
https://konkur.info

www.konkur.info


: آب و هوای ایران 5درس  طرزجانی نصیریلیال                                                     هوالرحمن    

 

1  

 

 

جو گفته می شود.آنی و زودگذر اصالح هوا را تعریف کنید ؟ به حالت   1 

.آورنده هوا شناسایی شود؟ بارش و دمادر هوا شناس ی سعی می شود کدام عوامل و عناصر به وجود   2 

شناسایی شود؟برای آنکه بتوان وضعیت هوا را در کوتاه مدت پیش بینی کرد کدام عوامل و عناصر به وجود آورنده هوا باید   

 بارش و دما

3 

گفته می شود. دراز مدتدر یک منطقه در  غالبآب و هوا را تعریف کنید ؟ به مجموعه عناصر جوی   4 

جو گفته می شود.زودگذر معیارهای اصلی تفاوت هوا و آب و هوا را بیان کنید ؟ هوا به حالت آنی و   

ه در درازمدت گفته می شود.در یک منطقغالب ولی آب و هوا به مجموعه عناصر جوی   

5 

 کارشناسان هواشناس ی با توجه به اطالعات روزانه کدام عناصر نقشه های هواشناس ی تهیه می کنند ؟

.دمافشار ، رطوبت و   

7 

طی چند روز کم فشار و پرفشار  ، عبور توده های هوا را پس از شکل گیری مراکزماهواره ایکارشناسان هواشناس ی با کمک تصاویر 

 پیگیری می کنند

8 

 کارشناسان هواشناس ی  چگونه می توانند وضعیت هوا و تغییرات آن را برای روزهای اینده پیش بینی کنند ؟

آنها جهت ، سرعت و  توده هوابا توجه به نوع   

9 

جهان دست یابیم ؟ امروزه چگونه می توانیم به اطالعاتی در مورد پیش  بینی وضع هوای شهرها ، روستاها و دیگر مناطق مختلف  

و رایانه همراه را دارند.رایانه مختلف ، که امکان نصب آن روی  نرم افزارهایهواشناس ی و درگاه سازمان از طریق    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 فعالیت :

 و شهر هواشناسی ایستگاه ترین نزدیک از خود تحصیل محل آموزشگاه مدیریت هماهنگی و دبیرتان همکاری با - 1

 .کنید علمی بازدید خود روستای یا

 توان می آیا کنند؟ می کت حر جهتی چه در ابرها بگویید و کنید مقایسه باهم را )4 شکل(ایران ای تصویرماهواره دو - 2

 کرد؟ بینی پیش را هوا وضعیت تصاویر، این مقایسۀ با

 نشانی به کشور هواشناسی سازمان اینترنتی سایت به www.irimo.ir 3 محل استان هوایی وضعیت و مراجعه، - 3

 .کنید بررسی را خود زندگی

 وضع ای، تصاویرماهواره و هواشناسی های نقشه از استفاده بدون و تجربی های روش به توان می آیا کنید تحقیق - 4

 کرد؟ بینی پیش را هوا
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هوا برای ساحل نشینان خلیج فارس و دریای عمان  و« در زمانیکه زندگی مردم اردبیل با برف و سرما همراه آمیخته شده ، وضعیت 

را در محل زندگی خود نبینند.  بارش برفممکن است سال ها  ؟ چگونه است  

 

12 

میلی متر بارش را در یک سال دارند، وضعیت بارش مردم شهر میرجاوه در استان سیستان  1800در زمانی که مردم بندر انزلی بیش از 

بارش در یک سال دارند. میلی متر 50کمتر از  و بلوچستان چگونه است ؟  

13 

  .ایران شده استطبیعی و فرهنگی گوناگونی آب و هوا یی ، سبب تنوع در چشم اندازهای 

 

14 

.آب و هواییچرا به کشور ایران کشور چهار فصل می گویند ؟ به دلیل تنوع    

 

15 

تنوع آب و هوایی ایران را نام ببرید ؟ل عل  

به کشور  توده های هوا ورود  و جهت کوهستان ها ارتفاع و جغرافیایی ،  موقعیت   

 

16 

 مهم ترین عوامل ناش ی از موقعیت جغرافیایی را نام ببرید ؟

.دریاو دوری و نزدیکی به جنب حاره  عرض جغرافیایی ، پرفشار   

. 

17 

  آب و هوا در مناطق جنوبی ایران گرمتر است ؟ یا شمالی ؟

مناطق جنوبی ، زیرا در مناطق جنوبی که در عرض های کم جغرافیایی ) یا عرض های جغرافیایی پایین ( قرار دارند به خط استوا در 

به همین دلیل در این نواحی  ، مقدار تابش خورشید   نزدیک ترند در نتیجه زاویه تابش خورشید هنگام ظهر ، نزدیک به عمود است

 بیشتر و هوا گرم تر است .
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؟دارد  پارس آبادچه تفاوتی با آب و هوای شهر  بندر عباسآب و هوای شهر   

در نتیجه زاویه تابش خورشید هنگام  تراست د به خط استوا نزدیک قرار دار به دلیل اینکه در عرض های جغرافیایی پایین بندرعباس 

، مقدار تابش خورشید بیشتر و هوا گرم تر است .   شهرظهر ، نزدیک به عمود است به همین دلیل در این   

 

کم      چون در عرض های جغرافیایی باال قرار دارند و زاویه تابش خورشید مایل تر است ، مقدار تابش خورشید  پارس آباداما شهر 

 تر و هوا سردتر است.

19 

چه تفاوتی با آب و هوای استان های شمالی کشور ) مانند  تفاوت آب و هوای استان های جنوبی کشور ) مانند سیستان و بلوچستان (

 آذربایجان غربی و شرقی دارد ؟

استان های جنوبی کشور به دلیل اینکه در عرض های جغرافیایی پایین قرار دارند و به خط استوا نزدیک ترند  زاویه تابش خورشید      

خورشید بیشتر و هوا گرم تر است .  هنگام ظهر ، نزدیک به عمود است ،  در نتیجه مقدار تابش  

 

اما استان های شمالی کشور چون در عرض های جغرافیایی باال قرار دارند و زاویه تابش خورشید مایل تر است ، مقدار تابش 

. خورشید کم تر و هوا سردتر است  

 

20 

است. بیشتردر کشور ما میانگین  ، میزان دما از شمال به جنوب   

 

21 

 اطراف خط استوا  به دلیل عمود بودن زاویه تابش خورشید هنگام ظهر  آب و هوا ، گرم و مرطوب است.
 

22 

 در اطراف خط استوا به دلیل گرم بودن هوا و صعود هوا ، کمربند کم فشار حاره ای تشکیل می شود.
 
 

23 

اطراف مدارراس السرطان و راس الَجدیآب و هوای گرم و مرطوب از خط استوا  صعود کرده ، هنگامیکه به   
 می رسد به دلیل پرفشار شدن ، سنگین شده و فرو می نشیند و کمربند پرفشار جنب حاره را به وجود می آورد .

 

24 

ایجاد می کند. خشککمربند پرفشار جنب حاره در اطراف مدارراس السرطان و راس الَجدی آب و هوای گرم و   25 

به وجود آمده است. پرفشار جنب حاره مهم ترین کمربندهای خشک و بیابانی کره زمین در اثر عامل   
 

26 

جهان قرار دارد . خشک  ایران در کمربند  
 

27 

عامل پرفشار جنب حاره در تابستان به داخل کشور ) عرض های جغرافیایی باال ( پیشروی می کند. و مانع 
ابستان ( می شود.ریزش بارش در دوره گرما )ت  

 

28 

عامل پرفشار جنب حاره در زمستان به جنوب کشور ) عرض های جغرافیایی پایین  ( پیشروی می کند. و مانع 
 ریزش بارش در دوره سرما )زمستان ( می شود.

 
 
 
 

29 

 بندرعباس

https://konkur.info



: آب و هوای ایران 5درس  طرزجانی نصیریلیال                                                     هوالرحمن    

 

4  

 

 شکل مقابل نشان دهنده چیست ؟

 

30 

در افزایش بارش ، نقش مهمی دارد. دریای خزردر سواحل شمالی کشور   
 

31 

 در خلیج فارس و دریای عمان امکان صعود هوا مرطوب  وجود ندارد. 
 ) به دلیل استقرار کمربند فشار جنب حاره(

32 

 چرا خلیج فارس و دریای عمان در بارش سواحل جنوبی ایران نقش چندانی ندارند ؟
مرطوببه دلیل عدم امکان صعود هوای   

 

33 

 علت شرجی بودن هوا در سواحل خلیج فارس و دریای عمان چیست ؟
مرطوببه دلیل عدم امکان صعود هوای   

 

34 

 چرا در نواحی داخلی کشور ، اختالف دما زیاد است ؟
 به دلیل دور بودن از دریاها و کمبود رطوبت الزم 

 

35 

سواحل شمالی و جنوبی ایران کم است ؟چرا اختالف دما در   
 به دلیل نزدیک بودن به دریا و وجود رطوبت کافی

36 

سانتی گراد کاهش می یابد.درجه  6متر ارتفاع ، دمای هوا به طور میانگین  1000با افزایش هر   
 

37 

رتفاع شهر ب از درجه سانتی گراد است . اگر ا20متر و دمای هوا  3000اگر ارتفاع شهر الف از سطح دریا 
درجه سانتی گراد 14 متر باشد دمای هوا در شهر ب چند درجه سانتی گراد خواهد بود؟ 2000سطح دریا   

 
 

 

38 

درنواحی کوهستانی کشور ، به دلیل ارتفاع بیشتر ، آب و هوا سردتر و در دشت های داخلی کشور به دلیل ارتفاع 
 کمتر ، آب و هوا گرم تر است .

 

39 

کشور اثر دارد. بارشجهت رشته کوه های البرز و زاگرس  در پراکندگی جغرافیایی   
 

40 

کنید :شکل مقابل را تفسیر   

 

41 

د رکره زمین فشارگردش عمومی هوا و مراکز   

پس از برخورد با  مدیترانه و اقیانوس اطلسهوای مرطوب دریای 

صعود کرده و متراکم می شود )تبدیل از حالت  زاگرسارتفاعات 

.می شود دامنه غربی زاگرس بخار به مایع ( و باعث بارندگی در   

به دلیل نداشتن رطوبت  زاگرس هوای منتقل شده به پشت کوه های 

.ی کندندگی ایجاد نمبار  

درجه  6متر ارتفاع برابر با 1000هر  1000=3000-2000

است. دسانتی گرا  

متر پایین تر از شهر الف 1000چون شهر ب  26= 20+6

می کنیم. اضافهدما  به درجه 6می باشد   
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 فعالیت : 

 بود؟ چگونه خزری ناحیۀ در بارش وضعیت نبود، خزر دریای جنوب در البرز، کوه رشته اگر -1

 میزان بارش کاهش می یافت

 

 .کنید مقایسه بارش میزان نظر از را زاگرس غربی و شرقی های دامنه ، 11 شکل به توجه با -2

در مسیر توده هوای مرطوب موجب صعود هوا و بارندگی می شود . این توده دامنه های غربی زاگرس به دلیل قرار گرفتن 

 هوا پس از انتقال به دامنه شرقی  به دلیل از دست دادن رطوبت نمی تواند بارندگی ایجاد کند.

  

 ا؟چر .است تر شهرگرم کدام و سردتر شهر کنیدکدام بررسی .دارند قرار جغرافیایی عرض یک در دزفول و کرد شهر - 3

 شهرکرد به دلیل ارتفاع بیشتر بارندگی بیشتری دارد.

 

 .کنید تحقیق دارند؟ اثر کشور هوای و آب بر نینو ال مانند دیگری عوامل آیا شما نظر به - 4

 ورود توده های هوا –بله 
 

42 

 توده هوا چیست ؟
در صدها افقی در سطح دما و رطوبت آن به خصوص از نظر  فیزیکیحجم بزرگی از هوا است که ویژگی 

باشد. یکسانکیلومتر تقریبا   
 
 

43 

 کدام توده های هوا در طول سال ، آب و هوای کشور را تحت تاثیر قرار می دهند؟
توده هوای گرم و خشک توده هوای  سیبری فتوده هوای  سودانی ،توده هوای   مرطوب غربیتوده هوای 

موسمیمرطوب   
 

44 

 سرداست که در دوره  مرطوب غربیمهم ترین عامل ریزش برف و باران و تامین آب در کشور ، توده هوای 
 سال وارد کشور می شود.

 
 
 
 
 

45 

 فعالیت : جدول زیر را تکمیل کنید 
 

 نام توده هوا  جهت نفوذ زمان ورود منشا اثر آب و هوایی

دریای مدیترانه و اقیانوس  بارش برف و باران
 اطلس

 مرطوب غربی شمال غرب  دوره سرد

بارش در سواحل 
دریای خزر و 

 کاهش دما

سرد دوره سیبری  سیبری شمال شرق 

سرد دوره دریای سرخ بارش  سودانی غرب 

باران های سیالبی 
 در جنوب کشور

گرم دوره اقیانوس هند  موسمی جنوب شرقی 

گرم دوره عربستان افزایش دما  گرم و خشک جنوب غربی 
 

46 
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 دارد؟ بیشتری نقش شما زندگی محل استان و شهر در هوا های توده ،کدام 12 شکل به توجه بافعالیت : 

 توده هوای مرطوب غربی
 

47 

دما سنج ، باران سنج و فشار سنجدما , بارش و فشار با کدام دستگاه ها اندازه گیری می شود ؟ 48  
 

هم دید بانی چه نامیده می شود ؟ ایستگاه های هوا شناسی سینوپتیک 49  
 

 نقشه های هواشناسسی چگونه تهیه می شوند؟ 50
دما , بارش و فشار هوا که از مهم ترین داده های هواشناسی هستند که در ایستگاه های هواشناسی در نقاط کشور 

می شوند. داده های به دست    گیریاندازه سنج  فشار و سنج باران ، سنج دماستگاه های مانند : د, همزمان با 
, نتیجه کار به صورت انواع نقشه با  اقلیم شناسانآمده در رایانه ذخیره می شود و سپس با تجزیه و تحلیل توسط 

 موضوعات مختلف به نمایش در می آید .
 

نیست . یکسانمیانگین ساالنه بارش , دما و رطوبت هوا در نقاط مختلف کشور  51  
 

 
52 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 انواع آب و هوای ایران را نام ببرید :

آب و هوای گرم و 
 خشک

 آب و هوای معتدل خزری آب و هوای گرم و شرجی آب و هوای کوهستانی

بارش کم و نامنظم و  -1
 خشکی هوا

اختالف شدید دما -2  
فقر پوشش گیاهی -3  
تبخیر و تعرق زیاد -4  

افزایش بارندگی و  -1
کاهش دما با افزایش 

 ارتفاع
میانگین دمای پایین  -2  
بارندگی اغلب به  -3

 صورت برف

بارندگی کم -1  
رطوبت نسبی باال -2  
میانگین دمای باالی  -3

 سالیانه 

بارندگی زیاد -1  
اعتدال دما در طول سال -2  
پوشش گیاهی غنی -3  

 

 کنید. مشخص را خود زندگی محل استان هوای و آب انواع یا نوع ، 14 شکل به توجه بافعالیت :  53

 آب و هوای نیمه خشک

 
کشور ما نواحی خشک و بیابانی قرار دارد . شرقی,  جنوبی و  داخلی  در مناطق 54  

 
 عوامل موثر در ایجاد مناطق بیابانی در ایران چیست ؟ 55

و منابع رطوبتی  دریا, جهت رشته کوه ها و دوری از  جنب حارهپرفشار   
 

نام ببرید ؟ انواع بیابان را در ایران 56  
بیابان های گرم با زمستان  -  مانند : دشت کویر بیابان های گرم با زمستان های سرد -بیابان های گرم ساحلی 

مانند : بیابان لوت های مالیم  
 

 کویر چیست ؟ 57
بخشی از بیابان است و به نمکزارها ی پف کرده ای گفته می شود که تنخیر شدید , عامل اصلی شکل گیری ان 

واقعی است . است . بخش بزرگی از دشت کویر , بیابان  
قم استان :کویر دشت غرب در سلطان حوض دریاچۀ  

 چرا بخش بزرگی از دشت کویر , بیابان واقعی است ؟ 58
ر است .میلی متر کمت  50زیرا میانگین بارش ساالنه آن از   
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پرفشار جنب قرار دارد . بخش زیادی از این بیابان به دلیل قرار گیری در منطقه  جنوب شرقی کشورلوت در  59

میلی متر باران دارد .  30, کمتر از  حاره   
به عنوان اولین اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت. 1395تیرماه  27بیابان لوت در   

 
مهم ترین عامل کنترل کننده فعالیت های روزانه و همچنین طوالنی مدت زندگی انسان است .آب و هوا  60  

 
و هوا چه تاثیری می تواند بر زندگی ما داشته باشد ؟آب  61  

 کشاورزی , گردشگری , معماری , سیستم های حمل و نقل و سالمتی انسان
 

 چرا در کشور ما معماری های گوناگونی در نقاط مختلف کشور دیده می شود ؟ 62
آب و هوابه دلیل گوناگونی   

 
دارای اسایش بودند و انرژی کمتری مصرف می شد ؟چرا در گذشته مردم در داخل خانه هایشان  63  

 چون به اثر اقلیم بر ساختمان و محیط توجه می کردند.
 

, توجه به اقلیم و پیش بینی وضع هوا راهکار بسیار مناسبی است . سوانح جاده ایبرای کاهش   64  
 

بسیار مهم است . نقلحمل و احی سامانه های رو ط راه سازیتوجه به وضع منطقه در پروژه های  65  
 

 مهم ترین سوانح جاده ای در کشور را نام ببرید ؟ 66
, وقوع سیل , یخبندان و پدید آمدن مه  بهمنبرف سنگین , سقوط   

 موضوع جغرافیای پزشکی چیست ؟ 67
 در زمینه پراکندگی تاثیرات عوامل محیطی بر سالمت انسان مطالعه می کند.

 
سالمت جسمی و روحی عده ی زیادی از هم وطنان در کالن شهرها و مناطق صنعتی علت به خطر افتادن  68

ریزگردها وجود چیست ؟  
  

       چیست؟استان های نیمه غربی در ازهموطنان زیادی ی عده وروحی جسمی سالمت خطرافتادن به علت 69
ریزگردهاوجود   

 
 ؟است برخوردار ای ویژه اهمیت نیز نظامی دفاعی، امور درچرا  هوایی و آب شرایط 70

 البسه نظامی، تجهیزات و ها تاکتیک نظامی، های طرح که است عواملی از باال رطوبت دارای هوای و آبزیرا 
 .دهد می قرار تأثیر تحت را نیروها پشتیبانی از و
 

 نظامی نیروهایدر کدام یک از ماه های سال شرایط جوی  برای  کشور جنوب و غرب جنوب های استاندر 71
 ؟شود می ساز مشکل

 مهرماه تا اردیبهشت
 نظامی نیروهای فعالیت برای در کدام یک از ماه های سال رطوبت و دما کشور ما , غربی و شمالی مناطق در 72

 ؟با ذکر مثال ؟است مطلوب
  و کردستان آذربایجان مثل مهرماه ، تا اردیبهشت

وهوا را نام ببرید ؟مشکالت محیط زیستی مربوط به آب  73  
بیابان زایی , خشکسالی و افزایش دما آلودگی هوا ,    
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محیط زیستمشکالت محیط زیستی نشان دهنده چیست ؟ تاثیر منفی فعالیت های انسان بر  74  

 
 وضعیت هوا در شرایط عادی به چه صورت است ؟ 75

 افزایش با )تروپوسفر( جّو، اّولیه الیه در عادی حالت در

 رو این از یابد؛ می کاهش هوا دمای زمین، سطح از ارتفاع 

 تر گرم زمین سطح مجاور هوای عادی، شرایط در

 راحتی به و است باالیی های الیه از تر و سبک 

 .شود جا جابه و کند صعود باال به سمت تواند می 

 

 
 وضعیت هوا در شرایط وارونگی دما به چه صورت است ؟ 76

 در .گیرد می قرار آن باالی در هوای گرمی الیۀ و است ساکن زمین مجاورت در تر سنگین سرد و هوایسرد  های ماه در

 و بزرگ شهرهای در هوا آلودگی افزایش و موجب گیرد نمی صورت هوا جایی جابه و صعودی شرایطی، حرکت چنین

 .می شود نواحی صنعتی

 

 
که وارد هوا می شود. گرد و غباری است ریزگردها شامل  77  

 
 محدوه جغرافیایی بحرانی پدیده ریزگردها را بنویسید ؟ 78

عربستان, ترکیه , کویت و  عراقایران ,    
 عوامل موثر بر شکل گیری پدیده ریزگردها را نام ببرید ؟ 79

در این مناطق منابع آبو مدیریت ضعیف باتالق هازش های جوی , خشک شدن یکاهش ر  
وقوع ریزگردها را بیان کنید ؟ پی آمد 80  

و اختالالت تنفسی در انسان ,آسیب رساندن به جنگل های زاگرس و کاهش میزان عفونت های ریوی موجب 
و میدان دید را کم می کند. کشاورزیتولید محصوالت   

 
 راههای مقابله با ریزگردها را بنویسید ؟ 81

 کشت ،احیای تاالب ها , تامین حقابه رودخانه های منطقه , اجرای طرح های بیابان زدایی , تغییر در شیوه 
در بخش های مختلفصحیح منابع آب مدیریت   

 
 برای حل مشکالت محیط زیست کشور چه اقداماتی باید صورت بگیرد ؟ 82

گیری های خود توجه جدی کنند و در حفظ منابع  مدیران , برنامه ریزان و مسئوالن باید به بعد مکانی تصمیم
 طبیعی و ملی کشور تالش کنند.

 
 فعالیت : 83

 .کنید بیان معماری در را اقلیم تأثیر به توجه عدم منفی پیامدهای از مورد چند – 1

 دمای هوااستفاده بیش از حد از سوخت های فسیلی در زمستان و مصرف باالی انرژی در تابستان جهت پایین آوردن 
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 ؟ شود رعایت باید هوا و آب نوع کدام در زیر، معماری های ویژگی ایران، هوایی و آب تقسیمات به توجه با -2

 

                                  آب و هوای مرطوب  : ساختمان برای چوبی های پایه از استفاده  )الف

 : گرم و خشک  سایبان با کوچک های پنجره   )ب

                             مرطوب هوای و آب   شیروانی: یا دار شیب های بام   )پ

 مرطوب هوای و آب دریا: و ساحل نسیم با ساختمان جهت انطباق   )ت

 خشک و گرم بنا: به گنبدی شکل دادن   )ث

 آب و هوای کوهستانیبنا : در آفتاب جهت از گیری بهره  (  ج

 خشک و گرم بادگیر: از استفاده   )چ

 خشک و گرم : دارند زیادی حرارتی ظرفیت که ِگل و خاک از استفاده   )ح

 

 ژوئن( 17) خرداد 27 است؟ روزی چه تقویم در زدایی بیابان جهانی روز 3
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