
 

 است متنوع ایران طبیعی محیط. 

 خاصی پدید آمده است زندگی جانوری و پوشش گیاهی در هر ناحیه از کشور ما. 

 های مختلفی دارد زیستگاه ایران. 

 .می گویندزیستگاه )زیست بوم( وعه ای از گیاهان و جانوران خاص زندگی می کنند،به منطقه بزرگی که در آن مجم

  جواب: تنوع آب و هوا         ؟؟؟ها  علت تنوع زیستگاه                 

اصر مختلف مثل دمای هوا، میزان بارندگی، میزان رطوبت، جهت و سرعت وزش باد را هر روز در ایستگاه های هواشناسی عن

 .دهند می انجام محاسباتی آن روی و کنند می ثبت را آنها سپس. کنند می گیری اندازه 

 .هستند و دما بارش مهم ترین عناصر آب و هوا

 :برخی از اقلیم شناسان ایران را به چهار ناحیه آب و هوایی تقسیم شدند

 ناحیه گرم و شرجی جنوب                                                     ناحیه معتدل و مرطوب خزری 

 ناحیه گرم و خشک مرکزی                                         ناحیه نیمه خشک و معتدل کوهستانی 

 : ناحیه معتدل و خزری

کناره دریای خزر، بین کوه های البرز و دریا تمام ماه های سال بارندگی وجود دارد)مرطوب ترین ناحیه آب و هوایی ایران( از غرب به 

استفاده می شود و فقط   (دیم) اهش می یابد.در ناحیه خزری برای کشت بیشتر محصوالت کشاورزی از آب بارانشرق میزان بارندگی ک

 .به آبیاری نیاز دارد برنج برخی از محصوالت مانند

 : ناحیه گرم و شرجی جنوب

کناره های خلیج فارس و دریای عمان، از جلگه خوزستان تا بندر چابهار از جمله نواحی خشک است که میزان بارندگی در آن بسیار کم 

 هوا زیاد است.)حالت شرجی(به دلیل وجود دریا و تبخیر آبهای آن نم . زراعت دیم امکان پذیر نیست  .است
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 : ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی

ماه از سال باران دارند. در  9ی مرتفع ایران و کوهپایه های اطراف آن در ارتفاعات برف و یخبندان های شدید در زمستان کوهستان ها

 .تابستان خشک است. کشاورزی به صورت دیم است

 : شک داخلیناحیه گرم و خ

سال آن هم به مقدار کم باران می بارد.)زراعت دیم امکان پذیر نیست(.در بعضی مناطق سال ها نواحی مرکزی ایران فقط چند ماه از 

باران نباریده است مثل بیابان لوت.اختالف دمای شب و روز در این مناطق زیاد است. پوشش گیاهی: فقیر)درختان تاغ، گز، بوته های 

 خاردار( آب و هوا : تابستان های گرم و خشک

 



 

 

 انیرایى اهوآب و 

 

 مى گویند.ه یستگا، زندگى مى کنندص زخاران جانون و گیاهااى از مجموعه در آن که گى رمنطقة بز به تعریف کنید.ه را یستگاز-١

 ست.ا.. یىاهوع آب و تنو، .. سته اشدر کشودر ها ه یستگاع زملى که موجب گوناگونى تنوامهمترین عواز یکى -٢

 ؟مى کنندى گیرازه ندرا اشناسى چه چیزهایى اهوى هاه یستگادر ا-٣

 د.باوزش سرعت د و باوزش جهت ، طوبتان رمیز، ندگىرباان میزا، هوى ماد

 ست... ارشباو .. ..  اــمدا، .. هوآب و ترین عناصر مهم-٤ 

 ل .ساه و طى مان، در یک مکارش باو ما ان دمیزى گیرازه ندابا ؟ هنددچگونه تشخیص مى را یک منطقه اى هون، آب و اشناسرکا-٥

 .. دارد.گتگر.... و فبر....، رانبامختلف نظیر .. ل شکارش ابا-٦

 هند.دمى ن نشا.. دارنمو..رت به بصورش را باو ما ان دمیز-٧ 

 ستونىدار نموو خطى دار نمو؟ ببریدم نارا یى اهوى آب و هادارنمواز نمونه دو -٨

 هند.دمى ن .. نشارمزــقنگ .. ربا و .. خطى..دار با نمورا یک ناحیه اى هوى اـمان دمیز-9

 هند.دمى ن .. نشاىــبآ نگ ..ربا و .. ستونى..دار با نمورا یک ناحیه اى هورش باان میز -١٠ 

 دارد؟یى اهوآب و چند ناحیة ان داراى یراکلى ر به طو-١١

 بنوحل جاشرجى سوم و گر-٤خلى داخشک م و گر-٣نیمه خشک کوهستانى ل و معتد-٢رى زــخب مرطول و معتد-١ 

 ؟ستایژگى هایى وچه رى داراى خزب مرطول و معتدناحیة -١٢

 دارد.ندگى رابل ساى هاه مام تمادر -٢ست. ه اقع شدر واخزى یاز و درلبرى اهاه بین کور خزى یار درکنادر ین ناحیه ا-١

 ین ناحیه کاهش مى یابد.ق ابه شرب غراز ندگى رباان میز-٤ید. آمى ر به شماان یرایى اهوآب و ترین ناحیة ب مرطو-٣

 ل دارد.دمعتى هان مستاو زها ن تابستا-٥ 

یم( ران )دباورزى از آب کشات کشت بیشتر محصوالاى بر د؟مى شوده ستفااچه چیز ت از کشت محصوالاى بررى ناحیة خزدر -١٣

 ند.ز دارنیارى بیاآمانند برنج به ت محصوالاز فقط برخى د و مى شوده ستفاا

 دارد؟یژگى هایى ونیمه خشک کوهستانى چه ل و ناحیة معتد-١٤



 

ن مستام زهنگادر ین ناحیه ت اتفاعااربرخى د. در بر مى گیررا در نها اف آطرى اکوهپایه هاان و یرامرتفع ى هان کوهستا، ین ناحیها

ین است. ل امعتدى هان تابستاد و سرى هان مستاداراى زلیل دید. به همین آمى د جووشدید به ى هاان یخبندرد و مى بادى یاف زبر

 ست.اها خشک ن تابستارش دارد، بال ساه از ما9نکه تقریبا آبا ، ناحیه

 ل.طى سادر کافى ران بارش لیل بادبه د دارد؟ وــجویم دکشت ن مکااکوهستانى نیمه خشک ل و ناحیة معتدا در چر-١٥

 ؟ستانیمه خشک کوهستانى چگونه ل و ناحیة معتدت تفاعادر اریاهى پوشش گ-١٦

 ست.ه اییدروتعى سر سبز امرو ین ناحیه جنگل ها ت اتفاعادر ار 

 دارد.خشک م و گرى تابستانهاو ست ان ایرى احى مرکزانو شامل ؟ستاحى انوام دخلى شامل کداخشک م و ناحیة گر-١٧

 ؟ستالیل دخلى به چه داخشک م و خشکى ناحیة گر-١٨ 

 رد.مى باران کم باار هم به مقدل، آن ساه از چند مادر ست که فقط آن الیل د به

 ؟ستاچگونه و روز شب ى ماف دختالان ایراخلى داخشک م و ناحیة گردر -١9 

 د.شو مىم گرر بسیاا ها هون تابستاو ست د ایاو روز زشب ى ماف دختالا 

خشک پسند ن تنها گیاهاو ست انظر پوشش گیاهى فقیر از ین ناحیه ا ؟ستاچگونه ان یراخلى داخشک م و وشش گیاهى ناحیة گرپ-٢٠ 

 نمو هستند.و شد ربه در نجا قاردار در آخاى بوته هاو ز ـگغ و تان ختادرمانند 

 ؟سته اشده کجا تا کجا کشیدان از یرب احل جنواشرجى سوم و ناحیة گر-٢١

 ست.ه اشده کشیدر چابهار تا بندن ستازجلگه خون، از عماى یارس و درخلیج فاى هاره کنادر ین ناحیه ا

 ؟ستاچگونه ان یرب احل جنواشرجى سوم و ناحیة گراى هوآب و -٢٢ 

 دارد.مالیم ى هان مستام و زگرر بسیاى هان تابستاان، یراکلى مناطق جنوبى  رطو به

 ست.اکم ر ین ناحیه بسیادر اندگى رباان میزا یرز ؟ستاحى خشک انوء جزان یرب اناحیة ساحلى جنوا چر-٢٣ 

 ؟یدآمى د جووحالت شرجى به ان یرب احل جنواشرجى سوم و ناحیة گرا در رــچ -٢٤

 ید.آمى د جووحالت شرجى به ، ستد ایاا زنم هوى آن هاآب تبخیر و یا د درجوولیل دبه  

به ؟ مر چیستاین اعلت ، ستاتر دیار زندگى بسیاربال ناحیة شمادر ما ، اندار داریا قرر درکنادو در هر ان یرب اجنول و ناحیة شما-٢٥

 ر .خزى یال درشماد از سراى هوذ همچنین نفوز و لبره اشته کود رجوولیل د

نیمه خشک ل و معتد-٢رى سا -شت رى : رزــخب مرطول و معتد-١ببرید. م نارا شهر ان دو یرایى اهوآب و هر ناحیه اى بر-٢٦

 بوشهر -س عبار بندب : حل جنواشرجى سوم و گر-٤ن کرما -د خلى : یزداخشک م و گر-٣ه کرمانشا -ن نجازکوهستانى : 



 

 : 11درس

 : 56مربوط به تصاویر ص 

 جنگل خرس :                مرتعی پوشش با کوهستانی  منطقه : گرگ و کل 

 کویر عقرب و شتر:         ناحیه ساحلی خلیج فارس کوتاه :یا تمساح پوزه گاندو

 : 2فعالیت شماره 

 از یکی اگر که شده ناحیه دراین بارندگی وباعث داده هم دست به دست عامل سه شمال  در ناحیه

 .خواهدرفت ازبین تقریبا هم بارندگی شود حذف عوامل این

 تبخیر آب دریای خزر-1

 راندیوزش بادهای شمالی وشمال غربی به این ناحیه که رطوبت را به جنوب این ناحیه م -2

هوای مرطوب می شود و هنگام صعود هوای وجود رشته کوه های مرتفع البرز که مانع عبور توده  -3

 مرطوب شرایط تشکیل ابر وبارندگی را فراهم می آورد.

  
 : 3فعالیت شماره  

 بندرانزلی -بابل -گرگان-رشت – ساری -----  خزری مرطوب و معتدل  -الف

 شیراز -بریزت– سنندج -کرمانشاه – زنجان – مشهد -----  کوهستانی خشک نیمه و معتدل  -ب

 اهواز-قم-اصفهان -زاهدان – کرمان – یزد ------- داخلی وخشک گرم   -ج

 بندرچابهار – آبادان-بوشهر -  بندر عباس --------- جنوب سواحل شرجی و گرم   -د
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مرطوب ترین ناحیه ی آب و هوایی ایران کدام است ؟ .1

 داخلی خشک ی ناحیه( ب                                     الف( ناحیه نیمه خشک کوهستانی 

 خزری ی ناحیه( د                       ج( ناحیه ی گرم و شرجی سواحل جنوبی 

 کدام یک از موارد زیر از مهم ترین عناصر آب و هوا به شمار می آید ؟ .2

 ارتفاع و دریا از دوری( د                دما و ارتفاع( ج                   بارش و دما( ب             ارتفاع و بارش 

 آب و هوای ناحیه ی نیمه خشک کوهستانی چگونه است ؟ .3

 ب( زمستان های معتدل و تابستان های گرم         رم و زمستان های بسیار سردالف ( تابستان های بسیار گ

 د( تابستان های بسیار گرم و زمستا ن های مالیم                    ج( زمستان های سرد و تابستان های معتدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 زيستگاه )زيست بوم( چيست؟ -1

 چهار ناحيه ي آب و هوايي ايران را نام ببريد. -2

 خشكي ناحيه ي گرم و داخلي به دليل چيست؟ -3

 سه مورد از ويژگي هاي ناحيه ي مرطوب خزري را نام ببريد. -4

 چرا ناحيه ي ساحلي جنوب ايران جزء نواحي خشك است؟ -5

 در ايستگاه هاي هواشناسي چه عناصري را اندازه گيري مي كنند؟ -6

 ك كوهستاني را نام ببريد.دو مورد از ويژگي هاي ناحيه نيمه خش -7

 ميزان دماي هواي يك ناحيه را با نمودار .......... و به رنگ ........ نشان مي دهند. -8

 ميزان بارش يك ناحيه را با نمودار ............. و به رنگ .......... نشان مي دهند. -9

 ناحيه ي .......................... شامل نواحي مركزي ايران است. -10

 ناحيه .................. داراي زمستان هاي سرد و تابستان هاي معتدل است. -11

 ن اختالف دماي شب و روز ............. است.در ناحيه ي خشك داخلي ايرا -12

 مرطوب ترين ناحيه ي ايران ناحيه ي ................... ..... است.   -13

14- ----------------------------------------------------------------- 

 . ديكن فيبوم راتعر ستيز- 1

 .ها دركشور شده است ، تنوع ............ دركشور ماست ستگاهيتنوع ز اي يكه موجب گوناگون يعوامل نيازمهم تر يكي 2-

 برد ؟ يمنطقه پ كيتوان به آب وهواي  يچگونه م 3-

 شوند ؟ يچه عناصري ثبت ومحاسبه م يهاي هواشناس ستگاهيدرا 4-



 

 عناصر آب وهوا ، ............................. و ............................ است نيمهم تر 5-

 .ديآ يعناصرآب وهوا به شمار م نيازمهم تر رياز موارد ز كيكدام  6-

 ( ارتفاع وبارش             ب( دما وبارشالف

 وارتفاع ايج( ارتفاع ودما             د( دوري ازدر 

 . ميده يدما وبارش را به صورت ................................ نشان م زانيم 7-

 . دهند يرا با نمودار ................................ وبه رنگ قرمز نشان م هيناح كي كيدماي هواي  زانيم-8

 . دهند ينشان م يرا با نمودار ................................... وبه رانگ آب هيناح كيبارش  زانيم - 9

 دينمود ؟، آن ها نام ببر ميتوان تقس يم ييآب وهوا هيرا به چند ناح رانيا ياسان ، به طور كلشن مياز نظر اقل - 10

 ي مرطوب خزري دركجا واقع شده است ؟ هيناح - 11

 ؟ ديكن انيمرطوب خزري را ب هيهاي ناح يژگيو - 12

 .               ص                غ ابدي يازشرق به غرب كاهش م يبارندگ زانيي خزري ، م هيدرناح - 13

 است ؟ هيكدام ناح رانيا ييآب وهوا هيناح نيمرطوب تر 14-

 دارد ؟ ييها يژگيچه و يخشك كوهستان مهيمعتدل ون هيناح 15-

 ند ؟استفاده كن ميتوانند ازكشت د يم يخشك كوهستان مهيي ن هيچرا كشاورزان درناح 16-

 ماه سال تابستان هاي سرد دارد .   ص              غ9باران ، در  زشير رغميعل يخشك كوهستان مهيي ن هيناح 17-

 چگونه است ؟ ياهيازنظر بارش و پوشش گ رانيا يگرم وخشك داخل هيناح 18-

 . ديرا نام ببر رانيا يخشك داخل هيناح اهانيگ 19-

 داراي تابستان هاي گرم وخشك است . ص            غ رانيمركزي ا ينواح 20-

 ؟ ستيچ رانيا يداخل ينواح يخشك يعلت اصل 21-



 

 قراردارند ؟ رانيدركدام قسمت از ا رانيا يسواحل جنوب يگرم وشرج هيناح 22-

 دارد .         ص              غ ميگرم وزمستان هاي مال اري، تابستان هاي بس رانيا يمناطق جنوب يبه طوركل 23-

 . ديسيسواحل جنوب رابنو يگرم وشرج هيهاي ناح يژگيسه مورد از و 24-

 خشك است ؟ چرا يجزء نواح رانيجنوب ا يساحل هيناح ايآ 25-

 است ؟ يبه حالت شرج رانيا يجنوب يساحل هيچرا هواي ناح 26-

 است ؟ چرا ريامكان پذ ميسواحل جنوب ، زراعت د يوگرم وشرج يخشك داخل ييآب وهوا يدرنواح ايآ 27-

 . ديكن گرمتصليد كيبه  يكرده وبا خط دايهاراپ نهيگز نيرابطه ي ب - 28

 يي خشك داخل هيناح             ميوزمستان هاي مال ارگرميهاي بس تابستان

 سواحل جنوب يي گرم وشرج هيدماي شب وروز                   ناح اديز اختالف

 يخشك كوهستان مهيي ن هيها وزمستان هاي معتدل                 ناح تابستان

 ي مرطوب خزري هيابستان هاي                    معتدل ناحهاي سرد وت زمستان

 


