
 

 

 6فصل            

 46ظ چیست؟ دس آب إٞیت -1

 ص٘ذٌی دس. داس٘ذ ٘یاص آب تٝ ص٘ذٌی ادأٝ تشای ص٘ذٜ ٔٛرٛدات ٕٞٝ. است حیات ػأُ تشیٟٗٔٓ آب

 تٝ... ٚ ساصیساختٕاٖ صٙؼت، غزا، تٟیٝ صدٖ، ٚضٌٛشفتٗ، ٔسٛان صٛست، ٚ دست ضستٗ تشای سٚصٔشٜ

 .داسیٓ ٘یاص آب

 ٟٔاس ٚ آتی ٔٙاتغ اص دسست استفادٜ تٝ ٚ داسد تیطتشی إٞیت آب ٔا وطٛس ٔخُ وطٛسٞایی دس چشا -2

 46ظ  دٞٙذ؟ٔی تیطتشی تٟا سطحی ٞایآب

 .ضذٜ ٚالغ د٘یا تیاتا٘ی ٘ٛاس سٚی تش طثیؼی طٛس تٝ  ٔا وطٛس چٖٛ 

 47ظ آیذ؟ٔی پذیذ چٍٛ٘ٝ تاسش -3

 سسذ.داسد وٝ پس اص تشاوٓ تٝ صٛست تاسش تٝ سطح صٔیٗ ٔیتخاس آب فشاٚا٘ی دس اتٕسفش صٔیٗ ٚرٛد 

 47ظ ی صٔیٗ سا آب فشا ٌشفتٝ است؟چٙذ دسصذ اص سطح وشٜ -4

 دسصذ 75تیص اص 

 47ظ آب وشٜ چیست؟ -5

تاضٙذ، ٞای ٔٛرٛد دس اتٕسفش، سطح ٚ دسٖٚ صٔیٗ وٝ تٝ صٛست رأذ، ٔایغ ٚ تخاس ٔیی آبتٝ ٔزٕٛػٝ

 ٌٛیٙذ.آب وشٜ ٔی

 47ظ ضٛد؟ٔی ٞایی()لسٕت وشٜ ضأُ چٝ چیضٞایی آب -6

 ٞا.ٞای صیشصٔیٙی، سطٛتت ٞٛا ٚ یخچاَ، آبٞاٞا، دسیاٞا ٚ دسیاچٝالیا٘ٛس

 زمین روی سفرآب



 47ظ ی صٔیٗ، ضیشیٗ ٞستٙذ یا ضٛس؟ٞای وشٜبتیطتش آ -7

 ضٛس

 47ظ ضٛد؟اتش چٍٛ٘ٝ تطىیُ ٔی -8

د. تخاس سٚضٛد ٚ تاال ٔیٔی ٞا، آب تثخیشدسیاٞا ٚ دسیاچٝ ٞا،تا تاتص پشتٛٞای خٛسضیذ تٝ سطح الیا٘ٛس

 د.ضٛآب دس آٖ را تٝ دِیُ واٞص دٔا، ٔتشاوٓ ضذٜ ٚ تٝ اتش تثذیُ ٔی

 47ظ ضٛد.......... تثذیُ ٔی. ٔتشاوٓ ضذٜ ٚ تٝ ...........تخاس آب دس استفاػات تٝ دِیُ .................. -9

 اتش -واٞص دٔا 

 47ظ دٞذ؟ضشایطی تا تطىیُ اتش، تاسش سخ ٔیدس چٝ  -11

 ٚلتی دسصذ سطٛتت ٞٛا تاال ٚ ٔیضاٖ دٔای ٞٛا پاییٗ تاضذ.

 47ظ دس چٝ صٛست تاسش تٝ صٛست تشف است؟ -11

 سیضد.ت ٞٛا تٝ ضىُ تشف تٝ سطح صٔیٗ ٔیٞا دٔای ٞٛا خیّی وٓ تاضذ سطٛتٞش ٌاٜ دس فشایٙذ ٔتشاوٓ ضذٖ اتش

 48ظ صٛست تاساٖ است؟ دس چٝ صٛست تاسش تٝ -12

 دس صٛستی وٝ دٔای ٞٛا ٍٞٙاْ تشاوٓ تاالتش اص صفش دسرٝ سّسیٛس تاضذ تاسش تٝ ضىُ تاساٖ خٛاٞذ تٛد.

 48ظ دس چٝ صٛست تاسش تٝ صٛست تٍشي است؟ -13

 تٛد. ٞای تاساٖ دس ٔسیش پاییٗ آٔذٖ تٝ سطح صٔیٗ اص تٛدٜ ٞٛای سشد ػثٛس وٙٙذ تاسش تٝ صٛست تٍشي خٛاٞذاٌش لطشٜ

 48ظ ضٙاسی چیست؟ٞٛا -14

 پشداصد.ف وشٜ صٔیٗ تٝ ٔطاِؼٝ ٚ تحمیك ٔیضٙاخت رٛ ٚ ٞٛای اطشا یاسٜدا٘طی است وٝ دست

 48ظ ٌیشی ٔمذاس تاس٘ذٌی است........................ ا٘ذاصٜ ٞایتشیٗ واسیىی اص ٟٔٓ -15

 ٞٛاضٙاسی



 48ظ ضٛد....................... ا٘زاْ ٔیٌیشی ٔمذاس تاس٘ذٌی دس ........................ تش حسة ا٘ذاصٜ -16

 ٔتشٔیّی –ٞای تاساٖ سٙزی ایستٍاٜ

 49ظ ضٛد؟آب حاصُ اص تاسش چٝ ٔی -17

 .وٙذب تثخیش ضذٜ ٚ تٝ اتٕسفش صؼٛد ٔیتخطی اص آ-1

 ضٛد لسٕتی اص آٖ دس سطح صٔیٗ راسی ٔی -2

 وٙذ.تالی ٔا٘ذٜ تٝ دسٖٚ صٔیٗ ٘فٛر ٔیٚ تخص  -3

 49ظ وٙذ؟صٔیٗ چٝ ٔسیشی سا طی ٔی آب تاساٖ دس سٚی -18

ٚ تٝ وٙٙذ حشوت ٔیتش پست ٔٙاطك طشف تٝ ٚپیٛستٗ دس رٟت ضیة صٔیٗ  ٞا پس اص تٝ ٞٓایٗ آب

 سیض٘ذ.ٞا ٔیٞا، دسیاٞا ٚ الیا٘ٛسدسیاچٝ

 ا٘زاْ تٛا٘یٓٔی واسی چٝ ٞاآٖ اص تٟتش تشداسیتٟشٜ ٚ راسی ٞایآب سفتٗ ٞذس اص رٌّٛیشی رٟت -19

 49ظ دٞیٓ؟

 سذساصی

 49ظ ٞذف اص احذاث سذ چیست؟ -21

 تشداسی تٟتش ٚ رٌّٛیشی اص ٞذس سفتٗ آبتٟشٜ

وٙذ ٚ دس .. تاضذ سٚد ٔسیش ٔستمیٓ پیذا ٔیاٌش ضیة صٔیٙی وٝ سٚدخا٘ٝ دس آٖ رشیاٖ داسد ............... -21

 51ظ ٌیشد.تاضذ سٚد ٔسیش ٔاسپیچی تٝ خٛد ٔیصٛستی وٝ ضیة صٔیٗ ........................ 

 وٓ  –صیاد 

 ٔسیش سٚدخا٘ٝ ٔستمیٓ  -1اِف( ضیة صٔیٗ وٓ تاضذ                 رٛس وشد٘ی:  -22

 51ظ  سٚدخا٘ٝ ٔاسپیچٔسیش  -2ب( ضیة صٔیٗ صیاد تاضذ                                       

 (1----(        )ب 2----)اِف 



 
 51چیست( ظ )آتطاس ٌشدد؟آتطاس چٍٛ٘ٝ ایزاد ٔی -23

ضٛد دس ایٗ صٛست  آٖ تٝ طٛس ٘اٌٟا٘ی دچاس اختالف استفاع تستشاٌش سٚدخا٘ٝ دس طی ٔسیش تٝ ٔحّی تشسذ وٝ 

 ضٛد.آتطاس ایزاد ٔی

 51ظ ٘اْ دیٍش آتطاس چیست؟ -24

 تٙذ آب

 51ظ ػّت تطىیُ آتطاس چیست؟ -25

 وٙذٞای ٘شْ ٚ وٓ ٔماٚٔت ػثٛس ٔیٞای سخت ٚ ٔماْٚ ٚ سپس اص سًٙدس ٔسیش رشیاٖ خٛد اتتذا اص سًٙ آب

سٚ٘ذ ایٗ ٞای ٘شْ اص تیٗ ٔیٔا٘ٙذ ٚ سًٙٞای ٔماْٚ تش رای ٔیفشسایص دس صٔاٖ ٘سثتا طٛال٘ی سًٙتش احش 

 ٌشدد.طاس ٔیتاػج تطىیُ آتاختالف استفاع ایزاد ضذٜ دس ٔسیش سٚد 

 51ظ وذأیه اص ٔٛاسد صیش است؟ػّت ایزاد آتطاس  -26

 ٚرٛد سًٙ ٔماْٚ دس اَٚ+ ٚرٛد سًٙ ٘شْ دس آخش اِف(

 ب( ٚرٛد سًٙ ٘شْ دس اَٚ + ٚرٛد سًٙ ٔماْٚ دس آخش

 اِف                                                                              

 51ظ دسیاچٝ چیست؟ -27

 ٞای آصاد ساٜ ٘ذاسد.لغ ضذٜ است ٚ تٝ طٛس طثیؼی تٝ آبٞا ٚاطی اص آب وشٜ است وٝ دس سطح خطىیتخ

 51ظ وٙٙذ؟را٘ذاساٖ ٔختّفی دس آٖ ص٘ذٌی ٔی ص٘ذٜ ٚ پٛیا است وٝ ...................... یه ٔحیط -28

 دسیاچٝ

 51ظ ٞا اص چٝ ٘ظش إٞیت داس٘ذ؟دسیاچٝ -29

ُ ٚ حٕ -تؼذیُ آب ٚ ٞٛای ٔٙطمٝ  -ٌشدضٍشی  –رخایش ٘فت ٚ ٌاص  -ٔٛاد ٔؼذ٘ی  -اص ٘ظش تأیٗ ٔٛاد غزایی 

 ٘مُ ٚ وطتیشا٘ی.

 51ظ تضسٌتشیٗ دسیاچٝ رٟاٖ وذاْ دسیاچٝ است؟ -31



 دسیاچٝ خضس

 51ظ ضٛد؟چشا تٝ دسیاچٝ خضس دسیا ٌفتٝ ٔی -31

 تٝ ػّت ٚسؼت صیاد

 51ظ چٝ ٘ظش تا ٞٓ تفاٚت داس٘ذ؟ ٞای وطٛسٔاٖ اصدسیاچٝ -32

 اص ٘ظش چٍٍٛ٘ی تطىیُ

 51ظ ضٛ٘ذ؟ٍٛ٘ی تطىیُ تٝ چٙذ دستٝ تمسیٓ ٔیٞا اص ٘ظش چٍدسیاچٝ -33

 ا٘ذ.ٞا تٛسط ا٘ساٖ ایزاد ضذٜا٘ذ ٚ تؼضی اص آٖٞا تٝ طٛس طثیؼی تطىیُ ضذٜدٚ دستٝ: تشخی اص آٖ

 52ظتتیس است؟  ٘اْ تٝ لذیٕی دسیای وذاْ دسیاچٝ ایشاٖ تالیٕا٘ذٜ -34

 دسیاچٝ خضس

 52ظ ػّت ایزاد دسیاچٝ غاس ػّی صذس ............... است. -35

 غاس وف اص صیشصٔیٙی ٞایبآ سطح تٛدٖ تاالتش

 52ظ وشٜ ٔٛرة ایزاد دسیاچٝ ........... ضذٜ است. سًٙ اص لسٕتی ٞایضىستٍی -36

 اسٚٔیٝ

 52ظ ضٛ٘ذ اص چٝ ٘ظش تا ٞٓ تفاٚت داس٘ذ؟ٞایی وٝ تٝ طٛس ٔصٙٛػی ایزاد ٔیدسیاچٝ -37

 تشداسیاص ٘ظش واستشد ٚ تٟشٜ

 52ظ آیٙذ چٝ واستشدی داس٘ذ؟تٝ ٚرٛد ٔیٞا ٞایی وٝ دس پطت سذدسیاچٝ -38

 ضٛ٘ذ.طاٚسصی ٚ آب آضأیذ٘ی استفادٜ ٔیو -تشای تِٛیذ تشق 

 52ظ سذ ِتیاٖ دس وزا ٚالغ ضذٜ است؟ -39

 دس ضٕاَ تٟشاٖ

 52ظ ، تٝ چٝ ٔٙظٛس احذاث ضذٜ است؟تٟشاٖ چیتٍش ٔٙطمٝ دس فاسسدسیاچٝ ضٟذای خّیذ  -41



 تٝ ٔٙظٛس تؼذیُ دٔای ٞٛا، حفظ ٔحیط صیست ٚ تٛسؼٝ ٌشدضٍشی

 52ظ ضٛد؟ٔیٗ اص فضا آتی سً٘ دیذٜ ٔیچشا وشٜ ص -41

چٖٛ تیطتش سطح آٖ )
3

 
 ( اص آب تطىیُ ضذٜ است.

 52ظ ػأّی تستٍی داسد؟ضىُ سٛاحُ دسیاٞا تٝ چٝ  -42

 ٞای ساحّی دس تشاتش فشسایصتٝ ٔماٚٔت سًٙ

 ضىُ ساحُ:رٛس وشد٘ی؛  -43

 ٚرٛد سًٙ ٔماْٚ -1پشتٍاٞی                                  اِف(

 ٔماْٚٞای غیشٚرٛد سًٙ -2     ای                    ٕٞٛاس ٚ ٔاسٝ ب(

 (2-----(  )ب1----)اِف

 53ظ وذأٙذ؟ دسیاٞا آب حشوت اص ٕ٘ٛ٘ٝ سٝ -44

 ٔذ. رضس ٚ -3          ٞای دسیایی رشیاٖ -2أٛاد         -1

 53ظ .ضٛدٔی ٌفتٝ.........  پاییٗ ٚ تاال سٕت تٝ آب حشوت تٝ -45

 آب ٔٛد

 53ظ ٔٛد آب چیست؟ -46

 حشوت آب تٝ سٕت تاال ٚ پاییٗ، ٔٛد ٘اْ داسد.

 53ظ ٌزاس٘ذ؟ چٝ احشی تش ساحُ ٞا ٔیأٛاد دسیا،  -47

 ضٛد.تاػج فشسایص ٚ تغییش ضىُ سٛاحُ ٔی

 53ظ سٛ٘أی چیست؟ -48

 ضٛد وٝ سٛ٘أی ٘اْ داسد.ایزاد ٔی ٞای صیش دسیایی، أٛاد تضسٌی دس دسیاٗ ِشصٜ ٚ آتطفطاٍٖٞٙاْ ٚلٛع صٔی

 53ظ ٘اْ دیٍش سٛ٘أی چیست؟ -49

 آتتاص



 53ظ ضٛد؟رضس ٚ ٔذ تٝ چٝ دِیّی ایزاد ٔی -51

 احش ٘یشٚی ٌشا٘طی ٔاٜ ٚ خٛسضیذ.تش 

 53ظ ٔذ چیست؟ -51

 ضٛد.تٝ تاال آٔذٖ آب ٚ حشوت آٖ تٝ سٕت ساحُ ٔذ ٌفتٝ ٔی

 53ظ رضس چیست؟ -52

 ضٛد.تٝ پاییٗ سفتٗ آب دس سٛاحُ، رضس ٌفتٝ ٔی

 رٛس وشد٘ی: -53

 ( رضس aتاال آٔذٖ آب دسیا                     -1

  ٔذ ( b         پاییٗ آٔذٖ آب دسیا        -2

(1----b (    )2---a ) 

 53ظ رضس ٚ ٔذ چٝ واستشدٞایی داسد؟ -54

 ضٛد.ٌیشی استفادٜ ٔیدس تِٛیذ ا٘شطی اِىتشیستٝ ٚ ٔاٞی

 53ظ ضٛد؟یخچاَ چٍٛ٘ٝ تطىیُ ٔی -55

ٞای ٔتٕادی دس ٔٙاطمی وٝ تاسش ػٕذتا تٝ صٛست تشف است، یخچاَ تطىیُ تا ا٘ثاضتٝ ضذٖ تشف دس طی ساَ

 ضٛد.ٔی

دسرٝ  ٞای ٔتٕادی دس ٘ٛاحی وٝ ٔیاٍ٘یٗ دٔای ٞٛا اص صفش............. ضذٖ تشف دس طی ساَیخچاَ تٝ دِیُ  -56

 53ظ ضٛد.ٞٓ وٕتش است ایزاد ٔی

 ا٘ثاضتٝ 

 53ظ ضٛ٘ذ؟ٞا تٝ طٛس وّی تٝ چٙذ دستٝ تمسیٓ ٔییخچاَ -57

 دٚ دستٝ لطثی ٚ وٛٞستا٘ی
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