


نشاان  در نمودار سمت چپ، میزان مصرف آب در کشور در بخش های مختلف. به تصاویر زیر نگاه کنید
رفا   حاا  بارای  . داده شده تصویر سمت راست به ما می گوید که در کشوری کم آب زندگی می کنیم

مشکل کم آبی چه باید کرد؟



د؟  اگر متوجه شوید که دیگر آبی در اختیار ندارید چه اتفاقاتی رخ میده
بایاد  با توجه به اینکه سه چهارم کره زمین راآب فرا گرفته است، آیا بااز هام  

نگران کم آبی باشیم؟
آیا کم آبی در کشور ما واقعیت دارد یا فقط شایعه است؟

اولین کاری که هنگام تشنگی می کنید چه خواهد بود؟  
لیوان را برمی دارید به سراغ شیر آب می روید و از ایان کاه آب باه لیاوان    

. سرازیر میشود، خوشحا  خواهید شد
اما آیا فکر کرده اید چگونه این آب در اختیار شما قرار گرفته است؟

. در این درس می خواهیم با مناب  آب در کشورمان آشنا شویم
الا   پیش از شروع درس، بد نیست خود را بیازماییم وبرای آموختن بهتار م  

.مربوط به مناب  آب، آماده شویم





ایه حیات حا  ببینیم که وض  آب در کشورمان چگونه است و برای حفظ این م
رای چه کارهایی باید انجام دهیم وهمین ور می خواهیم ببینیم آیا راهای با  

جلوگیری از هدر رفتن این ماده با ارزش وجود دارد؟
خ ی عمودی از اگر با رسم. به نقشه میانگین بارندگی ساالنه کشور نگاه کنید

مت باارش  تهران به بوشهر، این نقشه را به دوقسمت تقسیم کنیم در کدام سا 
درکشور ما بیشتری داریم؟ به نظر شما چه عواملی سب  توزی  نامتعاد  بارش

میشود؟

لت مای  آب در طبیعت به شکل ثابت باقی نمی ماند و در طو  زمان تغییر حا
.شما قبال با چرخه آب در محیط جغرافیایی آشنا شده اید. دهد

ذارند؟  در هر محیط جغرافیایی، چه عواملی بر میزان و نوع بارش تأثیر می گ
.به درس آب و هوا مراجعه کنید و با استفاده از م ال  آن پاسخ دهید





س
ل دستر

ب قا ب
آ

. گفتیم که آب موجود در کشور ما از ریزش های جوی تأمین میشود

یه می مناب  آب کشور را تغذرودها، به صورت جریان آب ریزش برف و باران در فصو  سرد سا ، 
، آب ماورد نیااز  قناات و چاه، چشمهبه صورت آب های فرو رفته در زمین کند و در فصو  گرم، 

. ساکنان بخش های مختلف را تأمین می نمایند
ابی باه  پدران ما در قرن های گذشته با توجه به کم آبی و خشک بودن سرزمین ایران برای دساتی 

.درا ابداع کرده اند تا در تمام سا ، آب مورد نیاز را در اختیار داشته باشنقناتآب، حفر





داخل مجرای قنات

عکس هوایی 

قنات



قنات های استان 

فارس



(م العهبرای)قنات
تاشدهکندهزمینزیردرکهشکلیتونلیمجرایبهکاریزیاقنات
برایزمینعمقدرکهمجرااین.می گویندیابدجریانآندرآب

هبمی گیردسرچشمه«چاهمادر»ازکهچاه هاییرشتهدادنارتباط
هبمصارفسایروکشاورزیبرایآبمدیریّتوآبهدایتمنظور
مینزس حبهرسیدنتااستممکنکانا این.می شودگرفتهکار

رویبهکاریزهااینآبسرانجاموباشندداشتهطو مترهزارها
ظهرمیاقنات،سرکاریز،دهانهمحلاینبهکهمی آیندزمینس ح

.می گویند



ن
ی ایرا

ی رودها
ی ها

ویژگ
صل بهار اوایل فتا پاییز در ایران بیشتر بارش ها در اواخر فصل-1

ی رخ میدهد، به این دلیل هر چه به پایان این دوره نزدیک تار ما  
.شویم، آب دهی رودها بیشتر می شود

، هر چه از غرب به سمت با توجه به ناهمواری ها و جهت آن ها-2
.مقدار آب رودها کم تر می شود، شرق کشور برویم

تغذیاه مای  رودهایی که از کوهستان های بلند و برف گیار  -3
اگر این رودها در نواحی مرطوب، جریاان . هستنددائمی شوند،

.یابند مقدار آب آنها بیش تر خواهد بود

، و اتفاقیبیشتر طغیانی، تصادفیرودهای مناطق نسبتاً خشک -4
.و مقدار آب آنها در سا  های مختلف متفاوت است





ی آبگیر
ن ها

کانو
باه  .مکان هایی وجود دارد که آب بخش هایی از رودها را تأمین می کنند، مناطق کوهستانیدر 

. می گوینداین مکان ها کانون های آبگیر
خط تقسایم آب هاای محلای   و بر حد فاصل حوضه های آبریز قرار دارند در کانون های آبگیر 

.من بق هستند

ی که از بنابراین رودهای. آب کانون های آبگیر وارد چندحوضه آبریز نزدیک خود می شوندگاهی 
.کانون های آبگیر سرچشمه می گیرند ممکن است در جهات مختلف جریان یابند

ی آبگیر
ن ها

ع کانو
انوا

با استفاده از نقشه زیر بگویید چند نوع کانون آبگیر داریم؟

میلیمتر بارش داشته باشند و حداقل در هشت ماه از ساا ، 500ا کانونهای آبگیری که بیش از  1
را روی نقشاه  ی نون های آبگیر دائمکا.این بارشها اتفاق بیفتد، به آنها کانون های دائمی میگویند

.مشخص کنید

ا  ا اگر کانون های آبگیر در فصو  سرد سا ، ذخیره برف خود را تا ابتدای ماه های گارم سا  2
. حفظ کنند، بدون توجه به میزان ِ بارش و زمان آن جزء کانون های فصلی باه شامار مای رود   

.را روی نقشه مشخص کنیدآبگیر فصلی کانون های 

خ می ا در کوهستان های نزدیک به مناطق گرم وخشک، که گاهی بارش های کوتاه و اتفاقی ر3
انون های ک. شکل می گیرد که آنها را کانون های اتفاقی می نامندآبگیرموقتدهد، نوعی کانون 

.آبگیر اتفاقی را روی نقشه مشخص کنید









حوضه آبریز
ری محدوده ای که با توجه به شکل زمین و شی  ناهمواری ها، آب های جابه 

.د، حوضه آبریز می گوینرا به سوی پایین ترین نق ه آن هدایت کند

:حوضه آبریز خارجی( الف
، ؛ اما در طاو  مسایر  رودهایی که آب آنها به دریاهای اطراف کشور می ریزدیعنی 

.مورداستفاده قرار میگیرند
:حوضه آبریز داخلی( ب

ی یعنی رودهایی که تمام آب آنها در کشور جریان دارد و وارد دریاچه های داخلی م
.شود

انواع حوضه 
آبریز







حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان-1
حوضه آبریز دریای خزر-2

حوضه آبریز مرکزی-1
حوضه آبریز دریاچه ارومیه-2

حوضه آبریز شرقی-3



مهمترین رودهای حوضه آبریز دریای خزر را روی نقشه پررنگ کنید

رودهای حوضه آبریز دریای خزر با رودهای حوضه خلیج فارس و دریای عمان چه تفاوتی دارد؟

حوضه آبریزدریای خزردارای آب وهوای پرباران و معتد  است ولی آب وهوا  درحوضه آبریازخلیج -1
.فارس و دریای عمان گرم ،خشک وشرجی  است

زخلیج رودهای حوضه آبریزدریای خزراغل  پرآب و دائمی هستند مانند سفید رود ولی درحوضه آبری-2
د رود فارس و دریای عمان به استثنای رودهای جلگه خوزستان اغل  رودها کم آب و موقتی هساتند ماننا  

دالکی



ن
ی ایرا

دریاها و دریاچه ها

.در شما  و جنوب کشورمان دریاهای مهمی قرار دارد
.خلیج فارس و دریای عمانو در جنوب، دریای خزر در شما ، 

اهمیات  ، بسایار دریاها از این نظر، که ما را به سایر نقاط جهان متصل می کنند
دارند،

تبااط  طریق دریای عمان با اقیانوس هند اربه گونه ای که ما در جنوب کشوراز 
داریم 

ط دریای خزر از طریق کانا  راه دن ا ولگا به دریای سایاه ارتباا  و در شما ، 
.پیدا کرده است

مهم ترین 
دریاهای ایران

اهمیت دریاهای 
ایران



دریای خزر

دریای عمان

خلیج فارس منطقه مکران



نمایی از دریای خزر از کرانه خزرشهر







ن
ک با همسایگا

ی مشتر
دریای

، آن را باه  کوههای قفقازو دنباله رشته دو چاله تشکیل شده بستر دریا از 
. دو بخش تقسیم کرده است

جهت امتداد دریای خزر

نحوه پیدایش دریای
خزر

چرا به دریاچه خزر، 
دریا می گویند؟

نام های دریای خزر

شیده کامتداد شما  به جنوبدریای خزر، پهنه آبی بزرگی است که در 
.شده است

نیمکاره  که زمانی بخش اعظمازبقایای دریای عظیم تتیس است این دریا 
میلیون سا  پیش این دریاا از بقیاه  60حدود از . شمالی را پوشانیده بود

.و به شکل بزرگ ترین دریاچه جهان درآمدآب های قدیمی جدا ماند

.، نام دریا رابر آن نهادندوسعت زیادبه دلیل 

،مازنادران این دریا را به نام های مختلفی می نامند؛ از جمله دریاای  
. دیلمو دریای هیرکانی، طبرستان، گرگان، قزوین، کاسپین

کاساپین درحا  حاضر نام آن، دریای خزر است ودر نقشه های خارجی 
.نامیده میشود

رشکل بستردریای خز

کیلاومتر 300و عرض متوساط آن   کیلومتر1200طو  این دریا حدود  
.است

.مساحت آن با توجه به تغییرات س ح آب، متفاوت است
.استمتر پایین تر 28س ح آب این دریا ازس ح آبهای آزاد حدود  

میاازان طااو  وعاارض 
دریای خازر ومیازان   
ارتفاع س ح آب دریای

خزر



طوالنی ترین رودهایی که به این دریا می ریزند عبارت اند از
و اترکاز جنوب، رود هرازو سفید رود از شما ، اورا و ولگارود 

.از سمت جنوب غربارسو کورا از جنوب شرق و رود گرگان

رودهای مهمی که به دریای خزر 
می ریزند

:با توجه به نقشه دریای خزر، به این سؤاالت پاسخ دهید
ارد و کشورهای همسایه این دریا کدامند؟ عمیق ترین بخش این دریا در کدام جهت قارار د 

عمیق ترین نق ه آن چقدر عمق دارد؟

کشورهای 
اطراف دریای 

خزر

درجنوب دریای خزرایران-1
درغرب دریای خزرآذربایجانجمهوری -2
درشما  دریای خزرروسیه-3
درشرق دریای خزرترکمنستان-4
درشرق و شما  شرق دریای خزرقزاقستان-5

عمیق ترین نق ه دریاای خزردرجناوب دریاا و    
درنزدیااک ایااران قااراردارد و عمااق آن    

.متراست1000







اهمیت دریای خزر

تجاارت  از جمله دالیل اهمیت این دریا می تاوان باه   
خاص ویژگی های، بهره برداری از مناب  نفتی، دریایی

.  اشاره کردصید ماهی و گردشگری ، محیط زیست

در سا  های گذشته انواع ماهی هاای ایان دریاا را    
.شناخته اید

ی در این دریا زندگفقطجهان ماهیان خاویاری انواع 
ل بعضی از تاالب های حاشیه این دریا، محا . می کنند

.توقف پرندگان مهاجر است

یاره  در بستر این دریا مناب  وسیعی از نفت و گااز ذخ 
.شده است





باه آن  یا فُک خَزَری یکی از پستانداران کمیاب آب زی دنیاست که فقط در دریای خزر و رودخانه هاای نتتیای  
.این گونه تتیا پستاندار دریای خزر نحسوب نی شود. زندگی نی کتد.





ی
ی جهان

ی همکار
ن برا

ی ایرانیا
مسیر دریای

:نحوه پیدایش خلیج فارس
نوب پیشروی آب اقیانوس هند از طریق دریای عمان و تنگه هرمز به دره های زاگرس ج
ست شرقی، خلیجی هاللی شکل درجهت شرقی ا غربی به وجود آورده که صدها سا  ا

.میگویند« دریای پارس»یا « خلیج فارس»به آن 
:ابعاد خلیج فارس
.کیلومتر است250کیلومتر و عرض متوسط آن  900طو  آن حدود  

:رودهای مهم که به خلیج فارس می ریزند
. کارون، کرخه و دالکی ُ و مند

. کارون پرآب ترین و تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران است
خورچیست؟

.میگویند؛ مثل خور موسی« خور»به خلیج های کوچک سواحل آن 



، جزایار خاارک  . در این خلیج، جزایر مهمی هست که برخی از آنها مسکونی است
. الوان، کیش، فرور، تن  بزرگ، تن  کوچک، ابوموسی، هنگام، الرک، هرمز

.یران استو چندین جزیره کوچک دیگر، متعلق به اقشمآن یعنی بزرگترین جزیره 
جزایرخلیج فارس

اهمیت خلیج فارس

در گاز نفت وو وجود مناب  عظیمتجارت دریایی از جمله دالیل اهمیت این خلیج، 
.استمیگوو ماهیبستر آن و انواع 

.استصید و پرورش مروارید خلیج فارس از مهم ترین مراکز 
ین مکان مهم ترتنگه هرمز، که محل اتصا  این خلیج به دریای عمان است یکی از 

.استهای نظامی جهان 









س راه دارد
ن به اقیانو

ایرا
:ویژگی های دریای عمان

آبهاای هماه   دریای آزاد ایران، که از طریق آن مای تاوان باه    تنها
. است( مُکران یا مَکران)، دریای عمانَ دریاهای جهان دسترسی داشت
از رماز  تنگه مهم هاست که با اقیانوس هند دریای عمان بخشی از آبهای 

.خلیج فارس جدا می شود
متر هم می رسد، از این نظر بارای عباور   2000عمق این دریا گاهی تا  

. کشتی های تجاری و نفتکش های غو  پیکربسیار مناس  است
:قابلیت های من قه  دریای عمان

ملاه  این من قه دارای ویژگی ها و قابلیت های منحصر به فرد بوده از ج
و عدم نیاز باه اساتفاده از آباراه   و عمق بسیارخوب دریا ، جنس ساحل

ن امکان ساخت و توسعه بادو در سواحل مکران، کانا  های دریانوردی
را فراهم ، به ویژه جهت پهلوگیری کشتی های اقیانوسیمحدودیت بنادر

.ساخته است



اهمیت دریای 
عمان

ه آب امکان دسترسی به هماز جمله دالیل اهمیت این دریا، 
مسافر از طریق راههایو حمل و نقل کاال ، های آزاد جهان

. استدریایی
ر بسیاری همچنین این دریا بر زندگی مردم ساحل نشین تأثی

هی پرورش ماو صیادیرا ازجمله مشاغل گوناگونی دارد و 
.را به وجود آورده استو میگو









آلودگی دریاها

محایط  ورود مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه ماده یا انرژی باه 
ش زیست دریایی است که به کاهش تولیاد و همچناین کااه   
و رشدونمو جانداران منجر شود و تأثیرات سوء، بار ساالمت  

.بهداشت آبزیان و انسان داشته باشد

تعریاااف 
آلااودگی 
دریاهااا و 
پیامدهای 

آن

آالینده هایی که دریاهاای  
ایران را تهدید می کنند

فاضالب های شهری، صنعتی و کشاورزی-1
زباله های جامد مثل پالستیک-2
ی و آالینده های شیمیایی شامل مواد آلی، معدن-3

رادیواکتیو
استخراج و حمل و نقل نفت-4
ورود کودها و سموم شیمیایی مصارف شاده در   -5

اراضی کشاورزی توسط رودها







ن
ی ایرا

دریاچه ها
: ، دو نوع دریاچه وجود داردزمانیبه لحاظ 

. فصلیو دریاچه هایدائمیدریاچه های 
. ، انواع مختلفی داردچگونگی تشکیلدریاچه از نظر 

دریاچاه  .می گویندآتش فشانی مثال به دریاچه های قله سبالن و دماوند دریاچه  
.ستند، انواع دیگر دریاچه ها ههاللیو ساحلی، سدی، تکتونیکی، ً یخچالیهای 

انواع دریاچه 
های ایران



 هایدینامیک)بیرونیفرایندهایازناشیعمدتاًکهمی گردنددریاچه هاپیدایشباعثمتعددیعوامل
:عبارتندازعواملاینازبعضی.می باشندزمین(درونیدینامیک های)درونیو(بیرونی

به(وندمی شحملیخچالهاتوسطکهتخریبیمواد)مورنهاپشتدرآبتجم اثردر:یخچالیدریاچه های
شمالیآمریکایپنجگانهدریاچه هایمانندمی آیندوجود

اورگوناچهدریمانندمی گردندایجاد(آتشفشانیقله هایوسی دهانه)کراترهادر:ولکانیکیدریاچه های
مانندی آیندموجودبهگرابناثردریاتدریجینشینیفرواثردر:(ساختیزمین)تکتونیکیدریاچه های

.دارندوجودگرابنیکدرکهآفریقادرآلبرتوتانگانیکا،دریاچهبایکا ،دریاچه
یدپدباشد،شدهخوردهشدنکارستیفرایندطیآهک،سنگکهدرمحل هایی:کارستیدریاچه های

غربیآذربایجاندرساروقسلیمانتختدریاچهمانندمی آیند
یاویونگاهدریاچمثلمی شوندایجاد(آسمانیسنگ)مئوریتازناشیفرورفتگیدر:مئوریتیدریاچه های

کانادادرجاب
یافتهریزشموادپشتدرآبشدنجم و(لغزهزمین)لنداسالیدیاکوهریزشاثردر:سدیدریاچه های

.می آیندپدید
به(هاللی)رودپیچق  بادومیودریاییاثرسدهایدراولیکه:ورودخانه ایساحلیدریاچه های

.می آیدوجود
بم ازیناشانفجارهایویاخاکبرداریمخزنی،سدهایساختناثردر:انسانفعالیتازناشیدریاچه های

.می شودایجادمی کندبزرگچاله هایایجادکه





دریاچه ارومیه
:بزرگ ترین دریاچه ایران

اما نشانه دریاچه ارومیه است که در سا  های اخیر به دالیل مختلف رو به خشک شدن گذاشته است؛
.های بهبود آن دیده میشود

چه عواملی ممکن است این بهبود را سرعت ببخشد؟ 
:نام های دریاچه ارومیه

.نیز می شناخته اندکبودان و چیچستاین دریاچه را با نام های دیگری همچون 
:مناب  تامین آب دریاچه ارومیه

به . دآب این دریاچه عالوه برچشمه های کف و حاشیه آن، از طریق رودهای متعددی تأمین می شو
د؟نقشه  دریاچه  ارومیه نگاه کنید، مهم ترین رودهایی که به این دریاچه می ریزند کدامن

کدام قسمت دریاچه ارومیه عمیق تراست؟
.عمیق ترین نق ه این دریاچه در شما  غربی آن است

:جزایرمهم دریاچه ارومیه
.اشک داغی،آرزو و اسپیر( قویون داغی،)جزیره کبودان 

:علل شوری زیاد دریاچه ارومیه
ی کاه  به علت عبور برخی از این رودها از الیه های نمکی، آب این دریاچه بسیار شور است، به حد

آرتمیا زمانی که هناوز آب دریاچاه  . هیچ موجود زنده ای نمی تواند در آب های آن زندگی کند
.فروکش نکرده بود در آن زندگی می کرد

:اهمیت دریاچه ارومیه
. وجود جزایر متعدد در آن است که محل سکونت انواع پرندگان مهاجر است

فاده وهمچنین در اطراف دریاچه، امالح و رسوباتی است که برای درمان امراض پوستی مورد اسات 
. قرار میگیرد

.آب این دریاچه موج  معتد  شدن آب و هوای من قه شده است

احداث سدهای متعدد و توسعه کشااورزی 
...ناپایدار و

باراندوزچای-زرینه رود -سیمینه رود-تلخه رود









جزایرمهم دریاچه ارومیه



تصاویری از دریاچه ارومیه



جزیره آتش
جزیره آذر
جزیره آذین
جزیره آرام
جزیره آرزو
جزیره آرش
جزیره اردشیر
جزیره اسپیر
جزیره اسپیرک
جزیره اسپیرو
جزیره اشک
جزیره اشک سر
جزیره اشکو
جزیره امید

جزیره ایران نژاد
جزیره برد
جزیره بردک
جزیره بردین
جزیره برز
جزیره برزو
جزیره برزین
جزیره بستور
جزیره بن

جزیره بن اشک
جزیره بهرام

جزیره پناه
جزیره پنهان
جزیره پیشوا
جزیره تخت
جزیره تختان
جزیره تشبا 
جزیره تک
جزیره تنجک
جزیره تنجه
جزیره توس
جزیره تیر

جزیره جودره
جزیره جوزار
جزیره جوین
جزیره چاک تپه
جزیره چشمه کنار
جزیره خرسک
جزیره دی
جزیره زاغ
جزیره زرتپه
جزیره زرکمان
جزیره زرکنک
جزیره زیرآبه
جزیره سامانی
جزیره سپید
جزیره سرخ

جزیره سروش
جزیره سریجه
جزیره سنگان
جزیره سنگو
جزیره سهران
جزیره سیاوش
جزیره سیاه تپه
جزیره سیاه سنگ
جزیره شاهی
جزیره شاهین
جزیره شبدیز
جزیره شمشیران
جزیره شورتپه
جزیره شوش تپه
جزیره کاکایی باال
جزیره کاکایی پایین
جزیره کاکایی میانه

جزیره کام
جزیره کامه
جزیره کاوه
جزیره کبودان
جزیره کرکس
جزیره کریوه

جزیره کفچه نوک
جزیره کلسنگ
جزیره کمان

جزیره کنارک
جزیره کوچک تپه
جزیره گرده
جزیره گرز
جزیره گریوک
جزیره گلگون
جزیره گیو
جزیره ماغ
جزیره مرکید
جزیره مشکین
جزیره مهدیس
جزیره مهر
جزیره مهران
جزیره مهرداد
جزیره مهوار
جزیره میانه
جزیره میدان
جزیره ناخدا
جزیره نادید
جزیره ناوی
جزیره ناویان
جزیره نهان
جزیره نهفت

فهرست جزایردریاچه ارومیه









دالیل کاهش آب دریاچه ارومیه

گرم شدن عمومی هوا-1
کاهش بارش در حوضه آبریز دریاچه-2
برداشت بی حساب از چاه های اطراف -3

دریاچه
متری تغییر کشت از محصوالتی که آب ک-4

ت آنهاا  نیاز داشته اند، به محصوالتی که کش
.به آب زیادی احتیاج دارد

، تغییر در میزان آب ورودی به دریاچاه -5
در مسیر رودهایی که باه آن مای ریخات    

.(احداث سدهای متعدد)
وجود موانعی که چرخه آب را در دریاچه 6

.تغییر داده است
کل بااال  تغییرات زمین ساختی بستر، به ش7

.آمدن کف دریاچه



دریاچه وان و ارومیه را مقایسه کنید



مای شاود   در حا  حاضر با م العات گسترده توسط متخصصان مختلف و همکاری بین المللی تالش
.وضعیت بحرانی این دریاچه برطرف شود



.حا ، با آنچه در این درس آموختید به سؤا  ابتدای این درس بازگردیم

وضعیت مناب  آب کشورمان چگونه است؟ چه راه هایی برای رف  کم آبی می شناسید؟

.وض  آب درکشورما بسیارخراب است ب وری که موجودیت ایران و ایرانی به خ رافتاده است
:راهکارهای زیرپیشنهاد می شود

جلوگیری از احداث سدهای جدید درکشور -1
جلوگیری از حفرچاه های  آب غیرمجاز-2
تغییردرکشاورزی مخصوصا شیوه آبیاری و کاشت محصوالت که آب کمتری نیازدارند-3
جلوگیری از احداث صنایعی که به آب زیاد نیازدارند مانند صنای  فوالد-4
توجه به برنامه های آمایش سرزمین دربرنامه ریزی توسعه کشور-5
توجه به بعد مکانی توسعه کشوردربرنامه ریزی ها-6
....انی وتوجه به برنامه هایی که آسی  کم تری به محیط وارد می کند مانند گردشگری و بازرگ-7



.مهم ترین مناب  آب ایران را بنویسید-1
.نیمرخ قنات رارسم کنید-2
.ویژگی های رودهای ایران را بنویسید-3
.کانون آبگیررا تعریف کنید-4
.سه نوع کانون آبگیرایران را نام برده و هریک را شرح دهید-5
حوضه آبریز جیست؟-6
.انواع حوضه آبریز درکشورمان را نام ببرید-7
.نام های دریای خزررا نام ببرید-8
دریای خزر از باقی مانده کدام دریای بزرگ است؟-9
.رودهای پرآب که به دریای خزرمی ریزند را نام ببرید-10
.اهمیت دریای خزررا بنویسید-11
.مهم ترین رودهای پرآب که به خلیج فارس می ریزند را نام ببرید-12
.مهم ترین جزایر ایران درخلیج فارس را نام ببرید-13
.اهمیت خلیج فارس را بنویسید-14
.قابلیت های مهم من قه دریای عمان یا مکران را بنویسید-15
.اهمیت دریای عمان را بنویسید-16
.مهم ترین آالینده ها که دریاهای ایران را تهدید می کند را بنویسید-17
.دریاچه های ایران به چندگروه تقسیم می شوند؟نام ببرید-18
.اهمیت دریاچه ارومیه را بنویسید-19
.علل شوری زیاد دریاچه ارومیه را بنویسید-20
.مهم ترین جزاریردریاچه ارومیه را نام ببرید-21
.دالیل کاهش آب دریاچه ارومیه را بنویسید-22

نمونه سوا 



همیشه پیروزباشید
محسن یوسفی
09127543391


