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 پرسش وپاسخ کتاب انسان ومحیط زیست

 تهیه و تنظیم:محسن یوسفی دبیرجغرافیا دراستان قم

 1درس 

 ؟همتاست یب یا ارهیس نیچرازم-1

 یاصل لیاز دال یکیهمتاست.  یب یا ارهیس میدان یکه ما م ییتا جا ،یو منظومه شمس هانیدر ک نیزم

 است . ارهیس نیوجود آب ا ده،یپد نیا

 نویسید.را ب آب تیاهم-2

تا چند  میتوان یاز آب آغاز شده است. ما  م اتیاست و سرچشمه ح نیزم یرو یآب اساس زندگ

 یماده ا چی. در واقع همیآور یچند روز دوام م یاما بدون آب، تنها برا م،یهفته بدون غذا زنده بمان

 شود. ینم ینعمت ارزشمند اله نیا نیگزیجا

 را توضیح دهید.امروز یایآب  دردناز  نهیبه تیریاستفاده  ومد تیاهم-3

شود وحجم آن ثابت  یم نیچرخه بسته تأم نیتوسط ا نیمختلف کره زم یآب در قسمتها یفراوان

آب  نهیبه تیریاستفاده و مد نی. بنابراستین کسانیموجود در قاره ها  نیریآب ش عیاست؛ اما توز

 مهم است. اریبس

 وضیح دهید.را ت رانیوآب در ا میاقل امروزی  تیوضع-4

جهان قرار گرفته و از کل مساحت آن تنها  یابانیب مهیو ن یابانیدر بخش ب ییایاز نظر جغراف رانیا- 1

 .مناسب برخورداراست یاهیدصد آن از پوشش گ15

  .شودیخشک محسوب م مهیدرصد کشور ما جزو مناطق خشک و ن85از   شیب-2
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از آن قابل  یاز مجموع بارش ها فقط بخش اندک ن،رایا یو با توجه به نوع آب و هوا گرید یاز سو-3

 .استفاده است

 زین رانیا ییآب و هوا هیوسعت ناح نیتر شیقرار گرفته و ب یابانیب مهیو ن یابانیدر منطقه ب رانیا-4

  .گرم و خشک است

 .رانیمنابع آب در ا کنواختیریغ عیتوز-5

 نویسید.را ب مختلف جهان یآب درکشورها نیعلل وقوع مشکل تام-5

آب را  نیمناطق، تأم یدر برخ تیجمع دیشد شیدر جهان و افزا نیریمنابع آب ش کنواختیریغ عیتوز

در صد سال  کهیدرحال ابد؛ی ینم شیافزا نیآب زم منابع .کشورها دشوارتر کرده است نیا یبرا

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

 شود؟ یاست که درخانه مصرف م یتراز آب شیاربیکشوربس کیچرا مصرف آب -6

 ،یصنعت یندهایفرا ،یکشاورز یها نیزم دربخش های دیگر مانند   آب یافزون بر مصارف خانگزیرا 

 استفاده می شود.درختان و ... یاریها، آب ابانیخ یو شست وشو یمانند آب پاش یمصارف عموم

 را نام ببرید.آب درکشور مختلف مصرف یبخش ها-7

 یو خدمات یصنعت یها تیو فعال یدنیآشام ،یکشاورز یبخش ها

 ی را بنویسید.اریبه آب یکشاورز ادیز یعلل وابستگ-8

بارش ها  نیبخش عمده هم ن،ی. عالوه بر استین یاز نقاط کشور ما به اندازه کاف یاریبارش در بس

عمدتاً  رانیدر ا یعلت،کشاورز نیافتد و به هم ینماتفاق  یکشاورز یبرا ازیدر فصول مورد ن زین

 ختصاصرا به خود ا یاریبا آب یتحت کشاورز نیوسعت زم نیشتریاست. کشورما ب یاریوابسته به آب

 .ردیپذ یصورت م یدر بخش کشاورز رانیمصرف آب در ا نیشتریب نیداده است؛ همچن

 .ی را بنویسیدمصرف آب دربخش کشاورز یساز نهیبه تیاهم-9
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 نیمصرف آب در ا یساز نهیبه تیشود، به اهم یاستفاده م یاز آب در بخش کشاورز یحجم بزرگ

 ییباال تیاز اولو ،یاریآب یروش ها یو اصول حیصح یاست که اجرا لیدل نیبرد و به هم یبخش، پ

 باشد. یبرخوردار م

 همه مناطق کشورمناسب است؟ یبرا یاریآب نینو یها وهیش ایآ-10

 ی. برخستیهمه مناطق کشور مناسب ن یتحت فشار، برا یها یاریآب رینظ ،یاریآب نینو یروش ها

 توانند بهتر باشند. یاجرا شوند، م یکه به صورت علم یدر صورت یاریآب یسنت یمواقع، روش ها

 ی چیست؟توضیح دهید.اریانتخاب آب یها وهیانتخاب  ش یاصل یارهایمع-11

 نوع کشت ،ییآب و هوا طیبراساس شرا

 ی را بنویسید.مصرف آب در بخش کشاورز یساز نهیدر به یدو مورد اصل-12

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

 بهره گیری از فناوری هایی که به افزایش بهره وری آب در مزرعه یا باغ می انجامد.ـ 2

 

 چقدراست؟وزشبانه ر کیمتوسط مصرف آب هرفرد در زانیم-13

 لیتر200

 یی چقدراست؟وروستا یو شهر یدنیمصرف آب دربخش آشام زانیم-14

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

 ی را بنویسید.دنیمهم آب آشامویزگی  -15

 یآب لیدل نیدارد، و به هم تیفیر کاز نظ ییبه سطح باال ازین یدنیمصارف آشام یآب قابل استفاده برا

و  نیتأم ،یطوالن یریدر مس رد؛یگ یما قرار م اریآب در اخت یشبکه لوله ها قیاز طر یکه به راحت

 شود. یم هیتصف

 باشد؟ یضرورت مهم م کیفوالد  عیصنا یابیبه آب درمکان  یچرا دسترس-16
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 نییاست که در تع لیدل نیدارند و به هم ازین یادیفوالد عموماًبه آب ز عیصنا رینظ عیاز صنا یبرخ

ضرورت مهم  کی ،یمناسب به منابع آب یتوجه به دسترس ع،یدست صنا نیمکان مربوط به احداث ا

 رود. یبه شمار م

 را نام ببرید. نیسنگ عیصنا یابیعوامل مهم درمکان -17

 یستیز طیمح طیبه شرا توجه و رانیآب در ا تیتوجه به محدود

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

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

 استفاده شود.

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

 یند.نما

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

 زیاد آب می دهند جریمه های سنگین شدند.

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

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

درصد کمتر شد، به طوری که دراین کشورها خطر کم آبی نسبت به دیگر کشورهای مشابه آنها  41

 سال عقب تر می افتد.۷

 ی چیست؟خشک سال یواقع یمعنا-18

همه  یرو رشیاست که تأث نیاش ا یروبه روست، معن یبا خطر خشکسال دیگو یکشور م کی یوقت

شماست؛ اگر آب  زیم یرو ریش وانیل کیو کتاب و  انهیشگرراینما یها و لباس ها و حت یخوراک نیا

بحران است، به آن توجه  کی یشوند. کم آب ینم دیتول گریمحصوالت هم کم کم د نیتمام شود، ا

 د.یکن

 ی را تعریف کنید.آب مجاز-19

 .شود یمحصول استفاده م ایکاال  کی دیکه در تول یمقدارآب

 ت آب مجازی را بنویسید.اهمی-20

 شود.می ده کشور را به دست آور کی یمقدار مصرف واقع با آب مجازی 
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 را بنویسید. آب درکشور نیمنابع تام نیمهم تر-21

و  ابدی یکانال به محل مصرف انتقال م ایبا لوله  ماًیمستق یها، گاه اچهیآب رودها، چشمه ها، و در

 .دهد یاستفاده کنندگان قرار م اریمختلف در اخت یرا در فصل ها ازیآب مورد ن زانیم

 را بنویسید. سد قیآب رودها از طر یساز رهیعلت ذخ-22

خشک شدن  یمختلف و حت یبودن رودها و چشمه ها درفصل ها یآب و فصل زانیم راتییتغ لیبه دل

شود که  یم رهیزمان است، آب آنها ذخ نیدر ا زین یمصرف کشاورز نیتر شیآنها در تابستان که ب

 شود. یاحداث سد انجام م قیاز طر یساز رهیذخ نیا

 را بیان کنید.درکشور یعلل سد ساز نیمهم تر-23

 عیها، توز البیمنابع آب، کنترل س تیریاست که به منظور مد یضرور یاقدام مل کی یسدساز

 یانرژ رهیذخ جادیمصرف دراز مدت و ا یدوره ها یمنابع برا یساز رهیمناسب آب درسطح کشور، ذخ

 شرفتیدر پ یینقش بـه سزا ـر،یساخته شده در چند دهـه اخ یشود. مجموعه سدها یپاک انجام م

 فوق داشته است. یها نهیدرزمکشور 

 را بنویسید.درکشور ینامطلوب سد ساز یامدهایپ-24

به  یهمراه باشد. به عنوان مثال کم توجه یجد یستیز طیمح یبا مراقبت ها دیبا زین یسد ساز

تواند  ینادرست سد، م یابیسدها، مکان  یاز سطوح آب ریدتبخیدست رود، تشد نییپا رینظ یسائلم

 را به دنبال داشته باشد. ینامطلوب یها امدیپ یعیمنابع طب یبرا

 شود؟ یم نیتام ینیرزمیز یآب ها قیکشورازطر ازیچنددرصد از آب مورد ن-25

 یم نیتأم یو صنعت یکشاورز ،یرا در مصارف خانگ ما ازیدرصد آب مورد ن55حدود   ینیرزمیز یآبها

 کنند.

 را توضیح دهید. به محل مصرف ینیرزمیز یوانتقال آب ها لینحوه تشک-26

 یم لی( تشکینیرزمیآب ز یبه درون آبخوان ها)سفره ها یسطح یبا نفوذ آبها ینیرزمیز یآب ها

 .ابندی یقنات به محل مصرف انتقال م ایچاه، چشمه  قیشوند و از طر

 ی را بنویسید.نیرزمیز یاز آب ها هیرو یبرداشت ب یامدهایپ-27

در منطقه روز به روز افت  ینیرزمیز یشود سطح آبها یباعث م ینیرزمیز یاز آب ها هیرو یبرداشت ب

 استخراج وجود نخواهد داشت. یبرا یکه آب دیخواهد رس ییسرانجام به جا و .کند

 ی چیست؟نیرزمیز یح آب هاآمدن )افت( سط نییپاپیامدهای -28

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

وزن  لیبه دل ن،یخاک در اعماق زم یدانه ها انیم یخال یپس از خروج آب از فضا ده،یپد نیدر ا

 افتد. یاتفاق م نینشست زم ج،یآن، به تدر یستون خاک باال

 پیامدهای وقوع فرونشست زمین را بنویسید.-30

شود و منجر به  نیسطح زم یرو یطوالن یگاه ییتواند منجر به درزها و شکاف ها یفرونشست م

 آن بنا شده است، گردد. یکه بر رو ییو خسارت سازه ها یخراب

 آلودگی آب را تعریف کنید.-31

که از حد  یآب شود به طور یستیو ز ییایمیش ،یکیزیف طیشرا رییتغکه موجب  یرییهرگونه تغ

 .ندیآب گو یاستاندارد آن خارج شود را آلودگ

 
 را بنویسید. دهنده فاضالب لیمواد تشک-32

 یاز آن مواد آل یشده است که بخش لیدرصد مواد جامد تشک0/1درصد آب و  99/9فاضالب از 

 باشد. یمعلّق در آب م ای به حالت محلول یمواد معدن گرید یوبخش

 انواع آب درخانه را نام ببرید.-33

 آب خاکستری وآب سیاه–آب سفید 
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 را بنویسید. آب افتیباز ای یبازچرخان فیتعر-34

اهداف  یشود و برا یم هیاستفاده مجدد از فاضالب. آب آلوده تصف یعنی( آب افتی)باز یبازچرخان

 شود. می استفاده آن از …بز و س یفضا ای یکشاورز یاریسودمند مانند آب

 را بنویسید. فاضالب فیآب و  تعر افتیباز ای یبازچرخان تیاهم-35

در بهره  یاصل یاز راهکارها یکیدر دسترس،  یمنابع آب تیآب و محدود یبا توجه به ارزش باال

. به طور و استفاده مجدد از آب است یموجود، بازچرخان یو مناسب تر از آب ها شتریهر چه ب یبردار

 درطور  نیو هم یشهر ،یدنیمختلف از جمله شبکه آب آشام ینمونه بعد از آن که آب در بخش ها

شود که به آن فاضالب گفته  یآلوده م یادیز زانیمورد استفاده قرار گرفت، به م یصنعت یها تیفعال

 شود. یم

 

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

از فاضالب  یکم تر اریبس یآلودگ وه،یم ایظروف  یشست وشو ایز استحمام وا یفاضالب ناش

 شود. یگفته م یبه آن آب خاکستر لیدل نیدارد و به هم یبهداشت یها سیسرو

 اهمیت آب خاکستری دردنیای امروز چگونه است؟-37

 …بز و س یفضا یاریآب رینظ یدر مصارف یاز آب خاکستر افته،یتوسعه  یاز کشورها یاریدر بس

آلوده است و عمدتاً به عنوان  یآب ه،یتصف ندیفاضالب که تا قبل از فرا ب،یترت نیشود. بد می استفاده
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آب قلمداد  دیامروز به عنوان منبع جد یایشود، در دن یو بهداشت شناخته م یسالمت یبرا یدیتهد

از بحران و کمبود  ،هیو استفاده مجدداز آن پس از تصف یشود تا با بازچرخان یشود و تالش م یم

 منابع آب کاسته شود.

 حریم آب را تعریف کنید.-38

است که  یعی. طبندیگو یآنها م میاطراف رودخانه ها، تاالب ها و برکه ها را حر یها نیاز زم یقسمت

 ای رویحفاظت ازآنها الزم است و طبق مقررات، حدود آن توسط وزارت ن یفاصله برا نیا تیرعا

 شود. یم نییتع یه اآب منطق یشرکت ها

 را بنویسید. درروستاها وشهرها ینیرزمیز یآب ها یعوامل آلودگ-39

دفع  یجذب یچاه ها قیاز طر یخانگ یکشور، فاضالب ها یتر روستاها شیاز شهرها و ب یدر بعض

 رابهیش نیهمچن .را به دنبال دارد ینیرزمیمنابع آب ز یفاضالب، آلودگ هینوع تخل نیشوند که ا یم

زنده است، منابع آب را آلوده  زیازت و موجودات ر یادیمقدار ز یکه دارا یاز فضوالت دام یناش یها

 زا هستند. یماریب زین ندهیمنابع آال نیکنند. به طور معمول ا یم

 م؟یشو لیقا میحر دیبا یمنابع آب یچرابرا-40

 .قائل شد میحر ایفاصله  ،یمنابع آب یسازه ها الزم است برا بیوتخر یاز بروز آلودگ یریجلوگ یبرا

دارد، در  انیکه در تمام طول سال آب در آنها جر یدائم یرودها نیو هم چن یفصل یرودخانه ها یبرا

 شیشوند و حجم و ارتفاع آب در آنها تا چند برابر افزا البیممکن است دچار س دیمواقع بارش شد

 ایشود و از هر گونه ساخت و ساز  تیارع شهیهم دیبستر رودخانه ها با میحر لیدل نی. به همابدی

 شود. یدر محدوده رودخانه ها خوددار یراصولیغ یبهره بردار

  

 درس دوم

 دو بخش اصلی خاک را نام ببرید.-1

 شود. یم لیتشک یو آل یاز دو بخش مواد معدن
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 را بنویسید. خاک تیاهم-2

 نقش دارد. ییغذا تیو امن داریپا ندهیآ نیخاک در تأم

 چقدراست؟ مترخاک یهرسانت لیتشک ین الزم برامدت زما-3

 کشد. یسال طول م10000تا 100از   ییمختلف آب و هوا طیخاک در شرا متریهر سانت لیتشک

 مهم ترین ترکیبات تشکیل دهنده خاک را بنویسید.-4

درصد آن را آب پر کرده است، 25درصد آن را هوا و  25که  یدرصد از کل حجم خاک از منافذ50

 کنند،یم یکه در خاک زندگ یموجودات ریو سا اهانیگ یشده است. وجود آب و هوا برا لیتشک

 است. ارمهمیبس

 را بنویسید. آب وهوا درخاک بیوجود ترک تیاهم-5

 ییعناصر غذا یو نگهدار هیدر خاک، تهو اهانیگ شهیذرات خاک موجب سهولت نفوذ ر نیا بیترک

 شود. یدر خاک م اهانیگ

 را نام ببرید. خاک یدهنده بخش معدن لیتشک یها یکان-6

انواع عناصر مانند  هایکان نیشده است که در ساختارا لیها تشک یخاک از انواع کان یبخش معدن

 ه است.رفت کار به …و میپتاس م،یکلس م،یسد

 را بنویسید. شدن خاک ییایعلل شورشدن و قل-7

شدن  ییایشور ــ قل ایشدن  ییایشورشدن، قل موادی مانند سدیم و پتاسیم موجبغلظت  شیافزا

 .شودی خاک م

 قلیایی شدن خاک را بنویسید.مقابله با  یروش کشاورزان برا-8

 نوع خاک ها را انتخاب کنند. نیمناسب با ا اهانیگ دیکشاورزان با
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 را بنویسید.  خاک یمواد آلاهمیت -9

 اریبس یکشاورز یخاک ها یزیدر سالمت خاک اند و درحاصلخ یفیک ریاز مقاد یکیخاک  یمواد آل

 دارند. تیاهم

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

مزرعه ها،  لیها )تبد نیزم یکاربر رییتغ شورشدن، ،ییزا ابانیشدن، ب یغرقاب ،یآلودگ ش،یفرسا

و  یگرد و غبار، آتش سوز ه،یرو یب یچرا ی(صنعت ی ومرتع ها، باغ ها و جنگل ها به مناطق مسکون

 دهند. یقرار م ریخاک را تحت تأث دیتوان تول یصنعت یها تیلفعا

 آلوده کننده های خاک را نام ببرید.-11

 

 گذارند؟ یم ریانسان تاث یسالمت یخاک چگونه رو یها  ندهیآال -12
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جذب  ایاستنشاق  قیاز طر میبه صورت مستق ای اهانیگ قیو از طر میمستق ریها به صورت غ ندهیآال

ها پس از ورود به بدن موجودات  ندهیآال نیگذارند. ا یم ریسالمت انسان و جانوران تأث یرو یپوست

 ومیدهند.مانند کادم یقرار م ریمختلف بدن را تحت تأث یدستگاه ها تیزنده، فعال

 را توضیح دهید. آن برسالمت انسان راتیبه خاک و تاث ومیورود کادم یروش ها -13

 یکارخانه ها ،یعکاس ،یساز یباتر ،یساز کیپالست ،یرنگ ساز عیفاضالب صنا قیاز طر ومیکادم

به  یعنصر به آسان نیشود. ا یوارد خاک م یلیفس یفسفردار و سوخت ها یذوب فلزات، کودها

 شود. یها در انسان م هیکل ییقابل جذب است و باعث باال رفتن فشار خون ونارسا اهیگ لهیوس

 را توضیح دهید. آن برسالمت انسان راتیبه خاک و تاث کلیورود  ن یروش ها -14

از آن  یو ادوات برق یشیلوازم آرا ،یفوالد و فلزات، رنگ ساز عیاست که در صنا یاز عناصر کلین

 یدیشد تیجذب شود و سم اهیتوسط گ یتواند به راحت یم کلین نکهیشود. با توجه به ا یاستفاده م

 هستگامشکالت د کل،ین یاز آثار آلودگ یشود. برخ ی)کلروز ( م اهانیکند، سبب زرد شدن گ جادیا

 .و انواع سرطان ها در انسان است یمنیا ستمیاختالل در س ،یتنفس

 را بنویسید. خاک یاز آلودگ یریگ شیپ یروش ها -15

 یها ندهیها مانند فاضالب، پسماند و آال ندهیاز ورود انواع آال دیخاک، با یاز آلودگ یریگ شیپ یبرا

 کرد. یریبه خاک جلوگ یگاز

 را توضیح دهید. خاک یبا  آلودگ و مقابله ییشناسا یراه ها -16

استاندارد خاک،  ریشود. مقاد یخاک استفاده م تیفیک یخاک از استانداردها یآلودگ ییشناسا یبرا

 یخاک ها تیریقانونمند کردن مد یمختلف برا یهستندکه در کشورها تیفیک یعموم یاستانداردها

باشد،  ردتر ازمقدار استاندا شیا در خاک به ندهیکه غلظت آال یشود. زمان یآلوده از آنها استفاده م

گذارد.در  یموجودات زنده م ریسا ایانسان و  یشود و آثار سوء بر سالمت یخاک آلوده محسوب م

حذف و سپس اقدام  ندهیمنبع آال دیاز مقدار استاندارد باشد، ابتدا با شیها ب ندهیآال زانیکه م یصورت

 خاک کرد. یبه برطرف کردن آلودگ
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 توضیح دهید. چیست؟ خاک یرفع آلودگ یروش برا نیوکم خطرتر نیتر نهیهز کم -17

از  یبرخ لهیاست که معموالً به وس یآلودگ یستیروش ها حذف ز نیا نیوکم خطرتر نیتر نهیکم هز

 .ندیگو یم ییپاال ستیو آن را ز ردیگ یموجودات زنده صورت م

 یی را تعریف کنید.پاال اهیگ -18

  اهانیسط گخاک تو یرفع آلودگ

 یی را تعریف کنید.پاال ستیز -19

 موجودات زنده یتوسط برخ یآلودگ یستیحذف ز

 یی را تعریف کنید.غذا تیامن -20

 و مناسب است. یکاف یهمه افراد به غذا یدسترس یبه معنا ییغذا تیامن

 یی را تعریف کنید.غذا یمنیا -21

شامل مزرعه تا  فیدو تعر نیاست، ا یآلودگغذا از هر یبه مفهوم حفظ و نگهدار زین ییغذا یمنیا

 شود. یسفره م

 ست؟یتراژن چ -22

 رییمحصوالت تغ دیموفق به تول یفناور ستیبا استفاده از علم ز کیژنت یمهندس ر،یدر دو دهه اخ

 یموجود زنده منتقل م کیبه  یدیجد یروش ژنها نیتراژن در جهان شده است. در ا ای یکیژنت افتهی

 .دیوردنظر به دست آشود تا صفات م

 را نام ببرید. محصوالت تراژن نیمهم تر -23

محصوالت تراژن  نیتر عیوارد بازار مصرف شده است. شا یالدیم90تراژن از دهه   ییمواد غذا

 ذرت، پنبه و کلزا هستند. ا،یسو
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 را بنویسید. تراژن یها تیمز -24

 لیخاک به دل یاز آلودگ یریکش، جلوگ به آفت کش و علف ازیعدم ن ،یمحصوالت زراع دیتول شیافزا

 برخوردارند. یو باغ یزراع اهانیدر گ کیتنوع ژنت شیافزا ،یکاهش مصرف سموم دفع آفات نبات

 را بنویسید. علل استفاده از کود توسط کشاورزان -25

خاک  ییمواد غذا بیترت نیآورند و بد یخود را از خاک به دست م ازیمورد ن ییمواد غذا اهان،یگ

 ای یستیز یاز انواع کودها یکیکاهش،  نیجبران ا ی.کشاورزان و باغداران براابدی یاهش مک

 برند. یرا به کار م ییایمیش

 را نام ببرید. انواع کود -26

 ایآنها و  یایجانداران و بقا هیتجز جهیدر نت داست،یهمان طور که از نام شان پ ،یستیز یکودها

اند که بااستفاده از مواد  یباتیترک ییایمیش ی. کودهاندیآ یدست مموجودات زنده به  تیحاصل از فعال

 شوند. یم دیدر کارخانه تول ییایمیش

 یی را بنویسید.ایمیش یاز کودها ادیاستفاده ز یمنف یامدهایپ -27

 یکودها نیهم چن آب، خاک و هوا را به دنبال دارد. یو آفت کش ها آلودگ ییایمیش یاستفاده از کودها

 یمنیخاک و عدم ا یزیموجب کاهش حاصل خ ست،یز طیرساندن به مح بیعالوه بر آس ییایمیش

 گذارد. یاثرم زیاز کودها بر سالمت انسان ن یناش یآلودگ .گردند یم ییغذا

 ست؟یکمپوست چ -28 

 اهانیمانده گ یباق ،ییپسماند مواد غذا هیاست که از تجز یستیز یاز انواع کودها یکیکمپوست 

 .دیآ یبه دست م یمصرف دام رقابلیغ دیت محصول، فضوالت وزواپس از برداش

 ست؟یکمپوست چ یورم -29

 شود. یحاصل م یاست که از فضوالت کرم خاک یستیکود ز کی زین« کمپوست یورم»
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 ی چیست؟توضیح دهید.ستیز یعلل استفاده از کودها -30

آنها، استفاده از  یباال متیو ق ییایمیش یکودها هیرو یآشکار شدن آثار سوء مصرف ب لیبه دل

 یستیز یبا استفاده از کودها کیارگان یمطرح شده است. در کشاورز یدرکشاورز یستیز یکودها

 شود. یم نیتأم نیزم ارهیانسان و س اه،یسالمت خاک، گ

 چیست؟شرح دهید. کیارگان یکشاورز -31

ص و به مقدار محدود به کار خا طیو سموم دفع آفات در شرا ییایمیاز مواد ش ینوع کشاورز نیدر ا

 رود. یم

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

است که  یمنابع آب و خاک مشکل مهم یبحران تیکم و نامنظم و وضع یبارندگ لیغذا به دل نیتام

و کا  یستیز یها با روش ها یماریآفات و ب ینابود .است یآن کشت گلخانه ا یاز راه حل ها یکی

 نیهمچن و ستیز طیمح حفظمحصول،  تیفیک شیصرف سموم در گلخانه ها، باعث افزاهش م

 شود. یصادرات م شیافزا

 درس سوم

 را باهم مقایسه کنید.هوا با آب و غذا تیاهم -1

ً تواند  یم ی.آدم گراستید یزهایچ ریاز سا شیب ،یادامه زندگ یبه هوا برا ازین دیبدون ترد

از چند  شیکه بدون هوا ب یروز زنده بماند؛ درحال5ن آب حدود هفته و بدو5  بایبدون غذا تقر

 یبارنفس م کی هیثان4در هر  یعیتواندزنده بماند. هر فرد به طور متوسط و طب ینم قهیدق

بلکه وجود هواکره درحفاظت  ست،یتنفس کردن موجودات زنده ن لیهوا فقط به دل تیاهمکشد. 

 .دینما یم فایا ینقش مهم و اساس زین دیخطرناک خورش یاز آنها در برابر اشعه ها

 باشد؟ یپاک و سالم م یمردم هوا یاصل یاز دغدغه ها یکیچراامروزه  -2

 یها تیفعال ندهینان و آب بود، اما امروزه با رشد فزا نیمردم فقط تأم یدر گذشته، دغدغه ها

وسعه و ت ینیو رشد شهرنش یموتور هینقل لیتعداد وسا ،یمصرف انرژ شیو افزا یصنعت
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 دهیدغدغه ها افزوده شده است. پد نیبه ا ز،یپاک و سالم ن یشهرها، داشتن هوا یعمود

انسان است که از حدود  یشدن زندگ یصنعت یامدهایاز پ یکی ،یشهر قهوا درمناط یآلودگ

 شود. یو شدت آن افزوده م زانیسال قبل شروع و روز به روز بر م صدیس

 چیست؟شرح دهید.کشور یهوا درکالنشهرها یعلل آلودگ -3

 یندهایانواع فرا نده،یآال عیوجود صنا ن،یسبک وسنگ یتعداد خودروها ریگوناگون، نظ لیبه دال

 .هوا قرار دارند یها یندگیدر معرض انواع آال ییایمیش عیصنا ایبرق  دیتول ،یاحتراق

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

 بنویسید.

که افراد جامعه، کاهش  یبه طور .دارد یمتفاوت یافراد مختلف، مفهوم و معنا یهوا برا یآلودگ

را  ندینش یم لیوسا یکه رو یو گردوغبار یتنفس ستمیچشم، اختالل درس کیتحر د،ید

و محصوالت  واناتیح اهان،یکه به گ یکشاورز، عوامل کی یبرا .کنند یمحسوب م یآلودگ

 د،ید زانیخلبان کاهش م کی یشود. برا یمحسوب م یکند، آلودگ یوارد م انیز یکشاورز

هوا  یصاحبان صنعت فقط مسائل مربوط به مهار آلودگ یگردد و برا یهوامحسوب م یآلودگ

 .مد نظر است

 بنویسید. ستیز طیهوا از نظرمح یمفهوم آلودگ -5

مت و بهداشت جانداران رابه در هوا، که سال یاضاف بیوجودهرگونه ترک ستیز طیاز نظر مح

 ایو  عیهوا ممکن است به صورت گاز، ما یها ندهیشود. آال یم یهوا تلق یخطر اندازد، آلودگ

 جامد باشند.

 را بنویسید.هوا یآلودگ یمنف یامدهایپ -6

 شیرساند و رفاه وآسا یم بیبه اجسام، ساختمان ها و اموال مردم آس نیهوا هم چن یآلودگ

 سازد. یرا مختل م ستیز طیمح یعیطب و تعادل یعموم

 چیست؟گریهرمنطقه با منطقه د یعلل تفاوت آلودگ -7
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مانند: نوع آب و هوا، وجود  یمتفاوت است و به عوامل گریهر منطقه با منطقه د یهوا یآلودگ

 دارد. یو ... آن منطقه بستگ یکشاورز ،یصنعت یها تیرشته کوه ها، فعال

 است؟ یجیتدر یهوا بحرات یچرا آلودگ -8

 نیو کند است که درا یجیتدر ستیز طیهوا بر انسان و مح یرآلودگیموارد تأث یدر برخ

که به  یکنند و زمان ینم یتلق یو اکثر مردم آن را جد ردیگ یصورت کم تر مورد توجه قرار م

توان گفت  یم نیبنابرا .ردیگ یرسد، مورد توجه آن ها قرار م یم یحاد و اضطرار تیوضع

 شود. یآن مشخص م جیاست و در دراز مدت نتا یجیتدر یهوا، بحران یگآلود

 را بنویسید.هوا تیفیشاخص ک تیاهم -9

هوا بر سالمت و  یهوا، نحوه اثر آلودگ تیفیاز ک یجهت آگاه یدیکل یهوا ابزار تیفیشاخص ک

 در برابر آن است. یمحافظت یروش ها

 بنویسید.را هوا تیفیگزارش روزانه ک یشاخص مهم برا -10

ازون سطح  د،یاکس ید تروژنی: ذرات معلق، نیعنیهوا  یاصل ندهیپنج آال یشاخص برا نیا

 شود. یمحاسبه م دیاکس یو گوگرد د دیکربن منوکس ن،یزم

 طبقه تقسیم می شود؟نام ببرید.به چند از منظر سالمت انسان،  هوا تیفیشاخص ک

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

بهداشت و  ست،یز طیبه مح یخسارات متعدد یو محل یمل ،یدر ابعاد منطقه ا دهیپد نیا

 . دینما یوارد م یصنعت ساتیو تأس ییربنایسالمت جامعه، منابع ز

 را بنویسید.هوا یآلودگ یامدهایپ -12

 یگذاشته است و به نوع یبرجا یستیمختلف ز یگونه ها یبر زندگ یمخرب اریبس راتیتأث

ت. رو همواره مورد توجه دانشمندان بوده اس نیاز ا قرار داده است. دیآنان را مورد تهد یزندگ

دهد. مهم  یقرار م ریجانداران را تحت تأث ریانسان و سا یهوا به اشکال مختلف زندگ یآلودگ

بارش  زشیر .و ... است یقلب ،یتنفس یهایماریسالمت انسان و بروز ب دیشکل آن تهد نیتر

 هواست. یآلودگ یامدهایپ گریاز د یجهان شیو گرما ییآب و هوا راتیی،تغیدیاس یها

 ست؟یچ یدیبارش اس -13

مانند  یمه که درآن مواد مضر یحت ایبه هرگونه بارش، مانند باران، برف، تگرگ  یدیبارش اس

 شود. یو گوگرد وجود داشته باشند، اطالق م تروژنین یدهایاکس

 ی را بنویسید.دیاس یبارش ها شیداینحوه پ -14
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و  دیاس کیتریصورت نداده و به  ییایمیو بخارآب واکنش ش ژنیدو ماده در هواکره با اکس نیا

 ع،یدر صنا یلیفس یها، مصرف سوخت ها ندهیآال نیا ی. عامل اصلندیآ یدر م دیاس کیسولفور

 یبارش م تهیدیاس زانیم دیشد شیمختلف است که سبب افزا یحمل و نقل و کارخانه ها

 شوند.

 

 ی را بنویسید.دیاس یبارش ها یامدهایپ -15

 یساختمان ها و بناها یجانداران و نما ریسان ها و سارساندن به ان بیباعث آس یدیباران اس

 شود . یم یکشاورز یخاک ها یزیرنگ خودروها و کاهش حاصل خ ،یخیتار

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

 یناخته مهوا ش یدر مقابله با آلودگ ایدن یشهرها نیاز موفقت تر یکیبه عنوان  یتیکوسیمکز

کرد. در  یشهر جهان معرف نیشهر رابه عنوان آلوده تر نیسازمان ملل ا1992شود. سال  

شهر باالتر از حد استانداردبود. آن  نیها در ا ندهیروز شاخص آال330در حدود  1990سال ،

و  رندیم یهوا، پرنده ها هنگام پرواز م یبه خاطر آلودگ یتیکوسیکه در مکز ودزمان مشهور ب

نام  گریهوا، د یمنسجم مقابله با آلودگ یبرنامه ها یافتند. اما امروز بااجرا یم نیزم یرو

 خورد. یشهر اول آلوده جهان به چشم نم10  انیدر م یحت یتیکوسیمکز
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ی را تیس کویهوا درشهرمکز یدرمهارآلودگ عیمنسجم و سر یراهکارها نیمهم تر -17

 بنویسید.

 یهوا یآلودگ لیدال نیاز مهم تر یکیفرسوده  ینامطلوب سوخت و خودروها تیفیک

سوخت  دیتول یبرا ییها شگاهیدالرپاال اردیلیم9/3  هیبا سرما کیبود. دولت مکز یتیکوسیمکز

 نیمهم تر توانیرا م نیبنز تیفیکرد. اصالح ک ی( راه اندازنییگوگرد پا زانیمناسب )با م

 ی( راهکارها8انست )شکل د یتیکوسیمکز یهوا یدر مهار آلودگ کیدولت مکز استیس

 ،یشخص یهوا عبارت اند از:کاهش استفاده از خودروها یدر کاهش آلودگ عیمنسجم و سر

 است. نیبنز تیفیو اصالح ک یعموم هینقل ستمیخودروها، گسترش س تیفیبهبود ک

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

دوچرخه  ،یبرق کلتیموتورس ،یدیپانل خورش دکنندهیتول نیبزرگ تر در حال حاضر نیکشور چ

است و  یکیحمل و نقل الکتر ستمیاستفاده از س نهیکشورها در زم نیاز موفق تر یکیو یبرق

خود را با استفاده از  یلیفس یها یو کمبود انرژ یستیز طیازمعضالت مح یاریتوانسته بس

 جبران کند. پاکنو و  یها یانرژ

 را نام ببرید.هوا یآلودگنواع ا -19

 یشوند، آلودگ یهوا م بیترک رییموجود در هوا، که باعث تغ یها ندهیافزون بر انواع مختلف آال

وجود دارند که باعث  زین یو حرارت ینور ،یسیالکترومغناط ،یصوت یمانند: آلودگ یگرید یها

 گردند. یهوا م یکیزیف یها یو آلودگ راتییتغ

 ست؟یچ یصوت یآلودگ -20

انسان  ژهیموجودات زنده به و تیاست که بر فعال یامواج ناخواسته ا ،یصوت یمنظور از آلودگ

انسان باعث عوارض  ییبر سامانه اعصاب و شنوا یرگذاریتوانند باتأث یگذارند و م یم ریتأث

 باز و بسته با هم متفاوت است. طیشوند. انتشار صدا در مح یو روح یمتعدد جسم

 را توضیح دهید. باز و بسته طیدرمح یامواج صوت تیوضع -21



20 
 

 یم نیاز ب تیشوند و در نها یبدون برخورد به مانع منتشر م یباز امواج صوت طیمح کیدر 

 ر،یو موانع موجود در مس وارهایپس از برخوردبه د یبسته ، امواج صوت طیروند؛ اما در مح

 شوند. یم دیمنعکس و تشد

 ی را بنویسید.سیرومغناطالکت یآلودگ شیعلل افزا -22

 افتهی شیها افزا یآلودگ نیمقدار ا ،یمختلف در زندگ یها یمتأسفانه با توسعه فناور

و خطوط  (ویکرویما ،ییشو ن لباسیمنزل )سشوار، ماش لیوساافزایش استفاده ازمانند است.

 یی و...ویامواج راد،تلفن همراه  ی،انتقال برق فشار قو

 ی رابنویسید.سیامواج الکترومغناط ترایکاهش تأث یراه ها -23

 مدت از تلفن همراه یـ عدم استفاده طوالن1

 دنیـ خاموش کردن تلفن همراه در شب و هنگام خواب2

 و محل استراحت یبرق لیوسا نیفاصله ب تیـ رعا3

 یکیالکترون لیشش سال از وسا ریز یـ استفاده نکردن بچه ها4

 یق فشار قوساخت و ساز با خطوط بر میحر تیـ رعا5

 ی را بنویسید.سیالکترومغناط یدر آلودگ یچیپ میس یدارا یخانگ لیوسا راتیتاث -24

 نیماش ،یدارند، مانند سشوار، جاروبرق یچیپ میکه س یلیمنزل، آن دسته از وسا لیوسا نیدر ب

کنند که باعث  یم جادیدر اطراف خود ا یتر یقو اریبس یسیمغناط دانیو ... م ییلباسشو

 شوند. یم یسیالکترومغناط یها یآلودگ جادیا

 را بنویسید. نیزم یعیطب سیساخته بشربرالکترومغناط یها یازفناور یبرخ ریتاث -25

 سیالکترومغناط یها دانیساخته بشر م یها یاز فناور یدهد که برخ یپژوهش ها نشان م

 یابیجهت  یبرا یعیطب یروهایکه از ن یجانوران طیشرا نیدهند؛ در ا یم رییرا تغ نیزم یعیطب

 کنند. یخود را گم م ریشوند و مس یم جیکنند، گ یاستفاده م تیموقع نییو تع
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 را توضیح دهید. ویکروویو ما ییویامواج راد راتیتاث -26

امواج افزون بر انسان ها و  نی. ارگذارندیتأث ستیز طیبر مح زین ویکروویو ما ییویامواج راد

 دارند. یراتیتأث زیو درختان ن اهانیبرگ وانات،یح

 ی را بنویسید.نور یآلودگ یمنف یامدهایپ -27

وآسمان  ستیز طینامطلوب، مح تیفینامناسب و با ک یمکان ها ایدرزمان ها  یمصنوع ینورها

 یدر رصد آسمان شب م یمشکالت جادیباعث ا زیدرشهرها ن ادینور ز .سازند یشب را آلوده م

و  اهانیگ یبرا ستمیاکوس رییهادر طول شب، باعث تغ بزرگراه یدر برخ ادیوجود نور ز شود.

 شود. یجانوران موجود در اطراف آن بزرگراه م یدرختان وحت

 را بنویسید. بسته یها طیهوا درمح یعوامل آلودگ -28

از اتالف  یریمناسب هوابه منظور جلوگ هیازحد ساختمان ها، عدم تهو شیب یکیتراکم و نزد

طور  نیهم ،یشخص لیدر ساختمان، مبلمان و وسا ییایمیو ش یصنوعاستفاده از مواد م ،یانرژ

 کننده دانست. یو ضدعفون زکنندهیتم نده،یاستفاده از حشره کش ها، مواد شو

 کنید. سهیباز مقا یها طیبسته با مح یها طیمح یآلودگ زانیم -29

 نید هستند و اباز مجاور خو یها طیبرابر آلوده تر از مح10تا  5بسته،   یها طیهمواره مح

 یم یبسته سپر یها طیانسان ها در مح یدرصد اوقات و ساعات زندگ80است که   یدرحال

 شود.

 را بنویسید. بسته طیمح یهوا یاز آلودگ یناش ی امدهایپ -30

 دیکاهش د ،ییآسم، نازا ه،یبه سرطان ر توانیبسته م طیمح یهوا یاز آلودگ یاز مشکالت ناش

 اشاره کرد. ریومرگ وم یوقــ عر یقلب یهایماریو ب

 را بنویسید. بسته یها طیمح یهوا یها ندهیآال نیمهم تر -31
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،  دیکربن مونواکس تروژن،ین یدهایاکس د،یبخار شونده، فرمالدئ کیارگان باتیترک ،یعوامل آلرژ

 رادن، سرب و آفت زداها

 درس چهارم  

 .چه مقدار است؟شرح دهید درجهان یمصرف ساالنه انرژ زانیم-1

درک  یتن نفت خام است. برا اردیلیم10معادل   باًیدرجهان تقر یمصرف ساالنه انرژ زانیم

و آنها را کنار  میزیمقدار نفت را دربشکه بر نیکه اگر ا دیاست تصور کن یموضوع، کاف نیبهتر ا

 رسد. یم لومتریطول آن به ده ها هزار ک مینیهم بچ

 

 ی را شرح دهید.کیالکتر یبه انرژ یامروز یزندگ یوابستگ-2

ما به آن وابسته است.  یامروز یاست که زندگ یشکل از انرژ نیمهم تر ،یکیالکتر یانرژ

 تیمانند برداشت پول از عابر بانک، فعال یبانک یها تیانجام فعال ماها،یمثال، پرواز هواپ یبرا

که،  یه طوراست. ب یوابستگ نیاز ا ییها نمونه ها شگاهیپاال تیو فعال یگوناگون پزشک یها

 .ما مختل خواهد شد یقطع شود، زندگ یکیالکتر انیجر یمدت کوتاه یرااگر ب

 ی را بنویسید.در زندگ یلیفس یسوخت ها یکاربردها یبرخ-3
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پخت وپز  ،یو صنعت یعلم ،یگرم کردن خانه ها، مراکز ادار یبرا از سوخت های فسیلی اغلب

 یعیمانند نفت، زغال سنگ وگاز طب یلیفس یاز سوخت ها هینقل لیحرکت وسا نیو هم چن

 .شود یاستفاده م

 را بنویسید. درجهان یلیفس یمصرف سوخت ها شیعوامل افزا-4

 نی. هم چناستیدن یکشورها یدغدغه ها نیاز مهم تر یکیالکتر یانرژ نیو تأم دیتول

استفاده  یلیفس یمسئله به طور عمده از سوخت ها نیحل ا یکه در سراسر جهان برا دیافتیدر

گوناگون مانند حمل ونقل،  عیو رشد و گسترش شهرها، صنا تیجمع شیکنند. با افزا یم

 یسبب شده است تا مصرف سوخت ها یکشاورز یها تیو فعال ادارو ، غذ ،ینساج ،ینظام

 .ابدی شیافزا یا ندهیبه طور فزا ریدر طول دو سده اخ یلیفس

 را بیان کنید. درجهان یلیفس یمصرف سوخت ها شینامطلوب افزا یامدهایپ-5

شهرها را آلوده کرد  یوارد هوا کره شده و هوا ندهیآال یاز انواع گازها یحجم انبوه جهیدر نت

در آن نه تنها لذت  دنیو نفس کش ستین یآب گریتر شهرها، د شیکه آسمان ب یبه طور

دارد، چهره  یبد یوآلوده، ب یهوا نیهست. ا زیتر موارد آزاردهنده ن شیبخش نبوده بلکه در ب

ساختمان ها را به دنبال دارد و سبب  یخودروها و فرسودگ یدگیکند، پوس یم تشهر را زش

 شود. ینفس، آسم و ... م یمانند تنگ یتنفس یها یماریانواع ب جادیا

 ی را توضیح دهید.لیفس یمصرف سوخت ها شیافزا با  یجهان شیگرماارتباط -6

گذاشته  نیکره زم یرو یشگرف اریزون بر آثار باال، آثار بساف یلیفس یاستفاده از سوخت ها

 ر،یدهد که در طول دو سده اخ یدانشمندان علوم نشان م یها یکه بررس یاست. به طور

 شیبه گرما دهیپد نیگرم تر شده است. ا نیو کره زم افتهی شیافزا نیکره زم یدما نیانگیم

 .است افتهیشهرت  یجهان

 ی را بنویسید.جهان شیرمانامطلوب  گ یامدهایپ-7
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فرا رسد و زمستان کوتاه تر  یعیسبب شده است تا فصل ها زودتر از زمان طب یجهان شیگرما

 یکرده و چرخه ها دایپ شیجنگل ها افزا یعیخود به خود وطب یآتش سوز نیشود؛ هم چن

 مختل شوند. یعیطب

را جو( یثرگلخانه ا)انیکره زم یدما شیبا افزا دیاکس یگازکربن د شیارتباط افزا-8

 بنویسید.

هوا  دیاکس یمقدار کربن د ریاخ یدهد که در طول سده ها یدانشمندان نشان م یپژوهش ها

 شیاز افزا یناش نیکره زم یدما نیانگیم شیاست. آنها معتقدند که افزا شیکره در حال افزا

 است. دیاکس یگاز کربن د

را  نیکره زم یدما شیدرافزا دیاکس یجو مانند کربن د  یگلخانه ا ینقش گازها-9

 توضیح دهید.

گرم شده  نیکند. زم یرسد و آن را گرم م یم نیبا عبور از هوا کره به سطح زم دینور خورش

که به شکل پرتو تابانده  یانرژ نیتاباند. ا یم یاز خود انرژ یگریهر جسم داغ د ایمانند اتو 

پرتوها هنگام  نیب شده دارند. اجذ یدیخورش ینسبت به پرتوها یکم تر یشود انرژ یم

جذب و سبب گرم  دیاکس یمولکول ها مانند کربن د یتوانند توسط برخ یم کرهخروج از هوا

کره  یتر باشد، دما شیگازها در هوا کره ب نیرو هر چه مقدار ا نیشوند. از ا نیشدن کره زم

 باالتر خواهد رفت. نیزم

چگونه  نیزم یوا کره نباشد وضع دماکربن وآب  دره دیاکس ید یاگرمولکلول ها-10

 بود؟

 .دیخواهد رس وسیدرجه سلس-18به  وسیدرجه سلس14از   نیکره زم یدما نیانگیم

 ی چیست؟شرح دهید.ستیز طیمح یعلت استفاده دانشمندان از اصطالح رد پا-11

ه ب یگذارد، اصطالح یم ستیز طیمح یکه هر فرد رو یآثار زانیم نییدانشمندان به منظور تع

 کرده اند. فتعری …غذا و د،یاکس یآب، کربن د یمانند ردپا یستیز طیمح ینام ردپا
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 دهند؟ یرا نشان م یزیچه چ یستیز طیمح یردپاها-12

 یکربن د یمثال رد پا یدهند. برا ینشان م ستیز طیمح یرا رو رافرادیتأث زانیردپاها م نیا

فرد وارد  کیگوناگون  یها تیثرفعالدر ا دیاکس یکربن د زانیدهد که چه م ینشان م دیاکس

 شود. یهواکره م

 کربن به چه معناست؟ یمانند ردپا یستیز یبزرگ وکوچک بودن ردپا-13

 یکربن د نیکشد تا کره زم یطول م یتر شیرد پا بزرگ تر باشد، زمان ب نیهر چه مقدار ا

 .دیرا مصرف کند و آثار آن را جبران نما یاضاف دیاکس

 هستند؟ یستیز طیمح یبه دنبال کاهش رد پا چرا دانشمندان-14

 یستیز طیمح یمشکالت و بحران ها جادیو ا یروزافزون به انرژ ازین

 را بنویسید.کربن( ی)ردپایستیز طیمح یزندگ یکاهش ردپاچندراهکار مهم جهت -15

 

 

 ی را بنویسید.لیفس یاقدامات کشورآلمان درکاهش مصرف سوخت ها نیمهم تر-16
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خود را از منابع  ازیمورد ن یاز انرژ یاست که بخش قابل توجه ییاز کشورها یکیآلمان جزو 

درصد از کل 8حدود   یکند در حال حاضر، برق باد یباد فراهم م یاز جمله انرژ ریدپذیتجد

 یباد یها نیکشور در صدد است تا تعداد تورب نیدهد و ا یم لیمصرف برق در آلمان را تشک

 دهد. شیاافز شرویپ انیسال دررا 

 ی را شرح دهید.باد یاستفاده ازانرژ خچهیتار-17

گردد.  یباستان باز م رانیباد، به ا یروش استفاده از انرژ نیتر یمیکه قد دیجالب است بدان

  .باد، چرخ چاه را به گردش درآورند یرویموفق شدند با استفاده ازن انیرانیبار، ا نینخست یبرا

 یاریو آب یقرانیقا یها برا ینیها و چ یها، روم یا ومصرخردکردن دانه ه یبرا انیونانی

توسط سربازان در زمان  یفناور نیا ،یالدیم13کرده اند.در قرن  یباد استفاده م یازانرژ

 به اروپا برده شد. یبیصل یجنگ ها

 ی را بنویسید.دیخورش یانرژ تیاهم-18

از  یادیز اریبس ریوزانه مقادکه ر یاست به طور یمنبع انرژ نیو مهم تر نیبزرگ تر دیخورش

که به  یانرژ نیدارد. ا یم لیگس نیزم یبه سو سیالکترومغناط یرا به شکل پرتوها یانرژ

ها  وهیم دنیبازشدن گلها و شکوفه ها، رس اهان،یمعروف است سبب رشد گ یدیخورش یانرژ

اتاق ها  ییشناخشک کردن لباس ها، رو یبرا یانرژ نیطور معمول مردم از ا هشود. ب یو ... م

 کنند. یدر روز و ... استفاده م

 رابنویسید. توسط متخصصان یدیخورش یانرژ دیروش تول-19

را  دیساخته اند که نور خورش یکوچک یدیخورش یها ،سلولییایمیآنها با استفاده از موادش

 دیتول یتر شیب یکیالکتر یانرژ نکهیا یکند. برا یم لیبرق تبد انیجذب و سپس آن را به جر

را  یبزرگ تر یدیگذارند و صفحات خورش یصفحات را کنار هم م نیاز ا یادیشود، تعداد ز

 .کنند یدارند، از آن استفاده م ازیسازند و در هر جاکه ن یم

 ی را بنویسید.ستیز طیمح یو رد پا یدیخورش یارتباط استفاده ازانرژ-20
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 یما را کاهش م یستیز طیمح یردپا یکیالکتر یانرژ دیتول یبرا یدیخورش یاستفاده از انرژ

 دهد.

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

جمله  نیدارد. ا ازین ییباال یبه دانش و فناور یدیخورش یساخت و استفاده از سلول ها

اندازد که:  یم یشعر معروف استادسخن سعد نیا ادیناخودآگاه ما را به 

 .«شود ینم سریم گنج رنج، نابرده »

 چیست؟ کشور یدرشهرها دیخورش یاستفاده ازانرژ طیشرا نیمهم تر-22

 برخوردارند. یصاف و آفتاب یکشور ما در طول سال از هوا یتر شهرها شیب

 را تعریف کنید. سبز یسوخت ها-23

همانند  یاهیگ یپسماندها ریهستند که از تخم یدار ژنیاکس ییایمیسوخت ها،مواد ش نیا

 مانند بیواتانول..ندیآ یبه دست م یروغن یدانه ها نیو همچن ایسو شکر،ین اهیاخ و برگ گش

 بیواتانول چیست؟-24

 د.شو یکه به عنوان سوخت در خودروها استفاده م نوعی سوخت سبز است واتانولیب

 را بنویسید. لیسوخت سبز مانند اتانول دربرز دیروش تول-25

 اهانیگ ریالکل )به عنوان سوخت( از تخم دیتول یبرا یمختلف یکشور، روش ها نیدر ا-

 رود. یبه کار م نیالکل هم به صورت خالص و هم مخلوط با بنز نیشود. ا یاستفاده م

 باشد. نیبنز یبرا یمناسب نیگزیتواند جا یآورند که م یاتانول به دست م شکر،ین ریاز تخم-

 ی را بنویسید.شمال یکایاتانول درآمر دیروش تول-26

 ی. طبق گزارش هادیآ یذرت به دست م یایبه طور عمده از بقا ،اتانولیشمال یکایدر آمر

 گالن اتانول مصرف شده است. اردیلیدر حدودهفت م200۷سال ، موجوددر
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 کنید. سهیمقا و راندمان نهیاز نظرهز لییاتانول با گازو -27

 برخوردار است. یاندمان باالترکم تر و ر نهیاز هز لیبا گازوئ سهیاستفاده از اتانول در مقا

 ذا بنویسید. سبز یاستفاده از سوخت ها بیمعا -28

شود،  یاز آنها استفاده م یستیکه به عنوان سوخت ز یاهانیبه خاطرکاشت گ یادیز یها نیزم

 یاز جنگل ها یادیز یکه بخش ها یشده اند؛به طور یپاکتراش ایداده اند  یکاربر رییتغ

 رفته اند. نیشده و از ب یپاک تراش ،یستیسوخت ز اهانیکاشت گ لیبه دل ل،یبرز یباران

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

مصرف شمادرست تر است  یشما کوچک تر باشد، رفتار و الگو دیاکس یکربن د یهرچه ردپا

 .دیهست ستیز طیار محمسئول، متعهد و دوستد یتوان گفت که شما شهروند یو م

 5درس 

 ست؟یزباله چ -1

 .میندار ازیو به آنها ن میاست که از آنها استفاده کرده ا یمانده مواد یپسماند، باق ایزباله 

 انواع زباله را نام ببرید. -2

 ی،مارستانیب یزباله ها ی،و ساختمان یصنعت ،یکشاورز یزباله ها ی،و شهر یخانگ یزباله ها

 اکخطرن یزباله ها
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 ی چیست؟و شهر یخانگ یزباله ها -3

 شه،یش ،یقطعات فلز ک،یکاغذ، پالست ،یو سبز وهیو پوست م ییعمدتاً از پسمانده مواد غذا

 شده است. لیپارچه و چوب تشک

 ی چیست؟و ساختمان یصنعت ،یکشاورز یزباله ها -4

است که  یتمانساخ یو نخاله ها ییایمیو ش یکیفلزات، مواد پالست ،یکشاورز عاتیشامل ضا

 شود. یم دیتول ،یاقتصاد یها تیفعال انیدر جر

 ی چیست؟مارستانیب یزباله ها -5

مانده داروها و  یسرنگها، مواد پانسمان و باق رینظ یودرمان یپزشک یها تیمواد حاصل از فعال

 دهند. یم لیرا تشک یجراح لیوسا

 چیست؟ خطرناک یزباله ها -6

 یو سم ییپرتوزا ،یو انفجار ییآتش زا ،یوخورندگ ییایمیش راتیهستند که تأث ییزباله ها

کم مصرف و  یالمپ ها خ،یضد ،یروغن یروغن ترمز، حشره کش، رنگ ها ،یدارند؛ مانندباتر
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فشرده،  یآن ها، لوح ها یجانب زاتیها و تجه انهیمانند را یکیالکترون یفلورسنت، زباله ها

 .یاتم ای یهسته ا یله هازبا نیهمراه هوشمند و هم چن نتلف یها یگوش

 دارند. ومیسرب و کادم وه،یو خطرناک مانند ج یفلزات سم یادیمقدار ز یکیالکترون یها زباله

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

دفع شوند و  یخاص طیبا روش ها و شرا دیخطرناک با یو زباله ها یمارستانیب یزباله ها

 دارد. یدر پ یبار انیوعواقب ز ستین حیصح ط،یدفن آنها در مح این رهاکرد

 انواع پسماند خانگی را نام ببرید.-8

 کرد. میتوان به پسماند خشک و پسماند تر تقس یرا م یو شهر یخانگ یزباله ها

 خطربزرگ زباله ها دردنیای امروزی چیست؟-9

مهم  اریمسئله بس کیامروز  یایدردن . موضوع دفع زباله هاستیزباله، فقط مشکل کشور ما ن

را به عنوان تنها سکونتگاه بشر در معرض  نیزم ارهیاست که کل س یجهان یطیمح ستیز

در حال  یوکشورها یصنعت شرفتهیپ یمخاطره قرار داده است. همه کشورها اعم از کشورها

 روبه رو هستند. لمشک نیشدن با ا یصنعت

 کنید. سهیمقا وعقب مانده تهشرفیپ یزباله درکشورها دیتول -10

 االتیکه در ا یتر است. فرد شیب اریبس یصنعت شرفتهیپ یزباله در کشورها دیتول زانیم

برابر 14ساکن است،   ییقایکشور افر کیکه در  یکند، نسبت به فرد یم یزندگ کایمتحده امر

لطمه  ستیز طیبه مح شتریب ن،یکند و بنابرا یمصرف م ومینیآلوم شتریبرابر ب19کاغذ و   شتریب

 ای ییایاسترال کیکند.  یم دیتن زباله تول ونیلیم150ساالنه   کایمتحده امر االتیزند. ا یم

نفر در  کی یرقم برا نیکه ا یکند، درحال یم دیزباله تول لوگرمیک680ساالنه   ییکانادا کی

 است. لوگرمیک100کم تر از   ایزامب

 ست؟یپسماند چ تیریمد -11
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حمل و  ،یجمع آور یکه برا ییها تیدفع زباله عبارت است از همه فعال ایند پسما تیریمد

 شود. یانهدام زباله ها انجام م ای یدفن بهداشت افت،ینقل، پردازش، باز

 کنید. سهیپسماند مقا تیریمختلف درمد یکشورها -12

به روش  هنوز نتوانسته اند یموفق بوده اند و برخ اریپسماند بس تیریکشورها در مد یبرخ

 کنند. دایمناسب دست پ ییها

 درکشورماکدام سازمان امورمربوط به پسماند را برعهده دارد؟ -13

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

 دارد.

 کنند؟ می    داپی سرنوشتی چه ما های زباله -14

 و پوسال )کمپوست( دیتول ،اززباله یانرژ دیتول ،ندن زبالهسوزا ،گـورستـان زبـالـه ، حمـل

 افتیباز

 شود؟ یحمل زباله به کجا برده م یها ونیتوسط کام  یخانگ یزباله ها -15

 نیشوند. سپس ا یم هیزباله تخل یجمع آور یها ونیها در کام ابانیو خ یخانگ یزباله ها

 د.برن یم« گورستان زباله»ها،زباله ها را به  نیماش

 ست؟یگورستان زباله چ ایخاکچال  -16

 کنند. یانبارکردن پسماند، حفر م یاست که آن را برا یگودال« گورستان زباله» ای« خاکچال»

 شود؟ یگورستان زباله معموال درکجاساخته م -17

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

 شود؟ یساخته م گورستان زباله چگونه -18
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دهند.  یگودال قرار م یو خاک رس را مانند آستر در ته گورستان وکناره ها یکیپوشش پالست

 یو آن را با بولدوزر صاف م زندیر یخاک م هیال کیآن  یزباله در گودال، رو ختنیپس از ر

 کنند.

 کند؟ یرا آلوده م ینیرزمیز یزباله چگونه آب ها یها رابهیش -19

و  کندینشت م نیزباله ها به زم رابهیش رد،یصورت نگ حیصح طیله با اصول و شرااگر دفن زبا

 شود. یم ینیرزمیز یواردآب ها

 انجام شود؟ یچه اقدامات دیاز انفجار گورستان زباله با یریجلوگ یبرا -20

 ل،یدل نیخاک، ممکن است انفجار رخ دهد. به هم ریاز زباله ها در ز یبه علت تجمع گاز ناش

 کنند. یمحل نصب م نیخارج کردن گاز در ا یبرا ییها لوله

 کنند؟ یم جادیا یتر شیپرباران مشکالت ب یچرا گورستان ها درنواح -21

 رابهیاز نظر روان شدن ش یتر شیزباله در مناطق پرباران و مرطوب مشکالت ب یگورستان ها

 کنند. یم جادیها ا

 

 نویسید.را ب زباله ها یربهداشتیدفن غ یامدهایپ -22

هاپراکنده شوند، انواع  نیاز آنها در زم یبخش ایدفن نشوند  یاگر زباله ها به طور بهداشت

شود و موجودات زنده و انسان را  یم ییپرندگان و دام ها وارد چرخه غذا قیها از طر یآلودگ

 کند. یم ماریب
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 چیست؟دار بیش یها نیزباله درسطح آب ها وزم یپراکندگ یامدهایپ -23

شدن  ریدار موجب سراز بیش یها نیزم ژهیبه و نیزباله در سطح آب ها و زم یکندگپرا

جانوران  شیوخطرناک و تجمع و افزا یعفون یها یماریانواع ب وعیشود و ش یها م رابهیش

 را به دنبال دارد. یموذ

 م؟یدار ازیدفن زباله ن یبرا دیجد یچرا ما مرتباً به مکان ها -24

به  د،یشود با یگورستان زباله پر م یوقت رد،یصورت بگ یبهداشت وهیه شاگر دفن زباله ب یحت

 یبرا دیجد یما مرتباً به مکان ها ن،ی. بنابرامیدفن زباله برو یبرا یگریسراغ کندن گودال د

 در حال پرشدن هستند. ایچون گورستان ها پر شده اند و  م؛یدار ازیدفن زباله ن

 ویسید.را بن سوزاندن زباله یامدهایپ -25

دارد و  یهوا را در پ یچون آلودگ یمشکالت زیزباله سوز ن یسوزاندن زباله در دستگاه ها

 دفن شود. دیاست و با یسم زیحاصل از سوزاندن آن ن یخاکسترها

 اند؟ نهیزباله سوز گران و پرهز یکدام کارخانه ها -26

باشند و  شرفتهیپ یها یاگرمجهز به فناور ژهیزباله سوز به و یاحداث کارخانه ها

 اند. نهیراداشته باشند گران و پرهز یندگیآال یاستانداردها

 را بنویسید. از زباله یانرژ دینحوه تول -27

از سوزاندن زباله به دست  یکیو الکتر ییگرما یزباله سوز، انرژ یها روگاهیامروزه با احداث ن

 آورند. یم

 کنند؟ یچگونه کارم وگازیب یها روگاهین -28

 یستیکه منشأ ز یی( با استفاده از گاز حاصل از زباله هاوگازی)ب ستگازیز یها روگاهین نیهم چن

 کنند. یم دیدارند، برق و گرما تول
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 درکشورما درکجا قرار دارند؟ وگازیب یها روگاهین -29

 هاست. روگاهین نیاز ا یو مشهد نمونه ا رازیگاز ش ستیز یها روگاهین ران،یدر ا

 ست؟یچ پوسال)کمپوست( -30

 شود. یحاصل م یستیز یندهایاست که در اثر فرا یعیو طب یکود آل یپوسال )کمپوست( نوع

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

ها، علف ها، برگ  وهیها،م یمانند سبز یاهیگ یایبقا هیشدن و تجز دهیدر اثر پوس یکود آل نیا

کود، خاکبرگ هم  نی. به ادیآ یبه دست م یصبا روش خا یو شهر یخانگ یها و پسماندها

کردند و با آن  یم هیکود ته ،یوانیو ح یکشاورزان از فضوالت انسان زیگذشته ن در .ندیگو یم

 .دندیبخش یخاک را قوت م

 رانام ببرید.پوسال )کمپوست( یکاربردها نیمهم تر -32

 یاست و م یمغذ اریبسشود،  یم هیته یو خوراک یو خانگ یکشاورز یکه ازپسماندها یکود

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

ازگورستان  ستیزباله وجوددارد الزم ن سهیک ایکه در سطل  یازمواد یاریچرا بس -33

 اورند؟یزباله سردرب یها

گورستان زباله سر  از ستیزباله شما وجود دارند، الزم ن سهیک ایکه درسطل  یاز مواد یاریبس

و قابل  دیکهنه، محصوالت جد یزهایچ نیتوان از ا یم رایسوزانده شوند؛ ز ای اورندیدر ب

 کرد. دیاستفاده تول

 هستند؟ دیبه مواد جد لیکدام پسماندها قابل تبد -34

 شه،یش ،یکیپالست یها یکنسرو و رب، بطر یها یها، کاغذ، مقوا، قوط یانواع بسته بند

 هستند. دیبه مواد جد لیقابل تبد لون،ینا سهیو ک یکیقطعات پالست



35 
 

 شود؟ یانجام م یچه کارها افتیباز یدرکارخانه ها -35

کنند و دوباره از آن کاغذ  یم لیتبد ریمصرف شده را به خم یکاغذها افت،یباز یدر کارخانه ها

و  ریب و شآ یها یو بطر یکیظروف پالست ،یومینیآلوم یها یها، قوط شهیکنند. ش یدرست م

 لیتبد ییبه ورقه ها ایو  زندیر یکنند و درقالب م یذوب م ارداغیبس یمانند آن را در کوره ها

 سازند. یم یدیو سپس از آن ها محصوالت جد کنند یم

 ؟میکن یم  افتبازی چرا -36

و ... که روزانه از آنها  یکیپالست یبطر ،یومینیآلوم یها یمانند روزنامه، قوط یمواد-الف

آنها از منابع  دیتول یبرا گریعبارت د به .ندیآ یبه دست م نیاز زم یهمگ م،یکن یتفاده ماس

 یدر مصرف آن م ییموجب حفاظت از منابع و صرفه جو افتیشود. باز یاستفاده م یعیطب

 شود.

قبالً  نیشود. چون استخراج مواد از زم یم یدر مصرف انرژ ییموجب صرفه جو افتیباز-ب

مصرف  یمواد استفاده شده به مواد نو، کم تر انرژ لیتبد یده و به عالوه برابار انجام ش کی

آن ازسنگ  دیاز تول یکمتر یدرصد انرژ90شده  افتیباز ومینیآلوم دیمثال تول یشود. برا یم

 .دارد ازیمعدن ن

شده  افتیبا مواد باز شهیش دیمثال تول یشود. برا یهوا م یموجب کاهش آلودگ افتیباز-پ

با مواد  یومینیآلوم یقوط کی ایدهد و  یدرصد کاهش م20درصد تا 14را  دیتول یآلودگ

 کند. یم جادیا یدرصد نسبت به ساختن آن از مواد خام کم تر آلودگ95شده  افتیباز

 یریجبران ناپذ یها انیکه ز عتیدر طب کیچون پالست یاز پخش و پراکنده شدن مواد -ت

 دیدان یکه م همانطور کنند یم یریآورد، جلوگ یجودمآب و خاک و موجودات زنده به و یبرا

سال ها  یمواد مصنوع یشوند؛ اما برخ یم هیدر خاک تجز یو جانور یاهیگ یایو بقا یمواد آل

 .رندیناپذ هیشوند و به اصطالح تجز هیدارند که تجز ازیزمان ن
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 هرم را توضیح دهید.-37

 

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

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

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

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

 .زباله می باشد

 6درس

 ی را بنویسید.ستیعلت کاربرد واژه تنوع ز -1

 برند. یرا به کار م یستیواژه تنوع ز ات،یح یگوناگون فیتوص یبرا

 ی را نام ببرید.ستیسه سطح تنوع ز-2

 بوم سازگان، گونه و ژن

 را بنویسید. یستیتنوع ز تیاهم -3

دام در مراتع،  یو چرا ییدارو اهانیگ یجمع آور ،یادیمانند ص ییها تیفعال ایمشاغل 

 است. یستیوابسته به تنوع ز
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 را بنویسید.رفتن هرگونه جاندار نیاز ب یامدهایپ -4

 یاز دست م میاموزیاز آن ب میتوانست یرفتن هرگونه جاندار، بهره و آنچه را م نیبا از ب

 .میده

 چیست؟هرجاندار انسان درمقابل فهیوظ -5

دارد  فهیدارد و انسان به عنوان اشرف مخلوقات وظ یخود حق زندگ یبه خود یهر جاندار

 کند. تیآنها حما اتیاز ح

 را توضیح دهید. رانیباال و ارزشمند ا یستیتنوع ز -6

درصد 80تعداد، معادل   نیشده اند. ا ییشناسا رانیآونددار در ا اهیگونه گ8000حدود  

و عناصر  رانیا یانحصار ایگونه ها،بوم زاد  نیاز ا یاریقاره اروپاست.بس یاهیگ یگونه ها

 شوند. یمحسوب م یمل یها هیباارزش و سرما

 ست؟یبوم زاد چ یگونه ها -7

 یگرید یخاص اند و در جا ییایمنطقه جغراف کیبوم زاد، منحصر به  یگونه ها

 .وجودندارند

 را بنویسید. رانیرامهره د یتعداد جانوران مهره دار و ب -8

 مهره وجود دارد. یجانور ب یگونه جانور مهره دار و تعداد فراوان1400از   شیب رانیدر ا

 ست؟یچ یستینقاط داغ تنوع ز -9

تعداد  ستگاهیز اد،یز یوجود دارند که عالوه بر داشتن تنوع گونه ا نیدر کره زم یمناطق

مناطق نقاط  نیدر خطر انقراض هستند.به ا از آنها یبوم زادند که بعض یاز گونه ها یفراوان

 .ندیگو یم یستیداغ تنوع ز

 قراردارد؟ رانیا یدرکجا رانینقاط داغ ا نیمهم تر -10
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 یزاگرس، دربخش یو رشته کوهها رانیشمال شرق ا یارسباران، البرز، کوه ها یجنگل ها

 نقاط قرار دارند. نیاز ا

 

 ست؟یانقراض چ -11

مناسب نباشد، ممکن است گونه به طور کامل نابود  یجاندار تایح یبرا ستیز طیاگرمح

 .ندیگویانقراض م دهیپد نیشود. به ا

 ی را بنویسید.درجهان امروز یوجانور یاهیگ یانقراض گونه ها تیوضع -12

وجود داشته است؛ اما امروزه سرعت از  نیکره زم یرو اتیح یریشکل گ یانقراض از ابتدا

 یو جانور یاهیگ یازگونه ها یاست.در حال حاضر تعداد افتهی شیرفتن گونه ها افزا نیب

 در معرض خطر انقراض قراردارند. رانیدر ا

 ست؟یچ هیرو یبرداشت ب -13
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 یستیاز تنوع ز یاست که سرعت برداشت و بهره بردار نیا هیرو یمنظور از برداشت ب

است؛  داریناپا یستیز حالت، استفاده ما از تنوع نیآن باشد. در ا یاز سرعت بازساز شیب

 .دانبوهیو ص یرقانونیدام ها، شکار غ هیرو یب یمانند چرا

 را بنویسید. یانبوه ماه دیص یامدهایپ -14

 زیرا ن یخوراک ریغ یگونه ها اتیها، ح یماه تیافزون بر کاهش جمع ،یانبوه ماه دیص

 کند. یم دیتهد

 ی را بنویسید.وجانور یاهیگ یبرگونه ها ستیز طیمح یعوارض آلودگ -15

 ممکن است باعث مرگ افراد گونه ها شود. طیمح یآلودگ-الف

باعث  ،یدمثلیتول طیبر شرا ریبرند؛ بلکه با تأث ینم نیها جانداران را از ب ندهیآال یگاه-ب

 شوند. یگونه در طول زمان م تیکاهش جمع

 ستیز طیمح یاز عوارض آلودگ یمادرزاد یها یتولد جانوران با ناهنجار نیهمچن-پ

 است.

 ست؟یچ گانهیگونه ب -16

آن  یکند، برا ینم یدر آنجا زندگ یعیشود که به طور طب یستگاهیوارد ز یاگر گونه ا

 شود. یمحسوب م گانهیگونه ب ستگاهیز

 شوند؟ یم لیبه گونه مهاجم تبد گانهیب یچگونه گونه ها -17

 نیشوند. ا لیمهاجم تبد انهگیتوانند به گونه ب یم گانهیب یاز موارد گونه ها یاریدر بس

 کنند. یدر استفاده از منابع موفق تر عمل م یبوم یگونه ها در رقابت باگونه ها

 چیست؟ به گونه مهاجم گانهیگونه ب لیتبد جهینت -18

را به  یبوم یگونه ها اتیو ح ابندی یم ریرشد و تکث دیجد ستگاهیبه سرعت درز گانهیگونه ب

 اندازند. یخطر م
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 ی را بنویسید.وجانور یاهیگ یبرگونه ها میراقلییتغ یهاامدیپ -19

پراکنش  ییایمحدوده جغراف رییتغ جهیو درنت میاقل رییباعث تغ ،یبارش یدما و الگوها رییتغ

آفات و  یمثل جانوران، طول دوره رشد، فراوان دیزمان تول نیشوند.همچن یگونه ها م

 کند. یم رییتغ م،یاقل رییبا تغ زین یجانور یها، و زمان مهاجرت گونه ها یماریب

 7درس

 گردشگری را تعریف کنید.-1

روز و حداکثر  کیحداقل  یشود و فرد برا یانجام م یکه خارج از محل زندگ یتیسفر و فعال

 سال کی

 .دینما یاقامت و گشت و گذار م یاز محل زندگ ریغ یدر مکان گرید یو اهداف حیتفر جهت

 را نام ببرید. رانیازسفربه ا یو داخل یارجاهداف گردشگران خ نیمهم تر -2

 یهدف ،یداخل یعالوه بر گردشگر ران،یدر ا یخیو تار یفرهنگ ،یعیطب یانواع جاذبه ها

 .رود یبه شمار م یخارج یگردشگر یارزشمند برا

 ی را بنویسید.گردشگر یتوسعه  منطق یایمزا -3

 یکشورها یاسیو س یفرهنگ ،یاقتصاد ییدر شکوفا زین ینقش مؤثر یگردشگر-الف

غذا و اقامت، رفت و آمد،  نیتأم یگردشگر، او برا کیکند. از زمان ورود  یم فایا زبانیم

 .کند یم نهیمنطقه هز کی یجاذبه ها دنیسوغات و د دیو گشت و گذار، خر حیتفر

مانند  نیو مشاغل نو هیجذب سرما یبرا ییفرصت ها جادیا ،یارائه خدمات گردشگر -2

و  یخدمات مسافرت یشرکت ها ،ییرای)بزرگ و کوچک،( مراکز پذ رهاین پذمهما سیتأس

 شود. یم زبانمی جوامع در …و یگردشگر

 رابطه تنگاتنگ دارد؟ یبا چه عوامل یگردشگر-3
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 دارد. یو احترام متقابل رابطه تنگاتنگ یاقتصاد ،یاسیس تیبا امن یگردشگر

 مهم است؟ یو اجتماع یاز بعد فرهنگ یچرا گردشگر-4

توانند  یم زبانیم یو کشورها راجوامعیمهم است، ز زین یو اجتماع یاز بعد فرهنگ یدشگرگر

 خود بپردازند. یزبان، فرهنگ و رسوم اجتماع جیگردشگران به ترو قیاز طر

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

و  هیعراق، سور یر کشورهامانند داعش د یریتکف یافراط یگروه های مانند برخورد منف

 را نابود کردند. یشمار یب یخیمنطقه حجاز آثار تار

 ریو سا یخیــ تار یآب یبه واسطه وجود سازه ها ،شهرستان شوشتر مانند  برخورد مثبت

از اهداف  یکیالزم به  یساز تیو توجه مسئوالن در حال حاضر باظرف یاماکن فرهنگ

 شده است. لیتبد رانیا یگردشگر

 را توضیح دهید. رانیدر ا یگردشگر نهیشیپ-6

تنوع  ،ییایجغراف تیدارد. موقع یدرگردشگر یاست که قدمت طوالن ییاز کشورها یکی رانیا

مردم و  یاخالق یها یژگیو نیومتنوع و همچن یعیطب یجاذبه ها ،یفرهنگ ،یقوم ،یزبان ،ینژاد

 شود. یممحسوب  رانیدر ا یگردشگر یو سفر از عوامل اصل ریعالقه به س

 را تعریف کنید. کاروانسرا-7

منازل  نیدر ا یتجار یبودند. مردم و کاروان ها یطوالن یرهایمس نیدر ب یکاروانسراها منازل

 داشتند. یکاروانسراهاامکانات متفاوت نیکردند. ا یاقامت م

 وضعیت امروزی کاروانسراهای ایران چگونه است؟-8

 نموده اند. لیسراها آنها را به محل اقامت مسافران تبدکاروان نیاز ا یبرخ یامروزه با بازساز

 روز آشتی با طبیعت چه روزی است؟-9
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 است. عتیو طب نیبا زم یبه در، روز آشت زدهیس

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

استان در ب انیرانیاست. ا ینوروز یماه و از جشن ها نیروز فرورد نیزدهمیبه در، س زدهیس

با  زدهمیبه نشانه دوازده ماه سال، در روز س یآغاز سال نو، پس از دوازده روز جشن و شاد

 کردند. یو پر از برکت آماده م کوین یسال یبا آن خود را برا یستیو همز عتیرفتن به دامان طب

 ی چیست؟سیسفرنامه نو -11

احساسات و  ات،یها، جزئ دهیها،شن دهیاست که در آن شخص، د یادب یسبک یسیسفرنامه نو

 نگارد. یم گرانید یدوران سفر را برا یرخدادها

 

 را بنویسید. تیریو مد یزیبدون برنامه ر یآثار نامطلوب گردشگر -12

اثر  کیاز  یمثال قطعه ا یکنند. برا یم بیرا تخر یخیتار یگردشگران بناها یگاه-الف 

را از مساجد، صومعه ها،  یبرند. آثار هنر ید مبا خو یادگاریدارندو به عنوان  یرابرم یخیتار

 یوارهاید یآورند و نام خود را رو یدر م وارهایها را از د یدارند. کاش یو معابد برم ساهایکل

و  راتییتغ جادیحضور گردشگر، ا یامدهایپ نیتر یکنند. از اصل یحک م یعیو آثار طب ینباستا

در  یاساس یاست که قطعا در دراز مدت نقش یعیطب یها در چشم اندازها و منظرها بیتخر

 .هر منطقه دارد ستیز طیمح رییتغ

 یم ستیز طیزنده مح رهیزنده و غ یاجزا ریآب و سا ،یعیاز منابع طب هیرو یاستفاده ب -ب

  .باشد تیریو مد یزیبدون برنامه ر یاز آثار نامطلوب گردشگر گرید یکیتواند 
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ساخته  یوتجار یگردشگر یمجتمع ها ،یاماکن اقامتانواع  ،یاز مناطق گردشگر یدر برخ-پ

اوقات  ی. گاهابندی یتوسعه م ستیز طیو توان مح یعیطب طیشوند که بدون توجه به شرا یم

 کند. یقابل تحمل م ریغ زین یمردم محل یرا برا طیشرا یبوم یورود به پهنه ها

 ست؟یچ یبوم گردشگر -13

کند  یراحفظ م ستیز طیاست که مح یعیطق طبمسافرت مسئوالنه به منا کی یبوم گردشگر

 دارد. یینقش بسزا یمردم محل یسطح زندگ یو در ارتقا

 ی را بنویسید.انواع بوم گردشگر -14

 یسفر علم کی یتواند حت یشود که م یرا شامل م یاز گردشگر یانواع مختلف یبوم گردشگر

به  ید. تمام انواع گردشگرروستا باش ایشهر  کیآخر هفته در حومه  التیگذراندن تعط ای

 بگنجند. یبوم گردشگر یتوانند در طبقه بند یم ینوع

 ی را بنویسید.عام بوم گردشگر یمعنا -15

عناصر  یو بکر دارا یعیطب یها طیشامل گشت وگذار در مح یدر مفهوم عام، بوم گردشگر

 رها،یها، کو بانایمثال گردش درغارها، کوه ها، آبشارها، ب یمنحصر به فرد است، برا یعیطب

 .یعیطب یها دهیعوارض و پد گریجنگل ها، تندرا و د

 است؟ یبوم گردشگر قیازمصاد یو باستان یخیتار یها دازمکانیبازد یدرچه صورت -16

 ییبایز یها که جنبه ها تیبا انواع فرهنگ ها و قوم یو باستان یخیتار یاز مکان ها دیاما بازد

بوم  قیاز مصاد زیباشد ن ستیز طیاز مح تیار با حفظ و حمادارد، اگر سازگ یو فرهنگ یشناخت

 .است یگردشگر

 سه  ویژگی بوم گردشگری را بنویسید.-17

 طیو با حداقل آثار نامطلوب مح ستیز طیومح یستیحفاظت از تنوع ز یکه حام یسفر -الف

 .باشد یستیز
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 .سودمند باشد یمحل زبانیجوامع م یکه برا یسفر -ب

 .منجر شود ستیز طیو مح عتیاز طب قیرک و فهم عمکه به د یسفر -پ

 ی چیست؟بوم گردشگر یهدف اصل -18

 است. یبوم گردشگر یهدف اصل ستیز طیمح یداریبه پا یابیدر واقع دست 

 الزم است؟ یچه اقدامات یدارگردشگریبه توسعه پا یابیدست  یبرا -19

 یدارد، به طور تیاهم اریش هابسارائه انواع آموز یگردشگر داریبه توسعه پا یابیدست یبرا

 سوق داده شود. ستیز طیاز مح تیکه فرهنگ گردشگران به سمت حفظ و حما

 ست؟یچ یدرک ساده از بوم گردشگر -20

 عتیدر طب یتیو انجام هر فعال یتنها وقت گذران یاز بوم گردشگر یدرک ساده ا دیشا

 مانند تاب بستن بردرختباشد.

 است؟ یمقاصد بوم گردشگراز  ییچرا مزارع روستا -21

کشت و  یمحروم برا یدر کشورها یبوم داریپا یاز کشاورز تیبه منظور حما ییمزارع روستا

 هستند. یاز مقاصد بوم گردشگر زین یو جانور یاهیخاص گ یپرورش انواع گونه ها

 را بنویسید. درجوامع درمعرض خطر یاهداف بوم گردشگر نیمهم تر -22

 لیجوامع در معرض خطر به دل شتیو مع نیبه حفاظت از زم یردشگراز اهداف بوم گ یبرخ

 کنند. یتمرکز م رهیوغ ییصنعت، جنگل زدا داریتوسعه ناپا

 را بنویسید. درجوامع درمعرض خطر یاقدامات بوم گردشگر نیمهم تر -23

 خانه ها زیتجه ،یکاشت درختان، توسعه معامالت محل یبرا یجهت تعامل با مردم محل نیدر ا

و فرهنگ مردم  ستیز طیحفظ و احترام به مح ،یآگاه یارتقا یالزم برا یو ارائه آموزش ها

 شود. یانجام م یمحل
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 را نام ببرید.کشور ستیز طیتوسط سازمان مح رانیمناطق تحت حفاظت ا -24

 یمل یپارک ها-الف

 یمل یعیآثار طب -ب

 منطقه حفاظت شده -پ

 وحش اتیپناهگاه ح -ت

 تعریف کنید.پارک ملی را -25

از مظاهر  یبرجسته ا ینمونه ها انگریشودکه نما یکشور گفته م یعیاز منابع طب یبه محدودها

پرورش  رویتکث یمناسب برا طیمح جادیبه منظور حفظ و ا یمل یاست. پارک ها رانیا یعیطب

. رندیگ یتحت حفاظت قرار م یعیکامالًطب طیها در شرا یو رشد رستن یجانوران وحش

و در  ستیز طیو مقررات سازمان حفاظت مح نیقوان تیبا رعا یمل یدر پارک ها یگردشگر

 شود. یمناطق مشخص شده انجام م

 ی را تعریف کنید.مل یعیآثار طب -26

و  ییاستثنا ر،یبه نسبت کوچک، جالب،کم نظ یو جانور یاهیگ یمجموعه ها ایها  دهیپد

 هستند. یعیطب ای یخیتار ،یعلم ،یحفاظت یارزش ها یکه دارا نیگزیجا رقابلیغ

 را تعریف کنید. منطقه حفاظت شده -27

 یایو اح میاست و به منظور حراست، ترم کیارزش استراتژ یکه از نظر حفاظت دارا یاراض

مناطق که  نیشوند. ا یآنها انتخاب م یجیاز انهدام تدر یریو جلوگ یاهیو گ یجانور اتیح

 تیبراساس مقررات و محدود یو گردشگر یفرجگاهت یها تیفعال یهستند برا عینسبتاً وس

 .رندیگ یقرار م استفادهشده مورد  میتنظ یها

 را تعریف کنید. وحش اتیپناهگاه ح -28
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وحش که  اتیح یگونه ها تیاز جمع تیحما ینمونه اند که برا یها ستگاهیاز انواع ز یمناطق

 یها تیفعال یبرا یناسبم یها طیمناطق، مح نیشوند. ا یدارند، انتخاب م یمل تیاهم

کنترل شده و درابعاد محدود در  یگردشگر یها تی. فعالشوندیمحسوب م یو پژوهش یآموزش

 پناه گاهها مجاز است.

 را بنویسید. رانیا هو مقررات مناطق حفاظت شد نیاز قوان یبرخ -29

 .ممنوع است یمل یو شکار در پارک ها یراندازیت-

که  یهر عمل یطور کل و به ستیطزیمح بیتجاوز و تخر ،یکندام، قطع درختان، بوته  یچرا-

 نیموجب از ب

ممنوع  یمل یعیو آثار طب ی( شود، در پارک ملستمیبومسازگان )اکوس رییو تغ های رستن رفتن

 .است

وحش و مناطق حفاظت شده بدون مجوز ممنوع  اتیح یها در پناهگاه یبردار بهره هرگونه-

 .است

تابع دستورالعمل  یعموم یها جاده یاظت و عبور از آنها به استثناحف به مناطق تحت ورود-

 سازمان حفاظت

 .خواهد بود ستیطزیمح

 چیست؟ داریتوسعه پا -30

سازد، بدون آنکه به  یجامعه را برآورده م یفعل یازهایاست که ن یتوسعه ا داری، توسعه پا

 وارد شود. یصدمه ا ندهیآ ینسل ها یازهاین

 ست؟یدارچیپا یگردشگر -31

فرهنگ،  ست،یز طیمح عت،یحفظ طب وهیبه رشد در ش دنیرس یبه معنا داریپا یگردشگر

 طیو مح یگردشگر یها زبان،جاذبهیگردشگران، جوامع م انیو تمدن در جوامع است. م خیتار

 وجود دارد. دهیچیمتقابل و پ یارتباط ست،یز
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 چه؟ یعنیمسئوالنه  یگردشگر-32

خود را آلوده  زبانیخانه م م،یرو یم یبه مهمان یهمانطور که ما وقت یعنیمسئوالنه  یگردشگر

. اگر چه بابت میکن تیرعا زین یرفتار را هنگام گردشگر نیهم دیپس با میکن ینم بیتخر ای

 یاحترام یب زبانیشود که به م یموضوع باعث نم نیاما ا م،یکن یپرداخت م نهیسفرمان هز

و درک مسائل  یمردم محل یتر با زندگ شیارتباط ب قی. از طرمیاورا خراب کن انهخ ای میکن

 یریپذ تیبرند. مسئول یم یتر شیگردشگران لذت ب ،یستیز طیو مح یاجتماع ،یفرهنگ

 جامعه است. کی یتیو ترب ینشانه سطح فرهنگ یهنگام گردشگر

 محسن یوسفی

 استان قم
 ایمیل:

m.yousefi1348@gmail.com 

 وبالگ:
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 شامره همراه:
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 شامره کارت
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