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شود با  یدهد و سبب م یرخ م یادیز راتییتغ ت،یاز تورب تا آنتراس یزغال شدگ یندهایفرا در

وتوان  تیفیو ک ابدی یم شیآب و مواد ّ فرار، درصد کربن در سنگ حاصل، افزا یجیخروج تدر

 شود. یزغال سنگ بهتر م یدانرژیتول

 

 

 3فصل 

 را بنویسید. آب تیاهم-1

وگاز،  عیجامد،ما یکرده اند آب با حالت ها فیتوص بایز اریو بس یآب ارهیس کیرا نیفضانوردان،زم

 ..شود یم نیکره زم رامونیوپ یسطح هیدرال یعیوس راتییباعث تغ

پوسته  رییسنگ کره وهواکره،سبب تغ نیب ریناپذ انیپا یاست ودرسفر یآب،نماد زندگ 

 شود. یو...م یمیاقل راتییش،تغین،فرسایزم

 کره زمین را نام ببرید.  منابع آب-2

و  یسطح یاز منابع آب ها از،ی. آب مورد نستین ریجانداران، بدون آب امکان پذ ریانسان و سا یزندگ

 .دارند یمنابع، نقش اساس نیا نیدر تأم یجو یشود. بارش ها یم نیتأم ینیرزمیز

 را توضیح دهید. آب چرخه-3
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 اهانیتوسط شاخ و برگ گ ن،یبه سطح زم دنیقبل از رس ز،یحوضه آبر کیاز بارش ها در  یبخش

 یمجدداً به هوا کره برم ر،یاز آن به صورت تبخ یآورد که مقدار یشود و برگاب را به وجود م یگرفته م

مناطق  یبه صورت رواناب به سو ایشود،  یم ریتبخ ایرسد،  یم نیکه به سطح زم گرید یبخش .گردد

 هیرا تغذ ینیرزمینفوذ و منابع آب ز نیاز رواناب به داخل زم یبخش .ابدی یم انیپست تر حوضه جر

راه  نیقنات، مجدد به سطح زم ایچشمه، چاه  قیسرانجام از طر ،ینیرزمیعمده آب ز بخش .کند یم

 .ابدی یم

 ی را بنویسید.آب جار تیاهم-4

و  نیسطح زم راتییاست اما، در تغ زیناچ اریبا حجم کل آب کره، بس سهیبا آنکه در مقا ،یجار آب

 دارد. یادیز تیبرق و ... اهم دیصنعت، تول ،یکشاورز ،یدنیمنابع آب مانند آب آشام لیتشک

 ی چیست و چگونه محاسبه می شود؟آبده-5

 .است ریرودخانه، متغ کیسرعت آب در نقاط مختلف  

تر و به  یطوالن یزمان یدر دوره ها ایرودخانه، به صورت روزانه و  یسرعت آب وآبده یریاندازه گ 

 .شود یمختلف انجام م یروش ها

 یتوان مقدارآبده یسطح مقطع آن، م یریکانال و اندازه گ ایرودخانه  کیسرعت آب در  نییبا تع 

 .محاسبه کرد ری( را با استفاده از رابطه زی)دب

Qهیبرحسب متر مکعب بر ثان یدب 

Aآب برحسب متر مربع انیمساحت سطح مقطع جر 

Vهیآب برحسب متر بر ثان انیسرعت جر 

Q=A×V 

 باهم مقایسه کنید. رودخانه ها درفصل تابستان و زمستان یآبده زانیم-6

. در ادامه درطول ابدی یم شیافزا ،یبارندگ شیرودخانه، در بهار، به علت ذوب برف ها و افزا یآبده

  .ابدی یرودخانه کاهش م یتابستان، معموالً آبده
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 هستند؟ یدرمناطق مرطوب رودخانه ها دائم چرا-7

 نیهستند. در ا یکم است، رودخانه ها از نوع دائم ر،یتبخ ادویز یمناطق مرطوب، که مقدار بارندگ در

رودخانه ها،  نیدهد. آب ا یم لیرا تشک هیپا یدارد، آبده انیجر شهیاز آب که هم یرودخانه ها، بخش

به داخل  ینیرزمیز یاز ورود آب ها ایمرتفع و  ینواح خیاز ذوب برف و  ست،ین یکه بارندگ یدر زمان

 .شود یم نیآنها تأم

 اند؟ یوموقت یدرمناطق گرم و خشک رودخانه ها فصل چرا-8

 یو فصل یرودخانه ها موقت شتریاست، ب ادیز ریکم و تبخ یدرمناطق گرم و خشک که مقدار بارندگ 

 هستند.

 ی را بنویسید.نیرزمیآب ز فیتعر-9

چاه،  قیشودو از طر یجمع م نیرزمیِ ز یها هیال یخال یاست که در منافذ و فضاها یآب ،ینیرزمیآب ز 

 گردد. یم یچشمه و قنات، قابل بهره بردار

 ی را بنویسید.نیرزمیز یآب ها تیاهم-10

مقدار،  نیهم یدهد، ول یم لیاز آب کره را تشک یگرچه فقط حجم کم ،یقابل بهره بردار ینیرزمیز آب

 ها است. یدر خشک یقابل بهره بردار نیریآب ِ ش رهیذخ نیبزرگ تر

 چیست؟توضیح دهید. هیمنطقه تهو-11

چسبد، به  یم اسنگیبه سطح ذرات خاک  یاز آب نفوذ یبخش ن،یهنگام نفوذ آب به داخل زم در

 .ردیگ یشکل م هیشود و منطقه تهو یتوسط آب و هوا پر م ،یخال یکه منافذ و فضاها یطور

 چیست؟شرح دهید. اشباع منطقه-12

آن جمع  یکند تا به سنگ بستر برسد وبر رو یحرکت م شتریبه طرف عمق ب ،یاز آب نفوذ یبخش 

 .توسط آب پرشده است یخال ی. که فضاهاجادکندیشود و منطقه اشباع را ا

 است . یستابیمنطقه، سطح ا نیا ییسطح باال 
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 ی چقدراست؟ستابیعمق سطح ا زانیم-13

 یمتر و در برخ کیمناطق کمتر از  یدر مناطق مختلف، متفاوت است. در بعض یستابیسطح ا عمق

 .رسد یمناطق تاصدها متر م

 چیست؟شرح دهید. چشمه و برکه جادیدر ا ینیرزمیز یآب ها نقش-14

 نیبا سطح زم یستابیکه سطح ا یکند.هنگام یم تیتبع نیسطح زم یباًازتوپوگرافی،تقریستابیا سطح

 شود یظاهر م نیبرکه در سطح زم ایبه صورت چشمه  ینیرزمیبرخوردکند، آب ز

 را بنویسید. باتالق و شوره زار جادیدر ا ینیرزمیز یآب ها نقش-15

شوره  ایباتالق  رد،یآن قرار گ کیدر نزد ایمنطبق شود  نیبر سطح زم یستابیکه سطح ا یو درصورت 

 .ردیگ یزار شکل م
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 :آبخوان لیعامل تشک-16

 .باشند یخال یفضاها یآبخوان، الزم است که رسوبات و سنگ ها، دارا لیتشک یبرا 

 ی را بنویسید.خال یفضاها شیدایپ عوامل-الف-17

پس از  ایدر آن ها وجود داشته اند،  لیتشک یهستند که از ابتدا هیمنافذ اول ای یخال یفضاها نیا 

در آن به وجود آمده  گریعوامل د ایانحالل  ،یهوازدگ ،یبر اثر شکستگ هیسنگ به صورت ثانو لیتشک

 .اند

 را بنویسید. ()تخلخل یخال یدرصد فضاها فرمول-ب

 شود. یبر حسب درصد، محاسبه م ریسنگ، طبق رابطه ز ای)تخلخل( رسوب  یخال یدرصد فضاها 

 

 و عبور آب است؟ یرینفوذپذ یتخلخل خاک به معنا ایآ-18

تواند در خود نگه دارد. اما  یرا م یشتریباشد، آب ب شتریسنگ ب ایچه درصد تخلخل خاک  هر

 .کند یمتخلخل است اما، آب از آن عبور نم اریشود. ً مثال سنگ پا بس یلزوماًباعث عبور آب نم

 دارند؟ یاندک یریها نفوذپذ چرارس-19

 .دارند یاندک اریبس یریبودن ذرات، نفوذپذ زیبه علت ر یاند، ول ارمتخلخلیرس ها بس 
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 چیست؟ خاک و رسوبات یرینفوذپذ زانیموثربرم عوامل-20

 ادیتخلخل ز یخاک ها دارا یدارد. برخ یارتباط و اندازه منافذ بستگ زانیخاک به م یرینفوذپذ زانیم 

  .ردیگ یصورت م یکم هستندو عبور آب از درون آن ها، به دشوار یریو نفوذپذ

 ست؟یانگرچیآبخوان ب یریتخلخل و نفوذپذ درصد-21

آبخوان در  یینشانگر توانا ،یریشده در آن و نفوذپذ رهیمقدار آب ذخ انگریتخلخل آبخوان، ب درصد

 باشد. یآب م تیهدا

 را بنویسید. آبخوان لیمتفاوت آبرفت ها و سنگ ها درتشک یها یژگیو-22

 .دارند یمتفاوت یها یژگیو ،یآبده زانیآبخوان و م لیسنگ ها و رسوبات مختلف از نظر تشک 

  آبخوان را دارند لیتشک تی( قابلیحفره دار )آهک کارست یآهک یآبرفت ها و سنگ ها- 

 اچشمهیکه، معموالً  یدهند به طور ینم لیتشک یآبخوان خوب ن،یو آذر یدگرگون یها، سنگ ها لیش-

 .دارند یکم و فصل اریبس یبا آبده ییچشمه ها ل،یدر صورت تشک ای دیآ یدر آنها به وجود نم یا

 شود. یم جادیا یپر آب و دائم یحفره دار، معموالً چشمه ها یآهک یدر سنگ ها- 

 

  را تعریف کنید. کیزومتریسطح پ-23

 هیو در ال یستابیسطح ا انگریآبدار آزاد حفر شود، تراز آب در چاه، نما هیال کیدر  یچا ه اگر

 است. کیزومتریآبدارتحت فشار، سطح پ
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 ی را بنویسید.نیزیرزمحرکت آب ویژگی های -24

 .دارد یبه انرژ ازین ن،یحرکت در داخل زم یآب برا 

  .کند یکمتر حرکت م یبا انرژ یبه مکان شتریب یبا انرژ یاز مکان ،یبه طورکل ینیرزمیآب ز 

  .کندتراز حرکت آب در رودخانه است یلیحرکت خ نیا

 کند. یم رییمتر تا صدها متر در روزتغ کیآب در داخل آبخوان، از کمتر از  حرکت

 برای محاسبه سرعت آب زیرزمینی ازچه قانونی استفاده می شود؟-25 

 شود. یاستفاده م یاز قانون دارس ،ینیرزمیمحاسبه سرعت آب ز یبر ا

 

 ی را بنویسید.نیرزمیز یآب ها باتیترک نیمهم تر-26
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 دها،یکلر یبه طور عمده، حاو ،ینیرزمیکند.آب ز یم رییتغ گریبه محل د یاز محل ینیرزمیآب ز بیترک

از عناصر و مواد  یاریو آهن است. بس میپتانس م،یسد م،یزیمن م،یکلس یکربنات ها یسولفات ها و ب

  .وجود دارد ینیرزمیکم در آب ز اریبه مقدار بس زین گرید

 بنویسید.ی را نیرزمیز یحل شده درآب ها یغلظت نمک ها زانیموثربرم عوامل-27

ها و سنگ ها، سرعت نفوذ آب، دما و  یبه جنس کان ینیرزمیحل شده در آب ز ینمک ها غلظت

  .دارد یشده توسط آب بستگ یمسافت ط

 خود دارد. ریمس یها یانحالل کان یبرا یادیفرصت ز ن،یزم ریضمن حرکت آهسته در ِ ز آب

 چگونه است؟ درسنگ ها و رسوبات ینیرزمیز یمحلول در آب ها یمقدار نمک ها-28

به طور معمول کم  ،یو دگرگون نیآذر یموجود در سنگ ها ینیرزمیمحلول در آب ز یمقدار نمک ها-

 .است

 نیرو، آب ا نیدارند و از ا یادیز یریمانند سنگ نمک و سنگ گچ، انحالل پذ یریتبخ یسنگ ها -

 .امالح فراوان هستند یگونه آبخوان ها، عموماً دارا

  .هستند نیریآب ش یبه طور معمول حاو یو آبرفت یآبدار موجود در رسوبات رودخانه ا یها هیال -

 یاست که برا ادیآب چنان ز ینقاط شور یدر برخ ران،یا یریخشک، مانند مناطق کو یدر نواح-

 از مصرف ها، نامناسب است. یاریبس

 رانام برده وتوضیح دهید. منابع آب تیریانواع آب درمد-29

 .شوند یم میرتقسیدناپذیو تجد ریدپذیآب به دو دسته تجد ریمنابع آب، ذخا تیریمد در

 :ریپذ دیتجد آب

چرخه آب،  قیپس از مصرف انسان، ازطر ن،یمع یزمان اسیاست که در مق یآب ر،یدپذیآب تجد 

 شود، یم نیگزیجا

 :ریدناپذیتجد آب

 .است ریدناپذیشود، آب تجد ینم نیگزیآب که پس از مصرف، جا ریاز ذخا یبخش 
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 را بنویسید. بحران آب جادیاز ا یریجلوگ روش-30

آن منابع  هیتغذ زانیاز منابع آب، کمتر ازم یبهره بردار زانیم دیبحران آب، با جادیاز ا یریجلوگ یبرا 

 ینیرزمیآب ز ریدذخایگذشته، منجر به کاهش شد یسال ها یمورد در ط نیا تیباشد. عدم رعا

است. امروزه  یاتیمهم و ح اریکشور، بس یمصرف منابع آب زانیتوجه به م نیکشور ما شده است. بنابرا

 .مطرح شده است یلیفس یاز آبها یکم آب، بهره بردار یاز کشورها یدر برخ

 را تعریف کنید. های فسیلی آب-31

محبوس  ادیچند هزار سال گذشته در اعماق ز یشود که در ط یگفته م ییبه آب ها یلیفس یها آب

  شده اند و در چرخه آب قرار ندارند.

 را بنویسید. آب النیعلت محاسبه ب-32

هر  ایخانواده  کی نهیهز النیب یجهات، مشابه بررس یاریآبدار، از بس هیال کیآب  النیب محاسبه

و  تیریشوند. در مد سهیها با هم مقا نهیدرآمد و هز زانیکند تا م یاست که کمک م یواحد اقتصاد

 النین شود، بییمنطقه تع کیمنابع آب  رهیآن که نوسانات حجم ذخ یبرا ز،یاز منابع آب ن یبهره بردار

 .شود یآب محاسبه م

 را بنویسید. آب النیمحاسبه ب فرمول-33

از  یآب خروجبه آبخوان و  (I)    یمقدار آب ورود نیجرم است. ب یآب براساس اصل بقا توازن

 .برقرار است ریرابطه ز (ΔS) ونددیپ یآب به وقوع م رهیکه در حجم ذخ یراتییو تغ (O)آن

I - O = ΔS 

 ی را تعریف کنید.مثبت و منف النیب-34

از آن  یو خروج یافتد، با اختالف آب ورود یکه در حجم آب داخل آبخوان اتفاق م یراتییتغ ،یعبارت به

  .برابر است

مثبت و اگر کمتر از آن باشد،  الن،یباشد، ب یاز مقدار آب خروج شتریبه آبخوان، ب یمقدار آب ورود اگر

 .است یمنف الن،یب
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 را بنویسید. منابع آب کشور النیبودن ب یمنف علل-35

منابع آب در کل کشور ودر  النیب ،یاز منابع آب ادیز یگذشته به علت بهره بردار یسال ها یط در

 .بوده است یدشت کشور، منف٦09  شتریب

به عنوان  ،ینیرزمیز یآب ها یکشور از نظرتوسعه  بهره بردار یاز دشت ها یاریاساس، بس نیبر ا 

 دشت ممنوعه اعالم شده است.

 چیست؟شرح دهید. نیعلت فرونشست زم-36

 .است نیفرونشست زم ،ینیرزمیآب ز هیرو یبرداشت ب یامدهایاز پ یکی

 شود؟ یدرکدام دشت ها مشاهده م نیزم فرونشست-37

روبه رو هستند،  ینیرزمیآب ز یمنف النیکشور ما که با ب یاز دشت ها یاریدر بس تیوضع نیا 

 .شود یمشاهده م

 ین را بنویسید.فرونشست زم انواع-38

آرام ونامحسوس به  ایشود و  یم جادیبه شکل فروچاله ا ع،یبه صورت سر ای نیفرونشست زم 

 .شود یم انینما نیترک و شکاف در سطح زم جادیاز منطقه و ا یعیصورت نشست سطح وس

 را بنویسید. نیفرونشست زم یامدهایپ-39

 یکشاورز یها نیو انواع سازه هاو زم ربناهایفراوان به ز یتواند خسارت ها یم نیفرونشست زم  

  .وارد کند

 را بنویسید. نیفرونشست زم زانیکاهش م یراهکاربرا-40

 هیو با تغذ ابدیکاهش  ینیرزمیاز منابع آب ز یبهره بردار دیبا ن،یفرونشست زم زانیکاهش م یبرا

 شوند. تیآبخوان ها تقو یمصنوع

 دارد؟ یبستگ یبه چه عوامل ینیرزمیز یآب ها تیفیک-41
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و مقدارامالح موجود در آن دارد. افزون بر امالح آب،  ییایمیش بیبه ترک یبستگ ،ینیرزمیآب ز تیفیک

 .شود یها توسط انسان به آن وارد م یآلودگ یبرخ

 را توضیح دهید. ینیرزمیز یآب ها یا رنقطهیو غ ینقطه ا ندهیآال منابع-42

  .هستند یا رنقطهیغ ایو  یبه صورت نقطه ا ،ینیرزمیآب ز ندهیآال منابع

( به طور یچاه فاضالب )چاه جذب کینقطه مشخص، مانند  کیموادآلوده کننده از  ،یحالت نقطه ا در

  .شوند یم ینیرزمیوارد آب ز میمستق

 نیزم ایآلوده از سطح مراتع، جنگل ها و  یرواناب ها لهیمواد آلوده کننده به وس ،ینقطه ا ریحالت غ در

 شوند. یم ینیرزمینفوذکرده و وارد آب ز نیبه زم یکشاورز یها

 کند؟ یم دیرا تهد ینیرزمیز یآب ها تیوکم تیفیک یچه عوامل-43

 نیو هم چن یو شهر یصنعت یفاضالب ها ،یکشاورز یکودها لهیبه وس ینیرزمیمنابع آب ز تیفیک

 .است دیدر معرض تهد اد،یز یبهره بردار قیآنها از طر تیکم

 چیست؟ی نیرزمیو حفاظت ازمنابع آب ز یوکم یفیک یها میحر-44

حفاظت از منابع آب  یاز روش ها یکیاست.  یادیز تیاهم یمنابع، دارا نیحفاظت از ا نیبنابرا ّ

 .شود یم فیتعر یفیو ک یکم میاساس، حر نیآن ها است. بر ا یبرا میحر نییتع ،ینیرزمیز

 شود؟ یم فیچاه ها چگونه تعر یفیک میحر-45

 .شود یم فیتعر یحفاظت یکننده آب شرب، به صورت پهنه ها نیتأم یچاه ها یفیک میحر

 ست؟یچ یحفاظت یها پهنه-46

 نیبه چاه از ب دنیقبل از رس ندهیدر اطراف چاه است که آال یمحدوده ا ،یحفاظت یمنظور از پهنه ها 

 است. یرونیو ب یانیم ،یمعموالً شامل سه بخش داخل ،یحفاظت یرود. پهنه ها یم

 

 رت بنویسید. خاک تیاهم-47
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 .موجودات زنده است یبرخ یزندگ یبرا یو محل اهانیکشت گ یبرا یمناسب طیمح خاک،

شودکه به  یشناخته م یمحصول کشاورز دیو بستر تول نیقشرزم نیتر یخاک به عنوان سطح 

 است. یستیو ز ییایمیش ،یکیزیف راتییدرمعرض تغ یطوردائم

 ازچه موادی تشکیل شده است؟ خاک یو معدن یبخش آلدو-48

 تروژن،یعناصر مانندن یشامل برخ ،یشده است. بخش معدن لیتشک یو معدن یاز دو بخش آل خاک،

 .باشد یو کوارتز م یرس یها یها مانند کان یکان یبرخ نیو ... ، همچن میفسفر، کلس

 را بنویسید. خاک باتیترک زانیموثردرم عوامل-49

جانداران و  تیفعال ن،یزم بیمانند نوع سنگ مادر، ش یاست و به عوامل ریخاک ها متغ بیالبته ترک 

 .دارد یمنطقه بستگ میاقل

 را نام ببرید. دسته انواع ذرات خاک سه-50

 )یشن یدرشت دانه )خاک ها یدهنده خاک، برحسب اندازه، به سه دسته اصل لیتشک ذرات

 )یمتوسط دانه ) ماسه و ال 

 .شوند یم میتقس (یرس ی)خاک ها زدانهیو ر 

 از آن ها است. یبیترک ،یعیطب یمعموالً خاک ها 

 را توضیح دهید. آب خاک ها و اندازه ذرات خاک زانیم نیارتباط ب-51

  .به اندازه ذرات خاک دارد یتوانند در خود نگه دارند، بستگ یکه خاک ها م یآب مقدار

 .دارد یرا در خود نگه م یشتریباشد، آب ب زتریذرات خاک ر هرچه

 

 

 ست؟یمناسب ن اهانیرشد گ یخاک رس برا چرا-52
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که گردش  یکوچک است به طور اریذرات آن بس نیب یفضا نیاست، بنابرا زدانهیر اریخاک رس، بس 

  .ستیمناسب ن اهانیرشد گ یو برا ردیگ یصورت نم یآب و هوا به خوب

 ستند؟یمناسب ن اهانیرشد گ یبرا یشن یخاک ها چرا-53

رشد  یدارد، اما برا یخوب یزهکش ،یعنیکند  یذرات عبور م انیاز م یآب به راحت ،یشن یها درخاک

 .دارد یرا در خودنگه نم یباشد، چون آب و مواد مغذ یمناسب نم اهانیگ

 شود؟ یخاک م یزیموجب حاصلخ یعوامل چه-54

است که  یمناسب بیترک اخاک،یگ ایو استفاده از کود مناسب  یو رس یمخلوط مناسب خاک ماسه ا 

 .شود یخاک م یزیموجب حاصلخ

 ست؟یلوم چ خاک-55

 یرس است، خاک دلخواه کشاورزان و باغبان ها م یازماسه، ال یبیخاک لوم که ترک ،یطورکل به

 باشد.

 .را بنویسید رخ خاک مین فیتعر-56

 یمختلف خاک در آن قابل مشاهده م یتا سنگ بستر که افق ها نیخاک از سطح زم یمقطع عمود به

 . .دارد روجودیز یخاک، افق ها مرخی. معموالً در نندیگو یرخ خاک م میباشد، ن

 را بنویسید.A افق یها یژگیو-57

به همراه  اخاکیگ یافق معموالً حاو نیدر آن قرار دارد. ا اهانیگ شهیخاک است. ر هیال نیباالترA افق

  .شود یافق م نیا اهیتا س یباعث رنگ خاکستر یماسه و رس است. وجود مواد آل

 را بنویسید.B افق یها یژگیو-58

 .شود یم لیک تشک اخایگ یمعموالً از رس، ماسه، شن و مقدارکم ،یانیم اخاکیB  افق

 را بنویسید.C افق یها یژگیو-59
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سنگ  جهیشده اند، در نت هیو تجز بیکم، تخر زانیبه م یو در آن، مواد سنگ ناستیریخاک زC افق 

افق، سنگ بستر قرار دارد که  نیا رینکرده و به صورت قطعات خرد شده است. در ز یادیرزییتغ هیاول

 .در آن صورت نگرفته است یا هیتجز ایو  بیتخر

 باهم متفاوت هستند؟ ییمناطق مختلف ازچه نظرها یها خاک-60

مناطق مختلف از  یخاک ها ،یشود ول یخاک ها مشاهده م مرخیاز ن یاریافق ها در بس نیاگرچه ا 

 متفاوت هستند. ییایمیش بینظر رنگ، بافت، ضخامت و ترک

 ارزش هستند؟ یدارا یوصنعت یازنظرکشاورز ییچه خاک ها-61

 یادیارزش ز یو صنعت یاز نظر کشاورز ،یفسفات یها و سنگها کاتیلیس بیخاک حاصل از تخر 

  .دارد

 هستند؟ یفاقد ارزش کشاورز ییخاک ها چه-62

مقاوم)مانند کوارتز( که غالباً  یها یکان یدارا یسنگ ها بیحاصل از تخر یکه خاک ها یصورت در

 .هستند یباشند، فاقد ارزش کشاورز یم یو ماسه ا یشن

 ی را بنویسید.زدرکشاورزیخاک حاصلخ فیتعر-63

 .شود اهیگ شتریکه موجب رشد ب ندیگو یم زیرا حاصلخ یخاک ،یدر کشاورز 

 چقدراست؟ خاک لیتشک یزمان الزم برا مدت-64

سال زمان الزم است 300  نیانگیبه طور م ،یعیطب طیکند است. در شرا اریخاک ُ بس لیتشک ندیفرا

 شود. لیتشک متریلیم2٥به ضخامت  یتا خاک

 را بنویسید. خاک شیفرسا فیتعر-65

خود جدا وبه کمک عوامل انتقال  یآن ذرات خاک از بستر اصل یمداوم است که ط یندیفرا ش،یفرسا

  .شود یحمل م یگریدهنده به مکان د

 آیا فعالیت های انسانی می تواند فرسایش را کال متوقف کند؟-66
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تواند آن را کامالً متوقف کند. مقدار  یدهد اما نم یم شیافزا ایآن را کاهش  یانسان یها تیفعال

 .ستیمختلف سال، ثابت ن امیعموالًدر اخاک، م یریپذ شیفرسا

 را بنویسید. یو انسان یعیعوامل طب لهیبه وس شیعملکرد فرسا سهیمقا-67

 یجاذبه و آب ها یروین خچال،یباد،  ،یجار یمانند آب ها یو توسط عوامل یعیبه طور طب شیفرسا

 .شود یانجام م ادیبا سرعت ز ای یو بدون دخالت انسان و به آرام ینیرزمیز

 شیفرسا ،یعمران یها تیفعال ریو سا یجاده ساز ،یمعدنکار ،یمانندکشاورز یانسان یها تیفعال 

ها نقش  شیفرسا نیا شیدر افزا ز،یجانداران ن ریکنند. افزون بر انسان، سا یم دیرا تشد یعیطب

 دارند.

 را توضیح دهید. خاک شینقش شدت ومدت بارش درفرسا-68

باشد، شدت و مدت بارش است.  یآن مؤثر م یندگیکه در قدرت فرسا یبارندگ یژگیو نیمهم تر 

 .باشد، قطرات باران، بزرگ تر است شتریب یمعموالً هر چه شدت بارندگ

 را توضیح دهید. خاک شیبزرگ بودن قطرات باران درفرسا نقش-69

منجر به  جه،یدهد که درنت یم شیبزرگ بودن قطرات باران، جرم و سرعت سقوط قطرات را افزا 

 .شود یم شتریب یشیو قدرت فرسا یجنبش یانرژ

 را بنویسید. آن یامدهایو پ جادیخاک،علل ا یخندق شیفرسا-70

با ارزش  ییها نیرفتن زم نیو از ب یخندق شیکند، باعث فرسا دایآب، شدت پ انیکه جر یهنگام 

ّ کاهد، باعث  یم یکشاورز یها نیخندق ها، عالوه برآنکه از ارزش زم شیدایشود. پ یم یکشاورز

 .شود یجاده ها، پل ها وساختمان ها م بیتخر

 را بنویسید. خاک یآب شیآب وکاهش فرسا یجنبش یکاهش انرز یها راه-71

 آب را کاهش داد. انیجر یانرژ ،یاهیپوشش گ جادیتوان با ساخت کانال و ا یم طیدر اغلب شرا 
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 را بنویسید. رواناب ها یندگیفرسا زانیعوامل موثردرم-72

مواد معلق موجود در رواناب  زانیو م ان،یبه سرعت و عمق جر یرواناب، بستگ یندگیفرسا قدرت

 .دارد

آن  یندگیفرسا جه،قدرتیآب،ودرنت یجنبش یباشد، انرژ شتریچه سرعت رواناب و عمق آن ب هر

 .شود یم شتریب

 .مواد معلق است یآب خالص، کمتر از آب دارا شیقدرت فرسا 

 چه زمانی شروع می شود؟  مواد معلق توسط رواناب یرسوبگذار-73

 شود. یشروع م یاز توان حمل رواناب باشد، رسوبگذار شتریموادمعلق، ب زانیم یوقت 

 را بنویسید. خاک شیفرسا یامدهایپ-74

 .شود یها م نیزم یزیو کاهش حاصلخ رکشتیخاک، باعث کاهش سطح ز شیفرسا

 یآن ها، خسارت ها یریآبگ تیمواد در آبراهه ها و مخازن سدها و کاهش ظرف ینیباته نش نیهمچن 

 کند. یم جادیراا یفراوان

 ارزشمند کشورهستند؟ یها هیچرا آب وخاک ازسرما -75

آب و خاک از  را،یفراوان دارد ز تیارزشمند، اهم یها هیهر کشور، به عنوان سرما یو خاک برا آب

  .است یو جنگل یمحصوالت کشاورز شیو افزا اهیرشد گ یبرا یعوامل ضرور

 ست؟یحفاظت خاک چ تیاهم-76

  .دارد یفراوان ریخاک، تأث شیهوا و فرسا یاز آلودگ یریخاک در جلوگ حفاظت

 ست؟یاز حفاظت خاک چ هدف-77

 .خاک است یجیتدر بیاز تخر یریازحفاظت خاک، جلوگ هدف

 


