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آب هاى جارى 

گرچه مقدار آبى که در هر لحظه در روى زمين جريان دارد در مقايسه با حجم آب کره بسيار ناچيز 
است، ولى بسيارى از تغييرات سطح زمين توسط همين آب ها انجام مى گيرد. آب هاى جارى از نظرتأمين 
آب مصرفى انسان، در کشاورزى، صنعت، توليد نيروى الکتريسيته ارزان، ماهيگيرى، کشتى رانى و به 

عنوان مرزهاى طبيعى و … اهميت خاصى دارند.
بخشى از باران را که در سطح زمين به سوى مناطق پست تر جارى مى شود «رواناب» مى گويند. 

عوامل مختلفى بر ميزان رواناب حاصل از يک بارندگى مؤثر است.
؟   تحقيق کنيد چه عواملى بر مقدار رواناب تأثير دارند؟

گياهان حرکت آب را کند مى کنند و سبب نفوذ آب بيشترى به زمين مى شوند. بعضى از انواع 
خاک ها مقدار رواناب را کاهش مى دهند. اگر خاک متراکم نباشد يا گياخاک فراوانى داشته باشد آب 

به آسانى در آن نفوذ مى کند.

حوضه آبريز
بدنه اصلى هر رودخانه مرکب از تعدادى رودهاى کوچک است و اين رودها هريک به نوبه 
مى کنند.  تأمين  را  آنها  آب  اعظم  قسمت  رواناب ها  که  شده اند  تشکيل  کوچکترى  انشعابات  از  خود 
همٔه شاخه ها و انشعابات يک رود، به صورت يک مجموعه، موجب تخليه يا زهکشى آب از سطح 

مى شوند. زمين 
منطقه اى که به وسيله يک رود و شاخه هاى آن زهکشى مى شود «حوضه آبريز» نام دارد. در واقع 
براى هريک از انشعابات رود نيز مى توان يک حوضه آبريز در نظر گرفت. خطى که يک حوضه آبريز را 

از حوضه مجاور جدا کند خط تقسيم ناميده مى شود.

آب در خشكى
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سرعت آب
سرعت آب، يعنى فاصله اى که هر ذرهٔ آب در واحد زمان طى مى کند، در نقاط مختلف يک رودخانه 

در طول يا عرض و عمق آن متغير است. 
در مقطع يک رودخانه مستقيم، بيشترين سرعت جريان آب در وسط و نزديک سطح آب است ولى 
نزديک کف و ديواره ها، به علت اصطکاک آب با بستر و ديواره ها، سرعت آب به ميزان حداقل است. 
علت کاهش ناچيز سرعت در سطح آب نيز اصطکاک آن با هوا است. وقتى مسير رودخانه داراى انحنا 

باشد، بيشترين سرعت از وسط رودخانه به طرف ديواره مقعر آن منتقل مى شود. (شکل ٢ــ٤)
؟   چه عواملى تعيين کننده سرعت رودند؟

آغاز دهانه

شکل ۱ ــ۴ــ مسيرى که رود از سرچشمه تا دريا مى پيمايد.

حداکثر سرعت

حداکثر سرعت

شکل ۲ ــ۴ ــ تفاوت در سرعت آب، بر تخريب جانبى بستر تأثير دارد. 
الفب

رسوبگذارى فرسايش
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آبدهى
حجم آبى که در واحد زمان از مقطع عرضى يک رودخانه عبور مى کند آبدهى «دبى» خوانده 

مى شود که آن را معموالً به متر مکعب در ثانيه بيان مى کنند.
؟  حجم آبی که در مدت ٥ دقيقه از مقطع عرضی رودخانه با آبدهی ۲ متر مکعب در ثانيه عبور 

می نمايد را محاسبه کنيد. 
؟   آيا آبدهى يک رود در تمام مناطق آن ثابت است؟

؟   مقدار بارندگى ساليانه يک حوضه آبريز را چگونه محاسبه مى کنند؟
؟   چه عواملى بر آبدهى يک رود اثر دارند؟

آب زيرزمينى
زيرزمينى  آب  حجم  مى شود.  تأمين  زيرزمين  از  انسان  استفاده  مورد  آب  از  بزرگى  بخش 
مقدار،  همين  ولى  مى دهد،  تشکيل  را  کره  آب  درصد   ۰/۳ حدود  فقط  گرچه  بهره بردارى،  قابل 
(با  است  زمين  خشکى هاى  سطح  در  بارندگى  سال   ۳۵ معادل  تقريباً  و  شيرين  آب  ذخيره  بزرگترين 
فرض بر آن که تمام باران به زمين نفوذ کند). به همين جهت امروزه بهره بردارى از آب زيرزمينى، 
گسترش  مختلف  مصارف  براى  است،  مواجه  سطحى  آب هاى  کمبود  با  که  ما  کشور  در  ويژه  به 

است. يافته  زيادى 
آب زيرزمينى بخشى از منافذ خالى سنگ ها و خاک ها را در زيرزمين اشغال مى کند. آب زيرزمينى 
نيز مانند رودها و ديگر عوامل طبيعى با فرسايش سنگ ها، جابه جايى مواد حاصل و ته نشينى آنها در 

نقاط ديگر، در تغيير شکل سطح و بخش هاى خارجى زمين دخالت مى کنند.
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سطح ايستابى
پس از هر بارندگى، براثر نفوذ آب های سطحی قسمتى از آب به زمين نفوذ مى کند. بخشى از آب 
نفوذى، به علت وجود نيروهاى جاذبه مولکولى، در فضاهاى خالى خاک ها و سنگ ها و چسبيده به 
ذرات خاک يا سنگ باقى مى ماند. در نتيجه، منطقه اى در باال به وجود مى آيد که در آن منافذ خالى، هم 

با آب و هم با هوا پر شده است. اين منطقه را اصطالحاً «منطقه تهويه» مى گويند.
ادامه  پايين  طرف  به  خود  راه  به  سنگ  و  خاک  منافذ  البه الى  از  نيز  نفوذى  آب  از  بخشى 
مى دهد، تا جايى که تمام فضاهاى خالى از آب پر شود. اين منطقه «منطقه اشباع» خوانده مى شود. 
سطح فوقانى منطقه اشباع را، اگر با اليه نفوذناپذيرى محصور نشده باشد، «سطح ايستابى» مى گويند 

(شکل ۳ ــ ۴).
موقعيت سطح ايستابى در هر محل به عوامل مختلفى وابسته است. معموالً سطح ايستابى در نقاط 
مرتفع و دامنه کوه ها در عمق بيشتر و در دره ها و نقاط پست در عمق کمتر قرار دارد. سطح ايستابى، 
در برخى از نقاط استان پرباران گيالن نزديک به سطح زمين و در بعضى نقاط خشک مرکز ايران در 
اعماق بيش از ۱۰۰ متر قرار دارد. در نقاط پست، سطح ايستابى به علت تغييرات عواملى چون ميزان 
بارش ساالنه و فصلى، و ميزان نفوذ آب به زمين (تغذيه) تغييرات ميزان بهره بردارى و عوامل ديگر در 

طول زمان نيز در حال نوسان است.(شکل ٤ــ٤)

شکل ۳ ــ ۴ ــ توزيع آب زيرزمينى در خاک

آب زيرزمينى

منطقه تهويه

منطقه اشباع
سطح ايستابى

حاشيه موئينه
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تخلخل و نفوذپذيرى
براى تشکيل منبع آب زيرزمينى، الزم است که سنگ ها و رسوبات داراى فضاهاى خالى باشند. 
اين فضاهاى خالى، يا مانند منافذ يک رسوب رودخانه اى از ابتداى تشکيل در آن وجود داشته (منافذ 
اوليه)، يا پس از تشکيل سنگ بر اثر شکستگى، هوازدگى، انحالل و غيره در آن به وجود آمده اند (منافذ 

ثانويه). مقدار فضاهاى خالى يک رسوب يا سنگ را با اصطالح «تخلخل» بيان مى کنند.
 تخلخل عبارت است از حجم فضاهاى خالى يک نمونه سنگ يا رسوب به حجم کل آن، که 

معموالً به صورت درصد بيان مى شود.
١٠٠ × ____________________ =  تخلخل                                                      حجم فضاهاى خالى                                                  حجم کل 

درجه  دانه ها،  آرايش  و  اندازه  شکل،  مانند  مختلفى  عوامل  به  سنگ ها  و  رسوبات  در  تخلخل 
سيمان شدگى، ميزان هوازدگى و تعداد درز و شکاف ها بستگى دارد.

خود  در  آب  توجهى  قابل  مقدار  مى تواند  آنکه  يعنى  است،  متخلخل  سنگى  مى گوييم  وقتى 
نگهدارد، اما اين به آن معنا نيست که سنگ لزوماً قادر به عبور آب از خود باشد. مثالً چوب پنبه بسيار 
متخلخل است، اّما آب از آن عبور نمى کند. رس ها، مانند چوب پنبه بسيار متخلخل اند (تخلخل ۵۰ 

شکل ۴ ــ ۴ ــ بهره برداری از آب  های زيرزمينى

سطح ايستابی

چاه خشک

چاه

چاه خشک

چاه

دکل حفاری چاه آب
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درصد يا بيشتر)، ولى به علت ريز بودن 
منافذشان نفوذپذير نيستند. نفوذپذيرى 
توانايى يک سنگ يا رسوب را براى 
نفوذپذيرى  مى دهد.  نشان  آب  عبور 
به اندازه منافذ و به ارتباط آنها با هم 
بستگى دارد. آبرفت ها معموالً تخلخل 

و نفوذپذيرى زيادى دارند.

حرکت آب زيرزمينى
آب زيرزمينى تقريباً در همه جا در حرکت است، ولى اين حرکت خيلى کندتر از حرکت آب در 
رودخانه هاست. حرکت آب در منطقه اشباع مخازن آب زيرزمينى از کمتر از ۱ تا بيش از ۵۰۰ متر در 
سال تغيير مى کند. آب از جايى که ارتفاع و فشار بيشترى دارد به سمت منطقه اى که ارتفاع و فشار آن 
کمتر است حرکت مى کند. بنابراين، آب از جايى که سطح ايستابى باالتر است به سمت محلى که سطح 
در امتداد  ايستابى پايين تر است جريان مى يابد (شکل ٧ــ٤ــ الف). البته فقط بخشى از آب مستقيماً 
شيب سطح ايستابى حرکت مى کند. بيشتر جريان آب در امتداد مسيرهاى منحنى شکل است. حتى در 
بعضى نقاط مسير آب به سمت باال برمى گردد و وارد رودخانه ها يا درياچه ها مى شود زيرا آب مايل است 

به نقطه اى حرکت کند که فشار کمتر است (شکل ٧ــ٤ــ ب).

شکل ۵ ــ ۴ ــ در کدام رسوبات آب بيشترى نفوذ مى کند؟

شکل ۶ ــ ۴ ــ مسيرهای حرکت آب  های زيرزمينى

سطح ايستابی منطقه تهويه

سطح ايستابی

الف

ب
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آبخوان (اليه آبدار)
وقتى بخواهيم مقدار قابل توجهى آب از زير زمين برداشت کنيم، به دنبال يک آبخوان مى گرديم. 
آبخوان «اليه آبدار» يا «سفره آب زيرزمينى» اليه يا اليه هايى از رسوبات با سنگ هاى نفوذپذير اشباع 
از آب در زير زمين است که آب بتواند نسبتاً به آسانى در آن حرکت کند. رسوبات سخت نشده ماسه، 
شن، ريگ و غيره معموالً ازنظر تشکيل آبخوان بسيار مناسب اند. برخى از سنگ ها، مثل سنگ آهک، 
ماسه سنگ و حتى سنگ هاى آذرين و دگرگون شده نيز در صورت داشتن منافذ انحاللى، شکستگى، 
يا هوازدگى مى توانند آبخوان تشکيل دهند. رس ها، گرچه تخلخل زيادى دارند، به علت نفوذپذيرى 

خيلى کم، قادر به تشکيل آبخوان مناسبی نيستند.

شکل ۷ــ٤ــ آبخوان تحت فشار

نفوذناپذير

سطح پيزومتريک
چشمه

گسل

آبخوان
 تحت فشار

چاه آرتزين

منطقه تغذيه (آبگير)

نفوذناپذير

آبخوان را معموالً به دو نوع آزاد و تحت فشار تقسيم مى کنند. در آبخوان آزاد، سطح ايستابى 
سطح فوقانى منطقه اشباع را تشکيل مى دهد، در واقع آنچه که در شکل ۳  ــ  ۴ نشان داده ايم يک آبخوان 
آزاد است. وقتى چاهى در يک اليه آبدار آزاد حفر شود، تراز آب در چاه نمايانگر سطح ايستابى در آن 

نقطه است. فشار در سطح فوقانى اليه آبدار آزاد (در سطح ايستابى) برابر فشار اتمسفر است.
نـفوذنـاپذيرى مـحصور شده است،  در آبخوان تحت فشار، الئه نفوذپذير بين اليـه هاى نسبتاً 
(شکل ٧ــ٤) بنابراين، سطح فوقانى منطقه اشباع تحت فشارى بيش از فشار اتمسفر است. آب باران و 
غيره از جايى که اليه نفوذپذير در سطح زمين بيرون زدگى دارد وارد آن مى شود، که به آن منطقه تغذيه 
يا آبگيرى مى گويند. وقتى چاهى تا يک سفره تحت فشار حفر شود آب در آن باال مى آيد. ارتفاعى که 
آب تا آنجا باال مى آيد با سطح پيزومتريک مشخص مى شود. در برخى نقاط، سطح پيزومتريک باالتر 
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از سطح زمين است و در نتيجه، آب خود به خود از دهانه چاه بيرون مى ريزد. چنين چاهى را معموالً 
آرتزين مى خوانند.

گاهى برخى از آبخوان ها به طور طبيعى به سطح زمين راه پيدا مى کنند و در نتيجه آب در سطح 
زمين تخليه مى شود که به آن چشمه می گويند.

ترکيب شيميايى
مطالعٔه ترکيب شيميايی آب چاه ها و چشمه ها نشان مى دهد که آب زيرزمينى عمدتاً حاوى کلريدها، 
سولفات ها و بيکربنات هاى کلسيم، منيزيم، سديم، پتاسيم و آهن است. البته بسيارى از عناصر و مواد 
ديگر نيز به مقدار بسيار کم در آب وجود دارد. ترکيب آب زيرزمينى از محلى به محل ديگر تغيير مى کند. 
غلظت نمک هاى محلول در آب زيرزمينى به جنس کانى ها و سنگ ها، سرعت نفوذ آب و مسافت طى شده 
توسط آب بستگى دارد. آب ضمن حرکت آهسته در زيرزمين فرصت زيادى براى حل کردن کانى هاى 
مسير خود دارد. به همين جهت، ميزان نمک هاى محلول در آب هاى زيرزمينى به طور کلى بيشتر از 
مقدار امالح آب رودهاست. در يک اليه آبدار، هر چه از محل تغذيه به طرف محل تخليه آن نزديک 

شويم شورى آب زيرزمينى بيشتر مى شود.
مقدار نمک هاى محلول در آب هاى زيرزمينى موجود در سنگ هاى آذرين و دگرگون شده معموالً 
کم (کمتر از ۱۰۰ و به ندرت بيش از ۵۰۰ ميلى گرم در ليتر) است. اين گونه سنگ ها اگر آبدار باشند، 
غالباً براى آشاميدن و مصارف ديگر کامالً مطلوبند. آب موجود در سنگ هاى کربناتى، معموالً از نوع 
آب هاى سخت است، يعنى يون هاى کلسيم و منيزيم بااليى دارد. اين گونه آب ها به خوبى با صابون کف 
نمى کنند و رسوباتى را در لوله ها و ظرف ها ته نشين مى کنند، به همين جهت، استفاده از آنها در صنعت و 
آشاميدن داراى محدوديت هايى است. سنگ هاى تبخيرى مثل سنگ نمک و سنگ گچ قابليت انحالل 

زيادى دارند و از اين رو آب هاى موجود در اين گونه سنگ ها عموماً نمک هاى زيادى دارند.
اليه هاى آبدار موجود در رسوبات آبرفتى معموالً حاوى آب شيرين اند. دره هاى آبرفتى رودخانه ها 
براى  محلى  که  بسته،  حوضه هاى  در  زيرزمينى  آب هاى  اما  دارند.  مطلوبى  زيرزمينى  آب هاى  غالباً 
ايران،  کويرى  مناطق  مثل  خشک،  نواحى  در  دارند.  بااليى  محلول  نمک هاى  ندارد،  وجود  خروج 
در برخى نقاط شورى آب چنان باالست که براى بسيارى از مصارف نامناسب است. در اين نواحى 
تبخير آب از منطقه تهويه منجر به ته نشينى موادى در خاک مى شود که آن را براى کشاورزى نامناسب 

مى کند.
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مقايسه كنيد

تحقيق كنيد

۱ ــ در کدام استان هاى ايران از آب هاى زيرزمينى بيشتر استفاده مى کنند؟
۲ ــ آيا تعداد چاه هاى عميق يک منطقه مى تواند نامحدود باشد؟

۳ ــ مقدار آب مصرفى کشور ما، بيشتر از آب هاى سطحى است يا آب هاى زيرزمينى؟

آب هاى زيرزمينى را از نظر آلودگى ميکروبى و امالح با آب هاى جارى مقايسه کنيد.

يخچال

حدود دو درصد آب هاى روى زمين، به صورت يخ، ۱۰ درصد از سطح خشکى ها را مى پوشانند، 
اين مقدار يخ، بزرگترين ذخيره آب شيرين زمين را تشکيل مى دهد. 

بزرگترين پوشش يخى زمين در قاره قطب جنوب قرار دارد و با مساحتى در حدود ۱۳ ميليون 
کيلومتر مربع، ۸۶ درصد وسعت يخچال هاى زمين را تشکيل مى دهد. يخچال هاى جزيره گرينلند ده 
درصد از سطح يخچال هاى زمين را تشکيل داده اند. چهار درصد بقيه يخچال هاى سطح زمين به صورت 
پراکنده در نقاط مختلف زمين مانند کوه هاى آلپ، کوه هاى شمال امريکا، حتى کوه هاى مرتفع نواحى 

گرمسيرى وجود دارند.

تحقيق كنيد

ــ در کدام کوه هاى ايران يخچال دايمى وجود دارد؟
ــ امروزه، از گرم شدن جهانى هواى کره زمين و احتمال ذوب مقدار زيادى از يخ هاى 
مناطق قطبى صحبت مى شود. در صورت درست درآمدن اين پيش بينى، ذوب يخ ها چه وقايعى 

را به دنبال خواهد داشت؟
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تشکيل يخچال: يخچال ها در مناطق سردى که در آنها برف دايمى وجود دارد تشکيل مى شوند. 
در اين مناطق، مقدار برفى که در سال مى بارد، بيش از مقدارى است که ذوب مى شود. در نتيجه، هر 
سال مقدارى برف به بازمانده برف سال هاى قبل افزوده مى شود. بنابراين، پس از مدتى دره ها و شيارهاى 
کوه از برف پر مى شوند و ضخامت برف در اين نقاط به صدها متر مى رسد. انباشته شدن تدريجى برف 
سبب متراکم شدن برف هاى عمقى مى شود. گاهى نيز بر اثر گرمى هوا برف هاى سطحى ذوب مى شوند و 
به درون برف هاى عمقى نفوذ مى کنند. اين امر خود سبب تراکم برف هاى قديمى تر مى شود. نتيجه آنکه 
پس از مدتى، برفى فشرده و يخ مانند به نام يخ برفى تشکيل مى شود. به تدريج بر فشردگى يخ برفى افزوده 
مى شود و يخ حبابدار پديد مى آيد. يخ حبابدار نيز کم کم متراکم تر مى شود و حباب هاى هواى بيشترى 

از آن خارج مى شوند تا يخ بلورى به وجود آيد. در اين حال يخچال تشکيل شده است.

بيشتر بدانيد

عصرهاى يخبندان
زمين شناسان معتقدند که در گذشته، در روى زمين يخبندان هاى شديدى اتفاق افتاده است و گسترش 

يخچال ها بسيار بيشتر از امروز بوده و آن يخچال ها چندين بار نيز پيشروى و پسروى کرده اند.
آنچه عقيده وجود يخچال هاى قديمى را محکم مى کند، اين است که بعضى از پديده ها در طبيعت وجود 
دارند که فقط توسط يخچال ممکن است رخ دهند. مثالً هيچ جريان آبى قادر نيست بعضى از قطعه سنگ هاى 
بسيار بزرگ را به حرکت درآورد، به ويژه آنکه بعضى از اين قبيل سنگ ها در باالى ارتفاعاتى قرار دارند که 

آب فقط به هنگام طغيان مى تواند تا آن حد باال بيايد.
بعضى از محققان ثابت کرده اند که يخچال ها در طى يک ميليون سال گذشته چهار بار گسترش يافته اند 
و متناوباً عصرهاى يخبندان و بين يخبندان را پيش آورده اند. هر عصر يخبندان ۳۰ تا ۱۰۰ هزار سال و هر عصر 
بين يخبندان از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار سال طول کشيده است. برخى از زمين شناسان بر اين عقيده اند که آخرين 
عصر يخبندان يازده هزار سال قبل تمام شده و ما اکنون در حال گذراندن يک عصر بين يخبندان هستيم و بار 
ديگر پس از پنجاه هزار سال عصر يخبندان ديگرى آغاز خواهد شد. اما عده اى ديگر معتقدند که اين عصر بين 

يخبندان ميليون ها سال طول خواهد کشيد.
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در حدود يک ميليون سال پيش، يخچال ها در بيشتر نقاط شمالى زمين پيشروى زيادى کردند.

علل يخبندان ها
تاکنون فرضيه هاى زيادى در مورد چگونگى به وقوع پيوستن يخبندان ها بيان شده است که هيچ يک 

قانع کننده نيست. مهمترين آنها عبارتند از:
۱ــ شمال اروپا و امريکاى شمالى که در گذشته از يخچال ها پوشيده شده بودند، نسبت به بقيه نقاط 

دنيا مرتفع تر و در نتيجه سردتر بوده اند.
شده  زيادى  برف هاى  ريزش  سبب  و  تبخير  شمالى  منجمد  اقيانوس  يخ  ذوب  از  حاصل  آب هاى  ۲ــ 

است. از اين برف ها يخچال هايى تشکيل شده اند.
و  زمين  مناطق  از  بعضى  شدن  سرد  علت  مدارش،  سطح  به  نسبت  زمين  محور  انحراف  پيدايش  ۳ــ 

تشکيل يخچال ها در آن مناطق بوده است.
۴ــ خاکستر ها و غبارهاى آتشفشانى فراوان که همزمان با تشکيل يخچال ها پراکنده شده اند، جلوی 

نور و گرماى خورشيد را گرفته و سبب سرد شدن مناطقى از زمين شده اند.
۵ ــ مقدار انرژى گرمايى که از خورشيد به زمين مى رسد، در زمان هاى مختلف فرق مى کند. وقتى که 

اين انرژى به حداقل برسد، يخبندان اتفاق مى افتد.
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شکل ۸ ــ ۴ــ درياچه سبالن، که بر فراز قله کوه قرار دارد.

درياچه ها
آب هاى ساکن داخل خشکى ها را که ارتباط مستقيم با درياها ندارند درياچه مى گويند. درياچه ها 
در فرورفتگى ها و نواحى پست زمين، در قله کوه ها و به طور کلى در همه جا و در شرايط زمين شناسى 

گوناگون ممکن است تشکيل شوند. 

درياچه ها به همراه باتالق ها و مرداب ها ازنظر تشکيل بعضى از انواع رسوبات و پاره اى از مواد 
اهميت  غيره  و  زغال سنگ  گچ،  سديم،  سولفات  سديم،  کربنات  طعام،  نمک  مثل  اقتصادى  باارزش 

خاصى دارند. 
درياچه ها از راه هاى گوناگونى به وجود مى آيند. درياچه مازندران که بزرگترين درياچه کره زمين 
است باقيمانده يک درياى قديمى است، درياچه بايکال در روسيه حاصل فروافتادگى قسمتى از زمين 
است. درياچه هاى شمال اروپا و امريکا براثر رسوبگذارى يخچال ها به وجود آمده اند درياچه هايى مانند 
تار، ولشت و السم در کشور خودمان براثر ريزش کوه ها و مسدود شدن مسير رودها به وجود آمده اند. 
در دهانه پاره اى از آتشفشان هاى خاموش نيز درياچه تشکيل مى شود، که درياچه کوچک دهانٔه آتشفشان 
فعاليت هاى  و  زيرزمينى  آب هاى  وسيله  به  سنگ ها  انحالل  رود ها،  فعاليت  است.  جمله  آن  از  سبالن 

انسان نيز در به وجود آمدن تعدادى از درياچه ها مؤثر بوده  است.
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جمع آورى اطالعات

ترکيب شيميايى آب درياچه ها: آب درياچه ها از نظر مقدار نمک هاى محلول بسيار متفاوتند و 
ممکن است شيرين يا بسيار شور باشد. نوع ترکيب آب درياچه ها و ميزان شورى آنها به عوامل مختلفى 

بستگى دارد: 
۱ ــ جنس سنگ هايى که آب رودها و آب هاى زيرزمينى براى تغذيه درياچه، از آنها عبور مى کند 

و همچنين بستر خود درياچه 
۲ ــ ميزان تبخير در منطقه 

۳ ــ ميزان آب هاى ورودى و خروجى 
۴ ــ پوشش گياهى منطقه

؟   در چه صورتى آب يک درياچه با گذشت زمان شورتر مى شود و در چه صورتى ميزان شورى 
آن تغيير چندانى نخواهد کرد؟ 

۱ــ انسان از چه راه هايى سبب تشکيل درياچه ها مى شود؟ 
۲ــ نزديکترين درياچه به محل زندگى شما چه نام دارد، در يک صفحه آن را معرفى کنيد. 

۳ــ شورترين و شيرين ترين درياچه هاى ايران کدامند؟ 
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پرسش
۱ ــ فعاليت هاى انسانى چه تغييراتى در هوا کره ايجاد کرده است؟
۲ــ انرژى هاى الزم براى انجام چرخه آب در طبيعت کدام اند؟

٣ ــ رطوبت نسبى با تغيير دماى هوا چگونه تغيير مى کند؟ 
٤ــ دماى نقطه شبنم چگونه به رطوبت نسبى مربوط مى شود؟
۵ــ چرا در هواى نا آرام احتمال تشکيل شبنم کمتر است؟

۶ــ شرايط اساسى براى ايجاد بارش چيست؟
۷ــ چه رابطه اى بين چگالى آب دريا، دما و شورى آن وجود دارد؟

۸ــ تغييرات اکسيژن را در آب دريا از سطح به عمق و علل اين تغييرات را توضيح دهيد.
۹ــ چه عواملى سرعت جريان آب رودخانه را کنترل مى کنند؟

۱۰ــ آيا متخلخل بودن يک رسوب يا سنگ لزومًا به معناى نفوذپذيربودن آن است؟ با ذکر مثال 
توضيح دهيد.

۱۱ ــ نوسانات سطح ايستابى در طول يک سال و در سال هاى مختلف تابع چه عواملى است؟
۱۲ ــ آيا تمام آب موجود در زير سطح زمين را مى توان از راه چاه يا قنات استخراج کرد؟

۱۳ــ ميزان شورى آب درياچه ها به چه عواملى بستگى دارد؟


