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 در این حمل چه اتفاق هایی برای آب ابران می افتد؟



.روقتیییبرها بیییارایییلردابیییا راسنیییشرور ییی ررا  ییینش ر ییی و رایییلر   ر یییبر ننیییش
ر رهیییییلر ابیییی ر  ر.ر   ر ییییبرد ههییییشراییییلربیییی   ر  ه رورایییی  ر  ییییش

 .دبخریر شهروررو  هرالرب   را  رور  ه رالرز نیرا ر برگ رر

 .از آب باران روی زمین جاری می شود که تشکیل رود می دهدمقداری  .1

از آن به دریاها و اقیانوس ها می ریزد که دوباره بخاار شاده و باه قسمتی  .2

 .هوا بر می گردد

نیز در زمین فرو می رود که تشکیل آب هاای زیار زمینای را مای قسمتی  .3

 .دهد

 



 :هکتل
آب زیر زمینی یکی از مهم ترین منابع آب شیرین در دنیاست. 



 زی ز ینبحن هردشکیلر  ربا ر

آب تا کجا در زمین فرو می رود؟ 

فاارو رفااتن آب در ساان، زمااینی بااه ساااتی زمااین و یااا جاانس و نااو  خااا  کااه 

بساتیی دارد و ایان فارو رفاتن آب در زماینی تاا ... رسی باشد یاا ماساه ای و 

سان  )جایی ادامه پیدا می کند که آب به یک الیاه ی ساات و ریار قابال نااو  

 .برسد و در آن جا جمع شود و تشکیل آب زیرزمینی را بدهد( یا خاِ  ُرسی

 



 چ هر  رر رمهلردارر رز نیرف ورمنبر ور؟
  سااااان، کاااااره ی زماااااین از خاااااا

خاا  هاا اناوا  . پوشیده شده اسات

ناااو  پاا یری آب . گوناااگونی دارنااد

در خا  باه واوام ی ناون نرمایی 

 .خا  بستیی دارد... ساتی و 

 



اّما خا  .  رات درشتی دارند و آب به راحتی در آن ناو  می کند: خا  ماسه

 .ُرس نرم و ریر قابل ناو  است



 نیاز انسان به آب های زیر زمینی 

 ازآب رودها و دریاچه ها و )هرگاه انسان نتواند آب مورد نیازش را

 .تأمین کند، با کندن چاه از آب های زیر زمینی استفاده می کند...(

 در بییییش تیییر نییییاد زمیییین میییردم بیییرای م یییر  آب، دسترسیییی بیییه

آب آشیامیدن، شسی  )آب م یرفی آن هیا . رودخانه و دریاچه ندارنید

از چییاه، چشییمه یییا هنییا  کییه ( و شییو، آبیییاریی زمییین هییای کشییاورزی

 .همان آب های زیر زمینی هستند، تأمین می شود



مصرف بیش از ّحد آب های زیر زمینیی موجب خشک شدن ناه یا :رهکتل

 .قنات می شود

 ناه ناه ناه

 آب

 آب

 ناه خشک شده ناه خشک شده

 چند سال بعد



 حار ناه ومیق و استخراج بی رویه ی آب از آن ناهی در دراز مدّت موجب شده

تا مقدار آب های زیر زمینی به شدت کاهش یافته و باوث خشک شدن نااه هاای 

 .دییر شده است
 



 ؟چگ هلر  ربا رزی رز ینبر ب رهر بر  ر



آب بعضاای از ناااه هااا بااه دکیاال نزدیااک بااودن بااه فاضاا ب هااا آکااوده اساات .

همان نور که در شکل مای بینیاد هار دو نااه باه آب هاای زیار زمینای راه 

دارند و در نتیجه آکاودگی نااه فاضا ب باه ساایر آب هاای زیار زمینای هام 

 .می رسد

 ماااّواد سااامیی فاضااا ب کارخاناااه هاااا و بیمارساااتان هاااای توکیااادات صااانعتیی

آکودگی هایی که توسن کشتی ها و نات کش هاا وارد آب دریاهاا و دریاناه 

 .ها می شوندی از جم ه موارد آکوده کننده ی آب می باشند

 این موادّ سمی زنادگی خی ای از موجاودات دریااییی کاه منباع را ایی بسایار

 .مهّمی برای ما هستند را به خنر می اندازند



 ؟آب مصرفی در خانه ها چگونه هتیه و قابل آشامیدن می شود



آب رودخانه یاا آب هاا ی . آبی که برای استااده و آشامیدن استااده می شود

 .است...( ناهی قنات و )زیرزمینی 

 این آب ابتادا پشات سادها یاا اساتخرها جماع شاده و بارای تصاایه باه تصاایه

 .خانه فرستاده تا قابل مصرف شود

 ابتدا ایان آب را از شان و ماساه مای گ رانناد تاا گال و الی آن گرفتاه شاودی

سپس ک ر یا موادّ میکروب کش باه آن اضاافه مای کنناد تاا میکاروب هاا را 

سپس این آب پاکیزه و ساکم وارد کوکه ها شده تا باه شاهرها و . از بین ببرند

 .روستاها تا به خانه ها برسد



صرفه جویی آبی درست مصرف کردن آن استی نه مصرف  :هکتل

 .نکردن آن

در آبیاری زمین هاای کشااورزی و مصاارف صانعتیی . ما نباید آب را هدر دهیم

 .نیاز به استااده از آب کوکه کشی نیست

 



 :   ختیمر ل

 آب های زیر زمینی به شکل

 نشمه ها قنات ها ناه ها



 نشمه به مح ی گاته می شود که منبع آب زیر زمینیی خود باه خاود راهای

 .به سن، زمین باز کرده است

 



قنات به مجرای تون ی شک ی که در زمین کنده شده تا آب در آن 

 .جریان یابد می گویند

این مجرا برای ارتبان دادن رشته ناه هایی است که از ناه اص ی 

ر.سرنشمه می گیرند
 



راه های آکوده شدن آب 
 های زیر زمینی

آکودگی هایی که توسن کشتی 
های نات کش وارد آب دریاها 

 و دریانه ها می شود

کودهای شیمیایی و مواد سمی 
 مورد استااده در کشاورزی

آب فاض ب خانه ها 
 و کارخانه ها



 راه های از بین بردن میکروب

 جوشاندن آب
دقیقه 15اکی  10به مدت   

استااده از مواد ضدواونی 
 کننده


