الفصل الثالث :الماء الشروب ودورة الماء

المحور الرابع :دورة الماء
مقدمةٌ :ؤخذ الماء فً الطبٌعة حاالت المادة الثالث :الصلبة ،السائلة ،والغازٌة .وٌتحول جزء من هذا المخزون المائً
باستمرار من حالة إلى أخرى ،ضمن دورة الماء .متنقال بٌن خمسة خزانات رئٌسٌة ،مكونة للغالف المائً .هذه الخزانات
هً كالتالً :المحٌطات  -الجلٌد والثلوج  -المٌاه األرضٌة  -مٌاه الغالف الجوي ومٌاه الغالف اإلحٌائً.



ما عالقة هذا التخزٌن وهذه الخزانات بدورة الماء؟
ما العوامل المتحكمة فً دورة الماء وانتقاله من حالة إلى أخرى ،ومن خزان إلى خزان؟

 -Iحاالت الماء فً الطبٌعة:

أنظر الوثٌقة 11

الوثٌقة  :11حاالت الماء فً الطبٌعة والتحوالت المالحظة من حالة إلى أخرى.
انصهار

تثخر
انغالف انجىي

انمحٍطات واألوساط انمائٍة انقارٌة

انقطثان وقمم انجثال

تخار انماء

انماء انسائم

انجهٍذ وانثهىج

انحانة انسائهة

انحانة انصهثة

انحانة انغازٌة
تكاثف

التبخر واالنصهار
والتكاثف
والتجمد ،ظواهر
فٌزٌائٌة ،تتدخل
فً تحول الماء
عبر حاالته الثالث
خالل دورة الماء

تجمذ (تصهة)

 فً الطبٌعة تحدث عملٌة تبخر للمٌاه ،خصوصا فً المناطق المعروف بمناخها الحار كالصحاري وخط االستواء ومن
فوق الغطاء النباتً...الخ .عادة ال تتم فً نفس الظروف لكون درجة حرارة  100°Cال ٌتم بلوغها إطالقا فً الطبٌعة
عملٌة التبخر تتؤثر بالضغط إذ عند انخفاض الضغط كما هو الحال فً
باستثناء فً المناطق التً تشهد نشاطا بركانٌا .ف
المرتفعات ٌمكن للماء أن ٌتبخر انطالقا من درجة حرارة  80°Cوأقل .كما أن الرٌاح تساهم بقسط وافر فً تبخر المٌاه،
وٌتؤثر تبخر المٌاه أٌضا بالرطوبة .فكلما كان الهواء جافا إال ونشط التبخر.
 دورة الماء هً تنقل الماء المستمر بٌن سطح األرض والغالف الجوي و باطن األرض .وتتكون كل دورة مٌاه من
أربعة مراحل هً :التخزٌن  -التبخر  -التساقط  -الجرٌان.
تختلف المدة الزمنٌة الضرورٌة لدورة مٌاه واحدة حسب المناطق ،فهً تمتد من عدة ساعات عند خط االستواء ،إلى عدة
سنوات فً القطبٌن.
 تختلف المدة التً تقضٌها المٌاه فً كل خزان خالل تنقلها .ففً الغالف الجوي تقدر ببضعة أٌام ،وفً السدائم الجوفٌة
تقدر بمئات السنٌن .وبآالف السنٌن فً المحٌطات والجلٌد القطبً.

 -IIمراحل دورة الماء:
تعتبر الحاالت الثالث ،هً الحاالت التً ٌخزن الماء على شكلها .وخالل دورة الماء ٌتم االنتقال من حالة إلى أخرى .وهكذا
ٌمكن تقسٌم دورة الماء إلى مرحلتٌن :أنظر الوثٌقة 12
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الوثٌقة  :12نموذج توضٌحً ألهم مراحل دورة الماء.
الشمس مصدر طاقة دورة الماء

رٌح

رٌح

سحب

سحب
تساقطات
مطرٌة
تبخر ماء
المحٌطات

تساقطات
مطرٌة

تساقطات
ثلجٌة

مٌاه
جارٌة عٌن

تبخر ونتح
النباتات
مٌاه جارٌة

ترشٌح

 الطور الجوي:
ٌتراكم الماء فً الجو نتٌجة ظاهرتً التبخر والنتح اللتٌن تتمان على المستوى األرضً ،فٌإدي ذلك إلى تبرد بخار الماء
وتكاثفه ،فٌشكل سحبا تتحول إلى ماء سائل (أمطار) أو بلورات ثلجٌة .فتتساقط تحت تؤثٌر الجاذبٌة لتعود من جدٌد إلى
األرض.
 الطور األرضً:
خالل الطور األرضًٌ ،تحول الماء من حالته الغازٌة إلى حالته السائلة والصلبة ،فٌتعرض الجزء الذي ٌبلغ إلى سطح
التربة للجرٌان من المرتفعات نحو األماكن المنخفضة ،حٌث ٌترشح جزء منه نحو الطبقات الصخرٌة ،لٌكون مدخرات مائٌة
قد تظهر من جدٌد على السطح.
تمكث الثلوج والجلٌد مدة طوٌلة ،قبل أن تتعرض لالنصهار من جدٌد ،لتبدأ رحلة جدٌدة للمٌاه السائلة نحو المحٌط أو المٌاه
الجوفٌة أو الغطاء النباتً أو لتستعمل من طرف الحٌوانات.
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