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  کوهستان ها چگونه در سطح زمين پراکنده شده اند؟

شکل ۱ــ نقشۀ پراکندگى کوهستان ها درکرۀ زمين

ـ  راکى(رشوز) کوه هاى جوان: ۱ــ آند  ۲ـ
 ۳ــ اطلس ۴ــ آلپ ۵ ــ پنتوس و تروس  
شان  ـ تيان  ـ  ۸ لن  کوئن  ۷ــ  ـ    هيماليا  ۶ ـ
استراليا  شرقى  ـ    کوه هاى  ۱۰ـ ـ آلتائى  ۹ـ
کوه  تک  ۱۲ــ  تيبستى  کوه  تک  ۱۱ــ 
شرق  کوهستانى  توده هاى  ۱۳ــ  احجار 

افريقا ۱۴ــ البرز ۱۵ــ زاگرس 
اورال  ۱۷ــ  عسير  ۱۶ــ  پير:  کوه هاى 

۱۸ــ آپاالش ۱۹ــ گات

۱

۲
۱۸

۱۲

۴

۳
۱۶

۵

۱۱ ۶

۱۳
۱۹

۹

۷
۸

۱۷

۱۰

اروپاآسيا

افريقا

استراليا

وبى
ى جن

ريکا
آم

۱۵
۱۴

ـ   ايسلند ) شکل ۲ــ کوه هاى جوان(۱) و کوه هاى پير(۲) (آلپ       ـ

(۲)

(۱) با دقت در شکل ۱ و مراجعه به راهنماى نقشه مى توانيد 
در مورد چگونگى پراکندگى کوهستان هاى پير و جوان اطالعاتى 

کسب کنيد. 
٭ بيشتر رشته کوه هاى زمين در قلمرو دو کمربند کوهستانى 

قرار گرفته اند.
و  اورآسيا    (اروپا  کمربند کوهستانى   جنوب  الف     ــ 
جهت  و  کنيد  توجه  کوهستانى  کمربند  اين  محدودٔه  به  آسيا): 

قرار گرفتن آن را بگوييد.

درس پنجم  :  با کوهستان آشنا شويم
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ب ــ کمربند کوهستانى غرب قارۀ آمريکا: دو رشته 
کوه اصلى اين کمربند کوهستانى را نام ببريد.

٭ رشته کوه هاى کرٔه زمين از نظر ارتفاع با يکديگر تفاوت 

دارند. در جدول ۳ کوهستان ها براساس ارتفاع و زمان پيدايش 
طبقه بندى شده اند. با استفاده از شکل ۲ جاهاى خالى اين جدول 

را پر کنيد.

جدول ۳ــ انواع رشته کوه هاى کرۀ زمين و ويژگى هاى آنها

نمونه هاى مهم ويژگى هاى ظاهرى  انواع کوه ها          زمان پيدايش 
نام کمربند کوهستانى نام قاره  نام رشته کوه     

......  ...... ۱ــ آلپ  مرتفع، دندانه دار، پرشيب، نوک تيز  کوه هاى جوان       دورٔه ترشيارى 

......  ...... ۲ــ هيماليا  با دره هاى عميق.    
جهت قرار گرفتن نام قاره  نام رشته کوه     

......  ...... ۱ــ آپاالش  کم ارتفاع و گنبدى شکل، کم شيب،   عمدتًا دوران پالئوزوئيک    کوه هاى پير 

......  ...... ۲ــ عسير  با دره هاى باز و کم عمق.  (دوران اول)   

......  ...... ۳ــ اورال     

اين  مى شوند.  ديده  منفرد  بـه صورت  کوه ها  بـرخى  ٭ 
پراکنده اند.  مختلف  قاره هاى  در  کوه   تک  صورت  به  کوه ها 
شکل۱  ببريد( از  نام  افريقا  شمال  در  را  کوه ها  اين  از  نمونه  دو 

کنيد). استفاده 

را  کوهستان ها  ارتفاع  و  شکل  مى توان  چگونه    
مطالعه کرد؟

شکل ۴ نقشٔه ناهموارى هاى بخشى از البرز غربى را در 
محدودٔه حوضٔه٭ آبريز رود شاهرود نشان مى دهد.

شکل ۴ــ نقشۀ ناهموارى حوضۀ آبريز شاهرود

۵۰۰۰۰۰: ۱ مقياس 

ارتفاع به متر
  ۱۰۰۰ ــ ۶۰۰
۱۷۰۰ ــ ۱۰۰۰
۲۰۰۰ ــ ۱۷۰۰
۲۳۰۰ ـ ۲۰۰۰
>۲۳۰۰

رودخانۀ شاهرود

ب

الف

۳۶٠,۲۰´

۳۶٠,۴۰´
۵۰٠ ۵۰٠,۴۰´۵۰٠,۲۰´
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پيش آموختيد، فعاليت ۱ را انجام دهيد.به شکل ۴ نگاه کنيد و با توجه به مطالبى که در سال هاى 

۱ــ فاصلٔه دو نقطٔه الف و ب چند کيلومتر است؟
۲ــ ارتفاع حوضٔه آبريز شاهرود از غرب به شرق چه تغييرى مى کند؟

ناهموارى ها  نقشٔه  به  مراجعه  با  مى بينيد،  که  همان گونه 
مى توان اطالعات با ارزشى دربارٔه ويژگى هاى نواحى کوهستانى 
به دست آورد. به همين دليل، نقشٔه ناهموارى ها از منابع ارزشمندى 
است که  براى مطالعٔه کوهستان ها مورد استفاده قرار مى گيرد اما 
بسيارى از اطالعات جغرافيايى را ــ که در شناخت کامل و دقيق 
ـ نمى توان از اين گونه نقشه ها  کوهستان اهميت فوق العاده اى داردـ 
کسب کرد. براى مثال، به سؤال هاى زير نمى توان از روى شکل 

۴ پاسخ داد:
ــ ارتفاع نقطٔه الف چند متر است؟

ــ شيب زمين در کدام قسمت از نواحى باالى ۲۳۰۰ متر 

به بيشترين حد مى رسد؟
براى پاسخ دادن به اين سؤال ها و پرسش هاى مشابه آن و 
خاصى  نقشه هاى  از  کوهستان ها  واقعى  چهرٔه  و  شکل  از  آگاهى 

به نام نقشۀ توپوگرافى استفاده مى کنيم.
  نقشۀ توپوگرافى چيست؟ به نقشٔه زير توجه کنيد.اين 
نقشه بخشى از ايران را نشان مى دهد.اگر از ساحل درياى خزر 
بـه  طرف سياالن حرکت کنيم، ارتفاع چه تغييرى پيدامى کند؟ چگونه 

فهميديد؟
بلندى هاى  و  پستى ها  که  است  نقشه اى  توپوگرافى  نقشٔه   

زمين را نشان مى دهد.

شکل ۵      ــ نقشۀ توپوگرافى بخشى از اطراف درياى خزر

درياى خزر

سياالن

مقياس

راهنما
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۳۳۵۱

۴۱۷۵

-۲۱

رودخانه

شهر

جادۀ فرعى

جادۀ اصلى

منحنى ميزان
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نقشۀ توپوگرافى چگونه ترسيم مى شود؟
با  نفر  چهار  تپه  دامنٔه  در  کنيد.  نگاه   ۶ شکل  به  دقت  با   
اختالف ارتفاع ۵ متر از يکديگر به دور تپه حرکت مى کنند. اگر 
در  کنيم،  رسم  تپه  روى  بر  گچ  با  را  نفر  چهار  اين  حرکت  مسير 
مسير هر يک بر گرد تپه خط بسته اى تشکيل مى شود. محيط اين 
خطوط به ترتيب از نفر اول تا چهارم کاهش مى يابد. آيا مى توانيد 

علت اين امر را بگوييد؟
را  شده  رسم  خطوط  کنيم،  نگاه  تپه  به  باال  از  اگر  حال 
نقاط  در  خطوط  اين  ارتفاع  ديد.  خواهيم   ۷ شکل  به صورت 
يا  ميزان  منحنى  را  آنها  دليل،  همين  به  و  است  يکسان  مختلف 
است  ميزان، خطى  منحنى  بنابراين  مى نامند.  خطوط هم ارتفاع 
که نقاطى را که داراى ارتفاع يکسان اند، به يکديگر وصل 

مى کند.
به نظر شما ارتفاع خطوط ميزان چگونه تعيين مى شود؟

آزاد  آب هاى  سطح  ميزان،  خطوط  ارتفاع  تعيين  براى 
(صفر   متر) را مبناى محاسبه قرار مى دهند و ارتفاع يکى از خطوط 

ميزان را نسبت به آن با دستگاه ارتفاع سنج اندازه مى گيرند.
پس از تعيين ارتفاع يکى از خطوط ــ با توجه به فاصلٔه 

خطوط ميزان۱ ــ ارتفاع ساير خطوط نيز به دست مى آيد.
فاصلٔه خطوط ميزان در شکل هاى باال، ۵ متر و ميزان ارتفاع 
به دست آمده به وسيلٔه ارتفاع سنج براى منحنى ميزان اول در پاى تپه 
برابر با ۱۲۵۰ متر است. حال پس از محاسبٔه ارتفاع خطوط ميزان 
دوم، سوم و چهارم مى توان نقشٔه توپوگرافى تپٔه شکل ۶ را به صورت 
شکل ۷ ترسيم کرد. آيا مى توانيد بگوييد فاصلٔه خطوط ميزان در نقشٔه 

شکل  ۵          چقدر است؟
   براى تهئه نقشٔه توپوگرافى از سرزمين هاى وسيع، ابتدا با 
هواپيما يا ماهواره از منطقٔه موردنظر عکس بردارى مى شود. آن گاه 
افراد ماهر و آشنا با فنون کارتوگرافى (نقشه کشى) عکس هاى هوايى 

و ماهواره اى را به نقشٔه توپوگرافى تبديل مى کنند (شکل ۸).

۱ــ فاصلۀ خطوط ميزان: عبارت است از اختالف ارتفاعى که هر خط ميزان با خط ميزان ماقبل و خط ميزان مابعد خود دارد در يک نقشٔه توپوگرافى اين اختالف ارتفاع (فاصلٔه 
خطوط ميزان) براى کلئه خطوط ميزان، عددى ثابت و يکسان است؛ براى مثال در نقشه هاى توپوگرافى پوششى ايران با مقياس                فاصلٔه خطوط ميزان برابر ۲۰ متر است.

شکل ۸ ــ کارگاه کارتوگرافى 

الف   ــ ارتفاع هر يک از نقاط الف و ب چند متر است؟
ب   ــ ميزان شيب در کدام قسمت به بيشترين حد مى رسد؟ چرا؟ روى شکل مشخص 

کنيد.
شکل ۷ 
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شکل ۶ ــ به نظر شما اختالف ارتفاع نفر چهارم با قلۀ تپه حداکثر چند متر است؟
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  نيم رخ توپوگرافى چگونه ترسيم مى شود؟
براى آن که بتوانيم  شکل پديده ( گودال ،  برآمدگى،... ) و 
شيب آنها را از خطوط ميزان روى نقشٔه توپوگرافى تشخيص بدهيم 

و آن را مجسم کنيم، نيم رخ توپوگرافى را رسم مى کنيم.
نيم رخ توپوگرافى، برشى از پديده های  سطح زمين است که 

در يک امتداد مشخص و ثابت تصور و ترسيم مى شود.

شکل ۹ نيم رخ توپوگرافى ترسيم شده از شکل ۷ را نشان 
مى دهد.

خود  دبير  کمک  به  آن،  راهنماى  و   ۹ شکل  در  دقت  با 
توپوگرافى  نيم رخ  ترسيم  چگونگى  و  مختلف  مراحل  با  مى توانيد 

آشنا شويد. 

12
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125
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1265
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1260

1255

1250

نيم رخ توپوگرافى
خط افق ديد شخص ناظر
تقاطع منحنى هاى ميزان 

با خط افق ديد
شخص ناظر

شکل ۹ــ نيم رخ توپوگرافى ترسيم شده از شکل ۷

ارتفاع باالترين منحنى ميزان

ارتفاع پايين ترين منحنى ميزان

متر

با توجه به مراحل ترسيم نيم رخ توپوگرافى فعاليت هاى زير را انجام دهيد.
الف ــ نيم رخ توپوگرافى شکل هاى A.B.C.D را ترسيم و تکميل کنيد.

ب ــ محل و موقعيت پديده های مشخص شده در جدول زير را روى نيم رخ اشکال مربوط نشان دهيد.

نوع پديده شکل 
قله  A

مکان شخص ناظر  B
قعر  C

دامنٔه پرشيب  D

جدول

راهنما

ت ۲
عالي
ف
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A نيم رخ توپوگرافىB نيم رخ توپوگرافى

C نيم رخ توپوگرافىD نيم رخ توپوگرافى

تصوير سه بعدى از نيم رخ .......... و نيم رخ .............     

تصوير سه بعدى از نيم رخ ...............      تصوير سه بعدى از نيم رخ  ...............      

متر

متر

مترمتر

کدام  به  بعدى  سه  اشکال  از  يک  هـر  ــ  پ 
نيم رخ توپوگرافى که در بند الف ترسيم کرده ايد،تعلق 

دارد؟ مشخص کنيد.

ت ۲
عالي
ف
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ديرباز  از  زمين  سطح  در  کوهستان ها  پيدايش  چگونگى 
واداشته  تحقيق  و  کنجکاوى  به  را  او  و  بوده  انسان  توجه  مورد 
علمى  پاسخ  زمينه،  اين  در  خود  متعدد  سؤال هاى  براى  تا  است 

بيابد؛ از جمله:
ــ آيا همٔه کوهستان ها همزمان به وجود آمده اند؟

خواهند  به وجود  جديدى  کوهستان هاى  آينده  در  آيا  ــ 
آمد؟

شما هم دو سؤال به سؤال هاى باال اضافه کنيد
۱ــ ............. 

۲ــ ...............
از جمله کسانى که تالش کرد پاسخى علمى براى اين گونه 
سؤال ها بيابد، آلفرد وِگنر زمين شناس آلمانى بود. در ابتدا شباهت 
سواحل برخى از خشکى ها و قاره ها، به خصوص شرق آمريکاى 

جنوبى و غرب افريقا، نظر او را جلب کرد.
خشکى ها   از  بعضى  سواحل  بودن  قرينه  به  توجه  با  وگنر 
و مشابهت هاى زمين شناسى قاره هاى امروزى، نظرئه اشتقاق و 
جابه جايى قاره ها را در اوايل قرن بيستم مطرح کرد و اين گونه 
نوشت: «قاره هاى پراکنده و دور از هم، که امروزه مى بينيم، در 

دوره هاى گذشتٔه زمين شناسى به هم متصل بوده اند».
درشکل ۱۰ قارٔه پانگه آ (اَبَر قاره) را مشاهده مى کنيد. قارٔه 
پانگه آ به تدريج به دو قارٔه لوراسيا در شمال و گندوانا در جنوب 
تقسيم شد. با ادامٔه روند اشتقاق قاره ها سرانجام در دورهٔ ترشيارى، 
به شکل کنونى درآمده و پراکنده شدند.کدام يک از قاره هاى امروزى 

از لوراسيا و کدام يک از گندوانا جدا شده اند؟ 
۱ــ لوراسيا: ..........

۲ــ گندوانا: ..............
 نظرئه جابه جايى قاره ها در ابتدا با ناباورى روبه رو شد ولى 
مطالعات دانشمندان در سال هاى بعد اين فرضيه را اثبات و تکميل 

کرد.

شکل ۱۰ــ نقشۀ قارۀ پانگه آ۱ (َابرقاره)
۲۰۰ ميليون سال پيش

پانگه آ پانتاالسا

شکل ۱۱ــ نقشۀ قارۀ لوراسيا و گندوانا۲
۱۴۰ميليون سال پيش

لوراسيا

گندوانا

شکل ۱۲ــ نقشۀ پراکندگى قاره ها در دورۀ ترشيارى
۵۰ ميليون سال پيش

ريکاى آسيا
آم

شمالى افريقا
جنوبىآمريکاى 

استراليا

قارۀ قطب جنوب

اروپا

Gondwana ــ Laurasia ــ٢                             Pangaea ــ١

جهت حرکت صفحه 

 کوهستان ها چگونه به وجود آمده اند؟

دريای تتيس
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تکميل فرضئه وگنر توسط ساير دانشمندان به ارائٔه نظرئه 
اين  شد.  منجر  ورقه اى )  ساخت  ( زمين  صفحه اى  تکتونيک 
اصل ضمن بيان چگونگى شکل گيرى و جابه جايى قاره ها پيدايش 

کوهستان ها را نيز توضيح مى دهد.
  تکتونيک صفحه اى چيست؟ فرايند تکتونيک صفحه اى 
تبيين کنندٔه بخش عمده اى از تغييرات چهرٔه زمين از جمله پيدايش 
کوهستان هاست. دو ويژگى اصلى ساختمان کرٔه زمين در پيدايش 

تکتونيک صفحه اى نقش اصلى دارند:
کنار  در  مجزا  قطعات  وجود  و  زمين  پوستۀ  ــ  الف 
و  جامد  زمين  کرٔه  بيرونى  الئه  مى دانيد،  که  همان گونه  يکديگر: 
زير  در  چه  اگر   اليه  اين  مى گويند.  پوسته  آن  به  و  است  سخت 
است  ضخيم  قاره ها  در  و  کيلومتر)   ۱۰ (حدود  نازک  اقيانوس ها 
(حدود ۳۵ کيلومتر)، ولى تمامى پيرامون کرٔه زمين را در برگرفته 

است. عالوه بر پوستٔه زمين، قسمت فوقانى جبٔه زمين نيز جامد 
تقريبى  عمق  تا  زمين  کرٔه  سنگ هاى  بودن  جامد  است.  سخت  و 
۱۰۰ کيلومتر ادامه دارد. اين دو الئه جامد (پوسته و جبٔه بااليى) 
درونى  اليه هاى  که  ليتوسفر  مى نامند.  کره  سخت  يا  ليتوسفر  را 
زمين را در ميان گرفته است، يک پارچه نيست و به صورت قطعه قطعه 
است. هر يک از اين قطعات را يک صفحه (Plate) مى نامند. سطح 
آنها  از  برخى  که  است  شده  تشکيل  صفحه  تعدادى  از  زمين  کرٔه 
ديگر برخى  و  وسيع  بسيار  ــ  آرام  اقيانوس  صفحٔه  مثل  ــ 
 ــ مثل صفحٔه عربستان ــ کوچک اند. صفحات کرٔه زمين همانند 
موزائيک هاى کف يک اتاق يا قطعات يک توپ فوتبال با وجود 
مجزا بودن، طورى در کنار هم جفت شده اند که تمامى سطح زمين 

را در خشکى ها و بستر اقيانوس ها پوشانيده اند (شکل ۱۳).

شکل ۱۳ــ نقشۀ پراکندگی صفحات کرۀ زمين

با توجه به شکل۱۳ جاهاى خالى جمالت زير را پر کنيد.
۱ــ صفحٔه ......... به طور کامل در بستر اقيانوس قرار گرفته است.

۲ــ قارٔه افريقا از قارٔه .......... دور و به قارٔه ........ نزديک مى شود.
۳ــ محدودٔه اقيانوس اطلس متعلق به صفحٔه ....و.... در سمت راست و صفحٔه ......... در سمت 

چپ است.

 اوراسيا
 آمريکاى شمالىصفحۀ

صفحۀ

صفحۀ افريقا

صفحۀ هند و استراليا

صفحۀ جنوبگان
نوبى

اى ج
مريک

حۀ آ
صف

ازکا
حۀ ن

آرامصف
وس 
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فحۀ 
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عربستان

محل هاى فشردگى و بسته 
شدن صفحات

محل هاى جدايى و دورشدن 
صفحات از يکديگر صفحۀ جنوبگان
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ـ جبۀ زمين (گوشته) و جابه جايى مواد مذاب: جبٔه  بـ 
زمين به عنوان الئه ميانى اين کره در حد فاصل پوسته (در باال) و 
هسته (در پايين) قرار دارد. اگر چه جبه با ضخامت نزديک به ۳۰۰۰ 
کيلومتر بيشترين حجم کرٔه زمين را در بر  مى گيرد ولى حالت مواد 
در تمامى آن يکسان نيست و همان گونه که قبالً گفته شد، الئه جامد 
و  مواد  ليتوسفر،  زير  در  است.  ليتوسفر  از  بخشى  فوقانى  جبٔه 
سنگ هاى سازندٔه جبه با ضخامت حدود ۷۰۰ کيلومتر به حالت 
نيمه مايع و خميرى اند. اين بخش از جبه را آستونسفر (نرم کره) 
مى نامند. مواد تشکيل دهندٔه آستونسفر جابه جا مى شوند و حرکت 

مى کنند (شکل۱۴).
با توجه به دو ويژگى باال دربارهٔ تکتونيک صفحه اى مى توان 
گفت:در نتيجٔه جابه جايى مواد مذاب با حجم وسيع در آستونسفر، 
نيروهايى به پوستٔه زمين وارد مى شود. اين نيروها حرکات آرام ولى 
مداومى در صفحات ايجاد مى کنند. حرکات ياد شده در لبه ها و 
مرزهاى صفحات تأثيرگذارتر و مشهودتر از ساير بخش هاست و 
در مرزهاى صفحات به دو شکل اصلى منجر به ايجاد کوهستان ها 

مى شود (شکل ۱۵).
ـ فشردگى و بسته شدن صفحات سبب کوچک شدن  الف  ـ 
فضاى چالٔه بين دو صفحه مى شود. لذا مواد و اليه هاى انباشته شده 
در کف چاله باال مى آيند و کوه هاى جوان چين خورده را به وجود 
مى آورند. رشته کوه هاى آند، هيماليا، زاگرس و … به همين شکل 

به وجود آمده اند (شکل ۱۵ــ الف).
با استفاده از شکل هاى ۱ و ۱۳ بگوييد هر يک از اين رشته کوه ها 

به علت برخورد و فشردگى کدام صفحات به وجود آمده اند؟
۱ــ آند: ........

۲ــ هيماليا: .........
۳ــ زاگرس: .........

ب ــ در نتيجٔه جدايى و دور شدن صفحات از يکديگر، 
مواد مذاب آستونسفر باال مى آيند و کوه هاى آتش فشانى وسيعى را 
شکل مى دهند. آيسلند۱ در اقيانوس اطلس شمالى نمونٔه مشخص 
از اين گونه کوهستان ها است (شکل ۱۵ــ ب). آيا مى توانيد بگوييد 
آمده است؟ (از  پديد  صفحات  کدام  جدايى  اثر  در  آتش فشان   اين 

شکل هاى ۱ و ۱۳استفاده کنيد).

شکل ۱۴ــ موقعيت و ضخامت دو اليۀ آستونسفر و ليتوسفر در ساختار کرۀ 
زمين

 Iceland ــ١

شعاع استوايى

ليتوسفر
(سخت کره) 

آستونسفر
(نرم کره)
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رز 
م

ماگما ماگما

پوسته

سخت کره

نرم کره

راهنما

 صفحۀ ب 
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الوا (گدازه) از گوشته

اقيانوس اطلس
برجستگى هاى ميان اطلس

صفحۀ امريکا صفحۀ اوراسيا و 
افريقا

اگر با دقت به يک ناحئه کوهستانى نگاه کنيم، شاهد تغييرات 
نمونه  براى  بود.  خواهيم  کوهستان ها  چهرٔه  و  شکل  در  زيادى 

مى توان به موارد زير اشاره کرد.
ــ اگر به رودها و سيالب هاى جارى از کوهستان ها توجه 
کنيم، متوجه مى شويم که مقادير زيادى شن، ماسه و سنگ به همراه 

آب هاى روان در کوهستان جا به جا مى شود.
ــ اگر در فصل سرد سال به يک ناحئه کوهستانى برويم، 
متوجه مى شويم که يخ بندان سبب خرد شدن سنگ ها و صخره هاى 

کوهستانى مى شود.
ــ اگر از قلٔه کوهى به دره هاى کوهستانى نگاه کنيم، متوجه 
مى شويم که آب هاى روان، دامنٔه کوهستان ها را حفر کرده و دره هايى 
را شکل داده اند. شما هم به دو مورد ديگر از تغييرات کوهستان ها 

اشاره کنيد.
۱ــ ................    

۲ــ ................
که  است  داده  نشان  دانشمندان  تحقيقات  و  مطالعات 
کوهستان ها پس از به وجود آمدن، تحت تأثير عمل فرسايش تغيير 

شکل داده و ارتفاع خود را نيز به تدريج از دست مى دهند.
کوه ها چگونه فرسايش مى يابند؟

فرسايش فرايندى طبيعى در سطح کرٔه زمين است که در سه 
مرحله سبب کاهش ارتفاع کوهستان ها و تغيير شکل آنها مى شود.

تشکيل دهندٔه  سنگ هاى  شدن  متالشى  و  تخريب  ۱ــ 
کوهستان.

۲ــ حمل و جابه جايى مواد تخريب شدٔه کوهستان.

شکل ۱۵ــ نزديک شدن صفحات و شکل گيرى 
کوهستان ها در محل مرز فشردگى (شکل الف) و 

دورشدن صفحات (شکل ب)

(الف)

(ب)

صفحۀ اقيانوسى
نازکا

اقيانوس آرام

 کوه هاى چين خورده  و جوان آند

سطح دريا

کانون زلزله صفحۀ قاره اى امريکا

طلس
س ا

قيانو
ا

مرز برف

الوا در بين سنگ هاى پوسته سرد 
نمى شود و با توليت هاى گرانيت دار 

کوه هاى آند را به وجود مى آورد.

زمين هاى پست آمازون و 
پارانا

(سنگ هاى رسوبى)

کوهستان ها چگونه تغيير شکل مى دهند؟
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۳ــ رسوب گذارى و انباشت مواد حمل شده در چاله ها 
و نواحى پست.

۱ــ چـه عـواملى سبب تخريب سنگ هـا مـى شود؟ 
همان گونه که مى دانيد، سطح زمين در تماس مستقيم با جو (اتمسفر) 
به  مختلف  اشکال  به  زمين  پوستٔه  سنگ هاى  بر  جو  تأثير  است. 
متالشى شدن سنگ ها منجر مى شود. اين عمل که  اولين مرحلٔه 
اصلى  شکل  دو  مى شود.  ناميده  هوازدگى  است،  فرسايش 

هوازدگى عبارت اند از:
دما  تغييرات  مانند  عواملى  فيزيکى:  هوازدگى  ــ  الف 
(شکل ۱۶) و انجماد (شکل  ۱۷) سبب خرد شدن سنگ ها مى شوند، 

بدون اين که ترکيب شيميايى آنها را تغيير دهند.
رطوبت  و  اکسيژن  ترکيب  شيميايى:  هوازدگى  ــ  ب 
سنگ ها سبب مى شوند تا عالوه بر متالشى شدن سنگ ها ترکيب 

شيميايى آنها نيز تغيير يابد.

شکل ۱۶ــ هوا زدگى فيزيکى براثر تغييرات شديد دما 

الف ــ سنگ ها ابتدا ترک مى خورند.

شکل ۱۷ــ هوا زدگى فيزيکى براثر يخ بندان

ب ــ  سنگ ها پس از ترک خوردن خرد مى شوند.
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با توجه به شکل هاى ۱۶ و ۱۷ جدول زير را کامل کنيد. ويژگى مربوط به هر شکل را باعالمت ٭ مشخص 
کنيد.

ت ٤
عالي
ف

۲ــ سنگ هاى تخريب شده چگونه جابه جا مى شوند؟ 
توده هاى عظيم سنگ و صخره ها پس از هوازدگى تخريب مى شوند 
و به قطعات کوچک تر و جدا از هم تبديل مى گردند. مواد تخريب 
شده توسط عواملى چون نيروى جاذبه، آب هاى جارى و يخچال ها 

حمل مى شوند:
ـ نيروى جاذبه: در نواحى کوهستانى به دليل شيب  الفـ 
بدون  کوهستانى  ديوارهاى  و  صخره ها  شده  تخريب  مواد  زياد، 
دخالت عامل خارجى تحت تأثير جاذبٔه زمين ريزش مى کنند و در 

پاى کوه انباشته مى شوند.
عالوه بر پديدٔه ريزش، مواد ريز دانه اى تشکيل دهندٔه دامنه 

که  مى شوند  جابه جا  و  می کنند  حرکت  مختلف  اشکال  به  کوه ها 
اصلى ترين شکل آن لغزش کوه است (شکل  ۱۸).

سيالب ها،  و  جويبارها  رودها،  جارى:  آب هاى  ـ ـ  ب 
حمل  خود  با  را  کوهستانى  نواحى  در  شده  تخريب  سنگ هاى 
جارى  آب هاى  سرعت  کوهستان،  زياد  شيب  دليل  به  مى کنند. 
شده  تخريب  مواد  از  زيادى  حجم  مى توانند  آنها  و  مى شود  زياد 
تمامى  در  تقريباً  روان  آب هاى  اگرچه  کنند.  جابه جا  خود  با  را 
ولى  شده اند  تخريب  مواد  حمل کنندٔه  جهان،  کوهستانى  نواحى 
آيا  است.  جزئى  بسيار  آنها  نقش  قطبى  ناحئه  کوهستان هاى  در 

مى توانيد بگوييد چرا؟

شکل ۱۸ــ «لغزش کوه» 

     در آب و هواى گرم و               در بيابان هاى ساحلى        در بيابان هاى دور از دريا          در کوهستان هاى بلند
 اشکال هوازدگى

مرطوب استوايى غلبه دارد   غلبه دارد                                غلبه دارد                              غلبه دارد  
عمل تغييرات دما

    (شکل ۱۶)
عمل يخ بندان
  (شکل ۱۷)


