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 سفر آب روی زمین  : 6فصل 

 .ّوِ ی هَخَزات ظًسُ تطای ازاهِ ی ظًسگی تِ آب ًیاظ زاضًس . آب هْن تطیي ػاهل حیات است  : ًکتِ 

 .چطا هطکل کن آب زض کطَض ها خسی است ؟ ظیطا کطَض ها تِ عَض عثیؼی تط ضٍی ًَاض تیاتاًی زًیا ٍالغ ضسُ است . 1

چطا هیعاى تاضش زض هکاى ّای هرتلف ، هتفاٍت است ؟ همساض تاضش زض هکاى ّای هرتلف تِ ػلت ّایی هثل . 2

 . ٍ ضطایظ خغطافیایی هتفاٍت است  (هیعاى تراض آب هَخَز زض َّا )تفاٍت زها ، تفاٍت زض ضعَتت 

 . اظ سغح کطُ ظهیي ضا آب فطا گطفتِ است % 75تیص اظ : ًکتِ 

ٍ % 97حسٍز  (الیاًَس ّا ٍ زضیاّا  )آب ّای ضَض . آب ّای ضٍی ظهیي تِ زٍ صَضت ضَض ٍ ضیطیي هی تاضٌس : ًکتِ 

 .اظ آب سغح ظهیي ضا تِ ذَز اذتصاظ زازُ اًس % 3آب ّای ضیطیي حسٍز 

تِ چِ آب ّایی آب ضیطیي گفتِ هی ضَز ؟ تِ آب ّایی کِ تطای ًَضیسى هَضز استفازُ لطاض تگیطز ٍ زض صٌؼت . 3

 .کطاٍضظی تتَاى اظ آى ّا تْطُ تطز 

آب ( ـ ب ( تیطتطیي زضصس ) یرچال ّا  (آب ّای ضیطیي تِ چِ صَضت ّایی زض کطُ ظهیي لطاض گطفتِ اًس ؟ الف . 4

 آب ّای خاضی (ّای ظیطظهیٌی ـ ج 

 هٌظَض اظ آب کطُ چیست ؟ تِ هدوَع آب ّای هَخَز زض اتوسفط ، سغح ٍ زضٍى ظهیي کِ تِ صَضت خاهس ، هایغ ٍ .5

 . تراض هی تاضٌس ، آب کطُ گفتِ هی ضَز 

آب کطُ ضاهل الیاًَس ّا ، زضیاّا ، زضیاچِ ّا ، ضٍزذاًِ ّا ، آب ّای ظیطظهیٌی ، ضعَتت َّا ٍ یرچال ّا هی : ًکتِ 

 . تاضس 

تراض آب تِ . 1. ضا تٌَیسیس  (تطکیل اتط ٍ تاضش تاضاى  )ضطایظ الظم تطای تثسیل تراض آب هَخَز زض َّا تِ هایغ  . 6

سغح یا شضات خاهسی هثل شضات . 3. زهای َّای هطعَب کاّص پیسا کٌس . 2. همساض کافی زض َّا ٍخَز زاضتِ تاضس 

 .زض اذتیاض تاضس تا هَلکَل ّای آب تتَاًٌس تِ آًْا تچسثٌس ٍ ػول هیؼاى ضا اًدام زٌّس... گطز ٍ غثاض ، گطزُ گیاّاى ٍ 

تا تاتص پطتَّای ذَضضیس تِ سغح الیاًَس ّا ، زضیاّا ٍ زضیاچِ ّا، ترطی اظ آب آى . عطظ تطکیل تاضاى ضا تٌَیسیس . 7

تراض آب زض آًدا تِ زلیل کاّص زها ، هتطاکن ٍ تِ اتط تثسیل هی . ّا تثریط هی ضَز ٍ تِ اضتفاػات صؼَز هی کٌٌس 

زض . تا ضًٍس تسضیدی کاّص زها ، اگط زضصس ضعَتت ٍ هیعاى زهای َّا تِ حس هٌاسثی تطسس تاضش ضخ ذَاّس زاز . ضَز

 .صَضتی کِ زهای َّا زض ٌّگام تطاکن ، تاالتط اظ صفط زضخِ سلسیَس تاضس ، تِ ضکل تاضاى تِ سغح ظهیي هی ضیعز

21 



 فریبرز طاهری: تهیه و تنظیم  6جزوه علوم تجربی ـ پایه هفتن ـ فصل 

 
چٌاًچِ زض هتطاکن ضسى اتطّا ، زهای َّا ذیلی کن تاضس ، ضعَتت َّا تِ ضکل تطف .  عطظ تطکیل تطف ضا تٌَیسیس  .8

 .تِ سغح ظهیي هی ضیعز 

اگط لغطات آب زض هسیط پاییي آهسى تِ سغح ظهیي اظ تَزُ َّای سطز ػثَض کٌٌس .  تگطگ چگًَِ تطکیل هی ضَز ؟ .9

 .، تِ تگطگ تثسیل هی ضًَس 

 ػلن َّاضٌاسی چیست ؟ َّاضٌاسی زاًطی است کِ زضتاضُ ی ضٌاذت خَ ٍ َّای اعطاف کطُ ظهیي تِ هغالؼِ ٍ .10

 .تحمیك هی پطزاظز 

 یکی اظ هْن تطیي فؼالیت ّا زض حَظُ َّاضٌاسی چیست ؟ یکی اظ هْن تطیي کاضّای َّاضٌاسی اًساظُ گیطی همساض .11

 . تاضًسگی است کِ زض ایستگاُ تاضاى سٌدی تط حسة هیلی هتط اًدام هی ضَز 

ترطی اظ آى تثریط ضسُ ٍ تِ اتوسفط  ( آب حاصل اظ تاضًسگی تِ چِ صَضت ّایی هوکي است تثسیل ضَز ؟ الف .12

 .ترص تالیواًسُ تِ زاذل ظهیي ًفَش هی کٌس ( لسوتی اظ آى زض سغح ظهیي خاضی هی ضَز ـ ج  (هی ضٍز ـ ب 

آب ّای خاضی زض سفط ذَز ضٍی ظهیي تِ عطف .  چگًَگی حطکت آب ّای خاضی تط ضٍی ظهیي ضا تَضیح زّیس .13

ایي آب ّا پس اظ تِ ّن پیَستي زض خْت ضیة ظهیي حطکت هی کٌٌس ٍ تِ . هٌاعك پست تط خطیاى پیسا هی کٌٌس 

 . زضیاچِ ّا ، زضیاّا ٍ الیاًَس ّا هی ضیعًس 

هٌغمِ ای کِ آب ّای سغحی آى تَسظ یک ضٍز ٍ اًطؼاتات آى اظ ًماط هطتفغ تِ . حَضِ آتطیع ضا تؼطیف کٌیس . 14

 .سوت ًَاحی پست تط ّسایت هی ضَز ، حَضِ آتطیع ًام زاضز 

 .  ػَاهل هَثط زض هیعاى آب ضٍزذاًِ ّای حَضِ آتطیع ضا ًام تثطیس ٍ ّط هَضز ضا تَضیح زّیس . 15

زیرا فرصت کافی ترای وفًذ آب تٍ .َرچٍ شیة زمیه تیشتر تاشد ، میسان آب جاری تیشتر است: ضیة ظهیي  (الف 
  .درين زمیه يجًد ودارد

، آب ( مثل سطح شُرَا)َرچٍ میسان شکاف ي حفرٌ َای سىگ ي خاک َای زمیه کم تر تاشد: جىس زمیه  (ب 
 .کمتری تٍ زمیه وفًذ می کىد ، تىاترایه میسان آب َای جاری افسایش می یاتد

َرچٍ شدت تارودگی ي مقدار تارودگی تیشتر ي یا سرعت ذيب یخ َا تیشتر تاشد میسان آب : شدت ي مقدار تارودگی  (ج 
  .جاری افسایش می یاتد

زیرا گیاَان حرکت آب را کىد . َر چٍ پًشش گیاَی تیشتر تاشد مقدار آب جاری کاَش می یاتد : پًشش گیاَی  (ت 
  .می کىىد ي سثة وفًذ تیشتر آب در داخل زمیه می شًود

 سد َا تٍ چٍ مىظًری ایجاد می گردود ؟ ترای تُرٌ ترداری تُتر ي جلًگیری از تٍ َدر رفته آب َای جاری. 16

رسًتات پشت سدَا چگًوٍ تٍ آوجا مىتقل شدٌ اود ؟ ایه رسًتات را ريدَا از تستر خًد حمل کردٌ ي تٍ آوجا آيردٌ . 17
 .اود 

22 



 فریبرز طاهری: تهیه و تنظیم  6جزوه علوم تجربی ـ پایه هفتن ـ فصل 

 
یؼٌی ضي ٍ هاسِ ٍ ضسَتاتی ضا کِ ضٍزّا تاذَز تِ آى خا . تیطتط سسّا ضا ّط چٌس ٍلت یکثاض الیطٍتی هی کٌٌس : ًکتِ 

 . آٍضزُ اًس ضا ذاضج هی کٌٌس 

هرطٍط افکٌِ چیست ؟ هَازی کِ تَسظ ضٍزّا حول ضسُ اًس تِ لسوت ّای پاییي زست حَضِ آتطیع هٌتمل ٍ تِ . 18

 . تِ ایي هحل تِ ًطیي ضسى  ، هرطٍط افکٌِ هی گَیٌس . ًطیي ضسُ اًس

 هرطٍط افکٌِ ّا چگًَِ ایداز هی ضًَس ؟ ضٍزّا تا ػثَض اظ ًَاحی کَّستاًی ٍ ضیة زاض ، سٌگ ّا ضا ترطیة ٍ .19

هَاز ترطیة ضسُ زض عی هسیط ، تِ ّن تطذَضز هی کٌٌس ٍ تِ لغؼات ضیعتط . لغؼات خسا ضسُ ضا تا ذَز حول هی کٌٌس 

ایي هَاز تَسظ ضٍزذاًِ تِ لسوت ّای پاییي زست حَضِ ی آتطیع هٌتمل ٍ زض آًدا تِ ًطیي هی . تثسیل هی ضًَس 

 .تسیي تطتیة هرطٍط افکٌِ تطکیل هی ضَز . ضًَس 

 هرطٍط افکٌِ ّا اظ چِ لحاػ ّایی اّویت زاضًس ؟ هرطٍط افکٌِ ّا اظ ًظط ایداز ظهیي ّای کطاٍضظی ، هؼازى .20

 .ضي ٍ هاسِ ٍ شذیطُ آب ّای ظیط ظهیٌی اّویت ظیازی زاضًس 

ّط چِ هرطٍط افکٌِ ّا زض لسوت ّای پاییي تط ٍ پستطی تطکیل ضسُ تاضٌس ، چَى شضات تطکیل زٌّسُ آى ّا : ًکتِ 

 .هسیط تیطتطی ضا عی کطزُ اًس ٍ تطذَضز ّای تیطتطی ضا زاضتِ اًس ، کَچکتط ذَاٌّس تَز 

 هٌظَض اظ آتطاض یا تٌس آب چیست ؟ ضٍزذاًِ ّا زض ازاهِ ی هسیط ذَز هوکي است تِ هحلی تطسٌس کِ تستط آى تِ .21

 .زض ایي صَضت آتطاض یا تٌس آب ایداز هی گطزز . عَض ًاگْاًی زچاض اذتالف اضتفاع هی ضَز 

 ػلت ایداز آتطاض چیست ؟ػلت تطکیل آتطاض ایي است کِ آب زض هسیط خطیاى ذَز ، اتتسا اظ سٌگ ّای سرت ٍ .22

هماٍم ٍ سپس اظ سٌگ ّای ًطم ٍ کن هماٍهت ػثَض هی ًوایس ، تط اثط فطسایص زض عی ظهاى ًسثتاً عَالًی سٌگ ّای 

هماٍم تطخای هاًسُ ٍ سٌگ ّای ًطم اظ تیي هی ضًٍس ٍ اذتالف اضتفاع زض هسیط ضٍز ایداز هی ضَز کِ تِ آى آتطاض گفتِ 

 . هی ضَز 

ّط چِ ضیة ظهیي : هیعاى ضیة ظهیي  (الف . سطػت آب ضٍزذاًِ ّا تِ چِ ػَاهلی تستگی زاضز ؟ تَضیح زّیس . 23

اگط خٌس ظهیي سرت ٍ : خٌس ظهیي  (ـ ب . ظیاز تط تاضس ، آب تا سطػت تیطتطی حطکت ذَاّس کطز ٍ تالؼکس 

سٌگی تاضس سطػت آب تیطتط است ؛ ظیطا آب زض ظهیي ًفَش پیسا ًوی کٌس ٍ ّط چِ ظهیي ًطم تط تاضس هثل ظهیي ّای 

 . ظیطا همساض ظیازی اظ آب زضٍى ظهیي ًفَش هی کٌس . ضٌی ٍ هاسِ ای سطػت آب کوتط ذَاّس تَز 

 چِ ػاهلی تاػث هی ضَز هسیط ضٍزّا زض سغح ظهیي تِ صَضت هستمین یا هاضپیچ خطیاى زاضتِ تاضٌس ؟ تَضیح .24

ضیة ظهیي ؛ اگط ضیة ظهیٌی کِ ضٍزذاًِ زض آى خطیاى زاضز ، ظیاز تاضس ، ضٍزذاًِ هسیط هستمین پیسا هی کٌس ٍ . زّیس 

 .زض صَضتی کِ ضیة ظهیي کن تاضس ضٍزذاًِ هسیط هاضپیچی تِ ذَز هی گیطز 

23 



 فریبرز طاهری: تهیه و تنظیم  6جزوه علوم تجربی ـ پایه هفتن ـ فصل 

 
 هٌظَض اظ آتسّی ضٍزذاًِ چیست ؟ تِ حدن آتی کِ زض ٍاحس ظهاى اظ سغح همغغ ضٍزذاًِ ػثَض هی کٌس ، آتسّی .25

 .ضٍزذاًِ گفتِ هی ضَز 

 .فطهَل هحاسثِ آتسّی ضٍزذاًِ ضا تٌَیسیس . 26

(m/s)  سطػت آب ×(m2)  سغح همغغ ضٍز( =m3/s )  آتسّی 

 .حطٍف ٍ اػساز زاذل پطاًتع یکاّای اًساظُ گیطی ّط کویت ّستٌس 

سغح همغغ ضٍز زض ٍالغ هساحت آى لسوت اظ ضٍز است کِ اظ حاصل ضطب ػطض ضٍز زض ػوك ضٍز تِ زست : ًکتِ 

 . هی آیس 

تطای تسست آٍضزى یکا آتسّی ایي زٍ یکا تایس زض .  است m/s ٍ سطػت آب m2یکا اًساظُ گیطی سغح همغغ : ًکتِ 

  .m3/sّن ضطب ضًَس کِ هی ضَز 

 هتط 5 هتط ٍ ػوك آى 50اگط ػطض ضٍزذاًِ .  هتط تط ثاًیِ خطیاى زاضز 5/1زض لسوتی اظ اضًٍس ضٍز آب تا سطػت . 27

 .تاضس ، همساض آتسّی ضٍز ضا هحاسثِ کٌیس 

                    m3/s  375 = 5/1 ( × 5 ×  50 )  =  آتسّی= سغح همغغ × همساض آتسّی              سطػت ضٍز 

 هتط هطتغ تاضس ، سطػت آب ضٍزذاًِ ضا 2 هتط هکؼة تط ثاًیِ تاضس ٍ سغح همغغ آى 45اگط آتسّی ضٍزذاًِ ای . 28

 آتسّی= سغح همغغ × سطػت ضٍز             سطػت ضٍز = همساض آتسّی  ÷  سغح همغغ  .                هحاسثِ کٌیس 

m/s 5/22 = 2 ÷ 45 =  سطػت ضٍز 

 .اهطٍظُ ثاتت ضسُ است کِ کوتطیي آلَزگی زض ضٍزذاًِ ّا تاػث ایداز هطکالت ظیست هحیغی فطاٍاًی هی گطزز:ًکتِ 

 فاضالب ضْطی ـ فاضالب کطاٍضظی ٍ فاضالی صٌؼتی. هْوتطیي ػَاهل آلَزُ کٌٌسُ آب ضٍزذاًِ ّا ضا تٌَیسیس . 29

آلَزگی ضٍزذاًِ ّا تاػث تطٍظ چِ هطکالتی هی گطزز ؟ تا آلَزُ ضسى آب ضٍزذاًِ ّا ، هاّی ٍ سایط آتعیاًی کِ زض  . 30

آى خا ظًسگی هی کٌٌس آلَزُ ٍ یا اظ تیي هی ضًٍس ٍ تاػث هی ضًَس سایط هصطف کٌٌسگاى اظ خولِ اًساى ّا ًیع زض 

 . ّوچٌیي ایي آلَزگی ّا تِ ّوطاُ ضٍزّا تِ زضیاّا ٍاضز ضسُ ٍ آى خا ضا ًیع آلَزُ هی ساظًس . هؼطض ذغط لطاض گیطًس 

 زضیاچِ چیست ؟ ترطی اظ آب کطُ کِ زض سغح ذطکی ّا ٍالغ ضسُ ٍ تِ عَض عثیؼی تِ آب ّای آظاز ضاُ ًساضز ، .31

 .زضیاچِ ًاهیسُ هی ضَز 
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 اّویت زضیاچِ ّا زض چِ هَاضزی است ؟ زضیاچِ یک هحیظ ظًسُ ٍ پَیا است کِ خاًساضاى هرتلفی زض آى ظًسگی .32

زضیاچِ ّا اظ ًظط تاهیي هَاز غصایی ، هَاز هؼسًی ، شذایط ًفت ٍ گاظ ، گطزضگطی ، تؼسیل آب ٍ َّای هٌغمِ، . هی کٌٌس 

 .حول ٍ ًمل ٍ کطتیطاًی اّویت زاضًس 

 .تعضگتطیي زضیاچِ خْاى چِ ًام زاضز ؟ زضیاچِ ذعض کِ تِ ػلت ٍسؼت ظیاز تِ آى زضیا ًیع گفتِ هی ضَز . 33

 زستِ ؛ زضیاچِ ّای عثیؼی ٍ زضیاچِ ّای 2زضیاچِ ّا اظ ًظط ًحَُ تطکیل تِ چٌس زستِ تمسین هی ضًَس ؟ . 34

 هصٌَػی

زضیاچِ ذعض کِ لسوتی اظ  (الف . چٌس زضیاچِ عثیؼی زض کطَضهاى ضا تٌَیسیس ٍ ػلت تطکیل ضاى ضا ًیع شکط کٌیس . 35

ـ        . آى زض استاى ّای گیالى ، هاظًسضاى ٍ گلستاى لطاض زاضز  ، تالیواًسُ ی یک زضیای لسیوی تِ ًام تتیس است 

زضیاچِ ( ـ ج. زضیاچِ اضٍهیِ ٍالغ زض استاى آشضتایداى غطتی کِ حاصل ضکستگی ّای لسوتی اظ سٌگ کطُ است  (ب 

زضیاچِ غاض ػلیصسض ٍالغ زض استاى ّوساى تِ ػلت  (ت . سثالى زض استاى اضزتیل اظ زّاًِ آتطفطاى تطکیل ضسُ است 

 .تاال تَزى سغح آب ّای ظیطظهیٌی اظ کف غاض تِ ٍخَز آهسُ است 

تطذی اظ زضیاچِ ّای هصٌَػی کِ . تا هثال تَضیح زّیس .  زضیاچِ ّای هصٌَػی تا چِ ػلت ّایی ایداز هی ضَز .36

زض پطت سسّا تِ ٍخَز هی آیٌس ، اظ آب شذیطُ ضسُ زض آى ّا تطای تَلیس تطق ، کطاٍضظی ٍ آب آضاهیسًی استفازُ هی 

ضَز هاًٌس سس لتیاى ٍالغ زض ضوال ضْط تْطاى ـ گاّی زضیاچِ ّایی زض اعطاف ضْط تِ هٌظَض تؼسیل زهای َّا ، حفؼ 

 هحیظ ظیست ٍ تَسؼِ گطزضگطی ایداز هی ضًَس هاًٌس زضیاچِ هصٌَػی ضْسای ذلیح فاضس زض چیتگط تْطاى

  زضیاچِ ّای هصٌَػی ظیط تِ چِ ػلت ّایی ایداز ضسُ اًس ؟ .37

 تطای تَلیس تطق ، کطاٍضظی ٍ آب آضاهیسًی: زضیاچِ سس لتیاى  (الف 

 تِ هٌظَض تؼسیل زهای َّا ، حفؼ هحیظ ظیست ٍ تَسؼِ گطزضگطی: زضیاچِ ضْسای ذلیح فاضس  (ب 

 (آب ّای ضَض  ). حدن آب کطُ زض زضیاّا ٍ الیاًَس ّا لطاض زاضز % 97حسٍز  : ًکتِ

 .تِ ّویي زلیل سیاضُ ظهیي اظ فضا تِ ضًگ آتی زیسُ هی ضَز . تمطیثاً سِ چْاضم سغح ظهیي ضا آب ّا هی پَضاًٌس: ًکتِ

زض لسوت .  چطا ضکل سَاحل زضیا ّا تا ّن هتفاٍت است ؟ ظیطا خٌس سٌگ ّای ساحلی تا ّن هتفاٍت هی تاضس .38

ّایی کِ خٌس سٌگ ّای ساحلی زض تطاتط فطسایص هماٍم ّستٌس ، ضکل ساحل تِ صَضت صرطُ ای ٍ پطتگاّی هی 

زض لسوت ّایی کِ سٌگ ّای ساحلی هماٍهت کوتطی زاضًس ، ضکل سَاحل تِ صَضت . تاضس هثل سَاحل چاتْاض 

 هثل سَاحل ذَظستاى. ّوَاض ٍ هاسِ ای هی تاضس 

  حطکت آب زض زضیاّا تِ چِ صَضت ّایی هی تاضس ؟ اهَاج زضیا ، خطیاى ّای زضیایی ٍ خعض ٍ هس .39
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 . هَج چیست؟ تِ حطکت آب تِ سوت تاال ٍ پاییي هَج گفتِ هی ضَز .40

 ػاهل اصلی تِ ٍخَز آٍضًسُ هَج ّا چیست ؟ ٍظش تاز. 41

 .اهَاج زضیا تاػث فطسایص ٍ تغییط ضکل سَاحل هی ضًَس  : ًکتِ

 سًَاهی یا آتتاظ چیست ؟ زض ٌّگام ٍلَع ظهیي لطظُ ٍ آتطفطاى ّای ظیط زضیایی اهَاج تعضگی زض زضیاّا ایداز  هی .42

 .هی گَیٌس  (سًَاهی )ضَز کِ تِ آى آتتاظ 

 هٌظَض اظ خطیاى ّای زضیایی چیست ؟ ّط گاُ ترطی اظ آب زضیا ًسثت تِ آب ّای اعطاف ذَز خا تِ خا ضًَس تِ .43

 .آى خطیاى زضیایی گفتِ هی ضًَس 

 ػلل ایداز خطیاى ّای زضیایی چیست ؟ اذتالف زها هاًٌس خطیاى ّای زضیایی گلف استطین ٍ اذتالف ضَضی آب .44

 هاًٌس خطیاى زضیایی تٌگِ ّطهع 

 .تِ تاال آهسى آب تِ سوت ساحل هَس ٍ تِ پاییي ضفتي آب زض سَاحل خعض گفتِ هی ضَز.  خعض ٍ هس ضا تؼطیف کٌیس .45

 . ػلت ایداز خعض ٍ هس چیست ؟ خعض ٍ هس تط اثط ًیطٍی گطاًطی هاُ ٍ ذَضضیس ایداز هی ضَز.46

 تَلیس اًطغی الکتطیسیتِ ٍ هاّیگیطی . تطذی اظ هَاضز اّویت ٍ کاضتطز خعض ٍ هس ضا زض کطَضهاى تٌَیسیس . 47

 .زض زٍضاى زفاع همسس ، ضظهٌسگاى تطای ػثَض اظ اضًٍس ضٍز اظ پسیسُ خعضٍ هس استفازُ هی کطزًس  : ًکتِ

 یرچال ّا چگًَِ تطکیل هی ضًَس ؟ زض هٌاعمی اظ کطُ ظهیي کِ هیاًگیي زهای َّا کوتط اظ صفط زضخِ سلسیَس .48

تا اًثاضتِ ضسى تطف ّا زض عی سالیاى هتوازی زض ایي ًَاحی ، یرچال . است ، تاضش ػوستاً تِ صَضت تطف است 

 .تطکیل هی ضَز 

 اًَاع یرچال ّا ضا ًام تثطیس ٍ تٌَیسیس ّط کسام زض چِ لسوت ّایی اظ کطُ ظهیي لطاض زاضًس ؟ یرچال ّای کطُ  .49

یرچال ّای ػظین لغثی زض ًَاحی ضوال ٍ . ظهیي تِ عَض کلی تِ زٍ زستِ لغثی ٍ کَّستاًی تمسین تٌسی هی ضًَس 

 .خٌَب کطُ ظهیي لطاض زاضًس ٍ یرچال ّای کَّستاًی زض ًَاحی هطتفغ سغح ذطکی ّا تطکیل هی ضًَس 

 .زض کطَض ها یحچال ّای کَّستاًی زض ػلن کَُ ، للِ زهاًٍس ، سثالى ، ظضزکَُ ٍ زًا ٍخَز زاضز : ًکتِ 

 .تیطتط آب ّای ضیطیي ظهیي تِ صَضت ید زض یرچال ّای عثیؼی لطاض گطفتِ اًس : ًکتِ 
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  (برای مطالعه  )آشنایی با پدیده جسر و مد و برخی از کاربرد های آن 

زض سغح الیاًَس ّا  (خعض  )ٍ پاییي آهسى آب  (هس  )خعض ٍ هس ػثاضت است اظ تاال ضفتي آب ٍ حطکتص تِ سوت ساحل 

الثتِ . ، زضیاّا ٍ حتی زضیاچِ ّا تِ ػلت ًیطٍی گطاًص یا خاشتِ ای کِ اظ سوت هاُ ٍ ذَضضیس تط آى ّا ٍاضز هی گطزز 

 (هایغ ّا ٍ گاظّا  )ایي ًیطٍّای گطاًطی تط تواهی هَاز ضٍی ظهیي تاثیط گصاض ّستٌس اظ خولِ کَُ ّا ٍلی چَى سیاالت 

ٍگطًِ ٌّگام هس . تَاًایی خاضی ضسى زاضًس تط اثط افعایص ٍ کاّص ٍظى، خاضی هی ضًَس ٍ اثط آى ضا ًطاى هی زٌّس

 . زض سغح ظهیي اًسکی سثکتط ٍ زض ٌّگام خعض اًسکی سٌگیي تط اظ حالت ػازی اًس-  حتی ذَز ضوا -ّوِ ی چیعّا

ّوچٌیي تِ ػلت ایٌکِ فاصلِ ی هاُ اظ ظهیي تسیاض کوتط اظ ذَضضیس ًسثت تِ ظهیي است، هاُ  تاثیط هْوتطی تط خعض ٍ 

 .هس زاضتِ ٍ ػاهل اصلی هی تاضس

اثط  (  A لسوت 1ضکل )زض چطذص هاُ تِ زٍض ظهیي ًیطٍی گطاًطی هاُ تط آب ّایی کِ زض سوت هاُ ٍالغ ضسُ اًس 

ًیع  ( B لسوت 1ضکل  )زض عطف هماتل هاُ . گصاضتِ ٍ آى ّا ضا تِ سوت ذَز هی کطس ٍ تاػث ایداز هس هی گطزز 

زلیل حطکت آب ّا زض سوت هماتل هاُ ایي است . آب الیاًَس ّا ٍ زضیا ّا تاال هی آیٌس ٍ هس ّایی ضا ایداز هی کٌٌس 

گطاًیگاُ ًمغِ ای فطضی کِ هطکع خطم خسن است ٍ تطایٌس توام ًیطٍّای گطاًص خسن )کِ هطکع ثمل یا گطاًیگاُ ظهیي 

کوی تِ سوتی  (.زض هَضز اخسام کطٍی هاًٌس ظهیي ، گطاًیگاُ ًمغِ ی هطکعی زضٍى ظهیي هی تاضس. تِ سَی آى است 

کِ هاُ زض آى لطاض زاضز هتوایل ضسُ ٍ ّویي اهط تاػث هی ضَز ًیطٍی گطاًطی ظهیي زض سوت هماتل هاُ کوتط ضَز ٍ 

 . زض ًتیدِ آب ّا تط ذالف ًیطٍی خاشتِ ظهیي یؼٌی تِ سوت تاال حطکت کٌٌس ٍ تاػث ایداز هس هی ضًَس

 

 

 

 

 

 

تا تَخِ تِ هغالة تیاى ضسُ ٍ ایٌکِ ظهیي زض ّط ضثاًِ ضٍظ یک تاض تِ زٍض ذَز هی گطزز ، تطای ّط ًمغِ زض سغح ظهیي 

 تاض هس زض اثط ًیطٍی گطاًطی هاُ اتفاق هی افتس ، یکثاض ظهاًی کِ هاُ زض سوت آى ّاست ٍ تاض زیگط 2زض ّط ضثاًِ ضٍظ 

 .ٌّگاهی کِ هاُ زض سوت هماتل آى ّا لطاض زاضز 

 
 1ضکل 
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چَى تِ عَض کاهل تحت تاثیط  ( 1 زض ضکل C ٍ Dهٌغمِ  )لسوت ّایی کِ زض سوت هاُ ٍ یا عطف هماتل لطاض ًساضز 

 تاض زض 2کِ خعض ًیع تطای ّط ًمغِ زض سغح ظهیي  (خعض )ًیطٍی خاشتِ ظهیي لطاض زاضًس تِ سوت پاییي هتوایل ّستٌس 

 .ضثاًِ ضٍظ ضخ هی زّس

هسّای تلٌس کِ اصغالحاً هِ کطٌس .  هتط ٍ حتی تیطتط هتغیط تاضٌس 15خعض ٍ هس ّا هی تَاًٌس اظ چٌس ساًتی هتط تا 

ًاهیسُ هی ضًَس ّط زٍ ّفتِ یکثاض ضخ هی زٌّس ؛ ظهاًی کِ ذَضضیس ٍ هاُ زض یک ضاستا لطاض هی گیطًس ٍ ًیطٍّای خاشتِ 

 کِ ًَػی هِ کطٌس ضا ًطاى هی زّس هاُ تیي ظهیي ٍ ذَضضیس 2زض ضکل  . ( 2ضکل  ). آى ّا تا ّن تطکیة هی ضَز 

زض صَضتی کِ ظهیي زض ٍسظ لطاض تگیطز ٍ هاُ زض یک سَ ٍ ذَضضیس زض سَض زیگط تاضٌس ًیع هِ کطٌس . ٍالغ ضسُ است 

هس ّای ضؼیف ، کْکطٌس ًاهیسُ هی ضًَس ٍ ظهاى ّایی ضخ هی زٌّس کِ هاُ ٍ ذَضضیس ظاٍیِ ای لائوِ . ضخ ذَاّس زاز 

  ( 3ضکل  ). تا ّن زاضتِ تاضٌس ؛ ظیطا زض ایي حالت ًیطٍّای خاشتِ ی آى ّا یکسیگط ضا ذٌثی هی کٌٌس 

 

 

 

 

 

 

 

هثالً ذلیح فاًسی زض . ّن تستگی زاضز... الثتِ ضست خعض ٍ هس تِ ػَاهل گًَاگًَی هاًٌس ضکل زضیا ، ػطض خغطافیایی ٍ 

زض حالی کِ زض ذلیح فاضس هس ّا زض حس چٌس . هتط است15کاًازا تِ ػلت ضکل لیفی ذَز زاضای هسّایی تِ اضتفاع 

الظم تِ گفتي است کِ زضیاچِ ّا چَى هؼوَالً هساحت کوی زاضًس ٍ تِ زضیاّای زیگط ضاُ . ساًتی هتط تیطتط ًیستٌس

 (.زضیای هاظًسضاى تمطیثا خعض ٍ هس ًساضز)ًساضًس تا آب هیاى آًْا خاضی ضَز، تمطیثا خعض ٍهس ًساضًس

 : استفاده از جسر و مد برای تولید الکتریسیته 

تِ ایي هٌظَض اتتسا تایس  سسی تط  ضٍی ضٍزذاًِ یا ساحل زضیاّا ایداز ضَز کِ تِ ایي ًَع سس ّا سس ّای خعض ٍ هسی 

زض ظهاى هس آب زض حطکت تِ سوت ساحل  ٍ زض ظهاى خعض آب ّای شذیطُ ضسُ زض هسیط حطکتطاى تِ . گفتِ هی ضَز 

سوت زضیا اظ زاذل تَضتیي ّای تؼثیِ ضسُ زض زاذل سس ػثَض هی کٌٌس ٍ تاػث چطذص آى ّا ٍ زض  ًتیدِ تَلیس اًطغی 

 .الکتطیسیتِ هی ضًَس

  

 3ضکل  2ضکل 
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 : استفاده از جسر و مد برای تولید ماهیگیری 

 تطای هاّیگیطی تا استفازُ اظ خعض ٍ هس اظ ًَػی تَض کِ

 ایي تَض زض.  ضکل ًین زایطُ ای زاضز ، استفازُ هی ضَز 

 زض ظهاى هس کِ آب تِ سوت.  ساحل زضیا ًصة هی گطزز 

  ساحل هی آیس ، هاّی ّا تطای تغصیِ تِ ایي لسوت هی

 تِ ایي زلیل کِ زض ایي لسوت  هَخَزات ظیازی ).  ضًٍس 

 ٍخَز  زاضًس کِ تا تاتص ًَض ذَضضیس ٍ ٍخَز خطیاى َّا زض آى خا ضضس کطزُ ٍ تاػث ایداز هٌاتغ تغصیِ ی هٌاسثی تطای 

تا پاییي آهسى سغح  . (اظ ایي ضٍ هاّی ّا زض ظهاى هسّا تِ ایي لسوت تطای تغصیِ ّدَم هی تطًس . هاّی ّا هی ضًَس 

آب ٍ حطکت آى تِ سوت زضیا هاّی ّا زض هسیط تاظگطت ضاى تا ایي تَضّا هَاخِ هی ضًَس ٍ تٌاتطایي ًوی تَاًٌس تِ 

 .تِ ایي صَضت هاّی ّا تِ زام افتازُ ٍ صیس هی ضًَس . زضیا تطًٍس 

 4ضکل 

 

 5ضکل 
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