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آب مھمترین ماده و یکی از پیچیده ترین مواد در زمین و حیات است  

 تمامی موجودات جانوری و گیاھی حیاتشان بھ آب بستگی دارد

تصور زندگی و وجود حیات بدون وجود این ماده ارزشمند غیر ممکن است

عمده آب ھای کھ ما در کره زمین داریم را آب شر دریاھا و اقیانوسھا تشکیل می 
یعنی سھ چھارم آب کره است% 97دھد بھ طوری کھ 

        
سطح زمین آب است% 75        
روی زمین و ردون آن وجود دارد ) ھوا(بھ تمامی آب ھایی کھ در اتمسفر         
آب کره می گویند          
نیدر بین آبھای شیرین یخچال ھا از ھمھ بیشتر اند و بعد آب ھای زیر زمی         
)پس آب در دسترس ما کم است(و در نھایت آب ھای موجود در دریاچھ ھا      

وا�دی 2



بعد از تشکیل ابر ممکن است بارش ھا بھ چند حالت باشند

1- اگر درصد رطوبت و میزان دمای ھوا باالتر از صفر درجھ باشد باران ایجاد : باران
میشود

2- اگر دمای ھوا خیلی کم باشد برف ایجاد می شود: برف

3- گ ایجاد اگر باران بھ ھنگام پایین آمدن با یک توده ھوای سرد برخورد کند تگر: تگرگ
می شود

بارنگی ھا بعد از رسیدن چھ می شوند؟                                                              
یا تبخیر شده یا در سطح زمین جاری شده                                                               
و یا بھ درون زمین می روند                                                              

وا�دی 3

چند نکتھ در مورد ایجاد انواع 
بارش ھا

:ھواشناسی
علمی کھ بھ وسیلھ ان 
بھ شناخت جو و ھوای 
اطراف کره زمین می 

پردازند و میزان 
بارندگی را نیز اندازه 

گیری می کنند



:آبی که به سطح زمین می ریزد چه می شود

ه این آب ها به سمت مناطق پست تر حرکت می کنند و به داخل دریاها و دریاچ
ها و اقیانوس ها می ریزند 

مخروط افکنه:
رودخانه ها با عبور از نواحی کوهستانی 

سنگ ها را می شکند و با خود حمل می کند
و این قطعات ریز در مسیر در قسمت هاي پایین

دست رودخانه ته نشین می شوند و ایجاد مخروط 
افکنه می کند و اینجا براي کشاورزي،ذخیره آب و معادن شن و ماسه اهمیت دارد

 

وا�دی 4

آب ھای سطحی کھ از طریق 
شاخھ (یک رود و اشعابات 

از جای ) ھا ، جوی آب ھا
بلند بھ جای کم ارتفاع بھ 
یک جا می ریزند بھ آن 
حوضھ آبریز می گویند 

حرکت رود خانھ از یک جای با ارتفاع بلند بھ یک جای با : آبشار
ارتفاع کم موجب ایجاد آبشار می شود



براي اندازه گیري میزان آبدهی آب از فرمول زیر استفاده می شود

براي اندازه گیري سطح مقطع کافی است که عرض رودخانه را در عمق آن ضرب کنیم

ندارد  آبی که در سطح کره زمین در محلی جمع شده است و با دیگر منابع آبی ارتباط
ته دریاچه گویند که بزرگترین آن دریاچه خزر در کشور خودمان است که دریا هم گف

.می شود
 دریاچه ها ممکن است طبیعی مثل خزر و یا مصنوعی مثل شهداي خلج فارس در

چیتگر باشد
 دریاچه ها می توانند در تامین مواد غذایی ، حفظ محیط زیست، مواد معدنی، ذخایر

امیدنی نفت و گاز، گردشگري ، کشتیرانی ، حمل و نقل، تولید برق، کشاورزي و آب آش
استفاده شوند... و
 سدها جزو دریاچه هاي مصنوعی هستند مثل سد لتیان در شمال شهر تهران
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سواحل دریاها به دو شکل است:

اگر جنس سنگ هاي ساحلی در مقابل فرسایش مقاوم باشند شکل آن صخره اي و  -1
پرتگاهی است

ه اي اگر جنس سنگ هاي ساحلی در مقابل فرسایش مقاوم نباشند شکل آن هموار و ماس -2
است

به باال و پایین رفتن آب موج می گویند
ی یا آبتاز اگر در دریاها و اقیانوس ها زمین لرزه و آتشفشان بزرگ اتفاق بیافتد ایجاد سونام

می کند
تالف جریان هایی دریایی یا به علت اختالف دما مثل جریان گلف استریم یا به علت اخ

شوري مثل جریان تنگه هرمز ایجاد می شوند
 باال رفتن آب را مد و پایین آمدن آن را جزر می گویند علت آن نیروي گرانش
زمین و ماه است                    براي تولید برق و ماهیگیري کاربد دارد
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حرکت دریاھا



وا�دی 7

یخچال ھا

با انباشتھ شدن برف در طی سال ھای طوالنی یخچال ایجاد می 
شود 

:یخچال ھا دو دستھ ھستند

و
ع یخچال ھای کوھستانی کھ در نواحی مرتف

سطح خشکی ھا قرار دارند

https://t.me/MoallemYarir

