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پارمیدا پهلوان: نام و نام خانوادگی  



بود، می شیرین، اقیانوسها آبهای اگر .است بیشتر شیرین، آب از فساد، برابر در شور، آب مقاومت  
  باقی زمین، کره در ای زنده بگندند، دریاها آبهای اگر .بود بسیار آنها، گندیدن و شدن فاسد خطر

 بهترین گندیده، آبهای .گذارد نخواهد باقی را ای زنده موجود آب، تعفن و گند بوی ماند، نخواهد
  نباتی نه حشرات، که است وقت آن .باشند می سمی های حشره بویژه حشرات، زندوزای برای جا،
 .انسانی نه حیوانی، نه گذارد خواهند باقی را

 

 

 ؟است شور دریاها آب چرا
 

  می و ندارند خوش را، دریاها آب شوری مردم، از بسیاری
 آب چرا .بود بهتر بود، شیرین دریاها آب اگر که پندارند
 روی در که هائی رودخانه همه آنکه با است؟ شور دریاها
 چه !هستند شیرین آب دارای ریزند، می دریاها به زمین،
 ریخته، چرا و ریخته دریا آب در را فراوان نمک این کسی

 نیست؟ شدنی تمام آیا آمده؟ کجا از نمک این
 



 آن وارد آبی زیر اتشفشانی فعالیت های طریق از دریا آب در موجود نمک از قسمتی
 امالح.است خاك یا زمین پوسته فرسایش به مربوط نمک این اعظم قسمت اما می شود
 حمل دریاها به رودخانه ها طریق از و می شود حل باران آب در خاك در موجود معدنی

  نمکی می شود بخار دریا آب از قسمتی خورشید نور تابش اثر بر که زمانی آنگاه .می گردد
  موجود نمک تراکم که می گردد باعث امر این و می ماند باقی جای بر دارد وجود آن در که
 .یابد افزایش آب در

 



 ابر تشکیل نحوه

 
  در شود می سردتر کم کم کند، می حرکت باال طرف به زمین سطح از گرم هوای که هنگامی

  و شود می جمع اند پراکنده هوا در که کوچکی های ذره دور به آن آب بخار از مقداری نتیجه
  ابرهای صورت به و شوند می شناور هوا در که آورد می پدید آب کوچکِ ی ذره ها میلیون
 ریز های ذره به مستقیم طور به آب بخار باشد، سرد بسیار هوا اگر .آیند می در بزرگ و کوچک

 .است آمده وجود به یخ زیاد بسیار های ذره از که آورد می وجود به را ابری و شود می تبدیل یخ

  بازکنیم، را گرم آب شیر اگر .کرد مشاهده حمام در توان می را ابر پیدایش برای ساده مثال یک
 تواند نمی دیگر هوا که رسد می حدی به کم کم و یابد می افزایش حمام هوای آب بخار مقدار
  داخل به سرد هوای تا کنیم باز را حمام ی پنجره اگر حاال .دارد نگه خود در بیشتری آب بخار

 به آن آب بخار از مقداری و آید می پایین حمّام هوای دمای کنیم، باز را سرد آب شیر یا بیاید،
  صورت به و شود می جمع اند پراکنده حمام فضای در که غباری و گرد ی ذره ها میلیون دور

 .است ابر یا مه شبیه که آید می در آب ریز بسیار های قطره

 

 



 پدید گیاهان و خاك رطوبت همچنین و رودها و ها دریاچه و دریاها آب شدن بخار از ابر
  به .شوند می مخلوط هوا با و آیند می در بخار صورت به پیوسته ها آب این .آید می

 .دارد وجود آب بخار مقداری هوا در همیشه عادی، طور به سبب، همین

 

  آید، در ابر صورت به آب بخار که این برای 
  آب بخار که یابد کاهش قدر آن باید هوا دمای

 این از .شود تبدیل یخ یا آب به آن در موجود
  و گَرد مانند ریزی بسیار های ذره گذشته،

  ریز بلورهای آتشفشانی، خاکسترِ دود، غبار،
  پراکنده هوا در باید گیاهان ی گَرده و نمک
  و شود جمع ها آن دور آب بخار تا باشند

 .بدهد ابر تشکیل
 





 آب چرخه

 .می شود تشکیل ابرها شد، متراکم آب بخار اینکه از پس .۱

 .ببارد باران می شوند باعث مناسب شرایط در ابرها این .۲

 .می کند نفوذ خاك به بارید، اینکه از پس باران .۳

 .یابد جریان روان آب صورت به است ممکن می کند نفوذ خاك به براینکه عالوه باریدن از پس باران .۴

 صورت به و می شود تبخیر غیره، و اقیانوس ها رودخانه ها، دریاچه ها، آب جمله از سطحی آب های .۵
 .می گردند بر جو، به رطوبت

 

 

 
 

 


