
در اولین نگاه به طور حتم از خود می پرسید این زمانی که برای جغرافیا قرار است گذاشته شود چه سودی 
برای من دانش آموز دارد؟

شاید اولین پاسخ شما کسب نمره باشد، ولی آیا جغرافیا هیچ سودی در زندگی شما ندارد؟ اگر این طور 
است پس چه فایده ای دارد که چند سال در برنامة درسی شما این درس قرار داده شده است، بارها 
امتحانش را می دهید و در انتها برای کنکور یک چهارم زمانی که برای باقی درس ها می گذارید زمان برای 

مطالعة آن می گذارید؟ 
فقط برای اینکه از این مقطع خارج شوید و دانشجو گردید!

در صورتی که با این دید نگاه کنید شما تنها زمان خود را به هدر داده اید.
نگاه درست به جغرافیا چیست؟

این بار با این دید جغرافیا را مطالعه کنید که به شناختی از محیطی که در آن زندگی می کنید، دست 
می یابید، صرف خود شناخت به معنای سود بردن از زمان است.

ولی این شناخت چه فایده ای برای شما دارد؟
شاید باید در نظر گرفت سودی که برای شما دارد در ساده ترین شکل آن شناخت مناطق مختلف جهان 

از نظر طبیعی و انسانی است تا بتوانید برنامه ای برای سفر خود تدارک ببینید. 
شاید شما از جمله شیفتگان رشته حقوق هستید، آیا می دانستید با وجود پیشرفت تکنولوِژی باز هم تاثیر 

محیط و شرایط جغرافیایی، چه طبیعی و چه انسانی، بر جرایم قابل بررسی است؟
شاید هم شما شیفتة رشته ادبیات هستید، با این وجود جغرافیا چه سودی برای شما دارد؟ مگر نه اینکه 
در نگارش ادبی عناصر جغرافیایی تاثیرگذار است؟ توصیف کوه زمانی معنا دارد که بدانید در محل زندگی 

شاعر یا نویسنده کوهی وجود داشته است
با این اوصاف جغرافیا بی فایده نیست. 

یادتان باشد تا زمانی که درس هایتان را فقط برای کسب نمره بخوانید به طور قطع زمانی که صرف آن 
می کنید سود چندانی برای شما ندارد. 

اتاق علمی جغرافیا

مقدمۀ مؤلفــــــ
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قبل از ورود به مبحث نواحی طبیعی بهتر است یک امتحان کوچک از خودتان بگیرید؛ نقشة جغرافیایی 
ایران را بردارید، بر اساس اطالعاتی که سال پیش خوانده اید سعی نمایید نواحی طبیعی ایران را پیدا کرده و دسته بندی کنید، 
نیاز نیست حتما دقیق و حرفه ای باشد، تنها الزم است مروری بر اطالعات سال پیش خود داشته باشید و سعی نمایید اطالعات را 

دسته بندی کنید، روی نقشة زیر این امتحان را از خود بگیرید:

مشاوره درسی:
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نواحی آب و هوایی
آب و هوا و ناحیه

آب و هوا از عوامل مهم پدیدآمدن یک ناحیه است.  ●
آب و هوای متفاوت موجب می شود که بخش های مختلف سیاره زمین با یکدیگر تفاوت داشته باشند.  ●
برای پی بردن به آب و هوای یک ناحیه داده های آماری مربوط به دما، بارش، رطوبت و... را طی سالیان طوالنی )معموال سی سال یا  ●

بیش تر( جمع آوری و میانگین آن را محاسبه می کنند. 

شکل1. در ایستگاه های هواشناسی با استفاده از انواع ابزارها، میزان دما، 
بارش، رطوبت، سرعت، جهت وزش باد و... به طور دائم ثبت می شود.

آب و هوا شناسی )اقلیم شناسی( یکی از شاخه های جغرافیای طبیعی است.  ●

هوا: 
وضعیت گذرا و موقتی هواکره دریک محل در مدت 

زمانی کوتاه است. 
مثال: امروز هوا بارانی است یا امروز هوا سرد است.

  

اتمسفر (هواكره)

نيتروژن ٪78
اكسيژن ٪21
ساير گازها ٪1

ليتوسفر
(سنگ كره)

بيوسفر
(زيست كره) هيدروسفر

(آب كره)

اهمیت هواکره یا اتمسفر

محیط زندگی ما از چهار بخش تشکیل شده است:     
    

اتمسفر

ليتوسفر سفر
درو

بيوسفرهي

1. هواکره )اتمسفر(   
2. سنگ کره )لیتوسفر( 

3. آب کره )هیدروسفر( 
4. زیست کره )بیوسفر(         

شکل2                                                           شکل3

آب و هوا: 
شرایط و وضعیت هوای یک ناحیه در مدت زمانی نسبتا طوالنی است. 

مثال: اندونزی کشوری گرم و مرطوب است یا مغولستان کشوری سرد و خشک 
است. 
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هواکره مخلوطی از گازهای مختلف است و از الیه های مختلفی تشکیل شده و بیش ترین تغییرات در الیة زیرین آن ، تروپوسفر یا وردسپهر به وجود می آید.  ●
وجود هواکره زمین را از سایر سیارات جدا می کند ، زیرا به واسطه هواکره زیست کره قادر به حیات است. ●

نیتروژن 78% از گازهای به وجود آورنده هواکره یا اتمسفر را تشکیل می دهد.  

عوامل موثر در ایجاد نواحی مختلف آب و هوایی چیست؟
4.  بارش و چگونگی توزیع آن . 1 3.  فشار   2.  دما   تابش خورشید  

1. تابش خورشید
تابش خورشید عامل اصلی به وجود آمدن ویژگی های آب و هوایی در نواحی مختلف زمین است.  ●
تابش خورشید بر روی دما، بارش ، فشار و رطوبت تاثیر گذار است.  ●

شکل4- پرتوهای خورشید در مدار 60 درجه به دلیل مایل تابیدن، مساحتی دوبرابر ناحیه استوایی را دربرمی گیرند. مقدار انرژی گرمایی 
دریافتی توسط هرواحد سطح در این ناحیه تقریباً نصف منطقه استوایی است.

زاویه تابش خورشید و میزان پراکندگی آن بر روی زمین یکنواخت نیست. 
ــود  ــک عم ــا نزدی ــود ی ــتوایی عم ــی اس ــید در نواح ــعه خورش ــود اش ــب می ش ــن موج ــور زمی ــودن مح ــل ب مای
میــزان انــرژی دریافتــی مناطــق  بتابــد و زاویــه تابــش بــه ســمت قطــب مایــل و مایل تــر شــود  در نتیجه

ــت.  ــی اس ــق قطب ــر از مناط ــیار بیش ت ــتوایی بس اس

شکل5 ◄

همه بخش های زمین در مدت زمان مساوی و یکسان انرژی خورشید را دریافت نمی کنند. 
مایــل بــودن محــور زمیــن بــر مــدار گــردش انتقالــی آن بــه دور خورشــید موجــب می شــود کــه طــی حرکــت وضعــی و 
انتقالــی، وســعت مناطــق تاریــک و روشــن و طــول شــب و روز و فصــول مختلــف ســال در نواحــی مختلــف و در نیمکــره 

شــمالی و جنوبــی متفــاوت باشــد. 
مثــال: نواحــی قطبــی کم تریــن انــرژی خورشــید را دریافــت نمی کننــد. آن هــا  در زمســتان چندمــاه د رتاریکــی کامــل 

فــرو می رونــد و انــرژی جــذب شــده خــود را از دســت می دهنــد بــدون آن کــه دوبــاره انــرژی بــه دســت آورنــد.                                                    
2. دما

دریافت نامساوی انرژی خورشید سه نوع منطقه گرم، معتدل و سرد را در سطح زمین پدید می آورد. 
عوامل موثر در دما: 

1.عرض جغرافیای: هرچه از استوا به سمت عرض های جغرافیایی باال حرکت کنیم دمای هوا کاهش می یابد. 
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اشعه خورشید در مناطق استوایی در طی سال عمود و نزدیک عمود می تابد. به این ترتیب نواحی استوایی منبع 
ذخیره گرما و سرچشمه جریان های آب گرم دریایی در اقیانوس ها هستند. 

2-ارتفاع از سطح زمین:  به ازای هر 1000 متر ارتفاع 6 درجه سانتی گراد از دما در الیه تروپوسفر کاسته می شود. 
3-دوری و نزدیکی به اقیانوس ها و دریاها

4- عبور جریان های آب گرم و سرد
5-جهت و شیب ناهمواری ها

3.فشار
هوا دارای وزن است و بر همه چیز فشار وارد می کند. فشار هوا به وسیله فشار سنج اندازه گیری می شود و واحد اندازه گیری آن هکتوپاسکال است.   

      

توده هوا و جبهه هوا چیست؟

توده هوا: 
به حجم وسیعی از هوا که از نظر دما و رطوبت در سطح افقی تا صدها 

کیلومتر ویژگی های یکسانی داشته باشد، توده هوا گفته می شود. 
مثال: توده هوای گرم و مرطوب یا توده هوای سرد و خشک

کمربندهای فشار و گردش عمومی هوا

پراکندگی کانون های فشار بر روی کره زمین از عوامل مهم گردش عمومی هوا و  ●
تغییرات آب و هوای نواحی به شمار می رود. 

تصویر روبه رو کمربندهای فشار را در اطراف زمین نشان می دهد.  ●
کمربندهای فشار اطراف زمین در دو نیم کره شمالی و جنوبی قرینه هستند.  ●

کانون  کم فشار ایجاد می شود. }   در ناحیه استوا به دلیل تابش مستقیم خورشید و گرمای همیشگی
رطوبت  سرد می شود خود را به صورت باران فرو می ریزد. }   در نواحی استوایی هوای گرم صعود کرده
نیروی کریولیس دچار انحراف می شود و در ناحیه جنب استوایی )اطراف مدار راس }   هوای سرد شده در استوا به سمت عرض های باالتر حرکت کرده و تحت تاثیر 
السرطان و راس الجدی( سرد و سنگین شده و مراکز پرفشار جنب استوایی را 

پدید می آورد. 
   در حوالی عرض 60 درجه ، دوباره بر اثر صعود هوا منطقه کم فشار ایجاد می شود. 

این منطقه تحت تاثیر توده هوایی است که از سمت قطب به طرف آن حرکت }
می کند و هوای گرم را باال می راند. 

در عرض 60 درجه به دلیل وسعت خشکی ها در نیمکره شمالی و وسعت آب ها در 
نیمکره جنوبی تغییراتی در فشار مناطق بروز می کند. 

جبهه هوا: 

مرز بین دو توده هوا مجاور هستند و آن ها  را از هم جدا می کنند. 

قرار  هم  مجاورت  در  متفاوت  هوای  توده  دو  ناحیه  یک  در  وقتی 
گیرند و به هم برخورد کنند یک منطقه گذار با تغییر از نظر دما یا 

فشار در مرزهای آن ها  پدید می آید. 
برخورد توده های هوا با یکدیگر موجب ناپایداری هوا و در صورت دارا 

بودن رطوبت موجب بارندگی می شود. 
مهم ترین جبهه هوا،  جبهه قطبی است که بین هوای سرد قطب و 
هوای گرم استوایی در منطقه معتدله تشکیل می شود و نقش مهمی 

در تغییرات آب و هوایی کشور ما دارد

شکل6. فشار هوا نیروی وارد بر یک واحد از سطح زمین است 
که مقدار آن در سطح دریای آزاد برابر با وزن ستونی از جیوه 
به ارتفاع 76 سانتی متر است .

Output Preview
Process Cyan	0%
Process Magenta	0%
Process Yellow	0%
Process Black	0%
Total Area Coverage	0%
�
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کانون پرفشار ایجاد می شود.  در نواحی قطبی به دلیل تابش مایل خورشید و سرما فوق العاده

شکل7◄

3-بارش
توزیع بارش در جهان نامساوی است. نواحی استوایی و آسیای موسمی پرباران و نواحی داخلی قاره ها و بیابان ها بارش ناچیزی دارند. 

عوامل وقوع بارش: 
1-وجود هوای مرطوب: هرچه منطقه ای به اقیانوس ها و دریاها و دریاچه ها نزدیک باشد از رطوبت بیش تر و درنتیجه بارش بیش تری برخوردار است. 

2-عامل صعود:  توده هوای مرطوب باید تا ارتفاع معینی باال برود و سرد شود تا به نقطه اشباع برسد و پس از تشکیل ابر ، ببارد. 

انواع بارش

بارنگی همرفتی

در این نوع بارندگی، تودة هوا از هوای مجاور خود گرم تر می شود. ●
همراه با باال رفتن، دمای آن پایین می آید و ابر تشکیل می شود و بارندگی  ●

صورت می گیرد.
بارش های بهاری بیشتر از این نوع اند. ●

شکل8

بارندگی 
جبهه های 
)سیکلونی( 

این نوع بارندگی بیشتر در محل جبهه ها به وجود می آید.  ●
جایی که توده های هوا با یکدیگر برخورد می کنند. ●

شکل9

بارندگی 
کوهستانی 
)ناهمواری( 

در این نوع بارندگی، نواحی مرتفع و کوهستان ها با توجه به شکل و جهتی  ●
که دارند،  مانع آن می شوند که تودة هوای مرطوب به طور افقی حرکت 

کند.
در نتیجه، تودة هوا در امتداد دامنة کوه به طرف قله باال می رود و هنگام  ●

صعود، دمای آن کاهش می یابد و دیگر نمی تواند رطوبت را در خود نگه 
دارد و بنابراین، موجب بارش می شود.

شکل10
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طبقهبندینواحیآبوهوایی

معروفترین تقسیم بندی آب و هوایی تقسیم بندی کوپن است. 
طبقه بندی کوپن بر مبنای سه عامل بارش، دما و پوشش گیاهی صورت گرفته است. 

عالمت 
پوشش گیاهیبارشدمانام آب و هواآب و هوا

A
استوایی )گرم و 

مناسب برای جنگل های بارانی استواییبارش در تمام سالهیچ ماهی سردتر از C°18+ نیست.مرطوب(

Bنامناسب برای رویش گیاهکمبود بارشاختالف دما زیاد است.خشک

C3- است.معتدل°C 18+ تا°C سرد سردترین ماه بین دورۀ  در  بارش 
گرم دورۀ  از  مناسب برای جنگل های خزان داربیش تر 

D3- است.سرد°C بارش تابستان بیش تر از سردترین ماه زیر
مناسب برای جنگل های مخروطی سردسیریزمستان

E)10 نیست.بسیار سرد )قطبی°C نامناسب برای رویش گیاهکمبود بارشهیچ ماهی بیش از

شکل11
بیابانها

مناطق خشک مناطقی هستند که کمبود بارش دارند.  ●
بارش در مناطق خشک: نامنظم است به طوری که ممکن است چند سال بارشی صورت نگیرد و یا منطقه به طور ناگهانی با رگبارهای کوتاه  ●

مدت مواجه شود. 

جدولتقسیمبندیمناطقخشکازنظرمیزانبارش:

450-250میزان بارندگی ساالنه
mm

100-250
mm

50-100
mm

کمتر از 50
mm

بیابانیبسیارخشک )نیمه بیابانی(خشکنیمه خشکمنطقه

دو ویژگی مهم در تعریف بیابان ها: کمبود بارش و تبخیر زیاد است.  ●
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تقسیم بندی بیابان ها از نظر دما:

بیابان های سردبیابان های گرم

عمدتا در نواحی مجاور مدار راس السرطان و راس الجدی واقع شده اند. 
و  آفریقا  بزرگ  ، صحرای  لیبی  العزیزه در  کالیفرنیا،  بیابان دره مرگ 
بیابان لوت ایران در سال های مختلف گرم ترین نقاط کره زمین بوده اند. 

زیاد  ارتفاعات  در  یا  باال  جغرافیایی  عرض های  در 
دارند.  قرار 

مثال: دره مرگ در کالفرنیا )آمریکا شمال(
آتاکاما در آمریکا جنوبی

صحرای بزرگ آفریقا
بیابان استرالیا

بیابان نامیب در جنوب آفریقا
دشت لوت 

دشت تار

بیابان گبی 
بیابان ترکستان

بیابان تکله ماکان

شکل12
علل ایجاد بیابان ها

دوری از منابع رطوبتاستقرار مرکز پرفشار جنب استوایی

در نواحی پرفشار،  فرونشینی هوا مانع صعود هوا و در نتیجه،  بارش می شود. 
چنان که پیش تر گفتیم،  در منطقۀ جنب استوایی،  توده های هوا در حوالی 
به  را  پرفشار  و منطقۀ  فرو می نشینند  و رأس الجدی  مدارهای رأس السرطان 
وجود می آورند.  در نتیجه،  کمربند بیابانی کرۀ زمین در اطراف این دو مدار 
در سه قاره گسترده شده است.  در مناطق قطبی نیز به دلیل پرفشار بودن،  

امکان صعود هوا وجود ندارد. 
البّته در برخی سواحل قاره ها مانند سواحل آمریکای جنوبی و سواحل آفریقای 
جنوبی بیابان هایی پدید آمده اند و در این مناطق نیز علت اصلی به وجود آمدن 
بیابان، وجود مرکز پرفشار و صعود نکردن هواست. هرچند جریان های آب سرد 
که از قطب به سمت این نواحی در حرکت اند،  صعود نکردن هوا را تشدید و 

تقویت می کنند و موجب بیابانی شدن این نواحی می شوند. 

دوری از منابع رطوبت مانند دریاها و اقیانوس ها 
از  مانع  که  کوه ها  پشت  گرفتن  قرار  همچنین 
رسیدن توده هوای مرطوب می شود از علل ایجاد 

است.  نواحی خشک  و  بیابان ها 

 مثال:  بیابان گبی یا تکله ماکانمثال: آتاکاما و نامیب
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 مثال:  بیابان گبی یا تکله ماکانمثال: آتاکاما و نامیب

مرکز کم فشار و پرفشار

بادمرکز پرفشار یا آنتی سیکلونمرکز کم فشار یا سیکلون
مولکول ها  می شود  گرم  منطقه  یک  هوای  وقتی 
سریع تر حرکت می کنند و از هم فاصله می گیرند. 
در نتیجه  از وزن و فشار هوا در واحد حجم کاسته 

می شود. 
صعود  باال  سمت  به  و  می شود  سبک  گرم  هوای 

می کند. 
هوای گرم نسبت به اطراف خود فشار کم تری دارد 
و در نتیجه بر روی منطقه گرم یک مرکز کم فشار یا 

سیکلون ایجاد می شود. 
در سیکلون فشار هوا به سکت مرکز ناحیه کم می شود. 

وقتی هوا سرد می شود مولکول ها بهم 
نزدیک تر شده و تعدادشان در واحد 

حجم بیش تر می شود. 
هوای سرد سنگین است و به سمت 
پایین فرود می آید در نتیجه بر روی 
آنتی  یا  پرفشار  مرکز  یک  منطقه 

سیکلون پدید می آید. 
در آنتی سیکلون فشار هوا به سمت 

مرکز ناحیه افزایش می یابد. 

هوا همیشه از جایی که فشار بیش تری دارد به جایی کم فشار 
کم تری دارد جریان می یابد . به این ترتیب باد به وجود می آید. 
یعنی هوای گرم و سبک باال می رود وهوای سرد و سنگین به زیر 

آن رفته و جایگزین می شود. 

شکل14شکل13

انبساط هوا

فشار زيادفشار زياد
فشار كم

تراكمتراكم

بادباد

2000

1000

شکل15
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123 . 	..............................................................................................................................................  آب و هوا، يکي از عوامل مهم پديد آمدن ناحيه است.
124 . 	.........................................................................................................  هوا، شرايط وضعيت جوي يك ناحيه در مدت زمان نسبتًا طوالني است.
125 . 	..................................................................................................  زاويه تابش خورشيد و ميزان پراكندگي آن بر روي زمين يکنواخت است.
126 . 	......................................................................................پيدايش مناطق آب و هوايي در سطح زمين نتيجه تابش نامساوي خورشيد است 
127 . 	.............................................................هر چه از استوا به سمت عرض هاي جغرافيايي پايين حركت كنيم دماي هوا كاهش مي يابد 
128 . 	..........................  در يك توده هواي كم فشار )سيلکون( سرعت مولکول ها كم و در نتيجه از وزن و فشار هوا كاسته مي شود.
129 . 	......................................در يك توده هواي پر فشار )آنتي سيلکون( سرعت مولکول ها و تعدادشان در واحد حجم، كم مي شود 

 ويژگي هاي آب و هوايي متفاوت موجب تفاوت بخش هاي مختلف سياره زمين با يکديگر شده و .................... به وجود مي آيند.. 130
 هوا وضعيت گذرا و موقتي هوا كره در يك محل در .................... است.. 131
 آب و هواشناسي يکي از شاخه هاي .................... است.. 132
 بيش ترين تغييرات آب و هوايي در اليه زيرين آن يعني .................... رخ مي دهد.. 133
 اشعه خورشيد در منطقه استوايي در طي سال، عمود و نزديك .................... مي تابد.. 134
 هوا داراي وزن است و بر همه چيز .................... وارد مي كند.. 135
 فشار هوا در يك مکان .................... است و كم يا زياد مي شود.. 136
 در يك توده هوا با فشار كم )سيلکون( فشار هوا به سمت مركز .................... مي شود.. 137
 در يك توده هوا با فشار زياد، فشار هوا به سمت مركز .................... مي يابد.. 138
 مرز بين دو تودۀ هوا را .................... مي گويند.. 139
 كمربندهاي فشار در دو نيمکرۀ شمالي و جنوبي .................... هستند.. 140
 در عرض هاي متوسط و منطقه معتدله بر اثر .................... منطقه كم فشار ايجاد مي شود.. 141
 جابه جايي توده هاي هوا بين كمربندهاي فشار، موجب .................... مختلف در سطح كره زمين و تغييرات آب و هوايي مي شود.. 142
 اقليم شناسان با استفاده از .................... نواحي اقليمي جهان را بررسي و تقسيم بندي كرده اند.. 143
 بيابان ها بخش هايي از .................... مي باشند.. 144
 بيابان هاي گرم عمدتًا در ناحيه .................... واقع شده اند.. 145

 علت اهميت هوا كره براي سياره زمين چيست؟. 146
 علل به وجود آمدن نواحي مختلف آب و هوايي را نام ببريد.. 147
 مهم ترين منبع انرژي براي زمين و عامل اصلي ايجاد ويژگي هاي آب و هوايي در زمين چيست؟. 148
 عناصر آب و هوا كدام اند؟. 149
 چه عاملی موجب مي شود كه تابش خورشيد در همه مناطق زمين يکنواخت نباشد؟. 150
 مناطق آب و هوايي كره زمين را نام ببريد.. 151
 كدام نواحي كره زمين سرچشمه جريان هاي دريايي آب گرم در اقيانوس ها مي باشند؟. 152
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 فشار هوا با چه وسيله اي اندازه گيري مي شود و واحد اندازه گيري آن چيست؟. 153
 اثرات برخورد دو تودۀ هوا چيست؟. 154
 نتايج پراكندگي كانون هاي فشار بر روي زمين چيست؟. 155
 الف( علت ايجاد منطقه كم فشار در عرض جغرافياي 60 درجه چيست؟. 156

ب( اين نقطه تحت تأثير كدام توده هواست؟
 وقوع بارش در يك ناحيه به چه عواملي بستگي دارد؟. 157
 منابع عمده رطوبت هوا را نام ببريد.. 158
 نقش عامل صعود در بارش چيست؟. 159
 انواع بارش را نام ببريد.. 160
 معيارهاي طبقه بندي آب و هوايي كوپن كدام اند؟. 161
 بيابان هاي سرد در كجا ايجاد شده اند؟. 162
 ناحيۀ پر فشار جنب استوايي چگونه موجب ايجاد بيابان مي شود؟. 163

 در ارتباط با زاويه تابش خورشيد شکل را تفسير كنيد.. 164

165 .
انبساط هوا

فشار زيادفشار زياد
فشار كم

تراكمتراكم

بادباد

2000

1000

 در ارتباط با فشار هوا شکل را تفسير كنيد.

 در ارتباط با جبهه هوا موارد خواسته شده را نام گذاري كنيد.. 166

الف(
ب(
ج(
د(

 در رابطه با كمربندهاي فشار و گردش عمومي جو مراكز فشار زياد و فشار كم را در روي شکل مشخص كنيد.. 167
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 در رابطه با انواع بارش، نوع بارش را در هر يك از شکل هاي زير بنويسيد.. 168

                    الف                                    ب             ج
 با توجه به معيارهاي كون در طبقه بندي آب و هوايي - جدول زير را كامل كنيد.. 169

پوشش گياهيبارشدمانام آب و هواعالمت آب و هوا

18° سانتي گراد نيستاستواييالف جبهيچ ماهي سردتر از 
Bهـكمبود بارشود
Dسانتيگرادي − °3 زرسردترين ماه زير 

نامناسب براي رويش گياهكمبود بارشخبسيار سرد )قطبي(ح

با توجه به انواع بيابان ها، بيابان هاي مشخص شده روي نقشه را نام ببريد.. 170
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 چگونه نوع آب و هواي يك ناحيه را مشخص مي كنند.. 171
 چه مواردي در ايستگاه هاي هواشناسي ثبت مي شود؟. 172
 عوامل مؤثر در دماي يك مکان را نام ببريد.. 173
 فشار هوا را تعريف كنيد.. 174
 باد چگونه  به وجود مي آيد؟. 175
 توده هوا را تعريف كنيد و انواع آن را نام ببريد.. 176
 چرا در مناطق استوايي هر روز عصر، رعد و برق و بارندگي اتفاق مي افتد؟. 177
 علت ايجاد بيابان در سواحل آمريکاي جنوبي و آفريقاي جنوبي چيست؟ نمونه اي از اين بيابان ها را نام ببريد؟. 178
 با ذكر مثال توضيح دهيد پراكندگي بارش در جهان چگونه است؟. 179
 بارندگي همرفتي چگونه شکل مي گيرد؟. 180
 بارندگي كوهستاني چگونه شکل مي گيرد؟. 181
 بارندگي جبهه اي چگونه شکل مي گيرد؟. 182
 ويژگي هاي بارش مناطق خشك را بنويسيد.. 183
 عوامل مؤثر در ايجاد بيابان ها كدام اند؟. 184
 دوري از منابع رطوبتي و قرارگيري پشت ناهمواري ها چگونه موجب ايجاد بيابان مي شود؟. 185

متن زير را مطالعه نموده و به سؤاالت مربوطه پاسخ دهيد.. 186
مريم و شبنم قصد دارند بعد از اتمام امتحانات نوبت دوم به همراه خانواده به مسافرت بروند. خانواده مريم تصميم گرفتند به شهر 

كرمان در استان كرمان و خانواده شبنم تصميم گرفتند به شهر رشت در استان گيالن بروند.
شهر رشت مركز استان گيالن و يکي از كالن شهرهاي ايران است. از نظر ويژگي هاي آب و هوايي، داراي ميانگين دماي ساالنه 
15/9 درجه سانتي گراد و بارش 1359 ميلي متر مي باشد. داراي آب و هواي گرم و معتدل كه داراي تابستان هاي گرم و شرجي و 
/ و  °7 6 13° و در زمستان  − در پاييز  °24 −/ در تابستان  °18 8 زمستان سرد و مرطوب است- ميانگين دماي فصلي در بهار 

فصل پاييز پرباران ترين ماه با ميانگين 215/4 ميلي متر و كم باران ترين ماه ژوئيه )تير و مرداد( با 42 ميلي متر مي باشد.
شهر كرمان يکي از كالن شهرهاي ايران و مركز استان كرمان است و همچنين يکي از شهرهاي تاريخي ايران است. اين شهر در 
/ قرار گرفته، متوسط بارندگي 132/7 ميلي متر است. به طور كلي اين شهر به دليل ارتفاع زياد از سطح  ′°30 25 عرض جغرافيايي 
دريا نسبتًا خنك و معتدل است. و همين موقعيت توپوگرافي باعث شده است كه در مقايسه با شهرهاي مركزي مثل اصفهان- يزد- 

بيرجند ... از هوايي خنك در تابستان برخوردار باشد.
از جمله مناطق طبيعي كرمان كوير لوت است و ديگر مکان هاي طبيعي كلوت ها هستند كه بزرگ ترين عارضه كلوخي طبيعي دنيا 

به شمار مي رود.
الف( اين دو ناحيه آب و هوايي چه تفاوت هايي از نظر بارش و دما ... دارند؟

ب( با توجه به متن و اطالعات خود از سال هاي قبل بگوئيد با توجه به اين كه هر دو شهر در ايران قرار گرفته چه عواملي موجب 
تفاوت اين دو ناحيه شده است؟

ج( بهترين ماه و فصل براي مسافرت به شهر رشت چه زماني است؟ چرا؟
د( بهترين ماه و فصل براي مسافرت به شهر كرمان چه زماني است؟ چرا؟
و( كدام پديده هاي طبيعي در هر دو شهر موجب جلب گردشگر مي شود؟
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 كدام يك از موارد زير از اجزاي تشکيل دهنده محيط زيست نمي باشد؟. 187
   اتمسفر    ليتوسفر    آستونسفر    هيدروسفر

 كدام يك از موارد زير از ويژگي هاي مهم سياره زمين است كه آن را از ساير سيارات جدا مي كند؟. 188
   وجود سنگ كره    وجود هوا كره    وجود آب كره    بيوسفر

 در رابطه با تشکيل باد گزينه درست را انتخاب كنيد.. 189
   هوا از جايي كه فشار كم است به سمت فشار زياد حركت مي كند.

   هواي گرم و سنگين باال مي رود و هواي سرد و سبك جانشين آن مي شود.

   هواي گرم و سبك باال مي رود و هواي سرد و سنگين جانشين آن مي شود.

   هواي سرد و سنگين باال مي رود و هواي گرم و سبك جانشين آن مي شود.
 در ناحيه استوا به دليل ................ يك كانون ................ ايجاد مي شود و در قطب ها به دليل .................. يك كانون .................. ايجاد . 190

مي شود.
   سردي هوا- كم فشار- سردي- پرفشار    گرماي هميشگي- كم فشار- سردي- پرفشار

   گرماي هميشگي- پرفشار- سرما- كم فشار    سرما- پرفشار- گرما- كم فشار
 به دليل وسعت .................... در نيم كره .................... و وسعت .................... در نيم كره .................... تغييراتي در فشار مناطق ايجاد . 191

مي شود.
   خشكي ها- شمالي- خشكي- شمالي    خشكي ها- شمالي- آب ها- جنوبي

   آب ها- شمالي- خشكي- جنوبي    آب ها- جنوبي- خشكي- شمالي
 پوشش گياهي خزان دار مربوط به كدام مناطق آب و هوايي مي باشد؟. 192

   استوايي    معتدل    خشك    سرد
 براساس طبقه بندي كوپن، كدام يك از ويژگي هاي زير جزء آب و هواي خشك است؟. 193

   اختالف دما زياد- نامناسب براي رويش گياه- بارش تابستان بيشتر از زمستان
18° سانتي گراد نيست- نامناسب براي رويش گياه- كمبود بارش    هيچ ماهي كمتر از 

   اختالف دما زياد- نامناسب براي رويش گياه- كمبود بارش
18° سانتي گراد- بارش در دوره سرد سال- نامناسب براي رويش گياه 3° تا     دما بين 

 بارندگي مناطق نيمه خشك و بسيار خشك به ترتيب كدام است؟. 194
   400 تا 250- 100-      100 تا 250- كمتر از 50 ميلي متر

   400 تا 250- 250 تا      450- 250- 100 تا 50
 كدام يك از گزينه هاي زير از ويژگي هاي اصلي بيابان ها مي باشند؟. 195

   بارش كم- تبخير زياد    بارش كم- پوشش گياهي    فشار- پوشش گياهي    تبخير- فشار
 كدام دسته از بيابان هاي زير جزء بيابان هاي سرد كره زمين هستند؟. 196

   آتاكاما- گبي    آتاكاما- ناميب    گبي- تكله ماكان    استراليا- تار
 كدام يك از بيابان ها به علت دوري از درياها ايجاد شده اند؟. 197

   گبي- تكله ماكان    آتاكاما- گبي    تركستان- ناميب    لوت- تار
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 جبهه. 139
 قرینه. 140
 صعود هوا. 141
 وزش بادهاي. 142
 معیارهاي. 143
 مناطق خشک. 144
 بین المدارین. 145
 ایجاد حیات براي زیست کره. 146
 تابش خورشید - دما بر فشار بارش و چگونگي توزیع آن ها. 147
 نور خورشید. 148
 تابش خورشید- دما- فشار- بارش. 149
 مایل بودن محور زمین. 150
 گرم - معتدل - سرد. 151
 نواحي استوایي. 152
 هکتو پاسکال. 153
 ناپایداري هوا - در صورت داشتن رطوبت بارندگي ایجاد می کند.. 154
 گردش عمومي هوا - تغییرات آب و هوایي. 155
 الف( صعود هوا در این منطقه ب( تحت تأثیر توده هوایي است . 156

نسبتاً  هواي  و  مي کند  آن حرکت  به طرف  قطب  از سمت  که 
گرم تر را به سمت باال مي راند.

 1( هواي مرطوب 2( عامل صعود. 157
 اقیانوس - دریا - دریاچه ها. 158
از . 159 پس  و  برسد  اشباع  نقطه  به  و  هوا سرد شده  مي شود   باعث 

ببارد. ابر،  تشکیل 
 جبهه اي - همرفتي - کوهستاني. 160
 دما - بارش - پوشش گیاهي. 161
 عرض هاي جغرافیایي باال - یا توسط ارتفاعات محصور شده اند.. 162
نواحي . 163 این  در  بارش  و  گرم  هواي  صعود  مانع  هوا   فرونشیني 

مي شود.
به . 164 خورشید  اشعه  که  مي شود  موجب  زمین  محور  بودن   مایل 

مناطق استوایي عمود بتابد و زاویه تابش به سمت قطب مایل تر 
مي شود - با توجه به شکل هر چند پرتوهاي خورشید در مدار 
60 درجه به جهت مایل تابیدن مساحتي در برابر ناحیه استوایي 
هر  توسط  دریافتي  گرمایي  انرژي  مقدار  اما  برمي گیرند،  در  را 

واحد سطح، در این ناحیه تقریباً نصف منطقه استوایي است.
بیشتري . 165 از جایي که فشار  این تصویر، هوا همیشه  به  توجه   با 

به  و  دارد جریان مي یابد  فشار کمتري  به سمت جایي که  دارد 
اطراف  در  هوا  شکل،  این  در  مي آید.  به وجود  باد  ترتیب  این 
استوا، سبک است به سمت باال رفته و از آنجا به سمت عرض هاي 
جغرافیایي باال مي رود. و از طرف دیگر هواي سرد و سنگین در 
عرض هاي باالتر به زیر هواي سبک رفته و همین برخورد توده 

هواي فشار زیاد و فشار کم موجب ایجاد باد مي شود.
 الف( هواي گرم        ب( جبهه گرم. 166

ج( جبهه سرد         د( هواي سرد

N°60 فشار کم - قطبین . 167 N°30 فشار زیاد -  N°o فشار کم -   
فشار زیاد

 الف( همرفتي    ب( جبهه اي    ج( کوهستاني. 168
جنگل هاي . 169 برای  مناسب  ج(  سال  تمام  در  بارش  ب(   A  الف( 

براي  نامناسب  زیاد است. هـ(  و( اختالف دما  باراني د( خشک 
ز(  زمستان  از  بیشتر  تابستان  بارش  ر(  سرد  ي(  گیاه  رویش 
 °10 جنگل هاي مخروطي سردسیر ح( E خ( هیچ ماهي بیش از 

سانتي گراد نیست.
 الف( تلکه ماکان             ب( صحراي بزرگ آفریقا. 170

ج( تار در هندوستان       د( آتاکاما در شیلي
آماري . 171 ناحیه، داده هاي  نوع آب و هواي یک  به  بردن   براي پي 

مربوط به دما، بارش، رطوبت و فشار... را در طي سال هاي طوالني 
)معموالً سي سال یا بیشتر( جمع آوري و میانگین آن را محاسبه 

مي کنند.
 میزان دما - بارش - رطوبت - سرعت و جهت وزش باد. 172
به . 173 نزدیکي  و  - دوري  دریا  از سطح  ارتفاع   -  عرض جغرافیایي 

اقیانوس ها و دریاها - عبور جریان هاي دریایي آب گرم و سرد- و 
ناهمواري ها جهت شیب 

که . 174 است  زمین  سطح  از  واحد  یک  بر  وارده  نیروي  هوا،   فشار 
مقدار آن در سطح آزاد برابر با وزن ستوني از جیوه به ارتفاع 76 

است. سانتي متر 
 هوا همیشه از جایي که فشار بیشتري دارد به سمت جایي که . 175

به وجود  باد  ترتیب  این  به  و  مي یابد  دارد جریان  کمتري  فشار 
پر فشار و کم فشار. توده هواي  برخورد  مي آید. یعني 

 به حجمي از هوا که از نظر دما، رطوبت، فشار و ... در سطح افقي . 176
ویژگي هاي یکسان داشته باشد توده هوا مي گویند. توده هواي 

گرم و مرطوب - توده هواي سرد و خشک.
 چون در ناحیه استوایي هواي گرم به سمت باال صعود مي کند و با . 177

باال رفتن سرد شده و رطوبت خود را به صورت باران فرو مي ریزد.
 وجود مرکز پر فشار و صعود نکردن هواست. هر چند جریان هاي . 178

نواحي در حرکت اند صعود  این  به سمت  از قطب  آب سرد که 
نکردن هوا را تشدید مي کند و موجب بیاباني شدن این نواحي 

شدند. مانند آتاکاما در آمریکاي جنوبي و نامیب در آفریقا.
 توزیع بارش در جهان نامساوي است. درحالي که برخي مناطق . 179

جهان مانند نواحي استوایي و آسیاي موسمي بسیار پرباران بوده 
و بیش از 1500 میلي متر در سال بارندگي دارند، برخي نواحي 
داخلي قاره ها و بیابان ها مقدار ناچیزي باران و بارش آن کمتر از 
50 یا 100 میلي متر و حتي ممکن است سال ها در این نواحي 

باران نبارد.
 در این بارندگي توده هوا در سطح معیني از هواي مجاور خود . 180

گرمتر مي شود و همراه با باال رفتن، دماي آن پایین مي آید و ابر 
تشکیل مي شود و بارندگي صورت مي گیرد.

موجب . 181 جهت،  و  شکل  به  توجه  با  مرتفع  و  کوهستاني   نواحي 
مي شوند که توده هواي مرطوب نتواند به طور افقي حرکت کند. 
در نتیجه توده هوا در امتداد دامنه کوه به طرف قله باال مي رود و 
هنگام صعود، دماي آن کاهش مي یابد و دیگر نمي تواند رطوبت 

را در خود نگه دارد و موجب بارش مي شود.
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 بیشتر در محل جبهه ها، یعني جایي که توده هاي هوا با یکدیگر . 182
برخورد مي کنند، به وجود مي آید.

 بارندگي کم و نامنظم - و ممکن است چند سال بارش صورت . 183
نگیرد - بارش ناگهاني و رگباري - تبخیر زیاد

منابع . 184 از  دوري  ب(  استوایي  جنب  پرفشار  مرکز  ایجاد   الف( 
ناهمواري ها پ( عبور جریان هاي آب  رطوبتي و شکل و جهت 

اقیانوس سرد 
در . 185 گرفتن  قرار  یا  و  دریاها  از  دوري  به علت  بیابان ها  از   برخي 

پشت کوه ها که مانع از رسیدن توده هاي هواي مرطوب به این 
نواحي مي شود، با خشکي هوا مواجه مي شوند مانند بیابان گبي 

یا تکله ماکان
گرفته . 186 قرار  دریا  نزدیکي  در  اینکه شهر رشت  به  توجه  با   الف( 

است، میزان بارش آن زیاد و در حدود 1359 میلي متر و میانگین 
دماي ساالنه آن 15/9 درجه سانتي گراد است.

میانگین بارش شهر کرمان 122/7 میلي متر است و میانگین دما 
15/8 و ارتفاع از سطح دریا هم 1756 متر است. و این، کمي 
بارش به دلیل قرار گرفتن در داخل و مرکز ایران و دور بودن از 
منابع رطوبتي مي باشد. و علت پایین بودن میانگین دما به دلیل 

وضعیت توپوگرافي و ارتفاع از سطح دریا مي باشد.
ب( عوامل زیادي در تنوع آب و هوا دخالت دارد از جمله دوري 
و نزدیکي به دریا - ارتفاع از سطح دریا )موقعیت توپوگرافي( - 

عرض جغرافیایي - کوهستان و جهت آن ها.
ج( با توجه به میانگین دما در فصل بهار )18/8( و پاییز )13( فصل 
مناسب براي مسافرت مي باشد و در فصل تابستان به دلیل گرم بودن 
و رطوبت باال که باعث شرجي شدن مي شود زیاد مناسب نمي باشد.

شهر رشت به دلیل نزدیکي به دریا داراي اقلیم معتدل مي باشد. 
ولي شهر کرمان به دلیل دور بودن از منابع رطوبتي میزان بارش 
ساالنه اش کم است. از طرفي، همین موضوع موجب خنک بودن 
این صورت یعني اگر  تابستان است. در غیر  این شهر در فصل 
ارتفاع این شهر کم بود به دلیل قرارگیري در عرض جغرافیایي 
باال  دماي  داراي  هم  شهر  این  استوا،  خط  به  نزدیکي  و   °30
همچون دیگر شهرهاي مرکزي بود. چون عامل عرض جغرافیایي 
تأثیر زیادي در آب و هوا دارد همان طور که منطقه اي مثل لوت 

و شهداء در نزدیکي کرمان به وجود آورده است.
اقلیم  اینکه این شهر در مرکز قرار گرفته داراي  با توجه به  د( 
یعني  دارد  را  بیابان  شهرهاي  ویژگي هاي  است  خشک  و  گرم 
است. خشک  و  سرد  زمستان هاي  و  خشک  و  گرم  تابستان هاي 

موجب  شهر  این  در  ارتفاع  عامل  شد  گفته  همان طورکه  ولي 
اعتدال دماي این شهر نسبت به شهرهاي مرکزي شده است و 

باشد. خنک تر  تابستان  فصل  در  شده  باعث 
و( شهر رشت به دلیل قرارگیري در حاشیه دریاي خزر داراي آب و 
هواي معتدل و مناسب براي جذب گردش و همچنین پدیده هاي 
طبیعي دیگر مثل نزدیکي به کوه هاي البرز )دامنه هاي شمالي( و 

دامنه هاي سرسبز از دیگر پدیده هاي طبیعي مي باشد.
در شهر و استان کرمان هم پدیده هاي تاریخي و هم پدیده هاي 
طبیعي زیادي وجود دارد از جمله وجود دشت لوت و کلوت ها که 
از پدیده هاي بسیار زیباي مناطق بیاباني ایران است و در نزدیکي 

این شهر قرار دارد که مورد توجه قرار مي گیرد.

         پاسخ سؤال هاي كنكور و تكميلي         

187 . 
و  لیتوسفر  اتمسفر،  زیست،  محیط  دهنده  تشکیل  اجزای  از 
می کند. ایجاد  را  بیوسفر  سه  این  ترکیب  که  است  هیدروسفر 

188 . 
وجود هواکره از جمله ویژگی های کره زمین است که زمین را از 

دیگر سیارات مجزا می کند.

189 . 
در تشکیل باد هوای گرم و سبک باالمی رود و هوای نسبا سرد و 

سنگین به زیر آن می رود و جانشین آن می شود.

190 . 
به دلیل گرمای همیشگی یک کانون کم فشار  ناحیه استوا  در 
ایجاد می شود و در قطب به دلیل سردی یک کانون پرفشار ایجاد 

می شود.

191 . 
به دلیل وسعت خشکی ها در نیم کره شمالی و وسعت آب ها در 

نیم کره جنونی تغییراتی در فشار مناطق ایجاد می شود.

192 . 
از جمله ویژگی های مناطق معتدل پوشش گیاهی خزان دار است.

193 . 
مناطق خشک دارای اختالف دمای زیاد- پوشش گیاهی نامناسب 

برای رویش گیاه و کمبود بارش هستند.

194 . 
مناطق  و  میلی متر   250 تا   400 نیمه خشک  مناطق  بارندگی 

است. میلی متر   50 100تا  خشک  بسیار 

195 . 
بارش کم و تبخیر زیاد از جمله ویژگی های بیابان ها است.

196 . 
بر اساس شکل صفحه 32 و 33 کتاب درسی بیابان های گبی، 
کره  سرد  بیابان های  جمله  از  پاتاگونی  و  ترکستان  تکله ماکان، 

می باشند. زمین 

197 . 
تکله ماکان و گبی از جمله بیابان هایی است که به دلیل دوری از 

دریاها ایجاد شده اند.




