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 نقد كتاب درسي

 سالمت و شناسيزمين مجازي ميزگرد
 

 ويدا وحيدنيا

 شناسي بازنشسته شهرستان بيرجنددبير زمين

 

، به واسطة شيوع بيماري كرونا، درس و تحصيل براي معلمان و 1399–1011در سال تحصيلي 

شناسي پاية گذشته آغاز شد. ميزگرد مجازي تحليل و بررسي فصل پنجم كتاب زمينآموزان متفاوت از دانش

، به دليل اهميت موضوع فصل و وجه تمايز آن نسبت به «شناسي و سالمتزمين»يازدهم، با عنوان 

رضوي راسان خ مند خراسان جنوبي وشناسي قبلي، توسط دبيران دلسوز و عالقههاي درسي زمينكتاب

 خوانيد.ها را ميشده و پاسخ آنهاي مطرح. در ادامه سؤالبرگزار شد

******** 

 

 از ،«سالمت و شناسيزمين» عنوان با يازدهم، پاية شناسيزمين كتاب پنجم . فصل0سؤال  

 چيست؟ فصل اين مورد در محترم همكار شما آيد. نظرمي حساب به كتاب جديد مباحث

 

جام و شهرستان تربتشناسي دبير زمين، احمدي اكبرعلي

 آموزشي سال سابقة 21شناسي اقتصادي با دكتراي زمين

 

 ،ازددبپر علم اين آموزش به و كند تربيت شناسزمين كه نيست اين پاية يازدهم شناسيزمين كتاب هدف

تفاوت م هايگرايش معرفي به پاية يازدهم شناسيزمين كتاباست.  شناسيزمين علم معرفيآن  هدف بلکه

 جديد ةرشت يك عنوانبه سالمت ةحوز در كه است پزشکي شناسيزمين جمله آن اززد. پردامي شناسيزمين

 در. شودمي محسوب عالي بسيار يك نوآوري مبحث، اين به كتاب از فصلي اختصاصاست.  شده مطرح

 نشده باب ايران در قديمي، هايباكت چاپ هنگام نوپا، ةرشت اين گرچه ؛بود خالي آن جاي قبلي هايكتاب

  كه است آن در پزشکي شناسيزمين گنجاندن ،فعلي كتاب ارزنده امتيازات از يکي. بنابراين، بود

 .كندمي آشنا شناسيزمين ةگسترد ابعاد از يکي با را آموزاندانش
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شناسي و شناسي و فسيلكارشناس ارشد چينه، عصمت عرب

سال سابقة  25با  جنوبيشناسي استان خراسان سرگروه زمين

 آموزشي

 

 اما قرار گرفته است. تجربي ةرشت آموزاندانش استقبال و توجه مورد تاحدوديكه  است جالبي فصل

 هر به مربوط مطالب خواهندمي كه ابتداها، بچه اكثر البته. ارندد ضاعترا فصل اين به رياضي ةرشت هايبچه

متنوع  هايروش با شوند كهمي ناراحت و نگران كمي ،حفظي مطالب زياد مقدار علت به ،كنند حفظ را عنصر

 اگر گيرند.مي ياد را مطالب ترراحت... و جدول از استفاده كنفرانس، گروهي، نمايشي، تدريس مانند ،تدريس

 فصل اين در «بدانيد بيشتر» عنوانزير  ما كشور در شدهانجام پزشکي شناسيزمين مطالعات از نمونه چند

 يافت. ايش ميزآن اف ةمطالع به هابچه رغبت شايد شد،مي ذكر

 

 دبيرو  تهران معلمتربيت دانشگاه التحصيلفارغ، سميعي رضيه

 ةسابق سال 33، با بيرجند شهرستان شناسيزمين ةبازنشست

 آموزشي

 

 اجمالي نگاهي بااست.  شده آوردهشناسي زمين كتاب در كه است سالي چند پزشکي شناسيزمين مبحث

 كتاب از هاكاني فصل كه حاال كاشد. بر پي دارد، وجود آن تأليف در كه كوچکي ايراد به توانمي

 آن حاوي كه هاييكاني معرفي به عناصر، مثبت و منفي اثرات بيان  هنگام است، شده حذف شناسيزمين

 منطقي و معنايي ارتباط متوجه پيش از بيش آموزدانش ذهن ترتيب اينبه . شدمي اشاره نيز هستند عناصر

 .شدمي شناسيزمين و پزشکي علم

 

 

شناسي و دبير فسيل و شناسيچينه ارشد كارشناس، رهبردار فائزه

 آموزشي ةسابق سال 20شناسي شهرستان بيرجند با زمين

 

 



 

 
 

 1011ـ بهار  9ـ شمارة  3ـ دورة رشد آموزش علوم زمين                                                                                               53

 

 كتاب در شدهمطرح مطالب با اول ةمتوسط و ابتدايي هايدوره علوم هايكتاب در آموزاندانش

 داشتنتازگي دليل به ،فصل دو اين. كتاب 7 و 5 هايفصل جز بهاند؛ شده آشنا يازدهم ةپاي شناسيزمين

 تفاوتم داليل به آموزاندانش از بسياري كه آنجا از. هستند برخوردار خاصي جذابيت از ،آموزاندانش براي

 پنجم، فصل در ،دهندنمي چنداني اهميت درس اين به و رندندا را مذكور درس ةمطالع براي كافي ةانگيز

 هاانسان سالمت در شناسيزمين نقش و دونشمي آشنا پزشکي و شناسيزمين نزديك ارتباط با آموزاندانش

 چرااست،  بخشلذت بسيار آموزاندانش به فصل اين آموزشكنند. مي درک را انسان و زمين متقابل تأثير و

 شناسيزمين علم اهميتسازد و او به آساني مي هموار فرايند اين در را معلم مسير يادگيري، ةانگيز وجود كه

 كند. مي يادآوري آموزان دانش به را

 

شناسي و كارشناس ارشد سنجش از دور با كارشناس زمين، علي زماني

 سال سابقة آموزشي 20

 

 

 نيا كهيحال است. درانسان تمركز داشته ( در سالمت يمينقش عناصر )ژئوش روي شتريفصل ب نيالف( ا

 از جمله: دارند؛  ريبر سالمت تأث زين يشناختنيعوامل زم رياز موضوع است و سا يبخشتنها 

از سقوط  يناش يجسمان يهابيآس ايو  ژنيمانند كمبود اكس ي: در ارتفاعات مشکالتتوپوگرافي. 1

 ،و در مقابل دنشويم دهيكمتر د اريمشکالت بس نيدر مناطق پست و هموار ا كهي حال است. در ترعيشا

 ند.ترعيشا زگردهايشن و ر يهافانتو از  يعوارض ناش

 يهايماريب اي سميمانند رومات ،حد از شياز رطوبت ب يناش يهايماريمناطق مرطوب ب در :. اقليم2

 يبارز با مناطق خشك تفاوتو از اين نظر، مناطق داراي رطوبت  دنشويم دهيد شتريب ي،و قارچ يعفون

 .دارند

 يهاتيو فعال يدياس يهاهمچون وجود چشمه يمشکالت فشاني،آتشدر مناطق  :هافشانآتش. 3

به  يااشاره يدارند كه در كتاب درس فشانيآتش ينسبت به خاكسترها يشتريتداوم ب ،)بخار( «يفومرول»

 .ها نشده استآن

 يعنيزنده است؛  بر سالمت موجودات يشناسنيعوامل زمتأثير شناخت  يپزشک يشناسني( هدف زمب

از  يفصل فقط به مخاطرات ناش ني. در ادناندازيبه خطر م اي دنكنيم نيكه سالمت را تضم يعوامل ييشناسا

كه سالمت يحال دراست. شده  صرفاً به انسان اشاره ،موجودات زنده نيب ازشده و عناصر پرداخته يآلودگ

 د. گذارمي ريتأث زيو بر سالمت انسان نرد دا ياديز تياهم زين واناتيو ح اهانيگ
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 شناسيزمين كتاب هدف

 نيست اين پاية يازدهم

  تربيت شناسزمين كه

  علم اين آموزش به و كند

آن  هدف بلكه بپردازد،

 شناسيزمين علم معرفي

 شناسيزمين است. كتاب

  معرفي به پاية يازدهم

متفاوت   يهاگرايش

پردازد. مي شناسيزمين

 شناسيزمين جمله آن از

 حوزة در كه است پزشكي

 يك عنوانبه سالمت

شده  مطرح جديد رشتة

 است

و شواهد  اتياز بروز موارد مشابه با توجه به تجرب يريشگيپ يپزشک يشناسنيزم ياز كاركردها يکي( ج

كند  فايا رانهيشگينقش پ ديبا هايآگاه ةها و توسعاز آن يو مشکالت ناش هادهيشده است. شناخت پد اثبات

 .نشده است يافصل به آن اشاره نيكه در ا

مناسب و تالش  يراهکارها ةمشکالت، ارائ ييدر كنار شناسا يپزشک يشناسنياز اهداف زم گريد يکي( د

 ماتخد ةارائ ،متحده االتيدر اروپا و ا مانيآزبست س يهالوله يآورهاست؛ مانند جمعآن شدنيياجرا يبرا

 مارستانيساخت ب اي ،يهستان( در مناطق كوي)شکستگ يارتوپد يمانند تمركز بر خدمات پزشک ،هدفمند

 د. در آن مناطق انطباق دار ترعيشا يازهايو ن هابيكه با آس ستانيس ةدر منطق يعفون يهايماريب يتخصص

توازن  كهينحو به ،فصل ارائه كرد نيمند در او نظام افتهيصورت سازمانبه توانيمباحث را م نيا ةهم

 د. شده باش تيرعا نياز ا شيمطالب ب نيب

 

شناسي و ارشد چينهكارشناس ، ويدا وحيدنيا

شناسي شناسي و دبير بازنشستة زمينفسيل

 سال سابقة آموزشي 31شهرستان بيرجند با 

 

هاي درسي جديد را در پي تغيير نظام آموزشي كشور، تأليف كتاب

شناسي پاية يازدهم نيز از اين امر مستثنا نبود. فصل داشت. كتاب زمين

رداخته كه در واقع ارتباط شناسي پزشکي پپنجم كتاب به معرفي زمين

شناسي و رشتة پزشکي در آن بيان شده است. با توجه به رشتة زمين

تغيير كتاب درسي در جهت كاربردي شدن، وجود اين فصل از مزاياي 

 شود.كتاب جديد محسوب مي

 

 

 بيان ساده زبان به چگونه را پزشكي شناسيزمين سؤال دوم: علم 

   كنيم؟

 كه است ايرشتهبين يعلم پزشکي شناسيزمين: احمدي اكبرعلي

 مثبت و منفي اثرات شناسايي براي بلکه نيست، بيماري درمان پي در ابداً

 پزشکي ةجامع به هابيماري علت يافتن و انسان سالمت بر عناصر و هاكاني
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 شناسزمين. ندارد منطقه شناسيسنگ و شناسيكاني تركيب  ةدربار يچندان اطالعات پزشككند. مي كمك

 اطالعات و باشد پزشك براي خوبي علمي مشاور منطقه، يك در هاكاني و عناصر فراواني با رابطه در تواندمي

 خواص شناخت علم و منطقه شناسيزمين ةدربار مطالعهفرصت  پزشك زيرا. دهد قرار اختيارش در را خود

 به  و، درمان تا پردازدمي پيشگيري به بيشتر  علم اين حقيقت در .ندارد را هاكاني زاييبيماري يا و درماني

 در بلکه پزشکي در تنهانه شناسيزمين كند.مي كمك ،است درمان از بهتر پيشگيري شعار شدنمحقق

 وها دارند.دار تهيه در مؤثري نقش زمين، معدني منابع از بسياري. دهد نشان خودي تواندمي هم داروسازي

 79 ،78 هايصفحه هاي«بدانيد بيشتر» در شدهذكر مطالب تدريس، شروع در معموالً من :عرب عصمت

 ةمنطق و استان از هايينمونه و كنممي تعريف هابچه براي ،است كتاب به مربوطبگويم  اينکه بدون را  82و

 و ما استان مردم بين كليه سنگ و تنفسي هاييبيماري بودنشايع مانند) كنممي ذكر هابچه براي خودمان

 آن كار كه است شناسيزمين علم از ايشاخه كه گويممي هاآن به بعد(. هابيماري اين يابيعلت چگونگي

شوند مي متوجه آموزاندانش خودبه اين ترتيب  .كردم بيان كه است قبيل اين از مواردي ةمطالع

 كنند. مي ارائه تعريف علم اين براي كنندمي شروع و چيست پزشکي شناسيزمين

را بيابد.  زادزمين هايبيماري علتكوشد مي كهاست  جديدي علم پزشکي شناسيزمين: سميعي رضيه

 را عناصري و گيردمي زمين از را عناصري طبيعي، ةچرخ يك طي ورد اد تعامل خود زيست محيط با انسان

 تنها نه. گذاردمي تأثير  وا سالمت بركند، مي تنفس و نوشدمي ،خوردمي كه آنچه هر پسدهد. مي زمين به

 مثبت و منفي اثرات ،كلي طوربهپذيرد. تأثير مي زيستشمحيط از  نيز انسان روان و خووخلق بلکه ،جسم

 .گيردمي قرار بررسي مورد پزشکي شناسيزمين در گياهان و جانوران ،هاانسان سالمت بر شناختيزمين

 ارتباط در... و تنفس آب، نوشيدن غذا، خوردن طريق از خود اطراف محيط با هاانسان :رهبردار فائزه

 را انسان سالمتي وشود مي( غيرمستقيم يا مستقيم) بدن نياز مورد عناصر تأمين باعث ارتباط اين و هستند

 دليلبه بدن هايدستگاه كار و كندنمي تأمين را بدن ضروري عناصر ارتباط، اين گاهيكند. مي تضمين

شوند مي بدنوارد  سمي عناصر ،ارتباط ايندر اثر  گاهي حتي ياشود مي روهروب اختالل با عناصر اين كمبود

 اندازند. مي خطر به، دارند سکونت منطقه آن در كهرا  هاييانسان ةهم سالمت و

 بررسي انسان را بر سالمت مختلف مناطق هايسنگ و هاكاني سازندة عناصر تأثير پزشکي شناسيزمين علم

 را كه منطقه هاي يكبيماري عامل تواندمي است، داده ادامه را تحصيلش رشته اين در شناسي كهكند. زمينمي

 اين منشأ بررسي به بلکه ندارد، زادزمين هايبيماري درمان در نقشي علم شناسي دارند، بيابد. اينزمين منشأ

 بداند. خوبيبه را شناسيسنگ و شناسيكاني پردازد. پس متخصص اين موضوع بايدمي هابيماري
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 اطراف محيط با هاانسان

 خوردن طريق از خود

 تنفس آب، نوشيدن غذا،

 و هستند ارتباط در... و

 تأمين باعث ارتباط اين

  بدن نياز مورد عناصر

( غيرمستقيم يا مستقيم)

 انسان سالمتي شود ومي

 كندمي تضمين را

 

طبيعي و  يشناسنيارتباط بين عوامل زم ةپزشکي علمي است كه دربار يشناسنيزم :علي زماني

را بر پراكندگي  يعيوامل طبتأثير عو  كنديسالمت موجودات زنده )انـسان، حيـوان و گياه( بحث م

 ي. موضوعدهديقرار م يبررس جغرافيايي موارد مرتبط با سالمت مورد

حل مشکالت آن، به  اياست كه درک، كاهش  دهيچيگسترده و پ

 يشناسنيزم .داردنياز  يمختلف علم يهانهياز زم يارشتهنيب يهاكمك

زمين  ةدهندليو مواد تشک طيشرا رييندها و تأثفراپزشکي بيشتر روي 

و در حقيقت مکمل پزشکي  كنديها و حيوانـات تمركـز مروي انسان

شناسان زمينپزشکي دانشي بدون مرز است و  يشناسنيمحيطي است. زم

تا به مشکالت  آورديرا گرد هم م يو بهداشت عموم يو محققان پزشک

و  يها، مواد معدنمانند سنگ ،يشناسنياز مواد زم يناش يبهداشت

و  هالرزهنيزم ،يفشانآتش يهامانند فوران ،يشناسنيآب و زم يندهايفرا

 غبار بپردازند. و گرد

شناسي پزشکي، به زبان ساده، بيانگر ارتباط زمين :ويدا وحيدنيا

هاي هر منطقه ها و كانيشناسي به بررسي سنگشناسي و پزشکي است. بدين ترتيب كه زمينزمين

ها به كند. علم پزشکي نيز براي درمان بيماريها را محاسبه ميدهندة آنپردازد و ميزان عناصر تشکيلمي

ر هر منطقه نياز دارد تا بر آن اساس و با توجه به عالئم بيماري، بيمار را دانستن ميزان عناصر موجود د

رسان پزشکان شناسان ياريها حائز اهميت است و زمينشناسي در سالمت انساندرمان كند. پس نقش زمين

 شوند.  براي درمان بيماران محسوب مي

 

 پيوند تجربي، علوم پيوند مانند است؛ برخوردار زيادي هايمزيت از فصل . اين3سؤال  

 درمان و داروسازي با شناسيزمين پيوند ها،انسان زندگي و سالمت پزشكي، و شناسيزمين

 ادامة و زندگي بر تأثيري چه موارد اين شرح زيست. محيط و شناسيزمين و پيوند ها،بيماري

  داشت؟ خواهد آموزاندانش تحصيل

 به كه پذيردمي انجام زماني نقصبي و موفق علمي كار. دارند ارتباط هم با علوم ةهم :احمدي اكبرعلي

 كه بداند بايد آموزد. دانششو انجام مختلف علوم و هاگرايش رد متخصص افراد از متشکل تيمي صورت

 از اثري شناسيزمين ةواژ در ظاهراً كه است درست. نيست علوم ساير از جدا و مستقل يعلم شناسيزمين

 بايد شناساند. زمينتنيده شده شناسيزمين علم تار و پود در علوم اين اماشود، نمي ديده.. .و فيزيك ،شيمي
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 يشناسنيهدف زم

تأثير  شناخت  يپزشك

بر   يشناسنيعوامل زم

زنده  سالمت موجودات

 ييشناسا يعنياست؛ 

كه سالمت را  يعوامل

به  اي دنكنيم نيتضم

 دناندازيخطر م

 و فقط را چيزهمه كه ستا كتاب مثبت نکات از ديگر يکي اين ود نك مجهز مختلف علوم ابزار به را خودش

 شمات. استأكيد كرده  زمين با پايه علوم ارتباط رب پيوندها، در و نداده اختصاص شناسيزمين به فقط

 صرفاً شناسزمين اگر. بدانيدنياز بي پايههاي سدر ساير اطالعات از را خود توانيدنمي شناسزمين عنوانبه

 شيمي فيزيك، اگر زيرا. ندارد گفتن براي حرفي عمالً كند، تکيه خودش شناسيزمين هايدانسته بر بخواهد

 د. بو خواهد ناتوان شناسيزمين هايپديده تفسير از مسائل از بسياري در ،نداند زيست و

 و بيان را هارشته ساير با زمين تنگاتنگ ةرابط و پيوند خوبيبه فصل اين

 بايد ،باشد يخوب شناسزمين بخواهد اگر كه كندمي گوشزد آموزدانش به

 علم ةدربار د.باش داشته پايه علومهاي سدر ةهم از درستي بينش و درک

 هيچ شناسزمين عنوانبه ما. شودمي عکسدقيقاً  رابطه اين پزشکي

 به پزشکي علم اما ،نداريم بيماري درمان و تشخيص در ايوظيفه

 و شيمي زيستي، اطالعات از ايآميزه كه ما شناسيزمين هايدانسته

 از متأثر كه زاييبيماري عوامل شناسايي برايد. دار نياز ،ستا فيزيکي

 اطالعات ،هاآن از  گرفتهئتنش هايبيماري درمان و هستند زيست محيط

 كند. مي معجزه شناسزمين ايمشاوره

 نظر در فصل اين تدريس براي كهرا  زماني اگر :عصمت عرب

 رشته اين اهميت بيانگر كه هايينمونه توضيح و شرح به بيشتر گيريم،مي

 خود كمكه ب را عناصر به مربوط قسمت معموالً مند. دار توجهيقابل تأثير ،دهيم اختصاصهستند، 

 ،نمودارارائة  جدول، رسم مانند) كنندمي پيشنهاد هاآن خود كه هاييشيوه از و كنممي تدريس آموزاندانش

 .نشوم مواجه مطالب يادگيري به آموزاندانش يرغبتبي با تاگيرم بهره مي عنصر هر تدريس براي...( و نقاشي

 فصل اين مطالب يادگيري از( تجربي ةرشت آموزاندانش مخصوصاً)آموزان دانش اكثر هم فصل پايان در

 شوند.مي مندعالقه رشته اين به وضايت دارند ر

 شناسيزمين درس صفر ضريب و امروزي ةجامع در پزشکي تب شدن فراگير به توجه با :رضيه سميعي

 گرفتار انکاريقابلغير لطفيكم و مهريبي به شناسيزمين متأسفانه ،(پزشکي هايرشته) اول زيرگروه در

 به گرايانپزشکي لطف نظر ،الذكرفوق هايرشته درشناسي زمين اهميت يادآوري و بيان با شايد. است آمده

 .درآيد انزوا از شناسيزمين علم و دشو معطوف شناسيزمين

 وافري ةعالق... و داروسازي پزشکي، چون هاييرشته به اخير هايسال در آموزاندانش :رهبردار فائزه

 محسوب پزشکي علوم ةشاخ در تخصصي هايرشته از يکي تواندمي پزشکي شناسيدهند. زمينمي نشان
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 عوامل شناسايي براي

 از متأثر كه زاييبيماري

 و هستند زيست محيط

 هايبيماري درمان

ها، آن از  گرفتهنشئت

 ايمشاوره اطالعات

  معجزه شناسزمين

 كندمي

 محيطيزيست هايبحران همچنين و انسان سالمت بر محيطي عوامل تأثيرات با آموزاندانش آشنايي. شود

 كردنحساس. دشو آنان ساكن عنوانبه آموزاندانش در «دوستيزمين» حس تقويت و ايجاد باعث تواندمي

 شاياني كمك خاكي ةكر حفظ به كه شد خواهد خوبي اتفاقات موجب انسان و زمين ارتباط به آموزاندانش

 .كرد خواهد

است  نيزم يرو اتيو ح يكرد كه در حال حاضر، تمام زندگ حيآموزان تشردانش يبرا ديبا :علي زماني

داشته  نيمانند زم يمناسب طيكه شرااست نکرده  دايپ يدسترس يگريهنوز به مکان د يزندگ يبرا انسان و

 رکددارد و در مقابل قطعاً قابل يزندگ هايتيفعال در ياساس ينقش يشناسنيزم طياز مح يبخش .باشد

واقع در نيا .دنبر سالمت انسان وجود داشته باش يشناسنيزمگوناگون از عوامل  يقو يراتيتأث دياست كه با

مورد  يماريعلل ب ياست كه قرار است در بررس يپزشک يشناسنيزم

ي اهفاز هد يکي« جامعه يعموم يآگاه شيافزا. »رديقرار گ يبرداربهره

و  يمل يهاسازمان ،1990سال  از. است يپزشک يشناسنيمهم زم

 ةبه عموم مردم دربار يبخشيآگاه» يرو يشناسنيمرتبط با زم يالمللنيب

تأكيد و  «واناتيها و حبر سالمت انسان يشناسنيعوامل زمتأثير  تياهم

 است. افتهي كه تاكنون تداوم داشته و توسعه اندتمركز كرده

كند، زيرا ها را بيشتر ميبيان ارتباط علوم اهميت آن :ويدا وحيدنيا

جاي شود. بدين ترتيب، بهها ميآموز متوجه يادگيري تأثيرگذار درسدانش

اندوزي، يابند كه عالوه بر دانشهايي آگاه پرورش ميبعدي، انسانافراد تك

به كاربرد و تأثير دانش بر زندگي خودشان و ديگران نيز توجه دارند؛ 

شناسان با هايشان است. زمينمحيطي دارند و حفاظت از زمين جزو هدفهاي زيستهايي كه دغدغهنسانا

رسان پزشکان و داروسازان در درمان بيماران خواهند شناسي، يارياشراف بر علوم فيزيك، شيمي و زيست

آموزان عالقة رد و دانشگيشناسي در جايگاه واقعي خود قرار ميتدريج درس زمينبود. با اين اوصاف به

 كنند.بيشتري به مطالعه و ادامة تحصيل در آن پيدا مي

   

 

 

  


