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نام و نام خانوادگی

چرا در مناطق گرم و خشک، بیشتر رودها، "موقتی و فصلی"، هستند؟1

کاهش میزان بارندگی و تبخیر زیاد (1

ریزش باران های سیالبی و ناگهانی (2

افزایش طول مدت خشکسالی و تغییرات بستر رود (3

ذوب ناگهانی برف و یخ انباشته شده در قله ها (4

کدام سنگ قابلیت تشکیل آبخوان بهتری دارد؟2

توف حفره دار (2 رس متخلخل (1

سنگ آهک حفره دار (4 شیل درز و شکاف دار (3

مقدار آبی که آبخوان می تواند در خود ذخیره کند، ............ و توانایی آبخوان در انتقال و هدایت آب ............ نامیده3

می شود.

تخلخل - نفوذپذیری (2 نفوذپذیری - نفوذناپذیری (1

تخلخل - نفوذناپذیری (4 نفودناپذیری - نفوذپذیری (3

کدام عبارت برای تراز آب چاهی که در یک الیۀ تحت فشار حفر شده و سطح آب درون آن در عمق 4 متری سطح زمین4

قرار دارد، درست تر است؟

هم سطح با سطح ایستابی منطقه است. (2 پایین تر از سطح پیزومتریک است. (1

پایین تر از سطح ایستایی منطقه است. (4 هم سطح با سطح پیزومتریک است. (3

میزان غلظت نمک های حل شده در آب های زیرزمینی، با کدام یک نسبت عکس دارد؟5

سرعت نفوذ (2 دمای آب (1

حاللیت کانی ها و سنگ ها (4 مسافت طی شده (3
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کدام گزینه بر اساس عبارت زیر، با "زمان حداکثری آبدهی رودهای کشورمان و دلیل آن" مطابقت بیشتری دارد؟6

"بیشترین بارش در کشور ما، مربوط به فصل سرد سال است."

اوایل پاییز ← افزایش بارندگی و کاهش نفوذپذیری (1

اواخر تابستان ← کاهش تبخیر و بارش باران (2

زمستان ← بارش برف و کاهش تبخیر (3

بهار ← ذوب برف و افزایش بارندگی (4

میزان انرژی رواناب ها به کدام عوامل بستگی دارد؟7

عمق جریان، استحکام بستر، شیب بستر (2 سرعت، حجم، چگالی (1

شیب زمین، پوشش گیاهی، میزان مواد معلق (4 شدت، مدت و نوع بارندگی در محل (3

هنگامی که سطح ایستابی با سطح زمین برخورد کند، ............ و درصورتی که سطح ایستابی بر سطح زمین منطبق یا در8

نزدیکی آن قرار گیرد ............ تشکیل می شود.

چشمه - برکه (2 باتالق - شوره زار (1

چشمه - شوره زار (4 برکه - چشمه (3

کدام عبارت، جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟9

"برای تشکیل آبخوان، الزم است، در رسوبات و سنگ ها، ..."

منافذ اولیه وجود داشته باشد. (1

درصد تخلخل، بیشتر از میزان نفوذپذیری باشد. (2

فضاهای خالی وجود داشته باشد. (3

درصد فضاهای خالی، برابر با حجم کل سنگ باشد. (4

آبدهی قناتی در هر دقیقه 1800 لیتر است. اگر عمق و عرض آب در دهانۀ قنات به  ترتیب 40 و 50 سانتی متر باشد، آب با10

سرعت چند متر بر ثانیه از دهانۀ قنات خارج می شود؟

(2 (1

(4 (3

۰/۱۵۰/۲

۰/۶۶۰/۹
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اطالعات زیر از آب چهار چاه به  دست آمده است. سختی کل آب کدام چاه از بقیه بیشتر است؟11

مقدار یون ها ←

چاه ↓

یون کلسیم

(میلی گرم در لیتر)

یون منیزیم

(میلی گرم در لیتر)

A4080

B6060

C7060

D8050

B (2 A (1

D (4 C (3

ویژگی رودهای دائمی و رودهای موقتی چیست؟12

رودهای دائمی (بارندگی زیاد و تبخیر زیاد ) - رودهای موقتی (بارندگی زیاد و تبخیر زیاد) (1

رودهای دائمی (بارندگی زیاد و تبخیر کم) - رودهای موقتی (بارندگی کم و تبخیر زیاد) (2

رودهای دائمی (بارندگی زیاد و تبخیر کم) - رودهای موقتی (بارندگی زیاد و تبخیر زیاد) (3

رودهای دائمی (بارندگی زیاد و تبخیر زیاد) - رودهای موقتی (بارندگی زیاد و تبخیر کم) (4

" از دالیل کاهش آب دریاچۀ ارومیه، به شمار می روند؟13 کدام عبارت ها، با توجه به رابطۀ "

الف) میزان آب ورودی به آبخوان، بیشتر از مقدار آب خروجی است.

ب) میزان آب ورودی به آبخوان، کمتر از مقدار آب خروجی است.

ج) میزان تبخیر، بیشتر از مقدار آب ورودی به دریاچه است.

د) میزان تبخیر، برابر با مقدار آب ورودی به دریاچه است.

I − O = ΔS

الف و د (2 الف و ج (1

ب و د (4 ب و ج (3

در یک نقطه معین از رودخانه ای در دشت، با تغییر آبدهی، کدام کمیت های آب رودخانه نیز تغییر می کند؟14

عرض، سرعت (2 عمق، سرعت (1

عرض، عمق، سرعت (4 طول، عرض، عمق (3
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کدام گزینه، "راهکار مناسبی را برای تحقق هدف نهایی حفاظت از خاک"، به درستی بیان کرده است؟15

کنترل نفوذپذیری خاک (1

کنترل سرعت فرسایش خاک (2

نوع تنش های وارده بر سنگ های پی سد (3

وضعیت پستی و بلندی های محل احداث سازه (4

کدام گزينه، بیشترین سرعت حرکت آب در مسیر رودخانه و دلیل آن را با توجه به تصویر زیر، بیان می کند؟16

کف ← شکل بستر (1

کنارۀ كاو ← شیب دیواره (2

کنارۀ کوژ ← شدت جریان (3

سطح ← کاهش اصطکاک (4

در الیه ای با کدام نوع تخلخل آبخوانی با توانایی آبدهی کمتر تشکیل می شود؟17

(2 (1

(4 (3

عمق سطح ایستابی در مناطق مرطوب و خشک به  ترتیب چگونه است؟18

زیاد - زیاد (2 کم - کم (1

زیاد - کم (4 کم - زیاد (3

در کدام حالت، احتمال تشکیل "باتالق" افزایش می یابد؟19

برخورد منطقۀ اشباع با سطح زمین (1

انطباق سطح ایستابی بر سطح زمین (2

برخورد سطح ایستایی با سطح زمین (3

چسبیدن بخشی از آب نفوذی به سطح ذرات خاک (4
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کدام نوع خاک ازنظر کشاورزی و صنعتی مناسب است؟20

خاک حاصل از تخریب سنگ های دارای کانی های مقاوم (1

شن و ماسه (2

خاک حاصل از تخریب سیلیکات ها و سنگ های فسفاتی (3

رس و ماسه (4

کدام یک از موارد زیر قابلیت تشکیل آبخوان و کدام یک آبخوان خوبی تشکیل نمی دهند؟21

آبرفت ها - شیل ها (2 سنگ آهک کارستی - آبرفت (1

شیل - سنگ آهک کارستی (4 سنگ های دگرگونی - سنگ های آذرین (3

میزان یون های کلسیم و منیزیم آب چشمه ای به ترتیب 40 و 30 میلی گرم در لیتر است. سختی کل آب این چشمه حدود22

چند میلی گرم بر لیتر است؟

220 (2 70 (1

1200 (4 240 (3


