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گزینه 1 1

در مناطق گرم و خشک که مقدار بارندگی کم و تبخیر زیاد است، بیشتر رودها موقتی و فعلی هستند.

گزینه 4 2

آبرفت ها و سنگ های آهکی حفره دار قابلیت تشکیل آبخوان را دارند.

گزینه 2 3

درصد تخلخل آبخوان، بیانگر مقدار آبی است که می تواند در آن ذخیره شود و نفوذپذیری، نشانگر توانایی آبخوان در

انتقال و هدایت آب می باشد.

گزینه 3 4

بدیهی است اگر چاهی در یک الیۀ آبدار آزاد حفر شود، تراز آب در چاه، نمایانگر سطح ایستایی و در الیۀ آبدار تحت فشار،

سطح پیزومتریک است.

گزینه 2 5

هرچه سرعت نفوذ آب های زیرزمینی بیشتر باشد، غلظت نمک های حل شده در آن کمتر است.

میزان غلظت نمک های حل شده در آب های زیرزمینی با دمای آب، مسافت طی شده و حاللیت کانی و سنگ ها رابطۀ

مستقیم دارد.

گزینه 4 6

آبدهی رودها در بهار به دلیل افزایش بارندگی و ذوب برف افزایش می یابد و این امر سبب می شود تا آبدهی رودهای

کشورمان نیز در این زمان افزایش یابد.

گزینه 1 7

میزان انرژی و فرسایندگی رواناب بستگی به سرعت، عمق جریان (حجم) و میزان مواد معلق (چگالی) موجود در رواناب

دارد.
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گزینه 4 8

هنگامی که سطح ایستابی با سطح زمین برخورد کند، آب زیرزمینی به صورت چشمه و گاهی به صورت برکه در سطح

زمین جاری می شود و درصورتی که سطح ایستابی بر سطح زمین منطبق شود یا در نزدیک آن قرار گیرد. باتالق یا شوره زار

تشکیل می شود.

گزینه 3 9

برای تشکیل آبخوان الزم است، رسوبات و سنگ ها، دارای فضای خالی باشند. این فضای خالی یا منافذ اولیه هستند که از

ابتدای تشکیل در آن ها وجود داشته اند یا پس از تشکیل سنگ به صورت ثانویه بر اثر شکستگی، هوازدگی، انحالل یا عوامل

دیگر در آن به وجود آمده اند.

گزینه 1 10

با استفاده از مراحل زیر مسئله را حل می کنیم:

1) تبدیل آبدهی به واحد متر مکعب بر ثانیه

2) تبدیل عرض و عمق رودخانه به متر

3) استفاده از فرمول آبدهی و به  دست آوردن سرعت آب

پس:

۱۸۰۰  ×
min

L
 ×

۱۰۰۰ L
m۳

 =
۶۰ s
min

۰/۰۳ m /s۳

۴۰ ÷ ۱۰۰ = ۰/۴ m

۵۰ ÷ ۱۰۰ = ۰/۵ m

Q = A × V

۰/۰۳ = ۰/۵ × ۰/۴ × V ⇒ V = ۰/۱۵ m/s

گزینه 1 11

با استفاده از فرمول زیر سختی آب هر 4 چاه را بررسی می کنیم:

همان طور که مشاهده شد سختی کل آب چاه A از بقیه بیشتر است.

TH = ۲/۵ Ca +۲+ ۴/۱ M g۲+

A برای چاه : TH = (۲/۵ × ۴۰) + (۴/۱ × ۸۰) = ۴۲۸ میلی گرم در لیتر

B برای چاه : TH = (۲/۵ × ۶۰) + (۴/۱ × ۶۰) = ۳۹۶ میلی گرم در لیتر

C برای چاه : TH = (۲/۵ × ۷۰) + (۴/۱ × ۶۰) = ۴۲۱ میلی گرم در لیتر

D برای چاه : TH = (۲/۵ × ۸۰) + (۴/۱ × ۵۰) = ۴۰۵ میلی گرم در لیتر
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گزینه 2 12

در مناطق مرطوب، که مقدار بارندگی زیاد و تبخیر کم است، رودهای از نوع دائمی است. در مناطق گرم و خشک که

مقدار بارندگی کم و تبخیر زیاد است، بیشتر رودها، موقتی و فصلی هستند.

گزینه 3 13

می دانیم که بین مقدار آب ورودی که با نماد I و مقدار آب خروجی که با نماد O نشان داده می شود و تغییراتی که در

) رابطه ی زیر برقرار است: حجم ذخیرۀ آب به وقوع می پیوندد (

از دالیل کاهش آب دریاچۀ ارومیه می توان به کمتر بودن میزان آب ورودی از خروجی و بیشتر بودن میزان تبخیر از آب

ورودی به دریاچه اشاره کرد.

ΔS

ΔS = I − O

گزینه 4 14

طبق فرمول باال سرعت و عرض و عمق (مساحت سطح مقطع) تغییر پیدا می کند.

آبدهی = مساحت سطح مقطع جریان آب  × سرعت آب

گزینه 2 15

هدف از حفاظت خاک، جلوگیری از تخریب تدریجی خاک است، زمانی این هدف تحقق می یابد که سرعت فرسایش

خاک، کمتر از سرعت تشکیل آن باشد.

گزینه 2 16

هنگامی که مسیر رودخانه دارای انحنا است، بیشترین سرعت از وسط رودخانه به طرف دیوار یا مقعر (کاو) آن منتقل

می شود.

گزینه 4 17

در شکل شمارۀ 4 میزان تخلخل کمتر از شکل های دیگر است و می دانیم هرچه تخلخل و نفوذپذیری آبخوان کمتر باشد

میزان آبدهی هم کمتر خواهد بود.

گزینه 3 18

عمق سطح ایستابی در مناطق مرطوب به  علت بارش باران، کم است و در مناطق خشک به  علت کمبود میزان بارش،

عمق سطح ایستابی، زیاد است.
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گزینه 2 19

در صورتی که سطح ایستابی بر سطح زمین منطبق شود یا در نزدیکی آن قرار گیرد، باتالق یا شوره زار تشکیل می شود.

در رابطه با گزینۀ 3 توجه داشته باشید اگر سطح ایستابی با سطح زمین برخورد کند، آب زیرزمینی به صورت چشمه و

گاهی به صورت برکه در سطح زمین ظاهر می شود.

گزینه 3 20

خاک حاصل از تخریب سیلیکات ها و سنگ های فسفاتی، ازنظر کشاورزی و صنعتی ارزش زیادی دارد. درصورتی که

خاک های حاصل از تخریب سنگ های دارای کانی های مقاوم (مانند کوارتز) که غالبًا شنی و ماسه ای می باشند، فاقد

ارزش کشاورزی هستند. در کشاورزی، خاکی را حاصلخیز می گویند که موجب رشد بیشتر گیاه شود.

گزینه 2 21

آبرفت ها و سنگ های آهکی حفره دار (آهک کارستی) قابلیت تشکیل آبخوان را دارند، ولی شیل ها، سنگ های دگرگونی و

آذرین، آبخوان خوبی تشکیل نمی دهند.

گزینه 2 22

برای حل این سؤال از فرمول زیر استفاده می کنیم:

TH = ۲/۵ Ca + ۴/۱ M g۲+ ۲+

TH = (۲/۵ × ۴۰) + (۴/۱ × ۳۰)

TH = ۲۲۰ mg/Lit میلی گرم بر لیتر


