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فصل 7

محیط زیست
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خالصۀ فصل
منابع  از  روزافزون  بهره برداری  قرن  واسطه حدود یک  به  امروزه، 
طبیعی، مسئله انواع آلودگی ها در محیط زیست گریبان گیر نوع بشر 
شده است. اطالع از تبعات آلودگی محیط زیست و ضرورت حفظ 
دغدغه ای  به  مبدل  تجدیدناپذیر  منابع  به خصوص  طبیعی  منابع 
جهانی شده است که انواع تشکل های محیط زیستی را در سطح 
بین المللی، ملّی و محلی به خود معطوف داشته است. به این ترتیب، 
ارکان مهّم تضمین سالمت و توسعه همه  از  حفظ محیط زیست 
جانبه در کشور است که در این مورد هنرجویان نیازمند آشنایی با 
عوامل سازنده و ایجاد کننده تعادل در محیط زیست و نیز شناخت 
عوامل تخریب شرایط تعادل در محیط زیست هستند تا در حفظ 
شرایط  به  توجه  با  به خصوص  خور،  در  مشارکتی  محیط زیست 

فردای کاریشان داشته باشند. 

دانسته های قبلی فصل
انسان در محیط زندگی اش تنها نیست. جانداران دیگری نیز در این 
آنها  بر  نیز  انسان  تأثیر می گذارند و  بر آن  محیط وجود دارند که 
تأثیر دارد. از طرفی هر موجود زنده چون انسان بدون آب و هوا زنده 
نمی ماند و مانند جانداران دیگر اکسیژن مصرف و کربن دی اکسید 
دفع می کند. محیط زندگی انسان از عوامل زنده )جانداران دیگر( 
و عوامل غیرزنده )مانند آب، هوا، دما( تشکیل شده است که بر هم 
تأثیر می گذارند. عوامل زنده و غیر زنده محیط و تأثیرهایی که برهم 
می گذارند، سیستمی به نام بوم سازگان )اکوسیستم( می سازند. انواع 

متفاوتی از بوم سازگان های خشکی، آبی و خشکی آبی وجود دارد.
آیا کربن هایی که در فتوسنتز به کربوهیدرات تبدیل می شوند، در 
بقایای گیاهان و جانوران باقی می مانند؟ کربن چگونه به محیط بر 
می گردد؟ بعضی مصرف کنندگان در بوم سازگان نقش تجزیه کنندگی 
دارند.تجزیه کنندگان، انرژی مورد نیاز خود را از بقایای جانداران 
دیگر به دست می آورند. انواعی از قارچ ها و باکتری ها نقش مهّمی در 
تجزیه بقایای جانداران دارند. آنها مولکول های آلی را تا حد تشکیل 
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مولکول های سازنده آنها مانند کربن دی اکسید، آب، گازهای گوگرد دار و نیتروژن دار 
تجزیه می کنند و سبب برگشت آنها به خاک، آب و هوا می شوند.

بین جانداران در هر بوم سازگان سه نوع ارتباط هم زیستی، شکار و شکارچی و رقابت 
را می توان تشخیص داد. اینها همه انواع روابط در اکوسیستم هستند.

تنوع زیستی در تعریفی ساده به معنای تنوع گونه های جانداران و محیطی است 
که این جانداران در آن زندگی می کنند. هر چه تعداد گونه های جانداران در محیط 
بیشتر باشد، تنوع زیستی آن محیط بیشتر است. مثاًلً محیطی که 30 گونه جاندار 

در آن زندگی می کند از محیطی با 20 گونه جاندار، تنوع زیستی بیشتری دارد. 

هدف های فصل در حوزه یادگیری محیط زیست

دانشمهارتنگرش)ارزش(

ـ ایجاد نگرش مناسب در اهمیت 
حفظ محیط زیست

ـ ایجاد نگرش اهمیت هر یک از 
گونه های موجودات زنده در حفظ 

تعادل محیط زیست
ـ ایجاد نگرش بر اهمیت حفظ 

شرایط اکوسیستم طبیعی
ـ توجه به اهمیت شرایط قرق در 

اکوسیستم های طبیعی
ـ اهمیت نظارت دائم بر اکوسیستم های 

مصنوعی
ـ توجه به اهمیت بهره مندی توأم 

با صرفه جویی از منابع طبیعی
ـ توجه به اهمیت شرایط آلودگی 

منابع آب و هوایی و..
ـ ایجاد دغدغه برای پاک سازی 

محیط از آلودگی های 
محیط زیستی

بر  تعادل  برآورد شرایط  توان  ـ 
اساس هرم تعداد موجودات زنده 

در یک محیط
ـ ایجاد توانمندی در کنترل شرایط 

منجر به تخریب محیط زیست
ـ ایجاد توانمندی در بهره مندی 
با  توأم  طبیعی  منابع  از  صحیح 
آینده نگری و تبعات مصرف بی رویه

ـ ایجاد توانمندی در جلوگیری 
از آلودگی محیط زیست

ـ ایجاد توانمندی در برنامه ریزی در 
ایجاد سبک زندگی به گونه ای همگام 

با حفظ مصادیق محیط زیستی
ـ ایجاد تشکل های اجتماعی در 

راستای حفظ محیط زیست

ـ آشنایی با مفاهیم محیط زیست 
و عوامل تشکیل دهنده آن

ـ مرور روابط منجر به تعامل 
موجودات 
زنده با هم

ـ مقایسه انواع نیازمندی ها 
در اکوسیستم های طبیعی و 

مصنوعی
ـ آشنایی با انواع شرایط منجر به 

تهدید در اکوسیستم ها
ـ آشنایی با مصادیق تخریب 

اکوسیستم ها
ـ شناخت انواع منابع طبیعی

ـ دریافت اهمیت پوشش گیاهی در 
تضمین شرایط تعادل در محیط زیست
ـ شناخت عوامل موجب آلودگی
ـ شناخت برخی از راه حل های 

عملی
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ت و 
س

ط زی
محی

ت آن
اهمی

ت و 
1ـ آشنایی با مفاهیم محیط زیس

عوامل تشکیل دهنده آن
2ـ مرور روابط منجر به تعامل موجودات 

زنده با هم
در 

نیازمندی ها 
انواع 

مقایسه 
3ـ 

اکوسیستم های طبیعی و مصنوعی
4ـ آشنایی با انواع شرایط منجر به تهدید 

به عدم تعادل در اکوسیستم ها

ت زمین را در ده 
1ـ وضعی

هزار سال قبل تصور کنید. 
در آن زمان در مکان هایی 
جنگل 

که امروزه باغ و 
بودند، به احتمال زیاد چه 

نوع گیاهانی می روییدند؟

1ـ علم مطالعه  اکوسیستم ها، اکولوژی 
نام دارد. فردی که در زمینه  اکولوژی 
ت  نام دارد.

ت، اکولوژیس
ص اس

متخص
ب تفاوت اکوسیستم  های 

2ـ آنچه موج
خشکی از هم می شود عبارت از شرایط 
ک، ارتفاع 

متنوع آب و  هوایی، نوع خا
از سطح  دریا و ناهمواری ها و البته 

ت.
ت جغرافیایی اس

موقعی

1ـ چرا اکوسیستم های  مصنوعی همواره  
ت مستقیم بشر هستند.

نیازمند دخال
2ـ درکشور ما ایران و درمنطقه ای که شما 
زندگی می کنید چه اکوسیستم هایی وجود 
ت آنها 

دارد آنها را نام ببرید. آیا محیط زیس
ت یا مورد تهدید واقع شده؟ در 

درتعادل اس
این رابطه  تحقیق  کنید و جدولی موارد 

گواه بر تعادل و تهدید آنها تهیه کنید.

ت کاری که رشته ای که 
1ـ خود را در موقعی

در حال حاضر در آن تحصیل می کنید تصور 
کنید و لیستی از استفاده هایی که از عوامل 
زنده و غیرزنده پیرامون می برید، تهیه نمایید.
2ـ با توجه به محیط اطراف و امکانات خود و بر 

س دانسته های دروسی که فرا گرفته اید. 
اسا

ک اکوسیستم 
آزمایشی برای تغییر شرایط ی

س از اجرای 
ک طراحی کنید. قبل و پ

کوچ
ش لیستی از تغییرات عوامل زنده و 

آزمای
غیرزنده را تهیه کنید.

طبیعی و 
منابع 

انواع آن
ت انواع منابع طبیعی

1ـ شناخ
ش گیاهی در 

ت پوش
ت اهمی

2ـ دریاف
ت

تضمین  شرایط تعادل در محیط زیس

های کنترل بروز  ش 
1ـ رو

ش خسارت 
ریزگردها و کاه

ریزگرد 
بروز 

مواقع 
در 

کدام اند؟

ش 
1ـ به نظر می رسد حفظ منابع پوش

گیاهی مقدمه حفظ سایر منابع طبیعی 
کنید.

مورد تحقیق 
در این 

ت 
اس

ش گیاهی آن 
ب پوش

2ـ1( از تبعات تخری
ت که برخی از گونه های  گیاهی و جانوری 

اس
ض می گردند.

ض می شوند یا تهدید به انقرا
منقر

ش  
ت کاه

ب  محیط زیس
2( از تبعات تخری

زنبور عسل، به عنوان  گرده افشان مهم 
ش محصول تا 10 برابر مؤثر 

که در افزای
باشد در این مورد تحقیق کنید.                                                                                         ت، می 

اس

ب از 
وری مناس حفظ و بهره  

الزمه 
1ـ 

ت منابع 
طبیعی، آگاهی از اهمی

منابع 
ک 

ت هر ی
ت. در مورد اهمی

طبیعی اس
از منابع طبیعی آورده شده  در جدول 

تحقیق کنید.
ت کره )کره زمین(، اکوسیستم ها 

4ـ در زیس
ت 

با هم ارتباط دارند و شبکه حیات در زیس
کره مفهوم واقعی دارد. 

این موضوع چه ارتباطی به این شعار سازمان 
ت، دارد؟

ملل متحد که زمین خانه  ماس
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آلودگی های 

ت و 
س

ط زی
محی

شأ آنها
من

عدم تعادل 
مصادیق 

1ـ آشنایی با 
اکوسیستم ها

ب آلودگی
ت عوامل موج

2ـ شناخ

نوع بیماری هایی به  1ـ چه 
آلودگی های محیط زیستی 

ت؟
مرتبط اس

ت از اشعه 
2ـ راه حل و مراقب

ش به جز استفاده از 
ماوراء بنف

کاله و  کرم ضد آفتاب چه 
می تواند باشد؟

سراغ  1ـ آیا تبعات دیگری از اثرگلخانه ای 
ت تأثیر 

دارید. کشور ما ایران تا چه حد تح
ت؟

این مشکالت قرار گرفته اس

سان در 
ش ان

نق
ظ و احیای 

حف
ت

س
ط زی

محی

های عملی ت برخی از راه حل 
1ـ  شناخ

ک زندگی 
1ـ افراد با تغییر سب

در زندگی شخصی و حرفه ای 
حفظ و 

خود می توانند در 
ودگی های  آل

از 
جلوگیری 

ت بکوشند. شما در 
محیط زیس

ی  حرفه آتی خود چه کارهای
ت 

محیط زیس
حفظ 

برای 
ک 

می توانید انجام دهید؟ در ی
ش هایتان را ارائه 

ه رو صفح
دهید.

جدید، 
ت های 

سوخ
گروه از 

ک 
1ـ ی

ت های زیستی هستند، در این مورد 
سوخ

مثال بزنید.
کاربرد انرژی های جایگزین  2ـ در مورد 
چه 

ت هیدروژنی 
سوخ

زمین گرمایی و 
پیشنهادهایی وجود دارد؟
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ایجاد انگیزه
تصویر اول فصل کوه دماوند است و با طرح سؤاالت سعی در تفکر 
هنرجو درمورد جایگاه بشر در طبیعت به عنوان ایجاد مقدمه ای 
ذهنی برای طرح مبحث فصل "محیط زیست" شده است. اینکه کوه 
دماوند بلندترین قله کشور است که دارای تنوع موجودات گیاهی 
و جانوری است و انواع نایابی از گیاهان دارویی در مراتع آن یافت 
می شود. واقعیت این است که مفهوم محیط زیست فقط برای یک 
گونه موجود زنده تعریف نمی شود و ریشه در تعامل موجودات زنده 
باهم، با موجودات غیرزنده و با محیط پیرامونی آنها دارد که در این 

میان نقش انسان بسیار ویژه است.
هدف

ـ آشنایی با محیط زیست و اهمیت آن
ـ انواع اکوسیستم ها و اهمیت تعادل در آنها

هدف
ـ فهم و درک معنای محیط زیست و نقش هر یک از اجزا 

ـ شناخت انواع اکوسیستم
دانش پیش نیاز: مفاهیم اکوسیستم و ارتباط موجودات زنده از 

طریق زنجیره و شبکه غذایی )علوم نهم فصل با هم زیستن(
ارزشیابی آغازین: تعریف زنجیره غذایی و شبکه غذاییـ  ارتباط 
موجودات زنده باهم و با محیط در تأمین نیازهای غذایی )اتوتروف، 

هتروتروف و تجریه کننده ها و چرخه مواد(

واحد یادگیری 1: از ص 105 تا ص 110
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س پیشنهاد
تدری

راهنمای تدریس:

هدف 
بحث گروهی بر اساس دانسته های پیشین هنرجویان و مرور 
مطالب مزبور به عنوان ایجاد ساختار پیش سازماندهی شده، 

همراه با فیلم و اسالید

در  تئوری هایی  که  حیات  ایجاد  اکسیژن(  و  )آب  اساسی  مواد  شناخت  هدف: 
زمینه تشکیل اولیه آنها در اتمسفر زمین و به دنبال آن آغاز شکل هایی از حیات 

دارد.  وجود 
بقا  برای  داریم،  ارتباط  خاک  و  هوا  آب،  جمله  از  غیرزنده  عوامل  با  ما  پاسخ: 
سکونتگاهی  یافتن  برای  بشر  جستجوهای  که  است  دلیل  همین  به  وابسته ایم.  
اکسیژن  و  آب  یافتن  اساس  بر  باشد،  جریان  در  زندگی  آن  در  که  زمین  مشابه 

است.  بوده  استوار 

به  گیاهان  تکامل  با  بدون شک  که  زمین  تکامل  تداعی شرایط  و  برآورد  هدف: 
عنوان ایجاد کننده حلقه اولیه زنجیره غذایی در اکوسیستم های خشکی همراه بوده 

است. 
گیاهان  اجداد  بیشتر  رستنی ها  گذشته،  سال  هزار  ده  در  زمین  تصور  با  پاسخ: 
گندم  اجداد  که  است  این  بر  فرض  مثال  برای  بوده اند.  امروزی  علفی  و  یک ساله 
آژیلوپس و گراس دیگری در حدود ده هزار سال پیش با هم کراس داشته اند و گندم 

نموده اند. ایجاد  را  دیپلوئید 

فکر کنید

فعالیت
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هدف: ایجاد عدم تعادل یکی از خصوصیات اکوسیستم های مصنوعی به شمار می آید.
 پاسخ: نبود کلیه اعضای شبکه غذایی )تولید کننده ها، مصرف کننده ها و تجریه کننده ها( 
در اکوسیستم مصنوعی موجب نیاز به دخالت همیشگی انسان می شود. چرخه مواد و 
تعادل این اعضا در اکوسیستم های طبیعی انجام می پذیرد، موجب می شود نیازی به تزریق 

منابع غذایی از خارج یا پاک سازی محیط از فضوالت در اکوسیستم های طبیعی نباشد.

فرا  که  دروسی  دانسته های  اساس  بر  و  خود  امکانات  و  اطراف  محیط  به  توجه  با 
گرفته اید. آزمایشی برای تغییر شرایط یک اکوسیستم کوچک طراحی کنید. قبل 
و پس از اجرای آزمایش لیستی از تغییرات عوامل زنده و غیر زنده ایستا در کنار 
رودخانه ایجاد کنید. )برای مثال اگر آب ایستا در کنار رودخانه ایجاد کنید( ـ آنچه 
به  ـ  می دهد  رخ  معموالً  آن  فروکش  سپس  و  بهار  در  رودخانه  طغیان  از  پس  که 
برای تخم گذاری پشه ها و شاید قورباغه ها  به محلی  تبدیل  این مکان  این ترتیب 

نبود.  از آن آب رودخانه محتوی آنها  می شود. در صورتی که قبل 

تحقیق کنید

فعالیت

دانش افزایی
اکولوژیکی  نیاز  به  باید  اکوسیستم  به  ورودیافته  زنده  عوامل  تبدیل  توجیه  در 
موجود زنده وارد شده و جایگاه اکولوژیکی خالی پذیرنده آن موجود زنده را در 
اکوسیستم پذیرنده در نظر داشت. در صورتی که نیازهای اکولوژیکی موجود زنده 
در  زنده  موجود  بقای  امکان  کند،  تأمین  شده،  ورود  آن  به  که  اکوسیستمی  را 
اکوسیستم وجود دارد. در چنین شرایطی، اگر جایگاه اکولوژیکی مورد نیاز خالی 
نباشد، رقابت رخ می دهد؛ موجود زنده تازه وارد با موجودات زنده بومی که با آن 
نیازهای اکولوژیکی مشابه دارند و همان جایگاه اکولوژیکی را که موجود تازه وارد 
به آن نیاز دارد را اشغال نموده اند، وارد رقابت می شود. با توجه به توانمندی دو 
که  برود  بین  از  و  شود  مغلوب  رقابت  بومی طی  زنده  موجود  است  ممکن  گونه 
در  که  است  زنگ خطری  همان  )این  می شود  جایگزین  تازه وارد  این صورت  در 
پیروز  رقابت  در  یا  است(  زیاد  آن  وقوع  امکان  امروزی  شکننده  اکوسیستم های 
شود و خود را تثبیت نماید. از سوی دیگر اگر جایگاه اکولوژیکی مورد نیاز موجود 
تازه وارد خالی باشد، جایگزینی منجر به تثبیت تازه وارد در اکوسیستم با احتمال 
بیشتری رخ خواهد داد. این همان اتفاقی است که در مورد ورود آرزوال در تاالب 
پنبه،  استرالیایی، کرم غوزه  برنج، شپشک  انزلی و حشراتی چون کرم ساقه خوار 
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مگس زیتون رخ داده است که ورود آنها به اکوسیستم های جدید، با وجود پتانسیل 
باالی رقابتی در آنها، آنها را مبدل به آفات جدی نموده است. به همین دلیل است 
که ورود هر نوع موجود زنده در اکوسیستم با تمهیدات ویژه باید صورت پذیرد و 
قوانین قرنطینه جدی برای کلیه موجودات زنده نسبت به انتقال به سایر مناطق 

در این زمینه وجود دارد. 

تحقیق کنید

فکر کنید
 پیشنهادی

آزمایش کنید
 پیشنهادی

هدف: اهمیت حفظ شرایط اکوسیستم ها
صورت سؤال: لیستی از موارد نقض یا تأمین شرایط تعادل یک اکوسیستم طبیعی 

در استان خود تهیه نمایید.

هدف: اهمیت انواع اکوسیستم طبیعی
صورت سؤال: کاربرد انواع منابع در اکوسیستم های خلیج فارس و میزان وفور آنها 

را در سایر مکان ها در جهان مورد بررسی قرار دهید.

هدف: تعیین انواع نیازهای منجر به رشد و تولید بذر در گیاه ذرت و گردو
وسایل مورد نیاز: بذر، خاک، آب، ایجاد بستر مناسب کشت، مکان سایه دار و 

بدون سایه، دارای تهویه و فاقد تهویه

هدف
ـ آشنایی با منابع طبیعی و اهمیت آنها

ـ اهمیت پوشش گیاهی

شرایط  بر  مقدمه ای  و  اکوسیستم ها  انواع  و  محیط زیست 
تعادل تهدیدکننده 

ارزشیابی آغازین: دروس جلسه قبل

واحد یادگیری 2: از ص 110 تا ص 114
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ی
س پیشنهاد

تدری

راهنمای تدریس

هدف: بحث گروهی بر اساس دانسته های پیشین هنرجویان 
و مرور مطالب مزبور با وجود پرسش و پاسخ، همراه با فیلم و 

اسالیدهای مربوطه.

  تنوع زیستی در کشور

هدف: روش های کنترل بروز ریزگردها و کاهش خسارت در مواقع 
بروز ریزگرد

حفر  واسطه  به  کشور  در  آب  منابع  بی رویه  مصرف  پاسخ:   
چاه های غیرمجاز و برداشت بیش از حد از آب های زیرزمینی و 
نیز تغییرات اقلیمی جهانی موجب شده، که با بحران خشکسالی 
مواجه باشیم که از دالیل ایجاد ریزگردها محسوب می شوند. از 
جمله روش های کنترل ریزگردها و کاهش خسارت در مواقع بروز 

از: آنها عبارت اند 
در کوتاه مدت: حداقل رفت و آمد در شرایط ریزگرد و عدم حضور 

در محیط آزاد، استفاده از ماسک در مواقع اجتناب ناپذیر
در دراز مدت: مالچ پاشیـ  کاشت گیاهان مرتعی مناسب در کانون 

و نیز مسیر حرکت ریزگرد، استفاده از بادگیر کاهنده سرعت باد.

دخالت های بشر منجر به تهدید شرایط محیط زیستی می شود که متأسفانه در اقصی 
نقاط جهان پدیده هایی آشنا هستند که به واسطه ارتباط اکوسیستم ها با هم، شبکه 
حیات را تهدید می کنند. به این ترتیب، این شعار سازمان ملل متحد که زمین خانه 

ماست توجیه می شود.

فکر کنید

فعالیت
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دانش افزایی
آلودگی بیش از حد محیط زیست با مواد شیمیایی از مشکالت جدی بشر در طول 
پیشرفت فناوری پس از انقالب صنعتی بوده است. در این میان کاربرد سموم شیمیایی 
در کشاورزی، مرگ موجودات غیرهدف مفید از جمله زنبورعسل را  موجب شده 
است. به لحاظ تاریخی پس از جنگ جهاني دوم استفاده بی رویه از سموم شیمیایي 
چون DDT متداول شد. در آن زمان، اثر سموم شیمیایي در ریشه کن سازي آفات 
بهداشتي و کشاورزي معجزه به نظر می رسید و پیامدهاي مصرف بی رویه آنها بر 
موجودات زنده و اکوسیستم مشخص نشده بود. با گذشت زمان در اواخر دهه 1950، 
به کاربرده شده،  مزارع  در  شیمیایي  اثر سموم  بررسي  با  دانشمندان حشره شناس 
متوجه شدند که حتي مصرف زیاد سموم شیمیایي موجب ریشه کن شدن آفات هدف 
نمي شود. بلکه جمعیت آفت در یک دوره زماني به شدت کاسته  مي شود. تعدادی از 
جمعیت آفات که طي چندین مرتبه سم پاشي باقي می مانند، مقاوم به سم می شوند. 
در نتیجه، این عده از آفات سرسخت تر می شوند و دیگر سموم شیمیایي به کاربرده 
شده در آنها مؤثر نیست. از سوي دیگر، معلوم شد که اغلب سموم به کاررفته در آن 
زمان، به صورت عمومی  عمل می کردند و واکنش هاي عمومی حیاتی را در موجودات 
زنده مورد هدف قرار می دادند. بنابراین، براي موجودات زنده دیگر نیز سمی بودند و 
براي حشرات مفید و غیر آفت در همان میزان مصرف شده، کشنده بودند و موجب 
کاهش چشمگیر آنها در اکوسیستم می شدند. امروزه، راه یابي ترکیبات شیمیایي به 
خاک هاي زراعي و آب هاي سطحي و زیرزمیني و بقاي دراز مدت آنها که از موارد 
مهم آسیب زاي مصرف مواد شیمیایي از جمله سموم شیمیایي در عرصه کشاورزی 
است، مسلم شده است. عالوه بر این، اثر باقي مانده سموم1 و در نگاهي کالن تر مواد 
شیمیایي در محصوالت کشاورزي که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط بشر 
مورد تغذیه قرار می گیرند نیز به عنوان تهدیدکننده های جدي سالمت جامعه مطرح 
هستند. متأسفانه با گذشت زمان، تبعات منفي مصرف سموم شیمیایي در بسیاري 
از جوامع نه تنها تخفیف نیافته، بلکه تشدید هم شده است. گواه این ادعا، افزایش 
روز افزون بروز انواع سرطان در جمعیت های انساني است که بدون شک سهم مصرف 
غذاي ناسالم و نیز محیط  زیست آلوده به مواد شیمیایي در  ایجاد آن بسیار زیاد 
است. بنابراین، کنترل آفات کشاورزي تنها با مصرف سموم شیمیایي شدنی نیست و 
جایگزین کردن  روش هاي تلفیقي آفات که عبارت هستند از مدیریت شرایط و فرایند 
تولید محصوالت کشاورزی و کاهش جمعیت آفات با روش های پیشگیرانه از جمله 
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تجربه کنید
 پیشنهادی

کنترل بیولوژیک )برخي از گونه ها به عنوان حشرات مفید و اهرم به صورت پارازیت 
یا شکارگر در زنجیره غذایي کنترل کننده جمعیت آفات هستند( و بهسازی محیط، 

اجتناب ناپذیر و مورد تأکید است.

ی
س پیشنهاد

تدری

هدف
ـ فهم و درک اثرات انواع آلودگی ها و نقش هر یک از آنها

ـ نقش انسان در حفظ و احیای محیط زیست
دانش پیش نیاز: مطالب دو جلسه اخیر

ارزشیابی آغازین: مطالب دو جلسه اخیر
راهنمای تدریس:

هدف: اثر انواع آلودگی بر سالمت انسان
 پاسخ: آلودگی هوا )سرطان زا، مشکالت قلبیـ  تنفسی، سر درد، حالت تهوع، التهاب

پوستی(
آلودگی آب: )سرطان زا، مشکالت دستگاه گوارش(

آلودگی خاک: )سرطان زا، سر درد، حالت تهوع، التهاب پوستی(

هدف 
بحث گروهی بر اساس دانسته های پیشین هنرجویان و 
مرور مطالب مزبور توأم با پرسش و پاسخ، همراه با فیلم و 

اسالیدهای مربوطه.

واحد یادگیری 3: از ص 115 تا ص 119

فکر کنید

هدف: کاربرد انواع منابع طبیعی
صورت سؤال: در محیط اطراف خود از یک منبع طبیعی در راستای رشته تحصیلی تان 
با رعایت اصول بهره وری استفاده کنید. شرح موارد رعایت شده در بهره وری و نوع 

آن را در یک صفحه گزارش در محیط ورد تایپ نموده،آن را تحویل دهید. 
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ـ  15 کیلومتری باالی سطح زمین  الیه ازون قسمتی از استراتوسفر در ارتفاع 50  
جو است که حاوی گاز طبیعی ازون O3 است. هنگامی که پرتو فرابنفش با طول 
میان  پیوند  می کند،  برخورد   )O۲( اکسیژن  مولکول  به  نانومتر  موج 400ـ280 
اتم های آن می شکند و اتم ها آزاد می شوند. سپس اتم اکسیژن با مولکول اکسیژن 
به  فروسرخ،  اشعه  جذب  با  ازون  می شود.  تشکیل   )O3( ازون  می شود،  ترکیب  
اکسیژن اتمی و مولکولی تبدیل می شود. به این ترتیب، چرخه ازون در الیه ازون، 
بیشتر اشعه ماورای بنفش جذب می کند و مانع رسیدن این اشعه مضر به زمین 
تبدیل می کند.  پرتو فروسرخ  به  را  فرابنفش  پرتو  ازون  واقع، الیه  در  می شود. 
به  ازون  توسط الیه  ازون  فروسرخ در چرخه  به  فرابنفش  تبدیل  واکنش طبیعی 

شکل زیر است:
 

O3 + UV → O2 + O  

اکسیژن اتمی + اکسیژن مولکولی → فرابنفش + ازون  
O2 + O → O3 + IR  

فروسرخ + اوزون → اکسیژن اتمی + اکسیژن مولکولی  

از سوی دیگر، الیه ازون در حضور کلر، فلوئور و بُرم نازک شده، تخریب می شود. این 
عناصر در برخی ترکیبات پایدار به خصوص کلرو فلوئورو کربن ها )CFC( که به جو 
راه یافته اند، یافت می شوند. گازهای )CFC( از جمله گازهای گلخانه ای هستند که 
در صنایع برودتی و تهویه مطبوع، در تهیۀ ابر و اسفنج، سموم دفع آفات، اسپری های 
این  بسیار  پایداری  علت  به  دارند.  کاربرد  اطفای حریق  کپسول های  و  پاک کننده 
ترکیبات، در آب باران حل نمی شوند و با گذشت 5 ـ2 سال به سوی استراتوسفر 
حرکت می کنند و هیچ فرایند طبیعی نمی تواند مانع از این امر بشود. فعالیت نور 
فرابنفش موجب تجزیه ترکیبات پایدار می شوند. از آن جا که اتم آزاد اکسیژن هم 
بسیار ناپایدار است، به راحتی می تواند با نیتروژن، هیدروژن، کلر و برم که از زمین 
و منابع اقیانوسی آزاد می شوند، واکنش دهد. این موضوع تعادل میان ازون و پرتو 
ازون  با  پایدار  ترکیبات  این  در  موجود  کلر  مثال،  برای  می زند.  به هم  را  فرابنفش 
هواکره واکنش می دهد و ترکیبی به نام کلر مونواکسید به وجود می آید. دو اتم دیگر 
ازون نیز به مولکول اکسیژن تبدیل می شوند. کلر مونواکسید ایجادشده، می تواند با 

دانش افزایی 
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اتم اکسیژن واکنش دهد و یک اتم کلر و یک مولکول اکسیژن را به وجود آورد. این 
کار بارها صورت می گیرد و موجب تخریب الیه ازون می شود. هر مولکول کلر می تواند 

حدود صد هزار مولکول ازون را از بین ببرد. واکنش به این صورت است:

O3 + Cl → O۲ + ClO  
کلرمونوکسید + اکسیژن → کلر + ازون  
O + ClO → Cl + O۲  

اکسیژن + کلر → مونواکسید کلر + اکسیژن اتمی  

سرطان  انواع  شیوع  موجب  زمین  به  بنفش  ماورای  پرنفوذ  اشعه  تشعشات  ورود 
پوست، تضعیف سیستم ایمنی می شود. به این ترتیب، حیات بر کره زمین مستلزم 

حفظ الیه ازون است.

انواع فکر کنید شیوع  موجب  زمین  به  بنفش  ماورای  پرنفوذ  اشعه  تشعشات  ورود  هدف: 
سرطان پوست، تضعیف سیستم ایمنی می شود. به این ترتیب، حیات بر کره زمین 

ازون است. مستلزم حفظ الیه 
پاسخ: به این ترتیب، به نظر می رسد راه حل اصلی کاهش نفوذ اشعه ماورای بنفش 
که طی نفوذ به بافت زنده موجب تخریب و مرگ آن می شود، اجرای تمهیداتی جهت 

کنترل روند تخریب الیه ازون باشد.

تحقیق کنید
 گازهــای گلخانــه ای گذشــته از آن کــه موجــب تخریــب الیــۀ ازون می شــوند، باعث

 گرمایــش زمیــن هــم می شــوند. گرمایــش زمیــن از وجــود مقــدار زیــادی گازهــای

ــا، در ــل گازه ــن قبی ــد. ای ــود می آی ــو به وج ــن در ج ــوص کرب ــه ای به خص  گلخان

 هنــگام اســتفاده از زغال ســنگ، گاز، نفــت و ســوخت بــرای تولیــد بــرق و حرکــت

 خودروهــا ایجــاد و در جــو پراکنــده می شــوند، و گرمــای خورشــید را می گیرنــد و

 موجــب گــرم شــدن جــو شــده، مانــع از خــروج گرمــا بــه صــورت امــواج فروســرخ

 از جــو  می شــوند. بنابرایــن، نــازک شــدن الیــۀ ازون و گرمایــش زمیــن بــه یکدیگــر

ــتند. مرتبط هس
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دانش افزایی
 اثر گازهای گلخانه ای: گازهای گلخانه ای گذشته از آن که موجب تخریب الیه 
ازون می شوند، گرمایش زمین هم از وجود مقدار زیادی گازهای گلخانه ای به خصوص 
کربن در جو به وجود می آید. این قبیل گازها، در هنگام استفاده از زغال سنگ، گاز، 
نفت و سوخت برای تولید برق و حرکت خودروها ایجاد می شوند، به وجود می آید. 
گازهای ایجاد شده در جو پراکنده می شوند و گرمای خورشید را می گیرند و موجب 
می شوند. جو  از  فروسرخ  امواج  صورت  به  گرما  خروج  مانع  شده،  جو  شدن  گرم 

بنابراین، نازک شدن الیه ازون و گرمایش زمین به یکدیگر مرتبط هستند. همچنین، 
هنگامی که نیتریک اکسید )NO( توسط سوخت های سنگواره ای، دیگ های بخار، 
نیتروژن  به  به سرعت  خودرو، کامیون و دیگر وسایل دارای سوخت منتشر شود، 
دی اکسید )NO۲( تبدیل می شود. نیتروژن دی اکسید موجب تشکیل مه دود می شود؛ 

زیرا بیشتر، طیف فرابنفش نور خورشید را جذب می کند.

فکر کنید و  حفظ  در  خود  حرفه ای  و  شخصی  زندگی  سبک  تغییر  با  افراد  می رسد  نظر  به 
آنها: جمله  از  که  باشند  جدی  اقدامات  به  قادر  محیط زیست  آلودگی های  از  جلوگیری 

ـ استفاده صحیح از موتورها و ماشین ها به واسطه سرویس ادواری آنها و جلوگیری 
از دودزا شدن آنها

ـ استفاده از فیلترهای مناسب جهت جلوگیری ورود مواد آالینده به محیط
ـ مدیریت تولید مواد آالینده و سعی در کاهش تولید چنین موادی

ـ استفاده از سوخت های جایگزین؛ تولید دی اکسید کربن طی مصرف سوخت های 
کارآمدی  افزایش  و  جستجو  به  وادار  را  بشر  که  است  مواردی  از  یکی  فسیلی 

است. نموده  جایگزین  انرژی های 
ـ توجه به روند بهره مندی از منابع و کاهش آن در حد ممکن )مصرف بهینه آب و 

غذا و ...( 
تولید  به  ـ کاهش مصرف کاربرد سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی و توجه 

ارگانیک
ـ در این راستا، رژیم گیاه خواری مورد توجه قرار می گیرد چرا که در هرم غذایی 
جانوران  تعداد  کاهش  می شود،  کاسته  باالتر  طبقات  در  جانوران  تعداد  از  مرتب 
به  نیاز  گوشت  تولید  برای  که  است  معنی  آن  به  گیاه خوار  به  نسبت  گوشت خوار 
مصرف بسیار زیادی منابع طبیعی از جمله آب و خاک و گیاه است. به این دلیل و 
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با توجه به افزایش روزافزون جمعیت جهانی، بشر به فکر کاهش هزینه های تولید 
گوشت افتاده است. بنابراین، از جمله راه حل های همگامی با محیط زیست انتخاب 
رژیم گیاه خواری است. البته باید در انتخاب نوع رژیم و )میزان بهره مندی از منابع 
جانوری( شدت رژیم گیاه خواری متفاوت است؛ در برخی به هیچ عنوان از فراورده های 
و  هستند(  تر  شده  تعدیل  برخی  و  نمی شود  استفاده  هم  تخم مرغ  حتی  جانوری 
مالحظات جدی در مورد گروه های سنی کودکان، مادران و کهنساالن به لحاظ تأمین 

مواد غذایی موردنیاز توجه ویژه نمود و آنها را از رژیم گیاه خواری منع کرد.

پیشنهادهایی مهم و کاربردی
تمهیدات الزم برای حفظ محیط زیست

ـ جلوگیری از فرسایش بادی و آبی و استفاده بهینه )تناوب و آیش( از خاک؛ 
چرا که قدرت تولید مواد غذایی خاک ها به واسطه فرسایش و بهره برداری 

بی رویه از آنها در حال کاهش است.
ـ جلوگیری از پیشروی اراضی شور 

ـ جلوگیری از تهدید علیه جنگل ها از جمله آفات و بیماری های گیاهی و نیز آتش 
ـ جلوگیری از تبدیل اراضی مرتعی و جنگلی به اراضی کشاورزی 

ـ جلوگیری از تبدیل اراضی کشاورزی به مسکونی و سیاحتی )از مورد قبلی جدی تر است(
ـ جلوگیری از جاده کشی در مناطق بکر طبیعی 

ـ کاشت در مناطق شیب دار بدون تراس بندی 

دانش افزایی
منابع انرژی نوین تجدیدشونده: از جمله منابع انرژی 1ـ انرژی خورشیدی، 2ـ 
انرژی سوخت های فسیلی، 3ـ انرژی باد، 4ـ انرژی آب های جاری، 5ـ انرژی جزرومد 
آب ها، 6  ـ انرژی زمین گرمایی، 7ـ انرژی اتمی، 8ـ انرژی سوخت های غیر فسیلی 
هستند. از جمله چالش ها در کاربرد صرفه اقتصادی، دائمی نبودن در طول شبانه روز، 
یعنی قطع و وصل شدن جریان انرژی و از طرفی نداشتن دانش الزم برای استفاده است. 
به این ترتیب، فقط چند مورد از این منابع اکنون مورد استفاده عمومی مردم جهان قرار 
گرفته اند. سه مورد مهم که ممکن است در آینده جایگزین منابع انرژی کنونی شوند:

ـ انرژی خورشیدی 
ـ انرژی باد 

ـ انرژی سوخت های غیر فسیلی 
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از مزایای این نوع از انرژی ها آن  است که استفاده از منابع انرژی، خورشیدی، انرژی 
باد و سوخت های غیر فسیلی هیچ گونه مواد آلوده کننده ای را وارد اتمسفر نمی کند؛ 

موجب تولید باران اسیدی یا گازهای گلخانه ای نمی شوند. 
بهره مندی از انرژی خورشیدی با توجه به شرایط کشور، در اغلب مناطق که روزهای 

زیادی از سال آفتاب دارند ممکن است. 
از سوی دیگر، باد که در واقع شکلی از انرژی خورشیدی است بر اثر عوامل زیر ایجاد می شوند :

ـ گرم شدن اتمسفر توسط خورشید
ـ گردش زمین

ـ ناهمواری زمین
از جمله کاربردهای باد تولید برق از طریق توربین بادی، پمپاژ آب و ... است. 

سوخت های زیستی در فصل چهارم و ششم کتاب آورده شده است.
سوخت های زیستی biofuel که انرژی های تجدیدپذیر هستند، به سوخت هایی گفته 
تعریف، زیست سوخت های  این  به دست می آیند.   )biomass( آلی  مواد  از  که  می شود 
جامد، سوخت های مایع و زیست گازها را شامل می شود. سوخت دیزلی زیستی و اتانول 
زیستی، از مهم ترین سوخت های زیستی هستند که می توان از آنها در صنعت حمل ونقل 

استفاده کرد.
بیودیزل یا  دیزل زیستی از دانه های روغنی، روغن های حیوانی و روغن های بازیافت شده 
ایجاد می شود. بیودیزل به عنوان سوخت خودروها به کار می رود و به عنوان جایگزین گازوئیل 
در موتورهای گازوئیلی در اروپا کاربرد دارد. بیوالکل یا زیست اتانول از تخمیر مواد قندی 
گیاهانی چون ذرت و نیشکر به دست می آید. بیو اتانول به صورت گسترده ای در ایاالت متحده 

و برزیل به کار می رود. اخیراً ازمنابع چوبی ـ سلولزی هم برای تولید استفاده شده است.

فعالیت
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انرژی های زمین گرمایی Geothermal انرژی ای است كه از سیال آب داغ یا بخارداغ 
از  موجود در اعماق زمین )در حال حاضر تا عمق سه هزار متر( به دست می آید. 

انرژی زمین گرمایی برق تولید می شود. 
موارد بهره برداری مستقیم از انرژی زمین گرمایی را می توان به ۶ رده كلی زیر تقسیم بندی 

كرد:
1ـ گرمایش ساختمان ها

2ـ كشاورزی
3ـ دامپروری

4ـ كاربردهای صنعتی
5ـ درمان بیماری ها

۶ـ سایر
كاربرد سوخت هیدروژنی

تولید  تا  به فضا گرفته  پرتاب موشک  از  دارد،  فراوانی  و  متنوع  كاربردهای  هیدروژن 
محصوالت خانگی نظیر خمیر دندان و خودرو. در خودرو سوخت هیدروژنی قابلیت های 
یک سوخت نو و جایگزین را دارد. از مزایای خودروهای سوخت سلولی این است كه میزان 
گازهای اگزوز را به صفر می رساند. برای تولید برق از هیدروژن در این خودروها استفاده 
می شود بنابراین، محدودیت های خودروهای الکتریکی را ندارند و مصرف كنندگان راحت تر 
با آنها كنار خواهند آمد. امروزه رایج ترین و ارزان ترین راه تولید هیدروژن، اصالح بخار 
گازهای طبیعی است. تولید سوخت هیدروژنی از گازهای طبیعی برای خودروهای سوخت 

سلولی، نصف خودروهای بنزینی كربن دی اكسید تولید می كند.

فعالیت
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ـ پاسخ سؤاالت ارزشیابی پایانی فصل7
1ـ  وقتی تعداد یک جاندار در اکوسیستم بیشتر از تعادل آن شود، آن موجود را آفت 
می نامند. در این مورد چند مثال بزنید.                                                                                                             

پاسخ:
استرالیایی  شپشک  برنج،  ساقه خوار  کرم  حشره  انزلی،  تاالب  در  آرزوال  آبی  سرخس 

مرکبات، کرم غوزه پنبه، مگس زیتون 
مالحظات  همراه  باید  دیگر  منطقۀ  به  منطقه  یک  از  زنده  موجودات  انتقال  2ـ 

زیست محیطی باشد. چرا؟
پاسخ:

برای آن که امکان بقای موجود زنده در اکوسیستم جدید وجود داشته باشد، زیرا  اگر 
در چنین شرایطی، جایگاه اکولوژیکی مورد نیاز خالی نباشد، رقابت رخ می دهد؛ موجود 
زنده تازه وارد با موجودات زنده بومی که با آن نیازهای اکولوژیکی مشابه دارند و همان 
جایگاه اکولوژیکی را که موجود تازه وارد به آن نیاز دارد را اشغال نموده اند، وارد رقابت 
می شود و با توجه به توانمندی دو گونه ممکن است موجود زنده بومی طی رقابت مغلوب 
شود و از بین برود که در این صورت تازه وارد جایگزین می شود یا در رقابت پیروز شود 
و خود را تثبیت نماید و مبدل به آفات جدی می شود، یا این که اگر جایگاه اکولوژیکی 
مورد نیاز موجود تازه وارد خالی باشد، جایگزینی منجر به تثبیت تازه وارد در اکوسیستم 

با احتمال بیشتری می شود.
زندۀ  موجودات  از  )استفاده  بیولوژیک،  کنترل  آفات،  کنترل  برای  راه حل  بهترین  3ـ 

دیگر(برای به تعادل رساندن آن است، در این باره توضیح دهید. 
پاسخ: محاسن استفاده از عوامل بیولوژیکی

الف( عدم آلودگی محیط زیست: هیچ تهدیدی برای حیات وحش، حشرات و سایر 
ارگانیسم های غیر هدف خاک را در بر ندارد.

ب( انتخابی بودن: به صورت انتخابی عمل کرده و باعث به هم خوردن تعادل طبیعی 
در اکوسیستم نمی شود.

ج( كنترل پایدار آفت در اكوسیستم: در برخی از موارد استفاده از عوامل بیولوژیک 
منجر به کنترل بیولوژیک کالسیک می شود که درصورت عملی شدن این روش، برای 

چندین سال یا سال های متمادی نیاز به صرف هزینه نمی باشد.
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د( در چرخه مواد و آب اثر زیان باری ندارد.
4ـ ایجاد کشت و صنعت در کشاورزی از اصول توسعۀ پایدار است. در این باره 

با مالحظات زیست محیطی
چه دالیلی وجود دارد؟

)sustainable agriculture( سعی در حداقل  پایدار  کشاورزی  پاسخ: 
تغییرات محیطی و تقلید از خصوصیات اکوسیستم های طبیعی در کشاورزی 
و  خاک  آلی  مواد  افزایش  موجبات  پایدار  کشاورزی  ترتیب،  این  به  دارد. 
کاهش مصرف کودهای شیمیایی کاهش فرسایش خاک و صرفه جویی در 
و  حفاظت  تولید  هزینه  کاهش  پایین  خاک،  از  حفاظت  مکانیک  عملیات 
صرفه جویی بیشتر کمی و کیفی آب و ایجاد محیط سالم برای پرورش دام، 

طیور، آبزیان و حفظ نظم محیط زیست را فراهم می آورد.
5ـ منطقۀ ُقُرق چه شرایطی دارد؟

پاسخ:
منطقه قرق شامل مناطق چهارگانه می شود که در آن شرایطی ایجاد می شود 

که اکوسیستم طبیعی حفاظت شود مناطق چهارگانه عبارت اند از:
 26( جهانی  و  ملی  اهمیت  دارای  طبیعی  ملی، چشم اندازهای  پارک  الف( 

پارک ملی(
ب( اثر طبیعی ملی، پدیده ها یا مجموعه های گیاهی جانوری کم نظیر )35 

اثر طبیعی ملی(
ج( پناهگاه حیات وحش زیستگاه های نمونه جانوران وحشی )42 پناهگاه(

د( منطقه حفاظت شده اراضی ویژه زیست محیطی )150 منطقه حفاظت 
شده(

داده  اختصاص  ترمیم جمعیت جانوری  برای  منطقه شکارممنوع  همچنین 
می شود. که می توان آن را با توجه به سایر معیارها، به عنوان یکی از مناطق 

چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران تعیین کرد.
6ـ  بروز ریزگردها برای سالمت کودکان چه مشکالتی را در پی دارد؟

پاسخ:
ریزگردها ذرات معلق یا گرد و غبار با منشأ طبیعی در هوا هستند و یا از 
از  و  خودروها  در  به ویژه  و  مشعل ها  و  کوره ها  در  سوخت ها  انواع  احتراق 
تولید  کاربراتوری  بنزینی  خودروهای  و  دیزلی  خودروهای  از  مهم تر  همه 
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می شوندکه سالمت انسان را تهدید می کنند. از جمله:
ـ مرگ زودرس در افراد مبتال به بیماری های قلبی و ریوی 

ـ حمالت قلبی غیر کشنده 
ـ ضربان قلب نامنظم 

ـ تشدید آسم 
ـ کاهش عملکرد ریه 

افزایش عالیم تنفسی مانند تحریک راه های هوایی، سرفه و یا تنفس مشکل 
و در مواردی که ذرات دوده وارد بدن شوند، ابتال به سرطان ریه افراد مبتال 
به بیماری های قلبی و ریوی، کودکان و افراد مسن در صورت قرار گرفتن در 

معرض آلودگی ذرات، بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرند.
7ـ چه تمهیداتی برای اجرای فعالیت های ورزشی در زمان بروز ریزگردها 

پیشنهاد می کنید؟
فعالیت هایی  حتی  هوازی  فعالیت های  انجام  حین  در  که  آنجا  از  پاسخ: 
نفس  هستیم،  استراحت  حال  در  که  زمانی  از  بیشتر  بسیار  کم،  شدت  با 
می کشیم، بنابراین در این مواقع هوا را عمیق تر به ریه ها وارد می کنیم. همه 
این عوامل کمک می کنند تا بیشتر در معرض آالینده ها قرار بگیریم و به این 
ترتیب ورزش کردن در هوای آلوده خطرناک می شود. بنابراین انجام ورزش 
در فضاهای بسته که تهویه هوا دارند، توصیه می شود. به خصوص مواقعی که 
آلودگی هوا در بیشترین حد است، از انجام فعالیت های ورزشی در فضای باز 
از جمله پیرامون مکان های ایجاد آلودگی از جمله خیابان ها خودداری شود.
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