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 . است ارهیس نیوجود آب در ا نیزم ارهیس تیاهم لیاز دال یکی -

 .از آب آغاز شده است اتیاست و سرچشمه ح نیزم یرو یآب اساس زندگ -

 .شده است دهیاز آب پوش نیدرصد از سطح کره زم 71 -

آب  عیحجم آن ثابت است؛ اما توز شود و یم نیتوسط چرخه آب تأم نیمختلف کره زم یسمت هاقآب در  یفراوان -

 .مهم است اریآب بس نهیبه تیریاستفاده و مد نی. بنابراستین کسانیاره ها قدر  موجود نیریش

 یاهیدرصد آن از پوشش گ 51است و از کل مساحت آن تنها  دهیع گردقه گرم و خشک واقدر منط رانیکشور ا -

 .شود یخشک محسوب م مهیخشک و ن قو مناطدرصد کشور ما جز 51از  شیو ب است برخوردار

به  یو خدمات یصنعت یها تیو فعال یدنیآشام ،یکشاورز یه، در بخش هاقدر هر منط ازیآب مورد ن ،یبه طور کل -

 .رسد یم مصرف

 .ردیپذ یصورت م یدر بخش کشاورز رانیمصرف آب در ا نیشتریب -

 :توانند مؤثر باشند عبارت اند از یم یمصرف آب در بخش کشاورز یساز نهیکه در به گریمورد د دو -

 .هقهر منط یآب تیو ظرف ییآب و هوا تیکشت، متناسب با وضع یالگو تیرعا( 1

 .انجامد یباغ م ایآب در مزرعه  یبهره ور شیکه به افزا ییها یاز فناور یریبهره گ (2

 .است یو شهر یدنیشاممصارف آب در کل کشور، مربوط به بخش آ %6حدود  -

ب کمبود آب قاز عوا یریشگیکردند، به منظور پ ینیب شیرا پ یکه خطر خشکسال افتهیتوسعه  یکشورها یبرخ در -

 :انجام دادند را ریدامات زقا

 .دوباره استفاده شود یآب استفاده شد تا از همان آب مصرف یۀتصف یدرکارواش ها و استخرها از دستگاه ها( 1

 .ندینما هیاز آب را از خود تخل یاستفاده کردند که حجم کمتر یرآالتیها و حمام ها از ش ییدستشو در( 2



دهند  یآب م ادیچمن ز ای ندیشو یم لیکه اتومب ییآب آپارتمان ها بر اساس تعداد نفر شد، خانه ها نهیهز ۀمحاسب( 3

 شدند. نیسنگ یها مهیجر

 ها استفاده شد. ییدستشو ریش یبرا کیالکترون یچشم ها از یومعم اماکن ( در4

درصد کمتر  15 یکشاورز یآب مصرف زانیکار کردند و م یکشاورز یاریآب دیجد وهیش یرو یاتقیقتح یها شرکت( 5

 .شد

 افتد. یب تر مقسال ع 7مشابه آنها  یکشورها گرینسبت به د یکشورها خطر کم آب نیا که در به طوری -

ها و  یخوراک نیا ۀهم یرو رشیاست که تأث نیاش ا یروبه روست، معن یبا خطر خشکسال دیگو یکشور م کی یتقو -

 شماست. زیم یرو ریش وانیل کیو کتاب و  انهیرا شگرینما یو حت ها لباس

مناسب آب در سطح  عیها، توز البیمنابع آب، کنترل س تیریاست که به منظور مد یضرور یدام ملقا کی یساز سد -

 شود. یپاک انجام م یانرژ رهیذخ جادیمصرف دراز مدت و ا یدوره ها یمنابع برا یساز رهیذخ کشور،

شوند و از  یم لیتشک( ینیزم ریآب ز یسفره ها)به درون آبخوان ها  یسطح یبا نفوذ آب ها ینیزم ریز یها آب -

 .ابندی یال مقنات به محل مصرف انتق ای چشمه چاه، قیطر

نات قرفتن چاه ها،  نیو از ب ینیرزمیخشک شدن سفره آب ز یبه معنا ینیرزمیز یسطح آب ها (افت)آمدن  نییپا -

 آنهاست. یها ها و چشمه

 یپس از خروج آب از فضا ده،یپد نیاشاره کرد. در ا نیبه نام فرونشست زم یا دهیتوان به پد یموارد م نیا جمله از -

 افتد. یاتفاق م نینشست زم ج،یآن، به تدر یوزن ستون خاک باال لیبه دل ن،یخاک در اعماق زم یدانه ها انیم یخال

و خسارت  یشود و منجر به خراب نیسطح زم یرو یطوالن یگاه ییتواند منجر به درزها و شکاف ها یم نشست فرو -

 آن بنا شده است، گردد. یبر رو که ییها سازه



که از حد استاندارد آن خارج  یآب شود به طور یستیو ز ییایمیش ،یکیزیف طیراش رییکه موجب تغ یرییتغ هرگونه -

 .ندیآب گو یآلودگشود را 

آن مواد آلی و بخشی دیگر مواد معدنی  درصد مواد جامد تشکیل شده است که بخشی از 1.0آب و  9.99فاضالب از  -

 به حالت محلول یا معلق در آب می باشد.

 ه مجدد از فاضالب.استفاد یعنیآب  (افتیباز) یبازچرخان -

و استفاده مجدد از  یموجود، بازچرخان یو مناسب تر از آب ها شتریچه ب هر یدر بهره بردار یاصل یاز راهکارها یکی -

 آب است.

 یبهداشت یها سیاز فاضالب سرو یکمتر اریبس یآلودگ وه،یم ایظروف  یشو شست و ایاز استحمام و  یناش فاضالب -

 شود. یگفته م یبه آن آب خاکستر لیدل نیهم به دارد و

 شود. یم استفاده …سبز و  یفضا یاریآب رینظ یدر مصارف یاز آب خاکستر افته،یتوسعه  یاز کشورها یاریبس در -

 .ندیگو یآنها م میاطراف رودخانه ها، تاالب ها و برکه ها را حر یها نیاز زمقسمتی  -

 ئل شد.قا میحر ایفاصله  ،یمنابع آب یسازه ها الزم است برا بیتخر و یلودگاز بروز آ یریجلوگ یبرا -

 - پاسخ فعالیت ها -

 1 تیفعال

 یبه حالت معمول نیزم ستمیرساندن اکوس یهمواره درحال تالش برا -1

 داده شده است. هیاروم اچهیکه درمورد در یخبر -2

 کمبود آب -3



 پاک نی، زم یآسمان آب -4

 2 تیفعال

 نیریآب شور ، آب ش -1

 رودخانه ، چاه ، چشمه -2

 3 تیفعال

 یبارندگ زانیکه مقدار م ییدر سال ها یپرداختند و با وجود عدم مشکل کم آب یبه حفر قنات و چاه م شتریگذشته ب در

 خواندند. یآن سال را کم آب م افتی یکاهش م

 4 تیفعال

 یگرم و خشک شناخته م یبه عنوان کشور نیکره زم یابانیقرار گرفتن در کمربند خشک و ب لیبه دل رانیکشور ا -1

 باشد. یکشور ها کمتر م ریآن نسبت به سا یبارندگ زانیم شود و

مراکز  گرینسبت به د یو منطقه صنعت یابانیب مهیقرار گرفتن در منطقه ن لیبارش در شهر اصفهان به دل نیانگیم -2

 باشد. یم کمتر استان ها

 5 تیفعال

 دانش آموز عهده بر

 6 تیفعال
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 ریخ ،گندم  -2



 7 تیفعال

 ساخته شده است. ینمک یسد گتوند که در محل گنبد ها بله

 8 تیفعال

 خوب است. بایتقر ینیزم ریز یمنطقه ما سطح آب ها در

 د.باش یم نییپا یبارندگ زانیبا م یاستان اصفهان منطقه ا رایز _ بله

 9 تیفعال

 دانش آموز برعهده

 10 تیفعال

 آلوده ، دفن فاضالب یزباله ها ، آب ها دفن

 یموجودات زنده مضر م یتمام یسالمت یو مضر برا ییایمیرا بودن مواد شاد لیبه دل یو صنعت یشهر یها فاضالب

 باشد.

 11 تیفعال

 ، باران ، رودخانه ، سد زیحوضه آبر -1

خانه رفته و  هیو به تصف ابدی یم انیب حاصل در رودخانه ها جرآبارد  یشده و باران م لیتشک آب ها ابر ریاز تبخ -2

ه شده و فاضالب آن دانتقال دا یبه منازل مسکون هیو آب حاصل از تصف زدیر یپسماند ها به رودخانه م هیتصف پس از

 .زدیر یم به رودخانه ها زین

 خانه ها هیمنازل و تصف -3



 خانه فاضالب هیتصف -4

 یآب و استفاده در مصارف کشاورز هیتصف -5

 کنم؟ کار چه من +

 .دیاستفاده کن یقطره ا یاریآب دادن به درختان، درختچه ها، بوته ها و گلها، از روش آب ی* برا

 .دیمنجمد استفاده نکن ییمواد غذا گرید ایگوشت  خیآب به منظور آب شدن  انی* ازجر

 م؟یدار یانتظارات چه مسئوالن از +

 یاریآب حیروش صح یریبه کار گ یوام با درصد کم به کشاورزان برا ی* اعطا

 جهت کاهش استفاده از انواع سموم نینو یها وهی* استفاده از ش

 12 تیفعال

 ، فروشگاه ها یحیتفر یفاضالب: شست و شو ، کارخانه ، مکان ها دیتول منابع -

 ها روسیها و و یها ، باکتر روسیزا ، و یماریو ب یسم باتی، ترک ییایمیش باتیها: ترک ندهیآال -

، استفاده  یعیطب ندهیفشار ، استفاده از مواد شو میتنظ تیبا قابل ییها لنگیکاهش فاضالب: استفاده از ش یها روش -

 .ییرفشوظو  ییلباسشو یها نیاز ماش
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