
134

اّما  است،  وابسته  آب  به  انسان  و  گىاهان، جانوران  زندگى 
محدود  روزمره  کارهاى  و  آشامىدن  مصارف  به  آب،  از  استفاده 
نمى شود. آب براى گذران اوقات فراغت و صناىع نىز مورد استفاده 
قرار مى گىرد، آب ها حتى الهام بخش هنرمندان بوده اند )شکل 1ــ9(.
انسان مى تواند بدون غذا، چند روزى زنده بماند. اّما بدون 
آب به زودى از پاى درمى آىد. آىا مى توانىد ىک روز بدون آب را 
مجسم کنىد؟ وضعىت کنونى آب هاى جهان چگونه است؟ آب براى 
چه مصارفى مورد نىاز است؟ آىا آب به اندازٔه کافى و در همه جا 
در دسترس بشر است؟ براى استفادٔه مطلوب از آب چه کارهاىى 
مى توان انجام داد؟ ما سعى دارىم در اىن درس، به برخى از اىن 

سؤال ها پاسخ دهىم.

وضعىت کنونى آب های جهان
ثابت  همواره  تقرىباً  زمىن  سىارٔه  در  موجود  آب  مقدار 

اکسىژن  و  ماىع  آب  دىگر  سىاره های  از  کدام  هىچ  است.  بوده 
کافی ندارند.

کره اى  شکل  به  آن را  بنگرىد  باال  از  را  زمىن  کرٔه  اگر   
آبى رنگ خواهىد دىد؛ زىرا بخش اعظم سطح آن را اقىانوس ها و 
درىاها فراگرفته اند و وسعت خشکى ها بسىار کمتر از آب ها ست 

)شکل 2ــ9(.

شکل 1ــ9ــ  توجه خاص نقاشان معروف به آب وجلوۀ هنرى آن، تابلوى ُپل آرل 
)Arles( اثر ونسان ون گوگ )1888 مىالدى(، نقاش هلندى

شکل 2ــ9 ــ بىشتر وسعت کرۀ زمىن را آب ها فراگرفته اند.

ً
 َحّى 

ً
َو َجَعلْنا ِمن الْماِء کُلَّ َشْىء

و هر چىز زنده اى را از آب پدىد آوردىم
                                       سورۀ انبىاء ـ آىۀ 30

٢فروردین

 روز جهانی آب

درس شانزدهم : آب ها

فصل
9

در  دارد.  آن  عناصر  و  طبىعت  به  ویژه ای  توجه  کریم  قرآن 
پرداخته  گوناگون  مشتقات  با  آب  مفهوم  این  به  بار   ٦٣ قرآن کریم 
شده است. آب به عنوان برکت خداوندی است که حىات می بخشد. 
در قرآن کریم آب، رزق الهی است. خداوند بزرگ، انسان را به موضوع 

آب متذکر شده است. 
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بىشتر بدانىم 
زمىن 4/5 مىلىارد سال قبل دارای سطحی داغ بود. پس از مىلىون ها سال با کاهش فعالىت آتشفشان ها سطح زمىن سرد 
شد. گازهای داغ از دهانه های آتشفشان ها بىرون آمدند. کم کم بخار آب متراکم شده و قطرات آب به وجود آمد. این قطرات به 

شکل باران شدید اقىانوس ها و دریاها را به وجود آوردند. 

از نظر مقدار و حجم، 97/2 درصد از آب هاى موجود در 
سىارهٔ زمىن در اقىانوس ها ٭ و درىاها انباشته شده اند و فقط 2/8درصد 
از آب ها شىرىن هستند که در رودها، ىخچال ها، درىاچه ها، آِب موجود 
در آتمسفر وآِب موجود در خاک ها و آب هاى زىرزمىنى موجودند.

انسان براى انجام فعالىت هاى خود به آب هاى شىرىن نىاز 
کم  بسىار  آن  نمک هاى  مىزان  آبى که،  ىعنى  آب شىرىن٭  دارد. 
باشد. آب هاى اقىانوس ها و درىاها شور هستند و استفادٔه از آنها 
مستلزم تصفىه کردن است که اىن امر نىازمند سرماىه گذارى براى 
احداث تأسىسات آب شىرىن کُن است. پس انسان به ناچار باىد به 
آب هاى شىرىن موجود در خشکى ها و آتمسفر زمىن بسنده کند. 
متأسفانه براى مصرف اىن مقدار آب نىز محدودىت هاىى است؛ زىرا 
مقدار زىادى از آب هاى شىرىن جهان به شکل ىخ در ىخچال هاى 
به آسانى قابل بهره بردارى  کوهستانى٭ قرار دارد که  قطبى٭ و 
نىست، ولى انسان به آب هاى شىرىن موجود در رودها، درىاچه ها 
و آب هاى زىرزمىنى دسترسى دارد ) شکل3 ــ9  (. البته بهره بردارى 
از آب هــاى زىرزمىنى هم که در درون الىه هاى زمىن قرار دارد، به 
اکتشاف، حفرچاه، کانال کشى و به کاربردن دستگاه هاى پمپ آب 

و اىجاد تأسىسات و لوله کشى نىازمند است.

گردش آب در طبىعت
آب هاى موجود در کرهٔ زمىن همواره در حال تغىىر  شکل اند. 
اىن آب ها، حالت هاى ماىع، گاز و جامد به خود مى گىرند. به شکل 4ــ9 
دقـت کنىد. در اىن شکل آب را در حالت هاى مختلف مى بىنىد. آىا 

مى توانىد اىن حالت ها را تشخىص دهىد؟ اندکى فکر کنىد و حالت هاى 
مختلف آب را با دقت در روى اىن شکل جست وجو کنىد. توجه 
داشته باشىد، مقدارى از آب نىز در زمىن نفوذ مى کند که آب هاى 
زىرزمىنى را تشکىل مى دهد. قدرى از آب هم در درون شاخه ها، 
برگ ها، ساقه و رىشٔه درختان ذخىره مى شود. آىا وجود آب را در 

همه جاى اىن شکل مى توان تشخىص داد؟

شکل 4ــ9ــ حاالت مختلف آب در طبىعت

شکل 3ــ9ــ نمودار حجم آب هاى جهان به َاشکال مختلف

آب
اقىانوس ها97/2 2/80 0/03

آب درون خاک0/005 
درىاچه هاى شىرىن 0/009

درىاچه هاى شور و تاالب ها 0/008 

آتمسفر0/001   
 رودها0/0001

 آب هاى زىر زمىنى 0/62
  پهنه هاى ىخى و ىخچال ها 2/15
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حال بىاىىد چرخٔه آب در اىن محىط طبىعى را قدرى دقىق تر 
ـ 9 توجه کنىد! بررسى کنىم. به شکل 5  ـ

شکل 5 ــ9 ــ نمودار چرخۀ آب در طبىعت

حجم آبى که در هر سال به وسىلٔه چرخٔه آب در طبىعت فراهم 
مى شود 40 هزار کىلومتر مکعب است. انسان با علم و فن امروزى 
خود مى تواند 25 هزار کىلومتر مکعب از اىن آب را مورد استفاده 
قرار دهد و بقىه از دسترس وى خارج مى شود. بارندگى  در همه 
جاى سىارٔه زمىن ىکسان نىست )شکل7 ــ9(. به نقشٔه پراکندگى 
بارش ساالنه توجه کرده و مىزان بارندگى را در نقاطى که با شماره 

مشخص شده است معّىن کنىد.

فّعالّىت : 1ـ9
نشان  را  طبىعت  در  آب  چرخهٔ   9 5 ـ شکل 
را  آنچه  کنىد. سپس  بررسى  دقت  با  را  آن  مى دهد. 

که از آن مى فهمىد بر روی یک برگ کاغذ بنویسىد.

فّعالّىت  : 2ـ9
از 40 هزارکىلومترمکعب آبى که هر سال چرخهٔ 
فقط  مى تواند  انسان  مى کند،  فراهم  طبىعت  در  آب 
نمودار  کند.  استفاده  آن  کىلومترمکعب  هزار   25 از 
در  درصد  برحسب  را  نسبت ها  این  و  بکشىد  دایره ای 

آن نشان دهىد.

 بارندگى 

 تبخىر
جرىان سطحى

تشکىل ابرها 

آب هاى زىرزمىنى

  بارندگى ساالنه به نام قاره
مىلى متر

تبخىرواقعى ساالنه 
به مىلى متر

734415 اروپا

726433 آسىا

686547آفرىقا

1159724 آمرىکا

73451 استرالىا

8485 کل جهان

2418 اىران

     آب موجود
           در آتمسفر زمىن بر اثر 

     چرخٔه آب در طبىعت هر 9 روز
    ىکبار بىن آسمان و زمىن جابه جا 
در هر سال اىن عمل         مى شود

          چند مرتبه تکرار مى شود؟

وضعىت آب های ایران
و  خشک  نواحى  در  اىران  گرفتن  قرار  به  توجه  با 
نىمه خشک، مقدار بارندگى و حجم آب هاى اىران به اندازٔه کافى 
نىست و رىزش هاى جّوى٭ در همه جا به ىک اندازه فرونمى رىزد.

اکنون به جدول 6ــ9  توجه نماىىد. مىانگىن بارندگى ساالنه 
در جهان  چقدر است؟ مىانگىن بارندگى ساالنه اىران چقدر است؟ 
اىران  بارندگى  مىانگىن  برابر  چند  تقرىباً  بارندگى جهانى  مىانگىن 

است؟
جدول 6 ــ9 ــ  مىزان بارندگى و تبخىر ساالنه در قاره هاى

 مختلف جهان

مشکل آب در کشور ما عالوه  بر کمبود رىزش هاى جّوى، 
باالبودن مىزان تبخىر٭ است؛ ىعنى بخش اعظم آب هاى ناشى از 
بارندگى طى فراىند تبخىر، بخار شده و از دسترس انسان خارج 
مى شود که آن را تبخىر واقعى٭ مى نامند. عالوه بر تبخىر واقعى 
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تبخىر بالقوّه٭ هم توجه کرد؛ ىعنى مقدار آبى که اگر در  به  باىد 
دسترس باشد به وسىلٔه خورشىد تبخىر مى گردد. 

به جدول 8 ــ9 توجه کنىد. مقدار مىانگىن ساالنٔه بارندگى 
با هم  اىران و جهان  در  را  بالقّوه  تبخىر  و  واقعى  تبخىر  مىزان  و 

مقاىسه کنىد.

مىزان تبخىر بالقوه بىشتر از تبخىر واقعى است؛ زىرا معموالً 
آبى که براى تبخىر در محىط وجود دارد،کمتر از تواناىى آن محىط 

براى تبخىر است.

جدول 8 ــ9 ــ  مقاىسۀ بارندگى و تبخىر ساالنۀ جهان و اىران

شکل 7 ــ9ــ نقشۀ پراکندگى بارندگى ساالنه در جهان

مىانگىن ساالنه بارندگى

مىلى متر و بىشتر          
1500
1000                 
500                   
250                   0

مدار رأس السرطان

مدار رأس  الجدى

استوا

پهنۀ ىخى گرىنلند

مدار′33   و66°

    مقدار     مىانگىن ساالنۀ       مىانگىن ساالنۀ       مىانگىن ساالنۀ
        بارندگى               تبخىر واقعى            تبخىر بالقوّه
مکان        )مىلى متر(               )مىلى متر(                 )مىلى متر(

1132                          485                   8 کل جهان         

9 18                       حدود                   24    اىران         

به نقشٔه پراکندگى بارندگى ساالنه در اىران )شکل  اکنون 
9ــ9( توجه کنىد.

در اىن نقشه، مىزان بارندگى در نواحى مختلف آب و هواىى 
اىران نشان داده شده است. مىزان بارندگى ساالنه در سه نقطٔه الف، 

ب، ج چقدر است؟

محدودیت منابع آب ایران
کشور اىران، با اىنکه 1/1 درصد از وسعت خشکى هاى جهان 
از آب هاى موجود  داده، فقط 0/34 درصد  به خود اختصاص  را 
در خشکى هاى جهان را در اختىار دارد.از سوى دىگر در اغلب 
مناطق اىران، رىزش هاى جوّى اکثرًا در فصل هاىى صورت مى گىرد 
و  )پاىىز  نىست  کشاورزى  فعالىت هاى  براى  آب  به  چندانى  نىاز  که 
زمستان(. همچنىن مىزان رىزش هاى جوّى به طور ىکسان در کشور 
فرو نمى بارند و برخى مکان ها بارندگى بىشتر و برخى بارندگى کمترى 

درىافت مى کنند. 
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کمتر  100 مىلى متر
200ــ100 مىلى متر
300ــ200 مىلى متر
400ــ300 مىلى متر
600ــ400 مىلى متر
800ــ600 مىلى متر
1000ــ800 مىلى متر
1200ــ1000 مىلى متر
1400ــ1200 مىلى متر
1600ــ1400 مىلى متر
2000ــ1600 مىلى متر

الف ج

ب
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ج( پوشش گىاهى نواحى خشک اىران ــ اطراف شاهرود

ب( پوشش گىاهى نواحى کوهستانى زاگرس ــ نهاوند

شکل 9 ــ 9 ــ  نقشۀ پراکندگى بارندگى ساالنه در اىران

الف( پوشش گىاهى خزرى ــ سوادکوه
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بارندگى  نامناسب  فصلى  توزىع  و  آب  منابع  محدودىت 
نشان مى دهد که ابتدا باىد ظرفىت منابع آب هاى موجود سطحى و 
زىرزمىنى کشور را به خوبى شناساىى و مطالعه کرد تا برنامه رىزى 

جامعى براى بهره بردارى صحىح از آنها صورت گىرد. 
خوشبختانه مردم اىران زمىن، از دىرباز متوجه اهمىت منابع 
آب و کمبود آنها در کشور بوده اند و همواره در فکر بهره بردارى 
صحىح از اىن منابع بوده و شىوه هاى جالبى مثل قنات٭ىا  کارىز٭ 
اىن  از  کرده اند.  ابداع  زىرزمىنى  آب هاى  از  بهره بردارى  براى 

شکل 10 ــ9ــ بنـد بهمن در استان فارس از ابداعات اىرانىان براى بهره گىرى از آب هاى سطحى )زمان تقرىبى ساخت 2000 سال قبل(

شکل 11ــ9ــ قنات در نواحى خشک از ابداعات قدىمى اىرانىان براى 
بهره بردارى از آب هاى زىرزمىنى.

شکل 12ــ9ــ  سد و نىروگاه آبى کرخه شىوه اى نو براى بهره بردارى از
 آب هاى سطحى

شىوه، به وىژه در پنج استان خراسان رضوى، جنوبى، ىزد، کرمان 
و اصفهان، بىش از ساىر استان هاى کشور استفاده شده است.

استفاده  قنات  از  بىشتر  استا ن ها  اىن  چرا  شما  نظر  به 
کرده اند؟ آىا در استان محل زندگى شما هم قنات  وجود دارد؟ در 

کدام نواحى؟
بهره گىرى درست از آب هاى  براى  اىران  بر قنات ، مردم  عالوه 

سطحى، سدها و بندهاى متعددى ساخته اند )شکل10 ــ9 (.
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مصارف گوناگون آب در ایران
مىزان مصرف ساالنٔه آب را در کشور ما، حدود 90 مىلىارد 
متر مکعب برآورد و توزىع آن در بخش هاى مختلف به شکل نمودار 
13ــ9 محاسبه شده است. کدام بخش بىشترىن مصرف کنندٔه آب 

کشور است؟

انواع بهره بردارى کىفىت آبمنابع آب
 شىرىن          شور

فّعالّىت : 3ـ9
1ـ با استفاده از کتاب جغرافىای استان خود، انواع منابع آب استان را شناسایى و دسته بندی کنىد. برای انجام این 
تمرین، جدولى مانند شکل زیر بکشىد. در ستون مربوط به منبع آب، نام دریاها، دریاچه ها، رودها، تاالب ها و ... را 
ذکر کنىد و در ستون دوم کىفىت آب را با شىرینى یا شوری آن بىان کنىد. در ستون سوم بنویسىد که از این منابع چه 

استفاده ای مى شود.

2ـ با راهنمایى دبىر خود و با استفاده از داده های جدول 6 ـ9، یک نمودار خطى یا ستونى ترسىم کنىد. برای این کار 
روی محور افقى نام قاره ها را بنویسىد و محور عمودی را برای مقادیر بارندگى و تبخىر ساالنه در نظر بگىرید. بنابراین، 
هر قاره دو نمودار ستونى بارندگى و تبخىر خواهد داشت. نمودارهای ترسىم شده را رنگ آمىزی کنىد. از مقایسهٔ آنها 

چه نتىجه ای مى گىرید؟

شکل 13 ــ 9 ــ نمودار توزىع مصرف آب در اىران

خالصه
ر محدود است سى شر  ط  و ده  ل است ن قا ىر  حجم آب های 

ت. ى ا دگى جه ا گىن  ز مىا ر  ر ک س ران  ه ا اال دگى  ار زان   م
اورزی فرو  رای  ب  منا ى در زمان  د ر شتر  ىز  ىست و  کسان  ران  ی  ارش در هم ج دگى  را  

زد. مى 
ی کرد. م ر پس  ده و  عه  ک ى و مط ى شنا ا  خو ع  ن منا دا ا د ا ع آب  ز من حىح  ری  رد هره  ی  ر  
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کشاورزى)80 مىلىارد متر مکعب(
آب آشامىدنى شهرى و روستاىى 

)6 مىلىارد متر مکعب(
معادن  و  ىع  صنا مصرفى  آب 

)4 مىلىارد متر مکعب(
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به صفحٔه بعد نگاه کنىد! در اىن صفحه برىدهٔ  روزنامه ها  را 
مى بىنىد. موضوع مشترک همٔه آنها آب است. برىدٔه روزنامه ها را 

با دقت مطالعه کنىد و به اىن سؤاالت پاسخ دهىد:
٭ آىا مطالبى دربارٔه استان محل زندگى شما در اىن صفحه 

وجود دارد؟.................................
٭ در کدام استان هاى اىران مطالبى دربارٔه وضعىت آب ها 

دىده مى شود؟.................................
٭ در مىان اىن برىدٔه روزنامه ها، کدام کشور مجاور اىران 

مشکل تأمىن آب شىرىن دارد؟ .........................
٭ در کدام کشورهاى دور دست نىز مطالبى دربارٔه کمبود 

آب وجود دارد؟....................................
. از طرح وسط اىن صفحه چه مى فهمىد؟............

بهره برداری نادرست از آب ها
متأسفانه بسىارى از جوامع ىا افراد قدر نعمت هاى موجود 
را به خوبى نمى دانند و اىن قدرناشناسى را با بهره بردارى غلط از 
اىن نعمت ها نشان مى دهند. ىکى از مهم ترىن نعمت هاى خداوند 

فّعالّىت : 4ـ9
به نظر مى رسد که مى توان موارد دیگری را به فهرست باال اضافه کرد. شما چه فکر مى کنىد؟ با دانش آموزان 
دیگر در کالس مشورت کنىد  و این فهرست را کامل تر کنىد.به نظر شما چه کارهایى مى توان انجام داد تا از هدر رفتن 

آب در بخش کشاورزی جلوگىری شود؟ در این زمىنه گزارشى به دبىر خود بدهىد.

درس هفدهم : بهره برداری از منابع آب

آب است. مى دانىد که منابع آب در جهان و اىران محدودند. اىن 
امر نشان مى دهد که در استفاده از اىن منابع باىد دقت عمل بىشترى 
بهره بردارى  از  نمونه هاىى  مى توانىد  آىا  دهىم.  نشان  خود  از 
نادرست از آب ها را بىان کنىد؟ فـراموش نکنىد که براساس شکل 
13ــ9، مىزان مصرف آب در کشور، در بخش کشاورزى بىش 

از ساىر بخش هاست.
 در بخش کشاورزى، عوامل زىادى سبب  به هدر رفتن 
مقدار زىادى آب در سال مى شود. برخى از اىن عوامل عبارت اند 

از:
آبىارى به   آبىارى٭ مزارع در زمان نامناسب: مثالً 
هنگام ظهر که هوا گرم است سبب افزاىش تبخىر شده و مقدارى 

از آب را هدر مى دهد.
به  نفوذ دادن آب  زراعى و   غرقابى کردن زمىن٭ 
اعماق زىاد: ىعنى آب زىاد دادن به خاک سبب شود که خاک تا 

عمق زىادى از آب پر شده و فضاهاى خالى آن پر شود.
ىا  و  گىاهى  آفات  دفع  اثر سموم  بر  آلودگى٭ آب ها:   

رىختن کودهاى شىمىاىى در آن.

 تأمىن آب آشامىدنى شهرها و روستاها
به آب سالم براى آشامىدن و رعاىت موارد بهداشتى  مردم 
نىاز دارند. تأمىن اىن آب با صرف هزىنه و سرماىه گذارى زىاد انجام 
مى شود. براى تأمىن آب سالم و مناسب کارهاى زىر انجام مى شود:
 1ــ کشف و ىافتن منابع مناسب آب براى آشامىدن و ساىر 

مصارف مردم
2ــ جمع آورى آب هاى سطحى ىا بهره بردارى از آب هاى 

زىرزمىنى
3ــ تصفىه آب ها براى از بىن بردن آلودگى هاى احتمالى 

)شکل 14ــ9(.
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4ــ انتقال آب از محل تصفىه خانه به محل هاى مصرف 
)شهرها و روستاها(

5 ــ مراقبت از تأسىسات، کانال ها و لوله هاى انتقال آب.
همٔه اىن عملىات به تخصص، هزىنه و زمان نىازمندند. 
آشامىدنى  آب هاى  روستاىى  و  شهرى  نواحى  در  بنابراىن، 
لوله کشى   شده ىا تصفىه شده با صرف مخارج زىاد فراهم مى شود 

و باىد در استفاده از آنها دقت کافى به عمل آىد.
مهاجرت  و  شهرها  جمعىت  افزاىش  اخىر  سال هاى  در 

روستاىىان به شهرها، افزاىش جمعىت روستاها و توجه بىشتر به امر 
بهداشت در آنها سبب شده است که نىاز بىشترى به آب آشامىدنى 
سالم احساس شود. تأمىن آب نواحى شهرى و روستاىى، گاهى 
مى شود؛  کشاورزى  نىاز  مورد  آب  محدودىت  ىا  کاهش  سبب 
مثالً گسترش شهر تهران سبب شده است که مقدار زىادى از آب 
رودهاى کرج و جاجرود به جاى مصرف در کشاورزى، به مصرف 

آب مورد نىاز جمعىت تهران و شهرک هاى اطراف آن برسد. 

فّعالّىت : 5 ـ 9
1ـ  مصرف یک هفته آب لوله کشى را در دبىرستان و یا در خانه یا محل کار پدر خود در نظر بگىرید. چه استفاده های 
نامطلوبى از آب های مذکور مى شود؟ برای حل مشکل بهره برداری غلط از این آب ها چه پىشنهاداتى ارائه مى کنىد؟ 

در این مورد گزارشى از اندازه گىری ها، مشاهدات و پىشنهادات خود، به دبىر جغرافىا ارائه کنىد.
2 ـ مىزان مىانگىن مصرف آب در خانهٔ شما در هر 24 ساعت چقدر است؟ تعداد افراد خانواده چند نفر است؟ 

مى توانىد جدولى مثل 15 ـ9 برای خانهٔ خود تنظىم کنىد؟

آب و تأثىر آن در کشاورزی
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شکل 14ــ9ــ تصفىه خانۀ شمارۀ 2 آب تهران ــ جاللىه

اکنون به موارد استفاده از آب هاىى که با هزىنه و زحمت 
زىاد فراهم مى شود توجه کنىد )جدول 15ــ9(.

بحران آب
با توجه به مطالبى که تاکنون بىان شد، بىشتر متوجه ارزش 
و اهمىت و محدودىت آب شدىد. اىن را هم اضافه کنىم که آب 

استحمام       43 لىتر
نظافت خانه وآبىارى باغچه 8/5 لىتر

دستشوىى      26 لىتر

کولر و تهوىه          4/5 لىترلباسشوىى      17/5 لىتر 

آشامىدن و غىره     4/5 لىترپخت وپز       13 لىتر

13 لىترظرفشوىى         13 لىتر  جمع کل                  

ـ  9  ــ الگوى مصرف آب مورد نىاز براى هر جدول 15ـ
 فرد در هر 24 ساعت

به وىژه در کشورهاى خشک و کم آب، در سال هاى اخىر مورد 
توجه بىشترى قرار گرفته است. تغىىرات آب و هوا در سال هاى 
اخىر سبب شده  است که حتى کشورهاى نواحى معتدل هم به منابع 

آب خود، با دقت بىشترى توجه کنند.
روند افزاىش جمعىت و گسترش صناىع و نىاز به آب براى 
تأمىن غذاى بشر سبب شده است که آب به عنوان ىک عامل حىاتى 
به  پى بردن  براى  کافى است  تلقى شود.  بحران  آورندٔه  به وجود  و 
ارزش آب و نقش آن در اىجاد تنش هاى سىاسى، به برىدٔه روزنامٔه  

صفحٔه بعد دقت کنىد و به اىن سؤاالت پاسخ دهىد:
1ــ کارشناسان شرکت کننده در اجالس والنسىاى اسپانىا، 

در چه موردى به توافق رسىده اند؟
2ــ براساس نوشتٔه روزنامه، استفاده از آب چند رودخانه 

باىد تحت ضوابط مشخص و دقىق قرار گىرد. چرا؟
آب  مسئله  سر  بر  اختالف  مورد  چند  دنىا  در  اکنون  3ــ 
وجود دارد و  براى حل اىن اختالفات چه کارى باىد انجام شود؟
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عالوه بر موارد فوق، اگر با دقت بىشترى 
مسائل مربوط به آب هاى مرزى را در نظر بگىرىم 
مى بىنىم که اىن آب ها از گذشته هاى دور تاکنون 
سبب اىجاد بحران هاى سىاسى و بروز جنگ بىن 
طى  آبى  کم  تشدىد  با  مسلماً  و  شده اند  کشورها 
سال هاى اخىر، ممکن است باز هم اختالفات قبلى 

بر سر آب بىن کشور ها تکرار شود.

فّعالّىت : 6ـ9
1ـ بریدهٔ روزنامهٔ زیر را بخوانىد. با استفاده از نقشهٔ آسىا یا خاورمىانه، سرچشمهٔ رود فرات را پىدا کرده و مسىر آن 

را دنبال کنىد. این رود از چه کشورهایى مى گذرد و به کجا مى ریزد؟
2ـ اجالس ذکر شده در بریدهٔ روزنامه در 

تاریخ مقّرر در کجا تشکىل شد؟
اجالس  در  شرکت کننده  طرف های  3ـ 

قصد بررسى چه مسئله ای را داشتند؟
4ـ ترکىه در مورد آب های دجله و فرات 

چه نظری دارد؟
5 ـ آیا مى توانىد یک رود دیگر را مثال بزنىد 
که سبب بروز بحران بىن کشورها شده باشد؟
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مصرف بهىنۀ آب
محاسبات نشان مى دهند که مىانگىن مصرف سرانٔه آب در 
مکعب  متر  آشامىدنى( حدود 580  و  )صنعتى، کشاورزى  جهان 
براى هر نفر در سال است. اّما متأسفانه اىن رقم در اىران که کشور 
کم آبى به حساب مى آىد، 1300 متر مکعب در سال است!! اىن امر 
نشان دهندهٔ اتالف منابع آب و اسراف بىش از حد اىن منبع حىاتى 

است.
مقدار مصرف سرانۀ آب٭ لوله کشى آشامىدنى در شهرهاى 
اىران حدود 142 متر مکعب در سال است که از  مصرف سرانٔه برخى 
کشورهاى اروپاىى پرآب مثل اترىش )108 متر مکعب در سال( و 
بلژىک )105 متر مکعب در سال( بىشتر است. شاىد ىکى از علل 
استفاده از آب آشامىدنى تصفىه شده براى شست و شوى اتومبىل 
و حىاط، آبىارى باغچه ها، استحمام، لباسشوىى و ظرفشوىى است 
در حالى که در بسىارى از کشورها، آب آشامىدنى از ساىر آب هاى 

مصرفى جداست.
 براى بهره بردارى درست از آب هاى آشامىدنى بهداشتى، 
شاىد بهترىن راه،جدا کردن آب آشامىدنى از آب هاى مصرفى دىگر 

است. 
با  آبىارى متناسب  باىد از روش هاى   در کشاورزى هم 
محىط و ىا از روش هاى جدىد آبىارى بهره برد که اتالف آب در 

آنها کم است )شکل 16 ــ9(.
تهىٔه آب هاى آشامىدنى بهداشتى شهرها و روستاها به علت 
پرهزىنه تر از آب هاى کشاورزى و  اىنکه تصفىه مى شوند، بسىار 
صنعتى است. بنابراىن، باىد در مصرف اىن آب ها دقت بىشترى 

به کار برد. ىکى از کارشناسان آب در اىن مورد مى گوىد:
براى  آنها  موجود  آب  سرانٔه  مقدار  کشورهاىى که  در   …
مردم بىشتر از اىران است، مردم در مصرف آب به نکات زىر توجه 

دقىق و مسئوالنه ای دارند:

فّعالّىت : 7ـ9
بریدهٔ روزنامهٔ باال را بخوانىد و به این پرسش ها  پاسخ دهىد:
1ـ کدام یک از توصىه های نویسندهٔ مطلب را اجرا مى کنىد؟

2ـ به نظر شما کدام پىشنهادات نویسنده سبب صرفه جویى بىشتری در مصرف آب مى شود؟
3ـ آیا در مورد 14، با نویسنده موافقىد یا مخالف؟ چرا؟

4ـ آیا تاکنون مورد 13 را انجام داده اید؟
5 ـ مورد 15 را خودتان به این فهرست اضافه کنىد!
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شکل 16 ــ9ــ آبىارى بارانى ىکى از راه هاى بهره بردارى از آب ها در کشاورزى 

روند مصرف آب در صنایع
در ابتداى قرن حاضر، از کل مصارف 
آب در جهان، فقط حدود 6 درصد در بخش 
چهار  رقم  اىن  اکنون  مى شد.  مصرف  صناىع 
تنها 5  ما، صناىع  در کشور  برابر شده است. 
درصد از کل مصرف آب را مصرف مى کنند.

آبى که به مصرف صناىع مى رسد معموالً 
خىلى زود کىفىت خود را از دست مى دهد، ىا 
آلودگى شىمىاىى  ىا  و  مى شود  زىاد  آن  گرماى 
و مىکروبى پىدا مى کند. گرماى آب مورد نىاز 
صناىع را مى توان با برج هاى خنک کننده گرفت 
و آب را دوباره ىا چندباره استفاده کرد )شکل 
17ــ9(. اّما رفع آلودگى شىمىاىى ىا مىکروبى، 
نىازمند تخصص و هزىنٔه زىاد است. متأسفانه 
آب هاى آلودٔه صنعتى به مدت زىادى در طبىعت 
باقى مى مانند و سبب آلودگى محىط زىست ىــا 
مـحـل  اکـوسىستم هــا ى  خــوردن  هم  بـر 
مى شوند.  مختلف  گىاهان  و  جانوران  زندگى 
در  تغىىر  باعث  تدرىج  به  است  ممکن  امر  اىن 

اکوسىستم ها و موجودات زندٔه آنها شود.

شکل 17ــ9ــ استفادۀ مجدد از آب مصرفى در نىروگاه ها)نىروگاه شهىد  رجاىى  ــ قزوىن (

راستى!
آىا مى دانىد
براى تولىد

 هر کىلو از 
محصوالت زىر چه مقدار آب نىاز 

دارىم؟
نگاهى به اىن ارقام بىندازىد:

ىک کىلو کاغذ 250 لىتر
ىک کىلو فوالد 300 لىتر

ىک کىلو کود شىمىاىى 600 لىتر
ىک کىلو گندم 1500 لىتر
ىک کىلو برنج 5000 لىتر

تعجب مى کنىد؟!



آلودگى آب ها
مشکالت و مسائل بهره بردارى از منابع آب جهان به استفادٔه 
نادرست از آب محدود نمى شود. گاه انسان با اعمال نسنجىدهٔ خود، 
سبب تغىىر آب مى شود که به آن آلودگى آب٭ گوىند. آلودگى آب 
شامل تغىىرات فىزىکى، شىمىاىى و زىستى )مىکروبى( آب است. در 
اىن صورت انسان دىگر نمى تواند به صورت صحىح و بهداشتى از 

اىن آب ها استفاده کند:
 رىختن زباله هاى صنعتى ىا خانگى به داخل آب ها )شکل 

18ــ9(. 
 رىختن فاضالب هاى صنعتى، خانگى ىا بىمارستانى به آب.
 آلودگى حرارتى آب که از طرىق فعالىت هاى صنعتى بر 
آب رودها تحمىل مى شود.  نىروگاه هاى تولىد برق را در اىن زمىنه 
مى توان مثال زد. تولىد فلزات و برخى کاالهاى صنعتى دىگر نىز 
سبب افزاىش دماى آب شده و آلودگى حرارتى را باعث مى شوند. 
نظر  اگر در  اما  نباشد،  نظر شما، گرم شدن آب زىاد مهم  به  شاىد 
بگىرىد که برخى انواع گىاهان، ماهى ها و جانداران آبزى در رودها و 
درىاچه ها فقط قادر به تحمل دماى خاصى هستند و دماى کمتر ىا بىش 
از آن را تحمل نمى کنند، به اثرات آلودگى حرارتى بىشتر پى مى برىد.

شکل 18  ــ9ــ آلودگى آب به وسىلۀ زباله ها
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شکل 19ــ9ــ آلودگى آب به وسىلۀ صناىع

خالصه
 مىزان مصرف آب در بخش کشاورزی در کشور ما بىش از سایر بخش هاست.

 تأمىن آب آشامىدنى شهرها و روستاها با صرف هزینه و سرمایه گذاری زیاد انجام مى شود.
 بحران آب منجر به بروز اختالف مىان کشورها شده است.

 یکى از راه های مصرف بهىنهٔ آب جدا کردن آب آشامىدنى از سایر آب های مصرفى است.
 انسان با فعالىت های خود باعث آلودگى آب به روش های گوناگون مى شود.

 وارد کردن سموم دفع آفات گىاهى و کودهاى شىمىاىى. 
ورود مواد شىمىاىى و عناصر نامطلوب به آب هم، آن  را آلوده مى کند 
و چون آب ها در طبىعت در حال گردش و حرکت اند، آلودگى ها 
به نواحى دوردست منتقل مى شود. جىوه، سرب و مواد شىمىاىى 

سمى، از خطرناک ترىن آلوده کننده هاى آب هستند و بعضى از اىن 
عناصر، سال ها در محىط باقى مى مانند و حىات جانداران و گىاهان 
را به خطر مى اندازند. دربارٔه آلودگى آب ، مطالب بىشترى را در 

فصل ششم مى خوانىد.


