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 سفر آب درون زمین  : 7فصل 

 .آب ّای صیشصهیٌی تعذ اص یخچال ّا تضسگتشیي رخیشُ گاُ آب ضیشیي ّستٌذ  : ًکتِ

 . تخص عوذُ ی آب هصشفی کطَس ها اص آب ّای صیشصهیٌی تاهیي هی ضَد  : ًکتِ

ًفَر آب اص تستش سٍدّا ، دسیاچِ ّا ، آب ّای حاصل اص رٍب تشف ّا ٍ یخ ّا دس تطکیل آب ّای صیشصهیٌی  : ًکتِ 

 .ًقص داسًذ 

  سایذ تشیي ساُ تشای دستیاتی تِ آب ّای صیشصهیٌی چیست ؟ حفش چاُ ٍ قٌات.1

تِ خاک یا سٌگی کِ آب تتَاًذ دسٍى آًْا ٍاسد ضَد ًفَر . تِ چِ خاک یا سٌگی ًفَر پزیش هی گَیٌذ ؟ هخال تضًیذ . 2

 هخل هاسِ سٌگ  .پزیش یا هتخلخل هی گَیٌذ

 ٍ تِ خاک یا سٌگی کِ آب ًتَاًذ دسٍى آًْا ٍاسد ضَد. تِ چِ خاک یا سٌگی ًفَر ًاپزیش هی گَیٌذ ؟ هخال تضًیذ . 3

 خاک سس هخل .سٌگ ّای ًفَر ًاپزیش یا غیشهتخلخل هی گَیٌذ ، اًزتقشیثاً غیش قاتل ًفَر 

اًذاصُ رسات چِ تاحیشی دس هیضاى ًفَر آب تِ دسٍى صهیي داسد ؟ ّش چِ اًذاصُ رسات دسضت تش تاضذ ، فضاّای خالی . 4

تیي رسات تطکیل دٌّذُ ی آى ّا تیطتش است ٍ تٌاتشایي ًفَر پزیشی خاک تیطتش خَاّذ تَد یعٌی آب ساحت تش دس آ ى 

 .ّا ًفَر ٍ عثَس هی کٌذ 

ضي ٍ هاسِ رساتی دسضت ّستٌذ ٍ فضاّای خالی ضاى صیاد است . ًفَر پزیشی ضي ٍ هاسِ سا تا سس هقایسِ کٌیذ . 5

تٌاتشایي آب سا تِ ساحتی اص خَد عثَس هی دٌّذ ٍلی رسات سس داًِ سیض ّستٌذ ٍ فضاّای خالی تیي ضاى تسیاس کن 

 . تٌاتشایي آب ًوی تَاًذ تِ خَتی دس آى ّا ًفَر کٌذ . است

اگش هقذاس هاسِ خاک ًسثت تِ سس آى تیطتش تاضذ ، ًفَر آب تِ دسٍى صهیي چگًَِ است ؟ دس ایي صَست خاک آب  . 6

 .سا دس خَد ًگِ ًوی داسد ٍ آب تا سشعت تِ الیِ ّای صیشیي هی سٍد 

اگش هقذاس سس خاک ًسثت تِ هاسِ آى تیطتش تاضذ ، ًفَر آب تِ دسٍى صهیي چگًَِ است ؟ دس ایي صَست آب تِ . 7

. ساحتی ًوی تَاًذ تِ داخل صهیي ًفَر کٌذ 

صهیي ّایی کِ هقذاس ًفَرپزیشی خاک آى ّا خیلی صیاد یا خیلی کن تاضذ ، تشای کطاٍسصی هٌاسة ًیستٌذ ؛ صیشا : ًکتِ 

ًفَرپزیشی صیاد سثة هی ضَد آب تِ سشعت تِ قسوت ّای پاییي تش خاک سفتِ ٍ سیطِ ّا اص آب هحشٍم تواًٌذ ٍ 

. ًفَرپزیشی کن خاک ًیض سثة هی ضَد کِ آب ًتَاًذ ٍاسد خاک ضَد ٍ تاص ّن سیطِ ّا اص آب هحشٍم هی هاًٌذ 
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.  خاکی تشای کطاٍسصی هٌاسة است کِ داسای هقذاس تقشیثاً هساٍی اص هاسِ ٍ سس تاضذ : ًکتِ 

چِ عَاهلی دس هیضاى ًفَر آب تِ دسٍى صهیي تاحیش گزاسًذ ؟   . 8

ّش چِ رسات خاک دسضت تش تاضٌذ ٍ فضای خالی ضاى تیطتش تاضذ ، آب : اًذاصُ رسات تطکیل دٌّذُ خاک  (الف 

ّش چِ ضیة صهیي کوتش تاضذ، سشعت آب راسی کوتش تَدُ ٍ : ضیة صهیي (ـ ب . تیطتشی دس صهیي ًفَر هی کٌذ 

پَضص گیاّی سثة ًفَر تیطتش آب دس خاک هی ضَد : پَضص گیاّی  (ـ ج . فشصت تیطتشی تشای ًفَر دس صهیي داسد

. ٍ رخیشُ ی آب ّای صیشصهیٌی سا افضایص هی دّذ 

تشای احذاث سذ تایذ اص داهٌِ ّای فاقذ پَضص گیاّی استفادُ کٌین تا آب پطت سذ هاًذُ ٍ دس صهیي ًفَر : ًکتِ 

. کوتشی داضتِ تاضذ 

 رخایش آب صیشصهیٌی چگًَِ ایزاد هی ضَد ؟ آب ّای سغحی پس اص ًفَر دس دسٍى صهیي ، فضاّای خالی تیي رسات .9

. تطکیل دٌّذُ سسَتات ٍ سٌگ ّا سا پش هی کٌٌذ ٍ رخایش آب ّای صیش صهیٌی سا تِ ٍرَد هی آٍسًذ 

سشعت حشکت آى .  حشکت آب ّا دس صیش صهیي تِ چِ صَست است ؟ آب ّا دس صیش صهیي داسای حشکت هی تاضٌذ  .10

. رْت حشکت آب اص ضیة صهیي پیشٍی هی کٌذ .  هتش دس سال هتغیش است 500 هتش تا 5/0ّا اص 

سشعت حشکت آب ّای صیش صهیٌی .  تاحیش اًذاصُ رسات سا تش سشعت حشکت آب ّای صیشصهیٌی تا هخال تَضیح دّیذ .11

. دس سسَتات داًِ دسضت هاًٌذ آتشفت ّا صیاد ٍ دس سسَتات داًِ سیض هاًٌذ سس ّا تسیاس ًاچیض است 

 غاسّای آّکی چگًَِ تطکیل هی ضًَذ ؟ آب ّای صیشصهیي ٌّگام ًفَر دس سٌگ ّای آّکی ، آى ّا سا دس خَد .12

تا اداهِ ی ایي فشایٌذ فضاّای خالی تیطتش ٍ تضسگ تش ضذُ ٍ غاسّای آّکی تِ . حل ٍ فضاّای خالی ایزاد هی کٌٌذ 

. ٍرَد هی آیذ 

 چِ ًَع خاکی تشای تطکیل رخیشُ ی آب ّای صیشصهیٌی هٌاسة است ؟ هیضاى فضای خالی ٍ ًفَر پزیشی دس سٌگ .13

تٌاتشایي . تِ عٌَاى هخال دس آتشفت ّا ، هیضاى فضای خالی ٍ ًفَر پزیشی صیاد است . ّا ٍ سسَتات هختلف هتفاٍت است 

دس حالی کِ سس ّا گش چِ داسای فضای خالی ّستٌذ ، اها تِ دلیل داًِ . تشای تطکیل آب ّای صیشصهیٌی هٌاسة است 

. سیض تَدى ، تشای رخیشُ آب ّای صیش صهیٌی هٌاسة ًوی تاضٌذ 

 حشکت آب ّای صیش صهیٌی تِ داخل صهیي تا تِ کزا اداهِ داسد ؟ تخطی اص آب ّای سغحی کِ تِ دسٍى صهیي ًفَر .14

هی کٌٌذ تِ حشکت خَد تا سسیذى تِ یک الیِ ًفَر ًاپزیش اداهِ هی دٌّذ ٍ فضاّای خالی سسَتات ٍ سٌگ ّا سا پش هی 

. کٌٌذ 
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هٌغقِ اضثاع هٌغقِ ای است کِ فضاّای خالی تیي رسات آى کاهالً تَسظ آب پش . هٌغقِ اضثاع سا تعشیف کٌیذ . 15

. ضذُ تاضذ 

تِ سغح تاالیی هٌغقِ اضثاع سغح ایستاتی گفتِ هی ضَد                                                      . سغح ایستاتی سا تعشیف کٌیذ . 16

.  کِ هشص تیي هٌغقِ اضثاع ٍ هٌغقِ تاالیی است 

 

.  ّش چِ عوق چاُ تیطتش تاضذ ، عوق سغح ایستاتی ًیض تیطتش است : ًکتِ 

 

دس هٌاعق ًضدیک دسیا عوق چاُ ّای آب کن .   عوق چاُ ّا سا دس هٌاعق ساحلی ٍ هٌاعق خطک هقایسِ کٌیذ .17

است ٍ هوکي است ضوا تا چٌذ هتش حفش کشدى تِ سغح ایستاتی تشسیذ اها دس ًَاحی خطک داخل کطَس ایي عوق صیاد 

.  هتش تاضذ 150است ٍ هوکي است تیص اص 

ّشچِ رسات ساصًذُ صهیي ًفَرپزیش تش تاضذ ٍ : رٌس صهیي  (عوق سغح ایستاتی تِ چِ عَاهلی تستگی داسد ؟ الف . 18

ـ . عوق ایي قسوت ًفَرپزیش تیطتش تاضذ ، آب تِ قسوت ّای پاییي تش ًفَر هی کٌذ ٍ عوق سغح ایستاتی تیطتش است 

ّش چِ تاسًذگی تیطتش تاضذ عثعاً آب تیطتشی دس صهیي ًفَر هی کٌذ تٌاتشایي سغح : هیضاى ٍ ضذت تاسًذگی  (ب 

پَضص گیاّی دس هٌغقِ سثة رزب آب ّا تِ داخل صهیي هی گشدد : پَضص گیاّی  (ـ ج . ایستاتی تاالتش خَاّذ آهذ 

صیاد تَدى ضیة صهیي تاعج هی ضَد آب کوتش : ضیة صهیي  (ـ ت . ٍ دس ًتیزِ تاعج تاال آهذى سغح ایستاتی هی ضَد 

هیضاى تشداضت اص چاُ  (ـ ث . تِ داخل صهیي ًفَر کٌذ ٍ اص ایي سٍ سغح ایستاتی دس هٌاعق عویق تش تطکیل خَاّذ ضذ 

دٍسی یا  (د . هصشف صیاد اص آب چاُ ّا هٌزش تِ خطک ضذى چاُ ّا ٍ پاییي آهذى سغح ایستاتی هی ضَد : ّا 

عوق سغح ایستاتی دس هٌغق ًضدیک تِ آب ّای سغحی تِ دلیل ًفَر تیطتش آب تِ : ًضدیکی تِ آب ّای سغحی 

. داخل صهیي کوتش است

 سفشُ ّای آب صیشصهیٌی هعوَالً دس چِ هٌاعقی تطکیل هی ضًَذ ؟ اغلة سفشُ ّای آب صیشصهیٌی دس سسَتات .19

.  سخت ًطذُ هاًٌذ آتشفت ّا ٍ هخشٍط افکٌِ ّا کِ هتطکل اص ضي ، هاسِ ٍ سیگ ّستٌذ ، تطکیل هی ضًَذ 

 ـ سفشُ ّای آب صیش 2ـ سفشُ ّای آب صیش صهیي آصاد  ـ 1. سا ًام تثشیذ  (آتخَاى  )اًَاع سفشُ ّای آب صیش صهیٌی . 20

صهیي تحت فطاس 

سفشُ ّای آب ّای صیشصهیٌی آصاد چگًَِ ٍ دس چِ هٌاعقی تطکیل هی ضًَذ ؟ دس ایي ًَع سفشُ ّا یک الیِ ًفَر . 21

. ایي ًَع آتخَاى ّا تیطتش دس دضت ّا ٍ کَُ ّا ایزاد هی ضًَذ . پزیش تش سٍی یک الیِ ًفَر ًاپزیش قشاس داسد 

. آب هَرَد دس سفشُ ّای آب صیشصهیٌی آصاد اص عشیق حفش چاُ ٍ قٌات قاتل تْشُ تشداسی هی تاضذ  : ًکتِ
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دس صَستی کِ دس هٌاعق ضیة داس آب ّای صیش صهیٌی  (.چطوِ سا تعشیف کٌیذ ) چطوِ چگًَِ تطکیل هی ضَد ؟ .22

.  تِ عَس عثیعی تِ سغح صهیي تشسٌذ ٍ راسی ضًَذ ، چطوِ تِ ٍرَد هی آیذ 

سفشُ ّای آب صیش صهیٌی تحت فطاس چگًَِ ٍ دس چِ هٌاعقی تطکیل هی ضًَذ ؟ ایي ًَع سفشُ ّای آب  . 23

ایي ًَع سفشُ تیطتش دس . صیشصهیٌی دس رایی تطکیل هی ضًَذ کِ یک الیِ ًفَر پزیش تیي دٍ الیِ ًفَر ًاپزیش قشاس تگیشد 

. ًَاحی کَّستاًی ٍ ضیة داس ایزاد هی ضَد 

اص . آب ّای صیشصهیٌی غالثاً تی سًگ ، تی تَ ٍ فاقذ هَاد تیشُ  کٌٌذُ است . ٍیژگی آب ّای صیشصهیٌی سا تٌَیسیذ . 24

.  دیگش ٍیژگی آى ّا تشکیة ضیوایی ٍ دهای حاتت آى ّا است 

هیضاى آلَدگی هیکشٍتی آب ّای صیش صهیٌی ًسثت تِ آب ّای سغحی کوتش ٍ اهالح هعذًی هحلَل دس آى ّا  : ًکتِ

.  تیطتش است 

. آب ّای صیشصهیٌی غالثاً تِ علت ًفَر فاضالب خاًگی ٍ ضْشی آلَدُ هی ضًَذ : ًکتِ 

. کلسین ٍ هٌیضین اص هْن تشیي اهالح هَرَد دس آب ّای صیشصهیٌی ّستٌذ  : ًکتِ

تِ چِ آب ّایی آب سخت گفتِ هی ضَد ؟تِ آتی کِ هیضاى کلسین ٍ هٌیضین دس آى صیاد تاضذ آب سخت گفتِ هی . 25

. ضَد 

. اگش اهالح هَرَد دس آب اص حذ هعوَل تیطتش تاضذ ، تشای سالهتی هضش است  : ًکتِ

ًَعی چطوِ ی هصٌَعی است کِ تِ کوک آى هی تَاى آب ّای صیش صهیٌی سا تِ . قٌات یا کاسیض سا تعشیف کٌیذ . 26

.  سغح صهیي ّذایت کشد 

. تشای حفش قٌات اص صهیي ّای ضیة داس استفادُ هی ضَد : ًکتِ 

.  دس قذین تشای اٍلیي تاس دس رْاى ایشاًیاى تشای تْشُ تشداسی اص آب ّای صیشصهیٌی اقذام تِ حفش قٌات کشدًذ  : ًکتِ

قٌات ّا هعوَالً دس راّایی کِ هیضاى تاسش سالیاًِ کن تاضذ حفش هی ضًَذ تِ عَس هخال دس ایشاى ضْشّایی هاًٌذ : ًکتِ 

... قن ، اصفْاى ، سوٌاى ، یضد ٍ 

بٍايهجابٍجايي.خطكيدرحالجابٍجايياوذ آبَايزميه،َمًارٌبيهدريا،ًَايچشخِ آب سا تعشیف کٌیذ . 27
 .دائميآبچرخٍآبميگًيىذ
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