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ویژگی های جمعیت ایران درس هفتم
با توجه به نقشۀ پراکندگی جمعیت در ایران می توان گفت، جمعیت در همۀ مناطق به طور یکسان 
پراکنده نشده است. بعضی مناطق پرجمعیت تر و بعضی کم جمعیت تر هستند و گاه برخی مناطق خالی 

از جمعیت است. 

 

پراکندگی جمعیت

تغییر است. آنان  پیوسته در حال  پراکندگی جمعیت،  نقشۀ  تأثیرگذار است. جغرافی دانان معتقدند  پراکندگی جمعیت  عوامل متعددی در 
عوامل طبیعی و انسانی را در این موضوع مورد توجه قرار می دهند و اعتقاد دارند در دهه های اخیر، نقش انسان به عنوان عامل تأثیرگذار در 

پراکندگی جمعیت، افزایش چشمگیری داشته است.
ازجمله عوامل طبیعی مؤثر بر پراکندگی جمعیت عبارت است از: 

ناهمواری ها
رودهای دائمی یا موقت

معادن
منابع نفت و گاز

خاک
ازجمله عوامل انسانی مؤثر بر پراکندگی جمعیت عبارت است از: 

حمل و نقل و ارتباطات 
سرمایه و فناوری

سرمایه گذاری دولت ها
پیشینه و سابقۀ تاریخی

رشد جمعیت

طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳95، جمعیت ایران 799۲6۲70 نفر بوده و این روند رو به افزایش است. یکی از مباحث 
مهم جمعیت، بررسی میزان افزایش یا کاهش جمعیت هر کشور است.

 رشد طبیعی جمعیت
برای بررسی افزایش یا کاهش جمعیت، متخصصان، رشد طبیعی جمعیت را اندازه گیری می کنند که در هر کشور این میزان متفاوت است؛ 

یعنی میزان مرگ و میر و موالید را در یک سال مشخص از هم کم و بر تعداد کل جمعیت تقسیم و سپس آن را به درصد بیان می کنند.

 = ×
kÃ²H¼¶ ·HqÃ¶ @ oÃ¶ » ©o¶ ·HqÃ¶

SÃ÷µ] Â÷ÃLö k{n
SÃ÷µ] ®¨

10  

مثال: اگر میزان موالید ایران در سال ۱۳95 حدود ۱۲50000 نفر و مرگ و میر آن ۳70000 نفر باشد، میزان رشد طبیعی ایران چند درصد است؟

 1250000 370000
79926270 100 1 1− × = % /  

 رشد مطلق جمعیت
عالوه بر زاد و ولد و مرگ و میر، عامل مهاجرت نیز بر رشد جمعیت کشورها مؤثر است. موالید و مرگ و میر، رشد طبیعی جمعیت را نشان 

می دهد و اگر عامل مهاجرت را نیز به آن اضافه یا از آن کم کنیم، رشد مطلق جمعیت به دست می آید.

 ±
= ×

(kÃ²H¼¶ ·HqÃ¶ @ oÃ¶ » ©o¶ ·HqÃ¶) ·Ho]I¿¶ jHk÷U

SÃ÷µ] ¢±õ¶ k{n
SÃ÷µ] ®¨

100  

اگر با توجه به آمار سال ۱۳95، میزان مهاجرت از ایران ۲000000 نفر و میزان ورود مهاجران به ایران ۱500000 نفر بوده باشد، رشد مطلق 
جمعیت در ایران چقدر بوده است؟

 ( ) /1250000 370000 500000
79926270 100 0 4− − × = %  

درس هفتم
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 دو برابر شدن جمعیت
معموالً برنامه ریزان برای برنامه ریزی های مختلف اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی به آینده نگری جمعیتی نیاز دارند. قانون 70، زمان 
دو برابر شدن جمعیت هر کشور را نشان می دهد و کمک می کند برای آینده پیش بینی های الزم انجام شود. برای محاسبۀ دو برابر شدن 

=SÃ÷µ]
SÃ÷µ] k{n  foº

 ·k{ oMHoM »j ·I¶p  Rk¶
70 جمعیت، الزم است از نرخ رشد جمعیت اطالع داشته باشیم. 

 7010 63= با توجه به نرخ رشد جمعیت در ایران در سال ۱۳95، می توان مدت زمان دو برابر شدن جمعیت را این گونه محاسبه کرد: 

ساختمان جمعیت

در گذشته، آمار جمعیت نقش مهمی در تصمیم گیری های برنامه ریزان داشت اما امروزه برای برنامه ریزی دقیق عالوه بر تعداد جمعیت، 
اطالعات دیگری چون ساختمان یا ترکیب جمعیت از اهمیت خاصی برخوردار است.

ساختمان جمعیت ویژگی های قابل اندازه گیری جمعیت از جمله: وضعیت سنی و جنسی جمیعت را مورد بررسی قرار می دهد.
جمعیت کرۀ زمین از لحاظ نسبت جنسی جز در زمان های خاص، تفاوت چندانی نداشته است اما نسبت سنی در طول زمان دچار تغییر می شود.

اهمیت و کاربرد هرم سنی
 اهمیت: در هر کشوری، هرم سنی به برنامه ریزان کمک می کند که با ساختمان سنی جمعیت آن کشور آشنا شوند و از آن برای برنامه ریزی 

استفاده کنند. 
وضعیت  بهبود   - اجتماعی  تأمین  برنامه های  تحقق  کاربرد: 
سالمندان - ارتقاء سطح سالمت جامعه - تأمین شغل برای حال 
برای  رفاهی  و  تفریحی  تحصیلی،  فرصت های  ایجاد   - آینده  و 

جوانان - امنیت ملی - جلوگیری از پیری جمعیتی 
گروه های سنی

متخصصان به دلیل اهمیت نسبت سنی، جمعیت را به گروه های 
 ،۱۳95 سال  در  ایران  آمار  مرکز  می کنند.  دسته بندی  مختلفی 

چهار گروه عمدۀ سنی را مشخص کرده است: 
1- تولد تا ۱4سالگی: کودکان و نوجوانان

2- ۱5 تا ۲9 سالگی: جوانان
3- ۳0 تا 59 سالگی: بزرگساالن

4- 60 تا باالی85 سالگی: سالمندان
 

سیاست های جمعیتی

در دهه های اخیر، عوامل متعددی باعث کاهش میزان مرگ و میر و افزایش سریع جمعیت شده است. از جمله:
رونق صادرات نفت و واردات مواد غذایی لوله کشی و بهبود آب آشامیدنی  گسترش بهداشت و واکسیناسیون 

سیاست های کاهش جمعیت، سبب شد در سال ۱۳95، ایران با کاهش رشد جمعیت مواجه شود که این کاهش در آینده مشکالتی برای 
کشور ایجاد می کند.

مشکالتی که به دنبال سیاست کاهش جمعیت ایجاد می شود عبارت است از:
تضعیف نیروی دفاعی کشور کاهش نیروی فعال  برهم خوردن تعادل جمعیتی )سن و جنس( 
درصورت ادامۀ سیاست کنترل جمعیت در ابعاد شدید، جمعیت کشور به تدریج دچار پیری می شود.

نباید سیاست کنترل جمعیت به گونه ای باشد که هرم سنی به سمت سالمندی و کهنسالی حرکت کند؛ زیرا مانع اصلی بر سر راه توسعۀ 
اقتصادی خواهد بود.

مهاجرت

مهاجرت عبارت است از: جابه جایی بین دو واحد جغرافیایی یا به عبارتی؛ ترک یک سرزمین و اسکان در سرزمین دیگر.
مهاجرت از عوامل مهم در تغییرات جمعیت به شمار می رود. با پیشرفت فناوری و وسایل حمل و نقل، حرکت و جابه جایی نسبت به گذشته 

افزایش یافته است.
مهاجرت می تواند اختیاری یا اجباری باشد و نیز می تواند داخلی یا خارجی باشد. متخصصان از ابتدای قرن بیستم تا به حال، مهاجرت را در 

سه شکل بیان کرده اند:
1- مهاجرت روستاییان به شهر که باعث جذب نیروی انسانی جوان از روستا به شهر می شود و در اقتصاد کشور با از دست دادن نیروی کار 
روستا و افزایش جمعیت فعال اقتصادی شهر، خود را نشان می دهد. )مهاجرت داخلی( از مهم ترین مهاجرت های ایران در دهه های اخیر است.

2- مهاجرت های گروهی که بر اساس تصمیم های سیاسی انجام می شود.
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3- به مهاجرت هایی که افراد از یک کشور به کشور دیگر جابه جا می شوند، مهاجرت خارجی می گویند. )اختیاری و یا اجباری(

 اثرات مهاجرت
مهاجرت به هر صورتی که باشد بر مکان مبدأ و مقصد، یعنی برای کشور مهاجرفرست )کشوری که افراد از آن خارج می شوند( و مهاجرپذیر 
)کشوری که افراد به آن وارد می شوند.(، تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیط زیستی را به همراه دارد. تغییرات به وجود آمده بر 

ترکیب سنی و جنسی، قیمت زمین و مسکن، اشتغال، امکانات و تجهیزات و فرهنگ و زبان، قابل مشاهده است. 
مثال: مهاجرت بی رویه به برخی از شهرهای ایران، سبب افزایش جمعیت و گسترش مناطق حاشیه در آن ها شده است. 

اعضای یک خانواده با هم به دنیا نمی آیند و جز در سوانح، با هم از دنیا نمی روند. ولی اغلب در مهاجرت، اعضای خانوارها و در برخی موارد 
چندین خانواده یا کلیۀ ساکنین یک محل یا منطقه، به دلیل عوامل مشترک، جابه جا می شوند. به همین دلیل، مهاجرت در بحث تغییرات 

جمعیت، اهمیت زیادی دارد.

 برخی عوامل طبیعی و انسانی مهاجرت در ایران
مهاجرت آریایی ها از شمال دریای خزر به سمت جنوب ]ایران[ به دلیل سرما و از دست دادن چراگاه ها،

فرستادن تعدادی از قبایل کرد به مرزهای شمال شرقی توسط شاه عباس، 
مهاجرت تعداد زیادی از روستاییان به شهرهای بزرگ بعد از اصالحات ارضی در دهۀ 40، به دلیل نداشتن زمین و مشکالت اقتصادی،

مهاجرت سیستانی ها به سرزمین گرگان به دلیل بی توجهی به بند تاریخی هیرمند و در نتیجه خشک شدن منابع آب منطقۀ سیستان. 

درس 7
طبق نقشۀ پراکندگی جمعیت ایران، کدام قسمت دارای بیشترین پراکندگی جمعیت است؟ دلیل آن چیست؟   256

جنوب غرب، بارش سیل آسا، مناطق جلگه 2 شمال شرق، بارش فراوان، مناطق جنگلی  1
شرق، بارش کم، مناطق خشک 4 شرق و جنوب شرقی، بارش کم، مناطق گرم و خشک  3

در باب عوامل طبیعی و چگونگی تأثیرگذاری، تمام گزینه ها درست است به غیر از ..........     257
ناهمواری ها. در مناطق کوهستانی به دلیل شیب موجود، امکان اسکان و ساختن سکونت گاه وجود ندارد. 1

رودهای دائمی و موقت. وجود رود، باعث می شود که امکان زیست برای انسان موجود باشد. 2
معادن نفت و گاز. وجود منابع معدنی امکانی فراهم می کند تا زیست انسان ممکن شود. 3

حمل و نقل و ارتباطات. راه های صعب العبور به دلیل موانع طبیعی، باعث کم شدن جمعیت در یک منطقه می شود. 4

متخصصان برای دست یابی به میزان افزایش و کاهش جمعیت، .......... جمعیت را اندازه گیری می کنند.    258
میزان موالید و مرگ و میر  4 رشد طبیعی   3 نرخ رشد  2 رشدمطلق  1

نحوۀ اندازه گیری رشد طبیعی جمعیت کدام است؟   259
میزان موالید و مرگ  و میر را در یک ساِل مشخص از هم کم، و برتعداد کل جمعیت تقسیم، و سپس آن را به درصد بیان می کنند. 1

میزان موالید و مرگ  و میر را در یک ساِل مشخص با هم جمع، و بر تعداد کل جمعیت تقسیم، و سپس آن را به درصد بیان می کنند. 2
میزان موالید و مرگ  و میر را در یک ساِل مشخص با هم جمع، و به افراد باالی ۱5 سال تقسیم، و سپس آن را به درصد بیان می کنند. 3

میزان موالید و مرگ  و میر را در یک ساِل مشخص از هم کم، و بر تعداد کل جمعیت باالی ۱5 سال تقسیم، و سپس آن را به درصد بیان می کنند. 4

طبق گزارش بانک جهانی در سال 2015، کدام کشورها بیشترین و کمترین رشد طبیعی جمعیت را داشته اند؟ )به ترتیب(:   260
کویت - آنگوال 4 لبنان - فنالند  3 سوئد - آرژانتین  2 مصر - سوئد  1

برنامه ریزان به چه منظور به رشد طبیعی جمعیت احتیاج دارند؟   261
برنامه ریزی های مختلف  2 محاسبۀ رشد مطلق   1

برنامه ریزی برای میزان زادآوری در آینده 4 مشخص  کردن میزان موالید و مرگ و میر  3

اطالع از میزان .......... پایۀ محاسبۀ فرمول دو برابر شدن جمعیت است.   262
رشد جمعیت 4 موالید  3 مرگ و میر  2 مهاجرت  1

جمعیت کرۀ زمین از لحاظ .......... جز در زمان های خاص، تفاوت چندانی ندارد.   263
موالید و مرگ و میر 4 مهاجرت  3 نسبت جنسی  2 نسبت سنی  1

در سال 1395، کدام گروه سنی بیشترین و کمترین میزان جمعیت را داشته  است؟   264
جوانان - کودکان 4 بزرگساالن - کودکان  3 جوانان - سالمندان  2 بزرگساالن - سالمندان  1

تمام گزینه ها در چند سال اخیر باعث افزایش جمعیت شده است، به جز ..........     265
رونق صادرات نفت و واردات مواد غذایی 2 گسترش بهداشت و واکسیناسیون  1

تفکر فرزند بیشتر و زندگی بهتر 4 لوله کشی و بهبود آب آشامیدنی   3

طبق جدول متوسط رشد سالیانه، بیشترین و کمترین جمعیت ایران در سال های 55 تا 85، مربوط به کدام سال ها است؟ چرا؟ )به ترتیب(:   266
۱۳65: به علت جنگ و تشویق سیاست های تشویقی برای موالید بیشتر و مهاجرت پناهندگان افغانی. - سال ۱۳75: به علت اعمال سیاست های کنترل برای کاهش جمعیت. 1
۱۳55: به علت وقوع انقالب اسالمی و مهاجرت عدۀ کثیری از مردم و نیاز به تشویق سیاست های حمایتی. - ۱۳75: به علت اعمال سیاست های کنترل برای کاهش جمعیت. 2

۱۳65: به علت جنگ و تشویق سیاست های تشویقی برای موالید بیشتر و مهاجرت پناهندگان افغانی. - ۱۳85: به علت اعمال سیاست های کنترل برای کاهش جمعیت. 3
۱۳55: به علت وقوع انقالب اسالمی و مهاجرت عدۀ کثیری از مردم و نیاز به تشویق سیاست های حمایتی. - ۱۳65: جنگ تحمیلی و مهاجرت عدۀ کثیری از مردم. 4
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نکتۀ قابل توجه در مهاجرت چیست؟   278
تغییر ترکیب جنسی و سنی 4 گسترش مناطق حاشیه ای  3 مهاجرت کل اعضای خانواده با هم  2 افزایش قیمت مسکن و زمین   1

کدام عامل باعث مهاجرت مردم سیستان شد؟ به کجا مهاجرت کردند؟   279
خشک شدن منابع آب منطقۀ سیستان، که ناشی از بی توجهی به بند تاریخی هلیل رود بود. - گلستان 1

طوفان های ۱۲0 روزه - گلستان 2
خشک شدن منابع آب منطقۀ سیستان، که ناشی از بی توجهی به بند تاریخی هیرمند بود. - گرگان 3

طوفان های ۱۲0 روزه - گرگان 4

تمام گزینه ها دربارۀ مهاجرت های تاریخی ایران درست است، به جز ...............     280
آریایی ها از شمال دریای خزر به علت سرما و از دست دادن چراگاه ها، به سمت جنوب دریای خزر )ایران(، مهاجرت کردند. 1

شاه عباس برای حفظ مرزهای شمالی ایران، تعدادی از قبایل کُرد را که به رزم آوری و سلحشوری مشهور بودند، به نواحی شمال غربی کشور فرستاد. 2
پس از اصالحات ارضی در دهۀ 40، تعداد زیادی از روستاییان، به علت نداشتن زمین و مشکالت اقتصادی، به شهرهای بزرگ مهاجرت کردند. 3

خشک شدن منابع آب منطقۀ سیستان، که ناشی از بی توجهی به بند تاریخی هیرمند بود، باعث مهاجرت سیستانی ها به سرزمین گرگان شد. 4

مهاجرت اجباری و اختیاری در آبادان، در چه سال هایی اتفاق افتاد؟   281
۱۳9۲ - ۱۳40 - ۱۳۲9 4  ۱۳94 - ۱۳4۲ - ۱۳۱7 3  ۱۳69 - ۱۳40 - ۱۳۲9 2  ۱۳9۲ - ۱۳4۲ - ۱۳۱7 1

بچه ها در کتاب دهم شما سه فرمول مهم وجود دارد. برای تسلط بر این سه مسئله، الزم است به خوبی آن را تمرین کنید. ما برای هر کدام از این مسائل، 
برای شما چند تمرین قرار داده ایم و در نهایت نیز سؤالی تحلیلی. پس با این مسئله ها، قدم به قدم پیش بروید تا به این سه فرمول، تسلط پیدا کنید:

کشوری، 7 میلیون نفر جمعیت دارد. ساالنه، 3000 نفر به دنیا می آیند و 2500 نفر می میرند. در این کشور نرخ رشد طبیعی چند درصد است؟   282
0/0007 4  7 3  0/07 2  0/007 1

در کشوری با جمعیت 3 میلیون نفر، میانگین مرگ و میر و تولد، 500 نفر است. در این کشور نرخ رشد طبیعی چند درصد است؟   283
۱/6 4  0/0۱66 3  0/۱6 2  0/۱66 1

رشد طبیعی جمعیت در کشوری که 4 میلیون نفر جمعیت دارد، 2 درصد است. میانگین مرگ و میر و تولد دراین کشور، چند نفر است؟   284
800 هزار نفر 4 80 نفر  3 80 هزار نفر  2 8 هزار نفر  1

جمعیت کشوری که دارای نرخ رشد 3 درصدی است، با میانگین مرگ و میر و تولد 6000  نفر در سال، چقدر است؟   285
۲ میلیون نفر 4 ۲ هزار نفر  3 ۲00 هزار نفر  2 ۲0 هزار نفر  1

در یکی از شهرهای لهستان، زلزله ای به بزرگی 6 ریشتر زمین را لرزانده است. بر اساس سرشماری انجام  شده، 7 هزار نفر زنده مانده اند. میزان    286
مولید در کل یک سال 200 بوده است. شهرداری برای اطالع از میزان مرگ و میر از مرکز آمار، نرخ رشد طبیعی را جویا شد که مرکز آمار این 

نرخ را، 0/1 اعالم کرد. به  طور میانگین در این زلزله، چند نفر کشته شده اند؟
۱9۳ 4  ۲00 3  ۲0۲ 2  ۲07 1

در کشوری، میانگین مرگ و میر و موالید، 7000 نفر است. اگر این کشور جمعیتی با 3 میلیون نفر داشته باشد و ساالنه، 1000 نفر از کشور خارج    287
شوند و 10 نفر نیز به این کشور مهاجرت کنند، نرخ رشد مطلق این کشور، چند درصد است؟

0/4 4  0/۲ 3  4 2  ۲ 1

در کشوری با رشد جمعیت دو درصد که 4 میلیون جمعیت دارد، ساالنه 20000 نفر به این کشور مهاجرت می کنند و 20 نفر نیز، از این کشور    288
مهاجرت می کنند. رشد مطلق جمعیت چند درصد است؟

۲/05 4  ۲/5 3  ۲5 2  0/۲5 1

در کشوری با رشد مطلق جمعیت 3% و با جمعیت 4 میلیون نفر، اگر میانگین مرگ و میر و موالید 10000 نفر باشد، میانگین مهاجرپذیری و    289
مهاجرفرستی این کشور، چند نفر است؟

۲00 نفر 4 ۲00 هزار نفر  3 ۲0 هزار نفر  2 ۲ هزار نفر  1

در کشوری با رشد طبیعی جمعیت 3/5 درصد و با جمعیت 6 میلیون نفر، ساالنه به صورت میانگین، 20000 نفر از کشور خارج و به آن وارد    290
می شوند. رشد مطلق این کشور، 4 درصد است. میانگین مرگ و میر و موالید چند نفر است؟

۲۱50 4  ۲۱500 3  ۲۱50000 2  ۲۱5000 1

در طول چند سال، کشوری با جمعیت 5 میلیون نفر و میانگین مرگ و میر و موالید 3000 نفر و میانگین مهاجرت 4000 نفر، جمعیت دو برابر می شود؟   291
۱4 4  0/۱4 3   ۱/4 2  0/0۱4 1

در کشوری با رشد طبیعی جمعیت 3 درصدی و میانگین موالید و مرگ و میر 300 نفر و میانگین مهاجرت 40 نفر در سال، در صدد برنامه ریزی    292
طوالنی مدت برای کشور خود هستند. آن ها در این راه، به سؤاالت زیر برخوردند:

1( اختالف رشد مطلق و رشد طبیعی کشور چند درصد است؟
2( چند سال طول می کشد تا جمعیت این کشور دو برابر شود؟

0/۳4 - ۲5 سال 4 ۳/4 - ۲0 سال  3 ۳/۳ - ۲5 سال  2 0/۳4 - ۲۱ سال  1

������������������ ) مرحله اول المپیاد 97(   293 در سال 2015 نرخ رشد جمعیت کشوری 2 درصد بوده است. در چه سالی جمعیت این کشور 2 برابر خواهد شد؟
۲040 4  ۲0۲5 3  ۲050 2  ۲0۲0 1

����������������������������������������������������������������������������������������� )مرحله اول المپیاد 97(   294 اطالعات آماری جمعیت در یک کشور فرضی درگیر جنگ بدین گونه است:
- میزان موالید 1000000 نفر در یکسال - در سال 2018 میزان جمعیت ده میلیون نفر 

- میزان مهاجرت 700000 نفر در یکسال - میزان مرگ و میر 50000 نفر در یکسال 
کدام گزینه درصد رشد مطلق جمعیت را نشان می دهد؟

-۱ 4  +۱ 3  -۲ 2  +۲ 1
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در درس های گذشته دانستیم که یکی از عوامل ایجاد نواحی مختلف بر روی کرۀ زمین، شکل و نوع ناهموار ی ها و چهره و اشکال زمین است. 
 سنگ کره

ناهمواری ها بر روی سنگ کره )لیتوسفر( ایجاد شده است، یعنی؛ یکی از چهار محیطی که سیارۀ زمین را تشکیل  می دهد. 
سنگ کره، بخش خارجی زمین است که:

حالت جامد دارد.
از سنگ و خاک تشکیل شده است.

شامل قاره ها و کف و بستر دریاها و اقیانوس ها است.
حدود 7۱% آن را آب ها فراگرفته اند و خشکی ها فقط ۲9% پوسته اش را تشکیل می دهند.

 انواع ناهمواری ها
ناهموار ی ها و اشکال مختلف ایجاد شده روی پوستۀ زمین، متفاوتند و هر یک، ناحیۀ ویژه و متمایزی را پیرامون خود ایجاد کرده اند.

چهار ناهمواری اصلی و عمدۀ سطح زمین عبارت اند از:
1. فالت:

سرزمین های مرتفع و نسبتاً همواری که در کوهستان ها محصور بوده و کناره های آن ها با شیب تند 
به نواحی پست متصل می شود. برخی فالت ها وسیع و برخی کم  وسعت اند.

�
2. کوه:

ناهمواری برجسته و مرتفعی است که معموالً دامنه های تند و قلۀ برجسته دارد.
مجموعه ای از کوه ها که به شکل نواری در کنار هم قرار گرفته اند، رشته کوه را به وجود می آورند؛ مانند، 

رشته کوه های عظیم هیمالیا، آندها، راکی، آلپ، البرز و زاگرس.
 

3. تپه: 
نسبت به کوه ها ارتفاع کم تری دارند، اما از نواحی پیرامون خود بلندترند.

 
4. دشت:

سرزمین هایی پست و نسبتاً هموار که در میان کوه ها یا در کنار سواحل و یا میان فالت ها و کف دره ها 
قرارگرفته اند و از مهم ترین اشکال زمین هستند که با وسعت های مختلف، در همۀ قاره ها وجود دارند. 
آن ها بیش از یک سوم سطح زمین را پوشاند ه اند و نواحی عمدۀ سکونت، زندگی و فعالیت انسان ها را 

تشکیل می دهند.
 

فالت ها و کوه ها هر دو مرتفع اند اما:
کوه دارای قله است و هرچه به سمت نوک آن می رویم، باریک تر می شود.

فالت مرتفع و نسبتاً مسطح است. 
ارتفاع کوه ها و تپه ها و سایر عوارض سطح زمین را نسبت به سطح دریا )سطح متوسط آب های آزاد( محاسبه می کنند. 

ارتفاع کوه ها بیشتر از 600 متر )حدود200پا( و تپه ها کمتر از 600 متر و در برخی منابع، ارتفاع تپه ها 200 تا 300 متر در نظر گرفته شده است.
 دالیل ایجاد اشکال مختلف و تغییر شکل ناهمواری ها

دو گروه از عوامل وجود دارند که بر پیدایش و تغییر شکل ناهمواری ها و در نتیجه، تغییر شکل چهرۀ زمین طی میلیون ها سال، اثر گذاشته اند:

1- عوامل درونی

برسساا نظریۀ زمین ساخت روقه سی یا صفحه سی )تکتونیک صفحه سی(، زمین به قطعات بزوگی تقسید شده 
که شامل روقه هایی ) وسته ر گوشتۀ فوقانی( سست که وری بخش خمیری شکل گوشته، به آوس می  حرکت 

می کنند ر سز هد لرو یا به هد نزلیک می شوند، به هد برخوول می کنند ر یا لو سمتدسل هد می لغزند.

نتایج حرکت سین روقه ها عباوت سست سز: 

1- ایجاد چین خوردگی ها

2- رشته کوه ها

3- شکست ها )گسل ها(

4- پیدایش کوه های آتشفشانی

درس چهارم
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تحت تأثیر لر عامل قرسو لسول:2- عوامل بیرونی
هوازدگی: فرایندی است که طی آن، سنگ ها خرد، متالشی و تجزیه می شوند.

فرسایش: جدا شدن ذرات سنگ و خاک از بستر خود و جابه جایی آن ها توسط 
عوامل مختلف چون، آب و باد.

هوازدگی و فرسایش همراه با یکدیگر موجب تغییر چهرۀ زمین می شوند.

 عوامل بیرونی: هوازدگی
هوازدگی فرایندی است که طی آن سنگ ها خرد، متالشی و تجزیه می شوند. سرعت هوازدگی در سنگ ها متفاوت بوده و به عواملی چون 

جنس سنگ ها، نوع آب و هوا و زمان بستگی دارد.
مثالً: سنگ های گرانیتی از سنگ های مرمرین یا کلسیتی مقاوم تر هستند و آب و هوای گرم و مرطوب، سرعت و شدت هوازدگی را افزایش  می دهد.

انواع هوازدگی
سه نوع هوازدگی وجود دارد:

هوازدگی زیستیهوازدگی شیمیاییهوازدگی فیزیکینوع هوازدگی

سنگ ها به قطعات کوچک تر خرد می شوند.ویژگی
وجود  به  سنگ ها  شیمیایی  ترکیب  در  تغییری 

نمی آید.

ساختمان کانی ها و ترکیب شیمیایی سنگ ها نیز، 
تغییر می کند.

هم می تواند موجب تغییر فیزیکی شود و هم تغییر 
شیمیایی.

یا علل تأثیرگذار و  سنگ ها  شدن  سرد  و  گرم  و  دما  اختالف 
انقباض آن ها در هنگام روز و شب و  و  انبساط 
شکاف  در  آب  یخ زدن  یا  و  تابستان  و  زمستان 

سنگ ها و مواردی از این قبیل.

اکسیژن و رطوبت از عوامل مهم هوازدگی شیمیایی 
هستند.

مثالً اکسیژن هوا، موجب اکسیده شدن برخی کانی ها 
دی اکسید  مانند  گازهایی  یا  می شود.  آهن  مثل، 
نیتروژن و دی اکسید گوگرد هوا، می توانند به اسید 
تبدیل شوند و باران اسیدی تولید کنند که موجب 

تغییرات شیمیایی در سنگ ها می شود.

فعالیت های موجودات زنده، یعنی گیاهان و جانوران 
فیزیکی و شیمیایی در  تغییرات  می تواند موجب 

سنگ ها شود.
تغییر فیزیکی مثل خرد شدن سنگ ها توسط رشد 
ریشۀ درختان یا ایجاد حفره های زیرزمینی توسط 

جانداران حفار، مانند موش ها و موریانه ها.
تغییر شیمیایی مثل تغییر سنگ ها در اثر اسیدهایی 
یا  می کنند  تولید  پوسیدگی  حال  در  گیاهان  که 

باکتری های تجزیه کننده یا تنفس گیاهان.

 عوامل بیرونی: فرسایش
فرسایش،�جدا�شدن�ذرات�سنگ�و�خاک�از بستر�خود�و�جابه�جایی�آن�ها�توسط�عوامل�مختلف�چون،�آب و�باد�است�و�چند�مرحله�دارد:

2- سنتقاد

1- کنده شدن موسل سز جای خول )حفر(

3- وسوب گذسوی یا سنباشته شدن موسل لو مکان های لیگر

مراحل فرسایش

عوامل فرسایش
عواملی که موجب فرسایش می شود، عبارت است از:

 آب جاری: این عامل به دو صورت باعث فرسایش می شود: 
۱. رودها ذرات کوچک و بزرگ را از بستر و کناره های خود جدا می کنند و به مکان های دیگر انتقال می دهند. این مواد در جاهایی که سرعت 

رود کم می شود، روی هم انباشته می شوند. 
۲. بر اثر طغیان رودها و وقوع سیالب ها نیز، حجم عظیمی  از رسوبات، جابه جا و در زمین های پیرامون پخش می شود.

 یخچال: یخچال ها توده های بزرگ یخ هستند که بر اثر انباشته و فشرده شدن برف طی هزاران سال، در نواحی قطبی یا بسیار سرد به 
وجود آمده اند و بر اثر نیروی جاذبه، به آرا می  از نواحی بلند به سمت نواحی پست تر حرکت می کنند. یخچال ها، در مسیر خود سنگ ها را از 

جا می کنند و با خود می برند.
 باد: باد به ویژه در بیابان ها، موادی چون خاک و ماسه و شن را از زمین می کند و تا مسافت های دور  می برد. بادها، ذرات ماسه را به سطوح 

مختلف سنگ ها می کوبند و آن ها را  می سایند.
 امواج دریا: نواحی ساحلی به طور دائم در معرض سایش امواج دریا قرار دارند. جریان های دریایی اقیانوس ها نیز، رسوبات را با خود حمل 

و در مکان های مختلف رسوب گذاری  می کنند.
 انسان: فعالیت های انسان در بهره برداری از محیط طبیعی، موجب تغییر پوستۀ زمین و کندن و حمل و جابه جایی سنگ ها و خاک ها در 
مکان های مختلف می شود؛ برای مثال، حفر معدن و تونل، ایجاد جاده ها، ساختن سدها و منحرف کردن مسیر رودها، شخم زدن زمین و از بین 

بردن پوشش گیاهی، تغییرات زیادی در پوستۀ زمین ایجاد  می کنند.
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ساحل یا کرانه، منطقۀ تماس خشکی و دریا است.

سواحل را می توان به دو نوع کلی تقسیم کرد:
1-  سواحل پست و ماسه ای

2-  سواحل صخره ای 

سواحل صخر ه ای طی سالیان دراز، ممکن است بر اثر فرسایش به سواحل پست تبدیل شوند.

 فرسایش طبیعی در سواحل
مناطق ساحلی به طور مداوم، تحت تأثیر امواج دریا، جزر و مد و باد قرار می گیرند.

تأثیر عوامل فرسایش در سواحل، به صورت زیر است:
بادهایی که بر سطح اقیانوس ها و دریاها می وزند، امواج را به وجود می آورند که نیروی آن به ویژه زمانی که دریا توفانی باشد، زیاد است. 
انحالل سنگ های آهکی سواحل در آب دریا و نفوذ آب به شکاف ها و درزهای این نوع سنگ ها، موجب فرسایش می شوند و اشکال خاصی 

را در سواحل پدید می آورند.

ش در سواحل
اشکال فرسای

اشکال فرسایش کاوشی در سواحل صخره ای
)ناشی از حفر مواد(

ستون های سنگی دریایی

غارها

طاق های دریایی

اشکال فرسایشی تراکمی
)ناشی از رسوب گذاری مواد(

آب سنگ ها و جزایر مرجانی

باتالق ها

زبانه یا دماغۀ ماسه ای

 مهارت های جغرافیایی: 
نقشه توپوگرافی نقشه ای است که در آن پستی و بلندی های زمین و میزان ارتفاع آنها نمایش داده می شود.

منحنی میزان خطی است که خطوطی که نقاطی را که ارتفاع یکسان دارند به یکدیگر وصل می کند. 
فاصله اعداد روی منحنی میزان های یک نقشه نشان دهنده اختالف ارتفاع یک منحنی با قبلی است.

با استفاده از منحنی میزان یک نقشه عالوه بر برجستگی ها می توان فرورفتگی، 
دره، نوع و میزان شیب و پرتگاه را تشخیص داد. 
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در نقشه توپوگرافی، در جاهایی که منحنی های میزان از یکدیگر فاصله 
دارند. شیب زمین مالیم است و در جاهایی که منحنی های میزان خیلی بهم 

نزدیک می شوند شیب زمین تند است. )شکل الف(
مماس شدن منحنی میزان روی نقشه نشانه پرتگاه است. )شکل ب(

نظر  ارتفاع در  اختالف  نمایش  برای  فاصله ای که  توپوگرافی  نقشه  در 
گرفته می شود در تمام نقشه یکسان است. 

درس 4

فرسایش خاک، در کدام یک شدت دارد؟     513
بیابان 4 زمین کشاورزی  3 جنگل  2 چراگاه  1

باران های اسیدی در اثر ترکیب .............. و ............ با اکسیژن و بخار آب موجود در هوا ایجاد می شود.    514
دی اکسید گوگرد و دی اکسید نیتروژن 2 دی اکسید کربن و دی اکسید گوگرد  1

دی اکسید گوگرد و متان 4 دی اکسید کربن و دی اکسید نیتروژن  3

چه شرایطی باعث می شود سواحل صخره ای با گذشت زمان، به سواحل پست تبدیل شود؟   515
جزر و مد 4 یخچال های طبیعی  3 جریان های دریایی طولی  2 فرسایش  1

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )سراسری -  89(   516 کدام گزینه از عوامل تغییر سواحل محسوب می شود؟
جریان های دریایی طولی 4 امواج   3 مرجان ها  2 رسوب گذاری  1

کدام مورد، تحت تأثیر باد بر سطح آب اقیانوس ها و دریاها به وجود می آید؟   517
تپه های ماسه ای ساحلی 4 دریابار  3 مرجان ها  2 امواج  1

ستون های سنگی دریایی، نتیجۀ کدام عمل هستند؟���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )سراسری خارج از کشور -  87(   518
فعالیت آتش فشانی زیردریایی 2 فرسایش   1

تأثیر انحاللی آب دریا بر سنگ های آهکی 4 طوفان سهمگین با امواج بلند   3

کدام گزینه، فرآیند فرسایشی تراکمی محسوب می شود؟������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )آزاد -  89(   519
غارها 4 جزایر مرجانی   3 دریابارها  2 ستون های سنگی دریایی  1

کدام مورد از اشکال تراکمی سواحل است؟   520
غارها و صخره ها  2 ستون های سنگی دریایی   1

دریابارها 4 دماغه  های ماسه ای ساحلی   3

برای آگاهی از شکل دقیق کوهستان فوجی، از کدام مورد استفاده می شود؟     521
نقشۀ توپوگرافی 4 نقشۀ پهنه بندی  3 نقشۀ ناهمواری ها  2 نقشۀ کوچک مقیاس  1

در یک نقشه توپوگرافی برای ترسیم »منحنی میزان« و »فاصلۀ خطوط میزان«، به  ترتیب، کدام مورد در نظر گرفته می شود؟     522
اختالف ارتفاع یکسان -  ارتفاع یکسان 2 ارتفاع یکسان -  اختالف ارتفاع یکسان  1

اختالف ارتفاع متفاوت -  ارتفاع متفاوت 4 ارتفاع متفاوت -  اختالف ارتفاع متفاوت  3

برای تعیین ارتفاع خطوط میزان، کدام یک مبنای محاسبه قرار داده می شود؟     523
فاصلۀ خطوط میزان 2 اختالف نقاط مرتفع و نقاط پست ناهمواری  1
سطح آب های آزاد 4 پایین ترین میزان سطح خشکی   3

کدام عبارت دربارۀ با خطوط میزان، درست است؟    524
ارتفاع خطوط منحنی میزان در نقاط مختلف یکسان است. 1

منحنی میزان، نقاط موجود در ارتفاعات متفاوت را به هم وصل می کند. 2
سطح آب های زیرزمینی، مبنای محاسبۀ تعیین ارتفاع خطوط میزان قرار می گیرد. 3

خطوط میزان، برشی از سطح زمین است که در یک امتداد مشخص و ثابت ترسیم می شود. 4

مراحل فرسایش، به  ترتیب، کدام است؟     525
تخریب -  حمل -  رسوب گذاری 4 رسوب گذاری -  تخریب -  حمل  3 حمل -  تخریب -  رسوب گذاری  2 تخریب -  رسوب گذاری -  حمل  1

کدام گزینه دربارۀ هوازدگی درست است؟      526
فرآیندی طبیعی است و در سه مرحله، موجب تغییر شکل و ارتفاع کوهستان ها می شود. 1

عبارت است از تأثیر جو بر سنگ ها و تبدیل آن ها به قطعات کوچک تر. 2
عبارت است از تماس مستقیم جو با سنگ های پوستۀ زمین. 3
شیمیایی در اثر ترکیب اکسیژن و رطوبت هوا ایجاد می شود. 4

نوع هوازدگی غالب، به  ترتیب در »بیابان های دور از دریا« و »کوهستان ها«، کدام است؟    527
فیزیکی -  فیزیکی و شیمیایی 4 شیمیایی -  شیمیایی  3 شیمیایی -  فیزیکی   2 فیزیکی -  شیمیایی  1

»گچ« و »آهک«، به  ترتیب، به چه شکل توسط آب های روان حمل می شوند؟     528
محلول -  محلول 4 معلق -  محلول  3 محلول -  معلق  2 معلق -  معلق  1

)شکل ب()شکل الف(



پرسـش های 
چهارگزینه ای

جغرافیا 
11 و   10
جـامــع

139

4
از    916 کدام یک  در  ایران  شهرهای  تعداد  »کمترین«  و  »بیشترین«  به ترتیب  ایران،  شهرهای  توسعۀ  و  استقرار  در  ناهمواری ها  اثرگذاری  به  توجه  با 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )سراسری 97( »ناهمواری ها« قرار دارد؟ 
نواحی پایکوهی ـ نواحی کوهستانی 4 نواحی دشتی ـ نواحی کوهستانی  3 نواحی جلگه ای ـ نواحی پایکوهی  2 نواحی جلگه ای ـ نواحی دشتی  1

������������������������������ )سراسری 97(   917 کدام عبارت، »سرعت فرسایش خاک« در چراگاه، زمین کشاورزی، جنگل و زمین بایر را به درستی مقایسه می کند؟ 
زمین کشاورزی، بیشتر از چراگاه و کمتر از جنگل است. 2 جنگل، کمتر از زمین کشاورزی و بیشتر از چراگاه است.  1

چراگاه، بیشتر از زمین کشاورزی و کمتر از زمین بایر است. 4 زمین بایر، کمتر از چراگاه و بیشتر از زمین کشاورزی است.  3

���������������������������������������������������������������������������������������������������� )سراسری 97(   918 کدام مورد، وضعیت هوای »کالن شهرها« را در »فصل زمستان« نشان می دهد؟
هوای مجاور سطح زمین، گرم تر از الیه های باالیی است. 2 هوای سرد و سنگین در مجاورت زمین ساکن می شود.  1

دمای هوا در بخش مرکزی شهر، با تابش خورشید افزایش می یابد. 4 با افزایش ارتفاع از سطح زمین، دمای هوا کاهش می یابد.  3

کدام کشور خلیج فارس بیشترین میزان تولید نفت را دارد؟   919
کویت 4 عربستان  3 ایران  2 عراق  1

با توجه به انواع و علل مهاجرت های بین المللی، کدام مورد درست است؟    920
پناهنده شدن مسلمانان میانمار به بنگالدش ← فشارهای سیاسی و بالیای طبیعی 1

مهاجرت روستاییان به شهر در زمان اصالحات ارضی ← نداشتن زمین و مشکالت اقتصادی 2
مهاجرت قبایل کرد در زمان شاه عباس به شمال شرقی ← یاغی گری این قبایل  3

مهاجرت سیستانی ها به گرگان ← خشکسالی و دستیابی به منابع طبیعی 4

مفهوم »پراکندگی فضایی پدیده ها« با ترتیِب کدام یک از سؤاالت اساسی در »پرسش های جغرافیایی« مطابقت دارد؟ ������������������������������ )سراسری 97(   921
کجا و چگونه 4 چگونه و کجا  3 کجا و چرا  2 چرا و کجا  1

کدام دشت با دلیل شکل گیری آن مطابقت دارد؟   922
دشت کاکان ← چین خوردگی زمین 2 ماهی دشت ← فرسایش بادی   1

دشت لوت ← انحالل مواد آهکی 4 دشت ارژن ← فرسایش بادی   3

در کدام شهر حوضۀ آبریز فالت مرکزی، کانون دائمی وجود دارد؟   923
سنندج 4 کرمان  3 یزد  2 زنجان  1

���������������������������������������������������������������������������������������������� )سراسری 97(   924 کدام مورد، ویژگی  های یک روستا را در مقایسه با شهر، به درستی بیان می کند؟ 
فضاهای صنعتی فشرده تر ـ تعاون و همکاری بیشتر ـ چشم اندازهای طبیعی بیشتر 1

وابستگی به فعالیت های اولیه ـ تعاون و همکاری بیشتر ـ فضاهای صنعتی گسترده تر 2
نوگرایی و تغییرات اجتماعی شدیدتر ـ کاربری اراضی متنوع تر ـ خدمات و تسهیالت کمتر 3

وابستگی به فعالیت های اقتصادی نوع اول ـ تغییرات اجتماعی کمتر ـ فضاهای باز اطراف بیشتر 4

وجود »بقایای یک شهر تاریخی«، »بازارهای بزرگ و متنوع« و »بیمه و گمرک« در شهرها به ترتیب، با کدام یک از نقش های زیر مطابقت دارد؟    925
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )سراسری 97(

دانشگاهی، بازرگانی و بندری 2 تاریخی، بازرگانی و بندری   1
دانشگاهی، معدنی و بازرگانی 4 تاریخی، معدنی و بازرگانی   3

تصویر روبه رو با کدام یک از موارد زیر ارتباط دارد؟    926
پاک سازی آلودگی نفتی از سطح دریاها 1

ساخت جزایر مصنوعی با استفاده از خلیج  فارس 2
صید صنعتی خلیج  فارس  3

بسترسازی برای احداث جزایر مرجانی 4
 
بر اساس روش مطالعه در علم جغرافیا، کدام مورد با »عملکرد جغرافی دانان« مطابقت دارد؟ ������������������������������������������������������������������������� )سراسری 97(   927

اقلیم شناسان، اصول و قوانین حاکم بر جو و تغییرات دما و بارش را بررسی می کنند. 1
جغرافی دانان اقتصادی، روند تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات در یک شهر را بررسی می کنند. 2
جغرافی دانان روستایی، ویژگی گیاهان یک روستا را از نظر ساختمان و چگونگی رشد، بررسی می کنند. 3

جغرافی دانان زیستی، پراکندگی جنگل های شمال ایران را در ارتباط با منابع آب آن منطقه بررسی می کنند. 4

کدام گزینه به بیابان سرد اشاره دارد؟   928
ساهارا 4 نامیب  3 آتاکاما  2 گبی  1

کدام کشور هم از مصرف کننده های مهم گندم و هم صادرکنندۀ آن است؟   929
استرالیا 4 آلمان  3 هند  2 چین  1

کدام کشور از نظر اقتصادی قدرت بیشتری دارد؟   930
سنگاپور 4 کرۀ جنوبی  3 چین  2 ژاپن  1


