
 

 

 بسمه تعالی

«دبیرستان دخترانه صدیقه کبری )س(»   

 دبیر: شیرین سرگلزهی      

 استان سیستان و بلوچستان غرافیاج 2 سسؤاالت در

 )ناهمواری های استان و نحوۀ شکل گیری آن(

سیستان و بلوچستان سرزمینی است که از بخش شمالی ؟ استان سیستان و بلوچستان چگونه به وجود آمده است از نظر جغرافیایی طبیعی

ان هموار و تحت تاثیر فرآیند دوره کواترنر قرار دارد بخش مرکزی آن مرتفع و کوهستانی و جنوب استان بیشتر کوهستانی و تحت تاثیر 

  ستان بخشی از چالۀ طبیعی است.دورۀ ترشیاری و دوران سنوزوییک است. غرب ا

1 

 ؟سرزمین های استان به چند دسته تقسیم می شود

 جلگه باهوکالت(    -2دشت سیستان     -1سرزمینهای هموار)-الف 

 کوه بیرگ(-4کوه بزمان      -3کوه خواجه        -2      کوه تفتان -1کوهستان)-ب 

2 

هموار و آبرفتی است که در آن بخشی از الیه های آبرفتی دورۀ کواترنر بر روی توده های سرزمینی ؟ محدوده دشت سیستان را بنویسید

 سنگ های آذرین قرار گرفته است. ادامه این سرزمین هموار درجنوب، شامل دشتک است که تا سفید آبه در غرب گسترش دارد(

3 

ب شرقی آن منطقۀ دشتیاری است که از بقایای دوران جنوب استان سرزمینی هموار و جنو ؟محدودۀ جلگه باهوکالت را بنویسید

  سنوزوییک محسوب می شود.
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 5 کوه تفتان، کوه خواجه، کوه بزمان، کوه بیرگ ؟مهمترین کوهستان های استان را بنویسید

اکنون نیز نیمه فعال است و این کوه در دورۀ کواترنر به وجود آمده و منشاء آتشفشانی دارد و هم ؟ های کوه تفتان را بنویسیدویژگی

متراژ از سطح دریا واقع  3941گاز گوگرد و بخار آب از دهانۀ آن خارج می شود کوه تفتان در شمال شهرستان خاش با ارتفاع حدود 

   شده است.
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 7  دریا واقع شده است.متر از سطح  609این کوه تنها پدیده برجستۀطبیعی است که با ارتفاع   کوه خواجه دارای چه ویژگی هایی است؟

 8 متر از سطح دریا در شمال غرب ایرانشهر و در منطقۀ بزمان قرار دارد. 3503این کوه با ارتفاع ؟ کوه بزمان دارای چه ویژگی هایی است

و در دورۀ متر از سطحح دریا قرار گرفته  2740این کوه در قسمت شمال غربی زابلی با ارتفاع ؟ کوه بیرگ دارای چه خصوصیاتی است

 ترشیاری به وجود آمده است.
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