شرايدر صورت اجتماع ا. گرم و مرطوبي به هواي دسترس-6 كند؛ يد مين را تشديك به سطح زمينزد

ن مرحله ،آنها ر يدر ا.ندي آيه در مي متر در ثان32ز ش اي هوا با سرعت بيانهاي شوند كه به صورت جري ميحاره آنقدر قو
» فونيت»ا به ي آسيو در جنوب شرق» كانيهور»ب ، به ي كارائياي نامند كه در دريم» ي حاره ايطوفانها»ا

 دما، فشار و رطوبت، يند، از نظر پراكندگي آيد ميكنواخت پديباً ي تقري چون در داخل هواي حاره ايطوفانها.موسومند
م ي دما و سرعت باد به سه قسمت تقسين طوفانها را بر اساس پراكندگي ايساختار افق.  و متقارن دارندي شعاعيارساخت

 از ابر است و گرمتر از ي دارد و آرام و عاريار اندكيسرعت بس.مركز طوفان به چشم طوفان معروف است. كننديم
 32 كه سرعت باد از يد است به طوريع و شدي سرياه چشم طوفان ،منطقه وزش بادهيحاش.گر طوفان استي ديقسمتها
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عمر .ط استي كاهش اختالف دما با محي توفان ، منطقه كاهش سرعت و حتيرونيقسمت ب.  شود يشتر ميه بيمتر در ثان
 ي آنها، قطع انرژيجيز علت مرگ تدريشتر موارد نيدر ب.دن به مرحله بلوغ استيطوفانها معموالً تا شش روز پس از رس

 .انوسهاستيل از آب گرم اقحاص
 ي حاره ايكلونهايد كه مشابه سي آي به وجود مي هكتوپاسكال منطقه جنب حاره، مراكز كمفشار600-400در سطوح 

ر آنها در اكثر موارد، ي شوند و در زيجاد مي ايانيك سطوح مينيكلونها معموالً در جو باروكلين سيا.ف تر هستندي ضعيول
 جو منطقه حاره و برون حاره است و ي گردشيستمهايجه تداخل سيكلونها نتين سيا.وجود دارد يي دمايه وارونگيك الي

 و از ي حاره ايكلونهاي از نظر نداشتن جبهه به سي جنب حاره ايكلونهايس.دي آيز به وجود مين آنها نيمرز مشترك ب
 ، يم موسمي رژيدر دوره برقرار. ارند برون حاره شباهت ديكلونهاي سرد به سي سرشار از هواينظر داشتن هسته مركز

 ي موسميد كه به اغتشاشهاي آيد مي عرب پديايج بنگال و به مقدار كمتر در دري در خلي اغتشاش حاره ايتعداد
 ي موسمياغتشاشها. شونديده ميكان دي در حد هوري مختلف و حتي با شدتهاي حاره ايمعروفند كه مانند اغتشاشها

. ا واقع شودي دريك منطقه كمفشار بر روي ي برروي موج شرقي منطقه انبساط سطح باال شوند كهيد مي توليموقع
 . شوديگر مشاهده مي ديشتر از هرجايج بنگال بي خلي برروين وضعيچن
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  داردي تجانس نسب(ELR) دما يطينظر افت مح) 2
  بارش تجانس داردي مكانينظر پراكندگ) 3
 نظر دما و رطوبت تجانس دارد) 4

 
 .......................وجود ) معتدله (يا  برون حارهيلكونهايل سيـ در تشك86

  استين كافي زمي رويجبهه قطب )1
  استي كافموج كوتاه سطح باال به منزله عامل صعود )2
   موج كوتاه سطح باال به منزله عامل صعود الزم است )3
  استي گرم و مرطوب كافيهوا )4

 
 د؟ يآ ي گرم و مرطوب بر اثر كدام عامل بوجود ميـ قسمت اعظم بارش منطقه آب و هوا87
 يا  برون حارهيلكونهايگذر س) 2 فراوان منطقه حاره                            يلكونهايس) 1
 هوا) كانوكشنال (يصعود همرفت) 4)                                 كنيهار (يا  حارهيتوفانها) 3
 

 شود؟ يله كدام عامل كنترل ميانه بوسيران و خاورميكلونها در اير حركت سيـ مس88
  مجاور منطقه حاره  ي هوايها توده )1
 ج فارسي خلي و فروبار رويبريمراكز فشار مانند فرابار س )2
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 ي باد غربيموجها )3
  منطقهيهايناهموار )4

 
 :يجاد بارندگيط الزم جهت ايـ شرا89

 باشد يا سرد شدن هوا مياد و كاهش يوجود رطوبت ز )1
 باشد يوجود رطوبت و ذرات تراكم در اتمسفر م )2
 باشد ياد در اتمسفر مي زيليوجود رطوبت و ذرات تراكم خ )3
 باشد يفر موجود رطوبت و ذرات تراكم همراه با سرد شدن هوا در اتمس )4
 

 ست؟ي چيـ علت بوجود آمدن جبهه قطب90
  و جنب حارهي قطبيمهايتداخل جت استر )1
  در قطبيا  و قارهيياي درييبرخورد در توده هوا )2
 دي شدي با تضاد حرارتي حاره و قطبيبرخورد دو توده هوا )3
  حاره به قطبيدن توده هوايرس )4

 
 .شود يل ميك موج كوتاه تشكي................ جاديل اي به دلييباال..... ..............رمنطقه يزان بارش در زيـ حداكثر م91
  يداري ـ ناپاييهمگرا) 2                                    يداري ـ پاييهمگرا) 1
 يداري ـ ناپاييواگرا) 4                                         يداري ـ پاييواگرا) 3
 

 كند؟ يجاد مي ايران بارش قابل توجهيدام مناطق ا در كيبريـ پرفشار س92
 رانيشمال شرق ا) 2 خزر                          ياي دريسواحل جنوب) 1
 راني ايمه شمالين) 4ران                                     يشمال غرب ا) 3
 

  كدام است؟يين عامل بارش در منطقه كمربند همگرايـ مهمتر93
 يهمرفت)4                        يناهموار) 3                          يچرخندگ) 2                يا جبهه) 1
 

 ست؟ي عمده توده هوا چيژگيـ و94
 يتجانس عمود) 2                                                            ي نسبيتجانس افق) 1
 كامالً متجانس است) 4                            د  داري از هواست كه فقط حركت افقيحجم) 3
 

 رسد چه نام دارد؟ ي كه توده هوا در آن به حالت اشباع ميـ درجه حرارت95
 نقطه شبنم) 2ر                                   يحرارت نهان تبخ) 1
 اءدرجه حرارت مبن) 4درجه حرارت مطلق                                  ) 3

 ؟شود ين محسوب مي مراكز پرفشار جنب حاره جزء كدام مناطق  زميمه غربير نيـ مناطق تحت تأث96
 معتدل و مرطوب) 4     گرم و خشك        ) 3باران                      كم) 2پرباران                     ) 1
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 تر است؟يتر و قو  در كجا فراونيبگر، جبهه قطيكدي سرد و گرم هوا با يانهايل برخورد جريـ به دل97
 ترانه           ي مديايـ در2انوس اطلس                                                   ياق) 1
 انوسهايغرب اق) 4انوسها                                                   يشرق اق) 3
 

 بارد؟ يمكلون در كدام قسمت ين مقدار بارش سيدتريـ شد98
 كلونيدر مركز س) 2 گرم                                         يدر هوا) 1
 در اطراف جبهه سرد) 4در اطراف جبهه گرم                                ) 3
 

 شود؟ ي جبهه سرد محسوب ميـ كدام بارش جزء بارشها99
 تگرگ) 4خ پوشه                       ي) 3  شه                 يخ شي) 2ژاله                 ) 1
 

 باشند؟ ي ميي چه نوع توده هواTMا ي MTـ 100
 مه مرطوب و گرمين) 2گرم و خشك                                     ) 1
 گرم و مرطوب) 4سرد و خشك                                     ) 3
 

 كند؟ يمان يد را بينه مفهوم تصعيـ كدام گز101
 دهد ير حالت مييخ تغيماً بصورت ي آن بخار آب مستقيه ط كيا مرحله )1
 دهد ير حالت مييع تغي آن بخار آب بصورت مايه ط كيا مرحله )2
 دهد ير حالت مييخ تغيع شده و سپس  بصورت يل به ماي آن بخار آب ابتدا تبديه ط كيا مرحله )3
 دهد ي مر حالتييخ تغيبصورت ) عيما( آن آب يه ط كيا مرحله )4

 
 نامند؟ ي مختلف را چه ميهاي هوا با چگاليها ـ مرز جدا كننده توده102

 واچرخند) 4چرخند                     ) 3موج                          ) 2جبهه                             ) 1
 

 آن چگونه است؟ يامدهايست؟ و پي چيا  با رودباد جنب حارهيـ تفاوت عمده رودباد جبهه قطب103
 رودباد جنب رو برخالف هسته ني برخوردار بوده و از ايادي از ارتفاع زيك هسته رودباد قطبينيمنطقه باروكل )1

 .دينما يفا مين ايم سطح زمي اقليريگ  نقش مهم در شكليا حاره
ت آنها و ي هداكلونها ويل سيجه در تشكي ارتفاع كم بوده و در نتي دارايك هسته رودباد قطبينيمنطقه باروكل )2

 .تر است  مؤثرتر و شاخصيا ن نسبت به رودباد حارهيري جو زيداريناپا
 دارد و از ي نسبت به هسته رودباد جبهه قطبيادتري ارتفاع زيا ك هسته رودباد جنب حارهينيمنطقه باروكل )3

 .كند يفا مي را اي نقش مهميا حاره  برونيلكونهايت سيرو در هدا نيا
 برخوردار بوده و نقش يدارتري پاي از هوايا  نسبت به رودباد جنب حارهيسته رودباد قطبك هينيمنطقه باروكل )4

  استيا ت كمتر از هسته رودباد جنب حارهيآن به عنوان مركز فعال
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  :ي آب و هوا شناسيخالصه نكات بخش مبان
 . نام دارديكيزي فيزد، آب و هوا شناس پرداي ميي گرمايالن و تبادالت انرژي كه به مطالعة بي ار آب و هوا شناسي بخش-
 .ان نام دارديس، باد گراديوليان فشار و كوري گراديروي باد حاصل از تعادل دو ن-
 .ن استيه تروپوسفر سطح زمي الي گرماي منبع اصل-
 .كتر استيد نزدين و خورشي ماه فاصله زمي در اول د-
 . باشنديك و بخار آب ميبنن، ازن، گازكري جذب كننده در جو زمين گازهاي مهمتر-
 .نديژه گوي ويگراد را گرمايك درجه سانتيك گرم از هر جسم به اندازة ي يش دماياز جهت افزاي مورد ني مقدار گرما-
 يشتري اروپا بارش بي نسبت به سواحل غربي شماليكاي آمري درجه، سواحل غرب65 تا 45 يياي جغرافي در عرضها-
 . كننديافت ميدر
 . درصد است10 تا 5ب تابش در سطح برف تازه  مقدار جذ-
 . درصد است25ن ي جو زميرونيد و مرز بين خورشي در فاصله بي مقدار تلفات انرژ-
 . درجه حداكثر است40 عرض ي در حواليي گرمايزان انتقال انرژي م-
روپوسفر،استراتوسفر، مزوسفر، ت: ن تا فضا عبارتند ازيب از سطح زمي اتمسفر در ساختار اتمسفر به ترتي طبقات حرارت-

 .ترموسفر، اگزوسفر و ماگنتوسفر
 . شوديه تروپوسفر مشاهده ميروس در الي سي منطقه ابرها-
 .ان فشار استي،گراد) جاد باديا( در حركت اتمسفر ي عامل اصل-
 .ك نام داردي وزد، باد ژئوستروفيان فشار مي كه در جهت گرادي جهت حركت باد-
 .ر دما دخالت دارديي تغ نهان دري گرما-
م ي ساالنه تقسيم بارندگي خود به دو نوع رژييايت جغرافي حاره و جنب حاره در جهان براساس موقعي مناطق استپ-

 .شده اند
 . نام داردي حرارتي كند، استواين را بهم وصل مين نقاط زمي كه گرمتري خط-
 . درجه است30ها به طور متوسط ي خشكيشاردرروه جهت باد با خطوط هم في اصطكاك، زاويروير ني تحت تأث-
 . ، مركز پرفشار جنب حاره استيانوسي اقيانهايت جرين عامل در كنترل و هداي مهمتر-
 . نامنديل مي پتانسين را دمايك فشار معي از هوا در يتي  كمي دما-
 .ندي گوي ماده گرم شوند را همرفت مي انتقال گرما توسط حركت واقع-
 .لومتر استي ك50ه استراتوسفر يوسط ال ضخامت مت-
 . افتدي اتفاق مي خود گرمتر باشد، صعود همرفتي مجاور و باالي كه توده هوا از هواي زمان-
 . نام داردين ،سرعت خطي زمي شده در واحد زمان در حركت وضعي مقدار مسافت ط-
 . اصطكاك بوديروي عدم توجه به نيين نارسايد،بزرگتري ارائه گردي جو كه توسط هدلي در مدل گردش عموم-
 .رواستراتوس استي ابر سيژگيد از ويا خورشيجاد هاله در اطراف ماه ي ا-
 . مرطوب و پرباران استي مراكز پرفشار جنب حاره ايمه غربير ني مناطق تحت تأث-
 . را دارديم جنب حاره نقش اصلي جو مكان جت استري عناصر گردش عموميي در جابجا-
 . رسدين ، ازن به حداكثر مقدار ممكن مي از سطح كره زميلومتر ي ك23فاع  در ارت-
 . باشديشتر از نوسانات ساالنه دما مي، نوسانات روزانه دما بي منطقه حاره اي در آب و هوا-
 . باشدي جامد مير ابري ژاله شكل بارش غ-
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 . كنديزش ميتوس رمبوس و ابر استراي از ابر كومولونيخي ي معموالً تگرگ و سنجاقك ها-
 . كندي مشخص مييايك روز را عرض جغرافين، طول يك نقطة مشخص از زمي در -
 . نامندي دررو خشك ميگراد، بيدرجه سانت1 متر معادل 100 هر ي صعود كننده به ازاي هواي به نرخ كاهش دما-
 . بودي م-28ن ي سطح زمين دمايانگي، مي در صورت عدم وجود اثر گلخانه ا-
 . نامنديا مي سطح گرم و مرطوب را دود دري سرد برروي از قرار گرفتن هوايناش» مه  » -
 . شودي مناطق پرفشار مشاهده مي و در حواليي استوايز در نواحي حداقل ازن استراتوسفر در پائ-
 .ستان فشار اي گراديروير ني ساعت، تأثي درجهت عقربه هايمكره شمالي پرفشار در نيستمهاي علت چرخش س-
 .هاستيانوسها و خشكي اقير دمايي تغي جنب حاره اي پرفشارهاي نصف النهاريي جابجايعامل اصل -
 . شونديجاد ميك هوا اينامينست كه براثر نزول دي ايمكره شمالي ني حرارتي مشخص پرفشارهايژگي و-
 . شوديم گفته ين، تابش كلي سطح زميم و پراكنده در واحد زمان براي به مجموع تابش مستق-
 .ندي آي به حساب ميمي قاره ها از جمله مناطق مرطوب اقلي قسمت جنوب شرق-
 .نتاب استي ، زمي اتمسفرين انرژين كانون تأمي مهمتر-
 . استي هوا در منطقه حاره سلول هدليدة غالب گردش عمومي پد-
 . جبهه ندارندي حاره ايكلونهاينست كه سي برون حاره ايكلونهاي با سي حاره ايكلونهاي تفاوت عمده س-
 در يك اشباع دارد ولياباتير هوا صعود آديرا در دامنه بادگير است، زي هوا در دامنه بادپناه گرمتر از دامنه بادگي دما-

 .ك خشك استياباتيدامنه بادپناه نزول آد
 . باشدي متر م12000 تا 6000ه ي ارتفاع پايروس داراي ابر س-
 . باشدي مي سطحيآبها بخار آب جو ،ي كانون اصل-
 . تر استي در دوره گرم سال طوالنيمكره شمالي باالتر ني طول مدت تابش در استوا نسبت به عرضها-
 . شونديل مي گرم تشكيانوسهاي اقي سرد از روي توده هوا در زمستانها براثر عبور هواي تندرها-
 .دي آي به وجود ميل چگايرات دما، فشار ،طرح و الگوييشتر در اثر تغي گردش جو، ب-

 . شوديگفته م) يفرارفت ( يمه وزش
 . شودين مي سطح زميمي اقليندهاي ، صرف فراي ورودي تابشي  تابش خالص از مجموع انرژ-
 .م، صفر استير مستقيمطلق توده هوا در مس) ييتاوا(  ي اندازة چرخندگ-
 . هوا نسبت به برف، آب و خاك خشك كمتر استييت گرماي هدا-
 . باشندين مي سطح زميژه در حوالي و جامد جو به وير گازيبات مهم غيزها جزو تركياو هو-
 .ن مقدار آلبدو در شوره زارها وجود دارديشتري ب-
 . تر استيانوسها فراوانتر و قوي در غرب اقيگر، جبهه قطبيكدي سرد و گرم هوا با يانهايل برخورد جري به دل-
 . شوديگفته م) يفرارفت( يمه وزشبه  » ييمه باال آ » -
 . باشديشتر مي در دوره گرم سال در مناطق معتدله، طول مدت تابش ب-
  مطلقيداري درروخشك واقع شود حالت هوارا ناپايرصعود بي سمت چپ مسELR گرام خط ي اگردرتف-
 .ندي گوي م
 .م استيق معكوس و سپس مستي متر1500رات بارش و ارتفاع تا يي رابطه تغيي در مناطق استوا-
 . از جمله عوامل صعود استي، همرفت و كوهستانيكلوني  چرخش س-
 . شودي تراكم به ذرات معلق جامد جو گفته مي هسته ها-
 . باشدي جنب حاره، عدم امكان صعود هوا مياباني نوار بين عوامل در خشكي مهمتر-
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 .از جنوب به شمال آهسته تر است از شمال به جنوب نسبت به انتقال آن ي رودباد جنب حاره ايي جابجا-
 .شتر استي بيافتين شفاف تر باشد، تابش دري هرچه جو زم-
 . نامندي هوا را اشباع ميت رطوبتي كامل شدن ظرف-
 . شوديده ميه جو دي در صد متر اوليان حرارتين گراديشتري ب-
 . دارديشتريمه روز شدت بيا در نيم دري نس-
 . شوديده مي و حارة مرطوب ديب در مناطق قطبيسان دما به ترتن دامنه نوين و كمتريشتري  ب-
 .كيژن ،آرگون و گازكربنيتروژن ،اكسين:  عبارتند ازيب درصد حجمي جو به ترتي اصلي گازها-
 .تابش ،دما، رطوبت و فشار:  عبارتند ازيمي عناصر اقل-
 .ن جو استيريه زيان هوا در الي، جريانوسيانات اقين عامل در به وجودآمدن جري مؤثرتر-
 ين به عرضهاين المداري بيي كمربند همگراييا، جابجاي در جنوب و جنوب شرق آسيافت بارش موسمي دري علت اصل-

 . باشدي تر ميشمال
 . بودي فعلي ،كمتر ازدماين نسبت به زمان فعلي متوسط زمين وجود نداشت دماي اگر جو زم-
 . گردندي مكبار ظاهري سال 11 هر يدي خورشي لكه ها-
 . گردنديل مي منطقه جنب حاره تشكيكينامي دي در محل فرابارهاCT ي توده هوا-
 . عبور كنديا خشكيا ي سطح گرم دري از روي سردي شود كه توده هوايجاد مي اي وقتي همرفت وزش-
 يهايصوص آب و ناهموارن جو، وزن مخيريه زي هوا در اليانهاي ، جريانوسي اقيانهاي عوامل مؤثر در به وجودآوردن جر-

 . باشديانوسها ميبستر و سواحل اق
 . دارندي حالت موجي غربينست كه بادهاي اي اساس مدل رزبا-
ده يك جسم است كه معموالً برحسب درصد اشعه تابيده شده در سطح ي تابيده به كل انرژي بازتابي آلبدو، نسبت انرژ-

 . شوديشده محاسبه م
 . وزنديزوبارها ميات اك به موازي باد ژئوستروف-
 .ز دانه استيمبو استراتوس به صورت ري حاصل از ابر ني بارندگ-
 .د استي ، تابش خورشين فصول واقعيي تعي برايمين عنصر اقلين و مناسبتري متداولتر-
 . افتدي سرد اتفاق مي هواي گرم رويا صعود هواي گرم و ير هواي سرد زي براثر نفوذ هواي جبهه اي وارونگ-
 .د دماستي بودن ، نوسان ساالنه شدي منظور از اصطالح برّ-
 .ق بخار آب استي بسامان ،تزري در بادهايداريجاد ناپاي اي علت اصل-
 . هوا باالستينست كه رطوبت نسبيز باشد، نشانگر اي مرطوب ناچي خشك و دماين دماي اگر اختالف ب-
 . شودي جبهه سرد محسوب مي تگرگ جزء بارشها-
 . تر استي ضروري حاره ايت فروبارهايد فعالي تشدي گرم و مرطوب براي به هوايترس دس-
 .ان سرد البرادور نقش دارديابان آتاكاما جري در به وجود آوردن ب-
 .ندي گوي ميست را خشكسالي كه لزوماً خشك نين، در منطقه اي معير منتظره بارش در مدتي كاهش غ-
 .ابدي يش ميتمسفر، رطوبت مطلق اتمسفر افزاش درجه حرارت اي در صورت افزا-
 . باشدي آن خشك مي در دوره سرد سال است و تابستانهاي تمركز بارندگيترانه ايم مدي در اقل-
 .ت استي اهميك دارايناميدگاه ترموديبات جو، بخار آب از دين تركي از ب-
 . اختالف حرارت استي رودباد جبهه قطبي علت اصل-
 .ات ابر آلتواستراتوس استي دور ماه از خصوصل هاله بهي تشك-
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 .ابدي يش مي بسامان در حركت به سمت استوا افزاي ضخامت بادها-
 .ن، دماستيه استوا نسبت به قطبياد بودن مقدار بخار آب جو ناحي علت ز-
 .ر استي تبخي نهاني گرمايي جابجايانوسي اقيانهاين نقش جري مهمتر-
 .ه تروپوسفريش ارتفاع در اليش دما با افزاي افزايعني است؛ يي دماي وارونگينورژن به معني ا-
 . توانند ظاهر شوندين مي سطح زميلومتري ك29 تا 21 در ارتفاع يدي مرواري ابرها-
 . استي متر1500 تا 900ها بر بادها تا ارتفاع ي اثر ناهموار-
 . شوديل ميك در هوا تشيدي گرم و مرطوب، مه تبري در اثر سرد شدن توده هوا-
 كومولوس ي شود، ابرهايل ميا گنبد تشكي به شكل تپه ي شفاف و متراكم كه در جهت عمودي منفرد با حواشي ابرها-

 .نام دارند
 .ردي گيق طول موج بلند صورت مي از طريني تابش زم-
 

 
 

 راني ايآب و هوا: بخش دوم 
 راني اي آب و هوانندهك عوامل كنترل: فصل اول

 يلـ عوامل مح1
 هستند كه در محل موجودند و يي آنهايمحلعوامل . شود يم مي تقسيروني و بيران به دو دسته محلي اييعوامل آب و هوا

در .ا ارتفاع شهر سنندجيل مهر ماه همه سالها يد ظهر در اوايه تابش خورشيزاومثالً . كنند ير نمييگر تغي به سال دياز سال
 ييايجغرافت يموقع. نديآ ي به حساب مين جزء عوامل محلي و پوشش زميموارت ناهي، وضعييايت جغرافيمجموع موقع

كل در . كنند يد را كنترل مين دما و جهت تابش خورشيزم يناهموار. كند ين ميه تابش و مدت تابش را معيخود، زاو
اند كه  كرده ينترل م شب را كيگر دماهاي و عوامل د.اند  را از خود نشان دادهيت كمتري در طول شب حاكميعوامل محل

 را هم در نظر يرونيد نقش عوامل بيران باي اييت آب و هواين وضعييدر تعن يبنابرا. كنند يگر فرق مي به سال دياز سال
ران را يم اياقلو . شوند يرون وارد كشور ميستند و از بيران مستقر ني هستند كه در داخل ايي آنهايرونيعوامل ب.گرفت

 .گر متفاوت استي به سال ديط هر نقطه از سالين عوامل شراير اييل نوسان و تغيدلكنند و به  يكنترل م
، فروبار يبريگان است مانند فرابار سيا اثر همساي يا دسته اول عوامل منطقه: شوند  يم مي به دو دسته تقسيرونيعوامل ب

انوس يترانه، اقي مدياي دورتر مانند درينهاي هوا هستند كه از سرزميا گردش عمومي يا ارهيدسته دو عوامل س. دره گنگ
 ي كوتاه، بادهاي، موجهايا ترانهي مديلكونهايس: ن عوامل عبارتند ازين ايتر عمده. نديآ يران مي به ايبرياطلس و شمال س

 .رهي و غي و جبهه قطبي، رودباد جبهه قطبيا  برون حارهيلكونهايس ي، آنتيغرب
 
 محل، زمان سال و ييايران به عرض جغرافي جو اي در بااليابش در هر نقطه ا مقدار كل ت:دي خورشي تابشيـ انرژ1

د نسبت به ي از خورشيشتري روزانه بيتر مقدار انرژ يه تابش عموديل زاويران به دليجنوب ا. دارديساعت روز بستگ
ن يجه ايدر نت.  استشترير ماه شدت تابش در جنوب و مدت تابش آن در شمال بيدر اول ت. كند يافت ميشمال كشور در

جمع تابش روزانه شمال و جنوب كشور تفاوت شود كه  يكنند و سبب م يگر را جبران ميكدي يا دو عامل تا اندازه
 ين باعث تفاوت دمايابد و اي يدر زمستان شدت و مدت تابش از جنوب به شمال كاهش ماما .  نداشته باشديريگ چشم

 .  شود ين دو مكان مياد در ايز
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 يكنواختيشتر از جنوب است و يران بي روزانه در شمال اي تابشي انرژيجه گرفت كه نوسان فصليتوان نت يالب باال ماز مط
ابرها . ران استي آسمان ايد ابرناكي خورشي تابشين عامل از نظر كنترل انرژيتر مهم. شتر از شمال استيآن در جنوب ب
 جنوب به ي ساعات آفتابيل فزونياز دال يكي. گردانند يد را برمي موج كوتاه خورشي تابشي درصد انرژ21بطور متوسط 

د ين عامل را هم بايشتر است و اي در شمال بي ابرناكي در مجموع روزهاي است وليياين بودن عرض جغرافييشمال، پا
 باال و يياين منطقه كشور شمال غرب است به علت عرض جغرافيتر آفتاب  خزر كميايبعد از سواحل در.مد نظر قرار داد

بات جو عالوه بر يد ضخامت جو است كه ضخامت و تركي خورشي تابشيزان انرژيگر مؤثر در ميعامل د.  آسمانيابرناك
ران به علت كم بودن يجه ارتفاعات ايكنند در نت ي را هم كنترل ميني موج بلند زميد، انرژي موج كوتاه خورشيورود انرژ

 ين به راحتيكنند و همچن يافت ميرد يشتري بي تابشيد و غبار در هوا انرژجه ضخامت ذرات گريضخامت جو و در نت
 كشور .مناطق است نيند، باال بودن نوسان روزانه دما در اين فرايجه ايدهند و نت ين را از دست مي موج بلند زميانرژ

 يعلت كمتر بودن ساعات آفتاب خزر ، كه به ياي سواحل در-1: شوديم ميه تقسي به چهار ناحيافت انرژيران از نظر دريا
 از يجان و بخشي تمام مناطق آذربا-2.  روزانه برخوردار استي تابشيا، از حداقل انرژيو ارتفاع كم از سطح متوسط در

 تربت جام – كشور در شمال خط گرگان ي شمال شرقي سنندج و قسمتها- همدان-كردستان واقع در شمال خط رشت
 طول روز و شدت تابش در ين نواحيدر ا. متر مربع برخوردار استي بر سانتي كالر389ر از  روزانه كمتين تابشيانگياز م

 ي كوههاي جنوبياد كه شامل دامنه هاي زي  منطقه تابش-3. اد استي آسمان هم نسبتاً زيزمستان كمتر است و ابرناك
ن منطقه، در شمال يدر ا. كشور استي ، جلگه خوزستان و سواحل جنوبيانيالبرز ، ارتفاعات جنوب خراسان ، زاگرس م

 تر و هم يه تابش در دامنه ها     عمودياما در دوره گرم هم زاو.لتر و طول روز كوتاهتر استي دوره سرد مايه تابشيزاو
 -4. كنديل مي را تعدي ورود انرژي هم وجود بخار آب جو تا اندازه اي ساحليدرقسمتها.  باشدي تر ميطول روز طوالن

 .ان و ارتفاعات بشاگرد استي ،دشت لوت، چاله جازمورياد كه شامل زاگرس جنوبي زيلي خيشمنطقه تاب
ده شده بر سطح ي تابيانرژ. گذارد ير ميشود، تأث يافت ميد كه دري خورشي تابشيز در مقدار انرژين نيپوشش سطح زم

آلبدو به جنس و زان يم. گردد ي منكه جذبيا اين موسوم است ي زمي كه به آلبدوشود ين منعكس ميا توسط زمين يزم
 سطح آبها ي كه آلبدويدر صورت. اد استيار زيزارها بس  و شورهيا  ماسهينهاي زميآلبدو.  دارديز بستگين نيپوشش زم

زان يم. شود ين سبب باال رفتن درجه حرارت آن مي جذب شده توسط سطح زميانرژ. كمتر استيليبه نسبت خ
 ژه جسمي ويزان گرماي دارد كه هرقدر ميز بستگيژه جسم ني وي به گرماي تابشير انرژ جسم، عالوه بر مقدايشدگ گرم

گر ياز طرف د. تزار نسبتاً كم اس ا شورهيژه ماسه ي وي گرماياد است وليژه آب زيو يگرما. شود يكمتر باشد، زودتر گرم م
 در ييدهند و نوسان دما ي زودتر از دست م راي انرژيعنيدهد  ي را كاهش ميي گرمايژه قدرت انرژي وين بودن گرماييپا

ر از جسم يشده بصورت تابش، حرارت محسوس و تبخ  جذبي تابشي حاصل از انرژيگرما.دنده يش ميمنطقه را افزا
ره شده به صورت تابش خارج ي ذخي از انرژيشتري جسم باالتر باشد، قسمت بيب تابندگيهرقدر ضر. شود يخارج م

  زارها شورهو زارها ارباالوماسهي بسيب تابندگين آبها و جنگلها ضريطح زمن عوارض سيبدر . كند يم
 يانرژ. گردد ير آب ميشده سبب تبخ  جذبي از انرژياها، مقداري مرطوب و اطراف دريدر نواح. دارند كمتر يتابندگ بيضر

ج فارس ي سواحل خلين تابستاين جهت است كه دماي بد.برد يط را باال نمي محير و تعرق دمايمصرف شده در تبخ
ق حرارت محسوس ي را به طري تابشي از انرژياري كه مقدار بسيتر از مناطق مركز  كمتر، خنكييايرغم عرض جغراف يعل

 . ، است) زارها زارها و شوره در ماسه. (كند يدفع م
 در  يبصورت سد ـ  2 اطراف   يهانيل مرتفع بودن نسبت به زم     يـ به دل  1: گذارند  يم اثر م  يق در اقل  ي به دو طر   :هايـ ناهموار 2

 ماننـد بـارش     يي عناصـر آب و هـوا      ي مكـان  ي در پراكنـدگ   يكنواختي نـا  رند و سـبب   يگ  يهوا قرار م   يها  مقابل حركت توده  
ن مسأله سبب شده اسـت      يشوند و ا    ي در فصل بهار م    يا  ران كوهها سبب صعود همرفت دامنه     ي شمال ا  يدر نواح . شوند  يم

 .ن فصل سال بشوديتر رباران فصل بهار پين نواحيكه در ا
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  : يرونيـ عوامل ب2
 در جنوب ييط استثنايران ندارند و در شرايم اي در اقليريگ ر چشمي بسامان تأثيو بادها يا ن حارهي بييـ كمربند همگرا

مستقر ران ي اي در دوره گرم سال بر بااليا جنب حارهرودباد . آورند يران مي را به ايا ران عامل صعود حارهي ايشرق
 يالي رودباد جنب حاره سبب استي فصلييجابجا. ان دارديكه در جهت مغرب جر)  البرزي كوههايبر باال(شود  يم

 شمال به جنوب ييجابجا. گردد يران ميم ايبر اقل) در فصل سرد (يا حاره و برون) در فصل گرم (يا  حارهيمهايمتناوب رژ
 . تر است ران بهار كوتاهين جهت در اغلب مناطق اي آن است و بدتقال جنوب به شمالتر از ان ن رودباد آهستهيا

ل ي تشكيا ، پرفشار جنب حارهيا ر رودباد جنب حارهي مداوم هوا در جنوب و زينيل فرونشيـ در دوره گرم سال به دل
 200سطح ران از ي اين فشار بر باالي ايگسترش عمود. كند يران را كنترل ميم ايشود كه در فصل گرم سال اقل يم

ن بر اثر تابش يد بر سطح زميش شديتر به علت گرما نيي است به سطوح پاي هكتوپاسكال700هكتوپاسكال تا سطح 
ران يران است و تمام ايده غالب دوره گرم اي آزور پديا پرفشار جنب حاره.ابدي يفشار، گسترش نم جاد مركز كميآفتاب و ا

، ي غربي در دوره سرد سال بر اثر گسترش حلقه بادهايآورد ول يدر م خود يالي البرز تحت استيرا در جنوب كوهها
 يابانهايران خارج شده و بر بيز از اي نيا  پرفشار جنب حارهشود و ي فارس مستقر مجي خلي، بر رويا رودباد جنب حاره

 .گردد يقا مستقر ميشمال آفر
 كوتاه و يبادها همراه موجهان يا. ابدي يران گسترش مي ا دري غربيت بادهايز دامنه فعالييل پايـ در دوره سرد سال و اوا

ران در دوره سرد سال به حساب ي ايين عامل آب و هواين مهمتري زمي رويكلونهاي سيكلونها و آنتيبلند خود و س
 . گردند يترانه كنترل ميران توسط فرود بلند مدي به اي غربيبادهاورود . نديا يم

 ياي دريق روي عميشود كه فرود يكند و سبب م يدا مي پيالنهار  جهت نصفيا ب حارهل زمستان پرفشار جنيـ در اوا
 پرفشار آزور و گسترش نفوذ آن تا شمال ي ـ غربي شرقيرياما در اواخر دوره سرد بر اثر قرارگ. ل شوديترانه تشكيمد

 ياي در شرق دريگري در غرب و ديكي  كهيا شود به گونه يم ميترانه به دو واحد كوچكتر تقسيقا، فرود بلند مديغرب آفر
 .گردد يترانه مستقر ميمد

 ي غربيانه از قلمرو بادهايترانه و خاورميانوس اطلس قرار دارد و تمام مدي اقيمحور فرود رو) تابستان( هي    در ماه ژوئ
 .ست و پرفشار جنب حاره آزور اي غربير فراز بادهايانه تحت تأثين فصل خاور ميخارج هستند و در ا

 يها  كوتاه، تودهيموجها:  موسومند، عبارتند ازي كه به اغتشاشات غربيا حاره ك برونينوپتي سيها ستمين سيتر ـ عمده
 .كلونهايس يكلونها و آنتي، سي، رودباد جبهه قطبيهوا، جبهه قطب

گر يصورت فراهم بودن د كنند كه در يجاد مي ايشتري بيداريد شده ناپايترانه تشدي كه در جلو فرود مدي كوتاهيموجها
ن فصل يتر فراوان. شود يده ميران دي آن در جنوب شرق اين فراوانيكمترن يبنابرا. شود يكلون ميل سيط باعث تشكيشرا

جان ي خزر و آذربايايشود و در تابستان فقط در سواحل در يده ميران دي كوتاه زمستان است كه در تمام نقاط ايموجها
 .ز استييشتر از فصل پاي كوتاه در بهار بي موجهايوجه داشت كه فراواند تيبا. اند مشاهده شده

 يد ميگر آن را توليط دي برون حاره نقش عمده دارد و در صورت فراهم بودن شرايكلونهايل سي در تشكيجبهه قطب
ا يمهگر يط ديچون شرا يشود ول يل مي تشكيبري سرد و خشك سي هوايه جنوبي در حاشيران جبهه قطبيدر ا.كند

 .شود يل نمي تشكيكلونيست، سين
شود كه هسته سرعت آن اغلب در سطح  يل مي تشكي غربي و در داخل بادهاي جبهه قطبي بر بااليـ رودباد جبهه قطب

كلونها و يد سي توليرودباد جبهه قطب ياصل  نقش. كند يشود و به طرف مشرق حركت م يان ميا نمي هكتوپاسكال500
 .وج بلند استت آنها در بستر ميهدا
ق همراه با يك موج كوتاه عمي هستند كه درصورت قرار گرفتن ي غربين اغتشاش بادهاي و مهمترنيتر كلونها عمدهيـ س

ل يترانه تشكي مدياي دريران بر روي اي مؤثر در آب و هوايلكونهايس. شوند يل مي تشكي جبهه قطبيهسته رودباد بر رو
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ا ي وي جبهه قطبيا بررويترانه ي مديايكلونها  در درين سيا.شوند يت ميران هداي به اترانهيشوند و توسط فرود بلند مد يم
ده ي ناميكلون بادپناهي و در حالت دوم  سيكلون جبهه اي شوند كه در حالت اول سيل مي آلپ تشكيدر دامنه كوهها

  .شوند يت ميتقو)  قبرسيفروبارها(ره قبرس يكلونها در منطقه جزين سيا.  شونديم
ره قبرس و يونان، جزي يايك، درياتي آدرياي، در درييزا لكوني سيانه در چهار مركز اصلي خاور ميلكونهاين سيشتريب

 ي و موجهاي غربيرا بادهايشتر از جنوب است زيران بيكلونها در شمال ايتعداد س. شوند يجاد مي زاگرس ايجنوب شرق
. جان مشاهده شده استيكلونها در استان آذرباي سين فراوانيشتري ب.باشند يتر از جنوب م ران فراوانيكوتاه در شمال ا

ران مشاهده يدر ا) رانيبه علت استقرار پرفشار جنب حاره آزور در ا( تابستان يكلونها در همه فصول  به استثنايس
 يبرا. ده استه مشاهده شيدريتا تربت ح ر شهركرد ي مسيعنيران ي اي منطقه مركزون كامل دركلين سيشتريشود و ب يم
 .گذرد ين منطقه ميران از اي ايكلوني سير اصلينكه مسيا

 
 گانيـ همسا3

ق ي را از طريشتري بي، انرژي از منابع آبي صاف و دوريل آسمانهاي به دليبرين پهناور سيـ در دوره سرد  سال، سرزم
گردد كه در زمستان  يركز پرفشار مج سرد شده مين به تدري مجاور زميجه هواينتدر . دهد يتابش موج بلند از دست م

ن تحت يش سطح زمي عالوه بر سرمايبريت فرابار سي فعاليچگونگ.دهد ير قرار ميران را تأثي اي پست مركزي نواحيتمام
ك ير قسمت عقب ي است كه در زيشدت و گسترش آن زمانحداكثر . رديگ يز قرار مي سطح باال نيكيناميط دير شرايتأث

 كه ياميدر ا.  استيگري به گونه ديبري فرابار سيي خزر اثرات آب و هوايايدر سواحل در.رديار گ قريق غربيفرود عم
  نسبتاً گرمياي دري سرد و خشك آن، از رويگردد، بادها ي خزر مستقر مياي دريا شمال شرقيكلون در شرق ي سيآنت

. گردد يدار مين رطوبت و گرما جذب نموده ناپاييا از پايهوا ضمن عبور از درن يا. رسد يران ميعبور كرده و به سواحل ا
م يا رابطه مستقي درير هوا بر روي آن و طول مسي بااليا و هواين آب دري با شدت اختالف دما بيدارين ناپايازان يم

 يندگن بارين جهت شدت ايهمبه . رسد يز به اوج خود مييل پايا در اواخر تابستان و اواين هوا و دري بياختالف دما. دارد
 .شتر استيگر ساحل بي دي از قسمتهايز و در منطقه انزلييدر پا
 يترانه از روي نسبتاً مرطوب و معتدل مديط مانع باعث صعود هوايجاد شراي هم با اي در موارديبريكلون سي سيآنت
 .شود ي ميجاد بارندگيجه اي و در نتيري سردسيهوا

 جنوب ي در قسمتهاي گرم و مرطوب موسمي هوا،تر جو جابجا شود آزور به سطوح بااليا ـ هرگاه پرفشار جنب حاره
 .كند ي ميهمرفت يجاد بارانهايدا كرده و ايران فرصت صعود پي ايشرق

دوره گرم سال بر اثر استقرار در . شود يقا عمدتاً در فصل تابستان ظاهر مي عربستان و آفريابانهاي بييـ اثرات آب و هوا
ن يد زميش شديجه سبب گرمايباشد كه در نت يران بدون ابر ميران، آسمان اي اير باال آزور بيا پرفشار جنب حاره

ره عربستان ي شبه جزيفشار هوا  كم ن مركزيا. آورد يج فارس را بوجود مي خليفشار رو ن مركز كميزمش يگرما. گردد يم
ن منطقه ي گرم و خشك بر ايي و هواشود ي جلگه خوزستان مي شهرهايكشد كه سبب باال رفتن دما يران ميرا به داخل ا

 حاكم ي شرجيطي گرم، شراياي دريعربستان از رو يل عبور هوايج فارس، به دلي خليرانيدر سواحل ااما . گردد يحاكم م
شود و در اكثر  يران ميترانه وارد اي مديلكونهايابان عربستان در پشت جبهه گرم سي بيدر دوره سرد سال، هوا. گردد يم

ط يت شرايران حاكميقا در اي عربستان و آفريابانهاير بيدر مجموع، تأث. آورد ي خاك و ماسه را بوجود ميفانهاموارد، تو
 . در تمام سال استيخشك

در دوره سرد .ابدي يران گسترش مين بادها به ايق اي قرار داردو اثرات آن از طري غربير بادهايترانه در مسي مديايدر
ن به ي زمي رويكلونهاي سطح باال و سي فشار اعم از موجهايستمهايترانه ، تمام سيلند مدسال بر اثر استقرار فرود ب
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 ي محققان آن را توده هواي دارند و بعضmp وcp ين توده هايترانه حالت متوسط بي مديتوده هوا.ندي آيران ميطرف ا
 . نامنديترانه ميمد

است كه براثر (CT) ي حاره اي قاره ايرم سال توده هواران در دورة گي اي مؤثر در آب و هوايازجمله توده هواها
 ي كه پرفشار جنب حاره باالتر رود، توده هوايهنگام. شوديل ميران تشكي اي آزور برروي پرفشار جنب حاره ايالياست

در دوره سرد سال . معروف استي موسمي شود كه به توده هوايران مي وارد اي از جنوب شرق(MT)يانوسي اقيحاره ا
 يبعض. كندي وارد مي  شمالينهاي هوا را از سرزم(CP)ي قطبي قاره ايتوده هوا.رندي گيران را فرا مي تمام اي غربيادهاب

ار سرد و ي آورند كه بسيران ميار باال را به اي بسي عرضهاي هواي غربيق بادهاي عميا موجهاي يبريمواقع فرابار س
  و كه ممكن است از شمالغرب هم وارد كشور يتوده هواها.ست موسوم ا(CA) شمالگانيخشك است و به توده هوا

ل ي تبديترانه اي مدي شوند و به توده هوايدار ميترانه بگذرند گرما و رطوبت را جذب كرده ، ناپاي مديايشوند، اگر از در
 .دي آيران ميترانه به اي مديايق دريز از طريانوس اطلس ني اقMP يتوده هوا. شونديم
 

        
 :ؤاالت فصل اولس* 

 ران كدام است؟ي ايمين عامل در تنوع اقليـ مهمتر104
 ي و اشكال ناهموارياهي گياثر پوشش )1
  آنهايي هوايها ستمي و سي غربي مانند بادهايرونيورود عوامل ب )2
 رانيوسعت قابل توجه كشور ا )3
 راني ايهايناهموار )4

 
 شود؟ يم عامل كنترل مله كدايانه بوسيران و خاورميكلونها در اير حركت سيـ مس105

  مجاور منطقهي هوايها  توده )1
 ج فارسي خلي روي و فروبارهايبريمراكز عمده فشار مانند فرابار س )2
 ي غربي بادهايموجها )3
  منطقهيهايناهموار )4

 
 ......................ت خود ي در زمان اوج فعاليبريـ فرابار س106

 زدير يران مي به شمال شرق اين كوهستايق گذرهايار سرد و خشك را از طري بسيهوا )1
 شود ي تا سواحل جنوب ميران حتي اي همه جاي هوايباعث سرد )2
 كند يد ميران تشديترانه را در اي مديلكونهاي سيداريط ناپايشرا )3
 .كند ي ميريران جلوگي به داخل اي موسمياز ورود هوا )4

 
 ران چگونه است؟ي اي فشار بر رويـ در فصل تابستان پراكندگ107

 ل شده استياها فروبار تشكي پست و درينهاين مركز فرابار  و زمي سطح زميبر رو )1
 ران را فرا گرفته استي ايا  هوا مركز فروبار گستردهيبه علت گرم )2
 ل شده استياها فروبار تشكي پست و درينهايها فرابار و زمي ناهمواريبر رو )3
 .ك هوا، مركز فرابار استيناميزول د هوا مركز فروبار و در باال بر اثر نين به علت گرمي زميدر رو )4
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 شود؟ يران ميق وارد ايترانه از كدام طري مديايـ رطوبت در108

  داخل آنهايي هوايها ستمي و سي غربيبادها )1
 ترانهي مدياي دري رويالنهار  نصفيحركتها )2
 راني اي مستقر بر روي فشار محليها ستمي سيگردش هوا )3
 زور آيا  مركز پرفشار جنب حارهيگردش هوا )4

 ران كدام است؟ي ايم زمستانيكننده اقل ـ عامل كنترل109
 يرودباد جبهه قطب) 2                         آزوريا مركز پرفشار جنب حاره )1
 يبريفرابار س) 4                                                ي غربيبادها) 3

 
ل يدهند در كجا تشك ير قرار ميران را تحت تأثي اي و هوا كه در دوره سرد سال آبييكلونهايشتر سيـ تعداد ب110

 شوند؟ يم
  اطلس    ي كوههايدامنه جنوب) 2ترانه                                  ي مديايدر) 1
 انوس اطلسياق) 4ج بنگال                                      يخل) 3
 

  ......................يكلونيط سيـ در شرا111
 كند ي هوا نشست ميها توده) 2د                              يآ ي بوجود نميابر) 1
 نديآ يروس بوجود مي سيابرها) 4كنند                     ي هوا صعود ميها توده) 3
 

 نامند؟ ي م ن چهيد را از سطح زمي برگشت اشعه خورشييـ توانا112
 پخش) 4جذب                 ) 3انعكاس                      ) 2آلبدو                          ) 1
 

 نامند؟ يات متفاوت را چه مي مختلف با خصوصي هوايها  تودهني موجود بيـ منطقه گذار113
  يمنطقه توفان) 4                     يگسستگ) 3جبهه                      ) 2                  يآشفتگ) 1
 

 باشد؟ يتر م  كدام عبارت درستيكلوني سيهاي بارندگـ در مورد114
  جبهه گرم استيتر از بارندگ دتر و كوتاهي جبهه سرد شديبارندگ )1
  جبهه گرم استياز بارندگدتر و مداومتر  ي جبهه سرد شديبارندگ )2
 بارد يكلون مي گرم و مرطوب سي در هوايقسمت اعظم بارندگ )3
 .شود ين ميون تأملكي خود سيي هوايها ه از تودي بارندگياز برايبخار آب مورد ن )4

 
 كند؟ ين ميكلون را كدام توده هوا تأميـ رطوبت بارش س115

 جبهة سرد) 2 گرم                                                    يتوده هوا) 1
 جبهة گرم) 4 پشت جبهه سرد                                     يتوده هوا) 3
 

 ست؟يران چي در اي موسميت توده هواي عدم فعالياصلـ علت 116
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  كشوري جنوبيابانهاي بي بر روي موسميگسترش هوا )1
  كشوري جنوبيعدم ورود رطوبت به داخل نواح )2
 ي موسمي تحت نفوذ هواي به قسمتهاي غربيعدم گسترش بادها )3
  آزوريا استقرار پرفشار جنب حاره )4

 
 شود؟ يافت مي كجا درران دري اي تابشين مقدار انرژيـ كمتر117

  عمانيايسواحل در) 2 خزر                                        يايسواحل در) 1
  شمال و غربيمناطق كوهستان) 4جان                                           ياستان آذربا) 3
 

 ران حاكم است؟ي در فصل تابستان بر ايكينوپتيستم سيـ كدام س118
  آزوريا پرفشار جنب حاره) 2                                      ي شرقياباده) 1
3 (ITCZ                                             4 (فشار پاكستان كم 
 

ر يي تغيت و چه عاملير موقعيران تحت تأثيج فارس در جنوب و جنوب شرق اي خليفشار حرارت ـ ضخامت كم119
 كند؟ يم

  آزوريا اد زبانه پرفشار جنب حارهنحوه امتد )1
 نيالمدار ني بيي منطقه همگرايشروينحوه پ )2
 ي غربيشدت گسترش بادها )3
 يبريشدت پرفشار س )4

 
 شود؟ يران در خوزستان مشاهده مي تابستان اين دمايشتر اوقات گرمتريـ چرا ب120

  به خط استوايكينزد) 2ن بودن ارتفاع                                          ييپا) 1
 نيي پاييايعرض جغراف) 4 گرم عربستان                                  ينفوذ هوا) 3
 

 م؟يكن يران مشاهده ميب در كدام مناطق اي را به ترت  پرفشار جنب حاره ازيريپذ رين مدت تأثيشترين و بيـ كمتر121
 جنوب و شمال) 4 شرق و غرب                   )3شمال و جنوب             ) 2غرب و شرق            ) 1
 

 ست؟يجان چيران از آذربايل آغاز بارش دوره سرد ايـ دل122
  باال  ييايعرض جغراف )1
 جاني از آذرباي غربي بادهايجيگسترش تدر )2
  به طرف جنوبيا  رودباد جنب حارهييجابجا )3
 ترانهياه و مدي سياي دري به منابع رطوبتيكينزد )4

 
  وجود دارد؟يك از نواحيقدار آلبدو در كدامن ميشتريـ ب123

  زارها ماسه) 4جنگلها و مراتع              ) 3زارها                        شوره ) 2علفزارها                      ) 1
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 ران دارد؟يم اي در اقليترانه چه نقشيـ فرود بلند مد124
 شود يران مي اي هوايداريسبب ناپا )1
 شود يران مي ايوا هيداريسبب پا )2
 كند يت ميران هداي را به اي غربيها ستميس )3
 شود ين ميا تأمين دريران از اي ايتمام رطوبت بارشها )4

 
 كند؟ ين مييران را تبي اييت آب و هواير وضعي زيها نهيك از گزيـ كدام125

 يرونيعوامل ب )1
 يعوامل درون )2
 ي و عوامل درونيرونيعوامل ب )3
  يروني در فصل تابستان عوامل ب ويدر فصل زمستان عوامل درون )4

  ................. از شمال به جنوب نسبت به انتقال آن از جنوب به شمال يا  رودباد جنب حارهييـ جابجا126
 تندتر است) 2تر است                                               آهسته) 1
 رديگ ي و انتقال صورت نمييجابجا) 4        كنواخت است                                     ي) 3
 

 ح است؟ير صحي زيها نهيك از گزيـ كدام127
 شتر استيرماه شدت و مدت تابش در جنوب كشور از شدت و مدت تابش در شمال كشور بيل تيدر اوا )1
 ترماه شدت و مدت تابش در جنوب و شمال كشور از شدت و مدت تابش در شمال كشور كمتر اسيل تيدر اوا )2
 رماه شدت و مدت تابش در جنوب كشور از شدت و مدت تابش در شمال كشور برابر استيل تيدر اوا )3
 شتر استيرماه مدت تابش در شمال كشور و شدت تابش در جنوب كشور بيل تيدر اوا )4

 
  برخوردار است؟يشتري بيران از ساعات آفتابيك از مناطق ايكدام) 128

 راني ايشمال غرب) 2                               ران              ي ايجنوب غرب) 1
  زاگرسي كوههايبر رو) 3 البرز                                         ي كوههايبر رو) 3
 

 ران مستقر است ؟ي ايرودباد جنب حاره در فصل گرم سال در كجا) 129
 ج فارسي خليبر رو) 1
  عمان ياي دريبر رو) 2
  البرزي كوههايبر رو) 3
  زاگرس  ي كوههايبر رو) 4
 

 ست؟ي چيز خزريياد فصل پاي زيزشهايل رين دليتر ـ عمده130
 ن مناطقي به اي غربيان بادهاينفوذ جر )1
 ن منطقهيترانه به ايان گرم مدينفوذ جر )2
  به منطقهي سرد شماليانهايورود جر )3
 ن منطقهي در ايبريترانه و سي مدي هواياه برخورد توده )4
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 شود؟ يران نمي وارد ايكلونيچ سير فصل تابستان هـ چرا د131

  آزوريا ل استقرار پرفشار جنب حارهيبه دل )1
  عربستاني هوايها ل استقرار تودهيبه دل )2
 يي هوايها  هوا و تودهييل استقرار واگرايبه دل )3
 ي غربي بادهاينينش ل عقبيبه دل )4

 
 شود؟ يل ميران در كجا تشكي ايكلونهاين سيشتريـ ب132

 اهي سيايدر) 2انوس اطلس                                              ياق) 1
  سرخيايدر) 4ترانه                                              ي مديايدر) 3
 

 شود؟ ير مق البرز مستي كوههاي بر روي در چه موقعيا ـ رودباد جنب حاره133
 بهار) 4فصل گرم             ) 3ز                              يياپ) 2زمستان                           ) 1
 

 ست؟يران چي به ايبري گسترش زبانه پرفشار سيـ عامل اصل134
 رانيد كشور اي شديسرما )1
 راني به اي مهاجر غربيها ستميعدم ورود س )2
  در منطقه غرب ناوهيانات غربيمساعدت جر )3
 راني ا از آزوريا  پرفشار جنب حارهينينش عقب )4
 

 دتر است؟ين شمال و جنوب كشور در كدام فصل سال شديد بي خورشيـ تفاوت شدت انرژ135
 بهار) 4ز                          ييپا) 3تابستان                          ) 2زمستان                       ) 1
 
  

 
 راني در ايي عناصر آب و هواي مكانيپراكندگ: فصل دوم 

 ـ دما1
ن يكه كمتر يبطور.  بر عهده دارنديا  نقش عمدهيديها و بعد از آن تابش خورشيران ناهمواري دما در ايرات مكانييدر تغ
 كه مقدار تابش خالص يي در جاين قسمت كشور در سواحل جنوبي مرتفع و گرمتريجبالها  ساالنه بر قلل سلسلهيدماها
 ي هوايدر مجموع از جنوب به شمال و از مشرق به مغرب از گرما.اند گر است، منطبق شدهي ديشتر از جاهاي بيديخورش

 و كاهش تابش ييايش عرض جغرافيل افزايشدن هوا در جهت جنوب به شمال عمدتاً به دلسرد . شود يران كاسته ميا
ل تجمع يدلاما كاهش دما از مشرق به مغرب عمدتاً به .  مرتفع در شمال كشور استياكوهه ز تراكم سلسلهيد و نيخورش

از نظر .ران استي اي مركزيها  به چالهيبري سرد سيي هوايها ورش تودهي زاگرس در غرب كشور و يتوده كوهستان
رفت، فسا، ي سواحل جنوب كه در جنوب خط سراوان، ج-1:ص استيز قابل تشخيه متماي ساالنه سه ناحي دمايپراكندگ
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ه ي واقع در شرق زاگرس و جنوب البرز به اضافة كوهپاي مركزيها چاله -2ن واقع شده است؛ يريكازرون، دزفول، قصر ش
 .اي متر نسبت به سطح در1500 باالتر از ي كوهستاني نواح-3 خزر؛ ياي زاگرس و سواحل دري غربيها

 در غرب شهركرد يارين آن در ارتفاعات زردكوه بختيشتري مشاهده شده و بين نوسان ساالنه دما در مرداب  انزليكمتر
 يتابد و به جهت كم يتر م ي عموديدي كمتر ، در تابستان خورشييايل عرض جغرافيدر زردكوه به دل. ده شده استمشاه

اد و يشود و در زمستان به علت ارتفاع ز يشتر گرم مير و بت ر تابش در جو، روزها سرعتي مسي و كوتاهياهيپوشش گ
اما در البرز به علت عرض . شود ي شبها سردتر ميما، دياهي پوشش گيكم و ي و غربي نسبتاً سرد شماليورود هوا

 يشتريدر مجموع ارتفاعات زاگرس از نوسان ساالنه ب. ز سردتر استي، تابستانها نياهي باالتر و كثرت پوشش گييايجغراف
استقرار ل ي در تابستانها به دلي ـ شرقيرات دما در جهت غربييد توجه داشت تغيالبته با. نسبت به البرز برخوردار است

را در همه جا ي دارد، زيشتري بيكنواختيرون ي از بيي هوايها  از ورود تودهيريران و جلوگي آزور در ايا پرفشار جنب حاره
 .باشد يد ميعامل كنترل كننده تابش خورش

تواند  يمل آن يرتر از تابستان است كه دليار متغيران بسي ايدماجه گرفت در فصل زمستان يتوان نت ياز مباحث باال م
ده ي ديانيخبندان در البرز مي ين روزهايشتريب.  ران باشدي متعدد گرم و سرد به ايها ستمي و سي غربيورود بادها

 خزر ياير دري البرز به علت تأثي شماليها در دامنه.  البرز گسترده شده استي جنوبيها شود كه عمدتاً به طرف دامنه يم
 . را داردخبنداني ين روزهايشتري، ارتفاعات زردكوه بيد از البرز مركزبع. خبندان كمتر استي يتعداد روزها

 :گردد يم مير تقسي به شرح زيه حرارتيران به چهار ناحي، اي همه عوامل حرارتيبا توجه به پراكندگ
ن يانگي ميرد كه دارايگ ي البرز و زاگرس دربر مي متر  در كوهستانها1500 باالتر از يينهايه مرتفع كه سرزميناح) الف

 .اند  درجه10ساالنه كمتر از 
ن ساالنه دما يانگيرد و ميگ ي متر دربر م1500ران را در ارتفاع كمتر از ي اي كوهستاني كه تمام نواحيا هيه كوهپايناح) ب
 . گراد قرار دارد ي درجه سانت15 تا 10ن يب
 يباشد و دارا ي خزر ميايو سواحل در زاگرس ي، جنوب غربي، شرقي پست مركزينهايه پست كه شامل سرزميناح) ج
 . استگراد ي درجه سانت 20 تا 15ن ساالنه يانگيم
 . استگراد يدرجه سانت  20ش از ي آن بن ساالنهيانگيرد ميگ يباً دشت لوت را هم دربر مي جنوب كه تقريه ساحليناح) د
 
 ـ فشا ر2

در دوره سرد سال عبور . گردد يدر طول سال كنترل م فشار يها ستميل و عبور سيله تشكيران بوسي فشار در ايپراكندگ
 پرفشار قرار يها ستمير سلطه سيران زين فصل، ايشتر وقتها در ايست و بيران چندان فراوان ني در ا فشار كميها ستميس

ا يند و يگو ي مهاجر ميونهالكي سيشوند كه به آن آنت يگر آورده مي دي از جاهاي غربيله بادهايا بوسيپرفشارها ن يا. دارد
ران در يت پرفشار ايگر استقرار وضعيطرف داز . شوند يده ميران كشي به ايبري سونكلي سيآنت  ازيا نكه بصورت زبانهيا

 . پرفشار استيدوره سرد سال الگو
و در ده شده است ي كشيبري از فرابار سيا  قرار دارد كه بصورت زبانهي شرقيها ران در چالهينه فشار ايشين بيتر گسترده

 .فشار مستقر شده است ج فارس مراكز كمي خزر و سواحل خلياي دريرو
 استقرار يط را برايشران پرفشار ي آزور است كه خود ايا طره كامل پرفشار جنب حارهيران تحت سي در دوره گرم سال ا

 ي نسبيعلت سردن فصل به يدر ا) . نيش سطح زميبه علت گرما. (كند يا مين را مهي در سطح زميفشار محدود كم
 .شود يل مي آن مركز فرابار تشكي خزر بر رويايدر

ل اختالف يل به دليباد منج. كند يران را مشخص مي ايا  و منطقهي محلي متوسط فشار جهت  و شدت بادهايپراكندگ
ان در جهت ران و در زمستيبه داخل ا د كه در تابستان از منطقه خزريآ ي بوجود مي خزر و فالت داخلياين دريفشار ب
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 يكلونها و آنتيتر از زمستان است در زمستان با جهت گذر سيار قويتداوم و شدت آن در تابستان بس. وزد يعكس م
 يستان در دوره گرم از ارتفاعات شمال شرقيست روزه سيباد صد و ب. كند ير ميي مهاجر جهت و شدت آن تغيكلونهايس
 .رود ين مين باد هم ارز بي فشار در زمستان اير الگوييه با تغوزد ك يران مي جنوب شرق اينهايران به سرزميا

شمال از ارتفاعات زاگرس به باد . ديآ يج فارس بوجود مي خلي  باد شمال و باد سموم بر اثر استقرار مركز فشار بر رو
پس از آورد كه  يمران ي خشك عربستان را به اي باد سموم هوا. آورد ي مطبوع ميو با خودش هواوزد  يجلگه خوزستان م

 گرم يار كه عمدتاً در هوايباد شهر. رد كه تحمل آن دشوار استيگ ي به خود ميج فارس حالت شرجي خليعبور از رو
 .وزد يد در منطقه استان تهران ميآ ي مهاجر بوجود ميكلونهايس

در فصل . هاستي ناهمواريري آنها در درجه اول قرارگيوزد كه علت اصل ي مي و محلي فصليران بادهاي ايدر همه جا
ران ي در اي غربيت بادهايت، حاكميضعن وي ايكه علت اصل. تر از تابستان است ران متجانسي اي بادهايزمستان الگو

 گرد و غبار برعكس ي توفانهايع مكاني توزيافتد ول يران اتفاق مي اي رعد و برق در شمال غربيحداكثر توفانها. است
، ياز نظر زماناما . رسد ير نمك و دشت لوت به حداكثر خود مي كويها ق كشور و چالهو برق در شر  رعديتوفانها

محل .هد ي گرد و خاك در ماه مرداد رخ مين توفانهايشتريبهشت و بي رعد و برق در ماه اردي توفانهاين فراوانيشتريب
ن توفانها در مناطق يتعداد ا. افتد ي اتفاق مياهي خشك و بدون پوشش گي گرد و خاك عمدتاً در نواحينه توفانهايشيب

 .ار اندك استي بسيكوهستان
 
 ـ رطوبت3

 نسبت مخلوط مطالعه شده يق بررسيرطوبت هوا از طرمقدار . رود يران به شمار مي ايين عنصر آب و هوايرطوبت مهمتر
ن مقدار رطوبت در يشتريب.  خشكيلوگرم هوايك كينسبت مخلوط عبارت است از مقدار بخار آب موجود در برابر . است

 ين مسأله سرديالبته علت ا. ر استي گرم متغ10 تا5/7ن ياما در سواحل شمال ب. رسد  ي گرم م15سواحل جنوب به 
 مرتفع ين مقدار رطوبت هوا بر نواحيكمتر.  هوا را كاهش داده استيرطوبتش ي سواحل شمال است كه گنجاي هواينسب

 و ي مركزيها نكته قابل توجه مقدار رطوبت چاله)  هوايبه علت سرد. (باشد ي گرم م5كشور منطبق است كه كمتر از 
 را نشان يط حرارتيت شرايع مقدار رطوبت هوا حاكميدر مجموع توز.  گرم بخار آب دارد5/7 تا 5ران است كه يشرق ا

ن مقدار رطوبت هوا يشتريدر طول سال ب. ز باالستيران هوا گرمتر است مقدار بخار آب ني اينكه هر جايا يعني. دهد يم
 ير چندانيت هوا تأثيوضع.در   البته مقدار رطوبت مطلق هوا.شود ين آن در ماه آذر مشاهده مير است و كمتريدر ماه ت

 . مؤثرتر از مقدار رطوبت استي نم نسبيطيست محيط زي و شراياز نظر زندگ. ندارد
نم ن يباالتر. تواند داشته باشد ي كه در همان دما ميبخار آب عبارت است از نسبت بخار آب موجود هوا به مقدار ينم نسب

 يمقدار نم نسب. شود ي خزر و بعد از آن در سواحل جنوب مشاهده مياي درصد در سواحل در70ران به مقدار ي اينسب
ن ي و كمتري در ماه دين مقدار نم نسبيدر طول سال باالتر. گر استي ديران كمتر از قسمتهاي اي مركزيساالنه در نواح

ن آن در دشت لوت و جنوب ي مشاهده شده است و كمتريندرانزل در بين نم نسبيماه باالتر يدر د. ر استيآن در ماه ت
 . شود يده مير نمك ديكو

 است ي بارشيكيناميدبارش . شوند يم مي تقسيكينامي و ديكي، مكانيها به چند نوع همرفتيبراساس عامل صعود، بارندگ
 اتمسفر، ي كوتاه سطوح بااليموجها: ك عبارتند ازيناميصعود دعوامل . شود يل ميك هوا تشكينامي دكه بر اثر صعود

ن نظر در يجان از اي آذربايباشد و نواح ي كشور مي مركزيكلونها در قسمتهايشتر سيسهم ب. ني سطح زميكلونهايس
 يها  در دامنهيكيصعود مكان. استيمه جنوبير از ن كشور فراوانتيمه شماليكلونها در نيقت سيحقدر . مرتبه دوم قرار دارد

از مناطق پرباران )  زاگرسي البرز و غربي شماليها دامنه(ها  ن دامنهين جهت ايرد و به ايگ يكوهستانها صورت مر يبادگ
 ري آفتابگيها سم صعود در دامنهين مكانيا.  متداولتر استي همرفتيدر دوره گرم سال بارشها. نديا يبه حساب م
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 ين صعود همرفتيشتريب. مرسوم استيا دتر و فراوانتر است كه به همرفت دامنهيجان و خراسان در فصل بهار شديآذربا
ن يك سهم ايناميسه با عامل صعود ديدر مجموع در مقا.  خزر رخ داده استيايران و در جنوب شرق دريدر جنوب شرق ا

شود كه فقط در فصل  يده مي نامي گرم همرفت وزشي آبهايز روش هوا بر اثر عبور ايگرما.ز استيار ناچيسم بسيمكان
 . شود ي خزر مشاهده مي و غربيز آن هم در سواحل جنوبييپا

 : عامل صعود عبارتند از ي براساس پراكندگيي ششگانه آب و هواينواح
 درصد كل 58نجا يك در ايناميعامل دسهم . شود ي خزر را شامل مياي ساحل دري غربيكه قسمتها. يه خزريـ ناح1

 را ين فراواني كمتريعامل همرفت معمول. شود يده مي دي است كه در آن همرفت وزشيا هيعوامل صعود است و تنها ناح
 . نشان داده است

ن عوامل صعود حدود ياغتشاشات سطوح باال در بسهم . شود يجان و البرز ميشامل ارتفاعات آذربا. يه شمال غربيـ ناح2
ن شركت را ي كمتريمرفت معموله. رسد ي درصد م20ن به حدود ي كه اغتشاشات سطح زمي صورتدر.  درصد است49
 . دارد

 درصد و 57اغتشاشات سطوح باال به سهم .  و جلگه خوزستان استيشامل تمام زاگرس غرب. يه جنوب غربيـ ناح3
 يعامل اصل. ن استي سطح زميكلونهايت سي فعاليه محل اصليناحن يا. رسد ي درصد م30ن به ياغتشاشات سطح زم

 .  استي غربي ، اغتشاشات بادهايه شمال غربيه ، همانند ناحين ناحيصعود در ا
عامل ن يفراوانتر. گردد ي واقع در جنوب البرز و غرب زاگرس تا مرز افغانستان مينهايشامل سرزم. يه شمال شرقيـ ناح4

 . ن در درجه دوم قرار دارنديسطح زمصعود، اغتشاشات سطح باال هستند و بعد از آن اغتشاشات 
سهم . دهد يل مين منطقه را تشكي زاگرس ايج فارس در جنوب كوههاي خلي ساحلينهايسرزم. يه جنوبي ـ ناح5

 كه سهم يصورتدر . رسد ي درصد م70 به يعني ين تمام نواحين مقدار در بيه به باالترين ناحياغتشاشات سطوح باال در ا
 .رسد ي درصد م16 به ي درصد و سهم عامل همرفت2ه حداكثر ن بي سطح زيكلونهايس
 ين فراوانيشتري به بيه، عامل همرفتين ناحيدر ا. ران استي اي البته جنوب شرقيشامل منته. يه جنوب شرقي ـ ناح6

 . ن عامل صعود استيتر نجا هم اغتشاشات سطوح باال فراوانيادر . رسد يم)  درصد14(خود در سطح كشور 
ران در دوره سرد، اغتشاشات سطوح باالست كه سهم آنها از جنوب به شمال كاسته يسم صعود در تمام اين مكانيتر ن فراوا

ن در غرب ينقش اغتشاشات سطح زم. تر از جنوب هستند  البته به لحاظ مقدار مطلق در شمال كشور فراوان.شود يم
ار كم ي كشور بسين در همه جايان اغتشاشات سطح زمدر فصل تابست. كند ي ميكشور با اغتشاشات سطوح باال برابر

ن يش سطح زمي كشور گرمايمه جنوبيدر ن.  كشور فراوان هستندي شمالياغتشاشات سطوح باال فقط در نواح. اند شده
ن عامل صعود در همه يتر ز همانند بهار، اغتشاشات سطح باال فراوانييفصل پادر . نديآ ين عامل به حساب ميتر فراوان

ج ي خزر، خلياياه، دري سياي سرخ، دريايترانه، دري مديايدر: ران عبارتند ازيمنابع عمده رطوبت ا. كشور هستنديجا
 صعود، در يسمهاي رطوبت و مكانيل فراوانيران به دلي بارش اين روزهايشتريب .ج بنگالي عمان و خليايفارس ، در

 ينه روزهايشيافتد و منطقه دوم ب يوب شرق كشور اتفاق من آن در جنيو كمتر) يانزل( خزر ياي دريسواحل جنوب غرب
 هم به طرف جنوب، كاهش عوامل يدر منطقه كوهستان. شود ي ارتفاعات زاگرس مشاهده ميران بر رويبارش در غرب ا

 ين بارندگيشتريز بي خزر نيايدرشرق . شود ي كمتر مي بارندگيصعود و به طرف شرق كاهش نفوذ رطوبت، تعداد روزها
ط ين شراي خزر اياي دري كشور به جز قسمت جنوب غربير نواحيكه در ساهمانگونه . كند يافت ميا در زمستان درر

 ير نفوذ هوايشتر وقتها زيجان بي به طرف جنوب، منطقه آذرباي غربيدر زمستان به جهت گسترش بادها. حاكم است
 بارش هماهنگ با يدر زمستان تعداد روزها.ابدي يكاهش م در آنجا يل بارندگين دليرد و به هميگ يدار قرار ميسرد و پا
 در اكثر ي بارندگيبهار، تعداد روزهادر . ابدي يرات عوامل صعود از جنوب به شمال و از غرب به شرق كاهش مييروند تغ

و از طرف اند   از آن منطقه خارج نشدهي غربينكه هنوز بادهاي ايجان برايفقط در آذربا. افته استينقاط كشور كاهش 
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 خزر برعكس ياي دريدر بهار در ساحل غرب. رديگ ين كاهش صورت نمي فراهم است، ايا ط همرفت دامنهيگر شرايد
 آن يل اصليكه دل.  رشت منتقل شده استيا به طرف داخل و روي از ساحل درينه بارندگيشيگر سال، منطقه بيفصول د

 .ا نسبت به زمستان استيسرد شدن آب در
ن روزها به طرف مشرق يتر است كه تعداد ا  آن فراوني خزر و در قسمت جنوب غربيايها در ساحل دريرندگن بايدتريشد

 خزر مشاهده ياي ساحل دريز ، در قسمت جنوب غربيين هم در فصل پاي بارش سنگين روزهايتر فراوان. ابدي يكاهش م
 .تان استزمسنگونه بارشها ين فصل ايتر ر نقاط كشور فراواني در سايشده است ول

ل اعتدال حاصل از يدر ساحل به دل. افتد ي آذر تا بهمن اتفاق ميران و در ماههاي اي در شمال غربي برفين روزهايشتريب
 . نسبتاً كم استي برفيا، روزهايآب در

 يگدر مجموع مقدار بارند.  درصد محاسبه شده است5/85 يريپذ رييب تغيمتر با ضر يلي م341ران ي ايمتوسط بارندگ
) يبندر انزل( خزر ياين منطقه كشور سواحل دريتر پرباران. ابدي يساالنه از مغرب به مشرق و از شمال به جنوب كاهش م

مشرق روند  به طرف ي منطقه خزريكاهش بارندگ.  استي و مركزير زاگرس شمالي بادگيها و در درجه دوم دامنه
ن يز ايمحدوده زاگرس ندر . باشد ي ميواره البرز ناگهانيرار دل استقي در جهات جنوب و مغرب به دلي دارد وليجيتدر

ن منطقه كشور دشت يتر باران كم. استي نسبتاً ناگهاني در جهت شرقي است وليجيروند كاهش از شمال به جنوب تدر
 ساحل ي خزر به استثنايايدر تمام ساحل در.  به دور استي دارد و هم از منابع رطوبتيلوت است كه هم ارتفاع كمتر

نه در خط يشيا هسته بي دريدر ساحل جنوب غرب.   استيشتر از داخل خشكي بي در خط ساحليج گرگان، بارندگيخل
ن ي به ايبري سين وضع به نحوه برخورد بادهاياحتماالً ا.  قرار دارديا در داخل خشكي دري و در ساحل شرقيساحل

 خزر است كه در اثر ياي كشور در فصل تابستان سواحل درن منطقهيتر پرباران. دارديد بستگيسواحل و تابش خورش
 در ي فصلين بارندگيشتريز بيز نييدر فصل پاو . رديگ ين بارشها صورت مي و كمك اغتشاشات سطح باال ايصعود همرفت

 41(ن جهت هم بعد از زمستان ي درصد است از ا31ز از كل سال يي پايبارشها. بارد ي خزر مياي دريساحل جنوب غرب
 در ي كه باعث بارندگييكلونهايرا سيز. اسوج قرار داردي در منطقه ينه بارندگيشيدر زمستان هسته ب. قرار دارد) درصد

ن يتر زابل خشك. رنديگ ي ميشتريج فارس بهره بيج فارس عبور كرده و از رطوبت خليشوند از شمال خل ين منطقه ميا
 يبارد  كه در خط ساحل ي مي زمستان در بندرانزلين بارندگيشتريب خزر يايدر ساحل در. منطقه كشور در زمستان است

جان قرار ي در آذرباينه بارندگيشياما در بهار هسته ب. ابدي يو به طرف شمال و شرق كاهش م. ر نقاط استيشتر از سايب
 خزر است و ياين فصل دريتر ن فصل خشكيا. سان مرسوم هستندي نيكه به بارانها) يبارش به علت صعود همرفت(دارد 

سال زمستان ن فصل يتر  خزر مرطوبيدر سواحل شرق. ن سواحل در اطراف آستارا قرار داردي در اينه بارندگيشيمحل ب
بهشت، در خراسان اسفند و يجان اردي خزر مهر،در آذرباياين ماه سال در سواحل درياز نظر تمركز ماهانه،پرباران تر. است

  .  ماه استيدر جنوب د
 

 :ت فصل دوم سؤاال* 
  كشور در فصل زمستان معلول كدام عامل است؟ياد دماي زيريرپذيي تغ-136

 كلونهاي سيكلونها و آنتي سيت متواليحاكم) 1
  صافي و هواي ابرآلودگيت متواليحاكم) 2
 يا ترانهي مديكلونهاي سرد و گرم سيعبور جبهه ها) 3
 ش آن در طول شبين در طول روز و سرمايش زميگرما) 4
 

 شتر است؟يستگاه بي كدام اينه بارندگيشي ب-137
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  در تابستانيسار)  2ه در بهار                                          ياروم) 1        
 زييگرگان در پا) 4شهركرد در بهار                                        ) 3        

 
 شود؟ يده ميخبندان دي يزهان رويشترير بي زيك از مكانهاي در كدام-138

 ياريزرد كوه بخت) 2                                             يالبرز مركز) 1        
 جانيارتفاعات آذربا) 4ارتفاعات خراسان                                       ) 3        

 شود؟ ير مشاهده مي زياههاك از ميران در كدامي اي در همه جاينسب ن مقدار نمي كمتر-139
 وريشهر) 4مرداد                     ) 3ر                   يت) 2خرداد                    )1         

 
 شود؟ يشتر مشاهده مير بي زيك از مكانهاين در كدامي سطح زميكلونهاي حاصل از سي بارشها-140

 جاني آذرباينواح) 2                    غرب كشور                         )1         
 شرق كشور)4 كشور                             ي مركزيقسمتها) 3          

 
 باشد؟ ين مكان در فصل زمستان مير كم بارانتريك از مناطق زي كدام-141

 بندرعباس) 4         كاشان         ) 3اسوج                  ي) 2زابل                   ) 1          
 

 شتر است؟يران بي مقدار نم مطلق هوا در كدام قسمت ا-142
 غرب كشور و ارتفاعات) 2                                         يسواحل شمال) 1          
 يسواحل جنوب) 4شرق كشور                                              )3          

 
 گردد؟ يران مشاهده مي اين نوسان ساالنه دما در كجايشتري ب-143

 جانيارتفاعات آذربا) 2                            ياريارتفاعات زردكوه بخت) 1          
 يارتفاعات البرز مركز) 4ارتفاعات خراسان                                       ) 3          

 ران مهمتر است؟يخبندان در ايره ع دوي نقش كدام عامل در توز-144
 ه تابشيزاو) 2ها                                           يناهموار) 1          
 اي به دريكي و نزديدور) 4                                    ييايعرض جغراف) 3         

 
 دهد؟ ي در كدام منطقه رخ م رعد و برق در كدام ماه وي وقوع توفانهاين فراوانيشتري ب-145

 ي خزر غرب–بهشت يارد) 2 كردستان                                      -ن يفرورد) 1          
 جاني آذربا–ن يفرورد) 4جان                                  ي آذربا–بهشت يارد)  3          

 
 دارد؟ران در كدام قسمت قرار ينه بهاره بارش ايشي ب-146

 ي جنوب غربينواح) 2ارتفاعات زاگرس                                     ) 1            
 جنوب شرق كشور) 4 شمال غرب                       يكوهستانها) 3            

 
 بارد؟ ي مي در چه فصلي منطقه خزرين بارشهايشتري ب-147
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 تابستان) 4بهار            ) 3ان           زمست) 2ز            ييپا) 1           
 

 ران چگونه است؟يم اي در اقلي غربيكلونهاي نقش س-148
 ن عامل بارش در دوره سرد سال هستنديمهمتر) 1          
  سال هستنديران در تماميم اين عامل كنترل كننده اقليمهمتر) 2          
 باشد يران مي ايي هواين عامل كنترل توده هايمهمتر)  3          
 دهند ير قرار مي شمال كشور را تحت تأثيم نواحيفقط اقل)  4          

 
 ل است؟يران به كدام دلي جنوب اي بودن هواي شرج-149

  هواي باال و خشكيدما) 2ار باال                         ي بسيدما) 1          
  باالي باال و دماهاينم نسب) 4          آرام    ي باال و هواينم نسب) 3          

 
 شود؟ يران در كدام منطقه مشاهده مين بارش تابستانه ايشتري ب-150

  عمانيايسواحل در) 2 خزر                      يايسواحل در) 1          
  شمال و غربيمناطق كوهستان) 4جان                         ياستان آذربا) 3          

 
  مازندران چگونه است؟  ياي بارش در سواحل دري مكانيش پراكندگي آرا-151

 ابد  ي ي البرز كاهش مياز خط ساحل به طرف باال) 1  
 ابدي يش مي البرز افزاياز خط ساحل به طرف باال)  2  
  البرز وجود دارديه هاينه بارش در كوهپايشيك مركز بي) 3  
  البرز وجود دارديانينه در ارتفاع ميشيك مركز بي و ينه در نوار ساحليشيك مركز بي)4  
 

  كدام است؟يه خزر شرقين فصل سال در ناحيتر  مرطوب-152
 زمستان) 4تابستان                                ) 3ز                           ييپا) 2بهار                              ) 1  
 

 .الن استين و جلگه گين دشت قزويب.......... ل در اختالف ي علت عمده وزش باد منج-153
 ييايعرض جغراف)  4رطوبت                        ) 3دما                             ) 2)                     فشار(ارتفاع) 1  
 
 

  ماهها است ؟ب مربوط به كداميران به ترتي در اير رطوبت نسبين مقاديتر نيين و پاي باالتر-154
 بهمن ـ مرداد)2ر                                  ي ـ تيد)  1        
 ن ـ خرداديفرورد) 4ور                           ياسفند ـ شهر)  3        

 
 شود؟يجان مي استان آذرباي باعث كاهش بارندگيـ در فصل زمستان ، چه عامل155

  زاگرس يرشته كوهها)2                           يارتفاعات آناتول) 1        
  ي مركزيايابان آسيب) 4 سرد قفقاز                    يتوده هوا) 3        
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 ران ي ايي آب و هواينواح: فصل سوم
 ن نمونه آن ها ،ي انجام داده اند كه بهتري متعدديي آب و هواي هايهواشناس طبقه بند و  دانان آبيم جغرافي از قد

 ي قسمت هاين طبقه بنديبر اساس ا. ران انجام شده است ي در مورد اي كوپن است كه توسط افراد متعدديطبقه بند
مه ي ني آب و هواي كوهستاني و نواحيترانه اي مدي خزر ، آب و هواياي ، سواحل درياباني بيران آب و هواي ايداخل

 . دارد يابانيب
 يفا مي ايا ران نقش عمدهي اييرات آب و هواييها در تغي دهد ناهمواريان مران نشي اي متعدد آب و هواي هاي بررس
 :م شده است يه تقسي به شش ناحييران از  نظر آب و هواين جا كشور ايدر ا. كنند 

 . خزر است ياي البرز تا ساحل دريالراس كوهها از آستارا تا گرگان و از خط : يه خزريـ ناح1
اچه بختگان يجان ، كردستان ، خراسان و كرمان است و در زاگرس تا دريارتفاعات آذرباشامل  : يه كوهستانيـ  ناح2

  متر منطبق است 1500 يه تراز نماين ناحي ايرونيادامه دارد ، مرز ب
 .شود  يم مي تقسي و داخليرونيه بيرد و به دو ناحيگ ي متر را در بر م1500ر ي كه ارتفاعات زيا هيه كوهپايـ ناح3
ز در بر يج فارس و جلگه خوزستان است  و ارتفاعات بشاگرد را ني عمان ، خليايشامل سواحل در:  جنوب هيـ ناح4
 .رد يگ يم
 .ان است ير ، دشت لوت و چاله جازموريشامل دشت كو : يه مركزيـ ناح5

.  گردديمه كشور محسوب ين  ناحي خشك تريه مركزي است و در مقابل ناحيه خزريه كشور ، ناحين ناحيمرطوب تر
ن يشتريب.  در مرتبه سوم قرار دارد يه كوهستاني در درجه دوم و ناحيروني بيا هيه كوهپاي ، ناحيه خزريبعد از ناح

 در يه مركزي  و ناحيه كوهستاني  بعد از ناحي داخليا هيه كوهپايناح.  قرار دارد يه كوهستانيخبندان در ناحي يروزها
ه يناح.  منطقه است يابانيت بي و ماهياهين مسأله نداشتن پوشش گي ايعلت اصلكه مطمئناً . رتبه سوم قرار دارد 

گردد  ي مشاهده ميه خزريخبندان در ناحي ين روزهايه ، كمترين ناحيخبندان است و بعد از اي ي از روزهاي عاريجنوب
. دهد  ي را نشان مي نواحين ، درجه تجانس مكايرير پذييب تغيدرصد ضر.  خزر است ياي دريلين امر اثر تعديكه علت ا

ن درجه ي باالتريه مركزيشود و ناح ي مشاهده ميروني بيه ايه  كوهپاي در ناحين درجه ناهمگني باالترياز نظر بارندگ
ن ي را دارد ، بنابراين درجه ناهمگنيز باالتريخبندان ساالنه ني ي از نظر روزهايروني بيا هيه كوهپايناح.  را دارد يهمگن

 را ين درجه ناهمگنيخبندان كمتري ين روز هايشتري با داشتن بيه كوهستانيناح. د ي آيه به حساب مين ناحيناهمگن تر
 . دارديه جنوبيبعد از ناح

  : يه خزري ناح-1
رات درجه حرارت و رطوبت ييه تغين ناحيدر ا.  رسد يد رود به حداكثر گسترش خود ميه در دهانه سفين ناحي وسعت ا

 شود يمند م ا بهرهي آب دريلير تعدي از تاثيدر دوره سرد سال ، تمام خط ساحل. ر است يالنهارات چشمگدر امتداد نصف 
 دما ، دماها  سردتر يطيند افت محير فرايا و تاثيش ارتفاع به جهت كاهش اثرات دريا و افزاي از درياما به نسبت دور

شتر از غرب است يز در شرق بي سال نين دماهايباالتر خزر گرمتر از غرب آن است و يايدر مجموع شرق در. گردد يم
 دوره گرم از ثبات ي دماهايه خزريدر تمام ناح) . ستگاه است ين اين و گرگان گرم تريتر در طول سال رشت خنك.(
 در يكنند ول ير مي آن را متغي شوند و دمايه وارد مي به ناحي مختلفيرا در زمستان هواهاي برخوردار است زيشتريب
 ير نواحيشتر از سايب) گرگان  (يه خزر شرقيتفاوت ساالنه دما در ناح. ه حكمفرماست ي بر ناحي ثابتيابستان توده هوات

 ياي دريه و در سواحل غربي در ژانوير نم نسبين مقاديباالتر. باشد  ي آن ميت خشكي از وضعي خزر است كه نشانيساحل
در امتداد . افتد  ين آنها در گرگان اتفاق مي و كمتري در انزليارندگ بيها ن روزيشترين بي شود همچنيخزر مشاهده م

ابد و در جهت ي يكاهش م)شرق و غرب ( به دو طرف ينه تاالب انزليشي بارش از مركز بيخط ساحل ، تعداد روزها



    و خاكنابع آبم   
 

 74

تر از   پر بارانيب غريد رود دامنه هايدر دره سف.ابد ي ي به طرف ارتفاعات البرز كاهش ميز از خط ساحلي نيالنهار نصف
شتر از نقاط مجاور ي جنوب گرگان بيه كوههاي در ناحيه مقدار بارندگي ناحي شرقيدر قسمت ها.  است ي شرقيها دامنه
ه ي در شرق ناحي قرار دارد  ولي در نوار ساحلينه بارندگيشيه ، هسته بيتوان گفت كه در غرب ناح يدر مجموع م. است 

ن منطقه در ي ايبه استثنا.  شود ي متر مشاهده م1500 تا 900ه در دامنه كوهها در ارتفاع  ساالنينه بارندگيشيمنطقه ب
 البرز عامل يتوان استدالل كرد كه كوهها ين جهت نميابد به همي يش نمي با ارتفاع افزاي بارندگيه خزري ناحيچ جايه

 البرز ي دامنه شماليمراتع باال. خت است  خط دريي آب و هوايه خزري ناحيمرز جنوب. است يه خزري ناحي بارندگياصل
ه مارس ي اكتبر و در شرق ناحيه خزرين ماه سال در غرب ناحيتر پر باران. ديآ ي به حساب مي كوهستانيجزو آب و هوا

 آخر تابستان و ي از ماههايكينه وجود دارد كه معموالً در يشيك بي ، در سال فقط يه خزري ناحيدر قسمت غرب. است 
در . دهد ي اواخر زمستان رخ ميگريز و ديل پائي اوايكينه  وجود دارد كه يشيه دو ماه بياما در شرق ناح. ز استيپائا اول ي

ها با زمان  نهيشين بي ايشود كه هر دو يز و آخر زمستان مشاهده مينه بارش در آخر پائيشيز دو بيمنطقه رودبار ن
ن يشتريز و بي رشت در فصل پائين بارندگيشتري، بيصل بارندگع فينظر توز از. منطبق هستند ي غربيگسترش بادها

باً يز از بارش ساالنه تقريه سهم زمستان و پائي ناحيدر قسمت شرق. دهدي ساالنه رودبار در فصل زمستان رخ ميبارندگ
 .ه تابستان استي خزر بهار و در شرق و جنوب ناحيه غربين فصل ناحيكم باران تر. كسان است ي

  ي كوهستانهي  ناح-2
 مختلف يي هوايها ت تودهي آن هداي باال برخوردار است كه علت اصليه از ناهمگني ژانوي از نظر دمايه كوهستاني ناح

باً در ين كه تقريجان است  و منطقه خراسان با ايه آذرباين منطقه ناحيسردتر. ه استين ناحي به اي غربيتوسط بادها
ها  شتر زمستانين كه، در بي ايبرا.  برخوردار است ي گرمتريها دارد از زمستانجان قرار ي آذربايياي جغرافيها عرض

ن صورت  همزمان با ورود يگذرد و در ا ي خزر مياي است كه محور فرود از دريا گونه   بهي غربي بادهايها ش موجيآرا
اد، به يرغم ارتفاع ز ي زاگرس علمنطقه. رسد  ي نسبتاً گرم جنوب به خراسان ميجان، هواي سرد به آذرباي هوايها توده

تر از  ه در تابستان همگني ناحيت حرارتيوضع.جان است ي شمال نسبتاً گرمتر از آذربايي هوايجهت دور بودن از توده ها
 كنترل آب و هوا ي شود و عامل اصليباً قطع مي هوا تقريها  مانند تودهيرونيرا در تابستان ورود عوامل بيزمستان است ز

 به علت يدر زمستان در اكثر مناطق كوهستان. اد استيه دامنه دما زين ناحيدر ا. ها است يد و ناهمواريش خورشفقط تاب
 ي شماليدر قسمت ها. رود ي باالميجه درصد نم نسبيت بخار آب و هوا كم شده در نتيآمدن درجه حرارت ظرف ن يپائ
ن يشتريب.ه است ي ناحي مركزيشتر از قسمت هايهوا ب هوا رطوبت ي نسبي و سردي غربيه به جهت نفوذ باد هايناح

 از منطقه ي غربي به منابع رطوبت و گذر فراوان بادهايكيجان است به جهت نزدي بارش مربوط به آذربايتعداد روزها
  كميجام به علت دسترس ام سال، در تربتيشتر اي در بي غربيدر كرمان به علت خارج بودن از محدوده نفوذ بادها. است

 عوامل يه كوهستانيدر ناح. دهد  ي رخ مي بارش كمتريار هوا ، روزهاي بسي و در بلده به جهت سرديتر به منابع رطوبت
 مرطوب سبب كاهش يشتر مواقع سال نبود هواي در سرتاسر آن وجود دارد و بيا محلي يرونيصعود خواه به صورت ب

 ياي دري و منبع رطوبتي غربي به بادهايكيه به جهت نزدياح ني غربيها در دوره سرد سال، قسمت. گردد ي ميبارندگ
ن فصل جنوب ينكه در اي ايبرا.  در فصل بهار منطقه خراسان فعالتر از زاگرس است ي دارد وليشتري بيترانه بارندگيمد

 شهركرد ن در دوره سرد سال دري سنگي بارندگيروزها.رود ي آزور ميا ر نفوذ پر فشار جنب حارهيج زيزاگرس به تدر
ن در فصل ي بارش سنگي روزهايفراوان. ج فارس استي به خليكيگر است كه مطمئناً به جهت نزدي ديشتر از شهرهايب

ل ي زنجان در اوايمم بارندگينكته قابل توجه وجود ماكز. ه استيگر ناحي ديتر از قسمتها بهار در منطقه خراسان فراوان
ه به ي كه در شهركرد ماه ژانويدرصورت. كند ين منطقه منعكس مي را در ايا  حدوث همرفت دامنهيبهار است كه فراوان

 عمده يژگيو. برخوردار استيشتري بي آن از بارندگيانه به حوالي خاورميكلونهاير سي و مسي جبهه قطبييجهت جابجا
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 ي زمستانه از ثبات نسبياان بارشهين ميگر است كه در اي به سال دي آن از ساليثبات ي بيه كوهستاني ماهانه ناحيبارندگ
 . دوره سرد استي از بارشهاي رگباريار كم است ولي تابستانه بسيبرخوردار است و در مقابل اعتبار و ثبات بارشها

 :يروني بيا هيه كوهپاي ناح-3
ار سرد ي بسيوار هي در مسيريشان قرارگياد و در گميآباد ارتفاع ز ا خرميالم يدر ا. الم استيه اين ناحيستگاه اين ايسردتر

اد يار زيه بسي ناحيخبندان ساالنه ناهمگني يدر واقع از نظر روزها. خبندان شده استي يش روزهاي سبب افزايبريس
ه ي ناحيستگاههاين اي تابستان در بي هواي نم نسبي برخوردار است ولي زمستان از ثبات نسبيه هواين ناحيدر ا. است
 ساالنه يه، بارندگي ناحي جنوبيدر مجموع قسمتها. ر استييه متغي ناحيوب جنيدر مجموع در قسمتها. ر استييمتغ

جهت  دهد و در دوره گرم سال به يه در دوره سرد سال رخ مي ناحي بارندگين روزهايشتريب. تر است ينظمتر و رگبار يب
م ي وابسته به رژيتابستان يتر آن، بارشها ت جنوبيجهت موقع ستگاه داراب بهيدر ا. نبودن عامل صعود نسبتاً خشك است

 يرهاي و مسيجهت دور بودن از منابع رطوبت  داراب بهي در كل هوايشود ول يا مشاهده مي آسي جنوب شرقيموسم
 آن يژه در قسمت جنوبي تابستانه بويه وجود بارشهاين ناحي عمده ايژگيو.الم استيتر از ا  بخار آّب خشكيورود

ش يه افزاي از شمال به جنوب ناحيدارند و از نظر پراكندگ  برخوريشتريثبات ب دوره سرد از يبارشها. است) داراب(
ز از شمال به جنوب يسهم بارش تابستانه ن. ابدي يش ميه افزايز از شمال به جنوب ناحيسهم بارش تابستانه ن. ابدي يم

 يسمهايرا مكانيشود ز يب كاسته مز از شمال به جنويي فصول بهار و پايابد و در مقابل تمركز بارندگي يش ميه افزايناح
 .تر نفوذ كنند ي جنوبيتوانند در نواح ي بودن ميصعود در صورت قو

 :  ي داخليه ايه كوهپايـ ناح4
 ياهيت، نبودن پوشش گي وضعي است علت اصليروني بيا هيه كوهپاي، زمستانها سردتر از ناحي داخليا هيه كوهپاي در ناح
 مرطوب سبب شده است يي هوايها  باران و عدم ورود تودهيگر كمياز طرف د. ان استي عريا  ماسهينهاي زميو فراوان
 يشتر موارد بارشهايده است و در بي آن گردي بارندگينظم يه سبب بي بودن ناحيت بريماه.تر باشد ه خنكي ناحيكه هوا
 درجه يرات زمانييب تغيضر. كتر استي نزديابانيط بيه به شراين ناحي اي آب و هوايبه عبارت. بارد ي مين و رگباريسنگ

 ينكه اثر بادهاي ايبرا. شتر استي در اصفهان بيثبات ين مقدار بيالبته ا. تر از تابستان است رييحرارت در زمستانها متغ
تر از اصفهان  رجند خنكيرجند و در تابستان بيدر زمستانها اصفهان سردتر از ب. رجند استيشتر از بي بر اصفهان بيغرب

تر از اصفهان و در  رجند در تابستان خنكي بيكه شبهايباشد در حال يشه گرمتر از اصفهان ميرجند همي بيروزها. است
رجند برخوردار ي نسبت به بيتر  خشكي بودن از هوايجهت باد پناه ستگاه اصفهان بهيا. باشد يه ماهها گرمتر از آن ميبق

 ي داخليا هيه كوهپاي در ناحيت بارندگيدر واقع وضع.اصفهان استدتر از يرجند شدي تابستان در بياست و البته خشك
ر يشتر از سايه بين ناحي در اي از بارندگيشه مشكالت ناشين جهت همينان است به هميرقابل اطمير و غييار متغيبس

 .ران استي ايي آّب و هواينواح
نكه در ي ايبرا. بارد يرجند عمدتاً در زمستان ميبارش دوره سرد ب. بارد يه قسمت اعظم بارش در دوره سرد مين ناحي در ا

اند كه بخار  افتهي گسترش ني به حد كافي غربيگر هنوز بادهاي قرار دارد و از طرف ديبريكلون سيس ير نفوذ آنتيز زييپا
ه در نكي ايبرا. شتر استيز بيياما سهم زمستان در اصفهان كمتر است و در عوض سهم پا. اورنديرجند بي به بيآب كاف

 سرد قرار يي هوايها ر سلطه تودهي و در زي اصفهان در شمال جبهه قطبي غربيشتر بادهايزمستان به جهت گسترش ب
ر قرار يرجند را تحت تأثي كمتر بينينش  است كه در فصل بهار به هنگام عقبيا  به گونهي غربيش بادهايآرا. دارد

 .دتر از زمستان استيشده در تابستان ي ناحي بارندگيت رگباريوضع. دهند يم
 :ه جنوبيـ ناح5

ل يار كم است و فقط در اواي بسياهيه نمود منطقه خشك را دارد و پوشش گيبه جهت باال بودن درجه حرارت، خود ناح
خبندان ساالنه ندارد ي ي است كه روزهايا هيتنها ناح. رطوبت زمستان است، سرسبز و خرم استيبهار كه خاك هنوز دارا
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جه عامل صعود ي قرار دارد و در نتي غربير نفوذ بادهاي آن زيشتر از قسمت شرقيه بي ناحيقسمت غرب. م داردار كيا بسي
در .  كمبود بارش فقدان صعود استيشه موجود است و عامل اصليه رطوبت فراوان همين ناحيدر ا. تر است در آنجا فراهم
 عمده يژگيو.كند يافت مي نسبت به اطراف دريشتري بيدگاد بارنيستگاه خاش به جهت ارتفاع زيه، اي ناحيقسمت شرق

. شود ي كنترل ميله عوامل محليرا عمدتاً بوسي مختلف است زي سالهايه ثبات درجه حرارت ماهانه در طين ناحيا
 .ه استين ناحي ايهايژگيگر از وي ديكي باران ينظم يب

 :يه مركزيـ ناح6
ابانها سبب ورود يرها و بي صاف كويآسمانها. ابدي يل به جنوب كاهش مه از شماين ناحيخبندان در اي يتعداد روزها
ژه كمتر زود داغ شده و يش ويزارها و نمكزارها به علت گرما گر ماسهياز طرف د. شود ين ميد به زمي خورشيحداكثر انرژ

جه يدر نت. دگرد يق حرارت محسوس دفع ميد شده از طريار كم است، قسمت اعظم حرارت توليچون رطوبت خاك بس
ت ين بودن ظرفيي آسمان، نبودن بخار آب و پاياما در طول شب به جهت صاف. شود يار گرم ميهوا در طول روز بس

روز و   شبانهين جهت دامنه حرارتيشود و به ا يگردد و هوا سرد م يع دفع مي سري حرارتي خاك انرژي حرارتينگهدار
 .ار باالستي بارش ساالنه بسيريرپذييب تغيه ضرين ناحيدر ا. اد استيسال نسبتاً ز

 
 :سؤاالت فصل سوم * 

 شتر است؟يران بيه اي بارش ساالنه در كدام ناحيرير پذييب تغي ضر-156
  خزريايسواحل در ) 2                                                  ياريچهارمحال بخت)1 
 ي جنوبينواح) 4                          جان                            يمنطقه آذربا) 3 

 
 ست؟ي كردستان چينه بهاره بارشهايشي بي علت اصل-157
 مانده از زمستاني رطوبت باقيفراوان) 1      
 ترانه ي مدياي به دريكينزد)  2      
 مانده از زمستاني و رطوبت باقيا وجود همرفت دامنه) 3      
 وجود كوهستانها) 4      

  كدام است؟ين فصل خزر شرقيتر خشك -158
 تابستان) 4ز              ييپا) 3زمستان               ) 2بهار              ) 1    
 

 خراسان كمتر از ي قرار دارند چرا بارندگييايك عرض جغرافيجان و خراسان در ينكه دو منطقه آذرباي با ا-159
 جان است؟يآذربا

 .شوند يخراسان م كوتاه كمتر وارد يموجها) 1
 . استيا خراسان فاقد بارش همرفت دامنه) 2
 .    كنند يتر از خراسان عبور م عي سريا  جبههيكلونهايس) 3

 ترانه     ي مدياي دري از منابع رطوبتيدور)  4     
 

 :ران ي ايآب و هوابخش خالصه نكات * 
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 . منطقه برون حاره است فشاري الگوهاييران، حركت و جابجايم اي تنوع اقلي علت اصل-
 .ران نقش دارندي باران آور، در كنترل بارش اي كوهها با انحراف توده ها-
 . شوديافت مي عمان دريايران در سواحل دري اي تابشين مقدار انرژيشتري ب-
 . باشدين ماه مي رعد و برق در فروردي توفانهايع زماني توزين فراوانيشتري ب-
 . باشدير مي و تي ديب مربوط به ماههايران به ترتي در اير رطوبت نسبيمقادن ينترين و پائي باالتر-
 هوا در ي رطوبت و صعود همرفتيشگيران وجود همي اي جنوب و جنوب غربي هاي بودن بارندگي رگباري علت اصل-

 .فصول گرم سال است
 . شوديده مران در ارتفاعات زاگرس مشاهين مقدار دامنه نوسان ساالنه دما در اي باالتر-
 .شتر استي خزر در جهت مغرب بياي رطوبت دري گسترش افق-
 . دهديران را بهتر نشان مي در اي غربي بادهايجي كشور، گسترش تدري كاهش دما-
 . باشندي ميترانه اي مديكلونهاي و سي محليداريران ناپاي عمدة بارانزا در ايستمهاي س-
شتر از يد در جنوب كشور بيكتر است، شدت تابش خورشيدر جنوب به عمود نزده تابش ينكه زاوين به علت اي در اعتدال-

 .شمال است
 . شوديجان مي استان آذرباي سرد قفقاز باعث كاهش بارندگي در فصل زمستان ، توده هوا-
 . شوديران مي هنگام زمستان وارد اTM ي توده هوا-
 .ردي گيج فارس قرار مي عمان و خلياير سواحل دي حواليه رودباد جنب حاره بر روي در ماه ژانو-
 . شونديل ميترانه تشكي مديايران در دري ايكلونهاي بخش اعظم س-
 . دارديشتري خزر امكان بياي دري در فصل تابستان در سواحل جنوبيط بارش همرفتي شرا-
 .از ارتفاعات زاگرس است ، گرم شدن هوا در نزول ي زاگرس مركزي شرقي در دامنه هاين بودن رطوبت نسبيل پائي دل-
 .جان استي از آذرباي غربي بادهايجيجان ، گسترش تدريران از آذربايل آغاز بارش سرد اي دل-
 . باشديكلونها مي سيكلونها و آنتي سيت متوالي كشور در فصل زمستان، معلول حاكمياد دماي زيرير پذيي تغ-
 .ر حركت استي مطلق  در تمام مسيودن چرخندگ، ثابت بي غربير حركت بادهاي بودن مسي موجي علت اصل-
 .شتر استيران در بهار بي اي غربيستگاههاي اينه بارندگيشي ب-
 . كنديت ميران هداي را به اي غربيستمهايترانه سي فرود بلند مد-
 .ن دارندي كره زمين دما را برروي كمتريبرين دما و مناطق جنوب و شمال شرق سيشتريقا بي شمال آفري صحرا-
 .شتر از شمال استيران بي در جنوب ايدي مقدار ثابت خورش-
 . شوديران ميج فارس توسط كم فشار سودان وارد اي سرخ و خلياي رطوبت در-
 .ران در دوره سرد سال عمدتاً به واسطه كم فشار سودان استي ايمه جنوبي ني بارشها-
 . كنندي منييران را تبي اييت آب و هواي وضعيروني و بي عوامل درون-
 .شتر استير ماه مدت تابش در شمال و شدت تابش در جنوب كشور بيل تي در اوا-
 .ر مناطق كشور برخوردار استي نسبت به سايشتري بي كشور از ساعات آفتابي جنوب غرب-
 . شودي مشاهده ميشتريخبندان بي يران، روزهاير ارتفاعات اي نسبت به ساي در البرز مركز-
 . شودير ماه مشاهده ميران در تي اي در همه جاير نم نسبن مقداي كم تر-
 . شوديده ميشتر دي كشور بي مركزين در قسمتهاي سطح زميكلونهاي حاصل از سي بارشها-
 .ن مكان در فصل زمستان زابل استي كم بارانتر-
 .ست متر است واقع شده ا2000 تا 1000ن ي كه ارتفاعشان بي ايران در نواحي آباد اي قسمتها-
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 . در دو طرف البرز استيك سطح افقي فشار در يل عدم تساوي علت وزش باد منج-
 .ز استي در پائي خزر غربين بارشهايشتري و گرم شدن و اشباع آن، بيبريان سي جريري به علت نفوذپذ-
 .ران، خشك بودن آن استي آن بر ايالي به هنگام استيبري فرابار سي اصليژگي و-
 . رسديران مي به اي غربيله بادهايترانه به وسي مدياي اثرات در-
 . استيي براساس همه عناصر آب و هوايران، طبقه بندي اي برايي آب و هواين طبقه بندي بهتر-
 .افت باد فون داردي دري برايشتريران، استعداد بير نقاط ايجان نسبت به ساي منطقه آذربا-
 . باشديكلونها ميشتر سيجان، عبور بي آذربا نسبت بهيشتر بودن بارش زاگرس مركزيل بي دل-
 . باالستي ، آلبدوي وجه تشابه ارتفاعات كشور با مناطق پست داخل-
 .ر نقاط استيشتر از ساي كشور بي مقدار نم مطلق هوا در سواحل جنوب-
 . باشنديترانه مي مديايانوس اطلس و دريران ، اقي  ايهاي منبع عمده بارندگ-
 .شتر استيگر بي دي نسبت به شهرهاي در طول سال در انزلير ابي تعداد روزها-
 پاكستان و ي خزر و ارتفاعات افغانستان و فروبار روياي دري بررويستان، وجود فرابار محلي روزه س120ل وزش باد ي دل-

 .ران استيجنوب ا
 .ران مهمتر استيها در ايخبندان نقش ناهمواريع دوره ي در توز-
 . استيران ،پرفشار جنب حاره ايش انه بهاره باريشي ب-
 
 

 يپاسخنامه سؤاالت آب و هواشناس
 

 سؤال جواب سؤال جوابسؤال  جواب سؤال جواب سؤال جواب سؤال جواب سؤال جواب سؤال جواب
1 148 4 127 2 106 1 85 4 64 3 43 4 22 1 1 
4 149 1 128 4 107 3 86 4 65 3 44 2 23 4 2 
1 150 3 129 1 108 4 87 1 66 1 45 2 24 3 3 
1 151 3 130 3 109 3 88 2 67 2 46 4 25 1 4 
4 152 1 131 1 110 4 89 3 68 4 47 1 26 2 5 
1 153 3 132 3 111 3 90 3 69 4 48 2 27 3 6 
1 154 3 133 1 112 4 91 2 70 2 49 4 28 4 7 
3 155 1 134 2 113 1 92 1 71 2 50 4 29 2 8 
4 156 1 135 1 114 4 93 4 72 3 51 3 30 2 9 
3 157 1 136 3 115 1 94 2 73 4 52 3 31 3 10 
4 158 1 137 4 116 2 95 1 74 4 53 4 32 3 11 
4 159 1 138 1 117 1 96 4 75 1 54 2 33 1 12 
  2 139 2 118 4 97 3 76 4 55 3 34 2 13 
  3 140 1 119 4 98 3 77 2 56 2 35 2 14 
  1 141 3 120 4 99 3 78 1 57 4 36 2 15 
  4 142 2 121 4 100 4 79 4 58 2 37 1 16 
  1 143 2 122 1 101 4 80 1 59 2 38 4 17 
  1 144 2 123 1 102 2 81 3 60 1 39 2 18 
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  3 145 3 124 2 103 2 82 1 61 3 40 4 19 
  3 146 3 125 4 104 2 83 4 62 1 41 1 20 
  1 147 1 126 3 105 3 84 3 63 4 42 2 21 

  
 

 )يآب و هوا شناس( ارشد ينمونه سواالت آزمون كارشناس
 
 ك از انواع ابرها از همه كمتر است؟ي بازتابش مؤثر در كدام -1
 مبواستراتوسين)4آلتوكومولوس                     )3استراتوس                )2روس    يس)1
 
  كدام عبارت درست است؟يدرباره پرفشار جنب حاره و قطب-2
  هستنديدو پرفشار مزبور هر دو حرارت)2 هستند       يكيناميپرفشار مزبور هر دو ددو )1
  استيكينامي دي و قطبيجنب حاره حرارت)4 است      ي حرارتي و قطبيكيناميجنب حاره د)3
 
 ست؟ير گرم شدن آب چي علت د-3
  آنيحركت افق)2                          يديد خورشيبازتابش شد)1
 ژه آني ويگرما)4 آن                                 ين همرفتايجر)3
 
 ست؟يران از جنوب به شمال چي اي كاهش دماي عامل اصل-4
 ياهيش پوشش گيافزا)4ا           ي ار دريدور)3 ها   يناهموار)2  ييايعرض جغراف)1
 
  دارد؟ير بستگينه زيبه كدام گز) سطح ناهموارنيباال و پائ(ك سطح ناهمواريش اختالف فشار در يداي در پي عامل اصل-5
 ذرات معلق در هوا)4رطوبت هوا          )3غلظت هوا       )2درجه حرارت      )1
 
 كلونهاست؟ي سي هايژگيان كننده وينه بي كدام گز-6
 .ن استييپا هوا از باال به ي ساعت و از مركز به اطراف و حركت عمودي هوا در جهت خالف عقربه هايگردش افق)1
 .ن استيي هوا از باال به پاي ساعت و از مركز به اطراف و حركت عمودي هوا در جهت عقربه هايگردش افق)2
 .ن به باال استيي هوا از پاي ساعت و از مركز به اطراف و حركت عمودي هوا در جهت عقربه هايگردش افق)3
 .ن به باال استيي هوا از  پاي به مركز به و حركت عمودروني ساعت و از بي هوا در جهت خالف عقربه هايگردش افق)4
 
  دهد؟ير قرار ميران را تحت تأثير در تابستان كشور اي زي هوايك از توده هايكدام -7
1(mT(Tm)       2(Cp(Pc)      3(mp(Pm)         4(Ct(Tc) 
 
  الزم است؟يطيجاد شبنم چه شراي اي برا-8
 نيك سطح زميطوب در نزد و مري ابريشب ها سرد با هوا)1
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 ن يك سطح زمي مرطوب در نزدي گرم ، صاف با هوايشب ها)2
 نيك زمي مرطوب در نزدي با هواي طوالنيشب ها)3
 نيك سطح زميك نزدي مرطوب نزدي آرام ، صاف با هوايشب ها)4
 
  است؟يم بارندگي كدام رژيژگي از وي باراني تابستان خشك و زمستانها-9
 يياستوا)4     يترانه ايمد)3       ي جنب حاره ايابان هايب)2          يحاره ا)1
 

 ما كدام است؟يكروكلي ميرين عامل شكل گي مهمتر-10
 ني زميكيزيط فيشرا)4 ها     يناهموار)3               ي جويان هايجر)2    ياهيپوشش گ)1
 

  دارد؟يبستگ..............ست و مقدار آن به يشه ثابت نيك اشباع همياباتي آهنگ تفت آد-11
  هوا و مقدار رطوبت درون هوايدما)2شدت صعود و ارتفاع تراكم                      )1
  هوا و شدت صعود هوايدما)4 هوا                                           يدما)3

  دهد؟يان بادفون كدام حالت رخ مي در زمان جر-12
  رسدي به حداكثر ميدرجه حرارت و نم نسب) 2ابد                ي يش مي و نم افزايبارندگ)1
 ابدي ي و درجه حرارت كاهش ميفشار هوا ، نم نسب)3
 ابدي يش مي كاهش و درجه حرارت افزاينم نسب)4
 

  كند؟ يافت مي دريشتري در هنگام ظهر روز اول مهر در استوا كدام سطح تابش ب-13
 يعمود)4 درجه      50ب يش)3  درجه    45ب يش)2       يافق)1
 

 ابد؟ي يش ميل سرعت بادها به طرف قطب افزاي به چه دل-14
 ن يط كره زميكاهش مح)2 مطلق                         يثابت بودن چرخندگ)1
  مطلقيه ايثابت بودن اندازه حركت زاو)3
 ن  يوا تا محور زم مطلق و كوتاهتر شدن فاصله توده هيه ايثابت ماندن اندازه حركت زاو)4
 

  است؟ييدار چگونه هواي پاي هوا-15
  باشديطيك خشك كمتر از افت محياباتيافت آد)2.  ك خشك باشدياباتي دما كمتر از افت آديطيافت مح)1
 .كسان باشديط ي محيك خشكبا افت دماياباتيافت آد) 4. يك اشباع مساوياباتيك خشك با افت آدياباتيافت آد)3
 

  شود؟يجاد مي چند موج بلند ساكن ايمكره شماليسرد سال در ن در دوره -16
 دو موج)4پنج موج           )3چهار موج       )2سه موج      )1
 

 ست؟يران چي در اي غربير سامانه هايت و كنترل مسي هداي عامل اصل-17
 كم فشارها)4پرفشارها             )3     ي غربيبادها)2     يتوپوگراف)1
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  وزد نام دارد؟ي كه از كوهها به دره ها مياد سرد ب-18
 يآشفتگ)4هارماتان            )3ك           يآنابات)2ك    يكاتابات)1
  

  نامند؟ي در جو را چه ميانات گردابي توسط جري انرژي انتقال عمود-19
 يفتگآش)4همرفت                     )3            يهمرفت اجبار)2همرفت آزاد     )1
 

  وزند؟ي بسامان در كدام مناطق مي بادها-20
 ياز مراكز پرفشار جنب حاره به طرف جبهه قطب)2                ي شرقيمناطق حاره  در ارتفاع بادها)1
  به مراكز پرفشار جنب حارهين حاره اي بييدر منطقه جنب حاره از كمربند همگرا)3
  حارهيي حاره به طرف كمربند همگرادر منطقه جنب حاره از مراكز پرفشار جنب)4
 

ن پخش با توان چهارم طول موج رابطه يزان ايد است و مي كوچكتر از طول موج تابش خورشيلي اندازه ذرات خ-21
 .نديگو.........ن نوع پخش را يعكس دارد، ا

 يپخش استان با)4           يپخش ما)3        يپخش رال)2   ير انتخابيپخش غ)1
 

 گر مناطق كشور كدام است؟يزد نسبت به ديستگاه يز بودن بارش ساالنه اي ناچ علت-22
 ي از منابع رطوبتيدور)2 بودن                                يه بارانيسا)1
 ي از منابع رطوبتي بودن و دوريه بارانيسا)3 بودن                    يري و كويه بارانيسا)3
 

 : شود ، چون يجاد مي جاده ها مه ايل صبح بر رويك بار بارش و صاف شدن هوا در اوايز  در فصل سرد سال بعد ا-23
 ابدي ير نميي اتمسفر تغيش ارتفاع دمايبا افزا)2 شود      يسطح جاده ها زودتر از اطراف گرم م)1
 ابدي ير مييت تغ اتمسفر به ندريش ارتفاع دمايبا افزا)4ابد   ي يش مي اتمسفر افزايش ارتفاع دمايبا افزا)4

  باشد؟ينورژن ميده ايان كننده پدينه بي كدام گز-24
 ابدي ير نميي اتمسفر تغيش ارتفاع دمايبا افزا)2ابد     ي ي اتمسفر كاهش ميش ارتفاع دمايبا افزا)1
 ابدي ير ميي اتمسفر به ندرت تغيش ارتفاع دمايبا افزا)4ابد   ي يش مي اتمسفر افزايش ارتفاع دمايبا افزا) 3
 

 نه است؟يران كدام گزي فالت اي هاي منبع عمده بارندگ-25
 ترانهياه و مدي سيايدر)2ترانه                      ي مدياي در–انوس اطلس ياق)1
  عمانيايانوس هند و درياق)4 داخل كشور              ياه و منابع رطوبتي سيايدر)3
 

  گذارند؟يران ميم اي اثرات خود را بر اقلقاي عربستان و آفريابانهاي بي در چه فصل-26
 تابستان)4زمستان                     )3بهار                   )2ز            ييپا)1
 

 ن نوسان ساالنه دما را دارد؟ير كمتري زيك از نواحي كدام -27
 ي مركزياچاله ه)4        يالبرز مركز)3                 يبندر انزل )2سواحل جنوب   )1
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 نه است؟يق كدام گزيشتر از طرين به اتمسفر بي انتقال گرما از سطح زم-28
 رييتغ)4             ييجابه جا)3ت                    يهدا)2تشعشع            )1
 

 شتر است؟يران بي كوتاه در كدام قسمت اي موج هاي فراوان-29
 جنوب)4مال                   ش)3غرب كشور             )2شرق كشور       )1
 

 شتر است؟ينه بيخبندان در كدام گزي ي تعداد روزها-30
 ارتفاعات زاگرس)4       يجان غربيآذربا)3       يجان شرقيآذربا)2      يالبرز مركز)1
 
 
 
 

 ) يآب و هوا شناس(  ارشديپاسخنامة نمونه سؤاالت آزمون كارشناس* 
 

 سؤال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 جواب 4 3 4 1 1 4 4 4 3 4

 سؤال 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 جواب 2 4 1 4 1 1 2 1 4 4

 سؤال 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 جواب 2 4 3 3 1 4 1 3 3 1
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 سنگهاي آذرين) 1                                                                                                                                  

 سنگهاي رسوبي) 2ساختمان زمين شناسي       :                                                                             فصل اول
 سنگهاي دگرگوني) 3                                                                                                                                  

 اشكال سنگهاي رسوبي)1                                                                                                                          
 اشكال سنگهاي بلورين) 2اشكال ساختماني     :ومرفولوژي ساختماني       فصل دوم ژئ) 1                             

 ارتباط شبكة آبها ساختمان زمين شناسي و فرسايش كارستي:                                                                              قصل سوم 
 متالشي شدن حرارتي)1                                                                                                                                       

 متالشي شدن آبي) 2تخريب و هوازدگي و      :                                                                                 فصل اول
                                                                         فرايندهاي حمل بر دامنه           

 آبهاي جاري و اشكال حاصل از آن:                                                                                  فصل دوم 
 يخچالها و اشكال حاصل از آن : ژئوديناميك بيروني    فصل سوم) 2                                           

 چهره هاي كاوشي فرسايش بادي)1فرسايش بادي    :                                                                                  فصل چهارم 

 اشكال تراكمي فرسايش بادي) 2                    و اشكال حاصل از آن                   ژئومرفولوژي                                   
 جريانهاي دريايي) 1فرسايش ساحلي و انساني     :                                                                                  فصل پنجم

 اعمال شيميايي و زيستي) 2                                                                                                                                                 
 قلمروهاي سرد اشكال باال) 1قلمروهاي بزرگ اشكال اقليمي          :                          فصل اول  

 قلمروهاي كم آب) 2ژئو اقليمي                                                                             ) 3                                         
 قلمروهاي گرم و مرطوب) 3                                                                                                                                          

 قلمروهاي معتدله) 4                                                                                                                                          
 طبقة يخچالي) 1طبقات مورفو كليماتيك    : فصل دوم                                                                  

 طبقة مجاور يخچالي) 2                                                                       كوهستانها                                      
 طبقة جنگلي) 3                                                                                                                            

 موقعيت جغرافيايي)1خطوط اساسي ويژگيهاي طبيعي ايران                           :                                                فصل اول
 توپوگرافي) 2                                                                                                                                                  

 اقليم) 3ژئومرفولوژي ايران                                                                                                          ) 4       
 سطوح ارتفاعي) 4شواهد ژئومرفولوژيكي تحوالت                                    :                                         فصل دوم      

 شيب) 5توپوگرافي  يخچالي در كوهستانها   )1                                               اقليمي  دورانها در ايران      
 هيدرولوژي) 6درياچه هاي پلويال ايران                )2                                                                                          

 گسلهاي ايران) 7           پادگانه هاي درياچه اي        )3                                                                                          
                                                                                                                     

 واحدهاي ژئومرفولوژيك ايران    : فصل سوم 
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 بخش اول ـ ژئومورفولوژي ساختماني
 شناسي ساختمان زمين: فصل اول 

كليه ناهمواريها ازپيوستگي سطوح كم و بيش . باشد  دهنده ناهمواريها مي فولوژي مطالعه اجزاء اصلي تشكيلهدف ژئومور

كه . ويژگي مهم اين عارضه در درجه اول شيب آن مي باشد. وسيعي تشكيل شده اند كه اصطالحا دامنه ناميده مي شود

بندي اين عوارض به صورت سيستماتيك   آنها و طبقهشامل شناسايي اجزاء متفاوت عوارض زمين و چگونگي روابط بين

شناسي و نظم و ترتيب آنها  اصول پيكرشناسي ساختمان زمين به كمك طبيعت سنگها يعني ساختمان سنگ. باشد مي

هاي  در درجه اول داده) ژئومورفولوژي(گيرد، بنابراين پيكرشناسي زمين  مورد مطالعه قرار مي) ساخت ساختمان زمين(

شناسايي ساختمان زمين هم بر پايه سنگ شناسي و هم بر اساس . دهد شناسي را مورد استفاده قرار مي ن زمينساختما

 .زمين ساخت استوار است

نامند كه در حاالت جامد، مايع و گازي ديده  دهنده پوسته زمين را سنگ مي كانيهاي تشكيل: داده هاي سنگ شناسي

همچنين مقاومترين سنگ ها در تشكيل . باشد قط كانيهاي جامد مورد توجه ميشوند ولي از نظر پيكرشناسي زمين ف مي

 . برجستگي هاي زمين نقش دارند

سنگهاي آذرين يا دروني، سنگهاي : كنند شناسان سنگها را براساس منشأ پيدايش به سه دسته تقسيم مي اصوالً زمين

 رسوبي و سنگهاي دگرگوني

شوند كه چنانچه بتوانند از طريق منافذ يا  ها از سخت شدن مواد مذاب حاصل مياين سنگ: ـ سنگهاي آذرين يا دروني1

شكافهايي در سطح زمين ظاهر شوند، سنگهاي آتشفشاني و اگر بعد از ورود به پوسته زمين نتوانند به خارج راه يابند، به 

 ويژگيهاي مخصوص به خود محل انجماد اين سنگها در هر عمقي داراي. سنگهاي آذرين دروني يا نفوذي مشهورند

 اندازه دانه ها و كاني <سنگ هي آذرين از نظر تركيب شيميايي . گويند باشد كه آن را شكل ژيزمان آن سنگ مي مي

 .شناسي و نظم و ترتيب كانيهاي تشكيل دهنده آنها با هم تفاوت دارند

بافت سنگها در رابطه با نحوه تشكيل اندازه و شكل . منظره عمومي سنگهاي آذرين بصورت يك مجموعه بلورين است

اگر ماگما به آرامي سرد شود، بلورها كامالً گسترش . باشد و مستقيماً به شرايط تبلور ماگما بستگي دارد كانيها مي

شود و  اگر گدازه خيلي سريع سرد شود، بلورها كامل نمي. اي خواهد داشت مانند گرانيت يابند و سنگ بافت دانه مي
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ها ولي اگر گدازه بطور ناگهاني سرد شود،  مانند ميكروليت. خورد شكل به چشم مي بيني، خميري بي  ذرهسنگهاي بافت

 .اي خواهد بود مانند سنگهاي آتشفشاني مانند اوبسيدين شوند و بافت شيشه بلورها تشكيل نمي

تري دارد و از لحاظ مقاومت  ناما كاني سيليس در آنها سهم فراوا. تركيب شيميايي سنگهاي آذرين بسيار پيچيده است

 درصد است كه به صورت 65ميزان سيليس در سنگهاي اسيدي بيش از . نسبي در برابر فرسايش حائز اهميت است

ابد و شامل   درصد كاهش مي52اما در سنگهاي بازي اندازه سيليس تا .شود مانند ريوليت و گرانيت كوارتز ظاهر مي

 .و و بازالتمانند گابر. باشند سيليكاتها مي

اگر ماگما در پوسته . كند عمل انجماد ماگما نسبت به سطح زمين ويژگي شكل ژيزمان سنگهاي آذرين را مشخص مي

شود كه بعداً بر   اي حجيم در زير سطح زمين منجمد مي زمين نفوذ كند و به سطح زمين راهي پيدا نكند به صورت توده

ها  به اين توده نفوذي باتوليت يا پلوتن. ر سطح زمين ظاهر شوداثر فرسايش و حركات زمين ساخت ممكن است د

شود كه اگر در امتداد افقي باشد و حالت بيضوي داشته باشد  اغلب بازوها از اين توده نفوذي منشعب مي.  گويند مي

 سيل ناميده الكوليت نام دارد و اگر در امتداد سطح طبقات سنگهاي نفوذي رسوب كرد و نظم آنها را بهم نزده باشد

كند كه اگر اين بازوها  شود و گاهي از سقف باتوليتها و الكوليتها بازوهايي در فضاهاي خالي سنگهاي فوقاني نفوذ مي مي

ماند كه آن  اشكال مشابهي از پر شدن دودكش آتشفشاني به جاي مي. سطح طبقات رسوبي را قطع كنند دايك نام دارند

 .نامند را نك مي

اين . باشد اين سنگها حاصل تراكم مواد مختلف در كف درياها و سطح زمينهاي پست خشكيها مي: يـ سنگهاي رسوب2

هاي اصلي پوسته زمين نيستند چون به كمك عوامل مختلف از تخريب سنگهاي آذرين حاصل  دهنده سنگها جزء تشكيل

مهمترين منشا اين سنگ ها ماگما يا .شوند به اين دليل تمام كانيهاي ثانوي جزء سنگهاي رسوبي محسوب مي. شوند مي

ژيپس ؛ نمك (و يا تبخيري ...)آلگ هاي ذره بيني و (پوسته راديولرها(از تخريب ساير سنگ ها يا از منشا زيستي 

نام سنگ از فراوان ترين كاني تشكيل . ؛كلرورها؛ سولفات هاي پتاسيم و منيزيم و در مواردي كربناتهاي سديم مي باشند

 . باس مي شوددهنده سنگ اقت

اما به صورت پوشش نازك منقطعي، . دهند  درصد از سنگهاي شناخته شده كره زمين را تشكيل مي5اين سنگها فقط 

 . پوشانند، كه منبعي بسيار غني از اطالعات گذشته زمين است  درصد سطح خشكيها را مي75حدود 

بندي  شوند كه در شرايط و محيط آرام، چينه ميسنگهاي رسوبي در پايان يك مرحله تراكم به صورت يك چينه ظاهر 

چنانچه رسوب تحت تأثير . داري انجام شود، رسوبگذاري مايل خواهد بود اما اگر تراكم بر سطح شيب. شود افقي ايجاد مي
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بندي موافق  وقفه انجام شود، چينه اگر رسوبگذار بي. گردد تغييرات نيرو جهت قرار گيرد رسوبگذاري متقاطع مي

شكلهاي زمين ساختي، دگرشيبي  دخالت زمين. كند اي حاصل شود، نبود رسوبي ايجاد مي است ولي اگر وقفه) شيب هم(

 .آورد اي بين رسوبها بوجود مي زاويه

ي بااليي  تر از چينه بطور عادي هر چينه قديمي. كند محل هر چينه نسبت به چينه ديگر سن نسبي آن را مشخص مي

و سن . باشد ؛ گاهي  سن چينه ها با سنگواره هاي حيواني يا گياهي تعيين مي كنند يرينش ميخود و جديدتر از چينه ز

 .توان محاسبه كرد مطلق آنها را از طريق راديومتري مي

اين سنگها بر اثر دخالت عوامل دروني مانند حرارت، فشار و حضور ماگما، از تغيير حالت : )بلور اليه(ـ سنگهاي دگرگوني3

اي و محلي  نحوه دخالت و ميزان تأثير اين عوامل ويژگي و پراكندگي ناحيه. آيند ين يل رسوبي بوجود ميسنگهاي آذر

 .كند اين سنگها را مشخص مي

شود و تغييرات تركيب شيميايي در درجه دوم اهميت  ترين تغيير حالت در بافت و ساختمان سنگها مشاهده مي مشخص

بسته به عامل مولد آنها به دو دسته متمايز  . آيد تري بوجود مي  بافت يكنواختاگر دگرگوني شديد باشد،. قرار دارند

 دگرگوني عمومي يا ناحيه اي و دگرگوني مجاورتي:تقسيم شده اند

دگرگوني مجاورتي، پس از نفوذ ماگما به داخل پوسته جامد، مخصوصاً بر اثر گرم شدن سريع زمين به صورت هاله 

سري ).كوه الوند در همدان. (آيد المركزي درمي شود كه به صورت بخشهاي متحد ي ظاهر مياي به دور توده نفوذ ساده

. هايي كه در عمق بوسيله دگرگوني عمومي يا ناحيه اي بوجود ميايند بر اثر حرارت و فشار بسيار وسيع تر و پيچيده ترند

 -3 منطقه مياني و -2 منطقه فوقاني-1: بر حسب درجه تغيير حالت سنگها سه منطقه در آن قابل تشخيص مي باشد

 .ميزان و شدت دگرگوني از سطح زمين به اعماق پائين تر افزايش مي يابد. منطقه عميق

بر اثر دخالت ديناميك دروني زمين، ممكن است نظم .  حركات زمين ساخت مهمترين عامل تغيير شكل ناهمواريهايند

گاهي اين حركات كه باعث تغيير شكل سطح زمين ) . تروفيسمدياس(اوليه سنگهاي پوسته جامد زمين بهم بريزد 

اما اگر اين حركات ماليم آرام فضاي بسيار وسيعي از ) . تكتوژنز. (باشند اي مي شوند، شديد و نسبتاً سريع و ناحيه مي

.  مي شوندكه خميدگي ها و پيچيدگي هاي وسيع ظاهر) اپيروژنز(زائي  خشكيها را دربر گيرد، عوارض مربوط به خشكي

. همين حركات غالبا ساختمان هايي با شعاع انحناء بسيار وسيع  يا ساختمان هاي افقي و يك شيبي را بوجود مي آورند

 چين ها و گسل ها و <اگر اين حركات مثبت باشد خشكي ها و اگر منفي باشد حوضه هاي اقيانوسي تشكيل مي شوند

 ).اروژنز (علق دارندخميدگي هاي محلي به عوارض ساختماني ديگري ت
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؛ اين تغيير شكل منطبق بر آيد  شكلي است كه تحت تأثير نيروهاي فشاري در اليه رسوبي بوجود مي چين تغيير قوسي

 . موجي از چينه ها مي باشد كه قسمت برجسته آنرا تاقديس و بخش فرو رفته را ناوديس مي نامند

اما در ارتباط با ميزان شيب . آيد ن باشند، چين راست بوجود ميچنانچه پهلوها نسبت به يك سطح محوري قائم، متقار

اگر شيب طبقه يكي از پهلوها از حالت قائم خارج شود، چين برگشته نام . پهلوها چين ممكن است مايل يا افكنده باشد

 طبقات نازك شدن و كشيدگي. آورد دارد و اگر صفحه محوري به حالت افقي نزديك باشد، چين خوابيده بوجود مي

 .تواند منجر به قطع يك پهلوي برگشته شده و يك چين گسلي يا روي هم قرارگيري بوجود آيد مي

 .خورده است و غير متراكم در سريهاي چين) مثل نمك(منشأ چين دياپير ناشي از حضور رسوبات تبخيري قابل انعطاف 

اما اگر هنگام . آيد ابجا شوند، گسل بوجود ميهنگاميكه بر اثر دخالت نيرو سنگها شكسته شده و قطعات مجاور آن ج

 .دخالت نيرو شيب طبقات بدون شكستگي افزايش يافته طبقه كشيده و نازك شده باشد، خميدگي اتفاق افتاده است

آورد   چنانچه محل شكستگي صاف و هموار باشد، سطح مشخصي بوجود مي. تشكيل شده است متفاوتي ازعناصرگسل 

افتد، قطعه فرورو  رود، قطعه فرارو و بخشي كه پايين مي در طرفين گسل بخشي كه باال مي. شود ه ميكه آئينه گسل ناميد

شود و نسبت جابجايي  گيرد، نگاه گسل ناميده مي آن قسمت از سطح گسل كه باالي خط گسل قرار مي.شود خوانده مي

را ) گرابن(قطعات فروافتاده  ؛فروزمين و )هورست(قطعات باال آمده فرازمين . قطعات نسبت به هم، جهش گسل است

در صورتيكه گسل ها مجاور هم  . غالبا گسل ها و چين ها به صورت نوارهاي موازي تشكيل مي شوند. بوجود مي آورند

اگر قطعات فروافتاده در يك . وقطعات شكسته نسبت به هم باال يا پائين افتاده باشند؛ عوارض جديدي شكل مي گيرد 

عوارض پله اي يا نرباني شكل مي گيرد؛ اگر شبكه گسل ها متقاطع باشد ميدان . ت به هم قرار گيرندجهت مشخص نسب

 . گسلي شكل مي گيرد

اگر شيب گسل عمودي يا شيب آن به سمت قطعه : در ارتباط با شيب سطح گسل و شيب طبقه، گسلها چند نوع هستند

هنگاميكه شيب سطح زمين .  فرارو باشد، گسل معكوس استفرورو باشد، گسل عادي است و اگر شيب آن به سمت قطعه

ولي اگر شيب آنها در جهت عكس يكديگر باشد، . شود گسل و شيب طبقه در يك جهت باشد، گسل موافق ناميده مي

عادي، معكوس، موافق عادي، مخالف عادي، : آيد از تركيب اين حالت شش نوع گسل بوجود مي. گسل مخالف خواهد بود

 .كوس و مخالف معكوسموافق مع

ترين  سكوها قديمي. كنند خورده آلپي تقسيم مي هاي چين مجموعه ناهمواريها را به دو خانواده بزرگ، سكوها و سيستم

سنگهاي . دهند شده و محكم پوسته زمين را تشكيل مي باشند كه قسمتهاي سخت هاي ساختماني زمين مي مجموعه
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دگر شيب دوران اول سوبي ودهد كه گاهي با يك پوشش ر ها را تشكيل ميآذرين و دگرگوني اسكلت اصلي تمام سكو

باشند و سخت شدن تعدادي ديگر در دوران اول  بعضي از اين سكوها متعلق به آنته كامبرين مي. پوشيده شده است

 .ديدتوان  غالباً آثار فعاليتهاي مهم آتشفشاني در سكوهاي آنته كامبرين مي. شناسي صورت گرفته است زمين

سكوهاي آنته كامبرين در عرضهاي مجاور . اند ها را نيز پوشانيده  سطح قاره4/3سكوها عالوه بر كف اقيانوسها، حدود 

 اين توده هاي بسيار سخت و قديمي هسته اصلي تمام قاره ها را تشكيل مي اند قطبي و مجاور استوايي پراكنده شده

نين در عرضهاي مياني و تقريباً در نيمكره شمالي قرار  دونين و هرسي در حاليكه سكوهاي دوران اول شامل كال.دهند

اين عمل در . باشند تمام سكوهاي نيمكره جنوبي، بقاياي متالشي شده يك قاره بسيار قديمي به نام گندوانا مي. دارند

 .پايان دوران اول اتفاق افتاده است

اند كه متكي بر زيربناي سكوهاي قديمي است و  ته شدهخورده آلپي اصوالً از سنگهاي رسوبي ساخ هاي چين سيستم

نمونه . هاي ساختماني پوسته زمين است كه در آن سه نمونه متفاوت قابل تشخيص است ترين مجموعه معرف جوان

اي در قلمرو يك ناو زمين گسترش يافته است كه آلپهاي غربي در كشور فرانسه، نمونه ومشخص اين سيستم  قاره بين

زائي  در اين نمونه، حركات كوه. باشد ها مي  هاي سخت قاره اي مخصوص نواحي مجاور توده  نمونه حاشيه قاره.باشد مي

بلورين آنها نيز شكسته و قطع قطعه  خورده رسوبي، بلكه سنگ پايه گسلهايي با جهش بسيار زياد كه نه تنها سنگهاي چين

. نمونه مشخص اين سيستم، كوههاي آند است. اند ظاهر شدهنموده است و به صورت فرازمينها و فروزمينهاي مجاور 

ساخت به  پايه حوضه، تحت تأثير حركات زمين در اين نمونه، سنگ. اي است قاره سومين نوع اين سيستم، نمونه درون

از اين اي  كوههاي پيرنه نمونه. اند شدت تغيير شكل يافته و بر فراز آنها سنگهاي رسوبي به صورت متقارن قرار گرفته

 .باشند سيستم مي

شوند، اول قلمرو اروپا ـ آسيايي  اي تقسيم مي خورده آلپي به دو قلمرو بزرگ و قوسهاي جزيره هاي چين مجموعه سيستم

دوم قلمرو . اي وجود دارند قاره اي و بين قاره خورده ميان هاي چين ين قلمرو سيستم)مداري(با جهتي غربي شرقي 

سوم . اي است قاره  كه متعلق به نمونه حاشيه)نصفالنهاري(آن در جهت شمالي ـ جنوبي آمريكايي كه كوهستانهاي 

ترين نمونه آن در جهان، سواحل آسيايي اقيانوس كبير قرار دارند كه از ويژگيهاي آن  اي كه مشخص قوسهاي جزيره

مربند بر ناپايدارترين مناطق كره اين ك. باشند هاي ناو زمين مي باشد كه معرف سيستم زائي آنها مي جواني مراحل كوه

 آتشفشان فعال كره زمين را شامل 500 از 3/2 از جمله آن حلقه آتش اقيانوس آرام است در اين حلقه.زمين منطبق است

 . مي شود
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 :سؤاالت فصل اول * 

 ـ چنانچه شيب سطح گسل و شيب طبقه به سمت قطعه فرارو باشد كداميك از اصطالحات زير صحيح است؟1

 ـ موافق عادي2 مخالف عادي                                                    )1

 ـ مخالف معكوس                                                 موافق عادي3

 
 ـ در كدام نوع سنگ ميزان سيليس بيشتر است؟2

 گابرو) 4گرانيت                         ) 3     بازالت                    ) 2آندزيت                        ) 1

 
 

 ـ در ساختمانهاي رسوبي چند نوع ساختمان متفاوت وجود دارد و چه نام دارند؟3

 شيبي ـ افقي ـ دگرشيبي تك) 2خورده                                     افقي ـ مايل ـ چين) 1

 شيب مايل ـ افقي ـ هم) 4             خورده ـ رورانده ـ گسلي                چين) 3

 

 آيد؟ ـ چنانچه صفحه محوري حالت افقي داشته باشد، چه نوع چيني بوجود مي4

 مايل) 4خوابيده                    ) 3ـ برگشته                             2افكنده                             ) 1

 

 باشد؟ ود ميـ كدام سنگ معرف شكل ژيزمان اصلي خ5

 ميكاشيست) 4كالسيت                  ) 3گرانيت                        ) 2كوارتزيت                        ) 1

 
اي تشكيل  آيند چه عارضه خوردگي از البالي سنگهاي رويي خود باال مي ـ زمانيكه رسوبات تبخيري در حين چين6

 گردد؟ مي

 چين دياپيري          ) 2                                           افكنده               چين) 1

 ناوديس مركب) 4تاقديس مركب                                                    ) 3

 

 ـ ژيزمان چيست؟ 7

 .گويند ه سطح زمين را ژيزمان ميب انجماد سنگهاي آذرين نسبت سطح )1
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 ها، خاكسترها و اسكوريها را گويند ا مانند گدازهمواد مختلف خروجي از آتشفشانه )2

 .به سنگهاي آذرين كه داراي سيليس فراوان باشند )3

 .گويند تغيير حالت در ساختمان و بافت سنگهاي رسوبي را ژيزمان مي )4

 

 شوند؟ شيب چگونه تشكيل مي هاي هم ـ چينه8

 .شوند  ميشيب ها هم ساخت انجام شود چينه اگر در حين رسوبگذاري حركات زمين )1

 .شود شيب تشكيل مي هاي هم اگر در رسوبگذاري وقفه ايجاد و بر اثر فرسايش فرم زمين تغيير كند چينه )2

 .شوند شيب مي ها هم اگر رسوبگذاري بدون وقفه انجام شود چينه )3

 .شوند شيب تشكيل مي هاي هم در صورتيكه محيط رسوبگذاري ناآرام باشد چينه )4

 
 
شوند چه  مين در اثر مجاورت با ماگما بطور مستقيم و در مقياس وسيع دچار دگرگوني ميـ سنگهايي كه در اعماق ز9

 شوند؟ ناميده مي

 هاله دگرگوني ) 2دگرگوني حركتي                                 ) 1

 دگرگوني مجاورتي) 4اي                                 دگرگوني ناحيه) 3

 

 تر است؟ بكه زهكشي متراكمـ در قلمرو كدام سنگ، ش10

 گرانيتي) 4رسي                       ) 3اي                               ماسه) 2آهكي                         ) 1

 
 

 باشد؟ باشد آن گسل از چه نوعي مي) فرارو(ـ اگر شيب سطح گسل به سوي قطعه باال آمده 11

 معكوس) 4موافق                           ) 3مستقيم                        ) 2مخالف                        ) 1
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در صورتي كه اشكال فقط بر اثر . باشد شناسي مي حجم و اندازه اوليه اشكال ساختماني در ارتباط با ساختمان زمين

نامند و اگر عوامل فرسايش در آن تغييراتي  م يا اصلي ميدخالت نيروهاي دروني بوجود آمده باشند، آن را شكل مستقي

در مجموع ناهمواري هاي خشكي ها با توجه به منشاء پيدايش سنگها؛ رويهم .خوانند بوجود آورد، آن را اشكال مشتق مي

  اشكال ساختماني سنگهاي بلورين-2 اشكال سنگ هاي رسوبي و -1: رفته دو خانواده متفاوت وجود دارد

در سنگ هاي ضخيم آهكي . خورده افقي، مايل و چين: تواند شكل بگيرد تمانهاي رسوبي سه نوع ساختمان ميدر ساخ

 .بدليل نقش برتر انحالل در ايجاد اشكال ناهمواري تحت عنوان فرسايش كارستي مطالعه مي شوند

ها  لي آنها نمايشگر دشتها، جلگهاشكال اص. بندي، عامل تعيين كننده مناظر ناهمواري است ساختمان افقي سطح چينهدر 

چنانچه سطح عارضه بر سطح ). بخشي از جلگه خوزستان داراي ساختمان افقي است. (باشند و يا فالتهاي ساختماني مي

اگر سري سنگهاي رسوبي از تناوب طبقات سخت و . ساختماني طبقه سخت منطبق باشد آنرا سطح ساختماني مي نامند

آيد كه شامل يك  مانندي بوجود مي هاي پله س از دخالت فرسايش، در حاشيه عوارض پرتگاه باشند، پ سست تشكيل شده

هاي نازكي از سنگ  باشد و اگر در داخل طبقه سست اليه گيلوئي در سنگ سخت و يك شيب ماليم در سنگ سست مي

ه شبكه آبها دخالت كرده هنگاميك. زنند هاي ساختماني يكنواختي شيب دامنه را بهم مي سخت باشد به صورت تختانك

با پيشرفت عمل تخريب به تدريج از وسعت دشت ها يا فالت هاي ساختماني . پرتگاهها بريده بريده مي شوند‘ باشند

ادامه فرسايش نوارهاي باريك را به صورت تپه . كاسته و به شكل نوارهاي مسطح و موازي با جريان آبها ظاهر مي شوند

در ادامه فرسايش كالهك سنگي نيز فرسايش يافته و تپه . در مي آورد ‘ نگي بر قله دارندهاي شاهد كه هنوز كالهكي س

 . در سطح پائين تر به چشم مي خورد كه نشانه برداشت و تخريب سري هاي رسوبي است)پيش تپه (هاي پراكنده 

با ضخامت طبقات بوجود اگر مقاومت سنگها يكسان باشد، پس از دخالت فرسايش پرتگاه يكنواخت و عظيمي متناسب 

نمونه اين عوارض بر سطح سكوهاي آنته كامبرين، در رسوبهاي دگرشيب فوقاني فراوانند كه به گلن يا گلنت . آيد مي

 .  كه بر اثر دخالت فرسايش در پوشش رسوبي و دگرشيب روي سكوها با پرتگاههاي مشخص بوجود مي آيندمرسومند

آيند،  رسايش آبهاي جاري در سريهاي متناوب سخت و سست رسوبي بوجود مياشكال نامتقارني كه بر اثر دخالت ف

كه داراي نيمرخ . آيند بوجود مي) با شيب طبقاتي كم(شيبي  اين عارضه در ساختمانهاي يك. كواستا يا كت نام دارند

 . عرضي نامتقارن مي باشند

سنگ مقاوم، منطبق باشد، يك فالت ساختماني بندي  در كواستا چنانچه شيب ماليم ساختماني بر صفحه فوقاني چينه

شود كه ميزان گسترش آن در ارتباط با ضخامت طبقه  اي ايجاد مي و در پاي پيشاني، چاله. آيد دار ماليم بوجود مي شيب
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 طبقه -2 تناوب طبقات سخت وسست -1: شرايط ايجاد كواستا شامل. نامند سست باشد و آن را چاله راست شيب مي

 ضخامت طبقه سست بيش از طبقه سخت -4 درجه باشد15 شيب طبقه حداكثر -3 قرار گرفته باشدسخت در باال

 درجه برسد با شكل ساختماني ديگري روبرو 15بايد توجه داشت كه اگر شيب طبقاتي سريهاي رسوبي به بيش از .باشد

 ) ديگر كواستا نيست. (خورده است هاي چين خواهيم شد كه جزء ساختمان

شبكه اصلي اورتوكلينال نام دارد . باشد دخالت شبكه آبهاي جاري و نحوه پراكندگي آنها مسئول ايجاد كواستا ميدر واقع 

 . كه مسبب اصلي كواستا مي باشد و عمود بر شيب طبقه است

 هستند هايي  شوند كه جزء اولين شبكه كنند موافق يا نزولي ناميده مي شبكه آبهايي كه شيب عمومي طبقات را دنبال مي

 از پيشاني هايي كه در عكس جهت شيب طبقاتي جريان دارند شبكه. كنند كه بر سطح اين عارضه فعاليت خود را آغاز مي

 .هاي ناموافق يا معكوس نام دارند ، شبكهكواستا شروع شده و به چاله راست شيب ختم مي شوند

فرسايش قهقرايي پيشاني كواستا را بريده و به صورت مضرس شوند و بر اثر  ها از پرتگاه پيشاني كواستا آغاز مي  اين شبكه

شود كه كالهكي سخت بر سر  بر اثر دخالت شديد فرسايش به تدريج پيشاني كواستا به تپه شاهد تبديل مي. آورند در مي

 نيز از چنانچه فرسايش بسيار پيچيده باشد، تپه شاهد كالهك سنگ سخت را. دارد كه نشانه پسروي پيشاني كواستا است

 .شود تپه ناميده مي دست داده و ينابراين پيش

هاي نازك تختانك باعث تغيير شيبهاي متمادي شود كه  اغلب امكان دارد در داخل طبقه ضخيم و سست كواستا اليه

بر امتداد شيب طبقه دره ود اگر بر سطح ساختماني يك كواستا و عم. نامند مجموعه اين عوارض را كواستاي مضاعف مي

است شيبي توسعه يابد و به تدريج تمام طبق سخت را شكافته و در طبقه سست جريان يابد، نوع ديگري از كواستا ر

در ساختمانهاي مايل رسوبي كه بين طبقات آن اختالف . گويند شده مي گيرد كه به آن كواستاي تقسيم شكل مي

 .كال حاصل از آن شبه كواستا نام داردتواند شكل بگيرد و اش شناسي وجود نداشته باشد، كواستا نمي سنگ

به سه گروه در سري هاي رسوبي به علت اختالف ساختمان هاي زمين شناسي متنوع بوده و خورده  ساختمانهاي چين

 .هاي رورانده و اشكال آپاالشي اشكال ژورايي، اشكال وابسته به سفره: شوند بزرگ تقسيم مي

هاي منطبق بر   است در اين اشكال كوهها منطبق بر تاقديسها و درهخوردگيهاي محلي اشكال ژورايي مخصوص چين

پهلوههاي طاقها اغلب بوسيله شبكه آبهاي روان بريده . نام ديگر اين سيستم ساده يا زاگرسي است. باشند ناوديسها مي

ديسها را قطع كند، ها امتداد سطح محور تاق شود و اگر اين شبكه ناميده مي) دره يالي(شده كه اصطالحاً رو يا روز 

شبكه آبهاي جاري . دهند آورند و دو ناوديس مجاور هم  را به يكديگر ارتباط مي هاي عميقي به اسم تنگ بوجود مي دره
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 در سري هاي با تناوب سنگ هاي . نامند اي مي هاي نيزه در سيستم زاگرسي داراي آرايش منظمي است كه آن را شبكه

 . به وجود مي آيد) ناو معلق‘ كمب(س سست و سخت اشكال فرسايشي معكو

اي است كه محل لوالي تاقديس و در امتداد سطح محور بر فراز تاقديس بر اثر  ، حفره) كمب(تاق  دره تاقديسي يا ميان

 :ها منشأ متفاوتي دارند  پيدايش اين دره. آيد فرسايش بوجود مي

شكندو فرسايش كاوشي آبها در  متداد سطح محور ميـ گاهي هنگام چين خوردن سنگها، قسمت فوقاني تاقديس در ا1

 .كند تاق را ايجاد مي داخل اين شكاف نهايتاً دره ميان

ـ در صورتي كه محور چينهاي تاقديسي به صورت منحني كوژي به سمت فضا باشد، چينها داراي فرود مضاعف خواهند 2

 .آورد تاق را بوجود مي   ميان بود كه جريان آب در داخل اين فرود محوري به تدريج دره

اگر . آورد تاقي را بوجود مي ـ پس از ايجاد تنگها، فرسايش قهقرايي در محل لوالي تاقديس امكان ايجاد دره ميان3

طبقات سخت و سست فوقاني را ) كمب(تاقديس از تناوب طبقات سخت و سست درست شده باشد، حفر و گسترش دره 

 ) .تاق قوسي ميان. (شود  زيرين شود، قوس اين طبقه تاق مشتق ناميده مياز بين برده و سبب رخنمون طبقه سخت

از اشكال ديگر ژورائي ناو معلق است كه در محل لوالي ناوديس و منطبق بر سنگ مقاوم به دنبال فرسايش و از بين 

اگر شيب . كند شكل ناو معلق در ارتباط با شيب طبقات آن تغيير مي. گيرد رفتن محل تاقديسهاي مجاور شكل مي

 درجه، پرتگاههاي خارجي را تيغه 45 تا 15بين شيب . طبقاتي بسيار كم باشد، عارضه به كواستا شباهت خواهد داشت

 چنانچه بعد از پيدايش ساختمان .نامند  درجه باشد، آن را ديواره مي45گويند و در صورتي كه شيب طبقه بيش از  مي

 . ساختمان هاي رورانده تشكيل مي شوند‘ نوز ادامه داشته باشد نيروهاي زمين ساخت ه‘ هاي چين خورده 

كليپ عبارت است از بخش جدا شده از . هاي رورانده است از اشكال وابسته به سفره) روزنه(كليپ و پنجره تكتونيكي 

ربنا در سطح ظاهر هاي رورانده از بين رفته و ناهمرايهاي زي چنانچه به هر دليل قسمتي از سفره. هاي رورانده است سفره

است امكان و به حالت افقي نزديكتر تر  هاي رورانده در محلهايي كه شيب گسل ماليم سفره. (نامند شوند، آن را روزنه مي

.  در يك روراندگي شيب سطح گسل به هر سمت كه باشد آن بخش در رو قرار مي گيرد ) .تشكيل بيشتري دارد

 .ه جايي به علت تاثير نيروهاي بعدي ثابت نمي باشندساختمان هاي سفره رورانده بعد از جاب

شناسي   از بقاياي سكوهاي دوران اول، پس از دخالت فرسايش و با توجه به اختالف سنگليدر مشرق آمريكاي شما

 اسكلت .اند سازندهاي آن، اشكال خاصي بوجود آمده كه در ارتباط به محل استقرار آنها به اشكال آپاالشي شهرت يافته

در حاشيه تاقديس ها و . صلي و اوليه اين ناهمواري ها در آغاز پيدايش از چين هاي مجاور هم تشكيل شده استا
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ناوديس ها اغلب پيچ هاي تندي به وجود مي آيد كه به ترتيب به صورت اشكال بسته مدور شبيه ته سيگار برگ و يا 

 . به احتمال زياد ساده يا ژورايي بوده استاين سيستم در آغاز. اشكال كاو مانند كف قايق تشكيل مي شود

هاي طولي در انطباق با ساختمان زمين و بيشتر در  شبكه. باشند شبكه آبها در اين سيستم داراي اجزاء طولي و عرضي مي

اند كه در اصطالح  هاي عرضي سنگهاي سخت را بوسيله شيارهايي بريده اما شبكه. محل سنگهاي سست قرار دارد

 و فقط يك پهلوي چين را قطع شود اما از ويژگيهاي تنگهاي حقيقي برخوردار نيستند ناميده مي» تنگ« پ آمريكايي گ

 . مي كند

ها  برجستگيهاي آتشفشاني، روانه: آيند كه مهمترين آنها شامل  از فعاليت آتشفشانها اشكال ساختماني متفاوتي بوجود مي

شاني عوارضي هستند كه از تراكم مواد جامد به دور دهانه آن شكل برجستگيهاي آتشف. باشند شده مي و اشكال عريان

اشكال متفاوتي ‘  اين برجستگي ها با توجه به چگونگي فوران و طبيعت مواد و شرايط توپوگرافي محلي .گيرند مي

 را اصطالحاً هاوايي هاي روان بازالتي به صورت آرام و فراوان به دور يك دهانه باز شوند، نوع آتشفشان چنانچه گدازه.دارند

هاي متوالي روي هم انباشته شوند، شكل مدور و برجسته كم ارتفاعي به قطر چندين ده كيلومتر به نام  اگر روانه. نامند مي

شكلي  شوند و برجستگي گنبدي ها روي دهانه خروجي آتشفشان انباشته مي گاهي گدازه. شوند آتشفشان سپري شكل مي

گاهي گدازههاي چسبده همراه ابرهاي سوزان از دهانه آتشفشان . آتشفشان را تراكمي گويندآورند، اين نوع بوجود مي

گدازه اين ستون در همگام سرد شدن . خارج مي شوند و بر فراز مخروط آتشفشاني ستوني نسبتا مرتفع بوجود مي آورند 

 . ناميده اند) هكوهستان پل(اين آتشفشان را پله اي‘ به صورت منشورهاي مجاوري ظاهر مي شود 

شود كه اغلب  در آتشفشان نوع ولكاني تجمع خاكسترهاي آتشفشاني و قطعات جامد اسكوريها مخروطهايي تشكيل مي

ها و قطعات جامد شكل  چنانچه مخروط آتشفشاني از تناوب منظم گدازه. شود هاي محدودي همراه آن ديده مي   گدازه

 قله اين آتشفشان بوسيله يك دهانه انفجاري نامنظم .نامند وع استرومبولي مياي از ن گرفته باشد، آن را آتشفشان چينه

‘ عالوه بر اين آتشفشان هاي ساده . قطع شده است و شيارهايي در جدار آن وجود دارد كه محل خروج گدازه هاست

هانه مخروط قديمي در آتشفشان نوع وزوويي در ايتاليا، مخروط جديدي در داخل د.نمونه هاي مركبي نيز وجود دارد

اي اغلب بعد از فوران، به علت  در قسمت مركزي آتشفشاني چينه.  كه اغلب بر اثر انفجار متالشي شده استگيرد شكل مي

متعاقب آن، قله مخروط آتشفشاني به سمت داخل حفره . آيد ها در محل دودكش حفره بزرگي بوجود مي برگشت گدازه

 . گويند اين نوع آتشفشان را اسكاتلندي مي. گيرد ع باالتري نسبت به دهانه قرار مينشيند و حاشيه آن در ارتفا فرو مي

پيچيده ترين ساختمانها مربوط به آتشفشان هايي است كه فعاليت دوره اي داشته و در فواصل آنها دوره هاي خاموشي 
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 گدازه ها در دوره هاي مختلف كاملترين اين نوع آتشفشان ها هنگامي بوجود مي آيند كه طبيعت. وجود داشته است 

مي گويند كه حاصل انفجارهاي ) كالدئيرا(فضاي خالي و اغلب بسيار بزرگ دهانه را كالدرا. فعاليت با هم فرق داشته باشد

 . شديد و عملكرد گسل هاست

ن در فاصله باشند و به همين علت، پس از خروج از دهانه آتشفشا هاي اسيدي داراي چسبندگي زيادي مي اصوالً گدازه

هاي بازالتي بسيار  برعكس گدازه. دهند هايي كوتاه و ضخيم و برجسته تشكيل مي شوند و روانه محدودي سرد و سخت مي

 گاهي گدازه ها .شوند و در تشكيل فالتهاي آتشفشاني نقش مؤثري دارند هاي وسيع ظاهر مي تر و به صورت حفره سيال

چنانچه منافذ يا شكافهاي خروجي متعدد . اي سدي آتشفشاني ايجاد مي كنندمسير رودها را مسدود ساخته و درياچه ه

اين  عوارض اغلب به پرتگاههاي . فالتهاي ساختماني وسيعي با شيب نامحسوس بوجود مي آيد ‘ و حجم فوران زياد باشد

اني بر اثر فرسايش از در شرايطي كه مواد تشكيل دهنده مخروط آتشفش. نام دارد) تراپ(پله مانندي ختم مي شوند كه 

 . بين برود و گدازه داخل دهانه به علت مقاومت بيشتر ظاهر شود  عارضه نك تشكيل مي شود

بنابراين در . شود دخالت فرسايش سبب تغيير شكل صفحه گسل مي. دهند گسلها تمام سنگها را تحت تأثير قرار مي

 .ي از آن روبرو خواهيم بودزا و دخالت فرسايش با اشكال متفاوت ارتباط با حركات گسل

چنانچه . بنابراين پرتگاه در باالي خط گسل قرار دارد. شود پرتگاه گسل اوليه، مستقيماً از شكستن سنگها حاصل مي

. شود و ارتفاع آن كمتر از گسل اوليه خواهد بود فرسايش دخالت كرده باشد، پرتگاه گسل، در پشت صفحه گسل واقع مي

سل از دو سنگ متفاوت تشكيل شده و مقاومت يكساني نداشته باشند، پس از دخالت فرسايش چنانچه قطعات طرفين گ

 پرتگاه خط گشل بر قطعه اي منطبق خواهد بود كه سنگ داراي مقاومت بيشتري بوده .آيد پرتگاه خط گسل بوجود مي

پس از دخالت .  خواهد بود بر حسب اينكه قطعه سخت و در كدام بخش گسل واقع شده باشد، نمونه گسل متفاوت.است

در اين شرايط، بسته به . ماند بنابراين پرتگاهي در توپوگرافي باقي نمي. شوند سطح مي فرسايش، ابتدا هر دو بخش هم

اگر نگاه . شود اينكه سنگ سخت در قطعه فرارو يا فرورو قرار داشته باشد، پس از دخالت فرسايش مجدداً پرتگاه ظاهر مي

پرتگاه خط گسل معكوس ناميده . ان جهت قديمي باشد، پرتگاه خط گسل مستقيم است و برعكسعارضه جديد در هم

ريبي انباشته شود، ظاهراً خدر صورتيكه بعد از ايجاد گسل و يا همزمان با آن، بخش فرورو از رسوبهاي جديد ت. شود مي

حداقل قسمتي از اين رسوبهاي جديد، اما پس از دخالت فرسايش و برداشت . گسلي در توپوگرافي مشاهده نخواهد شد

 پرتگاه .شوند اين گسلها به ترتيب، پرتگاه گسل بنشي و پرتگاه گسل مكشوف ناميده مي. شوند گسلها مجدداً ظاهر مي

بنابراين با شكل ساختماني مشخصي روبرو ‘ گسل مركب نتيجه دخالت مشترك ساخت زائي و فرسايش تفريقي است 
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اهها ي گسل و خط گسل و يا گسل پرشيب معكوس بر اثر دخالت عناصر آبهاي جاري بصورت ساخت تمام پرتگ‘ هستيم 

اين شبكه آبها عمود بر امتداد گسل و در جهت قطعه فرورو جريان . سطوح كوچك مثلثي و يا ذوزنقه اي ظاهر مي شود

 . دارند

خورده  هاي چين ده بزرگ سكوها و سيتمكليه ناهمواري خشكيها، ابتدا به دو خانوا:واحد هاي بزرگ اشكال ساختماني

بندي  در اين طبقه. گردند سپس هر يك از اين دو واحد بزرگ به زيرواحدهاي كوچكتري تفكيك مي. شوند تقسيم مي

خورده معموالً  هاي متفاوت چين باشند و رشته كوههاي قديمي، منطبق بر سكوها مي هاي رسوبي و سپرها و گران حوضه

 .گيرند خورده آلپي قرار مي  چينهاي در گروه سيستم

باشند كه بر اثر فرونشيني مداوم قسمتي از سكوها، مجدداً از رسوب انباشته  هاي رسوبي واحدهايي از ناهمواريها مي حوضه

شكل عمومي آن بصورت پهنه هموار يست كه . باشند ها اغلب ساده و مشابه مي اشكال ساختماني در اين حوضه. شوند

شيبي  ترين اين اشكال، ساختمانهاي بدون شيب و يك ترين و مشخص فراوان.بكه آب متمركز مي باشندغالبا داراي ش

 - بر اساس تفاوت هاي بين آنها به دو گروه حوضه هاي رسوبي سكوهاي آنته كامبرين و حوضه هاي رسوبي كالدونو .است

 .هرسنين  تقسيم مي شوند

اي و يا عرضهاي  حاره و در عرضهاي ميان. كنند سعت زياد جلب توجه ميسكوهاي آنته كامبرين در درجه اول از نظر و

بر . آورند آهنگي بوجود مي هاي اصلي رسوبي اين سكوها در برابر فرسايش تفريقي اشكال نسبتاً هم حوضه. بلند قرار دارند

چنداني  سي تفاوت شنا پايه قديمي پوششهاي رسوبي كم ضخامت و دگرشيبي گسترش يافته كه از نظر سنگ روي سنگ

اشكال ناهمواري تقريبا يكنواخت بوده و از اختالف مقاومت پوشش رسوبي با سنگ پايه بر اثر فرسايش . با يكديگر ندارند

 گاهي بدليل .زا نقش وسيعي در آرايش افقي سنگها بر عهده دارند حركات خشكي. به صورت پرتگاههايي ظاهر مي شوند

در مجموع گاهي . كواستاهاي واقعي عظيمي بوجود مي آيند‘ بودن سنگ پايه مايل بودن پوشش رسوبي و سست 

 .عوارض مهم ناهمواري را تشكيل مي دهند‘ پرتگاههاي بزرگ و زماني فالتهاي وسيع هموار يا تپه ماهوري 

 كه مهمترين نين در عرضهاي مياني و تا حدودي منحصراً در اروپا قرار داند هاي رسوبي سنگهاي كالدونو ـ هرسي حوضه

وسعت آنها بسيار كوچكتر از سكوهاي آنته كامبرين . آنه در غرب اروپا و كوچكترين آنها در مشرق اين قاره وجود دارند

هاي متراكم رسوبي بر  ضخامت قابل توجه پوشش. خورد است ولي تنوع بيشتري در اشكال ساختماني آنها به چشم مي

شيبي  هرچه ساختمانهاي افقي و يك. باشند م واحدهاي سخت و سست ميروي سطح پايه قديمي به صورت تناوب منظ
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آورد، اما سستي نسبي سكوهاي بلورين به علت جواني نسبي آنها، امكان تجديد  ترين عوارض ناهمواري را بوجود مي فراوان

 .اند د آمدهساخت را فراهم ساخته و بنابراين بطور محلي چينهاو خميدگيها و گسلهايي نيز بوجو حركات زمين

ساخت ارتفاع  باشند كه بر اثر دخالت حركات بعدي زمين كوههاي قديمي، بخشي از سكوهاي بلورين مي سپرها و گران

و . اند سپرها واحدهايي از اشكال ساختماني هستند كه از ارتفاع يافتن سكوهاي آنته كامبرين بوجود آمده.  اند يافته

باشند و منحصراً در عرضهاي متوسط نيمكره  نين مي كوهاي كالدونو ـ هرسيكوههاي قديمي منطبق بر قطعات س گران

ساختي است كه در درجه اول  ترين اشكال ساختماني نتيجه حركات شكننده زمين شمالي قرار دارند و در آنها مشخص

 .پرتگاههاي گسلي و در رتبه دوم اشكال آتشفشاني هستند

خورده شكل  هاي چين تمانهايي است كه در نواحي مقدم يا خارجي سيستمخورده، منطبق بر ساخ هاي ساده چين رشته

هاي موازي  از مشخصات اين ساختمانها وسعت قابل توجه و تنوع اشكال ساختماني و تكرار آنها به صورت رشته. گيرند مي

رشته هاي . افته اند اين رشته ها در تمام عرض هاي جغرافيايي هم در دنياي قديم و هم در دنياي جديد گسترش ي.است

 . چين خورده بر اساس اختالفات مشخص به دو نمونه ساده و مركب تقسيم مي شوند

هاي پيش آلپي ،  در نمونه. ساختي است منشأ نمونه ژورايي يا زاگرسي حاصل مطابقت شكل ناهمواري با تغيير شكل زمين

خوردگي است و از مشخصات آن   ساختمان چينبا ناهمواريهايي روبرو خواهيم بود كه حالت توپوگرافي آن برعكس

هاي قبلي  خوردگيهاي اطلسي، تركيب حد واسطي از نمونه نمونه چين). زاگرس فارس. (باشد فراواني ناوهاي برجسته مي

 .است

. شوند خورده تشكيل مي هاي مركب چين  شناسي ايجاد شوند، رشته هاي زمين هاي رورانده در ساختمان هنگامي كه سفره

 .هاي قبلي وجود دارد تر از نمونه تر و نامنظم باشد كه در آن عوارضي پيچيده ابراين اين پديده مخصوص ناو زمينهايي ميبن

 از برخورد واحدهاي متفاوت ساختماني اشكال متنوعي بوجود ميĤيد و نحوه مجاورت اين واحدها سه نوع ساختمان به 

مجاورت به صورت رويهم قرارگيري مخصوص سپرها و . ل تشخيص استصورت رويهم قرارگيري، رويارويي و تكميلي قاب

در . اند پايه آنها درآمده هاي رسوبي فرو رفته و به صورت سنگ كوههاي قديمي است كه بخشي از آنها به زير حوضه گران

پهلوي شناسي پهلو به  شيبي و سكوهاي بلورين با تنوع سنگ چنين شرايطي پوشش رسوبي دگرشيب با ساختمان يك

 . گيرند يكديگر قرار مي
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هاي   اين شرايط اغلب در حاشيه رشته). رويارويي(ممكن است واحدهاي ساختماني در برابر يكديگر قرار گيرند 

شود كه عامل اصلي پيدايش اين نوع مجاورت حركات شكننده به صورت گسلهاي متعدد  خورده آلپ مشاهده مي چين

 .باشد مي

. ين واحدهاي ساختماني به صورت گسترش تدريجي يكي از آنها بر روي ديگري بوجود ميĤيددر حالتي ديگر مجاورت ب

ساخت نوسان داشته و در زمانهاي متفاوت از  آيد كه حركات زمين اين حالت در شرايطي بوجود مي) . مجاورت تكميلي(

هاي رسوبي انجام  ن سپرها و حوضهخورده و به زيا هاي چين اين عمل اغلب به سود سيستم. شدت و ضعف برخوردار باشد

 .شود كوههاي آند با سپر برزيل در كشور آرژانتين ظاهر مي نمونه اين مجاورت در برخورد رشته. شود مي

 

 :سوالت فصل دوم*

 
 ـ رودهاي چاله پاي كواستا منطبق بر كدام نمونه است؟12

 تحميلي) 2   رود                                                  پيشينه)1

 شناسي ساختمان سنگ) 4ساخت                                  ساختمان زمين) 3

 

 ـ چنانچه در داخل دهانه آتشفشان، مخروط كوچك جديدي وجود داشته باشد، جزء كدام نمونه است؟13

 وزويي) 4                   هاوايي ) 3ولكاني                          ) 2استرومبولي                      ) 1

 

 در كداميك از عوارض زير قرار دارد؟(RUZ) ـ در سيستم ژورايي دره روز14

 داخل ناوديس) 2پاي دامنه                                              ) 1

 روي سقف تاقديس) 4روي دامنه                                             ) 3

 

 ق بر كداميك از عوارض زير منطبق است؟ـ ناو معل15

 تاقديس) 4ناوديس                           ) 3كمب                             ) 2كلوز                       ) 1

 

 شود؟ ـ عارضه كواستا در كداميك از ساختمانهاي زير ايجاد مي16
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 خورده  چين) 4رورانده                     ) 3                    مايل          ) 2افقي                         ) 1

 

 ـ دره كمب بر كداميك از عوارض زير منطبق است؟17

 پهلوي چين) 2كف ناوديس                                                  ) 1

 تاقديسسقف ) 4حاشيه چين                                                  ) 3

 

 نامند؟ ـ اگر گدازه دودكش آتشفشان بر اثر فرسايش از ساير مواد آزاد شود آن را چه مي18

 دهانه آتشفشاني) 2تيغه آتشفشاني                                                    ) 1

 شفشانيگنبد آت) 4)                                                         نك(كولو ) 3

 

 هاي رورانده مربوط است؟ ـ كدام اصطالح به سفره19

 گلنت) 4كنيك                            ) 3كورنيش                        ) 2كليپ                         ) 1

 شوند؟ خورده محسوب مي هاي كلوز و تاقديس از اشكال متداول كداميك از ناهمواريهاي چين ـ دره20

 مختلط) 4ژورايي                         ) 3آپاالشي                      ) 2تشفشاني                    آ) 1

 

 

 شود؟  ـ در كدام بخش از ايران ناهمواريهاي ژورايي ديده مي21

 زاگرس) 4جنوب شرق                    ) 3البرز                        ) 2آذربايجان                   ) 1

 

 ........ـ اگر در طبقات رسوبي متناوب نرم و سخت افقي بر اثر عمل فرسايش يك اليه نرم از بين برود 22

 آيد سطح ساختماني بوجود مي) 2.                                      آيد تپه شاهد بوجود مي )1

 شود تا تشكيل ميكواس) 4شود                             سطح فرسايشي حاصل مي) 3

 

 خوردگي زاگرسي با كدام مورد مطابقت دارد؟ ـ تحول چين23
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 معكوس) 4ژورايي                      ) 3نيافته                          تحول) 2آپاالشي                      ) 1

 

 زير آن نمايان شود كدام پديده ـ اگر رأس يك موج سفره رورانده بر اثر فرسايش از بين برود بطوري كه قسمتهاي24

 دهد؟ روي مي

 كليپ)4تپه شاهد                       ) 3پنجره                           ) 2بوتونير                           ) 1

 

 ـ آتشفشان تيپ هاوايي از چه نوع موادي تشكيل شده است؟25

 ن              هاي مختلف با مواد تخريبي آتشفشا تناوب گدازه) 1

 هاي بازالتي و آندزيتي  تناوب گدازه) 2 

 هاي بازالتي                                                        گدازه) 3

 هاي آندزيتي  گدازه) 4

 

 .شود ناميده مي......................... ـ دره عرضي كه تاقديس را بطور عرضي قطع كند 26

 كمب) 4)                   تنگ(كلوز ) 3روز                         ) 2                      دره معلق      ) 1

 

 ايد؟ ـ از تخريب طبقات رسوبي نرم و مقاوم متناوب و متمايل كدام شكل بوجود مي27

 په شاهدهات) 4كورنيش يا گيلويي                 ) 3سطح ساختماني             ) 2كواستا          ) 1

 

 اريهاي آپاالشي ناشي از چيست؟وـ ناهم28

 سكوهاي دوران اول ) 2رسوبات تخريبي                                         ) 1

 كوههاي قديمي گران) 4سنگهاي آذرين نفوذي                                 ) 3

 

 ـ سكوهاي كالدونين در كدام قلمرو گسترش بيشتري دارند؟29

 آمريكاي جنوبي) 4اروپا                         ) 3استراليا                         ) 2آفريقا                 ) 1
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 شود؟ شناسي ديده مي ـ در كداميك از حالتهاي زير عدم انطباق شبكه زهكشي با ساختمان زمين30

 دره تاقديسي) 4)              دره يالي(روز ) 3    تنگ                    ) 2دره عرضي                   ) 1

 

 ـ كدام گدازه در تشكيل فالتهاي آتشفشاني نقش بيشتري دارند؟31

 ريوليتي) 4بازالتي                     ) 3آندزيتي                      ) 2تراكيتي                    ) 1

 گيرد؟ ر پراكنش جغرافيايي كوههاي پيرنه جزء كدام دسته قرار ميخورده آلپي، از نظ ـ در ميان سيستمهاي چين32

 اي قاره ميان) 4اي                       قاره حاشيه) 3اي              قاره بين) 2سپري                      بين) 1

 

  چيست؟(KELIPPE)ـ كليپ 33 

 .گهاي زيرين شوددر اشكال رورانده ، در صورتي كه عامل فرسايش سبب رخنمون سن )1

 .در اشكال رورانده ، در صورتي كه پيشاني توده رورانده بر اثر  فرسايش از اسكلت اصلي جدا شود )2

 .خورده، در صورتي كه پيشاني توده رورانده بر اثر  فرسايش از اسكلت اصلي جدا شود در اشكال چين )3

 .ايش از اسكلت اصلي جدا شوددر اشكال ژورايي ، در صورتي كه پيشاني توده رورانده بر اثر  فرس )4

 

 شوند؟ خورده به چند گروه تقسيم مي ـ اشكال چين34

 اشكال ژورايي و اشكال رورانده: به دو گروه متمايز )1

 اشكال تاقديسي و اشكال ناوديسي: به دو گروه متمايز )2

 اشكال ژورايي و اشكال رورانده و اشكال آپاالشي: به سه گروه متمايز )3

 اختمانهي تاقديس، ساختمانهاي ناوديسي و گنبدهاي نمكيس: به سه گروه متمايز )4

 

 چيست؟) كمب(ـ دره تاقديسي 35

 .آيند هاي رورانده بوجود مي اي است كه بر اثر فرسايش در اشكال وابسته به سفره دره )1

 .آيد اي است كه در محل لواليي تاقديس و در امتداد سطح محور بر فراز تاقديس بر اثر فرسايش بوجود مي دره )2
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 .آيد اي است كه در يال تاقديس بر اثر فرسايش بوجود مي دره )3

 .كند آيد و دو ناوديس را بهم وصل مي اي است كه عمود بر محور تاقديس و بر اثر فرسايش بوجود مي دره )4

 

  يا دره يالي چيست؟(RUZ)ـ روز36

 .كنند تاقديسها ايجاد مي) يال(اي است كه آبهاي روان در پهلو  دره )1

 .شود ست كه بر اثر فعاليت فرسايش باد در مناطق خشك ايجاد مياي ا دره )2

 .شود اي است كه در يال تاقديسها يا پهلوي يك گرابن ايجاد مي دره )3

 .اي است كه در روي يك هورست بوجود آمده است دره )4

 

 ـ ناوديس معلق چيست؟37

 .جاور خود قرار گرفته استتر از تاقديسهاي م ناوديسي است كه بر اثر عمل تكتونيك در موقعيت مرتفع )1

ناهمواري معكوسي است كه در محل لوالي ناوديس و منطبق بر سنگ مقاوم، بعد از عميق شدن محل ميان  )2

 .آيد تاقها در تاقديسهاي مجاور آن بوجود مي

 .ناهمواري معكوسي است كه مشرف بر تاقديسهاي مجاور خود باشد )3

بوجود آمده ...) آهك، مارن و(اوب سنگهاي سخت و سست ناوديسي است كه در سريهاي رسوبي با حداقل تن )4

 .است

 

 ها در چيست؟ ها و دايك ـ تفاوت سيل38

 .ها افقي هستند  ها گسترش عمودي دارند ولي دايك سيل )1

 .زنند بندي را بهم مي سيلها برخالف دايكها نظم چينه )2

 .كنند ولي دايكها در سطح طبقات قرار دارند سيلها طبقات را قطع مي )3

 .كنند لها در امتداد سطح طبقات قرار دارند ولي دايكها طبقات را قطع ميسي )4

 

 خورده ، داراي چه نوع ارتباطي است؟ ـ دره روز در ساختمانهاي چين39
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 ساختي است عدم ارتباط زمين) 2شناسي است                                     عدم ارتباط سنگ) 1

 شناسي دارد انطباق با ساختمان چينه) 4 دارد                           شناسي انطباق با ساختمان زمين) 3

 

 درجه باشد، آن را 45 تا 15خورده بين  ـ چنانچه شيب ساختماني يك شكل مورفولوژي مشتق از يك ساختمان چين40

 نامند؟ چه مي

 شبه كواستا) 4              پرتگاه ساختماني  ) 3دامنه ساختماني          ) 2تيغه ساختماني          ) 1

 

 باشد؟ اي آن مي قاره خورده آلپي كدام مورد نمونه ميان هاي چين ـ از نظر پراكندگي جغرافيايي سيستم41

 كوههاي آلپ) 2كوههاي وژ                                                   ) 1

 كوههاي آپاالش) 4      كوههاي پيرنه                                       ) 3

 

 ـ مجاورت واحدهاي ساختماني به صورت رويهم قرارگيري ويژه كدام مجموعه است؟42

 خوردگيها سپرها و چين) 2هاي رسوبي و سپرها                                         حوضه) 1

  كوههاي قديمي خوردگيها و گران چين) 4كوههاي قديمي                                     سپرها و گران) 3

 

  دارد؟مـ بقاياي سخت پوسته زمين كه نسبتاً ثابت و پايدار بوده و از جنس آذرين و دگرگوني است چه نا43

 كوه گران) 4پالتفرم                       ) 3سكو                           ) 2مايسف                           ) 1

 

 شناسي و فرسايشي كارستي اط شبكه آبها با ساختمان زمينارتب: فصل سوم
چنانچه مسير شبكه آبها در محل رخنمون سنگهاي سست در برابر فرسايش :ارتباط شبكه آبها با ساختمان زمين شناسي

اما اگر مسير شبكه آب منطبق بر تغيير شكل . شناسي حاصل شده است استقرار يافته باشد انطباق بر ساختمان سنگ

برعكس هنگامي كه . ساختي تحقق يافته است اختماني عوارض زمين باشد، در اين صورت، انطباق بر ساختمان زمينس

 .شود مسير شبكه آبها، هيچ ارتباطي نه با جنس سنگها و نه با ساختمان آنها نداشته باشد اصطالحاً عدم انطباق ناميده مي
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هاي نزولي بر سطح طبقه سخت بطور كامل به  ه سست و شبكههاي پاي كواستاها در داخل طبق رودهاي داخل چاله

هايي كه در عكس  اما شبكه) . انطباق. (ساخت هماهنگ هستند شناسي و ساختمان زمين ترتيب نسبت به ساختمان سنگ

ن اي با ساختما يابند، هيچ رابطه هاي پاي كواستا خاتمه مي جهت شيب طبقات از پيشاني كواستا آغاز شده و به چاله

اي از انطباق  اند، نشانه جريانهايي كه در لوالي ناوديس ايجاد شده). عدم انطباق. (ساخت ندارند شناسي و زمين سنگ

ساختي  اي از عدم انطباق زمين باشد، نشانه هاي عرضي مي ساختي است و برعكس تنگها كه حاصل فرسايش شبكه زمين

از تنگها، محور چينها را در محل فرودهاي محوري يا گسلها زيرا بعضي . اما اين پديده هميشه صادق نيست. است

 .گويند انطباق مي اند كه اين وضعيت را حالت نيمه بريده

اي از انطباق مضاعفند زيرا اغلب بخشي از سنگها در مجاور سطح گسل ، متالشي  هاي شكست يا خط گسلي نمونه دره

انطباق سنگ (و هم از سستي سنگ)انطباق ساختماني(اد گسلبنابراين مسير شبكه هم از امتد. شوند شده و خرد مي

اي  زيرا كواستا از ايجاد دره. شده عدم انطباق مضاعف وجود دارد برعكس در يك كواستاي تقسيم. جويند  بهره مي)شناسي

 .شود ها نتيجه مي بر سطح ساختماني سنگهاي مقاوم و با جهتي عمود بر شيب عمومي چينه

منظور اين . ژني استوار است اصوالً پديده عدم انطباق نسبتاً پيچيده است و توجيه آن از نظر اپي: چگونگي عدم انطباق

برحسب چگونگي . است كه مسير شبكه آب از يك سطح توپوگرافي فوقاني بر ساختمان زيرينش تحميل شده است

 . كنند  ميبندي رود و تحميلي تقسيم هاي آب را به دو پديده پيشين پيدايش، اين نوع شبكه

رود، عدم انطباق حاصل تقدم مسير شبكه آب باالرود بر ايجاد عوارض ناهمواري بستر حداقل در ميان رود و  در پيشين

رود چند  در تمام موارد براي ايجاد پيشين. بهترين نمونه اين نوع شبكه تنگهاي متعدد در زاگرس است. پايين رود است

ساخت بايد به كندي صورت گيرد در غير اين صورت امكان انحراف شبكه آب  ميندر درجه اول حركات ز. شرط الزم است

. مند باشد كه نقش باال آمدن ناهمواريها را از بين ببرد ثانياً جريان آب بايد از چنان قدرتي بهره. از مسير اوليه وجود دارد

ساخت قرار نگرفته باشند، اين پديده  سرانجام اگر ناهمواريهاي مسير شبكه آب، تحت تأثير حركات بسيار جديد زمين

رود بيشتر منطبق بر  قلمرو ايجاد پيشين. زيرا بعد از استقرار شبكه آبها بايد تغيير شكل دخالت بكند. آيد  بوجود نمي

البرز ـ (خورده آلپي  هاي چين ترين قسمت رشته يافته نئوژن يا كواترنر است و در خاجي سازندهاي تخريبي و تغيير شكل

 .اند واقع شده) اروپاي غربي(كوههاي قديمي  يا گران) ان مركزياير

ايد به عبارت ديگر يك قلمرو  پديده تحميل به كمك يك طبقه رسوبي دگرشيب با يك سطح هموار شده بوجود مي

ته نشست رسوبهاي حوضه در حالت . شود زايي منفي به يك حوضه رسوبي تبديل مي خورده بر اثر حركت خشكي چين
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سپس مجدداً مجموعه حوضه تحت تأثير حركات . گيرد خورده زيري به صورت دگرشيب شكل مي  بر سطح چينافقي

با توجه به شيب توپوگرافي رسوبهاي افقي . گيرد زايي مثبت از آب خارج شده و در معرض فرسايش قرار مي خشكي

 رسوبها در طول زمان بر اثر دخالت فرايندهاي همين. كنند فوقاني، جريان آبها به تدريج بستر خود را در آنها تثبيت مي

رسد و ادامه فرسايش مسير شبكه  خورده زيرين مي بيروني به تدريج از بين رفته و بستر شبكه به سقف ساختمان چين

اين مكانيسم به ويژه مخصوص مناطقي است كه در آن رسوب گذاري تخريبي زيادي انجام . كند آب را بر آن تحميل مي

باشد  هاي آلپي و گودالهاي فرونشين سكوها يكي از قلمروهاي پيدايش اين پديده مي خورده رشته حاشيه چين. شده باشد

هاي رسوبي، به علت دگرشيب بودن پوشش  كوههاي قديمي و حوضه  قرارگيري گران همچنين مجاورت به صورت رويهم

 .زدسا پايه ، شرايط پيدايش اين پديده را فراهم مي سطحي بر روي سنگ

در سرزمينهاي . شناسي ارتباط دارد ميزان انشعاب شبكه آبها با ويژگي سنگ:اثر داده هاي ساختماني بر اجزاء شبكه آبها

اين ويژگي در نواحي كارستي با ‘ آهكي، شبكه آبها شامل رودهاي دور از هم، انشعابات كم و ميانابهاي وسيع است 

ولي برعكس اجزاء شبكه آبها در سرزمينهاي . زميني مشهود استكاهش جريان هاي سطحي به سود شبكه هاي زير 

ابتدا از طريق گسترش شاخه هاي جديد در مناطق كم مقاومت و : تحول اجزاء شبكه آبها. شود بلورين يا رسي متراكم مي

ومي سپس شاخه هاي فرعي درجه د. تحول شبكه آبها آغاز مي شود‘ رخنمون سنگهاي سست و يا در امتداد شكستها 

 . ساختمان زمين شناسي نيز در توازن و تعادل شبكه آبها موثر مي باشد. عمود بر شيب طبقات تشكيل مي شوند

كشي همراه است و تحول آن  هاي زه   اصالح و تغيير مسيرها و محدودهاهاي فرعي شبكه آبهاي ب غني شدن شاخه. 

 .آورد هاي اسارت و انحراف را بوجود مي پديده

بدين ترتيب گسترش يك حوضه را به . شود  از ربودن بخشي از يك جريان بوسيله جرياني ديگر ايجاد ميپديده اسارت

اين عمل اغلب با از ميان برداشتن مياناب دو شاخه مجاور از طريق پسروي رأس . شود هاي مجاورش سبب مي زيان حوضه

اي   مرده اوالً وجود دره. طبيعت قابل شناسايي استاين تغيير مسير از طريق شواهدي در . رسد مي شاخه فاتح به انجام 

كه بر قسمتي از جريان متروك در پايين دست نقطه اسارت منطبق است كه امكان دارد در اين دره جريان ) غير فعال(

. شود و پس از مدتي مسير متروك به صورت پرتگاهي نسبت به بستر فعال در طبيعت ظاهر مي. معكوس نيز بوجود آيد

بخش اً نقطه اسارت در محل پيچي قرار دارد كه از اتصال شاخه فاتح به بستر اسيرشده تشكيل شده است و ثالثاً ثاني

رابعا به تدريج در طول زمان تغييراتي در تركيب كاني . متروك مسير به صورت پرتگاهي بر بستر فعال مسلط است

 . شناسي پادگانه هاي آبرفتي به وجود مي آيد
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اي از اين تحول است كه اصطالحاً خوداسارتي ناميده    با قطع مياناب جداكننده دو ساحل كاو متوالي نمونهتحول مئاندرها

 .شود مي

اين پديده . گيرد تر قرار دارد شكل مي انحراف به صورت ورود ناگهاني يك جريان به جريان مجاورش كه در محلي پست

تر در حال رسوبگذاري  ذاري كامالً متفاوت باشد يعني شبكه مرتفعدهد كه بين دو رود مجاور آهنگ رسوبگ زماني رخ مي

هايي از  شود در اثناي يك طغيان امكان عبور شاخه اين شرايط باعث مي. تر در مرحله فرسايش كاوشي باشد و شبكه پايين

ي تراكمي و مخصوصا مسير دشت هااين تغييرات معموالً در. شود تر سرازير مي مياناب به وجود آمده و آب به بستر پست

 ساختمان زمين شناسي بدليل كنترلي كه .افتد اتفاق ميها افكنه   سطح مخروطهدر كوهپايه كوهستان هاي مرتفع  در

كوهزايي فعال در نواحي كوهستاني با تشديد فعاليت . بر سرعت رسوبگذاري دارد در اين نمونه از انحراف دخالت مي كند

 .را بوجود آوردهاي فرسايشي مي تواند انحراف 

 ـ فرسايش كارستي

گاهي تركيب كاني شناسي سنگ ها در برابر فرسايش از چنان اهميتي برخوردار است كه نقش مقاومت و ساختمان 

 . سنگ آهك سمبل چنين شرايطي است‘ زمين ساخت در درجه دوم اهميت قرار مي گيرد

كال خاصي است كه اصطالحاً به نام كارست حساسيت بعضي سنگهاي رسوبي در برابر انحالل موجب پيدايش اش

 .اند هاي زيرزميني هاي بسته و حفره ها، چاله مهمترين اين اشكال، الپيه. موسومند

در صورتي كه ترك سنگها متقاطع . نامند هاي كوچك و سطحي با ابعاد دسيمتري را الپيه مي معموالً حفره: الپيه ها

ها كم و بيش مدور باشند، الپيه  اگر حفره. گويند  داشته و آنها را سفره الپيه ميباشد، الپيه منطبق بر آنها حالت شطرنجي

در نهايت وقتي كه فرسايش در الپيه ها . گويند را كندويي و در صورتي كه كف آنها پهن باشد به آنها آشيانه ماكيان مي

كربنا ت (در دولوميت ها . مي خوردي شطرنجي بسيار پيشرفته  باشد بقاياي آثار به صورت كنده هاي درخت به چشم 

در اين ناهمواري ها اشكال كارستي به وسعت مناطق آهكي ‘ قابليت انحالل كمتر است ) مضاعف كلسيم و منيزيم 

 )اطراف بيجار(برجستگي هاي قله اي و داالنها شكل ميگيرند‘ تاقها ‘ مشاهده نمي شوندو به صورت ديواره ها

ها  ها، پليه ها دولين مهمترين اين چاله. هاي كوچك يا بزرگ است سطحي كارستي، چالهترين و گوياترين اشكال  مشخص

باشند كه ابعاد آنها از چند متر تا چندين صد متر  هاي بسته دايره يا بيضي شكل مي دولينها چاله. باشند ها مي و آون

بر اثر دخالت آبهاي جاري دولين ها . دبشقاب و ياديگ ظاهر مي شون‘ در ارتباط با شيب جدار به شكل تشت.متغير است

‘ چنانچه سنگ هاي آهكي شيب طبقاتي مايلي داشته باشند . به صورت قيفي با دامنه هاي مخروطي شكل مي گيرند
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اين . آيند هاي ساده، دولينهاي مركب بوجود مي از اتصال حفره.دولين هاي تشكيل شده بر سطح آنها نامتقارن خواهد بود

 در سرزمين هاي آهكي كه با فعاليت هاي .كنند هاي بزرگتري به نام اوواال ايجاد مي امنظم هستند و چالهها گاهي ن حفره

پراكندگي و نظم اين حفره ها با درزهاي اصلي يا حاشيه دره هاي گود و يا شبكه درهاي كور ‘ كارستي شديد همراه بوده 

اي  هاي پرشيب و بريده  هموار و ابعاد كيلومتري است كه دامنه پليه، چاله بسته با كف).زاگرس لرستان(در ارتباط است‘ 

هايي به صورت هرم يا  ها بطور پراكنده از بقاياي سنگهاي آهكي برجستگي در كف پليه). مانند دشت ارژن در فارس. (دارد

شود كه پونور نام  ه ميمازاد آبهاي پليه از طريق چاههايي تخلي. شود  ماند كه هامس ناميده مي اي باقي مي برج استوانه

ساختي مانند گرابن و  هاي زمين ها بيشتر در ارتباط با چاله  پليه. با شبكه آبهاي زير زميني مي باشندتباطدر اردارند كه 

 .باشد يا ناوديسها به ويژه ناوديسهاي بسته مي

گاهي به صورت يك . توانه شكل داردهاي بسته آون نام دارد كه داراي جداري تقريباً عمودي و غالباً اس نوع ديگر حفره

شود و تقريباً هميشه  مخروط از طريق دهانه تنگي با سطح زمين در ارتباط است و به سمت عمق بر دهانه آن افزوده مي

 ).شود اغلب در سقف غارها تشكيل مي. (هاي زيرزميني ارتباط دارد با شبكه حفره

هاي گود وجود دارند، اما در  ي آهكي جريانهاي ضعيفي در كف درههرچند در سطح زمينها:حفره ها و غارهاي زيرزميني

ترين رودهاي غير محلي از نواحي كارستي سرچشمه  فراوان. هاي آب فعالي جريان دارند هاي زيرزميني شبكه حفره

. جو دارندبستي است كه در گودترين محل آن چاه يا چاههايي و هاي بن يكي از ويژگيهاي نواحي كارستي، دره. گيرند مي

 .نامند اين عوارض را اصطالحاً دره كور مي

هولوكارست، نمونه كامل . شناسي سنگها، تنوع زيادي دارند اشكال كارستي در رابطه با شرايط ساختماني و تركيب كاني

مروكارست، ويژه . شوند هاي متعدد و بزرگ است كه در آهكهاي خالص و ضخيم ايجاد مي فرسايش كارستي با پليه

اين حالت نتيجه حضور . شود هاي خشك ظاهر مي باشد و بيشتر به صورت دره كهاي ناخالص و كم مقاومت ميآه

 .باشند ها و اوواالها در آن فراوان مي رسوبهاي مارني در توده آهكي است و دولينها، الپيه

اثر نفوذ آب بر سطح اين در اين صورت بر . پوشانند هاي آهكي را مي گاهي رسوبهاي سست و قابل نفوذ، ناهمواري

ها ريزش نموده و  هاي كارستي بوجود آمده كه در نتيجه رسوبهاي سطحي به داخل اين حفره سنگهاي آهكي حفره

 .شوند شوند كه كارست زيربنايي يا كري پتوكاست ناميده مي هايي در سطح زمين ظاهر مي چاله
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بل نفوذ احاطه شده باشند آبهاي زير زميني در آن متمركز چنانچه زمين هاي آهكي از هر طرف بوسيله سنگ هاي غير قا

اگر اشكال سطحي كارست بوسيله رسوبات تخريبي همين سنگها ي آهكي پوشيده شوند آنرا ). كارست سدي(مي شوند

 . كارست پوشيده مي گويند

حلي در نواحي كارستي اولب در مورد رودهاي غير م‘ آبهاي نواحي كارستي به دو صورت در سطح زمين ظاهر مي شوند 

دوم مربوط به رودهاي محلي در . است كه آبهاي مدفون در كارست به صورت ظهور مجدد در سطح زمين ريان مي يابد

نواحي آهكي است كه قبال از طريق نفوذ در داالنهاي زير زميني و درز و تركها متمركز شده و سپس بر اثر ايجاد فشار بر 

 . فراوان به خارج راه مي يابندجدار حفره ها با بده نسبتا 

 

 :سوالت فصل سوم*

 شوند چه نام دارند؟ هاي چاه مانند كه به سمت عمق زمين گشادتر مي ـ در سنگهاي آهكي، حفره44

 پونور) 4دولين                        ) 3اوواال                        ) 2آون                                   ) 1

 

 كنند چه نام دارند؟ ها تخليه مي ههايي كه آبها را از كف پليهـ چا45

 دولين) 4جاما                         ) 3پونور                             ) 2اوواال                         ) 1

 

 رود ضروري است؟ ـ كدام شرط براي ايجاد پيشين46

 دبي بسيار كم رود) 2                              انحراف مسير رود از مسير اوليه       ) 1

 ساخت حركات كند زمين) 4با رسوبي بسيار زياد                                                   ) 3

 

 گيرد؟ ـ در زمينهاي آهكي در چه شرايطي سفره الپيه شكل مي47

 درز سنگها موازي هم باشد) 2         شيب توپوگرافي ناچيز باشد                         ) 1

 درز سنگها حالت متقاطع داشته باشند) 4ضخامت اليه آهكي كم باشد                                ) 3

 

 ........................ از اشكال مناطق كارستيك است كه HUMـ هوم48
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  شود                   ها ديده مي به صورت تپه در كف پليه) 1

 شود ها ديده مي به صورت تپه در حاشيه خارجي پليه) 2

 شود ها ديده مي هاي در داخل پليه به شكل حفره) 3

 شود از بهم پيوستن چند آون تشكيل مي) 4

 

 نامند؟ ـ اگر تغيير مسير شبكه رودخانه در اثر رسوبگذاري باشد آنرا چه مي49

 رود پيشينه) 4تحميل                          ) 3              اسارت        ) 2انحراف                     ) 1

 

 گانه از نظر زماني چه ويژگي دارد؟ رود مسير آب در قسمتهاي مختلف سه ـ در يك پيشين50

 رود است در باالرود جوانتر از پايين )1

 رود است رود جوانتر از پايين در ميان )2

 .ود استر رود و پايين تر از ميان در باالرود قديمي )3

 رود است رود و پايين تر از باال رود قديمي در ميان )4

 

 نامند؟ ـ كدام نمونه را پديده خوداسارتي مي51

 بهم پيوستن دو قوس متوالي ماندر )1

 سرريز شدن انشعابات باالدست در حالت سيالبي )2

 عميق كردن بست توسط انشعاب باالدست )3

 دست و از بين بردن مياناب رسوبگذاري شبكه پايين )4

 

 سازد؟ هاي زيرزميني را با سطح زمين برقرار مي ـ در نواحي كارستي كدام عارضه ارتباط حفره52

 الپيه) 4دولين                          ) 3پونور                                  ) 2پليه                          ) 1
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 نكات كليدي بخش اول* 
 نظر تركيب شيميايي ، اندازه دانه ها، كاني شناسـي و نظـم و ترتيـب كـاني                   تفاوت اساسي سنگ هاي آذرين از      -

 .هاي تشكيل دهنده آنها مي باشد

در سنگهاي آذرين فراوانترين كاني ها سيليس مي باشد كه بدليل مقاومت بيشتر در پيكرشناسي زمين اهميت                  -

 .زيادي دارد

 . درصد مي باشد52اي بازي كمتر از  درصد و در سنگه62در سنگهاي اسيدي ميزان سيليس بيش از  -

 .اندازه و شكل كاني هاي سنگهاي آذرين به شرايطي كه ماگما در آن متبلور شده بستگي دارد -

 .يا از تخريب ساير سنگها يا منشا زيستي و يا تبخيري مي باشند مهمترين سنگهاي رسوبي از منشا ماگما، -

 ي محلول و ته نشين شـدن آنهـا در فضـاي خـالي دانـه هـا                   ماسه سنگ و گنگلومرا بر اثر تبلور مجدد كاني ها          -

 .تشكيل ميشوند

 .چينه يك واحد رسوبگذاري است كه در پايان يك مرحله تراكم تشكيل مي شود -

 .حركات زمين ساخت بر اثر نيروهاي دروني در پوسته جامد بوجود آمده و اغلب نظم سنگها را بر هم مي زنند -

است كه در پوسته جامد زمين بوجود مي ايد و سـاختمانهاي متنـوعي بوجـود                تغيير شكل هايي      دياستروفيسم، -

 .مي اورد

 .در چين هاي برجسته شيب پهلوها در عكس جهت يكديگر و در چين هاي فرورفته به سمت يكديگر مي باشد -

 .لوال و محور چين برهم منطبق مي باشند در شرايطي كه چين راست و متقارن باشد، -

 .چين در برش طولي قابل اندازه گيري استزاويه فرود محوري  -

 .اگر محور چين ناوديسي داراي انحنا باشد يك ناوديس بسته ظاهر مي شود -

 .اگر محور چين طاقديسي داراي انحنا باشد يك طاقديس بسته ظاهر مي شود -

 .پهلوي برگشته در يك چين داراي شيب خالف جهت شيب عادي همان پهلوست -

ر ناپايدارترين مناطق كره زمين منطبق مي باشـند داراي آتشفشـان فعـال و زلزلـه                 قوس هاي جزيره اي چون ب      -

 .زياد هستند

 .تمام اشكالي كه فقط بوسيله نيروهاي دروني بوجود آمده باشند را اشكال اوليه يا اصلي گويند -
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ل مشـتق   بوجود آمـده باشـند را اشـكا       ) فرسايش(اشكالي كه بوسيله دخالت مشترك نيروهاي دروني  و بيروني          -

 .گويند

 .شبكه اي كه مسير  آن عمود بر بر شيب ساختماني است اورتوكلينال ناميده ميشود -

شبكه معكوس در عكس جهت شيب طبقه و شبكه راسـت شـيب عمـود بـر                   شبكه نزولي درجهت شيب طبقه ،      -

 .شيب طبقه جريان دارند

هاي رورانده و اشكال آپاالشي تقسيم مي    اشكال وابسته به سفره       اشكال ژورائي، : اشكال چين خورده به سه گروه      -

 .شوند

 .در سيستم ژورائي كوهها منطبق بر طاقديس ها و دره ها منطبق بر ناوديس ها مي باشند -

 .منشا ء اشكال آپاالشي بقاياي هموار شده سكوهاي دوران اول مي باشد -

 .ن را قطع مي كندگپ در سيستم آپاالشي يك پهلوي چين و كلوز در سيستم ژورائي هر دو پهلوي چي -

 .الپيه ها، چاله هاي بسته و حفره هاي زير زميني تقسيم مي شوند :اشكال كارستي به سه گروه -

 .در سنگهاي دولوميتي كه كربنات مضاعف كلسيم و منيزيم مي باشند اشكال آهكي توسعه زيادي ندارد -

 ناوديس هاي مركب و گـرابن هـا مـي           پيدايش پليه ها در ارتباط با چاله هاي زمين ساختي مانند ناوديس ها و              -

 .باشد

 .حفره هاي زير زميني در سنگ هاي آهكي از طريق پونورها، آون ها و چاهها با سطح زمين در ارتباطند -

 .حفره هاي زيرزميني در سنگ هاي آهكي از طريق تونل ها و مجاري باريكي با هم ارتباط دارند -

سنگهاي دروني و دگرگوني و ساختمانهاي آتشفشاني تقسيم        ساختمان هاي بلورين به دو دسته ساختمان هاي          -

 .مي شوند

 .اگر باتوليت گسل خورده باشد در آن اشكال مثلثي شكل ديده مي شود -

 .كالديرا دهانه بسيار بزرگ آتشفشاني است كه حاصل انفجارهاي شديد و عملكرد گسل ها مي باشد -

 .هاي آن فرق مي كنداگر آتشفشان داراي فعاليت دوره اي باشد جنس گدازه  -

 .گدازه هاي اسيدي كه حرارت زيادي نداشته باشند سريعأ سرد مي شوند -

 .در صورتيكه حجم گاز در گدازه ها زياد باشد سطح گدازه هاي بازالتي ناهموار مي شود -

 .متعاقب معكوس شدن ارتفاع در گدازه ها اشكال مزا شكل مي گيرد -
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 .اشندباتوليت ها جزء اشكال عريان شدهخ مي ب -

 .در اثر دخالت فرسايش و پسروي آئينه گسل ، پرتگاه گسل در پشت خط گسل واقع مي شود -

گسل نبشي قبل از تراكم رسوب در بخش فرورو وجوداشته ولي گسل مكشوف همزمان با تراكم به وجود آمـده                     -

 .است

 .ي شوندسكوها و سيستم هاي چين خورده تقسيم م: مجموع ناهمواري هاي كره زمين به دو گروه -

هنگاميكه آهنگ باال آمدن سكو در حاشيه و مركـز سـكو يكسـان باشـد ، پوشـش رسـوبي دگرشـيب سـكوها                          -

 .ساختمان مايل دارد

 .سپرها منطبق بر سكوهاي آنته كامبرين و گران كوههاي قديمي بر سكوهاي دوران اول منطبق مي باشند -

 .شوندساده و مركب تقسيم مي  :سيستم هاي چين خورده به دو دسته -

هنگاميكه حركات زمين ساخت متوالي از شدت و ضعف برخوردار باشند دراين صورت سفره هاي رورانده داراي                  -

 . پرتگاههي متعددي مي باشند

 . گسترش شبكه آبها با پراكندگي سنگ هاي سخت و سست و ساختمان انها رابطه دارد -

 .از بخش سفلي آن باشد به وجود مي آيدپيشينه رود در شرايطي كه مسير بخش علياي شبكه آب قديم تر  -

 .در ساختمان هاي دگرشيبي كه طبقه فوقاني آن ساختمان افقي داشته باشد پديده تحميل شكل مي گيرد -

 .ميزان انشعاب شبكه آبها بيشتر با ويژگي هاي سنگ شناسي در ارتباط است -

 .در حوضه هاي كوچك نظم شبكه آبها بيشتر است -

 . دو حوضه مجاور متفاوت باشد امكان به وقوع پيوستن پديده انحراف وجود دارداگر آهنگ رسوبگذاري در -

 

 )بيروني(بخش دوم ژئومورفولوژي ديناميك 

 تخريب و هوازدگي و فرايندهاي حمل بر سطح دامنه: فصل اول
، )حفر( برداشت :كند و آثار آن در سه چهره ديناميك بيروني زمين در ارتباط با شرايط اقليمي به صور مختلف عمل مي

اي اشكال ناهمواري عوامل مختلفي دخالت دارند كه مهمترين آنها عبارتند  در تغيير مرحله. شود حمل و تراكم ظاهر مي
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تغييرات درجه حرارت، آب، باد و موجودات زنده كه نيروي محركه آنها مستقيماً از طريق تشعشع خورشيدي يا نيروي : از

 .شود جاذبه فراهم مي

محرك اصلي در ايجاد اين پديده، تغييرات درجه حرارت است كه ممكن است به صورت : ي شدن حرارتيـ متالش

و يا از طريق غير مستقيم، در حالت يخ بستن آب وارد عمل ) ترموكالستي. (مستقيم سنگها را تحت تأثير قرار دهند

 و در نحوه عملكرد ترموكالستي دخالت رنگ، بافت، ساختمان و جنس سنگها). فراكسيون كريوكالستي يا ژلي(بشوند 

شود  پديده ترموكالستي باعث متالشي شدن به صورت پديده تورق مي) آهك(دارند كه در سنگهاي ريزدانه و هم جنس 

در مجموع اين . گيرد اي انجام مي متالشي شدن به صورت دانه) گرانيت(االندازه  الجنس و مختلف ولي در سنگهاي مختلف

گذر آب نفوذي در منافذ و درز و شكافهاي . افتد اي كه دامنه حرارت روزانه نيرومندي دارند اتفاق مي يپديده در نواح

 درصدي همراه است و به اين طريق باعث متالشي شدن سنگها 10سنگها، از حالت مايع به جامد با افزايش حجم 

قليمي با نوسان مكرر حرارت در حدود صفر درجه اين پديده ويژه سرزمينهايي است كه در آنها ا) . كريوكالستي(شود  مي

تمام گستره ايران به جز سواحل خليج فارس و درياي عمان و بخشي از بيبانهاي لوت و . (گراد، تسلط دارند سانتي

 )جازموريان

ر آب، تكه تكه شدن سنگها بر اث. بر حسب اينكه آب شور يا شيرين باشد اثر آن متفاوت خواهد بود: ـ متالشي شدن آبي

باشد كه نهايتاً سبب افزايش حجم خود  شود كه حاصل افزايش حجم آب در داخل سنگها مي هيدروكالستي ناميده مي

الشكلي متالشي  سنگها خواهد شد و هنگامي كه آب خود را از دست بدهند، بر اثر انقباض حجم به صورت قطعات مختلف

گيرد كه  هاي نازك صورت مي ، اين متالشي شدن به صورت اليهشده زياد نباشد حال اگر ضخامت اليه خيس. گردند مي

 .شود شدگي ناميده مي اند كه اصطالحاً فلس هاي آن به سمت داخل برگشته لبه

شود كه هالوكالستي نام دارد كه در نتيجه افزايش  حضور نمكهاي محلول در آبهاي نفوذي سبب نوع ديگر تخريب مي

نمك در منافذ سنگها بر اثر كاهش سرعت حركت آب و تبخير شديد اتفاق فشار حاصل از رشد سريع بلورهاي 

 .افتد هاي بسته بيابانهاي گرم بيشتر اتفاق مي  اين پديده در سواحل و حاشيه چاله.افتد مي

ك انحالل ي. انحالل و تجزيه شيميايي: شوند عبارتند از  مهمترين اعمال فيزيكي و شيميايي كه به توليد رسوبها منجر مي

ترين نوع حاللها،  مهمترين و فراوان. آيند عمل فيزيكي است كه در آن مولكولها به صورت يون در يك محيط حالل درمي

سنگهاي رسوبي نسبت . باشد شناسي و قابليت نفوذ سنگها، متفاوت مي آب است و ميزان انحالل در رابطه با تركيب كاني

حساسيت بيشتري دارند و از ميان سنگهاي رسوبي آهك و سنگهاي به سنگهاي آذرين و دگرگوني در برابر انحالل 
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تر باشد، اين  رويهم رفته هر اندازه محيط گرمتر و بارش فراوان. قابليت انحالل بيشتري دارند) ژيپس و نمك(تبخيري 

 .دهد از طرف ديگر انيدريد كربنيك قدرت حالليت آب را افزايش مي. كند پديده وسيعتر عمل مي

. باشد نوع تجزيه در سنگهاي رسوبي به صورت اكسيد شدن يا آبدار شدن مي. لي پديده تجزيه، هوا و آب استمسئول اص

عامل اساسي در اين نوع تجزيه آب است كه به صورت هيدروليز . تر است تجزيه سنگهاي آذرين و دگرگون بسيار پيچيده

 به صورت يك يون ضعيف عمل H شود و يون  يه مي تجزOH و Hدر اين حالت آب به عناصر يوني . شود وارد عمل مي

. كند رسد ولي در مناطق خشك خيلي كم اثر مي در نواحي گرم و مرطوب، تجزيه به حداكثر مي. سازد تجزيه را آسان مي

شناسي و در رتبه بعد ويژگيهاي فيزيكي سنگ داراي اهميت  در تجزيه شيميايي سنگها در مرحله اول تركيب كاني

 .هستند

مثالً توليد انيدريدكربنيك . جودات زنده هم از طريق فيزيكي و هم از طريق شيميايي در تخريب سنگها نقش دارندمو

 .كند توسط ريشه گياهان كه به فرايند انحالل كمك مي

 :گيرد از جمله ها به صور مختلف صورت مي جابجايي عناصر در سطح دامنه

آيد و آن حركتي ناگهاني و سريع اجزاء ريز و درشت سنگ  ه بوجود مياين پديده در سنگهاي سخت و يكپارچ: ـ ريزش

. شود اي مي گيري مخروطهاي واريزه پيوندد و عمدتاً موجب شكل كه بيشتر در آب و هواي خشك بوقوع مي. است

 .مهمترين نمونه اين پديده در ايران ريزش دره سميره است

نامند كه  ي سطحي، در داخل سازندهاي سست را اصطالحاً خزش ميدهنده رسوبها جابجايي دانه اجزاء تشكيل: ـ خزش

توان از طريق كج شدن تدريجي تنه  شود و مي اين پديده باعث حركات نامريي مي. شود تحت تأثير نيروي جاذبه انجام مي

واحي مساعدترين محيط ن(خزش ممكن است منشأ حرارتي، آبي و زيستي داشته باشد . درختان به وقوع آن پي برد

هاي نازكي از يخ به نام پيپ كراك ظاهر  در سطح زمين اثر تناوب يخبندان و ذوب به صورت خروج سوزن) مرطوب است

 .شود شود كه خود باعث جابجايي ذرات ريز رسوبات مي مي

ب در دهد و حضور آ در امتداد دامنه رخ مي) دانه دانه(حركت يكپارچه و سريعي است كه در سنگهاي منفصل : ـ لغزش

بندي و موازي  اگر لغزش منطبق بر سطح چينه. سازد زيرا آب، دخالت نيروي جاذبه را آسان مي. پيدايش آن الزامي است

 .نامند اي مي با شيب دامنه باشد، آن را لغزش صفحه

هاي شود كه در رسوب جابجايي يك قشر گلي بر سطح يك زيربناي ثابت سولي فلوكسيون ناميده مي: ـ سولي فلوكسيون

دخالت آب و وجود رسوب ريزدانه سست و عامل شيب از شرايط ضروري تشكيل آن . افتد ريزدانه سست اتفاق مي
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البته . محيطهاي سرد عرضهاي باال و كوهستانهاي مرطوب نواحي مناسب براي ايجاد سولي فلكسيون  هستند. باشد مي

 .ه رخ دهد، ژلي فولكسيون نام داردبست هاي سطحي زمينهاي يخ اگر اين پديده در اثناي ذوب اليه

در حالت اول آب به صورت جريان خطي است اما در حالت دوم، جريان به صورت . هرز آب اوليه متمركز يا متقاطع است

نامند و چنانچه تراكم اين نخ آبها افزايش يافته و بطور  واش مي شود كه آنها را ريل نخ آبهاي پرپيچ و متقاطع ظاهر مي

 .شود واش ناميده مي گيرد كه شيت هم متصل شوند، جريان به صورت يك اليه نازك آب، شكل ميجانبي به 

باشند كه مهمترين آنها شيب زمين است زيرا عامل شيب  عوامل متعددي در تفكيك انواع هرز آبهاي اوليه مؤثر مي

 .شوند آمدن هزار دره مي عث بوجود كند كه با سرعت و هرز آب را افزايش داده و آن را به جرياني متمركز تبديل مي

 

 :سوالت بخش اول*

 ها، علت ناهمواري بستر رودخانه چيست؟ ـ در بحث نيمرخ تعادلي رودخانه53

 اختالف مقاومت سازندها                                                ) 1

 وجود تند آبها و آبشارها) 2 

               رسوبگذاري و كاوش مقطعي رود        ) 3

 تغيير سرعت خطي رودخانه) 4

 

 ـ عامل اصلي اختالف شكل هرزهاي آب اوليه كدام است؟54

 حجم و دبي هرز آبها) 2شيب دامنه                                                   ) 1

 ل جريانموانع موجود در مقاب) 4توپوگرافي و همواري                                   ) 3

 

 هاي آبرفتي چيست؟ ـ پادگانه55

 .يكي از اشكال مشخص فرسايش آبهاي روان در مناطق دشتي است )1

 .باشد يكي از اشكال مشخص فرسايش آبهاي روان در حاشيه رودها مي )2

 .يكي از اشكال مشخص فرسايش آبهاي روان در مناطق خشك است )3

 .يكي از اشكال تراكمي رودها در بخش علياي رودهاست )4
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 رسد؟ ـ در چه زماني حجم اجزاء ريزدانه در جريان آب به حد اشباع مي56

 رسد حجم اجزاء ريزدانه در جريان آب هرگز به حد اشباع نمي )1

 اگر جريان آب از يك حوضه ليموني بگذرد )2

 اگر جريان آب از يك حوضه لسي بگذرد )3

 اگر جريان آب از يك حوضه مارني بگذرد )4

 نواحي مورفو كليماتيك از گستردگي كمتري برخوردار است؟ـ فرسايش خزش در كداميك از 57

 نواحي كوهستاني معتدله) 2اي                                               كوهستانهاي مرتفع حاره) 1

 خشك نواحي كوهستاني نيمه) 4نواحي خشك كوهستاني                                                  ) 3

 

 حاصل فرسايش كدام گروه از هرز آبهاي اوليه است؟ ) هزار دره(ند ـ بدل58

 واش شيب) 4ريل واش                   ) 3متمركز                           ) 2متقاطع                      ) 1

 

  مربوط به كدام فرايند است؟PIPKRAKEـ پديده پيپ كراك 59

 لغزش) 4شستشو                      ) 3ريزش                             ) 2خزش                           ) 1

 

  در كدام مورد صادق است؟SHEET  WASHـ اصطالح شيت تواش 60

 اي آب حركت صفحه) 2حركت جويبارهاي مجاور                                    ) 1

 حركت متمركز آب) 4             اي آب                               حركت شاخه) 3

 

 افتد؟ ـ پديده كريو كالستي در كدام ناحيه بيشتر اتفاق مي61

 مجاور قطبي) 4قطبي                         ) 3بياباني                    ) 2مجاور استوايي                 ) 1
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 شود؟ اي متالشي مي ـ كدام سنگ به صورت دانه62

 سنگ ماسه) 4گرانيت                        ) 3دولوميت                     ) 2                    آهك      ) 1

 

 هاي زير برتري دارند؟ ـ در نواحي خشك و گرم كدام يك از پديده63

 ستيهالو كال) 4هيدرو كالستي               ) 3كريو كالستي              ) 2ترموكالستي                ) 1

 تر است؟ ـ كدام نوع سنگ در برابر انحالل حساس64

 سنگ ماسه) 4گرانيت                    ) 3فيالد                          ) 2ژيپس                            ) 1

 

 تر است؟ ـ كدام نوع سنگ در برابر انحالل حساس65

 سنگ ماسه) 4گرانيت                    ) 3                    فيالد      ) 2ژيپس                            ) 1

 

 :آبهاي جاري و اشكال حاصل از آن: فصل دوم
ها و رودها جريانهاي دائمي متمركزي هستند كه تمايز بين اين دو جريان مربوط به وسعت حوضه آبگير و حجم آب  شط

 .تري برخوردارند هاي فراوان اخهها از حجم آب بيشتري و تعداد ش شط. باشد جاري آنها مي

هاي بستر  بستر اصلي طرفين كناره. يابد كه بستر فرعي نام دارد آبي، رود در بستر پرپيچ و خمي جريان مي هنگام كم

اي فاقد پوشش گياهي است ولي بستر  بستر اصلي دوره. رود فرعي گسترده شده است كه در اثناي طغيان به زير آب مي

اما سطح آن از گياه پوشيده شده و غالباً .  خاصي مستقيماً در ادامه بستر اصلي قرار دارد  هيچ عارضهاصلي اتفاقي بدون

 . رود و به هنگام طغيانهاي استثنايي به زير آب مي. زير كشت قرار دارد

بدار را هاي آ اما محدوده شاخه. هاي آبدار و خشك، حوضه آبريز نظري نام دارد وسعت مجموعه شبكه آب، شامل دره

 . كند نسبت وسعت اين دو حوضه ضريب زهكشي را مشخص مي. نامند حوضه آبريز جاري مي

رودها داراي جرياني نوساني  اما خشك. سيالبها جريانهايي اتفاقي هستند كه بيشتر در نواحي كوهستاني فعاليت دارند

 .باشند و به صورت موقت يا فصلي در نواحي خشك فعاليت دارند مي
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شود كه به صورت  آلودي تبديل مي حجم بارش در زماني اندك افزايش يابد، تجمع آبها به سرعت به جريان گلچنانچه 

 . شود فلود ناميده مي اين پديده شيت. دهند هاي متحرك سطوح قابل توجهي را تحت تأثير قرار مي سفره

گيرد و اگر اين  مل حفر و حمل صورت ميدر مورد جريان آبها، موقعي كه نيروي خالص بيشتر از نيروي مصرفي باشد ع

گيرد و زماني كه نيروي خالص كمتر از نيروي مصرفي شود،  دو نيرو به حالت تساوي درآيند فقط عمل حمل صورت مي

 . پيوندد عمل رسوبگذاري به وقوع مي

نامند و ميزان  ه جامد ميمجموعه مواد همراه آب را بار جامد يا بد. باشد مهمترين فعاليت آبهاي جاري حمل آبرفتها مي

اين آبرفتها به سه صورت در جريان . شود تواند در واحد زمان جابجا كند، بار حد ناميده مي آبرفتهايي كه جريان آبي مي

 .رسد اما هيچ وقت حجم اجزاء در ريزدانه در آب به حالت اشباع نمي. معلق، جهشي و غلتان: شوند آب جابجا مي

. جن نام دارد هايي بوجود مي آيد كه ديگ  آنها مسلح به آبرفتهاي ريز و درشت باشد، حفرهدر پاي آبشارهايي كه آب

يكي منظم و سطحي كه دشت آبرفتي را به زحمت بريده و پيچان رود آزاد نام دارد و دومي : پيچان رود بر دو نوع است

اي،  در پيچان رودهاي دره. شود  ناميده مياي بطور مشخص و غالباً عميق در سنگ پايين رفته و پيچان رود محاط يا دره

هاي كاو داراي شيب زياد و ساحل كوژ به صورت يك پيشرفتگي در داخل پيچ ماندر با شيب ماليم به بستر جريان  دامنه

 .شود ختم مي

عمق باشد كه كم كم  تشكيل و تحول پيچان رودهاي آزاد نتيجه نابرابري سرعت جريان در دو ساحل روبروي يك رود مي

حداكثر برداشت دقيقاً در قله پيچ . گردد يابد و حجم بيشتري از آب متوجه آن ساحل مي آب در سواحل كاو افزايش مي

تر است، برداشت نيز بيشتر  شود بلكه كمي به سمت پايين نقطه انحناء يعني جايي كه آب بيشتر و بستر عميق انجام نمي

با توجه به اينكه حداكثر برداشت، درست در قله . گيرد ري انجام ميگيرد و برعكس در ساحل كوژ رسوبگذا صورت مي

در (ها، بستر جريان هم در امتداد عرضي هم در جهت پايين رود  پيچها قرار ندارد، بنابراين در طول تحول اين نوع شبكه

چان رود قطع سرانجام در طول نهايي پيچان رود، در اثناي يك طغيان شديد، پي. شود جابجا مي) جهت حركت آب

گردد و حلقه ماندر به صورت بستر متروكي كه به درياچه هاللي مرسوم  شود و آب مستقيماً به حلقه بعدي وارد مي مي

 .شود است ظاهر مي

هاي آبرفتي  و پادگانه) يا دلتاها(ها  شده بر اثر رسوبگذاري، دشتهاي آبرفتي، مخروط افكنه مهمترين عوارض تشكيل

ترين محل براي تشكيل آنها محل خروج  هاي افكنه است كه مناسب هاي تراكمي آبرفتها مخروط چهرهيكي از . باشند مي

ها اين است كه به محض ورود شبكه  علت تشكيل مخروط افكنه. ها است رودخانه از كوهستانها و ورود به دشتها و جلگه
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و جريان آب . يابد  آب به سرعت كاهش ميآب به دشت به علت افزايش عرض بستر و كاهش شيب رودخانه، نيروي اوليه

از لحظه ورود آب به دشت نيروي آب به صورت . براي ادامه مسير ناچار است بخشي از بار جامد خود را بر زمين نهد

هراندازه از كوهستان دور شويم، با افزايش واگرايي جريان، بر گسترش . شود واگرا، سبب پخش آبرفتها به سطح دشت مي

ترين قطعات آبرفتها در رأس آن و  گيرد كه درشت شود و نهايتاً تراكم آبرفتها شكل مخروطي به خود مي وده ميرسوبها افز

 .علت اين امر كاهش تدريجي نيروي آب است. شوند نشين مي ريزترين آبرفتها در قاعده آن ته

در اينجا فرسايش به . باشد ا ميه هاي آبرفتي يكي از اشكال مشخص فرسايش آبهاي روان در حاشيه رودخانه پادگانه

هاي فرسايشي  هاي آبرفتي از تكرار دوره پادگانه. باشد مفهوم عام مد نظر است كه شامل كندن، جابجايي و تراكم مي

ـ 2ساخت  ـ حركات زمين1: شوند عبارتند از هاي فرسايشي مي مهمترين عواملي كه سبب تكرار دوره. آيند بوجود مي

هاي آبرفتي را يكي از اين  به همين دليل منشأ ايجاد پادگانه) . ايزوستاري(ـ نوسان سطح اقيانوسها 3تغيير شرايط اقليم  

شوند  و در مجاور درياها تشكيل مي) آزاد(هاي آبريز خارجي  هاي با منشأ ايزوستاري، در حوضه پادگانه. دانند سه حالت مي

 .داخلي استهاي  ها مخصوص نواحي كوهستاني و حوضه و ساير پادگانه

  پادگانه آبرفتي 5 يا 4اند و در نتيجه   بار تكرار شده6 تا5هاي فرسايشي بسته به نواحي مختلف  به دوره كوارترنر دوره

اگر قدرت كاوشي مرحله دوم . آيد شكل گرفته است به عبارتي يك پادگانه آبرفتي از توالي دو دوره فرسايش بوجود مي

شود جريان آب تمام ضخامت آبرفتهاي مرحله تراكمي  ره اول فرسايش باشد، باعث ميفرسايش بيش از نيروي كاوشي دو

هاي همزمان در  اگر ارتباط فيزيكي آبرفت پادگانه. ماند كه به پادگانه مرسومند قبلي را حفر كند و شواهدي از آن باقي مي

هاي متعدد ، آن را  ايجاد پادگانههاي بعدي فرسايش و  طرفين يك بستر قطع شود در اين صورت پس از دخالت دوره

هاي متداخل شكل  هاي همزمان برقرار باشد، پادگانه نامند ولي اگر ارتباط فيزيك بين قطعات پادگانه پادگانه مطبق مي

هاي آبرفتي در دو طرف ساحل رودخانه برابر نباشد كه علت اين امر فرسايش  ممكن است تعداد پادگانه. گرفته است

براي . باشد شود، مي يا تغيير مسير جهت آب به سمت ساحلي است كه پادگانه آبرفتي در ان ديده نميجانبي رودخانه 

 :توانيم از روشهاي زير استفاده كنيم هاي متفاوت از همديگر مي تشخيص پادگانه

 .اند هاي متفاوت را بوجود آورده ـ اختالف رنگ مجموعه آبرفتهايي كه پادگانه1

 .هاي متفاوت دهنده پادگانه هاي تشكيل انهـ نسبت اندازه قطر د2

 .هاي مختلف شناسي آبرفتها در پادگانه ـ نسبت تركيب كاني3

 ).نظم و ترتيب و آرايش آبرفتها. ( ـ شناسايي ويژگيهاي ساختماني هر پادگانه و مقايسه آن با يكديگر4
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ها نيز بر حسب اندازه از يكديگر  مالً دانهبندي و نظمي وجود نداشته و ع ها هيچ اليه گاهي در مشاهده برش پادگانه

 . دهند هايي ويژگي سيالبي جريانها را در آن محل نشان مي چنين چهره. اند تفكيك نشده

هاي درشت تشكيل دهنده آبرفتهاي يك پادگانه و مخصوصاً مطالعه نسبت تخريب در يك  ـ شناسايي ميزان تخريب دانه5

تر باشد، بدون شك ميزان تخريب و هوازدگي  هر پادگانه كه قديمي. ود در يك محلهاي موج كاني خاص در تمام پادگانه

روند، به ناچار نمونه مورد نظر را از بين  تر از بين مي چون سنگهاي سست سريع. كاني انتخاب شده بيشتر خواهد بود

 . كنند ها انتخاب مي ترين سنگهاي موجود در آبرفت پادگانه مقاوم

هاي آبرفتي از بقاياي  شود و براي تعيين سن مطلق پادگانه ها استفاده مي ق براي تعيين سن نسبي پادگانهاز تمام موارد فو

 .كنند  عمل مي14هاي گياهي در رسوبهاي آبرفتي از طريق آزمايش كربن  گرده

 پايين رود چون شيب بستر در نواحي كوهستاني باال رود، هميشه بيش از شيب بستر در بخش: ـ نيمرخ تعادل نظري 

نيمرخ تعادل نظري به صورت يك . بنابراين انحناي نيمرخ طولي رود هميشه به سمت مركز يعني كاو خواهد بود. است

شود كه در تمام نقاط آن، سرعت جريان توانايي عمل حفر و تراكم را نداشته و فقط  منحني منظم در نظر گرفته مي

تواند  همچو منحني منظمي هنگامي مي. رود جابجا كند  رود به سمت پايينتواند تمام بار جامد داخل آب را از باال مي

ايجاد شود كه در حوضه آبريز آن يك حالت تقريبي تعادل بين نيروي حمل و بار رسوبي از يك طرف و كاوش و 

معين، براي ايجاد چنين شرايطي، الزم است به صورت تدريجي و تا حدي . رسوبگذاري از طرف ديگر حاصل شده باشد

اما . هاي رسوبي برعكس به تدريج كاهش يابد رود افزايش يافته و اندازه دانه بده آب و بار رسوبي از باالرود به سمت پايين

و عواملي مانند تغييرات حجم آب و ويژگيهاي فيزيكي بار رسوبي باعث . شود در طبيعت چنين شرايطي اغلب فراهم نمي

كند كه  اي دريافت مي به عنوان مثال هنگاميكه يك آبراهه اصلي شعبه. شوند رود مينظميهايي در نيمرخ تعادل طولي  بي

تر از بار رسوبي رود اصلي  دانه شعبع فرعي، درشت هاي بار رسوبي  بار رسوبي آن بيش از رود اصلي باشد، يا اندازه دانه

 .يابد و بالعكس باشد، شيب بستر شبكه اصلي افزايش مي

. نيمرخ تعادل حقيقي، قوس نسبتاً منظمي است كه از بخشهاي منظم و نابرابر تشكيل شده است: ـ نيمرخ تعادل حقيقي

كند و به همين دليل نيمرخ عمودي بستر كامالً  عامل شيب در گذر از يك قطعه به قطعه ديگر بطور محسوسي تغيير مي

يابد و در شيبهاي كند منطبق بر  شيبهاي تند منطبق بر سنگهاي سخت، از طريق حفر بستر كاهش مي. منظم نيست

بنابراين در سنگهاي سخت تنظيم نيمرخ تعادل از پايين به . گردد سنگ سست تراكم آبرفتها، باعث افزايش شيب مي

برعكس در بخشهايي كه از سنگهاي سست تشكيل شده . گيرد صورت مي) قهقرايي(سمت باال يعني بر اثر عمل پسروي 
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مقاومت  تنظيم نيمرخ در بخشهايي كه از سنگهاي همجنس و هم. شود انجام مي) ولينز(است، به صورت پيشرونده 

رسد زيرا دبي آب در اين قسمت بيشتر از باالرود است و تغيير در  تر به نتيجه مي رود سريع تشكيل شده است، در پايين

به همين دليل تنظيم نهايي نيمرخ . ترود، مستقيماً در تعادل نيمرخ در باالرود تأثير خواهد داش تعادل بستر در پايين

 .شود رود به صورت تدريجي در نيمرخ تعادل طولي منعكس مي طولي بستر از پايين

 

 :سوالت بخش دوم* 

 پيوندد؟ تر به وقوع مي ـ در كدام پهنه از ناهمواريهاي ايران پديده سولي فلكسيون فعالتر و گستده66

 هاي مناطق مرطوب و نيمه مرتفع دامنه )1

 هاي كم ارتفاع مناطق پرباران خزري نه دام )2

 هاي مرتفع با تناوب يخبندان و ذوب يخ دامنه )3

 هاي زاگرس و البرز با پوشش ضخيم مواد هوازده دامنه )4

 

 شوند؟ ـ سه پادگانه آبرفتي در طول چند دوره فرسايش تشكيل مي67

1 (2                               2 (3                               3 (4                          4 (5 

 

 گيرد؟ ـ چنانچه در يك جريان آب نيروي خالص صفر باشد كداميك از اعمال زير صورت مي68

 توقف فرسايش) 4جابجايي رسوب              ) 3تراكم رسوب               ) 2حفر رسوب               ) 1

 

 :ـ پادگانه يا تراسهاي آبرفتي از69

 شوند ها حاصل مي ر مسير رودخانهتغيي )1

 شوند ها تشكيل مي باالتر بودن مقدار بار رودخانه )2

 آيند باال بودن سطح اساس بوجود مي )3

 آيند ها بوجود مي پايين رفتن سطح اساس رودخانه)  4
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ادر به  ـ اگر نيروي خام آبهاي جاري كمتر از نيروي حمل مواد و نيروي سايش باشد، در اين حالت آبهاي جاري ق                    70

 .گردند مواد مي....................... نخواهد بود و مجبور به ................ عمل 

 سازي نشين حفر ـ ته) 2حفر ـ حمل                                       ) 1

 سازي ـ حفر  نشين ته) 4حمل ـ حفر                                       ) 3

 

 گيرند؟ تي متداخل از توالي چند دوره فرسايش شكل ميـ دو پادگانه آبرف71

 پنج) 4چهار                            ) 3سه                              ) 2دو                                   ) 1

 

 رود چيست؟ ها از باالرود به سمت پايين ـ علت اصلي افزايش عمق و عرض دره72

 افزايش حجم جريان) 2                                               كاهش شيب بستر  ) 1

 افزايش نسبت انشعاب) 4افزايش سرعت جريان                                            ) 3

 

 يخچالها و اشكال حاصل از آن: فصل سوم
اصوالً تشكيل يخچالها حاصل تغيير شكل برف . اند ها را تحت تأثير قرار داده  درصد از سطح قاره10يخچالها تقريباً حدود 

. شود و بعد به يخ حبابدار تغيير شكل داده و در نهايت به يخ بلوري تبديل مي) نوه(است كه به ترتيب برف به يخ برفي 

 . شندبا بايد يادآوري نمود كه فقط در مرحله يخ بلوري يخچالها قادر به انجام فعاليتهاي فرسايشي به صورت كامل مي

يخچالهاي قاره قطب جنوب . كنند اي و محلي يا كوهستاني تقسيم مي اي يا قاره جغرافيدانان يخچالها را به دو گروه ناحيه

اين . گويند كه به آنها اينلندسيس نيز مي. باشند اي مي اي يا قاره هاي مشخصي از يخچالهاي ناحيه و گروئنلند، نمونه

 درصد سطح 97حدود ) اينلندسيسها(وسعت يخچالهاي قطبي . وژ و ماليم دارنديخچالها حالتي گنبدي و نيمرخي ك

 درصد حجم يخهاي موجود در 99اما به دليل ضخامت زياد بيش از . باشد پوشيده از يخ در تمام خشكيهاي كره زمين مي

 ). درصد آبهاي شيرين كره زمين98. (دهد ها را تشكيل مي سطح قاره

فقط از سطح اين يخچالها . كند اي از توپوگرافي ناهموار سنگهاي زيربناي آن تبعيت نمي قارهتوپوگرافي سطح يخچالهاي 

بر اثر پيشروي سكوي يخي و افزايش وزن آن بر سطح . نامند اند كه آنها را نوناتاك مي قلل مرتفع كوهستانها سر برآورده



    و خاكنابع آبم   
 

 123

شوند كه به كوههاي سرگردان يخي يا  ها ميآب و دخالت نيروي جاذبه، قطعاتي از آن جدا شده و در داخل دريا ر

 . ايسبرگ مرسومند

 درصد سطحي خشكي را پوشانده و داراي دو برجستگي متمايز است كه بوسيله گردنه كروين از هم 85گنبد يخي حدود 

تمام . بر سطح اين گنبد يخي، يخچالهايي وجود دارد كه مهمترين آنها به نام يخچال همبولت مشهور است. اند جدا شده

تر از نقطه ذوب قرار دارد و به همين دليل آنها را  اند كه دماي آنها بسيار پايين اي در عرضهايي قرار گرفته يخچالهاي قاره

 .نامند يخچالهاي سرد مي

توپوگرافي سطح . اي، يخچالهاي محلي يا كوهستاني بسيار پراكنده بوده و ضخامت كمتري دارند برعكس يخچالهاي قاره

. باشند تابع شكل ناهمواريهاي زيربناي آن مي) فالت تبت(چالها به استثناي مواردي محدود از يخچالهاي فالتي اين يخ

يخچالهاي فالتي شباهتهاي زيادي با اينلندسيسها . اين نوع يخچالها به استثناي قاره استراليا در تمام خشكيها وجود دارد

 .دارد

به همين دليل . باشد ها مي شوند ، در مركز آن زيادتر از كناره  منشعب ميهاي يخي كه يخچالهاي سيركي ضخامت زبانه

علت كاهش ضخامت يخ در حاشيه زبانه، ذوب بيشتر آن به خاطر انعكاس حرارت روي . نيمرخ عرضي آن حالت كوژ دارد

بر اثر باال آمدن سطح هاي يخي داراي شكافهاي متعدد است كه شكافهاي طولي آن  اين زبانه. هاي مجاور دره است دامنه

در محل تغيير شيب بستر زبانه اغلب شكافهاي عرضي و طولي به . شوند هاي سنگي تشكيل مي  زبانه در تنگناهاي دره

علت اين شكافهاي متقاطع، ناهموار بودن كف . اين شيارهاي شطرنجي را سراك گويند. شوند صورت متقاطع ظاهر مي

تالف سرعت حركت بين قسمت مركزي يخ و حواشي آن شكافهاي موربي به صورت به علت اخ. بستر زبانه يخچالي است

ها به همين دليل اختالف سرعت در مجاور كناره كوژ و كاو  گيرد و در محل انحناء دره متقاطع در سطح يخ شكل مي

 .آيد بستر به ترتيب برجستگيها و شكافهايي بوجود مي

گروه . گترين يخچال مركب شناخته شده هوبارد نام دارد كه در آالسكا استبزرگترين يخچال آلپ، آلتش نام دارد و بزر

گويند و يخچالهايي كه  آيند كه به آنها يخچالهاي مشبك مي ها بوجود مي ديگري از يخچالها از طريق بهم پيوستن زبانه

ترين نوع يخچالهاي  اي فراوان اما يخچالهاي دره. شود ايند، يخچال جداري ناميده مي هاي پرشيب بوجود مي بر روي دامنه

 .اند كوهستاني

رنگ از جدارهاي مسلط به  ممكن است بر اثر ريزش قطعات متالشي شده و تيره) سيركي(اي  سطح يخچالهاي حفره

نامند و اگر تراكم اين  سيرك به شكل غربال، پر ازسوراخهاي ريز و درشت شود كه در اين صورت آنها را كريو كونيت مي



    و خاكنابع آبم   
 

 124

اي به نام نيمكتهاي يخچالي شكل  ريبي به حدي باشد كه يخها را در برابر پديده ذوب محفوظ نگه داردپديدهسنگهاي تخ

 .يخچالهاي كوهستاني به دليل حرارت بيشتر نسبت به اينلندسيسها، يخچالهاي معتدل يا گرم نام دارند. گيرد مي

آيند و با تشعشع خورشيد   تبخير مستقيم يخ بوجود ميباشند كه بر اثر ها مي تانت ترين اشكال يخي، پني يكي از عجيب

 ).به شكل ستونهاي كله قندي. (ارتباط مستقيم دارند

علت آن به احتمال زياد، ذوب تدريجي يخ در اين محل . يابد سرعت حركت در انتهاي زبانه بطور محسوسي كاهش مي

هاي مسلط به  ا به دليل انعكاس دما روي دامنههاي يخي بسيار كند است زير سرعت حركت در حاشيه زبانه. باشد مي

شود و چون ميزان حركت به حجم يخ بستگي دارد  هاي يخچالي، بخشي از يخ ذوب شده و از ضخامت آن كاسته مي زبانه

. رسد ها بيش از هر نقطه ديگر است زيرا ضخامت يخ در اين نقطه به حداكثر مي بنابراين شتاب حركت يخ در محور زبانه

در ). به علت اصطكاك يخرفتهاي كف. (يابد رش قائم يك زبانه يخچالي، ميزان سرعت از باال به پايين كاهش ميدر ب

 .رسد ها به حداكثر مي گنبدهاي يخي ميزان حركت در مركز گنبد يخي حداقل و در حاشيه

كه اگر موازنه . شود ويژه ناميده ميشود كه موازنه  موازنه ساليانه در يخچالها، از رابطه بين تغذيه و برداشت محاسبه مي

در . ناميم اي مي و اگر موازنه منفي باشد يخچال را تخليه. گردد اي ناميده مي مثبت باشد يخچال مخزني يا ذخيره

بين اين دو پهنه با . كننده را دارد ايلندسيسها، مركز گنبدهاي يخي محل تراكم و تغذيه و حواشي آن نقش تخليه

تر از حد برفهاي   ، كمربند تعادلي يا حداكثر بده يخ وجود دارد كه در يخچالهاي آلپي غالباً كمي پايينهاي مخالف موازنه

 . دائمي قرار دارد

هاي  زبانه. توان فهميد كه ضخامت و شيب يخ دو عامل اصلي در كنترل ميزان حركت يخ هستند از مباحث باال مي

 .بهاي معكوس، غلبه كنندپذيري قادرند بر شي يخچالي به علت خاصيت شكل

هاي مسلط به  منشأ آنها هم از جدار بستر و هم هوازدگي دامنه. هاي يخچالي وجود دارند يخرفتهاي دائمي در حاشيه زبانه

شوند و به تدريج به سمت پيشاني بازوهاي يخي كشانده شده و در حاشيه يخرفتهاي پيشاني پس از ذوب  يخها فراهم مي

 .شوند بازوي يخي متوقف مي

در . شوند هنگامي كه دو يا چند بازوي يخي به هم متصل شوند يخرفتهاي جانبي به يخرفتهاي مياني تبديل مي

يخرفتهاي عرضي از تقطع بازوهاي . يخچالهاي مركب، نوارهاي موازي تيره رنگ نشانه همين يخرفتهاي مياني است

مجموعه رسوبهايي از هر منشأ كه در زير زبانه قرار گيرند، . شوند يخچالي و بوسيله يخرفتهاي مياني و جانبي تشكيل مي

مجموعه اين يخرفتها . شوند و سرعت جابجايي آنها اندكي كمتر از حركت بازوي يخچالي است يخرفتهاي كف ناميده مي
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. آورند  مييابند كه همراه قطعه سنگهاي محلي، يخرفتهاي پيشاني را بوجود نهايتاً به انتهاي بازوي يخچالي انتقال مي

هاي پنجگانه آب شيرين شمال  درياچه. دهد گسترش آنها هاللي شكل و موقع آنها حداكثر گسترش يخچالها را نشان مي

ساختمان يخرفتها بسيار نامنظم است و رويهم رفته از . اند اياالت متحده امريكا در پشت اين يخرفتها شكل گرفته

بر حسب حجم و وسعت پراكندگي يخرفتهاي سطحي، يخچالها را .  استهاي ريز و درشت تشكيل شده مخلوطي از دانه

يخچالهايي كه در . گيرند اي جزء يخچالهاي سفيد قرار مي كنند كه يخچالهاي قاره به دو نوع سياه و سفيد تقسيم مي

ح يخچال را سطح آنها يخرفتها پراكنده باشد يخچالهاي سياه نام دارند و اگر حجم يخرفتها بسيار زياد باشد و سط

 .بپوشانند يخچال سنگي نام دارد

هاي  اين شدت عمل در زبانه. شدت عمل فرسايش به اهميت يخرفتهاي كف و يخرفتهاي جانبي و داخلي بستگي دارد

مواد اصلي يخرفتها از متالشي شدن سنگها قبل از تشكيل يخچال بر اثر پديده . اي بيشتر است يخچالي از يخهاي قاره

 . دهند اند و به كمك اين مواد يخچالها، كار فرسايشي تخريب را انجام مي راهم آمدهكريوكالستي ف

. گوسفندي هاي يخچالي و سنگهاي موجدار يا پشت  سيرك يخچالي، دره: اشكال كاوشي فرسايش يخچالي عبارتند از

ترين قسمت  ت كه در مرتفعآيد، سيرك يخچالي اس ترين شكلي كه بوسيله يخچالهاي كوهستاني بوجود مي اولين و ساده

محل اين سيركها هميشه باالتر از مرز برفهاي . آيند دره، در مجاور قلل كوهستانها به صورت حفره قيفي شكلي بوجود مي

هايي از سنگ اصلي حفره  برجستگي. اي وجود دارد كه به نام ناف مرسوم است  دائمي است و در مركز سيرك حفره

اين برجستگي ورو نام دارد و اصوالً سيركها به صورت . كند اي بسته تبديل مي  را به چالهكند و آن سيرك را مسدود مي

بلندترين اين ستيغها را هورن . شوند مجتمع در حوالي قلل كوهستانها قرار دارند كه بوسيله ستيغهايي از هم جدا مي

 .ناميم مي

باشد و پهناي آن اغلب بيش از گودي   ميU  ه شكلاي پهن با جداري پرشيب است و برش عرضي آن ب دره يخچالي، دره

 .  به خود بگيردVهاي يخچال فراوان باشد ممكن است دره شكل اگر فعاليت آب ذوب در زير زبانه. دره است

هاي عميق و يا  چنانچه زبانه يخي به درياچه. نظمي آن در امتداد نيمرخ طولي است يكي از ويژگيهاي دره يخچالي، بي

هاي آزاد است كه پس از پسروي زبانه  تر از سطح جريانهاي رودخانه آنها بسيار پايين   اد ختم شود، سطح پايهدرياهاي آز

هاي فرعي يخچالي نسبت به دره  در حالت ديگر دره. آيد كه به فيورد موسومند يخچالي در محل آن خليجهايي بوجود مي

شود كه علت اين مسأله  دن به دره اصلي به پرتگاهي ختم ميباشند، يعني محور طولي آنها قبل از رسي اصلي معلق مي

 . قدرت بيشتر فرسايش در دره اصلي است
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 .، ساندور و وارو)سالپوسلكا(، اسكر، را )اوزار(درو ملينها، اُس : اشكال تراكمي فرسايش يخچالي عبارتند از

اند و امتداد آنها در راستاي حركت يخها  اي هستند كه از يخرفتهاي كف بوجود آمده هاي برجسته تپه: ـ دروملينها

 .بندي دارند ها ساختمان درهم و فاقد چينه اين تپه. باشد مي

تيز يا محدب  الرأس ممكن است نوك الرأس نامنظمي دارد كه اين خط تپه طويلي است كه خط) : درجمه اوزار(ـ اس 

ها  ها فراوانند و به همين دليل سطح اين تپه ا و درياچهزاره ها، زمينهاي پست باتالقي يا تورب در حاشيه اين تپه. باشد

بندي،  بندي هستند، اما در صورت وجود چينه ها نيز فاقد چينه اين تپه. مورد استفاده خطوط ارتباطي قرار گرفته است

به كمك دخالت ها در اثناي پسروي يخچالها، از مورنهاي مياني و  به احتمال زياد اين تپه. حالت قوسي و تاقديسي دارند

 . ايند آب ذوب يخ بوجود مي

اين عارضه حاصل تراكم . نامند اي شبيه اُس است و چنانچه سطح آن وسيع و هموار باشد آن را كام مي عارضه: ـ اسكر

. هايي از يخ همراه است كه اگر اين يخها ذوب شوند اغلب تراكم يخرفتها با توده. باشند يخرفتهاي يخهاي بدون حركت مي

 ).در انگليسي كتل و در آلماني زوله. (نامند آيد كه آن را كالوت مي هايي بوجود مي محل آنها حفرهدر 

يخرفتهاي پيشاني يا انتهايي، بسته به حجم يخ و نحوه ذوب شدن آن به صورت گوناگوني بر جاي ) : سالپوسلكا(را 

و اگر پسروي يخ در دو . نامند مي» را« ند، آن را چنانچه اين يخرفتها فقط از يك توده مشخص تشكيل شده باش. مانند مي

 .نامند شود كه آن را سالپوسلكا مي دو نوار موازي از يخرفتها تشكيل مي. مرحله انجام گرفته باشد

پس از ذوب يخها، جريانهاي آب حاصل از آن، يخرفتها را مجدداً جابجا نموده و در فواصل دورتري متراكم : ـ ساندور

كنند و در نهايت از تراكم مواد ريزدانه دشتها يا  هايي ايجاد مي افكنه هاي آبرفتي ـ يخچالي و مخروط دگانهسازند و پا مي

 . شود آورند كه در اصطالح ساندور ناميده مي هايي بوجود مي جلگه

اين . دهند هايي در محل بوجود ميĤورند و رسوبهاي ريزدانه را در كف آن رسوب مي گاهي آب ذوب يخ درياچه: ـ وارو

تري دارند و رسوبهاي زمستاني عكس  تر و رنگ روشن رسوبهاي تابستاني ضخيم و بافت درشت. گويند رسوبها را وارو مي

 .اين حالت را دارند

 

 :سوالت فصل سوم* 

 ـ يخرفتهاي سطحي در كدام قلمرو زيست اقليمي ناچيزترند؟73

 مجاور يخچالي) 4قطبي                      ) 3             خشك         ) 2معتدله                         ) 1
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 تانتها در سطح يخچال چيست؟ ـ علت تشكيل پني74

 تبخير مستقيم يخ  ) 2سرماي شديد                                                            ) 1

 وزش باد بر سطح يخچالها) 4            فصلي بودن بارش                                           ) 3

 ...........................توانند  هاي يخچالي مي نهاـ در يخچالهاي كوهستاني زاب75

 تا مرز برفهاي دائمي برسند) 2ها پيشروي كنند                                    در تمامي دره) 1

 تر بروند از مرز برفهاي دائمي نيز پايين) 4                    هميشه از مرز برفهاي دائمي بگذرند        ) 3

 

 شود؟  ناميده ميSERAKـ كداميك ازشبكه شكافهاي زير در سطح زبانه يخچالي سراك76

 عرضي) 4متقاطع                        ) 3طولي                              ) 2مورب                         ) 1

 

 :وملين عبارت است ازـ در77

 ها و فالتهاي يخچالي سنگها  و برجستگيهاي برهنه به شكل پشت گوسفند در سطح جلگه  تخته )1

 هايي شبيه پشت بالن كه طولشان از دهها تا صدها متر متغير است تراكم مواد يخچالي به صورت تپه )2

 تر متغير استهاي بيضي شكل در مناطق كارستي كه قطر آنها از ده تا چندين صد م چاله )3

 .اي از يخ تشكيل شده است  كه توسط زبانهW هاي يخچالي به شكل  دره )4

 

 هاي يخچالي به كدام صورت است؟ هاي دره ـ پيوستگي78

 معلق) 2اي                                                   هاي رودخانه دره )1

 پاي جلگه) 4                   تراز دره اصلي                                    هم) 3

 

 چيست؟» اوزار« ـ عارضه 79

 شوند ها و راهروهاي زير يخي تشكيل مي هايي كه از تراكم مواد آبراهه تپه )1

 .باشد تجمع يخرفتها در پيشاني يخچال مي )2

 .يك دره يخچالي ويژه است )3
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 .گردد اي است عميق و باريك كه بر اثر فرسايش آبي تشكيل مي دره )4

 

 فرسايش بادي و اشكال حاصل از آن: رمفصل چها
پس نواحي خشك به دليل خشك بودن نسبي خاك و كاهش پوشش نباتي . يكي از عوامل بازدارنده اثر باد، رطوبت است

كنيم كه از  هايي مشاهده مي اما آثار باد در زمينهاي بدون يخ به صورت تراكم تپه. نواحي مناسب براي عملكرد باد هستند

 . نامند اي ـ  برفي تشكيل شده كه آن را نيئو ـ ائولين مي هاي ماسه تناوب اليه

به همين دليل است كه نقش بادهاي فرعي شديد و . سرعت باد هميشه بيش از فراواني آن از نظر فرسايش اهميت دارد

ت كه به ذرات باد زماني به صورت عامل فرسايش مورد نظر اس. باشند طوفاني بيش از بادهاي مسلط در يك ناحيه مي

غلتيدن، جهيدن و تعليق : هاي ماسه، جابجايي به سه صورت  در ارتباط با ويژگي بادها و قطر دانه. ماسه مسلح شده باشد

شوند و ذراتي كه قطر آنها بين  متر به باال به صورت غلتيدن جابجا مي ميلي5/0ها از قطر  بزرگترين دانه. شود انجام مي

در هوا به صورت معلق 1/0 به صورت جهيدن جابجا شده و در نهايت ذرات كوچكتر از قطر متر باشد،  ميلي1/0ـ 5/0

اند و بيشترين تخريب در  هاي جابجا شده به صورت جهشي جابجا شده  حجم ماسه4/3در اين ميان حدود . آيند درمي

متر به علت  ميلي03/0كوچكتر از بايد توجه داشت كه ذرات . باشند مي) جهشي (ها  اشكال كاوشي باد بر عهده اين ماسه

 .شوند چسبندگي و حساسيت در برابر جذب رطوبت بسيار كم بوسيله باد جابجا مي

اي كه در مدت يكسال از يك مقطع عمودي به عرض يك متر و ارتفاع نامحدود  بده جامد باد عبارت است از حجم ماسه

) دراي كانتر(سنگهاي چندوجهي  هاي بادي، قلوه ريگي، چالهدشت : هاي كاوشي فرسايش بادي عبارتند از  چهره. گذرد مي

 .، ياردانگها كندوهاي بادي، كلوتها و تخته سنگهاي قارچي

هاي تحت تأثير باد از رسوبهاي تخريبي ريز و درشت پوشيده شده باشد و در جريان  هنگامي كه پهنه:  ـ دشت ريگي

مانند كه از اتصال آنها به هم سنگفرش ظاهر ميشود كه  ي درشت باقي ميها هاي ريز از محل خارج شوند، دانه توفانها دانه

 .نامند آن را دشت ريگي مي

هاي درشت  هاي ريز آن بيشتر از دانه ها در اثر فرسايش كاوشي باد در محلهايي كه نسبت دانه اين چاله:  هاي بادي ـ چاله

ها دخالت كند و در اين  تواند در توسعه اين حفره يوجود آبهاي سطحي م) . دشت لوت مركزي. (آيد باشد بوجود مي

 . نامند صورت آنها را چله آبي ـ بادي مي
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هاي بادي به تدريج سطوح كوچكي در  پديده خراشيدگي سطحي به كمك ماسه): منشوري(ـ قلوه سنگهاي چند وجهي 

هاي  اي قرار دارد و باد بردگي ماسه ماسهسنگها بر سطح زمينهاي  از طرف ديگر اين قلوه. آورد سنگها بوجود مي اين قلوه

شود قلوه سنگ به سمت محل خالي شده از ماسه كج شود و جبهه ديگري از سنگ در معرض  مجاور آنها سبب مي

 .نامند شوند كه آن را دراي كانتر مي سنگهاي سه وجهي مي گيري قلوه سايش قرار گيرد و ادامه اين وضع سبب شكل

هاي همواري از  شود و پهنه ي بياباني نقاط پستي وجود دارد كه محل رسوبگذاري سيالبها ميدر دشتها: ـ ياردانگها

گيرد كه به اصطالح ساكنين ايران مركزي دق و در اصطالح بلوچي دگال يا دغال  رسوبهاي ريزدانه در آنجا شكل مي

شود و با عميق شدن اين  هايي در آن ايجاد ميگيرند، شيار ها هنگامي كه تحت تأثير باد قرار مي اين پهنه. شود ناميده مي

آيد كه قسمت باريك آنها در جهت رو به باد و  هاي كشيده گالبي مانندي درمي شيارها، بقاياي دشت به صورت پشته

اين اشكال حاصل دخالت ديناميك بادي . نامند گيرد كه آن را ياردانگ مي بخش پهن آن در سمت پشت به باد شكل مي

 .نامند ين جهت آنها را عوارض آئرو ديناميك ميبه هم. است

هاي كوچك و مجاور  هاي رو به باد كوهستانها بر اثر فرسايش كاوشي باد مسلح به ماسه حفره در جبهه: ـ كندوهاي بادي

 . نامند آيد كه آن را كندوهاي بادي مي هم بوجود مي

هاي متعدد و بسيار طوالني است كه در ايران به  يدايش تپهترين و مهمترين اشكال كاوشي باد، پ يكي از عجيب:  ـ كلوتها

اي بر اثر تمركز در شيارها  قبالً در مورد ياردانگها توضيح داده شد و اگر توفانهاي نيرومند ماسه. نام كلوت شهرت دارد

ب در اين شيارها آيند و تمركز آ هاي افقي درمي شوند و به صورت دره شتاب بيشتري يابند، سبب گسترش اين شيارها مي

اين عوارض در مغرب . گويند آورند كه به آنها داالنهاي مرگ مي ها را بوجود مي كنند و اين دره به گسترش آن كمك مي

 .دشت لوت قرار دارند و به شهر ويران يا شهر لوت مشهورند

هايي كه از سنگهاي كم  تپهها در نتيجه حمله بادهاي مسلح به ماسه جهنده به پاي  اين تپه: هاي قارچي شكل ـ تپه

ها همواره در حال فرسايش كاوشي هستند در حاليكه رأس آن از  پاي اين تپه. آيند اند بوجود مي مقاومت تشكيل شده

 .دسترس فرسايش به دور است و ادامه فرسايش سرانجام نابودي آن را به دنبال خواهد داشت

، هرمهاي )شمشير(، سيف ) برخان(، پيكرا ) تل نباتي(اي ، نبكا  پيكان ماسه: اشكال فرسايش تراكمي باد عبارتند از

 .ريپل مارك. اي  ماسه

افتد و به محل  مانعي وجود داشته باشد، دانه به زمين مي) ها ماسه(چنانچه در مسير انتقال رسوبات : اي ـ پيكان ماسه

بيابانها . آورند اي را بوجود مي شوند و پيكان ماسه تغيير مكان داده و در آنجا رويهم انباشته مي) پشت مانع(كمترين فشار 
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اي در جبهه پشت به باد مانع در امتداد  پيكان ماسه. گيري اين عارضه است ترين مكان براي شكل با پوشش استپي مناسب

گيرد و چنانچه مانع سنگي، حجم بزرگتري داشته باشد مانع به صورت يك پشته متراكم و اغلب  مسير باد شكل مي

) برخان(ترين آن پيكرا  نامند كه مشخص اي مي شود كه آن را تل ماسه شكل در جبهه پشت به باد رويهم انباشته مي يب

 .است

شود كه اين ذرات بر اثر رطوبت بيشتر  اين عارضه بواسطه تراكم ذرات ماسه در دورتادور بوته ايجاد مي): تل نباتي(نبكا 

بوته نباتي . شود ها در اين نواحي مي  اين عمل باعث انباشته شدن بيشتر ماسهخاك در اين نواحي، تثبيت شده و تكرار

دهد و اين امر تا زماني كه بوته نباتي ديگر امكان  براي ادامه حيات و جلوگيري از مدفون شدن به رشد خود ادامه مي

ها  كه از تناوب ماسه برگ بوته  است اي اي داراي ساختمان اليه اين توده ماسه. يابد ادامه حيات نداشته باشد، ادامه مي

ترين  وسيع. شود اي توسط باد از هم پاشيده مي بوجود آمده است و در اثر خشك شدن گياه كم كم اين تپه ماسه

غرب (ترين اين عارضه در دشت تكاب در شرق شهداد  نبكازارهاي ايران، دشت جازموريان در بلوچستان است و مرتفع

 .استشناسايي شده ) دشت لوت

هاي هاللي شكلي است كه به برخان شهرت  ترين چهره تراكم ماسه ، تپه ترين و مشخص يكي از فراوان) : برخان(ـ پيكرا 

باشند و در اثناي حركت شكل خود را حفظ  هاي متحرك مي ها از ماسه برخان. شوند دارند و در ايران پيكرا خوانده مي

برخان از يك تپه هاللي شكل با شيب ماليم در جبهه روبه باد و دو بازو در . شود نموده و اغلب بر حجم آن افزوده مي

وجود بازوها نشانه سرعت بيشتر باد در حاشيه اين عارضه است زيرا در قسمت مركزي . امتداد باد تشكيل شده است

ه حجم برخان كمتر هرانداز.  رسد جبهه پشت به باد پرتگاهي وجود دارد كه در پاي آن فشار باد به حداقل ممكن مي

سرعت حركت آنها دشتهاي هموار و خشك و نسبتا، مقاوم بيش از دشتهاي ناهموار . باشد، سرعت حركت آن بيشتر است

به علت تفاوت در ميزان جابجايي برخانها ممكن است بر اثر متصل شدن پيكراها به هم اشكال متنوعي . و سست است

 .برخانهاي طولي و عرضييا  ) W(بسازند مانند برخانهاي دابل يو

اگر عالوه بر باد مسلط برخان، بادهاي فرعي ديگري با جهتي غير از باد اصلي ولي در همان امتداد وجود داشته باشد،رشد 

آورد كه به برخان نامتقارن  بيش از حد يكي از بازوهاي برخان را به دنبال خواهد داشت و شكلي شبيه عصا بوجود مي

 . گيرد بازوهاي طويل برخانهاي نامتقارن، برخان طولي شكل ميموسومند و از اتصال 

ها در طول  تقارن دامنه. الرأس بسيار مشخص و تيز دارند هاي عرضي مارپيچي هستند كه خط رشته): شمشير(ـ سيف 

 . آيد اين عارضه بر اثر جريان بادهاي متقابل بوجود مي. كند اين رشته مرتب تغيير مي
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اي است كه از تراكم برخانها بر روي يكديگر  ترين شكل تراكم ماسه، هرمهاي ماسه ترين و مرتفع عالي: اي ـ هرمهاي ماسه

الجهت شكل  اين عوارض هميشه در محل تالقي بادهاي مختلف. آيند و اتصال سيفها با دخالت گردبادها بوجود مي

 .شود اي دنيا در ريگ لوت ايران مشاهده مي ترين هرم ماسه مرتفع. گيرند مي

گويند و در ايران به آن ريگ  سازد كه به آن ارگ مي اي را در محلي به دور هم متمركز مي باد مجموعه اشكال ماسه

 . الخالي عربستان قرار دارد و بزرگترين ريگ ايران ريگ لوت است ترين ريگاههاي دنيا در ربع وسيع. گويند مي

 كه به صورت امواجي موازي است كه حتي نوعي از آن بر سطح كليه ترين اشكال بادي است يكي از فراوان: ـ ريپل مارك

امتداد اين عوارض عمود بر جهت بادها است و برش عرضي آن نامتقارن است كه شيب ماليم . اند اشكال بادي شكل گرفته

 . آن رو به باد شيب تند در جهت مقابل باد قرار دارد

 .ها به صورت متقاطع مي باشد م ماسهدر آخر بايد خاطر نشان كنيم كه ساختمان تراك

 

 :سوالت فصل چهارم* 

 اي چيست؟ هاي ماسه  ـ اختالف شيب دامنه رو به باد و دامنه پشت به باد در تپه80

 وجود خالء نسبي در دامنه پشت به باد ) 2وجود باد غالب از جهت اصلي                                   ) 1

 حركت غلتان ذرات در دامنه رو به باد) 4اي                                      راستاي حركت تپه ماسه) 3

 

 گيرد؟ تر شكل مي ـ بطور طبيعي كدام عارضه بادي سريع81

 دشت ريگي) 4اشكال كندويي             ) 3اشكال قارچي                    ) 2ياردانگ                  ) 1

 

  كلوتها در دشت لوت دخالت بيشتري دارد؟ـ كدام عامل در پيدايش82

 آب و باد غالب) 2شستشوي آبي                                                   ) 1

 جنس سازندها و توپوگرافي هموار) 4جهت باد و توپوگرافي هموار                                  ) 3

 

 اي از نوع سيف چيست؟ هاي ماسه تپههاي مقابل در  ـ علت نامتقارن بودن دامنه83

 ـ تغيير مختصر جهت وزش باد2وزش باد از دو جهت متقاطع                                       ) 1
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 تغيير متناوب شديد باد) 4وزش باد از دو جهت مقابل                                         ) 3

 

 نامند؟  چسبيده باشند را چه ميـ برخانهايي كه از طريق بازوها به هم84

 هاي طولي تلماسه) 4هاي عرضي              تلماسه) 3دمغا                      ) 2سيف                   ) 1

 

 هاي بادي شود شكل ايجاد شده اوليه چه نام دارد؟ ـ اگر گياهي سبب تراكم ماسه85

 ياردانگ) 4برخان پارابوليك                  ) 3                   نبكا         ) 2برخان                      ) 1

 

 اي كدام است؟ هاي ماسه ـ فعالترين نوع تپه86

 برخان) 4پارابوليك                      ) 3قورد                           ) 2سيف                           ) 1

 

 شود؟ يران در كجا ديده مياي ا ـ بزرگترين پهنه يكپارچه ماسه87

 هامون جازموريان) 4شمال شرق كاشان             ) 3دشت لوت            ) 2دشت كوير               ) 1

 

اي تشـكيل     اي همديگر راقطع كنند، چه عارضه       ـ در صورتي كه جهت بادهاي اصلي و فرعي غير همزمان با زاويه حاده             88

 شود؟ مي

 اي هرم ماسه) 4رشته طولي                ) 3برخان نامتقارن              ) 2        برخان عرضي        ) 1

 

 

 كاها در ايران در كدام قسمت قرار دارد؟نبـ بزرگترين مجموعه 89

 كوير مركزي) 4كوير ابرقو                 ) 3صحراي تركمن                ) 2جازموريان                  ) 1

 

 آيد كدام است؟  كه بر اثر چيدن ذرات ريز بوسيله باد صحاري پديد ميRegوم رگ ـ مفه90

 هاي شني طويل  تپه) 2هاي رسي طويل                                           تپه) 1
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 دشت ريگي) 4اي طويل                                       هاي ماسه  تپه) 3

 

 ان چه مشخصاتي دارد؟ـ دامنه رو به باد در برخ91

 محدب و پرشيب) 2شيب                                               محدب و كم )1

 شيب مقعر و كم) 4مقعر و پرشيب                                                   ) 3

 

 ترين شكل فرسايش كاوشي باد كدام است؟ ـ ساده92

 هاي بادي حفره) 2           اشكال كندويي                 ) 1

 دشت ريگي                             ) 3

 

 ـ در يخچالهاي كوهستاني كدام نوع يخچال فراوان است؟93

 بين كوهستاني) 4پايكوهي                 ) 3اي                        دره) 2اي                         دامنه)1

 

 داميك از عوامل زير شكل گرفته است؟ـ كلوتهاي دشت لوت با ك94

 حركات تكتونيك ) 4آب                ) 3باد                ) 2آب و باد                 ) 1

 

 فرسايش ساحلي و انساني: فصل پنجم
 . شيميايي و زيستي ظاهر مي شود سيستم فرسايش ساحلي در قالب اعمال مكانيكي،

اين اعمال لز منشاء امواج م .  يي از شدت و وسعن عمل بسيار زيادي برخودار استاعمال مكانيكي در فرسايش دريا

 .جريان هاي دريايي مي باشند

تغيير شكلهايي كه به صورت نوسان دوره اي در سطح آب به شكل برامده يا گود ظاهر مي شود موج نام دارد : عمل امواج

فاصله افقي دو قله پياپي را طول موج و اختالف سطح عمودي بين قله ها و حفره ها .كه با جرياني پيشرونده همراه است

 .بت ارتفاع به طول آن محاسبه مي شودضريب انحنا هر موج از نس. ارتفاع موج مي باشد
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از نظر ديناميكي زمان عبور دو قله پياپي نسبت به يك نقطه ثابت دوره موج است كه نتيجه آن سرعت عبور موج را نشان                        

امـواجي كـه مسـتقيما    . منشأ ايجاد امواج بادهاي محلي يا دائمي نيرومندي است كه در پهنه درياها مـي وزنـد        .  مي دهد 

تغييرات امواج  .بادها بوجود ميايند امواج فشاري و دنباله اين امواج كه تا ساحل ادامه مييابد امواج آزاد نام دارد                 توسط اين   

جهت   به محض اينكه عمق آب به كمتر از نصف طول موج برسد،           . در ساحل تابع توپوگرافي زير آب و شكل ساحل ميباشد         

اگر در مسـير    . وط قله امواج را در امتداد خطوط هم عمق قرار مي دهد           اين پديده به تدريج خط    . آن بالفاصله تغيير ميكند   

وقتيكه طول مـوج كـاهش مييابـد ،    .  متناسب با شكل مانع امواج انعكاسي بوجود مي آيند       موج مانعي وجود داشته باشد ،     

ر امواج مقدماتي كـاهش     به علت فشار امواج بعدي سرعت انتشا      . ارتفاع آن افزايش مي يابد و انحناي موج افزايش مي يابد          

ابتدا امواج نوساني ايجاد كرده و سـپس درهـم            افزايش انحنا و عدم تقارن ،     . يافته و در قله امواج عدم تقارن بوجود مي آيد         

زمانيكه امواج درهـم ميشـكنند نيـروي        . ميشكنند و در نهايت حركات نوساني را به حركات انتقالي تغيير شكل مي دهند             

چگونگي عملكرد بر حسب شكل و كيفيت سنگهاي        .  به صورت يك عامل مهم شكلزائي عمل مي كنند         فراواني ازاد شده و   

 .ساحلي متفاوت مي باشد

در غير اين صورت سطحي از خشكي       . چنانچه دريا يا درياچه جزر و مد نداشته باشد نوار ساحلي بسيار باريك خواهد بود                

پهناي استران به دامنـه جـزر و مـد و شـيب     . انترتيدال ناميده مي شودكه در اثناي مد از آب پوشيده مي شود استران يا        

حداكثر اندازه گيـري شـده در خلـيج فونـدي           .  متر نمي رسد   20ارتفاع آب در حالت مد هيچگاه به        . ساحلي بستگي دارد  

ريـايي و يـا     هر چند امواج سهمگين حاصل از دخالت زلزله ها ، آتشفشـان هـاي زيـر د                .  متر اندازه گيري شده است     6/19

آثار فوق العـاده    .... حتي لغزش هاي بزرگ زمين هاي زير آب و جداشدن كوههاي يخي و سرانجام آشفتگي هاي اقليمي و                 

مخرب محلي به وجود مي آورند، اما اثر امواج ناشي از باد به علت تداوم عملكرد در تخريـب و تحـول سـواحل بـه مراتـب           

 .بيشتر است

 : جريان هاي دريايي

اين جريانها كه اغلب در جهت ساحل و يا برگشت آن از ساحل به دريا انجام مي شود، حاصل امواج و يا جزر و مـد                        منشاء  

در صورتيكه امواج آب موازي ساحل باشند برگشت آنها به صورت سطحي و             . و يا پديده تخليه آب رودها در دريا مي باشد         

 ولي چنانچه جريان امواج نسبت به ساحل مايـل باشـد در امتـداد         .عمقي خواهد بود كه اعمال متفاوتي را انجام مي دهند         

در خليجهاي دهانه   . هنگام عبور آب از گذرگاههاي تنگ سرعت رفت و برگشت افزايش مي يابد              . ساحل حركت مي كنند   

رود (انـد مـي ر  ) بـاالرود (اي پيشروي مد دريا با مقاومت آبهاي ورودي روبرو مي شود ولي نهايتاً آنهـا را بـه سـمت عقـب                       
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در فصـل  . برعكس در اثناي جزر آب بيشتري به دريا برمي گردد). باهوكالت در دشتياري بلوچستان و اروند در خوزستان       

رفت وبرگشت آبها اثر قابل توجهي در شكل زايـي        . گرم ذوب يخهاي ساحلي حجم عظيمي از آب را به دريا بازمي گرداند              

 مراتب بيشتر از جريانهاي عمومي اقيانوسهاست اثر اين جريانهاي محلي به . سواحل دارد

 :اعمال شيميايي و زيستي 

اثر اين عامل بيشـتر بـه صـورت    . آب دريا بعلت وجود نمكهاي محلول مخصوصاً كلرور سديم فعاليت شيميايي مهمي دارد  

 انحـالل كربنـات     مهمترين فعاليتهـاي شـيميايي نتيجـه      . نوعي كنده كاري در اشكال ناهمواريهاي ساحلي ظاهر مي شود         

دخالت حالليت آب دريا بر سـنگهاي آهكـي بـه           . كلسيم و هوازدگي كانيهاي سيليكات دار در مجاورت آب دريا مي باشد           

صورت الپيه ها بر جدار مرطوب سنگها بر اساس باران امواج دريا و يا بر سطح استران به صـورت حفـره هـاي متعـدد در                           

 دليل پديده انحالل عمل نكند رسوب كربنات كلسيم اشكال ويژه اي بوجـود مـي                در نقاطي كه به هر    . اثناي مد مي باشد   

اين كاني با نفوذ و ته نشين شدن بين ذرات ماسه هاي ساحلي بتدريج سواحل ماسـه سـنگي خاصـي بوجـود مـي                         . آورد  

 ) درياهاي گرم مثل سواحل درياي عمان در بلوچستان. (آورد

حفره هايي كه به صورت ماندآب در سنگهاي گرانيتي و          . ز تحت تاثير قرار مي دهد     پديده انحالل سنگهاي غير آهكي را ني      

تجزيه شيميايي بر اثر هيدروليز از      . بازالتي و شيستي و حتي ماسه سنگي وجود دارد نتيجه دخالت شيميايي آب درياست             

 . س تغيير شكل دهدفعالترين اين دخالتهاست زيرا هيدروليز مي تواند كانيهاي سيليكات دار را به خاك ر

فعاليـت نباتـات هـم مكـانيكي و هـم           .دخالت اعمال زيستي به صورت مكانيكي و شيميايي ظاهر مي شود            : اعمال زيستي 

گياهـاني كـه در حاشـيه       . شيميايي است گاهي نباتات به صورت محافظ در برابر فرسايش سـنگها را حمايـت مـي كننـد                  

ترشح اسيد از ريشه نباتات محيط را براي اعمال شـيميايي       .  جمله مي باشند   خارجي و يا داخلي استران وجود دارند از آن        

فعاليت جانوران به صورت مكانيكي است مانند بي مهره گان سنگ خـواري كـه بـه سـنگهاي پيوسـته                     . مساعد مي سازد    

 دارنـدو بـا     حيوان حفار مانند كرمها و خرچنگها بيشتر در سنگهاي سست فعاليـت           . مخصوصاَ سنگ آهك حمله مي كنند     

 .سست نمودن و حتي خوردن كانيها آنها را متالشي مي سازند

تناوب سريع مرطوب شدن و يا خشك شدن ساحل به صورت جذب آب و يا از دسـت دادن آن تغييـرات سـريع و مكـرر                           

 امتـداد  چنانچه در اثناي جزر و برگشت آب به دريا تبخيـر بسـيار شـديد باشـد سـنگها در            . حجم سنگها را به دنبال دارد     

در سنگهايي كه از كانيهاي مختلف تشكيل شده اند حجم بـين كانيهـاي              . درزهاي برگشتي به سهولت متالشي مي شوند      

تغييرات دماي ناشي از . مجاور جدا شدن بلورها را از يكديگر تسهيل نموده و سنگ را به صورت دانه اي متالشي مي سازد          
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مهمتـرين  . اشد كه ميزان آن متناسب با اختالف دماي خشكي و آب درياست           جزر و مد نيز يكي ديگر از عوامل موثر مي ب          

متالشي بر اثر نمك در محيطهاي ساحلي از شـرايط    . تغييرات هنگامي اتفاق مي افتد كه سنگهاي ساحلي يخ بسته باشند          

ن امواج قرار دارد عمـل      مساعدي برخوردار است اين پديده نه تنها بر روي استران بلكه در تمام وسعتي كه تحت تاثير بارا                 

. جزر و مد جريان آب بر سطح استران را نيز فعال مـي سـازد              . مي كند كه بيشتر در قسمت فوقاني استران اتفاق مي افتد          

نوئسـان سـطح دريـا بـر        . تغييرات فشار وارد بر سطح استران در اثناي رفت و برگشت آب نيز بايد مورد توجه قرار گيـرد                    

فعاليـت هـاي    ). جـزرو مـد   (براي مداومت اين پديده بايد جريـان آب مرتـب تجديـد شـود             . ذارداعمال شيميايي اثر مي گ    

شيميايي در قسمتهاي مرتفع استران بيش از قسمت پائين دست آنست زيرا در قسمت هاي پائين آب به كنـدي تجديـد                      

دخالت مستقيم    :ه دو صورت    سواحل همچنين مانند خشكيها تحت تأثير انعكاسهاي عوامل جوي قرار دارند كه ب            . مي شود 

. پديده هاي جوي كه از ديناميسم خود دريا منشا مي گيرند و دوم دخالت آبهاي سطحي كه منشـا آنهـا از خشكيهاسـت                       

سـواحل آرام نيـز در      . فعالترين امواج آزاد در درياهايي وجود دارند كه تحت تأثير  مـداومترين و نيرومنـدترين بادهاسـت                 

جابـه  . پرتالطم ترين درياها در عرضهاي مياني در قلمرو بادهاي غربي قرار دارند        . فشار مي باشند  قلمرو تسلط سلولهاي پر     

اين فعاليت هـا بيشـتر در محـدوده جريانهـاي گلـف             . جا شدن اين جبهه ها تالطم شديد آبها ي سطحي را بدنبال دارد              

. ال و پائين تحرك امـواج بسـيار كمتـر مـي باشـد             اما در درياهاي واقع در عرض هاي با       . استريم و كوروشيو اتفاق مي افتد     

امـواج حاصـل از جبهـه هـاي         . بنابراين در قلمرو هاي متفاوت اقليمي شدت اعمال فرسايش دريايي بسيار متفاوت اسـت             

مراكز كم فشار حاره اي نيز اغلب جريانهاي وحشـتناكي بوجـود            . قطبي تا فواصل دوري روي سواحل قاره ها اثر ميگذارند         

سـواحل يـخ بسـته از گزنـد         . در قلمروهاي مراكز پرفشار قطبي و مجاور مداري اغلب آرامش نسبي برقرار است            . دمي آورن 

دخالـت  .  جريانهاي البرادور و اوياشيو در مسير خود پديده يخبندان را گسـترش مـي دهنـد                 . امواج ساحلي درامانهستند  

 ها بستگي دارد و اعمال شيميايي و مكانيكي نيز بـه آن             پديده هاي جوي به تغييرات مقدار آبهاي ساحلي بر روي خشكي          

 . وابسته است كه بيشتر در شوري و ميزان دماي آب دخالت دارد

در درياهاي سرد در اثناي تابستان ذوب جزئي بخشي از يخ ها را متالشي              . درياها به دو گروه سرد و گرم تقسيم مي شوند         

درياهاي گرم بـراي فعاليـت   . تا شديدي در سنگهاي سست ايجاد مي كندساخته كه قطعات آن همراه امواج فرسايش نسب       

ماسه سنگ هاي سـاحلي و گسـترش صـخره هـاي مرجـاني از                 حفره هاي انحالل ،   . هاي شيميايي و زيستي مناسب ترند     

بهـا  ميزان شوري آ  . سواحل شرقي قاره ها براي گسترش مرجان ها مناسب ترند         . پديده هاي شناخته شده اين سواحل اند      

 در هزار و در پاره اي       40اين ميزان در بعضي از دريا ها به حداكثر          . در فعاليتهاي شيميايي و زيستي دخالت مستقيم دارد       
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عوامل فرسايشي خشكيها نيز به صورت مسـتقيم و غيـر مسـتقيم در شـكلزايي سـواحل                  .  در هزار مي رسد    32حداقل به   

رتري دارد بنابراين در سواحل با ضخامت زيـاد خـاك ريزدانـه پديـده                درنواحي مرطوب هوازدگي شيميايي ب    . دخالت دارد 

فراوانـي و   . بر عكس در عرض هاي باال فرايندهاي مكانيكي فعالتر و فرسايش نسـبتأ ضـعيف اسـت                . لغزش برتري مي يابد   

ناسـب بـه    اثر باد به صورت تراكم نوارهاي ماسـه اي اسـت كـه در شـرايط م                . شدت باد از ويژگيهاي مناطق ساحلي است      

. نقش غير مستقيم خشكي تدارك رسـوب بـراي فرسـايش سـاحلي اسـت              .  نواحي دورتر از ساحل نيز گسترش مي يابند       

ورود كانيهـاي محلـول بـه درياهـا را نيـز نبايـد        . قسمت اعظم اين رسوبات از طريق آبهاي جاري به درياها وارد مي شوند            

 .ناديده گرفت

ن به طور فعالي به صورت يك عامل فرسايش ظاهر شد  هر چند فعاليت فرسايشي                در دوره نوسنگي انسا   : فرسايش انساني 

از چشـمگيرترين   . هزار سال تجاوز نموكند اما دخالت او در سطح وسيعي گسـترش يافتـه اسـت                10 تا   9انسان حداكثر از    

 يا سازند هاي سطحي مانند      و... رس و مارن و     دخالتها استفاده فراوان از رسو بات زمين شناسي سست ريزدانه مانند ماسه،           

در نواحي خشك بر اثر فشار چراي دام ها و از بين رفتن پوشش ضعيف گياهي مثـل                . مي باشد ... خاك و آلتريت و رس و       

كوهستانهاي اطراف مديترانه و يا نواحي داخلي و جنوبشرقي ايران فرسايش با توسعه شيارهاي روي دامنه ها باعث تبديل           

. فعاليت انسان همچنين باعث تشديد حركات يكپارچه بر روي دامنه ظـاهر مـي شـود   . شده است) دلندب(آنها به هزار دره  

در . بهره برداري از زمين ها بر روي شيب هاي نسبتا تند و قطع درختان نواحي جنگلي پديده لغزش را تشديد مـي كنـد                       

ه نيـز معلـول دخالـت نامناسـب انسـان           نواحي خشك و نيمه خشك مدفون شدن مزارع و روستاها در زير توده هاي ماس              

اختالف رنگ قطعات شخم خورده    .   برابر زمين هاي باير است     10 تا   5حجم برداشت خاك در زمين هاي زير كشت         . است

بـين اعمـال متنـوع    . ناشـي از رخنمـون افقهـاي مختلـف خـاك اسـت            ) كه از طريق پرواز هوايي قابل مشاهده مي باشد        (

هنگاميكـه دامنـه    .  هماهنگيهاي متغيـري وجـود دارد     ...) ريزش و   لغزش،( و حركات يكپارچه     فرسايشي از جمله آبراهه ها    

فعاليتهاي . هاي عريان خاكي به صورت پلكاني تحت تاثير بارانهاي شديد قرار گيرند پديده لغزش مزارع را تهديد مي كند                  

 18ن ها بعـد از انقـالب كشـاورزي قـرن     آثار تخريب شديد زمي   . كشاورزي يكي از چهره هاي اصلي فرسايش انساني است        

در دوره استعمار اروپاييان در آفريقا و آسيا به علـت بـر هـم خـورد ن نظامهـاي كشـاورزي سـنتي قلمـرو                          . شناسايي شد 

 . فرسايش انساني بسيار توسعه يافت

 :سوالت فصل پنجم* 

  پهناي استران به چه عواملي بستگي دارد؟-95
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 3و1)4شيب ساحلي        )3ل نوار ساحلي     طو)2دامنه جزر و مد       )1

 

  دنباله امواج كه تا ساحل ادامه مي يابد چه نام دارد؟-96

 طول موج)4              2و1)3دنباله موج                )2امواج آزاد          )1

 

  اعمال شيميايي آب دريا بيشتر به چه صورت در اشكال ساحل ظاهر مي شود؟-97

 هيچكدام)4تجزيه                )3انحالل           )2اري        كنده ك)1

 

  سواحل درياها در كدام قلمروهاي اقليمي فرسايش شديدتري دارند؟-98

 اقاليم مرطوب)4اقاليم خشك      )3قلمرو پرفشار ها     )2قلمرو كم فشار ها     )1

 

 ي شوند؟ در چه شرايطي زمين هاي كشاورزي به بدلند تبديل م-99

 همه موارد )4كشاورزي چند كشتي    )3بهره برداري نامناسب    )2فرسايش آبي       )1

 

  تغييرات امواج دريا در ساحل تابع چيست؟-100

 طول موج آزاد )2شكل ساحل و توپوگرافي زير آب          )1

 ديناميك موج)4دنباله موج                                     )3

 

 نشا ايجاد امواج چيست؟ م-101

 توپوگرافي زير آب)4عمق آب           )3بادهاي محلي يا دائمي      )2جريان هاي دريايي     )1

 

  :نكات كليدي بخش دوم
 .آثار فرسايش در ناهمواريها به صورت حفر و تراكم عمل مي كند -

 .يش را تشخيص داداز طريق مطالعه رسوبات همزمان با حفر ناهمواريها مي توان عامال فرسا -
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عوامل فرسايش از طريق نقاط ضعف سنگها كه مهمترين آنهـا رنـگ، انـدازه دانـه هـا، ميـزان نفـوذ پـذيري  و                            -

 .سنگها را مورد هجوم قرار ميدهند مخصوصا درزها مي باشد ،

 .درزهاي انقباضي در سنگهاي آذرين و سنگ هاي جاذب آب ايجاد مي شود -

 .ايي كه دانه هاي مختلف االندازه و مختلف الجنس مي باشدمتالشي شدن دانه اي ويژه سنگه -

 .انحالل به تركيب كاني شناسي و نسبت قابليت نفوذ سنگها بستگي دارد -

 .در مناطق گرم و مرطوب پديده انحالل بيشتر و آسانتر صورت م يگيرد -

 .رخنمون سنگي قسمتي از سنگ اصلي است كه در ارتباط با جو زمين باشد -

ولـي مقطـع طـولي مخـروط     . اي به صورت مخروطي مي باشد كه قاعده آن متكي به زمـين اسـت   شيب واريزه    -

 .واريزه اي متكي به دامنه است

 .بستر اصلي و بستر اصلي اتفاقي است ،) فرعي(در شبكه هاي منظم اجزا اصلي شامل بستر كم آبي  -

 .پيچان رود آزاد سطحي و پيچان رود دره اي گود و عميق است -

ريبي با دخالت نيروي جاذبه و به كمك فرآيندهاي اوليه روي دامنه ها به سمت خط القعـر هـا مـي       رسوبات تخ  -

 .روند

 .جلگه هاي آبرفتي و مخروط افكنه ها را به وجود مي آورد دشت ها،: تراكم رسوبات آبرفتي سه عارضه مهم  -

 .زاد ختم مي شوندشبكه هاي آندروئيك به چاله هاي داخلي و شبكه هاي اكزورئيك به درياهاي آ -

دوره هاي فرسايش ممكن است بر اثر حركات زمين ساخت يا تغيير شرايط اقليم يا نوسان سطح درياهـا تكـرار                      -

 .شوند

 .پادگانه هاي مطبق در كنار يكديگر و پادگانه هاي متداخل يكي در داخل ديگري تشكيل مي شود -

 .ابدنيمرخ تعادل طولي بستري است كه آب بر سطح آن جريان مي ي -

نيمرخ تعادل طولي در سنگهاي سخت شيب بستر كاهش مي يابد و در سنگهاي سست برعكس شيب افـزايش                    -

 .مي يابد

 سـطح پايـه محلـي در        -2 سطح پايه اصلي در حوضه انتهايي      -1: در يك حوضه آبريز سه سطح پايه وجود دارد         -

 ي سخت بستر سطح پايه موقت در داخل سنگها-3محل اتصال شاخه هاي فرعي به اصلي و 

 .برفها بر اثر دخالت فشار و ذوب جزئي به تدريج به يخ برفي ، يخ حبابدار و يخ شفاف تغيير شكل مي دهند -
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در قاره قطب جنوب و اطراف آن قاره اي وجود ندارد بنابراين حجم يخها در اين قاره حجم يخها بيش از قطـب                        -

 .شمال است

ست زيرا در كناره هاي زبانه به دليل انعكاس حرارت دامنه هاي            ضخامت يخ در مركز زبانه هاي يخچالي بيشتر ا         -

 .سنگي بخشي از يخ ذوب مي شود

) شـيب هـاي معكـوس     (به دليل فشار حاصل از حركت و شكل پذيري يخ زبانه ها از برجستگي هاي مسير خود                 -

 .عبور مي كند

 .ورو عارضه اي سنگي است كه در محل خروجي سيرك يخچالي قرار دارد -

 .فره هايي هستند كه بر اثر ذوب يخ در داخل يخرفتها به وجود ميĤيندكالوت ح -

 .جذب حرارت در كويرها به دليل رنگ روشن آنها كمتر از دشت هاي ريگي با رنگ تيره مي باشد -

 .بارانهاي خوني حاصل ذرات فوقالعاده ريز و قرمز رنگي مي باشد كه غالبا منشا حاره اي دارند -

 .امتقارن مي باشند زيرا تحت تاثير بادهاي متقابل مي باشندسيف هاي داراي دامنه ن -

 .مهمترين چهره هاي فرسايش دريايي در قالب اعمال مكانيكي و شيميايي و زيستي  ظاهر مي شوند -

 .عوامل زيستي به صورت پيدايش صخره هاي بزرگ مرجاني و آلگهاي آهكي در فرسايش ساحلي دخالت دارند -

 .آب صاف و شفاف و عمق كم بوجود مي آيند  درجه ،18مرجانها د ردماي حداقل  -

 . مي شوديبادهاي مداوم و نسبتا شديد در نواحي ساحلي باعث ايجاد نوارهاي ماسه ساحل -

 .به علت از بين بردن جنگلها قبل از انقالب صنعتي ، بحرانهاي فرسايش در اروپا اتفاق افتاد -

 .خشني به ناهمواري ها مي دهدمتالشي شدن سنگ ها در اثر تخريب مكانيكي چهره  -

 .متالشي شدن مكرر سنگ ها  اثر فرسايش شيميايي را كاهش مي دهد و يا از بين مي برد -

در اقليم سرد مقاومت ماسه سنگ بيش از سنگ گچ است زيرا يخبندان سنگ گچ را كامال متالشي و خورد مي                      -

 .            كند
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 بخش سوم ـ ژئومورفولوژي اقليمي

 قلمروهاي بزرگ اشكال اقليمي: ل فصل او
كنند كه براي ايجاد پديده  اي فراهم مي فرايندهايي كه در آن برتري با اعمال فيزيكي و شيميايي است، عناصر ريزدانه

. دانه ناشي از تخريب مكانيكي محيط مناسبي براي پديده خزش است برعكس فراواني قطعات درشت. لغزش مناسبند

در اقليم مرطوب و خنك ) گرانيت(به عنوان مثال سنگ خارا .  اقليمهاي مختلف، متفاوت استتحمل سنگها در برابر

پذير است و يا در اقليمهاي  اي در برابر فرسايش بسيار آسيب اما در اقليم گرم و خشك مديترانه. سنگ مقاومي است

شود ولي در  ي از ماسه ظاهر ميتر رسد كه گچ به صورت سنگ نسبتاً سخت معتدل عرضهاي ميانه، چنين به نظر مي

 .اقليمهاي سرد مجاور يخچالي نسبت مقاومت اين دو سنگ كامالً برعكس است

در مناطق كوهستانها و بيابانها كه داراي . زايي در سطح خشكيها بسيار متغير است نحوه دخالت اقليم در فرايندهاي شكل

 محيط فاقد حيات است، دخالت اقليم به صورت شرايط سخت اقليمي هستند و پوشش سطحي سنگها كم و اصوالً

و هالوكالستي از ) متالشي شدن بر اثر آب(فرايندهايي مثل ترموكالستي، كريوكالستي، هيدركالستي . مستقيم است

از ديگر فرايندهايي كه دخالت مستقيم اقليم را در فرايند . هاي دخالت مستقيم اقليم در متالشي شدن سنگهاست نمونه

 .توان آبهاي جاري، يخچالها و باد را نام برد دهد، مي ي نشان ميزاي شكل

باد يكي ديگر از . زايي اهميت فراواني دارد آب آثار مستقيم باران به صورت فرسايشي سيالبي درشكل در نواحي گرم و كم

 . شود وارد عمل مي) وندفالسي(مظاهر مهم اقليم در نواحي بياباني است كه به صور گوناگون از جمله روفت و روب بادي 

اما در نواحي كه داراي پوشش گياهي و خاك ضخيم است دخالت اقليم بيشتر به صورت غير مستقيم در فرايند 

به عنوان مثال اقليم مساعد باعث رشد گياهان شده و رشد ريشه گياهان ميزان نفوذ را . خورد زايي به چشم مي شكل

و يا از طريق رشد ريشه امكان تخريب مكانيكي سنگ توسط ريشه فراهم كاهد  افزايش داده و از جريان سطحي مي

 .شود مي

اي است در  زايي مكانيكي كه در آن چگونگي تخريب به صورت تكه تكه شدن و متالشي شدن دانه هاي شكل سيستم

 اين قلمروهاي زايي فيزيكو ـ شيميايي و بيوشيميايي در هاي شكل اقليمهاي سرد يا خشك غلبه كامل دارند و سيستم

هاي  زايي مكانيكي، ويژگي فيزيكي سنگها به خصوص وجود حفره در فرايندهاي شكل. كنند اقليمي بسيار محدود عمل مي

زيرا اين ويژگيها امكان نفوذ آب و دما را كه براي فعاليت اين پديده ضروري . ريز و شكافها در درجه اول اهميت قرار دارند
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شناسي، نقش بسيار ضعيفي  برعكس به دليل شرايط اقليمي، تركيب كاني. نمايند م ميها فراهستند گاهي تا اعماق سنگه

 .دارد و هوازدگي شيميايي ناچيز است

در اقليمهاي مرطوب، هوازدگي فيزيكو ـ شيميايي و بيو شيميايي بر اعمال مكانيكي برتري كامل دارند و به اين جهت 

 .گيرد رار ميشناسي در درجه اول اهميت ق تركيب كاني

در . گيرد توان نتيجه گرفت كه از تأثير آب و هواهاي مختلف ، قلمروهاي اشكال ناهمواري متفاوتي شكل مي بنابراين مي

بطور كلي تفاوت انواع نباتات تأثيري .واقع خطوط اصلي چهره كنوني زيست اقليمي زمين در كواترنر شكل گرفته است 

مگر اينكه تغييرات آنها در حدي باشد كه به صورت يك عامل مهاجم يا . يها ندارددر پيدايش اشكال خاصي از ناهموار

در واقع شكل ظاهري پوشش گياهي بيش از ساير خصوصيات جوامع آن از نظر . محافظ عمل نمايد

 . دارد اهميت ژئومورفولوگها

رش به علت تأثير قطعي در فرسايش، از هرچند عناصر اقليمي در مجموع در پيدايش ناهمواريها دخالت دارند اما دما و با

هاي  توان محدوده هاي اقليمي و جغرافياي زيستي مي در حال حاضر با استفاده از داه. باشند اهميت زيادي برخوردار مي

ترين ماه سال، تقريباً منطبق بر مرز شمالي  گراد گرم  درجه سانتي10دماي  خط هم. دقيق اشكال اقليمي را مشخص نمود

تواند به عنوان مرز بين قلمروهاي سرد عرضهاي باال و محيطهاي  همين حد مي. ي كاج در نيمكره شمالي استجنگلها

گراد سردترين ماه   درجه سانتي20دماي  به سمت منطقه استوايي، خط هم. معتدل و عرضهاي مياني در نظر گرفته شود

در همين قلمرو با اتكا به اختالف رژيم بارندگي . ي داردكند كه دماي نسبتاً پايدار سال، سرزمينهاي گرمي را محدود مي

 .توانند منطقه جنگلهاي بزرگ گرم و باراني و دائماً مرطوب را از منطقه ساوان با فصل مشخص خشك تشخيص دهند مي

 قلمروهاي بزرگ اشكال اقليمي

رين ماه سال محدود شده است و تقريباً ت گراد در گرم درجه سانتي+ 10دماي  كه با خط هم: ـ قلمروهاي سرد اشكال باال1

 . درصد سطح خشكيهاي زمين را دربر گفته خود به دو قلمرو يخچالي و مجاور يخچالي تقسيم شده است28

 الف ـ قلمرو يخچالي

بنابراين اشكال ناهمواري مستقيماً از دخالت يخچالها بوجود . از ويژگي خاص قلمرو يخچالي يخبندان دائمي است

به دليل گسترش بيشتر خشكيها در . كنند حدود اين قلمرو با قلمرو مجاور يخچالي را مرز برفهاي دائمي جدا مي. آيند مي

اما در نيمكره جنوبي اغلب يخ داخل . نيمكره شمالي مرز برفهاي دائمي در تابستان كمي دورتر از خط ساحلي قرار دارد
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يخچالها حدود ده درصد سطح خشكيهاي كره زمين را ). سكوهاي يخ شناور. ( گذرد خشكيها از خط ساحلي نيز مي

 .اند كه حداكثر گسترش آن در قاره قطب جنوب است پوشانده

اين تغيير . در قلمرو يخچالي فرايندهاي فرسايشي يخچالي بيش از هر عامل ديگر در تغيير شكل ناهمواريها دخالت دارند

ديگر فرايندهاي مؤثر در اين نواحي باد است كه در فضاهاي بدون يخ از . شوند شكلها به صورت برداشت و تراكم انجام مي

در اين مناطق نقش فرسايشي جريانهاي آب حاصل از . دهد و روفت و روب بادي را انجام مي) كورازيون(عمل خراشيدن 

كالهكهاي  متر و در حواشي 2000تر از  ذوب فصلي يخها بسيار محدود است و گستره عمل آنها در ارتفاعات پايين

جريانهاي زيريخچالي : شوند اين جريانها بسته به موقع آنها نسبت به يخچالها به سه نوع تقسيم مي. يخچالي قرار دارد

 ) .سوپراگالسير(و جريانهاي فوق يخچالي ) پروگالسير(، جريانهاي مجاور يخچالي )سوگالسير(

كي تسلط دارد  اما تأثير آنها به دليل يخبندان دائم بسيار زايي قلمرو يخچالي عرضهاي باال، اعمال مكاني در سيستم شكل

اند و ساختمان مشخصي ندارند و بافت آنها  اشكال يخچالي از حركات كند كالهكهاي يخچالي حاصل شده. محدود است

 .االندازه است بسيار مختلف

 بر سطح زمينهاي بدون يخ، .باشند اي يخچالي حاصل دخالت آب ذوب پيشاني گنبدهاي يخچالي مي اشكال رودخانه

ها توسط رسوبات حمل شده بوسيله آب ذوب  اند و اين چاله هاي يخي بوجود آمده هايي وجود دارد كه بوسيله توده حفره

در آب . گويند آيند كه به آنها كام مي هاي ريگي درمي شوند و بعد دوبار توسط اين جريانها به صورت تپه يخها پر مي

باشند  هاي پرشيب مي اوزارها خاكريزهايي با دامنه. شوند مانند كه اوزار ناميده مي بهايي به جاي ميراههاي زير يخي رسو

دهنده اوزار و كام، ساييده تفكيك شده  رسوبهاي تشكيل. باشد آهنگ مي كه امتداد آنها با جهت حركت يخچالها هم

 .ساختمان عدسي شكل دارند

سازند  هاي مسطحي مي يابد و  غالباً مخروط افكنه لت آبهاي جاري افزايش ميبا دور شدن از پيشاني يخچالي، نقش دخا

گيرد كه رسوبهاي ريزدانه به  هاي آرامي شكل مي ها درياچه شوند و در حد فاصل اين مخروط افكنه كه ساندور ناميده مي

 .نامند  وارو ميشود كه آن را اصطالحاً هاي ضخيم و روشن و نازك و تيره در آن ته نشست مي صورت اليه

از طرف . نيواو ـ اولين از تناوب ماسه و برف و ليمون تشكيل شده است كه جزو اشكال تراكمي مناطق يخچالي است

 .اند كه از جمله آنها في يل است ديگر اعمال سايشي در بستر يخچالها اشكال كاوشي خاصي بوجود آورده

 :ب ـ قلمرو مجاور يخچالي
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بار توسط لوك زنسكي بكار برده شد و حداكثر وسعت آن در نيمكره شمالي قرار  الي براي اوليناصطالح قلمرو مجاور يخچ

اين قلمرو تحت تأثير يخبندان و ذوب يخ . پوشاند  درصد كل خشكيها را مي18وسعت آن در هر دو نيمكره حدود . دارد

 مساعدترين شرايط براي توسعه پديده .زايي كريوكالستي بر ساير فرايندها برتري دارد قرار دارد و فرايند شكل

در اين قلمرو فرايندهاي شيميايي و .  درجه عرض جنوبي است60 تا 50كريوكالستي اقليمهاي اقيانوسي بين 

 . بيوشيميايي فعال نيستند

ر شوند و اليه گلي مملو از آب كه از ذوب شدن قش  درقلمروهاي مجاور يخچالي، خاكهاي يخ بسته، ژلي سل ناميده مي

شكل ) سطح دائماً يخ بسته(به عبارتي پديده مولي سل كه بر سطح پرژلي سل . آيد مولي سل نام دارد زده بوجود مي يخ

 .گيرند، مخصوص محيطهاي مجاور يخچالي است مي

پن (، الكوليت )توفور(هاي چمني  ، تپه)دودئر سنگي(گلهاي سنگي : اشكال ناهمواري مناطق مجاور يخچالي عبارتند از

 .اي و بهمني هاي ژلي فراكسوين ، ژلي فولوكسيون، پله ، پالس، كاست حرارتي، دامنه)وگ

رويهم رفته مهمترين فرايندهاي حمل در نواحي مجاور يخچالي جريان آب و باد است كه جريان آب داراي يك دوره 

 .رو يخچالي استنقش باد در اين قلمرو حتي بيش از قلم. طغياني و يك دوره سكون و آرامش در سال است

بر اثر ) سنگ ، گرانيت آهك، ماسه(هاي ژلي فراكسوين حاصل متالشي شدن بدنه سنگهاي سخت و يكپارچه  دامنه

اي  هاي ژلي فولوكسيون ويژه سنگهاي منفصل، سست و ريزدانه باشد ولي دامنه مي) كريوكالستي(يخبندان و ذوب يخ 

 .مانند زمينهاي رسي ـ ليموني است

ها از موارد ريزدانه و نسبتاً  اي پوشيده شده ولي سطوح هموار پله دانه دار رسوبهاي درشت اي، سطوح شيب اي پلهه در دامنه

هاي بهمني شامل شيارهاي متعدد و مجاوري است كه بر اثر سقوط بهمن هاي مكرر  دامنه. سستي پوشيده شده است

 .اند بوجود آمده

شود كه به فراواني همراه  يان آبها عمدتاً بوسيله قطعات يخ شناوري انجام ميدر قلمرو مجاور يخچالي فرسايش بوسيله جر

هايي در نتيجه ايجاد عدسيهاي يخي بر اثر پايين رفتن دما در رسوبهاي اشباع شده   پشته. طغيانهاي تابستاني وجود دارند

هاي مشابهي تشكيل  زارها برجستگي در تورب. شوند ناميده مي) پن گو(كه آنها الكوليت آبي . شوند از آب تشكيل مي

يابند و در فصل  پن گوها در اثناي زمستان به فراواني توسعه مي. شوند شوند كه در اصطالح آلماني پالس ناميده مي مي

شوند كه حاشيه  هايي ايجاد مي شوند و در محل آنها حفره هاي يخي ذوب مي تابستان بر اثر افزايش دما اغلب هسته

 .هاي مجاور يخچالي است ترين عارضه در جلگه اي دارند و به نام كارست حرارتي مرسومند كه فراوان برجسته و بسته
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هاي نواحي مجاور  ترين اشكال تراكمي فرسايش بادي وجود پوششي از خاك لس بر سطح بخشي از ناهمواري مشخص

 .اند باشد كه از گرد و خاكهاي ليموني بيابانهاي سرد حاصل شده يخچالي مي

ترين و گوياترين عارضه قلمرو مجاور  مشخص.  باشد هاي نواحي مجاور يخچالي مي زده و قلمرو توندرا از نمونه يابانهاي يخب

 باشد زده، شكافهاي ناشي از قطعات بزرگ يخي است كه نشانه شدت و طول مدت يخبندان مي يخچالي در بيابانهاي يخ

 

 آب ـ قلمروهاي كم2

اين نواحي بر اثر . گيرند آب در نظر مي تر متوسط باران ساليانه را به عنوان مرز نواحي كمم  ميلي250بصورت كلي حد 

مانند بيابانهاي ساحلي شيلي، پرو، ناميب و كاليفرنياي (عوامل مختلف مانند فرونشيني ديناميك هوا، بادپناهي بودن 

 . گيرند و دور از منابع رطوبتي شكل مي) ارتفاع كم

آب، به مراتب بيشتر از فعاليتهاي فيزيكو ـ شيميايي و بيو  زايي محيطهاي كم هاي شكل يكي در سيستمتأثير اعمال مكان

فرسايش مكانيكي در اين نواحي در قالب فرايندهاي ترموكالستي، كريوكالستي، هيدركالستي و . شيميايي است

وان است و در درجه دوم اهميت نقش آب، آبهاي ر زايي قلمروهاي كم عامل اصلي در شكل. كند هالوكالستي عمل مي

تنها در شرايط . زايي اهميت آبهاي روان از همه بيشتر است در سطح كره زمين در بين عوامل مهم شكل. بادها قرار دارد

 . يابد شود و نقش بادها افزايش مي نقش آبهاي روان محدود مي) آرئيسم(آبي مفرط  كم

به همين دليل اثر آنها . فرايندهاي هوازدگي و تخريب نسبتاً محدود استآب به علت كمبود آب فعاليت  در نواحي كم

اما به علت خشونت اقليم و سست بودن رسوبهاي تخريبي و عريان بودن . مخصوصاً در سنگهاي پيوسته ضعيف است

 .زايي در سنگهاي سست بسيار قابل توجه است زمين نقش فرايندهاي شكل

آهك در سطح توپوگرافي ظاهر شده  سنگ يا  ي چنانچه سنگهاي مقاومي مانند ماسهدر سريهاي رسوبي با ساختمان افق

دار  االندازه سنگهاي متالشي شده زاويه سطح اين دشتها از قطعات مختلف. آورند باشند دشتهاي مرتفع هامادا را بوجود مي

يش آبهاي جاري چه در بر اثر دخالت فرسا. شود ناميده مي) رگ(پوشيده شده است كه اصطالحاً دشت ريگي 

در اين شرايط در . ساختمانهاي افقي و چه در ساختمانهاي مايل پرتگاه پيشانيها تدريجاً فرسوده شده و پسروي دارند

 .نام دارند) در جمع گور(ماند كه اصطالحاً گارا  امتداد ميانابها تپه شاهد مسطحي به جاي مي

آورند كه بر دشتهاي پوشيده شده از آرن  ه ماهي شكلي را بوجود ميدها، برجستگيهاي گر  دخالت فرسايش در باتوليت

. شود اين عوارض انسلبرگ نام دارند و در صورتي كه متعدد و مجاور هم باشند انسلگبيرگ خوانده مي. باشند مسلط مي
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رگها بسته به انواع انسلب. شوند اي است كه از متالشي شدن سنگهاي گرانيت حاصل مي آرن رسوبهاي تخريبي ريزدانه

الزاويه و متقاطع باشند انسلبرگها به  در صورتي كه درزها قائم. گيرند امتداد درز و شكافها در سنگ گرانيت شكل مي

در حالي كه اگر درزهاي منحني در ناحيه وجود داشته باشد، . شوند ها ظاهر مي صورت كپه سنگها يا آثار ويرانه

هاي  توان حفره آيد مي از ديگر اشكالي كه در سنگهاي گرانيت بوجود مي.  رندگي اي و گنبدي شكل مي انسلبرگهاي تپه

 .تافوني را نام برد

سرها در سنگهاي آذرين  سرها در نواحي پايكوهي است كه اگر اين دشت آب فراواني دشت از ديگر ناهمواريهاي مناطق كم

سنگهاي رسوبي بوجود آمده باشند به نام گالسي و اگر در . شوند شكل گرفته باشند، پديمانت يا پديمنت خوانده مي

 . سرها در امتداد عمود بر ناهمواريها  حالت كاو دارد و نيمرخ عرضي آن مستقيم است نيمرخ طولي دشت. مرسومند

چنانچه سطح . باشد سر مي سرها بر اساس حضور يا فقدان يك پوشش رسوبي بر سطح دشت بندي ديگر دشت تقسيم

نمونه اين . نامند سر عريان مي  مستقيماً منطبق بر سطح فرسوده سنگهاي زيربنا باشد، آن را دشتسر توپوگرافي دشت

سنگها  در ماسه) مجاور روستاي كيشت(سرها در شمال دشت بيارجمند در داخل مارنها و در مغرب دشت لوت  دشت

ا بپوشانند در اين صورت آنها را سرها ر در صورتي كه پوشش نازكي از رسوبهاي تخريبي سطح دشت. شوند تشكيل مي

اگر پوشش رسوبي بوسيله جريانهاي . كه نمونه آن در دشت لوت شمالي قابل مشاهده است. ناميم سر پوشيده مي دشت

اند يعني اين رسوبها غير محلي و بيشتر آبرفتي باشد در چنين حالتي آنها را  سر نهاده شده سيالبي بر سطح دشت

 .سرهاي باالرود ايرندگان در بلوچستان مانند دشت. ناميم سرهاي گسترش نيز مي دشت

سرها در جهت شيب  اگر شيب توپوگرافي دشت. شوند سر تشكيل مي خورده نيز عارضه دشت در ساختمانهاي مايل و چين

ر سرها برخالف حالت فوق باشند و د اما اگر اين دشت. ناميم سر موافق مي طبقات باشد، آن را سطوح موافق يا دشت

سرهاي مخالف  سرهاي پيشاني يا دشت هاي پاي كواستا و يا داخل كمب ها شكل گرفته باشند، آنها را دشت چاله

اي و هرز آبهاي  پذير است كه در آن برتري با جريانهاي سفره سرها فقط در شرايطي امكان پيدايش دشت. اند ناميده

 .متقاطع باشد

اي در پيدايش اين  به صورت منطقه) گرابنها( بسته است كه فروزمينها هاي يكي از ويژگيهاي نواحي خشك وجود چاله

هاي بسته با در نظر گرفتن تنوع فراوان آنها در نواحي  چاله) . دشت لوت در ايران. (اند اي داشته كننده ها نقش تعيين چاله

اصطالح رايج در . شوند اميده ميدر كشورهاي عربي سبخا، گاراآ و انفيدا ن. مختلف كره زمين اصطالحات متفاوتي دارند

ير، در آمريكاي شمالي پاليا، در آمريكاي جنوبي سالينا و سرانجام در استراليا  در آسياي مركزي تك. ايران كوير است
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سطح هموار . توان از اصطالح گاراآ استفاده نمود هاي بسته كم نمك در نواحي استپي مي براي نمونه چاله. ساالر نام دارند

يابد و ريزترين  ها كاهش مي به سمت مركز چاله اندازه بافت دانه. ر سطح پراكندگي رسوبهاي سيالبي منطبق استچاله ب

خورند و در مقابل ميانابهاي  پوشش گياهي بيشتر در داخل مسيلها به چشم مي. شوند ها در مركز چاله انباشته مي دانه

ها رسوبگذاري به شكل ماسه  در اين چاله. د پوشش گياهي هستنددهند، تقريباً فاق پهن كه دشتهاي ريگي را تشكيل مي

اگر رسوبگذاري ليموني باشد، پس از تبخير و جذب آبها زمينهاي بسيار هموار و . شود بسيار ريز يا ليمون يا رس انجام مي

اك بدون پوشش به دليل بافت بسيار ريز خ. شوند كه اصطالح عمومي آن در ايران دق است اي تشكيل مي بدون عارضه

بطور محلي . بهترين نمونه آن در ايران چاله جازموريان در بلوچستان و هامون صابري در سيستان است. گياهي است

شود كه پس از نفوذ يا تبخير كامل آب،  چنانچه ميزان خاك رس افزايش يابد، تركهاي متقاطعي بر سطح آنها ظاهر مي

در هر دو مورد رسوبگذاري . يابند هاي چند ضلعي توسعه مي  و به صورت شبكهشكافهاي متقاطع برگشتي با ابعاد متفاوت

ها  چنانچه اين چاله. ليموني يا رسي چون سطح آنها كامالً فشرده و مقاوم است امكان روفت و روب بادي بسيار كم است

دشت . (شوند ادها ظاهر مياي قرار گيرند، پديده يادانگ به صورت شيارهاي موازي در جهت ب در مسير توفانهاي ماسه

 ).سيستان

اصطالح . باشد سطح سبخاها كامالً هموار مي. كنند هاي بسته شور يا بسيار شور از اصطالح سبخا استفاده مي براي چاله

در سبخاها، باال بودن ميزان شوري سبب فقدان كامل . رود هاي بسته بكار مي كوير در ايران بيشتر براي اين دسته از چاله

دوست و  هاي استپي و گياهان نمك به تدريج به سمت حاشيه چاله ميزان نمك كاهش يافته و بوته.  گياهي استپوشش

. گيرد اين عارضه به صورت نواري در شرايط مناسب دور تا دور چاله سبخا را در بر مي. شوند دوست ظاهر مي ماسه

همچنين . باشند خورده از جمله عوارض سبخاها ميهاي نمكي و زمينهاي شخم  كاسه. اصطالح رايج براي آن شوت است

هاي تراكمي بودند،  برخالف كويرهاي نوع گاراآ كه حوضه. هاي آب زيرزميني شور وجود دارد در تمام سبخاها سفره

 . سبخاها داراي اشكال كاوشي آبي ـ بادي هستند

ياردانگها از ديگر اشكال كاوشي باد . گها هستندترين چهره كاوشي باد دشتهاي ريگي يا ر ترين و در عين حال فراوان ساده

. هستند كه مهمترين محل گسترش آنها در ايران مغرب دشت مركزي لوت در حوضه انتهايي رود شور بيرجند است

كلوتكها در نتيجه فرسايش آبي ـ بادي در خاكهاي رسي و ليموني . اصطالح معادل ياردانگ در دشت لوت كلوتك است 

. و مهمترين مركز تجمع آنها دشت لوت است. شوند شوند كه جزء اشكال كاوشي نيز محسول مي اد ميبسيار شور ايج

تخته سنگهاي قارچي شكل از ديگر اشكال كاوشي باد است كه در شمال لوت مركزي در حاشيه حوضه انتهايي رود شور 
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كال كاوشي باد در ايران در پرتگاههاي بهترين نمونه كندوهاي زنبور عسل به عنوان يكي از اش. بيرجند فراوان است

 .اي سواحل چابهار است ماسه

آيد   شوند، ريگزارهاي غالباً وسيعي بوجود مي اي بر اثر باد در يك محل تشكيل هاي ماسه هنگامي كه به هر دليل مجموعه

ادين و عربستان نفود و در اي در صحرا ارگ و  هاي ماسه اين توده. كه در بيابانهاي مختلف دنيا، اسامي متفاوتي دارند

ترين اصطالح جهاني براي چنين تراكمهاي  ترين و متداول مناسب. آسياي مركزي قوم و سرانجام در ايران ريگ نام دارد

 .، ريگ لوت است)بزرگترين ريگ(اي  هاي ماسه در ايران بزرگترين توده. اي با ابعاد مختلف، ارگ است ماسه

در . اند دار به صورت متناوب قرار گرفته هاي موازي با داالنهاي وسيع و كم و بيش ماسه در ريگزارهاي وسيع گاهي رشته

اما . شوند اي باشند، فيج ناميده مي  اند و اين داالنها چنانچه داراي پوششي ماسه هارا دراآ نام داده صحراي الجزيره اين رشته

هاي پرحجمي با قله مدور به نام دمغا وجود    ارگها تپهدر بعضي. شوند اگر بدون ماسه و عريان باشند گاسي خوانده مي

هاي هرمي  سرانجام در ارگها تپه. اند هاي باريكي به هم متصل شده دارند كه در امتداد هم قرار گرفته و بوسيله رشته

قرار گرفته ) شودرون(هاي واگرا وجود دارند كه در حد فاصل هر دو تيغه مجاور حفره گودي به نام گلخن  شكلي با تيغه

اي ايجاد  هاي فشرده اي چهار ضلعي هاي ماسه هنگامي كه از ارتفاع رشته. نامند مجموعه اين عوارض را غورد مي. است

 . اند اي از برخانها مشتق شده در حال حاضر اعتقاد بر اين است كه تمام اشكال ماسه. نامند شود، اصطالحاً آنها را آكله مي

زايي خاص خود  شود كه هر قلمرو فرايندهاي شكل  ناحيه خشك خود به سه قلمرو تقسيم ميبايد توجه داشته باشيم كه

 درصد مساحت خشكيها 4آب در حدود  وسعت قلمرو بسيار كم. آب آب و نيمه كم آب، كم قلمروهاي بسيار كم: را دارد

و . ستي بر ساير فعاليتها برتري دارددر اين قلمرو فعاليت ترموكال. باشد كه دشت لوت مركزي جزئي از اين قلمرو است مي

قلمروهاي . يابند بزرگترين  ريگها در اين قلمرو استقرار مي. زايي اهميت فراوان دارد به علت خشكي نقش باد در شكل

در آفريقا قرار دارد و دشت كوير ايران )  درصد70(شوند و حداكثر وسعت آن   درصد خشكيها را شامل مي5/14آب  كم

بنكاها و برخانهاي فراوان . زايي دخيل هستند در اين قلمرو آب و باد هر دو در فرايند شكل. آن استهم جزئي از 

اين قلمرو با . تري دارند آب، آبها فعاليت چشمگير در قلمروهاي نيمه كم. باشند هايي از فعاليت فرسايش بادي مي نشانه

در اين . هاست  درصد قاره5/12وسعت آن در حدود . باشند اي در ارتباط مي نواحي معتدله و هم با نواحي مرطوب حاره

سرهاي وسيعي  دشت. سيالبها حداكثر فعاليت فرسايشي را دارا هستند. ترين چهره فرسايش آب وجود دارد قلمرو مشخص

الت دخ. يابند هاي كويري گسترش بيشتري مي پديده. يابد نقش باد تا حدود زيادي كاهش مي. اند در پايكوه ايجاد شده

 . زايي دارد هاي شكل انسان در اين قلمرو تأثير مخربي بر سيستم



    و خاكنابع آبم   
 

 149

 

 :ـ قلمروهاي گرم و مرطوب3

 ماه و سرانجام نداشتن زمستان از 4 تا 3افزايش محسوس دما و حجم باران بيش از تعريق و تعرق بالقوه حداقل در مدت

گيرد و از   درصد خشكيها را دربر مي20و حدود وسعت اين قلمر. باشد اي مي ويژگيهاي قلمروهاي گرم و مرطوب حاره

: شود اين قلمرو خود به دو بخش تقسيم مي. آب هر دو نيمكره محدود شده است شمال و جنوب به وسيله قلمروهاي كم

 .اي جنگلهاي استوايي و ساوانهاي حاره

 :الف ـ قلمرو جنگلي

زايي برتري  زيكو ـ شيميايي و بيو شيميايي در سيستم شكلدر اين قلمرو با توجه به وجود دائمي دما و رطوبت، تجزيه في

به علت فراواني رطوبت و تخريب و هوازدگي در درجه اول به صورت انحالل و هيدروكالستي و مخصوصاً . كامل دارد

فراهم زاسيون  شرايط فوق بستري مناسب براي التريتي شدن يا آليتي. شود تجزيه سيليكاتها از طريق هيدروليز انجام مي

 . باشد  ميABCآيد كه داراي افقهاي  اي بوجود مي تيك جنگلهاي متراكم حاره كند و بدين ترتيب خاكهاي فرالي مي

در اين منطقه قرار دارند كه از شعبات كوچك و بزرگي كه از زمينهاي ) آمازون و كنگو(ترين رودهاي كره زمين  پرآب

ها داراي خاكهاي آلتريت هستند كه  در منطقه حاره دامنه. شكيل شده اندگيرند ت مملو از آب به نام ماريگو سرچشمه مي

مجموعه . بسيار مناسب است) سولي فولكسيون، جريانهاي گلي(اي  رس فراواني در خود دارد و براي ايجاد حركات دامنه

واري در آلتريتها، سنگهاي اشكال ناهم: بندي نمود توان در سه گروه متمايز طبقه را مي) جنگلي(ناهمواريهاي اين قلمرو 

اين برجستگهاي كروي حالتي . هاي گنبدي هستند از جمله اشكال ناهمواري در آلتريتها، تپه. عريان و سنگهاي آهكي

ناهمواريهاي . شوند پرتقالي ناميده مي يكنواخت و پراكندگي نامنظمي دارند كه در اصطالح برزيلي مياالرانجا يعني نيمه

اين اشكال بر اثر اختالف مقاومت سنگها در . هستند) بلورين(كال ناهمواري در سنگهاي عريان نان شكري يكي از اش

از ويژگيهاي . آب معادل دانست توان آنها را با انسلبرگها يا انسلبيرگها نواحي كم آيند و مي برابر فرسايش تفريقي بوجود مي

هاي باتالقي به چشم  ام هامس است كه بيشتر در سطح پليههايي به ن اشكال كارستي در نواحي گرم و مرطوب فراواني تپه

توان تورم كارست، كگل  از ديگر اشكال كارستي اين نواحي مي). جز اشكال ناهمواري در سنگهاي آهكي(خورند  مي

مانند و كگل كارست اشكال مخروطي  هاي پرحجم و برج تورم كارست برجستگي. كارست يا كارست مخروطي را نام برد

 .آيند عالوه بر اشكال فوق دولينها و اوواالها در سطوح افقي در اين مناطق بوجود مي. هستندشكل 

 :ب ـ قلمرو ساوان
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. شود هاي شمالي  جنوبي تدريجاً به قلمروهاي بيابانها منتهي مي مرزهاي شمالي و جنوبي اين قلمرو به ترتيب در نيمكره

به . شوند تراكم و بلندي است كه در اصطالح برزيلي كامپوس ناميده ميپوشش نباتي غالب در اين ناحيه، گياهان علفي م

اي فعاليتهاي  فيزيكو ـ شيميايي  علت رطوبت و گرماي نسبتاً زياد و در مدتي نسبتاً طوالني همانند قلمرو جنگلهاي حاره

ك و گرم مشخص، سبب اما وجود يك فصل خش. و بيو شيميايي نقش اصلي را در دستكاري ناهمواريها بر عهده دارند

در قلمرو ساوان ، . دهد زايي افزايش مي پيدايش فرايندهاي جديدي است كه دخالت اعمال مكانيكي را در سيستم شكل

اين . شود كه ويژه نواحي ساوان است هاي سطحي در نهايت به تشكيل يك قشر سخت زره مانند منجر مي تبخير سفره

خاكهاي منطقه ساوان عمدتاً خاكهاي رس . شود هاي فلزي پايدار حاصل ميقشر بسيار سخت از تمركز و تثبيت كاني

 .باشند اي مي دار يا فرسيالي تيك حاره آهن

هاي بزرگ  النه. باشند ها مؤثرترين عامل جابجاي مي اي بسيار ريزدانه موريانه در خاكهاي رسي ـ ليموني و يا ماسه

در قلمرو ساوان در بافت خاك سهم . ترين مناظر ساوان است شخصها گاهي با ارتفاع چندين متر يكي از م موريانه

دانه از متالشي شدن قشر سخت زره مانند  كه اين آبرفتهاي درشت. دانه بيش از قلمرو استوايي است رسوبهاي درشت

نگهاي دانه بيشتر باشد، توانايي فرسايش جريانها بر سطح س هراندازه سهم آبرفتهاي درشت. شوند دار حاصل مي آهن

در واقع به علت وجود فصلي خشك و . تراست زايي مشخص در محيط ساواني نقش باد در شكل. سخت زيادتر خواهد بود

 .كند طوالني و گرم فقط در حاشيه بيابانها عمل مي

فالتهايي كه در اين منطقه در سطح خود داراي قشر . خورد در منطقه ساوان اشكال ناهمواري متنوعي به چشم مي

. اند مانند بوجود آمده هايي وجود دارد كه در قشر زره شوند كه دورتادور اين فالتها پرتگاه مانند هستند، بوال ناميده مي زره

داري بوجود  هاي وسيع بيضوي يا دندانه اي يك سپر بلوري، حفره بر اثر عملكرد فرسايش آبها در آلتريتهاي ضخيم ماسه

اند خاص مناطق  اين پديده كه در اثر دخالت مستقيم آب بوجود آمده. شود اميده ميكه در ماداگاسكار، الواكا ن. آيند مي

در منطقه ساوان رودها داراي قدرت فرسايش شديد كاوشي هستند كه در آنها فراواني بار جامد به صورت . اند ساواني

يا گالسي بيش از استپهاي همچنين در اين قلمرو شرايط پيدايش پديمان . اي نقش سايندگي را بر عهده دارد ماسه

توان گفت اين قلمرو چون بين قلمروهاي جنگلي متراكم و بيابانها قرار گرفته  در مجموع مي. آب است كم نواحي نيمه

 .توان مشاهده نمود است، لذا اشكال ناهمواريهاي خاص هر دو قلمرو را در آن مي

 

 ـ قلمروهاي معتدله4
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 است، شرايط را براي تمركز جوامع انساني مساعد ساخته است و به همين دليل اين قلمرو به لحاظ اعتدالي كه در آن

 درجه عرض جغرافياي 60 تا 30اين قلمرو در امتداد . ترين تغيير شكلها بوسيله انسان در آن صورت گرفته است وسيع

هاي نيمكره   قارهقسمت اعظم اين قلمرو در.شود  درصد خشكيها را شامل مي20گسترده شده است و وسعت آن حدود 

 . ها از وسعت كمتري برخوردار است شمالي قرار دارد و در نيمكره جنوبي به علت باريك شدن عرض قاره

زايي به صورت تغييرات جزيي و سطحي در ناهمواريها انجام  هاي شكل در بخش وسيعي از قلمرو معتدله فرايند سيستم

به عبارتي . شوند نها، فعاليتهاي فرسايشي به صورت مؤثرتري ظاهر مياما در حواشي شمالي و جنوبي اين سرزمي. شود مي

به استثناي محيطهاي . زايي وجود ندارد هاي فعال شكل به علت اعتدال مظاهر اقليمي شرايط مساعدي براي انجام سيستم

رسايشي در اين قلمرو از اما تنوع عوامل ف. كند آب فعاليتهاي فرسايشي در اين قلمرو از همه جا كندتر عمل مي بسيار كم

 .ساير قلمروها بيشتر است

معهذا قادر است كانيهايي . اي است تر و محدودتر از نواحي مرطوب حاره در منطقه معتدله پديده هيدروليز بسيار ضعيف

و پدزولي شدن نمونه ديگري از هوازدگي شديد، در محيطهاي مرطوب . رسي از نوع ايليت  و مونت موريونيت ايجاد كند

همچنين در اين نواحي . شود كم و بيش سرد معتدله است، اين پديده از دخالت خاك برگي بسيار اسيدي حاصل مي

. يابند چون بارشها حالتي اعتدالي دارند، حجم بيشتر آنها به داخل خاك نفوذ كرده و جريانهاي سطحي كاهش مي

هاي خاص شكل ناهمواري در محيطهاي معتدله وجود  ، نمونه) مورفوكليماتيك(برعكس ساير قلمروهاي پيكر اقليمي 

هاي  زايي از توان زيادي برخوردار نيست و ثانياً سيستم اين ويژگي به خاطر آن است كه اوالً فعاليت فرايند شكل. ندارد

 آبهاي در اين قلمرو اشكال حاصل از. هزار سال قبل است12باشند زيرا پيدايش آنها مربوط به  شكل زايي بسيار جديد مي

هاي فرسايشي آبها  ترين چهره هاي جديد از شاخص ترين نمونه فعاليتهاي فرسايشي است و تشكيل پادگانه جاري مشخص

 . باشد مي

در . در بعضي حواشي نواحي معتدله عناصر اقليمي خشونت بيشتري دارند و نقش فعاليتهاي مكانيكي نسبتاً شديد است

ها  اند، هزاردره و در دشتهايي كه مورد استفاده كشاورزي قرار گرفته. تر است هاي سست اشكال ناهمواري مشخص دامنه

شوند كه اين لغزشهاي يكپارچه در اين  ها مي در جايي كه رطوبت بيشتر باشد حركات يكپارچه جانشين هزاردره. فراوانند

اي آب در حواشي مديترانه پالوس و هاي وسيع انتهايي و باتالقي حاصل از جريانه جلگه. نواحي به پديده فران مشهورند

 . در اين نواحي بايد توجه خاصي براي حفاظت از خاكها به عمل آيد. شود در شمال آفريقا مرجا ناميده مي
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  فصل اولسؤاالت* 

 شود؟ ـ كدام عارضه كارست حرارتي ناميده مي102

 دولين ) 4تافوني                   ) PINGO                   3گو پين) PALS                    2پالس) 1

 

 ـ آرن حاصل از تخريب يا تجزيه سنگ كدام است؟103

 گرانيت  ) 4ريوليت                        ) 3سنگ                         ماسه) 2آهك                         ) 1

 

 گيرد؟ ميـ پديده پدزولي زاسيون در كداميك از نواحي زير آسانتر صورت 104

 مجاور قطبي ) 4بياباني                        ) 3اي                         حاره) 2معتدله                      ) 1

 

 اي عريان و بدون ماسه باشند، چه نام دارند؟ هاي ماسه ـ چنانچه داالنهاي بين تپه105

 دراآ) 4دمغا                             ) 3             فيج                  ) 2گاسي                     ) 1

 

 ـ كدام واژه از نظر مفهومي معادل واژه كوير است؟106

 رق) 4صحرا                          ) 3پاليا                                ) 2بيابان                    ) 1

 

 كدام پديده مؤثرند؟اي معموالً در ايجاد  ـ جريانهاي سفره107

 افكنه   مخروط) 4سرها                  دشت) 3تراسهاي آبرفتي                  ) 2اينسلبرگها              ) 1

 

 آيد؟ ـ كدام شكل در محيطهاي پريگالسر يا مجاور يخچالي بوجود مي108

 هاي پوشيده از چمن فورها يا تپهتو) 2باهادا                                                   ) 1

 ها كتل) 4فيوردها                                                ) 3

 

 تر است؟ ـ در كدام شرايط اقليمي تحول اشكال كارست سريع109



    و خاكنابع آبم   
 

 153

 فقط نيمه مرطوب) 2گرم و خشك                                       ) 1

 مرطوب و نيمه مرطوب) 4               خشك و نيمه خشك              ) 3

 

 سرها بيشتر در كدام قلمرو اقليمي وجود دارند؟  دشت-110

 فقط نيمه مرطوب   ) 2فقط مرطوب                                         ) 1

 مرطوب و نيمه مرطوب) 4خشك و نيمه خشك                               ) 3

 

 رسايش كاوشي باد كدام است؟ـ ساده ترين شكل ف111

 هاي بادي                     حفره) 2اشكال كندويي                                            ) 1

 سنگهاي سه وجهي) 4دشت ريگي                                               ) 3 

 

 كند؟ ـ در كدام قلمرو دخالت اقليم به صورت غير مستقيم عمل مي112

 استوايي) 4قطبي                   ) 3معتدله                       ) 2مجاور يخچالي                   ) 1

 

 هاي يخچالي چيست؟ در سطح زبانه) سراك(ـ علت تشكيل شكافهاي شطرنجي 113

 ي فصليتغيير دما) 2تغيير سرعت و حركت زبانه                                         ) 1

 اصطكاك بستر زبانه يخچالي  ) 4ناهمواري بستر يخچالي                                             ) 3

 

 آب فعال است؟  زايي در قلمرو كم هاي شكل ـ كداميك از سيستم114

 و ـ شيمياييفيزيك) 4بيوشيميايي             ) 3مكانيكي              ) 2بيوفيزيكي                    ) 1

 

 تر است؟ ـ كدام آب و هوا  براي تشكيل اينسبرگ مناسب115

 مرطوب و معتدل  ) 2گرم و مرطوب                                             ) 1

 سرد كوهستاني) 4خشك و نيمه خشك                                     ) 3
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 يدتر است؟ـ در كدام منطقه اقليمي انحالل سنگها شد116

 سرد خشك) 4سرد مرطوب             ) 3اي مرطوب                     حاره) 2معتدل                   ) 1

 

 اي است؟ چه نوع عرضه) انزلبرگ(ـ انسلبرگ 117

 .هايي است كه در دشتگونها قرار دارد رشته تپه )1

 اي است كه در دشتگونها قرار دارد تك تپه )2

 شود پديپلينها ديده ميهايي است كه در  چاله )3

 .گويند هاي منفرد در روي پديپلينها را مي تپه )4

 

 كند؟ خوردگيها چه حالتي پيدا مي د بر چينوسرها در امتداد عم ـ نيمرخ طولي دشت118

 دار  موج) 4مستقيم                          ) 3كوژ                        ) 2كاو                            ) 1

 

 ـ در چه نوع اقليمي هوازدگي بيوشيميايي بر ساير انواع هوازدگي برتري دارد؟119

 معتدل) 2نيمه خشك سرد                                        ) 1

 گرم و مرطوب) 4نيمه خشك گرم                                       ) 3

 

  سنگ گچ است؟سنگ بيش از ـ در چه شرايط اقليمي مقاومت ماسه120

 خشك) 4مرطوب                         ) 3گرم                          ) 2سرد                          ) 1

 

 باشد؟ ـ كدام منطقه مورفوديناميك بر مناطق  نيمه خشك ايران مسلط مي121

 پديمانتاسيون ) 4ون             سولي فلوكسي) 3نيواسيون                ) 2فلويال                    ) 1
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 طبقات مورفوكليماتيك: فصل دوم
و دماي هوا به صورتي . دانيم كه هراندازه ارتفاع افزايش يابد ميزان بخار آب و گرد و خاك در هوا كاهش خواهد يافت مي

. شود  دماي هوا كاسته ميدرجه براي هر صد متر افزايش ارتفاع، از6/0تا 5/0در حدود . يابد منظم با ارتفاع كاهش مي

چون در ارتفاعات باال جو زمين بسيار رقيق است، تشعشع مستقيم خورشيد با شدت و شتاب بيشتري، سنگها و خاكها را 

بنابراين با سرد شدن هوا عامل شيميايي و بيو . شود برعكس در غياب خورشيد با همان سرعت سرد مي. كند گرم مي

شود و در نتيجه پديده هوازدگي نيز محدودتر   و به همان اندازه پوشش نباتي كم مييابد شيميايي به شدت كاهش مي

. شوند شود و فقط به خاطر نوسان دامايي زياد فرآيندهاي ترموكالستي، و در صورت وجود آب، كريوكالستي فعال مي مي

يابد، هوا رقيق و سرد  ت كاهش ميهنگامي كه رطوبت مطلق به سرع. اثر ارتفاع آب بر تغييرات ميزان آب نيز روشن است

 .شود مي

به همين ديليل مساعدترين شرايط تراكم رطوبت . آورد اين پديده رطوبت نسبي را افزايش داده و نقطه اشباع را پايين مي

در عرضهاي متوسط ارتفاع مناسب . كند حضور ابر و مه نسبتاً فراوان اين مسأله را تأييد مي. در كوهستانها وجود دارد

البته افزايش بارش با افزايش ارتفاع در منطقه حاره شديدتر از .  متري است3000تا 2500پيدايش اين پديده در حدود 

 . منطقه معتدله است

در كوهستانها به علت وجود ناهمواريها و حضور پوشش گياهي و رطوبت و بارندگي نسبتاً فراوان، نقش مستقيم باد در 

شوند كه مشهورترين  لي از طرف ديگر باعث ايجاد گرمبادهايي در دامنه بادپناه خود ميزايي بسيار محدود است و شكل

اين نوع بادها در آلپهاي سوئيس و اتريش فون، در آلپهاي دالمات يوگوسالوي بورا، در كوههاي روشوز آمريكاي شمالي 

 .شوند نوك و در آندهاي آرژانتين زوندا ناميده مي شي

هاي رو به شرق و جنوب شرقي غالباً  دامنه. زايي دخالت دارد يب آن نيز در تغيير محيط شكلجهت دامنه و تغييرات ش

در فصل بهار ذوب سريع برف سطوح . باشند، بنابراين پوشش برفي بر سطح آنها نازك و يا منقطع است گرم و خشك مي

هاي فراوان  حاصل اين پديده وجود واريزه. شوند سنگي را در مجاورت هوا قرار داده و پديده يخبندان و ذوب برف فعال مي

ها را سازندهاي سست پوشانيده باشد، اثر جويبارهاي ذوب برف به صورت  اما اگر سطح دامنه. بر سطح دامنه خواهند بود

هاي رو به مغرب و شمال غربي نسبتاً سرد و مرطوب و از بارندگيهاي  برعكس دامنه. شوند شيارهاي متعدد ظاهر مي

با ذوب تدريجي پوشش ضخيم برفي ميزان نفوذ آب افزايش يافته و بنابراين امكان تجزيه سنگها .  برخوردارندزيادتري

شود و اگر سازندهاي سطحي نسبتاً ضخيم و سست باشند، حركات يكپارچه به صورت لغزش شكل خواهد  فراهم مي
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ها و  در مجموع اثر جهت دامنه. كند عمل ميها تندتر باشد، فرساايش مكانيكي شديدتر  هراندازه شيب دامنه. گرفت

 .رسد  درجه به حداكثر خود مي55 تا 35زايي در بين عرضهاي  تغييرات شيب آن در تغيير محيط شكل

نمايند كه در مجموع  بندي مي هاي اشكال حاصل از اقليم را در نواحي كوهستاني در ارتباط با عامل ارتفاع طبقه نمونه

هاي ناهمواري آنها ويژگيهايي دارند كه بر طبقات زيست اقليمي كالسيك منطبق   نمونهزايي و هاي شكل سيستم

كوهستانهاي مرتفع از باال به پايين به طبقات شكل اقليمي يخچالي، مجاور يخچالي و جنگلي قابل تقسيم . باشند مي

 .هستند

 :ـ طبقه يخچالي1

 اين طبقه از نواحي قطبي به سمت استوا و از نواحي مرطوب به در ارتباط با ميزان تابش اشعه خورشيد ارتفاي حد پايين

ترين طبقات يخچالي به ترتيب در قلمروهاي خشك و استوايي  به عبارت ديگر مرتفع. يابد سمت نواحي خشك افزايش مي

ه علت اما ب. زده كره زمين است  درصد وسعت مجموعه زمينهاي يخ3وسعت يخچالهاي كوهستاني در حدود . وجود دارند

تنها يخچال . باشد  درصد يخچالهاي موجود در سطح زمين مي1ضخامت كم اين نوع يخچالها حجم آنها حتي كمتر از 

 . متر در تخت سليمان وجود دارد4500فعال ايران در البرز در ارتفاع باالي 

 كوهستانهاي عرضهاي متوسط  متر در600 تا 500ارتفاع حد پايين طبقه يخچالي در كوهستانهاي عرضهاي باال برابر با 

 . متر است5000تا 4500اي   متر و در كوهستانهاي حاره3000 تا 2700برابر با 

ها تحت  اين دامنه. تواند بر سطح آن باقي بماند  درجه بيشتر باشد پوشش برفي نمي40 ـ 45 از  در نقاطي كه شيب دامنه

هاي آفتابگير به مراتب   سنگها بر اثر كريوكالستي در دامنهشدت متالشي شدن. گيرد تأثير پديده كريوكالستي قرار مي

يابد غالباً از   كه شيب زمين افزايش مي هاي يخي، هنگامي در مورد زبانه. باشد هاي پشت به آفتاب مي بيشتر از دامنه

در اين حالت شوند،  هاي يخ ظاهر مي شود و انعكاس آن به صورت شكافهاي متقاطع بر سطح زبانه ضخامت يخ كاسته مي

هاي يخي افزايش يافته و به  اما در حد فاصل شيبهاي تند ضخامت زبانه. رود اثر اعمال مكانيكي يخ تقريباً از بين مي

 .رسد احتمال زياد اثر مكانيكي آن به حداكثر شدت مي

 شكل Uهاي پهن   و درهتوان سيركها، اند، مي از اشكال ناهمواري طبقه يخچالي كه بر اثر فرسايش كاوشي يخ بوجود آمده

مشهور ) اور(باشد و به همين دليل به نام دره آبشخور   ميUهاي يخچالي به شكل  برش عرضي دره. يخچالي را نام برد

نيمرخ . نامند گاه مي اين محل تغيير شيب را تكيه. يابد در قسمتهاي باالي ديواره شيب بطور محسوسي كاهش مي. است

 .     است) داراي شيب معكوس(نظمي   بيهاي يخچالي داراي طولي دره
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اي كه فصل خشك مشخصي دارند، آب ذوب يخ فراوان است، بنابراين اشكال  در كوهستانهاي نواحي معتدله و حاره

اي، مانند  آب و مرطوب حاره اما در نواحي كم. رسند به حداكثر شكوفايي خود مي) مانند ساندور(اي  يخچالي ـ رودخانه

در آخر الزم به . باشند اي ـ يخچالي محدود مي لذا اشكال رودخانه.  آب ذوب يخ بسيار اندك و ناياب استقلمروهاي سرد،

يادآوري است كه يخرفتهاي يخ برفي مهمترين عوارض يخچالها هستند كه در حد باالتر از مرز برفهاي دائمي تشكيل 

 .آيند شوند و ساير اشكال از تراكم اين يخرفتها بوجود مي مي

 : طبقه مجاور يخچاليـ

اين طبقه نيز مانند طبقه يخچالي ارتفاع حد . در طبقه مجاور يخچالي همانند قلمرو مجاور يخچالي فرايند برتر آب است

 متر 2000اين حد در عرضهاي باال چندين صد متر، در عرضهاي متوسط . يابد پايينش از قطب به طرف استوا افزايش مي

 . تر است م4000و در عرضهاي پايين 

اثر (در طبقه مجاور يخچالي برف مهمترين عامل فرسايش در دستكاري ناهمواري است و غالباً به صورت پديده نيواسيون 

همچنين در اين . در منطقه فرسايش مكانيكي از برتري خاصي برخوردار است. كند عمل مي) فرسايشي برف و يخ برفي

مهمترين . شود به فراواني يافت مي) شود كه باعث ايجاد خزش مي(اك هاي بهمن، ژلي فلوكسيون پيپ كر طبقه پديده

از شيارهاي متقاطع (هاي الپيه  گيلويي برفي، آشيانه برفي، سفره: اشكال ناهمواري در طبقه مجاور يخچالي عبارتند از

 )ترين اشكال كارستي فراوان(ها  ، دولينها، الپيه)الپيه بوجود آمده است

 :ـ طبقه جنگلي3

تر شويم مرز بااليي جنگلها  اما هراندازه به استوا نزيديك. عرضهاي باال به دليل سرماي زياد طبقه جنگلي وجود ندارددر 

يابد و بارانهاي ناشي از ناهمواري  در اين قلمرو، تغييرات دماي روزانه و فصلي كاهش مي. گيرد درارتفاع بيشتري قرار مي

زدگي فيزيكو ـ شيميايي و بيو شيميايي درتغيير شكل ناهمواريها وارد عمل رسد و به اين ترتيب هوا به حداكثر مي

زايي در طبقه جنگلي  ترين سيستم شكل بطور كلي هوازدگي شيميايي و انحالل و حركات يكپارچه، فراوان. شوند مي

 .باشند مي

در اين صورت امكان وقوع . يابد ذوب برف بسيار كند شده و نفوذ آب افزايش مي) پشت به آفتاب(هاي نسا  در روي دامنه

هاي رو به آفتاب نقش جريانهاي سيالبي و متالشي  در حاليكه ذوب سريع برف در دامنه. شود حركات يكپارچه تشديد مي

هاي انفصال حاصل از حركات يكپارچه از  حفره. دهد را افزايش مي) كريوكالستي(شدن بر اثر يخبندان و ذوب يخ 

ترين قلمرو گسترش اشكال كارستي در  وسيع. ها در طبقه جنگلي است رين چهره ناهمواري دامنهت ترين و معمول فراوان
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 متري است و مرز بين جنگلها و چمنزارها محل وقوع بيشترين 1900 تا 1600مجاور مرز فوقاني جنگلها يعني از ارتفاع 

 .اي است لغزشهاي صفحه

 

 : سوالت فصل دوم*

 نيكي در سطح دامنه ها شديدتر عمل مي كند؟ در چه صورتي فرسايش مكا-122

 سنگ هاي دامنه سست باشد)2شيب دامنه ها تند باشد                             )1

 سنگ ها مقاوم باشد)4شيب دامنه كم باشد                                 )3

 

 بندي مي شوند؟ اشكال حاصل از اقليم نواحي كوهستاني در ارتباط باچه عاملي طبقه -123

 اقليم)4مقاومت سنگ ها          )3ارتفاع             )2سرما         )1

 

  در كوهستانهاي مرتفع از باال به پائين چه طبقات شكل اقليمي وجود دارد؟-124

 يخچالي، مجاور يخچالي ) 2يخچالي، مجاور يخچالي و جنگلي           )1

 همه موارد)4            قطبي و جنب قطبي                )3

 

  در چه شيب هايي پوشش برفي نمي تواند در سطح بماند؟-125

 هيچكدام)4شيب هاي عمود          )3 درجه        45-40بيش از )2شيب هاي تند            )1

 

  در طبقه جنگلي در كدام دامنه امكان حركات يكپارچه تشديد مي شود؟-126

 كم شيب)4پرشيب                    )3نساء               )2رو به آفتاب          )1
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 ژئومورفولوژي ايران: بخش چهارم

 ژگي هاي طبيعي ايران  خطوط اساسي وي:فصل اول 
ها و   كيلومتر، پوسته نام دارد كه ساختمان آن در محل قاره65 تا 5ترين بخش كره زمين با ضخامتي بين  خارجي

اما پوسته . اند  كيلومتر ضخامت دارد و بيشتر از بازالت ساخته شده12 تا 5پوسته اقيانوسي . اقيانوسها يكسان نيست

باشد و  مي) گرانيتي(اي  دهنده پوسته ايران از نوع قاره تقريباً كليه سنگهاي تشكيل. اي بيشتر منشأ گرانيتي دارد قاره

هاي بزرگ مانند راندگي زاگرس به صورت  وراندگيپوسته اقيانوسي فقط در محلهاي فرو رانش صفحات و در امتداد ر

حداكثر  . زدگي دارند اي بيرون به نام افيوليت در داخل پوسته قاره) اولترابازيك(نوارهاي باريكي از سنگهاي بازي 

اي در نوار دگرگون شده سنندج ـ سيرجان و پس از آن در زاگرس مرتفع بوده و  ضخامت پوسته قاره

 .ر ناحيه ساحلي درياي عمان استترين آن د ضخامت كم

متر درسال به زير پوسته   سانتي5كف درياي عمان از نوع پوسته اقيانوسي است و اين پوسته با سرعتي معادل 

همچنين كف چاله جنوبي درياچه خزر نيز از پوسته اقيانوسي تشكيل . اي ايران در محل مكران فرو رانش دارد قاره

 . البرز و در حال فرونشيني استشده است كه در مقابل كوههاي

اليه جامد فوقاني زمين به نام ليتوسفر يكپارچه نبوده، بلكه متشكل از تعدادي صفحه است كه آزادانه روي 

: تواند داشته باشد در صفحه مجاور سه نوع حركت مي. كنند آستنوسفر سست و نرم زير خود، به آرامي حركت مي

اي نسبت به همديگر همگرايي داشته باشند، در محل برخورد  مي كه دو صفحه قارههنگا. همگرا، واگرا و امتداد لغز

اي،  اما اگر يك از صفحات اقيانوسي باشد ديگري قاره. آيد بوجود مي) هيماليا(خورده  كوههاي چين اين صفحات رشته

. گويند ديده سابداكشن ميشود كه به آن پ اي رانده مي پوسته اقيانوسي به دليل چگالي بيشتر به زير پوسته قاره

در مرز . شوند بطور كل فعاليتهاي مخرب زمين مانند زلزله، آتشفشانها در مرز همگرايي دو صفحه ساختمان ديده مي

در پركامبرين تمام . پيوندد اما از فعالييتهاي آتشفشاني خبري نيست هاي زيادي به وقوع مي لرزه امتداد لغز زمين

آ نام داشت كه در كنار  دادند كه پانگه اي را تشكيل مي نار يكديگر قرار داشته و ابرقارهخشكيهاي كنوني ابتدا در ك

اين قاره طي حركت كششي هودسونين به دو بخش مساوي . آن يك اقيانوس بزرگ به نام پانتاالسا قرار داشته است

كرده است كه  انوس تتيس پر ميبه نامهاي لورازيا و گندوانا تقسيم شده است و شكاف بين اين دو قاره بزرگ اقي

سنگ  در اين زمان سرزمين ايران متصل به پي. موقعيت آن ظاهراً منطبق بر كمربند كنوني آلپ ـ هيماليا بوده است
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در پركامبرين سرزمين ايران تحت تأثير دو . اند عربستان بوده و مجموعاً در گوشه شمال شرقي گندوانا قرار داشته

توان به دگرگوني  آفريكن، مي از نتايج كوهزايي پان. آفريكن و كاتانگائي بوده است اي پانمرحله كوهزايي به نامه

سنگ ايران  اما در اثر فاز فشاري كاتانگائي، پي. سنگهاي آذرين و رسوبهاي اوليه به نام مجموعه چاپدوني اشاره كرد

رمي ايران تا ژوراسيك ادامه داشته و حالت پالتف. همراه با عربستان سخت شده و به صورت پالتفرم درآمده است

گيري پالتفرم ايران، پوسته  در اواخر پركامبرين و متعاقب شكل. پوشانيد عمق مي روي آن را به تناوب درياهاي كم

. اي ايران تحت تأثير نيروهاي كششي قرار گرفته و قطعه قطعه شده است و به صورت هورست و گرابن درآيند قاره

اند و فقط در اوايل مزوزوئيك دو حوضه رسوبي از نوع  واحي از ويژگي ژئوسنكلينالي برخوردار نبودههيچ كدام از اين ن

 . داغ و زاگرس تشكيل شده است ژئوسنكلينالي در حاشيه پالتفرم ايران بناهاي كپه

روع دوره زيرا عالوه بر ش. ساختي ايران به شمار آورد دوران مزوزوئيك را بايد دوران مهمترين تحوالت زمين

در پوسته ايران پديد آمد كه منجر به ) اي ريفتهاي قاره(هاي عميق  ساختي آلپي در اين دوران، شكستگي زمين

در اواخرپالئوزوئيك زمينه جدايي پوسته ايران . گردد  مي پيدايش اقيانوسهاي طويل و باريكي در محل اين شكستگي

آيد كه از طريق آنها  هاي عميقي در پوسته ايران پديد مي گردد كه طي اين امر شكستگي از گندوانا فراهم مي

يكي از مهمترين اين شكافها، ريفت عميقي بود كه در محل گسل . شود هايي تقسيم مي پالتفرم ايران به خرده قاره

قديمي زاگرس ايجاد شد كه سرانجام در همين محل اقيانوس جديدي در زمان پرمين شكل گرفته كه به آن 

اين رويداد با شروع زيراندگي پوسته اقيانوسي تتيس قديمي به زير پوسته . گويند مي) زاگرس(تيس جديد اقيانوس ت

اي لورازيا همراه شد و سرانجام در اواخر ترياس با بسته شدن كامل اقيانوس تتيس قديم، اقيانوس زاگرس به  قاره

سيميرين ( با اوراسيا، كوهزايي سيميريد نتيجه برخورد خرده قاره ايران ـ افغان. حداكثر گسترش خود رسيد

در خالل دوره ژراسيك صفحه . داغ و تثبيت حوضه زاگرس است شود كه حاصل آن پيدايش كپه ناميده مي) پيشين

گيرد كه  هند از گندوانا جدا شده و با حركت رو به شمال خود مركز و مشرق ايرن تحت تأثير حركت فشاري قرار مي

كند و به صورت مرز  ساختي ايران تغيير مي با اين حركت ظاهراً موقعيت زمين. شود ميسيميرين پسين ناميده 

كنند و از سوي ديگر اقيانوس  بنابراين ازيك سو ماگماها در پوسته ايران شروع به فعاليت مي. آيد همگرايي درمي

مربند سنندج ـ سيرجان از فعاليتهاي دگرگوني از جمله نيمه شمال غربي ك. نمايد زاگرس شروع به بسته شدن مي

بالورازيا اتفاق ) آفريقا(سرانجام با واقعه كوهزايي الراميد كه بر اثر برخورد قاره گندوانا . نتايج اين حركت بوده است
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كوههاي مرسوم به زاگرس مرتفع  شود و در محل آن رشته افتاده بود، حوضه اقيانوس زاگرس به طور كامل بسته مي

 .گيرد شكل مي

ريزي و با حركت ساوين شكل تقريباً  توان گفت شكل فالت ايران طي مرحله كوهزايي الراميد پايه ر كل مي به طو

 . كنوني خود را بدست آورده و سرانجام با حركت پاسادنين تكميل شد

ري گفته به اين ذرات، مواد آذر ـ آوا. معموالً فورانهاي گدازه با خروج خاكستر و ذرات جامد بزرگتر نيز همراه است

هاي آذر ـ آواري ساخته شده باشند، مخروط  مخروطهايي كه از تناوب جريانهاي گدازه، خاكستر و نهشته. شود مي

دماوند و . باشد تر نمي نامند كه مخروطهاي آتشفشان ايران از اين نوع هستند و سن آنها از ميوسن قديمي مركب مي

الن و سهند نيز ارتفاع كنوني خود را مديون تجديد فعاليت ماگمايي اند و قلل معروف سب شده تفتان دركواترنر ساخته

 . باشند دركواترنر مي

داغ و زاگرس، تقريباً  خورده كپه باشند، به استثناي كمربندهاي چين هاي نفوذي كه عمدتاً از جنس گرانيت مي توده

اي نمكي در ايران در دو ناحيه مهمترين محل تجمع گنبده. شوند در تمام كمربندهاي كوهزايي ايران يافت مي

مربوط به (منشأ گنبدهاي نمكي زاگرس، حوضه تبخيري هرمز . زاگرس جنوب شرقي و شمال دشت كوير است

اي ديگر عامل باال آمدن نمك  ي كه عدهلدانند در حا ساختي مي و منشأ گنبدهاي نمكي را نيروهاي زمين) پركامبرين

) زاگرس(از اين ميان منشأ گنبدهاي نمكي جنوب ايران . دانند  اطراف ميرا اختالف چگالي نمك و سنگهاي رسوبي

فشان  فشانها را وجود فشار بخار آب در محل گل علت اصلي خروج گل در گل. ساخت است بيشتر نتيجه دخالت زمين

ور آن را توان ظه ساختي نيست و لذا مي اي زمين  فشان نيز جدا از ديگر پديده بنابراين پديده گل. دانند مي

پراكندگي اين پديده بيشتر در ساحل درياي عمان و ساحل شرقي درياي . اي در ارتباط دانست ساخت صفحه بازمين

 . باشند خزر در جلگه گرگان قابل مشاهده مي

ساختي موضعي در ارتباط با فعاليتهاي ماگمايي و حركات  هاي گنبدي يا مسطح از ديگر عوارض شكل زمين تراورتن

هاي معدني حاوي كاني كربنات كلسيم در نواحي مجاور فعاليتهاي  اين پديده در چشمه. باشند ختي ميسا زمين

 .اليه بودن آنهاست گيرد و از ويژگيهاي اصلي اين رسوبها اليه آتشفشاني شكل مي

و ) د البرزمانن(در مطالعات ژئومورفولوژي، ممكن است يك واحد ساختماني به چند واحد ژئومورفولوژي تقسيم گردد 

مانند (يا برعكس، اشكال ناهمواري حاصل از چند واحد ساختماني مجاور هم به يك واحد ژئومورفولوژي تعلق گيرند 

 ) .مانند ناهمواريهاي مكران(و يا يك واحد ژئومورفولوژي كامالً منطبق بر يك واحد ساختماني نيز باشد ) زاگرس
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 تا 25 وسيعي از فالت ايران است كه در جنوبغرب آسيا مابين عرض سرزمين ايران بخش: موقعيت جغرافيايي) الف

نيمه شمالي آن در منطقه معتدل شمالي و نيمه جنوبي .  درجه شرقي قرار دارد64 تا 44 درجه شمال و طول 40

 را نيز  درجه شمالي  ايران30نوار بيابانيب دنياي قديم در اطراف مدار . آن در منطقه مجاور مداري قرار گرفته است

 .شامل مي شود

ارتفاع رشته .  ميليون كيلومتر مربع مساحت دارد5/2فالت ايران سرزمين مرتفعي است كه حدود : توپوگرافي)ب

 متر بيشتر بوده ، در صورتيكه در داخله فالت ارتفاع دشت ها 2500كوههاي حاشيه اي فالت در بيشتر طول آن از 

اين فالت وسيع از نظر سياسي شامل كشور ايران، افغانستان و . مي كند متر تغيير 1500 تا 300و حوضه ها بين 

 . بخشي از پاكستان مي شود

رياضي (شكل و جهت ناهمواري ها و موقعيت طبيعي تركيب عوامل مختلف محيطي از قبيل وسعت، ارتفاع،: اقليم)ج

مي همراه با ساير عوامل و عناصر تنوع اقلي. سبب شده كه اين سرزمين تنوع اقليمي زيادي داشته باشد) و نسبي

ژيك متنوعي شده است به طوريكه در ايران از مناطق يخچالي تا مناطق  شكل زائي سبب پيدايش مناطق مرفولو

 . بياباني را مي توان مشاهده نمود

آن درصد 16 متر قرار داشته و حدود 2000 تا 1000بيش از نيمي از سطح كشور در ارتفاع بين : سطوح ارتفاعي)د

بيشترين ارتفاع دماوند .  هزار متري ديده مي شود4 الي 3 متر ارتفاع دارد كه در آن تعداد زيادي قلل 2000بيش از 

از كرانه ) درصد9( كيلومتر مربع 11000در مقابل .  متر ارتفاع مرتفع ترين در آسياي غربي و اروپا مي باشد5670با 

 متر و ارتفاع متوسط فالت 1250ارتفاع متوسط تمام كشور حدود . هاي درياي خزر پايين تر از سطح درياهاست 

 . متر مي باشد900داخلي نزديك به 

 درصد مي باشد كه شامل دشتهاي ساحلي و كف 5 تا 1 درصد از مساحت كل بين 54شيب متوسط زمين در : شيب) ذ

يب دارند كه مربوط به دامنه هاي  درصد ش15 تا 5 درصد بين 21. است... حوضه ها، دشت هاي داخلي، پادگانها  و 

 تا 0 درصد كشور شيب متوسط زمين بين 75به اين ترتيب در . ماليم حاشيه دشتها و سطوح فرسايشي مختلف مي باشد

 تا 0بيشترين مساحت كشور بين سطوح ارتفاعي .  درصد مي باشد كه زمينهاي صاف و هموار را تشكيل مي دهند 15

بنابراين تمام يا قسمت اعظم سطوح  ارتفاعي فوق با . مي باشد)   درصد53( متر 2000 تا 1000و )  درصد20 (500

 . زمينهاي هموار مسلم است
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رودهايي كه ارتفاعات را زهكشي مي كنند در حاشيه  خارجي دره خود را نسبت به درياي خزر در شمال : هيدرولوژي ) ر

يم مي كنند به اين ترتيب اختالف ارتفاع بين سرچشمه و و در غرب و جنوب نسبت به خليج فارس و درياي عمان تنظ

 خزر و خليج فارس و درياي عمان خيلي بيشتر از رودهاي حوضه هاي بسته داخلي است به ۀسطح اساس رودهاي حوض

اگر . اين دليل دره رودهاي حوضه هاي خارجي عميق تر از دره هايي است كه به حوضه هاي داخلي ختم مي شوند 

 هزار كيلومتر مربع بالغ مي 66ي موقت و اتفاقي را جزء كويرها حساب كنيم وسعت كويرها در داخل فالت به درياچه ها

 هزار كيلومتر مربع بوده و كلوتهاي دشت كوير به 32وسعت زمينهاي پوشيده از ماسه در دشتهاي بياباني بيش از . شود

 . هزار كيلومتر مربع را مي پوشانند4تنهايي وسعتي بيش از 

 

 گسلهاي مهم ايران-
حاكميت با . اين گسلها سه امتداد اصلي را نشان مي دهند كه با امتداد محورهاي چين خوردگي در ايران مطابقت دارد

كه در خراسان، آذربايجان  و تمام نيمه جنوب غربي ايران ديده مي ) روند زاگرس( جنوب شرق است –روند شمال غرب 

 جنوب غرب در مركز –امتداد سوم در جهت شمال شرق . ر شرق ايران حاكميت دارد جنوبي د–امتداد شمالي . شود

 :ويژگيهاي عمومي اين گسلها را مي توان  اينگونه بيان كرد. ايران و بخش شرقي البرزديده مي شود

 .تمام اين گسلها قديمي بوده و بيشتر آنها در حادثه كاتانگايي بوجود آمده اند -1

 . سيستم بوده و هركدام چند صد كيلومتر طول دارندهمه اين گسلها به صورت -2

 .تمام گسلها عالوه بر جابجايي قائم داراي جابجايي  افقي نيز مي باشند -3

تعدادي از اين گسلها در امتداد هم قرار گرفته و به نظر مي رسد كه قطعاتي از يك  -4

 .شكستگي خيلي بزرگ باشند

 . هاي مهم را سبب مي شونداغلب اين گسلها در كواترنر فعال و زمين لرزه -5

 

 سواالت فصل اول* 
 چه عاملي باعث پيدايش مناطق مورفولوژيك متنوع در ايران شده است؟-127

 3و 1)4ساير عوامل محيطي       )3تنوع محيطي        )2ناهمواري       )1
 

  مهمترين تحوالت زمين ساختي ايران در چه دوراني بوقوع پيوسته است؟-128
 كواترنر)4پاسادنين                       )3سنوزوئيك         )2ك     مزوزوئي)1
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  مهمترن محل هاي تجمع گنبد هاي نمكي ايران كجاست؟-129

       2و1)4لوت            )3شمال دشت كوير     )2زاگرس جنوبشرقي         )1
 

  ضخامت پوسته اقيانوسي چقدر مي باشد؟-130
 متغيير است)4           2و1)3 كيلومتر      12 تا 5)2         كيلومتر   10 تا 5)1
 

  گسل هاي ايران در چه زماني بوجود آمده اند؟-131
 همه موارد)4زمان هاي متفاوت   )3دوران اول       )2حادثه كاتانگايي         )1
 
 

 شواهد ژئومورفولوژيكي تحوالت اقليمي دوران چهارم در ايران:فصل دوم
اهد شامل توپوگرافي يخچالي در كوهستانها، پادگانه هاي دريايي در سواحل درياي عمان، پادگانه هاي درياچه اي اين شو

 در سواحل خزر و حواشي درياچه ها و كويرهاي داخلي و باالخره پادگانه هاي رودخانه اي در تمام كشور 

 توپوگرافي يخچالي در كوهستانها) الف

آن پهنه هاي كوچك يخ و يخ برف در دماوند، سبالن  عالوه بر.  پاي قلل علم كوه قرار داردعمده ترين يخچال امروزي در

آثار زيادي از يخچالهاي سيركي كوچك، دامنه اي و دره اي در اغلب كوههاي حاشيه اي و . و زرد كوه ديده مي شود

بوبك پائين آمدن اين مرزها را در .  استمركز ايران شناخته شده است درباره مرز برفهاي دائمي كوارترنر نظرها متفاوت

.  متري از سطح دريا تعيين كرده اند1800 متر و رايت براي كوههاي كردستان تا ارتفاع 800البرز در دوره وورم حدود 

 متري قرار 4000مهمترين يخچال ايران در حال حاضر يخچال سيركي علم كوه مي باشد كه در پاي قله آن در ارتفاع 

زبانه اين سه يخچال به هم پيوسته و در دره . پاي قله تخت سليمان نيز دويخچال سيركي كوچكتر وجود دارددر . دارد

آثار يخچالهاي كواترنر همچنين در كوه كركس نزديكي .  كيلومتر است7طول يخچال حدود .سرد آبرود جريان يافته است

مرز برفهاي دائمي در البرز در حال حاضر در ارتفاع .كاشان، شيركوه يزد و كوه جوپار در كرمان شناسايي شده است 

 متر پايين تر از امروز 1000 الي 800به نظر بوبك در دوره يخچالي وورم مرز برفهاي دائمي حدود.  متري قرار دارد4000

ئمي در رايت مرز برف دا.  متر ارتفاع داشته3400 تا 3200بوده است بنابراين ارتفاع برف دائمي وورم در البرز بين 

در دامنه هاي جنوبي البرز در ناحيه تهران،  در دره هاي .  متر از سطح دريا برآورد كرده است 1800كردستان حدود 

 . كرج و جاجرود آثار يخچالهاي دره اي شناخته شده است
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نه سيرك تا  متر قرار دارند در يك مورد دها1800در حوضه رود گرگان سيركهاي يخچالي قديمي در ارتفاع باالتر از 

 . متر پايين آمده است1600

 درياچه هاي پلويال ايران ) ب

بعضي از اين درياچه . درياچه هاي واقع در چاله هاي بسته دوره هاي سرد يا  باراني كواترنر را درياچه هاي پلويال گويند

ل خشك به كوير تبديل هاي بكلي خشك و از بين رفته اند، بعضي در حال حاضر درياچه هاي موقتي هستند كه در فص

همه درياچه هاي امروزي . مي شوند و برخي ديگر درياچه هاي دائمي هستند كه در گذشته وسعت بيشتري داشته اند

بهترين آثار مورفولوژيكي درياچه هاي پلويال در سواحل خزر، . ايران، حتي درياي خزر  در چاله هاي بسته قرار دارند

سيستان شناخته شده است و بررسيهاي زمين شناسي وجود درياچه وسيع پلويال در درياچه اروميه و درياچه هامون 

 الي -35پادگانه ها در درياچه  خزر در ارتفاع بين . حوضه مسيله را نشان مي دهد كه درياچه نمك قم باقيمانده آن است

 متر وجود 210 تا -16وبي در ارتفاع  پادگانه در سواحل جن12به عقيده  اهلرز .  متر از سطح درياي خزر قرار دارند 250

 متر از سطح اقيانوسها مربوط به وورم پيشين است و پادگانه هايي كه در ارتفاع باالتر 50 تا 45دارد به نظر وي پادگانه 

 درياچه. قرار دارند به دوره هاي يخچالي  قديمي تر و پادگانه هاي پايين تر به وورم پسين و دوره بعد يخچالي مي باشند

 4شوايترز . متر از سطح اقيانوسهاست 1275اروميه كه بزرگترين درياچه دائمي ايران است و سطح فعلي آن حدود 

 115ارتفاع اين پادگانه ها  از سطح امروزي . پادگانه در سواحل جنوبغرب  و جنوبشرق درياچه اروميه تشخيص داده است

مي ) IIIدوره سرد وورم ( متر 30و ) �دوره سرد وورم  (65تا  60) دوره سرد ريس( 85 تا 80) دوره سرد ميندل(متر 

درياچه هامون وسيعترين آب شيرين .  متر قرار دارد1410در اطراف تبريز پادگانه درياچه ديگري در ارتفاع حدود . باشد 

خاك ايران و بزرگترين چاله بنام هامون هيرمند در . در داخل فالت ايران است كه سه حوضچه اصلي تشكيل شده است 

كوچكترين آن به نام پوزك در خاك افغانستان است، هامون صابري بين دوچاله مذكور قرار گرفته كه خط مرزي از وسط 

 3000اين سه درياچه در ارديبهشت ماه به يكديگر مي پيوندند و در حداكثر گسترش خود سطح آن به . آن مي گذرد

 . پادگانه اشاره شده است 4در حوالي هامون هيرمند به .  متر است 11كيلومتر مربع مي رسد و عمق آن حداكثر حدود

رسوبهاي درياچه نمك يا كوير قم  از سوي شركت نفت مورد حفاري قرار گرفته و نتيجه آن نشان داده كه رسوبهاي 

مي تشكيل  متر در يك درياچه دائ350بخش پاييني به ضخامت . كواترنر در اين حوضه از دو قسمت تشكيل شده است 

 اليه نمك با رس و مارن مي باشد كه حاكي از يك اقليم متغير 5 متر از تناوب 46شده ولي بخش بااليي به ضخامت 

 .خشك و سيالبي است



    و خاكنابع آبم   
 

 166

 :پادگانه هاي درياچه اي) ج

متر، در  50در دره الر يك پادگانه به ارتفاع .  پادگانه آبرفتي به طور روشن ديده مي شود 3در حوضه رودخانه جاجرود 

 متر 1000 الي 600 پادگانه آبرفتي ، در دره ارس در ارتفاع بين 3 و يا 2ناحيه گرگان در همه شاخه هاي جنوبي قره سو 

 و 3در حاشيه اغلب رودهاي بزرگي كه به درياچه اروميه مي ريزند . و در دشت مغان به پادگانه هايي اشاره شده است

 پادگانه كه مرتفع ترين 3ه هاي مهم قزل اوزن در بخش عليا كردستان همه جا در شاخ.  پادگانه ديده مي شود4گاهي 

 پادگانه در ارتفاع بين 4در حوضه پاييني قزل اوزن در غرب منجيل .  متر باالتر است50آنها از سطح بستر رودخانه حدود

 پادگانه هايي ديده شده  متر ديده شده است همچنين در زاگرس در حوضه كرخه و كارون و ساير رودها700 تا 400

 60قديمي ترين رسوبهاي رودخانه ا ي شيركوه كه مرتفعترين تراسهاي دره اي اين كوهستان را تشكيل مي دهند .  است

به نوشته شارالو .   پادگانه آبرفتي كه ضخامت آبرفتها در دهانه قابل توجه است 4در دره ابيانه .  متر ارتفاع دارند 80تا 

) كرالسيون( پادگانه هاي رودخانه اي در رشته كوه بينالود ، همچنين تعيين سن و تطبيق همزماني مطالعات تفصيلي

آنها با تعدادي از پادگانه ها در ساير ارتفاعات حاشيه اي فالت ايران وجود يك دوره باراني را در پليستوسن تاييد مي كند 

. 

ز مي داند به عقيده او گودالهاي بزرگ در بيابانهاي كنوني آسياي بالنفورد اقليم ايران در كواترنر را مرطوب تر از امرو

ولي ريشتهوفن ، رسوبات چاله هاي كويري امروزي را ناشي از يك .  مركزي و ايران احتماال در گذشته درياچه بوده اند

بوبك ارائه و تئوري دوره هاي سرد در مقابل دوره هاي باراني توسط پروفسور هانس . آب و هواي خشك دانسته است

پليستوسن براي اولين بار توسط شارالو بطور آگاهانه در مقابل نظريه بوبك براي ) پلويال(نظريه دوره مرطوب . دفاع شد

 . فالت ايران عنوان شد

 :بوبك مناطق مورفوديناميك ايران در كواترنر را پنج منطقه تشخيص داد كه به ترتيب عبارتند از

 منطقه مورفوكليماتيك يخچالي= لي و نيواسيون منطقه  مورفوديناميك يخچا -1

منطقه =  منطقه  مورفوديناميك سولي فلوكسيون و ساير پديده هاي ناشي از انجماد و ذوب يخ -2

 مورفوكليماتيك مجاوريخچالي

 منطقه مورفوكليماتيك معتدل= منطقه  مورفوديناميك فلويال -3

 منطقه نيمه خشك= منطقه  مورفوديناميك پديمانتاسيون -4

 منطقه خشك= نطقه  مورفوديناميك قلمرو فرسايش باديم -5
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مناطق مورفوكليماتيك فوق هم براي امروز و هم دوره هاي يخچالي و بين يخچالي پليستوسن مورد قبول 

همگان مي باشد ولي تعميم مرز اين مناطق براي مراحل يخچالي و بين يخچالي كواترنر با اطالعات 

 . موجود ممكن نمي باشد

مرز منطقه يخچالي با مجاور يخچالي همان مرز . ورفوكليماي كنوني ايران همان پنج منطقه مذكور مي باشند مناطق م

منطقه پديمانتاسيون در حاشيه چاله هاي مركزي و اطراف ارتفاعاتي كه در اين قسمت . برف هاي دائمي امروزي است

در منطقه فلويال كه با منطقه معتدل مطابقت . ي شوندفالت قرار دارند به صورت نواري كشيده شده و به كويرها ختم م

منطقه مورفوديناميك بادي شامل دشت لوت، مناطق شرقي . دارد عمل آبهاي جاري به ساير عوامل فرسايش برتري دارد

 .  روزه سيستان مي باشد120و چاله هاي مركزي ايران مي باشدكه قسمت بيشتر آن قلمرو بادهاي 

 

 سوالت فصل دوم* 
  شواهد ژئومورفولوؤيكي تحوالت اقليمي در ايران كدام است؟-132

 همه موارد)4پادگانه هاي رودخانه اي )3پادگانه هاي درياچه اي   )2پادگانه هاي دريايي        )1
 

  درياچه هاي واقع در چاله هاي بسته دوره هاي سرد يا باراني چه نام دارد؟-133
 همه موارد)4موقت            )3                   يخچالي)2پلويال                 )1
 

  كدام منطقه مورفوديناميك ايران در كواترنر برابر با منطقه پديمانتاسيون مي باشد؟-134
 معتدل)5يخچالي        )3نيمه خشك               )2خشك               )1 

 
 د؟ مناطق مورفوكليماي كنوني ايران چند منطقه مي باشن-135

 چهار منطقه)4دومنطقه      )3          سه منطقه)2پنچ منطقه          )1
 

  در دره ابيانه چند پادگانه آبرفتي ديده شده است؟-136
1(2                   2(4                          3(3             4(6 
 
 
 

 

 واحدهاي ژئومورفولوژيك ايران:فصل سوم
 :ـ واحد شمال غربي1
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از سمت . منطبق بر مرز سياسي كشور است) كوه ماكو ـ بانه رشته(و مغرب ) رود ارس(رز اين واحد از سمت شمال م

 درجه عرض شمالي را دربر 35اند و از سمت جنوبي نيز تا مدار  مشرق زمينهاي آن تا واحد تالش پراكنده شده

زيرا درساختمان آن زمينهاي . گردد ب ميساخت يك واحد مركب محسو شمال غربي كشور از نظر زمين. گيرد مي

اغلب كوهها قطعات باال آمده در امتداد گسلها را . اند خورده و آتشفشاني بطور وسيعي شركت يافته شكسته چين

بر همين . شود هاي نفوذي نيز در آن يافت مي دهند مانند بزغوش كه به صورت يك هورست است كه توده نشان مي

ترين مثال اين نمونه چاله  مشخص. باشند هاي ساختماني به صورت گرابن مي  نيز چالهاساس دشتهاي آذربايجان

رود فرو افتادگي پيدا كرده  باشد كه در امتداد دو خط گسلي مهم آذربايجان يعني تبريز و گسل زرينه اروميه مي

محققين . باشد مي» آرتميا «پوست به نام تنها حيات آبزي در درياچه اروميه به دليل شوري زياد يك نوع سخت. است

كوههاي سبالن . اند اي را در سواحل جنوب غربي و جنوب شرقي درياچه اروميه تشخيص داده چهار سطح پادگانه

توده سبالن حاصل فعاليت . باشند سهند حاصل فعاليتهاي ماگمايي به صورت آتشفشاني در زمانهاي جديد ميو

اين توده آتشفشاني . آن نيز شبيه آتشفشان استرومبولي ايتاليا بوده استآتشفشاني از نوع مركزي و مكانيسم فوران 

داغ است كه هر سه در داخل يك كالدراي  داراي سه مخروط مهم به نامهاي سلطان سبالن، سبالن كوچك و آغان

از . گيرد ياي شكل م اند و تنها در كراتر سلطان سبالن در تابستان در نتيجه ذوب برفها، درياچه بزرگ جاي گرفته

در طرف ديگر توده . در پايكوههاي شمالي سبالن است) الهار(هاي گلي  عوارض جانبي اين توده آتشفشاني، روانه

رشته ارسباران و ماكو ـ بانه از واحدهاي . گل است ترين آنها هرم داغ يا گوچه سهند سه قله مهم است كه مرتفع

 بانه كه در مرز مشترك سه كشور ايران، تركيه و عراق قرار دارد هاي مهم رشته ماكو ـ از قله. خورده هستند چين

 .توان كوه داالمپر را نام برد مي

آذربايجان و كردستان شمالي، كردستان : توان به سه واحد كوچكتر ناهمواريهاي شمال غربي را در مقياس محلي مي

سبالن، سهند، بزغوش،  ،) قرا داغ( ارسباران توان به رشته از عناصر مهم آذربايجان مي. شرقي و زنجان تقسيم نمود

خورده در آذربايجان شرقي نظم بيشتري  عوارض چين. و چاله اورميه اشاره كرد) رشته ماكو ـ بانه(ديواره غربي 

ها با چند سطح فرسايشي بريده شده و اشكال تخت يا ميز مانند  تقريباً تمام دامنه. نسبت به مغرب آذربايجان دارند

 .ده استايجاد ش

خطوط اصلي چهره ناهمواري در كردستان شرقي را سدهاي كوهستاني در حاشيه و دشتهاي مرتفع ناهموار و تپه 

از . اين دشتهاي وسيع در تمام كردستان شرقي بجز اطراف سنندج وجود دارد. دهد ماهوري در مركز تشكيل مي
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هاي ناوديسي است كه  ي تاقديسي در مجاورت چالهديگر عوارض مهم اين ناحيه كه بتوان به آن اشاره كرد گنبدها

ازديگر عوارض مخروطهاي آتشفشاني در بيجار و فالتهاي . بهترين نمونه آن در شمال غربي بيجار قابل مشاهده است

هاي معدني  حاصل شده از چشمه(هاي تراورتن در شمال قروه  و تپه) پهنه بازالتي بان(بازالتي بين قروه و بيجار 

 . توان نام برد مي) گورباباگور

ناهمواريهاي واحد زنجان شامل دو رشته كوهستاني است كه درجهت شمال غربي ـ جنوب شرقي امتداد يافته و 

هاي ماگمايي  واحد كوهستاني شمالي زنجان عمدتاً از توده. شوند توسط فرورفتگي ابهر ـ زنجان از هم جدا مي

 .هستند) رسوبي(خورده  اي چينه اما نيمه جنوبي از رشته. اند ساخته شده

زايي يخچالي و مجاور يخچالي در حال تحول بوده  هاي سرد كواترنر تحت حاكميت شكل ناحيه شمال غربي در دوره

حتي دشتهاي اين ناحيه به صورت بيابانهاي . آمده است  متري پايين مي1800مرز برف دائمي در اين ناحيه تا. است

 حاضر با حذف فرايند يخچالي، فرايندهاي مجاور يخچالي وفعاليتهاي آبهاي جاري در در حال. اند هدكر سرد عمل مي

. اي به عهده دارد در اين ميان نقش برتر را فرايند رودخانه. هاي پيكرشناسي هستند همه جا نقش آفرين پديده

. كنند يايي عمل ميفرايندهاي هوازدگي درجه اول در قالب تخريب مكانيكي و در درجه دوم در چهره تجزيه شيم

در اين قلمرو فرايند بادي نيز اثرات . شوند اي محسوب مي هاي فعال دامنه لغزش و سولي فلوكسيون نيز از پديده

 .هرچند ناچيز در چهره ناهمواري گذاشته است

 

 ) :البرز و تالش(ـ واحد شمالي 2

شود كه همانند  ي درياي خزر گفته ميواحد شمالي به مجموعه كوههاي بهم پيوسته و ممتد حاشيه جنوبي و غرب

كوههاي شمالي از يك ژئوسنكلينال . اند هاي اين دريا را از ناحيه داخلي كشور جدا كرده ناپذير كناره سدي نفوذ

داغ را نيز در بر  اين ژئوسنكلينال مناطق آذربايجان و خراسان شمالي به استثناي واحد كپه. اند بزرگ بوجود آمده

از اين رو تمام كوههاي حاشيه شمالي فالت از آذربايجان تا خراسان شمالي، يك واحد ساختماني يا . گرفته است مي

 .گويند شناسان به آن البرز مي شود و زمين مورفوتكتونيك محسوب مي

مرز اين دو واحد را دره سفيدرود . كوههاي شمالي از نظر شكل ظاهري به دو واحد البرز و تالش قابل تقسيم است

كوههاي بهم پيوسته  البرز به رشته. اي است كه واحد شمالي را شكافته است دره سفيد رود تنهادره. كند ن ميتعيي

به ( روند آن غربي ـ شرقي با قوس جنوبي . شود كوه در مشرق گفته مي بين دره سفيدرود در مغرب تا آن سوي شاه
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همچنين فعاليتهاي . كب و پر از گسله استساختمان آن مر. است) دليل وجود كف بازالتي جنوبي درياي خزر

از اين رو در البرز همگرايي زيادي بين . اند خورده البرز نقش زيادي داشته ماگمايي در دگرشكلي ساختمان چين

. مانند آن است بارزترين خصوصيات ظاهري البرز چهره ديواره. شناسي و شكل ناهمواري وجود ندارد ساختمان زمين

 .راندگي ماليمي در دامنه شمالي به طرف شمال و در دامنه جنوبي به طرف جنوب پيدا كرده استها رو اين ديواره

البرز : توان بطور محلي به سه واحد كوچكتر  در ارتباط با حجم چينها و محور تغيير شكلها، مجموعه البرز را مي

علم كوه به عنوان . جنوب شرقي استدر البرز غربي محور چينها شمال غربي ـ . غربي ـ مياني ـ شرقي تقسيم كرد

ر چينها ودر البرز مركزي مح. گيرد كوهي كه در آن يخچالي وجود دارد كه داراي حركت است در اين واحد قرار مي

. است غربي ـ شرقي است و قله دماوند به عنوان يك مخروط آتشفشاني از تيپ استراتوولكان در اين ناحيه قرار گرفته

در همه جاي رشته البرز گسلها و . رقي داراي چينهاي با محور شمال شرقي ـ جنوب غربي استو در نهايت البرز ش

 .تر است ديواره مياني از هر نظر مهمتر و با ابهت. اند هاي متعدد در آن بوجود آورده هاي عميق، ديواره دره

ه شده و روند آن صرف نظر از اي است كه از دره سفيدرود تا آستارا كشيد تالش شامل مجموعه چينهاي بهم فشرده

ولي از نظر شكل . از نظر ساختماني شباهت به البرز دارد . پيچ و خمهاي محلي در مجموع شمالي ـ جنوبي است

مجموعه كوهستان نامتقارن است با شيب . بخش مياني تالش باريك و مرتفع است. ظاهر و روند با آن متفاوت است

بيشترين باران ناحيه شمال نصيب . زر و شيب ماليم به طرف ناحيه داخليها به سمت درياي خ خيلي تند دامنه

شناسان  علت اينكه ناحيه تالش روند شمال ـ جنوبي دارد، به عقيده زمين. شود هاي شرقي اين كوهستان مي دامنه

 .دانند حركت كشويي ناحيه تكاب و سلطانيه به سمت شمال در امتداد گسلهاي محدودكننده مي

اي در  زايي يخچالي، مجاور يخچالي و فرايند رودخانه ستوسن تحت حاكميت شكليهاي سرد پل لي در دورهواحد شما

اما نقش برتر در شرايط . كند در حال حاضر نيز فرايند يخچالي در قسمتهايي از آن عمل مي. حال تحول بوده است

هاي فعال از عناصر مهم توپوگرافي  منه درهدر هر دو دا.شود اي محسوب مي كنوني فرايند مجاور يخچالي و رودخانه

هاي مقابل است كه علت  با اين حال بريدگيهاي دامنه شمالي البرز و شرقي تالش بيشتر از دامنه. روند به شمار مي

اين اختالف در قدرت كاوشي رودهاست زيرا سطح پايه شبكه آبهاي دامنه شمالي و جنوبي البرز داراي اختالف 

هاي شمالي حاكميت با فرايند فيزيكو ـ شيميايي و بيوشيميايي  نظر فرايند هوازدگي نيز در دامنهاز . ارتفاع است

اي رايج در البرز  هاي دامنه ريزش و لغزش از پديده.  هاي جنوبي حاكميت با هوازدگي مكانيكي است است و در دامنه

ندد و از فراوانترين اشكال كارستي در اين پيو لغزش در طبقه جنگلي البرز و تالش نيز به وقوع مي. جنوبي است 
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با اين حال بهمن مهمترين عنصر دستكاري در شكل . طبقه جنگلي دولين است كه به دولين سبز مشهورند

 .شود ناهمواري البرز محسوب مي

 

 ) :زاگرس(ـ واحد جنوب غربي 3

سمت ديگر تا آبهاي خليج كوههاي زاگرس را از سمت شمال شرقي، گسل سراسري زاگرس محدود ساخته و از 

اين كوهها با روند شمال غربي ـ جنوب شرقي از حدود مريوان تا تنگه . اند فارس و جلگه خوزستان گسترده شده

كوههاي زاگرس از لحاظ ساختماني به سه واحد به سه واحد زاگرس مرتفع، زاگرس . اند هرمز امتداد يافته

زاگرس مرتفع در ارتباط با تشكيل و سپس بسته شدن اقيانوس . ندشو نخورده تقسيم مي خورده و زاگرس چين چين

اي مزوزوئيك بخصوص  آهك توده. تتيس جديد در حاشيه شمال شرقي و حوضه رسوبي زاگرس بوجود آمده است

خورده و  لسنگهاي آن به شدت گس. اند ژوراسيك مرسوم به آهك بيستون ساختمان زاگرس مرتفع را تشكيل داده

پرتگاههاي جبهه رورانده، پرتگاههاي گسلي و اشكال كارستي از مناظر ظاهري آن به شمار . استمتالشي شده 

هاي  پيچيدگي ساختمان چينها از خصيصه. مهمترين خصيصه كوههاي زاگرس، ساختمان رورانده آن است. روند مي

 زاگرس شكسته نيز به آن. بلندترين كوههاي زاگرس منطبق بر همين كمربند است. ديگر زاگرس مرتفع است

 . گويند مي

اين واحد در حوضه رسوبي ژئوسنكلينالي تحول يافته است كه از . خورده يك نمونه ژورايي است  زاگرس چين

تطابق آشكار شكل ناهمواري با . گرفته است ترياس تا ميوسن مياني بطور ممتد در آن رسوبگذاري صورت مي

در ارتباط با فشردگي چينها و محور تغيير شكلها، به . ايز ساخته استساختمان طبقات آن را از واحدهاي ديگر متم

در . چهار واحد كوچكتر، زاگرس كرمانشاهان، زاگرس لرستان، زاگرس فارس و زاگرس هرمزگان قابل تقسيم است

 و در ناحيه كرمانشاه چينها مركب، در ناحيه لرستان و بختياري چينها فشرده، در زاگرس فارس چينها ساده و باز

در . اند درآمده) آمدگي شبه جزيره مسندام به دليل پيش(شكل با تحدب شمالي  زاگرس هرمزگان چينها قوسي

و به همين . اند ، چينها بيشتر به صورت تاقديس و ناوديس مركب ظاهر شده) كرمانشاه و ايالم(زاگرس شمال غربي 

 در اين ناحيه هيچگونه دگرشكلي حاصل از تزريق همچنين. اند دليل دشتهاي وسيع و كوههاي پرحجم شكل گرفته

، شكل ظاهري ناهمواريها بيشتر به صورت ) لرستان و بختياري(اما در زاگرس مياني . نمك ايجاد نشده است

در اين ناحيه تاقدسيهاي مركب به وسيله . هاي پرشيب و چينهاي گسلي و ثقلي تظاهر پيدا كردند بگ يا تيغه هوگ
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ساختهاي لغزشي نظير چينهاي گسلي، برگشته و خوابيده از مشخصات ديگر . اند ز هم جدا شدهناوديسهاي ساده ا

به حداكثر پهناي خود ) زاگرس جنوب شرقي(واحد زاگرس در منطقه فارس . ناهمواري در زاگرس مياني است

 اما در زاگرس  گنبدهاي نمكي را نام برد وعتوان ناوهاي برجسته و تجم از مشخصات اين ناحيه مي. رسد مي

هاي باريك و عميق از  هاي دياپير و دره هرمزگان چينهاي برگشته و گسسته و فشرده، گسلهاي زياد، چينه

 .اندازهاي غالب است چشم

به همين دليل فرايند مجاور يخچالي در سطح . نيمه شمال غربي زاگرس ويژگي عمومي ناحيه كوهستاني را دارد

اما نيمه جنوب شرقي يعني از . شوند زايي محسوب مي اي از عناصر اصلي شكل ميانابها و فرايندهاي رودخانه

خشك تا خشك دارد و به همين دليل تخريب مكانيكي و فرسايش سيالبي  النهار شيراز تا بندرعباس اقليم نيمه نصف

د يخچالي و هاي سرد پلئيستوسن نيز در نيمه شمال غربي فراين در دوره. شوند زايي محسوب مي از عناصر شكل

اندكار تغيير چهره ناهمواريها  اي دست اي و در نيمه جنوب شرقي فرايند رودخانه مجاور يخچالي و فرايند رودخانه

. تحت تأثير اين فرايندها اشكال متنوعي در زاگرس پديد آمده است كه بعضي از آنها خاص اين واحد هستند. اند بوده

هاي  ي، طاق مشتق و اشكال كارستي و لغزشي بخصوص لغزش اليههاي يال طاق، دره تنگ، ناو معلق، ميان

 .روند شناسي از مناظر فراوان در زاگرس به شمار مي زمين

 

 ) :خراسان شمالي(ـ واحد شمال شرقي 4

رود از هم جدا  كوه موازي هم است كه توسط فرورفتگي اترك ـ كشف ناهمواري خراسان شمالي شامل دو رشته

مجموعه اين عوارض با روند . داغ ـ هزارمسجد و رشته جنوبي بينالود ـ االداغ نام دارند ي كپهرشته شمال. اند شده

شمال غربي ـ جنوب شرقي بين چاله ساختماني نيشابور ـ فريمان در جنوب غربي و دشت تركمنستان در شمال 

مرز بين خراسان شمالي با ) داغ هكپ(آباد  گسل عشق. هاي مزبور گسلي است مجاورت آنها با چاله. اند شرقي واقع شده

 .باشد نيز مرز آن با چاله نيشابور مي) ميامي(صفحه تركمنستان و گسل شاهرود 

داغ آرام بوده و  حوضه رسوبي كپه. داغ ـ هزارمسجد در يك حوضه رسوبي ژئوسنكلينالي تحول يافته است واحد كپه

 رسوبگذاري اين حوضه از ترياس تا تاميوسن بطور عمل. در آن هيچگونه فعاليتهاي ماگمايي صورت نگرفته است

شناسي يك زون تدريجي بين ايران مركزي  ولي واحد بينالود ـ االداغ از نظر ساختمان زمين. ممتد ادامه داشته است

زيرا رسوبهاي پالئوزوئيك آن شبيه ايران مركزي و رخساره ژوراسيك و كرتاسه آن شبيه . شود و البرز محسوب مي
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حوضه بينالود در پالئوزوئيك تحت تأثير مراحل ماگمايي و دگرگوني شديد قرار داشته است و در نئوژن . ستالبرز ا

 .نيز عمل رسوبگذاري توأم با فعاليتهاي ماگمايي در اين حوضه همراه بوده است

احد كوهستاني عالوه بر دو و. توان به سه واحد تقسيم كرد ناهمواريهاي خراسان شمالي را از نظر توپوگرافي مي

داغ ـ هزارمسجد از نظر  واحد كپه.  شوند مذكور، دشت سرخس نيز از عناصر توپوگرافي مهم آن محسوب مي

بنابراين شكل ظاهري ناهمواريها در اين واحد در تبعيت از ساختمان زمين . ژئومورفولوژي يك واحد ژورايي است

وت به عنوان يك عامل ثانوي داراي انحناي شمالي سطح محوري چينها به علت دخالت هسته مقاوم ل. باشد مي

به همين دليل تاقديسها همانند ديوارهاي رفيع به . محور چينها عموماً فرود يك طرفه يا دو طرفه دارند. باشند مي

توده شمالي االداغ و . واحد جنوب غربي شامل دو توده كوهستاني است. اند صورت زنجيروار به دنبال هم ظاهر شده

االداغ داراي روند غربي ـ شرقي است و اسكلت آن عمدتاً از آهك كرتاسه ساخته شده .  جنوبي بينالود نام داردتوده

بينالود بلندترين كوه خراسان . اما يك توده باتوليتي است كه از ميان رسوبهاي پالئوزوئيك سربر آورده است. است

 . استشمالي است و در جهت شمال غربي ـ جنوب شرقي كشيده شده 

نين سخت شده و روي  زمينهاي آن با حركات هرسي. شود دشت سرخس بخشي از صفحه تركمنستان محسوب مي

شود كه بخش  از نظر شكل ظاهر به دو بخش غربي و شرقي تقسيم مي. پوشانند آن را رسوبهاي آبرفتي و لسي مي

 . دار و بخش شرقي كامالً همواراست غربي آن عارضه

اي و در شرايط  هاي سرد كواترنر تحت پيكر آب و هواي يخچالي و مجاور يخچالي و رودخانه ورهخراسان شمالي در د

داغ اشكال فرسايشي  در واحد كپه. حاضر تحت تأثير فرايندهاي مجاور يخچالي و آبهاي جاري در حال تحول است

ري در واحد بينالود ـ االداغ بيشتر دستكا. اند طاق و ناوديس معلق پديد آمده هاي نزولي، ميان متنوع نظير تنگ دره

 .شود از واحد شمالي بوده و به همين دليل گسستهاي زيادي در يكپارچگي آن ديده مي

 

 :ـ واحد شرقي ايران5

حد شرقي آن را . اند مشرق ايران شامل مجموعه ناهمواريهايي است كه از جنوب مشهد تا ناحيه مكران گسترده شده

هاي جازموريان، لوت و  چاله. كند كه در بيشتر مسير منطبق بر گسل هريرود است مرز سياسي كشور تعيين مي

زمينهاي مشرق ايران در نيمه شمالي دنباله .اند طبس نيز آن را از طرف مغرب محدود و از ايران مركزي جدا كرده

يك واحد ساختماني ) رانواحد مك(اما نيمه جنوبي يعني از حدود بيرجند تا سراوان . آيند ايران مركزي به شمار مي
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مراحل تكوين زون . شود آميزه رنگين مشرق ناميده مي شوند كه زون نهبندان ـ خاش يا زون مشخص محسوب مي

. در زمان كرتاسه بوده است) اي از اقيانوس تتيس جديد شاخه(اي  نهبندان ـ خاش در ارتباط با تشكيل ريفت قاره

اسه پاياني در امتداد گسلهاي بزرگ منطقه از جمله گسل نهبندان ترش افيوليت مالنژ به سن كرتسگواه آن گ

 .باشد مي

هاي ماگمايي در سراسر آن  به عالوه تظاهرات آتشفشاني و نفوذ توده. اند خورده و شكسته زمينهاي مشرق ايران چين

و )  مركزي و جنوبيخراسان(توان آنها را به دو نيمه شمالي  شوند با اين حال از نظر تيپ ناهمواري مي ديده مي

هاي ماگمايي نظم چينها را به شدت بهم  در نيمه شمالي، گسلها و توده.  تقسيم كرد) سيستان و بلوچستان(جنوبي 

در اين محدوده كوهها بوسيله . توان نظم ساختماني را بازيافت زده بطوري كه تنها در قلمرو آهكهاي كرتاسه مي

روند كوهها در نتيجه دخالت . باشند گسلها عامل اصلي تفرق كوهها مي. ندا دشتهاي ساختماني از هم فاصله گرفته

. اند در خراسان مركزي كوهها نظم بيشتري يافته. لبه شمالي هسته مقاوم لوت، قوسي شكل با تحدب شمالي است

رين كوهها هاي گرانيتي سنگهاي آهكي بلندت توده. شود به طرف جنوب بر پيچيدگي ساختمان ناهمواريها افزوده مي

 .شود كوه بزرگترين توده نفوذي در اين ناحيه محسوب مي باتوليت شاه. اند را ساخته

ساختمان كوهها بيشتر به صورت ساختهاي . اند بخشي از ناهمواريهاي نيمه جنوبي به شكل شبه آپاالشي درآمده

شبكه . باشند يباً يكسان ميالرأس كوهها تقر ارتفاع كوهها زياد نيست و در مسافت زيادي خط. شيبي است تك

اين منطقه ظاهراً دور . باشند هيدروگرافي در اين منطقه عموماً منطبق بر طبقه سنگ سست و يا امتداد گسلها مي

روند كوهها در محدوده سيستاني شمالي ـ جنوبي و در محدوده بلوچستان شمال . كند جديد فرسايشي را طي مي

هاي ماگمايي چه به صورت نفوذي و چه به صورت تظاهرات  ن تودهدر بلوچستا. غربي ـ جنوب شرقي است

در نتيجه ناهمواريهاي بلوچستان بطور مشخص از سيستان قابل تفكيك . آتشفشاني نظم چينها را بهم زده است

 .است

دشت سيستان روي حاشيه بلوك سخت هلمند قرار دارد . دشت سيستان از عناصر مهم توپوگرافي نيمه جنوبي است

همواري سطح دشت . اي نئوژن و آبرفتهاي كواترنر با ضخامت زياد پوشيده شده است توسط رسوبهاي درياچهو 

هاي  هاي طبيعي، توده بازالتي كوه خواجه، پادگانه تعدادي چاله. هاي رسوبي است منطبق بر ساختمان افقي اليه

چنين دشت سيستان فاقد سفره آب هم. اند اي و اشكال بادي، عوارض دشت سيستان را تشكيل داده درياچه

 .اي  است  درياچه  سطح پادگانه4اي بايد گفت كه درياچه هامون داراي  هاي درياچه در مورد پادگانه. زيرزميني است
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اين كوه ارتفاع خود را . ساختي ديگر ناحيه سيستان و بلوچستان است مخروط آتشفشاني تفتان از عناصر پيكر زمين

اين مخروط آتشفشاني از نوع استراتوولكان است كه . فشاني از پليوسن تا كواترنر بااليي استمديون فعاليتهاي آتش

اما در . مشرق كشور در حال حاضر تحت حاكميت پيكر آب و هوايي خشك قرار دارد. فعال است در حال حاضر نيمه

 به صورت سيالبهاي قوي به عهده آبهاي سطحي زايي را احتماالً روان هاي سرد پلئيستوسن، عامل برتر در شكل دوره

هاي فرسايش در همه جال  اي، ياردانگ و چاله هاي ماسه اشكال بادي به صورت دشتهاي ريگي، تپه.  داشته است

اما دشتهاي وسيع با . باشند اند كه تحت شرايط  آب و هواي كنوني پديد آمدند و در حال تحول مي گسترده شده

اي پهن و عميق در همه جا آثار بازمانده از فرسايش سيالبهاي قوي در گذشته كم حجم عظيم آبرفتها، مسيلهاتر

 .باشند مي

 ) :مكران(ـ واحد جنوب شرقي6

كوههايي تشكيل شده است كه بين چاله جازموريان در شمال و چاله درياي عمان در جنوب از  واحد مكران از رشته

اند،  اين كوهها هرچند از نظر توپوگرافي به دنبال زاگرس ظاهر شده. اند حوالي تنگه هرمز تا مرز پاكستان امتداد يافته

گسل ميناب مرز جدايي اين دو واحد . ولي از لحاظ پيكرشناسي هيچ گونه ارتباطي با ناهمواريهاي زاگرس ندارد

 . شود محسوب مي

 آن در ارتباط با تشكيل هاي ساختماني پايه. تحول ساختماني واحد مكران از كرتاسه تا كواترنر ادامه داشته است

در سنوزوئيك، رسوبگذاري بطور . باشد اي در اين ناحيه و سپس بسته شدن آن در آخر كرتاسه مي ريفت عميق قاره

از اين رو ضخامت رسوبهاي دريايي دوران سنوزوئيك . كلي در محيط رسوبي در حال فرونشيني در جريان بوده است

ن رسوبها عمدتاً از رخساره فليشي و موالسي متشكل از مارن، رس، اي. رسد  متر مي11000مكران به حدود 

 .اند سنگ، شيل توأم با سنگهاي آتشفشاني تشكيل شده ماسه

محور . اند هاي فراوان نيز نقش اساسي داشته خورده، گسله در پيدايش ناهمواريهاي مكران عالوه بر ساختمان چين

ينها را بهم زده و ساختهاي شكسته و ديوارمانند در آن بوجود عملكرد گسلها نظم چ. چينها غربي ـ شرقي است

 .باشد از اين رو چهره ظاهري كوهها درهم و شكسته مي. آورده است

ساخت و جنس سنگ سه چهره متفاوت، جبهه داخلي، ديواره  از لحاظ شكل ناهمواري و ارتباط با ساختمان زمين

هاي دروني  جبهه داخلي از توده. توان تشخيص داد  در آن ميمياني و جبهه خارجي به ترتيب از شمال به جنوب

اند و  ساخته شده است كه بر اثر فرورانش صفحه عمان به زير صفحه مكران در ميان شكافهاي اين ناحيه بوجود آمده
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 اصلي ديواره مياني توده. اند كه ارتفاع زيادي ندارند هاي كوهستاني يكپارچه رخنمون پيدا كرده به صورت ديواره

. خورده ائوسن و افيوليت مالنژ كرتاسه تشكيل شده است دهد كه از فليش چين كوهستان مكران را تشكيل مي

نظمي زياد در ساختمان آن شده  عملكرد گسلها ساختمان طبقات در ديواره مياني را درهم شكسته و موجب بي

از شمال به . باشند ارتفاع و منظم مي ن كمخورده آ باشد و طبقات چين جبهه خارجي از رسوبهاي نئوژن مي. است

 .گردد جنوب از ارتفاع اين كوهها كاسته مي

هاي گرم احتماالً همانند شرايط كنوني  هاي سرد كواترنر تحت حاكميت سيالبها و در دوره ناهمواري مكران در دوره

 خاص مناطق خشك در زايي هاي شكل در حال حاضر سيستم. تحت مورفوكليماي خشك در حال تحول بوده است

هاي عريان و مخروطهاي  هاي مطبق، دامنه هاي پي در پي، پادگانه هاي پيچ در پيچ با تيغه دره. آن حاكميت دارد

سنگي اشكال حاصل از  اي كوتاه با سايبانهاي ماسه ها، ناوديسهاي معلق و تپه افكنه اي در پاي آنها، مخروط واريزه

 .اند روند كه در همه جا گسترده شده  شمار ميديناميك بيروني در اين ناحيه به

 

 :ـ واحد ايران مركزي7

در مزوزوئيك و . ايران مركزي در طول پالئوزوئيك حالت پالتفرم داشته است:  الف ـ واحد كوههاي ايران مركزي 

 آتشفشاني سنوزوئيك از نظر تكتونيكي به صورت يك منطقه پرتحرك درآمد و در آن رسوبگذاري توأم با فعاليتهاي

خورده و  ساخت، برتري ساختمان شكسته بر چين از نظر ساختمان زمين. هاي ماگمايي همراه بوده است و نفوذ توده

بطوري كه دربيشتر موارد كوهها به صورت هورست در فواصل . آتشفشاني از ويژگيهاي ايران مركزي هستند

هاي  ز ويژگيهاي مهم ايران مركزي، تحول ناهمواريها در حوضهاصوالً يكي ا. اند هاي گرابني باالآمدگي پيدا كرده چاله

 .هاي پراكنده ناشي از همين فرايند بوده است هاي وسيع در فواصل رشته حضور چاله. گرابني بوده است

هاي آتشفشاني يا آتشفشاني  خورده، رشته ساختي به سه واحد مشخص چين كوههاي ايران مركزي از نظر پيكر زمين

. اند خورده كوههاي اطراف كرمان را ساخته مهمترين واحد چين. باشند  كمربند دگرگوني قابل تقسيم ميـ رسوبي و

كمربند سنندج ـ . كمربند سهند ـ بزمان از عناصر برجسته آتشفشاني يا آتشفشاني ـ رسوبي ايران مركزي است

كوه  اه جغرافياي طبيعي به رشتهكمربند سهند ـ بزمان در ديدگ. شوند سيرجان نيز واحد دگرگوني محسوب مي

خورده نيز  در ساختمان آن عالوه بر سنگهاي آتشفشاني ـ رسوبي، سنگهاي رسوبي چين. مركزي ايران شهرت دارد

هاي بهم پيوسته از حدود دشت رزن تا كوه بزمان با روند شمال غربي ـ  اين كوهها به صورت ديواره. شركت دارند
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كوه ظاهر  هاي آتشفشاني عمدتاً به صورت رشته  در فاصله دشت رزن تا جيرفت توده.اند جنوب شرقي امتداد يافته

اما از جيرفت تا كوه بزمان فعاليتهاي آتشفشاني، . شود اند و از اين رو در ساختمان آن مخروط ديده نمي شده

شود و در نتيجه   مياز قم به طرف جيرفت به تدريج بر ارتفاع كوهها افزوده. اند ساختهاي مخروطي بوجود آورده

مهمترين توده نفوذي در امتداد . اند هاي آتشفشاني، كوههاي جنوب كرمان را ساخته ترين توده بلندترين و حجيم

 . باشد كه در كوهزايي سيميرين پسين بوجود آمده است رشته مركزي باتوليت شيركوه مي

رسوبهاي مزوزوئيك از ترياس تا كرتاسه خورده است و در ساختمان كوهها بيشتر  واحد كرمان يك واحد چين

هماهنگي . از خصوصيات ديگر كوههاي كرمان، دخالتهاي گنبدهاي نمكي در ساختمان كوههاست. اند شركت يافته

تحول اين كوهها بيشتر . در جنس زمين و ساختمان آنها عامل مهم تفكيك اين كوهها از ناهمواريهاي مجاور است

كمربند سنندج ـ سيرجان با كوههاي اطراف مريوان شروع شده و مستقيماً در . ستهاي گرابني بوده ا در حوضه

اين كوهها از طرف . يابد هاي سيرجان و جازموريان امتداد مي جهت جنوب شرقي تا كوههاي پراكنده بين چاله

س از آن جنوب غربي چسبيده به زاگرس مرتفع است و تنها از نظر ژئوفيزيكي بوسيله خط شكستگي قديمي زاگر

هاي اراك و اصفهان ـ سيرجان آن را به نحو بارزي از كمربند سهند ـ  اما از طرف شمال شرقي چاله. شود جدا مي

در واحد سنندج ـ سيرجان عالوه بر دگرگوني شديد، قطعات آتشفشاني و نفوذي زيادي در . اند بزمان جدا كرده

مشهورترين توده . اند ي پالئوزوئيك و مزوزوئيك جايگزين شدهساختمان اين واحد شركت دارند كه عمدتاً با فعاليتها

سنگهاي رسوبي نيز در ساختمان اين واحد شركت دارند كه در آن . نفوذي در امتداد اين كمربند باتوليت الوند است

 .اند آهك اوربيتولين كرتاسه زيرين عمدتاً ساختمان كوههاي برجسته را ساخته

اي و در  د كواترنر تحت پيكر آب و هواي يخچالي ، مجاور يخچالي، فرايند رودخانههاي سر ايران مركزي در دوره

در حال حاضر نيز . اند هاي بين يخچالي تحت تأثير فرايندهاي مجاور يخچالي و سيالبها در حال تحول بوده دوره

ستانها، سطوح فرسايشي، انقطاع در يكپارچگي كوه. تحول اين ناهمواريها تحت تأثير همين فرايندها در جريان است

ارتفاع با اشكال گوناگون نتيجه دخالت فرسايش در ايران مركزي  هاي كم سرهاي گسترده و تپه هاي وسيع، دشت دره

 .باشند مي

 

ها و دشتهاي بسته و باز در ابعاد و اشكال گوناگون از عوارض برجسته  چاله: ها و دشتهاي داخلي ب ـ واحد چاله

هاي  اند، آنها را به حوضه كوههايي كه در اين بخش كشيده شده رشته. روند ركزي به شمار ميسيماي طبيعي ايران م
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از ويژگيهاي طبيعي اين . اند ترين آنها در مركز و شرق ايران داخلي گسترده شده وسيع. اند متعددي تقسيم كرده

كشور دشتهاي بياباني گفته از اين رو به دشتهاي داخلي . دشتها حاكميت بيوكليماي خشك در تمامي آنهاست

 . شود مي

نقش ها هاي فرسايش هم در تشكيل اين عارضه  با اين حال سيستم. منشأ اكثر دشتهاي داخلي ساختماني است

دشتهاي ساختماني يا بر . باشد و پيدايش برخي از آنها مستقيماً در ارتباط با عامل فرسايش تخريبي مي اند داشته

در تشكيل . باشند اند و يا منطبق بر ساختمان ناوديسها و گرابنها مي تشكيل شدههاي سخت زيرين  بستر توده

دشت . اند دشتهاي فرسايشي هم فرسايش كاوشي و هم فرسايش انحاللي آب و هم عمل كاوشي باد دخالت داشته

 . اند معلمان، دشت ارژن و چاله شور گز هامون به ترتيب تحت تأثير عوامل فوق بوجود آمده

افكنه، دشت به مفهوم خاص حوضه  سر، مخروط هاي بسته به صورت دشت  مورفوگرافي تقريباً تمام چالهعناصر

ها متقارن و در غير اين صورت نامتقارن  انتهايي است چنانچه حوضه انتهايي در مركز چاله قرار داشته باشد چاله

ب قرارگيري آنها از حاشيه دشت به سمت شود ولي ترتي هاي باز نيز همين عوارض ديده مي در چاله. خواهند بود

در اين حالت نيز اگر بستر زهكش اصلي در مركز دشت استقرار يافته باشد، دشت متقارن . بستر زهكش اصلي است

 .خواهد بود

در يك مقطع عمودي تغيير رخساره آبرفتها ناشي . اند هاي داخلي با حجم ضخيمي از آبرفتها پوشيده شده تمام چاله

آنها در پايكوهها و مقاطع نزديك به آنها  بندي سطحي اندازه  اما از نظر دانه. اي مشخص است  رژيم رودخانهاز تغيير

دشتهاي بياباني ايران را بر حسب موقعيت . گردد عموما، درشت و به سمت حوضه انتهايي به تدريج ريزتر مي

و خيلي ) تابستان گرم و زمستان سرد( بياباني گرم توان  به دو گروه دشتهاي جغرافيايي و اختالف ارتفاع كف آنها مي

هاي فرسايشي در حاشيه تمامي آنها به صورت  سيستم. بندي كرد تقسيم) تابستان خيلي گرم و زمستان معتدل(گرم 

از مغرب و شمال به سمت جنوب و شرق به تدريج از . سيالبهاي فصلي و موقتي، و در سطح دشتها فرايند بادي است

 .گيرد شود و ميدان عمل باد وسعت مي  سيالبها كاسته مينقش دخالت

هاي داخلي ديده  زارها با ساختهاي گوناگون از عوارضي هستند كه تقريباً در تمام چاله كويرها با اشكال متنوع و ماسه

 . شوند ترين آنها به ترتيب در قسمتهاي شمالي و شرقي ايران داخلي ديده مي گسترده. شوند مي
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شكل آن .  هزار كيلومتر مربع در جنوب شرق ايران قرار دارد54دشت لوت با وسعتي در حدود : لوتج ـ دشت 

. اند كوههايي از هر طرف آن را احاطه كرده. تقريباً به صورت گودي بيضي شكل با امتداد شمالي ـ جنوبي است

ار گرفتن در محل استقرار كمربند به دليل محصور بودن در كوهها و قر. اند انزواي طبيعي براي آن فراهم نموده

 .در دشت لوت حكمفرماست) آب بيابان خيلي كم(اي، شرايط بياباني شديد  پرفشار جنب حاره

دخالت دو سيستم گسلي نايبند از طرف .  دشت لوت از يك بلوك سخت با زيرساخت آتشفشاني تشكيل شده است

لوك سخت به شكل گرابن درمقابل كوههاي كرمان و مغرب و نهبندان از طرف مشرق موجب شده است كه تا اين ب

شناسي نشان داده است كه فروافتادگي دشت لوت از پالئوژن  مطالعات زمين. كند سيستان فروافتادگي پيدا مي

داده كه از طرف مشرق به حوضه  اي را تشكيل مي تا آخر كرتاسه، دشت لوت فالت برجسته. تشكيل شده است

با باال آمدن زمينهاي سيستان و . مغرب به حوضه رسوبي كرمان اشراف داشته استرسوبي سيستان و از طرف 

كرمان طي حركات الراميد و متعاقب آن فعال شدن گسلهاي منطقه در پالئوژن، هسته مقاومت لوت نيز شروع به 

آيد   بسته درشود تا دشت لوت در نئوژن به صورت يك حوضه رسوبي تداوم اين فرايند موجب مي. كند فرونشيني مي

متر رسوب تخريبي ريزدانه همراه با 700طي اين مدت حدود . و در آن عمل رسوبگذاري تا آخر اين دوره ادامه يابد

به دليل مقاومت هسته زيربنا حركات پاسادنين در پليو ـ كواترنر نتوانسته تغيير . نشين گرديده است امالح در آن ته

بنابراين توپوگرافي دشت لوت در اصل منطبق بر ساختمان افقي رسوبهاي . زيادي در رسوبهاي نئوژن بوجود آورند

 .باشد نئوژن آن مي

توان به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم  دشت لوت را هم از لحاظ شكل ظاهري و هم از لحاظ مورفوتكنونيك مي

هايي رود شور بيرجند در مغرب لوت شمالي تقريباً از مدار نايبند در شمال شروع و به سمت جنوب تا حوضه انت. كرد

است كه در آن ) هامادا(چهره اصلي آن به صورت دشت مرتفع ريگي و شني . و چاله ده سلم در مشرق گسترش دارد

هاي پراكنده متشكل از سنگهاي رسوبي و آذرين به صورت جزايري در ميان ريگزارها  عوارض كوهستاني به شكل تپه

هاي بازالتي تشكيل  ض آتشفشاني لوت شمالي را مخروطهاي آتشفشاني جوان و پهنهعوار. اند و شنزارها سربر آورده

مهمترين مثال از اين نوع پهنه بازالتي گندم بريان است كه سطح آن همچون فالتي با ارتفاع نسبي حدود . اند داده

اي  و عوارض ماسهدر لوت شمالي زمينهاي كويري . باشد  متر مسلط به حوضه انتهايي رود شور بيرجند مي400

 .بسيار ناچيز و پراكنده است
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ترين واحد جغرافيايي لوت است كه به صورت دشت وسيع بوده و مراد  ترين و مشخص ترين، پست لوت جنوبي وسيع

چون در لوت زنگي احمد . بخش جنوبي آن به لوت زنگي احمد مشهور است. از دشت لوت همين بخش است

هاي بسته و عوارض  در  لوت جنوبي صرف نظر چاله.  لوت پديد نيامده استعوارض خاصي همانند بخشهاي ديگر

دشت پايكوهي حاشيه غربي، كلوتهاي :  شرقي پنج واحد مشخص توپوگرافي ههاي غربي تا حاشي كويري، از كناره

ان تو و دشت پايكوهي حاشيه شرقي را مي) ريگ لوت(اي بخش شرقي  هاي ماسه بخش غربي، هاماداي مركزي، تپه

 .خورد تر به چشم مي هاي عرضي از اشكال ديگر بادي فراوان در ريگ لوت، تپه. مشاهده كرد

 

 : ـ جلگه خزر8

شود كه از پايكوههاي البرزو تالش تا خط    جلگه ساحلي شمال، حاشي باريك جنوب درياي خزر را شامل مي

ن و گسل تالش از واحد البرز مركزي جدا اين واحد توسط گسل البرز، الهيجا. اند ساحلي اين دريا گسترده شده

 500طول آن در امتداد مداري به . داغ تدريجي و پوشيده از لس است ولي مرز شرقي آن با واحد كپه. شود مي

اين جلگه فقط از طريق دره . رسند ها به حداكثر مي ولي عرض آن متغير بوده و در مصب رودخانه. رسد كيلومتر مي

هايي كه از ناحيه كوهستاني البرز و تالش به طرف سطح پايه  رودخانه.  با ناحيه داخلي استسفيدرود داراي ارتباط

اند، آبرفتهاي خود را در ساحل درياي خزر بر جاي گذاشته و بدين طريق جلگه كنوني  درياي خزر امتداد يافته

نشيني سطح آب آن نقش  بع آن عقبدر اين ميان فرونشيني كف چاله جنوبي و به ت. اند گيالن و مازندران پديد آمده

البته در توسعه يا محدوديت اين جلگه عواملي چون ميزان آب رودها كه در .عمده در توسعه اين جلگه داشته است

شناسي كه علت گسترش جلگه گرگان را توجيه  توسعه جلگه شمال از آمل تا گرگان نقش داشته، ساختمان زمين

اي خزر،  در ناحيه جلگه. اند اند، نقش زيادي داشته عث توسعه شبه جزيره انزلي شدههاي دريايي كه با كند، و ماسه مي

از اين رو تنوع شكل در اين قلمرو ديده . باشند عوامل فرسايش به دليل اعتدال آب و هوا از اعتدال برخوردار مي

باران را مشاهده نمود ودر توان اثر شستشوي خاك توسط  مي) ناحيه گرگان(تنها در قلمرو گسترش لسها . شود نمي

در اين ناحيه برتري با . افتد ديگر نواحي حجم بيشتر بارش در خاك نفوذ كرده و جريانهاي سطحي كمتر اتفاق مي

از اين رو سطح زمين از خاك عميق با پوشش حفاظتي خوب برخوردار . هوازدگي شيميايي و بيوشيميايي است

 .يي را تا حدود زيادي محدود كرده استزا باشد و همين عوامل فرايندهاي شكل مي
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ترين عوارض  شود كه مشخص زايي محسوب مي اي مهمترين عامل شكل در سطح جلگه خزر فرايند رودخانه

بستر . اما خطوط ساحلي اشكال ناشي از فرايند بادي و فرايند دريايي را در اختيار دارند. اي، بستر رودهاست رودخانه

اي از عوارض پيكرشناسي  هاي ماسه اي و تپه هاي ماسه اي، زبانه ن دلتاها، سدهاي ماسهرودها در سطح جلگه، همچني

 .روند در اين ناحيه به شمار مي

اي يكي زبانه  هاي ماسه مهمترين زبانه. اي اصوالً با جريانات ساحلي دائمي در ارتباط است هاي ماسه ساختار زبانه

ز آب درياي خزر، مرداب انزلي را در پشت خود بوجود آورده و ديگري اي غازيان است كه با جدا كردن بخشي ا ماسه

در حاشيه قاعده دلتاي كنوني . گيري خليج گرگان شده است باشد كه موجب شكل اي ميانكاله مي زبانه ماسه

ن  بهم22و مرداب . باشد اي ديگري شكل گرفته كه در حال تحول مي سفيدرود در محل بندر كياشهر نيز زبانه ماسه

 . آورد را بوجود مي

نشيني آب درياي خزر ناشي از فرونشيني آن در  هاي عقب هاي دريايي در سطح و حاشيه جلگه كه از نشانه پادگانه

 پادگانه و رخساره پالژي 12طبق بررسيهاي اهلرز، . اند باشد، عوارض ديگر جلگه خزر را تشكيل داده طول كواترنر مي

با اين حال در سطح جلگه آثار .  متر وجود دارد210 تا 16طوح ارتفاعي بين در ساحل جنوبي درياي خزر در س

هاي وسيع كوهستاني مانند سفيدرود  و اين قبيل عوارض را تنها در مقاطع دره. شود هاي آبرفتي ديده نمي پادگانه

 . توان يافت مي

 

 )خليج فارس و درياي عمان( ـ جلگه ساحل جنوبي 9

بنيان نهاده شده و يا در اثر اختالف ) مانند جلگه خوزستان(ساخت  الت ساختمان زمينجلگه خليج فارس يا با دخ

ساخت  از اين رو هرجا ساختمان زمين. پديد آمده است) هاي خليج فارس مانند ساير جلگه(شناسي  ساختمان زمين

هاي وسيع  ري جلگهگي اند، موجب شكل به صورت سرزمين هموار ظاهر شده و رودهاي پرآبي در آن جريان يافته

خورده زاگرس تا خط ساحلي كارساز بوده، عرض جلگه  و هرجا ساختمان چين) جلگه خوزستان و جلگه بوشهر(شده 

اي نيز از جمله عوامل مؤثر در توسعه يا  اختالف عمق خليج فارس و تراكم باندهاي ماسه. به حداقل رسيده است

شناسي است كه تمام ناحيه  رس از بقاياي درياهاي دوران سوم زمينچاله خليج فا. اند ها بوده محدوديت اين جلگه

خوردن و باال آمدن رسوبهاي اين درياها در ميوسن مياني و پاياني، آبها  همزمان با چين. پوشانيده است زاگرس را مي

در داخل . كم كم به سمت جنوب عقب نشسته تا سرانجام در محدوده كنوني به صورت خليج فارس باقي مانده است
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خوردگي  منشأ چين.... هاي ايران مانند قشم، كيش و جزاير نزديك كناره. خليج فارس جزاير متعددي وجود دارد

منشأ ... بعضي ديگر از جزاير مانند فرور، تنب، الرك، هرمز و. باشند ع ادامه تاقديسهاي زاگرس ميقو در وا. دارند

اني ساخته شده است و در عين حال تراكم رسوبهاي تخريبي جزيره خارك بيشتر از رسوبهاي مرج. نمكي دارند

االكرم منجر شده   جبرين، نخيلي و امدگيري جزاير و شبه جزايري مانن ريزدانه در مدخل رودهاي بزرگ نيز به شكل

اي جنوب كشور را در قلمرو مناطق  باران كم و نامنظم همچنين دوره خشك طوالني، سراسر ناحيه جلگه. است

در . اي آن را تاحدودي از بيابانهاي داخلي متمايز كرده است فقط وجود رطوبت در هواي كناره. ي قرار داده استبيابان

چنين شرايطي تجزيه محدود شيميايي، جريانهاي دائمي ولي بيشتر فصلي و اتفاقي و فرايند بادي در سطح جلگه، 

تحت تأثير اين . شوند زايي محسوب مي  شكلهمچنين فرايند دريايي در خطوط ساحلي از مهمترين فرايندهاي

بستر . توان مشاهده كرد هاي خليج فارس و درياي عمان مي فرايندها عوارض گوناگون و متنوعي را در فضاي جلگه

ها راي و پرتگاههاي ساحلي يا دريابا ها، عوارض بادي، دلتاها، باندهاي ماسه افكنه رودها، ماندرهاي متروك، مخروط

 .باشند كه درسراسر جلگه قابل مشاهده هستند كل ناهمواري ميهاي ش نمونه

بنابراين جلگه عمان . شناسي مكران بنا نهاده شده است جلگه ساحلي عمان عمدتاً بر پيكر فرسوده ساختمان سنگ

سريهايي تشكيل يافته كه از سمت شمال متكي به چينهاي تاقديسي مكران و از طرف جنوب تا  از مجموعه دشت

در واقع در پنج . باشد جلگه عمان يكپارچه نيست و بلكه به صورت قطعات جدا از هم مي. اند دريا امتداد يافتهساحل 

هاي كوهستاني تا خط ساحلي درياي عمان رسيده و در نتيجه  نقطه ساختمان تاقديسهاي مكران به صورت زبانه

ن واحد، جلگه دشتياري است كه در مصب رود تري مهمترين و وسيع. جلگه عمان را  به شش واحد تقسيم كرده است

اي متشكل  يكي ساحل ماسه. توان تشخيص داد در جلگه عمان سه نوع ساحل را به وضوح مي. سرباز پديد آمده است

دوم ساحل دلتايي كه عمدتاً بخش غربي . از نوارهاي ماسه دريايي است كه در سراسر ساحل عمان كشيده شده است

پادگانه ساحلي حاصل .  شود و ساحل باالآمده يا پادگانه ساحلي اس تا جاسك را شامل ميجلگه عمان از بندرعب

باشد كه از مغرب به  ساحل باالآمده به صورت قطعات باالآمده مي. باشد فرورانش پوسته عمان زير ناحيه مكران مي

متر برآورد   ميلي5/3ا بيش از  ت5/1ميزان باالآمدگي ساحل را بين حدود . شود مشرق بر ارتفاع آنها افزوده مي

هرچند باال آمدن ساحل در امتداد گسلها اغلب با مناظر پرتگاهي همراه است، ليكن شكل كنوني . اند كرده

پرتگاههاي ساحلي درياي عمان حاصل اعمال مكانيكي امواج درياست كه ميزان اثر اين امواج در فصل تابستان 

 .بيشتر از زمستان است
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 شده است؟

 داغ ـ هزار مسجد ـ كپه2              البرز                                  ) 1

 واحد ايران مركزي)4اسفدقه ـ مريوان                                 ) 3

 

 ـ فرم فعلي واحدهاي بزرگ مورفوتكتونيكي ايران حاصل كدام فاز تكتونيكي است؟141

 الراميد) 4پيرنين                ) 3پاسادنين                        ) 2كاتانگايي                          ) 1

 

 اند؟ ـ ايران و سرزمينهاي مجاور در طول كدام دوران به صورت پالتفرم بوده142

 آنته كامبرين  ) 4پالئوزوئيك               ) 3سنوزوئيك                     ) 2مزوزوئيك                   ) 1

 

 باشند؟ ي تالش كدام عارضه ميكوهاي البرز با كوها ـ مرز بين رشته143
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 شناسي گسل الهيجان  دره سفيدرود و از نظر زمين )1

 شناسي گسل البرز دره چالوس و از نظر زمين )2

 شناسي گسل البرز دره هراز و از نظر زمين )3

 شناسي گسل الهيجان دره چالوس و از نظر زمين )4

 

 ـ كوه الوند روي كدام واحد مورفوتكتونيكي قرار دارد؟144

 البرز) 2ن مركزي                                               ايرا) 1

 )سنندج ـ سيرجان(ـ اسفدقه ـ مريوان 4زاگرس                                                      ) 3

 

 فعال غالباً در كدام قلمرو ژئومورفولوژيكي ايران است؟ فشانهاي فعال و نيمه ـ وجود گل145

 واحد آذربايجان) 2عمان                                              سواحل ) 1

 يج فارسلسواحل خ) 4دشت خوزستان                                          ) 3

 

 ـ در دوره يخبندان و ورم مرز برف دائمي در كوههاي كردستان تا چه ارتفاعي پايين آمده است؟146

  متري 1800) 4 متري                 1000) 3 متري                 3500) 2    متري           2000) 1

 

 را در درياچه اروميه تعيين نمود؟) اي پادگانه درياچه(ـ شوايتزر جمعاً چند مرحله از ارتفاع سطح آب147

1 (2                                     2 (6                                     3 (3                           4 (4   

 

 شناسي و شكل ناهمواريها وجود دارد؟ ـ در كدام قسمت ايران همبستگي زيادي بين ساختمان زمين148

 البرز) 2زاگرس                                                       ) 1

 هاي ساحل جنوب و شمال كشور جلگه) 4     ايران مركزي                                           ) 3

 

 ـ كدام واحد  ژئومورفولوژيك ايران رسوبات ضخيم آبرفتي را در خود جاي داده است؟149
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 هاي ساحلي جلگه) 2كوهستان                                                ) 1

  پست و هموارمناطق) 4گنبدهاي نمكي                                       )3

 

 ـ گنبدهاي نمكي مربوط به رسوبات تبخيري ميوسن در كجاي ايران پراكندگي دارند؟150

 كوههاي زاگرس  رشته) 2ايران مركزي و شمال غرب ايران                         ) 1

  زاگرسكوههاي البرز و رشته) 4كوههاي البرز                                              رشته) 3

 

 شناسي با ساير جزاير متفاوت است؟ ـ كدام جزيره از نظر ساختار زمين151

 تنب بزرگ) 4الرك و ابوموسي                  ) 3هرمز                      ) 2كيش                        ) 1

 

 اهد آن چيست؟ـ ايران و سرزمينهاي مجاور آن در دوران اول به صورت يك پالتفرم بوده است ش152

 وجود چندين دگرشيبي در سازندهاي دوران اول )1

 عدم وجود چندين دگرشيبي در سازندهاي دوران اول  )2

 عمق در سازندهاي دوران اول  هاي رسوبي دريايي عميق و كم تناوب اليه )3

 عمق در طول دوران اول  اي و و درياي كم رسوبهاي قاره )4

 

 ا در ايران از نظر علمي چه اهميتي دارند؟ـ نوار آميزه رنگين يا افيوليت مالنژه153

 احتمال وجود كانيهاي سنگين )1

 در گذشته) ميكروپليتها(مرز محتمل قطعات خشكي  )2

 زايي در زمان تكوين نشانگر وجود حركات خشكي )3

 نشانگر حاكميت اقليم خشك در زمان تكوين )4

 

 ـ شكل فالت ايران طي كدام فاز كوهزايي بنيان گذاشته شده است؟154

 سيميرين پيشين) 4پاسادنين                 ) 3كاتانگايي                      )2الراميد                    ) 1
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 ـ شكل ناهمواري كدام واحد ژئومورفولوژي ايران شبيه آپاالش است؟155

 كوههاي مركزي) 2واحد آذربايجان                                                    ) 1

 واحد آالدغ ـ بينالود) 4كوههاي شرقي ايران                                           ) 3

 

عامل اساسي آن عبارت است از اختالف در . هاي دامنه جنوبي است ها در دامنه شمالي البرز عميقتر از دره ـ دره156

.................. 

 ساختمان زمين) 2                  جنس سنگهاي دو دامنه                       ) 1

 ميزان بارندگي) 4سطح اساس رودها                                                ) 3

 

 شود؟ ـ گنبدهاي نمكي در كدام نقطه از كشور بيشتر مشاهده مي157

 زاگرس جنوبي) 2خراسان جنوبي                                   ) 1

 ناحيه آذربايجان) 4                                      شرق تهران  ) 3

 

 اند؟ ـ سطوح نمكي در كدام حوضه داخلي ايران وسعت بيشتري را اشغال كرده158

 مسيله) 4دشت كوير                       ) 3دشت لوت                 ) 2جازموريان                  ) 1

 

 شود؟ ن پوشش نسبتاً وسيع لسي ديده ميـ در كدام منطقه از ايرا159

 كوير مركزي) 2آذربايجان غربي                                                   ) 1

 منطقه گرگان) 4لوت زنگي احمد                                                    )3

 

  درياي خزر كدام است؟ـ عامل اصلي وسعت جلگه گيالن نسبت به ساير مناطق ساحلي160

 جنس زمين) 2پسروي سفيدرود                                                ) 1

 ساختمان زمين شناسي) 4ساخت                                                       زمين) 3
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 ـ لس در كدام قسمت از ايران گسترش بيشتري دارد؟161

 شرق) 2                               سواحل جنوب        ) 1

 غرب) 4شمال شرقي ايران                               ) 3

 

 هاي اروميه و هامون سيستان چند پادگانه وجود دارد؟ ـ در اطراف درياچه162

 چهار) 4         سه                   ) 3پنج                               ) 2شش                         ) 1

 

 زايي اهميت بيشتري دارند؟ ـ در كدام واحد مورفوتكتونيكي ايران سنگهاي آذرين و دگرگوني در شكل163

 البرز مركزي و شرقي) 2اسفدقه ـ مريوان                                                ) 1

 داغ هزار مسجد ـ كپه) 4     زاگرس شكسته                                           ) 3

 

 ـ تعريف درست را مشخص كنيد؟164

 شكل گرفته است) سنندج ـ سيرجان(باتوليت الوند در ميان كمربند آتشفشاني اروميه ـ دختر  )1

 .خورده قرار دارد چين كواستاهاي ايران بيشتر در قلمرو زاگرس )2

 .ر دارداي در مرز واگرا قرا فالت ايران از ديد نظريه تكتونيك صفحه )3

 .اند هاي دريايي سواحل درياي عمان دراثر تكتونيك حاصل شده پادگانه )4

 

 باشند؟ خوردگيهاي ژورايي مي ـ كدام واحد ژئومورفولوژيك ايران داراي چين165

 زاگرس مرتفع ـ البرز) 2داغ                                              البرز ـ كپه) 1

 خورده ـ كپه داغ زاگرس چين) 4                             داغ  زاگرس مرتفع ـ كپه) 3

 

است كه .......... كند، وجود  ه راتأييد ميياي سطح آب درياچه اروم ـ از جمله ميراثهاي اقليمي كه نواسانات دوره166

 .دهد مرحله از تغييرات سطح اساس را نشان مي................. 
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 ـ چهار) اي درياچه(تراسهاي دريايي ) 2ـ دو                           ) اي درياچه(تراسهاي دريايي ) 1

 دلتاها ـ دو) 4دلتاها ـ چهار                                                         ) 3

 

 هستند  مثل و برخي ديگر گنبد نمكي.................. ـ جزاير خليج فارس از نظر منشأ برخي مرجاني هستند مانند 167

.................... 

 هرمز ـ الرك) 4كيش ـ قشم               ) 3خارك ـ هرمز                 ) 2قشم ـ هرمز               ) 1

 

 متر در سال است؟ ـ ميزان سرعت رانده شده پوسته اقيانوسي عمان به زير ناحيه مكران چند سانتي168

1(7/2                              2 (5                                  3 (5/0                               4 (2 

 

ـ نشانه بهم رسيدن و جوش خوردن صفحاتي كه قبالً بين آنها يك اقيانوس باريك يا يك ريفت عميق وجود داشته 169

 است كدام است؟

 بازالت) 4گرانيت                           ) 3             آهك              ) 2افيوليت                        ) 1

 

 شوند؟ ـ كدام واحدهاي مورفوتكتونيكي ايران بر اثر گسل ميناب از يكديگر جدا مي170

 لوت و مكران ) 2مكران و جازموريان                                        ) 1

 مكران و ارتفاعات شرقي) 4                  زاگرس و مكران                          ) 3

 بخش چهارمنكات مهم 
 .فالت ايران از نظر تكتونيك صفحه اي يك مرز همگراست -

پوسته اقيانوسي . پالتفرم عربي در اثر گسترش كف درياي سرخ و كف درياي عمان به زير ايران رانده مي شود -

 . چاله خزر نيز به زير البرز رانده مي شود

ن عوامل تنوع اقليمي ايران ارتفاع زياد و موقعيت و جهت رشته كوهها و وجود درياهاي مجاور و نزديك مهمتري -

 .است

 .تنوع اقليمي سبب پيدايش مناطق مورفولوژيكي مختلف وشكلهاي ناهمواري مربوط به اين مناطق شده است  -
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 . متر است900  متر و ارتفاع متوسط حوضه هاي داخلي حدود1250ارتفاع متوسط كل ايران  -

اولين نظريه درباره ساختمان زمين شناسي ايران در اوايل قرن حاضر توسط اشتان بيان شده است بنابرآن يك  -

 .توده سخت مياني براي ايران مركزي فرض شده كه دو رشته كوه البرز و زاگرس در دو سوي آن تكوين يافته اند 

ز كوههاي اورال روسيه شروع شده است و از شرق ايران  عمان يك مسير تكتونيكي مهم است كه ا–خط اورال  -

 .  جنوب بلوك لوت و ارتفاعات شرق ايران را مربوط به اين خط مي دانند–روند شمال . عبور مي كند 

 شصت ميالدي نشان داد كه پوسته زمين در ۀتحقيقات زمين شناسان شركت نفت و سازمان زمين شناسي  در ده -

از هم تشكيل شده كه از اواخر پركامبرين حركات افقي و عمودي نسبت به هم داشته و ايران از چند قطعه جدا 

اواخر مزوزوئيك به همديگر جوش خورده اند همچنين توده مياني كه براي تمام ايران مركزي فرض مي شد 

 .خيلي كوچك و فقط به بلوك لوت محدود مي باشند

 كشور شناسايي شده مربوط به حركات كوه زايي انفراكامبرين قديمي ترين كوه زايي كه آثار آن در نقاط مختلف -

 .مي باشد كه در اروپا بنام آسنتيك، در روسيه بايكالين، و در آفريقا كاتانگايي ناميده شده است

پس از كوه زايي كاتانگايي ايران به صورت يك پالتفرم در آمده كه از چند قطعه بصورت هورست و گراين تشكيل  -

 .مي شد 

 اساسي شكل ناهمواريهاي ايران در اواخر دوران دوم و اوايل دوران سوم با حركات اوليه كوه زايي آلپي پي خطوط -

 . ريزي شد

اهميت مورفولوژي گسلهاي بزرگ ايران عالوه بر ايجاد اشكال مختلف ناهمواري گسلي مرز واحدهاي بزرگ  -

 .مورفوتكتونيكي كشور مي باشد

ت آتش فشاني در ايران مركزي در دوره ائوسن بوده كه منجر به پيدايش شديدترين و گسترده ترين فعالي -

 .برجستگيهاي مهم در ايران مركزي بويژه در حاشيه آن شده است

ايران مركزي از نظر ويژگيهاي زمين شناسي يك واحد زمين ساختي است ولي از نظر شكل از برجستگيها و  -

 .مورفوتكتونيكي جداگانه اي مي باشندفرورفتگيهاي مهمي تشكيل شده كه هر كدام واحد 

 مريوان با زاگرس مربوط به جنس سنگهاست در حاليكه زاگرس تماماً از سنگهاي –اختالف بارز زون اسفندقه  -

.  مريوان حاكميت با سنگهاي  آتشفشاني ، دروني و دگرگوني است–رسوبي ساخته شده، در واحد اسفندقه 

 . جنوبشرق است-لغربمشابهت اين دو زون فقط در روند شما
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 آن شكل ناهمواريها با ساختمان زمين مطابقت ندارد درحاليكه در زاگرس ۀواحد البرز به سبب تكامل پيچيد -

 .شكل ناهمواريها مطابق با ساختمان چين خوردگي است

و قسمت شمالي آن عارضه دار بوده . واحد ساختماني لوت از دو واحد مورفوتكتونيك متفاوت تشكيل شده است -

 . كواترنر به شمار مي آيد-ارتفاعات مختلف دارد، در حاليكه بخش جنوبي آن يك دشت است و جزء حوضه پليو

دوره كواترنر با دو پديده مهم ظهور انسان و تحوالت شديد اقليمي كه به پيدايش دروه هاي يخبندان انجاميده  -

 .است از دوره پليوسن متمايز مي باشد

 .ن شناسي با پيدايش اولين يخبندان مشخص شده استآغاز كواترنر از نظر زمي -

 .  هزار سال پيش از اين براورد شده است17 الي 8خاتمه آخرين دوره يخبندان براي نقاط مختلف بين  -

 . هزار سال پيش از اين در نظر مي گيرند10در مورد ايران شروع دوره بعد يخچالي را حدود  -

 .دوره هاي سرد يا باراني كواترنر درياچه هاي پلويال مي گويندبه درياچه هاي واقع در چاله هاي بسته  -

 

 

 

 

 

 )مباني و ايران(پاسخنامه سؤاالت ژئومورفولوژي 

 سؤال جواب سؤال جواب سؤال جواب سؤال جواب سؤال جواب سؤال جواب سوال جواب
1 151 2 126 2 101 3 76 1 51 3 26 2 1 
4 152 4 127 2 102 2 77 2 52 1 27 3 2 
2 153 1 128 4 103 2 78 1 53 2 28 1 3 
1 154 4 129 1 104 1 79 1 54 3 29 3 4 
3 155 2 130 1 105 2 80 1 55 1 30 2 5 
3 156 1 131 2 106 4 81 1 56 3 31 2 6 
2 157 4 132 3 107 2 82 1 57 4 32 1 7 
3 158 1 133 2 108 3 83 2 58 2 33 3 8 
4 159 2 134 2 109 3 84 1 59 3 34 2 9 
4 160 1 135 3 110 2 85 2 60 2 35 3 10 
3 161 2 136 3 111 4 86 4 61 1 36 4 11 
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4 162 2 137 4 112 2 87 3 62 2 37 4 12 
1 163 1 138 3 113 2 88 1 63 4 38 3 13 
1 164 4 139 2 114 1 89 1 64 3 39 3 14 
4 165 3 140 3 115 4 90 1 65 1 40 3 15 
2 166 2 141 2 116 1 91 3 66 3 41 2 16 
2 167 3 142 4 117 3 92 3 67 2 42 4 17 
2 168 1 143 1 118 2 93 3 68 3 43 3 18 
1 169 4 144 4 119 1 94 4 69 1 44 1 19 
3 170 1 145 1 120 4 95 2 70 2 45 3 20 
  4 146 4 121 1 96 2 71 4 46 4 21 
  4 147 1 122 1 97 2 72 4 47 2 22 
  1 148 2 123 1 98 3 73 1 48 3 23 
  4 149 1 124 2 99 2 74 1 49 2 24 
  1 150 2 125 1 100 4 75 3 50 3 25 

 

 يژئومورفولوژ يدينكات كل
 . نسبت مقاومت سنگ ها در رابطه با زمان ومكان متغير است -
رسايش تفريقي تابعي از تركيب كاني  در اقليم هاي مرطوب حاره اي هوازدگي شيميايي به طورانحصاري برتري دارد وف-

 .شناسي است 
 . جريان آب وباد مهمترين فرآيند حمل مواد درنواحي يخچالي مي باشد -
 .وكوير عناصر اصلي توپوگرافي مناطق خشك مي باشد )بهادا( كوهستان ،پديمنت ،باهادا-
 . حركات زمين ساختي مهمترين عامل تغيير شكل ناهمواري هاست -
 .براساس طبقه وشيب سطح گسل تقسيم بندي مي شوند  گسل ها -
 . رسوبات تبخير ي گنبدهاي نمكي جنوب سمنان به سازند اليه قرمز پاييني تعلق دارند -
 . درسواحل مكران ساحل در حال  باال آمدن است -
 . بلوك لوت وزون فليش شرق ايران توسط گسل نهبندان ازهم جدا مي شوند -
 .ورفوكليماتيك مجاور يخچالي ميباشد توفور از اشكال م-
 . تراكم شبكه هيدروگرافي تحت تاثيرجنس زمين شناسي است -
 . علم كوه در منطقه موفودينا ميك يخچالي واقع شده است -
 .چينه بندي بصورت متقاطع ظاهر مي شود " در ماسه هاي بادي معموال-
 . الپيه ها فراوان ترين اشكال كارستي اند -
 .بگذاري كپه داغ در فاز تكتونيكي سيميرين پيشين بوجود آمده است حوضه رسو-
 . تراكم زهكشي در درجه اول وابسته به مقاومت سازند هاست -
 . الگون متعلق به صخره هاي حلقوي است -
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 . نيروي يك رودخانه در درجه اول به سرعت جريان وحجم دبي وابسته است -
 .لي تكامل يك پيچان روداست اختالف سرعت در دوساحل رود علت اص-
 . اشكال پني تانت در سطح يخچال ها در اثر تبخير مستقيم يخ بوجود مي آيند -
 .رسوبگذاري جريان عامل اصلي واگرايي وتغيير مسير شبكه زهكشي در سطح مخروطه افكنه ها مي باشد -
 
دگي آنهادرمجاورت خط راندگي زاگرس رخساره هاي تكنونيكي ايران افيوليت يا آميزه رنگين نام دارند وپراكن -

 .وديگري درحاشيه خورده قاره هاي ايران مركزي مي باشد 
 .جنوب شرقي گسترش يافته اند –اغلب گسل هاي ايران در جهت شمالغربي  -
 .استران بخشي از ساحل است كه در زمان مد زير پوشش پيشروي آب قرار مي گيرد  -
 . زمين شناسي مشابه مي باشند كوه كركس وشير كوه يزد از نظر ساختار -
 .گسل جديد زاگرس رشته كوههاي زاگرس رابطور عرضي بريده است  -
 .براساس تقسيم بندي بوبك در دوران چهارم منطقه مورفوديناميك پديمانتاسيون با نيمه خشك منطبق بودند  -
 .ي باشد مهمترين عامل در تشكيل پيچان رودهاي آزاد نابرابري سرعت جريان دردوساحل رود م -
قرار داشتن سواحل شرقي قاره ها تحت تاثير آب وهواي ماليم حاره اي علت گسترش بيشتر مرجانها در اين مناطق  -

 .است 
 كوتاهي كه درآن وقايع مهم اتفاق افتاده در ژئومورفولوژي زمان چرخه اي مي گويند "زمان تقريبا  -
 .روبه جنوب رخ مي دهد  حركات دامنه اي از نوع ريزش بيشتر در دامنه هاي خشك  -
 .دردشت هاي ساحل مكران مهمترين گل فشان هاي فعال ايران قرار دارد  -
 .در شرق وجنوبشرق ايران بيشترين تشكيالت فليش مشاهده مي شود  -
 .خشن ترين مناظر ژئومورفولوژي در مناطق خشك ونيمه خشك در سنگ هاي رسوبي ديده مي شود  -
 .بولي است دماوند يك قله آتشفشاني استروم -
 .دره هاي معلق حاصل فرآيند يخچال ها مي باشند  -
 .مواريت اقليمي دوره كواترنر اكنون در سراسر ايران مشاهده مي شوند  -
 .پايين ودركويرهاباالاست "در بيابان ها سطح ايستابي شديدا -
 .اصلي ترين تفاوت گنبدهاي نمكي ايران جنوبي وايران مركزي در سن آنهاست  -
 . وليت مالنژي وكالردمالنژد درايران شاخصي براي وجود پوسته اقيانوسي مي باشند سنگهاي افي -
ويژگي عمومي گسل هاي ايران اين است كه بصورت سيستم گسلي وگروه گسل ظاهر شده اندو اغلب در حال  -

 .حاضرفعالند 
 .مهمترين وبزرگترين منطقه كارستي درغرب ايران است  -
 .وبيابان يك پديده اقليمي است كويريك پديده ژئومورفولوژيكي  -
 .ديده نمي شود "درزاگرس تشكيالت آذرين  ترشياري اصال  -
از  شكاف ايجاد شده مواد مذاب "  ريفت يك پديده زمين شناسي است كه طي آن زمين شكافته شده ومعموال -

 .خارج مي شود 
 . مي شود ريف جزءساختمان هاي الي هست كه دراثرفعاليت مرجان ها درآب هرگرم ايجاد -
 .حركات دامنه اي ريزش بيشتر دردامنه هاي روبه جنوب اتفاق مي افتد  -
 .واحدهاي ژئومورفولوژيكي كوچك سرخ مربوط به پالنوم توران در تركمنستان مي باشند  -
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مربوط به "تشكيالت رسي ومارني ايران مركزي كه بيشترين اشكال برلندي برروي آنها شكل گرفته است اكثرا -
 .ن هستند كه در درياي قم رسوب شده اند دوره ميوس

 .آتشفشان هاي استرومبولي از اسكوري ها ،گدازه ها ،بمب ها والپيلي ها تشكيل شده اند  -
 .اختالف در جنس سنگ هاي  بستر رودخانه فرسايش قهقرايي منجر به پديده اسارت مي شود  -
ر بوده وفرسايش تاثيركمتري روي آن گذاشته در ايران مخروط آتشفشاني تفتان از نظر ژئومورفولوزيكي جوانت -

 .است 
 .تراكم زهشكي در درجه اول مربوط به مقاومت سازنده هاست  -
 .درمقايسه دو رودخانه مجاوريكديگرعلت باالبودن ميزان دبي يكي نسبت به ديگري وسعت حوضه ميباشد  -
 .گل فشان هاي جنوبشرق ايران از نوع سردوتكنونيكي مي باشند  -
 .ه بزرگترين ووسيع ترين عارضه كارستي مي باشد    پولي-
 .نتيجه فاز تكتونيكي آلپين مي باشد "ژئومورفولوژي كنوني ايران عمدتا -
دريك پيچان رود در ساحل كاوكند وكاو و درساحل كوژ رسوبگذاري صورت مي گيرد وعمق بستر رودخانه از  -

 . ساحل كوژبه سمت ساحل كاو بيشتر مي شود 
 .سوبات يخچالي وآبرفتي درمورفولوژي وبافت آنهاست اختالف اصلي ر -
اسارت دراثراختالف ارتفاع دورودخانه نسبت به هم وفرسايش قهقرايي يكي از شاخه هاي فرعي رودخانه پايين تر  -

 .صورت مي گيرد 
 .در مناطق استوايي دخالت اقليم بصورت غير مستقيم مي باشد  -
 .ر تغييرات اقليمي دوران چهارم تشكيل شده اند تراس هاي اطراف درياچه اروميه تحت تاثي -
 .رنگ تيره در سنگ ها باعث زودتر هوازدگي درسنگ مي شود  -
 .سواحل جزير ه اي مي توانند هموارويا ناهموار باشند  -
اگر شبكه آبهاي يك حوضه از طريق زهكشي اصلي به آبهاي آزادمتصل شوند آن حوضه اگزورئيك ناميده مي  -

 .شود 
 .هند دردوره ميوسن ايجاد شده است آتشفشان س -
 .اختالف فشار در دوسوي گياه منجربه تراكم ماسه هاي بادي در نسبت گياه در نمونه پيكان ماسه اي مي شود  -
 .ي است نوسان سرعت باد علت اصلي تشكيل ريپل مارك در سطح اشكال تراكمي ماسه ا -
 .مونه عدم انطباق رودخانه پيشينه رود مي باشد اگر چين خوردگي بر جريان رودخانه تقدم داشته باشد ، ن -
 .بلوك لوت از جنوب به چاله جاز موريان ختم مي شود  -
 . در مراتع باالي جنگلها ، سولي فلوكسيون به صورت شيارهاي عمود برشيب دامنه ظاهر مي شود  -
 .آتشفشان دماوند از نظر شكل فعاليت از نوع استراتوولكانومي باشد  -
 .يت آتشفشاني درايران دردوره ائوسن رخ داده است شديدترين فعال -
 .تشكيل حوضه تبخيري هرمزمربوط به دوره پره كامبرين است  -
 .تشكيل حوضه تبخيري شمال غرب ايران مربوط به دوره نئوژن است  -
 .زون كپه داغ از نظر زمين شناسي وژئومورفولوزي مشابه زاگرس چين خورده مي باشد  -
 .درسطح زبانه هاي يخچالي مي شود )سراك  ( منجربه تشكيل شكافهاي شطرنجي ناهمواري بستر يخچالي -
 .فرم فعلي واحدهاي بزرگ مورفولوژي ايران حاصل فاز پاسادنين مي باشد  -
 .دردامنه هاي جنوبي البرز درتهران ،دردره هاي كرج وجاجرود آثار يخچالي شناخته شده است  -
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 .هيچگونه فعاليت ماگمايي ديده نشده است درطول تكوين كمربند زاگرس چين خورده ،  -
 .منطقه مورفوديناميك فلوويان منطبق با قلمرو مورفولكمايي معتدل مي باشد  -
 .كوههاي پيرنه جزءگروه ميان قاره اي در سيستم چين خورده آلپي مي باشند  -
امنه پشت به باد مي باشند وجود خال نسبي در دامنه پشت به باد تپه هاي ماسه اي باعث شيب دامنه رو به باال ود -

. 
 .يخرفتهاي سطحي در قلمرو زيست اقليمي  قطبي ناچيزند  -
 .بيش از سي ودو هزار كيلومترمربع از زمين هاي ايران از ماسه پوشيده شده است  -
 . مريوان با حاكميت سنگهاي آتشفشاني ومتامرفيك از واحدهاي ديگر متمايز شده است -زون اسفند قه -
 . دفاع كرد)دوره هاي سرد (در مقابل نظريه )دوره هاي باراني (ي شارالو از تئور -
 .اشكال كارستي در مناطق مرطوب بيشتر تشكيل مي شوند  -
اشكال -2 شكال ژورايي-1اشكال اوليه كه در سري هاي رسوبي چين خورده بوجود مي آيند به سه گروه بزرگ  -

 . شوند اشكال وابسته به سفره هاي روارنده تقسيم مي-3آپاالشي 
براي تهيه نقشه ژئومورفولوژي از نقشه هاي توپوگرافي وزمين شناسي ، عكس هاي هوايي وتصاوير ماهواره اي  -

 .استفاده مي شود 
 .قطر قاعده آتشفشان سهند بيش از هفتادوپنج كيلومتراست  -
 . متر درايران بيشترين مساحت راتشكيل مي دهد 2000 تا1000وسعت مقاطع ارتفاعي  -
 .ه لغزش هميشه مقدار جابجايي عمودي بسشتر از جابجايي افقي است در پديد -
 .اعمال مكانيكي ،شيميايي وزيستي در سواحل فعالند  -
 جريان لجن وگل مانند ناشي از اشباع شدن خاكسترهاي آتشفشاني را الهار مي نامند  -
 .در سطح پوليه هاي سرزمين هاي مرطوب اشكال هوم يا هامس ايجاد مي شود  -
 .ه تراكم و رسوبگذاري درجريان هاي رودخانه اي زماني رخ مي دهد كه نيروي خالص منفي باشد مرحل -
 .سنگ هاي افيوليتي معرف عملكرد تكتونيك مي باشند  -
 .در زمين هاي مارني و آبرفتي پديد مي آيند "عمدتا )بدلند (هزاردره  -
 .جنوبشرقي در آتشفشانهاي ايران است  -امتداد زيرراندگي عربستان علت اصلي شكل گيري روند شمالغربي -
علت تشكيل استاالگميت واستاالگتيت درمحل خروج آب از مجراي زيرزميني كاهش فشار وافزايش دماي محيط  -

 .مي باشد 
 .متر مي رسد 40عمق چاله هاي بادي دردشت لوت حداكثربه  -
 .رند گل فشان ها در جنوبشرق ايران در سواحل درياي عمان بيشترين گسترش رادا -
 .مرحله از ارتفاع سطح آب رادر درياچه اروميه تعيين نمود 4"شواتيزر جمعا -
بزرگترين رودخانه ي ايران كه به درياچه خزر مي ريزد سفيد رود مي باشد كه وسعت حوضه آن  -

 .كيلومتر مربع است 60000"تقريبا
 . گنبد هاي نمكي دوران ميوس درايران مركزي وشمالغرب ايران قراردارند -
 . متر ،جديدترين كوه آتشفشان ايران است 4050فتان درجنوب زاهدان باارتفاع تقريبي ت -
 . متر است فالت ايرن را فالت مرتفع مي نامند 2500از آنجا كه قلل كوهها درايران اغلب بيش از  -
 .به نظر بوبك آب وهواي ايران دردوره هاي يخچالي سرد وخشك بوده است  -
 . مريوان واقع شده است –ه كوه الوند در زون اسفند ي -
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 . اروپا قراردارد –فالت ايران در صفحه آفريقا  -
 . متر از ساحل كنوني ارتفاع دارند 200مرتفع ترين پادگانه هاي ساحلي در كناره هاي خزر كمي بيش از  -
 را پنه پلن يا دشتگون يك سطح فرسايشي با منشاءفلويان است كه در منطقه وسيعي از زمين هاي چين خورده -

 .قطع كرده است 
 .انسلبرگ يا ا نزلبرگ به تپه هاي مقعر درروي پديپلنها را مي گويند  -
 .حلقه هاي سنگي وخاكهاي منقش از اشكال منطقه مورفوكلماتيك مجاور يخچالي مي باشند  -
 .در دماوند يخچال هاي قديمي كواترنري مشاهده نشده است  -
 . تعيين مي كنند سرعت ودبي رود مستيقا كارايي جريان رودرا  -
 .صخره هاي  مرجاني كه از اجتماعات  كيسه تنان تشكيل  شده است ، سنگ آرا گوينت را ايجاد مي كند  -
 .چهار دوره تغييرات اقليمي كواترنر درايران شناخته شده است  -
 .ريا ،كاالنك ،فيورد سه نوع از انواع ساحل مي باشند  -
 . ساحل مي باشند امواج وجريانهاي دريايي از عوامل فرسايش -
 .در گنبدهاي نمكي براثر عملكرد پديده انحالل اشكال شبه كارست به وجود مي آيند  -
باال آمدن نمك دراثر نيروهاي تكنوسيكي يا باال آمدن نمك در اثر اختالف چگالي بين نمك وسنگ هاي مجاور  -

 .ود وباال آمدن نمك براثر هردوپديده فوق منجر به تشكيل گنبدهاي نمكي مي ش
 . رودهاي كونسكانت در جهت شيب اليه ها جريان دارند -
 .پادگانه آبرفتي متداخل از توالي دو دوره فرسايشي شكل مي گيرد  -
 .در اقليم سرد مقاومت ماسه سنگ بيش از سنگ كچ مي باشد  -
اور آن رسوبات قاره اي دردرياي كم عمق در طول دوران اول نشان دهنده اين است كه ايران وسرزمينهاي مج -

 .دردوران اول بصورت يك پالتفرم واحد بوده اند 
 .در گذشته رانشان مي دهد ) اميكروپليت ها ( نوارهاي آميزه رنگين  درايران مر ز محتمل قطعات خشكي   -
 .زمين ساختي دارد -چاله درياچه اروميه منشأيخچالي   -
 .ي باشند هاوايي ،استرومبلي ،ولكانو ،پله اي انواع آتشفشانهاي كالسيك م -
 .دلتا بصورت هاي گرد ،پنجه پرنده اي وتيغه اي شكل ديده مي شود  -
 .لس يك نوع بادرفت مي باشد  -
دروملين تپه اي است كه شباهت زيادي به پشت بالن دارد واز موادي كه بوسيله يخچال حمل شده است تركيب  -

 .مي يابد 
 .منطقه معتدل تحت تاثير بادهاي غربي قراردارد  -
 .سنگهاي آذرين وهم رسوبي محسوب مي شود توف جزء  -
 .دولين چاله هاي وسيعي مي باشند كه دراثر انحالل درسنگهاي آهكي شكل مي گيرد  -
 .جابجايي يك توده گلي بر سطح زير بناي ثابت را سوليفلوكسيون مي نامند  -
 .ود به خشكي هايي كه زيريخچال هاي قطبي قرار دارند گفته مي ش)آنالندسيس ( اينليدسيس -
به پرتگاههاي ساحلي عرياني اطالق مي شود كه بوسيله فرسايش امواج دريا به زيان )فالز (ساحل دريا باري  -

 .ناهمواري ها بوجود مي آيند 
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 )يژئومورفولوژ(  ارشد يآزمون نمونه سؤاالت كارشناس

  بوده است؟يير كدام فاز كوهزايشتر تحت تأثيران بي ارتفاعات ايري شكل گ-1
 نيكالدون)4ن               يكارل)3ن              ي نيهرس)2                     يپآل)1
 
 ران است؟ي ايكي از اختصاصات كدام واحد مورفوتكتوني دروني ، نفوذ توده هايل آتشفشان، دگرگوني از قبييده هاي پد-2

 زون البرز)4زون زاگرس رورانده  )3    يران مركزيزون ا)2وان يمر–زون اسفندقه 19
 
 لومتر است؟ي ك75ش از يران بي اي قطر قاعده كدام وده آتشفشان-3
 سهند)4بزمان                       )3سبالن                    )2دماوند                      )1
 
 د؟ي آي كوستا از اشكال متداول كدام مناطق به شمار م-4
 ليطبقات ما)4ن خورده                يچ)3               يقطبقات اف)2                  يآتشفشان)1
 
 شوند چـه    ي م يع دچار دگرگون  ياس وس يم و در مق   ين در اثر مجاورت با ماگما به طور مستق        ي كه در عمق زم    يي سنگها -5
  شوند؟يده مينام
 ي مجاورتيگوندگر)4          يه اي ناحيدگرگون)3     يهاله دگرگون) 2          ي حرارتيدگرگون)1
 
  معروف است؟ي مواد مذاب باشد به چه نامياي منفرد با راس مسطح كه بقاي تپه شاهد ها-6
 فوسه)4گرابن                          )3نك                 )2تراپس                         )1
 
  نامند؟ي باال آمده باشد آنرا چه مين دو گسل موازي كه قطعه بي هنگام-7
 فوسه)4گرابن                           )3ن            يفرازم)2هورس                       )1
 
 :ط عبارت است ازين در هر شراي طول موج چ-8
     ين كف دو ناو متوالي بيفاصله افق) 2          ين دو سطح محور متوالي بيفاصله افق)1
                 ي متوالين دو لوالي بيفاصله افق) 4          يس متوالين دو قله طاقدي بيفاصله افق) 3
 
  دارند؟يشترين دركدام قلمرو گسرش بي كالدوني سكوها-9
 ي جنوبيكايآمر)4اروپا                          )3ا              ياسترال)2قا                         يآفر)1
 

  شود؟يده مي دين شناسي با ساختمان زمي شبكه زهكشر عدم انطباقي زيك از حالتهايدركدام-10
 يسيدره طاقد)4روز                           )3تنگ                 )2                 يدره عرض)1
 

 ت آتشفشان دماوند جزو كدام نوع است؟ي از نظر شكل فعال-11
 ياسترامبول)4ب                        مرك)3استراتوولكانو      )2ولكان                         )1
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 ران است؟ي ايمايال منطبق با كدام قلمرو مورفوكليك فلوينامي منطقه مورفود-12
 مه خشكين)4معتدل                         )3               يخچالي)2              يخچاليمجاور )1
 

 ست؟ي چي ماسه اي در تپه هاب دامنه رو به باد و دامنه پشت به بادي اختالف ش-13
  در دامنه پشت به باديوجود خأل نسب)2                               يباد غالب از جهت اصل)1
 حركت غلطان ذرات در دامنه رو به باد)4                           ي حركت تپه ماسه ايراستا)3
 

 ه كدام است؟ي اولي اختالف شكل هرز آبهاي عامل اصل-14
 انيموانع موجود در مقابل جر)4           يتوپوگراف)3 هرز آبها    يحجم و دب)2ب دامنه                  يش)1
 

 زترند؟ي ناچيميست اقلي در كدام قلمرو زي سطحيخرفتهاي -15
 يخچاليمجاور )5                    يقطب)3خشك                    )2معتدله                       )1
 

  شود؟يال محسوب مياچه فلويك درياچه به عنوان ي كدام در-16
 هر سه مورد)4ه                   ياروم)3هامون               )2نمك قم                      )1
 

 ست؟يپ چي كل-17
 .ن شوديري زيش باعث رخنمون سنگ هايدر اشكال رورانده اگر فرسا)1
 . جدا شوديش از اسكلت اصلي توده رورانده بر اثر فرسايشانيدر اشكال رورانده اگر پ)2
 . جدا شوديش از اسكلت اصلي توده رورانده بر اثر فرسايشانين خورده اگر پيدر اشكال چ) 3
 . جدا شوديش از اسكلت اصلي توده رورانده بر اثر فرسايشاني اگر پيدر اشكال ژورائ) 4
 

 شوند؟ يم مين خورده به چند گروه تقسي اشكال چ-18
 يسي و نوديسياشكال تاقد:دو گروه)2            ي و آپاالشياشكال ژورائ: دو گروه )1
 ي نمكي و گنبدهايسي، ناوديسيتاقد: سه گروه)4 و رورانده         ي، آپاالشيژورائ: سه گروه)3
 

  دهد؟ي رخ مييده لغزش چه نوع جابه جاي در پد-19
                يفقط افق)2         يفقط عمود)1
 شتر استي بي افقي ولي و افقيعمود)4 است   يش از افقي بي مقدار عمودي ، ولي و افقيعمود)3 

 
 ست؟ي  در سطح سنگ ها چي علت ورن-20
 ي كربيفراوان)4س         يلي سيفراوان)3 امالح منگنز    يفراوان)2 آهن        يفراوان)1
 

 ست؟يون چي فلوكسي سول-21
 .ندي ثابت را گوير بناي بر سطح زيقشر گلك ي ييجابه جا)1
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 .ندي را گويع مواد رسوبيكپارچه و سريا حركت ين افتادن و يپائ)2
 .ندي ثابت  رد مناطق خشك را گوير بناي بر سطح زيك قشر گلي ييجابه جا) 3
 .ندي باشد را گوي فقط عموديي ثابت را  چنانچه جابه جاير بناي بر سطح زيك قشر گلي ييجابه جا) 4
 

 ران است؟ي اين واحد ساختمانيران بزرگتري كدام رشته كوه در ا-22
  سهند و سبالن يمخروط ها)4تالش                    )3زاگرس                      )2البرز              )1
 

 ران كدام است؟ين كوه آتشفشان ايدتري جد-23
  متر5675 با يدماوند در البرز مركز)2         متر4050 ين با ارتفاع نسبتفتان در استان كرما)1
  متر3700ز با ارتفاع حدود يسهند در جنوب تبر)4 متر   4050 يتفتان در جنوب زاهدان با ارتفاع نسب)3
 

 ران در گذسته دارد؟ي ايطي و محيميرات اقلييران داللت بر تغي در مناطق خشك ايكي كدام شاهد ژئومرفولوژ-24
  فعاليمخروط افكنه ها)4      ي داخليرهايوجود كو)3      يم رودخانه اي ضخيآبرفتها)2 منت ها      يپد)1
 

  است؟ينسلبرگ چه نوع عارضه اي ا-25
  كه در دشتگون ها قرار داردييتك تپه ها)2 شود      يده مي كه در دشتگون ها دييرشته تپه ها)1
 پلنها قرار دارندي پدي منفرد كه رويتپه ها)4       شود            يده ميپلنها دي كه در پدييچاله ها)3
 

  كمتر است؟ ي قطر قاعده كدام مخروط آتشفشان-26
 دماوند)4بزمان                       )3سبالن                        )2تفتان                     )1
 

 رد؟ي گيه شكل مي سفره الپيطي در چه شراي آهكين هاي در زم-27
  باشد  يدرز و شكاف سنگها مواز)2ز باشد                                    يب ناچيش)1
 درز سنگها متقاطع باشد)4 كم باشد                      يه آهكيضخامت ال)3
 

  شود؟ي اطالق مي غورد به چه نوع عارضه ا-28
  شكليهالل)4                   شكل     يهرم)3                    يعرض)2               يطول)1
 

  نامند؟ي باشد آنرا چه مير شبكه رودخانه در اثر رسوبگذارير مسيي اگر تغ-29
 نه روديشيپ)4ل                            يتحم)3اسارت                    )2انحراف           )1
 

 ست؟ن متفاوت ايري با ساين شناسيره از نظر ساختار زمي كدام جز-30
 تنب بزرگ     )4                         يابوموس)3هرمز                    )2ش                يك)1
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 ) يژئومورفولوژ(  ارشديپاسخنامة نمونه سؤاالت آزمون كارشناس* 
 

 سؤال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 جواب 1 1 4 4 2 2 2 4 3 1

 سؤال 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 جواب 2 3 2 1 3 4 2 3 3 2

 سؤال 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 جواب 1 2 3 3 4 3 4 3 1 1
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 ف و اهميت خاكتعري) 1مواد تشكيل دهنده     :                                                                 فصل اول 
 مواد اولية ساختماني معدني خاك) 2                                                                     خاك و اهميت آنها               

 تخريب و تجزيه سنگها و كاني ها) 3                                                                                                                  

 خاكدانه ها و تقسيم بندي آنها) 4                                                                                                                  

 ...روشهاي اندازه گيري قطر خاكدانه ها و) 5                                                                                                                 

 ..تأثير دانه بندي در خواص و ) 6                                                                                                                

 رس و خاكهاي رسي ) 8انواع خاك  ) 7اي خاكها                                                               جغرافي) 1                    

 ماده آلي خاك) 10اصالح انواع خاك  ) 9                                                                                                                 
 آب خاك) 12موجودات خاكزي ) 11                                                                                                                 

 هواي خاك)13                                                                                                                   

 )كاتيوني( مبادلة يوني)1خواص خاك و تكامل       :                                                            فصل دوم 
 اجسام مبادله كننده) 2                                                               و طبقه بندي خاك                        

 ..تأثير مبادله كاتيوني در خواص خاك و) 3                                                                                                                   

  خاكPHاسيديته و )4                                                                                                                    
 مواد غذايي گياه در خاك         )5                                                                                                                   

 عوامل مؤثر در تشكيل و تكامل خاك)6                                                                                                                   
 نيمرخ طبيعي خاك) 7 منابع آب و خاك                                                                                        

 طبقه بندي خاك                              )8                                                                                                                     
 ..خاكهاي حاره اي و)1تيپهاي مختلف خاك                             :                                                            فصل سوم

 خاكهاي استپي) 2                                           مناطق مختلف جغرافيايي جهان و فرسايش خاك                    

 خاكهاي مناطق خشك) 3خاكهاي ايران و رژيمهاي حرارتي   :                                                   فصل چهارم   
 خاكهاي قهوه اي جنگلي) 4                                           ورطوبتي خاك                                                                

خاكهاي جنگلي سوزني برگ                                        ) 5جغرافياي آبها                                                                                     )  2                      
 تغييرات كيفي و شورو )1فرسايش خاك و حفاظت آن        :                                                              فصل پنجم

 يايي شدن خاكها                                                                                                                                                     قل
 فرسايش خاك ومبارزه با آن) 2                                                                                                                                  
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 :بخش اول ـ جغرافياي خاكها
 : اهميت آنها خاك و دهنده فصل اول ـ مواد تشكيل

 :ت خاكيف و اهمي ـ تعر1
ن مواد كه از يا. شود ي به مرور زمان خرد ميكيزير عوامل فيجه تأثين، در نتي سفت و سخت موجود در سطح زميسنگها
 ير عوامل خارجيه را كه هنوز تحت تأثي سنگ اوليم، رويش ضخي كم و بيا ب سنگ حاصل شده، به صورت طبقهيتخر

 ي متعدديمواد معدن) رهيدكربن و غياكس يژن، ديآب، اكس (ير عوامل جويجه تأثيدر نت. وشاندپ يواقع نشده است م
 ي موجودات پست و عاليط زندگيق مذكور بوجود آمده است، محيب سنگ به طري كه از تخريا طبقه. ديآ يبوجود م

 ياي از بقايچون فقط قسمت. كند ير مييب، تغي تخريها دهي، جهت و شدت پديز ت موجودات خاكيگردد و بر اثر فعال يم
ل يدار تبديبات پايگر به تركي ديشود و قسمت يه مي تجزينيب له جانوران كوچك و موجودات ذرهي بوسي و جانورياهيگ
 . شود ياد ميج در خاك زي به تدرين ماده آليگردد، بنابرا يم

 يد ميز و منبع درآمد و توليت كه حاصلخن جهت اسيت آن از اياهم.  متر است2 تا 5/0 يط عاديضخامت خاك در شرا
 . استي و اساس تمدن ماديه موجودات زنده در سطح كره خاكي كليمحل زندگ.باشد

 كه درآن موجودات زنده و هوا و آب ي و آلين مواد معدنيا. استي و موادآلي از مواد معدنيبيخاك در درجه اول ترك
 :ل شده استير تشكي زياخاك از قسمته. دهنديل ميوجود دارد، خاك را تشك

 ..)هوموس، شن و رس و ( يمواد جامد خاك) 1
 .ا متحرك و رطوبت خاك استيا آب خاك كه به دو صورت آب آزاد يع ي مايقسمتها) 2
 )ك خاكيا گاز كربني خاك يهوا( شكلي گازيقسمتها) 3
 . شودياهان و جانوران را شامل مي جاندار خاك كه گيقسمتها) 4

 نامبرده به يط هايه محيكل.وسفريتوسفر، بي دخالت دارند، مانند اتمسفر، ليط ها و عوامل مختلفيحل خاك ميدر تشك
 . آورندي خاك را به وجود ميط واقعي محيعني گذارند و پدوسفر ير ميطور مشترك تأث

 ، انسان و يضاف، آب ايآب و هوا، سنگ، موجودات زنده، ناهموار: ل خاك مؤثرند عبارتند ازي كه در تشكيطيعوامل مح
رات نامساعد عوامل يها ،خاك را در مقابل تأثيرستن.  باشديق درجه حرارت، رطوبت و باد مير آب و هوا از طريتأث.زمان

شتر آب به داخل يت و نفوذ بي باعث هدايژه درختان جنگلياهان، به ويق گي عميشه هاير. كنندي حفظ مييآب و هوا
جاد يق اين از طريهمچن. كنديگر مواد خاك كمك مي به حل شدن آهن و دد ترشح شدة آنهاي شوند و اسيخاك م

 كم يلي ها در مناطق خشك كه باران خيل خاك و رستني در تشكينيرزمير آب زيتأث.ل خاك مؤثرنديهوموس در تشك
را به  ي مردابي و خاكهاي ،گالي چون ،چمني مرطوبيز خاكهايدر مناطق مرطوب ن. شتر استي بارد، از همه جا بيم

شتر و ي در تكامل خاك بير ناهمواري تنك تر باشد، تأثياهيجه پوشش گيهرچه آب و هوا خشكتر و در نت. آورديوجود م
در ..  وياهير در كشت و پوشش گيي ،تغياري ،آبي به زراعتيعي طبينهايل زميق تبديانسان از طر. مشخص تر خواهد بود

 ندارد و در طول زمان عوامل يل و تكامل خاك دخالتيم در تشكيستقزمان ،به طور م.ل و تكامل خاك مؤثر استيتشك
 . شونديل و تكامل خاك مي كنندو موجب تشكي اثر ميگريد

را » خاك« ا يده، موجودات زنده، هوا و آب، خاك مادر يده و نپوسي پوسيب سنگها، مخلوط با مواد آليمواد حاصل از تخر
 ياتي و حييايمي، شيكيزين است كه بر اثر عوامل مختلف في زمي  پوستهين خاك قسمت سطحيبنابرا. دهند يل ميتشك

 مختلف آن يل نشده بلكه قسمتهاي تشكيكسانين عوامل است كه غالباً خاك از مواد ير هميجه تأثيدر نت. ديآ يبوجود م
ه غالباً بطور واضح از  خاك كيك از قسمتهايبه هر. ره آشكارا با هم فرق داردي، مقدار سنگ و غياز لحاظ رنگ، چسبندگ

ن افقها بر اثر يا. نديگو ياند افق م  هم قرار گرفتهيه رويه اليشه به صورت اليباً هميگر مشخص شده است و تقريكدي
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كه در يشود در صورت يم» افق«  صحبت از يشناس د دانست كه در خاكيبا.  مختلف بوجود آمده استيها دهيپد
 يعيف طبيا ردي ين تواليبه ا. اند   هم قرار گرفتهيافقها معموالً رو. رود يبكار م» طبقه« شتر اصطالح ي بيشناس نيزم

 يين تا سنگهاي از سطح زمين تواليا. مرخ خاك مقطع قائم خاك استيگر ني ديبه عبارت. نديگو يمرخ خاك ميافقها، ن
 . ردب شده است ادامه داي تخريكي كه فقط از لحاظ مكانييا سنگهايافته و ير نييكه تغ

ش و ساختمان يداي خاك را از لحاظ پيمرخهاين نين است كه اي اي عموميشناس  و مهم خاكيف اصلي از وظايكي
 يي شناسايياي جغرافيشناس قرار دهد و منظور و مفهوم خاك)  رهيپ و غيت(ن يكند و آنها را در گروه مع  يبند ميتقس

 .ن استيه زم كريعي خاك در منظر مختلف طبي از افقهايني معيپهايت
ار خشك ي ماسه روان مناطق بسي شور است و در دشتهايلي كه خاك خيرين فقط در مناطق كامالً كويدر سطح كره زم

، ياهيش گي مرتفع، به علت محدود بودن روي از فالتهايو در بعض) رانيابان لوت ايقا و بي آفري از صحراييمانند قسمتها(
ار سرد خاك به ندرت ي بسيز به علت آب و هواي است كه در قطب جنوب نيهي وجود ندارد و بديعيخاك در سطح وس

ا ي ي رسوبينهايست، زمي كه خاك نييگر از جاهايست، ديز خاك نيب ني پرشيها در سطح صخره. شود يل ميتشك
زش كرده ي كه كوه تازه رييا در محلهايك و ي شمال و بالتياي متحرك دريها مانند ماسه.  تازه استيبي و تخريآبرفت

ل ي تشكي جوان است و زمان برايلي هنوز خيبين علت خاك وجود ندارد كه مواد تخري، به اين نواحيدر ا. رهياست و غ
 .  نبوده استيخاك كاف

  خاكي معدنيا مواد ساختمانيه يـ مواد اول2
ژن ي عبارت است از اكسشركت دارد،) يلومتري ك16باً يتا عمق تقر(ن يب پوسته جامد زمي كه در تركين عناصريمهمتر

 ...وم، آهن و ينيگر عناصر مانند آلوميو د)  درصد8/25(وم يسيسل) بي درصد بطور تقر4/49(
 هايالف ـ كان
باشد و  ياد ميدهنده سنگ و خاك ز لي تشكيهايتعداد كان. ديآ يها بوجود مي خاك كاني مصرفيا اجزايب عناصر يدر ترك
 .كربناتهاستكاتها و يلين آنها كوارتز، سيمهمتر

 يب و واكنشهاين مقاوم بودن در مقابل عوامل تخرياد و همچني زيكوارتز به علت دارا بودن درجه سخت: ـ كوارتز1
 درصد 38و ) نيآذر (ي آتشفشانيدرصد سنگها12بطور متوسط . شود يافت مياد در رسوبها و خاكها ي به مقدار زييايميش

 .دهد يل مي را كوارتز تشكي رسوبيسنگها
ل آهك و گاز ي تشكيه براين ماده اوليم است و بهتريزيوم و منيا كلسيك يدكربني اسيكربناتها نمكها: ـ كربناتها2

 فسفر به شمار ي برايشود منبع خوب يافت ميها است و به مقدار كم ين دسته از كانيت كه جزء ايآپات. باشد يك ميكربن
 .رود يم

ها مقدار فلدسپاتها از همه ين كانين ايدهد و در ب يل ميكاتها تشكيلي را سهاي درصد كان80ش از ين بي آذريدر سنگها
 . اد استيو مقدار كوارتز بالنسبه ز)  درصد27(كاتها كم يلي، مقدار سي رسوبيدر سنگها. شتر استيب
 ي ثانويهايكان (يدي جدي آنها، مواد معدني هيرا بر اثر تجزيرود ز ياه به شمار مي گي براي مهمييكاتها منبع غذايليس

 و ييايمي، شيكيزيرو در خواص ف نيت است و از ايار حائز اهمياه بسي گي براييد كه از لحاظ مواد غذايآ يبوجود م) رس
 .ار مؤثر استي خاك بسياتيح

 :ب ـ سنگها
ن، يآذر يسنگها: كنند يم ميسنگها را معموالً به سه دسته تقس. ديآ ي، سنگ بوجود ميگر مواد معدنيها و دياز كان
ل سنگها را بطور ي ندارند در ذيكسانين گروهها خواص يكه هركدام از ايياز آنجا. ي دگرگوني و سنگهاي رسوبيسنگها

 ميده يخالصه مورد مطالعه قرار م
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 درون يشود از مواد مذاب آتشفشان ي هم گفته مي آتشفشانين كه به آنها سنگهاي آذريسنگها: ني آذريسنگها )1
 .ين خروجي آذري، سنگهاين دروني آذريسنگها: كنند يم ميو آنها را به دو دسته تقسد يآ ين بوجود ميزم

 ين داراي آذريبه عنوان مثال سنگها(ره متفاوت است ي و غي رسوبيكات با سنگهايلين از لحاظ سي آذرينه تنها سنگها
 يروني و بين دروني آذرينگهابلكه خود س.)  استين كاني درصد از ا27 ي داراي رسوبي سنگهايكات وليلي درصد س80

 يبرا. شتر محسوس استي آنها بيكيزي در خواص في آنها كمتر ولييايميبات شين تفاوت در تركيا. ز با هم تفاوت داردين
ن مانند بازالت انتخاب كرده، ي آذريك نوع سنگ خروجيو ) تيگران(ن مانند خارا ي آذريك نوع سنگ درونيمثال 
ك از يم كداميريجه بگيم تا بعداً نتيكن يسه مي آنها را با هم مقاييايميبات شيا تركيده دهن لي از مواد تشكيقسمت
 . ز و بهتر استيشود حاصلخ يكسان حاصل ميط يگر شراين دو نوع سنگ در دي كه از اييخاكها

 از موارد، نه يعض در بيباشند ول ي با هم متفاوت مي بطور كلي و مواد معدنييايميبات شين دو نوع سنگ از لحاظ تركيا
، مواد ي درونيبه عنوان مثال در سنگها. باشند ي با هم متفاوت ميلي خيكيزيا خواص فياما آنها از لحاظ بافت . ادي زيليخ

ع صورت گرفته است، ي كه سرد شدن آنها، سري خروجيل شده است اما در سنگهاي درشت تشكيها باً از دانهي تقريمعدن
 . ديآ يكنواخت به نظر ميافته و توده آنها يل ي تشكيزي ريها سنگ از دانه
ر و بالنسبه يز فقيوم نيمون كه اغلب از لحاظ كلسي از نوع ماسه و لييط مساعد خاكهايت فقط در شراياز سنگ گران

 چسبنده كه يب داشته باشد، خاكهاي شين كمي كه زميياز سنگ بازالت عموماً در محلها. ديآ يق است، بوجود ميعم
 .گردد يجاد ميباشد، ا ي مي از لحاظ باز قويا سنگ است ولمخلوط ب

 يشترين، عموماً مقدار بي آذري، نسبت به سنگهاي دگرگونين در سنگهاي همچني رسوبيدر سنگها: ي رسوبيسنگها)2
) 1:م كرديتوان به دو دسته تقس ي را مي رسوبيسنگها. شتر استين، بي آذريكات سنگهايلي سيكوارتز موجود است ول

 . ا  نرمي آزاد ي رسوبيسنگها) 2 متراكم و سخت ي رسوبيسنگها
 : شوند يده مين نوع سنگها خود به انواع مختلف ديا:  و سختي متراكم رسوبياول ـ سنگها

 بوجود آمده است، يدن مواد معدنيهم انباشته شدن و به هم چسبي كه بر اثر روي سفت و سخت شده رسوبيـ سنگها
ت ماده يعت و خاصي دارد به طبيد، بستگيآ ين نوع سنگها بوجود مي كه از ايتيش و مرغوبارز. سنگ مانند ماسه

 باشد، ي كه اگر ماده چسبنده، رسين معنيچسباند به ا ين سنگها را به هم ميدهنده ا لي كه ذرات تشكيا چسبنده
 .  باشد؛ خاك نامرغوب خواهد شديسيلي باشد، خاك مرغوب و اگر ماده چسبنده سيكربنات

ا بر اثر يدار  كربناتي بيك در آبهاي كه از آهك و گچ محلول بر اثر كم شدن گازكربني سخت و متراكم رسوبيـ سنگها
ه سنگها ي دارد به مقدار رس و عمق تجزيشتر بستگي بيتي و دولومي آهكيت خاكهايفيخواص و ك. ديآ ير، بوجود ميتبخ
 .تر است شود، مرغوب ي كه حاصل ميه شده باشد، خاكيقتر تجزيمشتر و سنگها عي كه هرچه مقدار رس بين معنيبه ا

 ) رهيمانند ماسه و شن، لس، رس و غ(ر متراكم يا غي آزاد ي رسوبيدوم ـ سنگها
افته ير نيي تغيآورد كه قسمت اعظم آنها از كوارتزها ي را بوجود ميري فقيها از منابع مختلف، اغلب خاكها ـ شنها و ماسه

 .ا متوسط استي آن درشت و يها هل شده و دانيتشك
ل يكا و آهك تشكي با فلدسپاتها و ميا ماسه كوارتزيف و كوچك ي ظري و قسمت اعظم آن از شنهايـ لس از گرد و ال

 كه آهك خود را از دست داده و در يا  تا ماسهيموني لين سنگها بسته به محل و طول مدت، خاكهاياز ا. شده است
 .گردد يد مير شده است، تولي از لحاظ رس فقيقسمت سطح

 . ديآ ي بوجود ميي از لحاظ مواد غذاي چسبنده و غني اغلب خاكهاياز رس و ال: يـ رس و ال
 يابد كه از آنها سنگهاير يياد چنان تغين ممكن است بر اثر فشار و حرارت زي و آذري رسوبيسنگها: ي دگرگونيسنگها)3

 .دي بوجود آيدگرگون
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 يد، بستگيآ ين سنگها بوجود مي كه از اييت انواع خاكهايفيم كيبر يس را نام مي عنوان مثال گن بهي دگرگونياز سنگها
 )مقدار كوراتز و مقدار باز. (كننده سنگ بيدارد به منابع و مواد ترك

 هايه سنگها و كانيب و تجزيـ تخر3
موجودات (وسفر يدروسفر و بيتمسفر، ه خرد و حل شدن آنها كه بر اثر تماس با ايعنيها يه سنگها و كانيب و تجزيتخر
 .  مؤثر هستندياتي و حييايمي، شيكيزيها، عوامل فيه سنگها و كانيب و تجزيدر تخر. رديگ يصورت م) زنده
 )هايب سنگها و كاني در تخريكيزير عوامل فيتأث (يكيزيب فيتخر) الف
 بدون آنكه در خواص يعني, شوند يم خرد مييا بهتر بگويه ي تجزيكيها فقط از لحاظ مكانيب، كانين نوع تخريدر ا
 يها ا دانهيل آنكه از بلورها ي از سنگها به دليبعض. گردد يم مير حاصل شود به قطعات كوچكتر تقسيي آنها تغييايميش

 يو برخ) مانند سنگ خارا(شود  ي و خرد مي متالشي به آسانيكيزير عوامل فيجه تأثيل شده است، در نتي تشكيدرشت
) مانند بازالت. (گردد ي ميرتر متالشيكند د يشتر مقاومت مي بيكيزتر است، در برابر عوامل مكاني ري بافتي داراگر كهيد

 :رديگ ير صورت ميشتر بر اثر عوامل زيب) يكيزيف (يكيب مكانيتخر
 آنها را يرو كه ي سنگيها ج از تودهي، به تدريشي فرسايها دهي متراكم، بر اثر پديهرگاه سنگها: ـ كم شدن فشار1

 آن در ي جهيدهد كه در نت يك نوع حالت انبساط به آنها دست ميشود و  يده آزاد گردد، فشار بر سطح آنها كم ميپوشان
ر درجه ييتغ(ب سنگها يگر عوامل مؤثر در تخرير دي تأثيط را برايت شراين وضعيا. ديآ ي بوجود مييسطح سنگ شكافها

 .ازدس يآماده م) رهيخبندان و غيحرارت، 
 بطور يژه هنگامير درجه دما، به ويي تغي جهيب سنگ در نتيا تخري سنگ يب حرارتيتخر: ـ اختالف درجه حرارت2

 به يطين شرايچن.  را نشان دهديا العاده ر درجه حرارت، ارقام فوقييافتد كه درجه حرارت و سرعت تغ يد اتفاق ميشد
شتر گرم و سرد بشود، هرچه رنگ و يهرچه هوا ب. گردد يشاهده م مرتفع مي و كوهستانيابانيعنوان مثال در مناطق ب

 . رديگ يعتر انجام ميده سرين پديتر باشد، ا دهنده سنگ متفاوت لي تشكيهايب انبساط كانيضر
جه خواص ير در نتين تأثيا. شتر استيب سنگ بير اختالف درجه حرارت در تخريخبندان هنوز از تأثير يتأث: خبندانيـ 3

ب ين نوع تخريا. گردد يدن سنگ ميابد كه سبب تركي يش ميافزا% 9خ زدن، حجم آن يرا در موقع يد، زيآ ي مآب بوجود
خ يخبندان و آب شدن ياد، ي زينجا ضمن بارندگينكه در اي ايشود برا ي مؤثر واقع ميژه در مناطق مرتفع كوهستانيبه و

 .افتد يز به كرات اتفاق مين
ر آب در سطح سنگ جمع يشود بلكه ضمن تبخ يك مواد محلول در خاك شسته نمدر مناطق خش: دن نمكيـ ترك4
ب سنگ بوجود ي تخري براي مؤثريروين) بلور شدن(جه گرفتن آب و از دست دادن آن ين امالح در نتياز ا. شود يم
 . وندديپ يدرات، به وقوع ميل هي نمك ضمن تشكيش حجم بلورهايجه افزايدن نمك، در نتيگر تركينوع د. ديآ يم
 آنها يها شهيق كه رين طري سنگ شوند، به ايكيب مكانياهان ممكن است موجب تخريگ: اهيشه گي ريكيـ فشار مكان5

 . كننديجه رشد و افزوده شدن بر قطر آنها، سنگ را متالشيند و در نتيدر شكاف و درز سنگها نفوذ نما
 باز يا آب جاريله بهمن و يد، با حمل بوسيآ يور بوجود مق مذكيقطعات خرد شده سنگها كه به طر:  آبي حركتيـ انرژ6

ها يها به هم و شكاف برداشتن كانيك كانيكايدن يشود كه در صورت كمتر سخت بودن سنگ خوب نچسب يهم خردتر م
 . شود يع مين امر تسريا

 بادرفتها به سنگها، ممكن جه برخورديشود، در نت يگر مي به محل ديد كه سبب انتقال مواد از محلي شديبادها: ـ باد7
ر باد در ي است كه در آن تأثيابان لوت از جمله نقاطيب)  سنگيبيش تخريفرسا(ده شود يج سائياست سطح سنگ به تدر

 . كامالً مشهود است) جاد كلوتها و كلوتكهايا(ن يش زميب سنگ و بخصوص فرسايتخر
كه در » خبنداني«  هم ين در موارديو همچن» ها شهي ريكيفشار مكان«  دو مورد، مانند يكير عوامل فوق جز در يتأث

رفته   همين، رويبنابرا. دتر است تا در مناطق مرطوبيرد، در مناطق خشك شديگ يشتر صورت مي مرتفع بيكوهستانها
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 يليرد، خيگ ي و شرق كشور را دربر مي مركزي از قسمتهايعي در مناطق خشك كشور كه سطح وسيكيزيب فيتخر
 .باشد ين مناطق مي اينهاي از زمياريدانه بودن بس جه آن درشتي كه نتدتر استيشد

 )ها و سنگهايه كانيا تجزيب ي در تخرييايمير عوامل شيتأث (ييايميه شيب و تجزيب ـ تخر
ها و ي كانييايميه شيجه تجزيدر نت. يكيزيب فيابد تا در تخري ير مييشتر تغي بيليها و سنگها خي كانييايميه شيدر تجز

 .  داردير فراواني خاك تأثيزيكه در حاصلخ) رس= ه ي ثانويهايمانند كان(د يآ ي بوجود ميدينگها، مواد جدس
له آب صورت يكاتها كه بوسيليز سيدرولي، عبارت است از حل شدن نمكها، هييايميه شي تجزيها دهين پديمهمتر

 .رهياهان و غير گي، تأثيدي اسير محلولهايرد، تأثيگ يم
 آب را حل يياي و قليياي محلول قليآب در درجه اول امالح به آسان): ر آب خالصيجه تأثيدر نت( نمكها ـ حل شدن1
نمك طعام . توان نام برد ين امالح، نمك طعام و گچ را مي اي از جمله.  وجود داردياديعت به مقدار زيكه در طب. كند يم
 درجه 20 يتر آب خالص با دماي گرم و در هر ل6/2چ فقط  از گيشود ول ياد در آب حل ميم به مقدار زيا كلرور سدي

 و كم حل يا به سختير قابل حل در آب است و يباً غيم تقريان كربنات كلسين ميگراد قابل حل است  و در ا يسانت
 .م كردير به آن اشاره خواهيد به آب كمك كند كه در زي بايگرين امالح عامل دي حل كردن ايشود و برا يم
زان قابل يك محلول در آن به ميقدرت حالله آب بر اثر گاز كربن: دار كير آب گاز كربنيجه تأثيدن نمكها در نتـ حل ش2

) وميزيم، كربنات منيكربنات كلس( محلول است ي كه به سختييژه در مورد كربناتهاين اثر به ويا. ابدي يش مي افزايتوجه
ه يا تجزيب يتخر« ده ين پديا. ، محلول استيشود كه به آسان يمل يكربنات تبدين كربناتها به بيا. ار مهم استيبس

 .شود يده ميز نامين» يكربنات
ده يز ناميدروليآن است كه ه) H) OH يونهاير يها تحت تأثيه كانيمهمتر از اثر حالله آب، تجز: كاتهايليز سيدروليـ ه3
ژه يكاتها رس است به ويليه سين تجزيدد كه حاصل اگر يم) رهيفلدسپاتها و غ(كاتها يليه سيز موجب تجزيدرليه. شود يم

 . م استي پتاسيادي مقدار زيت كه دارايلي از نوع اييرسها
ون يش غلظت ي افزاي جهيش از همه در نتيها، بيگر كانيكاتها و ديليه سيعت، تجزيدر طب: يدي اسير محلولهايـ تأث4
ون هاش قابل ين ظاهر شدن يدها و همچنيگر اسي و دكيدكربنيدروژن در محلول خاك، مربوط به موجود بودن اسيه

ون هاش يزان غلظت يز، مياهان كوچك و بزرگ ني جانوران و گياتيت حيجه فعاليبه عالوه در نت. تبادل در محلول است
شات متعدد يآزما. كند يار فعال اثر مي محلول است، بسي كه در آب نفوذيكيگاز كربن. ابدي يش ميمحلول در خاك افزا

وسته است يعتر به وقوع پيك به مراتب سري گاز كربنيكاتها، در آب دارايليگر سيه فلدسپاتها و ديشان داده است كه تجزن
ت يها و فعاليق بارندگي از آن از طريادي مقدار زيف است وليد ضعيك اسيك يدكربنياس. كيتا در آب بدون گازكربن

شود  يمحدود نم« دروژن يون هيتنها به دادن ) كيدكربنياس(ك يبناثر گازكر. شود ي به خاك افزوده ميز جانوران خاك
 .ت استي اهميز دارايشود ن ي ميتيم و آهن دوظرفيزيم و منيكربناتها محلول كلسيل بين جهت كه موجب تشكيبلكه از ا

سولفات آهن ون يداسيجه اكسيك در نتيدسولفوريعت، محدود است به عنوان مثال اسيدها در طبيگر انواع اسيش ديدايپ
 ي جنگلهاياهي اغلب در پوشش گي آليدهاي از اسياديمقدار ز. رسد ين مي به زميق بارندگيا از طريد و يآ يبوجود م

 . شود يل مي مرتفع تشكيها برگ و مرداب يسوزن
ها و ي كانهي آن در تجزييايمير شي است كه سهم تأثييايمي شي و قسمتيكيزياهان فير گيي از تغيقسمت: اهانير گيـ تأث5

 .شتر استيسنگها به مراتب ب
 يآورند داخل درزها و شكافها ياهان پست مانند جلبكها و قارچها سطح سنگ را به تصرف درميگ: اهان پستير گيـ تأث

كاتها را يلي سي فلزيونهاين موجودات، كاتيرا ايز. گردند ين رفتن مقاومت سنگ ميج باعث از بيشوند و به تدر يز آن مير
 .پاشند يق مقاومت سنگ را از هم مين طريكنند و به ا يجذب م
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ن يبد. كنند يع مي را تسرييايميه شي از خاك، تجزييشتر بر اثر گرفتن مواد غذاي بياهان عاليگ: ياهان عالير گيـ تأث
شود از  ي خاك حاصل مي و معدني آليها كننده م را كه از مبادلهيزيم و مني مانند كلسيياهان عناصر غذايصورت كه گ

 ييايميه شيها سبب تجز  در سطح مبادله كننده Hون يش يافزا. دهد ي پس مHون يشه خود يرد و توسط ريگ يخاك م
 . گردد يه مي اوليكاتهايليس
. افتد تا در مناطق خشك يشتر اتفاق ميژه مرطوب گرم، بي در مناطق مرطوب معتدل و به وين فعل و انفعاالت بطور كليا

تر  شتر و هوا معتدليكه رطوبت خاك و هوا ب)  خزريايسواحل در (ي در مناطق شمالييايميه شير ما تجزن در كشويبنابرا
ز مساعدتر از يل خاك، در مناطق معتدل و مرطوب ني تشكيط براين اصل اغلب شراي هميرو. افتد يشتر اتفاق مياست، ب

 .مناطق خشك است
 
 : آنهايبند ميها و تقس ـ خاكدانه4

 در خواص خاك دارد كه براساس قطر ذرات نوع خاك را ير مهميتأث) بافت خاك( ذرات خاك يز و درشتيا ري يبند دانه
متر قطر  يليم2 از ياسكلت خاك، قسمتها. اسكلت و خاك نرم: شود يم مياجزاء خاك به دو قسمت تقس. كنند ين مييتع

خاك . يسنگ ، قلوهيگي رينهاي ندارد مانند زميزش اريبافت بودن در كشاورز شود كه به علت درشت يبه باال را شامل م
ل يز خاك را تشكيند كه اجزاء مهم و حاصلخين قطر را گوييمتر به پا يليم2 از ي قسمتهايعنيز خاك ينرم ذرات ر

ا بافت خاك، ي يبند  دانهيي شناساين برايبنابرا. كنند ين مييزان درصد آنها تعي ميدهند و نوع خاك را هم از رو يم
 .دهند ي قرار مييش و شناسايمتر كوچكتر است را مورد آزما يليم2 كه قطر آنها از ييتهاقسم

 : بافت و نوع خاكدانهييا شناسايها   قطر خاكدانهيريگ  اندازهيـ روشها5
 در آن يعي كه بطور طبياهاني گيتوان از رو ي ميبافت خاك را تا حدود: اهان خودرويا مشاهده گي يق بصريالف ـ از طر

. نديرو يشتر ميبافت ب زي ريگر در خاكهاي ديدانه و برخ  درشتياهان در خاكهاي گيرا برخيز. ن كرديياند، تع دهين روئيزم
 . ستيق نيچ وجه دقين روش به هي ايول

ك نمونه خاك در يم به كمك حواس به خصوص لمس كردن يتوان يما م: ا به كمك حواسيق لمس كردن يب ـ از طر
ن روش مالك يكه در ا. مين كنييم و حدود نوع خاك را تعيص دهيها را تشخ دانه  خاكدانهي و درشتيزين انگشتان، ريب

 . ش استي نمونه مورد آزماي و نرمي و زبريبودن، قابل لوله شدن، چسبندگ سنجش قابل انحناء 
 . ستكند، سطح گل صاف و براق ا يم) يگل(ف يدست را كث) شود يخوب لوله م(ر است يپذ شكل: رس

ف يدست را كث. شكند يم كمر آن مي را خم كنيكه لوله گليهنگام) شود يخوب لوله نم(ر است يپذ كمتر شكل: مونيل
 . كند ينم

ن يكند، دانه دانه است، در ب ي نميدست را گل) گر درآورديا به شكل ديشود آن را لوله كرد و  ينم(ست ير نيپذ شكل: ماسه
 .ودش يانگشتان كامالً زبر احساس م

شات، ي انجام آزمايبرا. ن روش استيتر قين و دقين روش بهتريا: شگاهيها در آزما  قطر خاكدانهيريگ ق اندازهيج ـ از طر
زان يكنند و در آن م يانتخاب م) خاك نرم(متر است،  يليم2 از خاك را كه قطر آنها، كوچكتر از ييمعموالً فقط قسمتها

ن است ي بافت خاك ايي شناسايگر از راههاي ديكي. كنند ين مييره را تعي غ، رس وي مختلف ماسه، اليدرصد قسمتها
دهند، سپس  يزند و آن را خوب تكان مير ين كار ميلندر مخصوص اي آب در سيش را با مقداري از خاك آزمايكه مقدار

ز، ممكن يار ريرم و بسكه ذرات نيكند در حال يتر فوراً به ته ظرف سقوط م ذرات درشت. گذارند يآن را به حال خود م
كسان، سرعت يط يچون در شرا. ن روز در آب به حالت شناور بماند و رسوب نكندي چنديا حتين ساعت و ياست چند

 متفاوت سقوط ي زمانهايتوان از رو ي مين به آساني به قطر آنها دارد، بنابرايها بستگينگونه بررسيها در ا سقوط خاكدانه
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پت و ي با پيريگ توان به جدا كردن با الك، اندازه ي ميريگ گر اندازهي دياز روشها. اب كردها قطر آنها را حس خاكدانه
 . ع اشاره نمودي با آلت سنجش غلظت مايريگ اندازه

  خاكيزيدر خواص و حاصلخ) بافت خاك (يبند ر دانهيـ تأث6
 با هم فرق دارند بلكه با كوچك شدن يكيره نه تنها از لحاظ مكاني مختلف خاك مانند رس، گرد، ماسه و غيونهايفراكس

شود و برعكس  يج كم ميبه عنوان مثال مقدار كوارتز آنها به تدر. كند ير مييز تغي آنها نيزان مواد معدنيقطر آنها معموالً م
 مختلف به خاك خواص مختلف يونهايفراكس. ابدي يش مي آن افزايكايم، مقدار ميكتر شويون گرد نزديهرچه به فراكس

 :ميكن ير به چند نمونه آن اشاره ميبخشند كه در ز يز مي نيرگيد
ش يكندو از فرسا يت آماس كردن و چروك خوردن خاك را كمتر ميمتر خاص يليم2 بزرگتر از يـ شن و رس با قسمتها

 . كند ي ميريآن جلوگ
 و ظرف و اغلب مقدار مواد ي، تعداد مجاريت تبادلي آب، ظرفيت نگهداريادتر گردد، قابليـ هرچه مقدار رس در خاك ز

 .خورد يكند و چروك م يشتر آماس ميابد و به عالوه خاك بي يش مي خاك هم افزاييغذا
 . بخشد ي به خاك مي و شنيا  و ماسهي رسين خواص قسمتهاي بي و گرد، خواصي اليـ قسمتها

 ـ  انواع خاك7
م يمون و ماسه تقسي و آن را به سه گروه مهم رس، لكنند ين ميي ذرات خاك تعيز و درشتي مقدار رينوع خاك را از رو

مون است و اگر كمتر از يآن خاك از نوع ل  باشديتر يليم%  2 درصد ذرات كوچكتر از 50 تا 40 ي كه دارايخاك. كنند يم
 .  استيا متر باشد، از نوع ماسه يليم% 2در آن ذرات كوچكتر از % 10
 ي رسيـ رس و خاكها8

ن جا دارد در مورد آن با ذكر يكند بنابرا يفا مي خاك ايزي در حاصلخيار مهمياست كه نقش بسه ي ثانويك كانيرس 
 . شتر بحث شوديحات بيتوض

ه سنگها و يب و تجزي كه ضمن تخرين مواد معدني از مهمتريكي:  مختلف آنيش و خواص رس و گروههايدايـ پ1
ن علت آن را يد به هميآ يرس بوجود م) فلدسپاتها (يكاتيلي سي رس است كه از سنگهايهايد كانيآ يها، بوجود ميكان
د به حال يدهنده خاك و مف لين ماده تشكي مهمتريكيزي و هم از لحاظ فييايميرس هم از لحاظ ش. نامند يه مي ثانويكان
 .اه استيگ

حلول خاك جذب كند و در ونها را از ميتواند،  ين اجسام ميا. وجود دارد» كننده اجسام مبادله«  به نام يدر خاك اجسام
ن اجسام ي از مهمتريكيرس . دهد ي عمل مبادله را انجام ميبه عبارت. اه پس دهدي گي به آن برايگريون ديعوض 

 بار ي را كه داراييونهاي است، كاتي منفيكيرود و چون از لحاظ بار الكتر يكننده خاك به شمار م كننده و مبادله رهيذخ
 . برد ي آب را در خاك باال ميت نگهدارين ظرفيكند و همچن ي مثبت است، جذب ميكيالكتر

 مهم يلياه خي گيين مواد غذاي تأميبرا...) م و يزيم، ميم، پتاسيكلس( ذرات رس يشده در سطح خارج  جذبيونهاي
 ييونهاي ي، جاونهاين يا. گردد يمبادله م) ون هاشي(شود  ياه خارج ميشه گي كه از رييونهايز در مقابل يونها نين يا. است

اه يشود كه بعداً توسط گ ي رس جدا شده وارد محلول خاك ميونها از روي. رديگ ي است م كه توسط ذرات رس جذب شده
 . ز مؤثر استيط خاك نيا واكنش محي PHم كه رس در يشو يبنابر آنچه گذشت متوجه م. گردد يجذب م

د يآ يكاتها كه خود انواع مختلف دارند بوجود ميليه سياز تجزرا ي است زي انواع مختلفيرس دارا:  مختلف رسيـ گروهها
ك نوع سنگ ي از يتوان گفت كه حت ي ميبطور كل. اند  بوجود آمدهي مختلفييط آب و هوايو از همه مهمتر در شرا

 .ديآ ي مختلف دو نوع رس بوجود مي، در دو آب و هوايكاتيليس
 رس، يهاي كانيستالي از شبكه كريي وجود دارد و در قسمتهايدد متعيها  رس، معموالً ورقهيا در ساختمان شبكه

زان جذب ي مذكور در ميها  ن ورقهين فواصل بي و همچني خالين فضاهاي وجود دارد كه اي كوچك و بزرگي خاليفضاها
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تها ـ ينيكائول: كنند يم مي تقسين اساس رس را معموالً به سه گروه اصليبر هم. ار مؤثر استي بسييآب و مواد غذا
 )تيليمانند ا(كا يت ـ رس شبه مي لونيمنتمور

چون قدرت جذب .  كم استيلي آن خيها ن ورقهيرا فاصله بي است نامرغوب، زيت رسينيكائول: تهاينياول ـ گروه كائول
  افتهي  كه شستشوييت در خاكهاينيكائول. ر استيز فقي نيين از لحاظ مواد غذايبنابرا.ار كم استين گروه بسي در اييايقل

 .شود يافت مي)  سرخ منطقه حارهيمانند پدزول و خاكها(دهد  ي نشان ميدياست و واكنش اس
ن ياد آب و همچنيتواند مقدار ز يل مين دلياد است به هميها ز ن ورقهين گروه فاصله بيدر ا: تي لونيدوم ـ گروه منتور

 ين رس غالباً از سنگهايا.  استين نوع رس در كشاورزيت بهتري لوئيرو منتور نياز ا. دي جذب و مبادله نماييمواد غذا
 آب و هوا كمتر سرد و يعني كه شستشو كم، يژه در نقاطيبه و. ديآ ي است بوجود ميت بازي خاصي كه دارايكاتيليس

 واكنش ي و داراي قوي كه از لحاظ بازيمرطوب و خشك مهي مناطق نيتوان در خاكها ين نوع رس را ميا. مرطوب است
 . افتي) ميمثل چرنز( است يخنث

ن دو گروه مذكور در باال يمابي خواص فين گروه از رسها، دارايا) :  آبداريكايت و ميليمانند ا(كا ي شبه ميسوم ـ رسها
. باشد ين ميم در زمين منابع پتاسي از بهتريكي ين كانين لحاظ ايم است و به اي پتاسيادي مقدار زيت دارايليا. است
 .  وجود دارديزان قابل توجهيمه خشك به ميمه مرطوب و ني مرطوب و نيه، در آب و هوان گروي ايرسها
ندارد، ) سنگ مادر (يعت سنگ اصلي به طبيادي زي مختلف رس، بستگيش گروههايدايها نشان داده است كه پيبررس

 مختلف يش گروههايداي پ مختلف خاكها دخالت دارد، دريپهايش انواع و تيداي همانگونه كه در پيطيط محيبلكه شرا
 . ز نقش عمده را بر عهده دارديرس ن

 يشستشو) يا خاك مناطق گرم و مرطوب حاره(ت يوالتر) خاك مناطق سرد و مرطوب( مانند پدزول ييدر خاكها
ت خواهد بود كه ينيوم، رس حاصله، از نوع كائوليسيد سلياكس  يجه شسته شدن ديدر نت. رديگ ياد انجام مي زيسطح
خاك مناطق  (ي بلوطيو خاكها) يخاك مناطق بر(وم ي مانند چرنوزييبرعكس در خاكها. ت همراه استيلي با ااغلب
ت ي لونيرد، رس بوجود آمده از گروه مونتموريگ ي مواد در خاك كمتر صورت ميكه شستشو) مه خشكي و نياستپ

 .باشد يم
 :ي رسيـ خواص خاكها2

د معموالً يرو با نياز ا.  ذرات به هم كمتر شوديگردد كه چسبندگ يرطوبت سبب م:  چسبنده استي رسيـ خاكها
س باشد، باز هم شخم زدن آن ي خيلي خشك نباشد و اگر خاك رس خيلي شخم زد كه خي را وقتي رسينهايزم

 . ستيمصلحت ن
 آب و يهداردراته در سطح خود در نگي هيونهاي به علت دارا بودن ي رسيخاكها: شود يرتر خشك مي دي رسيـ خاكها

ر يپذ  انجاميان هوا در آنها به سختين جرين ذرات رس كم است، بنابرايم بوده و به عالوه چون فواصل بيخاك سه
 . شود يرتر خشك ميتر است و د  مرطوبيا  ماسهي نسبت به خاكهاي رسيجه خاكهايباشد، در نت يم

اد است و مواد ي زي رسي خاكهايچون قدرت جذب سطح:  استي غنيي از لحاظ مواد غذاي رسيـ خاكها
 .  استي غني، خاكهاي رسيل خاكهاين دليشود، به ا ي جذب مي خاك به آساني زكنندهيحاصلخ
 ين خاكهاير خاكهاست، بنابرايشتر از ساي بي رسي كه مقدار آب معموالً در خاكهايياز آنجا:  سرد استي رسيـ خاكها

رتر به دست ي دي رسين علت محصول خاكهايبه ا. دهد يرتر از دست ميز ديشود و حرارت خود را ن يرتر گرم مي ديرس
 .نامند ي سرد مي را خاكهاي رسي خاكهايو در اصطالح كشاورز) ررس استيد. (ديآ يم

ن مواد يرد، بنابرايگ ي انجام مي رسي در خاكهايان هوا با سختيچون جر: پوسند يرتر مي دي مواد آلي رسيـ در خاكها
 .پوسند يرتر ميدن خاكها، ي ايآل

 دارتر استيتر و پا  مرغوبي رسي خاكهايكيزيـ ساختمان ف
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 .  كمتر استي رسي مواد در خاكهايـ شستشو
 :يا  ماسهي خواص خاكها-3

ز ي كه ممكن است اطراف ذرات ماسه را احاطه كند، معموالً ناچييدهايچون مقدار كلوئ:  سبك استيا  ماسهيـ خاكها
 به آنها ين سبب در اصطالح كشاورزيباشد به هم يار كم ميگر، اغلب بسيكديذرات ماسه به  ين چسبندگياست، بنابرا

 . نديگو ي سبك ميخاكها
 آن يدياد و مواد كلوئين ذرات زي كه فاصله بيياز آنجا: شود يدارد و زود خشك م ي آب كم نگه ميا  ماسهيـ خاكها

كند و به طبقات  ي كم است و آب به سهولت در آن نفوذ ميلي آب آن خيت نگهدارين قدرت و ظرفيز است ، بنابرايناچ
 . شوند ي زود خشك ميا  ماسهين به علل مذكور خاكهايهمچن. رود ينتر مييپا

ست مواد ي ذراتش قادر نيدين خاكها به علت فقر مواد كلوئيا: ر استي فقيي از لحاظ مواد غذايا  ماسهيـ خاكها
تر  نيي شسته شده و به طبقات پايي مواد غذاياريا آبي يگه دارد و بر اثر بارندگزكننده را در سطح خود جذب نيحاصلخ

 . رود يم
 آن يت گرمايت هداير است و قابلي نفوذپذيلي خيا چون خاك ماسه: شود ي زودتر گرم و زودتر سرد ميا  ماسهي خاكها_
دهد و زود هم در  يرود از دست م ي مي به سردز كه هوا رويين سبب زود حرارت خود را در فصل پايباشد به ا ياد ميز زين

ن نوع خاكها را يافتاده ، محصول ا  عقبيشرس است، اغلب هم سرماي پيا  ماسهياغلب محصول خاكها. شود يبهار گرم م
 .برد ين مياز ب

 . كشت و زرع مشكل استي باد  ماسهيـ در خاكها
 به نحو كامل برقرار است، يا  ماسهيان هوا در خاكهاي جرچون: پوسد ي به سرعت مي دامي كودهايا  ماسهيـ در خاكها

 . پوسد ي به سرعت مي داميرد و كودهايگ ي در آن، به شدت صورت ميون مواد آليداسياكس
 . ندارديبخش تي رضايكيزي ساختمان فيا  ماسهيـ خاكها

 يموني لين خاكهايبنابرا. ست ايا  و ماسهي رسين خواص خاكهاي بيموني ليخواص خاكها: يموني لي ـ خواص خاكها4
 .رود ي زراعت به شمار مين نوع خاك برايغالباً بهتر

 ـ اصالح انواع خاك9
 :ي رسياصالح خاكها) الف

ن و پرماسه و شن يري شيالبهاي به سي كه دسترسيدر مناطق: البيله سي بوسي رسينهايـ اصالح و آباد كردن زم)1(
 ي اليعنيآلود باشد  الب كامالً گليچنانچه س.  بزرگ اصالح و آباد كرديسطحها را در ي رسينهايتوان زم يوجود دارد، م

ن يا) اد داشته باشديماسه و  شن ز( در صورت مناسب بودن يول. ستين كار مناسب ني اياد داشته باشد، برايو رس ز
 .ع استي در سطح وسي رسي اصالح و آباد كردن خاكهاي براي علمين روشهايروش از بهتر

 غالت» دن كلش يبرگردان« ق شخم زدن و به اصطالح ي از طري رسينهاي اصالح زمـ)2(
رود كه در  ين روش بكار مي ايدر موارد): ياهي گيايبقا (يق اضافه كردن مواد آلي از طري رسينهايـ اصالح زم)3(
 .ر شور، امكان سبز شدن بذر وجود نداردي غي رسينهايزم
ن يبهتر) رهيكاه و كلش و غ (ين مواد آليدر ب: يوانيق اضافه كردن كود حي از طري رسينهايـ اصالح و آباد كردن زم)4 (

 يدن مواد آليجه پوسياصوال ًدر نت. باشد ي مي غنيي و هم از لحاظ مواد غذاي ماده آلي است كه هم دارايوانيآنها كود ح
ت ين خاصيكند كه مهمتر يمد مختلط رس ـ هوموس ي با رس مخلوط بشود، توليد كه وقتيآ يهوموس بوجود م

را هوموس يز. ار مؤثر استي خاك بسياتي و حييايمي و شيكيزيرود و در بهبود مواد ف ي خاك به شمار ميزيحاصلخ
 .كند ياد مي زي رسيان هوا آب را در خاكهايت نفوذ و جريقابل
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 داده شده خوب ين رسيكه به زم ي آنكه مواد آلين براي كم است، بنابراي رسيت نفوذ هوا و آب در خاكهايچون قابل
 .ق زدي شخم عمين را پس از اضافه كردن مواد آليد زميد شود نباي توليبپوسد و هوموس مرغوب

 له ماسهي بوسي رسينهايـ اصالح و آباد كردن زم)5(
ن و يبهتر. دكارن ين مي از خانواده بقوالت در آن زمياهين كار، گي ايبرا: »كود سبز«ق ي از طري رسيـ اصالح خاكها)6(

بلكه با شخم آن را . ننديچ يگر آن را نميله رشد كرد، ديپس از آنكه شنبل. له استين خانواده، شنبلياه از اين گيتر مناسب
 . دا كندي بهبود پين روش خاك رسيكنند تا به ا ير خاك ميگردانند و به ز يبرم

 يق زهكشي از طري رسينهايـ اصالح و آباد كردن زم)7(
 باشد كه زود قابل حل در يد از نوعيشود، با ي اضافه مين رسي كه به زميآهك: له آهكي بوسي رسينهايح زمـ اصال)8(

 و خواص ييط آب و هوايد شراي دادن آهك بايبرا. ا دوغاب آهكيمانند آهك پخته .  خاك باشديآب و قابل جذب برا
ن نوع يقه خشك هم واقع شده باشد، دادن آهك به ا و بخصوص در منطييايرا اگر خاك قليز. رديخاك مورد توجه قرار گ

 ياستفاده از آهك در مناطق مرطوب و برا. كند ي مييايشتر قليط خاك را بيرا محيز. ستيچ وجه مصلحت نينها به هيزم
 .  دارند بجا استيدي كه واكنش اسييخاكها

، ي رسينهاير زميم كه در زين روش استفاده كنيم از ايتوان ي ميزمان:  از آني با برداشتن قشري رسينهايـ اصالح زم)9(
م و با ي برسيبافت  به خاك درشتي روئيتا با برداشتن قشر رس.  باشديا تر، مثل ماسه  از خاك، با بافت درشتيگرينوع د

 . بافت خاك اصالح شوديشخم زدن و مخلوط كردن آن با خاك روئ
 .كند يك كمك م به بهبود خواص خاي رسينهايونجه در زميـ كاشتن )10(

 )   يشن (يا  ماسهياصالح خاكها) ب
 ـ با اضافه كردن رس و خاك آوار)1(
، يا  ماسهي و كود سبز در اصطالح خاكهاي دامير كودهايتأث: »كود سبز«  و كاشتن ي داميـ با اضافه كردن كودها)2(
 يا  ماسهي اصالح خاكهايراه بران ين روش بهتريرسد كه ا ين اصل، به نظر مي هميو رو. گر استيز ديش از هرچيب

ن يگردد و از شسته شدن زم ين مي در زميي آب و مواد غذاي، سبب نگهداريدين مواد با دارا بودن مواد كلوئيرا ايز. باشد
 يد توجه داشت كه كود، به مقدار كم ولي بايوانيدر مورد كود ح. كند ي ميرينتر جلوگيي به طبقات پاييو انتقال مواد غذا

 .  باشدي كافي مواد آليشه داراين هميج بپوسد و زميعات داده شود تا به تدربه دف
ن ييشود و به طبقات پا ياد شسته مياد است، آهك خاك بر اثر آب زي زي كه بارندگيدر نقاط: ـ با اضافه كردن آهك)3(

اما . د آهك جبران كردا خوي ي آهكيق كودهاي آهك را از طريد ساالنه كسري جبران آن بايشود كه برا يمنتقل م
 در مقابل يا  ماسهينهايرا قدر مقاومت زميز. ن داده شودي تن آهك در هكتار به زم2ش از يك وهله بيد در يگاه نبا چيه
 . بگذاردي كم است و ممكن است اثر سوئيليط خي محيرات ناگهانييتغ
ع، ي بخصوص در سطح وسيا شني يا سه ماينهاي اصالح زمين روش برايبهتر: الب به آنهايق بستن سيـ از طر)4(

 .باشد يز ميرا قابل اجراست و مقرون به صرفه نيز. الب استياستفاده از س
  خاكيـ ماده آل10

ا داخل خاك وجود دارد، جزو مواد ي خاك ي كه در روي و جانورياهي گيايه بقايكل:  و خواصيبند ميف، تقسيالف ـ تعر
، آنها را يز  كه موجودات خاكين معنيبه ا. ل استير و تبدييئماً در حال تغن مواد دايشود و ا ي خاك محسوب ميآل
 .ديا ي به نام هوموس بوجود ميا جه مادهيپوسانند و در نت يم

پوسانند، آن  ي را ميد، موجودات زنده، مواد آليآ ي بوجود ميه شدن مواد آليدن و تجزي است كه از پوسيهوموس قسمت
دهد و تمام  يل ميمانند، هوموس خاك را تشك ي ميست، در خاك باقيه ني قابل تجزيه آسانها بي باكتري كه برايقسمت
ها و ين جهت كه به باكترين مواد از ايا. شود ير هوموس خوانده ميشود مواد غ يه ميپوسد و تجز ي مي كه به آسانيمواد
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 ي از مواد آليشود و قسمت يده ميز نامين» يا هيهوموس تغذ« دهد،  ي مي غذا و انرژياهي و گيگر موجودات زنده جانوريد
« ماند كه به آن  ي مي در خاك باقين به همان صورت آليست مانند ماده لنيه ني قابل تجزيها به آساني باكتريكه برا

شود،  يل ميپوسد و به هوموس مداوم تبد ي مي و جانورياهي گياي كه ضمن آن بقايا دهيپد. نديگو يم» هوموس مداوم
 .نامند ياك شدن ماه خيگ

 يتر رهي رنگ تيدارتر و داراي، پا)يا هيهوموس تغذ (ير هوموسيا هوموس مداوم نسبت به مواد غي يبات مواد هوموسيترك
 است، مشروط بر يياي قلي تا كميدي اسيط كميله موجودات زنده، محيل هوموس بوسي تشكيط براين محياست بهتر

 .ودات زنده باشدار موجي در اختي كافيينكه مواد غذايا
 :ب ـ انواع هوموس

 كه از لحاظ باز و يي مرطوب و در خاكهايد، غالباً در آب و هوايهوموس اس): خام(ا هوموس نارس يد يـ هوموس اس1
 در آب ي به آسانيشود ول ي با خاك مخلوط نميديت اسيل خاصين هوموس به دليا.شود ير است، ظاهر مي فقييمواد غذا

شود  يل نمي رس تشكيديط اسين محيدر ا. گذارد ي مين باقي در زميا كننده ن علت اثر كامالً خرابيبه هم. شود يحل م
ن نوع يا. ديآ ي مانند پدوزل بوجود ميجه خاك نامرغوبيدر  نت. ابدي ين انتقال ميي پايل به افقهايو در صورت تشك

 .افتيدابها ن مري پدوزل و همچنيبرگ رو ير درختان سوزنيتوان در ز يهوموس را م
ر ي فقيي كه از لحاظ مواد غذايي سنگهاي رويبرگ جنگل يبرگ و سوزن ر درختان پهنيشتر در زيب: يا ـ هوموس قهوه2

رفته هوموس   هميرو.  استيديه هوموس اسي شبيريگ  تا اندازهيا  هوموس قهوهييايميخواص ش. شود يل مياست، تشك
 .  استيدي بهتر از هوموس اسيا قهوه

ل ين تشكي را در سطح زميميش ضخيب و ، افق كميديش از آن هوموس اسي و بيا ه هوموس قهو: يوس خاكسترـ هوم3
، يدر هوموس خاكستر. آورد ي بوجود نمين افقيشود و در سطح زم ي با خاك مخلوط مي هوموس خاكستريول. دهد يم

ل ي تشكيي نرم است و در خاكهايليس خن هومويا. شود يده نميه نشده باشد دي كه تجزياهي گياير بقايبرگ و سا
ن ياز ا.  استي نسبتاً غنييو از لحاظ مواد غذا) ي كافيان هوايرطوبت و جر( مساعد يكيزيط في شرايشود كه دارا يم

برگ و   درختان پهنيشود كه دارا يل مي تشكيي و در جنگلهاي استپيهاير رستنيشتر در زي بيجهت، هوموس خاكستر
 .ن نوع هوموس استين نوع هوموس بهتريا. اد استي زيها بوته

كننده در  ن جسم مبادلهي است و مهمتريي مواد غذاي از آن جهت كه دارايماده آل: خاك) هوموس (يت مواد آليج ـ اهم
ت فراوان هستند و ي اهمي خاك داراي از نوع هتوتروف است برايز  موجودات خاكين اساس زندگيخاك است و همچن

 سفت و سخت يهوموس خاكها. شود كه خاك زودتر گرم و زودتر سرد بشود يوس در خاك، سبب من وجود هوميهمچن
 خاكها يكيزيق در خواص فين طريگردد و به ا يها م دن خاكدانهي باعث به هم چسبيا  ماسهيكند و در خاكها يرا پوك م

 .شوند يرگذار واقع ميتأث
 

 :يز ـ  موجودات خاك11
 به مواد يل مواد آليمثل تبد. افتند مؤثر هستند ي كه در خاك اتفاق مييها دهي از پدياري، در بسيز موجودات خاك

به عنوان مثال در .  به خواص خاك دارديكنند بستگ ي مي كه در خاك زندگيا  خاك و نوع و تعداد موجودات زندهيمعدن
ل يشتر آنها را، قارچها تشكي بيهواز و نايديط اسيها و در محيشتر موجودات خاك را باكتري، بيط مساعد و هوازيشرا
 . دهند يم

 : م كرديتوان به دو دسته تقس ي را ميز موجودات خاك: ت آنهاي و فعاليز انواع موجودات خاك) الف
ادتر است يها هم تعدادشان زيان آنها باكتريها و قارچها هستند كه در مين موجودات كوچك شامل باكتريا: ا فلورايا يـ گ1

 : دارنديند كه خود انواع مختلفو مهمتر هست
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 )تروزومونازهاين(ت يتري به نياكيكننده ازت آمون لي تبديهايكننده سلولز، باكتر هي تجزيهايـ باكتر
 )تروباكترهاين (يتراتيت به ازت نيتريكننده ازت ن لي تبديهايـ باكتر

شود به  يل مي ابتدا تبدياكي ازت آمونيعني. ديآ ياه درمي گيها، ازت به صورت قابل حل و جذب برايت باكتريبر اثر فعال
 يها، قارچها داراي، بعد از باكتريز ن موجودات خاكيدر ب. اه باشدي گيترات كه قابل جذب برايت و سپس به نيترين

 . ستنديد نيكنند و چندان هم مف يت ميفعال) يديط اسيباز كم و مح(ط نامساعد يت هستند كه معموالً در شراياهم
نماتودها . ره هستندي، موش و غي، خرخاكي بارانيل نماتودها، كرمهاي از قبيز شامل موجودات بزرگ خاك: ا فونايا يـ ز2
ن يا. د هستنديار مفي بسي بارانيبرعكس كرمها. د با آنها مبارزه كردياه مضر هستند و باي گي براي نخيا كرمهاي

تشان يدار مانند موش فعال جانوران مهره. موس مشاركت دارندل هويكنند و در تشك ياه راه باز ميشه گي ريموجودات برا
 .  استيكيزير در خواص فيشتر مربوط به مخلوط كردن خاك و تأثيب

 دارد به خواص خاك و برعكس، ي بستگي موجودات زنده خاكيط زندگيشرا: يز  در موجودات خاكيط زندگيب ـ شرا
گر يز مانند هر موجود زنده ديموجودات زنده خاك هم ن. يز ت موجودات خاكي دارد به فعاليخواص خاك هم بستگ

 . دارنديياج به ماده غذاياحت
كنند و  ين مي تأميه ماده آلين عنصر را ضمن تجزياج به كربن دارند كه ايموجودات زنده كوچك، در درجه اول احت

 تا 25ن يرجه حرارت اكثر آنها ب رطوبت متوسط باشد و از لحاظ دي است كه داراي آنها خاكيست برايط زين محيبهتر
 يعني ييايف قلي تا ضعيط خنثيشتر موجودات زنده در محيب. ط قرار خواهند داشتين شرايگراد، در بهتري درجه سانت35

 آنها يروند و به جا ين ميها از بي بشود باكتريدي اگر خاك اسيول. كنند يت مير و فعالي خوب تكث5/7 تا5/6پ ـ هاش 
 . ابندي يش ميشوند و افزا يدا ميقارچها پ

 :يز  موجودات خاكيتعداد و پراكندگ) ج
 :ر دارديط زي به شراي بستگينيب ت موجودات ذرهين فعاليتوان گفت كه تعداد و همچن ي ميبطور كل

شود و  ي كه شخم مي در قسمتيعنيشتر است ياز همه جا ب» يوسط خاك روئ« ن موجودات در قسمت يشترايـ معموالً ب
 .  قرار داردير عوامل جوي تحت تأثيتابد ول يم به آنجا نميو آفتاب بطور مستق) اهانيشه گير. ( استيادي زي ماده آليدارا

شود، تعداد  يه مي هم بهتر تجزي مواد معدنيطين شرايتابد در چن يشتر است و هم آفتاب نميه كه هم رطوبت بيـ در سا
 . شتر استي بيليها خ سميكروارگانيم

 .ن استيگر زمي ديشتر از قسمتهاي در آن نفوذ كند، بي كافي كه خاك مرطوب و هواييها در جاهايباكترـ تعداد 
توان گفت در اكثر نقاط اواسط بهار و  يران ميط ايدر شرا. ها در فصول مختلف سال متفاوت است سميكروارگانيـ تعداد م

 . شتر استيها بيز تعداد باكترييل پاياوا
 خاك مربوط ييايمير موجودات زنده در خواص شين تأثيشتريب: اهي در خواص خاك و رشد گيز خاكر موجودات يتأث) د
 خاك مربوط است يكيزير موجودات زنده در خواص فين تأثيشتريو برعكس ب) ايفلور(ا يا گيشود به موجودات كوچك  يم

 . ندارندير چنداني خاك تأثيكيزي خواص ف درينيب و موجودات ذره) ماكروفونا(ا فونا يا يتر، ز جثه به موجودات درشت
 ـ آب خاك 12
شود  ياه خارج مي از دسترس گي سطحيرسد به صورت آبها ين مي به زمي كه به صورت نزوالت جوييك قسمت از آبهاي

رقابل ين طبقات غيا در بين آب ممكن است يا. مييگو ي ميرود كه ما به آن آب نفوذ يگر در خاك فرو ميك قسمت ديو 
ده ينام»  يره فصليذخ« ا آب ي» آب مسدود شده« ن صورت يتر برود كه در ا نيي شود و نتواند پاين نگهداريوذ زمنف
 .كند يل مي را تكمينيرزمي زيتر فرو برود و آبها نييا به طبقات پايشود،  يم

 آب است كه مورد نيدهد كه ا يل ميرا تشك» ره موقتيذخ« شود  ي مي كه توسط خاك نگهداري از آب نفوذيمقدار
ا يد يآ ين آب توسط ذرات خاك آنچنان نگه داشته شده كه بر اثر قوه ثقل به حركت درنميا. رديگ ياه قرار مياستفاده گ
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له خاك ي سفت و محكم بوسيرا به قدريره موقت، استفاده كند زيتواند از تمام آب ذخ ياه نميگ. كند ي كم حركت ميليخ
: شود كه خود شامل دو نوع است يده مينام» آب مرده« ن آب يا. ستيه قادر به جذب آن نايشه گيشود كه ر ي مينگهدار

 ياه از تشنگياد آنها را نگه داشته كه اگر گي كه خاك با قوه مكش زيا ا آب پوستهي يكروسكپي و آب هي مولكوليآب جذب
 يالرياه قادر است از آب كاپياما گ. نديگو يز مين آبها را آب ذرات خاك نيا. ست از آنها استفاده كنديرد قادر نيهم بم

 .شود ين ذرات خاك هم گفته ميد كه به آن آب بيخاك استفاده نما) ني موئيها آب لوله(
ل ي از قبيان آن به عوامليو سرعت جهت جر.  ثقل استيروير نيكند و تحت تأث ي، خاك را كامالً اشباع مينيرزميآب ز

 غالباً از ينيرزمير است، آب زياد نفوذپذي كه خاك زيدر محل.  داردي خاك بستگيري و نفوذپذينيرزميب سطح آب زيش
ژن ي از لحاظ اكسينيرزميت نفوذ آب در آنها كم است، آب زي كه قابليينهاي است، برعكس در زمي غنييلحاظ مواد غذا

 . ز استياه ني گي براي مواد سمي داراير و گاهيفق
د گفت كه به عوامل يد؟ در جواب بايآ ين باال مي در زمي، تا چه ارتفاعينيرزمي آب زد كهيآ يش مين سؤال پينجا ايدر ا

اه مقدار و سرعت صعود آب مهمتر از ي گيبرا...  هوا ويمرخ خاك، گرماياز آن جمله به نوع خاك، ن.  داردي بستگيمختلف
 جذب يادي مقدار آب زي كميروين با نيتواند در اعماق زم ياه ميشه گير. ديا ي باال ميآن است كه آب تا چه ارتفاع

 در جهت هرچه يرو كشاورز بهتر است اقدامات نياز ا.  مكش خاك در اعماق، كمتر از سطح خاك استيرويرا نيز.كند
 . اه در خاك صورت دهديشه گيتر رفتن ر قيعم
  خاكيـ هوا13
 آن كاهش يك خاك، هوايار آب در ش مقدين صورت كه با افزاي با آب خاك دارد به ايمي خاك رابطه مستقيهوا
زان يرود كه م ي خوب به شمار مي درصد هوا دارد جزء خاكها15 تا 10 يعيط طبي كه در شرايخاك. ابد و برعكسي يم

 . ذرات خاك دارديزان فشردگي به مي خاك بستگيهوا
. ژن استيك و اكسين گازكربنزايدارد، بخصوص تابع م) اتمسفر(رون از آن ي بيب هواي به تركي خاك، بستگيب هوايترك
 خاك به يك در هوايش گازكربنيژن است، افزاي درصد اكس20باً يك و تقريگازكربن% 7تا % 2 ي خاك اغلب دارايهوا
 كه ي رسيبخصوص در خاكها. ه خاك انجام دادي در جهت بهبود تهويد تالشين معضل باي ايبرا. زند ياه صدمه ميگ

 . خاكيسيخصوص در دوره خب. العاده بد است آن فوق هيتهو
 
 

 سؤاالت فصل اول * 
 :  سنگ عبارت است ازييايميه شيـ تجز1
 اه                      يشه گي ريكيفشار مكان) 2دن نمك                           ي ترك)1
 خبنداني )4     كاتها                يليز سيدرولي ه)3
 
 ام است؟اجزاء خاك كد) ن يكوچكتر(ن يزتريـ ر2
  ماسه)4 لس                     )3)                       يال( گرد )2 رس                 )1
 
 ن نوع خاك كدام است؟يـ بهتر3
 يموني ل)4                     يا  ماسه)3                    ي شن)2                            ي رس)1
 
 ............................. است از هوموس ن نوع هوموس عبارت يـ بهتر4
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 يا  قهوه)4        خام            )3                        ي خاكستر)2د                         ي اس)1
 
 كننده خاك كدام است؟ ن جسم مبادلهيـ مهمتر5
 ي ماده آل)4                       ماسه) 3                        ي ال)2 رس                         )1
 
 ر را دارد؟ين تأثيشتريل و تكامل خاك كدام عامل بيـ در تشك6
 يناهموار) 4 جنس سنگ               )3              ياهي پوشش گ)2هوا                    و  آب)1
 
 كند؟ يدا مي خاك بهتر تكامل پييط آب و هوايـ در كدام شرا7
  گرم مرطوب)2وب                                                     سرد و مرط)1
  معتدل مرطوب)4 معتدل خشك                                                    )3
 
 دتر است؟ي شدييط آب و هواي سنگ در كدام شراييايميه شيـ تجز8
 ي ابري آب و هوا)2                سرد                                    يآب و هوا)1
  خشكيآب و هوا)4 گرم و مرطوب                                       يآب و هوا)3
 
 شتر مؤثر هستند؟ي خاكها كدام دسته از موجودات زنده بييايميـ در خواص ش9
 هايباكتر) 4              فونا     )3ها                    ي خرخاك)2 موشها                        )1
 
 

 : است كهي هوموسيا هيـ هوموس تغذ10
 شود يه ميپوسد و تجز ي مي به آسان)2شود                                    يه نمي تجزي به آسان)1
 ودش يل مياخاك تبديه به گي بر اثر تجز)4ن                                            يني مانند لي مواد)3
 

  خاك مؤثرند؟يكيزيـ كدام موجودات زنده در خواص ف11
  قارچها)4 فونا                            )3 فلورا                 )2ها                  ي باكتر)1
 

 دهنده خاك كدامند؟  لي تشكي اصليـ اجزا12
  ي و الي، ماسه باد رس)2 آهك، رس و ماسه                                         )1
  و رسي ماسه،ال)4ف و رس                             ي ظريها  شن، ماسه)3
 

  ها كدامند؟ چرا ؟ين كانيـ مهمتر13
 .اه استي گي براييل رس و مواد غذاين منبع تشكيرا مهمتريكاتها، زيلي س)1
 .باشد يه ماي گييم است كه ماده غذاي كلسيادي مقدار زيرا دارايكربناتها، ز)2
 .ب مقاوم استياد و در مقابل عوامل تخري آن زيرا درجه سختي كوارتز، ز)3
 .بخشد يرا خواص خاك را بهبود ميهوموس، ز)4
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 كنند؟ يت مير و فعالي خوب تكثPHشتر موجودات زنده خاك در كدام حدود يـ ب14
                     7 ـ 8)2                          5/6 ـ 5/7 )1
 8ـ 9 )4                        5/7 ـ 5/8 )3
 

 له موجودات زنده كدام است؟يل هوموس در خاك بوسي تشكيط براين محيـ مهمتر15
 ي خنث)2ف                                                          ي ضعيدي اس)1
 يياي قل) 4                                            يياي قلي تا كميدي اسي كم)3
 

 :ريها و تحت تأثيه كاني سنگها، عبارت است از تجزييايميه شين اثر حالله آب در تجزيـ مهمتر16
  آب خالص)2د دار                                                            ي آب اس)1
 دار نكيآب گاز كرب)OH                                                     4 و H يونهاي )3
 

 : دارد به ي خاك، بستگيب هوايـ ترك17
  جنس سنگ)2 اتمسفر                                            يب هواي ترك)1
  نوع خاك)4زان امالح خاك                                                ي م)3
 

 شتر است؟يدر كدام سنگها ب خاك است، ين كانيكات كه مهمتريليـ س18
 ن                       يآذر)2                                  ي آهك)1
 ي گچ)4ز                           ي ري رسوب)3
 

 .شود يگفته م........................ اه قادر به جذب آن نباشد، اصطالحاً آب ي مانده و گ ي كه در خاك باقيـ به مقدار آب19
                     يي غشا)2                                           يثقل)1
 كيكروسكوپي ه)4ك                  يكروسكوپير هي غ)3
 

 ب سنگ كدام است؟ ي مؤثر در تخريكيزيـ عوامل ف20
 اهانير گيتأث )2 آب                                                      ي حركتي انرژ)1
 كاتهايليز سيدرولي ه)4دار                      كي حل شدن نمكها در آب گاز كربن)3
 

 ست؟يگر چيكدي خاك به يها ـ عامل چسبنده ذره21
 ز و هوموسي ريها  ماسه)2 رس و هوموس                                                      )1
  موجودات زنده قارچ)4                                        لت و شن                ي س)3
 

 باشد؟ ياه مي گي براييم به عنوان ماده غذاي پتاسيـ كدام نوع رس حاو22
 ت                  ينيكائول)2ت                               يلي ا)1
 ت يكول ي ورم)4ت               ي لوني مونتمور)3
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  خاك كدام است؟ يزيت حاصلخين خاصيـ مهمتر23
 ط مساعدي در شراي و رطوبت كافيموني وجود خاك ل)1
 ادي به مقدار زي وجود هوموس از نوع خاكستر)2
  وجود رس و هوموس در حالت مختلط)3
  با نسبت مناسبيمونياد و بافت لي زيوجود هوا) 4
 

 دهد؟ ي م خاك را نشانيژگي ذرات خاك كدام وي و درشتيزيـ مقدار ر24
 جنس سنگ مادر                     )2پ                         ي ت)1
  رنگ)4نوع                          ) 3
 

 ست؟ي رس در خاك چيـ نقش كان25
 .دارد ي را در سطح خود نگه ميي ـ عناصر غذاي آب ـ ماده آل)1
 .كند ياد مي خاك را زيري نفوذپذ)2
 .كند يمك مشه كي ري در نگهدار)3
 .كند ي خاك را سبك م)4
 

 شود؟ يل ميك از آب و هوا تشكي اغلب در كدام يديـ هوموس اس26
  خشك و سردي آب و هوا)2 مرطوب و سرد                                          ي آب و هوا)1
 مه خشكي نيو هوا آب )4 خشك                                                     ي آب و هوا)3
 

  چند درصد هوا دارد؟يعيط طبيـ خاك خوب در شرا27
                               15 ـ 10 )2                          10 ـ 5 )1
 30 ـ 25 )4                       25 ـ 15 )3
 

 ع كدام است؟ي در سطح وسي رسين روش اصالح خاكهايـ بهتر28
  استفاده از ماسه و شن)2ب                                                   الي استفاده از س)1
  استفاده از كود سبز)4                                             يواني استفاده از كود ح)3
 

 ع كدام است؟ي در سطح وسيا  ماسهي اصالح خاكهاين راه برايتر ين و اقتصاديـ بهتر29
 ادي زيواني دادن كود ح)2الب                                                 ي از س استفاده)1
  استفاده از رس)4 استفاده از كود سبز                                               )3
 

 شود؟  يل مي تشكييط آب و هوايـ هوموس نارس در كدام شرا30
  مرطوب)4مرطوب                مهي ن)3 خشك                )2خشك                      مهي ن)1
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 شود؟  ي خاك رس محسوب نميهايژگي از ويژگيـ كدام و31
 ه استي ثانوي كان)2ه است                                                ي اولي كان)1
 كننده است رهيجسم ذخ)4كننده است                                        جسم مبادله)3
 

 شوند؟  يافت ميم يشتر در كدام اقليت بيني از نوع كائوليـ رسها32
 ابانهاي مناطق خشك و ب)2 سرد و معتدله                                       ي نواح)1
  باالي عرضها)4مرطوب حاره                             مهي مرطوب و ن)3
 

 شود؟  يده ميط ديدر خاك در كدام شرا يـ  هوموس خاكستر33
 ه شدهي تجز)2  ده                                           ي نپوس)1
 . ل داده استيع خاك افق تشكي در سطح وس)4 مخلوط با خاك                                 )3
 

 گردد؟ يت نوع آن مي سبب مرغوبي رسيت خاكهايـ كدام خاص34
 تر باشد                                       نيگ بافت سن)1
 .      شتر باشدي بيونيشتر بوده و قدرت جذب كاتي بي رسيها غهين تي فواصل ب)2
 . ساخت و بافت رسها مطلوب باشد)3
 .ابندي ين مي مرطوب تكويشتر در نواحي كه بيي رسها)4
 

 شتر است؟يـ فلدسپاتها در كدام سنگ ب35
 زدانه                    ي ري رسوب)2                   ن    ي آذر)1
 ي دگرگون) 4                    يري تبخ)3
 

 شتر است؟ ي مقدار رس خاك معموالً بييط آب و هوايـ در كدام شرا36
  خشك                            )2 مرطوب                         )1
 خشك مهي ن)4   مرطوب                مهي ن)3
 

 .باشند..................  بافت ي هستند كه دارايين خاكهاي سنگيـ خاكها37
                       يا  ماسه)2                         ي رس)1
 ي شن)4                           ي مارن)3
 

  خاك آفت است؟يـ كدام جاندار برا38
 ي باكتر)4جلبك                        ) 3 خزه                     )2    نماتد                    )1
 

 
 بندي خاك فصل دوم ـ خواص خاك و تكامل و طبقه
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 ) يونيكات (يونيـ مبادله 1
له ذرات يون بوسيت و استعداد جذب ي قابليعني يونيمبادله . ار استيت بسي اهمي خواص خاك داراي برايونيمبادله 

 . مجدداً به محلول خاكيدن آن، به مقدار مساوخاك و پس دا
 .شود يگفته م» يت تبادليظرف« دروژن يبا ه.... م و يزيم، منيشود مانند كلس ي كه جذب خاك مييونهايـ به مجموع كات
 . نامند»  قابل تبادل يبازها« دروژن را يبدون ه...) م ويم و پتاسيزيم، منيمانند كلس(ونها يـ به مجموع كات

 :كننده جسام مبادلهـ ا2
 ي ماده آليونين مبادله يالبته قدرت جذب مواد و همچن. كننده خاك رس و هوموس است ن اجسام مبادلهيمهمتر

 .شتر از رس استيدهد، ب يل مي را تشكيده و هوموس خوبي كه خوب پوسيبخصوص ماده آل
 :اهي در خواص خاك و رشد گيونير مبادله كاتيـ تأث3
شتر سبب بهبود خواص يشود، هرچه آب اطراف آنها كمتر باشد ب يم) كننده جسم مبادله(شود  ياك م كه جذب خييونهاي
م به يرا سديم، زيشتر باشد بهتر است تا سديم بيزيم و منيبه عنوان مثال هرچه در خاك كلس. گردد ي خاك ميكيزيف

 .رددگ ي بودن سبب خراب شدن بافت خاك ميتيظرف كيم و ي ضخيعلت داشتن قشر آب
اه ي گيي كه به عنوان ماده غذاييونهايهرچه .  به عهده داردياه نقش مهميه گي و تغذييايمي در خواص شيونيمبادله كات
اه، بهتر است به عنوان مثال ين رشد گي خاك و همچنييايمي مواد شيشود جذب ذرات خاك گردد، برا يمحسوب م

شتر باشد و جذب ذرات خاك گردد، ين بيرود، هرچه در زم يشمار ماه به ي گييوم كه مواد غذايم و آمونيزيم و منيكلس
 مورد ييم كه ماده غذاي مانند سدييونهايبرعكس . كنند يشتر مياه را بيجه رشد گي خاك را بهتر و در نتييايميخواص ش

ر يشرح ز به ي زراعتيونها در خاكهاين يكه نسبت ا. گردد ي خاك مييايميست، سبب بد شدن خواص شياه نياز گين
 .مي درصد سد1م و ي درصد پتاس3 تا 2م، يزي درصد من10م، ي درصد كلس90 تا 80: است

 :ته و پ ـ هاش خاكيديـ اس4
 يديدرجه اس.  دارديارير بسي خاك تأثياتي و حييايمي، شيكيزيم در خواص فير مستقيم و غيته خاك بطور مستقيدياس

م، يزي منيونهاي يونها، به جاين يم در خاك و قرار گرفتن ايوينيوم هاش و آليونهاياد شدن يجه زيشتر در نتيخاك ب
ن عوامل صورت ير ايجه تأثيعت در نتين عمل در طبيا. رود يكننده باال م در سطح جسم مبادله.... م ويم، سديپتاس

 و يدي اسيكودهااه، يشه گيون هاش توسط رياد ي، ترشح ز)ادي زيا بارندگي ياريبر اثر آب (يمانند آب نفوذ: رديگ يم
 . شود ين ميها كه توسط باران و برف وارد زم   دود كارخانهيبات گوگرديخالصه گوگرد و ترك

 و يدي است اس7 آن كمتر از PH كه ييطهايمح. كنند يخوب رشد م ) PH= 7(يط خنثي در محياهان زراعتيشتر گيب
 .است) يباز (يياي است قل7شتر از يب

  اه در خاكي گييـ مواد غذا5
ن است كه خود خاك هم از ي زمي از سنگ اصليعنياه كه در خاك، موجود است، از خاك، ي گييقسمت اعظم مواد غذا

ن عناصر يا. شود يبه خاك اضافه م... له كود، باران ويگر از خارج بوسي ديافته است و قسمتيآن بوجود آمده و تكامل 
 :شوند يم مي خود در سه دسته تقسييغذا

م، ازت، يم، پتاسياج دارد، مانند كلسياد احتياه به آن به مقدار زيرود و گ ياه به شمار مي گي براييمواد غذا كه يـ عناصر
 .شود ياه مختل مين عناصر در خاك نباشد، رشد گي از ايكيكه هرگاه .... م و يزيمن

 وم ينيم و آلوميدهد مانند سد ي خود ادامه ميكند و به زندگ ين عناصر هم رشد مياه كه بدون اي گير ضروريـ عناصر غ
» يز مغذير« ن عناصر امروزه يست كه به ايات نيك قادر به ادامه حياه بدون هريمصرف كه گ  كمي وليـ عناصر ضرور

، مس، يرو: ن عناصر عبارتند ازيكند ا يت ميجاد مسمومياه اي گين براياد آنها در زمي مقدار زياز طرف. نديگو يهم م
 .. .بدن ويكبالت، مول
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 يعيمحلول خاك ما. (اه استي گي قابل جذب براي كه به صورت حل شده در محلول خاك هستند به آسانييعناصر غذا
ن جهت آن را يكند و به ا ي خاك را در خود حل ميونهاي از ياست كه اطراف ذرات خاك را احاطه كرده است كه مقدار

شه در آن يو غلظت فسفر هم. ر فصول استيشتر از سايتان بغلظت محلول خاك در بهار و تابس.) نامند يمحلول خاك م
 . دارنديتر ظيزتر محلول خاك غلي حاصلخي خاكهايثابت است و بطور كل

شود  ي ذرات خاك بشود، آنچنان سفت و سخت جذب مي كه جذب سطحي هنگاميتي از عناصر مانند آهن سه ظرفيبرخ
كننده   اجسام مبادهي جذب سطحيم به راحتيم و پتاسيانند كلس ميبرعكس عناصر. شود ي از آن جدا نميكه به آسان

 .شوند ياه مي از آن جدا و جذب گيشوند و به آسان يم
) پوسد يم(شود  يل مي تبدي به مواد معدنيمواد آل.  جذب كندياز خود را بصورت آلي مورد نييست مواد غذاياه قادر نيگ

 .شوند ياه ميل جذب توسط گن عناصر قابيها و آنگاه ا سميكروارگانيتوسط م
 ل و تكامل خاكيـ عوامل مؤثر در تشك6

 يراتيين، تغين قسمت پوسته جامد زميتر يه واقع در سطحيره، در سنگ اولي و موجودات زنده و غيبر اثر عوامل جو
معموالً . نامند يك مره را تحول و تكامل خايش افقها و غيدايش مواد و انتقال آنها و پيدايرات و پيين تغيا. ديآ يبوجود م

امكان دارد كه . تر است شرفتهين است كه تكامل خاك پيل بر ايتر باشد، دل ه مشابه، مشخصي اوليهرچه افقها در سنگها
 قرار ير عوامل مختلفيرا آنها تحت تأثي كند، زي را طيان متفاوتيا مشابه، كامالً جري يه مساويتكامل خاك دو سنگ اول

، ي، سنگ مادر، ناهموار)رهيها، جانوران و غيرستن(آب و هوا، موجودات زنده : ن عوامل عبارتند ازيان يرند كه مهمتريگ يم
 .ت انسان و زمانيآب، فعال
 .آورند يپ خاك به حساب ميك تي مشابه است، تحت عنوان ي افقهاي كه داراييخاكها

ر سنگ مادر را ي تأثير عوامل و حتير ساياً تأثبي تكامل خاك مسلط است كه تقريها دهيـ آب و هوا غالباً آنچنان بر پد
به عنوان . ديآ يپ خاك مختلف بوجود مي مختلف، دو تيك نوع سنگ در دو آب و هواي از يبه عبارت. سازد ي محو ميبكل

ز بوجود آمده كه ي حاصلخيا  معتدل مرطوب است، خاك قهوهي آب و هوايت در انگلستان كه دارايمثال از سنگ دولر
 گرم و مرطوب است، ي آب و هواين نوع سنگ در هندوستان كه دارايكه از همي رس است، در صورتياديمقدار ز يدارا

 .م استيني آهن و آلوميادي مقدار زير و داراي فقييل شده كه از لحاظ ماده غذايالتوسل تشك
 پ ـ هاش خاك كاهش يد، ولرو يش مي خاك رو به افزايت تبادلين ظرفيش مقدار باران ، مقدار رس و همچنيبا افزا

ضمناً . ديآ ي بوجود ميشتريدتر شده، مقدار رس بيكاتها شديلي سييايميب شيشتر باشد تخريرا هرچه رطوبت بيابد زي يم
ن مناطق ين در ايبنابرا. گردد يتر منتقل م نيي پايره شسته شده و به افقهايم و غيزيم، مني كلسيونهاي از ياديمقدار ز

 در مناطق خشك يول. رندي فقيياد از لحاظ مواد غذاي زين خاكها به علت شستشوين است و اييال به پاتكامل خاك از با
م و ين مناطق سرشار از سدي ايابد و خاكهاي يب ميه است، تخري قابل تجزي كه به آسانيدار مي سديهايو درجه اول كان

 .عكس تكامل خاك در مناطق مرطوب بريعني. ن به باال استيي است و تكامل خاك از پاييايغالباً قل
 يجي تدري از خاك مداوم وليپ مشخصير آنها در بوجود آوردن تيز تابع آب و هوا هستند و تأثيـ موجودات زنده خود ن

 به هوموس، قابل يل مواد آلي، تبديه مواد آليق كندن و مخلوط كردن خاك، تجزيموجودات زنده كوچك از طر. است
وانات يح. ل و تكامل خاك مؤثرنديره در تشكي صورت نامحلول در خاك وجود دارند و غ كه بهيجذب ساختن مواد

 است كه در محل يشه و نوع و مقدار هوموسيت ريشتر مربوط به فعاليها بير رستنيتأث. ل خاك مؤثرنديز در تشكيبزرگتر ن
 .گردد يد ميمربوط تول

 كه ي در مناطقيسنگ اصل. عوامل در تكامل خاك مؤثر استر يش از سايه، بي در مراحل اوليا سنگ اصليـ سنگ مادر 
مناطق معتدل (ف است يب ضعي كه تخريشود تا در مناطق يكمتر مؤثر واقع م) مناطق حاره(د است، يب شديتخر

سرعت . زتر باشديب است كه هرچه بافت ريشتر از لحاظ سرعت تخرير بافت سنگ در تكامل خاك، بيتأث). مرطوب
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ز ي با بافت ري با سنگهايط مساويتر كه شرا  با بافت درشتيافته است و بالعكس در سنگهاين اك تكاملب كمتر و خيتخر
ز در سرعت تكامل خاك مؤثر ي سنگ نييايميب شيضمناً ترك. شود ي ظاهر ميتر افتهي  تكامليرخهاياند، نم قرار گرفته

 . است
ن، ي زميت از ناهموارين صورت كه در تابعيبد. ش داردل و تكامل  خاك نقي است كه در تشكيگري عامل ديـ ناهموار

ل و ي بزرگ در تشكيشتر از آب و هواي موارد، بيد كه ممكن است در بعضيآ ي بوجود مي كوچك محليك آب و هواي
شتر يه بودن و داشتن رطوبت بي به علت ساي شماليها  خاك دامنهيمكره شماليمثالً در ن. تكامل خاك مؤثر واقع بشود

شتر يز بيله آب نيش خاك بوسيشتر باشد امكان فرساين بيب زميهرچه ش.  استي جنوبيها تر از خاك دامنه قياً عمغالب
 . ز در تكامل خاك مؤثر استيب نين شيبنابرا. است

د كه به يآ يره بوجود مي و باتالقها و غي، گاليدوگالي مانند پسيي خاكهايره فصلي و آب ذخينيرزمير آب زيـ تحت تأث
 .نديگو ي ميدرومرفي هي خاكهاآن

ل و تكامل خاك يتواند در تشك يره ميرات در نوع كشت و غيي، تغي، زه كشياري، آبيات كشاورزيز بر اثر عمليـ انسان ن
ل گردد، ممكن است بر اثر ي تبدي زراعينهاي به زمي جنگليكند كه چنانچه خاكها يد ميي متعدد تأيهايبررس. مؤثر باشد

 . ابدي بهتر تكامل ي سطحيم در افقهاياد شدن كربنات كلسيهاش و زباال رفتن پ ـ 
هرچه . ستيدهنده خاك ن لي كه خود عامل تشكين معنيم در تكامل خاك مؤثر است بدير مستقيـ زمان فقط بطور غ

ك نارس كه به عنوان مثال ممكن است بر اثر گذشت زمان از خا. ابدي يشتر تكامل ميتر باشد خاك بهتر و ب يزمان طوالن
 و سپس پدزول كه يا د، آنگاه از رانكر خاك قهوهيبوجود آ ) ACمرخ ين( است، اول خاك رانكر ) (C  Aمرخي نيدارا
 . ل شودي است، تشكABCمرخ ي نيدارا

  خاكيعيمرخ طبيـ ن7
  A،  B   ،  C ، Dن مانند ي را با حروف بزرگ التي اصليك از افقهاي معمول است كه هريالملل ني بيشناس در منابع خاك

 ،Gرا به صورتي اصلين افقهايو آنگاه ا. كنند ي   مشخص م  A1   ،A2  ، A h  افق . كنند يم مي تقسي فرعيبه افقهاA 
 واقع شده Aر افقي در زBافق . ره شده استي رنگ آن تي است كه در اثر ماده آلين افق هوموسيا. ن افق استيتر يسطح
 مانند رس و ي شسته شده و موادي روئي كه در مناطق سرد مرطوب، خاكهاين معنيبه ا.  استيك افق رسوبي B. است

 . كند ي رسوب مB منتقل و در افق ييهوموس از افق باال
 علف ياستپها(ار خشك ياما در مناطق بس.  استBمرطوب، فاقد افق مهيدر منطقه ن) ميچرنز (ياه استپي سيخاكها

ن ظاهر ي سطح زميكيا باال آمدن محلول خاك در نزدي ناقص ي در اثر شستشوBفقممكن است ا) يابانيب مهيكوتاه، ن
ه ي است كه خاك از آن بوجود آمده و معموالً تجزييدهد و سنگها يل مين افق را تشكيتر نييپا) افق مادر (Cافق.  گردد

پدزول . ديآ ي بوجود مGفق رد، در آن اي قرار گيره فصلي و آب ذخينيرزمير آب زيچنانچه خاك تحت تأث.  نشده است
 . استAC دو افق يم داراي است و چرنزABC ي افقهايدارا

  خاكهايبند ـ طبقه8
در .  انجام شده استي در شورو1880 است كه در سال يي كارهاي خاكها، در درجه اول بر مبناي امروزيبند طبقه
ن يل خاك و همچنيا نحوه تشكيك يمه ژنتش از هي كه ابتدا توسط دوكاچائف و همكارانش صورت گرفت بيبند طبقه

 . مورد توجه قرار گرفته استيير آب و هوايتأث
 و خواص ييايمي شييارهاي شده است، در درجه اول معي معرف1960 كه از سال ييكاي آمريبند د طبقهيستم جديدر س
.  توسط دوكوچائف ارائه شد1898 در سال ي خاك در شورويبند ن طبقهياول. باشد يمورد توجه م) يكيمورفولوژ (يظاهر
 : شديبند  دستهي، خاكها به سه قسمت اصليبند ن طبقهيدر ا

 .... )ت ويوم، التريتوندرا، پدزول، چرنوز: شامل (يا  منطقهيـ خاكها
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 ... ) ويياي قلي، خاكهاي باتالقيخاكها: شامل (يا منطقه  درونيـ خاكها
، خاك ي آبرفتي، خاكهايا زهي و سنگريدانه مانند شن ا درشتي ي اسكلتيخاكها: شامل ( يا منطقه  بروني خاكها_
 ....) ها و سليم

 :اند  شدهيبند مير تقسي خاك به صورت زيپهاي انواع تييكايم آمري قديبند در طبقه
 . ش آنها در درجه اول عامل آب و هوا مؤثر بوده استيداي كه در پيا  منطقهيـ خاكها
 . افته استي تكامل يط كم كه فقيا منطقه  برونيـ خاكها

 : ر انجام شده استي كوچكتر به صورت زي آنها به قسمتهايبند ميتقس
 ) ي آلمانيبند  خاك در طبقهيپهايباً مشابه با تيتقر( بزرگ خاك يـ گردها

 )دهد يل مين واحد نقشه را تشكي كه مهمترياشكال محل( خاك يهايـ سر
 .) شود يك مشخص مبر اثر تفاوتها در نوع خا( خاك يپهايـ ت

 .)گردد ي مشخص ميزيبر اثر تفاوت در حاصلخ( خاك يـ فازها
 يكه دارا. شود ي آنها با سل ختم ميستم، رده است كه اساميا طبقه سين دسته ي باالترييكايد آمري جديبند در طبقه

هر گروه بزرگ . گردد يم مين گروه بزرگ تقسيررده به چنديباز ز. شود يم ميررده تقسين زيرده است هر رده به چند12
« پ خاك به يو هر ت» پ خاكيت«  به يو هر سر» يسر«  به يليو هر فام» يليفام« خالصه هر گروه به » گروه« به 
 .  حذف شده استييكايد آمريستم جديپ و فاز از سي تيعنيرالذكر ي دو قسمت اخيول. شود يم ميخاك تقس» فاز

 بزرگ خاك را يگروهها. ستير عوامل مشهود نير ساي است و تأثيميش اقليم و ب كيبند طبقه:  خاك به ردهيبند طبقه
 خواص يرگروهها از رويو ز. كنند ين مييف و تعيب قرار گرفتن آنها تعري و ترتيي شناسايا عدم افقهايبر اساس وجود 

 است، به يضروراهان ي رشد گي كه برايرگروهها بر اساس خواص و مشخصاتيز. شوند ين ميي بزرگ تعيگروهها
 قبل از نوع بافت يسي خاك، نام منطقه مورد مطالعه را به زبان انگلي مشخص كردن سريبرا. شوند يم مي تقسييلهايفام

 .آباد نيمون اميبه عنوان مثال رس ل. آورند ي بعد از آن ميخاك و در زبان فارس
 :ميكن ي مانيشتر بي بيي آشناي از آن را براييها و مثالها  ردهير اساميدر ز

گوسل يتوسل، ري، لي آبرفتيص مانند خاكهاي قابل تشخيافته، فاقد افقهاين  تكامليخاكها  :  Entisol سل يرده آنت) 1
 .و توندرا

    Vertisol سل يورت) 2
 يد، گالي اسيا ، خاك قهوهي جنگليا  قهوهيمانند خاكها : Incoptisol  سل ينسپتيا) 3
 )ميسد (يياي شور و قليرزوم، خاكهاي خشك مانند سي مناطق آب و هواياخاكه : Aridisol سل يديار) 4
با ساختمان دانه دانه مانند ) يهوموس خاكستر (ي از ماده آلي غنA با افق ييخاكها : :  Mollisol سل يمال) 5

 ... رنگ وي، بلوط)يچمن(م يزيم و برونيچرنز
 يا مانند پدزول قهوه : Spodosolاسپادوسل   ) 6
 . رنگي بلوطيا ، قهوهي، پدزولير آهكي غيا مانند قهوه : Alfisol سل  يلفا) 7
. ر استيپذ  امكاني تا مردابي آنها از جنگلياهيشود و نوع پوشش گ يافت ميدر مناطق مرطوب  : Ultisol  سل  يـ اولت8

 يتي زرد، التريمانند پدزول
ده يدر مناطق حاره و مجاور حاره د.ل شده استيم تشكينيد آلوميد آهن و اكسيشتر از اكسيب : Oxisol سل  ياكس) 9
 شود مانند التوسل يم

 . استي با تجمع تورب كه محدود به مناطق مردابييخاكها : Histosolستوسل   يه) 10
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دهد، تكامل  يل ميتشك) نيآذر (ي كه سنگ مادر آن را مواد آتشفشانين خاكها در اراضيا  : Andisols سلز  ياند) 11
 .بداي يم

 .خ بستهي دائم يخاكها : Gelisols سلز يجل) 12
و ارتباط ) يعالئم پدوژن(ل يا نحوه تشكي يكي خاكها، در درجه اول بر اساس خواص ژنتي آلمانيبند ستم طبقهيدر س
ه و اساس كار، يپ خاك است و پايك، تيستماتي سين واحدهاي مهمتريبند ن طبقهيدر ا. م شده استي آنها، تنظيكيژنت
 يو وضع تكامل با هم مشابه و دارا) كيناميد( را كه از لحاظ قوه محركه ييمرخ خاكها است و خاكهايفاوت بودن نمت

 خاك ارائه يبند  از طبقهي آلمانيبند ستم طبقهيس. آورند يپ خاك، به حساب ميك تيباشند، تحت  يكسان مي يافقها
 . كند ي ميروينا پيشده توسط كوب

 
 صل دومسؤاالت مربوط به ف* 
 شود؟ ين مياه كه در خاك موجوداست از كدام منبع تأمي گييـ  قسمت اعظم مواد غذا39
 كود )4ن               ي زميسنگ اصل) 3      باران     ) 2               ينيرزميآب ز) 1
 

  ........يا منطقه  برونيـ خاكها40
  استياهي پوشش گيدارا) 2               آب زائد است                               يدارا) 1
 مرخ مشخص استيهنوز فاقد ن) B                                          4   وA ي افقهايدارا) 3
 

 شتر اثر دارد؟ي بي چه عامليا  منطقهيل و تكامل خاكهايـ  در تشك41
 آب زائد                ) 2            آب و هوا                                                   ) 1
 يناهموار) 4جنس سنگ                                                        ) 3
 

 شتر مورد توجه قرار گرفته است؟يار بي خاكها، كدام معييكايد آمري جديبند ـ در طبقه42
 هوموس                    ) 2                 آب و هوا                                              ) 1
  و ظاهر خاكييايميخواص ش) 4جنس سنگ                                                         ) 3
  

 : است كهييك ماده غذايم ي ـ كلس43
  مقدار كم بهي است ولياه ضروري گيبرا) 2اج دارد             ياد به آن احتياه به مقدار زيگ) 1
 تفاوت است ياه نسبت به آن بيگ) 4اج ندارد                            ياه به آن احتيگ) 3
 

 شود؟ يرات بافت كدام افقها در نظر گرفته مييپ خاك تغين تييـ در تع44
  B .C  A  .  A1  .  2افق   ) A                                                2فقط افق ) 1
 همه افقها) A , B                                               4 فقط )3
 

 جاد خاك چگونه است؟ي در اير ناهمواريـ تأث45
 ميمستق) 4                يفصل) 3م                     ير مستقيغ) 2                يدائم) 1
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 ت خام مؤثر است؟ي در كدام خاصيونيـ مبادله 46
 چكدامي ه) 4           ييايمي و شيكيزيف) 3             يكيزيف) 2             ييايميش) 1
 

  خاكها، مبنا كدام است؟ ي آلمانيبند ـ در طبقه47
  خاكيمورفولوژ) 4جنس سنگ           ) 3پ خاك            يت) 2هوا               و آب) 1
 

  از افقها است؟ي كدام سريوم دارايـ چرنز48
1(C ) A                         (2 (AC                     3 (ABC                     4 (Ah GO G r    

 
 وم و پدزول جز كدام نوع خاكها هستند؟ي چرنزيـ خاكها49
 يا منطقه درون) 2                                           يا منطقه برون) 1
 يا منطقه) 4                                              يا منطقه ان يم) 3
 

 ند؟يآ ير كدام عامل بوجود مي تحت تأثيا منطقه  درونيـ خاكها50
 ياهيپوشش گ) 2آب و هوا                                                                     ) 1
 يناهموار) 4                                          ياهيآب و هوا و پوشش گ) 3
 

 ـ در مناطق خشك تكامل خاك چگونه است؟51
 ن به بااليياز پا) 2ن                                                              يياز باال به پا) 1
 دار كنيبس) 4ع                                                                يار سريبس) 3
 

 گردد؟ ي محسوب ميا منطقه  درونير جز خاكهاي زيك از خاكهايـ كدام 52
 توندرا) 4 رنگ             يبلوط) 3                    يباتالق) 2                    يآبرفت) 1
 

  است؟ير ضرورياه غي گيـ كدام عناصر برا53
 ميكلس) 4م                        يسد) 3      م                 يپتاس) 2ازت                     ) 1
 

 شتر مؤثر است؟يل و تكامل خاك كدام عامل بيه تشكيـ در مراحل اول54
 يناهموار) 4سنگ مادر              ) 3                  ياهيپوشش گ) 2هوا              و آب) 1
 

  دارد؟يترشيط خاك ضرورت بياه در محي گيـ كدام دسته از مواد برا55
 م ـ آهنيم ـ سديپتاس) 2م                             ينيم ـ آلوميم ـ كلسيسد) 1
 ميم ـ پتاسيزيم ـ منيكلس) 4 ـ مس ـ گوگرد                                    يرو) 3
 

 اج دارد؟ياد احتي به مقدار زيياه به كدام ماده غذايـ گ56
 ميسد) 4م                      يپتاس) 3هن                       آ) 2م               ينيآلوم) 1
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 شوند؟ ي محسوب ميا منطقه ر بروني زيك از خاكهايـ كدام57
  يآبرفت) 4                     يباتالق) 3                   يپدزول) 2               يتيالتر) 1
 

  است؟يژگي كدام وي دارا (Entisol) سل ي خاكها رده انتيبند ـ در رده58
 . استي مشخص هوموسي افقهايافته كه داراي تكامل يخاكها ) 1
 صي قابل تشخيافته فاقد افقهاي تكامل نيخاكها) 2
 ي با افق رسييخاكها) 3
 )Aافق(رنگ  اهي سي از ماده آلي افق غني دارايخاكها) 4
 

 ل خاك كدام است؟ يم در تشكير مستقيـ عامل غ59
 يياي قليكم) 4سنگ بستر               ) 3                 ي و بلنديپست) 2                      م ياقل) 1
 

  است؟ ي باشد خاك مرطوب چه نوع خاك6 خاك برابرPHكه يـ در صورت60
 يياي قليكم) 4              يياي قليليخ)3                  يدي اسيكم) 2              يدي اسيليخ) 1
 

  است؟ ي خاك به چه موادي خواص اصليـ وابستگ61
 موجودات زنده) 4ها                  يكان) 3هوموس                    ) 2آب                    ) 1
 
  خاك برابر كدام است؟PHن يـ مناسبتر62 
1 (3                   2 (7                             3 (9                      4 (14 

  است؟ يي چه افقهايـ پدزول دارا63
1 (AC                              2 (ABC                   3 (A (B)C               4(    Ah .GO Gr     
 

 شود؟ يجاد خاك مؤثر واقع مير عوامل در ايش از ساي بيـ سنگ مادر در چه مناطق64
 معتدل و مرطوب) 4                 يخچالي) 3خشك                   ) 2     حاره                         ) 1
 
 

 فصل سوم ـ تيپهاي خاك مناطق مختلف جغرافيايي جهان و فرسايش خاك
توان  يب از عرض كم به طرف عرض باال مي متفاوت به ترتيياي جغرافي مناطق مختلف جهان با عرضهايخاكها
 :مي كنيبند ميتقس

 يا  و مجاور حارهيا ره حايخاكها )1
 ي استپيخاكها )2
  مناطق خشكيخاكها )3
 ) مخلوطيخاك جنگلها (ي جنگليا  قهوهيخاكها )4
 )ي مجاور قطبينواح( و توندرا يبرگ شمال ي سوزني جنگليخاكها )5
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شتر آب و هوا و ي ب4ش خاك شماره يدايها و پيشتر آب و هوا و رستني ، ب5 و 3 و 2 و 1 شماره يل خاكهايدر تشك
 .  و سنگ مؤثر استيارناهمو

ل يدر تشك. ن را مناطق حاره اشغال كرده استي درصد از سطح كره زم25باً يتقر: يا  و مجاور حارهيا  حارهيـ خاكها
ت ياد و حاكمي به علت رطوبت زين نواحيدر ا. ر عوامل مؤثر استيش از سايها بيز آب و هوا و رستني نيا  حارهيخاكها
شود و خاك  ي شسته ميزان قابل توجهي خاك به مي بازهاياد است وليامت خاك ز ضخييايميه شيب و تجزيتخر
 . شود ي ميدياس

در . ها استير آب و هوا و رستنيشتر تحت تأثين خاكها بيا) :  مشابه آنيم و خاكهايچرنز( علف بلند ي استپيـ خاكها
 نشان ييايمي شيها هي تجزي است، ولرهي رنگش كامالً تA است هرچند افق AC دو افق يم كه داراي چرنزيخاكها

 است كه 7 تا 5/6باً ي آن تقرPH و يدي كم اسيليا خي و يست و واكنش آن خنثياد ني زيليدهد كه هوموس آن خ يم
ژه ين خاك به وي بهتريزيل شده است و از لحاظ حاصلخي تشكي بريسنگ بستر آن غالباً لس است كه در آب و هوا

 . كشت غالت استيبرا
 خاك مناطق خشك قرار دارد يپهاي خاك مناطق مرطوب و تيپهاين تيوم از نظر خواص، در حد فاصل بي چرنوزيخاكها

  و كم شدن هوموس موجود در يز نامرغوبي و نAزون ياد باعث كاهش ضخامت هورياد و هم رطوبت زي زيكه هم خشك
 . شود يآن م

ن يدر ا. دهنده خاك است لي تشكيها عامل اصليهوا و رستنز آب و ينجا نيدر ا : (Aridisols) مناطق خشك يـ خاكها
 يكيزيب فين مناطق تخرين در ايهمچن. كند يد و باال آمدن آب، به جمع شدن بازها در خاك كمك مير شدي تبخينواح
 ي استپهايخاكها( رنگ ي بلوطيخاكها: ر استي دارد كه چند نمونه آن به شرح زييايميب شي كامل نسبت به تخريبرتر

 ياباني بي و خاكهايابانيب مهي نيا  و قهوهي خاكستريخاكها. ل شده استيكه اغلب از سنگ بستر لس تشك) علف كوتاه
ب ي مانع از تخرياهياد و فقر پوشش گي زي، هوموس به حداقل ممكن موجود است و خشكياهيكه به علت فقر پوشش گ

 .شود يل خاك مي و تشكييايميش
 آن يگردد كه منطقه اصل يل مي و سنگ تشكير آب و هوا، ناهمواريشتر تحت تأثين خاكها بيا: ي جنگليا  قهوهيـ خاكها
 يليد از لحاظ بازها خيسنگ نبا: ر فراهم باشدي به قرار زيطيد شراي بايا ل خاك قهوهي تشكيبرا.  استي مركزيدر اروپا

شتر به صورت يبازها ب. زها كمال مطلوب است از بايكربنات باشد بلكه مقدار متوسطي بيادي مقدار زيا داراير و يفق
 و نه به صورت آب ينيرزميد در خاك موجود باشد نه به صورت آب زي نباين آب اضافيهمچن. كاتها موجود باشنديليس

.  متوسط كمال مطلوب استي نمونه، ناهمواريا  قهوهي بوجود آمدن خاكهايرو برا نياز ا) آب مسدود شده (يره فصليذخ
 معتدل با باران پراكنده در تمام طول سال و ين خاكها در آب و هواي ايد خاطر نشان كرد كه به احتمال قويضمناً با

 . آهك نداردA,B ي است كه معموالً افقهاA(B)C ي افقهاين خاك دارايا. شود يل مياختالف كم درجه حرارت تشك
ر عوامل يش از سايها بي آب و هوا و رستنن نوع خاكيل ايدر تشك:  و توندراي برگ شمالي جنگل سوزنيـ خاكها

 شدن خاك، به يدي مواد متشكله خاك بعد از شسته شدن بازها و اسي سرد و مرطوب بعضيدر آب و هوا. رگذارنديتأث
 .نامند يل پدزول ميده تشكيده را پدين پديا. گردد ي منتقل مي تحتانيقسمتها

ن خاك بافت نامرغوب و يا.  مرطوب استي آب و هواي دارال شده كهي تشكيبرگ شمال ير جنگل سوزنيپدزول در ز
، به علت يز  پدزول تعداد موجودات كوچك خاكيدر خاكها.  استABC ي افقهاي دارد  كه دارايدي اسيطيمح
 .ار محدود استيتشان بسيد زمستان، كم و فعالي شدي در آن و سرماي كافي بودن خاك و نبود هوايدياس

 در يعي طبي با پدزولهاي ثانوين پدزولهايفرق ا. ر عوامل مؤثر هستنديش از سايها بي رستنيو ثانيل پدزولهايدر تشك
 . تر است يديتر است و اس  مشخصي ثانويدر پدزولها) هوموس نارس (Aن است كه افقيا
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 توندرا يج به خاكهاين ماه به تدريتر  درجه در گرم10 خط هم حرارت متوسط يباً روي تقريبرگ شمال ي سوزنيجنگلها
كند و  يمتر تجاوز نم ي، اغلب از چند سانت)يمناطق مجاور قطب(ن خاكها يمرخ خاك در ايضخامت ن. گردد يل ميتبد

 . آن خزه و گلسنگ استياهيپوشش گ
 ن ـ ترافوسكا ـ تراروسايرندز:  كرديبند توان سه گروه طبقه ي را مي آهكي حاصل از سنگهايـ خاكها1

ار مرغوب است و سنگ مادر آن اغلب آهك است كه از لحاظ ي بافت بسي داراA است كه افق AC ي افقهاين دارايرندز
 كه در آن يا  معموالً منطقهيد، وليآ ين از سنگ آهك بوجود ميز مانند رندزيترافوسكا و تراروسا ن.  استيباز غن

 خاك ي است ولA , B , C سه افق يترافوسكا دارا. ن استيشود، گرمتر از منطقه رندز يل ميترافوسكا و تراروسا تشك
 .  استA(B)C سه افق يشتر و معروفتر از ترافوسكا است و دارايترانه بيمنطقه مد» يتوني زيآب و هوا« تراروسا در 

ه يبه كل. ( واقع شده استي سنگ اصليماً روي مستقA يد و در آن افق هوموسيآ يـ رانكر، از خاك نارس بوجود م2
ل شده است، رانكر گفته ير از لحاظ كربنات تشكيا فقي و يركربناتيه غي اولي داشته از سنگهاCو A كه دو افق ييخاكها

 ي آن به گروههايبند مي دارد و تقسي به نوع سنگ بستگيزان قابل توجهيرزوم به ميز مانند سيخواص رانكر ن) شود يم
 .رديگ ي بر اساس نوع و خواص سنگ مادر صورت ميفرع

ه و سخت ي اوليگوسل و چنانچه از سنگهايل شده باشد، ري سست و آزاد تشكيروزم اگر از سنگهايد سز ماننيرانكر ن
ب باشد، ي قابل تخري و به آسانيكات غنيليه رانكر از لحاظ سياگر سنگ اول. شود يتوسل خوانده ميل شده باشد ليتشك

كات قرار دارد، يلير از لحاظ سي سنگ فقي كه رويكراما از ران. شود يل مي تبديا رانكر مربوط پس از تكامل به خاك قهوه
 . پدزول بوجود خواهد آمد

 مختلف ي در آب و هوايره فصلي و آب ذخينيرمير آب زيشتر تحت تأثي هستند كه بييخاكها: يدرومرفي هيـ خاكها3
 كه تحت ييخاكها.  و آب و هواستي ، آب، ناهمواريدرمرفي هيل خاكهاي مؤثر در تشكيعوامل اصل. شوند يل ميتشك
د و ي، پس)يمرداب (ي توربي، خاكهاي باتالقي، خاكهاي مرغزاري خاكهايگال: د عبارت است ازيا يط مذكور بوجود ميشرا
 .  خشكي آب و هوايياي شور و قلي و خاكهايگال

 يافق Ah   افق .است  r G  O  G Ah  ي افقهاي دارد و دارايير بسزاي تأثيمرخ گالي در تكامل نينيرزميآب ز: يـ گال
شود كه  يده ميد) يشيافق اكسا ( GO افق  Ahر افق ي قرار ندارد و در زينيرزمير آب زي است كه تحت تأثيهوموس

افتد  يش اتفاق ميده اكساين افق خشك است، پدي كه ايو در مواقع) يبه صورت فصل. (س استي خي خشك و گاهيگاه
ده يد  r G افق O Gر افق  يو در ز. افتد ياء اتفاق ميده احيس است، پدين افق خي كه اي مواقعيعنيو در فصل مرطوب، 

 . نديرو يدوست م اهان آبي معموالً گيدر خاك گال. س استيشه خيشود كه هم يم
 يل آن وجود آب و هوايط تشكيگر از شراي ديكيد و يا ي بوجود ميره فصلير آب ذخين خاك تحت تأثيا: يد و گاليـ پس

 هم گفته ي مرمريكه به آن خاكها. ل شده استي تشكg 2 و   g1  , Ahين خاك از افقهايا.  استسرد و پرباران
 . ك مرتع خوب استفاده كرديتوان از آن به عنوان  يها كم است و ميد و گالي  اغلب پسPH. شود يم

 موجود ينيرزمي و آب زل شدهي تشكيا شود كه از رسوبات رودخانه ي گفته مييبه خاكها) : يچمن (ي مرغزاريـ خاكها
د ي جديليرا رسوبات خيز. اد استي نارس زين خاكها، غالباً خاكهايدر منطقه ا. در آن تابع آب موجود در رودخانه است

 .  استA(B)GO ي افقهاياست و دارا
 .  است  Ah   G O   G rي افقهاي دارايمانند گال : ي باتالقيـ خاكها
ط مرطوب ي است كه در شرايا تورب ماده(د يآ ي از تورب بوجود مي مردابي خاكها):ي توربيخاكها (ي مردابيـ خاكها

 پست كه از لحاظ بازها و ي مردابيخاكها: كه خود دو نوع است )  استي درصد ماده آل30 يل شده، حداقل دارايتشك
 گذشته از تورب مرداب ي قرنهادر. ر استي فقيي مرتفع كه از لحاظ باز و مواد غذاي مردابي بوده و خاكهاي غنييمواد غذا
 .شود ي استفاده مين زراعتياما امروزه از آن به عنوان زم. كردند ي استفاده ميشتر به عنوان ماده سوختيمرتفع، ب



    و خاكنابع آبم   
 

 227

 : خشكي آب و هوايمي شور و سديـ خاكها4
 يعي و طبيمصنوع: شوند يق شور مي خاكها عموماً به دو طر

د مقدار نمك موجود در ي از آن بايري جلوگيشود و برا ي با آب شور، شور ميو آبپاش ياري، بر اثر آبيخاكها بطور مصنوع
 شور شوند كه در آب و يعيا خشك بطور طبي مرطوب ياما خاكها ممكن است در آب و هوا.  درصد تجاوز نكند1آب، از 

مناطق خشك كم آب برعكس  در ي شور هستند ولياهاير آب دري شوند كه تحت تأثي شورينهاي مرطوب، غالباً زميهوا
 . شود ي باعث شور شدن خاك ميعيط طبي در شرايره فصلي و آب ذخينيرزميمناطق مرطوب، آب ز

م ي سولونچاك،سولونتز و سولود تقسيرنمك به وجود آمده است رابه گروههاي را كه تحت تأثيي خاكهايدانشمندان روس
 :كرده اند

 .  استي خنثي واكنشين خاك داراي ا است وO Gr  A Gي افقهايدارا: ـ سولونچاك
ل آن را ين دليبه هم.  هم تجاوز كند11 آن ممكن است از PH است و  AB GO Gr  ي افقهاين خاك دارايا: ـ سولونتز
 .  دارديشتري بياهيسولونتز نسبت به سولونچاك پوشش گ. نديگو يد هم مي سفييايخاك قل
ن رفتن سطح ييپا (ينيرزميجه كم شدن آب زي در نتيمي قديياي قليا خاكهاي شور ين خاكها غالباً از خاكهايا: ـ سولود

.  شدن خاك دارديدي كامل به اسيز بستگيش آن نيداي است و پيدي اسيسولود كم. ديآ يبوجود م) ينيرزميآب ز
 :كنند ي مر عمليق زين منظور معموالً بطري ايبرا. ن آوردن غلظت نمك اصالح كردييتوان با پا ي شور را ميخاكها

 ني متعدد در زميها احداث زهكش) 1
 نيرين با آب شي زمياريآب) 2
 يارين جهت آبي زميبند كرت) 3
د يم جذب شده باشد، بايا سديم و ي كربنات سديادي مقدار زي كه خاك داراي ـ در مواردييايمياضافه كردن مواد ش) 4

اضافه كردن آهك فقط در .  به خاك اضافه كرد مانند گچيم جذب شده موادي و كم كردن سدPHن آوردنييبا پا
 .گردد يد واقع مي است مانند سولود، مفيدي كه خاك اسيموارد

 ونجهيژه ي به وياهان مقاوم به شوريكشت گ) 5
 اضافه كردن مواد ازته) 6
 )يوانيكود ح (ياضافه كردن كود آل) 7
 

 سؤاالت مربوط به فصل سوم* 
 ند؟يآ ي بوجود مييط آب و هواي تحت كدام شراي واقعيـ پدزولها65
 معتدل و مرطوب       ) 2سرد و خشك                                                            ) 1
 گرم و مرطوب) 4سرد و مرطوب                                                          ) 3 

            
  است؟م غالباً كداميـ سنگ مادر چرنز66
 آهك) 4ماسه                    ) 3لس                    ) 2رس                         ) 1
 

 شتر مؤثر است؟ي برگ كدام عامل بي سوزني جنگليل خاكهايـ در تشك67
 جنس سنگ مادر) 2ها                                                  يآب و هوا و رستن) 1
 ياهي و پوشش گيناهموار) 4   ن                                         يب زمي و شيناهموار)  3
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 ك از خاكها مشهود است؟ي در كدامينيرزميـ اثر آب ز68
  سلين سپتيا) 4               يگال) 3توندرا                   ) 2ستوسول                  يه) 1
 

 ؟ استيچه نوع خاك» روزميس« ـ 69
  معتدليخاك نارس آب و هوا) 2 سرد                                 يخاك نارس آب و هوا) 1
  معتدل يافته آب و هوايخاك تكامل ) 4 سرد                      يافته آب و هوايخاك تكامل ) 3
 

  كدام افقهاست؟ي داراي باتالقيـ خاكها70
1 (O    AG                                                2    (2 g  1 g  h A 
3 ( GO   Gr Ah                                                             4       (O (B) G                        Ah      
 

 ن كدام است؟يـ سنگ مادر رندز71
 رس) 4ك                          آه) 3ت                    يگران) 2بازالت                  ) 1
 

 ران كدام است؟ي شور ايرهايا كوي سولونچاك يـ افقها72
1(h  g 1   g 2       A                    2 (ABC                3(AC                 4 ((A)C 
 

  كدام افقهاست؟ي داراي جنگليا  قهوهيـ خاكها73
1( ABC                        2( A(B)C                      3(AC                    4(A h  g 1   g 2        
 

 شود؟ ير كدام عامل شور ميـ در مناطق مرطوب خاك تحت تأث74
  شوري سطحيآبها) 2 شور                                            ينيرزميآب ز) 1
 ايدر) 4                       ر                                    يتبخ) 3
 

 : است يـ پدزول خاك75
 اهيفاقد گ) 4                  ييايقل) 3                      يدياس) 2ز                   يحاصلخ) 1
 

 شود؟ يل ميدر كدام آب و هوا تشك) اهيخاك س(م يـ چرنز76
 سرد و مرطوب) 4 خشك و سرد            )3              يبر) 2                  يياستوا) 1
 

  رنگ به كدام مناطق تعلق دارند؟ي بلوطيـ خاكها77
 خشك) 4مرطوب              ) 3گرم و مرطوب           ) 2سرد و مرطوب             ) 1
 

  :يي توندرايـ اصوالً خاكها78
 .        كند يمتر تجاوز نميبه علت انجماد خاك از چند سانت )1
 .رسد يم متر ميك و نيك تا يبه  )2
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 .رسد يمتر م ي سانت75 تا 50به  )3
 .شود يل مي تشكABC ياد بوده و از افقهايز )4

 
 م اغلب از كدام مواد است؟يا چرنزياه يا سنگ مادر خاك سي  Cـ افق 79
 لس) 4ماسه                            + رس ) 3رس                ) 2آهك                   ) 1
 

  است؟ي چه نوع واكنشي سولونتز دارايـ خاكها80
 ييايقل) 4                ي اسديليخ) 3                              يخنث) 2               يدياس) 1
 

  محصول كدام آب و هوا است؟يد و گاليـ خاك پس81
  سرد و مرطوب                )2سرد و خشك                                                   ) 1   
 گرم و مرطوب) 4گرم و خشك                                                  ) 3  
 

 ابند؟ي ين مي تكوير چه عواملي تحت تأثي پدزول شماليـ خاكها82
 دار  خزانياهي ـ پوشش گيم سر حرارتي ـ رژيبارندگ )1
 دار  خزانياهي ـ پوشش گيم معتدل حرارتي ـ رژِيبارندگ )2
 برگ شه سبز پهني همياهي سرد ـ پوشش گيم حرارتي ـ رژيبارندگ )3
 ي مخروطياهي ـ پوشش گيم سرد حرارتي ـ رژيبارندگ )4
 

 ست؟ ي شور چيـ منظور از اصالح خاكها83
 ياهيجاد پوشش گيا) 2 خاك                                                PHشيافزا) 1
 كاهش غلظت نمك) 4                                         خاك        PHكاهش ) 3
 

 ن خاك كدام منطقه است؟ يـ رندز84
 ي مركزيايآس) 4           ي مركزياروپا) 3ترانه           يمد) 2              يابانيمناطق ب)1
 

 شتر است؟ير كدام عامل بي تأثي ثانويل پدزولهايـ در تشك85
 يناهموار) 4ها                   يرستن) 3جنس سنگ                  ) 2   هوا        و آب) 1
 

 ست؟ي چي مردابيگر خاكهايـ نام د86
 يمرغزار) 4            يچمنزار) 3                      يباتالق) 2                 يتورب)1
 

  مناطق خشك است؟يك از خاكها جزء خاكهايـ كدام87
 رنگ يبلوط) 4             يعي طبيها پدزول) 3م              يچرنز) 2          يهوموس) 1
 

  كدام محصول مناسب است؟ي برايـ خاك گال88
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 غالت                         ) 2                                                 يبادام درخت) 1   
 دوست اهان آبيگ) 4                      را                            يگون و كت) 3  
 

 د؟يآ ير آب بوجود ميـ كدام خاك تحت تأث89
 يبلوط)4        روزم       يس) 3                     ي جنگليا قهوه) 2            يگال) 1
 
 

 فصل چهارم ـ خاكهاي ايران و رژيمهاي رطوبتي خاك
ت ي فعال1331 از سال يكنون» قات آب و خاكيتحق« ك سابق و مؤسسه  خايزي  و حاصلخيشناس ران مؤسسه خاكيدر ا

 به بعد جزء 1345ز از سال ي را ني اراضيابي شروع كرده و مطالعات ارزيشناس  بر انجام مطالعات خاكيخود را مبن
 يبند طبقه درباره ييگو يستم به اصطالح كلي س1352ن مؤسسه در سال يا.  خود قرار داده استي مطالعاتيها برنامه

رات يي تغي هي بر پايبند ن طبقهياساس ا. ران پرداخته استيق خاكها در اي دقيبند خاك را رها كرده و به مطالعه و طبقه
 .كند يت مي تبعييكايد امري جديبند ستم طبقهيباشد كه از س ي مشخصه خاك مي و افقهايكي و مورفولوژييآب و هوا
پ ـ هاش . اد استيار زيم قابل تبادل بسي سديار كم وليم محلول بسي سد شور،ي برعكس خاكهايياي قليدر خاكها

. شود يده نميع دين خاكها معموالً در سطح وسيا.  استي و نمك آن كم و ساختمان آن ستون8ش از ي بيياي قليخاكها
 . شور وجود داردي با خاكهاييها بلكه به صورت لكه

پ ين تيتر ابند، فراواني يخشك تكامل م مهي نييط آب و هواي در شرا كهي استپيا  قهوهيد بتوان گفت كه خاكهايشا
 يدر دشتها. شود يده ميران دي و غرب ايژه در شمال غربي و به وي، جنوب غربيران است كه در شمال شرقيخاك در ا

كه در آب و  رنگ معروفند ي بلوطيافته است كه به نام خاكهايل و تكامل ي از خاك تشكيگريپ ديجان تيمرتفع آذربا
ران به صورت ي فقط در شمال اي جنگليا  قهوهيخاكها. ابندي ين خاكها تكامل ميمرطوب ا مهيا نيخشك  مهي نيهوا

افت يران قابل يز فقط در شمال اي ني و زرد پدزولي سرخ پدزولين خاكهايهمچن. قطعات كوچك و بزرگ وجود دارد
 .است

شتر از ي مكش بيرويرا آب با ني اتمسفر كمتر باشد ز15ش آب در آن از  مكيرويند كه ني را مرطوب گوي خاكيبطور كل
م و آب ير اقلي خاك تحت تأثيم رطوبتينكه رژيبا توجه به ا. ستياه ني گي اتمسفر در خاك، قابل استفاده برا15
 :ميپرداز ي آن ميبند  است، به تقسمينيرزميز

 :ميشناس ي خاك ميم رطوبتيپنج نوع رژ
 هم ي كه مختص مناطق خشك و در موارديم رطوبتين رژيا) : خشك و خشك گرم(ك يك و توريدي آريم رطوبتيـ رژ1
 مواد در خاك ي نه تنها از شستشويم رطوبتين رژيدر ا.  از كشور ما حكمروا استيعيخشك است بر سطح وس مهين

 مشخص شده در يها رده. ودش يد، امالح محلول و گچ كربنات در خاك جمع مير شديجه تبخيست بلكه در نتي نيخبر
 . سلي سل و      انتي سل، ورتيديآر:  عبارت است ازيم رطوبتين رژيا

 90 يچگاه برايكه خاك هييدر جا. شود يافت ميم مرطوب ي در اقليم رطوبتين رژيا) : مرطوب(ك يودي يم رطوبتيـ رژ2
 . شود ي خشك نميروز متوال

ك يديآر)  مرطوب(ك يودي يم رطوبتين رژي حد وسط بيم رطوبتين رژيا) : يريگرمس مهين(ك يوستي يم رطوبتيـ رژ3
 روز 90، خاك حدود يم رطوبتين رژيدر ا. باشد ياه مياست و نشانگر كمبود رطوبت خاك در دوره رشد گ) خشك(

 سل، ي سل، ماليالف:  عبارت است ازيم رطوبتين رژي مشخص شده در ايها رده.  از سالها خشك استياري در بسيمتوال
 . سلي سل و ورتيسپتيا
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شود كه  يافت مي يا ترانهي مديمهاي در اقليم رطوبتين رژيا):  مرطوبيخشك با زمستانها مهين(ك ي زريم رطوبتيـ رژ4
 يالف: م عبارت است ازين رژي خاك موجود در ايها  رده.  مرطوب استيخشك و زمستانها مهي گرم و ني تابستانهايدارا

 . سلي سل و انتي سل، ورتينستپي سل، ايسل، مال
 . ديآ يبوجود م) آب (ينيرزميست بلكه بر اثر باال آمدن آب زي تابع آب و هوا نيم رطوبتين رژيا: ك ي آكويم رطوبتيـ رژ5

دهد، به عبارت  يش مي خاك را افزايت حرارتيآب، هدا.  خاك داردي در كاهش نوسان دمايادير زيرطوبت خاك تأث
 .شود يا سرما در خاك ميگرما ت يگر آب، موجب هدايد

اد است و هرچه از سطح دور شده و به ي زيلين قسمت آن خيتر ين نوسان درجه حرارت در سطحيك خاك معيدر 
ن به يي به پاي متر9رات درجه حرارت از عمق ييمعموالً تغ. شود يرات درجه حرارت كمتر مييم دامنه تغياعماق خاك رو

ران مشخص شده ي آن در اياند كه چهارتا ن كردهيي خاك تعيم حرارتيهفت نوع رژا يمتخصصان در دن. رسد يصفر م
 : است

 .گراد كمتر است يسانت  درجه8 خاك از ين دمايانگيم مين رژيدر ا: ديجي فريم حرارتيرژ )1
 .گراد است يسانت  درجه15 و 8ن يران بيمتوسط درجه حرارت ساالنه خاك در ا: كي مزيم حرارتيرژ )2
 . گراد است يسانت  درجه22 و كمتر از 15شتر از ي ساالنه  خاك بيمتوسط دما: كيترم يم حرارتيرژ )3
 . شتر استيگراد ب يسانت  درجه22ن ساالنه درجه حرارت خاك از يانگيم: كيپر ترمي هايم حرارتيرژ )4

 اختصار شرح ا وجود دارد را بهي در دنيران مشخص نشده است  ولي كه در ايميمندان، آن سه رژ  اطالع عالقهيبرا
 :ميده يم

تر از  نييانه خاك پاي سالين دمايانگي در خاك وجود دارد و ميخبندان دائميم، ين رژيدر ا: ك ي پر جليم حرارتيـ رژ
 . صفر است

 8ن صفر و ي خاك بيمتوسط ساالنه دما. ار سرد استي بسيم معرف خاكهاين رژيا: ك ي كرايم حرارتيـ رژ
 .گراد است يسانت درجه
 .ا سدتر از آن استيد و يجي فريم حرارتيمانند رژ:  بورآل يم حرارتيـ رژ

 
 

 سؤاالت مربوط به فصل چهارم* 
  شروع شده است؟يباً از چه ساليران تقريد خاكها در اي جديبند ـ طبقه90
1 (1350                 2 (1352                         3 (1355                4 (1359 
 

 .اند  شدهيبند ميتقس ..................... يبند  بر اساس طبقه1350ران از دهه يا در اـ خاكه91
 ييكايد آمريجد) 2                                       يد آلمانيجد) 1
 يد آلماني و جدييكايد آمري از جديمخلوط) 4                                  ييكايم آمريقد) 3
 

 اند؟  بوجود آمدهييط آب و هوايران در كدام شراي ايا ه قهو يـ خاكها92
 گرم و مرطوب) 2گرم و خشك                                      ) 1
 معتدل و مرطوب) 4خشك                                        مهين)3  
 

 شتر وجود دارد؟يران بيك از مناطق اي رنگ در كدام ي بلوطيـ خاكها93
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  خشك                     يليخ) 2 خشك                                                              )1
 مرطوب) 4مرطوب                                         مهيا نيخشك  مهين) 3
 

 اد است؟ي زيلي كدام ماده خيياي قليـ در خاكها94
 م قابل تبادليسد) 2                          م محلول                     يپتاس) 1
 م قابل تبادليكلس) 4م محلول                                                يسد) 3
 

 ران وجود دارد؟ي ايشتر در كدام نواحي بيدرومورفي هيـ خاكها95
 كرمانشاه) 4               يسواحل شمال) 3               يسواحل جنوب) 2ه            ياروم) 1
 

 پ هستند؟ي شمال از كدام تي جنگلهايـ خاكها96
 ي پدزوليا قهوه) 4اپدزول             ) 3 رنگ               يا قهوه) 2رنگ              يبلوط) 1
 

 شوند؟ يافت ميران يشتر در كدام مناطق اي بي باد  ماسهيها  ـ تپه97
 يمركز) 4                 يشرق) 3                ي غربجنوب) 2             يجنوب شرق) 1
 

 شتر حكمفرما است؟ي خاك در كشور ما بيم رطوبتيـ كدام رژ98
 كيديآر) 4ك                   يودي) 3ك                   يوستي) 2ك                  يزر) 1
 
 

 
 اك و حفاظت آنفرسايش خ:فصل پنجم

 : شدن خاكهاييايو شور و قل يفيرات كييتغ: بخش اول
 شوند بدون آنكه ي آن ميجين رفتن تدري و از بيزير خواص خاك و كم شدن درجه حاصلخيي عوامل باعث تغيبرخ

 :رات عبارتند از يين تغيا.ابديش يخاك فرسا
 و ييمواد غذااد و جذب ي زياري و آبيق بارندگيده از طرين پديا: اه در خاكي گيي و مواد غذايره بازيكم شدن ذخ) 1

 .ن مورد كشت دائماً تحت كنترل باشديد زمي از آن بايري جلوگيرد كه براي گياه صورت ميبازها توسط گ
 موقع، يا لگدمال شدن ، شخم بين به علل مختلف از جمله سم كوب يزم : ين مزروعيسفت و سخت شدن زم) 2

 . شودي سفت و سخت ميد و فقر مواد آلي شديخشك
 شود شامل ين رفتن هوموس مي كه باعث از بياز جمله عوامل: خاك) هوموس (ي مادة آلين رفتن كليز با ايكم شدن ) 3

 ينياهان وجي به خاك، كاشتن گيواني مثالً كود حيا كم دادن ماده آليها ، ندادن ي توسط باكتريد مواد آليه شديتجز
 . شدن خاك و كم قوهياهي گياي ، آتش زدن بقاي متماديمانند چغندر در سالها

به عنوان مثال . ار مؤثر استي خاك بسيزي در حاصلخي و به طور كلياتي و حييايمي و شيكيزي در خواص فيمواد آل
 گردد و در حفظ رطوبت خاك مؤثر ير شدن آب مي شود، مانع از تبخي كند و مانع از سفت شدن آن ميخاك را پوك م

 خاك مؤثر بوده و ياتي كند، در خواص حيا در سطح خود جذب م ريي ،آب و مواد غذايديت كلوئيق خاصياست، از طر
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ش از اندازه ين بيزم) الف:ت شودين نكات رعاي خاك ايش ماده آليبه منظور حفظ و افزا. گردديش خاك ميمانع از فرسا
 زدن از آتش) ج.  شودي خودداري متماديدر سالها..) چغندر، پنبه و (ينياهان وجياز كاشتن گ) ب. شخم زده نشود

ن جمع ياز زم..  و ي محصول به عنوان ماده سوختني پس از جمع آورياهي گيايبقا) د.  شوديري جلوگياهي گيايبقا
 . محصول به عنوان چراگاه استفاده نشودينشود و جا

 .ادياهان هرز زيدن گي براثر روئي زراعينهاي زميزيكم قوه و نابود شدن حاصلخ) 4
ن نمكها در درجه اول يا.  محلول قرار گرفته اندير نامطلوب نمكهايتحت تأث) يميسد (يائي قلي شور و خاكهايخاكها

 شور يدر خاكها. باشنديترات ميكربنات ،كربنات و نيم ، بيد و سولفات و بعد پتاسيم ،كلريزيم، منيم ،كلسيشامل سد
) يديجسم كلوئ(ب ذرات خاك شتر جذيم بي ، سديياي قلي كه در خاكهايم به صورت محلول وجود دارد، در صورتي،سد

ن خواص ي اي شور دارايمحلول خاكها.  بس دشوار استيكار) يائي قلياصالح خاكها( شده كه جدا كردن آن از خاك
 15م قابل تبادل كمتر از يسد.متري موز بر سانتيلي م4شتر از يگراد،بي درجه سانت25 محلول در يكيت الكتريهدا:است

ت يهدا) يميسد (يائي قليدر خاكها .5/8 كمتر از PHه صورت محلول وجود دارد،شتر بيم بيرا سديدرصد است، ز
شتر از ي بPH درصد و 15شتر از يم قابل تبادل بيمتر، سدي موز بر سانتيلي م4گرادكمتر از ي درجه سانت25 در يكيالكتر

 . شوندي ميئايشور و قل) ات انسانيبراثر عمل (يعير طبي و غيعيخاكها به دو صورت طب. باشدي م5/8
 شود از ي       مياغلب سع.  شوديم مياد تقسي زيلياد و خي به چهار گروه كم، متوسط ، زي از نظر شورياريآب آب
 يكمتر است برا)  درصد نمك05/0باً يتقر(متر ي موز بر سانتيلي م75/0 آنها از يكيت مخصوص الكتري كه هداييآبها
 . استفاده شودياريآب

در .م قابل تبادل آنهاستيان آور و كم كردن مقدار سدي زين رفتن نمكهاي از بيائي شور و قليهامنظور از اصالح خاك
 ي اصالح خاكهايوجود دارد، برا) نيآباد كردن زم( خاك ي شستشويبرا) نيريش (ياري و قابل آبي كه آب كافيطيشرا

 : شودير انجام مي اقدامات زيائيشور و قل
 خاك و هم مانع از شور شدن ين ، هم سبب كاهش شوري زميتوأم با شستشو يزهكش : ياحداث شبكة زهكش) 1

 . شوديمجدد آن م
 يجمع كردن قشر نمك) 2
  كردن آنين و كرت بنديشخم زدن زم) 3
 ماندهياهان باقي بزرگ و گين بردن كلوخهاين داخل كرتها و از بيح زميتسط) 4
 تجاوز ييك حد معيم قابل تبادل از يچنانچه مقدار سد : يائي قل شور وي اصالح كنندة خاكهايبه كاربردن مواد معدن) 5

 . شوديم در خاك ميون كلسيكند، سبب كم شدن 
را ي باشد، زيز مين اواخر پائي زمين زمان شستشويبهتر: نيرين با آب شي زمياد و طوالني زياريا آبي خاك يشستشو) 6

 .نتر رفته استيگر پائيل د نسبت به فصوينيرزمير كمتر است و هم سطح آب زيهم تبخ
 ني به زمي و معدني آليدادن كودها) 7
ونجه مخلوط ي، ي تناوب زراعتياه براين گيبهتر:  و كاشتن به موقع آنها ياهان آباد كننده و مقاوم به شوريانتخاب گ) 8

 . چند ساله استيبا علفها
  ياريح كشت و آبيانتخاب روش صح) 9

،مقدار ياريا نوبت آبي ي، فاصلة زمانياريروش آب): يارير تعداد دفعات و مقدار آب آبيتأث(ع  به اندازه و به موقياريآب) 10
 .ار مؤثر استينها بسي از زمي خاكها و بهره برداري در كنترل درجه شورياريآب آب

 درصد از سطح را رسوبات دوران 15مه خشك است و حدود ي خشك و ني آب وهوايچون قسمت اعظم كشور ما دارا
 ياي دريدر سواحل جنوب. اد وجود داردين شور در آن زيعتاً زميپوشانده است، طب..)نمك ، گچ و (ين شناسيوم زمس
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ر وجود ندارد، فقط آن ين بر اثر تبخي زميعير است، امكان شور شدن طبيش از تبخيزان بارش بيمازندران به لحاظ آنكه م
 و سپس ي در شمالغربي ، نزوالت جويبعد از مناطق شمال. ور استا قرار دارد شير آب درينها كه تحت تأثيقسمت از زم

 ي از حوضه شمالي شود، مانند سطح قابل توجهيده مين شور ديز زمين مناطق نياما در ا. اد استي به نسبت زيشمالشرق
كه در  يمي شور و سدين هاين مناطق زميمهمتر. شور استينهاينها وجود زمين زمي ايه كه علت شورياچة اروميدر

ر يابان لوت ،كوير بجستان، بير جاجرم ،كوير طبس ، كويله قم، كوير، مسيع به وجود آمده عبارتند از دشت كويسطح وس
 ...  .ابر قو و

 يده ميع دي نسبتاً وسي شور در سطح هاينهايان زمي چالة جازموري عمان و حواشيايج فارس و دريدر سواحل خل
 كشور ي و جنوبي ، شرقي ،غربي از نقاط مركزياريچك به طور پراكنده در بس كوي در سطح هايري كوينهايزم.شود

د و باال ير شديا براثر تبخين شور است يا جنس زمي است كه يعيشتر عوامل طبيران ، بي اينهاي زميعلل شور.وجود دارد
ا هرسه عامل با هم ي و خته و باعث تجمع نمك در آن محل شدهي شور به آنجا ريالبهايا سيآمدن آب شور،شور شده و 

 شود و با كندن ي شور مينيرزمير ،موجب باال آمدن آب زيش تبخيز با افزايباد ن. خاك شده استياثر كرده و سبب شور
 . شودي خاك ميگر، باعث باالرفتن درجه شوريالت شور و انتقال آنها به نقاط دي سست تشكيا توده هاينها يزم

 .نگونه آبهاستيه با اي روي بياريژه آبي با آب شور به وياري آبشتر براثري از دخالت بي ناشيشور
 

 ش خاك و مبارزه با آنيفرسا:  بخش دوم
 .ا بادين توسط آب ين رفتن مداوم خاك سطح زمي و از بيش عبارتست از فرسودگيفرسا
 كه انسان در آن به ياز وقت ي ، وليا بطئي يعيش طبيرد فرساي انسان قرار گين مورد بهره برداريش قبل از آنكه زميفرسا

مراحل مختلف . شودي ميش مصنوعيا فرسايش از حد خاك يش بيمشغول شود ، باعث فرسا..  ويكشت و زرع ودامدار
ش يفرسا. تجمع و انباشته شدن خاك) 3انتقال خاك ) 2مرحله كنده شدن خاك ) 1: باشديش شامل سه مرحله ميفرسا

ش با ظهور لكه ين فرسايا. دارديشتر منشاء بادي كه بيا سفره اي يش سطحيفرسا: ردي گيبه اشكال مختلف صورت م
ا ي ياريش شيفرسا. شودين منجر مي آزاد در سطح زميزه هايگ و سنگريا وجود رين و يد و روشن در سطح زمي سفيها

 يز منشاء بادي نيش چاله ايفرسا.ار مؤثر استيش آن بسيدايب در پي كه منشاء آن اغلب باران است ، عامل شيآبراهه ا
ران، به خصوص در ي اياباني و بيري كوي آن نواحين نمونه هاي دارد، بهتري كه منشاء آبيا نهري يش خندقيفرسا. دارد

ژه ي پرآب ، به ويشتر در سواحل رودخانه هاي بيالبيش سيفرسا. گرددي مشاهده مي نمكي لخت و گنبدهايسطح كوهها
 .ش بهمنيزش و فرساي مانند لغزش ، ريش توده ايفرسا. شوديده ميابد، دي يش ميفزا اي كه آب بر اثر بارندگيدر مواقع

 يش مي متفاوت به درجات مختلف فرسايخاكها در آب و هواها. باشنديش خاك مؤثر مي در فرسايعيانسان و عوامل طب
ش رابطة يب با شدت فرسايه شدرج.ر متفاوت هم داردي در نقاط مختلف متفاوت است و تأثييرا عناصر آب و هوايابند، زي

 و نوع ياهين، پوشش گيب و جنس زمي خاك دانه ها، شيز و درشتي، جنس سنگ و ريجهت ناهموار.م دارديمستق
 بهتر ي و پوشش مرتعي مرتعياهي بهتر از پوشش گي جنگلياهيمعموالً پوشش گ.ش خاك مؤثر هستنديهوموس در فرسا
 ي و خاكستري نسبت به هوموس قهوه ايديهوموس اس. كننديك عمل مش خاي خاك در مقابل فرساياز پوشش زراعت

دن يق آتش زدن و بري از طريعير طبيك عامل غيدخالت انسان به عنوان .ردي گيش قرار ميزودتر در معرض فرسا
ب ينها در جهت شيت مرتع، شخم زدن زميوانات و ظرفي موقع با تعداد نامتناسب حيش از حد و بيف بيدرختان، تعل

 .ردي گيگر اقدامات صورت مي و دي تك كشتيامنه ها ،كشاورزد
، كاهش و نوسان ينيرزمي زي خاك، كاهش آبهايزيكاهش حاصلخ:  باشد، ازجملهي مي اثرات نامطلوبيش دارايفرسا
 و اثرات نامطلوب ي ماسه اي خطرناك و طوفانهايالبهايجاد سيش در ايع سدها ، اثر فرساي، پرشدن سري سطحيآبها
 . آنهاي و اجتماعيصاداقت
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جاد يش اي مبارزه با فرساين راه برايبهتر.  رودين ميش از بيارد تن خاك براثر فرسايليك ميران ساالنه حدود يدر ا
 ش هوموس استي و افزاياهيپوشش گ

 جاد پوششيم هدف اير مستقيدر روش غ. ردي گيم انجام مير مستقيم و غي به دو صورت مستقيش آبيمبارزه با فرسا
افته يش ي شود كه خاك فرساي شروع ميم زمانياما مبارزه مستق. استيريشگيشتر كردن آن به منظور پيا بي ياهيگ

 انجام ي مختلفيش به روشهايم با فرسايمبارزة مستق. ابديش نين فرسايش از اي انجام داد كه خاك بيد اقداماتيباشد و با
 از يري جلوگي برايله اي كه وسيني و سنگ چي و شمع كوبيسازر يب دار،چي شي در نواحيبند) تراس(سكو:  شود يم
ها يجاد بانكت كه منظور از آن احداث جوين ، اي خشكه چياحداث سدها.ب استي پرشيزش خاك و سنگ دامنه هاير

 برف و يعمل بانكت جمع كردن آبها.ب استيا نقاط پرشي كوتاه يزان در سطح دامنه هاي خطوط مي در روييبا حفره ها
 ين است كه در سكو بندي در اي با سكوبنديفرق بانكت بند.ن استياران و كاهش سرعت و نفوذ دادن آنها به زمب

ش فقط در فواصل ي عمود بر جهت فرسايهايا جويجاد چاله ها ي با اي در بانكت بنديب است وليدخالت انسان در تمام ش
بانكت . شودي استفاده ميشتر در جنگل كاري شكل بيا كوچك و چاله ياز بانكت ها. كندين، بشر دخالت ميمشخص زم

مبارزه با .ردي گي درصد باشد ،مورد استفاده قرار م50 تا 20ن يب زمي كه شي در نقاطيعيمرخ طبي بزرگ با نيها
اه و ي گيم از اثر حفاظتير مستقيدر مبارزه غ. ردي گيم صورت مير مستقيم وغيز به دو صورت مستقي نيش باديفرسا

 ي بي از چرايريجلوگ: ردي گين طرق صورت ميز به اي و هوموس نياهيش پوشش گيافزا.  شودياستفاده مهوموس 
 و ياهان بوميژه توسعة گياهان مناسب به وي بر حسب استعداد آنها، كشت گيش از حد احشام، استفاده از اراضيموقع و ب

 بر سر راه باد به وجو ين منظور موانعيست كه به ام كاهش سرعت باد مد نظر ايدر مبارزة مستق. نيدادن هوموس به زم
باد شكن را باتوجه به . ن موانع باد شكن نام دارديا. ش برسانندي آورند تا شدت آن را به كمتر از سرعت آستانه فرسايم

 .  شوندي احداث ميبادشكن ها معموالً به دو صورت ساده و كمربند. كنندير زنده درست ميا مواد غيط موجود زنده يشرا
 و ياهير زنده و پوشش گيجاد موانع غيق اي از طريكي: ردي گي روان معموالً به دو روش صورت ميت ماسه هايتثب
ن مواد ابتدا يا.ن نفت استي سنگي از فراورده هايمالچ نفت. ي به خصوص مالچ نفتيق استفاده از ماده نفتي از طريگريد

ن ي توان به اي را ميعير است، سطح وسي امكان پذيكيل مكانيواد با وسان ميچون پخش ا.دي آيون در ميبه صورت امولس
 .  باشدي مين روش اقتصادين رو اياز ا.  كرديق مالچ پاشيطر

 : باشدير ميش خاك صورت گرفته است، شامل موارد زينة مبارزه با فرسايران در زمي كه در اياقدامات
 يز داري آبخي ها طرحيق اجرايش خاك از طري از فرسايريجلوگ) الف
 ياهيت پوشش گيق حفظ و تقوياز طر) ب
  روانيت ماسه هاي تثبي طرحهايق اجراياز طر) ج
 يت اصول كشاورزيق رعاياز طر) د
 

 :سؤاالت مربوط به فصل پنجم* 
 ت است؟ير كدام فعاليشتر تحت تأثي از دخالت انسان بي خاك ناشي شور-99
  با آب شورياريآب)4 خاك شور) 3    يند كشت چيكشاورز ) 2ه         ي روي بيچرا) 1
 

  باشد؟ي ميشتر از چه منشائي بيا سفره اي يش سطحي فرسا-100
  يباران) 4                 يباد) 3  يانسان ) 2   يآب) 1
 

 رد؟ي گي روان چگونه صورت ميت ماسه هاي تثب-101
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 ر زندهيا غيجاد موانع زند يبا ا) 3   ياهيجاد پوشش گيق اياز طر) 1
 همة موارد ) 4با استفاده از مالچ                                         )2 

 
  وجود دارد؟يم به چه صورتي شور سديدر خاكها-102

 چكداميه) 4مخلوط        ) 3 شود             يجذب ذرات خاك م) 2محلول             ) 1
  

 

 :خالصه نكات بخش منابع خاك 
 . باشندي بافت رسي هستند كه دارايين خاكهاي سنگي خاكها-
 . شوديده ميك در نقاط مختلف كشور به طور پراكنده دي آكويم رطوبتي رژ-
 . باشدي مABC ي افقهاي پدزول دارا-
 . شوديجاد خاك مؤثر واقع مير عوامل در ايش از ساي سنگ مادر در مناطق معتدل و مرطوب ب-
 .ابدي ير آب و هوا تكامل ميتحت تأث) zonal soils (ي منطقه اي خاكها-
 . شودي خاك مييايمي و شيكيزيباعث بهبود فca  ون ي -
 .دي آي مرطوب به وجود ميد غالباً ر آب و هواي هوموس اس-
 .دي آير است، به وجود    ميم فقيمون كه اغلب از لحاظ كلسيط مساعد ،ماسه و ليت در شراي از سنگ گران-
 .ح در مصرف آب استيت صحيرين اقدام ، مدي ، مهمتريوز مسئلة كم آب از بريري جلوگي برا-
 .ابدي ينست كه با كاهش درجه حرارت ،وزن مخصوص آن كاهش مي بودن آب در اير عادي غ-
 . فعالتر استيط خاك نسبت به مواد آلي در محييايميد از نظر مبادلة شي كلوئ-
 مختلـف   ي در سـالها   ي سـطح  يدر مناطق خشك،نوسان مقـدار آبهـا       ينيرزمي ز ي آبها يه مصنوع ين مسئلة تغذ  ي مهمتر -

 .است
 .اد استي آن زيند كه ماده آليز گوي را حاصلخي خاك-
 . شودين مين تأمي زمياه كه در خاك موجود است، از سنگ اصلي گيي قسمت اعظم مواد غذا-
 . باشديت مي لونيد،مونت موري آيم به وجود مي چرنوزي كه  در خاكهاي رس-
 . آغاز شد1352ران از سال ي ايد خاكهاي جديطبقه بند -
 افتد و نمك در خاك جمـع    ينست كه شستشو اتفاق نم    يك ا يم تور ي رژ يهايژگيران، و ي خاك در ا   ي رطوبت يم ها ي در رژ  -
 . شوديم
 .ردي گيا حل شدن آن صورت ميدن نمك ي سنگ توسط تركييايميه شي تجز-
 .ك مؤثرتر استل خايه تشكي سنگ مادر در مراحل اول-
 .دي آي به وجود مينيرزمير آب زي تحت تأثي خاك گال-
 .دي آي سرد و مرطوب به وجود مييط آب و هواي خاك پدزول در شرا-
 . شودي سولونجاك به خاك شور گفته م-
 . قرار داردينگيند موئير فراي متر تحت تأث2 كمتر از ي خاك در ژرفا-
 .انترند فراوي خنثي در خاكهاي خاكي كرمها-
 . شوديد خاك مي نشدن شدييايط و قلي شدن محي خاك سبب خنثيدهايم در مجموعة كلوئيش كلسي افزا-
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 . شوديم سبب خراب شدن ساختمان خاك ميش سدي افزا-
 . شودي خاك توجه ميمرخهاين ني بيشتر به تفاوتهاي خاكها بي در طبقه بند-
 . شوديص م مشخE.C شاخص يري خاك با اندازه گيزان شوري م-
 . شونديل مي معتدل باشند، تشكيو تابستانها)سرد( سختي زمستانهاي كه دارايم در مناطقي چرنوزي خاكها-
 . وجود دارندييشتر موجودات زنده در قسمت وسط خاك روي ب-
 . هستنديغن) هوموس (ي غالباً از لحاظ ماده آلmollisols ي خاكها-
 .جود دارندشتر وين بي آذري فلدسپاتها در سنگها-
 .شتر وجود داردين بي آذري در خاك است در سنگهايين منبع غذايكات و مهمتريلي سي  فلدسپاتها كه نوع-
 . باشديص مي قابل تشخيافته و فاقد افقهاي تكامل نينست كه خاكهايا) Entisol( سلي ردة انتي خاكهايژگي و-
 .ابندي ير آب و هوا تكامل مي تحت تأثي منطقه اي خاكها-
 . استي مركزي،اروپاي جنگلي قهوه اي خاكهاي منطقه اصل-
 . شودي گفته ميدرومرفي هي به خاكهاvertisol ي خاكها-
 . شوديده ميك در نقاط مختلف كشور به طور پراكنده دي آكويم رطوبتي رژ-
 ).وجود ندارد( ران مشخص نشده استيك در ايليپرج) ييدما(يم حرارتي رژ-
 . شودي كربناته حاصل ميه سنگهاين از تجزي خاك رندز-
 . شدن خاك استيامد پدزولي از خاك براثر شستشو، پي بازيونهاي خروج كات-
 . باشدي هلند مين ،جزء اقدامات خاك ورزي تورب از زمي جمع آور-
 . بردي خاك را باال مPHم ي كربنات كلس-
 . شوديافت ميز ي حاصلخي در خاكهاي هوموس خاكستر-
 . باشدي ،رس ميكيزي وهم از لحاظ فييايميل دهندة خاك هم از لحاظ شيده تشكن ماي مهمتر-
 . استيياي قلي تا كميدي اسيلة موجودات زنده، كميل هوموس در خاك به وسي تشكيط براين محي بهتر-
 . استين جسم مبادله كننده در خاك، مادة آلي مهمتر-
 .گراد باشدي درجه سانت25-35 خاك ي است كه دمايگامست موجودات زنده در خاك هني زيط براين شراي بهتر-
 . رودياه به شمار نمي گييم مواد غذاي سد-
 . دهندي انجام مييكاي آمري براساس طبقه بند1350ران از دهةي خاكهارا در اي طبقه بند-
 .دي آي به وجود مينيرزمير آب زي تحت تأثي خاك گال-
 . باشدي مAh g1 g2 يدوگالي افق خاك پس-
 . باشدي مياه كه در خاك موجود است از سنگ مادر اصلي گيي قسمت اعظم مواد غذا-
 . باشدي سل ميرة عربستان گسترة خاك انتي شبه جزي مركزي نواح-
 . كندي ميدي عنصر گوگرد خاك را اس-
 . باشندير مي فقيين هستند و از نظرمواد غذاي پائPH يگا داراي تاي در جنگلهاي پدزولي خاكها-
 .د كوتاه باشدي باياري ،دورة آبي ماسه اي در خاكها-
 .اد باشدي رس زي شود كه داراي گفته مين به خاكي سنگي از نظر بافت خاك، خاكها-
 . شونديده مي ديشتر در مناطق مرطوب مداري بيتي التري خاكها-
 . باشدي مييخاك مناطق استوا) latosol( التوسل-
 .است ين ، آهكي سنگ مادر خاك زندز-
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 . باشدي مAh go grران  يا) سولونچاك (يري كوي خاكهاي افقها-
 . پدزول هستندي افقهاي مناطق مرطوب شمال كشور داراي جنگلهاي خاكها-
 . دي آي مرطوب به وجود مييط آب و هوايت در شرايني رس كائول-
 .متر استيلي م5/0-2 قطر ذرات ماسه، -
 .شتر مؤثر استي ، آب و هوا بي منطقه ايل و تكامل خاكهاي در تشك-
 .مه خشك هستندي رنگ ، خاك مناطق ني بلوطي خاكها-
 . وجود داشته باشدي قابل كشت و زرع است كه در آن ماده آلي خاك-
 .ونها در خاك ،هوموس استين جسم مبادله كننده ي مهمتر-
 . باشدياه از آب مي گيي قسمت اعظم مواد غذا-
 .شتر مؤثر هستنديها بي باكتر خاكها ،ييايمي در خواص ش-
 . باشدي مAC ي افقهايم داراي چرنوز-
 .ل خاك، زمان استيم در تشكيرمستقي عامل غ-
 .ران وجود داردي ايشتر در سواحل شمالي بيدرومرفي هي خاكها-
 . شدن حاكم استيتي التري گرم و مرطوب با پوشش جنگليط هاي در مح-
 .طق خشك است مناي رنگ جزء خاكهاي بلوطي خاكها-
 . منظور كردياباني بي خاكهاي توان براي را مCEA افق -
 . استي جنگلي قهوه اي مربوط به خاكهاA(B)Cمرخ ي ن-
ت نفـوذ   يـ  رودو از قابل   ي    مـ     ي درصد تجاوز كند، ساختمان خاك رو به خراب        15م قابل تبادل از     ي هروقت كه درصد سد    -
 . شودي اش كاسته ميريپذ
 .الب استيع استفاده از سي در سطح وسي رسيح خاكهان روش اصالي بهتر-
 . شونديافت ميت سرشار از پتاس بوده و معموالً در مناطق مرطوب يلي اي رسها-
 . استيران متعلق به منطقه استپ علفيل و تكامل در اين نوع خاك از لحاظ تشكين و مناسبتري مطلوبتر-
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 بخش دوم ـ  جغرافيابي آبها
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 به درجه حرارت و مواد محلول در آن دارد در يوزن مخصوص آب بستگ: بودن خواص آن» يدر عايغ«ت آب در يـ اهم
 درجه 100در . اند  قرار داده1 يكدانان آن را مساويزين وزن مخصوص خود را دارد كه فيشتريگراد آب ب ي درجه سانت4

گراد  يدر صفر درجه سانت.  استگراد ي كمتر از وزن مخصوص آب در صفر درجه سانت1/24گراد وزن مخصوص آب  يسانت
ه مواد با يرا قاعدتاً وزن مخصوص كلي است زيبين استثناء عجياست و اما ا) 9987/0(ك  يقت كمتر از يهم در حق

 شود يشتر ميش درجه حرارت، كمتر و با كاهش درجه حرارت بيافزا
 آن ارتباط ين و تحوالت بعدي و زميمسل منظومه شي به نحوه تشكيد به نوعين را بايش آب در زميدايمنشأ و نحوه پ

ژه در مراحل ي، به وي و آتشفشانيي ماگمايتهايجه فعالين نتي از دانشمندان منشأ آب را در زمياريب بسين ترتيبه ا. داد
طالحاً شوند، اص ين ظاهر ميبار در زم نيماً از ماگما منشأ گرفته و اولينگونه آبها را كه مستقيا. دانند ين ميل زميه تشكياول
ا يژن و يدروژن و اكسيب هيق بوده و از تركي منشاء عمين آبها دارايا.نديگو يم» ليژوون« ا ي» ا سنتز يآب جوان « 

 .ندي آين به وجود ميا مواد مذاب درون زمي پشت ماگما يسخت شدن مواد مذاب درون
البته . كند ي نميريي حجم آن تغيعني. استده يك حالت تعادل رسيدهد كه امروزه آب كره احتماالً به  يمطالعات نشان م

ز در ي آب ني در مقابل مقداريشود، ول ي آب به آب كره اضافه ميز مقداري، در زمان ما ني آتشفشانيتهايبه علت فعال
م ين از قدين طبقات زميل در بي فسيآبها.نديگو يل مي فسيگردد و به آنها آبها يانوسها محبوس ميرسوبات بستر اق

 . شونديده ميل ناميه نشده اند، فسي نقاط به آنها برخورد شده است و از آن جهت كه تغذيه و در بعضمانديباق
كبار تمام ي سال 2650انوسها چنان است كه در هر ير از سطح اقيشدت تبخ. عت دائماً در حال گردش استيآب در طب

جود دارد كه اگر همه آب موجود در اتمسفر به  بخار آب در اتمسفر ويشه مقداريهم. شود ير ميانوسها تبخيحجم آب اق
 .دهد يل مين تشكيمتر در كل سطح زم يلي م25 به ضخامت حدود ين برسد پوششيصورت باران به زم

باً در يها قادرند تقر  است كه رودخانهيا مقدار آن به اندازه. شود ي مين جاري از بارش به صورت رواناب در سطح زميبخش
 يزان نفوذ بستگيكند كه م ين نفوذ ميگر از آن در زمي دي را پر كنند و بخشيانوسي اقيها ار حوضهكبي هزار سال 30هر 

 و يط هواشناسي خاك، شرايزان رطوبت قبلي، مياهين، پوشش گيب سطح زمي خاك، شيريزان نفوذپذيدارد به م
 .ات بارش مثل شدت، مدت و نوع بارش يخصوص

ند كه يگو يم» ترازنامه آب« ا يالن ي را بينيرزميان زيا جرير، رواناب يارش، تبخن اجزاء چرخه آب مثل بي بيرابطه كم
 يادي مقدار زي است ولين مقدار نسبتاً كمي و اتمسفر در هر لحظه معي سطحيستمهاياگرچه حجم آب موجود در س

ها را يصد بارش در خشك در60ش از يها بير از سطح خشكيدر چرخه آب، تبخ. كند يستمها عبور مين سيآب ساالنه از ا
انوسها ير از سطح اقيابد و تبخي يان ميانوسها جريمانده به صورت رواناب به سمت اق ي درصد باق40كند و  يمصرف م

 . كند ين مي درصد رطوبت هواكره را تأم90ك به ينزد
ند يگو ي، زمان اقامت م عبور كندي از چرخه آبشناسيك مولكول آب الزم دارد تا از بخشي كه ي متوسطيبه فاصله زمان

 . روز است2/8كه مقدار آن در اتمسفر برابر با 
از ين مورد نيرين كننده آب شين منبع تأميكند بزرگتر ي آب از آن عبور ميادينكه ساالنه مقدار زيرودخانه به علت ا

 . انسان است
. متر است يلي م250ش از ي بيممتوسط بارش ساالنه در سطح كشور، ك.  كم باران استيا ـ كشور ما اساساً منطقه

ز ين مقدار محدود باران نيعالوه بر كمبود باران، هم. ديآ ين كشور ما جزء مناطق نسبتاً خشك جهان به حساب ميبنابرا
 در كشور ماست كه ي بارندگي زمانيگر پراكندگيمسأله مهم د. به صورت موزون در سطح كشور پراكنده نشده است

 . از استي مورد نياديكه در تابستان آب زيدر حال. دهد ي ميل بهار رويتان و اوا زمسيشتر آن در ماههايب
ره ين ذخيري آب شيها اچهيا در درياند و  يها جار ليا مسي يا فصلي يها اعم از دائم  را كه در رودخانهينيري شيه آبهايكل

 زاگرس ي غربيها  نسبتاً پرآب، در دامنهيدائم يها ن رودخانهيا. رنديگ ي در نظر مي سطحياند، به عنوان منابع آبها شده



    و خاكنابع آبم   
 

 241

به عنوان مثال . شوند ي محسوب مي كوچكي بزرگ جهان رودهايها سه با رودخانهياند كه در مقا يو شمال البرز جار
در حال حاضر .  متوسط آن حدود دوهزارم رودخانه آمازون استين رودخانه كشور ما، رود كارون است كه آبدهيتر پرآب

 . زدير ياها مي به دريشود و مابق يم و كنترل مي توسط سدها و بندها تنظي سطحيل آبهايك سوم پتانسي ما، در كشور
ارد متر مكعب يلي م53دهد كه در حال حاضر  يل مي تشكينيرزمير آب زين آب در كشور را، ذخاين منبع تأميـ بزرگتر

ه يد حداكثر به اندازه تغذين منابع باي از ايبردار اشت كه بهرهد در نظر دي بايول. شود ي ميبردار بطور ساالنه از آن بهره
 يآبده«  برداشت كرد ينيرزميتوان از مخازن آب ز ي ميزان از آب را كه بطور مطمئن و دائمين ميا.  آن باشديعيطب

شت كرد بدون  برداينيرزميك سفره آب زيتوان از  ي است كه ساالنه ميند كه به عبارت ساده مقدار آبيگو يم» مجاز 
اً يشتر نباشد، ثاني سفره بيعيه طبي است كه اوالً از تغذي مجاز، مقدار برداشتيآبده. دي به بار آيجه نامطلوبيآنكه نت

 . شور در سفره نشودي آبهايشروي نگردد و ثالثاً سبب پينيرزمي سطح آب زيموجب افت دائم
در . كنند يان ميزان آن را بر حسب ارتفاع آب بيت كه مر اسيزان تبخيك عامل محدود كننده آب در سطح كشور، ميـ 

 درصد 70حدود .  استيش از بارندگيل ساالنه بير و تعرق پتانسيران، جز مناطق مرطوب و پرباران تبخياغلب نقاط ا
 . گردد ير و تعرق دوباره به اتمسفر برميبارش در سطح كشور، بر اثر تبخ

ر يزان تبخيزان بارش كمتر و مي هرقدر ميبطور كل. نديگو يم»  آبيشور« الح ـ مقدار امالح محلول در آب را به اصط
، به علت يريها در مناطق كو  رودخانهيگذار ن مرحله رسوبي آخريعنيها  در كفه. شتر استي آبها بيشتر باشد شوريب

 از ين برخيچنهم. شود يل مين تشكي از نمك در سطح زمينه آب  به سمت باال، قشريد و حركت مؤئير شديتبخ
 زاگرس و جنوب يدر كوهها. ، گچسارانيي قرمز بااليمانند سازندها. اند  منابع آبيز عامل شوريسازندها و رسوبها ن

 . گردند ي مينيرزمي و زي سطحي آبهاي سبب شوري نمكيران گنبدهايا
 مربوط به منابع يها  دادهيريگ زهاندا.  داردي اقتصاديها  در توسعه برنامهي منابع آب نقش مهميزان كميـ اطالع از م

 ي آبين آمار بر اساس سالهايكه ا.  كشور استي تابعه آن و سازمان هواشناسيرو و سازمانهايآب عمدتاً به عهده وزارت ن
 .ور ماه سال بعد ادامه دارديان شهري از مهر ماه شروع و تا پايشود كه مانند سال كشاورز يمحاسبه م

 ي درصد آن را مناطق كوهستان60 حدود يعنيشود كه بخش اعظم آن  يم مي به چند بخش تقسيران از نظر توپوگرافيا
 هستند كه در داخل كشور واقع شده و در ي نسبتاً پست و كم ارتفاعي از آن به صورت نواحيل داده است و قسمتيتشك

ج ي عمان، خليايو سواحل درن جلگه خوزستان يهمچن. افته استيش ين مناطق افزاي اي، خشكي كوهستانيپناه سدها
 . دهند يل ميگر كشور ما را تشكي دي خزر بخشهايايفارس و در

 :راني ايز اصلي آبريها ـ حوضه
 يا چاله هاياچه و يا ، دريردو آب حاصل از آن به سمت رودخانه، دري گي در سطح آن صورت مي كه بارندگيه ايناح
 البرز در شمال ، زاگرس در غرب و جنوب غرب و يرشته كوهها. داردز نامي كند، حوضة آبريدا ميان پي جرين ساختيزم

 :  كننديم مي تقسيز اصليران را به شش حوضه آبريره، اي و غي مركزيرشته كوهها
 . پوشاند ي درصد كشور را م12:  مازندرانيايز دريحوضه آبر) 1 
 .پوشاند ي درصد كشور را م25:  عمانيايج فارس و دريز خليحوضه آبر) 2
 . درصد سطح كشور است3حدود : هياچه اروميز دريحوضه آبر) 3
 بسته يرهايها، باتالقها و كو اچهيان دارند به درين حوضه جري كه در اييها تمام رودخانه: راني ايز مركزيحوضه آبر) 4

ز كوچكتر يبر حوضه آيرد و خود به تعداديگ ي از سطح كشور را دربر ميمين حوضه حدود نيا. شوند ي مي منتهيداخل
 .شود يم ميتقس

 . درصد كشور است7ن كه حدود ياز خواف تا دشت مشك: ز هامونيحوضه آبر) 5
 . پوشاند ي درصد كشور را م3حدود ) : قوم  قرهيا صحراي(ز سرخس يحوضه آبر) 6



    و خاكنابع آبم   
 

 242

شود،  يران مي ا از خارج واردي مرزيها له رودخانهي آب كه بوسي و مقدار كمي جويزشهايران را ري آب در ايمنبع اصل
ر عوامل مختلف يبه علت تأث. ارد متر مكعب برآورد شده استيلي م413 در سال حدود يزش جويحجم ر. دهد يل ميتشك

 متفاوت وجود دارد و يميط اقلي مختلف، در كشور ما شراي جويستمهاير سيا، تأثي، فاصله از دري و بلنديمثل پست
 يايز دريران حوضه آبرين منطقه ايتر پرباران.  ندارديكنواختي ي پراكندگيمان و زيز از نظر مكانيزان بارش ساالنه نيم

) جاد شوديتواند بر اثر بارش در سطح آن حوضه ا ي كه ميارتفاع بارش عبارت است از ارتفاع قشر آب( خزر با ارتفاع بارش 
 درصد 19رد حدود يگ يرا دربر م درصد مساحت كشور 12كه حدود ين حوضه در حاليا. متر است يلي م439ساالنه حدود 
ن حوضه قرار ي پرباران كشور در ايها ن هستهيبزرگتر. (دهد ي در سطح كشور را به خود اختصاص مي جويحجم بارشها

متر در  يلي م110 آن حدود يدهد كه ارتفاع متوسط بارندگ ي ميز هامون رويز در حوضه آبريحداقل ارتفاع بارش ن) دارد
زان متوسط يا دشت لوت، مير يز است مثالًٌ در دشت كوي ناچيزان بارندگيز ميران ني ايز مركزيبردر حوضه آ. سال است

 درصد 50ش از يران با وسعت بي ايز مركزي حوضه آبريبطور كل. متر در سال است يلي م50 كمتر از ي ساالنه حتيبارندگ
 ).اديعلت وسعت زبه (دهد  ي را به خود اختصاص مي جوي درصد حجم بارشها33سطح كشور، 

ن موضوع به يا. ابدي يران كاهش ميتوان گفت كه ارتفاع بارش ساالنه از غرب به شرق و از شمال به جنوب ا ي ميبطور كل
ر يران را تحت تأثي كه اي جويستمهاين سيمهمتر.  مؤثر بر كشور ماستيي هوايها  و منشأ تودهيت توپوگرافيل وضعيدل

 تا ي جنوب شرقي كه بر قسمتهايگري ديزا ستم بارانيس. رنديگ يانوس اطلس منشأ مياقترانه و يدهند از مد يقرار م
هندوستان » مونسون« شود،  ي مي تابستانيهايدهد و موجب بارندگ ير قرار ميران را تحت تأثي اي مناطق مركزيا اندازه
 .است
ند كه مقدار متوسط آن در حوضه يگو ي ميان سطحيب جريشود، ضر يل مي تبديان سطحي از بارش را كه به جريدرصد

 5ران كمتر از ي ايز مركزي درصد و در حوضه آبر29گر و حدود ي ديها شتر از حوضهي عمان بيايج فارس و دريز خليآبر
ان ي در سطح كشور به جري جوي درصد بارشها18ش از يبطور متوسط ب. ريزان تبخيدرصد است به علت باال بودن م

 . اند يها جار  كشور در رودخانهي سطحي درصد حجم آبها60ش از يب. شود يل مي تبديسطح
ارد متر مكعب يلي م870ن مقدار يارد متر مكعب برآورد شده است كه از ايلي م1500 در كشور ما ينيرزميـ حجم آب ز

 يبردار رهره شده است كه در بهيذخ) عمدتاً سنگ آهك( سخت يارد متر مكعب آن در سازندهايلي م630آن در آبرفتها و 
 . د شونده ساالنه آن حساب كرديره تجدي حجم ذخيتوان رو يم

دهد كه با توجه به  يل مي در كشور را تشكيل آبيارد متر مكعب آن پتانسيلي م117ـ از مجموع بارش ساالنه تنها 
 تا 130ران به ي اي آبيي، مجموع تواناينيرزمي به مخازن زي مصرفي و نفوذ آبهاي مشترك مرزي ورودي سطحيانهايجر

 درصد آن 75 تا 70ش از يط، امكان استفاده بين شرايشود كه به علل مختلف در بهتر يارد متر مكعب بالغ ميلي م140
 . ستيسر نيم

ن و ي زميهاي در سطح خشكيك سوم بارندگيران كمتر از ي ساالنه در ايارتفاع بارندگ: ران و جهانيسه منابع آب ايـ مقا
 درصد 70ش از ي در كشور بير واقعيبه عكس متوسط تبخ. ا استي در سطح قاره آسيبارندگك سوم متوسط يحدود 

 ير واقعيبا كم كردن حجم بارش از حجم تبخ. شتر استيگر بي ديها ا از قارهيقا و استراليبارش ساالنه است كه آفر
 جهان يهاي و در كل خشك117حدود  در كشور ما يل آبيب پتانسين ترتيبه ا. ديآ ي در هر مورد به دست ميل آبيپتانس

 . هاست  كل قارهيل آبيدرصد پتانس3/0ارد متر مكعب در سال است كه حدوديلي م40300
 
 

 سؤاالت فصل اول* 
  دارا هستند؟يافتي دري را نسبت به بارندگيشتري بيان سطحيران جريز اي آبريها ك از حوضهيـ كدام103
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 اچه خزريدر) 2                                                 يمركز) 1
  عمانيايج فارس و دريخل) 4ه                                    ياچه اروميدر) 3
 

 م شده است؟ي مطالعه و شناخت آب، كشور به چند حوضه تقسيـ برا104
1 (5                           2 (6                       3 (7                           4 (8 
 

ن يكدام حوضه كمتر. اند م كردهي تقسي حوضه فرع30 و ي حوضه اصل6ت آب كشور، آن را به ي وضعي بررسيـ برا105
 مساحت را دارد؟

 هياچه اروميدر) 4 خزر              يايدر) 3سرخس                 ) 2خواف               ) 1
 

 .............: .........ان عبارت است ازيب جريـ ضر106
 ب رودخانهين سرعت آب و شينسبت ب )1
 يزان بارندگي و مين حداكثر  دبينسبت ب )2
  آنيزان دبين طول رود و مينسبت ب )3
 .ديآ يان به دست ميزان جريم، مي كه اگر آن را در مساحت حوضه ضرب كنيعدد )4
 

 ان دارد؟ير جريك از مناطق نام برده در زيران در كدامين رود ايـ پر آبتر107
 يشرق) 4خوزستان                  ) 3                يمركز) 2                 يشمال) 1
 

 ز قرار دارد؟ ي پرباران كشور در كدام حوضه آبريها ن هستهيـ بزرگتر108
 يمركز) 4ران             يغرب ا) 3 خزر               يايدر) 2ج فارس          يخل) 1
 

 شود؟  يران به كدام صورت مصرف مي ايها  بارش در حوضهرين مقاديشتريـ ب109
 ي دائميانهايجر) 2ر و تعرق                                          يتبخ) 1
 نفوذ در سطح حوضه) 4                               يالبي موقت سيانهايجر) 3
 

 متر است؟ يليران در سال در حدود چند مي ايـ مقدار متوسط بارندگ110
1 (150                 2 (250                       3 (300                   4 (400 
 

  است؟يدر كدام منطقه جار) رودها( كشور ي سطحين مقدار آبهايشتريـ ب111
 يمناطق داخل) 4الن و مازندران           يگ) 3خوزستان              ) 2جان         يآذربا) 1
 

 :ز ي مربوط است به حوضه آبرين ساالنه بارندگيانگين مقدار ميران كمتري در اـ112
  ي مركزيها  اچهيدر) 2ه                                            ياچه اروميدر) 1
 منطقه سرخس) 4اچه هامون                                           يدر) 3
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 شود؟ يران را شامل مي درصد مساحت اج فارس چنديز خليـ حوضه آبر113
1 (18                  2 (20                               3 (25                    4 (30 
 

 ....................ران عبارت است از حوضه ي اين حوضه آبيعتريـ وس114
  عمانيايج فارس و دريخل) 2        خزر                                                         ) 1
 هياچه اروميدر) 4                                                              يداخل) 3
 

 ران كدام است؟ين حوضه منطقه ايتر ـ پرباران115
 هياچه اروميدر) 2اچه خزر                                                  يدر) 1
  عمانيايج فارس و دريخل) 4ران                                   ي اي مركزياه حوضه) 3
 

 كند؟ يافت مي خزر چند درصد از كل بارش كشور را دريايز دريـ حوضه آبر116
1 (12                   2 (19                        3 (32                     4 (42 
 
 

 
 :ي و سطحي و مهار آن در ايرانفصل دوم ـ آبهاي زيرزمين

 راني اي سطحيـ آبها1
ند كه يگو يان ميزان جريا مي ي، دبيكند، آبده ين رودخانه عبور ميك مقطع معي را كه در واحد زمان از يمقدار آب

است كه از » علومتر مربيه بر كيتر بر ثانيل« گر يواحد د. شود يان ميه بيتر در ثانيا ليه يمعموالً بر حسب متر مكعب در ثان
 .د استي مختلف مفيدرولوژي هيمهايسه رژيو از نظر مقا. ديآ ي رودخانه بر مساحت حوضه به دست مي دبيبند ميتقس

. ار متفاوت استيگر  بسيم و عوامل ديز، نوع اقلي رود، وسعت حوضه آبري مختلف بر حسب بزرگيها  رودخانهيمقدار آبده
 يابد ولي يش مي افزايزان آبدهيگر مين رود با افزوده شدن انشعابات دييبه طرف پا يدر مناطق مرطوب و پرباران بطور كل

 .  خشك شوديا حتيابد ين رود ممكن است كاهش ييها به طرف پا  رودخانهي خشك آبدهيمهايدر اقل
 دو ان آب و سطح مقطع رودخانه معلوم باشد كه با ضرب كردنيد سرعت متوسط جري رودخانه باين آبدهيي تعيبرا
ن يشتريم بيك رودخانه مستقيدهد كه در  يمطالعات نشان م. ديا ي رودخانه به دست ميزان آبدهي مير فوق به راحتيمتغ

ها به علت اصطكاك آب  وارهي كف و ديكيدر نزد. ك چهارم عمق آن استيان آب در وسط رودخانه تا حدود يسرعت جر
 كاهش ي سطح آب، به علت اصطكاك با هوا، سرعت كميكيزدرسد و در ن يان به حداقل ميبا بستر رود، سرعت جر

 .شود ي استفاده ميا پروانه آبي» نهيمول«  به نام يي سرعت آب از دستگاههايريگ  اندازهيبرا. ابدي يم
 و ابيا رديز ، پارشال فلوم، شناور ياستفاده از سرر: ر استفاده نمودي زيتوان از روشها ي رودخانه مي دبيريگ  اندازهيبرا

 . ـ اشلي دبيمنحن
است استفاده  ها نصب شده  كه معموالً به صورت قائم در كنار رودخانهيي تراز آب رودخانه از شاخصهايريگ  اندازهيـ برا

 ثبات سطح آب رودخانه يز از دستگاههاي از موارد نيدر برخ. نديگو يم» اشل«  را ي ارتفاع سنجين شاخصهايا. كنند يم
 همزمان يريگ اندازه. كنند يرات تراز آب را رسم ميين دستگاهها به طور خودكار تغيكه ا. شود ي ماستفاده) گرافيمنيل(
 و تراز آب را مشخص كرد و آن را به صورت يتوان رابطه دب يكند كه م ي فراهم مي و تراز آب رودخانه اطالعاتيدب
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 يريگ اندازه.  را مشخص نموديزان دبيتوان م يم ين پس فقط با قرائت اشل به سادگي ـ اشل نشان داد و از اي دبيمنحن
 چند رودخانه در اطراف تهران شروع شده و يريگ ش با اندازهي سال پ50ك به يها در كشور ما از نزد  رودخانهيآبده

ل آن بر عهده يه و تحلين اطالعات و تجزي ايران وجود دارد كه گردآوري  در ايدرومتريستگاه هي ا800ش از ياكنون ب
 . رو استي منابع آب وزارت نيهاير بررسدفت
 قرار دارد كه از جمله ير عوامل مختلفيران تحت تأثي در اي سطحيانهايم جريرژ: راني در اي سطحيانهايم جريـ رژ

ات يها، خصوصير، ساختمان ناهمواريزان دما و شدت تبخيم بارش، مي مؤثر بر كشور، رژي جويستمهايتوان س يم
 .  نام بردياهي و پوشش گينيرزميت منابع آب زيز وضعيضه آبر، وسعت حويشناس نيزم
 يلهايدهد كه اكثر س يمطالعات نشان م.  بودن آنهاستياني كشور طغيها  از رودخانهياري مهم بسيهايژگي از ويكي

 يانهاي جريهايژگيگر وياز د. مدت است د كوتاهي شديخشك كشور ما حاصل رگبارها مهين.  خشك يمخرب در نواح
زان ي هوا، مي، آن است كه به علت باال بودن دما و خشكي و شرقيز مركزي كشور بخصوص در حوضه آبريطحس

 كشور يها  رودخانهيژگيگر وي ديآب و كم) ان كم دارديب جريضر. (ز استيزان بارش ناچي نسبت به مي سطحيانهايجر
ان در اواخر زمستان و يها بخش اعظم جر خانه كشور ما آن است كه در اغلب روديان سطحيگر جري ديهايژگياز و. است

 و ذوب ي زمستاني از بارشهاين امر ناشيرسد كه ا ين حد خود ميدهد و در فصل تابستان به كمتر ي ميدر بهار رو
 .ل بهار استي در اواي مناطق كوهستانيبرفها

 :راني در اي سطحيـ مهار آبها2
ره آب در ين آنها احداث سد و ذخي وجود دارد كه مهمتريختلف مي راههاي سطحي از هدر رفتن آبهايري جلوگيبرا

 از يكيز ي آبدار نيها هين آبها در اليره اين و ذخي به زمي سطحيانهايه جريتغذ.  استيمخازن پشت سدها در فصل پرآب
 .  از هدر رفتن آب استيري جلوگيروشها

ره آب در مخازن پشت آنها و يها و به منظور ذخ دخانه روي هستند كه بر روييها سدها سازه: جاد سدهايالف ـ هدف از ا
ن امر سدها و يج بوده كه شاهد بر ايم در كشور ما راي از قديسدساز. شوند يها احداث م ان آب رودخانهيم جريتنظ

نه كر  رودخاير نام برد كه بر رويتوان از بند ام ياز آن جمله م. خورد ي است كه در نقاط مختلف كشور به چشم مييبندها
) اب و پلي، گرداندن آسياريآب(ك بند سه منظوره ين بند به صورت يا.  سال است1000در استان فارس است و عمر آن 

. ساخته شده است) خراسان(مان ي رود فريش بر روي سال پ400مان است كه يگر سد فرينمونه د.شده است ياستفاده م
 شروع 1315د از سال ي به روش جدياما سدساز.  بنا شده است رودخانه طرقبهيش بر روي سال پ300بند گلستان در 

ران بند بهمن در ين بند در ايتريميالبته قد. اند شده ران ساختهير در اي بزرگ عمدتاً در سه دهه اخي مخزنيشده و سدها
 .رسد ي سال م2000فارس است كه به قدمت 

 :ر استيجاد سدها به شرح زي از اي اهداف اصليبطور كل
م ي تنظي مخزنيله سدهاي بوسي سطحيانهايك سوم جريدر حال حاضر در كشور ما حدود :  آبرهيذخ )1

 . شود يم
ن يكنند و بعداً ممكن است ا يره ميالبها را در پشت خود ذخيم آب در زمان سيسدها حجم عظ: ليكنترل س )2

 . ت آبراه رود تجاوز نكند رها شودي كه از حد ظرفيا زان كنترل شدهيآبها به م
ن امر در يا. يكي الكتريل آب انباشته شده در مخازن پشت سدها، به انرژي پتانسيل انرژيبا تبد: د برقيلتو )3

 .رديگ ياد در تمام فصول دارند انجام مي زي كه آبدهييها رودخانه
 سدها به منظور انتقال آب پشت آنها به مناطق خارج از قلمرو رودها و سوار كردن آب رودها يبرخ: انتقال آب )4

 . نديگو يم» ي انحرافيسدها« شوند كه به آنها  ي احداث مي آبرسانيبر كانالها
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 يتهاي مساعدتر، امكان فعالييط آب و هواي و شرايطيرات محيي سبز، تغيجاد فضايامكان ا: گريموارد استفاده د )5
 .... وي، پرورش ماهيحي و تفريورزش
معموالً سه نوع اول . كنند يم ميتقس» يخاك« و » وار هيپا« ،» يقوس« ، »يوزن« سدها را معموالً به انواع : ب ـ انواع سدها
 . شود ياز بتون ساخته م

 ين سدها نسبت به سدهايا. كند يها منتقل م  آب پشت سد را به كنارهي رانش افقيروي، قسمت اعظم ني قوسيسدها
.  استي ـ قوسيرفت از نوع بتونيود و جر ندهي دز، كارون، كرج، زايسدها.  هستنديكتري باري مقاطع عرضي دارايوزن

 ي بتونياز نوع سدها) نابيم(درود و سد استقالل يان و سفي است و سد لتي ـ وزنيسد تونل دوم كوهرنگ از نوع بتون
 . دار است هيپا

 ر در درون سد، نشت آب دريك هسته نفوذناپذيله يا خاك هستند كه معموالً بوسي از سنگ ييزهاي، خاكري خاكيسدها
 يسدها. شود ي ساخته مي بتونينه كمتر نسبت به سدهاين نوع سد با مصالح ارزانتر و معموالً با هزيا. شود يآنها كنترل م

 .ن نوع استيگان از ايرود، الر، گلپا نهيارس، زر
ده  شينيب شينه پي و هزي آن از نظر مهندسي بودن اجراي به عملين بستگيك منطقه معين نوع سد در يانتخاب بهتر

 شدن بتون وجود دارد، ي سرد كه به علت انجماد و ذوب متناوب آب امكان متالشيلي خيمهايمثالً در اقل.  آن دارديبرا
 .شود ي نازك، اجتناب ميدار با مقاطع بتون هي و پاي قوسيمعموالً از سدها

 :ج ـ مسائل احداث سدها
ق يژه از طري آب، به وياديمقدار ز. ت استيار حائز اهمين مسأله در سد الر بسيا: ـ فرار و نشت آب از مخازن سدها1

مان به يق سين مشكل تزريراه حل ا. كند ياچه سد فرار مي متخلخل و درز و شكافدار به طرف راست دري آهكيسنگها
و ر آن ي زي از نشت آب در سنگهاي ناشيا كا ممكن است تا اندازهيدر آمر» تتون« ختن سد يفرور. ه مورد نظر استيناح

ر ي زيسنگها ق ماسهي آب از طريز مقدار قابل توجهياچه سد اسوان نين در دريهمچن.  سنگها باشديكاهش همچسب
 .كند ياچه نشت ميدر
 مخازن آنها از يجياند، پر شدن تدر  كه معموالً سدها با آن مواجهي از مسائليكي:  در مخازن پشت سدهايـ رسوبگذار2

ن مشكل از ي حل اين مشكل مواجه است كه برايدرود با ايران سد سفيدر ا. شود يمد آن يرسوبات است و كاهش عمر مف
 به يي سال دلتا15رسوبات رودخانه كلرادو فقط در مدت .  سد به اجرا درآمدي تحتانيها اچهيه رسوب از دريروش تخل

 .جاد كرده استيا» هوور«در پشت سد » ديم« اچه يلومتر در دري ك70طول 
اردها تن يليگردد، م يره مي آب در پشت آن ذخيميشود و حجم عظ ي احداث مي سد بزرگيوقت: يي القاياه لرزه نيـ زم3

ش ي موجود در سنگها و افزايهايق شكستگين نفوذ آب از طري و همچنين بارگذاريشود، ا يل مين تحمي به زميبار اضاف
ن يبزرگتر. نديگو ي ميي القايها لرزه ني به آنها زم در محل شود كهييها لرزه نيتوان موجب بروز زم ي مين منفذيفشار ب

شتر بوده ي درجه ر5/6 يدر هندوستان به بزرگ» نايكو« وسته مربوط به سد يا به وقوع پي كه در دنيي القايها لرزه نيزم
 . تا اتفاق افتاده اسيدر زامب» بايكار« ونان و سد يدر » كرماستا« مربوط به سد ييها لرزه نين زميهمچن. است

 .خشك مهيبخصوص در مناطق خشك و ن: ر از مخازن سديـ تبخ4
« ن است كه به آن اصطالحاً ير زميه آنها به زي، تغذي اضافي سطحي از هدر رفتن آبهايري جلوگيگر از راههاي ديكيـ 

 . ه استط محل و امكانات موجود وابستيشود كه به شرا ي مختلف انجام ميند كه به روشهايگو  يم» يه مصنوعيتغذ
ر آنها به يشود تا از كف نفوذپذ ي منحرف مييها و استخرها  به طرف حوضچهي اضافيآبها» يپخش سطح« در روش 
 . ن در حال اجرا استين، گرمسار و ورامين روش در دشت قزويا. ن تراوش كنديداخل زم

ن به ي است كه آب را از سطح زميچاه» هيچاه تغذ« . رديگ يز انجام مين با استفاده از چاه ني همچنيه مصنوعيتغذ
ر يه نفوذناپذيك اليكه يا زماني آبدار تحت فشار يها هيه الي تغذين روش برايا. دهد ي انتقال مينيرزمي آبدار زيها هيال
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 در دسترس نباشد مورد استفاده قرار ين كافي كه زمين وقتيه آبدار وجود دارد و همچنين و الين سطح زميگسترده ب
 . رديگ يم
 :له سدهاي بوسي سطحيزان مهار آبهايـ م3

. شود يم مي كنترل و تنظي سد مخزن25 توسط ي سطحيارد متر مكعب از آبهايلي م25ك به يدر حال حاضر ساالنه نزد
د عباسپور يارد متر مكعب آب، عمدتاً توسط دو سد شهيلي م6/16 عمان ساالنه بالغ بر يايج فارس و دريدر حوضه خل

 درصد كل 67ش از ين حوضه و بي  اي سطحيانهاي درصد كل جر36ن مقدار آب حدود يا. شود يم ميظو دز تن) كارون(
ان ي درصد جر45ا حدود يارد متر مكعب، يلي م3ش از ي  بيز مركزيدر حوضه آبر. ران استي مهار شده در سطح ايآبها

ارد متر مكعب آب، يلي م8/3زر بالغ بر  خيايز دريدر حوضه آبر. شود يم مي تنظي مخزنيله سدهاين حوضه بوسي ايسطح
م يد رود، ارس و الر تنظي سفيدهد، توسط سدها يل مين حوضه را تشكي اي سطحيانهاي درصد جر26شتر از يكه ب

م ي تنظي سطحيانهاي درصد جر10ز هامون و سرخس كمتر از ي درصد و در حوضه آبر16ه يز اروميدر حوضه آبر. شود يم
 . شود يو كنترل م

كه يبطور.  رسدي مياري شده از منابع مختلف در سطح كشور به مصرف آبيبردار  بهرهي درصد آبها94ال حاضر در ح
ك به ينزد. شود ي مياري آبي سد مخزن25 توسط يمي تنظيله آبهاي بوسي كشاورزينهايون هكتار از زميليك ميش از يب

شود كه  ين مي تأمي سطحي درصد از منابع آبها40د  و حدوينيرزمي از منابع آب زي در كشاورزي مصرفي درصد آبها60
 . درصد است26 حدود يم شده توسط سدها در كشاورزي تنظيسهم آبها

 ين براي، بنابرا)ارد متر مكعب در ساليلي م4حدود (رد يگ يز اضافه برداشت ساالنه صورت ميكه در حال حاضر نيياز آنجا
 .ه كردي تكي سطحيشتر آبهاي مهار و كنترل هرچه بيبر رود ي، عمدتاً بايد در كشاورزيش توان توليافزا

. شود ين مي تأمينيرزميشتر از منابع آب زيك درصد كل مصرف آب در كشور است كه بي كمتر از يسهم مصارف صنعت
 متر 10ه از سد كرج، ي متر مكعب در ثان12ه است كه ي متر مكعب در هر ثان31باً يمقدار مصرف آب در شهر تهران تقر

د سرانه آب در تهران ين متوسط توليبنابرا. شود ين مي تأمينيرزميه از منابع زيان و الر و بقي لتيه از سدهايمكعب در ثان
 متوسط مصرف سرانه آب يبطور كل. تر در روز استي ل140 يتر در روز است كه البته سرانه آب خانگي ل280حدود 

 .تر در روز استي ل50وستاها حدود تر در روز و در ري ل110در شهرها حدود ) يخانگ(
 :ينيرزمي زيـ آبها4

حجم . خشك است مهيژه در مناطق خشك و نياز انسان به وين كننده آب مورد نين منابع تأمي از مهمترينيرزمي زيآبها
د درص0 /76ن مقدار اگرچه فقطيا. ون متر مكعب برآورد شده استيلي م10ها را بالغ بر ي در خشكينيرزمين زيريآب ش

ن يريحجم آب ش. دهد يل مين را تشكين زميريره آب شين ذخيخچالها بزرگتري بعد از ين است، وليكل آب كره زم
 ).ن نفوذ كندي در زمينكه كل بارندگيبا فرض ا. (ن استي زميهاي در سطح خشكي سال بارندگ88 معادل ينيرزميز

 در يسه با حجم كل آب مصرفيشود كه در مقا ي م برداشتينيرزميارد متر مكعب آب زيلي م53ش از يدر حال حاضر ب
ارد متر مكعب در يلي م25كمتر از  (ي مخزنيم شده توسط سدهايو حجم آب تنظ) ارد متر مكعبيلي م90حدود (كشور 
 . دهد ي نشان مي در كشور را به خوبينيرزمي از منابع آب زيبردار ت بهرهياهم) سال

دا يتجمع پ) تخلخل( موجود در سنگها و رسوبات ي خالي است كه در فضاهاي جويز بارشهاي نينيرزمي آب زيمنشأ اصل
زان يها، تراكم و م ش دانهيها، آرا  دانهيشدگ ها، جور  مثل شكل دانهيمقدار تخلخل در رسوبات به عوامل مختلف. كند يم
ها و  دانه. شتر استيب بشتر باشد، تخلخل آن رسويك رسوب بي ذرات يشدگ هرچه جور .  داردي آنها بستگيشدگ مانيس

 مثل رس و يزير  زان تخلخل در رسوبات  دانهيم. شده دارند  پهنيها  از دانهيشتري شكل معموالً تخلخل بيذرات كرو
 درصد و 30 تا 20 يا  شن و ماسهي درصد، در رسوبات آبرفت50 تا 25 يا  درصد، در رسوبات ماسه60 تا50لت حدود يس

 ). درصد1 كمتر از يحت. ( كم استيليگر معموالً خيمتراكم د ين و سنگهاي آذريدر سنگها
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ن، يي مويروهاين آب و ذرات خاك و سنگ و ني بي جاذبه مولكوليروهايكند بر اثر ن ين نفوذ مي كه به زمي از آبيبخش
ن يدار زمت نگهيش از ظرفي كه مقدار نفوذ آب بيوقت.  ماند ي ميده به ذرات و به صورت معلق در منافذ سنگ باقيچسب
ن در هر يبنابرا.  برسد كه آب تمام منافذ سنگ را پر كندييد تا به جايآ ين به حركت درميي، آب مازاد به طرف پا.باشد

كه در باال قرار گرفته و در آن » هيمنطقه تهو « يكي: ص داديتوان تشخ ين دو منطقه ميرزميع آب در زينقطه از نظر توز
ه قرار دارد و ير منطقه تهويكه در ز» منطقه اشباع « يگري از هوا پر شده است و دي از منافذ سنگ از آب و بخشيبخش

 است ين آبيهم.  مورد استفاده انسان استينيرزميآنچه كه به عنوان منبع آب ز. تمام منافذ توسط آب اشغال شده است
شود كه عبارتند  يم مي كوچكتر تقسه خود به سه منطقهي موجود در منطقه تهوي آبهايكه در منطقه اشباع وجود دارد ول

از منطقه اشباع تا ( » نييمنطقه مو« و » يانيمنطقه م« ) اهاني گ شهين تا حد رياز سطح زم( » منطقه آب خاك« : از
 ).نيي مويحد باال آمدن آبها

ند يگو ي مينيرزمي زا سطح آبي» ييستايسطح ا«  محصور نشده باشد يريپذ ه نفوذ ناي منطقه اشباع را اگر با الييحد باال
 . اد قرار داردي در عمق زيكه در مناطق پرباران و در دشتها در عمق كم و در مناطق خشك و كوهستان

 ين مولكولي جاذبه بيروهايرا كه نيز.  و پمپاژ از آن خارج كرديتوان با زهكش يتمام آب موجود در منطقه اشباع را نم
« ا ي» ژهي ويآبده«  شود با اصطالح يتواند زهكش ي را كه ميمقدار آب. دارد ي از آب را در منافذ سنگ نگه ميبخش

ع خلل و فرج، و تراكم رسوبات دارد يها، شكل، توز  به اندازه دانهيژه بستگي ويمقدار آبده. كنند يان ميب» تخلخل مؤثر
 .ز استيار ناچيبس يكه در رسوبات رسي درصد برسد، در حال30 ممكن است به يا  در رسوبات ماسهيمثالً آبده

 دارند فقط يي مثل رس كه تخلخل بااليرند و در رسوباتير ممكن است شكل بگيپذ  نفوذي آبدار تنها در سنگهايها هيال
 بستر ي آبدار قابل توجه اغلب در رسوبات آبرفتيها هيال. ه آبدار وجود ندارديل الي كم امكان تشكيريل نفوذپذيبه دل

 .شوند يل ميها تشك ها و مخروط افكنه  مجاور رودخانهيالبي سيها، دشتها رودخانه
 . كنند يم مي آبدار را به دو نوع آزاد و تحت فشار تقسيها هيال

 آن برابر فشار يدهد و فشار در سطح فوقان يل مي منطقه اشباع را تشكي سطح فوقانييستاي آبدار آزاد، سطح ايها هيدر ال
 يجه سطح فوقانير محصور شده و در نتيه نفوذناپذيك الين از باال با يا آرتزي آبدار تحت فشار يها هيال. اتمسفر است

سطح «  از ييستاي سطح اي آبدار به جايها هين الين در ايبنابرا. ش از فشار اتمسفر استي بيمنطقه اشباع تحت فشار
 فشار آب در سفره است و انگري كه ارتفاع آن در هر نقطه نمايسطح: شود و آن عبارت است از يصحبت م» كيزومتريپ

 آمل يدر حوال). نيچاه آرتز. (زند يرون مين باشد، آب خود به خود از دهانه چاه بيك باالتر از سطح زميزومترياگر سطح پ
 . هم قرار دارنديك سفره آزاد رويو بابل پنج سفره تحت فشار و 

 .نديگو يم) رود ندهيزا(نده يها رودزا نگونه رودخانهيبه ا. گردد ي مي توسط رودخانه زهكشييستاي سطح ايگاه
 :ل استيرد كه به شرح ذيگ ي صورت مي در هر منطقه مطالعات خاصينيرزمي منابع آب زيابيافتن و ارزي ي برا
 . استيشناس ني زميهاي، بررسينيرزمي زين قدم در شناخت آبهايمعموالً اول: يشناس نيـ مطالعات زم1
ژه ي مقاومت ويريگ  اندازهيعنيك ين مورد روش ژئوالكترين روش مطالعه در ايلترمتداو: يك سطحيزيـ مطالعات ژئوف2

 از ي برخيريگ بلكه با اندازه. ديآ يماً نوع سنگ، تخلخل آنها به دست نمي مستقيكيزيدر روش ژئوف. ن استي زميكيالكتر
 . ن كرديي تع وجود دارد،ينيرزمي كه احتمال وجود منابع آب زييتوان محلها ي سنگها ميهايژگيو
 آبدار با حفره يها هي اليدرولوژي و هيشناس نيت زمين اطالعات در مورد وضعيتر قيدر واقع دق: ي اكتشافيهايـ حفار3

 . ديآ يچاه به دست م
 .ت داردي آب اهميفيات كين خصوصيينگونه مطالعات از نظر تعيا: يميدروشيـ مطالعات ه4
 . شوديآور د آمار و اطالعاتشان جمعي باينيرزمي و زي سطحيآبها:  آمار منابع آبيآور ـ جمع5
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 يبردار بهره. رو آغاز شده استي توسط وزارت ن1341 از سال  ران ي اينيرزمي زيافتن آبهايك در مورد يستماتيمطالعات س
 و يع گرانشل به دو نويها بر اساس نحوه تشك چشمه. رديگ يا چشمه انجام مي عمدتاً توسط چاه، قنات ينيرزمي زياز آبها

 به علل مختلف ي گرانشيها چشمه. شوند  يل مي به علل مختلف تشكي گرانشيها چشمه. شوند يم مي تقسير گرانشيغ
 :  از آنها عبارتند ازيشوند كه برخ يل ميتشك

 .نيله سطح زمي بوسييستايـ قطع شدن سطح ا
 .نيله زمير و قطع شدن بوسيه نفوذناپذي الير رويه نفوذپذيك اليـ قرار گرفتن 

 نيك با سطح زميادايـ برخورد گسل 
 نيافتن آنها به سطح زمياد در سنگ و راه يـ وجود درز و شكاف ز

 نيدا كردن آنها به سطح زمي و راه پي آهكياد در سنگهايـ انحالل ز
 كه تا  هستندييها يا حاصل شكستگي مربوطند يا با مناطق آتشفشاني هستند كه ييها  چشمهير گرانشي غيها چشمه

»  آب گرميها چشمه« اد آب آنها، ي نسبتاً زيها را به علت دما نگونه چشمهيا. ن امتداد داردياد پوسته زمياعماق ز
 . نديگو يز مي ني معدنيها اد امالح آنها را چشمهيل داشتن مقدار زيو به دل. نديگو يم

 15 درصد توسط قناتها و كمتر از 15، حدود  درصد آن توسط چاهها70ش از ي بينيرزمي زيه ساالنه آبهاياز كل تخل
 . رديگ يها صورت م درصد توسط چشمه

 :ز مختلف كشوري آبريها  و حوضهينيرزمي منابع آب زيع نسبيتوز
 را در كشور به خود ينيرزميه از منابع آب زي درصد كل تخل10ك به ين حوضه نزديا:  خزريايز دريـ حوضه آبر1 

شتر در يز بيتراكم چاهها ن. اد استيها نسبتاً ز ضه تعداد قناتها نسبتاً كم و تعداد چشمهن حويدر ا.اختصاص داده است
ن حوضه افت سطح آب يدر ا. شود يده ميد)  هراز، تجن، گرگان و اتركيحوضه رودها (ي و شرقي جنوبيبخشها

روان در حوضه يشت قوچان ـ شفقط در د.  وجود دارديبردار ن جهت امكان توسعه بهرهيشود و به ا يده نمي دينيرزميز
 5/0 وجود داشته كه به حدود  ييستاي افت سطح ا1359 از سال يعيه طبيش از تغذيرودخانه اترك به علت برداشتن ب

 .رسد يمتر در سال م
 در كشور را ينيرزميه ساالنه از منابع زي درصد كل تخل20ش از ين حوضه بيا:  عمانيايج فارس و دريز خليـ حوضه آبر2
 39ش از يرد و بيگ يا قنات صورت نميدر دشت خوزستان، جز مناطق محدود، حفر چاه .  خود اختصاص داده استبه

 يدر بخشها.)  استيها از نوع كارست شتر چشمهيب. (شود يها انجام م   توسط چشمهينيرزمي زيه آبهايدرصد از تخل
 ي سطحي آبهاي باعث شوري گنبديجود نمكها و ويريبه علت گسترش رسوبات تبخ) حوضه رودكل(ن حوضه ي ايجنوب

ز ي عمان نيايز دريدر حوضه آبر. م معمول بوده استي از قدينيرزمين به علت كمبود بارش، استفاده از آب زيو همچن
 .رديگ يق صورت ميق و عميعم مهي ني توسط چاههايبردار تعداد قنات و چشمه محدود است و بهره

 .  در سطح كشور را به خود اختصاص داده استينيرزمي زي درصد كل آبها5/3ن حوضه يا: هياچه اروميز دريـ حوضه آبر3
.  در كشور را به خود اختصاص داده استينيرزميه ساالنه از منابع آب زي درصد تخل59ش از يب: يز مركزيـ حوضه آبر4

ز ي كشور در حوضه آبري درصد قناتها60ش از يق و بيعم مهي ني درصد چاهها35ق، ي عمي درصد چاهها57حدود 
ن حوضه يدر ا. شود يده مياچه نمك ديز درين تراكم چاهها در حوضه آبريشتريان بين ميدر ا. اند  پراكنده شدهيمركز

، وجود ي سطحيانهايكمبود جر.  در سطح كشور استينيرزميه ساالنه از منابع زي درصد كل تخل18كوچك حدود 
 نسبتاً يبردار ل بر بهرهيدل) اچه نمكيدر(ن حوضه ي در اي صنعتيتهايو فعالت ي، تراكم جمعينيرزميمخازن بزرگ آب ز

 .  استينيرزمياد از مخازن آب زيز
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ه ساالنه كشور ي درصد كل تخل5/2ر لوت است كه تنها يز كوي مربوط به حوضه آبرين تراكم چاهها در حوضه مركزيكمتر
 ي و غني جويزشهاي، كمبود ريميط اقلين حوضه شراي كم در ا نسبتاًيبردار را به خود اختصاص داده است و علت بهره

 . استينيرزمي آب زيها  نبودن سفره
رد كه يگ ين حوضه صورت مي در سطح كشور در اينيرزميه از منابع آب زي درصد كل تخل8/4: ز سرخسيـ حوضه آبر5
، بر اثر حفر ييستاين رفتن سطح اييلت پابه ع. رديگ يق صورت مي عمي با استفاده از چاههايبردار ن مقدار بهرهيشتريب

 را به خود يبردار ن رقم بهرهيشترين حوضه دشت مشهد بيدر ا.  دارديتر تيق، امروزه قنات نقش كم اهمي عميچاهها
 . اختصاص داده است

سطح ه در ي درصد كل تخل2ن حوضه حدود ي در اينيرزميه ساالنه از منابع آب زيزان تخليم: ز هامونيـ حوضه آبر6
 ين حوضه به استثنايدر ا.  استينيرزميت منابع آب زين حوضه،  محدودي نسبتاً كم در ايبردار كشور است كه علت بهره

 . استينيرزمي، آب زيشود، منبع اصل ي مياريرمند آبيدشت زابل كه توسط رود ه
ران يق در اين چاه عميخته شده و اولش ساي سال پ3000ران در حدود ين قناتها در اياول. اند ان مبتكر ساخت قناتيرانيا

 . شده استي حفار1318در سال 
 
 
 

 سؤاالت فصل دوم* 
 تر است؟ ينها غني كدام زمينيرزمي زيـ آبها117

 يا زهي واريمخروطها) 2ها                                           مخروط افكنه) 1
 يگي ريدشتها) 4           ها                                        يگالس) 3
 

 شتر است؟يز بيق در كدام حوضه آبري عميق چاههاي منابع آب از طريبردار ن بهرهيشتريـ ب118
 ز هامونيحوضه آبر) 2ز سرخس                                                 يحوضه آبر) 1
 يز مركزيحوضه آبر) 4       عمان                      يايج فارس و دريز خليحوضه آبر) 3
 

 تر است؟  با قنات متداولياريران آبيـ در كدام بخش ا119
 جنوب غرب) 4جنوب               ) 3جنوب شرق                 ) 2مركز                   ) 1
 

 د؟يز ي كشور به كدام حوضه مي سطحين آبهايشتريـ ب120
  خزر       يايدر) 2                                                                      يداخل) 1  
 خارج از كشور) 4 عمان                                              يايج فارس و دريخل) 3  
 

 شتر است؟يك از سازندها بيزان تخلخل كداميـ م121
 يال)4ماسه                  ) 3لت                     يس) 2رس                        ) 1
 

 رد؟يگ ي با استفاده از كدام روش صورت مينيرزميت سفره آب زي تقوين برايق كردن آب در زميـ تزر122
 3و2) 4چاه                    ) 3استخر             ) 2كنتور فارو                    ) 1
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  است؟يران جاري ايصل ايزهايرود در كدام حوضه آبر ـ رودخانه كشف123

 راني شرق ايها رودخانه) 4 مازندران             يايدر) 3قوم           قره) 2        يمركز) 1
 

 ر در كدام استان واقع شده است؟يـ بند ام124
 زدي) 4فارس                 ) 3اصفهان                           ) 2خراسان              ) 1
 

 مناسب و يطين روش در چه شرايا. ق كرده استي روش تزرينيرزمي سفره آب زيه مصنوعي تغذي روشها ازيكيـ 125
 مؤثر است؟

 ه كم باشديفاصله منبع آب تا محل تغذ )1
 . كم باشديه مصنوعي تغذيحجم آب برا )2
 ن، كم باشدي زميت نفوذ طبقات سطحيقابل )3
  كم باشدياد و طبقات عمقين زي زميت نفوذ طبقات سطحيقابل )4
 

 ست؟ ي چييستايـ منظور از سطح ا126
 توان تا آن سطح آب استخراج نمود ي است كه ميسطح )1
 د آب استخراج نمودير از آن نبا نيي است كه پايسطح )2
  استييستاي آب در منطقه اشباع سفره آزاد سطح اييحد باال )3
  استييستاي آب در منطقه اشباع در سفره تحت فشار سطح اييحد باال )4
 

  با كدام مصالح  ساخته شده است؟ـ سد الر127
 سنگ) 4خاك                   ) 3               يمانيبتون س) 2               يبتون آهك) 1
 

 ز كشور است؟ياوزن جزء كدام حوضه آبر ـ حوضه رودخانه قزل128
 يمركز) 4 ه           ياچه اروميدر) 3 مازندران            يايدر) 2ج فارس           يخل) 1
 

 ز كشور است؟ يـ كدام رودخانه در داخل حوضه آبر129
 دروديسف) 4كارون                 ) 3رود                   تلخه) 2اترك                   ) 1
 

 كنند؟ يان ميشوند در كدام فصل طغ يه مي كه از منبع برف تغذييها ـ رودخانه130
 زمستان) 4تابستان              ) 3ز                          ييپا) 2بهار                   ) 1
 

 ران كدام است؟ي ايها ان رودخانهيصه جرين خصيـ بارزتر131
  بودنيفصل) 2 بودن                                       يانيطغ) 1
 ع بودن بستريوس) 4كم آب بودن                                      ) 3
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  احداث شد؟يران در چه ساليق در ايعم مهيق و ني عميستم چاههاين سيـ اول132
1 (1303                  2 (1318                  3 (1323                     4 (1342 
 

 رد؟يگ يله كدام ابزار صورت ميها بوس رات سطح آب رودخانهييـ سطح خودكار تغ133
 نگرافيميل) 4نه                     يمول) 3فون            ينيميل) 2اشل                    ) 1
 

 تواند در گرم شدن آب چشمه نقش مؤثر داشته باشد؟ ي ميشناس نيـ زم134
 گسل فعال) 4درز و شكاف                ) 3ن برگشته              يچ) 2س          يتاقد) 1
 

 د كرد؟ير قابل نفوذ باشد چه بايه رو غي چنانچه الينيرزميه سفره آب زيـ در مورد تغذ135
 ر قابل نفوذ برداشته شوديه غيال )1
 چاه حفر شود )2
 استخر حفر شود )3
  صرف نظر شودينيرزميه سفره آب زياز تغذ )4

 

 . فصل سوم ـ قنات و مسائل آن و منابع كارستي
 60 × 120قنات در حدود     ) مجرا(ب ابعاد نق.  اختراع شده، هزاران سال قدمت دارديرانيان ايقنات كه توسط مقن

.  متر است20 تا 15ن يله معموالً بين دو ميمتر و فاصله ب ي سانت90 تا 80ا چاه در حدود يله  يمتر و قطر م يسانت
» آبده قنات«  كه آبدار است، قسمت يو قسمت» خشكه كار« د، يآ يرون نمي از قنات كه با حفر آنها هنوز آب بييقسمتها

ن و عمق يب زمي به شيز مؤثر است، بستگي آن نيزان آبدهيك رشته قنات كه در ميطول . شود يده مينام» ارترك« ا ي
 .شتر استيتر باشد، عمق مادرچاه ب نيي پاينيرزميمادرچاه دارد و هرچه سطح آب ز

ن مادرچاه آن يتر قي خراسان است كه عمي گناباد از حواليران حفر شده در حوالي كه تاكنون در اين قناتيتر يطوالن
زان متوسط ينكه مي آن منطقه ندارد، كما ايزان بارندگي با ميميطول قناتها فقط رابطه مستق. متر عمق دارد400
ن يب زميهرقدر ش. شتر استيزد بي ي گناباد از طول قناتهاي غالباً طول قناتهايول. شتر استيزد بي گناباد از يبارندگ

 .ب امكان حفر قنات وجود نداردي بدون شينهايهد بود و در زمشتر خوايكمتر باشد، طول قنات ب
ب بدهد، در اصطالح ي شيلي خيعنيب از حد معمول تجاوز كند، ي بكند كه شي ماهر نباشد و نقب را طورياگر مقن

ن  اصالح آيجه آن اغلب خشك شدن قنات است كه برايكه نت. ه آبدار رفته استي الي از رويعني» رورفته« ند يگو يم
 .شود» يكف كن« د يبا

ز و ييكنند و در پا ي ميروبي باالست، الينيرزميان معموالً در بهار و تابستانها، بخصوص در بهارها كه سطح آب زيمقن
ن جهت قنات از يي تعين افراد برايا. كنند يم» توسعه قنات « ين است، نوكنيي بالنسبه پاينيرزميزمستان كه سطح آب ز

 . كنند ينما استفاده م قطب
نها را ينگونه زميا.  الزم استي است اقدامات حفاظتيزشين سست و ري از نقاط كه زمي پوشش داخل قنات در بعضيبرا
 شكل يضي تنبوشه بيكول نوع. كنند يزش قنات از كول و آجر استفاده مي از ريري جلوگينامند و برا ي ميان شوالتيمقن

كند از داخل آن  يكه خودش را خم ميتواند در حال يك نفر آدم مي است كه يا  دهانه و ارتفاع آن به اندزهياست كه گشاد
 آجر بست ي همگيمي قديلي خي است كه بعد از آجر اختراع شد، قناتهاينكه كول، مصالحيبا توجه به ا. عبور كند
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ار مؤثر ينات بسكامل ق» دنيخواب«جه يكامل قنات و در نت» بند شدن آب«  از يريبست كردن در جلوگ كول. اند شده
 . است

 ـ مسائل قنات
 :ـ مسائل و مشكالت در موقع حفر قنات1

 يد با كوليدر موقع حفر قنات كه با) يشوالت (يزشيا سست ري روان و يها ل شده از ماسهي تشكينهايـ مواجه شدن با زم
 .بست كردن قنات مشكل وارده را حل كرد

.  سنگ را خرد كند و قطعه قطعه از قنات خارج كنديد مقنيه با بزرگ در هنگام حفر قنات كيـ برخورد با سنگها
 شده، منحرف شوند، و مجرا را از كنار ينيب شير پي مجبور بودن از مسيل امروزي به علت نداشتن وسايميان قديمقن

 .سنگ بگذرانند
كردند  ي تعداد چاهها را دوبرابر مايان ي مبارزه با آن، مقنيا كمبود هوا در ته چاه به هنگام حفر كه برايـ دم داشتن چاه 

 اگر دم موقت يول. رساندند ي به داخل چاه ميا له لولهي تازه را بوسيك دم ساده، هوايله يا بوسيجاد بشود يان هوا ايتا جر
 . عبور كندين مشكل موقتيا هندوانه در كنار خود بگذارد تا از اي سركه يتواند مقدار ي ميباشد مقن

د قبل از شروع ي است كه بايار مهميم قنات و چاهها از مسائل بسين و حفظ حرييمسأله تع:  قناتميـ مسأله حفظ حر2
 . آن توجه شوديحفر قنات و در طول عمر آبده

زان ي حفر شود، ميگريا چاه ديم آن قنات ي است كه اگر در حريمي حريهر قنات دارا:  قناتيم آبيـ مسأله حفظ حر
 . داردي چون نوع خاك، مقدار فروكش آب بستگيم قنات به عوامل متعدديزان حرين مييعت. ديآ ين ميي قنات پايآبده

 قنات كشت و يها  م چاه و پشتهيدر منطقه حر):  قناتيم ساختمانيحر( قنات يها م چاهها و پشتهيـ مسأله حفظ حر
آب ممكن است . ن وجود دارديماد در زيش خاك و نفوذ آب زيرا امكان فرسايز.  گردديد آب جاريزرع ممنوع است و نبا

ا يپشته ) ختنيفرو ر(دن يق باعث خوابين طريوارد قنات بشود و به ا) ا اطراف چاهي پشته ياز رو(ن يجاد حفره در زميبا ا
 دارد كه يگر عوامل بستگيت نفوذ آب در آن و ديا قابليز به نوع خاك يا پشته قنات نيم چاه يزان حريم. چاه قنات گردد

 . متر است20حدوداً 
 نكردن يروبين الي و سرانجام خشك شدن قناتها هميآب  و كمي از عوامل عمده خرابيكي: ر قناتي و تعميروبيـ مسأله ال3

بند، اقدام بشود   رفع آبيد هرچه زودتر برايشود با يشدن قنات م» بند آب« زش باعث ي كه ريدر موارد. قناتها بوده است
 .ادتر نشودي زيتا خراب

 :  داشته باشد از جملهيتواند عوامل مختلف ي قنات ميكاهش آبده:  قناتيله كاهش آبدهـ مسأ4
 » رورفتن « ـ به اصطالح 

 بند شدن قنات ـ آب
  نكردن قناتيروبيـ ال
 ينيرزمين رفتن سطح آب زييـ پا
 :مله مختلف اقدام كرد از جيتوان از راهها ي در قناتها ميعي از كم شدن آب بطور طبيري جلوگيبرا

 .كردن» ينوكن«  قنات و به اصطالح ي افزودن بر تعداد چاههايعنيشكار قنات است يـ كار كردن در پ
 .تر ببرند نييد واقع بشود، كف قنات را پاي باشد كه مفيط طوري كه شراين است كه در صورتيگر ايـ راه د
 . شود يد واقع مينات مف قيش آبدهي افزايگر راهها برايز از دي نينيرزمي زيه سفره آبهايـ تغذ

نكه يبا توجه به ا. شود ي است كه ساالنه برداشت مينيرزمي زي درصد كل آبها2/24د حدود يآ ي كه از قناتها بدست ميآب
علل و عوامل مؤثر در . شود ي از قناتها روشن ميد، لزوم نگهداريآ يآب قناتها به مراتب ارزانتر از آب چاهها به دست م

 .ي و انسانيعيطب: م كرديتوان به دو دسته تقس ير شدن قناتها را مي خشك و باآب و سرانجام كم
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 يعيالف ـ علل و عوامل طب
ن مورد يگذارد در ا ير مي قنات تأثيزان آبدهيجه در ميشود و در نت ي مييستاين رفتن سطح اييكه باعث پا: يـ خشكسال
 .ط كمك جستي بهبود شرايتوان برا يشكار قنات ميپ و ادامه دادن يه مصنوعي، تغذيكن ، كفيروبي الياز روشها
 .كاهد و امكان دارد قنات را حفظ كند يبكار بردن آجر و كول از شدت زلزله م: ـ زلزله
ر قنات و ير مسييا با تغي آورد و ي رويه مصنوعيتوان به تغذ ي شدن مخزن مي از خاليري جلوگيبرا:  شدن مخزنيـ خال

 . كرديريگر از آن جلوگيگر از چاهها به قنات در جهت ديك شاخه ديا اضافه كردن ي
 يشروير قابل نفوذ و پيـ برخورد كردن قنات به طبقات غ

ختن به چاه و انباشته كردن مواد در مظهر قنات باعث وارد يشستن، سوراخ كردن پشته، ر: قيل از سه طريس: ليـ س
 . گردد ياد و سرانجام خراب شدن قنات ميآمدن خسارت ز

  از قناتييبست نبودن قسمتها  بودن و كوليزشيرـ 
  قناتيوان در چاههايـ افتادن ح

 ن و خرد شدن كولهايـ نشت كردن زم
  روانيها ـ هجوم ماسه

 :يب ـ علل و عوامل انسان
 م قناتيق در حريعم مهيق و ني عميـ حفر چاهها

 ي آبدار به صورت افقيها دن آب از سفرهي كشروني است كه بيستم قنات طوريس: گري قنات ديم آبيـ حفر قنات در حر
تا چاهها نسبت به هم كه آبكش در آنها به صورت . ترند م حساسين قناتها نسبت به هم از لحاظ حريشود، بنابرا يانجام م
 . از سفره آبدار استي بودن آبكشي و بالنسبه سطحيت در قناتها، به سبب افقين حساسيرد كه ايگ ي صورت ميعمود
م ي انجام دهيد اقداماتيم باي پشته قنات عبور دهي را از رويم آبيكه مجبوريدر صورت:  پشته قناتير دادن آب از روـ عبو

ها، درخت   پشتهي روير قابل نفوذ بشود، اگر دو طرف جوي، غيكف و جدار آن جو: كه به قنات صدمه نزند از جمله
كبار، از ين نفوذ كند به عالوه هرچند وقت يگر نتواند در زميها دشه آنين ببرند كه ري از بيكاشته شده، درختها را طور

 . كننديريشرفت آن جلوگي به بار آورده باشد از توسعه و پينه بشود تا اگر خرابي، معاير آن جويداخل قنات، پشته ز
م چاه و يحر كه در دو طرف قنات به عنوان ييهايشود جو يده مياغلب د: م نامناسب و عدم توجه به آنيـ حفر حر

 كوچك را دفع كند و يالبهاي سيست كه قادر باشد حتي برخوردار نيشود، آنقدر از عمق كاف ي قنات حفر ميها  پشته
 .  پشته نجات دهديش آب و انباشته شدن آن، بر رويقنات را از خطر فرسا

 .ن آنيم قنات و تصرف مجدد زمين بردن حريـ از ب
  . يدقت ي بي از روياريـ آب
ژه اگر يها سست باشد و به و  پشتهي كم و خاك رويلي كه عمق قنات خيطيدر شرا:  پشته قناتيداث جاده روـ اح

رو  نين آن بعداً نشست بكند، عبور دادن جاده ماشي خاك زميعنيدار حفر شده باشد  ن زهي باشد كه در زميقنات از نوع
ن، ممكن است باعث فشرده شدن خاك پشته و اگر قنات ينگن با ادوات سيدن زمي و كوبيرسازياز پشته قنات آن هم با ز

 . بند شدن آن گردد ختن پشته قنات و آبي سبب فروريبست نشده باشد حت كول
ا اگر يا خشك شود و يآب   قنات كمييستاين كاهش سطح ايشود با كوچكتر يمثالً رورفتن باعث م: ي بودن مقنيـ ناش
 آب ينرفته باشد امكان دارد با خشكسال» رگه آب« و به اصطالح در جهت ح ي بودن، در جهت صحي به علت ناشيمقن

 .قنات خشك شود
د كه يايان آب در قنات كند بشود و سطح آب، در مجرا باال بيشود كه جر ي نكردن سبب ميروبيال:  نكردن قناتيروبيـ ال

 . شود يهها م مجرا و چايها وارهي از ديشتريجه خراب شدن سطح بيس خوردن و در نتيباعث خ
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 يكار ـ هجوم دشمنان و ندانم
 ـ پاك نكردن هرنج

 ـ پس زدن آب قنات
 :ب قنات نسبت به چاهيمحاسن و معا

 : قناتيايالف ـ محاسن و مزا
 .ر استيپذ  امكاني كار محليرويل ساده و نيـ احداث قنات با وسا1
 .گردد ين خارج ميل از زم ثقيروير نينه تحت تأثي است كه آب بدون صرف هزيستم قنات طوريـ س2
شود قنات حفر  يق وجود ندارد مي باالست و امكان حفر چاه عمينيرزمي كه سطح آب زي و نقاطيـ در نقاط كوهستان3

 .كرد
 .نه سوخت هم نداردياج ندارد، هزيـ چون به موتور احت4
 . شود يه آب، قطع نماج زراعت در مواقع حساس بي كشت و احتي است و در مواقع اضطراريـ آب قنات دائم5
ا يدست خود باشد  نييه آب قنات پاي منبع تغذيتواند تا حدود يك قنات باالدست مي است كه يستم قنات طوريـ س6
ل سازش قناتها با هم، نسبت به چاهها ين دليك قنات، بالنسبه كمتر قادر است آب قنات مجاور خود را بكشد به همي
 . ت چاهها نسبت به هم استيها نسبت به هم كمتر از حساست قناتي حساسيبه عبارت. شتر استيب

زدانه بودن بافت خاك كم است، قنات ين به علت ريت نفوذ آب در زمي باال و قابلينيرزمي كه سطح آب زيـ در نقاط7
 .تر است نسبت به چاه زهكش  مناسب

 نسبت به آب چاهها يتر ت مطلوبيفي كياران آب آنها ديكنند بنابرا يه ميـ قناتها چون معموالً از دامنه دشتها تغذ8
 .است

 :ب و اشكال قناتهايب ـ معا
 . ستي احداث قنات مناسب نيط براي ندارد، شرايب كافي شينيرزمي كه آب زي هموار و نواحينهايـ در زم1
ن از يمچنن و هي آبدار زميها هيعمق بودن مجرا، از حداكثر ضخامت ال  بودن و كميستم قنات به علت افقيـ در س2

 . شود ير استفاده نمي امكانات ذخايتمام
ست و اگر هم باشد مقرون به صرفه و بدون مزاحمت يامكان حفر قنات ن) يشوالت (يا  سست و ماسهينهايـ در زم3

 .نخواهد بود
 .كشد ي هم طول ميادياج دارد و مدت زي احتيادي كار زيرويـ احداث قنات ن4
ا يد امكان ندارد ي جدين است، حفر قنات بدون استفاده از تكنولوژيي پايلي خينيرزمي كه سطح آب زيـ در نقاط5

 .ستي نياقتصاد
ر واقع شده، اگر آب ي كويكيالبته چون اغلب قناتها در نزد. ستيان دارد و قابل كنترل نيـ آب قنات بطور دائم جر6
ب قنات به شمار ي آب از معايان دائميموارد جرجه تمام يشود در نت ير مي كويشروين خارج نشود باعث پي از زمينيرزميز
 . ديآ ينم
 .   اد استيالعاده ز  سخت فوقينهاينه احداث قنات بخصوص در زميـ هز7
 يادي نوسان زيستند و داراي نين منابع هم غنيشود و ا يعمق استفاده م  كمينيرزمي آب زيها ـ چون در قنات از سفره8

 نسبت به ي چاه نوسان آب كمتريت دارد ولي حساسيلي خينيرزميرات سطح آب زيين قنات نسبت به تغياست، بنابرا
 . قنات دارد

 .ن بهره برديري آبدار شيها هي الين جدا كرد و از تماميري شيها هي شور را از اليها هيتوان ال يستم قنات نميـ در س9
 .رتر استيپذ بيل و زلزله آسيـ قنات نسبت به چاه در مقابل س10
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 .اد استي آب قنات زيان آلودگـ امك11
 . ره نگه داردي پرباران را در مخزن خود به صورت ذخيست آب سالهايـ قنات قادر ن12
 . اد استيژه در مناطق خشك بالنسبه زير آب به ويستم قنات، مقدار تبخيـ در س13
 .كند يد ميان را تهدي، سالمت مقنيـ هنگام حفر قنات خطرات14
 .ستين مقرون به صرفه نيآورد كه با توجه به ارزش زم ي را به تصرف خود درميادي زن نسبتاًيـ قنات زم15

  چاهيايج ـ محاسن و مزا
 يآزاد. ( كه امكان احداث قنات وجود ندارد، حفر كرديا هي مرتفع دشت و مناطق كوهپايتوان در قسمتها يـ چاه را م1

 .) باالستيلي خينيمرزي كه سطح آب زيعمل در انتخاب محل چاهها، جز در نقاط
 .ن آب شهرها بهتر از قنات استي تأميستم چاه برايـ س2
 .  آبدار استفاده كرديها  هين و از حداكثر اليتوان از منابع آب اعماق مختلف زم يـ با حفر چاه م3
ق ي عميها هين اليري شيتوان از آبها ي امالح گچ هستند، مي شور و داراي آبدار سطحيها هي كه اليريـ در مناطق كو4
 .ن مناطق استفاده كرديا

 .  كرديبردار ل را استخراج و بهرهي فسيق و آبهاي عميره آبدار آهكيتوان ذخ يله چاه ميـ بوس5
ن آبها ي پاك آلوده را از هم جدا كرد و بهترين و آبهايري شور و شيها هيتوان ال ي است كه با آن ميستم چاه طوريـ س6

 .ر داد قرايبردار را مورد بهره
 . ر استيپذ عمق امكان  كمينيرزميا فاقد آب زيـ حفر چاه در مناطق هموار 7
 .  نوسان استي در مورد قنات داراي چاه در فصول مختلف سال ثابت است وليزان آبدهيـ م8
 .ـ چاهها معموالً كمتر آلوده هستند نسبت به قنات9

 ب و اشكاالت چاهيد ـ معا
 . ارز از كشوريجه خروج مبلغ قابل توجهي، در نت...  ، موتور پمپ وي حفاريههااز به وارد كردن دستگايـ ن1
  .يدكياز مداوم به لوازم يـ ن2
 زاتيگر تجهي از موتور پمپ و ديروز از به مراقبت شبانهيـ ن3
 ياج مداوم به مواد سوختيـ احت4
 . استخراج آبيها نهيـ گران تمام شدن آب چاه به علت باال بودن هز5
 به يابياز به حفر چاه، دستيتر از قنات باشد، با آنكه بدون ن يميد هم قدي است و شايمي قديليستم خيك سيكه » يك« 

ست بر اثر تابش يده ني آن پوشيچون رو.  بوده استيبي معاي آن زمان هم دارايايسازد، در دن  ير ميپذ آب را امكان
اد در داخل ياهان زين سبز شدن گي و هچنيواره كيزش ديه عالوه رب. شود ير مي از آب تبخياديم آفتاب، مقدار زيمستق

 از دست ياهين تعرق گين همچنيق نفوذ در زمي آب از طريرد و مقدار قابل توجهيگ يان آب كند صورت ميآن جر
 يآبدهزان ي در مياديار زير بسي تأثينيرزمي كه نوسان آب زيعمق بودن آن است، بطور گر آن، كميب دياز معا. رود يم

 است كه سطح يك كانال در مناطقي در واقع حفر يك. (بست كنند  را كولي كيد مجرايب باين معاي رفع ايبرا. آنها دارد
 ). باالستينيرزميآب ز

ق قابل استخراج و ي عميله چاههايا بوسي است كه به صورت چشمه ينيرزمير آب زي جزء ذخايمنابع آب كارست
 بودن ي كارستيها عالئم و نشانه. شود ي خاص گفته ميهايژگي با ويالت آهكيشتر به تشكيبكارست . باشد ي ميبردار بهره

 .ي و  عالئم درونيرونيا بي يعالئم ظاهر: م كرديتوان به دو گروه تقس ي را ميمناطق آهك
ن يكف ا.جمع شده است) د شدهياكس( اغلب قرمز ي كه در كف آنها رسوبات رسي گوديها يفرورفتگ: يرونيـ عالئم ب
 است كه عمق ي كوچكتريها گر آن، حفرهياز عالئم د. تواند از آنجا بگذرد يكه آب مياست بطور) سوراخ(ها باز  يفرورفتگ
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 يها  و خالصه درهي آهكيها  كند به عمق حفره يدا مي كه راه پيمجار. رسد ي مي آهكيها اد است و به عمق حفرهيآنها ز
 . استيمناطق كارست يگر آثار سطحيبست كه از د خشك بن

 ي آب منابع كارستينيرزمي زيا رودهاي ي آهكيها ت، چشمهيت و استالگميالت استالگتيوجود غار، تشك: يـ عالئم درون
 ين اصل براي هميرو. تر از آن است نيي در اكثر موارد پايول. ردي قرار بگينيرزمي زير آبهايا در زيممكن است در باال 

ق درز و شكاف يه آنها از طري كه تغذي آب منابع كارستياز طرف.  جستياريق ي عميههاد از چاي به آن بايدسترس
شه قابل اعتماد ي تخلخل است، هم ه آنها براساس ي كه تغذي طبقات آبرفتينيرزمي زيسه با آبهايرد، در مقايگ يصورت م

 .  كم آهك داردين منابع خوب است وليت، آب ايفيست و از لحاظ كين
م يان قديراني از توجه ايا راز نشانهي شيژه در حواليران به وي از نقاط اي در بعضيالت آهكي در تشكيمي قديوجود چاهها

ن چاهها كه در عهد باستان حفر شده است، يبه ا.  از آن استيبردار  با ارزش در دل كارستها و بهرهيبه وجود منابع آب
 .ندي گويعموماً چاه گبر

 1352 زاگرس آغاز شد و در سال ي در قسمت جنوب1350ران از سال ي در اي آهكيها ه حوضييبرنامه مطالعات شناسا
ن ين منابع تأميراز و بوشهر از اي شي شهرهايازهاي جهت نيدر سطح مملكت شروع شد و در حال حاضر آب قابل توجه

ران يگر ايش از هر قسمت دين منطقه بيباعث شده كه ا) يزاگرس جنوب (ين نواحياز مبرم به آب در اين نيشود و هم يم
ران را يافته اي ن كارست تكاملي بهتري آسماري، آهكهاي كارستيان آهكهايدر م. ردي و مطالعه قرار گييمورد شناسا

ن ين آهك و در ايد جهان در ايران و شاين موضع فروافتاده كارست ايتوان ادعا كرد كه بزرگتر يز ميدهد و ن يل ميتشك
 ين قسمتهايتر يافته قالب گرفته و از شمالي شي فرسايها سي بنگستان در وسط تاقديآهكها. ه دشت ارژن باشديناح

ل داشتن ين به دليو همچن.  امتداد دارديحين آن، هم با گسترش مداوم و هم با گسترش تسبيتر يزاگرس تا جنوب
 . برخوردار استيا ژهيت وياد از اهميضخامت ز

.  استين قرار گرفته است و اغلب به صورت سطحي از طبقات آذري در بستريهكهابه صورت كال  كارستيران مركزيدر ا
 در ارتفاعات زاگرس يزان آبدهير و مين نوع كارستها از لحاظ حجم ذخايد بهتريتوان فهم يبا توجه به مطالب ذكر شده م

 . آن وجود دارديژه در قسمت جنوبيبه و
 :يب منابع آب كارستيا و معايمزا
 .اد باشد، پمپاژ آب خود مسأله استي زيليشود خ ي حفر مي از منابع كارستيبردار  بهرهي كه برايهـ اگر عمق چا1
 .  آن منطقه گردديها ا خشك شدن آب چشمهي باعث كاهش آب و يق در مناطق آهكي عميـ حفر چاهها2
.  گردديو مخزن آن خالدا كند و خارج بشود ي خروج پي برايكجا رخنه و راهي از يـ ممكن است منابع آب كارست3

 .گر نشود از آن استفاده كردي كه در محل مورد نظر ديبطور
 

 سؤاالت فصل سوم* 
 ران در كجا قرار دارد؟ين قنات ايتر يـ طوالن136

 زدي) 4گناباد                        ) 3بم                           ) 2اردستان               ) 1
  

 ك است؟يگراد برابر  يصوص آب خالص در چند درجه سانتـ حداكثر وزن مخ137
1 (4                           2 (8                     3 (12                         4 (16 
 

  دار؟ يشتري بيـ طول قنات به كدام عامل بستگ138
 نيب زميش) 2 منطقه                                          يزان بارندگيم) 1
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 جنس خاك منطقه) 4                                                     يمهارت مقن) 3
 

  حفر قنات كدام است؟يط نامناسب برايـ شرا139
                           ينيرزمي باال بودن سطح آب زيليخ) 1
  در هزار5ش از يب بيش) 2
                                     ب                         يفقدان ش) 3
  بودنيكوهستان) 4
 

 باشد؟ يق نميعم مهيق و ني عمي قنات نسبت به چاههايايـ از مزا140
  است                         يآب قنات دائم )1
  آب قنات كم استيامكان آلودگ )2
  را غارت كردينيرزميتوان آب ز يبا قنات كمتر م )3
 .توان از قنات استفاده نمود ي باالست مينيزمري كه سطح آب زيدر مناطق )4

 
 متر است؟ ي قنات در حدود چند سانتيا مجرايـ ابعاد نقب 141

1 (120 ×50          2 (120 ×60             3 (160×80            4 (150×90 
 

  آب كدام است؟ (Anomalie)»      ير عاديغ«ل يـ دل142
 جود داردع و جامد ويبه سه حالت بخار، ما )1
 ع است تا بخاريشتر به صورت مايب )2
 .ابدي يش ميش دما افزايجرم مخصوص آن با افزا )3
 .باً ثابت استين تقريمقدار آن در سطح كره زم )4
 

 ت را نسبت به قنات دارد؟يـ حفره چاه كدام مز143
 يلي با صرف سوخت فسينيرزمياستفاده از منابع ز )1
 آبدار يها هيامكان استفاده از حداكثر ضخامت ال )2
 ي حفاريكنندگان از دستگاهها  استفادهي كافييآشنا )3
 ينيرزمي از منابع زيبردار  در بهرهين حفاري متخصصيريبكارگ )4
 

  احداث قنات كدام است؟ي مناسب برايـ محلها144
                                             يكوهيمناطق پا) 1    
 ينيزمري از آب زيمناطق هموار مسطح، غن) 2   
  دارد            يعيز وسي حاصلخينهاي كه زميمناطق) 3   
  در آنجا باالستينيرزمي كه سطح آب زيمناطق) 4   
 

 شود؟ ي مين شوالتيـ قنات در كدام زم145
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 يا ماسه) 4               يرس) 3                  يگير) 2                       يآهك) 1
 

 ر است؟ـ قطر چاه قنات چقد146
 متر   ي سانت100) 4متر         ي سانت90) 3متر        ي سانت70) 2متر         ي سانت80) 1
 

 توان به كدام مورد اشاره كرد؟ يب قنات ميـ از معا147
 ه مداوم آبي قنات و تخليعدم كنترل آبده )1
 ر قناتي مسيابي ده جهتيچي پيتكنولوژ )2
 ها ر قابل استفاده ماندن آب منطقه دامنهيغ )3
 ر ممكن بودن حفر قنات در مناطق خشكيغ )4
 

  بهبود وضع قنات انجام داد؟يد براي را باي در آن رورفته است، چه اقدامي كه مقنيـ با قنات148
 يروبيال) 4                   ينوكن) 3                        يكن بغل) 2              يكن كف) 1
 

 ر است؟ قنات چند متيم ساختمانيـ حر149
1 (15                       2 (25                    3 (20                           4 (30 
 

 د بكنند؟ي بزرگ برخورد كردند، چه بايليك سنگ خيـ اگر در موقع حفر قنات به 150
 .   از داخل قنات خارج كنند )1

 .له ممكن خرد كننديآن سنگ را با هر وس ) 2     
 . كنندي و توسعه قنات خودداريامه حفاراز اد ) 3
 .جاد كنند و سنگ را در آنجا جا بدهندي اي خاليك فضايدر كنار مجرا،  )4
 

 فصل چهارم ـ ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب اقيانوسها و جريانهاي اقيانوسي
 :انوسهاي آب اقييايمي و شيكيزي فيهايژگيالف ـ و

 در ين درجه شوريكه ا. باشد يانوس در هر نقطه ميتر آب اقيك لي موجود در يا، وزن تمام نمكهيمنظور از درجه شور
ن يرات بييانوس حدود تغي سطح اقيدر قسمت اعظم آبها. كند ير مييست بلكه برحسب زمان و مكان تغيكسان نيجا  همه
 . دهد يل ميسها را تشكانوي درصد امالح اق77 ييم به تنهايكلر سد. در هزار است35 در هزار و حد متوسط 37 تا 33

ن يافته سپس به طرف قطبيش يافزا) يالجد السرطان و رأس رأس(ن يانوسها از استوا تا مداري در سطح اقيدرجه شور
ر درجه يين تغيو ا. انوس اطلس كمتر استيانوس آرام نسبت به اقي در اقي درجه شوري بطور كليول. ابدي يكاهش م

 .است  يمكره شماليتر از ن  منظميمكره جنوبي مختلف در ني نسبت به عرضهايشور
 .بالعكس. شود  ياد مي زيزان شورير ميش تبخير است و با افزايزان تبخي تابع ميانوسها درجه شوري در اقيبطور كل
ن منطقه واقع شده است و نه يتر باران ا در كمين دريرا ايادتر است زي زيلي از حد متوسط خي سرخ درجه شوريايدر در
 .اد استيز زير آن نيزان تبخيزد بلكه مير ي به آن نميرودتنها 

ابد و ي ياد باشد به طرف اعماق كاهش ميانوس از حد متوسط زي اقي سطحي آب در قسمتهايدر هر نقطه اگر درجه شور
 40 به ي متر100 در هزار و در عمق 37 در سطح ي دارد و درجه شورييك حالت استثناي سرخ ياي دريول. برعكس
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ن ي شور و سنگي آبهاي كمتر بر رويانوس هند است كه با شوري اقيان آبهاي جريقاعدگ ين بيكه علت ا. ابدي يش مياافز
 آب كاهش ين درجه شوريش درجه حرارت همچنيژن با افزايزان اشباع آب از اكسي مياز طرف. ديآ ي سرخ ميايدر
 . ابدي يم

ژن از سطح به يزان اكسيابد و كاهش مي يه طرف استوا كاهش من بيژن محلول از قطبيانوسها مقدار اكسيدر سطح اق
 يا در عرضهاين رنگ آب دريهمچن. شود يده مي دييهاينظم ي بي عمقيانهاي به سبب جري است وليعيطرف اعماق طب

وجود ا يفرنيج كالي سرخ و خليايو در در. باشد ياتمه مي نوع ديل به سبز است كه علت آن وجود پالنكتونهايبلند متما
 .دهد يل به سرخ نشان مي آلگ رنگ آب را ماينوع

رو اختالف درجه  نيرد و از ايگ ي صورت مياد است بدان سبب گرم و سرد شدن آن به كنديانوسها زيژه اقي ويگرما
س انوياختالف درجه حرارت متوسط روزانه در اق.  كمتر استيليها خ انوسها نسبت به قارهيحرارت روزانه و ساالنه آب اق

رات يين حد تغيجها اي و خلي داخلياهاي در دريباشد ول ي درجه م10 تا 5ن يز بيست و اختالف ساالنه نيك نيش از يب
 .سازد يانها و امواج، انتقال حرارت را در سطح و عمق آب ممكن ميجاد جريباد با ا. شتر استيب

 يانوسي اقيانهايب ـ جر
جاد ي در ايعوامل مختلف. ن منتشر شدين فرانكلياميله بني بوسيالدي م1770م در سال يان گلف استرين طرح از جرياول
 يروين از نيگر در سطح زميانها مثل هر متحرك دين جري غالب است، اي نقش عمده با بادهايانها شركت دارند وليجر
گر ياز طرف دز است و يالعاده ناچ اد فوقي زير به علت سرمايدر حوضه قطب شمال تبخ. شود يس متأثر ميو ليكور

 باالتر ي كميجه سطح آن نسبت به سطح عموميدر نت. كند ي آب به آن وارد مياديا و اروپا مقدار زي بزرگ آسيرودها
ترانه ي مديايدر در. ه كندير تخليانوس اطلس و كبي را به اقي اضافيشود تا آبها يجاد مي اييانهاين علت جرياست و به هم

 ين كمبود آبهاي جبران ايجه برايدر نت. شود يله رودها و باران به آن وارد ميست كه بوس ايزان آبيشتر از مير بيهم تبخ
 .تبندي يان ميترانه جري مديايانوس اطلس در سطح به طرف درياق
ان از هم ي كه دو جرييروندو برعكس در جا يشوند، آبها به عمق م يك ميگر نزدي به همديانوسيان اقي كه دو جرييجا

 .شود ينگ گفته مي زبان آپوليسير در ممالك انگليان نوع اخيجر. ابد يانوس باال مي اعماق به سطح اقي، آبهاگردند يدور م
انوس را به سمت ي اقي سطحيزه آبهاي آليانوس اطلس بادهاي اقييدر دو طرف منطقه آرام استوا: انوس اطلسيـ اق1

.  موسومندي و جنوبي شمالييان استوايشود كه به نام جر   يجاد مين استوا ايان در طرفيجه دو جريراند و در نت يمغرب م
 ييان استوايجر. اند دهي نامييان ضد استوايشود كه آن را جر يده مي در جهت مخالف ديگريان ديان، جرين دو جرين ايب

 يوب درجه جن20 ي الي درجه شمال4ن مدار ي بي جنوبييان استواي و جري درجه شمال30 ي ال10ن مدار ي بيشمال
 .ان دارنديجر
 سرد اعماق را ينگ است كه آبهايده آپوليشتر به سبب پدي آن بيباشد و خنك ي مشخص مي نسبي با سرديان كاناريجر

نه در شمال يان گيجر. شود ينه مستهلك ميان گيرود تا باالخره در جر ي به سمت شرق مييان استوايضد جر. اورد يباال م
 از آب كه يميگر توده عظينه در حركت است و از طرف ديج گي خليسواحل شمالمجاور ) يبا جهت شرق(خط استوا 

ان ي جريريگ ا و شكليشود باعث باال آمدن سطح در يكا حمل مي شمال و جنوب به سواحل آمرييان استوايله جريبوس
دا معروف يان فلوريردا تا دماغه هاتراس به نام جيم از تنگه فلوريستم گلف استري سيقسمت جنوب. شود يم ميگلف استر

ان گلف يجر. شود ي خوانده ميان اطلس شمالي به بعد به نام جري درجه غرب45النهار   آن از نصفياست و بخش شمال
ماً به ي از آن مستقيابد و قسمتي يتر شده و سرعت آن كاهش م ضيگردد و رفته رفته عر يم به طرف مشرق برمياستر

 .ل دهدي تشكيا وندد تا مدار بستهيپ يم يان كاناريرود و به جر يطرف شرق م
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 يرد و به سمت جنوب جاريگ ي حوضه قطب شمال سرچشمه ميان بزرگ آب سرد كه از آبهاي دو جريدر اطلس شمال
 است و محل يمكره شماليان آب سرد نين جري البرادور كه بزرگتريگري و دينلند شرقيان گري جريكي. است وجود دارد

 .نامند يم» وار سرد يد« م را يلف استران به گين جريبرخورد ا
 انوس آراميـ اق2

تر يرود قو يكند كه هرچه به طرف مغرب م ي حركت مي درجه شمال25 ي ال9ن مدار ي بييان استوايانوس آرام جريدر اق
و يوكير ريا جزيت از برآمدگي به تبعيشود، شاخه شمال يم مين به دو شاخه تقسيپيلير فيو در اثر برخورد به جزا. شود يم

و يان كوروشيو جر.  استيتر از شاخه جنوبين شاخه قويگردد كه ا يرود و از آنجا به مشرق برم يش ميتا جنوب ژاپن پ
. گردد يوندد و به طرف مشرق برميپ ي مييان ضد استواين به جريپيلير في از جنوب جزايشود و شاخه جنوب يده مينام

كه در كرانه . نامند ي مير شماليانوس كبيان اقيرود و آن را جر يت شمال شرق مم  به سمياستر و مثل گلفيدنباله كوروش
ان ي جرير شماليانوس كبيدر اق.  استي در اطلس شماليان كاناريوندد كه مشابه جريپ يا ميفرنيان سرد كاليكا به جريآمر
 .و موسوم استياشيان به نام اوين جريا. شود يانوس مينگ وارد اقي مشابه البرادور وجود دارد كه از تنگه بريسرد
ان يان است كه به ان جري به سمت استوا در جري جنوبيكاي در سواحل آمريان آب سردي جرير جنوبيانوس كبيدر اق

 .  استيان بنگوئال در اطلس جنوبينه جريباً قريند و تقريگو يم» همبلت« آب سرد پرو 
 انوس هنديـ اق3

انوس هند ي اقي جنوبييان استوايجر. ابدي ير ميي تغي موسميت از بادهايا به تبعانهيانوس جهت و سرعت جرين اقيدر ا
ن يبرخورد ا. برد يگر آب را به طرف غرب مي ديانوسهاي مشابه در اقيانهاي مثل جري درجه جنوب15در اطراف مدار 

 پس از عبور از شمال يشاخه شمال. كند يم مي تقسي و جنوبيره ماداگاسكار آن را به دو شاخه شماليان به جزيجر
 يان قطبي در جري هم باالخره مثل شاخه شماليشاخه جنوب. رود يوسته و به جنوب ميك پيان موزامبيماداگاسكار به جر

 .گردد يمستهلك م
 ـ حوضه قطب شمال4

دهد كه جهت حركت آب بر خالف جهت حركت  يل مي تشكيا ن حوضه قطب شمال حركت آبها مدار بستهيدر ا
ق تنگه ي از طريكيشود كه  ي به طرف جنوب منشعب ميان انحرافيان بزرگ سه جرين جرياز ا.  ساعت استيها عقربه

 .شود يانوس اطلس وارد مي و البرادور به اقينلند شرقي گريان به نامهايو دو جر) وياشياو(ر يانوس كبينگ وارد اقيبر
 
 
 

 سؤاالت فصل چهارم* 
 م است؟ياستر  مشابه گلفيانوسيان اقيـ كدام جر151

 تهيگ) 4و                    يكوروش) 3و                 ياشياو) 2همبولت                  ) 1
 

 اها عمدتاً از كدام نوع است؟يـ امالح موجد در در152
 كلرور) 4سولفور                         ) 3سولفات               ) 2كربنات               يب) 1
 

 شتر است؟يانوسها بي آب اقيا شوريك از مناطق دنير كدامـ د153
  باال                   يعرضها) 2استوا                                                             ) 1
 كمربند خشك جهان ) 4 بسامان                             يدر مناطق بادها) 3
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 ئل و راههاي استفاده از آنهاآبهاي شور و مسا: فصل پنجم
ط ي است كه در شراي به طورتي قطبيا مانند آبهاي نمك است و يادير زي مقاديا داراي ي سطحي درصد آبها99حدود 
 5/3(تر آب ي گرم در ل35 يعني در هزار 35انوسها به طور متوسط يزان نمك آب اقيم.ر قابل استفاده استي غيكنون

.  خاك شوديز ممكن است باعث شورين نيري شين آبهاي ايك در هزار دارد ولي كمتر از شتر رودهايآب ب. است) درصد
 در 10 با نمك يي ، آبهاييدر موارد استثنا. دانندي در هزار م3 تا 1ن ي بي را در محدوده ياريزان كل نمك آب قابل آبيم

 ي در هزار تجاوز نكند و در صورت امكان حت1 از ياريد مقدار امالح موجود در آب آبيمعموالً با. شوديز مصرف ميهزار ن
زان امالح آب يم.متر تجاوز نكنديبر سانت)  موسيليم( موزيلي م75/0 آن از يكيت الكتري در هزار باشد و هدا5/0كمتر از 

.  از نمك باشدير متفاوتي مقادي آب هر رود ممكن است حاوي فرعيشاخه ها.ستيچ وجه ثابت نيك رود به همي
 آب يبه هنگام فراوان.فا كندي اي تواند نقش مهميز مي مختلف نيزان امالح آب در فصلهاياوت بودن من متفيهمچن

 .ابد و بر عكسي ي،غلظت امالح در آبها كاهش م
 ياد طبقه بندي زيلياد و خي كم،متوسط، زي درجة شور4 به ي،به لحاظ شور) ياريآب (يآبها را از نظر مصارف كشاورز

ا ي يسخت.ت استيار حائز اهميط واكنش آن بسي و محي ، درجة سختي آبها از نظر مصارف صنعتيددر طبقه بن. كننديم
 به ي باشند و به آسانيدار مي ناپاي سختيجاد كننده داراي اي موقت نمكهاينيدر سنگ:  آب بر دو نوع استينيسنگ
 يني كنند، اما در سنگيدا مير شكل پييگر تغي ديا به صورت نمكهاي روند ين مي از بييايمي و شيكيزيلة عوامل فيوس

 كنند ي را طيشتري مسافت بينيرزمي زيهرقدر آبها.  مانندي        مير باقيه ناپذين نرفته و تجزيدائم، نمكها از ب
 را در جهت ينيرزمي زيت آبهايفي كيميدروژئوشين هي قوانيبه طور كل.    كنندي در خود حل ميادتري زي،نمكها

 : كنديم ميز تقسيا منطقه متمايت ان به سه قسميجر
 ي باشد، آبها به صورت بية دشتها مي در دامنة اغلب ارتفاعات كه منبع تغذيعني كربناته ؛در مبدأ يمنطقه ب)  الف

ن ي مذكور بيزان نمكهايم.شتر استي سولفات و كلر آن بيونهاي كربنات آب از يون بين منطقه ي در ايعنيكربناته است، 
گر انواع ين آبها از نظر سن از ديا. كامالً مناسب استيدن و كشاورزي آشاميتر است كه براي گرم درليلي م550 تا 180

 . باشديآب جوانتر م
درجه انحالل سولفاتها از كربناتها . شوديه و اغلب در مراكز دشتها ظاهر مي دور از منبع تغذيمنطقة سولفاته ؛ آبها) ب
ست و ياهان قابل استفاده ني از انواع گي بعضي براي قابل استفاده است ولي تا اندازه اين آبها از نظر كشاورزيا.شتر استيب

 . وجود داردييتهايز محدوديدن انسان از آن ني آشاميبرا
زان امالح آن باالست يم. شودي رسد، كلروره مية ميا محل تخلي به انتها ي وقتي مسافتيمنطقة كلروره ؛آبها پس از ط) ج

ن نوع آب يا. باشديدروژئولوژيا هي و يماتولوژيا كلي و ين شناسي تواند مربوط به عامل زميدن امالح آن ماد بويو علت ز
 .باشد...) ه ويمناطق نفوذ، تخل( تواند مشخصة مناطق مختلف ي مينيرزميز
 است يگوناگونر عوامل يجة تأثيب و غلظت امالح آب نتيترك:  از آن يري جلوگي عوامل مؤثر در شور شدن آب و راهها-

 : باشدير مين عوامل شامل موارد زياز جمله ا. شوديكه از مبدأ تا انتها به آب عارض م
ا ي رسوبات يهايان در آب وجود دارد وارد فعل و انفعاالت با كاني كه در آغاز جريامالح: ين شناسيعامل زم) الف

ت حل شدن يقابل.ن امالح موجود در سنگ استن آن حل كرديساده تر. كندي شود كه آب از آنها عبور مي مييسنگها
ك هوا ، ي به مقدار گازكربنيبات آهكيت حل شدن تركيقابل. درصد است100شتر و ي كلر موجود در سنگ از همه بيونهاي
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رتر هم به حد ين ديادتر است، بنابرايت حل شدن كلرورها زيقابل.  دارديزان آن در آب بستگيجه مين و در نتيرزمين،زيزم
 . رسنديع ماشبا
 مناطق يا كم نمك تر از آبهاين يري شيلي خي مناطق كوهستانيغالباً آبها : ييايت جغرافي و موقعييعامل آب و هوا) ب

 . دارديشتريا نمك بي مناطق خشك دني توان گفت كه آبهاي مي است و به طور كليري و كويدشت
 ير مييا رسوبات تغي مختلف خاك ي هاياز دانه بنداد و عبور ي مسافت زيت آب با طيفيك: يدروژئولوژيعامل ه) ج

 . باشدي كربناتها و سپس به حالت سولفاتها و در انتها به صورت كلرورها ميدر منطقه نفوذ به صورت ب.كند
 . رهي و غين مجاور ساحليري آب شي سفره هاي شور و اثر آنها برروياچه ها و باتالقهاياها و دريعامل آب در) د

ز تحت عوامل فوق يران ني ايشور شدن آبها.ان دارندي شور جرين به سمت آبهايري شي آبهايعيط خاص طبيبواسطة شرا
 . باشديم

 ييايميت شيفي كي كه داراين شناسيالت زميا تشكي سازند 7ر آنها در منابع آب، به ي و تأثي از نظر آبدهيرسوبات آبرفت
 :م شده استيگوناگون است تقس

 . باشنديت مي اهميت دارايت و كميفياغلب از لحاظ كمخروط افكنه ها ؛ ) 1
 را از نظر بهره ينيرزمي زين مخازن آبهايل شده است و مهمتري؛ كه از رسوبات شن و ماسه تشكيان دشتي ميآبرفتها) 2

 . ندارديفيت كي دهد و محدوديل مي تشكيبردار
 يت نامطلوب و در بعضيفيل شده و غالباً از نظر كي تشكيز دانه و رسي؛ كه اغلب از رسوبات ريان دشتي پايآبرفتها) 3

 . آب شور استيموارد حاو
 .ستوسني پليزه ها و تراسها و گراولهاي و واريرسوبات دامنه ا) 4
ت يفيست اما كيت ني اهمي داراينيرزمي، از نظر منابع آب زياباني بي و لس هاي ماسه اي و تپه هاي ساحليماسه ها) 5

 .ده استآب منابع قابل استفا
 است كه به آنها ي سطحير و تجمع نمك آبهايف و محل تبخيار ضعي بسياها و كفه ها ؛كه از نظر آبدهيرها و پاليكو) 6
 .زدي ريم
 و جذب آب حاصل از ينيرزمي؛ از نظر منابع آب و مخازن ز)  كربناتهي، سنگهاي كارستيآهكها(  كربناتهيسازندها) 7

 .ت داردي اهميليها خيبارندگ
 15حدود . ستياد نيزان امالح آنها چندان زي كربناته بوده و ميف تر از آبهاي ضعيرة آبي ذخير كربناته داراي غيزندهاسا

 آبها در يم باعث شوري از نوع گچ و نمك و مارن پوشانده است كه به طور مستقيريدرصد از سطح كشور را رسوبات تبخ
 . گردديران ميا

 همراه يگر كه اغلب با مخازن نفتي از طرف دي باشند ولي آب و خاك مي مهم در شورك عاملي با آنكه ي نمكيگنبدها
 . هستنديت اقتصادي اهمي باشند دارايم

ش درجه غلظت امالح در يران باعث افزاير در اغلب نقاط اي و باال بودن درجه حرارت و شدت تبخيزان بارندگيكم بودن م
 ياديجه امالح زيار دور است ، در نتيه بسي از منبع تغذينيرزمي زي، چون آبها ياباني و بيري كويدر نواح.  شوديآبها م

 .ستي مناسب نياري آبيكه براي كند بطورين راه در خود حل ميرادرطول ا
 هجوم و يبه طور كل. ر دارنديران تأثي اينير زمين زيري آب شي سفره هاي بر روي شور تحت االرضيا و آبهايآب در

 يشرويپ. ردي گي صورت مينيرزمي از منابع آب زيجه توسعه بهره بردارين در نتيري شيبه طرف آبها شوري آبهايشرويپ
ل كه در مجاورت ي شور فسي آبهايشرويا پيج فارس ي خزر ، خليايع مثل دري شور از منابع آب شور وسيم آبهايمستق

 .ن قرار دارديرير آب شيسفره ها و ذخا
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: توان اعمال كردي را مي گوناگوني شور روش هاي آبهايشروي از پيرين و جلوگيري ش شور وين آبهاي حفظ تعادل بيبرا
ق كردن و نفوذ دادن آب يق تزري از طرينيرزمي زيت آبهايتقو)2 .ينيرزمي زيا برداشت از آبهايزان پمپاژ يكم كردن م)1
 يا نگهداريباال آوردن و )4.ايك دريده نزيش پمپاژ در حاشيق افزاين بردن سطح آب شور از طريكم كردن و پائ)3.ن يريش

ن شناخت يح و همچنيت و كنترل صحيريمد)6ينيرزمي زياحداث سد آب)5.اين ، باالتر از سطح آب دريريسطح آب ش
 .  از شور شدن آنهايري به منظور جلوگينيرزميكامل منابع آب ز

 كه يا مناطقي يني شور زمين آبهايو همچن)ااچه هيرودخانه ها و در (ي شور سطحيآبها : يد كليران در دي شور ايآبها
 .  باشدي آنجاشور است، مينيرزميآب ز

تعداد . داردي كند بستگي كه آب از آن عبور مي و خاكييط آب و هواي به نوع سنگ و شراي سطحيمقدار امالح آبها
 پس از يست وليمنشاء شور نن رودها در ي از اياريبس.اد استيران زي در اي و فصلي موقتيژه رودهاي شور به ويرودها

 ي خزر؛رودهايايز درياز آن جمله در حوضة آبر.  شودير قابل استفاده ميا كامالً شور و غي آب آنها شور و ي مسافتيط
 قره آغاج -ي دالك- زهره، شاپوري عمان؛ودهايايج فارس و دريز خلياترك، گرگان رود و نمك آبرود، در حوضة آبر

نده ي ، زاي؛رود شور كرج، حبله رود ، قره چايا تلخه رود، در حوضة  مركزي ي چايه؛آجي ارومزي،منداهللا ،در حوضة آبر
 . توان نام برديرا م... رود و

 ي كند، بستگي مي كه آب طيرين مسي همچون منشاء آب و همچني مقدار نمك به عواملينيرزمي شور زيدر آبها
 يلي خيابانيژه خشك بيمه خشك به وي در مناطق ني است ول كمينيرزمي زي مقدار نمك آبهايدر مناطق جنگل.دارد

 آب ي بر سفره هاينيرزميا آب شورزي آب ير شوريتأث) الف:  دارند، از جمله ييانهاي شور زين آبهايهمچن.اد استيز
ر ي كويشروير امالح آب بر خاك و پيتأث) ج.  بر خاكي و سطحينيرزميا آب شور زي ير شوريتأث) ب .ينيرزمين زيريش
 . خاكيريت نفوذپذيم دار بر كاهش قابلي شور سدير آبهايتأث) ه.  شور بر خاكيا زه آبهاي ينيرزمي شور زير آبهايتأث) د.

 : آب بر خاك وجود دارديت اثر شوريري مدي براي مختلفيروشها
 .است ياريا عوض كردن آبيا مخلوط يا خاك و ي كه استفاده از مواد اصالح كنندة آب ييايميروش ش) 1
ا يـ  بـرد و     ي و نشست آب در خاك را بـاال مـ          يريزان نفوذپذ ي شود كه م   ي م يات زراع ي كه شامل عمل   يكيزي ف يروشها) 2
د ي آب و خاك استفاده از گچ ، گوگرد و اس          ياز جمله اصالح كننده ها    . دهد يان آب را در سطح خاك كاهش م       يزان جر يم

 . باشديك ميسولفور
 . باشديافتن غلظت امالح در محلول خاك ميش يط افزايرااهان ، در شي رشد بد گيعلت اصل

 . از سبز شدن تمام بذرهاستيري، جلوگياهان زراعتي بر گين اثر شورياول
 : شودي از آنها اشاره مي وجود دارد كه به برخيي از شور شدن آبها راههايري جلوگيبرا
 شور به يك از        شاخه ها     ي هر يظور در دهانة ورود   ن من ين ؛ كه به ا    يري ش ي شور به آبها   يختن آبها ي از ر  يريجلوگ) 1
ن يري شود، از عبور كردن آب ش      ي         م         ي شور جمع آور   ي كنند، آب شاخه ها    ي بزرگ احداث م   يا بندها ين، سد   يريش

ق لولـه بـه محـل    يـ ن از طريري شود و آب شيخته مي شور به آن ر ي و شاخه ها   يري شور جلوگ  ين شناس يالت زم ياز تشك 
 .ابدي يال مانتق

 .ر رود و پوشاندن سطح آنهايكوتاه كردن مس) 2
 : وجود داردييز روشهاي نينيرزمي زي از شور شدن آبهايريبه منظور جلوگ

 نهاي شور در سطح زمي و پخش شدن آبهاي از جاريريجلوگ) 1
 .اهاي دريژه منطقة ساحليرها به وياچه ها و كوي اطراف درينيرزمي از شور شدن آب زيريجلوگ) 2

شـتر  ياه ب يـ ؛ هرچه مقاومـت گ    ياه نسبت به شور   يزان مقاومت گ  يم) الف: دارد ي به سه عامل بستگ    ياري مجاز آب آب   يشور
 تـوان   ي م ي كمتر باشد از آب شورتر     ياريهرچه راندمان آب  ) ب.  استفاده كرد  ياري آب ي توان برا  ي م ي شورتر يباشد از آبها  
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 ي دارد، هرچه بافت خاك سبكتر باشد از آب شـورتر      ي شور نقش مهم   ي آبها  از ينوع خاك در بهره بردار    ) ج. استفاده كرد 
 . استفاده كردياري آبي توان برايم

 :شور وجود دارد، از جمله ) و خاك( استفاده از آب ي براي مختلفيراهها
 . ميكن) ينمك زدائ( نيري شي شور را با استفاده از امكانات امروزي آبها-1
 كه به هنگام اسـتفاده      ياز جمله اقدامات  .مي مورد استفاده قرار ده    يارين كردن به عنوان آب آب     يري شور را بدون ش    يآبها) 2

 يكـ يزيدن به خـواص ف يز بهبود بخشي و نيا كنترل شورينة كاهش يد واقع شود، بخصوص در زمي تواند مف ياز آب شور م   
ن قبـل از كشـت،      ي زمـ  ي طـوالن  ياريـ آبق،  يح و مرتب آن، شخم زدن عم      ي صح ين و زهكش  يح زم يتسط: خاك، عبارتند از  

ح محل بذر در خـاك، اسـتفاده از         ير آنها، انتخاب صح   ييا تغ ي مناسب و    يارياه مناسب، انتخاب روش كشت و آب      يانتخاب گ 
، يوانيـ ژه دادن كود ح   ي خاك به و   ي،كاشتن به موقع بذر، افزودن بر مواد آل       ي سبك و كاشتن بذر در بستر ماسه ا        ينهايزم

ـ      ي مناسب، بهتر كردن وضع نفذ آب در زم        ييايمي ش يدادن كودها  ، انجـام اقـدامات در      ياريـ ن آب ين، كوتاه كردن فاصـله ب
 نگذاشـتن   يش طـوالن  يـ  ، آ  يارير دادن نوع آب   ييد آب و خشك شدن خاك، اصالح آب و تغ         ير شد ي از تبخ  يريجهت جلوگ 

 . باشدين و شستن امالح خاك ميزم
 ي بـرا  -جـاد جنگـل   ي ا ي بـر ا   -رهي و غ  ي وداروئ ياهان صنعت يت مراتع و توسعة گ    يجاد و تقو  ي ا ي شور برا  ين از آبها  يهمچن

( ياريـ  توان به عنوان آب آب     يا م ياز آب شور در   . توان استفاده كرد   ير م يابان و كو  ي ب يشروي از پ  يريحفاظت خاك و جلوگ   
 آب  ي ، بـرا   ي پـرورش مـاه    ي برا آب شور .استفاده كرد ... ،كود و   ي مصنوع يي ،مواد غذا  يد انرژ يو تول ) اي با آب در   يكشاورز

 . باشدي شور، مورد توجه ميلي خينه ها استفاده از نمك آبهايگر زميدادن به احشام ودر د
 :م كردي توان به دو دسته تقسي رود را مي به كار مي نمك زدائي كه امروزه براييروشها

، يري تقطيرد، مثل روشهاي گيقرار ممورد استفاده ) هيآب شور اول( جداكردن آب از محلول ي كه براييروشها) 1
 .انجماد، اسمز معكوس

  .يونيز، استخراج حالل، تبادل ي الكترولي شود، مانند روشهاي جداكردن نمكها از اب به كار برده مي كه براييروشها) 2
رد و ي گيار مشتر مورد استفاده قريز و اسمز معكوس بي، الكتروليرين روشها مانند تقطي از اي تعداديط كنونيدر شرا

 . تر استيگر روشها اقتصادينسبت به د
 
 

 :سؤاالت مربوط به فصل پنجم* 
 انوسها به طور متوسط چه اندازه است؟يزان نمك آب اقي م-154

  درصد5/3) 4 درصد              3) 3 درصد                 5/2) 2 درصد             2) 1
 

  شوند؟يافت مي ي باشند، آبها به چه صورتية دشتها ميتغذ اغلب ارتفاعات كه منبع ة در دامن-155
 همة موارد   ) 4كربناته                   ) 3 كربناته              يب) 2سولفاته                 ) 1
 

  باشند؟يت مي اهمي از چه جنبه داراي  نمكي گنبدها-156
 يهمراه بودن با مخازن نفت) 2                آب و خاك                             يجاد شوريا) 1
 چكداميه) 4                                              يكيشكل ژئومرفولوژ) 3
 

  وجود دارد؟يي آب بر خاك چه روشهايت اثر شوريري مدي برا-157
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 يانسان) 4             ييايمي و شيكيزيف) 3             ييايميش) 2              يكيزيف) 1
 

  دارد؟ي بستگي به چه عواملياري مجاز آب آبي شور-158
 همة موارد) 4      ياريراندمان آب) 3  نوع خاك   ) 2      ياه به شوريزان مقاومت گيم) 1

 
 :خالصه نكات بخش منابع آب 

 .ن رفتن سطح آب استيران ، پائين مسئلة چاهها در ايمهمتر-
 . كاربرد دارديز داريشتر در آبخين بي سد خشكه چ-
 . شوديل مي تشكينيرزمياچة آب زيس شود، دريا ناودي يك چاله ساختماني وارد ينيرزمي كه آب زيطي در شرا-
 .ن كم باشدي زميت نفوذ طبقات سطحي مناسب و مؤثر است كه قابليطيق كردن در شراي روش تزر-
 .ت اسييستاي آب در منطقه اشباع سفرة آزاد، سطح ايي حد باال-
 .لة ممكن خرد كننديد آن سنگ را با هر وسيك سنگ بزرگ برخورد كردند باي اگر در موقع حفر قنات به -
 . متر است25ك سد كوتاه تا ي ارتفاع -
 . استيد و اقتصادي مفي ، اقداميزداري برنامه آبخي پر شود ،اجراي بزرگ از گل و الي چنانچه مخزن سدها-
 . شودي شروع ميهانه كار حفارجاد قنات از قسمت دي اي برا-
 . داردين بستگيب زمي طول قنات به ش-
ن يري شـ ي شور بـه آبهـا  يختن آبهاي از ريريران، جلوگياها در اي از شور شدن آب دريري جلوگين روش براي مناسب تر -

 .است
 . دامنه ارتفاعات استينيرزمي زي كربناته در آبهاي مناطق ب-
 .اد استي زيلي خياري شدن خاك مورد آبييايشتر باشد، خطر قلي درصد ب26اگر از  ، ياريم آب آبي نسبت جذب سد-
 .م هستنديزيم و مني شوند، كربنات كلسي موقت آب ميني كه باعث سنگي امالح-
ن يري شـ  ي شـور بـه آبهـا      يختن آبهـا  ي از ر  يريران ،جلوگ ي از شور شدن آب رودها در ا       يري جلوگ ين روش برا  ي مناسبتر -

 .است
 . كرديري نمكها را      اندازه گيد مقدار كلي خزر ،باياي با آب درياري خاكها بعد از آبيزان شوري ميبررس ي برا-
 . در رودخانه نباشديري كه قابل انداز گي از آب بارندگي عبارتست از بخشي رواناب سطح-
 .ند شويالبها احداث ميژه به منظور مهار سيبه و) كوچك( كوتاهيران سدهاي در كشور ا-
 . دارديشتر به مقدار رسوبات موجود در آب رود بستگي بزرگ بي مخزنيد سدهاي عمر مف-
نـه احـداث قنـات      ين كـم اسـت، هز     يب زم ي كه ش  ينست كه در مناطق   يق ا ي عم يب قنات نسبت به چاهها    ين ع ي مهمتر -
 .اد استي زيليخ
 .كروموس استي م750 ياريب متوسط و قابل استفاده جهت آي با شوريي مخصوص آبهايكيت الكتري هدا-
 .اد استي با آن آب زياري شدن خاك بر اثر آبيياي باشد، خطر قل18-26 ياريم در آب آبي كه جذب سدي در صورت-
 . استي سطحينيرزمي حفر قنات وجود سفرة آب زين شرط براي مهمتر-
 . مشترك با كشور افغانستان تلخاب استي رودخانه مرز-
م كـرده انـد كـه       يتقسـ ) 2درجـه   (ي حوضه فرعـ   30و  ) 1درجه   (ي حوضه اصل  6كشور آنرا به    ت آب   ي وضع ي بررس ي برا -

 .ن مساحت را دارديشتري عمان بيايج فارس و دريحوضه خل
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ا بند بهمـن مربـوط بـه دورة         يسد  . كشور ساخته اند   ي رودخانه ها  ي بررو يي گذشته، سدها  ي در قرون و دوران حكومتها     -
 .ان استيهخامنش

ت يـ  قابلين هـردو دارا  يرزميـ  و ز  يية رو يال.  ،روش نفوذ دادن است    ينيرزمي سفرة آب ز   ية مصنوع ي تغذ يها از روش  يكي -
 . باشدينفوذ م

 . احداث قنات نامساعد استيب براي هموار و بدون شي دشتها-
 . شدن خاك متوسط استيياي باشد، خطر قل18 تا 10م ي اگر جذب سد-
 .وجود دارد) مزرعه( آنياري استخراج آب و آبي به آب، به جاياه زراعيدن گيرس ، امكان ي ماسه اي در مناطق تپه ها-
 . كاربرد دارنديزداريشتر در آبخين بي خشكه چي سدها-
اد يـ ن و ز  ي زمـ  يت نفـوذ طبقـات سـطح      يق كردن، كم بودن قابل    ي به روش تزر   ينيرزمي سفرة آب ز   ية مصنوع ي تغذ ي برا -

 .ب و مؤثرتر است آن مناسيت نفوذ طبقات عمقيبودن قابل
 .ش استفاده شده استيو آزما) ياريآب(ي استفاده در كشاورزي خزر براياي در داغستان ،از آب در-
 . وجود داردير به صورت مخروطي آبدار جزاين در سفره هايري آب ش-
 .ن استي ،جنس زمين عامل مؤثر در شوريمهمتر.  شوديده مياد دي شور زي سطحيران آبهاي در ا-
 . باشديتر مي گرم در ل6تا )  شوريكم(ن امالح آب لب شورزاي م-
 . شوندي وارد چرخة آب مي آتشفشاني شود كه از چشمه هاي گفته مييآب جوان به آبها-
 .ر قرار گرفته باشندين دو قشر نفوذ ناپذي هستند كه مخازن آب آنها در بيين چشمه هاي آرتزي چشمه ها-
 .دمند است در مناطق خشك سويني ساخت سد زم-
ارد متـر مكعـب     يـ لي م 10زنـد،   ي ر يه مـ  ي همسا يران خارج شده و به كشورها     يكه از مرز ا   ) رودها (ي سطح يزان آبها ي م -

 .است
 . شرب نامناسب استي براي رسيت آب در سنگهايفي ك-
 . سد دز بوده است1382ران تا سال ي اين سد مخزني بزرگتر-
 . مورد استفاده قرار گرفت1325ران از سال يدر ا) اروده (ي سطحي آبهايريستگاه اندازه گي ا-
 . شروع شد1350ران از سال ي اي مناطق آهكيي برنامة مطالعات شناسا-
 . باشديران در قصبه گناباد خراسان مين قنات ايقتري عم-
ن علوفـة دام    يتـأم  ين را بـرا   يبهتـر .وجود نـدارد  ) د علوفه يتول (يجاد مراتع مصنوع  ي ا ي برا ي در اكثر نقاط كشور آب كاف      -

 . باشديم مي ديتوسعة زراعتها
 .جان بالهارود استي مشترك با كشور آذرباي رود مرز-
 .اچه تار در دماوند دراستان تهران واقع شده استي در-
 .ن مساحت را دارديران كمتري اي حوضة اصل6ان ي سرخس در م-
د در آنها ممنوع شده است، در اسـتان         ي،حفر چاه د  ينيرزمي ز ي از آبها  يجه بهره بردار  ي ممنوعه كه در نت    ي تعداد دشتها  -

 .شتر استيخراسان از همه ب
 . باشديگراد مي درجه سانت08/4 ي حداكثر وزن آب خالص در دما-
 . درهزار است35انوسها ي اقي سطحي آبهاي متوسط درجه شور-
ران يـ مه خشـك ا   يمناطق گرم و خشك و ن      در   ي سدساز ي ادامة روند كنون   يمتر در سال ،برا   يلي م 3000ل  يرپتانسي تبخ -

 .هشدار دهنده است
 . متر مكعب است30، حدود )از رود، چاه و قنات( متر مكعب آب 100ران از هر ي اياري راندمان آب-
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 .ان ساخته شده استيلخاني سد ساوه در دوره ا-
 . باشديابان قره قوم ميز كشور در بين حوضه آبري كوچكتر-
- PHباشدي م7-8 يسيلي كامالً سيگها آب در ماسه و سن . 
 . شدن خاك متوسط استيياي باشد، خطر قل10-18 ياريم در آب آبيزيم و منيم به كلسي اگر نسبت جذب سد-
د بر طول قنات اضافه كـرد       ي متر با  100ن برود،   يك متر پائ  ي ينيرزمي كه قنات وجود دارد، سطح آب ز       ي اگر در منطقه ا    -

 .رگرددتا آب قنات به حالت اول ب
 .ق خشك شده استير در اثر حفر چاه عمي اخيران در دهه هاي ايشتر قناتهاي آب ب-
 . متر است25 ارتفاع سد كوتاه -
 . باشدي مX60 120قنات معموالً ) نقب (ي ابعاد مجرا-
 .شتر استيكربناته در آب بي در دامنة اعلب ارتفاعات مشرف به دشتها ، مواد ب-
 .اد استي زيلي شدن خاك خيياي باشد، خطر قل18 تا 16ن ي بياري آب آبم دري اگر نسبت جذب سد-
 .دتر استي شدينيرزمي زي آبهاييستاي افت سطح ايران مركزي در حوضة ا-
 . كنديافت مي درصد كل بارش كشور را در22 خزر يايز دري حوضة آبر-
 .سد احداث نكردد ي االمكان باي رسوب دارد، حتيلي كه آب آنها خيي رودخانه هاي بررو-
 . باشدي آبدار ميه هايت حفر چاه نسبت به قنات امكان استفاده از حداكثر ضخامت الي مز-
 . داردينيرزمي به عمق سطح آب زي طول قنات بستگ-
 . باشدي گرم نمك وجود داشته باشد، آن آب شور م50تر آب تا يك لي اگر در -
 . استيهكوي احداث قنات، مناطق پاي مناسب براي محلها-
 .ارد مترمكعب استيلي م25 حدود ينيرزمي حجم آب قابل استحصال از منابع آب ز-
 . با قنات متداولتر استياريران آبي در مركز ا-
 . شونديده مي نامي آب هستند، فصليام سال داراي درصد از ا50ش از ي كه بيي آبراهه ها-
 . استيكاليبااچة يا، درين دنيرين توده آب شيم ترين و حجيقتري عم-
 . استيدي اسي باشد، خاك مرطوب از نوع خاك كم6 خاك برابر PH كه ي درصورت-
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 پاسخنامه سؤاالت منابع آب و خاك

 
 سؤال جواب سؤال جواب سؤال جواب سؤال جواب سؤال جواب  سؤال جواب سؤال جواب

3 151 3 126 4 101 2 76 2 51 1 26 3 1 
4 152 3 127 1 102 4 77 2 52 2 27 1 2 
4 153 2 128 4 103 1 78 3 53 1 28 4 3 
4 154 2 129 2 104 4 79 3 54 1 29 2 4 
2 155 1 130 2 105 4 80 4 55 4 30 1 5 
2 156 3 131 2 106 2 81 3 56 1 31 1 6 
3 157 2 132 3 107 4 82 4 57 3 32 2 7 
4 158 4 133 2 108 4 83 2 58 3 33 3 8 
  4 134 1 109 3 84 4 59 2 34 4 9 
  2 135 2 110 3 85 2 60 1 35 2 10 
 11 3 36 1 61 2 86 1 111 2 136 1و3  
  2 137 3 112 4 87 2 62 1 37 4 12 
  3 138 3 113 4 88 2 63 1 38 1 13 
  2 139 3 114 1 89 4 64 3 39 1 14 
  2 140 1 115 2 90 3 65 4 40 3 15 
  3 141 2 116 2 91 2 66 1 41 3 16 
  2 142 1 117 3 92 1 67 4 42 1 17 
  2 143 4 118 3 93 3 68 1 43 2 18 
  1 144 1 119 2 94 2 69 4 44 4 19 
  4 145 3 120 3 95 3 70 1 45 1 20 
  1 146 3 121 4 96 3 71 3 46 1 21 
  1 147 4 122 1 97 1 72 2 47 1 22 
  1 148 2 123 4 98 2 73 2 48 3 23 
  3 149 3 124 4 99 4 74 4 49 3 24 
  2 150 3 125 3 100 2 75 4 50 1 25 
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 )منابع آب و خاك (نمونه سؤاالت كارشناسي ارشد جغرافيا
  بودن آب كدام است؟ير عاديل غيدل-1
 دابي يش دما كاهش ميجرم مخصوص آن با افزا)2ع و جامد وجود دارد             يبه سه حالت بخار، ما)1
 ه وجود دارد تا بخاريشتر به صورت مايب)4 ثابت است     ين تا حدوديمقدار آن در سطح كره زم)3
 
  كنند ؟يان ميشتر طغي در كدام مناطق بي سطحي آبها-2
 مه خشكين)4معتدل مرطوب         )3مرطوب               )2خشك                  )1
 
 دام منابع است؟ از كينيرزمي زيه آبهاين تغذي مهمتر-3
 يارينهرها و آب)4رودها                   )3سد ها و بندها        )2       ينزوالت آسمان)1
 
  شدن خاك چقدر است؟يياي باشد، خطر قل26 تا 18 ياريم آب آبيسد)SAR( اگر نسبت جذب -4
 اد استيز)4اد است       ي زيليخ)3متوسط است          )2كم است                 )1
 
 شتر مؤثر است؟ي خاك ، كدام موجود زنده بييايميدر خواص ش-5
 وانات چرنده در سطح آنيح)4            يخرخاك)3                   يباكتر)2كرم                     )1
 
  شود؟يشنهاد مينه از منابع آب كشور كدام راه حل پي بهي بهره برداري برا-6
    ي مخزنياحداث سدها)2                                    توسعه قناتها       )1
 قيمه عميق و ني عمياحداث چاهها)4                يه مصنوعي تغذي روش هاياجرا)3
 
 ك از خاكها مشهود است؟ي در كدام ينيرزمي اثر آب ز-7
  سولياپ)4                      يگال)3توندرا               )2توسول             يه)1
 
 يد حتي از مراتع باي و علوفه داميشتر محصوالت كشاورزيد بي تولي و منابع آب كشور براييط آب و هواي در شرا-8

 شتر استفاده شود؟ي بياالمكان از كدام منابع آب
  راكد     يآب ها)4     ينيرزمي زيآب ها)3     ي سطحيآب ها)2)     يبارندگ(آب باران)1
 
  شود؟ي مين شوالتي كدام زمقنات  در-9
 يتيگران)4                     يرس)3                      يگچ)2                    يگير)1
 

  شرب نامناسب است؟يت آب در كدام سنگ برايفي ك-10
 يتيگران)4                  يرس)3                       يگچ)2                    يآهك)1
 

  شود؟يله استفاده ميق از كدام وسي به روش تزرينيرزمي سفره آب زيه مصنوعي تغذيابر-11
 چاله)4قنات                  )3چاه                          )2استخر                  )1
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 رد؟ي گيه كدام عامل صورت ميشتر بر پايران بيد خاكها در اي جدي طبقه بند-12
  خاكي و ظاهرييايميخواص ش)4 خاك     يكيزيخواص ف)3نوع خاك           )2پ خاك          يت)1
 

 ن كدام است؟ي سنگ مادر رندز-13
 رس)4آهك                         )3ت              يگران)2بازالت             )1
 

  كدام است؟ين كاني مهمتر-14
 . بخشندي به خاك مييايت قليرا خاصيكربناتها ، ز)1
 . كنندياد ميت نفوذ خاك را زي آورند و قابليرا ماسه بوجود ميوارتزها زك)2
 .م هستندي كلسيرا حاويگچها ز)3
 . كننديجاد ميرا رس ايفلدسپاتها ز)4
 

 د؟ي آي بوجود ميت چه نوع خاكي از سنگ گران-15
 مي از كلسي غني و ماسه ايرس)2م                 ير از كلسيمون فقيماسه و ل)1
 م ي از كلسي غنيرس)4                    ي و آهكي و رسيسه اما)3
 

 الب كدام است؟ي شدن سي از جاريري جلوگي برايه و اساسياقدام اول-16
 ساخت سد)2              ي هواشناسيستگاههايس ايتأس)1
  ياريساختن شبكه آب)4                                       يزداريابخ)3
 

 ران كدام است؟ي شور ايرهايا كويخاك ي سولوي افقها-17
1(Ahg1g2        2( ABC            3 (AC            4((A)C 
 

 زد كدام است؟ي ريران به عراق مي كه از اي رود-18
 روديهر)4روان          يس)3نده رود         يزا)2كارون           )1
 

 دهند؟ ي نشان م0 خاك را با عالمت ي كدام افقها-19
  يكاتيليوم و سيني مواد آلوميحاو)2                   ي مواد رسوبيحاو)1
 سنگ بستر)4  ي و جانورياهي گياي و بقاي مواد آليحاو)3
 

 ن را شستشو داد؟يد زمين چه موقع باي زمين بردن شوري از بي برا-20
 خر زمستاناوا)4ز     ياواخر پائ)3اواخر تابستان     )2اواخر بهار         )1
 

 م شده است؟ي مطالعه و شناخت آب كشور به چند حوضه تقسي برا-21
1(5                     2(6                    3(7                4(12 
 

  شود؟يده ميط دي در خاك در كدام شراي هوموس خاكستر-22
 در سطح خاك )4مخلوط با خاك     )3ه نشده        يتجز)2ده             ينپوس)1
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  شوند؟يافت ميم يشتر در كدام اقليت بيني رسها از نوع كائول-23
  بااليعرض ها)4مه مرطوب حاره  يمرطوب و ن)3ابانها   يمناطق خشك و ب)2 سرد معتدله  ينواح)1
 

 شتر حكمفرماست؟ي خاك در كشور ما بيم رطوبتي كدام رژ-24
 كيديآر)4ك               يودي)3  ك            يوستي)2ك               يزر)1
 

 ران عمدتا در كدام فصل است؟يان رودها در اي طغ-25
 زمستان)4ز                  يپائ)3تابستان                 )2بهار                  )1
 

  شوند؟يافت ميران يشتر در كدام مناطق اي بي بادي ماسه اي تپه ها-26
  يمركز)4                يشرق)3              يوبغربجن)2          يجنوبشرق)1
 

  كدام است؟يي خاك مناطق استوا-27
 نيرندز)4                 يگال)3تراروسا                )2التوسل              )1
 

 د داد؟ي بهبود وضع قنات انجام باي را براي در آن رورفته است ، چه اقدامي كه مقني با قنات-28
 يروبيال)4               ينوكن)3بغل بر                   )2           يكف كن -1
 

  برگ كدام عامل مؤثر است؟ي سوزني جنگليل خاكهاي در تشك-29
 ب ي و شيناهموار)2                      ياهي و پوشش گيناهموار)1
 ها يآب و هوا و رستن)4             ينيرزميجنس سنگ مادر و آب ز)3
 

  است؟يروزم چه نوع خاكي س-30
  معتدل يخاك نارس آب و هوا)2 سرد                   يخاك نارس آب و هوا)1
  معتدليافته آب و هوايخاك تكامل )4 سرد        يافته آب و هوايخاك تكامل )3
 
 
 

 ) منابع آب و خاك(  ارشديپاسخنامة نمونه سؤاالت آزمون كارشناس* 
 

 سؤال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 جواب 2 1 3 4 2 2 3 1 4 3

 سؤال 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 جواب 2 4 3 4 1 3 1 3 3 3

 سؤال 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 جواب 2 3 3 4 1 1 1 1 4 2
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 :منابع مورد استفاده در تدوين اين جزوه
 

 ، انتشارات سمتيانيرضا كاو محمد و يجانيف دكتر بهلول علي تألي آب و هواشناسيـ مبان1

                                                                                 ، انتشارات دانشگاه پيام نوريجانيف دكتر بهلول عليران تألي ايـ آب و هوا2

 تشارات پيام نور ژئومورفولوژي ساختماني تاليف دكتر فرج اهللا محمودي ، ان– 3

  ژئومورفولوژي ديناميك دروني و ديناميك بيروني تاليف فرج اهللا محمودي – 4

 تاليف فرج اهللا محمودي ، انتشارات پيام نور) بيروني (  ژئومورفولوژي ديناميك – 5

  ژئومورفولوژي اقليمي تاليف فرج اهللا محمودي، انتشارات پيام نور– 6

 ف محمود عاليي طالقاني،  انتشارات قومس  ژئومرفولوژي ايران تالي– 7

  ژئومرفولوژي ايران تاليف دكتر فرج اهللا محمودي ، انتشارات پيام نور-8

  ، انتشارات دانشگاه تهرانيز كردواني خاكها، پروياي جغراف-9

 ، انتشارات دانشگاه تهرانيز كردواني، پرو)جلد اول(ران ي منابع و مسائل خاك در ا-10

 ،انتشارات دانشگاه تهرانيز كردواني، پرو)جلد دوم(راني مسائل خاك در ا منابع و-11

  ، انتشارات دانشگاه تهرانيوضي عيد جداري آبها، جمشياي جغراف-12

 اي مجموعه سؤاالت پردازش جغراف-13

 

 

 

 

 


