فصل ششم :زندگی ما و آب
هــدف :در ایــن درس ابتــدا بــا انــواع خــاک و ویژگیهــای آنهــا و اینکــه آب در کدامیــک بیشتــر
نفــوذ میکنــد و بعــد چگونگــی بهوجــود آمــدن رودهــا و چگونگــی تشــکیل آبهــای زیرزمینــی و
عوامــل آلودهکننــدهی آنهــا و اســتفادههای چشــمه ،چــاه و قنــات و تأثیــر عمــق چاههــا در زمــان
خشــک شــدن آنهــا و در آخــر نحــوهی تصفیــهی آب بــرای مصــارف خانگــی را میآموزیــم.

برای درک بهتر تفاوت خاکها ،این فعالیت را انجام دهیم.
در دو ظــرف ماننــد هــم ،بهترتیــب خــاک رس و ماس ـهی نــرم بریزیــد .مقــدار کمــی از مــواد داخــل هــر ظــرف
را بــه دو انگشــت بــه هــم بمالیــد ،چــه تفاوتــی را احســاس میکنیــد؟ چــه اتفاقــی در هــر کــدام از خاکهــا
میافتــد؟ در کــدام خــاک ،آب بــه مقــدار زیادتــری فــرو رفتــه اســت؟
همانطــور کــه خودتــان هــم متوجــه شــدید آبــی کــه توســط خــاک رس جــذب شــده بســیار بیشتــر از ماســه
اســت.
رود چگونه بهوجود میآید؟
آبــی کــه از بــارش بــاران و ذوب برفهــا بهوجــود میآیــد در ســرازیریها بــه راه میافتــد؛ ابتــدا جویهــای
کوچــک و ســپس رود را بهوجــود م ـیآورد.
تشکیل آبهای زیرزمینی
مقــداری از آب بــاران و بــرف در زمیــن فــرو مـیرود .وقتــی ایــن آب بــه ســنگها یــا خــاک رس برســد در بــاالی
آن جمــع میشــود .ایــن آب را آب زیرزمینــی مینامنــد .در بیشــتر اســتانهای ایــران ،رود و دریاچــه وجــود
نــدارد و مــردم بــرای مصــرف خانگــی یــا کارهــای کشــاورزی از آبهــای زیرزمینــی اســتفاده میکننــد.
 از چشمه ،چاه و قناتهایی که در شهر یا روستای شما وجود دارد ،چه استفادههایی میشود؟

صفحهی 1

آب چاههــا هــم مثــل آب رودهــا و چشــمهها ممکــن اســت آلــوده شــوند ،بــا توجــه بــه شــکل زیــر دلیــل آلــوده
شــدن چــاه چیســت؟

به نظر شما چه چیزهای دیگری ممکن است آبهای زیرزمینی را آلوده کند؟

صفحهی 2

دو شکل زیر را با هم مقایسه کنید .به نظر شما کدام چاه زودتر خشک میشود؟

پاســخ :همانطــور کــه در شــکل هــم مشــاهده میکنیــد ،چاهــی کــه عمیقتــر باشــد دیرتــر خشــک میشــود و از
آبهــای زیرزمینــی بیشــتری اســتفاده میکنــد.

صفحهی 3

آب مصرفی خانهها چگونه ته ّیه و قابل آشامیدن میشود؟
آب رودها را در پشت سد ،یا استخرهای بزرگ جمع میکنند و بعد آن را به تصفیهخانه میفرستند.
در تصفیهخانــهِ ،گل و الی موجــود در آب را میگیرنــد و بــه آن مــوا ّد میکروبکــش هــم اضافــه میکننــد .ســپس
آب ســالم و پاکیــزه بــا لولــه بــه شــهرها و روســتاها فرســتاده میشــود.

صفحهی 4

