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گرماي خورشيد، نيروي محركه 
چرخه آب را تامين مي كند.

خورشيد، آب اقيانوس ها را 
.دنك يم ليدبت بآ راخب هب

بخار آب متراكم و تبديل به 
ابر مي شود

جريان هاي هوا، ابرها  را به 
سرتاسر زمين مي برند.

قطرات آب در ابرها تشكيل 
مي شوند، كه سپس به زمين 

مي بارد (باران و برف).

درمناطق سردسيري، بارش 
برف، يخ و يخچال ها را 

 .دزاس يم

برف مي تواند ذوب شود و 
روانابي بسازد، كه به 

رودخانه ها، اقيانوس ها و درون 
زمين برود.

مقداري از يخ مستقيماً بدون 
تبديل به آب، بخار مي شود 

(فرازش يا تصعيد).

آتش فشان ها بخار توليد 
 ار يياه ربا هك دننك يم

مي سازند.

اين بخار نامرئي به سمت 
اتمسفر باال مي رود، جائي كه 

هوا سردتر است.

گياهان، آب زيرزميني را جذب 
كرده و از طريق برگ هايشان 

آن را به صورت تبخير-تعرق و 
.دننك يم  هدافتسا ريخبت اي

بخشي از آب زيرزميني به درون 
رودخانه ها و درياچه ها تراوش 

مي كند، و مي تواند در سطح زمين 
به صورت چشمه  جاري شود.

آب زيرزميني در جايي كه به 
سطح زمين نزديك باشد، توسط 

گياهان جذب مي شود.

بخشي از آب زيرزميني به اعماق زمين 
رفته و براي مدت بسيار طوالني در 

.دنام يم اجنآ

آب زيرزميني به درون اقيانوس 
جريان يافته و چرخه آب را 

فعال نگاه مي دارد.

آب درياچه ها و رودخانه ها 
مي تواند به درون زمين نفوذ كند.

آب در درون زمين در اثر نيروهاي 
 .دنك يم تكرح راشف و شنارگ

آب باران بر روي سطح زمين به 
 و ،هدش يراج تسد نيئاپ تمس

آب ورودي درياچه ها، رودخانه ها 
.دنك يم نيمات ار اه  و اقيانوس

مقداري از آب باران تحت عنوان 
"نفوذ" و ،دور يم  نيمز نورد هب 

اگر به اندازه كافي پائين برود 
.دنك يم هيذغت ار  "آب زيرزميني"
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