
 چرخه طبیعی آب

 ترنم عطار
 سرکار خانم سیدیان

 کالس دوم مینا



آب حرکت مداوم جریان یک آب چرخه 
 نهرها و ها رودخانه اقیانوس، زمین، بین

  در همواره آب .باشد می (اتمسفر) جو و
 چرخش حال در زمین باالی و اطراف
 چرخه این در که طور همان آب .است

  مایع شکل از باشد می حرکت حال در
  (آب بخار) گاز به (نمک آب باران، آب)
 این .شود می تبدیل مایع به دوباره و

 شکل به و شود سرد است ممکن مایع
 .( برف یا یخ) درآید جامد

 چرخه آب طبیعی چیست؟ 



روی بر زندگی ادامه برای آب چرخه  
 مدت در و است ضروری زمین

 چرخه این که است سال میلیاردها
 آن از آب .دارد جریان طبیعت در

 است شده تمیز بارها کنون تا زمان
  طریق از همواره زمین آبی منابع و

 چرخه را آن ما که طبیعی فرایند
 شدن تجدید حال در نامیم، می آب
 .باشند می

 چرخه آب طبیعی چیست؟ 



مایع هر آن، در که است فرایندی تبخیر  
 حالت به اساسی عامل یک دلیل به (آب)

 تدریج به و شود می تبدیل (آب بخار) گاز
 مرحله، این .گردد می پدید نا اتمسفر در

 .است آب چرخه مراحل ترین مهم از یکی
 است، خورشید اساسی عامل مورد، این در
 این آبی مختلف نهادهای در را آب که

 ها، خانه رود ها، اقیانوس مانند سیاره،
  حتی .کند می گرم ها چاه یا و ها دریاچه

  نگه منزل از خارج در که آب سطل یک
 .است تبخیر معرض در شود، می داری
 می تبدیل آب بخار به آب که طور همان
 .کند می جو در صعود به شروع شود،

 تبخیر



ماده هر آن در که است روندی چگالش 
 انرژی که زمانی (آب بخار) گاز حالت در

 می دست از را حرکت برای الزم گرمایی
 می (آب قطرات) مایع به تبدیل دهد،
  را آب بخار تبخیر، آب، چرخه در .شود

  آن در که برد، می مشخصی ارتفاع به
  در حرکت برای الزم انرژی ها مولکول
  و گرد کمک با و داده دست از را اطراف

  شکل به جو، در دود معلق ذرات یا غبار
 .می آیند در متراکم ابر یک

 (چگالش)تبدیل بخار به آب 



آن در که است بارش فرایند، بعدی گام  
 مختلف اشکال در شده، تغلیظ آب بخار

 که زمانی بارش .آید می زمین سطح به
 واقعی ظرفیت از بیش ابر در آب تجمع

 داشتن نگه توانایی دیگر ابرها و باشد آن
 اگر .دهد می رخ باشند، نداشته را آب
 و باران ولی دارد، کمی انواع بارش چه

 دو هر و است، آن نوع ترین شایع برف
 .باشند می نوع - زیر چند دارای

 بارش


