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و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم

سورۀ انبیاء ـ آیۀ 30

قرآن کریم توجه ویژه ای به طبیعت و عناصر آن دارد .در
واژه آب اشاره شده است.
سوره های بقره ،انعام؛ انفال و رعد بر ٔ
سوره رعد ماء به به معنی آب است .قرآن کریم  63بار به این
در
ٔ
مفهوم پرداخته است .آب به عنوان برکت خداوندی است که حیات
می بخشد .در قرآن کریم آب رزق الهی است .خداوند بزرگ انسان
درباره آب و شکرگزاری آن یادآوری کرده است.
را به تفکر
ٔ
زندگی گیاهان ،جانوران و انسان به آب وابسته است .استفاده
از آب ،به مصارف آشامیدن و کارهای روزمره محدود نمی شود .آب
برای گذران اوقات فراغت و صنایع نیز مورد استفاده قرار می گیرد،
آب ها حتی الهام بخش هنرمندان بوده اند (شکل 1ــ.)9
انسان می تواند بدون غذا ،چند روزی زنده بماند ّاما بدون آب
به سرعت از پای درمی آید .آیا می توانید یک روز بدون آب را مجسم
کنید؟ وضعیت کنونی آب های جهان چگونه است؟ آب برای چه
اندازه کافی و در همه جا در دسترس
مصارفی مورد نیاز است؟ آیا آب به ٔ
استفاده مطلوب از آب چه کارهایی می توان انجام
بشر است؟ برای
ٔ
داد؟ ما سعی داریم در این درس ،به برخی از این سؤال ها پاسخ دهیم.

شکل 1ــ9ــ نقاشان معروف ،به آب وجلوۀ هنری آن توجه خاص داشته اند؛
تابلوی ُپل آرل ( ،)Arlesاثر ونسان ون گوگ ( 1888میالدی)،نقاش هلندی

وضعیت کنونی آب های جهان

سیاره زمین تقریباً همواره ثابت بوده
مقدار آب موجود در
ٔ
است .هیچ کدام از سیاره های دیگر آب مایع و اکسیژن کافی ندارند.
کره زمین را از باال بنگرید ،آن را به شکل کره ای
اگر ٔ

شکل 2ــ9ــ بیشتر وسعت کرۀ زمین

را آب ها فراگرفته اند.
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آبی رنگ خواهید دید؛ زیرا بخش اعظم سطح آن را اقیانوس ها و
دریاها فراگرفته اند و وسعت خشکی های آن بسیار کمتر از وسعت
آب هاست (شکل 2ــ .)9زمین  4/5میلیارد سال قبل دارای سطح
داغ بود پس از میلیون ها سال با کاهش آتشفشان سطح زمین سرد
شد .گازهای داغ از دهانههای آتشفشانها بیرون آمدند .کمکم بخار
آب متراکم شده و قطرات آب به وجود آمد .این قطرات به شکل
باران شدید اقیانوس ها و دریاها را به وجود آورند.
از نظر مقدار و حجم 97/2 ،درصد از آب های موجود در
سیاره زمین در اقیانوس٭ ها و دریاها انباشته شده اند و فقط 2/8
ٔ
درصد از آب های کره زمین شیرین اند و در رودها ،یخچال ها،
دریاچه ها ،آتمسفر و زیرزمین موجودند.
انسان برای انجام فعالیت های خود به آب های شیرین نیاز
دارد .آب شیرین٭ یعنی آبی که ،میزان نمک های آن بسیار کم
آتمسفر   0/001
آب درون
خاک0/005
دریاچه های شیرین 0/009
دریاچه های شور و
مانداب ها 0/008

رودها
0/0001
0/03

باشد .آب های اقیانوس ها و دریاها شور بوده و استفاده از آنها
مستلزم تصفیه کردن است که این امر به سرمایه گذاری برای
احداث تأسیسات آب شیرین کُن نیاز دارد؛ از این رو ،انسان
ناچار است به آب های شیرین موجود در خشکی ها و آتمسفر
زمین بسنده کند .متأسفانه برای مصرف این مقدار آب نیز
محدودیت هایی وجود دارد؛ زیرا مقدار زیادی از آب های شیرین
جهان به شکل یخ در یخچال های قطبی٭ و کوهستانی٭ قرار
دارد که به آسانی قابل بهره برداری نیست ولی انسان به آب های
شیرین موجود در رودها ،دریاچه ها و آب های زیرزمینی دسترسی
دارد ( شکل 3ــ .)  9البته بهره برداری از آب های زیرزمینی هم
که در درون الیه های زمین قرار دارد ،به اکتشاف ،حفرچاه،
کانال کشی و به کاربردن دستگاه های پمپ آب و ایجاد تأسیسات
و لوله کشی نیازمند است.

آب های زیر زمینی   0/62
پهنه های یخی و یخچال ها 2/80 2/15

آب اقیانوس ها 97/2

شکل 3ــ9ــ نمودار حجم آب های جهان به اَشکال مختلف

گردش آب در طبیعت

کره زمین همواره در حال تغییر  شکل اند.
آب های موجود در ٔ
این آب ها ،حالت مایع ،گاز و جامد به خود می گیرند .به شکل 4ــ9
دقـت کنید .در این شکل ،آب را در حالت های مختلف می بینید.
آیا می توانید این حالت ها را تشخیص دهید؟ اندکی فکر کنید و
حالت های مختلف آب را با دقت در روی این شکل جست  وجو
کنید .توجه داشته باشید ،مقداری از آب نیز در زمین نفوذ می کند
که آب های زیرزمینی را تشکیل می دهد .قدری از آب هم در درون
ریشه درختان ذخیره می شود .آیا وجود
شاخه ها ،برگ ها ،ساقه و ٔ
آب را در همه جای این شکل می توان تشخیص داد؟
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شکل 4ــ9ــ حاالت مختلف آب در طبیعت

درس شانزدهم :آب ها

چرخه آب در این محیط طبیعی را قدری دقیق تر
حال بیایید
ٔ
بررسی کنیم .به شکل  5ــ 9توجه کنید.

تشکیل ابرها
بارندگی

ج

آب های زیرزمینی

ریان

سط
حی

تبخیر

شکل  5ــ 9ــ نمودار چرخۀ آب در طبیعت

لیت 1ـ    9
ف ّعا ّ

شکل  5ــ 9چرخهٔ آب در طبیعت را نشان می دهد .آن را با دقت بررسی کنید .سپس آنچه را که از آن درمییابید
بر روی یک برگه کاغذ بنویسید.

آب موجود در آتمسفر
زمین در اثر
چرخه آب در طبیعت هر 9
ٔ
روز یک بار بین آسمان و زمین جابه جا می شود.
در هر سال این عمل چند مرتبه تکرار می شود؟

چرخه آب در طبیعت فراهم
وسیله
ٔ
حجم آبی که در هر سال به ٔ
فن امروزی
می شود 40 ،هزار کیلومتر مکعب است .انسان با علم و ّ
خود می تواند  25هزار کیلومتر مکعب از این آب را مورد استفاده
قرار دهد و بقیه از دسترس وی خارج می شود .بارندگی در همه
نقشه پراکندگی
جای
سیاره زمین یکسان نیست (شکل 7ــ .)9به ٔ
ٔ
بارش ساالنه توجه کرده و میزان بارندگی را در نقاطی که با شماره
معین کنید.
مشخص شده استّ ،

لیت 2ـ    9
ف ّعا ّ

از  40هزارکیلومترمکعب آبی که هر سال چرخهٔ آب در طبیعت فراهم می کند ،انسان می تواند فقط از 25
هزار کیلومترمکعب آن استفاده کند .نموداردایره ای بکشید و این نسبت ها را برحسب درصد در آن نشان دهید.
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با توجه به قرار گرفتن ایران در نواحی خشک و نیمه خشک،
اندازه کافی نیست و
مقدار بارندگی و حجم آب های ایران به
ٔ
جوی٭ در همه جا به یک اندازه فرونمی ریزد.
ریزش های ّ
اکنون به جدول 1ــ 9توجه کنید .میانگین بارندگی ساالنه در
ساالنه ایران چقدر است؟ میانگین
جهان چقدر است؟ میانگین بارندگی
ٔ
بارندگی جهانی تقریباً چند برابر میانگین بارندگی ایران است؟

جدول 1ــ9ــ بارندگی و تبخیر ساالنه در قاره های مختلف جهان
نام قاره بارندگی ساالنه به میلی متر تبخیر واقعی ساالنه به میلی متر
اروپا

734

415

آسیا

726

433

آفریقا

686

547

آمریکا

1159

724

استرالیا

734

510

کل جهان

800

485

ایران

240

180

پهنۀ یخی گرینلند

مدار رأس السرطان
استوا
میانگین سالیانه

مدار رأس  الجدی

میلی متر و بیشتر
1500
1000
500
250

شکل   6ــ9ــ نقشۀ پراکندگی بارندگی ساالنه در جهان

جوی،
مشکل آب در کشور ما عالوه بر کمبود ریزش های ّ
باالبودن میزان تبخیر٭ است؛ یعنی ،بخش اعظم آب های ناشی از
طی فرایند تبخیر ،بخار شده و از دسترس انسان خارج
بارندگی ّ
٭
می شود که آن را تبخیر واقعی می نامند .عالوه بر تبخیر واقعی
باید به تبخیر بالقوه٭ هم توجه کرد؛ یعنی ،مقدار آبی که اگر در
وسیله خورشید تبخیر می شود.
دسترس باشد ،به ٔ
ساالنه بارندگی و
به جدول 2ــ 9توجه کنید .مقدار میانگین
ٔ
میزان تبخیر واقعی و تبخیر بالقوه را در ایران و جهان با هم مقایسه کنید.
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جدول 2ــ9ــ مقایسه بارندگی و تبخیر ساالنه جهان و ایران
مقدار
مکان

میانگین ساالنه میانگین ساالنه میانگین ساالنه
بارندگی
تبخیر واقعی تبخیر بالقوه
(میلی متر)
(میلی متر)
(میلی متر)

کل جهان

800

485

1132

ایران

255

180

حدود 900

درس شانزدهم :آب ها

میزان تبخیر بالقوه بیشتر از تبخیر واقعی است؛ زیرا معموال ً 7ــ )9توجه کنید.
در این نقشه میزان بارندگی در نواحی مختلف آب و هوایی
آبی که برای تبخیر در محیط وجود دارد ،کمتر از توانایی آن محیط
نقطه
برای تبخیر است.
ایران نشان داده شده است .میزان بارندگی ساالنه در سه ٔ
نقشه پراکندگی بارندگی ساالنه در ایران (شکل «الف»« ،ب» و «پ» چقدر است؟
اکنون به ٔ

پ

الف

ب

2000ــ 1600میلیمتر
1600ــ 1400میلیمتر
1400ــ 1200میلیمتر
1200ــ 1000میلیمتر
1000ــ 800میلیمتر
800ــ 600میلیمتر
600ــ 400میلیمتر
400ــ 300میلیمتر
300ــ 200میلیمتر
200ــ 100میلیمتر
کمتر از  100میلیمتر

ب ــ پوشش گیاهی نواحی کوهستانی زاگرس ــ نهاوند

پ ــ پوشش گیاهی نواحی خشک ایران ــ اطراف شاهرود

الف ــ پوشش گیاهی خزری ــسوادکوه

شکل 7ــ9ــ نقشۀ پراکندگی بارندگی ساالنه در ایران
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کشور ایران ،با این که  1/1درصد از وسعت خشکی های جهان
را به خود اختصاص داده است ،فقط  0/34درصد از آب های موجود
در خشکی های جهان را در اختیار دارد.از سوی دیگر ،در اغلب
جوی اکثر ًا در فصل هایی صورت می گیرد که
مناطق ایران ،ریزش های ّ
نیاز چندانی به آب برای فعالیت های کشاورزی نیست (پاییز و زمستان).
جوی به طور یکسان در کشور فرو نمی بارند
همچنین ،میزان ریزش های ّ
و برخی مکان ها بارندگی بیشتر و برخی بارندگی کمتری دارند.
محدودیت منابع آب و توزیع فصلی نامناسب بارندگی
نشان می دهد که ابتدا باید ظرفیت منابع آب های موجود سطحی و
زیرزمینی کشور را به خوبی شناسایی و مطالعه کرد تا برنامه ریزی

جامعی برای بهره برداری صحیح از آنها صورت گیرد.
خوش بختانه مردم ایران زمین ،از دیرباز متوجه اهمیت منابع
آب و کمبود آنها در کشور بوده اند و همواره در فکر بهره برداری
٭
صحیح از این منابع بوده و شیوه های جالبی مثل قنات٭یا کاریز
برای بهره برداری از آب های زیرزمینی ابداع کرده اند .از این شیوه،
به ویژه در پنج استان خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،یزد ،کرمان
و اصفهان ،بیش از سایر استان های کشور استفاده شده است.
به نظر شما ،چرا این استان ها بیشتر از قنات استفاده کرده اند؟
آیا در استان ّ
محل زندگی شما هم قنات وجود دارد؟ در کدام نواحی؟
عالوه بر قنات ،مردم ایران برای بهره گیری درست از آب های
سطحی سدها و بندهای متعددی ساخته اند (شکل    8ــ.)9

شکل    8ــ9ــ بنـد بهمن در استان فارس از ابداعات ایرانیان برای
بهره گیری از آب های سطحی (زمان تقریبی ساخت  2000سال قبل)

شکل 9ــ9ــ قنات در نواحی خشک از ابداعات قدیمی ایرانیان برای
بهره برداری از آب های زیرزمینی
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شکل 10ــ9ــ سد و نیروگاه آبی کرخه ،شیوه ای نو برای بهره برداری
از آب های سطحی
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کننده آب
11ــ 9محاسبه شده است .کدام بخش بیشترین مصرف ٔ
کشور است؟

مصارف گوناگون آب در ایران

ساالنه آب را در کشور ما ،حدود  90میلیارد
میزان مصرف
ٔ
متر مکعب برآورد و توزیع آن در بخش های مختلف به شکل نمودار
4

% 6 /6
%4/
%89

کشاورزی( 80میلیارد متر مکعب)
آب مصرفی شهری و روستایی ( 6میلیارد متر مکعب)

شکل 11ــ9ــ نمودار توزیع مصرف آب در ایران

آب مصرفی صنایع و معادن ( 4میلیارد متر مکعب)

لیت 3ـ    9
ف ّعا ّ

1ــ با استفاده از کتاب جغرافیای استان
خود ،انواع منابع آب استان را شناسایی و
دسته بندی کنید .برای انجام این تمرین ،جدولی

منابع آب

کیفیت آب
شور
شیرین

انواع بهره برداری

مانند شکل زیر بکشید .در ستون مربوط به منبع
آب ،نام دریاها ،دریاچه ها ،رودها ،تاالب ها و  ...را
ذکر کنید و در ستون دوم کیفیت آب را با شیرینی
یا شوری آن بیان کنید .در ستون سوم بنویسید که از این منابع چه استفاده هایی می شود.
2ــ با راهنمایی دبیر خود و با استفاده از داده های جدول 1ــ ،9یک نمودار خطی یا ستونی ترسیم کنید .برای
این کار ،روی محور افقی نام قاره ها را بنویسید و محور عمودی را برای مقادیر بارندگی و تبخیر ساالنه در نظر بگیرید؛
بنابراین ،هر قاره دو نمودار ستونی بارندگی و تبخیر خواهد داشت .نمودارهای ترسیم شده را رنگ آمیزی کنید .از
مقایسهٔ آنها چه نتیجه ای می گیرید؟

خالصه

حجم آب های شیرین که برای بشر قابل استفاده بوده ،بسیار محدود است.
ساالنه ایران بسیار کمتر از میانگین بارندگی جهانی است.
میزان بارندگی
ٔ
پراکندگی بارش در همه جای ایران یکسان نیست و نیز بیشتر بارندگی در زمان نامناسب برای کشاورزی فرو می ریزد.
برای بهره برداری صحیح از منابع آب باید ابتدا این منابع را به خوبی شناسایی و مطالعه و سپس برنامه ریزی کرد.
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صفحه بعد نگاه کنید .در این صفحه ،بریده هایی از
به
ٔ
بریده
روزنامه ها را می بینید .موضوع مشترک ٔ
همه آنها آب استٔ .
روزنامه ها را با دقت مطالعه کنید و به این سؤاالت پاسخ دهید:
درباره استان ّ
محل زندگی شما در این صفحه
٭ آیا مطالبی
ٔ
وجود دارد؟ .................................
درباره وضعیت آب ها
٭ از کدام استان های ایران مطالبی
ٔ
دیده می شود؟...................................
٭ در میان این بریده روزنامه ها ،کدام کشور مجاور ایران
مشکل تأمین آب شیرین دارد؟ ...........................
درباره کمبود
٭ از کدام کشورهای دور دست نیز مطالبی
ٔ
آب وجود دارد؟ ................................
از طرحی که در میان این بریده روزنامه ها وجود دارد ،چه
می فهمید؟ ........................................
بهره برداری نادرست از آب ها

متأسفانه بسیاری از جوامع یا افراد قدر نعمت های موجود
را به خوبی نمی دانند و این قدرنشناسی را با بهره برداری غلط از

این نعمت ها نشان می دهند .یکی از مهم ترین نعمت های خداوند
آب است .می دانید که منابع آب در جهان و ایران محدودند.
این امر نشان می دهد که در استفاده از این منابع باید دقت عمل
بیشتری از خود نشان دهیم .آیا می توانید نمونه هایی از بهره برداری
نادرست از آب ها را نام ببرید؟ فـراموش نکنید که براساس شکل
11ــ ،9میزان مصرف آب در کشور ،در بخش کشاورزی بیش
از سایر بخش هاست.
در بخش کشاورزی ،عوامل زیادی سبب به هدر رفتن
مقدار زیادی آب در سال می شود .برخی از این عوامل عبارت اند از:
آبیاری٭ مزارع در زمان نامناسب :مثال ً آبیاری به
هنگام ظهر که هوا گرم است سبب افزایش تبخیر شده و مقداری
از آب را هدر می دهد.
٭
غرقابی کردن زمین زراعی و نفوذ آب به اعماق
زیاد :یعنی آب زیاد دادن به خاک سبب می شود که خاک تا عمق
زیاد از آب پر شده و فضاهای خالی آن پر شود.
آلودگی٭ آب ها :در اثر سموم دفع آفات گیاهی یا ریختن
کودهای شیمیایی در آن.

لیت 4ـ    9
ف ّعا ّ

به نظر می رسد که می توان موارد دیگری را به فهرست باال اضافه کرد .شما چه فکر می کنید؟ با دانش آموزان
دیگر در کالس مشورت کنید و این فهرست را کامل تر کنید.به نظر شما چه کارهایی می توان انجام داد تا از هدر
رفتن آب در بخش کشاورزی جلوگیری شود؟
گزارشی در این زمینه بنویسید و به دبیر خود ارائه بدهید.

تأمین آب آشامیدنی شهرها و روستاها

مردم به آب سالم برای آشامیدن و رعایت موارد بهداشتی
نیاز دارند .تأمین این آب با صرف هزینه و سرمایه گذاری زیاد انجام
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می شود .برای تأمین آب سالم و مناسب کارهای زیر انجام می شود:
1ــ کشف و یافتن منابع مناسب آب برای آشامیدن و
سایر مصارف مردم
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2ــ جمع آوری آب های سطحی یا بهره برداری از آب های
زیرزمینی
3ــ تصفیۀ آب ها برای از بین بردن آلودگی های احتمالی
(شکل 12ــ)9
4ــ انتقال آب از محل تصفیه خانه به محل های مصرف
(شهرها و روستاها)
 5ــ مراقبت از تأسیسات ،کانال ها و لوله های انتقال آب.

همه این عملیات به تخصص ،هزینه و زمان نیازمندند؛
ٔ
بنابراین در نواحی شهری و روستایی آب های آشامیدنی لوله کشی
شده یا تصفیه شده با صرف مخارج زیاد فراهم می شود و باید در
استفاده از آنها دقت کافی به عمل آید.
در سال های اخیر افزایش جمعیت شهرها و مهاجرت
روستائیان به شهرها ،افزایش جمعیت روستاها و توجه بیشتر به امر
بهداشت در آنها سبب شده است که نیاز بیشتری به آب آشامیدنی

لیت 5ـ    9
ف ّعا ّ

1ــ مصرف یک هفته آب لوله کشی را در دبیرستان یا در خانه یا محلّ کار پدر خود در نظر بگیرید .چه
استفاده های نامطلوبی از آب های مذکور می شود؟ برای حلّ مشکل بهره برداری غلط از این آب ها چه پیشنهادهایی
ارائه می کنید؟ در این مورد گزارشی از اندازه گیری ها ،مشاهدات و پیشنهادهای خود ،به دبیر جغرافیا ارائه دهید.
2ــ میزان میانگین مصرف آب در خانهٔ شما در هر  24ساعت چقدر است؟ تعداد افراد خانواده چند نفر است؟
آیا می توانید جدولی مانند جدول 3ــ 9برای خانهٔ خود تنظیم کنید؟
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شکل 12ــ9ــ تصفیه خانۀ شماره  2آب تهران ــ جاللیه

سالم احساس شود .تأمین آب نواحی شهری و روستایی ،گاهی
سبب کاهش یا محدودیت آب مورد نیاز کشاورزی می شود؛
مثال ً گسترش شهر تهران سبب شده است که مقدار زیادی از آب
رودهای کرج و جاجرود به جای مصرف در کشاورزی ،به مصرف
آب موردنیاز جمعیت تهران و شهرک های اطراف آن برسد.
اکنون به موارد استفاده از آب هایی که با هزینه و زحمت
زیاد فراهم می شود توجه کنید (جدول 3ــ.)9
جدول 3ــ9ــ الگوی مصرف آب موردنیاز برای هر فرد در هر
 24ساعت

دست شویی

 43لیتر نظافت خانه و
آبیاری باغچه
 26لیتر

استحمام

8/5لیتر

لباس شویی

17/5لیتر کولر و تهویه

 4/5لیتر

پخت وپز

 13لیتر

ظرف شویی

 13لیتر جمع کل
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آشامیدن و غیره

 4/5لیتر
 130لیتر

بحران آب

با توجه به مطالبی که تاکنون گفتیم ،به ارزش و اهمیت و
محدودیت آب کم و بیش پی بردید .این را هم اضافه کنیم که آب
به ویژه در کشورهای خشک و کم آب ،در سال های اخیر مورد
توجه بیشتری قرار گرفته است .تغییرات آب و هوا در سال های
اخیر سبب شده است که حتی کشورهای نواحی معتدل هم به منابع
آب خود ،با دقت بیشتری توجه کنند.
روند افزایش جمعیت و گسترش صنایع و نیاز به آب برای
تأمین غذای بشر سبب شده است که آب به عنوان یک عامل حیاتی و
آورنده بحران تلقی شود .کافی است برای پی بردن به ارزش
به وجود
ٔ
صفحه
روزنامه
آب و نقش آن در ایجاد تنش های سیاسی ،به بریده
ٔ
ٔ
بعد دقت کنید و به این سؤاالت پاسخ دهید:
1ــ کارشناسان شرکت کننده در اجالس والنسیای اسپانیا،
در چه موردی به توافق رسیده اند؟
نوشته روزنامه ،استفاده از آب چند رودخانه
2ــ براساس
ٔ
باید تحت ضوابط مشخص و دقیق قرار گیرد؟ چرا؟
مسئله آب
3ــ اکنون در دنیا چند مورد اختالف بر سر
ٔ
وجود دارد و برای ّ
حل این اختالفات چه کاری باید انجام شود؟
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عالوه بر موارد فوق ،اگر با دقت بیشتری مسائل مربوط
به آب های مرزی را در نظر بگیریم ،می بینیم که این آب ها از
گذشته های دور تاکنون سبب ایجاد بحران های سیاسی و
بروز جنگ بین کشورها شده اند و مسلماً با تشدید کم آبی طی
سال های اخیر ،ممکن است باز هم اختالفات قبلی بر سر آب
بین کشورها تکرار شود.

لیت 6ـ    9
ف ّعا ّ

1ــ بریده روزنامهٔ زیر را بخوانید .با استفاده از نقشهٔ آسیا یا خاورمیانه ،سرچشمهٔ رود فرات را پیدا کرده ،مسیر
آن را دنبال کنید .این رود از چه کشورهایی می گذرد و به کجا می ریزد؟
2ــ اجالس ذکر شده در بریدهٔ روزنامه در تاریخ مقرر در کجا تشکیل شد؟
3ــ طرف های شرکت کننده در اجالس قصد بررسی چه مسئله ای را داشتند؟
4ــ ترکیه در مورد آب های دجله و فرات چه نظری دارد؟
 5ــ آیا می توانید یک رود دیگر را مثال بزنید که سبب بروز بحران بین کشورها شده باشد؟
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مصرف بهینۀ آب

سرانه آب در
محاسبات نشان می دهند که میانگین مصرف
ٔ
جهان (صنعتی ،کشاورزی و آشامیدنی) حدود  580متر مکعب
برای هر نفر در سال استّ .اما متأسفانه این رقم در ایران که
کشور کم آبی به حساب می آید 1300 ،متر مکعب در سال است!
دهنده اتالف منابع آب و اسراف بیش از حد این منبع
این امر نشان ٔ
حیاتی است.
مقدار مصرف سرانۀ آب٭ لوله کشی آشامیدنی در شهرهای
سرانه برخی
ایران حدود  142متر مکعب در سال است که از مصرف ٔ
کشورهای اروپایی پرآب مثل اتریش ( 108متر مکعب در سال) و
بلژیک ( 105متر مکعب در سال) بیشتر است .شاید چند علت آن،
استفاده از آب آشامیدنی تصفیه شده برای شست   و شوی اتومبیل و
حیاط ،آبیاری باغچه ها ،استحمام ،لباس شویی و ظرف شویی است؛
در حالی که در بسیاری از کشورها ،آب آشامیدنی از سایر آب های
مصرفی جداست.
برای بهره برداری درست از آب های آشامیدنی بهداشتی،
شاید بهترین راه ،جدا کردن آب آشامیدنی از آب های مصرفی
دیگر است.
در کشاورزی هم باید از روش های آبیاری متناسب با
محیط یا از روش های جدید آبیاری بهره برد که اتالف آب در آنها
کم است (شکل  13ــ.)9
تهیه آب های آشامیدنی بهداشتی شهرها و روستاها به علت
ٔ
تصفیه شدن ،بسیار پرهزینه تر از آب های کشاورزی و صنعتی است؛
بنابراین ،باید در مصرف این آب ها دقت بیشتری به کار برد .یکی

از کارشناسان آب در این مورد می گوید:
… در کشورهایی که مقدار
سرانه آب موجودشان بیشتر
ٔ
از ایران است ،مردم در مصرف آب به نکات زیر توجه دقیق و
مسئوالنه ای دارند:

لیت 7ـ    9
ف ّعا ّ

بریده روزنامهٔ باال را بخوانید و به این پرسش ها پاسخ دهید:
1ــ شما کدام یک از توصیه های نویسندهٔ مطلب را اجرا می کنید؟
2ــ به نظر شما کدام پیشنهادهای نویسنده سبب صرفه جویی بیشتری در مصرف آب می شود؟
3ــ آیا در مورد  ،14با نویسنده موافق اید یا مخالف؟ چرا؟
4ــ آیا تاکنون مورد  13را انجام داده اید؟
 5ــ شما نیز یک مورد به موارد باال اضافه کنید.
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شکل  13ــ9ــ آبیاری بارانی یکی از راه های بهره برداری از آب در کشاورزی

روند مصرف آب در صنایع

در ابتدای قرن حاضر ،از ّ
کل مصارف آب در جهان ،فقط
وسیله صنایع مصرف می شد ولی اکنون این رقم
حدود  6درصد به ٔ
چهاربرابر شده است .در کشور ما ،صنایع فقط  5درصد از ّ
کل
مصرف آب را مصرف می کنند.
آبی که به مصرف صنایع می رسد ،معموال ً خیلی زود کیفیت
خود را از دست می دهد ،یا گرمای آن زیاد می شود یا آلودگی
شیمیایی و میکروبی پیدا می کند .گرمای آب مورد نیاز صنایع را
می توان با برج های خنک کننده ،گرفت و آب را دوباره یا چندباره
استفاده کرد (شکل 14ــّ .)9اما رفع آلودگی شیمیایی یا میکروبی،
آلوده صنعتی
نیازمند تخصص و ٔ
هزینه زیاد است .متأسفانه ،آب های ٔ

به مدت زیادی در طبیعت باقی می مانند و سبب آلودگی محیط
زیست یا بر هم خوردن اکوسیستم های ّ
محل زندگی جانوران و
گیاهان مختلف می شوند.این امر ممکن است به تدریج باعث تغییر
زنده آنها شود.
در اکوسیستم ها و موجودات ٔ

راستی،
آیا می دانید
برای تولید
هر کیلو از
محصوالت گوناگون چه مقدار آب نیاز
داریم؟
نگاهی به این ارقام بیندازید:
یک کیلو کاغذ 250 :لیتر
یک کیلو فوالد 300 :لیتر
یک کیلو کود شیمیایی 600 :لیتر
یک کیلو گندم 1500 :لیتر
یک کیلو برنج 5000 :لیتر

شکل 14ــ9ــ استفاده مجدد از آب مصرفی در نیروگاه ها
( نیروگاه شهید رجایی ــ قزوین )
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آلودگی آب ها

استفاده
مشکالت و مسائل بهره برداری از منابع آب جهان به
ٔ
نسنجیده خود،
نادرست از آب محدود نمی شود .گاه انسان با اعمال
ٔ
سبب تغییر آب می شود که به آن آلودگی آب٭ گویند .آلودگی آب
شامل تغییرات فیزیکی ،شیمیایی و زیستی (میکروبی) آب است .در
صورت آلوده بودن آب ،دیگر نمی توان به طور صحیح و بهداشتی
از آب استفاده کرد:
ریختن زباله های صنعتی یا خانگی به داخل آب ها (شکل
15ــ)9؛
ریختن فاضالب های صنعتی ،خانگی یا بیمارستانی به آب؛
آلودگی حرارتی آب که از طریق فعالیت های صنعتی بر
آب رودها تحمیل می شود؛ برای مثال می توان به نیروگاه های تولید
برق اشاره کرد .تولید فلزات و برخی کاالهای صنعتی دیگر نیز سبب
افزایش دمای آب شده و آلودگی حرارتی را باعث می شوند .شاید به
نظر شما ،گرم شدن آب زیاد مهم نباشد اما اگر در نظر بگیرید که برخی
انواع گیاهان ،ماهی ها و جانداران آبزی در رودها و دریاچه ها فقط
قادر به تحمل دمای خاصی اند و دمای کمتر یا بیش از آن را تحمل
نمی کنند ،به آثار آلودگی حرارتی بیشتر پی می برید.
وارد کردن سموم دفع آفات گیاهی و کودهای شیمیایی؛
ورود مواد شیمیایی و عناصر نامطلوب به آب هم ،آنها را آلوده
می کند و چون آب ها در طبیعت در حال گردش و حرکت اند،
آلودگی آنها به نواحی دوردست منتقل می شود .جیوه ،سرب و
مواد شیمیایی سمی ،از خطرناک ترین آلوده کننده های آب اند و
بعضی از این عناصر ،سال ها در محیط باقی می مانند و حیات
درباره آلودگی آب ها،
جانداران و گیاهان را به خطر می اندازند.
ٔ
مطالب بیشتری را در فصل ششم می خوانید.
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شکل 16ــ9ــ آلودگی آب به وسیلۀ صنایع

شکل   15ــ9ــ آلودگی آب به وسیلۀ زباله ها

شکل  17ــ9ــ از این تصویر چه برداشتی دارید؟

خالصه

میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در کشور ما بیش از سایر بخش هاست.
تأمین آب آشامیدنی شهرها و روستاها با صرف هزینه و سرمایه گذاری زیاد انجام می شود.
بحران آب به بروز اختالف میان کشورها منجر شده است.
بهینه آب ،جدا کردن آب آشامیدنی از سایر آب های مصرفی است.
یکی از راه های مصرف ٔ
انسان با فعالیت های خود باعث آلودگی آب به روش های گوناگون می شود.
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