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پيش آزمون واحد كارسوم
؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟ ؟

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

1ــ محيط ز يست را تعريف كند. 

2ــ اجزای محيط ز يست را نام ببرد. 

3 ــ نقش هوا را در زندگی انسان شرح دهد. 

4ــ از هدر دادن و آلوده كردن آب جلوگيری كند. 

5  ــ نقش هوا را در زندگی انسان و جانداران ديگر توضيح دهد. 

6  ــ در مبارزه با آلودگی هوا نقش داشته باشد. 

7  ــ فايده های تنّوِع زيستی را نام ببرد. 

8  ــ فايده های خاك را بداند. از آلوده كردن آن خودداری كند. 

9  ــ نقش جنگل و اهميت آن را تعريف كند. 

10ــ اهميت انرژی را شرح دهد. 

11ــ انواع انرژی را نام ببرد. 

12ــ راه های صحيح مصرف انرژی را بداند و به آن ها عمل كند. 

۱ــ زمينی که روی آن زندگی می کنيم و هوايی که آن را در  بر   گرفته ……… ما را تشکيل می دهد. 
۲ــ تنوع زيستی شامل کدام يک از گزينه های زير است؟ 

ب) گونه های گياهی  الف) گونه های جانوری   
د) هر سه گزينه  ج) قارچ ها، جلبک ها و باکتری ها   

۳ــ آيا افزايش جمعيت در تخريب خاک نقش دارد؟ چگونه؟ 
۴ــ جنگل و درختان را دستگاه تنفسی کرٔه زمين می نامند زيرا کربن دی اکسيد هوا را می گيرند و اکسيژن در 

غلط  صحيح     دسترس موجودات زنده می گذارند.  
۵    ــ انرژی يکی از احتياجات اساسی است. حمل و نقل، گرمايش و سرمايش، روشنايی و توليد کاالهای گوناگون 

غلط  صحيح     به مدد انرژی امکان پذير است.  
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مقدمه 
زمينی كه روی آن زندگی می كنيم و هوايی كه آن را دربرگرفته محيط زيست ما را تشكيل می دهد. 
زمين از خاك، آب، هوا، موجودات زنده و غيره زنده تشكيل شده است. هريك از اين عوامل نقش مهمی 
در ادامۀ حيات محيط زيست ما دارد. تغيير در وضعيت هر يك از اين عوامل موجب تغيير در كل محيط 

زيست می شود و بر حيات موجودات  زنده تأثير می گذارد. 

۱ــ۳ــ کليات محيط زيست
محيط زيسِت ما مجموعه ای پيوسته در حال تغيير است. 
بعضی از اين تغييرها بر اثر عوامل طبيعی مانند زلزله، آتشفشان، 
تغيير  اما  می پيوندد.  وقوع  به  و …  سيل  خشکسالی،  يخبندان، 
محيط زيست بيشتر مربوط به فعاليت های انسان است. انسان در 
طول پيدايش خود بر روی زمين باعث تغييرهای وسيعی در جهت 
و  گياهان  از  بعضی  نسل  نابودی  و  خاک  هوا،  آب،  کردن  آلوده 
جانوران بوده است. با اين همه انسان تنها موجودی است که به 
شده،  زيست  محيط  تخريب  مانع  می تواند  تفکر  قّؤه  داشتن  علت 
تأثيری مثبت نيز بر حفظ سالمت و بقای محيط زيست خود داشته 
باشد. ما انسان ها، تنها موجود متفکر کرٔه زمين برای حفاظت اين 

محيط زيست بی نظير بايد: 
۱ــ ابتدا محيط زيست خود را بشناسيم و اهميت سالمت 

آن را دريابيم. 
۲ــ با عوامل تهديد   کنندٔه آن آشنا شويم. 

مبارزه  زيست  محيط  آالينده های  و  تخريب  عوامل  با  ۳ــ 
کنيم. 

۲ــ۳ــ اجزای محيط زيست و تأثير آلودگی آن ها 
بر زندگی انسان 

اجزای محيط زيست عبارت است از: آب، هوا، خاک، 
موجودات زنده و غيرزنده. همٔه اين اجزا بر يکديگر تأثير متقابل 
دارند. هرگونه تغيير در وضعيت آب، هوا، خاک و ساير منابع زيست 
محيطی که به کاهش توانايی آن ها در حفظ و حمايت حيات منجر 
شود، آلودگی نام دارد. حوادث طبيعی مانند آتش سوزی ناشی از 
صاعقه، آتشفشانی و زلزله می توانند موجب آلودگی طبيعت شوند. 

فعاليت های  اثر  بر  محيطی  زيست  آلودگی های  اصلی  بخش  اما 
ُمخّرب انسان ايجاد می شود. 

شکل  به  باال  از  را  زمين  فضانوردان  آب:  ۱ــ۲ــ۳ــ 
کره ای آبی رنگ می بينند، می دانيد چرا؟ 

بيشتر سطح زمين يعنی تقريباً ۷۵ درصد سطح زمين را آب 
فراگرفته است. ۹۷/۵درصد اين آب ها شور و تنها ۲/۵ درصد آن 
شيرين است. از اين ۲/۵ درصد نيز بيش از ۲ درصد آن يخ زده 
است و فقط کمتر از  ۰/۵درصد از آب های کره زمين برای انسان 

و ديگر موجودات خشکی مناسب است. 

هر  انجام  و  ماندن  زنده  برای  گياهان  و  جانوران  انسان، 
فعاليتی به آب نياز دارند. در واقع هستِی همۀ موجودات زنده  به آب 

بستگی دارد. بيشتِر وزِن بدِن جانداران را آب تشکيل می دهد. 
در  مداوم  به طور  يعنی  است،  تجديدشدنی  منابِع  از  آب 
و  درياها  سطح  بر  خورشيد  تابش  است.  توليد  حال  در  طبيعت 
اقيانوس ها موجب تبخير آب می شود. بخار آب باال رفته، به تدريج 
بر مقدار آن افزوده می شود. بخار آب در جو براثر سرما متراکم 
شده، به صورت ابر ظاهر می شود. با سرد شدن هوا ابرها تبديل به 
باران و برف شده، به زمين می بارند. بخشی از آب باران و برف 
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بر روی زمين جاری می شود که در نهرها، رودخانه ها، تاالب ها و 
درياها و اقيانوس ها ديده می شود. بخش ديگری در زمين  نهايتاً 

فعاليت عملی 1
طراحی كنيد: 

 ۱۰۰*۷۰ مقوا  يا  کاغذ  و  ماژيک  گروه  هر  افراد  دهيد.  تشکيل  نفر   ۵ يا   ۴ گروه ها  خود  کالس  در 
سانتي متر تهيه کنند. هر   يک از اين گروه ها چرخة آب در طبيعت را به سليقة خود با ماژيک رنگي رو مقوا طراحي 
کند. در کالس خود نمايشگاهي از طرح ها ترتيب دهيد. بهترين طرح را انتخاب و رو ديوار کالس نصب کنيد. 
هر   يک از افراد گروه مي تواند بخشي از چرخه را رو مقوا کوچک تر و البته با رعايت هماهنگي با بقيه افراد 

  ديگر قرار دهد. 
َ
گروه ترسيم کرده، به کالس بياورد و در کنارِ قطعات

عوامل و زيان های آلودگی آب 
عواملی که باعث آلودگی آب ها می شود: 

انواع  دارای  صنعتی  و  خانگی  فاضالب های  شدن  وارد 
شوينده، پاک کننده، مواد شيميايی و ميکروب های بيماريزا به نهرها، 

رودخانه ها و درياها. 
ريخته شدن زباله در جوی ها و رودخانه ها و ديگر منابع آبی. 
فعاليت های خانگی و صنعتی دودزا و استفاده از سوخت های 
فسيلی که منجر به آلودگی هوا و ريزش باران های اسيدی می شود. 

(نحؤه تشکيل باران اسيدی در بخش هوا گفته می شود.) 

سموِم  و  کودها  دارای  کشاورزی  پساب های  شدن  وارد 
شيميايی به رودخانه ها و ديگر سيستم های آبی. 

شكلی  به  اما  ندارد  دخالتی  آب  آلودگی  در  ظاهرًا  خانگی  روزمرۀ  فعاليت های  در  آب  دادن  هدر 

غيرمستقيم موجب آلودگی منابع آب می شود. 

می دانيد كه هرچه مصرف آب زيادتر باشد حجم فاضالب ايجاد شده بيشتر است، بنابراين با مصرف 

نفوذ می کند، به عمق خاک می رود و آب های زيرزمينی را به وجود 
می آورد. 

توجه 
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تمام عوامل ياد شده موجب آلودگی آب ها می شود. بيشتر 
به خطر  را  ديگر  جانوران  و  آبزيان  انسان،  سالمت  عوامل  اين 
می اندازد. به عنوان مثال، جيوه و سرب در فاضالب و زباله بعضی 

از صنايع، می تواند باعث بيماری های غيرقابل درمان و کشنده در 
انسان شود. 

آالينده های مهم آب های زيرزمينی و عوارض آن ها٭

       بيش تر بدانيد

Payal Sampat, Deep trouble:, World Watch Institute, 2000 ٭

راه های حفاظت آب 
آب ماده ای است که همواره در طبيعت در حال توليد است. 
بايد بدانيم که توليد آب در طبيعت حد معينی دارد و نمی توان آب را 
به طريق مصنوعی توليد کرد. بنابراين تک تک انسان ها به ويژه ما که 
در منطقه ای کم باران زندگی می کنيم، وظيفه داريم آب را درست 

مصرف کرده، از منابع آب نيز مراقبت کنيم. 
دو نکتۀ مهم برای حفاظت از منابع آب 

الف) کنترل جمعيت 

هرچه جمعيت زيادتر شود، تقاضا برای مصرف آب بيشتر 
می شود و حجم فاضالب توليد شده نيز افزايش می يابد. 

ب) صرفه جويی در مصرف آب 
پيشگيری از هدر رفتن آب در مصارف خانگی، کشاورزی 

و صنعتی، از راه های حفاظت آب است. 
 بخش خانگی 

کارهايی که در خانه برای حفاظت آب می توانيد انجام دهيد 
به شرح زير است: 

بی رويۀ آب هم ميزان ذخاير آب شيرين كاهش می يابد و هم فاضالب ايجاد شده كه آلوده به مواد شوينده 

و پاك كننده نيز هست، مقدار بيشتری از آب های سطحی و زيرزمينی را آلوده می كند. 

پيامدهای آلودگیمنبع آلودگینام آالينده
سرطان های پساب کودهای ازته، ادرار انسان و دامنيترات ها و فسفات ها نوزادان،  ناگهانی  مرگ  و  خفگی 

و  جنين  در  خونی  اختالالت  گوارش،  دستگاه 
شيرخواران، مرگ آبزيان

پساب مزارع سمپاشی شده، نشت از طريق محل های حشره کش ها
دفن زباله، استفاده از حشره کش ها در خانه

انواع  عصبی،  اختالالت  داخلی،  اختالالت 
سرطان

کم نشت نفت و بنزين از مخازن نگه داری زيرزمينیمواد نفتی خيلی  نشتی  مقدار  اگر  (حتی  سرطان  انواع 
باشد) 

ل های آلی شوينده های چربی و پارچه، صنايع حل کننده های کلردار و حال ّ پاک کننده ها و 
الکترونيکی، صنايع هواپيمايی

اختالل در سالمت، بعضی انواع سرطان

زباله های مواد راديواکتيو اتمی،  زباله های  هسته ای،  آزمايش های 
بيمارستانی (راديولوژی) 

سرطان
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ــ همان گونه که می دانيد و بارها شنيده ايد، برای مسواک 
زدن يک ليوان آب (يک چهارم ليتر) کافی است. با توجه به اين که 
ميزان آب خارج شده از شيرهای آب ۱۱ تا ۱۹ ليتر در دقيقه است 
حتی اگر مسواک زدن ۵ دقيقه طول بکشد ۵۵ تا ۹۵ ليتر آب شيرين 

و گوارا بيهوده وارد سيستم فاضالب می شود. 
ــ هنگامِ استحمام، شير آب و دوش را فقط در موقع لزوم 
باز کنيد. اگر شيِر آب در تمام مدت باز باشد و استحمام فقط ۱۰ 
دقيقه طول بکشد، ۱۱۰ تا ۱۹۰ ليتر آب مصرف می شود، حال آن 

که برای استحمام ۲۵ تا ۴۰ ليتر آب کافی است. 

دفع فضوالِت توالت استفاده می کنند. 
شده،  لوله کشی  آب  شيلنگ  با  اتومبيل  شستن  بار  هر  ــ 
حدود ۵۰۰ ليتر آب سالم قابل نوشيدن را تلف می کند، حال آن 
که حداکثر ۵۰ ليتر آب با يک تکه ابر، برای شستِن اتومبيل کامالً 

کافی است. 
ــ به جای استفاده از شيلنگ و فشار زياد آب برای تميز 

کردن حياط و پله ها، از جارو استفاده کنيد. 

به کار  مناسب  ظرفی  يا  لگن  سبزی  و  ميوه  شستن  برای 
مواد  و  الی  و  گل  تا  کنيد  خيس  را  سبزی  و  ميوه  ابتدا  ببريد. 
خارجی آن جدا شود، سپس آب آن را خالی کنيد. بار دوم در 
صورت لزوم مواد شوينده يا ضدعفونی کننده در آب بريزيد، پس 
از ضدعفونی شدن، ميوه و سبزی را با آب تميز دوبار آب کشی 

کنيد. 
ــ از آِب استفاده شده برای آبکشِی ميوه و سبزی، می توان 

برای آبياری گلدان و باغچه يا شستن توالت استفاده کرد. 
ليتر   ۲۰ حدود  استفاده  بار  هر  در  مخزنی  سيفون های  ــ 
اين گونه  از  استفاده  به جای  می کنند.  فاضالب  سيستم  وارد  آب 
استفاده  ليتری  چهار  کوچک  سطل  يک  از  می توان  سيفون ها، 
کرد. در بسياری از کشورها، آب استفاده شده برای شست و   شوی 
دست و صورت را پس از مصرف در مخازنی جمع و از آن برای 

ــ شيرها و دوش خانه را با سرشيرهای هواده و کم جريان 
مجهز کنيد. اين وسايل موجب می شود آب خارج شده از شير با 
هوا مخلوط شده و شدت کافی را داشته باشد در عين حال جريان 

آب در آن ها کمتر از سرشيرهای معمولی است. 
از  پر  را  لگنی  يا  ظرفشويی  کاسۀ  ظروف،  شستن  برای  ــ 
آب کنيد. به مقدار الزم مايع ظرفشويی در آن بريزيد. ظرف ها را  
آن هارا  ظرف ها،  کردن  تميز  از  پس  بگذاريد.  آن  در  دقيقه  چند 
کمتری  آب  ترتيب  اين  به  کنيد.  آبکشی  تميز  آب  الزم  مقدار  با 
وارد  کمتری  پاک کنندٔه  مواد  و  توليد  کمتری  فاضالب  مصرف، 

فاضالب می شود. 
تعمير  و  لوله ها  مرتب  بررسی  آب،  شيرهای  از  مراقبت  ــ 
و تعويض لوله ها و شيرهايی که چکه می کنند از هدر رفتن آب و 

هم چنين از اتالف درآمد خانواده جلوگيری می کند. 
 بخش کشاورزی 

در اين بخش، با استفاده از روش های صحيح کشاورزی و 
آبياری می توان از تلف شدن آب جلوگيری کرد. در واقع بيشترين 

مقدار آب در بخش کشاورزی مصرف می شود. 
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 بخش صنعت 
صنايع، روزانه ميليون ها ليتر آب مصرف و به همان نسبت 
می توان  صنعتی  فاضالب های  تصفئه  با  می کند،  توليد  فاضالب 

از آلوده شدن آب ها جلوگيری و از پساب تصفيه شده مجددًا در 
صنعت يا کشاورزی استفاده کرد. 

مصرف درست آب فقط برای زمان خشكسالی نيست؛ هميشه بايد آب را درست مصرف كرد و قدر 

اين مايع گرانبها را دانست. يك قطره آِب تلف شده يعنی يك قطره كمتر برای طراوت و سرسبزی و يك 

قطره كمتر برای ادامۀ زندگی. 

ميزان واقعی آب مصرف شده برای توليد يک 
کيلوگرم از هريک از محصوالت منتخب٭        بيش تر بدانيد

اگر می خواهيد از ميزاِن آب مصرف شده برای توليد 
يك كيلوگرم از هر يك از موادغذايی روزانه تان آگاه شويد 

جدول روبه رو را با دقت مطالعه كنيد. 

فعاليت عملی 2
اندازه گير ميزان آب مصرفي: 

با توجه به اين که به طور عاد در دقيقه ۱۱ تا ۱۹ ليتر آب از شيرها آب خارج مي شود، زمان باز ماندن 
شيرها آب را يادداشت کنيد و به پرسش ها زير پاسخ دهيد: 

 آب مصرفي خود و ساير افراد خانواده را در يک روز، يک هفته و يک ماه حساب کنيد. 
َ
۱ـ ميزان 

۲ـ برا کاهشِ مصرف آب چه کارهايي مي توانيد انجام دهيد. 
۳ـ حداقل يک هفته آب را درست مصرف کنيد و ميزان آبِ صرفه جويي شده را تعيين کنيد. 

۴ـ ميزان سرانة آب مصرفي خانوادة خود را با جدول مقايسه کنيد. نتيجه را به صورت گزارش کوتاهي 
تنظيم کنيد و در کالس بخوانيد. 

Paul Van Hofwegen, World Water Council, 2003 ٭

آب الزم (ليتر) نام محصول 
۱۱۶۰گندم 
۱۴۰۰برنج 
۲۷۵۰سويا 

۱۳۵۰۰گوشت گوساله 
۴۱۰۰گوشت مرغ 

۲۷۰۰تخم مرغ 
۷۹۰شير 

توجه 
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بيشترين کمترين نوع مصرف 
۳۵آشاميدن 

۵۱۰پخت و پز 
۲۵۵۰حمام 

۱۰۲۰لباسشويی 
۲۰۳۰دستشويی و توالت 

۳۱۰شست و شوی خانه 
۲۵کولر و تهوئه مطبوع

۵۱۵ظرفشويی 
۲۵متفرقه 

۷۵۱۵۰جمع 

جدوِل عوامل مؤثر بر متوسط سرانه مصرف آب خانگی 
برحسب ليتر در يک روز٭

۲ــ۲ــ۳ــ هوا: هوا گازی است بی رنگ و بی بو که از 
مخلوط شدن گازهای نيتروژن، اکسيژن، هيدروژن، کربن دی اکسيد 

بخار آب و به مقدار کم از گازهای ديگر تشکيل شده است. 

٭ نشريه (۳ـ۱/۷) دفتر تحقيقات فنی سازمان برنامه و بودجه

نيتروژن
اکسيژن

ساير گازها

هوا به صورت اليه ای ضخيم زمين را دربر گرفته است. 
به اين اليه جو يا َاتُمسفر می گويند. اکسيژن هوا منبع حيات است 
نيستند. انسان بدون  و بدون آن بيشتر موجودات قادر به زندگی 
آب و غذا چند روز زنده می ماند اما بدون هوا بيش از چند دقيقه 

قادر به زندگی نيست. 
الئه هوا يا جو عالوه بر اين که منبع اکسيژن است وظايف 

مهم ديگری نيز دارد: 
ــ بدون جو، توزيع گرما دچار اختالل می شود. اختالل در 

توزيع گرما حيات را روی کرٔه زمين به خطر می اندازد. 
ــ بدون جو، زمين روزها به سرعت و به شدت گرم می شود 

و شب ها به همان سرعت و همان شدت سرد خواهد شد. 
ــ بدون جو، زمين در برابر تابش اشعٔه کشندٔه خورشيدی 

قرار می گيرد. 
سکوت  در  زمين  و  نمی شود  منتقل  صدا  جو  بدون  ــ 

فرو می رود. 
عوامل آلودگی هوا 

هوای آلوده هوايی است که ترکيب طبيعی آن برهم خورده 
باشد و غلظت يک يا چند مادٔه زايد در آن بيش از حد مجاز باشد. 

هوا را عاملی دوگانه آلوده می کند: 
 عوامل طبيعی 

عوامل ناشی از حوادث طبيعی عبارت اند از: 
باد و توفان های شن و ماسه، 

فعاليت آتشفشان ها که موجب ورود گازهای آاليندٔه گوگرد 
می شود، هوا  به  غيره  و  متان  اسيد،  سولفيدريک  دی اکسيد، 

 آتش سوزی خود به خودی جنگل ها 
ــ گازهای گوگردی چشمه های آب معدنی، 

ــ گرده های حساسيت زای گياهان، 

   ساير گازها ٪۱    

نيتروژن ٪۷۸    

اکسيژن ٪۲۱  
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 عوامل مصنوعی 
اين عوامل با فعاليت های انسان ارتباط دارند: 

ــ مصرف سوخت های فسيلی در کارخانه ها و صنايع، 
مواد  و  سيمان  توليد  کارخانه های  غبار  و  دود  ــ 

شيميايی، 
گرم کنندٔه  وسايل  و  آشپزخانه  در  سوخت  مصرف  ــ 

خانگی، 
ــ  مصرف سوخت در گرمابه ها، هتل ها، نانوايی ها و …، 

اتومبيل های  در  گازوييل  و  بنزين  ناقص  سوخت  ــ 
فرسوده، 

و  توليد  را  اکسيژن  (درختان  جنگل ها  و  درختان  قطع  ــ 
کربن   دی   اکسيد را جذب می کنند)، 

ــ انواع سموم کشاورزی، اسپری های حشره کش، رنگ ها، 
چسب ها و …، 

ــ سوزاندن زباله های شهری و خانگی. 

       بيش تر بدانيد
هر ساله ميلياردها تن گاز كربن   دی اكسيد و گازهای سمی ديگر بر اثر استفاده از سوخت های فسيلی (نفت، 
زغال سنگ، گازوييل و بنزين  ) در صنايع، خانه ها و وسايل نقليۀ موتوری وارد هوا می شود. افزايش جمعيت، با 

افزايش نياز به مصرف انواع سوخت ها، آلودگی هوا را بيشتر و بيشتر می كند. 
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زيان های آلودگی هوا
سالمِت موجودات زنده به علت وجود گازهای سمی و سرب 
مشکل های  هوا  آلودگی  می شود.  تهديد  آلوده  هوای  در  موجود 

زير را به وجود می آورد: 
 ايجاد پديده گلخانه ای

دی اکسيد،  کربن  مثل  گازهايی  زمين  جو  در  طبيعی  به طور 
اکسيدهای ازت، متان و بخار آب هست. حجم اين گازها در جو، به 
علت افزايش استفاده از سوخت های فسيلی مانند زغال سنگ، نفت 
و گاز بيشتر و بيشتر می شود. اين گازها دراطراف کرٔه زمين به شکل 
شيشٔه گلخانه عمل می کنند. يعنی مانع خروج گرما از اطراف زمين 
می شوند و به اين دليل در اصطالح به آن ها گازهای گلخانه ای گفته 
می شود. هرچه مقدار اين گازها در جو بيشتر شود حالت گلخانه ای 
جو زمين بيشتر شده و گرمای بيشتری در اطراف زمين باقی می ماند. 
باال رفتِن درجٔه حرارت زمين موجب آب شدن يخ يخچال های طبيعی، 
باال آمدن آب درياها، جاری شدن سيل و مشکل های ديگر می شود.

 تخريب اليۀ ازون
از حدود ۱۲ تا ۵۰ کيلومتری باالی زمين، اليه ای ناپيدا به 
نام الئه ازون هست که مانع رسيدن اشعٔه خطرناک خورشيد (به ويژه 
اشعٔه فرابنفش) به زمين می شود. اين اليه به علت نشت و انتشار گاز 
يخچال ها و کولرهای گازی، استفاده از حشره کش ها، خوشبو کننده ها 
 (CFC) و به طورکلی اکثر اسپری ها که دارای گاز کلروفلوئوروکربن
گازها  از  مولکول  هر  می رود.  بين  از  شده،  نازک  به تدريج  است، 

است،  سال   ۱۲۰ حدود  که  خود  عمر  طول  در  کلروفلوئوروکربن 
۱۰۰ هزار مولکول ازون را نابود می کند. نفوذ  بيش از حد اشعٔه 
پوست،  سرطان  موجب  ازون  الئه  تخريب  براثر  زمين  به  فرابنفش 
تضعيف دستگاه دفاعی بدن، بيماری های چشمی، کاهش محصوالت 

کشاورزی و کاهش جمعيت ماهی ها و آبزيان می شود. 
 بارش باران اسيدی

گوگرد  و  ازت  اکسيدهای  مثل  هوا  آالينده های  بعضی 
دی اکسيد با بخار آب موجود در جّو ترکيب می شوند. اين گازها 
به دليِل داشتِن خاصيت اسيدی، منجر به ريزش باران های اسيدی 
اثر  فلزات  و  ساختمان ها  گياهان،  روی  اسيدی  باران  می شوند. 
تخريبی دارد. باران اسيدی آب های سطحی را نيز آلوده می کند و 

به آبزيان آسيب می رساند. 

       بيش تر بدانيد
سرب: سرب فلزی سنگين و سّمی است كه در تركيب بنزيِن معمولی، رنگ های روغنی و زبالۀ بعضی از 
صنايع هست و از طريق تنفس، پوست، خوردن آب و مواد غذايی آلوده به غبار سرب، وارد بدن انسان می شود. 
سرب در مغز و ساير بافت های نرم بدن انباشته می شود و براثر مرور زمان نيز تجزيه نمی شود. گرد و غبار 
سرب همراهِ گرد و غباِر لباس و كفش وارد خانه می شود. اگر بدن دارای كلسيم و آهن الزم نباشد به جای آن 
سرب جذب می شود. كمبود پروتئين، ويتامين C و روی نيز جذب سرب را سريعتر می كند. سرب جذب شده 
می تواند موجب آسيب های مغزی، عصبی، مشكل حافظه و درِد عضالت و عوارض ديگر شود. سرب به كودكان 
بيش از بزرگساالن صدمه می زند و موجب تأخير در يادگيری و خواندن، پايين آمدن ضريب هوشی، مشكل های 

رفتاری و گفتاری، كاهش رشد و نارسايی های ديگر می شود.
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مبارزه با آلودگی هوا
جمعيت  کنترل  هوا،  آلودگی  با  مبارزه  برای  اقدام  اولين 
کنترل  بعدی،  اقدام  است.  آن  بی روئه  افزايش  از  پيشگيری  و 
آلوده کننده های هوا در بخش صنعت به ويژه صنعت خود روسازی 
و توليد برق در نيروگاه هاست که دولت و سازمان های زيست محيطی 

مسؤول آن اند.
هوا  آلودگی  از  پيشگيری  برای  خانه  در  شما  که  کارهايی 

می توانيد انجام دهيد:
موقع  به  تعمير  و  تنظيم  و  سوخت ها  از  صحيح  استفادٔه 

دستگاه های حرارتی خانگی.
مصرف درست سوخت با خاموش کردن شعله های اضافی 
گاز، تنظيم درجٔه حرارت بخاری و وسايل گرم کننده در زمستان 
در حد الزم، استفادٔه درست از آِب گرم هنگام استحمام، نظافت 

و شست و شوی خانگی.
خاموش کردن  با  برق  مصرف  در  اسراف  از  خودداری 

المپ های اضافی و وسايل برقی ديگر.
استفادٔه کمتر از نفت و گازوييل و جايگزينی اين سوخت ها 

با گاز طبيعی.
استفادٔه کمتر از سفيد کننده ها، چسب های بنزينی، نفتالين، 

واکس ها و غيره.

جای  به  دوچرخه  و  عمومی  نقلئه  وسايل  از  استفاده 
اتومبيل های شخصی.

ــ پياده روی در مسافت های کوتاه.
ــ تعمير و تنظيِم به موقع اتومبيل.

ــ صرفه جويی در مصرف کلئه مواد و کاالها، زيرا که توليد 
هر کاال و مادٔه خوراکی و غيرخوراکی نيازمند مصرف انرژی و 
و  زباله  کمترشدن  باعث  مصرف  در  صرفه جويی  است.  سوخت 

مواد زايد نيز می شود.
کوچه،  حياط،  در  گياه  و  گل  و  درخت  پرورش  و  کاشت 

مدرسه و هر مکانی که بتوان در آن درختکاری کرد.
حشرات،  ورود  از  جلوگيری  برای  توری  از  استفاده 

عدم استفاده از اسپری های حشره کش.
از  استفاده  جای  به  زندگی  محيط  تهوئه  و  نظافت  ــ 

خوشبو کننده های هوا.

فعاليت عملی 3
روزنامة ديوار درست کنيد.

تقسيم  قسمت  شش  به  را  آن  کرده،  تهيه   ۷۰×۱۰۰ بزرگ  مقوا  يک  دهيد.  تشکيل  ۵ نفر  گروه ها 
کنيد. هر قسمت را به يکي از موضوع ها زير اختصاص دهيد:

۱ـ آالينده ها هوا و چگونگيِ توليد آن ها،
۲ـ اثر اين آالينده ها بر انسان،

۳ـ عوامل مؤثر بر افزايش يا کاهش آلودگي هوا،
۴ـ  معرفي سازمان هايي که در خصوصِ کاهش آلودگي هوا فعاليت مي کنند،

۵  ـ فعاليت هايي که مردم مي توانند در اين زمينه انجام دهند،
۶  ـ نظر و پيشنهادها ساير هنرجويان.



يست: محيط ز  يست و حفاظت آن بهداشت و حفاظت محيط ز

   127  

۳ــ۲ــ۳ــ صدا (امواج صوتی): می دانيد که گوش 
وسيلٔه گرفتن صداهای مختلف است. صداهای گرفته شده به کمک 
اعصاب شنوايی به مغز منتقل می شوند. اما گوش انسان قادر به 
تحمِل شّدت معّينی از صداهاست. صداهای شديد به گوش آسيب 
می رساند و به تدريج موجب کم شدن شنوايی و در مواردی که صدا 
بسيار شديد باشد باعث کری می شود. سر و صدای زياد عالوه بر 
کاهش شنوايی عوارض ديگری نيز ايجاد می کند. به همين دليل 
صداهای آزاردهنده و مزاحم در رديف آالينده های محيط زيست 

جا گرفته اند.
عوامل ايجاد آلودگی صوتی

ــ رفت و آمد موتورسيکلت ها، اتومبيل ها، قطار، هواپيما 
و ساير وسايل نقليه

مثل  ساختمانی  مصالح  تخليه  ساختمانی:  فعاليت های  ــ 
آجر و آهن و غيره، جوشکاری

ــ چکش کاری، کندن آسفالت، کار با بيل های مکانيکی و 
ماشين های سنگين

ــ کارخانه های صنعتی، کارگاه های فلزکاری، اره های برقی 
و زنجيری و …

ــ بلند گوهای فروشندگان سيار
ــ وسايل صوتی و تصويری خانگی

ــ وسايل صوتی نصب شده بر روی اتومبيل های شخصی
ــ ماشين های چمن زنی، ماشين لباسشويی، ماشين ظرفشويی، 

جاروبرقی، موتورخانه شوفاژ و …
ــ زيان های آلودگی صوتی

اثر  کودکان  روی  به ويژه  انسان  روی  صوتی  آلودگی 
با  تماس  براثر  جهان  سراسر  در  نفر  ميليون ها  دارد.  نامطلوبی 
دست  از  را  خود  شنوايی  از  قسمتی  کم  دست  بلند،  صداهای 
فشار  افزايِش  موجب  صوتی،  آلودگِی  اين  عالوه بر  داده اند. 

عدم  و  بيقراری  عصبانيت،  شديد،  تنفس  قلب،  ضربان  خون، 
تمرکز حواس می شود.

پزشکان معتقدند که آلودگی صوتی می تواند بر روی جنين 
و  ناآرامی  موجب  تولد  از  پس  و  گذارد  جای  بر  نامطلوب  اثرات 

خواب نامنظم کودک شود.
ــ کارگران و افرادی که به طور دايم در معرض سر   و  صدا 
دچار  هميشه  بلکه  نمی کنند  عادت  معضل  اين  به  نه تنها  هستند، 
ناراحتی های مختلف جسمی و روحی از قبيل سردرد، تپش قلب، 

عصبانيت، تحريک پذيری و … می شوند.
مبارزه با آلودگی صوتی

کم کردن  آلودگی صوتی و  مبارزه با  بهترين راه های  يکی از 
سر   و  صدا، کاشتن درختان بلند در اطراف محل های مسکونی است. 

درختان بلند با تراکم کافی، عايق خوبی برای سر   و  صدا هستند.
از راه های ديگر کم کردن   سر   و  صدا در داخل خانه، استفاده 

از پرده، فرش و وسايل پرحجم مثل مبلمان است.
سر  پر  برقی  وسايل  برای  الستيکی  زيراندازهای  انداختن 
و صدا مثل مخلوط کن، چرخ گوشت و غيره صدای اين لوازم را 

کاهش می دهد.
يا  پنجره  و  در  اطراف  درز  گرفتن  و  پنجره ها  عايق بندی 
استفاده از پنجره های دوجداره، سر و صدا را تا حد زيادی کاهش 

می دهد.
با  ديگران  حقوق  به  احترام  فرهنگ  توسعٔه  و  رواج  ــ 
در  خصوصاً  آزاردهنده  سر   و  صداهای  ايجاد  از  خودداری 
جابه جايی  در  دقت  قبيل  از  مسکونی،  مجتمع های  و  آپارتمان ها 
حفظ  و  تصويری  و  صوتی  لوازم  صدای  کم کردن  خانه،  وسايل 
ساعات  در  خصوصاً  راه پله ها  و  راهروها  در  سکوت  و  آرامش 
ايجاد  و  مزاحم  سر   و  صدای  کم کردن  مهم  راه های  از  استراحت، 

آرامش است.

مطالب هر بخش را يکي از هنرجويان از بريده ها روزنامه ها و مجالت يا از کتاب ها و اخبار جمع آور کرده، 
در ستون مربوط ثبت کنند. روزنامه را به ديوار کالس نصب کنيد. ساير هنرجويان نيز نظر خود را رو قطعه ا 

کاغذ نوشته و در ستون نظرات نصب کنند. 
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ــ حفظ آرامش هنگام رانندگی و خودداری از بوق زدن های 
بی جا از راه های اجتناب از آلودگی صوتی است.

ــ برای کسانی که در محل های پر سر و صدا مثل کارگاه ها 
و کارخانه های صنعتی کار می کنند، استفاده از گوشی های محافظ 

سفارش شده است. 
۴ــ۲ــ۳ــ خاک: خاک از منابِع طبيعی و محدود زمين 
به شمار  زيست  محيط  جزء  مهم ترين  هوا  و  آب  از  پس  و  است 
می رود. خاک مجموعه ای از ذرات و مواد طبيعی است که پوستٔه 
خارجی زمين را می پوشاند و گياهان در آن رشد می کنند. خاک 
زيستگاِه بسياری از موجودات و مهم ترين بستر تأمين مواد غذايی 
توليد  برای  اوليه  مواد  منشأ  است.  جانداران  ساير  و  انسان 
محصوالتی مانند پوشاک، لوازم زندگی، ماشين آالت و غيره در 
خاک و زمين است. خاک محيط منحصر به فردی برای زندگی 

انواع جانوران و گياهان است. گياهان نيز وظيفٔه تأمين اکسيژن و 
گردش کربن دی اکسيد را در طبيعت دارند. بنابراين، خاک به طور 
دخالت  دی اکسيد  کربن  جذب  و  اکسيژن  تأمين  در  غيرمستقيم 
دارد. به طور خالصه، خاک در حفِظ بقای حياِت همٔه موجودات 

نقش اساسی دارد.

خاك مانند مادری مهربان است. گياهان با كمك ريشه های خود آب و مواد غذايی موجود در زمين 

را جذب می كنند. با نور خورشيد و با كمك سبزينۀ برگ ها غذای خود را می سازند و رشد می كنند. اجساد 

می سازد.  را  خاك  غذايی  مواد  بازگشته،  خاك  به  پوسيدن  از  پس  گياهان  بقايای  و  جانوران  فضوالت  و 

به طوركلی خاك دو وظيفۀ اساسی دارد: 

ــ تأمين غذا برای حفظ حيات،

ــ دفن پسماندهای طبيعت و بازگرداندن آن ها به چرخۀ غذايی.

خاصی  عوامل  تأثير  تحت  و  طوالنی  زمانی  در  خاک  ــ 
با  تا  است  الزم  زمان  سال   ۷۰۰ متوسط  به طور  می آيد.  به وجود 
طی مراحل مختلف يک سانتی متر خاک زراعی که توانايی پرورش 

گياهان را داشته باشد به وجود بيايد.
به شکل روبه رو نگاه کنيد:

ــ مواد اولئه توليدات صنعتی در دل زمين نهفته است.

توجه 
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عوامل آلودگی و تخريب خاک
ــ مهم ترين عامل مخرب خاک جمعيت است. هفتاد سال 
 ۶ از  بيش  امروز  اما  می کرد  تغذيه  را  نفر  ميليارد   ۲ ما  زمين  قبل 
به  متکی  خود  مايحتاج  ساير  و  مسکن  تغذيه،  برای  نفر  ميليارد 

زمين اند.

مصرف کنندگان مواد غذايی را به خطر می اندازد. 
طريق  از  خاک  در  مانده  باقی  سموم  و  شيميايی  مواد  ــ 
شسته شدن با باران يا آِب آبيارِی مزارع وارد رودخانه ها و ديگر 
تهديد  را  جانداران  ديگر  و  انسان  سالمت  و  می شود  آب  منابع 

می کند.
حفاظت خاک و پيشگيری از آلودگی آن

ــ به نظر شما چگونه می توان از خاک حفاظت کرد؟
عوامل  مهم ترين  از  جمعيت  بی روئه  رشد  از  پيشگيری  ــ 

حفاظت خاک است. 
ــ استفاده از روش های صحيح کشاورزی و آبياری مانع 

فرسايش و از بين رفتن خاک کشاورزی می شود. 
ــ حفِظ پوشش گياهی به ويژه جنگل ها، خاک را در برابر 

باد و باران محافظت می کند. 
ــ مصرف صحيح همٔه کاالها به ويژه محصوالت کشاورزی 

به حفظ خاک و منابع آن کمک می کند. 
توليد  کمتری  زايد  مواد  و  زباله  صحيح،  مصرِف  با  ــ 

می شود. زباله از عوامل اساسی آلودگی خاک است.
ــ کاهش استفاده از کودهای شيميايی و سموم آفت کش به 

سالمت خاک کمک می کند.
محل  در  آن ها  تصفئه  و  صنعتی  فاضالب های  کنترل  ــ 

کارخانه مانع ورود مواد سمی به خاک می شود.

ــ واردشدن مواد شيميايی از قبيل مواد شيميايی موجود 
در فاضالب صنايع، پساب مزارع کشاورزی دارای کود و سم و 
فاضالب های شهری و خانگی به خاک، موجب آلودگی و تخريب 

آن می شود.
ــ حفاری های بشر برای دستيابی به نفت و ديگر مواد معدنی 
الزم صنايع خاک را آلوده می کند و زندگی گياهان و جانوران را 

به خطر می اندازد.
عوامل  واردکردن  با  بيمارستانی  و  خانگی  زباله های  ــ 

بيماری زا به خاک، آن را آلوده می کند.
ــ زباله های اتمی پس از دفن در زمين موجب آلودگی خاک 

با مواد راديواکتيو می شود.
زيان های آلودگی خاک

طريق  دو  از  آلوده کننده،  عوامل  با  خاک  آلوده شدن  ــ 
سالمت انسان و ديگر جانداران را به خطر می اندازد.

طريق  از  خاک  به  وارد شده  سمِی  و  شيميايی  مواد  ــ 
سالمت  شده،  غذايی  چرخٔه  وارد  گياهان  ريشٔه  توسط  جذب 
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فعاليت عملی 4
هريک جدولي مانند جدول زير رسم کنيد و پس از تکميل در کالس ارائه دهيد.

۱ـ فهرست مواد غذايي را که از صبح روز گذشته مصرف کرده ايد در آن بنويسيد.
۲ـ منبع هريک از مواد غذايي مصرف شده را تعيين کنيد.

۳ـ وابستگي يا عدم وابستگي اين مواد با خاک را تعيين کنيد.

به  زمين  کرٔه  در  حيات  زيستی:  تنوع  ۵  ــ۲ــ۳ــ 
گونه های  شامل  حيات  تنوع  دارد.  وجود  مختلف  شکل هايی 
گياهی، جانوری، قارچ ها، جلبک ها و باکتری ها و ساير جانداران 
ميکروسکپی است. هنوز تعداد گونه های موجود در زمين به درستی 
مشخص نيست. اما تاکنون ۱/۷۵ ميليون گونه از موجودات زنده 
و  بی مهره  جانوران  حشرات،  است.  شده  نامگذاری  و  شناسايی 

گياهان بخش عمدٔه اين گونه ها را تشکيل می دهند.
ــ پيدايش اين همه تنوع حيات، مرهون تکامل و اثرگذاری 
متقابل گونه های مختلف و محيط زيست بر يکديگر بوده است. در 
هر نقطه از زمين که ميزان بارندگی بيشتر باشد تنوع گونه ها بيشتر 
است و هرقدر منطقه خشک تر باشد تنوع گونه ها کمتر است. در 
ادامه به طور خالصه با نقش بعضی از موجودات زنده در محيط 

زيست و فايده های آن ها آشنا می شويد.

  گونه های گياهی
گياهان اکسيژن الزم را برای تنفس موجودات زنده تأمين 
می کنند. عالوه بر آن، گياهان غذای انسان و ساير جانداران را نيز 
برای  غيرمستقيم  به طور  نيز  گوشتخوار  جانوراِن  می کنند.  تأمين 
تأمين غذای خود به گياهان وابسته اند. گياهان در تأميِن مواد اولئه 

صنايع دارويی، بهداشتی و … نقش بزرگی بر عهده دارند.

مواد غذايی که خورده ام
منبع

وابستگی به خاک
دارد

ندارد
غيرمستقيممستقيمحيوانیگياهی

شير
شکر
چای
نان
لوبيا
ماهی

…
…
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  گونه های جانوری
بعضی از جانوران غذاِی انسان و جانوران گوشتخوار را 

تأمين می کنند. 
       بيش تر بدانيد 

برآورد گونه های شناسايی شده در جهان٭

و  جانوران  ديگر  شکاِر  پس ماندٔه  از  جانوران  از  گروهی 
ايجاد  مانع  راه  اين  از  و  می کنند  استفاده  مرده  حيوانات  الشٔه  يا 

گنديدگی و فساد می شوند.
شکار  عسل،  توليد  گياهان،  گرده  افشانِی  در  حشرات 
حشرات مضر برای محصوالت کشاورزی، پاکسازی پس ماندها 

و … نقش دارند.

۶  ــ۲ــ۳ــ جنگل و مرتع: جنگل منطقه ای است که 
درختان، پوشش گياهی غالب آن را تشکيل می دهند. در جنگل 
خزندگان،  پرندگان،  پستانداران،  گياهان،  انواع  درختان،  غيراز 

  جانداران ميکروسکپی
ميکروسکپی  جانداران  زمين،  زندٔه  موجودات  نخستين 
بوده اند. گياهان و جانوران کنونی از تکامل اين جانداران به وجود 
هستند، اما گروهی از  بيماريزا  موجودات  اين  برخی از  آمده اند. 
آن ها بی آزارند و حتی بعضی از آن ها مفيدند. باکتری از جانداران 
نقش  مواد  تخمير  در  باکتری ها  از  برخی  است.  ميکروسکپی 
دارد، مانند باکتری هايی که شيره انگور را به سرکه تبديل می کنند. 
باکتری ها در توليد ماست و پنير مؤثرند و بعضی از آن ها نيز باعث 
تجزيه و پوسيدن بقايای گياهان و جانوران مرده و تبديل آن ها به 

غذا برای گياهان می شوند. 

UNPP. TUNZA, Acting for a better World, 2003 ٭

تعداد گونه های شناسايی شدهنام
جانوران مهره دار
جانوران بی مهره

گياهان 
قارچ ها 

باکتری ها
جلبک ها و …

۵۲۰۰۰
۱۲۷۲۰۰۰
۲۷۰۰۰۰
۷۲۰۰۰
۴۰۰۰
۸۰۰۰۰

جمع گونه های شناسايی شده
شناسايی  گونه های  برآورد 

شده و ناشناخته روی زمين 

۱۷۵۰۰۰۰
۱۴۰۰۰۰۰۰
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و  جنگل  می کنند.  زندگی   … و  باکتری ها  و  قارچ ها  حشرات، 
درختان را دستگاِه تنفسی کرٔه زمين می نامند زيرا کربن دی اکسيد 
زنده  موجودات  دسترس  در  اکسيژن  و  می کنند  جذب  را  هوا 
و  هوا  حرارت  درجٔه  تنظيم  در  مهمی  عامل  جنگل  می گذارند. 

حفاظت از آب و خاک است.
مرتع به زمين هايی گفته می شود که از گياهان علفی پوشيده 
شده است. مراتع مانند جنگل ها از منابع طبيعی زمين اند. گياهان 
مرتعی عالوه بر حفاظت خاک و هدايت آب به اعماق زمين، علوفٔه 
خوبی برای دام ها هستند. به طورکلی جنگل و مرتع مانند ساير منابع 

زيست محيطی اهميت زيادی دارند. 
اهميت جنگل و مرتع

زيست  محيط  در  نقشی  مراتع چه  جنگل ها و  می دانيد  آيا 
دارند؟

  تأمين اکسيژن
توليد  و  زمين  کرٔه  هوای  تصفئه  در  اساسی  نقش  گياهان 

اکسيژن دارند. 

  تأمين غذا
اولين منبع غذايی انسان، گياهان و ميوه های جنگلی بوده 
از  بسياری  غذايی  تأمين  منبع  مرتع  و  جنگل  نيز  امروز  است. 

حيوانات و بخشی از مواد غذايی انسان است.
  زيستگاه جانوران

از  بسياری  است.  جانوران  زيستگاِه  و  پناهگاه  جنگل 
جانوران در جنگل زندگی می کنند.

  پيشگيری از وقوع سيالب، حفاظت خاک و تغذيۀ 
سفرۀ آب های زيرزمينی

بافت خاک جنگل و مرتع به علت داشتن منافذ فراوان 
را  باران  آب  مرتعی  گياهان  و  درختان  ريشۀ  وجود  همچنين  و 
جذب کرده، به اعماق زمين می فرستد. جنگل مانند سدی در 
مانع  و  می کند  محافظت  خاک  از  سيالب  و  باران  و  باد  مقابل 
فرسايش و شسته شدن خاک و درنتيجه پيشگيری از خسارت 

سيل می شود.

       بيش تر بدانيد٭
هر هكتار جنگل قادر به ذخيره سازی 2000ــ500 مترمكعب آب است.

نفوذ آب در زمين های جنگلی، 40 برابر بيشتر از زمين های بدون درخت است.

٭ دانستنی های منابع طبيعی، مجلٔه سنبله، شمارٔه ۱۳۱، ارديبهشت ۸۳

  پيشگيری از افزايش درجۀ حرارت زمين
گلخانه ای  گازکربنيک در کم کردن حالت  جنگل با جذب 
و افزايش دمای زمين دخالت دارد هر هکتار جنگل ساالنه ۵ تن 

گازکربنيک جذب و ۲/۵ تن اکسيژن توليد می کند.

  انواع توليدهای جنگل
جنگل  فوايد  توليدها و  از  بعضی  کنيد،  نگاه  زير  شکل  به 
و مرتع در آن آمده است. آيا توليدها و فوايد ديگری برای جنگل 

می شناسيد؟
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تأمين 
اكسيژن

حفاظت 
خاك

حفاظت 
آب

محصوالت 
دارويی و 
شيميايی

محل زندگی 
جانوران

 تأمين 
چوب

در كشورهای توسعه يافته فقط برای كاغذ مصرفی هر فرد در سال، سه درخت قطع می شود؟

عوامِل تخريب جنگل ها و مراتع
افزايِش جمعيت در کشورهای فقير و در حال توسعه نياز به 
توليد مواد غذايی و فرآورده های ديگر را افزايش می دهد. با توجه 
به محدوديت اراضی قابل کشت در هر کشور، به ناچار روستاييان 
و کشاورزان فقير که از اصول و تکنولوژی علمِی افزايش توليد 
اراضی  توسعٔه  برای  را  جنگلی  درختاِن  بی بهره اند،  و  بی خبر  نيز 
از  بيش  چَرای  می کنند.  تبديل  زراعی  زمين  به  را  مراتع  و  قطع 
می شود.  مراتع  نابودی  و  تخريب  باعث  نيز  بز  به ويژه  دام ها  حد 
می شوند  مراتع  و  جنگل ها  تخريب  سبب  که  عواملی  طورکلی  به 

عبارت اند از:
ــ قطِع درختاِن جنگلی برای تبديل اراضی جنگلی به زمين 

کشاورزی.

ــ قطع درختان برای تأميِن چوب صنايع مختلف از قبيل 
کاغذسازی، ساخت لوازم چوبی و يا برای تأمين سوخت.

احداث  جنگل ها،  در  جاده  کشيدن  شهرها،  توسعٔه  ــ 
يا  جنگلی  اراضی  در  کارخانه  احداث  مسکونی،  ساختمان های 

مجاورت جنگل ها. 
بی توجهی  نتيجه  در  جنگل  در  آتش سوزی  ايجاد  ــ 

گردشگران. 
ــ چرای بی روئه دام ها در مراتع.

زيان های تخريب جنگل ها و مراتع
ــ کم شدن اکسيژن و افزايش کربن دی اکسيد، 

ــ تشديد حالت گلخانه ای، 
ــ افزايش درجٔه حرارت زمين،

آيا می دانيد
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ــ افزايش تعداد سيل ها و خسارات جانی و مالی آن ها،
ــ نابودی زيستگاه جانوران و گياهان جنگلی،

ــ کاهش محصوالت جنگلی،
ــ کاهش ذخاير آب های زيرزمينی،

ــ کاهش گياهان مرتعی،
ــ افزايش ميزان فرسايش خاک.

کارهايی که برای حفاظِت جنگل ها و مراتع می توان 
انجام داد:

ــ مراقبت از درختان در مناطق شهری و خانه ها، جلوگيری 
و  ييالقی  درمناطق  آن ها  شاخه های  شکستن  يا  درختان  قطع  از 
جنگل ها، خودداری از کندن پوست درختان يا نوشتن يادگاری 

روی تنه درختان.

يکی ديگر از راه های حفظ جنگل کاهش آلودگِی هواست. 
نابودی  و  اسيدی  باران  ايجاد  موجب  آلودگی ها  از  بعضی  زيرا 
استفادٔه  و  انرژی  درست  مصرف  با  می توانيم  ما  است.  درختان 
به  هوا  سالمت  حفظ  طريق  از  شخصی،  اتومبيل های  از  مناسب 

پايداری جنگل ها کمک کنيم.
پيشگيری از چرای بی روئه دام ها و خودداری از تبديل مراتع 

به زمين زراعی يا جاده از راه های اساسِی حفاظت مراتع است.

ــ مصرِف درسِت کاغذ، دستمال کاغذی و ساير فرآورده های 
به دست آمده از چوب و درختان جنگلی، بازيافت کاغذ و محصوالت 

کاغذی.
اگر به قطع درخت نياز است، بايد به جای درختان قطع شده 
درختان جديد کاشت. کاشت درخت موجب زيبايی و طراوت و 

سالمت شهرها و توسعٔه مناطق جنگلی می شود.

حفاظت جنگل ها فعاليتی هوشمندانه و مفيد برای محيط زيست و موجودات زندۀ آن است. عالوه بر 

جنگل ها همۀ درختان در همه جا نياز به مراقبت دارند.

۳ــ۳ــ انرژی
فرار  برای  می خورد،  خام  را  خود  غذای  اوليه  انساِن 
از سرما به اعماق غارها پناه می برد و از تاريکی وحشت بسيار 
داشت. کشف آتش برای انسان اوليه معجزٔه بزرگی بود. انسان 
با استفاده از آتش بر تاريکی، دشمن بزرگش چيره شد، از آتش 

غذای  لذت  آن  کمک  به  و  کرد  استفاده  خود  گرم کردن  برای 
پخته را دريافت و با استفاده از آتش برای خود ابزارها و لوازم 

گوناگون ساخت.
برای انسان متمدن امروز نيز انرژی يکی از نيازهای اساسی 
است. حمل و نقل، گرمايش و سرمايش روشنايی، توليد کاالهای 

توجه 
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گوناگون و … به مدد انرژی امکان پذير است.
۱ــ۳ــ۳ــ انواع انرژی: دانشمندان انرژی را در دو 

گروه کلی تقسيم بندی کرده اند:
  انرژی های تجديد شونده

در  مرتب  به طور  که  می شود  گفته  انرژی  از  انواعی  به 
طبيعت توليد می شوند و هر قدر از آن استفاده کنيم مقدار آن کم 
نمی شود مانند انرژی خورشيدی، انرژی باد، انرژی آب و انرژِی 
گرمايِی زمين. گاز حاصل از فضوالت حيوانات نيز از انرژی های 

تجديد شونده است.

شده،  مدفون  زمين  اعماق  در  يخبندان  دوره های  و  آتشفشان  و 
تحت شرايط خاص، طی ميليون ها سال به نفت و گاز و زغال سنگ 
تبديل شده اند و به همين دليل به آن ها سوخت های فسيلی می گويند. 
انرژی های تجديد ناپذير فقط يک بار به وجود آمده اند و با يک بار 

استفاده، برای هميشه نابود می شوند.
نابجای  مصرف  زيان های  و  عوارض  ۲ــ۳ــ۳ــ 
فايده هايی  همٔه  با  انرژی  مصرف  آن:  کاهش  راه های  و  انرژی 
عوارِض  هست.  نيز  منفی  پيامدهای  دارای  دارد،  بشر  برای  که 
مصرف نادرست انرژی عبارت اند از توليد گازهای زيان آور مانند: 
CO2 (دی اکسيد کربن)، CO (منواکسيد کربن)، SO2 (دی اکسيد 

گوگرد)، H2S (اسيد سولفوريک)، NOx (اکسيدهای نيتروژن). 
افزايِش اين گازها در جو موجب باال رفتن دمای کلی زمين، ايجاد 
حالت گلخانه ای، ذوب شدن يخچال ها، ريزش باران های اسيدی، 

تابستان های داغ و طوالنی و … می شود.
ايجـاد  بـاعث  فسيلی  سوخت های  اثـر  بـر  هـوا  آلـودگی 
به  ابتال  امکان  و  شده  و …  عصبی،  قلبی،  تنفسی،  بيماری های 

سرطان ها را افزايش می دهد.
کاهش ذخاير زيرزمينی نفت و گاز و زغال سنگ از عوارض 
ديگر استفادٔه نابجا از انرژی است. همانطورکه می دانيد اين ذخاير 
پايان پذيرند. ذخاير زمين فقط متعلق به ما نيست، نسل های آينده 

نيز در اين ذخاير شريک اند.

  انرژی های تجديد ناپذير
انرژی های  زغال سنگ،  و  گاز  و  نفت  از  حاصل  انرژی 
تجديد ناپذيرند، زيرا نفت و گاز و زغال سنگ ميليون ها سال پيش، 
گياهان و جانورانی بوده اند که براثر دگرگونی های زمين مثل زلزله 

       بيش تر بدانيد٭
ــ 80  درصِد كل انرژی مصرفِی ساالنۀ جهان در كشورهای ثروتمند و توسعه يافته مصرف می شود. جمعيِت 

اين كشورها فقط 20 درصد جمعيِت جهان است.
ــ يك نفر از ساكنان كشورهای توسعه     يافته، ده برابر يك نفر از مردم كشورهای در حال توسعه، انرژی 

مصرف می كند.
ــ 2 ميليارد از فقرای جهان در آسيا زندگی می كنند. آن ها به منابِع مدرِن انرژی دسترسی ندارند و از چوب 
و فضوالت حيوانی برای توليد انرژی استفاده می كنند. در آفريقا نيز 500 ميليون نفر از چوب برای توليد انرژی 

استفاده می كنند.

UNEP, TUNZA, Acting for a Better World, 2003 ٭
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ممکن  انرژی:  مصرف  کاهش  راه های  ۳ــ۳ــ۳ــ 
خانواده،  يک  يا  فرد  يک  انرژِی  درست  مصرِف  کنيد  فکر  است 
تأثيری در کاهش مشکل های مصرف انرژی ندارد. اما بايد بدانيد 
که هريک از ما می توانيم در محيط خود تغييرهايی ايجاد کنيم و يا 
در ايجاد تغييرهای مثبت و منفی آن سهيم باشيم. اين تغييرها حتی 
داشت.  خواهند  تأثير  زيست  محيط  بر  باشند،  جزيی  بسيار  اگر 
سالمت  به ويژه  خانواده،  سالمت  و  اقتصاد  در  می توانند  به عالوه 

کودکان، مفيد و مؤثر باشند. 
برخی از کارهايی که می توانيد برای مصرِف صحيح انرژی 

انجام دهيد به شرح زير است:
تمام کاالها و توليدات خوراکی و غيرخوراکی را درست 

مصرف کنيد.
غذای نيم خورده ای که دور ريخته می شود، سيب گاز زده ای 
نويی که به هر دليل در  که راهی سطل زباله می شود، لباِس نسبتاً 
بقچه يا چمدانی به فراموشی سپرده شده است، کفش و کيفی که 
در گوشٔه انبار يا زيرزمين رها می شود و … . همٔه اين ها با صرف 
انرژی توليد شده اند. دورانداختن و جايگزين کردن آن ها با نمونه ای 
ديگر، به معنی مصرِف بيشتر انرژی و مصرف کردن درآمد خانواده 
است. بهتر است از همٔه مواهبی که نصيب ما شده است به خوبی 
و به درستی استفاده کنيم، و چنانچه به چيزی نياز نداريم، آن را در 

اختيار ديگران بگذاريم.
استفاده  آن ها  از  که  وقتی  را  برقی  وسايل  و  المپ ها 
بايد  المپ ها  اتاق  از  خروج  هنگام  کنيد.  خاموش  نمی کنيد، 
خاموش شوند. وسايل برقی پس از استفاده حتماً خاموش شوند. 
تلويزيون و رايانه را فراموش نکنيد! وقتی در اتاق نيستيد، آن ها 

را خاموش کنيد.
در فصل های سرد برای جلوگيری از فرار گرما، بايد درها 
اين  کنيم.  مسدود  درزگير  وسايل  با  را  پنجره ها  درز  و  ببنديم  را 
حفظ  نيز  را  خانواده  درآمد  داده،  کاهش  را  انرژی  مصرِف  کار 

می کند.
ازتلف کردن آب گرم پرهيز کنيد. ايستادن زير دوِش آب گرم 
در تمام مدِت استحمام، آب و انرژی و پول را هدردادن است و 

موجب آلودگی هوا نيز می شود.
از  پس  و  ببنديد  را  قابلمه  يا  ديگ  در  پز،  پخت و  هنگام 
از  هميشه  کنيد.  کم  را  اجاق  شعلٔه  ظرف،  محتويات  جوش آمدِن 

شعله های کوچک و متناسب با ظرف استفاده کنيد.
وقت،  اتالف  و  انرژی  زياد  مصرِف  از  پيشگيری  برای 
می توان غذا را برای دو وعده تهيه کرد. با يک بار روشن کردن 

اجاق و در همان مدت زمان غذای دو وعده آماده می شود.
اگر چای درست می کنيد، فقط به مقدار الزم آب در کتری 
بريزيد. جوش آوردِن آب اضافی برابر است با صرف انرژی بيشتر. 

پس از آماده شدن چای، اجاق را خاموش کنيد.
مراقب يخچال و فريزر باشيد! به موقع آن ها را برفک زدايی  

و درجٔه آن ها را تنظيم کنيد.
غذا را ابتدا خنک کنيد، بعد در يخچال و فريزر بگذاريد.

برای پيشگيری از سرما، پشت پنجره ها، پرده های ضخيم 
آويزان کنيد. اين کار در کاهش سر و صدا نيز مؤثر است.

آن را  پوشال های  کولر،  کردن  روشن  از  پيش  تابستان  در 
تعويض کنيد.

روشن  ظرفيت  تکميل  از  پس  فقط  را  لباسشويی  ماشين 
کنيد.

بخش  کنيد  سعی  می کنيد،  استفاده  گازی  کولر  از  اگر 
بيرونی آن در سايه قرار گيرد. کاشتن يک درخت پشت محل 
قرارگرفتن کولرهای گازی راه خوبی برای کاهش مصرف انرژی 
است. زيرا درخت  مانع تابش آفتاب به موتور کولر می شود و 
از طرف ديگر، با ايجاد هوای تازه موجب تعويِض هوای پشت 

کولر می شود.
هنگام خريد لوازم برقی به برچسب انرژی توجه کنيد.

۴ــ۳ــ۳ــ برچسب انرژی: امروزه در اغلب کشورها 
استفاده  انرژی  برچسب  نام  به  نشانه ای  از  برقی  لوازم  برای 
هريک  کارآيی  ميزان  با  را  مصرف کننده  نشانه  اين  می شود. 
از  انرژی  برچسب  می کند.  آشنا  خانگی  بِر  انرژی  وسايل  از 
اطالعاتی  نمايانگر  هريک  که  شده  تشکيل  مختلفی  قسمت های 
است. توجه به اين اطالعات هنگاِم خريد برابر است با انتخاب 
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دستگاهی که در مقايسه با ساير مدل ها از کارآيی و بازده بيشتری 
برخوردار است.

نام  تجاری،  عالمت  نمايانگر  برچسب  اول  بخش  سه  ــ 
شرکت سازنده و مدل دستگاه است.

ــ بخش چهارم با ۷ حرف التين از A تا G درجه بندی شده 
که هر حرف معرف درجه ای از کارآيی دستگاه است. حرف A نشان 

دهندٔه بيشترين و حرف G نشان دهندٔه کمترين کارآيی است.
بخش پنجم، مصرف انرژی دستگاه را براساس استاندارد 
اختصاصی،  اطالعات  بيانگِر  ديگر  بخش های  می دهد  نشان  ملی 
مربوط به نوِع دستگاه (يخچال، فريزر، ماشين لباسشويی و …) 

است.
آخرين بخش مربوط به عالمت استاندارد است.

فعاليت عملی 5
اين  توليد برق،  نيروگاه ها  در  برق  وات  کيلو  هر  توليد  برا  زيست،  محيط  کارشناسان  تحقيقات  بنابر 

آالينده ها وارد هوا مي شوند:
ـ گوگرد د اکسيد (SO2) ۱۰ گرم

ـ اکسيدها نيتروژن (NOX) ٣ گرم
ـ کربن د اکسيد (CO2) ۱۰۰۰ گرم

مي دانيد که اين گازها عامل ايجاد پديدة گلخانه ا و توليد باران اسيد اند.
برق،  مصرف  طريق  از  هوا  آلودگي  در توليد  خود  مشارکت  ميزان  به  پي بردن  برا  ارقام،  اين  به  توجه  با 

اين کارها را انجام دهيد.
ـ صورتحساب برق خانه را برداريد،

رقم  اين  بخوانيد.  است  شده  نوشته  مصرف  مقدار  زير  که  را  رقمي  صورتحساب،  رو  جدول  در  ـ 
نشان دهندة مصرف برق خانة شما طي دورة گذشته است. طول هر دوره معموالً دو ماه است. رو صورتحساب 
متوسط مصرف ماهانه برق نيز نوشته شده است. اين رقم ها نشان مي دهند که شما در اين مدت چند کيلو وات 

برق مصرف کرده ايد.
حساب کنيد طي اين مدت، از طريق مصرف برق خانه شما چند گرم از هريک از آالينده ها فوق وارد هوا 

شده است. مقدار ساالنه اين آالينده ها را نيز حساب کنيد.
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درست است که همة ما برق مصرف مي کنيم و به آن نياز داريم، اما ببينيد آيا راهي برا استفادة بهتر و 
درنتيجه کاهش مصرف برق داريد؟ مثالً خاموش کردن المپ ها اضافي، خاموش کردن راديو، تلويزيون، رايانه 
ها مهم  فايده  تا از  دارد. مي توانيد دو  فايده ها بسيار  کار  اين  استفاده نمي کند.  و … وقتي کسي از آن ها 

آن را بيان کنيد؟
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چکيده
تشکيل  را  ما  زيست  محيط  گرفته  دربر  را  آن  که  هوايی  با  می کنيم  زندگی  آن  روی  که  زمينی  ــ 

می دهد.
ــ زمين از آب، هوا، خاک، موجودات زنده و غيرزنده تشکيل شده و هريک از اين عوامل نقش مهمی 

در ادامۀ حيات محيط زيست دارند.
ــ هرگونه تغيير در وضعيت آب، هوا، خاک و ساير منابع زيست محيطی، که توانايی اين منابع را در 

حفظ و حمايت زندگی کاهش دهد آلودگی نام دارد.
ــ منابع آب شيرين زمين محدودند و بدون آب زندگی ممکن نيست. مصرف نادرست آب و آلوده کردن 

آن، خطری جدی برای موجودات زنده ايجاد می کند.
ــ انسان بدون هوا فقط چند دقيقه زنده می ماند اما متأسفانه بسياری از فعاليت های خانگی، کشاورزی 

و صنعتی انسان هوا را آلوده می کند. 
ــ خاک از منابِع مهم محيط زيست و مهم ترين منبع تأمين مواد غذايی و منشأ مواد اوليه برای ساير 

محصوالت است.
ــ هريک از موجودات در طبيعت نقش ويژه ای دارند. نابودی هريک از موجودات (حتی يک موجود 

ميکروسکپی) به معنی نابودی يکی از حلقه های زنجير حيات است.
ــ حفظ جنگل ها و مراتع برابر است با حفاظِت آب و خاک، سالم سازی هوا و پايداری توليدهای جنگل 

و مرتع.
ــ مصرف درست انرژی و استفاده از منابع تجديد شوندۀ انرژی موجب سالمت محيط زيست و حفظ 

منابع سوخت های فسيلی است.

 آزموِن پايانى نظرى واحد كار سوم

۱ــ برای حفظ محيط زيست خود بايد:
الف) ابتدا محيط زيست خود را بشنايم و اهميت ……… آن را دريابيم.

ب) با عوامل …… آن آشنا شويم.
ج) با عوامل …… برای محيط زيست مبارزه کنيم.

۲ــ تقريبًا …… سطح کرۀ زمين را آب فرا گرفته از اين مقدار آب …… آن شور است.
۳ــ کدام يک از گزينه های زير صحيح است؟

الف) تمام فعاليت های انسان و ساير موجودات زنده به آب نياز دارد.

ب) انسان به طور معمولی بدون هوا بيشتر از سه دقيقه زنده نمی ماند.
ج) خاک بستر حيات است.

د) هر سه گزينه

?
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۴ــ جنگل دستگاه تنفسی کرۀ زمين است زيرا …… هوا را گرفته و …… در اختيار موجودات زنده 
می گذارد.

۵  ــ تنوع زيستی شامل کدام يک از موارد زير است؟
ب) گونه های گياهی الف)گونه های جانوری 

د)همه موارد ج) قارچ ها، جلبک ها و باکتری ها 
۶  ــ انرژی دستيابی به …… و …… است.

۷ــ سه نوع از انرژی های تجديد شونده را نام ببريد.
۸   ــ سوخت های فسيلی در کدام گروه از انواع انرژی قرار دارند؟

۹ــ کدام يک از انواع آالينده های زير را انسان ايجاد می کند؟
الف ) فاضالب های خانگی  

ب) فاضالب های کشاورزی
ج) فاضالب صنايع 
د) هر سه گزينه

۱۰ــ چهار نمونه از آلوده کننده های مصنوعی هوا را نام ببريد.
اکسيدهای ازت و گوگرد دی اکسيد با بخار آب موجود در جّو ترکيب شده، منجر به ريزش  ۱۱ــ 

…… می شوند.
۱۲ــ دربارۀ بهينه سازی مصرف سوخت کدام يک از گزينه های زير نادرست است؟

الف) تنظيم و تعميِر به موقع دستگاه های حرارتی
ب) استفادۀ صحيح از آبگرم هنگام استحمام و شست و شوی روزانه

ج) استفادۀ کم تر از سوخت های فسيلی
د) استفادۀ هميشگی از خودروهای شخصی

۱۳ــ مهم ترين عامل تخريب خاک افزايش …… است.
۱۴ــ حفظ آرامش هنگام رانندگی و خودداری از بوق زدن های بی جا از راه های کنترل …… است.

۱۵ــ در خانۀ مناسب عالمت بزنيد:
الف) باقی گذاشتن بخشی از غذا در بشقاب نشانۀ شخصيت و ثروت است.

غلط  صحيح    
ب) مطابق مد روز بايد لباس خريد و پس از عوض شدن مد، لباس را دور انداخت.

غلط  صحيح   
ج) هنگاِم ترک خانه بايد وسايل برقی و گازی را خاموش کرد.

غلط  صحيح   
د) استفادۀ درست از انرژی موجب حفظ سالمت محيط زيست و حفظ درآمد خانواده است.

غلط  صحيح   
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 آزمون پايانى عملى واحد كار سوم
تحقيق کنيد:

به  مراجعه  با  است.  آورده  به بار  ما  هموطنان  برای  خساراتی  سيل  جاری شدن  اخير  سال های  در 
کتابخانه های مدرسه ها و محالت، اخبار مربوط به سيل را از روزنامه های سال های اخير استخراج کنيد. نام 
ساير  و  منطقه  در  گياهی  پوشش  و  جنگل  وجود  خسارات،  ميزان  سيل،  جاری شدن  فصل  سيل زده،  مناطق 

اطالعات را جمع آوری کنيد. با توجه به اطالعات کسب شده بگوييد:
۱ــ آيا رابطه ای ميان وقوع سيل و وجود پوشش گياهی و جنگل در منطقه وجود دارد؟

۲ــ ميزان خسارت های وارد شده مجموعًا چقدر بوده است؟
۳ــ آيا می توان با هزينه ای معادل خسارات وارد شده اقدام به بازسازی جنگل ها کرد؟

۴ــ نتايج تحقيق خود را در کالس ارايه دهيد.

?


