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 سفر آب روي زمین

درصد آب  3درصد کره زمین را آب تشکیل داده است ولی از این میزان حدود  75حدود  *آب مهمترین عامل حیات است.

 شیرین است .

 
 درصد آب شیرین به ترتیب در: 3نکته : از 

 بخار آب در هوا-آب هاي جاري-آب هاي زیر زمینی- فصلی)-کوه(موقت  - قطبی(دایمی)  -  طبیعییخچال هاي -

  متأسفانه : کشور ما در نوار بیابانی واقع شده است البته شهر هاي شمالی هاشیه ي دریاي خزر به دلیل اینکه در مسیر

خوبی دارند مثل انزلی و بقیه شهر هاي شمالی ولی شهر هایی مثل باد هاي مدیترانه اي باران آور هستند . بارش نسبتاً 

 دلیل دور بودن از دریا باران کمی دارد.اصفهان و یزد که در مرکز ایران هستند به 

              آزمایش: در درون یک بشر آب میریزیم، دهانه ي آن را با پالستیک می بندیم و روي پالستیک چند قطعه یخ می گذاریم.

   
                                                                   

آب داخل بشر بخار شده و به باال می رود ، وقتی به نایلون سرد برخورد می کند دراثر سرما میعان اتفاق میافتد ، به نایلون می 

 به صورت قطرات باران می ریزد. چسبد و

 

 

 



2 
 

 

 چرخه ي آب :

 

 
 انواع بارش : 

 باران-

 هنگامی که هواي ارتفاعات باال زیر صفر درجه باشد.: ف     بر-

 وقتی باران می بارد اگر آب باران در مسیر خود به توده ي هواي سرد  (زیر صفر درجه) برخورد کند و یخ بزند . :تگرگ    -

 باران به توده ي هواي سرد برخورد کند و بعضی از قطرات یخ ببندد . :    (slite)  باران و برفمخلوطی از -

 باران قبل از رسیدن به زمین تبخیر شود .  :باران ریز   -

 باران بر روي اشیاء سرد باریده و یخ بزند که گاهی خسارت نیز ایجاد میکند.  :گلیز  -
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 انواع چرخه ي آب :

 بارن یا برف بر قطب ببارد .   :بلند )  طوالنی( -

 چرخه آبی که در صفحه قبل رسم شد .   :متوسط  -

 ابر باالي دریا تشکیل شود و همانجا ببارد .  :کوتاه   -

 د تا به الیه ي نفوذ ناپذیر برسدودر آنجا انبار میشود و یک الیه :چاه چگونه ایجاد میشود؟ آب در زمین فرو می رو نکته

 تا به الیه ي آبدار برسد .باید کنده شود ي آبدار تشکیل میشود . چاه 
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 سد راهی براي جلوگیري از هدر رفتن آب شیرین است و گاهی براي تولید برق ، مثل سد امیرکبیر . :کته ن

        

 

 
 

 : انواع دریاچه  :نکته 

 کتاب 52مانند جدول صفحه ي    :طبیعی  +

 
 

متعادل کردن آب و هواي منطقه ، حفظ محیط زیست ،  خلیج فارس  . به منظورمانند دریاچه ي شهداي     :مصنوعی  + 

 گردشگري و ... .
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 آبشارراه تشکیل  :نکته 

 
 

 آب هاي سطح زمین :

 رود خانه-

 دریا و دریاچه-

 باتالق ( هور )                    به دلیل اشباع شدن الیه ي سطحی-

 مرداب                               خاك از آب مثل مرداب انزلی یا-

 باتالق گاوخونی                                        مانداب -

 در اشباع شدن پر شدن الیه ي خاك از آب را گویند . *

 دالیل اهمیت آب :

آب توانایی زیادي براي ذخیره ي گرما در خود دارد یعنی مقدار زیادي از گرماي خورشید را می گیرد و در خود ذخیره می -

 می شود.کند بنابراین کره زمین خنک 

 آب چون داراي مولکول قطبی است ، حالل خوبی است و خیلی چیز هارا در خود حل می کند.-

آب باعث تغییر شکل کره زمین و ایجاد دره و غار و ... می شود و چون می تواند مواد را در خود حل کند یا آن را حملذ کند -

 باعث ایجاد خاك نیز می شود .
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د ؟ و ل  ش و   *چ

 در شب هاي سرد آب بخار شده و میعان اتفاق می افتد سپس قطره هاي ریز آب به برگ و سنگ و ... میچسبد : بنم ش-1

بخار آب هوا در ارتفاعات ( که درجه هوا پایین است ) به قطره هاي ریز آب تبدیل میشود و پس از تبخیر دوباره به ابر : ابر-2

 تبدیل میشود .

  : بارش : شرایط تشکیل ابر ونکته 

 وجود بخار آب به میزان کافی*

 سرد بودن هوا*

 وجود سطح جامدي که بخار به آن بچسبد*

 وقتی هواي نزدیک زمین سرد باشد میعان اتفاق می افتد و نزدیک زمین ابر تشکیل می شود .مه : -3

 انواع رودخانه از نظر شکل و سرعت :

شکل ایجاد میکنند و آب آن vرود خانه هایی که در زمین هاي شیب دار حرکت میکنند سرعت زیاد ، مسیرمستقیم ،دره ي -

 ها زالل است .




