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 مقدمه
 

  مقدمه 

آموزش و  یمهم برا یامر چرخه آب  لیتشک يبا چگونگ یيآشنا

كه در ادامه چند مثال  باشد يمدانش آموزان  یجذاب برا اریبس

 ارتانیباران در اخت لیتشک يآب و چگونگ آموختن چرخه یبرا

 .میده يقرار م
آیند؟ های كره زمین از كجا ميپرسش اساسي این است كه آب

باید بگوییم كه زمین در ابتدا یک كره گداخته متشکل از ماگما 

ها در خود حاوی آب بودند. )مواد مذاب و داغ( بود، اما تمام ماگما

شد، فرآیند خنک سازی جو زمین  ها خارجسپس آبي كه از ماگما

را آغاز كرد، و پس از اینکه سرانجام محیط زمین به اندازه كافي 

خنک شد، آب توانست به شکل مایع در سطح زمین ماندگار شود. 

فعالیت آتشفشاني، هم در اعصار كهن و هم در عصر حاضر، آب را 

یش آب كند، بنابراین این اتفاقات منجر به افزاوارد جو زمین مي

 های زیرزمیني شد.سطحي زمین و مقدار آب

ای از آن را بنوشید. آیا اكنون یک لیوان آب را برداشته و جرعه 

دانید آبي كه هم اكنون نوشیدید همان آبي است كه ماموت مي

نوشیدند؟ زیرا زمین های اولیه ميپشمالو، شاه تیانانخامون و انسان

ه آب را به چرخش درآورده است. میلیارد سال است ك ۴بیش از 

ای همیشگي، كه به آن چرخه آب های جهان در قالب چرخهآب

ها، جو زمین و ها، اقیانوسها، رودخانهگویند، در میان دریاچهمي

دائمي سامانه كند. همانطوری كه آب از میان این زمین حركت مي

گاز )بخار( و  های مختلفي از قبیل: مایع )آب(،گذرد، حالتمي

گیرد.خب، آیا اكنون شما جغرافیدانان جوان جامد )یخ( به خود مي

آمادگي الزم را برای یادگیری چند واقعیت جدید دارید؟ پس با ما 

باشید تا به مراحل گوناگون چرخه اعجاب برانگیز آب نگاهي 

 بیاندازیم.

 
 

 تبخیر
ش دمای انرژی خورشید، سطح زمین را گرم كرده و موجب افزای

شود. با افزایش دما ها ميها و اقیانوسها، دریاچهآب رودخانه

های زمین تبخیر شده و به شکل بخار آب )نوعي مقداری از آب

شوند. گیاهان و درختان نیز از طریق ماده گاز( به هوا وارد مي

كنند. این های خود مقداری از آب خود را به جو زمین وارد ميبرگ

 نامیم.مي "تعریق"را  فرآیند

 

 میعان
رسد، دمای باالی خود را از های آسمان ميوقتي بخار آب به بلندی

دهد، پس دوباره به مایع تبدیل شده و پس از فشرده دست مي

-نامیده "میعان"شود. این فرآیند را شدن به ابر و مه تبدیل مي

 .ایم

 

 
 

 

 

 دبستانمقطع  دکنندگانیبازد ژهیو

 (سومتا  اول هیپا)



 بارش
د، حجم و وزن قطرات آب شووقتي آب بسیار فراواني متراكم مي

یابد كه هوا قادر به نگهداشتن ميها به حدی افزایش موجود در ابر

، به شکل "بارش"ها نیست. پس در جریان فرآیندی به نام آن

 گردند.باران، برف و تگرگ دوباره به زمین بازمي

 

 ذخیره
های آب )از قبیل: های حاصل از بارندگي، در بدنهسپس آب

شوند. یعني مي "ذخیره"ها( ها و اقیانوسها، دریاچهرودخانه

هایي كه سرانجام مقدمات تبخیر مجدد آن را مهیا كرده و مکان

كنند. در ادامه به تکرار تمام مراحل چرخه را دوباره شروع مي

كه به مکان بارش آن بستگي دارد،  توضیح چگونگي ذخیره آب،

 پردازیم:مي

ها، ها به طور مستقیم در دریاچهمقداری از آب حاصل از بارندگي

شود و از همانجا دوباره تبخیر شده و ها ذخیره ميها و دریارودخانه

 .شودتمام چرخه از سر گرفته مي

 ها بر روی گیاهان فرود آید، ممکن استاگر آب بارندگي 

ها دوباره تبخیر شده و یا به زمین فرو از طریق برگ

ریزد؛ و پس از آن، شاید مقداری از این آب توسط ریشه 

 گیاهان جذب شود.

 ها به شکل های سرد ممکن است آب بارندگيدر اقلیم

برف، یخ یا یخچال طبیعي بر روی زمین ذخیره شود. اگر 

شود بدیل ميدما افزایش یابد، یخ ذوب شده و به مایع ت

و سپس به درون زمین نفوذ كرده و یا به جریان 

 شود.ها اضافه ميها یا اقیانوسرودخانه

 

 

 

رسد، جویباری ممکن است آبي كه به صورت مستقیم به زمین مي

را تشکیل داده و در سطح زمین جریان یابد تا در نهایت به 

رواناب "این آب را ها بریزد. ها و دریاچهها، رودخانهاقیانوس

نامیم. در عوض، مقداری از بارندگي به خاک نفوذ مي "سطحي

ک ند تا سرانجام به كرده و به آهستگي از میان زمین حركت مي

 .شودیک رودخانه یا اقیانوس ریخته مي

 

 نقاشی چرخه آب
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