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چکیدُ
در زِاٌی کَ فؿانیثُای ٌاةعؼداٌَ اٌـافُا نعيات زتؼافٌاپػیؼی ةَ ىضیطزیـث زدق اؿث،
ظتیؿحاً ظؼاصی ركیَای ةؼای دؿحیاةی ةَ جّؿؿۀ پایغار کَ ةحّاف در چارچّب آف ىٍاةؽ ىضغكد ك
غیؼكاةم زایگؽیً را ىغیؼیث کؼد ،اىؼی الزـ ك ازحٍابٌاپػیؼ ىیةاقغ .صفاػث از ىضیط زیـث
ك ةَ ظّر ظاص ىٍاةؽ آب ،در قؼایط جغییؼات اكهیيی فؿهی اُيیث صیاجی یافحَ اؿث .ایً اىؼ
در ایؼاف ةَ دنیم ىضغكدیث ىٍاةؽ آب اُيیث دك چٍغاف دارد؛ ایً در صانی اؿث کَ در ایؼاف
ةؼٌاىَُا ك جضلیلات ىؼةّط ةَ مؼفَزّیی در ىنؼؼ آب ؾيّىاً ىتحٍی ةؼ ٌّآكریُای
جکٍّنّژیکی ك ٌَ ىـائم رفحاری ىحيؼکؽ قغق اؿث .ایً ىلانَ ةَ ةؼرؿی كضؿیث رفحارُای
ىؼةّط ةَ صفاػث از ىٍاةؽ ىضیط زیـث ةَ ظنّص ىٍاةؽ آب ك آىّزش آف در ایؼاف ىیپؼدازد
جا چگٌّگی جأدیؼ آىّزش رؿيی ةؼ رفحارُای ىضیط زیـحی را ىّرد كاکاكی كؼار دُغ .پژكُف
پیف رك در ىٍعلَ یک قِؼ جِؼاف ةا زاىؿَ ُغؼ داٌفآىّزاف ك داٌكسّیاف اٌساـ پػیؼفحَ
اؿث .ایً پژكُف ؾالكق ةؼ ةؼرؿیُای کحاةعاٌَای ،ةَ جضهیم ىضحّای کحب درؿی در ىلاظؽ
جضنیهی ىعحهف پؼداظحَ اؿث ك کحب درؿی را از نضاظ ىحً ،جناكیؼٌ ،لكَُا ك ٌيّدارُا
ىّرد جضهیم كؼار دادق اؿث .یافحَُا ٌكاف ىیدُغ کَ اگؼچَ  ٪95از قؼکثکٍٍغگاف از صفاػث
از ىٍاةؽ آب آگاق ةّدٌغ ،جٍِا  ٪42آٌِا ةَ ضؼكرت ٌیاز ةَ صفاػث از ىٍاةؽ آب جّزَ زغی

 .1داٌكسّی دکحؼی زغؼافیا ك ةؼٌاىَ ریؽی ركؿحایی ،داٌكگاق قِیغ ةِكحی ،جِؼاف ،ایؼاف
m_zolfaghari@sbu.ac.ir

 828فصلنامه علمی -تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی

داقحٍغ ك افؽایف ؿعش جضنیالت ك آىّزش ىٍسؼ ةَ ةِتّد رفحارُای ىؼةّط ةَ صفغ آب قغق
اؿث .ةؿالكق ،آىّزش صفاػث از آب در ةؼٌاىَ آىّزشُای رؿيی از ؿعش پاییٍی ةؼظّدار اؿث
ةَ ظّریکَ ىیجّاف گفث ،آىّزش در زىیٍَ ىضیط زیـث ك ةَ ظّر ظاص آب ك صفاػث از
ىٍاةؽ ىؼةّط ةَ آف در آىّزش رؿيی ىغفّؿ ىاٌغق اؿث .ایً اىؼ را ىیجّاف در کيتّد زایگاق
ایً ىّضّع ةَ كیژق در ىحّف درؿی داٌـث.
ٍاشگاى کلیدی :ىضیط زیـث ،ىغیؼیث ىٍاةؽ آب ،صفاػث آب ،آىّزش رؿيی
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هقدهِ
آب ةَ ؾٍّاف ىٍتؽ صیات ك ىِيحؼیً ؾاىم پیٌّغدٍُغة ؿیـحوُای ىعحهف زیـث
ىضیعی ،ازحياؾی ،اكحنادی ك ؿیاؿی در ىلیاسُای ىعحهف ىضهی ،ىٍعلَای ،ىهی ك
ةیًانيههی ةَ قيار ىیركد .ىضغكدیث ىٍاةؽ آب در ىلایـَ ةا ركٌغ ركزافػؽكف رقػغ
جلاضػا ك جكغیغ ركاةث ىیاف ٌیازُای آةی ةعفُای کكاكرزی ،مٍؿث ك قؼب در
دَُُای اظیؼ ،ؿتب اُيیث ىغیؼیث ةِؼقةؼداری از ىٍاةؽ آةی قغق اؿث.
ىغیؼیث آب یک ىـئهۀ چٍغةُؿغی ك ؿیـحيی اؿث کَ اٌساـ دادف آف ىكارکث
فؿاالٌَ آصاد زاىؿَ را ىیظهتغ .ا یؼاف در یکی از ظكکحؼیً ىٍاظق زِاف كؼار گؼفحَ
اؿث ك کيتّد آب در آف از ىِيحؼیً جٍگٍاُای جّؿؿۀ ةَ قيار ىیركد .ىحّؿط
ةارٌغگی در ایؼاف  254ىیهیيحؼ در ؿاؿ (کيحؼ از یک ؿّـ ىیاٌگیً زِاٌی) اؿث کَ
ایً ىیؽاف ةارش ٌیؽ از پؼاکٍغگی ٌاىٍاؿتی ةؼظّردار اؿث .ةٍاةؼایً ،ةا جّزَ ةَ
ىكکالت ىػکّر ،اٌحعاب ركش ىٍاؿب ىنؼؼ ك ةِتّد ىغیؼیث ىنؼؼ آب ىیجّاٌغ
ةـیاری از ىكکال ت ایً ةعف را ىؼجفؽ کٍغ .ةا جّزَ ةَ ٌلف ىِو آىّزش در اٌحلاؿ
داٌف ك ىِارت ُایی کَ فؼد ةؼای جضلق پحاٌـیم ظّد ةَ آف ٌیاز دارد ،ایً اىؼ ةؼای
ارجلاء در رفحار اٌـاف ك جـؼیؽ در جّؿؿۀ پایغار ،اؿاؿی اؿث.
جضلیلات ىعحهف ٌكاف ىیدُغ کَ آىّزش ك پؼكرش ىیجّاٌغ ةَ كضّح رفحارُای
ىؼةّط ةَ صفاػث از ىضیط زیـث را افؽایف دُغ ك در زىیٍَ ىنؼؼ ىٍاةؽ آب ىٍسؼ ةَ
راٌغىاف ةاالی ىنؼؼ قّد ( ىسٌٍّیاف .)5 :1393 ،ةا ایًصاؿ ،زاىؿۀ ةیًانيهم ك
دكنث ُای ىهی ةَ كیژق در کكّرُای در صاؿ جّؿؿَ ،ةَ اٌغازق کافی از كغرت آىّزش ك
پؼكرش ةَ ؾٍّاف یک ؾاىم امهی ةؼای اُغاؼ جّؿؿَ پایغار اؿحفادق ٌکؼدقاٌغ .آٌِا در
پؼكرش قعنیثُای جّاٌيٍغ کَ كادر ةَ آىّزش ك ازؼای رفحارُای صفغ از ىٍاةؽ آب
ةاقٍغ ضؿیف ؾيم کؼدقاٌغ ( .) Dickman, A.J., 2010ازؿّیی کيتّد آب ،دكنثُا
ك اٌسيًُای ىؼةّط ةَ صفاػث از ىضیط زیـث را ةا ىكکالت فؽایٍغقای ركةؼك کؼدق
اؿث .ایؼاف کكّری در صاؿ جّؿؿَ اؿث کَ ىیؽاف ؿؼاٌَ ةؼداقث آب آف 1306
ىحؼىکؿب در ؿاؿ اؿث ك ایً ىیؽاف ةـیار ةاالجؼ از صغ ىؿيّؿ ةؼداقث آب ىیةاقغ
( .)Fascion, N. and Delacnand, S., 2004از ظؼؼ دیگؼ ،کيتّد ىٍاةؽ آب
جّؿؿَ اكحنادی درایؼاف را کٍغ کؼدق اؿث .ىكکالت آب ةَ ظّر فؽایٍغقای ةؼای
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ىّفلیث اؿحؼاجژیُای پایغار در ایؼاف اُيیث دارد .ةاایًصاؿ ةؼٌاىَُا ك جضلیلات
ىؼةّط ةَ صفاػث از ىٍاةؽ آب در ایؼاف ةَ ظّر کهی ةؼ ٌّآكری در صّزة جکٍّنّژی
ىحيؼکؽ اؿث ك جاکٍّف اكغاىات كاةم جّزِی کَ در ظنّص آىّزش قعنیثُای
جّاٌيٍغ ك ىـئّؿ در زِث قکمگیؼی رفحارُای صفاػث از ىٍاةؽ ىضیط زیـث ةاقغ
پؼرٌگ ٌتّدق اؿث (ةـيؿهی ك اؿؼاری.)3 :1393 ،
صفاػث از ىضیط زیـث دارای اةؿاد ىحٍّؾی اؿث .ةؼایً اؿاس دیغگاقُای ىحفاكجی
ٌـتث ةَ ىلّنَ صفاػث از ىضیط زیـث كزّد دارد کَ ایً دیغگاقُا را ىیجّاف در ؿَ
گؼكق ؾيغة اٌـافىضّر ،ىحکی ةؼ داٌف اکّنّژی یا ىکحب اکّنّژیـو ك اظالؽگؼا ظتلَ-
ةٍغی ٌيّد.
دیغگاقُای اٌـافىضّر ضؼكرت صفاػث از ىضیط زیـث را ةؼ اؿاس ٌیاز اٌـاف ةَ
ىضیط زیـث ؿانو جّزیَ ىیٌيایٍغ .کكّرُای ةؼظّردار از اكحناد ٌفحی ،جسار چّب،
داىغاراف آگاق ةَ داٌف اکّنّژی ،زاىؿَ آگاق ةَ ىـایم ةِغاقحی ك ةـیاری دیگؼ از ایً
كتیم ةَ ظّةی ىیداٌٍغ اؿحفادق ظؼدىٍغاٌَ از ىٍاةؽ ىضیط زیـث كتم از ُؼ چیؽ ةَ
ٌفؽ ظّد آفُاؿث.
صحی در زىیٍَ ضؼكرت صفاػث از جٍّع زیـحی کَ در زىاف ىا ةضخ درةارة آف در
اكج ظّد ىیةاقغ ،اغهب اؿحغالؿ ُا از ىاُیحی اٌـاف ىضّراٌَ ةؼظّردارٌغ .در اکذؼ ىٍاةؽ
ؾهيی در زىیٍَ جٍّع زیـحی ایً گٌَّ اؿحغالؿ ىیقّد کَ اٌـاف ةغكف آٌکَ ةَ قٍاظث
فّایغ کهیَ گٌَُّای گیاُی ك زاٌّری پی ةؼدق ةاقغ ،در صاؿ از دؿث دادف ایً ىٍاةؽ
اؿث .ةغیِی اؿث کَ ایً ٌگاق ٌـتث ةَ جٍّع زیـحیٌ ،گاُی کاىالً اٌـافىضّراٌَ اؿث.
ىکحب اکّنّژیـو ،ةؼظالؼ دیغگاق اٌـافىضّر ،ضؼكرت صفاػث از ىضیط زیـث را
در ارزش ذاجی ىضیط زیـث ىیداٌغ .ةَ ؾتارت دیگؼ ىفِّـ «ارزش ذاجی» زیؼةٍای
فکؼی ایً ىکحب را جكکیم ىی دُغ .پیؼكاف ىکحب اکّنّژیـو ةؼ ایً ةاكرٌغ کَ پغیغق-
ُای ظتیؿی ك ةَ كیژق ىّزّدات زٌغق ،دارای ارزش ذاجی ىیةاقٍغ کَ ایً ارزش ،در
ٌؼاـ ؾؼضَ ك جلاضا ك اؿاؿاً در ٌؼاـ اكحنادی صاکو ةؼ زِاف ،یا ىضاؿتَ ٌيیقّد ك یا
غیؼكاةم ىضاؿتَ اؿث .قایغ كضؿیث فیم ىاُی ك ؿایؼ جاسىاُیاف ٌيٌَّای ةارز از ٌگاق
ؿّدىضّر ةَ ىضیط زیـث ةاقغ .در میغ فیمىاُی ،ىیهیّفُا ؿاؿ جاریط زیـث
قٍاؿی ایً ىّزّد دیغق ٌيیقّد ،ةهکَ مؼفاً ارزش ریانی ظاكیاری کَ از دؿ ىاُی
اؿحعؼاج ىیگؼدد ،دیغق ىیقّد.
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ؿّىیً دیغگاق ،دیغگاق اظالؽگؼا اؿث کَ ةَكیژق در ارجتاط ةا صفاػث از ظتیؿث از
ىتاٌی ةـیار ىضکيی ةؼظّردار اؿث .ةایغ داٌـث کَ امّالً ،صفاػث از ىضیط زیـث،
پیف از آفکَ ةَ یک رقحَ ىٍِغؿی جتغیم گؼدد ،ىلّنَای اظالكی ةّدق اؿث .در ایً
زىیٍَ پؼؿف ةٍیادی اظالؽگؼایاف ةـیار ؿادق اؿث .آٌاف ىیپؼؿٍغ ،ىگؼ پیغایف
صیات ةؼ ركی زىیً ةَ دؿث اٌـاف ةّدق اؿث کَ اىؼكز جنيیو ةَ ٌاةّدی آف گؼفحَ
اؿث؟ اگؼ ىا جّاف درؾ ك قٍاظث زایگاق ك ؾيهکؼد ایً گٌّۀ گیاُی ،یا آف گٌّۀ
زاٌّری را ٌغاریو ،آیا ةَ ىؿٍای آف اؿث کَ صضّر ایً گٌَُّای ةیقيار در مضٍۀ
صیات فاكغ صکيث اؿث؟ چؼا ةایغ ٌـتث ةَ پغیغقُایی کَ ٌيیقٍاؿیو دقيٍی كرزیو
ی زىیً ةیً
ك یکی را ةؿغ از دیگؼی از پٍَِ صیات ظارج ؿازیو؟ ىسيّؾۀ زاٌغاراف رك ِ
 13جا  14ىیهیّف ٌّع ةؼآكرد ىیقّد ،در صانیکَ داٌكيٍغاف زِاف جٍِا درةارق
1/7ىیهیّف ٌّع آف آقٍایی کـب ٌيّدق اٌغ .پؾ آیا ةِحؼ ٌیـث ةا فؼكجٍی جياـ ةَ ةی-
داٌكی ظّد اؾحؼاؼ کؼدق ك ُؼ آف چَ را کَ ٌيیقٍاؿیو ،ةَ مؼؼ ٌغاٌـحً ،ىؼدكد
ٌغاٌیو؟
اگؼ از دیغگاق ُؼ یک از ایً ؿَ زؼی اف فکؼی غانب ةَ ضؼكرت صفاػث از ىضیط
زیـث ةٍگؼیو ،در ٌِایث ایً ٌحیسَ صامم ىیآیغ کَ ةغكف صفاػث از ىضیط زیـث ٌَ
جٍِا آیٍغق ؿؼزىیً ایؼاف ،کَ آیٍغق کم ةكؼیث در ىؿؼض ظعؼ زغی كؼار ىیگیؼد.
ازؼای ایً پژكُف ةا جّزَ ةَ ایً کَ ةـیاری از دگؼگٌّیُای ٌاظّقایٍغ ظتیؿث ٌاقی
از رفحارُای ٌادرؿث اٌـافُاؿث ك ةِحؼیً راق ىلاةهَ ةا ایً دگؼگٌّیُا ،آگاق ك صـاس-
کؼدف اٌـافُا از اَكاف کّدکی ٌـتث ةَ ىـایم ىضیط زی ـث ،ةؼای جغییؼ رفحارُای
ىعؼب ىیةاقغ ،ضؼكرت دارد.
ىغرؿَ پؾ از ظاٌّادق یکی از ىِوجؼیً ٌِادُایی اؿث کَ ىـئّنیث زاىؿَپػیؼی
افؼاد را ةَ ؾِغق دارد .در ایً فؼآیٍغ کحابُای درؿی آىّزش رؿيی در ىغارس ،ةَ
ؾٍّاف یکی از ىٍاةؽ آىّزقی جادیؼگػار ىضـّب ىیقٌّغ( Frick, J.; Kaiser, F.G.
 .)and Wilson, M., 2004از آٌساکَ ىحّف درؿی در ىغارس ىؿيّالً ىّرد اؿحفادة
داٌفآىّزاف در گؼكقُای ؿٍی ىعحهف كؼار ىیگیؼد از آٌِا ةَ ؾٍّاف یک كؿیهۀ
ارجتاظی ةا دكاـ در اىؼ زاىؿَپػیؼی ىیجّاف ٌاـ ةؼد .اىٍیث آب در ىٍاظق قِؼی در
صاؿ صاضؼ ىّضّع ىِيی اؿث ك ایً اىؼ اؿحؼاجژیُای ىغیؼیحی ظاص ظّد را ظهب
ىیکٍغ .ىٍعلَ یک جِؼاف ةَ ؾٍّاف یکی از ىٍاظق قِؼی دارای ؿؼؾث ةاالی جّؿؿَ در
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جِؼاف ،ةَ ىٍؼّر جؿییً ٌگؼش قِؼكٌغاف ٌـتث ةَ رفحار مؼفَزّیی در آب ك جضهیم
ركاةط ةیً رفحارُای مؼفَزّیی در آب ك آىّزش ىنؼؼ ةِیٍۀ آب ةَ ؾٍّاف ىعانؿَ
ىّردی اٌحعاب قغُ .غؼ از ایً ىعانؿَ زيؽآكری اظالؾات ىفیغی در ىّرد زىیٍَی
آىّزش ىنؼؼ ةِیٍۀ آب اؿث کَ در ةؼٌاىَُای صفاػث از ىٍاةؽ آب قِؼی اٌساـ ىی-
قّد ك ایً اظالؾات را ةؼای اؿحفادق در جغكیً ؿیاؿثُای ىٍاؿب در اظحیار دكنث كؼار
ىیدُغ .از ایً رك پژكُف پیف رك ةَ جأدیؼ آىّزشُای رؿيی در جغییؼ رفحارُای
زیـثىضیعی پؼداظحَ اؿث .پژكُف پیف رك ةَ دٌتاؿ پاؿط ةَ ایً ؿّاالت اؿث:
.1جا چَ ىیؽاف آىّزش ىیجّاٌغ در ارزش ك اُيیث آب در زٌغگی ازحياؾی ك ةَ جتؽ
آف نؽكـ مؼفَ زّیی در زاىؿَ ٌلف داقحَ ةاقغ ؟
.2جا چَ ىیؽاف ىحً کحابُای درؿی جّاٌـحَ اؿث جّزَ داٌفآىّزاف را ةَ ارزش ك
اُيیث آب در زٌغگی ازحياؾی ك ةَ جتؽ آف نؽكـ مؼفَ زّیی زهب کٍغ؟
هٌطقِ هَرد هطالعِ
ایً جضلیػق در ىٍعلػۀ یػک قػِؼداری جِػؼاف اٌساـ قغق اؿث .ىٍعلۀ یک ،از ؿيث
قياؿ ةَ رقحَکّقُای انتؼز ،از ؿيث غؼب ةَ ركدظاٌَ درکَ ،از ؿػيث قػؼؽ ةػَ
ظیاةاف ٌعم ك ظیاةاف قِیغ نٍگؼی ك از زٍّب ةَ ةؽرگؼاقُای ىػغرس ،مػغر ،چيؼاف ك
ةاةایی ،ىٍحِػی ىیقّد .قِؼداری ىٍعلػَ یػک دارایٌ 10اصیػَ ك  26ىضهَ اؿث.
زيؿیث ایً ىٍعلَ ةؼ اؿاس ؿؼقياری ؿاؿ  1395ایؼافٌ 487٬508 ،فؼ (166٬881
ظاٌّار) قاىم  238٬693ىؼد ك  248٬815زف ىیةاقغ ( ىؼکؽ آىار ایؼاف  .)1395در
قکم  1ىّكؿیػث ىٍعلػۀ ىّرد ىعانؿػَ ُيػؼاق ةػا ٌػّاصی دقگاٌػَ آف آىغق اؿث:
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قکم  1-ىّكؿیث زغؼافیایی ىٍعلَ یک قِؼ جِؼاف
(ىأظػ :ىؼکؽ ىعانؿات ك ةؼٌاىَریؽی قِؼ جِؼاف)1398 ،

رٍش تحقیق
ىٍؼّر از ركشقٍاؿی ،ةیاف ك ارائَ ُغفيٍغ امّؿ ك چارچّةی اؿث کَ راٍُيای اٌساـ
جضلیق اؿث (صیغری .)1382ةغیِی اؿث کَ ركشقٍاؿی جضلیق ةا جّزَ ةَ ٌّع،
ُغؼ ك ىّضّع ىّرد ىعانؿَ ىیجّاٌغ ىحفاكت ةاقغ ( مانضی .)1390 ،ركش پژكُف ایً
جضلیق کَ ةا جّزَ ةَ ىاُیث ىّضّع قاىم ىؼاصم ةَُو پیّؿحَای اؿث ،ةؼرؿی ةَ دك
مّرت اؿٍادی ك ىیغاٌی ك یا ةَ ؾتارت دیگؼ ةَ ركشُای کحاةعاٌَای ك پیيایكی اؿث.
در ىؼصهػۀ زيؽآكری دادقُا ةغیًمّرت اؿث کَ در اةحغا ةؼای آقٍایی ةاؿاةلَ
ىعانؿاجی پژكُف ك ادةیات ىؼجتط ةا ىّضّع ،اظالؾات ىّردٌیاز ةا ىؼازؿَ ةَ کحاةعاٌَُا،
رؿانَُا ،ىلاالت ،پایافٌاىَُا ك کحب ك ىحّف ىؼجتط ةا ىّضّع جضلیق ،ؿازىافُا ك
ٌِادُای داظهی ك ؿایثُای ایٍحؼٌحی داظهی ك ظارزی ىؿحتؼ ةَ نضاظ ؾهيی ةِؼق
گؼفحَقغق كةؼ اؿاس آف ىغؿ ىفِّىی ك چارچّب ٌؼؼیاجی ةضخ اؿحعؼاج ىیقّد ةؼ
اؿاس اُغاؼ ك فؼضیَُای پژكُف صاضؼ ،ىؼاصم زیؼ دٌتاؿ ك پیگیؼی قغٌغ ةا اؿحفادق
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از ةیكحؼیً ك ىؿحتؼجؼیً ىٍاةؽ ىّزّد ،جؿؼیف امعالصات ك ىفاُیو اؿحعؼاج گؼدیغق
اؿث ك در ىؼصهۀ دكـ ،اةؿاد ك قاظلُای اٌحعاةی ةؼای ارزیاةی ىّرد ىعانؿَ ةَ کار
گؼفحَ قغٌغ .پؾ از جغكیً قاظلُا ،ةا اؿػحفادق از اةؽار پؼؿكٍاىَ ك اٌحعاب ٌيٌّۀ
ىٍاؿب ةا ركش ٌيٌَّگیؼی ُغفيٍغ ،جأدیؼ آىّزش ُای رؿيی در جغییؼ رفحارُای
زیـث ىضیعی ارزیاةی قغ .اؿاس پژكُفُای ىیغاٌی ك پؼؿكگؼیُای ىضهی در
جضلیق صاضؼ اؿحّار ةّدق اؿث.
ةَ نضاظ ىلیاس ىّرد اؿحفادق ةؼای اٌغازقگیؼی ىحغیؼُا ،ىحغیؼُای كیژگیُای فؼدی
افؼاد ىّرد ىعانؿَ ةـحَ ةَ جٍاؿب ،اؿيی (كضؿیث جاُم ،قغم ،زٍـیث) ،جؼجیتی
(جضنیالت)ٌ ،ـتی (ؿً) ؾّاىم ىؤدؼ در ایساد صؾ جؿهق ىکاف ك ىاٌغگاری زيؿیث،
(ىلیاس جؼجیتی ةا ظیف  5گؽیٍَ ای نیکؼت) اؿحفادق قغق اؿث.
قاظلُای ىّردٌیاز پژكُف ،ةا ةِؼقگیؼی از ٌؼـافؽارُای جضهیهی در ایً زىیٍَ
اٌساـ گؼفحَ اؿثٌ .ؼـافؽارُای جضهیهی ك ىِوجؼیً ىّارد اؿحفادق از آفُا در ایً پژكُف
ؾتارتاٌغ از:
ًرمافسار  :SPSSپؾ از جتغیم ك ركّىیؿازی پؼؿفٌاىَ ك ارائَ آىاری جّمیفی
پایایی پؼؿكٍاىَ اٌساـ پػیؼفث ك ةَ ةؼرؿی كضؿیث ُؼ یک از ىؤنفَُا پؼداظحَ قغ .در
جضهیم اؿحٍتاظی دادقُا اةحغا از آزىّف کّنيّگؼكؼ –اؿیيؼٌّؼ /قاپیؼك كیهک /چّنگی -
کكیغگی ةؼای قاظلُا ك ىحغیؼُای ىـحلم ك كاةـحَ ك جؿییً كضؿیث ٌؼىاؿ ةّدف
جّزیؽ دادقُا اؿحفادق قغ .ؿپؾ ةؼ اؿاس ٌحیسۀ آزىّفُای دكزيهَایُ ،يتـحگی ك
رگؼؿیٌّّ آزىّف جی ىّرد اؿحفادق كؼار گؼفحٍغ.
دك ٌؼؼؿٍسی ةؼای جؿییً كضؿیث رفحارُای ىؼةّط ةَ صفغ آب ك آىّزش آب در
ىٍعلَ ىّرد ىعانؿَ اٌساـ قغ .یک ٌؼؼؿٍسی ةؼای زيؽ آكری دادق ُای ىؼةّط ةَ
رفحار صفاػث ازىٍاةؽ آب اٌساـ قغ .ةؼای دؿحیاةی ةَ اُغاؼ ایً جضلیق  ،از ایً
ٌؼؼؿٍسی ةَ ؾٍّاف یک پؼؿكٍاىَ چٍغ گؽیٍَ ای جكکیم قغق از ؿَ ةعف (زغكؿ )1
اؿحفادق قغق اؿث :اظالؾات پؾ زىیٍۀ ىناصتَ قٌّغق (ةَ ؾٍّاف ىذاؿ :زٍـیث ،ؿً
ك جضنیالت) .آگاُی ك رفحار در ىّرد صفغ آب از ىناصتَ قٌّغق کَ ةا اكغاىات ىؼةّط
ةَ صفغ ىٍاةؽ آب آٌِا (ىاٌٍغ اؿحفادق ىسغد از آب ك رفؽ ٌكحی قیؼُای آب) ةیاف قغق
اؿث ك اٌگیؽق ىناصتَ قٌّغق ةؼای اجعاذ ؾادات صفاػث از آب در ىغارس ،ىؼاکؽ جساری
ك ادارات ىیقغٌغ .پؾ از گؼدآكری ك ةؼرؿی پؼؿكٍاىَُا ،پؼؿكٍاىَُای ٌاكل صػؼ
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قغٌغ .ةَ ظّر کهی 237 ،پؼؿكٍاىَ جکيیم دریافث قغ ك ؿپؾ دادقُا ىّرد جسؽیَ ك
جضهیم كؼار گؼفث.
ةؼرؿی دكـ ةؼای زيؽآكری دادقُای ىؼةّط ةَ آىّزش ىنؼؼ ةِیٍۀ آب در ىغارس
اةحغایی ك ىحّؿعۀ اكؿ ك ىحّؿعۀ دكـ ( 12ؿاؿ آىّزش ازتاری) اٌساـ قغ .ؾالكق ةؼ
ایً ،ةؼای جؿییً ؿِو آٌِا در آىّزش آب در ؿیـحو آىّزقی ،کحابُای درؿی کَ
ىؿيّالً در آىّزش در ىغارس اةحغایی ك ىحّؿعَ اكؿ ك ىحّؿعَ دكـ (زغكؿ  )2ىّرد
ةؼرؿی كؼار گؼفث .ىتاصخ ىؼةّط ةَ آب قاىم جغییؼاجی در آب ركدظاٌَ ،جؼکیب
ىنؼؼ ركزاٌَ آب ك ةضؼافُای آب ةّد.
ةعف ىعانب پؼؿكٍاىَ
زغكؿ  .1پؼؿكٍاىَای کَ ةؼای ارزیاةی قؼایط صفاػث از آب اؿحفادق قغق اؿث
كـيث اكؿ دىّگؼافیک (ةَ ؾٍّاف ىذاؿ  ،زٍـیث  ،ؿً ك جضنیالت)
كـيث دكـ آگاُی ك مؼفَ زّیی در ىنؼؼ آب در ىّرد قؼکث کٍٍغگاف کَ ةا اكغاىات مؼفَ زّیی در
ىنؼؼ آب در زٌغگی ركزىؼق ارائَ ىیقٌّغ:
 .1آیا از آب اؿحفادق ىسغد ىیکٍیغ؟
 .2آیا ٌكحی قیؼُای را ةؼظؼؼ ىیکٍیغ؟
 .3آیا ىّادی ىاٌٍغ ؿتؽیسات ك ىیّق را در یک کاؿَ قـحكّ ىیکٍیغ؟
 -4آیا قیؼ آب را ٍُگاـ اؿحفادق از کاؿَ قـحكّ ىیةٍغیغ ؟
 -5آیا آب را در صیً قـحً كؿایم ةاز ىیگػاریغ؟
 -6آیا ةَ اؾضای ظاٌّادق یا دكؿحاف ظّد یادآكری ىیکٍیغ کَ در ىنؼؼ ركزاٌَ آب مؼفَزّیی کٍٍغ؟
كـيث ؿّـ قؼکثکٍٍغگاف مؼفَزّیی در ىنؼؼ آب را از چَ ظؼیلی کسا آىّظحَاٌغ.

یافتِّا ٍ ًتایج
اطالعات پیصزهیٌِ در هَرد ضرکتکٌٌدگاى

ةَ ظّر کهی ىسيّؾاً  237قؼکثکٍٍغق (  124ىؼد ك  113زف کَ پؼؿكٍاىَ را جکيیم
کؼدٌغٌ .ـتث زٍـی قؼکثکٍٍغگاف ىؼداف  52.3ك ظاٌو ُا  47.7درمغ ىیةاقغ.
ٌـتث ؿٍی قؼکثکٍٍغگاف ٌیؽ ٌّزّاٌاف ( 17- 10ؿانَ) داری  %37فؼاكاٌی ،ةَ افؼاد
زّاف ( 39-18ؿاؿ)  ، %33ىیاٌـاؿ ( 64-40ؿاؿ)  %15ك ؿانيٍغاف ظتلَةٍغی
قغٌغٌ .حایر آىاری پؼؿكٍاىَ صاکی از آف اؿث کَ  ٪95از قؼکث کٍٍغگاف ىؿحلغٌغ
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کَ صفاػث از ىٍاةؽ آب ضؼكری اؿث (قکم  .)2ةا ایً صاؿ ،جٍِا  42درمغ از قؼکث-
کٍٍغگاف اؾالـ کؼدٌغ کَ ٌیاز فّری ةَ صفاػث از آب كزّد دارد.
بیشتر از پنج اقدام
% 19

غیره
%5

کمتراز دو اقدادم
% 43
کمتر از چهار اقدام
% 33
غیره

کمتراز دو اقدادم

کمتر از چهار اقدام

بیشتر از پنج اقدام

قکم  :2آگاُی از صفاػث از آب ةؼ اؿاس یافحَُای جضلیق

قکم  :3آگاُی از فّری ك ضؼكری ةّدف صفؼث از آب ةؼاؿاس یافحَُای جضلیق

از قؼکثکٍٍغگاف ؿؤاؿ قغ در زِث مؼفَ زّیی در ىنؼؼ ركزاٌۀ آب چَ اكغاىاجی
را اٌساـ ىی دُیغ؟ پاؿطُا ةؼ اؿاس جؿغاد فؿانیثُایی کَ افؼاد اٌساـ ىیدٍُغ درزَ
ةٍغی قغق اؿث .ةؼایً اؿاس رفحارُای ىؼةّط ةَ صفغ آب در چِار دؿحَ كؼار گؼفث؛
افؼاد ةغكف ُیچ اكغاىی (مفؼ)  ،ضؿیف (یک جا دك اكغاـ ) ،ظّب (ؿَ جا چِار اكغاـ) ك
ؾانی (ةیف از پٍر اكغاـ) .ایً اكغاىات قاىم ُيَ رفحارُای ىؼةّط ةَ صفغ آب اؿث.
 ٪43اػِار داقحٍغ کَ ةؼای مؼفَ زّیی در ىنؼؼ آب یک یا دك اكغاـ را اٌساـ دادق
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اٌغ ٪33 ،اؾالـ کؼدٌغ کَ آٌِا ؿَ جا چِار ؾيم را اٌساـ دادقاٌغ ك جٍِا  ٪19اؾالـ کؼدٌغ
کَ آٌِا ةیف از پٍر ؾيم یا اكغاـ اٌساـ دادقاٌغ .ایً ٌحایر ٌكاف ىیدُغ گؼچَ افؼاد از
ىّضّع صفاػث از ىٍاةؽ آب آگاق ُـحٍغ كنی رفحار ضؿیفی در زِث صفغ ایً ىٍاةؽ
ٌكاف ىیدٍُغ.
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قکم  :4ىٍاةؽ ةؼای یادگیؼی در زىیٍۀ اكغاىات صفاػحی از آب

قکم ٌ 4كاف ىیدُغ کَ ایٍحؼٌث ةا  %27ك جهّزیّف ةا  %22ةؽرگحؼیً ىٍاةؽ
یادگیؼی ك اظالؾاجی درایً زىیٍَ ىیةاقٍغ .پؾ از آف ىغرؿَ ةا  %15جأدیؼگػار ةّدق کَ
ٌـتث ةَ اُيیث ایً ةعف ،ؿِو کيی را ةَ ظّئ اظحناص دادق اؿث .پؾ از ىغرؿَ،
ةَ جؼجیب جسؼةَ ُای قعنی ةا  %12فؿانیثُای دكنث ةا  %9ظاٌّادق ك دكؿحاف  %7ك
فؿانیث اٌسيً ك ىضهَُ ،ؼ کغاـ  %4در صفاػث از ىٍاةؽ آب جأدیؼگػار ةّدقاٌغ.
رابطِ بیي آهَزش ٍ رفتارّای حفاظت از آب
ىٍؼّر از آىّزش رؿيی در ایً پژكُف آىّزش ك پؼكرش (قاىم ؿَ ؿعش اؿث:
آىّزش اةحغایی  ،ىحّؿعَ اكؿ ك دكـ ) ك آىّزش ؾانی ىیةاقغ (زغكؿ  .)3ةؼٌاىَ
آىّزش رؿيی 12ؿانَ قاىم ىلاظؽ اةحغایی ك ىحّؿعۀ اكؿ ك ىحّؿعۀ دكـ اؿث ك
جضنیالت داٌكگاُی ٌیؼ نیـاٌؾ ،فّؽنیـاٌؾ ك دکحؼی را قاىم ىیقّد .دادق ُای
زيؽ آكری قغق صاکی از آف ةّد کَ جأدیؼ آىّزش ُای رؿيی در جغییؼ رفحارُای
زیـث ىضیعی ةا جأکیغ ةؼ ىلّنۀ ىٍاةؽ آب ،رفحارُای ضؿیف ةیكحؼیً فؼاكاٌی ىؼةّط ةَ
جضنیالت اةحغایی ةا ةیف از  %70درمغ ىیةاقغ .ؿپؾ ىحّؿط اكؿ ك دكـ ةا فؼاكاٌی
 %50ك کيحؼیً فؼاكاٌی ىؼةّط ةَ جضنیالت ؾانی ةا فؼاكاٌی صغكد  %30ىی ةاقغ کَ
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ٌكاف ىیدُغ ،در زىیٍۀ رفحارُای ظّب ٌیؽ آىّزش ؾانی دارای ةیكحؼیً فؼاكاٌی یؿٍی
ٌؽدیک ةَ  70درمغ ك کيحؼیً فؼاكاٌی ٌیؽ ىؼةّط ةَ جضنیالت اةحغایی ةا فؼاكاٌی صغكد
ؿی درمغ ةّدق اؿث .ةا اؿحفادق از ایً ٌحایر ىیجّاف گفث فؼاكاٌی رفحارُای صفاػث از
ىٍاةؽ آب در ىلاظؽ جضنیهی ةاالجؼ دارای درمغ ةاالجؼی ٌـتث ةَ جضنیالت پاییًجؼ
ىیةاقغ ك افؼاد ةا جضنیالت ىحّؿعۀ اكؿ ك دةـحاف درمغ کيحؼی ٌـتث ةَ افؼاد ةا
جضنیالت ىحّؿعَ دكـ ك داٌكگاق را در رفحارُای صفاػث از ىٍاةؽ آب ،از ظّد ٌكاف
ىیدٍُغ.

قکم  .5رفحارُای صفاػث از آب ةؼ اؿاس ؿعش جضنیالت

از ؿّیی دیگؼ ةا ةؼرؿی ىٍاةؽ یادگیؼی ىّرد اؿحفادق قؼکثکٍٍغگاف در زىیٍۀ
صفاػث از ىٍاةؽ آب ،ةایغ گفث :ایٍحؼٌث ةا  %27فؼاكاٌی ك پؾ از آف جهّیؽیّف ةا %22
دارای ةیكحؼیً فؼاكاٌی كؼار دارٌغٌ .کحَ ىِو در ایً ىیاف ٌلف پاییً ىغرؿَ ةا
فؼاكاٌی  %15ىیةاقغ کَ ؿِو ةـیار پاییٍی را ٌكاف ىیدُغ.
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قکم  .6ىٍاةؽ ىعحهف ةؼای کـب اظالؾات در ظنّص اكغاىات صفاػث از آب

ةؼای ىضاؿتَ ضؼیب كاةهیث اؾحياد اةؽار اٌغازقگیؼی قیّقُای ىعحهفی ةَ کار ةؼدق
ىیقّد .در ایٍسا ةؼای ؿٍسف ُيتـحگی دركٌی پؼؿكٍاىَ یا ةَ امعالح پایایی
پؼؿكٍاىَ از آنفای کؼكٌتاخ اؿحفادق قغ .آنفای کؼكٌتاخ ىلادیؼ ةیً  0جا  1دارد کَ ةِحؼ
اؿث ةَ مّرت درمغی ةیاف گؼدد ك ىلادیؼ ةاالی  0.7درمغ ٌكاف ُيتـحگی دركٌی
پؼؿكٍاىَ را دارد.
زغكؿ قيارق  .2ضؼیب كاةهیث اؾحياد اةؽار اٌغازقگیؼی
قاظلُا ك ىحغیؼ ُا

آنفای
کؼكٌتاخ

1 .آیا از آب اؿحفادق ىسغد ىیکٍیغ؟

0.891

 .2آیا ٌكحی قیؼُای را ةؼظؼؼ ىیکٍیغ؟

0.816

 .3آیا ىّادی ىاٌٍغ ؿتؽیسات ك ىیّق را در یک کاؿَ قـحكّ ىیکٍیغ؟

0.784

 -4آیا قیؼ آب را ٍُگاـ اؿحفادق از کاؿَ قـحكّ ىیةٍغیغ ؟

0.784

 -5آیا آب را در صیً قـحً كؿایم ةاز ىیگػاریغ؟

0.917

 -6آیا ةَ اؾضای ظاٌّادق یا دكؿحاف ظّد یادآكری ىیکٍیغ کَ در درىنؼؼ ركزاٌَ
آب مؼفَزّیی کٍٍغ ؟

0.758

کم پؼؿكٍاىَ

0.825
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در زغكؿ زیؼ ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّف ك ؿعش ىؿٍیداری (پی ىلغار یا p-
 )valueىكعل قغق اؿث .اگؼ ؿعش ىؿٍاداری کيحؼ از  0/05ةاقغ ،ةا اظيیٍاف 95
درمغ ك اگؼ کيحؼ از  0/01ةاقغ ،ةا اظيیٍاف  99درمغ ىیجّاف ٌحیسَ گؼفث کَ راةعَ
ةیً ىحغیؼ ىّرد ةؼرؿی ك ىاٌغگاری زيؿیث ىؿٍیدار اؿث ( )Sig=0.000ك كاةهیث
جؿيیو ةَ کم زاىؿَ را دارد.
زغكؿ  .3ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّف ك ؿعش ىؿٍی داری
ٌاـ

ضؼیب ُيتـحگی

ؿعش ىؿٍاداری

جهّزیّف

0.273

0.273

ىسهَ

0.437

0.069

جضنیم در ىغرؿَ

0.278

0.222

جسؼةَ قعنی

-0.014

0.952

فؿانیث اٌسيًُا

0.278

0.010

ظاٌّادق یا دكؿحاف

0.404

0.077

ایٍحؼٌث

0.249

0.229

فؿانیثُای دك نث

0.278

0.000

ٌحایر صاکی از آف اؿث کَ آىّزش ك پؼكرش جأدیؼ ىذتحی در رفحارُای مؼفَزّیی
در ىنؼؼ آب دارد (ةَ ؾٍّاف ىذاؿ ،افؼادی کَ ةَ ؿعش آىّزش ؾانی رؿیغقاٌغ،
رفحارُای ةِحؼی در زىیٍۀ صفغ آب ٌكاف ىیدٍُغ .از آٌسا کَ آىّزش ىیجّاٌغ جا صغ
زیادی ةؼ آگاُی ك رفحار در ىّرد صفاػث از آب فؼد جأدیؼ ةگػارد ،ةایغ كضؿیث آىّزش
آب در ؿیـحوُای آىّزش اةحغایی ،ىحّؿعَ ك آىّزش ؾانی ةؼرؿی قّد .در ایً
ىعانؿَ ،آىّزش آب در ىغارس اةحغایی ك راٍُيایی ك ىحّؿعَ ك آىّزش ؾانی ىّرد
ةؼرؿی كؼار گؼفث؛ ةیف از ٌیيی از قؼکثکٍٍغگاف از ىغارس اةحغایی ك ىحّؿعَ فارغ-
انحضنیم قغق ةّدٌغُ .ياف ظّر کَ در ةاال ىّرد ةضخ كؼار گؼفث ،ایً گؼكق رفحار
ضؿیفی در صفاػث از آب ضؿیف ٌكاف دادٌغ.
آهَزش آب در سیستن آهَزش رسوی
کحابُای درؿی کَ در ایً ىعانؿَ ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحَاٌغ ،قاىم ىلعؽ اةحغایی
(دكرة اكؿ ك دكـ ) ك ىحّؿعۀ اكؿ ك دكـ اؿث.
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زغكؿ  :4کحابُای درؿی ىّرد ةؼرؿی در پژكُف
کحابُای درؿی
زغؼافیا

فارؿی

زیـث قٍاؿی

زةاف اٌگهیـی

ؾهّـ

قیيی

ؾهّـ ازحياؾی

جؿهیيات دیٍی

فیؽیک

ایً کحابُا جّؿط كزارت آىّزش ك پؼكرش زيِّری اؿالىی ایؼاف پیكٍِاد قغق
اؿث ك در ةؼٌاىَ آىّزش رؿيی ىّرد اؿحفادق كؼار ىیگیؼد.

قکم  :7ىتاصخ ىؼةّط ةَ آب در کحابُای درؿی

ؿیـحو كزارت آىّزش ك پؼكرش نیـحی از دكرقُای ارائَ قغق در ؿیـحو آىّزش
رؿيی ( )12ؿانَ را ارائَ دادق اؿث ،کَ در قکم ٌ 7كاف دادق قغق اؿث .آىّزش ىٍاةؽ
آب ىيکً اؿث در دكرة فؿانیثُای ؾيهیٌ ،يّدارُا ،ىحً درس ك یا اقکاؿ گٍساٌغق
قّدٌ .حایر آىاری (قکم ٌ )7كاف ىیدُغ کَ ىتاصخ ىؼةّط ةَ آب در  ٪6.3از
ىضحّای جؿهیيات دیٍی (فلط دةـحاف)  ٪1.7 ،ىضحّای ُغیَُای آؿياف (فلط در
ىلعؽ اةحغایی) ٪43.3 ،از ىضحّای ؾهّـ ( 15.3ك  ٪20/3ةؼای دكرة ىحّؿعۀ اكؿ ك
اةحغایی) درج قغق ةّدٌغ ك در ىضحّای زغؼافیا (فلط دكرة ىحّؿعَ دكـ)  . ٪13.9ؾالكق
ةؼ ایً ،جّزیؽ آىّزش آب در ُؼ کالس ةَ ظّر ىٍؼو ٌتّد (قکم  .)8آىّزش آب در
درس ؾهّـ ك ؾهّـ ازحياؾی فلط ةَ جؼجیب در کالسُای چِارـ ك ُكحو آكردق قغق
اؿث ك آىّزش آب در دكرقُای فارؿی ك زةاف اٌگهیـی ٌاپیّؿحَ ةّد .ایً ٌحایر ٌكاف
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ىیدُغ کَ آىّزش آب در ؿیـحو آىّزش رؿيی 12ؿانَ ةَ ظّر ؿیـحياجیک جغریؾ
ٌيیقّد.
ًتیجِگیری
ایً ىعانؿَ ةَ ىٍؼّر ةؼرؿی جأدیؼ آىّزشُای رؿيی در جغییؼ رفحارُای زیـث ىضیعی
(ىعانؿَ ىّردی :اؿحفادق ةِیٍَ از آب) اٌساـ پػیؼفحَ اؿث .ىٍعلَ یک جِؼاف ةَ ؾٍّاف
یک ٌيٌَّ ىّردی در ایً ىعانؿَ اٌحعاب قغ .پؾ از جضهیم ىضحّای کحب درؿی ك
پؼؿكٍاىَ کَ ةؼای جؿییً ٌگؼش از  237قؼکث کٍٍغق ةَ ؾيم آىغ؛ ٌحایر ةغؿث آىغق
ٌكاف ىیدُغ ،اگؼچَ  ٪95از قؼکثکٍٍغگاف در زىیٍَ آگاُی از ىنؼؼ ةِیٍۀ آب
ىعهؽ ةّدٌغ اىا ،جٍِا  ٪42آٌِا ضؼكرت ٌیاز فّری ةَ صفاػث از ىٍاةؽ آب را اؾالـ
کؼدٌغ .ؾالكق ةؼ ایً ،اكغاىات ىؼةّط ةَ صفاػث از ىٍاةؽ آب ،در ىلایـَ ةا آگاُی درةارق
صفاػث از ىنؼؼ ةِیٍۀ آب ىغفّؿ ىاٌغق اؿث .زیؼا جٍِا  ٪19از قؼکثکٍٍغگاف صاضؼ
ةّدٌغ ةؼای مؼفَ زّیی ركزاٌَ ةیف از  5اكغاـ را اٌساـ دٍُغ( .ةَ ؾٍّاف ىذاؿ اؿحفادق
ىسغد از آب یا رفؽ ٌكحی قیؼُای آب را اٌساـ دٍُغ) ك  ٪48از قؼکثکٍٍغگاف کيحؼ
از دك اكغاـ را اٌساـ دادٌغ .جضنیالت ىغرؿَ ٌیؽ ٌكاف داد کَ ىٍسؼ ةَ ةِتّد رفحارُایی
قغق اؿث کَ در زىیٍَ صفغ ىٍاةؽ آب ىفیغ ك ىؤدؼ ظّاُغ ةّد .زیؼا  24 ،3.9 ،13.8ك
 55.9از قؼکثکٍٍغگاف کَ رفحارُای ظّةی در زىیٍَ صفاػث از ىٍاةؽ آب ٌكاف دادق -
اٌغ  ،ةَ جؼجیب از ىغارس اةحغایی ،ىحّؿعۀ اكؿ (ىغارس راٍُيایی) ك دةیؼؿحاف فارغ-
انحضنیم قغٌغ .ةا ایً صاؿ ،ةیف از ٌیيی از قؼکثکٍٍغگاف کَ از ىغارس اةحغایی ك
ىحّؿعَ فارغانحضنیم قغقاٌغ ،رفحار ضؿیفی در ةؼاةؼ صفغ ىٍاةؽ آب را ٌكاف دادٌغ (ةَ
جؼجیب  76ك  56درمغ قؼکثکٍٍغگاف) .ؿؼاٌساـ ایٍکَ آىّزش اؿحفاد ةِیٍَ از آب در
ىغارس ىحّؿعَ ك اةحغایی (آىّزش رؿيی  12ؿانَ) ةـیار کو اٌساـ قغق اؿث.
ةؼاؿاس ٌحایر صامم آىغق ،آىّزش آب ك ىضیط زیـث ةایغ در ىٍعلَ یک جِؼاف ك
ُيچٍیً در ؿؼاؿؼ کكّر ،ةَ كیژق در ةؼٌاىَ آىّزش  12ؿانَ ،ىّرد جأکیغ ةیكحؼی
كؼار گیؼد .از ایً رك ٌحایر ایً پژكُف ةا یافحَُای ىعانؿات آذرٌیٌّغ ك
چیحـاز( )Azarnivand and Chitsaz.215کَ ةَ ةؼرؿی ؾهی ك ىؿهّنی ةضؼاف
ىٍاةؽ آب در ٌّاصی ىؼکؽی ایؼاف پؼداظحَ ةّدٌغ ك ضؿف آىّزش را ةؽرگحؼیً ؾهث
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ةضؼاف ؾٍّاف کؼدٌغُ ،يـّ ىیةاقغُ .يچٍیً جأییغی اؿث ةؼ یافحَُای ىایهؽ
) (Miles.2013ىیةاقغ کَ فؼایٍغ آىّزش را در دراز ىغت ادؼةعف داٌـحَ ك ىؼاصهی
قاىم ةؼٌاىَریؽی ىغیؼیث ،ةؼٌاىَریؽی ازؼا ك ىغیؼیث ازؼا را ةؼای جغكیً ؿاىاٌَ
ةازظّرد راُکارُای ىٍاؿب در اؿحفادق ةِیٍَ از آب پیكٍِاد دادق اؿثُ .يچٍیً ،الزـ
ةَ ذکؼ اؿث کَ كزّد یک ؿاظحار اٌگیؽقی در کٍار جياىی اىّری کَ زِث ةاالةؼدف
ؿعش آگاُی ةَ کارگؼفحَ ىیقّد ضؼكری اؿث ،ةغیً مّرت کَ افؼاد ةایغ ىحلاؾغ
قٌّغ کَ اگؼ در ایً ىـیؼ كؼار ةگیؼٌغٌ ،فؽ ظّاٍُغ ةؼد .ةٍاةؼایً پیكٍِاد ىیقّد:
 - 1ازآٌسا کَ ىّضّع آب ك ىنؼؼ ةِیٍۀ آف در کكّر ٌلف ىِيی در جّؿؿۀ ایؼاف
در آیٍغق دارد ،ىیةایـث جضلیلات آیٍغق ةؼ ركی ركشُای ازؼای آىّزش ىنؼؼ ةِیٍۀ
آب در ؿیـحو آىّزش رؿيی ك ُيچٍیً ظؼاصی ةؼٌاىۀ درؿی ىٍؼو در زىٍیۀ آىّزش
آب ىحيؼکؽ قٌّغ.
 -2اٌساـ پژكُفُای ىكاةِی ركی زایگاق ىـائم ازحياؾی در کحابُای درؿی ك
ةَ ىٍؼّر جلّیث ىعانتی در زىیٍَ ىنؼؼ ىٍاةؽ اٌؼژی ،ىنؼؼ ةِیٍَ ىٍاةؽ ؾيّىی ك
کيیاب ،رفحار ازحياؾی در قِؼُا دك ٌؼایؼ ایً جّمیَ ىیقّد.
 - 3ىعانب ىؼةّط ةَ آب در کحابُای درؿی ؾهیؼغو اُيیث ىّضّع ةـیار اٌغؾ
اؿث؛ ةعّریکَ در ىّضّعُایی ُيچّف جنفیَ آب یا كیژگیُای آب ؿانو فلط چٍغ
مفضَ ىحً درؿی ىكاُغق ىیقّد؛ از ایً رك ،افؽایف ؿِو ىضحّای ىؼجتط ةا آب یک
ضؼكرت ىِو ىضـّب ىیقّد.
 - 4ةؼظی از کحابُا ىذم قیيی ،زغؼافیا ك ؾهّـ کَ ؿِيی كاةم جّزِی از ىعانب
ىؼجتط ةا آب را دارٌغ ،ىیجّاٌغ ةا ةَركز قغف ك جٍّع ةعكیغف ،جلّیث گؼدٌغُ .يچٍیً
ةؼای آف دؿحَ از کحابُا کَ ؿِيی ةـیار اٌغؾ دارٌغ ةایغ ىحّف ك ىضحّای جازقای
ةؼای آٌِا ظؼاصی ك جّنیغ کؼد.
هٌابع
 ةـيؿهی ،ىضيغرضا.؛ اؿؼاری ،انِاـ ( .)1393ةؼرؿی جأدیؼ آىّزش ىضیعؽیـث درکاُف قکار صیات كصف ىعانؿَ ىّردی :ىٍعلَ صفاػث قغق قاُکّق .دكىیً ُيایف ىهی ك
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