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1چرخة آب  
2222 »علم رام نشدني«: اثري از  

 

به  دانشمندانهمان چيزي كه . آب عزيز

دو اتم  ،مي گويند 3»او -  2222 - هاش«آن 

مولكول . هيدروژن و يك اتم اكسيژن

چيزي است  ،بطري همينهاي آب در 

كه حيات در اين كرة خاكي را ممكن 

در چرخه اي  ،و آب شيرين. است كرده

سفري كه با قايق هايمان در اين رودخانه مي كنيم،  طياين هفته، . ستهمواره در حركت ا ،طبيعي

                                                           .  همزمان گردشي در اين چرخة عظيم خواهيم داشت

در اين . است و زمين گشت بين آسمانردر رفت و ب ذرة آب كه در آن، ،بي پايانفرآيندي . چرخة آب

 6، تبخير5، بارش4تقطير: ديد آسانيبه مي توان ات آب از يك حالت به حالت ديگر آن را تغيير ،فرآيند

، اين پيشِ رو داريمدر سفري كه . و هر يك از اين تحوالت به تحول ماقبل خود بستگي دارد. 7و تعرق

                                                              . فرآيند و تحوالت آن را يك به يك دنبال مي كنيم

وجود  ، همه جا، تبخير شدة آن كه در هوا حالتآب در  با يعني. آب شروع كنيم بخارِذرة معرفيِ با 

    :وجود دارد راه ساده اي، زيادي بخار آب در هوا مقاديرِوجود براي اثبات هر جايي كه باشيد، . دارد

مي بينيد كه قطرات آب روي سطوح  خيلي زود. بگذاريدرا در هواي آزاد  آب يخپر از  يك بطريِ

                           .همه جا .اين آب در هواست. اين آب است! ببينيد. بيرونيِ بطري پديدار مي شود
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 Untamed Science. The Water Cycle. (video) https://www.youtube.com/watch?v=77ENELQUIf4 
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 دقيقا .تقطير مي شودهم جو  در سطوح باالترِ، بخار آب آب روي اشياء سرد مثل شيشه عالوه بر تقطيرِ

 با سرعت آن و نمايش فيلم از آسمان در تصوير برداري. گيرندمي ابرها شكل از اين طريق است كه 

تا  در ابرها، مولكول هاي آب به هم مي پيوندند. ديد چشمرا به  ]در محل[ باال مي توان تشكيل ابرها

به شكل باران  نهايتا ين مي شوند كهچنان سنگ اين قطرات به تدريج. قطرات ريز آب را تشكيل دهند

                                                                                     .يا برف به زمين سقوط مي كنند

يا به درون خاك نفوذ مي كند يا روي سطح زمين جريان  ،آب باران و برفاب] پس از رسيدن به زمين[

به رودخانه اي بزرگ نهرها به تدريج يك به يك به هم مي پيوندند و . مي يابد تا به يك نهر برسد

قبل از پيوستن به گاه د و نگاه اين رواناب ها در بركه يا درياچه اي جمع مي شو. تبديل مي شوند

                                                                             .  ندناقيانوس از يك تاالب عبور مي ك

 زمين در زيرِ. آب به زمين نفوذ مي كند و در آن ذخيره مي شود به آن آب زيرزميني مي گويند وقتي

به اين . به وجود مي آوردزيرزميني  يينهرهايي زيرزميني جريان مي يابد و درياچه ها درآب  هم

رزميني را گاه مي توان رودخانه هاي زي. مي گويند 8»سفره هاي زيرزمينيِ آب«يا » آبخوان«درياچه ها 

گاه اين رودخانه ها به سطح زمين راه مي يابند . در غارها ديد و حتي در آنها شيرجه رفت و شنا كرد

                         . آب زالل اند كه زيستگاه حيوانات آبزي را تشكيل مي دهندي كه همان چشمه ها

 ،ه ما ناگزير بايد با جريانات آبگرديم، جايي كمي  مان در مسير اين رودخانه بازحاال دوباره به سفر

. خروشان كه در دره هايي عميق در حال جريان است آبيدست و پنجه نرم كنيم،  ،در حالت مايع آن

پس سوال پيش مي آيد كه آبي كه در جاهايي مثل اين يافت مي شود چطور سر از آسمان و از درون 

اين . است »سطحي تبخير«يا » تبخير«انپذير مي كند، فرآيندي كه اين امر را امك اسمِ. در مي آوردابرها 

از ، سطح خاكاز  ؛آب از سطوح مختلفي تبخير مي شود. استعمال عكسِ فرآيند تقطير  حالت تغييرِ

اما نبايد فراموش كنيم كه آب فقط . و همين رودخانه ، اقيانوس هاسطح آب هاي بزرگ مثل درياچه ها

آب نيز  بطريِاين به كوچكي  ذخاير آبيو  اشياءح بزرگ تبخير نمي شود، بلكه از سطو از سطوحِ

                                                                                                         .تبخير مي شود
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مله خاك صد تماميِ رطوبت موجود در هوا از تبخير آب از سطوح مختلف، از جدر 90909090ه ما مي دانيم ك

درصد مابقي از كجا مي آيد؟ و جواب به  10101010 پس مي پرسيد كه. بزرگ و كوچك آب مي آيد ذخايرو 

ويژه اي از تبخير اند كه  شيوةگياهان عهده دار . از گياهان، مثل آن درخت بزرگ: اين سوال اين است

                                                                                              .مي گويند» تعرق«آن به 

. گياهان از منافذ كوچكي كه در برگ ها و ساقه هاي آنها وجود دارد، آب و اكسيژن دفع مي كنند

داغ و خشك، روزي  در طولِ. مقدار آبي كه از طريق گياهان در هوا آزاد مي شود باور كردني نيست

                                                                      . ي دهدآب از دست م ليتر 400400400400بالغ تا  يدرخت

با جمع شدن ذره هاي ريز بخار آب در جو، ابرها به تدريج شكل مي گيرد و بدينترتيب آب دوباره 

                     . تكرار مي شودو اين چرخه، بارها و بارها . را از سر مي گيرد خود در طبيعتچرخة 

                                                          :اال بگذاريد اين فرآيند را به طور خالصه مرور كنيمح

، مثل باران، ندگيذرات بخار آب كه در جو تقطير مي شود تشكيل ابر مي دهد كه معموال به نوعي بار

جريان پيدا مي كند و يا به  آن رواناب ايجاد مي كند كه يا روي در روي سطح زمين باران. مي انجامد

دوباره از طريق  ،آب ذرات. زير زمين نفوذ مي كند و ذخاير آب هاي زير زميني را به وجود مي آورد

بازگشت آب به هوا از دو طريق انجام مي شود، از طريق بخار شدنِ آبِ . تبخير به هوا باز مي گردد

 گياهان تعرقِتبخيرِ آبِ مايع و . رت مي گيردكه توسط گياهان صو تعرقو از طريق از سطوح مايع 

                                                                         9 .مجددا چرخة آب را از نو كليد مي زنند

                                                           

، از گياهان رها»رِنپايزو« از هيدروكربن ها موسوم بهجالب توجه اينكه دانشمندان پي برده اند كه همراه با عمل تعرق، مولكول فعالي   9
  

از اين مولكول ها در ابرها هسته هاي تعداد كثيري . باالي جو صعود مي كند اليه هايهمراه با ذرات بخار آب به سوي  و مي شود
صد رطوبت در 90 ،سطحيمي توان به جرات گفت كه در حالي كه تبخير . تگرگ را تشكيل مي دهد وقطرات باران يا دانه هاي برف 

را به محيط مي افزايد ها رِن پايزوباال روندة بخار آب از درختان، محموله اي بارورساز از  موجود در هوا را به وجود مي آورد، جريانات
براي مطالعة بيشتر در مورد ايزوپرن به متون زير . موجب تشكيلِ ابرهاي باران زا و بارندگيِ محلي شود ،تا در محلِ رويش درختان
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