
 

ابتدایی  پنجم  علوم  

 مقدمه

ای در رویدادهای طبیعی رشوع عرص حجر مداخله دخالت انسان در طبیعت با داستان تکامل اجتامعی او همراه است. انسان در داستان
اند. خواستهایش ساده بوده کرده است. زیرا صنعت او ابتدایی و جمعیتش کم واز منابع آن بهره برداری منی نداشته و به مقدار قابل توجهی

 کرد. انسان پس از طی دوره شکار وقدر حاجت ، خوراک جمع آوری و حیوان شکار می انسان فقط گردآورنده خوراک و شکارچی بود و به
 .گردآوری خوراک به کشت گیاهان و اهلی کردن جانوران پرداخت

د و کشاورز و دامدار شدند و در نتیجه از آوارگی در آمدن سال پیش مردم خاورمیانه این دو روش را با یکدیگر تلفیق کردند و حدود هزار در
لی این دوره جدید از انرژی جانوران اه های خود متکی بود، اما انسانعرص حجر برای ادامه زندگی فقط به انرژی عضله اسکان یافتند. انسان

ین برد. باز جنگلها را از  دو نتیجه مهم دربر داشت. یکی آنکه انسان برای تامین زمین مورد نیاز ، بخشی کرد. این تغییراته میشده نیز استفاد
افزایش  گیاهی ، که حاصل کشاورزی گسرتده تر است، جمعیت انسان رو به فزونی نهاد و نتیجه دوم آنکه به علت فراوانی ذخیره غذاهای

شرت انسان در طبیعت انجامیدجمعیت به دخالت بی . 

 مواردی از تاثیر منفی انسان بر محیط زیست

 جابجا منودن مواد

ن آ کند گاهی هزاران بار بیشرت از مدتی کوتاه جابجا می سنگ و خاکی که انسان برای ساخنت بنا یا راه در وسعت معینی از زمین و در مقدار
روباز قابل مشاهده است یابد. این موضوع به خوبی در معادنی فرسایش میزمان بوسیله عوامل طبیع است که در هامن وسعت و . 

 لغزش و ریزش

ها و بارگذاری سطح آب از مخازن و مجاری به دامنه های طبیعی ، ورودهای مصنوعی یا خاکی کردن زیردامنهحفاری و ایجاد دامنه انجام
ای استایجاد گسیختگیهای دامنه دامنه هم عواملی در جهت . 

 نشست زمین

کندبا استخراج مواد جامد )مواد معدنی( یا مایع )نفت و آب( از زیر زمین یا بارگذاری بیش از حد ، سطح زمین نشست می . 
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های مصنوعیزمین لرزه  

ای از ها در چاههای عمیق ، و باالخره انفجارهای هستهکارخانه بار اضافی بر زمین )مثال بر اثر آبگیری مخازن سدها( ، ریخنت فاضالب تحمیل
های مصنوعی )القایی( اندایجاد زمین لرزه عوامل مهم . 

 ترسیع فرسایش طبیعی

رط کشاورزی ، رها منودن زمینهای شخم زده شده و چرای مف بین بردن پوشش گیاهی و جنگلها ، تبدیل زمینهای جنگلی یا مراتع به زمینهای از
رفنت خاکهای گرانبهای کشاورزی است دهد. نتیجه مهم افزایش فرسایش از دستطبیعی توسط آب یا باد را افزایش می جانداران ، فرسایش . 

 افزایش سیل

 ، مخصوصا در دشتهای سیالبی ، حذف پوشش جنگلی و از قابلیت نفوذ زمین بر اثر شهرسازیها ، ایجاد ساختامن و مانع در آب طبیعی کاسنت
کندمی دهد و در مقابل جریان آب سطحی و نوسانات آب رودخانه را بیشرتکاهش می گیاهی نفوذ آب به زمین را . 

 افزایش رسوبگذاری

دنبال دارد. پرشدن رسیع مخازن سدها از رسوبات  فرسایش طبیعی توسط انسان ، حمل و رسوب بیش از حد ذرات سنگ و خاک را به افزایش
مثالهایی در این مورد است ی آبو بسته شدن کانالها . 

 تاثیر منفی بر دریاچه

ت آب دریاچه ، از بین رفنت جانوران و تغییر وضعی ای ، آلودگیها ، باعث ازدیاد رسوبات دریاچهمختلف انسان در اطراف دریاچه فعالیتهای
شودطبیعی دریاچه می . 

 آلودگی آبها

ارد. آبهای دزیرزمینی ، آلودگیهای شیمیایی و زیستی آنها را به همراه  منودن ، پسامندهای صنعتی ، بیامرستانی و مانند آن به آبهای جاری یا رها
کنندتاسیسات دیگر صدمه وارد می در کنار همه خطرات دیگرشان معموال خورندگی زیادی داشته و به خطوط لوله و آلوده . 

 تخریب سفره آبها

مواردی جایگزین شدن آن با آب شور و در نتیجه تباه شدن  های آب زیرزمینی باعث افت سطح ایستابی و دربرداری بیش از حد از سفره بهره
گرددسفره آب می . 

 آلودگی هوا

طر خاط سالمتی انسان را به کند تا حدی که در برخی از نقمی ها و وسایل نقلیه و بطور کلی وسایل ماشینی هوا را به شدت آلودهکارخانه دود
اندازدمی  

منفی بر حیات در سطح زمین دارد بارانهای اسیدی ناشی از هوای آلوده عامل مهم ترسیع هوازدگی است و تاثیری . . 

ایافزایش اثر گلخانه  



ه است. انرژی خورشید پس از اطراف زمین بوجود آورد شود، پوششی درمیزان در امتسفر ، که عمدتا از سوخنت مواد نفتی حاصل می افزایش
زمین به تدریج در حال گرم شدن  ای جو نام دارد،شود. در نتیجه این فرآیند ، که اثر گلخانهاین الیه جذب می بازتاب از سطح زمین توسط

همراه دارد را بهقطبی و باال آمدن سطح دریاهاست که به زیر آب رفنت نقاط استپ زمین  است. تنها یکی از عواقب این عمل ذوب یخهای . 

 از بین رفنت الیه ازون

که عامل اصلی جذب اشعه مرگبار فرابنفش خورشیدی است.  کیلومرتی امتسفر الیه بسیار رقیقی از ازون ، ، وجود دارد 50ارتفاع حدود  در
مواد شیمیایی سنتتیک )از جمله گاز کلروفلوئوروکربن مرصف بی رویه برخی از  CFC شود( پرکننده در اسپریها مرصف می که اغلب به عنوان
شودالیه می باعث تجزیه ازون و از بین رفنت تدریجی این . 
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