
1 

 

 ) منابع آب و خاک ( استان گلستان  فصل سومسواالت 

 صحیح یا غلط 

 برداشت آب زیرزمینی باعث گسترش مخروط افت می شود -1

 پهنه حفاظتی دارای سه الیه است -2

 مواد و سنگ ها ی هوازده و غیر هوازده با هم مخلوط است Cدر افق  -3

 مطلوب ترین خاک برای کشاورزی خاک لومی است -4

 آبهای تجدید پذیر استآب فسیلی جزء  -5

 انطباق سطح ایستابی بر سطح زمین باعث تشکیل برکه می شود -6

 رس ها دارای تخلخل خوبی هستند اما نفوذپذیری اندکی دارند -7

 با تغذیه مصنوعی آبخوان می توان میزان فرونشست زمین را کاهش دارد -8

 آب فسیلی در چرخه آب قرار ندارد -9

 از آب خروجی باشد بیالن مثبت است اگر مقدار آب ورودی به حوضه بیشتر -11

 جای خالی را پر کنید

 بزرگترین ذخیره آب شیرین قابل بهره برداری در خشکی............. است -1

 سطح ایستابی تقریبا از ...............سطح زمین تبعیت می کند -2

 اگر چاهی در ابخوان تحت فشار حفر شودسطح............ بوجود می اید -3

 ناگهانی زمین به صورت سریع و به شکل ....................... نمایان می شودفرونشست  -4

 محدوده ای در اطراف چاه که االینده ها قبل رسیدن به چاه از بین می رود را ............. گویند -5

 سریع باشد....................... بوجود می ایداگر فرونشست  -6

 .............. نیستخاک شنی برای رشد گیاه............. -7

 بخشی از آب که پس از مصرف جایگزین نمی شودآب...........................است -8

 هنگامی که سطح ایستابی با سطح زمین برخور می کند آب زیرزمینی به صورت ..................ظاهر می شود -9

 امالح........................... دارندآبخوان هایی که در سنگ های تبخیری حفر شوند  -11

 مهمترین ویژگی بارندگی که در قدرت فرسایش آن موثر است شدت و ............ بارش است -11

 چهار گزینه ای

 تغییرات میزان بارش در کدام منطقه نوسان شدیدتری بر روی سطح ایستابی می گذارد -1

 مرتفع                             ج(نقاط پست                 د( عمق دره هاالف(دامنه کوه                        ب(نقاط 

 با افزایش...........................عمق سطح ایستابی زیاد می شود -2

 (تخلخلالف(بارندگی                         ب(ارتفاع محل                          ج(نفوذپذیری خاک                           د
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 تخلخل در یک سنگ یا رسوب به همه موارد زیر بستگی دارد بجز -3

 ب(  اندازه منافذ               ج( درجه سیمان شدگی                           د(اندازه دانه ها                           الف(آرایش دانه

 کدام عبارت صحیح است -4

 می تواند مقدار قابل توجهی آب در خود نگه دارد  الف( وقتی می گوییم سنگ متخلخل است یعنی

 ب(میزان تخلخل با حجم فضای خالی سنگ رابطه عکس دارد

 ج(اگر فضای خالی زیاد باشد مقدار قابل توجهی آب در خود ذخیره می کند

 د(نفوذ پذیری توانایی سنگ در نگه داری آب است

 دبا افزایش کدام عامل مقدار رواناب بیشتر نمی شو  -5

 دت بارندگیالف(شیب زمین                      ب(ارتفاع                         ج(تراکم خاک                                            د(ش

 متر بر ثانیه باشد دبی رود چقدر است 5/1متر و سرعت  5/1متر است زمانی که عمق آب  12عرض رودخانه ای  -6

 48د(                                      31ج(                           8/4ب(                         3الف(

 ؟در رودخانه مستقیم بیشترین سرعت در کجاست  -7

 د(وسط و کف رودخانهالف(در کف                ب(در سطح آب                           ج(وسط و نزدیک سطح                        

 کدام در موردسطح ایستابی درست است -8

 الف(بین منطقه تهویه و حاشیه مویینه است 

 ب(در دامنه کوه تشکیل می شود

 ج(در نقاط پست  در عمق بیشتری است

 د(سطح فوقانی منطقه اشباع اگر با الیه نفوذ ناپذیری محصور نشده باشد

 ارتباط دهید

 ینه صحیح چپ با راست را ارتباط دهیدبا توجه به افق های خاک گز -1

 Aدر این افق مقدار هوموس زیاد است                                       افق

 Bافق       سنگ تخریب شده و نشده با هم وجود دارد                      

 Cمقدار هوموس کم و شن و ماسه زیاد است                           افق
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 نشده است                                             سنگ بستر سنگ تخریب

 جمله مربوط به هم را به یکدیگر وصل نمایید -2

 مقدار آبی که در واحد زمان از مقطع عرضی رودخانه عبور می کند                           سطح پیزومتریک

 ر نشده باشد                           دبیمنطقه باالی منطقه اشباع اگر با الیه نفوذ ناپذیری محصو

 تغذیهفشار در آن برابر فشار اتمسفر است                                                                     منطقه 

 خوان آزاددر آبخوان تحت فشار بوجود می اید                                                                    آب

 سطح ایستابی                                                                                                               

            کوتاه پاسخ    

 ؟فشار در سطح باالیی آبخوان آزاد چگونه است -1

 ؟کیفیت منابع آب زیرزمینی به چه عواملی بستگی دارد -2

 ؟کاهش میزان فرونشست زمین دو راه پیشنهاد کنیدبرای  -3

 ؟مهمترین ویژگی بارندگی که قدرت فرسایش آن را افزایش می دهد کدام است -4

 ؟کدام خاک زهکشی خوبی دارد اما برای رشد گیاه مناسب نیست -5

 ؟آب تجدید پذیر چه نوع آبی است -6

 ؟آب موجود در کدام آبخوان از نوع آب سخت است -7

 ؟واناب به چه عواملی وابسته استقدرت فرسایندگی ر -8

 ؟در چاه آرتزین سطح پیزومتریک باالتر از سطح زمین است یا پایین تر -9

 ؟سرعت اب زیرزمینی توسط چه قانونی محاسبه می شود -11

 ؟چرا سنگ آذرین و دگرگونی آبخوان مناسبی تشکیل نمی دهند -11

 ؟در کدام نوع آبخوان تشکیل می شود با امالح فراوان آب  -12

 ؟ورودی به حوضه از آب خروجی بیشتر باشد بیالن مثبت است یا منفیاگر آب  -13

 ؟هوازدگی تا چه منطقه ای ایجاد می شود -14

 ؟فرسایش النه زنبوری از کدام نوع هوازدگی است -15

  ؟نوع  هوازدگی فرسایش پوست پیازی را مشخص کنید -16

 ؟وسعت برگ چه تاثیری بر میزان برگاب دارد -17

 ؟ی چه تغییری می کنداگر عرض رودخانه کاهش یابد دب -18

 ؟حاشیه مویینه در کدام منطقه ایجاد می شود -19

 چاه آرتزین در کدام ابخوان ایجاد می شود؟ -21

 سواالت تشریحی

 ؟ویژگی افق های خاک را بنویسید -1
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 ؟انواع هوازدگی را نام ببرید -2

 ؟آبدهی کانال چقدر استمتر در ثانیه حرکت می کند  41متر با سرعت  2متر و عمق  2جریان آب در کانال با عرض  -3

 ؟عوامل موثر بر ترکیب خاک را بنویسید -4

 ؟چشمه چگونه بوجود می اید -5

 ؟بیشترین و کمترین سرعت در رودخانه مارپیچی در کجا قرار دارد -6

 ؟آبدهی و فرسایش را تعریف کنید–منطقه تهویه  –اصطالحات سطح ایستابی  -7

 ؟عوامل موثر بر برگاب و رواناب را بنویسید -8

دقیقه توسط یک موتور چاه عمیق لبریز می شود. اگر آبدهی چاه  3متر در مدت  12متر و عرض  31به طول استخری  -9

 متر مکعب بر ثانیه باشد عمق استخر چقدر است؟ 4عمیق 

متر بر ثانیه وارد یک نیروگاه می شود آبدهی جریان  5با سرعت  سانتی متر  21آب پشت یک سد توسط لوله ای به قطر  -11

 ؟به این نیروگاه را محاسبه کنید ورودی

درصد باشد  55متر مکعب است اگر میزان تخلخل  3111111حجم یک نفتگیر ماسه سنگی محصور در یک گنبد نمکی  -11

 ؟این نفتگیر چند متر مکعب نفت می تواند ذخیره کند

 ؟هنگامی که حاشیه مویینه به سطح زمین برسد چه مشکالتی ایجاد می شود -12

درصد که بر روی الیه نفوذ ناپذیری قرار دارد چند  21متر و تخلخل  111هکتار و ضخامت   2ا مساحتقطعه زمینی بدر  -13

 ؟متر مکعب آب می تواند ذخیره شود

 ؟نقش آب زیرزمینی در ایجاد چشمه یا برکه را توضیح دهید -14

 ؟میزان عمق سطح ایستابی به چه عواملی وابسته است -15

 ست با ذکر مثال توضیح دهید ؟آیا هر سنگ  متخلخلی نفوذ پذیر هم ه -16

 چرا رسها نفوذ پذیری اندکی دارند؟ -17

 ؟غلظت نمکهای محلول در آب زیرزمینی به چه عواملی وابسته است -18

 بخش معدنی خاک شامل چه موادی است؟ -19

 ؟فرسایش خاک چه مشکالتی ایجاد می کند -21

 ؟فرسایش خندقی به چه علت ایجاد شده و چه مشکالتی ایجاد می کند -21

 پهنه حفاظتی چیست؟ منظور از -22

 ؟کیفیت آب زیرزمینی به چه عواملی وابسته است  -23

 راهکار هایی برای کاهش میزان فرونشست پیشنهاد کنید؟ -24

 

 سواالت فرادانشی

 ؟در آبخوان تحت فشار اگر فاصله چاه از منبع تغذیه بیشتر باشد شوری چه تغییری می کند -1

 ؟کشاورزی چیستعلت اصلی نامناسب بودن خاک مناطق کویری برای  -2

 ؟تفاوت سطح ایستابی با سطح پیزومتریک در الیه های آبدار مربوط به چیست -3

 ؟بهترین محل برای بدست اوردن آب مطلوب کجاست -4
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 ؟به چه دلیل آبشوی خاک در فصل گرما بازده بیشتری دارد -5

 چه عملی موثر است؟ در اصالح خاک های شور  و آهکی به وسیله گوگرد -6

 ؟زان رس زیادی باشد حداقل مقدار ماده آلی چقدر باشد تا این خاک آلی نامیده شوداگر خاکی دارای می -7

 ؟ ورود کدام گاز به خاک سبب افزایش اسید سولفوریک  در خاک می شود -8

 ؟میکرومتر چه نامیده می شود 5آب تجمع یافته در منافذ بزرگتر از  -9

 ؟از نظر تغذیه گیاه کدام عناصر مهمتر است -11

 ری خاک را بنویسید؟اثرات افزایش شو -11

 با توجه به شکل به سواالت پاسخ مناسب دهید -12

 الف(چرا با افزایش فاصله از منبع تغذیه شوری افزایش می یابد

آبخوان تحت فشار را تحت تاثیر قرار ب(ایا گسل ایجاد شده فشار 

 می دهد

 ج(تغییرات فشار و شوری  را را در دو چاه با هم مقایسه نمایید؟

 آرتزین اتفاق می افتد چرا؟  ،چاهد(در کدام 

 

 

 

 


