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 خالصه

 زا یکی به جهان در آب منابع حفظ و مدیریت تا شده باعث جهان در سالم غذایی مواد به نیاز و جمعیت افزایش

 آبی ورشکستگی با اخیر های سال در ایران. شود تبدیل داناناقتصاد و دانشمندان، هادولت هایدغدغه ترین اصلی

 رو این از و دارند قرار شدن خشک معرض در یا اندشده خشک یا آن هایتاالب و هادریاچه عمده و بوده مواجه

 در طیمحیزیست تهدید بر عالوه آب منابع بحران. است شده تبدیل محیطیزیست چالش ترینمهم به آب بحران

 حس ایجاد و عمومی آگاهی افزایش، سازیفرهنگ شرایطی چنین در. است امنیتی مسئله یک به تبدیل آستانه

 آب رایطش که جاآن از. بود خواهد غیرممکن کشور آموزشی نظام در تغییر بدون آب منابع پاسداشت برای مشترک

، رکشو این در آب منابع محدودیت و کمبود گرفتن درنظر با، بوده خشک نیمه و خشک عمدتا ایران هوایی و

. باشدمی ضروری امری تحصیلی مقاطع تمامی در آموزان دانش و کودکان خصوص به افراد بخشی آگاهی و آموزش

 ورکش آموزشی برنامه در آب جایگاه، ایران مدارس درسی کتب محتوای و آموزشی برنامه مطالعه با مقاله این در

 . است گردیده مقایسه ترکیه کشور آموزشی نظام در آب جایگاه با موردی صورت به و بررسی

 

 .ترکیه و ایران، محیطیزیست آگاهی، آموزشی نظام، آب منابع بحرانکلمات کلیدی: 
 

 

  مقدمه -1
 و ها اقیانوس در سیاره این در موجود هایآب از درصد96.5. است پوشانده را زمین کره سطح سوم دو از بیش آب

 کره سطح هایآب از توجهی قابل مقدار. هستند شرب قابل ،موجود هایآب از درصد 2.5 حدود تنهاو ، اند شده انباشته دریاها

 عمالً کهشودمی یافت خاک و هوا در  رطوبت صورت به وهمچنین ،طبیعی های یخچال و قطبی مناطق در منجمد حالت به زمین

 و دارد قرار هابرکه و هارود ،هادریاچهدر  آن درصد 0.3 از کمتر در مجموع،  شرب قابل درصد 2.5 از است. دسترسی غیرقابل

 [.1] کنندمی تأمین منابع این از را خود آشامیدنی آب هاانسان



 

. است نیکنو جهان در آب با مرتبط هایچالش از دیگر یکی نامناسب توزیع، دسترس در شیرین آب کمبود بر عالوه

 ردیگ سوی از.  است آب نامتناسب توزیع گواه کهواقع شده  کشور 9 در جهان شیرین آب منابع از درصد 60 حدود مثال به عنوان

. [2]دارد  را در اختیار جهان شیرین آب منابع درصد 36 تنها ،داده جای خود در را جهان جمعیت درصد 60 حدودا که آسیا قاره

 .[3]دارد اختیار در را جهان شیرین آب منابعکمی از  درصد نفر،  79109000هکتار و جمعیت  174515000با مساحت  ایران کشور

 متوسط با و بوده خشک نیمه درصد 20 و بیابانی خشک درصد 26، خشک ایران پهنه درصد 36 ،اقلیمی تقسیمات طبق

 شیرین آب منابع بودن محدود به توجه با. [4] دارد قرار آبی ورشکستگی معرض در جهان بقیه به نسبت متر میلی 228 ساالنه بارش

، لهمقا این از هدف. دارد اهمیت بسیار، ایران در زیرزمینی  و سطحی های آب از حفاظت و جویی صرفه،  مدیریت، دسترس در

  محیطیتزیس یهازمینه در شهروندان بخشی آگاهی منظور به ترکیه و کشورایران دو آموزشی نظام جایگاه یمقایسه و بررسی

 .باشدمی بحران این از رفت برون برای،آب منابع از حفاظت و پایدار برداری بهره و

 

 مروری بر وضعیت بحران آب در ایران -1-1   
 اقلیم در آن شدن واقع اما ،شده واقع جهان بیابانی و خشک کمربند منطقه در ایران کشور ،جهانی بانک گزارش به ناب

 بی،انسانی ایه خواهی زیاده جمله از انسانی عوامل زیرا ؛باشد آبی منابع کمبود برای کافی ی بهانه دتوانمین خشک نیمه و خشک

 عنوان به. شوندمی انسانی محدودیت و کمبود موجب انسانی دیگر عوامل ها ده و ها برنامه غلط اجرای،آب برداشت در برنامگی

،  صنعت و کشاورزی ی توسعه و جمعیت افزایش طریق از تقاضا افزایش با اما است ثابتی رقم ایران ساالنه آب کل حجم ،مثال

  .(1)شکل  است یافته کاهش پذیر تجدید آب سرانه میزان

 
 [.5] 2014 تا 1962 سال از ایران تجدیدپذیر آب سرانه کاهش روند: 1 شکل

 

 است حالی در این. [6است] شده برابر چهار اًحدود ایران جمعیت 2016 سال تا 1960 سال از، جهانی بانک گزارش به

 در دیگر قمناط به نسبت جهان شیرین آب منابع از آن سهم و شده واقع جهان بیابانی و خشک کمربند منطقه در ایران کشور که

 .دارد قرار تریپایین سطح

 زمانسا شاخص، مارک فالکن شاخص جمله از آب بحران میزان سنجش برای المللی بین موجود های شاخص اساس بر

 [.7دارد ] رارق بحرانی وضعیت در آب منابع لحاظ از ایران کشور کنونی وضعیت، آب مدیریت المللی بین موسسه شاخص و ملل
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 اهمیت آموزش در حفظ منابع -1-2
اجتماعی و ... او -که بر روی زندگی، نگرش، امکانات و توانایی های فردی باشدمیعلم مهم ترین دست آورد آدمی 

 یباور ذهن کیبه  و به ویژه مدیریت مصرف آب زیستمحیطکردن امر حفاظت از  لیتبد[. 8در ابعاد گوناگون تاثیر میگذارد ]

 حیطیمزیستو کارشناسان آموزشهای  انی. اغلب متصدمدجاآنی م ستیطزیبه حفظ مح تیاست که درنها یتنها راه ،و عادت

 توانمیتنها  یدر بزرگسال درحالیکهبزرگساالن صرف شده  محیطیزیستباورند که تاکنون عمده تالشها برای آموزشهای  نیبر ا

 یینقش بسزا دتوانمی کودکان یختگیکارشناسان معتقدند برانگ نیشده است. ا رید یلیخ یختگیداد، اما برای برانگ یبه فرد آگاه

 .توجه جدی است  ازمندیشکننده و ن،ریپذ بیاکنون به شدت آسکه هم یستیزطیداشته باشد، مح ستیزطیدر حفاظت از مح

[. کتاب آموزشی، 9] دارند یاتیمدارس نقش ح ،نهیزم نیدر ا است. یاز دوران کودک زیباوری ن نیچن جادیزمان برای ا نیبهتر

 [.8منبع اصلی و اساسی برای نمایش محتوی آموزشی و پروشی و مسیر فعالیت ها و یادگیری دانش آموز است ]

 

 مواد و روش ها -2

دوره در شده تدریس  هایکتاب کلیه راستا این در. باشدمی تطبیقی مقایسه و ایکتابخانه مطالعه براساس حاضر پژوهش

 روش از استفاده با تحقیق این در. ه شده استگرفتقرار بررسی مورد ترکیه و ایران هایکشور آموزشی نظام متوسطه و ابتدایی های

 عناوین و فتهگر قرار بررسی مورد دوم دوره متوسطه و اول دوره متوسطه، ابتدایی مقاطع در درسی کتب محتوی، محتوایی تحلیل

 است.  گردیده مشخص آب بحث با منطبق صفحات تعداد و درسی

 

 ایران کشور دوم و اول دوره متوسطه، ابتدایی مقاطع درسی کتب در آب جایگاه بررسی -3
 سال 6 مدت به ابتدایی دوره در تحصیل. باشدمی متوسطه دوره و ابتدایی ی دوره دو شامل ایران کشور آموزشی نظام

 3 مدت به کدام هر و شده تقسیم دوم متوسطه و اول متوسطه ی دوره دو به ،متوسطه دوره. باشدمی ششم تا اول هایپایه وشامل

 یازدهم،دهم های پایه، متوسطه دوم دوره و( سال3)  بوده نهم و هشتم، هفتم هایپایه شامل متوسطه اول دوره که کشدمی طول سال

 [.10]شد خواهد شامل را( سال3)  دوازدهم و

، ابتدایی مقاطع در ایران مدارس درسی هایکتاب محتوی،  ایران کشور درسی کتب در آب جایگاه بررسی راستای در 

 شرح به درسی های کتاب در آب بحث با منطبق درسی عناوین. گرفتقرار بررسی مورد دوم دوره متوسطه و اول دوره متوسطه

 .باشدمی 1 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ایران کشور دوم و اول دوره متوسطه، ابتدایی مقاطع درسی کتب در آب :1ل جدو

 پایه نام کتاب فصل عنوان فصل صفحات

49-42  اول ابتدایی [11]علوم تجربی ششم خانه پرآب مازمین، 

21-16  دوم ابتدایی [12]علوم تجربی دوم هوای سالم، آب سالم 

42-35  سوم ابتدایی [13]علوم تجربی پنجم آب ماده پرارزش 

50-36  سوم ابتدایی [13]علوم تجربی ششم زندگی ما و آب 

36-32  پنجم ابتدایی [14]مطالعات اجتماعی هفتم منابع آب آیران 

96-87  ششم ابتدایی [15]مطالعات اجتماعی نهم دریاهای ایران 

53-36  متوسطه(هفتم )دوه اول  [16]علوم تجربی ششم سفر آب روی زمین 

61-54  هفتم )دوه اول متوسطه( [16]علوم تجربی هفتم سفر آب درون زمین 

48-42  هفتم )دوه اول متوسطه( [17] علوم تکمیلی )ویژه مدارس استعداد های درخشان( ششم سفر آب روی زمین 

54-49  )دوه اول متوسطه(هفتم  [17] علوم تکمیلی )ویژه مدارس استعداد های درخشان( هفتم سفر آب درون زمین 

59-46  دهم )دوره دوم متوسطه( [18] جغرافیای ایران )کلیه رشته ها( دوم جغرافیای طبیعی ایران 

16-1  یازدهم )دوره دوم متوسطه( [19] )کلیه رشته ها( زیستمحیطانسان و  اول آب، سرچشمه زندگی 

 

 

 آب آموزش زمینه در ترکیه کشور بر مروری-4

 نسبتا هایزمستان  دارای که صورت این به ؛است گرمسیری نیمه هواى و آب و یامدیترانه اقلیم داراى ترکیه کشور

 تنوع دلیل هب ترکیه.  است یکسان ترکیه غالب هوای و آب که نیست معنی آن به این اما. باشدمی گرم خیلی هایتابستان و مالیم

 متر میلی 1300 الی 580 بین ساالنه کشور این در بارش میانگین.  دارد متفاوتی آسمانی نزوالت،  نامنظم توپوگرافی و هوا و آب

 بانک آمار طبق. رسدمی نیز متر میلی 2200 به جاآن در بارش که باشدمی ترکیه شرق قسمت ،آن بارش پر قسمت و کندمی تغییر

 خطرات افزایش امکان، [20]باشدمی درصد1.21 که ترکیه کشور ساالنه جمعیت رشد نرخ افزایش به توجه با، جهانی

 آموزش لهجم از زیستمحیط ابعاد تمامی به ایویژه نگاه اخیر چندسال این در ترکیه دولت نتیجه در بوده باال محیطیزیست

 صورت خدمت ضمن آموزش و رسمی غیر آموزش، رسمی آموزش عنوان سه تحت ترکیه در آموزش .دارد آب مصرف

 با انسان روابط برنامه این در. گیردمی صورت مختلف مقاطع در مدارس درسی برنامه طریق از رسمی آموزش؛ گیردمی

 میرس آموزش نظام از خارج افراد به بخشی آگاهی و آموزش شامل رسمی غیر آموزش.گیردمی قرار بررسی مورد زیستمحیط

 رد رسمی مقامات و مدیران، کارمندان شامل خدمت ضمن آموزش. است روستایی و شهری بافت در مردم عام شامل که باشدمی

 [.21] باشدمی دولتی و خصوصی های بخش

 

 

 



 
 

 

 درسی کشور ترکیه کتب در آب جایگاه بررسی -4-1
به  ییر دوره ابتداد لیتحص .باشدمیو دوره متوسطه  پیش دبستانی،ابتداییدوره ی  سهشامل  ترکیه کشور ینظام آموزش

 .کشدمیسال طول  4دوره متوسطه به مدت و سال  8مدت 

 ابتدایی مقاطع در ترکیه مدارس درسی هایکتاب محتوی،  ترکیه کشور درسی کتب در آب جایگاه بررسی راستای در

 .باشدمی 2 جدول شرح به درسی های کتاب در آب بحث با منطبق درسی عناوین. گرفتقرار بررسی مورد ،متوسطه و

 

 ترکیه کشور درسی کتب در آب :2ل جدو

 
 

 گیریجهنتی -5
-هشدپرداخته کم بسیار آن به ایران کشور در که است مدارس در آب آموزش،  آب مصرف مدیریت هایراه از یکی

 موجود 2 و1لجداو در ترتیب به آن نتایج که ترکیه و ایران در مختلف تحصیلی مقاطع درسی کتب محتوی تحلیل با .است

 کهآن حال. ستا کمرنگ بسیار ترکیهکشور  با مقایسه در ایران مدارس در آب آموزش بحث که رسیممی نتیجه این به  ،باشدمی

 و  شده واقع خشک نیمه و خشک اقلیم در ایران زیرا  است تربحرانی بسیار ترکیه کشور با مقایسه در ایران آب منابع وضعیت

 انکب گزارش به همچنین .دارد قرار بحرانی وضعیت در آن آب منابع نیز آب بحران سنجش المللیبین های شاخص براساس

 .[5]است داشته درصدی 70 کاهش حدودا، 2014 سال تا 1962 سال از ایران تجدیدپذیر آب سرانه مقدار، جهانی

 زیستمحیط سازمان با همکاری به موظف ،1392ماه اسفند 18 مصوب نامهتفاهم طبق پرورش و آموزش وزارت

 و شود داده افزایش تحصیلی مختلف مقاطع سیدر کتب در آن مدیریت و آب با مرتبط مطالب میزان باید یناربناب[. 30]است

 پایه کتاب نام فصل فصل عنوان صفحات

 ششم (İNSAN VE ÇEVRE) زیستمحیط و انسان 228
 (FEN BİLİMLERİ) علم

[22] 
 پنجم

 نهم [23] (COĞRAFYA جفرافیا) اول (İNSAN VE DOĞA) طبیعت و انسان 14-35

 نهم [23] (COĞRAFYA جفرافیا) پنجم (İKLİM BİLGİSİ) هوا و آب 104-154

 نهم [24] (KİMYA)شیمی  پنجم (DOĞA VE KİMYA)طبیعت  و شیمی 177-184

 دهم [25] (COĞRAFYA جفرافیا) دوم (SU KAYNAKLARI) آب منابع 28-36

 دهم [25] (COĞRAFYA جفرافیا) ششم (TÜRKİYE’NİN SU VARLIĞI)ترکیه  آب موجودی 140

 (KİMYA HER YERDE)جا  همه در شیمی 186-197
چهار

 م
 دهم [26](KİMYA) شیمی

 دوازدهم [27] (COĞRAFYA جفرافیا) اول (DOĞAL SİSTEMLER)طبیعی  های سیستم 31-34

 اول (DOĞANIN DENGESİ)طبیعت  در تعادل 8-28
 زیستمحیط آموزش

(ÇEVRE EĞİTİMİ ) [28] 

 دوره

 متوسطه

64-97 
 اکولوژیکی آن تمحدودیت منابع و اثرا

(KAYNAKLARIN SINIRLILIĞI VE EKOLOJİK 
AYAK İZİ) 

 سوم
 زیستمحیط آموزش

(ÇEVRE EĞİTİMİ )[28] 

 دوره

 متوسطه

 یازدهم [29] (COĞRAFYA جفرافیا) اول (DOĞAL SİSTEMLER)طبیعی  های سیستم 32-35



 

 هحوز در، کشور آموزشی نظام اصالح.  شود برگزار درسی کتب مدرسان برای آب مصرف مدیریت آموزش هایدوره همچنین

 آب یزمینه در تحقیقات کردن کاربردی و آموزش راستای در فناوری و تحقیقات، علوم وزارت و پرورش و آموزش وزارت

حوزه با مرتبط خالقانه اجتماعی هایکمپین ایجاد، مجازی صفحات و ها رسانه طریق از غیررسمی آموزش نمودن پررنگ[ 31]

 .باشد آب بحران از خروج برای هاییراهکار ندتوانمی آب ی

 

 قدردانی -6
  فاضالب و بآ گروه علمی هیأت عضو، زاده قاضی جلیلی دکتر آقای جناب مایه پر و دانشمند استاد از سپاس و تشکر با

 دانشگاه آب منابع گروه علمی هیأت عضو،ستاری دکتر آقای جناب و بهشتی شهید دانشگاه زیستمحیط و  آب،  عمران  دانشکده

 .اشاندلسوزانه هایراهنمایی بابت تبریز
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