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ها آلودگی

 خض ثِ) خبسخی هَاد (... خبکی آثی، َّا،) هحیط یک دس کِ آیذ هی ٍخَد ثِ آلَدگی صهبًی

 ًبساحت ٍ ثخص صیبى اثشات تغییشات ایي ٍ ثبضذ داضتِ ٍخَد (هحیط آى طجیؼی تشکیت

 داضتِ دًجبل ثِ صیست هحیط کلی ثطَس ٍ گیبّبى حیَاًبت، ، اًسبى سفبُ ثشای ای کٌٌذُ

.ثبضذ



  آستبًِ ثذٍى ٍ داس ستبًِآ اصلی گشٍُ زٚ ثٝ تٛاٖ ٔی تأحیط ٘ح٠ٛ ٘ظط اظ ا ٞب آِٛزٌی ا٘ٛاع 

 .ٕ٘ٛز تمسیٓ

 ٔحیػ ٞط زض ا٘سن ٔمساض ثٝ حتی آٟ٘ب ٚرٛز صٛضت ٞط ثٝ وٝ ٞستٙس آٟ٘بیی آستب٘ٝ ثسٖٚ ی ٞب آالیٙسٜ

 .ٔىبٖ ٞط زض ضازیٛاوتیٛ ٔٛاز ٚرٛز ٔخُ ضٛز ٔی ظیبٖ ٚ ظطض ثبػج

 ظ٘سٜ ٔٛرٛز ثطای چٙسا٘ی ٔعط تأحیط وٓ ٔمبزیط زض وٝ ٞستٙس ػٛأّی اظ زستٝ آٖ زاض آستب٘ٝ ٞبی آالیٙسٜ

 ذٛاٞس ٔعط ٚ وٙس ٔی پیسا افعایص آٟ٘ب اظ ٘بضی سٛء تأحیط ٞب، آٖ ٔمساض افعایص ثب ٚ تسضیذ ثٝ ِٚی ٘ساض٘س

 .ثٛز



  دّبًِ اص گَگشدی تشکیجبت ضذى خبسج : داسًذ طجیؼی ءهٌطب کِ ّبیی آلَدگی اٍل•

. هٌبطق ثشخی اص گَگشدی گبصّبی ٍ هتبى ضذى هتصبػذ یب ٍ ّب آتطفطبى ّبی

 ضذُ سقیق تذسیح ثِ ٍ ضًَذ ًوی هتوشکض ًقطِ یک دس طجیؼی ّبی آلَدگی ایي اغلت

. ضًَذ هی ضشس ثی ٍ

  آیٌذ هی ٍخَد ثِ اًسبى ّبی دخبلت اثش دس هستقیوبً کِ غیشطجیؼی ّبی آلَدگی دٍم •

 هصشف هثل) داسًذ اًسبًی هٌطبء کِ غیشطجیؼی ّبی آلَدگی  :(سبص اًسبى)

 طجیؼی طشیق اص کِ ّستٌذ ضیویبیی تشکیجبت صَست ثِ غلتا (فسیلی ّبیسَخت

  .ثشٍد هیبى اص آًْب ثبس صیبى اثش تب است الصم ثیطتشی صهبى هذت ٍ ضًَذ ًوی تدضیِ

 آلَدگی ثغبهٌ



 فؼبلیت –کبٍی هؼذى –سٍیِ ثی سبص ٍ سبخت –سبصی خبدُ•

...ػوشاًی ّبی

 ٔٙبؼك اظ ػٕسٜ ٞبی استفبزٜ رّٕٝ اظ کٌََّسدی ٍ سٍی پیبدُ گشدش،•

وٛٞستب٘ی ضسٜ حفبظت

  ضکٌٌذُ ّبی اکَسیستن ٞب وٜٛ•

ثیٙٙس ٔی صسٔٝ سطػت ثٝ ضذى لگذهبل احط زض ٘بزضی ثسیبض ٞبی ٌٛ٘ٝ•

  ٌیطز ٔی صٛضت وٙس ثسیبض ٞب وٜٛ زض طجیؼی ثبصسبصی•

ٌطزز ٔی فشسبیص ٍ طجیؼی ّبی صّکص تغییش ثبػج ذبن وٛثیسٌی•

فیضیکی صذهبت سبیش ٍ کَثیذگی فطشدگی، -1







  1977زض سبَ  (W.Harlow)زوتط تحمیك 

:ٍیظگی ّبی کفطی کِ سدّ ًوی گزاسد

 ثٝ ٔحط آٖ وٝ اظ رؼجٝ ثیطٖٚ آیس، ثٝ پب ٔی ذٛضز -

ٝ ی ظس آة یب زفغ وٙٙسٜ ی آة زاضز -  ضٚی

ٓ ػٕك  -  زاضز[ ضٚی سًٙ] "چسجٙسٜ"ظیطٜ ی و

 ٔحبفظ لٛظن ٔحىٓ ٚ لٛس پب زاضز -

ُ ّبی کن ػوق داسًذکَّپیوبیی کفص ّبی سجک  صیش



(مسیرهای کوه پیمایی)پاکوب 











Leaveل ضیَُ ی سفتبسیِ سدّی ًگزاسیذ َاص No Trace -

پیشاپیش بزناهه ریشی کنیذ و آهاده باشیذ     -1

بز روی سطح های سخت گام بگذاریذ و چادر بشنیذ    -2

پسوانذها را درست دفع کنیذ    -3

چیشهایی را که هی بینیذ، باقی بگذاریذ    -4

تاثیز آتش را به حذاقل بزسانیذ    -5

حیات وحش را پاس بذاریذ    -6

هالحظه کار باشیذ( جواهع هحلی)نسبت به دیگزاى     -7

 



وٙبض ضٚزذب٘ٝ "ثْٛ ٞبی  ثع٘یس تب ظیستزٚیست ٔتط زٚض تط اظ زضیبچٝ ٞب ٚ ضٚزٞب چبزضٞب ضا زست وٓ * 

.آسیت ٘جیٙٙس "ای

.وٝ ٌیبٜ ٘ساضز ٔتٕطوع وٙیسٚ زض ٘مؽٝ ای  زض ٔٙؽمٝ ٞبی زست ٘رٛضزٜ، چبزضٌبٜ ضا وٛچه* 

.  ٘ٝ آٖ وٝ سبذتٝ ضٛ٘سپیسا ٔی ضٛ٘س، چبزضٌبٜ ٞبی ذٛة * 

.ٔتٕطوع ضٛیسچبزضٌبٜ ٞبی ٔٛرٛز ضٚی استفبزٜ اظ پبوٛة ٞب ٚ * 

.زض یه ضزیف ٚ زض ٚسػ پبوٛة ضاٜ ثطٚیس، حتی اٌط ٌِّی یب ذیس است* 

.زض حبَ پسیس آٔسٖ است، زٚضی وٙیس[ حعٛض ا٘سبٖ]اظ ٘مبؼی وٝ تبحیط ِ* 

ثش سٍی سطح ّبی سخت ضبهل ساُ ّبی پبکَة، چبدسگبُ ّبی پیطیي، سٌگ ٍ صخشُ، ػلف  *  

گبم ثگزاسیذ ٍ چبدس ثضًیذ ّبی خطک، ٍ ثشف



اظ ضاٜ ضفتٗ چٙسثبضٜ ضٚی یه  (. زض صٛضت أىبٖ، ضٚظی یه ثبض)پیٛستٝ ربثزب وٙیس چبزضٌبٜ ضا * 

.ٔحسٚزٜ ذٛززاضی وٙیس

ػّف ٞبی ذٕیسٜ ضا ضاست وٙیس، ٘مؽٝ . ّیچ اثشی اص خَد ثبقی ًگزاسیذٍٞٙبْ تطن چبزضٌبٜ، * 

.ٞبی ِرت ضا ثب ضبخ ٚ ثطي ثپٛضب٘یس، ٚ تٕبْ آضغبَ ٞب ضا ثب ذٛز ثجطیس





حیبت ٍحص سا پبع ثذاسیذ

.ز٘جبَ آٖ ٞب ٘طٚیس. رب٘ٛضاٖ ٚحطی ضا اظ زٚض ٍ٘بٜ وٙیس* 

.ثب ٍ٘بٞساضت ٔؽٕئٗ غصا ٚ ظثبِٝ ٞب، اظ حیبت ٚحص ذٛزتبٖ حفبظت وٙیس* 

.  ًذّیذغزا ( ٍحطی)ّیچ گبُ ثِ خبًَساى •

ذٛضان زٞی ثٝ رب٘ٛضاٖ ثٝ سالٔت آٖ ٞب آسیت ٔی ضسب٘س، ضفتبضٞبی ؼجیؼی ضبٖ ضا زٌطٌٖٛ ٔی  •

.سبظز، ٚ آٖ ٞب ضا زض ٔؼطض ذؽط ضىبضٌطٞب ٚ ػٛأُ زیٍط لطاض ٔی زٞس

.حیٛاٖ ٞبی اّٞی ذٛز ضا زض ٕٞٝ حبَ وٙتطَ وٙیس یب آٖ ٞب ضا زض ذب٘ٝ ثٍصاضیس* 

 زض زٚضٜ ٞبی حسبس ٔب٘ٙس ظٔبٖ رفت ٌیطی، آضیب٘ٝ سبظی، پطٚضش ثچٝ ٞب، ٚ زض ظٔستبٖ، اظ رب٘ٛضاٖ* 

.ٚحطی زٚضی ثزٛییس





وٛٞستبٖ ضیرت ٚ پبش پسٕب٘س زض -2









:غزایی صایذات

 ثسست غصایی ٔٛاز وطزٖ ا٘جبض یب ٚ ؼجد ٚ تٟیٝ ٌیبٞی، ظایسات اظ ٔؼٕٛالً  وٝ ظثبِٝ فسبزپصیط لسٕت ثٝ  

 وٝ سبَ ٌطْ فصَٛ زض ٚ ثٛزٜ ٔتغیط سبَ ؼَٛ زض غصایی پسٕب٘سٞبی وٕیت .ٌطزز ٔی اؼالق آیس ٔی

.ضسس ٔی حساوخط ثٝ است ثیطتط ٚسجعی ٔیٜٛ ٔصطف

:آضغبل

 -وبغص :ضبُٔ ٔؼٕٛالً ٞب ظثبِٝ زض آضغبَ .ضٛز ٔی ٌفتٝ ذبوستط ثزع ظثبِٝ فسبز٘بپصیط لسٕت ثٝ

.ضٛز ٔی لجیُ ایٗ اظ ٔٛازی ٚ چٛة ضیطٝ، فّعی، لؽؼبت -پالستیه

کِ دس هذت صهبى ًسجتب کَتبّی تَسط هیکشٍاسگبًیضم ّب تدضیِ ضذُ  یثِ هَاد

.ٍ ثِ طجیؼت ثبصگشداًذُ هی ضًَذ اصطالحب هَاد صیست فشٍ پبش گفتِ هی ضَد

تعاسیف





ثیَلَطیکی ثضسگٌوبیی هفَْم

  تزٕغBiomagnificationیب ثیِٛٛغیىی ثعضٌٕٙبیی

 ؼَٛ زض وٝ است غصایی ٔٛاز ظ٘زیطٜ زض ضیٕیبیی ٞبی آالیٙسٜ

 .زٞس ٔی ضخ ظٔبٖ

 چطثی ٞبی ثبفت زض ضیٕیبیی ٔٛاز زیٍط یب ٚ DDTٔب٘ٙس ٔٛازی

 ظیست ؼجیؼی فطآیٙسٞبی زض اذتالَ ثبػج ٚ وطزٜ پیسا تزٕغ

 ضیٕیبیی آالیٙسٜ زض٘سٜ حیٛاٖ یه وٝ ٍٞٙبٔی .ضٛ٘س ٔی ٔحیؽی

 ,وٙس ٔی زضیبفت ذٛز ؼؼٕٝ زض آِٛزٜ اضٌب٘یسٓ زض ضسٜ شذیطٜ

 پیسا تزٕغ ضىبضچی ٔٛرٛز ثسٖ زض ٔٛرٛز سْٕٛ ی ٕٞٝ تمطیجب

.وٙس ٔی



  ظبیؼبت ٚ پسٕب٘س ظایس، ٔٛاز تِٛیس اصّی أُٛػ ٞب وٜٛ زض سبوٗ رٛأغ ٚ ثبظزیسوٙٙسٌبٖ•

است ٞب ظیست ٔحیػ سبیط اظ وٕتط وٛٞستب٘ی ٔٙبؼك ظطفیت•

  ثبلی پبیساض ٕٞیطٝ ثطای تمطیجبً پالستیىی ٔٛاز زاض٘س ٔحسٚزی ثبضٚضی وٝ سطزسیط ٔٙبؼك زض•

ٔب٘ٙس ٔی

ٌطزز سؽحی آثی ٞبی رطیبٖ ٚ ظیطظٔیٙی ٞبی آة آِٛزٌی ثبػج است ٕٔىٗ ظائس ٔٛاز زفٗ•

خروج مواد زائد از محیط کوهستان: بهترین راه حل





 هذت صهبى تدضیِ هَاد
هختلف دسطجیؼت 



راهکارهای هذیزیت پسوانذ جاهذ





Recycle:  ِساصی ت ُ  کِ هَادی .هی ضَد گفتِ دٍتاسُ تشداسی تْشُ تشای هَاد آهاد

 ضیطِ، پالستیک، آّي، قشاضِ آالت، آّي اص عثاستٌذ هی تاضٌذ پزیش تاصیافت هعوَالً

.هی ضَد تثذیل کوپَست کَد تِ کِ آضغال ٍ ضیویایی هَاد تشخی هقَا، کاغز،



پسواًذ هثذاء اص تفکیک

تْذاضتی اغَل سعایت

 تاصیافتی هَاد اص تَلیذ ضذُ کاالّای سالهت

ِ ّای اص صیادی تخص حزف صتالِ ساهاًذّی ٍ جوع آٍسی ّضیٌ









Reduce: هذیشیت تشای اجشایی ّای سٍش تْتشیي اص یکی هثذاء اص کاّص 
 ًوَدى کَتاُ ضوي کِ است تَلیذ هثذا دس صائذ هَاد کاّص غٌعتی، پسواًذّای

  ًوایذ هی جلَگیشی ًیض اٍلیِ هَاد ٍ هٌاتع حذ اص تیص هػشف ،اص پسواًذ کٌتشل هسیش
 کاّص هثذا اص تَاًٌذ هی کِ ّستٌذ هَادی عوذُ ّا ًایلَى پالستیکی، هَاد کاغز، .

.یاتٌذ



Dry bag

!!ضَد هی تَلیذ صتالِ تي ۷۵۰۰ سٍصاًِ تْشاى کالًطْش دس

!!سال پایاًی سٍصّای دس تي ّضاس 11-12

  تْشاى دس پالستیکی پسواًذّای تي 1۰۰۰ سٍص ضثاًِ دس

!!ضَد هی تَلیذ

 فقط ّفتِ طَل دس تا کٌذ هَظف سا خَد خاًَادُ ّش اگش

  چیضی ٍقت آى کٌذ، استفادُ کوتش ًایلًَی کیسِ یک

  خَد تِ خَد سال دس پالستیکی کیسِ هیلیَى ۸1۶ حذٍد

!!هی ضَد حزف چشخِ ایي اص



Reuse :استفادُ هجذد اص ٍسایل .





پالستیک ّب



 .ضَد هی استفبدُ  ثٌذی ثستِ صٌبیغ دس پالستیک تي هیلیَى 10 اص ثیص سبالًِ

!مصرف یکبار ظروف

استبیشى ثٌبم ای هبدُ داسای

  ثِ ٍ داؽ ٍ گشم غزایی هَاد ثب استبیشى ظشف کِ صهبًی

  ٍاسد آى آصاد استبیشى ، کٌذ هی پیذا توبع چشة ٍیظُ

 ضذى خذا ثبػث ًیض خَش آة .ضَد هی غزایی هبدُ

 ثبػث ٍ ضَد هی آة ثِ آى ٍسٍد ٍ ظشف اص آصاد استبیشى

 ضًَذ هی سشطبى خولِ اص خطشًبکی ّبی ثیوبسی



 پلیوش ّبی تَلیذ فٌبٍسی صبحت کطَس ّبی دس

 دس گٌذم ٍ  صهیٌی سیت رست، ًطبستِ اص گیبّی

  .ضَد هی  استفبدُ هصشف یکجبس ظشٍف تَلیذ

  هبُ 6 تب 3 حذاکثش خبک دس پلیوش ّب ایي تدضیِ

  فطبس ٍ سطَثت دهب، ثِ ثستگی کِ  کطذ هی طَل

 .داسد خبک



  لطاض ضً٘ تیطٜ ٞبی پالستیه ثب ثطذٛضز زض هستقین ضکل ثٝ غصایی ٔٛاز ٌبٞبً ٔتبسفب٘ٝ•

  .ٌیط٘س ٔی

 سپس کشدُ استفبدُ دٍدُ اظ حبثت ضً٘ یه آٚضزٖ زست ثٝ ثطاى سبظ٘سٜ ٞبى وبضذب٘ٝ•

.وٙٙس ٔى تجسیُ پالستیىى ویسٝ ثٝ ٚ زضآٚضزٜ فیّٓ صٛضت ثٝ ضا ٔصاة پّیٕطى ٔٛاز

 وٝ حبِى زض ضٛز ٔى استفبزٜ ثىط اِٚیٝ ٔٛاز اظ ضفبف پالستیىى ٞبى ویسٝ تِٛیس ثطاى•

  .ضٛز ٔى تٟیٝ ثبظیبفتى ٔٛاز اظ ثبظاض زض ٔٛرٛز ٔطىى ٞبى پالستیه اوخطیت

رنگ تیره های پالستیک





   ّب ثبطشی

ٜٕٞب٘ٙس ٚسبیّی ٚ وٛٞٙٛضزی زض اِىتطٚ٘یىی  تزٟیعات ضٚظافعٖٚ ٚ ٘بپصیط ارتٙبة استفبز 
 ٞبی تّفٗ –سیٓ ثی –ضٚضٙبیی ٞبی چطاؽ –فیّٕجطزاضی ٚ ػىبسی ٞبی زٚضثیٗ ا٘ٛاع

.تبة ِپ ا٘ٛاع ٔب٘ٙس وبٔپیٛتطی ٞبی سیستٓ حتی ٚ ای ٔبٞٛاضٜ

سٍی ، ،خیَُ ًیکل ، سشة ، کبدهیَم هبًٌذ سوی هَاد ٔحتٛی ٞبی طیؼثب

ؼطیك اظ زیٍط ثطذی ٚ ضٛز ٔی ثسٖ ٚاضز تٙفسی زستٍبٜ ؼطیك اظ ػٙبصط ایٗ اظ ثطذی 
س٘ضٛ ٔی ثسٖ رصة غصایی ظ٘زیطٜ

 ضٚی ٚ ٘مطٜ ،اوسیس ریٜٛ اوسیس ،اِىبِیٗ، ِیتیْٛ وبزٔیْٛ، –٘یىُ ٞبی ثبؼطی ٕٝ٘ٛ٘ 
.ثبضٙس ٔی ذؽط٘بن ٚ ٔصطف پط ٞبی ثبتطی اظ ٞبیی



  ذؽط ظیست ٔحیػ ثطای وٝ ٞبی ثبؼطی اظ استفبزٜ •
.زاضز وٕتطی

.ٞستٙس ضبضغ لبثُ وٝ ٞبیی ثبؼطی  اظ استفبزٜ •

 .خَسضیذی اًشطی اص استفبدُ•

 ها باطری آلودگی از جلوگیری برای پیشنهادی راهکارهای



 .خَسضیذی اًشطی اص استفبدُ

 آسبٖ حُٕ لبثّیت ٘تیزٝ زض ٚ وٓ ٚظٖ
  آِٛزٌی ا٘ٛاع تِٛیس ػسْ

  ذٛضضیسی ٞبی صفحٝ ثٛزٖ وبضأس







. لضٍهب ّوِ سٍضْبی دفغ فضَالت سٍضْبی ثْذاضتی ًیستٌذ

ٝ ی • زض ثٟتطیٗ ضطایػ، فعٛالت ا٘سب٘ی ٕٔىٗ است ثٝ یه سبَ ظٔبٖ ثطای تزعی
.  وبُٔ ٘یبظ زاضتٝ ثبضس

ٝ ٞبی ػٕٛٔی ضا زض ٘ظط ضٚظ / ٘یٓ ٔیّیبضز ٘فطثیص اظ • ٝ ی ٔطزْ اظ ٔٙؽم زیساض سبال٘
ٝ ٞب  ثٍیطیس تب ثعضٌی ٔطىُ زفغ فعٛالت ضا وٝ پیص ضٚی ٔسئٛالٖ ایٗ ٔٙؽم

.است، زضیبثیس
.زاضزثستٍی زفغ فعٛالت ثٝ ٔٛلؼیت ٔحُ، تؼساز اػعب ٌطٜٚ ٚ فصُ ضیٜٛ ی •

دفغ فضَالت اًسبًی دس طجیؼت



دفغ ٍ هذیشیت فضَالت اًسبًی دس طجیؼت

انسانی بیرون بردن فضوالت فضوالت انسانی دفن کردن



بیرون بردن فضوالت

ِ ّبی اص ثسیبسی دس هقشسات  اًسبًی هذفَع توبهی کِ هی کٌذ حکن [آهشیکب] ػوَهی هٌطق
(پبسک یَسویتی) ضَد ثشدُ ثیشٍى

ِ ی -1 ِ ی یک : دفغ لَل  است ایٌچ 4 سی ٍی پی لَل

  دس ّن دیگشش طشف ٍ سشپَش آى طشف یک کِ

ِ ی ثب سا هذفَع .داسد پیچی  هی داسًذ، ثش کبغزی کیس

.هی اًذاصًذ لَلِ داخل ٍ هی کٌٌذ سٍ ٍ پطت سا کیسِ



ِ ی ثب ضذُ پَضیذُ پالستیکی سطل ّبی -2 ِ ّبی ٍ ًبیلَى، کیس ُ ی طشاحی کیس  ضذ
.هذفَع حول هخصَظ

ِ ّبی -3 .ضًَذُ ثستِ هحکن ثیضی دسپَش ثب هیٌیَهیَآل هحفظ





:اًسبًی فضَالت کشدى دفي ثِ تَصیِ دلیل

.است آى دسٍى احتوبلی ثیوبسی صای َاهلػ ٍ هذفَع ضذى پَضبًذُ 

.هی داسد ًگِ دٍس سا حطشات دفي، 

.هی کٌذ خلَگیشی هشدم ٍ خبًَساى ثب هذفَع توبع اص 

.هی داسد دٍس ضذى آلَدُ اص سا سطحی آة ّبی 

.ثسَصاًذ سا گیبُ هی تَاًذ ادساس،



  ٘فطٜ ٚ ثیطتط 12ایزبز یه تٛاِت ػٕٛٔی زض ٌطٟٚٞبی 

سب٘تی ٔتط 60سب٘تی ٔتط ٚ ثٝ ػٕك  60زض  60چبِٝ ای ثٝ اثؼبز 

اؼطاف چبِٝ ضا اظ ذبض ٚ ذبضبن پبن وطزٜ ٚ رٟت وبٚض ٟ٘بیی ٍٟ٘ساضی وٙیس

.  سؽح ثبال آٔس ضٚی آٖ ضا ثٝ ؼٛض وبُٔ ثپٛضب٘یساظ سب٘تی ٔتطی  15ٍٞٙبٔی وٝ فعٛالت تب اضتفبع 

 ٔىبٖ یه زض ،آثی هٌبثغ اص (دست پبئیي) دٍس هتش 100 حذٍد ثبیستی ا٘تربة ٔٛضز ٔحُ

   .ثبضس ربزٜ یب ٔطٚض ٚ ػجٛض ٔسیط ٚ پع ٚ پرت ٔحُ ٚ چبزضٞب یب وٕپ ٔحُ اظ زٚض ذطه،





 ثیطتط .ضٛز ٔی ٔٙؼىس فعب ثٝ زٚثبضٜ ضسس، ٔی ظٔیٗ سؽح ثٝ وٝ ٘ٛضی اظ سْٛ یه تمطیجبً•

 .ضٛز ٔی رصة غیطٜ ٚ سیٕبٖ ٞب، صرطٜ ٔخُ ٔٛازی ٚ ظٔیٗ سؽح تٛسػ ثبلیٕب٘سٜ سْٛ زٚ

 .ضٛ٘س ٔی ٔٙتطط ٌطٔب یب ثّٙس ٔٛد ؼَٛ ثب لطٔع ٔبزٖٚ تطؼطؼبت ضىُ ثٝ ضسٜ رصة ٘ٛض ایٗ

 وطزٖ ظازآ ٚ ضسٖ ٌطْ ٔٛرت ٚ رصة، اتٕسفطCO2 تٛسػ ثّٙس ٞبی ٔٛد ؼَٛ ایٗ ثب ٘ٛض

.ٌطزز ٔی اتٕسفط زٔبی افعایص ٘تیزٝ زض ٚ ٌطٔب

اثش گلخبًِ ای -3



  فسیلی ّای سَخت سَصاًذى تا ٍ گیاّاى کاّص تاعج دسختاى قطع تا اًساى•
  .ضَد هی کشتي چشخۀ صدى ّن تِ هَجة

CO2 تشدى تیي اص دس طثیعت تَاًایی کاّص هَجة اٍل فعالیت•

دٌّذ هی افضایص اتوسفش دس ساCO2 هقذاس تعذی هَاسد•





  .گردیده است ها اقیانوس و زمین سطح دمای میانگین افزایش به منجر که است پدیده ای نام•

شده گرمتر غیرطبیعی طور به زمین کره   گذشته، سال ۱۰۰ طی•

 کره شدن گرم به و است موثر بسیار مشکل این ایجاد در صنعتی فعالیت های می رسد نظر به•

.می کند کمک زمین

 دیگر برخی و است مبتنی فرآیند این بر ای گلخانه گازهای تأثیر بر تئوری ها از سری یک•

 دلیل را خورشیدی فعالیت های همچنین و گرمایی زمین و آتشفشانی فعالیت های نظیر فرآیندهایی

 نظیر دنیا دائمی های یخچال از بسیاری حجم شدن ذوب باعث پدیده این .می دانند پدیده این

.است شده هیمالیا و قطب دو های یخچال





(climate change)تغییز اقلین

ّش تغییش هطخع دس الگَّای هَسد اًتظاس تشای ٍضعیت هیاًگیي آب ٍ َّایی، کِ دس طَالًی هذت دس یک  

. هٌطقِ خاظ یا تشای کل اقلین جْاًی، سخ تذّذ



:تاحیشات احتوالی

کاّص دس هیضاى هٌاتع آب ضیشیي▪

کاّص دس هیضاى تَلیذ هَاد غزائی▪

افضایص هیضاى هشگ ٍ هیش دس کطَسّای فقیش کِ سٍضْای علوی هثاسصُ تا تغییشات اقلیوی سا اتخار ▪

ًٌوَدُ اًذ

هشگ ٍ هیش گیاّاى ٍ حیَاًاتی کِ تا ضشایط جذیذ عذم ساصگاسی داضتِ تاضٌذ▪

هیضاى هشگ ٍهیش هیلیًَی تَسط هاالسیا ٍ سَء  (WHO)طثق گضاسش اًجوي تیي الوللی سالهت▪

.تغزیِ تِ تاالتشیي حذ خَد هی سسذ



: 1992ریو دو صانیزو –کنوانسیوى ساسهاى هلل در هورد تغییزات آب و هوا 

.کٌتشل تَلیذ گاصّای گلخاًِ ای - 
.Annex 1   ٍAnnex 2کطَسّای -

:پشٍتَکل کیَتَ
-CO2
-CH4
-N2O
-HFCs
-PFCs
-SF6



صَتی آلَدگی -4

ضٛز ٔی ٘بٔیسٜ «ثُ زسی» صٛت ٌیطی ا٘ساظٜ ٚاحس

  حسٚز ثُ زسی 120 ثب ثطاثط صٛتی ضست تطاظ

  .است «صٛتی زضزآٚض»

 ا٘تطبض ٔزبظ حس وبضذب٘زبت ٚ ػٕٛٔی أبوٗ زض

  زض ستس ٚ زاز ٔطاوع زض ثُ، زسی 70 حسٚز زض آِٛزٌی

 زض ثبضس، ٔی ثُ زسی 50 ضت زض ٚ ثُ زسی 65 ضٚظ

  آِٛزٌی ٔزبظ حس ٞب فطٚضٍبٜ ٚ وٛٞستب٘ی ٔٙبؼك

 زض ثُ زسی 45 ضت زض ٚ ثُ زسی 60 ضٚظ زض صٛتی

 آِٛزٌی ٔیعاٖ ٔزبظ حس ثیٕبضستبٟ٘ب ٚ ٞب آسبیطٍبٜ

ثُ زسی 30 ٞب ضت ٚ ثُ زسی 45 ضٚظٞب صٛتی



 زأٙٝ وٝ ٞستٙس ٚحطی حیبت زاضای اغّت وٛٞستب٘ی ضسٜ حفبظت ٔٙبؼك•
است ٔٙبؼك ایٗ ثٝ ٔحسٚز ٞب آٖ ا٘تطبض

  حیبت ٚ ضٛ٘س تزسیس زٚثبضٜ ثتٛا٘ٙس ضسٜ ضىبض ٞبی ٌٛ٘ٝ صٛضتیىٝ زض •
 صٛضتیىٝ زض أب .ضٚز ٔی ضٕبض ثٝ ٔزبظ فؼبِیتی ضىبض ثٕب٘س پبیساض ٚحص
ٌطزز ٕٔٙٛع ثبیس ٕ٘ٛز تعٕیٗ ضا ضىبض پبیساضی ٘تٛاٖ

  سبثمٝ ٚ فطًٞٙ زاضای ضىبض حمٛق ٘ظط اظ ٞب وٜٛ زض سبوٗ سٙتی ٔطزْ •
ٞستٙس ؼٛال٘ی

شکار -5



  ٌطزز ٕٔٙٛع ضسٜ حفبظت ٔٙبؼك زض ثبیس ثٛٔی ٞبی ٌٛ٘ٝ ضىبض •

 ثطزاضت سؽح تب ٌیطز صٛضت ٔزٛظ ثب ٚ پیٛستٝ ٘ظبضت تحت ثبیس ضىبض •
.ثٕب٘س ثبلی پبیساض

  ثبضٙس زازٜ زست اظ ضا ذٛز ؼجیؼی رٕؼیت ٞب، ٌٛ٘ٝ وٝ ٔحسٚزی ٔٛاضز زض •
  ضىبض ٔٛاظیٗ ثب ٔؽبثك ا٘س ضسٜ آفبت ثٝ تجسیُ وٝ غیطثٛٔی ٞبی ٌٛ٘ٝ یب

  ٔزبظ ٘یع ٞب ظیستٍبٜ ثٝ صسٔٝ ضسٖ ٚاضز اظ رٌّٛیطی ثطای ضسٜ وٙتطَ
 .است



























ٝ ٞبی لطٔع ِیست  1963 سبَ زض وٝ (IUCN) ؼجیؼت اظ حفبظت رٟب٘ی سبظٔبٖ ذؽط ٔؼطض زض ٌٛ٘
.است رب٘ٛضی ٚ ٌیبٞی ؼجیؼی ٔٙبثغ اظ ٍٟ٘ساضی ٚظؼیت ِیست ربٔغ تطیٗ آٔس ثٛرٛز

 
 ایٗ .است ضسٜ استٛاض ٌٛ٘ٝ ظیط ٚ ٌٛ٘ٝ ٞعاضاٖ ا٘مطاض ذؽط اضظیبثی رٟت زلیمی ظٛاثػ ضٚی ثط ِیست ایٗ

ٝ ٞب ٕٞٝ ثٝ ٔطثٛغ ظٛاثػ  .ٔی ضٛز ز٘یب ٔٙبؼك تٕبْ زض ٌٛ٘
ٓ ٌیطاٖ ٔطزْ، تٛرٝ رّت ِیست ایٗ تسٚیٗ اظ ٞسف ٗ إِّّی ارتٕبػبت ٕٞچٙیٗ ٚ تصٕی  حفبظت ٔٛظٛع ثٝ ثی

ٝ ٞبی ا٘مطاض ضضس ثٝ ضٚ ضٚ٘س اظ ؼطیك ایٗ  اظ تب است ؼجیؼی ٔٙبثغ اظ .ضٛز رٌّٛیطی رب٘ٛضی ٚ ٌیبٞی ٌٛ٘

ٝ ٞب سٙزص ٌطاٖ ٚ اضظیبة ٞب اصّی تطیٗ   ٔؽبِؼٝ ٔٛسسٝ ِٙسٖ، حیٛا٘بت ظ٘سٌی ثط ٔؽبِؼٝ ا٘زٕٗ ز٘یب، زض ٌٛ٘
 ثمبی وٕیسیٖٛ ثب وٝ ترصصی ٌطٜٚ ٞبی اظ ثسیبضی ٚ ؼجیؼی ٔٙبثغ ثط ٘ظبضت رٟب٘ی ٔطوع حیٛا٘بت، ظ٘سٌی ثط

ٝ ٞبی ٞستٙس ٔی وٙٙس وبض ؼجیؼی ٔٙبثغ اظ حفبظت رٟب٘ی سبظٔبٖ  ٌٛ٘

ٝ ٞب ثیٙی ثبظ زض  ایٗ .ضس ضٙبسبیی لطٔع ِیست زض زضد ثطای ظ٘سٜ ٌٛ٘ٝ ٞعاض 7 اظ ثیص ، 2006 سبَ زض ٌٛ٘
ٝ ٞب  .ثٛز٘س ٘طسٜ سٙزیسٜ 1996 سبَ تب ٌٛ٘



 ثٝ تٛا٘ٙس ٔی وٝ رٟت اٖ اظ وٛٞستب٘ی ٔٙبؼك زض استمطاض صٛضت زض ثیٕبضیعا ػٛأُ•
 ای ٌستطزٜ ٚ رسی ٔسبئُ است ٕٔىٗ وٙٙس پیسا ا٘تطبض ٞب زضت ٚ ٞب وٜٛ ثٝ سطػت
  .آٚض٘س ثٛرٛز

  .وٙٙس ٚاضز ٔستٕطی صسٔبت رب٘ٛضی ٚ ٌیبٞبٖ ارتٕبػبت ثٝ ٞب آٖ ثطذی است ٕٔىٗ•
 رٛأغ ٘بضاحتی ٔٛرت حتی یب ٚ آٚض٘س ثٛرٛز ظیستٍبٜ زض ثطٌطتی غیطلبثُ تغییطات
  .ٌطز٘س ا٘سب٘ی

 ضسٜ حفبظت ٔٙبؼك زاذُ زض چٝ ضس٘س تطىیُ آِٛزٌی ٞبی وبٖ٘ٛ وٝ ربیی ٞط•
 ارطا ٔٛضز ثٝ زلیمی ٚ سرت ٞبی زستٛضاِؼُٕ ثبیس آٟ٘ب ٔزبٚضت زض یب وٛٞستب٘ی

.ضٛ٘س ٌصاضتٝ

(ّب پبتَطى) ثیوبسیضا خبًَساى ٍ گیبّبى پشاکٌص -6



  .ٞستٙس تطی حسبس ٞبی اوٛسیستٓ ٞب، رٍّٝ ثٝ ٘سجت حطیك ثطاثط زض ٞب وٜٛ•

 زضٛاض ثسیبض ٞب وٛٞستبٖ زض آتص ضست ٚ زأٙٝ ثیٙی پیص ػٕالً  (ثبز) تٛپٌٛطافی طتأحی زِیُ ثٝ•

 ثیٗ اظ ٚ سٛذت سبػت 18 تب 10 ٔست زض استطاِیب غطثی رٙٛة اضاظی اظ ٞىتبض ٞعاض 140) .است

(.ضفت

حشیق -7





ثطای . آتص زض چبزضٌبٜ ٞب، ٔی تٛا٘س سجت تبحیطٞبی ٔب٘سٌبض ضٛز* 

یب الٔپ ]پرت ٚ پع، اظ یه اربق وٛچه ٚ ثطای ضٚضٙبیی اظ ضٕغ 

.استفبزٜ وٙیس[ ٞبی اَ ای زی

اظ ربیٍبٜ ٞبی ٘صت ٌط زض ٔٙؽمٝ افطٚذتٗ آتص ٔزبظ است، ا *

.ثطای ایٗ وبض استفبزٜ وٙیسضسٜ 

فمػ اظ چٛة ٞبی ضیرتٝ ثط ظٔیٗ وٝ ثب . آتص ضا وٛچه ثٍیطیس* 

.زست لبثُ ضىستٗ ٞستٙس استفبزٜ وٙیس

آتص ضا چٛة ٚ ظغبَ ٞب ضا تب حسی وٝ ذبوستط ضٛ٘س ثسٛظا٘یس، * 

.ٚ ذبوستطٞب ضا پرص وٙیس وبٔال ذبٔٛش



  آًاى حضَس اص پشداصًذ هی تفشج تِ هقػذ طثیعی هحیط دس گشدضگشاى•
  .گیشد هی قشاس تأحیش تحت طثیعت

  ٍ ًَسستِ ّای ًْال جَاى، ّای سشضاخِ تِ جٌگلْا هیاى دس گزس تا آًْا•
 اًذاصی دست پشًذگاى ّای الًِ تِ ،سساًٌذ هی آسیة هسیش گیاّی پَضص

.سساًذ هی آصاس سا جاًَساى ایطاى غذای سشٍ ٍ کٌٌذ هی

  ّوچَى عظیوی ًاگَاس حَادث ٍ آتص کشدى سٍضي ٍ ّا آى آهذى ّن گشد •
  سادگی تِ کِ ضَدهی هٌجش جٌگلْا دس هشاتع دس گستشدُ ّای سَصی آتص

 .ًیستٌذ جثشاى قاتل سالْا تشای ٍ

 پبیذاس گشدضگشی ٍ ضشس کن گشدضگشی ٍ هسئَالًِ ٍ هتؼْذاًِ گشدضگشی

صیست  هحیط ٍ گشدضگشی -8



ظشفیت تشد ًطاى دٌّذُ آى است کِ هحیط صیست تذٍى ایٌکِ آسیة غیش قاتل  

.سا تحول کٌذتْشُ تشداسی اص هٌاطق طثیعی تشگطتی تثیٌذ تا چِ حذ هی تَاًذ 





 ٌطزضٍطی ٔمصس یه فطٍٞٙی ٔیطاث ٚ ؼجیؼی ٔتفبٚت ٞبی رٙجٝ اظ وٝ ایٗ ظٕٗ -1•
 .ٕ٘بئیٓ وٕه ٔمصس اظ ٔحبفظت رٟت زض اٖ ٔسیطیت ثٝ ضٛیٓ ٔی ٔٙسثٟطٜ

 سٟیٓ ٔٙبثغ ایٗ اظ ٔحبفظت زض آة ٚ ا٘طغی رّٕٝ اظ ٔٙبثغ اظ وبضآٔس اظ استفبزٜ ثب -2•
 .ثبضیٓ

 ثٝ احتطاْ ثب ضا ٌطزضٍطی ٔمصس زض ٔحّی اٞبِی ٘ٛاظی ٔیٟٕبٖ ٚ زٚستب٘ٝ ثطذٛضز -3•
 .وٙیس حفظ ذٛز ثطای ٔحّی لٛا٘یٗ ٚ سٙٗ ٚ آزاة

 ٔحسٛة تٟسیس ٌیبٞبٖ ٚ ٚحص حیبت ؼجیؼی، ٔحیػ ثطای وٝ ضفتبضی ٞطٌٛ٘ٝ اظ -4•
.ٕ٘بئیٓ ذٛززاضی ضٛزٔی

گشدضگشاى اخالقی ضَاثط



وبالٞبیی وٝ اظ ٔٛازی سبذتٝ ضسٜ وٝ حیبت ٌیبٞبٖ ٚ حیٛا٘بت ضا ثٝ ذؽط ا٘ساذتٝ اظ رّٕٝ  -5
.ػبد، پٛست حیٛا٘بت ٚ حیٛا٘بت ذطه ضسٜ ٔخُ الن پطت زضیبیی ضا ذطیساضی ٕ٘ٙبیس

ٞبی تبضیری ٚ  ثطزاضی ٕ٘بئیس، أب یبزٌبضی ٘ٙٛیسیس، آضغبَ ٘طیعیس ٚ اظ ٔحُ تٟٙب ػىس -6 
.ؼجیؼی یبزٌبضی ثط٘ساضیس

.سًٙ ٞب، ٌیبٞبٖ، ٚ زیٍط چیعٞبی ؼجیؼی ضا ثٝ ٕٞبٖ ضىُ وٝ ٔی یبثیس، ثبلی ثٍصاضیس -7

ثطای ایٗ وٝ سفط ضٕب سفطی پطثبض ثبضس، زض ٔٛضز رغطافیب، آزاة، ضفتبض ٚ فطًٞٙ اٞبِی   -8
ٚ تالش اٞبِی  فطصت ضا غٙیٕت ضٕطزٜ ثب ٔطزْ صحجت وٙیس . ٔٙؽمٝ ثبظزیس ذٛز ٔؽبِؼٝ ٕ٘بئیس

.ٔحّی ضا ثطای ٔحبفظت ٚ ٍٟ٘ساضی اظ ٔحُ تطٛیك ٕ٘بئیس

.غیطثٛٔی ذٛززاضی وٙیس[ ی ٌیبٞی یب رب٘ٛضی]اظ آٚضزٖ یب ثطزٖ ٌٛ٘ٝ ٞب  -9

.ثٙب یب ٔیع ٚ صٙسِی ٘سبظیس، ٚ ٌٛزاَ حفط ٘ىٙیس -10



 اربظٜ ثطزاضی ػىس اظ لجُ ٚ ثٍصاضیس احتطاْ  (ٔحّی افطاز)  زیٍطاٖ حطٔت ٚ حمٛق ثٝ -8
  .ثٍیطیس

 رب٘ٛضاٖ، ٌبٜ ظیست ٚ آسبیص ٔرُ ٞطٌع .وٙیس حطوت ضسٜ تؼییٗ ٔسیطٞبی اظ ٕٞیطٝ -10
.٘طٛیس ٌیبٞبٖ

 تٛضٞبی ٌطزا٘ٙسٌبٖ ٞٛاپیٕبیی، ذؽٛغ ٞب، ٞتُ) ٞبیی سبظٔبٖ ذسٔبت اظ ٕٞیطٝ -11
 .وٙٙس ٔی تالش ظیست، ٔحیػ اظ ٔحبفظت رٟت زض وٝ ٕ٘بئیس استفبزٜ (ٔسبفطی

.وٙیس استفبزٜ ظیست ٔحیػ ٔٙبست ٘مُ ٚ حُٕ ٞبی ضٚش اظ -12



IUCN(International Union for Conservation of Nature)  اتحادیه جهانی

  حفاظت از طبیعت

EPA ( United States Environmental Protection Agency)
آژانس حفاظت محیط زیست ایاالت متحده آمریکا 

UNEP (United Nations Environment Programe ) 
برنامه محیط زیست ملل متحد

برخی سازمانهای بین المللی مرتبط



TIES  انجمن بین المللی طبیعت گردی

 MPC   کمیسیون حفظ محیط زیست اتحادیه جهانی کوهنوردی

سٍص خْبًی کَّستبى
فبئَ -سبصهبى هلل هتحذ 



شاد و مانا باشید 


