اهمیت آب در زندگی
آة خٛاص ٕٟٔی دارد و ٝدر س٘ذٌی ٔب ثسیبر ثب ارسشٙذ .اس جّٕ:ٝ
• حالَ ثسیبر خٛثی است.

• چٍبِی ثبالیی دارد  ٚجبِت ایٗ وٚ ٝلتی یخ ٔیس٘ذ یب حزارت ٔیثیٙذ ،چٍبِی آٖ وبٞش ٔییبثذ.
• ٌزٔبی تجخیز آة ثبالست .یؼٙی ثزای تجذیُ ٔمذار وٕی آة ث ٝثخبرٌ ،زٔبی سیبدی السْ است .ایٗ خبصیت ثزای ثذٖ ٔب
ثسیبر ثب إٞیت ٔیثبشذٌ .زٔبی اضبفی ثذٖ ثب تجخیز تٟٙب ٔمذار وٕی اس آة ثذٖ اس عزیك ٔٙبفذ پٛست تؼزیك وبستٔ ٝیشٛد.
• ٘یزٚی وشش سغحی آٖ ث ٝعٛر شٍفت اٍ٘یشی سیبد استٌٍٟ .ب ٜشبٞذ ٘شستٗ حشزات رٚی سغح آة ثٛدٜایٓ .اٌز ث ٝدلت
ث ٝعزس لزار ٌزفتٗ حشز ٜرٚی سغح آة ٍ٘ب ٜوٙیذٔ ،تٛجٔ ٝیشٛیذ و ٝسغح آة سیز پبی حشزٔ ،ٜب٘ٙذ یه تشه اثزی فزٚ
ٔیرٚد؛ أب پبرٕ٘ ٜیشٛد.

• آة ٔٛاد ٔختّف اس جّٕ ٝشىز ٕ٘ ٚه را ثزاحتی در خٛد حُ ٔیوٙذ .ثسیبری اس ٚاوٙش ٞبی شیٕیبیی تٟٙب در حضٛر آة
ا٘جبْ ٔیش٘ٛذ .اِجت ٝپبر ٜای ٔٛاد ثب آة ٔخّٛط ٕ٘یش٘ٛذٔ ،ثُ ِیپیذٞب  ٚدیٍز ٔٛاد ٞیذرات وزثٗدار .غشبء سِّٛی و ٝحبٚی
ِیپیذٞب  ٚپزٚتئیٗ است ،اس ایٗ خبصیت آة سٛد جست ٚ ٝتؼبٔالت ٔحتٛیبت سِّٛی ثب ٔٛاد شیٕیبیی خبرج سّ َٛرا ثذلت تحت
وٙتزَ دارد.

• یىی دیٍز اس خٛاص جبِت آة ،حبِت جبٔذ آٖ ،یؼٙی یخ ٔیثبشذٍٙٞ .بٔی و ٝآة ثز اثز سزٔب ث ٝیخ تجذیُ ٔیشٛد ،ا٘جسبط
ٔییبثذ ،ثذیٗ ٔؼٙب و ٝحجٓ ثیشتزی را اشغبَ ٔیوٙذ.

ثٙبثزایٗ ،حجٕی اس یخ وٓٞ ٝحجٓ آة اِٚی ٝاست ،جزْ وٕتزی دارد .ث ٝایٗ ػّت ٔیٌٛیٙذ و ٝچٍبِی یخ اس آة وٕتز است ٚ
ٕٞیٗ ٔسئّ ٝثبػث ٔیشٛد و ٝیخ رٚی آة شٙبٚر ثٕب٘ذ .در حبِی و ٝدر ثیشتز ٔٛارد ،چٍبِی ٔبد ٜجبٔذ اس حبِت ٔبیغ آٖ ثیشتز
است.
ایٗ ٚیضٌی آة سجت ٔیشٛد و ٝثز خالف ثسیبری اس ٔبیؼبت ،آة اس سغح شزٚع ث ٝا٘جٕبد وٙذ .ایٗ پذیذ ٜرا ثبرٞب ثٍٙٞ ٝبْ
شزٚع یخ سدٖ آة ،در ٖٚفزیشر ٔٙشِتبٖ دیذ ٜایذ؛ در سٔستبٖ ثب یخ سدٖ سغح آة دریبچٞٝب ،الی ٝػبیمی اس یخ ایجبد ٔیشٛد وٝ
ایٗ الی ،ٝاس یخ سدٖ الیٞ ٝبی سیزیٗ خٛد جٌّٛیزی ٔیٕ٘بیذ .در ایٗ شزایظ ٔ ،بٞی ٞب  ٚدیٍز آثشیبٖ ٔیتٛا٘ٙذ در ٔٙبعك ٌزْتز
سیزیٗ ث ٝحیبت خٛد ادأ ٝدٙٞذ.
• دیٍز ٚیضٌی غیز ػبدی آة ،ظزفیت ٌزٔبیی ثبالی آٖ ٔیثبشذ .ظزفیت ٌزٔبیی یه جسٓٔ ،مذار ٌزٔبیی است و ٝث ٝجسٓ
ٔیدٞیٓ تب دٔبیش 1 ،درج ٝسب٘تی ٌزاد افشایش یبثذ .جبِت است ثذا٘یذ ؤ ٝمذار ٌزٔبیی و ٝالسْ است تب دٔبی ٌ 1زْ آة را 1
درج ٝسب٘تی ٌزاد افشایش دٞذ ،حذٚد  11ثزاثز ٔمذار ٌزٔبیی است و ٝثزای ٌ 1زْ آ ٗٞالسْ است.

ٔصزف آشىبر ٟ٘ ٚبٖ آة

تحمیمبت آٔبری در ثسیبری اس وشٛرٞب ٘شبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٔصزف رٚسا٘ ٝآة ثزای ٞز ٘فز  ،حذٚد ِ 011یتز است .در حبِی
ؤ ٝصزف ٟ٘بٖ آة ثزای ٞز ٘فز  ،حذٚد ِ 0111یتز  ٚاس لزار سیز ٔیثبشذ:
• آثیبری وشتشارٞب  ٚتٟی ٚ ٝتِٛیذ ٔٛاد غذاییِ 0011 :یتز
• تأٔیٗ ا٘زصیِ 0011 :یتز
• صٙبیغ ٔ ٚؼبدِٖ 011 :یتز
• أٛر ثبسرٌب٘ی  ٚخذٔبتِ 00 :یتز
شٙبخت ٔحیظ رشذ:آة
إٞیت آة در تِٛیذ ٔحصٛالت ٌیبٞی غیز لبثُ ا٘ىبر استٔ .یشاٖ آة ٔٛجٛد در ٞز ٔٙغمٔ ٝؼزف آٖ است و ٝاس ٘ظز التصبدی
چٌ ٝیبٞی را ٔی تٛاٖ وبشت  ٚچٌ ٝیبٞی را ٕ٘ی تٛاٖ .ثسیبری اس اػٕبَ حیبتی ٌیب ٜتٛسظ آة وٙتزَ ٔی شٛد .آة اس ٔٛاد
اصّی تشىیُ دٙٞذ ٜیبخت ٝس٘ذٔ ٜی ثبشذ ٔ ٚیشاٖ آٖ در ثبفت ٞبی ٔختّف ٔتفبٚت ثٛد ٜاس  %0در ثؼضی ثذٚر خشه تب  %01در
ثبفت ٞبی چٛثی در حبَ خٛاة  %59 ٚدر ٔیٞ ٜٛبی آثذار (ٔب٘ٙذ ٙٞذٚا٘ )ٝدیذٔ ٜی شٛد .آة  ٓٞحالَ است ٚ ٓٞ ٚسیّ ٝای
ثزای ا٘تمبَ ٔٛاد در داخُ ٌیب ٜوٕجٛد آة در ٌیب ٜثبػث تٛلف رشذ ٚ ،ادأ ٝایٗ وٕجٛد ٔٙجز ث ٝاختالالت ثزٌشت ٘بپذیز ٔی
ٌزدد ٌ ٚبٞی ٛٔ ٓٞجت ٔزي ٌیبٔ ٜی شٛد .ایٗ ػُٕ در ٘ٛاحی ٌزْ  ٚخشه ٌ ٚیبٞب٘ی و ٝثز اسبط ٚیضٌی ٌ ٝ٘ٛای دارای
تجخیز شذیذ ٔی ثبشٙذ ،ث ٝسزػت اتفبق ٔی افتذ ٔیشاٖ ٔصزف آة در ٌیبٞبٖ ٔختّف ٔتفبٚت است ثزای ٔثبَ ثزای تِٛیذ ٞز
ٌزْ ٔبد ٜخشه در سٛس٘ی ثزٌٟب ٌ 91زْ آة  ٚدر سجشٞبی ثزٌی ٌ 0911زْ آة ٔصزف ٔی شٛد ثغٛروّی ،ثزای ثیشتز
ٌیبٞبٖ ،ایٗ ٔمذار ثیٗ  011تب ٌ 1111زْ ٔی ثبشذٚ .لتی ٌیب ٜدر حبَ رشذ است پیٛست ٝآة اس سٔیٗ جذة وزد ٚ ٜاس ثزي ٞب
آٖ را تجخیز ٔی وٙذٔ .یشاٖ تجخیز آة اس سغح ثزي ثستٍی ث ٝدٔب جزیبٖ ٛٞا  ٚػٛأُ دیٍزی ٔب٘ٙذ تؼذاد  ٚچٍٍ٘ٛی رٚس٘ٞ ٝب،
رعٛثت ٘سجی ٛٞا  ٚغیز ٜدارد .خٛرشیذ  ،ا٘زصی السْ را ثزای تجخیز آة اس سغح ثزي تبٔیٗ ٔی وٙذ .اٌز ثیٗ جذة آة  ٚتجخیز
تؼبدَ ثزلزار ثبشذ تٕبْ فزآیٙذٞبی ٌیبٞی ثغٛر عجیؼی پیش ٔی رٚد ٌ ٚز٘ ٝیىی اس د ٚحبِت سیز پیش ٔی آیذ  :اِف  :اٌز ٔمذار
جذة ثیشتز اس ٔمذار دفغ ثبشذ  :ایٗ حبِت ٕٔىٗ است در اثز وٓ ثٛدٖ شبخسبر٘ ٜسجت ث ٝریش ،ٝپیزایش (ٞزط) ثی لبػذ،ٜ
حّٕ ٝآفبت  ٚأزاض  ٚیب ثبال ثٛدٖ رعٛثت ٘سجی ٛٞا اتفبق ثیفتذ در ایٗ حبِت فشبر آة در ٖٚیبختٞ ٝب یب آ٘ٚذٞب ثبال ٔی رٚد.
ػالیٓ ػٕٔٛی ایٗ حبِت ،دراسی  ٚثبریىی ٘ ٚزٔی سبلٌ ٝیب ٚ ٜخٛاثیذٌی آٖ رٚی سٔیٗ  ٚتزن خٛردٖ ٔی( ٜٛث ٝػّت ثٓٞ ٝ
خٛردٖ راثغ ٝسغح  ٚحجٓ) است .ة ٔ :مذار دفغ ثیشتز اس جذة ثبشذ  :ایٗ حبِت ٕٔىٗ است در اثز خشه ثٛدٖ خبن ،وٕجٛد

ریش٘ ٝسجت ث ٝشبخسبر ،ٜیب در اثز جبثجب وزدٖ ٌیب ٜپیش ثیبیذ .ایٗ حبِت ثبػث تیزٌی رً٘ ثزٌٟب  ٚدر صٛرت ادأ ٝثبػث
پضٔزدٌی آٟ٘ب  ٚخشه شذٖ ٌیبٔ ٜی شٛد .وٓ آثی ٔشٔٗ در ثؼضی اس ا٘ٛاع ٙٞذٚاٌ٘ٛ ٚ ٝج ٝفزٍ٘ی ثبػث پٛسیذٌی ٌٍّبٔ ٜی
شٛد.

