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 حفاظت از زیستگاه های ایران  12درس 

 نکات مهم درس
 یا  بروند بین  از   همیشه  برای ها  گونه   برخی است   شده  موجب   که   عاملی  مهمترین   کلی،  طور   به

 .است  بوده ها  انسان   نادرست   های  فعالیت   بگیرند، قرار  خطر   معرض  در   گونه ها   از   برخی

 .است   شده  جانوری  های  گونه   بعضی کاهش  باعث نیز  رویه   بی   صید   و  حد   بیش   شکار

 .است   زباله   کند، می تهدید  را   ها  زیستگاه   حیات   که  هایی چیز  از  یکی

 هم سمی  مواد  تولید   و   نقل  و  حمل   و   ای کارخانه  های فعالیت شود،  می   بیشتر جمعیت  چه   هر

 سم  یا  شوند   می  وارد  آب و هوا  به   ها  کارخانه  یا  ها  اتوموبیل  از  که   سمی  های   گاز.  می شود  بیشتر 

 .دارند جانوران  و گیاهان  زندگی  بر  بدی  اثرات دارد،  وجود   کشاورزی  کش های آفت در که هایی

 :از عبارتند  ها  زیستگاه  از   حفاظت   دالیل مهمترین  از   برخی

 حیات   حق-3  آفرینش  در   تفکر   و ها  زیبایی  از بردن لذت -2  خداوند   های  نعمت از سپاسگزاری -1

 جانوران   و   گیاهان   فواید  -5 یکدیگر  به   زنده   موجودات  وابستگی -4

 از   مراقبت  زیست،  محیط   از   حفاظت   سازمان  ی   وظیفه   زیست :مهم ترین  محیط  از حفاظت  سازمان 

 .است ها  آن  وآلودگی تخریب  از   جلوگیری   و   کشور  طبیعی  های   زیستگاه

 .هستند  منطقه   یک   در   مقررات   و   قوانین  اجرای   مسئول   ها  بان محیط

 هایی  فعالیت  یا  ها  رویداد   ی کلیه  و   کنند  می  بازدید   خود،  نظارت  تحت   ی   منطقه   از   ها  بان محیط

 .کنند  می  شناسایی  شوند   می  زیست   تخریب محیط موجب  که  را

 ی  همه   ی   وظیفه  بلکه نیست، زیست  محیط   از   حفاظت  سازمان   مخصوص   زیست   محیط  از  حفاظت 

 .است ما

 نسل   تکثیر   و   حفظ  جا  آن  در که را  کشور  مناطق   از  برخی  زیست،  محیط  از حفاظت  سازمان 

 این . کند  می  اعالم  شده  حفاظت   ی منطقه  عنوان  به   دارد،  خاصی خاصی  اهمیت  گیاهان   یا  جانوران

 های  جنگل   ی   منطقه   مثال،   برای .  باشد  کوهستان  دشت یا   یا   مرتع  یا  جنگل   است   ممکن   منطقه

 حفاظت  مناطق  از   لرستان   در   اشترانکوه   و   فارس   در   ارژن   دشت   و   فارس   خلیج   های آب در حرا

 .هستند  ما   کشور  ی  شده

 برای . شود  می   تعیین  جانوران   و  گیاهان   حفظ   برای خاصی  مقررات  شده،  حفاظت  ی   منطقه  در

 .است  ممنوع   منطقه   این  در  گیاهان   بردن  بین  از   و   درختان   قطع یا  وصید شکار  مثال،

 اساسی  قانون  50 اصل

 حیات  آن  در  باید  بعد  های   نسل  و امروز  نسل  که   زیست  محیط   حفاظت   ایران،  اسالمی جمهوری  در

 ... .گردد  می  تلقی  عمومی  ی   وظیفه  باشند، داشته  رشدی   به   رو
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 سؤاالت متن
 باشد؟ داشته  جانورى   و   گیاهى  هاى گونه  در زیادى  تنوع  ایران   که   است  شده  موجب   عاملى   چه-1

 جغرافیایى   شرایط

 زده  تخمین  ایران  در  را   حشرات   گونه..  60000..    حدود   و   گیاهى  گونۀ..    9000..   حدود  تاکنون  -2

 .اند 

 است؟   ایران  سرزمین  مخصوص   جانورى   و   گیاهى  هاى گونه  کدام  -3

 .واژگون  اللۀ  و   لرستانى  سمندر   چلچراغ،  سوسن  

 شوند؟   مى  تخریب   ها   زیستگاه   چرا  -4

 ها   انسان   نادرست   هاى   فعالیت  ✓

 ریزى  برنامه  و تفکر  بدون   مراتع   و ها  جنگل   بردن  بین  از ✓

 رویه   بى  صید   و حد  از  بیش   شکار ✓

 آور  زیان  هاى  زباله   تولید  ✓

 سمى  مواد  تولید و  نقل   و   حمل  و   اى   کارخانه   هاى   فعالیت  ✓

 جانورى   و   گیاهى هاى  گونه   از برخى گرفتن  قرار  خطر  معرض  در   یا   رفتن   بین  از   عامل   مهمترین  -5

 چیست؟ 

 ها   انسان   نادرست   هاى   فعالیت 

 کند؟   عمل  باید  چگونه  خود  نیازهاى   رفع   و طبیعت  از بردارى  بهره  در انسان -6

 .شود  وارد   محیط   به   آسیب کمترین که  کنیم   عمل   و ریزى  برنامه  طورى  باید
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 دارد؟   نتایجى  چه   ناحیه یک  در جنگلى  درختان   شدن   نابود-7

 و روند  مى   بین  از   آورند،  مى دست به ها  جنگل  این  در را  غذایشان  که  جانورانى  جنگل،   نابودى   با 

 .خوردند  مى   هم به طبیعت  تعادل

 دارد؟ دنبال به پیامدى  چه  جانوران   رویه  بى  صید   و حد  از  شکاربیش -8  

 یا  گذارد   مى  کاهش  به رو  ها  گونه  این  نسل  تدریج  به و شده  جانورى   هاى   گونه  بعضى   کاهش   باعث 

 .گیرند  قرارمى  انقراض   خطر   در

 .است..   زباله..    کند،   مى تهدید   را  ها  زیستگاه  حیات   که   چیزهایى  از   یکى-9  

 کنند؟  مى   تهدید  را   ها  زیستگاه  حیات   ها  زباله   چرا-10

 مى  باقى  محیط  در  زیاد   هاى   سال   و   آورند   زیان   کنیم،  مى  تولید   ما   که   هایى  زباله   از   بسیارى زیرا

 .ماند

 دارد؟  زیست   محیط  براى  نتایجى  چه   جمعیت  افزایش  -11

 بیشتر  هم سمى  مواد تولید و  نقل  و   حمل  و   اى  کارخانه   فعالیتهاى  شود،  مى   بیشتر جمعیت  چه   هر

 .دارند جانوران  و   گیاهان   برزندگى  بدى   اثرات  و شود  مى

 بنویسید؟ را  ها  زیستگاه  از حفاظت  دالیل   مهمترین -12

 زیبایى   از   بردن  لذت-2  خداوند   هاى نعمت از  سپاسگزارى -1  

 و  گیاهان   فواید -5 یکدیگر  به   زنده   موجودات   وابستگى-4  حیات   حق-3  آفرینش  در   تفکر  و  ها 

 جانوران 

  چیست؟  الهى  هاى   نعمت   از   شکرگزارى  هاى راه  از  یکى -13

 طبیعت   با  صحیح  و   درست رابطۀ

 زند؟  مى  همه ب  را  انسان   آرامش   چگونه   ها  زیستگاه  تخریب -14

 مى  محروم  ها  زیبایى  این   دیدن  و  استفاده   نعمت   از   انسان   شوند،  نابود   یا   تخریب   ها  زیستگاه  اگر

 .شود

 دارد؟ حیات  حق  که   است موجودى تنها  انسان آیا -15

 .هستند خداوند  مخلوق   انسان،  مثل   و   دارند  حیات   حق  نیز زنده  موجودات سایر  خیر،

 کنند؟   استفاده   طبیعت   از   توانند   مى  حد   چه  تا   ها  انسان  -16

 دلیل   به   ندارند   حق  و   کنند   بردارى  بهره   طبیعت  از  کنند،   برآورده  را   نیازهایش  که  حدى   در   فقط   

 .کنند  نابود   را   ها  گونه  سودجویى،  یا  مصرف   در روى  زیاده

 آید؟   مى  پیش   مشکلى  چه  شود مى   نابود  زیستگاه   یک   هاى گونه  از برخى وقتى-17

 تعادل  نتیجه  در   کند،  مى  کاهش  به   شروع  نیز گونه  آن  و  شود   مى   کم  دیگر   هاى   گونه   برخى  غذاى

 .خورد  مى   هم  به   آنجا  در زندگى
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 دارند؟  انسان   براى   فوایدى   چه   جانوران  و   گیاهان-  18  

 یا  ها  دام   برخى  گوشت   از   ما.  هستند  ها  انسان   براى   غذایى  منابع   گیاهان   و   جانوران   از   بعضى

 دارویى  خاصیت   گیاهان  از بعضى. کنیم  مى  تغذیه  چاى  و   غالت،سبزیجات  ها،  میوه  و پرندگان

 .شوند   مى  استفاده  ها  بیمارى درمان براى و دارند

 چیست؟  زیست  محیط  از  حفاظت   سازمان  وظیفۀ  مهمترین  -19

 . آنها آلودگى  و   تخریب  از   جلوگیرى   و  کشور   طبیعى  هاى   زیستگاه   از   مراقبت

 .است   بانى محیط   زیست محیط   از   حفاظت   سازمان  در   مهم  مشاغل  از   یکى20-

 چیست؟   بانان محیط  وظایف  -21

 تحت  منطقۀ  از و  هستند   منطقه   یک   در زیست  محیط  مقررات  و   قوانین  اجراى  مسئول   بانان محیط

 زیست   محیط  تخریب  موجب   که   را   هایى  فعالیت  یا   رویدادها   کلیه  و   کنند  مى  بازدید  خود،  نظارت

 .کنند   مى  شناسایى   شوند   مى

 کنند؟   مى  گزارش   زیست   محیط   از  حفاظت   سازمان  به   را   مواردى   چه   ها  بان   محیط  -22

 سیل  یا  زیستى  محیط   هاى   آلودگى   آتش، کردن  روشن   قانونى،  غیر   شکار   کنى،  بوته  درختان،  قطع

 .ها  رودخانه   طغیان  و

 بنویسید؟  را   دهید  انجام   زیست  محیط   از   حفاظت  براى   توانید   مى  شما   که   کارهایى  از برخى -23

 .نچینید را   ها  گل   هرگز  ✓

 .بکارید  گل  و   درخت   خود   زندگى   محل  در امکان  صورت   در ✓

 .شود  جلوگیرى   آنها مرگ  از   تا  بگذاریم   دانه  و آب پرندگان  براى   است   سرد   هوا  که   زمستان  در ✓

 .کنیم  کمک  پرندگان   تغذیۀ   به  تا  بریزیم بالکن  گوشه  در را  سفر   ماندۀ   ته ✓

 .شوند  بازیافت تا  کنیم  جدا   را   آنها  و  کنیم  دقت  بسیار  کاغذى   دستمال   و   کاغذ   مصرف   در ✓

 .نخریم  را  آنها  اعضاى   یا   شده   خشک  حیوانات ✓

 آنرا  محل ترک  هنگام  کردیم را  کار   این  اگر  و نکنیم  روشن   آتش  امکان حد  تا  جنگلى  منطقه   در ✓

 .کنیم خاموش

 .نکنیم  رها  جنگل   در   را   ها  زباله  ✓

 شهردارى   یا  زیست  محیط   سازمان   مسئوالن   با  داد رخ  شما  زندگى  محل   در مهمى  آلودگى اگر ✓

 .بگیرید تماس  منطقه

 مانند(  شده  درست وحشی حیوانات  بدن   اعضای  و   پوست   از   که تزیینی  وسایل   بگیریم  یمتصم✓

 نکنیم  تبلیغ   آنهارا  و   نخریم) …  و   سمور   سنجاب،  روباه،
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 شود؟ مى  گفته  اى   منطقه  چه  به شده  حفاظت  منطقۀ  -24

 یا   جانوران   نسل تکثیر  و   حفظ   آنجا  در   که   را  کشور   مناطق  از   برخى  زیست،   محیط  حفاظت  سازمان 

 است   ممکن   منطقه  این .  کند مى  اعالم  شده حفاظت  منطقۀ   عنوان   به خاصىدارد،  اهمیت   گیاهان 

 .باشد   کوهستان   و   دشت   یا   مرتع   یا  جنگل

 ببرید؟ نام را  ایران شده  حفاظت   مناطق  از   مورد  سه-25

 .لرستان  در اشترانگوه  و   فارس  در   ارژن  دشت   فارس،   خلیج   هاى آب در حرا  جنگل  منطقۀ

 دارد؟  وجود   مقرراتى  چه   شده  حفاظت   منطقۀ  در -26

 .است  ممنوع   منطقه   این   در گیاهان بردن بین  از  و   درختان   قطع   یا  صید  و  شکار

 کند؟  مى  مطرح را  چیزى   چه  اساسى  قانون  50  اصل  -27

 حیات  آن  در  باید  بعد  هاى   نسل  و امروز  نسل  که   زیست  محیط   حفاظت   ایران،  اسالمى جمهورى  در

 __... و  گردد   مى  تلقى   عمومى  وظیفۀ  باشند، داشته  رشدى   به   رو

 

 

 

 فعالیت ها 
 مهم ترین  اوالا   آوردید   دست  به هها زیستگا  تخریب   از که  اطالعاتی  به توجّه با:  کنید  وگو  گفت 1

 بعضی حفاظت  و   ریزیه  برنام مسئول  شما   باشد قرار  اگر  ثانیاا   چیست؟  وحش ت  حیا  نابودی عامل

 چرا؟   کنید؟ی م  انتخاب  را   گونه  کدام  بشوید، جانوری  هایه گون 

 است   انسان   طبیعت   تخریب   عامل   ترین   مهم

 قهوه ای   خرس  مارال،  ایرانی،  زرد  گوزن  ایرانی،  پلنگ  مانند   انقراض   خطر   در های گونه

 پرورش   و   تکثیر برای مناسب  محیط  ایجاد  همچنین  و   بوم  زیست  وضعیت  همیشگی  حفظ   منظور  به

 وحشی  جانوران

 می  یادآوری   ما  به   را   وظایفی  چه   روز،  این   اعالم   است؟   روزی   چه  پاک   هوای   روز   دانید می  آیا -2

 کند؟ 

 به نسبت باید  مردم   همه .  است موجودات  همه به متعلق  طبیعت  دی ماه روز هوای پاک است  29

 و   است  موجودات  وهمه ها  آن  همه خانه طبیعت   که  وبدانند  کنند  مسوولیت  احساس   طبیعت،

 خود   در   را   حس  این  باید  ما.  است  ها  انسان خود  ریشه  به زدن  تیشه   زیست،  محیط  تخریب   هرگونه

 برعهده هم را  آن  از حفاظت  وظیفه   طبیعی، ازمواهب بردن لذت   بر  عالوه  که   کنیم  تقویت   و ایجاد

 .داریم
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 .دهید  توضیح   دارد؟  پیامی   چه  65  صفحۀ  در درس   این   کاریکاتور - 3

پاسخ به عهده دانش آموز ) انسان با تولید بیش از حد زباله باعث تخریب محیط زیست و محل 

 زندگی جانوران شده است ( 

 .شوید  تقسیم  گروه  چند  به- 4

 در را  آنها  معنی   و   کنید  پیدا را  آیات   این  و  کنید   مراجعه  کریم  قرآن   به   معلم   راهنمایی  با گروه هر

 .کنید گو  و   گفت   آیه  پیام  هم دربارۀ  با  و   بخوانید کالس

 10   12  آیات (  الرحمن سورۀ)    60  آیۀ(   هود   سورۀ)    32   35  آیات (  یس  سورۀ)    99 آیۀ(   انعام  سورۀ )

 جانور  یا   گیاه   یک  نام   به   که   را   هایی  سوره  از  تعدادی  و کنید  بررسی   را   قرآن   های   سوره  فهرست 

 بیابید   است،
 آن  قیخداوند از طر  ىیو شناسا  نش،یجهان آفر  هاىی سوره انعام : ما را به شگفت  99  ه یآ امیپ

کند.ی م  دعوت  

 منعم  شکر  که   انسانها، گزارى  شکر   و  شناسى  حق  و   عالم  پروردگار  قدرت   نشانه :پیام سوره یس

است   معرفت کردگار   گام   نخستین   

 انتقام  و  الهی  غضب  مستوجب  نعمت   شکر عدم   و  زشت   کارهای  انجام   و   عصیان:پیام سوره هود

آخرت است  عذاب  و دنیا  

آن   بر  نورزیدن وکفر  زمین  در خداوندی  نعمتهای  و   مواهب   گستراندن :پیام سوره الرحمن  

نحل  -بقره  -فیل  – عنکبوت    – زیتون    –نمل   

 
 کنید   تهیه   دارد وجود  شما   منزل  در و است  شده   تهیّه درختان چوب  از   که   اشیایی  از   فهرستی-5

بیاورید   کالس   به   و  

 پاسخ به عهده دانش آموز 

 

 باید که شوند  می   رو  روبه   خطراتی  چه   با  بانان  محیط  خواندید،  ششم   درس   در   آنچه  به توجه  با-6

بیمه کنند؟   آنها  مقابل  در   را   خود  

حوادث هنگام کار و ....  –مجروح شدن توسط شکارچیان یا حیوانات   

 
  

.دی را در کالس انجام ده  ؟(افتد اگر...... یم  ی چه اتفاقات()10)  ۀ شمار  ۀکاربرگ-7  
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 ؟…  اگر افتد می اتفاقاتی چه( 10 ) شمارۀ کاربرگۀ

 .بگویید کالس  در را  موقعیت  هر   پیامدهای  و کنید  وگو  گفت  زیر  های موقعیت  از هریک  درباره 1

 … بریزد  گذرد،   روستامی  کنار  از که  ای   رودخانه   آب در را  ها  زباله  فردی  اگر )  الف

 آلوده می شود رودخانه    آب 

 مردم روستا ممکن است به خاطر آلوده شدن آب بیمار شوند  

 دچارمسمومیت می شوند.حیواناتی که از آب رودخانه استفاده می کنند   

  

 بخورند،   ناهار  آنجا   و   کنند   توقف  جاده  کنار  سبز   فضای   یک  در مسافرت  هنگام  در   گروهی   اگر)  ب

 …… بروند  و   کنند   رها   آنجا   در هارا زباله  و   ها  بطری  و   غذاها   پالستیک  سپس

 باعث جمع شدن جانوران موذی می شوند 

 چهره فضای سبز زشت می شود 

 
 

 و   کنند   درست چای   بروند،  جنگلی  ناحیه در  تفریحی  اردوی   یک  به   آموزان   دانش  از گروهی  اگر )  ج

 .نکنند  خاموش  دقت  رابا   آتش  آنجا، ترک هنگام  در   اما  بخورند

 باعث آتش سوزی جنگل و درختان می شوند 

 سوختن درختان باعث از بین رفتن جنگل وآلودگی هوا می شود 

 

 شلیک   پرندگان  به و  ببرد  شان  خانه   نزدیک  کوچک  پارک به را  پدرش  بادی  تفنگ   پسری   اگر )  د

 … کند،

 باعث زخمی یا کشته شدن پرندگان می شود 

 

 کنیم؟  برخورد   باید   چگونه   کنند  می  تخریب   را   ها  زیستگاه  که   کسانی  با  شما،  نظر   به  2

 باید به آن ها تذکر دهیم و در صورت تکرار باید مجازات شوند 

 ن یدرس هم   نیکدام جمله در ا   د؟ی فهم  یچه م  یاسالم  ی جمهور  یاز اصل پنجاهم قانون اساس  -  8  

 د؟ یگو  یمطلب را م

 .است  همگانی   و   عمومی  وظیفه  یک  زیست  محیط  از  حفاظت   که  است   این  50  اصل  مهم  نکته

 همه   وظیفه  بلکه  نیست،  سازمان  این   مخصوص   زیست  محیط  از  حفاظت :  عزیز،»  آموزان   جمله دانش

 . رساند  می را  مفهوم   .«ماست

 

 



71 
 

 ی بای از مناظر ز یری معلم، هر گروه مجموعه تصاو  یی . با راهنمادی شو  میبه چند گروه تقس  -9

 ر یمجموعه تصاو  ا یها  رکند. پوست  ی طراح  ستیز  ط یمح ۀدربار  ی اپوستری   یگرد آور   رانی ا  یعیطب

 ئتی . هدیس یبنو امیپ   کی هر پوستر    ر یازی نام محل    ر یهر تصو  ر یو ز  د یکالس نصب کن واری را به د

 پوستر   ا ی   ری برنده شدن هر تصو  ل یها را انتخاب کند. دال نیتا بهتر   دی ده  ل یتشک  یداوران 

 در کالس اعالم شود. دی با

 پاسخ به عهده دانش آموز است   

 

 

 چهارگزینه ای  سؤاالت
 ؟   خورد  می  هم   به   طبیعت   تعادل   صورتی   چه  در -1

 ✓شهرها  و ها  خانه   ساختن  و   ه  را  کشیدن  با ) ب  درختان                        نابودی   با ) الف

 جانوران   و   جنگل  درختان   نابودی با)  د                                   جانوران   نابودی با)  ج

 ؟   باشد   نمی بان محیط  وظایف  از   یک   کدام-2

 ✓گیاهی مختلف  های   گونه  تولید   و   تکثیر )  الف

 منطقه  یک  در  زیست   محیط  مقررات   و قوانین  اجرای) ب  

  خود   نظارت  تحت  منطقه  از   بازدید)  ج

 زیست   محیط  تخریب در مؤثر  رویدادهای  و   عوامل   شناسایی)  د

 ؟   است   کدام   زیست  محیط   از   حفاظت   سازمان  وظیفه  ترین   مهم -3

 کشور  طبیعی  های   زیستگاه  از مراقبت)  الف

 جانوری   و گیاهی  مختلف   های گونه  شناسایی)  ب  

 آب   آلودگی و تخریب  از   جلوگیری )  ج

 ✓آب  های   آلودگی و تخریب  از   جلوگیری  و کشور  طبیعی  های زیستگاه  از   مراقبت )  د  
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