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افرس ،جهرم

ًقطِ خَاًی

ثِ ًقطِ تَجِ کٌیذ :
ّ وبًطَر کِ هطبّذُ هی کٌیذ هذارّب اس قبرُ ّبی هختلف ػجَر هی کٌٌذ.
 خط استَا ثشرگتزیي هذار کزُ سهیي ،سهیي را ثِ دٍ ًیوکزُ ضوبلی ٍ جٌَثی تقسین
کزدُ است.
 ثیطتز ٍسؼت خطکی ّبی کزُ سهیي در ًیوکزُ ضوبلی است.
 خط استَا اس قبرُ ّبی آسیب ،آفزیقب ٍ آهزیکبی جٌَثی هی گذرد.
 هذار قطجی ضوبل اس قبرُ آسیب  ،ارٍپب ٍ آهزیکبی ضوبلی هی گذرد.
 هذار راس السزطبى اس قبرُ آسیب آفزیقب ٍ آهزیکبی هزکشی هی گذرد.
 هذار راس الجذی اس قبرُ ّبی استزالیب ٍ اقیبًَسیِ – آفزیقب ٍ آهزیکبی جٌَثی هی گذرد.
 هذار قطجی جٌَة ًیش اس ًشدیکی قبرُ قطت جٌَة هی گذرد.
 قبرُ ارٍپب ٍ آهزیکبی ضوبلی ثب تَجِ ثِ خط استَا کبهال در ًیوکزُ ضوبلی قزار دارًذ.
 قبرُ استزالیب ٍ اقیبًَسیِ ٍ قبرُ قطت جٌَة ثب تَجِ ثِ خط استَا کبهال در ًیوکزُ
جٌَثی قزار دارًذ.

اقیبًَس هٌجوذ ضوبلی

قبرُ آسیب
پٌْبٍرتزیي قبرُ جْبى آسیبست  ،کِ اس قطت ضوبل تب جٌَة هذار استَا
اهتذاد یبفتِ ٍ ثیطتزیي ٍسؼت ایي قبرُ در ًیوکزُ ضوبلی ٍاقغ ضذُ است.

ارٍپب
اقیبًَس آرام

قبرُ آسیب اس ضوبل ثِ اقیبًَس هٌجوذ ضوبلی
اس جٌَة ثِ اقیبًَس ٌّذ
اس ضزق ثِ اقیبًَس آرام (کجیز )

اقیبًَس ٌّذ

ٍ اس غزة ثِ قبرُ ارٍپب هٌتْی هی ضَد.

ّوبًطَر کِ در ًوَدار هطبّذُ هی کٌیذ  ،قبرُ آسیب اس ًظز ٍسؼت ٍ ،سیؼتزیي قبرُ کزُ سهیي ٍ استزالیب ٍ اقیبًَسیِ کن ٍسؼت تزیي قبرُ کزُ سهیي ثِ ضوبر هی رًٍذ.
ثٌبثزایي قبرُ ثِ تزتیت ٍسؼت ػجبرتٌذ اس  -1 :آسیب  -2آفزیقب  -3آهزیکبی ضوبلی  -4آهزیکبی جٌَثی  -5قطت جٌَة  -6ارٍپب  -7استزالیب ٍ اقیبًَسیِ

تٌگِ ثزیٌگ

کبًبل سَئش
هجوغ الجشایز آتطفطبًی

فالت ّبی ثلٌذ آسیب

ّوبًطَر کِ در ًقطِ ه ی ثیٌیذ ،

تٌگِ ثزیٌگ ،آسیب را اس آهزیکبی ضوبلی ٍ کبًبل سَئش آسیب را اسآفزیقب جذا کزدُ است.

تٌگِ ٍ کبًبل چیست؟ ّز دٍ آثزاِّ ّبیی ّستٌذ کِ دریبّب یب آقیبًَس ّب یب دریب ٍ اقیبًَس ٍ ...را ثِ ّن هتصل هی کٌٌذ ،
ثب ایي تفبٍت کِ تٌگِ ثِ طَر طجیؼی در رٍی کزُ سهیي ٍجَد دارد ٍلی کبًبل هصٌَػی است ٍ تَسط اًسبى حفز ضذُ است.

ّوبًطَر کِ در ًقطِ رٍثِ رٍ هطبّذُ هی کٌیذ دٍ قبرُ آسیب ٍ ارٍپب ثِ ّن چسجیذُ اًذ ثِ

آسیب

ارٍپب

آهزیکبی ضوبلی

ّویي دلیل ثؼضی جغزافیذاًبى ایي دٍ قبرُ را یک قبرُ داًستِ ٍ آى را ((ا ٍراسیب)) ًبهیذُ اًذ.

کَُ ّبی اٍرال هزس ثیي آسیب ٍ ارٍپبست

آفزیقب
استزالیب ٍ اقیبًَسیِ

آهزیکبی جٌَثی

ًبّوَاری ّب (اضکبل سهیي)
ًبّوَاری  :ثِ ّوِ پستی ٍ ثلٌذی ّبی کزُ سهیي ًبّوَاری هی گَیٌذ ،هبًٌذ ( :کَُ  ،دضت  ،فالت  ،جشیزُ ،جلگِ ٍ)...

ًبّوَاری ّبی آسیب ضبهل :
فالت ّب ی ثلٌذ ٍ کَُ ّبی هزتفغ

سزسهیي ّبی پست

هجوغ اجشایز آتطفطبًی

صفَی  ،دثیز هطبلؼبت اجتوبػی  ،فبرس  ،جْزم

- 1فالت ّبی ثلٌذ ٍ کَُ ّبی هزتفغ
 فالت ّبی ثلٌذ آسیب اس غزة ثِ ضزق ضبهل :

هغَلستبى

تجت

ایزاى

آًبتَلی (در ًقطِ هطخص ضذُ است)

 در حبضیِ فالت ّب رضتِ کَُ ّبی هزتفغ قزار دارد.
 رضتِ کَُ ّبی ثلٌذ آسیب :رضتِ کَُ ّیوبلیب – رضتِ کَُ ٌّذٍکص – رضتِ کَُ ساگزس ٍ الجزس – رضتِ کَُ قفقبس
 قلِ اٍرست ثلٌذتزیي قلِ جْبى (هزتفغ تزیي ًقطِ کزُ سهیي) ارتفبع  8848هتز (ثبم دًیب لقت گزفتِ است)
 ایي قلِ در رضتِ کَُ ّیوبلیب
 ٍ رضتِ کَُ ّیوبلیب در فالت تجت قزار دارد .
 ثلٌذتزیي فالت جْبى (فالت تجت)

رشته کوه هیمالیا

- 2سزسهیي ّبی پست
درآسیب رٍدّبی پزآثی ٍجَد دارد کِ درهسیز خَد جلگِ ّبی پٌْبٍری ثِ ٍجَدآٍردُ اًذ .هبًٌذ جلگِ ّبی ثشرگ  :سیجزی ،جلگِ گٌگ ٍ سٌذ – جلگِ
چیي -جلگِ ثیي الٌْزیي
جلگِ چگًَِ ثِ ٍجَد هی آیذ؟ رٍدّب در هسیز خَد آثزفت ّبیی کِ ثب خَد حول کزدًذ را ثز جبی هی گذارًذ ،اس اًجبضتِ ضذى آثزفت رٍد طی
سبلیبى دراس جلگِ ّب ثِ ٍجَد هی آیٌذ کِ هحل هٌبسجی ثزای کطبٍرسی ّستٌذ.
آثزفت  :ثِ گل ٍ الیی کِ رٍد ثب خَد حول هی کٌذ ،آثزفت هی گَیٌذ.

جلگِ سیجزی:
 در ضوبل آسیب قزار دارد
 اس آثزفت رٍد یٌی سئی ثِ ٍجَد آهذُ است.
جلگِ سٌذ ٍ گٌگ:
 در ضوبل ضجِ جشیزُ ٌّذ ٍجَد دارد.
 جلگِ گٌگ اس آثزفت رٍد گٌگ ٍ جلگِ سٌذ اس آثزفت رٍد سٌذ ثِ ٍجَد آهذُ است.
 رٍدّبی گٌگ ٍ سٌذ اس رضتِ کَُ ّبی ّیوبلیب سزچطوِ هی گیزًذ.
 جلگِ پٌْبٍر سٌذ ٍ گٌگ در ضوبل ٌّذ ٍ ثخص ٍسیؼی اس کطَر پبکستبى ٍ ثٌگالدش را ضبهل هی ضًَذ.

دلتب چیست؟
گبّی رٍدّب ،آثزفت خَد را در هصت خَد اًجبضتِ هی کٌٌذ ،

اس اًجبضتِ ضذى آثزفت رٍد در هصت رٍدّب  ،سزسهیي ّبی هثلث ضکلی ثِ ٍجَد هیآیذ کِ ثِ آى ّب دلتب (
ثب اًجبضتِ ضذى دائوی آثزفت ّب ،دلتبّب پیَستِ تَسؼِ هی یبثٌذ ٍ در آة دریب پیص هی رًٍذ.

هصت (دّبًِ رٍد) :ثِ جبیی کِ رٍد ٍارد دریب هی ضَد ،هصت یب دّبًِ رٍد هی گَیٌذ(.در ٍرٍدی)
دلتبّب سهیي ّبی هٌبسجی ثزای کطبٍرسی ّستٌذ ٍ جوؼیت
سیبدی در آى سًذگی هی کٌٌذ ٍ ،لی ایي جوؼیت ّوَارُ در
هؼزض خطزاتی هثل طَفبى ّبی دریبیی  ،طغیبى رٍد ٍ
سیالة قزار دارًذ.
دلتبی ثٌگبل اس آثزفت رٍد گٌگ ٍ ثزاّوبپَتزا ثِ ٍجَد آهذُ است.
ایي دلتب ثخص اػظن کطَر ثٌگالدش را تطکیل هی دّذ.

) هی گَیٌذ.

جلگِ چیي
 اس جلگِ ّبی پٌْبٍر آسیبست.
 ایي جلگِ در ضزق آسیب قزار دارد.
 ٍ اس آثزفت رٍد «یبًگ تسِ کیبًگ» ثِ ٍجَدآهذُ است.

صفَی دثیز هطبلؼبت اجتوبػی

- 3سزسهیي ّبی آتطفطبًی
 در هطزق ٍ جٌَة ضزقی آسیب هجوغ الجشایز آتطفطبًی قزار دارًذ.
 در کٌبرُ ّبی اقیبًَس آرام سز اس آة ثیزٍى آٍردُ اًذ.
 هجوغ الجشایز صاپي – فیلیپیي ٍ اًذًٍشی (در ًقطِ هطخص ضذُ است).

ایي ثخص اس قبرُ آسیب اس ًبّوَاری جَاى است.
کَُ ّبی آتطفطبًی سیبدی در آى ّب دیذُ هی ضَد.
سهیي لزسُ ّبی سیبدی ًیش رخ هی دّذ.
کطَرّبی ایي هٌطقِ در هؼزض ثالیبی طجیؼی چَى سهیي لزسُ  ،سًَبهی ٍ فؼبل ضذى کَُ آتطفطبى ّستٌذ.

هٌجوذ ضوبلی
دارای  7577جشیزُ است کِ فقط 2777
جشیزُ آى هسکًَی است.

اٍرال
هغَلستبى
آرام
اٍرست

آًبتَلی
تجت

فزات ٍ دجلِ
ضجِ جشیزُ ػزثستبى

ایزاى

رضتِ کَُ ّیوبلیب
دلتبی ثٌگبل

دریبی سزخ
خلیج فبرس

ٌّذ

دریبی ػوبى
ضجِ جشیزُ ٌّذٍستبى
یبًگ تسِ کیبًگ

َّاًگ َّ

گٌگ – ثزاّوب پَتزا -سٌذ – یبًگ تسِ کیبًگ -دجلِ ٍ فزات – َّاًگ َّ
صفَی  ،دثیز هطبلؼبت اجتوبػی ،فبرس  ،جْزم

ثبدّبیی کِ ثِ آسیب هی ٍسًذ؟
ثبدّبی ثبراى آٍر غزثی
 اس اقیبًَس اطلس هی ٍسًذ(.ضوبل
غزثی )
 در فصل سهستبى
ثبدّبی ثبراى آٍر هذیتزاًِ ای (غزة)
 اس دریبی هذیتزاًِ هی ٍسًذ.
 در فصل سهستبى
ثبدّبی هَسوی (هًَسَى)
 اس ضزق ٍ جٌَة ٍ جٌَة ضزق
هی ٍسًذ .اس اقیبًَس آرام ٍ ٌّذ
 اس اٍاخز ثْب ٍ فصل تبثستبى هی ٍسًذ.
آسیب قبرُ ای پٌْبٍر است کِ اس قطت ضوبل تب هذار استَا اهتذاد یبفتِ ٍ ثخص ّبی هختلف آى دارای دهب ٍ ثبرش هتفبٍت است.

دهب
 سزسهیي ّبی هجبٍر قطت در سیجزی
 ثخص ّبی داخلی ٍ هزکشی آسیب
 سزسهیي ّبی هجبٍر دریبّب

در طَل سبل َّا سزد ٍ یخجٌذاى
آة ٍ َّای قبرُ ای یب ثزی
اس دریبی سزخ تب جشیزُ تبیَاى

سهستبى ثسیبر سزد ٍ تبثستبى ثسیبر گزم
آة ٍ َّای گزم

ثبرش
اس ًظز ثبرش آسیب ثِ دٍ ثخص تقسین هی ضَد :
- 1آسیبی هزطَة (سجش)
- 2آسیبی خطک

- 1آسیبی هزطَة(سجش)
بادهای موسمی از اواخر بهار
و فصل تابستان از اقیانوس ها
به سمت خشکی می وزند.

در صورت ریزش کم یا نامنظم این باران ها
کشاورزان خسارت می بینند ،هم چنین
ریزش باران های شدید باران های موسمی
گاهی با طغیان رودها و سیالب همراه است.

کطبٍرسی در آسیب تحت تبثیز ثبدّبی هَسوی است.

سرزمین های مشرق و جنوب و جنوب
شرق آسیا در معرض بادهای موسمی
(مونسون )قرار دارند ،و آسیای سبز
راتشکیل می دهند.
این بادها موجب بارش فراوان می
شوند ،و زندگی روستایی و
کشاورزی به ریزش به موقع این
باران ها بستگی دارد.

سیل در ثٌگالدش

- 2آسیبی خطک

سرزمین های غربی و
جنوب غرب آسیا

داخل فالت آناتولی و
فالت ایران

عربستان و آسیای
مرکزی مانند :بیابان گبی
از نواحی خشک آسیا
محسوب می شوند.

 -4ثِ دلیل ارتفبع سیبد
 -5اقیبًَس آرام ٍ ٌّذ
 -6رضتِ کَُ ّبی ّیوبلیب هبًٌذ دیَاری هبًغ ػجَر ایي ثبدّب هی ضًَذ.
 -7ثِ دلیل ًشدیک ثَدى ثِ خط ا ستَا
 -8ثبدّبی ثبراى آٍر هذیتزاًِ ای ٍ درتبثستبى جٌَة ضزق ایزاى ثسیبر کن تحت تبثیز ثبراى ّبی هَسوی قزار هی گیزد.
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صفَی  ،دثیز هطبلؼبت اجتوبػی  ،فبرس ،جْزم

