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 پاسخ های پیشنهادی فعالیت های کتاب انسان و محیط زیست

 تهیه و تنظیم: محسن یوسفی

 درس یکم

 2صفحه  1ـتیفعـال

 ست؟یاخبار در چ نیا تیــ اهم1

و جان آب درخظراست و اگرجان آب درخطرباشد با مطالعه این اخبار متوجه می شویم که آب اهمیت بسیارزیادی دارد 

 ران درخطراست و بیایید برای نجات جان آب و ایران تالش کنیم و...جان مردم ایران و کشورای

 دارد؟ یمنفبه مثبت و کدام جنبه ــ کدام خبر جن2

 خبربا جنبه مثبت:

 

 منفی:خبربا جنبه 
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 احتمال جنگ پنهان وجود دارد؟ انهیــ چرا در خاورم3

 یم کشور 30به  برند، یکه از کمبود آب رنج م ییکشورها تعداد 2025تا سال  دهدیسازمان ملل نشان م قاتیتحقزیرا 

 نیآب در ا دیشد بحران نه چندان دور و با شروع یندهایدر آ« پنهان جنگ»از احتمال بروز یحت قاتیتحق نیا .رسد

 .سر آب خواهد بود بر نه بر سر نفت که انه،یدر خاورم یبعد یجنگها کرده کشورها خبر داده و اعالم

 ست؟یآنها چ مهمشترک ه امیــ پ4

 پیام مشترک همه پیام ها بحران بی آبی و کم آبی است.

 3صفحه  2 ـتیفعـال

 :دیپاسخ ده ریو به سؤاالت ز دیوگو کن شکل باال گفت ٔەدر گروه خود دربار

 

 آن چقدر است؟ نیریمقدار آب ش شود؟ یم میبه چند بخش تقس نیزم ٔەکر یمقدار کل آبها -1
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درصد( و آب های شیرین 96.5ان را می توان به دو گروه آب شور )اقیانوس و دریاها با توجه به شکل آب های جه

 درصد( تقسیم کرد.2.5)

 

درصد منابع آب شیرین 30درصد آب های شیرین جهان در توده های یخچالی ذخیره شده اند و حدود 69نزدیک به 

 ای سطحی است.درصد آب های جهان در آب ه1.2جهان در آب های زیرزمینی وجوددارد و 

 

درصد(، رطوبت خاک 2.6درصد(،با تالق ها )20ها) اچهیدرصد( ،در69ها) خچالیهم شامل  یسطح یآب ها

 است. یوجانور یاهیگ یاز آب ها دربافت ها یدرصد(،بخار آب دراتمسفر و بخش3.8)
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 شود؟ یم نیتأم ییها از چه بخش نیریآب ش -2

شمالگان و جنوبگان به صورت  یو قطب یکوهستان یها خچالیمدتاً در و ع نیدر سطح زم یعیبه طور طب نیریآب ش

منابع آب  گریاز د ینیرزمیز یها آب انیها و نهرها، و جر رودخانه ن،یریآب ش یها اچهیاند. در شده رهیذخ خی یها هیال

 .شوند یشمرده م نیریش

 3صفحه  3 ـتیفعـال

 دیمصاحبه کن

 دهند که حیتوض دیو از آنها بخواه دیوگو کن آب در گذشته گفت نیتأم ینتس یها روش ٔەافراد سالخورده دربار با

 .شدندی رو م با مشکل کمبود آب روبه چگونه

درگذشته مردم ایران با احداث قنات و احداث بند با مشکل کم آبی مقابله می کردند.درگذشته سدساخته نمی شد بلکه 

مروز بسته نمی شد و بند ها مشکالت ریست محیطی ایحاد نمی بند ساخته می شد و آب رودخانه بطورکلی مانند  ا

کردند .قنات هم روش نسبتا خوبی برای تامین آب درنقاط مختلف ایران بود و امروزه هم هنوز از آن استفاده می 

 ..شود.درگذشته مردم درمصرف آب خیلی صرفه جویی می کردند و ارزش آب را می دانستند و آن را به هدرنمی داند و..

 4صفحه  4 ـتیفعـال

 رانیا تی. به نظر شما وضعدیکن سهیمقا رانیمختلف را با ا یبارش درکشورها تیوضع،2با توجه به نمودار  -1

 است؟ چگونه
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میلیمترمی باشد که درمقایسه با کشورهایی مانند 251میزان بارش درایران فقط 

 میلیمتر( بسیارکم است.1150میلمتر ( و آذربایجان )1520میلیمتر(،پاکستان )2050میلیمتر(،فیلیپین)2540ماالیا)

میلیمتراست بنابراین کشورما دریک منطقه 251میلیمتراست ولی بارش میانگین ایران 750متوسط بارش جهانی 

 خشک قرار دارد.

سایه  نکته جالب این است که دو کشورهمسایه ایران بسیارپرباران می باشند )پاکستان و آذربایجان( و دو کشورهم

 ایران )عراق و بحرین(بارشی کمتراز ایران دارند و...

 .دیکن سهیاستان ها مقا ریمرکز استان خود را با مراکز سا یبارندگ نیانگیم3ــ با توجه به نمودار ،2

 

میلیمتربارش درسال دارند.شهرهای 1200دو شهرانزلی و رشت بسیارپرباران هستند و بیش از 

میلیمتردرسال دارند ولی شهرهای 900تا 400م آباد،ایالم،ساری و یاسوج بارشی بین کرمانشاه،سنندج،گرگان،خر

مرکز 8میلیمتردارند .متاسفانه 400بزرگی مانند تهران ،اصفهان،مشهد،اهواز،قم،اهواز و شیرازبارشی کمتر از 

ان،زاهدان  و میلیمتربارش دارند.)شهرهای بندرعباس،بیرجند،سمنان،قم،کرمان،اصفه200استان کشور کمتراز 

 یزد(.

 5 ـتیفعـال

 .دیینما هیته یجدول کنند یهفته مصرف م کیشما در  ٔەکه خانواد یمقدار آب یبرا
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 .دیهفته محاسبه کن کیخود را در  ٔەحدود مصرف آب خانواد-1

 لیتر آب مصرف می شود.220دریک هفته من نفری 5توجه به محاسبات درخانواده با 

 ادداشتیمصرف شما چگونه است ؟مقدار آن را  تی. وضعدیخود را نگاه کن ٔەخانواد یقبض آب ماه جار -2

 .دیکن تیموارد را رعا نیا یو تا قبض بعد دیکاهش مصرف ارائه ده یبرا یی.راهکارهادیکن

باید راهکارهای زیررا برای دوره جدید آب بیشتری نسبت به دوره قبلی درخانواده من مصرف شده و به نظرم رار د

 کاهش مصرف آب انجام دهم:

وضوگرفتن و مسواک زدن و استحمام و ظرف در هنگام  درکاهش مصرف آب  جدی به اعضای خانوادهتذکر مداوم و -

 شستن

 نتور آبکبستن شیرهای آب و دیدن  بررسی لوله های آب درداخل منزل و کنترل نشت اب از طریق-

می آب و جارو کردن خانه با کمادرم و خرید یک تی برای تمیزکردن حیاط  شستن کوچه و حیاط توسطجلوگیری از -

 کوچه و پاشیدن کمی آب درکوچه
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 از شستن سبزی و میوه ها و ریختن  آن ها درباغچه و یا گلدان یدور نریختن فاضالب ناش-

 نصب شیرهای اهرمی درخانه بطوری که راحت بتوان شیررا ببندیم.-

 .رج شود اسرویس بهداشتی بطوری که آب با حجم کمتر و سرعت بیشتری خ لنگشتنگ کردن دهانه -

 . مدیریت مصرف آب درحمام و شستن شیر آب درهنگام شامپو زدن و لیف زدن-

 آب از کولرکاهش می یابد. خیررسی شناورکولرآبی و قراردادن سایبان برروی کولر آبی که با این کار میزان تببر-

  در شستن ماشین و...ب مقطر خروجی از کولرهای گازی آاز استفاده -

 شما مؤثر بوده است؟ یشنهادیپ ی. به نظر شما چقدر راهکارهادیکن سهیمقا یرا با قبض قبل دیـ قبض جد3

  در سوال قبلی  نوشتم درکاهش مصرف آب بسیارموثربود. کهاهکارهایی ر

 6ـتیفعـال

صبحانه خود را  ٔەوعد کی یمصرف شده برا یجدول آمده ، مقدار آب مجازکه در  یـ با توجه به مقدار آب مجاز1

 .دیکن محاسبه

 

 لیترمی باشد.275اگردرصبحانه یک لیوان شیرو یک لیوان چای و یک تکه نام مصرف کنیم با توجه به جدول ردپای آب 

 

و  ستیکم آب به صرفه ن یکدام کاال در کشورها دیتول ایکشت کدام محصول  ،یبا توجه به موضوع آب مجاز-2

پرمصرف و صادرات آنها به خارج،  یکاشت محصوالت کشاورز ایآ طیشرا نیدر ا سازد؟ی م یرا ته کشور منابع آن

 به نفع کشور است؟
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لیتر( و گوشت 3420لیتر(و برنج )8000با توجه به جدول تولید محصوالتی مانند یک جفت کفش چرمی)

و بهتراست این محصوالت وارد شود واگراین محصوالت درداخل کشورتولید شود  لیتر( به صرفه نیست15500گوساله)

لیتر( و 6150منابع محدود آب باقی مانده نیز بطورکل تمام می شود.تولید گوشت گوسفند هم  به صرفه نیست )

ام می بهتراست گوشت گوسفند وارد شود.تولید و صادرات محصوالتی که آب زیادی مصرف می کنند به ضررکشورتم

 شود و...

کشورآسیب های جدی  آب زیادی مصرف می کند به محیط زیست درمجموع تولید محصوالت کشاورزی و صنعتی  که

 وارد می کند.

 7ـتیفعـال

 دیشناسی را م یا نمونه ایسد است، آ یابیومکان تیبه موقع یکم توجه یاز مشکالت سدساز یکی نکهیبا توجه به ا

 .دیوگو کن شده گفت یآور اطالعات جمع ٔەشده است؟ دربارعلت دچار مشکل  نیا به که

سد، بحث  نیا رامونیشده پ جادیا یها چالش نیتر از مهم یکتوند در مکان بسیارنامناسب احداث شده است. یسد گُ

آب رفته و ممکن است  ریسد به ز یریسد است که پس از آبگ یریدر اطراف محل آبگ ینمک یها وجود گنبدها و رگه

درواقع با ساخت سد گتوند درمکان غلط استان خوزستان سد شوند. نیا دست نییاز حد آب در پا شیب یبه شور منجر

 را درخطرنابودی قرار داده ایم و....

خرداد قم می باشد که درمکان غلز ساخته شد و دریاچه پشت سد با برخورد با الیه های نمکی 15مثال دیگرسد 

 شورشد و آب شورقم ،شیرین نشد.

 8 ـتیفعـال

 شما دشت ممنوعه وجود دارد؟ چرا یدر استان محل زندگ ایشما چگونه است؟ آقه منط ینیرزمیمنابع آب ز تیوضع

 دشت ممنوعه اعالم شده است؟ نیا یچه زمان و
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 این فعالیت را با توجه به محل زندگی تان بنویسید.

 9ـتیفعـال

خود  یفرونشست استان محل زندگ ٔەدیپد ٔەدربار شود؟ یم مشاهده نیفرونشست زم ٔەدیشما پد یدر محل زندگ ایآ

 .دیوگو کن کالس گفت در آن ٔەدربار نهیزم نیدر ا یمطالبیه و پس از ته دیکن قیتحق

 .دیسیتان بنو یرا با توجه به محل زندگ تیفعال نیا

 10ـتیفعـال

 دیگفتوگو کن

 آب توسط آنها در یآلودگ یده و در مورد چگونگکر دایآب ها کدام اند؟ منابع را پ یمنابع آلودگ ریشکل ز در

 .دیخود گفت و گو کن گروه

 

 باتوجه به شکل مهم ترین منابع آلودگی آب ها عبارتست از :

نشت فاضالب کارخانه ها،تجمع مواد دفعی کارخانه ها،نشت شیرابه های زباله ها،چاه های دفع فاضالب،باران های 

 ..اسیدی و نشت آب آلوده کشاورزی و.

 11ـتیفعـال

 .دیوگو کن باال در گروه گفت ریتصو ٔەدربار
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 .دیاند نام ببر چرخه کدام یها انواع آب -

 باران،رودخانه،پساب تصفیه شده،نهرها،دریاچه پشت سد و فاضالب

 .دیرا بازگو کن ریتصو نیدور چرخش آب در ا کی -

و سپس رودها را به وجود می آورد. آب رود درپشت  ابرها می بارند و باران را درسطح زمین جاری می شود و نهرها

سدبا احداث سد توسط بشرجمع می شود و بعد از تصفیه وارد روستاها و شهرشده و بعد از مصرف به فاضالب تبدیل 

بخشی از فاضالب ها تصفیه می شود و بخشی از آب پشت سد برای فعالیت های کشاورزی مصرف می شود ومی شود .

 تفاده قرار می گیرد و...وباره مورد اسد

 شود؟ یآب( م یدر کدام قسمت ها آب آلوده )منابع آلودگ -

می  (و روستایی به انواع فاضالب)شهری ،کشاورزیدرقسمت مصارف خانکی ، کشاورزی و روستایی که آب تبدیل 

 شود.

 شود؟ی م دهیمجدد آب مصرف شده در شکل د ٔەاستفاد یبرا ییها چه روش -

 و استفاده از آب باران ر تصفیه خانه فاضالبتصفیه فاضالب د

 شما صورت گرفته است؟ یدر محل زندگ یاستفاده مجدد از آب مصرف شده چه اقدامات یبرا -

 این فعالیت را باتوجه به محل زندگی تان بنویسید.
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 من می توانم کارهای زیادی انجام دهم تا آب هدرنرود  که به چند مورد اشاره می کنم:

 ده از شیرآالت با کیفیت مناسب استفا-

 نشستن کوچه و خیابان با آب شرب-

 آموزش مصرف درست آب به اطرافیان -

 آب بازی نکردن با آب شرب-

 بازکردن شیر آب به اندازه مناسب و...-

 

 جلوگیری از ساخت سدهای بی رویه درکشور-

 جلوگیری از توسعه بی رویه صنعت و کشاورزی درکشور-

 را که آب درکشورما قیمت کمی دارد و مردم آن را به آسانی هدرمی دهند.چیمت آب باال بردن ق-

 جلوگیری از تبلیغ افزایش جمعیت درکشورزیرا جمعیت زیاد آب زیای مصرف می کند و...-
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جلوگیری از توسعه بی رویه  فعالیت های صنعتی و کشاورزی درمناطق خشک داخلی و توسعه صنایعی که آب کمتری -

 می کنند و کشت محصوالت کشاورزی که به آب کمتر نیاز دارد.مصرف 

تاکید نداشتن درتولید محصوالتی که آب زیادی مصرف می کنند درداخل کشور  و واردات این محصوالت از خارج به -

 کشور و.....

 12ـتیفعـال

 .دیرا پر کن ریفاضالب ستون های ز دیبا توجه به منابع تول

 روش های کاهش فاضالب ها ندهیآال منابع تولید فاضالب

 کاهش زمان استحمام مواد پاک کننده و شوینده استحمام

استفاده کمترازکودهای شیمیایی و استفاده از  کودهای شیمیایی و آفت کش ها فاضالب کشاورزی

 کودهای گیاهی مناسب

 تصفیه فاضالب تولید شده مواد سمی خطرناک و... فاضالب های صنعتی

 

 درس دوم

 1ـتیعـالف

 دیگفت و گو کن

 

 

 دارند؟ یامیخبرها چه پ نیا -1
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 اهمیت استفاده ازکودهای زیستی -

 مهاربیماری ها با ارتقای ایمنی غذایی-

 آلودگی خاک ها-

 پیامدهای خطرناک استفاده ازکودهای شیمیایی-

 ست؟یخبرها در چ نیا تیاهم -2

درتولید محصوالت کشاورزی درکشوراستفاده می شود سالمت با این خبرهامتوجه شدیم که کودهای شیمیایی که -

مردم را به خطرانداخته است و همچنین باید مراقب باشیم خاک ها آلوده نشوند زیرا با آلودگی خاک سالمت همه ما به 

 خطرمی افتد.

کودهای زیستی می  وهمچنین می توانیم با ارتقای ایمنی غذایی بسیاری از بیماری ها را مهارکنیم ویا استفاده از-

 توانیم سالمت غذایی مردم و به دنبال آن سالمت مردم را تامین کنیم و...

 

 

 دارد؟ یکدام خبر جنبه مثبت و کدام خبر جنبه منف-3

 جنبه مثبت

 

 جنبه منفی
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 ست؟یمشترک همه آنها چ امیــ پ4

 و استفاده از کودهای زیستی ازسموم شیمیایی درتولید محصوالت کشاورزی  آلودگی خاک ها و عدم استفاده

 2ـتیفعـال

 دیکن یاطالعات جمع آور

و به کالس  دیکن یآور جمع خود اطالعات یزندگ محل اهانیاز گ یکی ازیآب مورد ن زانینوع خاک و م هدربار -1

 .دیارائه ده

 این فعالیت را با توجه به ویزگی های محل زندگی تان بنویسید.

ماه،  کی ایهفته و  کیدر  دیبخورد محاسبه کن لوگرم غذایک کیروز  در شبانه طور متوسط هر انسان اگر به -2

 شود؟ی م نیتأم کجا مقدار از نیو ا کنندی جهان چه مقدار غذا مصرف م تیارد جمعیلیم7

 میلیون تن به دست می آید.49میلیارد ضرب می کنیم عدد 7کیلوگرم هرنفر غذا مصرف می کند ووقتی بر 7دریک هفته 

میلیون تن به 210میلیاردضرب می کنیم پاسخ می شود 7کیلوگرم غذامصرف  می کند ووقتی بر 30ماه هرنفر دریک

 دست می آید.

این مقدار غذا از طریق توسعه بی رویه زمین های کشاورزی و مصرف زیاد آب و تحمیل فشارزیاد برمنابع طبیعی کره 

منابع طبیعی زمین بیشترمی شود بنابراین کاهش رشد زمین به دست می آید.درواقع با افزایش جمعیت تخریب 

 جمعیت به نفع جمعیت فعلی زمین خواهد بود و...

 3ـتیفعـال

 دیکن یآور اطالعات جمع

 دیرا کامل کن ریاطالعات جدول ز یجمع آور با
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 لی/ داللیدل عوامل نامناسب شدن خاک

 .شود می اکخ شفرسای موجب و رساند می بآسی یاهگی پوشش به هروی بی یچرا

  تقابلی شدن کم و خاک شدن فشرده باعث مرتع، در دام ادزی حرکت

 .شود می آن در آب نفوذ

ریشه  خاک، شدن فشرده علت به

  نفوذ خاک در کمتری مقدار به اهانگی

 شود. می کم اهانگی رشد و کندمی   

حجم زیادی از خاک درزیرساخت و سازهای بشرقرارگرفته و بی  وساز ساخت

 اده می ماند و...استف

با آتش سوزی جنگل فرسایش خاک شدید ترشده و حجم  جنگل سوزی آتش

 زیادی ازخاک شسته شده و ازدسترس خارج می شود و...

استفاده زیاد از سموم شیمیایی درزمین های کشاورزی موجب  ها کش حشره و ییایمشی سموم از هروی بیٔە استفاد

 ود و...آلودگی شدید خاک و منابع آب می ش

 4ـتیفعـال

 دیفکر کن

 د؟یا خاک فکر کرده یسهم خود در آلودگ ٔەتا به حال دربار ایـ آ1

بله من همیشه درمورد سهم خوددرآلودگی خاک فکرمی کنم و یا اقداماتی که انجام می دهم سعی می کنم نقش کمتری 

 در آلودگی خاک و دیگرمنابع داشته باشم و....

 ست؟یاز آلوده کردن خاک چ یریــ نقش شما در جلوگ2

خاک و  حیصح تیریکاهش کاربرد آن ها در خاک ، مد ایتوان با عدم  یرا م یاز مواد سم یناش یکاهش آلودگ یراه ها

سموم را در خاک  یداریشخم زدن زمان پا نیهوا هم چن یآن ها و کاهش آلودگ شتریدر جهت ممانعت از گردش ب اهیگ

استفاده شود آنگاه با  ینباشد، از کاه به عنوان مواد آل ترسالزم در دس یوانیه کود حک یطیتوان کاهش داد در شرا یم

 ی و....وجود دارد هم ماده معدن یکود کامل از آن ها به وجود آورد که در آن هم ماده آل کیمناسب  ییایمیافزودن کود ش

 5ـتیفعـال

 دیکن سهیمقا

و  نیشتری. کدام عناصر بدیمطالعه کن ستیز طیان حفاظت محسازم  نهرا بر ساما رانیخاک ا تیفیک استاندارد

 دارند؟ یاستاندارد را بر اساس نوع کاربر ن مقداریکمتر

 6ـتیفعـال
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و  یاز هرگونه آلودگ یریها در سطح خاک به منظور جلوگ ندهیحدود مجاز آال نییتع رانیاستاندارد خاک ا نیدر تدو

 .ستا مدنظر قرار گرفته یمنف یستیز طیپسامد مح

منابع  یآلودگ یاستانداردهاو استاندارد خاک در همه کشورها حفاظت از سالمت انسان است نیهدف از تدو نیمهمتر

 است.در دستور کار  ینیزم ریز یو حفاظت از آبها ستیز طیحخاک به منظورحفظ سالمت انسان ، حفاظت از م

 یها ، در خاک یحیو پارک تفر یل و مرتع، تجارجنگ ،یکشاورز ،یمختلف مسکون یها یکاربر یها برا رداستاندا

چند حلقه  کیآرومات باتیپارامتر( ترک 21) یآل باتیدر پنج گروه ترک ندهیپارامتر آال 88مشتمل بر  یدیراسیو غ یدیاس

پارامتر( توسط  22) نیپارامتر( و فلزات سنگ 7ها ) پارامتر( آفت کش 22کلره ) یها دروکربنیپارامتر(، ه 16) یا

 .شده است نیو تدو هیمرتبط ته یوزارتخانه ها یو با همکار ستیز طیزمان حفاظت محسا

 شیکه مقدار آنها افزا یخاک است که در صورت یها ندهیاز آال یها در خاک نشاندهنده غلظت ندهیاستاندارد آال ریمقاد

 نیا یکه غلظت واقع یو در صورتموجودات گردد  ریسا ایانسان و  یاثرات سوء بر سالمت جادیممکن است باعث ا ابدی

 .مقدار قابل قبول است نیاستاندارد باشد ا قدارمعادل م ایها کمتر و  ندهیآال

 یآلودگ تیخاک و در نها نیریز یها هیاز سطوح مختلف خاک به ال ندهیخاک را انتقال آال یمهم آلودگ یامدهایاز پ یکی

 .رشمرداز خاک به انسان ب یو انتقال آلودگ یموجودات خاکز اهان،یه گها از خاک ب ندهی، انتقال آال ینیزم ریمنابع آب ز

و  یاز هرگونه آلودگ یریها در سطح خاک به منظور جلوگ ندهیحدود مجاز آال نییتع رانیاستاندارد خاک ا نیدر تدو

 .مدنظر قرار گرفته است یمنف یستیز طیپسامد مح

 دیوگو کن گفت

 گذارند؟ یاثر م ییغذا مواد یمنیو ا تیدر مزرعه بر امن یــ چه عوامل1

 : از مزرعه تا بشقابییمواد غذا سالمت

 ه،یته ،ینگهدار د،یسالمت مراحل تول یعنیبکار رفته شده،  هیسالم به سالمت مواد اول هیهمانطور که بحث شد، تغذ  

 ای "مزرعه تا بشقاب"از  سالمت غذا یعنی ییغذا تیدر مباحث امن جیدارد و لذا اصطالح را یو مصرف آن بستگ عیتوز

 .شود  یاساس مطرح م نیتا مصرف بر هم دیاز تول یبه عبارت

 یاست. نکات مهم ییغذا تیاصول امن تیرعا یو چه دامپرور یچه محصوالت کشاورز ،ییماده غذا دیمهم در تول اصل

 :کنند عبارتند از یآن را مطرح م یعلم قاتیکه تحق

به  ییایمیمصرف مواد ش اثر دارد. یدر سالمت محصوالت کشاورز یدر کشاورز نوع کود و آفت کش مورد استفاده -

 .دارد ییکننده سالمت مصرف کننده آن محصوالت است و اثر سرطان زا دیآن تهد هیرو یب زانیخصوص م
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 یصنعت ایو  یآب به فضوالت انسان ی. آلودگمهم است یمحصوالت کشاورز یاریو سالمت آن در آب ینوع آب مصرف-

با فاضالب  اهایها و در اچهیآب رودخانه ها و در یجات موثر است. آلودگ یفیو ص جاتیبه خصوص سبز یر آلودگد

 .افتد یو سالمت انسان با مصرف آن به خطر م ودش یم انیبلکه آبز ینه تنها محصوالت کشاورز یباعث آلودگ یصنعت

 یبرخ یعیطب ریغ ریوجود مقاد ایآب مشروب و  ی. آلودگمهم است اریدر سالمت انسان بس زیآب مشروب ن تیفیک -

 .دارد نیجن یبر سالمت انسان و حت یاثرات مضر دیو فلورا تراتیآب مثل ن یامالح و اجزا

 زانیم زیو ن شود یپرندگان و دامها استفاده م ریو مرغ، سا یکه در پرورش ماه یینوع غذا، داروها و مکمل ها -

 نیو تخم مرغ و لذا در سالمت مصرف کنندگان ا ریآنها شامل گوشت و ش یوردهادر سالمت فرا واناتیح نیسالمت ا

 یکم شیو افزا دیتول یها نهیکاهش هز یبرا یهورمون ایو  ییایمواد شم هیرو یدارد. مصرف ب یاریبس ریمحصوالت تاث

 یمختلف یها یماریب جادیدر سالمت انسان هاست که باعث ا یجد دیآنها تهد یها یماریمحصوالت و عدم درمان ب

 یم وانیمشترک انسان وح یها یماریب ریسا زیتب مالت و و ن ،یمرغ یآنفوالنزا ،یجنون گاو ،یچون اختالالت هورمون

  .شود

 ی. برااست یمسئله مهم زیآنها ن عیو توز ینگهدار ،یشده، نحوه بسته بند دیدر صورت سالمت محصول تول یحت -

بسته  ایظرف  یزگیشود، جنس و پاک یزده م یبه محصوالت کشاورز یماندگار شیافزا یکه برا یمثال نوع ماده ا

 دیتول رهیمرحله از زنج نیاست. سالمت ا گذار ریآب همه بر سالمت مصرف کنندگان تاث یبطر یزیجنس  و تم ،یبند

بخش  یو خصوص یدولت نیها، مسئول دولت تیمسئول طهیعمدتا در ح ییغذا تیامن یو به عبارت ییتا مصرف مواد غذا

تواند  یموارد م نیافراد در ا یو سواد بهداشت یآگاه شیاست افزا یهیمشاغل است. بد نیصاحبان ا زیمرتبط  و ن یها

و  دیکاهش دامنه عوارض آن شود. مثال کاهش خر ایو  داتیتهد نیا عتریرفع سر ایو  یریشگیپ رد ینقش مهم

  .عرضه و اصالح محصول خواهد شدباعث کاهش  یبهداشت ریغ ییاستقبال از مواد غذا

 شود ؟ یانجام م ییچه کارها د،یکنی م مصرف که ییغذا یمنیو ا تیامن یــ در منزل شما برا2

 .تر  منیسالم تر و ا یبه غذا یابیدست یبرا دیپنج کل

 بهداشت یسازمان جهان دگاهیتر از د منیسالم تر و ا یبه غذا یابیدست یبرا دیکل پنج

  .دیینما تیا رعانظافت ر شهیهم 

به  زین یاریآور بس انیز یها کروبیوجود م نیبا ا یباشند ول یخطر م یب ستیز طیموجود در مح یها کروبیم شتریب

شوند  یمنتقل م لیدست ها و وسا قیشوند که از طر یم افتیو انسان  واناتیطور گسترده در خاک، آب، بدن ح

 :نیبنابرا

 .دییآن به تناوب با آب و صابون بشو هیا و در طول تهغذ هیخود را قبل از ته یدست ها -

 .دییبشو یخود را با آب و صابون به خوب یبعد از هر بار استفاده از توالت، دست ها-



18 
 

 .دیینما زهیقبل از هر گونه پخت و پز شسته و پاک د،یکن یغذا استفاده م هیو ته یآشپز یرا که برا یسطوح یتمام -

 . دیدور نگاه دار یموذ واناتیدسترس حشرات، آفات و ح آشپزخانه و غذاها را از-

  .دیخام را از پخته جدا کن یغذاها

پخته به  مهین یبا مصرف غذاها ماًیخطرناک باشند که مستق یها سمیکروارگانیم یتوانند حاو یخام م ییغذا مواد

به هنگام  ایو  هیته نیه در حخام چ یپخته از مواد غذا ییمواد غذا یجداساز تیانسان منتقل شوند و عدم رعا

  :نیشود بنابرا یماریمنجر به  بروز ب اندتو یم تیشوند که در انسان نها یآنها م یسبب آلودگ ،ینگهدار

 .دیاستفاده کن ییایدر یغذاها زیو ن انیگوشت، ماک ینگهدار یاز ظروف متفاوت برا-

 دیرا در طول پختن و بعد از طبخ غذا بکار نبر لیوسا نیو ا دییمواد خام استفاده نما یمجزا برا یاز کارد و تخته آشپز -

 .پاک کننده  عیمگر بعد از شسته شو با آب و ما

 .دیرا خوب بپز غذاها

دهد که غذا سالم  نانیتواند به ما اطم یگراد م یدرجه سانت 70غذا به  ینشان داده است که رساندن دما مطالعات

 :نیاست بنابرا

 .دیرا خوب بپز ییایدر یو تخم مرغ و غذاها انیگوشت، ماک غذاها خصوصاً یتمام -

روند گذشته  یم نیها از ب کروبیگراد که م یدرجه سانت 70سوپ و خورشت از  رینظ یغذاها یکه دما دیمطمئن شو-

 .است

 . دیحاصل کن نانینبودن و شفاف بودن آب گوشت و مرغ اطم یاز صورت -

 .دیکن یدارمناسب و سالم نگه یغذاها را در دما 

 60از  شیگراد و ب یدرجه سانت 5کمتر از  یدر دما یکنند. ول یاتاق رشد م یدردما عیسر یلیها خ سمیکروارگانیم

توانند  یخطرناک م یها سمیکروارگانیاز م یشود. تعداد اندک یرشد آن ها متوقف م اینبوده و  اتیدرجه قادر به ادامه ح

 :نیبنابرا دارندرشد  تیقابلگراد  یدرجه سانت 5کمتر از  یدر دما

 .دینکن یساعت نگهدار 2از  شیاتاق ب یپخته را در دما یغذاها-

 .دیقرارده خچالیرا در  یپخته شده و فاسد شدن ییهرگونه مواد غذا -

 .دیجوش برسان یبه دما حاًیو ترج دیدرجه گرم کن 60از  شیب یمصرف دوباره، در دما یپخته شده را برا یغذاها-

 .دینکن ینگهدار خچالیدر  یحت یزمان طوالن یرا برا ییذامواد غ-



19 
 

 .از حالت انجماد خارج شوند  جیاطاق بتدر یمنجمد در دما ییکه مواد غذا دیاجازه نده-

 .دییغذا استفاده نما هیته یاز آب سالم و مواد خام سالم برا شهیهم

آلوده شده باشند. دقت در  ییایمیآور و موادش انیز یها سمیکروارگانیممکن است به م خیخام از جمله آب و  مواد

 یاز مخاطرات م یشستن، پوست گرفتن به حد قابل مالحظه ا رینظ یساده ا یخام و استفاده از راهها یانتخاب غذاها

 :نیکاهد بنابرا

ستفاده جوشاندن و استفاده از قرص کلر ا ریآب نظ یسالم ساز یبا روش ها ایو  دیاز آب سالم استفاده کن شهیهم -

 .دیو آن را سالم کن دیینما

 .دیدست خورده اجتناب ورز ی. از مصرف غذاهادییتازه و سالم استفاده نما ییهمواره از مواد غذا-

 . دییمصرف نما زهیپاستور ریش رینظ یشده بهداشت ندیفرا یغذاها -

 7ـتیفعـال

 دیفکر کن

 را یو علم ینید ،یچه اصول اخالق ست؟یاژن چمحصول تر دیتول یشما برا ٔەزیانگ د،یباش کیمتخصص ژنت اگر

 د؟یکن یم تیرعا

تراژن به exogenous geneژن خاص کی قیتزر ندیبه فرآ (Transgenesis :یسی)به انگل ختیترار ای ییزا تراژن

کند  دایپ یدیجد یژگیکه جاندار و یشود، به طور می گفته زنده، جاندازان به—شود یخوانده م Transgene یسیانگل

از  ایجاندار اضافه  یعیچند ژن به ژنوم طب ای کی خت،یجانداران ترار دیتول یدر فناور.آن را به فرزندانش منتقل کند و

 .شود یگفته م Knock out ای ختهیاز جاندار حذف شود، به جاندار حاصل فرور یکه ژن ی. درصورتشود یآن حذف م

 یها نیاز پروتئ یاریدارند. امروزه بس یفناور ستیو ز یشکدر پز یادیز یکاربردها ختیو فرور ختیترار جانداران

. با استفاده از شود یم دیتول یفناور نیا قطری از …رشد و  یها فاکتور  انعقاد خون، هورمون ن،یمانند انسول ییدارو

 .ستندها ه از آفت یسر کیمقاوم به  ایدارند  یشتریب ییغذااند که ارزش  شده دیتول یاهانیگ ختیترار یفناور

 ریتکث یکه جلو« زنده یها کاندوم»موسوم به  یها یباکتر کنند، یم دیتابش پرتو فرابنفش نور تول ریکه ز یجانوران

از جانداران  یتارعنکبوت همگ دکنندهیتول یاسفناج و بزها نیمولد پروتئ یها خوک رند،یگ یرا م یو یآ اچ روسیو

 .هستند ختیترار

 یدر راستا ایکمتر داشته باشند  یو زهکش یاریبه آب ازیوجود آورد که ن به ختهیترار اهانیگ توان یم نیعمل همچن نیا با

 کرد. یشناس ستیعلم ز



20 
 

 8ـتیفعـال

 دیگفت و گو کن

 د؟یکن یم شنهادیسالم در مزرعه پ ییمحصول غذا دیتول یبرا یگرید یچه راهکارها شما

 را پیشنهاد می کنم. کینارگا یکشاورزتوسعه با توجه به شرایط امروزی کره زمین  

 یاز سو رهیآب و غ ن،یمانند زم یرو به رشد عوامل و منابع محصوالت کشاورز تیسو و محدود کیاز  تیجمع رشد

را  کیمحصوالت ارگان دیمقوله تول دار،یبه توسعه پا یابیسالم و دست یمحصول دیتالش افراد به منظور تول زیو ن گرید

جامع گراست که موجب بهبود سالمت کشت بوم ها  یتیریمد ستمیس کی کیانارگ یکشاورز .مطرح ساخته است 

 یکاربرد نهاده ها یبه جا کیارگان یدر کشاورز .شود یخاک ( م یستیز تیو فعال یستیز یچرخه ها ،یستی)تنوع ز

( که  کیارگان منی)مدیریت تولید محصوالت ا یتیریمد اتی( با استفاده از عملییایمی)کودها وسموم ش یبرون مزرعه ا

 یم دیتقویت و توسعه سالمت اکوسیستم های زیستی، چرخه های زیستی و فعالیت بیولوژیکی خاک می شود تأک اعثب

عدم مصرف مواد  اه،یخاک، سالمت گ یزیحاصل خ ،یبوم زراع ستیبر اساس ز یتیریمد اتیعمل نیکه ا .کند 

 .دارد  دیدرهر منطقه تأک یو اجتماع یبهداشت ،یفن ،یطیمح ستیز ،یاقتصاد یو انطباق با ساختارها یمصنوع ییایمیش

 کیارگان یاصل کشاورز چهار

را به صورت  نیخاک و در مجموع کره زم اهان،یسالمت انسان، جانوران، گ دیبا کیارگان یاصل سالمت: کشاورز -

 .آن بکوشد حفاظت از  یمد نظر قرار داده و در راستا کیقابل تفک ریغ تیکل کیو بعنوان  کپارچهی

الزم  یها اطیاحت تیو رعا تیسالمت و رفاه نسل حاضر را با احساس مسئول دیبا کیارگان یاصل مراقبت: کشاورز -

 یرا فدا نیکره زم ندهیآ گریکند، به عبارت د نیتأم نده،یآ ینسل ها یبرا ستمیو اکوس ستیز طیحفظ مح یدر راستا

 .نسل امروز  نکند 

 یآن طراح یو منطبق با کارکرد چرخه ها یعیطب یها ستمیبراساس اکوس دیبا کیارگان ی: کشاورزیاصل اکولوژ -

به تعادل  یستیتنوع ز تیو تقو ستگاههایز جادیگشته، با ا یعیطب یها ستمیاکوس تیکه موجب تقو یشود، به طور

 .کمک کند  یکیاکولوژ

را به  یروابط انسان دیاند با شده کیارگان یرزکشاو ریکه درگ ییاست که آنها نیاصل بر ا نیا داتیاصل انصاف: تاک-

اندرکار، کشاورزان، کارگرها،  تمام اعضا دست یعدالت و انصاف برا تیکه در تمام سطوح از رعا ندینما تیهدا یقیطر

 . ندینما اصلح نانیمصرف کنندگان اطم یتجار کنندگان، یفرآور

 یدر محصوالت زراع کیارگان دیتول هیپا مقرارت

 .استفاده شود  کیارگان یاهیاز بذر و مواد گ دیبا -
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استفاده کرد  ستیممنوع ن کیارگان یکه در کشاورز جیاز بذر را دیدر دسترس نباشد با کیارگان یاهیاگر بذر و مواد گ -

. 

 .حفاظت کنند  یستیاستفاده شود که از خاک، آب و تنوع ز یبه شکل دیاز کودها با-

      .مجاز است کیارگان یحرارت در کشاورز یدر محصوالت یت انسانفضوال یدارا یآل یمصرف کودها -

محوطه  یو مناطق محافظ )با حصار کش یکیزیاز موانع ف کیمزرعه ارگان یها یاز آلودگ یریجلوگ یبرا دیکشاورز با -

 .شود( استفاده کند یریجلوگ یمزرعه به محل کشاورز واناتیاز ورود ح یکشاورز

که  یمواد هیاز کل دیبا کیاز استفاده در مزارع ارگان شیپ کیارگان یکشاورز یندهایآالت فرا نیو ماش زاتیتجه هیکل-

 .دارند، پاک شوند  یاحتمال آلودگ

 9ـتیفعـال

 

 

 یانداز منف چشم انداز مثبت چشم ریتصو

 ،یفرهنگ راثیعنوان م حفظ خاک به یفرهنگ راثیـ م1

 یو بهره ور سمیاکوتورعه توس

 اقتصاد

 

خاک، از دست دادن استعداد  بیتخر

و کاهش بهبود  یعیسم طبیاکوتور

 اقتصاد

 

افزایش تراکم جمعیت وفزایش  ایجاد رفاه نسبی برای مردم وساز انسان ساخت گاهیـ جا2

آلودگی های زیست محیطی و ایجاد 

 مشکالت اجتماعی و...

راض نسل شکاربی رویه جانوران و انق ایجاد تعادل درمحیط موجودات ستگاهیـ ز3

 جانوران وحشی و...

 بردن مراتع نیقطع درختان و از ب سبز یفضا جادیکاشتن درخت و ا آب و هوا لیـ تعد4
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 یآلودگ یآب و پاکسازیه ـ تصف5

 خاک

به  وجود آمدن محیطی سالم  با 

 آلودگی کم

آلودگی آب وخاک با توسعه بی رویه 

کشاورزی وافزایش  بی رویه جمعیت 

 روستاها و...و توسعه شهرها و 

ابودی منابع طبیعی مانند جنگل ها و  تامین نیازهای انسان غذا، سوخت و لباسیه ـ ته6

 منابع آب و...

 منفی و مثبت چشم انداز ه خاک،( دربار تی)مشخصات، نقش و اهم دیکنی باال مشاهده م ریبا توجه به آنچه در تصو

 .دیثبت کن ریآن را در جدول ز جهیو نت دین خود گفت و گو کنحفاظت از خاک در گروه با دوستا تیو اهم ریتصو هر

 

 سعی می کنم ازخرید کاالهای غیرضروری و لوکس اجتناب کنم.-

 غذاهایی میل می کنم که میزان زباله آن بعد از مصرف بسیارکم باشد.-

 با طبیعت مهربان هستم ودرزندگی سعی می کنم به محیط فشارکمتری وارد کنم -

 نم از مصرف بی رویه پالستیک و ظروف یکبارمصرف خودداری کنمسعی می ک-

سعی کنیم دربرگزاری مراسم عزاداری ائمه)ع( وجشن های مذهبی با طبیعت مهربان ترباشیم وزباله کمتری تولید کنیم 

 تا خاک و منابع آب کشورمان آلوده نشود  و... 

 

 ند و به مردم نیز پاسخگو باشند.مسئولین وظیفه دارند برای تامین سالمت مردم تالش کن-
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مسئولین باید ازورود بعضی ازمحصوالت کشاورزی ناسالم مانندبعضی ازانواع  برنج های هندی وپاکستانی به کشور -

 جلوگیری کنند تا جان مردم به خطرنیفتند.

سالم حق مردم مسئولین باید درتولید محصوالت غذایی درکشورنظارت کامل داشته باشند.وجود محصوالت غذایی -

است ولی متاسفانه امروزه بعضی ازمحصوالت غذایی تولیدی درکشور ناسالم اند و موجب  افزایش بیماری های 

 سرطانی درکشورشده است.امروزه شیرسالم و یا گوشت مرغ سالم و...بسیارکم است

 ..جلوگیری از مصرف بی رویه سم هاو آفت کش های  گیاهی درتولید محصوالت کشاورزی و.-

 دولت باید سعی کند از افزایش تولید ومصرف ظروف یک بارمصرف جلوگیری کند و...-

 درس سوم

 30فعالیت صفحه

 :دیگفت و گو کن

 کند؟ی جلب توجه م شترینظر شما کدام خبر ب به

روزهوای پاک داشته اند .یعنی مردم 240روز تنها 6109این خبربرای من  جالب بود که تهرانی های عزیز از

 تهران تقریبا هوای پاک ندارند .واقعا خبروحشتناکی است.مردم تهران چگونه زنده اند؟عزیز

 دارد؟ یخبر جنبه مثبت و کدام خبر جنبه منف کدام

به نظرم این اخبارجنبه مثبت ندارند و همگی منفی اند .البته تشکیل نشست اضطراری کمی مثبت به نظرمی رسد ولی 

ا هزینه های بسیارزیاد درکشوربرگزار می شود ولی تاحاال راهکارمناسب و عملی می دانیم از این دست نشست ها ب

 ارائه نشده است .برگزاری همایش ها و نشست ها سودی ندارد و فقط بودجه مملکت را می بلعد.

 

 ست؟یمشترک همه آنها چ امیپ

ی به خطرافتاده است .تمام پیام مشترک همه  آن ها این است که سالمت مردم ایران با آلودگی های زیست محیط

کشورو تمامی مردم ایران در آینده با افزایش شدیدریزگردها و دیگرمنابع آالینده هوا مواجه می شوند و اگرچاره ای 

اندیشیده نشود زندگی دراین سرزمین بسیارسخت می شود و دلیل این مشکالت این است که تمامی منابع آبی 

و آب های زیرزمینی( را نابودکرده ایم و تا این منابع آبی احیا نشوند ریزگردها  کشوررا)رودها،تاالب ها،دریاچه ها

 درکشورافزایش یافته و تمام کشوررا فرا می گیرد.

 د؟یدهی م شنهادیپ ییمشکالت چه راهکارها نیرفع ا یبرا دیشما مسئول باش اگر
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ی بند است ولی اگرمن مسئول شوم که درخواب البته من نمی توانم مسئول شوم چون نه پارتی دارم و نه دستم به جای

 باید ببینم اقدامات زیررا انجام می دهم:

 احیای همه تاالب ها و دریاچه ها و رودهای کشور-

 جلوگیری از احداث سد درکشورو توسعه سدهای زیرزمینی-

 توقف انتقال آب درکشور-

 کشاورزی سنتی درکشور و توسعه کشت گلخانه ایجلوگیری از حفرچاه های عمیق و نیمه عمیق وجلوگیری از توسعه -

 استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد در مدیریت کشور به دوراز هرگونه سهمیه بندی -

 سرمایه گذاری درتولید ویا واردات خودروهای برقی-

 گسترش وسایل نقلیه عمومی-

 مدیریت تولید خودرو درکشور-

 احی داخلی کشوربه نواحی ساحلی جنوبانتقال صنایع سنگین مانند فوالد از نو-

سرمایه گذاری دراحداث نیروگاه های خورشیدی درکشور زیرا کشورما با داشتن روزهای آفتابی زیاد توان خوبی -

 دراین زمینه دارد.

 تعطیل کردن نیروگاه های هسته ای درکشور زیرا این نیروگاه ها آلودگی زیادی تولید می کنند.-

 مینه نصب آبگرم کن های خورشیدی درروی سقف خانه ها درمناطق گرمسیری کشور و....سرمایه گذاری در ز-

 33صفحه 2 ـتیفعـال

 دیکن شیآزما

 .تا آب درون آن جمع شود دیباران قرار ده ریرا ز زیسطل تم کی ،یـ هنگام شروع بارندگ1

 .دیعبور ده یاز آب درون سطل را از کاغذ صاف یــ مقدار2

 .دیکن سهیمقا یگرید زیتم ی. سپس آن را با صافدیخشک کن د،ینور خورش را مقابل یــ صاف3

 ست؟یچ یشدن صاف اهیــ علت س4

 یکی از دالیل می تواند آالینده های موجوددرهوا می باشد و... 
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 33صفحه 3 ـتیفعـال

 د؟یدهی م شنهادیپ ییخود، چه راهکارها یزندگ طیمح یهوا یکاهش آلودگ یبرا

 .دیوگو کن و در کالس با هم گفت یآور جمع یخود اطالعات یزندگ طیهوا در مح یگآلود تیوضعره دربا

 این فعالیت باتوجه به محل زندگی افراد متفاوت انجام می شود.

 34صفحه 4 ـتیفعـال

 :دیکن سهیبا هم مقا ریزقه دما را در دو منط یاحتمال وقوع وارونگ -

 یریکو ییب( روستا تیو پرجمع یصنعت ی( شهرالف

درهردو منطقه درفصل زمستان هنگامی که دمای هوا به زیر صفردرجه می رسد وارونگی دما اتفاق می افتد و درواقع 

وقوع وارونگی دما امری طبیعی است ولی وقتی در شهرصنعتی و پرجمعیت وارونگی دما اتفاق می افتد آالینده هایی که 

د شدن و وارونگی دما درسطح زمین باقی می مانند و از توسط خودروها و صنایع وارد هوا می شوند به دلیل  سر

شهرخارج نمی شوند و موجب تشدید آلودگی هوا می شود ولی دریک روستای کویری وقتی وارونگی دما اتفاق می افتد 

 هیچ مشکلی ایجاد نمی کند زیرا آالینده ای توسط مردم روستا وارد هوا نشده است و...

 دیده حیهوا دارد؟ توض یر آلودگب یریدما، چه تأث یوارونگ -

با وقوع وارونگی دما آالینده های هوا که توسط صنایع و خودروها تولید شده ووارد هوا شده درسطح زمین باقی می 

مانند و از شهرخارج نمی شوند و موحب افزایش شدید آلودگی هوا و افزایش بیماری های تنفسی و قلبی برای مردمان 

 ...ساکن یک شهر می شود و

 

 

 35صفحه 5 ـتیفعـال

و در کالس  دیکن یآنها اطالعات جمع آورره وجود دارد؟ دربا شتریهوا ب یها ندهیمحل سکونت شما، کدام آال در

 .دیبحث کن

 این فعالیت بستگی به شرایط محل زندگی افراد دارد .

 36صفحه 6 ـتیفعـال
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وگو  گفت گریکدیباره در کالس با  نیدر ا د،یشد شناآ مقابله با آنها یراهها یو برخ زگردهایسال گذشته با ر در

 .دیکن

 برای مقابله با ریزگردها اقدامات زیررا می توان انجام داد:

احیای رودها بطوری که اجازه می دهم رودها به جایی بریزند که قبال به آنجا وارد می شدند.رود باید به دریا و دریاچه -

ها را با سد سازی غیرمنطقی بگیریم کشوررا به نابودی می کشانیم.رودها شریان و باتالق وتاالب بریزد .اگرجلوی رود

 های حیاتی کشورند.

باید برنامه ریزی های ما منطبق با شرایط طبیعی کشورباشد نه این که برنامه ریزی ها طوری تدوین شود که شرایط -

و جلوگیری از ریزگردها باید حوضه های آبی  طبیعی کشوررا به آنچه که ما می خواهیم تغییر دهیم.برای نجات کشور

کشورحفظ شوند و باید قبول کنیم ما دریک منطقه خشک قرار داریم و توسعه بعضی  از فعالیت ها مانند صنایع فوالد و 

 توسعه بی رویه باغداری فقط منابع آب ،خاک وهوای کشوررا نابود می کند.

 ت منابع طبیعی کشوراستفاده از نیروهای متخصص وکارامد درمدیری -

 باال بردن اخالق زیست محیطی دربین مردم و مسئولین از طریق آموزش.-

متاسفانه مردم و مسئولین کشوردرزمینه محیط زیست اطالعات کمی دارند .من با اجرای برنامه هایی می توانم دانش 

از شرایط محیط زیست  کشورداشته مردم و مسئولین را درزمینه محیط زیست باال ببرم.اگرمسئولین اطالعات کافی 

 باشند اجرای بسیاری از طرح ها را که به محیط زیست کشورو افزایش ریزگردها منجرمی شود را متوقف می کنند.

برنامه ریزی جهت نجات منابع آب زیرزمینی کشور.منابع آب زیرزمینی کشور دچارورشکستگی شده است و آنقدر آب -

دربعضی از مناطق کشور فرونشست ها و فروچاله ها ی زیادی به وجود آمده است.بحران از این منابع برداشت شده که 

منابع آب زیرزمینی کشور زیاد معوم نیست زیرا در زیرزمین پنهان است و مانند دریاچه ارومیه و دیگر دریاچه ها و 

رومیه است واگر با مدیریت تاالب ها مشخص نیست ولی بحران منابع آب زیرزمینی کشور بد تر از بحران دریاچه ا

صحیح منابع آب زیززمینی که درواقع پس انداز آبی کشورنداحیا نشوند به زودی تمام کشوربه فروچاله و فرونشست ها 

تبدیل شده و شهرها و روستاها و تمامی زیرساخت های کشور نابود خواهند شد.برای نجات آب های زیرزمینی کشور 

ی و باغداری و دامداری را متئقف می کنم و بسیار از محصوالت مورد نیاز کشوررا از توسعه بی رویه صنعت و کشاورز

خارج  وارد می کنیم.ما نمی توانیم تمام نیازهای کشوررا درداخل کشورتولید کنیم وتگربخواهیم خودکفا باشیم و همه 

آب و هوا و خاک شده و دراین نیازهای کشوررا خودمان درکشورتولید کنیم موجب نابودی منابع طبیعی کشورمانند 

صورت کشوربا مشکالت زیادی از جمله افزایش ریزگردها و فرونشست ها می شود و به دنبال آن مهاجرت مردم از 

 روستاها به شهرها و....

 38صفحه 7 ـتیفعـال
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 ست؟یعلت نصب آن چ شود؟ی رو به رو در کجا نصب م یتابلو -

 ها نصب می شوداین تابلو معموال درنزدیک بیمارستان 

 .دیکن سهیبا هم مقا ریاز مناطق ز کیساکنان هر یرا برا یصوت یآلودگ زانیم -

 یساحل یدرتهران پ( شهرها یب( کنار بزرگراه یالقیی یالف( روستا -

 مسلما آلودگی صوتی در کناربزرگراه های تهران بسیارزیاد است و صدای عبورومروز خودروها متوقف نمی شود.

ییالقی و شهرهای ساحلی آلودگی صوتی کمتراز بزرگراه های تهران می باشد ولی متاسفانه درکشورما با درروستاهای 

یورش مردم به روستاهای ییالقی و شهرهای ساحلی وساخت وساز بی رویه وساخت ویال آرامش گذشته را ندارند و 

 و...آلودگی های صوتی با تردد بیش از حد مردم و خودروها درحال افزایش است 

 

 پیاده رفتن برای انجام بعضی از کارها-1

 استفاده کمترا ز خودروی شخصی و موتورسیکلت-2

 استفاده بهینه از وسایل گرمایشی خانگی مانند بخاری گازی و...-3
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 توسعه استفاده از پیل های سوختی و خودروهای برقی-1

گاه های خورشیدی درکشور نصب شوند می توان توسعه استفاده از انرژی خورشیدی درکشور بطوری که اگرنیرو-2

حتی برق تولیدی راصادرکرد.اگرکشورما بتواند برق تولید کند دیگرهیچ کشوری مانند امریکا نمی تواند کشورعزیزما را 

 تحریم کند زیرا که ایران با داشتن انرژی برق کشورقدرتمندی خواهد شد.

 نصب آبگرمکن های خورشیدی درروی بام خانه ها-3

 آموزش های همگانی و افزایش آگاهی مردم درزمینه استفاده بهینه از منابع انرژی و آلودگی کمتر هوا و...-4

 4درس

 44صفحه 1 ـتیفعـال

 :توجه به نقشه با

 

 .دیرا مشخص کن یپر مصرف انرژ یکشورها -1
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به اول را درجهان میلیون بشکه رت400درکشورکانادا سرانه مصرف ساالنه انرژی بسیارباالست و با بیش 

 داراست.کشورهای امریکا و عربستان و استرالیا و نیوزلند دررتبه بعدی قراردارند و...

 کجاست؟ رانیا گاهیجا -2

 میلیون بشکه می باشد که رقم باالیی را نشان نمی دهد و...150تا 75درایران سرانه مصرف ساالنه انرژی 

 .دیده حیتوض ر؟یخ ایاقتصاد کشور است  یبرا یخوبنه نشا ،یانرژ ادینظر شما مصرف ز به-3

یکی از شاخص های توسعه هرکشورمیزان مصرف انرژی برق می باشد و به نظرم شاخص خوبی است زیرا انرژی برق 

 آلودگی کمتری دارد و...

 46صفحه 2 ـتیفعـال

 دیکن وگو گفت

ی م یاز چه منبع یکیالکتر یانرژ دیو تول نیچرخاندن تورب یالزم برا یروین نکهیا ۀ دربار ر،یز یتوجه به الگو با

 .دیوگو کن گفت تواند باشد،

 

منبع انرژی برای چرخاندن توربین ها و تولید برق بسیارمتنوع اند مانند انرژی آب پشت سدها،انرژی زمین گرمایی یا 

 ژئو ترمال،انرزی امواج ،انرزی جزرو مدی و انرژی سوخت های فسیلی و...

 47صفحه3 ـتیفعـال

 نقادانه تفکر

 دگاهین دیا«. است تر افتهیباشد، آن کشور توسعه  شتریب یکشور یکیالکتر یهر چه مصرف انرژ»معتقدند  یبرخ

 .دیرا در کالس نقد کن

انرژی الکتریکی که از طریق منابع انرژی پاک مانند انرژی خورشیدی ، انرژی بادی ، انرژی پشت سدها ،انرژی زمین 

د می تواند معیارخوبی برای توسعه کشورباشد ولی اگرانرژی الکتریکی تولید شده بیشتراز طریق گرمایی و...تولید شو

مصرف سوخت های فسیلی باشد نمی تواند معیارخوبی برای سنجش توسعه یک کشورباشد و متاسفانه درکشورما 

 انرژی الکتریکی تولید شده بیشتر از طریق سوخت های فسیلی به دست می آید و...
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 48صفحه4 ـتیلفعـا

 زان مصرفیو رابطه آن با م ایدر سراسر دن یخانگ یخچالهای ازیبرق مورد ن زانیدرباره م ریز تیانجام فعال با

  .دیآشنا شو شتریب یلیفس یسوختها

 

 شبانه کیآن در  یبرق مصرف زانیم د،یریدر نظر بگ را وات ساعت170با قدرت   زریفر خچالیدستگاه  کی( الف

 وات ساعت است؟ ولیچند ک روز

 یکه انرژ ییاست. از آنجا یکیالکتر یانرژ یتجار یکاهایاز  یکی( kWh ای kW·h ،kW h یساعت )با نمادها وواتیکل

 یریگ ساعت اندازه ای هیو زمان بر حسب ثان لوواتیک ایتوان بر حسب وات  گرید یحاصلضرب توان در زمان است و از سو

  شده مصرف یساعت برابر است با انرژ لوواتیک کیخواهد بود.  ساعت لوواتیک ایساعت  به صورت وات یواحد انرژ شود، یم

 ساعت. کیوات در مدت  1000با توان  دستگاهی

 170×24وات ساعت=4080

 کیلووات(4)

 وات ساعت است؟ لویچند ک ک سالیدر طول  زریفر خچالی نیا یبرق مصرف زانی( مب

 4080×365وات ساعت=1489200

 ات(کیلوو1489)
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 خچالی نیساالنه ا یبرق مصرف زانیداشته باشد م زریخچال فریدستگاه  کی ،یرانی( با فرض آنکه هر خانوار اپ

 (.خانوار دارد20000000 باًیران تقری. )کشور ادیحساب کن رانیرا در ا زرهایفر

 1489200×20000000وات ساعت=29784000000000

 مگاوات(29784000)

در  را یلینوع سوخت فس کیاز  لوگرمیک30000 ،یکیالکتر یوات ساعت انرژ لویک1600  دیتول ی( اگر برات

سوخت  آن از لوگرمیچند ک رانیا یخانگ یخچالهای یمصرف ن برقیتأم یکه برا دیحساب کن م،یبسوزان روگاهین

 سوزانده شود؟ دیبا یلیفس

 (29784000000000×30000)÷1600کیلوگرم= 558450000000000

 نیا ساعت است. با توجه به لوواتیک700برابر با   ماهانه یرانیهر خانوار ا یکه برق مصرف دین( اکنون فرض کث

 روگاهین کیدر  دیبا یلیسوخت فس لوگرمیچند ک ،یرانیا یبرق ساالنه خانوارها نیتأم یبرا دیداده، حساب کن

 سوزانده شود؟

 (700×30000)÷1600×12کیلوگرم سوخت=157500

 48حهصف نترنتیدر صفحات ا

 . با مراجعه به منابع معتبردهدی م شیرا افزا یکیالکتر یمصرف انرژ ،یبه مدت طوالن خچالیگذاشتن در  باز

 به و دیکن یآور جمع یآنها اطالعات یبرق مصرف زانیبا م ها خچالی یشکل و طراح نیرابطه ب ٔەدربار ،ینترنتیا

 .دیکالس گزارش ده

 زرفری – خچالیاز  یاستفاده منطق

را  یزریو فر خچالیمشابه،  یها مدل نیاز ب زریو فر خچالی دیدر حد امکان در موقع خر یستیکنندگان با فمصر-

 .باشد یو کارائ یبازده نیشتریب یدارا ،یانتخاب کنند که با توجه به برچسب انرژ

با انتخاب  رود، ی مباال یقشر برفک، مصرف انرژ شیبا افزا رایز د،یرا بطور منظم آب کن زریو فر خچالی یها برفک-

 .ابدی یکننده، کاهش م بدون دخالت مصرف یمصرف انرژ ک،یکن اتومات برفک آب ستمیمجهز به س یها خچالی

نور  ریز نیکن، شوفاژ و همچن گرمازا مثل اجاق گاز، آب گرم یها در مجاورت دستگاه زریفر ای خچالیقرار دادن -

در  زرفری – خچالیقرار دادن  یبرا یگریکه امکان د ی. در صورتدهد یم شیآنرا افزا یمصرف انرژ د،یخورش میمستق

 .دی( دستگاه را از حرارت و گرما حفظ کنیحرارت قیپوشش مناسب )عا کیآشپزخانه وجود نداشته باشد، با 
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و از  شود شتریسردتر ب یها آن در طول ماه یقرار داد تا بازده انرژ نیرزمیز ای نگیدر پارک توان یم زیرا ن زریفر-

 .کند یریگرمتر جلوگ یها در طول ماه زیمنزل ن ییسرما یبارها شیافزا

فاصله داشته باشد.  واریبا د متر یسانت 20حداقل به اندازه  دیگردش هوا، اغلب با یبرا زریو فر خچالیپشت  یفضا-

موارد سبب انتقال  نیا تیشود. رعا یریدو بار گردگ یحداقل سال زریو فر خچالیپشت  یها ضمناً الزم است لوله

 .ها خواهد شد هوا و لوله نیحرارت بهتر ب

بطور کامل بسته  خچالیتا در  شود یباعث م ردیگ یسطح تراز و صاف قرار نم کی یبر رو زریو فر خچالیکه  یهنگام-

 .ابدی شیآن افزا یمصرف انرژ تینداشته باشد و در نها ینشود و کارکرد درست

 ییمواد غذا یادیو از گذاشتن همزمان مقدار ز دیقرار نده زریو فر خچالیشدن کامل در  از سرد شیرا پ ییمواد غذا-

خواهد شد و مقدار  زریو فر خچالیبر موتور  یادیفشار ز جادیکار سبب ا نی. ادیکن یخوددار زریفر ژهیو بو خچالیدر 

 .رود یبرق هدر م یانرژ یادیز

کار گردش هوا را  نی. چون ادیکن زیپره زریو فر خچالیدر داخل  ییاو چسباندن ظروف و مواد غذ دنیاز کنار هم چ- 

 .شود یمصرف برق م شیدچار اختالل کرده و سبب افزا زریفر ای خچالیدر داخل 

 یهوا گریکه د دیببند یدر آنها را به صورت زر،یفر یها سهیپس از گذاشتن آنها در ک ،ییمواد غذا یجهت نگهدار-

همچون نام مواد  یمطالب یکه حاو یبرچسب ها سهیاز ک کیهر  ینداشته باشد. در ضمن بر رودر داخل آن وجود  یاضاف

را با اطالعات  یبرچسب نی. چندیمنجمد کردن باشد را بچسبان خینوع آن )سرخ شده، پخته، خام و ...( و تار ،ییغذا

. به دیکرده و در محل مناسب بچسبان هیته زیطبقه ن ایداخل هر سبد، کشو، قفسه و  ییشامل فهرست مواد غذا تر یکل

 .آسان خواهد شد اریبس ازیمورد ن ییبه مواد غذا یابیدست بیترت نیا

 .دیکن زیپره زریفر ای خچالیدرِ  هودةیاز باز و بسته کردن ب-

تازه وجود دارد،  ییبه مواد غذا یکه دسترس ییها در فصل جاتیو سبز ییاز منجمد کردن مواد غذا دیکن یسع-

 .دیکن یخوددار المکانا یحت

 یکه سال شود یم هی. توصدهد یخود را از دست م ییبه مرور زمان انعطاف و کارآ زریو فر خچالیدرِ  یکینوار الست-

 نیا یآنها اقدام گردد. برا ضینشت هوا، نسبت به تعو نیسالم بودن نوارها کنترل شود تا در صورت کوچکتر کباری

خود قرار نگرفت، احتماالً  یاگر اسکناس محکم در جا دیینما ستفادهدر و بدنه ا نیب اسکناس کیاز قرار دادن  شیآزما

 .اند خراب شده خچالیاطراف  یها کیالست

مربا،  یها شهیش جات،یشربت، ترش یحاو یها یها و بطر گالن ،یکنسرو، رب گوجه فرنگ یها یاز قراردادن انواع قوط-

مصرف  شیو به تبع آن افزا زرفری – خچالی یفضا مورد یکار باعث اشغال ب نی. ادیکن یخوددار خچالیعسل و ... در 

 .دستگاه خواهد شد یانرژ
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که  شود یاز بدنه م یکیبه علت وزن آن به مرور زمان باعث جدا شدن نوار الست زریفر ای خچالیدرِ  یافتادگ-

 .شود یریجلوگ خچالیسرد  یخروج هوابه جهت  یدر اقدام گردد تا از اتالف انرژ یلوال ضینسبت به تعو ستیبا یم

 زانیهمچون حجم و م یبه موارد تیبا عنا زریفر ایو  خچالیو به موقع ترموستات  حیصح میتوجه داشت که تنظ دیبا-

در کاهش مصرف  یمزبور، نقش مهم لیوسا طیمح یو دما زریو فر خچالیدرون آنها، محل قرار گرفتن  ییمواد غذا

به موقع ترموستات باعث فاسد  میعدم توجه به تنظ ایو  تنادرس میتنظ یداشت و به عبارتخواهد  لیوسا نیا یانرژ

  .خواهد شد یمصرف انرژ شیو به تبع آن افزا ییمواد غذا یزدگ خی ایشدن و 

 .دقت و توجه شود زریو فر خچالیدرِ  یکینوار الست یو چسبندگ تیبه بسته شدن کامل درها و مرغوب دیدر هنگام خر-

 زرِیقرار دادن آنها در قسمت فر ایو  ها خچالی یخیگازدار در قسمت جا یها نوشابه یحاو یها یگذاشتن بطر از-

 یدرِ بطر ،یدر داخل بطر عیتا پس از انجماد کامل ما شود یکار باعث م نی. ادیینما یجداً خوددار زرهافری – خچالی

 نیهم تیپراکنده شود. عدم رعا خچالیآن در داخل  عیماو  شکسته یبطر ،یبه بطر ادیبر اثر فشار ز ایباز شود و 

 دنیاز ترک یکردن ناش زیتم یرا برا زرفری – خچالیدرِ  قهیدق 15تا  10 نیب یتا حداقل زمان شود یموضوع باعث م

 .خواهد شد یکه خود باعث اتالف انرژ میباز بگذار یبطر

کار از گردش هوا در  نیچون ا م،یکن زیجداً پره دیبا خچالیات طبق یروزنامه بر رو ایاز گذاشتن هرگونه پارچه، مقوا  -

 و.... .دهد یم شیو مصرف برق آن را افزا کند یم یریجلوگ خچالی

 49صفحه 5 ـتیفعـال

 :دیکن وگو گفت

 یها خانه شیونقل، گرما حمل یبرا یلیفس یها ( استفاده ازسوختیمنف مثبت و یها آثار گوناگون )جنبه ٔەدربار

 .دیرا پر کن یخال یجاها و وگو گفت گریکدیبا  یکیالکتر یانرژ دیتول و یمسکون
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افزایش استفاده از سوخت های فسیلی موجب افزایش آلودگی هوا و گرمایش جهانی دراثر افزایش گازهای گلخانه -

 ای درجو می شود و به دنبال آن موجب ذوب یخچال های طبیعی زمین می شود و... 

 های فسیلی موجب افزایش شدید آلودگی هوا درشهرهای بزرگ و مناطق صنعتی می شود و...استفاده از سوخت -

فراوان بودن و ارزان بودن سوخت های فسیلی موجب می شود که دولت ها درمورد ارنرژی های پاک مانند انرژی -

 خورشیدی سرمایه گذاری نکنند و...

 50صفحه 6 ـتیفعـال

 دیکن کاوش

 ؟«دارد طیمح کی یدما یرو یچه اثر دیاکسی کربن د مقدار»که  دیکن یبررس

 یباز ریقرص جوشان ، دما سنج، استوانه مدرج، خم ،یتریل5/1  یو مواد: بطر ابزار

 .دیکن یگذار و شماره دیرا بردار یخال یتریل5/1  یدو بطر-1

دور  ی. درزهادیدهو دماسنج را از داخل آن عبور  دیرا به اندازه قطر دماسنج سوراخ کن های درب بطر -2

 .دیو از دو طرف بپوشان دیمحکم کن یباز ریبا خم را دماسنج

 .دیو بالفاصله در آن را محکم ببند دیزیآب بر تریلی لیم10عدد قرص جوشان و  1(  5شماره )  یدرون بطر -3

 .دیو در آن را محکم ببند دیزیآب بر تریلی لیم2( 10شماره )  یدرون بطر -4

 .دیکن ادداشتیرا مشاهده و  ین هر دو بطردرو یهوا یدما -5

 یدرون دو بطر یهوا یدر دما یریی. چه تغدیآفتاب قرار ده یساعت روبه رو میرا به مدت ن یهر دو بطر -6

 شود؟ی م جادیا

 د؟یریگی م یا جهیمشاهدات چه نت نیاز ا -7

 فعالیت را بطورعملی انجام دهید.

 51صفحه7 ـتیفعـال

 دیکن فکر
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 نشان ریاخ یها را در دهه نیزم کره یدما شیافزا2هواکره و نمودار   دیاکسی کربن د شیفزاا1نمودار  ، -1

 دو نمودار وجود دارد؟ نیا یها داده نیب یا . چه رابطهدهندی م

 

بین میزان کربن دی اکسید و میزان دمای زمین ارتباط معنا داری وجوددارد. یعنی درچنددهه اخیر با افزایش مصرف 

فسیلی، گازهای گلخانه ای زیادی وارد جو زمین شده است مانند کربن دی اکسید و دمای میانگین زمین را سوخت های 

قسمت درمیلیون بوده است ولی ان 300میالدی مقدار کربن دی اکسید جو زمین کم تر از1960باال برده است.درسال 

نزدیک به 1960مای زمین هم درسال قسمت درمیلیون رسیده است و میانگین د380به بیش از 2010رقم درسال 

 درجه سلسیوس رسیده است.و...14.5به 2010درجه س لسیوس بوده است ولی این رقم درسال 14

 دیوگو کن گفت

 .دیسیها را در چند جمله بنو آن د؟یریگی م یجی. چه نتادیوگو کن گفت ریزحه لو یها دادهه دربار-2

 

نه ای مانند کربن دی اکسید و بخار آب وجودنداشت هوای زمین درروز اگردراطراف زمین و درجو زمین گازهای گلخا

خیلی گرم  و درشب خیلی سرد می شد)شکل سمت راست( ولی به دلیل وجود گازهای گلخانه ای درجو زمین ،هوا 

 درروز خیلی گرم نمی شود و درشب هم خیلی سرد نمی گردد ودرواقع وجود گازهای گلخانه ای بطور طبیعی و نرمال
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هوای زمین را معتدل نگه می دارد ولی با افزایش استفاده از سوخت های فسیلی  و افزایش تعداد خودروها و فعالیت 

 صنایع و...میزان گازهای گلخانه ای افزایش یافته و هوای زمین را گرم تر گرم تر کرده است )شکل سمت چپ(.

 

 .دیها پاسخ ده به پرسش ریز یها باال و شکل یبا توجه به نمودارها -3

 وجود دارد؟ ها انوسیآب اقpH  و دیاکسی فشار گاز کربن د انیم یا ( چه رابطهالف

 آب اقیانوس ها کاهش یافت است .phبا افزایش فشارگازکربن دی اکسید)میکرو اتمسفر( مقدار 

 کند؟ی م یرییچه تغ ایبودن آب در یدیاس زانی( مب

 کاهش یافته است.1389درسال   8/8ه به  ب11/8از  1369میزان اسیدی آب درسال 

 کند؟ی م یرییدر آب کره چه تغ یستیز یها در هواکره، تنوع گونه دیاکسی فشار گاز کربن د شی( با افزاپ

 50به  کیبه گفته دانشمندان نزد .کند یوارد م بیآس ییایدر یجذب شدن در آب به زندگ لیبه دل دکربنیاکس ید

 شده است . ایکرده جذب آب در نیسال گذشته وارد جو زم 200در  که نوع بشر یدکربنیاکس یدرصد د

 

 ای یدیاس زانیاست که م یتمیلگار تیکم کی( potential of hydrogen، مخفف pH: یسیپ هاش )به انگل ای اچ یپ

رتپه های با توجه به تصوی.مانند یزنده م 9تا  5 نیب اچ یفقط در پ انیآبز شتری. بکند یبودن مواد را مشخص م یباز

 مرجانی با کاهش پی اچ  از بین خواهند رفت و...
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 .دیسیرو به رو بنو ریبرداشت خود را از تصو -4 

 

این شکل ردپای کربن دی اکسید را درماهی نشان می دهد.با افزایش کربن دی اکسید در آب دریاها و اقیانوس هاو 

وجب مرگ ماهی ها می شود زیرا آبزیان فقط بین پی اچ افزایش رد پای کربن درماهی ها میزان پی اچ کاهش یافته وم

 می توانند زنده باشند و... 9تا 5

 53صفحه8 ـتیفعـال

 .دیکن حساب

 کرده و دایبرق و گاز پ یها شیف یعدد درج شده رو قیدر منزل خود را از طر یمصرف یعیبرق و گاز طب زانیم

شده، توسط  دیتول دیاکسی کربن د یردپا دیتوان یم بیترت نی. بددیکن یجاگذار ریز یها را در رابطه آن

 .دیرا حساب کن خود خانواده

 ()برحسب تن یدیتولCO2زانیم0/0006= ×یمصرف یساعت انرژ لوواتیک

 ()برحسب تن یدیتولCO2زانیم0/00059× = یگاز مصرف مترمکعب

 .با توجه به قبض برق منزل خود حساب کنید

 55صفحه اطالعات یآور جمع

ینه در زم ،یدانیو م یا مطالعات کتابخانه ای)سانا(، و  رانینو ا یهای سازمان انرژ ینترنتیا گاهیبه پامراجعه  با

 یآور اطالعات جمع نهیزم نیکشوردر ا یها روگاهین یدیتول تیو ظرف یباد یها نیتورب ،یباد یاز انرژ استفاده

 .دیکالس گزارش کن به و
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بوده و  جیرا حیمس الدیاز م شیسال پ 200از  یباد یابهایو ساخت آس یطراح زیبا توجه به وجود مناطق بادخ رانیدر ا

. مطالعات و محاسبات انجام باشد یفراهم م یباد ینهایاز تورب یبردار جهت گسترش بهره یبستر مناسب زیهم اکنون ن

 45از  شیکشور )شامل بمنطقه از  26اند که تنها در  داده نشان رانیباد در ا یانرژ لیپتانس نیتخم نهیشده در زم

مگاوات  6٫500، در حدود ٪33 یراندمان کل کیبا در نظر گرفتن  تها،یسا یاسم تیظرف زانیمناسب( م تیسا

مگاوات  74٫000برق کشور در حال حاضر حدود  یها روگاهیکل ن یاسم تیاست که ظرف یطیدر شرا نی. و اباشد یم

  .باشد یم

 دیتول یباد یبا استفاده از انرژ رانیشده در ا دیمگاوات برق تول 33٫000از  مگاوات 25تنها  یالدیم 2004سال  در

ام  یمگاوات بود )رتبه س 45 یباد یبا استفاده از انرژ رانیشده در ا دیسهم برق تول یالدیم 2006شده بود. در سال 

)در  لیمنج یباد روگاهین یالدیم 2008. در سال داد یرا نشان م یرشد چهل درصد 2005( که به نسبت سال ایدر دن

در  رانیدر ا یبرق باد تیاند. ظرف مگاوات برق را داشته 82 تی(، ظرفی)در استان خراسان رضو نالودی( و بالنیاستان گ

 است. مگاوات ساعت بوده 130 یالدیم 2009سال 

 ،یبرق باد ریدپذیتجد یانرژ نهیرا در زم یادیمبالغ ز رانیا[ 4.]باشد یم یباد یانرژ یعضو مجمع جهان رانیا

 یاست که مانع وروی اردیلیم 7٫3حدود  یلیدر بخش برق فس یصیتخص یها ارانهی زانیکرده است. م یگذار هیسرما

نصب شده برق  تیظرف زانیم ها، ارانهیوجود  رغم یعل. رود یبه شمار م ریپذ دیتجد یها یبر سر راه توسعه انرژ یجد

 84-1373دوره  یساعت برق را ط گاواتیگ 307 دیمگاوات بوده است، که تول 128بالغ بر  1387سال  لیتا اوا یباد

 یروگاهیهزار بشکه معادل نفت در بخش ن 425 ییسبب صرفه جو یدیبرق تول زانیم نیرا به همراه داشته است. ا

شده  1384-1373در فاصله  یطیمح ستیز یها ندهیتن انواع آال ونیلیم کیخود موجب کاهش  یشده و در جا رانیا

 لیپتانس بول،یوا یازمعادله چگال یریگ کشور و با بهره یها بادر در استان انهیماه یاست. با استفاده از اطالعات واقع

زده شده  نیتخم گاواتیگ 3٫6 زانیبه م یبرق باد لینسکل پتا تیها محاسبه شده و در نها قابل استفاده باد در استان

کشور،  یانرژ یفعل یها استیاند. بر اساس س را برآورد کرده تیظرف گاواتیگ 6تا حد  گریاست. البته محاسبات د

 یو بلوچستان و خراسان جنوب ستانیس الن،یباد در سه استان گ یها پروژه یارزش حال خالص و نرخ بازده داخل

 یاقتصادسه استان از نظر  نیدر ا یبرق باد یها است که پروژه تیواقع نیکننده ا دییاست، که تا دهمحاسبه ش

روش بازار  کیبه همراه  یلیفس لیپتانس یانرژ یها ارانهیکه با حذف  دهد ینشان م جیمقرون به صرفه هستند. نتا

سبب  تواند ینصب شده م تیظرف نی. اددا شیافزا گاواتیگ 6تا  3٫6را به  یباد یانرژ تیظرف توان یمحور، م

 رانیا یروگاهیبشکه در روز در بخش ن 230000تا  127000بشکه معادل نفت  ونیلیم 84تا  47حدود  ییجو صرفه

 و....شود.

 56صفحه10 ـتیفعـال
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 دیکن فکر

 و سر زانیم ر،یو نمودار ز یباد یها نیشده برحسب اندازه تورب دیتول یکیالکتر یانرژ نیشتریب زانیم ریز شکل

 به .با توجه به آنهادهندی نشان م آنها یرا برحسب قطر پرهها ها نی( توسط توربیصوت یشده )آلودگ دیتول یصدا

 .دیپاسخ ده ریز یها پرسش

 وجود دارد؟ د شدهیتول یبا انرژ یباد نیتورب یها قطر پره نیب یا لف( چه رابطها

متری میزان آلودگی 20با افزایش قطرپره های توربین های بادی میزان آلودگی صوتی افزایش می یابد مثال در قطرپره 

 دسیبل می رسد و...120متر میزان آلودگی صوتی به 120د ولی در پره ای با قطر دسیبل می باش98صوتی 

 

 

 شما چه دیاکس یکربن د یکنند، ردپا دیتول باد یشهر و خانه شما را با استفاده از انرژ ازی( اگر برق مورد نب

 چرا؟ کند؟یم یرییتغ

انرژی باد ،سوخت های فسیلی مانند نفت مصرف   رد پای کربن درشهرمن کاهش می یابد زیرا با تولید برق به وسیله

 نشده است و...

 .دیده حیتوض دارند؟ جانداران آن منطقه یزندگ یرو یریچه تأث یباد یها روگاهی( نپ
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البته  نیروگاه های بادی به دلیل اشغال کردن فضای بسیار زیاد و ایجاد سروصدا برای جانوران و انسان مشکالتی را 

 ..ایحاد می کنند و.

 

 من مصرف مواد غذایی و سوخت و...را مدیریت می کنم و به اندازه مصرف می کنم-

 و اسراف نمی کنم.

 حمل ونقل خود را مدیریت می کنم و از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنم -

 درهیچ زمانی با خودروی خود تک سرنشین نمی روم -

 م و...با کنترل قبض برق خود مصرف برق را مدیریت می کن-

 

گسترش نیروگاه های خورشیدی درکشور زیرا کشورما به دلیل داشتن روزهای آفتابی زیاد می تواند برق زیادی از -

 طریق انرژی خورشید تولید کند و حتی می توان برق را به اروپا صادرکند.

 گسترش نیروگاه های بادی درکشوردرنواحی مستعد-

 ای برقی و قطارهای برقیگسترش پیل های سوختی و تولید خودروه-
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 نوسازی صنایع سنگین کشور و نصب فیلترهای مناسب دردودکش صنایع بزرگ-

 

 (71اید؟ )  افروزید فکر کرده آیا درباره آتشی که می

 (72ایم ؟ )  اید؟ یا ما آفریده  آیا شما درخت آن را آفریده

 

 5درس

 1فعـالیـت 

 هم فکری و گفت وگو کنید.

 .مطالب باال، ساالنه چند تن زباله در کشور ایران تولید می شود؟ چند کیلوگرم؟ محاسبه کنیدالف( با توجه به -1

 

 تن50000×میلون نفر80.000.000تن درروز=4000.000.000.000

 تریلیون تن زباله تولید می شود(4)درایران روزانه 

 4×365=1460تریلیون تن درسال 

 تریلیون تن زباله تولید می شود.1460ر ما رقم بسیار فاجعه آمیزاست در یک سال درکشو

 ب( ساالنه چند تن زباله در شهرهای نام برده شده در متن باال تولید می شود؟
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 تهران7500×365تن=2737500

 اراک540×365تن=197100

 مشهد850×365تن=10250

 اصفهان1000×365تن=365000

 رشت600×365تن=219000

 اله دور بریزد، در سال چقدر زباله تولید می کند؟گرم زب850پ( اگر هر فرد روزانه  

 گرم850×365گرم=310250

 کیلوگرمدریک سال تولید می کند.310هرفرد 

 ت( آیا این ارقام موجب نگرانی شما می شود؟ چرا؟

با مطالعه این ارقام احساس خطر می کنم زیرا در آینده محیط زیست کشورما توسط کوه های زباله  نابود می 

آینده زباله ها سالمتی مردم را دراطراف شهرهای بزرگ به خطر می اندازد.من احساس خطرمی کنم زیرا می شود.در

بینم میزان تولید زباله درکشورما نسبت به سال ها و ماه های قبل متاسفانه به شدت درحال افزایش است.متاسفانه 

باله نیستند.مردم ما عادت کرده اند حتی برای نوشیدن مقداری آب ازلیوان های یک مردم و دولت به فکرکاهش تولید ز

بارمصرف استفاده کنند و به خودشان زحمت نمی دهند یک لیوان مناسب همراه خودداشته باشند.اگربا این روند پیش 

هد شد.پس بیایید بیندیشیم و به برویم و به فکر آینده نباشیم ایران عزیز ما درمیان زباله های تولید شده ما دفن خوا

کارهایی که انجام می دهیم کمی فکرکنیم.آیا الزم است درمکان های زیارتی از لیوان یک بارمصرف استفاده کنیم؟ 

و.....آیا الزم است درمراسم عزاداری  ائمه علیه السالم حجم زیادی از ظرف های یکبارمصرف استفاده کنیم و هزاران 

م آیا با توجه به تولید حجم زیادی از زباله درمراسمات دینی ، کارما درست است؟آیا الزم است تن زباله تولید کنی

 هرشب به مردم با ظرف های یکبارمصرف غذا داده شود؟این کاریعنی جنگ با محیط زیست و...
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والن و برداشت شما از تصاویر و متنی که در زیر هریک نوشته شده، چیست؟ چرا موضوع برای مردم و مسئ-2 

 مدیران هر منطقه دغدغه و نگرانی ایجاد کرده است؟

متاسفانه من هیچ دغدغه ای در مردم و مسوالن نمی بینم و اساسا مردم ما و مسئولین در مورد زباله و پیامدهای منفی 

اید مسئو الن تولید زباله نمی اندیشند.مردم درزمینه روش های کاهش تولید زباله اطالعات کمی دارند و به نظرم اول ب

آموزش داده شوند تا بدانند که تولید زباله با حجم زیاد سالمت مردم و محیط زیست کشورا به خطرانداخته و اگر 

 اطالعات آن ها افزایش یابد از اجرای بسیاری از طرح ها و برنامه ها درکشور جلوگیری می کنند و...

 .ن زباله تولید میکنند؟ توضیح دهیدبه نظر شما چرا ساکنان شهرها بیشتر از روستانشینا-3

 شهرها با جمعیت زیاد زباله بیشتری تولید می کنند و روستاها با جمعیت کمتر زباله کمتری تولید می کنند.

 .هماکنون چند لحظه فکر کنیدو مهمترین راه حلی را که برای مسئلة زباله به ذهن تان رسید، یادداشت کنید-4 

 دتان را مرور کنید.پس از پایان درس نوشتة خو

مهمترین کاراین است که سعی کنیم زباله کمتری تولید کنیم و برای کاهش تولید زباله باید مصرف گرایی کاهش یابد 

 و برای کاهش مصرف گرایی آموزش مردم و مسئولین بسیاراهمیت دارد.

 64صفحه 2فعالیت 

 تحقیق کنید

سال سن ( گفت وگو کنید. سؤال هایی مانند نمونه 65)باالی  با یکی از افراد سالخوردة فامیل یا آشنایان -1 

 نتایج را جمع بندی و در کالس ارائه کنید .طراحی کنید. شما میتوانید پرسشهای دیگری به آن اضافه کنید
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درزمان گذشته میوه فروش میوه ها را دراخل پاکت های کاغذی قرار می داد و معموال برای خرید همیشه یک -1سوال 

نبیل با خودمان می بردیم و هرچه که می خریدیم درداخل زنبیل می کردیم.شیرو ماست هم که می خریدیم به شکل ز

 فله ای می خریدیم و در سطل های مخصوصی توسط فروشنده قرار می گرفت و...

لید زباله می امروزه کاالها بیشتربه صورت بسته بندی عرضه می شود که این بسته بندی ها موجب افزایش تو-2سوال

شود.امروزه استفاده از پالستیک و ظرف های یکبارمصرف بسیارزیاد شده و در فروشگاه ها از نایلون زیادی استفاده می 

 شود و ....

پنجاه سال قبل زباله کمی تولید می شد و شهرها هم بزرگ نبودند و زباله های کمی که تولید می شد مردم زباله ها -3

 ا می سوزاندند و...را دفن می کردند و ی

 ظروف یکبارمصرف،ظروف نوشابه و آب،پالستیک،قوطی های کنسرو ،پوشک بچه ،بنر و....-4سوال

سال پیش 50یا 40متاسفانه متاسفانه و هزاران متاسفانه میزان تولید زباله درخانواده های امروزی نسبت به -5سوال

 خیلی بیشترشده است.

 

 آوردید، با نتایج همکالسی های تان مقایسه کنید. نتایجی را که از مصاحبه به دست-2

مردم درگذشته با استفاده از زنبیل و ظروف دائمی زباله کمتری تولید می کردند.مانند لیوان شیشه ای ، سطل ماست و 

یزان بطری شیر و...  ولی حاال مردم متاسفانه پسماند زیادی تولید می کنند و یکی از این پسماندها پالستیک است که م

مصرف آن درحال افزایش است.سعی کنید وقتی به مغازه برای خرید مراجعه می کنید از مغازه دار پالستیک دریافت 

 نکنید.

 3فعـالیـت 

 بررسی کنید

به مدت یک هفته، هر شب قبل از بیرون گذاشتن زباله، محتویات سطل زبالة خانه تان را بررسی و اقالم آن را -1

گة یادداشت اقالم پسماند تر و پسماند خشک را در دو ستون جداگانه بنویسید. به طور نسبی یادداشت کنید. روی بر

مقدار هریک از آنها را از زیاد تا کم حدس بزنید و در کنار هر مورد بنویسید. یادداشت خود را برای فعالیت بعدی 

 .نگه دارید

زباله ای را که بیرون می گذارید، وزن کنید و  به طور داوطلبانه و در صورت امکان، به مدت یک هفته، هر شب-2

وزن آن را یادداشت کنید. میانگین وزن زباله را در طی هفته محاسبه کنید و آن را بر تعداد اعضای خانواده تقسیم 
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کنید. در خانوادة شما به طور تقریبی سرانة تولید زباله چقدر است؟ )توجه کنید که این مقدار غیر از زباله ای است 

 که اعضای خانواده در خارج از محیط خانه دور می ریزند.

 بررسی را انجام دهید.

 4فعـالیـت 

 گفت وگو کنید

با توجه به آنچه در سال های قبل آموخته اید، آیاتی را از قرآن کریم و احادیثی را از پیامبر اکرم و ائمة معصومین 

 آنها مصرف گرایی را از منظر تعالیم دینی نقد کنید.دربارة اسراف و تبذیر در کالس ارائه کنید و بر مبنای 

  "و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما"می فرماید:  67خداوند در سوره فرقان آیه 

  .پیمایند ای را می گذارند بلکه راه میانه کنند و نه کم می روی می بندگان شایسته خدا در هنگام انفاق، نه زیاده

  "ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین"فرماید:  می 27و نیز در سوره اسراء آیه 

 اند. کنندگان براداران شیاطین اسراف

سوره کسانی که اسراف می کنند ازبرادران شیطانند و امروزه درکشورما اسراف بسیارزیاد شده است  و 27برطبق آیه 

یه السالم و دیگرائمه علیها السالم میزان تولید پسماند درشهرها و متاسفانه درایام عزاداری حضرت امام حسین عل

روستاهای ما چند برابرمی شود.افزایش حجم زباله دراین ایام که البته همراه با آلودگی های صوتی شدیدی می باشد 

یی که به مردم نشان می دهد که کارما نادرست است و با این کار فشارزیادی برمحیط وارد می کنیم .بهتراست غذاها

 داده می شود در ظروف چینی یا مالمین باشد و....

 5فعـالیـت 

با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت پسماند شهر محل زندگی خود، چند مورد از اخبار مربوط به پسماند 

 را یادداشت و در کالس بیان کنید.

 به آدرس زیرمراجعه کنید:

http://pasmand.tehran.ir/Default.aspx?tabid=179 

 نمونه یک خبر:

 تدارک خدماتی شهرداری تبریز تا پایان ایام عزاداری ادامه خواهد داشت.

 .اداری خبر دادمدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تبریز از ادامه تدارک خدماتی شهرداری تبریز تا پایان ایام عز
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نفر پاکبان در  1500به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز ، علیرضا اصغری افزود: 

شیفتی مشغول به فعالیت بودند که نتیجه این فعالیت پاکسازی کل شهر و معابر عمومی از  3طول دهه محرم به صورت 

 .ودزباله در کمترین زمان ممکن از سطح شهر ب

درصدی حجم زباله در طول سه روز اخیر یادآورشد: نسبت به روزهای عادی در سه روز  20وی با اشاره به افزایش 

درصدی حجم زباله روبه رو بودیم که خوشبختانه با تدابیر صورت گرفته و فعالیت نیروهای  20گذشته با افزایش 

 .خدمات شهری این حجم افزایشی زباله مدیریت شد

سازمان پسماند شهرداری تبریز گفت: تعدادی از بنرهای تاریخ گذشته از سطح شهر حذف می شوند و  مدیرعامل

 .سایر بنرها تا اربعین حسینی در سطح شهر باقی خواهد ماند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت گروه های مردم نهاد اظهارکرد: در سال های اخیر گروه های 

عالیت چشمگیری در حوزه آموزش های شهروندی داشته اند که این امر می تواند شهرداری ها را در امر مردم نهاد ف

 فرهنگ سازی یاری کند.

 6فعـالیـت 

 .پوسال )کمپوست( تهیه کنید

مصرف و  های غیرقابل با کمک و راهنمایی معلم و با استفاده از پسماند گیاهی مانند پوست میوه یا میوه-1

های داخل یک سطل یا گودال کوچک در باغچة حیاط یا  های خشک و علف کردن آنها با برگ آغشتهسبزیجات و 

مدرسه، کود آلی )پوسال( درست کنید . هر چند مدت یکبار باید این مخلوط را به هم بزنید و هوادهی کنید. 

 . مراحل کار را معلم توضیح می دهد

های بسیار خرد شده و  اک، مواد زائد گیاهی مانند کاه و برگ و شاخهدر کمپوست از مخلوط موادی چون کود حیوانی، خ

های خوراکی، پوست  های غیرقابل مصرف، زائدات سبزیجات، ته مانده ها، میوه زاتدات آشپزخانه که شامل پوست میوه

 کند شود؛ ولی باید از موادی که حشرات موذی را به خود جذب می تخم مرغ ریز شده، خاک اره استفاده می

 .دربارة ورمی کمپوست تحقیق کنید و نتیجه را در کالس گزارش دهید-2

شده و نسبتاً پایدار حاصل فرایند پوسش هستند و پوسش یا کمپوست کردن عمل  کمپوست پسماندهای آلی تجزیه

و  های شهری همچنین لجن فاضالب است که تحت شرایط خاص پوساندن و تجزیه بقایای گیاهی، حیوانی یا زباله

ترین روش بازیافت باشد. مواد آلی موجود در توده مصرفی  گیرد. این عمل شاید کهن های گوناگون انجام می روش

هوازی به خاک سیاه  هایی است که از راه تجزیه هوازی و بی برای کمپوست از ضایعات کشاورزی، مواد خوراکی و زباله

شود. فرایند کمپوست بسیار ساده است و  رزی مصرف میشوند که به عنوان کود در کشاو و سفید غنی تبدیل می
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شود. کمپوست  های شان، و به شکل صنعتی نیز انجام می های خود، کشاورزان در زمین دست افراد با تجربه در خانه به

 .باشند های درشت مواد آلی را دارا می هایی است که توانایی شکستن مولکول حاصل فعالیت بیولوژیکی میکرورگانیسم

ترین کودها برای مصارف کشاورزی  شود یکی از عالی این کود که از پسماندهای کشاورزی، خانگی و خوراکی تولید می

گیری از این کود را دارند. منیزیوم و فسفات موجود در این  رود و تولیدکنندگان گل و گیاه نیز امکان بهره به شمار می

شود. کمپوست، خاک بسیار  ریع تر مواد مغذی درون خاک میهای کشاورزی و جذب س کود سبب آبرفتی شدن خاک

ها، محوطه سازی، باغداری، و کشاورزی به عنوان کود بکار  هایی همچون در باغ غنی و مورد استفاده است که در مکان

ها برای کنترل  باشد. در خاک پوسال اکوسیستم روند. کمپوست به عنوان یک آفت کش طبیعی برای خاک نیز می می

 فرسایش، زمین و جریان بهسازی خاک، ساخت و ساز تاالب، و به عنوان پوشش دفن زباله بسیار مفید است.

 7فعـالیـت 

 آزمایش کنید

دو گودال کوچک در باغچه حفر کنید. در یکی پوست میوه ومقداری دستمال کاغذی و در دیگری یک بطری -1

دو را با خاک بپوشانید. پس از یکماه الیة خاک را بردارید  پالستیکی کوچک یا یک کیسة نایلون بگذارید و روی هر

 .و مشاهدة خود را گزارش کنید

 این فعالیت را انجام دهید وگزارش خودرا درکالس ارائه کنید.

تان در یک هفته را تهیه کردید. برگه را مشاهده کنید و مواد قابل  های خانگی در فعالیت قبل، فهرستی اززباله-2

های خانگی و آماده کردن آنها برای بازیافت را  ها را فهرست کنید و عالمت بزنید.کارتفکیک زباله لهبازیافت زبا

 .شروع کنید . اقدامات خودتان را در کالس گزارش کنید

 این فعالیت را انجام دهید ودرکالس ارائه کنید.

 د می آورد؟پرس وجو کنید، انداختن ته سیگار در محیط چه آلودگیهای خطرناکی به وجو-3

سازیم و فکر  کنیم یا به زیر پا انداخته و له می سیگار شیء ظاهرا کوچکی است که به راحتی در هر جایی رهایش می ته

ها بگیر تا داخل مخزن سد لتیان،  ها و جوی کنیم که کار تمام شده است؛ در حالی که ماجرا تازه شروع شده .از کوچه می

 .شود میسیگار دیده  همانند ساندویچ ته

توانند مواد آلی سنگین را تصفیه کنند و احتمال  ها نمی خانه سیگار یک ماده مصنوعی و غیر قابل تجزیه است. تصفیه ته

سیگار در  ها وجود داشته باشد. تک تک شهرهای ایران با مشکل انداختن ته دارد داخل آب مصرفی مردم از این آالینده

شان افزایش  این مساله میزان نگرانی مردم را برای آب مصرفی و تصفیه شده ها مواجه هستند و ها یا جوی خیابان

 .دهد می



48 
 

های آب و فاضالب تهران در پاسخ به این سوال که آیا  مهندس احمد مشیری مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه

تصفیه کنند یا خیر، گفت:  tahsigarرسند سیگارها را که به سدها می توانند نیکوتین این ته های ایران می خانه تصفیه

سیگار، نیکوتین و مواد رنگی پفک برای سالمت آب  این بحث بسیار خوبی است. هر چیزی به عنوان آالینده مثل ته“

شود و کارشناسان هم معتقدند که  های البرز که آب برف و باران است گرفته می خطرناک هستند. آب تهران از کوهپایه

آید. اما این را باید گفت که ورود هر آالینده به چرخه تصفیه خطرناک است و  حساب می های دنیا به جزو بهترین آب

ایم که مواد  ایم به این نتیجه رسیده هایی که انجام داده احتمال دارد که به خوبی تصفیه نشود. ما بر اساس آخرین تست

اندازد.  ار زیاد باشد، سالمت آب را به خطر میسیگ هایی مثل ته آلی داخل آب فعال مشکلی ندارد اما اگر میزان آالینده

ها به ما کمک کنند.  ها و آب ها از طبیعت برای سالمت جنگل خود مردم باید سعی کنند که با دور کردن این آالینده

هستند  WHO های ما که تحت نظر سیگار را نادیده گرفت. البته آزمایشگاه توان چهار هزار ماده سمی داخل ته نمی

هایی مثل  کنم که حجم باالی آالینده اند اما مجددا تکرار می از ورود نیکوتین به آب تهران را گزارش نکردهچیزی 

 ”.کند سیگار که حاوی نیکوتین است، احتمال ورود نیکوتین به آب را زیاد می ته

تین، سرب، مس و در فیلتر باقیمانده از سیگارهای دودشده، مواد سمی و فلزات سنگین خطرناک دیگری چون نیکو

هزار الیاف پالستیکی در هم تنیده مانند استات سلولز و  12کروم هم وجود دارد که در یک بسته متشکل از 

ها،  ها، دریاچه ها پرنده و آبزیان ساکن در تاالب اند. موادی که ساالنه سبب مرگ میلیون ناپذیر جاسازی شده تجزیه

 .گردد ه شومی که البته در زنجیره غذایی در نهایت به انسان هم باز میشوند. چرخ ها و دریاهای آزاد می رودخانه

پذیر نیستند و شامل شماری از مواد بسیار سمی هستند. این فیلترها از سلولز استات  متاسفانه فیلترهای سیگار تخریب

کند. با این حال مواد  تر تجزیه می اند به این معنا که اشعه ماورای بنفش این ماده را به قطعات کوچک تشکیل شده

ها و سواحلی که در آن  ها، آب روند. در نتیجه این مواد در خاک آالینده موجود در این قطعات به طور کامل از بین نمی

 . اند کنیم، وجود دارند و ظاهر مناظر ما را زشت و غیر جذاب کرده زندگی می

کننده در  است اثرات آنی و مضر آنها بر فرد استعمالاگر سیگارها، اصوال بدون فیلتر ساخته شوند، هر چند ممکن 

های بلندمدت آن بر محیط زیست کمتر خواهد بود و زباله کمتری هم تولید  مدت بیشتر باشد اما عواقب و خسارت کوتاه

 .خواهد شد

ار از جنبه یکی از پروژه های بزرگ تحقیقاتی جهان در مورد ته سیگار، به بررسی آسیب های مختلف ناشی از ته سیگ

های گوناگونی نظیر میزان سم موجود، مصرف تصادفی و نیز اثرات آن بر بدن انسان پرداخته است. نتایجی که تاکنون 

از مطالعات مختلف این پروژه به دست آمده نشانگر این است که بشر باید هر چه سریع تر به سمت کاهش تولید، 

 .استفاده و دفع این بخش از سیگار گام بردارد

ساعت در یک لیتر آب قرار دهیم، مواد سمی موجود در  96یک آزمایش ساده نشان می دهد اگر ته سیگار را به مدت 

سراسر دنیا با ته سیگار بازی می آن برای کشتن هر نوع ماهی آب شیرین یا آب شور کافی است. بسیاری از کودکان 

ر نتیجه ته سیگار رها شده در محیط زیست می تواند خسارت کنند و حتی برخی حیوانات آن را به اشتباه می خورند. د

 .های جبران ناپذیری به سالمت جانداران وارد کند
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شرکت های تولید سیگار از پیامدهای رها شدن ته سیگار استفاده شده در طبیعت آگاهی دارند، اما از یافتن راه حلی 

د سیگاری یا حتی تشکیالت مردمی پاکسازی محیط زیست کنند و این وظیفه را بر دوش افرابرای آن شانه خالی می

می اندازند. حتی برخی شرکت های دخانیاتی، کمک هزینه هایی به این سازمان های مردم نهاد حامی محیط زیست 

برای پاکسازی طبیعت می پردازند. البته دلیل دیگر شرکت های تولید سیگار از پشتیبانی مالی چنین نهادهایی، ارائه 

عنوان شرکتی حامی محیط زیست است، حال آن که این گونه حمایت ها در عمل نمی تواند راه حل ری از خود بهتصوی

 .موثر و پایداری برای مساله پیش رو باشد

در این میان، برخی شرکت های تولید سیگار نیز پیشنهاد به کارگیری ته سیگارهای تجزیه شدنی به جای انواع تجزیه 

این هم نمی تواند راه حل خوبی برای معضل جهانی ته سیگار باشد. ته سیگارهای تجزیهداده اند، اما ناشدنی کنونی را 

همانند انواع تجزیه ناشدنی، براحتی مواد سمی و سرطانزای موجود در خود را در محیط زیست رها می کنند و به شدنی 

 .همین دلیل راه حل چندان مناسبی به نظر نمی رسد

اسان تاکنون راه حل های مختلفی برای کاهش اثرات نامطلوب این مساله ارائه کرده اند که می تواند برخی کارشن

های سیگارسازی، وجود فیلتر در سیگار را دلیل کارخانه امیدهایی برای رهایی از این محصول ساخته دست بشر دهد.

رد سیگاری می دانند. با این حال انجمن جذب قابل توجه مواد سمی و کاهش اثرات نامطلوب مصرف دخانیات بر ف

جراحان عمومی و موسسه ملی سرطان ایاالت متحده اعالم کرده اند فیلتر سیگار عمال هیچ فایده ای برای سالمت 

سال اخیر که فیلتر به  50سیگاری ها ندارد. حتی آمارها نشان می دهد، مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات در 

 .شدت افزایش یافته استسیگارها افزوده شده ب

فیلتر سیگار به گونه ای طراحی شده است که فقط دود توتون را که به ریه های فرد سیگاری فرستاده می شود اندکی 

کاهش می دهد، اما الزاما به سالمت بیشتر فرد نمی انجامد. در نتیجه فیلتر سیگار بیشتر حربه ای تبلیغاتی برای جذب 

د اصلی ترین کارکرد فیلتر در سیگار، دادن تصویری غلط به فرد سیگاری است که این مشتری است. به نظر می رس

بخش از سیگار، جلوی آسیب دود توتون به سالمت او را می گیرد؛ حال آن که واقعیت چیز دیگری است. همچنین 

 .کاهش دود وارد شده به دهان شاید حتی موجب تشویق بیشتر کودکان به مصرف سیگار شود

های سیگارسازی برای تعیین میزان کارایی فیلتر از دستگاه هایی ویژه ای استفاده می کنند. این دستگاه همانند شرکت 

ها نشان می دهد فرد سیگاری، هوا را به درون می مکد و در نتیجه دود توتون وارد آن می شود. نتیجه این آزمایش

 .مضر موجود در دود بکاهدفیلتر می تواند تا حدی از میزان نیکوتین و برخی مواد 

با این حال یک تفاوت اصلی میان انسان و ماشین وجود دارد و آن هم این که بسیاری از سیگاری ها به خاطر لذت از 

مصرف نیکوتین ممکن است پُک هایی عمیق تر به سیگار بزنند و به کالمی دیگر، دود آن را بیشتر به ریه های خود 

 .به همراه نداردعمل هیچ نتیجه مثبتی  بفرستند. در نتیجه فیلتر در

به همین دلیل است که بسیاری از سازمان های پزشکی، کارکرد مثبت فیلتر برای سالمت را رد می کنند و حتی آن را 

زیانبار می دانند. اگر کارکرد اصلی فیلتر تنها برای بازاریابی و تشویق مردم به مصرف بیشتر دخانیات است، پس باید 
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ریع تر جلوی استفاده از آن گرفته شود. ممنوعیت استفاده از فیلتر برای تولید سیگار نه تنها می تواند اثرات هر چه س

 .مثبتی بر سالمت انسان داشته باشد، بلکه اثرات آن بر محیط زیست را نیز از میان می برد

سته و سرپوشیده عمومی وضع کرده بسیاری از کشورهای دنیا، قانونی برای ممنوعیت استعمال دخانیات در فضاهای ب

اند. با این که این قانون مزایای زیادی دارد، اما سیگاری ها را به سیگار کشیدن در فضای باز و طبیعت تشویق می کند 

جا رها می شود. یکی از سازمان های مردم نهاد حامی محیط زیست در انگلستان که در نتیجه ته سیگارها همان

درصد بر میزان ته سیگار رها شده در محیط  43اعالم ممنوعیت مصرف سیگار در این کشور،  گزارش کرده که پس از

 .زیست افزوده شده است

و از نظر بعضی ها راه حل  ختم نمی شود. حتی سیگارهای الکترونیکی نیز که بتازگی ارائه شده مشکل به همین جا 

ین دستگاه دارای جعبه های کوچک حاوی نیکوتین مصرف سیگار است نیز موجب آلودگی محیط زیست می شود. ا

 .است که معموال پس از مصرف به شکلی نامناسب در طبیعت رها می شود

 آتش سوزی و مرگ موجودات دریایی از جمله اثرات مخرب رهاسازی در طبیعت است آلودگی هوا، از بین بردن جنگلها،

ناشی از دور انداختن ته سیگار   نفر در هر سال است، 14گ درصد از آتش سوزهای جنگلی که مسئول مر 7نزدیک به  :

 .است

سال در آب دریا برای تجزیه شدن زمان  5کشد تا در آب تازه شکسته شوند ولی تا  ماه طول می 12ته سیگارها 

 .تبرند. همچنین ته سیگارها در شکم پرندگان جوان، الک پشتهای دریایی و دیگر موجودات دریایی یافت شده اس می

فاصله از بین رفتن محیط زیست یا سالمت یک ماهی، از آن زمانی شروع می شود که شما سیگار خود را به لب می 

گذارید و شروع به سیگار کشیدن می کنید و فیلتر سیگار خود را از شیشه ماشین به بیرون پرتاب می کنید، این همان 

ه می شود که آنها این فیلتر ها را به اشتباه به عنوان غذا می لحظه یی است که این فیلتر وارد شکم یک ماهی یا پرند

خورند. ما نیاز به یک نگاه صادقانه درباره خطرات مرتبط با ته سیگار برای محیط زیست داریم، آسیب هایی که از 

 سمت خود مردم برای مردم و زمین خطرناک به شمار می آید

 8فعـالیـت 

 .ندازیددر مدرسه، برنامة بازیافت راه بی

درکالس ها و حیاط مدرسه،کارتن هایا سطل های تفکیک زباله )کاغذ، پالستیک، پسماند تر و (... بگذارید و -1 

میزان مواد قابل بازیافت را هر ماه بررسی و مقایسه کنید.در پایان سال بر آورد کنید چقدر کاغذ جمع آوری شده 

 ه در این برنامه شرکت کنند.سعی کنید همة دانش آموزان و کارکنان مدرس . است

 این فعالیت را درمدرسه انجام دهید.
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مراجعه کنید. بخش www.pasmand.tehran.ir به پایگاه اینترنتی مدیریت پسماند شهر تهران به نشانی-2

نه چند نمونه از بازی با مواد بازیافتی و چند نمو .آموزش هنرهای بازیافتی برای کودکان و بزرگساالن را باز کنید

های بازیافتی  توانید در جشنواره دستور تهیة غذاهای بازیافتی را از آن استخراج و در کالس بیان کنید.شما می

 .نیزشرکت کنید و برنده جایزه شوید

 :باقیمانده مرغ و آب مرغ-1

پیاز داغ و فلفل اگر مرغ درست کرده اید و اضافه مانده است  می توانید گوشت مرغ را تکه تکه  کرده با اضافه  کردن 

دلمه ای خالل و هویج و  کرفس خاللی و گوجه فرنگی یه نوع خوراک درست کرد. البته داخل یوفکا همراه پنیر پیتزا و 

   .جعفری هم به صورت بورک عالی می شود

   .از آب مرغ اضافه می توان یک سوپ خوشمزه درست کرد-

  .ه می توان با مرغ های باقیمانده درست کردکوکوی مرغ و حتی لوبیا پلو هم از غذاهایی است ک-

 .اگر مرغ باقیمانده، رب یا سس نداشته باشد می توان ساالد الویه درست کرد-

  .اگر کنار مرغ باقیمانده نخود فرنگی، ذرت یا سیب زمینی داشت می توانیم سوپ درست کنیم-

کرده و روی آن تخم مرغ می زنیم یک غذای  اگر مرغ با سس گوجه یا رب باشه، از استخوانش جدا می کنیم خرد-

   .خوشمزه و فوری می شود

 .چین یا ساندویچ مرغ درست کرد اگر مرغ سس نداشته باشد، می توان ته-

 .اگر مرغ را با آب بپزید همزمان از آب آن می تونید سوپ تهیه کنید-

  تلت خوشمزه مرغ تهیه کنیدتکه هائی از مرغ پخته را که زیاد طرفدار ندارد چرخ کرده و با آن ک-

می توان  استخوانهای مرغ باقیمانده را جدا و بعد ریش کرد  به همراه پیاز داغ فراوان و رب، تفت داده و  کمی هم -

  .الی برنج کشید زرشک و زعفران زده و موقع  کشیدن البه

 .ه می کنیماگر مرغ باقیمانده، ساده و بدون سس باشد برای انواع ته چین گراتن استفاد-

اگر کنار مرغ  باقیمانده، سبزیجات آب پز هم گذاشته اید،  می تونید باقیمانده سبزیجات )گل کلم، کلم بروکلی، نخود -

  .سبز( و مرغ را با رب و پیاز داغ کمی تفت داده و با آن الزانیا درست کنید. با همین مواد سوفله هم می شود درست کرد

 .توان در تهیه انواع ساالد مرغ، نوعی خوراک لوبیا سبزا، کروکت... استفاده کرداز مرغ طبخ شده اضافی می -

 از تکه های مرغ مانده برای تهیه استانبولی پلو استفاده می کنم.-
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 باقیمانده پلو-2

یکی از چیزهایی که بیشتر اوقات، خصوصا در میهمانی ها امکان داره اضافه بیاید و حیف و میل بشود، پلو هست که 

  : گاهی دیگه نمی شود در وعده های بعدی آن را مصرف کرد. اما راه حل های خوب

غذاهای باقیمانده مثل برنج را با اضافه کردن کلی سبزیجات معطر و دوغ، در تهیه آش دوغ یا آش ماست استفاده کرد 

 .که با سیرداغ، نعناع داغ و پیاز داغ عالی می شود

می توان از پلوی باقیمانده درست کرد قلیه دزفولی است که برای درست کردن آن یکی از غذاهای خیلی خوشمزه که  

باید برنج، حبوبات پخته شده، مقدار زیادی میوه ی خشک و تازه و کمی رب انار و آب دلمه برگ انگور اضافه کرد و بعداً 

 .رویش را پونه و روغن داغ می دهیم

اگه سبزی پلوی و گوشت درست کردید و مقداری از اون  .دلمه استفاده کردباقیمانده پلو را می توان در تهیه کوفته و 

باقی موند می دونید چکار کنید: لوبیا و نخود و عدس رو بگذارید خوب بپزه بعد سبزی پلو وگوشت را هم خوب له کرده 

بریزید داخلش و یک بریزید داخل حبوبات پخته شده. کشک و سیر داغ و بیاز داغ ویک بسته نودالیت هم درست کرده 

 .آش حسابی درست کنید

برنج سفید اضافی رو هم می تونید تبدیل به  .از سبزی پلو ی باقیمانده برای تهیه سوپ هم می تونید استفاده کنید

بعضی ها  .پلوی اضافه رو هم می تونید به عنوان ته دیگ استفاده کنید که خوب هم می شه .استانبولی یا لو بیا پلو کنید

 .لوی باقیماند برا تهیه حلیم هم استفاده می کننداز پ

سبزی پلو و برنج سفید را تو اش وسوپ  .به به، ته چین..... از پلوی سفید باقیمانده می تونید ته چین هم درست کنید

 .هم می شود ریخت

ر درجه بعد شوید بعضی ها هم فکر می کنند هیچی خوشمزه تر از تبدیل پلوی سفید اضافی به ماش پلو و عدس پلو ود

  .پلو نیست

اگر پلو را برای تعداد افراد کمی تهیه می کنید از پلوپز استفاده کنید که عالوه بر مصرف کم روغن، زیر برنجتان ته  

 .دیگ نشود

شله زرد هم از غذاهایی هست که می توان با پلوی اضافی درست کرد و لذت برد به این ترتیب که اول سعی کنیم  

ضافه با خورشت مخلوط نشوند. برنج  های سفید پخته شده رو جدا می کنیم و چون این برنج  ها روغن و برنج های ا

نمک دارن، خوبه که چند بار اول روشون آب بریزیم و خالی کنیم که روغن و نمکشون تا حدی که می شه بره. بعد هم 

ذاریم روی گاز تا یه مدتی بمونه، طبعا مدت عین حالت معمولی درست کردن شله زرد، روی برنج آب می ریزیم و می 

کمتری نسبت به برنج خام الزمه. و بعد هم دیگه مثل مراحل معمول عمل می کنیم و زعفران و غیره رو اضافه می کنیم. 

 چیز خوبی از آب درمی اد. می تونید یه بار امتحان کنید. از این شله زرد به عنوان دسر هم می توان استفاده کرد.

  قیمانده میوه هابا-3
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از تفاله هویج می توان یک نوع خاگینه خوشمزه تهیه کرد به این ترتیب که تخم مرغ، دارچین، پودرگردو، وانیل و چند  

قاشق شکر را با هم مخلوط می کنیم. آنرا درماهی تابه ریخته دو طرف آن را سرخ کرده سپس شیره از قبل آماده شده 

 .م و بعد از یک ساعت برش می زنیمرا که گرم است روی آن میریزی

 .تفاله های هویج و کرفس را می توان در تهیه سوپ استفاده کرد

 .از تفاله های سیب و هویج می توان مربا درست کرد و برای داخل شیرینی مربایی استفاده کرد

 .از پوست میوه هایی مثل پرتقال، هندوانه و امثالهم می توان مربای خوشمزه درست کرد

د از تهیه آب هویج، از تفاله اش می توان کیک هویج درست کرد. البته می توان با تفاله سیب هم مخلوط کرد. با این بع

 کار ضمن اینکه مواد رو دور نمی ریزیم از فیبر مواد که برامون مفیده هم استفاده می شود.

 برای مشاهد بیشتر غذاهای بازیافتی  به سایت زیرمراجعه کنید: 

http://pasmand.tehran.ir/Default.aspx?tabid=400#109550--- 

 چند نمونه ازهنرهای بازیافتی:

 تهیه میزهای خاااص با چمدون های قدیمی

 

 

 تهیه شمع با پوست گردو

 

 ستیکزیبا سازی فضای سبز با حلقه های ال
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 برای آشنایی بیشتر با هنرهای بازیافتی به این کانال مراجعه فرمایید:

https://t.me/honarebazyaft 

 9فعـالیـت 

 .به نظر شما کدام یک از روش هایی که در این بخش مطرح شده، جالب تر است؟ چرا؟ گفت وگو کنید-1 

 ی و مکانی استفاده کرد.همه روش ها مناسب  هستند و می توان با توجه به شرایط زمان

اکنون که با نمونه هایی از تجارب جهانی در زمینة مدیریت پسماند آشنا شدید، چند طرح ابتکاری برای کشور -2 

 و محل زندگی تان تا پایان سال تحصیلی به کالس ارائه کنید.

به مردم یاد بدهیم که با چه روش  به نظرم باید مردم را با آموزش نسبت به پسماندها آشنا کنیم.از طریق آموزش، باید

هایی زباله کمتری تولید کنند و باچه روش هایی از پسماندهای تولیدی دوباره استفاده کنند و آموزش بدهیم که چگونه 

 پسماندها تفکیک شوند و همچنین به مردم درزمینه هنرهای بازیافتی آموزش های  الزم داده شود و...

 10فعـالیـت 

جداگانه عنوان های بازکاهی، بازمصرف و بازیافت را بنویسید.در پایان هر هفته اقدامی را که  روی سه کاغذ-1 

در هر یک از این موارد انجام داده اید، روی کاغذ مربوط به آن یادداشت کنید. در پایان هر ماه در کالس انسان و 

ن اقدامات موجب می شود که ایده های محیط زیست، زمانی را به ارائة گزارش این اقدامات، اختصاص دهید. بیا

 .خوبی از یکدیگر در زمینة کاهش زباله و بازیافت دریافت کنید

 بازیافت بازمصرف بازکاهی
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اگر شما مسئول مدیریت پسماند در شهر یا روستای محل زندگیتان باشید، چه اقداماتی برای حل مسئلة زباله -2

اولویت بنویسید.سپس جمع بندی نظرات دانش آموزان را در نامه ای تنظیم کنید و  انجام می دهید؟ به ترتیب

 برای شورای شهر یا روستایتان بفرستید.

 مدیریت مصرف ظروف یکبارمصرف در شهر -

 جلوگیری از پخش بنر درسطح شهر-

 رواج استفاده از لیوان های یکبارمصرف کاغدی به حای لیوان های یکبارمصرف پالستیکی-

 آموزش همگانی مردم در زمینه استفاده کمتراز ظروف یکبارمصرف و آشناکردن مردم با ضررهای این ظروف-

 تفکیک زباله ها در مبداء-

 بازیافت زباله ها-

 آموزش مردم درزمینه روش های مناسب برای کاهش کمتر پسماند-

 تبلیغات درزمینه کاهش مصرف گرایی درشهر-

ردستی هایی را که از مواد بازیافتی درست کرده اید، هدیه بدهید. روی هدیه به دوستان و آشنایان، کا-3

 یادداشتی بنویسید و بگویید دوستدار محیط زیست هستید و علت انتخاب این نوع هدیه را بیان کنید.

این کاردستی را به دوستانم هدیه می کنم و روی آن خواهم نوشت:من دوستدار محیط زیست هستم من زمین را 

 وست دارم .من آسمانی آبی را دوست دارم و...د
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فساد و پریشانی به کرده بد خود مردم در همه برّ و بحر زمین پدید آمد تا خدا هم کیفر بعضی اعمالشان را به آنها 

 بچشاند ، باشد که ) از گنه پشیمان شده و به درگاه خدا ( باز گردند.

 6درس

 1 ـتیفعـال

 :دیکن وگو گفت

 ا کدام خبر جالب تر است؟نظر شم از

 هستند.جالب ترآمده پایین که دردوخبر

 

 

 است؟ یدارند؟ نقش انسان در کدام خبرمثبت و در کدام منف یمتفاوت تیخبرها اهم نیبه نظر شما ا ایآ

درهردو خبر نقش مثبت انسان دیده می شود.در شهرستان مهریز با مردمی شدن حفاظت از محیط زیست جمعیت 

افزایش یافته و خبربسیارخوبی است و نقش مثبت مردم مهریز را درحیات وحش نشان می دهد و  حشوحیات 

همچنین برگزاری کارگاه نقش جوامع محلی درحفاظت از سمندرلرستانی خبرخوبی است زیرا مردم و دولت سعی کرده 

 ستانی حفاظت کنند و....اند با افزایش آگاهی مردم از طریق برگزاری همایش از حیات وحش از جمله سمندرلر
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درخبر باال که مربوط به سنجاب  های  بلوط زاگرس می باشد خبرخوبی نیست زیرا نقش منفی انسان را در حیات 

 وحش و از بین بردن و اسارت  سنجاب های بلوط را نشان می دهد.

 ؟ ستیخبرها چ نیاشتراک ا وجه

 وحش و دغدغه  نابودی حیات وحش کشورمی باشد و...وچه اشتراک این خبرها حیات و حش و حفاظت از حیات 

  د؟یخوانده ا ای دهیاز رسانه ها شن یمشابه یخبرها چه

شنیده و خوانده می شود.مثال آتش سوزی جنگل های متاسفانه خبرهای ناگواری از رسانه ها درمورد حیات وحش کشور 

و شنیدم. تخریب جنگل ها و محیط زیست به  خبربسیاربدی بود که از رسانه ملی دیدم 1396زاگرس درتابستان 

احداث سدها و منظور احداث بزرگراه ها و کارهای عمرانی دیگر به شدت حیات وحش کشوررا به خطرانداخته است.

آبگیری آنها و تشکیل دریاچه پشت سد به شدت محیط زیست کشوررا به خظرانداخته و به نظرمی رسد محیط زیست 

سرزمین اهمیتی نداردوسعی می کنند آن را از پیش رو بردارد ولی باید بدانیم که محیط  درنظر دولت ومردمان این

زیست بسترزندگی مردم و بسترفعالیت های دولت می باشد و نباید به آن به عنوان یک رقیب نگاه شود بلکه باید به 

 عنوان عامل زندگی و بستر فعالیت های انسان نگاه شود و...

 2 ـتیفعـال

 دینک گزارش

و  دیخود، انتخاب کن یبوستان محل زندگ ایمانند باغچه  ییجاها ای یعیطب یها طیجانور را در مح ای اهیگ کی

 .دیارائه ده ،یمانند غذا و محل زندگ ییرا از جنبه ها گریآن به جانداران د یوابستگ از یگزارش

 دهید وگزارش آن را درکالس ارائه کنید.درمحل زندگی خود یک گیاه و یا جانورانتخاب کنید و فعالیت را انجام 

 3 ـتیفعـال

 دیده شنهادیپ
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 یستیز ت تنوعیاز اهم یگری. شما چه موارد ددهد یرا نشان م یستیو ارزش تنوع ز تیاز اهم ییها مثال ریز شکل

 .دیده یارائه م عتیاستفاده از طب یبرا ییشنهادهایو چه پ دیدان یم

 

گونه  ونیلیدر حدود دو م نیکره زم یبر رو امروزه .گردد یمطرح م ستمیه در سه سطح ژن، گونه و اکوساست که امروز یمفهوم یستیتنوع ز

 نیا میباشد. البته بخش عظ شیقابل افزا ونیلیرقم تا حدود ده م نیکه ا زنند یاند که دانشمندان حدس م شده یو نامگذار ییموجود زنده شناسا

در  ستیز طیاز مح تیرا درباره حما یکنفرانس ۱۹۹۲. سازمان ملل در سال باشد یم انیو بخصوص بندپا مهرگان یب یها متعلق به گروه شیافزا

کرد و به  بیتصو ۱۳۷۵معاهده را در سال  نیهم ا رانیاست که ا یستیتنوع ز مانیآن انعقاد پ یاز دستاوردها یکیبرگزار کرد که  رویودوژانیر

 .وستیآن پ

  هیهوا، آب و هوا )نمونه:تجز تیفیهمچون: ک ی. خدماتکند یم یبانیدارند را پشت ها مستیکه اکوس یخدمات یستیتنوع ز

به  توان یم یستیتنوع ز یماد ریغ یها دهیز فاا .شیاز فرسا یریو جلوگ ،یآب، گرده افشان  هیکربن(، تصف دیاکس ید

 .و ارزش آموزش اشاره کرد ،یشناخت ییبایو ز یروحان یها ارزش

می باشد و درواقع تنوع زیستی درسالمتی ما هم  ی دیگرتنوع زیستی تولید گیاهان دارویییکی از اهمیت ها

  درپیشگیری از بیماری ها و هم دردرمان بعضی از بیماری ها به وسیله گیاهان دارویی نقش و اهمیت زیادی دارد.
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 4 ـتیفعـال

 :دیکن وگو گفت

 هوا باعث تیفیمانند نور، دما و ک یبر عوامل ریها با تأث ونهعالوه بر قطع ارتباط گ ستگاهیز کیجاده در  احداث

 در یا شده است که جاده شنهادیکوتاه شدن فاصله دو شهر پ ی. براشود یم یاهیرفتن پوشش گ نیاز ب ای کاهش

به چه  آن و در دیریگ یم یمیشماست. چه تصم میجاده وابسته به تصم نیاحداث ا دیجنگل ساخته شود. فرض کن

 د؟یکن یتوجه م ییزهایچ

اگرمن بخواهم بزرگراهی را درجنگل احداث کنم اولین کاری که می کنم این است که بزرگراه باید روی هوا ساخته شود 

آسیب برساند و برای این کار بزرگراه را به  وجانوران جنگل  تا کمتربه محیط جنگلی عبورکند روزی زمین نباید ازو

بزرگراه ساخته می شود و  مگل می سازم و با این روش هم جنگل حفظ می شود وهصورت یک پل زیبا و بزرگ روی جن

 توسعه و عمران درمنطقه انجام می شود. 

 

نواحی زستی کشوردرحال ولی متاسفانه درکشورما درساخت بزرگراه ها به محیط زیست توجه نمی شود و به شدت 

باشد.به تصویرپایین نگاه کنید بزرگراه از میان جنگل های  تخریب می باشند نمونه آن احداث بزرگراه تهران شمال می

زیبای هیرکانی  عبورکرده و جنگل را به طورکل نابود کرده اند تا بزرگراه ساخته شود.دوتصویررا با هم مقایسه 

 کنید.فاجعه زیست محیطی را درکشورمان می توان درتصویرپایین دید.
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 5 ـتیفعـال

 :دیکن وگو گفت

 و رانیا ستیز طیاز مشکالت مح زگردهای. امروزه رگذارد یم ریتأث یستیبر تنوع ز طیمح یودگکه آل میگفت

 شوند؟ یستیدر درازمدت باعث کاهش تنوع ز توانند یم زگردهایر ایاست. به نظر شما آ گرید یکشورها

تان را دچاراختالل می ریزگردها وقتی وارد کشورمی شوند برروی برگ درختان قرار می گیرند و عمل فتوسنتزبرگ درخ

کند و بعد از مدتی درخت از بین می رود و به دنبال مرگ درخت جانورانی که برروی درخت زندگی می کردند محیط 

  و... زیست خودرا ازدست می دهند و از بین می روند و به این ترنیب تنوع زیستی در منطقه از بین می رود

 6 ـتیفعـال

 دیکن گزارش

 حفظ یشما برا ٔەبرنام د،یدر حال انقراض هست یجانور ای یاهیگونه گ کیول حفاظت از شما مسئ دیکن فرض

 د؟یدار ازین یبرنامه به چه اطالعات نیائه ارا یچه خواهد بود؟ برا نگونهیا

 7 ـتیفعـال

 دیکن وگو گفت

 یا سرگرمیپول  یبرا میاجازه دار اینقش دارند؟ آ یستیرساندن به تنوع ز بیآس ایما در حفظ  قیباورها و عال ایآ

 ؟ میجانوران را به خطر انداز اتیح

دراحادیث و روایات دین اسالم تاکید زیادی برحفظ محیط زیست شده است.مثال حضرت محمد)ص( می فرماید 

هرکس شاخه درختی را بشکند مانند آن است که بال فرشته ها را شکسته است ولی متاسفانه عمال به روایات و قوانین 

و فقط  توجهی نمی شود و هرروز هرسال هزاران درخت قطع می شود.ای کاش به قوانین اسالم عمل می کردیماسالم 

 حرف نمی زدیم.
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.وقتی ما .ما انسان ها بخشی از طبیعت هستیم میجانوران را به خطر انداز اتیح یسرگرم ایپول  یبرا میدارناجازه ما

ار جانوران و گیاهان زندگی کنیم و حق نداریم آن ها را به بهانه تفریح بخشی از محیط زیست هستیم باید درکنار در کن

و یا توسعه نابود کنیم.اگرمن به خود اجازه دهم به بهانه های مختلف محیط زیست را تخریب کنم در آینده نه چندان 

سان تعادل محیط را دورخودم و اطرافیانم و همه ساخته های دست بشر درمحیط زندگی لم  نابود می شود زیرا که ان

برهم زده است و قوانین طبیعت را برهم زده است .انسان اگرمی خواهد نیازهای خودرا رفع کند و یا برای انجام طرح 

را طوری اجرا  ی عمرانیو طرح ها توجه کندهای عمرانی باید به محیط زیست توجه کند وبه قوانین فضای جغرافیایی 

داشته باشد.اگر این کاررانکنیم به زودی آسیب های جدی از طریق تخریب محیط کند که کمترین آسیب  را درمحیط 

و با مشکالت بسیارجدی زیست محیطی دراین سرزمین پاک روبه رو می شویم مانند افزایش  زیست برما وارد می شود

و گرم شدن ریزگردها ،کم آبی و بی آبی و ورشکستگی آب، نشست زمین،وقوع سیل های سهمگین،تغییرات اقلیمی 

 شدید هوا درتابستان و سرد شدن شدید هوا درزمستان ،نشست زمین ،رانش زمین و...

 8 ـتیفعـال

 دیده شنهادیپ

 داریپا بستند تا به حفظ، استفاده مانی( گرد هم آمدند و پیالدیم1992)  یشمس1371ها در سال   از دولت یاریبس

 مکی با برابر یماه م22)  یستیتنوع ِ ز یروز جهان نییتع مان،یپ نیا جیاقدام کنند. از نتا یستیو عادالنه از تنوع ز

آن  حفظ و یستیز تنوع تیاهم ٔەمردم دربار یآگاه شیافزا یبرا یمتفاوت یها روز برنامه نیخرداد( است. در ا

 د؟یده یم شنهادیروز پ نیا یبرا ییها . شما چه برنامهشود یبرگزار م
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 ینمادها یدعوت از نقاشان جهت نقاش ،یستیبا موضوع تنوع ز یساز مجسمه ،یاسو عک یمسابقات نقاش یبرگزار

 یبرگزار ،یستیتنوع ز تیبا محور ییها مردم نهاد به منظور ارائه برنامه یها کشور، دعوت از سازمان یو جانور یاهیگ

استفاده از بنرها با مطالب  ،یستیتنوع ز یرسان با اطالع طمرتب یها لمیپخش ف ،یستیتنوع ز یها جشنواره در محل موزه

در موزه  یستیبه صدا درآوردن زنگ تنوع ز دکنندگان،یمراکز بازد ایها  در سطح پارک یستیمربوط به موضوع تنوع ز

کاشت درخت  ،یسبز...(و مسابقه دوچرخه سوار ی)جنگل، ساحل وفضاهایپاکساز یها برنامه یبرگزار ،یستیتنوع ز

 ه و....حوز نیبانان و فعاالن ا طیاز مح یقدردان ،یتسیساالنه روز تنوع ز ادبودی

 

م و آن ها را دوست داشته یم و به حیوانات احترام بگذاریم،به درخت احترام بگذاریبه محیط زیست احترام بگذار-

حتی اجازه ندهیم سرحیوانات اهلی مانندگاو و شتروگوسفند م .یم درحد توان  آن ها را حفظ کنیم و سعی کنیباش

ما خیابان هابریده شود. اگرما صحنه بریدن سرحیوانات اهلی را نبینیم بیشتربه حیات وحش احترام خواهیم گذاشت.در

ازبچگی باید حفظ حیات وحش را یاد بگیریم و برای این کارباید بسیاری از کارهای غلط مانند بریدن سرحیوانات 

فهمیم که حیوانات و پرندگان گیاهان باید درمحیط باشند و درجلوی دسته های عزاداری خودداری کنیم تا یادبگیریم و ب

 باید زندگی کنند واگراجازه ندهیم که آنها زنده باشند زندگی سختی درمحیط در آینده خواهیم داشت.

 و.... گیاهان و جانوران را بخشی از زندگی خود بدانم-
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 در مناطق مختلف سازی  یاله ولتصویب قانون درمورد جلوگیری از ساخت و ساز بی رویه ازجم-

 برخورد جدی با زمین خواری درکشور-

 توجه جدی به محیط زیست دراجرای طرح های عمرانی-

اجرای برنامه های آمایش سرزمین درکشور. برای اداره کشوربرنامه های بلند مدت و میان مدتی تدوین شود و -

و به دراز هرگونه  می باشد  شته های مختلفکارشناسان درربرعهده درتدوین و اجرای این برنامه ها فقط 

که ه های طبیعی کشور نیاز به کارکارشناسی داردو نباید اجازه دهیم ص.اداره محیط زیست کشور و حفط عرباندبازی

افراد بی سواد و غیرکارشناس وارد عرصه شوند و با ندانم کاری های خود محیط زیست کشوررا به وضع اسفناک 

 امروزی برسانند.

به  درجاده ها وظیفه دارند تدابیری بیندیشند که جان حیوانات و مردم جاده ها حیوانات زیادی را می کشد.مسئولین-

محدوده پارک های وحش کنارجاده ها با تورهای سیمی محافظت شود تا حیوانات وارد جاده در خظرنیفتد.مثال باید

 نند بطورامن به آن طرف جاده بروند.نشوند ویا مسیرهایی را برای حیوانات مشخص کنند تا بتوا

 

درجاده هنگام رانندگی مراقب حیواناتی که ازجاده 

 عبورمی کنند هستم.

هنگام رانندگی مراقب حیوانات وحشی و پرندگان نیستم و 

 آن ها را له می کنم.

با یک تفنگ شکاری حیوانات و پرندگان را 

 شکارمی کنم.

ی  به طبیعت گردی من هیچ حیوانی را شکارنمی کنم و وقت

می روم به جای تفنگ، یک دوربین عکاسی برمی دارم و 

 از حیات وحش زیبا تصاویرزیبا تهیه می کنم.

هنگام چیدن میوه درختان مراقب نیستم و شاخه 

 درختان را می شکنم.

هنگام چیدن میوه درختان مراقب هستم که آسیبی به 

 درخت وارد نشود.
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:  میآورد دیها پد ها راه و از کوه ? میدیانیگوناگون رو یها وهیاز آسمان باران فرستاد و بدان مکه خدا  یا دهیند ایآ

بندگان  ان،یاز م نهیگوناگون هر آ انیاز مردم و جنبندگان و چهارپا نیهمچن اهیس تیو سرخ و رنگارنگ و به غا دیسف

 .استو آمرزنده  روزمندیترسند و خدا پ یخدا تنها دانشمندان از او م

 7درس

 1 ـتیفعـال

 :دیکن وگو گفت

 .دیسیخود را بنو لی. دالدیاز مناطق باال سفر کن کیبه کدام  دیده یم حیترج شما

 

( ساخته شد و از انیلخانیا تختی)پا هیدر شهر سلطان یالدیم 1312تا  1302است که در  تواُلجایمقبره  هیگنبد سلطان

 یجهان راثیدر فهرست آثار م هی. گنبد سلطانرود یبه شمار م یآذر یمعمار هویاز ش یو اسالم یرانیا یآثار مهم معمار

 .باشد می 25٫5 دهانه قطر و 48٫5ارتفاع  یگنبد دارا .است دهیبه ثبت رس
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است که  یاثر مل نیچهل و هشتم شهیاستان لرستان شهرستان دورود است. آبشار ب یاز آبشارها یکی شهیآبشار ب

 قرار گرفت. رانیا یعیطب راثیدر فهرست م 1387اسفند  27در  یهنگفر راثیتوسط سازمان م

 

زاهدان -جاده زابل هیزابل و در حاش یلومتریک 56است که در  رانیدر ا یباستان یدولت شهر یایشهر سوخته نام بقا

به  رمندیه همصب رودخان یها آبرفت یاست. شهر مزبور در رو و بلوچستان واقع شده ستانیدر استان س رانیدر شرق ا

مقارن  رفتیشهر بزرگ با دوره برنز تمدن ج نیا بنای ٔٔ . دورهددر ساحل آن رودخانه بنا شده بو یهامون و زمان اچهیدر

 .اند کرده یم یشهر زندگ نیدر ا شیسال پ 6000در حدود  انیاست و زروان

 یجهان راثیر سوخته به عنوان مشه 1393 ریت 1مطابق با  2014ژوئن  22 خیدر تار ونسکویاجالس  نیوهشتم یس در

 .دیثبت گرد ونسکوی

از قدمت  یکه با برخوردار شود یمحسوب م ونسکویدر فهرست  رانیا یخیاثر تار نیهفدهم یمحوطه باستان نیا  

 .شود یشناخته م ایدن یباستان یشهرها نیتر شرفتهیاز پ یکیعنوان  اکنون به ساله هم 5000

 

 45و در  رانیا ریروستا در دشت کو نیدر استان اصفهان است. ا ابانکین خور و باز توابع شهرستا ی مصرروستا

راه  انهیمصر درست در م ریکو ایمصر  یشمال خور واقع شده است. روستا یلومتریک 60شرق جندق و در  یلومتریک

 کیو فرحزاد در رآبادیام یها به نام گرید ارکوچکیبس یتاو اصفهان قرار دارد. مصر به همراه دو روس نیدامغان به نائ

حساب  به رانیا یاز مناطق جذاب گردشگر یکیروستا  نیاند. ا واقع شده لومتریک 6به طول حدود  یجنوب –یخط شمال

 آشناست.  گردان عتیاز طب یاریبس یمصر برا ریکو یشن یایو نام در دیآ یم

روان، بلوار  یها شن ییاز جابجا یرلوگیج جهت …و کشت درخت گز و  یابانیمنطقه ب یسرسبز ق،یوجود چاه آب عم

 ،یموتور سوار ست،یآنها جهت اسکان تور یو بازساز یمیقد یها متر داخل روستا، وجود خانه 50به عرض حدود 

 یشن یها روستا و وجود تپه یلومتریک 5فاصله  درو سرسبز  عیوس ییزارهایو از همه مهمتر وجود ن ریدر کو یشترسوار
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 یخارج یها ستیگشته است و حضور تور ریدر دل کو ستیهستند که باعث جذب تور یله عواملدر اطراف آن از جم

 کیآسمان صاف و تار یو خارج یرانیاز منجمان ا یاریبس .در آن فراوان است رانیا یمرکز ریکو بیعجا دنید یبرا

آنجا  یریکو عتیز عکاسان از طبا یاریبس نیو همچن کنند یخود انتخاب م یرصد یها کارگاه ییبرپا یمکان را برا نیا

 .ندینما یاستفاده م یعکاس یبرا

 2فعالیت

 

 : دیپاسخ ده ریز یباال به پرسش ها یبا توجه به شکل ها

 د؟یمشخص کن رانیا یرا برا یگرید یبا استفاده از نقشه، جاذبه ها-1

فرمی کنند و دراین شهرعالوه بر س رضا به مشهد مقدس ارت امامیز یها نفر برا ساالنه میلیونمشهد مقدس زیرا ـ1

مانند مناطق ییالقی طرقبه جاذبه های گردشگری فرهنگی و تاریخی فراوانی وجوددارد امام هشتمبارگاه ملکوتی 

 ،شاندیز،آرامگاه فردوسی و....

 شهرتبریز و استان آذربایجان شرقی زیرا دراین شهرچاذبه های گردشگری طبیعی و تاریخی و فرهنگی فراوانیـ 2

 .است یشرق جانیآذربا یـ فرهنگ یخیتار یها از جاذبه ی که یکی گل لیا وجوددارد مانند 

 یم سفر رانیا یو مناطق غرب خوزستان از مناطق دفاع مقدس به دیبازد یاز هم وطنان برا یادیتعداد ز ،خوزستان ـ 3

 جذاب می باشد و...سال دفاع مقدس برای من بسیار8( وآشنایی با مناطق جنگی کنند. )راهیان نور

و همچنین  است و تحت حفاظت هستند رانیا ارزشمند یها حرا از جاذبه یجنگل ّ ها ،دراین استان استان هرمزگانـ4

 جزایرزیبایی مانند قشم و هرمز و هنگام از دیگرجاذبه های این استان زیبا می باشد و...
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 .دیوجود دارد، نام ببر اینرا که در د گرید یها یبه کمک معلم خود انواع گردشگر -2

 که دراینجا به چند مورد اشاره می شود: شود یانجام م یمختلف یها به گونه یگردشگرد

 .شود یموزه اطالق م تیها و سا مانند موزه یاز مناطق باستان دیبازد یبرا یاز گردشگر یبه نوعی خیتار یگردشگر-

. گذرد یآمدن آن نم دیاست که حداکثر دو دهه از پد یالب( مقوله جe-tourism) یمجاز یگردشگری مجاز یگردشگر-

 یکیزیف یایاز دن یریو تصو یمتن ،یصوت یها وب و مشاهده داده یتالیجید نیحضور در سرزم ،یمجاز یگردشگر

انکار مبدل شده  رقابلیغ یقتیحق هب تیبود که امروزه از مرحله واقع ییآرزو ک،یکل کیبا  ایما است. دور دن رامونیپ

از  یریو تصو یاطالعات متن ییایبه دن توان یجهان م یها، اماکن باستان کاخ موزه یست. بااستفاده از تور مجازا

تورها  لیقب نیاست. ا یمجاز یتورها یانداز راه ،یجهانگرد یاز مسائل گرید یکی. افتیباستان دست  خیتار ینمادها

افراد  لیتا تما دهند یرا از محل سفر نشان م ییبایز یااندازه چشم یبعد سه یها و عکس ییویدیو ریبه کمک تصاو

 یتورها انی. مجرمیبصورت کامل به آن پرداخت یتور مجاز یکه در مطلب معرف ابدی شیمسافرت افزا نیانجام ا یبرا

 هیهت ی. براگذارند یم شیمکان به نما نآ اتییو با تمام جز تیفیباک اریرا بس نترنتیا یرو یها معموالً عکس یمجاز

ها را به  کرده و آن هیمورد نظر ته یمختلف فضا یها عکاس مجبور است که چند عکس را از قسمت ریتصاو لیقب نیا

پاناروما  یبه مطلب عکاس دیتوان یتر م قیکسب اطالعات دق یقرار دهد که برا گریکدیدر کنار  یا صورت ماهرانه

 دئو،یدرجه(، و 360سراسرنما ) ینماها ،یبعد 3 ینماها ر،یاواز تص یبیعبارت است از ترک یمجاز ر. تودییمراجعه نما

به  یفضا به صورت مجاز نیکه در ا دهد یکرده و به کاربر امکان م یرا مدل ساز یقیحق یفضا کی که …صوت و 

 اطالعات مورد نظر خود را کسب کنند. یمجاز طیگشت و گذار بپردازد و از مح

 یها بهداشت و درمان، اقدام به توسعه شهرک نهیدر زم شرفتهیپ یکشورها یامروزه برخی درمان یگردشگر-

اقدامات در  نیا نهیدارند که هز یجراح یها به عمل ازیکه ن یمارانیاند تا ب خود نموده یدر کشورها یدرمان یگردشگر

گردشگران  زبانیم یخود در کشورها رمانبه د میقرار ندارند، تصم یدرمان یها مهیتحت ب ایباال بوده  اریآن کشورها بس

 ،یشدن مدت بهبود یبه علت طوالن یدر مراکز درمان مارانیحضور بلندمدت ب لیکشورها به دل نیکه ا ندینما یدرمان

( از یالدی)م 2013دالر در سال  اردیلیم 10با جذب  ،ی. کشور کره جنوبکنند یکسب م قیطر نیاز ا یدرآمد قابل توجه

 ت.در جهان، رکورددار اس ق،یطر نیا

 ی حیتفر یگردشگر-

 یزمستان یگردشگر-

 انبوه یگردشگر-

 جاندار  عتیبر طب دیبا تأک عتیگردش در طب  (سمی)اکوتور یبوم گردشگر-

 جان یب عتیبر طب دیبا تأک عتیگردش در طب  (سمی)ژئوتور یگردشگر نیزم-
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 .شهداد یها در کلوت یرنوردیمثل کو یریگردش در مناطق بکر کو ی رگردیکو-

 .یالملل نیشرکت در مسابقات ب ایخاص  یبه منظور انجام ورزش ی ورزش یشگرگرد-

و با اعزام داوطلبان  هیروس ییاست که فعالً توسط آژانس فضا یدر صنعت گردشگر یدیگونه جد  ییفضا یگردشگر-

 آغاز شده است. ییفضا یالملل نیب ستگاهیبه ا

 .رهیو غ انیان و هندومسلمان ینید یو حج و سفرها ارتیز  یمذهب یگردشگر-

 .و فروش کاال دیبه منظور خر یسفر گردش  یبازار یگردشگر-

 .از مناطق دیو بازد ها شیشرکت در هما ی: برایشیهما یگردشگر-

 یاطالعات و انجام بخش اعظم سفر به صورت مجاز رندهی(: در بر گسمیتور کی)الکترون کیالکترون یگردشگر-

 و.... .باشد یم

 100حهصف 3 ـتیفعـال

 شما دارد؟ یمحل زندگ یاقتصاد طیبر بهبود شرا یریتأث چه یگردشگر توسعهکه  دیکن قیتحق یبه صورت گروه-1 

خوراک و  نهیرا در آن کشور بپردازند مثل هز ییها نهیهز دیالزاماً با شوند یم محل زندکی ما وارد گردشگران به  یوقت

که بابت  یپول نیها، تورها، و همچن گشت نهیحمل و نقل، هز یها نهیزه حات،یتفر نهیمحل اقامت، هتل، مهمانخانه، هز

 یارز قیاز طر ها نهیهز نیا یدنیمکان د ایورود به موزه  نهیهزو  پردازند یم زبانیکشور م یبوم یو کاال یسوغات دیخر

 د و....شو یم محل زندکی ما یباعث رونق اقتصاد کنند یم زبانیکه وارد کشور م

را در  دگاهید نیشود. ا یم یمل هیسرما رفتن سبب هدر یبه گردشگر یتوجه یباورند که ب نیبر ا یبرخ -2

 .دیکالس نقد کن

 102صفحه3 ـتیفعـال

و در کالس ارائه  قیآن تحق ٔەوجود دارد؟ با دوستان خود دربار ییشما کاروانسرا یمحل زندگ یکیدر نزد ایآ

 .دیکن

خانه و  یبه معن ،یکنند؛ و سرا یسفر م یمسافر که گروه یگروه ین( به معناست از کاروان )کاربا یبیکاروانسرا ترک

 .است یمکان. هردو واژه برگرفته از زبان پهلو

نوع  نیتر و بزرگ دهد یم یاست که کاروان را در خود جا یگفت که کاروانسرا ساختمان توان یم نیاز همه چن تر ساده

معموالً  و بلند، میبرجسته عظ یورود کیشکل است، با  لیمستط ایربع است. پالن آن معموالً م یاسالم یساختمانها

 یداالن با طاق قوس کیشده است.  هیآن تعب یدر انتها ییرهایاوقات بادگ یکه گاه ییوارهایساده و بدون نقش، با د
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ساخته است. بر  بارکش فراهم واناتیجا دادن ح یرا برا یکاف یقرار گرفته است، فضا یداخل اطیو ح یورود نیکه ماب

را مفصل  یداخل یاند که نما واقع شده ییها قرار گرفته است، طاقگان اطیح نیا رامونیکه در پ یا برآمده یسکو یرو

دو  یمنزل دادن مسافران ساخته شده است. در کاروانسراها یبرا یکوچک یها . در پشت آنها حجرهکنند یم یبند

 .شد یمنزل دادن مسافران استفاده م یبرا ییباال یها دن کاالها و از حجرهانبار کر یبرا ینییپا یها طبقه، از حجره

با  کمیدوران بود که شاه عباس  نیدانست. در ا هیدوره صفو توان یدوره احداث و مرمت کاروانسراها را م نیتر پر رونق

کاروانسراها  یایکار را اح نیاز الزامات ا یکینمود و  شمیجاده ابر یایو اح یبه بازساز میتوجه به تدبر خود، تصم

. دانند یم یشاه عباس یکاروانسراها به کاروانسرا شتریاشتهار ب لیالاز د یکیموضوع را  نی. پژوهشگران همدانست یم

که در  ییباشد. از جمله کاروانسراها هیاز صفو شیپ یشده کاروانسراها یهر چند که ممکن است آن کاروانسرا بازساز

 مانیزمان شاه سل رکاروانسرا د نیکرج را نام برد که ا یشاه عباس یکاروانسرا توان یه است، مشد جادیا هیدوره صفو

 .است دهیاحداث گرد 1109تا  1078 یسالها نیو ب یصفو

 مطالب بیشتررا درآدرس زیر بخوانید:

https://fa.wikipedia.org/wiki/ 

 4 ـتیفعـال

 .دیکن وگو گفت

 ستیز طیرا به مح بیآس نیکمتر ز،یشاد و خاطره انگ یبه در زدهیس عت،یطبروز  یتوان ضمن برگزار یم چگونه

 وارد نمود؟

درروز طبیعت ودر سیزده به در می توانیم با آسیب نرساندن به طبیعت زیبا و باروش های مختلفی می توانیم روز شادو 

بوته ها ،ننوشتن یادگاری  خاطره انگیزی داشته باشیم مثال روشن نکردن آتش ،شکارنکردن پرندگان،نسوزاندن

ویا خاموش کردن آتش بعد از آن که کارمان با آتش تمام می شود  برپوست درختان،نریختن زباله و فاضالب درمحیط

 و ....نشکستن شاخه درختان و خالصه احترام به طبیعت و دوست داشتن طبیعت 

 5 ـتیفعـال

 از درس پنجم کتاب تانیها ب با توجه به دانستهجذامه سفرنا کیخود را در قالب  یاز سفرها یکی خاطرات

 .دیکن هیته نگارش،

 6 ـتیفعـال

 دیکن وگو گفت
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 د؟یده یارائه م یعیجاذبه طب نیحفظ ا یبرا ییشنهادهایباداب سورت چه پ یمنطقه گردشگر ریتوجه به تصاو با

ارست بخش  یت که واقع در روستادر جهان اس رینظ و کم رانیدر ا رینظ یب یتراورتن پلکانی  چشمه باداب سورت

پس از کوه دماوند  1387در سال  یفرهنگ راثیچشمه توسط سازمان م نی. اباشد یم یشهرستان سار ی چهاردانگه

 ثبت شد.  رانیا یدر فهرست آثار مل رانیا یعیطب راثیم نیبه عنوان دوم

ضچه های پلکانی آن باید حقابه آن رعایت با توجه به این باداب سورت چشمه می باشد برای حفظ این چشمه ها و حو

شود واجازه دهیم سفره آب منطقه حفظ شوند و از حفرچاه های بی رویه دراطراف چشمه خودداری شود  که متاسفانه با 

به غارت بردن آب های اطراف چشمه ازطریق حفرچاه های عمیق و نیمه عمیق  ،این چشمه درحال خشک شدن می 

 باشد.

 7 ـتیفعـال

رفتار  ٔەپرسش نامه، دربار نیوجود دارد؟ با پرکردن ا یگردشگر یشما هم جاذبه ها یدر محل زندگ ایآ

 .دیکن هیته یآن محل گزارش در گردشگران

 

 جدول را با توجه به ویژگی های گردشگری محل زندکی خود کامل کنید.
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 یهدف از گردشگر مورد استفاده طیمح ینوع بوم گردشگر

جان  یب عتیبر طب دیبا تأک عتیردش در طبگ یگردشگر نیزم

 (.یشناخت نی)زم
 یشناس نیزم یها دهیپد دیمطالعه و بازد

نواحی کوهستانی دارای برف درزمستان با شیب  یگردشگر یاسک

 مناسب
 جانیه جادیورزش و ا

 مانند موج سواری در پهنه های آبی و ورزش تفریح یآب یها پهنه یآب گردشگر

و استفاده از  یستیبهتر تنوع ز شناخت درک و یبرا یستیز طیو مح یعیطب یاهافض یگردشگر ستیز

 است ییآب و هوا طیشرا

 

 

به منظور سالمت،  عتیاستفاده از عناصر و حس طب …و یا معادن آب گرم، سواحل ماسه یدرمان عتیطب

 است یو روح یروان ،یتعادل جسمان و تمرکز

 

 8 ـتیفعـال

 حفاظت شده وجود دارد؟ کدام نوع؟قه منط شما یدر محل زندگ ایآ-1

 باتوجه به محل زندگی خود پاسخ دهید.

 کنند؟ یم تیمناطق حفاظت شده را رعا نیگردشگران قوان ایآ-2

مسئوالن به شدت محیط زیست و مناطق گردشگری را  بعضی از گردشگران ایرانی و عدم توجهبعضی ازمتاسفانه 

 ست چهره زیبای طبیعت را نازیبا کرده و آن را به شدت نخریب کرده اند و...تخریب کرده اند و با اقدامات نادر

 

باید مردم و مسئوالن دست به دست هم دهند و جاذبه های گردشگری طبیعی و فرهنگی کشوررا حفظ کنند .مردم و 

را برای ما سخت و  مسئوالن باید دوستدار طبیعت باشند و اگربا طبیعت دشمنی کنند طبیعت برطبق قوانین خود زندگی

 سخت ترخواهد کرد و...
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 9فعالیت

 اقدامات گردشگران اقدامات مسئوالن روستا یاقدامات اهال

 ایگردشگران مه یبرا یخوب یامکانات رفاه

 کنندی م

و گردشگران  زبانانیم یمقررات الزم را برا

 کنندی وضع م

 یبه فرهنگ و آداب و رسوم مردم محل

 گذارندی م احترام

 

ات مورد نظر خود را به اطالع موضوع

 رسانند یگردشگران م

در  یستیز طیمح یها یمانع از آلودگ

 شوندی روستا م

ی منطقه، آتش روشن نم یدر جنگل ها

 کنند

 یروستا م یشورا اریالزم را در اختجه بود گردشگران را به خوبی راهنمایی می کنند و...

 گذارند

د هیچ نوع زباله ای درطبیعت رها نمی کنن

 و حتی زباله ها را هم جمع می کنندو...

 10 ـتیفعـال

 .دیکن یروزه را طراح کی یسفرمه برنا تان یمحل زندگ یگردشگر یها از جاذبه یکیانتخاب  با

 .دیکن یبند دسته ریافراد گروه خود را به شکل جدول ز-1

 فیشرح وظا مسئوالن

مایلند درسفرشرکت کنند و دوستدار طبیعت می ثبت نام از افرادی که  نام و ثبت یزیر مسئول برنامه

 باشندو...

تعیین مسیربازدید و تهیه نقشه از منطقه مورد بازدید و توزیع نقشه ها  یگردشگر یراهنما

 دربین افراد شرکت کننده و...

 تهیه خوراک و آب و وسیله نقلیه مناسب و... و تدارکات یبانیپشت

ی افراد درحین بازدید درحفظ محیط زیست و مراقبت از محیط راهنمای ستیز طیمسئول حفاظت از مح

 زیست و...

 د؟یا دهید یچه تدارکات یستیز طیحفاظت از مح یبرا د؟یسفر دار یبرا یا چه برنامه-2

سعی می کنم سفری درفصل تایستان داشته باشم.من درتعطیالت نوروز سفرنمی کنم به دلیل هجوم مردم به طبیعت 

من زیست می شود و بهتراست مردم زمان سفرخود را فقط به روزهای تعطیل اختصاص ندهند. موجب تخریب محیط

 اقدامات زیررا در سفرهای خود انجام می دهم:

 -3. شمرا به خاطر داشته با یطیمح ستیو ز فرهنگی احترامات و توجهات -2مبرسان اقلرا به حد عتیلطمه به طب -1

 زاییدرآمد ستیز طیحفظ مح یبرا -4را فراهم آورند.  زبانانیو م همانانیم یموجبات بوجود آمدن خاطرات خوش برا

 یاجتماع -یاسیس تینسبت به موقع -6داشته باشد.  یاقتصاد یسود آور یمردم محل یبرا -5داشته باشند.  میمستق

 م.ربه حقوق بشر و حقوق کارگر احترام بگذا -7. منشان ده یشتریتوجه ب زبانیمنطقه م ستیز طیو مح
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 د؟یداشته باش یسفر مسئوالنه تر دیتوان یچگونه م -3 

  : شود عبارت است از یم داریپا یمسئوالنه که موجب دوام و گردشگر یبه نظر ما گردشگر

 .را به حداقل برساند ستیز طیبر مح یمنف راتیکند تاث یم یکه سع یگردشگر-

 به مردم محل و فرهنگ آن ها احترام بگذارد؛-

 شود؛ یبوم یاهال یاقتصادموجب نفع -

 شود؛ یادماندنیبه  یبه  تجربه  لیمسافر تبد یسفر برا-

 حفظ شود؛ ندهیآ ینسل ها یسفر برا یکند مقصدها یم یسع-

 دارد؛ یبا مردم محل یادیتعامل ز-

راد کسب و کار اف یکند تا موجب رشد و توسعه  یاستفاده م یاز محصوالت محل تیو حما یمحل یاز اقامت گاه ها-

 شود؛ یبوم

 کند؛ یتالش م یفرهنگ راثیدر جهت حفظ م-

 شناسد؛ یرا م یارزش ها و اعتقادات و فرهنگ مردم بوم-

 .کند یکنندگان آن ها اقدام م دیکاال از تول میمستق دیاز کسب عادالنه به خر تیباحما-

 

پس ]باز [ خداست که نشاه آخرت را س  بگو در زمین بگردید و بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده استترجمه اول:

 (20آورد خداست که بر هر چیزى تواناست ) پدید مى 

 یم دیرا پد نیبازپس نشیسپس، آفر دهیکه چگونه خدا موجودات را آفر دیو بنگر دیکن ریس نیبگو: در زمترجمه دوم:

 .تواناست یزیخداوند بر هر چ رایآورد ز
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