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 کیده چ
طئَهَسفَلَطی جذیذ تیشتش هثتٌی تش هقایسِ سیستواتیک اشکال  . طئَهَسفَلَطی ػلن شٌاسایی اشکال ًاّوَاسیْای صهیي است

گشدد ٍ ّوچٌیي تؼییي اشکال اٍلیِ ٍ اصلی ًاّوَاسیْا ٍ تاالخشُ  ّایی است کِ هَجة تؼییي سي آًْا هی ًاّوَاسیْا ٍ ًْشتِ

ّوچٌیي  .تاشذ اًذ، هَسد تَجِ هی سفَکلیواتیک ٌّگاهی کِ ًاّوَاسیْا سا تَجَد آٍسدُشٌاسایی فشآیٌذّا ٍ هحیط هٍَ

گیشد ٍ سؼی داسد دس تحَل ًاّوَاسیْای صهیي ػلیشغن  طئَهَسفَلَطی اص هطالؼات آهاسی تشای تشسسی اشکال ًاّوَاسیْا تْشُ هی

ب ٍ َّا ٍ پَشش گیاّی ٍ هاّیت سٌگْا ٍ ساخت پیچیذُ تَدى هسالِ دیٌاهیک طثیؼت ، سْن فشآیٌذّای هختلف ًاشی اص آ

دس ایي پشٍطُ تِ هٌظَس اػوال هذیشیت تْیٌِ  .صهیي ٍ تغییش شکلْای تکتًَیکی ٍ هیشاث هشاحل اٍلیِ تکاهل سا اص ًظش دٍس ًذاسد

صیات هٌاتغ طثیؼی)آب،خاک،پَشش گیاّی ٍ ...(دس ایي حَضِ ٍ کاّش هشکالت رکش شذُ،هطالؼات هختلفی دس صهیٌِ خصَ

َّا ٍ اقلین شٌاسی،پَشش گیاّی،صهیي شٌاسی،خاک شٌاسی،ّیذسٍلَطی،فشسایش ٍ سسَب،هسائل اقتصادی ٍ اجتواػی ٍ 

حَضِ گاهاسیاب تِ خاطش ًتایج ًشاى داد  اًجام گشفتِ است. RS  ٍGISسیل خیضی خیضی تا استفادُ اص تکٌیک ّای 

َهَسفَلَطیکی یک حَضِ اسصشوٌذ تشای هشاّذُ ٍجَد پذیذُ ّای هتفاٍت تَپَگشافیکی ّیذسٍلَطیکی ٍ طئ

اًَاع پذیذُ ّای هشتثط هی تاشذ ٍ اص هجوَع فشآیٌذّای طئَهَسفَلَطیکی کِ دس هحیط ّای هختلف 

جغشافیایی تِ تغییش چْشُ ًاّوَاسی ٍ یا تشکیل آى هی اًجاهذ فقط فشآیٌذّای هحیط خشک ) تیاتاًی ٍ 

ب ) سَاحل یا جٌگل ّای  حاسُ ای ( دس حَضِ گاهاسیاب دس کَیشی ( ٍ فشآیٌذّای ًَاحی تسیاس هشطَ

 گزشتِ فؼال تَدُ ٍ دس حال حاضش ًیض فؼال ًیستٌذ .

 

 طئَهَسفَلَطی ،حَضِ آتشیض، گاهاسیاب ،ًْاًٍذ:  واژگان کلیدی
 


