به نام خالق هستی بخش
درسنامه درس ششم مطالعات اجتماعی پایه نهم-ناحیه یک رشت
عنوان درس :زیست بوم ها در خطرند
 )1تنوع زيستي چه زماني در معرض خطر قرار مي گيرد ؟
زماني كه زيستگاه طبيعي گياهان و جانوران تخريب شود  .با تخريب پوشش گياهي در يك
منطقه ،غذا كم مي شود و شرايط محيطي نامناسب ،گونه هاي جانوري را نيز از بين مي
برد .

 )2مهم ترين عواملی که باعث تخريب زيستگاه ها در جهان می شوند را ذکر کنيد.
 ايجاد و گسترش شهرها وروستاها،ساختن پل،جاده،ساختمان ها و...بدون برنامه ريزی
وتوجه به جنبه های زيست محيطی
 فعاليت هاي صنعتي و توليد انبوه كاالها در كارخانه
 مصرف گرايي و توليد انبوه زباله
 شكار و تجارت اعضاي بدن حيوانات .
نکته :جنگل های استوايی را ريه های زمين ناميده اند.
 )3اهميت و ارزش جنگل هاي باراني استوايي چيست؟

برخي از دانشمندان معتقدند كه اين جنگل ها حدود 05درصد اكسيژن سياره زمين و
05درصد رطوبت جو را توليد مي كنند و به همين دليل بر آب و هواي كل سياره زمين اثر
مي گذارند  .دي اكسيد كربن گازي است كه در اثر فعاليت هاي انسان و استفاده از سوخت
هاي فسيلي وارد جو مي شود  .اين جنگل هاي انبوه قابليت جذب دي اكسيد كربن و تبديل
آن به اكسيژن را دارند .
 )4جنگل هاي باراني استوايي خاستگاه اوليه كدام درختان ميوه مي باشد؟
 موز
 نارگيل
 انبه
 )0کدام محصوالت از جنگل های بارانی استوايی به دست می آيند؟
 قهوه
 كاكائو
 انواع روغن ها
 لوازم آرايشي و عطرها
 كائوچو
 الستيك
 خمير دندان
 )6امروزه چه عواملی موجب تخريب يا جنگل زدايی جنگل های بارانی استوايی
شده است؟
 كشاورزي
 دامداري
 تجارت الوار
 استخراج معادن طال و بوكسيت (آلومينيم)
 )7جنگل زدايی يعنی چه؟
يعني از بين بردن كامل جنگل ها در يك ناحيه؛ براي اين كار ،جنگل ها را مي سوزانند ،
درخت ها را با اره هاي برقي قطع مي كنند و با بولدوزر زمين ها را از درختان خالي مي
كنند .

 )8در استفاده صحيح وخردمندانه از جنگل های استوايی به چه نکات مهمی بايد توجه
نمود؟
 بايد بين استفاده اقتصادي از جنگل ها و فرصت بازسازي آنها تعادل به وجود بيايد.
 كشاورزي و دامپروري با روش هاي علمي و جديد ،را كه كمترين آسيب را به محيط
زيست مي رسانند به كشاورزان اين منطقه آموزش دهند.
 با ايجاد پارك هاي وحش از گونه هاي جانوري و گياهي در معرض خطر مراقبت كنند تا
نسل آنها منقرض نشود .
 )9برای حفاظت از زيست بوم ها و تنوع زيستی ،چه اقداماتی بايد انجام داد؟با مثال
 همکاری همه جوامع با يکديگر
 جلوگيری از زياده خواهی کشورهای مستکبر و خودخواه
مانند :جنگهای طوالنی مدت آمريکا در برخی کشورها و استفاده بسيار زياد از سالح
های شيميايی و مضر برای انسان و محيط زيست
 #کرونا -را-شکست-خواهیم داد.
سالمت و شاد باشيد
سال تحصيلی 1455-1451

