ﻧﻤﻮﻧﮫ

ﺳﺆاﻻت

درس اول :

ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ

ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺪا
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی دھﻢ »ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه  :ﺣﺎﻣﺪ
ﻃﺎھﺮی«
۹۸-۱۳۹۷

-۱ﻋﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ .؟
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﮭﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
-۲ﻣﻔﮭﻮم ﻟﻐﻮی داﻧﺶ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﻤﺎت) (GEOو) (GRAPHYﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

 -۳ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ را ازﻧﻈﺮداﻧﺸﻤﻨﺪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اراﺗﻮﺳﺘﻦ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ازﻧﻈﺮاراﺗﻮﺳﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.

زﻣﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺎه

-۴اھﻤﯿﺖ داﻧﺶ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎرا ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ آن ﻗﺴﻤﺖ از داﻧﺶ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ در ﻣﺤﯿﻂ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد و
از آﻧﮭﺎ در ﺟﮭﺖ ﺑﮭﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .
-۵ارﺗﺒﺎط ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎراﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﻋﻠﻮم ﺷﺮح دھﯿﺪ.

ﺑﯿﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﮫ ھﺎ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد .ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﮫ ﺳﺆاﻻت ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ را ﭘﻠﯽ ﺑﯿﻦ رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
ﮐﮫ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﮫ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ دھﺪ.
 -۶ﺳﮫ ﺷﺎﺧﮫ اﺻﻠﯽ داﻧﺶ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

اﻟﻒ-ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ -) :ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی-ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی آب ھﺎ-آب
وھﻮا ﺷﻨﺎﺳﯽ-ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺧﺎک ھﺎ و(....
)ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ-ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-
ب-ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺷﮭﺮی و(....
)-ﺳﻨﺠﺶ از دور-ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت
پ-ﻓﻨﻮن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ -ﻧﻘﺸﮫ ﮐﺸﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ(
-۷ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ درداﻧﺶ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎرا ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.
۱ـ ﻣﮑﺎن

۲ـ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ

-۸ﭼﺮاﻣﮑﺎن ھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

در ھﺮ ﻣﮑﺎن ،ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ
و ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ﺧﻮد از ھﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ؛ ﺑﮫ ﻃﻮرﻣﺜﺎل ﯾﮏ روﺳﺘﺎ را

در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﮫ ﺧﺎک ،آب ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﺑﺮ ﻧﻮع
اﺷﺘﻐﺎل آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ در ﻣﮑﺎن اداﻣﮫ دارد و ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﮑﺎن ھﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
-۹ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟

اﻧﺴﺎن ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ و درﻧﺘﯿﺠﮫ
ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
-۱۰دوﮔﻮﻧﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺴﺎن را درراﺑﻄﮫ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻣﺤﯿﻂ را
ﻧﻮﺷﺘﮫ و ﺑﺎھﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
-۱درک ﺗﻮان ھﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزھﺎ
-۲ﻧﮕﺎه ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﮫ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ

 -۱۱روش ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ درداﻧﺶ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﺮا ؟

ّﯽ ﻧﮕﺮی ﯾﺎ دﯾﺪﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ  .زﯾﺮا
روش ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ درداﻧﺶ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﮐﻠ
اﺟﺰاء و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
-۱۲اھﻤﯿﺖ دﯾﺪﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﯽ ﻧﮕﺮی ﺑﺮای ﺟﻐﺮاﻓﯽ دان ﭼﯿﺴﺖ؟

دﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﮫ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺪان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻃﻮر ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ و
ﺟﺎﻣﻊ ،ﭘﺪﯾﺪه ھﺎ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی آن در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﻗﺮار دھﺪ؛
 -۱۳دو ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ درﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ اﻧﺴﺎن وﻣﺤﯿﻂ

درس دوم :

-۱۴ﺳﻮاﻻت ﮐﻠﯿﺪی درﺟﻐﺮاﻓﯿﺎراﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﮐﺠﺎ؟ ﭼﮫ ﭼﯿﺰی؟ ﭼﺮا؟ ﭼﮫ ﻣﻮﻗﻊ؟ ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ؟ ﭼﻄﻮر؟

-۱۵ﺳﻮاﻻت ﭼﮫ ﭼﯿﺰو ﭼﻄﻮر ﺑﺮﭼﮫ ﭼﮫ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

ﺳﺆال ﭼﻄﻮر ،ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺗﺤﻮل ﭘﺪﯾﺪه ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﺳﺆال ﭼﮫ ﭼﯿﺰ ،ﺑﺮ ﻣﺎھﯿﺖ ھﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ ،دﻻﻟﺖ دارد.

-۱۶ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﭘﮋوھﺶ رادرﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

-۱ﻃﺮح ﺳﺆال و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﮫ - ۲ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﮫ - ۳ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت -۴
- ۵ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی و اراﺋﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدھﺎ
ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت
-۱۷ﭘﮋوھﺸﮕﺮدرﻃﺮح ﺳﻮال و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺗﻮﺟﮫ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

 -۱اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺻﻮرت واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.

 -۲ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺳﺆاﻟﯽ ،ﻧﻮﺷﺘﮫ ،و از ﻋﺒﺎرات ﺧﺒﺮی
ﯾﺎ ﺟﻤﻼت ﮐﻠﯽ و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
-۳در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ،ﭘﮋوھﺸﮕﺮ از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﭼﮫ
اھﻤﯿﺘﯽ دارد؟
 -۴ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮋوھﺶ دﯾﮕﺮان را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﺪ؛ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوھﺶ دﯾﮕﺮان ،ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﭘﮋوھﺸﮕﺮ اﺳﺖ .و ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻗﺒﻼ
ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
-۱۸ﭼﺮاﻓﺮﺿﯿﮫ ﺳﺎزی درﭘﮋوھﺶ اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد؟

زﯾﺮا ﻓﺮﺿﯿﮫ ھﺎ در ھﺮ ﭘﮋوھﺶ ،ﻧﻘﺶ راھﻨﻤﺎ را دارد و ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎﯾﯽ
ﺟﮭﺖ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
-۱۹روش ھﺎی ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯽ دان را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

اﻟﻒ( روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ای

ب( روش ﻣﯿﺪاﻧﯽ

-۲۰ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ روش ھﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﺷﺎﻣﻞ :

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮫ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ و ﻣﺸﺎھﺪه،

-۲۱ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوری ،اﺳﺘﺨﺮاج و ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭘﺮدازش ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮﺿﺮوری و ﺣﻔﻆ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﮋوھﺶ و ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
ّ ﺷﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟
-۲۲اھﻤﯿﺖ ﻓﺮﺿﯿﮫ ﯾﺎ ﻓﺮﺿﯿﮫ ھﺎی رد

ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻟﺴﺮد ﺷﻮد و ﭘﮋوھﺶ ﺧﻮد را ﺑﯿﮭﻮده ﭘﻨﺪارد ،زﯾﺮا
اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﺪ
و از ﻃﺮح دوﺑﺎره آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

درس ﺳﻮم :

-۲۱ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﺮ ﭘﺪﯾﺪه در ﺳﻄﺢ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آن
ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺖ.
-۲۲اﻧﻮاع ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻖ
-۲۳ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎ رﯾﺎﺿﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ ھﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎ رﯾﺎﺿﯽ آن ﻣﺤﻞ اﺳﺖ.
-۲۴ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ھﺮ ﻣﮑﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ آن ﻣﮑﺎن اﺳﺖ.
-۲۵ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﭼﯿﺴﺖ.
ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ ھﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎ رﯾﺎﺿﯽ آن ﻣﺤﻞ اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ھﺮ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی آن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرھﺎ ،درﯾﺎھﺎ ،ﺗﻨﮕﮫ ھﺎ ،ﮐﺎﻧﺎل ھﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و… اﺳﺖ.
-۲۶ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ.
اﯾﺮان در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ۲۵ﺗﺎ ۳۹درﺟﮫ در ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻌﺘﺪﻟﮫ
ﻧﯿﻤﮑﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ۴۴ﺗﺎ ۶۳درﺟﮫ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﯽ
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
-۲۷وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ اﯾﺮان در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ آﺳﯿﺎ ﻗﺮار دارد ﮐﺪام
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﯾﻢ؟
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ
-۲۸ﭼﺮا ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎرﻣﻤﺘﺎزاﺳﺖ؟
زﯾﺮا در ﻣﺠﺎورت ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﮫ ھﺮﻣﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﺑﮫ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ اھﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارد.
 -۲۹ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﮫ ھﺮﻣﺰ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎرﻣﻤﺘﺎزی را ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
دﻻﯾﻞ اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ را ﺗﺠﺰﯾﮫ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ارزش و ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﮫ ﻗﺎره اﻓﺮﯾﻘﺎ ،اروﭘﺎ وآﺳﯿﺎ ﮐﮫ در
ﮔﺬﺷﺘﮫ اھﻤﯿﺖ داﺷﺘﮫ و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﻠﻘﮫ ای از زﻧﺠﯿﺮه
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ و ﻧﻔﺖ ،اھﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ.ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ
اﻧﺮژی ﺟﮭﺎن ،ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺎ ارزﺷﯽ دارد ،زﯾﺮا ﺣﺪود  ۶۶درﺻﺪ ذﺧﺎﯾﺮ
ﻧﻔﺖ ﺟﮭﺎن و  ۲۸درﺻﺪ ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ رادر ﺧﻮد ﺟﺎی داده
اﺳﺖ.درآﻣﺪھﺎ و دﻻرھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺪور و ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ،ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﻮن ھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﮭﺎن درآورده
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮف ،آن را ﺑﮫ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﮫ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺎﻻھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻏﯿﺮﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ،ارزش
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد زﯾﺮاﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﻣﺮﮐﺰ و ﻗﻠﺐ ﻧﺎﺣﯿﮫ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻗﺮاردارد.
-۳۰ﻣﺮزﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺮز ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺟﺪاﯾﯽ ھﺮ ﮐﺸﻮر از ﮐﺸﻮر ھﻤﺴﺎﯾﮫ اﺳﺖ و
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﮐﺠﺎ اﻣﺘﺪاد
دارد
-۳۱اﻧﻮاع ﻣﺮزھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﻣﺮزھﺎی ﺧﺸﮑﯽ-ﻣﺮزھﺎی ھﻮاﯾﯽ-ﻣﺮزھﺎی ھﻮاﯾﯽ
- ۳۲اھﻤﯿﺖ ﻣﺮزھﺎی ھﻮاﯾﯽ و راه ھﺎی ھﻮاﯾﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺮزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن را
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،راه ھﺎی ھﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از
ﻃﺮﯾﻖ آن ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
- ۳۳اھﻤﯿﺖ ﻣﺮزھﺎی درﯾﺎﯾﯽ و راه ھﺎی آﺑﯽ راﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ درﯾﺎ و درﯾﺎﭼﮫ ھﺎ ،اﻣﮑﺎن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﻄﻮط درﯾﺎﯾﯽ ھﻢ دارﻧﺪ.ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﺟﻤﻠﮫ
ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻃﺮﯾﻖ راه ھﺎی آﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن در
ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .راه ھﺎی آﺑﯽ ،اﻣﮑﺎن رواﺑﻂ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
-۳۴دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ آب ھﺎی آزاد ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺸﻮرﭼﮫ اھﻤﯿﺘﯽ دارد؟
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ آب ھﺎی آزاد ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺸﻮری ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ

ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ وﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ
و ﺳﻮﺧﺖ ھﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
- ۳۵ﺗﻨﮕﮫ ھﺮﻣﺰ ﮐﺪام آب ھﺎ را ﺑﮫ ھﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺗﻨﮕﮫ ھﺮﻣﺰ ،آﺑﺮاھﮫ ھﻼﻟﯽ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ آب ھﺎی آزاد اﻗﯿﺎﻧﻮس ھﻨﺪ و
درﯾﺎی ﻋﻤﺎن را ﺑﮫ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
- ۳۶اھﻤﯿﺖ ﺗﻨﮕﮫ ھﺮﻣﺰ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻨﮕﮫ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﮫ دروازه ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻔﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ ،ﻣﮭﻢ
ﺗﺮﯾﻦ آﺑﺮاھﮫ راھﺒﺮدی و ﯾﮑﯽ ازﮔﺬرﮔﺎھﮭﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﮭﻢ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ.

درس ﭼﮭﺎرم

- ۳۷اھﻤﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺎھﻤﻮاری ھﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺎھﻤﻮاری ھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات
آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ ﺗﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
- ۳۸ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎھﻤﻮاری ھﺎی ﮐﺸﻮرﺑﺮزﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺎھﻤﻮاری ھﺎ ﮔﺎه در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺎﻧﻊ ورود ﻣﮭﺎﺟﻤﺎن ﺑﮫ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺷﺪه ،و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن درﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ وﻧﻮع
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ.
-۳۹اھﻤﯿﺖ دﺷﺖ ھﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ و ﮔﺎه در درون ﮐﻮھﺴﺘﺎن ھﺎ ،دﺷﺖ ھﺎ
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﺷﺖ ھﺎ ﻣﺤﻞ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﮐﺸﺎورزی
و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ دﺷﺖ ھﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ و
ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺴﺖ و ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع اﺳﺖ .وﺟﻮد آب در دﺷﺖ ھﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮭﻢ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺠﺎ اﺳﺖ.
-۴۰ﺷﮑﻞ اﻣﺮوزی ﻧﺎھﻤﻮاری ھﺎی اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺪام دوران زﻣﯿﻦ
ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ؟
اواﺧﺮ دوران ﺳﻮم زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ )ﺳﻨﻮزوﺋﯿﮏ(
- ۴۱درﮐﺪام دوران زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎھﻤﻮاری ھﺎی اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﯾﺎﻓﺖ؟
دوره ﮐﻮاﺗﺮﻧﺰ
- ۴۲ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ ﻧﺎھﻤﻮاری ھﺎی اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از ﮐﻮاﺗﺮﻧﺮ را
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﮐﻮاﺗﺮﻧﺮﻧﺎھﻤﻮاری ھﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ )آب ھﺎی روان ،ﺑﺎد ،اﺧﺘﻼف دﻣﺎ( ﺑﮫ ھﻤﺮاه
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺴﺎن،
 - ۴۳ﻧﺎھﻤﻮاری ھﺎی اﯾﺮان را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ دو دﺳﺘﮫ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد
آﻧﮭﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻏﻠﺐ ﺑﯿﺶ از ھﺰارﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎھﺎی
آزاد ارﺗﻔﺎع دارﻧﺪ.
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ھﻤﻮار ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ دﺷﺖ ھﺎ و ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع در
ﻧﻮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 - ۴۴دو ﺗﻮده ﻣﮭﻢ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺳﮭﻨﺪ و ﺳﺒﻼن
 - ۴۵ﺟﮭﺖ ﮐﻮه ھﺎی ﺗﺎﻟﺶ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﮐﻮھﺴﺘﺎن ﺗﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﺟﮭﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﮫ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را از

ﮐﻨﺎره ھﺎی درﯾﺎی ﺧﺰر ﺟﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
- ۴۶وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ اﻟﺒﺮز را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﮐﻮه ھﺎی اﻟﺒﺮز از ﺗﻨﮓ ﻣﻨﺠﯿﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪه و در اﻣﺘﺪاد ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺮﻗﯽ
ﺗﺎ ﮐﻮه ھﺎی ﺷﺎھﮑﻮه در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﺎھﺮود و دره ﺧﻮش ﯾﯿﻼق اداﻣﮫ
دارﻧﺪ .داﻣﻨﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﮐﻮه ھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل و ﯾﺎ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ
و در آن دره ھﺎی وﺳﯿﻊ و ﻋﻤﯿﻘﯽ ھﺴﺖ ،ﮐﮫ رودھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﭼﺎﻟﻮس و
ھﺮاز در آﻧﮭﺎ ﺟﺮﯾﺎن دارد .
 -۴۷ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی آﺗﺶ ﻓﺸﺎﻧﯽ در دوره ﮐﻮاﺗﺮﻧﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﮐﺪام
ﻗﻠ
ّﮫ آﺗﺶ ﻓﺸﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ اﻟﺒﺮز ﺷﺪه اﺳﺖ .
ّﮫ آﺗﺶ ﻓﺸﺎﻧﯽ دﻣﺎوﻧﺪ
ﻗﻠ
- ۴۸ﻋﻠﻞ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارﺷﺪن ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ اﻟﺒﺮز را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﮔﺴﺘﺮش ﺷﮭﺮھﺎی ﭘﺮروﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺜﻞ ﺗﮭﺮان ،ﮐﺮج ،اﺣﺪاث ﺟﺎده ھﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﻮﺳﮫ و راه آھﻦ،و اﺣﺪاث ﺳﺪھﺎ وھﺪاﯾﺖ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و
ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از آﻧﮭﺎ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﮐﺸﺎورزی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن ﻓﺮاوان ﮐﻮھﮭﺎی اﻟﺒﺮز،
ﻧﺎھﻤﻮارﯾﮭﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار درآورده
اﺳﺖ.
- ۴۹ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارﺷﺪن ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ اﻟﺒﺮز را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ داﻣﻨﮫ ھﺎ و دره ھﺎ ،دﺷﺖ ھﺎ و
رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دھﮫ ،ﭼﮭﺮه دﯾﮕﺮی ﺑﮫ
ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد و ﮔﺎه ،ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ ھﻤﭽﻮن رﯾﺰش و ﻟﻐﺰش در ﺟﺎده ھﺎ و
داﻣﻨﮫ ھﺎ ،ﻟﺮزش ھﺎی ﺧﻔﯿﻒ و ﮔﺴﺘﺮده ،ﻃﻐﯿﺎن رودھﺎ و ﺑﺮوز ﺳﯿﻼب
وھﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﮭﺎ ﺣﺎدث ﺷﻮد.
- ۵۰وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﮐﻮه ھﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻮه ھﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻮازی در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ
،.از رﺷﺘﮫ ﮐﻮه ھﺎی ﻣﮭﻢ ﮐﻮھﮭﺎی ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻣﯽ ﺗﻮان ھﺰار
ﻣﺴﺠﺪ ،آﻻداغ و در اﻃﺮاف ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﺑﯿﻨﺎﻟﻮد را ﻧﺎم ﺑﺮد.
 - ۵۱ﭼﯿﻦ ﺧﻮردﮔﯽ ھﺎ ،ﻣﺤﺪوده و ﺟﮭﺖ رﺷﺘﮫ ﮐﻮه زاﮔﺮس را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﭼﯿﻦ ﺧﻮردﮔﯽ ھﺎی دﯾﻮاره ﻣﺎﻧﻨﺪی ﺑﺎ دره ھﺎی ﻣﻮازی ﺑﮫ ﻃﻮل ﺻﺪھﺎ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ازﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﺖ
ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺎ ﺗﻨﮕﮫ ھﺮﻣﺰرا ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ.
 - ۵۲زاﮔﺮس از ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺪام ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ؟
رﺷﺘﮫ ﮐﻮه زاﮔﺮس از ﺑﺮﺧﻮرد دو ﺻﻔﺤﮫ ﺷﺒﮫ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺻﻔﺤﮫ
اوراﺳﯿﺎ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .
- ۵۳ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪه رﺷﺘﮫ ﮐﻮه زاﮔﺮس را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
رودھﺎی ﺑﺴﯿﺎری از زاﮔﺮس ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺟﺮﯾﺎن آب در اﯾﻦ رودھﺎ
ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ،دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ ﺷﺪه و از
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و ﻃﻐﯿﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ .رﯾﺰش
ّی ﺷﺪﯾﺪ ،ﮐﻮه ھﺎ راﻣﯿﻔﺮﺳﺎﯾﺪ و ﻣﻮاد آن در
ھﺎی ﺟﻮ
دﺳﺘﺮس اﯾﻦ رودھﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .ودر ﭘﯽ آن ،ﺣﻤﻞ رﺳﻮب ﺗﻮﺳﻂ رودھﺎ
ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﮑﻞ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﻧﺎھﻤﻮاری ﻣﻨﺠﺮﺷﺪه اﺳﺖ .
-۵۴ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ازﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪه رﺷﺘﮫ ﮐﻮه زاﮔﺮس اﺳﺖ
ﯾﺎﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ؟ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﺪ ؟
ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ھﻢ اﻧﺴﺎن در
ﻣﻨﻄﻘﮫ زاﮔﺮس در اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش آﻧﮭﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﻃﯽ
ﺳﯽ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،وﻗﻮع ﺗﻮﻓﺎن ھﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در اﺳﺘﺎﻧﮭﺎی زاﮔﺮﺳﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﻟﺮﺳﺘﺎن
و اﯾﻼم اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
 - ۵۵ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪه رﺷﺘﮫ ﮐﻮه زاﮔﺮس را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﺑﺮ روی رودھﺎی ﺣﻮﺿﮫ زاﮔﺮس ،ﺳﺪھﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺳﺪھﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻃﻐﯿﺎن ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق آﺑﯽ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ
آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای آﺑﯿﺎری اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ،اﺳﺘﻔﺎده ھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و
ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ اﺣﺪاث ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺳﺪھﺎ در ﻣﺤﻞ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺣﺪاث
ُﺘﻮﻧﺪ ﮐﮫ در ﻣﺤﻞ ﮔﻨﺒﺪھﺎی
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﺪ ﮔ
ﻧﻤﮑﯽ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﯿﻔﯿﺖ آب رودھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﮭﺮھﺎ در ﮐﻨﺎره رودھﺎ ودﺳﺘﮑﺎرﯾﮭﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ
دﯾﻮاره ﺑﻨﺪی ،ﻣﺠﺮاﺳﺎزی ،ﭘﻞ ﺳﺎزی ،ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن روی رودھﺎ وورود
ﻓﺎﺿﻼﺑﮭﺎی ﺷﮭﺮی در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﮭﺮی ﺷﺪه و ﻃﻐﯿﺎن ﯾﺎ ﺳﯿﻼب واﻓﺰاﯾﺶ
رﺳﻮﺑﺎت  .ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از اﯾﻦ ﺳﯿﻼب ھﺎ در زاﮔﺮس
دراﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﻟﺮﺳﺘﺎن و اﯾﻼم ﻃﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
.اﺣﺪاث ﺟﺎده ھﺎ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﻨﮕﻞ ھﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از
اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﮭﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
- ۵۶ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻮه ھﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
َﺘﺎی در ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﮔﺮدﻧﮫ آوج در اﺳﺘﺎن
ُﻐ
اﮔﺮ ﺳﮫ ﻧﻘﻄﮫ ﮐﻮه ﺟ
ﺑﺰﻣﺎن ﯾﺎ ﺧﻀﺮ زﻧﺪه درﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ھﻤﺪان و ﻗﻠﮫ ﮐﻮه َ
را ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺎھﻤﻮاری
ھﺎی ﮐﺸﻮر در آن ﻗﺮاردارد.
- ۵۷اﻧﻮاع ﻧﺎھﻤﻮاری ھﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ رﺷﺘﮫ ﮐﻮه ﮐﮫ ﺑﮫ آن ھﺎ رﺷﺘﮫ ﮐﻮه ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد
.ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮده ھﺎی ﻧﻔﻮذی آذرﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻮه ھﺎی ﻣﻨﻔﺮد ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
- ۵۸ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﮑﺮان درﮐﺠﺎ ﻗﺮار دارد؟
در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و اﻃﺮاف ﭼﺎﻟﮫ ﺟﺎزﻣﻮرﯾﺎن در
ﮐﺮﻣﺎن واﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﻣﮑﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
- ۵۹رﺷﺘﮫ ﮐﻮه ﺑﺸﺎﮔﺮد درﮐﺠﺎ ﻗﺮار دارد؟
درﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﮑﺮان ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﻋﻤﺎن
- ۶۰درﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﮑﺮان ﮐﺪام رﺷﺘﮫ ﮐﻮه ﻗﺮاردارد؟
ﺑﺸﺎﮔﺮد
- ۶۱ﮐﻮه ھﺎی ﻣﺮﯾﺨﯽ درﮐﺠﺎ ﻗﺮار دارد؟
در ﺷﺮق ﺑﻨﺪرﭼﺎﺑﮭﺎر ﮐﻨﺎردرﯾﺎی ﻋﻤﺎن
- ۶۲ﮐﻮه ھﺎی ﻣﺮﯾﺨﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ؟
دراﺛﺮﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ،ﺷﮑﻞ ھﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ دره ھﺎ ،ﭼﺎﻟﮫ ھﺎ و ﮔﻮدال ھﺎی
ﻋﻤﯿﻖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
- ۶۳ﮔﻞ ﻓﺸﺎن ھﺎ درﮐﺠﺎ ﻗﺮاردارﻧﺪ؟
در اﺳﺘﺎن ھﺎی ھﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻦ ﻧﺎھﻤﻮاری
ھﺎ ﺗﺎ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن
- ۶۴ﻋﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﻞ ﻓﺸﺎن ھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ
- ۶۵ارزش ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ذﺧﺎﯾﺮ آب ﻣﻌﺪن  ،ذﺧﺎﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ  ،داﻣﭙﺮوری ،ﺗﻌﺪﯾﻞ آب وھﻮاوﻣﺤﻞ
ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ رودھﺎ
- ۶۶اﻧﻮاع ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ھﻤﻮار را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.
دﺷﺖ ھﺎ وﺟﻠﮕﮫ ھﺎ
- ۶۷ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دﺷﺖ ھﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
دﺷﺖ ھﺎ ﺑﮫ دو ﺻﻮرت ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ؛ ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎد و ﺑﺎران ﻧﺎھﻤﻮاری را ھﻤﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮاﯾﻨﮑﮫ
ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ ﮐﻮھﮭﺎ ،رﺳﻮب ﮐﺮده و ﺳﻄﺢ ھﻤﻮاری را ﺑﮫ
وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
- ۶۸ارزش اﻗﺘﺼﺎدی دﺷﺖ ھﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﺟﺎذﺑﮫ ھﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی،اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﭘﺎک ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪ و
ﺑﺎد،ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺮای رﺻﺪ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن،ﮐﻮﯾﺮﻧﻮردی و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ،ﻣﻌﺎدن ﮔﭻ ،ﻧﻤﮏ و
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
- ۶۹ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮدھﻨﺪه ﺟﻠﮕﮫ ھﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﺣﺮﮐﺎت درﯾﺎ ﺟﺰر و ﻣﺪ ،ﺗﻮﻓﺎن ھﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ،ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی
درﯾﺎﯾﯽ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ آب درﯾﺎھﺎ از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﻮاﻣﻞ
ً ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ و زﻣﯿﻦ ﺷﮑﻞ ھﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ،ﻣﺮﺗﺐ ا
آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دھﺪ .
رودھﺎی ﻃﻐﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ درﯾﺎھﺎﻣﯽ رﯾﺰد ﻧﯿﺰ ﻧﮭﺸﺘﮫ ھﺎ و آﺑﺮﻓﺖ ھﺎی
ً ﻣﮑﺎن ووﺳﻌﺖ
ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮ ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ،ﺗﺤﻤﯿﻞ و ﻣﺮﺗﺐ ا
ﺟﻠﮕﮫ ھﺎ را دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
-۷۰ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪه ﺟﻠﮕﮫ ھﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
اﻧﺴﺎن در ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﮑﻠﮫ ﺳﺎزی ،ﺑﻨﺪرﺳﺎزی ،دﯾﻮاره ﺳﺎزی
ﺳﺎﺣﻠﯽ ،اﺣﺪاث ﺟﺎده روی ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
درﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎھﯽ و ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری وﺳﯿﻊ از آن و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﮭﺮھﺎ و
روﺳﺘﺎھﺎ ﺑﮫ ﺿﺮر از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﺟﻨﮕﻠﯽ،
ﺗﻐﯿﯿﺮات وﺳﯿﻌﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﮫ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دھﮫ ،ﭼﮭﺮه زﻣﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﺎوت ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﻨﺪ.
- ۷۱ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻠﮕﮫ ھﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﺟﻠﮕﮫ ھﺎ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﺒﺖ ھﺎی زراﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺖ
ﺑﺮﻧﺞ وﭼﺎی و از ﻧﻈﺮﻓﻌﺎﻟﺒﺖ ھﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ھﻢ اھﻤﯿﺖ دارﻧﺪ.
- ۷۲اھﻤﯿﺖ ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ وﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
در ﺟﻠﮕﮫ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ،وﺟﻮد ﺗﻨﮕﮫ ھﺮﻣﺰ و ﺳﻮاﺣﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺻﯿﺪ ﻣﺎھﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد .
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺻﯿﺪ ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎر در ﺟﺮﯾﺎن
اﺳﺖ  .ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﯾﺮ ﻏﻨﯽ ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ،ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﻣﺠﺎورت ﺟﻠﮕﮫ
ھﺎ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﭼﺸﻢ اﻧﺪازھﺎی زﯾﺒﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﻮاﺣﻞ
ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ،ھﻤﮫ ﺳﺎﻟﮫ در ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﭘﺬﯾﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان زﯾﺎدی
اﺳﺖ  .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺟﺰاﯾﺮ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ازﻧﻘﺎط دﯾﺪﻧﯽ اﺳﺖ.

درس ۵

-۷۳اﺻﻄﻼح ھﻮا و آب وھﻮا را ﺑﺎ ذﮐﺮﻣﺜﺎل ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﻨﯿﺪ ؟
اﺻﻄﻼح ھﻮا ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ آﻧﯽ و زودﮔﺬر ﺟﻮ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد؛ ﻣﺜﻼً دﻣﺎی ﺷﮭﺮ

رزن در  ۲۶ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺻﺒﺢ،
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ.در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آب و ھﻮا ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻮی
ﻏﺎﻟﺐ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ دردرازﻣﺪت ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد؛ ﻣﺜﻼً آب و ھﻮای اﺳﺘﺎن
ھﻤﺪان ،ﺳﺮد ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
 - ۷۴ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﭼﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ
ھﻮا و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن را ﺑﺮای روزھﺎی آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع ﺗﻮده ھﻮا ،ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﮭﺖ آﻧﮭﺎ،
- ۷۵ﺳﮫ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮﺑﺮآب وھﻮای اﯾﺮان را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﻣﯿﺰان ارﺗﻔﺎع و ﺟﮭﺖ ﮐﻮھﺴﺘﺎن ھﺎ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ورود ﺗﻮده ھﺎی ھﻮا ﺑﮫ ﮐﺸﻮر
 - ۷۶ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ آب و ھﻮای
اﯾﺮان اﺛﺮ دارﻧﺪ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
دوری وﻧﺰدﯾﮑﯽ از درﯾﺎھﺎ
ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﭘﺮﻓﺸﺎرﺟﻨﺐ ﺣﺎره ای
 - ۷۷ﻧﻘﺶ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮآب وھﻮای ﮐﺸﻮررا ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ؟
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ،ﮐﮫ در ﻋﺮﺿﮭﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ
ِﺳﺘﻮاﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﻧﺪ ،زاوﯾﮫ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ھﻨﮕﺎم ﻇﮭﺮ ،ﻧﺰدﯾﮏ
وﺑﮫ ﺧﻂ ا
ﺑﮫ ﻋﻤﻮد اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ،ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ھﻮا ﮔﺮم ﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎن ھﺎی ھﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺟﻨﻮب
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن .
وﻟﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﮫ در ﻋﺮض ھﺎی ﺑﺎﻻی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار
دارﻧﺪ و زاوﯾﮫ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﺶ ﮐﻢ ﺗﺮ و
ھﻮا ﺳﺮدﺗﺮاﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎن ھﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ.
-۷۸ﭼﺮا دراﻃﺮاف ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ھﻮای ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب وﺟﻮددارد؟
در اﻃﺮاف ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﮔﺮم ﺑﻮدن و ﺻﻌﻮد ھﻮا ،ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﻢ
ﻓﺸﺎر ﺣﺎره ای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و دارای آب و ھﻮای ﮔﺮم وﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ.
-۷۹ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪھﺎی ﺧﺸﮏ و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ در اﺛﺮﭼﮫ ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ؟
ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﻓﺸﺎر ﺟﻨﺐ ﺣﺎره ای
- ۸۰ﭼﺮا دردوره ﮔﺮﻣﺎ درﮐﺸﻮرﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش ﺑﺴﯿﺎرﮐﻢ اﺳﺖ؟
ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﻓﺸﺎر ﺟﻨﺐ ﺣﺎرھﺎی درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﮫ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ روی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
وﻣﺎﻧﻊ رﯾﺰش ﺑﺎرش در دوره ﮔﺮﻣﺎ درﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
- ۸۱دو اﺛﺮﻣﺘﻔﺎوت دوری و ﻧﺰدﯾﮑﯽ از درﯾﺎھﺎ ﺑﺮآب وھﻮای ﮐﺸﻮررا
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﮫ درﯾﺎھﺎ و دوری از آن در آب و ھﻮای ﮐﺸﻮر دو اﺛﺮﻣﺘﻔﺎوت
دارد  .درﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،درﯾﺎی ﺧﺰر در اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﺎرش ،ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ دارد وﻟﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
اﻣﮑﺎن ﺻﻌﻮد ھﻮای ﻣﺮﻃﻮب ،در ﺑﺎرش ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﮐﺸﻮر ،ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮﺟﯽ ﺷﺪن ھﻮا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
در ﻧﻮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ دﻟﯿﻞ دور ﺑﻮدن از درﯾﺎھﺎ و ﮐﻤﺒﻮد
رﻃﻮﺑﺖ ،اﺧﺘﻼف دﻣﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب
ﮐﺸﻮر اﺧﺘﻼف دﻣﺎ ﮐﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ.
- ۸۲ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺰان ارﺗﻔﺎع ﺑﺮآب وھﻮای ﮐﺸﻮررا ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ھﺮ  ۱۰۰۰ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع ،دﻣﺎی ھﻮا ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود ۶
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  .ﭘﺲ در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،آب
و ھﻮا ﺳﺮدﺗﺮ و در دﺷﺖ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر،ﮐﮫ ارﺗﻔﺎع ﮐﻢ ﺗﺮی دارﻧﺪ

آب و ھﻮا ﮔﺮم ﺗﺮ اﺳﺖ.
-۸۳دو رﺷﺘﮫ ﮐﻮه ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ورود ھﻮای ﻣﺮﻃﻮب ﺑﮫ ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺸﮏ داﺧﻠﯽ
اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
رﺷﺘﮫ ﮐﻮه ھﺎی اﻟﺒﺮزو زاﮔﺮس
- ۸۴ﺟﮭﺖ رﺷﺘﮫ ﮐﻮه ھﺎﯾﯽ اﻟﺒﺮزو زاﮔﺮس ﭼﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮآب وھﻮای
ﮐﺸﻮردارد؟
اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎرش ھﺎی ﺑﯿﺶ ﺗﺮ در داﻣﻨﮫ ھﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻟﺒﺮز و
داﻣﻨﮫ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ زاﮔﺮس ﺷﺪه اﺳﺖ.
- ۸۵ﺗﻮده ھﻮا را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮده ھﻮا ،ﺣﺠﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از ھﻮا اﺳﺖ ﮐﮫ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آن ﺑﮫ ﺧﺼﻮص از
ﻧﻈﺮ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ،در ﺳﻄﺢ اﻓﻘﯽ در ﺻﺪھﺎﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ً ھﻤﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
-۸۶ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮده ھﺎﯾﯽ ھﻮا ﮐﮫ درﻃﻮل ﺳﺎل ﮐﺸﻮرﻣﺎ را ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮﻗﺮارﻣﯽ دھﻨﺪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺗﻮده ھﻮای ﻏﺮﺑﯽ ،ﺗﻮده ھﻮای ﺳﯿﺒﺮی ،ﺗﻮده ھﻮای ﺳﻮداﻧﯽ ،ﺗﻮده ھﻮای
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺗﻮده ھﻮای ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻮﺳﻤﯽ
 - ۸۷ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ رﯾﺰش ﺑﺮف و ﺑﺎران و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب درﮐﺸﻮر ﮐﺪام
ﺗﻮده ھﻮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺗﻮده ھﻮای ﻣﺮﻃﻮب ﻏﺮﺑﯽ
- ۸۸وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺗﻮده ھﻮای ﺳﺮد وﺧﺸﮏ ﺳﯿﺒﺮی را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
دردوره ﺳﺮﻣﺎ وارد اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدی و ﺧﺸﮑﯽ ھﻮا
درزﻣﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮدوﻣﻮﺟﺐ رﯾﺰش ﺑﺎرش درﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯿﻤﯽ ﮔﺮدد.
- ۸۹وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺗﻮده ھﻮای ﻣﺮﻃﻮب ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
رﻃﻮﺑﺖ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ و اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ را دردوره ﺳﺮﻣﺎ ﺑﮫ داﺧﻞ
اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮف و ﺑﺎران ﺑﮫ ھﻤﺮاه دارد.
- ۹۰وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺗﻮده ھﻮای ﺳﻮداﻧﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﮔﺎھﯽ درﻣﺎه ھﺎی ﺳﺮد ﺳﺎل رﻃﻮﺑﺖ درﯾﺎی ﺳﺮخ را ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﯽ آورد
و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
- ۹۱وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺗﻮده ھﻮای ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
دردوره ﮔﺮﻣﺎ ھﻮای ﮔﺮم را از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﮫ اﯾﺮان ﻣﯽ آورد و ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ دﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
- ۹۲وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺗﻮده ھﻮای ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻮﺳﻤﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎل ھﺎ دردوره ﮔﺮﻣﺎ از اﻗﯿﺎﻧﻮس ھﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﺮان ﻧﻔﻮذ و ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﺎران ھﺎی ﺳﯿﻼﺑﯽ درﺣﻨﻮب ﺷﺮق اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد.
-۹۳ﺑﺎدھﺎی ﻣﻮﺳﻤﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ رﮔﺒﺎر و ﺑﺎراﻧﮭﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
از ﮐﺠﺎ و ﺑﮫ ﮐﺪام ﻧﺎﺣﯿﮫ اﯾﺮان ﻣﯽ وزﻧﺪ؟
ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﯾﺮان ﻣﯽ وزﻧﺪ واز اﻗﯿﺎﻧﻮس ھﻨﺪ
-۹۴ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ داده ھﺎی ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ ﮐﮫ دراﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی
دﻣﺎ-ﻓﺸﺎر-رﻃﻮﺑﺖ-
ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮏ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎرش
- ۹۵اﻧﻮاع آب وھﻮای اﯾﺮان را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.
آب وھﻮای ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ،آب وھﻮای ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ،آب وھﻮای ﮔﺮم وﺷﺮﺟﯽ،آب
وھﻮای ﻣﻌﺘﺪل ﺧﺰری
-۹۶وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی آب وھﻮای ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﺑﺎرش ﮐﻢ وﺧﺸﮑﯽ ھﻮا،اﺧﺘﻼف ﺷﺪﯾﺪ دﻣﺎ،ﻓﻘﺮﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎھﯽ،ﺗﺒﺨﯿﺮو ﺗﻌﺮق
زﯾﺎد

- ۹۷وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی آب و ھﻮای ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ وﮐﺎھﺶ دﻣﺎﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎی
ﭘﺎﯾﯿﻦ،ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺮف،
- ۹۸وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی آب وھﻮای ﮔﺮم و ﺷﺮﺟﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ اﻧﺪک،رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ زﯾﺎد،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎی ﺑﺎﺑﺎی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ
- ۹۹وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی آب وھﻮای ﻣﻌﺘﺪل ﺧﺰری را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ زﯾﺎد،اﻋﺘﺪال دﻣﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل،ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎھﯽ ﻏﻨﯽ
- ۱۰۰ﻋﻠﺖ ﺑﮫ وﺟﻮدآﻣﺪن ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ دراﯾﺮان را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﻓﺸﺎرﺟﻨﺐ ﺣﺎره ای،ﺟﮭﺖ رﺷﺘﮫ ﮐﻮه ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﻟﺒﺮز و
زاﮔﺮس،دورﺑﻮدن از درﯾﺎھﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻃﻮﺑﺘﯽ
-۱۰۱ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﮑﯽ آب وھﻮای اﯾﺮان و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺎﺑﺎن ھﺎ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺮﻓﺸﺎرﺟﻨﺐ ﺣﺎره ای
- ۱۰۲ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﻓﺸﺎرﺟﻨﺐ ﺣﺎره ای ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺎﺑﺎن ھﺎ
دراﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮﻓﺸﺎرﺟﻨﺐ ﺣﺎره ای ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﻌﻮد ھﻮای ﻣﺮﻃﻮب،
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﺑﺎران و اﯾﺠﺎد ﺑﯿﺎﺑﺎن ھﺎ درﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
- ۱۰۳ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻟﻮت ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﻓﺸﺎرﺟﻨﺐ ﺣﺎره ای
- ۱۰۴دو اﺛﺮﻣﺘﻔﺎوت رﺷﺘﮫ ھﺎی اﻟﺒﺮز واﮔﺮس را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
رﺷﺘﮫ ﮐﻮه ھﺎی اﻟﺒﺮز و زاﮔﺮس دو اﺛﺮ ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ .از ﯾﮏ ﻃﺮف
اﯾﻦ رﺷﺘﮫ ﮐﻮه ھﺎ ﺑﺎ ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ ،وﺿﻌﯿﺖ آب و ھﻮاﯾﯽ را
در ﻧﯿﻤﮫ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ،و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ،
ﮐﻮھﺴﺘﺎن ھﺎی اﻟﺒﺮز و زاﮔﺮس ھﻤﭽﻮن ﺳﺪی درﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻋﺒﻮر ﺗﻮده ھﻮای ﻣﺮﻃﻮب ﺑﮫ ﻧﻮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
- ۱۰۵ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﯿﺎﺑﺎن دﺷﺖ ﮐﻮﯾﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﮭﺖ رﺷﺘﮫ ﮐﻮه ھﺎی اﻟﺒﺮزو زاﮐﺮس ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ورود ﺗﻮده ھﺎی ھﻮای
ﻣﺮﻃﻮب ﺑﮫ ﻧﻮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺷﺖ ﮐﻮﯾﺮﻣﯽ ﺷﻮد.
 –۱۰۶ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻃﺒﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟
دور ﺑﻮدن از ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻃﻮﺑﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎدھﺎی ﻣﺮﻃﻮب ﻏﺮﺑﯽ
-۱۰۷وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن دﺷﺖ ﮐﻮﯾﺮرا ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آب و ھﻮاﯾﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ
از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﯾﺮھﺎی ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۶۰ھﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺑﮫ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ  .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از دﺷﺖ ﮐﻮﯾﺮ ،ﺑﯿﺎﺑﺎن واﻗﻌﯽ
اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﮫ آن از  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
-۱۰۸ﮐﻮﯾﺮﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﮐﻮﯾﺮ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻧﻤﮑﺰارھﺎی ﭘﻒ ﮐﺮده ای ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﮫ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی آن اﺳﺖ .
- ۱۰۹وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻟﻮت را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﻟﻮت ﯾﮑﯽ از ﺧﺸﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ھﺎی اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﯾﮑﯽ
از ﮔﺮم ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ
ﻟﻮت در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﯾﺮان ﻗﺮار دارد .
-۱۱۰آب وھﻮا ﺑﺮﮐﺪام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻧﺴﺎن اﺛﺮدارد؟
آب و ھﻮا ﺑﺮ ﻧﻮع ﮐﺸﺎورزی،ﮔﺮدﺷﮕﺮی،ﻣﻌﻤﺎری ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
و ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺑﺮ ﻧﻮع ﻟﺒﺎس

ﭘﻮﺷﯿﺪن و ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
 -۱۱۱ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻧﺢ ﺟﺎده ای ﻧﺎﺷﯽ از آب و ھﻮا درﮐﺸﻮر راﻧﺎم
ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺑﺮف ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﺳﻘﻮط ﺑﮭﻤﻦ ،وﻗﻮع ﺳﯿﻞ ،ﯾﺨﺒﻨﺪان و ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪ نِ ﻣﮫ
- ۱۱۲ﭼﻐﺮاﻓﯿﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ
اﻧﺴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺗﺸﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮای ﮐﻼن
ﺷﮭﺮھﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮای اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻧﯿﻤﮫ
ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ رﯾﺰﮔﺮدھﺎ ،ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﻋﺪه زﯾﺎدی از
ھﻢ وﻃﻨﺎن را ﺑﮫ ﺧﻄﺮاﻧﺪاﺧﺘﮫ اﺳﺖ.
- ۱۱۳ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آب وھﻮارا ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.
آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ،ﺑﯿﺎﺑﺎن زاﯾﯽ ،ﺧﺸﮏ ﺳﺎﻟﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ
 - ۱۱۴ﭼﺮا در ﺷﺮاﯾﻂ واروﻧﮕﯽ دﻣﺎ  ،ﻣﯿﺰان آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ در ھﻮای
ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮭﺮان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ؟
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع ،دﻣﺎی ھﻮا ﺑﮫ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،وھﻮای ﺳﺮد وﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و
اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ ﻃﺮف ﺑﺎﻻﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و درﻧﺘﯿﺠﮫ ،ﻣﯿﺰان
آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ در ھﻮای ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮭﺮان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ راﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ  .زﯾﺮادر ﺷﺮاﯾﻂ
واروﻧﮕﯽ دﻣﺎ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻌﻮدی و ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ھﻮا ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.
- ۱۱۵ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪه رﯾﺰﮔﺮدھﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
رﯾﺰﮔﺮدھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ وارد ھﻮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ﮐﺸﻮرھﺎی اﯾﺮان،
ﻋﺮاق ،ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﮐﻮﯾﺖ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
– ۱۱۶ﮐﺪام ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی رﯾﺰﮔﺮدھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﮐﺎھﺶ رﯾﺰش ھﺎی ﺟﻮی ،ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﺎﺗﻼق ھﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
 - ۱۱۷ﮐﺪام روش ھﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ رﯾﺰﮔﺮدھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
اﺣﯿﺎی ﺗﺎﻻﺑﮭﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﺎﺑﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ،اﺟﺮای ﻃﺮﺣﮭﺎی
ﺑﯿﺎﺑﺎن زداﯾﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﯿﻮه ﮐﺸﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ آب در ﺑﺨﺶ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،روش ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ.
» ﻣوﻓق و ﭘﯾروز ﺑﺎﺷﯾد طﺎھری «

