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شماره صفحه

نمونـه سؤاالت نوبت اول و نوبت دوم

خالصه درس  ها

فهرست مطالــــــب

5

30

43

6 آزمون )1( نوبت اول 

8 آزمون )2( نوبت اول 

10 آزمون )3( نوبت اول 

12 آزمون )4( نوبت اول 

14 آزمون )5( نوبت اول 

16 آزمون )6( نوبت دوم 

18 آزمون )7( نوبت دوم 

20 آزمون )8( نوبت دوم 

22 آزمون )9( نوبت دوم 

24 آزمون )10( نوبت دوم 

26 آزمون )11( نوبت دوم 

28 آزمون )12( نوبت دوم 

پاسخنامه تشریحی

فـهرســــت  مطالــــــب 
  جغرافیــا دوازدهـــم  
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ســواالت  آزمــــون هـای 

و تـــــــرم اول 
تـــــــرم دوم
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) نـــــــــمـآآــــــــمزآ

دوازدهـم جغرافیــا 

ملفــدرستیـیاــادرستیـعبارـتهایـ یرـرمـنشخصـکنید.

در بیش تر کشورها عالوه بر برنامه ریزی برای تک تک شهرها و روستاها، برنامه های عمومی و کلی تر در  1
)درس 2( 2 سطح کشور و منطقه، یعنی آمایش سرزمین تهیه می شود. 
در برنامه ریزی و ادارۀ شهر باید به ایجاد فرصت های شغلی و سر و سامان بخشیدن به مشاغل بخش رسمی  3
)درس 2( 4 توجه کرد. 
سرانه عبارت است از تقسیم مساحت برخانوار. سرانه مقدار زمینی است که به طور متوسط از هر یک از  5
)درس 2( 6 کاربری های شهر به جمعیت شهر می رسد.  
در گذشته، توسعۀ کشاورزی مهم ترین عامل توسعۀ روستایی محسوب نمی شد؛ اما امروز توسعه روستایی  7
)درس 2( 8 صرفاً به توسعۀ کشاورزی محدود می شود.  

 
بــجاهایـخالیـرمــاـعبارـتهایـنناسبـکانلـکنید.

در کشور ایران دسترسی به  ، قلعه های دفاعی، بازارهای محلی و قرار گرفتن در  از مهم ترین عوامل شکل گیری  9

)درس 1(  هستۀ اولیۀ روستاها و شهرها بوده است.  

در برخی از بخش های جهان، در نتیجۀ گسترش فوق العاده زیاد دو یا چند کالن شهر در امتداد مسیرهای ارتباطی و حمل ونقل، زنجیره هایی  10

)درس 1( از  یا کالن شهرها پدیده  آمده اند که به آن ها  گفته می شود.  

)درس 1( 11 با بروز تحوالت  و ورود کشورها به  نفوذ شهرها و »شهرگرایی« در روستاها افزایش یافت.  
 

پــگزینۀـنناسبـرمـمـتخابـکنید.

)درس 3( 12 کدام کشور به زادگاه قطار معروف است؟  
 1( آمریکا  2( کانادا  3( انگلستان  4( آلمان

)درس 3( 13 کدام گزینه صحیح است؟  
 1( حمل  و نقل آبی  مسافت نسبتاً دور  2( حمل  و نقل هوایی  مسافت نسبتاً دور

 3( حمل و نقل ریلی  مسافت نسبتاً دور  4(  حمل و نقل لوله ای  مسافت نسبتاً دور
)درس 3( 14 مصرف سوخت در کدام یک از وسایل حمل و نقل نسبت به سایر وسایل بیش تر است؟  

 1( قطار   2( هواپیما  3( کشتی های فله بر  4( کامیون و تریلی
 

تـــهـسؤمالتـ یرـپاسخـکـتاهــدهید.

)درس 1( 15 دو عامل که در گذشته نقش مهمی در سکونت گزینی انسان داشت، نام ببرید؟  

)درس 1( 16 کدام عامل می تواند در ادامۀ حیات یا گسترش سکونتگاه و یا حتی نابودی و زوال آن نقش مهمی ایفا کند؟  

)درس 1( 17 مهم ترین تفاوت ویژگی های آداب و رسوم و شیوۀ زندگی در شهر و روستا کدام است؟  

به محدودۀ جغرافیایی که از یک سکونتگاه کاال و انواع خدمات دریافت می کند و بیمۀ آن محدوده و سکونتگاه جریان کاال، خدمات  18

)درس 1( رفت و آمد وجود داشته باشد، چه گفته می شود؟  

)درس 2( 19 مهم ترین ویژگی های عمدۀ برنامۀ آمایش سرزمین را نام ببرید؟  

)درس 2( 20 کودکان کار در کدام بخش اقتصاد شهرها مشغول به کار هستند؟  

)درس 2( 21 دو مورد از عواملی که موجب فقر شهری شده است را نام ببرید.  

1

) نـــــــــمـ)1ــــــــمزآ

نادرستدرست

نادرستدرست

نادرستدرست

نادرستدرست
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) نـــــــــمـآآــــــــمزآ

کدام اصطالح به معنای »مجموعۀ وسیعی از وسایل و نمادها و عناصری است که در خیابان ها یا فضاهای شهری برای استفاده عموم نصب  22

)درس 2( شده« به کار می رود؟  

)درس 2( 23 به شهری که در آن از فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( استفاده شود، در اصطالح چه گفته می شود؟  

)درس 2( 24 چرا خدمات رسانی به برخی از روستاها دشوار است؟ )ذکر 2 مورد(  

)درس 3( 25 چرا حمل و نقل جاده ای انعطاف  بیش تری نسبت به سایر شیوه های حمل و نقل دارد؟  

)درس 3( 26 در نیمۀ دوم قرن بیستم چه اقداماتی برای حل مشکل ترافیکی و همچنین افزایش سرعت خودروها صورت گرفت؟ـ 

)درس 3( 27 مهم ترین انواع کشتی های باربری را نام ببرید؟  

)درس 3( 28 دو ویژگی مثبت حمل و نقل هوایی نسبت به سایر وسایل حمل و نقل برای مسافران را بنویسید؟  
 

ثـــهـسؤمالتـ یرـپاسخـکانلــدهید.

)درس 1( 29 در زمینۀ بررسی حوزۀ نفوذ عملکرد یک سکونتگاه به دو جنبه باید توجه کرد، آن ها را نام برده و توضیح دهید؟  

)درس 1( 30 اشکال مگاالپلیس ها در امتداد راه  های ارتباطی چگونه است؟ دو نمونه از اولین مگاالپلیس های جهان را بنویسید؟  

)درس 2( 31 بیش تر روستاییان با مسائل و مشکالتی روبه رو هستند، آن ها را بنویسید. )چهار مورد(  

)درس 2( 32 عملکرد و اقدامات در طرح های هادی روستایی را توضیح دهید.  

الف( سه عاملی که در نیم قرن اخیر موجب گسترش و تحول در صنعت حمل و نقل شده است، کدامند؟ 33

ب( اولین هواپیمایی جت در کدام کشور ساخته شد؟  )درس 3(       

چگونگی و کیفیت پراکندگی شبکه های ریلی در جهان را توضیح دهید.  )درس 3(        34
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) نـــــــــمـآآآــــــــدزآ

دوازدهـم جغرافیــا 

ملفــدرستیـیاــادرستیـعبارـتهایـ یرـرمـنشخصـکنید.

نخستین گام برای احداث لولۀ سراسری که فرآورده های نفتی را از پاالیشگاه آبادان به مرکز، یعنی تهران می رساند، در سال 1336 برداشته  1

نادرستدرست شد. 

سفر با کشتی های پاناماکس معموالً پرهزینه است. برخی کشتی های پاناماکس مانند هتل های چند طبقه اند و رستوران، سینما، تئاتر، استخر،  2

نادرستدرست زمین بازی و نظایر آن را دارند. 

نادرستدرست 3 پس از انقالب اسالمی، مهاجرت از شهر به روستا و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ ادامه یافت. 

در مگاالپلیس، حومه ها و شهرک های اقماری یک مادرشهر به حومه ها و شهرک های مادرشهر دیگر پیوند می خورد. برخی، مگاالپلیس را  4

نادرستدرست منطقۀ اََبرشهر نامیده اند. 
 

بــجاهایـخالیـرمــاـعبارـتهایـنناسبـکانلـکنید.

)درس 3( 5 حمل و نقل از جنبه های مختلف در زندگی جوامع اهمیت دارد از جمله: اهمیت سیاسی،   و  . 

)درس 2( 6 آمایش سرزمین تنظیم رابطۀ انسان،  و  است.  

درآمد کم،  ،  و حاشیه نشینی به فقر شهری منجر می شود.  )درس 2( 7

از نتایج افزایش سفرها و تعداد خودروها، ایجاد  در برخی مسیرها به ویژه در  و در جاده هایی است که گنجایش  8

)درس 1( برای این افزایش ندارند.  
 

پــگزینۀـنناسبـرمـمـتخابـکنید.

در انتخاب مکان بر استقرار و سکونت جمعیت،  بیش ترین نقش را داشته اند. 9

 1( عوامل طبیعی   2( عوامل اقتصاد

 3( عوامل سیاسی    4( عوامل فرهنگی

در برنامه ریزی و ادارۀ شهر باید به ایجاد   و سر و سامان بخشیدن به مشاغل بخش  توجه کرد. 10

ـ غیررسمی ـ رسمی   2( نظم ترافیکیـ   1(  فرصت شغلیـ 

ـ رسمی ـ غیررسمی   4( نظم ترافیکیـ   3( فرصت شغلیـ 
 

تـــهـسؤمالتـ یرـپاسخـکـتاهــدهید.

چگونه مدیران شهری می توانند برای مقابله با آسیب های اجتماعی مفید واقع شوند؟  )درس 2( 11

)درس 2( 12 چه عامل موجب شد به تدریج حومه ها در اطراف شهرها، به ویژه شهرهای بزرگ و پرجمعیت شکل گرفتند؟    

)درس 4( 13 همایش دوچرخه سواری در کدام دو شهر ایران برگزار می شود؟  

در چه صورتی هزینۀ احداث یک مسیر کم تر خواهد بود؟  )درس 4( 14

)درس 5( 15 مفهوم شبکۀ زهکشی چیست؟  

مهم ترین پیامد خشکسالی چیست؟  )درس 5( 16

کدام مناطق به  طور کلی در جهان در مقابل خشکسالی ها حساس تر و آسیب پذیرند؟  )درس 6( 17

1

) نـــــــــمـ)12ــــــــدزآ
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) نـــــــــمـآآآــــــــدزآ

ثـــهـسؤمالتـ یرـپاسخـکانلــدهید:

مفهوم حمل و نقل پایدار چیست؟  )درس 4( 18

)درس 4( 19 در برنامه ریزی حمل و نقل جایگاه سرعت و زمان چگونه است؟  

در کشور ما از دیر باز در کدام شهرها فرهنگ استفاده از دوچرخه سواری بسیار رایج بوده است؟  )درس 4( 20

برای بهبود حمل و نقل شهری چه اقداماتی صورت گرفته است؟  )درس 4( 21

)درس 4(  22 با توجه به شکل، شاخص انحراف را محاسبه نموده و بنویسید مفهوم شاخص مطلوب چیست؟  

)درس 5( 23 بر اساس مطالعات انجام شده مهم ترین علل اصلی افزایش خشکسالی ها در دهه های اخیر کدامند؟  

)درس 5( 24 مفهوم خشکسالی زراعتی را توضیح دهید.  

)درس 5( 25 چرا خطرات خشکسالی بیش از خشکی است؟  

استعداد زمین لغزش در کدام دامنه ها بیش تر است؟  )درس 5( 26

در زمان وقوع زمین لرزه چه اقداماتی باید انجام دهیم؟  )درس 6( 27

ویژگی های بناهای روستایی و شهری را از نظر مقاومت در برابر زلزله مقایسه کنید.  )درس 6( 28
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دوازدهـم جغرافیــا 

آزمون )1( نوبت اول )3( جغرافیـــا 

 1  درست )0/25(
 2  نادرست )0/25(
 3  نادرست )0/25(
 4  نادرست )0/25(

 5  آب )0/25( ـ تقاطع راه ها )0/25(
 6  مادرشهر )0/25( ـ مگاالپلیس )0/25(

 7  صنعتی )0/25( 
عصرنوسازی )مدرنیزاسیون( )0/25(  

 8  گزینۀ )3( )0/5(
 9  گزینۀ )3( )0/5(
 10  گزینۀ )2( )0/5(

 11  1( آب فراوان )0/25(  

2( آب و هوای مالیم )0/25(   
3( خاک حاصلخیز جلگه ها )ذکر دو مورد(  

 12  موقعیت یک شهر یا روستا )0/5(

13 

در شهرها نوگرایی )0/25( بیش تر و تغییرات اجتماعی سریع تر )0/25( است.
 14  حوزۀ نفوذ آن سکونتگاه می گویند. )0/5(

 15  1( توجه به ظرفیت )0/25(

2( توجه به همۀ ابعاد توسعه )0/25(  
 16  بخش غیررسمی یا بخش غیرقانونی )0/5(

17 

درآمد کم )0/25( ـ بیکاری )0/25( ـ مسکن نامناسب ـ حاشیه نشینی 
 18  مبلمان شهری )0/5(

 19  شهر هوشمند )0/5(

20 

1( دور افتادگی )0/25( 2( پراکندگی )0/25( 3( شرایط سخت طبیعی
21 

از نظر دسترسی به نقاط مختلف در مسیر راه و توقف در ایستگاه های 
متعدد )0/5(

22 

ساختن آزادراه ها )0/25( و بزرگراه ها متداول شد.
23 

کشتی های فله بر )0/25( ـ کانتینری )0/25(
24 

1- امنیت بسیار زیادی دارد.
2- سوانح آن نسبت به تعداد پرواز ها بسیار اندک است. )0/25(

25 

کاال،  تقاضای  که  )0/25(  یعنی حداقل جمعیتی  نفوذ  آستانۀ  الف( 
خدمات با عملکردی از سکونتگاه دارند. )0/25(

منطقه  مردم  که  مسافتی  بیش ترین  یعنی    )0/25( نفوذ  دامنۀ  ب( 
برای دریافت خدمات از آن سکونتگاه طی می کنند. )0/25(

26 

مگاالپلیس ها معموالً در امتداد راه های ارتباطی، شکل خطی )0/25( و کریدوری 
)0/25( و برخی نیز شکل خوشه ای )0/25( و کهکشانی )0/25( پیدا می کنند.

مگاالپلیس شمال شرق ایاالت متحدۀ آمریکا )0/25( )از بوستُن تا واشنگتن( 
)0/25( و مگاالپلیس ژاپن )0/25( )توکیو ـ یوکوماها( )0/25(

27 

1( نداشتن مالکیت زمین )0/25(
2( کمبود زمین )0/25(

3( یکپارچه نبودن و قطعه قطعه بودن زمین های کشاورزی )0/25(
4( نداشتن سرمایۀ الزم برای کشت تجاری و سودآوری)0/25(

5( عدم دسترسی مناسب به بازارها برای فروش محصوالت خود )0/25(
با  را  مجبورند محصوالتشان  و  واسطه ها هستند  گرفتار  آن ها  اغلب   )6

قیمت کم به آن ها بفروشند.
28 

و  شناسایی  روستا  اراضی  کاربری های  روستایی  هادی  طرح های  در 
نقشه های وضع موجود آن تهیه می شود )0/5(. در این طرح ها ساماندهی 
چگونگی  همچنین  و  نیازها  و  خدماتی  کشاورزی  مسکونی  کاربری های 
بهبود  برای  راهکارهایی  و   )0/5( معین می شود  آینده  گسترش روستا در 

وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاها ارائه می گردد. )0/5(
29 

1- افزایش جمعیت و تقاضا برای حمل و نقل )0/25( 2- گسترش تجارت 
و اقتصاد جهانی )0/25( 3- پیشرفت علمی و فناوری در تولید وسایل حمل 

و نقل )0/25( ب( آلمان )0/25(
30 

مختلف  نواحی  در  آن ها  دسترسی  و  ریلی  شبکه های  احداث  میزان 
دنیا متفاوت است. قارۀ اروپا گسترده ترین شبکۀ خط آهنی را در میان 
قاره های جهان دارد. )0/5( کشورهای ایاالت متحدۀ آمریکا، روسیه، چین و 

هند بیش ترین میزان خطوط ریلی را در جهان دارند. )0/5(
ریلی  شبکۀ  طوالنی ترین  و  گسترده ترین  دارای  آمریکا  متحدۀ  ایاالت 

جهان است که 80 درصد آن به حمل و نقل بار اختصاص دارد. )0/5(
بیش ترین میزان خطوط سریع السیر و طوالنی ترین خط قطار تندروی جهان 

)پکن ـ گوانچو به طول 2298 کیلومتر( متعلق به کشور چین است. )0/5(

آزمون )2( نوبت اول )3( جغرافیـــا 

 1  درست )0/25(
 2  نادرست )0/25(
 3  نادرست )0/25(

 4  درست )0/25(
 5  جهان شهر )0/25(

 6  مادرشهر ملی )0/25(
 7  آزادراه ها )0/25( و بزرگ راه ها )0/25(

8 
دسترسی به نقاط مختلف )0/25( ـ توقف در ایستگاه های متعدد )0/25(
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 9  گزینۀ )3( )0/5(
 10  گزینۀ )3( )0/5(

 11  گزینۀ )1( )0/5(

 12  افزایش شهر و شهرنشینی )0/5(

 13  حومه )0/25(

)0/25( 1335  14 

15 

ایجاد فرصت های شغلی )0/25( و سر و سامان بخشیدن به مشاغل بخش 
غیررسمی )0/25(

 16  ُوندالیسم شهری )0/5(

17 

عبارت است از جابه جایی مردم )مسافر(، بار )کاال( و اطالعات )0/5(
 18  خطوط ریلی )0/5(

19 

به  محدودی  خدمات  معموالً  کم جمعیت  یا  کوچک  سکونت گاه های 
ساکنان ارائه می دهند )0/25(؛ اما در سکونتگاه های بزرگ، تعداد و تنوع 

خدمات بسیار زیاد است. )0/25(
20 

برخی از شهرها حوزۀ نفوذ بسیار گسترده ای در سطح یک ناحیه یا کشور 
و حتی جهان دارند؛ )0/25( برای مثال شهر تهران در برخی عملکردها مانند 
مراکز  و  پزشکی  پیشرفتۀ  لوازم خانگی، خدمات  و عرضۀ خودرو،  تولید 

دانشگاهی حوزۀ نفوذی در سطح کشور ایران دارد. )0/25(
21 

منظور از اصطالح شهرنشینی افزایش نسبت جمعیت شهرهای یک کشور 
یا ناحیه به روستاهای آن است. )0/5(

22 

پایتخت یا شهر اصلی یک ناحیه باشد که مرکز  این شهر ممکن است 
حکومتی، مذهبی، تجاری و... است و از این جنبه ها بر سایر سکونتگاه ها 
برتری دارد. )0/5( برای حداقل جمعیت مادرشهر، ارقام مختلفی را ذکر 
به مادرشهر،  توافقی وجود ندارد )0/25(. معموالً  این مورد  کرده اند و در 

کالن شهر نیز گفته می شود. )0/25(
23 

 )0/25( نوسازی  به عصر  ورود کشورها  و   )0/25( تحوالت صنعتی  بروز  با 
)مدرنیزاسیون(

24 

1. افزایش طبیعی جمعیت شهرها یعنی رشد موالید )تولدها( نسبت به 
مرگ و میر )0/25(

2. مهاجرت روستاییان به شهرها )0/25(
3. افزایش جمعیت برخی روستاها و تبدیل شدن آن ها به نقاط شهری یا 

ادغام روستاها در بافت شهر )0/25(

25 

آمایش سرزمین عبارت است از سامان دادن و نظم بخشیدن به فضاهای 
جغرافیایی و توزیع متوازن، متعادل و منطقی جمعیت، فعالیت ها، تجهیزات 

و امکانات در سطح سرزمین. )1(
26 

آن ها عمدتاً کارگر ساده و فاقد مهارت و تخصص اند )0/25(. از سوی دیگر، 
فرصت های شغلی در شهر محدود است )0/25(، به همین سبب، مهاجران به 
کارهایی مانند کارگری موقتی و روزمزد یا خدمتکاری در رستوران ها و نظایر 
آن مشغول می شوند )0/25( و درآمدشان برای هزینه های مسکن، خوراک، 

پوشاک و زندگی در یک شهر بزرگ کفایت نمی کند. )0/25(
27 

فرسوده  و  قدیمی  برخی محله های   ،)0/25( متروکه  زاغه ها، ساختمان های 
فاقد  و  ُجرم خیز   ،)0/25( ندارند  کافی  نور  شب  در  که  مناطقی  و   )0/25(

امنیت اند )0/25(.
28 

شهر هوشمند به شهری گفته می شود که در آن برای امور مختلف مانند 
از  و...  پسماند  ترافیک، مدیریت  انرژی، مدیریت  نقل، مصرف  و  حمل 

)ICT استفاده می شود. )1( ) فناوری اطالعات و ارتباطات 
29 

1. اصالحات ارضی یا تقسیم زمین و انتقال مالکیت )0/25(    
2. تشکیل تعاونی های تولید روستایی )0/25(  

3. گسترش انقالب سبز )0/25(
4. توسعۀ صنایع کوچک روستایی

5. توسعۀ خدمات گردشگری و فراغتی.
30 

امروز هیچ ناحیه ای خودبسنده نیست )0/25( و همه نواحی چه در داخل 
اقتصادی شان  نیازهای  رفع  برای  بین المللی،  سطح  در  چه  و  کشورها 
توسعۀ  کلید  را  نقل  و  )0/25(. صاحب نظران، حمل   وابسته اند  یکدیگر  به 
اقتصادی )0/25( و رکن زیربنایی اقتصاد کشورها می دانند )0/25(. فعالیت های 
نقل  و  به شبکه های حمل  به شدت  تجارت  و  توزیع  و  تولید  اقتصادی 
وابسته اند )0/25(. گردشگری نیز به عنوان یک فعالیت اقتصادی مهم در 

کشورها به زیرساخت  های حمل و نقل نیاز دارد )0/25(.
31 

حمل و نقل ریلی برای مسافت های متوسط و نسبتاً طوالنی مناسب است 
)0/25( و هزینۀ احداث پایانه )ترمینال( نیز در آن متوسط برآورد می شود 

)0/25(. به طور کلی، جابه جایی با قطار امنیت زیادی دارد )0/25(. همچنین 

باری  قطار  از خودرو است. هر  بیش تر  بسیار  قطار  راحتی مسافران در 
می تواند به اندازۀ ده ها کامیون بار حمل کند )0/25( و هزینۀ حمل قطار در 
مسافت های طوالنی کم تر از جاده است )0/25( . مصرف سوخت در حمل 
1 حمل و نقل جاده ای است و آالیندگی آن برای محیط 

7
و نقل ریلی 

 زیست نیز بسیار کم تر است )0/25(.
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هژعهو    رن و هش  اگشعاهو عا نودرس پنجد

به طور کلی، به حوادثی که بر اثر فرآینده های طبیعی در کرۀ زمین رخ می دهد، مخاطرات طبیعی می گویند.
  انوع مخاطرات طبیعی

 زمین لرزه  آتشفشان
 سیل  بهمن

 ترنادو  خشکسالی
 تگرگ  سقوط بهمن

 امواج ناشی از زمین لرزه های دریایی )سونامی(
 صاعقه و آتش سوزی در جنگل

مخاطرات طبیعی بر اثر فرآیند های طبیعی رخ می دهند؛ اما انسان ها می توانند با فعالیت های خود در افزایش یا کاهش خسارت های آن ها نقش ایفا کنند.
 بیش ترین مخاطرات طبیعی در کشور ما عبارتند از:

4. خشکسالی 3. سیل  2. زمین لغزش  1. زمین لرزه 
  زمین لرزه

لرزش و جنبش ناگهانی و کوتاه مدت پوستۀ زمین است که به علت آزاد شدن انرژی در محل گسل ها روی می دهد.
زمین شامل سه بخش است:

 پوسته  گوشته  هسته
پوسته و بخش باالیی گوشته، سخت و سنگی است و سنگ کره )لیتوسفر( نام دارد.

لیتوسفر زمین یکپارچه نیست و مانند توپ فوتبال در محل های معین گسستگی دارد و تشکیل واحدهایی را می دهد که به هریک، صفحه )پلیت( 
گفته می شود.

در زیر صفحات )پلیت ها( مادۀ تشکیل دهندۀ گوشته به حالت نیمه جامد و تا اندازه ای خمیر مانند است از آن جا که دما از سطح زمین به سمت 
عمق آن افزایش می یابد، در گوشتۀ فوقانی، حرکت همرفتِی مواد موجب حرکت صفحات نسبت به هم می شود.

انواع حرکات صفحات زمین:
 واگرا  دور شونده  همگرا  نزدیک شونده  در کنار هم می لغزند  امتدادلغز یا برشی

گسل حرکات صفحات  زمین در ابتدا موجب کشیدگی پوستۀ زمین می شود و اگر ادامه یابد، شکستگی هایی به نام گسل ایجاد می کنند.
حرکت گسل ها موجب زمین لرزه می شود.

در یک منطقه زمانی زمین لرزه اتفاق می افتد که سنگ های پوستۀ زمین مقاومت خود را در برابر نیروهای واگرا، همگرا و برشی از دست بدهند.
 دلیل اهمیت زیاد موقعیت گسل و درک عمل زمین لرزه: 

پس از جابه جایی گسل و آزاد شدن انرژی آن به صورت زمین لرزه، از آن جا که صفحات پوستۀ زمین ثابت نیستند، تداوم حرکت موجب تجمع دوبارۀ 
انرژی می شود. انرژی انباشته شده باعث تشکیل گسل جدید و آزاد شدن انرژی در محل گسل های قدیمی و تکرار زمین لرزه می شود.

  کانون زمین لرزه

کانون زمین لرزه نقطه ای در عمق زمین است که در آن انرژی انباشته شده در سنگ برای نخستین باز آزاد می شود و گسل شروع به از هم گسیختن می کند.
به ناحیه ای از سطح زمین که روی کانون زلزله قرار دارد، مرکز سطحی زمین لرزه گفته می شود.

جابه جایی زمین در امتداد گسل های فعال روی می دهد.
شدیدترین تنش زمین لرزه در نقطۀ کانونی آن روی می دهد و هرچه از این نقطه فاصله بگیریم، از شدت تکان های ناشی از زمین لرزه کاسته می شود.

 میزان تخریب و خسارت های ناشی از نزدیک شدن گسل های همگرا نسبت به سایر گسل ها بیش تر است. 
  اندازه گیری زمین لرزه ها

 روش های اندازه گیری زمین لرزه:
2. بزرگ  از مقیاس ریشتر 1. شدت  از مقیاس مرکالی 

کارشناسان شدت زمین  لرزه را با بازدیدهای میدانی از محل زمین لرزه و بزرگای آن را با دستگاه لرزه نگار اندازه گیری می کنند.
هرچه عمق کانونی زمین لرزه بیش تر باشد  تخریب و خسارت کاهش می یابد.

درس پنجد

هژعهو    رن و هش  اگشعاهو عا نو

مخاطرات طبیعی از نظر منشأ شکل گیری
2. بیرون زمینی )دینامیک بیرونی(1. درون زمین )دینامیک درونی(

سیلزمین لرزه
صاعقهآتشفشان

طوفان
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دوازدهـم جغرافیــا 

  پراکندیگ زمین  لرزه ها در سطح کرۀ زمین

 مهم ترین مناطق زلزله خیز جهان:
1. کمربند کوهستانی آلپ - هیمالیا: پوستۀ تشکیل دهندۀ قارۀ آسیاـ  اروپا با پوستۀ تشکیل دهندۀ، آفریقا و هند برخورد می کند.

2. کمربند اطراف اقیانوس آرام: محلی که پوستۀ کف اقیانوس آرام به پوستۀ قارۀ آسیاـ  اروپا، آمریکای جنوبی، استرالیا و آمریکای شمالی برخورد می کند.
3. کمربند میانی اقیانوس اطلس: جایی که پوستۀ بستر اقیانوس اطلس در حال باز شدن و گسترش است.

  نواحی لرزه خیز ایران

ایران در مرکز کمربند زمین لرزۀ آلپـ  هیمالیا قرار دارد.
بررسی ها نشان می دهد که تقریباً هر 10 سال یک بار زمین لرزۀ باالی 6 ریشتر در ایران رخ می دهد.

 خسارت بارترین زلزله های چند دهۀ اخیر ایران عبارتند از:
 بویین زهرا  دشت بیاض  طبس

 رودبار  بم
  سیل

به سرریز شدن ناگهانی و خسارت بار جریان آب از بستر یک رود یا دریاچه و سرازیر شدن آن به خشکی های پیرامون رودخانه، سیل گفته می شود.
به حجم آبی که در زمان مشخص از یک مقطع معین رود عبور می کند، آبدهی رود )دبی( می گویند که واحد آن مترمکعب بر ثانیه است.

 آبدهی رودها در ایران:
زمستان و اوایل بهار با ذوب برف و بارش بیش تر است. در فصل خشک کاهش می یابد.
چنانچه حجم آب رودخانه از میانگین سالیانۀ آبدهی آن بیش تر شود، سیل رخ می دهد.

  دشت سیالیب

دشت سیالبی در واقع زمین های پست و هموار مجاور رود است که در زمان طغیان رود از آب پوشیده می شود.
دشت سیالبی از رسوبات آبرفتی )رس، شن، قلوه سنگ( پوشیده است.

 عوامل طبیعی و انسانی مؤثر در وقوع سیل:
1. شدت و مدت بارش

حجم بارش و مدت زمان آن در بین عناصر آب وهوایی نقش مهمی در وقوع سیل دارد.
بیش تر سیل ها پس از یک بارش شدید و سریع جاری می شوند.

2. شکسته شدن سدها در اثر:
الف. زلزله         ب. بارش بیش از گنجایش مخزن سد         پ. مقاوم نبودن سازۀ سد         ت. عوامل انسانی

3. ویژگی های طبیعی حوضۀ رود:
شبکۀ زهکشی  مجموعۀ شاخه های رود  وظیفه جمع آوری و تخلیۀ آب حاصل از بارش در سطح زمین

منطقۀ وسیع شبکۀ زهکشی را حوضۀ آبخیز می گویند.
هرقدر حوضۀ آبخیز یک رود وسیع تر باشد  آبدهی آن بیش تر است.

شکل حوضه، شیب و تعداد انشعابات آن رابطۀ مستقیمی با سیل خیزی رود دارد.
انواع حوضه های آبخیز: گردـ  درازـ  پهن

هرچه شکل حوضۀ آبخیز گردتر و شیب آن بیش تر باشد  سیل خیزتر است.
هرچه حوضه درازتر و کشیده تر باشد  سیل خیزی آن کم تر است.

در سیل خیز بودن رود نوع ناهمواری های حوضۀ رود و جنس نفوذپذیری خاک نیز قابل توجه است.

حوزۀ آبخیز 

4. دخالت های انسانی:
الف( احداث سازه های نامناسب در مسیر رودها، ب( ریختن زباله های شهری یا نخاله های ساختمانی، پ( از بین بردن پوشش گیاهی، بوته کنی یا 

چرای بی رویۀ دام ها
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