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5درس
(33ص)ایرانو هوای آب 



؟هواچیست(1
دماای شا ر یاجاور درمثالً حالت آنی و زودگذر جو گفته می شود؛ 

.  درجه جانتیگراد اجت13صبح، 8جاعت1394فروردین جال 26
در هواشناجی جعی می شود عناصر و عوامل باه وجودآورناده هاوا 

تاوان شناجایی شود تا در نتیجه ایان شانا،ت، ب… مانند بارش، دما و
.وضع هوا را در کوتاه مدت پیش بینی کرد

آب و هوا یا اقلیم را تعریف کنید؟(2
؛ ودمجموعه عناصر جوی غالب در یک منطقه دردرازمدت گفته می ش 

.  مثالً آب و هوای استان خراسان جنوبی، گرم و خشک است
(تابپرسش ک)؟اصلی تفاوت هوا و آب و هوا رابیان کنیدمعیارهای (3

زم  ان زودگاراس  ت و درآب وه  وا مک  ان،هوا دومعی  ار زم  ان و 
شهر و درهوا مکان کوچکی درنظرگرفته می شود مانند یک.درازمدت

تان و درآب وهوا مکان بزرگ تری درنظرگرفته می شود مانند یک اس
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؟بینی می کندوضع هوارادرکشورپیش چگونه سازمان هواشناسی ( 4
ی کند و با با استفاده از اطالعات روزانه، مانند فشار، رطوبت و دما، نقشه های هواشناسی تهیه م

شار و کمک تصاویر پی درپی ماهوارهای، عبورتوده های هوا را پس از شکل گیری مراکز کم ف
.پرفشار، طی چند روز، پیگیری می کند
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(34ص)نقش پیشرفت ارتباطات فناوری  در پیش بینی وضع هوا را بنویسید؟(5
می توانیم از طریق جایت های مختلف اینترنتی و نرم افزارهای مختلف، که امکان نصب روی 

رایانه و رایانه همراه را دارند به اطالعاتی در مورد پیش بینی وضع هوای ش رها، روجتاها و دیگر 
.مناطق مختلف ج ان دجت یابیم
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ک ه ابره ایحرکت ابرها به طرف شرق حرکت می کنند وبا توجه به جهت 
.کردآورند می توان وضع هواراپیش بینی می با خود زا باران 

.نشانه بارش شدید است شب، ابر سرخ در هنگام . ۱
.بارش شدید صبح ، آفتاب شدید ظهر را به دنبال دارد . 2
.نشانه شروع بارش باران است دیگر، یک ابر زیر یک ابر حرکت . 3



ک ه است ایران شدهطبیعی و فرهنگی گوناگونی آب وهوایی، سبب تنوع در چشم اندازهای این 
وف مع رچه ار فص ل درکم تر کشوری از جهان دیده می شود؛ به گونه ای که ایران ما به کشور 

(35ص.)است

1398/قم/احمدمرادی
دشت کویر اجتان قم



سه عامل اصلی  موثربرتنوع آب وهوای ایران کدامند؟(6
ورود توده های هوا به کشور(3میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها(2موقعیت جغرافیایی(۱
(36ص)عوامل ناشی ازموقعیت جغرافیایی که برتنوع آب وهوای کشورمان موثرندکدامند؟( 7
پرفشارجنب حاره ای(3دوری ونزدیکی از دریاها(2عرض جغرافیایی(۱
نقش عرض جغرافیایی برآب وهوای کشوررا توضیح دهید؟(8
( زدیک ترندبه خط اِستوان)کشور، که در عرضهای پایین جغرافیایی قرار دارند مناطق جنوبی در 

قدار است و به همین دلیل در این نواحی، منزدیک به عمود زاویه تابش خورشید هنگام ظهر، 
و است؛ مانند استان های هرمزگان و جنوب سیستانگرم تر تابش خورشید بیشتر و هوا 

زاویه ولی در مناطق شمالی کشور که در عرض های باالی جغرافیایی قرار دارند و. بلوچستان
ربایجان تابش خورشید مایل تر است، مقدار تابش کم تر و هوا سردتراست؛ مانند استان های آذ

.غربی و شرقی
(37ص.)می شودبیشتر در کشور ما به طور میانگین، میزان دما از شمال به جنوب

عمان قرار دارد، بارشودریای در مناطق جنوبی کشور،که نزدیک آب های خلیج فارس چرا 
پرفشارجنب حاره ایبسیارکم است؟ 
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چرا دراطراف خط استوا آب وهوای گرم و مرطوب است؟(9
.  شوددلیل گرم بودن و صعود هوا، کمربند کم فشار حاره ای تشکیل می زیرابه 

چرا دراطراف مدارراس السرطان و راس الجدی آب وهوای گرم و خشک است؟(۱0
ودمی شدلیل سنگینی و فرونشینی هوا، کمربند پرفشار ّ جنب حاره ای تشکیل زیرابه 

مهم ترین عامل ایجادکمربندهای خشک و بیابانی کره زمین چیست؟(۱۱
ایجنب حاره پرفشار 

درکشورما دوره گرما میزان بارش بسیارکم است؟چرا (۱2
ش ب ارش زیراعامل پرفشارّ  جنب حارهای درتابستان به داخل کشور پیش روی می کند ومانع ریز

.در دوره گرما درکشور می شود
وهوای کشورمان را بنویسید؟،برآب اثرمتفاوت دوری و نزدیکی از دریاها دو (۱3

نقش مهمی دارد ، دریای خزر در افزایش بارش، درسواحل شمالی کشور
فارس و دریای عمان به دلیل عدم امکان صعود ه وای مرط وب، در ب ارش س واحل خلیج ولی 

.جنوبی کشور، نقش چندانی ندارند و موجب شرجی شدن هوا می شوند
ت در نواحی داخلی کشور به دلیل دور بودن از دریاها و کمبود رطوبت، اختالف دم ا زی اد اس 

.ولی در نواحی ساحلی شمال و جنوب کشور اختالف دما کمتر است
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(38ص)رابطه میزان ارتفاع با دمای هوارابنویسید؟(۱4
.درجه کاهش می یابد6متر ارتفاع، دمای هوا به طور میانگین حدود ۱000با افزایش هر  

وردارد؟کشدر پراکندگی جغرافیایی بارش جهت رشته کوه های البرزو زاگرس چه تاثیری (۱5
.موجب بارش های بیش تر در دامنه های شمالی البرز و دامنه های غربی زاگرس شده است
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.تربودزیراعامل صعودهواکوه های البرزهستندهای دریای خزرکم باران  کناره 

ه ای بارش نسبتا خوبی دارد ولی دامن هغربی هستندو دامنه های غربی زاگرس به طرف بادهای مرطوب 
.  بارش کمتر دارندشرقی زاگرس که پشت به بادهای مرطوب غربی است 

متری قرار دارد وشهردزفول گرم تراست چون درارتف اع 2066شهرکرد سردتراست و درارتفاع زیاد یعنی 
.  متری قراردارد۱43کم تری یعنی 
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.به نظر شما آیا عوامل دیگری مانند ال نینو بر آب و هوای کشور اثر دارند؟ تحقیق کنید-4



توده هوا را تعریف کنید؟(۱6
ی در ویژگی فیزیکی آن به خصوص از نظر دما و رطوبت، در س طح افق که حجم بزرگی از هوا 

.باشدصدهاکیلومتر تقریباً همسان 
؟کدام توده های هوا درطول سال وارد کشورما می شوند( ۱7

ای هوای غربی، توده هوای سیبری، توده هوای سودانی، توده هوای عربستان و ت وده ه وتوده 
مرطوب موسمی

(39ص)ایران است؟ترین سامانۀ بارشی در کدام توده هوا،مهم ( 18
.شودباران و تأمین آب می برف و موجب ریزش و دورۀ سرد سال وارد ، در غربی مرطوب 

.دآب و هوای کشور را تحت تأثیر خود قرار می دهنبه صورت ترکیبی به ذکر است که عوامل ماکور الزم 
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دوره سردمرطوب غربی
دریای مدیترانه و 

و بارانبرف اقیانوس اطلس

افزایش شدیددماتابستانجنوب ایران

جنوب شرقی 

گرم وخشک

باران های سیالبیاقیانوس هنددوره گرم

گرم وخشک
مرطوب غربی



(40ص)کدامند؟ترین داده های هواشناسی مهم (۱9
، بارش و فشارهوا دما
رابنویسید؟روش اندازه گیری مهم ترین داده های هواشناسی (20
ب ا دس تگاه در نقاط مختلف کشور، هم زمان( هم دیدبانی)ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک در 

.  هایی مانند دماسنج، باران سنج و فشارسنج اندازه گیری می شوند
کارشناس ان، چون میانگین ساالنۀ بارش، دما و رطوبت هوا در نقاط مختلف کشور یکسان نیست، موجب شده است

.تقسیم کنندچهار ناحیۀ مختلف آب و هوایی را به اقلیم کشور 

1398/قم/احمدمرادی

نقشۀ پراکندگی 
میانگین فشار بخار

آب ساالنه کشور



آب وهوای ایران انواع (21
(41ص)کدامند؟

و ،شکگرم -
کوهستانی-
وشرجیگرم -
،زریمعتدل -
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کدامند؟های آب وهوای گرم و ،شک ویژگی (22
تعرق زیادتبخیرو (4فقرپوشش گیاهی( 3دماشدید ا،تالف (2هواکم و،شکی بارش (1

کدامند؟ های آب و هوای کوهستانی ویژگی (23
ارتفاعبارندگی وکاهش دمابا افزایش افزایش (1
پاییندمای میانگین (2
اغلب به صورت برفبارندگی ( 3

کدامند؟های آب وهوای گرم و شرجی ویژگی (24
اندکبارندگی (1
نسبی زیادرطوبت (2
دمای بابای جالیانهمیانگین (3

ویژگی های آب وهوای معتدل ،زری کدامند؟(25
زیادبارندگی (1
دما در طول جالاعتدال (2
گیاهی غنیپوشش (3



(42ص)قراردارد؟درکدام مناطق کشور ما، نواحی ،شک و بیابانی (26
شرقی، جنوبی و در مناطق دا،لی

کدامند؟ویژگی های اصلی مناطق ،شک و بیابانی ( 27
، زیاد بودن توان تبخیر و تعرّق و کمبود پوشش گیاهیونامنظمّبارندگی کم 

بنویسید؟درایران را بیابان ها وجودآمدن علل به (28
از دریاها دوربودن (3زاگرسرشته کوه های بلند البرز و ج ت (2ایپرفشارجنب حاره عامل (1

رطوبتیو منابع 
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درشرق ومرکزاجتان قم گرم و،شک ودرغرب وجنوب اجتان کوهستانی
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باتوجه به آمو،ته های ،ود، نقش هریک از عوامل فوق 
.را در ایجاد شرایط بیابانی در یک مکان توضیح دهید

:ایحاره پرفشارجنب ( 1
مانع صعودتوده هوامرطوب وبارش درنواحی 

(دشت لوت)ومرکزیجنوبی 
:زاگرسرشته کوه های بلند البرز و ج ت (2

مانع ورودتوده هوای مرطوب به مناطق 
(دشت کویر)مرکزی

:رطوبتیاز دریاها و منابع دوربودن (3
کاهش رطوبت و،شکی هوادرنواحی مرکزی 

(طبس)وشرق کشور



(  43ص)کویرچیست؟(29
ام ل اص لی از بیابان است و به نمکزارهای پف کرده ای گفته می شود که تبخیر ش دید، عبخشی 

.  شکل گیری آن است
.استمیلیمتر کمتر 50میانگین بارش ساالنه آن از است؛ یعنی بیابان واقعی بزرگی از دشت کویر، بخش 
بنویسید؟های بیابان لوت را ویژگی (30

ق کره زمین یکی از خشکترین بیابان های ایران است که در عین حال، یکی از گرمترین مناطلوت 
لی ل بخش زیادی ازاین بیاب ان ب ه د. قرار داردلوت در جنوب شرق ایران . نیز به شمار می آید

.میلیمتر باران دارد30قرارگیری در منطقه فشار زیاد جنب حاره ای، کمتر از  
.در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفتاولین اثرطبیعی ایران به عنوان۱395تیرماه  27در روز  بیابان لوت 

دریاچۀ حوض سلطان در غرب دشت کویر استان قم

در بیابان لوت  استان کرمانشهداد کلوت 
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و ه وا آب ز؛اماهنواس تتأثیر عوامل آب و هوایی بر شیوۀ زندگی انسان را کمتر کرده پیشرفت فناوری هرچند 
.و همچنین طوالنی مدت زندگی انسان استکنترل کنندۀ فعالیت های روزانه مهم ترین عوامل از
؟برکدام فعالیت های انسان اثرداردوهوا آب (3۱
. أثیر داردنوع کشاورزی،گردشگری،معماری، سیستم های حمل و نقل و سالمتی انسان نی ز ت بر 

.عالوه بر آن، بر نوع لباس ِ پوشیدن و یا انتخاب نوع مسکن ما نیز مؤثر است
؟درنقاط مختلف دیده می شودگوناگون درکشورما معماری های چرا (32

هوابه دلیل گوناگونی آب و 
ی شد؟کمتری هم مصرف موانرژی بیشتری داشتند ها آسایش درگاشته مردم درخانه چرا (33

.سازی توجه می کردنداثر اقلیم بر ساختمان به در گاشته، مردم 

سیرجان/ چپقیبادگیر 1398/قم/احمدمرادی

قم/پناه،انه یزدان 



تراست؟مناسب راهکاربرای کاهش سوانح جاده ای کدام (34
ی منطق ه در توجه به وضع ج و. راهکار بسیار مناسبی استبه اقلیم و پیش بینی وضع هوا، توجه 

درص ورت آگ اهی از . پروژه های راه سازی و طراحی سامانه های حمل ونقل بسیار مهم است
.وضعیت آب و هوایی می توان خسارت های سوانح جادهای را کاهش داد
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(44ص)کشورکدامند؟سوانح جاده ای مهم ترین عوامل  (35
پدیدآمدن مهو یخ بندان برف سنگین، سقوط بهمن، وقوع سیل، 

چیست؟پزشکی موضوع جغرافیای (36
ش دید تم ثال، زمینه پراکندگی تأثیرات عوامل محیطی بر سالمت انسان مطالع ه م ی کن د؛ در 

ش ور ب ه یا آلودگی هوای استان های نیمه غربی کو آلودگی هوای کالن شهرها و مناطق صنعتی 
.وسیله ریزگردها، سالمت جسمی و روحی عده زیادی از هم وطنان را به خطرانداخته است

(تابپرسش ک)بیان کنید؟آیا می توانید دیگر تأثیرات آب و هوا را بر فعالیت های انسان 
گی و افزایش امواج گرمایی، آلودگی هوا، توفان ها و بیماری های مرتبط با آنه ا مانن د گرم ازد

ریا در من اطق به عنوان مثال، افزایش ابتال به ماال. آسم با تغییرات آب و هوایی در ارتباط هستند
س یار بدانس ت ویازمس تان های ساحلی و مرطوب را می توان با تغییرات آب و هوایی در ارتباط 

بط ب ا آن می توانند صنعت گردشگری و فعالیت های مرت... سرد، امواج گرما، توفان ها، سیل ها و 
.در نقاط مختلف جهان را به شدت تحت تاثیر قرار دهند
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است؟ویژه ای برخوردار ازاهمیت امور دفاعی، نظامی چراآب وهوادر ( 37
آب و هوای دارای رطوبت باال از عواملی است که طرح های نظ امی، تاکتی ک ه ا و تجهی زات 

.نیروها را تحت تأثیر قرار می دهدپشتیبانی از نظامی، البسه و 
مشکل برای نیروهای نظامیرطوبت باال از اردیبهشت تا مهرماه، در استان های جنوب غرب و جنوب کشور دما و 

ب رای ش رایطوکردستان درصورتی که در همین دوره در مناطق شمالی و غربی، مثل آذربایجان . ساز می شود
.فعالیت نیروهای نظامی مطلوب است

؟آب وهواکدامندترین مشکالت محیط زیستی  ناشی از مهم (38
دماآلودگی هوا، بیابان زایی، خشک سالی و افزایش 

.استو هوا برآب تأثیر منفی فعالیت های انسان این مشکالت نشان دهندۀ 
دما چیست؟ وارونگی (39
اهش با افزایش ارتفاع از سطح زمین، دمای هوا ک ( تروپوسفر)حالت عادی در الیه اوّلیه جوّ، در 

مجاور سطح زمین گرم تر و سبک ت ر از الی ه ه ای، هوای می یابد؛ از این رو در شرایط عادی
س رد ه ایدرم اه اما . به راحتی می تواند به سمت باال صعود کند و جابه جا شوداست و باالیی 

اکن و سنگین تر در مجاورت زم ین س هوای سرد سال، وضعیت برعکس می شود، در این شرایط 
.باالی آن قرار می گیردگرمی در است و الیۀ هوای 
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شرایط عادی دما

شرایط وارونگی دما



(45ص)چیست؟دما پیامد وارونگی (40
صعودی وجابه جایی هوا صورت نمی گیرد و موجب افزایش آل ودگی ه وا درش هرهای حرکت 

شودبزرگ و نواحی صنعتی می 
تان ایران، عراق، ترکیه، کویت و عربسکشورهای ؟ درکجاستریزگردها محدوده بحرانی  (4۱
ریزگردهاکدامند؟شکل گیری علل (42

آبریزش های ّ جوی، خشک شدن باتالق ها و مدیریت ضعیف منابع کاهش 
رابنویسید؟ها پیامدهای ریزگرد ( 43

رس اندن ب ه جنگ ل ه ای ،آس یب عفونت های ریوی و اخ تالالت تنفس ی در انس ان موجب 
.دید را کاهش می دهندو میدان محصوالت کشاورزی ، کاهش تولید ( جنگل بلوط)زاگرس

راهکارهایی برای مقابله با ریزگردها مناسب است؟چه (44
وه کش ت و زدایی، تغییر در شیبیابان و تأمین حقابه رودخانه های منطقه، اجرای تاالب ها احیای 

(یاطرح های آب خیزداری وکاشت گیاهان مقاوم)مختلفمدیریت صحیح آب در بخش های 
مناسب است؟راهکاری حل مشکالت زیست محیطی کشورچه برای (45

ی کنن د و ، برنامه ریزان و مسئوالن باید به بعد مکانی تصمیم گیری ّ های خود توجه ج دمدیران
.درحفظ منابع طبیعی و ملی کشورشان تالش کنند 1398/قم/احمدمرادی



کمتردرخانهآسایش ( ۱
خانهزیاد انرژی درگرمایش و سرمایش مصرف (2

خزری

خزری

کوهستانیگرم وخشک

گرم وخشک
گرم وخشک

گرم وخشک

گرم وشرجی

،رداد27روز جهانی بیابان زدایی در تقویم چه روزی است؟ (۳
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کدامند؟ معیار اصلی تفاوت هوا و آب و هوا دو (46
محیطو مکان (بزمان و عناصر مورد اندازه گیری                  ( الف
مکانزمان و ( دکم فشار و پرفشار        مراکز مکان و ( ر

نیست؟ ضروری پیش بینی وضعیت هوا و تغییرات آن مورد برای کدام (47
ای از تصاویر پی درپی ماهواره اجتفاده ( بت یه نقشه های هواشناجی                           ( الف
تعیین جرعت و ج ت حرکت توده هوا ( دتعیین جاعات آفتابی ( ر

کمی بارش در جواحل جنوبی کشور چیست؟ علت (48
پرفشار جنب حارّه ای( بگرم بودن هوا                                                 ( الف
و ج ت نا همواری هاارتفاع (دج ت حرکت توده های هوا                                       ( ر
توده هوا رطوبت دریای جرخ را به کشور ما می آورد؟ کدام (49
گرم و ،شک( دجودانی                ( رمرطوب موجمی            ( بمرطوب غربی               ( الف
نیست؟م م ترین داده های هواشناجی کدام مورداز ( 50
فشارهوا ( دپرفشار جنب حارّه ای        ( ربارش (  دما                  ب(الف



نیست؟از عوامل مرتبط با موقعیت جغرافیایی کدام مورد ( 51
ورود توده های هوا     ( بعرض جغرافیایی     ( الف
دریاهادوری و نزدیکی به ( دپرفشار جنب حاره ای            ( ر

؟اجتتوده آب و هوایی م مترین عامل بارش در کشور کدام (52
جیبری( دموجمی                      ( رجودانی                    ( بمرطوب غربی        ( الف
.........بیابان واقعی به کجا گفته می شود؟ مناطقی که ( 53
.میلیمتر باشد50میزان بارش جالیانه کمتر از ( ب.              تبخیر و تعرق جاالنه بیش از بارش جالیانه باشد( الف
.تبخیر و تعرق واقعی کمتر از بارش جاالنه باشد( د.                       میلی متر باشد250تا 100بارش جاالنه بین ( ر

در جغرافیای پزشکی چیست؟ مطالعه موضوع (54
تأثیرات عوامل محیطی بر جالمت انسان  ( بارائه راهکار برای کاهش آلودگی ها ( الف
هواجوانح جاده ای، با پیش بینی وضع کاهش (اقلیمی                   دایجاد آجایش و جالمت بیشتر با طراحی ( ر

های زیر در محدودۀ جغرافیایی بحرانی پدیده ریز گردها قرار دارند؟ کشور کدام (55
ایران، عراق، جوریه، کویت و عربستان ( بافغانستان ترکیه و ایران، عراق، ( الف
ایران، عراق، ترکیه، کویت و بحرین ( دایران، عراق، ترکیه، کویت و عربستان           ( ر



چیست و چه نوع جرزمین هایی اجت؟عامل اصلی ایجادکویر (56
ماجه زارها            –کم بارش ( بنمکزارهای پف کرده -تبخیر شدید( الف
کردهنمکزارهای پف –کم بارش ( دماجه زارها                   -تبخیر شدید( ر

.اجت....... انسانکننده فعالیت های روزانه و بلند مدت زندگی عوامل کنترل م مترین از (57
امنیت( دآب و هوا ( رمیزان بارش                ( فناوری                     ب( الف
نیست؟از مشکالت زیست محیطی ناشی از تغییر وضعیت آب و هوایی کدام مورد ( 58
افزایش دما( د،شکسالی          ( ربیابان زدایی        ( بآلودگی هوا    ( الف
بارندگی اندک و رطوبت نسبی باال از مشخصات کدام آب و هوای کشور اجت؟( 59
،زریمعتدل ( دگرم و شرجی           ( رکوهستانی                  ( بگرم و ،شک        ( الف
اجت؟همسان هوا تقریباً کدام ویژگی های فیزیکی در یک توده ( 60
باد و ج ت( ددما و رطوبت         ( رارتفاع و جرعت              ( بدما و باد    ( الف
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