
چرخه آب
در اواسط قرن هفدهم، دانشمندان توانستند مقدار آب دريافتى زمين 
را به دقت اندازه گيرى کنند و مقايسه اى ميان مقدار آن، با مقدار آبى که در 
رودها جريان دارد به عمل آورند. اين اندازه گيرى ها نشان داد که زمين شايد 
۵ برابر بيشتر از آنچه که در رودها جريان دارد، آب دريافت مى کند. در اين 

صورت، مسئله، پيچيده تر شد. «بقيه آب ها به کجا مى رود؟»
هوا  به  زمين  از  و  زمين  به  هوا  از  و  است  مداوم  حرکتى  در  آب، 
مى رود. به اين حرکت دوره اى، چرخه آب گفته مى شود. همه ساله، حدود 
۵۰۰ هزار کيلومترمکعب آب تبخير مى شود و به هوا مى رود که در حدود 
۸۶ درصد آن، از سطح اقيانوس هاست. بقيه، از سطح خاک، درياچه ها و 

رودها به هوا برمى خيزد.
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 ۳ از  و  دراقيانوس هاست  زمين  آب  ذخيره  درصد   ۹۷ از  متجاوز 
درصد باقيمانده هم، مقدار زيادى در قطبين و به صورت يخ ذخيره است. 
بسيار  سطحى،  آب هاى  با  مقايسه  در  زمين  زير  در  موجود  آب های  مقدار 
زيادتر است. در اين صورت، آبى که در اتمسفر وجود دارد، در مقايسه با 
بقيه بسيار اندک است، زيرا کم بودن ظرفيت هوا براى نگهدارى بخار آب 

سبب کاهش آب در اتمسفر مى شود.
ــ آب، وضع هواى زمين را تنظيم مى کند. اگر آب وجود نداشت، 
 -۱۰۰°C  ۱۰۰  و در شب به کمتر از°C دماى هوا در طول روز به بيش از
مى رسيد. در آن صورت اختالف دماى فصل هاى مختلف و نيز تفاوت دماى 
نقاط قطبى و استوايى بسيار بيشتر مى شد. آب ها بخشى از انرژى خورشيد 
را جذب مى کنند و وقتى هوا سرد باشد، اين انرژى ذخيره شده به آهستگى 
آزاد مى شود. اين عمل همراه با اثر جريان هاى عمومى هوا کره در جابه جايى 

و اختالط هوا، موجب تعديل آب و هواى کلى زمين مى شود. 
بيشترين  «رسوبگذارى»  و  «حمل»  «فرسايش»،  طريق  از  آب ها  ــ 
تغييرات را در سطح زمين به وجود مى آورند. آب ها به کمک ديگر عوامل 
در  را  آنها  و  مى فرسايند  را  زمين  سطح  سنگ هاى  دائمًا  باد،  مثل  طبيعى 
گودى هاى زمين ته نشين مى کنند. اين رسوبات سرانجام سنگ هاى رسوبى 

را به وجود مى آورند. 
و  انرژى  توليد  کشاورزى،  و  آشاميدنى  آب  تأمين  نظر  از  آبکره  ــ 
حمل ونقل، فراهم آوردن غذا و مواد معدنى، نقش مهمى در زندگى انسان 

دارد.
اکنون چرخه آب را در ٣ قسمت، آب در هوا، آب در دريا و آب در 

خشکی مورد بررسی قرار می دهيم. 


