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شریف پور

مهاباد

آذربایجان غربی اداره  کل آموزش و پرورش استان 



َماَواتِ  ا أََولَْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا أَنَّ السَّ ََ ََ ََ َكا َْر ْْ ًقا َوا َْ َر

ا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ  ََ اُهَما ۖ َوَجَعْل ََ ْق ََ ِمَُ َفَف ْْ ََ ُي ْ  ۖ أََف ََ ء   ْْ ََ ونَ  

اُنس با قرآن

30مبارکه االنبیاء آیه تالوت سوره 

آیا کافران ندیدن که آسمان ها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آن ها را از هم  
باز کردیم و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم آیا ایمان نمی آورید



اهداف درس

شناخت از منابع آب و خاک 
آشنایی با حوضه های آبریز ایران 

شناخت راههای تشکیل خاک 
شناخت عوامل تخریب خاک



:منابع آب و خاک

.انسان برای ادامه زندگی خود به منابع گوناگونی نیاز دارد

،جمعیتی که در یک ناحیه زندگی می کند از این منابع برای تأمین غذا

.پوشاک، وسایل زندگی، پخت وپز، رفت و آمد و همه نیا زهای دیگر خود استفاده می کند

آب:دو منبع حیاتی 

خاک

منابع انرژی
منابع تجدید پذیر

منابع تجدید نا  پذیر



.کشور ما ایران دارای منابع آب محدود است



.یکی از منابع مهمّ تأمین آب شهرنشینان و روستاییان، رود ها هستند

.اغلب رود های دائمی و پرآب ایران از کو ههای البرز و زاگرس سرچشمه می گیرند



؟چرا رودهای پر آب قابل کشتیرانی نیستند

،رود های پرآب ایران چون از شیب های تند کوهستانی جاری می شوند
.می توان کشتی رانی کردقابل کشتی رانی نیستند و فقط در بخشی از رود کارون

معموالً رو دهای ایران را از نظر جهت جریان آب یعنی جایی که به آن می ریزند می توان به سه حوضه آبریز تقسیم 
:کرد

حوضۀ آبریز دریای خزر

حوضۀ آبریز خلیج فارس و دریای عمان

حوضۀ آبریز داخلی

:مانند 



رود های پرآبی که اغلب، از کوه های البرز و: 
دریایارتفاعات شمالی کشور سرچشمه می گیرند و به 

.

رود ارس

.خزر می ریزند

تاالر

قراسو

سفید رود

رود اترک 

:حوضه آبریزدریای خزر 

: رودهای که به این حوضه می ریزند

؟:مبدا 



:حوضۀ آبریز خلیج فارس و دریای عمان
ورود هایی که از کوه های زاگرس یا کوه های پراکنده داخلی سرچشمه می گیرند 

.

به خلیج فارس و دریای عمان می ریزند

کارونرودخانه 

زایندرود

دز

مند

شور

میناب 

: رودهای که به این حوضه می ریزند

؟:مبدا 



داخلیرود هایی که به دریاچه ها و باتالق های : حوضۀ آبریز داخلی
.فصلی هستندیا زمین های اطراف خود نفوذ می کنند و معموالً موقّت یا

حوزه ابخیز دشت کویر

:مثال 



:مصرف آب
آیا تاکنون فکر کرد ه اید که اگر فقط یک روز آب نداشته باشیم

؟و جریان آب قطع شود چه اتّفاقاتی می افتد

بچه ها، آیا می دانید در کشور ما مصرف سرانه آب بیش از حد مجاز است؟
لیتر تعیین شده است اما در ایران150میزان مجاز مصرف آب برای یک فرد در شبانه روز 

.لیتر است300تا 250متوسط مصرف در شبانه روز 



((صرفا جهت مطالعه )) گذشتهمصرف آب در 

.دانش آموزان یک مدرسه از تأسیسات تصفیه آب شهر بازدید کردند
.توضیحاتی دادکارشناس تأسیسات درباره مراحل تصفیه آب برای آنها

مصرف آب در حال



ماچه کمکی می توانیم بکنیم 



خاک

.طور که پی بردید خاک یک منبع مهمّ تأمین غذا استهمان
اما عالوه بر غذا، انسان در طی سالیان دراز از خاک برای ساختن

.استفاده کرده است… خانه و

:استفاده های خاک 



.
؟خاک چگونه تشکیل می شود

.است که از خرد شدن سنگ ها پدید آمده استخاک، الیه نازکی از پوسته زمین

خاک  عوامل تشکیل دهنده 
:کدامند  

موجودات زنده

،سنگ هاآب

دمای هوا

هر نوع خاک مواد معدنی خاصی دارد که انواع
.مختلف خاک ها را تشکیل می دهد

:نکته



هایدر کشور ما در جلگه ها و اطراف رو دها و برخی کوهپایه ها خاک 

برعکس،خاک.دارندو معدنی مناسب ٭وجود دارد که مواد آلیحاصلخیزی

درعلت وجود نمک یا آهک برخی مناطق مرکزی، شرقی یا جنوبی کشور به 

خشکیدر این مناطق به علت . خاک، غالباً برای کشاورزی مناسب نیست

.خاک بسیار کم است( گیاخاک هوموس) هوا و کمبود بارندگی،

است؟ایران چگونه مرکزی، شرقی ،جنوبی ، کوهپایه ای خاک مناطق 



مصرف بیش از حد موادّغذایی و کشت پی در پی
.یک محصول در زمین و استراحت ندادن به خاک

قطع درختان و کندن بوته ها که موجب می شود
.خاک در اثر باد و باران به راحتی شسته شود

.استفاده نامناسب و بی رویه از کود های شیمیایی

.قابل کشتایجاد ساختمان و جاده و کارخانه روی خاک های

.دفن زباله ها در خاک

؟چه عواملی موجب از بین رفتن خاک می شود





.، حفاظت از خاک را بر عهده دارد٭در کشور ما سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری

تقویت پوشش گیاهی و راه های جلوگیری از فرسایش خاک و زیان های سیل در مناطق سیل گیر:آبخیزداری 

مراتع و آبخیزداری کل کشور . جنگل ها وظیفه سازمان 



: آزمون

.دو منبع حیاتی برای انسان را نام ببرید: 1

.سه حوضه آبریز در ایران را نام ببرید : 2

.عوامل تشکیل دهنده خاک را نام ببرید: 3

.تفاوت خاک نواحی کوهپایه ای و شرقی را بنویسید: 4

؟چه عواملی باعث از بین رفت خاک می شود: 5


