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إنّا کُلَّ شَىْء خَلَقْناهُ بِقَدَر

به درستی: خداوند در قرآن کریم فرموده است
.آفریدیم((بانظم ))را به اندازه همه چیز ما 

سوره مبارکه قمر مرتبط با درس 49آیه 



حفاظت از زیستگاه های ایران

گیاهی در ایران شناسایی و نام گذاری شدهگونه 9000حدود 

گونه تخمین زده اند60,000حشرات ایران را حدود 

جانوری دارد گیاهی و ٭ایران تنوع زیادی در گونه های



؟چرا زیستگاه ها تخریب می شوند

.فعّالیتهای نادرست انسا نها بوده است

برای همیشه از بین بروند یا برخی از گونه ها در معرض خطر قرارگونه ها که موجب شده است برخی از مهمترین عاملی 



.ریزی و عمل کنیم که کمترین آسیب به محیط وارد شودبرداری از طبیعت و رفع نیا زهای خودمان باید طوری برنامهپس ما در بهره

برد, برخی برای تأمینریزی, جنگل ها یا مراتع را از بین میها یا شهرها , بدون تفکر و برنامهبرای مثال, کشیدن راه و ساختن خانه
.کنندزغال و سوخت, درختان را قطع می



وقتی درختان جنگلی در یک ناحیه نابود می شوند,

جانورانی نیز که غذایشان را در این جنگل ها به دست می آورند, از بین می روند

.و تعادل طبیعت به هم می خورد



شکار بیش از حد و صید بی رویه نیز باعث کاهش بعضی گونه های

وقتی شکارچیان برای تفریح یا استفاده از پوست, شاخ

و استخوان, با محاصره حیواناتی مثل گورخر, آهو یا پرندگان در یک دشت
،کنندبه آنها حمله می

ها رو به کاهش می گذارد یا درتدریج نسل این گونهبه
.خطر انقراض قرار می گیرد

.شده استجانوری



.کند, زباله استیکی از چیزهایی که حیات زیستگا هها را تهدید می
کنیم, زیان آورند و سال های زیرا بسیاری از زباله هایی که ما تولید می

.می مانندمحیط باقی زیاد در



ها یا کارخانه ها به هوا و آب واردگاز های سمّی که از اتومبیل
هایی که در آفت کش های کشاورزی وجود دارد, اثرات شوند یا سممی

.زندگی انسان ها, گیاهان و جانوران دارندبدی بر



چرا از زیستگا ها حفاظت می کنیم؟

:سپاسگزاری از نعمت های خداوند

خداوند, محیط زندگی انسان
استفاده کنندخدا نعمت های را سرشار از تنوّع و زیبایی آفریده است تا انسان ها از 

.درست و صحیح با طبیعت داشته باشیم.رابطهاز راه های شکر گزاری از نعمت های الهی این است که یکی 



:و تفکر در آفرینشزیبایی ها لذت بردن از 



:حقّ حیات

روی زمینزنده انسان, تنها موجود 
نیست, سایر موجودات زنده نیز حق حیات دارند و مثل

.انسان, مخلوق خداوند هستند
فقط در حدی که نیا زهایشان رامی توانند انسان ها 

برآورده کنند, از طبیعت بهره برداری کنند و حق ندارند به
دلیل زیاده روی در مصرف یا سود جویی, گیاهان یا حیوانات

.

را نابود کنند



:وابستگی موجودات زنده به یکدیگر

٭غذاییزنجیره 

،می شوندیک زیستگاه نابود گونه های وقتی برخی 

کم می شودغذای برخی گونه های دیگر

.می خوردو آن گونه نیز شروع به کاهش می کند, در نتیجه تعادل زندگی در آنجا به هم 



.بعضی از جانوران و گیاهان منابع غذایی برای انسا نها هستند:فواید گیاهان و جانوران

پرندگان  یا دامها ما از گوشت برخی 
.از گیاهان خاصیت دارویی دارند و برای درمان بیمار یها استفاده می شوندبعضی .

می شوندفروخته داروخانه ها بخشی از دار وهایی که در 
می کنیم و چای تغذیه سبزیجات , غالت, ه هاو میو .آمده استبه دست گیاهان عصاره از 

.گیاهان دارویی استزمینه ایران یکی از کشورهای پرمحصول در 

گیاهان دارویی و همچنینزمینه علمی در فعّالیت های توجه به 

.کمکی جدّی برای اقتصاد کشور باشدمی تواند اقتصادیِ مرتبط با آنها, توسعه فعّالیت های 



؟حفاظت می کنیمزیستگاه ها چگونه از 

محیط زیستسازمان حفاظت از 

کشور است آن حفاظت از محیط زیست, مراقبت از زیستگاه های طبیعی وظیفه مهم ترین 

زیست هستند محیط بان ها مسئول اجرای قوانین و مقررات محیط 
.

و کلیهمی کنند نظارت خود, بازدید منطقه تحت از ن ها محیط با 
شوند شناسایی می کنندمی محیط زیست را که موجب تخریب فعّالیت هایی دها یا رویدا 

, شکاربوته کنیبرای مثال, آنها ممکن است قطع درختان, 
یا سیلمحیط زیستی غیرقانونی, روشن کردن آتش, آلودگی های 

و طغیان رودخانه را در یک مکان مشاهده کنند و آن را به سازمان
با همکاری سایر اعضای سازمانمحیط بانان بدین ترتیب . گزارش دهند

.می کننداز آلودگی و تخریب محیط زیست جلوگیری 

محیط بان ها چه مسائلی 
را گزارش می دهند؟ 



لرستان فارس خلیج فارس

منطقۀ حفاظت شده

, برخی از مناطق کشور را که در آنجا حفظ و تکثیر نسل جانوران یا گیاهان اهمیت خاصّی دارد,محیط زیستسازمان حفاظت 

بهایدر آ جنگل های حَرا 
دراُشترانکوه دردشت ارژن 

؛ برای مثال, شکار و صید یا قطع درختان ومی شودحفاظت شده, مقررات خاصی برای حفظ گیاهان و جانوران تعیین منطقه در 
.از بین بردن گیاهان در این منطقه ممنوع است



اشترانکو لرستاندشت ارژن فارس 

عکس هوای از جنگل های حرا 
جنگل حرا



آزمون خودسنجی 
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چرا زیستگاه ها تخریب می شوند مختصر نام ببرید : 1
مورد را نام ببرید 3چرا باید از زیستگاه ها مخافظت کنیم : 2
محیط بان ها چه وظایفی دارند ؟: 3
سه منطقه حفاظت شده در ایران را نام ببرید : 4
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