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آشنایی با علم جغرافیا
مقدمه

او. دانـد مـی زمـین وابسـته و مربـوط   يهمکان معینـی از سـیار  انسان همواره خود را به

رســوم و فرهنــگ خــویش وهــا، آدابتنهــا بــا ســنتقبیلــه، تیــره، و مــردم خــود را نــه

ن و ها، رودها، گیاهاها، درهدارد کوههاي مکانی خود سعیشناسد، بلکه در شناساییمی

مـوزون و  اياو رابطـه ياي را نیز که با محیط مسکونی و فرهنگ جامعهحیوانات ویژه

انسان در علـم جغرافیـا بسـیار کنجکـاو اسـت و همـواره       . دهدهماهنگ دارند؛ دخالت

هاي هاي دوردست بیفزاید و تفاوتافقبههاي خود نسبتکند که بر آگاهیمیکوشش

هـا  نی خـویش دریابـد و بـا تشـابهات، یـا تضـادهاي آن      ها را با محیط مسکومکانی آن

.شودآشنا

آید که مفهـوم اصـلی علـم جغرافیـا از دو عنـوانِ بسـیار مهـم        تعبیر چنین برمیایناز

:استشدهتشکیل

.هاي خودخصیصهيواحدهاي مکانی با همه. 1

.هاهاي موجود بین مکانناهماهنگی. 2

.پردازیمیتوصیف جغرافیا مبه،مقدمهاینبا
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جغرافیاتوصیف
، در شناخت مفهوم آمریکاییدان جغرافیجورج کارتر، جملهازدارد، جودتوصیف جغرافیا تعابیر زیادي ويبارهدر 

:استکردهقیدهعجغرافیا چنین ابراز

هـوا، انـواع   وآب، عوامل محیط طبیعـی از نظـر   که در نقاط مختلف آنکندمیفیزیکی زندگیياانسان در سیاره«

اشکال گوناگونی از مفاهیم زندگی ،نواخت نیست و دراین قلمروهاي متضادیکسان ویک،زمینيو چهره،خاك

نوعدان جغرافی.دهدمیشهرها تغییرها، مزارع، سدها وزمین را با ایجاد راهيسیارهيانسان چهره. دشومیظاهر

گوناگون حیات هايشکلبین عوامل مختلف طبیعی و ماهیت روابطبه؛نمایدمیپراکندگی زندگی انسان را مطالعه

.یابدمیآگاهی

عوامـل  يوسـیله هاست ولی درهمان حـال بـ  آنبخشی از،دهد و خودمیرا تغییرآنطبیعت است،بهانسان وابسته

، )بیولـوژي (شناسـی زیستشناسی،، زمیننظیر هواشناسی،در علوم دیگر. شودمیمحسوبآنش جدا ازافرهنگی

ــم اقتصــاد شناســی، جامعــهجمعیــت ــده بخــش،شناســی و عل ي انســانی هــاهــایی از عوامــل محــیط طبیعــی و پدی

.گرددمیمطالعه

راهـا  آنکنـد بلکـه  نمـی خاطر نفس موضـوع بررسـی  بهصنایع راو،جمعیت،وهواآبعواملی نظیردانجغرافیاما

يتعبیـر ا بتوان علم جغرافیا رامیرواینسازند، ازمیاي راهاي ناحیهپذیرد که خصیصهمیییهاعنوان مجموعهبه

:نمودتشریحدیگر

گیرنـد نظـم و  مـی اصول معینـی شـکل  داخل یک مکان و تحت شرایط وربا هم دیی کههاپدیدهيهمهبهجغرافیا

سـاز  روح و هـم دیگر، ترکیب عوامل بـی بیانبه.سازدمیاررا برقرهاپدیدهاینبخشد و روابط منطقی بینمیاعتبار

».آوردمیوجودهجنبش و خالقیت جغرافیایی ب،فرهنگ انسانیگاهطبیعی با پاي
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عبـارت دیگـر   بـه . دانـد مـی جغرافیا را علم اکولوژي انسانیرلن باروزها.داردعلم جغرافیا وجودتعاریف دیگري از 

يطرفهدويشناسایی محیط اطراف انسان و رابطهانسان با محیط پیرامونش دانسته ويرابطهجغرافیا را علمباروز

.استتوجه قراردادهانسان را موردمحیط و

دانشـمند تنهـا   ایـن مفهوم مکان از نظـر .استها دانستهجغرافیا را علم مکان،فرانسويدان جغرافیویدال دوالبالش

مارت.استشدهزمین مشخصيهنگام خلق سیارهنه مکانی که،گرفته استانسان شکليوسیلهبهمکانی است که

در برابـر »کجـا «از هرچیـز سـوالِ  پـیش  ،ییجغرافیـا يهدر هـر مطالعـ  . اسـت جغرافیا را علم پراکندگی دانسـته 

.شـود مـی محسـوب ان دجغرافـی هاي اصـلی از فعالیت،بررسی توزیع جغرافیایی یک پدیدهو؛داردپژوهنده قرار

در بـاال يها را در زمینـه جوابترین دقیقاست کههتنها نقشدارد ونیازقشه ندان بهجغرافی،دریافت جواببراي

رو ایـن و ازاست شدهتاکیدي خاصهادراین دیدگاه بر علم پراکندگی پدیده. دهدمیقراردانجغرافیرسدست

.یابدمیدر علم جغرافیا اهمیتها،مایش پراکندگیمهم در نيابزارعنوان ، بهنقشه

گـاه انسـان  عنـوان جـاي  بـه )زمـین يسـیاره (مشخصات متغیر مکانی از مکان دیگر يجغرافیا را مطالعههارتشورن

.داردتوجهي زمین کرههاي مختلف سطحها و تشابهات در مکانتفاوتبه،تعریفاین.داندمی

.استعنصر در علم جغرافیا مکانترین یابیم که اساسیمیشده درائهتعاریف اربهباتوجه

در آنتـاثیر ي طبیعـی مکـان و  هـا و دراین راسـتا ویژگـی  است گاه انسانجايعنوان بهدراین علم،مکانبهتوجه

.یابدمیخاصیتاثیر انسان در طبیعت اهمیتچنین همزندگی انسان و

.استهدآممکانهاي کلی ویژگیبعديدر نمودار.استهاویژگیاي ازعهمجمومکان جغرافیایی داراي هر
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تقسیمات علم جغرافیا
،این عواملبهشود و با توجهمیانسانی تشکیليدو قطب علم جغرافیا از عوامل محیط طبیعی و فرهنگ جامعه

.نمودتقسیمفیاي انسانیجغراو جغرافیایی طبیعیدو بخش اصلی بهتوانمیجغرافیا را

جغرافیاي طبیعی
ي هـا جغرافیـاي از چهـره  يمطالعـه «:کنـد میتعریفچنین جغرافیاي طبیعی را ،انگلیسیدان جغرافیاستمپ

وهـوا،  اکنـدگی اشـکال زمـین، آب   پرسـنجش وتحلیـل و  تجزیـه بهرشته از جغرافیااین»زمینيطبیعی سیاره
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ي اصـلی جغرافیـاي   هـا شـاخه . پـردازد میي طبیعیهاسایر پدیدهو،معادن، اتها، گیاهان، حیوانها، خاكآب

:استزیرشرح هطبیعی ب

1.ویلیـام کوشـش بهعلم این.کندمیبحثها آناز شکال زمین، پیدایش و تکوین و پراکندگی.رفولوژيژئوم

.یافتتوسعههادانبا تحقیقات سایر جغرافیگرفت وآمریکایی، شکلدان جغرافیدویس

در عوامل محـیط  آننقشوهوا وآببندي و پراکندگی انواعطبقهبهعلماین.)وهواشناسیآب(کلیماتولوژي.2

.داردویژه در مقیاس جهانی توجههطبیعی ب

وع وهوا در نـ نقش آب،در آنیلآغیرحل تشکیل خاك، عوامل آلی ورابررسی عوامل و م.جغرافیاي خاك.3

مطالعـه واقـع  رشـته مـورد  ایـن هـا در قلمـرو  و پراکنـدگی انـواع خـاك   ،بنديبرداري ازخاك، طبقهخاك، بهره 

.شودمی

نظر از دو وزمین دارديهاي سیارهاقیانوسبهیی است که اختصاصهاپدیدهمیبررسی عل.شناسیاقیانوس.4

.گیردمیمطالعه قرارمورد

چنین همها،بستر آنهاي کف وي، ناهموارهاساختمان اقیانوسدراین قسمت شکل و.فیزیکیيمطالعه.الف

.دشومیبررسیها آنو میزان شوري آبما،د،جریانات و حرکات آب دریاها

و زنـدگی حیـوانی و گیـاهی بـا     اسـت بررسی ها موردحیات در اقیانوس،بخشایندر.بیولوژیکيمطالعه.ب

.دشومیواقعی بررسها موردمحیط اقیانوسبهتوجه

يهـاي سـیاره  گیـاهی درخشـکی  پراکندگی حیـوانی و ،ي زیستیجغرافیا.)جغرافیاي زیستی(بیوژئوگرافی.5

.دکنمیبررسیزمین را 
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:دوشمیمربوطاین مواردبهآنعلتواست، گیاهانبهتوجه عمده،دراین علم

.استي گیاهی هاها، پوششناهموارياززمین بعديسیارهيگیرترین چهرهچشموترین جالب. 1

.اندهگیاهان وابستبهحیوانات براي زیست خود. 2

.دهندنمینشانوابستگی زیادي عوامل و شرایط محیط طبیعی به،برخالف نباتات،حیوانات. 3

احی یابـد و نـو  عوامـل محـیط طبیعـی آگـاهی    روابـط و بـه پوشـش گیـاهی  يتواند با مطالعهمیدانجغرافی. 4

.بشناسدآنهايویژگیيجغرافیایی را باهمه

جغرافیاي انسانی
دانـد مـی »زمـین يي سـطح سـیاره  هـا و پدیـده هـا جغرافیـایی از چهـره  يمطالعـه «ا رجغرافیـاي انسـانی  استمپ

اساسـی  خطـوط تـوان مـی ،این تعریفبهبا توجه.استارتباط مستقیم هاي او در فعالیتکه با انسان وهایی پدیده

.نمودبیانجغرافیاي انسانی را چنین

هـایی از سـطح   بخـش بـه قادر اسـت ها آنگیرد که انسان بامیمطالعه قرار، عواملی مورددر جغرافیاي انسانی.الف

.دهدزمین شکليسیاره

رد بررسـی  مـو ،اسـت هپذیرفتـ انسان شکلدستهکه ب،زمینيهایی از سطح سیارهبخش،در جغرافیاي انسانی.ب

. شودمیواقع

:استزیرشرح هتقسیمات اصلی جغرافیاي انسانی ب

.سـازد میرا میسرخدماتمصرف کاال ووهاي انسانی در تولیدپراکندگی فعالیتيمطالعهکه؛ جغرافیاي اقتصادي. 1

.استهخوردعوامل مختلف جغرافیاي طبیعی گرهبا تراکم جمعیت و،جغرافیا بیش از همهاین
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هاي سیاسـی در مسـائل جغرافیـاي    نقش فعالیتزمین ويواحدهاي سیاسی سیارهيکه درباره؛جغرافیاي سیاسی. 2

لیـت  فعاشناخت اثرات عوامـل طبیعـی و فرهنگـی در ظهـور و    بهعلماینبخشی از. کندمیاقتصادي بحثانسانی و

.داردواحدهاي پرقدرت سیاسی اختصاص

آن بهاصول و عوامل وابستهيدر بارهچنین هم،هاآنفرهنگپراکندگی جمعیت وبهراجعکه ؛جغرافیاي فرهنگی.3

.کندمیبحث

چنـین  هـم هـا، آنو علـت وجـودي  های شـهر یجغرافیـا پراکنـدگی نظیـر پـردازد مـی یمباحثبه؛جغرافیاي شهري.4

یـابی  بررسی نقشبر ي شهري، عالوهجغرافیا.هاي داخل شهرهابرداري از زمیننقش بهرهووسعت،لوژيرفووم

باالخره از مسائل ونفوذ خود ويتاثیر شهر در نواحی اطراف و منطقهاز شهر و نتایج آن، يمناطق شهري، توسعه

.کندمیآینده بحثدرمشکالت شهري در زمان حال و

و،وضـعیت اقتصـادي  ،رایط طبیعیچنین شهم،انواع و پراکندگی روستاها،دراین گرایشکه ؛ جغرافیاي روستایی.5

.گیردمیبررسی قرارموردها آنمعیشتی

جغرافیاي طبیعی
و سنجش پراکنـدگی  ،یللوتحبررسی، تجزیهبهکهاست ي عمده در علم جغرافیاهاجغرافیاي طبیعی یکی از شاخه

،جـزوه ایـن در. پـردازد مـی طبیعـی ي هـا و سایر پدیده،حیوانات،ها، گیاهانها ، خاكوهوا، آباشکال زمین، آب

. اسـت هگردید، و هیدرواقلیم بیانشناسی، اقلیمژئومرفولوژيچون ي اصلی جغرافیاي طبیعی همهاکلیاتی از شاخه

ارائـه  اطالعـاتی کلـی   ،بسـتر زنـدگی انسـان   عنوان به،ي زمینکرهالزم است از،موارد یادشدهبهاز پرداختنپیش 

.گردد
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زمینيکرهمشخصات

ي عمومیهاداده
کیلومتر000504149ي متوسط زمین تا خورشیدفاصله

کیلومتر000384ي متوسط زمین تا ماهفاصله

کیلومتر3883786شعاع استوایی زمین

کیلومتر9123566شعاع قطبی زمین

کیلومترمکعب1012083/1حجم زمین
مترمکعبگرم بر سانتی517/5وص متوسطمخصوزن

تُن1021977 /5جرم زمین
کیلومترمربعمیلیون 1/510زمینيسطح کره

کیلومترمربعمیلیون 94/148هاسطح قاره

کیلومترمربعمیلیون 16/361هاسطح اقیانوس

میلیاردسال4تا 3بین سن زمین

نشکل زمی
حرکت زمین در .استنزدیکخیلیدایره به،مقطع استوایی آنه سطحکاست شبیهیک جسم بیضوي دواربهزمین 

کـه  چنـان .استترآمدهاستوایی بريدر ناحیه، زمیندلیلهمینبهواستتر از نواحی قطبی استوایی سریعيناحیه

.استهاددمیشکل شلجزمین هبوتاستر بلندکیلومتر از شعاع قطبی22شعاع استوایی حدود 

ساختمان زمین
.ردیگمیبررسی قرارموردر اختصابههاالیهاینکهاست متشکل از چندین الیهي زمین کره
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)آتسمفر(هوايالیه. 1
یه را تـا  الاینسطح باالي. اندکردهاحاطهرا زمین،تاثیر نیروي ثقلاست که تحتگازهاییياین الیه در برگیرنده

ارتفاعياولیهچندکیلومتر به،غلظت آنکم ورااما حداکثر تاند هنظرگرفتنیز درکیلومتر0003تا0002ارتفاع

.استمربوط آن

:عبارت است ازاتمسفرازي گترکیب 

.% 01/0سایر گازها ؛ % 03/0گازگربنیک ؛ %93/0آرگون ؛% 95/20اکسیژن  ؛% 08/78نیتروژن 

دیگـر  يخـود از چنـدین الیـه   واسـت ع بـ مترمرسـانتی مترجیـوه بر میلـی 760الیـه معـادل بـا    ایـن طفشار متوسـ 

تداوم گیري وشکلرو بهاینگرفته و ازالیه صورتایندرونهعمدطوربهی یهواوي آبهاپدیده.استهشدتشکیل

امـواج و شـود کـه   مـی مـانع و کنـد، یمـ فیلتـر نیـز عمـل   الیه همانند این.استهشدمنجري زمین کرهحیات برسطح

.دبرسسطح زمینبه،کیهانیضرمتشعشعات 

)هیدروسفر(آب يالیه. 2
درصـد  97بـیش از  .اسـت و یـخ مایع، ،بخارشکل 3بهي زمین کرههاي موجود دربآياین الیه دربرگیرنده

هـا در داخل خشـکی ها آناندك ازيدو درصاند هگردیدها و دریاها متمرکزدر اقیانوسي زمین کرههايآب

و اسـت هـا شـور   هـاي موجـود در اقیـانوس   آب.دارنـد قرار) هـا و یـخ ،هاي زیرزمینـی ، رودها، آبهادریاچه(

درصـد 70مقدار نیز اینکه ازاست شیریني زمین کرههاي موجود دردرصد آب8/2تنها .یستشرب نقابل

.استصورت یخهبآن 
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ي مختلف مجدداهاآتمسفر و پس از طی مسیربهمداوم و بسته از هیدروسفريک چرخههاي آب در یمولکول

نیازهـاي آبـی   ي زمـین  کـره وهواییطریق ضمن تاثیرگذاري بر شرایط آباینگردند و ازمیهیدروسفر بازبه

.کنندمیموجودات زنده را تامین

)لیتوسفر(جامديپوسته-3
. دهدمیها راتشکیلکف بعضی ازاقیانوسین وهاي زمخشکی،جامديپوسته

.ي باالییي میانی، طبقهي زیرین، طبقهطبقه: شودمیطبقه تقسیم3بهاین الیه

ترکیـب  واسـت مترمکعـب  گـرم برسـانتی  3آنمیـانگین مخصـوص  وزنکـه  است بازالتی ،الیهي زیرینطبقه

.شودمیي سیما نیز گفتهالیه،نآبهرواینو ازد دهمییوم و منیزیم تشکیلسرا عناصر سیلیآنيعمده

و ازاستگرم بر سانتی مترمکعب 7/2مخصوص، با وزنهاي گرانیتیاز جنس سنگطورعمدهبهمیانی يطبقه

آن يعناصـر اصـلی سـازنده   . دهـد میاي را تشکیلقارهيالیه پوستهاین.شودمیگرانیتی نامیدهيالیه،رواین

.شودمیسیال نیز گفتهين الیهآرو بهو از ایناستم و آلومینیوم یوسسیلی

آمـده  وجـود هها بگذاري آنرسوبهاي سطحی وکه براثر فرسایش سنگاستهاي رسوبی ي باالیی الیهطبقه

،کیلـومتري زمـین  3786شـعاع است که نسـبت بـه  ) کیلومتر(35تا32جامد حدود يضخامت پوسته. است

.باشدقرارگرفتهبرسطح توپ فوتبال کهیک تمبرپستیضخامت مشابه است؛ یزناچیرقم

)مانتو(جبه يالیه-4

اسـت  شـده کیلومتري از سطح زمـین کشـیده  9002الیه تا عمق این.داردقرارجبهي، الیهجامديزیر پوسته

. شـود مـی یینی تقسـیم پايجبهیی و بااليدو بخش جبهخود بهواستاز نوع مواد قلیایی طورعمده، بهمواد آن
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هـاي سـخت   پهنـه . نامنـد مـی ) استنوسـفر (کـره  اصطالح  نـرم به،گداخته داردنیمه حالتبخش باالیی جبه را ک

علـت تغییـرات فیزیکـی بـین     بـه . نـد کنمیدیگر حرکتیکنسبت بهولغزند میالیه اینجامد برروييپوسته

هوروویچیکومعنوان ناپیوستگی هبآن که ازدارد،وجوددو الیه اینبینناپیوستگی جبه یکجامد ويپوسته

.کیلومتري قراردارد35ناپیوستگی در عمق این.کنندمیادی

)یا سیفر(هسته -5
يهسـته . شـود مـی ي داخلی تقسیمهستهخارجی ويهستهبههسته خود. داردجايآن يدرمرکز زمین هسته

داخلـی از  يهسـته . دیابـ میکیلومتري ادامه1215تاعمق وشودمیکیلومتري شروع9002خارجی از عمق 

.کیلومتر دارد5142قطري معادل با گردد و میآغازکیلومتري 1215عمق 

خـارجی  يکه درهستهاستنیکل از آهن وآن جنسوگراد است سانتیيدرجه3500حرارت هسته حدود

، داردقـرار گیتسـ ناپیویـک  ،جبهبا حد فاصل هسته. صورت جامد استهداخلی بيستههدروصورت مایع،هب

.شرتوی-گوتنبرگ بهموسوم

از طریـق انتشـار   ،مـده آدسـت هچه که تـاکنون بـ  وآناستناقص کم وزمین اطالعات بسیاريهستهي درباره

توانـایی  نبودچنـین  هـم انویه زلزلـه از مایعـات و  امواج ثنکردنعبورتوجه بهباکه چنان.استامواج زلزله بوده

.اندهسته را مایع درنظرگرفتهقسمتاین،خارجی زمینيامواج از هستهاینعبور
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زمین يکرهي تشکیل دهندههاي الیه.شکل یک

تعادل ایزوستازي
هـا بیشـتر از   در زیرکـوه ) یگرانیتـ (سـیالی ياست که ضخامت پوستهشدهآمده معلومعملههاي بطبق بررسی

. اسـت شتر خود، تا عمق بیشتري درجبه فرورفتـه علت وزن بیهبواستها  و زیراقیانوسها نواحی حاشیه قاره

تـر از  درجبـه کـم  آن فرورفتگـی ،تـر علت وزن کـم هو باستها کم زیر اقیانوسدره تضخامت پوس،در مقابل

تـر  هـا بایـد سـنگین   کندکه مقطع زمـین در زیرکـوه  ال را ایجادمیاحتماینوضعیتاین.استستانی هنواحی کو

است کـه  آن علت. استسان وزن زمین یک،ناحیهدرهر دوویستکه چنین ندرحالی,زنواحی اقیانوسی باشدا

جبه تر درجبه درواقع از سهم مواد سنگینآن فرورفتگی بیشتر،تربودهسیالی از جبه کميوزن مخصوص الیه

.اسـت هـا بیشتر جبه در زیـر اقیـانوس  تر حالی است که حجم مواد سنگیندراینر خویش کاسته است ودر زی

ي زمـین  کرههایی در نواحی مختلفاگر مخروطکه چنانکند، تعادلی را بین هر دوقسمت برقرارمیحالتاین
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يوزن همـه ،زمـین باشـد  در مرکـز  ها ها در سطح زمین و راس آننآيکه قاعدهصورتیهشود بدرنظرگرفته

.شودمیاین حالت تعادل ایزوستازي گفتهبه. بودهم مساوي خواهدها باآن

زمـین  يظهور تحوالتی در پوسـته نبود تعادل ایزوستازي خود بهبخورد و همکن است بهمتعادل ایزوستازي م

:زیر اشاره نمودموارد بهتوانمیاز عوامل مهم بهم خوردن تعادل ایزوستازي. گرددمیمنجر

درمواقع تشکیل یک رشته کوه-الف

وشودمیفرسایش سبکهایی از یک کوهستان براثر تخریب وقسمت، آنبراثر فرسایش شدید که طی-ب

.گرددمیزیراقیانوسيسبب افزایش وزن الیه،دهشها حملاقیانوسبهآن مواد

شـدن  پس از یخچالی؛ کـه سـبب ذوب  هاي در دورهن هواشد، مثل گرمی شدیدهوایوآببراثر تغییرات–ج 

دریـاي  ياکنون در ناحیهحالت هماین.گرددمیزیرینيشدن الیهرو سبب سبکازاینوشودمیها سریع یخ

متـر  یـک  معـادل ناحیـه ایـن ،یخچـالی يهاي آخـرین دوره پس از ذوب شدن یخکه چنان؛وجودداردبالتیک

اسـت کـه تعـادل    شـدن فشـار از پوسـته در حـدي بـوده     هشـدن یـخ و برداشـت   ت ذوبسرع. آیدمیدرقرن باال

.استزدههمهایزوستازي را دراین ناحیه ب
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هازیر اقیانوسوهاقارهيها از حاشیهسیالی در زیرکوهيضخامت پوستهبیشتربودن. نمایش تعادل ایزوستازي.دوشکل 

هائوري انحراف قارهت
هم متصل بـوده و یـک خشـکی    بهتشکیل خویشيهاي اولیهازهم امروزي در زمانجداهاي قارهها وخشکی

داشـته  نام پانتاالسا وجـود هاند و در مقابل یک اقیانوس بزرگ بدادهمیتشکیلراآانگهپنام به،واحد  و بزرگ

. است

هـاي  دورانطـی  هـا  خشـکی ایـن ،اسـت دادهارائـه  1912آلمـانی در اگنروکه ،هاانحراف قارهيبرطبق فرضیه

طـی  ر د،یـی بطوکنـد عتی خیلـی رجـایی باسـ  هو براثـر عمـل جابـ   اندقطعه گردیدهتدریج قطعههشناسی بزمین

.اندگرفتهقرارقطعات در وضعیت کنونی خویشاین،ها سالمیلیون
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هـم  بـه نسبتلغزند ومیآستنوسفريبرروي الیه،دریاهاوها شامل خشکی،قطعاتاین،طبق آخرین نظرات

هرکدام ازاین . نامندمیصفحهیک شده که هرقطعه رابزرگ تقسیميهفت قطعهبهلیتوسفر.کنندمیحرکت

سـطح  بـه درونـی زمـین  مـواد ،درمحل جداشدن دوصفحه.ندشومیتر تقسیمصفحات کوچکبهصفحات خود

کـوه  شوند، یا رشـته میهم نزدیکبهکه دوصفحهییدرجا. دگردنمیهاي جدید سختشکل سنگبهودرسنمی

هـایی  سنگ.کندمیرا ایجادعمیقهاي چالهو ود رمیدیگرفرويزیرقطعهبهکه یک قطعهناییا؛شودمیایجاد

.پیوندندمیمواددرونی زمینبه،ي گردیدهرمیذوب و خ،قاعماحرارت زیادتاثیر تحتروند میعمقبهکه

زمـان زمـین   بـه با توجه(یندهآها نیز در و اقیانوسها وضعیت کنونی قاره، داشتهمداوم ادامهطور بهاین فرایند

.کردتغییرخواهد)شناسی

هاي فعالفشانآتش و تعدادي از آتشيهمراه حلقهبهصفحات تکتونیکی اصلی .سهلشک
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در آخـر  ؛)پـیش لیـون سـال   یم200(وراسیکژيدر آغاز دوره؛)پیشلیون سال یم400(دوونینيهاي زمین در آغاز دورهوضعیت خشکی.جهارلشک
و در عصر حاضر ؛)پیشسال یلیونم40(ائوسنيدوره

شناسیهاي زمیندوران
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ویا براساس نوع )نولوژيکرُ(گیردمیس زمان صورتبراسایاترهاي کوچکقسمتبهرزمینعمتقسیم تاریخ 

ت اسـتفاده از عامـل زمـان بـا نـوعی      درحالـ .)چینـه شناسـی  (انـد  شـده که  درطول عمر زمین تشـکیل رسوباتی

همرا–بیوکرن –عصر -دوره-دوران: ترتیب عبارتندازبهي آن شویم که اجزامیروهبندي روبتقسیم

.استشدهناسی تاسطح دوره آوردهشزیر تقسیمات زمینجدولدر

شناسیهاي زمیندوران. جدول یک

زاییحرکات کوهزماندورهدوران

دوران چهارم
)کییآنتروپوزو(

کنونتاپیشهزارسال 15هولوسن
آلپی پیشهزارسال 15میلیون تا5/1پلیستوسن

دوران سوم
)کییسنوزو(

پیشمیلیون سال5/1تامیلیون 12پلیوسن

آلپی
پیشمیلیون سال 12تامیلیون 25میوسن

پیشمیلیون سال 25تامیلیون 37الیگوسن
پیشمیلیون سال 37تامیلیون 65ائوسن

دوران دوم
)کییمزوزو(

الرامینپیشمیلیون سال 65ا  تمیلیون 130کرتاسه
نئوسیمرینپیشمیلیون سال 135تامیلیون 180ژوراسیک

سیمرینپیشمیلیون سال180تامیلیون 225تریاس

دوران اول
)کییپالئوزو(

پیشمیلیون سال225تامیلیون 280پرمین
هرسی نین پیشمیلیون سال 280تامیلیون 345کربونیفر

پیشمیلیون سال 345تامیلیون 400دوونین
پیشمیلیون سال400تامیلیون 440سیلورین

ونینکالد پیشمیلیون سال440تامیلیون 500اردوویسین
پیشمیلیون سال 500تامیلیون 570کامبرین

دوران
آنته کامبرین

)کییپروتروزو(

پیشمیلیون سال570تامیلیون 600انفراکامبرین
پیشمیلیون سال 600تامیلیون 2500آلگونکین

پیشمیلیون سال5002غاز تاآاز آراکئن

ژئومرفولوژي
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در. دهـد مـی بررسی قرارسطح زمین را موردهاي يعلمی است که ناهموار) شناسیریختمینز(رفولوژي ژئوم

هـا  و پراکنـدگی نـاهمواري  ،تحول،شکلتغییريچنین نحوههموها علم مراحل و عوامل تشکیل ناهموارياین

.گیردمیقراربررسیمورد

شیمی زمین و،شناسیآب،شناسیخاك،شناسیچون زمینیر علوم زمین همار نزدیک باسعلم ارتباط بسیااین

.شناسی داردزیست

.گـردد مـی نـاهمواري ایجـاد  هـا  هم پیوسـتن دامنـه  بهکه از؛شودمیدامنه نامیدهها يعنصراساسی در ناهموار

برحسـب درصـد یـا    (زاویه اي است،شیب دامنه.استآن شیبنخست،يدر درجه،عنصرپایهاینيمشخصه

. استدرجه متغیر90از تقریبا هیچ تا متجاوز از دهد ومیسطح افق تشکیلابعارضهاینکه سطح)درجه

دوگروه اصـلی ژئومرفولـوژي سـاختمانی و    بهها تحول ناهمواريفولوژي از دیدگاه فرایندهاي تشکیل ورژئوم

نـواحی  ،هـا خشـکی هـاي  بررسـی نـاهمواري  بـه علـم ایننظر مکانیازگردد ومیژئومرفولوژي اقلیمی تقسیم

.گرددمیتقسیم)دریاهاها وکف اقیانوس(هازیرآبو،ساحلی

رفولوژي ساختمانیژئوم
اشکال ساختمانی را و، کندمیبررسیراشناسیبا ساختمان زمینهاي مربوطرفولوژي ساختمانی ناهمواريژئوم

شناسی ساختمان زمینهاي الزاماً داده،هرچیزازپیشرفولوژي نظر، ژئومایناز. نمایدمیشخصمبندي وطبقه

.ساختمینزهاي شناسی و دادهسنگهاي داده:دنادوصورتبهها دادهاین.دهدمیقراررا مورد استفاده

شناسیسنگهاي داده
چـون  سـطحی هـم  هـاي  سازند،یاري ازنواحی زمینبسدر. نامندمیسنگزمین را يپوستهيسازندههاي کانی

:کنندمیبنديگروه اصلی تقسیم3ها در ش آنیپیداءها رابرحسب منشاسنگ. پوشانندمیها راسنگ،خاك
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.هاي دگرگونیسنگ. ؛ سههاي رسوبیسنگ.  ؛ دوهاي آذرین یا درونیسنگ. یک

هاي آذرین یا درونیسنگ
دلیـل گـاهی   همـین بـه .آینـد وجـودمی زمـین بـه  منشـاء داخلـی  دارايد مـذابِ شدن موااز سختها این سنگ

هـاي  ، سـنگ شـوند مـی از فوران درسطح زمین ظاهربعدهاسنگکههنگامی. ندشومیدرونی نامیدههاي سنگ

آذریـن  هـاي  سـنگ سـطح نرسـند،  بهوندریگزمین جاييهنگامی که داخل پوسته.گیرندمیآتش فشانی نام

ماگمایی نیزهاي سنگها آنبه،شوندمیناشی)ماگما(مذاب يهردوگروه از مادهچون . شوندمینامیدهدرونی

.شودمیاطالق

هـاي  در سـنگ کـه  چنـان .اسـت وابسـته سرد شدن ماگمايوهحنبههاي آذرین تاحد زیادي سنگهاي ویژگی

بلورهاي روایناز، دوشمیسریع سرد،گیردمیقرارکه ماگما درمعرض هواي آزادسبب اینبهآذرین بیرونی

. استهاسنگایناز جملهبازالت. استنوع سنگ داراي بافت ریزایند وگردمیندرون سنگ کامل

بعضـی از .آیـد مـی وجـود هاي بـ و بافـت شیشـه  دشـو مـی ناگهانی سردشود بلور تشکیل نطور بهچه ماگماچنان

د نـ یابمیگسترشطور کاملبهبلورها،شوددرامی سرآبهاگر ماگما. نداحالتنایشانی دارايفآتشهاي سنگ

يپوسـته هـاي  الي سـایر سـنگ  هکه ماگمـا در البـ  تر هنگامیوضعیت بیشاین،دهندمیاي تشکیلو بافت دانه

. استها سنگاینياز جملهگرانیت. دگردمیایجاد،دشوزمین سرد

سنگهاي رسوبی
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.شـوند مـی حاصـل هـا  سـطح خشـکی  از تـراکم موادمختلـف در کـف دریاهـا و    طورعمـده  بـه رسوبی هايسنگ

فشـانی تـش آهـاي  از طریـق فعالیـت  طورمسـتقیم بهها، سنگاینبعضی ازو؛ ندداراي ساخت الیهها سنگاین

هـاي  هحوضـ بـه هـا سـطح زمـین و حمـل آن   هاي ازطریق فرسایش سنگهاآنيبخش عمده. آیندمیوجودبه

که نقش ،ي محلول و ریزدانههاکانیباالیی، یا باهاي تاثیر فشار الیهمواد رسوبی تحت. آیندمیوجودبهرسوبی

گردندمیسختشده،دیگر متصلیکبهکندمیسیمان را ایفا

هویـت سـنگ را  ،کـانی غالـب  در ایـن مـوارد،  . ردندگمیرسوبی معموالً از مجموع چندکانی تشکیلهاي سنگ

.استبودهآن گذاريس علت نامزیاد درسنگ رسیِرهاي وجود کانی،مثالبراي. کندمیتعیین

عـاله بـر تعیـین سـن     هـا  وارهایـن سـنگ  با استفاده از؛ کهواره باشندحاوي سنگاستمکنمها ع سنگواین ن

.دشومیپذیرزمین امکانيغرافیاي گذشتهجبازسازي ،مذکورهاي سنگ

حجـم  % 5کـه فقـط   بـا آن ها سنگاین.دارندقرارجدیدهاي قدیمی در زیر الیههاي الیه،رسوبیي هاسنگدر

.پوشانندمیراها سطح قاره% 75اند امادادهلیتوسفر را تشکیل

هاي دگرگونیسنگ
هـاي آذریـن یـا رسـوبی براثـر فراینـدهاي ناشـی از عوامـل درونـی          حالت سنگهاي دگرگونی از تغییرسنگ

تـاثیر  تحـت ،و حضـورماگما بـاالیی، هـاي  زمین، فشار الیـه يعواملی چون حرارت درونی کره. آیندوجودمیهب

فیزیکی هاي باعث تغییر ویژگیي نخست،درجهازاین طریق دررد ویگمیصورتها حرارت تبلور مجددکانی

میزان و،سنگيا ترکیب اولیهب بسمتنا . گرددمیشیمیایی سنگهاي دوم باعث تغییر ویژگیيدرجهدرو

وســعت منــاطق . آیــدمــیوجــودهدگرگــونی بــهــاي تنــوع زیــادي از ســنگ،هــانآبــهحــرارت واردهفشــار و

هـاي  درمجـاورت ماگمـا دگرگـونی   کـه  چنـان .اسـت متناسب با نـوع دگرگـونی   طورعمده بهشده نیز دگرگون
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طورمعمـول بـه ی بـاالی هاي ناشی از فشار الیهيهاوسعت زیادي ندارند ولی دگرگونیلومعمبه طورایجادشده 

.مربع وسعت دارندکیلومتردهی چندینو گاهاستتر وسیع

ساختیزمینهاي داده
وخـورد مـی هـم  ههـا بـ  سـنگ يترتیب اولیـه ،استکه ناشی از نیروهاي داخلی ،زمینيدراثر حرکات پوسته

هنـگ  ،آبـا مقـدار نیرو  هـا  ناهموارياینموثر در ساختمانعوامل . آیدوجودمیهجدید بهاي ناهموارياشکال و

ا بـ درابعـاد محلـی باشـد    ر نسـبتاً سـریع و  گحرکات ااین.استمتناسبعملوسعت فضاي موردو،شکلتغییر

ها بزرگ از خشکیهاي تودهيیرندهگدربرو،آهسته،آرام،حرکاته چچنانهستیم وزایی مواجهکوهيپدیده

تاثیر نیروهاي زمین ساخت که تحتاي از عوارض عمده. هستیممواجه)زنژاپیرو(زایی خشکی؛ با حرکت باشد

.نموداشارهها گسلوها چینبهتوانمیآیندوجودمیهب

چین
.آیـد وجـودمی هدرون زمین ب)تحت فشار(گرايرسوبی که براثر حرکات هميدرمادهاستیشکلتغییرچین 

.گوینـد میناودیسقسمت فرورفته را ودیستاقرا آنيکه قسمت برآمده، ردداشکل حالت موجی تغییراین

از ،تشریح ساختمان چیندر. شوندمیزمین ظاهرخوردگی درسطحشکل چینبههاي رسوبیبسیاري از سنگ

:دشومیاستفادهزیرپارامترهاي 

گویندمیلوالشیب طبقات رسوبی رامحل تغییر.لوال

شودمینامیدهموجطولي افقی بین دو لوالي چین لهفاص.موجطول

.دهدمینشانچین راارتفاع نسبی ،قائم لوال تا سطح زمینيفاصله.ارتفاع

.دهدمیهاي چین را نمایش، دامنهپهلو.پهلو
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..دشومینامیدهي محوريصفحه، هنددمیاي که پهلوهاي چین تشکیلساز زاویهنیميصفحه.محورييصفحه

گردنـد میسطح افق مشخصبهمحوري نسبتيها وجوددارد که ازطریق وضعیت صفحهانواع مختلفی از چین

چـین  ،محـوري يبا تمایـل صـفحه  ،گویندمیچین راسترا باشد چین حاصلعمود محوري يصفحهچه چنان

درحـالتی کـه  . شـود دمیاجـ ایچـین برگشـته  ،محورييافزایش میزان شیب صفحهباآید ووجودمیهبافکنده

.آیدمیوجودهبچین خوابیده ،صفحه کامال افقی باشداین

هـا ناشـی از تزریـق    چـین ،بعضـی نـواحی  در،آیـد وجـودمی بـه نیروهاي فشـاري ثراشد چین دربیانکهچنان

چـین  ین را گونه از چـ این،نداهاي رسوبیالي سنگهنمک در البطورعمده بهچون ماگما وهاي نفوذي همتوده

.نامندمیردیاپی

مربعارکیلومترهزچندینبهگاهی هانآوسعت . ندداري متفاوت ابعادي زمین،کرهخورده درسطحنواحی چین

.نموداي زاگرس اشارههکوهبهتوانمی،نواحیاینياز جمله.رسدمی

خـورده  چـین هـاي  الیـه ورت صـ بـه فشـارهاي تکتـونیکی  تـاثیر  تحتشناسی زمینهاي سازند،دربعضی نواحی

برروي سازندهاي دیگرووندشمیخویش دوريازمحل اولیهکیلومتر، حتی درحد چندینهاي طوالنیتامسافت

.نامندمیروراندهيسفرهنوع عارضه را اینگیرندمیقرار
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دیس و ناودیسساختمان طاق.5شکل

.یک طاقدیس را نشان می دهد. 6شکل 
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هاي سطحیبر ناهمواريآن هايو تاثیر الیهدیس در زیر سطح زمینساختمان یک طاق.7شکل 

گسل
شـار  فاثـر در کـه  هنگـامی . آیـد میوجودبهزمینيپوستهيدهندههاي تشکیلبراثر شکستگی درسنگگسل

قطعـات  چـه  چنـان .یـد آمیوجودبهنماید شکستگیها تجاوزسنگيسیتهپالستیحدسختی از،نیروهاي زمین

جـایی  هشکستگی همـراه بـا جابـ   چه چنان.گویندمیشکستگی سادهآن به،باشدنجایی هشده داراي جابشکسته

هـاي بـا   معموال در سـنگ شود اماگسل درهرنوع سنگ ممکن است ایجاد. گویندمیگسلهیا گسلرا نآباشد

.شودمیمقاوم مشاهدهس سخت ونج

.گیردوجهت افقی و قائم صورتددرممکن است حرکت قطعات دوطرف گسل
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.یک گسلهاي جاییهجاب.7شکل 
Pگسليصفحه،Lگسلهاي لبه،Aجایی افقی جانبیهجاب،Cجایی افقیهجاب،Bوديوجـایی عمـ  هجاب ،Dـ  یآبر جـایی هنـد جاب

.است

جاشدن دو قطعه بعد از گذشت هـزاران سـال   هجابواستکندالعاده ، تشکیل یک گسل فوقمواقعيدربسیار

سـاختمان گسـل را   يعوامل فرسایشی نیز حالت اولیـه ،جایی قطعاتهزمان با جابرو همگیرد از اینمیصورت

.دهندمیتغییر

:یک گسل عبارتندازرساختاياجزا

طرف صیقلی شده باشـد  براثر حرکت قطعات دوواشدهموار ببریدگی سطح گسل اگر صاف و.گسليینهآ

شودمینامیدهگسليینهآدراصطالح 

.شودمینامیدهخط گسلافقی يصفحهبامحل تقاطع سطح گسل .خط گسل
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.دگیرمینامنگاه گسلگسل، جهت جغرافیایی قرارگیري قسمت فرورو. نگاه گسل

،انـد ب طبقـات سـنگی کـه دچـار شکسـتگی شـده      چنـین شـی  همها ونآبرحسب جهت شیب سطح راها گسل

.ندیامنمیبنديطبقه

نـوع گسـل براثـر    ایـن .اسـت فرورويسمت قطعهبهیا،گسل عمودي بودهسطحشیب،دراین نوع.گسل عادي

.می آیدوجودبهنیروهاي کششی

ل را عـادي موافـق  سـ گ،عادي شیب طبقات درجهـت شـیب سـطح گسـل باشـد     اگردر گسل.گسل عادي موافق

.نامندمی

درایـن نـوع شـیب    .مخالف ــادي   ــل ع گس
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. استطبقات برخالف جهت شیب سطح گسل

گسـل بـر اثـر نیروهـاي فشـاري      ایـن .اسـت فـرارو قطعـه سـمت  نوع شیب سطح گسل بهایندر.گسل معکوس

.آیدمیوجودبه

. استشیب طبقات در جهت شیب سطح گسل.موافقگسل معکوس
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. استشیب طبقات در جهت خالف شیب سطح گسل.گسل معکوس مخالف

نیروهاي تکنونیکی سبب ایجاد گسـل  . استهاگاه در سنگایجاد پرتصورتها بر سطح زمین عموما بهاثر گسل

گاه پرتاینگردند و عوامل فرسایش نیزمی) جایی ارتفاعیهاي همراه با جابهگسلدر(گاه گسل پرتو در نتیجه

گـاه  و میزان فرسایش نیز کم باشـد، پـرت  ،جدید،ونیکیتاگر نیروهاي تک. کنندمیرا از حالت اولیه خویش خارج
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در صـورت  . شـود مـی گفتـه گاه گسل اولیـه  پرتآن حالت بهاینکند که درمیخویش را حفظيگسل حالت اولیه

در ،شـده خـویش خـارج  يگاه گسـل از حالـت اولیـه   پرت،ونیکیتبرتري قدرت عوامل فرسایشی بر نیروهاي تک

.شودمیگفته» گاه خط گسلپرت«ه ضاین عارحالت بهاینگیرد، درپشت خط گسل قرارمی

گاه خط گسل رتپ.8ل شک

.را نشان می دهدعاديیک گسل .9شکل 
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ی افقییجاهسل همراه با جابگ.10شکل 

فشانیهاي آتشمانساخت
وجودبهگرفتهجا فوران مواد صورتاي که از آندور دهانهمواد جامد بهمها عوارضی هستند که از تراکفشانآتش

. آیندمیوجودها بهفشانچنین نوع ماگما انواع مختلفی از آتشحسب نوع و چگونگی فوران و همبر . آیندمی

.استفشان شناسایی شدهآتشيعمدهچهار نوع ،بندياساس یک طبقهبر

فشان هاواییآتش. 1
طـور آهسـته   بـه عمـل فـوران متنـاوب و   از جـنس مـواد بـازالتی و روان بـوده،    فشـان نـوع آتـش  ایـن يگدازه

،نـوع ایـن مخـروط . آیداي جوشان از مواد گدازه درمیصورت دریاچهبهفشانآتشيو دهانهگیرد میصورت

. استفشان در جزایر هاوایینوع آتشاینيبهترین نمونه. استیع و با شیب کموسيداراي دامنه

فشان استرومبلیآتش. 2
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فـوران سـتونی از گـاز    شـود و در هر مـی پراز گدازهآن يو دهانهارددفشان فعالیت ممتد و پیوستهاین آتش

و ردفشان معموال خطـر چنـدانی نـدا   نوع آتشینافعالیت. دشومیخارج پرتاببههمراه با سنگ و مواد دیگر

باعـث تولیـد مخروطـی بـا شـیب نسـبتا تنـد       ،دهشـ خارج پرتـاب به، کهباذمدر هر انفجار مقدار زیادي مواد 

.گرددمی

فشان ولکانوآتش.3
فشان پس شش آتدودک،نتیجهدر. گرددمیسرعت منجمدبهوتر است غلیظاز انواع قبلینوع، گدازهایندر

خـروج گازهـاي   بـه استفشان محدودفعالیت آتش،گردد و در مواقع مابین دو فورانمیاز هر فوران مسدود

.گوگردي

ايفشان پلهآتش.4
ترتیب یناهب. داردنوع مشخصات ویژهاینفعالیت. استترفشان معموال از انواع دیگر خطرناكاین نوع آتش

کـه تـوام بـا گـاز، خاکسـتر،      ،شـدید يو سـپس انفجـار  دوشـ میبا خروج دود و خاکستر شروعکه فوران ابتدا

وقتـی  آن ياابرهـاي سـوزان بـا مـواد محتـو     ایـن .گیردمیانجام،بسیار زیاد و بخار آب استبا دماييگدازه

ن باشـد نـابود  هرچـه در مسیرشـا  ،برسند، مانند حرکت بهمن با ایجاد هواي فشـرده در جلـوي خـود   زمینبه

یـا ،صـورت گنبـد  د که پس از سردشـدن بـه  ونشمیشکل خارجيهاي خمیرگدازه،مرحلهاینبعد از. کنندمی

.گیرندفشان قرارمیتیز عمودي در دودکش آتشهاي نوكحالت ستونبه

:زیر استصورت بهشده از نوع اول تا چهارمهاي یادفشانمشخصات تطبیقی آتش

.یابدمیارت از نوع اول تا چهارم کاهشحريدرجه- 

.یابدمیها تقلیلفشانسیالن مواد آتشيدرجه- 
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.گردندتر میشده اسیديهاي خارجسنگ- 

.یابدمیشدت انفجار افزایش- 

.یابدمیمواد سیال افزایشبهدمنسبت مواد جا- 

هاروانه
در. آورندمیوجودشوند اشکالی را بهمیفشانی خارجهاي آتشصورت روانه از دهانه یا تركهایی که بهگدازه

د و بـر  ونشـ مییافتن، از محل خروج خود دورو با جریانکنند مینتولیدفشانی مواد مخروط آتشاینحالتاین

تـوان  مـی ،هـا شـکل آن از عوامـل مـوثر در تعیـین   . نـد آورمـی وجـود بهاشکالی را،نشداثر سردشدن و سخت

آنبـر روي کـه و وضـع توپـوگرافی زمینـی   ،آن، حـرارت )بودناسیدي یا بازي(میایی ماگما خصوصیات شیبه

.نمودکنند اشارهمیحرکت

که آورد و در صورتیمیوجودهاي کوتاه و ضخیم بهباشد، روانهتر داشتهپاییندمايیا ،اگر گدازه اسیدي باشد

.شـود مـی گسـترده هاي طـوالنی اشد تا مسافتبباالتر داشتهاي دمو در) هاي بازالتیگدازه(تر بوده گدازه سیال

هـایی  صـورت فـالت  یابـد و در سـطوح همـوار بـه    می، تا کیلومترها امتدادیابدگدازه درون دره جریانچه چنان

300000بـا وسـعتی معـادل بـا     )هندوسـتان (فـالت دکـن  تـوان بـه  مـی ،آنياز جملـه .کنـد میپیداگسترش

.نمودمتر اشاره2000ع و ضخامت ربکیلومترم

اشکال برهنه
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زمـین سـرد و سـخت گردیـده و سـپس در اثـر       يهکـه در داخـل پوسـت   اسـت  گر ماگمـایی اشکال برهنه بیان

در سـطح  ،گردیـده آزاد،انـد کـرده ها را احاطـه هایی که آنتی از سازندخسایا دخالت نیروهاي زمینفرسایش 

.اشکال وجودداردایناع مختلفی ازانو. گردندمیزمین هویدا

)دیواره(دایک 
گرفتـه  صـورتی قالـب  و بـه کنـد مـی آمدن در یک شکسـتگی یـا شـکاف رخنـه    باالحینگدازه ،موارددر بعضی

حالت یک دیواره در سطح به،بروداز بینآن تر مقاوم اطرافطبقات کم،فرسایشيو اگر در نتیجه. آیددرمی

.شدخواهدزمین مشاهده

سیل
جـا  در آن،کـرده رسـوبی نفـوذ  يطبقـه دوفضـاهاي خـالی موجـود بـین    درافقـی  شـکل  بهحالت گدازهایندر

.  گیردمیشکل

تکولیال
آنبـاالیی با تزریق گدازه وضعیت طبقـات رسـوبی   ،تفاوت که متورم بودهاینباشبیه استسیل بهعارضه این

.گیردمیخودنبدي بهخورد و حالت متورم و گمیهمبه

باتولیت
گردنـد و  متبلور میوسخت،شناسیهاي زمینند که درون سازندهازرگ از گدازههاي بسیار بها، تودهباتولیت

مقاومتی که در برابـر عوامـل فرسایشـی از خـود     وعلت سختیسطح زمین برسند، بهبهاگر از طریق فرسایش
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کـوه  توان بهها میآنياز جمله. گردندمیهاي کوهستانی مشخصشکل تودهبهندهند، با گذشت زمامینشان

.نموددر همدان اشارهالوند

ناشی از حضور ماگما در داخل و در سطح زمینعوارض.11شکل 

رفولوژي اقلیمیژئوم

. گیرنـد بررسی قرارمـی ها موردهوا بر آنوها در رابطه با تاثیرات آبرفولوژي، ناهمواريژئومبخش از ایندر

انـد،  آمـده وجـود سـاختی بـه  شناسـی و نیروهـاي زمـین   کرد دو عامل جنس زمینهایی که بر اثر عملناهمواري
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هسـتند،  . . .) رش، بـاد، دمـا   رطوبت، حرارت، بـا (متاثر از عناصر اقلیم طورعمده بهیندهایی که آتاثیر فرتحت

. دهندمیدسترا ازخویش يو شکل اولیه،دونشمیدچار تغییر

مرحلـه  3بـه تـوان ها را میهاي اولیه و ایجاد اشکال مشتقه در آناصلی تاثیر اقلیم در تغییر ناهمواريفرآیند

.فرسایش، حمل، و تراکم:نمودتقسیم

انـواع فرسـایش و   ،در ادامـه . شـود مـی ها ایجـاد ال خاصی در ناهموارياشک،مراحلاین تاثیر هرکدام از تحت

بعضـی از اشـکال   بـاره، ایـن ل مواد حاصل از فرسـایش، موردبررسـی قرارخواهـدگرفت و  در   مهاي حسیستم

.ندشومیبیاننیز ند فرایندها هستاینکه حاصل،ناهمواري

فرسایش
طـور مـداوم در معـرض    بـه ،گاه حالت ثابت و پایـدار نداشـته  یچزمین، هيهاي موجود بر سطح کرهناهمواري

هاي یادشده در ظاهر ثابت ها، ناهمواريکندي عمل آنعلت اما معموال به. دارندقرارعوامل فرسایشکردعمل

ها آن،نمودهها را تعضعیفسنگيپیوستههمعوامل فرسایشی ساختار محکم و به. رسندمینظرتغییر بهو بدون

تاثیر عوامل فرسایشـی بـر روي   درها نیز ساختار سنگ،بینایندر. نمایندمیهاي سست تبدیلوردهآفررا به

تـر  سـریع هـاي تیـره  و سـنگ استخورشید موثراتها در جذب تششعرنگ سنگکه چنان.استها موثرآن

را بر آنامکان تخریب) طور مخلوطدرشت بهووجود قطعات ریز(سان سنگ چنین بافت ناهمهم؛شوندمیگرم

ها در تخریب پذیري سنگچنین میزان نفوذهم. کندمیقطعات بر اثر حرارت تسهیلاینمتفاوتيهااثر تنش

. استها بر اثر دخالت آب موثرآن

.فرسایش شیمیایی؛ فرسایش مکانیکی:نمودتقسیم عمدهيهدستدوتوان بهانواع فرسایش را می
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ایش مکانیکیفرس
هاي فیزیکی سنگ آید، فقط ویژگیوجودها بهکه تغییرات محسوسی در جنس کانیفرسایش بدون آنایندر

هاي فرایند برحسب کیفیت و خصوصیت مواد سنگ اولیه، عناصري با اندازهاینطیگردد؛ یعنیمیدچار تغییر

.گیردمیحرارت و آب صورتاثیر دو عامل تنوع تخریب تحتاین.آیدمیوجودمختلف به

تخریب حرارتی
طـی  حـرارت محـیط  میزاندر تاثیر مستقیم، تغییرات . استدو صورت مستقیم و غیرمستقیمتاثیر حرارت به

ها گردیده و بدین ترتیب با ایجاد گسیختگی انقباض مکرر سنگوروزي و فصلی سبب انبساطهاي شبانهدوره

هواي ونوع تخریب در نواحی بیابانی با آباین.)1تخریب حرارتی(کندمیمتالشیمرور بهراآندر بافت سنگ

نـوع  ایـن در کنتـرل عمـده یهـا نقشـ  ذکر است کـه بافـت و رنـگ سـنگ    قابل. شودمیتر مشاهدهخشک بیش

.کنندمیفرسایش ایفا

هـاي  الـت، افـزایش حجـم آب   حایـن در. گـردد میمنجر2بندانتخریب بر اثر یخبهتاثیر غیرمستقیم حرارت

آمده؛ فشـار یـخ   عملهاي بهطبق بررسی. دشومیمنجرهاتخریب آنزدگی بهها بر اثر یخنفوذي در بین سنگ

ویژه مقدار هاي بافتی سنگ بهنوع تخریب ویژگیایندر. رسدمربع نیز میمترکیلوگرم بر سانتی15حدود به

.کندمییفاای مهمنقشآندار بودنتخلخل و شکاف

آبیء تخریب با منشا
بعضـی  . آیدمیوجودشناسی بهاین نوع فرسایش بر اثر تغییرات شدید و سریع میزان آب در سازندهاي زمین

دهنـد و تـا   توانند در خود جايرا میحجم خویش مقدار زیادي آببهسی نسبتهاي رویژه کانیبه،هااز کانی

1- ThermoClastie
2- cryoclastie
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چون تبخیر عواملی هميواسطهها بهسازنداینآب موجود درچه چنانبیابند،اد حجماي ازیمالحظهقابلمقدار

) دادنپـذیري و آب ازدسـت  آب(حالـت  ایـن بـا تکـرار  ،شـده ها دچار انقباضسنگاینگردد؛خارجها از آن

ها، ر درون سنگهنگام تبلو،هاي نفوذيدر نوع خاصی از تخریب آبی، نمک محلول در آب. گردندمیتخریب

.گرددمیباعث تخریب

فرسایش فیزیکی و شیمیایی
تـاثیر هـا تحـت  ترکیب شیمیایی سـنگ یگاهگردد، ومیها دچار تغییرنوع تخریب، حالت اولیه سنگایندر

در یک محـیط حـالل   ،که عملی فیزیکی بودهاست تخریبایننوعی از،انحالل. یابدنوع فرسایش تغییرمیاین

ایـن  هاي تبخیـري بـه  ویژه سنگبه،هاي رسوبیسنگ. گیردمیصورت)استکه معموال آب موجود در زمین(

طـی  کـه اسـت  گـروه ایـن هـاي شیمیایی نوعی دیگـر از فرسـایش  يتجزیه.نداتر حساسنوع فرسایش بیش

. آیـد مـی وجـود نویـه بـه  هـاي ثا شـود و کـانی  ها دچار تغییر شـیمیایی مـی  سنگيهاي اولیهکرد آن، کانیعمل

.نداهیدورلیز انواع تخریب شیمیاییو 1شدندارآبشدن،اکسیده

بافت نرم ،نوع تخریباینهاي ناشی ازو فرآوردهاست ترمرطوب فعالوهاي گرماین نوع تخریب، در محیط

.نددارو ریز 

ايدامنهحرکات
.دشـو مـی منجرهـا  دامنـه ایـن حاصـل از فرسـایش بـر سـطح    تراکم مواد بههاکرد فرسایش بر روي دامنهعمل

اصـلی در  عامـل  . گردنـد مـی پایین دامنه منتقـل بهشودمینامیدهايحرکات دامنهچه که آنتاثیرمواد تحتاین

1- Hydration
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ین میزان شیب دامنـه،  چنو هم،ولی متناسب با نوع و بافت مواداست اي، نیروي ثقلگیري حرکات دامنهشکل

.اندشدهها در ادامه آوردهآید که تعدادي از آنمیوجودبهاياز حرکات دامنهمختلفانواع 

ریزش
پس از یک سقوط آزاد تا ،ايصورت تودهبهیا،صورت انفرادينوع حرکت، مواد جداشده از دامنه یا بهایندر

یابـد کـه   مـی کت تا انتهاي مسیري ادامهحراین.روندمیحالت تعادل برسند، بر روي دامنه پاییناي که بهلحظه

مـواد در پـاي   ایـن تجمـع . داردبسـتگی یشدت ناهمواري و اندازه و شکل مواد ریزشوشیببهمسیراینطول

اي نوع حرکت دامنـه این.قراردارندآنيتر در قاعدهگردد که مواد درشتهایی میدامنه باعث ایجاد مخروط

.شوندمیهاي باال مشاهدههاي نواحی بیابانی، و نواحی عرضتر در کوهستانبیش،آنهاي حاصل ازو مخروط

اي ناشی از ریزشمخروط واریزه.  12لشک
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خزش
تـر  بـیش نـواحی آن نـوع حرکـت در   ایـن .اسـت هـا رسوبات سطحی دامنهيدانهبهحرکت آرام و دانه،خزش

نـوع  ایـن اثر. باشدکردهفراهماز رسوبات ریزدانهضخیمیپوشش،)سایشفر(که هوازدگی خوردچشم میبه

.نمودها مشاهدهدرختان موجود بر سطح دامنهيهتوان در انحناي تنحرکت را می

لغزش
یـک سـطح لغـزش    معمـوال  . گوینـد میلغزشها را سریع مواد در طول دامنهنسبتبهپارچه و آمدن یکپایین

نفـوذ  غیرقابـل يههاي رسوبی معموال لغزش بر سطح یک الیدر سنگ. سازدمیبه را آساندخالت نیروي جاذ

مخصـوص  ،طورعمـده بـه نـوع حرکـت   ایـن .گیردمیصورت،هاي نفوذي حالت لغزنده پیداکردهکه بر اثر آب

. استهاي مرتفعهاي پرشیب کوهستاندامنه

لغزش زمین بر سطح یک دامنه.13ل شک
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هرزآب
ایـن هرچنـد . اسـت آب ناشی از باران یا ذوب برف بر سطح یک دامنـه يهاي اولیه، جریانهرزآبمنظور از 

.دنماینحملها بر سطح دامنهرا ویژه مواد ریزدانه بهمواد،توانندمیاما ،اندی مالیمیهامعموال جریانها هرزآب

و بدیامیافزایشآبه شیب دامنه زیاد باشد، سرعت هرزکدرحالتی.درهم؛متمرکز:اندحالتدوبهها آبهرز

، برسر راه هـرزآب  چون گیاهانموانعی هم،که شیب دامنه کم بودهو درحالتی؛گیردمیخودحالت متمرکز به

دارنـد و شـرط الزم بـراي    زمین وجـود يهسر کرها در سرتاهرزآب. کندحالت درهم پیدامی،باشدداشتهوجود

. استتبخیروتعرقوفزونی سهم آب موجود بر روي دامنه بر سهم نفوذها شدن آنجاري

عوامل مهم حمل
انـد، کردهسمت پایین دامنه حرکتبهايحرکات دامنهباها که کرد فرسایش بر روي دامنهمواد حاصل از عمل

.گردنـد مـی تخلیـه ) خشکی و دریـایی (گذاري هاي رسوبو در محیطشوندمیي حملرعوامل دیگيهوسیلبه

ترین عوامل حمل مهماز . آورندوجودمیمتفاوتی را نیز بهناهموارياشکال،عوامل در حین انجام عمل حملاین

. بردنامتوانمیرا ها، و باد هاي جاري، یخچالآب

هاي جاريآب
زده زمین فعال است و فقط در نواحی کوهستانی بسیار مرتفع و نواحی یخيهمام سطح کراین عامل تقریبا در ت

شـرایط  بسته بـه رودها . نداشناخته شدهشکل رود طورعمده بهبههاي جاري آب. یابدنمیقطبی امکان فعالیت

کند که میاي دریافتنطقهرا از مآب خویش،رود. دارند) مسیل(هاي دائمی، فصلی، یا موقتی هوایی حالتوآب

آن خطی کـه بـه  ،بامجاور خویشيخیز از حوضهآبيهر حوضه. گویندمی) ریزآب(خیز آبيآن حوضهبه
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آیـد کـه   مـی وجودهاي جاري بههایی از آبها شبکهحوضهایندرون. گرددمیشود، جدامیآب گفتهتقسیمخط

. استشناسینس و ساختمان زمینناشی از جطورعمده بهها ترتیب آنونظم

در نـواحی پرشـیب کـه سـرعت آب زیـاد     . داردبستگیآنحجم آب و سرعتقدرت رود در حمل رسوب، به

رسوبات خود را ،ودشومیها کاستهشیب که از قدرت آنو در نواحی کمند؛اخود عامل فرسایشها،رود،است

در ادامـه چنـد   . آورنـد میوجودرا بهیاشکال ناهمواري خاص،يگذاربا ایجاد فرسایش و رسوب؛نهندمیجابه

.استگردیدهها بیانناهمواريایننوع از

دلتا
دریـا و دریاچـه   بـه هـا رودها در محـل ورود آن يوسیلهبهشده اي است که از تراکم رسوبات حملدلتا عارضه

ضـخامت رسـوبات دلتاهـاي بـزرگ    گاهی . استه وابستقدرت حمل رسوب رودبهوسعت دلتا . گرددایجادمی

شـود کـه   مـی باعـث هـا آنو هموار بودن سـطح دارندمعموال شیب بسیار کم هادلتا. رسدچندصدمتر نیز میبه

.باشدزیادآنتغییرات مسیر رود در سطح

دریاي مدیترانهبهدلتاي رود نیل در محل ورود.14ل شک
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فتیرآبيپادگانه
طریـق  ایـن گذارنـد و از جـامی در بستر خویش به) فترآب(کنند میرودها بخشی از موادي را که با خود حمل

بر اثر تغییرات اقلیمـی  چه چنان،مرحلهاینبعد از. آیدمیو باالدوشمیفت پررها در اثر انباشت آببستر آن

فرسـایش و حمـل بخشـی از رسـوبات     یابـد، بـه  ساختی قدرت رود افـزایش وهاي زمینیا تغییرات ناشی از نیر

ح نسبتا همـوار در اطـراف رود   وصورت سطرسوبات بهاینيماندهخواهدشد و باقیمنجردر بستر شده انباشته

بشود، منجرگذاري و فرسایش توالی رسوبدهی رود، که بهت میزان آبدر صورت تداوم تغییرا. مانندمیجابه

در. شودمیگفتهفتیرآبيپادگانه،این سطوحبه.آیدمیوجودها در اطراف رود بهآبرفتاینچندین سطح از

ل مختلـف  و مراحاشکال زیر مقطع عرضی یک رود . ندتراتر از سطوح پایینی قدیمییباالها سطوح پادگانهاین

.دهدمیفتی را نشانرآبيتشکیل پادگانه

4321
فتیرآبيسایش و تشکیل اولین پادگانهفريهاولین مرحل. 2؛    گذاري اولیهرسوبيهمرحل.1
فتیرآبيین پادگانهمودفرسایش و تشکیل يهدومین مرحل. 4؛   گذاري دومرسوبيمرحله. 3
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افکنهمخروط
از بـار  ،گیـرد مـی ها از نـواحی کوهسـتانی صـورت   ویژه در موقع خروج آنکه به،با کاهش قدرت حمل رودها

شـکل  رسوبات بـه این.نمایدگذاري میرسوببهد و رود اقدامشومیکاسته،دکننمیرودها حملاینرسوبی که

در. قـراردارد ) محـل خـروج رود از کوهسـتان   (رود يدر دهانـه آنکـه راس گیرنـد، مـی حالـت یک مخـروط 

تـر و مـواد ریز ماننـد  مـی تـرین مـواد در قسـمت بـاال     درشـت ،)اسـت گرفتـه نـام افکنهمخروطکه( مخروطاین

ویـژه در  بـه ،افکنه از اشـکال رایـج در نـواحی کوهسـتانی    مخروط. گردندمیمنتقلآنترهاي انتهاییقسمتبه

. استنواحی خشک

ایرانبافکنه در جنواي از یک مخروطتصویر ماهواره.15شکل
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رودپیچان
نیـرو بـر نیـروي    ایـن کـه ، و در حـالتی اسـت آنقسـمت ترینعمیقبهبوطدر یک رود حداکثر نیروي آب مر

سـمت یـک   بهکه خط حداکثر نیرودر مواقعی. شودتواند سبب فرسایشنماید، خود میاصطکاك و حمل غلبه

خـویش بـه نتیجـه حالـت مقعـر   گرفتـه، در فرسـایش صـورت  ،قسـمت از بسـتر  آنطرف رود متمایل شود، در

شـود و بـا تـراکم رسـوبات     مـی گذاري انجـام علت کاهش قدرت رود، عمل رسوببهدر ساحل مقابل. گیردمی

جریـان رود، خـط حـداکثر نیـروي آب در برخـورد بـا سـاحلِ       يدر ادامـه . نمایـد میساحل شکل محدب پیدا

گـردد و مـی و باعـث فرسـایش سـاحل مقابـل    ود شـ مـی سمت دیگر رودخانه متمایـل به) مقعر(یافته فرسایش

گذاري حالت بر اثر رسوب، آندر ساحل مقابل،قسمت گردیدهاینفرسایش سبب ایجاد ساحلی مقعر دراین

)1رودپیچان(گرددمیمنجرخم در مسیر رود وایجاد پیچبهعملیاتاینتداوم. آوردمیوجودمحدب به

بد و در نهایـت  یامیها افزایشپیچاینانحنايگذاري و فرسایش رود،پیشرفت عملیات رسوبوو با توسعه

حالت مستقیم بهمسیر رود،دیگریکبهکرانهدواینبا اتصال. شوندمیدیگر وصلیکبهمقعر روديهکراندو

وضـعیت  بـه بسـتر متروکـه بسـته   این.ماندمیجامتروکه بهو قوسی شکل يمسیر،آنيهو در حاشیآید میدر

ضـه  این عاربه. آمدچون باتالق یا دریاچه درخواهدصورت عوارضی همبه،شناسی منطقهولوژیکی و زمینهیدر

.شودمیگفته2گردنبند گاو

1- Meandres
2- OX - bow
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گیري یک مئاندر در مسیر جریان رودچگونگی شکل.16شکل 

بند گاويمراحل تکامل مئاندر و تشکیل دریاچه گردن.17شکل
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یخچال
کـه  آیدمیوجود بهعارضه در شرایط اقلیمی سرداین.دنشومیبر اثر تراکم یخ با ضخامت زیاد تشکیلهایخچال

شـرایط در نـواحی   ایـن .دشوو دماي پایین، مانع از ذوب دائمی برف میاستصورت برف بهطور عمدهها بهبارش

.چنین در نواحی کوهستانی مرتفع وجودداردو هم) مناطق قطبی(هاي باال عرض

هاي ی، برفباالیهاي تاثیر فشار برفدر یک فرایند تحت. گرددمییخ تبدیلتاثیر دو فرایند متفاوت بهبرف تحت

الي ذرات بـرف، یـخ برفـی تشـکیل    ها خـروج هـوا از البـ   ابتدا ب،روندایندر. شوندمییخ تبدیلتدریج بهزیرین به

. گرددمییخ خالص ایجاد،و در ادامهشودمی

تـاثیر نوسـان   عمل تحتاین.گرددمیمنجرهاي یختشکیل تودهبههابندان مجدد برفدر فرایند دیگر، ذوب و یخ

.گیردمیگراد صورتسانتیي حوش صفردرجهودماي محیط در حول

شـده در نـواحی کوهسـتانی را    ایجـاد و انـواع اي هـاي ناحیـه  یخچـال هـاي بـاال را   در عرضشده هاي ایجادچالیخ

. برخوردارنـد مالحظـه قابـل یو از حجمـ رنـد اي شـکل گنبـدي دا  هـاي ناحیـه  یخچـال . نامنـد میهاي محلی یخچال

آنضخامت متوسـط و ،ردمربع دالومترمیلیون کی5/13قطب جنوب، وسعتی معادل با يها در قارهترین آنوسیع

هاو تولید یخ در آننیست هاي زیرین خودتاثیر ناهمواريها تحتنوع یخچالاینشکل. استمتر3002حدود 

اي هاي ناحیهیخچالتري نسبت بههاي محلی از ضخامت کمیخچال.طورعمده ناشی از عامل فشار استبه
ها گیري آنشکل. شوندمیاستثناي قاره استرالیا یافتها به اي مرتفع خشکیهبرخوردارند و در تمامی کوهستان
کننده وجود دارد که یخ در ها معموال یک قسمت جمعاین یخچالدر . گیردمیدر باالتر از خط ذوب برف صورت

یین دامنه سمت پاتاثیر جرم خویش و نیروي جاذبه بهگرفته در این محل تحتیخ شکل. گیردمیآن شکل
هایی که درون یخچال. هاي زیرین خود قراردارندتاثیر ناهمواريها، تحترو این یخچالایناز. کندمیحرکت

ها گذر یخچال. آورندوجودتري را بهدیگر یخچال بزرگیکتوانند از طریق اتصال بهکنند؛ میمیها حرکتدره
قابل ذکر است فرایند تشکیل یخ در نواح بسیار . گرددها میمی آنذوب دائتر از خط ذوب برف منجر بهپایینبه
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گراد از دماي صفردرجه سانتیحوش خط هموارتفاع و حولباشد و در نواحی کممرتفع از طریق فرایند فشار می
.باشدمیبندان مجددطریق ذوب و یخ

:هاي یخچالیجریان
در کنترل دو عامل وزن توده یخی و شیب بستري که یخ بر لحرکت یخچا. باشندمیها عوارضی متحركیخچال

هاي سرعت. تر استاي بیشهاي ناحیههاي محلی معموال از یخچالحرکت یخچال. باشدروي آن قراردارد می
هاي خوبی توسط بارشهایی که بهیخچال. استشده تا کنون معادل چند ده متر در طی سال بودهگیري اندازه

جایی شده و در نتیجه سرعت حرکت و مسافت جابهتري برخوردار بشوند، از وزن توده یخی بیشیه برفی تغذ
.یابدمیها افزایشآن

هاي جاري، این عوارض از توانایی زیادي در حمل رسوب آبها نسبت بهتر یخچالکمرغم سرعتعلی
ذکر در مورد نکتۀ قابل. باشندوزن چندین تن میهایی بهسنگحمل تختههاي قوي قادر بهبرخوردارند و یخچال

حرکت بر روي شیب معکوس . باشدمیهاي معکوسحرکت یخ، توانایی این عارضه در حرکت بر روي شیب
توان تابع صددرصد نیروي جاذبهنظر حرکت یخ را برعکس آب، میاز این . باشدهاي پشتی میناشی از فشار یخ

.ندانست

درون دره      جریان یخچال . 18لشک
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.جریان یخچالی در منطقه هیمالیا را نشان می دهد. 19شکل 
تاثیر یخچال بر ناهمواري

گـذاري را  ت، حمـل و رسـوب  هـاي جـاري عملیـات برداشـ    هسـتند و هماننـد آب  ها جزء عوامل فرسایشییخچال

هـا در  فـت ریـخ . شوندمینامیده1فترگردند، یخمیها حملکه توسط یخچال) وخاكسنگ(موادي . دهندمیانجام

. گیرنـد مـی خـود به» فت کف، داخلی، و خارجیریخ«هاي رو ناماینگیرند و ازمیها قرارکف، میان، و روي یخچال

.دهسـتن هـا  هـا بـر روي آن  یخچـال بـه هـاي مسـلط  ها از دامنهها و واریزهسقوط سنگهاي خارجی حاصلفتریخ

بر اثر اتصال . گیرندمیخودبه» فت کناريریخ«نام ,ریزندمییخچال فرويههاي خارجی چون در کنارفتریخاین

را » انییـ هـاي م فـت ریـخ «مسـیر  يو در ادامـه ندنـد پیومـی هم ها بههاي کناري آنفتردیگر، یخیکدو یخچال به

1- Moraines
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وجودرا بهیتهاي انباشفتریخوند و شمیها در انتهاي مسیر یخچال بر روي هم انباشتهفتریخ. آورندمیوجودبه

.رسدده متر نیز میچندبههاآورند که ضخامت آنمی

یخچـالی را  نهاي گوناگویاچه، و رشتهچون سیرك، دره، درها اشکال ژئومرفولوژیکی متنوعی همفعالیت یخچال

.نمایدمیایجاد

باد
اي از سرعت رسیده و مانعی بر سـر راهشـان نباشـد،    مرحلهبهکهوزند و درصورتیزمین میيهکري همهبادها در

.نمایدمی، یا گرم عملهاي بیابانی سردتر در پهنهعامل بیشاین.نمایندمیعنوان عامل فرسایش عملبه

. گیـرد مـی سـطوح دیگـر صـورت   بـه هـا  فرسایش بادي از طریق حمل ذرات ریزدانه از سطح زمـین و برخـورد آن  

هـا، بایـد از تـوان کـافی برخـوردار     تولید و تغییر شکل ناهمواري، آنتبعبهبادها براي ایجاد فرسایش و،بنابراین

.داردیشترياهمیت بها سرعت بادها از فراوانی آنمیان،ایندر. باشند

نقل باديوحمل
، امـا  اسـت ذرات کـم ایـن چند که قطرهر. استهاي معدنیخاكها و گردونقل ماسهوحملبهقادرطورعمده بهباد 

چنـین  هـا و هـم  قطـر ذرات آن مـواد بـه  ایـن چگونگی حرکـت . کنندجاجابهمواد را از ایناند حجم باالییبادها قادر

بادهـاي  طـی  یمانند و گـاه میمتر در هوا معلقمیلی2/0ازتر هاي کوچکدانهکه انچن.استوابسته سرعت باد

ذرات . گردنـد خویش دورمیيهزار کیلومتر از محل اولیهو چندیننمایندمیصعود متر در جوشدید تا چندهزار

آنمتر و طول5/1، از ع جهششوند؛ معموال ارتفاجا میصورت جهشی جابهبهمترمیلی5/0متر تا میلی2/0بین 

تـر  چون گیاهـان نباشـد، قـوي   مانعی هودر نواحی که سطح زمین داراي منوع حرکت این.کندنمیمتر تجاوز2از 

،متـر میلـی 10متـر تـا حـداکثر    میلـی 5/0قطـر  هـاي داراي   حرکت دانه. و اثر فرسایشی زیادي داردکندمیعمل
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از . اسـت هـا آنبهجهشدرحالنوع حرکت، در واقع برخورد ذراتاینمده در که عامل عاست صورت غلتیدنبه

، شوندجا میمجموع ذراتی که بر اثر بادها جابه
3
آنمتـر و بقیـه در ارتفـاع بـاالتر از    2تـر از  در ارتفـاع کـم  آن2

.شوندمیجاجابه

ناشی از فرسایش باديهايلشک
اشـکال  ایـن نـوع . نمایـد مـی خاصی را در سـطح زمـین ایجـاد   هايلفرآیند، شکاینو دراستفرسایش باد عامل 

د، بـاد بـا خـروج مـواد از     تـر شـو  یان باد از حد مشخصی سریعجرچه چنان.داردیستگیقدرت باد به،طورعمدهبه

.آیدمیوجودبهطریق اشکال مختلفیاینو ازددهمیروب را انجاموفتعمل ر،محل

و اشـکال  نـد ریگمـی مختلف بر سطح زمین قرارهايلشکبهشوندمیبا کاهش سرعت باد، عناصري که با باد حمل

.استشدهکال فرسایشی و تراکمی بادي ارائهدر ادامه چند نوع از اش. آورندمیوجودبهتراکمی را

دشت ریگی
در سـطوح  فرآینـد ایـن .گیـرد مـی دانه و در یـک سـطح صـورت   بهدانهصورتروب بهوهاي سست، رفتدر سازند

و سطحی که فاقـد  گردد میمواد ریزدانه از منطقه خارجروب، ویافتن عمل رفتبا ادامه. نمایدمیخشک بهتر عمل

.نامندمیدشت ریگی یا 1سطح را رگاین.ماندجا میبه،استعناصر ریزدانه 

یاردانگ
. نمایـد مـی ساینده عملیصورت عاملبه،باشدمسلحهاي سیلیسی ماسهبهویژه بهعناصر ریزدانه،اد بهکه بهنگامی

باشـد، بـا توجـه    شناسی منطبـق ها و شیارهاي موجود در سازندهاي زمیناگر جهت باد با جهت شکافحال، در این

وو سـبب توسـعه  کوبدمیها شکافاینبدنهي بهشدن، ذرات را با قدرت بیشترافزایش سرعت ناشی از کانالیزهبه

1- Reg
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متر عمق و چندینیگاههایاردانگبعضی از .شودمیگفتهیاردانگاین شیارها به. گرددها میشکافاینگسترش

.نددارکیلومتر طول چندین

سنگ قارچیتخته
ي پایـه سـبب فرسـایش   ،ي منفـرد هـا هـا و تپـه  سـنگ تختـه يهپایـ بـه ،عناصـر ریزدانـه  برخورد بادهاي مسلح بـه 

مواد ریزدانه، که نقش يهاست که حجم عمدعلت آنها بهسنگتختهاینيهپایفرسایش . گرددمیها سنگتخته

نـوع  ایـن ،شناسـی در سـازندهاي زمـین  .ندگیرقرارمیمتري از سطح زمین کنند تا ارتفاع دومیعامل ساینده را ایفا

یابدمیبیشتر توسعه)سنگ قارچیتختهم با نا(، مقاومتسست و کم

کرد فرسایش بادي سنک قارچی ناشی از عملتخته. 20لشک.   
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برخان
در یـک برخـان   . اسـت دیگـر بر روي یـک ) شده توسط بادمواد حمل(ها فتنوعی تپه، ناشی از تراکم بادر،برخان

هر برخـان داراي  . تند برخوردار استیاز شیبآنمخالفيو دامنهارد مالیم دشیب،جهت وزش بادبهدامنه رو

. یابندمیکه در جهت وزش باد امتداداست دو بازو

یک بازو گسـترش زیـاد  » هاي طولیبرخان«در . آیندمیوجودها بهانواع مختلفی از برخان،جهت وزش بادبهبسته

.شوندمیدیگر متصلیکتعدادي برخان در جهت عرضی به» هاي عرضینبرخا«د و دریابمی

گیري برخانچگونگی شکل. 21شکل 
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عرضیهاي برخان. 22شکل

سیف
ایجـاد  ها در امتداد طـول برخـان تغییریافتـه، بـه    برخانمالیم وهاي با شیب تنددر صورد تغییرات جهت باد دامنه

.گرددمنجرمی) معنی شمشیربه(نام سیف اي بهعارضه

سیف عارضه .23شکل 
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)ايهرم ماسه(ارگ 
. گیرندمیاي شکلهاي ماسهبادها از جهات مختلف بوزند؛ هرماینواشدیکی باگر باد غالب در یک منطقه بیش از 

اي بـا ابعـاد مختلـف ایجـاد    هـاي ماسـه  گیرند، هرممیقرارآنقدرت باد و موادي که براي حمل در اختیاربهبسته

هـزار  بـا وسـعت چنـدین   اي هـاي ماسـه  سطوحی از مواد ریزدانه، هـرم و ،شدیديداراي بادهادر نواحی. شوندمی

.رسداي تا چندصدمتر نیز میهاي ماسههرماینعارتفا. آیندمیوجودبهکیلومترمربع

هواشناسیوبآ
تـرین  شاخص. گویندمیپردازد؛ علوم آتمسفرزمین میيآتمسفر سیارهيمطالعهبهرا کهآن بخش از علوم زمین

مقیاس ،دو علماینترین عامل تفکیکعمده. ندهستوهواشناسی آبهاي علوم آتمسفري علوم هواشناسی وبخش

. استزمان

شود بـا  میدر هواشناسی سعی. کندمیاصطالح هواشناسی شرایط جوي موجود در زمان معین و محدود را مشخص

شـود؛ و در  سـایی هوا شنايهآورندوجودبههاي تجربی، عناصر و عواملاستفاده از اصول و مفاهیم فیزیکی و مدل

.نمودبینیمدت پیشتوان وضع هوا را در کوتاهاخت میشناینيهنتیج

در هر مکـان مشـخص، در طـول    طور معمولبهما ا. تغییر استیست و پیوسته درحالبدیهی است وضع هوا ثابت ن

ينمـود ،مکـان آنهـوا در نایـ ،که از نظـر فراوانـی  طوريشود، بهمیجاتري جابهدفعات بیشسال هوایی معین به

) اقلـیم (هـوا  وبنـابراین آب . شـود مـی منطقـه محسـوب  آنوهوايمنطقه، آبهوا در هرنوع این.یابدگیر میچشم

.مدتاست از هواي غالب یک محل در درازعبارت 
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و سـینوپتیک شناسی فیزیکـی، دینامیـک،   وهواآبهوایی بهوهاي آببررسی پدیدهيهوهواشناسی از نظر نحوآب

.شودمیکاربردي تقسیم

ساختار آتمسفر
هـاي الکتریـک   گازها، و یژگیفشار، تداخلچگالی، تغییراتتفاوت آتمسفر زمین را بر حسب چگونگی روند دما، 

.استراتوسفر؛ مزوسفر؛ و یونسفرتروپسفر؛ : دکننمیهاي متفاوت تقسیمالیهبه

ي تروپوسفر الیه. 1

هـاي  بـا الیـه  آنوجه تمایز. استشده هاي دیگر تشکیلخود از الیهاست و آتمسفريهترین الیاییناین الیه پ

ابر، (دارند ي که با رطوبت ارتباطهاي جودلیل بسیاري از پدیدههمینبه. الیه استاینآب دردیگر، تجمع بخار

.کندمیالیه بروزاینتنها در. . .) برق و باران، برف، مه، رعدو

،الیـه اینرو با افزایش ارتفاع در، از ایناستعمده انرژي تابشی از سطح زمین طورمنبع حرارتی تروپوسفر به

کـه  چنـان .اسـت جغرافیـایی يهـا الیه تابعی از شرایط حرارتی حاکم بر عرضاینضخامت. یابدمیدما کاهش

.رسدمی)کیلومتر(8تا 7بههاو در قطب)کیلومتر(18تا 17در استوا آنضخامت

استراتوسفر. 2
کیلومتر در چنـد . یابـد مـی کیلومتري امتـداد 50و تا ارتفاع شودمیکیلومتر شروع11این الیه از ارتفاع حدود 

از .یابدمیافزایش، آنو پس ازاست) گرادسانتیيدرجه–56حدود (ثابتما کیلومتري د25اولیه، تا حدود 
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از کیلـومتري 30تا 20تر در ارتفاع ازن بیش. استآنن درزاستراتوسفر وجود گاز اُيهمهم الیهاي ویژگی

. تاثیردارد،استمضر آن، براي حیاتکه تابش)UV(بنفشفرايو در جذب اشعهردسطح زمین وجوددا

مزوسفر. 3
متـر  100ازاي هـر  بـه گـراد نتیسـا يدرجـه 3/0بـا آهنـگ   ،متناسـب بـا افـزایش ارتفـاع    دمـا  ،الیـه ایـن در

گـراد انتیسيدرجه–80به، دما)کیلومتري(90تا 80در ارتفاع ،آنباالییکه در مرز ايگونهیابد؛ بهمیکاهش

.وزندمیساعت کیلومتردر720بادهایی با سرعت در آن،است وآتمسفر يهالیه سردترین الیاین.رسدمی

یونسفر. 4

.یابدمیکیلومتري امتداد0001وسفر تا ارتفاع حدود مزکه از باالي استآتمسفر يهترین الیالییبایونسفر 

پدیده بر این.داردوجود،هاي آزاد استها و الکترونوجود یونيهدییکه زا،بار الکتریکی شدیديالیه، در این

که باعث گسست پیوند یا یونیزاسیون شودمییناشطبقات باالي جوبهاثر رسیدن پرتوهاي پرانرژي خورشید

.دگردها میها و اتممولکول

هواییوعناصر آب
هـا  بـراي بررسـی  . اسـت مـدت چنـد عنصـر مختلـف    هـاي دراز میـت هواي هر محل، تابعی از کیفیـت و ک وآب

.استدهشصر بیانعنااینترینطور مختصر مهمدر ادامه به. استعناصر، الزامیاینهواشناسی شناختوآب

تابش
. هوا در سطح زمین اسـت وزمین و عامل اصلی کنترل حیات و آبيتابش خورشیدي منبع اصلی انرژي سیاره

طور غیرمستقیم، پراکندگی زمانی و مکانی رطوبت و فشار هوا انرژي خورشید با کنترل حرارت سطح زمین، به
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بر طبق قـانون  . کندسیاه دانست که مداوم پرتوافکنی مییجسمچون توان همخورشید را می. کندمیرا کنترل

:آیدمیدستبهزیراستفان بولتزمن کل انرژي تابشی جسم سیاه از فرمول 

E = QT4

درجـه  0006مقدار براي خورشید با دماي سـطحی حـدود   این.است1067/5-12ثابت بولتزمان معادل با 

. است2W/cm21015/73کلوین معادل با

و  حالت موجیدوانتشار انرژي به. گیردمیگسیل انرژي خورشیدي در سرتاسر طیف الکترومغناطیسی صورت

اینموج و فرکانسطولبینيهرابط. دارندهاي متفاوتموجامواج انرژي الکترومغناطیس طول. استايذره

. استزیرترتیب امواج به

f
c


فرکانس موج بر حسب fطول موج بر حسب متر و λ،ثانیهسرعت نور بر حسب متربرC،رابطهاینرد

.استموج و فرکانس برقرارمعکوس بین طوليهبودن سرعت، رابطثابتبا توجه به. استهرتز

:برابر است با1وبريکند با استفاده از معادلهمیی که هر ذره از تابش خورشیدي با خود حملینرژمیزان ا

E = hf

با. موج استطولfژول و / ثانیه 10625/6-34ضریب پالنک برابر با hمقدار انرژي، E،معادلهایندر

.آیدمیدسترابطه بهاینتلفیق دو تساوي قبلی


hcE 

1- Weber
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. استتر از امواج بلندشود که انرژي تابشی امواج کوتاه، بیشمیرابطه نتیجهاینبا استفاده از

استفادهزیرشرح ن بهجایی ویموج حداکثر تابش در طیف امواج الکترومغناطیس از قانون جابهبراي تعیین طول

.شودمی

T
A

m 

دماي سطح Tو 8982عددي ثابت برابر با Aن، وموج حداکثر تشعشع بر حسب میکرطول mλ،رابطهایندر

کلوین يرجهد6000موج حداکثر براي خورشید با طول. استحسب کلوینکننده برخارجی جسم تشعشع

برابـر بـا   ) گـراد درجه سـانتی 27(درجه کلوین 300میکرون و براي زمین با حدود 48/0دماي سطحی برابر با

. استمیکرومتر7/9

مـادون (فروسرخ امواج بهو حداکثر تابش زمینی مربوطدریگمیقراریی حداکثر انرژي تابشی خورشید در باند مر

. است)قرمز

عوامل موثر در تابش خورشیدي
:تاثیر چهار عامل قرارداردرسد، تحتمیسطح معینی از زمینبهشی کهمقدار کل انرژي تاب

هـاي خورشـیدي   پارامتر از تغییرپذیري زیادي برخوردار نبوده و فقط لکهاین.مقدار اثرژي تابشی از خورشید. 1

.دهندمیتغییررا آنمقدارتا حد ناچیزي

ينقطـه (کیلومتر میلیون152تا ) حضیضينقطه(یلومتر میلیون ک147فاصله زمین تا خورشید بین .فاصله. 2

شدن سـطح زمـین   در گرماما تغییرات فاصله. رسدزمین میانرژي بیشتري به،حضیضيدر نقطه. است)اوج

.داردتاثیري اندك  آن بر اثر انرژي رسیده به
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سـازد، هرچـه   میرشید با سطح زمینخوياي است که اشعهزاویهارتفاع خورشیدمنظور از .ارتفاع خورشید. 3

و ازاین شودمیمامواج کایننتیجه سطح مقطعو دردتابمیتر باشد، امواج تابشی عمودتر ارتفاع خورشید بیش

. رسدمیواحد سطحبهتريطریق انرژي بیش

ضاز عـر تاسـ تـابعی و داردتـرین تـاثیر را   بـیش ،سـطح زمـین  ارتفاع خورشید در رسیدن انرژي تابشی بـه 

تـر از  هـاي جغرافیـایی پـایین ارتفـاع خورشـید بـیش      که در عـرض چنان. و ساعت روز،جغرافیایی، فصلِ سال

تـر از  تابسـتان نیـز ارتفـاع خورشـید بـیش     طـی  .رسـد این نواحی میبهتريو انرژي بیشاستهاي باال عرض

. استظهريهلحظبهمحل، مربوطو  از نظر ساعت روز نیز حداکثر ارتفاع خورشید در هر استزمستان

رسد مینآهاي که اشعه تابشی بناحیهتابش در مساحت يزاویهتفاوتتاثیر .24شکل 

ابش طول مدت ت. تر استمین بیشزبهتر باشد، مقدار کل انرژي رسیدهبیشهرچه مدت تابش.مدت تابش. 4

در . شـود مـی روشـنایی تعیـین  يدایـره بـا محـل  طول مـدت روز در هر . استواقع معادل با طول مدت روزدر

هنگـام  ایـن و درنمایـد میزمین عبوردوقطبروشنایی از يتابد؛ دایرهاعتدالین که خورشید بر استوا عمود می
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روشنایی از مدار يدایره) ماهاول تیر(ی اما در انقالب تابستان. استطول روز و شب مساوي،در سرتاسر زمین

یعنی(نواحی قطبی شمال يهمه،نتیجهگذرد و درمی)جنوبیيدقیقه23درجه و 66یعنی مدار (قطبی جنوب 

روشـنایی  يدر داخـل دایـره  )شـده شمالی واقـع يدقیقه23درجه و 66زمین که باالتراز يهقسمت از کرآن

. نداتمام نواحی قطبی جنوب در موقعیت شب، آنبرعکس؛نداردی شب وجودنواحاین، و دردریگمیقرار

تابد، میجنوبی عموددقیقه27درجه و 23که خورشید بر مدار ،)ماهاول دي(شده در حالت عکس مورد گفته

وقعیـت  نتیجه نواحی قطبـی شـمال در م  و دررد گذمیشمالی يدقیقه23درجه و 66روشنایی از مدار يدایره

.گیرندشب قرارمی

روشناییيشمالی، چگونگی دریافت امواج تابشی، و دایرهيکرهوضعیت زمین در زمستان نیم. 25شکل 

زمینيبیالن انرژي سیاره



ي آموزشیجزوه
ي طبیعیجغرافیا

7765ازيصفحه

یا مـنعکس ین جذب، در آتمسفر زمانرژي اینمقداري از. رسدسطح زمین نمیبهانرژي تابشی از خورشیديههم

ذرات معلـق در آتمسـفر  . نظربگیـریم واحـد در 100زمـین را  ياگر کل انرژي دریافتی سیستم سـیاره . گرددمی

معلـق در  ذراتواحد را15مانده، واحد باقی74از . دهندمیفضاي کیهانی بازتاببهراآنواحد26،همراه ابرهابه

بنابراین سهم تـابش  . گردندآتمسفر میماي ند و باعث افزایش دکنمیجذبآتمسفررا ابرهايدواح3آتمسفر و 

. استواحد18شدن آتمسفر در گرم) تابش مستقیم خورشید(موج کوتاه 

تـابش ورودي خورشـید  آن رسد که بهسطح زمین میاست بهواحد56واحد انرژي که معادل با 100يماندهباقی

واحد انعکاس سطح ابر و 26که با گرددمیفضاي کیهانی منعکسبهطور مستقیمد بهواح6مقدار ایناز. گویندمی

مانـده را  واحـد بـاقی  50. دهنـد مـی زمین را تشـکیل يواحد انعکاس کلی سیاره32همروي،ذرات معلق آتمسفر

. کندمیزمین جذب

. شودطریقی دفعشده باید بهد؛ دماي کسبمانمیرو همیشه ثابتاینو  ازاستکه سیستم دمایی زمین بازجاآناز 

. گیردمیشکل انجامسهدفع انرژي از زمین به

واحد 21ایناز. شودمیدفع)تابش زمینی(ي فروسرخصورت تابش محدودهبهواحد21،شدهواحد جذب50از 

مانـده را عناصـر   واحـد بـاقی  13د، گـرد میاز سیستم خارج،شدهفضاي کیهانی گسیلبهواحد بدون هیچ مانعی8

. ندشومیکنند و سبب باالرفتن دماي آتمسفرمین جذبزآب، و اُمانند گاز کربنیک، بخار،آتمسفر

هـواي  بـه از طریـق رسـانایی مولکـولی   آنواحـد 9زمـین،  يشدهواحد انرژي جذب50مانده از واحد باقی29از 

. شـود مـی صورت انرژي نهانی وارد جوبهشود کهها میصرف تبخیر آبآنواحد20شود و میزمین منتقلسطح

کوتـاه خورشـید تـاثیر    انـرژي مـوج  بـه نسـبت نیبلند زمشود که انرژي موجمیمشخص،شدهبا بررسی ارقام ارائه
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و سـهم  ) 15+ 3= 18( واحـد  18کوتاه خورشید سهم انرژي موجکه چنان.داردشدن آتمسفرتري در گرمبیش

. است)13+ 9+ 20= 42(واحد 42بلند زمین انرژي موج

دما
عوارض دردماي آتمسفر زمین دریافت انرژي خورشیدي يعامل عمده. استاقلیمیترین عناصر جمله مهمدما از

ري نیـز در چگـونگی   بین عوامل دیگـ ایندر. است)حرارتدما یا درجه(انرژي حرارتی بهآنزمین و تبدیلسطح

:نموداشارهزیرردمو7بهتوانعوامل میاینياز جمله. کنندمیدماي مناطق مختلف سطح زمین نقش ایفا

.با عوارض سطح زمینآنشرایط تابشی و ارتباط. 1

.سطح زمینباالییهدایت گرمایی در قشر . 2

.ارتفاع از سطح زمین. 3

.گیريناهمواري و جهت آفتاب. 4

.جایی افقی و عمودي هواجابه. 5

.ابرناکی. 6

.هاي اقیانوسیجریان. 7

دمـاي  ،دسـت خورشـید قراردارنـد   که در طول سال در معرض تـابش زیـاد و یـک   ،کلی در مناطق حارهطوربه

دلیل تغییـر به،هاي باالهاي میانه، و عرضعرضواقع دردر مناطق. استضعیفآنهايآتمسفر باال و نوسان

. استشدیدترآنهايتر و نوساننواحی کماینتابش، دماييشدید روند ساالنه

رطوبت
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در بهترین . داردها، نیز مقداري رطوبت وجودترین بیاباندر خشک. نداردهواي خشک در طبیعت وجود
سه صورت بخار، رطوب به. کندمیاز ترکیب هوا را اشغال% 4رطوبت هوا حدود ) دریاهاي مناطق حاره(شرایط 

.شودنمیدیدهچشمبهشکل بخار است کهبهرطوبت،در هواي صاف و معمولی. داردمایع، و جامد وجود
از ، آند و عـالوه بـر  مایـ نمـی ایفـا در بیالن انرژي جومهمیِبلند زمین نقشب انرژي موجرطوبت از طریق جذ

.کندمیجاي دیگر منتقلبهمسفر را از جاییانرژي آت،طریق فرایندهاي تبخیر و بارش

شـده  آب، حرارت جذبهنگام تبدیل بخار بهشود و میکالري حرارت صرف580،گرم آبیکبراي تبخیر

آب هنگـام تبـدیل بخـار بـه    ،آنو بـرعکس شـود میلذا عمل تبخیر باعث کاهش دماي محیط. گرددمیآزاد

محـل و  بـا انجـام عمـل تبخیـر در یـک     . گرددمیافزایش دماي محیطسبب ،شدهحرارت آزاداین)تولید ابر(

آنمـاي  دپـذیري هـوا، بـه   ظرفیـت رطوبـت  . گرددمیجادر واقع انرژي حرارتی جابه،تولید ابر در محل دیگر

نـواحی  دربنـابراین  . یابـد مـی نیـز افـزایش  آنپـذیري ظرفیت رطوبـت ،تر باشدبیشما هرچه د. استوابسته 

در نواحی قطبی که دمـا پـایین  . است، رطوبت باالوجود دارداستوایی که دماي باال و شرایط مساعد تبخیر آب 

شرایط رغم بههاي گرم کمبود رطوبت هوا در نواحی بیابانکهآنذکرقابل. استمقدار رطوبت بسیارکم،است

. است)کمبود منابع آبی(عد تبخیر پذیري، ناشی از شرایط نامسادمایی مناسب از نظر رطوبت

با گـذر از حـد   ، گردیدهمتراکمو بر اثر صعود در جوودشمیها وارد جورطوبت از طریق تبخیر آب اقیانوس

.گرددها بازمیسطح زمین و اقیانوسبهدوباره،نهایت بر اثر بارش، و درنمایدمیاشباع، انواع ابرها را ایجاد

بارش

ی معـین  افتد کـه هـواي مرطـوب تـا ارتفـاع     میبارش زمانی اتفاق. استترین عناصر اقلیمیمهمبارش یکی از

بنـابراین مشـخص  . برسـد اشـباع ينقطـه بـه ،پـذیري و بر اثر سردشدن و کاهش ظرفیت رطوبتایدنمصعود
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بعضـی از  کـه چنـان .اسـت ترین عوامل ایجاد بـارش شود که وجود شرایط مساعد جهت صعود هوا از مهممی

هاي انـدکی  از بارش،شرایط صعود هوانبودعلت ند، بهااقیانوسی که از شرایط مناسب تبخیر برخوردارنواحیِ

.ندابرخوردار

انـواع  بـه بـارش را آنگیرد که بر اساسمیطرق مختلف صورتمنظور ایجاد بارش بهبهصعود هواي مرطوب

.نمایندمیاي تقسیمجداگانه

یني یا سیکلوجبههبارش
در . آیـد مـی وجـود مرطوب با یک جبهه هـواي سـرد بـه   وها در اثر برخورد یک جبهه هواي گرمنوع از بارشاین

زیـر هـواي   و بـه کند میتر در سطح زمین حرکتعلت سنگینی بیشدیگر، هواي سرد بهیکباها جبههاینبرخورد

مرطوب، فرایند اشباع وهواي گرمصعود . گرددمیمرطوب وهواي گرميتودهو سبب صعوددنمایمیگرم نفوذ

هاي تاثیر جبههوسعت زیاد مناطق تحتها با توجه بهنوع بارشاین.همراه داردبهو تولید ابر، و در نهایت بارش را

هاي بارش،نتیجهو دراست نیز کند هوا سرعت صعود . گیردمیهواي گرم و سرد، معموال در سطح وسیعی صورت

.نمایدمیمدت ایجادمالیم و طوالنی

هواي سرد و تولید ابر و بارشيهواي گرم بر روي تودهيصعود توده. 26لشک
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رفتیبارش هم
نـوع صـعود معمـوال در    ایـن .اسـت ، حرکت عمودي هوا ناشی از ناپایداري توده هوانوع بارش عامل صعودایندر

سـطح معـین   هـوا در یـک  يشود که تـوده میرفتی موقعی حاصلناپایداري هم. گیردمیهاي محلی صورتمقیاس

در . افتـد میفاقصورت اتدومحیط اطراف خود بهبههوا نسبتيشدن تودهگرم. تر از هواي مجاور خود بشودگرم

تـدریج از  و بـه کنـد  اطراف کسببهتري نسبتممکن است که یک قسمت از زمین، انرژي تابشی بیش،حالتیک

دیگر یک توده هوا در مسیر خویش از یک کند و در حالت هواي موجود در باالي خویش را گرم،رفتیطریق هم

.بشودطریق گرمیناهو ب،دنسطح گرم عبورک

بوده، امـا از شـدت   کمآنکرده و معموال وسعت و مدت بارشمانند تولیدو برجشیابرهاي جوش,وع صعوداین ن

.نمایدمیحالت رگباري پیداگاهی است وتري برخوردار بیش

بارش کوهستانی
صـعود از  ههـوا را بـ  ي، اما با ایجاد مـانع در حرکـت افقـی، تـوده    یستناهمواري سطح زمین در واقع عامل صعود ن

مقدار بارش معموالً . همراه داردبههوا فرایند اشباع رطوبت و بارش رايصعود توده. نمایدمیمجبورکوه يدامنه

و مقـدار  ، آنهـوا، رطوبـت موجـود در   يناپایداري تودهمقدار بارش به. استتربیشناهمواري بادگیر يهدر دامن

حالـت در  ایـن د،شـو میمعموالً با افزایش ارتفاع بر میزان بارندگی افزودهها در کوهستان. داردشیب کوه بستگی

متري بوده و بعد 0002اي افزایش بارش تا ارتفاع شود و در مناطق حارهمیتر مشاهدهاي بیشحارهمناطق برون

. گرددمیاز مقدار بارش کاستهآناز
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مثال در ساحل جنوبی دریـاي  براي . استپراکندگی مکانی بارشبهها در بارش مربوطترین تاثیر کوهستانعمده

غربی اروپا چـون  در شمالاما . باردیمدریا در نواحی ساحلیاینرطوبتترهاي البرز، بیشعلت وجود کوهبه،خزر

.کندمیسیا پیشرفتااورواي مرطوب اقیانوس تا قلب خشکیکوهی وجود ندارد؛ هرشته

فشار
در سطح دریاي آزاد برابـر بـا وزن سـتونی از    آنمقدار. کندمینیرویی است که هوا بر سطح زمین وارد،فشار هوا

بـار بـر   میلـی 1013براي سـطح دریـاي آزاد برابـر بـا     ،بار بودهمیلیآنواحد. متر استسانتی76ارتفاع بهجیوه

.مربع استمترسانتی

عواملاینياز جملهدماارتفاع و . یابدتاثیر عواملی تغییرمیو تحتیستسان نمقدار فشار هوا در سطح زمین یک

نـواحی بـا فشـار زیـاد را     . یابـد مـی فشار هـوا کـاهش  ،باالداراي دمايچنین در نواحی در نواحی مرتفع و هم. است

.نامندمیفروباریا فشارکمو نواحی با فشار کم رابارافریاپرفشار 

.یابـد مـی فشـار جریـان  کـم سمت نواحیدر فشار نواحی مختلف، جریان هوا از نواحی پرفشار بهبراي ایجاد تعادل 

طور مستقیم باشد؛ اما بهفشار بایدسمت کمبهحرکت هوا از پرفشار. کندمیرا تولیدیجریان هوا بادهاي مختلفاین

.گـردد مـی از مسـیر مسـتقیم منحـرف   هـا، لیس و اصـطکاك بـا نـاهمواري   چون نیروي کریوتاثیر عواملی همتحت

.ندهستانتقال انرژي و رطوبت در آتمسفر ياز عوامل عمده) بادها(جریانات هوایی این

بندي بادهاتقسیم
بادهـاي  . اياي، و سـیاره محلی، منطقه:نمودتقسیمهسه دستتوان بهها میوزش آنيهبادها را از نظر وسعت منطق

کوهستانی یمسبادهاي ساحلی و نتوان بهمی،هاآنياز جمله. آیندمیوجودفشار بهيوزانهمحلی بر اثر تغییرات ر

بادهـایی  . نـد آیمـی وجـود مدت فشار در مقیـاس مـاه و فصـل بـه    ثر تغییرات درازاي بر ابادهاي منطقه. نموداشاره
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از توزیع نابرابر انرژي تابشی خورشیداي بادهاي سیاره. هستندنوعاینسیستان ازيروزهبیستچون باد صدوهم

وجـود زمـین را بـه  يهگـردش عمـومی هـوا در سـطح کـر     ،ايبادهاي سیاره. ندشومیناشیزمین يهسطح کردر

.آورندمی

هاي گردش عمومی هوامدل
ادامه طور مختصر درها بهسلولاین.گیردمیصورتنزمیيهگردش عمومی هوا، در قالب چند سلول در سطح کر

.استشدهآورده

سلول هدلی
نماید؛ و سپس میزمین صعودنتیجه از سطحو دردوشمیهوا گرم،تاثیر انرژي تابشی زیاددر نواحی استوایی تحت

جریـان  ایـن .کنـد مـی حرکـت ،استجا منفیآنکه بیالن انرژي در،سمت نواحی قطبیبهایجاد تعادل انرژيبراي 

جریان در حدود مدار این.کندمیتی شرقی پیداهگردیده و جوي کریولیس از مسیر خویش منحرفتاثیر نیرتحت

اسـت،  کردهناحیه، هـوایی کـه صـعود   ایندر. نمایدمیشرقی پیدا–درجه عرض جغرافیایی کامال مسیر غربی 30

.نمایدمیو نزولشده سرد

هواي فرودآمده در. آیدمیوجودبهپرفشار جنب حارهعنوان پرفشار تحتيجریان یک ناحیهایندر محل فرود

علـت  نمایـد کـه بـه   مـی سمت اسـتوا حرکـت  بهدر سطح زمینآنيهیک شاخ. شودمیشاخه تقسیمدومحل بهاین

شـمالی از  يهکـر جنـوب در نـیم  بـه جـاي وزش از شـمال  بـه ودوشـ مـی نیروي کریولیس از مسیر مسـتقیم خـارج  

چرخش هوا بین نـواحی  این.شودمیگفتهآلیزهشرقی یا این بادها، باد شمالبهوزد؛شرقی میجنوبشرقی بهشمال

.نامندمیسلول هدلیرا شمالی و جنوبیيدرجه30استوایی و مدارهاي 
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فرلسلول
پرفشـار  (جنب حـاره  ينطقهشاخه از جریان هواي نزولی در میک. گیردمیمعتدله شکليدر منطقه1فرلسلول

و د وشمیسمت شرق منحرفبهتاثیر نیروي کریولیسکند که تحتمیهاي باال حرکتسمت عرضبه)جنب حاره

مهم یبادها نقشاین.گویندمیبادهاي غربی،جریانات هواییاینبه.گیردمیشرق شکلبهجریان هوایی از غرب

.داردسلول منشاء غیرحرارتیاین.کنندمیدله ایفادر شرایط اقلیمی مناطق معت

سلول قطبی
در سطح زمین ایجاد پرفشـار  ت وساسنگین وناحیه هوا سردایندر. داردسلول حرارتی وجود،قطبیيدر ناحیه

یـروي  تـاثیر ن کند و تحـت میتر حرکتهاي جغرافیایی پایینسمت عرضهواي نزولی در منطقه قطبی به. نمایدمی

. کندمیکریولیس جهتی شرقی پیدا

. استبرقرار) دقیقه27درجه و 66(قطب و مدار قطبی ياین سلول بین نقطه

1- Ferrell
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ها بر سطح زمینها و جهت بادهاي ناشی از آنمقطع عمودي سلول.27ل شک


