
 
1 

 

 

 

 

 دسع ًاهِ ٍ ًوًَِ ػَال 

 فصل ّفتن ػلَم ّفتن

 ػفشآب دسٍى  صهیي
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 ػفش آب دسٍى صهیي

 

 آب ّای صیشصهیٌی 

داسًذ ٍ تؼذ اص یخچال ّا تضسگ تشیي رخیشُ آب ؿیشیي صهیي  دس ّوِ جای کشُ صهیي ٍجَد آب ّای صیشصهیٌی

 .هحؼَب هی ؿًَذ

 

 

  چگًَگی ًفَر آب 

 اًذاصُ ی رسات خاک دس ٍیظگی ّای آى تأحیش . خاک اص رسات تا اًذاصُ ّای هختلف تـکیل ؿذُ اػت

 .داسد
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  ِاگش هقذاس هاػِ ی خاک، ًؼثت تِ سع آى تیـتش تاؿذ، آب سا دس خَد ًگِ ًوی داسد ٍ آب تا ػشػت ت

الیِ ّای صیشیي هی سٍد؛ اها اگش دس خاک، هقذاس سع تیـتش تاؿذ، آب تِ ساحتی تِ دسٍى صهیي ًفَر ًوی 

 .کٌذ

 ػلَم ّفتن 55جَاب فؼالیت صفحِ 

 

 .هقذاس ًفَر آب سا تِ دسٍى صهیي دس دٍ داهٌِ ی ؿکل صیش تا ّن هقایؼِ ٍ دستاسُ ی دلیل خَد تحج کٌیذ .1

 .احذاث ػذ دس کذام داهٌِ تیـتش هَسد ًیاص اػت؟ دلیل خَد سا رکش کٌیذ .2

 55جَاب فصل ّفتن ػلَم ّفتن فؼالیت صفحِ 

ِ ی ب هی تاؿذ .1 ِ ی الف تیـتش اص داهٌ صیشا دس آى پَؿؾ گیاّی . هقذاس ًفَر آب تِ دسٍى صهیي دس داهٌ

ٍجَد داسد کِ ػشػت حشکت آب سا کاّؾ هی دّذ ٍ تاػج هی ؿَد کِ آب فشصت تیـتشی تشای ًفَر دس 

ِ ی الف هی ؿَد. صهیي داؿتِ تاؿذ  .ّوچٌیي ؿیة کن صهیي ّن تاػج ًفَر تیـتش آب دس داهٌ

ِ ی ب تیـتش اػت صیشا ػذ هاًغ ّذس سفتي آب ؿذُ ٍ تاػج کاّؾ ػشػت آب  .2 ًیاص تِ احذاث ػذ دس داهٌ

هی ؿَد ٍ آب سا رخیشُ هی کٌذ ٍ ّویي تاػج ًفَر آب تِ دسٍى صهیي دس هٌاطق هجاٍس هیـَد ٍ ػطح 

 .آب صیشصهیٌی هٌطقِ سا افضایؾ هی دّذ

 ػلَم ّفتن 55اصهایؾ کٌیذ صفحِ 

 

  ػذد1 ػذد ٍ لیَاى 4 ػذد، هقذاسی هاػِ ٍ خاک سع، تشچؼة کاغزی 4گلذاى کَچک ٍ یکؼاى  :ٍػایل ٍ هَاد
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 سٍؽ آصهایؾ

 .تِ ّش گلذاى ػَساخی ایجاد کٌیذ .1

 . ًام گزاسی کٌیذ4 ٍ 3، 2، 1گلذاى ّا سا تا تشچؼة  .2

 . تشیضیذ4 تا 1تشکیة خاک ّای صیش سا تِ تشتیة دس گلذاى ّای  .3

  لیَاى هاػ3ِ لیَاى سع، 3 لیَاى هاػِ، 1 لیَاى سع تا 2 لیَاى هاػِ، 2لیَاى سع تا  1

 . لیَاى آب تشیضیذ1دس ّش یک اص گلذاى ّا  .4

ُ ّا سا دس گشٍُ خَد تِ تحج تگزاسیذ ِ ی هـاّذ  .ًتیج

 کذام ًوًَِ خاک تشای کـاٍسصی هٌاػة تش اػت؟ چشا؟ .5

  ػلَم ّفتن55جَاب آصهایؾ کٌیذ صفحِ 

، کٌذتش خاسد هی ؿَد ٍ ( لیَاى خاک سع اػت3کِ حاٍی ) 3ایي آصهایؾ ًـاى داد کِ آب اص گلذاى ؿواسُ 

ایي هَضَع ًـاى هی دّذ . ػشیؼتش خاسد هی ؿَد ( لیَاى هاػِ اػت3کِ حاٍی ) 4ّوچٌیي آب اص لیَاى ؿواسُ 

 .کِ ًفَرپزیشی خاک سع کن اػت ٍ تالؼکغ ًفَرپزیشی هاػِ صیاد اػت

ِ ی تیـتشی داؿتِ تاؿذ، صٍدتش آب .  تشای کـاٍسصی هٌاػثتش اػت2ًوًَِ خاک گلذاى ؿواسُ  صیشا خاکی کِ هاػ

خَد سا اص دػت هی دّذ ٍ خاکی کِ سع تیـتشی داؿتِ تاؿذ، هذت تیـتشی آب سا دس خَد ًگِ هی داسد ٍ خاکی 

تٌاتشایي . ػایٌغ ّاب. کِ تِ هقذاس هؼاٍی داسای هاػِ، خاک سع ٍ کَد تاؿذ تشای کـاٍسصی هٌاػة تش اػت

ُ ی آب دس خاکی کِ تشکیثی اص سع ٍ هاػِ تاؿذ تْتش اػت دس هٌاطقی کِ تاسًذگی  .ػشػت ًفَر ٍ حجن رخیش

 2پغ ًوًَِ خاک گلذاى ؿواسُ . کوتش اػت، گیاّاى دس خاکی کِ سع تیـتشی داؿتِ تاؿذ تْتش سؿذ هی کٌٌذ

 .تشای کـاٍسصی هٌاػثتش اػت

 

 

  ػلَم ّفتن56جَاب فکش کٌیذ صفحِ 

ُ ّای تـکیل دٌّذُ ی صهیي، ؿیة صهیي ًیض دس ًفَر آب تِ دسٍى  (الف افضٍى تش پَؿؾ گیاّی ٍ اًذاصُ ی رس

 صهیي تأحیش داسد؛ چگًَِ؟
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ًفَر آب تِ دسٍى خاک دس صهیي ّای کن ؿیة، صیادتش اػت صیشا ّش چِ ؿیة صهیي کوتش تاؿذ آب فشصت تیـتشی 

 .تشای ًفَر تِ دسٍى صهیي خَاّذ داؿت

 چشا؟. صهیي ّایی کِ هقذاس ًفَرپزیشی خاک آًْا صیاد اػت تشای کـاٍسصی هٌاػة ًیؼتٌذ (ب

چَى خاکی کِ ًفَرپزیشی اؽ صیاد تاؿذ آب سا ػشیؼاً ػثَس هی دّذ ٍ دس ًتیجِ گیاُ فشصت کافی تشای جزب آب سا 

 .ًخَاّذ داؿت

 

  قاتلیت، ًفَرپزیشی 

 هی  تؼضی اص هَاد هاًٌذ ؿي ٍ هاػِ تِ ساحتی آب سا اص خَد ػثَسهی دٌّذ کِ تِ ایي قاتلیت، ًفَرپزیشی

دٌّذ؛ یؼٌی ایي هَاد   ًوی گَیٌذ دس حالی کِ تشخی هَاد هاًٌذ سع، آب سا تِ ساحتی اص خَد ػثَس

 .ًفَرپزیشی خیلی کوی داسًذ

 

 

  ػَاهل افضایؾ ًفَرپزیشی خاک

 پَؿؾ گیاّی  (الف

 اًذاصُ ی رسُ ّای تـکیل دٌّذُ ی صهیي (ب

   ؿیة صهیي  (د
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 ػلَم ّفتن 56اصهایؾ کٌیذ صفحِ 

 

ِ ی هذسد، هقذاسی هاػِ :ٍػایل ٍ هَاد  تـش، اػتَاً

 سٍؽ آصهایؾ

 .یک تـش سا اص هاػِ پش کٌیذ .1

ِ ی هذسد تِ آى آب اضافِ کٌیذ تا تـش اص آب لثشیض ؿَد .2  .تا اػتَاً

 .هقذاس آب هصشفی سا تش حؼة ػاًتی هتش هکؼة یادداؿت کٌیذ .3

ُ ی چیؼت؟ .4  حجن آب هصشف ؿذُ، ًـاى دٌّذ

  ػلَم ّفتن56جَاب آصهایؾ کٌیذ صفحِ 

اص آًجایی کِ تا ٍجَدِ پش تَدى تـش تاص ّن هی تَاى دس آى آب سیخت، ًـاى هی دّذ کِ تیي رسات هاػِ فضای خالی 

ُ ی حجن فضاّای خالیِ هَجَد تیيِ رسات هاػِ هی تاؿذ  .ٍجَد داسد ٍ حجن آب هصشف ؿذُ، ًـاى دٌّذ

 

 

 رخایش آب ّای صیشصهیٌی 

آب ّای ػطحی پغ اص ًفَر دس دسٍى صهیي، فضاّای خالی تیي رسُ ّای تـکیل دٌّذُ ی سػَتات ٍ 

 . ػٌگ ّا سا پش هی کٌٌذ ٍ رخایش آب ّای صیشصهیٌی سا تِ ٍجَد هی آٍسًذ
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  غاسّای آّکی 

. آب ّای صیشصهیٌی ٌّگام ًفَر دس ػٌگ ّای آّکی، آًْا سا دس خَد حل ٍ فضاّای خالی ایجاد  هی کٌٌذ

 .تا اداهِ ی ایي فشایٌذ فضاّای خالی تیـتش ٍ تضسگ تش هی ؿَد ٍ غاسّای آّکی تِ ٍجَد هی آیذ

 

 

 

  ػشػت حشکت آب ّای صیشصهیٌی 
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ػال هتغیّش ػشػت حشکت آًْا اص دس .  هتش هی کٌٌذ500 هتش تا 0 / 5آب ّا دس صیشصهیي حشکت  

حشکت آب ّای صیشصهیٌی دس سػَتات داًِ ػشػت . جْت حشکت آب اص ؿیة ػطح صهیي، پیشٍی هی کٌذ.اػت

 . اػتٍ دس سػَتات داًِ سیض هاًٌذ سع ّا تؼیاس ًاچیض دسؿت هاًٌذ آتشفت ّا صیاد

 

 

 

  هیضاى ًفَرپزیشی 

هیضاى فضای خالی ٍ ًفَرپزیشی دس ػٌگ ّا ٍ سػَتات هختلف، هتفاٍت اػت؛ تِ ػٌَاى هخال دس آتشفت 

رخیشُ ی آب ّای صیشصهیٌی هٌاػة اػت تٌاتشایي تشای تـکیل .  اػتّا، هیضاى فضا ّای خالی ٍ ًفَرپزیشی صیاد

دلیل داًِ سیض تَدى تشای تْشُ تشداسی اص آب ّای صیشصهیٌی  ّا، گشچِ داسای فضای خالی اًذ؛ اها تِ دس حالی کِ سع

 .هٌاػة ًیؼتٌذ
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 ػلَم ّفتن 57جَاب فکش کٌیذ صفحِ ی 

 

 

 .هیضاى فضاّای خالی ٍ ًفَرپزیشی سا دس دٍ ؿکل صیش تا ّن هقایؼِ کٌیذ (الف

 تاػج پُش ؿذى فضاّای 1 کوتش اػت صیشا ٍجَد رسات سیض دس ؿکل 1هیضاى فضاّای خالی ٍ ًفَر پزیشی دس ؿکل 

 .خالی ؿذُ اػت ٍ ّویي تاػج کاّؾ ًفَرپزیشی آى ًیض هی ؿَد

ُ ی آب صیشصهیٌی هٌاػة تش اػت؟ (ب  کذام یک تشای تـکیل رخیش

ُ  آب صیشصهیٌی دس آًْا جشیاى چٌذاًی ًذاسًذ، خاک ّای تا ًفَرپزیشیِ تیـتش، آبِ  دس هٌاطق ّوَاس کِ ػفش

ُ ی آب صیشصهیٌی هٌاػثتش اػت چَى رسات 2تیـتشی دس خَد رخیشُ هی کٌٌذ تٌاتشایي ؿکل   تشای تـکیل رخیش

 .آى دسؿت  ّؼتٌذ ٍ ًفَر آب دس آى تیـتش اػت

 

  ػلَم ّفتن57پاػخ فؼالیت صفحِ 

ِ چْاسُم تا هاػِ پش کٌیذ؛ ػپغ تا ًیوِ دسٍى آى آب تشیضیذ ِ ای سا تا ػ تِ دقت آى سا هـاّذُ . یک ظشف ؿیـ

 .کٌیذ ٍ تِ پشػؾ ّای صیش پاػخ دّیذ

 1️️  داخل ظشف چٌذ هٌطقِ ی هجضا ٍجَد داسد؟ 

 دٍ هٌطقِ

 2️️  کذام هٌطقِ سا هی تَاى تِ ػفشُ آب صیشصهیٌی تـثیِ کشد؟ 

ِ ی صیشیي، فضاّای خالی تیي رسات هاػِ، کاهالً تَػط آب پش ؿذُ اػت، تٌاتشایي ایي هٌطقِ سا هی تَاى  دس هٌطق

 .تِ ػفشُ آب صیشصهیٌی تـثیِ ًوَد
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 آتخَاى 

  تخـی اص آب ّای ػطحی کِ تِ دسٍى صهیي ًفَر هی کٌٌذ تِ حشکت خَد تا سػیذى تِ یک الیِ ی

 . ایجاد هی ؿَدًفَرًاپزیش اداهِ هی دٌّذ ٍ فضاّای خالی سػَتات ٍ ػٌگ ّا سا پش هی کٌٌذ ٍ آتخَاى

 

 

 

  ػطح ایؼتاتی ٍ هٌطقِ ی اؿثاع 

هٌطقِ ای کِ دس آى فضاّای خالی تیي رسُ ّا تَػط سطَتت ٍ َّا پش ؿذُ اػت هٌطقِ غیش اؿثاع ٍ 

تِ . صیش آى ٍاقغ ؿذُ اػت ٍ فضاّای خالی تیي رسُ ّا دس آى کاهالً تَػط آب پش ؿذُ اػت  دس هٌطقِ ی اؿثاع

  .ػطح تاالیی هٌطقِ ی اؿثاع، ػطح ایؼتاتی گفتِ هی ؿَد
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  ػوق چاُ ّای آب 

ػوق کن اػت ٍهوکي اػت ؿوا تا چٌذ  ایي دسیا دسهٌاطق ًضدیک. ػوق چاُ ّای آب دس ّوِ جا یکؼاى ًیؼت

داخلی کـَس، ایي ػوق صیاد اػت ٍ هوکي اػت  هتش حفش کشدى تِ ػطح ایؼتاتی تشػیذ؛ اها دس ًَاحی خـک

 . هتش تاؿذ150تیؾ اص 

 

 

 58جَاب اطالػات جوغ آٍسی کٌیذ ػلَم ّفتن صفحِ 

 ػوق چاُ ّای آب هحل ػکًَت
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 .دس هَسد ػوق چاّْای اب هحل ػکًَت خَد تحقیق ٍ ًتیجِ سا دس کالع گضاسؽ کٌیذ

 :جَاب ایي فؼالیت تِ ؿْش هحل صًذگی ؿوا تؼتگی داسد اها ػایٌغ ّاب تَضیحاتی خذهت ؿوا اسائِ هی کٌذ

ُ ّای آب دس هٌاطق خـک، تاالی   هتش هی تاؿذ 100 هتش اػت ٍ دس هٌاطق هشطَب کوتش اص 150تِ طَس کلی ػوق چا

ُ ّای ػویق تش حتی دس هٌاطق  ،ّشچٌذ تِ ػلت تشداؿت تی سٍیِ اص آب ّای صیشصهیٌی دس ایشاى ًیاص تِ حفش چا

 .هشطَب هی تاؿذ

  ّای آب دس آتخَاى اصلی دؿت تْشاى، دس صهیي ّای ُ ُ ی چا تِ ػٌَاى هخال تشای ؿْش تْشاى، تخؾ ػوذ

 . هتش حفاسی ؿذُ اًذ300 هتش ٍ حذاکخش ػوق 250آتشفتی ٍ آتخَاى آصاد ٍ تا هتَػط ػوق 

 هتش اػت150هتَػط ػوق ّش چاُ آب دس اصفْاى : یا تشای ؿْش اصفْاى . 

 هتش ّن سػیذُ اػت300هتَػط ػوق ّش چاُ آب دس تثشیض تِ : تثشیض . 

 ّای: اَّاص ُ  . هتش ٍ تیـتش ّن سػیذُ اػت200 آب دس ؿْش اَّاص ٍ اػتاى خَصػتاى تِ  ػوق چا

 ّای آب دس قن : قن ُ  . هتش هی تاؿذ250 تا 150ػوق چا

  ػلَم ّفتن58جَاب فکش کٌیذ صفحِ 

 .ػوق ػطح ایؼتاتی تِ چِ ػَاهلی تؼتگی داسد؟ تَضیح دّیذ

 .ّشچِ هیضاى تاسًذگی تیـتش تاؿذ، ػوق ػطح ایؼتاتی کوتش هی ؿَد: هیضاى تاسًذگی .1

ػوق ػطح ایؼتاتی دس ًقاطی کِ استفاع تیـتشی اص ػطح دسیا داسًذ، تیـتش : استفاع صهیي اص ػطح دسیا .2

 .اػت

ّش چِ تشداؿت اص آب ّای صیشصهیٌی تیـتش تاؿذ، ػوق ػطح : هیضاى تشداؿت اص آب ّای صیشصهیٌی .3

 .ایؼتاتی تیـتش هی ؿَد

 .دس ًَاحی ًضدیک تِ دسیا ػوق ػطح ایؼتاتی کوتش اػت: فاصلِ اص دسیا .4

 .ّش چِ هیضاى ًفَر پزیشی خاک تیـتش تاؿذ، ػوق ػطح ایؼتاتی کوتش اػت: هیضاى ًفَر پزیشی خاک .5

 58پاػخ اطالػات جوغ آٍسی کٌیذ ػلَم ّفتن صفحِ 

دس اػتاى هحل ػکًَت ؿوا تشای تاهیي آب هصشفی تیـتش اص آتْای صیشصهیٌی اػتفادُ هیـَد یا آتْای ػطحی؟ 

 .دلیل خَد سا دس کالع اسائِ کٌیذ

تِ طَسکلی دس ؿْشّای تضسگ، تاهیي آب هصشفی  اها جَاب ایي فؼالیت ًیض تِ ؿْش هحل صًذگی ؿوا تؼتگی داسد 

تیـتش اص طشیق آتْای ػطحی ٍ هخاصى ػذّا هی تاؿذ هگش ایٌکِ تِ ػلت تاسًذگی کن تِ تْشُ تشداسی اص هٌاتغ آب 

 .صیشصهیٌی سٍی تیاٍسًذ

  (ػذّا)آب ؿشب اػتاى تْشاى اص طشیق هٌاتغ آب ػطحی  ( دسصذ70تیؾ اص )تشای هخال تخؾ اػظن 

 .تاهیي هی ؿَد ٍ هاتقی آى اص طشیق آتْای صیشصهیٌی

https://sci-hub.ir/
https://sci-hub.ir/
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 تصفیِ خاًِ آب تاتا )ًیاص آتی اصفْاى اص هٌاتغ آب ػطحی  ( دسصذ85تیؾ اص )تخؾ اػظن  :اصفْاى

ُ ّای فِلوي ٍ )تاهیي هی ؿَد ٍ هاتقی اص آتْای صیشصهیٌی  (ؿیخؼلی اص ػذ چن آػواى تأهیي  (…چا

 .هی ؿَد

 ّای دص ٍ ػذ )آب هصشفی اػتاى قن اص هٌاتغ آب ػطحی  ( دسصذ85)تخؾ اػظن : قن ِ  15ػشؿاخ

 .تاهیي هی ؿَد (خشداد

 

  آتخَاى(ػفشُ ّای آب صیشصهیٌی)اًَاع 

 ػفشُ ّای آب صیشصهیٌی آصاد( 1

  ّای آب صیشصهیٌی تحت فـاسػفشُ ( 2

 ػفشُ ّای آب صیشصهیٌی آصاد 

 

 

ایي ًَع آتخَاى ّا . دس ایي ًَع ػفشُ ّا یک الیِ ی ًفَرپزیش سٍی یک الیِ ی ًفَر ًاپزیش قشاس داسد

آب هَجَد دس ایي آتخَاى ّا اص طشیق حفش چاُ ٍ قٌات قاتل . تیـتش دس دؿت ّا ٍ داهٌِ ی کَُ ّا ایجاد هی ؿَد

 . تْشُ تشداسی اػت
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 چـوِ 

 

دس صَستی کِ دس هٌاطق ؿیة داس، آب ّای صیشصهیٌی تِ طَس طثیؼی تِ ػطح صهیي تشػٌذ ٍ جاسی 

 .چـوِ ّای آب گشم دس اطشاف آتـفـاى ّا ایجاد هی ؿًَذ تِ ٍجَد هی آیذ اغلة ؿًَذ، چـوِ

 

 

 

  ػلَم ّفتن59گفت ٍ گَ کٌیذ صفحِ 

 .تشداؿت تی سٍیِ اص آتْای صیشصهیٌی تاػج تشٍص چِ هـکالتی هیـَد؟ ػلت آى سا تَضیح دّیذ

ُ تشداسی اص ایي هٌاتغ . تشداؿت تی سٍیِ اص آب ّای صیش صهیٌی تاػج افت ػطح ایؼتایی هی ؿَد دس ًتیجِ تْش

ُ ّای آب صیش صهیٌی ًیاص تِ حفاسی هجذد هی تاؿذ یکی . دؿَاستش هی ؿَد تا جایی کِ گاّی تشای سػیذى تِ ػفش

ُ ّای صیش هـکالت تشداؿت تی سٍیِ اص آب ّای صیشصهیٌیدیگش اص  ، پیـشٍی آب ؿَس دس تؼتش آب ؿیشیي ػفش

  .صهیٌی اػت کِ تاػج ؿَس ؿذى رخائش آتی هی ؿَد

 .دیگش هـکالتِ آى، فـشدُ ؿذى خاک، ًـؼت صهیي ٍ آػیة دیذى تٌاّا ٍ تشک خَسدى دیَاسّا هی تاؿذ

https://sci-hub.ir/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85/
https://sci-hub.ir/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85/
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 ػفشُ ّای آب صیشصهیٌی تحت فـاس 

قشاس  ایي ًَع ػفشُ ی آب صیشصهیٌی دس جایی تـکیل هی ؿَد کِ یک الیِ ی ًفَرپزیش تیي دٍ الیِ ی ًفَرًاپزیش

  .ایي ػفشُ تیـتش دس ًَاحی کَّؼتاًی ٍ ؿیة داس ایجاد هی ؿَد. تگیشد

 

 

 

  ٍیظگی ّای آب ّای صیشصهیٌی 

اص ٍیظگی ّای دیگش آًْا تشکیة ؿیویایی ٍ . آب ّای صیشصهیٌی غالثاً تی سًگ، تی تَ ٍ فاقذ هَاد تیشُ کٌٌذُ اًذ

هیضاى آلَدگی ّای هیکشٍتی آًْا ًؼثت تِ آب ّای ػطحی کوتش ٍ اهالح هؼذًی هحلَل دس . دهای حاتت آًْاػت

 .آًْا تیـتش اػت
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  ػلَم ّفتن60جَاب فؼالیت صفحِ 

  .دس هٌضل خَد تِ سػَب تـکیل ؿذُ دس دسٍى کتشی یا ػواٍس دقت کٌیذ

 آیا هی داًیذ هٌـأ آًْا اص کجاػت؟ ️

اهالح هحلَل دس آب آؿاهیذًی ّوچَى کلؼین ٍ هٌیضین پغ اص گشم ؿذى آب کتشی یا ػواٍس تش احش ٍاکٌؾ ّای 

ِ ًـیي هیـًَذ ٍ سػَب هی کٌٌذ  .ؿیویایی ت

 .تشاحش ػثَس آب اص سٍی ػٌگ ٍ خاک دس آب حل هی ؿًَذ (کلؼین ٍ هٌیضین)الصم تِ رکش اػت کِ ایي اهالح 

 چگًَِ هی تَاًین آًْا سا اص تیي تثشین؟ ️

تِ ایي . ، هیتَاى اص ػشکِ اػتفادُ کشد(کِ هؼوَالً آّک ّؼتٌذ)تشای اص تیي تشدى سػَتات داخل کتشی یا ػواٍس 

تشتیة کِ هقذاسی ػشکِ سا دسٍى کتشی یا ػواٍس سیختِ ٍ چٌذ دقیقِ هی جَؿاًین ٍ ػپغ آى سا تا آب هی ؿَیین 

 .ٍ خـک هی کٌین

  ػلَم ّفتن7جَاب ػَاالت فصل 

 ػلَم ّفتن 60آصهایؾ صفحِ 

 

 تـش، هقذاسی ػشکِ، یک ػذد تخن هشؽ تا پَػت ػالن :ٍػایل ٍ هَاد

 سٍؽ آصهایؾ

 .دس تـش تا ًیوِ ػشکِ تشیضیذ .1

 .یک تخن هشؽ سا دس داخل آى قشاس دّیذ .2
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ِ گیشی کٌیذ .3  .دس طَل سٍص هـاّذات خَد سا یادداؿت ٍ ًتیج

 

 

  ػلَم ّفتن60جَاب آصهایؾ کٌیذ صفحِ 

دس اطشاف تخن هشؽ  (حثاب گاص کشتي دی اکؼیذ)ٍقتی تخن هشؽ سا دس داخل ػشکِ قشاس هی دّین، حثاب ّایی 

ِ ی تخن هشؽ . هـاّذُ هی کٌین دس ػشکِ حل  (کِ اص جٌغ ػٌگ آّک یا کلؼین کشتٌات اػت)پغ اص هذتی، پَػت

  .هـذُ ٍ ًشم ٍ هٌُؼطِف هی ؿَد ٍ فقط غـاء دس اطشاف تخن هشؽ تاقی هی هاًذ

ِ ی تخن هشؽ سا دس خَد حل هی کٌذ؛ یَى ّای کلؼین دس  ػشکِ داسای اػتیک اػیذ اػت ٍ کلؼین کشتٌاتِ پَػت

ٍاکٌؾ تا اػتیک اػیذ دس ػشکِ ؿٌاٍس هی ؿًَذ ٍ کشتٌات ّن دس تشکیة تا اػتیک اػیذ تِ کشتي دی اکؼیذ 

 .تثذیل هی ؿَد ٍ تِ صَست حثاب دس اطشاف تخن هشؽ هـاّذُ هی ؿَد

 آیا هی تَاًیذ اص ایي سٍؽ تشای سػَب صدایی ػواٍس اػتفادُ کٌیذ؟ چگًَِ؟ ️

اػت ٍ کلؼین ّن دس ػشکِ حل هی ؿَد  (کلؼین اکؼیذ)تلِ، اص آًجایی کِ سػَب ػواٍس هؼوَالً اص جٌغ آّک 

 .تٌاتشایي تا سیختي ػشکِ دس ػواٍس هی تَاى ایي سػَب آّکی سا اص تیي تشد

 

 

  آب ػخت 

دس صَستی کِ هیضاى ایي دٍ ػٌصش دس آب . کلؼین ٍ هٌیضین اص هْن تشیي اهالح هَجَد دس آب ّای صیشصهیٌی اًذ

 .اگش اهالح آب اص حذّ هؼوَل تیـتش تاؿذ تشای ػالهتی ها ًیض هضش اػت. صیاد تاؿذ، تِ آى آب ػخت گفتِ هی ؿَد
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  (کاسیض)قٌات 

آًْا تا . کشدًذدس قذین تشای اٍلیي تاس دس جْاى ایشاًیاى تشای تْشُ تشداسی اص آب ّای صیشصهیٌی اقذام تِ حفش قٌات

  .کشدًذحفش قٌات دس صهیي ّای ؿیة داس اص آب ّای صیشصهیٌی اػتفادُ هی 

 

 

 

  ػلَم ّفتن61اطالػات جوغ آٍسی کٌیذ صفحِ 

 دس کذام اػتاى ّای کـَسهاى تشای تْشُ تشداسی اص آب ّای صیش صهیٌی تیـتش اص کاسیض اػتفادُ هیـَد ؟

تیـتش قٌات ّای ایشاى دس اػتاى ّای خشاػاى سضَی، خشاػاى جٌَتی، یضد، کشهاى، اصفْاى، آرستایجاى ؿشقی ٍ 

 .ػوٌاى ّؼتٌذ ٍ حتی دس اػتاى پشتاساًی ّوچَى گیالى ّن قٌات ٍجَد داسد

 

 

 چشخۀ آب 

دس ػفش آب سٍی صهیي ٍ دسٍى صهیي دسیافتیذ کِ آب دائواً دس حال گشدؽ اػت ٍ پیَػتِ تیي اقیاًَع 

  .ؿَد گفتِ هی تِ ایي جشیاى آب دس طثیؼت، چشخِ ی آب. ّا، دسیاّا، َّاکشُ ٍ خـکی ّا هثادلِ هی ؿَد
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  ػلَم ّفتن61جَاب گفت ٍ گَ کٌیذ صفحِ ی 

ُ ی چگًَگی گشدؽ آى تا جضئیات تیـتشی تحج کٌیذ ِ ی آب، دستاس  .تا تَجِ تِ ؿکل چشخ

اتتذا آتْای ػطح صهیي هخل دسیاّا ٍ سٍدّا تش احش تاتؾ ًَس خَسؿیذ تثخیش هیـًَذ ٍ تِ ؿکل تخاس ٍاسد َّا 

ٍ تِ ػوت هٌاطق هشتفغ حشکت  (ٍ ّوچٌیي تثخیش حاصل اص تؼشیق گیاّاى ٍ تٌفغ جاًَساى)هی ؿًَذ 

ایي اتشّا . دس استفاػات تِ دلیل ػشد تَدى َّا، تخاسّا هتشاکن ٍ ػشد هی ؿًَذ ٍ تِ ؿکل اتش دس  هی آیٌذ .هی کٌٌذ

تؼذ اص سیضؽ تشف یا تاساى ایي آب ّا اص هٌاطق . هوکي اػت دس ّواى جا سیضؽ تشف یا تاساى داؿتِ تاؿٌذ

ِ ّا سا تِ ٍجَد هی آٍسًذ اص ایي آب ّای ػطحی . کَّؼتاًی تِ ػوت دؿت ّا هی سًٍذ ٍ آب ّای ػطحی سٍدخاً

هقذاسی آب تِ داخل صهیي فشٍ هی سٍد ٍ هقذاسی دس ّواى هؼیش تثخیش هی ؿَد ٍ هقذاس تیـتشی دٍتاسُ تِ دسیا تاص 

ِ ی آب هی گَیٌذ. هی گشدد  .ایي جاتجایی دائوی آب تیي دسیا، َّا ٍ خـکی سا چشخ

 اًشطی هَسد ًیاص چشخِ ی آب اص کجا تاهیي هیـَد ؟ ️

 .اص خَسؿیذ تأهیي هی ؿَد
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سضا هی خَاّذ خاک گلذاى خَد سا ػَض کٌذ ، تِ ًظش ؿوا چِ خاکی تشای گلذاى اٍ هٌاػة  -1

 اػت ؟

 اگش هاػِ صیاد تشیضد چِ اتفاقی هی افتذ ؟ -

 اگش سع صیاد تشیضد چِ طَس ؟ -

 

 

اهیش تِ ّوشاُ خاًَادُ تِ کٌاس چـوِ سفتِ تَد پذسؽ تِ اٍ گفت هی تَاًذ اص آب چـوِ تٌَؿذ تِ  -2

 ًظش ؿوا ػلت چیؼت ؟

 

 تا سػن یک ؿکل ػادُ هیضاى ًفَر پزیشی خاک سع سا تا هاػِ هقایؼِ کٌیذ ؟ -3

 

 ًوًَِ ػَال

 قصل ّفتن 
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تشداؿت تی پذس هشین  کـاٍسص اػت اٍ هی گَیذ تشداؿت  تی سٍیِ آب ضشس داسد  تِ ًظش ؿوا  -4

 ؟سٍیِ اص آب صیشصهیٌی چِ هـکالتی سا تِ ٍجَد هی آٍسد

 

 

 

فاطوِ دس سؿت  کـَس صًذگی هی کٌذ ٍ ًشگغ دس اصفْاى ، پذس ّش دٍی آًْا کـاٍسص اػت تِ  -5

ًظش ؿوا اس آًْا تخَاٌّذ دس صهیي کـاٍسصی خَد چاُ حفش کٌٌذ کذام یک صٍدتش تِ آب هی 

 سػٌذ؟چشا ؟
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