
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با ارزش  دانش آموزان کهنیاز است  ،مدیریت مصرف حساس بودن نسبت به مسائل آبی و نیز گام برداشتن پایدار در مسیربرای 

  قابل بررسی است: منظر از سه ارزش آببه طور کلی  .شوندآشنا  تر، بیشواقعی آب

 ارزش حیاتی آب 

 رویرا بار   زنادگی  ،است. این مااده  موجودات زنده بر روی کره زمین، مایه زندگی و سرزندگیهمه انواع نیز آب برای انسان و 

زیساتن   در واقا   .کره زمین، پیکر جانوران و حتی اتمسافر اسات   گیری شکلاساسی در  های مؤلفهزمین ممکن کرده و یکی از 

 .رسدبه نظر می غیرممکن آبوجود  بدون

 ارزش فرهنگی و مذهبی آب 

 از ای گساترده  هاای  جلاوه  .اسات  رفتاه  می شمار به باستان ایرانیان نزد طبیعی عناصر ترین مقدس از یکی از منظر فرهنگی، آب

اند )نظیر آناهیتا )الهه آب( و  آمده پدید آب رابطه با که است بوده هایی اسطوره و باورها تأثیر تحت ایرانیان هنر و تمدن فرهنگ،

 باورهای این داشتند. براساس امر حکایت از آن دارد که ایرانیان از گذشته آب را بسیار پاس می  هایی نظیر آبانگاه(؛ و اینیا جشن

 و پاا   عااملی  عناوان  به ویژه به و داشته باستان ایرانیان باورهای و زندگی در کانونی جایگاهی عنصر این آب، دربارۀ فرهنگی

 گاذاری  حرمات  بار  بارهاا  نیز کهن نویسندگان. محوری داشته است اهمیت نیز دینی های آیین در آمده ومی شمار به کننده پا 

 در را خود دست و آالیند نمی را روان های آب پیشاب، با هرگز ایرانیان که نویسد می هرودت ازجمله اند؛ کرده اشاره آب به ایرانیان

 اند. قائل بسیار احترام روان های آب برای و دهند نمی را کاری چنین اجازۀ هم دیگران به و شویند نمی آن

 0911-0011موضوع محوری سال تحصیلی های مرتبط با کالن جهت استفاده در آموزشراهنمای 

 

 

 "سیالب با مواجهه در صحیح اقدام تدوین و تمرین برنامه"                                    

 (بر ارزش اقتصادی  تأکیدبا )ارزش آب 
 

 با مواجهه در صحیح اقدام تدوین و تمرین برنامه"                                    

 "سیالب

-0011ترین مفاهیم و مسائل مرتبط با موضوع محوری سواد آبی در سال تحصیلی راهنمای حاضر جهت ترسیم چارچوب و اصلی

در  مبنایی برای تهیه اقالم آموزشی استانیو نیز راهنمایی برای رابطان محترم طرح داناب تنظیم گردیده است. این متن،  0911

ها و تبیین شرایط هر منطقه و استان، ق، مصداهااستفاده از مثال طبعاًای خواهد بود. های آب منطقهاین رابطه، توسط شرکت

ملی طرح، تهیه اقالم استانی براساس این راهنما،  نامه شیوهکارایی و اثربخشی این راهنما را در آن منطقه افزایش داده و مطابق 

 . باشد می تأکیدمورد 

 



 

 آماده اسات؛ همیناین در    آن ماورد  در کاریم  قرآن آیه صد از بیش ای دارد به طوری که در در دین اسالم نیز آب جایگاه ویژه

مذهب شیعه جایگاهی ممتاز برای آب ذکر شده است. در بخش زیادی از احکاام فقهای، باه موضاوع آب و نیاز اهمیات آن در       

 طهارت پرداخته شده است.

 

 ارزش اقتصادی آب 

رسد؛ نیست. آب یک منب  حیاتی است و با محدود شدن  پرداختن به ارزش اقتصادی آب به سادگی آن چیزی که به نظر می

تر شدن موضوع برای کسی که در بیابانی به دام افتاده است ارزش یک  یابد. برای روشن تر آن ارزش آن افزایش میهرچه بیش

 گیرد.  بطری آب بسیار بیشتر از یک الماس چند قیراطی است؛ پس ارزش اقتصادی آب، تحت تأثیر محدودیت آن قرار می

شمار می رود و با این که ارزش اقتصادی باالیی دارد اما ما برای آن، اما در زندگی روزمره ما، آب کاالیی مصرفی معمولی به 

ها توسط  نماییم؛ علت این امر آن است که بخش عمده این هزینه نسبت به سایر کاالهای مصرفی، هزینه به مراتب کمتری می

منحصر به بخش شرب نبوده و  شود. این امر، به محدودیت جدی مناب  آب پرداخت می توجهی بیهای دولتی و گاه با  یارانه

 . شود میهای دیگر نظیر کشاورزی را نیز شامل بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

، تبخیر های این منطقه محدودیت مناب  آب سطحی از ویژگی ؛کره زمین قرار داردر کمربند بیابانی و نیمه بیابانی کشور ما ایران د

 ساوم  یاک  تقریبااً به طوری که میانگین بارندگی در کشاور ماا    .باشد و نیز بارندگی کم می زیرزمینی ، وابستگی به مناب  آبباال

کشور نداشته و در برخی مناطق بسیار  سراسرهمینین این میزان از بارندگی نیز توزی  یکسانی در میانگین جهانی بارندگی است. 

های آبای در   نیز بر گسترش تنش گرمایش جهانی و تغییر اقلیممسئله  ،سالیان اخیر الزم به ذکر است که طیکمتر از این است. 

 افزوده است. ایران

 بااه معناای  0911-0011تشااریم مساائله ارزش آب در کااانون طاارح سااواد آباای در سااال  

هادف از پارداختن باه ایان      ،بها و یا لزوم آن، نیست؛ در واقا   برای افزایش آب سازی زمینه

 منظور تأثیر بر مدیریت مصرف آب است. موضوع، آگاهی از ارزش اقتصادی آب به

 

 در نظر داشته باشیم که

 



 

به دنبال افزایش جمعیت، گسترش اراضی کشاورزی و نیز رشد صنعت )بدون در نظر گرفتن محدودیت مناب  آب(، استحصال از 

کشور شاهد  جای جایبه ارزش این مناب ، در کافی . همینین به دلیل عدم توجه استافزایش یافته ای رویهبه طور بیآبی مناب  

 هاای  آبهای شاهری باه    فاضالبورود ورزی و نیز اهای کش های صنعتی، زه آب آلوده شدن همین مناب  اند  توسط فاضالب

بااال  ها، روز باه روز شااهد    و کاهش مقدار آناز مناب  آب زیرزمینی  رویه بیاستحصال به دنبال سطحی هستیم. از طرف دیگر، 

برای ارزش این منب  حیاتی بیان  ها همه حکایت از آن دارد که اینهستیم.  این مناب  ارزشمند شدگی شوررفتن غلظت امالح و 

کنایم  و حفاظت و مراقبت از آن را در عمل دنبال میزمانی یک منب  برای ما مهم است زیرا  ضروری است کامالًدانش آموزان، 

  .قائل باشیمحقیقی ارزش  ،که برای آن

 

 

 

 

  

 

در هر سال تحصیلی، از این جهت است که مساائل مارتبط باا آب، وسای  و      "های آبیآموزش"انتخاب موضوع محوری برای 

ها صورت بگیرد، مناسب است تا یک موضوع، در شود تا مروری بر اغلب آنهای تالش میگسترده بوده و ضمن آنکه در آموزش

از منظار اقتصاادی    ویژه به، . موضوع محوری سواد آبی در سال تحصیلی جاری، ارزش آبهر سال، مورد تعمیق بیشتر قرار گیرد

شاود، از بیاان عادد و رقام و ماوارد      کاه مای   آنجاا های قبل، تا های آبی سالنیز نظیر آموزش اینجاکه در  شود می تأکیداست. 

تار باا موضاوع ارزش    به صورت عمیق آموز دانشهایی ساده اما عملی، محفوظاتی، اجتناب شده و تالش گردد تا با انجام فعالیت

طرح  سایت وبشود؛ های زیر جهت انجام مشتر  در کالس درس پیشنهاد میفعالیت که آنضمن آب، آشنا شود. در این رابطه، 

طاه، در اختیاار   های آموزشی و ...( بیشتری در ایان راب ها، متنمحتواهای پشتیبانی )نظیر کلیپ  www.danab.ir به آدرس

 دهد.رابطان محترم طرح قرار می

محدودیت مناب  آب؛ این دو محور را از طریق   -2کارایی آب،  -0: محور کلیدی وجود دارددو  "،ارزش آب" در آموزش و تبیین

 توان تبیین نمود:های زیر بهتر میفعالیت

 

 کنیم؛ می اقدام ها، دست شستن برای قبل از بیشتر کرونا ویروس شیوع با مرتبط پیشگیرانه اقدامات دلیل به که ها ماه این

 .است شده برجسته زمانی، هر از بیش آب ارزش

http://www.danab.ir/


 

 کنند.میدانش آموزان را به دو گروه تقسیم  ان محترم،رابط کارایی آببرای ارائه تصویر مناسبی از  :پیشنهادی اول فعالیت

فهرستی از کل چیزهایی که در  ،تهیه نمایند. یک گروه با هم، یک فهرست در همفکری هر گروه از دانش آموزان موظف هستند

ایی که در خانه، کالس و و گروه بعدی فهرستی از کل چیزه بینند میآب  ها آنخانه، کالس و محیط پیرامونشان وجود دارد و در 

با تشاریم مفهاوم آب    رابط محترم طرح،، تهیه نمایند. بعد از پایان تمرین، بینند نمیآب  ها آنمحیط پیرامونشان وجود دارد و در 

 نماید. میهدایت  بینیم، نمیو ما آن را  رود میکه در تولید مواد مختلف به کار  یبآذهن دانش آموزان را به سمت مجازی، 

به همراه دانش آموزان اقدام باه   معلم رابط گرامی، "محدودیت مناب  آب"در رابطه با  برای گفتگو دوم:پیشنهادی  فعالیت

که به صورت عملی مراحل ساخت یک آبخاوان را در کاالس درس    EPA0 )مطابق دستورالعمل  نماید میساخت یک آبخوان 

موجود است و وابساتگی آن  ( ها دشت) ها آبخواناز این  تعدادچه  ،ها استان آندهد که در  از آن توضیم می( و پس نماید بیان می

ش آماوزان  نآزاد، ممنوعه و بحرانی( به دا های دشت)  ها آبخواناستان به این مناب  چقدر است و همینین در مورد وضعیت این 

 .دهد میتوضیحاتی ارائه 

 ماؤثر در یاادگیری  هاای عملای    فعالیات  ، باه دلیال اهمیات نقاش    "بارزش آ"شود که این نوع پرداختن به مسائله   یادآور می

 آموزان است.  دانش

از دانش آموزان بخواهیم یک فعالیت پیشنهادی طراحی کنند تا براساس آن، موضوع ارزش آب را  :سوم فعالیت پیشنهادی

  د.نتوضیم دهتر در اطرافیان خود تر خود یا یکی از کودکان کم سن و سالبرای خواهر/برادر کوچک
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 ؛ ( United States Environmental Protection Agency) الت متحده امریکااای زیست محیطآژانس حفاظت   

خواهم  ،کنم؛ اگر ببینم به خاطر خواهم آورد؛ اگر انجام دهم اگر بشنوم فراموش می

 استفاده خواهم کرد. ،آموخت و اگر کشف کنم

 


