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 ......................................  نام دبیرستان  نام ..........................................           نام خانوادگی ...................................................    

 ................................................ تلفن دبیرستانآموز........................................               تلفن منزل دانش

 ها در زیر هر پرسش نوشته شود. پاسخ به پرسش

 شناسی و علوم جوی تحویل دهید: به طرق زیر به پژوهشگاه ملی اقیانوس 52/10/1101تاریخ  10:11ساعت  ها را حداکثر تا برگه

 51/0/1101)از تاریخ  المللی تهران شناسی و علوم جوی در نمایشگاه بین اقیانوستحویل حضوری در غرفه پژوهشگاه ملی  -1

 ( 52/0/1101الی

 1شماره  -خیابان شهید اعتماد زاده -خیابان فاطمی غربی -به نشانی پژوهشگاه: تهران تحویل حضوری -5

 research@inio.ac.irاسکن برگه به نحوی که خوانا باشد و ارسال از طریق رایانه:  -1

 شود.  در محل غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه تقدیم می 12:11ساعت  50/10/1101آموزان برتر هدیه ارزشمندی در روز  به ده نفر از دانش

به دبیرستان نیز  50/10/1101چنین روز  هم شوند. از طریق تلفن منزل مطلع می 52/10/1101 عصر 11:11-51:11برندگان بین ساعت 

 شود. رسانی می اطالع

ی عمر کوتاهی دارند. به  ها دوره دانیم که پالنکتون چگالی )پیکنوکالین( چیست؟ میبدانید شی آیا می -0

دانیم که  چنین می شود. هم گفته می (Seston)ها سستون  های مرده در آب دریاها و اقیانوس مجموعه پالنکتون

ها بستگی به میزان مواد معلق در آب دارد. بنابراین هرچه میزان رسوب و مواد آلی  شفافیت آب دریاها و اقیانوس

معلق در آب بیشتر باشد، کدری آب بیشتر یا شفافیت کمتر است. با این توضیحات با دلیل فیزیکی علت کدری 

 ین توضیح دهید.بیشتر آب را در پیکنوکال

 زیر توجه نمایید:های تهها به نک برای پاسخ به پرسش

 ای و اینترنتی انجام دهید. توانید تحقیق کتابخانه ها می پاسخ به پرسش و ها برای حل مساله -0

 با تحقیق در منابع مختلف بدست آورید. توانید میرا ها  اطالعات ورودی برای حل مسالهبرخی  -2
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ذوب شوند به چه میزان تراز آب در دریاها )گرینلند و جنوبگان( های قطبی  یخچال  همهبه نظر شما اگر الف(  -2

 آید؟ ها باال می و اقیانوس

 .)مساله را حل کنید( 

ها چه مقدار باال  ها یک درجه سلسیوس افزایش یابد، تراز آب دریاها و اقیانوس ب( اگر دمای آب اقیانوس

در هزار  44درجه و شوری متوسط  6ها را همگن با دمای متوسط  آب دریاها و اقیانوسآید؟)برای سهولت  می

 .)مساله را حل کنید(فرض کنید( 

 افتد: برای دو نمونه زیر چه اتفاقی مییل فیزیکی توضیح دهید از نظر دمایی با دل -4

 .هوا از نوک قله اورست به ارتفاع معادل سطح دریا آورده شود ای از بستهالف( 

 .ب( یک لیتر آب از گودال ماریانا به  سطح دریا آورده شود

( در فصل پاییز و زمستان Foehn Effectتوانید دلیل گرم بادهای ساحلی در گیالن)مانند  الف می-4آیا از پرسش ج( 

 را توضیح دهید؟

علمی امروز این جمله  توانید با زبان فارس دارد، آیا می ای در مورد مقایسه دریای خزر با خلیج ابوریحان جمله -4

اگر گرد تا گرد دریا)خزر( بگردی هیچ مانع تو نباشد جز چند رود، آب آن تلخ "را بازنویسی کنید و توضیح دهید

 ."است و تاریک، هیچ از آن بر نیاید، جز ماهی، برخالف دریای پارس
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اید. آیا  را در فیزیک خوانده( (Reflectionبازتاب و  Refraction)انکسار ) ((Diffractionتفرق  های پدیده -5

آیند توضیح  درکنار ساحل هستید در مورد امواجی که به سوی شما می هنگامی کهها را  توانید همین پدیده می

نسبت به ساحل از آب  )زاویه محور برآمدگی موج نسبت به خط ساحلی(درجه 46فرض کنید موجی با زاویه  دهید؟

. کدام یک از یابددرجه کاهش می 5رسد زاویه آن به امی که به ساحل میکند، هنگعمیق به سوی ساحل حرکت می

آن  (فرکانسبسامد )ثانیه باشد،  06اگر آن موج دارای پریود  اند؟ توضیح دهید.های فوق باعث این تغییر شدهپدیده

کند، مفهوم فیزیکی  ای ثابت در آب دریا فرض کنید که موج از آن گذر می اگر نقطه.()مساله را حل کنید ؟چقدر است

 نسبت به آن نقطه چیست؟ بسامد

کند. اگر جریان آب  کره شمالی داریم که از شرق به سوی غرب حرکت میفرض کنید جریان آب در نیم -7

دهد؟ در صورتی که این جریان  می معنی کاهش شدید ژرفا( گذر کند، چه اتفاقی روی از روی یک برآمدگی )به

ارق وارد اقیانوس طالکره جنوبی باشد، چگونه خواهد بود؟ اگر آب از دریای مدیترانه از طریق تنگه جبلدر نیم

افقی )برای این کار سلولی از آب به شکل مکعب مستطیل  اطلس شود، ادامه حرکت آن چگونه خواهد بود؟

جهت  در خصوص ابعاد و اندازه حرکت و کرویت زمین استفاده کنید و فرض کنید و برای پاسخ از پایستاری

 طیل آب بحث کنید(.تحرکت مکعب مس
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ی جنوبی مشاهده  ای در نیمکره یک دریانورد در بازگشت از سفر خود ادعا کرد که امواج بزرگی را در ناحیه  -6

کردند و طول موجش دو برابر طول  ثانیه عبور می 46ی زمانی  های متوالی آن با فاصله طوری که قله کرده است، به

 باشد؟ ی اول، ادعای درستی تواند در وهله کشتی بوده، آیا ادعا می

نات  24سرعت   بوده که در زمان حادثه HMS Exeterگفتگوی بیشتر با دریانورد روشن کرد که این کشتی 

باشد، آیا  (175m) فوت 565کرده است. اگر طول کشتی  داشته و در همان جهت موج حرکت می     11.8) )

 .(و توضیح دهید )مساله را حل کنیدتوان ادعای دریانورد را باور کرد؟  اکنون می

، در هر حالت چه اتفاق فیزیکی در آب ت زیر داشته باشیدلاگر در ساحل چابهار باشید و وزش باد در دو حا -9

داشته باشیم؟ در هر دو حالت فرض می انتظار ساحلی می افتد؟ به تبع آن چه اتفاق شیمیایی و زیستی می توانیم 

 شود مدت و سرعت وزش به اندازه کافی است.

 .باد از شرق به غرب بوزد الف(

 .ب( باد از غرب به شرق بوزد

 

ای بسیار  عمیق روی کشتی هستید و ماهی صید کردید. پس از طبخ  فرض کنید در وسط اقیانوسی در ناحیه  -8

های ماهی  کشد تا استخوان اندازید. چقدر طول می های ماهی را به دریا می ماهی و صرف گوشت آن، استخوان

 برسد!!!!؟به کف اقیانوس 
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در پاییز امسال در خلیج فارس توفانی اتفاق افتاد که در طی آن در برخی مناطق فوران آب در هوا روی داد  -06

(Water spotدر چه شرایطی این پدیده روی می .)شرایط پر فشار یا کم فشار(؟ با توجه به نیروهای  دهد (

 حاکم، دلیل این رویداد را توضیح دهید.

 

 

 

 

 

 


