

محیط طبیعی ایران متنوع است.



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



ایران زیستگاه های مختلفی دارد.
به منطقه بزرگی که در آن مجموعه ای از گیاهان و جانوران خاص زندگی می کنند ،زیستگاه (زیست بوم)می گویند.
علت تنوع زیستگاه ها؟؟؟

جواب :تنوع آب و هوا

هر روز در ایستگاه های هواشناسی عناصر مختلف مثل دمای هوا ،میزان بارندگی ،میزان رطوبت ،جهت و سرعت وزش باد را
اندازه گیری می کنند .سپس آنها را ثبت می کنند و روی آن محاسباتی انجام می دهند.
مهم ترین عناصر آب و هوا بارش و دما هستند.
برخی از اقلیم شناسان ایران را به چهار ناحیه آب و هوایی تقسیم شدند:


ناحیه معتدل و مرطوب خزری

ناحیه گرم و شرجی جنوب



ناحیه نیمه خشک و معتدل کوهستانی

ناحیه گرم و خشک مرکزی

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
شرق میزان بارندگی کاهش می یابد.در ناحیه خزری برای کشت بیشتر محصوالت کشاورزی از آب باران (دیم) استفاده می شود و فقط
برخی از محصوالت مانند برنج به آبیاری نیاز دارد.
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
است  .زراعت دیم امکان پذیر نیست .به دلیل وجود دریا و تبخیر آبهای آن نم هوا زیاد است(.حالت شرجی)

ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی :
کوهستان های مرتفع ایران و کوهپایه های اطراف آن در ارتفاعات برف و یخبندان های شدید در زمستان  9ماه از سال باران دارند .در
تابستان خشک است .کشاورزی به صورت دیم است.
ناحیه گرم و خشک داخلی :
نواحی مرکزی ایران فقط چند ماه از سال آن هم به مقدار کم باران می بارد(.زراعت دیم امکان پذیر نیست).در بعضی مناطق سال ها
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

آب و هوایﻰ ایران
-١زیستگاه را تعریف کنید .به منطقﺔ بزرگﻰ که در آن مجموعه اى از گیاهان و جانوران خاص زندگﻰ مﻰ کنند ،زیستگاه مﻰ گویند.

-٢یکﻰ از مهمترین عواملﻰ که موجب گوناگونﻰ تنوع زیستگاه ها در کشور شده است .. ،تنوع آب و هوایﻰ ..است.
-٣در ایستگاه هاى هواشناسﻰ چه چیزهایﻰ را اندازه گیرى مﻰ کنند؟
دماى هوا ،میزان بارندگﻰ ،میزان رطوبت ،جهت وزش باد و سرعت وزش باد.
-٤مهمترین عناصر آب و هوا .. ،دمــا  ..و  ..بارش ..است.
-٥کارشناسان ،آب و هواى یک منطقه را چگونه تشخیﺺ مﻰ دهند؟ با اندازه گیرى میزان دما و بارش یک مکان ،در طﻰ ماه و سال .
-٦بارش اشکال مختلف نﻈیر  ..باران.. ،..برف ..و ..تگرگ ..دارد.
-٧میزان دما و بارش را به بصورت ..نمودار ..نشان مﻰ دهند.
-٨دو نمونه از نمودارهاى آب و هوایﻰ را نام ببرید؟ نمودار خطﻰ و نمودار ستونﻰ
-9میزان دمـاى هواى یک ناحیه را با نمودار ..خطﻰ ..و با رنﮓ  ..قــرمز ..نشان مﻰ دهند.
 -١٠میزان بارش هواى یک ناحیه را با نمودار ..ستونﻰ ..و با رنﮓ  ..آبــﻰ ..نشان مﻰ دهند.
-١١به طور کلﻰ ایران داراى چند ناحیﺔ آب و هوایﻰ دارد؟
-١معتدل و مرطوب خــزرى -٢معتدل و نیمه خشک کوهستانﻰ -٣گرم و خشک داخلﻰ -٤گرم و شرجﻰ سواحل جنوب
-١٢ناحیﺔ معتدل و مرطوب خزرى داراى چه ویﮋگﻰ هایﻰ است؟

-١این ناحیه در کنار دریاى خزر بین کوه هاى البرز و دریاى خزر واقع شده است-٢ .در تمام ماه هاى سال بارندگﻰ دارد.
-٣مرطوب ترین ناحیﺔ آب و هوایﻰ ایران به شمار مﻰ آید-٤ .میزان بارندگﻰ از غرب به شرق این ناحیه کاهش مﻰ یابد.
-٥تابستان ها و زمستان هاى معتدل دارد.
-١٣در ناحیﺔ خزرى براى کشت محصوالت از چه چیز استفاده مﻰ شود؟ براى کشت بیشتر محصوالت کشاورزى از آب باران (دیم)
استفاده مﻰ شود و فقط برخﻰ از محصوالت مانند برنج به آبیارى نیاز دارند.
-١٤ناحیﺔ معتدل و نیمه خشک کوهستانﻰ چه ویﮋگﻰ هایﻰ دارد؟

این ناحیه ،کوهستان هاى مرتفع ایران و کوهپایه هاى اطراف آنها را در بر مﻰ گیرد .در برخﻰ ارتفاعات این ناحیه در هنگام زمستان
برف زیادى مﻰ بارد و یخبندان هاى شدید به وجود مﻰ آید .به همین دلیل داراى زمستان هاى سرد و تابستان هاى معتدل است .این
ناحیه ،با آنکه تقریبا 9ماه از سال بارش دارد ،تابستان ها خشک است.
-١٥چرا در ناحیﺔ معتدل و نیمه خشک کوهستانﻰ امکان کشت دیم وجــود دارد؟ به دلیل بارش باران کافﻰ در طﻰ سال.
-١٦پوشش گیاهﻰ در ارتفاعات ناحیﺔ معتدل و نیمه خشک کوهستانﻰ چگونه است؟

در ارتفاعات این ناحیه جنگل ها و مراتعﻰ سر سبز روییده است.
-١٧ناحیﺔ گرم و خشک داخلﻰ شامل کدام نواحﻰ است؟ شامل نواحﻰ مرکزى ایران است و تابستانهاى گرم و خشک دارد.
-١٨خشکﻰ ناحیﺔ گرم و خشک داخلﻰ به چه دلیل است؟
به دلیل آن است که فقط در چند ماه از سال ،آن هم به مقدار کم باران مﻰ بارد.
-١9در ناحیﺔ گرم و خشک داخلﻰ ایران اختالف دماى شب و روز چگونه است؟
اختالف دماى شب و روز زیاد است و تابستان ها هوا بسیار گرم مﻰ شود.
-٢٠پوشش گیاهﻰ ناحیﺔ گرم و خشک داخلﻰ ایران چگونه است؟ این ناحیه از نﻈر پوشش گیاهﻰ فقیر است و تنها گیاهان خشک پسند
مانند درختان تاغ و گـز و بوته هاى خاردار در آنجا قادر به رشد و نمو هستند.
-٢١ناحیﺔ گرم و شرجﻰ سواحل جنوب ایران از کجا تا کجا کشیده شده است؟
این ناحیه در کناره هاى خلیج فارس و دریاى عمان ،از جلگه خوزستان تا بندر چابهار کشیده شده است.
-٢٢آب و هواى ناحیﺔ گرم و شرجﻰ سواحل جنوب ایران چگونه است؟
به طور کلﻰ مناطق جنوبﻰ ایران ،تابستان هاى بسیار گرم و زمستان هاى مالیم دارد.
-٢٣چرا ناحیﺔ ساحلﻰ جنوب ایران جزء نواحﻰ خشک است؟ زیرا میزان بارندگﻰ در این ناحیه بسیار کم است.
 -٢٤چــرا در ناحیﺔ گرم و شرجﻰ سواحل جنوب ایران حالت شرجﻰ به وجود مﻰ آید؟
به دلیل وجود دریا و تبخیر آب هاى آن نم هوا زیاد است ،حالت شرجﻰ به وجود مﻰ آید.
-٢٥ناحیﺔ شمال و جنوب ایران هر دو در کنار دریا قرار دارند ،اما در ناحیﺔ شمال بارندگﻰ بسیار زیادتر است ،علت این امر چیست؟ به
دلیل وجود رشته کوه البرز و همﭽنین نفوذ هواى سرد از شمال دریاى خزر .
-٢٦براى هر ناحیه آب و هوایﻰ ایران دو شهر را نام ببرید-١ .معتدل و مرطوب خــزرى  :رشت  -سارى -٢معتدل و نیمه خشک
کوهستانﻰ  :زنجان  -کرمانشاه -٣گرم و خشک داخلﻰ  :یزد  -کرمان -٤گرم و شرجﻰ سواحل جنوب  :بندر عباس  -بوشهر

درس: 11
مربوط به تصاویر ص : 56
کل و گرگ  :منطقه کوهستانی با پوشش مرتعی

خرس  :جنگل

گاندو یا تمساح پوزهکوتاه  :ناحیه ساحلی خلیج فارس

عقرب و شتر :کویر

فعالیت شماره : 2
در ناحیه شمال سه عامل دست به دست هم داده وباعث بارندگی دراین ناحیه شده که اگر یکی از
این عوامل حذف شود بارندگی هم تقریبا ازبین خواهدرفت.
-1تبخیر آب دریای خزر
 -2وزش بادهای شمالی وشمال غربی به این ناحیه که رطوبت را به جنوب این ناحیه میراند
 -3وجود رشته کوه های مرتفع البرز که مانع عبور توده هوای مرطوب می شود و هنگام صعود هوای

مرطوب شرایط تشکیل ابر وبارندگی را فراهم می آورد.
فعالیت شماره : 3
الف -معتدل و مرطوب خزری  -----ساری – رشت-گرگان -بابل -بندرانزلی
ب -معتدل و نیمه خشک کوهستانی  -----مشهد – زنجان – کرمانشاه -سنندج –تبریز -شیراز
ج -گرم وخشک داخلی  -------یزد – کرمان – زاهدان -اصفهان-قم-اهواز
د -گرم و شرجی سواحل جنوب  ---------بندر عباس  -بوشهر-آبادان – بندرچابهار

 .1مرطوب ترین ناحیه ی آب و هوایی ایران کدام است ؟
الف) ناحیه نیمه خشک کوهستانی

ب) ناحیه ی خشک داخلی

ج) ناحیه ی گرم و شرجی سواحل جنوبی

د) ناحیه ی خزری

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

ب) دما و بارش

ج) ارتفاع و دما

د) دوری از دریا و ارتفاع

 .3آب و هوای ناحیه ی نیمه خشک کوهستانی چگونه است ؟
الف ) تابستان های بسیار گرم و زمستان های بسیار سرد
ج) زمستان های سرد و تابستان های معتدل

ب) زمستان های معتدل و تابستان های گرم
د) تابستان های بسیار گرم و زمستا ن های مالیم

 -1زيستگاه (زيست بوم) چيست؟
 -2چهار ناحيه ي آب و هوايي ايران را نام ببريد.
 -3خشكي ناحيه ي گرم و داخلي به دليل چيست؟
 -4سه مورد از ويژگي هاي ناحيه ي مرطوب خزري را نام ببريد.
 -5چرا ناحيه ي ساحلي جنوب ايران جزء نواحي خشك است؟
 -6در ايستگاه هاي هواشناسي چه عناصري را اندازه گيري مي كنند؟
 -7دو مورد از ويژگي هاي ناحيه نيمه خشك كوهستاني را نام ببريد.
 -8ميزان دماي هواي يك ناحيه را با نمودار  ..........و به رنگ  ........نشان مي دهند.
 -9ميزان بارش يك ناحيه را با نمودار  .............و به رنگ  ..........نشان مي دهند.
 -10ناحيه ي  ..........................شامل نواحي مركزي ايران است.
 -11ناحيه  ..................داراي زمستان هاي سرد و تابستان هاي معتدل است.
 -12در ناحيه ي خشك داخلي ايران اختالف دماي شب و روز  .............است.
 -13مرطوب ترين ناحيه ي ايران ناحيه ي  ..... ...................است.
----------------------------------------------------------------- -14
 1زيست بوم راتعريف كنيد.-2يكي ازمهم ترين عواملي كه موجب گوناگوني يا تنوع زيستگاه ها دركشور شده است  ،تنوع  ............دركشور ماست.
-3چگونه مي توان به آب وهواي يك منطقه پي برد ؟
-4درايستگاه هاي هواشناسي چه عناصري ثبت ومحاسبه مي شوند ؟

-5مهم ترين عناصر آب وهوا  ............................. ،و  ............................است
-6كدام يك از موارد زير ازمهم ترين عناصرآب وهوا به شمار مي آيد.
الف) ارتفاع وبارش
ج) ارتفاع ودما

ب) دما وبارش
د) دوري ازدريا وارتفاع

-7ميزان دما وبارش را به صورت  ................................نشان مي دهيم.
8ميزان دماي هواي يك يك ناحيه را با نمودار  ................................وبه رنگ قرمز نشان مي دهند. 9ميزان بارش يك ناحيه را با نمودار  ...................................وبه رانگ آبي نشان مي دهند. 10از نظر اقليم شناسان  ،به طور كلي ايران را به چند ناحيه آب وهوايي مي توان تقسيم نمود ؟ ،آن ها نام ببريد11 -ناحيه ي مرطوب خزري دركجا واقع شده است ؟

 12ويژگي هاي ناحيه مرطوب خزري را بيان كنيد ؟13 -درناحيه ي خزري  ،ميزان بارندگي ازشرق به غرب كاهش مي يابد .

ص

غ

-14مرطوب ترين ناحيه آب وهوايي ايران كدام ناحيه است ؟
-15ناحيه معتدل ونيمه خشك كوهستاني چه ويژگي هايي دارد ؟
-16چرا كشاورزان درناحيه ي نيمه خشك كوهستاني مي توانند ازكشت ديم استفاده كنند ؟

-17ناحيه ي نيمه خشك كوهستاني عليرغم ريزش باران  ،در 9ماه سال تابستان هاي سرد دارد  .ص
-18ناحيه گرم وخشك داخلي ايران ازنظر بارش و پوشش گياهي چگونه است ؟
-19گياهان ناحيه خشك داخلي ايران را نام ببريد.
-20نواحي مركزي ايران داراي تابستان هاي گرم وخشك است  .ص
-21علت اصلي خشكي نواحي داخلي ايران چيست ؟

غ

غ

-22ناحيه گرم وشرجي سواحل جنوبي ايران دركدام قسمت از ايران قراردارند ؟
-23به طوركلي مناطق جنوبي ايران  ،تابستان هاي بسيار گرم وزمستان هاي ماليم دارد .

ص

غ

-24سه مورد از ويژگي هاي ناحيه گرم وشرجي سواحل جنوب رابنويسيد.
-25آيا ناحيه ساحلي جنوب ايران جزء نواحي خشك است ؟ چرا

-26چرا هواي ناحيه ساحلي جنوبي ايران به حالت شرجي است ؟
-27آيا درنواحي آب وهوايي خشك داخلي وگرم وشرجي سواحل جنوب  ،زراعت ديم امكان پذير است ؟ چرا
 28رابطه ي بين گزينه هاراپيدا كرده وبا خطي به يك ديگرمتصل كنيد.تابستان هاي بسيارگرم وزمستان هاي ماليم
اختالف زياد دماي شب وروز

تابستان ها وزمستان هاي معتدل
زمستان هاي سرد وتابستان هاي

ناحيه ي خشك داخلي

ناحيه ي گرم وشرجي سواحل جنوب

ناحيه ي نيمه خشك كوهستاني
معتدل ناحيه ي مرطوب خزري

