


1 

زیست ومحیط انسان کتاب وپاسخ پرسش

قم دراستان دبیرجغرافیا یوسفی تنظیم:محسن و تهیه

1درس

؟همتاستیبیاارهیسنیچرازم-1

کنیزم شمسهانیدر منظومه جا،یو مییتا ما دالیکیهمتاست.یبیاارهیسمیدانیکه یاصللیاز

اده،یپدنیا آب .ارهیسنیوجود است

بآبتیاهم-2 نویسید.را

زندگ اساس حنیزمیرویآب سرچشمه و ماتیاست ما است. شده آغاز آب چندمیتوانیاز تا

بمان زنده غذا بدون برام،یهفته تنها آب، بدون میاما دوام روز همیآوریچند واقع در اچی. یماده

الهنیانیگزیجا ارزشمند شود.ینمینعمت

ومدتیاهم-3 دردنازنهیبهتیریاستفاده دهید.امروزیایآب توضیح را

قسمتهایفراوان در زمیآب کره انیمختلف تأمنیتوسط بسته ثابتیمنیچرخه آن وحجم شود

توز اما شعیاست؛ هانیریآب قاره در بنابراستینکسانیموجود مدنی. و آبنهیبهتیریاستفاده

است.اریبس مهم

امیاقلامروزیتیوضع-4 در ترانیوآب دهید.را وضیح

جغرافرانیا-1 نظر بییایاز بخش نیابانیدر تنهایابانیبمهیو آن مساحت کل از و گرفته قرار جهان

گ15 پوشش از آن برخورداراستیاهیدصد .مناسب

ن85ازشیب-2 و خشک مناطق جزو ما کشور ممهیدرصد محسوب  .شودیخشک
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سو-3 هواگریدیاز و آب نوع به توجه با اندکن،رایایو بخش فقط ها بارش مجموع قابلیاز آن از

است .استفاده

برانیا-4 منطقه نیابانیدر بیابانیبمهیو و گرفته ناحنیترشیقرار هواهیوسعت و زینرانیاییآب

است خشک و  .گرم

اکنواختیریغعیتوز-5 در آب .رانیمنابع

تام-5 مشکل وقوع درکشورهانیعلل جهانیآب بمختلف نویسید.را

شکنواختیریغعیتوز آب افزانیریمنابع و جهان برختیجمعدیشدشیدر تأمیدر رانیمناطق، آب

استنیایبرا کرده دشوارتر زممنابع .کشورها سالکهیدرحالابد؛یینمشیافزانیآب صد در

جمع ازاتیگذشته به آب سرانه مصرف و برابر سه است.یجهان شده برابر چهار هرفرد،

آب-6 مصرف آبشیاربیکشوربسکیچرا میتراز مصرف درخانه که شود؟یاست

خانگزیرا مصارف بر مانندآبیافزون دیگر های ،یصنعتیندهایفرا،یکشاورزیهانیزمدربخش

عموم پاشیمصارف آب وشویمانند شست آبابانیخیو ...یاریها، و شود.درختان می استفاده

ها-7 مصرفیبخش درکشورمختلف ببرید.آب نام را

ها فعالیدنیآشام،یکشاورزیبخش خدماتیصنعتیهاتیو یو

وابستگ-8 آبیکشاورزادیزیعلل بنویسید.اریبه را ی

بس در کافیاریبارش اندازه به ما کشور نقاط استینیاز بر عالوه همن،ی. عمده هانیبخش بارش

نزین مورد فصول همینماتفاقیکشاورزیبراازیدر به و ایعلت،کشاورزنیافتد عمدتاًرانیدر

آب به بیاریوابسته کشورما زمنیشتریاست. کشاورزنیوسعت آبیتحت ایاریبا خود به ختصاصرا

همچن است؛ انیشتریبنیداده در آب کشاورزرانیمصرف بخش میدر .ردیپذیصورت

کشاورزیسازنهیبهتیاهم-9 دربخش آب بنویسیدمصرف را .ی



3 

بزرگ کشاورزیحجم بخش در آب میاز اهمیاستفاده به ایسازنهیبهتیشود، در آب نیمصرف

پ همیبخش، به و اجرالیدلنیبرد که اصولحیصحیاست هایو اولو،یاریآبیروش ییباالتیاز

م باشد.یبرخوردار

است؟یبرایاریآبنینویهاوهیشایآ-10 کشورمناسب مناطق همه

ها برایهایاریآبرینظ،یاریآبنینویروش فشار، نیتحت مناسب کشور مناطق برخستیهمه ی.

ها روش صورتیاریآبیسنتیمواقع، علمیدر صورت به میکه شوند، باشند.یاجرا بهتر توانند

شیاصلیارهایمع-11 آبیهاوهیانتخاب دهید.اریانتخاب چیست؟توضیح ی

شرا هواطیبراساس و کشت،ییآب نوع

اصل-12 مورد بهیدو کشاورزیسازنهیدر بخش در آب بنویسید.مصرف را ی

منطقه1 هر آبی ظرفیت و هوایی و آب وضعیت با متناسب کشت، الگوی رعایت ـ

انجامد.ـ2 می باغ یا مزرعه در آب وری بهره افزایش به که هایی فناوری از گیری بهره

درزانیم-13 هرفرد آب مصرف رکیمتوسط چقدراست؟وزشبانه

لیتر200

آشامزانیم-14 دربخش آب شهریدنیمصرف چقدراست؟وروستایو یی

م صورت %نیانگیبه حدود آشام6در بخش به مربوط کشور، کل در آب شهریدنیمصارف است.یو

آشامویزگی-15 آب بنویسید.دنیمهم را ی

برا استفاده قابل آشامیآب باالازینیدنیمصارف سطح نظییبه کاز همتیفیر به و یآبلیدلنیدارد،

راحت به طریکه هاقیاز لوله اختیشبکه در ماریآب قرار مسرد؛یگیما ونیتأم،یطوالنیریدر

شود.یمهیتصف

دسترس-16 درمکانیچرا آب مکیفوالدعیصنایابیبه مهم باشد؟یضرورت
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صنایبرخ زعیصنارینظعیاز آب عموماًبه همازینیادیفوالد به و تعلیدلنیدارند در که نییاست

ا احداث به مربوط صنانیمکان دسترسع،یدست به آبیتوجه منابع به مهمکی،یمناسب ضرورت

م شمار رود.یبه

درمکان-17 مهم ببرید.نیسنگعیصنایابیعوامل نام را

محدود به اتیتوجه در شراتوجهورانیآب یستیزطیمحطیبه

منظور-18 آبیریشگیپبه کمبود عواقب است؟از شده انجام دیگرکشورها توسط اقداماتی چه

دوبارهدرکارواش-1 مصرفی آب همان از تا شد استفاده آب تصفیه دستگاههای از استخرها و ها

شود. استفاده

تخلیهدر-2 خود از را آب از کمتری حجم که کردند استفاده شیرآالتی از ها حمام و ها دستشویی

یند.نما

چمنمحاسبه-3 یا شویند می اتومبیل که هایی خانه شد، نفر تعداد اساس بر ها آپارتمان آب هزینه

شدند. سنگین های جریمه دهند می آب زیاد

شد.در-4 استفاده ها دستشویی شیر برای الکترونیک های ازچشم عمومی اماکن

کرشرکت-5 کار کشاورزی آبیاری جدید شیوه روی تحقیقاتی کشاورزیهای مصرفی آب میزان و دند

آنها41 مشابه کشورهای دیگر به نسبت آبی کم خطر کشورها دراین که طوری به شد، کمتر درصد

افتد.۷ می تر عقب سال

سالیواقعیمعنا-18 چیست؟خشک ی

مکییوقت خشکسالدیگویکشور خطر معنیبا روست، ایروبه تأثنیاش که همهیرورشیاست

حتیخوراکنیا و ها لباس و وانهیشگرراینمایها کتاب آبزیمیروریشوانیلکیو اگر شماست؛

ا شود، دنیتمام کم کم هم آبینمدیتولگریمحصوالت کم توجهکییشوند. آن به است، بحران

د.یکن

مجاز-19 کنید.آب تعریف را ی

تولیمقدارآب در مایکاالکیدیکه استفاده .شودیمحصول

بنویسید.اهمی-20 را مجازی آب ت

مجازی آب واقعبا مصرف آورکییمقدار دست به را شود.میدهکشور
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تر-21 تامنیمهم درکشورنیمنابع بنویسید.آب را

در و ها، چشمه رودها، گاهاچهیآب لولهماًیمستقیها، مایبا انتقال مصرف محل به وابدییکانال

نزانیم مورد هاازیآب فصل در اختیرا در ماریمختلف قرار کنندگان .دهدیاستفاده

ذخ-22 طریسازرهیعلت از رودها بنویسید.سدقیآب را

دل فصلزانیمراتییتغلیبه و هایآب درفصل ها چشمه و رودها حتیبودن و شدنیمختلف خشک

ب که تابستان در کشاورزنیترشیآنها ازینیمصرف ذخنیدر آنها آب است، کهیمرهیزمان شود

طریسازرهیذخنیا مقیاز انجام سد شود.یاحداث

تر-23 سازنیمهم سد کنید.درکشوریعلل بیان را

ملکییسدساز مدیضروریاقدام منظور به که ستیریاست کنترل آب، توزالبیمنابع عیها،

ذخ کشور، درسطح آب برایسازرهیمناسب هایمنابع ایدوره و مدت دراز یانرژرهیذخجادیمصرف

م انجام سدهایپاک مجموعه اخیشود. دهـه چند در شده سزاـر،یساخته بـه پیینقش شرفتیدر

است.یهانهیدرزمکشور داشته فوق

سازیامدهایپ-24 سد بنویسید.درکشورینامطلوب را

ساز هادیبازینیسد مراقبت توجهیجدیستیزطیمحیبا کم مثال عنوان به باشد. بهیهمراه

تشدنییپارینظیسائلم رود، آبریدتبخیدست سطوح مکانیاز میابیسدها، سد، تواندینادرست

طبیبرا باشد.ینامطلوبیهاامدیپیعیمنابع داشته دنبال به را

ن-25 مورد آب از هاقیکشورازطرازیچنددرصد شود؟یمنیتامینیرزمیزیآب

ن55حدودینیرزمیزیآبها مورد آب خانگماازیدرصد مصارف در صنعتیکشاورز،یرا یمنیتأمیو

کنند.

تشک-26 هالینحوه آب مصرفینیرزمیزیوانتقال محل دهید.به توضیح را

ها آبهاینیرزمیزیآب نفوذ هایسطحیبا ها)سفره آبخوان درون زیبه تشکینیرزمیآب یملی(

طر از و چشمهقیشوند مایچاه، انتقال مصرف محل به  .ابندییقنات

بیامدهایپ-27 هاهیرویبرداشت آب بنویسید.نیرزمیزیاز را ی

ب هاهیرویبرداشت آب مینیرزمیزیاز آبهایباعث سطح افتینیرزمیزیشود روز به روز منطقه در

جاو.کند به رسییسرانجام آبدیخواهد داشت.یبرایکه نخواهد وجود استخراج

سطنییپاپیامدهای-28 )افت( هاآمدن آب چیست؟نیرزمیزیح ی

ز آب سفره شدن بینیرزمیخشک از زمنیو فرونشست و ها ،چشمه ها قنات ها، چاه .نیرفتن
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زم-29 افتد؟نیفرونشست می اتفاق چگونه

ا فضاده،یپدنیدر از آب خروج از هاانیمیخالیپس زمیدانه اعماق در دلن،یخاک وزنلیبه

باال خاک تدریستون به زمج،یآن، منینشست افتد.یاتفاق

بنویسید.-30 را زمین فرونشست وقوع پیامدهای

م هایفرونشست شکاف و درزها به منجر زمیرویطوالنیگاهییتواند بهنیسطح منجر و شود

هایخراب سازه خسارت روییو بر گردد.یکه است، شده بنا آن

کنید.-31 تعریف را آب آلودگی

تغ موجبیرییهرگونه زییایمیش،یکیزیفطیشرارییتغکه طوریستیو به شود حدیآب از که

آلودگ را شود خارج آن گویاستاندارد .ندیآب

تشک-32 فاضالبلیمواد بنویسید.دهنده را

از و99/9فاضالب آب تشک0/1درصد جامد مواد بخشلیدرصد که است آلیشده مواد آن یاز

معدنگریدیوبخش محلولیمواد حالت مایبه آب در باشد.یمعلّق

ببرید.-33 نام را درخانه آب انواع

سفید سیاه–آب وآب خاکستری آب
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بنویسید.آبافتیبازاییبازچرخانفیتعر-34 را

آبافتی)بازیبازچرخان تصفیعنی( آلوده آب فاضالب. از مجدد برایمهیاستفاده و اهدافیشود

آب مانند وسیفضااییکشاورزیاریسودمند شود.میاستفادهآناز…بز

تعرافتیبازاییبازچرخانتیاهم-35 و بنویسید.فاضالبفیآب را

باال ارزش به توجه محدودیبا و آبتیآب دسترس،یمنابع راهکارهایکیدر بهرهیاصلیاز در

بیبردار چه هاشتریهر آب از تر مناسب بازچرخانیو استیموجود، آب از مجدد استفاده طورو به .

ها بخش در آب که آن از بعد آشامینمونه آب شبکه جمله از همیشهر،یدنیمختلف درطورنیو

میصنعتیهاتیفعال به گرفت، قرار استفاده میادیززانیمورد گفتهیآلوده فاضالب آن به که شود

شود.یم

گویند؟-36 می خاکستری آب آن به .چرا چیست خاکستری آب

ناش وایفاضالب استحمام وشوایز تراریبسیآلودگوه،یمایظروفیشست فاضالبیکم از

همیبهداشتیهاسیسرو به و خاکسترلیدلنیدارد آب آن میبه شود.یگفته

است؟-37 چگونه امروز دردنیای خاکستری آب اهمیت

بس کشورهایاریدر خاکسترافته،یتوسعهیاز آب مصارفیاز وسیفضایاریآبرینظیدر …بز

بدمیاستفاده فراب،یترتنیشود. از قبل تا که عنوانیآبه،یتصفندیفاضالب به عمدتاً و است آلوده
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میسالمتیبرایدیتهد شناخته بهداشت دنیو در جدیایشود، منبع عنوان به قلمداددیامروز آب

میم تالش و بازچرخانیشود با تا تصفیشود از پس آن مجدداز استفاده کمبود،هیو و بحران از

شود. کاسته آب منابع

کنید.-38 تعریف را آب حریم

زمیقسمت حریهانیاز را ها برکه و ها تاالب ها، رودخانه ممیاطراف طبندیگویآنها کهیعی. است

برانیاتیرعا نیفاصله وزارت توسط آن حدود مقررات، طبق و است الزم ازآنها ایرویحفاظت

ها منطقیشرکت اآب شود.یمنییتعیه

آلودگ-39 هایعوامل وشهرهاینیرزمیزیآب بنویسید.درروستاها را

بعض بیدر و شهرها روستاهاشیاز هایتر فاضالب طریخانگیکشور، هاقیاز دفعیجذبیچاه

ایم که تخلنیشوند آلودگهینوع زیفاضالب، آب داردینیرزمیمنابع دنبال به رابهیشنیهمچن.را

دامیناشیها فضوالت دارایاز زیکه ریادیمقدار موجودات و آلودهزیازت را آب منابع است، زنده

ایم معمول طور به آالنیکنند. هستند.یماریبزینندهیمنابع زا

آبیچرابرا-40 م؟یشولیقامیحردیبایمنابع

آلودگیریجلوگیبرا بروز برابیوتخریاز است الزم ها آبیسازه شدمیحرایفاصله،یمنابع .قائل

هایبرا چنیفصلیرودخانه هم جریدائمیرودهانیو آنها در آب سال طول تمام در درانیکه دارد،

شد بارش سدیمواقع دچار است افزاالبیممکن برابر چند تا آنها در آب ارتفاع و حجم و شیشوند

همابدی به بامیحرلیدلنی. ها رودخانه سازتیارعشهیهمدیبستر و ساخت گونه هر از و ایشود

بردار خودداریراصولیغیبهره ها رودخانه محدوده شود.یدر

دوم درس

ببرید.-1 نام را خاک اصلی بخش دو

معدن مواد بخش دو آلیاز شود.یملیتشکیو



9 

بنویسید.خاکتیاهم-2 را

تأم در امنداریپاندهیآنیخاک دارد.ییغذاتیو نقش

زما-3 برامدت الزم چقدراست؟مترخاکیهرسانتلیتشکین

سانتلیتشک شرامتریهر در هواطیخاک و آب م10000تا100ازییمختلف طول کشد.یسال

بنویسید.-4 را خاک دهنده تشکیل ترکیبات ترین مهم

منافذ50 از خاک حجم کل از و25کهیدرصد هوا را آن است،25درصد کرده پر آب را آن درصد

برالیتشک هوا و آب وجود است. سااهانیگیشده زندگیموجوداتریو خاک در کنند،یمیکه

است.ارمهمیبس

ترکتیاهم-5 درخاکبیوجود وهوا بنویسید.آب را

رنیابیترک نفوذ سهولت موجب خاک تهواهانیگشهیذرات خاک، نگهدارهیدر غذایو ییعناصر

ماهانیگ خاک شود.یدر

معدنلیتشکیهایکان-6 بخش ببرید.خاکیدهنده نام را

معدن کانیبخش انواع از تشکیخاک ساختارالیها در که است مانندهایکاننیشده عناصر انواع

است.رفتکاربه…ومیپتاسم،یکلسم،یسد ه

قل-7 و شورشدن خاکییایعلل بنویسید.شدن را

موجبغلظتشیافزا پتاسیم و سدیم مانند قلموادی قلایشدنییایشورشدن، ــ شدنییایشور

م .شودیخاک

برا-8 کشاورزان بایروش بنویسید.مقابله را خاک شدن قلیایی

با ااهانیگدیکشاورزان با کنند.نیمناسب انتخاب را ها خاک نوع
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آلاهمیت-9 بنویسید.خاکیمواد را

آل مقادیکیخاکیمواد درحاصلخیفیکریاز و اند خاک سالمت هایزیدر اریبسیکشاورزیخاک

دارند.تیاهم

خوب-10 خاک رفتن دست از ببرید.عوامل نام را

بیغرقاب،یآلودگش،یفرسا )تبدنیزمیکاربررییتغشورشدن،،ییزاابانیشدن، ها،لیها مزرعه

مسکون مناطق به ها جنگل و ها باغ ها، ومرتع سوزه،یرویبیچرای(صنعتی آتش غبار، و ویگرد

تولیصنعتیهاتیلفعا تأثدیتوان تحت را مریخاک دهند.یقرار

ببرید.-11 نام را خاک های کننده آلوده

رویهاندهیآال-12 چگونه تاثیسالمتیخاک گذارند؟یمریانسان
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غندهیآال صورت به طرمیمستقریها از مستقایاهانیگقیو صورت طرمیبه جذبایاستنشاققیاز

تأثیرویپوست جانوران و انسان ایمریسالمت موجوداتندهیآالنیگذارند. بدن به ورود از پس ها

فعال هاتیزنده، تأثیدستگاه تحت را بدن مریمختلف کادمیقرار ومیدهند.مانند

ها-13 کادمیروش تاثومیورود و خاک انسانراتیبه برسالمت دهید.آن توضیح را

طرومیکادم صناقیاز سازعیفاضالب ها،یعکاس،یسازیباتر،یسازکیپالست،یرنگ یکارخانه

کودها فلزات، هایذوب سوخت و میلیفسیفسفردار خاک ایوارد آساننیشود. به بهیعنصر

ونارسااهیگلهیوس خون فشار رفتن باال باعث و است جذب مهیکلییقابل انسان در شود.یها

ها-14 نیروش تاثکلیورود و خاک انسانراتیبه برسالمت دهید.آن توضیح را

عناصرکلین صنایاز در که سازعیاست رنگ فلزات، و آرا،یفوالد برقیشیلوازم ادوات آنیو از

م ایاستفاده به توجه با راحتیمکلیننکهیشود. به گیتواند سماهیتوسط و شود یدیشدتیجذب

گجادیا شدن زرد سبب ماهانیکند، ) برخی)کلروز آلودگیشود. آثار دکل،ینیاز هستگامشکالت

س،یتنفس در استیمنیاستمیاختالل انسان در ها سرطان انواع .و

ها-15 آلودگیریگشیپیروش بنویسید.خاکیاز را

آلودگیریگشیپیبرا بایاز آالدیخاک، انواع ورود آالندهیاز و پسماند فاضالب، مانند یهاندهیها

جلوگیگاز خاک کرد.یریبه

ها-16 مقابلهییشناسایراه آلودگو دهید.خاکیبا توضیح را

استانداردهایآلودگییشناسایبرا از متیفیکیخاک استفاده مقادیخاک خاک،ریشود. استاندارد

کشورهاتیفیکیعمومیاستانداردها در برایهستندکه مدیمختلف کردن هاتیریقانونمند یخاک

م استفاده آنها از زمانیآلوده آالیشود. غلظت بهندهیکه خاک در استانداشیا ازمقدار باشد،ردتر

م محسوب آلوده سالمتیخاک بر سوء آثار و ویشود مریساایانسان زنده گذارد.دریموجودات

میصورت بندهیآالزانیکه باشیها ابتدا باشد، استاندارد مقدار آالدیاز اقدامندهیمنبع سپس و حذف

آلودگ کردن برطرف کرد.یبه خاک
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خطرترنیترنهیهزکم-17 برانیوکم آلودگیروش دهید.چیست؟خاکیرفع توضیح

هز خطرترنیترنهیکم زنیانیوکم حذف ها وسیآلودگیستیروش به معموالً که ازیبرخلهیاست

م صورت زنده زردیگیموجودات را آن .ندیگویمییپاالستیو

کنید.پاالاهیگ-18 تعریف را یی

آلودگ تویرفع گخاک  اهانیسط

کنید.پاالستیز-19 تعریف را یی

ز برخیآلودگیستیحذف زندهیتوسط موجودات

کنید.غذاتیامن-20 تعریف را یی

معناییغذاتیامن غذایدسترسیبه به افراد است.یکافیهمه مناسب و

کنید.غذایمنیا-21 تعریف را یی

نگهدارزینییغذایمنیا و حفظ مفهوم هریبه از ایآلودگغذا تعرنیاست، تافیدو مزرعه شامل

م شود.یسفره

چ-22 ست؟یتراژن

اخ دهه دو زکیژنتیمهندسر،یدر علم از استفاده تولیفناورستیبا به تغدیموفق رییمحصوالت

ااییکیژنتافتهی در است. شده جهان در ژنهانیتراژن مکیبهیدیجدیروش منتقل زنده یموجود

م صفات تا آشود دست به .دیوردنظر

تر-23 تراژننیمهم ببرید.محصوالت نام را

غذا دههییمواد از شایالدیم90تراژن است. شده مصرف بازار تراژننیترعیوارد محصوالت

هستند.ا،یسو کلزا و پنبه ذرت،
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بنویسید.تراژنیهاتیمز-24 را

زراعدیتولشیافزا ن،یمحصوالت علفازیعدم و کش آفت جلوگبه آلودگیریکش، دلیاز به لیخاک

نبات آفات دفع سموم مصرف ژنتشیافزا،یکاهش گکیتنوع باغیزراعاهانیدر برخوردارند.یو

کشاورزان-25 توسط کود از استفاده بنویسید.علل را

غذااهان،یگ نییمواد مازیمورد دست به خاک از را بدیخود و غذابیترتنیآورند خاکییمواد

مک براابدییاهش باغداران و ای.کشاورزان کودهایکیکاهش،نیجبران انواع اییستیزیاز

مییایمیش کار به برند.یرا

کود-26 ببرید.انواع نام را

پ،یستیزیکودها شان نام از که طور نتداست،یهمان بقاهیتجزجهیدر و ویایجانداران ایآنها

فعال از بهتیحاصل زنده مموجودات کودهاندیآیدست موادیباتیترکییایمیشی. از بااستفاده که اند

تولییایمیش کارخانه شوند.یمدیدر

زیمنفیامدهایپ-27 کودهاادیاستفاده بنویسید.ایمیشیاز را یی

کودها از آلودگییایمیشیاستفاده ها کش آفت دارد.یو دنبال به را هوا و خاک چنآب، یکودهانیهم

آسییایمیش بر محبیعالوه به خست،یزطیرساندن حاصل کاهش ایزیموجب عدم و یمنیخاک

نیناشیآلودگ.گردندیمییغذا انسان سالمت بر کودها گذارد.یاثرمزیاز

چ-28 ست؟یکمپوست

کودهایکیکمپوست انواع تجزیستیزیاز از که غذاهیاست مواد گیباق،ییپسماند اهانیمانده

برداش از وزواپس فضوالت محصول، دامرقابلیغدیت میمصرف دست .دیآیبه

چیورم-29 ست؟یکمپوست

زکیزین«کمپوستیورم» خاکیستیکود کرم فضوالت از که میاست شود.یحاصل
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کودها-30 از استفاده دهید.ستیزیعلل چیست؟توضیح ی

دل بلیبه مصرف سوء آثار شدن قییایمیشیکودهاهیرویآشکار ازیباالمتیو استفاده آنها،

کشاورزیدرکشاورزیستیزیکودها در است. شده کودهاکیارگانیمطرح از استفاده یستیزیبا

گ خاک، ساه،یسالمت و شود.یمنیتأمنیزمارهیانسان

دهید.کیارگانیکشاورز-31 چیست؟شرح

ا کشاورزنیدر شینوع مواد شراییایمیاز در آفات دفع سموم کارخاطیو به محدود مقدار به و ص

رود.یم

ا-32 گلخانه کشت از استفاده کنید.علل بیان را ی

دلنیتام به وضعیبارندگلیغذا و نامنظم و مهمیبحرانتیکم مشکل خاک و آب کهیمنابع است

هایکی حل راه ایاز گلخانه کشت بینابود.استیآن و هایماریآفات روش با کایستیزیها و

م افزاهش باعث ها، گلخانه در سموم نیهمچنوستیزطیمححفظمحصول،تیفیکشیصرف

مشیافزا شود.یصادرات

سوم درس

غذاتیاهم -1 و آب با کنید.هوا مقایسه باهم را

ترد براازیندیبدون هوا زندگیبه ساشیب،یادامه تواندیمی.آدمگراستیدیزهایچریاز ً

تقر غذا بدو5بایبدون و حدودهفته آب درحال5ن بماند؛ زنده بیروز هوا بدون چندشیکه از

طبینمقهیدق و متوسط طور به فرد هر بماند. هریعیتواندزنده مکیهیثان4در یبارنفس

دلتیاهمکشد. به فقط نلیهوا زنده موجودات کردن درحفاظتست،یتنفس هواکره وجود بلکه

ها اشعه برابر در آنها خورشیاز اساسزیندیخطرناک و مهم .دینمایمفایاینقش

هایکیچراامروزه-2 دغدغه هوایاصلیاز میمردم سالم و باشد؟یپاک

ها دغدغه گذشته، تأمیدر فقط فزانیمردم رشد با امروزه اما بود، آب و یهاتیفعالندهینان

افزایصنعت انرژشیو وسا،یمصرف شهرنشیموتورهینقللیتعداد رشد تینیو وسعهو
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هوایعمود داشتن نیشهرها، سالم و از،یپاک پدنیبه است. شده افزوده ها دهیدغدغه

درمناطیآلودگ پیکی،یشهرقهوا زندگیصنعتیامدهایاز حدودیشدن از که است انسان

مصدیس بر روز به روز و شروع قبل مزانیسال افزوده آن شدت شود.یو

آلودگ-3 درکالنشهرهایعلل دهید.کشوریهوا چیست؟شرح

دال نظلیبه خودروهاریگوناگون، وسنگیتعداد صنان،یسبک فرانده،یآالعیوجود یندهایانواع

آالییایمیشعیصناایبرقدیتول،یاحتراق انواع معرض دارندیهایندگیدر قرار .هوا

آلودگ-4 متفاوت راهوایمفهوم صنعت صاحیان جامعه،خلبان،کشاورزو افراد برای

بنویسید.

برایآلودگ معنایهوا و مفهوم مختلف، طور.داردیمتفاوتیافراد کاهشیبه جامعه، افراد که

درسکیتحرد،ید اختالل گردوغباریتنفسستمیچشم، رویو راندینشیملیوسایکه

میآلودگ عواملکییبرا.کنندیمحسوب گیکشاورز، به محصوالتواناتیحاهان،یکه و

مانیزیکشاورز آلودگیوارد میکند، برایمحسوب مکییشود. کاهش د،یدزانیخلبان

میآلودگ برایهوامحسوب و آلودگیگردد مهار به مربوط مسائل فقط صنعت هوایصاحبان

است نظر .مد

آلودگ-5 نظرمحیمفهوم از بنویسید.ستیزطیهوا

مح نظر ترکستیزطیاز سالیاضافبیوجودهرگونه که هوا، رابهدر جانداران بهداشت و مت

آلودگ اندازد، تلقیخطر آالیمیهوا مایهاندهیشود. گاز، صورت به است ممکن ایوعیهوا

باشند. جامد

بنویسید.هوایآلودگیمنفیامدهایپ-6 را

چنیآلودگ هم آسنیهوا مردم اموال و ها ساختمان اجسام، وآسایمبیبه رفاه و شیرساند

تعادلیعموم مستیزطیمحیعیطبو مختل سازد.یرا

آلودگ-7 تفاوت دیعلل منطقه با چیست؟گریهرمنطقه
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دیهوایآلودگ منطقه با منطقه عواملگریهر به و است وجودیمتفاوت هوا، و آب نوع مانند:

فعال ها، کوه بستگیکشاورز،یصنعتیهاتیرشته منطقه آن ... دارد.یو

آلودگ-8 بحراتیچرا است؟یجیتدریهوا

برخ تأثیدر محیرآلودگیموارد و انسان بر درایجیتدرستیزطیهوا که است کند نیو

م قرار توجه مورد تر کم جدردیگیصورت را آن مردم اکثر زمانینمیتلقیو و بهیکنند که

اضطرارتیوضع و میمیحاد قرار ها آن توجه مورد گفتیمنیبنابرا.ردیگیرسد، توان

بحرانیگآلود نتایجیتدریهوا، مدت دراز در و مجیاست مشخص شود.یآن

کتیاهم-9 بنویسید.هواتیفیشاخص را

ک ابزارتیفیشاخص آگاهیدیکلیهوا کیجهت آلودگتیفیاز اثر نحوه ویهوا، سالمت بر هوا

ها است.یمحافظتیروش آن برابر در

برا-10 مهم کیشاخص روزانه بنویسید.راهواتیفیگزارش

برانیا آالیشاخص نیعنیهوایاصلندهیپنج معلق، ذرات سطحد،یاکسیدتروژنی: ازون

منوکسن،یزم ددیکربن گوگرد مدیاکسیو شود.یمحاسبه

ک انسان،هواتیفیشاخص سالمت منظر چنداز ببرید.به شود؟نام می تقسیم طبقه

از:6 عبارتست که شود می تقسیم طبقه
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غبارچیست؟-11 گرو های طوفان منی پیامدهای

ادهیپدنیا منطقه ابعاد محلیمل،یدر متعددیو محیخسارات وست،یزطیبه بهداشت

ز منابع جامعه، تأسییربنایسالمت میصنعتساتیو .دینمایوارد

بنویسید.هوایآلودگیامدهایپ-12 را

زندگیمخرباریبسراتیتأث هایبر زیگونه نوعیبرجایستیمختلف به و است یگذاشته

تهدیزندگ مورد را است.دیآنان داده اقرار اسنیاز بوده دانشمندان توجه مورد همواره ت.رو

زندگیآلودگ مختلف اشکال به سایهوا و تأثریانسان تحت را مریجانداران مهمیقرار دهد.

تهدنیتر آن بدیشکل بروز و انسان استیقلب،یتنفسیهایماریسالمت ... بارشزشیر.و

هواراتیی،تغیدیاسیها و گرماییآب دیجهانشیو هواست.یآلودگیامدهایپگریاز

اس-13 ست؟یچیدیبارش

اس تگرگیدیبارش برف، باران، مانند بارش، هرگونه مضریحتایبه مواد درآن که مانندیمه

متروژنینیدهایاکس اطالق باشند، داشته وجود گوگرد شود.یو

پ-14 هاشیداینحوه بنویسید.دیاسیبارش را ی
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اکسنیا با هواکره در ماده شژنیدو واکنش بخارآب بهییایمیو و نداده ودیاسکیتریصورت

مدیاسکیسولفور اصلندیآیدر عامل هاندهیآالنیای. سوخت مصرف صنایلیفسیها، ع،یدر

ها کارخانه و نقل و افزایحمل سبب که است متهیدیاسزانیمدیشدشیمختلف یبارش

شوند.

هایامدهایپ-15 بنویسید.دیاسیبارش را ی

اس آسیدیباران انبیباعث به سارساندن و ها نماریسان و بناهایجانداران و ها یساختمان

خ،یخیتار حاصل کاهش و خودروها هایزیرنگ .یمیکشاورزیخاک شود

درسال-16 شهرمکزیکوسیتی هوای کنید.1990وضعیت مقایسه امروزی زمان با را

عنوانیتیکوسیمکز تریکیبه موفقت آلودگایدنیشهرهانیاز با مقابله شیدر مهوا یناخته

سال ا1992شود. ملل ترنیسازمان آلوده عنوان رابه معرفنیشهر جهان دریشهر کرد.

، حدود1990سال آال330در شاخص اندهیروز در آننیها استانداردبود. حد از باالتر شهر

ب مشهور مکزودزمان در آلودگیتیکوسیکه خاطر میبه پرواز هنگام ها پرنده ورندیمیهوا،

بااجرایمنیزمیرو امروز اما هایافتند. آلودگیبرنامه با مقابله دیمنسجم نامگریهوا،

میحتیتیکوسیمکز نم10انیدر چشم به جهان آلوده اول خورد.یشهر
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تر-17 سریراهکارهانیمهم و درشهرمکزیدرمهارآلودگعیمنسجم راتیسکویهوا ی

بنویسید.

خودروهاتیفیک و سوخت تریکیفرسودهینامطلوب مهم یهوایآلودگلیدالنیاز

مکزیتیکوسیمکز دولت سرماکیبود. سوختدیتولیبراییهاشگاهیدالرپاالاردیلیم9/3هیبا

م )با پازانیمناسب اندازنییگوگرد راه کی( اصالح منیبنزتیفیکرد. ترتوانیرا نیمهم

مکزاستیس آلودگکیدولت مهار )شکلدیتیکوسیمکزیهوایدر راهکارها8انست ی(

سر و آلودگعیمنسجم کاهش خودروهایدر از استفاده از:کاهش اند عبارت ،یشخصیهوا

ک ستیفیبهبود گسترش کیعمومهینقلستمیخودروها، اصالح است.نیبنزتیفیو

ببرید.-18 است؟نام کرده مقابله هوا آلودگی با اقداماتی چه با کشورچین

چ حاضرنیکشور حال تردر خورشدکنندهیتولنیبزرگ دوچرخه،یبرقکلتیموتورس،یدیپانل

تریکیویبرق موفق زمنیاز در سنهیکشورها از الکترستمیاستفاده نقل و ویکیحمل است

بس محیاریتوانسته انرژیستیزطیازمعضالت کمبود ازیلیفسیهایو استفاده با را خود

ویهایانرژ کند.پاکنو جبران

ببرید.هوایآلودگنواعا-19 نام را

آال مختلف انواع بر تغیهاندهیافزون باعث که هوا، در مبیترکرییموجود آلودگیهوا یشوند،

آلودگیگریدیها حرارتینور،یسیالکترومغناط،یصوتیمانند: باعثزینیو که دارند وجود

آلودگراتییتغ میکیزیفیهایو گردند.یهوا

ست؟یچیصوتیآلودگ-20

آلودگ از ا،یصوتیمنظور ناخواسته فعالیامواج بر که وتیاست به زنده انسانژهیموجودات

میمریتأث و باتأثیگذارند شنوایرگذاریتوانند و اعصاب سامانه عوارضییبر باعث انسان

جسم روحیمتعدد محیو در صدا انتشار است.طیشوند. متفاوت هم با بسته و باز

صوتتیوضع-21 بستهطیدرمحیامواج و دهید.باز توضیح را
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صوتطیمحکیدر امواج میباز منتشر مانع به برخورد نهایبدون در و بتیشوند یمنیاز

مح در اما صوتطیروند؛ امواج ، دیبسته برخوردبه از مسوارهایپس در موجود موانع ر،یو

تشد و شوند.یمدیمنعکس

افزا-22 بنویسید.سیرومغناطالکتیآلودگشیعلل را ی

فناور توسعه با زندگیهایمتأسفانه در ا،یمختلف افزایآلودگنیمقدار افتهیشیها

ازماننداست. استفاده ماشلیوساافزایش )سشوار، لباسیمنزل خطوط(ویکرویما،ییشون و

قو فشار برق همراهی،انتقال راد،تلفن و...ویامواج یی

ها-23 تأثیراه الکترومغناطترایکاهش رابنویسید.سیامواج ی

طوالن1 استفاده عدم همراهیـ تلفن از مدت

خواب2 هنگام و شب در همراه تلفن کردن خاموش دنیـ

رعا3 بتیـ استراحتیبرقلیوسانیفاصله محل و

ها4 بچه نکردن استفاده وساریزیـ از سال یکیالکترونلیشش

رعا5 برمیحرتیـ خطوط با ساز و قوساخت فشار یق

آلودگیچیپمیسیدارایخانگلیوساراتیتاث-24 بنویسید.سیالکترومغناطیدر را ی

ب وسالیوسانیدر از دسته آن سیلیمنزل، جاروبرقیچیپمیکه سشوار، مانند نیماش،یدارند،

مییلباسشو ... ایتریقواریبسیسیمغناطدانیو خود اطراف باعثیمجادیدر که کنند

شوند.یمیسیالکترومغناطیهایآلودگجادیا

بشربرالکترومغناطیهایازفناوریبرخریتاث-25 بنویسید.نیزمیعیطبسیساخته را

م نشان ها برخیپژوهش که فناوریدهد میهایاز بشر سیالکترومغناطیهادانیساخته

تغنیزمیعیطب ایمرییرا در نیجانورانطیشرانیدهند؛ از یابیجهتیبرایعیطبیروهایکه

تع متیموقعنییو گیاستفاده مسیمجیکنند، و مریشوند گم را کنند.یخود
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رادراتیتاث-26 ماییویامواج دهید.ویکروویو توضیح را

راد ماییویامواج محزینویکروویو ارگذارندیتأثستیزطیبر ونی. ها انسان بر افزون امواج

ناهانیبرگوانات،یح درختان دارند.یراتیتأثزیو

بنویسید.نوریآلودگیمنفیامدهایپ-27 را ی

هایمصنوعینورها هاایدرزمان کیمکان با و محتیفینامناسب وآسمانستیزطینامطلوب،

م آلوده را ز.سازندیشب نادینور ازیدرشهرها میمشکالتجادیباعث شب آسمان رصد یدر

زشود. نور برخادیوجود تغبزرگراهیدر باعث شب، طول واهانیگیبراستمیاکوسرییهادر

وحت میدرختان بزرگراه آن اطراف در موجود شود.یجانوران

آلودگ-28 درمحیعوامل بنویسید.بستهیهاطیهوا را

نزد و تهوشیبیکیتراکم عدم ها، ساختمان جلوگهیازحد منظور هوابه اتالفیریمناسب از

م،یانرژ مواد از شیصنوعاستفاده وساییایمیو و مبلمان ساختمان، طورنیهم،یشخصلیدر

شو مواد ها، کش حشره از ضدعفونزکنندهیتمنده،یاستفاده دانست.یو کننده

محیهاطیمحیآلودگزانیم-29 با مقایهاطیبسته کنید.سهیباز

مح مح10تا5بسته،یهاطیهمواره از تر آلوده خویهاطیبرابر مجاور اباز و هستند نید

کهیدرحال زندگ80است ساعات و اوقات محیدرصد در ها سپریهاطیانسان یمیبسته

شود.

آلودگیناشیامدهایپ-30 بنویسید.بستهطیمحیهوایاز را

ناش مشکالت آلودگیاز مطیمحیهوایاز رتوانیبسته سرطان نازاه،یبه د،ییآسم، دیکاهش

ب عریقلبیهایماریو ومیوقــ کرد.ریومرگ اشاره

تر-31 بنویسید.بستهیهاطیمحیهوایهاندهیآالنیمهم را
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آلرژ فرمالدئکیارگانباتیترک،یعوامل شونده، مونواکستروژن،ینیدهایاکسد،یبخار ،دیکربن

زداها آفت و سرب رادن،

چهارم درس

انرژزانیم-1 ساالنه دهیددرجهانیمصرف است؟شرح مقدار .چه

انرژزانیم ساالنه تقریمصرف برااردیلیم10معادلباًیدرجهان است. خام نفت درکیتن

ا کافنیبهتر کنیموضوع، تصور ادیاست اگر برنیکه دربشکه را نفت کنارمیزیمقدار را آنها و

بچ کمینیهم هزار ها ده به آن رسد.یملومتریطول

انرژیامروزیزندگیوابستگ-2 دهید.کیالکتریبه شرح را ی

تر،یکیالکتریانرژ انرژنیمهم از زندگیشکل که است.یامروزیاست وابسته آن به ما

هواپیبرا پرواز فعالماها،یمثال، فعالیبانکیهاتیانجام بانک، عابر از پول برداشت تیمانند

پزشکیها فعالیگوناگون هاشگاهیپاالتیو نمونه اییها بیوابستگنیاز طوراست. که،یه

ب کوتاهیرااگر زندگیکیالکترانیجریمدت شود، شدیقطع خواهد مختل .ما

هایکاربردهایبرخ-3 زندگیلیفسیسوخت بنویسید.در را ی
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فسیلیاغلب های سوخت اداریبرااز مراکز ها، خانه کردن صنعتیعلم،یگرم وپز،یو پخت

چن هم وسانیو هاهینقللیحرکت سوخت طبیلیفسیاز وگاز سنگ زغال نفت، یعیمانند

م .شودیاستفاده

افزا-4 هاشیعوامل سوخت بنویسید.درجهانیلیفسیمصرف را

تأمدیتول تریکیالکتریانرژنیو مهم هانیاز چناستیدنیکشورهایدغدغه هم نی.

برادیافتیدر جهان سراسر در ایکه هانیحل سوخت از عمده طور به استفادهیلیفسیمسئله

افزایم با صناتیجمعشیکنند. شهرها، گسترش و رشد ونقل،عیو حمل مانند گوناگون

غذ،ینساج،ینظام ، فعالادارو هایکشاورزیهاتیو سوخت مصرف تا است شده یسبب

اخیلیفس سده دو طول فزاریدر طور .ابدیشیافزایاندهیبه

افزایامدهایپ-5 هاشینامطلوب سوخت کنید.درجهانیلیفسیمصرف بیان را

نت انبوهجهیدر گازهایحجم انواع هواندهیآالیاز و شده کره هوا کردیوارد آلوده را شهرها

طور بیبه آسمان دشیکه شهرها، کشستینیآبگریتر نفس لذتدنیو تنها نه آن در

ب در بلکه نبوده نشیبخش آزاردهنده موارد ازیتر بیهوانیهست. چهرهیبدیوآلوده، دارد،

زش را پوسیمتشهر فرسودگیدگیکند، و سببیخودروها و دارد دنبال به را ها ساختمان

بجادیا تنگیتنفسیهایماریانواع میمانند ... و آسم شود.ینفس،

هاشیافزابایجهانشیگرماارتباط-6 سوخت دهید.لیفسیمصرف توضیح را ی

ها سوخت از بسافیلیفسیاستفاده آثار باال، آثار بر زمیرویشگرفاریزون گذاشتهنیکره

طور به بررسیاست. میهایکه نشان علوم اخیدانشمندان سده دو طول در که ر،یدهد

زمیدمانیانگیم زمافتهیشیافزانیکره کره انیو است. شده تر گرمادهیپدنیگرم شیبه

.استافتهیشهرتیجهان

گیامدهایپ-7 بنویسید.جهانشیرمانامطلوب را ی
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طبیجهانشیگرما زمان از زودتر ها فصل تا است شده تریعیسبب کوتاه زمستان و رسد فرا

چن هم سوزنیشود؛ وطبیآتش خود به افزایعیخود ها هادایپشیجنگل چرخه و یکرده

شوند.یعیطب مختل

افزا-8 دشیارتباط افزادیاکسیگازکربن زمیدماشیبا ا)انیکره راجو(یثرگلخانه

بنویسید.

ها میپژوهش نشان هایدانشمندان سده طول در که دریاخیدهد کربن هوادیاکسیمقدار

افزا حال در افزاشیکره که معتقدند آنها زمیدمانیانگیمشیاست. افزایناشنیکره شیاز

د کربن است.دیاکسیگاز

گازها-9 اینقش دیگلخانه کربن مانند زمیدماشیدرافزادیاکسیجو رانیکره

دهید. توضیح

خورش زمدینور سطح به کره هوا از عبور میمنیبا گرم را آن و زمیرسد شدهنیکند. گرم

اتو دایمانند داغ جسم انرژیگریهر خود ایمیاز تاباندهیانرژنیتاباند. پرتو شکل به که

انرژیم تریشود پرتوهایکم به اجذیدیخورشینسبت دارند. شده هنگامنیب پرتوها

هوا از برخیمکرهخروج توسط دیتوانند کربن مانند ها گرمدیاکسیمولکول سبب و جذب

زم کره انیشدن از انیشوند. مقدار چه هر بنیرو کره هوا در دماشیگازها باشد، کرهیتر

رفت.نیزم خواهد باالتر

ها-10 درهدیاکسیدیاگرمولکلول وآب دماکربن وضع نباشد کره چگونهنیزمیوا

بود؟

زمیدمانیانگیم سلس14ازنیکره سلس-18بهوسیدرجه رسوسیدرجه .دیخواهد

پا-11 رد اصطالح از دانشمندان استفاده دهید.ستیزطیمحیعلت چیست؟شرح ی

تع منظور به رویآثارزانیمنییدانشمندان فرد هر اصطالحیمستیزطیمحیکه هبیگذارد،

ردپا ردپایستیزطیمحینام دیمانند کربن ود،یاکسیآب، اند.فتعری…غذا کرده
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چیستیزطیمحیردپاها-12 میزیچه نشان دهند؟یرا

منیا رورافرادیتأثزانیردپاها مستیزطیمحیرا براینشان پایدهند. رد دیمثال یکربن

مدیاکس مینشان چه که دزانیدهد ادیاکسیکربن واردکیگوناگونیهاتیثرفعالدر فرد

م شود.یهواکره

ردپا-13 بودن وکوچک ردپایستیزیبزرگ معناست؟یمانند چه به کربن

ا مقدار چه بنیهر زمان باشد، تر بزرگ پا میترشیرد زمیطول کره تا دنیکشد یکربن

نمایاضافدیاکس جبران را آن آثار و کند مصرف .دیرا

دانشمندان-14 پاچرا رد کاهش دنبال هستند؟یستیزطیمحیبه

انرژازین به ایروزافزون هاجادیو بحران و یستیزطیمحیمشکالت

جهت-15 مهم ردپاچندراهکار بنویسید.کربن(ی)ردپایستیزطیمحیزندگیکاهش را

تر-16 هانیمهم سوخت مصرف درکاهش کشورآلمان بنویسید.لیفسیاقدامات را ی
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جزو کشورهایکیآلمان توجهییاز قابل بخش که انرژیاست نیاز منابعازیمورد از را خود

انرژریدپذیتجد جمله میاز فراهم بادیباد برق حاضر، حال در کل8حدودیکند از درصد

تشک را آلمان در برق ایملیمصرف و توربنیدهد تعداد تا است صدد در یبادیهانیکشور

دهد.شیاافزشرویپانیسالدررا

ازانرژخچهیتار-17 دهید.بادیاستفاده شرح را ی

بدان است قددیجالب انرژنیتریمیکه از استفاده ایروش به مرانیباد، باز گردد.یباستان

انینخستیبرا ازنانیرانیبار، استفاده با شدند درآورندیرویموفق گردش به را چاه چرخ .باد،

هیبراانیونانی دانه ومصرخردکردن رومیا چیها، و براینیها آبیقرانیقایها یاریو

میازانرژ استفاده قرنیباد اند.در زمانیفناورنیا،یالدیم13کرده در سربازان توسط

ها شد.یبیصلیجنگ برده اروپا به

بنویسید.دیخورشیانرژتیاهم-18 را ی

تردیخورش ترنیبزرگ مهم انرژنیو طوریمنبع به ریاست مقادکه ازیادیزاریبسریوزانه

پرتوهایانرژ شکل به سوسیالکترومغناطیرا ایملیگسنیزمیبه بهیانرژنیدارد. که

گیدیخورشیانرژ رشد سبب است رساهان،یمعروف ها، شکوفه و گلها هاوهیمدنیبازشدن

م ... بیو اهشود. از مردم معمول رویبرایانرژنیطور ها، لباس کردن هاییشناخشک اتاق

م استفاده ... و روز کنند.یدر

تول-19 متخصصانیدیخورشیانرژدیروش رابنویسید.توسط

موادش از استفاده با خورشیکوچکیدیخورشیها،سلولییایمیآنها نور که اند رادیساخته

جر به را آن سپس و تبدانیجذب برایملیبرق دیتولیترشیبیکیالکتریانرژنکهیایکند.

ز تعداد ایادیشود، منیاز هم کنار را خورشیصفحات صفحات و تریدیگذارند رایبزرگ

نیم جاکه هر در و مازیسازند استفاده آن از .کنندیدارند،

ازانرژ-20 استفاده پایدیخورشیارتباط رد بنویسید.ستیزطیمحیو را ی
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انرژ از میستیزطیمحیردپایکیالکتریانرژدیتولیبرایدیخورشیاستفاده کاهش را یما

دهد.

ها-21 ازسلول استفاده و ساخت بزرگ دهید.دیخورشیمشکل چیست؟شرح ی

ها سلول از استفاده و فناوریدیخورشیساخت و دانش اازینییباالیبه جملهنیدارد.

به را ما سعدنیاادیناخودآگاه استادسخن معروف که:یمیشعر اندازد

.«شودینمسریمگنجرنج،نابرده»

تر-22 ازانرژطیشرانیمهم چیست؟کشوریدرشهرهادیخورشیاستفاده

شهرهاشیب هوایتر از سال طول در ما آفتابیکشور و برخوردارند.یصاف

ها-23 کنید.سبزیسوخت تعریف را

شنیا ها،مواد تخمیدارژنیاکسییایمیسوخت از که همانندیاهیگیپسماندهاریهستند

گش برگ و همچنایسوشکر،یناهیاخ هانیو میروغنیدانه دست بیواتانول..ندیآیبه مانند

چیست؟-24 بیواتانول

استواتانولیب سبز سوخت منوعی استفاده خودروها در سوخت عنوان به د.شویکه

تول-25 دربرزدیروش اتانول مانند سبز بنویسید.لیسوخت را

ا- هانیدر روش تخمدیتولیبرایمختلفیکشور، از سوخت( عنوان )به اهانیگریالکل

م ایاستفاده بنزنیشود. با مخلوط هم و خالص صورت به هم منیالکل کار رود.یبه

تخم- مشکر،ینریاز دست به میاتانول که جایآورند باشد.نیبنزیبرایمناسبنیگزیتواند

تول-26 درآمردیروش بنویسید.شمالیکایاتانول را ی

آمر بقا،اتانولیشمالیکایدر از عمده طور میایبه دست به هادیآیذرت گزارش طبق ی.

،موجوددر م200۷سال حدودهفت است.اردیلیدر شده مصرف اتانول گالن
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گازو-27 با نظرهزلییاتانول راندماننهیاز کنید.سهیمقاو

مقا در اتانول از گازوئسهیاستفاده هزلیبا رنهیاز و تر باالترکم است.یاندمان برخوردار

هابیمعا-28 سوخت از بنویسید.سبزیاستفاده ذا

گیادیزیهانیزم خاطرکاشت زیاهانیبه سوخت عنوان به میستیکه استفاده آنها شود،یاز

اندیکاربررییتغ طوریپاکتراشایداده اند؛به هایشده بخش هایادیزیکه جنگل یاز

دلل،یبرزیباران گلیبه زاهانیکاشت تراش،یستیسوخت بیپاک از و اند.نیشده رفته

چیست؟-29 زیست محیط ودوستداری مصرف رفتاروالگوی با اکسید دی ردپای ارتباط

ردپا دیهرچه الگودیاکسیکربن و رفتار باشد، تر کوچک استیشما تر شمادرست مصرف

م شهروندیو شما که گفت دوستدیتوان و متعهد محمسئول، .دیهستستیزطیار

5درس

چ-1 ست؟یزباله

باقایزباله موادیپسماند، ایمانده کرده استفاده آنها از که نمیاست آنها به .میندارازیو

ببرید.-2 نام را زباله انواع

ها شهریخانگیزباله های،و ساختمانیصنعت،یکشاورزیزباله های،و ی،مارستانیبیزباله

ها اکخطرنیزباله
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ها-3 شهریخانگیزباله چیست؟و ی

غذا مواد پسمانده از مییعمدتاً پوست سبزوهیو پالست،یو فلزک،یکاغذ، شه،یش،یقطعات

تشک چوب و است.لیپارچه شده

ها-4 ساختمانیصنعت،یکشاورزیزباله چیست؟و ی

ضا پالست،یکشاورزعاتیشامل مواد شیکیفلزات، هاییایمیو نخاله کهیتمانساخیو است

جر شود.یمدیتول،یاقتصادیهاتیفعالانیدر

ها-5 چیست؟مارستانیبیزباله ی

فعال از حاصل باقرینظیودرمانیپزشکیهاتیمواد و پانسمان مواد ویسرنگها، داروها مانده

تشکیجراحلیوسا دهند.یملیرا

ها-6 چیست؟خطرناکیزباله

ها تأثییزباله که زا،یوخورندگییایمیشراتیهستند انفجارییآتش سمییپرتوزا،یو یو

مانندباتر ها،یدارند؛ رنگ کش، حشره ترمز، هاخ،یضد،یروغنیروغن ویالمپ مصرف کم
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ها زباله رایکیالکترونیفلورسنت، تجهانهیمانند و هایجانبزاتیها لوح ها، فشرده،یآن

چننتلفیهایگوش هم و هوشمند هازبانیهمراه ایله .یاتماییهسته

زیکیالکترونیهازباله سمیادیمقدار جیفلزات مانند خطرناک کادموه،یو و دارند.ومیسرب

شوند؟-7 می محسوب خطرناک های زباله جزو بیمارستانی های چرازباله

ها هایمارستانیبیزباله زباله بایو شرادیخطرناک و ها روش ویخاصطیبا شوند دفع

محاینرهاکرد در آنها زستینحیصحط،یدفن پیبارانیوعواقب دارد.یدر

ببرید.-8 نام را خانگی پسماند انواع

ها شهریخانگیزباله میو تقسیرا تر پسماند و خشک پسماند به کرد.میتوان

چیست؟-9 امروزی دردنیای ها زباله خطربزرگ

ن ما کشور مشکل فقط هاستیزباله، زباله دفع موضوع بسکیامروزیایدردن. مهماریمسئله

سیجهانیطیمحستیز کل که معرضنیزمارهیاست در بشر سکونتگاه تنها عنوان به را

کشورها از اعم کشورها همه است. داده قرار حالیوکشورهایصنعتشرفتهیپیمخاطره در

ایصنعت با هستند.لمشکنیشدن رو روبه

درکشورهادیتول-10 ماندهتهشرفیپیزباله کنید.سهیمقاوعقب

کشورهادیتولزانیم در فردشیباریبسیصنعتشرفتهیپیزباله است. ایتر در االتیکه

امر فردیمیزندگکایمتحده به نسبت دریکند، افرکیکه است،ییقایکشور برابر14ساکن

وشتریب ب19کاغذ مومینیآلومشتریبرابر بنابرایمصرف و محشتریبن،یکند لطمهستیزطیبه

ایم امراالتیزند. تولونیلیم150ساالنهکایمتحده زباله ایییایاسترالکیکند.یمدیتن

توللوگرمیک680ساالنهییکاناداکی درحالیمدیزباله ایکند، برانیکه درکییرقم نفر

ازایزامب تر است.لوگرمیک100کم

چتیریمد-11 ست؟یپسماند
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فعالایندپسماتیریمد همه از است عبارت زباله براییهاتیدفع آوریکه و،یجمع حمل

باز پردازش، بهداشتافت،ینقل، ماییدفن انجام ها زباله شود.یانهدام

درمدیکشورها-12 مقاتیریمختلف کنید.سهیپسماند

مدیبرخ در بستیریکشورها برخاریپسماند و اند بوده اندیموفق نتوانسته روشهنوز به

پییها دست کنند.دایمناسب

دارد؟-13 برعهده را پسماند به امورمربوط سازمان درکشورماکدام

پسماند» مدیریت شهردار«سازمان به وابسته عهدهیکه بر را پسماند به مربوط امور است،

دارد.

کنند؟می  داپی سرنوشتی چه ما های زباله-14

زبـالـه،حمـل زبالهسوزا،گـورستـان )کمپوست(دیتول،اززبالهیانرژدیتول،ندن وپوسال

افتیباز

ها-15 کامیخانگیزباله میهاونیتوسط برده کجا به زباله شود؟یحمل

ها خیخانگیزباله کامابانیو در آوریهاونیها تخلیجمع ایمهیزباله سپس نیشوند.

بهنیماش را ها زباله»ها،زباله د.برنیم«گورستان

چایخاکچال-16 زباله ست؟یگورستان

زباله»ای«خاکچال» برایگودال«گورستان را آن که میاست حفر پسماند، کنند.یانبارکردن

م-17 درکجاساخته معموال زباله شود؟یگورستان

مسکون مناطق و شهرها از خارج در معموالً را ها م،یگورستان کنند.یبنا

چگونه-18 زباله مگورستان شود؟یساخته
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پالست هایکیپوشش وکناره گورستان ته در آستر مانند را رس خاک میو قرار دهند.یگودال

ر از روختنیپس گودال، در مهیالکیآنیزباله مزندیریخاک صاف بولدوزر با را آن یو

کنند.

هایهارابهیش-19 آب چگونه مینیرزمیزیزباله آلوده کند؟یرا

زبا دفن شرااگر و اصول با نگحیصحطیله زمرابهیشرد،یصورت به ها منیزباله وکندینشت

ها شود.یمینیرزمیزیواردآب

بایریجلوگیبرا-20 زباله گورستان انفجار اقداماتدیاز شود؟یچه انجام

ناش گاز تجمع علت زیبه در ها زباله همریاز به دهد. رخ انفجار است ممکن ل،یدلنیخاک،

ایبراییهالوله در گاز کردن منیخارج نصب کنند.یمحل

درنواح-21 ها گورستان بیچرا مشکالت کنند؟یمجادیایترشیپرباران

ها بیگورستان مشکالت مرطوب و پرباران مناطق در شیترشیزباله شدن روان نظر رابهیاز

ا کنند.یمجادیها

غیامدهایپ-22 هایربهداشتیدفن بزباله نویسید.را

بهداشت طور به ها زباله نشوندیاگر زمیبخشایدفن در آنها انواعنیاز شوند، هاپراکنده

طریآلودگ از غذاقیها چرخه وارد ها دام و رایمییپرندگان انسان و زنده موجودات و شود

کند.یمماریب
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وزمیپراکندگیامدهایپ-23 ها آب درسطح چیست؟داربیشیهانیزباله

زمیکندگپرا و ها آب سطح در ونیزباله سرازبیشیهانیزمژهیبه موجب شدنریدار

مرابهیش شیها و بوعیشود افزایعفونیهایماریانواع و تجمع و جانورانشیوخطرناک

دارد.یموذ دنبال به را

ها-24 مکان به مرتباً ما نیبرادیجدیچرا زباله م؟یدارازیدفن

بیحت زباله دفن شاگر بگیبهداشتوهیه میوقترد،یصورت پر زباله بایگورستان بهد،یشود

د گودال کندن برویبرایگریسراغ زباله بنابرامیدفن هان،ی. مکان به مرتباً یبرادیجدیما

ن زباله وم؛یدارازیدفن اند شده پر ها گورستان هستند.ایچون پرشدن حال در

زبالهیامدهایپ-25 بنسوزاندن ویسید.را

ها دستگاه در زباله نیسوزاندن سوز آلودگیمشکالتزیزباله پیچون در را ویهوا دارد

نیخاکسترها آن سوزاندن از بایسمزیحاصل و شود.دیاست دفن

ها-26 کارخانه پرهزیکدام و گران سوز اند؟نهیزباله

ها کارخانه ویاحداث به سوز فناورژهیزباله به وشرفتهیپیهایاگرمجهز باشند

پرهزیندگیآالیاستانداردها و گران باشند اند.نهیراداشته

تول-27 زبالهیانرژدینحوه بنویسید.از را

ن احداث با انرژیهاروگاهیامروزه سوز، الکترییگرمایزباله دستیکیو به زباله سوزاندن از

آورند.یم

کارموگازیبیهاروگاهین-28 کنند؟یچگونه

چن هاوگازی)بستگازیزیهاروگاهیننیهم زباله از حاصل گاز از استفاده با زیی( منشأ یستیکه

تول گرما و برق کنند.یمدیدارند،
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دارند؟وگازیبیهاروگاهین-29 قرار درکجا درکشورما

ا شستیزیهاروگاهینران،یدر ارازیگاز نمونه مشهد ایو هاست.روگاهیننیاز

ست؟یچپوسال)کمپوست(-30

نوع )کمپوست( آلیپوسال طبیکود فرایعیو اثر در که میستیزیندهایاست شود.یحاصل

)کمپوست(-31 پوسال آمدن دست به بنویسید.روش را

آلنیا پوسیکود اثر تجزدهیدر و سبزیاهیگیایبقاهیشدن برگوهیها،میمانند ها، علف ها،

پسماندها و شهریخانگیها خایو روش میصبا دست ادیآیبه به همنی. خاکبرگ کود،

ندر.ندیگویم انسانزیگذشته فضوالت از حیکشاورزان ته،یوانیو آنیمهیکود با و کردند

م قوت را .دندیبخشیخاک

تر-32 )کمپوست(یکاربردهانیمهم ببرید.پوسال رانام

ازپسماندهایکود خانگیکشاورزیکه خوراکیو میمغذاریبسشود،یمهیتهیو و یاست

باغدار در تقویکشاورز،یتوان کرد.تیو استفاده آن از گلدان و باغچه خاک

بس-33 سطلیازموادیاریچرا در نسهیکایکه الزم وجوددارد ازگورستانستیزباله

سردربیها اورند؟یزباله

موادیاریبس درسطلیاز نسهیکایکه الزم دارند، وجود شما سرازستیزباله زباله گورستان

ب زایاورندیدر شوند؛ ایمرایسوزانده از جدیزهایچنیتوان محصوالت قابلدیکهنه، و

تول کرد.دیاستفاده

تبد-34 قابل پسماندها جدلیکدام مواد هستند؟دیبه

بند بسته قوطیانواع مقوا، کاغذ، بطریهایها، رب، و شه،یش،یکیپالستیهایکنسرو

پالست کیکیقطعات تبدلون،یناسهیو جدلیقابل مواد هستند.دیبه
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ها-35 کارهاافتیبازیدرکارخانه میچه شود؟یانجام

ها کارخانه خمیکاغذهاافت،یبازیدر به را شده کاغذیملیتبدریمصرف آن از دوباره و کنند

م شیدرست قوطشهیکنند. پالست،یومینیآلومیهایها، بطریکیظروف شآیهایو و وریب

ها کوره در را آن مارداغیبسیمانند میذوب درقالب و هاایوزندیریکنند ورقه لیتبدییبه

جدکنندیم محصوالت ها آن از سپس سازند.یمیدیو

؟میکنیم افتبازی چرا-36

قوطیمواد-الف روزنامه، آنهایکیپالستیبطر،یومینیآلومیهایمانند از روزانه که ... و

ماس زمیهمگم،یکنیتفاده منیاز دست دبه.ندیآیبه منابعدیتولیبراگریعبارت از آنها

میعیطب بازیاستفاده جوافتیشود. صرفه و منابع از حفاظت مییموجب آن مصرف یدر

شود.

جوافتیباز-ب صرفه انرژییموجب مصرف زمیمیدر از مواد استخراج چون قبالًنیشود.

شکی انجام برابار عالوه به و انرژلیتبدیده تر کم نو، مواد به شده استفاده مصرفیمواد

برایم تولیشود. انرژ90شدهافتیبازومینیآلومدیمثال تولیکمتریدرصد ازسنگدیاز آن

ن .داردازیمعدن

آلودگافتیباز-پ کاهش میموجب برایهوا تولیشود. بازشهیشدیمثال مواد شدهافتیبا

تا14رادیتولیآلودگ م20درصد کاهش ویدرصد موادیومینیآلومیقوطکیایدهد با

آلودگ95شدهافتیباز تر کم خام مواد از آن ساختن به نسبت کند.یمجادیایدرصد

مواد-ت شدن پراکنده و پخش پالستیاز طبکیچون زعتیدر ناپذیهاانیکه یریجبران

ویبرا به زنده موجودات و خاک و جلوگیجودمآب مهمانطورکنندیمیریآورد، دیدانیکه

آل بقایمواد جانوریاهیگیایو تجزیو خاک برخیمهیدر اما مصنوعیشوند؛ هایمواد سال

ن تجزازیزمان که تجزهیدارند اصطالح به و .رندیناپذهیشوند
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دهید.-37 توضیح را هرم

باشد.درراس می پسماند هرم به مربوط هرم واین بینیم می را مطلوبیت بیشترین هرم

هرم برطبق زباله تولید کاهش کاربرای دید.بهترین توان می را مطلوبیت حداقل هرم درقاعده

می گفته بازگاهی آن به که شود تولید کمی زباله یا و نشود تولید یازباله که است این پسماند

انرژی تولید ویا بازیافت یا و زباله بازمصرف یا و انهدامشود یا دفن مطلوبیت، حداقل و زباله از

باشد می .زباله

6درس

ز-1 تنوع واژه کاربرد بنویسید.ستیعلت را ی

زات،یحیگوناگونفیتوصیبرا تنوع میستیواژه کار به برند.یرا

ز-2 تنوع سطح ببرید.ستیسه نام را ی

ژن و گونه سازگان، بوم

زتیاهم-3 بنویسید.یستیتنوع را

صییهاتیفعالایمشاغل آور،یادیمانند چراییدارواهانیگیجمع مراتع،یو در دام

ز تنوع به است.یستیوابسته
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بیامدهایپ-4 جاندارنیاز هرگونه بنویسید.رفتن را

ب از منیبا را آنچه و بهره جاندار، هرگونه بمیتوانستیرفتن آن ممیاموزیاز دست یاز

.میده

درمقابلفهیوظ-5 چیست؟هرجاندارانسان

جاندار خودیهر زندگیبه حق وظیخود مخلوقات اشرف عنوان به انسان و داردفهیدارد

ح حمااتیاز کند.تیآنها

ز-6 ایستیتنوع ارزشمند و دهید.رانیباال توضیح را

گ8000حدود ااهیگونه در اییشناسارانیآونددار اند. معادلنیشده درصد80تعداد،

ها اروپاست.بسیاهیگیگونه ایاریقاره زادنیاز ها،بوم عناصررانیایانحصارایگونه و

سرما و میملیهاهیباارزش شوند.یمحسوب

ها-7 چیگونه زاد ست؟یبوم

ها بهیگونه منحصر زاد، جغرافکیبوم جاییایمنطقه در و اند یگریدیخاص

.وجودندارند

ب-8 و دار مهره جانوران دیتعداد بنویسید.رانیرامهره را

ا فراوان1400ازشیبرانیدر تعداد و دار مهره جانور بیگونه دارد.یجانور وجود مهره

ز-9 تنوع داغ ست؟یچیستینقاط

زمیمناطق کره انیدر گونه تنوع داشتن بر عالوه که دارند تعدادستگاهیزاد،یزیوجود

هایفراوان گونه بعضیاز که زادند آنهایبوم ااز هستند.به انقراض خطر نقاطنیدر مناطق

ز تنوع .ندیگویمیستیداغ

تر-10 انیمهم داغ قراردارد؟رانیایدرکجارانینقاط



38 

ها هایجنگل کوه البرز، ایارسباران، شرق کوههارانیشمال رشته دربخشیو یزاگرس،

ا دارند.نیاز قرار نقاط

چ-11 ست؟یانقراض

نابودیجاندارتایحیبراستیزطیاگرمح کامل طور به گونه است ممکن نباشد، مناسب

ا به مدهیپدنیشود. .ندیگویانقراض

هاتیوضع-12 گونه امروزیوجانوریاهیگیانقراض بنویسید.درجهان را ی

ابتدا از گیانقراض زمیرواتیحیریشکل ازنیکره سرعت امروزه اما است؛ داشته وجود

افزانیب ها گونه تعدادافتهیشیرفتن حاضر حال هایاست.در جانوریاهیگیازگونه یو

ا قراردارند.رانیدر انقراض خطر معرض در

ب-13 ست؟یچهیرویبرداشت
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ب برداشت از بردارنیاهیرویمنظور بهره و برداشت سرعت که زیاست تنوع یستیاز

بازسازشیب سرعت ایاز در باشد. تنوعنیآن از ما استفاده است؛داریناپایستیزحالت،

چرا غهیرویبیمانند شکار ها، صیرقانونیدام .دانبوهیو

ماهدیصیامدهایپ-14 بنویسید.یانبوه را

ماهدیص جمع،یانبوه کاهش بر حیماهتیافزون هااتیها، نیخوراکریغیگونه زیرا

کند.یمدیتهد

آلودگ-15 هاستیزطیمحیعوارض بنویسید.وجانوریاهیگیبرگونه را ی

شود.طیمحیآلودگ-الف ها گونه افراد مرگ باعث است ممکن

بندهیآالیگاه-ب از را جانداران تأثینمنیها با بلکه شراریبرند؛ باعث،یدمثلیتولطیبر

جمع متیکاهش زمان طول در شوند.یگونه

ناهنجارنیهمچن-پ با جانوران آلودگیمادرزادیهایتولد عوارض ستیزطیمحیاز

است.

ب-16 ست؟یچگانهیگونه

ا گونه زیاگر طبیستگاهیوارد طور به که زندگیعیشود آنجا براینمیدر آنیکند،

بستگاهیز مگانهیگونه شود.یمحسوب

ها-17 گونه تبدگانهیبیچگونه مهاجم گونه شوند؟یملیبه

بس هایاریدر گونه موارد بیمگانهیبیاز گونه به تبدانهگیتوانند الیمهاجم نیشوند.

ها باگونه رقابت در ها میبومیگونه عمل تر موفق منابع از استفاده کنند.یدر

بلیتبدجهینت-18 مهاجمگانهیگونه گونه چیست؟به

ب درزگانهیگونه سرعت تکثدیجدستگاهیبه و حابندییمریرشد هااتیو بهیبومیگونه را

م اندازند.یخطر
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هامیراقلییتغیهاامدیپ-19 بنویسید.وجانوریاهیگیبرگونه را ی

الگوهارییتغ و تغ،یبارشیدما درنتمیاقلرییباعث جغرافرییتغجهیو پراکنشییایمحدوده

م ها تولنیشوند.همچنیگونه فراواندیزمان رشد، دوره طول جانوران، ویمثل آفات

هایماریب گونه مهاجرت زمان و تغزینیجانوریها، کند.یمرییتغم،یاقلرییبا

7درس

کنید.-1 تعریف را گردشگری

فعال و زندگیتیسفر محل از خارج میکه برایانجام فرد و حداکثرکیحداقلیشود و روز

سالکی

اهدافحیتفرجهت مکانگریدیو زندگریغیدر محل میاز گذار و گشت و .دینمایاقامت

تر-2 خنیمهم گردشگران داخلیارجاهداف ایو ببرید.رانیازسفربه نام را

ها جاذبه تاریفرهنگ،یعیطبیانواع ایخیو گردشگرران،یدر بر یهدف،یداخلیعالوه

برا میخارجیگردشگریارزشمند شمار .رودیبه

منطقیایمزا-3 بنویسید.گردشگریتوسعه را ی

مؤثریگردشگر-الف شکوفازینینقش سیفرهنگ،یاقتصادییدر یکشورهایاسیو

ورودیمفایازبانیم زمان از براکیکند. او آمد،نیتأمیگردشگر، و رفت اقامت، و غذا

خرحیتفر گذار، و گشت ددیو و هادنیسوغات هزکییجاذبه .کندیمنهیمنطقه

گردشگر-2 خدمات هاجادیا،یارائه سرمایبراییفرصت نوهیجذب مشاغل مانندنیو

پذمهماسیتأس پذرهاین مراکز کوچک،( و ها،ییرای)بزرگ مسافرتیشرکت ویخدمات

شود.یمزبانمیجوامعدر…ویگردشگر

عواملیگردشگر-3 چه دارد؟یبا تنگاتنگ رابطه
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امنیگردشگر تنگاتنگیاقتصاد،یاسیستیبا رابطه متقابل احترام دارد.یو

گردشگر-4 فرهنگیچرا بعد اجتماعیاز است؟یو مهم

فرهنگیدشگرگر بعد اجتماعیاز ززینیو است، کشورهاراجوامعیمهم توانندیمزبانیمیو

طر تروقیاز به اجتماعجیگردشگران رسوم و فرهنگ بپردازند.یزبان، خود

ها-5 جاذبه با برخورد نحوه از بنویسید.گردشگریدونمونه را ی

منف مانندبرخورد های دیریتکفیافراطیگروه داعش کشورهامانند سوریر وهیعراق،

تار آثار حجاز کردند.یشماریبیخیمنطقه نابود را

مثبت شوشترمانندبرخورد ها،شهرستان سازه وجود واسطه تاریآبیبه سایخیــ ریو

فرهنگ باظرفیاماکن حاضر حال در مسئوالن توجه بهیسازتیو اهدافیکیالزم از

است.لیتبدرانیایگردشگر شده

ایگردشگرنهیشیپ-6 دهید.رانیدر توضیح را

کشورهایکیرانیا طوالنییاز قدمت که موقعیدرگردشگریاست تنوع،ییایجغرافتیدارد.

ها،یفرهنگ،یقوم،یزبان،ینژاد همچنیعیطبیجاذبه و ویاخالقیهایژگیونیومتنوع مردم

س به اصلریعالقه عوامل از سفر ایگردشگریو شود.یممحسوبرانیدر

کنید.کاروانسرا-7 تعریف را

منازل بیکاروانسراها هایطوالنیرهایمسنیدر کاروان و مردم ایتجاریبودند. منازلنیدر

م ایاقامت متفاوتنیکردند. داشتند.یکاروانسراهاامکانات

است؟-8 چگونه ایران کاروانسراهای امروزی وضعیت

بازساز با ایبرخیامروزه تبدکارواننیاز مسافران اقامت محل به را آنها اند.لیسراها نموده

است؟-9 روزی چه طبیعت با آشتی روز
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آشتزدهیس روز در، زمیبه طبنیبا است.عتیو

چیست؟-10 باستان درایران در به سیزده مراسم برگزاری علل

سزدهیس در، فروردنیزدهمیبه هانیروز جشن از و اینوروزیماه دربانیرانیاست. استان

شاد و جشن روز دوازده از پس نو، سال سیآغاز روز در سال، ماه دوازده نشانه بازدهمیبه

طب دامان به همزعتیرفتن برایستیو را خود آن مکوینیسالیبا آماده برکت از پر کردند.یو

نو-11 چیست؟سیسفرنامه ی

نو دیادبیسبکیسیسفرنامه شخص، آن در که جزئدهیها،شندهیاست وات،یها، احساسات

برایرخدادها را سفر نگارد.یمگرانیدیدوران

گردشگر-12 نامطلوب ریآثار برنامه مدیزیبدون بنویسید.تیریو را

بناهایگاه-الف تخریخیتاریگردشگران برایمبیرا ایکنند. قطعه اثرکیازیمثال

عنوانیرابرمیخیتار به خویادگاریدارندو مبا هنرید آثار ها،یبرند. صومعه مساجد، از را

برمساهایکل معابد کاشیو دیدارند. از را موارهایها رویدر را خود نام و یوارهایدیآورند

طبینباستا آثار میعیو اصلیحک از ایامدهایپنیتریکنند. گردشگر، وراتییتغجادیحضور

منظرهابیتخر و اندازها چشم در نقشیعیطبیها مدت دراز در قطعا که دریاساسیاست

داردستیزطیمحرییتغ منطقه .هر

ب-ب طبهیرویاستفاده منابع سا،یعیاز و غیاجزاریآب و محرهیزنده یمستیزطیزنده

گردشگرگریدیکیتواند نامطلوب آثار ریاز برنامه مدیزیبدون .باشدتیریو
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برخ-پ گردشگریدر مناطق اقامتانواع،یاز ها،یاماکن ساختهیوتجاریگردشگریمجتمع

شرایم به توجه بدون که محیعیطبطیشوند توان مستیزطیو گاهابندییتوسعه اوقاتی.

ها پهنه به براطیشرایبومیورود محلیرا مریغزینیمردم تحمل کند.یقابل

گردشگر-13 ست؟یچیبوم

گردشگر مناکییبوم به مسئوالنه طبمسافرت محیعیطق که مستیزطیاست کندیراحفظ

ارتقا در زندگیو محلیسطح بسزایمردم دارد.یینقش

گردشگر-14 بوم بنویسید.انواع را ی

گردشگر مختلفیبوم گردشگریانواع میاز شامل میرا که حتیشود علمکییتواند یسفر

تعطای حومهالتیگذراندن در هفته باشایشهرکیآخر گردشگرروستا انواع تمام بهید.

بندیمینوع طبقه در گردشگریتوانند بگنجند.یبوم

گردشگریمعنا-15 بوم بنویسید.عام را ی

گردشگر بوم عام، مفهوم محیدر در وگذار گشت دارایعیطبیهاطیشامل بکر عناصریو

برایعیطب است، فرد به بیمنحصر آبشارها، ها، کوه درغارها، گردش کوبانایمثال رها،یها،

د و تندرا ها، پدگریجنگل و .یعیطبیهادهیعوارض

صورت-16 باستانیخیتاریهادازمکانیبازدیدرچه گردشگرقیازمصادیو است؟یبوم

بازد هادیاما مکان باستانیخیتاریاز قومیو و ها فرهنگ انواع هاتیبا جنبه که ییبایزیها

فرهنگیشناخت سازگیو اگر حمادارد، و حفظ با محتیار نستیزطیاز مصادزیباشد بومقیاز

.استیگردشگر

بنویسید.-17 را گردشگری بوم ویژگی سه

حامیسفر-الف زیکه تنوع از محستیزطیومحیستیحفاظت نامطلوب آثار حداقل با طیو

.باشدیستیز
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برایسفر-ب میکه باشدیمحلزبانیجوامع .سودمند

دیسفر-پ به عمکه فهم و طبقیرک محعتیاز شودستیزطیو .منجر

اصل-18 گردشگریهدف چیست؟بوم ی

دست واقع پایابیدر اصلستیزطیمحیداریبه گردشگریهدف است.یبوم

پایابیدستیبرا-19 توسعه اقداماتیدارگردشگریبه است؟یچه الزم

پایابیدستیبرا توسعه آموزیگردشگرداریبه انواع هابسارائه طورتیاهماریش به یدارد،

حما و حفظ سمت به گردشگران فرهنگ محتیکه شود.ستیزطیاز داده سوق

گردشگر-20 بوم از ساده ست؟یچیدرک

ادیشا ساده گردشگریدرک بوم گذرانیاز وقت فعالیتنها هر انجام طبیتیو عتیدر

بردرختباشد. بستن تاب مانند

روستا-21 مزارع گردشگرازییچرا بوم است؟یمقاصد

روستا حماییمزارع منظور کشاورزتیبه کشورهایبومداریپایاز برایدر ویمحروم کشت

ها گونه انواع گیپرورش جانوریاهیخاص گردشگرزینیو بوم مقاصد هستند.یاز

تر-22 گردشگرنیمهم بوم خطریاهداف درمعرض بنویسید.درجوامع را

گیبرخ بوم اهداف زمیردشگراز از حفاظت معنیبه دلشتیو به خطر معرض در لیجوامع

ناپا زداداریتوسعه جنگل مرهیوغییصنعت، کنند.یتمرکز

تر-23 گردشگرنیمهم بوم خطریاقدامات درمعرض بنویسید.درجوامع را

ا محلنیدر مردم با تعامل محلیبرایجهت معامالت توسعه درختان، هازیتجه،یکاشت خانه

ها آموزش ارائه برایو مح،یآگاهیارتقایالزم به احترام و مردمستیزطیحفظ فرهنگ و

میمحل شود.یانجام
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ا-24 حفاظت تحت محرانیمناطق سازمان ببرید.کشورستیزطیتوسط نام را

ها-الف یملیپارک

طب-ب یملیعیآثار

شده-پ حفاظت منطقه

ح-ت وحشاتیپناهگاه

را-25 ملی کنید.پارک تعریف

محدودها طبیبه منابع میعیاز گفته نمایکشور هاانگریشودکه اینمونه مظاهریبرجسته از

هارانیایعیطب پارک ایملیاست. و حفظ منظور براطیمحجادیبه پرورشرویتکثیمناسب

وحش رستنیجانوران رشد شرایو در میعیکامالًطبطیها قرار حفاظت .رندیگیتحت

هایگردشگر پارک رعایملیدر محنیقوانتیبا حفاظت سازمان مقررات درستیزطیو و

م انجام شده مشخص شود.یمناطق

طب-26 کنید.ملیعیآثار تعریف را ی

هاایهادهیپد جانوریاهیگیمجموعه نظیو جالب،کم کوچک، نسبت وییاستثنار،یبه

دارانیگزیجارقابلیغ هایکه هستند.یعیطباییخیتار،یعلم،یحفاظتیارزش

شده-27 حفاظت کنید.منطقه تعریف را

دارایاراض حفاظت نظر از استراتژیکه ترمکیارزش حراست، منظور به و احمیاست یایو

گیجانوراتیح جلوگیاهیو تدریریو انهدام میجیاز انتخاب ایآنها کهنیشوند. مناطق

وس براعینسبتاً گردشگریفرجگاهتیهاتیفعالیهستند محدودیو و مقررات تیبراساس

موردمیتنظیها ماستفادهشده .رندیگیقرار

ح-28 کنید.وحشاتیپناهگاه تعریف را
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زیمناطق انواع برایهاستگاهیاز که اند جمعتیحماینمونه هاتیاز کهاتیحیگونه وحش

میملتیاهم انتخاب ایدارند، محنیشوند. یهاتیفعالیبرایناسبمیهاطیمناطق،

پژوهشیآموزش میو فعالشوندیمحسوب دریگردشگریهاتی. محدود درابعاد و شده کنترل

است. مجاز گاهها پناه

قوانیبرخ-29 شدنیاز حفاظت مناطق مقررات بنویسید.رانیاهو را

هایراندازیت- پارک در شکار استیملیو .ممنوع

بوتهیچرا- درختان، قطع تخر،یکندام، و بهستیطزیمحبیتجاوز کلو عملیطور کهیهر

ب از نیموجب

تغهایرستنرفتن )اکوسرییو ملستمیبومسازگان پارک در شود، طبی( آثار ممنوعیملیعیو

.است

پناهگاهیبرداربهرههرگونه- ممنوعاتیحیهادر مجوز بدون شده حفاظت مناطق و وحش

.است

تحتورود- مناطق استثناحفبه به آنها از عبور و دستورالعملیعمومیهاجادهیاظت تابع

حفاظت سازمان

بودستیطزیمح .خواهد

پا-30 چیست؟داریتوسعه

پا توسعه اداری، نیتوسعه که میفعلیازهایاست برآورده را بهیجامعه آنکه بدون سازد،

هایازهاین اندهیآینسل شود.یصدمه وارد

ست؟یدارچیپایگردشگر-31

معناداریپایگردشگر شدنیرسیبه در رشد طبوهیبه فرهنگ،ست،یزطیمحعت،یحفظ

مخیتار است. جوامع در تمدن مانیو جوامع محیگردشگریهازبان،جاذبهیگردشگران، طیو

پیارتباطست،یز و دارد.دهیچیمتقابل وجود
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چه؟یعنیمسئوالنهیگردشگر-32

وقتیعنیمسئوالنهیگردشگر ما که مهمانیهمانطور مم،یرویمیبه آلودهزبانیخانه را خود

بامیکنینمبیتخرای گردشگرنیهمدیپس هنگام را بابتمیکنتیرعازینیرفتار چه اگر .

هز منهیسفرمان ام،یکنیپرداخت نمنیاما باعث میموضوع به که یاحترامیبزبانیشود

کنانهخایمیکن خراب طرمیاورا از بقی. زندگشیارتباط با محلیتر مسائلیمردم درک و

محیاجتماع،یفرهنگ ب،یستیزطیو لذت مسئولیمیترشیگردشگران یریپذتیبرند.

گردشگر فرهنگیهنگام سطح تربینشانه است.کییتیو جامعه
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