صرفه جویی در مصرف انرژی

سخنی با پذر و مادرها و آموزگاران
ػجبضت حفظ هحیظ ظیؽت ،زض زّضٍ ای کَ ثَ هسضؼَ هی
ضفتین ،ـبیس حتی ثَ گْـوبى ُن ًرْضزٍ ثْز  .زض آى
ظهبى کؽی ًگطاى عجیؼت ّ هحیظ ظیؽت ًجْز  .هب فکط
هی کطزین آظازین ُط عْض کَ هی ذْاُین ّ هی
تْاًین ،اظ عجی ػت ثِطٍ ثطزاضی کٌین؛ همطف ثیفتط
یؼٌی ضفبٍ ثیفتط  .ثطای ثؽیبضی اظ هب تْخَ ثَ ؼِن
آیٌسگبى اظ عجیؼت ،هؼٌب ّ هفِْهی ًساـت.
اکٌْى ضّظگبضی زیگطی اؼت  .هب ثؽیبض زیط ،اهب ثَ
ُط حبل ،زضیبفتَ این کَ ثِطٍ ثطزاضی اظ عجیؼت حس
ّ هطظی زاضز ّ اگط ثَ تؼبزل زیطپبی آى ظیبى
ثطغاًین ،ثب آلْزگی هحیظ ظیؽت ّ کوجْز هٌبثغ
عجیؼی ضّ ثَ ضّ ذْاُین ـس

 .ثطای هب تغییط ػبزت

ثؽیبض زـْاض اؼت  .اهب فطظًساى هبى هی تْاًٌس ّ
ثبیس اظ کْزکی ثب هْضْع هحیظ ظیؽت آـٌب ـًْس ّ
ػبزت حفظ هحیظ ظیؽت ،ثرفی اظ ـرمیت زض حبل ـکل
گیطی آى ُب گطزز.
ثچَ ُبی اهطّظ ثِتط

اظ هب فکط هی کٌٌس ّ ّؼبئل

اضتجبعی فطاّاًی زض اذتیبض زاضًس

.

کبفی اؼت

اًگیعٍ ّ اعالػبت لحیح ثَ آى ُب ثسُین تب زؼت ثَ
کبض ـًْس  .اظ عطف زیگط ثچَ ُب ثبیس ثبّض کٌٌس کَ
هی تْاًٌس ثب ذغطات ثعضگ ظیؽت هحیغی خبهؼَ ضّثَ
ضّ ـًْس ّ ثب آى ُب ثَ هجبضظٍ ثطذیعًس.

زضثبضٍ ی ملطف اًطژی
هب اظ ثطق اؼتفب زٍ هی کٌین  .اهب ثطق اظ کدب هی
آیس؟ ثب ؼْظاًسى ًفت ّ گبظ زض ًیطّگبٍ ًیبظ زاضین
ّ ثب اؼتفبزٍ اظ ًفت ّ گبظ ثیفتطُْ ،ا آلْزٍ تط
هی ـْز  .هب ثبیس اظ ُب،ثطق تْلیس هی ـْز ُ .ط چَ
ثیفتط ثطق همطف کٌین ،ثَ ؼْذت ثیفتطی

آلْزٍ ـسى

ُْا خلْگیطی کٌی م ،اهب ثسّى ثطق چگًَْ هی تْاى
ظًسگی کطز؟
اگط زض همطف اًطژی لطفَ خْیی کٌین ،ثَ ایي ُوَ
ًیطّگبٍ ًیبظ ًرْاُین زاـت ُ .وچٌیي ثبیس ثساًین
کَ آلْزگی ًبـی اظ کبض ًیطّگبٍ ُب ّپبالیفگبٍ ُب
تٌِب ثَ هؼٌبی ثْی ثس یب ثیوبض ـسى هطزم ًیؽت،
ثلکَ ایي آلْزگی ُب ثَ کطٍ ی ظهیي

ًیع لسهَ هی

ظًس .زض ثؽیبضی اظ ـِطُبی ایطاى ،هبًٌس کطهبًفبٍ
ّ اضاک ،آلْزگی ًبـی اظ کبضپبالیفگبٍ ُب ّ ًیطّگبٍ
ُب ثَ هطظ ذغطًبک ضؼیسٍ اؼت ّ ثبیس ثطای آى فکطی
کطز .اگط ایي گبظُب زض ُْا ثب ثبضاى آهیرتَ ـْز،
ثبضاى اؼیسی

تْلیس هی ـْز

.

ثبضاى اؼیسی ثَ

ضّزذبًَ ُب ،زضیبچَ ُب ،هبُی ُب ،زضذتبى
هٌبثغ عجیؼی آؼیت ّاضز هی کٌس

ّ زیگط

 .ثبضاى اؼیسی ثَ

زلیل ًیبظ هب ثَ اهکبًبتی هبًٌس ثطق پسیس

هی

آیس ،اهب ظیبى آى ثَ هْخْزاتی هی ضؼس کَ الال ًوی
زاًٌس ثطق چیؽت ّ ًیبظ ُن ثَ آى ًساضًس.
ًکتَ ی هِن ایي اؼت کَ آلْزگیُْ ،ای توبم کطٍ ی
ظهیي ضا تغییط هی زُس

 .هوکي اؼت ضّظی ثطؼس کَ

زهبی ظهیي ثؽیبض ثیفتط یب کوتط اظ زهبی الظم ّ
عجیؼی ثطای ظًس گی ـْز  .اکٌْى ،ثؼضی اظ هطزم تب
خبیی کَ هی تْاًٌس زض همطف اًطژی لطفَ خْیی هی
کٌٌس ّ ثَ کبُؿ آلْزگی ُْا ،ضّزذبًَ ُب ّ ظهیي
یبضی هی ضؼبًٌس.
ذغطات ثبتطی ُب

1

کسام ّؼیلَ ثَ ثبتطی ًیبظ ًساضز؟
الف) چطاؽ لٍْ
ة) هبـیي حؽبة ذْضـیسی
ج) اؼجبة ثبظی ثبتطی زاض
احتوبال ـوب اظ اؼجبة ثبظی ُب ّ ّؼبیل زیگطی کَ ثَ
کوک ثبتطی کبض هی کٌٌس اؼتفبزٍ هی کٌیس  .ثؼس اظ
هستی اًطژی ثبتط یُب توبم هی ـْز ّ ثبیس ثبتطی ًْ
ثرطیس .اهب ثبتطی ُب ی کٌَِ ضا چَ کبض ثبیس کطز؟
الثس آى ُب ضا زّض هی اًساظیس ،کَ الجتَ ایي کبض
ثطای ظهیي ظیبى آّض اؼت

 .ثیفتط ثبتطی ُب خیٍْ

زاضًس .خیٍْ فلع ذغطًبکی اؼت کَ ثَ زضّى ظهیي
ًفْش هی کٌسًْ .ػی ثبتطی ّخْز زاضز کَ پػ اظ توبم
ـسى ،آى ضا زّثبضٍ ـبضژ ّ همطف هی کٌٌس  .ثَ ایي
ثبتطی ُب «لبثل ـبضژ» هی گْیٌس.
آیب هی زاًیس ؟
آهطیکبیی ُب ؼبالًَ  2هیلیبضز ثبتطی هی ذطًس.-1جواب  :ب .ماشین حساب خورشیدی انرژی خود را از آفتاب می گیرد .

 ثیفتط ثبتطی ُب ضا پػ اظ همطف ثبیز زّض اًساذت.اهب ثبتطیِبی «لبةل ـبضژ » ثطای اؼتفبزٍ ی زّثبضٍ
ؼبذتَ ـسٍ اًس.
 ایي ثبتطی ُب چگًَْ کبض هی کٌٌس؟ پػ اظ ایٌکَاًطژیفبى توبم ـس ،آى ُب ضا زض زؼتگبٍ کْچکی ثَ
ًبم «ـبضژ» هی گصاضًس.
ّ -لتی زّ ـبذَ ی

«ـبضژض» ثَ ثطق ّلل هی ـْز،

الکتطیؽتَ زض ثبتطی خطیبى هی یبثس.
ثبتطی پػ اظ هستی ،ـبضژ ّ ثطای اؼتفبزٍ ی هدسز
آهبزٍ هی ـْز.
-ثبتطی ُبی لبثل ـبضژ ُن ثسّى ایطاز ًیؽتٌس

 .آى

ُب فلع ذغطًبک ی ثَ ًبم کبزهین زاضًس؛ اهب ثطای
ظهیي ثِتط اظ ثبتطیِبی یکجبض همطف ُؽتٌس ،ظیطا هی
تْاى چٌس ثبض اظ آى ُب اؼتفبزٍ کطز.
آًچَ ـوب هی تْاًیس اًدبم زُیس:
 ثَ یبز زاـتَ ثبـیس اًطژی ثبتطی ُب اظ شذبیطظهیي گطفتَ هی ـْز .آى ضا ُسض ًسُیس!.
 -ثطای ضازیْ ّ ضجظ لْت ُب کْچک ق

اثل حول ،ثَ

خبی اؼتفبزٍ اظ ثبتطی ،تب آًدب کَ هوکي اؼت
اظ ثطق ـِطی اؼتفبزٍ کٌیس.
 اظ چیعُبیی کَ ثَ ثبتطی احتیبج ًساضًس ،هبًٌسهبـیي حؽبثی کَ ثب ًْض کبض هی کٌس ،اؼتفبزٍ
کٌیس.

 ثب پسض ّ هبزض ذْز زض هْضز ذطیس ثبتطی ُبیلبثل ـبضژ ّ ـبضژض لحجت کٌیس  .هوکي اؼت ُعیٌَ
ی آى زض اثتسا ظیبز ثَ ًظط ثطؼس ،اهب اگط
ذیلی ثبتطی همطف هی کٌیس ،ثَ تسضیح هی تْاًیس
پْلی ُن پػ اًساظ کٌیس

 .چْى ذطیس ـوب ،ثَ

لطفَ خْیی زض اؼتفبزٍ اظ ثبتطی ُبی یکجبض
همطف کوک هی کٌس.
خودتان بررسی کنیذ
ّؼبیل هْخْز زض ذبًَ ضا کَ ثب ثبتطی کبض هی کٌٌس،
ثطضؼی کي یس ّ تؼساز ثبتطی ُبی آى ُب ضا ثفوبضیس .
حبل فطن کٌیس کَ توبم ذبًْازٍ ُبی ـِط ـوب ،ثَ
ُوبى تؼساز یب ثیفتط ،اظ ثبتطی اؼتفبزٍ هی کٌٌس.
آیب ثطای کطٍ ی ظهیي ثِتط ًرْاُس ثْز اگط توبم
ایي ثبتطی ُب ،لبثل ـبضژ ثبـٌس؟
الهپ اضبفی ذبهْؾ!

1

اّلیي الهپ ضّـٌبیی کی اذتطاع ؾز؟
الف)ُیچ کػ ًوی زاًس
ة)ؼبل گصـتَ
ج)ثیؿ اظ 100ؼبل پیؿ
ـتٌُ ،گبهی کَ ُْا تبضیک هی ـْز ،کلیسی ضا ففبض
هی زُیس ّ ُوَ خب ضّـي هی ـْز  .ثطق اظ کدب ؼْذتي
1

-جواب :ج .توماس اادیسون آن را در سال  1879میالدی اختراع کرد.

ًفت ّ گبظ زض ًیطّگبٍ تْلیس هی ـْز ،یؼٌی چطاؽ
ُبی ثطق ،اًطژی ذْز ضا اظ شذبیط ظهیي هی گیطًس
لطفَ خْیی زض همطف

.

ثطق ضاٍ زیگطی ثطای کوک ثَ

ؼبلن ًگَ زاـتي کطٍ ی ظهیي اؼت.
آیا می دانیذ؟
 چَ همساض اظ اًطژی همطف ُط الهپ ،تجسیل ثَضّـٌبیی هی ـْز؟ فمظ یک زُن

! ثمیَ آى ثب

تجسیل ـسى ثَ گطهب ثَ ُسض هی ضّز

 .ثَ ُویي

زلیل اؼت کَ الهپ پػ اظ هست کْتبُی ضّـي ثْزى
زاؽ هی ـْز.
 -زض لْضت ی کَ یک الهپ

ّ 100ات زض عْل یک ؼبل

ً
فمظ ضّظُب ضّـي ثبـس ،همطف ثطق آى تمطیجب
ثطاثط ؼْذتي

180

کیلْگطم ظغبل ؼٌگ اؼت

ؼْظاًسى ایي همساض ظغبل ؼٌگ زض حسّز

.
450

کیلْگطم اظ اًْاع گبظ ُب ضا تْلیس هی کٌس ،کَ
ثبػث ثَ ّخْز آهسى اثط گلربًَ ای هی ـًْس

.

5ض 3کیلْ گطم اظ ای ى گبظُب ُن ثبضاى اؼیسی
تْلیس هی کٌٌس .پػ ،الهپ اضبفی ذبهْؾ!
 الهپ کن همطف ،یک چِبضم الهپ هؼوْلی ثطق همطفهی کٌس ّ ػوط آى

 10ثطاثط الهپ هؼوْلی اؼت .

آیب ثِتط ًیؽت کَ اظ آى ُب زض اتبلتبى
اؼتفبزٍ کٌیس؟
آنچه شما می توانیذ انجام دهیذ:

ٌُ-گبهی کَ اظ چطاؽ اؼتفبزٍ ى

هی کٌیس ،آى ضا

ذبهْؾ کٌیسّ .لتی ُن اظ اتبق ثیطّى هی آییس ّ کؽی
ً چطاؽ ضا ذبهْؾ کٌیس.
زیگطی زض آًدب ًیؽت ،حتوب
 اظ ضّـٌبیی ضّظ اؼتفبزٍ کٌیس؛ ُن هدبًی اؼت ُّن آلْزگی ایدبز ًوی کٌس  .اگط ضّظُب ،هغبلؼَ هی
کٌیس ،کٌبض پٌچطٍ ثٌفیٌیس ّ پطزٍ ُب ضا کٌبض
ثعًیس.
 ـبیز تؼدت کٌیس کَ الهپ ُبی ضّـٌبیی ذبک آلْزًٍؽجت ثَ الهپ ُبی تویع ،ضّـٌبیی کوتطی زاضًس ّ
ثبػث تلف ـسى اًطژی ثیفتطی هی ـًْس

.

اگط هی

ذْاُیس ثَ لطفَ خْیی اًطژی کوک کٌیس ،اظ
ثعضگتطُبی ذْز ثرْاُیس ُط چٌس ّلت یکجبض الهپ ُبی
ضّـٌبیی ضا گطزگیطی کٌٌس.
 ُوطاٍ ثعضگتطٍ ای ذْز ثَ فطّـگبٍ لْاظم ثطلیثطّیس ّ ؼطاؽ الهپ ُبی ضّـٌبیی کن همطف ضا ثگیطیس.
ذْزتبى ثطضؼی کٌیس
هطزم چَ تؼساز الهپ همطف هی کٌٌس؟ توبم الهپ ُبیی
ضا کَ زض ذبًَ ی ـوب اؼتفبزٍ هی ـْز ،ثفوبضیس .زض
ایطاى ثیؿ اظ  10هیلیْى ذبًَ هثل ـوب ذبًَ ی ـوب
ُؽت ّ ُط کسام اظ آى ُب تؼساز ظیبزی الهپ زاضز!
اظ ُسض ضفتي اًطژی گطهبیی خلْگیطی کٌیس

1

ثِتطیي ضّؾ ثطای گطم ـسى کسام اؼت؟
1
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الف) افعایؿ زضخَ ثربضی یب ـْفبژ
ة)پْـیسى لجبغ پفوی
ج) ضّـي کطزى آتؿ
ّلتی ؼطزتبى ثبـس ،زضخَ ی ثربضی یب ـْفبژ ذبًَ
تبى ضا ثبالتط هی ثطیس  .اهب ثبیس هْاظت ثبؾ یس کَ
زضخَ ی آى ضا ذیلی ظیبز ًکٌیس ،ظیطا ایي کبض ثبػث
ذطّج ثیفتط گطهب اظ ذبًَ هی ـْز .اًطژی گطهبیی ثَ
ّؼیلَ ی ّؼبیل ثبـیس کَ زضخَ ی آى ضا ذیلی ظیبز
ًکٌیس ظیطا ایي کبض ثبػث ذطّج ثیفتط گطهب اظ ذبًَ
هی ـْز .اًطژی گطهبیی ثَ ّؼیلَ ّؼبیل گطهبظا ُْای
ذبًَ ضا گطم هی کٌس  .ثطای ایي کبض اًطژی فطاّاًی
همطف هی ـْز  .ثب کبُؿ زضخَ ثربضی یب ـْفبژ هی
تْاًیس اظ ُسض ضفتي گطهبی ثیفتط اظ ذبًَ تبى
خلْگیطی کٌیس.
آیا می دانیذ؟
ً ًمف اًطژی ای کَ زض ذبًَ همطف
-تمطیجب

هی کٌیس،

ثطای گطم کطزى ذبًَ اؼت - .اگط ُط یک اظ هب ،زهبی
ذبًَ ضا فمظ

حسّز  3زضخَ ی ؼبًتیگطزاز کن کٌین .

ضّظاًَ زض همطف همساض ظیبزی ؼْذت

(

ًفت یب

گبظّ )...لطفَ خْیی کطزٍ این.
 ّلتی کَ هب ًفت یب گبظ کوتطی ثطای تْلیس گطهبهمطف کٌین  .ثب اثط گلربًَ ای همبثلَ کطزٍ این،
ُوَ ؼبلَ ثب گطم کطزى ذبًَ ُبی ذْز همساض فطاّاًی

اظ گبظُبی گلد اًَ ای ضا ثَ ُْا هی فطؼتین هب هی
تْاًین ثب کن کطزى زضخَ ی حطاضت ،همساض ایي گبظُب
ضا زض ُْا کبُؿ هی زُین.
آنچه شما می توانیذ انجام دهیذ:
زض ظهؽتبى زهبی ذبًَ ضا تب خبیی کَ ثطایتبى هوکي
اؼت ،کن کٌیس .ثَ خبی ایٌکَ ٌُگبم ظهؽتبى زض ذبًَ
فمظ یک پیطاُي ثپْـیس ّ زض خَ حطاضت اتبق ضا ظیبز
کٌیس .هی تْاًیس ثب پْـیسى لجبغ گطم ثَ حفظ ظهیي
کوک کٌیس ( ثلَ ،حتی زض ذبًَ ُن هی تْاًیس ثَ حفظ
ظهیي کوک کٌیس !) پْـیسى یک ثبفتٌی ،ضاٍ حل ذْثی
اؼت ایي کبض هْخت گطم ـسى ـوب ّ لطفَ خْیی زض
همطف اًطژی هی ـْز.
خودتان بررسی کنیذ
چمسض گطهب کبف ی اؼت؟ هب ػبزت زاضین کَ زض ظهؽتبى
ذبًَ ی ذْز ضا ثؽیبض گطم کٌین ،ثَ عْضی کَ زضخَ
حطاضت ختی ثَ  30زضخَ ی ؼبًتیگطاز ُن هی ضؼس  .زض
اغلت ًمبط خِبى زهبی ذبًَ ُب زض پبییع ّ ظهؽتبى
کوتط اظ
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زضخَ ی ؼبًتیگطاز اؼت

.

پػ هب هی

تْاًین ثب کن کطزى زضخَ ی حطاضت ذبًَ ی ذْز

ُ ،ن

ثَ حفظ هحیظ ظیؽت کوک کٌین ّ ُن ظًسگی ؼبلوتطی
زاـتَ ثبـین.

لطفَ خْیی زضهمطف آة گطم

1

آة گطم ذبًَ ی ـوب اظ کدب هی آیس؟
الف)ثبضاى
ة)کبضذبًَ ی آة گطم
ج)آثگطهکي یب ـْفبژ
اگط اخساز هب ـیطُبی آة ضا هی زیسًس ثب تؼدت
هیگفتٌس«:ػدت ! اظ لْلَ ،آة گطم ثیطّى هی آیس؟!»
زض گصـتَّ ،لت ّ اًطژی ظیبزی ثطای ثَ زؼت آّضزى
آة گطم لطف هی ـس.
هطزم هی ثبیؽت چْة خوغ کٌٌس ،آتؿ ثطافطّظًس ّ آى
ضا ضّـي ًگَ تب ثتْاًٌس آة ضا گطم کٌٌس.
اهب اهطّظٍ ُوَ چیع ػْن ـسٍ اؼت .اکٌْى زؼتطؼی ثَ
آة گطم ثَ لسضی ضاحت اؼت کَ هب ثسّى لحظَ ای فکط
کطزى ،آى ضا ثَ ضاحتی ثَ فبضالة هی فطؼتین ّ ُسض
هی زُین  .ایي ػبزت ذْثی ًیؽت  .ظیطا اًطژی ظیبزی
ثطای گطم کطزى آة همطف هی ـْز.
آیا می دانیذ؟
 آثی کَ ّاضز لْلَ ُبی آة ـِط هی ـْز ،یؼٌی آةضّزُب ،زضیبچَ ُب ّ چبٍ ُب ،ؼطز اؼت

 .آة اظ

ضاٍ لْلَ کفی ـِطی ثَ ذبًَ ُبی هب هی ضؼس ّ
ثَ زّ ـبذَ تمؽین هی ـْز ؛ یک ـبذَ ،آة ضا ثَ
1

-جواب  :ج .آبگرمکن یا شوفاژ

توبم ـیطُبی آة ؼطز اًتمبل هی زُس ّ ـبذَ ی
زیگط ثَ آثگطهکي هتمل اؼت

 .ثیفتط ذبًَ ُب

ثطای گطم کطزى آة ،آثگطهکي ّ یب ـْفبژ زاضًس.
چگًَْ آثگطهکي یب ـْفبژ هی فِوس کَ چَ ّلتی
ضّـي یب ذبهْؾ ـْز؟ ّؼیلَ ی کْچکی ثَ اؼن
تطهْؼتبت زضخَ ی حطاضت ضا ثطضؼی م یکٌس ّ اگط
آة ،ؼطز ثبـس ،آثگطهکي ضا ضّـي هی کٌس  .ئمتی
ـیط آة گطم ضا ثبظ هی کٌیس ،آة گطم کن کن اظ
هرعى ذبضج هی ـْز  .تب ظهبًی کَ ـیط آة

هی

افتس :اگط آة ؼطز ـْز ،حتی اگط ُیچ کػ اظ
آثگطهکي اؼتفبزٍ ًکٌس  .زضًتیدَ ثَ ضّـٌی هفرك
اؼت کَ چطا آثگطهکي یب ـْفبژ ایي لسض اًطژی
همطف هی کٌٌس.
آنچه شما می توانیذ انجام دهیذ:
ثب لطفَ خْیی زض همطف آة گطم زض همطف زّشذیطٍ ی گطاًجِبی ظهیي ثَ عْض ُوعهبى لطفَ
خْیی هی کٌیس :آة ّ اًطژی
ٌُگبم حوبم کطزى ،ـؽتي زؼت ّ لْضت ،یب ّلتیکَ ظطف ُب ضا هی ـْییس ّ ثَ

عْض کلی ُط ّلت

اظ آة گطم اؼتفبزٍ هی کٌیس ،ثَ ذبعط زاـتَ
ثبـیس ـوب ثب همطف ػبلالًَ ی آى فطلتی ثطای
کوک ثَ حفظ ظهیي زض اذتیبض زاضیس.

اگط مقلستبى زّض ًیؽت اظ اتْهجیل اؼتفبزٍ ًکٌیس

1

فکط هی کٌیس کسام یک ثیفتطیي آلْزگی ضا ایدبز هی
کٌس؟
الف) ثربضی
ة) اتْهجیل
ج)کفتی ثربض
آیب هی ذْاُیس ثَ خبیی ًعزیک ثطّیس؟ ذْة الجتَ
ضاحتطیي کبض ایي اؼت کَ ؼْاض اتْهجیل ثفْیس  .اهب
ایي ثِتطیي کبض ًیؽت ظیطا ثَ ضطض ظهیي اؼت

.

اتْهجیل آلْزگی ایدبز هی کٌس ،ثٌبثطایي ُط چَ
کوتط اظ اتْهجیل اؼتفبزٍ کٌین .ؼیبضٍ ی هب ؼبلوتط
ذْاُس هبًس هوکي اؼت کوی زیطتط ثَ هممستبى ثطؼیس.
اهب آیب زاـتي ُْا ّ آة تویع ،اضظؾ آى ضا ًساضز؟
ثٌبثطایي ُط چَ کوتط اظ اتْهجیل اؼتفبزٍ کٌین،
ؼیبضٍ ی هب ؼبلوتط ذْاُس هبًس.
هوکي اؼت کوی زیطتط ثَ هممس ثطؼیس ،اهب آیب زاـتي
آة ّ ُْای پبک ،اضظؾ آى ضا ًساضز؟
آیا می دانیذ؟
 زض اهطیکب ثیؿ اظ ُط خبی زیگط زًیب ،یؼٌی ثیؿاظ  150هیلیْى اتْهجیل ّخْز زاضز!

1

-جواب( :ب) اتومبیل ها از بزرگترین آلوده کننده های جهان اند .

 اتْهجیل ثب ؼْظاًسى ثٌعیي ،زّزی تْلیس هی کٌسکَ یکی اظ ثستطیي ّ ظیبى آّضتطیي هْاز ثطای
ظهیي اؼت .ایي زّز ،گبظُبیی زاضز کَ زیسٍ ًوی
ـًْس ّ اثط گلربًَ ای ،ثبضاى اؼیسی ّ هَ زّز
ضا تفسیس هی کٌٌس.
 -زّچطذَ زّز ًساضز ّ آلْزگی تْلیس ًوی کٌس

.

ثٌبثطایي ،اگط ـوب اظ زّچطذَ اؼتفبزٍ کٌیس،
ثَ حفظ هحیظ ظیؽت کوک کطز ایس

 .هتبؼفبًَ ثَ

ؼجت ـیت ظیبز ذیبثبًِبی ـِط هب ّ ًجْز ایوٌی،
کوتط کؽی اظ زّچطذَ اؼتفبزٍ هی کٌس.
 هطزم ثؽیبضی اظ کفْضُب ثَ خبی اتْهجیل ،ؼْاضزّچطذَ هی ـًْس  .هثال زض ژاپي ّ چیي تْلف گبٍ
ُبی ّیژٍ ثطای زّچطذَ ّخْز زاضز

 .زض ًتیدَ

هطزم هی تْاًٌس ثَ ضاحتی ثب زّچطذَ ُبی ذْز
ثَ ؼط کبض ثطًّس  .زض کفْض هب ى یع زض ثؼضی اظ
ـِطُب ،هبًٌس یعز
آنچه شما می توانیذ انجام دهیذ:
 ایي ثبض کَ هی ذْاُیس ثَ خبیی ثطّیس ،پیؿ اظؼْاض ـسى ،ثَ اتْهجیل ثَ ؼَ ؼْال ظیط فکط
کٌیس :ـآیب هممس ثَ لسض کبفی ًعزیک اؼت تب
ثتْاًیس پیبزٍ ثطّیس؟ آیب هی تْاًیس ثب
زّچطذَ ثطّیس؟ آیب هی تْاًیس اظ ّؼیلَ ی
ػوْهی هبًٌس تبکؽی یب اتْثْغ اؼتفبزٍ کٌیس؟

ررسی کنیذ
خودتان ب
زض آظهبیؿ ؼحط آهیع ظیط ثَ کوک یکی اظ ثعضگتطُبی
ذْز احتیبج زاضیس.
هطحلَ ی اّل  :یک خْضاة ؼفیس کٌَِ آهبزٍ کٌیس  .آى
ضا ثَ اًتِبی لْلَ ی اگعّظ اتْهجیلتبى ثجٌسیس

(.

ایي کبض ضا فمظ ٌُگبهی کَ لْلَ ی اگعّظؼطز اؼت
اًدبم زُیس  .اگط اتْهجیل تبظٍ تْلف کطزٍ اؼت

ّ

لْلَ ی اگعّظ آى زاؽ اؼت ،تب ؼطز ـسى آى لجط
کٌیس!)
هطحلَ ی زّم

:

اظ ثعضگتط ذْز ثرْاُیس هْتْض

اتْهجیل ضا ضّـي کٌس ّ ثَ هست یک زلیمَ ضّـي
ثگصاضز .ؼپػ آى ضا ذبهْؾ کٌس.
هطحلَ ی ؼْم :اظ اّ ثرْاُیس کَ

خْضاة ضا اظ لْلَ

ی اگعّظ ثبظ کٌس ّ ثَ ـوب ثسُس.
هطحلَ ی چِبض م :ثَ خْضاة ًگبٍ کٌیس ،ضًگ آى زیگط
ؼفیس ًیؽت!
هطحلَ ی پٌدن  :فکط کٌیس هیلیْى ُب اتْهجیل کَ ُط
ضّظ ؼبػتِب زض ضفت ّ آهس ُؽتٌس ،چمسض ثَ آلْزگی
ُْا هی افعایٌس ّ ایي ُْای آلْزٍ چمسض ثطای هب ّ
ؼبیط هْخْزات ضّی ظهیي ظیبى آّض اؼت.

خلْی فطاض گطهب ضا ثگیطیس

1

زض ذبًَ ی ـوب ثیفتطیي گطهب اظ چَ ضاُی فطاض هی
کٌس؟
الف) تلفي
ة) تلْظیْى
ج)پٌچطٍ ُب
زض ذبًَ ی ـوب ،زض ظهؽتبى ،فطاض ثعضگی زض خطیبى
اؼت! ُْا اظ زضظ پٌچطٍ ُب ّ زضُب زض حبل فطاض
اؼت!

گطم ًگَ زاـتي ذبًَ ُبیوبى ذطج ظیبزی

زاضز.ثٌبثطایي ثبیس ثطای خلْگیطی اظ ذطّج گطهب
ً السام کٌین.
فْضا
آیا می دانیذ؟
 ًیوی اظ اًطژی همطفی ،ثطای گطم کطزى ذبًَهمطف هی ـْز پػ ًیوَ ی زیگط ثَ ُسض هی ضّز!
 ایي ثساى هؼٌبؼت کَ هی تْاى اظ اًطژی همطفـسٍ ثطای گطم کطزى یک ذبًَ ،ثطای گطم کطزى زّ
ذبًَ اؼتفبزٍ کطز! ایي هْضْع حمیمت زاضز!
 -گطهب اظ چَ ضاُی فبض م

ی کٌس؟ اظ ظیط زضُب،

اعطاف چبضچْة پٌچطٍ ُب ،ـیطّاًی ،زضیچَ ی
ً اظ ـیفَ ی پٌدطٍ
کْلط ،زّزکؿ ّ حتی هؽتمیوب
ُب.
1

-جواب (ج) درزهای پنجره ها و درها هدر دهنده های بزرگ انرژی اند .

 ثب خلْگیطی اظ ذطّج ّ اتالف گطهب ،ثَ همبثلَثب اثط گلربًَ ای ثبضاى اؼیسی ّ ثَ لطفَ خْیی
زض همطف ًفت ظغبل ؼٌگ ّ زیگط شذبیط ظهیي کوک
کطزٍ ایس.
آنچه شما می توانیذ انجام دهیذ:
ً پٌدطٍ ُبی ذبًَ تبى ضا
 زض ـجِبی ؼطز حتوبهحکن ثجٌسیس ّ ًیع هغوئي ـْیس کَ ـیفَ ی
ـکؽتَ ای ًساضیس.
 زض ُْای ؼطز ـت ُب پطزٍ ُب ضا ثکفیس  .ثب ایيػول«زیْاضی» هی ؼبظیس کَ ثَ هبًسى گطهب زض
زضّى ذبىٍ کوک هی کٌس .پطزٍ ضا اظ پبضچَ ای
آنچه شما می توانیذ انجام دهیذ:
ً پٌدطٍ ُبی ذبًَ تبى ضا
 زض ـت ُبی ؼطز حتوبهحکن ثجٌسیس ّ ًیع هغوئي ـْیس کَ ـیفَ ی
پٌدطٍ ُب ـکؽتَ ًیؽتٌس.
 زض ُْای ؼطز ،ـت ُب پطزٍ ُب ضا ثکفیس  .ثب ایيػول«زیْاضی» هی ؼبظیس کَ ثَ هبًسى گطهب زض
ذبًَ کوک هی کٌس  .پطزٍ ُب ضا اظ پبضچَ ضرین
اًتربة کٌیس ُ .ط چَ پطزٍ ُب ضریوتط ثبـٌس
گطهب کوتطی ُسض هی ضّز.
 اگط ّالسیي ـوب هی ذْاٌُس زضظُبی پٌدطٍ ضاثگیطًس ،ثَ آى ُب کوک کٌیس.

 ُوطاٍ آى ُب ثَ فطّـگبٍ ثطّیس ّ زضثبضٍ یتوبم اًْاع زضظگیطُب تحمیك کٌیس

.

ؼپػ ثب

ُوکبضی زض گطفتي زضظُب ،ثَ لطفَ خْیی زض همطف
اًطژی یاضی ثطؼبًیس.
خودتان بررسی کنیذ
 زض ٌُگبم ّظؾ ثبز ،یک تکَ ض ّثبى  15ؼبًتیوتطییب یک تکَ کبغأ ؼجک ضا زض اعطاف توبم پٌدطٍ
ُب ّ زضُبیی کَ هی ذْاُیس اهتحبى کٌیسً،مت
کٌیس ،یب یک ًْاض کبغصی ضا زض خبُبیی کَ
زاضزً ،گَ زاضیس  .اگط

اهکبى فطاض ُْا ّخْز

ضّثبى ،کبغص یب ًْاض تکبى ثرْضز ،تْاًؽتَ ایس
زضظ یب ؼْضاخ ضا پیسا کٌیس.
 ًمفَ ای کَ ًفبى زٌُسٍ زضظُبؼت ،ثکفیس ّ آىضا ثَ ّالسیي ذْز ثسُیس  .حبال هی تْاى ثَ ـوب
گفت«کبـف ضاٍ ُبی لطفَ خْیی زض همطف اًطژی»!
ؼطهبی یرچبل ضا ُسض ًسُیس

1

کسام یک ثطق ثیفتطی همطف هی کٌس؟
الف) ضازیْ
ة) یدچبل
ج)خبضّ ثطلی

1

 -جواب :ب .یخچال ها در تمامی روزها سال روشن هستند و ما هرگز آن ها را خاموش نمی کنیم .

یرساى چیؽت؟ زض ضّظگبض لسین ،لجل اظ زؼتیبثی ثَ
ثطق ّ اذتطاع یرچبلُ ،وَ ی هطزم یرساًی زض
آـپعذبًَ اـتٌس ّ لغؼبت ثعضگ ید ضا زض آى هی
گصاـتٌس .زض آى ظهبى ثَ ایي ـکل غصاُب ضا ؼطز ًگَ
هی زاـتٌس  .ـبیس ثپطؼیس آی ید آة ًوی ـس؟ الجتَ
کَ هی ـس .ثَ ُویى زلیل هطزم زاین هدجْض ثْزًس ید
فطاُن کٌٌس.
آى ظهبى ،هثل اهطّظ

کبضُب ؼبزٍ ًجْزًس  .اظ عطف

زیگط ،اظ شذبیط ظهیي ُن چٌساى اؼتفبزٍ ًوی ـس.
آیب فکط هی کٌیس هی تْاًیس ّالسیي ذْ ضا ضاضی
کٌیس کَ خبی یرچبل اظ یرساى اؼتفبزٍ کٌٌس؟ ثَ ُیچ
ّخَ! اهب هی تْاًیس کبضُبی زیگطی اًدبم زُیس!
آیا می دانیذ؟
 -هبزؼت کن ضّظی

 22هطتجَ زض یرچبل ضا ثبظ هی

کٌین ،یؼٌی زض حسّز  800هطتجَ زض ؼبل.
 ّلتی زض یرچبل ضا ثبظ هی کٌیسُْ ،ای ؼسضثیطّى هی آیس ّ زض ػْن ُْای گطم زاذل آى هی
ـْز .ثب گطم ـسى زاذل یرچبل ثبیس ثطق ثیفتی
ثَ همطف ذٌک کطزى زّثبضٍ آى ثطؼس. .
 ٌُگبهی کَ یرچبل پط اظ هْاز غصایی اؼت ،ثَثطق کوتطی ثطای ؼطز هبًسى ًیبظ زاضز

 .ظیطا

هْاز غصاییُْ ،ای ؼطز ضا زض ذْز ًگَ هی
زاضًس.

 تطهْؼتبت ،زضخَ ی حطاضت یرچبل ضا تٌظین هیکٌسّ .لی اغلت هطزم عطظ کبض آى ضا ًوی زاًٌس
ً ؼطزتط اظ
ّ زض ًتیدَ یرچبل ُب غبلجب

حس الظم

اًس.
آًچَ ـوب هی تْاًیس اًدبم زُیس:
 -زض یرچبل ضا ّلتی کَ الظم اؼت ،ثبظ کٌیس

ُ .ط

ّلت زض یرچبل ضا ثبظ هی کٌیس ،آًچَ ضا کَ هی
ً ثطزاضیس ّ زض ضا ثجٌسیس  .لجل اظ
ذْاُیس فْضا
ثبظ کطزى زض یرچبل زضثبضٍ ی چیعی هی ذْاُیس
ثطزاضیس ،تموین ثگیطیس.
 -اگط ذبًْازٍ ی ـن

ا هی پصیطًس ،هؽئْل تویع

کطزى لْلَ ُبی هبضپیچ
ـْیس.

(

کْیل)

پفت یرچبل

ایي لْلَ ُب ضا ثب خبضّ ،پبضچَ ی

گطزگیطی ذفک یب خبضّ ثطلی تویع کٌیس  .ثَ ایي
تطتیت یرچبل ثِتط کبض ذْاُس کطز.
 ُوطاٍ ثعضگتط ذْز یرچبل ضا ثطضؼی کٌیس ّهغوئي ـْیس کَ اظ حس هْضز ًیبظ ؼطزتط ًجبـس .
زضخَ ی آى ضا ثبیس ثیي

3

تب

6

زضخَ ی

ؼبًتیگطاز تٌظین کٌیس.
 ًْاض زّض زض یرچبل ضا ثطضؼی کٌیس  .هغوئي ـْیسکَ زضظ ًساضز.
تْخَ:

اگط غصا ضا ید ظزٍ اؼت ،زضخَ ی

تطهْؼتبت ضا کن کٌیس.

خودتان بررسی کنیذ
یبززاـت کٌیس چٌس ثبض زض ضّظ زض یرچبل ضا ثبظ
هی کٌیس؟
آیب ثیؿ اظ احتیبج ّالؼی آى ضا ثبظ هی کٌیس؟
چَ هست آى ضا ثبظًگَ هی زاضیس؟
زضثبضٍ ی پرتي غصا

1

ؼطیؼتطیي ضاٍ ثطای خْؾ آّضزى آة کسام اؼت؟
الف) زض زیگ ضا ثجٌسیس
ة) زض زیگ ضا ثطزاضیس
ج) آى ضا ُن ثعًیس
اخبق ُب اًطژی ظیبزی همطف هی کٌٌس .اگط ـوب اخبظٍ
کبض ثب اخبق گبظ ضا زاضیس

 ،ثبیس زض همطف اًطژی

لطفَ خْیی کٌیس .اگط ٌُْظ ذْزتبى اظ اخبق اؼتفبزٍ
ًوی کٌیس ،فؼال هی تْاًیس ثعضگتطُبی ذْز ضا زض
لطفَ خْیی اًطژی ثَ ٌُگبم پرتي غصا ضاٌُوبیی کٌیس
تب ًْثت ثَ ذْزتبى ثطؼس!
آیب هی زاًیس؟
 ُط ثبض کَ زض فط یب اخبق ضا ثبظ هی کٌیس تبثجیٌیس چَ چیعی

زض حبل پرتي اؼت !  15تب 30

زضخَ ی ؼبًتیگطاز اظ زهبی آى کبؼتَ هی ـْز.

1

-جواب:الف .با بستن در دیگ ،آب خیلی سریعتر گرم می شود .

 ٌُگبهی کَ ُْای گطم اظ اخبق فطاض هیکٌس ،ثطقیب گبظ ثیفتطی ثطای زّثبضٍ گطم کطزى آى الظم
اؼت .ایي ثَ هؼٌبی اتالف اًطژی ّ پْل اؼت.
 آة ،زض زیگ زض زاض ؼطیؼتط اظ زیگ ثسّى زض ثَخْؾ هی آیس؛ زض ى تیدَ اًطژی کوتطی ثطای خْؾ
آهسى آى همطف هی ـْز.
اگط ـوب ثب ظطف ُبی ـیفَ ای ًؽْظ یب ؼطاهیکی غصا
ثپعیس ،گطهبی کوتطی همطف هی ـْز

 .ایي ظطف ُب

حطاضت ضا ثیفتط اظ ظطفِبی زیگط(لبثلوَ ُب) زض ذْز
ًگَ هی زاضًس.
آنچه شما می توانیذ انجام دهیذ:
ٌُگبم خْـبًسى آة یب پرتي ؽ

شا حتوب زض زیگ ضا

ثجٌسیس.
ؼغح کف زیگ ثبیس ثب ؼغح ـؼلَ ای کَ اظ آى اؼتفبزٍ
هی کٌیس ،هتٌبؼت ثبـس.
ثَ لسای غصایی کَ زض زیگ زض حبل پرتي اؼت ،گْؾ
زُیس .اگط لساُبی غیط عجیؼی ـٌیسیس ،احتوبالً ـؼلَ
ی اخبق ذیلی ظیبز اؼت.
ذْزتبى ثطضؼی کٌیس
زّ زیگ ضا ثَ اًساظٍ ی هؽبّ ی اظ آة پط کٌیس  .یک
زیگ ،زضزاض ّ زیگطی ثسّى زض ثبـس

.

ُط زّ ضا

ُوعهبى گطم کٌیس .هغوئي ـْیس کَ حطاضا ُط زّ ـؼلَ

ی اخبق یکؽبى اؼت  .ثجیٌیس کسام زیگ ظّزتط خْؾ هی
آیس .چطا یک زیگ ظّزتط اظ زیگ زیگط ثَ خْؾ هی آیس
ّ کسام یک اًطژی ثیفتطی همطف هی کٌس؟
ثَ آیٌسٍ فکط کيیس
چطا حفبظت کطٍ ی ظهیي ایي لسض ثطای هب ؼرت اؼت؟
ـبیس هب چٌبى ًگطاى ظًسگی ذْز ُؽتین کَ ثَ چیعُبی
هِن زیگط تْخَ ًوی کٌین

 .ایي آظهبیؿ ثَ هب زض

یبفتي پبؼری ثَ ایي پطؼؿ کوک هی کٌس.
آًچَ ًیبظ زاضیس:
 چٌس ًفط زّؼت. -یک تکَ کبغص ثعضگ ثَ اًساظٍ ی
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ؼبًتیوتط.
 یک هساز ّ یک تکَ کبغص کْچک ثطای ُط ًفطضّؾ کبض:
-1یک ّضلَ ی ثعضگ کبغص ضا ضّی ظهیي ثگصاضیس

.

خسّلی ثَ ـکل تمْیط لفحَ ی ثؼس ضؼن کٌیس:
-2اظ زّؼتبى تبى ؼْال کٌیس

«:چَ ظهبًی ثِتط هی

تْاًیس فکط کٌیس؟ » زض ضذترْاة؟ زضؼت لجل اظ ثَ
ذْاة ضفتي؟ ٌُگبم زؼتفْیی؟ زض حوبم؟ ّلتی پبؼد ُب
هفرك ـسًس ،ثَ هطحلَ ی ثؼس ثطّیس.

-3اظ زّؼتبى تبى ثرْاُیس چفن ُبیفبى ضا ثجٌسًس ّ
ظهبًی زض ُفتَ ی گصـتَ ضا کَ ثَ هْضْػی فکط هی
کطزًس ،زضًظط ذْز هدؽن کٌٌس.
-4اکٌْى اظ ُط یک اظ آًِب ثرْاُیس زٍ هْضْع ضا کَ
زض آى ظهبى ثَ آى فکط هی کطزٍ اًس ،ثٌْیؽٌس  .هثالً
آیب آى ـت زضثبضٍ ی ذْضزى ـبم فکط هی کطزًس؟ ثَ
هؽبثمَ ی ّضظـی؟ یب ضفتي ثَ ؼیٌوب زض ُفتَ ثؼس؟
زًیب
گطٍّ لْهی
هلیت
ـِط ّ
اؼتبى
زّؼتبى ّ
ُوؽبیَ ُب
فبهیل
ػوط ثچَ

چٌسیي ؼبل

ُب

ثؼس

ؼبل ثؼس

ُفتَ
ثؼس

فطزا

 -5حبال ًْثت اؼتفبزٍ اظ ّضقٍ کبغص ثعضگ اؼت.
ُ - 6ط کػ ػالهتی هی گصاضز  .هثال اگط آى ُب زض حبل
فکط کطزى ثطای ضفتي ثَ ؼیٌوب ثب زّؼتبًفبى زض
ُفتَ ی ثؼس ثْزًس ،ػالهتی زض لؽوت

«ُفتَ ثؼس » ّ

«زّؼتبى» هی گصاضًس (هبًٌس ـکل لفحَ ی ثؼس)
 -7اکٌْى ُط کػ ثبیس ًگبٍ کٌس کَ ایي ػالهت ُب زض
کدب ظزٍ ـسٍ اًس.

چَ چیعی کفف کطزٍ ایس؟
ً ُوَ هب ثَ چیعُبیی فکط هی کٌین کَ ثَ هب
تمطیجب
ًعزیکتط ُؽتٌس :

ذبًْازٍ ،زّؼتبىُ ،وؽبیَ ُب ّ

ّلبیؼی کَ ثَ ظّزی اتفبق هی افتس.
حبال هی ثیٌیس کَ هب ػبزت ًساضین ثَ هحیظ ظیؽت فکط
کٌین .حتی اگط ثَ حفظ هحیظ ظیؽت تْخَ زاضم ،کوتط
زضثبضٍ ی آى فکط هی کٌین  .اهب ثب چٌس توطیي هی
تْاًین ثَ هحیظ ظیؽت ُن فکط کٌین.
زًیب
گطٍّ لْهی
هلیت
ـِط ّ
اؼتبى
زّؼتبى ّ
ُوؽبیَ ُب
فبهیل
ػوط ثچَ

چٌسیي ؼبل

ُب

ثؼس

ؼبل ثؼس

ُفتَ
ثؼس

فطزا

ٌُگبم هؽْاک ظزى زًساى ُبیوبى ثَ حفظ کطزٍ ظهیيفکض کٌین ّ ،ثطای لطفَ خْیی زض همطف آة ،ـیط آة
ضا ثجٌسین.
 ٌُگبهی کَ هی ذْاُین ثَ خبیی ثطّین ،ثَ هحیظظیؽت فکط کٌین ّ ؼپػ ثَ خبی ایٌکَ ّالسیي هبى هب

ضا ثب هبـیي ثطؼبًٌس ،پیبزٍ ثب زّچطذَ یب ثب
اتْثْغ ثَ آًدب ثطّین.
 ٌُگبهی کَ ثَ چطاؽ ًیبظ ًساضین ،ثب آگبُی اظایٌکَ ثَ لطفَ خْیی زض همطف اًطژی کوک هی کٌین،
آى ضا ذبهْؾ کٌین.
هب هی تْاًین ًکبت پیفٌِبز ـسٍ زض ایي کتبة ضاثطًبهَ ی ظًسگی ذْز لطاض زُین

 :ثب پیْؼتَ فکط

کطزى ثَ ؼیبضٍ ظهیي!
ثب ؼبظهبى ُبی هطثْط ثَ هحیظ ظیؽت توبغ ثگیطیس
چٌس ؼبظهبى ثطای حفظ هحیظ ظیؽت تالؾ می کٌٌس؟

1

الف) ُیچ
ة) 3یب 4
ج) لسُب
ً ثَ حفظ کطٍ ظهیي تْخَ زاضیس ّ
اگط ـوب ّالؼب
زلتبى هی ذْاُس ثتْاًیس ثب افطاز زیگطی کَ آى ُب
ُن احؽبغ ـوب ضا زاضًس ،کبضی هفتطک اًدبم زُیس،
چَ کبض ثبیس ثکٌیس؟
ـبیس ثگْییس  :هي تبثلْی
ً ثب هي توبغ
زاضم ،لغفب

(هي ُن ظهیي ضا زّؼت
ثگیطیس)  ،ضا زض زؼت هی

گیطین ّ زض ذیبثبى لسم هی ظًن ! یب ایٌکَ ثگْییس :
«ّ خلْی هطزم ضا زض ذیبثبى هی گیطم ّ ؼؼی هی کٌن
ثب آى ُب زضثبضٍ ی حفظ هحیظ ظیؽت حطف ثعًن
جواب  :ج .در دنیا صدها گروه ویژه حفاظت از زمنی وجود دارند !

».

الجتَ ُیچ یک اظ ایي زّ ضاٍ اـکبل ًساضز ،اهب ضاٍ
ؼبزٍ تطی ُن ُؽت؛ زض زًیب ؼبظهبى ُبی هتؼسزی ثطای
حفظ هحیظ ظیؽت ّخْز زاضًس ّ ـوب هی تْاًیس ثب آى
ُب اضتجبط ثطلطاض کٌیس.
افطازی کَ زض ایي ؼبظهبى

ُب کبض هی کٌٌس ،هبًٌس

ذْز ـوب ثَ حل هفکالت کطٍ ی ظهیي ّ حفظ هحیظ ظیؽت
ػاللوٌس ُؽتٌس  .آى ُب ثطای حوبیت اظ ؼیبضٍ ی هب
تالؾ ظیبزی هی کٌٌس ّ زض خؽت ّ خْی زّؼتبى ّ
ُنکبضاى خسیس ُؽتٌس.
ثطذی اظ ایي ؼبظهبى ُب ،زض ظهیٌَ ای ذبق فؼبلیت
هی کٌٌس؛ هبًٌس حفظ خبًْضاى ،الیبًْغ ُب ّ ،یب
زضذتکبضی .ثطذی زیگط ًیع ثَ توبم خٌجَ ُبی حفظ
هحیظ ظیؽت ػاللَ هٌس ُؽتٌس ّ زض ُوَ ی ظهیٌَ ُب
فؼبلیت زاضًس؛ ثَ ُط حبل توبم ایي ؼبظهبى ُب هِن
ُؽتٌس ّ آـٌبیی ثب آى ُب ًیع اضظـوٌس اؼت.

