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 ؟حجم آب به نسبت حجم زمین چقدر است میزان 

 از درصد ۷۱ حدود که این قبال در آن پاسخ که است سوالی این  ؟ است چقدر زمین حجم نسبت به آب حجم میزان•
  و آب حجم – نسبت دو این قیاس در که چرا .است تامل قابل و کننده نگران بسیار است پوشانده آب را زمین سطح
 .شوید همراه پست میهن با ادامه در .برود بین از کلی به اتفاق یک اثر در تواند می زمین آب کل – زمین

 
 ۴۸۶ معادل چیزی حجم این می شود برآورد که دارد ثابتی نسبتا حجم علمی دیدگاه از زمین کره در آب حجم•

  ۱٬۰۸۳٬۲۰۶٬۹۱۶٬۸۴۶ )یعنی – km۳ ۱۰۱۲×۱٫۰۸۳۲۱ – زمین حجم نسبت به که .باشد مکعب کیلومتر میلیارد
  مشاهده که تصویری انتشار با گرفته قرار ناسا توجه مورد روزها این که موضوعی .است ناچیز بسیار ( مربع کیلومتر

 آبی کره این کنیم جمع جا یک در کره صورت به را زمین روی آب های همه  اگر که است داده توضیح کنید می
 کمی «رئا» یعنی زحل قمر از که دهد تشکیل حالی در را ماه شعاع نصف فقط و کیلومتر ۷۰۰ با شعاعی میتواند
 .است شده تشکیل آب یخ از عمده صورت به شمسی منظومه  قمرهای از دیگر بسیاری مثل رئا .بود خواهد بزرگتر

 
  نسبت قیاس و ها اقیانوس وسعت و زمین کره در موجود های آب میزان به دنیا مردم بیشتر نگاه حال به تا چه اگر•

 گسترده حجم نسبت به زمین در آب حجم میزان که واقعیت این قبول اما است بوده – خوشبینانه – خشکی به آب
 .داشت خواهد وا نگرانی به را متفکری فرد هر باشد ناچیز تواند می چقدر زمین

 



 میزان وسعت آب به نسبت وسعت خشکی زمین

http://mihanpost.com/wp-content/uploads/2016/09/volume-of-ground-water1.jpg


 میزان حجم آب به نسبت حجم زمین

http://mihanpost.com/wp-content/uploads/2016/09/volume-of-ground-water.jpg


 ابر چیست ؟



  ریز قطرات از متراکم توده ای ابر
 الیه در که است یخ و آب

  هوا ) اتمسفر میانی و زیرین  های
  صورتی در ، می شود تشکیل ( کره
  آرامی به آب بخار صعود که

  نازک های ابر ، بگیرد صورت
  بخار صعود اگر و آیند می بوجود

  های ابر ، شود انجام سرعت به
 . شوند می تشکیل ای توده

  ارتفاع و شکل اساس بر ابرها
  های پیشوند و ، شوند می شناخته

  ، دارد خاصی معنای کدام هر آنها
 معنی به سیرو مثال عنوان به

  ارتفاع معنی به آلتو ، مو ی دسته
  ، زا باران معنی به نیمبو ، میانه

  به استراتو و توده معنی به کومولو
  .  باشد می ورقه ورقه معنی



 کومولوس
   . در آسمان دیده می شود به رنگ سفید  و  کلمی  گلاین ابر نشانه ای از هوای خوب و آرام است و به شکل یک توده ی 



 نیمبوسکومولو 
بارندگی  تشکیل می شود و نشانه ی طوفان ، آذرخش ، رعد ، تگرگ و  به رنگ خاکستری  و ضخیم و  انبوه  این ابرها از توده  های 

 .  شدید است



 آلتوکومولوس
پف کرده از قطرات ریز آب بوده که معموال به صورت خطی دیده می شوند و به معنی باران احتمالی   این ابرها شامل الیه  های پراکنده و  

 . است



 کومولوساستراتو 
و امواج کروی شکل در  یا سفید متمایل به خاکستری بوده و به صورت دسته یا خطوط و یا توده های پف کرده  تیره  این ابرها به رنگ 

  . آسمان دیده می شوند و نشانه ی بارش ریز باران است



 استراتوس
به معنی  و  از سطح زمین قرار می گیرد  از بخار آب دیده می شود و در ارتفاع کمی  این ابر به صورت الیه ای یک  دست و مه مانند 

 . است بارش باران مالیم 



 نیمبو استراتوس
 . یا برف هستند این ابر ها به صورت یکنواخت و به رنگ تیره در آسمان را می پوشانند و نشانه ی بارش باران 



 استراتوسآلتو 
  .هستندخاکستری یا متمایل به آبی در آسمان دیده می شوند و نشانه ی آغاز بارندگی  این ابرها به صورت الیه های نازک و یکنواخت 



 استراتوسسیرو 
از الیه های کوچک سفید و به هم فشرده به شکل گلوله ی پشمی تشکیل شده اند و نشانه ی نزدیک شدن هوای طوفانی بوده  این ابرها 

 . پیش از فرارسیدن هوای بد یا طوفانی مشاهده می شود و 



 سیروس
در آسمان دیده می شوند و درون آنها بلورهای یخی قرار   و به رنگ سفید  این ابرها از مرتفع  ترین انواع ابرها بوده و بیشتر به شکل پر  

 . این ابر نشانه ی هوای آرام است دارند 



 کومولوسسیرو 
پف کرده و موج مانند دیده می شوند و معموال پیش از ابرهای سیروس در  سفید رنگ بوده و به شکل تکه تکه با ظاهر  این ابرها 

 .استآسمان ظاهر می شوند و نشانه ی آغاز بارندگی و هوای طوفانی 
 



 ابر های 
 و زیباعجیب 
 



 ماما توس
 . این ابر پس از گردباد تشکیل می شود و به گلوله های پشمی بزرگ در کنار یکدیگر با رنگ تیره در آسمان نمایان می شود



  نیلوفریابر 
این  . است  قابل مشاهده  تشکیل می شود و در شمال استرالیا   قبل از طوفان به صورت یک رول در پایین الیه ی جو  ابر نیلوفری 

   . و روسیه نیز مشاهده شده است در آلمان ، ایاالت متحده امریکا ، انگلستان  پدیده 



 یوفو
ت این ابرها بر اثرجاذبه زمین به وجود می آیند و یکی از زیباترین و نادرترین ابرها به شمار می روند و ظاهر آنها به بشقاب پرنده شباه

 . دارد



 صبح افتخار  
   .دمی شودر استرالیا ابرهایی به صورت لوله ای نزدیک به زمین تشکیل می شوند که به آن ها صبح افتخار گفته 



 موج شوریده
 . شناخته می شوند این ابرهای عجیب با نام ابرهای موج دار شوریده 



 شب تاب 
ابر باال بعد از . نیز شهرت دارد  ( ان ال سی ) این پدیده بر اثر عبوراشعه ی خورشید از میان ابر به شکل درخشان ظاهر می شود و به ابر 

 . پرتاپ یک موشک بوجود آمده است



 امواج جاذب
 . این ابر بر فراز خلیج مکزیک شکل گرفته است و به صورت سطحی از امواج دیده می شود



 فون کارمان
این نوع ابر بر فراز جزایر الکساندر در شیلی تشکیل شده است و در میان زمینه ی سفید آن دوایری سیاه رنگ به شکل پانچ شده دیده 

 .  شودمی 



 Pileus 
این تصویر توسط ایستگاه . این ابر بر فراز آتشفشان جزایر کوریل در کشور روسیه تشکیل شده است و به آن کوه کاله نیز گفته می شود 

 . بین المللی فضایی گرفته شده است



 ؟های زیر زمینی چگونه پدید آمده اندآب 
  محصوالت به آبرسانی شهرها، گیری شکل در حیاتی نقشی و بوده مهم بسیار زمین زیرین های الیه در موجود آب منابع و زمینی زیر های آب بحث•

 .پردازیم می ها آب این گیری شکل چگونگی بررسی به گزارش این در .دارد حیات ادامه و مناطق برخی در کشاورزی
 سایر زندگی دریایی؛ آبزیان و موجودات استثنائی به و است وابسته آن محدود منابع و شیرین های آب به زمین کره موجودات از بسیاری حیات•

  با است توانسته بشر که هستند زمینی زیر های آب جهان، شیرین های آب مختلف منابع از یکی میان این در .است خورده گره ها آب این به جانوران
 و ها انسان از بسیاری امروزه .کند پیدا دسترسی شیرین آب بسترهای به زیرین، های الیه به دسترسی و زمین کندن با خود هوش و دانش بر تکیه
 .کنند می زندگی منابع؛ این بر تکیه با جهان مردم

 های آب از بخشی نتیجه در که است خاک زیرین های الیه به آب نفوذ خاصیت و زمین جاذبه زمینی؛ زیر های آب گیری شکل عامل ترین اصلی•
  عمق .شود می متوقف محل آن در و نداشته وجود نفوذ امکان دیگر که کنند می نفوذ جائی تا و شده خاک زیرین های الیه وارد ها بارندگی و سطحی

 .هستند زمینی زیر های آب منابع عمق تفاوت اصلی دلیل موضوع همین و بوده متفاوت مختلف، های بخش در نفوذ قابل غیر های الیه این
  های آب از بخشی نتیجه در که است خاک زیرین های الیه به آب نفوذ خاصیت و زمین جاذبه زمینی؛ زیر های آب گیری شکل عامل ترین اصلی•

  .شود می متوقف محل آن در و نداشته وجود نفوذ امکان دیگر که کنند می نفوذ جائی تا و شده خاک زیرین های الیه وارد ها بارندگی و سطحی
 .هستند زمینی زیر های آب منابع عمق تفاوت اصلی دلیل موضوع همین و بوده متفاوت مختلف، های بخش در نفوذ قابل غیر های الیه این عمق

 آمدند؟ پدید زمانی چه از زمینی زیر های آب•
 نیم و ۴ با برابر زمانی از حدودا که دانیم می تنها ما و نبوده مشخص دقیق طور به هنوز زمین کره در آب شدن پدیدار و گیری شکل چگونگی مساله•

 .بودند آمده وجود به ها اقیانوس و داشته وجود آب زمین کره در تاکنون، پیش سال میلیارد
 از ناشی بخار و گازها تراکم اثر بر آب که دارند اعتقاد دانشمندان از برخی دارد، وجود مختلفی نظریات زمین کره در آب گیری شکل چگونگی درباره•

 ابرهای و شده جوشان های آب این تبخیر سبب موضوع این .اند شده ها آن شدن خنک سبب و آمده پدید زمین کره سطح در شده ذوب های سنگ
 بارش و شدید تبخیر روند این سرانجام تا باشیم زمین کره در متمادی سده چند برای باران بارش شاهد تا شد سبب موضوع این .گرفتند شکل زا باران

  .اند داده را ها اقیانوس و دریاها تشکیل و شده جمع ما سیاره ارتفاع کم مناطق و ها حفره در آمده، پدید های آب و شده متوقف
 همراه به دارد وجود زمین کره در که آب زیاد بسیار میزان این شود می داده احتمال آن اساس بر که دارد وجود دانشمندان بین در نیز دیگری نظریه•

 .است شده آب از عظیمی منابع دارای ما سیاره ترتیب این به و کرده برخورد زمین به سنگ شهاب یک





نور خورشید به آب دریا می تابد و آن را بخار 
بخارها سرد می شوند و به ابر تبدیل  . می نماید

 .می شوند و باران و برف می بارد
 

برف های روی کوه آب شده و به همراه باران 
از طریق آب های زیر زمینی و رودخانه ها 

 .دوباره به دریا بازمی گردند
   به این اتقاقات چرخه آب می گویند



 سال میلیون ۴۰۰ و میلیارد ۴ حدود در دهد می نشان پژوهشگران مطالعات
 کوهستان از خبری و بوده متفاوت کامال فعلی شرایط با زمین کره سطح پیش

 آب با زمین سطح کل تقریبا و نبوده سطحی های خوردگی چین و ها
 کشور در پژوهشگران از تیمی مطالعات پی در ها یافته این .بود شده پوشانده
 آمده دست به باستان دوران در معدنی های آب های الیه آنالیز و استرالیا

 .است
 بررسی با که کردند اعالم استرالیا ملی دانشگاه پژوهشگران رابطه همین در

 بسیار های ماسه سنگ باستانی های الیه زیر به کرده نفوذ های آب دقیق
 که دریافتند کشور این غرب در واقع هیل جک منطقه در موجود پیکر غول

 پدید آب زیرین های الیه در احتماال زمین کره در حیات های گونه نخستین
 دهد می نشان مطالعات این .است نبوده گیاهان از خبری دوره این در و آمده

 های الیه و ها قاره هنوز زمین؛ کره گیری شکل نخست سال میلیون ۷۰۰ در
 در کوهستانی هیچ دلیل این به و اند نداشته تصادمی و نکره حرکت زمین
 کنونی شکل به زمین شد موجب که تغییراتی روند .نداشت وجود زمین سطح
 سفره نخستین .انجامید طول به سال میلیارد نیم و یک حدود شود تبدیل اش

 و ها خوردگی چین ایجاد پی در و دوران این در زمین زیر های آب های
 .آمدند وجود به ها کوهستان گیری شکل

 سرد و آتشفشانی مواد فعالیت بارش، از ناشی های آب سال ها میلیون طی
 فاصله در و کرده نفوذ زیرین های الیه به ... و ها یخ شدن ذوب ها، آن شدن
 برخی در فواصل این .اسند شده انباشته زیرین های الیه و ها سنگ بین

 عمدتا فوق منافذ .هستند جادار و بزرگ موارد، برخی در و کم بسیار موارد
 جریان و شده زمینی زیر های آب حرکت سبب و بوده ارتباط در یکدیگر با

 دارد ادامه جائی تا حرکت این و آورند می وجود به زمین زیر در را آبی های
 بستری آن پی در و نداده را حرکت و نفوذ اجازه زمین ساختار نوع دیگر که
 .گیرد می شکل زمینی زیر های آب از

 کنند؟ می نفوذ عمق به چگونه زمینی زیر های آب

 آن در زمین های الیه ساختار به بستگی زمین زیرین های الیه به آب نفوذ
 زمینی زیر های آب که مسیری و ها الیه این شرایط مجموع در .دارد بخش

 :است زیر موارد شامل کنند می طی آب های سفره به شدن تبدیل راه در
 الیه در که هستند بخشی نخستین خالی، فضاهای و ها حفره این : اولیه منافذ
 شکل هنگام در منافذ این از برخی .کند می نفوذ ها آن به آب سطحی های

 .اند گرفته شکل رسوبی های سنگ قبیل از هایی سنگ گیری
 پدید موجب مختلفی عوامل ها، سنگ تشکیل از پس عموما :ثانویه منافذ
 که شوند می ها سنگ بدنه در دیگری های آسیب یا تخلخل ترک، آمدن

 پر آب توسط عموما نیز فضا این .کند می ایجاد آب نفوذ جهت را فضایی
 و شده آن تشدید سبب تواند می مخرب رسوبات و جوی عوامل و شده

 .دهد افزایش را ها سنگ این در شده ایجاد فضای میزان



 آب شیرین



 شدن سرد و باال سمت به (تبخیر) شدن بخار و شدن گرم از بعد زمین روی از آب دائمی سفر چیست؟ آب چرخه -۱
   آب چرخه ها دریا به دوباره بازگشت و زمین روی باران و برف بارش سپس و ابر شدن تبدیل ، ها آن
 .گویند می

 حل خود در را زمین نمک کنند عبور شور های زمین از دریا به رفتن هنگام رودها اگر است؟ شور دریا آب چرا -۲
 .شوند می شور ها دریا آب و برند می دریاها طرف به و نموده

 ها آب ها؟ خشکی یا اند گرفته زمین روی بیشتری جای ها آب -۳
 اقیانوس نامند؟ می چه را بزرگ های دریا -۴
 شیرین آب شود؟ می استفاده آشامیدن و صنعت ، کشاورزی برای آبی چه از -5
 است شور چون نیست؟ مناسب ... و آشامیدن برای دریا آب چرا -۶
 خیر است؟ شور ها دریا آب بخا آیا -۷
 قسمت ۳ هستند؟ شیرین زمین روی های آب از قسمت چند -۸
 .است ابری روزهای از سریعتر تبخیر گرم آفتابی روزهای در -۹

 هوا آب بخار شدن سرد از شود؟ می تشکیل چگونه ابر -۱۰
 باد وسیله به شوند؟ می جا به جا چگونه ها ابر -۱۱
 آب دارد؟ وجود حالت سه به طبیعت از ماده کدام -۱۲
 ⃝ نادرست               ⃝ درست است؟ آب سطح در زمین های آب همه -۱۳
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