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آب و هوای ایران  درس 4

عوامل مؤثر بر آب و هوای ایران
آب و هوا و عناصر جّو مانند بارش، دما و باد  نقش بسیار مهمی در زندگی مردم دارد و یکی ازعوامل مهم توسعه هر کشوراقلیم 
می باشد. برای داشتن زندگی خوب  در سرزمین عزیزمان ایران، باید آب و هوا و عناصر هوا را به خوبی بشناسیم. در این درس مطالبی 

را درمورد اقلیم و هوا با تأکید بر کشور ایران می آموزید.
به چهارتصویر شکل 1 نگاه کنید. آیا شرایط جّوی در چهار عکس یکسان است؟ هر تصویر وضعیت هوا را در زمان خاصی 

نمایش می دهد.

با توجه به شکل 1، هوا، حالت آنی و زودگذر وکوتاه مدت از عناصر جّو است مثاًل 
در روز 26بهمن )شکل2(  یاسوج درساعت 6 صبح  ایستگاه هواشناسی شهر  دمای  میزان 
ولی آب و هوا شرایط غالب جّوی دراز مدت در یک محل را گویند. مثاًل آب وهوای استان 
خراسان جنوبی در تابستان گرم و خشک است. به نظر شما با توجه به دو مثال باال معیار مهم 

در تفاوت هوا و اقلیم یا آب وهوا چیست؟
به تصاویر زیر نگاه کنید. از مقایسه این تصاویر به چه نتایجی می رسید؟ آیا میزان بارش 

و دما درتصاویر یکسان است؟ 
به نظرشما علت این تنوع آب  کشور ما دارای آب وهوای متنوع وگوناگونی است. 

وهوایی چیست؟
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درکدام تصویر بارش بیشتر و در کدام تصویر بارش کمتراست؟ در کدام تصویر هوا گرم تر و در کدام تصویر هوا سردتراست؟
از دیدن این تصاویر متوّجه تنّوع آب و هوا درکشور می شویم. به دو مثال زیر در مورد تنوع آب وهوای ایران توجه کنید:

مثاًل درحالی که زندگی مردم اردبیل با برف و سرما آمیخته شده است ساحل نشینان کنار دریا در چابهار و میناب در طول عمرشان 
ممکن است حتی یک بار هم بارش برف را درمحل زندگی خود تجربه نکنند. و یا در حالی که مردم بندرانزلی بیش از 2000 میلی متر 

بارش را در یک سال تجربه می کنند در چاله های داخلی مانند جازموریان میزان بارش کمتر از 50 میلی متر است.
چنین تفاوتی در عناصر آب وهوایی سبب گوناگونی در چشم اندازهای طبیعی کشور می شود که در کمتر کشوری از جهان دیده 
می شود به طوری که ایران ما به کشور چهارفصل معروف است. به نظر شما چه عواملی موجب گوناگونی آب و هوای کشور عزیزمان 

ایران شده است؟
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عواملی که موجب گوناگونی اقلیم کشور می شوند می توان 
به دو گروه تقسیم کرد عوامل داخلی )محّلی( و عوامل خارجی.

عوامل داخلی آنهایی هستند که در محل قرار دارند و اثر 
اّما  ندارد  چندانی  تفاوت  دیگر  سال  به  ازسالی  آنها  وهوایی  آب 
عوامل خارجی عواملی هستند که از بیرون وارد کشور می شوند و 
اثر آب وهوایی آنها زیادتر و در سال های گوناگون متفاوت است، 

که در اینجا به مطالعه این دو عامل می پردازیم.
1ــ عوامل داخلی )محّلی(

عرض جغرافیایی، وضعیت ناهمواری ها و دوری و نزدیکی 
از دریاها، مهم ترین عوامل داخلی مؤثر بر آب و هوای ایران هستند 

که به بررسی آنها می پردازیم.

الف( عرض جغرافیایی: به شکل  9  نگاه کنید. آیا دمای 
میانگین بندر جاسک با شهر ماکو یکسان است؟ کدام شهر سردتر 
و کدام شهر گرم تراست؟ در مناطق جنوبی کشورکه در عرض های 
ظهر  هنگام  در  خورشید  تابش  زاویه  دارند  قرار  جغرافیایی  پایین 
تابش  این نواحی شّدت  به همین دلیل در  به عمود است و  نزدیک 
هرمزگان  استان های  مانند  است  گرم تر  هوا  و  بیشتر  خورشید 
مناطق شمالی کشورکه در  بلوچستان ولی در  و  وجنوب سیستان 
تابش خورشید  زاویه  و  دارند  قرارد  باالی جغرافیایی  عرض های 
مایل تر است هوا سردتر می باشد مانند استان های آذربایجان غربی 
و شرقی. در کشور ما به طور میانگین میزان دما از شمال به جنوب 

بیشتر می شود.

شکل 9ــ رابطه بین عرض جغرافیایی و دما در کشور



4

                  شکل10 نقشه ناهمواری های ایران                                                                            شکل 11ــ  نقشه پراکندگی بارش در ایران    

ب( وضعیت ناهمواری ها: با افزایش ارتفاع به طورمتوسط دمای هوا کاهش می یابد. پس در نواحی کوهستانی کشور آب  وهوا 
سردتر و در دشت های داخلی کشور که ارتفاع کمتری از سطح دریا دارند آب وهوا گرم است.

به شکل های 10 و 11 نگاه کنید. جهت رشته کوه های بلند مانند مانند البرز و زاگرس در پراکندگی جغرافیایی بارش کشور اثر 
با توجه به وضعیت  مثبت دارد. این عامل موجب بارش های بیشتر در دامنه های شمالی البرز و دامنه های غربی زاگرس شده است. 

ناهمواری ها، میزان بارش در کشور از غرب به شرق کاهش و دما افزایش می یابد. چرا؟

ـ شرقی امتداد داشتند وضعیت بارش ایران چگونه بود؟ ـ اگررشته کوه زاگرس درجهت غربیـ  ـ

فعالیت

ت( میزان فاصله از دریاها و منابع رطوبتی: در سواحل شمالی کشور، دریای مازندران نقش مهمی در افزایش بارش دارد 
ولی خلیج فارس و دریای عّمان به دلیل عدم امکان صعود هوای مرطوب، نقش چندانی در بارش سواحل جنوبی کشور ندارد و موجب 

شرجی شدن هوا می گردند.
در نواحی داخلی کشور به دلیل دور بودن از دریاها و کمبود رطوبت اختالف دما زیاد است ولی در نواحی ساحلی شمال و جنوب 

کشور اختالف دما کمتر است. چرا؟ 
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2ــ عوامل خارجی:
مهم ترین عوامل خارجی که بر آب وهوای کشور اثر دارند پرفشار جنب حاّره ای، بادهای مرطوب غربی، و توده های هوا هستند 

که در اینجا به مطالعه آنها می پردازیم.
1ــ بادهای مرطوب غربی در دوره سرد سال وارد کشور شده و موجب ریزش برف و باران در کشورمی شوند. درواقع بادهای غربی 

مهم ترین عامل ریزش برف و باران در کشور می باشند و رطوبت اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه را به ایران منتقل می کند.)شکل12(
2ــ به شکل12توجه کنید. به دلیل فرونشینی هوا در اطراف مدار رأس السرطان و در داخل کشور، منطقه پرفشار جنب حاّره ای 
تشکیل می شود و مهم ترین عامل خشکی، کمی بارش و ایجاد بیابان ها در کشور است ومانع ورود بادهای مرطوب غربی به کشور در دوره 

گرما می شود.
در سواحل جنوبی کشور در کنار دریای عمان و خلیج فارس به دلیل وجود مرکز پرفشار و عدم صعود هوای مرطوب، میزان 

بارش کم است.

شکل 12ــ موقعیت بادهای مرطوب غربی و پرفشار جنب حاره نسبت به ایران
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3ــ ورود انواع توده هوا به کشور
 درطول سال توده هواهای مختلفی وارد کشور می شوند و کشور را تحت تأثیر قرار می دهند. به شکل 13 توجه کنید.

ـ علت عدم صعود هوا درمناطق جنوبی کشور چیست؟ 1ـ
ـ میزان بارش کشور به طور میانگین از شمال به جنوب کم می شود. چرا؟ 2ـ

فعالیت

انواع آب وهوای ایران
دما و بارش مهم ترین عناصر اصلی آب وهوایی هستند که در ایستگاه های هواشناسی در نقاط مختلف کشور اندازه گیری می شوند 
و چون میزان این عناصر در مکان ها و در دوره های مختلف یکسان نیست، موجب شده که جغرافی دانان، کشور را به نواحی مختلف 
آب وهوایی تقسیم کنند. در سال های گذشته با انواع آب وهوای ایران آشنا شده اید. به شکل 14 نگاه کنید. کشور ما دارای 4 نوع آب 

وهواست که عبارتست از:
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1ــ آب وهوای معتدل مرطوب خزری
2ــ آب وهوای معتدل و نیمه خشک کوهستانی

3ــ آب وهوای گرم و خشک داخلی
4ــ  آب وهوای گرم و شرجی )سواحل جنوبی(

 توجه به شکل های 11،10 و14 وضعیت آب وهوایی و ناهمواری های استان محل زندگی خود را توضیح دهید.

فعالیت

شکل14
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ـ باهماهنگی دبیر و مدیریت آموزشگاه محل تحصیل خود بازدید علمی از ایستگاه هواشناسی شهر محل زندگی  1ـ
خود داشته باشید.

ـ دو تصویر ماهواره ایران )شکل 15و16( را با هم مقایسه کنید و بگویید ابرها در چه جهتی حرکت می کنند؟ 2ـ
ـ به سایت اینترنتی سازمان هواشناسی کشور به آدرس www.irimo.ir/far مراجعه کنید و وضعیت هوایی  3ـ

استان محل زندگی تان را بررسی کنید.

فعالیت

هواشناسی و پیش بینی هوا
امروزه همه مردم برای انجام کارهای روزانه خود مانند رفتن 
درواقع  دارند.  زیادی  توجه  هوا  وضع  پیش بینی  به  مسافرت،  به 
و  است  ضروری  بسیار  زندگی  محل  وهوای  آب  و  هوا  شناخت 

زندگی همه مردم به آب وهوا و شرایط جّوی، بسیار وابسته است. 
از  شده  تهیه  تصاویر  از  استفاده  با  هواشناسی  کارشناسان 
ماهواره های هواشناسی و تهیه نقشه های هواشناسی وضعیت هوا 

و تغییرات آن را برای روزهای آینده پیش بینی کنند. 

                                       شکل 15                                                                                                                    شکل16

شکل 15و16ــ عکس ماهواره ای ایران و پوشش ابری آن

تأثیر آب وهوا بر زندگی مردم
آب وهوا بر خاک، پوشش گیاهی، کشاورزی، فعالیت های انسانی، گردشگری و اوقات فراغت، سیستم های حمل و نقل و غیره 

اثر دارد. هوا و آب وهوا مهم ترین عوامل کنترل کننده فعالیت های انسان ها هستند.
آب وهوا بر کار و فعالیت های انسانی مؤثر است. مثاًل هوای آفتابی و معتدل، افراد را فعال تر می کند و یا توفان وتغییرات ناگهانی 

اقلیمی، فعالیت های اجتماعی و ارتباطی را برای مدتی دچار بحران می کند.
آب وهوا بر معماری اثرات زیادی دارد. در کشور ما به دلیل گوناگونی آب وهوا، معماری های متنوعی در نقاط مختلف کشور 
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دیده می شود. در گذشته هم مردم و هم معماران در ساخت ساختمان به اثر اقلیم برساختمان و محیط توجه داشتند و به همین دلیل  مردم 
در داخل خانه هایشان دارای آسایش بودند و انرژی کمتری هم مصرف می شد. به نظر شما آیا امروزه ساختمان هایی که ساخته می شوند 

با اقلیم هماهنگ هستند؟ 

                                        شکل 17                                                                                                                             شکل 18    

و  از حوادث  ناشی  می توان خسارت های  اقلیمی  از عوامل  آگاهی  در صورت  دارد.  اثر  نیز  نقل  و  بر سیستم های حمل  اقلیم 
تصادفات جاده ای را کاهش داد. بارندگی، برف و یخبندان شدید و پدید آمدن ِمه از مهم ترین عوامل سوانح جاده ای در کشور هستند.

برای کاهش سوانح جاده ای توجه به اقلیم و هوا و تأثیر آن بر فعالیت های انسان بسیار ضروری است. )شکل 18و19(

                                       شکل 19                                                                                                                       شکل20 

آب و هوا بر سالمتی انسان نیز اثر دارد. در شرایطی که هوا بسیار سرد و یا بسیار گرم می شود تعداد مرگ ومیر انسان ها افزایش 
می یابد.
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                                       شکل 21                                                                                                                       شکل22 

                                       شکل 23                                                                                                                       شکل 24 

                                       شکل 25                                                                                                                       شکل 26 

ـ به دو شکل 17و18 نگاه کنید.این دو تصویر مربوط به منطقه گرم و خشک ناحیه مرکزی ایران است. در کدام  1ـ
تصویر به تأثیر اقلیم بر معماری توجه نشده است؟ دلیل خود را بیان کنید. 

ـ آیا می توانید چند مورد از پیامدهای عدم توجه به تأثیر اقلیم در معماری را بگویید؟  2ـ
ـ با توجه به تصاویر زیر تأثیر اقلیم را بر فعالیت های انسان در 5 سطر بنویسید. 3ـ

فعالیت
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                                       شکل 27                                                                                                                       شکل 28 

علت به وجودآمدن بیابان ها درایران
در کشور ما میزان بارش بسیار کم است. کشور ما در داخل کمربند بیابانی قرارگرفته است. بارندگی کم، نامنّظم و تبخیر و تعّرق 

زیاد از ویژگی های اصلی این مناطق در کشور است.
چرا در سرزمین ما بیابان های بزرگ و پهناوری وجوددارد؟ دوباره به شکل نگاه کنید. کشورایران از نظرموقعیت جغرافیایی در 
منطقه پرفشار جنب حاّره ای قرار دارد و در این منطقه به دلیل فرونشینی و عدم صعود هوا، ابری تشکیل نشده و باران کمی می بارد و 

بیابان هایی مانند لوت را به وجود آورده است.
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اگر در کشور ما رشته کوه های بلند مانند البرز و زاگرس وجود نداشتند تقریبًا تمام کشور به بیابان تبدیل می شد بنابراین این رشته 
کوه ها شرایط را از نظر آب وهوایی در نواحی شمالی و غربی کشور مساعد کرده اند و موجب عدم تشکیل بیابان در این نواحی شده است.
با تخریب منابع طبیعی کشور از جمله دریاچه ها، باتالق ها، آب های زیرزمینی، رودها، جنگل ها و مراتع  در طی دهه های اخیر 
و آلودگی هوا، میزان دما و تبخیر و تعّرق در کشور به شّدت افزایش یافته و کشور ما را با مشکالتی مانند کم آبی، افزایش ریزگردها، 

بیابان زایی و دیگر مشکالت زیست محیطی مواجه کرده است.
یکی از روش های حل مشکالت زیست محیطی کشور مانند ریزگردها و کم آبی توجه به محیط به عنوان یک سیستم است که همه 

اجزای آن با هم ارتباط متقابل دارند.
به منظور مقابله با گرمایش زمین، نشست های جهانی برگزار شده است که بیشتر کشورهای جهان از جمله جمهوری اسالمی ایران 

در این نشست ها شرکت کرده اند. 
امروزه وظیفه هر ایرانی است که درحل مشکالت زیست محیطی و در حفظ منابع طبیعی کشورش تالش کند.

ـ اگر کشور ایران در عرض های جغرافیایی باالتر و یا پایین تر قرار داشت  1ـ
آیا دارای بیابان بود؟

ـ به نظر شما اگر رشته کوه های البرز و زاگرس وجود نداشتند کدام نواحی  2ـ
کشور بیابانی بود؟

ـ اگررشته کوه البرز وجود نداشت وضعیت آب وهوایی دشت کویر و  3ـ
سواحل شمالی چگونه بود؟ 

ـ موارد مورد نظر را در نقشه ُگنگ مشخص کنید: 4ـ
ـ توده هوای مرطوب مدیترانه ای  ناحیه آب وهوایی کوهستانیـ 

فعالیت


