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 متوسطه  کتاب زمین شناسی سوم "آب در هوا  "فصل  تحلیل محتوایی

◊◊◊◊◊◊◊ 
 چكیده :

ٍ دها، سعَتت  تِ هثاحثی چَى سعَتت هغلك، استثاط سعَتت "آب دس َّا  "وتاب صهیي شٌاسی پایِ سَم هتَسغِ، تا ػٌَاى  2فصل 

ًسثی، ًحَُ هحاسثِ سعَتت ًسثی تا استفادُ اص دهاسٌح خشه ٍ تش، ًمغِ شثٌن، اتش، هِ ٍ اللین هی پشداصد. تِ ایي تشتیة هفاّین 

هثْن، خوالت وَتاُ ٍ تذٍى  ػثاسات ایي هَضَع تِ ّوشاُ ٍخَد ٍد گٌداًذُ شذُ است.پیچیذُ ٍ سٌگیٌی دس صفحاتی هحذ

آهَصاى خزاتیتی تَضیحات وافی، فمذاى تصاٍیش هٌاسة ٍ خذیذ ٍ هَاسدی هاًٌذ ایي هَخة شذُ است وِ ایي تخش دس ًظش داًش

تشسسی شَد ٍ پیشٌْاداتی دس ساستای دسن تْتش ًذاشتِ تاشذ. دس ایي همالِ سؼی شذُ است تا ًگاّی ًماداًِ هحتَای ایي تخش 

 هغالة، افضایش خزاتیت هَضَع ٍ تشٍص سساًی اعالػات اسائِ گشدد.

 

 وتاب صهیي شٌاسی، پایِ سَم هتَسغِ، تحلیل هحتَایی  كليذ واژه ها:

 

Content analysis of the chapte “ Water in Air” of Geology high school book 

 
Abstract: 
 
The contents of chapter 2 of Geology high school book (Water in Air) is about absolute humidity, relative 

humidity, the relationship between humidity and temperature, calculating relative humidity with wet and dry 

bulb, dew point, cloud, fog and climate. Complex concepts have explained in limited pages. Furthermore, 

unclear phrases, short sentences without enough explanations about topics, absence of updated pictures and 

some other cases like these lead to misunderstanding by students so they don’t like this chapter. In this paper, 

the contents of this chapter have studied critically and have suggested the offers for better learning, promoting  

attractiveness of subject and updating knowledge.   
 

Keywords: Geology book, third year of secondary school, content analysis 
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 مقدمه :

ٍ هفاّین دسسی است، حال اگش هغالة وتاب دسسی وِ هٌثغ اصلی هغالؼات داًش  هَضَػات وشدى سادُ تشٍظیفِ اصلی هؼلواى  

هی تَاًذ ایي  صیادی صشف تفْین هغالة وٌذ ) وِ صهاى هی شَدآهَصاى است، پیچیذُ، هثْن ٍ خستِ وٌٌذُ تاشذ، ّن هؼلن هدثَس 

ص ػذم یادگیشی هی شًَذ ٍ ّیچ لزتی اص صهاى سا دس فؼالیت ّای هىول صشف ًوایذ ( ٍ ّن داًش آهَصاى دچاس احساس تشس ا

 دسس ًخَاٌّذ تشد.
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تِ هفاّین سعَتت هغلك ٍ ًسثی، اتش ٍ اًَاع آى، تاساى ٍ اللین هی پشداصد. دس ایي  "آب دس َّا "وتاب صهیي شٌاسی تا ػٌَاى  2فصل 

است. تِ ّویي دلیل تا ٍخَد حدن  فصل، هفاّین تِ صَست ػثاسات وَتاُ ٍ تذٍى تَضیح وافی ٍ دس تؼضی هَاسد، هثْن آٍسدُ شذُ

. اص هی گشددون فصل، تایذ صهاى صیادی خْت تفْین هغالة صشف شَد وِ ایي تاػث خستگی ٍ دلضدگی داًش آهَصاى اص هثاحث 

سَی دیگش ًثَد تصاٍیش هٌاسة اص خزاتیت هغالة واستِ است. ّذف ایي همالِ، روش تشخی اص ایي اشىاالت ٍ اسائِ پیشٌْاداتی 

 فغ آى هی تاشذ. خْت س

◊◊◊◊◊◊◊ 
 :بحث و روش تحقیق

ایي همالِ تش اساس تدشتیات ًَیسٌذُ دس اهش تذسیس، ًظشات داًش آهَصاى ٍ تشسسی تؼذادی اص سایت ّای آهَصشی دس ایي صهیٌِ 

 تذٍیي گشدیذُ است. 

 تمسین تٌذی شذُ است .  1394دس ایي تحمیك، هثاحث تش اساس صفحات وتاب صهیي شٌاسی سَم ًظشی چاج سال 

 : 41صفحه 

دس اتتذای فصل، پس اص تَضیحی دس ساتغِ تا تخاس آب دس َّا ٍ اصغالح ششخی تَدى، تِ تؼشیف سعَتت هغلك پشداختِ شذُ است. 

 تِ هی شذ وِ هٌظَس، هیضاى سعَتت هَخَد دس َّاست.تْتش تَد پس اص تؼشیف دلیك سعَتت هغلك، گف

تا ایي وِ دس سَال شىل تِ ولوِ تخاس آب اشثاع اشاسُ شذُ، اها حزف ولوِ اشثاع دس ًوَداس ػوَدی ٍ لشاسگیشی  2-1دس شىل 

 تصَیش، ریل تؼشیف سعَتت هغلك، تاػث اشتثاُ داًش آهَصاى شذُ است. 

 هی شذ. ّن خَاستِ شذُ تَد، هثحث افضایش گٌدایش سعَتتی هغشح ٍ اتْام هغلة تشعشف دس سَال صیش شىل، اگش ػلت ایي ساتغِ

سعَتت ًسثی ػثاست است اص  "هتاسفاًِ تؼشیف سعَتت ًسثی هحذٍد تِ ساتغِ آى هی تاشذ. دس صَستی وِ تىاس تشدى تؼشیفی هاًٌذ

ى دسخِ حشاست دس َّا هی تَاًذ ٍخَد داشتِ تاشذ ًسثت هیضاى تخاس آب هَخَد دس َّا تِ حذاوثش همذاس تخاس آتی وِ دس ّوا

 ، فْن هغلة سا آساى تش هی ًوایذ.  "(.13)

 : 41صفحه 

، دس هَسد ویفیت َّا تا استفادُ اص سعَتت ًسثی هثالی صدُ شذُ است وِ تسیاس سَال تشاًگیش ٍ گیح وٌٌذُ است. تشای 15دسصفحِ 

 فادُ وٌین . حل هشىل هی تَاًین اص دٍ هسالِ، خْت همایسِ است

، سعَتت ًسثی آى 2-1گشم دس هتش هىؼة تاشذ، تا تَخِ تِ شىل  5 دسخِ ، 10: اگش سعَتت هغلك َّایی دس دهای  1هسالِ شواسُ 

 دسصذ خَاّذ شذ.  50

رطوبت نسبی   
۵

۰۱
  ۰۱۱  ۵۱  

، سعَتت ًسثی آى 2-1گشم دس هتش هىؼة تاشذ، تا تَخِ تِ شىل  8 دسخِ ، 25: اگش سعَتت هغلك َّایی دس دهای  2هسالِ شواسُ 

 دسصذ خَاّذ شذ .  36
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رطوبت نسبی   
۸

۲۲
  ۰۱۱  ۶۳  

. سعَتت ًسثی، فاصلِ هی وٌیندسخِ، احساس خشىی  10دسخِ، تا ٍخَد سعَتت هغلك تیشتش ًسثت تِ دهای  25تٌاتشایي دس دهای 

ی دّذ ٍ ّش چِ دسصذ سعَتت ًسثی تیشتش تاشذ یؼٌی تِ َّای هولَ اص سعَتت تخاس آب هَخَد تا َّای اشثاع سا تِ ها ًشاى ه

 ( ًیض دس تىویل هغالة تی تاثیش ًخَاّذ تَد.  1ًضدیىتشین. تصاٍیشی هاًٌذ تصَیش صیش )شىل 

 

 

 

 

 

 

 
 (                 )  : رابطه بخار آب و دها و هفهوم رطوبت نسبی 1شکل

 

دسخِ حشاست هٌاسة تشای تذى اًساى، تستگی تِ پیشٌْاد هی شَد تِ اثشات هٌفی سعَتت تاال تش تذى اًساى ًیض اشاسُ گشدد. اگشچِ 

هتش تش  8/0دسخِ ساًتیگشاد، سشػت خشیاى َّای  21هیضاى سعَتت ٍ پَشش تذى داسد، ساصهاى تْذاشت خْاًی دهای َّای حذٍد 

 (. 2است )دسصذ سا پیشٌْاد وشدُ  05ثاًیِ ٍ سعَتت ًسثی 

 : 41و  41صفحه 

دس لسوت دهاسٌح خشه ٍ تش تِ دلیل ٍخَد تصَیش ٍ اهىاى اًدام آصهایش فْن هغلة تِ ساحتی صَست هی گیشد. تا ایي حال،  

 ی شَد؟اغلة رّي داًش آهَصاى دسگیش ایي سَال است وِ دس ایستگاُ ّای َّاشٌاسی چگًَِ اص ایي دهاسٌح ّا استفادُ ه

 ( 2)شىل  دسج یه تصَیش اص دهاسٌح خشه ٍ تش دس ایستگاُ َّاشٌاسی تِ ایي سَال پاسخ هی دّذ.
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 : چگونگی استفاده از دهاسنج خشک و تر جهت هحاسبه رطوبت نسبی در دو نوونه ایستگاه هواشناسی 2شکل

(             ) ( /                ) 

 (4ٍ  3همایسِ تصَیشی دستگاُ ّای سعَتت سٌح سادُ ٍ پیششفتِ ًیض ووه هی وٌذ، هثاحث وتاب ها تِ سٍصتش تاشذ. )شىل 

                    
 ونه ای از یک رطوبت سنج دیجيتال: نو4شکل                                    (          ) : دو نوع دهاسنج خشک و تر 3شکل 

     رطوبت نسبی و نقطه شبنن(  )جهت انذازه گيری                                                                                            

                                                                                            (           ) 

 

تشای ًوًَِ یىی اص هغالة خزاب دیگشی وِ هی تَاًذ دس ایي لسوت گٌداًذُ شَد، خاصیت تشخیص سعَتت تَسظ هخشٍط واج 

 (. 4است وِ یه سعَتت سٌح عثیؼی است ٍ دس سعَتت ون، اسپَسّای خَد سا آصاد هی وٌذ )

 
 .: هخروط كاج یک رطوبت سنج طبيعی است5شکل 
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 : 41صفحه 

وِ  "دهایی سا وِ دس آى سعَتت َّای غیش اشثاع تِ حالت اشثاع دس هی آیذ، ًمغِ شثٌن هی گَیٌذ."است:  دس تؼشیف وتاب آهذُ

 ایي سَال پیش هی آیذ: چگًَِ ؟

)تش اساس تؼشیف ساصهاى خْاًی آب ٍ َّاشٌاسی 
، ًمغِ شثٌن، دسخِ حشاستی است وِ َّای هشعَب تایذ تا آى دسخِ (   ۰

(. الثتِ تا فشض ایٌىِ فشاس 7سشد شَد تا تخاس آب تِ هایغ تثذیل شَد ٍ ایي دهایی است وِ دس آى، َّا تا تخاس آب، اشثاع هی شَد )

 آهشیىا(  (. ) تش اساس تؼشیف ساصهاى خذهات هلی َّاشٌاسی11َّا ٍ هحتَای سعَتت ثاتت تاشذ )

استفادُ اص چٌیي تؼاسیف خاهؼی وِ دلیل تثذیل َّای غیش اشثاع تِ اشثاع دس آى تیاى شذُ است، پشسشی تِ دًثال ًخَاّذ داشت. تشای 

 تىویل تَضیحات ًیض هی تَاى هثال وتاب سا ایٌگًَِ تصحیح وشد: 

گشم دس هتش هىؼة تاشذ. دس ایي حالت  64/10ك آى، دسخِ ساًتیگشاد ٍ سعَتت هغل 20فشض هی وٌین وِ دس اتتذای شة، دهای َّا،

َّا اشثاع ًیست. دس عَل شة، دها واّش هی یاتذ ٍ تافشض ثاتت تَدى فشاس ٍ سعَتت، ٍضؼیت دها ٍ سعَتت اشثاع تِ صَست صیش 

 ( دس هی آیذ:1)خذٍل
 : تغييرات رطوبت الزم برای اشباع به ازای كاهش دها تا رسيذى به نقطه شبنن  1جذول

سعَتت الصم تشای اشثاع )گشم دس 

 هتش هىؼة (

 دها

 )دسخِ ساًتیگشاد (

69/14 20 

78/13 19 

93/12 18 

12/12 17 

36/11 16 

64/10 15 

 

دسخِ سعَتت هَخَد دس َّا ٍ سعَتت الصم تشای اشثاع تشاتش هی شَد. پس ایي دها ًمغِ 15تٌاتشایي تا تَخِ تِ خذٍل فَق، دس دهای 

 شثٌن است. 

ٌّگاهی وِ سعَتت َّا تاالست، ًمغِ شثٌن تٌْا چٌذ دسخِ پاییي تش اص دهای َّاست. ٍلی دس هىاى ّای "ای چَى  خوالت سادُ

ًیض تِ خَتی ساتغِ سعَتت ًسثی ٍ ًمغِ شثٌن سا ًشاى  "(.6دسخِ تاالتش اص ًمغِ شثٌن تاشذ ) 60تا  50خشه، دهای َّا هوىي است 

 هی دٌّذ .

                                                 
1

 .                                  
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، چْاس ػاهل تشای پاییي آهذى دهای َّا روش شذُ است وِ یىی اص آى ّا اًثساط فَسی َّاست. داًستِ ّای  داًش 18دس صفحِ 

 آهَصاى تِ آى ّا هی گَیذ: اًثساط َّا تایذ هَخة گشم تش شذى آى شَد. پس چشا اًثساط فَسی َّا تاػث واّش دها هی شَد ؟ 

 ختصاس، هٌاسة ٍ تداست:تِ ًظش هی سسذ تَضیح ایي هغلة تِ ا

 ٍلتی وِ تَدُ َّا تِ عثمات تاالی خَ صؼَد هی وٌذ، تِ تذسیح ٍصى یا فشاس ٍاسد تش آى واّش هی یاتذ. دس ًتیدِ َّا هٌثسظ " 

ٍ هی شَد. ایي تَدُ َّا تشای پیذا وشدى فضا تایذ َّای هَخَد دس هحیظ سا وٌاس تضًذ ٍ تشای وٌاس صدى، ًیاص تِ صشف اًشطی داسد  

  "(.1) هی آٍسدایي اًشطی اص داخل خَد تَدُ َّا تاهیي هی شَد. هصشف ایي اًشطی دهای تَدُ َّا سا پاییي 

 الثتِ عشح ایي هغلة دس لالة تیشتش تذاًیذ، تشای هغالؼِ یا تِ صَست سَال ًیض اهىاى پزیش است. 

هاسا هدثَس ًوَدُ است، ششایظ هحیظ تستِ ٍ آصاد یىی دیگش اص هَاسد لاتل تَخِ حزف هثحث فشاس دس وتاب چاج خذیذ است وِ 

 سا اص ًظش فشاس تخاس آب، یىساى فشض وٌین. 

 :  11صفحه 

 ، استفادُ اص تصَیش خْت ًوایش هشاحل اًدام آصهایش، دلت دس واس سا افضایش خَاّذ داد. "هشاّذُ ٍ تفسیش وٌیذ"دس تخش

اتشّا ًام تشدُ شذُ است وِ تِ دلیل ًثَد تصَیشی ٍالؼی اص آى ّا، اهىاى دس لسوت السام اتش، تذٍى ّیچ تَضیحی اص سِ دستِ ولی 

تشخیص اتشّا دس آسواى چٌذاى سادُ ًیست. اًتخاب تصاٍیش شگفت اًگیض اتشّا ػالٍُ تش تىویل اعالػات داًش آهَصاى، آى ّا سا تِ 

 تَخِ ٍ دلت تیشتشدس اشىال ٍ حشوت اتشّا تشغیة هی ًوایذ. 

 
 كوهولوس                                سيروس                             استراتوس

                       (: انواع ابرها از نظر شکل6شکل 

ٍ هشخصِ استفاع اتشّا، تَضیحات هثْن است. تشای حل ایي هشىل تْتش است ػالٍُ تش عثمِ تٌذی  "آلتَ  "دس هَسد استفادُ اص پیشًَذ

 اتشّا اص ًظش شىل، تمسین تٌذی آى ّا اص خْت استفاع )تِ صَست اتشّای تاال، هیاًی ٍ پاییي ( ّن تیاى شَد. 

 تِ اًتْای ًام اتش )هاًٌذ  "ًیوثَس"ًام اتش ٍ تِ صَست پیشًَذ )هاًٌذ ًیوثَ استشاتَس( ٍ تِ اتتذای  "ًیوثَ"ًظش تِ ایٌىِ ولوِ 

اگش اتش لذست تاسًذگی داشتِ تاشذ، خلَی ًام آى ولوِ "دس خولِ  "خلَ ًام"(، واستشد ػثاست 9وَهَلَ ًیوثَس( اضافِ هی شَد )

 ، خای اشىال داسد.    "ًیوثَس سا تِ واس هی تشًذ.
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 : 02صفحه 

تِ  لسوت آخش ایي دسس، ًگاّی گزسا تِ اللین یا آب ٍ َّا داسد .دسوتاب خغشافیای دٍم تِ تفصیل دس ایي تاسُ صحثت شذُ است.

 ّویي دلیل ًیاصی تِ تىشاس آى دس ایي وتاب احساس ًوی شَد. 

 نتیجه گیري :

خْت سفغ اشىاالت هَخَد دس ایي فصل اص وتاب، تَخِ تِ ًىات صیش شایستِ تِ ًظش هی سسذ. اهیذ است دس تالیف وتة خذیذ هوَسد  

 تاهل لشاس گیشد. 

 هتٌاسة ساصی حدن هغالة تا صهاى تذسیس   .1

 تثییي تؼاسیف اصغالحات هَسد استفادُ هاًٌذ سعَتت هغلك، ًسثی ٍ ... .2

 خْت دسن تْتش هثاحث ٍ واستشدی ساصی آى ّا  پیش تیٌی آصهایش ّای سادُ  .3

 دسج تصاٍیش هتٌاسة ٍ خذیذ وِ دس خزاب ساصی هفاّین تسیاس هَثش است. .4

 استفادُ اص هثال ّایی ٍالؼی اص شْشّای ایشاى دس هَسد سعَتت ًسثی ٍ اشثاع ٍهمایسِ آى ّا   .5

 افضٍدى هثحث تاثیش فشاس تش سعَتت ٍ دهای َّا   .6

تٌذی اتشّا )خصَصا دس هَسد استفاع ( ٍ اسوتفادُ اص تصواٍیش ٍالؼوی دس وٌواس تصواٍیش شوواتیه توا رووش          تشعشف ًوَدى ًَالص عثمِ .7

 حذٍد استفاع ّش یه اص آى ّا 

 تىویل تَضیحات هشتَط تِ تشىیل اتش ٍ تاساى ٍ اضافِ ًوَدى هثحثی وَتاُ دس هَسد تشىیل تشف ٍ تگشي   .8

 د هغالة هشاتِ دس خغشافیای سال دٍم ( حزف تخش اللین تِ دلیل تىشاسی تَدى هَضَع )ٍخَ .9

 هغشح ًوَدى هَضَػاتی چَى واستشد هحاسثِ سعَتت ًسثی ٍ اشاسُ تِ اّویت آى دس صٌؼت، وشاٍسصی، ٌّش ٍ ......... تِ اختصاس   .10

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 ٍب سایت: 
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