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فصل7

ﺑزرﮔﺗرﯾن ذﺧﯾره ی آب ﺷﯾرﯾن در ﺟﮭﺎن ﭼﯾﺳت؟ ﯾﺧﭼﺎﻟﮭﺎی طﺑﯾﻌﯽ

سفر آب درون زمین

آب ھﺎی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ در ﮐﺟﺎ وﺟود دارﻧد؟

کره زمین وجود دارند
آبهای زیرزمینی در همه جای ٔ
ذخیره آب شیریـن زمین
و بعد از یخچالها بزرگتـرین
ٔ
محسوب میشوند.این ذخایر آبی در مناطق کمآب مانند
استانهای مرکزی ایران از اهمیت خاصی برخوردارند.
عمده آب مصرفی کشور ما از آبهای زیرزمینی
بخش ٔ
تأمین میشود .در این فصل با آبهای زیرزمینی آشنا
می شوید.

ﭼﺎه آرﺗزﯾن ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﺎﺻل ﺳﻔره ی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ ﺗﺣت ﻓﺷﺎر اﺳت

ﺑﮭﻔر

آب ھﺎی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ ﺑرای ﻣﺎ ﭼﮫ اھﻣﯾﺗﯽ دارﻧد

ﻧﮑﺗﮫ ی ﻣﮭم :ﺳطﺢ آﺑﮭﺎی زﯾر
زﻣﯾﻧﯽ ﺑر ﺧﻼف آب ھﺎی
ﺳطﺣﯽ ﻣﺳطﺢ ﻧﯾﺳت؟
آب های زیرزمینی ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد؟

ﻗﺑل از ﺑﮭره ﺑرداری

شکل ١ــ آب های زیرزمینی

شکل ٢ــ چاه بهره برداری

اهمیت
آیا می دانید آب مصرفی
خانواده شما از کجا تأمین میشود؟ آیا ّ
ٔ
آب های زیرزمینی را می دانید؟ در درس گذشته آموختید وقتی بارش
صورت می گیرد ،بخشی از آن تبخیر ،مقداری در سطح زمین جاری و
بقیه به داخل زمین نفوذ میکند .نفوذ آب از بستر رودها ،دریاچه ها ،آب
حاصل از ذوب برف ها و یخ ها در تشکیل آب های زیرزمینی نقش دارند.
بهره برداری از آب های زیرزمینی در کشور ما از قدیم رواج داشته است.
حفر چاه و قنات از رایج ترین راه های دستیابی به منابع آب های زیرزمینی
است (شکل .)٢

راﯾﺞ ﺗرﯾن روش دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ آﺑﮭﺎی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ ﭼﯾﺳت؟
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ﺑﮭﻔر

ﭼﮫ وﯾژﮔﯽ ھﺎﯾﯽ از ﺧﺎک ﺑﮫ اﻧدازه ی ذرات آن ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد؟
اندازه ذرات خاک در ویژگیهای
خاک از ذرات با اندازههای مختلف تشکیل شده است.
ٔ
اندازه ذرات آن بستگی
آن تأثیر دارد؛ مثال ً میزان فضاهای خالی و چگونگی نفوذ آب در خاک به
ٔ
ماسه خاک ،نسبت به رس آن بیشتر باشد ،آب را در خود نگه نمی دارد و آب با
دارد .اگر مقدار ٔ
سرعت به الیههای زیرین می رود؛ اما اگر در خاک ،مقدار رس بیشتر باشد ،آب بهراحتی بهدرون
زمین نفوذ نمیکند .بهنظر شما درخاک مناسب کشاورزی ،مقدار رس و ماسه باید چگونه باشد؟
ف ّعالیت

وﺟود رس ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮫ ھر ﯾﮏ
ﭼﮫ ﺗﺎﺛﯾری ﺑر ﻧﻔوذ ﭘذﯾری ﺧﺎک دارﻧد
ﺑﺎﯾد ﻣﺧﻠوطﯽ از رس و ﻣﺎﺳﮫ ﺑﺎﺷد

ﻣﻘدار ﻧﻔوذ در اﻟف ﺑﮫ دﻟﯾل ﭘوﺷش ﮔﯾﺎھﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت
درباره دلیل خود بحث کنید.
دامنه شکل زیر با هم مقایسه ،و
ــ مقدار نفوذ آب را به درون زمین در دو ٔ
ٔ
ــ احداث سد در کدام دامنه بیشتر مورد نیاز است؟ دلیل خود را ذکر کنید.
داﻣﻧﮫ ی ب زﯾرا ﺷﯾب زﯾﺎد اﺳت
و آﺑﮭﺎی ﺟﺎری ﺑﯾﺷﺗر اﺳت

دامنۀ الف

دامنۀ ب

آزمایش کنید ھدف از اﯾن آزﻣﺎﯾش ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ی ﻧﻔوذ ﭘذﯾری رس و ﻣﺎﺳﮫ اﺳت
وسایل و مواد :گلدان کوچک و یکسان  4عدد ،مقداری ماسه و
خاک رس ،برچسب کاغذی  4عدد و لیوان  1عدد
ماسه
روش آزمایش
١ــ ته هر گلدان سوراخی ایجاد کنید.
خاک رس
٢ــ گلدان ها را با برچسب  3 ،2 ،1و  4نام گذاری کنید.
٣ــ ترکیب خاکهای زیر را به ترتیب در گلدانهای  1تا  4بریزید.
 1لیوان رس با  2لیوان ماسه 2 ،لیوان رس با  1لیوان ماسه 3 ،لیوان
گلدان
ﺳرﻋت ﺧروج آب از ﺗﮫ ﮔﻠدان ھﺎ
رس 3 ،لیوان ماسه
>1>2>3
4
٤ــ در هر یک از گلدان ها  1لیوان آب بریزید.
نتیجه مشاهده ها را در گروه خود به بحث بگذارید.
2
1
ٔ
  5ــ کدام نمونه خاک برای کشاورزی مناسب تر است؟ چرا؟ رس  1ﻟﯾوان
ﻟﯾوان رس2
ﻣﺎﺳﮫ  2ﻟﯾوان

ﻟﯾوان  2زﯾرا ھم اﺟﺎزه ﻋﺑور ﺑﮫ
آب ﻣﯽ دھد و ھم آب را ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد؟

ﻟﯾوان ﻣﺎﺳﮫ 1

بعضی از مواد مانند شن و ماسه به راحتی آب را از خود عبور می دهند که به این قابلیت،
نفوذپذیری می گویند در حالی که برخی مواد مانند رس ،آب را به راحتی از خود عبور نمی  دهند؛
یعنی این مواد نفوذپذیری خیلی کمی  دارند.

ﺑﺎ ﭼﻧد ﻣﺛﺎل ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻧﻔوذ ﭘذﯾری را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد
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لیوان
برچسب

4

3

ﻟﯾوان رس3

ﻟﯾوان ﻣﺎﺳﮫ3

ﺑﮭﻔر
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فكر كنید

دهنده زمین ،شیب زمین نیز در
الف) افزون بر پوشش گیاهی و
اندازه ذره های تشکیل ٔ
ٔ
نفوذ آب به درون زمین تأثیر دارد؛ چگونه؟ ﺷﯾب زﻣﯾن ﺑﺎﻋث ﻋﺑور ﺳرﯾﻊ آب و ﺑﮫ زﯾر زﻣﯾن ﻧﻣﯽ رود
ب) زمین هایی که مقدار نفوذپذیری خاک آنها زیاد است برای کشاورزی مناسب
نیستند .چرا؟
زﯾرا آب را در ﺧود ﻧﮕﮫ ﻧﻣﯽ دارﻧد و ﺑﺎﻋث ﭘﺎﯾﯾن رﻓﺗن ﺳرﯾﻊ
آب و ﻧرﺳﯾدن ﺑﮫ ﮔﯾﺎه ﻣﯽ ﺷود

آب ھﺎی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ذﺧﯾره ﻣﯽ ﺷوﻧد؟

ﺳرﻋت ﺣرﮐت آﺑﮭﺎی زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﭼﻘدر اﺳت و ﺑﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ واﺑﺳﺗﮫ اﺳت؟

ﺣل ﺷدن ﺳﻧﮕﮭﺎ

شکل ٣ــ نحوه تشکیل غار آهکی

آزمایش کنید

آب های سطحی پس از نفوذ در درون زمین،
دهنده رسوبات
فضاهای خالی بین ذره های تشکیل ٔ
و سنگ ها را پر می کنند و ذخایر آب های زیرزمینی
را به وجود می آورند .آب ها در زیرزمین حرکت
می کنند .سرعت حرکت آنها از  0/5متر تا   500متر
متغیر است.جهت حرکت آب از شیب
در سال ّ
سطح زمین ،پیروی میکند.سرعت حرکت آب های
زیرزمینی در رسوبات دانه درشت مانند آبرفت ها
زیاد و در رسوبات دانه ریز مانند رس ها بسیار ناچیز
است .آب های زیرزمینی هنگام نفوذ در سنگ های
آهکی ،آنها را در خود حل و فضاهای خالی ایجاد
ادامه این فرایند فضاهای خالی بیشتر و
می کنند .با ٔ
بزرگ تر می شود و غارهای آهکی به وجود می آید.

ﻏﺎرھﺎی آھﮑﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾﻧد؟
ھدف از آزﻣﺎﯾش اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﻘدار ﻓﺿﺎھﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺧﺎک ھﺎ اﺳت

استوانه مدرج ،مقداری ماسه
وسایل و مواد :بشر،
ٔ
روش آزمایش
١ــ یک بشر را از ماسه پر کنید.
استوانه مدرج به آن آب اضافه کنید تا بشر از آب لبریز شود.
٢ــ با
ٔ
٣ــ مقدار آب مصرفی را بر حسب سانتی متر مکعب یادداشت کنید.
دهنده چیست؟
4ــ حجم آب مصرف شده ،نشان
ﻧﺷﺎﻧﮫ ی ﻓﺿﺎھﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯾن ذرات ﺧﺎک اﺳت
ٔ
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ﺑﮭﻔر

ﭼرا آﺑرﻓت ھﺎ ی ﺑرای ذﺧﯾره ی آﺑﮭﺎی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ از ﺧﺎک ھﺎی رس ﻣﻧﺎﺳب ﺗر ھﺳﺗﻧد؟

میزان فضای خالی و نفوذپذیری در سنگ ها و رسوبات مختلف ،متفاوت است؛ به عنوان
ذخیره
مثال در آبرفت ها ،میزان فضا های خالی و نفوذپذیری زیاد است .بنابراین برای تشکیل
ٔ
آب های زیرزمینی مناسب است در حالی که رس ها ،گرچه دارای فضای خالی اند؛ اما به دلیل
دانه ریز بودن برای بهره برداری از آب های زیرزمینی مناسب نیستند.
فكر كنید

ﻣﯾزان ﻓﺿﺎھﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ﻧﻔوذ ﭘذﯾری ﺷﮑل  2ﺑﯾﺷﺗر از ﺷﮑل  1اﺳت

الف) میزان فضا های خالی و نفوذپذیری را در دو شکل زیر با هم مقایسه کنید.
ذخیره آب زیرزمینی مناسب تر است؟
ب)کدام یک برای تشکیل
ﺷﮑل 2
ٔ
()1

()2

ف ّعالیت

یک ظرف شیشه ای را تا ٣
___ با ماسه پر کنید؛ سپس تا نیمه درون آن آب بریزید.
٤
به دقت آن را مشاهده کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید.
منطقه مجزا وجود دارد؟
١ــ داخل ظرف چند
دو ﻣﻧطﻘﮫ
ٔ
سفره آب زیرزمینی تشبیه کرد؟
ﻣﻧطﻘﮫ ی اﺷﺑﺎع
٢ــ کدام منطقه را میتوان به ٔ

آب ھﺎی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ ﺗﺎ ﭼﮫ ﻋﻣﻘﯽ در زﻣﯾن ﻓرو ﻣﯽ روﻧد؟

سطح ایستابی
منطقه اشباع

بخشی از آب های سطحی که به درون زمین نفوذ می  کنند به حرکت خود تا رسیدن به یک
ﻣﻧطﻘﮫ ی اﺷﺑﺎع ﺑﺎ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﭘر ﺷده؟
الیه نفوذناپذیر ادامه می  دهند و فضاهای خالی رسوبات و سنگ ها را پر می  کنند .همان طور که
ٔ
در ّفعالیت باال دیدید ،داخل ظرف شیشه ای دو منطقه وجود دارد .یکی منطقه ای که در آن
منطقه اشباع است که
فضاهای خالی بین ذره ها توسط رطوبت و هوا پر شده است و دیگری
ٔ
عمق سطح ایستابی
در زیر آن واقع شده و فضاهای خالی بین ذره ها در آن کامال ً توسط آب پر شده است .به سطح
منطقه اشباع ،سطح ایستابی گفته می شود (شکل )٤؛ به عبارت دیگر سطح ایستابی مرز
باالیی
ٔ
منطقه باالیی آن است؛ هرچه عمق چاه ،بیشتر باشد ،عمق سطح ایستابی نیز
منطقه اشباع و
بین
ٔ
ٔ
شکل ٥ــ عمق سطح ایستابی
زیادتر خواهد بود (شکل .)٥
ﻣﻧظور از ﺳطﺢ اﯾﺳﺗﺎﺑﯽ ﭼﯾﺳت؟
شکل٤ــ منطقه اشباع و سطح ایستابی

{

ﻓﺿﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﻟﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ی اﺷﺑﺎع ﺑﺎ ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﭘر ﺷده ؟
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ﻣﻧظور از ﻋﻣق ﭼﺎه ﭼﯾﺳت؟ھﻣﺎن ﻋﻣق ﺳطﺢ اﯾﺳﺗﺎﺑﯽ اﺳت

اطالعات جمع آوری کنید

آﯾﺎ ﻋﻣق ﭼﺎھﮭﺎ در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﯾﮑﺳﺎن اﺳت؟

ﻋﻣق ﭼﺎه را در ﻣﻧﺎطق ﻧزدﯾﮏ درﯾﺎ و ﻧواﺣﯽ
.ﺧﺷﮏ را ﺑﺎ ھم ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد

در مورد عمق چاه های آب محل سکونت خود ،تحقیق ،و نتیجه را در کالس گزارش
کنید.
ﺧﯾر عمق چاه های آب در همه جا یکسان نیست .درمناطق نزدیک دریا این عمق کم است و
ممکن است شما با چند متر حفر کردن به سطح ایستابی برسید؛ اما در نواحی خشک داخلی
کشور ،این عمق زیاد است و ممکن است بیش از  150متر باشد.
چاه های بهره برداری
سطح ایستابی

ﺑﮭﻔر
چاه خشک شده

سطح ایستابی

چاه بهره برداری

شکل  ٦ــ بهره برداری از آب های زیرزمینی

فكر كنید

ﺑﺎرﻧدﮔﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ  -ﻧﻔوذ ﭘذﯾری ﺧﺎک -دوری ﯾﺎ ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ درﯾﺎ -ﭘوﺷش ﮔﯾﺎھﯽ
ﻣﻘدار ﺑرداﺷت از ﭼﺎھﮭﺎ

عمق سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد؟ توضیح دهید.

اطالعات جمع آوری کنید

ھر داﻧش آﻣوز ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﺷﮭر ﺧودش ﺗوﺿﯾﺢ دھد

در استان محل سکونت شما برای تأمین آب مصرفی بیشتر از آب های زیرزمینی استفاده
میشود یا آب های سطحی؟ دلیل خود را در کالس ارائه کنید.

آﺑﮭﺎی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ .زﯾرا در ﺷﮭر ﺧرم آﺑﺎد دھﮭﺎ ﭼﺷﻣﮫ وﺟود دارد

شکل ٧ــ چشمه

سفره های آب زیرزمینی(آبخوان) به طور کلی به دو نوع تقسیم بندی میشوند:
١ــ سفره های آب زیرزمینی آزاد
الیه نفوذ ناپذیر قرار دارد .این نوع
الیه نفوذپذیر روی یک ٔ
در این نوع سفره ها یک ٔ
دامنه کوه ها ایجاد میشود .آب موجود در این آبخوان ها از
آبخوان ها بیشتر در دشت ها و ٔ
طریق حفر چاه و قنات قابل بهره برداری است .در صورتی که در مناطق شیب دار ،آب های

ﺳﻔره ھﺎی آب زﯾر زﻣﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﭼﻧد دﺳﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد ؟
ﺑﻘﯾﮫ ی ﺟواب ﺻﻔﺣﮫ ی ﺑﻌد

58

ﭼﺷﻣﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود؟

ﺑﮭﻔر

زیرزمینی به طور طبیعی به سطح زمین برسند و جاری شوند ،چشمه به وجود می آید (شکل .)٧
اغلب چشمههای آب گرم در اطراف آتشفشان ها ایجاد میشوند.
ﭼﺷﻣﮫ ھﺎی آب ﮔرم اﻏﻠب در ﭼﮫ ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد؟

{

ﻟﺎﯾﮫ ﻧﻔوذ ﭘذﯾر

شکل   ٨ــ سفره آب زیرزمینی آزاد

آبخوان آزاد

ﻟﺎﯾﮫ ﻧﻔوذ ﻧﺎﭘذﯾر

گفت و گو کنید

برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی باعث بروز چه مشکالتی می  شود؟ علت آن را
توضیح دهید .ﭘﺎﯾﯾن رﻓﺗن ﻋﻣق ﺳطﺢ اﯾﺳﺗﺎﺑﯽ -ﻓروﻧﺷﺳت زﻣﯾن
2ــ سفره های آب زیرزمینی تحت فشار
الیه
الیه نفوذپذیر بین دو ٔ
سفره آب زیرزمینی در جایی تشکیل می  شود که یک ٔ
این نوع ٔ
نفوذناپذیر قرار بگیرد .این سفره بیشتر در نواحی کوهستانی و شیبدار ایجاد می شود
(شکل .)9
منطقه تغذیه

سطح آب
چاه

ﺑﮫ ﺷﮑل و
ﺗﻌرﯾف دﻗت
ﮐﻧﯾد

نفوذناپذیر

نفوذناپذیر

نفوذپذیر

وﯾژﮔﯽ ھﺎی آﺑﮭﺎی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ) ھﻔت ﻣورد (

شکل ٩ــ سفره آب زیرزمینی تحت فشار

آب های زیرزمینی غالباً بی رنگ ،بی بو و فاقد مواد تیره کننده اند .از ویژگی های دیگر آنها
ترکیب شیمیایی و دمای ثابت آنهاست .میزان آلودگی های میکروبی آنها نسبت به آب های
سطحی کمتر و امالح معدنی محلول در آنها بیشتر است.
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ﺑﺎ رﺳم ﺷﮑل ﭼﮕوﻧﮕﯽ آﻟوده ﺷدن آﺑﮭﺎی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد

ﺑﮭﻔر

آلودگی آب

اﻟف( ﺗوﻟﯾد ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ ب) ورود ﻓﺎﺿﻼب ﺑﮫ
ﭼﺎه ج)ورود ﻓﺎﺿﻼب ﺑﮫ آﺑﮭﺎی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ د
ورود ﻓﺎﺿﻼب ﺑﮫ ﭼﺎه آب آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ )

شکل ١٠ــ آلودگی آب های زیرزمینی

ف ّعالیت

در منزل خود به رسوب تشکیل شده در درون کتری یا سماور دقت کنید.
آیا می دانید منشأ آنها از کجاست؟ از ﻣواد ﻣﺣﻠول در آب
ﺑوﺳﯾﻠﮫ ی ﺳرﮐﮫ .ﭼون ﺟﻧس اﯾن ﻣواد از رﺳوﺑﺎت آھﮑﯽ اﺳت و در
چگونه می توانیم آنها را از بین ببریم؟

ﺳرﮐﮫ ﮐﮫ اﺳﯾد اﺳت ﺣل ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن رﺳوﺑﺎت در ﺟوھر
ﻧﻣﮏ ھم ﺣل ﻣﯽ ﺷوﻧد ،وﻟﯽ ﺟوھر ﻧﻣﮏ اﺳﯾد ﻗوی اﺳت و ﮐﺗری را ﺧراب ﻣﯽ ﮐﻧد

آزمایش کنید

وسایل و مواد :بشر ،مقداری سرکه ،یک عدد تخم مرغ با پوست سالم
روش آزمایش
١ــ در بشر تا نیمه سرکه بریزید.
٢ــ یک تخم مرغ را در داخل آن قرار دهید.
٣ــ در طول روز مشاهدات خود را یادداشت و نتیجه گیری کنید.
آیا می توانید از این روش برای رسوب زدایی سماور استفاده کنید؟ چگونه؟

ﺑﻠﮫ ﺟﻧس رﺳوب ﺳﻣﺎور از ﺟﻧس ﭘوﺳﺗﮫ ی
ﺗﺧم ﻣرغ اﺳت و در ﺳرﮐﮫ ﺣل ﻣﯽ ﺷود

ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﭘوﺳﺗﮫ ی آھﮑﯽ در ﺳرﮐﮫ ﺣل
ﻣﯽ ﺷود و ﺣﺑﺎب ھﺎی ﮔﺎز ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود

ﻣﮭم ﺗرﯾن اﻣﻼح ﯾﺎ ﻧﻣﮑﮭﺎی آب ﮐدام اﻧد؟

کلسیم و منیزیم از مهم ترین امالح موجود در آب های زیرزمینی اند .در صورتی که میزان
حد معمول
این دو عنصر در آب زیاد باشد ،به آن آب سخت گفته می شود .اگر امالح آب از ّ
بیشتر باشد برای سالمتی ما نیز مضر است.
ﻣﻧظور از آب ﺳﺧت ﭼﯾﺳت و ﻣﺻرف آن ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟
قنات (کاریز) ﭼﯾﺳت؟ راھﯽ ﺑرای ﺑﮭره ﺑرداری از آﺑﮭﺎی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ اﺳت

شکل ١١ــ قنات

در قدیم برای اولین بار در جهان ایرانیان برای بهره برداری از آب های زیرزمینی اقدام به
حفر قنات کردند.آنها با حفر قنات در زمین های شیب دار از آب های زیرزمینی استفاده می کردند
(شکل .)١١
ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ اوﻟﯾن ﺑﺎ ر اﻗدام ﺑﮫ ﺣﻔر ﻗﻧﺎت ﮐردﻧد ؟ ﭼﮕوﻧﮫ؟
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ﺑﺧﺷﮭﺎی ﯾﮏ ﻗﻧﺎت را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد -1.

ﻣﺎدر ﭼﺎه ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻧﺑﻊ آب

 -2ﻣﯾﻠﮫ ھﺎ ﺑرای ﺑﯾرون ﺑردن ﺧﺎﮐﮭﺎی ﺣﺎﺻل از ﮐﻧده ﮐﺎری و رﺳﯾدن اﮐﺳﯾژن ﺑﮫ ﻣﻘﻧﯽ  -3ﻣظﮭر ﻗﻧﺎت ﻣﺣل ﺧروج آب از زﻣﯾن

ﺑﮭﻔر

شکل ١2ــ نیمرخ قنات

اطالعات جمع آوری کنید

در کدام استان های کشورمان برای بهره برداری از آب های زیرزمینی بیشتر از کاریز استفاده می شود؟
اﺳﺗﺎن ﮐرﻣﺎن  -ﯾزد

چرخۀ آب را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد
در سفر آب روی زمین و درون زمین دریافتید که آب دائماً در حال گردش است و پیوسته بین اقیانوس ها،
چرخه آب گفته میشود (شکل .)١3
دریاها ،هواکره و خشکی ها مبادله میشود .به این جریان آب در طبیعت،
ٔ

@behfaroloum7
ﺑﮭﻔر دﺑﯾر ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ دو ﺧرم آﺑﺎد
شکل  13ــ چرخۀ آب

گفت و گو کنید

درباره چگونگی گردش آن با جزئیات بیشتری بحث کنید.
چرخه آب،
با توجه به شکل
ٔ
ٔ
انرژی مورد نیاز
چرخه آب از کجا تأمین میشود؟
ٔ

ﺑﮭﻔر

از ﻧور ﺧورﺷﯾد ﺑرای ﺗﺑﺧﯾر آب -از ﺑﺎد ﺑرای ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ اﺑر ھﺎ
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