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فصل6

سفرآب روی زمین

آب در زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﭼﮫ اھﻣﯾﺗﯽ دارد ؟

همه موجودات
) آب مهم ترین عامل حیات استٔ .
ادامه زندگی به آب نیاز دارند .ما نیز در زندگی
زنده برای ٔ
روزمره برای شستن دست و صورت ،مسواک زدن،
تهیه غذا و ...به آب نیاز داریم .همچنین
وضوگرفتنٔ ،
برای کشاورزیّ ،فعالیت های صنعتی ،ساختمانی و
غیره وجود آب الزم و ضروری است (.در این فصل
با نقش و اهمیت آب در زندگی بیشتر آشنا می شوید.

ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ آب در ﮐره ی زﻣﯾن ﻓراوان اﺳت وﻟﯽ ﺑﮫ
طور ﯾﮑﻧواﺧت در زﻣﯾن ﭘراﮐﻧده ﻧﺷده و در دﺳﺗرس
ھﻣﮕﺎن ﻧﯾﺳت
آب ،فراوان اما کمیاب

آیا می  دانید منشأ آبی که استفاده می کنید از کجاست
و چگونه تأمین می شود؟ ﭼرا ﺑﺎﯾد در ﻣﺻرف آب ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ ﮐﻧﯾم؟
) امروزه کم آبی در جهان به صورت یک مشکل اساسی
مطرح است .در کشور ما نیز که به طور طبیعی روی نوار
بیابانی دنیا واقع شده ،این مسئله جدی تر است.از این رو
استفاده درست از منابع آبی و مهار آب های سطحی از
ٔ
مطالعه
بنابراین
است.
بوده
توجه
مورد
دور
های
گذشته
(
ٔ
آب ها در کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است.

آب ﺷﯾرﯾن ﭼﯾﺳت ؟ ﺑﮫ آﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧورﯾم و در ﺻﻧﻌت
و ﮐﺷﺎورزی از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم

ﺑﮭـﻔر

شکل 1ــ نقشه پراکندگی منابع آبی در ایران
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ﻣﻧﺑﻊ ﺑﺎرش ھﺎ از ﭼﯾﺳت؟
) بخار آب فراوانی در هوا کره (اتمسفر )1زمین وجود دارد که پس از تراکم به صورت
بارش به سطح زمین می  رسد (.بارش به شکل های گوناگون دیده می  شود که در مناطق
مختلف مقدار آن متفاوت است (جدول .)1
را ﺑﺎ ھم ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد
جدول ١ــ میانگین بارش برخی شهرهای کشور

نام شهر

اصفهان

ایالم

کرج

تهران

مشهد

بیرجند

زنجان شیراز

انزلی

کرمان

میانگین بارش
(میلی متر)

112

575

248

239

238

154

337

1675

133

280

زﯾرا ارﺗﻔﺎع آﻧﮭﺎ از ﺳطﺢ درﯾﺎ ﺑﺎ ھم ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت و
گفت و گو کنید
.ﺑﮫ دوری و ﻧزدﯾﮑﯽ آﻧﮭﺎ از درﯾﺎ ھم ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد
درباره اینکه چرا مقدار بارندگی در شهرهای کشورمان با هم فرق دارد،
در گروه خود
ٔ
گفت وگو کنید.
ﭼﻘدر از ﺳطﺢ زﻣﯾن را آب ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ؟

کره زمین را آب فرا گرفته است که مقدار کمی  از آن را آب های
) بیش از  75درصد سطح ٔ
شیرین تشکیل می  دهند (.به مجموعه آب های موجود در هوا کره (اتمسفر) ،سطح و درون زمین
که به صورت جامد ،مایع و بخار می  باشند ،آب کره گفته می  شود .آب کره شامل اقیانوس ها،
دریاها ،دریاچه ها ،رودخانه ها ،آب های زیرزمینی ،رطوبت هوا و یخچال ها می  شود.

باران چگونه تشکیل می شود؟

 3درﺻد
دریاچه ها
آب های
زیرزمینی

 97درﺻد

آب شیرین

آب شور
یخچال ها

شکل ٢ــ توزیع آب در بخش های مختلف
آب کره

آب ﮐره را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد و ﺷﺎﻣل ﮐدام آب ھﺎ اﺳت؟

آزمایش کنید

وسایل و مواد :بشر2عدد ،مقداری نایلون،کش و یخ
روش آزمایش
1ــ دو ظرف شیشه ای (بشر یا لیوان) بردارید .یک سوم حجم یکی از ظرف ها را
با آب گرم پرکنید و ظرف دیگر را خالی بگذارید.
دهانه هر دو ظرف را با پوشش نایلونی ببندید و روی پوشش نایلونی
2ــ ٔ
قطعات یخ بریزید؛ سپس مشاهدات خود را یادداشت کنید.
3ــ در کدام ظرف باران تشکیل می شود؟ در کدام لیوان ابر و باران
تشکیل می شود؟ علت آن را توضیح دهید.
در ﻟﯾواﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺗوی آب ﮔرم ﺑوده .در ﻟﯾوان ﻣﺣﺗوی آب ﮔرم اﺑر و ﺑﺎران ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود
همان گونه که در سال های گذشته آموختید با تابش پرتوهای خورشید به سطح اقیانوس ها،
ﭼرﺧﮫ ی آب را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد
دریاها و دریاچه ها ،آب ها تبخیر می شوند و به باال می روند .بخارآب در آنجا به دلیل کاهش دما،
ادامه روند کاهش دما ،اگر درصد رطوبت و میزان دمای هوا
متراکم و به ابر تبدیل می شود .با ٔ
به حد مناسبی برسد ،بارش رخ می  دهد .هرگاه در فرایند متراکم شدن ابرها ،دمای هوا خیلی
کم باشد ،رطوبت هوا به شکل برف به سطح زمین می  ریزد .در صورتی که دمای هوا هنگام
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 Atmosphereــ1

ﺑﮭـﻔر

درجه سلسیوس باشد ،رطوبت هوا به شکل باران به سطح زمین می  ریزد.
تراکم ،باالتر از صفر
ٔ
) اگر قطره های باران در مسیر پایین آمدن به سطح زمین از توده هوای سرد عبور کنند به تگرگ
تبدیل می شوند(.
ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑﺎرش ﺑﮫ ﺻورت ﺗﮕرگ ﺧواھد ﺑود؟
ف ّعالیت

در یک روز بارانی با استفاده از یک ظرف و خط کش میزان بارندگی را در محل زندگی خود
اندازهگیری کنید.اگر این آزمایش را با چند ظرف مختلف انجام دهید ،چه نتیجهای میگیرید ؟
دهانه
راهنمایی :در صورت عدم بارندگی از آب پاش استفاده کنید .توجه کنید که ٔ
اﮔر ﻧوع ظرﻓﮭﺎ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎﺷد
دهانه ظرف بزرگ تر باشد.
آب پاش از ٔ

ﻣﻘدار ﺑدﺳت آﻣده ﯾﮑﺳﺎن
ﻧﯾﺳت ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن ﺑﺎﯾد از ظروف اﺳﺗﺎﻧدارد اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد

شکل ٣ــ ایستگاه هواشناسی

ﻣﻧظور از ھواﺷﻧﺎﺳﯽ ﭼﯾﺳت؟
و ﻣﮭم ﺗرﯾن ﮐﺎر ھواﺷﻧﺎﺳﯽ
ﭼﯾﺳت؟

کره زمین به مطالعه و
) هواشناسی دانشی است که
درباره شناخت جو و هوای اطراف ٔ
ٔ
تحقیق می  پردازد .یکی از مهم ترین کارهای هواشناسی اندازهگیری مقدار بارندگی است که در
ایستگاه های باران سنجی برحسب میلی متر انجام می  شود(.

اطالعات جمع آوری کنید

درباره بارور کردن ابرها و تشکیل باران مصنوعی تحقیق ،و
در یک ّفعالیت گروهی
ٔ
نتیجه را به کالس گزارش کنید.

ﺑوﺳﯾﻠﮫ ی ﯾﺦ ﺧﺷﮏ آﻧﮭﺎ را ﺳرد ﯾﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ی
ﻧﻘره ﻧﯾﺗرات آﻧﮭﺎ را ﻣﺗراﮐم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

باران کجا می  رود؟
برای رسیدن به پاسخ این پرسش نخست آزمایش زیر را انجام می  دهیم.

آزمایش کنید

وسایل و مواد :ظرف شیشه ای ،مقداری ماسه و رس
روش آزمایش
١ــ در یک ظرف شیشه ای مقداری ماسه (حدود  ٧٠درصد) و
خاک رس (حدود  ٣٠درصد) را با هم مخلوط کنید و سطح آن را به
صورت شیب دار و متراکم درآورید.
٢ــ لیوان آبی را از قسمت باالی سطح شیب دار خالی کنید.
٣ــ حرکت آب را با دقت مشاهده کنید و مسیر جریان آن را
رسم کنید.
نتیجه مشاهده ها را در گروه خود به بحث بگذارید.
ٔ

آب از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود
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ﭘس از ھر ﺑﺎرﻧدﮔﯽ آﺑﮭﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد؟
پس از بارش ،بخشی از آب تبخیر می شود و به هوا کره (اتمسفر) صعود می کند .قسمتی
از آن در سطح زمین ،جاری می شود و بخش باقیمانده به درون زمین نفوذ می کند (شکل .)٤

ﺑﮭـﻔر
آب های جاری

شکل ٤ــ مسیر حرکت آب حاصل از بارندگی

ﭘس از ھر ﺑﺎرﻧدﮔﯽ آﺑﮭﺎی ﺟﺎری در ﭼﮫ ﺟﮭﺗﯽ ﺟرﯾﺎن ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟

بخشی از آب باران در سفر خود روی زمین به طرف مناطق پست تر جریان پیدا می کند.
این آب ها پس از به هم پیوستن در جهت شیب زمین حرکت می  کنند و به دریاچه ها ،دریاها و
اقیانوس ها می ریزند .منطقه ای که آب های سطحی آن توسط یک رود و انشعابات آن از نقاط
حوضه آبریز نام دارد.
مرتفع به سمت نواحی پست تر هدایت می شود،
ٔ

ﺣوﺿﮫ ی آﺑرﯾز ﭼﯾﺳت؟

ف ّعالیت

وسیله
در بخشی از حیاط مدرسه که شیب دار است به
ٔ
نقطه نزدیک به هم در
آب پاش ،پارچ یا ...مقداری آب در چند ٔ
سطح زمین بریزید؛ سپس مسیر حرکت آب را رسم کنید .رسم
خود را با شکل روبه رو مقایسه کنید.

.آب در ﺟﮭت ﺷﯾب زﻣﯾن ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد
اطالعات جمع آوری کنید

 ،ﺣوﺿﮫ ی آﺑرﯾز دز ﮐﮫ از رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳزار
ﺗﯾره  ،رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﺧﺗﯾﺎری  ،ﺳرﺧﺎب  ،ﮐﺷور  ،ﺳﺑز  ،ﭼم ﭼﯾﺳت  ،اﺳﮏ ،رودﺧﺎﻧﮫ اﻟﯾﮕودرز

نام چند حوضه آبریز استان خود یا استانهای مجاور را ذکر کنید.

ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود

انسان از گذشته ،آب را به عنوان یک نعمت خدادادی می دانسته و برای بهره برداری بهتر و
جلوگیری از هدر رفتن آن به فکر احداث سد روی رودخانهها بوده است .امروزه با احداث سد
به این هدف مهم دست یافته است .کشور ما نیز در زمینه سدسازی موفق بوده است.
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ھدف از اﺣداث ﺳدھﺎ ﭼﯾﺳت؟

ﺑﮭـﻔر
ﺷﮑل ﻣﺳﯾر ﯾﮏ رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ
ﭼﯾزی ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد؟

آﯾﺎ ﺳرﻋت آب رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﯾﮑﺳﺎن اﺳت ؟
ﺧﯾر سرعت آب رودخانه ها با هم متفاوت است و به عوامل مختلفی بستگی دارد .رودخانه در
مسیر حرکت خود ممکن است به صورت مستقیم یا مارپیچ جریان داشته باشد .اگر شیب زمینی که
رودخانه در آن جریان دارد ،زیاد باشد ،رودخانه مسیر مستقیم پیدا می کند (شکل  5ــ الف و ب) و
در صورتی که شیب زمین کم باشد ،رودخانه مسیر مارپیچی به خود می  گیرد (شکل .)6

اطالعات جمع آوری کنید

ِ
عوامل دیگر بر شکل مسیر رود (مستقیم یا
درباره اثر
با مراجعه به منابع معتبر علمی
ٔ
مارپیچی) اطالعاتی جمعآوری و به کالس گزارش کنید.

ﺳرﻋت ﺣرﮐت آب  ،ارﺗﻔﺎع از
ﺳطﺢ درﯾﺎ
ﺟﻧس زﻣﯾن

(الف)

(ب)

ﺑﮭﻔر دﺑﯾر ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ دو ﺧرم آﺑﺎد

شکل  5ــ مسیر رودخانه مستقیم

@behfaroloum7

شکل 6ــ مسیر رودخانه مارپیچ
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آبشار را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد

ادامه مسیر خود ممکن است به محلی برسد که بستر آن به طور ناگهانی
رودخانه در ٔ
(تندآب) ایجاد می  گردد .علت تشکیل
دچار اختالف ارتفاع می  شود .در این صورت آبشار ْ
آبشار این است که آب در مسیر جریان خود ،ابتدا از سنگ های سخت و مقاوم سپس از
سنگ های نرم و کم مقاومت عبور می کند .بر اثر فرسایش در زمان نسبتاً طوالنی ،سنگ های
مقاوم برجای می مانند و سنگ های نرم از بین می  روند و اختالف ارتفاع در مسیر رود ایجاد
می  شود که به آن آبشار گفته می  شود (شکل .)٧

شکل  7ــ آبشارـ استان لرستان

ﻋﻠت ﺗﺷﮑﯾل آﺑﺷﺎر را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد
آلودگی رودخانه ها ﭼﮫ اﺛرات ﻣﺿری دارد؟

در گذشته تصور بر این بود که به دلیل فراوانی آب در رودخانه ها،
تخلیه فاضالب ها در
ٔ
آلودگی آنها تأثیری ندارد؛ در حالی که امروزه ثابت شده است که کمترین آلودگی در رودخانه ها
باعث ایجاد مشکالت زیست محیطی فراوانی می  شود (شکل  .)8رودخانه ها به عنوان بخشی
کننده قسمت عمده ای از آب آشامیدنی ،کشاورزی و صنعتی نیاز
از محیط زیست و منبع تأمین ٔ
به حفاظت و توجه بیشتری دارند.

شکل   ٨ــ آلودگی آب رودخانه

خود را بیازمایید

کننده رودخانه ها کدام اند؟
به نظر شما مهم ترین منابع آلوده ٔ
آلودگی رودخانه ها چه مشکالتی را ایجاد می کنند؟

ﻓﺎﺿﻼب ھﺎ ی ﺷﮭری-ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﮐﺷﺎورزی
ﻣرگ آﺑزﯾﺎن -ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ

درﯾﺎﭼﮫ را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد
دریاچه ها

بخشی از آب کره که در سطح خشکی ها واقع شده است و به طور طبیعی به آب های آزاد
راه ندارد ،دریاچه نامیده می شود .دریاچه یک محیط زنده و پویاست که جانداران مختلفی
در آن زندگی می کنند .دریاچه ها از نظر تأمین مواد غذایی ،مواد معدنی ،ذخایر نفت و گاز،
گردشگری ،تعدیل آب و هوای منطقه ،حمل و نقل و کشتیرانی اهمیت دارند.
دریاچه جهان،
) بزرگ ترین
ٔ
ٔ
دریاچه خزر است که به علت وسعت زیاد به آن دریا گفته می  شود(
(شکل  .)9دریاچه های کشورمان از نظر چگونگی تشکیل با هم متفاوت اند .برخی از آنها
به طور طبیعی و بعضی از آنها توسط انسان ایجاد شده اند.

ﺑزرﮔﺗرﯾن درﯾﺎﭼﮫ ی ﺟﮭﺎن ﭼﯾﺳت؟

ﺑﮭـﻔر

شکل ٩ــ دریاچۀ خزر

ﺑرﺧﯽ از ﻓواﯾد درﯾﺎﭼﮫ ھﺎ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد
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جدول زیر را تکمیل کنید.

شکل ١٠ــ دریاچه ها هم می میرند.

نام دریاچه

استان/استان ها

علت تشکیل

.................
ﺧزر

گیالن/مازندران/گلستان

ارومیه

.................ﺷرﻗﯽ
آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﻏرﺑﯽ و

باقیمانده دریای قدیمی  به نام تتیس
ٔ

شکستگی های قسمتی از سنگ کره

................
ﺳﺑﻼن

اردبیل

دهانه آتشفشان

دریاچه درون غارعلیصدر
ٔ

.................
ھﻣدان

باالتر بودن سطح آب های زیرزمینی از کف غار

درﯾﺎﭼﮫ ھﺎی ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻧظور اﺣداث ﻣﯽ ﺷوﻧد؟

شکل ١١ــ دریاچۀ سبالن ــ دهانۀ
آتشفشان سبالن

شکل ١٢ــ سواحل پرتگاهی جنوب کشور

دریاچه هایی که به طور مصنوعی ایجاد می شوند بر اساس نوع کاربرد و بهره برداری از
آن متفاوت اند .برخی از دریاچه ها در پشت سدها به وجود می آیند .از آب ذخیره شده در این
دریاچه ها برای تولید برق ،کشاورزی و آب آشامیدنی استفاده می شود؛ مانند سد امیرکبیر که
در شمال شهر کرج واقع شده است.
گاهی دریاچه هایی در اطراف شهرها به منظور تعدیل دمای هوا ،حفظ محیط زیست و
دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس که در منطقه
توسعه گردشگری ایجاد می شوند؛ مانند
ٔ
ٔ
چیتگر تهران احداث شده است.

دریاها و اقیانوس ها

ﭼرا زﻣﯾن از ﻓﺿﺎ ﺑﮫ رﻧﮓ آﺑﯽ دﯾده ﻣﯽ ﺷود؟

حدود  97درصد حجم آب کره در دریاها و اقیانوس ها قرار دارد و تقریباً 3
__ سطح زمین
4
سیاره زمین از فضا به رنگ آبی دیده می شود.
را آب می پوشاند .به همین دلیل
ٔ

شکل سواحل دریاها در جاهای
مختلف ،متفاوت است .در قسمت هایی
که جنس سنگ های ساحلی در برابر
شکل ١٣ــ سواحل هموار خلیج فارس فرسایش مقاوم اند ،شکل ساحل به صورت
صخره ای و پرتگاهی است (شکل  .)١٢در
قسمت هایی که سنگ های ساحلی مقاومت
ﺷﮑل ﺳواﺣل ﺑﮫ ﭼﮫ ﻋواﻣﻠﯽ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد؟ کمتری دارند ،شکل سواحل به صورت
هموار و ماسه ای است (شکل .)١٣

رس

ج فا

خلی
ریای

د

عمان

اقیانوس هند

شکل ١٤ــ کشور ما از طریق خلیج فارس و دریای عمان با آب های آزاد ارتباط پیدا می کند.

گفت و گو کنید

کننده دریاها و دریاچه ها و تأثیر آنها بر محیط زیست در کالس
درباره منابع آلوده ٔ
ٔ
گفت وگو کنید.
ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺷﺗﯽ ھﺎ  -ﻧﺷت ﻧﻔت از ﮐﺷﺗﯽ ھﺎ و ﺳﮑوھﺎی ﺣﻔﺎری ﻧﻔت  -ورود آﺑﮭﺎی آﻟوده از طرﯾق رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
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حرکات آب دریاها ﺑﮫ ﭼﮫ ﺻورت ھﺎﯾﯽ اﺳت؟
آب دریاها به دالیل مختلف دائماً در حال حرکت اند.این حرکت به صورت امواج دریا،
جریان های دریایی و جزر و مد است .به حرکت آب به سمت باال و پایین ،موج آب گفته می شود.
اﻣواج
شوند .هنگام وقوع زمین لرزه و آتشفشان های
درﯾﺎ ﭼﮫ ) امواج دریا باعث فرسایش و تغییر شکل سواحل می (
اﺛراﺗﯽ زیردریایی ،امواج بزرگی در دریا ایجاد می شود که به آن آبتاز (سونامی ) 1می گویند.
دارﻧد؟
جزر و مد در اثر نیروی گرانشی ماه و خورشید ایجاد می شود .به باال آمدن آب و حرکت

بیشتر بدانید
در خلیج فارس و دریاهای عمان و
خزر نیز جزر و مد وجود دارد.

ﺗﻌرﯾف ﻣوج ﭼﯾﺳت؟
ﺳوﻧﺎﻣﯽ ﭼﯾﺳت؟

آن به سمت ساحل مد و به پایین رفتن آب در سواحل ،جزر گفته می شود .برخی کشورها از
جزر و مد در تولید انرژی الکتریسیته (شکل  )15و ماهیگیری استفاده می  کنند .در دوران دفاع
پدیده جزر و مد استفاده می کردند.
ﻋﻠت ﺟزر و ﻣد ﭼﯾﺳت؟ آﻧﮭﺎ را ﺗﻌرﯾف
مقدس ،رزمندگان برای عبور از اروند رود از ٔ
ﮐﻧﯾد و ﭼﮫ اﺳﺗﻔﺎده ای ﺑرای ﻣﺎ دارﻧد؟
دریا

باال آمدن آب (مد)
دریا
پایین آمدن آب (جزر)
شکل ١٥ــ تولید الکتریسیته

رزﻣﻧدﮔﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت دﻗﯾق ﺧود روی ﻣﻘدار و ﺳﺎﻋﺎت ﺟزر و ﻣد اروﻧد رود ﺗﺣﻘﯾق ﮐردﻧد و ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﻧد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟذر
و ﻣد ﺑﮫ ﺣد اﮐﺛر اﻧدازه ﺧود ﻣﯽ رﺳد ،ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻧﻔوذی را ﺷروع ﮐﻧﻧد ﺗﺎ اﺣﺗﻣﺎل دﯾده ﺷدن ﻏواﺻﺎن ﺧط ﮐﺷن ﺗوﺳط دﺷﻣن ﮐم ﺗر
ﺑﺷود
اطالعات جمع آوری کنید

پدیده جزر و مد استفاده می کردند؟
چگونه رزمندگان به منظور عبور از عرض
ٔ
رودخانه اروند از ٔ

یخچال ها ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد؟
درجه سلسیوس کمتر است،
کره زمین که میانگین دمای هوا از صفر
ٔ
در مناطقی از ٔ
بارش عمدتاً به صورت برف است .با انباشته شدن برف طی سال های متمادی در این نواحی،
دسته قطبی و کوهستانی تقسیم می شوند.
یخچال تشکیل می شود .یخچال ها به طور کلی به دو ٔ
کره زمین قرار دارند و یخچال های
یخچال های عظیم قطبی در نواحی قطب شمال و جنوب ٔ
کوهستانی در نواحی مرتفع سطح خشکی ها تشکیل می شوند (شکل .)١٦

شکل ١٦ــ یخچال علم کوه  -استان
مازندران

ﯾﺧﭼﺎﻟﮭﺎ ﺑﮫ ﭼﻧد دﺳﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد؟

ﺑﮭﻔر دﺑﯾر ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ دو ﺧرم آﺑﺎد @behfaroloum7
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