
  آن  تشکيل تحقيق در مورد برف و چگونگی
ها فارغ از سن و سال، شيفته  آيد که همه انسان های طبيعی به شمار می برفی يکی از زيباترين پديده

شود، در اينجا قرار  می تند که بدانند برف چگونه تشکيل شود. بسياری از افراد کنجکاو هسآن می 
  است به سواالت شما پاسخ دهيم. 

  چيست؟ برف  

و به رنگ سفيد ديده    ت. شکل آن بلورين و يخ مانند است های آسمان اسبَرف يکی از انواع ريزش 
  شود. می

  انواع برف 

  پردازيم. به توضيح هر کدام می  ؛ ما در ادامه دانستيد که دو نوع برف وجود دارد شايد تا به حال نمی 

    برف خشک: 

چسبند و در نتيجه  رار داشته باشد، به همديگر نمیهای بلورين برف در هوای سرد و خشک قاگر دانه 
د. اين برف برای ورزش مناسب است. بارش اين نوع برف احتمال  نشوخيلی کوچک و پودری می 

  ايجاد کوالک را نيز به دنبال دارد.

  برف مرطوب: 

شوند،  های  کريستال، در دمای باالتر و کمی گرم تر از دمای انجماد، به يکديگر چسبيده اگر دانه 
  شود. برف مرطوب برای آدم برفی درست کردن، مناسب است. تر ايجاد می های سنگين دانه

  شکل برف 

به طور کلی تمام دانه های برف شش   . شود های برف توسط مقدار رطوبت و دما تعيين میشکل دانه 
  پری  و مسطح هستند. 

  چگونگی تشکيل برف؟ 

گراد برسد، رطوبت و بخار  به حدود صفر درجه سانتی يعنی  ؛  امی که دمای هوا بسيار کاهش يابد هنگ
ها به يکديگر  های يخی تبديل خواهد شد. بعد از آنکه اين کريستال موجود در اتمسفر به کريستال

  شود. های برف تشکيل می پيوستند؛ دانه 
ل  های برف تشکيشوند تا دانه پس از آنکه چندين مولکول در کنار هم و به دور يک هسته جمع می  

شود. وقتی که قطرات آب يخ بزنند، در فرايند فوق سرمايشی رشد خواهند کرد و هنگامی که به قدر  
  کافی سنگين شوند به طرف زمين سقوط خواهند کرد و بارش برف آغاز خواهد شد.



  بارش برف  

  که به شدت بارش بستگی دارد.  شود وسط و سنگين از دسته بندی می بارش برف به سه نوع ماليم، مت 
  زمانی که وزش باد و بارش برف با هم شروع شود امکان دارد، کوالک شود. 

  علت تفاوت بلورهای برف

پس    ،شوند دانيد قطرات آب متنوع هستند از آنجايی که برف از قطرات آب تشکيل می همانطور که می 
  د. نهای يخ نيز متفاوت باش رود که کريستال انتظار می 

  برف رنگی 

رنگ است ولی ما آن  بارد. در حقيقت برف بی های ديگری نيز می رف به رنگ جالب است بدانيد که ب
کنيم. در بسياری از نقاط جهان برف به  ها به رنگ سفيد مشاهده می را به دليل بازتاب دادن تمام طيف 

های متفاوت برف به دليل وجود  شود. رنگ های سياه، سبز، آبی و حتی قرمز نيز ديده می رنگ 
های صنعتی موجود در هوا است. هنگام بارش  بيعی از جمله گرد و غبار و يا آالينده های ط آالينده 

  بينيم. ها با آن مخلوط می شوند و ما آن را رنگی می برف اين آالينده 

  فوايد بارش برف 

به دليل    و  منبع مهمی برای آب آشاميدنی است  آيد به همين دليل برف نوعی آب جامد به حساب می 
  از اهميت بيشتری نسبت به باران برخوردار است.  ،اينکه برف با گذشته زمان به آب تبديل خواهد شد 

  
  سخن پايانی 

در حقيقت برف همان آب يخ زده است ولی ظاهر متفاوتی با يخ دارد. در واقع هر دانه برف از تعداد  
  بلور يخ تشکيل شده است. زيادی کريستال يا 

، رسيديم؛ اگر ديدگاهی در اين رابطه داريد حتما  آن تشکيل برف و چگونگی به پايان تحقيق در مورد  
  کاربران به اشتراک بگذاريد. آن را از بخش نظرات با ساير
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