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  يدهچك

ثبيت دقيق يادگيري و موجبات تسهيل وت دم مي توانوعلصحيح  موزشآ ،و رفع مشكالتفته گام نهادن به دنياي توسعه يا جهت
  . دها را فراهم كنآن كاربردهاي

  . نقش اساسي علم شيمي در توسعه هر كشور مشخص است ،جوامع امروز وپيشرفتهاي تكنولوژيبا توجه به نيازهاي 
توان موجبات بهبود وضعيت كاربرد مي مورد ا با غني نمودن اين د لذدر دوره ابتدائي و راهنمائي مي باش شيميلم ي عپيش زمينه  

  . ن را در محيط زيست فراهم نمودآ
در دهه گذشته بعضي  . است موزشيآموزش شيمي در نظام آسواد شيمي مردم يك جامعه كيفيت  يكي از عوامل مؤثر بر سطح

ي نموده اند و اين دون ايجاد پسماندهاي سمي و ببدون استفاده از مواد سم ،محصوالت ديد خود را متوجه توليدشيميدانان نگرش ج
ن در وهله اول كاهش آاز ايجاد لودگي را از طريق جلوگيري آ« :عبارت است از  نآو هدف كلي  ؛ناميده مي شود 1»مي سبزشي« رويكرد
زيست به كار گرفته شده  ريهاي مختلف همچون انواع روشهاي زيستي و شيميايي در پااليش محيطدر اين راستا استفاده از فناو .» دهيم
واصول انساني  استفاده از سالحهاي شيميايي و آزمايش سالحهاي اتمي توسط قدرتهاي جهان كه به هيچ حدومرز ثرارب هامروز . است

بشر نسبت  از اينرو، اعتقاد. را به دنبال دارد 3و در نهايت تخريب اليه ازنشده  توليد 2هاي گلخانه ايبخش عظيمي از گازپايبند نيستند، 
نوان يكي از جنبه هاي غير قابل ع وبه هرآمدمحيط زيست ب  متزلزل شده ودر تكاپوي تدوين اخالق صيانتبه قدرت فناوري ودانش خود 

   .فته است رگ در امر توسعه پايدار مد نظر قرارماض غا
بهبود كيفيت زندگي تمامي انسانها با حفظ ظرفيتها و منابع موجود وتداوم بخشيدن به توسعه در طول حيات  هدف توسعه پايدار

  . انساني است
  

  گازهاي گلخانه اي، اليه ازن ،توسعه پايدار، محيط زيست حفظ، شيمي سبز :واژگان كليدي

  

  مقدمه 

ه يافته هاي علمي بطوريك ،م وفناوري در حوزه هاي مختلف استلثير تغييرات شگرف عأي امروز به طور فزاينده اي تحت تجامعه 
مده ابزاري براي ظهور شرايط جديد ايجاد نموده است وجوامع بشري ناگزيرند تا در حد توان با اين پيشرفت سازگار آوتجارب به دست 

ه باشند و براي رفع چالشهاي زندگي به دنبال وري داشتآبه ديگران نيز بايد پيشرفت و نو شموزآدر ارسال  شوند و در اين ميان معلمان
  .  راهكارهاي تازه باشند

از جوامع پيشرفته زنگ  موزشي و عقب ماندگيآروز است و به موقع نبودن برنامه گذرد به كلي متفاوت با ام ينده برما ميآنچه كه درآ
   . موزش استآامر خطري براي عامالن 

  . تروش قدرتمندي براي تفكر اس ،هلي پديده هاي طبيعي در نتيجه توسعدرك كاركردهاي داخ كليد موفقيت علم در
يت هاي مختلف براي ن را در موقعآدار به تفكر شده وسپس قادر باشد موز واآن دانش آايد به گونه اي طراحي شود كه در موزش بآ

  . دو رفع مشكالت به كار بر توصيف پيشگويي

                                                             
1 - Green Chem 
2 - Green house Gas 
3 - Ozone Layer 
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  .ن مواجه هستيم آطور مستقيم در زندگي روزمره با  علوم تجربي است كه به شيمي يكي از كاربردي ترين ،در بين علوم
ن به ويژه در برنامه درسي مدارس و آموزش مناسب وثمربخش آم شيمي در زندگي سبب شده است تا هميت روز افزون علا

  . دانشگاهها از اهميت به سزايي برخوردار گردد
  .ر منزل ويا در محيط كار با محصوالت وكاربردهاي شيمي در ارتباط نباشد توان گفت كسي نيست كه د پرواضح است كه نمي

موزش شيمي در دوره متوسطه تربيت شيميدان ويا حتي افراد عالقه مند به شيمي و ادامه تحصيل در اين آكه هدف كيد كنيم أبايد ت
يمي باشند وفعاليتهاي انجام گرفته در فرايندهاي ي از شقدماتبينش م كه داراي  است رشته نيست بلكه هدف نهايي تربيت شهرونداني

نها سروكار آبا مواد شيميايي كه روزانه با  شنائيآ ،حل مسأله ،مهارتهاي زندگيموزش آيادگيري شيمي وسيله اي شود براي  -ياددهي 
  .  رفع مسموميت هاي شيميايي ها در حل مشكالت مختلف وآنازنها وكمك گيري آو كاربردهاي داريم 
تغذيه ومحيط زيست سبب شده است تا علم شيمي جايگاه ويژه  ،ب وهواآ ،د سال اخير نسبت به منابع انرژيدر چنلشهاي جهاني چا

شيمي در  ،نا با اين رويكردئمطم . اي در اقتصاد وعلوم اجتماعي وبلكه راهكاري براي پيشگيري از مشكالت زيست محيطي داشته باشد
  .موزش وجامعه استآخدمت 

ل توصيه شده است تا با كشورها به مجمع عمومي سازمان ملسران  سوي از ،4موزشآجهاني ي در دهه با قرار گرفتن  ال حاضردر ح
  . زمينه هاي الزم براي تحقق اين مهم فراهم گردد، رتوسعه پايداي به سوي ترويج انديشه موزش هاي زيست محيطي آجهت دادن 

به گونه اي ترسيم گرديده كه كسب مهارتهاي  1404چشم انداز بيست ساله در افق  سيماي انسان مطلوب در سند مليهمچنين 
شيمي بايد بر  اًموزش هر علمي خصوصآلذا  .خالق واشكال ديگر ضرورت تام دارد ،منطقي ،علمي ،انتقادياعم از تفكر  ،رفكتلف تمخ

  .د گرداساس اين چشم انداز تدوين واجرا 
هايي مواجه نموده مبحث محيط  همواره با جذابيتتحصيلي طع امقتمامي ن را در آموزش آ يكي از مباحث مهم درس شيمي كه

   . زيست است
روند بهره برداري از منابع موجود در زمين نيز بيشتر شده  ي تكنولوژيكي، با رشد فزاينده جمعيت و پيشرفت ها ،در سالهاي گذشته

  !ت مي توان گفت جهان در خطر استأبه جر . آلودگي قرار گرفته استمحيط زيست انسان دستخوش تخريب و ؛است ودر يك كالم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  5»ويليام تن « آن نعمت، نصيب ماست كه قدرش را مي دانيم وگرنه از صورت زيبا براي كور، چه حاصل؟   
با صنعت  است كه مستقيماً اساس بسياري از چالشها ثير گذاشته وأدي كشورهاي جهان تروند اقتصاتخريب محيط زيست بر  امروزه،

با غني نمودن اين  ،ه ابتدايي و راهنمايي مي باشددر دورمبحث كه پيش زمينه هاي اين با توجه به اين. و توسعه ي كشور ارتباط مي يابد 
  . نمودپيش زمينه ها در اين سطوح مي توان موجبات بهبود در وضعيت محيط زيست را فراهم 

 7يت از كودكان وبزرگساالن در حقيقت دو وظيفه ي اصلي براي دستيابي نهايي به يك زندگي پايدارو حما 6حفاظت از محيط زيست
  .مشاركت بين المللي و از سويي ديگر نيازمند توجه جدي دولت ها در سطح ملي است رسيدن به اين هدف از يك سو به همكاري و است،

                                                             
 ميالدي 2014تا  2005سال   - 4

5 - William Ten  
6 - Environmental Protection 
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نها بيندازند آرندگان وآ وپديد به گردن مواد شيميايي سنتزيرا جاري هاي لودگي آ داليله بيشتر در واقع  بين مردم متداول است ك
شاميدني مادامي بر آب آ لودگي ميكروبيِآگذشته مانند  هاي ل زيست محيطي قرنها ودههئاما اين نكته ناگفته مي ماند كه بيشتر مسا

  .  ار گرفته شدنها به كآر كلي وشيمي به طور اخص در مورد طرف شدند كه روشهاي علمي به طو
  

  اثرات جهاني محيط زيست

همچون رشد  ،فراروي بشر در دهه هاي پاياني قرن بيستم با اين واقعيت مواجه گرديد كه بسياري از نگرانيهاي زيست محيطي
ارتباطي  لودگي هاآگياهي وجانوري وانواع گونه هاي انقراض  ،نابودي زيستگاههاي حيات وحش ،اسراف در استفاده از منابع ،جمعيت

  . تمام زمين را به عنوان زيستگاه بشر با خطر مواجه كرده استدروني با يكديگرداشته و به گونه اي بي سابقه 
  : اشاره مي شود به طور اخص مشكالت موجود مهمترين به تعدادي از در ادامه

  هاآبهاي بيولوژيكي خاص در جنگلها واز بين رفتن گونه  .1
  الينده هاي گازيآافزايش  به دليل نازك شدن اليه ازن .2
  بهاي جاري و زير زمينيآلودگي آ .3
  لودگي بستر رودخانه ها به دليل روشهاي نا متعارف كشاورزي آ .4
  لي ماندگار به اكوسيستم ومحيطآالينده هاي آورود  .5
  بآخه ارانهاي اسيدي و اختالل در چربارش ب ،گرد وغبارهاي فصلي ،خشكسالي ،سيل :ب وهوايي مانندآتغييرات شديد  .6
  بيابان زايي .7
  گسترش بيماريهاي عفوني .8
  در كالن شهرها فزايش سرانه زباله خصوصاٌا .9

  
  
  
  
  
  
  
  
را همچون سقفي، و شما را صورتگري كرد و صورتتان را  خداوند كسي است كه زمين را براي شما جايگاه امن و آرامش قرارداد و آسمان«

  8».نيكو آفريد
كار بردن مواد شيميايي در زندگي خود پرهيز كنيم يا از رها شدن اين گونه مواد درطبيعت جلوگيري گمان هر اندازه بتوانيم از به  بي

  . كنيم به سالمت خود ومحيط زيست كمك كرده و حتي المقدور از اثرات منفي محيط زيست كم كرده ايم
 ديگريبايد به راههاي  ،خود نشان نداده انداز  چشم گيري ييآارهاي پيش گيرانه كه تا كنون كاراما به نظر مي رسد در اين راهك

  . موزان مي باشدش آتوجه خاص به داندر اين زمينه اهرم هاي كاربردي بينديشيم كه يكي از مهمترين 
  : كمبودهاي زير را به وضوح شاهديم مشكالت وموزان وفراگيران در بخش مدارس آغم وجود نيروي بسيار مستعد دانش سفانه علي رأمت

  . نيازمنديهاي محلي ومنطقه اي است فاقد موزش محيط زيست در كتب درسي كلي بوده وآ اطالعات .1
  .موزشهاي زيست محيطي آه جهت ارائ ...موزشي وآامكانات وتجهيزات كمك كمبود  .2

                                                                                                                                                                                              
7 - Sustainable Living 
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  .تحصيلي باالتردرمقاطع  زيست فقدان دغدغه جدي علمي در رابطه با صيانت از محيط .3
  .موزش وپرورش آيطي براي نظام برنامه ريزي درسي اني زيست محنقصان اطالعات و ضعف در اطالع رس  .4
  . محدوديت بودجه و تخصيص نامناسب اعتبارات .5
  . از ميزان اثر گذاري پيامهاي تصويري زيست محيطي مي كاهدكيفيت فعلي چاپ كتابهاي درسي  .6
گذار در تحقق اهداف  هاي تأثيرموزگاران مدارس به عنوان يكي از اهرمآموزش زيست محيطي معلمان وآبه وضعيت نظام  .7

  . موزش ضمن خدمت توجه چنداني نشده استآزيست از طريق اجراي برنامه هاي  موزش محيطآ
  . ه الگوهاي رفتاري وعملي كشورهاي موفق در زمينه زيست محيطيعدم ارائ .8

ه حفاظت زيست محيطي در ميان در حوز 9سازمان محيط زيست جهانيمعتبر  آمار هاي يكي ازايران بر اساس شايان ذكر است، 
 1971اين در حالي است كه كشورمان با امضاي نخستين پيمان زيست محيطي در سال و قراردارد  132كشور جهان در رتبه  146

  . در رامسر به عنوان يكي از متوليان حفاظت از محيط زيست در جهان مطرح شده بود
  

    راهكار

ذاب وكاربردي در نه استنباط مي شود كه با فراگيري صحيح علم شيمي به صورت جظور رفع مشكالت زيست محيطي اينگومنبه 
  . ه راهكارهاي كاربردي درفعاليتهاي زيست محيطي مي توان گامهاي موثري برداشتن ارائآموزان و در پي آصيلي دانش دوران تح

  

  راهكارهاي علم شيمي 

يست سازگاري دمي و شرايط محيط زآسالمت  د كه بااز طبيعت برداشت كننسالها شيميدانها كوشيده اند تا بتوانند مواد خاصي را 
  . ميز نباشندآكه مخاطره  كنندها را به موادي تبديل وآن داشته

دمي آها به آن سيب هايآتن مواد شيميايي در راستاي كاهش ساخي مدتري بينديشيم كه دگرگوني در شيوه آي كارابايد به راهه
ه از خطرات فاجعه هاي صنعتي نيز ورد بلكآه ارمغان مي راههاست كه نه تنها پايداري محيط وسود بخشي را بومحيط زيست يكي از اين 

  . كاهدمي 
س مركز توليد صنعتي يئپژوهشگر ور 10قاي رابين راجرزآياد مي شود وطبق تعريف »شيمي سبز «ه از اين رويكرد نوين با عنوان امروز

  : به صورت زير مي باشد از شيمي سبز 11امابالآسبز دانشگاه 
اقتصاد پايدار  ،با استفاده از روشهاي جديدي كه متناسب با اهداف سه گانه محيط زيست پايدار ساخت وتوليد محصوالت جديد"

  "وجامعه پايدار است

                                                      
زيرا پراكنده شدن  ،ستابين المللي شيمي سبز موضوعي ، استاد شيمي دانشگاه كويينز از بلفاست ايرلند  12قاي كيت سدانآطبق نظر 

  . لودگيها وسموم پيامدهاي جهاني داردآ

                                                             
9 - EPA 
10 - Robin Rogers 
11 - University of Alabama 
12 - Kenneth Seddon 

 محيط زيست

 اقتصاد

 جامعه

 پايدار
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بهتر اين است از ساخت و توليد زباله و پسماندهاي سمي ي جلوگيري شود تا اينكه پس از  توليد به فكر بي ضرر نمودن پسماندهاي سم
خردمند آن نيست كه چون در كاري مي افتي، بكوشد تا از آن كار « : طبق فرمايش قدماي ما ايرانيان. نها شدآمحيط از اك كردن وپ

  ».13بيرون آيد، خردمند آن است كه بكوشد تا در كاري نيفتد
  : مي كنداصل راپيشنهاد  12جهت سهولت  مي نمايد و بهره ورتر و ايمن تر، كره زمين را تميزتر شيمي سبز

  ورده هاي بيهودهآپيشگيري از توليد فر .1
  )افزايش بازده واكنش ها(افزايش بهره وري از اتم ،اقتصاد دائم .2
  )استفاده از مناسبترين مواد اوليه(سيب ترآيندهاي شيميايي كم آطراحي فر .3
  )يت موادكاهش اثر سم(ورده هاي شيميايي سالمترآطراحي مواد وفر .4
   رايط واكنش بهينهبهره گيري از حالل ها وش .5
  افزايش بازده انرژي  .6
  گرداني بازقابل بهره گيري از مواد اوليه  .7
در غير اين زيرا  ،ييرهاي شيميايي وفيزيكي گذراغهاي محدود كننده يا تهبهره گيري از گرو باپرهيز از مشتقهاي شيميائي  .8

  . هاي بيهوده توليد كنندبه واكنشگرهاي اضافي نياز دارند كه مي توانند فراورده  صورت فرايندها
   )مانند انجام واكنش در دماي پايين تسهيل شرايط انجام واكنش(بهره گيري از كاتاليزگرها .9

  14طراحي محصوالت زيست تخريب پذير .10
  ورده هاي جانبي ناخواستهآشها جهت جلوگيري از ايجاد فرتخمين زمان واقعي انجام كامل واكن .11
  كاهش احتمالي حوادث جانبي ناگوار .12

  : توجه به اصول مذكور مي توان بسيار ساده و روشن به چند مورد از فوائد دانش شيمي در زندگي روزمره اشاره كرد با
الكل وبرخي داروهاي انرژي زا به صورت  ،مواد مخدر ،گاهي ازمضرات ناشي از استعمال سيگارآشخص باسواد شيمي ضمن  .1

  . مواد ياد شده بر حذر مي دارد صرفمنطقي ومنطبق بر روشهاي علمي  ديگران را نيز از م
به كارگيري شيوه هاي حفاظت محيط  هاي زير زميني وجاري وآب دگيلوآجلوگيري از  ،انرژيوب آصرفه جوئي در مصرف  .2

  . زيست ناشي از بينش علم شيمي افراد است
ي وغذاهاي پرچرب تالش م مواد قندي ،از ضررهاي ناشي از زياده روي مصرف نمكگاهي آضمن د مطلع از مفاهيم شيمي فر .3

  . ديگران را نيز با نگرشهاي مثبت تحت تأثير قرار دهد ،كند تا براي حفظ سالمت جسم خود
لودگي هوا وگرم آرويه از سوختهاي فسيلي عالوه بر اين ادراك را فراهم مي كند كه استفاده بي شنائي با علم شيمي به خوبي آ .4

بنابراين عالوه بر راهكار صرفه ، تهديد مي كند سالمت كودكان و بزرگساالن را نيز ،محيط زيست در جوامع شهري 15شدن
جوئي در مصرف انرژي هاي تجديد ناپذير فسيلي تالش مي كند تا زمينه هاي استفاده از انرژي هاي پاك را در سطح كالن 

  . جامعه فراهم كند
  

  راهكارهاي محيط زيست

است واين مهم در گام اول مستلزم محيط زيست ي عمومي در زمينه ي ارتقاي فرهنگ بدون ترديد يكي از مشكالت زيست محيط
  . موزش محيط زيست در همه ي سطوح استآ

فلت محققان فريط با محيط زيست است ولي غغني از دستورات و قواعد مواجه صحيح وبه دور از هرگونه افراط وت ،متون اسالمي
صلي تخريب محيط زيست به شمار مي آيند، داعيه دار تدوين ومعرفي اخالق محيط زيست كه خود عامل ا ربي هاغاسالمي سبب شده 

  .در تخريب طبيعت معرفي كنند ) به منزله خليفه روي زمين (شوند وحتي در آثار خود، دين را به عنوان محرك ومشوق انسان 

                                                             
 ،امام محمد غزالينصيحه الملوك - 13

14 - Biodegradable 
15 - Global Warming 
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صصي مشهود است كه انتظار مي رود سازمان محيط ه در زندگي اجتماعي عصرحاضر به لحاظ وجود سازمانهاي تخهبمتأسفانه اين شُ
اين ديدگاه با اصل  ؛مختلف اجتماعي عهده دار استاي هودانش افزائي محيط زيست را براي گروهزيست به تنهائي مسئوليت ياددهي 

، مخلوقات خداوندين با واقعيت محيط زيست كه مفهومي به گستره نظام هستي كليه آمغايرت دارد عالوه بر  16نون اساسيقا مپنجاه
قوانين ومقررات  17،سازمان ملل محيط زيستبرنامه زيست كره وانواع اكوسيستم ها است انطباق ندارد ونيز با رويكرد  ،منظومه شمسي

  . ايران در تعارض استزيست بين المللي وملي از جمله منابع حقوق محيط 
بر ضرورت تداوم يك نهضت  21شور برزيل وتدوين دستور كار در كپس از برگزاري كنفرانس محيط زيست وتوسعه  1992در سال 

  .موزشي با هدف تغيير رفتار واصالح بينش عمومي نسبت به محيط زيست به عنوان مقدمه عمل براي دستيابي به توسعه پايدار تأكيد شدآ
ن آعمومي كه همگاني بودن ي فه يك وظي حفاظت از محيط زيست به عنوان، فرهنگ غني اسالمي وتصريح اين اصللذا با عنايت به 
انجام اقداماتي ، ثرترين مؤلفه هاي تأثير گذار بر توسعه هر كشور استيكي از مؤ ،موزشآفته دارد ونيز با توجه به اينكه را در ضمير خود نه

  . زيست محيطي جامعه ضروري مي باشد هاي گاهيآمستمر وفراگير در جهت افزايش  ،بههمه جان ،وسيع
رديدي نيست كه ت ،نتيجه فعاليتهاي انساني است ،لوده سازي محيطآنابع و تخريب م ،ه بسياري از تهديدات زيست محيطينجائيكآاز 

ه توان ب مي ،شنا شوندآساني به مفاهيم عمده زيست محيطي حاد انآبه طوريكه كليه  ،اقشار مختلف جامعه هدفدار و موزشهاي مستمرآبا 
  . با سرسبزي وسالمتي اميدوار بود م وأينده اي تآ محيطي وداشتن جامعه اي با وجدان زيست 

سطح دانش وهي و مراكز فرهنگي در جهت ارتقاء موزش همگاني محيط زيست به مجموعه اقداماتي كه رسانه هاي گرآطبق تعريف، 
  .اطالق مي شود  گردد،زيست محيطي جامعه انجام مي 

هر دليل  محيط زيست نمي توان گروه يا طبقه اي را به موزشآينكه در برنامه هاي با علم بر ا، ه استنبجموزش داراي دو آاين نوع 
شنائي مشكالت آدانشجويان جهت  موزان وآوجود پتانسيل بسيار مناسب دانش  با، ورد و مبرهن استآموزش به حساب آبي نياز از اين 
  . الينده ها باشدآت از خطر وگزند انواع ظ محيط زيسمي تواند عامل پيشگيرانه بسيار مطلوبي براي حف ،محيط زيست

  

  توصيه ها

بنياني مي توانيم به موارد زير اشاره   جهت يافتن زمينه هاي مثبت فعاليت هاي در در بخش مدارس و با توجه به چالشهاي ذكرشده 
  :كنيم 
  .موزشي آهت تنظيم موضوعات هاي زيربنائي جكشور به عنوان يكي از راهكارموزش رسمي آتطبيقي در سيستم  انجام مطالعات .1
  . نددهبيشتري نشان مي  اي مختلف درسي تمايل هست محيطي در گروهـعات زيير به موضوـي در سالهاي اخـدرسكارشناسان  .2
  . موزش زيست محيطيآبه مشاركت در فعاليتها وطرح هاي موزان آعالقه مندي ومستعد بودن دانش  .3
  .يوه هاي نوين مشاركتي وحفاظتي موزشي در مدارس به سمت شآتغيير شيوه هاي  .4
  .موزي در حوزه محيط زيست آدانش موزان به تشكيل تشكلهاي فعال آگرايش دانش  .5

ه تحقيقات وپژوهش گردد كه بر پاي الق در جامعه منجر ميتحكيم اخ به زماني فرهنگ سازي زيست محيطي و موزشآبديهي است *
  .  روش هاي اثربخش دنبال گردد در حال اجرا بر اساس اصول علمي ون طريق برنامه ها وفعاليت هاي آكافي باشد واز 

در  نهاتأسفمقات و پژوهش كشور محسوب مي گردد موزش عالي كشور به عنوان يكي از اصلي ترين بخش هاي متولي تحقيآبخش **
 جايگاه شايسته اي درست و ازنظر كمي و كيفي بسيار ناچيز اسازي زيست محيطي از  موزش وفرهنگآپژوهش در زمينه  شرايط حاضر

  . مع الوصف ضرورت توجه خاص را مي طلبد ؛برخوردار نمي باشد بخش  اين
انسان بايد  ،موزشآواز رهگذر  !ميهمان محيط زيست استدمي آ ،ومصرف ندارد جامعه انساني راهي جز خلق شيوه هاي نوين توليد***

  . ياد بگيرد كه شريك وكمك محيط زيست باشد

                                                             
ي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مـي  در جمهوري اسالمي ايران ، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل ها - 16

 .گردد از اين رو فعاليت هاي اقتصادي كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران مالزمه پيدا كند ممنوع است

17 - UNEP 
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  موفق در شهر همدان تجربه بيان دو

 و زيبا وجود يك منظر والن شهري است،دغدغه مهم مسئسائل مردم واز مهمترين مي جهان زيبايي وپاكيزگي شهرشهرهابسياري ازدر -1
 نيازمند محيطي بدون زباله است كه در اين ميان بايد روش بيرون گذاري، جمعمرتب به همراه رعايت مسائل بهداشتي وزيست محيطي 

جمع  -داخل مخازن ويژه زباله باشد  -روي زمين قرار نگيرد : ليه روشهاي سنتي مورد اصالح قراربگيرد، بطوريكه زبالهآوري،دفن و ك
به . نهايت به صورت بهداشتي دفن گرددانتقال ودر به خودروهاي مخصوص، آوري به صورت كامال مكانيزه كه بدون تماس با انسان است

انجام . ت محيط ورعايت مسائل زيست محيطي، منابعي سالم را در اختيار آيندگان قرار خواهيم دادحفظ بهداشاين ترتيب عالوه بر
فعاليتهاي خدمات شهري به ويژه جمع آوري زباله در شهر همدان در مسير مكانيزاسيون صد درصدي قرار دارد كه با اجراي اين طرح 

لذا احتمال ابتالي اين عزيزان به  امد در مراحل جمع آوري وحمل كاهش مي يابد،با مواد زائد جتماس كليه كارگران خدمات شهري 
  .بيماري است كاهش مي يابد118بيماري ناشي از پسماند كه بيش از 

همدان اقدام  شهر يانتفاعهاي غير  در يكي از دبستان 350به نام اي با اجراي برنامه  1389در سال »  حيات سبز سرزمين«سسهمؤ -2
   .ر جالبي نمود به كا

  :ترتيب برنامه ها به شرح ذيل بود نحوه اجرا و 
دانش آموزان صحبت  محيط زيست باي درباره لحظاتي كوتاه ، مؤسسهدر بخش اول در برنامه صبحگاهي دبستان يكي از اعضاي  .1

  . يست وآب و هوا پرداختزا براي محيط ززبان قابل فهم و درك براي دوره سني دبستان به تشريح عوامل خطرهايي داشت وبه 
معلمان به اختصار در مورد محيط زيست و تغيير آب و هوا اشاره كردند تا ذهن آنها براي  سپس با راهي شدن دانش آموزان به كالس،

  .پذيرش بخش دوم مهيا گردد 
  .ند ن بازي مدرسه درست كنرا در زمي 350بچه ها با كيف هاي خود عدد  در زنگ تفريح براي بخش دوم برنامه قرار براين شد كه .2

  
  ؟ 350اين همه عدد چرا از بين ه بود كه براي آنها اين سوال پيش آمد با اتمام اين كار،

در همدان سال اخير چرا مقدار بارش برف به نظر شما در چند «  :اين بود كه  دادند،در اختيار بچه ها قرار مؤسسه  جوابي كه اعضاي
رف بازي و ساختن آدم برفي نيستيد؟ و يا هواي تابستان ادر به انجام بازي هاي زمستاني مثل گوله بكم شده و شما در فصل زمستان ق

  »چرا اينقدر گرم است؟
خاطر پديده اي به نام گرم اين بود كه به به آن ها ما پاسخ  كنجكاوي بيشتري را در ذهن دانش آموزان به وجود آورد و هااين سوال

گرم شدن زمين چي هست؟ گازهاي گلخانه اي يعني  : پرسيدند اه هبچ ،به وجود آمدهمشكالتي لخانه اي گازهاي گتوليد شدن زمين و 
  چه ؟

به رم وسرد كردن خانه هايمان گ ،غذا پختن كامپيوتر، تلوزيون، ،عاليت هايي مانند روشن كردن المپف « :هك داد پاسخگوي ما ادامه
  .مي شود  سنگ در نيروگاههاي بزرگ برق انجامل نفت و زغال ا سوزاندن سوختهايي مثكمك انرژي الكتريكي ي

)(كه مهمترين اين گازها كربن دي اكسيد مي شود ناكي درجوآزاد شدن گازهاي خطرسوزاندن اين سوخت ها باعث  2CO  است.  
پس از برخورد با زمين به طرف مقدار زيادي  تابيده شده به زميناز كل انرژي  خورشيد به زمين مي تابد و زمين را گرم مي كند،

زمين بيش از  مين مي شود، وتاب نور تابيده به زگازهاي حاصل از سوزاندن سوختهاي فسيلي مانع باز ،زمين برمي گردد بيرونآسمان و
حيات فاع را براي ه هاي كم ارتزير آب رفتن جزير يخهاي قطبي وسيل، آب شدن  و مشكالت زيادي مثل خشكسالي،ه اندازه گرم شد

   . مي آوردپيش بشري 
درحدود  كربن دي اكسيد در جوگاز  م مقداررا براي بهره برداري از انرژي آنها آغاز كنيوسيع سوختهاي فسيلي  قبل از اينكه سوزاندن

  »يده رس 390اما امروزه كه ما به طور وسيع از سوختهاي فسيلي مثل نفت استفاده مي كنيم اين مقدار به بود ،260
  ما بايد چه كار كنيم ؟چه كار بايد كرد و بعد از اين مطلب بچه ها مي پرسيدند 
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 و خورشيدي كه هيچ گونه آلودگي مثل انرژي بادي 18يرما بايد از انرژي هاي تجديدپذ: پاسخگو در جواب اين سوال بيان نمود كه 
كمتر زباله توليد كنيم تا ورود گازهاي  ،كنيم، درختان را قطع نكنيمندارند به جاي سوزاندن سوختهاي فسيلي براي توليد انرژي استفاده 

شرايط به حالت عادي  برسد و 350است كمتر شده و به  390مقدار آن كه اآلن  كمتر شود و د به جوخطرناك مثل كربن دي اكسي
  .برگردد 
آشنا شده واز آن زيست محيطي ي از بزرگترين مشكالت بچه ها به راحتي با يك ،جراي اين برنامه ي كم هزينه از نظر وقت و مكانابا 

  . شدند و ترغيب موانع وحتي رفع آن نيز آشنا  بله و كاهشابا مق ،بهتر
  
  
  
  
  
  
  
  

بر توان نسلهاي  نكهآورده سازد بي آرا بر توسعه اي كه نيازهاي نسل حاضر ،بنابر تعريف گزارش كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه
  . پايدار است ،نيازهايشان لطمه وارد كند  ورده ساختنآينده براي برآ

  .در هر كشور است و اين مهم به دست مردم وبا مشاركت آنان به وجود مي آيد 19توسعه ي پايدار محيط زيست از اركان 
اي آينده نيز بتوانند از كه نسله استنسل حاضر از منابع طبيعي و مديريت منابع زيست محيطي به گونه اي  بهره برداري توسعه ي پايدار

  .اين منابع بهره مند گردند 
ني ومحدوديت هاي زيست محيطي قرار اي از گذر تاريخي خود گام نهاده كه در تعارض ميان فعاليتهاي انسا مرحلهانساني به ي جامعه 

  :ست بايمي و  دارد
  . و قواعد اخالقي متناسب با اين توسعه را تبيين  كند دهد ارائه مفهوم تداوم پذيري منطبق باشدبر الگوي نويني از توسعه را كه  

توسعه در طول حيات انساني است  رايب الشتها و منابع موجود وتپايدار بهبود كيفيت زندگي تمامي انسانها با حفظ ظرفيي هدف توسعه 
  20.برنامه ريزي ، آوردن زمان آينده به حال است تا بتوانيد اكنون براي آن كاري انجام دهيد.
  

  نتيجه گيري

نقل و انتقاالت وتغييرات مولكولي به پيشرفتهاي قابل توجهي نكه بشر با آضمن  ؛درك صحيح بشر از كيهان است علم شيمي اساس
قرار از اين رو ،وتوليد سوخت پاك دست يافته است ومقاومتر توليد مصالح ساختماني سبكتر ،مواد داروئي مؤثر ،در توليد مواد غذائي سالم

با اجراي برنامه هائي در بيشتر مناطق دنيا بر هنر ودانش شيمي در حفظ محيط زيست به مناسبت سال جهاني شيمي  2011ر سال شد د
  .و توسعه ي پايدار كشورها تأكيد شود

هم  ريب وبربنابراين تخ ،نان است نيازمندندآرام كه محل زيست و پرورش آي تتمامي موجودات چرخه طبيعت به محيطي امن وطبيع
ينده دشوار و پر هزينه اي آ ،نآشود و درصورت عدم استفاده صحيح از نان محسوب مي آاز تهديدات اصلي براي زدن نظم اين چرخه 

  .ع انساني رقم خواهد خورد براي جوام
  .گردد  تانداختن محيط زيس به مخاطره منجرفنون باعث شد كه برداشت بي رويه از منابع طبيعي  رشد جمعيت و گسترش علوم و

                                                             
18 - Renewable Energy 
19 - Sustainable Development 
20 - Allen Lakes 
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وچه  ؟ذخاير اين كره خاكي  چه كرديد ينده است كه از ما خواهند پرسيد سهم ما را از منابع وآپايدار پاسخ ما به نسلهاي ي توسعه 
   ؟بخشي را براي ما به جاي گذاشتيد

جويان ه دانش آموزان ودانشبر اين است كانديشه ي ما  ،نان خواهيم داشتآر است كه پاسخي قانع كننده براي تنها با توسعه ي پايدا
  .ايفا مي كنندتوسعه پايدار مهمترين نقش را در رسيدن به اهداف زشي، با فراگيري بهترين شيوه هاي آمو

  

  : منابع

 انتشارات مبتكران.شيمي و اجتماع.احمد نصير احمدي، محمد رضا، مالردي، -١

 اندفتر انتشارات دانشگاه صنعتي اصفه، شيمي و اجتماع مهران، غياثي، -٢

  .مهندس محمود سلطاني، كارشناس ارشد محيط زيست، فصلنامه سازمان محيط زيست -٣
4- Chemistry for environmental engineering and science, Sawyer, McCarty, Parkin, McGraw-Hill, 2003.  

5- Fundamental of environmental chemistry, Stanley E.Manahan, LEWIS publishers, 1993.  

6- http://www.chemedd.org. 

7- http://chemistry.about.com 
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