درسنامه درس سوم نواحی آب وهوایی ایران

استان آذربا یجانغربی – شهرستان ارومیه – ناحیه  -1دبیرستان پویای دانش
دبیر جغرافیا :دکتر حنیفی

نواحی آب و هوایی

در متن زیر دو ناحیه مختلف در قاره آسیا توصیف شده است .ابتدا این دو ناحیه را روی نقشه پیدا
کنید وسپس متن را بخوانید.
«اوالنباتور» که سردترین پایتخت جهان است ،در شمال کشور مغولستان واقع شده و ارتفاع آن از
سطح دریا 1310متر است.
به طورکلی ،مغولستان تابستان هایی کوتاه و خنک و زمستان هایی بسیار سرد دارد .در اوالنباتور
معموالً در زمستان دما تا -30درجه سانتی گراد کاهش می یابد .البته دمای -50درجه سانتی گراد
نیز در این شهر ثبت شده است.این ناحیه به طور کلی ناحیه ای خشک است ،میانگین بارش ساالنه
216میلی متر و میانگین رطوبت نسبی ساالنه 54درصد است.
هر چند سال یک بار ،زمستان ها در مغولستان فوق العاده سرد می شود .برای مثال ،در یخبندان و
سرمای شدید سال 2009میالدی ،هزاران رأس دام تلف شدند و خسارت های زیادی به اقتصاد و
درآمد بخش عمده ای از مردم که زندگی شان وابسته به دامداری است ،وارد آمد.
استفاده از سوخت زغال سنگ در نیروگاه ها و خانه ها موجب شده است که اوالنباتور از آلوده ترین
شهرهای جهان باشد؛ به طوری که در زمستان ها ،آلودگی هوا مانع دید هواپیماها برای فرود می
شود.

جاکارتا»پایتخت اندونزی در جزیره جاوه قرار دارد .این شهر که با
بیش از ده میلیون سکنه ،از پرجمعیت ترین و پرتراکم ترین مناطق
جهان است ،در ناحیه گرم و مرطوب واقع شده است.
میانگین بارندگی ساالنه این ناحیه حدود 2000میلی متر و رطوبت
نسبی بیش از 80درصد است .این ناحیه زمستان ندارد و مردم آن،
تاکنون برف ندیده اند .دمای هوا در ماه های مختلف سال یکنواخت و
میانگین ساالنه آن 27درجه سانتی گراد است .هر روز عصر،
رگبارهای شدیدی رخ می دهد و باران سیل آسا بر شهر فرو می ریزد.
جاکارتا تحت تأثیر بادهای موسمی نیز هست که گاه موجب سیالب می
شوند .در سال 2007میالدی ،سیالب شدید در سواحل این شهر،
400میلیون دالر خسارت وارد کرد.
آب وهوای گرم و شرجی این شهر ،بدون استفاده از انواع خنک کننده
ها (فن و کولر) قابل تحمل نیست.

آب وهوا و ناحیه
عامل پیدایش نواحی آب وهوایی:
آب وهوا یکی از عوامل مهم پدید آمدن ناحیه است .ویژگی های آب وهوایی
متفاوت موجب می شود که بخش های مختلف سیاره زمین با یکدیگر تفاوت داشته
باشند ونواحی آب وهوایی به وجود بیایند.
تفاوت هوا و آب وهوا(اقلیم):
همان طور که پیش تر خواندید ،آب وهوا با هوا تفاوت دارد .هوا وضعیت گذراو
موقتی هواکره (اتمسفر) در یک محل در مدت زمانی کوتاه است .برای مثال ،می
گوییم امروز هوا آفتابی یا ابری است یا امروز هوا سرد است و… اما آب وهوا،
شرایط و وضعیت هوای یک ناحیه در مدت زمانی نسبتاً طوالنی است .برای مثال،
می گوییم اندونزی کشوری گرم و مرطوب است.
نوع آب وهوا چگونه تعیین می شود؟
برای پی بردن به نوع آب وهوای یک ناحیه ،داده های آماری مربوط به دما،
بارش ،رطوبت و… را طی سال های طوالنی (معموالً سی سال یا بیشتر) جمع
آوری ومیانگین آن را محاسبه می کنند.
آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی):
آب وهواشناسی (اقلیم شناسی) یکی از شاخه های جغرافیای طبیعی است,.

اقلیم دستگاه بسیار بزرگی است که خود از اندرکنش میان چندین
دستگاه بزرگ دیگر هواسپهر ،آب سپهر ،یخ سپهر ،سنگ سپهر و زیست
سپهر پدید می آید.

نحوه تعیین اقلیم
هرمنطقه

اقلیم چیست؟

اقلیم یا آب وهوا

برآیند همه اندرکنش هاایی کاه در درون و در باین دساتگاه هاای
هواسپهر ،آب سپهر ،یخ سپهر ،سنگ سپهر و زیست سپهر برقارار اسات
اقلیم یک محل معین را می سازد.

نخستین
مرحله
شناخت
اقلیم
هرمنطقه

هواسپهر از دستگاههای فرادستی اَبردستگاه اقلیم است و شناخت اجزاء
و اندرکنش های آن نخستین گام در شناخت آب و هاوای هار محال
است.

تفاوت هوا شناسی با آب و هواشناسی

علوم اتمسفری
چیست؟

آن بخش از علوم زمین را که به مطالعه اتمسفر (هواسپهریا جو) سیاره زمین می پردازد،
علوم اتمسفری مینامند .شاخص ترین این علوم " هواشناسی" و "آب و هواشناسی" است.

تفاوت هواشناسی Meteorologyو اقلیم شناسی یا آب وهواشناسیClimatology
 -1هواشناسی ،هوا را و اقلیم شناسی ،آب و هوا را شناسایی و تبیین می کند.
 -2هواشناسی وضعیت جوی را به طور عام و برای یک لحظه بررسی می کند؛ اما ،آب و
هواشناسی تیپ هوای غالب یک مکان معین را در دوره طوالنی مطالعه و تفاوتهای آب و
هوایی مکانها را کشف می کند.
 -3هدف هواشناسی شناخت مطلق و عام اتمسفر و تغییرات آن (هوا) است؛ ولی در آب و
هواشناسی سعی میشود با شناخت آب و هوای هر منطقه ،تأثیرهای آب و هوایی آن بر
روی فعالیتهای انسانی مشخص شود.
 -4هواشناس وضع هوا را در کوتاه مدت پیشبینی می کند؛ اما ،آب و هواشناس براساس
عوامل به وجود آورنده آب و هوا ،پدید آمدن آب و هوای خاصی را در مکانی خاص و با
توجه به تاثیر آن در زندگی انسانها ،پیش بینی می کند.
 -5ابزار شناسایی و توجیه هواشناس ،اصول و قوانین و مدلهای فیزیکی و دینامیکی است.
اما ابزار آب و هواشناس ،عالوه بر اصول علم هواشناسی ،اصول و مفاهیم جغرافیایی نیز
هست.

منابع اطالعاتی مطالعات اقلیمی

 -1شبکه ایستگاه های اقلیمی (کلیماتولوژی) و سینوپتیک که در آنها دیده بانی های پیوسته
( 4-3بار در روز) با ابزار و ادوات ویژه ،صورت میگیرد و مهم ترین و با ارزش ترین
منابع اطالعات مطالعات اقلیمی به شمار می روند .امروزه دیده بانی ها دراین شبکه
ایستگاه ها به سمت ثبت و ارائه Onlineو محاسبات هوشمند پیش رفته است.
 -2ایستگاه های موقت و سیاری که دراجرای بعضی از طرحها بسته به ضرورت دیده بانی
عناصر اتمسفری احداث میشوند.
 -3شبکه ایستگاههای دریایی که در سطح دریاها و اقیانوسها به دیده بانی میپردازند.
 -4نمودارها و نقشههای سینوپتیک سطح زمین و سطوح مختلف جو (نمودارهای ارتفاعی)
که براساس سنجش با رادیوسوند تهیه میشوند و در پیش بینی وضع هوا و دراقلیم شناسی
مورد استفاده قرار می گیرد.
 -5تصاویر ماهواره ای که به طور خودکار به وسیله ماهواره هواشناسی تهیه و به زمین
ارسال میشوند در پیش بینی وضع هوا و در مطالعات اقلیمی منابع با ارزشی برای محققان
به شمار می آیند.
 -6تصاویر و اطالعات راداری که در تحلیل ریزش های جوی و کانونهای مختلف به کار
میروند.
 -7گزارش های عینی و تحلیل علمی که به طور غیر مستقیم با وضعیت اقلیمی در ارتباطند.

شاخه های مختلف اقلیم شناسی ازدیدگاه
مکانی و زمانی
هر یک از اجزاء سازنده دستگاه اقلیم ،بُرد(دامنه ی مکانی) و
بازه (دامنه زمانی معینی) دارند یعنی اندازه و عمر مشخصی
دارند ،و اساساً اقلیم دستگاهی مقیاس مند است.
به همین دلیل اقلیم شناسی را از دیدگاه مقیاس بُرد و بازه به
شاخه های مختلف کالن اقلیم شناسی ،اقلیم شناسی همدیاد،
میان اقلیم شناسی ،اقلیم شناسی محلی و خُرد اقلایم شناسای
تقسیم می کنند.

پرفشارهای جنب حاره ،کم فشارهای جنب قطبی و رودبادها از جملاه
بازیگرانی هستندکه در مقیاس کالن ،آب و هوای سیاره ی ما را شاکل
می دهند.
برای شناخت آب و هوای هر محل باید از بازیگرانی که در مقیاس کالن
نقش آفرینی می کنند آغاز کرد ،سپس به باازیگرانی کاه در مقیااس
همدید و میان مقیاس اهمیت دارند پرداخت وسرانجام باه باازیگران
مقیاس محلی و خُرد رسید زیرا برخی از جنبه های آب و هاوایی هار
محل به یاری بازیگران کالن ،برخی به یاری بازیگران همدید و میانه و
برخی به یاری بازیگران محلی وخُرد توجیه و تبیین می شود.
با در پیش گرفتن این روش می توان منشأ پیدایش یاک اقلایم معاین
دریک مکان معین را روشن ساخت و یا دالیل تغییرات و نوساان هاای
اقلیمی را شناسایی کرد.

اقلیم شناسی کالن بررسی اقلیم در ابعاد تا ده ها هزار کیلومتر
اقلیم شناسی همدید بررسی اقلیم در ابعاد هزار تا دوهزار کیلومتر
اقلیم شناسی میانه ده ها کیلومتر تا صدها کیلومتر،
اقلیم شناسی محلی صدها متر تا پنجاه کیلومتر
و اقلیم شناسی خُرد چند سانتیمتر تا چند کیلومتر

این تقسیم بندی بدان معناست که اقلیم دارای ویژگی النه گزینی است.
یعنی همواره این امکان وجود دارد که در دل یک پهنه اقلیمی بزرگ تار پهناه
های اقلیمی خردتری را یافت که نسبت به اقلیم زمیناه ،از آب و هاوای بسایار
متفاوتی برخوردار باشند.
برای نمونه در دل سرزمینهای بسیار گرم و خشکی که شهرهای ابرکاوه و یازد
رادر خود جای داده اند روستاهایی با اقلیم معتدل در دامنه شیرکوه پدیدارند.

برای شناخت آب و هوای هر قلمرو جغرافیاایی عاالوه بار
شرایط جوی هواسپهر باید به شرایط آب شاناختی ،زماین
شناختی و بوم شناختی آن نیز توجه کرد.

بناراین همواره باید بررسی اقلیم هر قلمرو جغرافیایی را از
مقیاس کالن آغاز کرد و درصورت لزوم تا مقیاس خُارد باه
پیش برد.

اهمیت هواکره
چهارمحیط اصلی کره زمین:
در پایه نهم خواندید که محیط زندگی ما از چهار بخش تشکیل شده
است:
هواکره ،سنگ کره ،آب کره و زیست کره.
گازهاوالیه های مختلف هوا:
هوا مخلوطی از گازهای مختلف است که تا حدود3000کیلومتری اطراف
سیاره زمین را فرا گرفته است .هواکره ازالیه های مختلف تشکیل شده
است و بیش ترین تغییرات آب وهوایی درالیه َ زیرین آن ،یعنی
وردسپهر (تروپوسفر) به وجود می آید.
اهمیت هواکره:
وجود هواکره یکی از ویژگی های مهم سیاره زمین است و این سیاره را
از سایر سیارات جدا می کند؛ زیرا به واسطه هواکره ،زیست کره قادر
به حیات است .عالوه بر این ،هواکره بر روی آب کره و سنگ کره نیز
تأثیر می گذارد .در فصل بعد در این باره بیشتر توضیح می دهیم.

1ــ گازهای مختلف هواکره را نام ببرید .کدام گاز بیش ترین حجم هواکره را
تشکیل می دهد؟
2ــ منظور از دمای حداقل و حداکثر روزانه چیست؟ به اخبار هواشناسی
گوش کنید .حداقل و حداکثر دمای روزانه در منطقهٔ شما درروزهای اخیر
چقدر بوده است؟
3ــ با راهنمایی معلم ،بگویید میانگین دمای روزانه و ماهانه یک مکان
چطور به دست می آید.
4ــ چنانچه میانگین دمای ماهانهٔ 12ماه سال در یک مکان را جمع و به
تعداد آنها تقسیم کنیم ،میانگین دمای ساالنه به دست می آید .میانگین دمای
ساالنهٔ شهر مشهد را محاسبه کنید.

چرا نواحی مختلف آب وهوایی به وجود می آید؟

شما با انجام دادن فعالیت آغازین درس ،به
بعضی از عواملی که موجب تفاوت آب وهوای
مغولستان و اندونزی می شوند ،اشاره کردید.
اکنون بیایید علل به وجود آمدن نواحی مختلف
آب وهوایی را با توجه به عناصری چون تابش
خورشید ،دما و فشار و بارش و چگونگی توزیع
آنها بیشتر بررسی کنیم.

تابش خورشید

تاثیرنورخورشیدبرآب وهوا:
نور خورشید مهم ترین منبع انرژی برای زمین و عامل اصلی به وجود
آمدن ویژگی های آب وهوایی در نواحی مختلف زمین است .تابش
خورشید روی عناصر آب وهوایی چون دما ،فشار و رطوبت و بارش
تأثیر می گذارد.
علت توزیع نامساوی انرژی خورشید درسطح زمین:
زاویه تابش خورشید و میزان پراکندگی آن بر روی زمین یکنواخت
نیست.
مایل بودن محور زمین موجب می شود که اشعه خورشید به مناطق
استوایی ،عمود و نزدیک به عمود بتابد و زاویه تابش به سمت قطب مایل
و مایل تر شود.
بنابراین ،مقدار انرژی خورشیدی که هر سانتیمترمربع از زمین در
مناطق استوایی دریافت می کند ،بسیار بیشتر ازمقداری است که مناطق
قطبی جذب می کنند.

چرا همه بخش های زمین درمدت زمان مساوی انرژی
خورشیددریافت نمی کند؟
از سوی دیگر ،همه بخش های زمین درمدت زمان مساوی انرژی
خورشید را دریافت نمی کنند .مایل بودن محور زمین بر مدار گردش
انتقالی آن به دور خورشید موجب می شود که طی حرکت وضعی و
انتقالی ،وسعت منطقه روشن و تاریک و طول روز و شب و فصول
مختلف سال در نواحی مختلف و در نیمکره شمالی و جنوبی متفاوت
باشد.
وضعیت دریافت انرژی خورشید درنواحی قطبی:
به طور کلی ،نواحی قطبی کم ترین انرژی را دریافت می کنند .آنها
حتی در زمستان به مدت چند ماه در تاریکی کامل فرو می روند
وانرژی جذب شده از سطح خود را از دست می دهند ،بدون آنکه
دوباره انرژی به دست بیاورند.

دما
نتیجه دریافت نامساوی انرژی خورشیدبرسطح زمین:
از دریافت نامساوی انرژی خورشید بر سطح زمین مناطق گرم ،معتدل و سرد
پدید می آید.
علت گرم بودن نواحی استوایی:
هرچه از استوا به سمت عرض های جغرافیایی باالتر حرکت می کنیم ،دمای هوا
کاهش می یابد .اشعه خورشید در منطقه استوایی درطی سال عمود و نزدیک به
عمود می تابد .به این ترتیب ،نواحی استوایی منبع بزرگ ذخیره گرما و
سرچشمه جریان های دریایی آب گرم در اقیانوس ها هستند.
عوامل موثربردما:
همانطور که پیش تر خوانده اید ،عالوه بر عرض جغرافیایی ،عواملی چون
ارتفاع از سطح زمین (به طور متوسط به ازای هر 1000متر6درجه سانتی گراد
کاهش دما در الیه ورد سپهر )،دوری و نزدیکی به اقیانوس ها و دریاها ،عبور
جریان های دریایی آب گرم و آب سرد ،وجهت و شیب ناهمواری ها بر دمای
یک مکان تأثیر می گذارند.
آیا می توانید با توجه به آنچه از قبل می دانید ،برای هر مورد مثالی بزنید؟

فشار
چراهوابرهمه چیزفشارمی آورد؟
هوا دارای وزن است و بنابراین ،بر همه چیز فشار وارد می کند ،هر چند ممکن
است فشار آن را احساس نکنیم.
فشارهوا با چه وسیله اندازه گیری می شود و واحد اندازه گیری آن چیست؟
فشار هوا به وسیله فشارسنج اندازه گیری می شود و واحد اندازه گیری آن
«هکتوپاسکال» است.

مرکز کم فشار وپرفشار

سیکلون چگونه به وجود می آید؟
فشار هوا در یک مکان ،متغیر است و کم یا زیاد می شود.
وقتی هوای یک منطقه گرم می شود ،مولکول ها سریع تر
حرکت می کنند و از هم فاصله می گیرند ،در نتیجه از وزن و
فشار هوا درواحد حجم کاسته می شود.
هوای گرم سبک می شود و به سوی باالصعود می کند.
بنابراین ،هوای گرم نسبت به اطراف خود فشار کم تری دارد
و درنتیجه بر روی منطقه گرم یک مرکز کم فشار ایجاد می
شود.
در کم فشارفشار هوا به سمت مرکزناحیه کم می شود.

کم فشار

سیکلون

پرفشارچگونه به وجود می آید؟
وقتی هوا سرد می شود ،مولکول های آن به هم
نزدیک تر می شوندو تعدادشان در واحد حجم بیشتر
می شود.
هوای سرد سنگین است و به سمت پایین یا سطح زمین
فرود می آید ،درنتیجه بر روی منطقه سرد یک مرکز
پر فشار پدید می آید.
در پرفشارفشار هوا به سمت مرکز ناحیه افزایش می
یابد.

پرفشار

آنتی سیکلون

نحوه به وجود آمدن باد
هوا همیشه از جایی که فشار بیشتری وجود
دارد به سمت جایی که فشار کم تری دارد
جریان می یابد و به این ترتیب ،باد به وجود
می آید.
به عبارت دیگر ،هوای گرم و سبک باال می رود
و هوای نسبتاً سرد وسنگین به زیر آن می رود و
جانشین آن می شود.

رابطهٔمراکزٔفشارٔؤشرایطٔجوی
مراکزٔپرفشارٔ(آنتیٔسیکلونٔها) :
معموالًموجبٔبادهایٔضعیفٔ،آسمانٔصافٔ،روزهایٔگرمٔؤ
خشکٔؤشبٔهایٔسردیأیخبندانٔمیٔشوند.
مراکزٔکمٔفشارٔ(سیکلونٔها):
معموالًموجبٔناپایداریٔهوأ،بادهایٔشدیدٔ،آسمانٔابریٔؤبارش
بارانٔؤرگبارٔؤهوایٔمعتدلٔمیٔشوند.

توده هوا

توده هواچیست؟
به حجم وسیعی از هوا که از نظر دما و رطوبت،
در سطح افقی تا صدها کیلومتر ویژگی های
یکسانی داشته باشد ،توده هوا گفته می شود.
برای مثال ،توده هوای گرم و مرطوب ،توده
هوای سرد و خشک.

جبهه هوا

جبهه چیست؟
جبهه ها مرز بین دو توده هوای مجاورند و آنها را از هم جدا می کنند.
منطقه گذار:
وقتی در یک ناحیه دو توده هوای متفاوت در مجاورت یکدیگر قرار
بگیرند و به هم برخورد کنند ،یک منطقه گذار یا تغییر از نظر دما
یافشار در مرزهای آنها پدید می آید.
نتیجه برخورد توده های هوابایکدیگر:
برخورد توده های هوا با یکدیگر ،موجب ناپایداری هوا و در صورت
دارا بودن رطوبت ،موجب بارندگی می شود.
جبهه قطبی:
یکی از مهم ترین جبهه های هوا ،جبهه قطبی است که بین توده هوای
سرد قطب و توده هوای مداری در منطقه معتدله تشکیل می شود.
جبهه قطبی در تغییرات آب و هوایی کشور ما نقش مهمی دارد.

جبهه قطبی
جبهه قطبی منطقه ناپیوستگی بین هوای گرم عرض
های پایین با هوای سرد قطبی است که در صورت
مهیایی شرایط شکل می گیرد .بیشتر چرخندهای
عرض های میانه محصول جبهه قطبی هستند.
بخشی از جبهه قطبی که در فصل زمستان بر روی
مدیترانه  -خزر تشکیل می ی شود جبهه مدیترانه
ای نام گذاری شده است.

1ــ مهم ترین عامل به وجود آمدن نواحی مختلف آب وهوایی چیست؟
توضیح دهید.
2ــ دربارهٔ هریک از موارد زیر توضیح دهید:
رابطهٔ دما با عرض جغرافیایی:
رابطهٔ دما با ارتفاع:
3ــ روی شکل باال ،برخورد توده های هوا و تشکیل جبهه ها را توضیح
دهید.
4ــ بیندیشیم :هرچه از سطح زمین باالتر می رویم ،فشار هوا کم میشود
(حدود 100هکتوپاسکال در هر هزارمتر)؛ به همین سبب ،کوهنوردان و

کمربندهای فشار و گردش عمومی جو
پراکندگی کانون های فشار بر روی کره زمین ،از عوامل مهم گردش
عمومی هوا و تغییرات آب وهوای نواحی است.
به تصاویر توجه کنید .این تصاویر کمربندهای فشار را در اطراف
زمین نشان می دهند .این کمربندها در دو نیمکره شمالی و جنوبی
قرینه هستند.
در ناحیه استوا به دلیل زاویه مستقیم تابش و گرمای همیشگی ،یک
کانون کم فشار ایجاد می شود .قطب ها ،به عکس ،به دلیل سردی
فوق العاده هوا مراکز پرفشار هستند .در بین این دو ناحیه دو مرکز
کم فشار و پرفشار دیگر مشاهده می کنیم.
در ناحیه استوایی ،هوای گرم به سمت باال صعود می کند و باباال رفتن
سرد می شود و رطوبت خود را به صورت باران فرو می ریزد .در
مناطق استوایی ،هر روز عصر باران های تند و رعد و برق مشاهده می
شود.

هوای سرد شده در نواحی فوقانی استوا به سمت عرض های
باالتر حرکت می کند و تحت تأثیر نیروی کوریولیس جهت این
بادها منحرف می شود .در منطقه جنب استوایی (اطراف مدار
رأس السرطان و رأس الجدی) سردو سنگین می شود و
فرومی نشیند و مراکز فشار زیاد جنب استوایی (حاره ای)را
به وجود می آورد.
در حوالی عرض جغرافیایی 60درجه ،دوباره بر اثر صعود
هوا منطقه فشار کم ایجاد می شود .این منطقه تحت تأثیر توده
هوایی است که از سمت قطب به طرف آن حرکت می کند و
هواررا به سمت باال می راند.
این جابه جایی توده های هوا بین کمربندهای فشار ،موجب
وزش بادهای اصلی در سطح کره زمین و تغییرات آب و
هوایی می شود.

بارش
نامساوی بودن بارش درزمین:
در پایه های قبل با نقشه پراکندگی بارش جهان آشنا شده اید
و می دانید توزیع بارش در جهان نامساوی است.
در حالی که برخی مناطق جهان ،مانند نواحی استوایی و
آسیای موسمی ،بسیار پرباران اند و بیش از 1500میلیمتر در
سال بارندگی دارند ،برخی نواحی داخلی قاره ها و بیابان
ها مقدار ناچیزی بارندگی دارند و بارش در آنها کم تر از
50یا 100میلیمتر در سال است و حتی ممکن است سال هادر
این نواحی باران نبارد.

سه عامل اصلی وقوع بارش در یک ناحیه
1ا وجود هوای مرطوب:
اقیانوس ها و دریاها و دریاچه ها منبع عمده رطوبت هوا هستند .بنابراین ،نواحی ،هرچه از
اقیانوس ها ودریاها دورتر باشند رطوبت آنها کم تر و خشکی هوای شان بیشتر است.

2ا عامل صعود:
توده هوای مرطوب باید تا ارتفاع معینی باال برود و سرد شود تا به نقطه اشباع برسد و پس از
تشکیل ابر ،ببارد.
اگر در یک ناحیه هریک از دو عامل رطوبت یا صعود هوای مرطوب شکل نگیرد ،بارندگی ایجاد
نمی شود.
-3وجود گردو غبار یا هستک های بارشی
عدم وجود هستک ها باعث عدم تشکیل ابر می شود  ،چون بهتر اب به صورت گاز است و اگر به
جسم جامدی نچسبد قادر به تبدیل شدن به حالت مایع را ندارد .دقیقا مثل ذرات رطوبتی که در
اتاق وجود داشته باشند و به دیواره پارچ آب یخ (جسم جامد سرد) می چسبند و تشکیل قطرات را
می دهند.

بارندگی همرفتی

انواع مکانیسم ایجاد بارش

بارندگی جبهه های (سیکلونی)
بارندگی کوهستانی (ناهمواری)

1ا بارندگی همرفتی :در این نوع بارندگی ،توده هوا ازهوای مجاور خود گرم تر
می شود؛ همراه با باال رفتن ،دمای آن پایین می آید و ابر تشکیل می شود و
بارندگی صورت می گیرد .بارش های بهاری بیشتر از این نوع اند.

2ا بارندگی جبهه های (سیکلونی) :
این نوع بارندگی بیشتردر محل جبهه ها به وجود می آید؛
جایی که توده های هوا با یکدیگربرخورد می کنند.

3ا بارندگی کوهستانی (ناهمواری) :
در این نوع بارندگی ،نواحی مرتفع و کوهستان ها با توجه به شکل و
جهتی که دارند ،مانع آن می شوند که توده هوای مرطوب به طور
افقی حرکت کند.
در نتیجه ،توده هوا در امتداد دامنه کوه به طرف قله باال می رودو
هنگام صعود ،دمای آن کاهش می یابد و دیگر نمی تواند رطوبت را
در خود نگه دارد و بنابراین ،موجب بارش می شود.

1ـ با توجه به آنچه دربارهٔ انواع بارش خوانده اید ،بگویید چرا دامنه های
شمالی البرز و دامنه های غربی زاگرس نسبت به دامنهٔ مخالف بارش
فراوان دارند و دامنهٔ مقابل خشک است؟
2ــ با مراجعه به یک اطلس و نقشهٔ بارندگی سالیانهٔ جهان ،دو ناحیهٔ
پرباران ،کم باران و با بارش متوسط نام ببرید .سپس ،علل بارش زیاددر
نواحی پرباران را بررسی و تحلیل کنید.
3ــ پرس وجو کنید که چرا در گذشته به ناحیهٔ فشار زیاد جنب استوایی
«عرضهای اسبی» می گفتند ؟ یافته ها ممکن است متفاوت باشد.
4ــ در قرآن کریم از پدیده های جوی مانند تشکیل ابرها ،باد و باران و…
به عنوان نشانه های قدرت خداوند یاد می شود و قرآن انسانها رابه تفکر
دربارهٔ این پدیده ها فرا می خواند .با مراجعه به قرآن ،معنی این آیات را
پیدا کنید و بنویسید و در کالس بخوانید :آیهٔ 57سورهٔ مبارکهٔ اعراف ،آیهٔ
48سورهٔ مبارکهٔ روم ،آیهٔ 12سورهٔ مبارکهٔ رعد ،آیهٔ 22سورهٔ مبارکهٔ
حجر ،آیهٔ 65سورهٔ مبارکهٔ نحل

طبقه بندی نواحی آب وهوایی
اقلیم شناسان با استفاده از معیارهای مختلف ،نواحی اقلیمی جهان را
بررسی و تقسیم بندی کرده اند .امروزه تقسیم بندی های مختلفی
برای نواحی آب وهوایی وجود دارد.
معروف ترین طبقه بندی آب وهوایی:
یکی از معروف ترین این تقسیم بندی ها ،طبقه بندی «کوپن» است.
سه معیار اصلی درطبقه بندی کوپن:
این طبقه بندی بر مبنای سه معیار بارش ،دما و پوشش گیاهی انجام
شده است.در طبقه بندی کوپن ،ابتدا پنج گروه اصلی آب وهوایی از
یکدیگر تفکیک می شوند .سپس ،هریک از این گروه های اصلی آب
وهوایی به گروه های فرعی تقسیم می شوند .به راهنمای نقشه توجه
کنید.

اقلیم گروه (Aگرم و مرطوب استوایی)

این اقلیم به طور عمده در عرضٔ های مجاور
استوا از 10درجه جنوبی تا ٔٔ 10درجه
شمالی وجود دارد.به دلیل تابش عمودی
خورشید ،منطقه از دمای باال و یکنواخت در
تمام سال برخورداراست و در آن نوسان
فصلی دما وجود ندارد .صبح ها هوا صاف
است و به تدریج گرم می شود و در
بعدازظهرها باران های شدیدفرو می
ریزد.بارش باران در هیچ ماهی کمتر از
60میلی متر نیست ٔ،و میانگین حداقل دما
18درجه سانتی گراد است .در این اقلیم،
فصول چهارگانه پدید نمی آید .از تقسیم های
فرعی این گروه براساس بارش می توان آب و
هوای موسمی و ساوان مرطوب وخشک را

اقلیم گروه (Bخشک)
ویژگی اصلی این اقلیم ،بارش کم و
خشکی است .آب وهوای خشک حدود
26درصد سطح زمین را فرا گرفته
است .آب و هوای نیمه خشک مابین آب
و هوای خشک و مرطوب قرار می
گیرد .اقلیم خشک عمدتاًدرمنطقه مجاور
مدارهای 23درجه شمالی و جنوبی و
نواحی محصور درکوهستان ها مشاهده
می شود .زمستان های سرد و طوالنی
و تابستان های گرم و خشک ،اختالف
دمای زیاد و بارش نامنظم از ویژگی
های این اقلیم است .دمای هوا در
تابستان زیاد است و بیش تر باران قبل

اقلیم گروه (Cمعتدل)
این اقلیم در عرضهای متوسط و
سواحل دریاها و اقیانوس هادیده می
شود و منطقه وسیع و متنوعی را
بین کمربندهای پرفشارجنب استوایی
و جنب قطبی دربرمی گیرد .فصول
مجزا از یکدیگر ،تابستان های مالیم
و بارش ساالنه متوسط از ویژگی
های آن است .به طرف غرب و در
داخل قاره ها آب و هوا خشک تر
است و در نزدیکی اقیانوس ها تعدیل
می شود.آب وهوای مدیترانه ای از
گروه های فرعی این قلیم است که
تابستان های خشک و زمستان های

اقلیم گروه ( Dسرد)
این آب و هوا در نواحی شرقی
و مرکزی قاره ها و در نواحی
جنب قطبی کانادا و اوراسیا
سیبری در روسیه و از عرض
های 40درجه به باال تاحوالی
55درجه شمالی مشاهده می
شود .اما در نیمکره جنوبی
اثری از آن نمی توان دید .در
این گونه اقلیم ،دمای سردترین
ماه سال کمتر از-3درجه سانتی
گراد است و در بیشتر مواقع،
بارش به صورت برف دیده می
شود .در این ناحیه برف زیاد

اقلیم گروه( Eقطبی)
حاشیه های شمالی قاره های
آسیا و امریکای شمالی در
مجاورت اقیانوس منجمد شمالی
گرینلند و همچنین قاره قطب
جنوب وجزایر نزدیک به آن در
این گروه اقلیمی جای می گیرند.
در این اقلیم ،زمستان ها تاریک
و فوقالعاده سرد است .در گرم
ترین ماه هانیز دما به کمتر از
10درجه سانتیگراد می رسد و
در واقع ،تابستان وجود
ندارد.میزان بارش در این ناحیه
ناچیز است و الیه های زمین تا

1ــ هریک از موارد ،زیرمجموعه کدام گروه اقلیم اصلی است:
) تابستان های خنک،
مثال :گرما و رطوبت در تمام سال (
)
زمستان های معتدل و بارش در تمام سال (
زمستان های سرد و طوالنی و تابستان های خنک و کوتاه ( )
خشکی و گرمای زیاد ( ) بارشهای موسمی و رطوبت زیاد ( )
2ــ اقلیم نگاشت Aو D،چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم
دارند؟
3ــ اقلیم نگاشت BوEرا مقایسه کنید .چرا اقلیم گروهEمانند
اقلیم گروهBخشک است؟ آیا تبخیر در این اقلیم مانند
گروهBاست؟ چرا؟
4ــ اکنون که پنج گروه اصلی آب و هوایی کوپن را شناختید،

بیابان ها
همان طور که مشاهده کردید ،در تقسیم بندی کوپن یکی از انواع
نواحی آب وهوایی ،اقلیم گروه Bیا نواحی خشک است .از آنجا که
بخش عمده ای از کشور ما را مناطق خشک و بیابانی تشکیل می دهد،
در این بخش به علل پدید آمدن بیابان می پردازیم.
ویژگی های بیابان ها:
مناطق خشک مناطقی هستند که کمبود بارش دارند .به عالوه،
بارندگی در این مناطق نامنظم است؛ به طوری که ممکن است چند
سال هیچ بارشی صورت نگیرد و یا منطقه به طور ناگهانی با رگبارهای
کوتاه مدت مواجه شود.
اقلیم شناسان تقسیم بندی های مختلفی از مناطق خشک ارائه کرده
اند .در این جدول یکی از این تقسیم بندی ها را بر مبنای بارش
مشاهده می کنید.

دو ویژگی بیابان
به طور کلی ،بیابان ها بخش هایی از مناطق خشک هستند.
برای بیابان نیز تعاریف متعددی ارائه شده است ،که در همه
آنها بر دو ویژگی بیابان تأکید می شود :کمبود بارش و تبخیر
زیاد .بارندگی ساالنه بیابان ها کم تر از 50میلیمتر است و
حتی ممکن است آنها چندسال بارندگی نداشته باشند .در
بیابان ها میزان تبخیرشدید و پوشش گیاهی ضعیف است.
به نقشه توجه کنید؛ بیابان ها بخش قابل توجهی از سطح
زمین را فرا گرفته اند.

بیابان ها از نظر دما
1ا بیابان های گرم:
این بیابان ها عمدت ًا در نواحی مجاور مدار رأس السرطان و رأس الجدی واقع
شده اند.
برخی مردم تصور می کنند که گرم ترین نواحی جهان در مجاورت خط استوا
قرار دارد؛ زیرا این ناحیه بیش ترین جذب و تابش انرژی خورشید را دریافت
می کند؛ اما جالب است بدانید در سال 1913میالدی دمای  56درجه سانتی ّ
گراد برای دره مرگ در کالیفرنیا و در سال 1992دمای 58درجه سانتی
گرادبرای العزیزیه واقع در کشور لیبی در صحرای بزرگ افریقا به عنوان گرم
ترین نقاط جهان ثبت شده است .در سال 2009ماهواره ها دمای70درجه
سانتی گراد را برای بیابان لوت در ایران به عنوان داغ ترین نقطه زمین ثبت
کردند.
2ا بیابان های سرد:
این بیابان ها عمدتاً در عرض جغرافیایی باال یا در ارتفاعات زیاد قرار دارند.

علل ایجاد بیابان ها

علل ایجاد بیابان ها

همانطور که پیش تر گفتیم ،برای وقوع بارش باید دو عامل صعود و هوای مرطوب
وجود داشته باشد و بیابان ها نواحی ای هستند که از یک یا دو عامل ایجاد بارش
محروم اند .به طورکلی علل ایجاد بیابان ها عبارت اند از:

الف) استقرار مراکز پرفشار جنب حاره ای
ب) دوری از منابع رطوبت
پ-شکل و جهت ناهمواری ها
ت-عبورجریان آب های سرد ساحلی

الف) استقرار مراکز پرفشار جنب حاره ای
در نواحی پرفشار ،فرونشینی هوا مانع صعود هوا و در نتیجه ،بارش می
شود.چنان که پیش تر گفتیم ،در منطقه جنب استوایی ،توده های هوا در
حوالی مدارهای رأس السرطان و رأس الجدی فرو می نشینند و منطقه
پرفشار را به وجود می آورند .در نتیجه ،کمربند بیابانی کره زمین در
اطراف این دو مدار در سه قاره گسترده شده است .در مناطق قطبی نیز
به دلیل پرفشار بودن ،امکان صعود هوا وجود ندارد .البته در برخی
سواحل قاره ها مانند سواحل امریکای جنوبی و سواحل افریقای جنوبی
بیابان هایی پدید آمده اند (بیابان آتاکاما در امریکای جنوبی و نامیب
در افریقا) و در این مناطق نیز علت اصلی به وجود آمدن بیابان ،وجود
مرکز پرفشار و صعود نکردن هواست.هرچندجریان های آب سرد که از
قطب به سمت این نواحی در حرکت اند ،صعود نکردن هوا را تشدید و
تقویت می کنند و موجب بیابانی شدن این نواحی می شوند.

ب) دوری از منابع رطوبت و شکل و جهت ناهمواری ها

برخی نواحی به علت دوری از دریاها و منابع رطوبتی و هم چنین
قرار گرفتن در پشت کوه ها که از رسیدن توده هوای مرطوب به
آنهاجلوگیری می کند ،با خشکی هوا مواجه می شوند؛ مانند بیابان
گُبی یا تکله ماکان

عرض جغرافیایی

عوامل موثربراقلیم ایران

بررسی وجوه ثابت تر
اقلیم ایران

بررسی وجوه بی
ثبات تراقلیم ایران

ناهمواری ها
دوری و نزدیکی به دریا

پرفشارآزور

کویر با بیابان فرق دارد.ممکن است در بیابانی کویر وجود
داشته باشد یا بیابانی بدون کویر باشد .کویر به اراضی رسی پف
کرده گفته میشود که مقدار نمک آنها زیاد است و قابلیت رویش
گیاهان زراعی را ندارد .سطح آب زیرزمینی درکویرها باالست.

1اا دو عامل ایجاد بیابان ها را توضیح دهید.
2اا چرا با آنکه در سواحل جنوبی ایران به علت تبخیر آب دریا ،رطوبت
زیادی وجود دارد ،بارندگی ناچیز است و این نواحی جزء نواحی خشک
محسوب می شود؟

در نقشه های هواشناسی ،نقاطی که فشار
برابر دارند ،باخطوط منحنی به یکدیگر
وصل می شوند.
به این خطوط منحنی های هم فشار یا
«ایزوبار» گفته می شود.
مرکز منطقهٔ کم فشار با حرف ( )Lنمایش
داده می شود .فشار به سمت مرکز منطقه
کم میشود.
مرکز منطقهٔ پرفشار با حرف ( )Hنمایش
داده میشود .فشار به سمت مرکز منطقه

1ـ منحنی های هم فشار نقشهٔ باال را به دقت مطالعه کنید.
ـ کدام یک از نواحی پرفشار (آنتی سیکلون) و کدامیک کم فشار
(سیکلون) است؟ با حرف Lو Hنام گذاری کنید.
ـ کدامیک پایین ترین فشار را دارد؟ مقدار فشار آن چقدر است؟
ـ نقشه را کامل کنید و منحنی های هم فشار را با وصل کردن نقاط به
یکدیگر رسم کنید.
ـ مناطقی را که فشار آنها باالی 1020میلی بار است ،رنگ آبی بزنید.
مناطقی را که فشار آن ها کمتر از 1000میلی بار است ،رنگ قرمز
بزنید.

2ـ این نقشه ،هوای ایران را در یک
روز معین از سال نشان می دهد؛
 نوع فشار را در نقاط Aو Bمعینکنید.

ـ نوع جبهه را معین کنید.

ـ از بین دو شهر ارومیه و تهران کدام
یک سردتر است؟ چرا؟ برای ساعات
آینده چه تغییری برای دمای هوا
درتهران پیش بینی می کنید؟

-1عامل پیدایش نواحی آب وهوایی چیست؟
-2تفاوت هوا و آب وهوا را بنویسید.
-3اقلیم را تعریف کنید.
-4نوع آب وهوا چگونه تعیین می شود؟
-5آب وهواشناسی (اقلیم شناسی) یکی از شاخه های  ..................است.
-6چهارمحیط اصلی کره زمین رانام ببرید.
-7بیش ترین تغییرات آب وهوایی درالیه زیرین هوا یعنی ............به وجود
می آید.
-8اهمیت هواکره رابنویسید.
-9گازهای مختلف هواکره را نام ببرید .کدام گاز بیش ترین حجم هواکره را
تشکیل می دهد؟
-10مهم ترین منبع انرژی برای زمین........................است.
-11علت توزیع نامساوی انرژی خورشید درسطح زمین را شرح دهید.
-12چرا همه بخش های زمین درمدت زمان مساوی انرژی خورشیددریافت
نمی کند؟

-16سه منطقه گره زمین باتوجه به معیار دما را نام ببرید.
-17عوامل موثربردما را نام ببرید.
-18چراهوابرهمه چیزفشارمی آورد؟
-19فشارسنج چیست؟
-20هکتوپاسکال را تعریف کنید.
-21واحداندازه گیری فشارهوارا بنویسید.
-22مراکزکم فشارو پرفشاردرسطح زمین را نام ببرید.
-23سیکلون چیست و چگونه به وجود می آید؟
-24پرفشار(آنتی سیکلون) چیست و چگونه به وجود می آید؟
-25نحوه به وجود آمدن باد را بنویسید.
-26توده هواچیست؟
-27جبهه چیست؟
-28منطقه گذاررا توضیح دهید.
-29نتیجه برخورد توده های هوابایکدیگر چیست؟
-30جبهه قطبی دربین کدام توده های هوا تشکیل می شود؟

-31دربارهٔ هریک از موارد زیر توضیح دهید:
رابطهٔ دما با عرض جغرافیایی:
رابطهٔ دما با ارتفاع:
-32مهم ترین عامل به وجود آمدن نواحی مختلف آب وهوایی چیست؟ توضیح دهید.
-33از عوامل مهم گردش عمومی هوا و تغییرات آب وهوای نواحی...................است.
-24چرادرناحیه استوایی کانون کم فشارتشکیل می شود؟
-25چرا قطب ها ازمراکرپرفشارهستند؟
-26علت وزش بادهای اصلی درسطح سیاره زمین را بنویسید.
-27درعرض جغرافیایی 60درجه پرفشارتشکیل می شود یا پرفشار؟چرا؟
-28مراکز فشارزیاد جنب حاره ای چگونه تشکیل می شوند؟
-29چرا درمدارراس السرطان و راس الجدی فشارزیاد جنب حاره ای (جنب
استوایی)تشکیل می شود؟
 -30دو عامل اصلی وقوع بارش در یک ناحیه را بنویسید.
-31انواع بارش را نام ببرید.
 -32مکانیسم بارش های همرفتی را توضیح دهید.
-33نوع بارش های بهاری از کدام نوع بارش می باشد؟
-34مکانیسم بارش های جبهه ای را توضیح دهید.
-35مکانیسم بارندگی کوهستانی (ناهمواری) را توضیح دهید.

-36معروف ترین طبقه بندی آب وهوایی کدام است؟
-37سه معیار اصلی درطبقه بندی کوپن را نام ببرید.
-38پنج گروه اصلی آب وهوایی را درطبقه بندی کوپن را نام
ببرید.
-39هریک از موارد ،زیرمجموعه کدام گروه اقلیم اصلی است:
) تابستان های خنک ،زمستان
گرما و رطوبت در تمام سال (
) زمستان های سرد و
های معتدل و بارش در تمام سال (
) خشکی و گرمای
طوالنی و تابستان های خنک و کوتاه (
زیاد ( ) بارشهای موسمی و رطوبت زیاد ( )
-40ویژگی های بیابان ها را بنویسید.
-41دو ویژگی اصلی که درتعریف بیابان می آید را بنویسید.
-42انواع بیابان ها از نظر دما را نام ببرید.
-43بیابان های گرم عمدتا درکدام نواحی قرار دارند؟

-45مهم ترین علل ایجاد بیابان ها را بنویسید.
-46برای وقوع بارش باید دو عامل  ............و .............
وجود داشته باشد.
-47چرا دراطراف مدارراس السرطان و راس الجدی
کمربندهای بیابانی تشکیل شده است؟توضیح دهید.
-48علت اصلی ایجاد بیابان هایی مانند بیابان نامیب و آتاکاما
چیست؟
-49آیا درایجاد بیابان های نامیب و آتاکاما به غیراز عامل
پرفشارجنب حاره ای عامل دیگری نقش دارد؟شرح دهید.
-50دوری از منابع رطوبت و شکل و جهت ناهمواری ها
چگونه موجب ایجاد بیابان ها می شوند؟

