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 جمعیت جغرافیای-الف

 سیاسی جغرافیای-ب

 اقتصادی جغرافیای-پ

 ....و شهری جغرافیای-ت

 ومحیط انسان 5

6 
 محیط به طبیعی محیط درنتیجه و زند می دست محیط تغییر به خود نیازهای رفع برای انسان

 .شود می تبدیل جغرافیایی

7 

 تالش تمام آنها از برخی در. گیرد می قرار استفاده مورد علمی، های پژوهش تمامی در روش این

 .شود می انجام آنجا در پژوهش از بخشی دیگر، برخی در و گیرد می صورت کتابخانه در پژوهشگر
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 .دارد
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 .است جهان مهم تجاری ازگذرگاههای
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 آب ذخایر -

 طبیعی ذخایر و معدن -

 دامپروری -
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 وهوا آب تعدیل -

 رودها سرچشمه محل-
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 سال فروردین 26 در یاسوج شهر دمای مثالً میشود؛ گفته جو زودگذر و آنی حالت به هوا اصطالح

 .است سانتیگراد درجه 13 صبح، 8 ساعت 1394
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 سطح در رطوبت، و دما نظر از خصوص به آن فیزیکی ویژگی که است هوا از بزرگی حجم هوا، توده

 .باشد همسان تقریباً صدهاکیلومتر در افقی
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