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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 ش اسرت و پ  از آن هفت سال  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 سالهن جهت هفت سالهيبه هم عت بود ويآزار 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 يسرازگار بودند و به اوب عت آشرنا و  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 اقلييکننده بدل شرررده اسرررت که آن را ت  ثابت و نگران

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

ل از درمان اوم. ير اقلييبا ت  ياند و راهکار دوم، سازگارم شدهير اقلييکه سبب ت  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 يون گازهاش درگذرند و عزم راسخ به کار بندند تا از حجم روزافزيو 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 ت يد و تعهدات اويبشو يآب نسيان و بدعهد

ار يشرررتر در ااتيجه گرفت اين درمان بيتوان 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 ت  يگر، که همان سازگارياما در موضوع درمان د   

ازگار عت سيش را با قهر طبيکردند؟ چگونه اويت ميرياشکسالي را چگونه مد يهاساله م که هفتيينما

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

انمان از پدر يراثيم م که آب نه فقطيم؟ 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 ياالبته چه زمزمهو 

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

مات شررما د هدر داد. قدردان زحيک 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 يمدت أيس 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   

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

هررا را دچررار مشررکالتي کرررده و در اغلررب منرراطق شررده در جهرران، بارنرردگي ت ييرررات 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   

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

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 ت ييرر       وريبهرره مرديريت مصررف و ارتقراي      لهمسر  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 دانررابنجررات آب )آمرروزي دانررشي 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

 استان يزدآموزش و پرورش  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 مطالعات اجتماعي 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  

ن است. اين سياره 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   ايسرياره آبي تنها 

 آب و حيات جدايي ناپذيرند.

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

ها از مسائل مهم 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 ميلياردز ميدنياي امرو

فر به ااطر آب آلوده از بين ميليون ن 3يسررتند و همه سرراله حدود اسررتفاده از آب سررالم ن

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

اي براوردار اسررت. آب اسرراس هسررتي و بيعت از اهميت ويگهمصررارف مرتبط با انسرران و ط

 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 

آموزشرري، در هاي فرهنگي و اي علمي برگرفته از مطالعات جامع پيرامون طر 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.. در روندي نظاممجازي، ارزش ذاتي و اقتصادي آب و..

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  صه آموزش و بهبجدي و فراگير در عربر 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

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

 اند.نشده يليمش له تحصدرگير مباح  مربوط به کنکور يا 

 ضرورت اجراي طرحـ 

 ضرورت اول: سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري

کشررور و هاي ابالغي مقام معظم رهبري، شرررايط بحراني منابع آب 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.فرهن  عمومي در جهت کاهش مصرف منابع آب را بيش از پيش روشن مي

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

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

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

اين ابالغيه نيز لزوم آموزش  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  ملظر به سررياسررت ن

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

 گردد.منابع 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 بهينهو روش آموزش اصررول _0بند 

 آموزش تخصصي دانشگاهي.

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

 هاي زير:کشاورزي در چارچوب سياست

و برره هرراي مختلف طراحي، ترردوين و اجراي سرررنررد ملي الگوي مصررررف آب در بخش  _

 سازي آن.هنگام

سررازي استحصال، نگهداري و هاي بهينههاي تشرويقي و حمايتي از طر  اعمال سرياسرت   _

 مصرف آب.

تدوين و اعمال اسررتانداردها و ضرروابط الزم براي کاهش ضررايعات آب، پايش کيفيت منابع _

 ها.آب و جلوگيري از آلودگي آب

هاي بهينه تنمين و ارآمدتر، ايجاد سامانههاي آبياري کر اصال  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 آب.ر برنامه

ه آب ب صارفهاي عملياتي مناسب براي ايجاد تعادل بين منابع و مر تدوين 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 دانسررت، رشررد بي  قرن

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

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



  راهنمای دبیران داناب

12 

 

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

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

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

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

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

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

 والنيبا ط .هاي اشکسالي در کشور شده استااير روند ت ييرات 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 برنامهاز آنجا که موفقيّ

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 بهبودرفتار صحيح مصرف منابع آب، اساسي

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

و جامعه نابت به مشکالت  ضـرورت سوم: عدم آااهي و سااسيت اششار متتل  

 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.راهکارهاي فني مصرف بهينه و آموزش مردم مي
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هاي ااير پيشررفت چشمگيري در کشور ما داشته  در سرال  راهکارهاي فني و تکنولوژي

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  

در بخش کشاورزي، برداشت از هاي بهينه براي کاهش مصررف آب به اصروص   وجود 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.

 آموزانمختلف جامعه و دانش نتايج پگوهشي که براي سنجش آگاهي و حساسيت اقشار

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

 سازد.را بيش از پيش روشن مي

 در داناب تماعيطالعات اجمدبيران نقش ـ 

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

از يک سررو به  طالعات اجتماعيمدبيران محترم  عمل به اين وظيفه کوشررا باشررد. شررما در 

نوجوانان اين اطه ايفا نمائيد و در آموزش و تربيت توانيد نقش مؤثري عنوان يرک دبير مي 

 اليتوان در البهيت که ماي اسبه گونه مطالعات اجتماعي يت درس علوم از سوي ديگر ماه

ز ا مربوط به حفاظتهاي مستقيم مفاهيم و آموزهغير بسياري از مطالب به صورت مستقيم و

 د.ي را به فرزندان ايران منتقل نمومنابع آب

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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ل هاي دوره اوّيکي از پايه مطالعات اجتماعي 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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من نابت به محيط زنداي ) هاي مامائوليتسقوق و  :1فصل ) 11صـححه  

 ((خود و عالم آفرينش مائول هاتم

مس وليت نسبت به محيط زندگي اود و »با توجه به موضروع مطر  شده در کتاب با عنوان  

ه کرد ت اشاريک مس وليتوان به حفظ منابع آبي به عنوان ن قسمت مييدر ا« عالم آفرينش

 آموزان پيشنهاد نمود:دانشو راهکارهاي زير را به 

 مجاز  غير هايچاه برداشت از جلوگيري و آب به نهادن ارزش -

 کشاورزي بخش در آب جوييصرفه و کشت الگوي و آبياري هايروش ت يير -

و هم در بخش شرب  يآب هم در بخش کشاورز از صحيح استفاده فرهن  ترويج -

 و بهداشت

 و ابداعات از گيريبهره و آب منابع مديريت يد برايجد يهااسرررتفاده از روش -

 جديد ابتکارات

هاي را در بخش نعمت آبموارد ذيل شرريوه مديريت مصرررف و اسررتفاده صررحيح از    

 آموزان تشريح نمود:توان براي دانشدهد که ميمختلف نشان مي

 يـ در بتش کشاورز

 است(آبخواه )که مصررف آب آنها بسيار پايين  کشراورزان را به کشرت گياهان کم   .1

 دعوت کنيم، مثل زعفران، زيتون، پسته، گياهان دارويي و... .

هاي کشاورزي اود را افزايش ندهند؛ زيرا از کشراورزان بخواهيم مسراحت زمين    .4

 افزايش سطح زيرکشت، باع  برداشت بيشتر آب از منابع زيرزميني اواهد شد.

استفاده از  هاي مسررير آب وپوشراندن سرطح جوي آب و از بين بردن پيچ و ام    .3

 هاي انتقال آب را ترويج دهيم.لوله

اي، هراي آبياري کم مصررررف، مثل آبياري قطره از کشررراورزان بخواهيم از روش  .0

 زيرسطحي و کم فشار استفاده کنند.

 شرررکت  به 83030400848-48 شررماره طريق از را مجاز غير هايچاه حفر  .0

 .دهيد اطالع ايمنطقه آب سهامي
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 مجاز اندازه از بيش هوشمند، کنتور نصب با بخواهيم مجاز آب هايچاه مالکان از  .3

 .نکنند برداشت آب ها،چاه از

 مثل) ندارد، ضررررورتي آبياري که هاييزمان در کنيم، ترغيب را کشررراورزان  .7

 نکنند. برداشت آب ها،چاه از( زمستان

 ـ در بتش شرب و بهداشت

 اينکه دليل به هيچگاه. اسررت وابسررته آن به ما زندگي چون کنيد، حفاظت آب از .1

 .ندهيد هدر را آب است، بهاء آب پرداات مس ول ديگري فرد

 . نگذاريد و با يک ليوان آب مسواک بزنيد باز را آب شير زدن مسواک موقع .4

 کنيد سعي .ببنديد را آب شير استحمام، هنگام در سرر  موهاي زدن شرامپو  موقع .3

آوري آبکشي اود آب را در تشتي جمعباشد و در هنگام  کوتاه استحمامتان مدت

 .  و از آن آب براي آبياري باغچه، گلدان و ... استفاده کنيد

 اسررتفاده ايقطره آبياري از هاگل و هابوته ها،دراتچه دراتان، به دادن آب براي .0

 .کنيد

 استفاده منجمد غذايي مواد ديگر يا گوشرت  يخ کردن آب منظور به آب جريان از .0

 .دهيد قرار آزاد هواي در آن را منجمد، اوراکي مواد يخ شدن آب براي نکنيد؛

 جريان چون نگذاريد باز مداوم به طور را آب شير دسرتشرويي،   از اسرتفاده  هنگام .3

 .شودمي آن اتالف موجب آب دائم

 .شود استفاده جارو از است بهتر آب، مصرف به جاي حياط نظافت براي .7

 و دارند نياز کمتري آب به که اشررکي به مقاوم هايبوته دراتان، اانه، باغچه در .0

 هب نيازي کاشررت، هنگام هاگونه اين. بکاريد دارند؛ را تابسررتان گرم هايماه تحمل

 تحمل اوبي به آبياري، بدون را اشررکي دوره يک معموالً و ندارند مرتب آبياري

 مشررابه نيازي که بکاريد هم کنار در را گياهاني هر قسررمت باغچه در کنند.مي

 .  باشند داشته

 دارند؛ فراوان آبياري به نياز روز هر که شررمشرراد و چمن مانند گياهاني کاشررت از .8

 .کنيد اودداري
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زه ونگهداريد و يا مثل قديم از ک يخچال در همواره را مصرررفتان مورد انک آب .18

 ورمجب اواهيد،مي انک آب ليوان يک که گاه هر تا سفالين و گلي استفاده شود

 .شود انک آب تا بگذاريد باز مدتي براي را آب شير نباشيد

 .ندهند هدر را آب شير، موقع به بستن با تا دهيد آموزش کودکان به .11

 روي پياده شستشوي به لزومي شودمي احساس شرهر  در آب کمبود که حالي در .14

 .نيست منزل و م ازه مقابل

 يا شرب  در را باغچهنشرود،   اسررتفاده باغچه منازل براي شرررب آب از امکان حد تا .13

 .شود جلوگيري آب تبخير از تا کنيد آبياري زود صبح

 

 ((سوادث طبيعي: مقابله با سوادث )3فصل ) 22صححه 

 ريدبهاي مقابله با آن صرحبت شرده است.   در اين قسرمت در مورد حواد  طبيعي و راه 

تواند سريل را به عنوان يکي از بالهاي طبيعي ذکر نموده و از بين بردن پوشش گياهي و  مي

 متراک و گياهي پوشش ميزان با باران را باع  جاري شدن سيل عنوان کند. سرعت نبود آن

 و بآ جريان سرعت باشد، بيشتر گياهي پوشش ميزان و تراکم هرچه. دارد عک  نسبت آن

 مثال. يافت اواهد کاهش سررريل گيريشرررکل و ايجاد امکان بود و اواهد کمتر باران

مانع  انبوه نيمه جنگلي هايپوشررش به نسرربت بسررته، و متراکم جنگلي گياهي هايپوشررش

 سرعت و سازندمي کند را و آب باران حرکت و کنندمي ايجاد آب جريان مقابل در بيشرتري 

 هايشرريب روي. شرروندمي ااک در آب نفوذ سرربب و کاهش توجهي قابل ميزان به را باران

 عمق به آب رسيدن مانع آب جريان و شده جاري بيشتري سررعت  با آب برهنه، بيش و کم

 افزايش سيل بروز احتمال گياهي، پوشش و طبيعي مانع وجود عدم به دليل و شودمي ااک

 .داشت اواهد زيادي تخريبي نقش مواقعي چنين در که يابدمي

تواند مانع وقوع باليايي مانند سررريل شرررود و هم مي گياهي هم بنابراين حفظ پوشرررش

 گردد.هاي آب زيرزميني ميذ بيشتر آب در زمين و ت ذيه سفرهموجب نفو
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 زنداي کجا من) : محيط زنداي خود را بشــناســيم5فصــل ) 44صــححه 

 ((کنم؟مي

 آموزان،دانشتواند ضمن معرفي استان يزد و شهر محل سکونت در اين قسمت معلم مي

آموزان ذکر کند و آنها هاي محيط زندگي دانشعنوان يکي از ويگگي هآبي را باشررکي و بي

 جويي در مصرف آب توصيه نمايد.را به صرفه

محسوب  ااورميانه منطقه يکي از کشورهاي و است اشکنيمه و اشک کشوري ايران

ن تواميايران را  کشور در آبيکم علل تريناز جمله مهم. روبروست آب بحران با که شودمي

 انزيرزميني دانست. است آب منابع از رويهبي اقليمي و استفاده شررايط  ج رافيايي، موقعيت

 هايجريان فاقد دليل همين به و رودمي شمار به کشور هاياستان ترينباران کم از يکي يزد

 ايهآب .شودمي تنمين زيرزميني آب منابع از استان نيازهاي بيشرترين  و بوده سرطحي  آب

 ودا تالش تمام آن از حراست و حفظ در بايد و داشته حياتي جنبه اسرتان  براي زيرزميني

 يليا شود، برداشت رويهبي کهصورتي در و است محدود زيرزميني آب منابع کار بريم. به را

 زاييبيابان زمين، نشست آب، کيفيت ت يير قنوات، شدن اشک. رسريد  اواهد اتمام به زود

 دباي آموزاندانش .است زيرزميني آب منابع از رويهبي برداشرت  اثرات از ريزگردها افزايش و

 ،کنند سفارش آب مصرف در جوييصرفه به را اطرافيان و اانواده اعضاي و باشند آب ناجي

   .باشد مردم عموم دغدغه بايد آب مساله

نمودارهاي آب ايران سحاطت کنيم ): از زياتگاه هاي 0فصل )  06صححه 

 ((و هوايي

آموزان ارائه نمايد و با توجه تواند نمودار بارش و دماي يزد را به دانشمي ريدبدر اين قسمت 

 دبه بارش پايين استان يزد و دماي باالي اين استان بر لزوم استفاده بهينه از منابع آبي تنکي

 ثر باشد.ؤم تواندير ميز کند. استفاده از نمودار
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 84تا  03: کاهش ميزان بارندگي در استان يزد از سال 1نمودار

ــححه  ــل ) 06ص ــتگاه هاي ايران سحاطت کنيم )0فص د از يچرا با: از زيا

 ((ها سحاظت کنيم؟زياتگاه

هاي اداوند اشاره شده و راه شکرگزاري به سپاسگزاري از نعمت در اين صفحه از کتاب

ها بيان کرده است. در همين صفحه حق حيات را به عنوان را اسرتفاده درسرت از اين نعمت  

وزان آمتواند به دانشدر اينجا هم مي ريدبها ذکر کرده است. يکي از داليل حفاظت زيستگاه

ع  از بين رفتن حق حيات تواند باگوشررزد کند که عدم اسررتفاده درسررت از منابع آبي مي 

 طور ساير موجودات زنده شود.آينده و همين يهابراي نسل

اي که نيازشرران را برآورده کند اسررتفاده نمايند و توانند از طبيعت به اندازهها ميانسرران

 ها،زيسررتگاهنده شرروند. يکي از اين يآ يهاارند باع  نابودي سرراير موجودات و نسررلحق ند

ر را بيان يتواند در کالس مطالب زمي ريدبها و معضررل اشررک شرردن آنها اسررت که   تاالب

 نمايد.

 ها و نقش اناان در خشک شدن آنـ تاالب

 و طبيعي آبگيرهاي يا زارلجن باتالق، مرداب، از پوشررريده که اسرررت مناطقي تاالب،

 جاري يا راکد صورت به شيرين يا شرور  هايآب آن در که اسرت  موقت يا دايمي ،مصرنوعي 

 از يکي و نکند تجاوز متر 3 از جزر حد ترينپايين در هاآن عمق معموالً و شررودمي يافت

 ترينمهم بنابراين .است سال در مهاجر پرنده هزار 48 حداقل حضور تاالب، شرايط ترينمهم

 اشک گاهي توانندمي که معني اين به. آنهاست در آب نسبي ماندگاري ها،تاالب مشرخصه 

 هايگونه زيسررت و مثل توليد در مهمي بسرريار نقش هاتاالب. باشررند داشررته آب گاه و
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 ان،دوزيست ازندگان، پرندگان، براي مهمي زيستگاه و داشته جانوران و گياهان از شماريبي

 ميليون 4/0 حدود مساحت با تاالب 408 داراي ايران .آيندمي شمار به مهرگانبي و ماهيان

 هکتار 107 و هزار 001 و ميليون يک مساحت با تاالب 44 ميان اين از که باشرد مي هکتار

 7 ايران الملليبين هايتاالب از. دارند جهاني اهميت و شررده ثبت رامسررر کنوانسرريون در

 و عمان درياي درکرانه تاالب يک فارس، اليج کرانه در تاالب 0 ازر، درياي کرانه در تاالب

 محيطي، زيسررت نظر از .باشرردمي مرزي نيز تاالب يک و داالي هاياسررتان در تاالب 8

 و مهاجر پرندگان از گونه 108 از بيش زادآوري و زندگي محل اند،توانسررته ايران هايتاالب

 عقيده به .اسررت کشررور کل پرندگان سرروم يک حدود معادل رقم اين که باشررند بومي

 و آب شرررايط و پناهگاه امنيت، فراوان، غذايي مواد بودن دارا زيسررت، محيط کارشررناسرران

 گونه 77 و کنند آوريجوجه ايران هايتاالب در پرنده گونه 33 شده سربب  مناسرب،  هوايي

 دو تا يک حدود پيش وقت چند همين تا .کنند سررپري آنها در را پاييز و زمسررتان فصررل

 48 حتي و کردندمي گذرانيزمسررتان ايران هايتاالب در آبزي کنار و آبزي پرنده ميليون

 سررر به رانيا هايتاالب در هسررتند آبزي آنها از گونه 3 که انقراض اطر در پرندگان از گونه

 پرندگان ينا شده، هاتاالب گيرگريبان که مشکالتي با گفت بايد تاسف کمال با که بردندمي

ت. اس گرفته سرعت نابوديشان و انقراض يا و هسرتند  زندگيشران  محل ت يير حال در يا هم

 ستزي ايفاجعه بايد را امر اين که روندمي نابودي به رو ديگري از پ  يکي ايران هايتاالب

 عهتوس و طبيعي موضوع دو را هاتاالب رفتن بين از علل کارشرناسان . گرفت درنظر محيطي

 ميان در .است داده ااتصاص اود به را بااليي درصد دوم، مورد که دانندمي بشرري  ناپايدار

 سدها کند،مي تسهيل را آنها شدن اشک و بخشيده سررعت  را هاتاالب تخريب که عواملي

 شوند،مي ايجاد هاروداانه روي بر که سدهايي .کنندمي اودنمايي ديگري مورد هر از بيش

 غلظت آب، کاهش همين و گيرندمي را هاتاالب به ورودي آب از زيادي مقدار ورود جلوي

 در و االبت اکوسيستم رفتن بين از به منجر ترتيب بدين و داده افزايش را تاالب در آلودگي

 نه سدها غيرکارشرناسانه  سراات  البته .شرود مي آن اطراف موجودات و گياهان مرد نتيجه

 هب نيز را عظيم هايديواره پشت در شرده  ذايره هايآب بلکه برد،مي بين از را هاتاالب تنها

 تجديدپذير آب از مکعب متر ميليارد 0 حاضرررسرراالنه حال در متاسررفانه. دهدمي هدر نوعي

 برابر 48 معادل تبخير، مقدار اين که شرروندمي تبخير سرردها پشررت هايدرياچه در کشررور

 زيسررت با سرردسررازي چالش ترينمهم بتوان شررايد .اسررت کرج اميرکبير سررد مخزن حجم
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. دانست سدها پشت در شرده  مهار آب از هاتاالب حقابه رعايت عدم را کشرور  تاالبي هايبوم

 دست پائين در گاواوني هايتاالب شدن اشک حاضرر  حال در هاچالش اين بارز هايمثال

 فاضررالب ورود هاتاالب مشررکالت ديگر از .و ... دانسررت بختگان اروميه، درياچه رود، زاينده

 .بردمي رنج امر اين از شدت به که انزلي تاالب مانند. باشدمي آنها درون به صنعتي و شهري

 رساند،مي آار به را عمرشران  و اندااته شرماره  به را هاتاالب نف  که عواملي از ديگر يکي

 . است کشاورزي جهت هايشانزمين از استفاده براي آنها کردن اشک و کشيزه

ــححه  ــل ) 66ص ــتگاه هاي ايران سحاطت کنيم )0فص راهکارهاي : از زيا

 ((سحاظت از محيط زيات

 جوييآموزان را به صرفهتواند با توضيح مفهوم آب مجازي دانشدر اين قسرمت مي  ريدب

 هاي اداوند )از جمله آب( به هدر نرود.دعوت نموده تا نعمت

 چيات؟ 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

 کشت، مراحل در دهد،مي نشران  محاسربات  ماند مثالً اواهد باقي محصرول  بافت در واقعي

 توليد براي يا و شودمي مصرف آب ليتر 1388 حدود گندم، کيلوگرم يک برداشت و داشرت 

 جدول در. شودمي استفاده آن، توليد مختلف مراحل در آب، ليتر 18 حدود کاغذ، برد يک

 . است شده داده نمايش محصول چند براي مجازي آب ميزان زير
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هاخوراکي و محصوالت  
مصرفي آب سجم  

ليتر()   
هامحصوالت و خوراکي  

مصرفي آب سجم  

ليتر()   

 30 يک فنجان قهوه 78 يک عدد سيب

 يک عدد پرتقال

زمينيسيب عدد يک  

08 

40 

 يک فنجان چاي

 يک ليوان شير

108 

488 

نگيفر گوجه عدد يک مرغيک عدد تخم 40   130 

 100 يک بسته چيپ  188 سفيد آب ليوان يک

پرتقاليک ليوان آب   4088 يک عدد همبرگر 178 

 

 منابع آب و خاک(: جمعيت و منابع )6فصل  ) 67صححه 

را براي « چراه آب»آموزان دانش يليحات تکميتوضررر يتوانرد برا مي ريدبدر اينجرا  

 آموزان تشريح نمايد.دانش

 آب چرخة مراسل 

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

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

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

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

 و شودمي تبديل کوچک مايع قطرات به دوباره و شودمي سررد  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 آب  از مقداري: نابارو

 .ريزدمي درياها و هاروداانه ها،نهر به نهايت

 تبخير هابرد ويگهبه و گياهان در موجود آب  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

 

 ((شنات) جمعيت و منابع: 6فصل ) 22صححه 

يت اهم تعريف قنات و تواند بهمي ريدبن صرفحه مطالبي در مورد قنات ذکر شده که  يدر ا

هايي از آن را نام برده و به تنثير آن در حفظ ران و اسرررتان يزد اشررراره کند و نمونهيدر اآن 
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رويه از بيمنرابع آب زيرميني ترنکيرد کنرد. در کنار اين مطالب ذکر آثار سررروء برداشرررت     

 تواند آموزنده باشد.ز مييهاي آب زيرزميني نسفره

 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

 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

 108 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 :شنات 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 188 تا 08 معموال بين هاچاه ميله اين قطر. شوندمي آن نگهداري



  راهنمای دبیران داناب

 

  27 
 

 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

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

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

و  اسرررت متفاوت مختلف هايقنات در چاه مادر عمق. شرررود مي ناميده مادرچاه چاه،

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

 قنات آن آب از و دارد قرار قنات اروجي از ترپايين که کشررتي زير منطقه مزرعه :مزرعه

 قنات، آبدهي جمله از دارد بستگي مختلفي عوامل به منطقه اين وسعت. شرود مي مشرروب 

 اروجي در آب جريان ميزان اگر. غيره و محلي هواي و آب ااک، نفوذپذيري ااک، کيفيت

 و سرعت با تا کنندمي ذايره استخري در را آن آن، حجم افزايش براي نباشرد،  کافي قنات

 مختلف مناطق در آبياري مدار. شرررود اسرررتفاده مزارع آبياري براي باالتري حجم جريان

 نوعي آبياري مدار که است به ذکر الزم. باشد مي روز 10 تا 14 بين معموالً و اسرت  متفاوت

 هچ مزرعه آبياري نوبت اينکه اساس بر و است قنات آب سهامداران براي آب مديريت برنامه

 هر است، روزه 14 آبياري مدار اگر مثال، عنوان به. شودمي استفاده قنات آب از است کسري 

 براي آبياري را قنات آب از استفاده حق شده سهم تعيين اندازه به يکبار روز 14 هر کشاورز

 .اراضي اويش دارد

 هک است اردکان _ يزد دشت يحوزه استان زيرزميني آب يسفره ترينمهم و بزرگترين

 مصررارف در آبي منبع اين. گيردمي بر در را اردکان شررمال تا رکوهيدامنه ارتفاعات شرر از

 ،اشکذر يزد، ز،يمهر هايشهرستان در و شودمي اسرتفاده  شررب  حتي و صرنعت  کشراورزي، 

 زيرزميني آب يسفره اين از برداريبهره. است مردم دسرترس  در آنها توابع و اردکان ميبد،

 داير قنات رشته 4338 يزد استان در. است عميق هايچاه و قنوات طريق از توأم صرورت  به
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 به قنات رشته 1073 با تفت شهرستان. است کيلومتر 0/4333 آنها کل طول که دارد وجود

 ستانا قنوات ترينکهن. داراست يزد استان در را قنات تعداد بيشترين کيلومتر 3/840 طول

 يزد شرهر  در« دهاباد» و« يعقوبي» ،(آبشررور« )سرلل ررآباد » و« مجومرد فيروزآباد» توانمي را

 اتقن ،«آبادوقف» قنات ،«زارچ» قنات به توانمي نيز استان اين مهم قنوات ديگر از .دانست

 اشاره غيره و «نصريري » و «تفت» قنات ،«آبادغيا » قنات ،«اهرسرتان » قنات ،«آباددولت»

 .کرد

 ((تيفعّال): جمعيت و منابع 6فصل ) 25و  24صححه 

 13تا  10مرتبط با شريوه صحيح مصرف آب حتما موارد ذکر شده در صفحه   تيفعّالدر 

 شود.آموزان يادآوري ن کتاب به دانشيهم

 آموزان ارائه کرد.توان شعر زير را به دانشبراي شعر آب مي 18بند  تيفعّالدر 

 نمانيم آبيبي بحران در که بدانيم نعمرت اين قدر تا بيا

 شماريم ارزش را آب وجود بکوشيم آن حفظ بهر از بيا

 گذاريم باقي اود نسل براي             الهي اوب سررمايه اين از

 داريم آب از را چه هر زنده که دانا حي ما بر فرموده چنين

 برباريم براراني ابرر سان به             آب تشرنه نگراه در تا بريا

 بکاريم را جوييصرفه نهال درستش و اوب مصرف براي

 گذاريم همرت بريرا انجامش بر          وظيفه شد ما بر آب نجات

 سپاريم نجوا اين به را دل بيا             زندگاني يعني آب صداي
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 ((وش : تعاون )1فصل ) 16صححه 

تواند به اهميت موضرروع آب در مي ريدب ن صررفحه در مورد وقف صررحبت شررده کهيدر ا

انديشاني که در استان يزد، بناهايي را براي موضوع آب شرور اشاره کند و نيکوکاران و نيک ک

 د.ين باره ارائه نمايدر ا يحاتياند نام ببرد و توضااتصاص داده و آنها را وقف نموده

مردماني سرسخت را موقعيت ج رافيايي يزد در حد فاصرل دو کوير لوت و دشرت کوير   

پرورش داده کره همواره بايد با آب و هوايي گرم و اشرررک و بي آبي روزگار مي گذرانيدند؛  

توان به نبرد با طبيعت برااست، ضمن اين که در طول تاريخ آمواتند براي ادامه حيات نمي

 هانهاي سرد در دل زمين پنبلکه بايد با سرازگار نمودن اود با طبيعت، آب را در زمسرتان  

شرران باشررد. از اين رو در اين  هاي گرم و سرروزان، منبع مايع حياتينمايند تا در تابسررتان

شد، با اين هدف ترين ازمنه تاکنون يکي از مقدسات شمرده ميسرزمين، آب همواره از قديم

ها راه طي مي کند تا به که آبي که از دل قنات با تالش مقنيان بيرون آمده اسررت فرسررن 

برسرد؛ پ  نبايد هدر رود. لذا از يک سو، در دل زمين، آب انبارهايي با مصالحي از  ها آبادي

ها زندگي و حيات را طبيعت کوير سررااته شررد تا در روزهاي گرم تابسررتان، آب انک آن  

اي از انسانيت و کمک به هم نوع بروز نمود تا افرادي که جريان بخشرد؛ از سوي ديگر، جلوه 

ر کنار اتاق ارسررري و پنج دري ها و منازل اود بودند، دباديدر صررردد رسرررانيدن آب به آ

شان که داراي بادگير و آب انبار اصوصي بودند، به فکر همسايگان نيازمندشان هم شرخصي 

نمودند، يا براي يبوده باشند و گاه براي آب انبارشان، ورودي ديگري اارج از اانه طراحي م

ل وسررااتند. اين افراد نيکوکار که به قمجزا مي ه نيز آب انبار و سررنگابيمردم شررهر و محل

شدند اعم از زرتشتي و مسلمان، نه تنها در يزد به فکر مرسروم منطقه دهشرمند اوانده مي  

ياد شرران را از هر دين و مذهبي که بودند، از ان اود بودند، بلکه سرراير هموطنانهم کيشرر

 .تندبردند و آب انبارهايي با دو دهانه بدين منظور ساانمي

  وش  آب انبارها در يزد 

اي ت ممتازي هسررتند، به گونهيانبارها داراي موقعزدي، آبيکوکاران يران و نين ايدر ب

انبارها شد، هنوز آب ديجادر يزد ا يکشر ن که آب لولهيان معاصرر و پ  از ا در دور يکه حت

، شمرده يميو کل يت محله و محل مورد احترام مردم شرهر، اعم از مسرلمان، زرتشرت   يمرکز
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 ير نوع زندگيي. هرچند امروزه به سبب ت بود براوردار يگاه ااصيشوند و وقف آنها از جايم

ما اند، ااستفاده ماندهيانبارها متروک و باري از آبي، بسيهاي سرطح ن رفتن آبييمردم و پا

 .همچنان مورد احترام هستند

 ((تيفعّال: تعاون )1فصل ) 11صححه

تواند مي ريدبآموز اواسررته شررده بناهاي وقفي محله اود را شررناسررايي نمايند.    از دانش   

همچنين دبير مي تواند آموزان رابه شرررناات بناهاي وقف مرتبط با آب ترغيب نمايد. دانش

 نآموزان بخواهد با توجه به اينکه به دليل شرريوع ويروس کرونا امکااز دانش قسررمت در اين

آموز از بناهاي وقفي محل اود فيلمبرداري کنند و براي وجود ندارد، دانشبازديد حضرروري 

نا بيشررتر آشرر اسررتان آموزان با بناهاي وقفيمايش در گروه ارسرال کنند تا دانش دبير براي ن

 شوند.  

ي جنوب غربي آسيا و جايگاه ايران در آن : منطقه16)فصل  124صـححه  

 (()آب و هوا

در  ريدبگردد، اين صفحه پيشنهاد مي يو با توجه به محتوادر مورد بيابان صحبت شده 

قسرمت آسرياي اشرک، وضعيت آب و هوايي ايران و همينطور استان را تشريح نموده و بر    

 لزوم پاسداشت منابع آب در طبيعت اشک استان تنکيد نمايند.

د استان يزآبي در ايران مسنله جدي است. کشرور ما در نوار بياباني واقع شرده و مسنله بي  

در حاشريه کوير مرکزي ايران قرار گرفته اسرت و ميزان بارندگي آن بسيار پايين تر از ساير   

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

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

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

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

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

 ش اين مطلب کمک کند.تواند به آموزمي



 راهنمای دبیران داناب
  

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي جنوب غربي آسيا و جايگاه ايران در آن : منطقه16)فصل  122صـححه  

 ((چرا جنوب غربي آسيا منطقه اي پرتنش است؟)

تواند در اين قسمت با مي ريدبمنطقه جنوب غرب آسيا صحبت شده،  هايدر مورد تنش

هاي ااتالف و تنش در اين منطقه را در تشررريح وضررعيت کم آبي منطقه يکي از پتانسرريل 

هاي آينده موضرروع آب ذکر نمايد و با اين مقدمه به لزوم حفاظت از منابع آبي تنکيد سررال

 دهد:اره آسيا را در موضوع آب نشان مينمودار زير وضعيت نامناسب ق کند.
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درجه شمالي واقع شده است، ايران سرزميني  30الي  38قسمت اعظم کشور ما در مدار 

شررقي و رشررته کوه   _گيري غربي کوهسرتاني و دشرتي اسرت که رشررته کوه البرز با جهت   

اند. اين دو رشته کوه گيري شمال غربي رررر جنوب شرقي در آن قرار گرفتهزاگرس با جهت

شرروند و به همين زا از شررمال و غرب کشررور ميبرهاي باراناي مانع رسرريدن اهمانند ديواره

دليل نيز بخش اعظم کشررور در مرکز و شرررق و جنوب را مناطق اشررک و نيمه اشررک    

ها هاي نفوذي به آبخوانها و آبدهد. منابع آب تجديد شررونده ) مجموع روانابتشررکيل مي

ر گي، پوشررش گياهي و سايگويند(کشرور با توجه به وضرعيت بارند  که به آن بارش مفيد مي

ميليارد متر مکعب در سررال اسررت، در   117عوامل تنثيرگذار در حجم نزوالت جوي، حدود 

حاليکه متوسرط حجم کل آب ساالنه کشور رقم ثابتي است. تقاضا براي مصرف آب به علت  

هاي ااير، باع  شده رشرد جمعيت، توسرعه کشاورزي، شهرنشيني و صنعت در االل سال  

حدود  1308نه آب قابل تجديد کشور تقليل يابد به طوري که اين رقم در سال متوسط سرا

و در  4088به حدود  1337، در سال 3088به حدود  1307مترمکعب بود، در سرال   0088

متر مکعب کاهش يافته اسرررت. اين ميزان با توجه به روند  4188بره حردود    1373سرررال 

به  1088زل يافته اسررت و در افق سال تن 1388به حدود  1300افزايش جمعيت در سرال  

 مترمکعب تنزل اواهد يافت که نشان از تنش آبي در ايران دارد.1888حدود 

ي بين مقدار بارندگي ترين معيار براي تعيين درجه اشرررکي در يک منطقه رابطهعمده

 )سرراالنه( و تبخير)توان تبخيري محيط( اسررت. هر اندازه مقدار باران نسرربت به توان تبخير

ي کمتر باشرد درجة اشکي آن منطقه بيشتر است. به جز نواحي محدودي از ايران )حاشيه 

 درياي ازر( در ساير مناطق توان تبخير به مراتب باالتر از مقدار واقعي بارندگي است.

 )دولت( 2کاربرگ شماره 

 تواندمي ريدبها که مرتبط با کدام وزارتخانه اسررت، انتهاي کتاب در مورد اابار و روزنامه   

 د.نيربط وصل نمايذآموزان بخواهد آن را به وزارتخانه زير را مطر  کند و از دانش هايابر

 ابر:

  ميت کنيريمصرف مد ير الگوييبحران آب را با ت. 
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  (13/88/1388آب شرب ندارد، حتي بي کيفيت )ايسنا يزد 

  درصدي سهم آب انتقالي  38ها/ کاهش درصردي مصرف آب يزدي  43افزايش

 (14/87/1388يزد )ايسنا 

  بنرردي آب در يزد هسرررتيمهرمرره توان درصرررردد جلوگيري از جيره بررا. 

(81/80/1388) 
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 ((هامهد زيباي اناانزمين، ي ما، زمين )سياره: 1فصل )2صححه 

پوشريده بودن سطح زيادي از  به موضروع  بپردازد و  توصريف کره زمين  بهتواند مي ريدب

کره زمين توسرط آب اشراره نمايد و اهميت آب شيرين را که تنها درصد بسيار کمي از آب   

   مورد توجه قرار دهد. ،دهدموجود کره زمين را تشکيل مي

 

 

 ((نيچهره زم: سنگ کره، آب کره، هواکره )2فصل ) 10صححه 

کيل دهنده کره کره( تشکره، زيستهواکره، کره، سن محيط )آب 0اين درس در مورد 

تواند براي تشريح اين مطلب به چراه آب اشاره کرده و ميريدب. زمين صرحبت شرده اسرت   

 ها را در چراه آب توضيح دهد.نقش هر يک از اين محيط

د، گرم يها در اثر تابش اورشحيات موجودات و انسان در زيست کره به چراه آبي )آب

، د و در اثر سرد شدنيآير آب در اتمسفر به شکل ابر در مشوند، بخايمل يو به بخار آب تبد

فوذ ن نياز آن در زم يگردد، بخشين بر ميشرده و دوباره به سطح زم  ليبه برف و باران تبد

ن چراه تکرار يشرررود و دوباره هميم ين جاريسرررطح زم يگر، رويد يکنرد و بخشررر يم

آورد( وابسرررته اسرررت که ين را فراهم ميکره زمات ين چراه، موجبات حيگردد، تکرار ايم

کره ، هواکره و باشررد و چهار محيط آب کره، سررن سررال اسررت که در جريان مي هاونيليم

هاي جاري ها و آبسرت کره را به هم متصرل کرده اسرت. آب کره شامل درياها، اقيانوس   يز

ر شده و به سمت که در اثر گرماي اورشيد بخشي از آب آنها تبخي است روي سرطح زمين 
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شرود و به شکل ابر  گيرد و بعد سررد مي کند و در هوا کره يا اتمسرفر قرار مي باال حرکت مي

آيد و به صرررورت بارش در آمده و شرررود پايين ميمي متراکمآيد و دوباره در هوا کره در مي

د شوجاري مي آب ناشي از بارندگيو بخشي از  باردمي کره بخشري از اين بارش روي سن  

هاي ااک و سررن  در درون سررن  بين اليه ديگر نيز در يبخشرر د وپيوندو به آب کره مي

دهد. حيات زيست کره وابسته به هاي آب زيرزميني را تشکيل ميکره ذايره شرده و سرفره  

 اين چراه آب است.

 ((تيفعّال: سنگ کره، آب کره، هواکره )2فصل ) 26صححه 

تواند با اشاره به يمر يدبفحه اشاره شده است که به تصاوير موجود در اين ص 0 تيفعّالدر 

 هصوير درياچه اروميبراي از اين تصاوير در مورد موضوع آب مطالبي را بيان نمايد. مثال در ت

 زير را عنوان کند: مطلبتواند به کاهش سطح آب در اين درياچه اشاره نمايد و مي ريدب

برداشت بيش از حد مجاز از  توانمي در اشکي درياچه اروميه راثر ؤسره عامل اصلي م 

رويه بخش کشراورزي محصوالت با الگوي مصرفي آب زياد در  منابع آبي حوضره، توسرعه بي  

هاي طوالني مدت در منطقه حوضررره آبريز درياچه و ت ييرات اقليمي و وقوع اشرررکسرررالي

 .معرفي کرد

 ها((هواکره )اناان و اشيانوس: سنگ کره، آب کره، 2)فصل 22صححه 

 ر ذکر شده است:يها مطلب زدر قسمت انسان و اقيانوس

اند و مهري قرار گرفتههرا به همه مردم جهان تعلق دارند، اما به شررردت مورد بي اقيرانوس »

ي کاراانجات، شرروند. سرراليانه چندين ميليون تن مواد سررمّ  هنوز هم مخزن زباله تلقي مي

ود در اين شتوصيه مير يدببه  «شود.ها ريخته ميني به اقيانوسيه نشدپالستيک و مواد تجز

ينده تنکيد کند. قسرررمت به مبح  حفاظت کيفي از آب اشررراره و بر حفظ آب از منابع آال

 شودمي يرتبخ يا بارندگي از ناشري  آب  همچنين دبير مي تواند براي تاکيد بيشرتر بيان کند 

. ودشمي تبديل زيرزميني آب به و کندمي نفوذ زمين در يا و شده جاري زمين سطح روي يا

 و مشروي  آن اتالف از مانع بايد هم. نمائيم را اسرتفاده  بهترين محدود، منبع دو اين از بايد ما

 .کنيم جلوگيري آن آلودگي از هم
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 .آب اتالف و هدررفتن از جلوگيري براي تالش يعني: کمّي حفاظت

 .آب منابع آلودگي از جلوگيري يعني: کيفي حفاظت

ر عردم استفاده بي رويه از کودها و سموم در کشاورزي، 1هاي 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

: سنگ کره، آب کره، هواکره )اناان و تغييران آب و 2)فصل  20صـححه  

 هوايي((

در قسمت انسان و ت ييرات آب و هوايي به موضوع گرم شدن کره زمين اشاره و يکي از 

گردد در اين قسمت ضمن تشريح پيامدهاي آن اشرکسرالي ذکر شرده اسرت. پيشنهاد مي    

استان يزد به ارتباط اين پديده با گرم  يميزان بارندگي در کشور و اصوصيات اقليکاهش م

شرردن کره زمين اشرراره و بر لزوم اسررتفاده درسررت از منابع آب موجود براي عبور از بحران 

 تواند مفيد باشد:ارائه مطلب زير مي .شودد يکناشکسالي ت

در حقيقت افزايش  ،شرررودنام برده مي آنچره اين روزها از آن به عنوان گرمايش جهاني 

د دهتحقيقات دانشمندان نشان مي ميانگين درجه حرارت زمين در نزديکي سطح آن است.

 8170تا  8110در طول يکصرد سرال گذشته ميانگين دماي هوا در نزديکي سطح زمين بين   

 .درجه سانتيگراد افزايش يافته است

هاي امروزي را نداشت و اين گونه دغدغه هاي گذشته گرم شدن هواي کره زميندر دهه

ذهنيت دانشرمندان و محققان را به اود مشر ول نکرده بود. انسران به فکر دسررت يافتن به    

به همين دليل بي رويه به سرراات انواع وسررايل  ،ها بودکرات ديگر در آن سرروي کهکشرران

ات دماي کنوني تر مشرر ول شررد. اما با گذشررت زماني نه چندان زياد متوجه ت ييرپيشرررفته

هواي کره و مشرکالت پيش آمده براي نوع بشرر شرد که به دست اود بشر انجام شده بود.    

 در مقابل چشرررمان ما ت ييرات دمراي هوا در گرذشرررتره در يک حدس و گمان بود و حاال   
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ها، و باال آمدن سررطح اقيانوس يعيطبهاي ترين يخچالآب شرردن عظيم .کنداودنمايي مي

آور، هاي مردهاي سررهمگين و سرريالب چون سررونامي در آسرريا، بارش هاي بزرگي پديده

هاي گرمايش آسرا در اروپا، همه از نشانه هاي غولها و موجهاي عظيم در جنگلسروزي آتش

هاي دراتان و گياهان روي دانشرمندان پيامد گرم شدن کره زمين را در حلقه  .زمين اسرت 

 و يمي و آبزيان درياها و ت يير شرررکل آنانهاي قدها با مرد مرجاناشرررکي و در اقيانوس

شاهد هستند و تمام اين موارد نشان دهنده  هاخچاليهاي نمايان در هسته همچنين حباب

 .آن است که جهان براي هزاران سال بدين حد گرم نبوده است

حاکي از آن اسررت که گرمايش ، گزارش هواشررناسرران دفتر جهاني ت ييرات آب و هوايي

ن روند يبا اکند که هاي بشرر تسريع شده و اين ترس را ايجاد مي تيفعّالکره زمين به دليل 

 .ابديش يافزاگرمايش 

هاي دهد در فاصله سالاست، نشان مي شدهطراحي ه هاي ت ييرات آب و هوايي کمدل

درجه سانتيگراد  310تا  111ميالدي ميانگين دماي هواي سطح زمين بين  4188تا  1888

ها و جانوران يابد. گرمايش جهاني اثرات نااوشايند فراواني بر زندگي انسانافزايش مي

آيد و ا باال ميشوند، سطح آب درياههاي قطبي آب ميگذارد. با گرم شدن زمين، يخمي

ها ها سردتر از هميشه اواهد بود و تابستانگيرند. يعني زمستانها شدت بيشتري ميفصل

ترين صنايع موجود روي زمين است گرم و اشک. اين ماجرا بر کشاورزي که يکي از کليدي

 .گذاردثير نااوشايند مينت

 ((ميبه کار ببند: سنگ کره، آب کره، هواکره )2فصل ) 22صححه 

نوي  قوانيني را براي آموزان پيشرررنهاد کند، پيشتواند به دانشمير يدب، 1در قسرررمت

ن يوانن قينمايند و درباره ا تهيهحفظ منابع آب زيرزميني در اسرتان يزد يا براي کل کشررور  

 .کنندبح  و گفتگو  گروهدر 

 بيابان((انگيز ): زيات کره، تنوع شگحت3)فصل  35صححه

تواند با تعريف بيابان که به مي ريدب،در اين قسرمت به موضروع بيابان اشراره شده است    

باشد، به وجود متر ميميلي 08هاي اشرکي است که بارندگي آنها کمتر از  معناي سررزمين 



 انابراهنمای دبیران د
  

41 

 

بيابان و کوير در مناطق مرکزي ايران و اسرتان يزد اشاره نموده و معضل بارش کم و تبخير  

از آن  فاظتح يمناطق را گوشرزد نمايد و بر اسرتفاده درست از آب و تالش برا  زياد در اين 

 د ورزد.يتاک

ها چرا و انگيز )زياتگاه: زيات کره، تنوع شگحت3)فصـل   32صـححه  

 شوند؟((چگونه تتريب مي

شنهاد پي رانيدبها و تخريب آنها پردااته شده است به ن صفحه به موضوع زيستگاهيدر ا

ها و گياهان و نثير آلوده شرردن آب و اشررکسررالي در از بين رفتن زيسررتگاه   گردد به تمي

 ن باره ارائه شده است.يدر ا يحاتير توضيحيوانات اشاره نمايند. در ز

ابر اود بي يهاهاي اود آگاهي دارد از ضررعفنسرران امروزي همان قدر که از تواناييا

کند روزي اواهد ديد. در وارد ميام آسررريبي را که به طبيعت دانرد کره انتق  نمي و اسرررت

در مزارع براي از بين بردن آفات گياهي سموم و آفت کش ها  گذشته مصرف زياد يهاسرال 

کردند و نيز حشرات شکاري که در باع  از بين رفتن پرندگاني شد که از حشرات ت ذيه مي

آسررريب ديدند و در نتيجه اين  ،کردندتعادل تعداد آفات گياهي نقش بسررريار مهمي ايفا مي

هاي بعد با ط يان آفات گياهي و باروري اندک دراتان و گياهان رو عمل کشاورزان در سال

ر هم زد و در حال حاضر نيز توان بهاي طبيعي را ايلي ساده ميبه رو شدند. بنابراين تعادل

 ادامه زندگي به تماميي ها هستند. بشر براانسان ،ترين عامل برهم زننده تعادل طبيعتمهم

و تعادل آنها را کند ها، مراتع و غيره دست درازي ميها، جنگلها همانند اقيانوساکوسيستم

 دهدها انجام مينتايج اعمال بدي را که در حق اين اکوسريستم نکه يزند، غافل از ايبه هم م

بشر امروز  يارهاکدستآلودگي هيدروسفر )محيط آبي( يکي از  .به اود او باز اواهد گشت

دهد و همچنين قسمت اعظم بدن درصد سطح کره زمين را تشکيل مي 70است. آب تقريباً 

درصد وزن براي از گياهان از آب تشکيل شده است. از طرف ديگر آب حالل  80حيوانات و 

شررود. آب عالوه بر ها اسررت بنابراين در طبيعت به حالت االص يافت نميقوي گازها و نمک

ترين در کشررراورزي و حمل و نقل و پاکيزگي و غيره مورد نياز اسرررت، يکي از مهم اين که

رود. هر هاي پرورش آبزيان براي ت ذيه انسران و سراير موجودات به شمار مي  منابع و محيط

مسرتقيم يا غير مسرتقيم انسان دست اوش ت يير    تيفعّالزمان ترکيب يا حالت آب در اثر 
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شود. مواد آلوده و حرارت آن کم و زياد شود، آب آلوده ميPH  اشود و موادي به آب اضافه ي

بندي شررده و بر ميزان آاليندگي آب نيز وانند بنابر اواصرري که دارند درجهتکننده آب مي

 .باشند داشته تنثيرات متفاوتي

د ق موجوهاي آب، آلودگي فيزيکي است که در اثر ت يير رن ، مواد معل از جمله آلودگي

آيد. مواد معدني هراي طبيعي به وجود مي ت يير درجره حرارت و مواد راديواکتيو آب  در آن،

اين مواد دهند و شايد همچون آهن يا کروم و مواد آلي رنگي به راحتي رن  آب را ت يير مي

توانند اثر مخربي در فتوسنتز گياهان داشته باشند و از ورود اشعه گاهي مضرر نباشند اما مي 

ون آب جلوگيري کنند. همچنين در مورد آلودگي توسررط مواد معلق درک اورشرريد به در

اين مطلب ضرروري اسرت که آب يک روداانه به طور طبيعي در اثر فرسايش ااک ممکن   

اما اگر اين ميزان گل آلودگي بيش از حد و غير طبيعي باشرررد، نور  ،اسرررت گل آلود شرررود

ان و جانوراني که در آب زيسرررت شرررود و در نتيجه گياهاورشررريد به اوبي وارد آب نمي

وند. گاهي نيز گل آلودگي غير طبيعي آب رتر شده و از بين ميکنند با گذشرت زمان کم مي

اي که رسرروبات سرريلتي که سرربب تواند باع  ااتالل در زيسررتگاه ماهيان شررود به گونهمي

ممکن است مواد شوند و نيز ريزي ماهيان ميهاي تخمپوشانيده شدن ذااير غذايي و محيط

ند و ها بچسررباد تشررکيل دهنده فيبر به پالنکتونهاي کاغذ يا موقي مانند ااک و تفالهمعل 

 .نشين کننداين موجودات را متراکم و ته

ها مقدار زيادي آب براي انک کردن ماشين آالت هاي انک کننده کاراانهدر سيستم

شوند و پ  از استفاده ها برداشت ميياچهها از روداانه و دررود و بيشرتر اين آب به کار مي

شرروند و در اين حالت همراه اود مقدار زيادي حرارت دوباره به منابع اصررلي بازگردانده مي

کننرد. از آن جرايي کره مقردار اکسررريگن موجود در آب برا دماي آن رابطه      نيز وارد آب مي

به طور مسررتقيم بنابراين ميزان اکسرريگن محلول در آب کم شررده و ماهيان   ،معکوس دارد

آور روي رند و نيز اين شررررايط اثر زيانميگيرنرد و در براي مواقع مي تحرت ترنثير قرار مي  

 .گذاري ماهيان نيز اواهد گذاشتتخم

هاي طبيعي ممکن اسرررت داراي اکتيو آب نيز برايرد بگوييم که آب   در مورد مواد راديو

عشعات با انتشار تشهاي طبيعي پتاسيم باشند. ل از ايزوتوپمقدار کمي مواد راديواکتيو حاص
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هاي اصلي در بافت گياهان و ماهيان و غيره ذايره شده راديو ايزوتوپ ممکن است ياهسته

 .و باع  ااتالالت جسمي و ارثي شود

 پراکنداي جمعيت((ي زمين ): ساکنان سياره4)فصل  44صححه 

نموداري ارائه شررده که ميزان رشررد سررريع جمعيت در کره زمين در   در اين صررفحه 

تواند با مير يدبدهد. جمعيت زياد کره زمين را نشان مي وهاي ااير را ارائه نموده است دهه

اشاره نمايد.  جمعيت اشراره به اين رشد زياد و افزايش جمعيت کره زمين به پيامدهاي رشد 

ع آبي به منابمين آنها نبراي ت ها که طبيعتااز جمله افزايش نيازهاي غذايي و بهداشتي انسان

 ت جهان، استفاده مناسب از آبمين منابع آبي براي جمعيّنتنها راه تباشد و بيشتري نياز مي

 شيرين موجود در طبيعت است.

 ي زمين )جابجايي جمعيت((: ساکنان سياره4)فصل  45صححه  

ها، ن صرفحه به موضوع مهاجرت و انواع آن اشاره شده است. يکي از انواع مهاجرت يدر ا

مهراجرت اجباري اسرررت که مهاجران بدون ميل اود و به واسرررطه براي عوامل از جمله  

ه ردد در اين قسمت بگپيشنهاد مي ريدبکنند. به مي اشرکسالي، محل زندگي اود را ترک 

ه تواند به واسطمي ريدب. اثرات اجتماعي و فرهنگي مهاجرت ناشري از اشکسالي اشاره نمايد 

هاي ناشررري از ت حفظ منرابع آبي و تنثير آن در جلوگيري از مهاجرت اين مطلرب بر اهميرّ  

 اشکسالي اشاره نمايد.

 اجتماعي و فرهنگي بحران آبمدهاي پيا 

 روستائيانهاجرت مـ 

به اطر افتادن کشاورزي در روستاها، بسياري از روستائيان و کشاورزان، ش ل و محل با 

 .کنندزندگي اود را رها کرده و به شهرها مهاجرت مي
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 نزاع و درايريافزايش  ـ

ب آدليل محدوديت منابع آبي، اسررتفاده کنندگان از اين منابع، براي دسررترسرري به  به 

 يابد.افزايش مي شوند و ناگزير ااتالفات آنهاموردنياز اود، با هم درگير مي

 روسي و روانيمشکالت ـ 

کالت روحي شبيکاري، دردسرهاي فراوان مهاجرت، همه و همه، باع  ايجاد م ااتالفات،

ت ناشي از کمبود آب شوند که از مشکالهرونداني ميو رواني در روسرتائيان، کشراورزان و ش  

 رنج مي برند.

 ()به کار ببنديم(ي زمين : ساکنان سياره4فصل ) 54صححه 

آموزان پيشنهاد نمايد کار گروهي را با موضوع به دانش 3شود در بند توصريه مي ر يدببه 

 داده و پوستري را با همين محتوا طراحي نمايند. تشکيل« مهاجرت به واسطه اشکسالي»

 : فرهنگ و هويت )فرهنگ((7فصل ) 114صححه 

موضروع فرهن  اشاره شده است و فرهن  را به عنوان شيوه زندگي   در اين قسرمت به 

گيري شيوه زندگي ايرانيان تواند بر اهميت آب در شکلمي ريدب جامعه تعريف نموده اسرت. 

از فرهن  مردم درباره آب اشاره  يهاينمونه به و اصروصرا ساکنان استان يزد اشاره نمايد و  

 بيان نمود.ا رتوان مطالب زير . براي مثال ميکند

د ب تعدايد تا از آمار عجين شهر بزنيبه موزه آب ا ياست سر يکاف استزد شهر قنات ي

مقاوم گز  يهار سررخت و اشررک و دراتچهيه در دل کوک يد. مردميرشررته قنات آگاه شررو

 يهاتفاعات و کوهاز ار د کرد.يچه با يآب و آبادان ياند که براافتهيدر يانرد به اوب سرررتره يز

گذشته  ياديز ياهان اانهيم ازاند و هر رشته زاران رشرته قنات به دل شهر آورده اطراف، ه

 .است

ز برداري او حداکثر بهره ن امکاناتين اسررتفاده از کمتريشررتريزد شررهر قناعت اسررت. بي

 ن شهر شده است.يجزء فرهن  ا کمترين منابع آب
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 يازد به گونهي يهااانه يمعمار معماري يزد نيز بخش الينفک فرهن  مردم يزد است.

در  يم و طراوت بهارينسررر يها را در انکاظهر، رحم کويرتوان در گرماي بيمي اسرررت که

 د.دهنبهاري را به ساکنان اود هديه مي هايي که با بادگيرهاي اود نسيماانه اانه گذراند.

 ((به کار ببنديم: فرهنگ و هويت )7فصل )120صححه 

که در محل  ييهايناهنجارآموز اواسته شده است چند نمونه از ن قسمت از دانشيدر ا

هاي اسرالمي سازگاري ندارد ذکر کند و براي ت يير آن  زندگي وجود دارد و با عقايد و آموزه

جويي و اسراف در مصرف آب را به شود عدم صرفهتوصيه مي ريدب بهئه نمايد. پيشنهاداتي ارا

 لمشکت يير اين  يبرا يهايراه دآموز بخواهها معرفي و از دانشيهنجارناعنوان يکي از اين 

 ارائه نمايد.

 : سکومت و مردم )وظاي  سکومت((11)فصل  146صححه 

ترين وظايف، مديريت منابع طبيعي کشررور ذکر در قسررمت وظايف حکومت يکي از مهم

ترين منابع طبيعي کشور ذکر نموده و تواند آب را به عنوان يک از مهممي ريدبشرده اسرت.   

وزارت نيرو را به عنوان سررازمان متولي مديريت آب در کشررور معرفي نمايد و به اقدامات و  

هاي وزارت نيرو براي حفظ و اي به عنوان يکي از زيرمجموعههاي شرکت آب منطقهتيفعّال

 ها وه نمايد. صدور مجوز حفر چاه و تعيين ميزان برداشت آب از چاهمديريت منابع آبي اشار

ت ترين وظايف اين شرکدر رديف مهم آنهااز  نهيبهقنوات و ساير منابع آبي و ترويج استفاده 

 قرار دارد.

: سکومت و مردم)تجاوز نکردن به منافع عمومي و 11)فصل  142صححه 

 سقوق ديگران((

 08بر تجاوز نکردن به منافع عمومي وحقوق ديگران به اصرررل د ين صرررفحه با تاکيدر ا

تواند اعمال حق را هيچ ک  نمي قانون اسراسري اشراره شده است که داللت بر آن دارد که   

شررود در اين بخش به وسرريله اضرررار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. توصرريه مي

اشرراره شررود که اوداواهي و  ها و منابع آبچاهرويه از شررت بيتخلف براي از افراد در بردا

اندازد و سبب کاهش منابع آبي ع عمومي جامعه را به اطر ميفسرودجويي اين متخلفان منا 
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و تهديد حيات در براي از مناطق اواهد شررد، بنابراين هم وظيفه شررهروندان و هم دولت  

 است که با اين دسته از متخلفان براورد جدي نمايند.

 : سکومت و مردم)همکاري با دولت((11)فصل  147صححه 

ده يد گرديدر اين قسررمت به لزوم همکاري با دولت اشرراره شررده اسررت و تاک

دهند که شررهروندان نسرربت به پيشرررفت کشررور حسرراس  ها و اقدامات زماني ثمر ميبرنامه

 باشند و با دولت همکاري نمايند.  

جويي در شررود در اين قسررمت به براي از اقدامات دولت در مورد صرررفه پيشررنهاد مي

ها تنکيد اسرتفاده از منابع آبي اشراره شود و بر لزوم همراهي شهروندان در اجراي اين برنامه  

اي و آبياري تحت فشرررار يا آبياري هراي آبيراري قطره  گردد، مثرل حمرايرت دولرت از طر     

هاي دولت زماني اثربخش آب در بخش کشاورزي. اما حمايتزيرسطحي براي کاهش مصرف 

ها مشارکت نموده و اود را برداران با دولت در اجراي طر اواهد بود که شرهروندان و بهره 

 مس ول حفظ منابع آبي کشور بدانند.  

 وري چيات؟((وري )بهره: بهره12)فصل 154صححه 

گردد در اين پيشنهاد مي رانيدببه  وري صحبت شده است ومورد بهره ن صفحه دريا در

 تواند در اينمي ريدبجويي تنکيد نمايند. منابع و صرررفهقسررمت بر اسررتفاده درسررت از همه 

اسراف در  وز تشرريح نموده و نشران دهد چگونه  آمقسرمت مفهوم آب مجازي را براي دانش 

همچنين در ادامه تواند باع  اتالف منابع آبي نيز شررود. اسررتفاده از محصرروالت و کاالها مي

 ظرن از ندارد، چنداني قيمت آب چون که است اين مردم از بسياري دبير توضيح دهد، تصوّر

 مه اقتصادي نظر از آب تصوّر، اين براالف امّا است، ارزش کم يا ارزشبي کااليي اقتصادي،

 هايههزين آن، انتقال و تصفيه استخراج، اکتشاف، براي که است ارزشرمند  و گرانبها کااليي

 .دباشمي کشور اقتصادي منابع اتالف معناي به آب، اتالف بنابراين شود،مي انجام زيادي

 آب »  مفهوم با اسررت الزم آب، واقعي مصرررف ميزان و اقتصررادي ارزش بهتر درک براي

 اي صررنعتي محصررول يک توليد براي که آبي ميزان يعني مجازي آب. شررويم آشررنا «مجازي

 برداشت و داشت کشت، مراحل در دهدمي نشان محاسبات مثالً. شودمي مصرف کشراورزي 
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 کاغذ، برد يک توليد براي يا و شررودمي مصرررف آب ليتر 1388 حدود گندم، کيلوگرم يک

 آب ميزان زير شررکل در. شررودمي اسررتفاده آن توليد مختلف مراحل در آب ليتر 18 حدود

 .است شده داده نمايش محصول چند براي مجازي

 

 

 اليت اشتصادي((وري )نياز به فعّ: بهره12فصل ) 106صححه 

 تواند در توضيحمي ريدببه نهادهاي اقتصادي و توليد کاال و ادمت پردااته شده است. 

 دي معرفياقتصرررا هاياليتفعّآب را نيز به عنوان يکي از  تامين ،اقتصرررادي فعاليتمفهوم 

نوني ک شود و قيمتهاي زيادي براي استخراج ، انتقال و تصفيه آن انجام ميزينهنمايد که ه

ها به واسررطه يارانه دولت از دهد و مابقي هزينهپوشررش ميها را آن فقط بخشرري از هزينه

 شود.المال تنمين ميبيت

و  بلمال از طريق اسرررتفاده بهينه از آاتوان بر ضررررورت حفظ بيتمقردمه مي  اينبرا  

 جلوگيري از اسراف اين منابع ارزشمند تاکيد نمود.




