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ПЕШГУФТОР
Замини мо дорои бойигариҳои зиёд мебошад. Бо истифодаи
ин бойигариҳо ҷамъияти инсонӣ маводи зиёде сохта дар рӯзгор
васеъ истифода мекунад.
Аз зебогии онҳо сидқан ҳавасбурда, хурсандӣ мекунад.
Захираҳои гуногуни табиӣ асоси зиндагии мо мебошанд, ки аз
рӯзҳои аввали пайдоиши худ инсон бо онҳо сару кор дошт. Дар
замони ҳозира, ҷамъияти инсонӣ осорхонаҳо бо намунаҳои
гуногуни ҷинсњои кӯҳӣ ва минералҳо оро медиҳад, ки мо аз
зебогии онҳо мафтун мешавем. Лекин дар байни онҳо як минерал
вуҷуд надорад, ки ӯро ном ях мебошад. Ях минералест аз ҳама
паҳншудатарин дар сатҳи Замин, ки дар ҳамвориҳои ба қутб
наздик ва манотиқи кӯҳӣ васеъ паҳн шудааст.Ин минералро ҳатто
дар минтақаҳои хело ҳам баландкӯҳи материки Африка низ
вохӯрдан мумкин аст.
Ин минерал дорои хосиятҳои махсус буда, фақат дар
шароитҳои махсуси гармӣ ва фишор пайдо шуда метавонад. Дар
ҳарорати О°С вай об мешавад ва бо ин сабаб мо вайро дар
осорхонаҳои минералогӣ дида наметавонем. Ин минерали аз ҳама
сабук мебошад ва ҳангоми ях бастани ҳавзаҳои обӣ мо мушоҳида
карда метавонем.
Дар дастури мазкур маълумотҳои асосӣ оид ба барфҳои
мавсимию доимӣ, тармаҳо, пиряхҳо, селҳои пиряхӣ, яхҳои оби
баҳру уқёнус ва обҳои ширин, наледҳо оварда шудаанд, ки дар
тамоми ҷаҳон васеъ паҳн шудаанд. Яке аз мамлакатҳои дорои ин
бойигариҳои бебаҳо мамлакати мо мебошад. Бе сабаб нест, ки
ҳамагуна ташаббуси Сарвари мамлакати моро оид ба оби тоза ва
проблемаҳои истифодаи он, ҷомеаи ҷаҳонӣ сидқан қобили қабул
меҳисобад.
Чунки олами яху пиряхҳо сарчашмаи оби тоза на фақат
барои мамлакатҳое, ки аз ин захираҳо боянд, балки рушди
иқтисодиёти бисёр мамлакатҳое, ки аз ин захираҳои бебаҳо
маҳруманд, ба онҳо
вобастагии қавӣ дорад. Масалан,
мамлакатҳои ҳамсояи мо Узбекистон ва Туркманистон аз обҳое
истифода мекунанд, ки дар қаламрави Тоҷикистон ва
Қирғизистон пайдо шудаанд. Аз ин сабаб, дастури мазкур барои
шогирдону омӯзгорони ҳамагуна ихтисосҳои география дар
муассисаҳои таълимии олӣ ва омӯзгорони фанни географияи
муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумӣ хеле ҳам зарур аст.
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Мавзўи 1 Фанни Глятсиология.
.
Наќша:
1.Андозаи яхбандии Замин.
2.Мафњум оид ба глятсиология.
3.Вазифањои фанни глятсиология.
4.Ањамияти амалии глятсиология.
5.Мафњум оид ба глятсиологияи муњандисї ва вазифањои он.

1. Андозаи яхбандии замин
Пиряхњо зиёда аз 2%-и тамоми њаҷми оби сатњи замин ва
95%-и обї ширини барои ҷамъият заруриро ташкил карда, дар
рушди њамаи соњањои хоҷагии халќи бисёр мамлакатњо наќши
калидї доранд. Аз дигар тараф пиряхњо ҷузъи табиати зебои
мо буда диќќати кўњнавардону туристони зиёдро ба худ ҷалб
мекунанд. Рассом ва олими рус Николай Рерих, ки њимолойро
макони зист интихоб карда буд , дар бораи зебогии барфу яхњо
навиштааст:«Дар олам чизи муњташамтаре нест ба гайр аз
дурахши афсонавї, гуногунии бепоёни манзарањо, сарчашмаи
боиигарии рўњии ин барфњои ќимматбањо» .Аз ин сабаб бо
маќсади истифодаи оќилона, њифзи ин ҷузъи зебои табиат,
ҷамъияти инсониро зарур аст, ки ќонуниятњои олами яхро
пурра омўзад ва ба вай њамчун боиигарии ќимматбањои
ҷамъият муносибат кунад.
Дар замони њозира майдони пиряхњои сатњи замин 16
млн км мураббаъ буда 10,8% сатњи хушкии Замин бо пиряхњо
пўшида мебошанд. Ѓафсии аз њама зиёди пиряхњо дар
Антрактида мушоњида шуда ба 4270м баробар аст. Дар
Гренландия бошад ин нишондињанда ба 3400 м баробар аст.
Ѓафсии пиряхњои кўњї бошад њамагї 300-400 метрро ташкил
карда, баъзан зиёд аст.
Масалан, ѓафсии пиряхи Федченко дар Помир ба 1000 м,
баробар аст. Агар тамоми пиряхњоро дар сатњи хушкї
баробар таќсим кунем. Онгоњ ќабати 120 метрро ташкил карда
дар сурати ба сатњи Замин баробар таќсим кардан ќабати 53
метрро ташкил мекунад. Њаҷми оби таркиби пиряхњо баробар
аст ба оби дарёњо, ки дар давоми 650-700 сол ҷорї мешавад.
Агар тамоми пиряхњои сатњи замин об шаванд, онгоњ сатњи.
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Уќенуси, ҷањонї 64 м, баланд мегардад, ки дар натиҷа бисёр
мавзеъњои серањолї дар Аврупо, Осиё, Амрико зери об
мемонданд.
Ќабати барфии мавсимї, ки майдонаш 115-128 млн. км
мураббаъ аст, низ дар табиат наши муайяне мебозад.
Кристаллњои ях дар атмосфера ва ќабати литосфера низ
мавҷуданд.
Ин ќабат одатан ќабати криосфера (юнонї – хунук, ях)
номида мешавад. Ба омўзиши ин ќабат фанни Криология
машѓул буда, фанни
глятсиология (глятсио-лотинї ях,
логос-фан) низ ба ин фан мансуб мебошад. Ќобили ќайд аст,ки
андозаи яхбандї доимо дар таѓйирёбист.

2.Мафњум оид ба глятсиология.
Иборањо оид ба глятсиология гуногун буда, лекин аксари
мутахассисон тарафдори, аќидае мебошанд, ки глятсиология
ин фан дар бораи њамаи пиряхњои сатњи замин мебошад.
Мавзуъи омўзиши глятсиология ќабати барф, барфњои доимї,
тарма, пиряхњо, селњои пиряхї, яхњои сатњи бањр ва њавзањои
оби ширин ва наледњо мебошанд.
Њамзамон, глятсиология бояд инчунин њодисањои вобаста
ба пиряхњо, таъсири онњо ба табаќаи географї ва ҷустуҷўи
чорабинињо оид ба пешгирикунии њодисањои нохуши вобаста
ба пиряхњоро тадќиќ намояд.

3. Вазифаи фанни глятсиология.
Яке аз вазифањои асосии глятсиология ин омўзиш ва
тањќиќи њаматарафаи њодисањои вобаста ба пиряхњо ва
таъсири онњо ба муњити географї ва њалли амалии вазифањои
хочагии халќ мебошад.
Масалан, муаммои идоракунии обшавии пиряхњо ё
пиряхњои дорои њаракатњои харобиовар ва селњои глятсиалї.
Зикр бояд кард, ки пиряхњо-ва барфњои доимї дар фйдоиши
релеф низ наќши калон доранд, ки дар омўзиши онњо
Глятсиология бояд бо фанни Геоморфология њамкорї дошта
бошад.
Омўзиши пўшиши барф низ ањамияти калони амалї
дорад, чунки он доим якхела набуда ин ба организмњои зинда
низ таъсир мерасонад.
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4. Ањамияти амалии фанни Глятсиология.
Пиряхњо обанборњои табиии офаридаи табиат мебошанд,
ки њаёти ичтимоии бисер, ноњияњоб аз он,њо вобаста мебошад.
Бинобар он, омўзиши андоза, њаракат, обшавии пиряхњо-ва
њалли бисёр масъалањои хоҷагии халќ, ањамияти амалї дорад.
Ин гуфтањо ба барфњои мавсимї ва доимї низ дахл
доранд.
Омўзиши лойќанокї ва таркиби химиявии оби пиряхњо низ
ањамияти амалї дорад. Инчунин ин тадќиќотњо ба сохтани
обанбор,њо, НБО ва азхудкунии заминњо ёрии амалї расонида
метавонанд.
Омўзиши пиряхњои дорои њаракати харобиовар низ аз
ањамияти амалї холї нест. Чунончи онњо метавонанд ба
хоҷагии халќ зарари калон расонанд. Мисоли онњо пиряхњои
Хирсон, Колка ва садњо пиряхњои дигар мебошанд.
Омўзиши айсбергњо низ, ањамияти калон доранд, чунки
онњо ба киштињои уќёнусї хатар меоранд. Омўзиши таркиби
пиряхњо дар даврањои гуногун низ дорои, ањамияти муайян
мебошад. Он имконият медињад, ки ба таѓйирёбии иќлим дар
даврањои дурударози таърихї бањои аниќ дода шавад.
Инчунин мавҷудияти моддањои радиоактивї дар таркиби
барфу ях омўхта мешаванд.
Мусаллам аст, ки дар бисёр мамлакатњои кўњї ба сохтмони
корхонањо, обанборњо, НБО - њо, роњњо, тарма хатари калон
дорад. Бинобар ин омўзиши ин њодисањои табиат низ дорои,
ањамияти амалї мебошанд, (хусусан барои мамлакати мо).
Омўзиши ќабати барф бо маќсади нигоњдорї ва истифодаи
он дар хоҷагии ќишлоќ ва бартарафсозии њодисањои нохуши
он (таъсир ба роњњои оњан, муассисањои саноатию шањрвандї)
низ ањамияти назаррасро дорост.

5.Мафњум оид ба Глятсиологияи
муњандисї ва вазифањои он.
Глятсиологияи муњандисї шохаи фанни Глятсиология
буда, машѓул. аст ба омўзиши пиряхњо, п.ўшиши барфњои
мавсимию доимї, тармањо, селњои пиряхї, яхњои бањрою
кўлњо-ва дарёњобо маќсади истифодаи, оќилонаи онњо дар
њалли масъалањои марбут ба фаъолияти инсонї.
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Асосан ба ин масъала диќќати хоса дода шуда буд дар
кўњњои Альп дар асри 19, ки наќбњо сохта шуда буданд. Дар
Россия сохтани роњњои автомобилгардро дар Кавказ ба мисли
роњњои њарбї-Сухумї, њарбї- Осетинї, њарбї-Грузинї. Дар
роњи њарбї-Грузинї бояд пиряхи Девдорак дар дараи Дарял
омўхта мешуд, ки ба роњ хатар меовард. Бинобар он дар ин роњ
наќб сохта шуда буд.
Дар умум, минтаќањои сохтмон бояд њаматарафа
(комплексона) омўхта шаванд. Бинобар он дар мањали
сохтмон бояд пўшиши барф, тарма, пирях, њамаи шароитњои
муњандисию геологї, иќлимї, глятсиологї дар лаборатория ва
хусусан дар мањал пурра омўхта шаванд.
Саволњо барои такрор
1. Андозаи пиряхњои сатњи хушкї ба чанд км мураббаъ
баробар аст?
2. Ѓафсии пиряхњои материкї ва кўњї, чї ќадар аст?
3. њаҷми ях дар пиряхњо ба чанд км мукааб баробар аст?
4. Дар сурати баробар таќсим кардани, њаҷми яхи
пиряхњо, он сатњи хушкї ва умуман сатњи заминро бо чанд
метр мепўшид?
5. њаҷми оби пиряхњо ба сарфи оби чанд солаи њамаи
дарёњои кураи замин баробар аст?
6. Агар тамоми пиряхњои ќураи замин об шаванд, онгоњ
сатњи оби уќёнус чанд метр баланд мешуд?
7. Майдони барфњои мавсимї ба чанд км мураббаъ
баробар аст?
8. Ќабати барфї ба муњити географї чї гуна таъсир
мерасонад?
9. Криология чиро меомузад?
10. Фанни Глятсиология чиро меомўзад?
11. Методи омўзиши Глятсиология кадом объектњо
мебошанд?
12. Омўзиши комплексонаи захирањои барфу ях бо дигар
омилњои муњити географї, дар чї зоњир мегардад?
13. Чаро пиряхњоро обанборњои табиї мегўянд?
14. Таъсири мусбї ва манфии олами яхро ба фаъолияти
ҷамъиятии инсонї шарњ дињед.
9
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15.Пиряхњои дорои њаракати харобиовар чї гуна пиряханд?
16.Дар бораи айсберг ва пайдоиши онњо маълумот дињед.
17.Пиряхњо дар омўзиши шароитњои иќлимии даврањои
таърихї, чї гуна наќш мебозанд?
18.Дар бораи тарма ва таъсири он ба муњити географї
маълумот дињед
19.Барфњои мавсимї аз бисёрсола чї фарќ доранд ва ба
муњити географї чї гуна таъсир мерасонад?
20.Дар бораи глятсиологияи муњандисї ва вазифањои он
маълумот дињед.
Саволномаи тестї
1.Чанд миллион км мураббаъ сатњи хушкї бо пиряхњо
пўшида буда, он чанд фоизи сатњи хушкиро ташкил мекунад?
а) 5-4%;
б) 8-9%;
в) 16-10,8%;
г) 20-12,5%;
д) 25-15,5%.
2. Ѓафсии ях дар пиряхњои Антрактида ба чанд метр
баробар аст?
а) 500;
б) 4120;
в) 4230;
г) 4270;
д) 4440;
3. Ѓафсии ях дар пиряхи Федченко ба чанд метр баробар
аст?
а) 700;
б) 1000;
в) 1500;
г) 2000;
д) 2500;
4. Дар сурати баробар таќсим кардани пиряхњои сайёра
сатњи хушкї ва умуман сатњи замин мутаносибан ба ќабати
чандметраи ях пўшида мешуданд?
а) 120-53;
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б) 140-60;
в) 180-100;
г) 250-1;
5.Дар сурати тамоман об шудани пиряхњои сатњи замин
сатњи оби уќёнус то чанд метр баланд мешавад?
а) 25;
б) 35;
в) 56;
г) 64;
д) 70;
6. Масоњати барфњои мавсимии сатњи Замин ба чанд
миллион километри мураббаъ баробар аст?
а) 100-150;
б) 115-128;
в) 120-130;
г) 125-137;
д) 130-140;
7. Пайдоиши ќабати барфї ба ќувватгирии кадом њодиса
оварда мерасонад?
а) албедо;
б) борон;
в) барф;
г) жола;
д) жолабарфак;
8. Ќабати Замин, ки дар он ях мавҷуд аст, чї ном дорад?
а) гидросфера;
б) криосфера;
в) литосфера;
г) хионосфера;
д) атмосфера;
9. Кадом фан ба омўзиши ќабати мавҷудаи ях машѓул аст?
а) гидрология;
б) геоморфология;
б) лимнология;
г) криология;
д) потамология;
10. Кадом фан ба омўзиши њама намуди яхњо дар табиат
машѓул мебошад?
11
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а) гидрология;
б) глятсиология;
в) криология;
г) лимнология;
д) потамология;
11. Кадом пирях дар Помир дорои њаракати харобиовар
мебошад?
а) Ѓармо;
б) Хирсон;
в) Гуфуф;
г) Сунгад;
д) Скогач;
12. Дар кадом ҷазира дар боло ва ќабати ях аэродром, роњу
наќбњои дохили яхї ва њатто шањр, сохта шудааст?
а) Гренландия;
б) Кипр;
в) Борнео;
г) Сахалин;
д) Гаити;
13. Кадом шохаи глятсиология ба омўзиши олами ях ва
бењдошти фаъолияти мењнатии ҷамъияти инсонї машѓул. аст?
а) глятсиологияи динамикї;
б) глятсиологияи муњандисї;
в) глятсиологияи умумї;
г) криология; д) геология
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Мевзўи 2 Маълумот дар бораи барф, фирн ва ях.
Наќша:
1.
2.
3.
4.

Пайдоиш ва таснифи барф.
Стратиграфияи барф.
Фирн ва табдили барф баях.
Маълумоти умумї дар бораи ях ва пайдоиши он.

1.Пайдоиш ва таснифоти барф.
Заррањои барф дар ќабатњои болои тропосфера дар он
ҷое, ки намнокии нисбї ба 100% мерасад, пайдо мешаванд.
Барф одатан шакли ситорачаи шашгўшаро дошта дар
навбати худ иборат аст аз кристаллњои хурди зиёде.
Пайдоиши кристаллњои барф аз намнокї ва њарорати њаво
вобаста аст. Агар њарорат паст бошад кристаллњо хурданд.
Масалан, дар минтаќањои кўњии Ёкутистон кристаллњо ба
мисли сўзани хурданд ва дар умум ба чанги барфї монанданд.
Ин намуди барф метавонад ба осонї бо шакли тарма ба поён
фарояд.
Дар сурати баробар будани харорат ба (0-10С ,-20С)
заррањои барф калонтаранд, дар сурати +20с будани
њарорат,заррањои барф бо њам часпида, барфи лайлакї
меборад. Баъзан барфи боридаистода ба ќабати њавои дорои
њарорати баланд афтода об шуда меравад, баъзан дар њавои
хушк бухор мешавад. Барфи борида, дар сатњи замин пўшиши
барфиро ташкил мекунад.

2. Стратиграфияи (ќабатнокии) барф.
Дар п.ўшиши барф ќабатњои алоњида ба назар мерасанд, ки
ба ин ќабатнокї, боридани барф дар мўњлатњои алоњида, самту
суръати бод таъсир мерасонанд. Ба ќабатнокї инчунин
њарорати њаво низ таъсир мерасонад. Масалан, ваќти баланд
шудани њарорат барф об шуда баях мубаддал мегардад ва пас
аз боридани барфи нав ќабатњои барф хело њам аниќанд.
Корразияи бод низ сабаби пайдоиши ќабатнокї шуда
метавонад.
Дар ќабатнокии барф намудњои обу њавои гузашта
назаррасанд. Вобаста ба ин ду намуди пўшиши барфро ќайд
кардан зарур аст:
13
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1. пўшиши барфи њангоми суст будани бод пайдошуда, ки
барф ковок буда кристаллњои барфи дар атмосфера пайдо
шуда, вайрон нашудаанд.
2. пўшиши барфї њангоми тез будани суръати бод пайдо
шуда, ки зичии баланд дошта, барф сахт аст ва кристаллчањо
вайрон шудаанд. Фирн (немисї - барфи кўњна) ва табдили барф
бо ях.
Барфи кўњна оњиста-оњиста зери таъсири алоњидаи
ќабатњои болой ё њарорат зич ва вазнин шуда, ба фирн
мубаддал мешавад. Дар ин кор обшавии сатњи барф ва
сублиматсия низ таъсир мекунад. Бояд зикр кард,ки барфи
навборида њамагй 0,1-0,2 г\смз зиччй дошта,зери таъсири
ќуввањои болой,оњиста-оњиста аз таркиби барф њаво фишурда
бароварда мешавад ва зиччии барф то 0,5-0,6 г\см3 меафзояд.ки
дар ин ваќт барф ба фирн мубаддал мешавад. Фирн зинаи
мобайнии (гузариш) аз барф бо ях мебошад. Оњиста-оњиста аз
ќабати фирн њаво бароварда мешавад ва фирн ба ях мубаддал
мешавад, ки дорои зиччии 0,917г\см3 мебошад. Ќабати ях дар
ин ваќт яклухт (мустањкам) шуда аз ќабати он об ва њаво
гузашта наметавонад. Лекин дар таркиби ях њубобчањои њаво
мавҷуд буда њамзамон ин њубобчањобо њам пайваст нестанд.

4.Маълумоти умумї дар бораи ях ва пайдоиши он.
Ях њамчун унсури муњити географї дорои чунин хосиятњо
мебошад.
1.Ях минерали аз њама сабуктарин ва дорои њаракати паст
буда бо ин хусусияташ аз дигар минералњо комилан фарќ
мекунад. Ях аз об сабуктар буда, дар болои об ҷойгир аст ва
ќабатњои поёниро аз хунукї њифз мекунад ва бо ин тамоми
њаёти зиндаро аз нестшавї эмин нигоњ медорад.
2.Ях минералест, ки нисбати дигар минералњо аз њама
баланд ҷойгир шудааст.
3.Ях таркиби одии химиявиро дорост. (оксиген, гидроген ва
намак).
4.Яхтаѓйирёбанда ва ёзанда аст.
5.Ҷинсњои яхин ба ќонунияти минтаќаноки итоат мекунанд.
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Тип ва минтаќанокӣ дар пайдоиши ях.
Раванди яхпайдошавї гуногун мегузарад. Олим Шумский
А.А 3-типи пайдоиши яхро нишон медињад.
1.Рекристаллизатсиёнї (барфї) дар шароити дорои
њарорати паст гузашта дар давоми сол обшавии барф
мушоњида намешавад. Зиччии ях њамагї 0,70-0,80 г\см3 буда,
кристаллњои ях хеле хурданд.
2.Инфилтратсион (фирнї). ( лотинї - зањидан)
Дар мавзеъњое назаррасанд, ки тобистон обшавии барф
мушоњида шуда, об ба ќабатњои поёни рафта дар ќабати барф
ях мебандад. Дар ин њолат њавои ќабати яхбаста њарчї зиёдтар
бароварда шуда, бинобар он зиччии ях баланд аст (0.80-0.90
г\см3 ).
Тип ва минтаќанокӣ дар пайдоиши ях.
Раванди яхпайдошавї гуногун мегузарад. Олим Шумский
А.А 3-типи пайдоиши яхро нишон медињад.
1.Рекристаллизатсиёнї (барфї) дар шароити дорои
њарорати паст гузашта дар давоми сол обшавии барф
мушоњида намешавад. Зиччии ях њамагї 0,70-0,80 г\см3 буда,
кристаллњои ях хеле хурданд.
2.Инфилтратсион (фирнї). (лотинї - зањидан)
Дар мавзеъњое назаррасанд, ки тобистон обшавии барф
мушоњида шуда, об ба ќабатњои поёни рафта дар ќабати барф
ях мебандад. Дар ин њолат њавои ќабати яхбаста њарчї зиёдтар
бароварда шуда, бинобар он зиччии ях баланд аст (0.80-0.90
г\см3 ).
2.Минтаќаи рекристаллизатсионию инфилтратсионї.
Дар ин минтаќа ќисми ками барф об шуда, борон низ
меборад. Дар мўњлати кўтоњи сол њарорат аз 00 баланд
мешавад. Вобаста ба хунук будан об ба ќабатњои поёнӣ зањида
нарафта, дар боло ях мебандад.
3.Минтаќаи инфильтратсионии хунук.
Тобистон гарм шуда, дар нати,ҷа тамоми барфи дар давоми
сол борида ба фирн мубаддал мешавад ва об ба берун ҷорї
намешавад.
4.Минтаќаи инфильтратсионии гарм. Дар ин минтаќа
њарорат баланд буда, ба иќлими бањрии дорои боришоти зиёд
хос мебошад. Об ќабати фаъоли яхро пур карда. ба берун низ
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ҷорї мешавад.
5.Минтаќаи инфильтратсионї конжелятсионї. Дар
шароити њарорати баланд барфи обшуда ва обњои боронї,
тамоми ќабати фирнро зер мекунад ва фирн ба ях мубаддал
мешавад. Дар чунин пиряхњо ќабати фирн мавҷуд набуда, аз
пиряхњо об ҷорї мешавад.
6.Минтаќаи конжелятсионї. Баланси боришоти сахт (барф)
манфист. Аз пиряхњо оби зиёде ҷорї мешавад. Ба ин минтаќа
забонаи пирях мувофиќ меояд.
7.Минтаќаи мавсимї - конжелятсионї. њавзањои обї ва
барфњои мавсимї ба ях мубаадал мешавад.
Саволњо барои такрор.
1. Заррањои барф дар кадом шароит пайдо мешаванд?
2. Кристаллњои барф чї намуд доранд?
3. Ядрои конденсатсионї чист?
4. њарорати њаво ба пайдоиши заррачањои барф чї гуна
таъсир мерасонанд ?
5. Пўшиши барф кадом ваќт пайдо мешавад?
6. њарорати њаво ба зиччї ва сохти барф чї гуна таъсир
мерасонад?
7. Шамол ба зиччї ва сохти барф чї гуна таъсир
мерасонад?
8. Ќабатнокї ё стратиграфияи пўшиши барф чист?
9. Давраи бешамолии боридани барф аз давраи
сершамолї, чї фарќ дорад?
10. Чї тавр барф ба фирн мубаддал мешавад?
11. Зиччии барфи навборида ба чанд баробар аст?
12. Зиччии фирн чї ќадар аст?
13. Зиччии ях чї ќадар аст?
14. Раванди гузариши барфро ба фирн ва яхро фањмонед.
15. Дар бораи хосиятњои ях маълумоти шифоњӣ дињед.
16. Чанд типи яхпайдошавиро медонед?
17. Типи рекристаллизатсионии яхпайдошавї чї гуна тип
аст?
18. Типи инфильтратсионии яхпайдошавї чї гуна тип аст?
19. Типи конжелятсионии яхпайдошавї чї гуна аст?
20. Минтаќаи рекристаллизатсионии яхпайдошавї чї гуна
16
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минтаќа аст?
21. Минтаќаи рекристаллизатсионию
инфильтратсиониро фањмонед.
22. Минтаќаи хунуки инфильтратсионї чї гуна минтаќа
аст?
23. Минтаќаи гарми инфильтратсионї чї гуна минтаќа
аст?
24.Ба минтаќаи инфильтратсионию конжелятсионї чї гуна
нишондињанда хос аст?
25.Минтаќаи конжелятсионї чї гуна минтаќа аст?
26.Минтаќаи конжелятсионии мавсимї чї гуна минтаќа
мебошад?
Саволномањои тестї:
1.Заррачањои барф дар сурати ба чанд фоиз расидани
намнокии нисбї пайдо мешаванд?
а) 70%;
б) 80%;
в) 95%;
г) 97%;
д) 100;
2.Одатан заррачањои (кристаллњои) барф чандгўшаанд?
а) чоргўша;
б) панҷгўша;
в) шашгўша;
г) њафтгўша;
д) даҳгӯша;
3.Заррачањои хурди ях барои кадоме аз ин мањаллањо хос
аст?
а) Ўзбекистон;
б) Ёќутистон;
в) Ќирѓизистон;
г) Молдавия;
д) Эрон.
4.Кадом омил ба шаклу андозаи барфњо таъсири калон
мерасонад?
а) њарорати њаво;
б) бод;
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в) ќувваи кашиши замин;
г) абрнокї;
д) намнокӣ;
5.Ѓайр аз њарорати њаво боз кадом омил ба зиччии ќувваи
барф таъсир мекунад?
а) бод;
б) абрнокї;
в) олами растаниёт;
г) хок;
д) туман;
6.Барфи навборида чї ќадар зиччї дорад? (бо грам\ см3)
а) 0,1-0.20;
б) 0,5-0,6;
в) 0,7-0,8;
г) 0,9-1,0;
д) 0,95;
7.Фирн чї ќадар зиччї дорад?
а) 0,1-0.20;
б) 0,5-0,6;
в) 0,7-0,8;
г) 0,9-1,0;
д) 0,95;
8.Ях чї ќадар зиччї дорад? (бо гм\см3)
а) 0,718;
б) 0,17;
в) 0,917;
г) 1,011;
д) 1,022;
9.Кадом типи яхпайдошавї дар шароити њарорати паст ва
мушоњида нашудани обшавї дар давоми сол мегузарад?
а) инфильтратсионї;
б) рекристаллизатсионї;
в) конденсатсионї;
г) адсорбсионї;
д) конжелятсионӣ;
10.Кадом типи яхпайдошавї дар натиҷаи дар фасли
тобистон обшавии барф ва ба ќабатњои поён зањида рафтану аз
нав яхбастан мегузарад?
18
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а) рекристаллизатсионї;
б) конжелятсионї;
в) инфильтратсионї;
г) адсарбсионї;
д) инфилтратсионию рекристализатсия;
11.Кадом типии яхбандї дар натиҷаи бевосита ях бастани
об мегузарад?
а) рекристаллизатсионї;
б) конжелятсионї;
в) инфильтратсионї;
г) адсорбсионї;
д) инфилтратсионию рекриста лизатсия;
12.Кадом типи яхбандї ба њавзањои обї, жола мувофиќ
меояд.
а) рекристаллизатсионї;
б) конжелятсионї;
в) инфильтратсионї;
г) адсорбсионї;
13.Дар кадом минтаќаи яхпайдошавї дар давоми сол
њарорат пасту манфї буда, боришот фаќат ба шакли барф
меборад?
Дар ин минтаќа ях об нашуда яхпайдошавї фаќат тавассутї
ба ќабатњои поёнї фишор овардани ќабатњои болої
мегузарад?
а) хунуки инфи льтратсионї;
б) рекристаллизатсионию - инфильтратсионї;
в) рекристаллизатсионї;
г) конжелятсионї;
д) гарми инфильтратсионї;
14.Дар кадом минтаќаи яхпайдошавї ќисми ками
боришоти сахти атмосферї об шуда, инчунин борон низ
меборад? Дар мўњлати кўтоњ њарорати њаво аз 00 баланд шуда
вобаста ба хунук будани ќабатњои поёнї об дар ќабатњои
болої аз навях мебандад?
а) хунуки инфильтратсионї;
б) рекристаллизатсионию-инфильтратсионї;
в) рекристаллизатсионї;
г) конжелятсионї;
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д) инфилтратсионии гарм;
15.Дар кадом минтаќањои яхбандї тобистон гарм шуда, оби
аз барф обшуда ба тамоми ќабати барфи имсола зањида
вайро ба фирн табдил медињад ва об ба берун набаромада дар
дохили ќабати фаъоли пирях меистад?
а) хунуки инфилтратсионї;
б) рекристаллизатсионию-инфилтратсионї;
в) конжелятсионї;
г) инфилтратсионї;
д) рекристаллизатсионї;
16.Дар минтаќаи яхбандї њарорати баланд буда, тавассути
он ќабати фаъоли пирях ба пуррагї об мешавад ва оби борон
ќабати фирнро тар карда, ба берун аз пирях низ об ҷорї
мешавад?
а) хунуки инфилтратсионї;
б) рекристаллизатсионї;
в) конжелятсионї;
г) гарми инфильтратсионї;
д) хунуки рекристаллиизатсион;
17.Дар кадом минтаќаи яхпайдошавї оби барфи обшуда ва
оби борон ба пуррагї ќабати фирнро тар мекунад ва вобаста
ба он ки ќабати фирн хунук аст ,он ба ях мубаддал мешавад ва
аз пирях об низ ҷорї мешавад?
а) инфильтратсионию конжелятсионї;
б) рекристаллизатсионї;
в) конжелятсионї;
г) конжелятсионии мавсимї;
д) инфилтратсионӣ;
18. Дар кадом минтаќа њавзањои обї бо ях ва барфњои
мавсимї пўшидаанд?
а) инфильтратсионию конжелятсионї;
б) рекристаллизатсионї;
в) конжелятсионї;
г) конжелятсионии мавсимї;
д) инфилтратсион;
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Мавзўи 3 Барфњои мавсимию доимї. Тармањо.
Наќша:
1. Пўшиши барфии сатњи замин.
2. Ањамият ва зарари пўшиши барфњои мавсимї ва доимї.
3. Тармањо-ва таснифоти онњо.
4. Сабабњои
пайдоиши
тармањо-ва
пешгўикунии
пайдоиши онњо.

1. Пўшиши барфии сатњи замин
Пўшиши барфии мавсимї майдонњои калони хушкиро дар
бар мегиранд. Аз њама кам онњо ба моњи август мувофиќ
меоянд, ва дар Гренландияю њавзаи уќёнуси яхбастаи шимолї
мушоњида мешаванд. Дар моњи сентябр майдони онњо дар
шимол зиёд мешавад ва Замини нав, нимҷазираи Таймир,
кўњњои Бирранга, Чукотка, ќисми шимоли Аляска ва ќисми
шимоли халиҷи Гудзон бо барф пўшида мебошанд. Дар моњи
октябр, ноябр, декабр, январ, феврал майдонњои зиёд бо барф
пўшидаанд.
Дар моњи марттаѓйирот ба амал меояд. Ќабати барфї моњ
ба моњ кам шуда, дар моњи август боз пасттарин пўшиш дар
нимкураи шимолї мувофиќ меояд. Вобаста ба кўњистон будани
ќаламрави Тоҷикистн дар ин кишвар низ пўшиши барфї
њархела меборад.
Дар баландї ќабати барфї тезтар пайдо шуда, нисбатан
дер. об мешавад. Масалан, дар њавзаи дарёи Зарафшон дар
баландии 2200м, дар охири ноябр п.ўшиши барфї пурра пайдо
шуда, дар баландии 3400м ,дар аввали моњи октябр пайдо
мешавад. Дар умум дар баландии 2200м, дар ин водӣ барф дар
давоми 4 моњ хобад, дар баландии 3400м 8 моњ мехобад. Дар
Помири ѓарбї дар баландии 1200м дар давоми сол 60-рўз
п.ўшиши барфї бошад, дар баландии 3600-3700м аллакай
150-160 рўз пўшиши барфї мебошад.
Дар аѓбањои Анзоб, Хобурабод ва пиряхи Федченко дар
давоми сол мутаносибан 244,221 ва 294 рўз ќабати барфи
доимї мушоњида мешавад.
Тањти таъсири бод ва дигар омилњо дар болои пўшиши
барфї бисёр ваќт дюна ва барханњо пайдо мешаванд.

2. Ањамият ва зарари пўшиши барфї.
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Пўшиши барфї худ мањсули иќлим буда, њамзамон ба
иќлим низ таъсир расонида метавонад.
1. Таъсири пўшиши барфї ба таркиби њавои наздисатњї.
Барф хусусияти нигоњдории гармиро дошта, њамзамон ба
мубодилаи газ ва моддањои химиявї таъсир мерасонад. Барф
хокро аз яхбандї њифз мекунад. Зимистон дар таркибї њаво
миќдори амиак кам мешавад. Пўшиши барфї теъдоди зиёди
газњои гуногунро фурў мебарад ва барфи обшуда бисёр
маводњои химиявии таркиби барфро, ки зимистон ҷамъшуда
буд, ба водињо мебарад.
2. Боридани барф ба чангнокї ва шаффофии њаво таъсир
мерасонад, ки дар нати,ҷа њаво тоза ва шаффоф мегардад.
3. Пўшиши
барфї
ба
њарорати
њаво
таъсир
мекунад.(альбедо ва инверсияи барфї)
4. Пўшиши барф ба фишор низ таъсир мерасонад, ки дар
натиҷа антисиклон пурќудрат мегардад.
5. Пўшиши барфї, ки нисбати њавои наздисатњї њарорати
паст дорад, ќисми намиро ба худ кашида мегирад, ки дар
натиҷа њаво хушк мешавад.
Пўшиши барфї инчунин ба протсесњои гидрологї ба
тариќи зайл таъсир мерасонад.
1. Пўшиши барфї дар ѓизогирии бисёр дарёњо наќши
пешбаранда дорад, ки мисоли он бисёр дарёњои калони Россия
мебошанд. Барои дарёњои Тоҷикистон бошад, њиссаи
ѓизогирии барфї дар ѓизогирии умумии солонаи онњо 13-60%
мебошад. Барои дарёњои Сорбоѓ, Сангикар, Ярхич,
Кофарнињон, Яѓноб ин нишогдињанда ба 55- 60% мерасад.
2. Зери таъсири бод барф дар чуќурӣ ва ҷарињо хобида
сабаби эррозия (ниватсия) ва ќувватгирии ҷарипайдошавї
гаштанаш мумкин аст.
Пўшиши барфї инчунин ба релеф низ таъсир мерасонад.
(њодисаи ниватсия). Олами растаниро аз хунукињо њифз
мекунад. њамзамон пўшиши барф ба роњњо, муассисањои
сохтмонї таъсири манфї расонида метавонад. Бояд оид ба ин
масъала чорањои муњандисї андешид. Дар хоҷагии ќишлоќ
нигоњ доштани барф ва захиракунии он аз ањамият њолї нест.
Вобаста ба шароити мањал барфи борида ба муддати зиёд
об нашуда мемонад,ки барфњои доимиянд. Онњо дар чуќурињо,
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ҷарињо ҷойгир буда, баъзан дар тобистони гарм ба ѓизогирии
дарёњо таъсири калон мерасонанд. Дар пайдоиши онњо одатан
бод ва тарма наќш доранд.

3. Тарма ва таснифоти он.
Барфи борида вазнин шуда ба њаракат омада ба пастї
мефарояд, ки номи тармаро дорад. Тарма асосан дар, ноњияњои
кўњ пайдо шуда намудњои гуногуни онро фарќ кардан мумкин
аст. Вобаста ба њаракат се типи тармаро фарќ кардан мумкин
аст: лаѓжиш, новагї, ҷањанда.
1.Тармањои лаѓжиш маҷро надошта, ба мавзеи калон
њаракат мекунанд ва њаробињои зиёд меоранд.
2.Тармањои новагї аз рўй маҷрои муайян њаракат карда дар
поён конуси барориш доранд.
3.Тармаи, ҷањанда аз мавзеъи дорои нишебии зиёд, ҷањида
ба водї мефарояд. Вобаста ба шароити иќлимї тармањо
инчунин хушк ва тар шуда метавонанд.Ноњияњои пањншавии
тарма Карпатњо, Алпњо, Камчатка, Хибинњо, Кавказ, њимолой,
Помир ва дигар кишвархои кўњӣ мебошанд, ки одатан бо
маќсади пешгирикунии он чорабинињои муњандисї андешида
мешаванд. њангоми сохтани муассисањои саноатї, варзишї,
роњњо, наќбњо бояд тарма,њо ба инобат гирифта шаванд.
Дар ҷумњурии мо низ тарма дар роњњои автомобилгард
хусусан минтаќаи Майхўра хело хавфнок мебошад, ки дар
дањсолаи охир якчанд мусофирон зери тарма монда буданд.
Роњи кўњнаи Душанбе-Хуҷанд низ дар минтаќаи Шодмондара
аз тарма зарари калон медид. Тарма хусусан соли 2017 ба
Тоҷикистон зарари калони молию ҷонӣ овард.Баъзан тармањо
маҷрои дарёњоро мебанданд, ки дар натиҷа оби зиёд ҷамъ
шуда, сабаби пайдоиши туѓёни об ва сел шуданаш мумкин аст,
ки харобии зиёд меорад. Фаромадани тарма инчунин барои
гузаронидани хатти телефону телеграф, ќубури интиќоли об,
газ, мањсулотњои нефтї хатарнок мебошанд. Фаромадани
тарма сабаби нестшавии пўшиши растанигї ва ҷангалзор
гаштанаш мумкин аст. Аз ин лињоз минтаќањое, ки дар онҷо
тарма пайдо мешавад, бояд шароитњои табиї аниќ ва
њаматарафа омўхта шаванд ва харитаи пайдоиши тарма ва
намудњои он тањия карда шавад, ки дар он бояд мањалњое,ки
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тарма тањдид мекунад нишон дода шаванд. Амалигардонии ин
чорабинињо барои мамлакати мо, нихоят зарур аст.
Сабабњои пайдоиши тарма низ гуногун мебошанд. Умуман
10 омиле фарќ карда мешаванд, ки бояд њангоми пешгўии
хатари тарма ба њисоб гирифта шавад.
1. Дар нишебињои бо алафпўшидаи дорои нишебии 300, ки
бо ќабати 20 см барф пўшида мешавад, имконияти пайдоиши
тарма мавҷуд аст.
2. Вазъи сатњи замин њангоми боридани барфи нав. Агар
сатњи замин яхбаста бошад барфи навборида низ сабаби
пайдоиши тарма гашта метавонад.
3. Ќабати ѓафси барфи навборида агар 30см бошад, пайдо
шудани тарма аз эњтимол дур нест. Агар суръати шамол тез
бошад, ин имконият пурзуртар мешавад.
4. Типи барфи нав. Агар барфи навборида
хушк
бошад,тез тарма пайдо шуданаш мумкин аст.
5. Зиччии барфи нав. Агар зиччии барфи наву кўњна фарқ
кунад, онгоњ имконияти пайдоиши тарма зиёд аст.
6. Боридани барфи зиёд дар муњити муайян, сабаби
пайдоиши тарма гашта метавонад.
7. Боридани барфи сернам ва шамоли тез, сабаби
пайдоиши тарма гашта метавонад.
8. Баъзан барфи борида оњиста - оњиста мустањкам шуда,
сатњаш паст мешавад, лекин агар сатњи болоии барф сахт
шавад, онгоњ тарма пайдо шуданаш мумкин аст.
9. Шамол дар таќсимоти барф ва пайдоиши тарма наши
калон мебозад.
10. њарорати њаво вобаста ба ин шароитњо ба тарма таъсир
расонида метавонад:
а) Дар сурати ба 00 наздик будани њарорат барфи зиёд
борида сабаби пайдоиши тарма шуданаш мумкин аст. Агар
дар давоми 2-3 шабонарўз тарма пайдо нашавад, онгоњ барф
зич шуда, тарма пайдо намешавад;
б) њангоми гармшавии њаво ё боридани борон ба сатњи
барф об ба барф ворид шуда, тармаи тар пайдо мешавад;
в) Хело паст шавии њарорат ба он оварда мерасонад, ки
сатњи болоии барф хеле хунук мешавад. Дар дохили пўшиши
барфї бошад њарорат ба 00 баробар буда, дар натиҷаи фарќи
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калони њарорат њаракати буѓњои об аз ќабатњои гарм ба ќабати
хунук ба амал омада, тавассути он ќабати боло вазнин шуда
дар поён кристаллњои ях ковок мешаванд (эфекти подшипник),
ки ба пайдоиши тарма оварда мерасонад.
Аз гуфтањои боло бармеояд, ки ҷамъияти инсониро зарур
аст, ки оид ба њифз аз тарма чорањои судманд андешад. Ин
чорабинињо пеш аз њама ду намуданд: пешгиркунанда ва
муњандисї.
Чорабинињои пешгирикунанда имконият медињанд, ки ҷои
бењтарро барои сохтмон интихоб намоем.
Чорабинињои муњандисї он ваќт пеш меоянд, ки барои
сохтмон дигар ҷойи мувофиќ набошад, ё аллакай сохтмон бе
назардошти хатари тарма сохта шуда бошад. Чорабинии дуюм
маблаѓи зиёдро талаб мекунад. Силсилаи чорабинињои њарду
намуд дар ҷадвали поён оварда мешавад.
Саволњо барои такрор:
1. Дар кадом моњи сол дар нимкураи шимолї майдони
барфї аз њама кам аст?
2. Дар
моњи сентябр кадом мавзеъњобо барф
п.ўшидаанд?
3. Аз кадом моњ сар карда дар нимкураи шимолї пўшиши
барф кам шудан мегирад?
4. Дар шароити Тоҷикистон ба пўшиши барф кадом омил
таъсир мерасонад? Мисол биёред.
5. Дар аѓбањои Анзоб, Хобурабод ва пиряхи Федченко
пўшиши барфи доимї ба чанд рўз баробар аст?
6. Кадом сохтњои релеф дар болои пўшиши барфї пайдо
шуда метавонанд?
7. Ањамияти пўшиши барфї дар чї зоњир мегардад?
8. Пўшиши барфї ба мубодилаи газ ва таркиби химиявии
мавзеъ, чї гуна таъсир мекунад?
9. Боридани барф ба вазъи обуњаво чї таъсир мерасонад?
10. Пўшиши барфї ба њароратї њаво чї гуна таъсир
мерасонад?
11. Пўшиши барф ба фишор чї гунна таъсир мерасонад?
12. Пўшиши барфї ба хушкшавии њаво чї гуна таъсир
мерасонад?
13. Пўшиши барфї ба протсесњои гидрологї чї гуна
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таъсир мерасонад?
14. Пўшиши барфї ба релефи мањал чї гуна таъсир
мерасонад?
15. Пўшиши барф ба олами растаниёт чї гуна таъсир
мерасонад?
16. Таъсири манфии барф дар чї зоњир мегардад?
17. Кадом чорабинињои муњандисиро оид ба пешгирии
зарар ва нигоњдории барф медонед?
18. Тарма чист ва чї тавр пайдо мешавад?
19. Вобаста ба характери њаракат, кадом намудњои
тармаро медонед?
20. Тармањои лаѓжишї,
новагї ва ҷањанда, чї гуна
тармаанд?
21. Вобаста ба шароитњои иќлимї кадом намуди
тармањоро фарќ кардан мумкин аст? Онњоро тавсиф дињед.
22. Дар бораи пањншавї ва зарари тармањо маълумот
дињед.
23. њангоми хатари тарма бояд чанд омил ба инобат
гирифта шавад? Онњоро тавсиф дињед.
24. Кадом чорабинињоро оид ба хатари тарма медонед?
Онњоро фањмонед.
Саволњои тестї:
1. Пўшиши барфи аз њама камтарин дар ҷазираҳои
шимолї ба кадом моњ мувофиќ меояд?
а) сентябр;
б) октябр;
в) август;
г) январ;
д) феврал;
2. Аз кадом моњ сар карда пўшиши барфї дар нимкураи
шимолї кам шудан мегирад?
а) январ;
б) феврал;
в) март;
г) декабр;
д) май;
3.Кадом омил ба шаклу андозаи заррачаҳои барф таъсири
калон мерасонад?
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а) њарорати њаво;
б) бод;
в) ќувваи кашиши Замин;
г) абрнокї;
д) туман;
4.Ѓайр аз њарорати њаво боз кадом омил ба зиччии барф
таъсир мекунад?
а) бод;
б) абрнокї;
в) олами растаниёт;
г) хок;
д) туман;
5. Кадоми ин сахтњои релеф дар сатњи барф пайдо шуда
метавонад?
а) карстї;
б) фурўрафтањои суффозионї;
в) дюна ва барханњо;
г) лакколитњо;
д) термокарст;
6. Пўшиши барфї бо пурќувватгардии кадом њодиса сабаб
мешавад?
а) бухоршавї;
б) альбедо;
в) гармшавии ќабати њавои назди сатњии барф;
г) пайдоиши сиклон;
д) эрозия;
7. Таъсиррасонии пўшиши барфї ба фишор сабаби
пурќувватшавии кадом њодисаи иќлимї шуданаш мумкин
аст?
а) антисиклон;
б) сиклон;
в) смерч;
г) пайдоиши жола;
д) тӯфон;
8. Раванди ҷинси кўњиро вайрон кардани барф, чї ном
дорад?
а) экзаратсия;
б) абразия;
в) ниватсия;
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г) эрозия;
д) дефлятсия;
9. Кадом намуди тармањо маҷро надошта, ба мавзеи калон
њаракат мекунанд?
а) лаѓжишї;
б) новагї;
в) ҷањанда;
г) кальдерї;
д) карст;
10. Кадом намуди тармањо аз рўй маҷрой муаян њаракат
карда, дар поён конуси барориш дорад?
а) новагї;
б) лаѓжишї;
в) ҷањанда;
г) кальдерї;
д) карст;
11. Кадом намуди тармањо аз мавзењои дорои баландии
зиёд ҷањида ба водї мефароянд?
а) новагї;
б) лаѓжишї;
в) ҷањанда;
г) кальдерї;
д) карст.
12. Бастани тармањо маҷрои дарёро ба кадом њодиса сабаб
шуданаш мумкин аст?
а) борон;
б) барф;
в) сел;
г) жола;
д) раъду барқ;
13. Чорањо оид ба њифз аз тарма чанд намуданд?
а) 2;
б) 3;
в) 5;
г) 7;
д) 8; Онњоро фањмонед.
14. Хадамоти мушоњида ва пешгуйикунии тарма кадом
намуди њифз аз тарма мебошад?
а) муњандисї;
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б) пешгирикунанда;
в) назоратї;
г) мушоњидавї;
д) нињої;
15. Ба тариќи сунъї ба њаракат овардани тарма кадом
намуди њифз аз тарма мебошад?
а) муњандисї;
б) пешгирикунанда;
в) назоратї;
г) мушоњидавї;
д) нињої;
16. Пешгўии тарма кадом намуди њифз аз тарма мебошад?
а) муњандисї;
б) пешгирикунанда;
в) назоратї;
г) мушоњидавї;
д) нињої;
17. Сохтмони объектњои њаракати тармаро сусткунанда
кадом намуди њифз аз тарма мебошад?
а) муњандисї;
б) пешгирикунанда;
в) назоратї;
г) мушоњидавї;
д) нињої;
18. Таѓйирдињии роњи њаракати тарма, кадом намуди њифз
аз тарма мебошад?
а) муњандисї;
б) пешгирикунанда;
в) назоратї;
г) мушоњидавї;
д) нињої;
19. Равона кардани тарма аз болои обектњои сохташуда
(тавассути сохтани айвонњо) , кадом намуди њифз аз тарма
мебошад?
а) муњандисї;
б) пешгирикунанда;
в) назоратї;
г) мушоњидавї;
д) нињої;
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20. Шинондани дарахтон ва ташкили ҷангалзор, кадом
намуди њифз аз тарма аст?
а) муњандисї;
б) пешгирикунанда;
в) назоратї;
г) мушоњидавї;
д) нињої;
21. Сохтани њавзањо -ва чуќурињои барфҷамъкунї, кадом
намуди њифз аз тарма аст?
а) муњандисї;
б) пешгирикунанда;
в) назоратї;
г) мушоњидавї;
д) нињої;
22.Истифодаи террасањо ё баландињои табиї, кадом намуди
њифз аз тарма аст?
а) муњандисї;
б) пешгирикунанда;
в) назоратї;
г) мушоњидавї;
д) нињої;
23. Ба њаракат овардани тарма ба воситаи миномет, кадом
намуди њифз аст?
а) муњандисї;
б) пешгирикунанда;
в) назоратї;
г) мушоњидавї;
д) нињої;
24. Сохтани деворњо ё монеањои бетонї, кадом намуди њифз
аз тарма аст?
а) муњандисї;
б) пешгирикунанда;
в) назоратї;
г) мушоњидавї;
д) нињої;
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Пиряхњо.
Наќша:
1. Мафњум оид ба пиряхњо
2. Хионосфера ва сабабњои пайдоиши барфњои доимї ва
пиряхњо.
3. Ѓизогирии пиряхњо.
4. њаракати пиряхњо.
5. Таснифоти морфологии пиряхњо.
1. Мафњум оид ба пиряхњо.
Пиряхњо ҷамъшавии табиии яхњои атмосферї мебошад, ки
ќобилияти њаракати мустаќилро доранд. Дар пиряхњои кўњї
њаракат аз баландї ба пастї гузашта, дар пиряхњои материкии
сипармонанд аз марказ ба канорњо мегузарад.
њаракати мустаќилона хосияти асосии пирях мебошад.
Пирях ё ќисми он, ки ќобилияти њаракатро надорад яхи
мурда номида мешавад. Аз ин сабаб айсберг, яхпорањои бо
таъсири шамол ё ҷараёнњои уќёнусї њаракаткунанда мисоли
пирях шуда наметавонанд.
Шарти асосии мавҷудияти пиряхњо ин афзалият доштани
барфи борида нисбати обшавї ва бухоршави пиряхњо
мебошад.
Пиряхњо њалќаи хеле њам муњим дар давргарди об дар
табиат буда, онњо муваќқатан оби бухоршударо аз уќёнус
мегиранд ва боз ба шакли об бармегардонанд. Пиряхи кўњӣ
дорои њавзаи ѓизогирї (фирн) ва забона мебошад. Ќисми
марказии забонаи пирях нисбатан баланд мебошад, чунки дар
ду тарафи забонаи пирях нишебињо тафсида канорњои забонаи
пиряхро тезтар об мекунанд. Дар байни њавзаи ѓизогирї ва
забона одатан баланси ѓизогирї ба 00 баробар аст.
2. Хионосфера ва сабаби пайдоишї барфњои доимї ва
пиряхњо.
Дар пастињо одатан барфи борида об шуда меравад. Лекин
дар як баландии муайян фарќи боридани барф ва обшавии он
ба нол баробар шуда, аз он боло теъдоди барфи борида
нисбати обшавї зиёд мешавад ва барф доимо мехобад. Аз ин
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сабаб ин ќабат номи Хионосфераро гирифтааст. (юнонї хион
барф, сфера- ќабат).
Дар ин ќабат пиряхњо ҷойгир шуда, баъзан забонаи онњо
пасттар аз хионосфера ҷойгир аст. Одатан, дар ќисми поёнии
ќабати хионосфера хатти барфї ҷойгир аст. Баландии хатти
барфї дар давоми сол якхела набуда, балки таѓйир ёфта
меистад.
Вазъи хатти барфї аз чунин шароитњо вобастагї дорад,
а) њарорати њаво.Масалан, дар Антарктида њатти барфї
дар сатњи бањр ҷойгир буда, дар экватор дар баландии 5000 м
ҷойгир аст.(моњи гарми сол).
б) Миќдори боришоти атмосферї. Дар субтропикњо, ки
боришоти атмосферї дар шакли барф кам меборад хатти барф
хело баланд ҷойгир аст (то 6000м). њамин тавр дар ќабати
хионосфера боришоти атмосферї ба шакли барф зиёд буда, он
сабаби пайдоиши барфњои доимї ва пиряхњо гашта метавонад.
3.Ѓизогирии пиряхњо.
Одатан, самте ки дорои бодњои намнок аст боришоти
атмосфериро ба шакли барф оварда мехобонад, ки дар ин ваќт
вобаста ба шароитњои мањал шаклњои ѓизогирї низ гуногун
аст:
а) Овардани барф ба воситаи шамол. Бисёр ваќт тавассути
ин омил баъзе пиряхњои хурд бо барф таъмин карда мешаванд.
Масалан, дар кўњњои Хибин хатти барфї дар баландии 1500м.
хобида, лекин баъзе пиряхњои хурди каравї дар баландии
900метр паїдо шудаанд. Сабаби пайдоиши онњо ба он вобаста
аст, ки дар баъзе чуќурињои муќобили самти бодњо шамол
барфро рўфта мепартояд ва аз ин сабаб дар поён пиряхњои
хурд пайдо мешаванд. Масалан, дар Урали ќутбї дар минтаќаи
пиряхї (глятсиалї) миќдори боришоти атмосферї њамагї
600-800мм буда, тавассути шамол дар сатњи пиряхњои хурди
каравї дар давоми сол 2000-4000мм барф хобонида мешавад,
ки албатта дар тобистон об нашуда монда, сабаби пайдоиши
пирях гашта метавонад. Пиряхњои водигї бошанд, 15% ѓизои
худро аз њисоби шамол мегиранд.
б) Ѓизогирии пиряхњои кўњї аз њисоби тарма.
Дар ноњияњои кўњї ду тарафи пирях бо деворњои
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ростфуромадаи кўњї ињота гардида, вобаста ба нишебии зиёд
дар ин нишебињо барфи борида дуру дароз наистода ба шакли
тарма ба њавзаи пирях меафтанд. Дар баъзе ноњияњои кўњї
100% пиряхњои каравї аз њисоби тарма ѓизо гирифта, 20%-и
пиряхњои водигї аз ин њисоб ѓизо мегиранд.
в) Конденсатсияи буѓњои об дар сатњи барф.
Дар Арктикаи ѓарбї таъсири бодњои гарми намнок зиёд
буда, тавассути он пиряхњои Шпитсберген то 40% аз ин њисоб
ѓизо мегиранд. Дар баъзе ноњияњои Антрактида низ пиряхњо то
6% аз ин њисоб ѓизо мегиранд. Агар ѓизогирӣ кам бошаду
обшавї ва бухоршавї зиёд, онгоњ андозаи пирях кам шуда,
њатто баъзе пиряхњои хурд тамоман нест мешаванд.
4. њаракати пиряхњо.
Дар њавзаи ѓизогирии пирях барф ҷамъ шуда,
оњиста-оњиста вазнин мешавад ва зери таъсири ќувваи кашиши
Замин ба поён њаракат мекунад. Вобаста ба он, ки пирях ёзанда
(пластикї) мебошад, њаракати он дар њама нуќтањои пирях
якхела намебошад. Аз ин сабаб њангоми њаракати пирях чунин
њодисањо назаррасанд:
1Якхела набудани суръати њаракат;
2.Ёзидан ва аз атрофи нунатак њаракат кардани пирях;
(нунатак аз забони эскимосї).
3.Тангшавї ё васеъшавии бари пирях дар водї;
4.Пањншави васеъшавии пирях њангоми аз водї баромадан;
5.Ба њам наздикшавии деворњои наќбе, ки дар дохили пирях
сохта шудааст;
6.Мувофиќшавии пирях ба шароитњои топографии мањал.
Лекин баъзан пирях сахт бошад (одатан ќабатњои болої) ях
яклухт лаѓжида метавонад. Дар натиҷаи нобаробарии
њаракати ях, дар сатњ ва дохили пирях шикастањо,
тарќишњо,чуќурињо пайдо мешаванд. Ба пайдоиши шикастањо,
сохти релефи ќаър низ таъсир мерасонад. Масалан, агар дар
ќаъри пирях баландие иборат аз ҷинсњои кристаллии сахт
бошад, онгоњ пирях мешиканад, ки дар натиҷа дар сатњ ва
дохили пирях тарќишњо пайдо шуданаш мумкин аст, ки дорои
чуќурии њархела мебошанд.
Баъзан пиряхњо пурќувват гардида як ќабати пирях болои
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ќабати дигараш баромада метавонад.
Дар ваќти хело паст ҷойгир будани водии пирях нисбати
њавзаи ѓизогирї шаршараи пиряхї пайдо шуданаш мумкин
аст.
5. Таснифоти морфологии пиряхњо.
Вобаста ба хосиятњои морфологї ва динамикї, пиряхњо
пеш аз њама ба ду гурўњи калон муттањид мешаванд: пўшанда
(материкї) ва кўњї.
1.Пиряхњои кўњї хело гуногун буда, шакли берунаи онњо
вобаста аст ба сохти релеф. Чунин хелњои асосии онро фарќ
кардан мумкин аст:
а) Пиряхњои дар натиҷаи рӯфта бурдани барф тавассути
шамоли сахт пайдо шуда. Инњо пиряхњои кўњии каравї
мебошанд, ки одатан дар муќобили самти шамол пайдо
шудаанд. Ин намуди пиряхњо дар ноњияњои аз пиряхи
материкї озоди Замини Франс Иосиф, Замини нав, Замини
шимолї, Архипелаги шимолии Канада мавҷуд мебошанд.
њаракати он суст буда, фаќат якчанд см/ шабонарўз мебошад.
Дар рўи пирях ҷинсњои ќўњӣ афтида, дар ќисми пеши пирях
моренаро ташкил мекунанд. (морена аз забони фаронсавї).
б) Пиряхњои доманаи нишебињои кўњ. Инњо, одатан, дар
натиҷаи афтидани тарма пайдо мешаванд. Баъзан якчанд
конуси тармањо як шуда, пиряхро ташкил мекунанд. Дар ду
тарафи чунин пиряхњо нишебї нест. Лекин онњо њавзаи
ѓизогирї ва забона доранд ва ба поён њаракат мекунанд.
в) Пиряхи нишебињо дар нишебињои кўњ ҷойгиранд.
г) Пиряхњои каравї дар чуќурињои хурди курсимонанди
каравї ҷойгиранд.
д) Пиряхњои овезон. Кара пур аз барф шуда дар ќисми
поёнии забона ях овезон мегардад ва баъзан шикаста ба водї
меафтад.
е) Пиряхњои водигї ё типи алпї:
Дар вод ҷойгир аст. њавзаи ѓизогириаш дар чуќурии васеъ,
забонааш дар водї ҷойгир мебошад. Бисёр ваќт забонаи он бо
морена пўшида мебошад. Вобаста ба шароити ѓизогирї якчанд
намуди ин пирях фарќ карда мешавад. Масалан, типи
Туркистонї, ки умуман њавзаи ѓизогирї надорад ва аз тармањо
ѓизо мегирад. Намудњои дигари он инњоянд: водигии оддї,
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водигии мураккаб, шоханок.
ё) Пиряхњои ќуллањои њамвор. Аз хионосфера ѓизо
мегиранд. Дар сурати пурќувват шудан ва пайваст шудани
онњо пиряхњои шоханок пиряхњои тўрмонанди типи
Шписбергенї пайдо шуданаш мумкин аст.
ж) Пиряхњои конусњои вулкан. Дар ќуллањои вулканњои
хомўшшуда пайдо мешаванд. Масалан, вулканњои Элбрус,
Казбек, Камчатка.
з) Пиряњои тўрмонанди типи Шписбергенї ин намуди
мобайниест дар байни пиряхњои кўњї ва материкї. Ин намуди
пиряхњо дар шароити ѓизогирии зиёд пайдо шуда, шохањои
алоњидаи пирях аз баландињо ба водињо ҷорї шуда, онњо ба
якдигар пайвастанд ва ба тўр монанд мешаванд. Ин намуди
пиряхњо дар Шписберген,Замини Франс Иосиф , Замини нав,
архипелаги Арктикии Канада, Гренландия дида мешавад.
и) Пиряхњои доманакўњ. Баъзан пиряхњо пурќувват гардида
аз водї мебароянд ва ба пайдоиши анбўњи ях дар доманакўњњо
сабаб мешаванд. Ин намуди пиряхњо асосан дар ноњияњои
ќутбию назди ќудтбї пайдо мешаванд. Чунин ноњияњои дар
роњи бодњои намнок мавҷуда Аляска, архипелаги Арктикии
Канада, Замини Франс-Иосиф, Замини Нав, Патагония
мебошанд. Дар ќисми поёнии доманакўњ онњо пањн шуда
майдонњои калони пиряхиро ташкил мекунанд.
2) Пиряхњои пўшанда ё материкї.
Аз пиряхњои кўњї бо он фарќ мекунанд, ки сатњи хушкиро
пурра мепўшонанд. Дар ин намуди пиряхњо њаракат аз марказ
ба канорњо ба амал омада, дар навбати худ аз чунин намудњо
иборат мебошанд:
а) Кўлоњи пиряхї, дар ҷазирањои њамвори арктикї ҷойгир
буда, аз онњо ба пастї шохањои хурди ях ҷорї мешаванд. Ин
намуди пиряхњо дар ҷазирањои Инќилоби октябр, Пионер,
Комсомолетс мавҷуданд.
б) Пўшиши пиряхї. Дар сурати мавҷудияти ѓизогирии зиёд
пастињои байни чарињо низ бо пирях пўшида мешаванд. Лекин
дар баъзе ҷойњо нишонаи релеф мавҷуд мебошад.
в) Сипарњои пиряхї он ваќт пайдо мешавад, ки сатњи релеф
ба пуррагї пўшида бошад. (Антарктида, Гренландия) .
г) Пиряњои шельфї, ( Шельф англисї ќисми тунукоби
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канори уќёнус) . Пиряхи ба сўи бањр њаракаткунанда ба сатњи
шельф расида, баьзан дар болои об шино мекунад, ки аз он
айсбергњо канда шуда ба шино мебароянд. Чунин шакли
пиряхњо инчунин дар натиҷаи ҷамъшавии барф дар болои яхи
бањр ё ҷойгиршавї ва часпидани айсбергњо дар ќабати бањр
низ ба амал меоянд.
Саволњо барои такрор:
1. Пирях чист?
2. њаракати пиряхњои сипарї аз кўњї чї фарќ дорад?
3. Яхи мурда аз пирях чї фарќ дорад?
4. Шарти асосии мавҷудияти пиряхњо дар чист?
5. Пиряхњои кўњӣ пеш аз њама аз кадом ќисмњо иборатанд?
6. Дар кадом пиряхњои кўњї баланси ѓизогирӣ манфист?
7. Дар кадом ќисми пиряхи кўњї баланси ѓизогирї
мусбист?
8. Дар кадом пирях баланси ѓизогирї ба нол баробар аст?
9. Хионосфера чист?
10. Ваъзи хатти барфї ба кадом шароитњо вобаста аст?
11. Дар бораи ѓизогирии пиряхњо тавассути шамол
маъумот дињед.
12. Пиряхњои водигї чанд фоизи ѓизогириро аз њисоби
барфхобонии шамол мегиранд?
13. Ѓизогирии пиряхњои кўњї аз њисоби тарма чї гуна
ѓизогирист?
14. Конднсатсияи бўѓњои об дар сатњи барфу ях, чї гуна
намуди ѓизогирист?
Саволномаи тестї:
1.Дар кадом ҷазира 40%-и ѓизогирии пиряхњо ѓизогирии
конденсатсионист?
а) Борнео;
б) Сахалин;
в) Шпитсберген;
г) Рюкю;
д) Суматра;
2. Баъзе пиряхњои Антрактида низ то чанд фоизи ѓизогирии
конденсатсионї доранд?
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а) 5 ;
б) 6 ;
в) 8 ;
г) 16 ;
д) 20;
3. Сабаби асосии дар ќабати пирях пайдо шудани
шикастањо, тарќишњо, фурўрафтањо дар чист?
а) якхела будани суръати њаракат;
б) гуногунии суръати њаракат;
в) мавҷудияти пўшиши барфї;
г) гармии офтоб;
д) боридани жола.
4. Дар ваќти хело паст ҷойгир будани води пирях нисбати
њавзаи ѓизогириаш кадом њодиса пайдо шуданаш мумкин аст?
а) тарќиш;
б) шаршараи яхин;
б) туфони барфин;
в) обшавии ях;
д) пайдойши яхи мурда.
5.Вобаста ба хосиятњои морфологї ва динамикї, пиряхњо
пеш аз њама ба чанд гурўњ муттањид мешаванд?
а) 2;
б) 4;
в) 5;
г) 6;
д) 7;
Номбар ва маънидод кунед.
6. Пиряхњое, ки одатан дар муќобили самти шамол пайдо
мешаванд.
а) хурди каравї;
б) материкї;
в)туркистонї;
г) шоханок;
д) калдерӣ;
7. Кадом намуди пиряхњо дар доманаи нишебињои кўњњо,
дар натиҷаи афтидани тармањо пайдо мешаванд?
а) шоханок;
б) доманакўњ;
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в) водигї;
г) каравї;
д) тӯрмонанд;
8. Кадом намуди пиряхњо дар чуќурињои хурди
курсимонанд, ҷойгиранд?
а) шоханок;
б) доманакўњ;
в) водигї;
г) каравї;
д) калдерӣ;
9. Кадом намуди пиряхњо фурўрафтањои каравиро пур
карда ќисман аз фурўрафта баромада овезон мешаванд?
а) шоханок;
б) овезон;
в) водигї;
г) доманакўњ;
д) материкӣ;
10. Кадом типи пиряхњо майдони ѓизогирї надошта, аз
тармањо ѓизо мегирад?
а) каравї;
б) овезон;
в) туркистонї;
г) шоханок;
д) калдерӣ;
11. Кадом типи пиряхњои водигї дорои як майдони
ѓизогирї ва як забонаанд?
а) водигии оддї;
б) водиги мураккаб;
в) шоханок;
г) шельфї;
д) каравӣ;
12. Кадом типи пиряхњои водигї аз якчанд пиряхњои
дигарї водигї иборат буда, як пиряхи калони водигиро
ташкил мекунанд?
а) водигии оддї;
б) водиги мураккаб;
в) шоханок;
г) шельфї;
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д) каравӣ;
13. Пиряхњои турмонанд ба пиряхњои кадом ҷазира хос
мебошанд?
а) Бермуд;
б) Гаити;
в) Шпитсберген;
г) Зеландия;
д) Азор;
14. Пиряхњои дар ќуллањои Эльбрус, Казбек, Камчатка
ҷойгир буда, кадом типии пиряханд?
а) водигї;
б) конусњои вулкан;
в) каравї;
г) караю водигї;
д) овезон;
15. Кадом намуди пиряхњо дар роњи бодњои намнок ҷойгир
буда, аз водї баромада ба пайдоиши анбўњи ях дар
доманакўњњо сабаб мешаванд?
а) каравї;
б) водигї;
в) доманаќўњ;
г) шоханок;
д) водигию каравӣ;
16. Пиряхњое, ки сатњи хушкиро пурра мепўшанд, кадом
типи пиряханд?
а) материкї;
б) шоханок;
в) водигї;
г) доманакўњ;
д) карав;
17. Кадом намуди пиряхњо дар ҷазирањои њамвори арктикї
ҷойгир буда, аз онњо ба пастї шохањои хурди ях ҷорї
мешаванд?
а) кўлоњи пиряхї;
б) каравї;
в) водигї;
г) шельфї;
д) тӯркистонӣ;
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18. Дар кадом типи пиряхњо дар сурати мавҷудияти
ѓизогирии зиёд,пастињои байни ҷазирањо низ бо ях пўшида
шуда, фаќат дар баъзе ҷойњо нишонаи релеф мавҷуд мебошад?
а) кўлоњи пиряхї;
б) пўшиши пиряхї;
в) сипари пиряхї;
в) пиряхњои шельфї;
д) турмонанд;
19. Дар кадом типи пиряхњо сатњи релеф ба пуррагї ба ях
пўшида мешавад?
а) кўлоњи пиряхї;
б) пўшиши пиряхї;
в) сипари пиряхї;
г) пиряхњои шельфї;
д) турмонанд;
20. Кадом типи пиряхњо аз материк ба сўи бањр њаракат
карда то шельф ва баъзан дар болои об шино мекунад?
а) кўлоњи пиряхї;
б) пўшиши пиряхї;
в) сипари пиряхї;
г) пиряхњои шелфї;
д) турмонанд;
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Айсберг, селњои глятсиалї, яхњои њавзањои обњои
ширин ва бањру уќёнус, наледњо.
Наќша:
1.
2.
3.
4.

Маълумот оид ба айсбергњо.
Селњои глятсиалї (пиряхӣ).
Яхњои њавзањои обии ширин ва наледњо .
Яхњои бањру уќёнус.

1. Маълумот оид ба айсбергњо.
Айсбергњо дар натиҷаи ба сатњи уќёнус њаракат карда
омадану, шикастани пиряхњои материкї пайдо мешаванд.
Онњо ду намуд мешаванд: мизмонанд ва пирамидамонанд.
Айсбергњои мизмонанд аз пиряхњои шелфї шикаста шуда,
дорои сатњи њамворанд ва хеле бузурганд. Дарозии баъзеашон
ба 120-170 км мерасад. Айсбергњои пирамидамонанд аз
забонаи пиряхњо њаракат карда ба сатњи бањр омада канда
мешаванд, ва шакли пирамидаро доранд.

Обшави Пирях
Баландиашон то 450-510 м мерасад. Айсберг тавассути бод
ва ҷараёнњои уќёнусї њаракат мекунад. Айсберг аз Антрактида
канда шуда то арзњои 45-600 ҷанубї, айсбергњои аз Гренландия
канда шуда то арзи 400 шимолї тавассути ҷараёни Лабрадор
ҳаракат карда меоянд. Хатари калон барои киштиронӣ доранд.
Масалан, бархўрди киштии «Титаник» 8 апрели соли 1912
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сабаби марги 1500 мусофир гардид. Дар баробари айсбергњо
майдонњои яхини шинокунанда низ дар њавзаи Уќёнуси
Яхбастаи шимолї мавҷуданд, ки дар болои баъзеи онњо
озмоишгоњњои илмӣ- тадќиќотї фаъолият мекунанд. Омўзиши
самти њаракати онњо ва обњои ин њавза пеш аз њама ањамияти
калон дорад барои авнатсия, чунки роњи наздиктарин аз
Япония ва Россия ба Америка аз болои Уќёнуси Яхбастаи
шимолї мебошад. Ин истгоњњои илмии њаракаткунанда дар
њаќиќат дар омўзиши обуњавои Арктика, ҷараёнњои њавза,
тобишњои ќутбї, магнетизми Замин, пайдоиши сиклону
антисиклонњо, релефи ќаъри уќёнус наќши калон бозидаанд.
Баъзе айсбергњо аз Замини Элсмир канда шуда ба. Уќёнуси
Яхбастаи Шимолї њаракат мекунанд (аз пиряхи шельфї).
Чунин яхњои њаракаткунандаи. Уќёнуси яхбастаи шимолї бо
номи ҷазирањои шинокунанда низ маълум буда, ба аќидаи
олими Амрикой Дайсон миќдори онњо ќариб 100-то мебошанд.
Дар таърихи тадќиќоти њавзаи. Уќёнуси яхбастаи шимоли
баъзан чунин мешуд, ки ҷазира пайдо карда мешуд, лекин пас
аз чанд сол дар он ҷой чизеро ёфтан мумкин набуд. Ин албатта
њамин ҷазирањои яхин шинокунанда буданд, ки тавассути
њаракат ҷараёни дар уќёнусњо ҷои худро иваз мекунанд.
Масалан, баъзе ҷазирањои яхини шинокунанда, ки дар ҷазираи
Элсмир пайдо шуда буданд, ќад-ќади соњилњои архипелаги
Канада ба димоѓаи Барроу аз онҷо ба шимолтари ҷазираи
Врангел аз онҷо ба шимол ва сипас боз самти ҷазираи Элсмир
њаракат мекунад.
2.Селњои глятсиалї (пиряхї).
«Сель»-калимаи арабї-ҷараёнї обии кўњии пуртуѓён, ки
харобињои зиёд меорад. Вобаста ба таркиб селњои серлойќа,
лойќаю сангдор ва обу сангдор шуда метавонанд. Одатан,
њавзаи сел аз се минтаќа: пайдоиш, кашондабарї ва
аккумулятсия (такшонї ё конуси барориш) иборат аст.
Сели пиряхӣ дар натиҷаи тез обшавии яху барф, канда
шудани кўлњои пиряхї пайдо мешавад. Сабабњои асосии
пайдоиши селњои глятсиалї инњоянд:
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Фаромадани пирях тоњавзаи обби
1) Обшавии пиряхњои њозиразамон ва камшавии майдони
онњо. Дар натиҷаи ҷинсњои моренавї боќї мемонанд ва
соњилњои пирях низ холї мешавад,ки њоло пўшиши растанигї
нест ва шўсташавї осон аст;
2) Канда шудани њавзањои обии дохили пирях;
3) Канда шудани њавзаҳои обие, ки дар натиҷаи афтидани
тарма ё маҷрои дарёро бастани пиряхњо пайдо шудаанд;
4) Обшавии тези пирях дар њавои гарм ва илова ба он
боридани борони тез (селборон).
Чунин селњо дар Кавказ, Ќазоќистон, Тоҷикистон
метавонанд харобињои зиёд биёранд. Селњои глятсиалї дар
дигар ноњияњои кўњї, ба монанди Альпњо, Скандинавия,
Исландия, њимолой, селњои барфї дар Гренландия, архипелаги
Арктикии Канада, Замини нав, Замини Франц-Иосиф, Замини
Шимолї, Урали Ќутбї мушоњида шудаанд.
Чорабинӣ оид ба пешгирикунии селњо инњоянд ва аз сели
муќаррарї фарќ намекунанд. Одатан, шинондани дарахтзор ва
ташкили майдони ҷангалзорњо дар ноњияњои кўњї, ки њоло аз
нав аз худ карда шуда истодаанд, аз ањамият холи нест. Лекин,
бо маќсади пешгирӣ кардани хатари селњо як ќатор
чорабинињои муњандисї заруранд. Сохтани монеањо, њавзањои
лойќаҷамъкунї,
таѓйирдињандаи
самт
мисоли
ин
чорабинињоянд. Солњои охир бисёр селњо дар ҷойњое пайдо
мешаванд, ки аз пирях озод шудаанду, вобаста ба набудани
сатњи хок, сабзидани растанї низ мушкил мебошад.
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3.Яхњои њавзањои оби ширин ва наледњо.
Дар дарёњо яхбандї аз соњил сар мешавад ва сатњ пўшида
мешавад. Дар ваќти омехташавии об яхњои дохилї ва ќаърї
пайдо шуданаш мумкин аст. њангоми ба боло баромадани
чунин ях дар сатњи дарё шуга пайдо мешавад.
Ќисми зиёди дарёњои Евроосиё зимистон бо ях пӯшидаанд,
ки сабаби вайрон кардани мубодилаи газњо дар байни њаво ва
оби дарё, режими равшанӣ ва мубодилаи оксиген шуданаш
мумкин аст.
Дар шимоли Россия (Чукотка ,Ёќутистон) он ҷое,ки
яхбандии ќабати хок аст,дарёњо зимистон то ќаър ях мебандад.
Яхбандї моњи октябр сар шуда, дарёњо 7-8 моњ бе ҷараёнанд.
Дар поёнобӣ Амударё низ, дар як сол 28-54 рўз бо ях пўшида
шуда, њодисаи пайдоиши шуга низ мушоњида мешавад.
Дар дигар дарёњо низ, даврањои яхбандї гуногун аст. Дарёи
Лена дар як сол 270 рўз, Мезен 200 рўз, Ока 139 рўз,Днепр 98
рўз, Элба дар наздикии Гамбург 39 рўз ях мебандад. Баъзан дар
дарёњо, вобаста ба обшавии ях њодисањои зажор ва затор
(пайдоиши монеањои яхин ва баста шудани маҷрои дарё дар
ҷои танги онњо) ба амал омада, дар натиҷа болотар аз ҷои
тангии маҷро ҷамъшавии об мушоњида шуда, дар натиҷаи
канда шудани монеањо поёнтар аз он обхезї мешавад.
Дар умум се типи яхи њавзањои обои ширин фарќ карда
мешавад.
1. Яхи сатњии аз об пайдошуда.
2. Яхи омехта аз об ва барфпайдошуда .
3. Яхи пайдоиши обу шугадошта.
Дар кўлњо ѓафсии ях то 200 см мерасад.
Наледњо дар Сибири шарќї, Шимолу Шарќи Россия,
Забайкалье, Прибайкалве ба назар расида, дар мамлакати мо,
дар Помири шарќї барои пайдоиши налед шароит мавҷуд аст.
Пайдоиши намудњо вобаста аст ба мавҷудияти тарќишњо ва
ба берун баромадани обњои нисбатан гарми зери заминї. Дар
Ёќутистон бо номи «Тарын» маълуманд. Наледњо базан то 100
км мураббаъ масоњат доранд.
Наледҳо барои сохтмон мушкилињои зиёд пеш меоранд,
чунки бе пешгўйикунии пайдоиши онҳо сохтани биноҳо кори
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осон нест. Онњо роњњо, купрукњо, ќубурњои газу нефтгузарро
вайрон карданашон мумкин аст. Бинобар он бояд роњу усулњои
њифз аз наледҳо ҷўста шавад, ки ин ин чорабинињо аз он
ќабиланд:
1. Хунук кардани мањал ва бо дигар минтаќа баровардани
обњое,ки ба пайдоиши наледҳо сабаб мешаванд.
2. Сохтани минтаќањои яхин, ки пеши роњи обњои
наледпай докунанда ро гирифта тавонад.
3. Сохтани монеањо аз хоку ҷинсњои кўњи, ки пеши роњи
обњои наледпайдокунандаро гирифта тавонанд.
4. Кофтани
ҷуќурињо-ва
равона
кардани
оби
наледпайдокунандаро ба он чуќурињо.
5. Бо дигар ҷой кўчондани бино, агар дигар чорабинињо
натиҷа надињанд.
Ќобили ќайд аст,ки наледњо дар иќлими хунуки мамлакати
мо низ мавҷуданд (њавзаи дарёи Ѓунд, Шохдара, Аличур,
Ѓудара, Ќизилсу ва ѓайра) . Аз худ кунии ноњияњои кўњї, кўч
бастани мардум аз водињо ба ноњияњои кўњї (ватани бобої)
шояд дар оянда омўзиши наледњоро дар минтаќањои кўњии
мамлакати мо низ ба яке аз чораҳои рўзмарра табдил дињанд.
4. Яхњои бањру уќёнус.
Аз ҷињати пайдоиш ва сахтї (мустањкамї) яхи бањру
уќёнусњо гуногунанд, зимистон сахтии он зиёд буда, бањору
тобистон сахтї паст шуда, тирамоњ аз нав сахтї зиёд
мешавад. Пўшиши яхӣ одатан 2 хел мешавад.

Айсберг дар соњилњои Антарктида
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1. Часпида (бењаракат). Яхњоеанд, ки дар соњилњо ях
баста дањњо ва садњо км ва шаклан тамоман васеъ ҷойгиранд.
Ин намуди ях вобаста ба мадду ҷазр ё пасту баланд шудани
сатњи об пасту баланд мешавад.
2. Яхњои њаракаткунанда. Зери таъсири бод ва ҷараёнњо
дар њаракатанд.
Омўзиши тарќишнокии яхњо хело њам зарур аст. Онњо
кушода ва пўшида шуда метавонанд. Донистани сахтї
(мустањкамии) ях низ аз ањамият холї нест. Бо ин маќсад бо
усулњои гуногун яхро мустањкам мекунанд, ки ин кор аввалин
бор аз ҷониби Амрикоињо дар Гренландия сар шуда буд, ки
бо маќсадњои стратегї (сохтани аэродром , ҷазирањои
њаракаткунанда) амалї карда мешуд. Дар ин ваќт аз ќоѓаз,
асбест, аррамайда
риштаи шишагин истифода карда
мешуданд. Бо маќсади мустањкамкунї, инчунин, дар ќабати
болоии ях ќабатњои навро ях мекунонанд. Мутахассисони
Амрикої инчунин дар Антарктида ва Арктика болои
иншоотњои аз ях сохташударо бо ќабати мањлулњои кафкї
мепўшонанд, ки гармиро намегузаронад.
Бо маќсади дароз кардани мўњлати киштиронї, бартараф
кардани њавзањои яхњо ба объектњои гуногун бо усулњои
гуногун (яхшиканњо, таркиш, истифодаи гармї
ва
химикатњо, зиёд кардани нурафкании офтоб) ба яхњо таъсир
мекунанд.
Саволњо барои такрор.
1. Дар бораи айсберг ва пайдоиши онњо маълумот дињед.
2. Айсбергњо аз ҷињати шакл чанд намуданд ва аз якдигар
чї фарќ доранд?
3. Кадом омилњо
сабаби њаракати айсберг,њо дар
уќёнуси ҷањонї мегарданд?
Дар бораи майдонњои яхини шинокунанда дар њавзањои.
Уќёнуси Яхбастаи шимолї ва омўзиши онњо, ањамияти
озмоишгоњњои болои он, маълумот дињед.
4. Дар бораи селњои глятсиалї маълумот пешнињод
намоед.
5. Кадом сабабњои пайдоиши селњои глятсиалиро
медонед?
6. Кадом чорабинињоро оид ба пешгирии селњои
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глятсиалї ва барфиро медонед?
7. Дар бораи яхњои њавзањои оби ширин ва пайдоиши
онњо маълумот дињед.
8. Дар бораи пайдоиши шуга, зажор ва затор маълумот
дињед. Фањмонед, ки онњо ба ҷараёни даре,њо чї гуна таъсир
мерасонанд.
9. Наледњо чї тавр пайдо мешаванд ва ба муњити
географї чї гуна таъсир мерасонанд?
10. Кадом намуди чорабинињо оид ба њифз аз наледњоро
медонед?
11. Оё наледњо дар шароити Тоҷикистон низ пайдо
мешаванд?
12. Дар бораи яхњои бањру уќёнус, навъњо ва пайдоиши
онњо маълумот дињед.
13. Дар бораи сало (чарбу), снежура, яхи соњилї (забереги),
яхњои ҷавону баркамол маълумот дињед.
14. Кадом
усулњои
мустањкамкунии
яхњои
бањру
уќёнусњоро медонед?
Саволномањои тестї.
1.Дарозии баъзе айсбергњо то чанд километр мерасад?
а) 5-7;
б) 15-20;
в) 80-90;
г) 120-170;
д) 400-500;
2.Айсбергњои аз Антарактида
кандашуда то арзњои
чандуми ҷанубї њаракат карда меоянд?
а) 5-10;
б) 20-30;
в) 45-60;
г) 80-90;
д) 70-80;
3.Айсбергњои аз Гренландия кандашуда то арзњои чандуми
шимолї њаракат карда меоянд?
б) 15;
в) 20;
а) 5;
г) 40;
д) 60;
4.Одатан њавзаи сел аз чанд минта,ќа иборат аст?
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а) 3;
б) 5;
в) 6;
г) 7;
д)-8. Маънидод кунед.
5.Дар маҷрои дарёњо яхбандии, об аз кадом ќисм сар
мешавад?
а) аз ќаър;
б) аз боло;
в) аз сатњ;
г) аз соњил;
д) аз байн;
6.Дар ваќти ба сатњи дарё баромадани яхњои ќаър дар
болои дарё чї пайдо мешавад?
а) молодик;
б) шуга;
в) сало;
г) нилас;
д) торос;
7.Ба воситаи тарќишњо ба берун баромадану ях бастани
обњои зеризаминї, ба пайдоиши кадом намуди ях оварда
мерасонад?
а) шуга;
б) налед;
в) зажор;
г) затор;
д) нилас;
8.Оби дорои шўрии 35%(оби уќёнус)дар чанд дараҷа ях
мебандад?
а) 00;
б) +20;
в)-1,90;
г)-2,50;
д) 4,50;
9.Пардаи яхини тунуки нав пайдошуда, чї гуна ях аст?
а) снежура;
б) сало;
г) молодик;
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д) айсберг;
д) торос;
10.Ба болои пардаи тунуки яхи хело њам ҷавон боридани
барф ба пайдоиши пўшиши шавламонанди ях оварда
мерасонад, ки чї ном дорад?
а) снежура;
б) сало;
г) молодик;
д) айсберг;
д) торос;
11. Одатан, ќабати яхини нисбатан мустањкам аз соњил сар
мешавад, ки кадом номро дорад?
а) забереги ;
б) сало;
в) молодик;
г) нилас;
д) торос;
12.Дар њавои ором яхи «сало» ях баста ба яхи тунуки
шишамонанд мубаддал мешавад, ки чї ном дорад?
а) забереги ;
б) сало;
в) молодик;
г) нилас;
д) торос;
13.Яхњо чанд фоизи акваторияи
уќёнуси ҷањонїро
пўшидаанд?
а) 7;
б) 10;
в) 15;
г) 25;
д) 30;
14.Аз 55млн км2 акваторияи уќёнуси ҷањонии бо ях пўшида
чанд млн км2-аш ба нимкураи ҷанубї мувофиќ меояд?
а) 25;
б) 38;
в) 40;
г) 45;
д) 55;
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Ноњиябандии глятсиологии сатњи Замин
Наќша:
1 Мафњум оид ба, ноњиябанд: максадї ва усулњои он.
2.Пиряхњои дорои ғизогирии Атлантикї
-вилояти бањрии наздиќутбии Арктикї;
-вилояти Атлантикоарктикии ҷазиравии Америкаи Шимолӣ;
-вилояти Атлантикоарктикаи ҷазиравии Европа;
-вилояти Атлантикоарктикии Сибири миёна;
-вилояти Атлантикосубартикии Европа;
-вилояти Атлантикосубарктикии кўњию пиряхї нишебии
Сибир;
-вилояти мўътадили яхбанди пўшандаи Атлантикаи шимолї;
-вилояти кўњии Европоии мўътадили Атлантик;
-вилояти
кўњии
мўътадили
Сибири
ҷануби
Атлантикоконтинентї;
-вилояти
мўътадили
кўњҳои
Осиёмиёнагии
Атлантикоконтинентї;
-вилояти
мўътадили
кўхҳии
Сибири
шарќии
Атлантикоконтинентї;
-вилояти кўњии Аврупои Атлантикосубтропикӣ;
-вилояти кўњии Осиёи гарбии Атлантикосубтропикӣ;
-вилояти кўњии Осиёи миёнагии Атлантикосубтропикӣ;
-вилояти кўњии тропикии - Мексикавии Атлантика;
-вилояти Экваториалии Америкаи чанубии Атлантикї;
-вилояти кӯхии тропикии Америкаи чанубии Атлантик.
1 Мафхум оид ба нохиябандии глятсиологӣ
Обектхое, ки мавзўъи бањси глятсиология аст (пиряхњо,
пўшиши барф, тарма, яхи уќёнус ва ѓайрањо), дар нуќтањои
алоњидаи Замин аз якдигар фарќ мекунанд. Онњо бо тип,
пайдоиш, ањамияти амалиашон аз якдигар фарќ мекунанд.
Ин гуногуниро ба назар гирифта олами ях дар рўи Замин
ноњиябандӣ
карда
мешавад.
њангоми
ноњиябандӣ
Ламберт-700км дорад дар Антарктида пеш аз хама гардиши
умумии атмосфера ба инобат гирифта мешавад,чунки ин
гардиши пеш аз њама манбаъи ѓизогири пиряхњо мебошад. Ин
гардиш, инчунин таќсимоти умумии мамлакатро муайян
мекунад, ки дар натиҷа бодњои намнок пиряхњоро ѓанї
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мегардонанд. Дар умум сарчашмаи асосии ѓизогирии пиряхњо
ин фазои обии уќёнуси ҷањонист. Ин сарчашмањо сетоянд:
Уќёнусњои Атлантик, Ором ва њинд. Типњои яхбандї бо
назардошти минтаќањои иќлимии Б.П Алисов ҷудо карда
мешавад. (артикї, субартикї, мӯътадил, субтропикї, тропикї,
субэкваториалї, экваториалї).
Пайдоиши пиряхњо, ѓизогирї ва обшавӣ то андозае аз
минтаќаи иќлимии мањал вобаста аст. Масалан, дар минтаќаи
субтропикї дар фасли тобистон анбўњи њавои поёнфароянда
сабаби бухоршавии барфу ях гардида, њамзамон сатњи ях низ
хунук мешавад, ки ба пастшавии аблятсия оварда мерасонад.
Чунин њодиса дар ҷануби ѓарбӣ Кордилерњои Америка,
Андњои субтропикии Чили ва Аргентина мушоњида шуда дар
амал бухоршавии барфу ях ( беобшавї ) мушоњида мешавад.
Вилоятњои глятсиологї бо назардошти сарчашмаи
ѓизогирї, минтаќањои иќлим, типњои морфологии пиряхњо
ҷудо карда шуда ноњияњои яхбандї бошад бо назардошти
миќдори боришот, таъсири шамол ва дигар омилњои нисбатан
хурд ҷудо карда мешаванд.
Мавзўи 7 8.Пиряхњои дорои ѓизогирии Атлантикї
7.1.Вилояти Арктикии назди ќутбии бањри яхњои њавзаи
Уќёнуси яхбастаи шимолї.
Ин яхњо ҷойгиранд шимолтар аз сохилњои Гренландия,
архипелаги Арктикии Канада. Лекин
ҷойҳоеро дар бар
мегирад, ки таъсири ҷараёни Атлантикаи шимолӣ мавҷуд аст
(каме шимолтар аз Шписберген, Замини Франс –Иосиф). Дар
давоми сол майдонњои яхї таѓйир меёбанд. Тирамоњ ва
зимистон майдони онњо зиёд аст. Зимистон ѓафсии ях 2,5-3,5
м, тобистон 1,5-3,0 м мебошад. Вазъи яхњо ањамияти калон
барои киштиронӣ дорад. Муттаасифона таѓйирёбии иќлим
сабаби камшавии майдонњои яхии ин њавза гаштааст.
7.2 Вилояти яхњои пўшандаи ҷазирањои Америкаи шимолии
Атлантикоарктикї.
Ба ин вилоят Гренландия мисол мешавад, ки бо ҷазирањои
њамсоя 2186 њазор км мураббаъ масоњат дошта аз шимол ба
ҷануб 330 кашол меёбад. Бештар аз 80% ҷазира (зиёда аз 1 млн
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800 њазор км 2 бо ях пўшида мебошад. Fафсии миёнаи ях
1500 м буда, ѓафсии максималияш 3400 м мебошад. Баландии
аз њама зиёди ҷазира 3700 м мебошад. Лекин ќисми аз соњилњо
аз ях озод аст, ки баъзан то 200км васеъгї дорад. Ях аз марказ
ба пастињо њаракат карда дар наздикии соњилњо ба ќаторкўњњо
бар мехўрад, ки аз байни водињо гузашта баъзан забонаи
пиряхњои водигї ба сўи уќёнус њаракат мекунад. Берун аз
сипари яхї, дигар намудњои пиряхї (кўњї, водигї, карагї,
овезон, доманакўњи) низ, вомехўранд.
Соњилњои шимолу ѓарб пиряхњои калон доранд. Масалан
пиряхњо Гумболдт бо дарозии 100 км ва Питерман бо дарозии
200 км (дарозтарин пиряхи нимкураи шимолї) ҷойгир буда
забонаи пиряхи охирин дар болои об ҷойгир аст. Соле аз
пиряхњои Греландия 10-15 њазор айсберг канда мешавад.
Иќлими ҷазира хунук, моњи июн њарорати 110буда ,
зимистон ба -60 -700мерасад. њарорати миёнаи солона -24 то-320
мебошад.Дар соњилњої ѓарбї иќлим нисбатан мулоим аст.
Зимистон фаќат якчанд градус аз 00 пас буда, тобистон
наздикии +100 мебошад.Ѓизогирии пиряхњо аз њисоби уќёнуси
Атлантик мебошад.
Миќдори аз њама зиёди боришот ба ќисми ҷанубии ҷазира
мувофиќ омада баробар аст ба 1000 мм, дар ќисми миёна -400
-600 мм, дар шимол -100 -300мм.Ќисми шарќии ҷазира,хусусан
ќисми ҷанубияш сербориш мебошад, ки таъсири минимуми
Исландї њис карда мешавад. Барои Гренландия шамолњои тез
хос буда баъзан то 90 м/сония (320км соат)мерасад.Хати фирн
дар шимолии ҷазира дар баландии 915 -1200м, дар ҷануб дар
баландии 1800-1830 м мехобад.Дар минтаќаи ѓизогирии
пиряхњои Гренландия минтақањои барфї, барфу фирнї,ва яхї
ҷойгиранд.
њаракати пиряхњо он ќадар тез нест (якчанд см шабонарўз).
Баъзе пиряхњое, ки ба соњил мефароянд ( Якобсхван, Караяк
,Динк ) суръати зиёдтар 18-38 м доранд.Обшави пураи
пиряхњои герландия сабаби 7,4м баландшудани сатњи оби
ўкёнус гардида дар худи ҷазира њодисањои тектоники тезшуда,
сатњи об баландшуда, сати об баланд мешавад. Обшудани
пиряхњо баҷараяони ўкёнуси мерасонад. Пегуи оќибадњоион
мушкиласт
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Ба ин вилоят инчунин Архипелаги Арктикии Канада дохил
мешаванд,ки ҷазира ва нимҷазираҳои шимоли қитъаи
Америкаи шимолиро дар бар мегиранд. Калонтаринашон
замиаи Баффин Элсмир, Виктория буда, майдонашон дар
умум 100 -1500 км2 мебошад. Релеф нисбатан ҳамвор буда 6002000 м баландӣ дорад. Баъзе ҷазираҳо
( Элсмир ) зиёда аз 3000 м баландї дорад.
Архипелаг иқлими хунук дорад моҳи аз ҳама хунуктарин
-350 ҳарорат дошта, минимум -500 тобистони кўтоҳ рўзона
ҳарорат ба +21+240мерасад. Майдони умуми пиряхҳо 155
ҳазор км 2 буда, типҳои водигї, гумбазҳо-ва каравї зиёданд.
Вобаста ба ғизогирии Атлантикї доштан, пиряхҳо асосан дар
қисми шарқӣ зиёданд. Хусусан яхбандии ҷазираи Элсмир ки
ғафсии ях то 600м расида, дорои типҳои гуногуни пиряхҳо
буда дар қисми шимолияш пиряхҳои шелф буда аз онҳо
пиряхҳо шикаста мешаванд. Дар дигар қисмҳо асосан
гумбазҳо-ва майдонҳои пиряхӣ мавҷуданд. Бисёр гумбазҳои
архипелаг минта,қаҳои яхї,хунуки фирнї ва барфҳои фирнї
доранд. Сарҳади ғизогирї аз ҷануб ба шимол аз700 то 1300 м
баланд мешаванд.
7.3 Вилояти ҷазиравии яхбандии пӯшандаи Европоии
Атлантикоарктикї.
Ба ин вилоят пеш аз ҳама ҷазираи Шпитсберген ё
Свальбард мисол мешавад. Масоҳати умумии ҷазираҳо 62,5
ҳазор км2. Иқлимаш хунук, лекин қисми ғарбї зери таъсири
ҷараёни гарм аст. Дар давоми сол ҳарорат паст аст. Дар моҳи
январ ҳарорати миёна дар Шарқ -180, дар ғарб -120. Ҳарорати
миёнаи моҳи июл 3-50. Максимум +160 минимум -400.
Фиордҳои соҳилҳои ғарбї аз июн то октябр аз яхҳо озод буда,
киштиҳо омада метавонанд, лекин шарқ тамоми сол мушкил
аст. Инҷо пиряхҳои пӯшанда пайдо мешаванд. Майдонҳои
пирях 58 ҳазор км2 (зиёда аз 90%-и) қаламрав мебошад.Типҳои
пиряхҳо гуногунанд: водигї, ќаравї, кӯлоҳмонанд ва ғайраҳо.
Дар Шарқ ва Ҷанубу Шарқ пиряхҳои шелфї. Дар қисми ҷануби
ҷазираи Шпитсберген боришот 300-330 мм расида, дар шарқ
қариб 500мм. Ҷунин шаклњои яхпайдошавї мавҷуданд: хунук
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ва гарми фирнї, фирнию яхї ва яхї. Дар қисми марказии
замини Шимолу Шарқї пиряхҳои гумбазшакл қариб ҳаракат
накарда, лекин пиряхҳое ки аз онҳо сар мешавад дар як сол
қариб 200 м ҳаракат мекунанд. Дар баъзе қисмҳо айсбергҳо
пайдо мешаванд.
Маркази дигари яхбандї дар ин вилоят Замини Франс
Иосиф мебошад. Ин архипелаг иборат аз 150 ҷазира, дорои
майдони 16495 км2 мебошад. Сатҳи бисёр ҷазираҳо
платомонанд аст. Баландиҳои миёна 400 – 490м 87% - и
территория бо ях пӯшида буда, баробар аст ба 13703км2. Типи
яхбандї пӯшанда, баъзан тӯрмонанд. Иқлими хунук. Шабҳои
қутбї 125 рӯз давом мекунад. Аз ин сабаб баланси радиатсионї
манфист. Харорати миёнаи солона -10-120. Моҳи аз ҳама хунук
феврал. Зимистон ҳарорат ба -20-300 баробар аст. Тобистони
кӯтоҳ ва хунук. Моҳи гармтарин наздикии 00 ҳарорат дорад.
Дар сҳилҳо 170-200м бориш борида, лекин дар теғаи гумбазҳо
450-550м бориш меборад. Типҳои пиряхҳо: пӯшанда,
кӯлоҳмонанд, водигї, доманакӯҳї ва ғайраҳо.
Fафсии ях 100-500м. Дар сҳилҳо айсберг низ пайдо
мешавад. Майдони пиряхҳо дар шарқ ва ҷанубу шарқ зиёдтар
аст. Сабаб аз ҷанубу шарқ бодҳои намнок мевазанд. Майдони
пиряхҳо кам шуда истодаанд. Агар чунин камшавї давом ёбад,
пиряхҳо аллакай пас аз 340 сол нест мешаванд.
Замини нав. Аз шимол ба ҷануб 900 км кашол ёфтааст ва аз
2 ҷазира: шимолию ҷанубї иборат мебошад. Релефаш кӯҳӣ.
Нуқтаи баландтарин 1547м. Таъсири сиклонҳои Атлантикї
назаррас аст. Аз ин сабаб боришот дар соҳилҳои ғарбї зиёдтар
аст(300мм). Дар соҳилҳои шарқ бошад ҳамагӣ 200мм. Дар
ҳавзаи ғизогирии пиряхҳо 700мм бориш меборад. Сҳилҳои
ғарбї нисбати шарқї иқлими мулоим доранд. Ҳарорати ҳаво
дар умум аз ҷануб ба шимол ва аз ғарб ба шарқ паст мешавад.
Дар моҳи январ ҳарорат -15-200.Минимуми абсолютї -500.
Майдони пиряхҳо 24300км2 буда, ҳаҷми ях дар онҳо 6800км3
мебошад. Типи пиряхҳо. пӯшанда, водигї, бароранда, каравї
ва ғайраҳо. Яхбандии пӯшанда асосан дар ҷазираи шимолї
буда,дар ҷазираи ҷанубї гузаранда аз кӯҳї ба пўшанда
мебошад.
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Агар майдони хушкї 30205 км2 бошад аз ин 19800 км2 65%
майдони пиряхҳо пўшандаанд. Яхпайдошавї бо типи фирнї,
фирнї - яхї, фирнї - барфї мегузарад. Баъзе пиряхҳо суръати
баланди ҳаракат доранд. Масалан, пиряхи Шокалский 150м
двр як сол ҳаракат мекунад. Майдони пиряхҳо кам шуда
истодаанд. Агар чунин камшавӣ давом ёбад, онгоҳ пас аз 1200
сол пиряхҳо нест мешаванд.
7.4. Вилояти пиряхии п.ӯшандаи Сибири Миёнаи Атлантик
артикї.
Замини шимолї аз чор ҷазираї калон: Болшевик, Инқилоби
Октябр, Комсомол ва Пионер ва якчанд ҷазираҳои хурд иборат
мебошад. Архипелаги аз ҳама шимолтарин дар сектори
Осиёгии Арктика мебошад. Майдонаш 38000км2. Релефҳои
ҳамвории теппанок, қисман пасткӯҳ, ки баъзан то 800-1000м
баландӣ дорад. Тобистон хунук, абрнок буда, аблятсия кам аст.
Ҳарорати миёнаи аз ҳама паст ба моҳи март мувофиқ омада ба
-280 баробар аст. Моҳи гармтарин-июл дорои ҳарорати миёнаи
+1+1,60 мебошад. Дар зимистон бодҳои ҷанубу шарқї бартарӣ
доранд. Сиклонҳои Атлантикаи шимолӣ то расидан ба ин
вилоят хело суст мешаванд. Аз ин сабаб боришот инҷо кам
аст.(150-400мм дар як сол). Яхбандии типи пӯшандаро дорост.
Майдон умумии пиряхҳо ба 17740 км2 баробар буда, ба 47,6%-и
ҷазираҳо баробар аст. Лекин камшавии майдони пиряхҳо ҳис
шуда баъзан сипарҳо ва гумбазҳои алоҳидаи пирях ба назар
мерасанд. Ба ғайр аз ин пиряхҳои бароранда ва шелфї дида
мешаванд, яхпайдошавї бо усули фирнї ва яхї мегузарад.
Кӯҳҳои Бирранга дар нимҷазираи Таймир ҷойгиранд.
Нуқтаи баландтарини шимолу шарқтар аз кӯли Таймир ҷойгир
буда ба 1146м мерасад. Пиряхҳо асосан дар ҳамин мавзеъ
ҷойгир буда, 50км2майдон доранд. Иқлими хунук, тобистон
кӯтоҳ. Соле 115-120 мм бориш мешавад. Миқдори зиёдашон ба
фасли тобистон рост меояд.Пиряхњои водигї,водигию
ќаравї,ќаравию овезон дида мешаванд.
7.5. Вилояти Европогии Атлантикосубарктикї.
Нимҷазираи Кола. Дар ин нимҷазира майдонҳои зиёди
барфї дида шуда вобаста аст ба овардани барфу тарма. Дар
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кӯҳҳои Хибин се пиряхи хурд мавҷуд аст. Ба иқлим ҷараёни
гарми Атлантикаи шимолї таъсир мерасонад. Сиклонҳои
омада сабаб мешавад, ки барфҳо боранд. Ҳарорати миёнаи
январ дар қисмҳои марказии нимҷазира -13-150 буда, минимум
то -400 паст мешавад. Баъзан ба иқлими инҷо абрнокии зиёд,
намнокии нисбии баланд, шамолҳои босуръат ва бухоршавии
паст характернок аст. Миқдори боришот 900мм,ғафсии қабати
барф 50-130см. Пӯшиши барф дар як сол баробар ба 220 рӯз,
дар ҷангалзор 280 рӯз. Барфтудаҳои тарма тамоми сол
яхбанданд.Онҳо аз хатти барфї 500м пастар ҷойгир буда,
ҳамагӣ 002-0,03км2 майдон доранд. Пайдоиши ях бо роҳи
фирну яхї мегузарад.
Урали қутбї ва наздиқутбї. Аз кӯҳҳои Константинов
Камень дар шимол то кӯҳҳои Сабля ва Неройка дар ҷануб,
кашол меёбад. Ин қисми аз ҳама баланди Урал ба қуллаҳои
Народная -1894м Карпинский -1878м,Монерага 1820м,
Сабля-1425м мебошад. Иқлими хунук,зимистон 6-7 моҳ кашол
меёбад. Ҳарорати миёнаи моҳи январ -20-220. Минимуми
мутлақ 60-500 . Зимистон доимо бодҳои ғарбї ва ҷануби ғарбї
ба суръати 10м/с мевазанд. Баъзан аз ғарб шиддати бод то
40м/сон. мебошад. Боришот нобаробар нишебиҳои ғарбї
баъзан 1000мм бориш дошта, шарқ 500мм. Дар Урал 143 пирях
бо майдони 25км2.. Пиряхҳо асосан каравї ва каравию
водигианд. Дарозиашон одатан 1,8-2,2км буда, майдонашон
1,4км2мебошад. Дар Урали қутб 91 пирях бо майдони зиёда аз
20км2, дар Урали назди қутбӣ 50 пирях бо майдони 5 км2
мавҷуданд. Пиряхҳои Урал асосан дар тарафи муқобили самти
бодҳо дар чуқуриҳои каравии самти шарқ, ҷанубу шарқ ва
шимолу шарқ ҷойгиранд, ки дар пайдоишашон нақши бод зиёд
аст. Пиряхҳо дар муҳити деградатсия қарор доранд. Ба ғайр аз
пиряхҳо дар Урал инчунин барфтўдаҳои пайдоиши шамоливу
тармавӣ дошта - зиёданд.
7.6. Вилояти кӯҳию пирях ва наледии Сибирии Атлантико субарктикї.
Кӯҳњои Верхоянск, Сунтар-Ҳайата ва Черск. Камони
системаи кӯҳии Верхоянск аз резишгоҳи дарёи Лена то дарёи
Томпо (шохоби Алдан) дар масофаи 1500км кашол меёбад.
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Иқлим континенталии қаҳратун бо ҳарорати хеле паст
мебошад. Ҳарорати миёнаи моҳи январ -50 , минимуми мутлақ
-650 мебошад. Иқлим антисиклонї, самти бод дар зимистон
шимолу ғарбї. Дар зимистон миқдори боришоти атмосферї
хеле кам буда, лекин барфи хушк сабаби пайдоиши тармаҳои
хушк ва ғизогирии пиряхҳо аз барфу тармаи ваҳшї мегардад.
Салқинии, тобистон зиёд будани абрнокӣ низ сабаб мегардад,
ки пиряхҳо камоб шаванд. Дар моҳҳои июл ва август барф низ
меборад ҳар сари ва қт ба ин минтақа анбўҳи ҳавои артикї зер
карда омада ҳароратро то 00 паст мекунад. Лекин тобистон,
ҳарорати миёна +100 аст. Боришот асосан тобистону тирамоҳ
(то 75% аз солона) меборад. Боришот асосан зери таъсири
бодҳои шимолу ғарбї меборанд. Тобистон инчунин бодҳои аз
самти баҳри Охот вазанда низ нақш мебозанд. Дар қаторкӯҳи
Сунтар Хайата 208 пирях ба майдони 201,6км2 мавҷуд аст.
Типҳои пиряхҳо гуногунанд. Лекин асосан пиряхҳо қавианд.
Инчунин пиряхҳои водигї ва водигию каравї зиёданд.. Баъзе
пиряхҳои водигӣ 5-7 км дарозї доранд. Наледҳо низ зиёданд ва
дар фасли зимистон 250-300 км 2 масоҳат доранд. Дар
қаторкўҳї Черск пиряхҳо асосан дар массиви Боурдах ҷойгир
буда миқдори онҳо 99 ва майдонашон ба 95 км2 мерасад.
Миқдори боришоти солона дар минтақаи пиряхї 300мм буда
75% дар тобистону тирамоҳ меборад. Пиряхҳо водигї, каравї
овезонанд. Қисми зиёди пиряхҳо дар самтҳои шимолию,
шимолу ғарбї ҷойгиранд. Пиряхҳо то баландиҳои 2000м
фаромада хати барфї дар баландиҳои 2000-2350 м. ҷойгир аст.
Типи ғизогирї асосан яхї. Пиряхҳои қаторкўҳи Черск дар
минтақаи яхпайдошавии фирнию яхї хобида, дар қаторкӯҳ
инчунин барфтўдаю тармаҳои зиёде мавҷуданд. Майдони
Наледњои дарёи Индигирка ба 100км2 баробар аст.
7.7. Вилояти яхбандии пӯшандаи Атлантикаи Шимолї.
Ҷазираи Исландия («мамлакати яху оташ»). Дар шимоли
Атлантик ҷойгир буда, 103 ҳазор км2 масоҳат дорад. Ислания
пайдоиши вулканӣ дошта ҳоло низ 30 вулкани амалкунанда
дорад. Ну,қтаи балантаринаш Хваннадалсхнукур 2119 м
баландї дошта дар болоипиряхи Эрайвакудле ҷойгир аст. Дар
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ҷанубу ғарбии ҷазира вулкани фаъол Гекла ҷойгир буда, 1447м
баландї дорад.Дар наздикии вулкан миқдори зиёди гейзер ва
обҳои гарм ҷойгиранд.
Иқлими Исландия баҳрист. Инҷо депрессияи баҳрї
ҷойгир буда фаъолияти сиклонҳо баланд аст (хусусан
зимистон). Дар зимистон ва тобистон мутаносибан дар ях моҳ
6 ва 2,5сиклон пайдо мешаванд. Аз шимолу шарқ бодҳои
Арктикї ва аз ҷанубу ғарб бодҳои баҳрї, мавҷудияти
сиклонҳо,муҳтавои иқлими Исландияро муайян мекунад.
Сиклонњои зимистон обу ҳавои абрнок ва боришотро
медиҳанд. Дар фасли тобистон бошад ҳавои Арктикї
пурқувват гашта дар натиҷа ҳарорат паст ва ҳавои салқини
хушк ҳукмфармо мешавад. Дар давоми сол Исландия серабр
аст. Вобаста ба мавқъи шимолї доштанаш миқдори равшании
солона, онқадар зиёд нест. Соҳилҳои ҷанубї ва ҷанубу ғарби
Исландия ба ҷараёнҳои Ирменгер шўста шуда аз ин сабаб
ҳарорати миёнаи моҳи аз ҳама хунук он қадар паст нест. (2-30).
Лекин соҳилҳои шимолї, ки зери таъсири ҳавои арктикї ва
ҷараёни хунуки Гренланд мехобад, зимистони хунук дошта,
баъзан ба соҳилҳои Исландия яхпораҳо низ шино карда
меоянд. Ҳарорати зимистон инҷо -5-150с мебошад.
Тақсимоти боришот низ гуногун аст. Ноҳияҳои дохилї ва
қисман шимолї ҳамагї 500мм бориш дошта, ноҳияҳои ғарбї
ва ҷанубу ғарбї аз 500 то 1000мм, ҷануб ва ҷанубу шарқ зиёда
аз 1000мм, баъзан зиёда аз 2000мм боришот меборад. Лекин
дар минтақаи пиряхҳои алоҳида хело ҳам зиёд ҳатто 6000мм.
Мебошад Майдони умумии пиряхҳо 11790 км2 (нисбати алпҳо
қариб 3 баробар зиёдтар). Типи пирхҳо асосан гумбазшакл
буда дар ҷануб зиёдтаранд. Гумбази пиряхи Ватнайёд дар
ҷанубу шарқи мамлакат ҷойгир буда аз вай пиряхҳои алоҳида
сар мешавад, ки баъзеяшон то 27км дарозї доранд. Бағайр аз
ин типҳо инҷунин пиряхҳои конус, вулкан ва каравї зиёданд.
Хатти фирнї дар ҷанубу шарқ ба 900-1100м расида, дар
шимол дар баландиҳои 1400м ҷойгир аст. Дар як сол дар хатти
фирн дар пиряхҳои алоҳида аз 180 то 250гр\см3 аккумулиятсияи
барф (ҷамъшавӣ) ба назар расида аблятсия низ дар баландии
1000м 160см3 мебошад.Fизогирї тариқи фирнии гарм
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мегузарад. Минтақаи яхин бо сабаби ғизогирии зиёд ва
ҳаракати тези пиряхҳо мушоҳида намешавад.
Алҳол деграгадатсияи пиряхҳо назаррас аст.
7.8..Вилояти кӯҳии Европоии Мӯтаъдили Атлантикї.
Скандинавия. Қад - қади қисми ғарбии нимҷазира кўҳҳои
Скандинаваия дар масофаи 1900км кашол ёфтааст. Дар қисми
ҷанубии массиви Ютунхейма баландии кӯњҳо ба 2468м,
мерасад. Дар кӯҳои Скандинавия майдони пиряхҳо ба 5000км2
мерасад.(Норвегия-4600км2, Шветсия қариб 400км2) Иқлим
гуногун аст. Соҳилҳои ғарбї иқлими мулоим ва намнок буда
моҳи январ ҳарорати миёна 4 ва 00с мебошад. Дар ҷануб бошад
боз ҳам гармтар аст (аз 0то +20). Дар ноҳияҳои дохилї
зимистон хунуктар буда 6-7 моҳ кашол меёбад.Ҳарорати
миёнаи моҳи январ -14-160 буда, минимум то -150с мебошад.
Дар фасли зимистон туман ва бодҳои сурати тез мушоҳида
мешавад.
Дар қисми ҷанубї зимистон нисбатан мулоим аст.
Ҳамзамон дар суръати омадани анбӯҳи ҳавои арктикї ҳарорат
то -30 -400 паст мешавад. Тобистон салқин, дар шимол
кӯтоҳмуддат аст. Ҳарорати миёнаи моҳи июн +10+120С буда
зери таъсири сиклонҳои ғарбї дар соҳилҳои ғарбї то 2000мм
борон меборад. Ноҳияҳои дохилї қариб 1000мм, қисми
шимолу шарқ аз 500мм камтар боришоти солона дорад. Дар
кӯҳҳо барф борида қариб 7 моҳ мехобад, дар баландкӯҳҳо
тамоми сол пўшиши барфї мушоҳида мешавад. Дар, ноҳияҳои
шарқї ва шимолу шарқ боришоти зиёд, асосан дар авали
тобистон меборад. Дар инҷо пиряхҳои гумбазмонанди типи
Скандинавї сатҳи хушкиро пӯшидаанд.Аз онҳо пирхяҳои
водигї сар мешаванд. Хатти барфї дар ҷануб дар баланди
1200-1900м, хобида ба шимол то 750-500м, паст мешаванд.
Аккумулятсия дар болои пиряхҳо ба 100-180гр\см2 расида,
баъзан ба 220см2 баробар аст. Вобаста ба бодҳои гарми дар
болои Голфстрим гарм шуда аблятсия зиёд аст. Дар баландии
1000м дар баъзе љойњ маврид нишодиҳандаи миёна ба
150-200гр\см2 мерасад. Дар ҷанубу ғарб наздикии Согне-фиорд,
майдони калони пиряхї буда 850км2 майдон дорад. Баъзе
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пиряхҳои инҷо то 100-200м. ҳатто 58м паст фаромада ба шарқ
ин нишондиҳанда то 500-600м баланд мешавад. Дар Норвегия
1700 пирях мебошад. Fизогирии пиряхҳо асосан фирнии гарм
мебошад.
Куњои Колск Алпҳо ба қисмҳои ғарбї, марказї ва шарқї
тақсим мешавад. Аз соҳилҳои баҳри миёназамин сар шуда ба
материк мераванд. Қуллаи баландтарин Монблан 4810м
баландӣ дорад. Майдонҳои асосии пиряхї дар алпҳои Пенин
ва Берн ҷойгиранд.Ба шарқ алпҳо васеъ ва паст мешаванд.Ба
иқлими
алпҳо
наздикии
уқёнуси
тлантик
таъсир
мерасонанд.Дар баландии 500м ҳарорати миёна тамоми сол
мусби буда, зимистон ба 00 наздик аст. Дар баландии 1550м аз
моҳи апрел то октябр ҳарорат мусбист. (июл, август +120)
Зимистон ҳарорати миёнаи моҳона то -70 паст мешавад. Дар
баландии қариб 2500м ҳарорати миёнаи моҳи июл +5 +70, буда
дар январ - феврал аз -80 паст намешавад.

Пирях дар кўњњои Алп
Алпҳо дар сатҳи сиклонҳои атлантикӣ хобида, аз ин сабаб,
нисбат ба маҳаллҳои атроф намии зиёдтарро мегирад.
Боришотро инчунин сиклонҳои дар болои баҳрҳои Лигури ва
Тиррен пайдошуда, меоранд. Аз ин сабаб, дар ин қаламрав,
1500-3000мм бориш борида дар қаторкўҳ ва водиҳои дохилӣ
1000мм бориш меборад. Дар Давос (алпҳои шведсар) дар як
сол қариб 152мм бориш меборад. Дар кӯҳҳо, дар авали
тобистон қариб 85% боришоти атмосферӣ, ба шакли барф,
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меборад. Дар минтақаи ғизогирии пиряхҳо, дар баландии
2500-2800м, миқдори боришот аз ҳама зиёд (2500-2800мм) буда,
аз 3000м баландтар боришот камтар мешавад. Баъзе солҳо
зимистон барфи зиёд борида роҳҳо баста мешавад, хавфи
тарма меафзояд. Дар минтақаи ғизогирии пиряхҳо баъзан 18-20
м барфї чамъ мешаванд. Баландии хатти барфӣ дар шимолу
ғарб 2500м буда, дар марказ 3300м мебошад. Дар Алпҳо 3000
то 3100 км2 пирях буда аз ин теъдод аз 3\2 ҳиссааш дар Алпҳои
ғарбию марказ Тааллуќ дашта фақат аз 3\1 ҳиссааш ба Алпҳои
шарқӣ мувофиқ меояд. Барои ин вилоят, асосан пиряхҳои
водигӣ хос буда, пиряхҳои каравӣ, овезон ва доманаи нишебии
кӯҳ низ, дида мешавад. Дар ноҳияҳои Алпҳои Пенин ва Берн
пиряхҳои калон мавҷуданд. Мисоли он пиряхи Алечи калон
буда, қариб 23км дарозӣ ва 138км2 масоҳат дорад. Пиряхи
дигар бо номи Торнер дар қисми шимолу ғарби массиви
Монте-роза чойгир буда, 13км дарози ва 67.2км2 масоҳат
дорад. Дар массиви Монблан пиряхи Серон- Мер- де- Глас
дорои дарозии 15км ва майдони 42.6 км2 мебошад. Fизогирии
ин ҳамаи пиряхҳо бо роҳи фирни гарм мегузарад.
Аккумулятсияи солона дар забонаи пиряхҳо аз поён ба боло
меафзояд. (аз 90 то 180-200г/см2). Дар баландии хатти фирн
бисёр пиряхҳо 200-240г/см2 ғизогирӣ доранд. Дар хатти фирн
аблятсияи пиряхҳо 2-3м мебошад (дар як сол). Ин хароҷот ба
акумулиятсия ҷуброн карда мешавад. Лекин дар қисми поёнии
баъзе пиряхҳо аблятсия боз ҳам зиёдтар аст. Дар забонаи
пиряхи Алеч аблятсия 5-6мт, дар пиряхи Рон зиёда аз 11мт,
Мер-Де-Глос 15мт. Лекин ба баландӣ нишондиҳандаи
аблятсия кам шуда, дар баландии 2850мт ба 0 баробар аст.
Кавказ дар байни баҳрҳои. Сиёҳ ва Каспий чойгир аст.
Кавказ дар сарҳади минта,қаҳои иқлими мӯътадил ва
суптропик чойгир аст, Тобистон тавассути фишори баланди
субтропикї ба ин ноҳия аз Осиёи хурд анбӯњи ҳавои тропикӣ
меояд, зимистон сиклонҳо аз баҳри Миёназамин ва Эрон
меоянд, Дар натиљаи фаъолияти сиклонҳои баҳри Миёназамин
ва бодҳои намноки Атлантик боришот асосан дар нишебиҳои
ғарбӣ меборанд. Дар Кавкази калон, дар баландиҳои қариб
2000м дар як сол 1500-2500мм бориш меборад. Дар баландиҳои
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зиёда аз 2000 м зиёда аз 1500мм бориш меборад, ки ҳиссаи
зиёдашон ба фасли хунуки сол мувофиқ меояд. Баландии барф
дар миёнакӯҳ ва баландкӯҳи қисмҳои ғарб ва маркази Кавкази
калон аз 70 то 100-200см меафзояд. Дар қисми шарқии Кавкази
калон, дар минтақаи баландкӯҳ баландии барф 70-100см
мебошад. Дар давоми сол, дар баландиҳои 2800-3000 м 7-9 моҳ
барф доими хоб буда, аз 3700м. баландттар, тамоми сол,
пӯшиши барф мебошад.

Пиряхњои Кавказ
Дар баландкӯҳҳо суръати бод тез буда (Элбрус-январ
7-9м/сон) аз ин сабаб барф ба тарафи муқобили самти бод низ
партофта мешавад. Зимистони сербарф сабаби пайдоиши
тарма ва барфтудаҳо, аз ҷумла дар нишебиҳои муқобили бод
шуда метавонад. Майдонҳои яхии Кавказ асосан дар Кавкази
калон ҷойгиранд. Майдонҳои яхини Кавкази ғарбӣ (то Элбрус)
қариб 450км2 буда аз нисф зиёдашон ба нишебиҳои шимол
мувофиқ меояд. Пиряхҳо асосан каравӣ ва овезонанд.
Пиряхҳои водигӣ низ ҳастанд, лекин онқадар дароз нестанд (аз
5км зиёдтар не). Хатти барф дар нишебии ҷануб дар баландии
2800-3100м, дар нишебиҳои шимол дар балндиҳои 2700-3000м
ҷойгир аст.
Майдонҳои пиряхҳои Кавкази марказӣ зиёданд (1200км2 бо
миқдори 900 пирях). Дар ин қисм, пиряхҳо, асосан дар
нишебиҳои шимол ҷойгиранд. Дар ин қисми Кавказ пиряхҳои
калони водигии мураккаби дорои минтақаи ғизогирии васеъ ва
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забонаи кӯтоҳанд. Ба инҳо мисол мешаванд пиряхҳои Безенги,
Караугон, Сане ва ғайраҳо, ки баъзеашон аз 20 км зиёдтар
дарозӣ доранд. Пиряхҳои Элбрус ва Казбек типи
вулканианд.Конуси Элбрус бо кӯлоҳи фирнӣ пӯшида буда аз
он ба ҳама тараф 54 пирях ҷорӣ мешавад. Майдони пиряхҳои
Элбрус 134,5км2-ро ташкил карда ғафсиашон ба ҳисоби миёна
60 метр, баъзан 80-100м, мебошад. Хатти барф дар Элбрус дар
баландии 4200м мехобад.

Пирях Колка дар кавказ
Дар Кавкази шарқӣ иқлим континенталӣ буда, пирях асосан
дар теғаи кӯҳҳои баланд ҷойгир буда, ҳамагӣ 115км2 масоҳат
дорад, ки асосан ба нишебиҳои шимол мувофиқ меояд.Ҳамагӣ
пиряхҳо зиёда аз 300 тоанд. Пиряхҳои ин ҷо каравиянд. Хатти
барф дар баландиҳои 3500то 3900м мехобад.
Яхпайдошавӣ бо роҳи фирнии гарм, дар баландиҳо бо роҳи
барфию фирнӣ мегузарад. Дар ҷануби Кавкази хурд паҳнкӯҳи
Арманистон ҷойгир аст, ки баландии миёнааш ба 1500м
баробар аст. Пиряхҳо инҷо низ каманд. Асосан дар қаторкӯҳи
Зангезур, вулканҳои Арагатс ва Арарат (бо майдони 15-17км2).
Хатти барфӣ дар баландии 3700-3750м мехобад. Дар Арагатс
25 пирях бо майдони 0,46км2 мавҷуд аст.
Анбӯҳи ҳавои кӯҳи Арарати калон (5156м) бо кӯлоҳи фирн
пӯшида буда, аз он пиряхҳо ба атроф мераванд. Дарозии аз
ҳама калонтаринашон Ахурий 2-3км аст. Хатти барф дар
баландии 4370-4500м мехобад.
Дар қаторкӯҳи Зангезур 52 пирях ва барфтӯдаҳо ҳамагӣ
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1,58км2 масоҳат доранд.Қисми зиёди онҳо самти шарқ доранд
ва аз 3400м баландтар ҷойгиранд. Хатти барф дар баландии
3600-3650 м мехобад.
8.9.Вилояти
кӯҳии
мӯътадили
Сибири
ҷануби
Атлантикоконтинентӣ.
Олтой. Анбӯҳи кӯҳии дорои баландии 3400-4000м буда
қуллаи баландтаринаш Белуха-4506м баландӣ дорад.Ҳамагӣ
дар Олтой 800 пирях ҷойгир буда 600км2 майдон доранд.
Пиряхҳо асосан каравӣ, овезон ва водигианд.Водигиҳо 60%
майдони яхбандиро ташкил мекунанд. Дарозиашон одатан
8-11км. Дар Олтойи муғул. 130 пирях бо майдони 270км2 буда
инҷо пиряхҳои водигии дорои андозаи калон мавҷуданд.
Хусусан дар массиви кӯҳии Табин-Богда-Ола, пиряхи
Потанин 19км дарозӣ 50км2 майдон, Пржевалский 12км
дарозӣ, 30 км2 масоҳат доранд.
Мувофиқи ақидаи Тронов М.Г. яхбандии Олтой маҳсули
фаъолияти якҷояи иқлим ва орография буда ин қисмҳоро фарқ
кардан мумкин аст:
1. Ҷанубу шарқи Олтой бо марказҳои яхбандӣ чун ҷануб
ва Олтой ҷануби пиряхҳо баланд ҷойгир шуда, андозаҳои
калон низ доранд.
2. Олтойи марказ бо гиреҳҳои пиряхии Белуха ва
Биси-иирду. Дар инҷо релефи ҷануб бурида шуда баландиҳои
зиёд ва барои Олтой боришоти аз ҳама зиёд (3000-3500мм)
мувофиқ меояд.
3. Олтойи Ҷанубӣ зери таъсири ҳавои гарми Осиёи миёна
намнокии мутлақ низ зиёд аст. Лекин кӯҳҳо нисбатан паст
буда, пиряхҳои калон мавҷуд нестанд.
4. Қисмҳои канори ғарбию шимоли Олтойи кӯҳӣ зери
таъсири иқлими сиклонианд.Гарчанде кӯҳҳо паст бошанд ҳам,
миқдори боришот зиёд 2000-2500мм буда ба пайдоиши пиряхҳо
сабаб мешаванд. Хатти барф аз шимолу ғарб ба ҷанубу шарқ аз
2800 то 4000 м баланд мешавад. Аккумулятсияи солона дар
бисёр пиряхҳо 80-100гм\см3 буда, пиряхи калонтаринашон
Актру мебошад.
Пиряхҳои Саяну Тува дар байни Олтой ва Прибайкале
ҷойгиранд. Иқлими континенталии қаҳратун дар пайдоиши
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пиряхҳо бодҳои ғарбӣ ва боридани боришот дар фасли
тобистон нақш мебозад.Зимистон антисиклон ва боришот кам
аст.Дар кӯҳҳо баландии қабати барф то 1,2м мерасад. Қабати
барф баъзан 10-11 моҳ мехобад. Дар ин ноҳияи яхбандӣ зиёда
аз 40 пирях бо майдони умумии 32 км2 мавҷуд буда баъзеяшон
то 3 км дарозӣ доранд.Хатти барф дар баландии 2000-2480м
мехобад.
8.10.Вилояти мӯътадили Осиёи Миёнагии кӯҳии Атлантико
- континенталӣ. Яке марказҳои асосии пирях ин Тиёншон аст.
Қуллаи Победа (Fалаба) баландии 7439 метрро дорост. Аз
ҷиҳати сохти орографӣ Тиёншони шимол, марказ, ғарб ва
шарқиро фарқ кардан мункин аст. Тиёншони шимолӣ
шимолтар аз фурӯрафтаи Иссиқкӯл ҷойгир аст. Иқлими
континенталии қахратун, ба он гардиши атмосфераи
Қазоқистон ва Сибири ғарб ва минта,қаҳои вертикалӣ таъсир
мерасонад. Дар қаламрави Осиёи Миёна ва Қазоқистон асосан
анбӯҳи ҳавои минтақаи мӯътадил ҳукмрон буда дар байни
анбӯҳҳои ҳавои арктикӣ ва тропикӣ ҷойгир аст. Фарқи
калони байни ҳавои тропикии Эрон ва ҳавои минтақаи
мӯътадил дар фронт сабаби пайдоиши сиклонҳо мегарданд. Ин
асосан дар фасли зимистон ба боридани барф хусусан дар
нишебиҳои ғарб ва ҷанубу ғарб сабаб мешавад, ки дар натиҷа
дар баландкӯҳҳо барфи зиёд меборад.
Тобистон њавои минтаќаи мўътадил ба њавои тропикї
табдил меёбад ва дар нати,ҷа фаъолияти сиклонӣ суст
мешавад ва њаво софу гарму беѓубор аст. Боришоти атмосферӣ
асосан тавассути шамолњои намноки ѓарбию ҷанубу ѓарбї,
мебошанд. Аз ин сабаб, нишебињои ѓарбї дорои боришоти
зиёд мебошанд. Ба њисоби миёна 700-800 мм бориш борида,
лекин вобаста ба гуногунии релеф боришот низ гуногун аст.
Теѓаи кўњњо ки аз 4000 м зиёдтар баландї доранд, 1000-1300 мм
бориш меборад. Дар кўњњо боришоти зиёда инчунин дар
фасли тобистон меборад.
њарорати миёнаи моњи июл дар пастињо +20+250 , миёнакўњ
+15+17 аз он болотар + 50 ва пасттар. Максимуми мутлаќ
+30+350, њарорати миёнаи моњи январ дар кўњхо -200,
минимум ба -30-500 мерасад.
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Пиряхњо ќариб дар њамаи ќаторкўњњои Тиёншони шимолї
бо типњои гуногун: каравї, водигї, овезон, ќуллањои њамвор,
фурӯхамидањои таваќмонанд вомехўранд. Дар ќаторкўњи Саур
18 пирях бо майдони 17 км2 дар Алатови Ҷунгар (дар
ќаламрави Ќазоќистон) майдони пиряхњо 900 км2 буда,
гиреҳњои калони пиряхї дар баландињои аз 4000м зиёдтар,
ҷойгиранд.
Пиряхњои Алатови Ҷунгар дарёњои њавзаи Балхаш, Алакӯл
ва Сасиқулро сероб мегардонанд.
Дар каторкўњи Алатови паси. Или 250 пирях бо майдони
ќариб 500 км2 мавҷуд аст. Маркази калони яхбандии
Алатови паси. Или массиви Талгар буда, пиряхњои он дарёњои
Чилик, Талгар, Алмаатови хурду калонро сероб мекунанд.
њавзаи дарёњои Алмаатови хурду калон бо селњои
глятсиологии харобиовари худ маълум аст. Дар ин ноњия
пиряхњо асосан каравї ва водигии овезанонд. Ба њиссаи
пиряхњои водигї 1\4 майдони пиряхњо рост меояд. Дар ин ҷо
пиряхи калонтарин, пиряхи Корженевский буда, 12 км дарозї
ва 50 км2 масоњат дорад. Дар ќаторкўњњои Алатови Кунгеї
ва Ќирѓиз зиёда аз 500 км2 пирях мавҷуд аст. Хатти барфї
дар ќаторкўњњои Тиёншони шимолї аз шимолу ѓарб ба
ҷанубу шарќ баланд шуда меравад.
Дар Саур ин хат дар баландии 3320-3340 м, дар Алатови
Ҷунгар дар баландињои 3300-3500 м (нишобињои шимол) ва
3700-3900 м (нишебињои ҷануб); дар ќаторкўњи Ќирѓиз дар
баландии 3600-3500 (нишебињои шимол) ва 3300-4200 м
(нишебињои ҷануб); Алатови паси Олої 3700-4200м ҷойгир аст.
Аккумулятсияи солона дар пиряхњои Тиёншони шимолї
бо назардошти метел (руфтани бод) дар ќисми ѓизогирї
80-120 г\см2 буда, дар хатти пиряхњои водиѓї 70-90 г\см2
мебошад. Типи ѓизогирї асосан фирнии гарм.
Тиёншони марказӣ аз кўли Иссиќкўл ҷанубтар ҷойгир буда
иборат аст аз ќаторкўњхои баланди Алатови Терек -5290м.
Кокшаалтау - 7439м. Иќлим хушк ва контенентии ќањратун.
Минимуми мутлаќ наздики 500, пастињо камбориш буда лекин
баландкўњњобо сабаби фаъолгардии фронт,ҳо 800-1000 мм
боришот доранд. Нишобињои шимолї, шимолу ѓарб, ѓарб ва
ҷанубу ѓарб ба бодњои намнок кушода буда, аз ин сабаб,
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боришоти зиёд мегиранд. Масалан, нишебињои шимолии
ќаторкўњи Ќирѓиз дар баландии 2000м дар давоми сол 600 мм
боришот буда, дар њамин баландї дар ҷануби ќаторкўњ, њамагї
335 мм меборад. Дар нишебињои ѓарбии ќаторкўњи Фарѓона
дар давоми сол 900 мм, дар шарќияш бошад, њамагї 200 мм
бориш меборад.
Ноњияи асосии пиряхии Тиёншони марказӣ ин анбӯњи
кўњии Хон – Тенгри бо ќуллањои Победа – 7439 ва Хон- Тенгри
-6995 м мебошад. Пиряхњо хело калонанд. Масалан, Инилчеки
ҷанубї 59,8 км ва Инилчеки Шимолї 35,2 км дарозї дошта
дигар пиряхњои калон (Каинди, Семёнов, Мушкетов) низ
мавҷуданд, ки њар кадоме зиёда аз 20 км дарозї доранд.
Ќаторкўњи Акшийрак низ маркази калони пиряхї буда дорои
50 пирях бо майдони умумии зиёда аз 400 км2 ҷойгиранд.
Дар ќаторкўњи Алатови Терск майдони пиряхњо зиёда аз
1000 км2 мебошад. Дар нишебињои ҷанубиаш пиряхњои
ќуллањои њамвор зиёданд.
Дар
баробари
боришоти
атмоосферї ин пиряхњо инчунин аз њисоби оби бухоршудаи
сатњи Иссиќкўл ѓизо мегиранд.
8.11.Вилояти мўътадили кўњњои Сибири шарќии Атлантико
- континентї.
Яке аз марказњои яхбандии
њозиразамон пањнкўњи
Становой буда, дар ин мавзеъ пиряхњо дар ќаторкўњи Кодар
ҷойгиранд. Теѓањои ќаторкўњ аз 2000м баландтар буда
баландии максималї 3000м мебошад. Зимистон режими
антисиклонї буда, дар давраи аблятсия њаво абрнок ва на он
ќадар мувофиќ барои обшавии пирях, мебошад.
Дар баландињои зиёда аз 2500м 800 -1000 мм боришот
борида, асосан ба шакли барф мебошад,тармањо зиёданд. Дар
ќаторкўњи Кодар 31 пирях бо майдони 15 км2 мавҷуд аст.
Қариб 63 % пиряхњо дар болои водињои трогї ва карањои самти
шимолї шимолу шарќї ҷойгиранд.
Типњои пиряхњо: водигї, каравї, каравию водигї, дарозии
аксари пиряхњо 1 -1,5 км буда, аз њама калонашон 3 км дарозї
дорад. Баландии хатти барф дар самти шимол 2200-2400 м,
дар самти ҷануб 2500-2550 м. Типи ѓизогирї асосан пиряхї,
баъзан, дар баландињо хунуки фирнӣ.
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Аккумулятсияи барф дар хатти фирн 50-70 г\см2. Давраи
аблятсия 30-45 рўз. Вобаста ба суст будани
аблятсия
барфтӯдањо ва барфи аз тарма ҷамъшуда зиёданд.
8.12 Вилояти кўњии Европоии Атлантико - субтроппикї.
Ба ин вилоят кўњњои Пиреней мисол мешаванд, ки нуќтаи
баландтаринашон
дар
массиви
Маладетта
ќуллаи
Пик-де-Ането буда, 3404 м баландї дорад ва дар марказ
ҷойгир аст.
Ќисмњои баландии кўњ иќлими хунук дорад. Дар ин
нимҷазира фаъолияти сиклонї суст буда, боришот низкам
меборад. Бинобар он Пиренейњо њамагї 30км2
яхистон
доранду халос. Онњо асосан дар ќисми марказии дорои
баландии зиёд ҷойгиранд. Пиряхњо карави ва овезонанд.
Хатти барфи дар баландии 2600 -2800м мехобад. Пиряхњо
хурданд.
Дар ҷануби нимҷазираи Пиренсї дар кўњњои Серра Невада, фаќат як пиряхи хурди каравї мавҷуд аст.
8.13. Вилояти кўњии Осиёи ѓарбии Атлантико - субтропикї.
Ба ин вилоят кўњњои Понт, Тавр ва Албурз дохил мешаванд.
Кўњњои Понт, дар шимоли пањнкўњи Осиёи хурд, ќад-ќади
соњилњои бахри Сиёњ ҷойгир аст. Иќлимаш субтропики
бањримиёназаминӣ буда, дар нишебињои шимолии кўњ соле то
2000 мм бориш меборад. Зимистон сиклонњои фронти қутбї,
тобистон бодњои муссонмонанд аз
шимолу ѓарб, борон
меоранд. Зимистон дар кўњњо боришот ба шакли барф
меборад. њарорати зимистона манфист. њарорати миёнаи
моњи июл аз +15+200 баланд нест.
Майдонњои яхини мавзеъ хело кам буда, аз пиряхњои
овезон иборатанд. Пиряхи хурде дар шимоли кўли Ван, дар
кўњи Сюпхан (4434 м) ҷойгир аст.
Шарќтар аз кўли Ван дар кўњњои Хакярн зиёда аз 20
пирях буда, баъзеашон 2 км дарозї доранд. Хатти барфї
дар баландињои 3250- 3700 м ҷойгир аст.
Кўњњои Тавр дар ҷанубї пањнкўњи Осиёи хурд ҷойгир
буда, дорои баландињои 2000-3000 м мебошад. баландињои
максималиаш 3916-3734 м. Пиряхи аз њама калонаш 550 м
дарозї дошта, њамагї 0,15 км2 масоњат дорад. Хатти барфї
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дар баландињои 3500 -3700 м хобида, мавҷудияти ях дар
њамкафии баландї ва бориши зиёд (1000-3000), пайдо мешавад.
Боришот асосан дар фаслњои зимистону бањор меборад.
Силсилаи кўњњои Албурз ќад – ќади сњилњои Каспий
мехобад. Вай аз якчанд ќаторкўњњои параллели иборат буда,
2000 - 4000 м баландї доранд. Нуќтаи баландтарин, вулкани
Демовад (56004 м). Дар баландкўњњо иклим хунук. њарорати
зимистона манфї, баъзан хавои хунук зер карда омада,
дар натиҷа њарорат то -250 паст мешавад.
Ба пањнкўњи Эрон андўњи њаво аз уќёнуси Атлантик
таъсир карда, нами меорад.
Нишебињои кўњ дар ѓарб то 500 мм, дар нишебињои
шарќї
300 мм, бориш меорад. Нишебињои
шимолї
1000-2000 мм боришотдоранд, ки асосан ба пайдоиши
бодњои
намноки болои
Каспий дар фасли
тобистон
вобастагї дорад.
Майдонњои яхї каманд. Дар ќуллаи
Демовад ва массиви Тахти Сулаймон дар ќуллаи ѓарбии
Албурз, якчанд пиряхњои хурд доранд.
Баъзе пиряхњои хурд дар ҷануби кўњњои Эрон: Зардкўњ
(4647 м – дар Загроси марказї ва массиви Севеланда – 4821
м (шимоли пањнкўњи Эрон), мавҷуданд.
8.14. Вилояти кўњии Осиёи
миёнагии
Атлантикию
субтропикї.
Ба ин вилоят Помир мисол шуда метавонад. Ин минтаќаи
болотарини кўњњои
ИДМ буда,
ќуллаи
Исмоили
Сомонї баландтарин нуќтаи он мебошад. (7495 м).
Дар кўњњои Помир њарорати њаво гуногун мебошад. Дар
баландињои зиёд градиенти њарорат 0,70 с буда, баъеи
њарорат ба 0 ва њатто манфї мебошад. Дар баландии 2100 м
њарорати миёнаи моњи январ -7,40 буда, минимуми мутлаќ, -63 0
мебошад. Пиряхњои Помир тавассути бодњои ѓарбї аз
барф хуб таъмин мешаванд. Хусусан дар фасли замистон, ки
нишебињои ѓарбї аз 1000 мм бориши зиёд дорад. Сиклонњо аз
болои халиҷи Форс, Амударёи поён, Каспий намии зиёд
оварда, баъзан воридшавии анбўњи њавои арктикї низ бориш
меорад.
Иќлими Помири шарќї ќањратун, дорои њарорати миёнаи
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солонаи манфї аст. Зимистонаш дарозмуддат, камбарф ва
сершамол мебошад. Ҳарорати миёнаи январ дар баландии
3600м – 17,80 минимуми мутлаќ аз -500 пасттар мебошад. (
Булинкул -630 ),њарорати миёнаи моњи июл аз +150 зиёд
набуда, миќдори боришот кам мебошад.
Ба боришоти кам нигоњ накарда, вобаста ба њарорати
паст, барфи тез дар фасли зимистон, тобистони кўтоњ то
андозае хунук, сабаби пайдоиши пиряхњои дар ин мавзеъ,
гаштаанд. Вобаста ба шароитњои гуногун хатти барфӣ низ
њархела мехобад. Дар ќисми ҷанубу ѓарбии Помир, дар
баландињои 4000 м, дар Помири шарќї дар баландињои
5000-5200 м. мехобад. Мувофиќи маълумоти Каталоги
пиряхњо ва ҷамъбасткунии мо дар ин вилояти пиряхї (
ќаламрави Тоҷикистон) 9139 пирях мавҷуд буда, аз ин
пиряхњои дорои андозаи аз 0,1 км2 хурдтар 7203 то
мебошанд.
Майдони умумии пиряхњо дар Тоҷикистон 8024,9 км2
буда, 45%-и майдонњои яхии Осиёи миёнаро ташкил мекунад.
Водињои дарёгие, ки майдонњои зиёди яхї доранд инњоянд:
Муқсу -31,8%- и водї, пиряхи Федченко – 59,9 % -и водї;
Ванҷ -17,7% - и водї; Язгулом -16,0 % - и водї, бо ях
пўшида шудаанд.
Дар ин вилояти яхї калонтарин пиряхи Осиёи миёна
Федченко ҷойгир аст, ки 72 км дарозї дорад. Дар ќисми миёна,
пирях 1000 м ѓафсї дошта, дар ќисми поёниаш 300-400 м
пањної дорад. Хатти барфї дар болои пирях дар баландии
4650 м мехобад. Пиряхњои дигари калонтарин Грумм Гржимайло (36,7 км), Ѓармо - 27,5 км ва ѓайрањоянд,ки
дорои дарозии гуногунанд.
Дар пайвастшавии ќаторкўњњои Петри 1 ва Академияи
фанњо майдонњои зиёди яху фирн мавҷуд аст. Ќаторкўњњои
Помир ќариб њама бо майдонњои яхї пўшидаанд.
Типи морфиологии пањншудатарин пиряхњои водигианд.
(Альпї ва Туркистонї) ба ѓайр аз ин пиряхњои каравї
каравию овезон, овезон, водигии мураккаб, шоханок ва
ѓайрањо зиёд мебошад.
Дар Помири шарќӣ пиряхҳо каманд ва анддозаашон
низ калон нест.
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Аккумулятсияи солонаи барф 100-150 г\ см2 буда, дар
пиряхи Федченко зиёдтар -220 г см2 мебошад.
Энергияи яхбандї аз 2 то 16 мм\м таѓйир меёбад. Типи
ѓизогири пиряхњо гарми фирни буда, дар баъзе пиряхњо
аз хатти барфї поён ѓизгирии яхї, дар ќисми болоии
пиряхњо ѓизогирии барфию фирнї назаррас аст.
7.15 Вилояти кўҳии Мексикавии тропикии Атлантикӣ
Саёњ куњ.Мексикаи ҷанубї. Қад - қади канори ҷанубии
паҳнкўҳи Мексика силсилаи вулканхо бо номи Вулканхои
Съера Мексика чойгир аст. Дар ќуллаи вулканхои Орисабе
(5700м), Попокатепетл (5452м ) ва Икста- Сихуатле (5288м)
пиряххо мавҷуданд,ки 11,5
майдон доранд. Онњо ба
шакли фирну ях ќуллахоро пӯшонидаанд. Майдонхои яхӣ аз
њисоби барфњое ѓизо мегиранд, ки бодхои пассатии аз болои
халичи Мексика оянда ва ќисман муссонњои экваториалӣ,
меоранд. Дар соњилњои халичи Кампече дар як сол 2000 мм
бориш меборад. Майдони аз хама зиёди пиряхњо дар вулкани
њаракати
Орисаба ҷойгир буда 9,5 км майдон дорад.
вулканњо ва таѓирёбии иќлим сабаби камшавии пиряхњо шуда
метавонад. Хатти барфї дар баландии 4500 м мехобад.
7.16. Вилояти кўхии субэкваториалии Америкаи ҷанубии
Атлантикї. Дар ин вилоят Андњои шимолї (Венесуэлӣ)
ҷойгиранд. Дар Андњои шимолӣ пиряхњо фаќат дар ќаторкўњи
Кордильера – де – Мерида ҷойгиранд, ки ќуллањои
баландтаринаш Колумпа (5005м.) ва Боливар (5003м)
мебошанд.
Хатти барфї дар баландии 4400 м. (нишебии шимолї) ва
4700 м. (нишебии чанубї) мехобад. Бо сабабе, ки бисёр ќуллаи
кўњњо то ин баландӣ намерасанд, майдонњои пиряхӣ каманд.
Пиряхњо асосан хурди овезонанд. Чунин мавќеи баланди хатти
барфї дар арзхои экваториалӣ ва субэваториалӣ ба он вобаста
аст, ки дар давоми сол њарорати њаво баланд аст. Мавҷудияти
пиряхњо бошад ба миќдори зиёди боришот, ки ба 1000-2000мм
баробар аст, вобаста мебошад. Дар фасли тобистон боришот
дар натиҷаи фаъолияти пассатхои шимолу шарқӣ ва боришоти
фронтӣ тропикӣ, меборанд.
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7.17. Вилояти кўњии экваториалии Америкаи чанубии
Атлантикї.
Дар ин вилоят кўњњои Экватории Колумбия ҷойгиранд, ки
ба шимол кашол меёбанд. Инњо занҷирњои кўњии Кордилерхои
Ѓарбї, Марказї ва Шарќї мебошанд. Нуќтаи аз хама
баландтаринашон вулкани Чим борасо буда 6262м баландӣ
дорад. Иќлими гарм ва намноки Андхо, ки дар арзњои эватор
хобанд, барои майдони пиряхњо мувофиќ нестанд. Фаќат
ќуллањои дорои баландињои зиёда аз 5000м буда, бо барфу ях
пӯшида мебошанд.
Дар ин ќисми Андњо режими солонаи экваториалии
сербарф характернок аст. Боришот зери таъсири пассатњои
шимолу шарк борида, дар натиҷа, асосан, нишебињои шарќии
системаи кўњӣ сербориш гашта, инчунин анбуњњои њавои
экваториалӣ ќуллаи вулканњоро сернам месозанд, ки дар
натиҷа, ин ќуллањо 500-700мм бориш мегиранд. њарорати
миёнаи январ дар ин баландињо +5+ буда дар моњи июл ба
+2+
мерасад. Шабона харорат аз
паст мешавад.
Шимолтар аз халиҷи Гуаякиль соњилњои ѓарбӣ зери таъсири
доимии анбуњњои њавои намнок ва муссонњои ҷанубу ѓарб
мехобад. Майдонњои яхӣ, ин чо каманд ва асосан дар ќуллаи
вулканњои дорои баландии 5000-5400м пайдо мешаванд. Онњо
дар ќуллаи вулканхо ҷойгир шуда, кисман дорои забонаи
овезонанд. Дар пиряхњои фаъол пиряхњои тануравӣ (кратерӣ)
ва кӯлоњмонандро вохӯрдан мумкин аст. њангоми њаракати
вулкан пиряхњо об шуда, сабаби пайдоиши обхезӣ шуданашон
мумкин аст.
Вулкани хомӯшшудаи Чимборасо бо кӯлоњи пиряхин
пӯшида буда аз он 14 шоха ба поён равона мегардад. Дарозии
пиряхи аз хама калон, аз 3км дарозтар нест.
Зери таъсири пассатњои намнок аз ҷануби Амазонка, хатти
барфї дар нишебињои шарќии Андњои Экватор нисбатан паст
4700м буда, дар нишебињои шаркї 4800м мебошад.
Дар Андњои Колумбия яхбандӣ фақат дар ќаторкўњи
нисбатан баланди наздисоњилии Сьерра-Невада-де-Санта
Мария (нуќтаи баландтаринаш Кристаболь–Колон -5774м)
буда, майдонњои барфу яхӣ дар масофаи 30 км теѓањои кўњро
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мепӯшонанд. Хатти барфї дар нишебињои шимолї дар
баландии 4570м, дар нишебињои ҷанубї дар баландињои
4700м ҷойгир аст.
Дар Кордильери Марказї пиряхњои хурди кӯлоњмонанд,
дар ќуллаи Уила (5750м), Руис (5400м) ва ѓайрахо хобида,
миќдори зиёди пиряхњо дар ќисми баландтарини Кордильерњо
бо
номи
Кордильере
–Богонта
(куллаи
Сьера-Невада-де-Кокуй-5493м ва Гусхо-5300м ҷойгир буда,
дорои майдони умумии ќариб 80
пирях мебошад (њамаи
Кордилерњои Марказї ).
7.18. Вилояти кўњии тропикии Амрикои ҷануби Атлантикї.
Ба ин минтаќа Андњои Марказї дохил шуда, нуќтаи
баландтаринашон ќуллаи Уаскаран-6768м мебошад. Дар ин
минтаќа солњои 1941 ва 1962 дар натиҷаи омадани селњои
глятсиалӣ дар умум 1300 одам нест шуда, диќќати мардумро ба
худ ҷалб кард. Ба ќуллањои баланд (кариб 7000м) нигох
накарда, майдонњои яхии Андњои Марказї ин ќадар зиёд
нестанд. Сабаб дар он, ки ин вилоят дар минтаќаи
субтропикии хушк (дар ѓарб) ҷойгир буда, њамзамон
ќаторкўњњои баланд ба ин минта,ќа бодњои намноки ѓарбиро
гузаштан намемонанд ва вилоят дар умум хело камбориш аст.
Миќдори боришоти солона аз 250мм зиёдтар набуда, фаќат
нишебињои шарќиаш аз њисоби бодњои пассатии Атлантикї то
1000мм намӣ мегиранд. Дар ќисми шимолиаш каме зиёдтар.
Нишебињои Кордильерњои ѓарбии ба самти Уќёнуси Ором
нигарон, бисёр хушк аст. Минта,ќањои биёбон дар ин ҷо то
1000-3000м баланд мешавад.
Хатти барфї дар Андњои марказї, дар баландињои аз хама
зиёд дар ҷањон -6000- 6300м ҷойгир аст. Пиряхњо асосан дар
ќисми шимолии он (дар байни арзњои 8 ва 10 ҷанубї) ҷойгир
буда, пиряхњо 1000
масоњат доранд. Ин мањал Кордильере
Бланка (Сафед) номида шуда, типњои морфологии пиряхњо
асосан пиряхњои теѓаи кўњу нишебињо-ва альпӣ мебошанд.
Пиряхњои дорои дарозии зиёда аз 4км зиёд буда, пиряхи аз
њама калон бо номи пиряхи Атлант 6 км дарозӣ ва 12
масоњат дорад Хатти барфї дар баландии 4200-5000м мехобад,
ки вобаста аст ба боришоти аз њама зиёди солонаи Андњои
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Марказї. Майдонњои яхӣ инчунин дар Кордильрњои Хуайхуш
(ќуллаи Ерупаха, 6632м) мавҷуд буда, калотаринашон пиряхи
Невадо – Копан, 16
масоњат дорад.
Дар ќаторкўњњои Сьерра – Реал ва Вилкабамба дар
ќуллањои зиёда аз 6000м баландӣ,
пиряхњои алоњида
мавҷуданд. Калонтаринашон 1000 – 1500м дарозӣ ва 500м
васегӣ доранд. Сатњи пиряхњо бо ҷинсњои кўњӣ пӯшида ва
таркишњои зиёд доранд. Аз
а. ч. ҷанубтар пирях нест.
Саволҳо барои такрор
1) Хангоми, ноҳиябандии глятсиологи пеш аз хама
кадом омил ба назар гирифта мешавад?
2) Чанд сарчашмаи асоси ғизогирии пиряхҳо мавчуд
мебошад ва аз чи вобаста аст?
3)Вилояти глятсиологӣ дар кадом асос ҷудо карда мешавад?
4) Ноҳияҳои пиряхӣ дар кадом асос ҷудо карда мешаванд?
5) Баяхҳои доимии. Уқенуси яхбастаи шимолӣ яхбандии
кадом марзхо дохил мешаванд?
6) Дар давоми сол майдон ва ғафсии яхҳои ин мавзеъ чӣ
гуна тағйир меёбанд?
7) Дар бораи чазираи Гренландия ва майдони яххии он, чи
медонед?
8) Оид ба территорияи озод аз сатҳи яххии Гренландия
маълумот дињед.
9) Барои соҳилхои шимолу ғарбӣ чӣ гуна яхбандӣ хос
мебошад?
10) Иклими Гренландия чи гуна аст?
11) Нишондиҳандаи иқлимии қисмҳои алоҳидаи Гренландия
аз якдигар чи гуна фарқ доранд?
12) Вазъи хатти фирн дар Гренландия чӣ гуна аст?
13) Пиряхҳои Гренландия чӣ гуна ғизогирӣ доранд?
14) Ба архипилагия арктикии Канада кадом ҷазирахо ворид
мешаванд?
15) Шароитҳои табиию иқлимии ин ҷазираҳо чи гунаанд?
16) Оид ба пиряхҳои ин чазираҳо маълумот диҳед?
17) Хатти фирни пиряхҳо дар ин ҷазираҳо аз ҷануб ба шимол
чӣ гуна тағйир меёбанд?
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18) Ба гурӯҳи ҷазираҳои Шписберген кадом ҷазираҳо дохил
мешаванд ва чӣ қадар майдон доранд?
19) Шароитҳои иқлимии Шпитсберген чӣ гунаанд?
20) Дар бораи яхбанди ҳозираи чазирахои Шпитсберген
маълумот диҳед?
21) Пиряххои Шпитсберген кадом
минтакахои
яхпайдошавиро доранд?
22) Замини Франс-Иосиф чӣ гуна релеф ва сатҳи яхбандӣ
доранд?
23) Иклими чазирахои Франс-Иосиф чӣ гуна аст?
24) Такшоншавии барф дар байни пиряххо, чӣ гуна
мегузарад?
25) Таъсири бодҳо дар тақсимоти барф дар ҷазираҳои
Франс-Иосиф чи гуна мегузарад?
26) Яхпайдошавӣ дар ин чазира чи тавр мегузарад?
27) Мавқеи географии ҷазираҳои Заини Нав ба иқлим чӣ
гуна таъсир мерасонад?
28) Ҳарорати ҳаво дар ҷазираҳои Замини Нав бо кадом
самт ва чӣ тавр тағйир меёбад?
29) Яхпайдошавӣ дар ин пиряхҳо ба кадом роҳ мегузарад?
30) Замини шимолӣ аз кадом ҷазираҳо иборат буда, чӣ
гуна релеф дорад?
31) Иқлими ҷазираҳои замини шимолиро тавсиф диҳед.
32) Хатти барф дар кадом баландиҳо мехобад?
33) Дар замони ҳозира вазъи яхбандии ҷазираҳои Замини
Шимолӣ, чӣ гуна аст?
34) Кӯҳҳои Бирранга дар куҷо ҷойгиранд ва ба кадом
вилояти пиряхӣ мансубанд?
35) Кӯҳҳои Бирранга чӣ гуна иқлим доранд?
36)Дар бораи пиряхҳои кӯҳҳои Бирранга маълумот диҳед?
37) Нимҷазираи Кола дар куҷо ҷойгир аст ва ба кадом
вилояти пиряхӣ мансуб аст?
38) Иқлими нимҷазираи Кола чӣ гуна аст?
39) Майдони яхбандии ҳозиразамони нимҷазираи Кола чӣ
қадар аст?
40) Дар бораи Урали қутбӣ ва наздиқутбӣ маълумот диҳед.
41) Иқлими Урали шимолӣ, чӣ гуна иқлим аст?
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42) Пиряхҳои ин мавзеъ чӣ қадаранд ва аз кадом типњои
морфалогӣ иборатанд?
43) Энергияи яхбандь ва такшоншавии барф дар пиряхҳои
Урал чӣ гуна аст?
44) Кӯҳҳои Верхоянск, Сунтар-Хаята, Черск дар куҷо
ҷойгиранд ва ба кадом вилояти пиряхь мансубанд?
45) Иқлими ин кӯҳҳо чӣ гуна аст?
46) Майдони умумии пиряхҳои Сунтар-Хайата, чӣ қадар
аст ва аз кадом типҳои морфологӣ иборат аст?
47) Яхбандии қатроркӯҳи Черск чӣ гуна аст?
48) Дар бораи ҷазираи Исландия маълумот диҳед.
49) Чаро Исландияро мамлакати ях ва оташ мегӯянд?
50) Иқлими Исландия зери таъсири кадом омилҳо ташкил
меёбад?
51)Яхбандии ҳозиразамони ҷазираи Исландия ба кадом
зайл зоҳир мегардад?
52) Дар бораи нимҷазираи Скандинавия маълумот диҳед.
53) Иқлими Скандинавия чӣ гуна аст ва зери таъсири кадом
омилҳо ташаккул меёбад?
54) Дар нимҷазираи Скандинавия кадом типи яхбандӣ
ҳукмрон буда, кадом намуди пиряхҳоро дорад?
55)Системаи кӯҳҳои Альп дар куҷо ҷойгир аст ва аз кадом
қисмҳо иборат аст?
56) Ба иқлими Альп кадом омилҳо таъсир мерасонанд?
57) Fизогирии пиряхҳои Алп чӣ гуна аст?
58) Барои яхбандии Альпҳо кадом типҳои морфологӣ хос
аст?
59) Ғизогирии пиряхҳои Альп чӣ гуна мегузарад?
60) Кӯҳҳои Кавказ дар куҷо ва дар сарҳади кадом
минтақаҳои иқлим ҷойгиранд?
61) Гардиши умумии атмосфера ба иқлими Кавказ чӣ гуна
таъсир мекунад?
62) Андозаи яхбанди дар Кавказ чӣ қадар аст ва кадом
намудҳо инҷо ҷойгиранд?
63) Ҳарорати яхбандии ҳозиразамон дар қисмҳои алоҳидаи
Кавказ аз якдигар, чӣ гуна фарқ мекунад?
64) Кӯҳҳои Олтой дар куҷо ҷойгиранд ва ба кадом вилояти
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пиряхӣ мансубанд?
65)Дар кӯҳҳои Олтой кадом қисмҳоро ҷудо кардан мумкин
аст?
66) Андоза ва характери яхбанди дар Кавказ чӣ гуна
мебошад?
67) Балндкӯҳи Саяну Тува дар куҷо ҷойгир аст ва чӣ гуна
шароити кӯҳию иқлимӣ дорад?
68) Иқлими олами яхи Саяну Тува чӣ гуна аст?
69) Силсилаи кӯҳҳои Тиён-шон дар куҷо ҷойгир буда, ба
кадом вилояти иқлимӣ мансубанд?
70) Аз ҷиҳати соҳти орографӣ Тиён-шон ба кадом қисмҳо
тақсим мешавад?
71) Иқлим чӣ тавр ба гуногунии он сабаб мешавад?
72) Кадом типҳои пиряхҳо хоси Тиёншонанд?
73) Хатти барф дар Тиёншонҳои шимоли чӣ гуна ҷойгир
аст?
74) Fизогирии пиряхҳои Тиёншони шимолӣ чӣ гуна аст?
75) Тиён-шони марказӣ дар куҷо ҷойгир буда аз кадом
қисмҳо иборат аст?
76) Иқлими Тиёншони марказӣ чӣ гуна аст?
77) Характери яхбандии ҳозиразамони Тиён-шони марказӣ
чӣ гуна мебошад?
78) Баландкӯҳи Становой ба кадом вилояти пиряхӣ мансуб
буда,дар куҷо ҷойгир аст?
79) Иқлими қаторкӯҳи Становоӣ чи гуна аст?
80) Яхбандӣ ва андозаҳои он дар баландкӯҳи Кодар чӣ
гуна аст?
81) Кӯҳои Пиреней дар куҷо ҷойгиранд ва мансуби кадом
вилояти пиряхианд?
82) Иқлими кӯҳҳои Пиреней чӣ гуна аст?
83) Дар бораи яхбандии ҳозираи нимҷазирай Пиреней
маълумот диҳед.
84) Кӯҳҳои Понт, Тавр, Албурз дар куҷо ҷойгиранд ва
мансуб ба кадом вилояти пиряхианд?
85) Иқлими ин кӯҳҳо чӣ гунаанд ва чӣ тавр ташаккул
меёбанд?
86) Пиряхҳои ин ноҳия дар куҷоҳо ҷойгиранд ва кадом
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типҳои морфологиянд?
87) Дар бораи ноҳияи пиряхии Помир ва ба кадом вилояти
яхбандӣ мансуб будани он маълумот диҳед.
88) Иқлими Помир зери таъсири кадом омилҳо ташаккул
меёбад?
89) Помири Fарбӣ аз Помири шарқӣ чӣ фарқ дорад?
(бо назардошти шароитҳои орогидроглятсиоклиматологӣ)
90) Дар Помир ва Тоҷикистон кадом типҳои морфологии
пиряхҳо бартарӣ доранд ва майдони пиряхҳо чӣ
гуна
мебошад?
91) Энергияи яхбандӣ ва тарзи ғизогирӣ дар пиряхҳои
Помир чӣ гуна анд?
92) Мексикаи ҷанубӣ ба кадом вилояти пиряхӣ мансуб буда,
чӣ гуна шароитҳои табиӣ дорад?
93) Шароитҳои иқлимӣ ва яхбандии Мексикаи ҷанубӣ чӣ
гуна мебошад?
94) Андҳои шимолӣ дар куҷо ҷойгир ва ба кадом вилояти
пиряхӣ мансубанд?
95) Дар Андҳои шимолӣ андозаи яхбандӣ чӣ гуна ва аз
кадом типҳои марфологи иборат аст?
96) Ноҳияи яхбандии Андҳои Колумбияю Эквадор ба
кадом вилояти пиряхи мансуб аст?
97) Дар бораи шароитҳои ороглятсиоиқлимии ин ноҳия,
майдонҳои ях ва ташаккулу мавҷудияти он маълумот диҳед.
98) Андҳои марказӣ ба кадом вилояти пиряхӣ мансуб буда,
дар куҷо ҷойгиранд?
99) Фаҳмонед, ки чаро ба баландиҳои зиёд нигоҳ накарда,
дар инҷо майдонҳои пиряхӣ ноҷизанд?
100) Дар бораи шароитҳои табиӣ, иқлим ва андозаҳои
пиряхии ин ноҳия маълумот диҳед.
Саволномаҳои тестӣ.
1. Ҳангоми ноҳиябандии глятсиологӣ пеш аз ҳама кадом
омил ба инобат гирифта мешавад?
а) гардиши умумии атмосфера;
б) ҳарорати ҳаво;
в) пӯшиши барф;
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г) паҳншавии тарма;
2. Сарчашмаи асосии ғизогирии пиряхҳо дар миқёси умуми
саёра чӣ ба ҳисоб меравад?
а) кӯлҳо;
б) баҳрҳо;
в) уқёнус;
г) обанбор;
д) олами наботот;
3.Fафсии яхҳои бисёрсолаи ҳавзаи уқёнуси Яхбастаи
шимолӣ зимистон ва тобистон мутаносибан ба чанд метр
баробар аст?
а) 1,3-1,4=0 0,5-0,7;
б)2,5-3,5=1,5-3,0;
в) 3,3-4,2=1,7-3,7;
г) 3,5-4,0=2,0-3,6;
д) 4,5-5,0=3,3-3,4;
4.Майдони Гренландия бо ҳамроҳии ҷазираҳо ба чанд км2
баробар аст?

а) 1530;
б) 2480;
в) 2186;
г)3420;
д) 5120;
5.Чанд ҳазор км2 майдон ва чанд фоизи майдони
Гренландия бо яхҳо пӯшонидаанд?
а) 800-1500%;
б) 2480;
в) 1950-971;
г) 2186-100;
д)2180-100;
6.Fафсии миёна ва максималии сипари яхи Гренландия
мутаносибан ба чанд метр мерасад?
а) 800-1500;
б) 1000-2000;
в) 1500-3460;
г)2000-4000;
д)2500-4500;
7. Баландии мутлақи аз ҳама зиёди Антрактида ба чанд
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метр мерасад?
а) 2000;
б)2015;
в) 2957;
г) 3157;
д) 3520;
8.Васегии тасмаи соҳилии аз ях озоди Гренландия дар
маҳаллаи Готхоб то чанд км мерасад?
а) 50;
б) 75;
в) 150;
г) 200;
д) 2700;
9. Пиряхи аз ҳама дароз дар нимкураи шимолӣ Петерман,
ки забонааш дар болои оби уқёнус қарор дорад чанд км дарози
дорад?
а) 70;
б) 150;
в) 200;
г) 250;
д) 300;
10. Соле аз соҳилҳои Гренландия чанд ҳазор айсбергҳои
калон канда мешаванд?
а) 10-15;
б) 12-17;
в) 15-18;
г) 19-20;
д) 20-25;
11. Дар қисми марказии Гренландия ҳарорати миёнаи
солона ба чанд дараҷа баробар аст?
а) -5-15;
б) -7-19;
в) -24-32;
г) -35-37;
д) -40-42;
12. Замистон ҳарорат то чанд дараҷа паст мешавад?
а)-55-69;
б)-60-70;
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в)-72-74;
г)-75-76;
д) 80-81;
13. Ҳарорати миёнаи мохи июл ва феврал мутаносибан
ба чанд градус баробаранд?
а)-11-47;
б) -15-50;
в)-18-55;
г)-20-60;
д) 20-60;
14.Дар соҳилҳои ғарбӣ ки ҳарорати миёнаи моҳҳои
зимистонааш фақат якчанд дарача аз 0 градус сельсия паст
аст, моҳҳои тобистон чӣ нишондиҳандаро дорад?
а) -5;
б) 0;
в)+5;
г)+10;
д) +20;
15.Боришоти аз ҳама зиёд, ки дар қисми ҷанубии Гренландия
меборад, соле чанд миллиметрро ташкил мекунад?
а)700;
б)800;
в) 1000;
г)1200;
д)1400;
16 .Дар қисми миёнаи Гренландия микдори боришоти
солона ба чанд мм мерасад?
а)300-500;
б)400-600;
в) 500-700;
г) 600-750;
д) 800-900;
17. Дар кисми шимолии Гренландия микдори боришоти
солона чанд мм аст
а) 200-300;
б)150-350;
в)200-400;
г)250-450;
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д) 300-500;
18. Суръати аз ҳама баланди бод дар Гренландия баъзан то
чанд м\сония мерасад?
а)30;
б)40;
в)60;
г)90:
д) 100;
19.Хатти фирн дар шимол
ва ҷануби Гренландия
мутаносибан дар кадом баландиҳо мехобад?
а)700-750=900-250;
б)720-780=930-970;
в)915-1200=1800-1830;
г)1000-1300=2000-2530;
д) 1100-1300=2100-2600;
20 Суръати ҳаракати пиряхҳои Гренландия дар умуми суст
буда лекин баъзе пиряхҳо бароранда суръати тез дошта дар
як шабонарӯз то чанд метр ҳаракат доранд?
а)5-6;
б)18-38;
в)21-25;
г)30-40;
д) 40-50;
21 .Масоҳати умумии архипеаги Канада чанд 1000км2
мебошад?
а)1500;
б)1700;
в)2000;
г)2500;
д) 2700;
22.Баландии миёнаи ҷазираҳои шимолии Арктика ба чанд
метр баробар аст?
а) 200-300;
б)300-400;
в)400-500;
г)600-2000;
д)650-2500;
23. Ҳарорати миёнаи моҳи аз ҳама
хунуки чазираҳои
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шимоли Канада ба чанд дараҷа баробар аст?
а)-15;
б) -25;
в)-35;
г)-55.
д) -60;
24. Минимум ҳарорат дар ҷазирањои шимоли Канада то
чанд дараҷа паст мебошад?
а)-40;
б) -50;
в)-55;
г)-60;
д) -65;
25.Дар фасли тобистон дар ҷазираҳои шимоли Канада
рӯзона ҳарорат то чанд дараҷа баланд шуда метавонад?
а)+5+10;
б)+13+17;
в)+16+20;
г)+21+24.
д) +23+25;
26.Майдони пиряхҳои ҷазираҳои шимоли Арктика ба чанд
њазор км мураббаъ баробар аст?
а)155;
б)162 ;
в)168 ;
г)170;
д) 177;
27.Ғафсии ях дар баьзе минтақаҳои ҷазираҳои Элсмир ба
чанд метр мерасад?
а)300;
б) 600;
в) 650;
г)700;
д) 800;
28. Баландии хатти барф дар ҷазираҳои шимоли Канада
аз ҷануб ба шимол чӣ гуна тағйир меёбад?
а) 500-700;
б) 600-800;
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в) 700-1300;
г) 800-1400;
д) 900-1500;
29. Ҷазираҳои
Шпитсберген чанд хазор км2
масоҳат
доранд?
а)15,5;
б)20,6;
в)50,5;
г)62,5.
д) 69,3;
30.Ҳарорати миёнаи моҳи январ дар қисмҳои ғарб ва
шаркии ҷазираҳои Шпитсберген чӣ қадар аст?
а)-8-13;
б) -12-18;
в)-14-20;
г)-16-24;
д) 18-26;
31 Чанд ҳазор к2 ва чанд фоизи ҷазираҳои Шпитсберген бо ях
пӯшидаанд?
а) 40-70% ;
б)50-80;
в)60-90%;
г)62-96%.
д) 65-98%;
32.Хатти барфӣ дар ғарб ва шарқи Шписберген ба
чанд метр баробар аст?
а)300-500;
б)400-600;
в)450-650;
г)500-700;
д) 600-800;
33. Хатти барфӣ дар дохили Шпитсберген то чанд метр
баланд мешавад?
а) 600;
б) 700;
в) 800;
г) 900;
д) 950;
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34.Дар қисми ғарбии Шпитсберген чӣ қадар бориш мешавад?
а) 200-300;
б) 250-300;
в) 400-500;
г) 300-330;
д) 350-370;
35.Дар қисми шарқӣ ва ғарбии Шпитсберегн чӣ қадар
боришот меборад?
а) 400;
б) 500;
в) 650;
г) 700;
д) 800;
36.Дар Замини шимолу шарқ такшоншавии барф зиёд буда,
ба чанд г\см2 мерасад?
а) 50;
б) 70;
в) 100;
г) 150;
д) 200;
пиряхии Шпитсберген қариб ҳаракат
37. Гумбазҳои
накарда лекин баъзе пиряхҳои бароранда то чанд метр дар як
сол ҳаракат мекунанд?
а) 200;
б) 250;
в) 300;
г) 350;
д) 400;
38.Замини Франс Иосиф аз чанд ҷазира иборат буда, чӣ қадар
мосоҳат дорад?
а) 100-11550 ;
б) 150-16495;
в) 170-17520;
г) 200-18490;
д) 2500-20000;
39.Замини Франс Иосиф, ки қисми зиёди ҷазирахояш
мисли платост, чӣ қадар баландии миёна доранд?
а) 100-200;
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б) 150-250;
в) 300-400;
г) 400-490;
д) 450-500;
40. Чӣ қадар майдон (км2)ва чанд %-и ҷазираҳои Франс
Иосиф бо ях пӯшида мебошанд?
а) 12450-80;
б) 14360-87;
в) 15440-20;
г)16495-100;
Д) 17120-100;
41. Дар давоми сол ҷазираҳои Франс-Иосиф чанд моҳ
тамоман аз нури офтоб маҳруманд?
а)2;
б)3;
в) 4;
г)6;
д) 7;
42. Ҳарорати миёнаи солона дар сатҳи бањрии чазираҳои
Франс-Иосиф ба чанд дараҷа баробар аст?
а)-10-12;
б) -15-17;
в) -18-20;
г) -20-22;
д) 25-30;
43.Ҳарорати моҳи аз ҳама гарм дар ҷазирањои Франс-Иосиф
ба чанд дараҷа баробар аст?
а) -7;
б) -5;
в) 0;
г) +5:
д) +7:
44.Ҳарорати моҳҳои зимистон дар ҷазираҳои Франс-Иосиф
ба чанд дараҷа мерасад?
а) -15-1 7;
б) -20-25;
в) -22-26;
г) -20-35:
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д) -25-37:
45.Дар ҷазираҳои Франс-Иосиф абрнокӣ ва туман ба чӣ
вобаста аст?
а) хавои соф;
б) намнокии нисбии зиёд;
в) қабули зиёди нурҳои офтоб;
г) мавҷудияти дарёҳо;
д) пӯшиши барфњо.
46.Дар соҳилҳои ҷазираҳои Франс-Иосиф соле чанд мм
бориш меборад?
а) 75-100;
б) 80-120;
в) 100-200;
г) 170-200:
Д) 180-210:
47. Дар қуллаи гумбазҳои яхини ҷазираҳои Франс-Иосиф соле
чанд мм бориш меборад?
а) 450-500;
б) 550-600;
в) 600-650;
г) 650-700:
д) 700-720:
48.Такшонии барф дар баландиҳои 280-350м
замини
Франс-Иосиф ба чанд г\см2 мерасад?
а) 15-20;
б) 20-25;
в) 25-30;
г) 35-40;
д) 40-45;
49.Fафсии ях дар пиряхҳои ҷазираҳои Франс-Иосиф ба чанд
метр мерасад?
а) 75-300 ;
б) 100-500;
в) 150-550;
г) 170-600;
д) 200-650:
50. Нуқтаи баландтарини Замин нав ба чан метр мерасад?
а) 1430;
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б) 1547;
в) 1630;
г) 1750;
д) 2000:
51.Дар соҳилҳои ғарб ва шаркии Заминии нав мутаносибан
боришоти солона ба чанд мм баробар аст? Сабаби чунин
нобаробариро маьнидод намоед.
а) 300-200;
б) 350-230;
в) 370-240;
г) 400-300;
д) 500-400;
52.Дар мавзеҳои ғизогирии пиряххои Замини Нав соле чи
қадар бориш (бо мм) меборад?
а) 450;
б) 530;
в) 650;
г) 700;
д) 800:
53.Ҳарорати миёнаи моҳи январ дар Замини Нав ба чанд
дараҷа мерасад?
а) -35;
б) -40;
в) -45;
г) -50:
д) -55:
54. Минимуми мутлақ дар ҷазираҳои Замини Нав ба чанд
дараҷа мерасад?
а) -35;
б) -40;
в)-45;
г) -50:
д) – 55:
55. Яхбандии хозиразамони Замини Нав мутаносибан
чанд км2 масоҳат ва чанд км3 ҳаҷм дорад?
а) 17400-5700;
б) 24300-6800;
в) 27500-7200;
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г) 29300-8100;
д) 30200-9100:
56.Такшоншавии барф ва аблятсия дар сарҳади ғизогирии
пиряхҳои Замини Нав ба чанд г\см2 баробар аст?
а) 60;
б) 70;
в) 80;
г) 90:
д) 95:
57.Пиряхҳои бароранда дар як сол чанд метр ҳаракат
доранд?
а) 100;
б) 150;
в) 170;
г) 200:
д) 250:
58.Кадоме аз ин ҷазираҳо ба ҳайати ҷазираҳои Замини
Шимолӣ мансуб аст?
а) Врангел;
б) Виктория;
в) Вайгач;
г) Пионер.
д) Кандо
59.Майдонӣ ҷазираҳои Замини Шимолӣ чанд ҳазор км2
мебошад?
а) 25 ;
б) 30;
в) 38;
г) 43:
д) 47:
60.Релефи ҷазираҳои Замини шимолӣ аз теппаҳои ҳамвор
қисман пасткӯҳҳо иборат буда аз сатҳи баҳр чӣ қадар баландӣ
дорад?
а) 400-500;
б) 500-600;
в) 700-800;
г) 800-1000:
д) 950-1050:
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61.Ҳарорати миёнаи аз ҳама пасти моҳона дар ҷазирањои
Замини Шимолӣ ба моњи март мувофиқ омада чанд дарачаро
ташкил мекунад?
а) -20;
б) -28;
в) -35;
г) -40:
д) -45:
62.Ҳарорати моҳи аз ҳама гармтарин (июл) ба чанд дараҷа
баробар аст?
а) +1+1.6;
б) +2+2.5;
в) +2,5+2,7;
г) +3,1+3.7:
д) +2,5+3:
63. Сиклонҳои дар Атлантикаи шимолӣ пайдошуда дар
ҷазираҳои Замини шимоли хеле суст мешаванд. Вобаста ба ин
микдори боришоти солона ба чанд мм баробар аст?
а) 80-130 0 ;
б) 120-300;
в) 150-400;
г) 250-500:
д) 300-550:
64.Хатти барф аз шимол ба ҷануб мутаносибан дар кадом
баландиҳо мехобад?
а) 100-150=300-400;
б) 250-350=400-6004;
в) 200-300=350-500;
г) 370-400=450-650:
д) 400-420=470-670:
65.Яхбандии ҷазираҳои Замини шимолӣ ба кадом тип
мансуб аст?
а) шоханок;
б) сипарӣ;
в) турмонанд;
г) пӯшанда;
д) каравӣ.
66.Майдони умумии пиряхҳои ҷазираҳои Замини шимолӣ
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ба чанд
км2 ва чанд фоизи масоҳати
ҷазираҳо
(мутаносибан) баробар аст?
а)16450-45 ;
б)17470-4,76;
в)18220-48,3;
г)19340-50.5.
д)20110-53,1:
67.Кӯҳҳои Бирранга дар кадом нимҷазира ҷойгиранд?
а) Ямал;
б) Чукот;
в) Таймир;
г) Камчатка:
д) Флорида:
68.Нуқтаи баландтарин кӯҳҳои Бирранга ба чанд метр
баробар аст?
а) 1146;
б) 1250;
в) 13704;
г) 1420;
д) 1550:
69.Майдони умумии кӯҳҳои Бирранга ба чанд км2 мерасад?
а) 30;
б) 50;
в) 70;
г) 100.
д) 120:
70. Микдори боришоти солона дар кӯҳҳои Бирранга ба
чанд ам2 баробар аст?
а) 100-120;
в) 130-140;
в) 155-2304;
г) 135-300:
д) 140-556:
71.Нуктаи балантарини куххои Хибин - Ферсман, чӣ кадар
баландӣ дорад;
а) 400;
б) 552;
в) 1110;
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г) 1208:
д) 1301:
72. Ҳарорати миёнаи мохи январ дар кӯххои Хибин ба чанд
дарача мерасад?
а) -10-12;
б) -13-15;
в) -17-19;
г) -20-25:
д) -20-25:
73. Минимуми харорати кӯњњои Хибин то чанд дарача
мефарояд?
а) -20;
б) -27;
в) -33;
г) -40;
д) -45:
74. Микдори боришоти солона дар нимчазираи Кола чанд
мм аст?
а) 900;
б) 1000;
в) 1100;
г) 1300:
д) 1400:
75 Fафсии кабати барфӣ дар нимчазираи Кола ба чанд см
мерасад?
а) 30-80;
б) 40-95;
в) 50-130;
г) 70-150:
д) 90-170:
76 Пиряххои хурди Хибин аз хатти барф чанд метр пасттар
чойгиранд?
А) 400;
б) 500;
в) 800;
г) 1000:
д) 1500:
77 Харорати
миёнаи
мохи
январ
дар
Урали
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шимолӣ чанд дарача аст?
А) -8-10;
б) -10-12;
в) -16 -18;
г) -20-22:
д) -25-27:
78 Минимуми мублаки ҳарорати хаво дар Урали шимолӣ
чанд дарача паст мефарояд?
А) -30;
б) -40;
в) -50;
г) -55:
д) -57:
79 Боришоти атмосферии солонаи Урали шимолӣ дар
нишебињои гарбӣ ва шарқӣ мутаносибан чанд мм аст?
А) 1000-500;
б) 1110-600;
в) 1300-700;
г) 1350-800.
д) 1400-900:
80 Ба кадом суръат метр/сония бодҳои доимии зимистонаи
самти гарбию ҷанубӣ доштаи Урал мевазанд?
а) 8;
б) 10;
в) 12;
г) 14;
д) 16;
81 Суъати тундбодњои ѓарбӣ дар Урал баъзан то чанд
м\сон мерасад?
а) 20;
б) 30;
в) 35;
г) 40:
д) 50:
82 Миќдор ва майдони пиряхњои Урал мутаносибан чй
қадар аст?
а) 125-23;
б) 143-28;
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в) 150-33;
г) 160-42.
д) 180-50;
83 Пиряхњои Урал энергияи яхбандии баланд доранд ки ба
чанд мм\м баробар аст?
а) 2-5;
б)5-8;
в) 10-15;
г)20-22:
д) 23-27:
84 Такшоншавии барф дар пиряхҳои Урал чанд г/см2
мебошад?
а) -100;
б) -130;
в) -160;
г) -200:
д) -250:
85 Ҳарорати миёнаи моҳи январ дар Верхоянск ба чанд дараҷа
мерасад? а) -40;
б) -45;
в) -50;
г) -55:
д) -66:
86.Минимуми мутлақи ҳарорати Верхоянск ба чанд дараҷа
паст мефарояд?
а)-50;
б)-65;
в)-66;
г)-67:
д)-75:
87. Ҳарорати миёнаи моҳи июн дар Верхоянск ба чанд
баробар аст?
а) +10;
б) +16;
в) +18;
г) +20:
д) +25:
88.Чанд фоизи боришоти атмосфераи каторкӯҳи Верхоянск
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ва атрофии он дар фаслҳои тобистон ва тирамоҳ меборанд.
а) 45;
б) 50;
в) 65;
г) 75;
д) 90:
89. Миқдори миёнаи боришоти атмосферӣ дар қаторкӯҳи
Сунтар Хайята ба чанд мм мерасад?
а) 510;
б) 616;
В) 718;
г) 808;
д) 890:
90 Хатти барфӣ дар қаторкӯҳои Сунтар-Хайята дар
баландии чанд метр мехобад?
а) 1800-2100;
б) 2200-2500;
в) 2400-2600;
г) 2500-2700;
д) 2600-2800:
91. Майдони умумии қаторкӯҳи Сунтар Хайята чанд км2
мебошад?
а) 246 ;
б) 262;
в) 271:
г) 283:
д) 295:
92.Дар қаторкӯҳи Черск миқдори боришот дар сатҳи
пиряхҳо чи қадар аст?(мм).
А) 250;
б) 300;
в) 400;
г) 500:
93.Дар қаторкӯҳи Черск ва шохаҳои он чанд пирях ва бо
кадом масоҳат (км)2 мавҷуданд?
а) 50-62;
б) 55-70;
в) 81-90;
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г) 99-95;
94.Дар қаторкӯҳи Черск хатти барфӣ дар кадом баландӣ
мехобад?
а) 1600-1800;
б) 1900-2000;
в) 2200-2300;
г) 2400-2500;
95. Майдони наледҳои ҳавзаи дарёи Индигирка чанд
км2мебошад?
а) 200;
б) 250;
в) 350;
г) 400:
96. Майдони Исландия чанд ҳазор км2 аст?
а) 103;
б) 114;
в) 121;
г) 123:
97.Харорати миёнаи моҳи аз ҳама хунуктарин дар
Исландия ба чанд дараҷа мерасад?
а) -10-15;
б) -5-8;
в)-3-2;
г) +2 -3:
98.Кадом ҷараёни гарм соҳилҳои ҷануб ва ғарбии
Исландияро мешӯяд?
а) Шписберген;
б) Ирландия;
в) Нордкап;
д) Норвег.
99.Дар қисми шимолии ҷазираи Исландия ҳарорати ҳавои
зимистон ба чанд дараҷа мерасад?
а) -15-17;
б) -10-13;
в) -5-150;
г) -3-8;
д) -2-4:
100.Қисмҳои дохилӣ ва қисми шимолии ҷазираи Исландия
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соле чанд мм бориш дорад?
а) 800;
б) 500;
в) 450;
г) 400.
д) 370:
101.Ноҳияҳои ғарб ва ҷанубу ғарбии ҷазира соле чӣ қадар
бориш дорад?
а) 100-200;
б) 200-300;
в) 400-500;
г) 500-100 ;
д) 300-600;
102.Ноҳияҳои наздисоҳилии ҷазираи Исландия соле чӣ
қадар бориш дорад?
а)700;
б) камтар аз 800;
в) қариб 950;
г) зиёда аз1000мм;
д) 1100;
103.Дар қисми болоии баъзе пиряхҳои ҷазираи Исландия
соле то чанд мм бориш меборад?
а) 3000-4000;
б) 4000-5000;
в) 5000-6000;
г) зиёда аз10000;
д) 1100:
104.Майдони яхҳои ҳозиразамон дар ҷазираҳои Исландия
ба чанд км2 баробар аст?
а) 12000;
б) 13000;
в) 13500;
г) 14000:
д) 15000:
105.Баландии хатти фирн дар ҷануби шарқи Исландия ба
чанд метр мерасад?
а) 800-900;
б) 900-1100;
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в) 1200-1250;
г) 1300-1400:
д) 1450-1500:
106.Баландии хатти фирн дар қисми шимолии ҷазираи
Исландия ба чанд метр мерасад?
а) 1000м;
б) 1200;
в) 1400;
г) 1500;
д) 1600:
107.Такшоншавии барф дар пиряхҳои гуногуни ҷазираи
Исландия ба чанд г\см3 мерасад?
а) 100-110;
б) 115-130;
в) 130-160;
г) 180-125;
д) 185-130:
108.Дар баландиҳои 1000м яхҳои Исландия аблятсия ба
чанд г\см3 мерасад?
а) 100;
б) 120;
в) 160;
г) 180;
д) 200;
109.Кӯҳҳои Скандинавия аз шимол то ҷанубу ғарб чанд км
кашол ёфтаанд?
а) 1900;
б) 2000;
б) 2150;
г) 2320;
д) 2340:
110.Майдони яхҳо дар кӯҳҳои Скандинавия ба чанд км2
мерасад?
а) 4000;
б) 5000;
в) 5500;
г) 5700;
д) 5800:
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111.Дар қисмҳои дохилии Скандинавия зимистон чанд моҳ
кашол меёбад?
а) 3-4;
б) 4-5;
в) 1-6;
г) 6-7;
д) 8-9:
112.Дар соҳилҳои ғарбии нимҷазираи Скандинавия, ки
иқлими нисбатан мулоим дорад дар шимол ҳарорати миёнаи
январ ба чанд ва дар ҷануб мутаносибан ба чанд баробар аст?
а) -10-8=-6-8;
б) -6-4-4-2;
в) -1-0=0+2;
г) -2+20=+2+4;
д) -1+1=+3+4;
113.Ҳарорати миёнаи моҳи январ дар ноҳияҳои дохилии
Скандинавия ба чанд дараҷа баробар аст?
а) -12-13;
б) -14-16;
в) -18-20;
г) -20-22;
д) -25-27:
114.Ҳарорати миёнаи моҳи июл ба чанд дараҷа баробар
аст?
а) +10+12;
б) +15+15;
в) +16+17;
г) +17+18;
д) +20+22:
115.Қисми ғарбии кӯҳҳои Скандинавия соле чанд мм
боришот доранд? Маънидод кунед.
а) 1000;
б) 1500;
в)1700;
г) 2000;
д) 2300:
116 Ноҳияҳои дохилии нимчазираи Скандинавия дар
давоми сол чи қадар боришот доранд?
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а) 800;
б) 900;
в) 1000;
г) 1100;
д) 1200:
117.Ноҳияҳои шимолу шарқии нимчазираи Скандинавия
дар давоми сол чӣ қадар боришот доранд?
а) 400;
б) камтар аз 500;
в) бештар аз 600;
г) 700;
д) 800:
118.Хатти барфӣ дар қисмҳои чануб ва шимоли нимчазираи
Скандинавия мутаносибан дар кадом баландиҳо мехобад?
а) 800-900=400-300;
б) 800-900=500-400;
в) 1200-1300=700-500;
г) 1300-2000=500-600;
119.Такшонии барф дар болои пиряхҳои Скандинавия чи
қадар аст? (бо г\см2)
а) 70-80;
б) 80-90;
в) 90-100;
г) 100-180;
д) 170-235;
120.Аблятсияи пиряхҳои Скандинавия чи қадар аст? (бо
г\см2)
а) 124-200;
б) 140-210;
в) 150-220;
г) 160-230;
д) 170-235;
121.Баъзе пиряхҳо дар қисми ғарбии нимчазираи
Скандинавия то чанд метр баландии мутлақ мефароянд?
а) 100-200;
б) 200-300;
в) 300-400;
г) 350-450;
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д) 370-460:
122. Дар қисми шарқии нимчазираи Скандинавия пиряхҳо
то чанд метр ба поён мефароянд?
а) 100-200;
б) 200-300;
в) 300-400;
г) 700-800;
д) 800-900:
123.Энергияи яхбандӣ дар нимчазираи Скандинавия ба
чанд мм\м баробар аст?
а) 3-4;
б) 5-6;
в) 7-8;
г) 8-9;
д) 9-10:
124.Дар кадом баландии кӯҳҳои Алп ҳарорати миёнаи
моҳона дар давоми сол мусбист?
а) 300;
б) 400;
в) 450;
г) 500;
д) 600;
125.Дар кадом баландии кӯҳҳои Алп аз моҳи апрел то
октябр (июл август +120) ҳарорати миёнаи ҳаво мусбист?
а)1000;
б) 1300;
в) 1500;
г) 1600;
д) 1656;
126. Зимистон ҳарорати миёнаи моҳҳона то чанд дарача
паст мефарояд?
а) -7; б)-9;
в) -10;
г) -12;
д) -20;
127.Нишебиҳои анбуҳҳои ғарбии кӯҳхои Алп дар як сол чӣ
қадар бориш доранд?
а) 1000-1200;
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б) 1300-1400;
в) 1500-3000;
г) 3000-6000;
д) 3500-6500;
128.Дар қаторкӯҳҳои дохилӣ ва водиҳои дохилии Алпҳо дар
як сол чи қадар бориш меборад?
А) 800;
б) 1000;
в) 1200;
г) 1300;
д) 1400;
129. Дар Давос (Алпҳои Швейтсария) дар давоми сол чи
қадар бориш меборад?
а) 1000;
б) 750;
в) 580;
г) 152;
д) 450;
130.Дар баландиҳои 2500-2800м. (майдони ғизогирии
пиряхҳои Алп) миқдори боришоти солона чанд мм аст?
а) 2000-2300;
б) 2500-2800;
в) 2800-3000;
г) 3000-3100;
д) 3100-3200;
131.Дар Алпҳо аз кадом баландӣ сар карда ба боло
боришот кам мешавад?
а) 3000;
б) 3500;
в) 4000;
г) 4500;
д) 5000;
132.Дар майдони ғизогирии бисёр кӯҳҳои Алп дар давоми
сол ба ҳисоби миёна чанд метр барф чамъ мешавад?
а) 10-12;
б) 13-14;
в) 14-15;
г) 18-20;
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д) 20-22;
133.Баландии хатти барфӣ аз шимолу ғарб ба маркази
Алпҳо баланд шуда, дар кадом баландиҳо чойгир аст?
а) 1800-2500;
б) 2000-2500;
в) 2500-3300;
г) 2600-3400;
д) 2700-2800;
134. Майдони пиряхҳои Алп чанд км2 мебошад?
а)2400-2500;
б)2500-2600;
в)2700-2900;
г3000-3100;
д) 3100-3200;
135.Пиряхи калонтарини Алпҳо-Алечи калон чӣ қадар
дарозӣ ва чанд км2 майдон дорад ?
а) 19-120;
б) 23-138;
в) 27-140;
г) 30-150;
д) 40-170;
136. Дар Альпњо такшониҳои барф дар баландии хатти
фирн ба чанд г\см2 мерасад?
а) 120-160;
б) 160-200;
в) 200-240;
г) 210-250;
137.Дар баландии хатти фирни пиряххои калони Алп
аблятсияи солона ба ҳисоби миёна ба чанд м. мерасад?
а) 2-3;
б) 3-4;
в) 4-5;
г) 5-6;
д) 7-8.
138.Дар забонаи пиряхҳои калони Алп аблятсияи солона
баланд буда, дар пиряхи МЕР-Де-Гляс ба чанд метр мерасад?
а) 8;
б) 10;
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в) 13;
г) 15;
д) 17;
139.Дар баландии 2000м. Кавкази калон миқдори боришоти
солона ба чанд метр мерасад?
а) 1300-2300;
б) 1500-2500;
в) 1700-2000;
г) 1800-2800;
д) 1900-2900;
140.Тавассути таъсири сиклонҳои баҳри миёназаминӣ
дар нишебиҳои ғарбии Кавкази калон миқдори боришоти
солона ба чанд мм мерасад?
а) 2000;
б) 2300;
в) 2500;
г) 2600;
д) 2700;
141.Аз кадом баландӣ сар карда дар Кавкази калон барф
тамоми сол мехобад?
а) 3700;
б) 3900;
в) 4000;
г) 4100;
д) 4200;
142.Суръати бод дар наздикии Элбрус ба чанд м/соня
мерасад?
А) 4-5;
б) 6-7;
в) 7-9;
г) 8-9;
д) 9-10;
143. Майдони пиряхҳои Кавкази ғарбӣ (аз қуллаи Фишт то
Элбрус чанд км2) мебошад?
А) 350;
б) 380;
в) 400;
г) 450;
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д) 500;
144. Майдони пиряхҳои Кавкази марказӣ ба чанд км2
мерасад?
А) 800;
б) 1000;
в) 1200;
г) 1400;
д) 1500;
145. Пиряхҳои Элбрус ва Казбек ба кадом типи пиряхҳо
мансубанд?
А) конуси вулканҳо;
б) туркистонӣ;
в) водигӣ;
г) шоханок;
д) каравӣ;
146.Майдони пиряхҳои Элбрус ба чанд км2 баробар аст?
А) 119,6;
б) 123,5;
в) 134,5;
г) 141,2;
д) 142,5;
147.Гафсии пиряхҳои Элбрус ба чанд метр мерасад?
А) 30;
б) 40;
в) 50;
г) 60;
д) 65;
148.Хатти барфӣ дар Элбрус дар кадом баландӣ (метр
)чойгир аст?
А) 4000 ;
б) 4200;
в) 4300;
г) 4400;
д) 4500;
149.Такшоншавии барф дар сарҳади ғизогирии пиряхҳои
Элбрус ба чанд
г /см2 баробар аст?
А) 80-90;
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б) 90-100;
в) 100-140;
г) 140-180;
д) 145-185;
150.Энергияи яхбандӣ дар пиряхи Элбрус ба чанд мм/м
баробар аст?
А) 10-12;
б) 15-16;
в) 16-17;
г) 17-1;
д) 19-20;
151.Дар Кавкази шарқӣ майдони пиряхҳо ба чанд км2
баробар аст?
А) 95;
б) 100;
в) 110;
г) 115;
д) 120;
152.Хатти барфӣ дар Кавкази шарқӣ дар кадом баландиҳо
мехобад?
А) 3500-3900;
б) 3600-4000;
в) 3700-4100;
г) 3800-3200;
д) 3900-4100;
153. Баландии миёнаи баландкӯҳи Арман ба чанд метр
мерасад?
А) 1400;
б) 1500;
в) 1600;
г) 1700;
д) 1800;
154. Майдони пиряхҳо дар қаторкуҳи Зангезур, вулканҳои
Арагатс ва Арарат ба чанд км2 мерасад?
А) 15-17;
б) 16-17;
в) 18-19;
г) 20-21;
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д) 22-24;
155. Дар умум майдони пиряхҳои Кавказ ба чанд
км2мерасад?
А) 1150 ;
б) 1230 ;
в) 1428 ;
г) 1530;
д) 1630;
156.Баландиҳои массиви куҳии Олтой ба чанд метр
мерасад?
А) 2600-2700 ;
б) 2700-2800 ;
в) 3100-3300;
г) 3500-4000;
д) 3700-4100;
157.Куллаи баландтарини кӯҳҳои Олтой –Белуха чанд метр
баландӣ дорад?
А) 3995;
б) 4150;
в) 4506;
г) 4608;
д) 4701;
158.Дар Олтой чанд пирях мавчуд буда, майдонашон ба
чанд км2 мерасад?
А)700-500;
б) 800-600;
в) 900-700;
г) 950-750;
д) 1000-800;
159. Чанд фоизи майдони пиряхҳои Олтой ба пиряхҳои
водигӣ рост меояд?
А) зиёда аз 60;
б) қариб 50;
в) зиёда аз 40;
г) 70;
д) 90;
160.Дар Олтойи Муғулистон чанд пирях мавчуд буда,
майдонашон ба чанд км2 мерасад?
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А) 100-200;
б) 115-220;
в) 125-250;
г) 130-270;
д) 145-280;
161.Дарозии пиряхҳои водигӣ дар Олтойи Муғулистон то
чанд км мерасад?
А) 8-10;
Б) 10-15;
В) 12-19;
Г) 20-25;
д) 25-30
162.Дар Олтойи марказӣ, ки гиреҳҳои яхин ва Биш-Иирду
чойгиранд, миқдори боришоти солона ба чанд мм мерасад?
А) 2000-2500;
Б) 3000-3500;
В) 3500-3600;
Г) 3600-4000.
д) 3700-4100;
163. Олтойи гарбӣ ва канорҳои шимолии Олтойи кӯҳӣ, ки
зери таъсири иклими сиклонӣ буда, лек он қадар баландиҳои
зиёд надорад, дар давоми сол чӣ қадар бориш дорад
164.Хатти барфӣ дар Олтойи аз шимолу ғарб ба ҷанубу
шарқ баланд шуда, мутаносибан дар кадом баландиҳо ҷогир
аст?
а) 2800-4000;
б) 2900-4100;
в) 2950-4150;
г) 3000-4200.
д) 3100-4300;
165. Таҳшоншавии барф дар пиряхҳои Олтой ба чанд гр см2
баробар аст?
а) 70-80; б) 80-100; в) 90-110; г) 100-120.д) 120-130
166.Энергияи яхбандӣ дар пиряхҳои Актруи Олто ба чанд
мм/м баробар аст?
а) 2,3-2,5;
б) 3,4-3,6;
в) 4,5-4,7;
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г) 5,8-6,3;
д) 6,1-6,9;
167.Дар ноҳияи пиряхии Саяну Тува, боришоти атмосферӣ
зери таъсири бодҳои ғарб асосан дар кадом фасл меборад.
а) Баҳор;
б) Тобистон;
в) Зимистон;
г) Тирамоҳ;
д)зимистону тобистон;
168.Пӯшиши барфӣ дар Саяну Тува одатан дар авали сол
чанд моњ мехобад?
а) 9:
б) 10;
в) 11;
г) 12;
д) 3;
169. Дар паҳнкӯҳи Саяну Тува чанд пирях бо майдони
чанд км2 мавҷуданд?
а) 40-32;
б) 45-37;
в) 50-40;
г) 55-47;
д) 60-51;
170. Хатти барф дар Саяну Тува дар кадом баландӣ
мехобад?
а) 2000-2480;
б) 2100-2500;
в) 2200-2600;
г) 2300-2650;
д) 2400-2700;
171. Пики Fалаба дар қаторкӯҳҳои Тиёншон чанд метр
баландӣ дорад?
а) 7120;
б) 7210;
в) 7320;
г) 7433;
д) 7500;
172. Аз ҷиҳати орографӣ Тиёншон ба чанд қисм тақсим
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мешавад?
а) 3;
б) 4;
в) 5;
г) 6.
д) 7 шарҳ диҳед.
173. Дар қисмҳои баландкӯҳи Тиёншони шимолӣ дар
давоми сол чӣ қадар бориш меборад?
а) 800-900;
б) 1000-1300;
в) 1100-1350;
г) 1150-1400;
д) 1215-1450;
174. Миқдори асосии боришот дар кӯҳҳои Тиёншони
шимолӣ дар кадом фасл меборад?
а) тобистон;
б) зимистон;
в) баҳор;
г) тирамоҳ;
д) тобистону зимистон;
175.Ҳарорати миёнаи ҳавои моҳи июл дар водиҳои
Тиёншони шимолӣ +20+25 буда, дар миёнакӯҳҳо +15+17 ва аз
он баландтар аз чанд дараҷа пасттар мефарояд?
а) +10;
б) +5;
в) +3;
г) -0;
д) -5;
176. Ҳарорати моҳи январ дар Тиёншани шимолӣ ба чанд
дарача баробар аст?
а) Баландтар аз -10;
б) -13;
в) қариб -15;
г) камтар аз -20;
д)-25;
177. Майдони пиряхҳои Алатови Ҷунгар ( двр қаламрави
Қазоқистон) ба чанд км2 мерасад?
а) 200;
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б)1000;
в) 1100;
г) 1200;
д)1300;
179. Миқдор ва майдони пиряхҳои (бо км2) Алатови паси
Олой мутаносибан чи қадар аст?
а) 200-300;
б) 230-400;
в) 250-500;
г) 300-600;
д)350-650;
180.
Пиряхи
калонтарини Алатови паси Олой
Корженевский чи қадар дарозӣ (км) ва чӣ қадар майдон (км2)
дорад?
а) 8-40;
б) 12-50;
в) 13-55;
г) 15-60;
д) 20-65;
181. Дар қаторкӯҳҳои Алатови Кунгеӣ ва Қирғиз майдони
яхҳо ба чанд км2 мерасад?
а) 350;
б) 400;
в) 450;
г) 500;
д) 550;
182. Баландии хатти барф дар Тиёншони шимолӣ аз
шимолу ғарб ба ҷанубу шарқ баланд шуда, дар қаторкӯҳи Саур
ва Алатови паси олой, мутаносибан дар кадом баландиҳо
мехобад?
а) 3320-3340=3700-4200;
б) 3360-3380=3750-4250;
в) 3100-3450=3000-4300;
г) 3450-3500=3900-4400;
д) 3550-3600=4100-4200;
183. Такшоншавии барф дар сатҳи хатти фирн дар
пиряхҳои водигии Тиёншани шимолӣ ба чанд гр см2 баробар
аст?
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а) 60-80;
б) 70-90;
в) 80-200;
г) 90-110;
д) 95-115;
184. Энергияи яхбандӣ дар бисёр пиряхҳои Тиёншони
шимолӣ ба чанд мм/м мерасад?
а) 2-3;
б) 4-6;
в) 6-8;
г) 9-10;
д) 11-12;
185. Дар Тиёншани марказӣ, қаторкӯҳҳои баланд то чанд
мм бориш доранд?
а) 500-600;
б) 600-700;
в) 700-800;
г) 800-1000;
д) 900-1100;
186. Дар нишебиҳои ғарбии қаторкӯҳи Фарғона ва
нишебиҳои шарқии он дар давоми сол мутаносибан чанд мм
бориш мебарояд?
а) 800-100;
б) 850-150;
в) 900-200;
г) 1000-300;
д) 1100-350;
187. Пиряхҳои Инилчеки ҷанубӣ ва шимолӣ, ки дар массиви
кӯҳии Хонтенгри (Тиёншони марказӣ) ҷойгиранд, мутаноибан
чӣ қадар дарозӣ доранд? (бо км)
а) 59,8-35,2;
б) 61,5-37,2;
в) 66,6-39,1;
г) 67,2-40,1;
д) 69,1-45;
188. Дар қаторкӯҳӣ Ак-шийрак чанд пирях ва бо майдони
чанд км2 ҷойгиранд?
а) 40-350;
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б) 50-400;
в) 60-550;
г) 65-600;
д) 67-620;
189.Дар қаторкӯҳи Алатови Терск майдони пиряхҳо ба
чанд км2 мерасад?
а) 800;
б) 850;
в) қариб 900;
г) зиёда аз 2000;
д) 2500;
190.Майдони пиряхҳои Тиёншон дар умум чӣ қадар аст?
а) 7400км2;
б) 7600;
в) 8033;
г) 9000;
д) 9500;
191. Дар баландкӯҳи Становой дар баландии 2500м. соле чи
қадар бориш меборад?
а) 750-900;
б) 800-1000;
в) 900-1100;
г) 9000;
д) 1100-1200;
192.Маркази асосии яхбандии баландкӯҳи Становой
қаторкӯҳи Кодар буда, дар он чанд пирях бо кадом майдон
(км2) ҷойгиранд?
а) 31-15;
б) 33-17;
в) 35-20;
г) 40-35;
д) 45-37;
192.Баландии хатти барф дар шимол ва ҷануби қаторкӯҳи
Кодар мутаносибан дар баландии чанд метр ҷойгир аст?
а) 1800-1900=2000-2100;
б) 1850-1930=2100-2200;
в) 1900-2200=2200-2100;
г) 2200-2400=2500-2550;
113

https://bikhon.tj/

д) 2300-2350=2550-2600;
193.Майдони умумии пиряхҳои Пиреней чанд км2
мебошад?
а) 15;
б) 20;
в) 30;
г) 45.
д) 50;
194.Хатти барфӣ дар Пиреней дар кадом баландӣ ҷойгир
аст?
а) 2500-2700;
б) 2600-2800;
в) 2700-2900;
г) 2800-3000;
д) 2900-3100;
195.Нишебии шимолии қаторкӯҳҳои Понт чанд мм бориш
доранд?
а) 1500;
б) 2000;
в) 2500;
г) 3000;
д) 4000;
196.Яхбандии ҳозиразамон дар кӯҳҳои Понт, Тавр, Албурз,
Зардкӯҳ асосан аз кадом типҳо иборатанд?
а)шоханок;б)сипармонанд;в)овезон ва вулканӣ;
г)
туркистон;.д)водигӣ
197. Дар баландии 2100метри Помир ҳарорати миёнаи моҳи
январ ба чанд дараҷа баробар аст?
а) -7,4;
б) -8;
в) -10;
г)-12;
д) -20;
198.Нишебиҳои ғарбии қаторкӯҳҳои Помир дар давоми сол
чи қадар боришот доранд?
а) 100;
б) 900;
в) 800;
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г) 700;
д) 50;
199.Мувофиқи ҳисобкунии мутахассисон дар минтақаҳои
глятсиологии Помири шарқӣ ва нишебиҳои ғарбии кӯҳҳои
Ҳисору Олой мутаносибан дар як сол чи қадар бориш меборад?
а) 400-200;
б) 500-3000;
в) 600-500;
г) 700-3000;
д) 900-4000;
200.Дар Помири шарқӣ дар баландиҳои 3600м ҳарорати
миёнаи моҳи январ ба чанд дараҷа мерасад?
а) -13,4;
б) -15,4;
в) -17,8;
г) -19,2;
д) -25,2;
201.Дар Помири шарқӣ ҳарорати миёнаи моҳи июл ба чанд
дараҷа мерасад?
а) +5;
б) +7;
в) +10;
г) +15.
д) +20;
202.Дар қисми ҷанубу ғарбӣ ва Помири шарқӣ баландии
хатти барф чи гуна тағйир меёбад?
а) 3000-3200;
б) 3200-3400;
в) 3400-3600;
г) 4000-5200;
д) 4500-5500;
203.Майдони умумии пиряхҳои Помиру Олой чанд км2
мебошад?
а) 8544;
б) 8900;
в) 9627;
г) 9999;
д) 10200;
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204.Дар қаламрави Тоҷикистон чанд пирях мавҷуд
буда,чанд км2 майдон доранд?
а) 9139-8024,9;
б) 9520-8344,1;
в) 9680-8441,1;
г) 9786-8678,5;
д) 10100-9955,6;
205.Пиряхи Федченко чӣ қадар дарозӣ дорад? (бо км)
а) 57;
б) 72;
в) 80;
г) 85;
д) 93;
206.Такшоншавии барф дар пиряхҳои Помир, одатан, чанд
г\см2 мебошад?
а) 70-80;
б) 80-90;
в) 90-100;
г) 100-150;
д) 120-170;
207.Таҳшоншавии барф дар пиряхи Федченко ба чанд г\см3
баробар аст?
а) 150;
б) 200;
в) 220;
г) 230;
д) 320;
208.Энергияи яхбандӣ дар пиряхҳои Помир ба чанд мм
тағйир меёбад?
а) 1-2;
б) 2-5;
в) 3-6;
г) 2-16;
д) 5-35;
209.Дар минтақаи вулкании Мексикаи ҷанубӣ чанд км2
майдони яхӣ мавҷуд аст?
а) 11,5;
б) 15,0;
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в) 16,1;
г) 17,5;
д) 20,6;
210.Хатти барфӣ дар вулканҳои Мексикаи ҷанубӣ дар
кадом баландӣ мехобад?
а) 40004;
б) 4500;
в) 4800;
г) 500;
д) 5500;
211.Майдони асосии пиряхҳои Мексика дар вулкани
Орисаба ҷойгир буда,ба чанд км2 баробар аст?
а) 7,5;
б) 8,1;
в) 9,5;
г) 10,1;
д) 15,6;
212.Хатти барфӣ дар Андҳои шимолӣ дар кадом баландӣ
ҷойгир аст?(шимол-ҷануб).
а) 400-4200;
б) 4100-4300;
в) 4200-4400;
г) 4400-4700;
д) 4600-4800;
213.Миқдори боришоти атмосфери дар Андҳои шимолӣ ба
чанд мм мерасад7
а) 900-1100;
б) 1000-2000;
в) 1100-2100;
г) 1200-2300;
д) 1400-2400;
214. Дар Андҳои Колумбияю Эквадор пиряхҳо фақат аз
кадом баландӣ болотар пайдо мешаванд?
а) 4000;
б) 4500;
в) 4700;
г) 5000 болотар;
д) 6000;
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215.Миқдори боришоти солона дар қуллаи вулканҳои
Андҳои Колумбияю Эквадор чанд мм аст?
а) 500-700;
б) 600-800;
в) 700-900;
г) 800-1000;
216. Харорати миёнаи моњи январ ва июл дар ноњияњои
баланди Андњои Колумбияю Эквадор ба чанд дараҷа баробар
аст?
а) -8-7=+10=15;
б) -6-5=+8+13;
в) +5+6=+2+5;
г) +10+12=+7+8;
д) +12+13=+9+10;
217.Дар Андҳои Колумбияю Эквадор ҳамагӣ майдони
пиряхҳо ба чанд км2 мерасад?
а) 50;
б) 80;
в) 90;
г)100;
д) 120;
218.Дар Андҳои марказӣ, ки баъзе қуллаҳо то 7000м
мерасанд, миқдори боришот одатан чанд мм аст?
а) 250;
б) 200;
в) 300;
г) 350;
д) 400;
219.Нишебиҳои шарқии Андҳои марказӣ чӣ қадар боришот
доранд ва чаро?
а) 600;
б) 700;
в) 800;
г) 1000;
д) 1200;
220.Дар Андҳои марказӣ, хатти барфӣ, вазъи аз ҳама
баланд дар ҷаҳонро дошта, ба чанд метр баробар аст?
а) 4500-4700;
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б) 4750-5000;
в) 5000-5500;
г) 6000-6300;
д) 6100-6400;
221.Қисми асосии пиряхҳои Андҳои марказӣ дар қисми
шимолӣ он- Кардилере Бланка (байни арзҳои 8-10 ҷанубӣ),
ҷойгир буда чӣ қадар майдон дорад?
а) 600;
б) 800;
в) 1000;
г) 1100;
д) 1200;
222.Дар
Кордилери
Хуайхуаш
(қуллайи
Ерупаха-6632м)шохаи кадом намуди пиряхҳо ҷойгиранд?
а)пиряхҳои плато;
б) сипарӣ;
в) пӯшанда;
г) скандинавӣ;
д) водигӣ.
9. Пиряхҳои дорои сарчашмаи ғизогирии Уқёнуси ором.
9.1 Вилояти кӯҳию пиряхии наледии Арктикии Америкаи
шимолии. Уқёнуси Ором.
Ба ҳайати ин вилоят қаторкӯҳи Брукс ворид шуда дар
шимолӣ Аляска ҷойгир аст.
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Пиряхи забон васеъ дар Аляска
Дар интиҳои шимолу шарқ,дар кӯҳҳои Ричардсон, нуқтаи
баландтарини Брукс мехобад.(2816м). Яхбандии ҳозиразамон
дар шимолу шарқи қаторкӯҳ ҷойгир буда, ба массивҳои кӯҳии
Румянсев ва Майклсон мувофиқ меояд. Дар ин ҷо яке аз
пиряхҳои водигӣ (Окпилак ) 16км дарозӣ дорад. Мавҷудияти
шаклҳои пиряхии релеф гувоҳи он аст, ки дар давраи чорум
майдонҳои яхбандӣ дар ин ҷо хеле ҳам васеъ буданд. Дар ин
минтақа мавҷудияти максимуми Канадагӣ имконият медиҳад,
ки барфи зиёд борад. (хусусан зимистон)
Шароитҳои иқлимии хунук. харорати миёнаи тобистон
+500 буда нишондиҳанда аз 250 пасттар аст. Иқлими хунук
сабаб мегардад, ки дар қабати болои литосфера яхбандии
доимӣ мавҷуд буда дар паҳнкӯҳи Юкон ба ғайр аз наледҳо,
«Талик»-ҳо мавҷуданд. Хусусан наледҳо дар болооби дарёи
Кампинг, ки аз қаторкуҳи Брукс ҷорӣ мешаванд, зиёданд.
9.2.Вилояти куњњии Арктикии Сибири шарқи уқёнуси Ором.
Кӯҳҳои тундравии Анюйску Чукот қад-қади соҳилҳои
қутбии баҳрҳои Сибири шарқӣ ва Чукот ҷойгиранд. Онҳо аз як
силсила ќатор – кўњњои параллели дорои баландии 1775 ва
2320м иборатанд. Иќлим ќањратун. Дар шарќ зери таъсири.
Уќёнуси Ором то андозае мулоим аст. Зимистон хунук, бодхои
тез мевазад. њарорати миёнаи моњи январ дар кўњњои Анюй – 32
буда, дар димоғаи Шмидт мебошад.
Баландии пӯшиши барф дар ѓарб ба 35см, дар шарќ ба 80см
мерасад. Барф дар кўњњо то авали июл хобида, тобистон кӯтоњ
ва хунук аст.
Пиряхи хурди овезон дар ќисми интиҳои шарќ аз ҷониби
С.В. Обручев дар баландии 800-1000м ёфт шуда буд. Дар
замони њозира дар ин вилояти пиряхї 7 пирях бо майдони
умумии 2
мавҷуд аст.
9.3. Вилояти кўњию пиряхию наледии ќисми субарктикии
Сибири шарќии уќёнуси Ором.
Пањнкўњи Коряк дар байни нимҷазирањои Чукот ва
Камчатка ќад – ќади соњилњои бањри Беринг кашол меёбад.
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Пиряхи вулкани дар камљатка
Ќуллаи баландтаринаш кўњи Ледяная (Яхин)- 2562м буда,
иќлим муссонист. Ќариб дар њамаи ќаламрави пањнкўњ
њарорати миёнаи солона дар ҷанубу шарќ -2 буда, дар
шимолу ѓарб то – 8, мерасад. Зимистон дарозмуддат, лекин
хунукии зиёд не. Зимистон анбуњи њавои хушку хунуки
максимуми Сибирӣ њукмрон буда, фаќат баъзан аз ҷониби
сиклонњои Уќёнуси Ором вайрон карда мешавад.
Дар нишебањои шарќии кўњњо, дар фасли хунук то 200мм,
дар давоми сол то 750мм бориш меборад. Дар кўњи Ледяпой то
500мм бориш борида, лекин дар болои пиряхњо тавассути бод
баъзан 2 баробар зиёдтар барф ҷамъ мешавад. њамин тавр,
миќдори асосии боришоти сахт дар нимаи аввали зимистон
(максимум дар октябр) меборад. 1\3 њиссаи боришот тобистон
меборад. Дар кўњњо шакли сахти боришот афзалият дошта, ба
дохили материк кам мешавад.
Барои зимистон шамолњои тез характернок буда,
шароитњои мусоидро барои пањншавии пиряхњои хурд дар
самти муќобили шамол, фароњам меоварад. Миќдори зарурии
боришот, абрнокии паст, њарорати пасти њаво ба пайдоиши
пиряхњо сабаб шудаанд. Дар пањнкўњи Коряк 461 пирях бо
майдони 185
мавҷуд аст. Типњои морфологии пиряхњо
нишебии кўњ, каравї, каравию-водигї, ва водигиянд.
Пањншавии пиряхњо дар пањнкўњи Коряк хело гуногун аст. Чун
ќоида гўруњњои пиряхӣ дар ќаторкўњњои обтаќсимкунаки
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дорои баландињои 1600 – 2500м буда,баъзан дар баландињои
1000 – 1200м, њатто 600м. ҷойгиранд. Майдони пиряхњо хурд
аст. (1 - 2
), баъзан то 5
масоњат дошта, ѓафсиашон аз 70
– 80м зиёд нест.
Хатти барфї дар нишебињои шимолии кўњи Ледяной дар
баландињои 1400- 1600м хобида, дар нишебињои ҷануб, дар
баландињои 1800 – 1980м. мехобад. Дар соњили бањри Беринг ва
кўњњои Ледниковий хатти барфї дар баландии 600м мехобад.
Аккумулятсия 110-120г\
, аблятсия баъзан 184г\
.
Энергияи яхпайдошавӣ 8-9мм\м. Ѓизогирии пирях бо усули
фирнию яхӣ ва бо фирнии гарм мегузарад.
9.4. Вилояти муссонии мӯътадили кўњии Шарки дурии
уќёнуси Ором.
Камчатка. Ин нимҷазираи калон буда, аз ѓарб бо обњои
бањри Охот, аз шарќ бо бањри Берингу уќёнуси Ором шӯста
мешавад.
Мавќеи географӣ ( ҷойгиршави дар байни бањр ),
шароитњои орографӣ ва иќлимии Камчатка барои пайдоиши
пиряхњо мувофиќ аст. Карахо, кальдерҳо, кратерхо барои
ҷамъшавии барф мувофиќанд.
Ба хунукшавии иќлими ин ҷой бањрњои Охот ва Беринг ва
ҷараёни хунуки Курилу Камчатка, ки соњилњои шарќии
Камчаткаро мешуяд, таъсир мерасонанд. Зимистон ба иќлими
Камчатка антисиклони Сибири таъсир расонида, тобистон
таъсири минимуми Алеутӣ калон аст. Дар натиҷа Камчатка
дар минтаќаи рушди сиркулятсияи (гардиши ) муссонии
атмосфера мебошад. Зимистон хунук ва дарозмуддат. њарорати
минимуми мутлаќ зимистон
миёнаи моњи январ Камчатка зери таъсири муссонњои зимистона буда, аз ин сабаб
бодњои тези ѓарбӣ ва шимолу ѓарби мевазанд. Бодњо хунук ва
хушк буда, дар ҷануб 10 – 15м\сония суръат доранд.
Режими муссони зимистона баъзан бо омадани сиклонњо аз
ҷониби Япония ба ҷануби Камчатка ба самти шимолу шарќ
одатан ќад – ќади соњилњои шарќии нимҷазира, вайрон карда
мешавад. Баъзан ба соњилњои ѓарби вазиданашон низ мумкин
аст. Фарќи калони обњои хунуки бањри Охот ва гарми уќёнуси
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Ором сабаби истодани сиклонҳо шуда метавонад. Дар натиҷа
ќисми ҷанубии нимҷазира дорои боришоти зиёд,тундбод
мебошад.
Иќлими ќисми шимолии нимҷазира хунук буда, ба он
омадани бодњои хунуки шимолӣ, мусоидат мекунанд.
Боридани барф дар фасли зимистон аз њисоби сиклонхост. Дар
соњилњои шарќӣ ѓафсии пӯшиши барф 130см буда, баъзан то 3м
мерасад, дар ѓарб бошад -40см. Дар кўњњои ќисми шарќӣ 900 –
1100см бориш меборад. Дар нимҷазираи Кронотск, дар
баландии 600 – 800м миќдори боришоти солона 1800 – 2000мм,
баъзе солњо њатто ба 3000мм мерасад. Пӯшиши барфӣ
аллакай дар охири октябр – авали ноябр барќарор шуда, 170 –
200рўз, дар кўњњо – 180 – 210рўз меистад. Барф нобаробар
таќсим мешавад,ки пеш аз њама ба фаъолияти бодњо, хусусан
дар соњилњои шарќ, вобаста аст. Дар ќисмњои дохилии
нимҷазира самти бодњои шимолу ѓарб, шимол ва шимолу шарќ
бартарӣ доранд. Дар нишебињои муќобили бодњо, анбуњи
зиёди барфњо хобида, барфтӯдањо то охири моҳи июл, баъзан
дар давоми сол об нашуда меистанд. Дар ѓизогирии пиряхњо ба
ѓайр аз бодњо инчунин тарма низ таъсир мерасонад.
Тобистон хунук, абрнок ва намнок. Боришоти аз њама зиёд
дар фасли тобистон меборад, ки муссонњои ҷанубу шарќ
меоранд.
Майдони пиряхњои Камчатка 866
њисобида мешавад.
Дар нимҷазира мавҷудияти яхњо то андозае ба фаъолияти
вулканњо вобаста аст. Вулканњо ба типњои морфологї,
динамика, пањншавӣ, ҷамъшавии барф, обшавии барфу ях,
таъсир мерасонанд.
њиссаи зиёди майдонњои пиряхин дар қаторкўњи Мобайнӣ
ҷойгир аст ( 484
). Дар ин ҷо пиряхњои ќуллањои кўњ, каравӣ,
овезон ва руфта ба дигар тарафи кўњ партофташуда, зиёданд.
Баъзеашон то 6км дарози доранд. Хатти барфї дар ќаторкўњи
мобайнӣ, дар баландињои 1020 то 1800м ҷойгир буда аз шимол
ба ҷануб баланд мешавад.
Дар бисёр вулканњои хомушшуда ва њаракаткунандаи
нимҷазира майдонњои зиёди пиряхњо мавҷуданд,ки аз онњо ба
њама тараф, пиряхњои водигї, равона мегарданд. Барои
минтаќањои вулконӣ пиряхњои конуси вулканњо, кальдерӣ,
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овезон, каравӣ ва водигӣ хосанд.
Дар гурўњи вулканњои Ключевск ва Авачинск 55 пирях
бомайдони умумии 241,6
мавҷуданд. Майдонњои асосӣ ба
марказ равона шудаанд. Дарозии аз њама зиёд ба пиряхи Зард
(16км ) мувофиќ меояд.
Дар нимҷазираи Кронотск 28 пирях ва 100 барфтӯдаи калон
мавҷуд аст. Дар ин нимҷазира ки майдони 500
мебошад,
200
– аш бо ях ва барфттӯдањои бисёрсола пӯшида
мебошад (40% аз майдони нимҷазира). Типњои морфологӣ
водиги, каравию водигӣ ва руфташуда буда, хусусияти
яхбандии нимҷазира дар он аст, ки пиряхњо майдонњои
ѓизогирии васеъ ва забонањои кӯтоҳ доранд. Пиряху
барфтӯдањо, одатан, паст ҷойгир шудаанд. Забонаи баъзеи
онњо то 250-300м паст мефарояд.
Аккумулятсияи солона дар баландињои 600-800м 200г\
.
Аблятсия дар забонаи пиряхҳо 770г\
буда, дар хатти фирн
ва каме болотар аз он 115г\
дар як сол мебошад. Энергияи
яхбандӣ дар пиряхи Корыто (тагора) -15,4мм\м.
Дар каторкўњи шарќи миќдори ками пиряхњои хурди
карави маҷуд буда, дар баландињои 900 – 1200м ҷойгиранд.
9.5. Вилояти кўњии мӯътадили Америкаи шимолии Уќёнуси
Ором.
Кордильерњои Аляска ва Канада. Ќад – ќади соњилњои
уќёнуси Ором Аляска занҷири ќаторкўњњои баланди соњилӣ
ҷойгиранд. Ин ќаторкўњњо аз ҷазирањои Алеут сар мешаванд.
Ќуллаи аз њама баланди ќаторкўњи Аляска Мак – Кинли буда,
6187м баландӣ дорад. Иќлими соњилњои уќёнус намноки
пасттар буда, њарорати
бањрист.њарорати миёнаи июл аз +
миёнаи зимистон аз
пасттар мебошад. Дар соњилњои
шимолӣ ва шимоли – шарќии халиҷи Аляска, соњилњои ѓарбии
Канада ва ИМА барои боридани барф шароити хуб доранд.
Сабаб - фаъолияти сиклонњо дар фасли хунуки сол.
Дар натиҷа, дар нишебињои кўњњои ба уќёнуси Ором
нигарон, соле 1000 – 3000мм бориш меборад, дар баъзе ҷойхои
алоњида њатто 6000мм. Максимуми боришот ба моњњои
тирамоҳу зимистон рост меоянд. Дар кўњњо њиссаи асосии
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боришот ба барф мувофиќ меояд. Дар вилояти ѓизогирии
пиряхњо 200 – 300 ҷамъ мешавад, Аблятсия низ хеле баланд
буда, дар ќисми поёни забонаи пиряхњо дар тобистон аз 6 то
12м ях об мешавад. Дар районҳои дохилӣ, иќлим хеле њам
хушк ва хунук мебошад. Мавҷудияти миќдори зиёди барф
сабаби пайдоиши пиряхњои зиёд гаштааст.
Майдони яхбандии Аляска 52 хазор
буда, аз типњои
морфологии водигї, карави, овезон, доманаи кўњ, пиряхњои
дорои забонаи пањн ва дигарњо иборат аст.
Дар каторкўњи Алсут, ки он ќадар баланд нест майдонњои
яхи он ќадар зиёд нестанд. Типњои морфологии ин пиряхњо
асосан водигӣ ва пиряхњои хурди кӯлохмонанданд.
Хатти барфї дар нишебињои ҷанубии кўњњо, ки таъсири
анбуњи њавои уќёнусӣ зиёд аст, дар боландињои 300 – 800м,
дар нишебии муќобил бошад дар баландињои 1800 – 1900м
ҷойгир аст.
Майдонњои яхи Алпњои Чугач, хусусан ќисми ғарбии он
зиёд буда, хатти барфї дар баъзе ҷойхо то 300 – 450м паст
мешавад. Майдони пиряхњо дар ин кисми кӯҳҳо 4700
мебошад. Дар ин ҷо пиряххои дорои андозаи калон –
Колумбия бо дарозии 58км, ки то ба сатњи бањр мефарояд.
Пиряхи Тазлин бо дарозии 56км ва дигарњо мавҷуданд.
буда, хатти
Майдонњои яхини ќисми марказии кўњњо 1425
барфї дар баландињои 500 – 700 ва 750 – 1200м мехобад. Дар
ќисми шарќии кўњњо якчанд маркази яхбандӣ мавҷуд буда, аз
онхо пиряхњои дорои андозаи калон,ки баъзеашон 35 – 80км
дарозӣ доранд, сар мешаванд. Яке аз чунин марказњои яхбандӣ
пиряхи Беринг сар шуда зиёда аз 80км дарозӣ дорад. Пирях
водигӣ буда, лекин хангоми фаромадан ба водӣ, ба пиряхи
доманакўњ табдил меёбад.
Дар нимҷазираи Кенай, дар ќисми аз њама баланди он
кӯлоњи фирнии типи Скандинавӣ хобида, иборат аз 36 пирях
мебошад,ки 300
майдон дорад.
Кўњњои Иляи Муќаддас ( ќисми баландтаринаш ) дар
масофаи 300км бо майдонњои фирди пӯшида буда, аз он ба
атроф пиряхњои зиёд равона мешаванд. Яке аз калонтарини
онњо пиряхи Хабард дар шарќтар аз кўњњои Логан ҷойгир
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буда, 146км дарозӣ ва 16км васеъгӣ дорад.
Шимолтар аз халиҷи Якутат 12 чараёнхои пиряхӣ аз кўњњои
Иляи Муќаддас ба поён фаромада, якчоя шуда, системаи
пиряхии Сьюард – Маляспинро ташкил мекунанд, ки аз ин
њавза пиряхи Маляспин сар мешавад, ки 115км дарозӣ дошта
ѓафсиаш ба 615м мерасад.
Дар ќаторкўњи Береговой (Соњилӣ) майдонњои асосии
пиряхӣ дар ќисми шимолии он ҷойгир буда, 5700
масоњат
дорад. Ин ќисми каторкўњ бо майдонњои фирнӣ пӯшида буда,
аз он ба њар ду тарафи нишебињои кўњ пиряхњои водиги
мефароянд. Яке аз майдонњои калони фирнӣ майдони Чино
буда, аз он ба водии дарёи Таку якчанд пиряххои водигии
дорои дарозии аз 22,5 то 48км (пиряхи Таки ) мефароянд.
Хатти барфӣ дар ин ҷо дар баландии 1000 – 1200м мехобад.
Чанубтар аз водии дарёи Таку хатти барфї то 900 – 1100м паст
мешавад. Кисми зиёди пиряххои ин чо то сатхи бањр
мефароянд. Ба ѓайр аз пиряхњои водигӣ инчунин пиряхњои
баландкўњ ва майдонњои яхӣ, мавчуданд. Масалан, майдони
Кембрий, ки 700
майдон дорад.
Дар районхои дохилӣ, пиряхњо дар кўњњои Селкирк
зиёданд, ки вобаста аст ба боридани барфи зиёд ( ба хисоби
миёна 2 – 2,5м ). Лекин баъзе солњо то 14м барф меборад.
Майдонхои яхӣ ба 290
баробар буда, миќдори онњо 150 –
то мебошад. Дар ин ҷо типњои пиряхи водиги, овезон, типи
Скандинавӣ, намудњои гуногуни пиряхњои доманакўњ мавҷуд
буда, хатти барфї дар баландии 2300м мехобад.
Дар кўњњо Боги миллии пиряхӣ ташкил карда шудааст. Дар
кўњњои Харсангӣ яхбандии њозиразамон дар байни арзхои
ва
шимолӣ мавҷуданд. Дар ин район, майдонњои яхӣ,
марказњои мустаќили яхбандиро ташкил мекунанд. Аз ин
майдонњои яхи миќдори зиёди пиряхњо, ба поён мефароянд.
Майдони аз њама калони пиряхӣ дар кўњњои Колумбия ҷойгир
буда 285
майдон дорад. Аз ин майдон 12 пирях ба поён
мефароянд. Дарозии онњо чунин аст: Саскачеван – 10км,
Атабаска – 6км, ва ѓайрахо. Пиряхњо то баландињои 1000м паст
мефароянд. Яке аз ин майдонњо, майдони яхии Фрешфилд
дорои майдони 104
мебошад.
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Ба шимол аз
а.ш. ва ҷанубтар аз
а.ш. пиряхњо кам
мешаванд.
Ба минтаќаи муътадили уќёнуси Ором инчунин пиряхњои
интињои шимолу ѓарбии Кордильерхои ИМА ворид мешаванд.
Пиряхњои ин ноњия асосан дар кўњњои Олимп ва ќисми интињои
шимолии кўњњои Каскад то арзњои дарёњои Колумбия ва Снейк
ҷойгиранд. Майдони умумии пиряхњои кўњњои Олимпӣ 35
буда, аз њисоби боришоти зиёд ( зиёда аз 6000м ), ки аз сатњи
уќёнуси Ором оварда шуда, дар нишебињои ѓарбӣ меборанд,
пайдо шудаанд. њамагӣ дар ин ҷо кариб 60 пирях буда, маркази
калонтарини кўњњои Каскади дар вулкани Рейнир ҷойгир буда,
дар ин вулкан кӯлоњи пиряхӣ буда аз он 41 пирях бо майдони
умумии зиёда аз 100
ба пастӣ њаракат мекунанд.
Майдонњои пиряхӣ махсули фаъолияти якчояи шароитњои
орографӣ (кўњњои баланд) ва иќлими (боришоти зиёд – 2000 –
2500мм дар як сол) мебошанд. Хатти барфи дар баландии
2700м мехобад. Ѓизогирии ќисми зиёди пиряхњо аз чуќурињои
каравӣ сар мешавад, ки дар онхо барфи зиёд ҷамъ мешавад.
Олими Америка Дайсон менависад, ки дар Боги миллии
Парадейс – Валлей (водии Бињишт), дар нишебии ҷанубии
кўњњои Рейнир, дар баландии 1600м дар яксолто
15мбарфмеборад, баъзесолњои ннишонди њанда боз њам
зиёдтар аст
9.6. Вилояти кўњии субтропикии
Америкаи шимолии
уќёнуси Ором.
Ба ин вилоят Кордильерхои ҷанубу ѓарби ИМА мисол
мешаванд. Вобаста ба ҷойгиршавии вилоят дар арзњои
субтропикӣ,
иқлими
канорхои
ѓарби
субтропикии
бахримиёназаминист. Бо сабаби сустшавии таъсири бодњои
ѓарбӣ, чанубтар аз арзи 48 шимолӣ, миќдори боришот дар ин
ҷо кам мешавад. Бодњо асосан самти ҷанубу ѓарбӣ доранд.
Тобистон антисиклон њукмрон аст, бинобар он њаво соф,
нурафкании офтоб зиёд ва салкин мебошад.
Нишебињои ѓарбии Сьерра – Невада зиёда аз 1000мм
боришот дошта, максимуми боришот ба зимистон мувофиќ
меояд. Ѓафсии барф дар баъзе ҷойхо ба 10м мерасад.
Дар ќисмњои баланди Сьерра – Невада, барф дар давоми
127

https://bikhon.tj/

сол хобида, дар байни арзњои
ва
яхбандии
њозиразамон мавҷуд аст. Лекин вобаста ба њарорати баланд,
хушкии њаво дар тобистон ба боришоти зиёд нигоњ накарда ин
ҷо пиряхњо каманд. Яхбандӣ бо типњои каравӣ ва доманакўњ
маълум буда, њамагӣ 50 пирях хаст. Пиряхњо асосан дар самти
муќобили шамолхои ѓарбию ҷануби ѓарбӣ дар нишебињои
шимолӣ ва шимолию шарќӣ, ҷойгиранд, ки дар натиҷа руфта
партофтани барф аз ҷониби ба шамол пайдо шудаанд. Дарозии
пиряхи аз њама калон Палисейд ба 1,6км мерасад.
Деградатсияи пиряхњо назаррас аст.
Пиряхњои ин ќисми ќаторкўњњои Харсангӣ низ каманд. Дар
кўњњои харсангии миёна пиряхњо дар каторкўњи Уинд – Ривер
ҷойгир буда, миќдорашон 65, майдонашон 45
мебошад.
Дар кўњњои Харсангии ҷануби 10 – 15 пиряхи хурд мавҷуд аст.
9.7. Вилояти кӯњии Гвинеяи нави экваториалии укёнуси
Ором.
Гвинеяи нав. Кӯҳҳои ин вилоят зиёдтар аз 3000 – 4000м
баланди дошта, дар тамоми Оксания баландтаринанд. Баъзе
куллахои вулканхои хомӯшшуда ва харакаткунанда то 5000м
баландӣ доранд. Мавкеи назди экваторӣ ва ҷазиравии Гвинеяи
Нав ( байни
ва
а.ч. ) шохиди иқлими тропикӣ ва
уқёнуси он аст. Тамоми сол ҳарорати баланд ва бориши зиёд ба
назар мерасад. Ҳарорати манфӣ фақат аз баландии 4000м сар
мешавад. Боришоти атмосфери 4000 баъзан 6000мм мебошад.
Яъне дар баландкӯҳҳо ҳарорат паст шуда миқдори боришот
зиёд буда, ба пайдоиши пиряхҳо мусоидат мекунад. Лекин
майдони пиряхҳо кам буда 14,5
мебошад. Сарҳади поёнии
хатти барфӣ пасттарин нишондиҳанда барои арзҳои
экваториали буда (4420м), забонаи баъзе пиряхҳо дар
каторкӯҳи Оран то 4000м паст мефарояд.
9.8. Вилояти кухии Америкаи ҷанубии субтропики уқёнуси
Ором.
Андњои Чилию Аргентина дар байни арзњои
ва
ҷанубӣ ҷойгир буда, дар қуллаи Аконкагуа баландии кӯњњо ба
6960м расида, бисёр қуллањои баланди вулканианд. Иқлими
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Андњои субтропикӣ ба иқлими уқёнуси Оромии ғарбии ИМА
монанд аст. Дар фасли тобистон хаво хушк буда, зимистон
намнок аст. Бодњои ғарбии намнок ва сиклонњои қутбии
ҷанубии зимистона сабаб мешавад,ки дар ин ноњия 2000 –
3000мм бориш борад. Тобистон тавассути наздик будани
максимуми субтропикии ҷанубии уқёнуси Ором фишори
баланд њукмрон буда, бодњои пастфарояндаи њаво, инверсияи
пассатӣ ва бодњои ҷанубӣ сабаб мешаванд, ки шароитњо барои
конденсатсия ва боридани боришот мувофиқ набуда, баракс
барои бухоршавӣ мусоидат мекунад. Лекин намнокии зиёд дар
фасли зимистон ва теғаи баланди кӯњњо сабаб гаштааст, ки дар
ин ҷо пиряхњо пайдо шаванд. Дар байни арзњои
ва
ҷанубтар пиряхњо дар баландињои 6000м дар карањо ва
чуқурињои хурд ҷойгиранд. Дар байни арзњои
ва
ҷанубӣ мисли дигар кӯњњои баланди арзњои экваториалӣ,
тропикӣ ва субтропикӣ дар болои барф ноњамворињоро дидан
мумкин аст, ки дар натиҷаи нобаробар бухоршавӣ пайдо
шудаанд. Дар шароити њавои хушк ва бухоршавии баланд,
баъзе пирамидахои болои ях то 5 – 8м мерасад.
ва
Майдонхои асосии пиряхњо дар байни арзњои
и ҷанубӣ чойгир буда, 1350
масоњат доранд. Майдонњои
), Палома –
яхӣ хусусан дар гирењоњи кӯњии Хункал (300
Тингупририка (70
) Тупунгато (240
), Мармолехо
(130
), Аконкагуа (80
) ва ғайрањо чойгиранд. Типњои
морфологӣ дар конуси вулканњо ҷойгир буда, инчунин типњои
каравӣ, овезон ва қисман водигиянд. Пиряхњои калонтарин 20
– 16км дарозӣ доранд (пиряхи Тунуйан 20,2км дарозӣ ва
74,0
майдон дорад).
Дар куллаи Аконкагуа 7 пирях ҷойгир буда, аз њама
калонашон 6км дарозӣ дорад. Хатти барфӣ дар пастињои
ҷанубии кулла (
, 40 ҷанубӣ ) дар баландии 4485м хобида,
дар нишебињои шимолӣ дар баландињои 6000м хобидааст. Дар
ҷанубӣ хатти барфӣ то 3500 – 3100м ва дар
арзњои
арзњои
то 2000 – 1800м паст мешавад.
Дар қисми шимолии вилоят низ пиряхњо вуҷуд доранд.
Хатти барфӣ дар ин ҷо дар баландињои 5500 – 6300м ҷойгир
буда пиряхњо дар баландињои зиёда аз 6000м баландтар
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ҷойгиранд. Ғафсии баъзе пиряхњо ба 400м мерасад. Аз арзњои
ҷанубӣ ба ҷануб миқдори боришот зиёд ва тобистон кӯтоњ
шуда пиряхњо шакли яхбандии Альпиро мегиранд.
9.9. Вилояти яхбандии пӯшандаи мӯътадили Америкаи
ҷанубии уќёнуси Ором.
Андњои ҷанубӣ (Патагони) ҷанубтар аз параллели 40 – ум
ҷойгиранд. Баландии миёнаи Андњои Патагония 2000 – 3500м
буда, нуќтаи баландтаринашон 4058м баландӣ дорад (к. Сан –
Валентин).
Дар ин вилоят майдонњои яхӣ хеле зиёданд (кариб
18000
), ки хусусан дар ќисми ҷанубиаш ( аз
ҷанубтар)
ҷойгиранд. Дар ќисми шимолии Андњои Патагония пиряхњо
нисбатан каманд. Иќлими ин ќисми Андњо мӯътадили уќёнусӣ,
салкин ва сернам аст. Дар давоми сол фарќи њарорат он ќадар
калон нест (4 - ). Дар кўњњо дар баландињои 1200 – 1300м
њарорати моњи аз њама гарм то
паст шуда, миќдори
боришот ба 3000мм баъзе солњо 6000 – 7000мм, зери таъсири
сиклонхои фронти ќутбї ва бодњои ѓарбї меборад.
Барои нишебињои ѓарбии Андњо абрнокии паст
характернок буда, бухоршавӣ кам аст. Ќисми шаркии
Патагония иќлими континепталӣ дорад. Баландии хатти барфї
дар шимол 2400 – 1800м буда, дар ҷануб 600м мебошад.
Шароитњои мусоиди орографию иќлимӣ сабаби пайдоши
майдонњои калони пиряхи гашта, майдонњои яхӣ пеш аз њама
ба ду ќисм ҷудо мешавад. Массиви шимолӣ бо масоњати
4400
, массиви ҷанубӣ бо масоњати 13500
ки бо
шикастаи Бейкер фиорд аз якдигар ҷудо мешаванд. Майдонњои
яхин массивњои кўњии Сан – Валентин, Пирамида ва
Муральонро бо релефи умумиашон мепӯшанд. Дар болои
пиряхҳои пӯшанда баъзан куллаҳои тез намоёнанд.
Майдонҳои алоҳидаи пиряххӣ, 150
майдон доранд. Аз
канорњои майдонњои яхӣ пиряхњои алоњида ба пастӣ равона
мешаванд. Калонтарини онњо дар шимол Сан – Тадео буда 57
км дарозӣ дорад, дар ҷануб пиряхи Упсала 60км дарозӣ ва
595
майдон дорад. Баъзе пиряххо то 700 – 800м, баъзан то
285 – 100м паст мефароянд. Пиряхњои дар ѓарб ҷойгиршуда то
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соњили бањр расида аз онхо айсбергњо канда мешаванд.
Айсбергњо аз пиряхњои нишебињои шарќӣ низ канда мешаванд.
Типњои асосии гизогирии пиряхњо фирнии гарм ва яхӣ
мебошад. Ба ҷануб аз майдони яхини ҷанубии Патагониябаъзе
майдонњои алоњидаи яхини дорои масоњати 200 - 250
мавҷуд буда, аз он пиряхњои бароранда ба канорњо равона
мешаванд. Дар сатњи пиряххо баъзан то 5,5м ях об мешавад.
Ба ин вилоят инчунин ноњияи Оташзамин ворид мешавад.
Оташзамин давоми Андњои Патагония дар ҷануб буда, то 2000
– 2300м баландӣ дорад. Ќуллаи баландтаринашон ба 2350м
мерасад (К.Дарвин). Дар релефаш мисли Андњои Патагония
сохтњои релефи глятсиалии ќадима ва њозиразамон, зиёданд.
Иќлими Оташизамин дорои намии зиёд ва њарорати паст дар
давоми сол мебошад. Дар давоми сол инчунин бодњои ҷанубу
ѓарбии дорои суръати тез мебошанд. Ин бодњо ба ќисми
ѓарбии аз њама баланди Оташзамин то 5000мм бориш
меоранд,ки дар давоми сол баробар таќсим шуда,ќариб њар рўз
боришот меборад. Дар архипелаг дар давоми сол 300 – 330 рўз
бориш меборад. Дар пастињо борони хунук, дар баландињо
барф меборад.
Хатти барфї дар ноњияҳои ѓарбӣ дар сатњи 500м хобида,
забонаи пиряхњо то сатњи бахр омада мерасад. Аз ин забонањо
айсбергњои зиёд канда мешаванд. Дар нишебињои шимолии
массиви Сармиёнито ( 2200м ) хатти барфї дар баландии 800м,
дар нишебињои ҷанубӣ бошад дар баландињои 600м, мехобад.
Яхбандии њозиразамони Оташзамин асосан пӯшанда буда,
баъзе нуқтањои хушкӣ аз ях боло мешаванд. Кардильера
Дарвин массиви яхини дарозиаш наздик ба 110км ва васеъгиаш
25км – ро дорад, ки аз ин майдон пиряхњо ба пастӣ равон
мешаванд. Аз њама калонашон пиряхи Маринсли 29км дарозӣ
ва 4км васеъгӣ дорад. Пирях ба халиҷи Айнсворт мефарояд.
Пиряхњои калони бароранда дар нишебињои ба самти бод
мувофиќ ҷойгиранд.
9.10. Вилояти мӯътадили кўњии Зелландияи нави уќёнуси
Ором.
Яхбандии њозиразамон дар Зелландияи нав хусусан дар
ќисми баландкўњи ҷазираи ҷанубӣ ё Альпњои Зелландияи нав
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ҷойгир мебошад. Нуќтаи баландтарини Альпњо ќуллаи Кук
буда,ба 3764м мерасад.
Релефи Альпӣ бо иқлими муътадили гарм ва намнок (
баҳрӣ ) сабаби пайдоиши майдонњои калони яхӣ гаштаанд, (
зиёда аз 1000
). Миќдори боришот ба 2000мм баробар буда,
дар давоми тамоми сол аз сиклонхои ѓарбӣ меборанд, ки дар
нишебии гарбии Альпњо њатто 5000мм бориш меборад. Дар
баландии зиёда аз 2000м боришот ба шакли барф, ќариб дар
давоми тамоми сол меборад. Дар интињои ҷазираи ҷанубӣ низ
дар давоми сол тез – тез барф меборад. њарорати миёнаи њаво
зимистон дар кўњњо буда, минималӣ мебошад.
Хатти барфї дар нишебињои ѓарбӣ дар баландии 1850 –
2100м дар нишебињои шарќӣ нисбатан хушк бошад, дар
баландињои 2300 – 2400м, ҷойгир аст. Пиряхи аз њама калон
пиряхи Тасман бо дарозии 29км, 156,5
масоњат дорад ва то
720м паст мефарояд.
Пиряхњои нишебихои шарќӣ, то баландињои 700 – 800м
паст фаромада, пиряхњои нишебињои ѓарбӣ бошад,вобаста ба
будани намӣ зиёд то 300м ва њатто то 215 то майдонњои
папоротникњои дарахтмонанд ва бук паст мефароянд.
Саволҳо барои такрор.
1. Оид пиряхҳои қаторкӯҳи Брукс маълумот диҳед?
2. Иқлими кӯҳҳои тундравии Анюйску Чукот чи гуна
аст?
3. Яхбандии ҳозираи кӯҳҳои Анюйску Чукот чи гунаанд?
4. Иқлими баландкӯҳҳои Курок чи гуна аст?
5. Оид ба яхбандии ҳозиразамони баландкӯҳи Коряк
маълумот диҳед?
6. Дар баландкӯҳи Корияк кадом намуди пиряхҳо
мавҷуданд?
7. Ба иқлими нимҷазираи Камчатка кадом омилҳо таъсир
мерасонанд?
8. Пиряхҳои нимҷазираи Камчатка кадом намудҳоянд ва
чӣ қадар андоза доранд?
9. Fизогирии пиряхҳои нимҷазираи Камчатка чӣ тавр
мегузарад?
10. Дар бораи Кордилерҳои Аляска ва Канада маълумот
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диҳед?
11. Иқлими Кордилерҳои Аляска ва Канада чӣ гуна иқлим
аст?
12. Дар бораи яхбандии ҳозиразамони Кордилерҳои
Аляска ва Канада маълумот диҳед?
13. Кордилерҳои ҷануби ғарбии ИМА дар куҷо ҷойгиранд?
14. Дар бораи шароитҳои иқлим ва пиряхҳои Кордилерҳои
ҷанубу ғарбии ИМА маълумот диҳед?
15. Дар бораи иқлими
Гвинеяи нав ва шароитҳои
орографии он маълумот диҳед?
16. Пиряхҳои Гвинеяи нав дар кадом шароит пайдо
мешаванд?
17. Андҳои Чили ва Аргентина дар кадом арзҳо ҷойгиранд?
18. Иқлими Андҳои субтропикӣ чӣ гуна буда, ба пайдоиши
пиряхҳо чӣ гуна таъсир мерасонад?
19. Майдонҳои асосии пиряхҳои Андҳо дар байни арзҳо
ҷойгиранд?
20. Андҳои ҷануб (Патагон) дар кадом арзҳо ҷойгиранд?
21. Шароитҳои орографӣ ва иқлимии Андҳои Патагонӣ чи
гунаанд?
22. Барои Андҳои Патагония кадом типҳои пиряхҳо хосанд
ва аз чи сабаб?
23. Ноҳияи пиряхии оташзамин дар куҷо ҷойгир буда, чӣ
гуна шароитиҳои орографӣ ва иқлимӣ дорад?
24. Янбандии ҳозиразмонӣ ҷазираҳои оташзамин кадом
типҳоро дорад?
25. Вилояти яхбандии Зеландияи нав чӣ гуна шароитҳои
географӣ ва иқлимиро дорад?
26. Дар бораи хатти барфӣ ва майдонҳои яхини ҷазираҳои
Зеландияи нав маълумот диҳед.
Саволҳои тестӣ
1.Ҳарорати миёнаи моҳи июл дар қаторкӯҳи Брукс ба
чанд дараҷа баробар аст?
а) -10;
б) -5;
в) -0;
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г) +5;
д) +10;
2. Ҳарорати зимистона дар қаторкӯҳи Брукс ба чанд дараҷа
баробар аст?
а) -2;
б) -20;
в) -15;
г) -10;
д) -5.
3. Ғафсии қабати барф дар қисми ғарбӣ ва шарқии
Анюйксули Чукотка ба чанд см баробар аст?
а) 20-25;
б) 50-90;
в) 25-27;
г) 35-80;
д) 45-85;
4. Дар кӯҳҳои Анюйксули Чукотка чанд пирях бо чӣ қадар
майдон ҷойгиранд?
а) 5-3;
б) 7-2;
в) 8-3;
г) 8-4;
д) 9-5;
5. Ҳарорати миёнаи солонаи ҳаво дар ҷанубу шарқ ва
шимолу ғарби баландкӯҳи Коряк ба чанд дараҷа баробар аст?
а) -2-2,4= -8,3;
б) -3=-9;
в) -4-10;
г) -5-11;
д) -6-12;
6. Дар нишебиҳои шарқии кӯҳҳои Коряк дар давоми сол чӣ
қадар бориш меборад?
7. Дар баландкӯҳи Коряк чанд пирях бо кадом майдон
(км) мавҷуд аст?
а) 3500-130;
б) 370-140;
в) 390-150;
г)461-185;
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8.Одатан, дар баландкӯҳи Коряк, пиряхҳо дар кадом
баландиҳо ҷойгиранд?
а) 800-1000;
б) 900-12004;
в) 1000-1300;
г) 1100-18004;
д) 1600-2500;
9. Ғафсии пиряхҳои баландкӯҳи Коряк чанд метр аст?
а) 30-40;
б) 50-60;
в) 70-80;
г) 80-90;
д) 90-100;
10. Одатан, дар баландкӯҳи Коряк хатти барфӣ дар
нишебиҳои шимолӣ ва ҷанубӣ мутаносибан дар кадом
баландиҳо мехобанд?
а) 800-900=1000-1100;
б) 900-1000=1100-1200;
в) 1000-1100=1200-1300;
г) 1300-1400=1600-1700;
д) 1400-1600=1800-1980.
11.Такшиншавии барф дар пиряхҳои баландкӯҳи Коряк
одатан ба чанд г/см баробар аст;
а) 105-110;
б) 110-120;
в) 120-130;
г) 130-135;
д) 140-145;
12. Энергияи яхбандӣ дар пиряхи баландкӯҳи Коряк ба
чанд м/м баробар аст?
а) 8-9;
б) 10-11;
в) 11-12;
г) 12-13;
д) 13-14;
13. Ба иқлими нимҷазираи Камчатка ба ғайр аз баҳрҳои
Охот ва Беринг инчунин кадом ҷараёни хунук таъсир
мерасонад?
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а) Калифорния;
б) Ирмингер;
в) Лабрадор;
г)Норвег;
д) Курило Камчатка
14. Ҳарорати миёнаи моҳи январ дар нимчазираи Камчатка
ба чанд дараҷа баробар аст?
а) -35;
б) -30;
в) -25;
г) -20;
д) -15;
15. Ҳангоми мавҷқдияти муссони зимистона суръати бод
дар Камчатка ба чанд м/с мерасад?
а) 4-5;
б) 7-8;
в) 9-10;
г) 10-15;
д) 20-25.
16. Боришоти аз ҳама зиёд дар давоми сол ба кадом қисми
нимҷазираи Камчатка мувофиқ меояд?
а) шимол;
б) шимолу шарқ;
в) ғарб;
г) шарқ;
д) ҷануб;
17. Дар нимҷазираи Кронотск дар давоми сол чанд мм
боришот меборад?
а) 1500-2100;
б) 1800-2400;
в) 1900-2500;
г) 2000-2600;
д) 2100-2700;
18. Дар кӯҳистонҳои нимҷазираи Камчатка дар давоми сол
чанд мм бориш меборад?
а) 600-800;
б) 800-900;
в) 900-1100;
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г) 1200-1400;
д) 1300-1400;
19. Пӯшиши барфӣ дар ноҳияҳои кӯҳии нимҷазираи
Камчатка чӣ кадар аст? (бо км мураббаъ )
а) 866;
б) 495;
в) 505;
г)507;
д) 510;
20. Хатти барфӣ дар қаторкӯҳҳои мобайнии нимҷазираи
Камчатка аз шимол ба ҷануб аз чанд то чанд метр баланд
мешавад?
а) 1020-1800;
б) 1100-1850;
в) 1200-1900;
г) 1300-2000;
д) 1350-2050;
21. Дар нимҷазираи Камчатка дар баробари дигар типҳои
морфологӣ, кадом намуди пиряхҳо васеъ паҳн шуда мебошад?
а) пӯшанда;
б) сипаршакл;
в) скандинавӣ;
г) шпитсбергенӣ;
д) конуси вулканҳо;
22. Пиряхҳои нимҷазираи Камчатка нисбатан паст ҷойгир
буда, забонаи баъзеашон то чанд метр паст мефарояд?
а) 50-100;
б) 150-200;
в) 250-300;
г) 400-500;
д) 220;
23. Такшоншавии солонаи барф дар баландии 600-800
метраи пиряхҳои нимҷазираи Камчатка ба чанд г/см мерасад?
а) 1000;
б) 130;
в) 150;
г) 200;
д) 6187;
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24. Нуқтаи баландтарини Кордилерҳои Аляска Мак-Кинли,
чӣ қадар баландӣ дорад?
а) 5444;
б) 5551;
в) 5709;
г)6055;
д) 6187;
25. Ҳарорати миёнаи ҳаво дар моҳи июл дар соҳили ғарбии
Кордилерҳои Аляска ба чанд дараҷа мерасад?
а) +5;
б) +10;
в) +15;
г) 17;
д) +19;
26. Дар нишебиҳои ба самти Уқёнуси Ором нигаронидаи
Кордилерҳои Аляска, соле чӣ қадар боришот меборад?
а) 800-900;
б) 850-900;
в) 1000-3000;
г) 1500-3000;
д) 1200-3000;
27. Дар пиряхҳои кӯҳҳои Кордилерҳои Аляскаю Канада
соле дар як см чанд грамм барф такшин мешавад?
а) 200-300;
б) 50-60;
в) 80-90;
г) 90-100;
д) 120-130;
28. Аблятсия
дар охири забонаи пиряхҳои соҳилии
Кордилерҳои Аляска ба чанд метр мерасад?
а) 3-4;
б) 4-5;
в) 2-3;
г) 1-24;
д)6-12;
29. Майдони пиряхҳои Аляска ба чанд ҳазор км мураббаъ
баробар аст?
а) 30;
138

https://bikhon.tj/

б) 34;
в) 44;
г) 52;
д) 60;
30. Дар нишебиҳои ҷанубии ҷазираҳои Алеут ва муқобили
он хатти барфӣ чӣ гуна баланд мешавад?
а) 400-700=1300-1500;
б) 400-900=2000-2100;
в) 300-800=1800-1900;
г) 500-2000=2100-2200;
д) 600-1100=2300-2400;
31. Дарозии пиряхи Беринг дар қисми марказии кӯҳҳои
Кордилер ба чанд км мерасад?
а) 50;
б) 60;
в) 80;
г) 40;
д) 55;
32. пиряхи калонтарини Аляска Хаббарт чанд км дарозӣ ва
паҳноӣ дорад?
а) 90-5;
б) 95-7;
в) 100-12;
г)110-15;
д) 145-16;
33. Пиряхи Маляспин, ки дар шимолтари халиҷи Якутат
ҷойгир аст, чӣ қадар дарозӣ дорад?
а) 90;
б) 95;
в) 100;
г)115;
д) 120:
34. Дар қаторкӯҳи Береговой (соҳилӣ) майдони пиряхҳо ба
чанд км мерасад?
а) 5200;
б) 6000;
в) 6200;
г) 6500:
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д)6700:
35. Дар кӯҳҳои харсангӣ майдонҳои пиряхӣ зиёд буда, яке аз
калонтарини онҳо дар кӯҳҳои Колумбия ҷойгир буда, чанд км
майдон дорад?
а) 250;
б)285;
в) 300;
г) 325;
д) 350:
36. Майдони умумии пиряхҳои кӯҳҳои Олимпӣ ба чанд км
мерасад?
а) 20;
б) 25:
в) 30;
г)35;
д) 45;
37. Сабаби асосии пайдоиши пиряхҳои кӯҳҳои Олимп (дар
байни арзҳои дарёҳои Колумбия ва Снейк) боридани
боришоти зиёди аз уқёнуси Ором оянда буда, чанд мм-ро
ташкил мекунад?
а) 3500;
б) 4000;
в) 4500;
г) 5000;
д) 6000:
38. Бо сабаби пастшавии таъсири бодҳои ғарбӣ аз арзи
чандуми шимолӣ ва ҷанубӣ вилояти Америкаи шимолӣ
суптропикии уқёнуси Ором, миқдори боришот кам мешавад?
а) 48;
б) 49;
в) 50;
г) 51;
д) 52:
39. Нишебиҳои ғарбии Съерра-Невада дар давоми сол
чанд мм боришот доранд?
а) 700;
б) 800
в) 1000;
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г) 1500;
д) 1700:
40. Дар кӯҳҳои Съерра-Невада боришот асосан дар кадом
фасл меборад?
а) тобистон;
б) зимистон;
в) тирамоҳ;
г)баҳор ;
д) баҳор-зимистон.
41.Дар Кордилерҳои ҷанубу ғарбии ИМА тахминан чанд
пирях ба майдони чанд км мураббаъ мавҷуданд?
а) 15-30;
б) 18-32;
в) 19-35;
г)130-70;
д) 170-90:
42. Баъзе қуллаҳои вулканҳои хомушшудаи ҷазираҳои
Гвинеяи Нав чанд метр баландӣ доранд?
а) 3000;
б) 3500;
в) 4000;
г) 4500;
д) 5000:
43. Ҳарорати манфии ҳаво дар ҷазираҳои Гвинеяи Нав
фақат аз чанд метр болотар мушоҳида мешавад?
а) 3000;
б) 3500;
в) 4000;
г) 4500;
д) 5000;
44. Миқдори боришоти солона дар ҷазираҳои Гвинеяи Нав
баъзан то чанд мм мерасад?
а) 3000;
б)3500;
в) 3700;
г) 6000;
д) 8000;
45. Майдони яхбандӣ дар қуллаи Карстенс ба чанд км
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мураббаъ мерасад?
а) 14,5;
б) 16,2;
в) 17,3;
г)18,5;
д)19,6;
46. Хатти барфӣ дар Гвинеяи Нав пасттарин мавқеъро дар
арзҳои экватор дошта, то чанд метр паст мефарояд?
а) 4000;
б) 4100;
в) 4200;
г) 4310;
д) 4420;
47. Забонаи пиряхҳои алоҳида дар қаторкуҳҳои Орани
Гивнеяи Нав то чанд метр паст мефарояд?
а) 4100;
б) 4000;
в) 3900;
г) 3800;
д) 3700;
48. Андҳои Чилию Аргентина дар байни кадом арзҳои
ҷанубӣ ҷойгиранд
а) 5-10;
б) 10-15;
в) 15-20;
г) 26-32;
д) 28-4;.
49. Қуллаи Аконкагуа чӣ қадар баландӣ дорад?
а) 5840;
б) 5960;
в) 6090;
г) 6960;
д) 7010;
50. Миқдори боришоти солона дар Андҳои Чилию
Аргентина ба чанд мм мерасад?
а) 1000-1200;
б) 1500-1700;
в) 2000-3000;
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г) 2500-3500;
д) 3700-4000;
51. Кадом омил ба беҳдошти мавҷудият пиряхҳои Чили ва
Аргентина ёрӣ мерасонад?
а) бухоршавӣ аз сатҳи барфу ях;
б) боридани боришот ба шакли борон;
в) раъду барқ;
г) абрнокӣ;
д) боридани жола;
52. Дар байни арзҳои 23 ва 33-и ҷанубӣ пиряхҳои Андҳои
Чилию Аргентина аз кадом баландиҳо зиёдтар ҷойгиранд?
а) 4000;
б) 4500;
в) 500;
г) 5500;
д) 6000;
53.Майдонҳои сосии яхинӣ Чилию Аргентина дар байни
арзҳои 32 ва 35 ҷанубҷойгир буда майдонаш ба чанд км
мураббаъ баробар аст?
а) 859;
б) 1350;
в) 1400;
г) 1450;
д) 1500;
54. Дар ноҳияи пиряхии Чилию Аргентина дар баробари
дигар типҳои морфологӣ кадом тип васеъ паҳн шудааст?
а) пӯшанда;
б) туркистонӣ;
в) сипарӣ;
г) конуси вулканӣ;
д) каравӣ;
55. Пиряхҳои калонтарини Андҳои Чилию Аргентина чӣ
қадар (бо км) дарозӣ доранд?
а) 16-12;
б) 17-13;
в) 20-17;
г) 22-18;
д) 24-20;
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56. Хатти барфӣ дар нишебиҳои ҷанубӣ ва шимолии
Аконгагуа мутаносибан ба чанд метр баробар аст?
а) 4485-6000;
б) 5000-5500;
в) 4570-5300;
г) 4650-5400;
д) 5700-6100;
57. Дар арзҳои 39-40 ҷанубии ноҳияи пиряхии Чилию
Аргентина хатти барфӣ то чанд метр паст мефарояд?
а) 4500-4300;
б) 3500-3100;
в) 2000-1800;
г) 3000-2500;
д) 3700-3200;
58.Баландии миёнаи Андҳои Патагония ба чанд метр
мерасад?
а) 800-900;
б) 900-1100;
в) 1500-1700;
г) 1800-2000;
д) 2000-3500;
59.Андҳои Патагония дорои майдони зиёди пиряхӣ буда
(асосан қисми ҷанубӣ) масоҳаташон ба чанд км баробар аст?
а) 10000;
б) 12000;
в) 15000;
г) 18000;
д) 20000;
60. Баландии хатти барфӣ аз шимоли Патагония ба ҷануб аз
чанд метр то чанд метр паст мешавад?
а) 2600-2000=700;
б) 2400-1800=600;
в) 2100-1700=500;
г) 2000-600=400;
д) 2300-500=300;
61. Майдонщои пиряхии Патагония бо кадом фиорд ба
қисми шимолӣ (4400 км) ва қисми ҷанубӣ (13500 км) ҷудо
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мешавад?
а) Согнефьорд;
б) Харангер фьорд;
в) Варангер фьорд;
г) Молке фьорд;
д) Байкер фьорд;
62. Пиряхҳои калонтарини Андҳои Патагония чӣ қадар
дарозӣ доранд?
а) 50-60;
б) 70-80;
в) 30-40;
г) 75-85;
д) 20-30;
63. Баъзан пиряхҳои алоҳидаи андҳои Патагония то чанд
метр ба пастӣ мефароянд?
а) 1000-1100;
б) 900-1000;
в) 800-900;
г) 285-100;
д) 60-50;
64.Обшавии пиряхҳои Патагония баъзан ба чанд метр
мерасад?
а) 4;
б) 4,5;
в) 5,5;
г) 6,2;
д) 7,1;
65. Қаторкуҳҳои Оташзамин чӣ қадар баландӣ доранд?
а) 1500-1700;
б) 2000-2300;
в) 2100-2400;
г) 2200-2500;
д) 2300-2600;
66. Ба иқлими Оташзамин бодҳои доимии ҷанубу ғарбӣ
таъсир расонида, ба қисмҳои ғарбии ҷазира чӣ қадар боришот
меоранд?
а) 2000;
б) 2500;
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в) 3500;
г) 4000;
д) 5000;
67. Дар Оташзамин дар давоми сол чанд рӯз боришнок аст?
а) 270-290;
б) 280-290;
в) 300-330;
г) 310-315
д) 320-340;
68. Хатти барфӣ дар қисми ғарбии Оташзамин дар кадом
баландӣ мехобад?
а) 500;
б) 550;
в) 600;
г) 650;
д) 700;
69. Майдонҳои яхини Зеландияи Нав ба чанд км баробар
аст?
а) 800;
б) 1000;
в) 1100;
г)1200;
д) 1300;
70. Дар нишебиҳои ғарбии Алпҳои Зеландияи Нав (ҷазираи
ҷанубӣ) миқдори боришот одатан 2000мм буда дар худи
Альпҳо ба чанд мм мерасад?
а) 3000;
б) 3500;
в) 4000;
г) 4500;
д) 5000;
71. Аз кадом баландӣ сар карда дар Зеландияи Нав қариб
тамоми сол боришот ба шакли барф меборад?
а) 1000;
б) 1400;
в) 1700;
г) 2000;
д) 3000;
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72. Ҳарорати миёнаи зимистона дар куҳҳои Зеландияи Нав
ба чанд дараҷа баробар аст?
а) +2;
б) 0;
в) -2;
г) -4;
д) -5;
73. Хатти барфӣ дар нишебиҳои ғарбии намнок ва шарқии
хушки Зеландияи Нав мутаносибан дар кадом баландӣ
мехобад?
а) 1850-2100=2300-2400;
б) 1950-2120=2360-2430;
в) 2100-2200=2500-2600;
г) 1900-2150=2350-2420;
д) 2000-2170=2400-2450;
74. Пиряхи калонтарини Зеландияи Нав-Тасман чӣ қадар
дарозӣ ва чӣ қадар майдон дорад?
а) 20-130;
б) 23-140;
в) 29-156;
г) 31-165;
д) 34-171;
10. Яхбандии дорои ѓизогирии уќёнуси Ҳинд.
10.1. Вилояти кўњии субтропикии Осиёи Марказии уќёнуси
Ҳинд.
Баландкўњи Тибет дар ҷахон бузургтарин ва баландтарин
баландкўњ мебошад, баландињои миёнааш ба 4000 – 5000м ва
каторкўњњои атрофаш ба 6000 -7000м мерасад.
Мавќеи географӣ, ҷойгиршавӣ дар байни минта,ќањои
субтропикӣ ва тропикӣ, хусусиятњои орографӣ (баландињои
зиёд ва баста будани он аз дигар нохияњои њамсоясабаб
гаштаанд, ки ин мулќ дорои иќлими хос низ бошад.
Миќдори боришот кам, дар ќисмхои ѓарбии Тибет њамагӣ
2,50мм буда, њангоми њаракат ба шарќ ва ҷануб, вобаста ба
њаракати муссонњои тропик ба водињо миќдори боришоти
атмосферӣ то 800 – 1000мм меафзояд. Дар ќисми ѓарбии
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каторкўњњои Наншань 300мм, дар шарќаш то700мм боришот
меборад.
Бо сабаби камбориши ќисмњои шимоли, ѓарбї ва марказии
Тибет њаво хушк аст. Вобаста ба сирак (тунук) будани њавои
атмосфера, њарорати њаво њархела аст. њарорати миёнаи
моњњои тобистон 10 буда, лекин рўзона њарорат то +
гарм шуданаш мумкин аст. Шабона бошад, њарорат метавонад
то
паст фарояд.
Зимистон хунук ва дароз. њарорат доимо .П.ӯшиши
барфӣ тунук буда бодњои дорои суръати тез мевазанд. Дар
ҷануби Тибет њарорати миёнаи моњи июл +16+
буда,
њарорати миёнаи зимистон ќариб .
Барфхои доимӣ ва пиряхњо фаќат дар баландкўњњо ҷойгир
буда, майдонњо яхӣ тахминан 32150
масоњат
доранд.Типњои морфологї асосан тибетй васеъ пањн шуда
мебошад, ки майдонњои яхӣ дар ќуллањои њамвори баланд
ҷойгир шуда пањн шуда, аз онњо забонањои кутоњ мефароянд.
Яхбандии каторкӯњњои аз тарафи шимол Тибетро
иҳотакунанда ба системаи Кун - Лун дохил шуда 14350
масоҳат дорад. Дар массивҳои Кангур ва Мустат – Ата 36
пирях бо майдони умумии 635
мавҷуд буда, 21 23км дарозӣ
доранд. Дар каторкӯҳҳои Алтынтаг ва Пржевалький пиряхҳо
фақат дар те, ғаҳои дорои баландиҳои 6000м ҷойгиранд.
Яхбандии кӯҳҳои Улугмузтог (7723м) - 500
аст. Пиряххои
алоњида дар дигар қаторкӯњњои Кун – Лун низ мавчуданд.
Дар каторкӯххои Наншан 965 пирях бо майдони 1280
мавчуданд. Майдонхои калони пиряхӣ хусусан ба қаторкӯњњои
Суле – Наншан (Зюсс - 500
Цазоул – Наншан (Рихтгофен –
ва дигарњо),
301,0
), Турген – Добан (Мушкетов – 175,6
мувофик меояд. Типхои асосии морфологии пиряххо каравӣ,
каравию водигӣ ва овезон буда, 80% -ашон дар нишебихои
шимолӣ чой гиранд. Пиряхњо андозаи хурд доранд. Пиряхи аз
њама калонтарин, пиряхи Лаухугоу 9,5км дарозӣ ва 27,4
масоњат дорад. Дар ин ҷо, инчунин, пиряхњои қуллањои њамвор
10%- и майдонњоро ташкил мекунанд.
Хатти барфӣ дар Тибет аз гарб ба шарк аз 5500 то 4200 –
4400 паст шуда меравад. Аккумулятсияи ( чамъшавии ) барф
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дар болои пиряхњо кам аст: 40 – 60г\
. Аз сабаби хушк
будани њаво бухоршави зиёд буда, бо ин сабаб дар умум
аблятсия кам аст. Дар шароити иқлими хунук, ва паст будани
њарорати миёнаи солона дар болои пиряхњо ( -8) ва ба – 4 расидани њарорати худи ях, типи ғизогирӣ пиряхӣ ва хунуки
фирнӣ мебошад. Дар Тибети дохили майдони пиряхњо аз
2200
болотар буда асосан дар шимолу ғарб чойгиранд.
Пиряхњо инчунин дар қаторкӯњњои Чанг – Танг ва Тангла
чойгиранд. Дар системаи кӯњии Трансњимолой бисёр қуллањо
аз 6000м баландтар буда, майдони умумии пиряхњо 7300
мебошад.
Ноњияи Ӽиндукуш ва Қарокурум. Ӽиндукуш дар байни
Осиёи ғарбӣ ва Марказӣ ҷойгир буда ноњияи баландкӯњ
мебошад. Дар умум Ӽиндукуш аз ғарб – ҷанубу гарб ба шарку
шимолу шарк кашола ёфтааст. Нуктаи баландтарини каторкух
Тирич – Мир 7690м баландӣ дорад.
Дар ҷанубу шарқ аз Ӽиндукуш ба воситаи водии дарёи
Карамбар кӯњњои Қароқурум ҷудо мешавад, ки аз ҷињати
баландӣ дар ҷањон дар ҷои дуюм меистанд. Қуллаи дорои
баландии 8611м мебошад.
Илими ин ду қаторкӯњи муњташам вобаста аст ба дур
будани он аз њавзањои обӣ ва баландии зиёд. Аз ин сабаб дар
байни қисмњои ғарбию шарқӣ, шимолию ҷанубӣ фарқ дида
мешавад. Ӽиндукуши ғарбӣ (нишебињои шимолу ғарбии он)
соле 400 – 800мм боришот дорад. Сабаб дар он, ки теғањои
Ӽиндукуши ғарбӣ то андозае боришоти солонаро аз бодњои
намноки ғарбии аз Атлантик оянда мегиранд. Максимуми
боришот ба зимистон рост меояд. Дар, ноњияњои шарқӣ
боришот аз 100мм зиёд нест. Нишебињои ҷанубӣ ва шарқӣ
(Кофиристон) соле 700 – 1000мм боришот доранд, ки
муссонхои уқёнуси Ӽинд ба ин ҷо меоранд ( гарчанде худ суст
шуда меоянд). Нишебињои ҷанубии Қароқурум низ тавассути
сиклонхои тобистона боришоти зиёд доранд. Лекин
нишебињои шимолу шарқ, ки ба самти биёбонњои Осиёи
Марказӣ нигаронанд, бориши хело кам мегиранд. Вобаста ба
ин хатти барфӣ низ дар қисмњои алоњидаи кӯњњо, дар
баландињои гуногун мехобад.
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Баландии хатти барфӣ дар Ӽиндукуш ба 5000м наздик буда
аз ғарб ба шарқ баланд мешавад. Дар нишебињои шимолӣ дар
баландии 4650м, дар нишебињои ҷанубӣ дар баландии 5400
мехобад. Дар Қароқурум хатти барфӣ дар нишебињои шимолӣ
то 5900 – 6000м баланд шуда, дар ҷануб дар баландии 5000 –
5700м мехобад. Вазъи пасттарини хатти барфӣ дар Қароқуруми
ҷанубӣ – 4700м буда, бо ин сабаб яхбандии њозира дар
Ӽиндукуш ва Қароқурум дар баландињои зиёд ҷойгир аст. Дар
Ӽиндукуш миқдори пиряхњо зиёд буда, 6200
масоњат
доранд.
Аз хама зиёд пиряххои водигиянд, ки баъзеашон 30 – 35км
дарозӣ доранд. Қароқурум маркази муњими яхбандии
њозиразамон буда, қариб 40% - и каламраваш бо пиряхњо
пӯшида буда, майдони умумии онњо ба 17835
баробар аст.
Қисми зиёди пиряхњо дар нишебњои ҷанубии нисбатан намноки
он ҷойгиранд. Типи морфологии Туркистони ( водигии бе
майдони ғизогирӣ ) васеъ пањн шудааст, ки асосан аз њисоби
тарма ғизо мегирад. Пиряхњои шоханок низ васеъ пањн
шудаанд, ки мисолашон пиряхњои Сиачен 75км дарози ва
1180
майдон, Бальторо 62км дарозӣ ва 755
майдон,
Биафо 68км дарозӣ ва 625
майдон доранд. Типи гизогирии
пиряххо асосан гарми – фирни мебошанд.
10.2. Вилояти кӯњии субэкваториалии Осиёи чанубии
уқёнуси Ҳинд.
Ӽимолойхо кӯњњои аз њама баланд дар ҷањон мебошанд. Ин
кӯњњо звенои марказии аз њама баланди минтақаи бузургии
сангии заминро ташкил мекунанд, ки аз Аврупо то Осиё кашол
меёбанд. ( аз ғарб ба шарқ) Онњо аз ҷануб баландкӯњи
бузургтарини ҷањон Тибетро ињота мекунанд.
Дар қисми марказии Ӽимолойњо нисбат ба қисми
шарқиашон якчанд қуллањои дорои баландии зиёда аз 8000м
ҷойгиранд, ки намоёнтаринашон Ҷомолунгма(8848м) ва
Кангенчанга (8585м) мебошанд.
Ӽимолойњо иқлимтақсимкунаки муњими Осиё мебошанд.
Дар ҷануби онњо анбуњи њавои тропикӣ, дар шимол анбуњи
хавои континентии арзхои мӯътадил чойгир аст.
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Нишебињои ҷанубии Ҳимолой тавассути гардиши муссонии
ҳаво дар қисми ғарбӣ дар як сол қариб 1000мм ва дар қисми
шарқиаш 2000 – 3000мм бориш мегиранд. Теғаи кӯњњо боз њам
зиёдтар боришот доранд. Лекин дар баъзе ноњияњои
нишебињои шимолӣ баъзан њатто аз 100мм камтар бориш
меборад. Максимуми боришот ба моњњои июл – август
мувофиқ меояд.
Дар массиви кӯҳии Нанга – Парбат бошад, миқдори зиёди
боришот дар зимистон меборад, ки вобаста аст ба сиклонњои
ғарбӣ. Вобаста ба ин дар ҷойгиршавии хатти барфӣ низ
гуногунӣ ба назар мерасад. Масалан, дар нишебии ҷанубии
сернам дар баландии 4900м – гузашта, дар нишебињои хушки
шимолӣ дар баландињои 5600м мехобад.
Нишебињои ҷанубии Ӽимолойњо то баландии 4500м, дар
давоми сол дорои њарорати мусбӣ зиёда аз 4500м дорои
њарорати манфист.
Дар нишебињои шимолии Ӽимолойњо зимистон бодњои аз
шимол, аз қисмњои дохилии хеле њам хунуки континенти Осиё
вазанда њукмрон буда, обу њавои нињоят хунук ва бодњои дорои
суръати тезро меоранд. Дар натиҷа дар кӯњњо баъзан харорат
то паст фаромада, шамолњо то қувваи тӯфон мерасанд.
Дар шароити паст будани њарорати миёнаи солона ва
боришоти ками фасли зимистон пиряхњои Ӽимолой дорои
ғизогирии фирнии хунук мебошанд. Майдони умумии
пиряхњои Ӽимолой 33250
буда, агар дар минтақаи гарми
субтропикӣ ҷойгир намебуд шояд майдонњои яхӣ боз њам зиёд
мешуданд. Релефи ин ҷо низ барои ҷамъшавии барфу ях он
қадар мувофиқ нест ( теғањои кӯњ тез, баъзан овезонанд). Аз ин
сабаб пиряхњо 15 – 20км дарозӣ дошта, фақат баъзеашон 25 –
30км дарозӣ доранд.
Дар ин ҷо пиряхњои типи Ӽимолойӣ (омехтаи альпӣ,
фурӯхамидањои калони дегмонанд, ( котлованӣ ва туркистонӣ )
зиёданд.
Марказњои асосии пиряхи ин массивњои кухии Ҷомолунгма
ва Кангенчанги мебошанд. Дар худи Ҷомолунгма кӯлохи
бузурги барфу ях чойгир буда, аз он 3 пиряхи калон ба пастӣ
мефароянд, ки дарозтаринашон пиряхи Рангбук буда, 19км
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дарозӣ дорад. Аз массиви пиряхии Канченчанги ба атроф 5
пирях равона мегардад, ки аз ин сабаб массив инчунин бо номи
«кӯњњои панч пирях» маълум аст. Пиряхи аз њама калон – Зему
31км дарозӣ ва 130
майдон дорад.
Режими пиряхњо хуб омухта нашуда дар умум пиряхњои
Осиёи Марказӣ кам шуда истодаанд.
10.3. Вилояти кӯхии субэкваториалии Африкоии укёнуси
Хинд. Ба ин вилоят нохияхои пиряхии Кения, Килиманҷаро,
Рувензори мисол мешаванд.
Дар минтақаи субэкваториалии Африка, дар конусҳои
баландтардошташудаи вулканҳои хомӯшшуда ва қуллањои
баланди алоњида қуллањои сафеди барфу ях, пайдо щудаанд.
Хамаи онхо дар Африкаи шарқӣ, дар баландињои қариб 5000м
ҷойгиранд. Хатти барфӣ дар баландињои 4500 – 4700м хобида,
иқлим субэкваториали буда, дар фаслњои сол сиркулиятсияи
атмосфера тағйир меёбад. Дар давоми тамоми сол дар болои
уқёнуси Ӽинд пассатњои доимӣ мевазанд. Тобистон дар
нимкураи шимоли пассати ҷанубу шарқӣ пурқувват мегардад
ва таъсираш ба минтақаи экватор, ғанӣ мегардад. Дар натиҷа
давраи намнок дар қисми шарқи соњилии Африка (ҷанубтар аз
экватор) сар шуда, боришоти зиёде хусусан дар баландкӯњњо
меборад, ки ба шарқ нигарон бошанд. Масалан, дар
нишебињои шарқии Рувензори – 5000мм, Кения ва
Килиманҷаро – 1500мм (дар баландињои 2500 – 2900м) дар
баландии қариб 5000м бошад њамагӣ 80мм бориш меборад.
Шимолтар аз экватор таъсири пассатњои шимолу шарқӣ њис
карда шуда, ба ин ҷо тобистон аз нимкураи ҷанубӣ вазида дар
моњњои ноябру декабр давраи намнокро ташкил мекунанд.
Дар кӯњњо пастшавии њарорат аз
пасттар аз баландии
2000м сар шуда аз баландињои 2500м болотар барф меборад.
Пиряххои Африка андозаи хурд доранд. Куллаи
Килиманчаро худ аз ду кулла иборат мебошад: куллаи
вулканикии Маванзи ( 5536м ) пӯшиши барфӣ доими надошта,
дигаре конуси вулканикии Кибо ( 6010м ) бо кӯлоњи пиряхӣ
пӯшида мебошад. Пиряхњо хурд ва он қадар ғафс нестанд.
Баъзе пиряхњо аз теғањо ба поён фаромадаанд
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Пиряхи дарозтарин, пиряхи Пенк буда 2,4км дарозӣ дорад.
Масоњати умумии пиряхњо 11,75 км2. Ба ғайр аз
Килиманҷаро пиряххо инчунин дар кӯњњои Рувензори низ
њастанд. Дар ин кӯњњо пиряхњои водигӣ ва овезон зиёданд.
Миқдори зиёди пиряххо дар массивхои баландкӯх
(4700-4900м.) дар нишебињои ҷанубӣ ва шарқӣ,он ҷое,ки
абрнокию боришот зиёд аст, мавҷуданд.
Маркази сеюми яхбандӣ ин конуси вайроншудаи
вулканӣ бо пиряхҳои хурди водигӣ ва овезон, ки бо майдони
умумии 1,2км2 ба поён мефароянд.
10.4.Вилояти бахрии Субантарктикӣ. Ноњияи яхњои
мавсимии қисмњои ҷанубии уқёнусњои Атлантик, Ӽинд ва
Ором. Минтақаи субантарктикии ҷанубии уқёнусњои
номбаршуда ҷанубтар аз минтақаи мӯътадил ҷойгир буда,
сарњади шимолиаш 53005 арзи ҷанубӣ њисобидашуда, лекин дар
секторњои алоњидаи Антарктикӣ дар арзњои гуногун мехобад.
Масалан, дар нохияњои ғарбии Уқёнуси Ӽинд ва сектори
Атлантикӣ дар арзњои 48-500 ҷанубӣ, дар сектори уқёнуси Ором
дар давоми сол вазъи он кам тағйир меёбад. Сарњади ҷанубӣ
(62-63 0 а.ҷ.) ба минтақае мувофиқ меояд, ки дар он ҷо
фронти атмосферии Антарктикӣ ҷойгир аст. Дар давоми сол
ҷойивазкунии байни зимистону тобистонаш фронти
Антарктикӣ 10-120-ро ташкил карда ба њамин васеъгии
иқлимии фронти Антарктикӣ ба 1100-1300км баробар аст.
Барои субантарктика ивазшавии таъсири анбӯњњои њавои
минтақаи мӯътадил ва антартикӣ хос аст. Зимистон дар ин
минтақа анбӯњи њавои артикӣ њукмрон буда дар натиҷа
яхњои њаракаткунандаи уқёнус ва атмосфера зиёд мешавад.
Ҷараёнхои бањрӣ аз ҷануб ба шимол яхњо меорад.
Дар фасли тобистон сатњи оби Субантартикӣ аз яхњои
шинокунанда
ва айсбергњо қариб озоданд. Тобистону
тирамоњ дар минтақаи субантарктикӣ мисли минтақаи
мӯътадил самти бодњою ҷараёнњо, аз ғарб ба шарқ буда,
вобаста аст ба протсесњои дар фронтњои қутбӣ ва антарктикӣ
ба амал оянда. Самти ғарбию шарқӣ механизми асосии
њаракати об дар уқёнуси ҷанубӣ
мебошад. Иқлими
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Субантартика
уқёнусӣ аст.Тобистон абрнокии пурра
њукмрон буда, њарорати тобистона дар сарњади шимолии
минтақаи
мӯътадил ба +10+120
расида, дар фронти
0
конвергенсии антартикӣ +5+3 аст.
10.5.Вилояти наздиқутбии Антарктикӣ.
Дар ин минтақа
яхњои шинокунандаи Антарктикӣ
мавҷуданд. Минтақаи Антартикӣ дар қисми ҷанубии минтақаи
субантарктикӣ ҷойгир буда, дар он минтақахои материкӣ ва
бањриро ҷудо мекунанд. Дар минтақаи Антарктикӣ тамоми
сол њавои антарктикӣ њукмрон буда омадани њаво аз шарқ
бартари дорад, ки тавассути бодњои дорои самти ҷануби шарқӣ
ва қисман гардиши сиклони ҷанубӣ амалӣ мешавад. Барои
Антарктикаи бахрӣ ҷараёнњои назди соњилӣ хос аст, ки дар
атрофи Антрактида аз шарқ ба ғарб њаракат мекунад.
Баъдтар ин ҷараён самти худро дигар карда ба якчанд
шохањои дорои гардиши обии сиклонӣ тақсим мешавад.

Пиряхи ланберт дар Антарктида
Дар хамкорӣ бо бод ин ҷараён яхпорањоро ба самти шимолу
ғарб меоранд. Ях аз материк канда оварда мешавад. Аз
материк ба уқёнуси уро ињотакунанда
пиряхњои дорои
андозањои гуногуни шелфӣ њаракат карда омада баъзан то
200 км дар болои оби уқёнус ҷойгир мешавад ки мисолаш
пиряхњои Шеклтон мебошад. Дар баъзе қисмхои соњили
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материк, ки фаъолияти бахр суст аст яхњои як ё дусола пайдо
мешаванд.
Базан майдонњои яхини уқёнусию материкӣ ва соњилӣ бо
њам дар якҷоягӣ часпида майдонњои калонтарини яхӣ
пайдо мешаванд.
Дар давоми сол яхи бахрӣ дар моњњои сентябр-октябр то
арзњои 550 ҷанубӣ њаракат карда меояд. Тобистон яхњо об
шуда, акваторияи уқёнус то сохилњои материк аз ях озод
мешавад.
Дар уқёнус айсбергњо шино карда мегарданд, ки дорои
андозањои гуногун буда, тавассути ҷараенњои уқёнус ба шимол
њаракат мекунанд. Обшавии баъзеашон то 10 сол давом ёфта
аз арзи 40 ҷанубӣ ба шимол айсбергњо кам шино мекунанд.
Айсбергњо асосан дар қисми ҷануби уқёнусњои Ӽинд ва
Атлантика зиёданд. Ба ин вилоят инчунин худи Антрактида
ворид шуда 14,7 мн км2 масоњат дошта 99%-и қаламрав бо
қабати ғафси яхњо пӯшида мебошад.
Материки Антрактида аз њама баланд буда, баландии
миёнаш 2300 буда, баландии миёнаи материкњои дигар 900 м
аст. Баланд будани сатњ нисбат ба дигар материкњо ба
мавҷудияти яхњои материкӣ сабаб мешавад. Майдонњои
бузурги яхин релефи аввалияи материкро қариб ба пуррангӣ
пӯшидаанд.Дар зери яхњои материкӣ занҷирњои
кӯњњие
мавҷуданд, ки қариб 1000км дарозӣ ва 3000м баландӣ доранд.
Дар болои кӯњ ғафсии ях аз 1000м. зиед набуда дар бисёр ҷойњо
ғафсии ях 2200-2500м. мебошад.
Мувофиқи ақидаи К.К. Марков пиряхи антрактикӣ
пайдоиши минтакавӣ дорад. Дар наздикии кутби ҷанубӣ
ҷойгир шуда, материк шароитњои иқлимии ба худ хосро
дорад. Қабули нурхои офтоб зиёд буда, дар стансияи
“Пионерская”- и Россия андозаи моњонаи он ба 24 ккал\см2
мерасад ки дар ягон нуқтаи
замин ба қайд гирифта
нашудааст. Нишондињандањои аз њама зиёди нурафкании
умумӣ ба нохияњои баландҷойгиршудаи материки яхин
гунбази яхбастаи қисми марказии Антарктидаи шарқӣ
мувофиқ меояд. Дар инҷо миқдори нурафкании ҷамъулҷамъи
Офтоб ба 110 ккал \см2 мерасад. Ӽамзамон дар ин ҷо қобилияти
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акскунии сатњ (албедо (80-90%) зиёд аст. Вобаста ба
баландињои зиёд ва шаффофии атмосфера,зиёд будани
нурафканӣ баланси солонаи нурафканӣ дар умум манфист.
Дар тамоми қаламрави материк, ба ғайр аз тасмаи тунуки
наздисохилӣ, њарорати њаво дар давоми сол манфист.Рафти
тағйирёбии њарорат ба баландињои офтоб дар болои уқёнус
мувофиқ меоянд.
Аз ин сабаб њарорати аз њама баланд ба нимаи дуюми
декабр нимаи дуюми моњи январ мувофиқ омада зимистон 6-7
моњ (аз апрел то октябр) тобистон 3-4 моњ (аз ноябр то феврал)
кашол меёбад. Тағйирёбии њарорат дар қаламрави материк
ба се омил муайян карда мешавад: арзи мањал, баландии
мутлақ, дурӣ аз сохил. Ӽангоми дуршавӣ аз соњил, ба дохили
материк њарорат паст мешавад. Ӽарорати миёна солона дар
стансияхои Мирний “(66-30а.ҷ) ба -10.20, дар стансияи
Модхейм 24,2(710а.ҷ), дар стансияи “Литл Америка”
(780а.ҷ)24,20 дараҷа буда, дар стансияи “Восток” њарорати
аз њама паст дар руйи замин (-89,3) мушоњида шудааст.
Дар пайдоиши пӯшиши барфии Антарктида нақши шамол
калон буда дар материк пайдоиш, пањншавӣ, суръат ва
таъсири он гуногун аст. Дар дохили материк бодњо тез набуда
аз 4-5м\сон. баландтар суръат надошта, лекин дар сохилњо
суръати тӯфонро доранд.
Дар тасмаи наздисохил мавзеъхое њастанд, ки њамарӯза дар
давоми сол бодњои доимӣ мевазад, Аз ҷињати пайдоиш бодњои
Антарктида, ҷараёнӣ, сиклонӣ ва гузаранда (пеш аз њаракати
сиклон пайдошаванда) шуда метавонад. Бодњои сиклонӣ дар
натиҷаи њаракат карда омадани сиклонњо ба материк пайдо
шуда, асосан дар сњилњо хукмронанд. Ин бодњо бо суръати
тез њаракат карда дар як вақт абрнокии зиёд,боридани барф ва
баландшавии њарорат њис карда мешавад. Дар стансияи
Мирний такроршавии бодњои сиклонӣ ба 40-50% мерасад.
Боришоти атмосферӣ пиряхњои материкро ба ғизо таъмин
карда сиклонӣ ва антисиклонӣ шуда метавонанд. В.М
Котляков муайян кард,ки бо сабаби мувофиқ омадани
баландињои хело зиёди материк бо аккумулятсияи ками барф,
минтақањои иқлимӣ ва географии Антрактида дар атрофи қутб
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бо шакли тасмањои доирашакл ҷойгиранд.Дар давоми сол
миқдори аз њама зиёди барф ба ҷазирањои субантартикӣ
мувофиқ омада (1000-1500мм сол) ба ҷануб миқдори барфи
ҷамъшуда кам шуда меравад.Дар дурии 50-60км аз соњил,
ҷамъшавии барф 500-700мм дар дурии 225-280км аз сохилњои
Антрактидаи шарқӣ, ки бодњои ҷараёнӣ њукмронанд,
такшоншавии барф аз 30-50мм зиёд нест. Дар дурии 300-400км
аз соњил ба сӯи қутби ҷанубӣ ҷамъшавии барф каме меафзояд
(то 200мм). Дар қисми марказ ҷамъшавии барф то 50мм
буда,асосан аз њисоби сӯзанхои хурди барф ва конденсатсияи
намӣ ба амал меояд. Нишондињандаи миёнаи такшоншавии
барф дар тамоми материк ба 170мм об дар як сол баробар буда,
дар такшоншавии барф дар байни қисмхои ғарбӣ ва шарқии
Антарктида (қисмхои уқёнуси Орому Ӽинд) асимметрия
буда,вобаста аст ба асимметрияи худи материк.
Дар Антарктида 4 минтақаи яхпайдошавӣ:
Фирну яхӣ (то баландии 50-75м) дар Антарктидаи
шарқӣ,хунуки фирнӣ (то 450-500), барфию фирнӣ (то 900-1300
ва аз он баландтар) мушоњида мешавад.
Пӯшиши яхини Антарктида дорои майдони 13,835хаз.
км2мебошад. барои майдонњои яхини Антарктида нишебињои
кам (қариб10) хос аст. Ӽаракати ях он қадар зиёд нест. Дар
канорњои материк ғафсии ях нисбатан кам аст, аз ин сабаб дар
инҷо релефи аввалияро дидан мумкин аст.Канори пӯшиши
яхини барфӣ ба бањр аз баландињои 10-30м ба поён меафтад.
Дар баъзе ҷойхо ях дар болои об ҷойгир буда мешиканад.Дар
ҷойхои пасти релефи зери ях дар дохили яхњои материкӣ,
пиряхњои бароянда бо суръати тез њаракат мекунанд.
Гуногунии суръат сабаби пайдоиши тарқишхои канори
пиряхњо мегардад. Пиряхњои бароянда дорои андозањои
калонанд. Масалан, пиряхи Билдмор, ки ба пиряхи шелфии
Росс мефарояд 209км дарозӣ ва 32км васеъгӣ дорад. Дар
замини Виктория пиряхе мавҷуд аст, ки 30км дарозӣ ва 30км
васеъгӣ дорад. Пиряхи аз хама калон дар ҷањон пиряхи
Эймери 450км дарозӣ, 20хаз. км2 майдон дорад.
Дар нохияњои кӯњии минтақањои назди соњилӣ шаклњои
пиряхии ба нохияњои кӯњии пиряхӣ хос мавҷуд аст. Дар ин ҷо
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пиряххои водигӣ, ба монанди пиряхњои Амундсен, Уэйд ва
ғайрахо. Онхо 100-200км дарозӣ доранд. Сатњи ин пиряхњо
ноњамвор, дорои тарқишњои зиёд, шаршарањои яхин ва
моренањои сатхӣ мавҷуданд. Дар ин ҷо, инчунин пиряхњои дар
натиҷаи рӯфтани барф пайдошуда мавҷуданд,ки дар тарафи
муқобили самти бод, дар нишебињои ғарбӣ ва шимолу ғарбӣ
ҷойгиранд. Шакли махсуси яхбандӣ пиряхњои шелфанд. Онхо
16%-и майдони тамоми материкро дар бар мегиранд. Онњо дар
канорњои пиряхњои материкӣ ҷойгиранд.Дарозии хатти
сохилӣ, ки бо пиряхњои шелфӣ пӯшида аст 45,5%-и дарозии
умумии хатти соњилии Антарктидаро дар бар мегирад.
Барои пиряххои шелф сатхи њамвор ва баландии 20-150м аз
сатњи бањр хос аст. Дар сатњи ин пиряхњо тарқишхо,
баландињои яхин низ мавҷуданд.Ду намуди пиряхњои шелфӣ:
дохилӣ ва беруна (нисбат ба ваъзи онњо ба пӯшиши материкӣ
пиряхӣ) шуда метавонанд. Ба пиряхњои шелфии дохилӣ мисол
мешавад пиряхи калонтарини шелфии Росс (538хаз км2), ба
пиряхњои канорӣ пиряхи Шеклтон (32хаз.км2) ва Fарбӣ
(26хаз.км2) мисол мешаванд. Пиряхњои шелфӣ дар минтақае
ҷойгиранд,ки боришот зиёд (то700мм\сол) буда ба таъсири
сиклонњо вобаста мебошад.
Шакли мустақили яхбандӣ ин гумбазњои яхин аст,ки дар
дохили пиряхњои шелфӣ ва ҷазирањои назди материк
ҷойгиранд. (ҷазирањои Дригалский, Рузвелт ва ғайрахо).
Пиряхњои ин ҷазирањо ба яхистони материк ягон муносибат
надошта, худ аз боришоти атмосфера мустақилона ғизо
мегиранд. Андозаи пиряхњои гумбазмонанд баъзан ба дањњо
километр расида, дорои баландињои 600-800м мебошад. Дар
пиряхњои гумбазӣ минтақанокии вертикалӣ дар натиҷаи ях
назаррас буда, фирнии хунук (то баландии 250-275м) ва
барфию фирнӣ мавҷуданд.
Хамин тавр, ба қаламрави материки Антарктида шаклњои
яхбандии гуногун хос буда, ба ғайр аз пиряхњои сатхӣ инчунин
яхњои зеризаминӣ мавҷуданд, ки вобаста аст ба яхбандии
доимии зеризаминӣ.
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Саволњо барои такрор.
1.Шароитњои орографию иқлимии Тибет чӣ гунаанд?
2.Миқдори боришоти солона дар қисмхои алохидаи Тибет
чӣ гуна тақсим мешавад?
3. Ӽарорати њаво дар қаламрави Тибет чӣ гуна тақсим
мешавад?
4. Оид ба яхбандии њозиразамони Тибет маълумот дихед.
5. Вазъи хатти барфӣ дар Тибет чӣ гуна аст?
6.Дар бораи шароитњои иқлимию орографии Ӽиндукушу
Қароқурум маълумот дихед.
7. Вазъи хатти барфӣ дар Ӽиндукуш чӣ гуна аст?
8.Майдонхои яхӣ дар Хиндукуш ва Қарокум чӣ гуна
тақсим мешаванд?
9.Оид ба шароитњои орографӣ ва иқлимии Ӽимолой
маълумот дињед.
10.Тақсимоти боришот дар Ӽимолой чӣ тавр
сурат
мегирад?
11.Ӽарорати хаво дар Химолой чӣ гуна тағйир меёбад?
12.Майдони пиряхњои Ӽимолойхо чӣ қадар аст?
13. Кадом типњои морфологӣ дар Ӽимолойхо бартарӣ
доранд?
14.Шароитњои орографӣ ва иқлимии вилояти кӯњии
субэкватории уқёнуси Ӽинд (Кения, Калиманҷаро, Рувензорӣ)
чӣ гуна мебошанд?
15. Майдони пиряхњо дар Кения, Калиманҷаро ва
Рувензорӣ чӣ гуна тақсим шудаанд?
16. Дар бораи шароитњои вилояти бањрии Субтропикӣ
маълумот дињед.
17. Вилоятњои субантарктикии бахрӣ дар байни кадом
арзњо ҷойгир буда, ҷараёнњои уқёнусӣ ба шароитњои ин
вилоят чӣ гуна таъсир мерасонанд?
18. Шароитхои табиию иқлимии вилояти Антарктикии
наздиқутбӣ (яхњои шинокунандаи Антарктида) чӣ гуна
шароит мебошанд?
19.
Шароитњои
яхбандии
вилояти
Антарктикии
наздиқутбӣ (яхњои
њаракаткунандаи
Антарктикӣ) чӣ
гунаанд?
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20.Дар барои шароитњои табиӣ ва иқлимии Антарктида
маълумот дихед.
21.Бароӣ пайдоиши пиряхњо шароитњои табиӣ ва
ҷойгиршавии худи Антрактида чӣ нақш мебозад?
22. Тахшонкунии барфњо-ва ғизогирии пиряхњои
Антарктида чӣ гуна сурат мегирад?
23. Дар Антарктида кадом минтақахои яхпайдошавӣ
мавҷуданд?
24.Дар бораи майдонњои яхини Антарктида ва типњои
морфологии пиряхњо маълумот дињед.
Саволхои тестӣ.
1. Баландии миёнаи кӯњњои Тибет ба чанд метр мерасад?
а)7000-8000;
б)4000-5000;
в)3000-4000;
г)3500-4500;
д) 2500-3500;
2. қаторкӯххои Тибетро ињотакунанда чӣ қадар баландӣ
доранд?
а)6000-7000м;
б)5000-6000;
в)4500-5500;
г)4000-5000;
д)3500-4700;
3.Миқдори боришот дар қисми ғарбии Тибет ба чанд мм
мерасад?
а)250;
б)300;
в)400;
г)450;
д)500;
4. Ӽангоми њаракат аз тарафи ғарб ба шарқи Тибет ва
вобаста ба ғанигардии таъсири муссонњо миқдори боришоти
солона чӣ қадар меафзояд?
а)300-400;
б)350-450;
в)500-600;
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г)600-700;
д)800-1000;
5.Дар қисмхои ғарбӣ ва шарқии Наньшань боришоти солона
мутаносибан ба чанд мм баробар аст?
а)100-200 ;
б)150-250;
в)200-300;
г)300-700;
д)500-900;
6. Ӽарорати миёнаи моњњои тобистон дар Тибет чӣ қадар
аст?
а)+5+10;
б)+7+12;
в)+10+12;
г)+20+25;
д)+25+30;
7.Дар фасли тобистони Тибет рӯзона ва шабона њарорати
њаво мутаносибан ба чанд дараҷа мерасад?
а)+20+10;
б)+30-0;
в)+35+5;
г)+40+15;
д)+45+20;
8.Зимистон Тибет чанд дараҷа харорат дорад?
а)-15;
б)-20;
в)-25;
г)-30;
д)-35;
10. Дар ҷануби Тибет њарорати миёнаи моххои зимистон
то чанд дараҷа паст мешавад?
а)-0;
б)-10;
в)-15;
г)-17;
д)-20;
11. Майдони умумии пиряхњои Тибет чанд км2 аст?
а)15580;
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б)16420;
в)22420;
г)28860;
д)32150;
12. Дар қаторкӯњи Кун - Лун миқдор ва майдони пиряххо чанд
км2 аст?
а)5570;
б)6880;
в)14350;
г)16350;
д)17420;
13.Дар қаторкӯњи Наньшань миқдор ва майдони (бо км2)
пиряхњо мутаносибан чӣ rадар аст?
а)770-980;
б)800-1000;
в)900-1100;
г)965-1280;
д)980-1400;
14. Чанд фоизи пиряхњои Наншань дар самти шимол
ҷойгиранд?
а)90%;
б) 80%;
в) 70%;
г) 60%;
д) 50%;
15.Хатти барфӣ дар Тибет аз ғарб ба шарқ мутаносибан
чӣ гуна тағйир меёбад?
а) 5500=4200-4400;
б) 53=4100-4300;
в) 5350=4150-4350;
г) 5400=4100-4200;
д) 5300=4000-4100:
16. Аккумулятсияи барф дар пиряххои Тибет чанд г\см2
аст?
а) 20-30;
б) 30-40;
в) 40-60;
г) 50-60;
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д) 70-80:
17. Дар Тибети дохилӣ пиряхњо чӣ қадар майдон доранд?
а)1400км;
б) 1800;
в) 2000;
г) 2100;
д) 2200:
18.Нуқтаи баландтарини Ӽиндукуш Тирич-Мир чанд метр
баландӣ дорад?
а) 6150;
б) 6350;
в) 6780;
г) 7150;
д) 7690;
19.Нуқтаи баландтарини қаторкӯњои Қароқурум-Чогорї
чанд метр баланди дорад?
а) 6780;
б) 7130;
в) 7980;
г) 8611;
д) 8710;
20. Дар Ӽиндукуши ғарбӣ боришот асосан дар фасли
зимистон борида ба чанд мм баробар аст?
а) 500-900;
б) 400-800;
в) 350-750;
г) 300-700;
д) 350-650;
21. Дар Ӽиндукуши шарқӣ миқдори боришоти солона ба
чанд мм баробар аст?
а) 100;
б) 150;
в) 200;
г) 300;
д) 350;
22.Нишебињои ҷанубӣ ва шарқии Ӽиндукуш тавассути
муссонњо соле чӣ қадар бориш мегиранд?
а) 500-600;
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б) 550-650;
в) 700-1000;
г) 800-1100;
д) 900-1200;
23. Кадом нишебињои Қароқурум тавассути муссонхо нисбат
ба дигар нишебихо боришоти зиёдтар доранд?
а) шимолӣ;
б) шимолу ғарбӣ;
в) шарқӣ;
г) ғарбӣ;
д) ҷанубӣ;
24.Баландии хатти барфӣ дар Ӽиндукуш ба 5000м. наздик
буда, аз ғарб (нишебињои шимолӣ) ба шарқ (нишебињои
ҷанубӣ) аз чанд то чанд метр баланд мешавад?
а) 3200-4000;
б) 3500-4100;
в) 4000-5000;
г) 4650-5400;
д) 4800-5600;
25.Дар Қароқурум
хатти
барфӣ
дар нишебињои
шимолӣ ва xанубӣ дар баландихои чанд метр
қарор
дорад?
а) 6100-6200=5100-5800;
б) 5900-6000=500-5700;
в) 5700-5900=4550-5500;
г) 5600-5800=4500-5300;
д) 5400-5600=4400-5200;
26.Вазъи аз њама пасти хатти барфӣ дар Қароқуруми
ҷанубӣ дар кадом баландӣ мегузарад?
а) 4700;
б) 4750;
в) 4800;
г) 4900;
д) 4950;
27.Балантарин қуллаи Ӽимолойхо Эверест (Ҷомолунгма) буда
чанд метр баланди дорад?
а) 5700;
б) 5780;
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г) 6820;
г) 7896;
д) 8848;
28. Ба нишебињои ҷанубӣ Ӽимолой муссонњо таъсир карда
одатан 1000мм бориш дошта, лекин дар қисми шарқиаш
боришот то чанд мм меафзояд?
а) 1300-1500;
б)1700-1800;
в)2000-3000;
г)2350-3500;
д)2500-3400;
29.Дар нишебињои шимолии Ӽимолойњо миқдори боришоти
солона чӣ қадар аст?
а)100 ;
б)150;
в)200;
г)300;
д)400;
30.Миқдори аз њама зиёди боришоти Ӽимилойхо ба кадом
моххои сол мувофиr меояд?
а) январ – феврал;
б) июл-август;
в) феврал – март;
г) сентябр – октябр;
д) март – апрел;
31.Дар массиви Нанга-Парбат боришот асосан зери таъсири
сиклонњо зимистон борида дар натиҷа нишебињои ҷанубӣ
намнок, нишебињои шимолӣ хушканд. Вобаста ба ин хатти
барфӣ дар нишебихои ханубӣ ва шимолӣ мутаноси бан дар
кадом баландӣ мехобад?
а) 3700-3900;
б) 3900-4100;
в) 4200-4400;
г) 4900-5600;
д) 5000-5700;
32.Нишебињои ҷанубии Ӽимолойхо дар давоми сол то
кадом баландӣ харорати мусбӣ дошта, аз он болотар харорат
манфист?
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а)4000;
б)4100;
в)4200;
г)4300;
д)4500;
33. Дар нишебињои шимолии баландкӯњи Ӽимолой дар натиҷаи
њаракати њавои хунуки дохилии Осиё баъзан њарорати њаво то
чанд дара,ҷа паст мефарояд?
а)-35;
б)-38;
в)-45;
г)-50;
д)-55;
34. Майдони умумии пиряххои Ӽимолой чанд км2 аст?
а) 31500;
б) 33250;
в) 34720;
г) 35480;
д) 36720;
35.Пиряхњои Африкаи шарқӣ
(Кения, Калиманҷаро,
Рувензорӣ) дар кадом баландӣ xойгиранд?
а) 5000;
б) 4700;
в) 4800;
г) 4600;
д) 4900;
36.Хатти барфӣ дар пиряхњои вилояти кӯњии субэкваториалии
Африка дар кадом баландињо мехобад?
а) 4000-4100;
б) 4100-4200;
в) 4200-4300;
г) 4300-4400;
д) 4500-4700;
37.Зери таъсири пассатхо дар баландињои
2500-2900м
нишебињои шарқии Рувензори ва Кенияю Килиманҷаро
мутаносибан соле чӣ қадар бориш дорад?
а) 3000-1000;
б) 1100-3100;
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в) 3200-1200;
г) 5000-1500;
д) 5300-1700;
38. Дар минтақаи яхбандии Африкаи шарқӣ дар баландии
қариб 5000м. соле хамагӣ чи қадар бориш меборад?
а) 100;
б) 90;
в) 80;
г) 110;
д) 120;
39. Дар кӯњњои вилояти яхбандии Африкаи шарқӣ аз кадом
баландӣ гузариши харорат аз 0 паст сар мешавад?
а) 1800;
б) 2000;
в) 2500;
г) 3000;
д)3600;
40. Дар вилояти яхбандии Африкаи шарқӣ боридани барф
асосан аз кадом баландӣ сар мешавад?
а) 3500;
б) 3600;
в) 3700;
г) 3800;
д)4000;
41. Майдони умумии пиряхњои қуллаи Калиминxаро ба чанд
км2 мерасад?
а) 23,25;
б) 21,25;
в) 19,32;
г) 17,35;
д) 11,75.;
42. Майдони умумии пиряххои кӯњњои Рувензорӣ ба чанд км2
баробар аст?
а) 15;
б) 13;
в) 11;
г) 9;
д)8;
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43. Майдони умумии пиряхњои Кения чанд км2 аст?
а) 5,5;
б) 4,3;
в) 1,2;
г) 3,5;
д) 4,7;
44.Вилояти бахрии Субантарктикӣ одатан дар байни кадом
арзхои ҷанубӣ ҷойгир аст?
а) 45-47;
б) 53-62;
в) 64-66;
г) 67-69;
д) 70-75;
45.Васеъгии минтақаи иқлимии Субантартикӣ ба чанд км
мерасад?
а) 800-900;
б) 900-1000;
в) 1100-1300;
г) 1300-1400;
д)1400-1500;
46.Ӽарорати њавои вилояти бахрии Субантрактикӣ дар
тобистон, дар сархадхои шимолӣ ва ҷанубиаш мутаносибан
чанд дараҷаро ташкил мекунад?
а) 16-12=5-3;
б) 20-15=10-5;
в) 22-17=12-7;
г) 23-19=14-9;
д) 25-21=17-10;
47.Вилояти наздиқутбии Антарктикӣ ба чанд қисм тақсим
мешавад?
а) 5;
б) 4;
в) 6;
г) 3;
д)2. кадомхо?
48.Антарктикаи бахрӣ ин вилояти пахншавии обхои сатхии
дорои харорати аз чанд дараҷа паст мебошад?
а) аз +5°;
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б) аз+3°;
в) аз+2°;
г) аз+0°°;
д) аз -80;
49.Аз материки Антарктида ба сохилњо баъзан пиряхњои
шелфӣ њаракат карда меоянд,ки чанд километр дарозӣ доранд?
а) 300;
б) 200;
в) 150;
г) 100;
д) 75;
50.Масохати Антарктида ба чанд миллион км2 баробар аст?
а) 10,6;
б) 12,5;
в) 14,7;
г) 15,2;
д) 16,3;
51.Чанд фоизи материки Антарктида бо ях пӯшида
мебошад?
а) 75;
б) 80;
в) 90;
г) 95;
д) 99;
52.Анатарктидаи материкӣ аз хама баланд хисобида шуда,
баландии миёнаи он ба чанд метр мерасад?
а) 2300;
б) 2600;
в) 2700;
г) 2800;
53.Дар Антарктидаи шарқӣ нурафкании солонаи
ҷамъулҷамъи офтоб ба чанд ккал\см2 баробар аст?
а) 80;
б) 90;
в) 95;
г) 110;
д) 130;
54.Ба қабули зиёди нурхои офтоб нигох накарда, балансӣ
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нурафканӣ дар Антарктида манфист, ки ба ин баланд будани
нишондихандаи кадом омил сабаб мешавад?
а) бод;
б) абрнокї;
в) альбедо;
г) шабах;
д) сиклон;
55.Ӽарорати аз хама баланди њаво дар Антарктида дар
кадом моххо мушохида мешавад?
а) март-апрел;
б) декабр-январ;
в) июн-июл;
г) август-сентябр;
д) октябр-ноябр;
56.Миқдори аз њама зиёди барф дар ҷазирањои
субантрактикии Антарктикӣ мушохида шуда, ба чанд мм
мерасад?
а) 600-700;
б) 700-800;
в) 800-900;
г) 900-1000;
д) 1000-1500;
57.Аз сохил ба маркази Антарктида дар умум тахшоншавии
барф кам шуда, дар қисми марказӣ ба чанд мм мерасад?
а) 50;
б) 100;
в) 150;
г) 170;
д) 200;
58.Нишондихандаи миёнаи солонаи тахшоншавии барф
барои тамоми Антарктида ба чанд мм мерасад?
а) 100;
б) 130;
в) 140;
г) 170;
д) 190;
59.Майдони пиряхњои Антарктида ба чанд миллион км2
баробар аст?
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а) 12,2;
б) 12,7;
в) 13,8;
г) 14,0;
д) 14,1;
60.Бузургтарин пиряхи ҷахон Эймери мутаносибан чӣ rадар
дарозӣ (бо км) ва чанд хазор км2 масохат дорад?
а) 300-15;
б) 450-20;
в) 500-30;
г) 550-35;
д) 600-40;
61.Дар минтақаи кӯхии наздисохилии Антарктида
пиряхњои водигӣ зиёд буда,баъзан онхо (Амундсен,Уайд ва
ғайрахо ) то чанд км дарозӣ доранд?
а) 16;
б) 18;
в) 20;
г) 23;
д) 25;
62.Пиряххои шелфӣ чанд фоизи масохати материки
Антарктидаро пӯшонидаанд?
а) 16;
б) 18;
в) 20;
г) 23;
д) 25;
63.Дар минтақаи пиряхњои шелфӣ ва ҷазирањои атрофи
Антарктида инчунин кадом типи пиряххо мавчуданд?
а) нишебии кӯҳ;
б) туркистонӣ;
в) кӯлохмонанд;
г) туршакл;
д) типи скандинавӣ;
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Замима

Сайёњон дар болои пирях

Замбурўѓи пиряхї дар болои яке аз пиряхњои Алп
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Забонаи пиряхи Колка дар Кавказ

Пиряхи Федченко
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Шаршараи пиряхї дар Хирсон

Пиряхи Беринг дар Аляска
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Пиряхи Хаббард дар Аляска

Пиряхњои Килиманҷаро
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«Мардуми» муќимии Антарктида

Пиряхи Колка дар Кавказ
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Сайёњон дар Арктика

Исландия (пиряхи Ватнаёкодль)
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Њамсоягии вулкан ва ях

Дохили пиряхи Камчатка
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Обшавии пиряхи Гренландия

Дарё дар болои пиряхи Греландия

179

https://bikhon.tj/

Лагери глятсиологхо

Тахдиди пиряхи Хирсон ба поселкаи геологї (соли 1963)
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Кўл дар резишгохи дарёи Зулумарти Шимолї

Пиряхи Алеч дар Олтой
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Пиряхи Санта Крус дар кўњњои Анд

Синамогар Сергей Бодров, ки ќурбони њаракати пиряхи
Колка гардида буд.
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Пиряхи Фокс дар Зеландияи нав

Забонаи пиряхи Ленин
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Замбурўѓи пиряхї дар болои пиряхи Ленин

Вазъи экологї дар водии пиряхи Ленин
184

https://bikhon.tj/

Пиряхи Сауќдараи хурд

Пиряхи Сауќдараи калон
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Сатњи пиряхи Хирсон њангоми њаракат

Водии дарёи Абдуќањњор
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