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  لیشهر استان اردب نیمشک

 

 7فصل

 شود؟ یمحسوب م یشناس نیبهشت زم رانیچراا

متعدد،  یفعال، گل فشان ها مهین یمانندآتشفشان ها یریمتنوع کم نظ یها دهیپدبه دلیل وجود 

شودکه پژوهشگران  یم افتی رانیو ... درنقاط مختلف ا ینمک یو مرتفع، گنبدها عیوس یکلوت ها

 اازسراسرجهان به خودعالقه مندکرده است.ر یادیز

 را بنویسید. ایران یشناس نیتاریخچه زم

 ،یشناس نیمختلف زم یدهند، در دوره ها یم لیرا تشک نیزم رانیکه اکنون ا یمختلف یبخش ها

 ینشان م رانیمناطق مختلف ا یسن سنگ ها نییتع .بوده اند ایاز ابرقاره گندوانا و لوراز ییبخش ها

 یبا سنگ ها سهیسال دارند که در مقا ونیلیم1000تا  ٦00نیب یسنگ ها، سن نیتر یمیقددهد که 

 و عربستان جوان تر هستند. ایاسترال ،یبریهند، س قا،یآفر ،یشمال یکایشده در آمر افتی یمیقد

 درنقشه های زمین شناسی چه پدیده هایی نمایش داداه می شوند؟

 یشکستگ تیآنها، وضع یسنگ ها روابط سن یسطح یدگجنس و پراکن ،یشناس نیزم یدرنقشه ها

 شوند. یداده م شیکانسارها و... نما تیها و موقع یخوردگ نیها و چ

 کیست؟ نیاشتوکل

 رانین،ایباراشتوکل نینخست یاست. برا رانیدر ا یشناس نیزم نیمطالعات نو شگامانیاز پ ن،یاشتوکل

 کرد. یبند میرابه چند بخش جداگانه تقس
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 م ترین پهنه های زمین شناختی ایران را نام ببرید.مه
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 را بنویسید. از معادن انیرانیاستفاده ا خچهیتار

دراکتشاف و  یادیز اریما، تجربه بس انینیشیپ .مانند مس، طال و آهن آشنا بودند یبا فلزات ان،یرانیا

داشته اند،  یسرب و رومانند مس، آهن، طال،  یفلز ریاز معادن و به خصوص ذخا یبهره بردار

دهد  یمطالعات پژوهشگران نشان م جینتا .دیآغاز گرد شیسال پ8٥00استفاده از فلزات از حدود  

 صورت گرفت. هیترک یو فالت آناتول رانیبار در فالت ا نیاول یاستخراج و استفاده از فلزات برا

 را بنویسید. مانینفتون مسجد سل دانیمویژگی های 

در استان خوزستان در  مانیه .ش در شهر مسجد سل128٦از سال   انهیه نفت خاورمچا نیاول یحفار-

  .دیه .ش به نفت رس1287خرداد  ٥نفتون آغاز شد و در   دانیبه نام م یمنطقه ا

 .شد ینفت استخراج م تریل3٦000متر عمق داشت که از آن روزانه  3٦0چاه   نیا-

 .شد یم نیچاه از بخار آب تأم نیااستخراج نفت از  یها نیمحرکه ماش یروین- 
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به صورت موزه،  مانیمعروف است و هم اکنون در شهر مسجد سل «کیچاه شماره »چاه به  نیا-

 جنوب قرار دارد. زیمناطق نفت خ یتحت نظارت شرکت مل

 قرار دارد؟ ییدرچه نوع سنگ ها رانیا یرنفتیذخا

 .رار دارندسنگ آهک ق یها هیبه طور عمده در ال رانینفت ا ریذخا

 چیست؟ از نظردارا بودن منابع نفت و گاز درجهان رانیا رتبه

درصد از 10با دارا بودن حدود   رانیدر جدول ارائه شده است. ا رانیمهم نفت ا یها دانیاز م یبرخ 

 .در رده دوم جهان قرار دارد رگاز،ینفت جهان، در رده چهارم و از نظر ذخا

 ده درکجا قرار دارند؟به طورعم رانیو گاز ا رنفتیذخا

فارس( ودر شمال  جیبه طور عمده در جنوب و غرب )منطقه زاگرس و خل رانینفت و گاز ا ریذخا 

در  دروکربنیمهم ه ریاز ذخا زیسرخس در شمال شرق ن رانیگاز خانگ ریخزر( قرار دارند. ذخا یای)در

 .است رانیا

 چه نام دارد ؟ رانیا ینفت دانیم نیتر بزرگ

جهان قرار  میعظ ینفت یها دانیم نیاهواز است که در رده سوم دانیم ران،یا ینفت دانیم نیتر بزرگ

 دارد.

 وجود گسل های زیاد درایران نشانه چیست؟

 است. نیزم رانیپوسته ا تیو فعال ییایگسل ها، نشانه پو نیوجود ا 

 را نام ببرید.  رانیا یآتشفشان یکوه ها نیمهم تر

 .دماوند،تفتان، بزمان،سهند وسبالن هستند ران،یا یانآتشفش یکوه ها نیتر مهم

 را بنویسید. دماوند یآتشفشان کوهویژگی های 

آن  یها تیفعال بوده و آثار فعال شیسال پ ونیلیدر چند م ران،یا یقله آتشفشان نیبلندتر دماوند،

 .ودش یم دهیدهانه آتشفشان د کینزد یدر دامنه ها یگوگرد یهنوز به صورت خروج گازها
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 بزمان( را بنویسید.–دختر)سهند -هیامتداد نواراروم یها آتشفشانویژگی های 

هستند که در امتداد  ییآتشفشان ها ران،یدر ا یجوان، در دوره کواترنر یآتشفشان یها تیفعال شتریب

 ـ پُلدختر قرار دارند. هینوار اروم

 

 را بنویسید. رانیدرا یگردشگر نیزم تیعلل اهم

 نیتر یاز غن یکی ،یشناخت نیزم یها دهیپد یو گوناگون یشناخت نیزم راثیاز نظر م رانیکشور ا 

 ژهیو یاقتصاد گاهیتواند در کشورمان، جا یم یگردشگر نیزم لیدل نیجهان است به هم یکشورها

 داشته باشد. یا

 چیست؟شرح دهید.  یشناخت نیزم راثیم

از  ییشان ها، آبشارها و.. که ارزش باالمانند غارها، گل ف یشناخت نیزم یها دهیاز پد یگروه

 یشناخت نیزم راثیهستند، به عنوان م ابیکم اریبس ایداشته و  ژهیو ییبایز ای یو آموزش ینظرعلم

 شوند. یم یمعرف

 



70 
 

 ست؟یپارک چ ژئو 

 یو فرهنگ یعیطب یبا جاذبه ها یشناخت نیزم راثیمحدوده مشخص است که در آن، م کیژئو پارک،  

در حفاظت از  نندیب یکه م ییده است. در هر ژئوپارک، مردم آن منطقه با آموزش هاواقع ش ژهیو

 یداربهره بر یگردشگر یجاذبه ها، برا نیو از ا یهمکار یو فرهنگ یعیطب ،یشناخت نیزم یجاذبه ها

 .کنند یو کسب درآمد م

 چیست؟ ژئوپارک جادیهدف از ا

 جادیدرست از آنهاا یمحدوده و بهره بردار کی در یشناخت نیزم راثیم یحفاظت از جاذبه ها یبرا

 است. دهیرس یبه ثبت جهان که  قشم رهیژئوپارک جز مانند .شود یم

 را بنویسید. ژئو پارک تیاهم

 راثیداشته باشد و م یو فرهنگ یرشد و رونق اقتصاد ،یشود که جامعه محل یژئوپارک باعث م 

 .آنها حفظ شود یو فرهنگ یعیطب

 با تشکر

 وسفیمحسن ی

09127543391 

 استان قم

 آدرس وبالگ:

qomgeo.blogfa.com 

 جهت همیاری:شماره حساب 

0104٦3210200٦ 

 

 


