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ΦΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 



 
ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Το νερό είναι μία ανόργανη χημική ένωση και συναντάται 

σε όλα τα τμήματα της βιόσφαιρας. 

 

Είναι άχρωμο, άοσμο και άγευστο 

 

Το νερό το συναντάμε σε τρείς φυσικές καταστάσεις: 

• Στερεό (s) 

• Yγρό (l) 

• Αέριο (g) 



ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 

• Στην αρχαιότητα το νερό θεωρούνταν στοιχείο. 
Αργότερα ανακαλύφθηκε ότι είναι η χημική ένωση 
υδρογόνου και οξυγόνου.  

 

• Ο χημικός τύπος του νερού είναι Η2Ο. Σχηματίζεται 
δηλαδή από την ένωση δύο ατόμων υδρογόνου και  ένα 
άτομο οξυγόνου 

 

• Αποτελεί το 70% του ανθρώπινου σώματος και είναι το 
απαραίτητο συστατικό για τη λειτουργία των κυττάρων, 
συμμετέχοντας σε όλες τις βιοχημικές διεργασίες 



 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 

 

• Το νερό όταν είναι καθαρό, διαυγές, υγρό και άγευστο 

 

• Σε μικρές ποσότητες είναι άχρωμο, ενώ σε μεγάλες είναι 
γαλαζοπράσινο λόγω της απορρόφησης του φωτός 

 

• Όταν η πίεση είναι μία ατμόσφαιρα πήζει στους 0 
βαθμούς κελσίου και βράζει στους 100 

 

• Η πυκνότητα του είναι 1 γραμμάριο κατά εκατοστό 
στους 4 βαθμούς. Πάνω ή κάτω από αυτή τη 
θερμοκρασία η πυκνότητά του ελαττώνεται 



 ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ 

  
Βασικοί βιογεωχημικοί κύκλοι είναι: 
• Κύκλος νερού 
• Κύκλος οξυγόνου 
• Κύκλος άνθρακα 
• Κύκλος φωσφόρου 
• Κύκλος θείου 
• Κύκλος υδρογόνου 
• Κύκλος αζώτου 

 

Βιογεωχημικός κύκλος ή κύκλος των θρεπτικών συστατικών είναι 
ένα μονοπάτι δια μέσου του οποίου ένα χημικό στοιχείο ή μόριο 
ταξιδεύει τόσο στα έμβια όσο και στα άβια στρώματα της Γης.  
 



               Υδρολογικός κύκλος 

•  O κύκλος του νερού γνωστός και ως υδρολογικός κύκλος  

είναι η συνεχής ανακύκλωση  τουνερού της Γης μέσα στην 
υδρόσφαιρα και στην ατμόσφαιρα. Το συνεχές της κυκλικής 
διαδικασίας του κύκλου του νερού επιτυγχάνεται εξαιτίας της 
ηλιακής ακτινοβολίας. 

 
 
  

  
• Περιγράφει την παρουσία και την κυκλοφορία του νερού 

στην επιφάνεια της Γης, καθώς και κάτω και πάνω απ’ αυτή. 
Το νερό της Γης είναι πάντα σε κίνηση και πάντα σε αλλαγή, 
από την υγρή μορφή στην αέρια ή σε πάγο ξανά και 
αντίστροφα.  



Υδρολογικός κύκλος στη θάλασσα και στη στεριά 

•  Ο ήλιος θερμαίνει το 
νερό στη θάλασσα, στις 
λίμνες, στα ποτάμια το 
οποίο εξατμίζεται και 
ανυψώνεται με τη μορφή 
ατμού στον αέρα . 
 

•  Η διαπνοή των 
φυτών αποδίδει 
υδρατμούς στην 
ατμόσφαιρα.  
 
 

  

Από την εξάχνωση μόρια από πάγους  
και χιόνια μετατρέπονται απευθείας σε 
υδρατμούς χωρίς να περάσουν από 
την υγρή μορφή.  

 

 



• Ανοδικά ρεύματα αέρα 
ανεβάζουν τους υδρατμούς 
στα ανώτερα στρώματα της 
ατμόσφαιρας, όπου οι 
μικρότερες πιέσεις που 
επικρατούν έχουν 
αποτέλεσμα τη μείωση της 
θερμοκρασίας. 
 

•Επειδή όμως σε χαμηλή θερμοκρασία 
ο αέρας δεν μπορεί πια να συγκρατεί 
όλη τη μάζα των υδρατμών, ένα μέρος 
τους συμπυκνώνεται και σχηματίζει τα 
σύννεφα. Τα ρεύματα του αέρα κινούν 
τα σύννεφα γύρω απ‘ την υδρόγειο και 
έπειτα το νερό πέφτει με την μορφή 
της βροχής στις θάλασσες 

 



Ο υδρολογικός κύκλος  
με μια ματιά 

       

• Αποθήκευση του νερού στην     
θάλασσα 

• Εξάτμιση 

• Εξατμισοδιαπνοή 

• Εξάχνωση 

• Συμπύκνωση 

• Κατακρημνίσματα 

• Διήθηση 

 

 

 

 



ΤΕΛΟΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ 

 


