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اقیانوس ها
چرخۀ آب

چرخۀ آب
در اواسط قرن هفدهم ،دانشمندان توانستند مقدار آب درىافتى زمىن
را به دقت اندازه گىرى کنند و مقاىسه اى مىان مقدار آن ،با مقدار آبى که در
رودها جرىان دارد به عمل آورند .اىن اندازه گىرى ها نشان داد که زمىن شاىد
 5برابر بىشتر از آنچه که در رودها جرىان دارد ،آب درىافت مى کند .در اىن
صورت ،مسئله ،پىچىده تر شد« .بقىه آب ها به کجا مى رود؟»
آب ،در حرکتى مداوم است و از هوا به زمىن و از زمىن به هوا
مى رود .به اىن حرکت دوره اى ،چرخۀ آب گفته مى شود .همه ساله ،حدود
 500هزار کىلومترمکعب آب تبخىر مى شود و به هوا مى رود که در حدود
 86درصد آن ،از سطح اقىانوس هاست .بقىه ،از سطح خاک ،درىاچه ها و
رودها به هوا برمى خىزد.

ذخىره آب زمىن دراقىانوس هاست و از 3
متجاوز از  97درصد
ٔ
درصد باقىمانده هم ،مقدار زىادى در قطبىن و به صورت ىخ ذخىره است.
مقدار آبهای موجود در زىر زمىن در مقاىسه با آب هاى سطحى ،بسىار
زىادتر است .در اىن صورت ،آبى که در اتمسفر وجود دارد ،در مقاىسه با
بقىه بسىار اندک است ،زىرا کم بودن ظرفىت هوا براى نگهدارى بخار آب
سبب کاهش آب در اتمسفر مى شود.
ــ آب ،وضع هواى زمىن را تنظىم مى کند .اگر آب وجود نداشت،
دماى هوا در طول روز به بىش از  100°Cو در شب به کمتر از -100°C
مى رسىد .در آن صورت اختالف دماى فصل هاى مختلف و نىز تفاوت دماى
نقاط قطبى و استواىى بسىار بىشتر مى شد .آب ها بخشى از انرژى خورشىد
را جذب مى کنند و وقتى هوا سرد باشد ،اىن انرژى ذخىره شده به آهستگى
آزاد مى شود .اىن عمل همراه با اثر جرىان هاى عمومى هوا کره در جابه جاىى
و اختالط هوا ،موجب تعدىل آب و هواى کلى زمىن مى شود.
ــ آب ها از طرىق «فرساىش»« ،حمل» و «رسوبگذارى» بىشترىن
تغىىرات را در سطح زمىن به وجود مى آورند .آب ها به کمک دىگر عوامل
طبىعى مثل باد ،دائم ًا سنگ هاى سطح زمىن را مى فرساىند و آنها را در
گودى هاى زمىن ته نشىن مى کنند .اىن رسوبات سرانجام سنگ هاى رسوبى
را به وجود مى آورند.
ــ آبکره از نظر تأمىن آب آشامىدنى و کشاورزى ،تولىد انرژى و
حمل ونقل ،فراهم آوردن غذا و مواد معدنى ،نقش مهمى در زندگى انسان
دارد.
چرخه آب را در  ٣قسمت ،آب در هوا ،آب در دریا و آب در
اکنون
ٔ
خشکی مورد بررسی قرار میدهیم.

