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 د و بخشی می شو در چرخه ی آب یاد گرفتیم که آبی که به زمین باریده می شود )برف یا باران(بر روی زمین جاری

 در زمین فرو می رود.

 د.گی دارتشکیل دهنده ی خاک بست مقدار نفوذ آب در زمین های مختلف متفاوت است و به اندازه ی ذره های 

  ین خالی ب هستند و فضای ریزتردر زمین هایی که خاک رس دارد آب کم تر فرو می رود چون دانه های خاک رس

 ذرات آن کم است.

 ضای ست و فآب بیشتر و سریع تر فرو میرود,چون ذرات تشکیل دهنده ی ماسه درشت تر ا در زمین های ماسه ای

 بیشتر است.خالی بین ذرات آن 

 .آب در همه جا در زمین فرو نمی رود 

  است. آب های زیر زمینییکی از منابع آب قابل استفاده برای ما 

 

 

 یل می چک تشکآبی که از بارش باران و برف به وجود می آید در سرازیری های زمین جاری می شود و جوی های کو

 می دهند.دهد بعد این جوی ها با هم رود را تشکیل 

 

 

 

  زمینی  ای زیرهمقداری از آب که می بارد در زمین فرو می رود و در راه خود در بین سنگ ها جمع می شود و آب

 تشکیل می شود.از آب های زیر زمینی برای آشامیدن کشاورزی و...استفاده می شود.

 تشکیل می شود. چشمهرسند وقتی آب های زیر زمینی به طور طبیعی به زمین ب 

 می نات ق آنها یکی از راه های طبیعی برای رسیدن به آب های زیر زمینی کندن کانال های زیر زمینی است که به

 گویند.

 تشکیل رود

تشکیل آب 

  زمینیهای زیر

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
WwW.MoallemYar.IR
________________
WwW.MoallemYar.IR
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  ا اضالب هاست. آب بعضی چاه ها با آب ف چاهیکی دیگر از روش های به دست آوردن آب های زیر زمینی کندن

 آلوده می شود.

  مراحل تصفیه ی آب

 گل و الی موجود در آب را می گیرند.

 به آب مواد میکروب کش می زنند.

 آب به وسیله ی لوله ها به روستاها و شهر ها می رسد.

 

 

 

 

 


