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 گفتارپيش

د هفت گاو الغر، هفت گاو فربه را اوردند و يز مصررر به اواب ديزمان که عزآن   

 يکه هفت سال ترسال  ر کردين اواب را تعبيوسف )ع( ايهمان زمان که حضرت 

هنوز بشر  ،اواهد آمد يسخت و اشکسال هفت سالِ ش اسرت و پ  از آن يدر پ

ن ياز ا هرَافته بود و هنوز پا بر فرق ماه نگذاشته بود تا غيدست ن يبه انقالب صنعت

او گوش  "ر پر ماسررت يامروز همه ملک جهان ز"اد يشرررفت فر يو پ يابيهمه کام

ر و ت يهاها و چند سالهسالهن جهت هفت يعت بود و به هميآزار از کل طبيب يفلک را کر کند. بشر جزئ

رفتند. اگر چند سال الغر و رنجور يآمدند و ميهم م ينبودند از پ يميجز نوسانات اقل يزياشک که چ

با  زياکان ما نيعت بود. نين قانون طبيآمدند و ايآن م ين سررال فربه و چاق هم در پيآمدند البد چنديم

وسف يکردند درسرت همانطور که  يت ميريآن را مد ياوبعت آشرنا و سرازگار بودند و به   يطب ين اويا

ها را جز ن ساليد سپ  محصول ايکاريم يدرپ يهفت سال، پ»ه نمود: يز مصر توصياردمند )ع( به عز

 «.هفت سال بعد که سخت اواهد بود يد برايره کنيد، ذاياوريکه م ياندک

عت نبوده و اواسته و نااواسته آنچنان کرده يآزار از کل طبيب يگر جزئير بشرر د يک قرن ااياما در    

الغر و  يهاد هفت سالهيآيجه آنچه ميسرت و در نت ياء مجدد نيو اح يبازسراز  يارايگر يعت را ديکه طب

ک رفتار يلرزاند اکنون به تن بشررر را مي يچند سررال يکه هر از گاه يموقت يهايالغرتر اسررت. ناهنجار

ه ک ياند. در دو دهه گذشرررته هنگامدهيم نامير اقلييکه آن را تغ ثابت و نگران کننده بدل شرررده اسرررت

تند؛ افيآن  يص دادند تنها دو راه درمان برايم اسرت را تشخ ير اقلييعت که همان تغيطب يماريعاقبت، ب

از  م. درمان اولير اقلييبا تغ ياند و راهکار دوم، سازگارم شدهير اقلييکه سبب تغ يا کاهش عوامليحذف 

 يکاهش عوامل يگر ثابت شده است که برايکشور فراتر است. اکنون د يا حتيک روسرتا، شرهر   ياس يمق

ها و منافع يد همه جهان دسرررت به دسرررت هم دهند و از اوداواهياند باعت را به هم زدهيکه نظم طب

جهان  ياگلخانه يش درگذرند و عزم راسخ به کار بندند تا از حجم روزافزون گازهايو زودگذر او يظاهر

  را به يپار نامها، توافقيدر ينگه دن ياوانهياگر مثالً د يست که در دهکده جهانا ين بدان معنيبکاهند. ا

ر پا بگذارد دود آن يم زير اقلييش را در مورد کاهش عوامل تغيد و تعهدات اويبشو يآب نسيان و بدعهد

ار يشرررتر در ااتيگرفت اين درمان بجه يتوان نتين ميان اواهرد رفرت. بنابرا  ير بره چشرررم همره جهران   

سااته  ين اصوص کاريدر ا يک نهاد محليزان جهان است و از ما به عنوان يرگذاران و برنامهاستيسر 

 ست. ين

ان د رجوع به گذشتگيباشد در اول قدم بايم مير اقلييبا تغ يگر، که همان سازگارياما در موضوع درمان د   

ازگار عت سيش را با قهر طبيکردند؟ چگونه اويت ميريي را چگونه مداشکسال يهام که هفت سالهيينما

ه چگونه م کياموزيد بين روزگاران بايبهتر؟ در ا يهاد هفت سالهيستادند به امياينمودند و مين تن ميو روئ

انمان از پدر يراثيم که آب نه فقط ميم؟ و بدانييشوند را بهتر مصرف نمايمنابع آب که هر روز محدودتر م
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د يفرزندان ماست. اکنون که صحبت به آمواتن و دانستن رس ينزد ما برا يدر دستان ماست بلکه امانت

 : يشابورين يريبهتر از مدرسه و مکتب اانه که به قول نظ ييچه جا

 را يز پايجمعه به مکتب آورد طفل گر                      يدرس معلم ار بود زمزمه محبت

و  ياشکسال ين وانفسرراين جهت در ايعت. به هميزتر از زمزمه آب و طبيآممحبت ياچه زمزمهو البته 

ه د کياموزيم تا به فرزندانمان بياشرما معلمان دلسوز و متعهد دراز کرده  ي، دسرت کمک به سرو  يکم آب

ا د هدر داد. قدردان زحمات شررميک قطره آب را نباي ياسررت که حت يات کشررور به گونهيامروز وضررع

ش را در گوش يم که قرار اسررت زمزمه محبت اويفشرراريم يکايک شررما را به گرميم و دسررت يهسررت

ز کوتر اياداوند را ن يهاسررتن و بهتر بهره بردن از نعمتينده، راه بهتر زيد تا نسررل آيزانمان سررر دهيعز

 نسل کنوني بياموزد.

 

 

 زادهانيجواد يمحمد مهد

 ر عامل يمدره و يت مدأيس هيرئ                 

 زدي ياآب منطقه يشرکت سهام                 
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 فتارشگيپ

 پري  در کره  ايرم، کررده  نرازل  ازآسرمان  کره  اسرت  آبي همانند دنيا، زندگي ثلمَ

 زمراني  ترا  رويرد؛ اورنرد مري  مري  ازآن چهارپايران  و مردم که زمين گياهان آن،

 مطمرر ن آن اهررل و گرررددمرري آراسررته و يافترره را اررود زيبررايي زمررين، کرره

 (40آيه  ،سوره يون ) گردند. مندبهره آن از توانندمي که شوندمي

بردون   اي کره آبراداني را  گونره انرد بره  االيام همرواره در کنرار هرم آمرده    مهاي آب و آباداني از قديواژه   

تررين منبرع ترنمين آب، بارنردگي اسرت متنسرفانه در چنرد سرال اايرر          توان تصور کررد. مهرم  آب نمي

هررا را دچررار مشررکالتي کرررده و در اغلررب منرراطق شررده در جهرران، بارنرردگي تغييرررات اقليمرري ايجرراد

سرالي در براري   ايرن کراهش برارش و بره دنبرال آن اشک     جهان با کراهش بارنردگي مواجره هسرتيم.     

شررده اسررت و بررا   کشررورها و نررواحي جهرران شررديدتر اسررت. ايررران در کمربنررد اشررک دنيررا واقررع   

فاصررله دارد و يکرري از کشررورهاي کررم بررارش جهرران اسررت. در کشررور ايررران  ميررانگين بررارش سرراليانه

در چنرين  دارنرد.   هرا ازجملره اسرتان يرزد برارش ايلري کمترر از ميرانگين کشروري را         براي از استان

آينرده فرراهم کنريم و در    مرردم در  شرايطي بايد برا مصررف پايردار منرابع آب امکران حيرات را برراي        

آب اسرت و ايرن امرر بردون تغييرر       وريبهرره ديريت مصررف و ارتقراي   مر  مسر له  تررين مهماين راستا 

سرازي مرديريت   فرهنر  هرايي کره منجرر بره     و فعّاليرت  نيسرت  پرذير امکران در باورها و رفتارهراي مرا   

داشرته باشرد کره يکري از ايرن اقردامات        راسرتا ايرن  در توانرد سرهم بسرزايي    گردد مري مي مصرف آب

از  ( در مرردارس دوره اول متوسررطه اسررت. لررذا دانرراب) آمرروزي نجررات آبدانررشي اجررراي طررر  مل رر

آمروزان عزيرز دراواسرت دارم نسربت بره اجرراي مطلروب ايرن طرر  اهتمرام           انرش همه همکراران و د 

 ورزند تا انشااهلل بتوانيم سهمي در حيات بانشاط ميهنمان داشته باشيم.

  

 دانافر عباسعلي

 آموزش و پرورش استان يزد مدير کل                
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 گردداناب( و ضرورت اجراي آن تشريح ميآموزي نجات آب )دي دانشدر اين فصل طر  مل 

 .با اين طر  فراهم آيد علوم تجربي محترم رانيدبتا زمينه آشنايي بيشتر 
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 مقدمهـ 

زمين را هنگامي که براي نخسرتين بار از فضا ديده شد، سياره آبي ناميدند، زيرا قسمت  

اين سياره ن است. اعظم زمين را آب فرا گرفته و رن  آبي آب، معرف اين سرياره و ويگگي آ 

است که در آن حيات وجود دارد و به همين سبب  يدر منظومه شرمسر   ايآبي تنها سرياره 

 آب و حيات جدايي ناپذيرند.

تي، اسررتفاده از آب به شررکل در دنياي امروز به دنيال دگرگوني جوامع و تحوالت جمعيّ

مسائل مهم ها از هاي پي در پي و آلودگي آبديگري درآمده اسرت. کمبود آب، اشرکسالي  

ه نفر در دنيا، قادر ب باشند. به گزارش بانک جهاني هنوز بيش از يک ميليارددنياي امروز مي

ميليون نفر به ااطر آب آلوده از بين  3اسررتفاده از آب سررالم نيسررتند و همه سرراله حدود  

روند. آب به عنوان يکي از عوامل اصررلي حيات بشررر، عالوه بر نياز شرررب، جهت سرراير   مي

اي براوردار اسررت. آب اسرراس هسررتي و ف مرتبط با انسرران و طبيعت از اهميت ويگهمصررار

 سن  زيرين القت است. 

 آموزي نجات آب: دانابي دانشـ طرح ملّ

شرررود، بر آموزي نجات آب که به ااتصرررار از آن با عنوان داناب ياد ميي دانشطر  مل 

هاي فرهنگي و آموزشرري، در طر اي علمي برگرفته از مطالعات جامع پيرامون اسرراس ايده

 هاي کشور به اجرا در آمد.در يکي از استان 00ر08سال تحصيلي 

هاي ريزي شده است تا مسائل و چالشآموزان، برنامهدف قراردادن دانشدر اين طر  با ه

اصرلي حوزه آب اعم از مسرائل ارزشري پيرامون آب، مسرائل کمي، مسائل کيفي، بح  آب     

 مند به اين قشر آموزش داده شود.و اقتصادي آب و... در روندي نظام مجازي، ارزش ذاتي

در  08ر88هاي کشور، در سال تحصيلي اين طر  پ  از اجراي موفق در يکي از استان

، حاکي از موفقيت آن بوده و ايلوت اجرا شد. سنجش اثربخشي طر چند استان به عنوان پ

ود فرهن  دي و فراگير در عرصه آموزش و بهبجبر اين اساس و با توجه به ضرورت اقدامات 

شنهاد شده يکشور پ مقاطع متوسطهدر قبال مسائل حوزه آب، اين طر  براي اجرا در همه 

 است.
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باشررند که از آموزان دوره اول متوسررطه ميدر طر  داناب، مخاطب اصررلي طر ، دانش

سرو قدرت دريافت و تحليل مسرائل گسرترده و بعضن انتزاعي حوزه آب )از قبيل کسري    يک

مخازن آب زيرزميني، آب مجازي و...( را دارا بوده و از سررروي ديگر هنوز به شرررکلي جدي 

 اند.نشده يليمشغله تحصدرگير مباح  مربوط به کنکور يا 

 ضرورت اجراي طرحـ 

 م رهبريضرورت اول: سياست هاي ابالغي مقام معظ

هاي ابالغي مقام معظم رهبري، شرررايط بحراني منابع آب کشررور و نگاهي به سررياسررت

کمبود شديد آگاهي و حساسيت عمومي نسبت به شرايط بحراني منابع آب، ضرورت اجراي 

بود هاي بهتيفعّالاي مبتني بر ي غير سررازهتيفعّالآموزي نجات آب به عنوان ي دانشطر  مل 

 سازد.هت کاهش مصرف منابع آب را بيش از پيش روشن ميفرهن  عمومي در ج

ترين عامل توسرعه اسرت و نقش بسرزايي در توسرعه اقتصادي،     در جهان امروز، آب مهم

نمايد. بخش کشرراورزي به عنوان بزرگترين اجتماعي، صررنعتي و سررياسرري کشررورها ايفا مي

مصرف منابع آب اقتصرادي به اصروص در کشرورهاي جهان سروم، سرهم بزرگي از       تيفعّال

 داده است.کشورها را به اود ااتصاص 

هاي ابالغي اصررال  الگوي مصرررف، صررراحتاً به  سررياسررت 0مقام معظم رهبري در بند 

وري مصرررف آب به اصرروص در بخش کشرراورزي به عنوان بزرگترين  ضرررورت ارتقاء بهره

لزوم آموزش اين ابالغيه نيز  0فرمايند. در بند مصررررف کننرده آب در کشرررور ترنکيرد مي   

 شود.هاي آموزش عمومي اشاره ميهاي بهينه مصرف در کليه پايهروش

آموزي داناب با هدف ي دانشهاي ابالغي مقام معظم رهبري، طر  ملنظر به سررياسررت 

سازي و ارائه راهکار در زمينه ارتقاء فرهن  عمومي در مصرف صحيح بخشي، حساسآگاهي

 دد.گرمنابع آب کشور تعريف و اجرا مي

 هاي ابالغي اصال  الگوي مصرف مرتبط با موضوع آب:سياست
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هاي آموزش عمومي و سررازي مصرررف در کليه پايههاي بهينهآموزش اصررول و روش _0بند 

 آموزش تخصصي دانشگاهي.

ها به ويگه بخش نه آب در تمام بخشرنه شدن مصرف بهيروري و نهاديارتقاء بهره _ 0بند 

 هاي زير:سياستکشاورزي در چارچوب 

سازي هاي مختلف و به هنگامطراحي، تدوين و اجراي سند ملي الگوي مصرف آب در بخش_

 آن.

سرازي اسررتحصال، نگهداري و  هاي بهينههاي تشرويقي و حمايتي از طر  اعمال سرياسرت  _

 مصرف آب.

ع اباسررتانداردها و ضرروابط الزم براي کاهش ضررايعات آب، پايش کيفيت من اعمال تدوين و_

 ها.آب و جلوگيري از آلودگي آب

هاي بهينه تنمين و هاي آبياري کارآمدتر، ايجاد سامانهاصال  الگوي کشت و اعمال شيوه _

سازي تخصيص و مصرف آب در بخش توليد بر اساس ارزش راهبردي توزيع آب شرب و بهينه

 و اقتصادي بيشتر.

 .ريزي براي استفاده مجدد و بازچرااني آببرنامه _

صارف آب به هاي عملياتي مناسب براي ايجاد تعادل بين منابع و متدوين و اجراي برنامه _

زميني داراي تراز منفي و اعمال مديريت اشکسالي و سيل، سازگار با هاي زيرويگه در سفره

 شرايط اقليمي.

 ايهاي غير سازهتيفعّالضرورت دوم: بحران شديد آب در منابع آب کشور و لزوم 

هاي رين چالشتتوان يکي از مهمامروزه دسررتيابي به آب کافي با کيفيت مناسررب را مي

رويه جمعيت، افزايش توليدات کشرراورزي براي تنمين غذا، افزايش قرن دانسررت، رشررد بي 

سرطح رفاه و... موجب افزايش تقاضرا براي اين ماده گرانبها شده است. در کشور ما ميانگين   

ز يک سوم بارش متوسط جهاني است، از طرفي ميزان ريزش نزوالت بارندگي سراالنه کمتر ا 



 راهنمای دبیران داناب

 

12 

 

که مصررف کننده اصلي آب در کشور   ها نيز با نياز بخش کشراورزي ش آنجوي و محل ريز

باشررد مطابقت ندارد. بنابراين بايد پذيرفت که اشررکي در کشررور ما يک واقعيت اقليمي مي

هاي زير کشررت، تقاضررا براي زمينهاي ااير با افزايش جمعيت و گسررترش اسررت. در سررال

اي را بر منابع آب زيرزميني مصررف آب به اصوص در بخش کشاورزي، فشار قابل مالحظه 

کشرررور تحميل کرده اسرررت به طوري که ميزان برداشرررت از منابع آب زيرزميني به حدي 

 يهااند. در سالهاي کشور در معرض بحراني شدن قرار گرفتهافزايش يافته که اغلب دشرت 

 والنيبا ط .هاي اشکسالي در کشور شده استااير روند تغييرات اقليمي سبب افزايش دوره

ريزي هاي جدي مواجه شده و لزوم برنامهبا چالش شردن مدت اشرکسالي، منابع آب کشور  

هاي آبي کشور را بيش از پيش روشن مناسرب مبتني بر مديريت مصررف بهينه از پتانسريل   

 کرده است.

اجراي  اسررت،اي مرهون حضررور و مشررارکت عموم ت هر طر  و برنامهفقيّاز آنجا که مو

هاي آموزشرري و آگاهي بخشرري، اولين گام براي جلب مشررارکت اقشررار مختلف در    برنامه

 باشد.استفاده معقول از منابع آب مي

آموزان به عنوان پتانسرريلي مناسررب براي نهادينه کردن اسررتفاده از جامعه بزرد دانش

فرهن  عمومي  ترين گام براي اشاعه آموزش و بهبودمصرف منابع آب، اساسيرفتار صحيح 

سازي و ارائه بخشي، حساسن رو طر  ملي داناب با هدف آگاهيباشد. از ايدر اين زمينه مي

آموزان مقطع دوره اول متوسطه سطح کشور، تعريف راهکار، با مخاطب قرار دادن کليه دانش

 گردد.و اجرا مي

جامعه نسبت به مشکالت و  : عدم آگاهي و حساسيت اقشار مختلفضـرورت سوم 

 آب. از بحران يناشمعضالت 

ت مسنله بحران آب و نظر به طوالني بودن زمان تجديدپذيري منابع آبي با توجه به اهميّ

باشررد که اين راهکارها در دو سررطح  تنها راهکار مقابله و پيشررگيري، مصرررف بهينه آن مي 

 باشد.ف بهينه و آموزش مردم ميراهکارهاي فني مصر
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هاي ااير پيشررفت چشمگيري در کشور ما داشته  راهکارهاي فني و تکنولوژي در سرال 

هاي نوين و بهينه اسرت اما عدم آگاهي و تمايل مردم به عنوان قشر استفاده کننده از شيوه 

رغم اسرتفاده از منابع آب، همچنان مهجور مانده اسرت. اين شکاف، باع  شده است که علي  

اي کاهش مصررف آب به اصروص در بخش کشاورزي، برداشت از   هاي بهينه بروجود روش

سرطح حسراسيت آنان نسبت به بحران آب،   بردن باالمنابع آب به شريوه غير اصرولي بوده و   

هاي مختلف مصرف به ويگه هاي نوين در عرصهکند تا از ابزارآالت و روشها را هدايت ميآن

 کشاورزي استفاده کنند.

 آموزانسنجش آگاهي و حساسيت اقشار مختلف جامعه و دانشنتايج پگوهشي که براي 

هاي آموزشي در اين زمينه هاي کشور صورت گرفته است، لزوم اجراي برنامهدر براي استان

 سازد.را بيش از پيش روشن مي

 دبيران علوم تجربي در دانابنقش ـ 

ايگاه و موقعيتي بايد جاي همگاني اسرررت که هر ک  در هر از منابع آبي وظيفهفاظت ح    

ي از يک سو به عنوان يک دبيران محترم علوم تجرب عمل به اين وظيفه کوشرا باشد. شما در 

نوجوانان اين اطه ايفا نمائيد و از سررروي در آموزش و تربيرت  توانيرد نقش مثثري  دبير مي

 الي بسياري از مطالب بهتوان در البهيت که ماي اسيت درس علوم تجربي به گونهديگر ماه

ي را به از منابع آب مربوط به حفاظتهاي مسررتقيم مفاهيم و آموزهغير صررورت مسررتقيم و 

 د.فرزندان ايران منتقل نمو

ما  هم است هما استان يزد حاکصوصحراني که بر منابع آبي ايران و اتوجه به شرايط ببا     

دانيد که حفظ يزد در گرو حفاظت از منابع آبي است و ميو اصروصا شما فرهنگيان گرامي  

ترديد هيچ و بي آبي ميسررر اسررت ز منابعاسررتفاده درسررت افرهن   با آموزشاين مهم تنها 

تواند اين مفاهيم را در کالم و عمل به نوجوانان منتقل ک  به اوبي شما دبيران گرامي نمي

 .نمايد

رنرد برا اجراي طر  داناب   دا شتال برا همکراري آموزش و پرورش   کره وزارت نيرو اکنون     

سررازي مصرف آب را در مدارس هاي متنوع فرهن اليتافزايي و همسروسرازي فعّ  زمينه هم
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از  بيشرود ما را در اين مسير از شما دبير محترم انتظار مي ،م سرازند پايه هفتم تا نهم فراه

الگوي رفتاري  آموزان به عنوانهاي الزم به دانشمن ارائه آموزشه و در ضرردپيش ياري نمو

 آبي و مروج آن باشيد.   عامل به فرهن  استفاده بهينه از منابع ،اننوجوان

مرتبط طر  داناب بيان مفاهيم آموزان در هاي مهم آموزش دانشه يکي از روشآنجا کاز     

باشد، اين مجموعه براي الي دروس توسرط دبيران محترم مي با مديريت مصررف آب در البه 

با توجه به محتواي کتب درسرري اهم آمده اسررت. در اين مجموعه کمک به دبيران گرامي فر

چه ب آموزان پيشررنهاداتي براي دبيران محترم ارائه شررده که در چه صررفحاتي از کتا دانش

   نمايند.توانند در اصوص مديريت مصرف آب مطرمطالبي را مي

در  به به شرررنااتي که از اهميت مسررراله آاطمينان داريم دبيران محترم با توجاگرچه     

منابع  صرف صحيحمکشرور و اصروصا استان يزد دارند از هر فرصتي براي آموزش فرهن    

هاي مديريت مصرف آب را به آنها اواهند آموزان استفاده اواهند کرد و مهارتآبي به دانش

ها ايفا يم اين مجموعره نيز بتوانيد سرررهم کوچکي در ارتقاي اين آموزش دارآموارت. اميرد   

  نمايد.
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 لهاي دوره اوّيکي از پايه علوم تجربي درسي هاياين فصل شامل سه بخش است که در هر بخش کتاب

پيشنهاداتي براي بيان موضوعات مربوط به طر  داناب در کالس ارائه  رانيدبمتوسطه بررسي شده و به 

 شده است.
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 ((زماناندازه گيري در علوم و ابزارهاي آن ) :2فصل ) 01صفحه 

تواند شيوه در اين قسمت مي ريدب ،گيري زمان صرحبت شده در مورد اندازه 08صرفحه  

مناطق اشک و کم آب، ت آب در يگيري زمان در آبياري را بيان کند و با توجه به اهماندازه

 ادآور شود.يرا  ياستفاده درست و حفظ منابع آب يتالش گذشتگان برا

 هايه آمواتن تکنيکفرآيندي پيچيده و زمانبر اسررت و نياز ب آبياري تعيين دقيق زمان

گذاري نسرربتا بااليي در تجهيزات، سرروات، نگهداري، ري دارد. اين کار نيازمند سرررمايهآبيا

تعمير و هزينه کارگر است؛ با اين حال، پتانسيل بااليي در افزايش درآمد االص مزرعه دارد. 

ي ملياتي دارد. براهاي ع تناوب و زمانبندي اسرتفاده از آ ب تاثير بسياري بر بازدهي و هزينه 

و بهبود توليد، بهتر اسررت که به صررورت   اسررتفاده بهينه از آب زمانبندي آبياري به منظور

 .متناوب رطوبت ااک در سراسر محدوده ريشه گياه در حال رشد تعيين شود

  روش تعادل آبـ 

هدف اين روش، بدست آوردن تعادل بين آب ورودي و آب اروجي به ااک است تا آب     

شررامل ورود آب به هر شررکلي حتي به صررورت  مورد نياز براي گياه حفظ شررود. آب ورودي

باران يا آبياري اسرت. آب اروجي نيز شرامل هر گونه اروج آب از بستر زمين است. حذف   

شود. تبخير معموال در هر اينچ ااک معادل رق( نام برده ميآب معموال به شرکل تبخير )تع 

 .شودمتر طي روز بيان ميسانتي 4500

اين عمل شرامل حذف آب توسرط گياه يا همان تعرق و از دسرت دادن آب به شرکل تبخير     

اسررت. براي اسررتفاده از دو نوع حذف آب )تبخير و تعرق( دانسررتن نوع ااک و ظرفيت آن  

 .است براي حفظ آب ضروري

 گيري رطوبت خاکاندازه ـ 

گيري رطوبت ااک وجود دارد. کاربردي ترين  هاي بسياري براي نظارت و اندازهدسرتگاه     

و بسياري از ابزارهاي الکترونيکي  سنج، رطوبتجبزار براي سنجش رطوبت ااک کشش سنا

ر نظر اطمينان از داه عاملي تعيين کننده است؛ بنابراين، است. بديهي است که هزينه دستگ

 .هاي ورودي بسيار مهم استگرفتن تمام آب

https://tosanpipe.com/1494/%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%83%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%85/
https://tosanpipe.com/1494/%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%83%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%85/
https://tosanpipe.com/1417/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%aa-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a2%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%a2/
https://tosanpipe.com/1417/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%aa-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a2%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%a2/
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ها تعيين زمان آبياري مناسرب براي جلوگيري از استرس آب براي گياه  هدف تمام روش    

است. به عالوه اينکه چه مقدار آب براي مرطوب کردن مجدد ااک الزم است. آب مورد نياز 

که آب  شررود. زمانير روزانه و عوامل زراعي انجام ميطريق محاسرربه مقدار کل تبخيگياه از 

 .رسدان محاسبه فاصله زماني آبياري مينياز گياه از آب ذايره شده کم شود زممورد

 ()آب، فراوان اما کمياب( : سفر آب روي زمين4)فصل64صفحه 

آبي در ايران ه بيا در نوار بياباني واقع شده و مسنلکشرور م ن صرفحه ذکر شرده که   يدر ا 

در ادامه اين مطالب بيان کند که استان يزد در  شوديشنهاد ميپ ريدببه . مسنله جدي است

حاشرريه کوير مرکزي ايران قرار گرفته اسررت و ميزان بارندگي آن بسرريار پايين تر از سرراير  

مناطق کشرور مي باشرد، از سوي ديگر گرماي هواي استان، باع  تبخير زياد آب حاصل از   

ست از منابع آبي اهميت بارندگي مي شرود و طبيعي است که در چنين شرايطي استفاده در 

بسريار زيادي دارد. استفاده نامناسب از منابع آبي باع  کمبود آب در بسياري از روستاهاي  

اسرتان شرده اسرت و آن ها را در حالت بحراني قرار داده است، به گونه اي که متاسفانه، به    

نمودار زير نيز روستاي استان با تانکر تامين مي شود.  338ناچار آب شرب موردنياز بيش از 

 تواند به آموزش اين مطلب کمک کند.مي
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 ()آب هاي زيرزميني( زمين درونسفر آب  :7)فصل 46صفحه 

هاي رايج استفاده از منابع آب زيرزميني ذکر شده است. حفر قنات به عنوان يکي از روش

 منابع آب زيرزمينيحفظ تواند در اينجا با توضررريح روش حفر قنات تنثير آن را در مي ريدب

 ذکر نمايد.

 ينيرزميز يرهااست. در واقع قنات سااتا نيرزميراهرو آب در ز  يز به معنيا کاريقنات 

رند. يگين مورد اسررتفاده قرار ميت آن در سررطح زميآب و هدا يآورجمع يهسررتند که برا

مول بودند و آب به عقفقاز م ةو منطق يمرکز يايآسرر يتانسررکوه يها در ابتدا در نواحقنات

 شد.ياستفاده م يارياز اانوار و آبين آب مورد نيتام يبرا هان قناتيادست آمده از 

 يال 08متر و قطر  0/0 يال 0به ارتفاع  يکشزه يا چند مجرايک يهر قنات متشرکل از  

که به  يه عموميتهو يهاها اسررت. چاهمسررتحکم در کناره يوارهايز ديمتر و ن يسررانت 38

 يداد، به مجرايبه قنات را م يکرارگران امکران دسرررترسررر  

 يم يمنته يکشت به کانال زهيمتصل شده و در نها يکشزه

لومتر ين کيممکن اسررت به چند يکشررزه يشررد. طول مجرا

 يالديل قرن هجدهم ميز برسد. در اواار قرن هفدهم و اواين

ر ن ديبه نام ژان چارد ييايتانيبر _ يک جهانگرد فرانسررروي

 :ن نوشته استيچن ييجا

ز داشررتند يرا ن يين توانايق آب بودند، بلکه ايمحل دق يابيتيان نه تنها قادر به موقعيراني))ا

 ((شتر انتقال دهند.يز بين يا گاهيلومتر و يک 38 يکه آب را تا فاصله

 اراضرري به زيرزميني آب سررفره يا آبخوان از را آب که اسررت زيرزميني راهروي يک قنات

 رد عمودي به صورت که چاه چندين از است متشکل قنات واقع، در. کندمي منتقل ترپست

 زا ترماليم شيب با راهروي يک با زمين زير در هاچاه اين و اندشده حفر دارشيب سطح يک

 در يک معموالً که ،(چاه مادر) چاه اولين عمق. شرروندمي متصررل يکديگر به زمين سررطح

 واصلف با هاچاه اين. باشدمي زيرزميني آب سطح از بيشتر اسرت،  رفته فرو آبرفتي مخروطه

 قنات سرريسررتم باال، از. دارند قرار قنات کار اشررکه و کار تره ناحيه ميان متري 488 تا 48
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 محل به رسرريدن تا و شررده آغاز کوه دامنه از که باشرردمي هامورچه النه از مسرريري شرربيه

 :اندشده داده توضيح ادامه در قنات از هاييدارد. بخش امتداد بيابان در آب برداشت

 هايسفره آب به دسترسي براي که افقي تقريباً اسرت  مجرايي قنات تونل يا و راهرو :راهرو

 هک است ايبه گونه راهرو اين ابعاد. شودمي حفر زمين سرطح  به آب اين انتقال و زيرزميني

 008 تا 88 حدود آن ارتفاع: نمايند فعاليت و شده جا جابه راحتي به آن در بتوانند کارگران

 .است آن ارتفاع نصف از کمتر آن عرض و مترسانتي

 ندناممي قنات مظهر را برسند يکديگر به زمين سرطح  و قنات راهرو که محلي :قنات مظهر

 .شودمي ظاهر آب که محلي يعني

 راهروي با زمين سطح اتصال براي قنات راهروي تا که هسرتند  عمودي هاييچاه :چاه ميله

 راهرو کندن از حاصررل ااک تخليه هاچاه اين اصررلي کاربرد. اندکرده پيدا ادامه قنات افقي

 تربيش اکسريگن  تنمين و قنات راهرو تهويه به همچنين آنها. باشرد مي زمين سرطح  به قنات

 ابزار و امکانات ارسررال جهت امکاني آوردن فراهم با هاچاه اين. کنندمي کمک کارگران براي

 ميله. کنندمي ايفا قنات بازسررازي و مرمت در را مهمي نقش ضررايعات تخليه و نياز مورد

هاي هزينه کاهش و قنات تعمير يا و ساز و سراات  براي نياز مورد زمان کاهش باع  هاچاه

 فواصل و است مترسانتي 088 تا 08 معموال بين هاچاه ميله اين قطر. شوندمي آن نگهداري

 يفاصله باشد بيشتر هاچاه ميله عمق چه هر حقيقت در. است متر 488 تا 48 بين آنها بين

 .باشدمي بيشتر نيز يکديگر از آنها

 مادرچاه است شده حفر باالدست نقاط در که قنات مظهر از چاه ميله دورترين به :چاه مادر

 دهندهنشرران آن در آب زياد جريان که باشرردمي چاه ترينعميق چاه مادر. شررودمي گفته

 قنات راهرو در آبي ديگر برسررد مادرچاه زير به آب سررطح اگر. باشرردمي قنات اوب آبدهي

 فرح به نياز و يابد گسرترش  قنات اگر. شررودمي اشررک کم کم قنات و کندنمي پيدا جريان

 يکي عنوان به قبلي مادرچاه و شررودمي تلقي مادرچاه عنوان به جديد چاه باشررد، جديد چاه

 چاه، ميله آارين که گفت توانمي االصه طور به. شودمي قنات محسروب  هايچاه ميله از



 راهنمای دبیران داناب

 

  21 
 

 آن ترينو عميق است متفاوت مختلف هايقنات در چاه مادر عمق. شود مي ناميده مادرچاه

 .متراست 388 عمق حدود با گناباد قصبه قنات ايران مادر چاه در

ر يگردند که در ز ينمونه معرف ياستان برا يهااز قنات يکيگردد يشنهاد ميدر ضرمن پ  

 درباره قنات زارچ آورده شده است. يحاتيتوض

 قنات زارچـ 

 يزد جامع مسجد محل در آن هايميله از يکيکه . است شده واقع يزد استان در قنات اين

 مسجد آن، از پ  و داشته وجود اسالم از قبل قنات اين که دهدمي نشان احتماالً. دارد قرار

 گرفتن وضررو جهت قنات آب از پاياب، طريق از تا اندنموده بنا قنات حريم در را يزد جامع

 به هم از جدا کوره شااه سه قنات اين. دارد قرار زارچ شرهر  در قنات مظهر. شرود  اسرتفاده 

 ۱0 از بيش قنات کوره طول مجموع در که دارد اويدکي ابراهيم ،شررور ،شرريرين: هاينام

 يثبت جهان يخيک سررازه تاريت قنات زارچ به عنوان ي، و با توجه به اهمباشرردمي کيلومتر

 شده است.

 زارچ قنات ديگر مشخصاتـ 

 ثانيه، تعداد در ليتر 0/4:فعلي متر، آبدهي 00: چاه مادر حلقه، عمق 4000: هاميله تعداد

 .کشاورز اانوار 088: شاربين و مالکين

قبل از  زمان به آن حفر قدمت که اسررت آن مربعي مقطع زارچ قنات هايويگگي از يکي

 اما بود، ثانيه در ليتر 008 از بيش زارچ قنات آبدهي هم پيش قرن نيم تا .گرددمي بر اسالم

 شرردت به آن آبدهي قنات، آبي حريم در عميق نيمه و عميق هايچاه رويهبي حفر دليل به

 را اود هم قنات آب هايآلودگي و فاضرالب  قنات، آبدهي ميزان کاهش .اسرت  يافته کاهش

 حريم در سازيسااتمان گذشته، قرن چند طي يزد شهر توسرعه  البته. اسرت  کرده آشرکار 

 درون به هافاضالب نشست ها،چاه ميله و قنات مجراي ديواره و سرقف  بودن ريزشري  قنات،

 را بسررياري مشررکالت قنات داالن در مناطق براي در فاضررالب هايلوله دادن و قرار قنات

 .شده است منجر آن ااموش مرد به نهايت در و است وجودآورده به کهن قنات اين براي
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 ((تيفعّال: سفر آب درون زمين )7فصل ) 41صفحه 

 هاي ديگر از جملهمثال تواند با ذکرمي ريدببه رسروب کتري اشاره شده و   تيفعّالدر اين 

 رويه، شررير آب و غيره به کاهش کيفيت آب آشرراميدني که ناشرري از مصرررف بي  کولر آبي

جويي و حفاظت اشراره کند و بر صرفه  ،ت آب اسرت يفيهاي آب زيرزميني و کاهش کسرفره 

 منابع آب تنکيد نمايد. يفيو ک يکم

هاي محلول کلسيم و منيزيم و کيفيتي است که بر اثر وجود بيش از اندازه نمک آ :ختي س

شود که مصرف آب آيد و سربب مي اي آهن منگنز، آلومينيوم و روي در آن پديد ميتا اندازه

 .دهايي مواجه شودشواريبا به طور کلي 

 .آب اتالف و هدررفتن از جلوگيري براي تالش يعني: کمّي حفاظت

 .آب منابع آلودگي از جلوگيري يعني: کيفي حفاظت

 ((هاي درياانرژي موج: منابع انرژي )7فصل ) 77صفحه 

در  ريدباسررت.  هاي دريا و انرژي برق آبي اشرراره شرردهدر مورد منابع انرژي به انرژي موج

هاي آبي مطر  استان مانند: آسياب آبي اشکذر، تفت، دوسنگي اين قسمت با معرفي آسياب

تواند نحوه استفاده پيشينيان از انرژي آب را ها ميآن تيفعّالو تشرريح مکانيسرم   محمدآباد 

 در زير توضيحاتي درباره آسياب آبي دوسنگي محمدآباد ارائه شده است. توضيح دهد.

 هدور به مربوط معماري نوع و رفته کار به مصررالح به توجه با محمدآباد دوسررنگي آسررياب

 از. اسررت آن قرارگيري محل به مربوط نيز بنا تسررميه وجه و( صررفويه) اسررالمي ارنمت

 مينز زير در که رودمي شمار به آسيابي ترينعميق که است اين تاريخي اثر اين هايويگگي

 در آسياب نينشده است. ا مشاهده حال به تا آن نمونه و شده سااته کنددسرت  صرورت  به

 و مطالعه قابل هيدروليکي نظر از که شررده واقع زمين زير در قنات رشررته دو تقاطع محل

 به مجموعه اين. اسررت شرررق به رو آسررياب اين اصررلي ورودي مدال. اسررت تاهميّ داراي

 است داشته وجود مجموعه انتهاي تا مدال از که متوازن و مناسب شيب يک ايجاد واسرطه 

 هک عظيمي سيل سفانهنمت که بوده مشراهده  قابل آسرياب  انتهاي تا اورشريد  نور راحتي به

 اين کرده، انباشررت مجموعه داال در فراواني هايآبرفت پيش رخ داده سررال 08 حدود



 راهنمای دبیران داناب

 

  23 
 

 آن رديگ ،تخليه و برداريااک انجام از بعد که شده نقصان دچار نيز ترازبندي و بنديشيب

 کارکردهاي مجموعه اين اصرروص در ديگر موضرروع. نشررد محقق اوليه و حقيقي شرريب

 .اندشده سااته داالن فواصل در که است معماري سااتارهاي و هاحجره از يک هر مشخص
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 : مغناطيس )فعاليت((01)فصل  74فحه ص

اهميت آب در نيروگاه هاي برقي توضرريح داده اسررت، که دبير در اين قسررمت  در مورد 

تي زير توضيحادر  آب اشاره کند. ا کمک نيرويبسد و توليد برق  تواند به اهميت سااتمي

 هاي استفاده از آب براي توليد برق ارائه شده است.درباره انواع روش

 توليد انرژي الکتريکيـ 

آبي انرژي مورد نياز اود را از انرژي پتانسيل آب پشت يک سد ي هاي برقنيروگاهبيشتر 

کنند. در اين حالت مقدار انرژي توليدي از آب به حجم آب پشت سد و ااتالف تنمين مي

است. به اين ااتالف ارتفاع، ارتفاع فشاري ارتفاع بين منبع و محل اروج آب سد وابسته

انرژي پتانسيل آب با ارتفاع فشاري آن متناسب است. براي افزايش گويند. در واقع ميزان مي

فاصله يا ارتفاع فشاري، آب معموالً براي رسيدن به توربين آبي فاصله زيادي را در يک لوله 

 .کندبزرد طي مي

  اييروگاه آب تلمبهنـ 

 الکتريکي کهشب پشتيباني ايتلمبه آب نيروگاه يک ینوعي ديگر از نيروگاه آبي است. وظيفه

 ود بين مختلف ساعات در را آب تنها نيروگاه اين. است( پيک ساعات) مصرف اوج ساعات در

 آب کردن پمپ با است پايين الکتريکي انرژي براي تقاضا که ساعاتي در. کندمي جابجا سطح

د. در زمان اوج کنمرتفع انرژي الکتريکي را به انرژي پتانسيل گرانشي تبديل مي منبع يک به

شود و با چرااندن توربين آبي موجب مصرف، آب دوباره از مخزن به سمت پايين جاري مي

ها با ايجاد تعادل در ساعات مختلف موجب شود. اين نيروگاهتوليد برق و رفع نياز شبکه مي

 .شوندهاي توليد انرژي الکتريکي ميو کاهش هزينه بهبود ضريب بار شبکه

  هاي جزر و مدينيروگاهـ 

طور، که از هاي جزر و مدي اشاره کرد. همانتوان به نيروگاههاي آبي مياز ديگر انواع نيروگاه

ها نيروي مورد نياز اود را از ااتالف ارتفاع آب هاي مشخص است اين نيروگاهنام اين نيروگاه

ابل ها نسبت به بقيه کامالً قکنند. منابع در اين دسته از نيروگاهشبانه روز تنمين مي در بين
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تيبان پشتوانند در مواقع اوج مصرف به عنوان ها همچنين ميبيني هستند. اين نيروگاهپيش

 .شبکه عمل کنند

 هاي انرژي جنبشينيروگاهـ 

از انرژي جنبشي آب جاري استفاده ها زياد هم نيست هاي آبي که تعداد آنبراي نيروگاه

شبيه  هاها نيازي به احداث سد نيست توربين اين نيروگاهکنند. در اين دسته از نيروگاهمي

کند. اين نوع استفاده از انرژي شااه نسبتاً جديدي از علم جنبش يک چرخ آبي عمل مي

 .مايعات است

 رسوبي((هاي )سنگها : سنگ 02 )فصل 011صفحه 

هاي رسوبي توسط آب در طي ساليان زياد توضيح اين بخش در مورد تشرکيل سن  در 

داده است، دبير بعد از اتمام توضيحات اين صفحه مي تواند از دانش آموزان بخواهد مطالبي 

 آشرنا شود. تر بيشر آب تکميلي در اين مورد را جمع آوري و در گروه ارائه دهند تا با اهميت 

 رسوبي ارائه شده است. هايادامه توضيحاتي در مورد سن  در

 شوند؟ميرسوبي چگونه تشکيل هاي سنگـ 

ها شوند، اين سن هاي رسروبي در اثر ته نشين شدن مواد موجود در آب تشکيل مي سرن  

کند( روي هم قرار گرفته و اليه )رن  و جن  هر اليه با اليه ديگر فرق ميصرررورت اليهبره 

 .شوندسفت مي

 طبيعى از اجتماع و استحکام يکشود که به طور  گفته مىسن  به مواد غير زنده و جامدي 

 يهالي زمين به صورت ى زمين تشکيل شده باشند.کرهيا چند نوع کانى موجود در پوسته

 .دهدمي تشکيل نيکل و آهن را آن يهسته و است شده الق اليه

آن ي پيوندد و در نتيجهي بسرياري در سطح زمين به وقوع مي هاي شريميايي و فيزيک پيوند

ي زمين استخراج در کل به تمام موادي که از پوستهشرناسان  آيد. زمينميسرن  به وجود  

 و دهندمي پوشش را هاقاره سطح تمام تقريباً رسوبي هايسن  گويند.شروند، سرن  مي  مي

 چهتاريخ و زمين تاريخچه به يافتن دست اصلي منبع رسوبي هايسن  اصوص در مطالعه

 .است حيات
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 عمنب رسوبي هايسن  و شوندمي تشکيل آهکي هايسن  و شن اين نوع سن  از ري ،

 معدني هايسن  يا آب فسيلي، هايسوات سن ، زغال مانند طبيعي منابع براي مهمي

 .است

 هاي رسوبيويژگي سنگـ 

 .اليه هستند هاي رسوبي اليهسن  -

 .هاي رسوبي فسيل وجود دارددر درون سن  -

 هاي رسوبيمنشا سنگـ 

ها منتقل و به صورت اليه اليه روي هم آب به درياها، توسط از فرسايش سن مواد حاصرل  

 .دهندمي تشکيل را رسوبات شوند وته نشين مي

ها براســاا اندازه، به ترتيب از کوچب به بزر  ســنگ يشــده تخريب ذرات نام

  :عبارتند از

 .رس، ماسه، شن، ري ، قلوه سن  و تخته سن 

 ولمحل يک از معدني مواد يا هاکاني شودکه باع  مي است فرآيندي ه معنايبرسوبي شدن 

آيند. روي يکديگر بوجود مي اي رسوبي برههر الياثر فشاهاي رسوبي بر سن . شوند نشينته

، آب هاي زيرينهاي بااليي بر اليهاليه فشار بر اثر ،شوندوقتي رسروبات روي هم انباشته مي 

 .شوندها اارج شده و سخت ميدرون آن

 مرراننررد) رسررروب هرراي پيچيررده شررريميرراييواکنش بعضررري از مواد محلول بررا انجررام

ها به مقدار زيادي کنند. آب درياها و درياچه مي( غارآهکي قنديل يا تراورتن آهک،  سررن

 از زيادي مقدار شود، تبخير ها بر اثر گرماد( مواد محلول دارند. وقتي آب آندرص 30)حدود 

 تبديل سررن  به و کنندمي رسرروب آب در محلول( نمک سررن  و گچ سررن  مثل) امال 

 .شوندمي
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 ((فکر کنيد: رفتار اتم ها با يکديگر )2فصل ) 22صفحه 

ر تواند بو دليل اينکه چرا انسان مي ه و شور بودن آب آن اشاره شده استروميّا درياچه به

شررود به واسررطه اين مطلب توصرريه مي ريدببه  درياچه شررناور باشررد آمده اسررت،روي اين 

 توضيحاتي درباره درياچه اروميه و کاهش سطح آب آن ارائه نمايد.

آب اينگونه درياچه ها مانند درياچه اروميه به علت دليل شرناور بودن انسان اين است که  

که چگالي آب از چگالي بدن انسان حل شدن نمک زياد در آب چگالي بااليي دارد به طوري 

 .بيشتر است و انسان مي تواند بر روي آب شناور شود

برداشت بيش از حد مجاز از  توانمي ثر در اشکي درياچه اروميه راثسره عامل اصلي م 

محصوالت با الگوي مصرفي آب  و کاشت رويه بخش کشاورزيمنابع آبي حوضره، توسرعه بي  

هاي طوالني مدت در زياد در حوضرره آبريز درياچه و تغييرات اقليمي و وقوع اشررکسررالي  

 و با اين مقدمه بر لزوم حفاظت از منابع آبي تاکيد گردد. منطقه معرفي 

 

 ((گفتگو کنيد: به دنبال محيطي بهتر براي زندگي )3فصل ) 24صفحه 

 شنهاديآموزان پشود موضوع آب و چراه آب به عنوان موضوع گفتگو به دانشتوصريه مي 

 شود.

 آب چرخة مراحل 

 سرراده، ظاهر به چراة اين با و دهدمي حالت تغيير زير، چراة در مداوم طور به آب

 :باشدمي زير مراحل شامل چراه اين. شودمي تنمين موجودات همة نيازهاي

 کند،مي گرم را هااقيانوس يا و هادرياچه ها،روداانه آب اورشرريد، که وقتي :تبخير

 .رودمي باال جَو در آب بخار اين. آيدمي در بخار شکل به آب

 و شودمي تبديل کوچک مايع قطرات به دوباره و شودمي سرد هوا در آب بخار :تراکم

 .شوندمي تشکيل ابرها
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 آن وزن نتواند هوا که طوري به شود، متراکم آب قطرات زياد مقدار که هنگامي :باران

 .گرددمي باز زمين به دوباره برف يا تگرد باران، شکل به ابرها از آب کند، تحمل را

 .کندمي نفوذ زمين به آن از مقداري بارندگي از پ  :نفوذ

 در و شررده روان زمين روي بر و رودنمي فرو زمين در بارندگي آبِ از مقداري :رواناب

 .ريزدمي درياها و هاروداانه ها،نهر به نهايت

 تبخير هابرد ويگهبه و گياهان در موجود آبِ آن، در که اسرررت فرآيندي :تعريق

 .بازگردد هوا به آب بخار که کندمي کمک تعريق شود،مي

. باشرردمي هااقيانوس و هاروداانه زمين، آسررمان، بين حرکت حال در دائم طور به آب

 گاهي و آيدمي در مايع صورت به مجدداً و شرود مي تبديل( بخار) گاز به مايع شرکل  از آب،

 .شودمي تکرار دائماً چراه اين و گيردمي اود به( يخ) جامد حالت نيز

 ((تيالفعّ: دنياي گياهان )02فصل ) 032صفحه 

د و آموز پيشنهاد نمايتواند آزمايش ساقه کرف  را به دانشمي ريدبن صفحه يا تيفعّالدر 

 ،هاي آلوده به گياهانعالوه بر نشرران دادن مطالب مرتبط با آوند گياه در اصرروص نفوذ آب 

ب يآسرررآموزان يرادآور شرررود و بر حفاظت کيفي از منابع آب براي  مطرالبي را براي دانش 

 گياهان تنکيد نمايد. دن بهينرس

 کرفسش يـ آزما

د که تا حد امکان يکن يد؛ سررعيبرش ده يدو سرراقه کرف  را به صررورتض عرضرر يانتها

وان از آب قرار داده و يک لين دو ساقه را در يک اندازه باشرند. سپ  ا يدو سراقه به   يانتها

 .ديکن اضافه آب به ياوراک رن ض قطره چند

آورده و آن را به رون يب يکرف  را از آبِ رنگ يهااز سررراقه يکيپ  از چنرد سررراعت  

گر يکرده است. ساقه د يشرويدر آن پ يد رن  تا چه حدينيد تا ببيبرش ده يصرورتض طول 

د که رن  تا کجا در سررراقه دوم ينيد. ببيد و روزِ بعد آن را چک کنير بگرذار  يرا در آب براق 
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و  ديد به کارتان تنوع دهيتوانيد. ميسرره کنيکرده اسررت و آن را با سرراقه اول مقا يشرررويپ

 .ديکن يز بررسيخک و نرگ  نيمانندض م ييهارن  را در گل يشرويپ

 .آب منابع آلودگي از جلوگيري يعني: کيفي حفاظت

ر عردم استفاده بي رويه از کودها و سموم در کشاورزي، 0هاي حفاظت کيفي عبارتند از:راه

ها در کنندهها و پاکر عدم استفاده زياد از حالل3هاي دفن شده در زمين، ر بازيافت زباله4

مواد نفتي در ر جلوگيري از ريختن روغن، بنزين و ضد يخ اودروها و ساير 0زندگي روزمره،

 هاي عمومي و ... .مکان

 (: دنياي گياهان )از خاک تا بر (02فصل ) 036حه فص

ن در اي ريدبشود. يم در اين قسمت به موضوع تبخير آب از سطح برد گياهان پردااته

ميزان تبخير باالي  هتوانرد با اشررراره به چراه آب و نقش گياهان در اين چراه ب فضرررا مي

را با توجه به  )زيتون، پسررته، زعفران و ...( اسررتان اشرراره نمايد و کشررت گياهان کم آبخواه 

 اين گياهان توصيه نمايد. پايين و تعرق ميزان تبخير

 (: دنياي گياهان )گياهان در زندگي ما(02فصل )037صفحه

تواند با تشررريح مي ريدبرا ارائه نموده اسررت.  "شرروندکه کاغذ مي يگياهان"تصراويري از  

ن ييآموزان تبفراينرد تبديل گياه به کاغذ، مفهوم آب مجازي را توضررريح داده و براي دانش 

د توليد کاغذ مصرررف ر فراينليتر آب د 08نمايد که چگونه براي توليد يک برد کاغذ حدود 

 باشد.جويي در مصرف آب نيز ميناي صرفهکاغذ به معجويي در مصرف شود و صرفهمي

 چيست؟ مجازي آب 

 توليد فرآيند طي کشرراورزي فرآورده يک يا و کاال يک که اسررت آبي مقدار مجازي آب

 مراحل در مصرفي آب کلجمع معادل آن مقدار و برسد تکامل مرحله به تا کندمي مصررف 

 ار مجازي آب توانمي ساده طور به. باشرد مي پايان تا شرروع  لحظه از توليد زنجيره مختلف

 ناي در مجازي صررفت. نمود تعريف باشررد،مي نياز مورد کااليک  توليد براي که آبي مقدار

 ينهاي محصول در توليد، فرايند طي شده مصرف آب عمده بخش که است معنا بدان تعريف

 بآ عنوان به پايان در مصرفي آب از ناچيزي بسريار  بخش حقيقت در و ندارد فيزيکي وجود
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 کشت، مراحل در دهد،مي نشران  محاسربات  ماند مثالً اواهد باقي محصرول  بافت در واقعي

 توليد براي يا و شودمي مصرف آب ليتر 0388 حدود گندم، کيلوگرم يک برداشت و داشرت 

 جدول در. شودمي استفاده آن، توليد مختلف مراحل در آب، ليتر 08 حدود کاغذ، برد يک

 . است شده داده نمايش محصول چند براي مجازي آب ميزان زير

هاخوراکي و محصوالت  
مصرفي آب حجم  

ليتر()   
هامحصوالت و خوراکي  

مصرفي آب حجم  

ليتر()   

 30 يک فنجان قهوه ۱8 يک عدد سيب

 يک عدد پرتقال

زمينيسيب عدد يک  

08 

40 

 يک فنجان چاي

 يک ليوان شير

008 

488 

نگيفر گوجه عدد يک مرغيک عدد تخم 40   030 

 000 يک بسته چيپ  088 سفيد آب ليوان يک

پرتقاليک ليوان آب   4088 يک عدد همبرگر 0۱8 

 

 (: با هم زيستن )فعاليت(04فصل )073صفحه 

اي در مورد وضررعيت تنوع زيسررتي آموزان اواسررته شررده مقالهاز دانش تيفعّالن يدر ا

هاي طبيعي و جانداران آن ارائه اسررتان بنويسررند و پيشررنهادهايي را براي حفظ زيسررتگاه  

شود ارد، توصرريه ميها اسرتان يزد د نمايند. از آنجا که آب نقش اسراسري در همه زيسرتگاه   

راي حفظ منرابع آبي و ترامين آب مورد نياز   ن مقرالره پيشرررنهرادهرايي ب    يآموزان در ادانش

رويه از منابع آبي را بر حيات جانداران اين هاي بيو تاثير برداشررت دنها ارائه نمايزيسررتگاه

 ها بررسي کنند.تگاهسزي

 

 




