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 .آب باران هنگامی که به سطح زمین می رسد 

 .مقداری در زمین نفوذ کرده وتشکیل آب های زیرزمینی را می دهد -1

 .مقداری آب در روی زمین جاری شده و آب های سطح زمین را تشکیل می دهند -2

 مقداری از آب ها تبخیر شده تا ابرها را تشکیل دهند و دوباره با باران به سطح زمین بر می گردند-3



 تشکیل آب های زیرزمینی
 .  مقداری از آب باران و برف در زمین فرو می رود•

 
وقتی این آب به سنگ ها یا خاک های رس برسند در باالی آن •

 .می نامندآب زیر زمینی این آب را . جمع می شوند 
 
در بیشتر استان های ایران، رود و دریاچه وجود ندارد و مردم برای •

مصرف خانگی یا کارهای کشاورزی از آب های زیر زمینی 
 .  استفاده می کنند



چشمه ها و قنات نمونه ای از این آب های زیر زمینی هستند که •

، آب را از آن ها خارج کرده و برای کندن چاه کشاورزان با 

 . آشامیدن و کشاورزی استفاده می کند 

این را باید بدانیم که استفاده ی بیش از اندازه از اب های زیر •

زمینی باعث خشک شدن بیش تر چاه ها و یا کم شدن آب آن ها 

 .می شود 



آب چاه ها در اثر راه پیدا کردن به فاضالب خانه ها و کارخانجات آلوده شده و دیگر •
 .قابل استفاده نیستند

•  



 رود چگونه به وجود می آید؟

آبی که از باران یا ذوب شدن برف ها به وجود می آید در سرازیری ها •

به راه افتاد و جوی را تشکیل می دهد از اتّصال جوی ها به یکدیگر 

 .  رود حاصل می شود 

رودهای جاری در گودال های سطح زمین جمع شده و تشکیل  •

 اقیانوس ، دریاها و دریاچه را میدهند 



 .  آب رودها را پشت سد یا استخرهای بزرگ جمع می کنند و بعد آن را به تصفیه خانه می فرستند•

برای تصفیه ی آب ، ابتدا آب را از  . آب پشت سد برای آشامیدن مناسب نیست زیرا نیاز به تصفیه دارد  •
آب سالم و ( کُلر )الیه های شنی  عبور داده تا گل والی آن گرفته شود ، سپس با مواد میکروب کُش 

 .      پاکیزه برای آشامیدن مردم تهیّه می شود

 



 چه اتفاقی در این محل افتاده است؟ . به شکل های زیر نگاه کنید
 دلیل آن چیست؟



بر اثر مصرف بی رویه آب های زیر مینی و چاه های زیادی که درست شده است ، آب  •
 .  های زیرزمینی بعد از چند سال کم شده است و زمین های کشاورزی خشک شده اند



 آزمایش






