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« مایعی کمیاب در عین فراوانی »
بيشتر (سهچهارم یا 75درصد) سطح كره زمين با آبپوشيده شده است .از اینرو هنگامیكه از فضا به زمين نگاه میكنيم ،عموماً آن را كررهای بره
رنگ آبی میبينيم.
وجود مقادیر بسيار زیادی آب در كره زمين سبب شده است كه سياره ما در منظومه خورشيدی ،تنها سياره مناسب برای زنردیی باشرد ایرر روزی
موفق به كشف زندیی در بيرون از منظومه خورشيدی شویم ،بیتردید این زندیی باید روی سياره پرآب دیگری مانند زمين به وجود آمده باشد.
حدود دو سوم جرم بدن را آب تشكيل می دهد و آبی كه در خون ماست كامالً شبيه آبی است كه در اقيانوس ها یافت می شود .ویژیری هرایی كره
آب را به یک مایع زندیی بخش تبدیل كرده است ،می تواند آن را به ماده ای كشنده نيز مبدل سازد .زیرا بسياری از مواد شيميایی در آب حل می
شوند و یا به كمک آب از جایی به جای دیگر انتقال می یابند و سرانجام نيز به د ریاها و اقيانوس هرا وارد مری شروند كره خرارن كرردن ایرن مرواد
شيميایی از منابع تأمين كننده آب ،كار خيلی آسانی نيست.
ما می توانيم برای چند هفته ،بدون غذا به زندیی ادامه دهيم ،ولی بدون آب تنها برای چند روز زنده خواهيم ماند .در جهران توسر ه یافتره امرروز،
انسان ها روزانه صدها ليتر آب را در خانه های خود به مصرف می رسانند .بيش تر این آب برای شست و شرو ،نظافرت و مقردار نسربتاً كمری بررای
آشاميدن به كار می رود .در كشاورزی و صن ت نيز مقادیر بسيار زیادی آب به ویژه برای تهيه و توليد مواد غذایی ،دارویی و پوشاک به كار می رود.
منابع آب در طبیعت:
بخش عمده آب ها را آب شور دریاها و اقيانوس ها تشكيل می دهند .این آب شور را نمی توان برای نوشيدن یا در بسرياری از فراینردهای صرن تی
استفاده كرد.
یخ های قطبی و یخچال های طبي ی ،ایرچه منابع مهمی برای توليد آب شيرین به شمار می آیند ،با این حالت سررعت ووب شردن آن هرا بسريار
آهسته تر از آن است كه برای تأمين نيازهای انسانی صن تی و كشاورزی قابل بهره برداری باشند.
انسان و دیگر موجودات زنده غيردریایی برای دستيابی به آب شيرین مورد نياز خود باید بر سر درصرد نراچيز براقی مانرده (  )7/15آب موجرود در
جهان با یكدیگر به رقابت بپردازند.
منابع ناچيز آب شيرین به طور یكنواخت در سراسر جهان پراكنده نشده اند و عوامل طبي ی یونایون مانند موق يت جغرافيایی ،شرایط آب و هوایی
و ميزان بارش بر این پراكندیی بسيار موثر است.
مجموع بارندیی ساالنه در ایران حدود  177ميليارد متر مك ب است كه  681ميليارد متر مك ب آن به طور مستقيم تبخير می شود .و تنها بخرش
كمی از آن به صورت آب های سطحی و زیرزمينی ،منابع آب كشور را تأمين می كنند.
تجدید پذیری منابع آب:
فرایند :به مجموعه رویدادهای به هم پيوسته ای كه به یک تغيير می انجامد ،فرایند می یویند.
چرخه آب :همه آ ب موجود در طبي ت به نسبت تقریباً ثابتی در ميان دریاها ،رودخانه ها ،دریاچه ها ،سفره های زیرزمينی ،یخچال های طبي ی و
دیگر منابع توزیع می شود .این توزیع متناسب ،با به چرخش درآمدن آب در ميان این منابع انجام می یيررد و بره ایرن فرآینرد ،چرخره آب یفتره
میشود.
مصرف آشکار و نهان آب:
آبياری كشتزارها و تهيه و توليد مواد غذایی ( 277ليتر)
انواع
مصرف آب

آشكار :برای هر فرد  677ليتر در روز
تأمين انرژی (برق ،سوخت و 6177( )...ليتر)
نهان :برای هر فرد  2777ليتر در روز
منابع و م ادن ( 777ليتر)
امور بازریانی و خدمات ( 61ليتر)

آب مایعی با ویژگی های باور نکردنی:
ویژگی های غیرعادی آب:
 )1تنها ماده موجود در طبي ت به هر سه حالت جامد ،مایع و یاز )6 ،انبساط آب هنگام یخ زدن (كم تر بودن چگالی یخ نسبت به آب)
 )6ظرفيت یرمایی باالی آب )1 ،یرمای تبخير باالی آب )5 ،كشش سطحی باالی آب
 توضیح:
 )1آب تنها ماده ای است كه در طبي ت به هر سه حالت جامد (یخ) ،مایع (آب) و یاز (بخار آب) یافت می شود.
 )6انبساط آب هنگام یخ زدن ← چگالی كم تر یخ نسبت به آب
چگالی :به نسبت جرم به حجم یک ماده ،چگالی یا جرم حجمی می یویند.

) (جرم
) (حجم

) (چگالی

 نكته :چگالی به حجم داده و حجم نيز به دما بستگی دارد ،در نتيجه چگالی به دما بستگی دارد .زیرا با تغيير دما ،حجم ماده تغيير می كند كره
باعث تغيير چگالی می شود از اینرو همواره باید دمایی كه چگالی در آن اندازهیيری شده است ،مشخص شود.
(یرم بر ميلی ليتر) یا ( 6یرم به سانتی متر مك ب) است.
یکای چگالی:
67
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برای نمونه چگالی استون در دمای  67به صورت روبهرو نشان داده می شود:
كم تر بودن چگالی یخ باعث می شود كه یخ روی آب شناور بماند ،این ویژیی آب سبب می شود كه برخالف بسياری از مایع ها آب از سطح شروع
به انجماد كند .این پدیده را بارها به هنگام شروع یخ زدن آب ،درون جا یخی مشاهده كرده اید .در زمستان ها ،با یرخ زدن سرطح آب دریاچره هرا،
الیه عایقی از یخ به وجود می آید كه از یخ زدن الیه های زیرین جلویيری می كند .در این شرایط ماهی ها و آبزیان دیگرر مری تواننرد در منراطق
یرم تر زیرین به زندیی خود ادامه دهند.
كم تر بودن چگالی یخ نسبت به آب پيامدهای خطرناكی برای سلول های زنده دارد .هنگامی كه بافت های زنرده منجمرد مری شروند ،آب موجرود
درون سلول ها بر اثر یخ زد ن منبسط می شوند و با انبساط می شوند و با انبساط آب سلول می تركد و از بين می رود هرچه سرد شدن آهسته ترر
صورت یيرد ،بلورها یخ درش ت تر می شوند و سلول ها هم آسيب بيشتری می بينند .كارخانه های سازنده مواد غرذایی منجمرد از ایرن ویژیری آب
استفاده می كنند و مواد غذایی را به سرعت منجمد می كنند .در این حالت بلورهای كوچكی تشكيل می شود كه به سلول های ماده غذایی آسريب
بسيار كمتری وارد می كند.
 )3ظرفیت گرمایی باالی آب:
ظرفیت گرمایی :مقدار یرمایی است كه باید به یک جسم داده شود تا دمای آن  1افزایش یابد.
ظرفیت گرمایی ویژه :مقدار یرمایی است كه دمای  1یرم از یک جسم را  1افزایش می دهد.
رابطه ظرفيت یرمای ویژه و یرما به صورت زیر است:
تغيير دما:
ظرفيت یرمایی ویژهC :
جرم مادهm :
یرمای مبادله شدهQ :
به طور كلی ظرفيت یرمایی ویژه مای ات نسبت به جامدات بيش تر است.
مقادیر زیاد آب موجود در سطح زمين مانند یک ترموستات یا دماپای غول آسا عمل می كند .به این ترتيرب كره در طرول روز یرمرای خورشريد را
یرفته و در شب آن را آزاد می كند .از این رو تغييرات دمایی كره زمين نسبت به سایر سياره های منظومه شمسی در طول شبانه روز كم تر بوده و
دما مت ادل است .اما در كره مریخ كه آب وجود ندارد در روز هوا به  17و در شب به  87می رسد.
 )4گرمای تبخیر باالی آب:
به یرمای الزم برای تبخير مقدار م ين از یک مایع در دمای مشخصی ،یرمای تبخير آن مایع یفته می شود.
آب یرمای تبخير باالیی دارد .این خاصيت باعث می شود كه یرمای اضافی بدن ما با تبخير مقردار كمری آب بردن از طریرق منافرذ پوسرت (عررق
كردن) كاسته شود.
بخش زیادی از نور خورشيد كه زمين را یرم می كند برای تبخير آب از سطح دریاها و دریاچه ها مصررف مری شرود .در پرایيز كنرار حجرم قابرل
توجهی آب هوا خنک تر از مناطق دورتر است.
 )5کشش سطحی باالی آب:
آب كشش سطحی باالیی دارد به همين دليل برخی حشرات می توانند بر روی آب راه بروند.
کشش سطحی :خاصيتی است كه موجب می شود سطح مایع در مقابل فرورفتن اجسام در آن مقاومت كند.
فرضیه :یک حدس هوشمندانه است كه پس از مشاهده یک پدیده ،برای توضيح علت وقوع آن بيان می شود.

