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7درس  محیط زیست، بستر گردشگری مسئوالنه

ُقْل ِسيُروا ِفی الَْْرِض َفانْظُُروا َكيَْف بََدَأ الَْخلَْق
بگو که در زمين سير کنيد و ببينيد که خداوند چگونه خلق را ایجاد کرده است.

                                                                                                                                                                                                                      سورۀ عنکبوت،آیه 20  
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کشور ما، ایران، مکان های زیادی برای گردش دارد. برماست که در دوران زندگی خود از آنها دیدن کنیم و لذت ببریم.

گنبد سلطانیهـ  زنجان 

کویر مصرـ  اصفهان                                          

شکل1ـ جاذبه های دیدنی ایران

شهر سوختهـ  سیستان و بلوچستان

شکل های باال نمونه هایی از جاذبه های گردشگری کشورمان را نشان می دهد. هر یک از آنها زیبایی خاص خود را داراست. برخی مربوط به 
چشم اندازهای طبیعی و برخی میراث گذشتگان است.

یکی از سیاست های کالن کشور نیز، رواج و گسترش گردشگری و بوم گردشگری است.

آبشار بیشهـ  لرستان

فعـالیـت 1

گفت وگو کنید
شما ترجیح می دهید به کدام یک از مناطق باال سفر کنید. دالیل خود را بنویسید.

1ـ ...............  2ـ ............... 3 ـ ...............  4ـ ...............

ارادۀ دولت، معرفی ایران به دنیا به عنوان مقصد 
گردشگری است.

ایران جزء 20 کشور برتر دنیا در زمینه 

بوم گردشگری )اکوتوریسم( است.
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فعـالیـت 2

انواع جاذبه های طبیعی، فرهنگی و تاریخی در ایران، عالوه بر گردشگری داخلی، هدفی ارزشمند برای گردشگری خارجی به شمار می رود. 
مردم با هدف های گوناگون به سفر می روند. شکل زیر برخی از این موارد را نشان می دهد.

با توجه به شکل های باال به پرسش های زیر پاسخ دهید :
1. با استفاده از نقشه، جاذبه های دیگری را برای ایران مشخص کنید؟

2. به کمک معلم خود انواع گردشگری های دیگر را که در دنیا وجود دارد، نام ببرید.

گردشگری: سفر و فعالیتی که خارج از محل زندگی انجام می شود و فرد برای حداقل یک روز و حداکثر یک سال 
جهت تفریح و اهدافی دیگر در مکانی غیر از محل زندگی اقامت و گشت و گذار می نماید. 

ایل گلی از جاذبه های
تاریخیـ  فرهنگی

آذربایجان شرقی است.

تعداد زیادی از هم وطنان برای 
بازدید از مناطق دفاع مقدس  به 
خوزستان و مناطق غربی ایران 

سفر می کنند. )راهيان نور(

جنگل های حّرای هرمزگان از جاذبه های ارزشمند 
ایران است  و تحت حفاظت هستند.

ساالنه ميليون ها نفر برای زیارت 
مقدس  مشهد  به  رضا    امام 

سفر می کنند. 

شکل2ـ برخی از جاذبه های گردشگری ایران
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مزایای گردشگری
گردشگری به جز تأثیری که در زندگی خود گردشگر دارد، نقش مؤثری نیز در شکوفایی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشورهای میزبان 
ایفا می کند. از زمان ورود یک گردشگر، او برای تأمین غذا و اقامت، رفت و آمد، تفریح و گشت و گذار، خرید سوغات و دیدن جاذبه های 
یک منطقه هزینه می کند. ارائه خدمات گردشگری، ایجاد فرصت هایی برای جذب سرمایه و مشاغل نوین مانند تأسیس مهمان پذیرها )بزرگ 

و کوچک(، مراکز پذیرایی، شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری و… در جوامع میزبان می شود.
گردشگری با امنیت سیاسی، اقتصادی و احترام متقابل رابطه تنگاتنگی دارد. گردشگری از ُبعد فرهنگی و اجتماعی نیز مهم است، زیرا 

جوامع و کشورهای میزبان می توانند از طریق گردشگران به ترویج زبان، فرهنگ و رسوم اجتماعی خود بپردازند.

شکل 3ـ گردشگران خارجی در حافظیۀ شیراز

فعـالیـت 3

1. به  صورت گروهی تحقیق کنید که توسعۀ گردشگری چه 
تأثیری بر بهبود شرایط اقتصادی محل زندگی شما دارد؟

2. برخی بر این باورند که بی توجهی به گردشگری سبب هدر 
رفتن سرمایه ملی می شود. این دیدگاه را در کالس نقد کنید.
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رویکرد مثبت
شهرستان شوشتر در جنوب ایران، به واسطٔه وجود سازه های آبی ــ تاریخی و سایر اماکن فرهنگی و توجه مسئوالن در حال حاضر با 

ظرفیت سازی الزم به یکی از اهداف گردشگری ایران تبدیل شده است.

در ادامه دونمونه از نحؤه برخورد با جاذبه های گردشگری بررسی می شود.

رویکرد  منفی
گروه های افراطی تکفیری مانند داعش در کشورهای  عراق، سوریه و منطقٔه حجاز آثار تاریخی بیشماری را نابود کردند.

شکل5ـ سازه های آبی- تاریخی، شوشتر، خوزستان

شکل 4ـ تخریب آثار تاریخی در سوریه
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پیشینۀ گردشگری در ایران
ایران یکی از کشورهایی است که قدمت طوالنی درگردشگری دارد. موقعیت جغرافیایی، تنوع نژادی، زبانی، قومی، فرهنگی، جاذبه های طبیعی و 

متنوع و همچنین ویژگی های اخالقی مردم و عالقه به سیر و سفر از عوامل اصلی گردشگری در ایران محسوب می شود. 
کاروان سرا: نشانگر قدمت و اهمیت سفر در ایران 

کاروان سراها منازلی در بین مسیرهای طوالنی و صعب العبور بودند. مردم و کاروان های تجاری در این منازل اقامت می کردند. این کاروان سراها 
امکانات متفاوتی داشتند.

امروزه با بازسازی برخی از این کاروانسراها آنها را به محل اقامت مسافران تبدیل نموده اند.

شکل ٧ـ کاروان سرای بازسازی شده مشیر یزدشکل 6 ـ کاروان سرای دیر گچین در قمـ  قدیمی ترین و مادر کاروان سراهای ایران

سیزده به در : نماد طبیعت گردی کهن در ایران 
سیزده به در، سیزدهمین روز فروردین ماه و از جشن های نوروزی 
است. ایرانیان باستان در آغاز سال نو، پس از دوازده روز جشن 
و شادی به نشانه دوازده ماه سال، در روز سیزدهم با رفتن به دامان 
طبیعت و همزیستی با آن خود را برای سالی نیکو و پر از برکت آماده 

می کردند. سیزده به در، روز آشتی با زمین و طبیعت است. 

فعـالیـت 4

آیا در نزدیکی محل زندگی شما کاروان سرایی وجود دارد؟ با دوستان خود دربارۀ آن تحقیق و در کالس ارائه کنید.

فعـالیـت 5
گفت وگو کنید

چگونه می توان ضمن برگزاری روز طبیعت، سیزده به دری شاد و خاطره انگیز، کمترین آسیب را به محیط زیست وارد نمود؟ 

شکل 8  ـ خانواده های ایرانی در دامن طبیعت
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حج؛ نمادی از گردشگری مذهبی
در زمینهٴ اهمیت سیر و سیاحت در اسالم و قرآن همین بس که تعداد 
به این امر اختصاص دارد که در هفت  29 آیه از کالم اللّٰه مجید 
آیه صراحتًا به عنوان » ُقل سیروا فی  االرض« و در هفت آیٔه دیگر 

ْرِض« بیان شده است. عبارت » َأَفَلْم َیِسیُروا ِفی اْلَ

سفرنامۀ ابن بطوطهسفرنامۀ ناصرخسرو

حج از گذشته تاکنون، یکی از اهداف اصلی در ترغیب مسلمین به گردشگری بوده است. بسیاری از مسلمانان در مواجهه با مسلمانان سایر 
کشورها  به سفر و دیدن سرزمین های دیگر تشویق می شدند. 

سفرنامه، یاد و خاطره ای از سفر 
سفرنامه  نویسی سبکی ادبی است که در آن شخص، دیده ها، شنیده ها، جزئیات، احساسات و رخدادهای دوران سفر  را برای دیگران می نگارد.     

سفرنامۀ برادران امیدوار

فعـالیـت 6

خاطرات یکی از سفرهای خود را در قالب یک سفرنامۀ جذاب با توجه به دانسته هایتان از درس پنجم  کتاب 
نگارش، تهیه کنید.

شکل 9ـ کعبه قبلۀ مسلمانان

شکل 12ـ سفرنامۀ ابن بطوطهشکل 11ـ سفرنامۀ برادران امیدوارشکل 10ـ سفرنامۀ ناصرخسرو
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پیامدهای گردشگری بر محیط زیست
توسعٔه گردشگری نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست کشورها دارد. رفتار گردشگران هنگام سفر تداوم گردشگری را تضمین می کند. گاهی 
گردشگران بناهای تاریخی را تخریب می کنند. برای مثال قطعه ای از یک اثر تاریخی را برمی دارند و به عنوان یادگاری با خود می برند. آثار هنری 
را از مساجد، صومعه ها، کلیساها و معابد برمی دارند. کاشی ها را از دیوارها در می آورند و نام خود را روی دیوارهای باستانی و آثار طبیعی حک 
می کنند. از اصلی ترین پیامدهای حضور گردشگر، ایجاد تغییرات و تخریب ها در چشم اندازها و منظرهای طبیعی است که قطعاً در دراز مدت 
نقشی اساسی در تغییر محیط زیست هر منطقه دارد. استفادهٔ بی رویه از منابع طبیعی، آب و سایر اجزای زنده و غیره زندهٔ  محیط زیست می تواند یکی 
دیگر از آثار نامطلوب گردشگری بدون برنامه ریزی و مدیریت باشد. در برخی از مناطق گردشگری، انواع اماکن اقامتی، مجتمع های گردشگری و 
تجاری ساخته می شوند که بدون توجه به شرایط طبیعی و توان محیط زیست توسعه می یابند. گاهی اوقات ورود به پهنه های بومی شرایط را برای 

مردم محلی نیز غیر قابل تحمل می کند. 
1ـ باداب سورت در دست تخریب 

یکی از چشمه های پلکانی و تراورتنی کم نظیردرجهان، باداب سورت در  نزدیکی کیاسر ساری در استان مازندران است. این چشمه ها 
دومین میراث طبیعی ایران بعد از کوه دماوند است.

متأسفانه گردشگران بدون توجه به اصول و مقررات حفاظت از بوم سازگان )اکوسیستم( به راحتی با کفش به داخل چشمه می روند. 
این در حالی است که به دلیل شرایط و موقعیت خاص این چشمه نباید به آن وارد شد. چرا که بلورهایی که به زیبایی در طول هزاران 
سال تشکیل شده اند در چشم بهم زدنی از بین  می روند.ایجاد یک مسیر مناسب برای گردشگران در این مکان بسیار ضروری است.

فعـالیـت 7

گفت وگو کنید
با توجه به تصاویر منطقه گردشگری باداب سورت چه پیشنهادهایی برای حفظ این جاذبه طبیعی ارائه می دهید؟ 

شکل 14ـ ورود گردشگران به داخل چشمه ها شکل 13ـ چشمه های تراورتنی باداب سورت
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فعـالیـت 8

آیا در محل زندگی شما هم جاذبه های گردشگری وجود دارد؟ با پرکردن این پرسش نامه، دربارۀ رفتار گردشگران 
در آن محل گزارشی تهیه کنید. 

2ـ تاالب کانی برازان: تجربه ای موفق در حفاظت از محیط زیست 
تاالب کانی برازان در نزدیکی مهاباد در آذربایجان غربی واقع شده است. اهالی روستا با بخشیدن حقابه های خود به دریاچه از خشک 
شدن آن جلوگیری کرده و از تاالب و پرندگان آن محافظت می نمایند. صدای پرندگان و امواج کوچک آب و صدها جلوه طبیعی، آن 
را به بهشت پرندگان ایران تبدیل کرده است. با همت مردم محلی تاالب کانی برازان به اولین سایت پرنده نگری ایران تبدیل شده است.

توضیحاتخیربلیسؤال

1ـ آیا گردشگران زیادی برای بازدید از جاذبه های محل زندگی شما می آیند؟

2ـ آیا بازدید این گردشگران تأثیر مثبتی بر زندگی شما دارد؟ چگونه؟

3ـ آیا شما به همراه خانواده از این جاذبه ها دیدن کرده اید؟ 

ایجاد مشکالت محیط زیستی محل زندگی شما  4ـ آیا سفر گردشگران در 
تأثیری دارد؟

شکل 15ـ تاالب کانی برازانـ  مهابادـ آذربایجان غربی
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بوم گردشگری )اکوتوریسم(
بوم گردشگری یک مسافرت مسئوالنه به مناطق طبیعی است که محیط زیست را حفظ می کند و در ارتقای سطح زندگی مردم محلی نقش بسزایی 
دارد.بوم گردشگری انواع مختلفی از گردشگری را شامل می شود که می تواند حتی یک سفر علمی یا گذراندن تعطیالت آخر هفته در حومٔه یک 

شهر یا روستا باشد. تمام انواع گردشگری به نوعی می توانند در طبقه بندی بوم گردشگری بگنجند.
در مفهوم عام، بوم گردشگری شامل گشت و گذار در محیط های طبیعی و بکر دارای عناصر طبیعی منحصر به فرد است، برای مثال گردش در 

غارها، کوه ها، آبشارها، بیابان ها، کویرها، جنگل ها و دیگر عوارض و پدیده های طبیعی. 
اما بازدید از مکان های تاریخی و باستانی با انواع فرهنگ ها و قومیت ها که جنبه های زیبایی شناختی و فرهنگی دارد، اگر سازگار با حفظ و حمایت 

از محیط زیست باشد نیز از مصادیق بوم گردشگری است.
به عبارت دیگر بوم گردشگری دارای سه ویژگی است:

1ــ سفری که حامی حفاظت از تنوع زیستی ومحیط زیست و با حداقل آثار نامطلوب محیط زیستی باشد.
2ــ سفری که برای جوامع میزبان محلی سودمند باشد.

3ــ سفری که به درک و فهم عمیق از طبیعت و محیط زیست منجر شود.
در واقع دستیابی به پایداری محیط زیست هدف اصلی بوم گردشگری است. برای دستیابی به توسعٔه پایدار گردشگری ارائٔه انواع آموزش ها 

بسیار اهمیت دارد، به طوری که فرهنگ گردشگران به سمت حفظ و حمایت از محیط زیست سوق داده شود. 
شاید درک ساده ای از بوم گردشگری تنها وقت گذرانی و انجام هر فعالیتی در طبیعت باشد. به طور مثال آیا شکار، آفرود* و موتورسواری 
برروی رمل های بیابان، تاب بستن به درختان و تردد ماشین در جاده های جنگلی انبوه و دست نخورده می تواند نوعی از فعالیت های بوم 

گردشگری باشد؟

شکل 16ـ منطقه رودبارکـ  سمنان
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هر گردشگری که در تضاد با اصول پایداری محیط باشد، از مصادیق بوم گردشگری نیست. برای مثال سفر یک گروه بزرگ از گردشگران 
از  نیست. در حالی که گردش یک گروه کوچک  بوم گردشگری  انبوه،  به داخل یک جنگل  اقتصادی  بیشتر  منافع  برای کسب  تنها 

بازدیدکنندگان به همراه آموزش های مناسب محیط زیستی در داخل جنگل، مطابق با مفاهیم پایداری است.
بوم گردشگری به افزایش آگاهی و فرهنگ محیط زیستی و همچنین جلوگیری از تخریب و بهبود زندگی جوامع محلی در سراسر جهان 

کمک می کند.
انواع زیرساخت ها در بوم گردشگری مورد استفاده قرار می گیرند. اقامتگاه های سازگار با محیط زیست که با مواد قابل بازیافت و انواع 
روش های تأمین آب و انرژی همسو با مالحظات محیط زیستی ساخته می شوند و مسیرهای دسترسی به مناطقی برای پرنده نگری، پیاده روی، 

قایق رانی و بازدید از جاذبه های محلی در فضای باز را دارند.

شکل 1٧ـ مهمان پذیرهای کپری در قلعه گنج  کرمانـ  نوعی ازاقامتگاه های سازگار با محیط زیست

مزارع روستایی به منظور حمایت از کشاورزی پایدار بومی در کشورهای محروم برای کشت و پرورش انواع گونه های خاص گیاهی و جانوری 
نیز از مقاصد بوم گردشگری هستند. 

برخی از فرصت های بوم گردشگری به حفاظت از زمین و معیشت جوامع در معرض خطر به دلیل توسعه ناپایدار صنعت، جنگل زدایی و 
غیره تمرکز می کنند. در این جهت تعامل با مردم محلی برای کاشت درختان، توسعه معامالت محلی، تجهیز خانه ها و ارائٔه آموزش های الزم 

برای ارتقای آگاهی، حفظ و احترام به محیط زیست و فرهنگ مردم محلی انجام می شود.
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انواع بوم گردشگری
1ـ زمین گردشگری )ژئوتوریسم(

پدیده های  و  زمین شناسی  ویژگی های  از  بازدید  شامل 
جغرافیایی مانند کوه، غار، بیابان، کویر، جنگل و... است.

بازدید از ژئوپارک ها نیز از مصادیق زمین گردشگری است. 
پارک های زمین شناسی یا ژئوپارک ها مناطق و سرزمین هایی 
هستند که در آنها پدیده های زمین شناسیبی مانندی وجود 
دارد که می توانند نمایانگرتاریخچۀ زمین شناسی آن منطقه 

شکل 18ـ ژئوپارک قشم ـ هرمزگان باشند.

2ـ اسکی گردشگری
 شامل انواع اسکی روی برف، کوه، شن، ماسه و نظایر آن )در تپه های ماسه ای بیابان ها و سواحل دریاها( است.

شکل 19ـ اسکی روی برف ـ کوهرنگ چهارمحال و بختیاری

شکل 20ـ قایق رانی در رودهای خروشان کردستان

3ـ آب گردشگری )هیدروتوریسم(
در   و شنا  قایق رانی  در سواحل،  ورزش  و  گردش  شامل 

پهنه های آبی است.
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شکل 22ـ تخت سلیمان ـ تکاب ـ آذربایجان غربیشکل 21ـ منطقه گردشگری فندقلو ـ اردبیل

4ـ  زیست گردشگری )بیوتوریسم(
 شامل گردشگری در فضاهای محیط زیستی برای درک و 
شناخت بهتر تنوع زیستی و استفاده از شرایط آب و هوایی 

است.

5ـ طبیعت درمانی
استفاده از عناصر و حس طبیعت به منظور سالمت، تمرکز 

و تعادل جسمانی، روانی و روحی است.  

             با توجه به اطالعات داده شده جدول زیر را کامل کنید.

هدف از گردشگری محیط مورد استفاده نوع بوم گردشگری 

مطالعه و بازدید پدیده های زمین شناسیزمین گردشگری 

ورزش و ایجاد هیجاناسکی گردشگری

پهنه های آبی آب گردشگری

فضاهای طبیعی و محیط زیستی زیست گردشگری

معادن آب گرم، سواحل ماسه ای و… طبیعت درمانی 

بیشتر بدانیم
میراث جهانی بیابان لوت در جنوب شرقی ایران، به عنوان اولین اثر طبیعی 
ایران در چهلمین اجالس میراث جهانی یونسکو در سال 1395 به ثبت 
رسید. این میراث جهانی دارای نمونه هایی از درجات عالی پدیده های 
طبیعی است که اهمیت زیبایی شناختی، طبیعی و استثنایی باالیی دارد. 

آفرود و آسیب های محیط زیستی آن
آفرود در واقع یک فعالیت رانندگی و شاخه ای از سفرهای ماجراجویانه 
بیابانی،  مناطق  در  بلند  اتومبیل های شاسی  از  استفاده  با  که  است 
رودخانه   ها، کوهستان، جنگل ها و سایر عرصه های طبیعی انجام می شوند. 
هرگونه حضورگروه های آفرود در بیابان    ها و عرصه های بکر و  طبیعی 
کشور مخرب بوده و زیستگاه های کشور را در معرض آسیب جدی قرار 

می دهد.

مطالعه برای 

انجام فعالیت 

شکل 23ـ خودروهای آفرود در دشت لوت
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مناطق تحت حفاظت ایران
سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1353 به منظور حفظ عرصه ها و میراث طبیعی ایران، چهار منطقه را تحت مدیریت قرار داد. 

این مناطق عبارت اند از:
1ــ پارک های ملی

منابع طبیعی کشور گفته می شود که  از  به محدوده ای  پارک ملی 
است. ایران  طبیعی  مظاهر  از  برجسته ای  نمونه های  نمایانگر 

پارک های ملی به منظور حفظ و ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و 
پرورش جانوران وحشی و رشد رستنی ها در شرایط کامالً طبیعی 

تحت حفاظت قرار می گیرند.
گردشگری در پارک های ملی با رعایت قوانین و مقررات سازمان 

حفاظت محیط زیست و در مناطق مشخص شده انجام می شود.

2ــ آثار طبیعی ملی
پدیده ها یا مجموعه های گیاهی و جانوری به نسبت کوچک، جالب، 
کم نظیر، استثنایی و غیرقابل جایگزین که دارای ارزش های حفاظتی، 

علمی، تاریخی یا طبیعی هستند.

شکل 24ـ پارک ملی گلستان

شکل 25ـ سوسن چلچراغ ـ گیالن

۳ــ منطقه حفاظت شده
است  استراتژیک  ارزش  دارای  حفاظت  نظر  از  که  اراضی ای 
گیاهی  و  جانوری  حیات  احیای  و  ترمیم  حراست،  منظور  به  و 
و جلوگیری از انهدام تدریجی آنها انتخاب می شوند.این مناطق 
که نسبتاً وسیع هستند برای فعالیت های تفرجگاهی و گردشگری 
براساس مقررات و محدودیت های تنظیم شده مورد استفاده قرار 

می گیرند. 

شکل 26ـ منطقۀ حفاظت شده دناـ  کهگیلویه و بویراحمد
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۴ــ پناهگاه حیات وحش
مناطقی از انواع زیستگاه های نمونه اند که برای حمایت از جمعیت 
گونه های حیات وحش که اهمیت ملی دارند، انتخاب می شوند. 
و  آموزشی  فعالیت های  برای  مناسبی  محیط های  مناطق،  این 
پژوهشی محسوب می شوند. فعالیت های گردشگری کنترل شده 

و در ابعاد محدود در پناهگاه ها مجاز است.
شکل 2٧ـ پناهگاه حیات وحش ـ )دشت ناز ـ ساری(

برخی از قوانین و مقررات مناطق حفاظت شدۀ ایران 
 تیراندازی و شکار در پارک های ملی ممنوع است.

 چرای دام، قطع درختان، بوته کنی، تجاوز و تخریب محیط زیست و به طور کلی هر عملی که موجب از بین 
رفتن رستنی ها و تغییر بوم سازگان )اکوسیستم( شود، در پارک ملی و آثار طبیعی ملی ممنوع است.
 هرگونه بهره برداری در پناهگاه های حیات وحش و مناطق حفاظت شده بدون مجوز ممنوع است.

 ورود به مناطق تحت حفاظت و عبور از آنها به استثنای جاده های عمومی تابع دستورالعمل سازمان حفاظت 
محیط زیست خواهد بود. 

فعـالیـت 9

1. آیا در محل زندگی شما منطقۀ حفاظت شده وجود دارد؟ کدام نوع؟ 
2. آیا گردشگران قوانین  مناطق حفاظت شده را رعایت می کنند؟

گردشگری مسئوالنه
گردشگری مسئوالنه یعنی همان طور که ما وقتی به مهمانی می رویم، خانه میزبان خود را آلوده یا تخریب نمی کنیم پس باید همین رفتار را 
هنگام گردشگری نیز رعایت کنیم. اگر چه بابت سفرمان هزینه پرداخت می کنیم، اما این موضوع باعث نمی شود که به میزبان بی احترامی 
کنیم یا خانٔه او را خراب کنیم. در تمامی کشورها میان گردشگران، جوامع میزبان، جاذبه های گردشگری و محیط زیست، ارتباطی متقابل 
و پیچیده وجود دارد. از طریق ارتباط بیشتر با زندگی مردم محلی و درک مسائل فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی، گردشگران لذت 

بیشتری می برند. مسئولیت پذیری هنگام گردشگری نشانٔه سطح فرهنگی و تربیتی یک جامعه است.

شکل 29ـ زباله های به جا مانده از سفر گردشگران ـ ساحل دریای خزرشکل 28ـ جمع آوری زباله توسط گردشگران ـ ساحل دریای خزر
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تجربه ای موفق در گردشگری سازگار با فرهنگ و آداب و رسوم
اهالی تعدادی از روستاهای مسلمان نشین تایلند نگران تأثیر احتمالی گردشگری بر سنت هایشان بودند.برای رفع نگرانی  اهالی روستای 
بان تاالی نوک گردشگری جامعه محور پیشنهاد شد. در این نوع گردشگری  ماهیت اصیل زندگی روستایی وفرهنگ و سبک زندگی آنها 

حفظ شده  و با تشکیل خانۀ مسافر درآمد پایدارتری دارند.
برای فعالیت های خانه مسافر برنامهٴ زمانی در نظر گرفته می شود. در روز اول گردشگران به محض ورود، اطالعات الزم را دربارٔه سازمان دهی 
کار دریافت و سپس به روستا برده می شوند و در آنجا اتاق هایشان را در یک خانه روستایی دریافت می کنند. پس از آن یک سفر کوتاه به 
روستا و جلسه اطالعات و پرسش برگزار می شود. روز دوم پس از صرف صبحانه، گردشگران فرصت دارند به تولید پارچه باتیک تایلندی 
اقدام کنند. بعد از ظهر، آنها در فعالیت ترمیم گیاه شاه پسند با برخی از افراد محلی مشارکت می کنند و در جایی که سونامی باعث تخریب 
شده بود، درختان را می کارند. آنها می آموزند که یک پیام به زبان تایلندی بدهند. فعالیت عصرانه شامل تهیه گوشت کبابی برای شام در کنار 
ساحل با برخی روستاییان قبل از پوشیدن لباس های اسالمی است که یک تبادل فرهنگی نامیده می شود.روز سوم نیز شرکت کنندگان همراه 
با روستاییان به ماهیگیری می روند. پس از ناهار، گردشگران آماده اعزام می شوند.یک بررسی دربارٔه ترجیحات گردشگران نشان داد که از 

دالیل اصلی استفاده گردشگران از خانه مسافر، اشتیاق آنان برای اصالت و نیز تعامل با میزبانان محلی بود. 
میزبانان محلی عالوه بر كسب در آمد، مسائل محیط زیستی را رعایت كرده و اجازه نمی دهند كه گردشگران آسیبی به روستای بان تاالی نوک بزنند. 

روستای بان تاالی نوک ـ تایلند
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چـه بایـد كـرد؟
منطقۀ شیوند در چهل کیلومتری شمال شهرستان ایذه خوزستان قرار دارد که به واسطه آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی هر 

ساله تعداد زیادی از گردشگران از این منطقه بازدید می کنند.

شما چه اقدامات دیگری را پیشنهاد می کنید؟ در جای خالی بنویسید. 

اقدامات گردشگراناقدامات مسئوالناقدامات اهالی روستا

به فرهنگ و آداب و رسوم مردم محلی احترام زیر ساخت های مورد نیاز را در روستا اصالح می کنند .امکانات رفاهی خوبی برای گردشگران مهیا می کنند . 
می گذارند .

در جنگل های منطقه، آتش روشن نمی کنند.مقررات الزم را برای میزبانان و گردشگران وضع می کنند. موضوعات مورد نظر خود را به اطالع گردشگران می رسانند.

مانع از آلودگی های محیط زیستی در روستا می شوند .

بودجۀ الزم را در اختیار شورای روستا می گذارند.

فعـالیـت 10

با انتخاب یکی از جاذبه های گردشگری محل زندگی تان برنامۀ سفری یک روزه را طراحی کنید.
1. افراد گروه  خود را به شکل جدول زیر دسته  بندی کنید.

شرح وظایفمسئوالن

مسئول برنامه ریزی و ثبت نام

راهنمای گردشگری

پشتیبانی و تدارکات

مسئول حفاظت از محیط زیست

2. چه برنامه ای برای سفر دارید؟ برای حفاظت از محیط زیستی چه تدارکاتی دیده اید؟
3. چگونه می توانید سفر مسئوالنه تری داشته باشید؟

شکل 31ـ  اطالعیه مردم شیوند برای گردشگرانشکل 30ـ روستای شیوندـ  ایذه خوزستان
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کوله ات را سبک و قدم هایت را آهسته بردار!
در سفرهای طبیعت گردی هر چی سبک تر باشی بهتره. این کوله که 

همراه و روی دوشته هر چی سبک تر باشه، خودت راحت تری. 
وسایلی که مهمه و می تونی در کوله ات بذاری:

پتوی   یک چادر سبک مسافرتی، کیسه خواب جمع  وجور و یک 
گرم مسافرتی

 یک دست لباس رنگی، یک دست لباس گرم، یک دست لباس 
خنک و کفش مناسب و راحت 

 نقشه و اطالعاتی در مورد محل سفر
 خوراکی و آب داخل قمقمه

 لیوان، بشقاب و قاشق )یکبار مصرف نباشند(
وسایل  بسته  یک  و  کوچک  حولۀ  شانه،  خمیر دندان،  مسواک،   

کمک های اولیۀ ساده 
 کیسۀ زباله برای جمع کردن زباله های احتمالی. هر چه زباله کمتر 

تولید بشه، بهتره
 کارت شناسایی

 مقداری پول
تنها برداشت مجاز از طبیعت، گرفتن عکس، ثبت خاطرات و تهیۀ 

سفرنامۀ توست...

 تدّبر در آیات: با مراجعه مجدد به آیۀ آغازین این درس، دربارۀ ترجمه، معنا و مفاهیمي که از آن دریافت 
می شود و چگونگی ارتباط مفهومی آن با موضوع درس ژرف بیندیشید. آیات مشابه آن را در قرآن کریم 

جست وجو کنید و با هم  کالسی هایتان دربارۀ یافته های خود گفت وگو نمایید. 
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واژه نامه 
آ

آبخوان )Aquifer(: الیه هایی از خاک و سنگ دارای خلل، فرج و شکستگی که قابلیت ذخیره سازی آب های مازاد سطحی به صورت طبیعی یا مصنوعی جهت استفاده های کوتاه  مدت 
یا دراز مدت بعدی در آنها وجود دارد.

آب سطحی )Sur face Water(: به آب های موجود بر سطح زمین مانند آب موجود در یک رود، دریاچه، تاالب یا اقیانوس گفته می شود.
آب زیرزمينی)Ground  Water(: بخشی از آب های سطحی در اثر نیروی جاذبه وارد محیط مخلخل خاک شده و به سمت پایین حرکت می کند.

آب شيرین )Fresh Water(: آب شیرین، یعنی آبی که میزان نمک های آن بسیارکم باشد. انسان برای انجام فعالیت هایش به آب شیرین نیاز دارد. آب های موجود در رودها، دریاچه ها 
و آب های زیرزمینی از جمله آب های شیرین در دسترس می باشند.

آب مجازی )Vir tual Water(: مقدار آبی که در تولید یک کاال استفاده می شود .
آفرود )Offroad(: گونه ای از مسابقات اتومبیل رانی هستند که در پیست های دارای عوارض دشوار طبیعی برگزار می شوند. در این نوع از مسابقات معموالً از خودروهای شاسی بلند 

استفاده می شود و آسیب زیادی را به عوارض طبیعی می زند .
آالینده هوا )Air Pollutant(: هر نوع آالینده محیط زیست یا مجموعه ترکیبی از آنها که در هوای آزاد پخش و باعث آلودگی هوا و یا موجب تشدید آلودگی آن شود و یا بو های نامطبوع 

ایجاد کند. 
آلودگی صوتی )Noise Pollution(: پخش و انتشار هرگونه صوت، صدا و ارتعاش مربوط به آن که بیش از حد مجاز و مقرر باشد. 

آلودگی محيط زیست )Environment Pollution(: عبارت است از پخش یا آمیختن آالینده محیط زیست به محیط های مختلف )آب، هوا و خاک( به میزانی که کیفیت فیزیکی، 
شیمیایی یا زیستی آن را تغییر دهد به گونه ای که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا آثار و ابنیه، زیان آور باشد.  

آلودگی هوا )Air Pollution(: وجود و پخش یک یا چند آالینده در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به طور زیان آور برای انسان ها، گیاهان، جانوران، سایر موجودات 
زنده و یا آثار و ابنیه ، تغییر دهد.  

آنتن های مخابراتی )Telecommunication Antennas(: تجهیزاتی هستند که امواج رادیویی را به فضای اطراف ارسال می کنند.
آزبست )Asbestos(: آزبست نام گروهی از ترکیب های معدنی منیزیم و سیلیسیوم است که اغلب در طبیعت به صورت الیاف معدنی و سنگ یافت می شود. این مواد به خاطر مقاومت 

زیادی که در برابر گرما و آتش دارند به عنوان مواد نسوز به کار می روند.
ارزیابی محيط زیستی )Environmental Assessment(: فعالیتی است که به منظور شناسایی و پیش بینی اثرات یک پروژه بر روی محیط زیست به انجام می رسد.

الگوی کشت متناسب )Appropriate Cropping Pattern(: تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار با در نظرگرفتن  دانش بومی  کشاورزان در راستای حفظ محیط زیست.
اثر گلخانه ای )Greenhouse Effect(: به جذب پرتوهای پر انرژی و بازتابش پرتوهای کم انرژی به وسیلۀ مولکول های برخی گازهای موجود در هواکره می گویند.

ب
باران اسيدی )Acid Rain(: بارانی که با حل شدن گازهایی مانند گوگرد دی اکسید و اکسیدهای نیتروژن موجود در هواکره خاصیت اسیدی پیدا می کند.

بحران آب )Water Crisis(: وضعیتی است که میزان آب سالم در دسترس از میزان تقاضای آن در یک منطقه کمتر باشد. 
برونئی )Brunei(: كشوری در جزیره برونئو واقع در جنوب شرقی آسیا است.

بهره برداری)Use(: استفاده از سود چیزی.
بهينه سازی )Optimization(: بهبود بخشیدن ، به کمال مطلوب رساندن.

پ
پایش آلودگی هوا )Monitoring Air Pollution(: فرایندی است که برای ارزیابی سیستماتیک و طوالنی مدت، از سطوح آالینده های قابل اندازه گیری کمی  و تشخیص انواع 

آالینده های هوا در اطراف و فضای باز انجام می شود. 
پایش کيفيت هوا )Monitoring Air Quality(: فرایندی است که طی آن، نظارت و ارزیابی میزان آلودگی هوا، اطمینان از انطباق با قوانین ملی، ارزیابی گزینه های کنترل و ارائه 

داده ها برای مدل سازی کیفیت هوا انجام می شود. 
پسماند تر )Wet-Waste(: پسماند تر که به آن پسماندآلی، ارگانیک یا فسادپذیر نیز می گویند شامل پسماندهای مواد غذایی مثل پس مانده های غذا، پوست میوه و سبزیجات، روغن های 
خوراکی سوخته و فاسد شده، تفاله چای و همچنین پسماندهای باغبانی و فضای سبز می باشد. بخش بزرگی از زباله های خانگی را پس مانده های گیاهی و حیوانی تشکیل می دهند که کمیت 

این پسماندها در طول سال متغیر بوده و در ماه های تابستان، که مصرف میوه و سبزی بیشتر است، به حداکثر می رسد. پسماندهای غذایی مهم ترین قسمت زباله است.
پسماند خشک )Dry-Waste(: پسماندهایی هستند که تجزیه آنها در طبیعت معموالً به زمان 1000ـ500 ساله نیاز دارد. این نوع پسماند به 7 دسته کاغذ، پالستیک، شیشه، فلزات، 

چوب، پارچه و نان خشک تقسیم می شود.
پوشش گياهی )Vegetat ion(: پوشش گیاهی عبارت است از کلیه گونه های گیاهی یک ناحیه و نحوه پراکنش مکانی و زمانی آنها.

ت
تغيير آب و هوا )Climate Change(: تغییری است که به طور غیرمستقیم در اثر فعالیت های انسان به وجود می آید و ترکیب جو جهانی را تغییر می دهد. 

تکنولوژی )Technology(: دانش و مهارت برای ساختن ابزاری در دست بشر برای تسلط بر محیط.
توزیع غيریکنواخت منابع آب )Uneven Distribut ion of Water (: در ایران متوسط بارش ساالنه درکشور حدود 251 میلی متراست که این بارش نیز به طور یکنواخت در سطح 

کشور توزیع نشده است. در مناطق کویری پایین ترین میزان بارندگی و در مناطق شمال ایران باالترین میزان بارندگی در سال گزارش شده است.
ج

جنگ پنهان )hidden War(: جنگ احتمالی آینده که بین کشورهای جهان  بر سر بهره برداری از منابع محدود آب برای تأمین آب مورد نیاز جمعیت خود رخ خواهد داد. 
ح

حوضه های آب خيز )Catchment Basin(: حوزه آب خیز عرصه ای است که روان آب ناشی از بارش بر روی آن توسط آبراهه  ها جمع آوری و به یک خروجی نظیر رودخانه ، آب  انباشت، 
تاالب،  دریاچه و دریا هدایت می شود. به عبارتی دیگرحوزه آبخیز تمامی سطحی را در برمی گیرد که آب های سطحی در آن منطقه به سمت نقطه یا محل مشخصی جریان می یابد.
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د
دشت ممنوعه )Forbidden Plain(: دشتی که در آن بهره برداری از منابع آب زیرزمینی به حدی بوده که موجب افت سطح آب زیرزمینی در آن دشت گردیده و به طور طبیعی امکان 

بازگشت به سطح تعادل وجود ندارد.
زباله الکترونيکی )E-Waste(: به دستگاه های الکترونیکی مصرف شده و قطعات آنان همچون تلفن ها و کامپیوترها، لوح فشرده و... که حاوی فلزات خطرناکی مانند سرب، کادمیوم و 
جیوه هستند گفته می شود که در صورت رهاسازی در طبیعت پس از پایان عمر مفید و عدم بازیافت صحیح آلوده کننده خطرناک محیط زیست به شمار می روند. با توجه به سرعت پیشرفت 

تکنولوژی در عرصه کامپیوتر و الکترونیک عمر مفید این تجهیزات و کاالها در جهان 2 تا 3 سال و در ایران احتماالً تا 5 سال است.
ژ

ژن )hereditary Factor(: بخشی از مولكول دنا  )DNA(كه اطالعات مربوط به صفات ارثی جانداران در آن سازماندهی شده اند.
س

سرانه ساالنه مصرف آب )Per Capita Annual Water(: آب مصرفی برای هر نفر در سال.
سوخت سبز )Green Fuel(: نوعی سوخت به دست آمده از مواد گیاهی و جانوری که با محیط زیست سازگار است.

سوخت فسيلی )Fossil Fuel(: موادی مانند زغال سنگ، نفت خام و گاز طبیعی که طی میلیون ها سال از تجزیه اجساد و بقایای جانوران و گیاهان مدفون شده در زمین به وجود آمده اند 
و امروزه به عنوان منبع انرژی به کار می روند.

ش
شبکه لوله آب )Water Pipe Network(: كلیه لوله كشی ها، دستگاه ها و وسایل بهداشتی شبكه های توزیع آب.

ط
طوفان گرد و غبار )Sand & Dust Storm(: رخدادی ناشی از بادهای متالطم که مقدار زیادی از گرد و غبار را از سطح زمین بیابان باال می برد، قابلیت دید را به کمتر از یک کیلومتر 

کاهش می دهد و به عنوان یک عامل تسریع کننده در روند بیابان زایی به شمار می آید. 
غ

غرقابی )Flooding(: در روش آبیاری غرقابی آب را در سطح خاک جاری می سازند به طوری که تمامی سطح زمین با الیه ای از آب پوشیده شود. آب ضمن جاری شدن بر روی سطح 
خاک به درون آن نفوذ می کند و خاک را تا عمق مورد نظر خیس می نماید.

ف
فرمالدئيد )Formaldehyde(: گازی با بوی تند که فرمول شیمیایی آن HCHO می باشد. این گاز به آسانی از احتراق ناقص ترکیبات حاوی کربن ایجاد می شود. در دود حاصل از 
آتش سوزی جنگل ها، حجم زیادی از فرمالدئید وارد جو می شود، به غیر از این، دود حاصل از اگزوز اتومبیل ها و دود سیگار هم دارای مقادیری فرمالدئید هستند. فرمالدئید به طور طبیعی 

در اتمسفر از واکنش اکسیژن با متان و سایر هیدروکربن ها در اثر نور خورشید حاصل می شود.
ک

کود آلی )Organic Fertilizer(: دارای منشأ جانوری و گیاهی هستند.
کود بيولوژیک )زیستی( ) B i o Fert  i  l  i  zer(: دارای منشأ موجودات زنده مفید خاکزی  می باشد.

کمپوست )Compost(: ماده سیاه رنگی که ناشی از تجزیه مواد آلی گیاهی و حیوانی است.
کود شيميایی )Chemical Fertilizer(: ترکیبات شیمیایی که حاوی عناصر معدنی مورد نیاز گیاهان می باشند.

کلروز )Chlorosis(: زرد شدن گیاهان
کانون گرد و غبار )Sand & Dust Center(: سطحی از زمین که دچار خشکسالی مفرط شده و حاوی ذرات بسیار ریز )بین 60-  0/5 میکرون( است و شرایط الزم را برای ایجاد 

طوفان های گرد و غبار فراهم می کند. 
کادميوم )Cadmium(: عنصری نسبتاً کمیاب، نرم، با رنگ سفید مایل به آبی و فلز انتقالی سمی است که در سنگ معدن روی وجود داشته و در باتری ها به مقدار زیادی مورد استفاده قرار می گیرد.

گ
گرد و غبار )Sand & Dust(: ذرات جامد بسیار کوچک و سبک سیلتی و رسی یا ماسه ای که در اثر فرسایش بادی و یا بیابان زایی، توسط باد تا مسافت بسیار طوالنی، جابه جا و منتقل 

می شود. دید افقی را بین 1 تا 2 کیلومتر محدود می کند و باعث به خطر افتادن سالمت انسان، گیاه، جانور و سایر موجودات می شود. 
م

ماده آلی )Organic Matter(: موادی که معموالً توسط موجود زنده ساخته می شود.
ماده معدنی )Mineral Matter(: مشتقات ناشی از هوادیدگی سنگ های سخت و قدیمی درون خاک.

مصارف خانگی آب )household Use(: مصارف آب در دست شویی، حمام، ماشین لباس شویی، نشت  آب، شیر آب برای مصارف متفرقه و سایر. 
منابع آالینده هوا )Sources of Air Pollutants(: این منابع بر اساس منبع و شدت اثر به دسته های زیر طبقه بندی می شوند:

منابع آلودگی صوتی )Noise Pollution Resource(: منابع آلودگی صوتی بسیار متنوع هستند و در شهر ها می توان آنها را به 2دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد:
منابع خارجی صدای محیط کار، مکان های خاص نظیر مجاورت فرودگاه ها، صدای بوق خودرو، ضبط یا رادیوی وسایل نقلیه، ترمز ناگهانی، تصادفات، صدای اگزوزها، اورژانس، آژیرهای 

خطر، دزدگیر، ساخت و ساز، ماشین آالت صنعتی، خودروهای باری را شامل می شود.
منابع آلودگی صوتی بسته به نوع زندگی و رفتارهای افراد عواملی همچون صدای تلویزیون، رادیو، جاروبرقی، وسایل برقی نظیر مخلوط کن و چرخ گوشت، سیستم های تهویه را در برمی گیرد.

مناطق خشک )Arid land(: مناطقی که در آن به واسطه درجه حرارت باال و خشکی هوا، تبخیر و تعرق از سطح خاک و گیاه از بارندگی فزونی می گیرد.
ورمی کمپوست )Vermi Compost(: به فضوالت دفع شده حاصل از فعالیت تغذیه ای و هضم انواع مواد آلی توسط گونه های خاصی از کرم های خاکی گفته می شود.
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فوتبال: یوز ایرانی
والیبال: درنا

جودو: خرس سیاه
ووشو: سیاه گوش

اسکواش: دراج و یوز ایرانی
اسکیت: پرستوی دریایی

انجمن های ورزشی: باالبان
بدمینتون: میش مرغ

بسکتبال: کاراکال
بوکس: گربه وحشی

بولینگ: سیاه خروس
پزشکی ورزشی: مار )افعی شاخ دار(

تکواندو: پلنگ
تنیس روی میز: خرگوش

تنیس: شاه روباه
تیراندازی با کمان: تشی

تیراندازی: خارپشت
چوگان: گور ایرانی

دوچرخه سواری: آهو
ژیمناستیک:  شاهین

سوارکاری: گوزن زرد ایرانی
شطرنج: پلیکان

شمشیربازی: کوسه
شنا: دلفین

قایقرانی: ماهی خاویاری
کاراته: گربه پاالس

کشتی: خرس قهوه ای
انجمن بیس بال و سافت بال ایران: دلیجه

کبدی: مارال
کوه نوردی: َکل

گلف: هوبره
ورزش دانشگاهی: روباه ترکمنی

اتومبیل رانی:  شغال
ناشنوایان: خفاش

نجات غریق: فک خزری
هندبال: خروس کولی

کونگ فو و هنرهای رزمی: تمساح پوزه کوتاه
سه گانه: جبیر

رزمی: کفچه مار
همگانی:  هما

پهلوانی و زورخانه ای: سرو
جانبازان و معلولین: فاخته
وزنه برداری: عقاب طالیی

هاکی: سنجاب ایرانی
نابینایان: قزل آالی خال قرمز

اسکی: قوچ
روستایی و عشایری: قرقاول

دو و میدانی: لک لک سفید
پرورش اندام: سمندر امپراتور

گروه ورزش خانواده: الله های واژگون
کمیته بادی باالنس: کروکودیل گاندو

گونه هاي جانوري یا گیاهي تحت حمایت فدراسیون هاي ورزشي ایران

در راستاي حمایت از تنوع زیستي هر فدراسیون ورزشي یك گونه  را تحت حمایت خود قرار داده است . 
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری 
اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یك سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط 
اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اولین سال چاپ، 
با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی 
استان ها، گروه های آموزشی، دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن 
به تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای 

این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

کتاب انسان و محیط زیست با کد 111268 
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