ﺑﺨﺶ ﺳﻮم:
ﻨﺎ ﻊ ﺪا دای ﺪ ﺖ ﻣﺎ
ﻞ ﻢ:
آب روی ز ﻦ
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وا ﺪی

 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
دھد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ  %97ﯾﻌﻧﯽ ﺳﮫ ﭼﮭﺎرم آب ﮐره اﺳت
 %75ﺳطﺢ زﻣﯾن آب اﺳت
ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ آب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﺗﻣﺳﻔر)ھوا( روی زﻣﯾن و ردون آن وﺟود دارد
آب ﮐره ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد
در ﺑﯾن آﺑﮭﺎی ﺷﯾرﯾن ﯾﺧﭼﺎل ھﺎ از ھﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﻧد و ﺑﻌد آب ھﺎی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ
و در ﻧﮭﺎﯾت آب ھﺎی ﻣوﺟود در درﯾﺎﭼﮫ ھﺎ )ﭘس آب در دﺳﺗرس ﻣﺎ ﮐم اﺳت(
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وا ﺪی

ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ در ﻣورد اﯾﺟﺎد اﻧواع
ﺑﺎرش ھﺎ

 ﺑﻌد از ﺗﺷﮑﯾل اﺑر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎرش ھﺎ ﺑﮫ ﭼﻧد ﺣﺎﻟت ﺑﺎﺷﻧد
 -1 ﺑﺎران :اﮔر درﺻد رطوﺑت و ﻣﯾزان دﻣﺎی ھوا ﺑﺎﻻﺗر از ﺻﻔر درﺟﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺎران اﯾﺟﺎد
ﻣﯾﺷود
 -2 ﺑرف :اﮔر دﻣﺎی ھوا ﺧﯾﻠﯽ ﮐم ﺑﺎﺷد ﺑرف اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود
 -3 ﺗﮕرگ :اﮔر ﺑﺎران ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗوده ھوای ﺳرد ﺑرﺧورد ﮐﻧد ﺗﮕرگ اﯾﺟﺎد
ﻣﯽ ﺷود
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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

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

آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ رﯾﺰد ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
 اﯾﻦ آب ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺴﺖ ﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ داﺧﻞ درﯾﺎﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪ
ﻫﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ
آب ھﺎی ﺳطﺣﯽ ﮐﮫ از طرﯾق
ﯾﮏ رود و اﺷﻌﺎﺑﺎت )ﺷﺎﺧﮫ
ھﺎ  ،ﺟوی آب ھﺎ( از ﺟﺎی
ﺑﻠﻧد ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐم ارﺗﻔﺎع ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺟﺎ ﻣﯽ رﯾزﻧد ﺑﮫ آن
ﺣوﺿﮫ آﺑرﯾز ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد

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

 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
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آﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ در ﻣﺤﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد
درﯾﺎﭼﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آن درﯾﺎﭼﻪ ﺧﺰر در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ درﯾﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ
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
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﮔﺮدﺷﮕﺮي  ،ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ  ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ،ﮐﺸﺎورزي و آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
و ...اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﺪﻫﺎ ﺟﺰو درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺪ ﻟﺘﯿﺎن در ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

وا ﺪی

 ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ اﺳﺖ:
 -1اﮔﺮ ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﮑﻞ آن ﺻﺨﺮه اي و
ﭘﺮﺗﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ
 -2اﮔﺮ ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎوم ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺷﮑﻞ آن ﻫﻤﻮار و ﻣﺎﺳﻪ اي
اﺳﺖ
ﺣرﮐت درﯾﺎھﺎ
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ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ آب ﻣﻮج ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
اﮔﺮ در درﯾﺎﻫﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه و آﺗﺸﻔﺸﺎن ﺑﺰرگ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ اﯾﺠﺎد ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﯾﺎ آﺑﺘﺎز
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎﯾﯽ درﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﻠﻒ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف
ﺷﻮري ﻣﺜﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ آب را ﻣﺪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن آن را ﺟﺰر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺮوي ﮔﺮاﻧﺶ
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎرﺑﺪ دارد
زﻣﯿﻦ و ﻣﺎه اﺳﺖ

وا ﺪی

ﯾﺧﭼﺎل ھﺎ

ﺑﺎ اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺷدن ﺑرف در طﯽ ﺳﺎل ھﺎی طوﻻﻧﯽ ﯾﺧﭼﺎل اﯾﺟﺎد ﻣﯽ
ﺷود
ﯾﺧﭼﺎل ھﺎ دو دﺳﺗﮫ ھﺳﺗﻧد:

و
ﯾﺧﭼﺎل ھﺎی ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧواﺣﯽ ﻣرﺗﻔﻊ
ﺳطﺢ ﺧﺷﮑﯽ ھﺎ ﻗرار دارﻧد
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وا ﺪی

