
بِسم الّله الرحمن الرحیم 
درس  انسان و محیط زیست پایه یازدهم



درس اول
آب سرچشمه زندگی

آب مهم ،اما محدود

ه، وجود یکی از دالیل اصلی این پدید. زمین در کیهان و منظومه شمسی، سیاره ای بی همتاست

.آب سرچشمه حیات است.آب در این سیاره است 

ی ما میتوانیم تا چند هفته بدون غذا زنده بمانیم، اما بدون آب، تنها برای چند روز دوام م

.در واقع هیچ ماده ای جایگزین این نعمت ارزشمند الهی نمی شود. آوریم



2فعالیت 

:شکل باال گفت وگو کنید و به سؤاالت زیر پاسخ دهیدٔەدر گروه خود دربار

زمین به چند بخش تقسیم میشود؟ مقدار آب شیرین آن چقدر است؟ٔەــ مقدار کل آبهای کر1

ــ آب شیرین از چه بخشهایی تأمین میشود؟2

وضعیت آّب در ایران

احت آن ایران از نظر موقعیت جغرافیایی در کمربند بیابانی کره زمین قرار گرفته و از کل مس

درصد کشور ما جزو مناطق 85درصد آن از پوشش گیاهی برخوردار است و بیش از 15تنها 

از سوی دیگر و با توجه به نوع آب و هوای ایران، از . و نیمه خشک محسوب میشود* خشک

.مجموع بارش ها فقط بخش اندکی از آن قابل استفاده است



وضعیت مصرف آب در ایران

انند ، مصارف دیگری مانند زمینهای کشاورزی، فرایندهای صنعتی، مصارف عمومی م*افزون بر مصارف خانگی آب

. آبپاشی و شستوشوی خیابانها، آبیاری درختان نیز وجود دارد



:کشاورزیدرآبمصرف

اینربعالوه.نیستکافیاندازهبهماکشورنقاطازبسیاریدربارشدیدیم،قبلبخشهایدرکههمچنان

شاورزیعلت،کهمینبهوافتدنمیاتفاقکشاورزیبراینیازموردفصولدرنیزهابارشهمینعمدهبخش

خودبهراآبیاریباکشاورزیتحتزمینوسعتبیشترینماکشور.استآبیاریبهوابستهعمدتاایراندر

.پذیردمیصورتکشاورزیبخشدرایراندرآبمصرفبیشترینهمچنیناست؛دادهاختصاص

:کشاورزیدربخشآبمصرفسازیبهینهاهمیت

بهشود،میاستفادهکشاورزیبخشدرآبازبزرگیحجماینکهگرفتننظردرباتوانمیحال

وصحیحاجرایکهاستدلیلهمینبهوبردپیبخش،ایندرآبمصرفسازیبهینهاهمیت

.باشدمیبرخوردارباالییاولویتازآبیاری،هایروشاصولی

است؟کشورمناسبمناطقهمهبرایآبیارینوینهایشیوهآیا

رایبفشار،تحتهایآبیارینظیرآبیاری،نوینهایروشلزوماًکهداشتبایدتوجهبارهایندر

تصوربهکهصورتیدرآبیاریسنتیهایروشمواقع،برخی.نیستمناسبکشورمناطقهمه

.باشندبهترتوانندمیشوند،اجراعلمی

:آبیاریانتخابهایشیوهانتخاباصلیمعیارهای

.شوندانتخابباید…وکشتنوعهوایی،وآبشرایطبراساسآبیاریمختلفهایشیوه



روستایی-مصرف شهری 

.یکی دیگر از مهم ترین مصارف آب، در بخش آشامیدن و آبیاری فضاهای سبز، صورت می پذیرد

:میزان متوسط مصرف آب هرفرد دریک شبانه روز

به… آب برای مصارفی نظیر آشامیدن، نظافت و لیتر200به طور متوسط، هر فرد در طول روز، بیش از  

.طور مستقیم مصرف می کند

:میزان مصرف آب دربخش آشامیدنی و شهری وروستایی

. مصارف آب در کل کشور، مربوط به بخش آشامیدنی و شهری است6%به صورت میانگین در حدود  

:نکته مهم درمورد آب آشامیدنی

طح باالیی نکته حائز اهمیت در این باره، آن است که آب قابل استفاده برای مصارف آشامیدنی نیاز به س

رار می ، و به همین دلیل آبی که به راحتی از طریق شبکه لوله های آب در اختیار ما قاز نظر کیفیت دارد

.در مسیری طوالنی، تأمین و تصفیه می شودگیرد؛ 



مصرف صنایع

کـاالی صـنایع مختلـف در فراینـد تولیـد. بخش دیگری که به طور جدی نیاز به آب دارد، صنعت است

.خود به آب نیاز دارند

چرا دسترسی به آب درمکان یابی صنایع فوالد یک ضرورت مهم می باشد؟

تعیـین برخی از صنایع نظیر صنایع فوالد عموماًبه آب زیادی نیاز دارند و به همین دلیل اسـت کـه در

رت مهـم مکان مربوط به احداث این دست صنایع، توجه به دسترسی مناسب به منابع آبـی، یـک ضـرو

.به شمار می رود

:عوامل مهم درمکان یابی صنایع سنگین

توجه به محدودیت آب در ایران،

درمکان یابی صنایع ....وتوجه به شرایط محیط زیستی  

آب مجازی

عـدد بـه نظـر شـما بـرای تولیـد نهـایی یـک. در تولید کاالها و محصوالت، آب فراوانی مصرف می شود

سیب، یک عدد هندوانه، یک لیتر شیر، یک عدد پیـراهن و یـک جفـت کفـش، چقـدر آب مصـرف مـی 

شود؟



:آنواهمیتمجازیآب

قطعاً.یدکنمحاسبهشود،میمصرفکشوریکمحصوالتوکاالهاتولیددرکهراآبیمقداربیاییدحال

سالدر.شودمیمصرفکاراینبرایزیادیبسیارآبمقدارکهدانیمامامیاست؛دشواریبسیارکار

محصولیاکاالیکتولیددرکهمقدارآبییامجازیآبمفهومازکشورها،ازبسیاریاخیر،های

.آورنددستبهراکشوریکواقعیمصرفمقدارتاگیرندمیبهره،شودمیاستفاده



ظورمنبهکردند،بینیپیشراخشکسالیخطرکهیافتهتوسعهکشورهایبرخیدر

:دادندانجامرازیراقداماتآبکمبودعواقبازپیشگیری

دیگرکشورهایتجربه

فیمصرآبهمانازتاشداستفادهآبتصفیهدستگاههایازاستخرهاوهادرکارواش-1

.شوداستفادهدوباره

ودخازراآبازکمتریحجمکهکردنداستفادهشیرآالتیازهاحماموهادستشوییدر-2

.نمایندتخلیه

میاتومبیلکههاییخانهشد،نفرتعداداساسبرهاآپارتمانآبهزینهمحاسبه-3

.شدندسنگینهایجریمهدهندمیآبزیادچمنیاشویند

.شداستفادههادستشوییشیربرایالکترونیکهایازچشمعمومیاماکندر-4

رفیمصآبمیزانوکردندکارکشاورزیآبیاریجدیدشیوهرویتحقیقاتیهایشرکت-5

دیگربهنسبتآبیکمخطرکشورهادراینکهطوریبهشد،کمتردرصد41کشاورزی

.افتدمیترعقبسال۷آنهامشابهکشورهای



آبتامین

:درکشورآبتامینمنابعترینمهم

ودیابمیانتقالمصرفمحلبهکانالیالولهبامستقیماًگاهیها،دریاچهوها،چشمهرودها،آب

.دهدمیقرارکنندگاناستفادهاختیاردرمختلفهایفصلدررانیازموردآبمیزان

:سدطریقازرودهاآبسازیذخیرهعلت

دنشخشکحتیومختلفهایدرفصلهاچشمهورودهابودنفصلیوآبمیزانتغییراتدلیلبه

کهودشمیذخیرهآنهاآباست،زمانایندرنیزکشاورزیمصرفترینبیشکهتابستاندرآنها

.شودمیانجامسداحداثطریقازسازیذخیرهاین



آبمنابعمدیریت

:درکشورسازیسدعللترینمهم

عتوزیها،سیالبکنترلآب،منابعمدیریتمنظوربهکهاستضروریملیاقدامیکسدسازی

یانرژذخیرهایجادومدتدرازمصرفهایدورهبرایمنابعسازیذخیرهکشور،درسطحآبمناسب

پیشرفتدرسزاییبـهنقشاخیـر،دهـهچنددرشدهساختهسدهایمجموعه.شودمیانجامپاک

.استداشتهفوقهایدرزمینهکشور

:درکشورسازیسدنامطلوبپیامدهای

تیزیسمحیطهایمراقبتبابایدنیزسازیسددیگر،بشریاقداماتازبسیاریهمچوناما

دتبخیرتشدیرود،دستپاییننظیرمسائلیبهتوجهیکممثالعنوانبه.باشدهمراهجدی

هایپیامدطبیعیمنابعبرایتواندمیسد،نادرستیابیمکانسدها،آبیسطوحاز

.باشدداشتهدنبالبهرانامطلوبی



زیرزمینیهایآب

شود؟میتامینزیرزمینیهایآبکشورازطریقنیازموردآبازچنددرصد

وکشاورزیخانگی،مصارفدررامانیازموردآبدرصد55حدودزیرزمینیآبهای

.کنندمیتأمینصنعتی

:مصرفمحلبهزیرزمینیهایآبوانتقالتشکیلنحوه

(زیرزمینیآبهایسفره)هاآبخواندرونبهسطحیآبهاینفوذبازیرزمینیهایآب

.دیابنمیانتقالمصرفمحلبهقناتیاچشمهچاه،طریقازوشوندمیتشکیل

:زیرزمینیهایآبازرویهبیبرداشتپیامدهای

قهمنطدرزیرزمینیآبهایسطحشودمیباعثزیرزمینیهایآبازرویهبیبرداشت

.کندافتروزبهروز

پایین.داشتنخواهدوجوداستخراجبرایآبیکهرسیدخواهدجاییبهسرانجامو

ازوزیرزمینیآبسفرهشدنخشکمعنایبهزیرزمینیهایآبسطح(افت)آمدن

.استزمینفرونشستوها،چشمههاقناتها،چاهرفتنبین



:آنتاثیراتوآبآلودگیتعریف

.استمهمهمدسترسیقابلآبهایکیفیتکند،میایجادانسانبرایآبکمیتکهمشکالتیبرعالوه

.کندمیمحدودرادسترسقابلآبآلودگی،

تاندارداسحدازکهطوریبهشودآبزیستیوشیمیاییفیزیکی،شرایطتغییرموجبکهتغییریهرگونه

.گویندآبآلودگیراشودخارجآن

آلیموادآنازبخشیکهاستشدهتشکیلجامدمواددرصد0/1وآبدرصد99/9ازفاضالب
.باشدمیآبدرمعلّقیامحلولحالتبهمعدنیمواددیگروبخشی



:آببازیافتیابازچرخانیتعریف

رایبوشودمیتصفیهآلودهآب.فاضالبازمجدداستفادهیعنیآب(بازیافت)بازچرخانی

.شودمیاستفادهآناز…وسبزفضاییاکشاورزیآبیاریمانندسودمنداهداف

:فاضالبتعریفوآببازیافتیابازچرخانیاهمیت

رداصلیراهکارهایازیکیدسترس،درآبیمنابعمحدودیتوآبباالیارزشبهتوجهبا

آبازمجدداستفادهوبازچرخانیموجود،هایآبازترمناسبوبیشترچههربرداریبهره

هریشآشامیدنی،آبشبکهجملهازمختلفهایبخشدرآبکهآنازبعدنمونهطوربه.است

ودشمیآلودهزیادیمیزانبهگرفت،قراراستفادهموردصنعتیهایفعالیتدرطورهمینو

.شودمیگفتهفاضالبآنبهکه



:آبحریمتعریف

هکاستطبیعی.گویندمیآنهاحریمراهابرکهوهاتاالبها،رودخانهاطرافهایزمینازقسمتی

یانیرووزارتتوسطآنحدودمقررات،طبقواستالزمازآنهاحفاظتبرایفاصلهاینرعایت

.شودمیتعیینایمنطقهآبهایشرکت


