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 پانته آ حریری



 .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

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



آب در همه جا ، در زمین فرو نمی رود زیرا جنس خاک در زمین های مختلف باهم فرق می کند یعنی به عبارت  
دیگر مقدار فرو رفتن آب درزمین به جنس خاک بستگی دارد مثال آب در ماسه فرو می رود و در خاک رُس 

 تقریبا فرو نمی رود



  آب های زیر زمینی چگونه تشکیل می شوند؟ 

هنگامی که آب باران یا برف به زمین نفوذ می کند ، پس از عبور از سنگ ها و شن وماسه ، وقتی که به خاک رس 

 .می رسد در همان جا جمع شده و آب های زیر زمینی را تشکیل می دهد 



چشمه ها و قنات نمونه ای از این آب ها هستند که کشاورزان 

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

این را باید بدانیم که استفاده ی . کشاورزی استفاده می کند 

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 تشکیل می شود ؟ 

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 ، دریاچه وباتالق را میدهند  



انسان با بستن سد برروی رودها، از آب آن برای آشامیدن و کشاورزی استفاده می کند و یا می تواند نیروگاههای تولید برق 
 .برروی سد به وجود آورد 

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



 آب پس از فرو رفتن در زمین اگر به چه برسد همان جا جمع می شود؟ سنگ

 

 رود چگونه بوجود می آید؟

 

همه ی رودها از آب شدن برف کوه ها تشکیل  می شوند رود بزرگ از متصل شدن نهر ها و جوی های کوچک به 
 .وجود می آید

 

 

 



 ................................آبی که جاری نیست آب

 

 

 دلیل آنکه به آب آشامیدنی کلر می زنند چیست؟

 

 .میکروب هایش نابود شود



 .به تصفیه خانه ها فرستاده می شود.............................. آب از پشت

 

 

 کدام عامل نمی تواند علت خشک شدن آب یک چاه باشد؟

 

 کاهش بارندگی                            میزان برداشت آب                          تعداد چاه ها                   جنس زمین



 آب در کدام مورد نفوذپذیری بیشتری دارد؟

 

 خاک رس                             سنگ                              خاک باغچه                               خاک شنی و ماسه



 .تامین می شود......................... آب آشامیدنی بیش تر مردم کشور ما از آّب

 

 دریاها                                              باران

 

 چشم ها و چاه  ها                        رودخانه ها و چاه ها



 د نیست؟سکدام یک از موارد زیر دلیل ساختن 

 

 تجزیه آب آشامیدنی                                            پرورش ماهی 

 

 تولید برق                                                             آبیاری زمین های کشاورزی



 
 

 پایان 


