


انسانهابرای ادامه زندگی به منابع گوناگون نیازدارند

منابع
ادنورخورشید ، ب: جدیدپذیر ت

سوخت های فسیلی ، خاک وآب: غیرقابل تجدید

وقتی جمعیت یک منطقه زیادمیشودمیزان مصرف منابع نیزبیشترمیشود

برای جلوگیری ازکاهش یابه خطرافتادن منابع چه باید کرد؟ 

بایدراه های استفاده صحیح ازمنابع رایادبگیریم 

.آشنامیشویمخاکو آب  دراین درس بادومنبع حیاتی محدودیعنی
رحمانی



اب موردنیازانسانها

رودخانه : آب های سطحی 

قنات-چشمه –چاه :آب های زیرزمینی  
رحمانی



.یکی ازمنابع مهم تامین آب شهرنشینان وروستائیان               هستند رودها

زاگرسالبرزایران ،ازکوه های          و            سرچشمه میگیرندپرآبودائمیاغلب رودهای 

آیارودهای ایران قابل کشتیرانی هستند؟چرا؟ 

ی رودهای ایران چون ازشیب تندکوهستان جاری میشوندقابل کشتیرانی نیستندوفقط دربخش
.از رودکارون میتوان کشتیرانی کرد

رحمانی



: به سه دسته تقسیم میشوند( یعنی جایی که به آن میریزند )رودهای ایران ازنظر جهت جریان آب 

میریزنددریای خزررودهای پرآبی که ازکوه های البرزوارتفاعات شمالی سرچشمه میگیرند وبه 

خلیجودریای عمان رودهایی که ازرشته کوه های زاگرس ویاکوه های پراکنده داخلی سرچشمه میگیرندوبه 
.میریزندفارس

رودهایی که به دریاچه هاوباتالق های داخلی یازمین های اطراف خودنفوذمیکنندومعموالموقت وفصلی هستند

حوضه آبریز دریای خزر

حوضه آبریزخلیج فارس ودریای عمان

حوضه آبریزداخلی



رحمانی



آیامیزان مصرف آب درطول زمان افزایش یافته است ؟چرا؟

ل بله به دلی
افزایش جمعیت 

تغییرشیوه های زندگی

لیترتعیین شده امادرایران متوسط مصرف 150میزان مجازمصرف آب برای هرفرددرشبانه روز 
لیتراست 300تا 250

ماچه کمکی 
میتوانیم بکنیم 

درست مصرف کنیم 

درآب زباله نریزیم آب راآلوده نکنیم 

م ازموادشوینده کمتراستفاده کنی



وجود می آیدخردشدن سنگهابه خاک الیه نازکی ازپوسته زمین است که از

چراخاک ها انواع گوناگونی دارند؟ 

جنس خاک به این عوامل بستگی دارد 

موجودات زنده آن منطقه -دمای هوا –نوع آب –نوع سنگهای آن منطقه 

برای کشاورزی کمبود هوموس ونمکوآهکخاک مناطق مرکزی ایران به دلیل 
مناسب نیست 

موادمعدنیوآلیها خاک به دلیل وجودمواد کوهپایهوبرخی رودهاهاواطراف جلگهدر
حاصلخیز است 
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مصرف بیش از حد مواد غذایی و کشت پی در پی یک محصول در زمین واستراحت ندادن به خاک 

. ودقطع درختان و کندن بوته ها که موجب میشود خاک در اثر باد و باران به راحتی شسته ش

. استفاده ی بی رویه ی از کودهای شیمیایی 

. ساختن ساختمان و جاده و کارخانه بر روی خاکهای قابل کشت 

چیست وظیفه ی 



سپاس از همراهی شما 

رحمانی 


