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پیشــگفتار
سال دوازدهم برای شما سال غریبی است و چرا؟

نه فقط برای این که آخرین سال تحصیلی شما قبل از دانشگاه است و نه فقط برای این که تالشی خواهید داشت 
عظیم، برای رسیدن به دانشگاه؛ بلکه به یک دلیل مهم تر.

به زودی متوجه خواهید شد که دیگر مثل زمانی که دانش آموز یازدهم بودید، حرف نمی زنید و حتی مثل سال 
قبل راه نمی روید. در شما جوانی در حال روییَدن است که قرار است به زودی سرنوشت خودش را به دست گیرد. 

آخر می دانید آدم که دبیرستان را تمام می کند، لباس های ذهنش، برایش کوچک می شود.
حاال بیایید از جایی دیگر به همین موضوع نگاه کنیم. 

شما و به خصوص شما که دانش آموز انسانی هستید، متفاوت تر بزرگ می شوید. ذهن تان تحلیلی تر می شود. دیگر 
هر حرفی را نمی پذیرید و راضی به استدالل های سطحی نمی شوید. عمیق می شوید. عین چاه عمیق!

چاه عمیق دیده اید؟ چاه کن از الیه های سطحی زمین عبور می کند و می رسد در جایی، در آن عمق ها، به آب. 
شما درون تان چنین می شود: عمیق!

و یک موضوع دیگر: می دانید چه چیزی دلم می خواهد؟ 
دلم می خواهد بگویم به شما، به شما که انتشارات مشاوران آموزش را به عنوان ناشر تخصصی خودتان انتخاب 
کرده اید که می شود »لطف کنید و امسال را خیلی جدی بگیرید؟ تا بیشتر بزرگ شوید، تا بیشتر عمیق شوید؟ 
می شود خسته نشوید؟ می شود وقتی زحمت می کشید و به اندازءه زحمت تان، در مدرسه یا در آزمون ، نتیجه 
نگرفتید ناامید نشوید و به خودتان بلند بگویید که هی فالنی! تو حق نداری! حق نداری که ناامید شوی و بعد 

دست از تالش نکشید؟«
آخرین حرفم برای شما که دیگر برایتان حرف نخواهم زد، چرا که سال بعد در دانشگاه خواهید نشست و در 

جایگاه دانشجو:
در تمام سال هایی که برای رشتءه علوم انسانی کار کردم یک چیز همیشه باورم بود و آن این که زمین و زمان را 
باید به هم بریزم تا بتوانم قدمی در راه رشد و توسعءه علوم انسانی بردارم و یواش به شما می گویم که احساس 
خوبی دارم. احساس رضایت. انگاری همءه تالش های من و همکارانم بی نتیجه نبوده است، چرا که شما، خوانندءه 
جدی ما هستید و امیدوارم که »روش هایی که در کتاب هایمان یاد گرفته اید را بتوانید در دانشگاه نیز به کار 

گیرید.«
دانشجوی آینده، سالم!

          وحید  تمنـا



مقدمه مؤلف
اول از همه باید سالم گرمی کنم به انسانی ها )که می دانیم بهترین هستیم!(

همان طور که خوب می دانید، یاد گرفتن علم جغرافیا برای هر کسی، مخصوصاً انسانی ها الزم است و خیلی 
از پیشرفت هایی که از گذشته تا امروز داشتیم، مدیون علم جغرافیاست. به خاطر جغرافیاست که امروز 
کارهای ما از طریق نرم افزارهایی مثل GIS ،GPS و ... خیلی راحت تر پیش می رود؛ پس حاال که اهمیت 
جغرافیا برایمان روشن شد، بیایید قایق دلمان را بزنیم به دریای جغرافیا و در فصل به فصل این کتاب 

کنار هم سفر کنیم.
در آخر تشکر ویژه ای می کنم از جناب آقای احمد خداداد که این فرصت را در اختیار من قرار دادند و 
همچنین تشکر می کنم از همکارانم، خانم ها سها سلیمان زاده، شراره فالحتی و زهرا فروغی که با راهنمایی ها 

و محبت بی دریغشان این کتاب به ثمر نشست.
محسنی زهرا 
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ویژگی ها و انواع مخاطرات طبیعی درس پنجم
مخاطرات طبیعی

بهحوادثیکهبراثرفرایندهایطبیعیدرکرءهزمینرخمیدهد،مخاطرات طبیعیمیگویند.

 
زمینلرزه،آتشفشان،سیل،بهمن،سونامی،ترنادوو...

طبیعی  مخاطرات  انواع 
برون زمینی: ناشی از فرایندهای بیرون از زمین مانند فرایندهای اقلیمی )دینامیک بیرونی(؛ مانند سیل، صاعقه و طوفاناز نظر منشأ شکل گیری

درون زمینی: ناشی از فرایندهای درونی زمین )دینامیک درونی(؛ مانند زلزله و آتشفشان

همانطورکهازاسمشپیداست،مخاطراتطبیعیبراثرفرایندهایطبیعیاتفاقمیافتند؛اماگاهیانسانهابافعالیتهایخودباعثافزایش
یاکاهشخسارتهایآنهامیشوند.

درکشورمابهدلیلموقعیتجغرافیاییونوعناهمواریها،بعضیازمخاطراتطبیعیمثلزمینلرزه،زمینلغزش،سیلوخشکسالیبیشتر
ازحوادثدیگراتفاقمیافتند.

البدفکرمیکنیدزمینلرزهوزمینلغزشمثلهمهستند؛امابرایتاندرادامهتفاوتآنهارامیگویم.
 زمین لرزه

بهلرزشوجنبشناگهانیوکوتاه مدت پوستءه زمینگفتهمیشودکهایناتفاقبه دلیلآزادشدن انرژی در محل گسل ها 
رویمیدهد.

حاالمیخواهمبهطورجزئیتردلیلوقوعزلزلهرابرایتانبگویم.
علت وقوع زمین لرزه

همانطورکهخودتانمیدانید،زمینسهبخشدارد:1.پوسته2.گوشته3.هسته
پوستهوبخشباالییگوشته،سختوسنگیاستوبهآنسنگکره)لیتوسفر(میگویند.حاالبرویمکهبالیتوسفربیشترآشناشویم!

لیتوسفریکپارچهنیستوگسستگیهاییداردوواحدهاییراتشکیلمیدهدکهبههریکازآنهاصفحه)پلیت(میگویند.
درزیراینصفحههامادءهتشکیلدهندءهگوشتءهزمیناستکهحالتینیمهجامدوخمیرماننددارد.ازآنجاییکهدماازسطحزمینبهسمتعمق

آنزیادمیشود،درگوشتءهباالیی،حرکتهمرفتِیموادباعثحرکتصفحههانسبتبههممیشود.

انواع حرکات 
صفحه ها

به هم نزدیک می شوند. )همگرا(

از هم دور می شوند. )واگرا(

در کنار هم می لغزند. )امتداد لغز یا برشی(
 

اینحرکات،اولباعثکشیدگیوفشردگیپوستءهزمینمیشوندواگرادامهدارشوند،شکستگیهاییرابهوجودمیآورندکهبهآنهاگسلمیگویند.
حرکتگسلهاباعثزمینلرزهمیشود.حتماًمیپرسیدچطوری؟زمینلرزهوقتیاتفاقمیافتدکهپوستءهزمیننتوانددربرابرنیروهایواگرا،
همگراوبرشیمقاومتکندونتیجهاشاینمیشودکهسنگهادرامتدادگسلهاکامالًناگهانیمیشکنندوباجابهجاییگسل،انرژیزیادی

بهشکلزمینلرزهآزادمیشود.
بعدازجابهجاییگسلهاوآزادشدنانرژیزمینبهشکلزمینلرزه،تداومحرکتصفحههادوبارهباعثتجمعانرژیمیشود.اینقضیهباعثتشکیلشدن
خیلیمهماستکهموقعیتگسلهارابرایدرکزمینلرزهبشناسیم. uQ

← گسلجدیدیاآزادشدنانرژیدرگسلهایقدیمیوتکرارزمینلرزهمیشود

کانون زمین لرزه
به ناحیه ای از سطح زمین که روی کانون زلزله است، مرکز سطحی زمین لرزه می گویند.

نقطه ای در عمق زمین است که انرژی انباشته شدءه سنگ برای اولین بار در آن آزاد 
می شود و گسل ها شروع به از هم پاشیدن می کنند.

 

5
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موقعیت و اهمیت گسل ها 
و شدت وقوع زمین لرزه

فشار مداوم نیروهای زمین ساخت )تکتونیک( در اطراف قطعات گسل ها به تدریج ذخیره شده و به طور ناگهانی با جابه جایی 
دو قطعءه گسلی آزاد می شود.

جابه جایی زمین در امتداد گسل های فعال اتفاق می افتد.

شدیدترین تنش زمین لرزه در نقطءه کانونی آن است و هرچقدر از آن فاصله بگیریم، شدت تکان های ناشی از زمین لرزه 
کمتر می شود؛ بنابراین در ساخت وسازها باید فاصله از گسل های فعال تا حد امکان رعایت شود.

میزانتخریبدرگسلهایهمگرابیشترازگسلهایدیگراست.
 

اندازه گیری زمین لرزه ها

اساس اندازه گیری 
بزرگی: یعنی مقدار انرژی ای که زمین لرزه آزاد می کند و آن را با مقیاس ریشتر محاسبه می کنند. )اندازه گیری توسط کارشناسان زمین لرزه ها

با دستگاه لرزه نگار(

شدت: برای اندازه گیری آن از واحد مرکالی استفاده می شود. )اندازه گیری توسط کارشناسان از طریق بازدیدهای میدانی(

هرچقدرعمقکانونیزمینلرزهبیشترباشد،تخریبوخسارتآنکاهشپیدامیکند؛زیراامواج،مسیرطوالنیتریرابرایرسیدن
بهسطحطیمیکنند.

مهم ترین مناطق 
زلزله خیز جهان

کمربند اطراف اقیانوس آرام: محل برخورد پوستءه کف اقیانوس آرام به پوستءه قارءه آسیا - اروپا، آمریکای جنوبی، استرالیا و 
آمریکای شمالی

کمربند کوهستانی آلپ - هیمالیا: محل برخورد پوستءه تشکیل دهندءه قارءه آسیا - اروپا به پوستءه تشکیل دهندءه قارءه آفریقا و هند

کمربند میانی اقیانوس اطلس: محل گسترش و بازشدن پوستءه بستر اقیانوس اطلس

همگرایی صفحات عربستان و اقیانوس هند - اوراسیا باعث چین خوردگی و شکستگی باالی سرزمین ایران شده و علت اصلی نواحی لرزه خیز ایران
لرزه خیزی آن منطقه است.

ایران در مرکز کمربند زمین لرزءه آلپ - هیمالیا قرار دارد.

تاکنون تقریباً هر 10 سال یک بار، زمین لرزءه باالی 6 ریشتر در ایران آمده است.

برخی از زلزله های پرتلفات ایران

بم رودبار طبس دشت بیاض بویین زهرا
 سیل

بهسرریزشدنناگهانیوخسارتبارجریانآبازبستریکرودیادریاچهوسرازیرشدنآنبهخشکیهایپیرامون
رودخانه، سیلگفتهمیشود.

بهحجمآبیکهدرزمانی مشخصازیکمقطع معّین رودعبورمیکند،آبدهی )ِدبی( رودمیگویندوواحدآنمتر مکعب 
بر ثانیهاست.

آبدهیرودهادرطولسالتغییرمیکند.چهطوری؟االنبرایتانمیگویم.←درزمستانواوایلبهارکهبرفهاذوبوبارشهابیشتر

یک  در  را  سیل  )هیدروگراف(  آب نگار  باال،  نمودار   
حوضءه آبخیز نشان می دهد.

میشوند،افزایشودرفصلهایخشک)مثلتابستان(کاهشپیدامیکند.
اگرحجمآبرودخانهازمیانگینساالنءهآبدهیآنبیشترشود،سیلمیآید.خباینیعنی
چه؟←فرضکنیدکهآبدهییکرودبهطورمیانگین1000مترمکعببرثانیهباشد.حاالاگر
بارندگیدرحوضءهاینرودآنقدرشدیدشودکهجریانآبدرآبراههاز1000مترمکعببر

ثانیهبیشترشود،اینرودخانهدچارسیلمیشود.
اگرآبدهیرودآنقدرافزایشپیداکندکهازظرفیترودبیشترشدهوسرریز

شود،سیلخسارتبارمیشود.
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در اغلب ایام سال خشک است )به جز زمان وقوع سیالب های فصلی(.

در برخی از مناطق ایران در دورءه خشک  سال در سطح بستر سیالبی، اقدام به کشت محصوالت 
کشاورزی می کنند.

زمین های پست و هموار مجاور رود است که در زمان طغیان رود پر از آب می شود.

سطح دشت سیالبی در زمان وقوع سیالب های فصلی از رسوبات آبرفتی )رس، شن و قلوه سنگ( 
پوشیده می شود.

عوامل مؤثر در وقوع سیل

بابرخیازعواملطبیعیوانسانیکهدروقوعسیلنقشدارند،آشناشوید:

1. شدت و مدت بارش
بیشتر سیل ها بعد از یک بارش شدید و سریع جاری می شوند.

بین عناصر آب وهوایی، حجم بارش و مدت زمان آن نقش مهمی در وقوع سیل دارد.

شکسته شدن ناگهانی سدها بر اثر عواملی مثل زمین لرزه، بارش بیشتر از ظرفیت مخزن سد، مقاوم نبودن سازءه آن یا عوامل ۲. شکسته شدن سدها
انسانی دیگر باعث سرریزشدن حجم زیادی از آب می شود که در پشت سد ذخیره شده و باعث سیل در پایین دست می شود.

3. ویژگی های طبیعی حوضۀ رود

کار شبکءه زهکشی، جمع آوری و تخلیءه آب حاصل از بارش در سطح زمین است.

هرچقدر حوضءه آبخیز یک رود وسیع تر باشد، آبدهی آن نیز بیشتر است.
حوضه های آبخیز به سه گروه گرد، دراز و پهن تقسیم می شوند.

شکل رود ارتباط مستقیمی با سیل خیزی دارد.
حوضءه آبخیز گردتر و دارای شیب  بیشتر: سیل خیزتر

حوضءه دراز و کشیده تر: سیل خیزی کمتر

هر رود انشعاباتی دارد که به مجموعءه آن ها شبکءه زهکشی می گویند.

شبکءه زهکشی در منطقءه وسیعی قرار دارد که به آن حوضءه آبخیز می گویند.

باعثوقوعسیل و بهخروجیمیرسند پراکنده،همءهجریانهاهمزمان انشعابات بودنطول بهعلتیکاندازه درحوضههایگرد
میشوند؛امادرحوضههایکشیدهدرمدتبیشتریآبجاریبهخروجیمیرسدوآبسرشاخههابهتدریجازحوضهتخلیهمیشوند.

تأثیر نوع ناهمواری های حوضءه رود و جنس و نفوذپذیری خاک:رودهاییکهازدشتهایوسیععبورمیکنند،براثروقوعسیلسرریزمیشوند.
اینرودهاسکونتگاههایشهریوروستاییراکهدردشتهایهموارهستند،درمعرضخطرآبگرفتگیقرارمیدهند.

4. دخالت های انسانی
ساختن دیواره های سیمانی و سنگ چین  کردن کناره ها که مجرای رود را تنگ تر می کند و باعث وقوع سیل می شود.

از بین  بردن پوشش گیاهی، بوته کنی یا چرای بی رویءه دام ها در حوضءه آبخیز باعث تشدید سیل می شود؛ زیرا نفوذپذیری 
خاک کاهش می یابد و سرعت رواناب حاصل از بارش بیشتر می شود.

احداث سازه های نامناسب در مسیر رودها مانند ساختن پل هایی با دهانه های تنگ و پایه های زیاد که باعث وقوع سیل می شوند.

ریختن زباله های شهری یا نخاله های ساختمانی، باعث تنگ ترشدن آبراهه و وقوع سیل می شود.

 زمین لغزش
یادتاناستگفتهبودمتفاوتزمینلرزهوزمینلغزشرابرایتانتوضیحمیدهم؟حاالمتوجهمیشویدکهزمینلغزشهیچارتباطیبازمینلرزهندارد

وبهحرکات دامنه ایگفتهمیشود.برویموببینیمکهحرکاتدامنهاییعنیچه!

حرکات دامنه ای
انواع مختلف آن: ریزش، خزش، جریان گِلی و زمین لغزش

به حرکت سنگ ها و موادی گفته می شود که در دامنه ها و نواحی پایکوهی بر اثر فرسایش تخریب شده اند و تحت تأثیر نیروی جاذبه 
به سمت پایین دست حرکت می کنند.

مهمترینوخسارتبارترینحرکاتدامنهای،زمین لغزشاست.
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زمین لغزش )زمین لغزه، رانش زمین(
در زمین لغزش، تخته سنگ ها، ماسه، گل والی یا ترکیبی از این مواد تحت تأثیر نیروی جاذبه به سمت 

پایین دامنه می لغزند.

در دامنه های نسبتاً پرشیب اتفاق می افتد و طی آن حجم زیادی از مواد به سمت پایین جابه جا می شود.

از نظر سرعت 
و جابه جایی

بعضی از لغزش ها ناگهانی اند و طی آن ها تودءه لغزشی با سرعت زیاد 
به سمت پایین دامنه حرکت می کند. )بسیار مخاطره آمیز و خسارت بار(

حرکت بعضی از لغزش ها کند و آرام و میزان جابه جایی توده ها یشان 
ساالنه چند سانتی متر تا چند متر است.

عوامل مؤثر در ایجاد زمین لغزش ها
بسیاریاززمینلغزشهابهدلیلمشارکتیکیاچندعاملتحریککنندهاتفاقمیافتند.

مهم ترین عوامل 
ایجاد زمین لغزش ها

ذوب برف: ذوب تدریجی برف امکان نفوذ بیشتری فراهم می کند و باعث اشباع مواد رسوبی، از بین  رفتن مقاومت آن ها و 
حرکتشان می شود.

فوران های آتشفشانی: وقوع بارش بعد از خروج و انباشته شدن خاکسترهای آتشفشانی با ضخامت زیاد بر سطح دامنه ها 
باعث اشباع آن ها می شود. دوغاب گِلی حاصل به صورت روانه های بسیار سیال درمی آید که بسیار خطر آفرین اند.

زیربری رودخانه ها )فراوان ترین نوع زمین لغزش(: در دره های پرشیب کوهستانی، رودها با حفر و فرسایش کنارءه آبراهه ها، 
تکیه گاه دامنه را از بین برده و باعث لغزش در آن می شوند.

بارش سنگین: بارش هایی با شدت کمتر و مدت بیشتر، باعث زمین لغزش می شوند؛ چون بارش های شدید به سرعت جاری 
می شوند و کمتر نفوذ پیدا می کنند و باعث زمین لغزش نمی شوند.

زمین لرزه: لرزش های ناشی از یک زلزلءه شدید باعث گسیختگی مواد منفصل از سطح پایدار زیربنای دامنه می شود؛ مانند 
زمین لغزش های بعد از زلزلءه رودبار و منجیل در سال 1369.

فعالیت های انسانی روی دامنه ها: ساخت وساز روی دامنه ها، کشاورزی، خاک برداری و زیربری دامنه های پرشیب برای 
ساخت جاده )این مورد باعث می شود دامنه تکیه گاهش را از دست بدهد و زمین لغزش اتفاق بیفتد.(

ساختوسازرویدامنههاباعثافزایش وزن دامنه ها،فشار روی آن هاوناپایداری شانمیشود.

دامنه های مستعد 
زمین لغزش

حجم زیادی از رسوبات فرسایش یافته و ناپیوسته سطح آن ها را پوشانده است.

شیب زیادی دارند.

دامنه های مناطق مرطوب یا پوشیده از درختان و گیاهان متراکم یا دارای درز و شکاف )به دلیل میزان بیشتر نفوذ باران در آن ها(

زمین لغزش در ایران 
به زیادی زمینلغزشهمهسالهخسارتهای وقوع ¸ÄHoMI¹M

← دارد بسیاری زمینلغزش دامنههایمستعد و است ایرانکشوریکوهستانی
مزارعوسکونتگاههایمناطقپایکوهیواردمیکند.
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درایراندریاچههایسدیزیادیدردرههایکوهستانیوجوددارندکهبراثرانباشتموادلغزشیافتهدرمسیررودخانههابهوجود
آمدهاند؛ماننددریاچءهَوَلشتدرمرزنآباد.

 خشک سالی

بهیکدورءهکم آبیگفتهمیشودکهطیآنیکمنطقهباکمبودغیرمنتظرءهبارشوذخیرءهآبیمواجهمیشودوممکن
استچند ماهتاچند سالتداومپیداکند.

انواع خشک سالی
زراعتی

آب وهوایی
1. خشک سالی آب وهوایی

اگر میزان بارش در منطقه ای از حد میانگین بارندگی ساالنءه آن منطقه 
کمتر باشد، می توان گفت که در آن منطقه خشک سالی رخ داده است؛ 

مخصوصاً اگر در یکی - دو سال آینده ادامه داشته باشد.

معمول ترین نوع خشک سالی است.

میانگینبارندگیساالنءهیکمنطقهبراساسیکدورءه30سالهبهدستمیآید.
خشکسالیدرهرنوعآبوهواییممکناستاتفاقبیفتد.

اگرمیانگینبارندگیمنطقهایمرطوبدرشمالایران2000میلیمترباشدودرآنبارش1000میلیمتریاتفاقبیفتد،خشکسالی
بهوجودمیآیدوبعضیازگونههایگیاهیخشکمیشوند.

 تر سالیزمانیاتفاقمیافتدکهمیزانبارشدریکمنطقهازمیانگینبارندگیساالنهاشبیشترباشد.

اگردریکیازمناطقجنوبیایرانکهمیانگینبارندگیساالنهاشاز1000میلیمترکمتراستبیشاز1000میلیمتربارشاتفاقبیفتد،
دورءهمرطوبیاترسالیدرآنبهوجودمیآید.

خطراتخشکسالیازخشکیبیشتراست.میدانیدچرا؟چونوقتیآبوهواییکمنطقهخشکباشد،پوششگیاهیوجانوریآنمنطقهنیز
باآننوعآبوهواسازگارمیشودومطابقباآنپیشمیرود؛اماوقتیبارشآنمنطقهازحدمیانگینپایینتربیاید،موجوداتزندهنمیتوانند

بااینشرایطسازگارشوندوازبینمیروند.مناطقخشکونیمهخشکجهاندرمقابلخشکسالیهاحساستروآسیبپذیرترند.
ایرانازنظرخشکسالیدربینکشورهایجهانرتبءهباالییدارد.

باتوجهبهنقشههایباالمیفهمیمکهمناطقیکهدچارخشکسالیمیشوند،ثابتنیستند.

در این نوع خشک سالی میزان بارش از میانگین کمتر نیست؛ اما ممکن است بارش ها نیاز یک نوع زراعت یا کشت را ۲. خشک سالی  زراعتی
برطرف نکنند و منطقه دچار خشک سالی زراعتی شود.

علل خشک سالی
افزایش جمعیت و مقدار مصرف آب، نبود مدیریت صحیح و بهره برداری نادرست از منابع آبی سطحی و زیرزمینی

گرم شدن آب وهوای زمین و بی نظمی های بارش در نتیجءه تغییرات اقلیمی
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پیامدهای خشک سالی

مهاجرت ساکنان مناطقی که دچار خشک سالی می شوند به سایر مناطق و تخلیه شدن روستاها

کاهش ذخایر آب های سطحی و زیرزمینی یا خشک شدن آن ها

کاهش یا از بین  رفتن محصوالت کشاورزی و بروز قحطی و گرسنگی )مهم ترین پیامد(

از بین  رفتن گیاهان و جانوران یا مهاجرت برخی گونه ها

افزایش ریزگردها و حرکت آن ها به سمت سکونتگاه ها

یکیازخشکسالیهایشدیدکهدرسالهای1346-1345درشرقایران)جنوبخراسانوسیستانوبلوچستان(اتفاقافتاد،منجر
بهقحطیشدکهدرنتیجءهآنعدءهزیادیازگرسنگیجاندادند.

دالیل کاهش مرگ ومیرهای 
وجود سازمان های امدادرسانناشی از قحطی

پیشرفت وسایل حمل ونقل

درس 5
همءه گزینه های زیر دربارءه مخاطرات طبیعی درست هستند؛ به جز:. 123

حوادثیاندکهبراثرفرایندهایطبیعیرخمیدهند. 1
دومنشأطبیعیوانسانیدارند. 2  

خسارتهایاجتماعی-اقتصادیفراوانیبهجوامعانسانیواردمیکنند. 3  
زمینلرزه،آتشفشان،ترنادووخشکسالینمونههاییازمخاطراتطبیعیهستند. 4  

منشأ حوادث زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟. 124
»آتشفشان - سیل - صاعقه - زمین لرزه«

درونزمینی-درونزمینی-برونزمینی-برونزمینی 1  
برونزمینی-درونزمینی-برونزمینی-درونزمینی 2  
درونزمینی-برونزمینی-برونزمینی-درونزمینی 3  
درونزمینی-برونزمینی-درونزمینی-برونزمینی 4  

به جنبش ............... و ............... زمین ............... می گویند که به علت آزادشدن انرژی در محل گسل ها اتفاق می افتد.. 125
ناگهانی-کوتاهمدتپوسته-زمینلرزه 2  ناگهانی-بلندمدتپوسته-زمینلغزه 1  
ناگهانی-بلندمدتگوشته-زمینلرزه 4  ناگهانی-کوتاهمدتگوشته-زمینلغزه 3  

کدام گزینه دربارءه لیتوسفر نادرست است و زمین چه بخش هایی دارد؟. 126
پوستهوبخشباالییگوشتهاست-هسته،پوسته،گوشته 1  

یکپارچهنیستوگسستگیهاییدارد-هسته،پوسته،گوشته 2  
حالتنیمهجامدوخمیریدارد-هسته،پوسته،گوشته 3  

واحدهاییداردکهبهآنصفحه)پلیت(میگویند-هسته،پوسته،گوشته 4  
چه تعداد از موارد زیر دربارءه صفحات زمین درست است؟. 12۷

الف( این صفحات به سه گونه حرکت می کنند: واگرا، همگرا و امتداد لغز یا برشی
ب( این صفحه ها حالت خمیری و نیمه جامد دارند.

پ( حرکت گسل ها باعث زمین لرزه می شود.
ت( با شکستن تدریجی سنگ ها در امتداد گسل ها انرژی زیادی به صورت زمین لرزه آزاد می شود.

ث( صفحات پوستءه زمین ثابت هستند و باعث تجمع انرژی می شوند.
ج( زمین لرزه نتیجءه از دست  رفتن مقاومت زمین در برابر حرکت صفحات است.
ششمورد 2   سهمورد 1  
چهارمورد 4   دومورد 3  

)المپیاد ۹۸(. 128 کدام یک از »انواع جابه جایی  ها« به ترتیب با مدل »همگرا« و »واگرا« مطابقت بیشتری دارد؟ 
کشیدگیوفشردگیپوستءهزمین 2  برشوکشیدگیدرامتدادخطوطگسل 1  
فشردگیوکشیدگیپوستءهزمین 4  فشردگیولغزشدرامتدادخطوطگسل 3  
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)الف(. 129

)ب(

کدام گزینه به ترتیب دربارءه شکل روبه رو درست است؟
الف:مرکزسطحی،ب:گسل 1  

الف:کانونزمینلرزه،ب:پرتگاهگسلی 2  
الف:پرتگاهگسلی،ب:کانونعمقی 3  

الف:پرتگاهگسلی،ب:امواجزمینلرزه 4  

در کدام گزینه هر دو مورد در رابطه با موقعیت و اهمیت گسل ها و شدت زمین لرزه نادرست است؟. 130
الف( جابه جایی زمین در امتداد گسل های غیرفعال روی می دهد.

ب( فشار نیروهای تکتونیک در اطراف گسل ها به صورت تدریجی ذخیره شده و به طور ناگهانی با جابه جایی دو قطعءه گسلی آزاد می شود.
پ( شدیدترین تنش زمین لرزه در نقطءه کانونی آن اتفاق می افتد.

ت( میزان تخریب گسل های واگرا از سایر گسل ها بیشتر است.
بوپ 2   الفوپ 1  
بوت 4   الفوت 3  

زمین لرزه ها به ترتیب بر چه اساسی اندازه گیری می شوند، مقیاسشان چیست و چگونه آن ها را اندازه گیری می کنند؟. 131
کانونسطحیوعمقی-ریشترومرکالی-بازدیدهایمیدانیودستگاهشتابنگار 1  

شدتوبزرگی-مرکالیوریشتر-بازدیدهایمیدانیودستگاهلرزهنگار 2  
کانونسطحیوعمقی-ریشترومرکالی-بازدیدهایمیدانیودستگاهلرزهنگار 3  

شدتوبزرگی-مرکالیوریشتر-بازدیدهایمیدانیودستگاهشتابنگار 4  
کدام گزینه »گسل های پنهانی« را به درستی توضیح می دهد؟. 132

زیرپوششرسوبیسطحیدفنشدهاندواستعدادلرزهخیزیدارند. 1  
نزدیکهستءهزمینهستندواستعدادلرزهخیزیدارند. 2  

زیرپوششرسوبیسطحیدفنشدهاندواستعدادلرزهخیزیندارند. 3  
نزدیکهستءهزمینهستندودرآنهازلزلهرخنمیدهد. 4  

)خارج از کشور ۹۹(. 133 کدام عبارت، با »علت وقوع زمین لرزه« مغایرت دارد؟ 
حرکتهمرفتیمواددرگوشتءهفوقانیزمین 2  جابهجاییصفحهایدرامتدادخطوطگسل 1  

شکستگیناگهانیسنگهایپوستءهزمیندرامتدادگسلها 4  تشکیللیتوسفرزمینازواحدهاییبهنامپلیت 3  
کدام گزینه به مناطق زلزله خیز جهان اشاره دارد؟. 134

ب( کمربند اطراف اقیانوس اطلس  الف( کمربند کوهستانی آلپ - هیمالیا  
ت( کمربند میانی اقیانوس هند پ( کمربند اطراف اقیانوس آرام 

بوپ 2   الفوب 1  
الفوپ 4   بوت 3  

پوستءه قاره های آسیا - اروپا، آمریکای جنوبی، استرالیا و آمریکای شمالی در کدام کمربند به هم برخورد می کند و ایران در کدام کمربند قرار دارد؟. 135
کمربندمیانیاقیانوساطلس-کمربندکوهستانیآلپ-هیمالیا 1  
کمربنداطرافاقیانوسآرام-کمربندکوهستانیآلپ-هیمالیا 2  
کمربندکوهستانیآلپ-هیمالیا-کمربنداطرافاقیانوسآرام 3  

کمربنداطرافاقیانوساطلس-کمربندکوهستانیآلپ-هیمالیا 4  
همءه گزینه های زیر دربارءه آبدهی رود درست هستند؛ به جز:. 136

بهحجمآبیگفتهمیشودکهدریکزمانمشخصوازیکمقطعمعّینرودعبورمیکند. 1  
واحدآنمترمربعبرثانیهاست. 2  

آبدهیرودهامعموالًدرطولسالتغییرمیکند. 3  
اگرآبدهیرودخانهکمترازحجمآبواردشدهبهرودخانهباشد،سیلرخمیدهد. 4  

تصویر روبه رو بیانگر کدام گزینه است؟. 13۷
بسترسیالبیرودخانهدردورءهخشکسال 1  

حوضءهآبخیز 2  
میزانآبدهیرود 3  

حوضءهروددردورانترسالی 4  
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چرا بارش های بلندمدت و تدریجی باعث ایجاد سیل نمی شوند؟. 138
زیراامکاننفوذبیشتریدرخاکفراهممیشود. 2  زیراهمءهجریانهاهمزمانبهخروجیهامیرسند. 1  

زیرارودخانهجریانآبرابهتدریجتخلیهمیکند. 4  زیراسرعتعبورروانابافزایشپیدامیکند. 3  
شبکءه زهکشی در چه منطقه ای قرار دارد و کدام حوضءه آبخیز سیل خیزتر است؟. 139

بسترسیالبی-حوضههایگرد 2  حوضءهآبخیز-حوضههایدرازتروکشیدهتر 1  
بسترسیالبی-حوضههایدرازتروکشیدهتر 4  حوضءهآبخیز-حوضههایگرد 3  

چه تعداد از موارد زیر جزء عوامل انسانی وقوع سیل هستند؟. 140
ب( ایجاد شبکءه زهکشی الف( ساختن پل هایی با دهانه های تنگ 

ت( ریختن زباله های شهری در رودخانه ها و از بین  بردن پوشش گیاهی پ( شکستن سدها 
ث( چرای بی رویءه دام ها

سهمورد 2   پنجمورد 1  
دومورد 4   چهارمورد 3  

شکل های زیر به ترتیب کدام نوع از حرکات دامنه ای هستند؟. 141
الف:مدلخزش-ب:مدلجریانگلی 1  
الف:مدلریزش-ب:مدلجریانگلی 2  

الف:مدلخزش-ب:مدللغزش 3  
الف:مدلریزش-ب:مدللغزش 4  

)ب(

)الف(

 

کدام یک از موارد زیر جزء قسمت های اصلی زمین لغزش نیست؟. 142
سطحگسیختگی 2   ارتفاعلغزش 1  

تاجلغزش 4   پرتگاهاصلیوفرعی 3  
کدام موارد از عوامل زمین لغزش هستند؟. 143

ب( چرای بی رویءه دام ها الف( بارش سنگین 
ت( دخالت های انسانی پ( زمین لرزه 

ج( ساختن دیواره های سیمانی در کناره های رودخانه ها ث( زیربری رودخانه ها 
چ( فوران های آتشفشانی

ب-ث-ج-چ 2   الف-پ-ت-ج 1   
الف-ت-ج-چ 4   الف-پ-ث-چ 3  

به ترتیب چرا ساخت وساز روی دامنه ها و زیربری دامنه  باعث زمین لغزش می شود؟. 144
افزایشوزندامنهها-ازبینرفتنپوششگیاهی 1  
ناپایداریدامنهها-ازدسترفتنتکیهگاهدامنهها 2  

فرسایشدامنهها-ازبینرفتنپوششگیاهی 3  
فرسایشدامنهها-ازدسترفتنتکیهگاهدامنهها 4  

در کدام مناطق احتمال لغزش زمین کمتر است؟. 145
دامنههاییکهشیبزیادیدارندوحجمزیادیازرسوباتفرسایشیافتهوناپیوستهسطحآنهاراپوشاندهاست. 1  

دامنههاییکهدرمناطقمرطوبقراردارند. 2  
دامنههاییکهپوشیدهازدرختانیاگیاهانمتراکماندیادرزوشکافدارند. 3  

دامنههاییکهشیبکمیدارندومیزاننفوذباراندرآنهاکماست. 4  
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)المپیاد ۹۸(. 146 کدام مدل با علت تشکیل »دریاچءه ولشت« در منطقءه »مرزن آباد« به درستی مطابقت دارد؟ 

 2    1  

 4    3  
معمول ترین نوع خشک سالی چیست و چگونه اتفاق می افتد؟. 14۷

خشکسالیآبوهوایی-کمتربودنمیزانبارشنسبتبهمیانگینساالنءهآندریکمنطقه 1  
خشکسالیزراعتی-برطرفنشدننیازهاییکنوعزراعتیاکشتنسبتبهمیزانبارندگی 2  

خشکسالیآبوهوایی-یکدورءهکمآبیبهمدتچندماهتاچندسال 3  
خشکسالیزراعتی-ازبینرفتنمزارعکشاورزیوگونههایجانوری 4  

اگر میانگین بارندگی یک منطقه 1000 میلی متر و میزان بارندگی آن در سال 1300 میلی متر باشد، چه اتفاقی می افتد؟. 148
خشکسالیآبوهوایی 2   خشکسالیزراعتی 1  

ازبینرفتنهمءهموجوداتبراثربارندگیشدید 4   ترسالی 3  
کدام موارد زیر از مهم ترین علل خشک سالی هستند؟. 149

ب( گرم شدن آب وهوای کرءه زمین الف( کاهش ذخایر آب سطحی و زیرزمینی 
ت( بی نظمی بارش ها به دلیل تغییرات اقلیمی پ( افزایش ریزگردها 

ث( افزایش جمعیت و بهره برداری نادرست از منابع آبی
ب-ت-ث 2  الف-پ-ث 1  
ب-پ-ت 4  پ-الف-ت 3  

همءه موارد زیر از پیامدهای خشک سالی هستند؛ به جز:. 150
کاهشیاازبینرفتنمحصوالتکشاورزیوبروزقحطیوگرسنگی 1  

ازبینرفتنگیاهانوجانوران 2  
افزایشریزگردها 3

گرمشدنآبوهوایکرءهزمین 4  
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بارمردیف

سؤاالت امتحان نهایی خرداد 98

درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید. 1
نادرستدرست

الف(روستاهاییکهجمعیتآنهابهحدمعینرسیده،باموافقتوزارتکشورشهراعالمشدهودرآنها
شهرداریتأسیسمیشود.

ب(دربرنامهریزیوادارءهشهربایدبهایجادفرصتهایشغلیوسروسامانبخشیدنبهمشاغلرسمیتوجهکرد.
ج(ظرفیتکامیونوتریلیبرایحملباربیشترازوسایلحملونقلآبیوریلیاست.

د(طولمسیرقابلاحداثدوشهر3کیلومتروفاصلءهمستقیمایندوشهر2کیلومتر،شاخصانحراف50درصداست.

1

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. 2
الف(حملونقل...............،ترکیبیازدویاچندشیوءهحملونقلاست.

ب(ساعتهریکازکشورهاباتوجهبهزمانبندی...............معینشدهاست.
ج(درگوشتءهفوقانیحرکت...............موادموجبحرکتصفحاتنسبتبههممیشود.

د(مهمترینعاملتهدیدکنندءهبخشکشاورزیدرکشورما،...............است.

1

گزینءه مناسب را انتخاب کنید. 3
الف( مهم ترین پدیده های مربوط به تغییرات الگوی شهرنشینی در جهان کدام است؟

مگاالپلیس 2  افزایششهرهایچندمیلیونی 1  
دامنءهنفوذ 4   حومهنشینی 3  

ب( استفاده از ماشین آالت و فناوری در کشاورزی مربوط به کدام گزینه است؟
تقسیمزمینوانتقالمالکیتآن 2   اصالحاتارضی 1  

توسعءهصنایعدستیروستایی 4   گسترشانقالبسبز 3  
ج( کدام کشور، موقعیت جغرافیایی و ترابری بسیار مناسبی در منطقءه جنوب غربی آسیا و قفقاز دارد؟

ترکمنستان 4  عراق 3  ایران 2  ترکیه 1  
د( معمول ترین نوع خشک سالی در جهان کدام است؟

قحطی 4  زراعتی 3  آبوهوایی 2  آبی 1  

1

از کلمات داده شده برای پاسخ دادن به سؤاالت زیر استفاده کنید. )2 کلمه اضافی است( 4
دبی - کروز - حمل ونقل ریلی - مرکز سطحی زمین لرزه - حمل ونقل آبی - کانون زمین لرزه

الف(مصرفسوختدراینشیوءهحملونقلیکهفتمحملونقلجادهایاست.
ب(کشتیهایتفریحیکهبرایگردشگریاستفادهمیشوند.

ج(نقطهایدرعمقزمیناستکهانرژیانباشتهشدهدرآنبراینخستینبارآزادمیشود.
د(حجمآبیکهدرزمانمشخصازیکمقطعمعینرودعبورمیکند.

1

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 5
الف(برنامءهتوسعءهروستاییباکدامهدفبرایروستانشینانطراحیمیشود؟

ب(رقومیکردنوتصمیمگیریبهترتیبجزءکداممرحلهازسیستماطالعاتجغرافیاییاست؟
ج(مهمترینانواعکشتیهایباربریرانامببرید.

د(چهرابطهایبینهزینءهانرژیوشیوههایحملونقلوجوددارد؟
هـ(درکدامشهرهایایراناغلبخانوادههادوچرخهدارندوبهوسیلءهآنبهسرکارمیروند؟

و(جابهجاییزمیندرزمینلرزههابرچهاساسیاندازهگیریمیشوند؟
ز(بهچهعلتمیزانخسارتهادرزمینلغزشکمتراززمینلرزهاست؟

3/5

در جمالت زیر عبارت صحیح را از داخل پرانتز انتخاب کنید. 6
الف(بزرگترینومهمترینشهریکناحیه،استانیایککشور)جهانشهر-متروپل(است.

ب(کشور)روسیه-ژاپن(ازبزرگترینتولیدکنندگانعمدءهقطارهایتندروهستند.
ج(دریکشبکه،بینمکانهاخطوطیقرارگرفتهاندکه)مسیر-گره(نامدارد.

د(هرچهشکلحوضءهآبریز)گردتر-کشیدهتر(باشدسیلخیزتراست.

1
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   منشأ طبیعی و انسانی ← درون زمینی و برون زمینی 12311

   همءه موارد گزینءه »3« درست است. 12411

  به لرزش ناگهانی و کوتاه مدت پوستءه زمین، زمین لرزه می گویند. 12511

  لیتوسفر حالت سنگی و سخت دارد. 12611

  بررسی موارد نادرست ← »ب«: حالت خمیری و نیمه جامد  12711
اشتباه است. / »ت«: شکستن تدریجی ← شکستن ناگهانی / »ث«: صفحات 

پوستءه زمین ثابت نیستند.

  فقط این گزینه به ترتیب بیانگر مدل »همگرا« و »واگرا« است.  12811

  »الف« ← پرتگاه گسلی /  »ب« ← کانون عمقی  12911

  موارد »الف« و »ت« اشتباه هستند. 13011

  همءه موارد این گزینه درست است. 13111

  نزدیک هستءه زمین بودن در گزینه های »2« و »4« و لرزه خیز  13211
نبودن این گسل ها در گزینه های »3« و »4« اشتباه هستند.

   سایر گزینه ها مربوط به »علت وقوع زمین لرزه« هستند؛ اما  13311
این گزینه مربوط به توضیحات »لیتوسفر« است.

»ب«:  13411 است./  اشتباه  کالً  هند  اقیانوس  میانی  »ت«:کمربند   
کمربند میانی اقیانوس اطلس درست است، نه اطراف.

  پوستءه قاره های ذکرشده در کمربند اطراف اقیانوس آرام به هم  13511
برخورد می کنند و ایران در مرکز کمربند کوهستانی آلپ - هیمالیا قرار دارد.

  واحد آبدهی رود، متر مکعب بر ثانیه است. 13611

  این شکل نشان دهندءه دشت سیالبی یا بستر سیالبی در دورءه  13711
کم آبی )دورءه خشک  سال( است.

  بارش های تدریجی باعث سیل نمی شوند؛ زیرا رودخانه جریان  13811
آب را به تدریج تخلیه می کند.

  شبکءه زهکشی در حوضءه آبخیز قرار دارد و حوضه های گرد  13911
سیل خیزترند؛ زیرا در آن همءه جریان ها هم زمان به خروجی می رسند.

  موارد »الف«، »ت« و »ث« از عوامل انسانی وقوع سیل هستند. 14011

  مورد »الف« مدل ریزش و مورد »ب« مدل لغزش است. 14111

  پرتگاه اصلی و فرعی از قسمت های اصلی زمین لغزش نیستند.  14211

  موارد »الف«، »پ«، »ث« و »چ« از عوامل زمین لغزش هستند. 14311

  ساخت وساز روی دامنه ها باعث افزایش وزن دامنه ها، فشار  14411
روی آن ها و ناپایداری شان می شود و زیربری دامنه باعث می شود که دامنه 

تکیه گاه خود را از دست بدهد و دچار زمین لغزش شود.

  در هر سه گزینءه دیگر میزان لغزش باالست. 14511

  این مدل علت تشکیل »دریاچءه ولشت« است. 14611

  معمول ترین نوع خشک سالی، آب وهوایی است؛ یعنی میزان  14711
بارش از میانگین ساالنه کمتر است.

  اگر میزان بارش یک منطقه از میانگین ساالنه بیشتر شود،  14811
دورءه مرطوب یا ترسالی اتفاق می افتد.

  سایر موارد از پیامدهای خشک سالی هستند. 14911

   این مورد از علل خشک سالی است، نه پیامد های آن! 15011

به پیشامدی می گویند که به صورت  15111  »2«  بحران در گزینءه 
ناگهانی و گاهی شدید اتفاق می افتد و وضعیتی خطرناک و ناپایدار را برای 

فرد یا جامعه به وجود می آورد.

  سازمان مدیریت بحران زیر نظر »وزارت کشور« فعالیت می کند. 15211

  کاهش لرزش های کوچک در راستای گسل ها نشانءه وقوع  15311
زلزله است.

وقوع  15411 از  پس  مدیریت  به  مربوط  »ت«  و  »پ«  موارد    
زمین لرزه است.

  این موارد به ترتیب مربوط به مدیریت حین وقوع زلزله، پس  15511
از وقوع و پیش از وقوع می شود.

  مورد »پ« مربوط به روش های سازه ای و »ت« مربوط به  15611
روش های غیر سازه ای پیش از وقوع سیل است.

3 این گزینه مربوط به روش های غیر سازه ای است. 157111

4  این سه مورد به ترتیب مربوط به اقدامات سازه ای، غیرسازه ای  158111
و غیرسازه ای هستند.

1 فقط موارد »الف« و »ب« مربوط به مدیریت بعد از وقوع سیل  159111
است.

2 گسترءه زمین لغزش ها بسیار کمتر از مخاطراتی مانند زمین لرزه  160111
است؛ یعنی عرض و طول اغلب توده های لغزشی کمتر از یک کیلومتر 

است؛ بنابراین خسارت های آن چندان فراگیر نیست.

3 این گزینه مربوط به اقدامات پس از وقوع زمین لغزش است. 161111

1 همءه این موارد درست است. 162111

دامنءه  163111 یک  در سطح  زهکشی  نشان دهندءه شبکءه  این شکل   2
مستعد لغزش است.

مدیریت  164111 به  مربوط  »ت«  و  »پ«  »ب«،  »الف«،  موارد   3
خشک سالی هستند.

2 این عبارت بیانگر مفهوم سنجش از دور است. 165111  

2 مطالعات توسعءه روستایی ← مطالعات توسعءه شهری 166111  

1 اندازه گیری تقریبی ← اندازه گیری دقیق 167111  

1681 3  1691  1  
1701  3  1711  4  
1721 2  1731 3  
1741 2  1751 1  
1761 1  1771 3  
1781 2  1791  3  
1801  2  1811  4  
1821 1  1831 2  
1841 1  1851 1  
1861 4  1871 2  
1881 3  1891  1  
1901  4  1911  2  
1921  1  1931 4  
1941  3  1951  3  
1961  1  1971  2  
1981  3  1991  3  

3 بهتر است برای پاسخ به این تست از این طریق وارد شویم؛  200111  

چطور به معنای مسیری است که یک رویداد اتفاق می افتد و چه چیز به 
کلیت مسئله اشاره می کند؛ البته باید اشاره کرد که طراح، سؤال را مبهم 

کرده است و موضوع را بسیار کلی مطرح کرده است.
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2681  2  2691  1  
2701  1  2711  4  
2721  3  2731  4  
2741  1  2751  3  
2761  3  2771  1  
2781  4  2791  4  
2801  2  2811  4  
2821  1  2831  2  
2841  2  2851  1  
2861  2  2871  3  
2881  1  2891  4  

 امتحان نهایی خرداد 98 
د( نادرست  111 ج( نادرست � ب( نادرست   الف( درست  
د( خشک سالی  211 ج( همرفتی � ب( گرینویج   الف( چند�وجهی��
د( گزینءه 2  311 ج( گزینءه 2  ب( گزینءه 3    الف( گزینءه 1  
ب( کروز 411  الف( حمل ونقل ریلی  

ج( کانون زمین لرزه   د( دبی 
 الف( بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی  511

ب( ورودی - خروجی 
ج( فله بر، کانتینری 

د( هرچه قیمت انرژی مصرف شده در یک شیوءه حمل ونقل بیشتر باشد  
هزینءه حمل بیشتر است. 

هـ( بناب، میاندوآب 
و( شدت، بزرگی 

 ز( زیرا عرض و طول اغلب توده های لغزشی کمتر از یک کیلومتر است. 

د( گردتر  611 ج( مسیر  ب( ژاپن  الف( متروپل�
 عواملی چون آب فراوان، آب و هوای مالیم، خاک حاصلخیز جلگه ها  711
ب( شهر هوشمند  811  الف( مبلمان شهری 
توقف روی ریل ها خودداری کنند،  911 از  باید آموزش داده شود که   الف( 

هم چنین خطرات پرتاب اشیا به سمت قطارها را باید به آنان گوشزد کرد. 
ب( باید آموزش داده شود که از حفاری های غیرمجاز در این نواحی و 

دستکاری لوله ها بپرهیزند. 
1011 − =60 15 45  ÷ =45 15 3  الف( قاچ ساعتی 

ب( �

+ =9 3 12 )یا( ساعت شهر الف 
 تعیین موقعیت جغرافیایی و طول و عرض - ارتفاع مکان ها - زمان موردنظر  1111

- نقشه برداری - طرح های عمرانی - کوهنوردی - عملیات امداد و نجات 
در حوادث - ردیابی - کنترل کیفیت )ذکر 4 مورد کافی است.( 

 الف( گسل های همگرا  1211
ب( کمربند میانی اقیانوس اطلس 

ج( کمربند کوهستانی آلپ - هیمالیا 
 زلزله، بارش بیش از گنجایش مخزن سد، مقاوم نبودن سازه سد، یا عوامل  1311

انسانی )ذکر 3 مورد کافی است( 
بری  1411 فعالیت کشاورزی، خاک برداری، زیر  بر روی دامنه ها،   ساخت وساز 

دامنه های پرشیب برای ساخت جاده )ذکر 3 مورد کافی است( 
نتیجءه  1511 در  بارش  بی نظمی های  و  زمین  کرءه  آب وهوای  گرم شدن  الف(   

تغییرات اقلیمی 

ب( افزایش جمعیت و مقدار مصرف آب، نبود مدیریت صحیح و بهره برداری 
نادرست از منابع آب )سطحی و زیرزمینی( 

 در اثر فشار بر الیه های پوستءه زمین سطح آب های زیرزمینی باال یا پایین  1611
می رود یا ترکیب شیمیایی آن ها تغییر می کند. 

اتصال  1711 پس لرزه ها،  زمین،  لغزش های  گاز،  لوله های  انفجار  آتش سوزی،   
کابل های برق )ذکر 4 مورد کافی است( 

 در این روش قبل از وقوع سیل، شدت جریان با روش های هیدرولوژی  1811
محاسبه و تخمین زده می شود . سپس با به کارگیری روش های مهندسی 
یا احداث سازه های مناسب )اصالح بستر رودخانه - کانال های انحرافی - 
دیوارهای مهار و پایدارکننده و احداث سدهای ذخیره ای و اصالح شیب 

آبراهه( نسبت به هدایت و انحراف یا مهار سیل اقدام می شود. 
 بر عهدءه سازمان مدیریت بحران وابسته به وزارت کشور و در همه استان ها  1911

اداره مدیریت بحران زیر نظر استانداری فعالیت می کند. 
 اهداف نظامی، هواشناسی، مخابراتی، منابع زمینی  2011

 امتحان نهایی شهریور 98  
د( نادرست  111 ج( درست� ب( درست   الف( نادرست 
 الف( عملکرد )خدماتی که ارائه می کنند( 211

ب( تهران 
ج( نقطءه کانونی

د( امواج الکترومغناطیس 
د( گزینءه 3  311 ج( گزینءه �1 ب( گزینءه 3   الف( گزینءه 1 

ج( 3  411 ب( 4   الف( �5
 الف( مشکالت اقتصادی، فقدان یا کمبود تجهیزات و خدمات و سطح پایین زندگی  511

ب( آزادراه، بزرگراه 
ج( انتقال حجم عظیم مایعات به طور شبانه روزی، آسیب کمتر به محیط زیست 
و  سازمان ها  عهدءه  بر  ریلی  و  جاده ای  آبی،  حمل ونقل  مدیریت  د( 
شرکت های تابعءه وزارت راه و شهرسازی و حمل ونقل فراورده های نفتی 

و گاز برعهده شرکت های تابع وزارت نفت است. 
هـ( محیط کرءه زمین 360 درجه است و یک دور چرخش آن 24 ساعت 

طول می کشد. 
و( باید یک روز به تقویم اضافه شود. 

ز( موقعیت جغرافیایی و نوع ناهمواری ها 
ح( زیرا دما از سطح زمین به سمت عمق آن افزایش می یابد. 

ت( آن ها را تخریب می کند یا در زیر گل و الی مدفون می سازد. 
 تمرکز و انبوهی جمعیت شهری - تمرکز مؤسسات مالی و پولی - تمرکز  611

صنایع دانش بنیان - فراوانی آمد و شد بین مادرشهرهای هم جوار با انواع 
وسایل حمل ونقل زمینی و هوایی )ذکر 3 مورد کافی است( 

ب( شهرنشینی 711 الف( مقر 
ج( حومه    د( مادرشهر یا متروپل

به  811 توجه   - از کشاورزان  زمین - حمایت نکردن دولت  نادرست   تقسیم 
صنایع مونتاژ و واردات کاال از کشورهای خارجی 

 الف( افزایش طبیعی جمعیت شهری مهاجرت نیروی کار به شهرها  911
ب( حاشیه نشینی، زاغه نشینی 

ج( درآمد کم - بیکاری - مسکن نامناسب - حاشیه نشینی )ذکر 2 مورد کافی است( 
 مجموعءه وسیعی از وسایل و نمادها و عناصری است که در خیابان ها یا  1011

فضاهای شهری برای استفادءه عموم نصب می شود. 

ج( پردازش  1111 ب( خروجی   الف( ورودی  
 افزایش جمعیت و تقاضا برای حمل ونقل - گسترش تجارت و اقتصاد جهانی  1211

- پیشرفت های علمی و فناوری در تولید وسایل حمل ونقل 
 دسترسی - نوع و حجم محموله ها - سرعت و زمان انتقال - هزینه - تقاضا  1311

- ویژگی های طبیعی - محیط زیست - ایمنی )ذکر 4 مورد کافی است( 


