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:حیطه شناختی بلوم 
حیطه شناختی 

آشنایی با مجموعه اقیانوسها و فواید آن
آشنایی با هواکره

شناخت عوامل تغییر دهنده آب و هوایی جهان

انسان و تغییرات آب و هوایی 

پی ببرد و از آنها محافظت کند (( اقیانوسها )) به عظمت خالق یکتا در آفرینش در افرینش مجموعه آبی : حیطه نگرشی 

بیندیشدنسبت به مباحث تغییرات آب و هوایی و گرامیش زمین عالقه مند شود و برای آن چاره ای : ارزشیحیطه 

دانش آموز عزیز شما پس از پایان درس باید با این مطالب آشنا  می شوید



آرام
اقیانوس منجمد شمالی

اقیانوس هند 
اقیانوس منجمد  جنوبی

اقیانوس اطلس

اقیانوس های جهان 



اقیانوس آرام پهناورترین اقیانوس کره 
...زمین است 

..برابر ایران است100مساحت آن 

متر در 11000درازگودال ماریانا با ژرفای 
نزدیکی مجمع الجزایر فلیپین قرار دارد 



به طور کلی مطالعه درباره اقیانوسها: ناهمواریهای کف اقیانوسها 
:به دالیل زیر دشوار است 

اعماق آبدمای کم در ،و تاریکی ،فشار زیاد آب 
ر اغلب ناحیه ای با ژرفایی کمت. در جایی که اقیانوس ها با خشکی تماس دارند :فالت قاره

((فالت قاره یا ایوان خشکی ))متر دیده می شود 200از 

سرشار از منابع گاز و نفت: اهمیت فالت قاره 

منطقه ای با شیب :  شیب قاره 
متر 5000تا 2000بین 



گرم 
جریان های دریایی آب های سرد و گرم  بر آب و هوای مناطقی که از ان ها عبور می کنند تاثیر می گذارد 

جزر و مد و جریان های دریایی است . حرکات آب دریا به صورت موج 



فواید اقیانوس ها : انسان و اقیانوس ها 

..منبع مهم تامین غذا 
امکان حمل : حمل  نقل اسان

میلیون ها تن بار را با کشتی  
فراهم می سازد

منبع تامین اب شیرین دنیا 



جوّ یا هواکره الیه ای از گاز است که از سطح زمین تا ارتفاع حدود 
. کیلومتری اطراف سیاره زمین را در برگرفته است3000

%) 21( ، اکسیژن %)78( مخلوطی از گاز های مختلف نیتروژن 
.و سایر گاز ها مانند دی اکسید کربن و بخار آب است

یه، پایین ترین ال. تشکیل شده استمختلفبه شکل توجه کنید؛ جوّ خود از الیه های 
که نزدیک به سطح زمین است، ورد سپهر نام دارد



پ

(اگزوسفر)برون سپهر 

(ترموسفر)ماسپهرد

(مزوسفر)میان سپهر

وَشن پ
(استراتوسفر)سپهر

َرد سپهر و
(تروپوسفر)

الیه های هوا

کیلومتر550

کیلومتر90

کیلومتر50

کیلومتر18

ازن

بیرونی تربن الیه زمین  است :  اگزوسفر 
عمدتا از هیدروژن تشکیل شده و قمرها و 

ماهواره های طبیعی در حال چرخش هستند 

چهارمین الیه  تشکیل دهنده و از : تروموسفر
کیلومتری شروع  می شود و دما با 85ارتافاع 

شفق قطبی در . افزایش ارتفاع زیاد می شود 
ی ایستگاه بین الملل. این الیه اتفاق می افتد 

فضایی در این الیه قرار دارد 

شهاب سنگ ها در این قبل از : مزوسفر 
برخورد با زمین در این قسمت سوخته می 

ابرهای شب تاب باالتر از این الیه در ..شوند
قطب ها تشکیل و رعد و برق در این الیه 

می باشد  -90دمای هوا . فراوان است 

ن دومین الیه هوا تا ارتفاع زمی: استراتوسفر
قرار و الیه ازن در ان واقع شده است این 
..  الیه اشعه های فرا بنفش را جذب می کند
هواپیماهای جت در این منطقه پراوز می 

کند  
کیلومتری شروع  18از ارتفاع : تروپوسفر

درصد بخارات اب جو زمین در  99می شود 
تشکیل ابر در این الیه است .  این قرار دارد 



دوری و نزدیکی 
س ها و   .از اقیانو

دریا

زاویه تابش 
خورشید و عرض  

جغرافیایی 

فشار هوا و 
جریان باد

ارتفاع از 
سطح زمین 



:بر آب وهوای جهانعوامل موثر 

: زاویه تابش خورشید و عرض جغرافیایی : 1

اساس یکسان نتابیدن خورشید سه منطقه آب و هوایی بوجود می آیدبر
منطقه گرم در دو طرف خط استوا تا مدارهای راس السرطان و  راس الجدی

منطقه معتدل شمالی و جنوبی
◦ مجاورت قطب شمال و جنوب درسرد منطقه 

عرض باال

عرض باال

مدار استوا



اقیانوس ها و دریاهادوری  ونزدیکی به

خشکی ها زودتر از آب ها گرم می شوند و سریع تر گرمای خود را از دست می 
دهند 

آب ها بیشتر از خشکی هاگرما را در خود ذخیره می کنند 

اقیانوس ها و دریاها موجب اعتدال دمای نواحی مجاور خود در زمستان  و تابستان 
می شوند و گرما و سرما ی مناطق را کاهش می دهند 



ارتفاع از سطح زمین

هر چه از سطحزمین، ترین الیه جوّ به نزدیک وَردسپهر الیه در 

.زمین باالتر می رویم دمای هوا کم می شود

بنابراین، در نواحی مرتفع و

.بر فراز قله ها و کوه ها و دامنه ها دما پایین تر از نواحی پست است

همچنین ارتفاعات کوه ها می توانند از نفوذ توده های مرطوب به

.آن سوی خود جلوگیری کنند و یا جهت وزش بادها را نیز تغییر می دهند

1000به ازای هر 
درجه از دمای 6متر 

هوا کاسته می شود 



فشار هوا و جریان 
باد

هوا مانند همه  گا زها سنگینی دارد 
و بر همه چیز فشار وارد می کند

فشار هوا را با فشار سنج اندازه گیری می کنند 

هوا همیشه از جایی که فشار بیشتر است  
به سمت جایی که فشار کمتر است 

جریان می یابد 

مناطق پرفشار )) های فشار کانون
((و کم فشار 

:ازعوامل ایجاد کننده
جریان های عمومی هوا

تغییرات اب و هوایی هستند 



انسان و تغییرات آب و هوایی 

افزایش تعداد خودروها
ز افزایش فعالیت های صنعتی که ا
سوخت های فسیلی استفاده می 

کنند
استفاده از گازهای گلخانه ای 

:پیامد های گرمایش زمین
ذوب شدن یخ های قطبی:1

باال امدن آب دریا وبه زیر رفتن :2
اب سواحل

طوالنی شدن دوره های :3
خشکسالی 

افزایش سیالب : 4

در کشور ما یکی از کاربردهای 
انرژی هسته ای عالوه کمک به 

کاربردهای پزشکی 
.... کاهش آلودگی هواست 



ز
زمون خود سنجیآ

فالت قاره را تعریف کنید : 1

چند نمونه فواید اقیانوسها را نام ببرید : 2

بر اساس یکسان نتابیدن خورشید چند منطقه دمایی : 3

به جود می اید

جریان باد چگونه بوجود می آید : 4

.پیامدهای گرم شدن زمین چیست : 5


