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پيمانة مهارتى دوم

بهداشت و حفاظت محيط زيست

هدف کلی

آشنا شدن با اصول بهداشتِ محيط، روش های حفظ سالمت و توانايی پيشگيری از آلودگی های زيست محيطی

فهرست وسايل و تجهيزات مورد نياز:
 فيلم
 اساليد
 عكس

 كتاب و نشريات بهداشتی و زيست محيطی.

جدول زمان بندی   

جمعآموزش عملیآموزش نظری

۴۴ ساعت۱۸ ساعت۲۶ ساعت
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اين پيمانٔه مهارتی شامل ۴ بخش يا ۴ واحد کار است. بخش های اول و دوم به آشنايی با تعريف ها و ويژگی های 
محيط و مسکن بهداشتی و روش های حفظ سالمت و بهداشت محيط و مسکن اختصاص دارد. واحد کار سوم به 
آشنايی با محيط زيست و منابع آن، و آموزش توانايی های حفاظت و مقابله با تخريب اين منابع اشاره می کند. در واحد 
کار چهارم پيشنهادهايی دربارٔه نحؤه جلب مشارکت اعضای خانواده برای حفظ بهداشت مسکن و محيط زيست داده 

شده است. در اين پودمان فعاليت هايی نيز برای اجرا در خانه و هنرستان پيشنهاد شده است. 
مهارت های اين کتاب متکی بر شناخت است، بنابراين کسِب دانش، مطالعه و تحقيق در اين پودمان از اهميت 
اساسی برخوردار است. بديهی است که کسِب معلومات اگر با عمل توأم نباشد تأثيری بر تحول و تکامل فرد و جامعه 
و نهايتاً پيشگيری از تخريب محيط نخواهد داشت. بنابراين هنرجويان را به مطالعه و تحقيق هرچه بيشتر تشويق کنيد. 
از آن جا که انسان به مسايلی که با سالمت و زندگِی خوداو رابطه داشته باشد. عالقه دارد، بهتر است هنگام بيان مطالب 
خطر آلودگی های زيست محيطی يا عدم رعايت بهداشت، هنرجويان را به خطری که آلودگی های مختلف  علمی، مثالً 

برای سالمت خودآن ها ايجاد می کند، متوجه کنيد.
برای آموزش مؤثرتر اين پودمان استفاده از فيلم هايی دربارۀ مسايل مختلف بهداشتی و زيست محيطی اعم از 
آشنايی با طبيعت و منابع آن، چگونگی آلوده شدن و تخريب آن ها، خطر آلودگی ها و عدم رعايت بهداشت ضروری است. 
پرسش های انگيزشی در شروع کالس، خواندن خبری از يک بريدٔه روزنامه، اشاره به نور يا دمای نامناسب کالس و 

غيره در جلب توجه هنرجويان به مطلب دلخواه شما، کمک بسيار می کند.
عالوه بر فعاليت های گفته شده در اين پودمان، برحسب ضرورت، می توانيد فعاليت های ديگری نيز پيشنهاد کنيد. 
سعی کنيد فعاليت ها به صورت گروهی باشد. فعاليت گروهی از پويايی و نشاط بيشتری برخورداراست. انجام فعاليت ها 

با خود هنرجويان است، شما آن ها را راهنمايی کنيد.
رعايت چند نکته در مورد انتخاب موضوع برای تحقيق و مطالعه و نتيجه گيری ضروری است:

باشد،  آموزشی  محيط  می تواند  محيط  اين  کنيد.  بررسی  را  خود  محيط  دقت  با  موضوع،  انتخاب  برای  ۱ــ 
فهرستی از مشکالت و مسايل بهداشتی و زيست محيطی آن تهيه کنيد.

۲ــ يکی ازمسايلی را که حل آن در توان هنرجويان باشد با همفکری و همکاری آن ها انتخاب کنيد. تعداد مسألٔه 
انتخاب شده می تواند بيش از يکی باشد.

۳ــ هنرجويان دربارٔه مشکل موردنظر و زيان های فردی، جمعی و محيطی آن، اطالعات جمع آوری کنند.
۴ــ آن ها را راهنمايی کنيد، اما بگذاريد سعی کنند علت های مشکل را خودشان بيابند.

۵    ــ هزينه ها و زمان الزم برای انجام تحقيق را محاسبه کنند.
۶    ــ نقشٔه عملياتی خود را با پاسخ به اين سؤال ها طراحی کنند:

ب) با چه کسانی؟ الف) چه کارهايی بايد انجام شود؟  

توجه 
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هـ) نتيجٔه مطلوب چيست؟ ج) چگونه و چه موقع؟  
۷ــ کارها را تقسيم کنيد.

۸     ــ اگر مشکل مربوط به محل کار و تحصيل است، موضوع را به اطالع مسئوالن برسانيد و از آن ها بخواهيد 
برای انجام تحقيق و حل مشکل با شما همکاری کنند.

۹ــ با هم فکری، روش درستی برای حل مشکل بيابيد.
۱۰ــ يادداشت برداری و ثبت تمام فعاليت ها ضروری است. از آن ها بخواهيد تمام فعاليت های خود را در دفتر 

يادداشت کنند. گرفتن عکس (به طور مثال از وضعيت غيربهداشتی محيط و گوشه کنار آن) بسيار مؤثر و مفيد است.
۱۱ــ پس از پايان عمليات، آن ها را راهنمايی کنيد تا نتيجٔه تمام کارهای خود را به شکل گزارش يا روزنامٔه 

ديواری تهيه کنند يا به هر شکل امکان پذير ديگر به اطالع ديگران برسانند.
يادمان باشد که هدف از انجام هر تحقيق و بررسی، حل مشکل و رسيدن به نتيجٔه مطلوب است بنابر اين به آن ها 

بياموزيد: 
به تمام پديده ها خوب و دقيق نگاه کنند،

مشکالت را بيابند،
به کارهايی که می توانند برای حل مشکل انجام دهند فکر کنند،

به نتايجی که می گيرند عمل کنند،
يافته های خود را ترويج دهند.
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مقدمه
از آن  جا که شما در هر موقعيت و شغل و مقامی که باشيد درخانه ای زندگی می کنيد و خانٔه شما يکی از صدها ميليون خانٔه موجود 
در سياره ای بی نظير به نام زمين است، برای زندگی بهتر نيازمند شناخت هرچه بيشتر خانٔه کوچک و زمين بزرگ خود هستيد. زمينی که تا 
به حال همتايش در منظومٔه شمسی و در تمام فضای بيکران، شناخته نشده است. آبی که می نوشيد، غذايی که می خوريد، هوايی که تنفس 
می کنيد، گياهان و درختانی که در اطراف شما هستند، جانورانی که می بينيد و انواع استفاده ها را از آن می بريد و بسياری منابع ديگر، 
ثروت های اين سياره اند. خود شما نيز دارای ثروت های فراوانی هستيد، سالمت شما، قؤه تفکر، گويايی، بينايی، شنوايی و ساير حواس شما 
ثروت های بزرگی هستند که قابل قياس با هيچ ثروت مادی نيست. شما نه تنها مسئول حفاظت اين ثروت های شخصی هستيد، بلکه بخشی 
از وظيفٔه حفاظِت ثروت های زمين را نيز به عهده داريد. برای انجام بهتر اين وظايف و مسئوليت ها، در اين کتاب خالصه ای از اصولی را 
که رعايت آن ها موجب سالمت خانه، خانواده و محيط زيست شماست، می خوانيد و با راه های پيشگيری و مقابله با عوامل تهديد کنندۀ 

سالمت محيط خانه و محيط زيست خود، که اساسی ترين آن ها رعايت بهداشت است آشنا می شويد. 
با اين اميد که همٔه ما بتوانيم با به کار بستِن اصول بهداشت در حفِظ سالمت خود، خانواده، سرزمين و سيارۀ بی همتايمان پيروز 

باشيم.
         مؤلف 
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واحد کار اول: اصول بهداشت محيط                     ۸۶  
۸۷ هدف های رفتاری   
۸۷ پيش آزمون واحد کار اول   
۸۸ مقدمه   
۱ــ۱ــ عوامل مؤثر بر بهداشت محيط  ۸۸  
۱ــ۱ــ۱ــ زباله    ۸۹   

۲ــ۱ــ۱ــ دفِع صحيحِ مدفوع  ۹۳     
۳ــ۱ــ۱ــ فاضالب     ۹۴   
۹۶ ۴ــ۱ــ۱ــ خطر حشرات و جوندگان موذی     
۱۰۰ چکيده   
۱۰۰ آزموِن پايانی نظری واحد کار اول   
۱۰۱ آزمون پايانی عملی واحد کار اول   

واحد کار دوم: بهداشت مسکن و عوامل مؤثر 
          بر حفظ بهداشت خانه                       ۱۰۲ 
هدف های رفتاری   ۱۰۳  
۱۰۳ پيش آزمون واحد کار دوم   
مقدمه      ۱۰۴  
۱ــ۲ــ مسکن بهداشتی        ۱۰۴  
۱۰۴ ۱ــ۱ــ۲ــ ويژگی های مسکن بهداشتی    
۱۰۴ ۲ــ۱ــ۲ــ عوامل مؤثر بر بهداشت مسکن     
۲ــ۲ــ عوامل مؤثر بر بهداشت محيط خانه       ۱۰۶  
۱ــ۲ــ۲ــ آب     ۱۰۶   
۲ــ۲ــ۲ــ هوا  ۱۰۸   
۳ــ۲ــ۲ــ پاکيزگی خانه    ۱۱۰   

فهرست مطالب 

۱۱۴ چکيده     
۱۱۴ آزموِن پايانی نظری واحد کار دوم    
۱۱۵ آزمون پايانی عملی واحد کار دوم    

واحد کار سوم: محيط زيست وحفاظت آن                  ۱۱۶ 
۱۱۷ هدف های رفتاری   
۱۱۷ پيش آزمون واحد کار سوم   
۱۱۸ مقدمه    
۱۱۸ ۱ــ۳ــ کليات محيط زيست    

۲ــ۳ــ اجزای محيط زيست و تأثير آلودگی آن ها بر   
۱۱۸        زندگی انسان  
۱ــ۲ــ۳ــ آب   ۱۱۸   
۱۲۳ ۲ــ۲ــ۳ــ هوا    
۳ــ۲ــ۳ــ صدا (امواج صوتی)   ۱۲۷   
۴ــ۲ــ۳ــ خاک   ۱۲۸   
۱۳۰ ۵  ــ۲ــ۳ــ تنوع زيستی    
۶  ــ۲ــ۳ــ جنگل و مرتع     ۱۳۱   
۳ــ۳ــ انرژی     ۱۳۴  
۱ــ۳ــ۳ــ انواع انرژی   ۱۳۵   

۲ــ۳ــ۳ــ عوارض و زيان های مصرف نابجای    
۱۳۵           انرژی و راه های کاهش آن 
۳ــ۳ــ۳ــ راه های کاهش مصرف انرژی    ۱۳۶   
۴ــ۳ــ۳ــ برچسب انرژی     ۱۳۶   

چکيده    ۱۳۹   
آزموِن پايانی نظری واحد کار سوم     ۱۳۹  
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آزمون پايانی عملی واحد کار سوم      ۱۴۰  

واحد کار چهارم: روش های مناسِب جلِب مشارکت 
افراد خانواده و هنرجويان برای حفظ بهداشت خانه،

 هنرستان و محيط زيست   ۱۴۲  
هدف های رفتاری   ۱۴۳  
پيش آزمون واحد کار چهارم  ۱۴۳  
مقدمه     ۱۴۴  

۱ــ۴ــ راه های جلب مشارکت افراد خانواده برای حفظ    

              و تأمين بهداشِت محيط خانه و محيط زيست        ۱۴۴ 
چکيده       ۱۴۶  
۱۴۶ آزموِن پايانی نظری واحد کار  چهارم    

پيوست ها    ۱۴۷
۱۴۸ پاسخ نامه های پيش آزمون    
۱۴۹ پاسخ نامه های آزمون های پايانی نظری   
۱۵۱ منابع پيمانٔه مهارتی دوم    
 ۱۵۲ برای مطالعٔه بيشتر   
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واحد كار اول 

اصول بهداشت محيط

واحد كار اول 

اصول بهداشت محيط
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پيش آزمون واحد كار اول
؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟ ؟

هدف های رفتاری: انتظار می رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف های ز  ير 
دست يابد:

1ــ مفهوم محيط را توضيح دهد.

2ــ اهميت بهداشت محيط را شرح دهد.

3  ــ زباله و خطرهای ناشی از آن را نام ببرد.

4ــ روش صحيح دفع زباله را توضيح دهد.

5ــ زباله را در خانه جداسازی كند.

6  ــ روش های كاهش زباله را توضيح دهد.

7ــ خطرهای ناشی از دفع غير  بهداشتی مدفوع را بيان كند.

8  ــ تدابيری برای كاهش فاضالب به كار ببرد.

9ــ روش های صحيح دفع فاضالب را توضيح دهد.

10ــ خطر جوندگان و حشرات موذی خانگی را توضيح دهد.

11ــ چگونگی تأثير سموم شيميايی بر اين آفات را شرح دهد.

12ــ تأثير سموم بر انسان را توضيح دهد.

13ــ بهترين راه مبارزه با جانوران موذی را شرح دهد.

14ــ دربارۀ وضعيتِ بهداشتی هنرستان گزارش تهيه كند.

۱ــ آيا می توان گفت که مسايل بهداشتِی هر جامعه فقط به خود آن جامعه مربوط است؟
۲ــ کدام يک از عوامل زير در بهداشت محيط تأثير دارند؟

د) هر سه گزينه ب) موش و حشرات       ج) زباله  الف) فاضالب 
۳ــ راه صحيِح دفِع فاضالب خانگی:

الف) حفر چاهی مناسب برای دفِع فاضالب است.          ب) هدايت فاضالب به جوی کوچه و خيابان است.
ج) پخش فاضالب در اطراف خانه است.        د) ريختن فاضالب به باغچٔه خانه است.

۴ــ بهترين راه مبارزه با حشرات موذی کدام است؟
الف) نظافت و پيشگيری از ورود حشرات به محيط خانه          ب) سمپاشی مرتب داخل و خارج خانه

ج) استفاده از مگس کش                 د) هيچ کدام
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مقدمه
محيطی كه در آن زندگی می كنيم مجموعه ای است كه دربرگيرندۀ موجودات زنده، مكان ها و اشيای 
مختلف است. موجودات زنده و غيرزندۀ محيط در عني جدا بودن از يك ديگر، برهم تأثير می گذارند تا زمانی 
كه همۀ اجزای محيط از وضعيت متعادلی برخوردار باشند، تأثير متقابل آن ها چندان محسوس نيست اما 
به محض برهم خوردن اين تعادل، تأثير اجزا بر يكديگر آشكار می شود. به عبارت ديگر بهداشت و سالمت 
موجودات زنده و عوامل غيرزندۀ محيط انسان، مانند حلقه های زجنير به هم پيوسته اند و اختالل در هريك 
از حلقه ها، بر حلقه های ديگر تأثير می گذارد. بدين ترتيب مشكالت و عوارض بهداشتی به سرعت منتشر 
می شوند و می توانند متام جامعۀ جهانی را دربر گيرند. به طور مثال ريزش يك ليتر نفت به داخل رودخانه 

می تواند بو و مزۀ يك ميليون ليتر آب را تغيير دهد و زندگیِ ساكنان منطقه را با بحران روبه رو كند. 

۱ــ۱ــ عوامل مؤثر بر بهداشت محيط
به طور کلی عواملی که بر بهداشت محيط تأثير می گذارند 
در  می توان  را  فعاليت ها  اين  است.  مربوط  انسان  فعاليت های  به 

سه گروه زير طبقه بندی کرد:
ــ فعاليت های شهری و خانگی

ــ فعاليت های کشاورزی
ــ فعاليت های صنعتی

خدمات،  توليد  گروه ها،  اين  در  انسان  فعاليت  نتيجٔه 

ساالنه 5 ميليون نفر در كشورهای درحال توسعه، به علت ابتال به بيماری های ناشی ازآلودگی آب 

می ميرند.

       بيش تر بدانيد
روز 25 آذر ماه سال 1383 ، لكه های نفتی در تصفيه خانۀ كن در غرب تهران مشاهده شد. مسئوالنِ تصفيه خانه 
با سرريز كردن آب اقدام به دفع آلودگی كردند. صبح روز 26 آذر ماه 1383 مقدار آلودگی آب های ورودی به حدی 
بود كه تصفيه خانه قادر به دفع آن نبود، در نتيجه مسئوالن تصفيه خانه مجبور به قطع جريان آب شدند. اين مسأله 
موجب ساعت ها بی آبی و ايجاد اختالل در فعاليت های روزانه در بخش وسيعی از غرب تهران شد. علت اين آلودگی، 

نشت گازوييل از مخزن گازوييل وياليی در حاشيۀ رودخانۀ كرج به داخل رودخانه گزارش شده است.

محصوالت کشاورزی و کاالهای صنعتی است. اما در کنار اين 
خدمات و توليدات مفيد که نيازهای زندگِی انسان را برآورده می کند، 
از:  است  عبارت  مواد  اين  می شود.  توليد  زايد  مواد  مقداری 
زباله، فضوالت و فاضالب. يکی از مسايل اساسی بهداشتی، دفع 
صحيح اين مواد و پاکسازی محيط زيست است. اين مواد عالوه 
بر ايجاد مشکالت بهداشتی و زيست محيطی، محل مناسبی برای 
پرورش و تکثير حشرات و جوندگان است. حشرات و جوندگان از 
دونظر اهميت دارند: اوالً آن ها مشکالت بهداشتی زيادی به وجود 

آيا می دانيد
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می آورند، ثانياً به محيط زيست آسيب می رسانند که اين آسيب، در 
نتيجٔه استفاده از سموم برای مبارزه با آن ها ايجاد می شود.

غيـرقـابل  مـواد  از  زبـالـه:مجموعـه ای  ۱ــ۱ــ۱ــ 
(بجز  می آيد  بوجود  انسان  فعاليت های  ضمن  که  را  استفاده ای 
مختلف  منابع  گويند. که از  زباله  دفع می شود)  بدن  موادی که از 
کارهای  صنعتی،  واحدهای  مؤسسات،  عمومی،  اماکن  خانگی، 
ساختمانی، کاخانجات تهيه مواد غذايی و غيره توليد می گردد.انسان 
تبديل  و  تغيير  حال  در  پيوسته  خود  گوناگون  نيازهای  رفِع  برای 
مواد، ساخت و توليد کاالها و مواد جديد است. توليدات انسان 
را می توان در سه گروه خالصه کرد: توليدات خانگی، کشاورزی و 
دامی و صنعتی. توليد عمدهٔ خانگی انسان، غذاهای گوناگون است. 
همان  گونه که می دانيد، مواد غذايی محصول فعاليت های کشاورزی 
و صنعتی است. مواد خام در بخش کشاورزی توليد می شود و 
سپس به ياری انرژی و لوازم آشپزخانه که همگی محصول صنعت 

است، تبديل به غذا شده، انرژی الزم برای فعاليت های انسان را 
فراهم می آورد. اما در کنار محصول مفيد اصلی، مقداری مواد 

زايد توليد می شود. 

همۀ آنچه به آن زباله می گوييم، به درد نخور و دورريختنی نيست. بسياری از مواد براثر مصرف 

نادرست تبديل به زباله شده اند. با مصرف صحيح و پرهيز از اسراف در خوراك و پوشاك و لوازم زندگی، 

مقدار زباله كمتر شده، درآمد خانواده حفظ می شود. 

انواع زباله: زباله برحسب مبدأ توليد طبقه بندی می شود.
 زباله های کشاورزی

به ضايعاتی گفته می شود که پس از برداشت محصول اصلی 
و محصوالت فرعی درمزرعه باقی می ماند. بيشتر ضايعات بخش 
کشاورزی به شکل های ديگر مانند تهئه خوراک دام، توليد انرژی 
و غيره به کار می رود. بقايای غيرقابل استفادۀ اين توليدات نيز به 

سرعت پوسيده شده، به زمين باز می گردد.
 زباله های صنعتی

ضايعات حاصل از فعاليت کارخانه های صنعتی را زبالٔه 
صنعتی می گويند. اکثر اين زباله ها دارای مواد خطرناک برای 
زباله های  صنعتی،  زباله های  مهم ترين  است.  زيست  محيط 
سمی و  زباله های اتمی هستند. اين زباله ها موجب مسموميت 

و  مغز  سيستم  بيماری های  سرطان،  انواع  به  ابتال  تدريجی، 
مشکل  می شوند.  جنينی  و  ژنتيکی  ناهنجاری های  و  اعصاب 
بزرگ در خصوِص دفع اين زباله ها اين است که عمری بسيار 
طوالنی دارند و خيلی دير تجزيه و بی اثر می شوند. مقدار کمی 
از زبالٔه اتمی، صدها سال در خاک باقی مانده، به پرتوزايی خود 
ادامه می دهد. زبالٔه صنايع فلزی، شيميايی، پتروشيمی و … نيز 
موادی مانندِ سرب، جيوه، کادميوم، کبالت و غيره دارند که پس 
از دفن زباله، در خاک محل دفن نفوذ می کنند و سبب آلودگی 
می شوند.  آب ها  آلودگی  و  زير   زمينی  آب های  به  نفوذ  خاک، 
خطرناِک  مواد  شوند،  سوزانده  صنعتی  زباله های  چنان چه 
آن ها وارد هوامی شود و به شکل آلودگی هوا، به محيط زيست 

صدمه می زند. 

توجه 
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 زباله های بيمارستانی
از  ناشی  که  ضايعاتی  از  عبارت اند  بيمارستانی  ضايعات 
فعاليِت مراکز درمانی و مراقبت های پزشکی مانند پسماندهای اتاق 
عمل، لوازم زخم بندی و … است. اين ضايعات به علت آلودگی 
و عفونی بودن، اثرات زيان باری برای بهداشت عمومی و محيط 

زيست دارد. دفع اين زباله ها بسيار حساس است.
 زباله های شهری و خانگی

به ضايعاتی گفته می شود که براثر فعاليت روزانۀ انسان در 
خانه و محل کار توليد می شود. اين ضايعات برحسب نوع مواد 

تشکيل دهندۀ آن ها به زباله های تر و خشک تقسيم می شوند. 
ميوه ها،  و  سبزی ها  ضايعات  و  پسماند  تر:  زباله های  ــ 
زباله ها  اين  است.  خوراکی  مواد  سايِر  و  نان  خرده های  گوشت، 
قابل بازگشت به طبيعت اند. خيلی زود پوسيده و تجزيه می شوند و 

می توان از بيشتر آن ها برای گياهان، کودی مناسب تهيه کرد.

ــ زباله های خشک: کاغذ، پالستيک، شيشه، فلز، پارچه، 
چوب و غيره اند. بيشتر انواع اين زباله ها مثل پالستيک، شيشه و 
فلز در کوتاه مدت پوسيده و تجزيه نمی شوند. يک قوطی آلومينيومی 
يا يک شيشٔه جای مربا يا يک ليوان پالستيکی صدها سال به همان 
صورت در طبيعت باقی می ماند. اين مواد را می توان بازيافت و 

پس از طی مراحلی به اشيای قابل استفاده تبديل کرد.

زمان الزم برای تجزيۀ زباله های مختلف۱

انواع برگ
۵  ــ۳ هفته

کاغذ
۴ــ۲ هفته

کيسه نايلون
۱۲ ماه

پارچه نخی
۵ ــ۱ ماه

قوطی آلومينيوم
۳۰۰ سال

ته سيگار
۳ سال

يک  از  بيش  شيشه  انواع 
ميليون سال

پالستيک  ظروف 
۴۰۰ سال

Clean up the World, Education Kit, unep, 2003  ۱ــ براساس اطالعات

       بيش تر بدانيد
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بازيافت يعنی جدا كردن مواد قابل استفاده از مواد زايد و تبديل آن ها به كاالها و لوازم جديد.

       بيش تر بدانيد
در شهرهای بزرگ مثل تهران هر نفر در روز حدود 900 گرم زباله توليد می كند.

ــ هزينۀ جمع آوری و دفن هرتن زباله 35هزار ريال است.
ــ هر تن زباله 400 مترمكعب گاز كربن دی اكسيد توليد می كند.

ــ از هر تن زباله 600 ليتر شيرابه حاوی انواع سموم و عوامل بيماری زا خارج می شود.
ــ محل های دفن زباله هر روز گسترش بيشتری پيدا می كند و اگر توليد زباله به همني ترتيب ادامه داشته 
باشد مدت زيادی طول نخواهد كشيد كه متام اراضی اطراف شهرها پراز زباله می شود و محلی برای دفن زباله 

باقی نخواهد ماند.

و  خانگی  های  زباله  آوری  جمع  صحيح  های  راه 
نگه داری موقت آن ها

همٔه ما در خانه برای جمع آوری زباله سطل هايی در شکل ها 
و اندازه های مختلف داريم و به تناسب کيسه هايی برای جمع آوری 
زيست  مسايِل  و  بازيافت  کارشناساِن  می گذاريم.  آن  در  زباله 
محيطی معتقدند که نبايد همٔه زباله ها را با هم در سطل زباله ريخت 
و بهتر است ابتدا زباله ها را جدا کنيم و بعد در سطل بريزيم. روش 
جداسازی و نگه داری موقت زباله ها برحسب تر يا خشک بودن 
نکات  به  تر  زباله های  موقت  نگه داری  برای  است.  متفاوت  آن ها 

زير توجه کنيد:
سطل زبالٔه آشپزخانه را فقط به ضايعاِت خوراکِی آشپزخانه 

اختصاص دهيد.

می شود  ريخته  سطل  داخل  به  که  موادی  کنيد  سعی 
آب نداشته باشد. تفالٔه چای را اول در سبد کوچکی بريزيد 
سطل  درون  را  آن  اضافی،  آب  کامِل  شدن  خارج  از  پس  و 

زباله بريزيد.
بهتر است سطِل آشپزخانه زياد بزرگ نباشد که زودتر آن 

را خالی کنيد.
به  زباله ها  تا  کنيد  انتخاب  سطل  با  متناسب  را  زباله  کيسٔه 

بيرون از کيسه ريخته نشوند.
برای کيسٔه زباله، از کيسه های سالم و محکم که هنگام خريد 

و حمل کاال به خانه آورده ايد استفاده کنيد.
بستن  از  پس  معين،  ساعت  در  شب  هر  را  زباله  کيسٔه 
محله  يا  کوچه  زباله  جمع آوری  محِل  در  کيسه،  دِر  زدِن  گره  و 

بگذاريد.
خودداری  رودخانه  و  آب  جوی  در  زباله  ريختن  از 

کنيد. 
اگر در روستا زندگی می کنيد يا اگر در حياط شما باغچه و 
زمين مناسبی هست، می توانيد از زباله های تِر خانۀ خود، کود آلی 

يا کمپوست درست کنيد. 

توجه 
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برای نگه داری زباله های خشک (شيشه، فلز، پالستيک، 
پارچه، کاغذ، روزنامه و …) آن ها را در يک سطل، جعبه، کارتن 
زباله های  شهرداری،  مناطق،  بعضی  در  بريزيد.  مناسب  کيسٔه  يا 
خشک را جمع آوری می کند. چنان  چه در محل شما چنين اقدامی 
خشک  زباله های  بکنيد.  را  کار  اين  خودتان  نمی گيرد،  صورت 

جمع آوری شده را روزها به خريداران دوره گرد تحويل دهيد.

       بيش تر بدانيد
روش تهيۀ كمپوست:

در باغچۀ خانه يا در اراضی كشاورزی خود گودالی به عمق 70 سانتی متر وابعاد 90×90 سانتی متر حفر 
كنيد. 

خاك های خارج شده از گودال را در اطراِف  گودال جمع كنيد.اين خاك بعدًا كاربرد دارد و مانع ورود آب به 
داخل گودال می شود. سپس مواد زايد آشپزخانه و ساير زباله های تر مثل علف، برگ درختان و ساير مواد (غير 
از انواع گوشت) را، روزانه يا هر دو روز يكبار داخل گودال بريزيد و هر بار روی آن يك اليۀ نازك خاك اضافه كنيد. 
هر دو روز يكبار زباله را زير و رو كنيد تا هوادهی شود و تخمير بهتر اجنام گيرد. اگرزباله ها بيش از حد الزم خشك 

باشد می توانيد مقداری آب روی آن بپاشيد مراقب باشيد، به تودۀ زباله نبايد آب فاضالب يا آب شوراضافه كرد.
پس از پر شدن گودال روی آن را با خاك بپوشانيد. پس از گذشت 8 تا 10 ماه كود بسيار مناسبی برای 
باغچه و زمني كشاورزی آماده می شود. چنان چه جا و زمني مناسب داريد، پس از پر شدن يك گودال، می توانيد 
گودال ديگری حفر كنيد و كودسازی را ادامه دهيد. اگر در روستا زندگی می كنيد می توانيد همسايگان خود را 

نيز به ساخنت كود تشويق كنيد و يا كودهای آماده شده را به آن ها بفروشيد.

مصرف صحيح مواد = توليد زبالۀ كمتر

كم شدن زباله = كاهش هزينه و مشكل های جمع آوری، حمل و نقل و دفن، كاهش آلودگی های 

زيست محيطی = حفظ مواد در طبيعت = كاهش هزينه های خانواده و حفظ سرمايه های مّلی.

آيا شما مواد را درست مصرف می كنيد؟ در اين باره فكر كنيد، با يكديگر گفت و گو كنيد و درست 

عمل كنيد.

اقدام های مناسب برای کاهش زباله
می توانيد  زباله  کردن  کم  برای  که  کارهايی  از  بعضی 

انجام دهيد:

خورده  آن  تمام  که  بکشيد  بشقاب  در  اندازه ای  رابه  غذا 
شود. اين کار به ويژه برای کودکان بايد رعايت شود. به عبارت 
ديگر مصرف درست و ضايع نکردن مواد غذايی از دوران کودکی 

نكته
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و از سر سفره بايد به کودکان آموزش داده شود.
با نگه داری درست سبزی ها و ميوه ها و ساير مواد غذايی 

در جای مناسب، از فساد آن ها پيشگيری کنيد. 
پرهيز  تبليغاتی  آگهی های  تأثير  تحت  خريدهای بی جا و  از 

کنيد. 
از کفش و لباس و ساير لوازم خود درست استفاده کنيد. 
نداشتيد  را  وسيله ای  يا  لباس  از  استفاده  به  تمايل  داليلی  به  اگر 

می توانيد آن را به افرادی که به آن نياز دارند بدهيد.
به  کنيد.  استفاده  صحيح  به طور  تحرير  لوازِم  و  کاغذ  از 
کودکان بگوييد کاغذی که مچاله و به سطل زباله پرتاب می شود، 
اگر  است.  بوده  زيبا  جنگلی  در  سرسبز  و  تنومند  درختی  روزی 
به  خود  مداد  و  کاغذ  از  نشوند  قطع  بيهوده  درختان  می خواهيد 

درستی استفاده کنيد.

فعاليت عملی 1
کاهش  برا  مي توانيد  که  کارهايي  ساير  از  فهرستي  هم فکر  با  دهيد.  تشکيل  نفر  ـ  ۵    ۶ گروه ها 
زباله انجام دهيد تهيه کنيد. نمايندة هرگروه، فهرست خود را درکالس بخواند. از پيشنهادها داده شده يک 

فهرست نهايي تهيه و در کالس يا تابلو اعالنات نصب کنيد.
پيشنهاد  مناسبي  راه حل ها  پانسمان،  و  زخم بند  لوازم  و  پوشک  مثل  زباله ها  از  بعضي  دفعِ  دربارة 

نشده است. بنابراين بهتر است به نکات زير توجه کنيد:
به جا پوشک و کهنه ها يکبار مصرف، از کهنه ها قابل شست وشو استفاده کنيد. کهنه ها نخي بيش از 

صدبار قابل استفاده اند و برا کودکان حساسيت ايجاد نمي کنند.
مقدار  حامل  دارد،  نياز  پالستيک  و  چوب  خمير  مثل  اوليه  مواد  زياد  مقدار  به  که  اين  بر  عالوه  پوشک 
ويروس  جمله  از  بيمار زا  عامل  نوع  ده ها  انسان  مدفوع  در  که  مي دانيد  است.  ادرار   و  مدفوع  بسيارزياد 
هپاتيت و فلج اطفال شناخته شده است. ساالنه صدها هزارتن مدفوع و ادرار همراه با پوشک وارد محل ها 

دفن زباله مي شود. اين عوامل بهداشت محيط را دچار مخاطره مي کند.
اگر در موارد ناچار به استفاده ازپوشک برا کودکان باشيد، بهتر است راه صحيح دفع آن را نيز بدانيد.

فعاليت عملی 2
شهردار ها  شهر  خدمات  معاونت  به  يا  مواد  تبديل  و  بازيافت  سازمان  به  خود  هنرآموز  راهنمايي  با 
نامه بنويسيد و دربارة روش دفع صحيح پوشک و وسايل زخم بند و پانسمان و داروها فاسد شده از آن ها 

بپرسيد. مي توانيد نامه را از طريق هنرستان برا آن ها بفرستيد.
از آن ها بخواهيد که اگر مسأ له به سازمان ديگر مربوط مي شود، نام و آدرس آن سازمان را برا شما 

بفرستند. پاسخ ها به دست آمده را در کالس يا تابلو اعالنات نصب کنيد. 

۲ــ۱ــ۱ــ دفعِ صحيحِ مدفوع: دفِع صحيح مدفوع به 
علت وجود ده ها نوع ميکرب و تعداد زيادی انگل در آن، اهميت 
ويژه ای دارد. دفع نادرست مدفوع موجب آلودگی خاک و منابع 

آب می شود و محيطی مناسب برای تخم گذاری و پرورش حشرات 
و انتقال آلودگی با آن ها فراهم می کند. دفع مدفوع در مکان های 
باز و در دسترس برای حيوانات اهلی و جوندگان به انتشار آلودگی 
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وسعت بيشتری می دهد. 
شيوع انواع بيماری های روده ای مثل انواع اسهال، حصبه، 
وبا و آلودگی های انگلی، به علت آلوده شدن آب های آشاميدنی با 
مدفوع است. اين بيماری ها از طريق تماس حشراتی از قبيل مگس 
و سوسک با مدفوع و سپس ورود آن ها به محيط زندگی و تماس 

با مواد خوراکی نيز ايجاد می شود. 
برای دفع صحيح مدفوع بايد به نکات زير توجه کرد: 

 چاهی مناسب برای دفع مدفوع با درنظر گرفتن موقعيت 
منابع آب حفر شود. 

 فاصلٔه چاه توالت از چاه آب دست کم بايد ۳۰ متر باشد. 
 چاه بايد حتماً سرپوشيده باشد. 

 عمق چاه بايد با درنظر گرفتن سفره های آب زيرزمينی تعيين 
شود تا مانع نفوذ فضوالت به سفره های آب زيرزمينی شود. 

 بهتر است چاه فاضالب پايين دست چاه آب قرار گيرد. 

       بيش تر بدانيد
هنگام سفر، رفتن به پيك نيك و اقامت در ييالق، چنانچه 

توالت در دسترس نيست، می توانيد توالت صحرايی بسازيد. 
محلی را دور از چشمه، چاه آب، قنات يا رودخانه انتخاب 

كنيد. 
حفره ای متناسب با تعداد افراد و زمان اقامت خود، در آن 
ايجاد كنيد. مربعی به ضلع يك متر دور آن بكشيد به شكلی كه 
حفره در مركز مربع قرار گيرد. در چهار رأس مربع چهارچوب 
يا ميله در زمين فرو  كنيد. ارتفاع ميله ها از سطح خاك حدود 2 

متر باشد. گونی يا پارچۀ مناسبی دور آن بكشيد. 
روش های درست استفاده كردن از پردۀ پارچه ای يا وسايل 

نظافت در اين توالت صحرايی به ابتكار و خالقيت شما بستگی دارد.
پس  از پايان اقامت، پارچه را جمع كرده و ميله ها را در محل مناسبی برای استفادۀ مجدد نگه داری كنيد. 

روی فضوالت درون حفره را با چند بيل خاك بپوشانيد. 
چنانچه  حفرۀ بزرگی ايجاد كرده باشيد می توانيد روی آن را با تخته سنگی بپوشانيد و احيانًا در دفعات 

بعدی از همان جا استفاده كنيد. 

انواع  از  است  رقيقی  مخلوط  فاضالب:  ۳ــ۱ــ۱ــ 
آب های دور ريختنی حاصل از فعاليت های انسان که بسته به منشأ 
تشکيل و خواص آن ها، عمدتاً در ۳ گروه فاضالب های خانگی، 
صنعتی و کشاورزی و دامی تقسيم بندی می گردند. همان طور که 
می دانيد تقريباً تمام فعاليت های انسان به آب وابسته است. درنتيجٔه 
اين فعاليت ها روزانه مقداری فاضالب توليد می شود. متأسفانه در 

بسياری از شهرهای کوچک و حتی در بعضی شهرهای بزرگ، 
فاضالب آشپزخانه و حمام مستقيماً به جوی کوچه و خيابان وارد 
می شود. ظاهرًا اين کار برای صرفه جويی در هزينه های حفر چاه 
فاضالب  ورود  که  آن  از  غافل  می شود،  انجام  فاضالب  تخلئه  و 
ناخوشاينِد  بوی  و  منظره  زشتی  بر  عالوه  عمومی  معابر  جوی  به 

هميشگی، موجب انتشار عوامل بيماری زا می شود. 
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انواع فاضالب
فاضالب با توجه به منشأ توليد به سه گروه تقسيم می شود: 

 فاضالب های خانگی 
فاضالب های خانگی شامل پساب حاصل از فعاليت های 
شوی  شست و  و  لبـاسشويی  دستشويی،  حمـام،  آشپـزخـانه، 
قسمت های مختلف خانه است. پساب های خانگی مواد شيميايی 
شوينده و پاک کننده و غيره دارد. در فاضالب های خانگی انواع 

باکتری ها، ميکرب و انگل نيز هست. 
 فاضالب های کشاورزی و دامی 

سم ها،  آبياری،  آب  از  مخلوطی  کشاورزی،  پساب های 
کودهای شيميايی و پساب دارای مدفوع و ادرار دامی است. 

 فاضالب صنعتی 
کردن  خنک  برای  آب  از  برق،  توليد  نيروگاه های  در 
آب  از  صنعتی  کارخانه های  در  و  توربين  چرخانيدن  و  دستگاه ها 
برای فرآيند توليد يا آماده سازی مواد اّوليه و شستن پسماند صنايع 
مختلف مانند رنگ سازی، چرم سازی، دباغی، کاغذسازی و غيره 

استفاده می شود. 
دمای پساب حاصل از خنک کردن در نيروگاه های توليد 
برق، حدود ۱۰ درجه بيشتر از دمای محيط است و به همين دليل 
جلبک ها  و  ميکروسکپی  زندٔه  عوامل  پرورش  برای  خوبی  محل 
سرب،  مانند  سنگين  فلزات  نيز  صنايع  از  برخی  فاضالب  است. 

جيوه، کادميوم و مواد شيميايی سمی و زيان آور دارد. 
 زيان های فاضالب 

فاضالب هم مثل زباله چنان چه در محيط رها شود عالوه 
بر زشتی منظره و بوی ناخوشايند، می تواند موجب آلودگی آب و 
خاک شود. فاضالب در صورت دفع نادرست عالوه بر آب های 

سطحی، آب های زيرزمينی را نيز آلوده می کند. 
روش های صحيح دفع فاضالب 

 دفع فاضالب خانگی 
در درجٔه اول بايد ميزان فاضالب توليد شده را کاهش دهيم. 
با مصرف صحيح آب و استفادهٔ معقول از مواد شوينده و پاک کننده 

مقدار فاضالب و خطرهای آن کمتر می شود. 
شود.  حفر  مناسب  چاهی  فاضالب  دفع  برای  بايد  حتماً 
هزينه  مقداری  آن  تخلئه  و  فاضالب  چاه  حفر  که  است  درست 
هزينه  از  بهتر  مالی  هزينه های  پرداخت  که  باشد  يادتان  اما  دارد، 

کردن سالمت است. 
فاضالب  پخش  يا  کوچه  جوی  در  فاضالب  ريختن  از  ــ 
هستيد  شهر  از  خارج  و  روستاها  در  اگر  حتی  خانه  اطراف  در 

خودداری کنيد. 
 دفع فاضالب کشاورزی و صنعتی 

مزارع  فاضالب  صحيح  دفع  دربارٔه  تاکنون  متأسفانه  ــ 
کشاورزی فعاليت های چشمگيری صورت نگرفته است. اکنون لزوم 
وضع قوانينی برای کاهش استفاده از کود و سم و در نتيجه کاهِش 
آلودگی فاضالب های کشاورزی، و همچنين وضع قوانينی برای وادار 
ساختن کليه صاحبان صنايع برای تصفئه فاضالب کارخانه های صنعتی 
کامالً احساس می شود. چنانچه اين فعاليت ها انجام نگيرد در آينده ای 

نه چندان دور آب های زيرزمينی نيز کامالً آلوده خواهند شد. 

فعاليت عملی 3
محلة خود را به دقت بررسي کنيد. موارد غير بهداشتي دفع فاضالب را يادداشت کنيد و از آن ها عکس 

بگيريد. 
موارد غيربهداشتی: 

ورود فاضالب ها خانگي به جو کوچه و خيابان، 
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۴ــ۱ــ۱ــ خطر حشرات و جوندگان موذی: حشرات و 
جوندگان موذی از عوامل مخرب بهداشت و سالمت محيط اند. اين 
موجودات موجب سلب آسايش انسان می شوند و با انتقال عوامل 

بيماری زا به شيوه های مختلف، سالمت او را مختل می کنند: 
حشرات با گزش خود عامل بيماری زا را منتقل می کنند. 
يا  می کند  انسان  بدن  وارد  را  ماالريا  عامل  که  آنوفل  پشٔه  مانند 
شپش که ناقل بيماری تيفوس است يا کَک که طاعون را از موش 

به انسان منتقل می کند. 
عامل بيماری زا به بدن حشره می چسبد و پس از ورود به 
محل زندگی و راه رفتن روی موادغذايی، انسان را بيمار می کند. 
مانند مگس که عامل بيماری های اسهال، حصبه و غيره را منتقل 
می کند يا سوسک که با راه رفتن روی مدفوع و تغذيه از آن، عامِل 

بيماری يرقان و بيماری های ديگر را منتقل می کند. 
موش نيز که مهم ترين جوندٔه مزاحم خانگی است، عالوه بر 
ايجاد خسارت برای مواد غذايی و بسياری از لوازم خانگی، در 

انتشار بيماری ها (طاعون) دخالت دارد. 
روش های مبارزه با حشرات و جوندگان موذی

 روش پيشگيری 
پيشگيری از  با  سموم و فقط  استفاده از  بدون  روش  اين 
توليد و تکثير حشرات موذی انجام گرفته و پايه اش بر رعايت و 
حفظ بهداشت محيط است. در اين روش بايد نکته های زير درنظر 

گرفته شود: 
جمع آوری و دفع زباله و مواد زايد به روِش درستی انجام 
باشيد که زباله سه عامل اصلی برای پرورش  شود. به ياد داشته 

خشک کردن گودال های آب راکد و پرکردن و صاف کردن 
آن ها برای پيشگيری از توليد و تکثير پشه. 

دفِع صحيح فاضالب و پيشگيری از ورود فاضالب به جوی 
کوچه و خيابان و يا پخش آن در معابر. 

نصب توری روی پنجره ها. 

ورود فاضالب مشاغل (مرغ فروشي، قصابي، سبز فروشي و …) به جو کوچه و خيابان، 
اگر نزديک کارخانه ها زندگي مي کنيد، وضعيت دفع فاضالب ها کارگاه ها و کارخانه ها 

مطالب را به شکل گزارش تنظيم کنيد. 
گزارش تهيه شده را در کالس بخوانيد. 

از تخليۀ باقيماندۀ سموم آفت كش و مواد نفتی و روغن ماشين در چاه فاضالب جدًا خودداری كنيد. 

اين كار موجب آلودگی آب های زيرزمينی می شود. 

حشرات و عوامل بيماری زا، يعنی: رطوبت، موادغذايی و پناهگاه 
را دارد و مناسبترين محيط برای پرورش و تکثير آن هاست. 

پاکيزه نگه داشتن بدن و لباس و استفاده از لوازم بهداشتی 
شخصی برای پيشگيری از انتقال شپش و عامل بيماری گال. 

توجه 
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مسدود کردن راه ورود موش به خانه و پرکردن سوراخ ها و 
درزها و شکاف ديوارها که محلی مناسب برای پنهان شدن موش 

و حشرات است. 
و  حمـام  آشپزخانه،  به ويژه  خانـه  محيط  هميشگِی  نظـافت 

توالت. 
پيشگيری از ريختن خرده های نان و پس مانِد موادغذايی 

در گوشه کنار آشپزخانه 
تميز کردن و زدودن لکه های چربی و موادغذايی از اطراف 
از  چربی  و  غذايی  مواد  نان،  خرده های  ظرفشويی.  و  گاز  اجاق 

عوامل جذب سوسک اند. 

استفاده از سطل زبالٔه در دار و انتقال سريع زباله به خارج 
از محيط زندگی در ساعت معين 

 مبارزۀ شيميايی 
و  حشرات  دفع  برای  شيميايی  سموم  از  روش  اين  در 
جوندگان استفاده می شود. اين سموم به شکل مايع، جامد و گازند. 
هنگام استفاده از اين سموم بايد توجه داشت که هر سمی ويژۀ نوعی 
از حشرات و آفات است و بايد در جای خود استفاده شود مثالً 
برد.  به کار  خانگی  حشرات  برای  نمی توان  را  کشاورزی  سموم 
هنگام استفاده از سموم بايد به دستور مصرف و اخطارهای روی 

بسته يا قوطی آن توجه کرد. 

سموم شيميايی عالوه بر آفات مضر، حشرات مفيد را نيز نابود می كند. اين سموم برای انسان و 

حيوانات خانگی و غير   خانگی نيز زيان آور است. به  جای استفاده از سموم در رعايت بهداشت و پاكيزگی 

محيط خود بكوشيد. 

 مبارزۀ فيزيکی
مبارزۀ فيزيکی يکی از روش های مبارزه با موش و حشرات 
است. در اين روش از مواد سمی و شيميايی استفاده نمی شود. 
ابزارهای  از  صوتی  امواج  و  نوری  تلۀ  تله سوسک،  تله موش، 
مبارزٔه فيزيکی است. استفاده از مگس کش نيز از راه های مبارزٔه 
مکانيکی با حشرات مزاحم است. حسن اين روش، استفاده نکردن 
روش  اين  باشد،  زياد  آفت ها  تعداد  اگر  اما  است.  سمی  مواد  از 

کارايی کافی ندارد. 
 مبارزۀ بيولوژيکی 

موجودات  ديگر  از  استفاده  معنای  به  بيولوژيکی  مبارزۀ 
زنده برای از بين بردن آفت است مانند استفاده از گربه برای شکار 
موش، يا پرورش نوعی ماهی برای مبارزه با پشٔه ماالريا، اين ماهی 
از نوزاد پشه که در آب های راکد زندگی می کند تغذيه می کند و يا 

استفاده از کفشدوزک برای مبارزه با شّته در باغبانی. 
نحوۀ اثر حشره کش ها روی حشرات 

حشره کش ها از سه طريق روی حشرات اثر می کنند: 

او  مرگ  موجب  سم  با  حشره  تماس  تماس:  راه  از  ــ 
می شود. 

ــ از راه تنفس: ورود سم به دستگاه تنفسی باعث کشتن 
حشره می شود. 

نظر  مورد  آفت  يا  سم،حشره  خوردن  گوارش:  راه  از  ــ 
را می کشد. 

تأثير حشره کش ها بر روی انسان و ساير جانوران 
و  انسان  بر  غيرمستقيم  و  مستقيم  شکل  به  حشره کش ها 

جانداران ديگر اثر می گذارد: 
تأثير مستقيم، از طريق خوردن، بوييدن و لمس کردن سموم 

که خيلی سريع باعث مسموميت و گاهی مرگ می شود. 
وارد  آبياری  آب  و  آشاميدنی  آِب  به  سم  غيرمستقيم،  تأثير 
می شود. گياهان سم را جذب می کنند. انسان و دام های گوشتی از 
گياهان تغذيه می کنند. از اين طريق مسموميت به تدريج و به آرامی 
صورت می گيرد و پس از گذشت مدتی عوارض بيماری که گاهی 

غيرقابل درمان است آشکار می شود. 

توجه 
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احتياط های الزم هنگام استفاده از حشره کش ها 
اگر ناچار به استفاده از حشره کش ها بوديد، به موارد زير 

توجه کنيد: 
ــ کلئه سموم حشره کش و موش کش يا هر مادهٔ سمی ديگری 
بايد در ظروف مخصوص سم که روی آن برچسب ناِم سم، موارد 
استفاده و پادزهرهای آن نوشته شده، نگه داری شود. هرگز سموم 
خالی  ديگری  ظرف  يا  قوطی  شيشه،  در  خود  اصلی  ظرف  از  را 

نکنيد. 
ــ محل نگه داری اين مواد امن و دور از دسترس کودکان 

باشد. 
دستکش به دست داشته  ــ هنگام استفاده از سموم حتماً 
باشيد. چنانچه سم در هوا پخش می شود (اسپری ها)، از ماسک 

استفاده کنيد. 
از  دور  را  آن ها  است،  دانه ای  صورت  به  سموم  اگر  ــ 

دسترس کودکان و جانوران اهلی بگذاريد. 
اطفال  آمد  و  رفت  مسير  در  گردی  سموم  پاشيدن  از  ــ 

خودداری کنيد. 
به ميزان تعيين شدۀ روی برچسب  ــ برای سمپاشی حتماً 

توجه کنيد. 
ــ از بوييدن سم خودداری کنيد. 

ــ مواظب باشيد هنگام سمپاشی کودکان در محل حضور 
نداشته باشند. 

در  بسته، آن را  محکم  سم را  ظرف  دِر  سم پاشی  ــ بعد از 
محلی مخصوص که بايد قفل داشته باشد نگه داری کنيد. 

ــ پس از پايان کار دست و صورت خود را با آب و صابون 
بشوييد و در صورت امکان حمام کنيد. 

ــ ظروف خالی سم را پس از بستن در آن، در کيسۀ زباله های 
خشک بگذاريد. 

ــ چنانچه پس از سمپاشی ناراحتی يا مسموميت ايجاد شود 
بايد به سرعت به پزشک مراجعه کرد. هنگام مراجعه به پزشک بهتر 
است قوطی يا ظرف سم همراه بيمار باشد يا دست کم ناِم صحيح 

سم به پزشک گفته شود. 

فعاليت عملی 4
بررسي وضعيت بهداشتي هنرستان 

هدف بررسي: تهية گزارش دربارة وضعيت بهداشتي محيط هنرستان 
روش بررسي: مشاهده، مطالعه، مصاحبه (با استفاده از پرسشنامه) 

گروه هدف (گروه پرسش شونده): هنرجويان و مسئوالن هنرستان …… 
اجراکنندگان: هنرجويان کالس ……… 

هنرستان ……… 

تكثير  و  توليد  از  پيشگيری  باشيد:  داشته  ياد  به 

به  آن ها  ورود  از  پيشگيری  و  موذی  جانوران  و  حشرات 

محل زندگی، آسان تر از مبارزه با آن هاست. 

توجه 
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روش اجرا: 
ـ با راهنماييِ هنرآموز به گروه ها ۵  ـ۴ نفر تقسيم شويد. 

تهيه  گروه ها  همکار  و  همفکر  با  را  هنرستان  بهداشتي (احتمالي)  مسايل  و  مشکل ها  از  فهرستي  ـ 
 : کنيد. مثالً

۱ـ وضعيت بهداشتي توالت ها و دستشويي ها، 
 ، ۲ـ وضعيت بهداشتي آبخور

۳ـ بهداشت بوفه يا فروشگاه هنرستان، 
۴ـ بهداشت کالس ها از نظر استانداردها نور، دما و نظافت، 

۵  ـ حياط مدرسه، 
۶  ـ وضعيت دفع زباله، 

ـ  …………… 
ـ  ……………

۹ـ يا هر زمينة ديگر که از نظر هنرجويان، مشکل محسوب مي شود. 
ـ با رأ گير مهمترين موضوع را انتخاب کنيد. هر گروه يک موضوع را انتخاب کند. 

ـ اطالعات الزم دربارة  زيان ها فرد و جمعي مشکل بهداشتي را از طريق مراجعه به کتابخانه ها جمع آور 
کنيد. 

ـ از وضعيت غيربهداشتي مکان ها درنظر گرفته شده عکس بگيريد. 
ـ هر گروه دربارة موضوع انتخابي خود پرسشنامه ا تهيه کند. 

پرسشنامه شامل اين موارد است: علت وجود مشکل بهداشتي موردنظر، سنجش آگاهي ها گروه  ـ 
هدف از زيان ها مشکل مورد   نظر، افراد که در ايجاد مشکل دخالت دارند، افراد که مي توانند به حل مشکل 

کمک کنند و… و نهايتاً نقشي که فرد مورد پرسش مي تواند در حل مشکل داشته باشد. 
ـ گروه ها با پرسش از هنرجويان و مسؤالن هنرستان پرسشنامه ها را تکميل کنند. 

جمع بند شود.  محترم  هنرآموزان  هنرجويان و با هدايت  مطالب توسط  پرسشنامه ها  تکميل  ـ پس از 
حاال تمام مواد الزم برا تهية گزارش آماده است. گزارش را مي توانيد به شکل روزنامه ديوار تهيه کنيد و 

در معرض ديد عموم هنرجويان بگذاريد. 
برا اين که گزارش شما جالب توجه باشد از عکس ها گرفته شده استفاده کنيد. اگر دوست داريد که 

محيط شما واقعاً تغيير کند. مسأ له را پي گير کنيد: 
خبرنامه يا نصب بريده ها  ـ عوارض و زيان ها مسأ لة مورد  نظر برا سالمت فرد و جمعي را با تهية 

روزنامه در تابلو اعالنات، يا تهية مطالب کوتاه، يادآور کنيد. 
ـ از مسئوالن هنرستان بخواهيد برا رفع مشکالت اقدام کنند. 

ـ چنانچه سازمان ها ديگر مسئول اين امور هستند از طريق هنرستان به آن ها نامه بنويسيد. 
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چکيده
ــ محيط عبارت است از مجموعه ای از مکان ها، موجودات زنده و غيرزنده که در کنار يکديگر جای 

گرفته و در عين جدا بودن برهم تأثير دارند. 
ــ اختالل در بهداشت و سالمت هريک از اجزای محيط، بر همۀ اجزا تأثير می گذارد. 

ــ زباله به مواد زايدی می گويند که در نتيجۀ تغيير و تبديل مواد ايجاد می شود. 
ــ با مصرف درست مواد می توان مقدار زباله را کاهش داد و با جداسازی زباله در خانه به بازيافت 

مواد کمک کرد. 
ــ دفِع نادرست زباله به علت وجود عوامل بيماری زا و سمی در آن، بهداشت و سالمت محيط را به خطر 

می اندازد. 
ــ اگر فاضالب به روشی درست دفع نشود، خاک، آب های سطحی و آب های زيرزمينی را آلوده می کند. 

ــ با دفع صحيح زباله و فاضالب و پاکيزه نگهداشتن محيط می توان از رشد و تکثير حشرات و موش 
و انتشار بيماری ها پيشگيری کرد. 

ــ استفاده از سموم شيميايی برای دفع موش و حشرات، بايد آخرين راه باشد زيرا سموم حشره کش 
باعث مسموميت انسان و ساير جانداران نيز می شود. 

 آزموِن پايانى نظرى واحد كار اول

در جاِی مناسب عالمت بزنيد: 
زباله  راتوليد  استفاده  غيرقابل  مواد  و  ضايعات  به  استفاده  قابل  مواد  از  بخشی  يا  تمام  تبديل  ۱ــ 

می گويند. 
غلط  صحيح    

۲ــ زباله در حقيقت انواع موادی است که انسان با صرف کار و هزينۀ فراوان از طبيعت استخراج کرده، 
به آسانی آن ها را تبديل به مواد دورريختنی می کند. 

غلط  صحيح    
۳ــ مواد زير را از نظر قابل بازيافت يا غيرقابل بازيافت بودن، دسته بندی کنيد. 

غيرقابل بازيافت  قابل بازيافت    
پالستيک   
شيشه  
کاغذ   
فلز   
پارچه   

?
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۴ــ کدام يک از گزينه های زير صحيح و کدام يک غلط است؟ 
الف) شيوع بيماری های حصبه، وبا، اسهال و آلودگی های انگلی، به علت آلوده شدن آب با مدفوع افراد 

غلط  صحيح     بيمار است.  
غلط  صحيح     ب) توالت بهداشتی بايد دارای چاهی سرپوشيده باشد.  
غلط  صحيح     ج) فاضالب را می توان به جوی کوچه و خيابان وارد کرد.  
غلط  صحيح     د) برای کم کردن فاضالب، بايد از آب به روشی صحيح استفاده کنيم.  

۵  ــ حشرات با گزش خود عامل بيماری زا را منتقل می کنند مانند پشۀ آنوفل که عامل ……… را 
وارد بدن انسان می کند يا ……… که ناقل بيماری تيفوس است يا کک که عامل ……… را از موش به 

انسان منتقل می کند. 
۶  ــ در کدام يک از روش های زير بدون وسايل خاص و فقط با رعايت و حفظ بهداشت محيط، با حشرات 

و جوندگان مبارزه می شود. 
د) روش پيشگيری  ج) مبارزۀ بيولوژيکی   ب) مبارزۀ فيزيکی   الف) مبارزۀ شيميايی  

۷  ــ سوراخ ها و شکاف های ديوارها محل مناسبی برای اختفای ……… و ……… است. 
۸  ــ مبارزۀ بيولوژيکی به معنی استفاده از ……… برای از بين بردن آفت موردنظر است. 
۹ــ حشره کش ها از سه طريق ……… و ……… و گوارشی روی حشرات اثر می کنند. 

۱۰ــ تأثير ……… حشره کش ها بر انسان به تدريج و به آرامی صورت می گيرد و پس از گذشت 
مدتی عوارض بيماری که گاهی ……… است، آشکار می شود. 

 آزمون پايانى عملى واحد كار اول

تحقيق کنيد 
با مراجعه به کتابخانه دربارۀ يکی از موجودات مزاحم خانگی مانند موش، سوسک، پشه، مگس و شپش 

تحقيق کنيد. تحقيق بايد شامل موارد زير باشد: 
ــ دورۀ زندگی،  

ــ تعداد نسل در سال،
ــ تغذيه،  

ــ محل زندگی، 
ــ مشکالت بهداشتی،  

ــ زيان های اقتصادی برای انسان، 
ــ روش پيشگيری و دفع آن ها.  نتايج تحقيقات در کالس خوانده شود. 

?


