
فصل  هفتم

محیط زیست

به نظر شما این تصویر گویای چیست؟ چه چیزی بیش ازهمه اطراف آن را تحت تأثیر قرار داده است؟ آیا نام 
کوه را در این تصویر می دانید؟ از نظر شما محیط زیست چه اثری بر زندگی ما می گذارد؟
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محیط زیست و اهمیت آن

سیمای فصل

منابع طبیعی و انواع آن

اهمیت پوشش گیاهی

آلودگی های محیط زیست و منشأ آنها

نقش انسان در حفظ و احیای محیط زیست
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1ـ7محیط زیست و اهمیت آن: 
آن  در  که  می شود  گفته  محیطی  به  زیست،  محیط 
موجودات زنده امکان زندگی دارند. در محیط زیست، 
هر موجود زنده با دیگر عوامل زنده و غیرزندۀ پیرامون، 
همواره در ارتباط متقابل است. برای مثال، ما انسان ها 
جانوران  و  گیاهان  انواع  چون  زنده ای  موجودات  از 
تغذیه می کنیم، آنها را پرورش می دهیم، از آنها انواع 
الهام  آنها  سرزندگی  و  لطافت  از  و  می سازیم  وسیله 
می گیریم. همچنین، از میکروب ها به عنوان موجودات 
زندۀ میکروسکوپی، در ساخت و تجزیۀ مواد استفاده 
می کنیم. به این ترتیب، ما انسان ها با عوامل زنده و 

غیرزندۀ پیرامون خود در ارتباط هستیم.

فعالیت
خود را در موقعیت کارِی رشته ای که در حال حاضر در آن تحصیل می کنید تصور کنید و فهرستی از 

استفاده هایی که از عوامل زنده و غیر زندۀ پیرامون می برید، تهیه نمایید.

بر اثر عوامل آب و هوایی و نیز فعالیت موجودات زنده )ارتباط با عوامل غیرزنده محیط زیست(، از شکست سنگ ها 
و تبدیل آنها به ذرات کوچک قسمت معدنی »خاک« به وجود می آید. از سوی دیگر، تجزیۀ پیکرۀ موجودات زنده 
موجب افزایش سهم قسمت ترکیبات آلی در خاک می شود و همین در طول قرن ها موجب شده است که در زمین 
اولین حلقۀ زنجیرۀ غذایی کتاب علوم پایه )نهم(، فراهم شود )تصویر  انواع گیاهان به صورت  امکان رویش 

1ـ7(.

عوامل زنده
تولید کننده ها )اتوتروف ها(

مصرف کننده ها )هتروتروف ها(
تجزیه کننده ها )ساپروفیت ها(

عوامل غیرزنده
آب

اکسیژن
کربن دی اکسید 

خاک

تصویر1ـ7ـ تشکیل خاک از عوامل غیرزنده در محیط زیست

صخره خالی از 
رستنی ها

گل سنگ ها گیاهان 
یک ساله

علف های چند 
ساله، گراس ها

بوته ها و درختچه ها  درختان تناور

مراحل اولیهمراحل پایهمراحل نهایی
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تحقیق کنید

بیشتر بدانید

وضعیت زمین را در ده هزار سال قبل تصور کنید. در آن زمان در مکان هایی که امروزه باغ و جنگل فکر کنید
بودند، به احتمال زیاد چه نوع گیاهانی می روئیدند؟

بنابراین، هر موجود زنده ای، به عنوان یکی از عوامل 
است،  ارتباط  در  عوامل  سایر  با  که  زیست  محیط 
اثراتی مشخص بر محیط زیست می گذارد. اگر عاملی 
در محیط زیست، جایگاه طبیعی و متعادل خود را در 
از  باشد، یعنی  نداشته  با سایر عوامل  ارتباط متقابل 
عوامل زنده و غیرزنده بهره برداری بیش ازحد نماید، 
را  زیست  محیط  کل  و  عوامل  سایر  طبیعی  تعادل 
زننده  برهم  عامل  به  و  داد  خواهد  قرار  تأثیر  تحت 
محیط  هر  دیگر،  به عبارت  می شود.  تبدیل  تعادل 
هر  از  مشخصی  عدۀ  نیازهای  تأمین  قابلیت  زیست 
موجود زنده را به عنوان یک عامل از عوامل زنده دارد 

)تصویر2ـ7(.
از  باشیم.  زیست  تعادل محیط  مراقب  باید  بنابراین، 

تصویر2ـ7ـ هرم تعداد در زنجیرۀ غذایی برای تعادل
محیط زیست الزم است.

علم مطالعۀ اکوسیستم ها، اکولوژی نام دارد. فردی که در زمینۀ اکولوژی متخصص است، اکولوژیست نام دارد.

1ـ1ـ7ـ اکوسیستم: 
ارتباط متقابل کل مجموعۀ عوامل زنده و غیر زنده 
می گویند.  زیست بوم  یا  اکوسیستم  زیست،  محیط  با 
است  روابطی  تمام  شامل  اکوسیستم  دیگر،  به عبارت 
برقرار  محیط  و  )بوم سازان(  زنده  موجودات  میان  که 
می شود. به این ترتیب، محیط زیست، به محیطی گفته 
می شود که در آن موجودات زنده امکان زندگی در آن 
را دارند و در آن محیط اکوسیستم ایجاد شده است. 

تشکیل  در  انسان  دخالت  به  بسته  اکوسیستم ها، 
می شوند.  تقسیم  مصنوعی  و  طبیعی  انواع  به  آنها، 
طراحی  و  برنامه ریزی  با  مصنوعی  اکوسیستم های 
انسان ها از طریق دخالت در طبیعت، ایجاد می شود. 
به  تعادل،  و  توازن  برای  مصنوعی  اکوسیستم های 
در  باغ  و  مزرعه  ایجاد  دارد.  نیاز  انسان  دائم  دخالت 
کشاورزی و تبدیل شدن آنها به جنگل یا مرتع، یک 

است.  مصنوعی  اکوسیستم 

چرا اکوسیستم های مصنوعی همواره به دخالت مستقیم بشر نیاز دارند؟

این رو باید اکوسیستم را بشناسیم. تا به اهمیت موضوع 
محیط زیست بیشتر پی ببریم.
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بیشتر بدانید

محیط زیست

اکوسیستم های طبیعی خود به دو دستۀ خشکی و آبی تقسیم می شوند. در تقسیم بندی دیگر در هر یک از انواع 
اکوسیستم ها گونه های خاصی از موجودات زنده امکان رشد و نمو و بقای نسل دارند که برخی از آنها عبارت اند از:

آنچه موجب تفاوت اکوسیستم های خشکی از هم می شود عبارت اند از شرایط متنوع آب و هوایی، نوع 
خاک، ارتفاع از سطح دریا، ناهمواری ها و البته موقعیت جغرافیایی.

انواع اکوسیستم

خشکی

بیابان ها

 رودخانه ها

دریاها

آبی

 کوهستان ها

مرتع ها

 جنگل ها  

اگر به هر دلیلی شرایط محیط یا تعداد موجودات زنده از 
حالت طبیعی خارج شود، تهدیدی  بالقوه برای اکوسیستم 
خواهد بود و تعادل آن با مشکل مواجه می شود. برای 
مثال، اگر از سموم شیمیایی در کنترل حشرات آفت، 
بدون  توجه به حشرات مفید در محیط زیست، استفاده 
شود، از جمعیت زنبور عسل به عنوان یکی از مهم ترین 
حشرات مفید، که در گرده افشانی نقش عمده ای دارد، 
به شدت کم می شود. همچنین، این امکان وجود دارد که 
فراوردۀ تولیدی عسل نیز در این محیط زیست نامتعادل، 
آلوده شود )تصویر 3ـ7(. اگر در رودخانۀ آب شیرین، 
به صورت طبیعی وجود دارد،  که در آن ماهی قزل آال 
پساب صنعتی ورود کند و آن را آلوده سازد، ماهی ها 

تصویر3ـ7ـ زنبور عسل، هدف ناخواسته سموم شیمیایی

می میرند و شرایط محیط زیست دیگر برای حضور آنها 
مناسب نیست. در این صورت تا وقتی آلودگی در رودخانه 
وجود داشته باشد، حتی اگر بچه ماهی به رودخانه رها 
شود، با وجود آلودگی امکان زندگی و رشد و نمو برایشان 
فراهم نیست و بچه ماهی ها خواهند ُمرد. در این شرایط 
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فعالیت

اکوسیستم رو به زوال است و پس از مدتی موجودات زنده در رودخانۀ آلوده، جایشان را به موجودات زندۀ دیگری 
می دهند که در محیط   زیست جدید امکان زندگی دارند و می توانند آن را به عنوان محیط زیست بپذیرند. )تصویر 

4  ـ7(

تصویر4  ـ7 ـ مراحل تغییر اکوسیستم رودخانه با تغییر موجودات زنده در آن رخ می دهد: الف( ورود پساب به رود
 ب( مرگ ماهی قزل آال ج( تغییر اکوسیستم

جبالف

با توجه به محیط اطراف و امکانات خود و بر اساس دانسته های دروسی که فرا گرفته اید، آزمایشی برای 
تغییر شرایط یک اکوسیستم کوچک طراحی کنید. قبل و پس از اجرای آزمایش فهرستی از تغییرات عوامل 
زنده و غیرزنده را تهیه کنید. )برای مثال اگر آب ایستا در کنار رودخانه ایجاد کنیدـ  آنچه که پس از طغیان 
رودخانه در بهار و سپس فروکش آن معموالًً رخ می دهد ـ به این ترتیب این مکان تبدیل به محلی برای 

تخم گذاری پشه ها و شاید قورباغه ها می شود. در صورتی که قبل از آن آب رودخانه محتوی آنها نبود(. 

تصویر5  ـ7ـ برداشت بستر رودخانه موجب آسیب به 
اکوسیستم آن می شود. 

برای حفظ اکوسیستم ها، باید مراقب محیط زیست و حفظ تعادل در ارتباطات میان عوامل اکوسیستم بود. 
برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و برداشت خاک سطحی اراضی زراعی مثالی دیگر برای تغییر اکوسیستم 

است )تصویر 5  ـ7(.
اگر شن و ماسه بستر رودخانه برداشت شود، تغییرات 
جدی اکوسیستم رودخانه را در پی خواهد داشت. از 
سوی دیگر، اگر خاک سطحی در واقع خاک مناسب 
کشیده  آن طول  تکامل  دراز  سالیان  که  کشاورزی، 
را  قبل  حاصلخیزی  زمین،  دیگر  شود  حذف  است، 

داشت.  نخواهد 

درکشور ما ایران و در منطقه ای که شما زندگی می کنید چه اکوسیستم هایی وجود دارد؟ آنها را نام ببرید.تحقیق کنید
آیا محیط زیست آنها در تعادل است یا مورد تهدید واقع شده؟ در این خصوص تحقیق کنید و موارد گواه 

بر تعادل و تهدید آنها را در جدولی تنظیم نمایید.

2ـ7 منابع طبیعی و انواع آن:
برای حفظ محیط زیست  باید بدانیم که محیط زیست چه منابع و ذخایری دارد، اهمیت و حساسیت منابع آن به 
چیست تا بتوانیم با کنترل شرایط، مانع از تهدید و تخریب محیط زیست  شویم و تعادل و سالمت اکوسیستم ها 

و در یک کالم زمین را به عنوان زیستگاهمان حفظ کنیم. در این راستا باید منابع طبیعی را بشناسیم. 
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هر چه بدون دخالت انسان در طبیعت وجود داشته باشد، منابع طبیعی است. به این ترتیب رودخانه ها، کوه ها 
سنگ های قیمتی و معادن از جمله منابع طبیعی هستند. منابع طبیعی یا نامحدودند )مانند نورخورشید و 

هوا( یا محدود هستند )مانند سوخت های فسیلی(. 
منابع طبیعی محدود، بر حسب میزان و قابلیت تجدیدپذیری به شرح زیر تقسیم بندی می شوند:

1 منابع طبیعی تجدید شونده. هر چند که این منابع محدود هستند، در شرایط طبیعی )یعنی اگر محیط زیست 

تغییر نکند و بهره برداری از آنها در حد کم باشد( امکان تجدیدشدن دارند. مانند منابع آب، خاک، جانوران 
)حیات وحش( و گیاهان )جنگل ها و مراتع(

2 منابع طبیعی غیرقابل تجدیدشونده که ایجاد آنها در شرایط طبیعی حاضر محیط زیست ممکن نیست و در 

صورت بهره برداری از آنها، تمام می شوند و تجدیدپذیر نیستند. معادن و سوخت های فسیلی از قبیل نفت، گاز 
و زغال سنگ منابع طبیعی غیرقابل تجدید هستند. 

منابع طبیعی از هر نوع که باشند، ثروت ملی محسوب می شوند و باید در حفظ و بهره برداری اصولی از آنها 
کوشید. فهرستی از منابع طبیعی در جدول1ـ1 مالحظه نمایید:

جدول 1ـ1ـ فهرست منابع طبیعی

موضوعاتنوع منبع

جنگل ها و مراتع و کشاورزیمنابع گیاهی

حیات وحش و دامپروریمنابع جانوری

مجموعه قارچ ها و باکتری هامنابع میکروبی

مدت زمان دریافت نور، شدت نور خورشید، دما، شدت باد، رطوبت، ابرناکی و انواع بارشمنابع جوی

انواع آب: سفره های آب زیرزمینی، چشمه ها، روان آب ها، آبگیرها، دریاچه ها، دریا ها و اقیانوس ها منابع آبی

انواع خاک و بستر سنگی ـ کوه، تپه، دره و دشت منابع خاکی

فلزات و سنگ های قیمتیمنابع کانی

نفت، گاز و زغال سنگمنابع فسیلی

تمام افراد جامعهمنابع انسانی

تحقیق کنید
الزمۀ حفظ و بهره وری مناسب از منابع طبیعی، آگاهی از اهمیت منابع طبیعی است. در مورد اهمیت سه 
مورد از منابع طبیعی مندرج در جدول تحقیق کنید و میزان تخمینی ثروت ناشی از آنها را در کشور ما 
ایران و استانی که در آن زندگی می کنید، برآورد نمایید. در ارزش گذاری خود نگاه کوتاه مدت و بلندمدت 

را به صورت جداگانه لحاظ نمایید.
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3ـ7  اهمیت پوشش گیاهی: 
گیاهان به عنوان منابع طبیعی تجدیدشونده از با ارزش ترین منابع طبیعی هستند. منافعی که گیاهان به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کنند، عبارت اند از:

به نظر می رسد حفظ منابع پوشش گیاهی مقدمۀ حفظ سایر منابع طبیعی است. در این مورد تحقیق 
)تصویر 6ـ7(.                                                                                              کنید 

تصویر6ـ7ـ با ایجاد کمربند سبز منابع طبیعی حفظ می شود.

منافع مستقیم پوشش گیاهی
تولید غذا

تولید اکسیژن
تولید خاک و افزایش حاصلخیزی آن

تولید چوب
تولید محصوالت دارویی و صنعتی

نگه داری آب
جلوگیری از فرسایش آبی و بادی خاک

منافع غیر مستقیم پوشش گیاهی
حفظ گونه های موجود زنده

ایجاد تفرجگاه
جلوگیری از سیالب

پوشش گیاهی در سطح زمین متأسفانه رو به کاهش است. از جمله رفتارهایی که منجر به تخریب پوشش گیاهی، 
جنگل ها و مراتع می شود، عبارت اند از )تصویر 7  ـ7(:

ـ آتش سوزی؛ 
ـ بوته کنی و قطع درختان؛  

ـ تبدیل اراضی مرتعی و جنگلی به اراضی کشاورزی و غیرکشاورزی.

تصویر7  ـ7ـ بهره برداری توأم با سهل انگاری از منابع طبیعی

متأسفانه بخش بزرگی از تخریب محیط زیست و تبدیل دامنۀ کوه ها، حاشیۀ رودخانه ها، سواحل دریاها، مراتع، 
جنگل ها و زمین های کشاورزی به برج ها و ویالها با همدستی و همراهی صاحبان قدرت و ثروت مفسد، صورت 
گرفته است که خوشبختانه با هشدارهای جّدی مقام معظم رهبری و تالش رؤسای قوای سه گانه نظام، تقریباً جلوی 
این فساد بزرگ گرفته شده است و برخی از منابع به ملت و ما در طبیعت برگردانده شده است، امید است همه 
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1ـ از تبعات تخریب پوشش گیاهی آن است که برخی گونه های گیاهی و جانوری منقرض می شوند، یا 
به انقراض تهدید می گردند. آیا نمونه هایی از آنها در ایران و در استانی که در آن زندگی می کنید سراغ 

دارید؟ در مورد وضعیت گونه های )تصویر 8  ـ7( تحقیق کنید.

تصویر 8  ـ7 تنوع زیستی در کشور

2ـ از تبعات تخریب محیط زیست، کاهش زنبور عسل است در این مورد تحقیق کنید.

بنابراین، مدیریت صحیح در بهره برداری از منابع طبیعی الزم و بسیار با اهمیت است. از مسائلی که محیط زیست 
را تهدید می کند موارد زیر است:

1ـ3ـ7ـ بحران کم آبی: 
اگرچه منابع آب شیرین در جهان محدود است، با بهره برداری اصولی و نه زیاده  از حد، این منابع تجدیدپذیر 
هستند. مسئله آب برای پوشش گیاهی، کشاورزی و به طور کلی حیات مردم در هر کشوری مسئله ای مهم 
و حیاتی است. این موضوع به خصوص در کشورهایی که در مناطق کم باران و خشک زمین قرار گرفته اند 
بارش  به دلیل  با اهمیت است. در چنین مناطقی، سطح آب های زیررمینی  ایران، بسیار  ما  از جمله کشور 
کم و استفاده بیش ازحد از منابع آبی کاهش می یابد. با پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی، بحران کم آبی 
پیچیده تر می شود و مشکالتی جدی به وجود می آورد. ازسوی دیگر، با پایین آمدن سطح آب های زیرزمینی 

امکان گسست زمین وجود دارد )تصویر 9ـ7(. 

تصویر9ـ7 ـ کاهش سطح آب های زیرزمینی موجب گسست زمین می شود

مفسدان توبه کنند و حق مردم و طبیعت را ادا کنند. در همین رابطه در قرآن کریم سورۀ روم آیۀ 41، خداوند 
متعال می فرماید: به سبب کارهای مردم، فساد و تباهی ای در خشکی و دریا پدید آمده است، تا خدا کیفر برخی از 

کارهایشان را به آنان بچشاند، باشد که باز گردند.
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2ـ3ـ7ـ نابودی مراتع طی چرای بی رویۀ دام: 
بهره برداری بیش ازحد از مراتع طی چرای بی رویۀ دام، از عوامل اصلی تخریب مراتع در کشور است. در مناطق 
مرطوب صدمۀ چرای بی رویۀ دام اولین اثر را در فشرده نمودن خاک می گذارد. در نتیجه، آب ناشی از بارندگی 
فرصت نفوذ به درون زمین را به دلیل کوبیده شدن خاک پیدا نمی کند. بنابراین، بر حجم و سرعت جریانات 
سطحی افزوده می شود. اگر پوشش گیاهی مرتع خیلی کم باشد، که این هم می تواند ناشی از چرای بی رویۀ 

دام باشد، ممکن است سیالب، جاری شود که خود موجب فرسایش خاک می گردد )تصویر 10ـ7(.

تصویر 10ـ7 ـ بهره برداری بیش ازحد از منابع گیاهی

تصویر 11ـ7ـ برش زمین طی رواناب ها

روش های کنترل بروز ریزگردها و کاهش خسارت در مواقع بروز ریزگرد کدام اند؟

تصویر 12ـ7 ـ بروز ریزگردها از تبعات فرسایش خاک

در زیست کره )کرۀ زمین(، اکوسیستم ها با هم ارتباط دارند و شبکۀ حیات در زیست کره مفهوم واقعی 
دارد و به این شعار سازمان ملل متحد که زمین خانۀ ماست ارتباط دارد. موضوع را بررسی کنید.

3ـ3ـ7ـ فرسایش خاک: 
از عوامل منجر به فرسایش خاک َرواناب ها، اثر آب و باد و کشت و زرع در مناطق شیب دار است )تصویر 11ـ7(. 
فرسایش خاک می تواند موجب بروز طوفـان های شن و ریزگردها شود و بـه مزارع، جاده ها و مناطق مسکونی 

آسیب رساند. این رخداد به خصوص در مناطقی که خشک اند بسیار آزاردهنده است )تصویر 12ـ7(. 
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4ـ7 آلودگی های محیط زیست و منشأ آنها:

تمدن بشری موجب شده است که انسان بیش ازحد 
از منابع طبیعی استفاده کند. طی عصرهای متمادی 
جمعیت رو به رشد انسان ها، هرجا که اکوسیستمی 
و  شد  پراکنده  داشت،  وجود  آنها  اسکان  قابلیت  با 
به این ترتیب تمامی عوامل زنده و غیر زنده در کرۀ 
از  بسیاری  گرفتند.  قرار  انسان  تأثیر  تحت  زمین 
مصنوعی  اکوسیستم های  به  طبیعی  اکوسیستم های 
تبدیل شدند. شرایط محیط زیست در اکوسیستم های 
با  زیست  محیط  می گذارد  زوال  به  رو  طبیعی 
مواد  ورود  با  و  می کند  تغییر  انسان  دخالت های 
محیط زیست  آلودگی  محیط،  در  تحمل  بیش ازحد 
بیشتر می شود. )تصویر 13ـ7( در این راستا، برخی از 

چه نوع بیماری هایی به آلودگی های محیط زیستی مرتبط است؟

تصویر13ـ7ـ آلودگی محیط زیست

اثرات آلودگی بر سالمت

انواع آلودگی های محیط زیست عبارت اند از: آلودگی 
هوا، آلودگی آب و آلودگی خاک

1ـ4ـ7ـ آلودگی  هوا:
آلودگی هوا عبارت است از ورود هر ترکیبی به هوا که 
توسط فعالیت های انسان انجام پذیرد و موجب اثرات 
نامطلوب بر سالمتی و محیط زیست شود. این ترکیبات 

معموالًً طی فعالیت های صنعتی انسان به صورت گاز 
یا ذرات قابل تعلیق در هوا ایجاد می شود و شامل این 

موارد است: 
الف( گازهای حاصل از سوختن؛ 

ب( گازهای گلخانه ای؛
ج( فلزات سنگین؛

گونه ها منقرض می شوند که نتیجۀ آن کاهش تنوع 
انسان ،  خود  سالمت  این ها،  بر  عالوه  زیستی  است. 
به شدت تحت تأثیر آلودگی های محیط زیست قرار 

14ـ7(. )تصویر  می گیرد 

تصویر14ـ7 ـ آلودگی موجب تهدید جدی سالمتی می شود.

باکتری ها
انگل ها
مواد شیمیایی

بیماری های 
تنفسی

مشکالت قلبی 
و عروقی

مشکالت گوارشی
حشره کش ها

خطر سرطان

آلودگی خاک

تحریک پوستیتهوع

 ترکیبات 
ارگانیک

ازون

مواد خاص

CO

سرب

آسیب های 
عصبی

آلودگی هوا سردرد
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انتشار بیش ازحد گازهای گلخانه ای در قرن بیستم و 
رشد صنایع موجب نازک شدن الیۀ ازون شده  است 
بیش ازحد  دریافت  مانع  ازون  الیۀ  15ـ7(.  )تصویر 
اشعۀ  می شود.  زمین  جّو  در  بنفش  ماورای  اشعۀ 
که  است  خورشید  نور  از  قسمتی  بنفش  ماورای 
بسیار پرانرژی است و قابلیت نفوذ به درون سلول ها 

آسیب  آنها  به  و  دارد  را  زنده   موجودات  بافت های  و 
شود.  یاخته  مرگ  باعث  می تواند  حتی  و  می رساند 
بنفش عامل شایع سرطان  اشعۀ ماورای  انسان ها،  در 
پوست است، به خصوص در مناطق استوایی زمین که 

می تابد. عمود  به صورت  نورخورشید 

تصویر15ـ7ـ فرایند تخریب الیۀ ازون توسط گازهای گلخانه ای

فکر کنید
برای مراقبت از اشعۀ ماورای بنفش، عالوه بر استفاده از کاله و کرم ضد آفتاب، چه باید کرد؟

گذشته از این، تولید زیاد گازهای گلخانه ای موجب گرم شدن زمین شده که یکی از نتایج آن ذوب شدن 
یخ های قطب شمال و جنوب است که بر اثر آن برخی مناطق ساحلی در تهدید فرو رفتن در آب قرار دارند. 

منشأ گازهای گلخانه ای و فلزات، صنایع و سوخت فسیلی است. 

آیا تبعات دیگری از اثرگلخانه ای سراغ دارید؟ همچنین بررسی کنید کشور مان ایران تا چه حد تحت 
تأثیر این مشکالت قرار گرفته است؟

 1  cfc 1ـ کارخانه ها و خانه ها گازهای
را متصاعد می کنند.

نور خورشید موجب شکست  2ـ 
گازهایcfc  در ناحیه استراتوسفر 

می شود.

cfc3ـ شکست و تجزیۀ گازهای
باعث تخریب الیۀ ازون می شود.

4ـ دانشمندان بالون هایی برای 
تشخیص شرایط در الیۀ ازون، 

به هوا می فرستند.

cfc = chlorofluorocar bons ـ1
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تولید زیاد کربن دی اکسید ناشی از مصرف سوخت های 
فسیلی، به خصوص در اتومبیل ها، محققان را واداشته 
است تا انرژی های جایگرین و افزایش کارآمدی آنها را 

جست وجو کنند. 
2ـ4ـ7 آلودگی آب: 

گذشته  از مشکل کمبود منابع آب شیرین در مناطقی 
و  سطحی  آب های  آلودگی  موضوع  کره زمین،  از 
زیرزمینی از مسائل مهمی است که می تواند به تهدید 
محیطی  زیست   بحران  و  آب  کیفیت  کاهش  جدی 
خشکی،  در  آبی  جریانات  از  گذشته  شود.  منجر 
دریاها و اقیانوس ها هم آلوده  می شوند. عمده عوامل 
آلوده کنندۀ آب ها که تبعاتش می تواند به مرگ برخی 
از گونه های گیاهی و جانوری منجر شود، عبارت اند 

16ـ  7(: )تصویر  از 

و( آلودگی ناشی از فاضالب بیمارستانی؛
ه( آلودگی ناشی از فاضالب شهری.

3ـ4ـ7ـ آلودگی های خاک: 
شور،  آب های  با  آبیاری  اثر  در  خاک  مسمومیت 
آن  مستقیم  آلودگی  و  خاک  نمک های  افزایش 
توسط افراد یا کارخانه ها، ایجاد شود. در این شرایط 
برای  و  می دهد  دست  از  را  خود  حاصلخیزی  خاک 
برخی از گیاهانی که در آن می رویند سمی می شود 
قابلیت  گیاهان  دیگر  دراین صورت  )تصویر17ـ7(؛ 
رشد را در شرایط جدید ندارند یا با انتقال مقادیری 
از ترکیبات مسموم به آنها دچار مسمومیت می شوند. 
محیط زیست  آلوده کننده های  از  دیگر  مورد  یک 
که  آنهایی  خصوص  به  است،  زباله  انواع  رهاسازی 
)از جمله پالستیک ها(  نمی شوند  تجزیه  در طبیعت 
آنها  بازیافت  از مبدأ و  )تصویر18ـ7(.تفکیک زباله ها 

است. آن  مهم  راه حل های  از 

تصویر 16ـ7 ـ بحران آلودگی آب و منشأ آن

تصویر 17ـ7ـ از جمله آلودگی های جدی خاک، شوری است.

تصویر18ـ7ـ از جمله آلودگی های محیط زیست وجود 
زباله هاست.

الف( آلودگی های فیزیکی، از جمله افزایش دمای آب 
برای خنک  نمودن تأسیسات صنعتی و کارخانه ها ؛

ب( آلودگی به مواد رادیواکتیو در اثر حوادث هسته ای؛
ج( آلودگی به ترکیبات شیمیایی آفت کش ها و انواع 

کود شیمیایی؛
د( آلودگی به ترکیبات فلزات سنگین ناشی از فاضالب 

صنعتی؛

مخازن
زیرزمینی

صنایع

زباله های 
آفت کش ها و خانگی

کودها

انباشت زباله

فضوالت دام
تانک ضدعفونی و 
نشت خطوط انتقال

چاه
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5  ـ7 نقش انسان در حفظ و احیای محیط زیست:
امروزه کمتر جایی در کرۀ زمین وجود دارد که از گزند 
مداخالت خواسته یا ناخواستۀ انسان به دور مانده باشد. 
روند تخریب و آلودگی محیط زیست چنان پیش رفته 
که تبدیل به دغدغۀ دولت ها و تشکل های مردمی در 
سراسر جهان شده است و ناگزیرند برای پاکسازی و 
حفظ محیط زیست تالش کنند. از جمله کارهایی که 
در حفظ و احیای محیط زیست باید انجام داد، کاهش 

مصرف انرژی و به طور کلی همگامی با طبیعت است، 
به این معنی که تا حد ممکن از طبیعت اطراف خود 
این موضوع در  باشیم.  نداشته  بهره بردارِی تخریب زا 
کالن،  برنامه ریزی های  با  همگانی  و  فردی  بعد  دو 
جایگرین  انرژی های  به کارگیری  و  تحقیق  جمله  از 

توسط دولت ها، امکان پذیر است.

از  جلوگیری  و  حفظ  در  می توانند  خود  حرفه های  و  شخصی  زندگی  در  زندگی  سبک  تغییر  با  افراد 
آلودگی های محیط زیست بکوشند. شما در حرفۀ آیندۀ خود رعایت چه کارهایی را برای حفظ محیط زیست 

الزم می دانید؟ در یک صفحه روش هایتان را ارائه دهید.

انواع انرژی های جایگزین عبارت اند از الکتریسیتۀ حاصل از انرژی بادی، انرژی خورشید و انرژی زمین 
گرمایی. باد نیز در مناطقی که دائمی است می تواند به عنوان انرژی جایگزین مطرح باشد )تصویر 19ـ7(.

تصویر19ـ7 ـ انرژی های جایگزین سوخت های فسیلی، در حفظ محیط زیست اهمیت دارند.

یک گروه از سوخت های جدید، سوخت های زیستی هستند. در این مورد مثال بزنید.

امروزه، هر چند بحث محیط زیست سیاست های 
کالن جامعه را در بر گرفته است. در سطح ملی، 
سازمان محیط زیست و مرکز سالمت محیط و 
نیز فعالیت دارند. در سطح  کار وزارت بهداشت 
کیوتو،  پیمان  جمله  از  معاهداتی  بین المللی 
کشورها موظف به حفظ محیط زیست و جلوگیری 

از آلودگی آن شده اند. 
دراین خصوص اصل 50 قانون اساسی جمهوری 

را روشن کرده است: » در  تکلیف  ایران  اسالمی 
که  زیست  محیط  حفاظت  اسالمي،  جمهوري 
حیات  آن  در  باید  بعد  نسل هاي  و  امروز  نسل 
وظیفۀ  باشند،  داشته  رشدي  به  رو  اجتماعي 
فعالیت هاي  رو  این  از  مي گردد.  تلقي  عمومي 
اقتصادي و غیر آن، که با آلودگي محیط زیست 
یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند، 

است.« ممنوع 



119

فعالیت

در مورد کاربرد انرژی های جایگزین زمین گرمایی و سوخت هیدروژنی چه پیشنهادهایی وجود دارد؟

محیط زیست

ارزشیابی پایانی فصل هفتم
1 وقتی تعداد یک جاندار در اکوسیستم بیشتر از تعادل آن  شود، آن موجود را آفت می نامند. در این مورد 

چند مثال بزنید.
2 انتقال موجودات زنده از یک منطقه به منطقۀ دیگر باید همراه مالحظات زیست محیطی باشد. چرا؟ 

به تعادل  برای  از موجودات زندۀ دیگر(  بیولوژیک، )استفاده  برای کنترل آفات، کنترل  بهترین راه حل   3

باره توضیح دهید. این  رساندن آن است، در 
4 ایجاد کشت و صنعت در کشاورزی از اصول توسعۀ پایدار است. در این باره با مالحظات زیست محیطی 

چه دالیلی وجود دارد؟
5 منطقۀ ُقُرق چه شرایطی دارد؟

6 بروز ریزگردها برای سالمت کودکان چه مشکالتی را در پی دارد؟ 

7 چه تمهیداتی برای اجرای فعالیت های ورزشی در زمان بروز ریزگردها پیشنهاد می کنید؟

پروژه
دربارۀ اهمیت مدیریت زیست محیطی در رشتۀ شما چه نکاتی مطرح است؟ آنها را فهرست کنید و برای هر 

یک راهکار محلی، ملی و بین المللی ارائه دهید.
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واژه نامه زیست شناسی

انگلیسی فارسی 
 Ethanol اتانول 
 Sperm اسپرم 
 Steroids استروئیدها 
 Cytoskeleton اسکلت سلولی 
  Sclerenchyma اِسُکلرانشیم 
 Scurvy اسکوروی 
 essential fatty acid اسید چرب ضروری 
 Non-essential fatty acid اسید چرب غیر ضروری 
 Nucleic acids اسیدهای نوکلئیک 
ecosystem  اکوسیستم 
 Cellular organelle اندامک سلولی 
 Nervous  reflection انعکاس عصبی 
 Interferon اینترفرون 
Metabolic water آب متابولیکی 
Hypothesis testing  آزمایش فرضیه 
 Ascaris آسکاریس 
Protists  آغازیان 
 Aflatoxin آفالتوکسین 
 Alzheimer آلزایمر 
 Water pollution آلودگی آب 
 Soil pollution آلودگی خاک 
 air pollution آلودگی هوا 
 Amino acid آمینواسید 
 Endospores آندوسپور 
 Enzyme آنزیم  
 Vessel آوند 
 Gymnosperms  بازدانگان
 Epithelium بافت پوششی 
 Connective tissue بافت پیوندی 
 Muscle tissue بافت عصبی 
 Epithelium بافت ماهیچه ای 
 vascular tissues بافت هادی 

Bacteria باکتری 
 Probiotic bacteria باکتری های پروبیوتیک 
 Anther بساک 
 Legume بقوالت 
 Boa بوآ 
 Botulism بوتولیسم 
 Adult botulism بوتولیسم  بزرگساالن 
 Infant botulism بوتولیسم نوزادی 
 Amoebic diseases بیماری های آمیبی 
 Invertebrates بی مهرگان 
 Biotechnology بیو تکنولوژی 
  Parenchyma پارانشیم                                         
 Stamen پرچم 
 protein پروتئین  
 Planaria پالناریا 
 Polysaccharide پلی ساکارید 
 Molting پوست اندازی 
 onion پیاز 
 Pete پیت 
 Python پیتون 
 Precursor پیش ماده 
 pili پیلی 
Flagellum  تاژک 
Research  تحقیق 
 Ovary تخمدان 
 Transgenic ترانسژنیک 
 Translation ترجمه شدن  
 Triglycerides تری گلیسریدها 
Nutrition تغذیه 
 Gene GUN تفنگ ژنی 
 Evolution تکامل 
 Monocotyledonous تک لپه 
 Tracheal respiration تنفس نایی 
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توانایی پاسخ به محرک های محیطی 
 Ability to respond to  environmental stimuli           
 Turbellaria توربالریا 
Toxoplasmosis توکسوپالسموز 
 energy production تولید انرژی 
 Reproduction تولیدمثل 
 Family تیره 
 Theory تئوری )نظریه( 
 The active site جایگاه فعال 
 absorption جذب 
 Golgi body جسم گلژی 
 Algae جلبک ها 
 Genus جنس 
 ration جیره 
 overweight چاقی، سنگینی زیاد 
 Style خامه 
 Moss خزه 
 Bleeding nose خونریزی پوزه 
 Metamorphosis دگردیسی 
 Recombinantion DNA )دناDNA( نوترکیب 
 Bivalvia دوکفه ای ها 
 Dicotyledonous دولپه 
 Diatoms دیاتوم ها 
 Diaphragma دیافراگم 
 Disaccharide دی ساکاریدها 
 Cell wall دیوارۀ سلولی 
 Order راسته 
 Class رده 
Vegetarian Diet رژیم گیاه خواری 
 Chromatin fibers رشته های کروماتین 
 Epidermis روپوست 
Scientific method  روش علمی 
Oil روغن 
 Transcription رونویسی 
 Ribosome ریبوزوم 
 Rhizobium ریزوبیوم 

 Rhizome ریزوم 
biology  زیست شناسی 
 Biodiesel زیست دیزل 
Saprophytic ساپروفیت 
 Compromise سازش  
 Cell of Organization سازمان بندی سلولی 
 Cephalopoda سرپایان 
 health سالمتی 
 Cell سلول 
 Cellulose سلولز 
 Silicon سلیکون 
Malnutrition سوء تغذیه 
 Biofuel سوخت زیستی 
 Cytoplasm سیتوپالسم 
 Rumen سیرابی 
 Phylum شاخه 
 Ctenophore شانه دار 
 Endoplasmic reticulum شبکۀ آندوپالسمی 
 Gastropoda شکم پایان 
 Nitrifying شوره گذار 
 Abomasum شیردان 
 The problem طرح مسئله 
 Chordate طنابداران 
 Basic life sciences علوم زیستی پایه ای 
 Applied Life Sciences علوم زیستی کاربردی 
 Tuber غده 
 Food غذا 
 Cell membrane غشاء سلول 
 Photosynthesis فتوسنتز                                       
 Soil erosion فرسایش خاک 
Hypothesized  فرضیه سازی 
 Kingdom فرمانرو 
 Phospholipids فسفولیپیدها 
fiber فیبر 
soluble fiber فیبر محلول 
Insoluble fiber فیبر نامحلول 
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Fatty Liver کبد چرب 
 Capsule کپسول 
 Capsid َکپسید 
 Chitin کتین 
 Measles کرم کدو 
 pinworm کرمک 
Chromosome  کروموزوم 
 Tetanus کزاز 
 Tissue culture کشت بافت 
 Stigma ُکالله 
  Collenchyma ُکالنشیم  
 Chloroplasts کلروپالست 
 Chlorophyll کلروفیل 
 Cholesterol کلسترول 
 Clone کلون 
 Cuticle کوتیکول 
 Hydatid cyst کیست هیداتیک 
 Pollen sac کیسه گرده 
Gzrvftalmy گزروفتالمی 
Glucose Index گلوکز اندکس 
 Species گونه 
Vegetarian گیاه خواری 
 Larvae الرو 
 Lamprey المپری 
 Lecithin لسیتین 
 Lipids لیپیدها 
 Lysosomes لیزوزوم 
 Surrogate mother مادر جانشین 
 Methanol متانول 
environment  محیط زیست 
 Cone مخروط 

 Meristem مریستم 
 Natural resources منابع طبیعی 
 Organic matter مواد آلی 
 minerals مواد معدنی 
 Nutritious مواد مغذی 
 Wax موم ها 
 Monosaccharide مونوساکارید 
 Vertebrates مهره داران 
 mesophyll میان برگ 
 Mitochondria میتو کندری  
 Microorganism میکروارگانیسم 
Conclusion  نتیجه گیری 
 Squid نرم تن مرکب 
 Mollusca نرم تنان 
 Reticulum نگاری 
 Neurons نورون 
 Nucleotides نوکلئوتید 
 Angiosperms نهاندانگان 
 Pteridophyte نهانزادان آوندی 
 Newcastle نیوکاِسل 
 Vacuoles واکوئل 
 Inheritance وراثت 
 vitamin ویتامین 
 viruses ویروس ها 
 Spore هاگ 
Food guide pyramid هرم راهنمایی غذایی 
 Omasum هزارال 
 digestion هضم و گوارش 
 Homeostasis هومئوستازی 
 Hypothalamus هیپوتاالموس 
Carbohydrates هیدرات های کربن 
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توانمندسازی زبان فارسی در همۀ زمینه ها از جمله علم و فناوری، آرمان تمام ایرانیان 
است. از این رو در این کتاب از واژگان مصّوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به جای 

واژگان بیگانه استفاده شده است.
دبیران ارجمند و دانش آموزان عزیز می توانند برای پی بردن به ریشۀ این واژگان به 
توضیحاتی که در وبگاه گروه زیست شناسی دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای 

و کاردانش آمده است، مراجعه کنند.



واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب

رنگ دیسه: کروموپالستآنتی بیوتیک: پادزیست

ریزاندامگان: میکروارگانیسمآنزیم: زی مایه

زیر نهنج: هیپوتاالموساستخوانگان: اسکلت

زیرمغزی: هیپوفیزاطالعات ژنی: اطالعات ژنتیک

زیست یار: پروبیوتیکاکلیلی: کرونر

سبزدیسه: کلروپالستانبساط: دیاستول

سبزینه: کلروفیلانقباض: سیستول

سخت آکَنه: اسکلرانشیمبرچاکنای: اپی گلوت

َسرالد: مریستمبرون شامه: اپی کارد

عامل سطح فعال: سورفاکتانتبرون رانی: آگزوسیتوز

کافنده تن: لیزوزومبرگشت اسید معده به مری: ریفالکس

کُریچه: واکوئلبُن الد: کامبیوم

کالفک: گلومرولبَنداره: اسفنکتر

کولون بینی: کولونوسکوپیپادهم حس: پاراسمپاتیک

گُردیزه: نفرونپادُاکسنده: آنتی اکسیدان

گُمانه: سوندپژواک نگاری: اکوکاردیوگرافی

گیاخاک: هوموسپیراپوست: پریدرم

گویچه: گلبولپیراشامه: پریکارد

لَپ: لوبخوناب: پالسما

لیپوپروتئین پر   چگال: HLD (High density lipoprotein)خون بَهر: هماتوکریت

لیپوپروتئین کم چگال: LDL (LOW density lipoprotein)چسب آکَنه: کالنشیم

ماهیچۀ قلب: میوکارددرشت خوار: ماکروفاژ

مهندسی ژن شناسی: مهندسی ژنتیکدرون بینی: آندوسکوپی

میان یاخته: سیتوپالسمدرون بَری: آندوسیتوز

نایدیس: تراشه، تراکئیددرون پوست: آندودرم

نشادیسه: آمیلوپالستدم سنج: اسپیرومتر

نرم آکَنه: پارانشیمدم نگاره: اسپیروگرام

DNA :ِدناBMI (Body Mass index) :نمایۀ توده بدنی

هم ایستایی: هومئوستازیدرون شامه: آندوکارد

هم حس: سمپاتیکدیسه: پالست

یاخته عصبی: نورونراکیزه: میتوکندری

رگ نگاری: آنژیوگرافی


