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چكيده
هدف كتاب جغرافياى سـال دوم متوسـطه (جغرافياى 1) آشـنا كردن 
دانش آموزان با مسائل و مشكالت جغرافيايى محيط پيرامونشان و پيدا 
كـردن راه حلهايى براى آنها، به كار بردن دانش جغرافيا و مهارتهاى آن 
در زندگى روزمره، و هم چنين برانگيختن حس مسئوليت دانش آموزان 

براى حفظ محيط زندگى خود است.
در اين مقاله فصل نهم كتاب با عنوان «آبها و بهره بردارى از منابع آب» 
(صفحات 136 تا 150) مورد نقد و بررسى قرار گرفته است تا نقاط قوت 

و ضعف آن مشخص شود. هدفهاى اين فصل عبارت اند از:
1. شناخت وضعيت كنونى آبهاى جهان و ايران.

2. آشنايى با مسائل و مشكالت آب، شيوه هاى نامطلوب بهره بردارى از 
آب و مصرف بهينة آب در جهان و ايران.

كليد واژه ها: آب، كتاب جغرافياى 1، كتاب درسى، مقايسة آمارى.

مقدمه
ــت. خداوند در «قرآن كريم»،  ــأ توليد، تالش و تمدن اس ــر منش آب س
ــات همه چيز و تداوم  ــتى، حي ــوان واالترين و تنهاترين خالق هس به عن
ــاورزى و  ــت. اهميت آب در كش ــته اس حيات را در گرو وجود آب دانس

صنعت، و تأمين آب شرب شهرها و روستاها بر كسى پوشيده نيست.
كشور ايران در بخش نيمة خشك كرة زمين قرار دارد و در اين سرزمين 
آب از قديم االيام ارزش بسيار وااليى نسبت به ديگر مناطق داشته است. 
در گذشته با وجود مشكالت فراوان و نبود امكانات فنى، براى دست رسى 
به آبهاى زيرزمينى، دست به حفر چاه، ايجاد قنات و... مى زدند. مثًال از 
ــتفاده مى كردند كه تقريباً  ــزد، از آبيارى كوزه اى اس ــتان ي ديرباز در اس

شبيه به آبيارى قطره اى است.
با تشكر از مؤلفين محترم كه به منظور تأليف كتاب جغرافياى سال دوم 
ــته ها) در زمان خودش زحمات زيادى كشيده اند و  ــطه (تمام رش متوس
براى آنها در هر مسئوليتى كه هستند، از تدريس گرفته تا پست ادارى، 
آرزوى موفقيت دارم. اين جانب فصل نهم كتاب را كه عنوان آن «آبها و 
ــى  ــت، نقد و بررس بهره بردارى از منابع آب» (صفحات 136 تا 150) اس

صباح ملك حسينى
 مدرس مركز تربيت معلم شهيد باهنر اراك

نقــــــــد
فصل نهم كتاب جغرافياى 1
 ســـال دوم متـوسطه
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ــنهادات خود را ارائه داده ام كه اميدوارم مورد  كرده ام و در پايان نيز پيش
توجه قرار گيرد.

مقايسة آمار دو كتاب
محتواى كتاب را با كتاب شيمى 1 سال اول متوسطه، از نظر آمار و ارقام 
ــه كردم و به چند تناقض رسيدم. درحالى كه هردو كتاب از طرف  مقايس
ــى» نگارش يافته اند و آمار و ارقام  «دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درس

آنها حتى االمكان بايد يكى باشد.

ــيمى 1، وسعت يخهاى قطبى و يخچالهاى طبيعى 1/9  1. در كتاب ش
ــاى 1 در صفحة 137، اين  ــده، ولى در كتاب جغرافي ــته ش درصد نوش
ــت. اين دو رقم  ــده اس مقدار (پهنه هاى يخى و يخچالى) 2/15 درج ش

تناقض دارند.

ــده،  ــيمى 1، حجم آبهاى زيرزمينى 0/47 درصد ذكر ش 2. در كتاب ش

ــة 137) 0/62 درصد  ــى كه اين رقم در كتاب جغرافيا (صفح در صورت
آمده است.

ــيمى 1، كمتر از 0/01  ــزان رطوبت موجود در خاك در كتاب ش 3. مي
ــده، ولى در كتاب جغرافياى 1 (صفحة 137)، ميزان آب  درصد ذكر ش

درون خاك 0/005، نوشته شده است.
ــعت آب اقيانوسها 97/6 درصد نوشته شده،  ــيمى 1، وس 4. در كتاب ش
ــراى آن عدد 97/2 درصد  ــى در كتاب جغرافياى 1 (صفحة 137)، ب ول
آمده است. (اگر وسعت كل اقيانوسها را در نظر بگيريم كه 360 ميليون 
ــت، اين اختالف به حدود يك 1/144/000/000 مترمربع  مترمربع اس

مى رسد كه رقم زيادى محسوب مى شود.)
ــوا 0/0001، ولى در كتاب  ــار موجود در ه ــيمى 1، بخ 5. در كتاب ش
جغرافياى 1 (صفحة 137) بخار موجود در اتمسفر حدود 0/001 نوشته 

است.
6. در كتاب شيمى 1، رودخانه ها، درياچه ها و آبگيرها 0/02 اعالم شده، 
ــيرين،  اما در كتاب جغرافياى 1 (صفحة 137)، اين رقم (درياچه هاى ش

درياچه هاى شور و ماندابها و مجارى رودها) 0/0171 است.
7. در كتاب شيمى 1، صفحة 5 آمده است: درحالى كه حدود يك درصد 
جمعيت جهان در ايران زندگى مى كنند، تنها 0/36 درصد از منابع آب 
شيرين جهان در كشور ما وجود دارد. اما در كتاب جغرافياى 1، صفحة 
141 مى خوانيم: «كشور ايران با اين كه 1/1 درصد مساحت خشكيهاى 
ــد از آبهاى موجود  ــاص داده، فقط 0/34 درص ــان را به خود اختص جه
ــار دارد.» اطالعات اين دو جمله مؤيد  ــكيهاى جهان را در اختي در خش

يكديگر نيستند.

ــيمى 1 در صفحة  ــرانة آب در ايران در كتاب ش ــورد مصرف س 8. در م
ــال 1340 برابر 8600 و در سال  ــت: مصرف سرانة آب در س 7 آمده اس
ــود كه اين  ــت و پيش بينى مى ش 1378 برابر 2100 مترمكعب بوده اس
ــالهاى 1385 و 1400 به ترتيب 1750 مترمكعب و 1300  مقدار در س
ــد. ولى در كتاب جغرافياى 1 در صفحة 147، اين عدد  مترمكعب برس

بيش تر بدانيد 
در حالى كه حدود يك درصد از جمعيت جهان در ايران زندگى مى كنند، تنها 
ــور ما وجود دارد. برآورده هاى  ــيرين جهان در كش 0/26 درصد از منابع آب ش
ــان مى دهد كه با افزايش تدريجى جمعيت، ايران تا دو دهة آينده با  علمى نش
ــديد آب روبه رو خواهد شد. در ضمن پژوهش هاى جهانى نشان داده  كمبود ش
ــت كه كاهش منابع آب در كشورهاى خاورميانه و رقابت بر سر بهره بردارى  اس
ــش روزافزونى در امنيت ملى هر يك از اين  ــع آب موجود در منطقه، نق از مناب
كشورها دارد. از اين رو در آينده آب در خاورميانه مى تواند به سرمايه اى ارزنده تر 

و حياتى تر از نفت تبديل شود!
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1300 متر مكعب مى باشد كه در تناقض است اگر سال تأليف كتاب را 
سال 1378 در نظر بگيريم، اين رقم در كتاب شيمى 2100 مترمكعب 
است و يا اگر كتاب جغرافيا در سال 1385 مورد بازبينى قرار گرفته باشد 
باز در كتاب شيمى 1 اين رقم 1750 مترمكعب است كه با عدد 1300 

متر مكعب تناقض دارد.

ــورد اهميت آب در كتاب جغرافياى 1 ديده  ــك مورد تناقض هم در م ي
مى شود: در صفحة 141 كتاب آمده است: خوش بختانه مردم ايران زمين، 
ــور و در فكر  ــع آب و كمبود آنها در كش ــه اهميت مناب ــاز متوج از ديرب
بهره بردارى صحيح از اين منابع بوده اند و شيوه هاى جالبى مثل قنات يا 
كاريز براى بهره بردارى از آبهاى زيرزمينى ابداع كرده اند. ولى در صفحة 
ــراف بيش از حد اين منبع حياتى  ــاب از اتالف منابع آب و اس 147 كت

سخن گفته شده است.

مقايسة جدولها، نمودارها و نقشه هاى كتاب جغرافياى 1
ــراى ايران 240  ــدول 1-9، ميزان بارندگى ب ــة 139 در ج 1. در صفح
ــته  ــر و در جدول 2-9 اين ميزان بارندگى 255 ميلى متر نوش ميلى مت

شده است.
جدول 1-9. بارندگى و تبخير ساليانه در قاره هاى مختلف جهان

بارندگى ساليانه به نام قاره
ميلى متر

تبخير واقعى ساليانه به 
ميلى متر

734415اروپا

726433آسيا

686547آفريقا

1159724آمريكا

734510استراليا

800485كل جهان

240180ايران

       جدول 2-9. مقايسه بارندگى و تبخير ساليانه جهان و ايران

مقدار

مكان

ميانگين ساليانه 
بارندگى 
(ميلى متر)

ميانگين 
ساليانه 

تبخير واقعى 
(ميلى متر)

ميانگين 
ساليانه 

تبخير بالقوه 
(ميلى متر)

8004851132كل جهان

حدود 255180900ايران

ــاليانه به  ــتون دوم، «بارندگى س 2. صفحة 139، در جدول 1-9، در س
ميلى متر» آمده است، در صورتى كه در جدول 2-9، در ستون دوم همان 
ــته شده  ــاليانه بارندگى (ميلى متر)» نوش موضوع به صورت «ميانگين س

است. اين دو با هم هماهنگ نيستند.
ــتون سوم، «تبخير واقعى ساليانه  3. در صفحة 139، در جدول 1-9، س
به ميلى متر» آمده است، ولى در جدول 2-9، ستون سوم، همان موضوع 
ــاليانه تبخير بالقوه (ميلى متر)» نوشته شده است  به صورت «ميانگين س

كه با هم هماهنگ نيستند.
4. در صفحة 142، در نمودار توزيع مصرف آب در ايران، براى بخش آب 
مصرفى صنايع و معادن عدد 4/4 درصد نوشته شده است، درصورتى كه 
ــور ما، فقط 5 درصد  در روند مصرف آبها در صنايع مى خوانيم: «در كش
ــرف مى كنند.» اين اعداد با هم تناقض  ــرف آب را صنايع مص از كل مص
ــد و  ــد. اگر مقصود مصرف آب در بخش صنايع و معادن (4/4) باش دارن

5 درصد مربوط به بخش صنعت به تنهايى باشد، باز هم تناقض دارد.

خوش بختانه مردم ايران زمين، از ديرباز 
متوجه اهميت منابع آب و كمبود آنها در 

كشور و در فكر بهره بردارى صحيح از 
اين منابع بوده اند و شيوه هاى جالبى مثل 

قنات يا كاريز براى بهره بردارى از آبهاى 
زيرزمينى ابداع كرده اند
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5. در متن كتاب به نقشة 6-9 (نقشة پراكندگى بارندگى ساالنه در جهان) 
ــاير شكلها و نقشه ارجاع  هيچ ارجاعى وجود ندارد، در صورتى كه به س
ــة 6-9 نوشته مى شد: «ميانگين  ــده است. بهتر بود در راهنماى نقش ش
ــتون بااليى آن نوشته مى شد:  ــاالنة بارندگى به ميلى متر» و براى س س
ــتر از 1500 ميلى متر. در برابر اين ستون نوشته شده «ميلى متر و  بيش
بيشتر» كه به نظر اين جانب نامفهوم است. ديگر اين كه اين نقشه داراى 
كمتر از 250 ميلى متر بارندگى را نشان نداده است، درحالى كه روى كرة 

زمين مناطقى داريم كه كمتر از 250 ميلى متر بارندگى دارند.

چند پيشنهاد
1. بهتر است در اول بخش حديثى از ائمة معصومين(ع) دربارة اهميت 

آب آورده شود تا دانش آموزان بهتر به اهميت آن پى ببرند.
ــران در فصلهاى پاييز و  ــترين بارندگى اي 2. اگر اين موضوع را كه بيش
زمستان روى مى دهد، با يك نمودار نشان دهيم، يادگيرى بيشتر خواهد 
شد (همان طور كه روان شناسان مى گويند نزديك 75 درصد يادگيرى از 

طريق ديدن صورت مى گيرد).
ــار آن، تصوير  ــت. اگر در كن ــكلى از يك قنات آمده اس ــاب ش 3. در كت
ــود، در يادگيرى  ــان دهد، درج ش ديگرى از قنات كه داخل زمين را نش
ــر خواهد بود. چون دانش آموزان داخل زمين  عميق تر دانش آموزان مؤث

قنات را نمى بينند.

4. بريده هاى روزنامه هايى كه در متن درس آمده اند، زيرنويس ندارند كه 
ــوزان را به تفكر وادار كنند. بهتر بود براى آنها زيرنويس در نظر  دانش آم
گرفته مى شد. ديگر اين كه اگر سؤاالت مطرح شده در خود صفحة بريدة 

روزنامه ها درج مى شد، يادگيرى بهتر انجام مى شد.
5. متن روزنامه اى كه در صفحة 147 كتاب آمده مربوط به سال 1378 
است و اكنون مشكالت تأمين آب بيشتر شده اند. به عالوه آمار و ارقام نيز 
ــته شده است: «وى ادامه  احتماالً تغيير كرده اند براى مثال در متن نوش
ــت و پنج تا پنجاه سال پيش آغاز  ــكل در واقع از حدود بيس داد اين مش
ــت.» با توجه به اين كه از سال 1378 تاكنون 12 سال گذشته  شده اس
است، بايد آمار و ارقام جديد نوشته شوند تا دانش آموزان با مطالب جديد 

آشنا شوند.
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استاد ارجمند و سرور گرامى
با سالم و احترام؛

مستحضريد كه مجلة رشد آموزش جغرافيا بيش از 25 سال است كه به 
همت جناب عالى و ساير اساتيد منتشر مى شود. اين مجله اينك درصدد 
ــار صدمين شمارة خود است و در كنار بسيارى از  برنامه ريزى براى انتش
ــوتان، اساتيد و  برنامه ها، قصد دارد به منظور قدردانى از زحمات پيشكس

معلمان جغرافيا نسبت به معرفى آنان اقدام نمايد. 
ــه  ــگزار خواهيم بود، مرحمت نموده و فرم زير را در همين جلس سپاس
تكميل فرموده و تحويل فرماييد. همچنين قدردان نظرات سازندة شما 

در مورد اين برنامه خواهيم بود.
با تشكر
هيئت تحريرية مجلة رشد آموزش جغرافيا

نام و نام خانوادگى (در صورت امكان، يك قطعه عكس ضميمه كنيد):
مدرك تحصيلى:

سال فراغت از تحصيل:
دانشگاه محل تحصيل:

نمونه اى از آثار و تأليفات:
آيا مقاله اى از شما در اين مجله وجود دارد؟

شماره تلفن تماس براى دعوت هاى آتى:
ــن صدمين شمارة مجلة رشد  ــنهاد يا نظرى در مورد جش چنانچه پيش

آموزش جغرافيا داريد، مرقوم فرماييد.

براى
 صدمين شمارة 
مجلـــة رشد 
آموزش جغرافيا


