هواشناسی و پیش بینی وضع هوا

به شکل 1دقت کنید .چه موضوعی را به یاد شما می آورد؟
یکی از عواملی که بر شیوه زندگی و فعالیتهای انسان ،تأثیر بسیار زیاادی دارد ،آب و
هوا است .توجه به آب وهوادر برنامه های توسعه هر کشور و یا منطقاه ،نقاش مهمای
دارد .در این درس ،مطالبی در مورد آب وهوا با تأکید برکشور ایران می آموزیم

هواچیست؟

اصطالح هوا به حالت آنی و زودگذر جو گفته میشاود؛ ما ً
ال
دمای شهر یاسوج در 26فروردین سال 1394ساعت 8صاب،،
13درجه سانتیگراد است.
در هواشناسی سعی می شود عناصر و عوامل به وجودآورناده
هوا مانند بارش ،دما و… شناسایی شاود تاا در نتی اه ایان
شناخت ،بتوان وضع هوا را در کوتاه مدت پیش بینی کرد.

آب و هوا چیست؟

آب و هوا به م موعه عناصار جاوی لالار در یاط منطقاه
دردرازمدت گفته میشود؛ م الً آب و هوای اساتان خراساان
جنوبی ،گرم و خشط است .با توجه به دو م ال ذکر شده ،آیاا
می توانید معیارهای اصلی تفاوت هاوا و آب و هاوا رابیاان
کنید؟
دومعیار زمان و مکان درتفاوت آب وهوا نقش دارد.در هوا زمان زودگذراست و درآب وهوا درازمدت.و درهاوا مکاان
کوچکی درنظرگرفته می شود مانند یط شهر و درآب وهوا مکان بزرگ تری درنظرگرفته می شود مانند یط استان

سازمان هواشناسی کشور چگونه وضع هوارادرکشورپیش بینی می کند؟

امروزه همه مردم برای فعالیت های مختلا
مانند رفتن به مسافرت به پیش بینی وضع هاوا
توجه زیادی می کنند.
سازمان هواشناسای کشاور باا اساتفاده از
اطالعات روزانه ،مانند فشار ،رطوبت و دماا،
نقشه های هواشناسی تهیه می کند و با کماط
تصاویر پی درپی ماهوارهای ،عبورتوده هاای
هوا را پس از شکل گیری مراکز کام فشاار و
پرفشار ،طی چند روز ،پیگیری می کند.
با توجه به نوع توده هوا ،سرعت و جهت آنها،
کارشناسان هواشناسی می توانند وضعیت هوا و
تغییرات آن را برای روزهای آینده پیش بینی
کنند.
(شکل های 3و)4

پیشرفت ارتباطات فنااوری و
پیش بینی وضع هوا

امروزه با پیشرفت ارتباطات و ّ فناوری می توانیم از طریق ساایت
های مختل اینترنتی و نرم افزارهای مختل  ،که امکان نصر روی
رایانه و رایانه همراه را دارند به اطالعاتی در مورد پایش بینای
وضع هوای شهرها ،روستاها و دیگر مناطق مختل جهاان دسات
یابیم.

ابرها به طرف شرق حرکت می کنند وبا توجه به جهت حرکت توده های هوای مرطوب که ابرهای
باران زارا با خود به همراه می آورند می توان وضع هواراپیش بینی کرد

 .1ابر سرخ در هنگام شر نشانه بارش شدید است .
 .2بارش شدید صب ، ،آفتاب شدید ظهر را به دنبال دارد .
 .3چشمط زدن ستاره ها در شر و وجود لبار در هوا در ظهر نشانه شروع تندر ( بادهای شدید ) است .
 .4حرکت یط ابر زیر یط ابر دیگر نشانه شروع بارش باران است .
 .8ابرهای سیاه و قلمبه بیشتر باران زا و ابرهای سفید و یط دست بیشتر برف زا هستند.
 .9کفشدوزک ها که یکی از باهوش ترین حشرات اطراف ما هستند نیز می توانند در پیش بینی وضع هوا به ما کمط
کنند .وقتی آنها کنار هم ت مع می کنند  ،یعنی روز گرمی در راه است .اما اگر آنها به دنبال سر پناه باشند یعنی
هوایی سرد در راه است.10 .وقتی گوسفندها در کنار هم جمع می شوند وبه هم می چسبند یعنی هوا طوفانی خواهد شد.

عوامل مؤثر برآب و هوای ایران

با مشاهده دقیق شکلهای 5، 6و 7،که از سه ناحیه آب وهوایی انتخاب شده است ،متوجه می شویم
کشور ما دارای آب وهوای متنوعی است.
به دو م ال زیر در مورد تنوع آب وهوای ایران توجه کنید.
م الً درحالی که زندگی مردم اردبیل با برف و سرما آمیخته شده ،ساحل نشاینان خلایف فاارس و
دریای عمان ممکن است سال ها بارش برف را در محل زندگی خود نبینند.
یا در زمانی که مردم بندرانزلی بیش از 1800میلیمتر بارش را دریط ساال دارناد ،ماردم شاهر
میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان بارشی کم تر از 50میلیمتر دارند.
این گوناگونی آب وهوایی ،سبر تنوع در چشم اندازهای طبیعی و فرهنگی ایران شده اسات کاه
درکم تر کشوری از جهان دیده می شود؛ به گونه ای که ایران ما به کشور چهار فصل معروف است.

اشترانکوه

ال ) عرض جغرافیایی
1ا موقعیت جغرافیایی

ب) قرارگرفتن ایران در کمربند پرفشار جنر
حاره ای
پ) نزدیکی به دریاها و دوری از آن و منابع
رطوبتی

2ا میزان ارتفاع و جهت
کوهستان ها

3ا ورود توده های هوا به کشور

1ا موقعیت جغرافیایی

ال ) عرض جغرافیایی:

به شکل 8نگاه کنید.
آیا میانگین دمای بندر جاسط باا شاهر
ماکو یکسان است؟
کدام شهر سردتر و کدام گرم تر است؟
در مناطق جنوبی کشور ،که در عرضهای
پایین جغرافیایی قرار دارند (باه خا
اِستوانزدیط ترند )،زاویه تابش خورشید
هنگام ظهر ،نزدیط به عمود است و باه
همین دلیل در این نواحی ،مقدار تابش
خورشید بیشتر و هوا گرم تر است؛ مانند
استان های هرمزگان و جنوب سیستان و
بلوچستان.
ولی در مناطق شامالی کشاور کاه در
عرض های باالی جغرافیایی قرار دارند
و زاویه تابش خورشید مایل تار اسات،
مقدار تابش کم تر و هاوا سردتراسات؛
مانند استان های آذربای اان لربای و
شرقی.
در کشور ما به طور میانگین ،میزان دما
از شمال به جنوب بیش ترمی شود.

ب) قرارگرفتن ایران در کمربند پرفشار ّ جنر حاره ای

چرا در مناطق جنوبی کشور،که نزدیط آب های خلیف فارس و دریای عماان قارار دارد ،باارش
بسیارکم است؟
به شکل 9نگاه کنید.
این شکل گردش عمومی هوا را نشان میدهد.
در اطراف خ استوا به دلیل گرم بودن و صعود هوا ،کمربند کم فشار حاره ای تشکیل می شاود و
دارای آب و هوای گرم و مرطوب است.
در اطراف مدار رأس ّ السرطان و رأس َ ال دی ،به دلیل سنگینی و فرونشینی هوا ،کمربند پرفشار ّ
جنر حاره ای تشکیل میشود و دارای آب و هوای گرم و خشط است.

مهم ترین کمربندهای خشط و بیابانی کره زمین در اثر عامل پرفشار جنر حاره ای به وجود آمده
است که کشور ما هم در داخل این کمربند خشط قرار دارد .عامل پرفشار ّ جنر حارهای درتابستان
به داخل کشور پیش روی می کند ومانع ریزش بارش در دوره گرما درکشور می شود.
گردش عمومی هوا را میتوانید درشکل 9بررسی کنید.

پ) نزدیکی به دریاها و دوری از آن
و منابع رطوبتی

نزدیکی به دریاها و دوری از آن در آب و هوای کشاور دو
اثرمتفاوت دارد.
درسواحل شمالی کشور ،دریای خزر در افازایش باارش،
نقش مهمی دارد
ولی خلیف فارس و دریای عمان به دلیل عدم امکان صاعود
هوای مرطوب ،در بارش ساواحل جناوبی کشاور ،نقاش
چندانی ندارند و موجر شرجی شدن هوا میشوند.
در نواحی داخلی کشور به دلیال دور باودن از دریاهاا و
کمبود رطوبت ،اختالف دما زیااد اسات ولای در ناواحی
ساحلی شمال و جنوب کشور اختالف دما کمتر است.

2ا میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها

با افزایش هر 1000متر ارتفاع ،دمای هوا به طور میانگین حدود 6درجه سانتیگراد کاهش مای
یابد.
پس در نواحی کوهستانی کشور ،آب و هوا سردتر و در دشت های داخلی کشور،که ارتفاع کام
تری دارند آب و هوا گرم تر است.
جهت رشته کوههای بلند مانند البرز و زاگرس نیز در پراکندگی جغرافیایی باارش کشاور اثار
دارد .این عامل موجر بارش های بیش تر در دامنه های شمالی البرز و دامنه های لربی زاگرس
شده است (شکل )10

اگررشته کوه البرزدرجنوب دریای خزرنبود کناره های دریای خزرکم باران بود.

دامنه های لربی زاگرس به طرف بادهای مرطوب لربی قراردارند و بارش نسبتا خوبی دارد ولی دامنه های
شرقی زاگرس که پشت به بادهای مرطوب لربی است باران کمی دارد.

شهرکرد سردتراست و درارتفاع زیاد یعنی 2066متری قرار دارد وشهردزفول گرم تراست چون درارتفاع کم
تری یعنی 143متری قراردارد.

3ا ورود توده های هوا به کشور

توده هوا ،ح م بزرگی از هوا است که ویژگی فیزیکی آن به خصوص از نظر دما و رطوبت ،در سط،
افقی در صدهاکیلومتر تقریباً همسان باشد .به شکل 11نگاه کنید.
درطول سال ،انواع توده های هوا وارد کشور ما می شوند و آب وهوای ایران را تحت تأثیرخود قرار
می دهند.
این توده ها شامل توده هوای لربی ،توده هوای سیبری ،توده هوای سودانی ،توده هوای عربستان و
توده هوای مرطوب موسمی است.
در شکل 11ویژگی های توده های هوا را مطالعه کنید که در طول سال وارد کشور می شوند.
مهم ترین عامل ریزش برف و باران و تأمین آب درکشور ،توده هوای مرطوب لربی است که در دوره
سرد سال واردکشور می شود.

مرطوب لربی
گرم وخشط

سرما
جنوب ایران

دوره گرما

دریای مدیترانه و اقیانوس
اطلس

همراه آوردن برف و
باران
افزایش شدیددما

درجنوب شرقی ایران به علت نفوذ توده هوای مرطوب موسمی درتابستان باران های رگباری می بارد.

انواع آب و هوای ایران

دما ،بارش و فشارهوا از مهم ترین داده های هواشناسی هستند کاه در ایساتگاه هاای هواشناسای
سینوپتیط (هم دیدبانی) در نقاط مختل کشور ،هم زمان با دستگاه هایی مانند دماسنف ،باران سنف و
فشارسنف اندازه گیری می شوند.
داده های به دست آمده ،در رایانه ذخیره می شود و سپس با ت زیه و تحلیل توس اقلایم شناساان،
نتی ه کار به صورت انواع نقشه با موضوعات مختل به نمایش درمی آید (شکل های 12و)13
همانطورکه در دو شکل12و 13می بینید ،چون میانگین ساالنه بارش ،دما و رطوبات هاوا در نقااط
مختل کشور یکسان نیست ،موجر شده است کارشناسان ،اقلیم کشور را به چهار ناحیه مختل آب و
هوایی تقسیم کنند.

1ا عامل پرفشارجنر حاره ای

علت به وجودآمدن بیابانها درایران

2ا جهت رشته کوه های بلند البرز و زاگرس

3ا دوربودن از دریاها و منابع رطوبتی

1ا عامل پرفشارجنر حاره ای

بار دیگر به شکل 9گاه کنید
 .عامل پرفشار جنر حاره ای ،مهمترین عامل ای اد نواحی خشط و
بیابانی درجنوب کشوراست.
مرکز پرفشار ،از طریق جلوگیری از صعود هوای مرطاوب ،باعا
کاهش باران و ای اد بیابان ها درکشور می شود؛
مانند بیابان لوت که یکی از خشط ترین و گرم ترین ناواحی کاره
زمین است.

2ا جهت رشته کوههای بلند البرز و زاگرس

رشته کوه های البرز و زاگرس دو اثر متفاوت دارند .از یط طرف این رشته کوه ها با جذب رطوبت،
وضعیت آب و هوایی را در نیمه شمالی و لربی کشور مناسر کرده اند،
و از طرفی دیگر ،کوهستان های البرز و زاگرس همچون سدی درمقابل عبور توده هوای مرطوب
به نواحی داخلی کشور قرارگرفته اند،
بنابراین ،نواحی داخلی کشورمان بارش بسیار کمی داردو مناطق خشکی مانند بیابان دشت کاویر
را به وجود آورده است.

اا و
اودن از دریاها
3ا ا دوربا
منابع رطوبتی

مناطق داخلی و شرقی کشور به دلیل دور بودن از دریاها و منابع رطوبتی،
به مناطق خشط و بیابانی تبدیل شده اند ،مانند بیابان طبس

در ادامه ،با دو منطقه بسیار وسیع بیابانی کشورمان ایران که محصول وضع خاص آب و هوایی هستند،
آشنا می شوید.

دشت کویر
موقعیت آب و هوایی در نواحی مرکزی ایران به گونه
ای است که یکی از بزرگ ترین کویرهای جهان را باه
مساحت 60هزار کیلومتر مربع به وجود آورده است.
کویر ،بخشی از بیابان است و به نمکزارهای پ کرده
ای گفته می شود که تبخیر شدید ،عامل اصالی شاکل
گیری آن است.
بخش بزرگی از دشت کویر ،بیابان واقعی است؛
یعنی میانگین بارش ساالنه آن از 50میلیمتار کمتار
است.

بیابان لوت

لوت یکی از خشط ترین بیابان های ایران است که در
عین حال ،یکی از گرم ترین مناطق کره زمین نیز باه
شمار می آید.
لوت در جنوب شرق ایران قرار دارد.
بخش زیادی ازاین بیابان به دلیل قرارگیری در منطقه
فشار زیاد جنر حاره ای ،کمتر از 30میلیمتر بااران
دارد.
وسعت این بیابان حدود 80هزار کیلومترمربع است.

دشت کویر
بیابان لوت

موقعیت و شاخصهای کلی دشت لوت(برای مطالعه)
• دشت لوت محدودهای است بین استانهای خراسان جنوبی ،سیستان و بلوچستان و کرمان.
• دشت لوت بین دو گسل نهبندان در شرق و نای بند در لرب قرار دارد.
• حد شمالی آن در حد مدار  32درجه و حد جنوبی در حد مدار  28درجهاست.
• وسعت حوضه آبگیر دشت لوت ،حدود  175هزار کیلومتر مربع (یط دهم مساحت کشور) است.
• طول آن از شمال به جنوب حدود  900کیلومتر و لرب به شرق حدود  300کیلومتر است.
•پستترین نقطه دشت لوت  190متر از سط ،دریا پایینتر است .لوت مرکزی
• دشت لوت جایگاه رخداد زمین لرزههای بزرگ و مهمی بودهاست.
• در پای کوههای مشرف به کویر بزرگ لوت ،آثاری از سکونت انسان از هزاره چهارم پیش از میالد مسی،
مشاهده شدهاست.
• بزرگترین ناحیه جمعیتی دشت لوت «شهداد» است که در گذشتههای دور به آن خبیص میگفتند.
• دره سیرچ و ناحیه مسکونی آن به همین نام ،یکی از زیباترین چشماندازهای سر سبز حاشیه این دشت اسرار
آمیز است.

پدیدههای جالر لوت (برای مطالعه)
دشت لوت یکی از شگفت انگیزترین عوارض بیابانی دنیا است برخی از جاذبههای آن عبارتند:
•بزرگترین شهر کلوخی جهان .منطقه کلوتها از دور به خرابههای شهری بزرگ میماند که توصی های
گوناگون از آن شدهاست نظیر :شهر خیالی و یا شهر لوت.
• مرتفعترین هرمهای ماسهای دنیا در لوت است .مرتفعترین هرمهای شناخته شده دنیا حداک ر  300متر
ارتفاع دارند (لیبی) اما در لوت ارتفاع برخی هرمها گاه به  480متر هم میرسد.
•  40مخروط آتشفشان کواترنر در سط ،دشت لوت وجود دارد.
• پهنههای وسیع ماسه و ریگ با طی رنگی قهوهای روشن تا خاکستری و سیاه نظیر «گدار باروت» که
چون خاک آن سیاه و شبیه باروت است به این نام خوانده میشود.
• دشتهایی از گدازههای بازالتی چاله چاله نظیر «گندم بریان».
•پهنههای شنی مواج
• بزرگترین نبکاهای جهان.
• مرتفعترین ربدوها Rebdou
•پلیگونهای نمکی
•کویر پاشتری
• هامادا

واحدهای جغرافیایی لوت (برای مطالعه)
دشت لوت به سه واحد جغرافیایی تقسیم شدهاست:
 –1لوت شمالی از عناصر ریگ ،شن و ماسه تشکیل شدهاست و حد جنوبی آن را بریدگیهای نا منظم مشرف به چاله
«رود شور بیرجند» تشکیل میدهد .ناهمواریهای ماسهای به شکل سفرههای ماسهای در آن وجود دارد.
 –2لوت مرکزی شگفت انگیزترین قسمت دشت لوت است .در قسمتهای شرقی لوت مرکزی تپهها و تودههای عظیم
و به هم پیوسته ماسهای قرار گرفته و سط ،قابل توجهی از لوت را به عرض متوس  52کیلومتر و طول متوس 162
کیلومتر در لوت پوشاندهاست .بخشی از ناهمواریهای لوت مرکزی دارای پوشش گیاهی بوده و بخش لربی آن
فاقد پوشش گیاهی است.
از نظر ژئومورفولوژی لوت مرکزی به سه منطقه اصلی (از لرب به شرق) تقسیم شدهاست:
ال –دشت سر Pedimentبه عرض  5تا  10کیلومتر به صورت نواری سط ،آن از ماسه و الی()siltو نمط پوشیده
شده است.
ب -کلوتها
کلوتها به خندقهای بسیار عظیم که حاصل فرسایش آبی و بادی است به عنوان پدیدهای بی نظیر در دنیا شناخته
شدهاست.
«رود شور» در مرطوب کردن دیواره این کلوتها اثر کافی داشته و فرسایشهای آنها را تسهیل کردهاست.
منطقه کلوتهای در  43کیلومتری شهداد ( 24کیلومتری ده سی ) قرار دارد و در مساحتی به عرض متوس 80
کیلومتر و طول متوس  145کیلومتر را تشکیل دادهاند.
مهمترین بادی که دیوارههای کلوتها را فرسایش میدهد بادهای  120روزه سیستان است.
در فاصله کلوتها زمین پوشیده از ماسه بادی است و در نقاطی که ماسه بادی نیست زمین از نوع رس الئی و رس
است.
ج -تپههای ماسهای در شرق لوت مرکزی منطقهای به عرض  50کیلومتر و طول  100کیلومتر متر را تشکیل
میدهند .ارتفاع این تپههای ماسهای تا  500متر هم میرسد .ناهمواریهای ماسهای به اشکال برخان ( )Barkhan
–هرمهای ماسهای –سی ( )sifو تپههای طولی دیده میشود.
 -3لوت جنوبی (لوت زنگی) لنیترین قسمت چاله لوت از نظر پوشش گیاهی است.

پوشش گیاهی لوت (برای مطالعه)
در حدود 20کیلومتری شهداد ،درختان و درختچههای گز در گلدانهای بیابانی لوت جای گرفتهاند که به
آن نبکا یا تلهای گیاهی گفته میشود .زمینهای بین نبکاها پوشیده از ماسهاست و نبکاها عموماً در سط،
همواری که میزان ماسه آن متوس و سط ،آب زیر زمین باال بوده و یا رطوبت موجود کافی برای حیات
پوشش گیاهی باشد ظاهر میشوند .عناصر تشکیل دهنده نبکا شامل ماسه – الی ،رس و سیلت است.
شکل نبکا تابعی است از اندازه ،تراکم و میزان رشد گیاه میزبان که گونههایی نظیر دستهای از گرامینهها،
درختچههای تاغ ،گز و ...میباشند .در کویر لوت گونه گیاه گز ( )Tamarixاز گونههای میزبان نبکاها
هستند .ارتفاع نبکاها از چند دسیمتر تا چند متر و طول آن از یط متر تا  10متر میرسد.
شایان ذکر است گیاهان منفرد باید ارتفاعی بیش از  10الی  15سانتیمتر داشته باشند تا اینکه بتوانند
ماسهها را کنترل نماید .اگر دانههای ماسه چسبندگی نداشته باشند به عبارتی عناصر رس و الی نداشته
باشند ح م آنها با تغییر و سرعت باد تغییر مییابد .با افزایش میزان رسوب ،گیاه برای جلوگیری از
مدفون شدن به رشد خود در جهت باال ادامه میدهد این رشد تا آن ا است که ریشه گیاه در ارتباط با
سط ،آب زیر زمینی باشد اما جایی که آب زیر زمینی افت میکند این ارتباط قطع و تخریر نبکا آلاز
میشود که سران ام به مرگ نبکا میان امد .نبکاهای چندین ساله و دائمی در تغییر سط ،سفره آب زیر
زمینی ،هرزآبها ،تبخیر ،تعرق و کنترل رسوبات بادی در منطقه نقش اساسی دارند.
ربدوها Rebdouبا ابعاد بزرگتری از نبکاها متمایز میشوند .طول آنها به  2تا  7متر و عرضشان به  1تا 5
متر میرسد .لیر از ابعاد ،شکل ربدوها نیز پیچیدهتر از نبکاها است؛ و گاهی چند مخروط را نشان
میدهد که کنار هم قرار گرفتهاند .مرتفعترین ربدوها در لوت لربی دیده میشود که گاه ارتفاع آنها به
 12متر میرسد .

آب وهوا چه تأثیری می تواند بر زندگی ما داشته باشد؟

هرچند پیشرفت فناوری تأثیر عوامل آب و هوایی بار
شیوه زندگی انسان را کم تر کرده است؛ هنوز هم آب
و هوا مهم ترین عامل کنترل کنناده فعالیات هاای
روزانه و هم چنین طوالنی مدت زندگی انسان است.
آب و هوا در زندگی انسان ها تأثیرات زیادی دارد.
آب و هوا بار ناوع کشاورزی،گردشاگری،معماری،
سیستم های حمل و نقل و سالمتی انساان نیاز تاأثیر
دارد .عالوه بر آن ،بر نوع لباس ِ پوشیدن و یا انتخاب
نوع مسکن ما نیز مؤثر است.

آب و هوا و معماری

آب و هوا بر معماری تأثیرات زیادی دارد.
درکشور ما به دلیل گوناگونی آب و هوا ،معمااری هاای
گوناگونی در نقاط مختل کشور دیده میشود.
در گذشته ،مردم در ساخت ساختمان ،به اثار اقلایم بار
ساختمان و محی توجه میکردند و باه هماین دلیال در
داخل خانه هایشان دارای آسایش بودند و انرژی کمتری
هم مصرف می شد ( .شکل )18
به نظرشما آیا امروزه ساختمان هایی که ساخته می شود
بااقلیم منطقه ،هماهنگ می باشد؟

امروزه ساختمان هایی که ساخته می
شود به اقلیم و اثارآن هایگ گوناه
توجهی نمی شود و به هماین دلیال
مردم دراین خانه ها آسایش ندارند و
برای گرمایش و سرمایش خانه بایاد
انرژی زیادی مصرف شود.

آب و هوا و ساامانه هاای
حمل و نقل

برای کاهش سوان ،جاده ای ،توجه به اقلیم و پایش بینای
وضع هوا ،راهکار بسیار مناسبی است.
توجه به وضع جوی منطقه در پاروژه هاای راه ساازی و
طراحی سامانه های حمل ونقل بسیار مهم است.
درصورت آگاهی از وضعیت آب و هوایی می توان خسارت
های سوان ،جادهای را کاهش داد.
برف سانگین ،ساقوط بهمان ،وقاوع سایل ،یخبنادان و
پدیدآمدنِ مه از مهم ترین سوان ،جاده ای درکشور اسات.
(شکل )19

آب وهوا و سالمت

یکی از شاخه های دانش جغرافیا ،جغرافیای پزشکی است.
جغرافیای پزشکی در زمینه پراکندگی تاأثیرات عوامال محیطای بار
سالمت انسان مطالعه می کند؛
به عنوان م ال ،تشدید آلودگی هوای کالن شهرها و منااطق صانعتی
کشور و یا آلودگی هوای استان های نیمه لربای کشاور باه وسایله
ریزگردها ،سالمت جسمی و روحی عده زیادی از هام وطناان را باه
خطرانداخته است.
آیا می توانید دیگر تأثیرات آب و هوا را بر فعالیت های انساان بیاان
کنید؟

آب وهوا برخلق وخوی انسان
تاثیرزیادی دارد.آب وهوا
بررفتار انسان اثردارد.تغییرات
آب وهوایی دروقوع جنگ ها
اثردارد و....

زیساتی

مشکالت محای
ناشی از تغییر
وضعیت آب وهوایی

وارونگی دما

آلودگی هوا ،بیابان زایی ،خشط سالی و افزایش دماا ،مشاکالت محای
زیستی مربوط به آب وهاوا اسات کاه درساال هاای اخیر،کشاور ماا و
دیگرکشورهای جهان با آن روبه رو شده اند .این مشکالت نشان دهنده تأثیر
منفی فعالیت های انسان بر آب وهوا است.

آیا می دانید که چرا در زمستان و در شهرهای بزرگ ،آلودگی هاوا
بیش تر می شود؟
همان ً طورکه قبال گفته شد با افزایش ارتفاع ،دمای هوا کاهش مای
یابد ،اما در وضعیتی که با افزایش ارتفاع ،دمای هوا به طور ناگهانی
افزایش یابد ،وارونگی دما رخ می دهد.
در این حالت ،هوای سرد و سنگین در سط ،زمین قرار می گیارد و
اجازه نمی دهد آلودگی به طرف باالحرکت کند و درنتی ه ،میازان
آالینده ها در هوای شهرهای بزرگی مانند تهران بسیار زیاد می شود
و مشکالت فراوانی رابرای مردم ای اد میکند.
در شرای وارونگی ،حرکت صعودی و جابه جایی هوا صورت نمای
گیرد.

ریزگردها بیشتر شامل گرد و لباری است که وارد هاوا مای شاود .محادوده
جغرافیایی بحرانی این پدیده ،کشورهای ایران ،عراق ،ترکیه ،کویت و عربستان
هستند.
بحران ریزگردها

راههااای مقابلااه بااا
ریزگردها

عواملی چون کاهش ریزش های ّ جوی ،خشط شدن باتالق ها و مدیریت ضعی
منابع آب در این مناطق ،باع شکل گیری این پدیده شده است.
به نظرشما آیا عوامل دیگری در وقوع پدیده ریزگردها نقش دارد؟
ریزگردها موجر عفونت های ریوی و اختالالت تنفسی در انساان مای شاوند.
ریزگردها هم چنین موجر آسیر رساندن به جنگل های زاگرس و کاهش میزان
تولید محصوالت کشاورزی می شوند و میدان دید را کم می کنند.

برای مقابله با ریزگردها راههای مختلفی است.
احیای تاالبها و تأمین حقابه رودخانه های منطقاه ،اجارای طرحهاای بیاباان
زدایی ،تغییر در شیوه کشت و مدیریت صحی ،آب در بخش های مختلا  ،روش
های مناسبی است.
آیا می توانید راه های دیگری برای مقابله با ریزگردها پیشنهاد دهید؟
برای حل مشکالت محی زیست کشور ،مدیران ،برنامه ریزان و مسئوالن باید به
بعد مکانی تصمیم گیری ّ های خود توجه جدی کنند و درحفظ مناابع طبیعای و
ملی کشورشان تالش کنند .با مشورت با همکالسی های خود ،چند راهکار برای
مقابله با مشکالت محی زیستی کشور ارائه کنید.

-1نبودن آسایش درخانه
-2مصرف زیاد انرژی درگرمایش و سرمایش خانه
-3مصرف بیش ترآب درخنط نگه داشتن خانه و......

خزری

گرم وخشط

گرم وشرجی

خزری
گرم وخشط
گرم وخشط

کوهستانی
گرم وخشط

27خرداد

نمونه سوال
-1تفاوت هوا و آب وهوا را بنویسید.
-2وضعیت هواچگونه توس کارشناسان هوا شناسی پیش بینی می شود؟
-3چه عواملی درگوناگونی آب وهوای ایران موثرند؟نام ببرید.
-4نقش عرض جغرافیایی را برآب وهوای کشورتوضی ،دهید.
-5چرا درکشورما باران بسیارکم است؟
-6نقش پرفشارجنر حاره ای برآب وهوای کشورمارا توضی ،دهید.
-7نقش کوهستان ها را برآب وهوای کشورشرح دهید.
-8توده هواچیست؟
-9کدام توده های هوا آب وهوای کشورما را تحت تاثیرقرار می دهد.
-10توده هوای مرطوب لربی را با توده هوای سرد قطبی مقایسه کنید.
-11انواع آب وهوای کشوررا نام ببرید.
-12ویژگی های آب وهوای کوهستانی را بنویسید.
-13ویژگی های آب وهوای گرم و خشط را بنویسید.
-14آب وهوای خزری را با آب وهوای شرجی مقایسه کنید.
-15علل به وجود آمدن بیابان ها را درایران بیان کنید.
-16تاثیرآب وهوا را برمعماری شرح دهید.
-17موضوع جغرافیای پزشکی چیست؟
-18مشکالت محی زیستی ناشی از تغییروضعیت آب وهوایی را نام ببرید.
-19وارونگی دما چیست و خطرآن را بنویسید.
-20وظیفه مدیران ،برنامه ریزان و مسئوالن در حل مشکالت محی زیستی چیست؟

همیشه پیروز باشید
محسن یوسفی
09127543391

