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  رطوبت مطلق هوا
 

  رطوبت مطلق الزم براي اشباع هوا در آن دما
  رطوبت نسبي

 مخلوط شدن هواي مرطوب با هواي سردتر

  رفتن هوا به منطقه سردتر
  سرد شدن به علت باريدن قطرات باران سرد

  انبساط فوري هوا
  )استراتوس(اي  اليه
  ) سكومولو(اي  توده

  )سيروس(پر مانند 
  اي و پرمانند اليه: سيرواستراتوس  

  اي و پرمانند توده: سيروكومولوس

   

  فصل دوم 
  
  

 آب در هوا  
   

  
  برگزيده نكات     

   كنند وضعيت بخار آب موجود در هوا از دو اصطالح رطوبت مطلق و رطوبت نسبي استفاده ميبراي بيان.  
 گويند ميجرم بخار آب موجود در واحد حجم هوا را، رطوبت مطلق  :رطوبت مطلق.  
 شود تر مي هرچه دماي هوا باالتر باشد، قابليت جذب بخار آن نيز بيش.  

 ي  هوا از رابطه رطوبت نسبي







   .آيد به دست مي 100

  
 و پارچـه را در   پيچنـد  اي مـي  يكي از دو دماسنج را در پارچـه  ي مخزن جيوه. شود از دماسنج تر و خشك استفاده مي ،براي تعيين رطوبت نسبي

نشـان  ) دماسـنج خشـك  (را نسبت به دماسـنج ديگـر    تري كماين دماسنج معموالً دماي . گويند مي دماسنج تردهند و به آن  ظرف آب قرار مي
  .گيرد شود و مقداري از گرماي مخزن را مي زيرا آب پارچه تبخير مي. دهد مي

ي شـماره سـتون و دمـاي     دهنـده  عدد حاصل نشـان . آوريم ك و تر را به دست ميبراي به دست آوردن رطوبت نسبي، ابتدا تفاضل دماسنج خش
  .دهد رطوبت نسبي را نشان مي ،محل تالقي ستون و رديف مذكور. باشد مي 18ي  ي رديف در جدول صفحه دهنده دماسنج خشك نشان

  شود مي تر بيشميزان رطوبت نسبي  ،باشد تر كمهرچه اختالف دماي دو دماسنج.  
 استدرصد  100ميزان رطوبت نسبي  ؛ر دو دماسنج يك عدد را نشان بدهنداگ.  
 شود ها ديده مي روزهاي در صبح زود بر روي برگ گياهان و گلبرگ گلقطرات ريز آب كه در بعضي : شبنم.  
 آيد دمايي را كه در آن، رطوبت هواي غير اشباع به حالت اشباع درمي :ي شبنم نقطه.  
 از  تـر  پـايين براي تشكيل ابر بايد هواي مرطـوب، سـرد شـود و دمـاي آن     . هاي كوچك يخ است از قطرات خيلي ريز آب يا تكهاي  مجموعه :ابر

  .ي شبنم برسد نقطه
 شود هاي پايين و ابر در نواحي باال تشكيل مي با ابر تفاوتي ندارد، فقط مه در قسمت :مه.  

  
   :شوند عواملي كه باعث پايين آمدن دماي هوا مي

  
  

  

  انواع ابر 
  

  شود مانند ابري كه مشخصات دو دسته از اين ابرها را داشته باشد به نام هر دو ناميده مي :نكته
  

 آلتوكومولوس(مانند  ،دهند قرار ميآلتو نام آن پيشوند  قبل از ،اگر ارتفاع ابر بيش از ارتفاع معمولي ابرها باشد(  
 كومولونيمبوس(برند مانند  به كار مي نيمبوسلو نام آن كلمه اگر ابر قدرت بارندگي داشته باشد ج(  
 قوط كنندبايد ذرات ابر به قدر كافي بزرگ و سنگين شوند تا بتوانند س ،براي آنكه بارندگي رخ دهد.  
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  )اقليم(آب و هوا 

  است بارشو  دماآب و هوا يا اقليم هر منطقه، تابع دو عامل اصلي.  
 هاي مختلف متفاوت است، در مناطق مختلف زمين، آب و هواي متفاوتي وجود دارد رندگي، رطوبت و دماي هوا در قسمتاز آنجا كه مقدار با.  
 اند و در اين نواحي، ميزان تبخير بيش از بارندگي است ي جنوبي واقع درجه 30ي شمالي و  درجه 25هاي جغرافيايي  در عرض :مناطق كم باران .

  .هاي دنيا در اين مناطق قرار دارند تر بيابان بيش. كنند ند و رطوبت زيادي را جذب ميا بادهاي اين مناطق خشك
 علت آن برخورد بادهاي مخالفي است كـه از جانـب   . شود درجه ديده مي 50تا  40هاي جغرافيايي  در اطراف استوا و در عرض: مناطق پر باران

  . دهند هاي پر باراني را تشكيل مي وزند و در اين مناطق جبهه ي معتدله مي قطب و منطقه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
رطوبـت نسـبى   . بار باشد ميلى 15تواند  حداكثر فشار بخار آب در اين دما مى. بار است ميلى 12فشار بخار آب هوا در ساعت پنج بعد از ظهر  - 1

 )72سراسرى (  چند درصد است؟

1 (8/0   2  (8    3  (12/5   4  (80    

با توجه به جدول، دماى هوا به چند . بار است ميلى 8ى سلسيوس و فشار بخار آب موجود در هوا  درجه 16ر دماى هوا، بعد از ظه 3در ساعت  - 2
 د؟هد ميدرجه برسد، بارندگى رخ 

1  (25 

2  (15 

3  (10 

4  (9 

 ؛درصد است76ين دما رطوبت نسبى وقتى در ا. گيرد گرم بخار آب جاى مى 15گراد، حداكثر  ى سانتى درجه 18در هر متر مكعب هوا با دماى  - 3
 )75سراسرى (  هر متر مكعب هوا چند گرم بخار آب دارد؟

1(  7/19   2(  6/13   3  (4/11   4  (06/5    

گـرم   75/15درجه بـا   6اگر هر متر مكعب هواى . گرم بخار آب وجود دارد 6/12 ،گراد درجه سانتى 6در هر متر مكعب هواى شهرى با دماى  - 4
 )77سراسرى (  شباع برسد، رطوبت نسبى هواى شهر چند درصد است؟رطوبت به حد ا

1  (12/5   2  (21     3  (80     4  (94/5    

هر متر مكعب اين  هوا، حداقل با چند گرم . گرم در متر مكعب است 12درصد و  75اى به ترتيب  رطوبت نسبى و رطوبت مطلق هواى منطقه - 5
 )80اسرى سر(  رسد؟ بخار آب ديگر به حد اشباع مى

1  (4     2 (25/6     3 (9     4 (16    

  cدما   )بار ميلي(فشار بخار آب اشباع شده 
11  16  
8  10  
6  5  
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 )81سراسرى (    در محل خالى جدول نام كدام ابر را بايد نوشت؟ - 6

     آلتواستراتوس) 1
  آلتوكومولونيمبوس) 2
     آلتوكومولوس) 3
 كومولونيمبوس   ) 4

 )86سراسرى (  است؟    صحيحدو شهر  در موردكدام عبارت . دو شهر با دماى نامساوى، رطوبت نسبى مساوى دارند - 7

 .مقدار رطوبت مطلق در هر دو شهر يكسان است) 1

 .كيفيت هوا از نقطه نظر مقايسه با حالت اشباع يكسان است) 2

 .رطوبت مطلق الزم براى اشباع هوا، در اين دو شهر يكسان است) 3

  .دهد ىبا افزايش مقدار مساوى بخار آب، به هر متر مكعب هواى دو شهر، بارندگى رخ م) 4
دماي هواي . گيرد ترين بارندگي ممكن صورت مي كند و بيش گراد كاهش پيدا مي ي سانتي درجه 5طور ناگهاني  ي شبنم به اي، نقطه در منطقه - 8

 )87سراسرى (      گراد بوده است؟ ي سانتي اين منطقه قبل از بارندگي حدود چند درجه

   50) 4      40) 3      5) 2      صفر) 1
 )88سراسرى (    درصد تنزل پيدا كند؟ 60درصد به  70شود رطوبت نسبي هواي شهري از  د، سبب ميرويداكدام  - 9

  .دما افزايش پيدا كند) 2       .بارندگي اتفاق بيافتد) 1
   .قسمتي از رطوبت هوا به صورت شبنم درآيد) 4        .رطوبت مطلق هوا زياد شود) 3

هر مترمكعب از . درصد است 5/97گرم بخار آب دارد و رطوبت نسبي آن  8/7گراد،  سانتي ي درجه 10هر مترمكعب از هواي شهري با دماي  -10
 )89سراسرى (  ؟ هواي اين شهر با همين دما چند گرم بخار آب كم دارد تا به حد اشباع برسد 

1 (2/0   2( 2/2  3 (5/2  4( 8  

 )64آزاد (  هاى زير جزء گروه اصلى ابرها نيست؟ يك از واژه كدام -11

 نيمبوس   )  4  كومولوس)  3  استراتوس )  2  سيروس   )  1

 )65آزاد (  نامند؟ ابرهاى اليه اليه را چه مى -12

 نيمبوس   )  4  استراتوس )  3  سيروس  )  2  كومولوس  )  1

   رصد خواهد بود؟بار باشد، رطوبت نسبى چند د ميلى 8بار و فشار بخار اشباع شده در همان دما  ميلى 6/5اگر فشار بخار آب موجود در هوا  -13

 )75آزاد (  

1  (70   2  (85    3  (45    4  (60    

 )75آزاد (  در كدام عرض جغرافيايى جنوبى، ميزان تبخير بيش از مقدار بارندگى است؟ -14

1 (55     2( 45    3 (30    4 (70    

 )76آزاد (  هاى دنيا در كدام عرض جغرافيايى قرار دارند؟ تر بيابان بيش -15

1 (30  2 (50  3 (70  4( 80    

 )76آزاد (  تابع كدام دو عامل اصلى است؟ ،اقليم هر منطقه -16

  پستى و بلندى محل)  2    تفاع محلعرض جغرافيايى و ار)  1

 عرض جغرافيايى و فاصله از دريا   )  4    دما و بارش)  3

 )78آزاد (  برند؟ كدام كلمه را به كار مى ،ابرى كه قدرت بارندگى داشته باشددر جلوي نام  -17

  آركوز   )  4  نيمبوس)  3  آلتو )  2  هوموس  )  1
  
 

  

  شكل  ارتفاع  بارندگي  نام ابر
  اي توده  باال  ندارد  ؟
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 فصل سوم 
   

 آب در دريا 
  

  اتبرگزيده نك 
  آب دريا

 كه موجـب   ،گويند مي» كره آب«هاي يخ و برف و حتي بخار موجود در هوا را مجموعاً  زيرزميني، توده هاي ها، رودها، آب درياچه ،ها آب اقيانوس
  .ذخيره استها  كره در اقيانوس درصد حجم آب 97درصد سطح زمين از آب تشكيل شده،  70. شود ي دور مي رنگ آبي زمين از فاصله

 ها مؤثرند هاي اقيانوسي در تعديل آب و هواي خشكي جريان -2. شود مي سواحل امواج اقيانوسي موجب تغيير شكل -1 :ها اهميت اقيانوس.  
  .باشند ها مي تر رسوبات خشكي نشست نهايي بيش ل تهحها م اقيانوس -3   

  هاي آب دريا ويژگي
  امالح
 گرم بر كيلوگرم است 5/34طور متوسط  گويند كه به مي يها را درجه شور ر آب اقيانوسمقدار نمك محلول در يك ليت: ي شوري درجه.  
 باشد و در  مي) گرم در ليتر 39(و مديترانه ) گرم در ليتر 40(شود مانند خليج فارس  تر مي اين مقدار در درياهاي بسته و گرم بر اثر تبخير بيش

  .تر است مدرياهاي نزديك قطب به دليل ورود آب شيرين ك
 درصد  7/77(كلريد سديم : اند از ترين امالح آب دريا عبارت فراوان

4يا تقريباً
 – كلسيمسولفات  – سولفات منيزم –كلريد منيزيم –) امالح 3

  . لفات پتاسيم و كربنات كلسيمسو
  
  
  
  
  
  
  
 منيزيم با چگالي كـم در هواپيماسـازي و بـرم در    . آورند از آب دريا به دست مي عالوه بر نمك طعام، عناصري چون منيزيم و برم را هم هامروز

  .ي محصوالت عكاسي كاربرد دارد تهيه
  آيد؟ از تبخير يك تن آب خليج فارس چند كيلوگرم نمك طعام به دست مي :مثال

  
       

 
 

304 كيلو نمك طعام
340  40100040000  كيلو امالح   

  گازها
 اكسيد كربن است دو گاز فراوان آب دريا اكسيژن و دي.  
 كند مقداري اكسيژن وارد هوا مي ،ها زيرا در مجاورت اكسيژن اتمسفري است و فتوسنتز گياهان و جلبك. تر است اكسيژن در سطح آب بيش.  
 2به صورت يون كربنات ،آب دريا اكسيد كربن در دي

3
)CO( و بيكربنات)HCO(   .آيد در مي 3

  كيلو  گرم امالح
40  1  
40000x  1000  
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 2و از طرفـي در آب گـرم  . ها دارد تري در نگهداري گازها و يون زيرا آب سرد توانايي بيش ؛تر است اكسيد كربن در آب سرد بيش ديCO   بـا
2يون اكسيژن تركيب و

3
)CO( هاي مثبت  با يون يون آيد و اين به وجود مي)Ca,MG,K( شود نشين مي آب دريا تركيب و در دريا ته.  

  دما
 در نتيجه دماي آب در درياهاي باز از. كننده آب دريا خورشيد است عامل اصلي گرم3 در نواحي قطبي تا32 كند در استوا تغيير مي.  
 دماي آب ثابت و  ،متر 500تر از  در عمق بيش ؛هاي سطحي آب كه دمايي متغير دارد برخالف اليهC4 است.  
 به افت ناگهاني دما از: الينكترمو32 هاي سطحي مناطق استوايي به در آب4  در عمق

  . گويند مي ترموكالينمتر  500بيش از 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فشار
 شود يك اتمسفر بر فشار آب اضافه مي ،در مقابل هر ده متر عمق. شود اد ميفشار آب با افزايش عمق زي .  
918فشار سطح آب        . متري آب دريا چقدر است 80فشار در عمق : مثال      81080اتمسفر   

  چگالي
  ،است تر چگال ،تري باشد مواد معلق بيشداراي سردتر و هرچه آب شورتر.  

  ها حركات آب درياها و اقيانوس
 آيد كه در اثر اصطكاك باد با سطح آب به وجود مي ،هاي موجود در سطح آب چين: امواج.  
 حركت ندارند ي معادل نصف طول موج ذرات آب ديگرشوند و در عمق آب مي امواج موجب حركت دايره مانند در سطح.  

  

 و خورشيد است گرانش ماهو عامل آن نيروي  باشد مي باال و پايين آمدن سطح آب دريا :جزر و مد.  
  هاي دريايي جريان
  سطحي
 است هاي عمومي كره زمينعامل آن باد.  
 عمل آن متعادل نمودن دما و شوري آب  
 استريم در مناطق اسـتوايي   جريان گرم گلف: مثال. ها شناسي بستر اقيانوس اختالف چگالي و شكلحركت وضعي زمين، : ديگر اين جريان املعو

  و جريان سرد البرادور در نواحي قطبي
  عمقي
 از اقيـانوس  ) گـرم  39(تـر   شوري آن بيش به دليل تبخير آب مديترانه ؛)بين مديترانه و اقيانوس اطلس(الطارق  ي جبل مانند جريان تنگه: شوري

  .رود تر و پايين مي شود و آب چگال مي) گرم 35(اطلس 
  رود و به همراه خود مقدار زيادي اكسيژن محلول از سطح  مانند ساحل پرو، آب در نواحي قطبي بر اثر سرما به اعماق مي :)سرد شدن(تغيير دما

  .كند ها را تأمين مي آورد و غذاي ماهي را به سطح آب مي) ها پيكر پالنكتون(دار  ت نيترات و فسفاتبرد و مقدار زيادي تركيبا آب را پايين مي
  آورد ها را به وجود مي اين جريان ،شود ها وارد آب صاف درياهاي آرام مي آلودي كه در مناطق حاشيه قاره آب گل :)گل و الي(مواد معلق.  
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 ها شناسي بستر اقيانوس شكل

 گيري زمـان   از اواسط قرن بيستم با فرستادن امواج صوتي و اندازه ،اما ؛اند كرده گيري مي ها را با ريسمان و وزنه اندازه عمق اقيانوسشته در گذ
)T.Vx(. گيري كنند ها را در هر نقطه به آساني اندازه دانشمندان توانستند ژرفاي آب اقيانوس ،رفت و برگشت امواج    

  ها ي بستر اقيانوس دهنده هاي تشكيل بخش
 متر در  200حداكثر عمق  –از رسوبات ضخيم ساخته شده  –از خط ساحلي تا شيب قاره ادامه دارد  –شيب حاشيه قاره  بخش كم :فالت قاره

  .حاوي ذخاير نفتي دنيا –ها داراي پهنا زياد و در برخي مناطق، بسيار باريك است  اطراف برخي قاره
  .شود شناسي جزء قاره محسوب مي اين بخش اگرچه توسط آب پوشيده شده است ولي از نظر زمين :نكته
  تر از بستر اقيانوس از فالت قاره تا خيز قاره ادامه دارد بخش نسبتاً پرشيب :قارهشيب.  

  .هاي اقيانوسي، خط ساحلي نيست، بلكه شيب قاره است شناسي حوضه حد زمين :1 نكته
  .گويند حاشيه قاره مي ،وع فالت قاره و شيب قارهبه مجم :2 نكته
 كند اي با شيب نسبتاً آرام كه شيب قاره را به دشت مغاكي متصل مي منطقه :خيز قاره.  
 11000ماريانا به عمق شوند مانند دراز گودال  هاي عميقي منتهي مي ها مانند آرام، شيب قاره به گودال ي برخي اقيانوس در حاشيه :درازگودال 

  .ترين بخش كره زمين است متر در غرب اقيانوس آرام كه عميق
 گويند ي اقيانوسي مي ترين بخش حوضه ترين و عميق مسطحبه  :دشت مغاكي.  
 هـاي   در محل پشته. وجود دارد يهاي عميق ها دره ها، در امتداد محور مركزي آن هاي خطي و طويل كف اقيانوس رشته كوه :هاي اقيانوسي پشته
  .افتد هاي فراوان اتفاق مي لرزه فشاني و زمين هاي آتش فعاليت ،يانوسياق

 
  

 )62سراسرى (  هاى اقيانوسى، عموماً در كجا قرار دارند؟ گودال -18

 ها ى اقيانوس در حاشيه)  2  .ها نظم و ترتيب خاصى ندارد پراكندگى آن)  1

 ها    يانوسدر وسط اق)  4  ها  وسط اقيانوس هاي كوهدر شكاف مركزى رشته )  3

 )63سراسرى (  امروزه استخراج كدام فلزات از آب دريا ممكن شده است؟ -19

      منيزيم و برم)  4  منيزيم و باريم)  3  منگنز و برم)  2  منگنز و باريم)  1

 )63سراسرى (  به طور كلى آب درياهاى كدام يك از مناطق زير شورتر است و به چه دليل؟ -20

  بندان قطبى، نزوالت كم و يخ)  2  خير زياد  استوايى، دماى باال و تب)  1

 معتدل، بارندگى كم و تبخير زياد   )  4  قطب جنوب، نزوالت كم و فعاليتهاى آتشفشانى  )  3

 )65سراسرى (  شود؟ فالت قاره به كدام محيط اطالق مى -21

 كم عمق   )  4  عميق   )  3  ساحلى )  2  خيلى عميق )  1

 )67سراسرى (  يت كدام پديده است؟تر امواج دريا حاصل فعال بيش -22

 زلزله   )  4  جزر و مد   )  3  باد  )  2  فشان آتش)  1

 )68سراسرى (  آيد؟ اگر يك كيلوگرم آب دريا تبخير شود، چه مقدار نمك طعام به دست مى -23

 گرم    40تر از  بيش)  4  گرم   40تا  35بين )  3   گرم 35تقريباً )  2  گرم    26تقريباً )  1

 )69سراسرى (  ى كدام اقيانوس قرار گرفته است؟ غربى حوزه ى ماريانا در حاشيه گودال -24

 هند   )  4  منجمد جنوبى  )  3  اطلس   )  2  آرام )  1

 )70سراسرى (  ى دريايى كدام است؟سطحهاى  ى جريان عامل اصلى به وجود آورنده -25

   تغييرات درجه شورى )  4  تغييرات دما  )  3  تبخير)  2  باد   )  1

تـر   يك بيش ها را تبخير كنيم، مقدار نمك باقى مانده دركدام سان، مقدار مساوى آب از مناطق زير برداريم و آن اگر در عرض جغرافيايى يك -26
 )72سراسرى (  است؟

   درياى مديترانه   )  4  درياچه خزر  )  3  اقيانوس اطلس  )  2     آراماقيانوس )  1

 )74سراسرى (  ن گلف استريم چيست؟ى جريا عامل اصلى به وجود آورنده -27

 نيروى جاذبه   )  4  تبخير  )  3  باد  )  2  اختالف دما )  1
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ادزي 

 كم 

 )75سراسرى (  كدام است؟ ،هاى دريايى سطحى مل اصلى حركت جرياناع -28

  اختالف شورى آب   ) 4   مواد معلق) 3   نيروى جاذبه) 2  نيروى باد) 1
 )75سراسرى (  گيرند؟ ر مىهاى اقيانوسى را كجا در نظ شناسى حوضه حد زمين -29

 خط ساحلى   ) 4  خيز قاره   ) 3  فالت قاره   ) 2  شيب قاره  ) 1

 )78سراسرى (  هر ليتر آب خليج فارس حدود چند گرم نمك طعام دارد؟ -30

1  (40    2  (35   3  (30   4  (27    

 )80سراسرى (  اقتصادى دارد؟ ى استخراج كدام عنصر از آب دريا، صرفه -31

 منيزيم   ) 4  منگنز   ) 3  كلسيم    )2  باريم  ) 1

 )81سراسرى (  است؟» البرادور«تغيير در كدام يك، عامل مؤثر در به وجود آمدن جريان دريايى  -32

 مواد معلق   ) 4  مواد محلول   ) 3  دماى آب  ) 2  دماى هوا   ) 1

 )82سراسرى (  محلول در آب درياها كدام است؟    عنصر ترين بيش -33

1 (Cl  2( Na  3 (Ca  4 (
4SO  

 ) 83سراسرى (  ى كدام امالح دريا هستند؟   به ترتيب نشان دهنده bو  aهاى  در نمودار مقابل، ستون -34

  كلريد منيزيم و كلريد پتاسيم) 1

  كلريد منيزيم و سولفات كلسيم) 2

  سديم و كلريد منيزيم كلريد) 3

  كلريد منيزيم وكربنات كلسيم) 4

  
   
   

 )84سراسرى (   ديگر دارند؟   ترى با يك در كدام ويژگى اختالف بيش ،ها در درياهاى مختلف فالت قاره -35

  منشاء رسوبات) 4  عمق   ) 3  شيب  ) 2  پهنا  ) 1

 )85سراسرى (   شود؟   ها شناخته مى دشت مغاكى با كدام ويژگى -36

  هموار و عميق ) 2    مسطح و مرتفع) 1
 هاى عميق  هاى صاف با گودال زمين) 4    هاى بلند منفرد  مسطح با كوه) 3

 )86سراسرى (    ها كدامند؟  هاى سطحى آب اقيانوس هاى جريان ويژگى -37

  وسعت زياد و عمق زياد) 4  وسعت زياد و عمق كم  ) 3  وسعت كم و عمق كم) 2  آب گرم و عمق كم) 1
 )87سراسرى (  ؟باشد ميها  معرف كدام ويژگي آب اقيانوس )a(منحني  -38

  چگالي) 1
  شوري) 2
  فشار) 3
  دما) 4

ي درياي مديترانه قابـل   ي بين درياي مديترانه و اقيانوس اطلس مسدود شود، كدام رويداد براي آينده هاي كوهزايي، تنگه اگر بر اثر فعاليت -39
 )88سرى سرا(  بيني است؟ پيش

  .شود ي كوچك نمكي تبديل مي اين دريا به يك درياچه) 2  .رود هاي آن از بين مي هاي سطحي آب جريان) 1
  .كند ي آن به سرعت رشد مي صنعت ماهيگيري در كشورهاي حاشيه) 4  .روند هاي كشاورزي اطراف آن به زير آب مي بنادر و زمين) 3

  )90سراسرى (   هاي آب دريا باشد؟ ژگيي كدام وي تواند نشانه نمودار مقابل مي -40
   اكسيژن و فشار) 1

  شوري و دما) 2
   چگالي و دما) 3

  شوري و چگالي) 4

 درصد

  سولفات
  سولفات منيزيم

 پتاسيم

 امالح

  زياد
  
  

 كم
 عرض جغرافيايي
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  .....پذيرند، تقريباً برابر است با  بيشترين عمقي كه از اين امواج تأثير مي. كند وزش باد، امواجي مانند شكل، بر روي سطح آب دريا ايجاد مي -41
1 (a                                        ) 91سراسرى( 

2 (b  

3( 2
a

 

4( b2  
گيري تغيييرات ميزان شوري آب اقيانوس اطلس، در روي يك عرض جغرافيايي مشخص از افريقا شروع به  يك كشتي تحقيقاتي براي اندازه -42

تر  آمده توسط محققان كشتي به كدام نمودار نزديك نمودار به دست. رساند كند و مسافرت خود را در آمريكاي جنوبي به پايان مي حركت مي
 )92سراسرى (  است؟

  

1(   2(  3(     4(   
  

 )65آزاد (  شود؟ ى ترموكالين چه تغييرى در دماى آب ايجاد مى در منطقه -43

)(از)  1 4 به)( 32 (از)  2  . يابد كاهش مى( 4 به)( 32 يابد افزايش مى. 

)(از)  3 32 به)( 4 (از)  4  .  يابد افزايش مى( 32 به)( 4 يابد كاهش مى   . 

 )65اد آز(  قدر است؟ تر از هزار متر چگونه و چه دماى آب دريا در پايين -44

 گراد ى سانتى درجه+ 4ثابت و برابر )  2  گراد    ى سانتى درجه+ 32ثابت و برابر )  1

 گراد    ى سانتى درجه+ 32و + 4متغير و بين )  4  گراد  ى سانتى درجه+ 32تا  -4متغير و بين )  3

 )75آزاد (  دهد؟ هاى اقيانوسى را كدام گزينه تشكيل مى ترين بخش حوضه مسطح -45

 هاى اقيانوسى    پشته)  4  شيب قاره )  3   دشت مغاكى)  2  قاره   فالت)  1

 )75آزاد (  تر از حد متوسط است؟ هاى زير شورى آب بيش در كدام يك از گزينه -46

 درياى سياه   )  4  هاى قطبى  اقيانوس)  3  درياى مديترانه)  2  درياى بالتيك  )  1

 )78آزاد (  تر از حد متوسط است؟ در كدام گزينه شورى آب كم -47

 درياى مديترانه   )  4  درياى سياه  )  3  خليج فارس  )  2  درياى سرخ )  1

 )79آزاد (  تر از حد متوسط است؟ در كدام گزينه شورى آب بيش -48

 اقيانوس اطلس شمالى   )  4  درياى بالتيك   )  3   درياى سياه)  2  خليج فارس  )  1

 )82آزاد (  ند، به ترتيب در كجاست؟   يآ ا به دست مىعناصرى چون منيزيم و برم كه از آب دريكاربرد  -49

  در هواپيماسازى و تهيه محصوالت عكاسى) 2  سازى    راكتورهاى اتمى و شيشه) 1

  جواهرسازى و راكتورهاى اتمى) 4    سازى و ابزارهاى نورى   شيشه) 3

 )83آزاد (  ؟   استهاى اقيانوسى كدام  ترين بخش در اقيانوس آرام عميق -50

  ها دراز گودال) 4  فالت قاره   ) 3  دشت مغاكى   ) 2  يب قاره ش) 1
 )85آزاد (  گويند؟    ى قاره نيز مى ها، كدام دو بخش را روى هم حاشيه ى بستر اقيانوس دهنده هاى تشكيل از بخش -51

  هاى اقيانوسى و خيز قاره پشته) 2  هاى اقيانوسى دشت مغاكى و دراز گودال) 1

   فالت قاره و شيب قاره) 4    ى  خيز قاره و دشت مغاك) 3
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 فصل چهارم 
  

 آب در خشكى  
  

  برگزيده نكات  

 يكآب در خش

 گيرد ها انجام مي كره بسيار ناچيز است ولي بسياري از تغييرات سطح زمين توسط همين آب هاي جاري در برابر حجم آب گرچه مقدار آب.  
 رانـي و بـه عنـوان     توليد نيروي الكتريسيته ارزان، مـاهيگيري، كشـتي   ،كشاورزي، صنعت از نظر تأمين آب مصرفي انسان، در: اهميت آب جاري

  .دمرزهاي طبيعي اهميت دار
 ها آب جاري، آب زيرزميني، يخچال و درياچه: آب در خشكي  
  هاي جاري آب
 شود بخشي از باران كه در سطح زمين به سوي مناطق پست جاري مي: رواناب.  
 ار روانابعوامل مؤثر بر مقد  

  .شود تر مي مقدار رواناب بيش ،تر باشد هرچه بيش :شيب زمين
  .كند د آب به آساني نفوذ ميخاك فراوان داشته باش و اگر خاك گياه كند مي كمرا  نفوذ آبزمين متراكم و نفوذناپذير مقدار  :جنس زمين

  .شود و سبب نفوذ آب به زمين و كاهش رواناب ميكند حركت آب را  :پوشش گياهي
  .شود بارندگي شديد موجب افزايش رواناب مي :مقدار بارندگي

 شود هاي آن زهكشي مي ي يك رود و شاخه اي كه به وسيله منطقه: ريز حوضه آب.  
  كند خطي كه يك حوضه آبريز را از حوضه مجاور جدا مي: تقسيمخط.  
 كند ي آب در واحد زمان طي مي مسافتي كه هر ذره: سرعت آب.  
 ر مقطع يك رود مستقيمد)AA(  ترين سرعت جريان آب در وسـط و   بيش

ها به علـت اصـطكاك بـا     نزديك سطح آب است ولي در بستر و نزديك ديواره
ها سرعت حداقل است و در سطح آب به دليل اصـطكاك بـا هـوا     بستر و ديواره

  .ستسرعت در وسط و نزديك سطح آب ا ترين بيش. سرعت كم است
 شود مانند آن منتقل مي مقعرترين سرعت از وسط به طرف ديواره  وقتي مسير رود داراي انحنا باشد، بيشBB  وCC    
 جنس رود و مقدار آب –عرض رود  –شيب زمين  :كننده سرعت رود عوامل تعيين  
  كند عبور مي  ن از عرض يك رودخانهحجم آبي كه در واحد زما :)دبي(آبدهي.  

  آب زيرزميني
 ترين ذخيره آب شيرين است دهد، كه بزرگ كره را تشكيل مي درصد آب 3/0برداري حدود  حجم آب زيرزميني قابل بهره .  
 ها و تغيير شـكل   نشين شدن آن جايي مواد و ته ها مانند عوامل ديگر فرسايش باعث جابه ها و خاك آب زيرزميني با نفوذ در فضاهاي خالي سنگ

  .شود بخش خارجي زمين مي
 اي در باالي سطح ايستابي كـه تمـام منافـذ     منطقه :ي تهويه منطقه

  .ي آب و هوا پر شده است خالي به وسيله
 اي در زير سطح ايستابي كه تمام فضـاهاي  منطقه: ي اشباع منطقه 

  .خالي از آب پر شده است
 نفوذناپذير  ي منطقه اشباع، اگر با اليه سطح فوقاني :سطح ايستابي

   .محصور نشده باشد
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  .تر است ها و نقاط پست در عمق كم تر و در دره ها در عمق بيش معموالً سطح ايستابي در نقاط مرتفع و دامنه كوه :1نكته
متـر   10تر از  مانند كرمان و يزد در اعماق بيشسطح ايستابي در استان پر باران گيالن نزديك به سطح زمين و در نقاط خشك مركز ايران  :2نكته

  .قرار دارد
  .برداري در حال نوسان است سطح ايستابي در نقاط پست به علت تغييرات عواملي چون ميزان بارش و ميزان نفوذ آب به زمين و ميزان بهره :3نكته
 گويند مقدار فضاهاي خالي يك رسوب يا سنگ را مي: تخلخل.  
 شود ست از حجم فضاهاي خالي در يك نمونه سنگ يا رسوب به حجم كل آن كه به صورت درصد بيان ميعبارت ا: تخلخل.  

350اگر حجم فضاهاي خالي موجود در سنگ :مثال m/ 32باشد و حجم كل سنگm  ،ميزان تخلخل چند درصد است؟باشد  

251002درصد               
50100 

  تخلخل /

  عوامل مؤثر در تخلخل
  ها شكل، اندازه و آرايش دانه

           درجه سيمان شدگي  

  ميزان هوازدگي 
 تعداد درز و شكاف موجود در سنگ

  .گويند توانايي يك سنگ يا رسوب براي عبور آب را مي: نفوذپذيري
  ها با هم ارتباط آن -2ي منافذ    اندازه -1: عوامل مؤثر در نفوذپذيري

پنبه بسيار  ها مانند چوب رس. اند، اما نفوذپذير نيستند پنبه بسيار متخلخل پا و چوب مثالً سنگ. نداردتخلخل با نفوذپذيري ارتباط مستقيم  :ي مهم هنكت
  .ولي به دليل ريز بودن منافذشان و باد كردن ذرات رس نفوذناپذيرند) درصد 50(اند  متخلخل

تخلخل و در جدول مقابل ميزان  
  نفوذپذيري در چند رسوب و سنگ 

  . با هم مقايسه شده است
  

 معموالً آب مايل است به . تر منحني است ت آب بيشحركت آب زيرزميني بسيار كندتر از آب جاري است و مسير حرك: حركت آب زيرزميني
  .است تر كماي حركت كند كه فشار  نقطه
  كه از آب اشباع شده باشند) شن و ريگ و ماسه(هاي نفوذپذير  اليه: زيرزميني آب يا سفره) اليه آبدار(آبخوان.  

  انواع آبخوان
 وقتـي چـاهي   . برابر فشار اتمسفر است) سطح ايستابي(ار در سطح فوقاني اليه آبدار فش. باشد ي اشباع مي سطح ايستابي سطح فوقاني منطقه :آزاد

  .تراز آب در چاه نمايانگر سطح ايستابي است ،در يك اليه آبدار آزاد حفر شود
 اتمسفر است ارفش تر از فشار در سطح فوقاني منطقه اشباع بيش. ي نفوذپذير بين دو اليه نفوذناپذير محصور شده است اليه :تحت فشار.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 آيند آن سطح باال مي  هاي تحت فشار تا سطحي كه آب سفره :سطح پيزومتريك.  
 ،ريزدبخود از دهانه چاه بيرون  خودبهآب  واز سطح زمين باشد باالتراگر سطح پيزومتريك  چاه آرتزين.  

  آهك  ها رس  آبرفت  ماسه  نام سنگ
  ها درزها و شكاف  %50  زيادتر% 40  %25  ان تخلخلميز

  ابتدا نه بعد خوب  ندارد  خيلي خوب يا زياد  خوب  نفوذپذيري

  حجم فضاهاي خالي
 حجم كل سنگ
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 شود در نتيجه آب در سطح زمين تخليه مي ،ها به طور طبيعي به سطح زمين راه پيدا كنند اگر آبخوان :چشمه.  
  تركيب شيميايي

 ها، سرعت نفوذ آب و مسافت طي شده بستگي دارد ها و سنگ هاي محلول در آب زيرزميني به جنس كاني غلظت نمك.  
هـاي   راي حل كردن كـاني تر از امالح آب رودهاست، زيرا آب زيرزميني فرصت زيادي ب هاي زيرزميني بيش هاي محلول در آب ميزان نمك :1نكتـه 

  .مسير خود دارد
  .شود ميتر  بيشدر يك اليه آبدار هرچه از محل تغذيه به طرف محل تخليه نزديك شويم شوري آب زيرزميني  :2نكته
هـا كـم    هـاي محلـول در آن   زيرا مقدار نمك ؛اند هاي آذرين و دگرگوني براي آشاميدن و مصارف ديگر كامالً مطلوب آب موجود در سنگ :3نكته
  .است
  .امالح زيادي دارند  ،مانند سنگ نمك و گچ ،هاي تبخيري سنگ ،اند ولي رسوبات آبرفتي معموالً حاوي آب شيرين :4نكته
 كننـد و   هـا بـا صـابون خـوب كـف نمـي       اين آب .هاي كلسيم و منيزيم بااليي است كه داراي يون هاي كربناتي آب موجود در سنگ: آب سخت

  .كنند نشين مي ها و ظروف ته رسوباتي را در لوله
  يخچال
  باشد ميزمين ي آب شيرين  ترين ذخيره بزرگ پوشاند و ها را مي رصد از سطح خشكيد 10هاي روي زمين به صورت يخ،  درصد آب 2حدود.  
 و و شمال آمريكا  پهاي آل هاي گرينلند و كوه بعد از آن يخچال ،)ها رصد يخچالد 86(ترين پوشش يخي زمين در قطب جنوب قرار دارد  بزرگ
  .قرار دارندهاي مرتفع نواحي گرمسيري  كوه
 بـارد بـيش از مقـداري     در اين مناطق مقدار برفي كه مي. شود تشكيل مي ،ها برف دائمي وجود دارد كه در آن در مناطق سردي: تشكيل يخچال

  .شود است كه ذوب مي
 يخ برفي : ها مراحل تشكيل يخچال دار  يخ حباب يخ بلوري  

  ها درياچه
 دارندنها را كه ارتباط مستقيم با درياها  هاي ساكن خشكي آب: تعريف.  
 سنگ اهميت دارند از نظر تشكيل مواد با ارزش مثل نمك طعام، كربنات سديم، سولفات سديم، گچ و زغال: ها اهميت درياچه.  
  ها درياچه هاي تشكيل راه
  درياچه مازندران :باقيمانده يك درياي قديمي -
  درياچه بايكال در روسيه :فروافتادگي قسمتي از زمين -
  هاي شمال اروپا و امريكا درياچه :ها گذاري يخچال رسوب -
  تار، ولشت و السم :ريزش كوه و مسدود شدن مسير رودها -
  درياچه سبالن :دهانه آتشفشان خاموش -

  ؟ها به چه عواملي بستگي دارد درياچهميزان شوري آب تركيب و 
  .كند ها عبور مي از آن ،هايي كه آب رودها و آب زيرزميني براي تغذيه درياچه سنگجنس  -1
  ميزان تبخير در منطقه -2
  ميزان آب ورودي و خروجي -3
  پوشش گياهي منطقه -4
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 .آهكى، چون قابليت انحالل آن زياد است)  2    .آبرفتى، چون نفوذپذير است)  1
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