






ی در سرزمین ما، روستاها و شهرهای بسیاری هست؛ اما پراکندگی آنها در همه  اها  
سهوال   از دشت های نسبتاً هموار داخلی تا الگ  های سرسهب  . یکسان نیستکشور 

ی دریای خ ر و از کوه های البرز تا زاگرس و الگ  های ساللی خلیج فارس و دریها 
نهاق   تعداد این آبادی ها در م. عمان، شهرها و روستا های زیادی استقرار یافت  است

.  پایکوهی بیشتر، و امعیت در آنها متراکم تر است

ی ارتباط پراکنهدگ 
شهرها و روستاهای 
ایران با نهاهمواری  

ها



گ  ها در نقش  های زیر، پراکندگی کوهستان ها و ال
با هم را با پراکندگی امعیت کشور در نوالی شهری

ا و بین نهاهمواری هه  ب  نظر می رسد . مقایس  کنید
چرا؟تراکم امعیت، ارتباط ن دیکی هست؛ 

آیا بین نهاهمواری هها وتهراکم امعیهت ارتبهاقی      
واوددارد؟



درمجهههاورنوالی 
کوهسههههههتانی 
کشههههههورمانند 
البرزوزاگههرس بهه  
دلی  واود شرایط
مناسههط قبیعههی  
امعیت بیش تهری 

.زندگی می کنند



ی ها
ت ناهموار

اهمی
 کدهدمینشانایرانهایناهموارینقش ب دقی نگاهی
کی تشکوهستانیومرتفعنوالیراماسرزمیناعظمبخش
.دهدمی

ق منابرخیدروکمترااهابعضیدرهاکوهارتفاعاگرچ 
،انیانسااتماعاتتشکی برهاناهمواریایناست؛بیشتر
اکامینوپیروزیما،کشورتاریخبرلتیومردممعیشتنوع
نمون عنوانب )استبودهتأثیرگذارنی تاریخیهای

دربتکاتنگ ازاستفادهباایرانیدالورسردارآریوبرزن
مدبویرالوکهگیلوی استاندراایی)زاگرسارتفاعات
.ردکدفاعایرانازمقدونیاسکندرلمل برابردر(کنونی



ن
ی ایرا

ش ناهمواریها
پیدای

ایش بعد از کواترنرناهمواری ها تحت تأثیر عوام  فرس
، آب ههای روان )این عوام  . تغییر شک  می یابند
،  عملکرد انسانب  همراه ( باد، اختالف دما

پهها از آخههرین تحههوالت درایههن دوران، قههی 
ی ناهمواری های کشورما شک  نههای « کواترنر»دوره

. یافت  است

شک  امروزی ناهمواری 
های ایران مربوط ب  
کدام دوران زمین 

شناسی است؟

درکدام دوره زمین 
شناسی ناهمواری های 
ایران شک  نهایی 

یافت؟

عوام  تغییرشک   
ناهمواری های ایران 

بعد از کواترنر

چرا انسان سرعت  
تغییرات را اف ایش 

داده است؟

مواطمحیطازانسانگوناگونهایبرداریبهرهبا
.استشدهتغییرشدیدمحیط





نتقسیمات ناهمواری های ایرا

ه سرزمین های هموار ک  شام  دشت هها و  2
الگ  های کم ارتفاع در نهوالی داخلهی  وا   
.سهههوال  دریاهههها مهههی شهههوند   

از بهیش ه سرزمین های کوهستانی ک  اغلط 1
.از سطح دریاهای آزاد ارتفاع دارنده ارمتر 



ی
ی کوهستان

ن ها
ه سرزمی

شوره منطق  کوهستانی شمال ک1

(سزاگر)ه منطق  کوهستانی غربی 2

منطق  کوهستانی مرک یه 3

منطق  کوهستانی آذربایجان( الف

منطق  کوهستانی تالش( ب

منطق  کوهستانی البرز( ج

کوه های شمال خراسان(د

مرک یکوه های رشت  

کوههای منفردمرک ی

کوه  های بشاگرد

کوه های مریخیشرق و انوب شرقیکوههای -4

....تفتان و





نقشه تقسیمات  
ساختمانی ایران



رشهت  در شهمال و  ( قره داغ)ارسباران رشت  کوه دو 
را غرب این منطقه  شمال و ایران و ترکی ، مرزیکوه 

عالوه بر ایهن کهوه هها، دو تهوده     . دربرگرفت  است
براثهر  سبالنوسهند کوهستانی مهم دیگر، ب  نامهای 

.نددارآتشفشانی، در این منطق  واود فعالیت های 

منطق  کوهستانی آذربایجان( الف









دریاچه قله سبالن





( ب
ش

ی تال
طق  کوهستان

من
ایجان منطق  آذرب، اهت شمالی ه انوبیکوهستان تالش با 

.استرا از کناره های دریای خ ر ادا کرده 

انگ  درکوه های تالش

اهت وموقعیت  کوه  
های تالش

مقایس  شیط عمومی 
کوه های تالش 

درسمت دریای خ ر و 
آذربایجان

انآذربایجمنطق ازبیشخ رسمتب هاکوهاینعمومیشیط
میواردخ ر،دریایب سرعتباآنهاازااریهایآبواست
.شود

آق داغشبلند ترین کوه تال





( ج
ی البرز

طق  کوهستان
من

شروع شده و در امتهداد تنگ منجی  کوه های البرز از -1
و در ن دیکی شهاهرود شاهکوهغربی ه شرقی تا کوه های 
. دره خوش ییالق ادام  دارند

ب دامن  های این کوه ها معموالً ب  سمت شمال و یا انو-2
و در آن دره های وسیع و عمیقی هست، ک  رودهاییاست 

. چون چالوس و هراز در آنها اریان دارد
وه کبخش  ب رگی  از این چین خوردگی وسیع، لاص  -3

مواد رسوبی قی میلیون هها سهال   ( چین خوردگی)زایی
.است

ک  در دوره کواترنر سبط شه فعالیت های آتش فشانی -4
.در این رشت  کوه شده استقلّ  دماوندگیری 

لبرز مراک  امعیتی بسیاری در امتداد کوهستان های ا-5
ای یکی از کانون های عمده  فعالیت هه مستقر شده است و 

.اقتصادی کشور ب  شمار می رود

ویژگی های مهم  
رشت  کوه البرز



روی قله دماوند





البرز





مرز البرز جنوبی و شمالی
مرز جنگل و بیابان





گستره  فعال البرز

دامن  ها و دره ها، دشت ها و رودخان  های این منطق  
یرد کوهستانی قی چند ده ، چهره دیگری ب  خود بگ

لغ ش در ااده ها وهمچون ری ش و گاه، مخاقراتی 
قغیهان  ، لرزش های خفیهف و گسهترده  ،و دامن  ها

.بروز سیالبورودها 

طق   
ن من

  ناپایدارشد
عل

ی البرز
کوهستان

کرج،تهران،مث اقتصادیپررون یشهرهاگسترش-1
(آهن،راهوشوس )ارتباقیهایاادهالداث-2
برداریبهرهوهارودخان وهدایتسدهاالداث-3
آنها،از
هرهبوگوناگونکشاورزیهایفعالیتگسترش-4

ناهمواریهایالبرز،کوههایفراوانمعادنازبرداری
وردهدرآناپایدارشکلیب راکوهستانیمنطق این
.است

پیامدهای  
ن ناپایدارشد
منطق   

البرزتوسط
فعالیت های

انسان





قهمنطاین.داردقرارمازندراناستاندرکهاستکوهستانیناحیه ایسلیمان،تختمنطقه  
ارتفاعباآنهاترینمرتفعکهاستاصلیقله۴۵برمشتملکهاستالبرزرشته کوهازبخشی

واقعمنطقهایندر(ایرانبلندقله  دومین)علم کوه.داردنام«سلیمانتخت»،۴۶۴۳
.شده است





شک  منظم و مهوازی در شهمال   این کوه ها ب  -1
.  قرار دارندشرقی ایران 

از رشت  کوه ههای مههم کهوه ههای شهمال      -2
و در آالداغ، هه ار مسهجد  خراسان، می تهوان  

.را نام بردبینالود اقراف نیشابور،

(د
ن
ل خراسا

ی شما
کوهها

ودکوه بینال

ویژگی های کوه  
های خراسان









هایدرهبامانندیدیوارههایخوردگیچین
اندازچشمکیلومتر،صدهاقولب وموازی
مریوانازکشورغربیکوهستانینوالی

یشرقانوبهغربیشمالاهتبادرکردستان
ب  مرااعبا.استدادهتشکی راهرم تنگ تا

راوهکرشت اینبلندهایبعدقلّ صفح نقش 
.کنیدمشخص

موقعیت رشت  کوه زاگرس





دامنه های رشته کوه زاگرس





2
-

ی 
ی غرب

طق   کوهستان
من

(
س

زاگر
)

زاگرس چگون  ب  واود آمد؟

ره برخورد دو صفح  شب  ا یرشت  کوه زاگرس از -1
.ب  واود آمده استعربستان و صفح   اوراسیا

این چین خوردگی ها پا از تشکی ، به  لالهت  -2
رسایش ب  علت فاولی  باقی نماند و قی میلیون ها سال 

.تغییر شک  یافت  است

ام  درونی تودهای از نمک ب  شک  تقریباً گنبدی ک  بر اثر عو
باال اقراف خودب  رسوبات و وزن مخصوص کمتر نمک نسبت 

.می آید

گنبدهای نمکی و عل  باال آمدن آن ها







(استان بوشهر)گنبد نمکی جاشک 





گنبد نمکی نزدیک سد گتوند





نمایی از زاگرس



س در لال لاضر
  تغییردهنده زاگر

عوام
رودهاقغیان-1
ههم  از دیگر عواملی اسهت که    گرد و غبار -2

د و در منطق  زاگرس در ایجاهم انسان وقبیعت 
. گسترش آنها مؤثر است

قی سی سال اخیر، وقوع گردوغبارهها در ایهن   
منطق  بیشتر شده اسهت و انتظهار مهی رود در   

و مث  خوزستان، لرسهتان )استان های زاگرسی 
.اف ایش یابد( ایالم

عوام  قبیعی( الف

عوام  انسانی( ب

زاگرسدرمنطق متعددیسدهاالداث-1
درکناررودهاشهرهاروی بیگسترش-2
وهاانگ بردنبینازها،اادهالداث-3

ینوالدرکشاورزیاراضیازنامناسطاستفاده
هرهاشگسترشباهمراهزاگرسروستاییوشهری

بودههادشتوهادرهها،دامن ضررب روستاهاو
.است



.گیردمیسرچشم زاگرسازبسیاریرودهای
،میاقلیتغییراتعلتب رودهاایندرآباریان
لالتب منظملالتازوشدهنوساناتیدچار

.استدادهشک تغییرقغیانیونامنظم

علت قغیانی 
شدن رودهای  
؟زاگرس چیست

تاثیرری ش های 
شدید اوی 

درمنطق  زاگرس

وفرسایدرامیهاکوهشدید،اوّیهایری ش
.گیردمیقراررودهاایندسترسدرآنمواد
درقغیاناخیر،ده س قیرسدمینظرب 

ردوشدهگذشت ازبیشزاگرسلوض رودهای
ک شتشکی ب رودهاتوسطرسوبلم آن،پی

.استمنجرشدهناهمواریازادیدیهای



برهم خوردن تعادل اریان 
رودها

هرها  پیامد گسترش بی روی  ش
درکناررودها  

،بندیدیوارهمث )انسانیدستکاریهایبراثر
وورودرودهارویپوشاندنسازی،پ مجراسازی،
هارودوشدهشهرینوالیدر(شهریفاضالبهای

بسترازشهریمناق درک استکردهواداررا
شهرها براسیالبیاقغیانوکندتجاوزشدهتعیین
.نمایدتحمی 

عوام  برهم خوردن  
تعادل اریان رودها  
ی  دراثرگسترش بی رو

شهرها

سیالب»گسترشسبط،رسوباتاف ایش
دچاررارودهامجاریوشود،می«هادشت
.کندمیتغییر

عام  گسترش  
سیالب دشت ها

درکدام استان ها سیالب های  
شدید رخ داده است؟

زاگرسدرهاسیالباینازمتعددیهاینمون 
اهدهمشاخیرسالهایقیایالمولرستانهایاستاندر

.استشده







3
ه 

ی
ی مرک 

طق  کوهستان
من

: ناهمواریهای این منطق  دو نوع است
  آن بخشی ب  شک  رشت  کوه ک  ب-1

رشهت  کهوه   )کوه ههای مرکه ی  ها 
.گفت  میشود ( مرک ی

  برخی توده های نفوذی آذرین ک-2
مهی  کوه های منفرد مرکه ی  ب  آنها 
.گویند

در خراسهان رضهوی،   کوه اُغَتای اگر س  نقط  
ا یه بُ مان در استان همدان و قل  کوهگردن  آوج 

دیگر خضر زنده درسیستان و بلوچستان را ب  یکه 
ایر تشهکی  میشهود که  سه    مثلثهی وص  کنید، 

.ناهمواری های کشور در آن قراردارد

موقعیت  
اغرافیایی 
کوه های 

مرک ی ایران

انواع ناهمواری های 
مناق  مرک ی ایران





کوه 
جغتای

گردن  
آوج

کوه  
ب مان





شیرکوه 
یزد





منطق  مکران درکجا قراردارد؟
دراقهراف چاله  اازموریهان    و انوب استان سیستان و بلوچستان در 

ده واقع شمنطق  مکران (سوال  دریای عمان)کرمان واستان هرم گان 
سهوده ای  است ک  در آن رشت  کوه های بشاگَرد با ارتفاع نسبتاً کم و فر

.  واود دارد
کوه های بشاگرددرکجا قراردارند؟

.منطق  مکران ودرکناردریای عمان قرار دارد
کوه های مریخی درکجاقراردارند و ب  چ  شکلی هستند؟

ودال فرسایش، شک  های زیبایی با دره ها، چال  ها و گدر شرق چابهار، 
ههم گفته    « کوه های مریخی»ایجاد کرده است ک  آن ها را های عمی 

.اند

ق
ب شر

ق وانو
ی شر

کوه ها

گ  فشان ها درکجا قراردارند؟
ا در فاصل   این نهاهمواری هها ته   استان های هرم گان و بلوچستان انوبی در 

دریای عمان،  چندین گ  فشان واود دارد ک  همانند چشم  های ِ گلهی مهی   
.اوشد، اما فعالیت آنها کم و زیاد می شود

علت فعالیت گ  فشان ها چیست؟
.علت فعالیت این چشم  های اوشان، فعالیت های زمین ساختی است

گ  فشان های 
منطق 







گل فشان



ترکمن صحرا#گل فشان در 





امتدادشرقسمتبهکیلومتردههاومیشوندآغازچابهارشرقکیلومتری۳۵ازتقریباًکههستندکوهیرشتهمریخیکوههای
.مییابند

ازعبارتندهکمیشوندنامیدهبدبومداردوجودشکلاینبهکوهیجهاندرکمتروهستندمریخیکوههایبهشبیهکهکوههااین
.درآمدهاندشکلبدینفرسایشبرابردرکهبلندیهاییوهازمین











(مطالع برای)هافشانگ 
؟؟هافشانگ تشکی علت
یاستاتکتونیکیهایفعالیتلاص یاهافشانگ دنیادرکال

هایانفشگ صورتایندرک استآتشفشانیفعالیتهایلاص 
شانهایفگ ک ازنیمیتقریباک ایراندر.دارندنامگرمیاسرد
لرکتابارتباطدروبیشتربودهسردنوعازفشانهاگ داردرادنیا

گ فعالیتونحوهساختارهرچنداستمرتبطعماندریایصفح 
کردانبیقطعیشک ب عام یکباارتباطدرنواننمیرافشانها
بواودرانادرعوارضگون اینک زمینزیردرمواودرسولی
 لوضگذشت هایفعالیتدرگذاریرسوبلاص بایدآوردمی
ک دبرشمرزمیناعماقدرنفوذقاب غیرهایالی دررسوبیهای
ب نزمیاعماقدرمواودآببخارگازهایایاتکتونیکیدالی ب 

.میکنندپیداراهزمینسطح



(مطالع برای)ایرانمعروفهایفشانگ 
دروتانبلوچسوسیستاناستاندرتَنگمنطق درایرانگ  فشانترینمعروف

متفاوتارتفاعباتپ چندازمجموع  ایگ  افشاناین.داردقرارکنارکشهرستان
زیادیکین دعلتب .داردگ  فِشانیفعالیتآنهاازیکیفقطاکنونهمک است
پوست ی ،نالایندرزمینپوست خاصشک همچنینوهنداقیانوسب منطق این

باعثک دمی روفروزمینداخ ب منطق اینزیردرتندیبسیارشیطبااقیانوس
باعثآمدهواودب فشار.می گرددزمینپوست ب زیادیفشارهایآمدنواودب 

بواودعلت هایازیکیعام این.می شودالیوگ آنهمراهب وآبخروج
.دمی آیشمارب منطق ایندرفراوانمعدنیآبچشم  هایوافشان هاگ آمدن

قرارلستانگاستاندرگمیشان تپ منطق درمانندلوضساختارباگ  افشان هایی
.شده اندگ ارشمینابمنطق درنی مانندیلوضافشان هایگ .دارد



کوه گلفشان چابهار







ارزش های اقتصادی نوالی کوهستانی

نوالی کوهستانی در زندگی انسان های سهاکن در آن 
در فهرست زیهر، برخهی از   . مناق ، ارزش زیادی دارد

ی آیا مه . این ارزش های نوالی کوهستانی را می بینید
توانید چی ی ب  آن اضاف  کنید؟

ذخایر آب-1
معدن و ذخایر قبیعی-2
دامپروری-3
تعدی  آب وهوا -4
مح  سرچشم  رودها-5
6-.........................
7-...................
8-...........



( ب
ی هموار

ن ها
سرزمی

شهود  در بین نوالی کوهستانی مناققی دیده می
و دشت هها این نوالی . ک  ارتفاع آنها کم است

.استالگ  ها 
انواع سرزمین های هموار

و در لد فاص چین خوردگی ها در هنگام برخی دشت ها -1
دشت)شده اند ، ایجاد ناودیا هاو یا در میان قاقدیا ها 
(.فارسکاکان در 

یش از دشت ها بر اثر انباشت مواد لاص  از فرسها بعضی -2
(.دشت نهاوند) در نوالی پست ب  واود آمده اند 

ن از دشتها لاص  انحالل مواد آهکی و هموار شدبعضی -3
ر مث  ماهیدشت کرمانشهاه و دشهت ار ن د  )هستند زمین ها 

(.فارس
یم بسیار قددوران  ای زمین شناسی از دشت ها از برخی -4

ادیهد  نهاهمواری ههای   ، اما در روی آنها مانده اندبراای 
.براثرفرسایش بادی ایجاد شده است مث  دشت لوت

ت ها
ش دش

  پیدای
عوام





منشاچالههایایران

عواملساختمانی-1

عواملفرسایشیمانند-2
دشتارژناستانفارس



در ، ک  نشان  های آن را مهی تهوان تغییهر   تغییرات اقلیمی-1
الی الگوی پراکندگی ری ش های اوی، بروز توفان ها و خشک س

ور مها و  ها دانست، ن  تنها در بسیاری از مناق  اهان بلک  در کش
نونی در مناق  پست داخلی مشغول تغییر شک  ناهمواری های ک

.است
ر ب  فرسایش و ااب  اایی مهواد د توفان ها و بادهای شدید -2

دشت ها مشغول است و تپ  های ماسه  ای و دیگرپدیهده ههای    
قبیعی مث  شوره زارها، بستر رودها و دشت ههای ریگهی را از  

.نظر وسعت و مکان تغییر می دهد
، مواد را از اهایی برمهی دارد و در   قغیان دوره ای رودها-3

ا اای دیگری براای می نهد ک  شک  های تازه ای بر اثر آن هه 
.  ایجاد می شود

و کنهی  بوت ، تغییرات کاربری اراضیو بهره برداری انسانی -4
سی  دست کاری نابخردان  در م، از بین بردن پوشش های گیاهی

الداث ااده ها در مناق  لساس ب  دسهت  ، ها و مجاری رودها
کاری های انسانی و بهره بهرداری وسهیع از معهادن و منهابع     

انی را در ، از دیگر عواملی است ک  می تواند فرسایش انسقبیعی
.نوالی بیابانی ودشت ها گسترش دهد

عوام  
تغییرشک   
وفرسایش 
دشت های 

ایران



درتغییر
اوی،هایری شپراکندگیالگوی-1
هاتوفانبروز-2
هاسالیخشک-3

نشان  های  
تغییراقلیم  
چیست؟

اراضی،کاربریتغییرات-1
کنیبوت -2
گیاهی،هایپوششبردنبینازو
مجاریوهامسی درنابخردان کاریدست-3

رودها،
لساسمناق درهااادهالداث-4
قبیعی،منابعومعادنازوسیعبرداریبهره-5
راانیانسفرسایشتواندمیک استعواملیدیگراز
.دهدگسترشهاودشتبیابانینوالیدر

ی  
ش انسان

  فرسای
ن عوام

مهم تری
ی
ی بیابان

درنوال



ارزش های اقتصادی دشت ها

ااذب  های گردشگری-1
استفاده از انر ی پاک، مانند انر ی خورشید و باد-2
ارگان، گذران اوقات فراغت ب  دلی  مناسط بودن برای رصد ست-3

کویرنوردی و برگ اری مسابقات ورزشی
معادن گچ، نمک و مصالح ساختمانی-4

آیا می توانید ارزش دیگری برای دشت ها بگویید؟





الگ  ها

:تعریف الگ 
یک قرف ب  کوه ها و از قهرف ازهمواری هستند ک  الگ  ها سرزمین های 

دیگر ب  دریاها و
.دریاچ  ها منتهی می شوند

عوام  پیدایش الگ  ها
للپی ع، عم  آب و تراکم آبرفت از مهم ترین مقاومت سنگساختمان زمین، 

.الگ  ها می باشنددایش 
پهر  ب  نقش  الگ  ها توا  کنید، در کنار هم  دریاهاو دریاچ  ها و رودهای

خاک، الگ  ها ب  دلی  لاصلخی  بودن. آب کشور، الگ  ها دیده می شود
.امعیت زیادی را در خود اای می دهد

آیا درن دیکی مح  زندگی شما الگ  ا ی واود دارد؟
دو بخش را ب نقش  الگ  ها روی این نقش  با ترسیم خطی از غرب ب  شرق،

؟چرا؟تدر کدام سمت ایران واقع اسالگ  ها بیشتر .مساوی تقسیم کنید



رکشوشمالیدرنیم 
وهوایآبواوددلی 

درسوال مرقوب
وسعتخ ردریای
وتاستربیشهاالک 

رب کشوانوبیدرنیم 
گرموهوایآبدلی 

استثنایب وخشک
توسعخوزستانالگ 
.استکمهاالگ 



 
عوام

تغییردهنده
الگ 

قبیعیعوام (الفها

:انسانیعوام (ب

لرکات دریا

رودهای قغیانی 

گسترش شهرها و روستاها

، اسکل  سازی
، بندرسازی

، دیواره سازی
...الداث ااده ها و



اریانسونامی،/دریاییهایتوفانمد،وا ر)
امل از(دریاهاآبعمومینوساناتودریاییهای

 مناقمرتباًناخواه،خواهک استقبیعیعوام 
.دهدمیتغییرراآنهایشک زمینوساللی

مهم ترین لرکات آب
دریا ک  مواط 
تغییرشک  مناق 
:ساللی می شود

وهانهشت نی ری ددریاهامیب ک قغیانیرودهای
وتحمی ساللی،هایالگ بررافراوانیهایآبرفت
.کندتغییرمیدچارراهاالگ وسعتومکانمرتباً

نقش رودهای  
قغیانی درتغییر

الگ  ها  

،ازیسدیوارهبندرسازی،،سازیاسکل باانسانساللینوالیدر
گسترش.کندمیایجادتغییراتی،هاالگ رویاادهالداث
ویانگلوکشاورزیاراضیرفتنبینازباعثروستاهاوشهرها

قیک شودمیباعثوایرانساللینوالیدروسیعیتغییرات
.دکنپیدااساسیهایتفاوتمناق ایندرزمینچهرهده ،چند

نقش 
عوام  
انسانی  
درتغییر  
الگ  ها



ارزش اقتصادی الگ  ها
.الگ  ها بهترین مکانهای کشاورزی در کشورمان است

صادی هر در مورد ارزشهای اقت. ب  تصاویر زیر در الگ  های مختلف توا  کنید
.یک امل  ای بنویسید

الگ  ها مکان مناسبی هستند برای کشت  
محصوالتی مانند چای

دریای کنارالگ  ها مکان مناسبی است برای 
گذراندن اوقات فراغت



ماهی گیریفعالیت های  فعالیت های  بازرگانی 



 مناقدردیگریاقتصادیهایارزشآیاشما،نظرب 
.ببریدنامشناسیدمیاگردارد؟واودایالگ 



.اهمیت نوالی کوهستانی را بیان کنید-1
.ارتباط بین پراکندگی امعیت و ناهمواری ها را بنویسید -2
.سرزمین های کوهستانی ایران را دست  بندی کنید-3
.سرزمین های هموارایران را دست  بندی کنید-4
.کوه های مهم منطق  آذربایجان را نام ببرید-5
.کدام کوه آذربایجان را از منطق  سوال  دریای خ رادا می کند-6
.بین تنگ منجی  ودره خوش ییالق کدام رشت  کوه قرار دارد-7
رشت  کوه البرزدراثرچ  عواملی ب  واود آمده است؟-8
چرا منطق  کوهستانی البرزدرلال لاضر ناپایدارشده است؟-9
.عوام  پیدایش زاگرس را بنویسید-10
.عوام  تغییردهنده منطق  زاگرس را بنویسید-11
.کوه های مرک ی ایران درکجا قرار دارند-12
کوه های مریخی کجاست وچ  ویژگی هایی دارند؟-13
گ  فشان ها درکجا قراردارند؟-14
.ارزش های اقتصادی نوالی کوهستانی را بنویسید-15
.عوام  پیدایش دشت ها را بنویسید-16
.ارزش های اقتصادی دشت ها را بنویسید-17
.عوام  تغییردهنده دشت ها را بویسید-18
.عوام  تغیرردهنده الگ  هارا بنویسید-19
.ارزش های اقتصادی الگ  ها را بنویسید-20

نمون  سوال



است؟صحیحزیرگ ین کدامهاناهمواریو،ایرانامعیتپراکندگیبارابط در-1
.کنندمیزندگیکوهستانینوالیمجاوردرامعیتبیشتر)الف
.کنندمیزندگیهادشتدرامعیتبیشتر)ب
.کنندمیزندگیساللیهایالگ درامعیتبیشتر)ج
.کنندمیزندگیکوهستانیمرتفعمناق درامعیتبیشتر)د

است؟شناسیزمیندورانکدامب مربوطایرانهایناهمواریامروزیشک -2
پرکامبرین)دسوم)جدوم)باول)الف

ود؟شمینمایانمحیطتغییراتوسرعتفرسایشمقداراف ایشصورتب زیرعام کدامنقش-3
باد)ددمااختالف)جانسانعملکرد)بروانهایآب)الف

زادآدریاهایسطحازمتر..............ازبیشاغلطک هایسرزمینایرانهایناهمواریتقسیماتدر-4
.شودمیگفت ......دارندارتفاع
کوهستانی–1000)ددشت–500)جایکوهپای –1000)بایالگ -متری500)الف



است؟کداماندگرفت بردرراآذربایجانکوهستانیمنطقةک مهمکوهرشت دو-5
مرک یکوهرشت وارسباران)بسبالنوسهند)الف
ارسبارانوتالش)دآراراتوارسباران)ج

کردهادایجالبرزهایکوهدرانسانک استمحیطیهایناپایداریوتغییراتنتیج زیرگ ین کدام-6
است؟
هادامن وهااادهدرلغ شوری ش)بمعادنازبرداریبهره)الف
آنهاازبرداریبهرهوهارودخان هدایت)دارتباقیهایاادهالداث)ج

مؤثرانسانهموقبیعتهملاضرلالدرزاگرسدهندۀتغییرقبیعیعام کداموگسترشایجاددر-7
است؟
سدهاایجاد)دوغبارگرد)جشهرهاگسترش)برودهاقغیان)الف

ند؟گیرمیقرارمثلثیکداخ درنقش رویبرنقاطکداماتصالباایرانمرک یهایکوهمحدوده-8
ب مانکوه-الوندکوه-اغتایکوه)بب مانکوه-آوجگردن -اغتایکوه)الف
نتفتاکوه-آوجگردن -اغتایکوه)دب مانکوه-آوجگردن -بینالودکوه)ج



دارند؟قرارزیرهایناهمواریازمنطق کدامدر«مریخییهایناهموار»-9
زاکرسکوهستانیمنطقة)بآذربایجانکوهستانیمنطقة)الف
مرک یهایکوه)دبشاگردهایکوه)ج

دانست؟اقلیمیتغییراتهاینشان ازتواننمیرازیرهایگ ین ازیککدام-10
اراضیکاربریتغییرات)بهاتوفانبروز)الف
هاخشکسالی)داویهایری شپراکندگیالگویدرتغییر)ج

شود؟میهاالگ وسعتومکانتغیرسبطمرتطعام کدام-11
قغیانیرودهای)بانسانیهایفعالیت)الف
دریاهاآبعمومینوسانات)ددریاییلرکات)ج

است؟کدامکشورمانکشاورزیهایمکانبهترین-12
دریاهاسوال )دهاکوهپای )جلاصلخی هایدشت)بهاالگ )الف



mailto:m.yousefi1348@gmail.com




یدپیروزباشهمیش  


