
 

 

«بسم الله الرحمن الرحیم »   

«شناسی بندی زمیننکات مهم جمع»   

 تهیه کننده : عماد رسولی املشی ـ دانشجوی پزشکی گیالن 

 zamin11konkur@کانال تلگرامی : 

  : شناسیاز زمین ۱چند نکته جمع بندی فصل  

 

 .کهکشان راه شیری شکلی مارپیچی دارد که منظومه شمسی ما در لبه یکی از بازوهای آن قرار دارد(  1

 ی ) حرکت زمین به دور خودش (وضع حرکت ️⬅ایجاد شب و روز (  2

 .خورشید ی محور زمین نسبت به سطح مدار گردش زمین به دورا درجه ۲۳.۵ انحراف ️⬅ایجاد اختالف مدت زمان روز و شب (  3

های ای محور زمین و در نتیجه ، متفاوت بودن زاویه تابس خورشید در عرضدرجه ۲۳.۵ی زمین و انحراف انتفال حرکت ️⬅ها پیدایش فصل(  4

 جغرافیایی مختلف

 .ها و تشکیل رسوبات شدیش سنگفرسا باعث که آب چرخه آمدن وجود به  ️⬅های رسوبی علت تشکیل سنگ(  5

 کره و ایجاد فشار و گرمای زیاد در مناطق مختلفی سنگهاورقه حرکت ️⬅های دگرگونی علت تشکیل سنگ(  6

عمق های کمها در دریاسلولیها و تحت تاثیر انرژی خورشید و زیست کره با زندگی انواع تک یل اقیانوستشک ️⬅کره علت تشکیل زیست(  7

  .آغاز شد

 .کره تشکیل شدی متعدد و در ادامه با سرد شدن کره زمین و مایع شدن بخار آب ، آبهاآتشفشان نفورا ️⬅علت تشکیل هواکره (  8

 یانوسی به ورقه اقیانوسی دیگراق ورقه فرورانش ️⬅تشکیل جزایر قوسی (  9

  ای مجاور خودیانوسی از حاشیه به زیر ورقه قارهاق ورقه فرورانش ️⬅تشکیل دراز گودال اقیانوسی (  10

پردازد و بر پایه های رسوبی میشناسی که به بررسی آثار و بقایای موجودات گذشته زمین و الیهای از علم زمینشناسی ، شاخهدیرینه(  11

 .های زمین و محیط زندگی موجودات در گذشته پی بردتوان به سن نسبی الیهها، پیدایش و نابودی آنها میمطالعه فسیل

و همواره عدد  باشدمیلیون کیلومتر می ۱۵۰واحدنجومی برابر با میانگین فاصله خورشید تا زمین و به عبارتی حدود دقت کنید که یک (  12

ماه به حداقل میلیون کیلومتر و در اول دی ۱۵۲باشد ، با این حال این مقدار در اول تیرماه به حداکثر مقدار خود یعنی واحد نجومی ثابت می

 .رسدکیلومتر میمیلیون  ۱۴۷خود یعنی 

ای زیادتر و حدود های قارهکره اقیانوسی ضخامت بیشتر ولی چگالی کمتری دارد. از طرفی سن ورقهای نسبت به سنگسنگ کره قاره ( 13

 .میلیون سال قدمت دارند ۲۰۰ها حداکثر های بستر اقیانوسکه سنگمیلیارد سال بوده درحالی ۳.۸

 (1 ) 





 

 

 

 : ی شناسنیاز زم ۲فصل  یچند نکته جمع بند 

 

 .شودیم نییدر پوسته تع یتوده معدن یریقرارگ یبر اساس شکل و چگونگ یروش استخراج ماده معدن(  1

درشت به  اریبس یبا بلورها ییهاو ... فراوان باشد ، سنگ دیاکس یاگر بعد از تبلور بخش اعظم ماگما، مقدار آب و مواد فرار مانند کربن د(  2

  .باشدیتلق نسوز م تی، زمرد و مسکوو میتیل یبرا یکه کانسار مهم شوندیم لیتشک تینام پگمات

 و آهن نی، پالت کلنی ، کروم ️⬅ ییماگما یهاکانسنگ(  3

  بدنی، قلع و مول روی ، سرب ، مس ️⬅ یگرماب یهاکانسنگ(  4

مانند طال ،  یاز عناصر یپالسر ریذخا لیها ) تشکدر ماسه سنگ می، مس و اوران یآهک یهادر سنگ روی و سرب ️⬅ یرسوب یهاکانسنگ(  5

 و الماس ( نیپالت

 ... و کیو سرام یکاش ای، خاک رس در ساخت آجر  سازیساختمان در ماسه و شن ️⬅ یصنعت یهایها و کانسنگ(  6

 خچهیکره ، تارسنگ یهابه حرکت ورقه نیانگیغلظت م ریبا مقاد سهیمقدار غلظت عناصر در سنگها و مقا یریپژوهشگران با اندازه گ(  7

 .برندیم یپ یطیمح ستیز یها یمنطقه و آلودگ کی نیتکو

  .آن است ادیز یریدار ، وجود تخلخل و نفوذپذمهم سنگ مخزن مانند ماسه سنگ و سنگ آهک حفره یژگیو(  8

 لیاندک تشک ژنیبا اکس یمرداب طیمانند مح یخشک یهاطیمتر و زغال سنگ در مح ۲۰۰کم عمق کمتر از  ییایدر طینفت خام در مح(  9

 .شودیم

حمل و در  شگاهیموجود در آنها به آزما یها یکان ییو شناسا یماده معدن تیفیک ایفلز  اریع نییتع ی، برا یشده از حفار هیته یهانمونه(  10

 .رندیگیقرار م یمورد بررس ییایمیش هیتجز یدستگاه ها ایو  کروسکوپیآنجا توسط م

 .رندیگیرا در بر م نیسازنده پوسته زم یهایکان یدرصد وزن ۸و ... حدود  دهای، اکس هادیها ، سولفمانند سولفات هاکاتیلیرسیغ(  11

درجه  ۳۰عمق حدود  لومتریک کیهر  گرید ی؛ به عبارت ابدییم شیگراد دما افزا یدرجه سانت ۳متر ،  ۱۰۰هر  یبه ازا نیدر پوسته زم(  12

 .میدما دار شیگراد افزا یسانت

 یمعدن ریذخا لیرا که احتمال تشک ی، مناطق ییصحرا دیو بازد یشناسنیزم یهانقشه یبا بررس شناساننیمرحله اکتشاف ، زم ناولی در ( 13

 .کنندیم ییدر آن وجود دارد ، شناسا

 

 

 

 (2 ) 



 

 

 : ی شناسنیاز زم ۳فصل  ینکته جمع بندچند  

 

دارد  انیجر شهیاز آب که هم یرودها بخش نیهستند و در ا یکم است ، رودها از نوع دائم ریو تبخ ادیز یدر مناطق مرطوب که مقدار بارندگ(  1

 .دهدیم لیرا تشک هیپا ی، آبده

 یکه بر رو شوندیم نهییمو هیحاش لیآب و ذرات خاک باعث تشک انیم یدگرچسب یرویآب و ن یهامولکول انیم یچسبهم یرویدو ن(  2

 .قرار دارد هیو در منطقه تهو یستابیسطح ا

 .دارد یشده توسط آب بستگ یها ، سرعت نفوذ آب ، دما و مسافت طو سنگ هایکان به جنس ینیرزمیشده در آب زحل یهاغلظت نمک(  3

چون  کندیمتخلخل است اما آب از آن عبور نم اریدارد مثال سنگ پا بس یارتباط و اندازه منافذ بستگ زانیخاک به م یرینفوذپذ زانیم(  4

 .دارد یاندک اریبس یریبودن ذرات نفوذپذ زیبه خاطر ر یمتخلخل هست ول اریوجود دارد و خاک رس بس یارتباط کم

 .آب است تیآبخوان در انتقال و هدا یینشانگر توانا یریشود و نفوذپذ رهیدر آن ذخ تواندیاست که م یمقدار آب انگریدرصد تخلخل ب(  5

 .یآهک کارست ایدار حفره یآهک هایسنگ و هاآبرفت ️⬅ها آبخوان لیتشک ییتوانا(  6

 .نیو آذر یدگرگون یها، سنگ هالشی ️⬅ها آبخوان لیتشک ییفاقد توانا(  7

 .منطقه کیمنابع آب  رهیکردن نوسانات حجم ذخ نتعیی ️⬅آب  النیهدف محاسبه ب(  8

حاصل از  یهاخاک کهیدارد ، درحال یادیارزش ز یو صنعت یاز نظر کشاورز یفسفات یهاو سنگ هاکاتیلیس بیخاک حاصل از تخر(  9

 .هستند یهستند ، فاقد ارزش کشاورز یاو ماسه یمقاوم مانند کوارتز که اغلب شن یهایکان یدارا یهاسنگ بیتخر

 بارش مدت و شدت ️⬅ باشدیموثر م نیزم شیکه در فرسا یبارندگ یژگیو نیترمهم(  10

هدف ( که سرعت  نیبه ا دنیکار رس) راه ابدییهدف تحقق م نیا یخاک است و زمان یجیتدر بیاز تخر یریهدف از حفاظت خاک ، جلوگ ( 11

 خاک ( بیو تخر لیسرعت تشک میآن باشد. ) تنظ لیخاک کمتر از سرعت تشک شیفرسا

 یهستند که از ابتدا هیمنافذ اول ای یخال یفضاها نیباشند. ا یخال یفضاها یها دارا، الزم است رسوبات و سنگ آبخوان لیتشک یبرا(  12

 بااند. ) در آن به وجود آمده گریعوامل د ای، انحالل  ی، هوازدگ یبر اثر شکستگ هیبه صورت ثانو لیپس از تشک ایاند در آنها وجود داشته لیتشک

 بوده است. ( ۹۹سوال کنکور  یول رسدیبه نظر نم یبه ظاهر نکته مهم نکهیا

فشار آبدار تحت هیبرابر فشار هوا دارد و در ال  یو فشار یستابیسطح ا انگریآبدار آزاد حفر شود ، تراز آب در چاه نما هیال  کیدر  یاگر چاه(  13

 .از فشار هوا دارد شتریب یو فشار کیزومتریسطح پ انگرینما

. اگر شودیم شتریآن ب یندگیقدرت فرسا جهیآب و در نت یجنبش یباشد ، انرژ شتریمواد معلق ب زانیهرچه سرعت رواناب و جرم و م(  14

 .گرددیرود شروع م یگذارکاسته شود ، رسوب یاز سرعت آب جار ایاز توان تحمل رواناب باشد و  شتریمواد معلث ب زانیم

 یریخشک مانند مناطق کو یهستند و در نواح نیریآب ش یطور معمول ، حاوبه یو آبرفت یاآبدار موجود در رسوبات رودخانه یهاهالی(  15

 .باشدیم ادیز اریآب بس ینقاط ، شور ی، در برخ رانیا

 (3 ) 



 

 

 

 :  یشناسنیاز زم ۴فصل  یچند نکته جمع بند 

 

 لگردی، ماسه ، شن و م مانسی ️⬅ یبتن یسدها(  1

 سنگ قلوه و شن ، ماسه ، رس خاک ️⬅ یخاک یسدها(  2

 دارد. ) رابطه معکوس ( یرطوبت آنها بستگ زانیبه م زدانهیر یخاک ها یداریپا(  3

،  یآب اضاف هیتخل یبرا ی( ، زهکش یمیس یبا تورها یسنگ واری) د یونیحائل مانند گاب واریانواع د جادای ️⬅ها دامنه یدارسازیپا یراه ها(  4

 .یکوب خیو م یاهیپوشش گ جادیا

 قیو عم لی) طو شتریب شی)عمق( آن از پهنا یکه ژرفا شودیگفته م نیدر سطح زم یعیطب ای یمصنوع فرورفتگی به ️⬅ژرف ناوه  ایترانشه (  5

  .( است

 ییصحرا یدهایو بازد یاو ماهواره ییهوا هایعکس واسطه به ️⬅ها گسل ییشناسا(  6

 .است یآهک یهااز سنگ شتری) سنگ گچ و سنگ نمک ( ب یریتبخ یسنگ ها یریانحالل پذ(  7

در نفاط مختلف محل  یقیو عم کیبار یچال ها ایها سازه ، گمانه یسنگ پ ایاز خاک  یپروژه به منظور نمونه بردار کی نیدر مطالعات آغاز(  8

 .شودیاحداث سازه حفر م

 .باشدیسنگ شکسته م ایاز شن و ماسه  یزهکش ، مخلوط هیبه عنوان ال  راساسیبخش ز(  9

 .است ریاز شن ، ماسه و ق یکه مخلوط باشندیاز جنس آسفالت م هیآستر و رو یهاهیال (  10

 .شودیمخزن سدها م دیو عمر مف تیامواج خطرناک در مخزن سدها ، باعث کاهش ظرف جادیسنگ و خاک افزون بر ا یهالغزش توده(  11

 .برخوردار هستند یشتریب یداری، از پا رندیگیقرار م یستابیسطح ا یکه در باال  ییهاتونل(  12

 ازیمنطقه و مصالح موردن یشناسنیزم طشرای ️⬅نوع سد و محل احداث آن  نییعامل در تع نیترمهم(  13

 پسیمانند سنگ گچ ، ژ یریتبخ یهاساخت سازه را دارند اما سنگ یها استحکام الزم براسنگمانند ماسه یرسوب یهااز سنگ یبرخ(  14

 .ستندیتورق و سست بودن ( در برابر تنش مقاوم ن لی) به دل هالی( و ش یریپذانحالل لینمک ) به دل

 

 

 

 

 (4 ) 



 

 

 

 : ی شناسنیاز زم ۵فصل  یچند نکته جمع بند 

 

 میو سلن ی، رو مکادمی ️⬅ یدیسولف یها یکان(  1

  یو رو می، سلن وهی، ج کآرسنی ️⬅ یآتشفشان یسنگ ها(  2

  مکادمی ️⬅و سرب  یمعادن رو(  3

  مسلنی ️⬅معادن طال و نقره (  4

 نقش دارد ( یمنیو ا یگوارش ، عصب یها ستمیهم در اختالل س وهیبدن ) ج یمنیا ستمیقد و اختالل در س کوتاهی ️⬅ یکمبود رو (  5

  و مرگ خونی کم ️⬅ یرو یادیز(  6

استخوان در  یو نرم رشکلییو تغ یتایا یتایا یماریب وعیهمراه آن هست ، منجر به ش شهیهم میکه کادم یعنصر رو یاستفاده از کود حاو(  7

 .شودیزنان مسن م

 .در بدن دارند یاساس تیو اهم رندیگیقرار م یدو عنصر منگنز و فسفر جزء دسته عناصر فرع(  8

 .بردیم نیرا از ب دهایکه سوپراکس میعنصر سلن یحاو یها مآنزی ️⬅از وقوع سرطان  یریشگیپ(  9

 ( دیریبگ ادیدهنده رو حتما  لیتشک یشده است. ) اتم ها لیکربنات تشک میو سنگ آهک از کلس کاتیلیس ومینیاز آلوم تیسنگ گران (  10

 .و تولد کودکان ناقص شد ناماتایم یماریباعث بروز ب وهیبا ج تیمسموم(  11

ها قابل توجه آزاد شده از آتشفشان یاند. مقدار کل فلزهافعال بوده و فوران کرده نیزم یآتشفشان بر رو ۶۰در هر زمان  نیانگیطور مبه(  12

 .باشدیم

و  یکاش ایضدآفتاب و ساخت آجر  یهامانند کرم یشیآرا عیمسکن ، بهبود زخم معده ، صنا یها، قرص هاکیوتیب آنتی ️⬅ هارس کاربرد(  13

 .یخاک یدر سدها یهسته رس لیو تشک کیسرام

 

 

 

 

 

 (5 ) 



 

 

 

   :  یشناسنیاز زم ۶فصل  یچند نکته جمع بند 

 

 کرهسنگ هایورقه جایییا جابه حرکت ️⬅ لرزهنیزم یعلت اصل(  1

و چنانچه تنش از مقاومت سنگ فراتر  دهندیمکشسان از خود نشان ای کیوارده ، رفتار االست یرویکره در مقابل نسازنده سنگ یهاسنگ(  2

 .شودیآزاد م یاصورت امواج لرزهبه یلرزه از محل شکستگ نیزم یشده و انرژ یها دچار شکستگرود ، سنگ

 .شودیمحاسبه م لرزهنیآزاد شده از زم یبر اساس مقدار انرژ لرزهنیزم یو بزرگ لرزهنیدر هر زم هایخراب زانیبراساس م لرزهنیشدت زم(  3

 .ابدییم شیافزا ۱.۵ده به توان  ای ۳۱.۶ یبرابر و مقدار انرژ ۱۰، دامنه امواج  یواحد بزرگ کیهر  یبه ازا(  4

 .میندار یموج عرض انوسیو در اعماق اق کندیجامد عبور م یهاطی، فقط از مح کندیعبور م هاطیکه از تمام مح P بر خالف موج S موج(  5

 .شوندیو از دهانه آنها بخارآب ، گاز گوگرد و ... خارج م برندیسر مبه یدماوند و تفتان در مرحله فومرول یهافشانآتش(  6

 .شوندیداده م صیبر اساس شکل از هم تشخ متریلیم ۳۲ذرات تفرا با اندازه بزرگتر از (  7

  .قرار گرفته است یآتشفشان یخاکسترها یجهان بر رو زیاز مزارع حاصلخ یبرخ(  8

و  یانوسیاق یهاها در محل گودالشدن ورقه کیو نزد هاانوساقی بستر گسترش ️⬅ یانوسیاق دیپوسته جد لیها با تشکآتشفشان جهینت(  9

و  شیسبب تداوم فرسا نیدر سطح زم یو بلند یپست جادیبا ا زیها ن. کوهشودیها مفرورانش ورقه لیکوه به دل جادیسبب ا تیدر نها

 ( ��مهمه  بیعلت و معلول به ترت نجای. ) اگردندیم یگذاررسوب

 نیعمق ته نشکم ییایدر یهاطی( در مح متریلیم ۲) ذرات تفرا با اندازه کوچکتر از  یکه خاکستر آتشفشان درصورتی ️⬅ یتوف آتشفشان(  10

 .سبز البرز یهامانند توف دیآ یوجود مبه یشوند، توف آتشفشان

 .است کرده فیتوص یادرجه ۱۲ اسیرا در مق لرزهنی، شدت زم یمرکال(  11

 .کرد ینیب شیرا پ لرزهنیبا استفاده از آن وقوع زم توانیکه م باشدیم یاز عالئم یکیلرزه ( ) نه پس لرزهشیپ(  12

 دارد. یو ارتفاع کمتر بیکمتر باشد ، مخروط آتشفشان ، ش سیلیس ای ترروان گدازه چه هر(  13
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  : ی شناسنیاز زم ۷فصل  یچند نکته جمع بند 

 

 شیسال پ ونیلیم ۱۸۰کهن حدود  ستتی شدن بسته ️⬅رشته کوه البرز  لیتشک(  1

 شیسال پ ونیلیم ۶۵در حدود  رانای به عربستان ورقه کردن برخورد ️⬅رشته کوه زاگرس  لیتشک(  2

  هیترک یو فالت آناتول رانای فالت ️⬅استخراج و استفاده از فلزات  نیاول(  3

 .گاز ، در رده دوم جهان قرار دارد ریدرصد نفت جهان ، در رده چهارم و از نظر ذخا ۱۰با داشتن  رانیا(  4

 .خزر ( قرار دارند یایفارس ( و در شمال ) در جیبطور عمده در جنوب و غرب ) منطقه زاگرس و خل رانینفت و گاز ا ریذخا(  5

 .جهان قرار دارد میعظ ینفت یهادانیم نیاهواز که در رده سوم دانمی ️⬅ رانیا ینفت دانیم نیبزرگتر(  6

  بزمان -سهند  ایپل دختر  - هارومی پهنه ️⬅ رانیدر ا یجوان در دوره کواترنر یآتشفشان یهاتیفعال نیشتریب(  7

  یشناختنیزم یهاراثمی از حفاظت ️⬅ژئوپارک  جادیهدف ا(  8

 .است دهیرس یدره ستارگان ژئوپارک قشم در کشور ما به ثبت جهان(  9

 .قرار دارد رجندیب شهیدر منطقه سرب یمنشور یهابازالت(  10

 .باشندیم سیتت انوسیاق یهاآرال از بازمانده اچهیخزر و در یایدر(  11

 تیها ( ، وضعسنگ یسن مطلق و نسب نییآنها ) تع یها ، روابط سنسنگ یسطح ی، جنس و پراکندگ یشناسنیزم یهادر نقشه(  12

 یهنجازیب یکانسارها ) مناطق حاو تی( و موقع هاسیو ناود هاسی، تاقد هابیش) تک هایخوردگ نیها ( و چها و درزه) گسل هایشکستگ

 .شوندیداده م شیمثبت عناصر ( و ... نما

 .دارند یمتفاوت نیتکو خچهیشده است که هر کدام تار لیکره تشکقطعه مختلف و جدا از هم سنگ نیاز چند رانیا نیسرزم(  13

 باشد. یفلز ریذخا یبرا یمناسب یکانسارها یحاو تواندیدختر م - هیاروم ای بزمان - سهند پهنه(  14
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 :  یشناس نیزمی نیو کارآفر یکل علم ، زندگ یجمع بند 

و  نیزم یها هی) نه مطلق ( ال  یبردن به سن نسب یو پ یرسوب یها هیو ال  نیموجودات گذشته زم یایآثار و بقا بررسی  ️⬅ یشناس نهیرید(  1

 .موجودات در گذشته یزندگ طیمح

 یبازتاب یو ثبت انرژ یریبا آنها و شامل اندازه گ یکیزیبدون تماس ف نیاطالعات از عوارض سطح زم آوری جمع فن و علم ️⬅سنجش از دور (  2

 .نینقطه مناسب در باالتر از سطح زم کیآن از  رامونیو جو پ نیاز سطح زم

 .یو دگرگون نیآذر یسنگ ها بیو ترک ی، منشا ، رده بند لیتشک وهیش بررسی ️⬅ یپترولوژ ای یسنگ شناس(  3

عناصر  یو پراکندگ یشناس نیاز اصول زم یریارزشمند دارند با بهره گ یمعدن ریکه ذخا هایی مکان دنبال به ️⬅ یاقتصاد یشناس نیزم(  4

 .نیدر پوسته زم

 دانیم کیاز  ییمکان ها ییو شناسا نیزم یلومتریو مهاجرت نفت در اعماق چند ک لیتشک چگونگی ، شناخت ️⬅نفت  یشناس نیزم(  5

 .باشد یو استخراج نفت مناسب م یحفار یکه برا یگاز ای ینفت

 یو چگونگ نیزم یاست و شناخت عناصر ، منابع رو نیزم یبیتقر بیکه در واقع همان ترک  اراتیس بیترک روی مطالعات ️⬅ یمیژئوش(  6

 .آنها لیتشک

، نحوه بهره  ینیرزمیز یآب ها یها یژگی، اکتشاف و شناخت و نیحرکت آب در درون زم یچگونگ نهزمی در مطالعه ️⬅ یدروژئولوژیه(  7

 .ینیرزمیز یمرتبط با آب ها یو معدن یعمران یها تیو فعال یبردار

 .یرسوب یرسوبات به سنگ ها لیو تبد ینیانتقال ، ته نش یها ندفرای مطالعه ️⬅ یرسوب شناس(  8

سازه  کیوارده و امکان ساخت  یاز نظر مقاومت در برابر فشارها نیزم یمواد سطح یها یژگیرفتار و و بررسی ️⬅ یمهندس یشناس نزمی(  9

 .نیخاص از زم یدر محل

 .پردازندیم ستیز طیاز مح هاندهیانتقال و رفع آال  یهاوهیبه مطالعه ش یطیمح ستیز شناساننزمی ️⬅ یطیمحستیز یشناسنیزم(  10

و دام و  اهیاز سنگ و خاک به آب و گ تواندیزاد مو انسان یعیطب یهایاست و آلودگ نزمی از عناصر همه منشا ️⬅ یپزشک یشناسنیزم(  11

  .دارد یدر ساختار دندان و استخوان نقش اساس می، فسفر و کلس نی. آهن در هموگلوبابدیغذا به بدن انسان انتقال  قیاز طر

و معادن  ریذخا ییشناسا نیو همچن ستین در دسترس ی، که به راحت نیزم یمطالعه ساختمان درون یبرا هاکدانیزژئوفی ️⬅ کیزیژئوف(  12

 .پردازند یها ، به مطالعه آنها مو شدت گرانش سنگ یکی، مقاومت الکتر نیزم سیمغناط ی، بررس یابا استفاده از امواج لرزه ینیرزمیز

و  نیپوسته زم دهندهلیتشک یساختارها یو بررس یی، علم شناسا ساختنیو زم یساختمان یشناسنزمی ️⬅ کیتکتون ای ساختنیزم(  13

و حرکت  هالرزهنی، زم هاانوسیها ، اقکوهرشته لیتشک ی، چگونگ نیزم یبه مطالعه ساختار درون نیبه وجود آورنده آنهاست و همچن یروهاین

 .پردازدیم کرهگسن یورقه ها

 عتیطب ای سمیاست. برخالف اکوتور یشناختنیزم یهادهی، تماشا و شناخت پد یگردشگر نیدر زم اصلی هدف ️⬅ سمژئوتوری(  14

 سر و کار دارد. جانیب عتیطب یهابا جاذبه یطور کلصنعت به نیجاندار را در مرکز توجه قرار داده است ، ا عتیطب یهاکه جاذبه یگردشگر

 (8 ) 


