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هواشناس
چه موضوعی را به یاد شما می آورد؟. دقت کنید1به شکل  ا

ی دارد، آب و یکی از عواملی که بر شیوه زندگی و فعالیتهای انسان، تأثیر بسیار زیااد 
توجه به آب وهوادر برنامه های توسعه هر کشور و یا منطقاه، نقاش مهمای   . هوا است
در این درس، مطالبی در مورد آب وهوا با تأکید برکشور ایران می آموزیم. دارد



الً ؛ ما  حالت آنی و زودگذر جو گفته میشاود اصطالح هوا به 
صاب،،  8ساعت1394فروردین سال 26دمای شهر یاسوج در  

. درجه سانتیگراد است13

ده در هواشناسی سعی می شود عناصر و عوامل به وجودآورنا 
شناسایی شاود تاا در نتی اه ایان    … هوا مانند بارش، دما و

.دشناخت، بتوان وضع هوا را در کوتاه مدت پیش بینی کر

م موعه عناصار جاوی لالار در یاط منطقاه      آب و هوا به 
؛ م الً آب و هوای اساتان خراساان   دردرازمدت گفته میشود
آیاا  با توجه به دو م ال ذکر شده،. جنوبی، گرم و خشط است

می توانید معیارهای اصلی تفاوت هاوا و آب و هاوا رابیاان    
کنید؟

هواچیست؟

آب و هوا چیست؟

مکاان  و درهاوا  .درازمدتراست و درآب وهوا زودگذدر هوا زمان .آب وهوا نقش داردمکان درتفاوت دومعیار زمان و 
ستان  درنظرگرفته می شود مانند یط امکان بزرگ تری درنظرگرفته می شود مانند یط شهر و درآب وهوا کوچکی



امروزه همه مردم برای فعالیت های مختلا   
ضع هاوا  مانند رفتن به مسافرت به پیش بینی و

.توجه زیادی می کنند
سازمان هواشناسای کشاور باا اساتفاده از     

،دماا و رطوبت ، مانند فشار،اطالعات روزانه
ماط  با کونقشه های هواشناسی تهیه می کند 

عبورتوده هاای ،تصاویر پی درپی ماهوارهای
هوا را پس از شکل گیری مراکز کام فشاار و  

.پرفشار، طی چند روز، پیگیری می کند
ا، با توجه به نوع توده هوا، سرعت و جهت آنه

ت هوا و کارشناسان هواشناسی می توانند وضعی
ینی تغییرات آن را برای روزهای آینده پیش ب

.کنند
(4و3شکل های )

د؟سازمان هواشناسی کشور چگونه وضع هوارادرکشورپیش بینی می کن





ایت امروزه با پیشرفت ارتباطات و ّ فناوری می توانیم از طریق سا 
ر روی های مختل  اینترنتی و نرم افزارهای مختل ، که امکان نص

ی رایانه و رایانه همراه را دارند به اطالعاتی در مورد پایش بینا  
وضع هوای شهرها، روستاها و دیگر مناطق مختل  جهاان دسات   

.یابیم

ی و پیشرفت ارتباطات فنااور 
پیش بینی وضع هوا 

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

.ابر سرخ در هنگام شر نشانه بارش شدید است . 1
.بارش شدید صب، ، آفتاب شدید ظهر را به دنبال دارد . 2
.است ( بادهای شدید ) چشمط زدن ستاره ها در شر و وجود لبار در هوا در ظهر نشانه شروع تندر . 3
.حرکت یط ابر زیر یط ابر دیگر نشانه شروع بارش باران است . 4
.ابرهای سیاه و قلمبه بیشتر باران زا و ابرهای سفید و یط دست بیشتر برف زا هستند. 8
کفشدوزک ها که یکی از باهوش ترین حشرات اطراف ما هستند نیز می توانند در پیش بینی وضع هوا به ما کمط. 9

اما اگر آنها به دنبال سر پناه باشند یعنی. وقتی آنها کنار هم ت مع می کنند ، یعنی روز گرمی در راه است. کنند
.وقتی گوسفندها در کنار هم جمع می شوند وبه هم می چسبند یعنی هوا طوفانی خواهد شد.10. هوایی سرد در راه است



ب و 
ل مؤثر برآ

عوام
ن
ی ایرا

هوا
که از سه ناحیه آب وهوایی انتخاب شده است، متوجه می شویم7و ،6،5با مشاهده دقیق شکلهای  

.کشور ما دارای آب وهوای متنوعی است

.به دو م ال زیر در مورد تنوع آب وهوای ایران توجه کنید
ارس و م الً درحالی که زندگی مردم اردبیل با برف و سرما آمیخته شده، ساحل نشاینان خلایف فا   

. دریای عمان ممکن است سال ها بارش برف را در محل زندگی خود نبینند
میلیمتر بارش را دریط ساال دارناد، ماردم شاهر     1800یا در زمانی که مردم بندرانزلی بیش از 

.میلیمتر دارند50میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان بارشی کم تر از  
کاه  ت سبر تنوع در چشم اندازهای طبیعی و فرهنگی ایران شده اسا ، گوناگونی آب وهواییاین 

.استدرکم تر کشوری از جهان دیده می شود؛ به گونه ای که ایران ما به کشور چهار فصل معروف



اشترانکوه



ا موقعیت جغرافیایی1

عرض جغرافیایی( ال 

جنر  قرارگرفتن ایران در کمربند پرفشار( ب
حاره ای

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

ا میزان ارتفاع و جهت 2
کوهستان ها

ا ورود توده های هوا به کشور3



1
ی
ت جغرافیای

ا موقعی

 
ال

 )
ی
ض جغرافیای

عر
 :

.  نگاه کنید8به شکل  
هر آیا میانگین دمای بندر جاسط باا شا  

ماکو یکسان است؟
؟کدام شهر سردتر و کدام گرم تر است

های که در عرضدر مناطق جنوبی کشور، 
باه خا   )پایین جغرافیایی قرار دارند 

رشید زاویه تابش خو( اِستوانزدیط ترند،
هنگام ظهر، نزدیط به عمود است و باه 
همین دلیل در این نواحی، مقدار تابش
انند خورشید بیشتر و هوا گرم تر است؛ م
و استان های هرمزگان و جنوب سیستان

.بلوچستان
کشاور کاه در   مناطق شامالی  ولی در 

د عرض های باالی جغرافیایی قرار دارن
و زاویه تابش خورشید مایل تار اسات،  
مقدار تابش کم تر و هاوا سردتراسات؛  
مانند استان های آذربای اان لربای و   

.شرقی
دما در کشور ما به طور میانگین، میزان
.از شمال به جنوب بیش ترمی شود





( ب
ی
ر حاره ا

ن در کمربند پرفشار ّ جن
ن ایرا

قرارگرفت
چرا در مناطق جنوبی کشور،که نزدیط آب های خلیف فارس و دریای عماان قارار دارد، باارش    

بسیارکم است؟
.نگاه کنید9به شکل  

.این شکل گردش عمومی هوا را نشان میدهد
ی شاود و  تشکیل مکمربند کم فشار حاره ای ، دلیل گرم بودن و صعود هوابه اطراف خ  استوا در 

. استآب و هوای گرم و مرطوب دارای 
پرفشار ّ کمربند، به دلیل سنگینی و فرونشینی هوا، اطراف مدار رأس ّ السرطان و رأس َ ال دیدر 

.تشکیل میشود و دارای آب و هوای گرم و خشط استجنر حاره ای 

ود آمده زمین در اثر عامل پرفشار جنر حاره ای به وجو بیابانی کره مهم ترین کمربندهای خشط 
بستان عامل پرفشار ّ جنر حارهای درتا. است که کشور ما هم در داخل این کمربند خشط قرار دارد

.به داخل کشور پیش روی می کند ومانع ریزش بارش در دوره گرما درکشور می شود
.بررسی کنید9گردش عمومی هوا را میتوانید درشکل  







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

دو در آب و هوای کشاور  نزدیکی به دریاها و دوری از آن 
.دارداثرمتفاوت

درسواحل شمالی کشور، دریای خزر در افازایش باارش،   
نقش مهمی دارد 

ود ولی خلیف فارس و دریای عمان به دلیل عدم امکان صاع 
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
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ن ه
ت کوهستا
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ن ارتفا

ا میزا
ا

درجه سانتیگراد کاهش مای  6دمای هوا به طور میانگین حدود  ، متر ارتفاع1000با افزایش هر  
.یابد

کام  داخلی کشور،که ارتفاعدشت های و در سردترکشور، آب و هوا پس در نواحی کوهستانی 
.استگرم تر تری دارند آب و هوا 

شاور اثار   جهت رشته کوههای بلند مانند البرز و زاگرس نیز در پراکندگی جغرافیایی باارش ک 
رس دامنه های لربی زاگو دامنه های شمالی البرز در بارش های بیش تر این عامل موجر . دارد

(10شکل )شده است 



.بوددریای خزرکم باران  اگررشته کوه البرزدرجنوب دریای خزرنبود کناره های 

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

متری قرار دارد وشهردزفول گرم تراست چون درارتفاع کم 2066شهرکرد سردتراست و درارتفاع زیاد یعنی 
. متری قراردارد143تری یعنی 



3
ی هوا به کشور

ا ورود توده ها
ط، ح م بزرگی از هوا است که ویژگی فیزیکی آن به خصوص از نظر دما و رطوبت، در س، توده هوا

.نگاه کنید11به شکل  . افقی در صدهاکیلومتر تقریباً همسان باشد
ر درطول سال، انواع توده های هوا وارد کشور ما می شوند و آب وهوای ایران را تحت تأثیرخود قرا

.می دهند
تان و توده هوای لربی، توده هوای سیبری، توده هوای سودانی، توده هوای عربساین توده ها شامل 

.استتوده هوای مرطوب موسمی 

.ویژگی های توده های هوا را مطالعه کنید که در طول سال وارد کشور می شوند11در شکل  
وره است که در دتوده هوای مرطوب لربی ، مهم ترین عامل ریزش برف و باران و تأمین آب درکشور

.سرد سال واردکشور می شود









دریای مدیترانه و اقیانوس سرمامرطوب لربی
اطلس

همراه آوردن برف و 
باران

افزایش شدیددمادوره گرماجنوب ایرانگرم وخشط

. ارددرجنوب شرقی ایران به علت نفوذ توده هوای مرطوب موسمی  درتابستان باران های رگباری می ب



ن
ی ایرا

ب و هوا
ع آ
انوا

از مهم ترین داده های هواشناسی هستند کاه در ایساتگاه هاای هواشناسای    فشارهوا ودما، بارش 
ف، باران سنف و در نقاط مختل  کشور، هم زمان با دستگاه هایی مانند دماسن( هم دیدبانی)سینوپتیط 

. فشارسنف اندازه گیری می شوند
ناساان،  داده های به دست آمده، در رایانه ذخیره می شود و سپس با ت زیه و تحلیل توس  اقلایم ش 

(13و12شکل های )نتی ه کار به صورت انواع نقشه با موضوعات مختل  به نمایش درمی آید 

می بینید، چون میانگین ساالنه بارش، دما و رطوبات هاوا در نقااط   13و 12همانطورکه در دو شکل
مختل  آب و مختل  کشور یکسان نیست، موجر شده است کارشناسان، اقلیم کشور را به چهار ناحیه

.هوایی تقسیم کنند







علت به وجودآمدن بیابانها درایران

ا عامل پرفشارجنر حاره ای1

ا جهت رشته کوه های بلند البرز و زاگرس2

ا دوربودن از دریاها و منابع رطوبتی3



گاه کنید9بار دیگر به شکل  
و ، مهمترین عامل ای اد نواحی خشطعامل پرفشار جنر حاره ای. 

. بیابانی درجنوب کشوراست
، باعا  جلوگیری از صعود هوای مرطاوب مرکز پرفشار، از طریق 

درکشور می شود؛ای اد بیابان ها کاهش باران و 
کاره  که یکی از خشط ترین و گرم ترین ناواحی بیابان لوت مانند 

.زمین است

ا عامل پرفشارجنر حاره ای1





2
س
ی بلند البرز و زاگر

ت رشته کوهها
ا جه

طوبت، از یط طرف این رشته کوه ها با جذب ر. دارنداثر متفاوت دو کوه های البرز و زاگرس رشته 
، را در نیمه شمالی و لربی کشور مناسر کرده اندوضعیت آب و هوایی

عبور توده هوای مرطوب همچون سدی درمقابل، کوهستان    های البرز و زاگرس طرفی دیگرو از 
، به نواحی داخلی کشور قرارگرفته اند

دشت کاویر  بیابانمناطق خشکی مانندنواحی داخلی کشورمان بارش بسیار کمی داردو بنابراین، 
.را به وجود آورده است

ااا دوربااودن از دریاهااا و 3
منابع رطوبتی

وبتی، و منابع رطبه دلیل دور بودن از دریاها کشور مناطق داخلی و شرقی 
بیابان طبسبه مناطق خشط و بیابانی تبدیل شده اند، مانند 



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

نه موقعیت آب و هوایی در نواحی مرکزی ایران به گو
ه ای است که یکی از بزرگ ترین کویرهای جهان را با 

.هزار کیلومتر مربع به وجود آورده است60مساحت  
کرده بخشی از بیابان است و به نمکزارهای پ ، کویر

کل ای گفته می شود که تبخیر شدید، عامل اصالی شا  
. گیری آن است

است؛بیابان واقعی بخش بزرگی از دشت کویر، 
میلیمتار کمتار   50یعنی میانگین بارش ساالنه آن از 

.است

ه در یکی از خشط ترین بیابان های ایران است کلوت
ز باه  عین حال، یکی از گرم ترین مناطق کره زمین نی

.شمار می آید
.لوت در جنوب شرق ایران قرار دارد

ر منطقه  بخش زیادی ازاین بیابان به دلیل قرارگیری د
میلیمتر بااران  30فشار زیاد جنر حاره ای، کمتر از  

.دارد
.هزار کیلومترمربع است80وسعت این بیابان حدود  

بیابان لوتدشت کویر



دشت کویر

بیابان لوت





(مطالعهبرای)لوتدشتکلیشاخص هایوموقعیت
.کرمانوبلوچستانوسیستانجنوبی،خراساناستان هایبیناستمحدوده ایلوتدشت•
.داردقرارلربدربندنایوشرقدرنهبندانگسلدوبینلوتدشت•
.درجه است28مدارحددرجنوبیحدودرجه32مدارحددرآنشمالیحد•
.است(کشورمساحتدهمیط)مربعکیلومترهزار175حدودلوت،دشتآبگیرحوضهوسعت•
.استکیلومتر300حدودشرقبهلربوکیلومتر900حدودجنوببهشمالازآنطول•

مرکزیلوت.استپایینتردریاسط،ازمتر190لوتدشتنقطهپست ترین•
.بوده استمهمیوبزرگلرزه هایزمینرخدادجایگاهلوتدشت•
ی،مسمیالدازپیشچهارمهزارهازانسانسکونتازآثاریلوت،بزرگکویربهمشرفکوه هایپایدر•

.شده استمشاهده
.ندمی گفتخبیصآنبهدورگذشته هایدرکهاست«شهداد»لوتدشتجمعیتیناحیهبزرگ ترین•
اسراردشتنایحاشیهسبزسرچشم اندازهایزیباترینازیکینام،همینبهآنمسکونیناحیهوسیرچدره•

.استآمیز



(مطالعهبرای)لوتجالرپدیده های
:ندعبارتآنجاذبه هایازبرخیاستدنیابیابانیعوارضانگیزترینشگفتازیکیلوتدشت

ی  هایتوصکهمی ماندبزرگشهریخرابه هایبهدورازکلوتهامنطقه.جهانکلوخیشهربزرگ ترین•
.لوتشهریاوخیالیشهر:نظیرشده استآنازگوناگون

متر300رحداک دنیاشدهشناختههرم هایمرتفع ترین.استلوتدردنیاماسه ایهرمهایمرتفع ترین•
.می رسدهممتر480بهگاههرم هابرخیارتفاعلوتدراما(لیبی)دارندارتفاع

.داردوجودلوتدشتسط،درکواترنرآتشفشانمخروط40•
که«اروتبگدار»نظیرسیاهوخاکستریتاروشنقهوه ایرنگیطی باریگوماسهوسیعپهنه های•

.می شودخواندهناماینبهاستباروتشبیهوسیاهآنخاکچون
.«بریانگندم»نظیرچالهچالهبازالتیگدازههایازدشت هایی•

مواجشنیپهنه های•
.جهاننبکاهایبزرگ ترین•
Rebdouربدوهامرتفع ترین•

نمکیپلیگونهای•
پاشتریکویر•

هامادا•





(مطالعهبرای)لوتجغرافیاییواحدهای
:شده استتقسیمجغرافیاییواحدسهبهلوتدشت
چالهبهرفمشمنظمنابریدگیهایراآنجنوبیحدوشده استتشکیلماسهوشنریگ،عناصرازشمالیلوت–1
.داردوجودآندرماسه ایسفره هایشکلبهماسه ایناهمواری های.می دهدتشکیل«بیرجندشوررود»
عظیمه هایتودوتپه هامرکزیلوتشرقیقسمت هایدر.استلوتدشتقسمتانگیزترینشگفتمرکزیلوت–2
162متوس طولوکیلومتر52متوس عرضبهرالوتازتوجهیقابلسط،وگرفتهقرارماسه ایپیوستههمبهو

آنیلرببخشوبودهگیاهیپوششدارایمرکزیلوتناهمواری هایازبخشی.پوشانده استلوتدرکیلومتر
.استگیاهیپوششفاقد
:شده استتقسیم(شرقبهلرباز)اصلیمنطقهسهبهمرکزیلوتژئومورفولوژینظراز
پوشیدهنمطو(silt)الیوماسهازآنسط،نواریصورتبهکیلومتر10تا5عرضبهPedimentسردشت–ال 
.استشده

کلوت ها-ب
شناختهدنیادرنظیربیپدیده ایعنوانبهاستبادیوآبیفرسایشحاصلکهعظیمبسیارخندق هایبهکلوت ها
.شده است

.کرده استتسهیلراآنهافرسایش هایوداشتهکافیاثرکلوت هاایندیوارهکردنمرطوبدر«شوررود»
80متوس عرضبهمساحتیدروداردقرار(سی دهکیلومتری24)شهدادکیلومتری43درکلوت هایمنطقه
.داده اندتشکیلراکیلومتر145متوس طولوکیلومتر
.استسیستانروزه120بادهایمی دهدفرسایشراکلوت هادیواره هایکهبادیمهم ترین

رسوئیالرسنوعاززمیننیستبادیماسهکهنقاطیدرواستبادیماسهازپوشیدهزمینکلوت هافاصلهدر
.است
تشکیلرامترکیلومتر100طولوکیلومتر50عرضبهمنطقه ایمرکزیلوتشرقدرماسه ایتپه های-ج

(Barkhan)برخاناشکالبهماسه ایناهمواری های.می رسدهممتر500تاماسه ایتپه هایاینارتفاع.می دهند
.می شوددیدهطولیتپه هایو(sif)سی –ماسه ایهرم های–
.استگیاهیپوششنظرازلوتچالهقسمتلنی ترین(زنگیلوت)جنوبیلوت-3











(مطالعهبرای)لوتگیاهیپوشش
بهکهندگرفته اجایلوتبیابانیگلدان هایدرگزدرختچه هایودرختانشهداد،کیلومتری20حدوددر
سط،درعموماًانبکاهوماسه استازپوشیدهنبکاهابینزمین های.می شودگفتهگیاهیتل هاییانبکاآن

حیاتبرایکافیموجودرطوبتیاوبودهباالزمینزیرآبسط،ومتوس آنماسهمیزانکههمواری
.استتسیلورسالی،–ماسهشاملنبکادهندهتشکیلعناصر.می شوندظاهرباشدگیاهیپوشش
گرامینه ها،ازه ایدستنظیرگونه هاییکهمیزبانگیاهرشدمیزانوتراکماندازه،ازاستتابعینبکاشکل

نبکاهامیزبانگونه هایاز(Tamarix)گزگیاهگونهلوتکویردر.می باشند...وگزتاغ،درختچه های
.می رسدمتر10تامتریطازآنطولومترچندتادسیمترچندازنبکاهاارتفاع.هستند
دبتوانناینکهتاباشندداشتهسانتی متر15الی10ازبیشارتفاعیبایدمنفردگیاهاناستذکرشایان
نداشتهالیورسعناصرعبارتیبهباشندنداشتهچسبندگیماسهدانه هایاگر.نمایدکنترلراماسه ها
ازلوگیریجبرایگیاهرسوب،میزانافزایشبا.می یابدتغییربادسرعتوتغییرباآنهاح مباشند
باطارتبادرگیاهریشهکهاستآن اتارشداینمی دهدادامهباالجهتدرخودرشدبهشدنمدفون
آلازبکانتخریروقطعارتباطاینمی کندافتزمینیزیرآبکهجاییاماباشدزمینیزیرآبسط،
زیرآبفرهسسط،تغییردردائمیوسالهچندیننبکاهای.می ان امدنبکامرگبهسران امکهمی شود
.دارنداساسینقشمنطقهدربادیرسوباتکنترلوتعرقتبخیر،هرزآبها،زمینی،
5تا1بهعرضشانومتر7تا2بهآنهاطول.می شوندمتمایزنبکاهاازبزرگ تریابعادباRebdouربدوها
شاننرامخروطچندگاهیواست؛نبکاهاازپیچیده ترنیزربدوهاشکلابعاد،ازلیر.می رسدمتر

بهآنهااعارتفگاهکهمی شوددیدهلربیلوتدرربدوهامرتفع ترین.گرفته اندقرارهمکنارکهمی دهد
.می رسدمتر12









ی ما داشته باش
ی تواند بر زندگ

ی م
ب وهوا چه تأثیر

آ
د؟

بار  هرچند پیشرفت فناوری تأثیر عوامل آب و هوایی
آب شیوه زندگی انسان را کم تر کرده است؛ هنوز هم

و هوا مهم ترین عامل کنترل کنناده فعالیات هاای   
.تروزانه و هم چنین طوالنی مدت زندگی انسان اس
.آب و هوا در زندگی انسان ها تأثیرات زیادی دارد

آب و هوا بار ناوع کشاورزی،گردشاگری،معماری،    
أثیر سیستم های حمل و نقل و سالمتی انساان نیاز تا   

تخاب عالوه بر آن، بر نوع لباس ِ پوشیدن و یا ان. دارد
.نوع مسکن ما نیز مؤثر است



آب و هوا و معماری

. آب و هوا بر معماری تأثیرات زیادی دارد
معمااری هاای  ، گوناگونی آب و هوادرکشور ما به دلیل 

. در نقاط مختل  کشور دیده میشودگوناگونی
ر ، به اثار اقلایم با   در ساخت ساختمانمردمدر گذشته، 

ر ساختمان و محی  توجه میکردند و باه هماین دلیال د   
ری داخل خانه هایشان دارای آسایش بودند و انرژی کمت

(18شکل ).هم مصرف می شد 

شود به نظرشما آیا امروزه ساختمان هایی که ساخته می
بااقلیم منطقه، هماهنگ می باشد؟

ی امروزه ساختمان هایی که ساخته م
شود به اقلیم و اثارآن هایگ گوناه    
توجهی نمی شود و به هماین دلیال   
مردم دراین خانه ها آسایش ندارند و
د برای گرمایش و سرمایش خانه بایا 

. انرژی زیادی مصرف شود



آب و هوا و ساامانه هاای   
حمل و نقل

نای  توجه به اقلیم و پایش بی ، کاهش سوان، جاده ایبرای 
. ، راهکار بسیار مناسبی استوضع هوا
و راه ساازی  در پاروژه هاای   وضع جوی منطقه توجه به 

.بسیار مهم استطراحی سامانه های حمل ونقل 
آگاهی از وضعیت آب و هوایی می توان خسارتدرصورت

.های سوان، جادهای را کاهش داد
و برف سانگین، ساقوط بهمان، وقاوع سایل، یخبنادان      

. از مهم ترین سوان، جاده ای درکشور اسات پدیدآمدنِ مه 
(19شکل )



آب وهوا و سالمت

. یکی از شاخه های دانش جغرافیا، جغرافیای پزشکی است
ی بار  تاأثیرات عوامال محیطا   در زمینه پراکندگی جغرافیای پزشکی 

؛سالمت انسان مطالعه می کند
تی منااطق صانع  و تشدید آلودگی هوای کالن شهرها به عنوان م ال، 

ه کشور و یا آلودگی هوای استان های نیمه لربای کشاور باه وسایل    
ریزگردها، سالمت جسمی و روحی عده زیادی از هام وطناان را باه    

.خطرانداخته است
بیاان  آیا می توانید دیگر تأثیرات آب و هوا را بر فعالیت های انساان 

کنید؟

آب وهوا برخلق وخوی انسان 
آب وهوا .تاثیرزیادی دارد

یرات  تغی.بررفتار انسان اثردارد
آب وهوایی دروقوع جنگ ها 

....اثردارد و



مشکالت محای  زیساتی  
ناشی از تغییر

وضعیت آب وهوایی

  ، مشاکالت محای  آلودگی هوا، بیابان زایی، خشط سالی و افزایش دماا 
زیستی مربوط به آب وهاوا اسات کاه درساال هاای اخیر،کشاور ماا و        

ه تأثیر این مشکالت نشان دهند. دیگرکشورهای جهان با آن روبه رو شده اند
.منفی فعالیت های انسان بر آب وهوا است

وارونگی دما

ا آیا می دانید که چرا در زمستان و در شهرهای بزرگ، آلودگی هاو 
بیش تر می شود؟

مای  همان ً طورکه قبال گفته شد با افزایش ارتفاع، دمای هوا کاهش
اگهانی وضعیتی که با افزایش ارتفاع، دمای هوا به طور نیابد، اما در 
.رخ می دهدوارونگی دما افزایش یابد، 

و در این حالت، هوای سرد و سنگین در سط، زمین قرار می گیارد 
زان اجازه نمی دهد آلودگی به طرف باالحرکت کند و درنتی ه، میا 
شود آالینده ها در هوای شهرهای بزرگی مانند تهران بسیار زیاد می

.و مشکالت فراوانی رابرای مردم ای اد میکند
در شرای  وارونگی، حرکت صعودی و جابه جایی هوا صورت نمای 

.گیرد







بحران ریزگردها

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

. هستند

  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؟ 
. دریزگردها موجر عفونت های ریوی و اختالالت تنفسی در انساان مای شاون   
زان ریزگردها هم چنین موجر آسیر رساندن به جنگل های زاگرس و کاهش می

.تولید محصوالت کشاورزی می شوند و میدان دید را کم می کنند

راههااای مقابلااه بااا 
ریزگردها

.برای مقابله با ریزگردها راههای مختلفی است
احیای تاالبها و تأمین حقابه رودخانه های منطقاه، اجارای طرحهاای بیاباان    

، روش زدایی، تغییر در شیوه کشت و مدیریت صحی، آب در بخش های مختلا  
. های مناسبی است

؟ آیا می توانید راه های دیگری برای مقابله با ریزگردها پیشنهاد دهید
ن باید به برای حل مشکالت محی  زیست کشور، مدیران، برنامه ریزان و مسئوال
یعای و  بعد مکانی تصمیم گیری ّ های خود توجه جدی کنند و درحفظ مناابع طب 

ر برای با مشورت با همکالسی های خود، چند راهکا. ملی کشورشان تالش کنند
.مقابله با مشکالت محی  زیستی کشور ارائه کنید





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

خزری
خزری

کوهستانیگرم وخشط
گرم وخشط

گرم وخشط

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

نمونه سوال
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محسن یوسفی
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