
پاسخ نامه  آزمون   نوبت   

27  3 اول	 آزمون	شمارءه	1	)طبقه	بندی	شده(	

27  5 اول	 آزمون	شمارءه	2	)طبقه	بندی	شده(	

28  7 اول	 آزمون	شمارءه	3	)طبقه	بندی	نشده(	

28  9 اول	 آزمون	شمارءه	4	)طبقه	بندی	نشده(	

29  11 دوم	 آزمون	شمارءه	5	)طبقه	بندی	شده(	

29  13 دوم	 آزمون	شمارءه	6	)طبقه	بندی	شده(	

30  15 دوم	 آزمون	شمارءه	7	)طبقه	بندی	شده(	

30  17 دوم	 آزمون	شمارءه	8	)طبقه	بندی	شده(	

31  19 دوم	 آزمون	شمارءه	9	)طبقه	بندی	نشده(	

32  21 دوم	 آزمون	شمارءه	10	)طبقه	بندی	نشده(	

32  23 دوم	 آزمون	شمارءه	11	)طبقه	بندی	نشده(	

33  25 دوم	 آزمون	شمارءه	12	)طبقه	بندی	نشده(	

34 درس	نامءه	توپ	برای	شب		امتحان	

کتاب	شب	امتحان	جغرافیای	ایران	دهم	از	4	قسمت	اصلی	تشکیل	شده	است	که	به	صورت	زیر	است:
1-	آزمون	های	نوبت	اول:	آزمون	های	شمارءه	1	تا	4	این	کتاب	مربوط	به	مباحث	نوبت	اول	است	که	خودش	به	دو	قسمت	تقسیم	می	شود:

الف(	آزمون	های	طبقه	بندی	شده:	آزمون	های	شمارءه	1	و	2	را	درس	به	درس	طبقه	بندی	کرده	ایم،	بنابراین	شما	به	راحتی	می	توانید	پس	از	خواندن	
هر	درس	از	درس	نامه،	تعدادی	سؤال	را	بررسی	کنید.	حواستان	باشد	این	آزمون	ها	هم،	15	نمره	ای	و	مثل	یک	آزمون	کامل	هستند.	برای	این	آزمون	ها	
در	کنار	سؤاالت نکات مشاوره ای	نوشتیم.	این	نکات	به	شما	در	درس	خواندن	قبل	از	امتحان	و	پاسخگویی	به	آزمون	در	زمان	امتحان	کمک	می	کنند.
ب(	آزمون	طبقه	بندی	نشده:	آزمون	شمارءه	3	و	4	را	طبقه	بندی	نکرده	ایم	تا	دو	آزمون	نوبت	اول	مشابه	آزمونی	را	که	معلمتان	از	شما	خواهد	گرفت،	ببینید.	
2-	آزمون	های	نوبت	دوم:	آزمون	های	شمارءه	5	تا	12	از	کل	کتاب	و	مطابق	امتحان	پایان	سال	طرح	شده	اند.	این	قسمت	هم،	خودش	به	2	بخش	تقسیم	می	شود:
الف(	آزمون	های	طبقه	بندی	شده:	آزمون	های	شمارءه	5	تا	8	را	که	برای	نوبت	دوم	طرح	شده	اند	هم	طبقه	بندی	کرده	ایم.	با	این	کار	باز	هم	می	توانید	پس	از	
خواندن	هر	درس	تعدادی	سؤال	مرتبط	را	پاسخ	دهید.	هر	کدام	از	این	آزمون	ها	هم،	15	نمره	دارند	در	واقع	در	این	بخش،	شما	4	آزمون	کامل	را	می	بینید.	این	

آزمون	ها	هم	نکات مشاوره ای	دارند.
ب(	آزمون	های	طبقه	بندی	نشده:	آزمون	های	شمارءه	9	تا	12	را	طبقه	بندی	نکرده	ایم؛	پس،	در	این	بخش	با	4	آزمون	نوبت	دوم،	مشابِه	آزمون	

پایان	سال	معلمتان	مواجه	خواهید	شد.	
3-	پاسخ	نامءه	تشریحی	آزمون	ها:	در	پاسخ	تشریحی	آزمون	ها	تمام	آن	چه	را	که	شما	باید	در	امتحان	بنویسید	تا	نمرءه	کامل	کسب	کنید،	برایتان	نوشته	ایم.
	در	این	قسمت	تمام	آن	چه	 4-	درس	نامءه	کامل	شب	امتحانی:	این	قسمت	برگ	برندءه	شما	نسبت	به	کسانی	است	که	این	کتاب	را	نمی	خوانند	

را	که	شما	برای	گرفتن	نمرءه	عالی	در	امتحان	جغرافیای	ایران	نیاز	دارید،	تنها	در	10	صفحه	آورده	ایم،	بخوانید	و	لذتش	را	ببرید!

5	نمره	از	امتحان	جغرافیای	دهم	مربوط	به	جغرافیای	استان	است.

نمرهپایانی	نوبت	دومپایانی	نوبت	اولدرس	ها
0/5	ـ	1	نمره1	ـ	2	نمرهاول

اختیاری	الف
5	نمره

1	ـ	1/5	نمره1	ـ	2	نمرهدوم

1	ـ	1/5	نمره1	ـ	2	نمرهسوم

1	ـ	2	نمره2/5	ـ	4	نمرهچهارم

اختیاری	ب1	ـ	3	نمره2/5	ـ	4	نمرهپنجم
5	نمره 1	ـ	3	نمره2/5	ـ	4	نمرهششم

1	ـ	3	نمرهــــهفتم

اجباری
10	نمره

1	ـ	2	نمرهــــهشتم

2/5	ـ	4	نمرهــــنهم

2/5	ـ	4	نمرهــــدهم

15	نمره15	نمرهجمع



kheilisabz.comمدت آزمون: 80 دقیقهکلیءه رشته هاجغرافیای ایران

نمرهنوبت اول پایءه دهم دورءه متوسطءه دومردیف

درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید. 1
انسان در طول تاریخ تالش کرده است که ناشناخته های جهان هستی را معلوم و با استفاده از علوم مختلف، وضع زندگی خود را بهبود بخشد.

0/25

جاهای خالی را با عبارت مناسب تکمیل کنید. 2
دو عامل مهم در علم جغرافیا ............... و ............... است. 

0/5

برای هر یک از شاخه های جغرافیایی نمونه ای ذکر کنید.3
ب( جغرافیای طبیعی الف( فنون جغرافیایی    

0/5

درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید. 4
سؤال »چه طور« در علم جغرافیا، به بررسی سیر تکوین و تحول پدیده ها می پردازد. 

0/25

0/75سه مرحله از مراحل یک تحقیق و پژوهش جغرافیایی را نام ببرید.5

جاهای خالی را با عبارت مناسب تکمیل کنید. 6
فرضیه های پژوهشگر به میزان ...............، ............... و سوابق پژوهشی در دسترس او بستگی دارد. 

0/5

0/5دالیل اهمیت همجواری ایران با خلیج فارس و تنگءه هرمز را بنویسید؟ )ذکر 2 مورد(7

درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید.8
از جمله دالیل اهمیت خلیج فارس و تنگءه هرمز ارزش و نقش ارتباطی بین قارءه اقیانوسیه، اروپا و آسیا که در گذشته اهمیت داشته و اکنون نیز به عنوان 

حلقه ای از زنجیرءه حمل و نقل کاال و نفت اهمیت خود را حفظ کرده است.

0/25

جاهای خالی را با عبارت مناسب تکمیل کنید. 9
موقعیت جغرافیایی هر کشور از دو نظر قابل مطالعه است. موقعیت ............... و موقعیت ............... . 

0/5

گزینءه مناسب را انتخاب کنید.10
کوتاه ترین نوع مرزهای ایران کدام است؟

4( دریایی 3( دریاچه ای و باتالقی  2( خشکی  1( رودخانه 

0/25

0/5مفهوم »مرز« را تعریف کنید.11

با توجه به نقشءه روبه رو، به سؤاالت پاسخ دهید.12
1( عرض جغرافیایی به ترتیب: جنوب )...............(، شمال )...............(
2( طول جغرافیایی به ترتیب: غربی )...............(، شرقی )...............(

3( نام مدار .............................. 

1/5

درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید.13
در استان های بوشهر و بلوچستان جنوبی در فاصلءه دریای عمان تا خلیج فارس »ناهمواری های مریخی« قرار گرفته است. 

0/25

پایه  دو  این  مبنای  بر  جغرافیا  علم  اساس  که  آن جا  از 
شلک یم گیرد، سؤال مذکور مهم است.

جهت  جغرافیا  علم  فریع  شاخه های  و  تقسیم بندی 
شناخت این علم بسیار مهم است.

ترتیب مراحل اکر یک جغرایف دان به ویژه ترتیب  آن 
دارای اهمیت زیادی یم باشد.

از جمله سؤاالت تعرییف که زیاد میاد.

آشنایی دقیق با طول و عرض جغرافیای ایران و شناخت 
از موقعیت ریایض آن مهم است.

3



kheilisabz.comمدت آزمون: 80 دقیقهکلیءه رشته هاجغرافیای ایران

نمرهنوبت اول پایءه دهم دورءه متوسطءه دومردیف

جاهای خالی را با عبارت مناسب تکمیل کنید. 14
دشت لوت در اثر ............... شکل گرفته است و دشت نهاوند نیز در اثر ............... در نواحی پست به وجود آمده است. 

0/5

0/5مهم ترین فعالیت های انسانی که موجب فرسایش نواحی بیابانی و دشت ها می شوند را نام ببرید؟ )ذکر 2 مورد(15

0/75سه مورد از عوامل طبیعی ایجاد تغییر در زاگرس را فقط نام ببرید. 16

0/5چگونگی پیدایش کوه های زاگرس را بنویسید.17

گزینءه مناسب را انتخاب کنید.18
کدام مورد از کوه های شمال خراسان نمی باشد؟ 

4( علم کوه 3( نیشابور  2( آالداغ  1( هزار مسجد  

0/25

1چهار مورد از ویژگی های آب و هوای خشک در ایران را بنویسید.19

درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید.20
با افزایش هر 1000 متر ارتفاع، دمای هوا به طور میانگین 6 درجءه سانتی گراد کاهش می یابد.

0/25

0/5اصطالح »کویر« را تعریف کنید؟ 21

0/5مهم ترین راه های مقابله با ریزگردها کدام اند؟ 22

جاهای خالی را با عبارت مناسب تکمیل کنید. 23
آب و هوا به مجموعءه عناصر جوی ............... در یک منطقه در ............... گفته می شود.

0/5

جمله های سمت راست با عبارات سمت چپ ارتباط دارند. آن ها را مشخص کنید. 24
الف( توده هوای سیبری1- رطوبت دریای سرخ را به کشور ما می آورد.

ب( توده هوای سودانی2- رطوبت اقیانوس هند را برای کشور ما به ارمغان می آورد.

پ( توده هوای موسمی3- موجب بارش در سواحل خزری می شود.

ت( توده هوای مرطوب غربی

0/75

گزینءه مناسب را انتخاب کنید.25
این دریا از بقایای دریای تتیس است؟

4( ارومیه 3( عمان  2( خلیج فارس  1( خزر 

0/25

درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید.26
سطح آب دریای خزر از سطح آب آب های آزاد باالتر است.

0/25

به سؤاالت زیر پاسخ دهید.27
الف( دو ویژگی مهم رودهای ایران را نام ببرید.

ب( خور چیست؟ توضیح دهید.
پ( دو مورد از آالینده هایی را که سبب آلودگی دریاها می شود را نام ببرید.

1
0/5
0/5

جمع نمرات موفق باشید   15

در  که  است  طبییع  بالیای  جمله  از  ریزگرد  پدیدءه 
داده  قرار  خود  تأثیر  تحت  را  ما  کشور  اخیر،  سال های 

است. آشنایی با این پدیده بسیار ضروری است.

الزم است که بدانیم کدام توده های هوایی به کشور ما وارد 
یم شود و هر کدام چه تأثیری بر آب وهوای کشور ما دارد.

4
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نمرهنوبت دوم پایءه دهم دورءه متوسطءه دومردیف

دانش آموزان عزیز از دو بستءه »الف و ب« یک بسته به دلخواه پاسخ دهید.

بـخـش اختـیـاری الف

1از مراحل یک تحقیق و پژوهش جغرافیایی چهار مورد را ذکر کنید.1

دو مورد زیر را تعریف کنید.2
الف( موقعیت ریاضی

ب( موقعیت جغرافیایی

1/5

1پیامدهای ناپایداری رشته کوه البرز را بنویسید.3

1/5سه مورد از ارزش های اقتصادی نواحی کوهستانی را بنویسید.4

بـخـش اختـیـاری ب

0/75مهم ترین داده های هواشناسی کدام اند؟1

2مهم ترین راه های مقابله با ریزگردها کدام اند؟ )ذکر 4 مورد(2

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.3

500 میلی متر بارش داشته باشند و حداقل در نه ماه از سال این بارش ها اتفاق بیفتد، به آن ها کانون های دائمی می گویند. الف( کانون های آبگیری که بیش از

ب( دریای خزر از بقایای دریای عظیم تتیس است که زمانی بخش اعظم نیم کرءه جنوبی را پوشانده بود. 

پ( در حال حاضر با مطالعات گسترده توسط متخصصان مختلف و همکاری بین المللی تالش می شود وضعیت بحرانی دریاچءه ارومیه برطرف شود.

0/75

1/5حوضه های آبریز در کشور ما چند نوع است؟ توضیح دهید.4

بـخـش اجبـــاری

1

2

3

4

الف( درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.
جمعیت کرءه زمین از لحاظ نسبت جنسی جز در زمان های خاص، تفاوت چندانی ندارد.

در دورءه قاجاریه، ایران به ده ایالت و بیست و چهار والیت تقسیم می شد.

در شهرها معموالً تفاوت چندانی در ارزش ها، آداب و رسوم و شیوءه زندگی مردم مشاهده نمی شود.

شناخت توان های محیطی به انسان کمک می کند تا از مکان ها به طور صحیح و بهینه استفاده کند و در بخش های مختلف اقتصادی به خوبی عمل نماید.

1

5

6

7

8

ب( جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.
امروزه با توجه به مشکل کاهش منابع آبی کشور توصیه می شود، محور توسعءه کشاورزی از ............... به توسعءه ............... با روش های مدرن آبیاری تغییر یابد. 

بسیاری از مواد غذایی که ما مصرف می کنیم ............... یا ............... از راه دامداری به دست می آید.

صنعت خودروسازی یکی از شاخصه های ............... کشور است که می تواند ............... بسیاری برای کشور فراهم سازد. 

گردشگری در ردیف شغل های پردرآمد پاک و ............... است که برای کشور میزبان می تواند اشتغال زایی، توسعه و رونق اقتصادی و ............... ایجاد کند. 

0/5

0/5

0/5

0/5

9
10
11
12

پ( هر یک از مطالب سمت راست با کدام یک از مطالب سمت چپ مرتبط است؟
الف( روستای پلکانیخانه ها از هم فاصله دارند.

ب( روستای متمرکزاین روستاها تحت تأثیر پدیده های اطراف خود هستند.

پ( روستای پراکندهروستاهایی که در دامنءه کوه ها هستند.

ت( روستای طولیروستاهایی که در امتداد جاده شکل می گیرند.

ث( روستای ییالقی

1

13

14

ت( به سؤال های زیر پاسخ کوتاه بدهید.
پس از حملءه مغول از چه تقسیم بندی برای ادارءه ایران استفاده می شد؟

از به هم پیوستن چند دهستان هم جوار به وجود می آید؟

0/5

0/25

19
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642450 نفر باشد، میزان رشد طبیعی این کشور چند درصد است؟15 1 نفر و مرگ ومیر آن 894 000/ / اگر میزان موالید یک کشور در سال 2012م، بیش از

) 85 000 000/ / )توجه: جمعیت

1

0/5مانع اصلی بر سر راه توسعءه اقتصادی جامعه در بخش جمعیتی آن کدام است؟16

1چرا کشور را به واحدهای کوچک تقسیم می کنند؟ توضیح دهید.17

1نقش آب در پدیدآمدن سکونتگاه ها را شرح دهید.18

0/5دو ویژگی  مناطق روستایی ایران را بنویسید.19

0/75مهم ترین مزایای کشت گلخانه ای را بنویسید.20

0/5علت ایجاد تنوع فراوان تولیدات باغی در ایران چیست؟21

0/5کدام شرایط موجب شده است تا وضعیت کشور برای پرورش انواع دام مناسب باشد؟ )ذکر 2 مورد(22

0/5وجود کدام عوامل، نشانگر قدمت ایران از نظر تجارت می باشد؟23

جمع نمرات موفق باشید   15
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درست - 1
انسان ـ محیط- 2
الف( فنون جغرافیایی: 1- سنجش از دور 2- روش های کمی در جغرافیا 3- نقشه کشی- 3

ب( جغرافیای طبیعی: جغرافیای خاک ها ـ جغرافیای زیستی ـ جغرافیای آب ها ـ آب و هواشناسی ـ 
ژئومورفولوژی

درست- 4
1( طرح سوال و بیان مسئله 2( تدوین فرضیه 3( جمع آوری اطالعات- 5

4( پردازش اطالعات 5( نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها 
دانش ـ سوابق- 6
1( ارزش و نقش ارتباطی بین سه قارءه آفریقا، اروپا و آسیا که در گذشته اهمیت داشته و - 7

اکنون نیز، عنوان حلقه ای از زنجیرءه حمل ونقل کاال و نفت، اهمیت خود را حفظ کرده است.
0 درصد ذخایر نفت  66/ 2( بزرگ ترین منبع انرژی جهان، ذخایر با ارزشی دارد، زیرا حدود

0 درصد ذخایر گاز طبیعی را در خود جای داده است. 28/ جهان و 
3( درآمدها و دالرهای ناشی از صدور و فروش نفت خام، منطقءه خلیج فارس را به صورت 
یکی از کانون های ثروتمند جهان درآورده است و این بازار مصرف بزرگ، آن را به کانون توجه 

صادرکنندگان کاالهای صنعتی و غیرصنعتی تبدیل کرده است.
4( این منطقه، ارزش فرهنگی و سیاسی دارد، زیرا خلیج فارس در مرکز و قلب ناحیءه جغرافیایی 

و سیاسی جهان اسالم قرار دارد. 
 نادرست ـ نقش ارتباطی بین سه قارءه آفریقا، آسیا و اروپا ...- 8
موقعیت ریاضی ـ موقعیت نسبی - 9
گزینءه »3«- 10
مرز مهم ترین عامل تشخیص و جدایی هر کشور از کشور همسایه است و نشان می دهد - 11

سرزمین یک کشور تا کجا امتداد دارد. 
12 -) 40 (، شمال ) 25 1( جنوب )

) 63 (، شرقی ) 44 2( غربی )
3( نام مدار )رأس السرطان(

نادرست )هرمزگان به جای بوشهر( - 13
فرسایش بادی ـ انباشت مواد- 14
پوشش - 15 بردن  بین  از  و  بوته کنی   )2 اراضی،  کاربری  تغییرات  و  انسانی  بهره برداری   )1

مناطق  در  احداث جاده ها  رودها 4(  و مجاری  نابخردانه در مسیل ها  گیاهی، 3( دستکاری 
حساس و 5( دستکاری های انسانی و بهره برداری وسیع از معادن و منابع طبیعی

1( رودهای بسیاری که از زاگرس سرچشمه می گیرند- 16
2( ریزش های جوی شدید 3( طوفان های گرد و غبار 

وجود - 17 به  اوراسیا  و صفحءه  عربستان  دو صفحءه شبه جزیرءه  برخورد  از  زاگرس  رشته کوه 
آمده است. 

گزینءه »4«- 18
1( بارش کم و خشکی هوا 2( اختالف شدید دما 3( فقر پوشش گیاهی- 19

4( تبخیر و تعرق زیاد 
درست - 20
کویر بخشی از بیابان است و به نمکزارهای پف کرده ای گفته می شود که تبخیر شدید، - 21

عامل اصلی شکل گیری آن است. 
1( احیای تاالب ها و تأمین حقابءه رودخانه های منطقءه 2( اجرای طرح های بیابان زدایی 3( - 22

تغییر در شیوءه کشت و 4( مدیریت صحیح آب در بخش های مختلف، روش های مناسبی است.
غالب ـ دراز مدت - 23
1( ب   2( پ   3( الف- 24

گزینءه »1«- 25
نادرست- 26
الف( 1- در ایران بیشتر بارش ها در اواخر فصل پاییز تا اوایل بهار می بارد؛ به این دلیل هر - 27

چه به پایان دوره نزدیک تر می شویم، آبدهی رودها بیشتر می شود. 2- با توجه به ناهمواری ها 
و جهت آن ها، هر چه از غرب به سمت شرق کشور برویم، مقدار آب رودها کم تر می شود. 3- 
رودهایی که از کوهستان های بلند و برف گیر تغذیه می شوند، دائمی هستند. اگر این رودها در 
نواحی مرطوب جریان یابند، مقدار آب آن ها بیشتر خواهد بود. 4- رودهای مناطق نسبتاً خشک، 

بیشتر طغیانی و اتفاقی و مقدار آب آن ها در سال های مختلف متفاوت است.
ب( به خلیج های کوچک سواحل خلیج فارس، خور می گویند.

 -3 پالستیک  مثل  جامد  زباله های   -2 کشاورزی  و  صنعتی  شهری،  فاضالب های   -1 پ( 
نفت  حمل و نقل  و  استخراج  رادیواکتیو4-  و  معدنی  آلی  مواد  شامل  شیمیایی  آالینده های 

5- ورود کودها و سموم شیمیایی مصرف شده در اراضی کشاورزی توسط رودها
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بخـش اختـیـاری الف

1( طرح سؤال و بیان مسئله 2( تدوین فرضیه 3( جمع آوری اطالعات- 1
4( پردازش اطالعات 5( نتیجه گیری و ارائءه پیشنهادها

الف( محل دقیق هر پدیده یا مکان، با توجه به طول و عرض جغرافیایی، موقعیت مطلق - 2
یا ریاضی آن محل است.

ب( محل قرارگیری هر مکان، نسبت به پدیده های طبیعی یا انسانی، پیرامون خود، موقعیت 
نسبی آن مکان است. 

این - 3 و رودخانه های  و دره ها، دشت ها  دامنه ها  فعالیت ها سبب شده است  این  مجموعءه 
منطقءه کوهستانی طی دهه ها، چهرءه دیگری به خود بگیرد و گاه مخاطراتی همچون ریزش 
و لغزش در جاده ها و دامنه ها لرزش های خفیف و گسترده، طغیان رودها و بروز سیالب و 

همانند آن ها حادث شود
1( ذخایر آب  2( معدن و ذخایر طبیعی  3( دامداری - 4

بخـش اختـیـاری ب

دما، بارش و فشار هوا  - 1
1( احیای تاالب ها 2( تأمین حقابءه رودخانه های منطقه 3( اجرای طرح های بیابان  زدایی - 2

4( تغییر در شیوءه کشت 5( مدیریت صحیح آب در بخش های مختلف.
الف( نادرست )... هشت ماه از سال ...( - 3

ب( نادرست )... بخش اعظم نیم کرءه شمالی را پوشانیده بود.( 
پ( درست 

دو نوع: الف( حوضءه آبریز خارجی: یعنی رودهایی که آب آن ها به دریاهای اطراف کشور - 4
می ریزد؛ اما در طول مسیر مورد استفاده قرار می گیرند.

وارد  و  دارد  جریان  کشور  در  آن ها  آب  تمام  که  رودهایی  یعنی  داخلی:  آبریز  حوضءه  ب( 
دریاچه های داخلی می شود.

بخـش اجـبـاری

درست- 1
نادرست- 2
نادرست- 3
درست- 4
زراعت، باغداری - 5
مستقیم، غیرمستقیم - 6
توسعه یافتگی، فرصت های شغلی - 7
کم هزینه، ارتباط جهانی - 8
پ - 9

ب- 10
الف- 11
ت - 12
از تقسیم بندی ایالتی استفاده، و ایران به ایاالت متعددی تقسیم شد. - 13
بخش - 14
رشد طبیعی جمعیت- 15 = − × =1 894 000 642 450

85 000000 100 1 4, , ,
, , /  

اساساً نباید سیاست کنترل جمعیت به گونه ای باشد که هرم سنی کشور به سمت سالمندی - 16
و کهنسالی حرکت کند؛ زیرا این پدیده مانع اصلی بر سر راه توسعءه اقتصادی جامعه خواهد شد. 

برای ادارءه بهتر کشور، مناسب تر این است که آن را به واحدهای کوچک تری تقسیم کنند. - 17
این  کار به منظور عرضءه خدمات مناسب تر و تأمین نیازهای مردم در حال حاضر با ادارءه مطلوب تر 

صورت می گیرد. این تقسیمات، متناسب با موقعیت و زمان تغییر می یابد.
آب در هر مکان، در تمایل انسان به کار کشاورزی و ساکن شدن به صورت دائم در مکان، - 18

عامل مهمی است. با ساکن شدن انسان در یک مکان، اولین سکونتگاه ها به نام روستا پدید آمد. 
افزایش جمعیت در سکونتگاه های روستایی، زمینه ساز ایجاد شهرهای اولیه شد.

کرده - 19 فراهم  روستاییان  برای  را  زیبایی  روستاها، چشم اندازهای طبیعی  اطراف  باز  فضای 
است. روستاییان نسبت به آداب و رسوم محل زندگی خود، پایبند هستند. بسیاری از روستاییان 
در کاشت، داشت و برداشت محصول با یکدیگر همکاری می کنند. آب و هوای پاک، اوضاع زندگی 
در روستاها عرضءه خدماتی نظیر  بهتر و سالم تر را برای روستاییان فراهم آورده است. معموالً 

بیمارستان، فروشگاه و حمل ونقل عمومی، کم تر و محدودتر است. )ذکر 4 مورد(
1( کاهش مصرف آب 2( تولید در همءه طول سال و همه جا 3( کنترل بهتر وضعیت کشت - 20
اختالف شدید درجه حرارت روزانه و ساالنه در نواحی مختلف ایران، سبب ایجاد تنوع - 21

فراوان در تولیدات باغی شده است. 
گستردگی کشور در عرض جغرافیایی، تنوع اقلیمی، گونه های گیاهی- 22
موقعیت استراتژیک ویژه، عبور جادءه ابریشم و ادویه- 23
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اطالعات مربوط به کرءه زمین مانند زیستگاه های مختلف، آب و هوا، رودها و کوه ها و حتی مسائل 
مربوط به آداب و رسوم و سنت ها، دانش ما را از محیط پیرامون و سایر مکان ها افزایش می دهد.

برای اولین بار توسط اراتوستن، دانشمند یونانی ارائه شد، و شامل کلمات GEO )زمین( 
و GRAPHY )ترسیم( است.

به نظر اراتوستن، جغرافیا، علم مطالعءه زمین به عنوان جایگاه انسان است.

با ویژگی های  تا  انسان کمک می کند  از قدیمی ترین دانش های بشری به شمار می رود و به 
طبیعی و انسانی و روابط بین آن ها در محیط آشنا شود و از آن ها برای بهبود زندگی استفاده کند.

دو،  این  میان  روابط  و درک  انسانی  و  ویژگی های طبیعی  بدون شناخت   جغرافیا 
مفهومی نخواهد داشت.

 جغرافیا علم بررسی روابط متقابل انسان و محیط است.
 مهم ترین هدف دانش جغرافیا، کمک به انسان برای بهتر زندگی کردن است.

ارتباط بین علوم و فنون مختلف جغرافیا و شاخه های آن
جغرافیا با کمک گرفتن از سایر علوم به سؤاالت خود پاسخ می دهد.

علم جغرافیا از یافته های علوم دیگر استفاده کرده و با یک دید همه جانبه بررسی ها و مطالعات 
خود را در مورد پراکندگی پدیده ها و روابط بین آن ها انجام می دهد، در واقع رابطءه جغرافیا و سایر 
علوم، دو سویه است و در یک جریان دو طرفه از داده ها و یافته های یکدیگر استفاده می کنند. 

 با دقت به مدل کتاب در صفحءه 3 متوجه می شویم، شاخه های دانش جغرافیا بخشی 
از اطالعات خود را از سایر رشته های علوم به دست می آورند؛ مثالً جغرافیای زیستی از 
شاخه های جغرافیای طبیعی  است که بخشی از اطالعات خود را از زیست شناسی کسب 
می کند و یا کارتوگرافی )نقشه کشی( از فنون جغرافیایی است که بخشی از اطالعات خود 

را از هندسه به دست می آورد.

 حتماً شکل کتاب که مربوط به ارتباط جغرافیا و سایر رشته های علوم است را با 
دقت بخوانید.

مفاهیم اساسی دانش جغرافیا 
1- مکان

2- روابط متقابل انسان با محیط

به محل معین یا جایی گفته می شود که فعالیت های انسان در آن شکل می گیرد. مثل: 
خانه، مدرسه، مزرعه و ... .

 در هر مکان پدیده های مختلفی وجود دارد که بر یکدیگر تأثیر می گذارد و از 
هم تأثیر می پذیرد و این روند به صورت جریانی پیوسته در مکان ادامه دارد که نتیجءه 

آن تغییر شکل مکان ها خواهد بود.
 در یک روستا، خاک، آب و ... بر نوع اشتغال تأثیر می گذارند.

 انسان و محیط، دو عامل مهم در علم جغرافیا هستند و محیط طبیعی، مجموعه ای 
متعادل است.

هوش و استعداد انسان از یک طرف و در اختیار داشتن فناوری های جدید از طرف دیگر، 
میزان دسترسی انسان به محیط را افزایش داده است و سبب شده است که انسان در 

محیط طبیعی تأثیر بگذارد.
محیط جغرافیایی از تعامل بین محیط طبیعی و محیط انسانی به وجود می آید.

به دو شکل است:
 با درک توان محیط طبیعی، از محیط استفاده می کند. مانند زمانی که با هدف رفع 

نیاز، کشاورزی می کند )عملکرد مثبت(.
می کند  استفاده  محیط  از  خواسته ها،  به  رسیدن  هدف  با  و  سودجویانه  نگاه  با   

)عملکرد منفی(.
 شناخت توان ها و ظرفیت های محیطی بدون دانش جغرافیا ممکن نیست.

 به همین دلیل، جغرافیا علمی برای زندگی بهتر است. 

ارتباط انسان با محیط طبیعی و تغییراتی که به دنبال این ارتباط توسط انسان در محیط 
محیط  به  طبیعی  محیط  از  بخش هایی  تا  است  شده  سبب  می آید،  وجود  به  طبیعی 
جغرافیایی تبدیل شود؛ بنابراین شکل گیری محیط های جغرافیایی، حاصل روابط متقابل 

انسان و محیط است.

چون اجزا و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با هم عمل می کنند، جغرافی دانان باید به 
طور همه جانبه و جامع، پدیده ها را با تمام ویژگی های آن در یک مکان در نظر بگیرند. 

داشتن دید ترکیبی یا کل نگری این امکان را برای جغرافی دانان فراهم می کند.
 شناخت پدیده ها )طبیعی، انسانی( درک ویژگی ها و ارتباط میان آن ها را دید ترکیبی 

می گویند. )مطالعءه همه جانبه و جامع پدیده ها با تمام ویژگی های آن در یک مکان(
به طور مثال جغرافی دانان با دیدن روستای پالنگان در کامیاران )در کتاب مریوان نوشته 
شده است.( از خود سؤال می کنند آیا شیب منطقه برای توسعءه سکونتگاه مناسب بوده 
است؟ هم چنین می توانند با مطالعءه میزان منابع آب، امکان توسعءه روستا را پیش بینی کنند.

 سؤاالتی که جغرافی دانان با دیدن یک منطقه از خود می پرسند و پیش بینی هایی 
که انجام می دهند، به ارائءه راه حل هایی منجر خواهد شد که همءه آن ها نتیجءه داشتن دید 

ترکیبی یا کل نگری است.

در محیط جغرافیایی، اجزا و عوامل محیطی در ارتباط با یکدیگر، عمل می کنند، به همین 
دلیل جغرافی دانان با دید ترکیبی، به مطالعءه محیط می پردازند.

شش سؤال کلیدی عبارت اند از: کجا؟ چه چیزی؟ چرا؟ چه موقع؟ چه کسی؟ چه طور؟

 

 سؤال کجا؟ با مکان وقوع پدیده ها سروکار دارد، به همین دلیل رکن 
اساسی جغرافیا است.

سؤال »چه چیز؟« بر ماهیت هر پدیده یا مسئله داللت دارد.
سؤال »چرا؟« به علت وقوع پدیده می پردازد.

سؤال »چه موقع؟« به روند زمانی موضوعات می پردازد.
سؤال »چه کسی؟« یا »چه کسانی؟«، انسان و روابط متقابل او با محیط و فعالیت ها 
و برنامه های انسانی که بر شکل گیری پدیده تأثیر داشته است را بررسی می کند.

سؤال »چه طور؟« سیر تکوین و تحول پدیده را بررسی می کند.

انسان برای پاسخ دادن به حس کنجکاوی و شناخت خود از جهان، از روش های علمی 
مختلف استفاده می کند.
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شامل 5 مرحله است: 

1- طرح سؤال و بیان مسئله
2- تدوین فرضیه

3- جمع آوری اطالعات
4- پردازش اطالعات

5- نتیجه گیری و ارائءه پیشنهادها 
 حتماً نام مراحل و شمارءه مقابل آن ها را، به خاطر بسپارید.

گام اول: طرح سؤال و بیان مسئله: پژوهشگر ابتدا باید مسئله ای را که در ذهنش پدید 
آمده است را به صورت واضح، روشن و به شکل سؤالی بیان کند.

 بیان مسئله نباید به شکل جمالت خبری، کلی و نامعلوم باشد.
اهمیت مسئلءه مورد تحقیق در این مرحله بیان می شود.

مورد  به موضوع  نسبت  پژوهش دیگران،  نتایج  و  پیشینه  با مطالعءه  پژوهشگر   
تحقیق، اطالعات بیشتری پیدا می کند و پی خواهد برد که سؤال مورد نظر او، قبالً مطرح 

شده است یا خیر؟
گام دوم: تدوین فرضیه: فرضیه، پیشنهادها و خبرهای اولیه ای هستند که پژوهشگر ارائه می کند.

در واقع پاسخ پیشنهادی و حدسی اندیشمندانءه محقق به سؤال تحقیق است.
فرضیه سازی از مراحل حساس پژوهش است، زیرا:

 فرضیه ها، نقش راهنمای پژوهش را دارند.
 فرضیه ها می توانند به فعالیت های پژوهشگر جهت بدهند.

 فرضیه های یک پژوهشگر، سطح دانش، تجربیات و سوابق پژوهشی او را مشخص می کند.
گام سوم: جمع آوری اطالعات:

و  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  علمی،  پژوهش های  تمام  در  کتابخانه ای:  روش   
و  اطلس ها  و  کتاب  رایانه ای،  نرم افزارهای  نقشه،  هوایی،  عکس های  ماهواره ای،  تصاویر 

آمارنامه ها از جمله منابع کتابخانه ای هستند. 
به  مطالعه  مورد  مکان  با  مستقیم  ارتباط  برقراری  با  پژوهشگر  میدانی:  روش   

جمع آوری اطالعات می پردازد. پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده از منابع میدانی هستند.
اطالعات غیرضروری حذف می شوند و  این مرحله،  گام چهارم: پردازش اطالعات: در 

اطالعات مرتبط با پژوهش حفظ و نگه داری می شوند. 
گام پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها: آخرین مرحله است. پژوهشگر با تجزیه و 

تحلیل، پاسخ مسئلءه پژوهش را پیدا می کند.
 در این مرحله یا پژوهشگر توانسته است با ارائءه دالیل علمی و منطقی، فرضیءه 
خود را تایید کند که نتیجءه آن، ارائءه پیشنهاد یا طرح سؤال جدید خواهد بود و یا فرضیه با 
شکست مواجه شده است. در این صورت پژوهشگر نباید دلسرد و ناامید شود و پژوهش خود 
را بیهوده بپندارد؛ چون با انجام پژوهش خود توانسته به دیگران کمک نماید و از طرح دوبارءه 

مسئله جلوگیری نماید و به کسانی که با این سؤال مواجه شده اند، پاسخ دهد.

 موقعیت ریاضی یا مطلقموقعیت جغرافیایی هر کشور، از دو نظر قابل مطالعه است:
 موقعیت نسبی

 محل قرارگرفتن هر پدیده در سطح کرءه زمین، موقعیت جغرافیایی آن پدیده است.

هر پدیده یا مکانی که می شناسیم، موقعیت ریاضی ای دارد که فقط متعلق به آن پدیده است.

 محل نشستن شما در کالس درس، موقعیت ریاضی شما را در کالس نشان می دهد.
با توجه به طول و عرض جغرافیایی، موقعیت   محل دقیق هر پدیده یا مکان، 

مطلق یا ریاضی آن محل است.

ایران در جنوب منطقءه معتدلءه شمالی و عرض جغرافیایی 25 تا 39 درجءه شمالی و در 
44 تا 63 درجءه طول شرقی قرار گرفته است.

 گسترش ایران در عرض های جغرافیایی سبب تنوع آب و هوایی کشور و در نتیجه، 
تنوع تولیدات کشاورزی، محیط زیست و پیشرفت کشور شده است.

همءه پدیده ها، موقعیت نسبی دارند. موقعیت نسبی هر کشور، محل قرارگیری آن کشور را 
نسبت به سایر کشورها، دریاها، تنگه ها، کانال و منابع اقتصادی نشان می دهد.

 محل نشستن شما نسبت به میز معلم یا پنجرءه کالس، موقعیت نسبی شما را در 
کالستان نشان می دهد.

 محل قرارگیری هر مکان، نسبت به پدیده های طبیعی یا انسانی پیرامون خود را 
موقعیت نسبی آن مکان می گویند.

از موقعیت نسبی  ایران  تا  است  تنگءه هرمز سبب شده  و  با خلیج فارس  ایران  مجاورت 
ممتازی برخوردار باشد، زیرا:

 خلیج فارس در گذشته، به دلیل برقراری ارتباط میان سه قارءه آفریقا، آسیا، اروپا و امروزه 
به دلیل آن که حلقه ای از زنجیرءه حمل و نقل کاال و نفت است، دارای اهمیت می باشد. 

انرژی جهان است؛ زیرا حدود 66 درصد نفت جهان و 28 درصد   بزرگ ترین منبع 
ذخایر گاز طبیعی جهان را در خود جای داده است.

 درآمدها و دالرهای ناشی از صدور و فروش نفت خام سبب شده تا منطقءه خلیج  فارس 
یکی از کانون های ثروتمند جهان باشد و بازار مصرف بزرگ در این منطقه، سبب جلب 

توجه صادرکنندگان صنعتی و غیرصنعتی به این منطقه شده است.
 خلیج  فارس در مرکز و قلب ناحیءه جغرافیایی و سیاسی جهان اسالم است، به همین 

دلیل دارای ارزش فرهنگی و سیاسی است.

 مجموعءه این ارزش ها سبب شده است تا قدرت های جهانی متوجه خلیج  فارس 
باشند، زیرا تسلط بر تمام یا یکی از این ارزش ها می تواند موازنءه راهبری و قدرت را در 

جهان تغییر دهد.

آبراهءه هاللی شکلی است که آب های آزاد اقیانوس هند و دریای عمان را به خلیج  فارس 
متصل می کند.

مهم ترین تنگءه راهبردی جهان است، زیرا:

1- دروازءه خروجی نفت خلیج  فارس است.
2- گذرگاه تجاری مهم جهان است.

3- آب های آزاد، اقیانوس هند و دریای 
عمان را به خلیج فارس متصل می کند.

دریای عمان
این دریا به دلیل مجاورت به آب های آزاد نظیر دسترسی به اقیانوس هند و داشتن سواحلی 

با قابلیت های دفاعی، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی، اهمیت بسیاری دارد.
دریای خزر

خاویار،  تولید  گاز،  و  نفت  منابع  داشتن  دلیل  به  که  است  جهان  دریاچءه  بزرگ ترین 
دسترسی به بازار مصرف کشورهای آسیای میانه از موقعیت نسبی باالیی برخوردار است.

تعریف مرز: مهم ترین عامل تشخیص و جدایی هر کشور از کشور همسایه است و نشان 
می دهد سرزمین یک کشور تا کجا امتداد دارد.

با  سیاسی،  مشترک  مرز  کیلومتر   8731 حدود  که  است  وسیعی  کشور  ایران   
همسایگانش دارد و جزء کشورهای پرهمسایه است و با 15 کشور، مرز خشکی یا آبی دارد.

 امکان دسترسی یک کشور با تمام کشورهای جهان از طریق مرزهای هوایی برقرار می شود.
چرا راه های آبی امکان روابط بازرگانی بیشتری را فراهم می کند؟

مجاورت با دریا و دریاچه ها امکان دسترسی به خطوط دریایی را فراهم می کند.کشور ما، 
از جمله کشورهایی است که از طریق راه های آبی با کشورهای جهان در ارتباط است.

دسترسی به آب های آزاد برای هر کشور:
 امکان ارتباط با سایر نقاط جهان را فراهم می کند.

 سبب دستیابی به منابع غذایی و منابع معدنی و سوخت های فسیلی می شود.
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با شناسایی و مطالعءه ناهمواری های کنونی و بررسی سرگذشت تغییرات آن ها، می توان 
برای آینده برنامه ریزی دقیق تری انجام داد.

 بخش وسیعی از کشور ما را نواحی مرتفع کوهستانی تشکیل داده است.

 در طول تاریخ، ناهمواری ها نه تنها مانع ورود مهاجمان به سرزمین ما شده است، 
بلکه در تشکیل اجتماعات انسانی و نوع زندگی مردم نیز اثرگذار بوده است.

ناهمواری های ایران بیشتر طی دوره های اول تا سوم زمین شناسی پدید آمده است. شکل 
امروزی ناهمواری ها مربوط به اواخر دورءه سوم زمین شناسی )سنوزوئیک( است. به طوری 
از آن  از دورءه سنوزوئیک، ناهمواری ها شکل نهایی پیدا کرده اند و  که در دورءه کواترنر 
زمان به بعد تحت تأثیر عوامل فرسایشی مثل آب های روان، باد و اختالف دما، و عملکرد 

انسان، تغییر شکل یافته اند. 
 

 سرزمین های کوهستانی: که اغلب بیش از هزار متر از سطح دریای آزاد ارتفاع دارند.

سرزمین های کوهستانی

)کوه های  کشور  شمالی  کوهستانی  منطقءه   -1
آذربایجان، طالش، البرز و شمال خراسان(

2- منطقءه کوهستانی غربی )زاگرس(
3- منطقءه کوهستانی مرکزی

4- کوه های شرق و جنوب شرقی
 سرزمین های هموار: که شامل دشت  ها و جلگه های کم ارتفاع در داخل و در سواحل 

کشور می شوند.

کوه های آذربایجان: رشته کوه ارسباران و رشته کوه مرزی ایران و ترکیه )آرارات( شمال 
و غرب این منطقه را در بر گرفته است و دو تودءه آتشفشانی سهند و سبالن نیز در این 

منطقه دیده می شود.
کوه های تالش: این کوه ها با جهت شمالی ـ جنوبی، منطقءه آذربایجان را از کنارءه دریای 

خزر جدا کرده است.
شیب دامنه های رشته کوه های تالش به سمت دریای خزر بیشتر است. تنگءه منجیل سبب 

جداشدن کوه های تالش از کوه های البرز شده است.
کوه های البرز: با جهت غربی ـ شرقی از تنگءه منجیل تا کوه های شاه کوه )تنگءه خوش 
ییالق( کشیده شده است. دامنه های این رشته کوه، شمالی ـ جنوبی است که رودهای 

پرآب چالوس و هراز بر روی آن جریان دارد.
چین خوردگی البرز در اثر کوه زایی مواد رسوبی طی میلیون ها سال به وجود آمده است.

در اثر فعالیت های آتشفشانی در دورءه کواترنر، قلءه دماوند )بلندترین قلءه البرز( پدید آمده است 
و قله های مانند علم کوه، تخت سلیمان و توچال، عالقمندان کوهنورد را به خود جذب می کند.

سدها،  احداث  ارتباطی،  جاده های  احداث  مانند  انسانی،  فعالیت های  امروزه   
گسترش فعالیت های کشاورزی، گسترش شهرهای پر رونق اقتصادی مثل تهران، کرج، 
البرز چهرءه دیگری به خود بگیرد. عالوه بر  تا منطقءه کوهستانی  ... سبب شده است  و 
فعالیت های انسانی، وجود مخاطراتی مانند ریزش و لغزش، طغیان رودها و وقوع سیالب ها 

نیز سبب ایجاد تغییرات در این منطقءه کوهستانی شده است.

کوه های شمال خراسان: به شکل منظم و موازی در شمال شرقی ایران دیده می شود. از 
رشته  کوه های مهم آن می توان، هزارمسجد، آالداغ و بینالود در اطراف نیشابور را نام برد.

 
به شکل چین خوردگی های دیواره مانند با دره های موازی که از کردستان با جهت شمال 

غربی ـ جنوب شرقی تا تنگءه هرمز کشیده شده است.
دنا و زردکوه به ترتیب از قله های بلند این رشته کوه هستند.

این رشته کوه از برخورد دو صفحءه شبه جزیرءه عربستان و صفحءه اوراسیا به وجود آمده است.

که  است  نمکی  گنبدهای  زاگرس،  پدیده های رشته کوه  فعال ترین  و  زیباترین  از   
الیه های نمک به شکل گنبدهایی بین الیه های رسوبی قرار گرفته اند.

 عوامل تغییردهندءه زاگرس در حال حاضر: 
شدید،  جوی  ریزش های  اقلیمی،  تغییرات  رودها،  فعالیت  )مانند  طبیعی  عوامل   

توفان های گردوغبار(

 در شکل گیری توفان  های گردوغبار عالوه بر عوامل طبیعی، عوامل انسانی نیز تأثیر دارند.
 عوامل انسانی مانند )احداث سدهای متعدد که برای جلوگیری از طغیان رودها و 

تولید برق آبی و تنظیم آب مورد نیاز برای اراضی کشاورزی احداث  شده است.

 سایر عوامل انسانی عبارت اند از: توسعءه شهر در کنار رودها، دیوارسازی، پل سازی 
و پوشاندن روی رودها و ورود فاضالب شهری که در بعضی مواقع سبب شده است تا رود 

طغیان کند و از بستر خارج شود.
سبب  رسوبات،  افزایش  با  همراه  رود  طغیان  ایالم،  و  لرستان  استان های  در   

گسترش سیالب دشت ها شده و مجاری رودها را تغییر می دهد.

 
کوه های مرکزی ایران در داخل سرزمین مثلثی شکلی قرار دارند که سه رأس آن گردنءه آوج 

در همدان و کوه جغتای در خراسان رضوی و قلءه کوه بَزمان در سیستان و بلوچستان است.
کوه های مرکزی ایران به دو دسته تقسیم می شوند: 

 کوه های چین خورده که به آن ها کوه های مرکزی گفته می شود. )کرکس، شیرکوه ـ 
هزار و الله زار از قله های بلند این رشته کوه ها هستند.(

 توده های نفوذی آذرین که به آن ها کوه های منفرد مرکزی می گویند.

منطقءه  کرمان،  در  جازموریان  چالءه  اطراف  و  بلوچستان  و  سیستان  استان  جنوب  در 
مکران واقع  شده است. در این منطقه، رشته  کوه های بشاگرد با ارتفاع نسبتاً کم، به شکل 

توده های فرسوده ای به چشم می خورند.
 با توجه به نقشءه طبیعی کتاب، نام قله های بلند رشته کوه های ایران را به خاطر بسپارید.

ناهمواری های مریخی: در کوه های بشاگرد، فرسایش، شکل های زیبایی به شکل دره ها، 
چاله ها و گودال عمیق ایجاد کرده است که به آن ها ناهمواری های مریخی می گویند.

چشمه های گل افشان: در استان های هرمزگان و بلوچستان جنوبی بین منطقءه مکران 
تا دریای عمان، چندین گل فشان وجود دارد که مانند چشمه های گلی می جوشند. علت 

فعالیت این چشمه های جوشان، فعالیت های زمین ساختی است. 
ارزش های اقتصادی نواحی کوهستانی:

 دسترسی به ذخایر آب
 وجود معادن و ذخایر طبیعی

 توسعءه دامپروری
 گسترش گردشگری و گذران اوقات فراغت

در حد فاصل مناطق کوهستانی و گاه در درون آن ها، دشت ها و جلگه ها قرار گرفته اند.

دشت ها، به دو صورت شکل گرفته اند:
1- دشت های تراکمی که مواد حاصل از فرسایش بین کوه ها رسوب می کنند و سطح 

همواری را به وجود می آورند )مثل دشت تراکمی نهاوند(. 
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