٤

آب در خشکی
آب هاى جارى

گرچه مقدار آبى که هر لحظه در روى زمىن جرىان دارد در مقاىسه با حجم آب کره بسىار ناچىز
است ،ولى بسىارى از تغىىرات سطح زمىن توسط همىن آب ها انجام مىگىرد .آب هاى جارى از نظرتأمىن
آب مصرفى انسان ،در کشاورزى ،صنعت ،تولىد نىروى الکترىسىته ارزان ،ماهىگىرى ،کشتى رانى و به
عنوان مرزهاى طبىعى و … اهمىت خاصى دارند.
بخشى از باران را که در سطح زمىن به سوى مناطق پست تر جارى مى شود «رواناب» مىگوىند.
عوامل مختلفى بر مىزان رواناب حاصل از ىک بارندگى مؤثر است.
؟ تحقىق کنىد چه عواملى بر مقدار رواناب تأثىر دارند؟
گىاهان حرکت آب را کند مى کنند و سبب نفوذ آب بىشترى به زمىن مى شوند .بعضى از انواع
خاک ها مقدار رواناب را کاهش مى دهند .اگر خاک متراکم نباشد ىا گىاخاک فراوانى داشته باشد آب
به آسانى در آن نفوذ مى کند.

حوضه آبرىز

بدنه اصلى هر رودخانه مرکب از تعدادى رودهاى کوچک است و اىن رودها هرىک به نوبه
خود از انشعابات کوچکترى تشکىل شده اند که رواناب ها قسمت اعظم آب آنها را تأمىن مى کنند.
همه شاخه ها و انشعابات ىک رود ،به صورت ىک مجموعه ،موجب تخلىه ىا زهکشى آب از سطح
ٔ
زمىن مى شوند.
منطقه اى که به وسىله ىک رود و شاخه هاى آن زهکشى مى شود «حوضه آبرىز» نام دارد .در
واقع براى هرىک از انشعابات رود نىز مى توان ىک حوضه آبرىز در نظر گرفت .خطى که ىک حوضه
آبرىز را از حوضه مجاور جدا کند خط تقسىم نامىده مى شود (شکل ١ــ.)٤
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خط تقسیم

شکل  1ــ4ــ مسىرى که رود در حوضۀ آبریز مى پىماىد.

سرعت آب

ذره آب در واحد زمان طى مى کند ،در نقاط مختلف ىک رودخانه
سرعت آب ،ىعنى فاصله اى که هر ٔ
در طول ىا عرض و عمق آن متغىر است.
در مقطع ىک رودخانه مستقىم ،بىشترىن سرعت جرىان آب در وسط و نزدىک سطح آب است
ولى نزدىک کف و دىواره ها ،به علت اصطکاک آب با بستر و دىواره ها ،سرعت آب به مىزان حداقل
است .علت کاهش ناچىز سرعت در سطح آب نىز اصطکاک آن با هوا است .وقتى مسىر رودخانه داراى
انحنا باشد ،بىشترىن سرعت از وسط رودخانه به طرف دىواره مقعر آن منتقل مى شود (شکل ٢ــ.)٤
؟ چه عواملى تعىىن کننده سرعت رودند؟

حداکثر سرعت

فرساىش

رسوبگذارى

حداکثر سرعت
ب

الف
شکل  2ــ 4ــ تفاوت در سرعت آب ،بر تخرىب جانبى بستر تأثىر دارد.
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آبدهى

حجم آبى که در واحد زمان از مقطع عرضى ىک رودخانه عبور مى کند آبدهى «دبى» خوانده
مى شود که آن را معموال ً به متر مکعب در ثانىه بىان مى کنند.
؟ حجم آبی که در مدت  ٥دقیقه از مقطع عرضی رودخانه با آبدهی  2متر مکعب در ثانیه عبور
می نماید را محاسبه کنید.
؟ آىا آبدهى ىک رود در تمام مناطق آن ثابت است؟
؟ مقدار بارندگى سالىانه ىک حوضه آبرىز را چگونه محاسبه مى کنند؟
؟ چه عواملى بر آبدهى ىک رود اثر دارند؟

آب زىرزمىنى
بخش بزرگى از آب مورد استفاده انسان از زىرزمىن تأمىن مى شود .حجم آب زىرزمىنى قابل
بهره بردارى ،گرچه فقط حدود  0/3درصد آب کره را تشکىل مى دهد ،ولى همىن مقدار ،بزرگترىن
ذخىره آب شىرىن قابل بهره برداری در سطح خشکى هاى زمىن است (با فرض بر آنکه تمام باران
به زمىن نفوذ کند) .به همىن جهت امروزه بهره بردارى از آب زىرزمىنى ،به وىژه در کشور ما که با
کمبود آب هاى سطحى مواجه است ،براى مصارف مختلف گسترش زىادى ىافته است.
آب زىرزمىنى بخشى از منافذ خالى سنگها و خاکها را در زىرزمىن اشغال مى کند .آب زىرزمىنى
نىز مانند رودها و دىگر عوامل طبىعى با فرساىش سنگ ها ،جابه جاىى مواد حاصل و ته نشىنى آنها در
نقاط دىگر ،در تغىىر شکل سطح و بخش هاى خارجى زمىن دخالت مى کنند.
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منطقه تهوىه
حاشىه موئىنه
منطقه اشباع

آب زىرزمىنى

سطح اىستابى

شکل  3ــ  4ــ توزىع آب زىرزمىنى در خاک

سطح اىستابى

پس از هر بارندگى ،براثر نفوذ آبهای سطحی قسمتى از آب به زمىن نفوذ مى کند .بخشى از آب
نفوذى ،به علت وجود نىروهاى جاذبه مولکولى ،در فضاهاى خالى خاک ها و سنگ ها و چسبىده به
ذرات خاک ىا سنگ باقى مى ماند .در نتىجه ،منطقه اى در باال به وجود مى آىد که در آن منافذ خالى ،هم
با آب و هم با هوا پر شده است .اىن منطقه را اصطالحاً «منطقه تهوىه» مى گوىند.
بخشى از آب نفوذى نىز از البه الى منافذ خاک و سنگ به راه خود به طرف پاىىن ادامه
مى دهد ،تا جاىى که تمام فضاهاى خالى از آب پر شود .اىن منطقه «منطقه اشباع» خوانده مى شود.
سطح فوقانى منطقه اشباع را ،اگر با الىه نفوذناپذىرى محصور نشده باشد« ،سطح اىستابى» مى گوىند
(شکل  3ــ .)4
موقعىت سطح اىستابى در هر محل به عوامل مختلفى وابسته است .معموال ً سطح اىستابى در نقاط
مرتفع و دامنه کوه ها در عمق بىشتر و در دره ها و نقاط پست در عمق کمتر قرار دارد .سطح اىستابى،
در برخى از نقاط استان پرباران گىالن نزدىک به سطح زمىن و در بعضى نقاط خشک مرکز اىران در
اعماق بىش از  100متر قرار دارد .در نقاط پست ،سطح اىستابى به علت تغىىرات عواملى چون مىزان
بارش ساالنه و فصلى ،و مىزان نفوذ آب به زمىن (تغذىه) تغىىرات مىزان بهره بردارى و عوامل دىگر در
طول زمان نىز در حال نوسان است (شکل ٤ــ.)٤
35

سطح ایستابی

چاه خشک

دکل حفاری چاه آب

تخلخل و نفوذپذىرى

چاه

چاه

چاه خشک

شکل  4ــ  4ــ بهره برداری از آب  های زىرزمىنى

براى تشکىل منبع آب زىرزمىنى ،الزم است که سنگ ها و رسوبات داراى فضاهاى خالى باشند.
اىن فضاهاى خالى ،ىا مانند منافذ ىک رسوب رودخانه اى از ابتداى تشکىل در آن وجود داشته (منافذ
اولىه) ،ىا پس از تشکىل سنگ بر اثر شکستگى ،هوازدگى ،انحالل و غىره در آن به وجود آمده اند (منافذ
ثانوىه) .مقدار فضاهاى خالى ىک رسوب ىا سنگ را با اصطالح «تخلخل» بىان مى کنند.
تخلخل عبارت است از حجم فضاهاى خالى ىک نمونه سنگ ىا رسوب به حجم کل آن ،که
معموال ً به صورت درصد بىان مى شود.
                                               
خالى
فضاهاى
حجم
 = ____________________ × ١٠٠تخلخل      
حجم کل
                                                 
تخلخل در رسوبات و سنگ ها به عوامل مختلفى مانند شکل ،اندازه و آراىش دانه ها ،درجه
سىمان شدگى ،مىزان هوازدگى و تعداد درز و شکاف ها بستگى دارد.
وقتى مى گوىىم سنگى متخلخل است ،ىعنى آنکه مىتواند مقدار قابل توجهى آب در خود
نگهدارد ،اما اىن به آن معنا نىست که سنگ لزوماً قادر به عبور آب از خود باشد .مثال ً چوب پنبه بسىار
متخلخل استّ ،اما آب از آن عبور نمى کند .رس ها ،مانند چوب پنبه بسىار متخلخل اند (تخلخل 50
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درصد ىا بىشتر) ،ولى به علت رىز بودن
منافذشان نفوذپذىر نىستند .نفوذپذىرى
تواناىى ىک سنگ ىا رسوب را براى
عبور آب نشان مى دهد .نفوذپذىرى
به اندازه منافذ و به ارتباط آنها با هم
بستگى دارد .آبرفتها معموال ً تخلخل
و نفوذپذىرى زىادى دارند.

(ب)

(الف)

شکل  5ــ  4ــ در کدام رسوبات آب بىشترى نفوذ مى کند؟

حرکت آب زىرزمىنى

آب زىرزمىنى تقرىباً در همه جا در حرکت است ،ولى اىن حرکت خىلى کندتر از حرکت آب در
رودخانه هاست .حرکت آب در منطقه اشباع مخازن آب زىرزمىنى از کمتر از  1تا بىش از  500متر در
سال تغىىر مىکند .آب از جاىى که ارتفاع و فشار بىشترى دارد به سمت منطقه اى که ارتفاع و فشار آن
کمتر است حرکت مى کند .بنابراىن ،آب از جاىى که سطح اىستابى باالتر است به سمت محلى که سطح
اىستابى پاىىن تر است جرىان مى ىابد (شکل 6ــ٤ــ الف) .البته فقط بخشى از آب مستقىماً در امتداد
شىب سطح اىستابى حرکت مى کند .بىشتر جرىان آب در امتداد مسىرهاى منحنى شکل است .حتى در
بعضى نقاط مسىر آب به سمت باال برمى گردد و وارد رودخانه ها ىا درىاچه ها مى شود زىرا آب ماىل است
به نقطه اى حرکت کند که فشار کمتر است (شکل 6ــ٤ــ ب).

سطح ایستابی
ب

منطقه تهویه

سطح ایستابی
الف
شکل  6ــ  4ــ مسیرهای حرکت آب  های زىرزمىنى
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آبخوان (الىه آبدار)

وقتى بخواهىم مقدار قابل توجهى آب از زىر زمىن برداشت کنىم ،به دنبال ىک آبخوان مىگردىم.
آبخوان «الىه آبدار» ىا «سفره آب زىرزمىنى» الىه ىا الىه هاىى از رسوبات با سنگ هاى نفوذپذىر اشباع
از آب در زىر زمىن است که آب بتواند نسبتاً به آسانى در آن حرکت کند .رسوبات سخت نشده ماسه،
شن ،رىگ و غىره معموال ً ازنظر تشکىل آبخوان بسىار مناسب اند .برخى از سنگ ها ،مثل سنگ آهک،
ماسه سنگ و حتى سنگ هاى آذرىن و دگرگون شده نىز در صورت داشتن منافذ انحاللى ،شکستگى،
ىا هوازدگى مى توانند آبخوان تشکىل دهند .رس ها ،گرچه تخلخل زىادى دارند ،به علت نفوذپذىرى
خىلى کم ،قادر به تشکىل آبخوان مناسبی نىستند.
منطقه تغذیه (آبگیر)

چشمه

چاه آرتزین
گسل

زومتریک
سطح پی

ذپذیر
و

نف

ناپذیر
ذ

نفو

ناپذیر
ذ

نفو

آبخوان

تحت فشار

شکل 7ــ٤ــ آبخوان تحت فشار

آبخوان را معموال ً به دو نوع آزاد و تحت فشار تقسىم مى کنند .در آبخوان آزاد ،سطح اىستابى
سطح فوقانى منطقه اشباع را تشکىل مى دهد ،در واقع آنچه که در شکل  3ــ  4نشان داده اىم ىک آبخوان
آزاد است .وقتى چاهى در ىک الىه آبدار آزاد حفر شود ،تراز آب در چاه نماىانگر سطح اىستابى در آن
نقطه است .فشار در سطح فوقانى الىه آبدار آزاد (در سطح اىستابى) برابر فشار اتمسفر است.
الىه نفوذپذىر بىن الىـه هاى نسبتاً نـفوذنـاپذىرى مـحصور شده است،
در آبخوان تحت فشارٔ ،
(شکل ٧ــ )٤بنابراىن ،سطح فوقانى منطقه اشباع تحت فشارى بىش از فشار اتمسفر است .آب باران و
غىره از جاىى که الىه نفوذپذىر در سطح زمىن بىرون زدگى دارد وارد آن مى شود ،که به آن منطقه تغذىه
ىا آبگىرى مى گوىند .وقتى چاهى تا ىک سفره تحت فشار حفر شود آب در آن باال مى آىد .ارتفاعى که
آب تا آنجا باال مى آىد با سطح پىزومترىک مشخص مى شود .در برخى نقاط ،سطح پىزومترىک باالتر
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از سطح زمىن است و در نتىجه ،آب خود به خود از دهانه چاه بىرون مى رىزد .چنىن چاهى را معموال ً
آرتزىن مى خوانند.
گاهى برخى از آبخوان ها به طور طبىعى به سطح زمىن راه پىدا مى کنند و در نتىجه آب در سطح
زمىن تخلىه مى شود که به آن چشمه میگویند(شکل ٧ــ.)٤

ترکىب شىمىاىى

مطالعه ترکیب شیمیایی آب چاهها و چشمهها نشان مى دهد که آب زىرزمىنى عمدتاً حاوى کلرىدها،
ٔ
سولفات ها و بىکربنات هاى کلسىم ،منىزىم ،سدىم ،پتاسىم و آهن است .البته بسىارى از عناصر و مواد
دىگر نىز به مقدار بسىار کم در آب وجود دارد .ترکىب آب زىرزمىنى از محلى به محل دىگر تغىىر مى کند.
غلظت نمک هاى محلول در آب زىرزمىنى به جنس کانى ها و سنگ ها ،سرعت نفوذ آب و مسافت طى شده
توسط آب بستگى دارد .آب ضمن حرکت آهسته در زىرزمىن فرصت زىادى براى حل کردن کانى هاى
مسىر خود دارد .به همىن جهت ،مىزان نمک هاى محلول در آب هاى زىرزمىنى به طور کلى بىشتر از
مقدار امالح آب رودهاست .در ىک الىه آبدار ،هر چه از محل تغذىه به طرف محل تخلىه آن نزدىک
شوىم شورى آب زىرزمىنى بىشتر مى شود.
مقدار نمک هاى محلول در آب هاى زىرزمىنى موجود در سنگ هاى آذرىن و دگرگون شده معموال ً
کم (کمتر از  100و به ندرت بىش از  500مىلى گرم در لىتر) است .اىن گونه سنگ ها اگر آبدار باشند،
غالباً براى آشامىدن و مصارف دىگر کامال ً مطلوبند .آب موجود در سنگ هاى کربناتى ،معموال ً از نوع
آب هاى سخت است ،ىعنى ىون هاى کلسىم و منىزىم باالىى دارد .اىن گونه آب ها به خوبى با صابون کف
نمى کنند و رسوباتى را در لوله ها و ظرف ها ته نشىن مى کنند ،به همىن جهت ،استفاده از آنها در صنعت و
آشامیدن داراى محدودىت هاىى است .سنگ هاى تبخىرى مثل سنگ نمک و سنگ گچ قابلىت انحالل
زىادى دارند و از اىن رو آب هاى موجود در اىن گونه سنگ ها عموماً نمک هاى زىادى دارند.
الىه هاى آبدار موجود در رسوبات آبرفتى معموال ً حاوى آب شىرىن اند .دره هاى آبرفتى رودخانه ها
غالباً آب هاى زىرزمىنى مطلوبى دارند .اما آب هاى زىرزمىنى در حوضه هاى بسته ،که محلى براى
خروج وجود ندارد ،نمک هاى محلول باالىى دارند .در نواحى خشک ،مثل مناطق کوىرى اىران،
در برخى نقاط شورى آب چنان باالست که براى بسىارى از مصارف نامناسب است .در اىن نواحى
تبخىر آب از منطقه تهوىه منجر به ته نشىنى موادى در خاک مى شود که آن را براى کشاورزى نامناسب
مى کند.
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تحقیق کنید

 1ــ در کدام استان هاى اىران از آب هاى زىرزمىنى بىشتر استفاده مى کنند؟
 2ــ آىا تعداد چاه هاى عمىق ىک منطقه مى تواند نامحدود باشد؟
 3ــ مقدار آب مصرفى کشور ما ،بىشتر از آب هاى سطحى است ىا آب هاى زىرزمىنى؟
مقایسه کنید

آب هاى زىرزمىنى را از نظر آلودگى مىکروبى و امالح با آب هاى جارى مقاىسه کنىد.

ىخچال
حدود دو درصد آب هاى روى زمىن ،به صورت ىخ 10 ،درصد از سطح خشکى ها را مى پوشانند،
اىن مقدار ىخ ،بزرگترىن ذخىره آب شىرىن زمىن را تشکىل مى دهد.
بزرگترىن پوشش ىخى زمىن در قاره قطب جنوب قرار دارد و با مساحتى در حدود  13مىلىون
کىلومتر مربع 86 ،درصد وسعت ىخچال هاى زمىن را تشکىل مى دهد .ىخچال هاى جزىره گرىنلند ده
درصد از سطح ىخچالهاى زمىن را تشکىل داده اند .چهار درصد بقىه ىخچالهاى سطح زمىن بهصورت
پراکنده در نقاط مختلف زمىن مانند کوه هاى آلپ ،کوه هاى شمال امرىکا ،حتى کوه هاى مرتفع نواحى
گرمسىرى وجود دارند.
تحقیق کنید

ــ در کدام کوه هاى اىران ىخچال داىمى وجود دارد؟
ــ امروزه ،از گرم شدن جهانى هواى کره زمىن و احتمال ذوب مقدار زىادى از ىخ هاى
مناطق قطبى صحبت مى شود .در صورت درست درآمدن اىن پىش بىنى ،ذوب ىخ ها چه وقاىعى
را به دنبال خواهد داشت؟
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تشکىل ىخچال :ىخچالها در مناطق سردى که در آنها برف داىمى وجود دارد تشکىل مى شوند.
در اىن مناطق ،مقدار برفى که در سال مى بارد ،بىش از مقدارى است که ذوب مى شود .در نتىجه ،هر
سال مقدارى برف به بازمانده برف سال هاى قبل افزوده مى شود .بنابراىن ،پس از مدتى دره ها و شىارهاى
کوه از برف پر مى شوند و ضخامت برف در اىن نقاط به صدها متر مى رسد .انباشته شدن تدرىجى برف
سبب متراکم شدن برف هاى عمقى مى شود .گاهى نىز بر اثر گرمى هوا برف هاى سطحى ذوب مى شوند
و به درون برف هاى عمقى نفوذ مى کنند .اىن امر خود سبب تراکم برف هاى قدىمى تر مى شود .نتىجه
آنکه پس از مدتى ،برفى فشرده و ىخ مانند به نام ىخ برفى تشکىل مى شود .به تدرىج بر فشردگى ىخ
برفى افزوده مى شود و ىخ حبابدار پدىد مى آىد .ىخ حبابدار نىز کم کم متراکمتر مى شود و حباب هاى
هواى بىشترى از آن خارج مى شوند تا ىخ بلورى به وجود آىد .در اىن حال ىخچال تشکىل شده است.

بىشتر بدانىد
عصرهاى ىخبندان

زمىن شناسان معتقدند که در گذشته ،در روى زمىن ىخبندان هاى شدىدى اتفاق افتاده است و گسترش
ىخچال ها بسىار بىشتر از امروز بوده و آن ىخچال ها چندىن بار نىز پىشروى و پسروى کرده اند.
آنچه عقىده وجود ىخچال هاى قدىمى را محکم مى کند ،اىن است که بعضى از پدىده ها در طبىعت وجود
دارند که فقط توسط ىخچال ممکن است رخ دهند .مثال ً هىچ جرىان آبى قادر نىست بعضى از قطعه سنگ هاى
بسىار بزرگ را به حرکت درآورد ،به وىژه آنکه بعضى از اىن قبىل سنگ ها در باالى ارتفاعاتى قرار دارند که
آب فقط به هنگام طغىان مى تواند تا آن حد باال بىاىد.
بعضى از محققان ثابت کرده اند که ىخچال ها در طى ىک مىلىون سال گذشته چهار بار گسترش ىافته اند
و متناوباً عصرهاى ىخبندان و بىن ىخبندان را پىش آورده اند .هر عصر ىخبندان  30تا  100هزار سال و هر عصر
بىن ىخبندان از  100تا  200هزار سال طول کشىده است .برخى از زمىن شناسان بر اىن عقىده اند که آخرىن
عصر ىخبندان ىازده هزار سال قبل تمام شده و ما اکنون در حال گذراندن ىک عصر بىن ىخبندان هستىم و بار
دىگر پس از پنجاه هزار سال عصر ىخبندان دىگرى آغاز خواهد شد .اما عده اى دىگر معتقدند که اىن عصر بىن
ىخبندان مىلىون ها سال طول خواهد کشىد.
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در حدود ىک مىلىون سال پىش ،ىخچال ها در بىشتر نقاط شمالى زمىن پىشروى زىادى کردند.

علل ىخبندان ها

تاکنون فرضىه هاى زىادى در مورد چگونگى به وقوع پىوستن ىخبندان ها بىان شده است که هىچ ىک
قانع کننده نىست .مهمترىن آنها عبارتند از:
1ــ شمال اروپا و امرىکاى شمالى که در گذشته از ىخچال ها پوشىده شده بودند ،نسبت به بقىه نقاط
دنىا مرتفع تر و در نتىجه سردتر بوده اند.
2ــ آب هاى حاصل از ذوب ىخ اقىانوس منجمد شمالى تبخىر و سبب رىزش برف هاى زىادى شده
است .از اىن برف ها ىخچال هاىى تشکىل شده اند.
3ــ پىداىش انحراف محور زمىن نسبت به سطح مدارش ،علت سرد شدن بعضى از مناطق زمىن و
تشکىل ىخچال ها در آن مناطق بوده است.
4ــ خاکستر ها و غبارهاى آتشفشانى فراوان که همزمان با تشکىل ىخچال ها پراکنده شده اند ،جلوی
نور و گرماى خورشىد را گرفته و سبب سرد شدن مناطقى از زمىن شده اند.
 5ــ مقدار انرژى گرماىى که از خورشىد به زمىن مى رسد ،در زمان هاى مختلف فرق مى کند .وقتى که
اىن انرژى به حداقل برسد ،ىخبندان اتفاق مى افتد.
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درىاچه ها
آب هاى ساکن داخل خشکى ها را که ارتباط مستقىم با درىاها ندارند درىاچه مى گوىند .درىاچه ها
در فرورفتگى ها و نواحى پست زمىن ،در قله کوه ها و به طور کلى در همه جا و در شراىط زمىن شناسى
گوناگون ممکن است تشکىل شوند.

شکل  8ــ 4ــ درىاچه سبالن ،که بر فراز قله کوه قرار دارد.

درىاچه ها به همراه باتالق ها و مرداب ها ازنظر تشکىل بعضى از انواع رسوبات و پاره اى از
مواد باارزش اقتصادى مثل نمک طعام ،کربنات سدىم ،سولفات سدىم ،گچ ،زغال سنگ و غىره اهمىت
خاصى دارند.
درىاچه کره زمىن است
درىاچه خزر که بزرگترىن
درىاچه ها از راه هاى گوناگونى به وجود مى آىند.
ٔ
ٔ
درىاچه باىکال در روسىه حاصل فروافتادگى قسمتى از زمىن است.
باقىمانده ىک درىاى قدىمى است،
ٔ
ٔ
درىاچه هاى شمال اروپا و امرىکا براثر رسوبگذارى ىخچال ها به وجود آمده اند درىاچه هاىى مانند تار،
ولشت و السم در کشور خودمان براثر رىزش کوه ها و مسدود شدن مسىر رودها به وجود آمده اند .در
دهانه آتشفشان
دهانه پاره اى از آتشفشان هاى خاموش نىز درىاچه تشکىل مى شود ،که
درىاچه کوچک ٔ
ٔ
ٔ
سبالن از آن جمله است .فعالىت رود ها ،انحالل سنگ ها به وسىله آب هاى زىرزمىنى و فعالىت هاى
انسان نىز در به وجود آمدن تعدادى از درىاچه ها مؤثر بوده است.
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ج

مع آوری اطالعات

1ــ انسان از چه راه هاىى سبب تشکىل درىاچه ها مى شود؟
2ــ نزدىکترىن درىاچه به محل زندگى شما چه نام دارد ،در ىک صفحه آن را معرفى کنىد.
3ــ شورترىن و شىرىن ترىن درىاچه هاى اىران کدامند؟
ترکىب شىمىاىى آب درىاچه ها :آب درىاچه ها از نظر مقدار نمک هاى محلول بسىار متفاوتند
و ممکن است شىرىن ىا بسىار شور باشد .نوع ترکىب آب درىاچه ها و مىزان شورى آنها به عوامل
مختلفى بستگى دارد:
 1ــ جنس سنگ هاىى که آب رودها و آب هاى زىرزمىنى براى تغذىه درىاچه ،از آنها عبور مى کند
و همچنىن بستر خود درىاچه
 2ــ مىزان تبخىر در منطقه
 3ــ مىزان آب هاى ورودى و خروجى
 4ــ پوشش گىاهى منطقه
؟ در چه صورتى آب ىک درىاچه با گذشت زمان شورتر مى شود و در چه صورتى مىزان شورى
آن تغىىر چندانى نخواهد کرد؟
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پرسش

 1ــ فعالىت هاى انسانى چه تغىىراتى در هوا کره اىجاد کرده است؟
2ــ انرژى هاى الزم براى انجام چرخه آب در طبىعت کدام اند؟
 ٣ــ رطوبت نسبى با تغىىر دماى هوا چگونه تغىىر مى کند؟
٤ــ دماى نقطه شبنم چگونه به رطوبت نسبى مربوط مى شود؟
5ــ چرا در هواى نا آرام احتمال تشکىل شبنم کمتر است؟
6ــ شراىط اساسى براى اىجاد بارش چىست؟
7ــ چه رابطه اى بىن چگالى آب درىا ،دما و شورى آن وجود دارد؟
8ــ تغىىرات اکسىژن را در آب درىا از سطح به عمق و علل اىن تغىىرات را توضىح دهىد.
9ــ چه عواملى سرعت جرىان آب رودخانه را کنترل مى کنند؟
10ــ آىا متخلخل بودن ىک رسوب ىا سنگ لزوم ًا به معناى نفوذپذىربودن آن است؟ با ذکر مثال
توضىح دهىد.
 11ــ نوسانات سطح اىستابى در طول ىک سال و در سال هاى مختلف تابع چه عواملى است؟
 12ــ آىا تمام آب موجود در زىر سطح زمىن را مى توان از راه چاه ىا قنات استخراج کرد؟
13ــ مىزان شورى آب درىاچه ها به چه عواملى بستگى دارد؟
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