
 آبشار

 تٍ صیاد سشعت تا استفاع یا فالت یک اص سيدخاوٍ یک آب آن دس کٍ است شىاسی صمیه َای پذیذٌ اص یکی آتشاس

 .سیضد می دامىٍ یا دسٌ یک پاییه

 سيی اص متشی ۹۷۹ استفاع اص کاسائً سيد. داسد لشاس يوضيئال کشًس دس آتشاساَوجل، وام تٍ جُان آتشاس تشیه مشتفع

 .سیضد می پاییه تٍ شذٌ ساختٍ سخت َای سىگ اص کٍ مشتفع فالتی

 

  آبشار تشکیل طرز

 تعضی. گزسوذ می مختلفی َای سىگ سيی اص تضسگ، سيدَای. یاتذ می فشسایش آسامی تٍ سيد، تستش َای سىگ

 فشسایش ساحتی تٍ دیگش، تعضی. یاتىذ ومی فشسایش آساوی تٍ ي دیگشوذ َای سىگ اص تش سخت َا، سىگ اص

 تشوذ، وشم َا سىگ کٍ شًد جایی ياسد سخت َای سىگ اص متشکل تستشی اص سيد کٍ َىگامی. یاتىذ می

 سا سخت َای سىگ تًاوذ ومی آب یعىی شًد، تشکیل آتشاس سىگ، وًع دي ایه تشخًسد محل دس داسد احتمال

 خالی سا سخت َای سىگ صیش اصطالح تٍ ي تشد می تیه اص داسوذ لشاد صیش دس کٍ سا وشم َای سىگ اما کىذ، حفش

 .کىىذ عثًس آتشاس پشت اص تًاوىذ می افشاد کٍ است ای اوذاصٌ تٍ شذٌ خالی محل ایه يسعت گاَی. کىذ می

 

 َای سىگ سيی سخت آَک سىگ چىذ اص مسطحی الیٍ آمشیکا، ي کاوادا مشص دس يالع ویاگاسا آتشاس محل دس

 سىگ تضسگ لطعات ي دَذ می فشسایش تش سشیع سا شیل سيدخاوٍ، آب. است گشفتٍ لشاس شِیل وام تٍ تشی وشم

 آب جشیان کٍ آتشاس يسطِ دس اتفاق، ایه. افتىذ می فشي ي شًوذ می کىذٌ آتشاس لثٍ اص گاٌ تی ي گاٌ آَک

 کاوادا تٍ متعلك مىطمٍ دس آتشاس شذن شکل وعلی پذیذٌ، ایه حاصل. افتذ می اتفاق تیشتش است، شذیذتش

 .است

 حاصل آب. داسد استفاع متش ۰۸۸ شًد می وامیذٌ ايتیگاسد، کٍ آتشاس ایه. است وشيط دس اسيپا، آتشاس تشیه مشتفع

 علت تٍ وسذال َای دیًاسٌ. سیضد می فشي است، تش پاییه تسیاس کٍ وسذال، دس یًستشدال یخچال ريب اص

 .اوذ پششیة تسیاس یخچال، لثلی فشسایش

 اص است، جاسی دامىٍ امتذاد دس کٍ آتی. داسوذ متعذد آتشاسَای اوذ، جاسی کًَستاوی مىاطك دس کٍ سيدَایی

 ساحلی مىاطك دس. دَذ می تشکیل کًچکی آتشاسَای ي گزسد می صیادی سىگی َای لثٍ ي َا سىگ لطعٍ سيی

 ي. شذ خًاَذ تشکیل آتشاس ویض محل آن دس تشیضد، دسیا تٍ استفاعی اص سيد اگش اما. شًد می دیذٌ آتشاس وذست تٍ

 .است خايسمیاوٍ مىطمٍ دس آتشاسَا تعذاد سکًسداس آتشاس، پىجاٌ اص تیش تا لشستان استان ایشان، کشًس دس


