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زندگی در نواحی قطبیزندگی در نواحی قطبی
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با توجه به شکل ۱، آيا وسعت خشکى ها و درياها در دو 
ـ در کدام ناحيه خشکى  ناحئه قطبى شمال و جنوب يکسان است.ـ 

و در کدام ناحيه دريا وسيع تر است؟
حدود نواحى قطبى به وسيلٔه مدارهاى شمالگان (ناحئه قطبى 

شمال) و جنوبگان (ناحئه قطبى جنوب) مشخص مى شود. عرض 
جغرافيايى اين مدارها چند درجه است؟

ديده  دايره  يک  صورت  مدارها به  يک از  هر  شکل ۱  در 
مى شود. مرکز هر يک از اين دايره ها نقطٔه قطب است.

شکل ۱ــ نقشۀ نواحى قطبى
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درس نهم  :  ويژگی های طبيعی نواحی قطبی
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که  است  پهنه اى  شمال۱):  قطب  (ناحيۀ  شمالگان  ٭ 
تنها  و  برگرفته  در  شمالى  منجمد  اقيانوس  را  آن  زياد  قسمت 
قسمت هايى از شمال اروپا، آالسکا، سيبرى، کانادا و جزيرٔه بزرگ 

ميان در  منطقه  اين  بيشتر  دارند.  قرار  ناحيه  اين  داخل  گرينلند 
 آبهاى سرد قرار گرفته است.

با توجه به شکل ۱ به سؤال هاى زير پاسخ دهيد.
۱ــ در آمريکای شمالی، بخش هايی از کدام خشکی ها جزء محدودٔه قطبی هستند؟

۲ــ مناطق قطبى شمال را در قارٔه آسيا نام ببريد.

٭ جنوبگان (ناحيۀ قطب جنوب۲): به صورت يک قطعه 
مدّور در جنوبى ترين قسمت کرٔه زمين قرار گرفته  خشکى تقريباً 
است. شبه جزيرٔه باريکى که از اين سرزمين جدا شده و به سمت 

آمريکاى جنوبى کشيده شده است، پالمر۳ نام دارد.

آيا مى توانيد اين شبه جزيره را روى نقشه نشان دهيد؟ در 
اين منطقه، خليج هايى وجود دارد که به نام کاشفان آنها راس۴ و 

ِوِدل۵ نام گذارى شده اند.

شکل ۲ــ ناحيۀ قطب جنوب و گرينلند

پالمر

درياى ِوِدل

خليج راس

گرينلندناحيۀ قطب جنوب

a

b AB

A

B

a

b

ت ۱
عالي
ف

ـ  ٥ Ross ــ٤                   Palmer ــ٣        Antarctic ــ٢                 Arctic ــ١ Weddell ـ



٨٥

آب و هواى نواحى قطبى
ويژگى هايى چون سرماى شديد، بارش کم و وزش بادهاى سرد 
دائمى آب وهواى نواحى قطبى را از ساير نواحى جهان جدا مى کند:

  سرماى شديد و دائمى
مهم ترين ويژگى آب و هواى قطبى، وجود سرماى شديد در 

تمام طول سال است. علت اصلى اين پديده آن است که نواحى 
قطبى انرژى کمترى را از خورشيد دريافت مى کنند. وجود پوشش 
برف و يخ در سطح زمين نيز موجب بازتابش بخش زيادى از نور 

خورشيد و در نتيجه افزايش شدت سرما مى شود.

شکل ۳ــ نقشۀ پراکندگى بارش در قطب جنوب

اقيانوس اطلس جنوبی

اقيانوس آرام

با توجه به شکل ۱ به سؤال هاى زير پاسخ دهيد:
الف ــ چرا ناحئه قطب جنوب را مى توان قاره ناميد؟
ب ــ کدام اقيانوس ها در اطراف اين قاره قرار دارند؟

۲ــ ناحئه قطبى شمال و جنوب را روى يک کرٔه جغرافيايى نشان دهيد.
۳ــ مدارهاى قطبى و اقيانوس ها را به دقت مشاهده و سپس دو ناحئه قطبى شمال و جنوب را از نظر موقع 

رياضى و موقع نسبى مقايسه کنيد.

به شکل ۵ و ۶ درس اول کتاب نگاه کنيد و نحؤه تابش نور خورشيد به نواحى قطبى را با نواحى استوايى 
مقايسه نماييد.

پايين تر از ۵۰ ميلى متر ۲۰۰ ــ ۵۰ ميلى متر  بيش از۲۰۰ميلى متر 

  فشار زياد و خشکى هوا
در نواحى قطبى، سرماى شديد باعث فشار زياد هوا 
و کاهش ميزان بخار آب موجود در جو (آتمسفر) مى شود؛ 

در نتيجه، در اين نواحى ميزان بارندگى کم است.
ــ آيا مى توانيد دليل کم بودن بخار آب را در اين 

نواحى ذکر کنيد؟
همان طور که مى دانيد، هواى سرد، رطوبت کمترى 
را در خود نگه مى دارد. هواى قطب نيز به دليل سرماى 
هوا به سرعت متراکم مى شود و بارش هاى ناچيزى را به 
شکل برف ايجاد مى کند. تداوم سرما موجب انباشت برف 
در طول هزاران سال شده؛ توده هايى از يخ و برف دائمى 

را ايجاد کرده است.

اقيانوس هند

ت ٢
عالي
ف

ت ٣
عالي
ف
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  بادهاى سرد و خشک قطبى
هواى نواحى قطبى سنگين و پرفشار است. هواى پرفشار 
با حرکت به سمت عرض هاى پايين جغرافيايی موجب وزش بادهاى 
سرد و خشک مى شود. اين بادها که به بادهاى قطبى موسوم اند، 
هواى سرد را به نواحى معتدل منتقل مى کنند. توده هاى هواى سرد 
هنگام پيشروى به سوى عرض هاى جغرافيايی پايين تر با هواى معتدل 
و مرطوب برخورد کرده، به علت سنگين بودن، ضمن نزول به سمت 
پايين، هواى مرطوب را وادار به صعود مى کنند. هوايى که به سمت 
باال رفته، سرد مى شود و پس از رسيدن به نقطٔه اشباع، متراکم و 

موجب ريزش هاى جوى به ويژه برف مى شود.
شکل ۴ جهت وزش باد را در جنوبگان نشان مى دهد.

چنان که در شکل ۴ مى بينيد، وزش باد از نواحى پرفشار 
شکل ۴ ــ جهت هاى وزش باد در جنوبگانداخل جنوبگان به سمت نواحى ساحلى صورت می گيرد.

      حتقيق كنيد      حتقيق كنيد
ــ آيا تـوده هاى هـواى قطبى بـه ايران هم 
وارد مى شوند؟ در کدام فصل؟ از کدام سمت؟

شکل ۶ ــ صعود هواى مرطوب در جنوبگان و نزول هواى سرد به پايين 

جنوبگان شمالگان   
            پايين ترين

-۸۹/۵ºC   -۷۰ºC     دماى ثبت شده        

ورخويانسک   وستوک        سيبرى           محل ثبت دما 

   ۰ºC  ۳۸ºC       
              باالترين

        دماى ثبت شده

فورت يوکون   ُوستوک       آالسکا         محل ثبت دما 

جدول ۵

از  جنوب  قطب  مى بينيد   ۵ شمارٔه  جدول  در  که  همانطور 
قطب شمال سردتر است. علت آن وجود اقيانوس ها و درياها در 

شمالگان مى باشد.

بيشتر بدانيم

ت ۴
عالي
ف
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قطب ها در حال تغيير
٭ گرم شدن قطب ها و ذوب يخ ها: ميانگين دماى کرهٔ زمين 
طى صد سال گذشته نسبت به ده هزار سال قبل افزايش يافته است. 
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شکل ۷ــ ميانگين ساالنۀ دما در قطب جنوب طى ۶۰ سال گذشته

Midnight sun ــ۱

اگر افزايش دما به همين ترتيب ادامه يابد، جهان در قرن بيست        و     يکم 
با موضوعاتی چون آب شدن يخ هاى قطبى، باال آمدن آب اقيانوس ها 

و به زير آب رفتن بخشى از خشکى ها روبه رو شود.

آهنگ فصلى در نواحى قطبى
در ناحئه قطب شمال، روز اول تيرماه بسيار طوالنى است 
و خورشيد ۲۴ ساعت تمام باالى افق باقى مى ماند. در اين حالت 
هرچه به طرف قطب شمال پيش برويم، خورشيد روزهاى بيشترى 
در آسمان مى ماند و در نقطٔه قطب شمال، خورشيد مدت ۶ ماه در 
آسمان است   و دور افق مى چرخد و غروب نمى کند. به همين  دليل 
شب هاى قطبى به ويژه نواحى نزديک به نقطٔه قطبى، شب های کاملی 

نيستند، زيرا خورشيد تنها کمى پايين تر از افق قرار دارد و مقدارى 
روشنايى در آسمان ديده مى شود.

مدار  در  يعنى  شمال  قطبى  ناحئه  در  روز  طوالنى ترين 
مردم  روز  اين  در  است.  تيرماه  اّول  روز  دقيقه ،   ۳۳ و  ۶۶    درجه 
ساکن اين نواحى خورشيد را در تمام ۲۴ ساعت و حتى نيمه   شب، 
در باالى افق مى بينند. اين پديده را خورشيد نيمه شب۱ مى نامند. 
درست در همين زمـان در نــاحئه قطبى جنوب (  و در مـدار ۶۶ درجه 

دايرۀ عظيم روشنايى
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يخچال بزرگ کلمبيا در آستانۀ نابودى است
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يخچال 

سال ديگر به يک جريان آب روان تبديل خواهد شد.
احتماًال تا چند 

شکل ۸ ــ پيدايش فصول در 
نيمکرۀ شمالى 
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مدت،  اين  در  و  است  حاکم  ساعته   ۲۴ شب  يک  دقيقه)   ۳۳ و 
خورشيد در آسمان ظاهر نمى شود. تغيير فصول در نواحى قطبى 
با تغييرات زياد طول روز وشب همراه است. هر چه از نقطٔه قطب 
با ۶ ماه روز يا ۶ ماه شب به سمت مدارهاى قطبى پيش مى رويم، 

از تعداد روزهاى۲۴ ساعته يا شب هاى ۲۴ ساعته کاسته مى شود. 
چنان که نقاط واقع بر مدارهاى قطبى ۶۶درجه و   ۳۳ دقيقه تنها يک 

روز يا شب ۲۴ ساعته در طول سال وجود دارد.

شکل ۹ــ خورشيد نيمه شب قطب شمال در تيرماه ــ تابستان نيمکرۀ شمالى (جزيرۀ لوپا در شمال نروژ)

شفق قطبى ــ که به آن سپيدٔه قطبى نيز مى گويند   ــ 
يکى از باشکوه ترين پديده هاى طبيعى است که به رنگ هاى 
سرخ، زرد، سبز، آبى و بنفش در آسمان نواحى قطبى ديده 
مى شود. سپيدٔه جوى به صورت شعاع هاى نور، پرده هاى 

آويخته و مناظر زيباى ديگر ديده مى شود.
سپيدهٔ قطبى در ارتفاع بين ۵۰ تا ۹۵۰ کيلومترى 

روى مى دهد. 
پديده،  اين  ظهور  عامل  پژوهشگران،  عقيدٔه  به 
از  شده  صادر  سريع السير  پروتون هاى  و  الکترون ها 
به  زمين  مغناطيسى  ميدان  تأثير  تحت  که  خورشيدند 

جانب نواحى قطبى روانه مى شوند.
از  پس  بارالکتريکى اند،  داراى  که  ذرات  اين 
برخورد با مولکول هاى جو تحريک مى شوند و از آنها 

شکل ۱۰ــ شفق قطبىنور ساطع مى گردد.

بيشتر بدانيم
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گسترۀ يخچال ها در سطح زمين
ــ به شکل ١١ نگاه کنيد؛ نقاط سفيد روى نقشه يخچال هاى 
تشکيل  چگونه  يخچال ها  اين  مى دهد.  نشان  را  زمين  سراسر 

شده اند؟
يخچال ها در ده درصد مساحت کرٔه زمين پراکنده شده اند.

آنها در مناطقى مانند نواحى قطبى و ارتفاعات کوهستانى که  دما زير 
صفر درجه است و برف در تمام سال باقى مى ماند، تشکيل مى شوند. 
عالوه بر دما، عوامل ديگرى مانند شدت و جهت بادها، وضع تابش 

خورشيد و شيب محل در تشکيل يخچال مؤثرند.

هستند.  هوا  از  پر  که  دارند  بسيارى  برف   حفره هاى  ذرات 
ذوب تدريجى اليه هاى رويى برف و فرو رفتن آب حاصل از آنها 
بيشتر برف  تراکم  مجدد آن موجب  زيرين و يخ زدن  در اليه هاى 
مى شود. انباشته شدن برف ها بر روى هم وفشار حاصل از وزن 
زياد، آنها را به يخ برف يا نِِوه۱ تبديل مى کند. سپس در اثر فشار 
بلورى ــ که  سپس يخ  ابتدا يخ حباب دار و  يخ،  بيشتر و حرکت 
ـ به وجود مى آيد.  داراى بلورهاى درشت و شفاف و سنگين استـ 
زمانى که ضخامت تودٔه يخ به حد کافى مى رسد و حرکت خود را 

آغاز مى کند، يخچال ناميده مى شود.

شکل ۱۱ــ نقشۀ پراکندگى يخچال ها در جهان

Neve ــ۱

۱ــ مراحل زير را از نظر تقدم زمانى در تشکيل يخچال شماره گذارى کنيد:

۲ــ ناحئه قطبى و ناحئه بيابانى را از نظر آب  و  هوا با هم مقايسه کنيد.

يخ حباب دار   

آســـــــيــــــا
پا و ر ا

گرينلند

آمريکاى شمالى

آمريکاى جنوبى

آفــــريــــقـا

ليا ا ستر ا

قـــــاره قــــــطــــــب جـــنـــــــوب

يْخ برفيخ بلورىبرف ت ۵
عالي
ف
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به طور کلى، يخچال ها به دو دسته تقسيم مى شوند:
با   ۵ فصل  در  که  دره اى  و  کوهستانى  يخچال هـاى  ۱ــ 

آنها آشنا شديد.
۲ــ يخچال هـاى قطبى

يخچال هاى قطبى
اين يخچال ها توده هاى عظيم يخ هستند که در مناطق قطبى 
يخچال هاى کنونى کرٔه  درصد  تنهايى حدود ۹۵  دارند و به  قرار 
زمين را در برمى گيرند. شکل آنها به صورت سرپوش يا کالهک 

پهنى است که يخسار ناميده مى شود.
ــ با توجه به شکل ۱۱ بگوييد عظيم ترين اين يخچال ها در 

کدام نواحى کرٔه زمين ديده مى شوند؟
٭ يک قشر يخى به وسعت نزديک به دو ميليون کيلومتر مربع 

و ضخامت بيش از سه کيلومتر جزيرٔه گرينلند را مى پوشاند.
٭ يخچال هاى قطب جنوب حدود ۷ برابر يخچال گرينلند 
وسعت دارند. پهناى يخ در اين منطقه ۱۳ ميليون کيلومترمربع و 
ضخامت آن حدود دو و نيم کيلومتر است و ۹۰ درصد يخ جهان 

در اين جا قرار گرفته است.
در  پوشانده اند،  را  قطبى  مناطق  سطح  که  يخچال هايى 
به  مى کند،  وارد  فشار  آنها  به  مرکز  از  که  يخ  تودٔه  سنگينى  نتيجٔه 
اطراف فشار مى آورند و چون مانعى بر سر راه آنها وجود ندارد، 
به سمت خارج پيشروى مى کنند. آنها وقتى که به دريا مى رسند، 

شکل ۱۲ــ حرکت يخچال هاى قطبى به سواحل و درياهاى اطراف و تشکيل آيسبرگ (کوه يخ)
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وارد  و  مى شکنند  دريا  امواج  با  برخورد  اثر  در 
يا  يخ  کوه  شناور  يخ  توده هاى  اين  مى شوند.  آب 

آيسبرگ۱ نام دارند.

شکل ۱۳ــ مقايسۀ کوه يخ و يک کشتى معمولى

کوه يخ
کشتى

Iceberg ــ۱

آيسبرگ، خطرى براى کشتى رانى: به شکل ۱۳ توجه 
حجم آيسبرگ خارج از سطح آب قرار مى گيرد.   ــــ    ۱

۱۰
کنيد، تنها  

آن در زير آب پنهان است. (مانند يک قطعه يخ در داخل  ـ       ۹  ـــ
و  ۱۰

ليوان آب) به همين دليل، گاه کشتى هايى که در عرض هاى باالى 
جغرافيايى حرکت مى کنند، در مسير خود با اين توده هاى عظيم 
پنهان در زير آب برخورد مى کنند و درهم مى شکنند. نامنظم بودن 

شکل اين کوه هاى يخى تشخيص فاصلٔه واقعى آنها را از کشتى ها 
دشوار مى سازد.

آيسبرگ، منبع آب شيرين: آيسبرگ ها با وجود خطراتى 
که دارند، به علت حرکت به سمت عرض هاى پايين، شايد بتوانند 
به عنوان منبع آب شيرين در مناطق کم آب ساحلى مانند استرالياى 

غربى و عربستان مورد استفاده قرار گيرند.

شکل ۱۴ــ کشتى غرق شده در اعماق اقيانوس 
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شکل ۱۵ــ حفرۀ ازن بر فراز قطب ها

٭ اليۀ ُاُزن برفراز قطب ها اليۀ ُاُزن برفراز قطب ها

الئه ُاُزن جو زمين مانند يک صافى، مقدار زيادی از اشعٔه فرابنفش خورشيد را جذب مى کند. در شرايط 
معمولى، توليد و تخريب ُاُزن به مقدار يکسان انجام مى گيرد، اما در دهه هاى اخير، در اثر توليد برخى مواد مانند 
cfc ها، شوينده ها و سردکننده ها، ميزان تخريب ُاُزن بيش از ميزان توليد آن است، درنتيجه الئه ُاُزن نازک تر گرديده 

است. نازک شدن الئه ُاُزن را در اصطالح «حفره» مى گويند.

هوايى  و  آب  شرايط  شيميايى،  مواد  بر  عالوه 
به ويژه دما در تخريب ُاُزن نقش دارد، به طورى که هرچه 
هوا سردتر باشد، تخريب ُاُزن شديدتر صورت مى گيرد. 
آيا مى توانيد بگوييد چرا با آن که ميزان جمعيت و فعاليت 
اقتصادى و صنعتى انسان در نيمکرٔه شمالى بيشتر از 
نيمکرٔه جنوبى است، تخريب ُاُزن بر فراز قطب جنوب 

بيشتر بوده است؟

قطب جنوب و حفرۀ اليۀ ازن بر فراز آن  

شکل ۱۶ــ بالن هاى هواشناسى وسيله اندازه گيری 
ميزان ازن در قطب شمال.

بيشتر بدانيم

قطب شمال و باريکه اى از اليۀ  ازن که نازک شده است.
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پوشش گياهى و زندگى جانورى در نواحى قطبى
ــ با توجه به آن چه دربارٔه ويژگى هاى طبيعى نواحى قطبى 
آموختيد، به نظر شما آيا جانوران و گياهان زيادى در اين نواحى 
در  زندگى  با  جانوران  يا  گياهان  از  کمى  انواع  مى کنند؟  زندگى  
يخ زدٔه  زمين هاى  يا  شمال  قطب  يخ هاى  مانند  ــ  دنيا  سرد  نقاط 

(پرمافروست۱) قطب جنوب ــ سازگارى دارند.
چه  بايد  مى کنند،  زندگى  سرد  درهواى  که  جانورانى  ــ 

ويژگى هايى داشته باشند؟
  جانوران بزرگى که در چنين شرايط آب و هوايى يافت 
مى شوند ــ مثل خوک هاى آبى، وال ها و خرس هاى قطبى ــ جزِء 
پستانداران اند و خون گرم هستند. آنها پوست ضخيمى دارند که 
مانند پوششى عايق براى بدن عمل مى کند و دماى بدنشان را در 

حد ثابتى نگه مى دارد.

شکل ۱۷ــ خرس قطبى

شکل ۱۸ــ روباه قطبى

شکل ۱۹ــ اجتماع پنگوئن ها در 
قطب جنوب

Permafrost ــ١

شکل ۲۰ــ يک سيل (فک) در قطب جنوب

انواع گوناگونى از پنگوئن ها در سواحل قطب جنوب زندگى 
مى کنند که مهم ترين نوع آنها پنگوئن امپراتور نام دارد. پنگوئن ها قادر 
به پرواز نيستند اما به خوبى در آب شنا مى کنند. بال هاى آنها به صورت 
باله هايى براى شنا سازگارى يافته است. پاهايشان نيز پرده دار است و 
در شنا به آنها کمک مى کند. پوششى از پرها واليه اى از چربى، بدن 

پنگوئن ها را در آب هاى سرد محافظت مى کند.
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جانورانى که در برف و يخ قطب شمال زندگى مى کنند، براى 
وجود  وضع  همين  نيز  جنوب  قطب  در  وابسته اند.  دريا  به  تغذيه 
دارد. جانوران اين نواحى در کنار سواحل زندگى مى کنند، اما 
دور از ساحل روى توده هاى يخ، هيچ موجودى نمى تواند زندگى 

کند.
جانوران  غنى اند.  غذايى  منابع  نظر  از  سرد  اقيانوس هاى 
ميکروسکپى به نام پالنکتون در آب اين اقيانوس ها فراوان اند. 

شکل ۲۱ــ پالنکتون ها و کريل های موجود در آب هاى سرد (تصوير بزرگ نمايى شده است).

آنها اولين حلقٔه زنجيرٔه غذايى را تشکيل مى دهند و غذاى اصلى 
ميگوهاى ريزى به نام کِريل هستند که تعداد بسيارى از آنها در 
ـ حتى  درياهاى منجمد زندگى مى کنند. زندگى ساير جانوران قطبىـ 
وال هاى عظيم جثه ــ به اين موجودات ريز دريايى وابسته است.

مى شوند،  پيدا  جنوب  قطبى  ناحئه  در  که  گياهانى  تنها 
خزه هاى کوچکى اند که روى سنگ ها و شن هايى که در تابستان 

به تدريج از ميان يخ ها آشکار مى شوند، مى رويند.
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بيشتر بدانيم

در قطب شمال، سرزمين وسيعى که توندرا ناميده مى شود. 
خزه،  مثل  کوچکى  گياهان  رويش  شاهد  بهار  در  برف ها  ذوب  با 

گلسنگ و برخى گياهان گلدار است.
بسيارى از جانوران قطب شمال، براى فرار از سرما، در 

شکل ۲۲ــ شقايق قطبى

در  و  مى کنند  مهاجرت  جنوبى تر  سرزمين هاى  به  زمستان  فصل 
روزهاى گرم تر تابستان، براى تغذيه از گياهان نورسته و آب هاى 

غنى دريا به قطب باز مى گردند.

۱ــ آيسبرگ ها چگونه به  وجود مى آيند؟
۲ــ چرا يخچال  هاى قطبى به اطراف فشار وارد مى کنند؟

۳ــ چرا کاپيتان هاى کشتى در آب  هاى نواحى قطبى از آيسبرگ ها مى گريزند؟
۴   ــ چرا آيسبرگ ها منبع آب شيرين اند؟

۵  ــ جانوران قطبى چه ويژگى هايى دارند؟

در بدن بسيارى از گياهان و جانوران ساکن مناطق سرد، نوعى مادٔه شيميايى ضد انجماد وجود دارد. اين 
ماده شبيه مايعى است که به عنوان ضديخ در اتومبيل ها به کار مى رود. خون بسيارى از ماهى ها و موجودات زندٔه 

دريايى نيز حاوى چنين ماده اى است. اين ماده مانع از انجماد خون تا دماى  ٢- درجٔه سانتى گراد مى شود.
ت ۶

عالي
ف


