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بسیاری از ما وقتی شب ها کیسٔه زبالٔه خود را بیرون از خانه می گذاریم یا در کوچه و خیابان، بوستان یا مکان های عمومی دیگر، آشغالی را 
در سطل می اندازیم، دیگر به بقیٔه ماجرا فکر نمی کنیم که  چه بر سر این زباله می آید یا چه تأثیری بر محیط زندگی ما دارد.

موضوع زباله، امروزه یک مسئله و دغدغٔه بسیار مهم همٔه جوامع است. به تصاویر و اخبار توجه کنید. این موارد چند نمونه از مشکل دفن 
زباله را که کل کشور ما با آن روبه روست، نشان می دهد.

اهالی  برای  زارم  سراب  نام  به  منطقه ای  در  بروجرد  زباله های  انباشت 

مشکالت زیادی به  وجود آورد. به همین دلیل مدیران و مسئوالن، منطقة 

جدیدی به مساحت 22/5 هکتار را در سراب زارم به منظور دفن زباله 

انتخاب کردند که پس از گودبرداری به بهره برداری رسید.

 در صورت راه اندازی سامانة بازیافت بروجرد، نیمی از حجم زباله ها در این 

مکان، بازیافت می شود.

تخلیه یا دفن زبالة چند شهر استان گیالن در محدودة جنگل های 
زیبای سراوان در جادة رشت- تهران، طی سال های متمادی مشکالت 
زیادی برای اهالی منطقه پدید آورده و چندی پیش نیز منطقه با 

هجوم شدید مگس ها مواجه شد.
مسئوالن و مدیران شوراهای شهر و استان، جلسات متعددی را برای 
حل مشکل برگزار کرده اند و چاره اندیشی برای حل مشکل را در 

دستورکار قرار داده اند.

کوه باباموسی در بجنورد در محاصرة زباله قرار گرفته است. کوهی که 

جای آرامش و سالمت مردم بود، دیگر جای نفس کشیدن برای اهالی 

روستاهای اطراف باقی نگذاشته است. هرچند بخش عمده ای از زباله ها 

در اطراف این کوه دفن می شود؛ اما همچنان رهاسازی زباله در سطح 

زمین و گاه آتش زدن آن، منطقه را به شدت آلوده می کند.

تخلیه و دفن زباله ها در اطراف جادة کیاسر به سمنان در حوالی روستای 

فوالدمحله، موجب آلودگی منطقه و سرازیر شدن شیرابه به جاده شده و 

حتی لغزندگی و سوانح رانندگی پدید آورده است.
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زباله  تن   7500 حدود  روزانه  تهران  در 
تولید می شود.

به ساکنان  زباله در کشور مربوط  تولید  80 درصد 
شهرها و فقط 20 درصد آن مربوط به روستاها است.

فعـالیـت 1

همفکری و گفت وگو کنید
1. الف( با توجه به مطالب باال، ساالنه چند تن زباله در کشور ایران تولید می شود؟ چند کیلوگرم؟ محاسبه کنید. 

ب( ساالنه چند تن زباله در شهرهای نام برده شده در متن باال تولید می شود؟
پ( اگر هر فرد روزانه 850 گرم  زباله دور بریزد، در سال چقدر زباله تولید می کند؟

ت( آیا این ارقام موجب نگرانی شما می شود؟ چرا؟
2. برداشت شما از تصاویر و متنی که در زیر هریک نوشته شده، چیست؟ چرا موضوع برای مردم و مسئوالن 

و مدیران هر منطقه دغدغه و نگرانی ایجاد کرده است؟
3. به نظر شما چرا ساکنان شهرها بیشتر از روستانشینان زباله تولید می کنند؟ توضیح دهید.

4. هم اکنون چند لحظه فکر کنید و مهم ترین راه حلی را که برای مسئلة زباله به ذهنتان رسید، یادداشت کنید. 
پس از پایان درس نوشتة خودتان را مرور کنید.

زباله در گذشته و حال
آیا در گذشته نیز مانند امروز، زباله یک موضوع مهم و نگران کننده بوده است؟ به نظر می رسد هر روز که می گذرد، زباله بیشتر به یک موضوع 

مهم زیست محیطی تبدیل می شود. به منظور پاسخ به این پرسش و مقایسٔه گذشته و حال، در این زمینه تحقیق کنید.

در اصفهان و رشت به ترتیب 1000 و 600 
تن زباله در روز تولید می شود. در  زباله  بازیافت  کارخانه های 

وجود  ایران  شهرهای  همة 
ندارد.

سرانة تولید زباله در اراک روزی 

گرم   850 مشهد  در  و  گرم   540
است.

در ایران روزانه حدود 50 هزار تن زباله تولید می شود که از 
این میزان کمتر از 7 درصد آن بازیافت می شود.
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فعـالیـت 2

زباله و انواع آن
همٔه ما هرروز چیزهایی را دور می ریزیم. زباله یا پسماند، باقی ماندهٔ موادی است که از آنها استفاده کرده ایم و به آنها نیاز نداریم.

زباله ها انواع مختلفی دارند:
 زباله های خانگی و شهری، عمدتاً از پس ماندهٔ مواد غذایی و پوست میوه و سبزی، کاغذ، پالستیک، قطعات فلزی، شیشه، پارچه و چوب 

تشکیل شده است.
 زباله های کشاورزی، صنعتی و ساختمانی، شامل ضایعات 
کشاورزی، فلزات، مواد پالستیکی و شیمیایی و نخاله های ساختمانی 

است که در جریان فعالیت های اقتصادی، تولید می شود.
 زباله های بیمارستانی، مواد حاصل از فعالیت های پزشکی و 
درمانی نظیر سرنگ ها، مواد پانسمان و باقی ماندهٔ داروها و وسایل 

جراحی را تشکیل می دهند. 
تأثیرات شیمیایی و  که  زباله هایی هستند  زباله های خطرناک،   
خورندگی، آتش زایی و انفجاری، پرتوزایی و سمی دارند؛ مانند 
ضدیخ،  روغنی،  رنگ های  حشره کش ،  ترمز،  روغن  باتری، 
مانند  الکترونیکی  زباله های  فلورسنت،  و  کم مصرف  المپ های 

تحقیق کنید
1. با یکی از افراد سالخوردة فامیل یا آشنایان )باالی 65 سال سن ( گفت وگو  کنید. سؤال هایی مانند نمونه طراحی 

کنید. شما می توانید پرسش های دیگری به آن اضافه کنید.
 نتایج را جمع بندی و در کالس ارائه کنید.

این ارقام، میانگین یک ظرف پسماند خانگی را نشان می دهد و 
بنا به شرایط، در مکان ها و نواحی مختلف، فرق می کند.

کاغذ و مقوا 32 درصد 

چوب 3/۵ درصد 

پسماند غذا 28 درصد 

سایر موارد 2 درصد 

پالستیک 17/۵ درصد 

چرم و پارچه و الستیک 6 درصد 

شیشه ۵/3 درصد 

فرم مصاحبه
                           سن:                      جنسیت:     نام: 

1. در زمان گذشته، در موقع خرید میوه و لبنیات )شیر، ماست و ...( از چه ظروف و وسایلی استفاده می کردید؟ 
چه تفاوتی با امروز داشت؟

2. تعداد کاالها و نوع بسته بندی های مواد غذایی که امروزه در یک مغازه یا یک فروشگاه بزرگ وجود دارد چه 
فرقی با گذشته دارد؟

3. پنجاه سال قبل، جمع آوری و حمل زباله از خانه ها چگونه انجام می شد؟
4. چه اقالمی در سطل زباله های امروز وجود دارد که در گذشته وجود نداشت؟

5. آیا میزان زبالة یک خانوادة امروزی نسبت به گذشته بیشتر شده است؟

2.  نتایجی  را که  از مصاحبه به دست آوردید، با نتایج هم کالسی هایتان مقایسه کنید .

قوطی فلزی ۵ درصد



6۵

فعـالیـت 3

رایانه ها و تجهیزات جانبی آنها، لوح های فشرده، گوشی های تلفن همراه هوشمند و همچنین زباله های هسته ای یا اتمی.
زباله های الکترونیکی مقدار زیادی فلزات سمی و خطرناک مانند جیوه، سرب و کادمیوم دارند.

زباله های بیمارستانی و زباله های خطرناک باید با روش ها و شرایط خاصی دفع شوند و رهاکردن یا دفن آنها در محیط، صحیح نیست و 
عواقب زیان باری در پی دارد.

 زباله های خانگی و شهری را می توان به پسماند خشک و پسماند تر تقسیم کرد:

بررسی کنید
1. به مدت یک هفته، هر شب قبل از بیرون گذاشتن زباله، محتویات سطل زبالة خانه تان را بررسی و اقالم آن را 
یادداشت کنید. روی برگة یادداشت اقالم پسماند تر و پسماند خشک را در دو ستون جداگانه بنویسید. به طور 
نسبی مقدار هریک از آنها را از زیاد تا کم حدس بزنید و در کنار هر مورد بنویسید. یادداشت خود را برای فعالیت 

بعدی نگه دارید.
2. به طور داوطلبانه و در صورت امکان، به مدت یک هفته، هر شب زباله ای را که بیرون می گذارید، وزن کنید 
و وزن آن را یادداشت کنید. میانگین وزن زباله را در طی هفته محاسبه کنید و آن را بر تعداد اعضای خانواده 
تقسیم کنید. در خانوادة شما به طور تقریبی سرانة تولید زباله چقدر است؟ )توجه کنید که این مقدار غیر از 

زباله ای است که اعضای خانواده در خارج از محیط خانه دور می ریزند.(

زباله های خطرناک
زباله های بیمارستانی

پسماند خشک
پسماند تر



66

سیارة نازنین ما در چنگال هیوالی زباله
در  زباله ها  دفع  موضوع   نیست.  ما  فقط مشکل کشور  زباله،    
دنیای امروز یک مسئله بسیار مهم زیست محیطی جهانی است که 
کل سیارهٔ زمین را به عنوان تنها سکونتگاه بشر در معرض مخاطره 
قرار داده است. همٔه کشورها اعم از کشورهای پیشرفتٔه صنعتی و 

کشورهای در حال صنعتی شدن با این مشکل روبه رو هستند.

 الستیک های فرسوده ـ استرالیا

اقیانوس ها در زباله غرق می شوند!ـ  زباله های پالستیکی که وارد اقیانوس آرام شده اند، 

چندین گرداب بزرگ زباله در زیر آب به وجود آورده اند. براساس تخمین ها، یکی از این 

توده های زباله مساحتی معادل چند هزار کیلومترمربع را زیر آب اشغال کرده است.

کوه زباله - منطقة دئونار )Deonar( در  حومه  بمبئی در کشور هند  که  روزانه 5500 

تن زباله در آن تخلیه می شود و کوهی به اندازة یک برج 18 طبقه در آنجا  به وجود 

آمده که هر روز بلندتر می شود. این منطقه برای ساکنان اطراف مشکالت و آلودگی های 

بسیاری ایجاد کرده است. این کوه  زباله خطری برای هواپیماها نیز محسوب می شود و 

برج مراقبت فرودگاه از هواپیماها خواسته هنگام عبور از منطقه ارتفاع خود را افزایش 

این  دهد.  می  نشان  را  دئونار  زباله  کوه  آتش سوزی  ناسا  ماهواره ای  تصویر  بدهند. 

آتش سوزی 3 ماه ادامه داشت.

یک گورستان زباله در لهستان ـ زباله ها در اینجا 
تخلیه شده اند تا به طور بهداشتی دفن شوند.
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بیشتر بدانیم

 کشورهای صنعتی به ویژه امریکا و چین بزرگ ترین تولیدکنندة تجهیزات الکترونیکی هستند. این تجهیزات که به 
کشورهای دیگر صادر می شود، میزان زباله های الکترونیکی را در کشورهای دیگر  نیز افزایش می دهد. در برخی از 

کشورها بازیافت این زباله ها به طور غیراصولی انجام می شود.

 در کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند کرة جنوبی، اندونزی، هنگ کنگ، سنگاپور، مالزی و ... میزان زباله های خطرناک 
الکترونیکی به مرحلة هشدار رسیده است.

 میزان تولید زباله در کشورهای پیشرفتٔه صنعتی بسیار بیشتر است. فردی که در ایاالت متحدهٔ امریکا زندگی می کند، نسبت به فردی که 
در یک  کشور افریقایی  ساکن است، 14 برابر بیشتر کاغذ و 19 برابر بیشتر آلومینیوم مصرف می کند و بنابراین، بیشتر به محیط زیست لطمه 
می زند. ایاالت متحدهٔ امریکا ساالنه 150 میلیون تن زباله تولید می کند. یک استرالیایی یا یک کانادایی ساالنه 680 کیلوگرم زباله تولید 

می کند، درحالی که این رقم برای یک نفر در زامبیا کمتر از 100 کیلوگرم   است.

انبوه زباله، پیامد مصرف گرایی و سلطۀ فرهنگ سرمایه داری
از انقالب صنعتی به بعد، با رشد تولید انبوه کاالهای کارخانه ای و ورود جهان به مرحلٔه سرمایه داری و همچنین افزایش جمعیت و رشد 
شهرنشینی، سبک  و الگوهای زندگی تغییر کرده است. رواج زندگی مصرفی از کشورهای صنعتی و ثروتمند آغازشده و به همٔه جهان 
سرایت کرده است. نظام اقتصادی سرمایه داری تنها به سود بیشتر و بازارهای فروش کاال می اندیشد. در این نظام با تبلیغات گسترده،  چنان 
مصرف گرایی ترویج می شود که افراد حتی بدون هدف  مصرف، خرید می کنند. انبوه لباس هایی که یک یا دو بار پوشیده شده اند، در کمدها، 
اسباب بازی های متنوع در اتاق کودکان که برخی جنبه تزیینی دارد و هرگز با آنها بازی نمی شود، ظروف متعدد در آشپزخانه، تعویض مداوم 

مبلمان و اثاثیٔه منزل و گوشی های تلفن همراه و… نشان دهندهٔ سلطٔه فرهنگ سرمایه داری در جوامع است.
 پیامد فرهنگ مصرف گرایی، استفادهٔ بی رویٔه منابع و برجای گذاشتن انبوهی از زباله در محیط است.

زباله های الکترونیکی به برخی کشورهای 

کشور  در  مرکزی  می شود.  ارسال  فقیر 

الکترونیک  زباله های  آنجا  در  که  غنا 

سوزانده یا تفکیک می شوند، بدون آنکه 

یا محیط زیست در  ایمنی  استانداردهای 

نظر گرفته شود.
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مدیریت پسماند
مدیریت پسماند یا دفع زباله عبارت است از همٔه فعالیت هایی که برای جمع آوری، حمل و نقل، پردازش، بازیافت، دفن بهداشتی یا انهدام 
زباله ها انجام می شود.مدیریت پسماند و شیوه های آن در کشورهای مختلف، متفاوت است. برخی کشورها در مدیریت پسماند بسیار موفق 

بوده اند و برخی هنوز نتوانسته اند به روش هایی مناسب دست پیدا کنند.
در کشور ما، در هر شهر  »سازمان مديريت پسماند« که وابسته به شهرداری است، امور مربوط به پسماند را بر عهده دارد.

زباله های ما چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

 زباله های خانگی و خیابان ها در کامیون های جمع آوری زباله تخلیه 
می شوند. سپس این ماشین ها، زباله ها را به »گورستان زباله« می برند.

برای  را  آن  که  است  گودالی  زباله«  »گورستان  یا  »خاک چال« 
انبارکردن پسماند، حفر می کنند. گورستان ها را معموالً در خارج 

از شهرها و مناطق مسکونی، بنا می کنند.
 پوشش پالستیکی و خاک رس را مانند آستر در ته گورستان و 
کناره های گودال قرار می دهند. اگر دفن زباله با اصول و شرایط 
صحیح صورت نگیرد، شیرابٔه زباله ها به زمین نشت می کند و وارد 

 حمـل 

گـورستـان زبـالـه

فعـالیـت 4
گفت وگو کنید

 با توجه به آنچه در سال های قبل آموخته اید، آیاتی را از قرآن کریم و احادیثی  را از پیامبر اکرم  و 
ائمة معصومین  دربارة اسراف و تبذیر در کالس ارائه کنید و بر مبنای آنها مصرف گرایی را از منظر تعالیم 

دینی نقد کنید.

فعـالیـت 5
با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت پسماند شهر محل زندگی خود، چند مورد از اخبار مربوط به پسماند را 

یادداشت و در کالس بیان کنید.
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آب های زیرزمینی می شود. پس از ریختن زباله در گودال، روی آن 
یک الیه خاک می ریزند و آن را با بولدوزر صاف می کنند. به علت 
تجمع گاز ناشی از زباله ها در زیر خاک، ممکن است انفجار رخ 
دهد. به همین دلیل، لوله هایی برای خارج کردن گاز در این محل 
مرطوب  و  پرباران  مناطق  در  زباله  گورستان های  می کنند.  نصب 

مشکالت بیشتری از نظر روان شدن شیرابه ها ایجاد می کنند.
 اگر زباله ها به طور بهداشتی دفن نشوند یا بخشی از آنها در زمین ها 
پراکنده شوند، انواع آلودگی ها از طریق پرندگان و دام ها وارد چرخٔه 
غذایی می شود و موجودات زنده و انسان را بیمار می کند. پراکندگی 
موجب  شیب دار  زمین های  به ویژه  زمین  و  آب ها  سطح  در  زباله 
سرازیر شدن شیرابه ها می شود و شیوع انواع بیماری های عفونی و 

خطرناک و تجمع و افزایش جانوران موذی را به دنبال دارد.
وقتی  بگیرد،  صورت  بهداشتی  شیوهٔ  به  زباله  دفن  اگر  حتی   
گورستان زباله پر می شود باید، به سراغ کندن گودال دیگری برای 
دفن زباله برویم. بنابراین، ما مرتباً به مکان های جدید برای دفن زباله 
نیاز داریم؛ چون گورستان ها پر شده اند و یا در حال پرشدن هستند.

البته  است.  آنها  سوزاندن  زباله ها  انهدام  راه های  از  دیگر  یکی 
سوزاندن زباله در دستگاه های زباله سوز نیز مشکالتی چون آلودگی 
هوا را در پی دارد و خاکسترهای حاصل از سوزاندن آن نیز سمی 
به ویژه اگر  باید دفن شود. احداث کارخانه های زباله سوز  است و 
مجهز به فناوری های پیشرفته باشند و استانداردهای آالیندگی را 

داشته باشند گران و پرهزینه اند.

امروزه با احداث نیروگاه های زباله سوز، انرژی گرمایی و الکتریکی 
از سوزاندن زباله به دست می آورند.

همچنین نیروگاه های زیست گاز )بیوگاز( با استفاده از گاز حاصل 
می کنند.  تولید  گرما  و  برق  دارند،  زیستی  منشأ  که  زباله هایی  از 
این  از  نمونه ای  نیروگاه های زیست گاز شیراز و مشهد  ایران،  در 

نیروگاه هاست. 

سوزاندن زباله

تولید انرژی اززباله 

اولین نیروگاه زباله سوز تولیدکنندة برق در کشور ما، نیروگاه آرادکوه کهریزک 
در تهران است که در سال 1393 به بهره برداری رسید و ظرفیت تولید کنونی 

آن 3 تا 5 مگاوات برق ساعت از 200 تن زباله است.

عایق بندی مناسب در کف گودال

روی الیة نازک خاک در باالی بولدوزر الیه خاک را صاف می کند.
گودال می توان گیاه کاشت.

خاک
زباله

پراکنده شدن زباله ها در محیط، موجب ورود آلودگی ها به چرخه غذایی می شود.
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فعـالیـت 6

پوسال )کمپوست( تهیه کنید.
با استفاده از پسماند گیاهی مانند پوست میوه یا میوه های غیرقابل مصرف و  1. با کمک و راهنمایی معلم  و 
سبزیجات و آغشته کردن آنها با برگ های خشک و علف های داخل یک سطل یا گودال کوچک در باغچة حیاط یا مدرسه، 
کود آلی )پوسال( درست کنید . هر چند مدت یک بار باید این مخلوط را به هم بزنید و هوادهی کنید. مراحل کار  را 

معلم توضیح می دهد .
2. دربارة ِورمی کمپوست تحقیق کنید و نتیجه را در کالس گزارش دهید.

زباله های شما ارزشمندند! 
برگٔه ثبت مشاهدات خود را از بررسی زباله های خانگی دوباره با دقت ببینید. بسیاری از موادی که در 
سطل یا کیسٔه زباله  شما وجود دارند، الزم نیست از گورستان زباله سر در بیاورند یا سوزانده شوند؛ 

زیرا می توان از این چیزهای کهنه، محصوالت جدید و قابل استفاده تولید کرد. 
بسته بندی ها، کاغذ، مقوا، قوطی های کنسرو و رب، بطری های پالستیکی، شیشه، قطعات  انواع 

پالستیکی و کیسٔه نایلون، قابل تبدیل به مواد جدید هستند.
در کارخانٔه های  بازیافت، کاغذهای مصرف شده را به خمیر تبدیل می کنند و دوباره از آن کاغذ درست 

می کنند. شیشه ها، قوطی های آلومینیومی، ظروف پالستیکی و بطری های آب و شیر و مانند آن را در کوره های بسیارداغ ذوب می کنند و در 
قالب می ریزند و یا به ورقه هایی تبدیل می کنند  و سپس از آنها محصوالت جدیدی می سازند.

پوسال )کمپوست( نوعی کود آلی و طبیعی است که در اثر فرایندهای 
زیستی  حاصل می شود. این کود آلی در اثر پوسیده شدن و تجزیٔه بقایای 
گیاهی مانند سبزی ها،میوه ها، علف ها، برگ ها  و  پسماندهای خانگی 
و شهری با روش خاصی به  دست می آید. به این کود، خاک برگ هم 
می گویند. در گذشته نیز کشاورزان از فضوالت انسانی و حیوانی، 
کود تهیه می کردند و با آن خاک را قوت می بخشیدند. کودی که از 
پسماندهای کشاورزی و خانگی و خوراکی تهیه می شود، بسیار مغذی 
است و می توان در باغداری، کشاورزی و تقویت خاک باغچه و گلدان 

از آن استفاده کرد.

تولید پوسال )ُکمپوست(

بازیافت

نماد بین المللی بازیافت
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چرا بازیافت می کنیم؟
 موادی مانند روزنامه، قوطی های آلومینیومی، بطری پالستیکی و ... که روزانه از آنها استفاده می کنیم، همگی از زمین به دست می آیند. 

به عبارت دیگر برای تولید آنها از منابع طبیعی استفاده می شود. بازیافت موجب حفاظت از منابع و صرفه جویی در مصرف آن می شود. 
چون  می شود.  انرژی  مصرف  در  صرفه جویی  موجب  بازیافت   
استخراج مواد از زمین قبالً یک بار انجام شده و به عالوه برای تبدیل 
مواد استفاده شده به مواد نو، کمتر انرژی مصرف می شود. برای مثال 
از  آن  تولید  از  انرژی کمتری  بازیافت شده 90درصد  آلومینیوم  تولید 

سنگ معدن نیاز دارد.
 بازیافت موجب کاهش آلودگی هوا می شود. برای مثال تولید شیشه 
کاهش  20درصد  تا  14درصد  را  تولید  آلودگی  بازیافت شده  مواد  با 
می دهد و یا یک قوطی آلومینیومی با مواد بازیافت شده 95درصد نسبت 

به ساختن آن از مواد خام کمتر آلودگی ایجاد می کند.
که  طبیعت  در  پالستیک  چون  موادی  پراکنده شدن  و  پخش  از   
به وجود  برای آب و خاک و موجودات زنده  زیان های جبران ناپذیری 
می آورد، جلوگیری می کنند. همان طور که می دانید مواد آلی و بقایای 
گیاهی و جانوری در خاک تجزیه می شوند؛ اما برخی مواد مصنوعی 

سال ها زمان نیاز دارند که تجزیه شوند و به اصطالح تجزیه ناپذیرند.

آیا درست است با این همه مزایایی که بازیافت دارد، زباله های قابل بازیافت در محیط پراکنده شوند یا در گورستان های زباله دفن شوند؟

بیشتر بدانیم
واقعیت های بازیافت

آیا می دانید ساالنه 130 میلیون کتاب توسط دانش آموزان 
ایرانی استفاده می شود؟ با بازیافت  این تعداد کتاب 
می توان سبب حفظ منابع طبیعی شد، زیرا با بازیافت   
یک تن کاغذ می توان در موارد زیر صرفه جویی  و محافظت 

نمود.
 -قطع 13 درخت

- 4100 کیلووات ساعت برق
- 31780 لیتر آب
- 2/5 بشکه نفت

- 4 هکتار زمین قابل کشت
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طرح سطل های تفکیک زباله در یک شهر، ماسوله

بازیافت مواد پالستیکی، از به خطر افتادن 

حیات موجودات زنده جلوگیری می کند.

وقتی مواد پالستیکی بازیافت شوند، از نفت کمتری 

استفاده می شود و کربن دی اکسید کمتری وارد جو می شود .

بیشتر بدانیم

مواد  زیادی  مقدار  دارای  زباله  امروزه 
انسان ساخت(  یا  )غیر طبیعی  مصنوعی 
طول  زیادی  بسیار  زمان  مدت  و  است 
می کشد تا این مواد در طبیعت تجزیه شوند 

و بعضی از آنها هرگز تجزیه نمی شوند.

اعداد مربوط به مدت زمان تجزیة مواد در طبیعت تخمینی و در منابع مختلف، متفاوت بیان شده است. 

فعـالیـت 7
آ زمایش کنید

1. دو  گودال کوچک در باغچه حفر کنید. در یکی پوست میوه و مقداری 
دستمال کاغذی و در دیگری یک بطری پالستیکی کوچک یا یک کیسة 
نایلون بگذارید و روی هر دو را با خاک بپوشانید. پس از یک ماه الیة 

خاک را بردارید و مشاهدة خود را گزارش کنید.
2. در فعالیت قبل، فهرستی از زباله های خانگی تان در یک هفته  را تهیه 
کردید. برگه را  مشاهده کنید و مواد قابل بازیافت زباله ها را فهرست 
کنید و عالمت بزنید.کارتفکیک زباله های خانگی و آماده کردن آنها برای 

بازیافت را شروع کنید . اقدامات خودتان را در کالس گزارش کنید.
3. پرس وجو کنید، انداختن ته سیگار در محیط چه آلودگی های خطرناکی 

به وجود می آورد؟



73

فعـالیـت 8

در مدرسه، برنامة بازیافت راه بیندازید.
1. در کالس ها و حیاط مدرسه، کارتن ها یا سطل های تفکیک 
زباله )کاغذ، پالستیک، پسماند تر و ...( بگذارید و میزان 
مواد قابل بازیافت را هر ماه بررسی و مقایسه کنید.در 
پایان سال بر آورد کنید چقدر کاغذ جمع آوری شده است .

سعی کنید همة دانش آموزان و کارکنان مدرسه در این 
برنامه شرکت کنند.

2. به پایگاه اینترنتی مدیریت پسماند شهر تهران به نشانی 
www.pasmand.tehran.ir  مراجعه کنید. بخش آموزش 
هنرهای بازیافتی برای کودکان و بزرگ ساالن   را باز کنید.
چند نمونه از بازی  با مواد بازیافتی و چند نمونه دستور 
تهیة غذاهای بازیافتی را از آن استخراج و در کالس بیان 
کنید. شما می توانید در جشنواره های بازیافتی نیز شرکت 

کنید و برنده جایزه شوید. 
3. به دوستان و آشنایان، کاردستی هایی  را که از مواد 
هدیه  روی  بدهید.  هدیه  کرده اید،  درست  بازیافتی 
محیط زیست  دوستدار  بگویید  و  بنویسید  یادداشتی 

هستید و علت انتخاب این نوع هدیه را بیان کنید.

 بوستان بازیافت در منطقۀ 16 شهرداری تهران- در این بوستان تندیس هایی با 
پسماندهای خشک و زباله های دورریختنی ساخته شده است. اگر ساکن تهران 
هستید یا به تهران سفر کردید، سری به بوستان بازیافت بزنید و از آن دیدن کنید.

بیشتر بدانیم
چنانچه با دقت به بطری ها، ظروف و بسته بندی های پالستیکی 
نگاه کنید متوجه وجود یک عالمت مثلثی شکل )که با سه فلش 
انحنا دار ترسیم گردیده(، به همراه عددی داخل و یا حروفی 

در زیر آن خواهید شد.
1 بطری های نوشابه و آب معدني و ظرف هاي یکبار مصرف  

 و ... )از قراردان آنها در فریزر یا ریختن مواد داغ در آنها  
خودداري کنید. سرطان زا و خطرناک است. (

2 بطری های  مات شیر و روغن خوراکي، بطری های مواد 

شوینده شامپو، بسته بندي کره  و ... )بي خطر (
3 اسباب بازي ها، لوله ها ي تأسیسات و شلنگ آب، پنجره، 

بطري محلول هاي ضد عفوني کننده و ...   ) سخت باز یافت 
مي شود  و خطرناک (

4 روکش لباس ها، کیسه خرید، کیسه جاروبرقي، کیسه 

نان و ...  )بي خطر (
۵ ظروف ماست و سس گوجه، نی نوشیدني، در بطري ها، 

و ... )بي خطر (
6 فوم، شانه های کوچک تخم مرغ، ظروف غذاي دردار 

فوم، بسته بندي گوشت و ... )خطرناک (
7 پالستیک هاي دیگر )ترکیبي (مانند عینک آفتابي و بطري 

آب 20 لیتري و ... )عمدتاً غیرقابل بازیافت (

عالئم و اعداد بازیافت بر روی پالستیک های پلیمری 
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تجربه های برخی کشورها در مدیریت پسماند

آلمان رتبٔه نخست را در بازیافت زباله در جهان کسب کرده است و 
بیش از 65 درصد زباله های تولیدشده در این کشور بازیافت می شود.

 شهرداری به هر خانه چند سطل با رنگ های متفاوت داده است. 
افرادی که خانه های ویالیی دارند، سطل ها را در حیاط خانه قرار 
می دهند. به مجتمع های آپارتمانی سطل های بزرگ داده می شود. 
سپس با توجه به حجم زباله و تعداد اعضای خانواده برنامه ای تنظیم 
خانه ها  به  پسماند  کارکنان  هفته  از  معینی  روزهای  در  و  می شود 
مراجعه و سطل هایشان را در ماشین های مخصوص حمل خالی 
می کنند. خانواده ها باید زباله های خود را تفکیک کنند و شیشه، 

کاغذ، پالستیک و مواد آلی یعنی باقی ماندهٔ گیاهان و سبزیجات و مواد غیرقابل بازیافت را در 
سطل های جداگانه بریزند. اگر افراد در باغچٔه خانٔه خود پوسال )کمپوست( تهیه کنند، موظف به 
پر کردن سطل مواد آلی نیستند. البته از باغچٔه خانه و محل تهیٔه کود خانگی بازدید می شود. اگر 
افراد زباله ها را تفکیک نکنند، زباله ها از خانه شان خارج نمی شود و مجبور هستند برای حمل آنها 

پول زیادی بپردازند.
به تازگی در برخی از ایالت ها مانند ایالت بایرن، تا مسافت های زیادی هیچ مخزن یا سطل زباله ای در 
خیابان دیده نمی شود. بنابراین افراد مجبورند فقط از همین طریق زباله های خود را به صورت تفکیک       

 شده تحویل بدهند و البته گذاشتن هر نوع زباله در خیابان نیز جریمه و مجازات در پی دارد. 
 استفاده از کیسٔه پارچه ای یا کیسه های تاشو برای خرید بسیار متداول است و اغلب افراد با خود 
کیسه ای به همراه دارند. در موقع خرید، کیسٔه نایلونی به طور رایگان داده نمی شود و گران است.
 مغازه دارها در موقع فروش نوشیدنی ها و آب معدنی و نظایر آن، پول بطری ها را از مشتری کسر می کنند 

و چنانچه مشتری پس از مصرف، بطری ها را به مغازه دار تحویل دهد، پول وی را برمی گردانند.
 برخی از مغازه ها در آلمان با شعار »بازگشت به گذشته« اجناس را به صورت غیربسته بندی شده )فله( می فروشند و خریداران برای خرید 

محصوالتی چون شکر، حبوبات و نظایر آن، باید با خود ظرف ببرند. دولت از این مغازه ها حمایت می کند.

 در شهر سیدنی استرالیا، در مکان های پر رفت و آمد شهر و در 
کنار فروشگاه های بزرگ، ماشین هایی نصب شده که ظرفیت تعداد 
زیادی بطری و قوطی قابل بازیافت دارد. افراد با انداختن بطری 
نوشابه و آب به داخل دستگاه، بلیط اتوبوس، بلیط سینما و نظایر آن 

را دریافت می کنند.
پس از نصب این ماشین ها، در مدت 3 روز حدود 10 هزار قوطی 

فقط از سه دستگاه خالی شده است.

 آلمان سطل های تفکیک زباله در حیاط خانه هاـ 

یک سطل زبالۀ سه وجهی در ایستگاه قطار در 
آلمان، هر بخش مخصوص یک نوع زباله است.

مطالعه برای 

انجام فعالیت 



7۵

 در برخی ایستگاه های متروی پکن در چین، مسافران با انداختن 
بطری قابل بازیافت به دستگاه، بلیط مترو تحویل می گیرند.

 گردشگران خارجی که از ژاپن بازدید می کنند، ممکن است از دیدن تعداد زیادی سطل زباله در هر خیابان تعجب کنند. در ژاپن که از نظر 
وسعت زمین محدودیت دارد، قسمت اعظم زباله ها سوزانده یا بازیافت می شوند. در ژاپن همٔه افراد موظف اند در کوچه و خیابان و منازل 
خود زباله ها را از هم جدا کنند و در این زمینه، همه آموزش  دیده اند. تعداد سطل های تفکیک زیاد است و حتی زباله های قابل سوزاندن 

مانند کاغذ و چرم و لباس با زباله های غیرقابل سوزاندن مانند اسپری ها، لپ تاپ، المپ و نظایر آن از هم جدا می شوند.

 تولید انرژی از نیروگاه های زباله سوز در برخی کشورها، بسیار 
پیشرفته است. در کشورهایی مانند ژاپن، هلند، اتریش که از نظر 
وسعت زمین و دفن زباله در محدودیت اند، بخش عمده ای از زباله ها 
سوزانده می شود. در سال 2005 میالدی، تعداد نیروگاه های  تولید 

انرژی از زباله در اروپا 431 واحد بوده است .

اتریش نشان می دهد.  را در شهر وین در کشور  اشپیتالو  نیروگاه  این تصویر 
را  آن  نمای  معروف،  هنرمند  معمار  یک  و  گرفته  قرار  شهر  مرکز  در  نیروگاه 
بازسازی کرده است. این نیروگاه به دلیل  استفاده از فناوری پیشرفته، آالیندگی 
ندارد و یکی از نیروگاه های زباله سوز شهر است. ساالنه 250 هزارتن زبالۀ خانگی 
را دریافت می کند و حدود 40000 مگاوات برق تولید و گرمای 60000 خانه در 

آن منطقه را تأمین می کند.
قابل  شهر  دور  مکان های  از  و  دارد  ارتفاع  متر   12۵ حدود  نیروگاه  دودکش 

مشاهده است.

ژاپن به بازیافت اهمیت می دهد، زیرا بازیافت زباله هایی مانند بطری های 
پالستیکی نیاز این کشور را به واردات نفت کاهش می دهد.



76

 کشورهای سوئد، سوئیس و آلمان در به دست آوردن انرژی از 
دارند  زیستی  منشأ  که  زباله هایی  پیشگام اند.  )بیوگاز(  زیست گاز 
)زیست توده یا بیوماس( قابلیت تولید برق و حرارت را دارند. این 
زباله ها زائدات چوبی و جنگلی و فراورده های کشاورزی، فضوالت 

دامی، فاضالب های شهری را شامل می شود.

در برخی کشورها مانند ژاپن، سنگاپور و کرهٔ جنوبی، ریختن و پرت  کردن آشغال در خیابان و محیط، جریمٔه زیادی دارد. در سنگاپور 
میزان این جریمه 1000 دالر و حتی زندان است.

واحد تولید بیوگاز در یک روستا که برق تولید می کند. - آلمان

اتوبوس و قطاری که با انرژی زیست گاز )بیوگاز( کار می کند- سوئد

کشور اتریش پس از آلمان رتبه مهمی در بازیافت زباله در جهان 
دارد. وین در سال ٢٠١١ برندهٔ جایزهٔ مدیریت پسماند پایدار شد. در 
این شهر مراکز متعدد جمع آوری زباله هایی جدا شده برای بازیافت 
خطرناک  زباله های  ثابت،  و  سیار  ایستگاه   ١١٢ دارد.  وجود 
مهم  اقداماتی  وین  پسماند  مدیریت  می گیرند.  تحویل  مردم  از  را 
برای کاهش زباله توسط مردم انجام داده است. تولید کنندگان و 
مصرف کنندگان با شعار »هرچه طبیعی تر، زباله کمتر« به استفاده 
از روش های تولید و مصرف کاالهای طبیعی و بسته بندِی کمتر، 

تشویق می شوند.

در وین بازارهای اجناس دست دوم برپا می شود. روی تابلوی این بازارها شعار 
»کهنه است ولی هنوز خوب است« نوشته شده است.

فعـالیـت 9

1.  به نظر شما کدام یک از روش هایی که در این بخش مطرح شده، جالب تر است؟ چرا؟ گفت وگو کنید.
2.  اکنون که با نمونه هایی از تجارب جهانی در زمینة مدیریت پسماند آشنا شدید، چند طرح ابتکاری برای کشور 

و محل زندگی تان تا پایان سال تحصیلی به کالس ارائه کنید.
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چـه بایـد كـرد؟

به هرم مدیریت پسماند توجه کنید. برای حل مشکل زباله چه گزینه هایی روی هرم وجود دارد؟ نام ببرید.
 از رأس هرم تا قاعده، گزینه ها تغییر می کنند. به ترتیب کدام گزینه ها مطلوبیت بیشتری دارند؟ کدام گزینه ها در درجٔه بعدی اهمیت قرار می گیرند؟

دفن یا انهدام زباله

تولید انرژی از  زباله

بازیافت

بازمصرف

کاهش زباله

زباله تولید نکردن
بیشترین مطلوبیت

حداقل مطلوبیت

بازکاهی

بیندیشیم:  شهرداری ها ،هر ساله بابت دفع بهداشتی پسماند، مبالغ گزافی صرف می کنند. احداث یک نیروگاه 
زباله سوز تولیدکنندۀ برق میلیارد ها تومان هزینه دارد.

بنابراین، هر چند استفاده از فناوری های جدید در به دست آوردن انرژی از زباله یا دفع آنها خوب است؛ اما 
سه گزینة باالی هرم مدیریت پسماند، بسیار مهم ترند.

بازیافتبازمصرفبازکاهیسه راه حل طالیی1 در مسئلٔه زباله را به خاطر بسپاریم.

بازکاهی، یعنی کاهش دادن زباله؛ بهترین راه حل این است که از تولید زباله خودداری کنیم یا آن را کاهش دهیم. هر یک از ما می توانیم با 
انتخاب شیوهٔ مصرف مناسب کمتر زباله تولید کنیم. متأسفانه برخی از افراد برای تفریح به خرید می روند.

 تا حد امکان وقتی قصد خرید پوشاک، لوازم التحریر و وسایل جدید داریم، از خود بپرسیم آیا واقعاً نیازی به خرید این کاال دارم؟ سعی 
کنیم فقط چیزهایی را که واقعاً به آنها نیاز داریم، خریداری کنیم. در موقع خرید موادغذایی هفتگی یا روزانه، به اندازهٔ نیاز خرید کنیم تا 

مجبور نشویم موادغذایی را به دلیل فاسد و خراب شدن دور بریزیم همیشه به اندازهٔ تعداد مهمان ها غذا تهیه کنیم.

بازكاهی

)Reduce-Reuse-Recycle( .3 در هرم زباله استR 1ــ این سه مورد همان
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 از تمام قسمت های کاغذ برای نوشتن استفاده کنیم و مصرف کاغذ را کاهش دهیم.
 از مصرف بی رویٔه دستمال کاغذی خودداری کنیم. ما می توانیم یک دستمال پارچه ای و قابل شست وشو همراه داشته باشیم و از آن استفاده کنیم.
 تا جایی که امکان دارد، از مصرف کیسه های پالستیکی و ظروف یک بار مصرف و از سفرهٔ یک بار مصرف خودداری کنیم. هنگام 
مهمانی ها، سفر یا پیک نیک در خارج از منزل از ظروف و سفره های معمولی استفاده کنیم و بعد از پایان غذا، سفره را با دستمال پاک کنیم.
 متأسفانه در سال های اخیر در ادارات  و سازمان ها، مسافرت ها و مهمانی ها، اردوهای مدارس و سایر نهادها و همچنین در برگزاری اعیاد یا  
عزاداری ها، میزان زیادی از ظروف یک بار مصرف در محیط پخش می شود. این در حالی است که دین اسالم ما را از مصرف بی رویه و لطمه زدن 

به طبیعت که نعمت خداوند است، برحذر می دارد. بنابراین، می توانیم این مراسم را با پایبندی بیشتر به تمام دستورات اسالمی برگزار کنیم.

لیوانی  ویژه،  ایام  در  و  نکنیم  استفاده  لیوان های یک بار مصرف  از  است  بهتر 
همراه خود داشته باشیم و بخواهیم شربت نذری را در لیوان بریزند.

مردم  از  محیط زیست  دوستداران  الرستان  ثاراهلل  حسینیۀ  در 
از  استفاده  از  پرهیز  و  نذری  غذای  برای  آوردن ظرف  با  خواستند 

ظروف یک بار مصرف به حفظ محیط زیست کمک کنند.

 در برگزاری  مراسم دینی مانند سفره های افطاری در مدرسه یا 
و  قاشق  و  بشقاب  که  بخواهیم،  از همه  می توانیم  دیگر  مکان های 

لیوان همراه خود بیاورند.
 در موقع مراجعه به رستوران ها برای خرید غذا با خود ظرف به 

همراه ببریم و از آنها بخواهیم غذای سفارشی را در ظرف بریزند.

پخش ظروف یک بار مصرف در خیابان

کیسۀ پالستیکیکیسۀ پارچه ای

21 تیرماه
روز بدون کیسهٔ پالستیکی
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 با فروشندهٔ مغازه های محل گفت وگو کنیم و آنها را نسبت به موضوع محیط زیست توجیه کنیم و از آنها بخواهیم تابلوی )کیسٔه پالستیکی 
کمتر و توصیه به کیسٔه پارچه ای( را در مغازه نصب کنند. 

 تصمیم بگیریم از کیسه های پارچه ای برای خرید استفاده کنیم و همیشه یک کیسه یا حتی کوله پشتی برای خرید به همراه ببریم تا نایلون 
کمتری مصرف شود.به فروشنده بگوییم: کیسٔه پالستیکی نمی خواهیم.

 یکی از مشکالت امروز جوامع، بسته بندی غیرضروری کاالها 
بی رویه  به طور  آنها  در  که  غذایی  مواد  بسته بندی  به ویژه  است. 
دوستدار  به عنوان  می شود.  استفاده  نایلون  انواع  و  کاغذها  از 
دارند،  زیاد  بسته بندی  که  کاالهایی  خریدن  از  محیط زیست 

خودداری کنیم.
برای مثال  جعبٔه مقوایی را که درون آن یک شیشٔه عطر قرار گرفته 
بررسی کنید و بگویید چه بخش های غیرضروری در این بسته بندی 

وجود دارد؟
 نگرش های خود را تغییر بدهیم. به جای پیروی از مدها و تبلیغات، 
ساده زیستی را انتخاب کنیم و بدانیم آنچه به شخصیت ما ارزش 

می دهد، داشته هایمان نیست، بلکه چگونه بودن ماست.
معمولی  باتری  جای  به  مثال  برای  بخریم.  بادوام  کاالهای   
اسباب بازی از باتری شارژی استفاده کنیم. در خرید سیسمونی و 

جهیزیه از خرید وسایل تزیینی و  یک بار مصرف پرهیز کنیم.
 وسایلی را که از آنها به ندرت استفاده می کنیم، قرض بگیریم یا 

کرایه کنیم.

شاید تاکنون به غذای سفارش داده شده  به برخی رستوران ها  دقت کرده 
و چنگال،  قاشق  و  نمک   نوشیدنی،   , آبلیمو, سماق  پیاز،  باشید. غذا، سس، 
خالل دندان و دستمال کاغذی هر یک بسته بندی جداگانه ای دارد و کل مواد 
دوباره  درون یک جعبة مقوایی گذاشته شده است در آخر هم فروشنده، جعبه 
را همراه با کارتی که نشانی و مشخصات رستوران بر روی آن نوشته شده داخل 
یک کیسة پالستیکی قرار می دهد. آیا واقعاً این همه بسته بندی ضروری است؟

باز مصرف

بازمصرف، یعنی بسیاری از محصوالت و موادی را که مصرف  شده اند، می توان دوباره مصرف کرد .
 ظروف شیشه ای یا پالستیکی را دور نریزید و برای نگهداری چیزهای دیگر به کار ببرید. از بطری های شیشه ای می توان بارها و بارها استفاده کرد.

 به جای خریدن وسایل نو، وسایل قدیمی را تعمیر کنید و دوباره از آنها استفاده کنید. همچنین می توانید به آگهی های مربوط به اجناس دست دوم 
مراجعه و وسایل دست دوم را خریداری کنید. لباس های کهنه را با کمی دستکاری به لباس جدید تبدیل کنیم.

کتاب ها، مجالت، لباس ها و وسایلی را که نیاز ندارید  در اختیار نیازمندان قرار دهید یا به مؤسسات خیریه ببخشید تا دیگران از آن استفاده کنند.
 از پسماندهای غذاها و میوه ها، خاک برگ یا پوسال تهیه کنید.
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کار تفکیک زباله را در خانه با جدیت دنبال کنید. شما می توانید جعبه  ای مقوایی را برای ریختن کاغذ و حتی کاغذهای بسیار کوچک مانند بلیط 
اتوبوس، رسید عابر بانک و نظایر آن  را در گوشه ای از خانه قرار بدهید. در کیسٔه بزرگی، بطری های شیشه ای و پالستیکی و قوطی های آلومینیومی 

رب گوجه و کنسرو، ظروف پالستیکی شیر، ماست و پنیر و ... را بریزید. زباله های خشک و جامد را با پسماندهای تر، مخلوط نکنید.
 افراد خانواده تان را تشویق کنید که با شما همکاری کنند و برای آنها دالیل جداسازی زباله و اهمیت بازیافت را توضیح دهید.

 بطری ها و ظروف بازیافتی را آب بکشید تا آلوده نباشند. قوطی های آلومینیومی را مچاله کنید که جای کمتری بگیرند. روزنامه ها و کاغذها را دسته 
کنید. مراکز بازیافت یا خرید زباله های بازیافتی را شناسایی کنید و با آنها تماس بگیرید.

 در مجتمع های آپارتمانی می توان با گذاشتن سطل های بزرگ در فضای عمومی ساختمان از همٔه ساکنان خواست تا زباله های قابل بازیافت خود را 
در این سطل ها به تفکیک خالی کنند. توجه کنید مجتمع می تواند از طریق فروش زباله های بازیافتی، بخشی از هزینه های شارژ ساختمان را تأمین کند.

 عادت به جداسازی زباله و تمرین آن را در بین دوستان و آشنایان تبلیغ کنید و اهمیت بازیافت را برای آنها توضیح دهید.
 برنامه ریزی در سطح ملی: حل مسئلٔه زباله به طراحی و برنامه ریزی مناسب در سطح کشور نیز نیاز دارد. مسئوالن باید در برنامه ریزی ها 
به طرح تفکیک زباله از مبدأ، کمک به خانواده ها برای جداسازی زباله، نظارت بر دفن اصولی و بهداشتی زباله، ایجاد ایستگاه هایی برای 
تحویل زباله های خطرناک، حمایت از کارخانه های بازیافت، برخورد قانونی و شدید با عوامل پخش زباله ها در محیط، نظارت بر دفع 
زباله های بهداشتی به طور صحیح، حمایت و تشویق بسته بندی های مناسب با محیط زیست و ترویج فرهنگ کاهش زباله و بازیافت اقدامات 

مناسب انجام دهند.

فعـالیـت 10

1. روی سه کاغذ جداگانه عنوان های بازکاهی، بازمصرف و بازیافت را بنویسید.در  پایان هر هفته اقدامی را 
که در هر یک از این موارد انجام داده اید، روی کاغذ مربوط به آن یادداشت کنید. در پایان هر ماه در کالس 
انسان و محیط زیست، زمانی  را به ارائة گزارش این اقدامات، اختصاص دهید. بیان اقدامات موجب می شود 

که ایده های خوبی از یکدیگر در زمینة کاهش زباله و بازیافت دریافت کنید.
2. اگر شما مسئول مدیریت پسماند در شهر یا روستای محل زندگی تان باشید، چه اقداماتی برای حل مسئلة زباله 
انجام می دهید؟ به ترتیب اولویت بنویسید.سپس جمع بندی نظرات دانش آموزان را در نامه ای تنظیم کنید و 

برای شورای شهر یا روستایتان بفرستید .

بازیافت

 تدّبر در آيات: با مراجعه مجدد به آيۀ آغازين اين درس، دربارۀ ترجمه، معنا و مفاهيمي كه از آن دريافت 
می شود و چگونگی ارتباط مفهومی آن با موضوع درس ژرف بينديشيد. آيات مشابه آن را در قرآن كريم 

جست وجو كنيد و با همكالسی هايتان دربارۀ يافته های خود گفت وگو نماييد. 


