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یو سواحل صخره ا یسواحل پست و ماسه ا

بنویسید.ی را درمناطق ساحل شیعوامل فرسا -55

.رندیگ یجزر و مد و باد قرار م ا،یامواج در ریبه طور مداوم تحت تأث یمناطق ساحل

ی چگونه انجام می شود؟سنگ ها درمناطق ساحل شیفرسا -56

 یتوفان ایکه در یزمان ژهیامواج، به و یروین آورند. یوزند، امواج را به وجود م یم اهایها و در انوسیکه بر سطح اق ییبادها

نوع  نیا یو نفوذ آب به شکاف ها و درزها ایسواحل درآب در یآهک یاست.عالوه بر امواج، انحالل سنگ ها ادیباشد، ز

 آورند. یم دیرا در سواحل پد یشوند و اشکال خاص یم شیسنگ ها موجب فرسا

را نام ببرید. ایدر یدرسواحل صخره ا یکاوش شیاشکال فرسا -57

 ییایدر یغارها و طاق ها ،ییایدر یسنگ یستون ها

ی درسواحل را نام ببرید.تراکم یشیشکال فرسامهمترین ا -58

یدماغه ماسه ا ایباتالق هاو زبانه  ،یمرجان ریآب سنگ ها و جزا

5درس

 راتعریف کنید.(ستمیبوم سازگان )اکوس -1

کنند، در ارتباط و تعامل اند. یم یکه درآن زندگ یطیو با مح گریکدیاز موجودات زنده که با  یمجموعه ا

 را نام ببرید. دو بخش بوم سازگان -2

 گوشتخواران ، -خواران اهیگ- (اهانیگ )دکنندگانیتولشامل  بخش زنده

 ها و ( یکنندگان)باکتر هیتجز
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سنگ , خاک، هوا ، آب و.. . شامل  رزندهیبخش غ

 را بنویسید. در بوم سازگان اهانینقش گ -3

توانند با عمل نورساخت )فتوسنتز،( غذا  یم رایبوم سازگان هستند؛ ز کیدر  دکنندهیتنها موجودات زنده تول اهانیگ

 موجودات زنده به آنها وابسته است. گرید اتیح بیترت نیبسازند و به ا

 زیست بوم را تعریف کنید.-4

دارد. یادیشده است و وسعت ز لیبوم سازگان تشک یبوم از تعداد ستیز

مختلف را به وجود آورده اند؟ یبوم ها ،نواح ستیچگونه ز -5

کنند و به  یم یو جانوران زندگ اهانیاز گ یهستند که در آنهاانواع خاص و مشابه ییایجغراف عیوس یبوم ها نواح ستیز

بوم  ستیز ایبوم توندرا  ستیشود؛ مانند ز یزمیمتما ینواح ریآورند که از سا یرا به وجود م هیناح کیسبب،  نیهم

 .ییاستوا یباران یجنگل ها

دارد؟ یبستگ یآن به چه عوامل یها یژگیبوم و و ستینوع هرز -6

،ییایجغراف تیموقع

(بارش ر،ی)دما، تبخ ییآب و هوا طیشرا

ها یشکل ناهموار

 نیاز سطح زم ارتفاع

 خاک ها جنس

آمده است. دیپد یمتنوع یبوم ها ستیو متفاوت اند، ز ستندین کنواختی نیعوامل در سطح زم نیآن جا که ا از

 ی چیست؟ستیز یایموضوع جغراف -7

است. «یستیز یایجغراف»از موضوعات رشته  یکیبوم ها،  ستیمطالعه ز

را نام ببرید. بوم سازگان یدرطبقه بند تکریوا یدوعامل اصل -8
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بارش و دما

 توضیح دهید. ی رابوم هابراساس نظر گود ستیز یطبقه بند -9

کرده است. میبوم تقس ستیبوم ها را به هشت ز ستیز ،یطبقه بند نیدر ا یو

را توضیح دهید. بوم ها ستیز یطبقه بند دیجد یروش ها -10

و سرعت  «یماده آل دیتول زانیم»گریکدیبوم ها از  ستیز زیتما یمورد استفاده برا یارهایاز مع یکی د،یجد یدر روش ها

 بوم است. ستیهر ز اهانیرشد گ

چیست؟ها ستمیدراکوس یستیو توده ز یآل باتیترک دیتول زانیعلل تفاوت م -11

 یتر است. انتشار و انرژ شیدرآنجا ب یماده آل دیتول زانیتر باشد، م شیب هیناح کیدر  یاهیهرچه سرعت رشد پوشش گ

که  یستیو توده ز یآل باتیترک دیتول زانیبوم ها از نظر م ستیز ل،یدل نیبه هم ستین کنواختی نیدر سطح زم دیخورش

 شود، تفاوت دارند. یاز آنها حاصل م

چقدراست؟ بوم ها ستیدرز اهانیگ یمواد آل دیتول زانیم -12
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 یکالر100حدود  یقطب کیروزانه در مناطق نزد یافتیدر یکرد. انرژ یریتوان اندازه گ یرا م اهانیگ یمواد آل دیتول زانیم

 یدر سانت یکالر800  ییو در مناطق استوا یکالر400که در مناطق معتدله حدود   یمترمربع است؛ در حال یدر سانت

 مترمربع است.

 ؟گذارند یرمیتأث ینواح یجانور یو زندگ یاهیپوشش گ یدر پراکندگ زیها و ارتفاعات ن یناهموار چرا-13

 ینواح یجانور یو زندگ یاهیپوشش گ یدر پراکندگ زیها و ارتفاعات ن یو خاک، نوع ناهموار ییعالوه بر عوامل آب و هوا

 هستند. ستنیقادر به ز ینیو جانوران در ارتفاع مع اهانیگ رایگذارند؛ ز یرمیتأث

 ی را بنویسید.ابانیب ینواح یها تیقابل -14

 یگردشـــگر-

 ابانیمس در ب ،یالماس در کاالهار قا،یبزرگ افر یفسفات در صحرا ا،یاسترال (ابانیدر ب تیمثال بوکس یمعادن )برا-

 آتاکاما ونفت در عربستان

  یدیخورش یوشدت تابش انرژ ادیز یآفتاب یساعت ها-یانرژ-

 آسمان صاف و بدون ابر( لی)به دل هوافضا عیو صنا ینجوم قاتیتحق یمناسب برا

 ی را بنویسید.ابانیب ینواح یها تیمحدود -15

 یکشاورز یکمبود آب و خاک برا-

آمد  یهوا، کمبود آب و دشوار یهوا، خشک دیشد یگرما ایانسان مانند سرما  تیسکونت و فعال ینامناسب برا طیشرا--

 یماسه ا عیپوشش وس لیبه دل یو شد وراه ساز

 خاک شیروان و فرسا یحرکت ماسه ها-

 ست؟یشدن چ یابانیب ای ییزا ابانیب -16

مناطق  لیو تبد ابانهایگسترش ب یعنیشدن  یابانیجوامع امروز است. ب یها یاز نگران یکی( ییزا ابانیشدن )ب یابانیب

 .ابانیبه ب یتر شیب

 را بنویسید. شدن یابانیعوامل ب نیمهم تر -17
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 ،یو گرم شدن هوا و کاهش بارندگ یخشکسال-

 ،ینیرزمیز یاز آب ها هیرو یدر مناطق خشک و استفاده ب قیعم مهیو ن قیعم یحفر چاه ها-

ها. ابانیب هیسوخت ساکنان حاش نیتأم یمثال کندن بوته ها و علف ها برا یبرا ؛یاهیرفتن پوشش گ نیاز ب-

را بنویسید. (ییزدا ابانیها )ب ابانیاز گسترش ب یریگ شیپ یروش ها و راهکارها -18

ا؛یو اقاق پتوسیخشک مانند بَنه و کُنار، اکال یسازگار و مقاوم با نواح اهانیکاشت گ-

دام ها؛ هیرو یب یو چرا ینیرزمیز یاز آب ها هیرو یمقابله با برداشت ب -

از حرکت شان. یریآنها و جلوگ تیتثب یماسه ها برا یرو یمالچ پاش-

 ی را بنویسید.ساحل ینواح یها تیقابل -19

 انیآبز دیها ومشاغل وابسته به ص تیفعال و یریگیماه

 بنادر و مشاغل وابسته به آن و یبازرگان یها تیفعال

 (یآب یو ورزش ها حی)استراحت، تفریگردشگر

 از امواج و جزر و مد حاصل یانرژ

 را بنویسید. کنند یم دیکه سواحل را تهد یعوامل نیمهم تر -20

 یآلودگو  ایباال آمدن سطح آب در

 باال آمدن سطح آب دریاها چگونه سواحل را تهدید می کند؟-21

وقوع توفان ها،  ن،ی. هم چندیایباال ب اهایشود که سطح آب در یموجب آن م نیو گرم شدن کره زم ییآب و هوا راتییتغ

 نیشود. در ا یم یساحل ساتیتأس بی( موجب هجوم امواج به ساحل و تخرییایلرزه در نی)زم یو سونام کن،یهار

 دارد. یادیز نهیآن ها هز یکار برا نیعقب تر منتقل کنند. ا یرا به نواح ساتیتأس دیبا یساحل یصورت، ساکنان نواح

 که سواحل را تهدید می کند را بنویسید. یآلودگعوامل -22
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که به  ،یشهر یکارخانه ها و فاضالب ها یصنعت یپسابها هینفت کش، تخل یهایاز عبور و مرور کشت یناش یها یآلودگ 

انبوه  دیموجب تول یساحل یتجمع گردشگران در نواح نیشوند، هم چن یم هیتخل ایرودها به در قیاز طر میطور مستق

ها در سواحل شده است. یزباله و انواع آلودگ

ی را شرح دهید.ساحل ینواح یستیتنوع ز -23

متنوع و خاص خود را  یو جانور یاهیگ یزندگ هیناح نیاست. ا ییایو در یبوم خشک ستیز یمحل تالق یساحل هیناح

 ر،یمرجان ها و نرم تنان، پرندگان و حشرات و سخت پوستان را که در جزا ان،یانواع ماه ،یوآبز یخشک اهانیدارد و گ

 .ردیگ یکنند، در برم یم یآبها و سواحل زندگ

ی را بنویسید.ساحل ینواح یستیعلل به خطرافتادن تنوع ز -24

در معرض خطر قرارگرفته است. یانسان یها تیدر سواحل و فعال تیجمع ادیدر اثر تمرکز ز یستیتنوع ز نیا ،یبه طورکل

ی را بنویسید.ساحل یحفاظت از نواح یراهکارها -25

موج شکن  ،یعمود یامواج با نصب و احداث انواع حفاظ ها یــ حفاظت از سواحل در مقابل باال آمدن آب و کاهش انرژ

آن؛ ریو نظا ییایدر یها وارهیو د

آن ها،  یرو طیسازگار با مح اهانیکشت گ قیاز طر یماسه ا یتپه ها تیتثب ،یساحل یماسه ا یــ حفاظت از تپه ها

؛یمصنوع یماسه ا یتپه ها جادیبه ساحل و ا گرید یانتقال ماسه از نواح

ها؛ تیفعال ریو سا یگردشگر یتهایو نظارت بر فعال نیمقررات و قوان نیها، تدو یسواحل از انواع آلودگ یــ پاک ساز

)خارج کردن آب از آنها( یساحل یاراض یــ زهکش

ی را بنویسید.کوهستان ینواح یها تیقابل -26

یو جانور یاهیگ یستیتنوع ز-

یکوهیپا یدشت ها و نواح ی)رودها و چشمه ها( برانیریمنابع آب ش نیتأم -

 یپرورش دام و رمه گردان یمناسب برا یدامنه ها-

 یچشمه ها یزمستان یو ورزش ها یومعتدل، امکان کوه نورد زیتم یهوا با،یز یچشم اندازهای گردشگر یجاذبه ها-

آب گرم
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معــــادن-

ی را بنویسید.کوهستان ینواح یها تیمحدود -27

 ؛یو مشکالت تنفس ژنیدر شب ها، کاهش اکس ژهیبه و دیشد یمانند سرما یعیسخت طب طیشرا-

 بندان؛ خیمشکل بودن حمل و نقل و احداث راه ها، خطرات برف و -

فعال و لغزش  یلرزه، آتش فشان ها نیفعال و وجود خطر زم یجوان بر گسل ها یکوهستان یمنطبق بودن اغلب نواح-

دامنه ها؛

کند. یرا با مشکل مواجه م یکشاورز یها تیو فعال یخاک، که خانه ساز تیو محدود نیزم بیش-

ی را بنویسید.کوهستان یدرنواح ستیز طیمشکالت مح -28

 ها، خچالیو ذوب شدن  ییآب و هوا راتییتغ-

و  یگردشگر- ساتیو تأس یمسکون یراصولیغ یدامنه ها به سبب ساخت و سازها یاهیرفتن پوشش گ نیاز ب-

،یحیتفر

 دام ها،  هیرو یب یچرا-

تونل هاو احداث جاده ها حفر-

معادن استخراج-

مانند زباله و فاضالب ها یطیمح  یها یآلودگ-

 ی را بنویسید.کوهستان یها طیحفاظت از مح یراهکارها -29

خاک، شیاز فرسا یریجلوگ یدامنه ها برا یبر رو اهانیکشت گ-

وحش اتیو ح یستیحفاظت از تنوع ز-

 ها یکوهستان هااز آلودگ یپاک ساز-

 از به هدر رفتن آب یریجلوگ-


