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 زیستي/ همایش محيطگزارش

 ما فرداي و امروز دغدغة زيستمحيط
 کارشناس ارشد شيمی آلییار؛ فرشته همت

 و فسيل کارشناس ارشد چينهمعصومه اخالقي؛ 

 ديناميک؛ کارشناس ارشد هواشناسی مينا شایگان مهر

 العلوم سراي باقرزیستي پژوهشهاي ساالنه محيطهمایش

 شهرستان ساوجبالغ( -)استان البرز

 

شناختی است که بر زيست مجموعة عوامل اجتماعی، ااتصادي، فرهنگی، فيزيکی، بيولوژيکی و زيبامحيط

هاي انسانی روي آن تأثير بسزايی دارند. شوند و فتاليتگذارند و از آن متأثر میافراد و جوامع تأثير می

کننده براي هاي نگرانه مسئلههوا تبديل ب ها، کمبود آب و آلودگیتغييرات آب و هوايی، انهراض گونه

خصوص برداري نادرست از طبيتت، بهها بهرهاند. سالداران محيط زيست در سراسر جهان تبديل شدهدوست

دهد که بشر در مهار مشکالت طبيتت هر روز پس از انهالب صنتتی و سير حوادث دنياي امروز نشان می

هاي اجتماعی، ااتصادي و سياسی، ها با ناهنجاريخوردن آنها و گرهشود. تداوم اين بحرانتر میناتوان

 بپردازد. مهم طور مفصل و بنيادين به اين دارد که ناگزير بهزودي خرد جمتی را بر آن میبه

زيست خود اهميت اين موضوع ما را بر آن داشت تا گامی هر چند کوچک در تالش براي حفظ محيط

« ساوجبالغ»اي بزرگ در استان البرز، شهرستان ال گذشته، سه همايش منطههبرداريم. در اين راستا، طی سه س

بختانه بازخورد خوب، مداوم و رو به رشدي در برگزار شد که خوش« سراي باارالتلومپژوهش»به همت 

هاي اين مجموعه آورده شده و اميد است که در شهرستان داشته است. در ادامه گزارش جامتی از فتاليت

 ي آتی بتوانيم در راستاي اين مهم گامی بلند در سطح کشور برداريم. هاسال

 

 مدت این مجموعه مدت و بلنداهداف کوتاه
بخشی و آموزش در جامته بسيار ارزشمند و مهم است و برگزاري چنين سازي، آگاهیوظيفة فرهنگ

، افزايش مشارکت و مسئوليت تواند ضمن افزايش آگاهی ااشار مختلف جامتههايی میها و جشنوارههمايش
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محيط زيست مجموعة 

عوامل اجتماعي، 

اقتصادي، فرهنگي،  

فيزيكي، بيولوژيكي و 

شناختي است كه بر زيبا

افراد و جوامع تأثير 

ن متأثر گذارند و از آمي

هاي شوند و فعاليتمي

انساني روي آن تأثير 

بسزايي دارند. تغييرات 

آب و هوايي، انقراض  

ها، كمبود آب و گونه

هوا تبديل به  آلودگي

كننده هاي نگرانمسئله

داران محيط براي دوست

زيست در سراسر جهان 

اندتبديل شده

کنند، ها دنبال میدنبال داشته باشد. اهدافی که اين مجموعه همايشمردمی در ابال مسائل محيط زيستی را به

 اند از: عبارت

 تغيير نگرش جامته درخصوص توستة پايدار )ايجاد تتادل ميان توسته و محيط زيست(.  ●

 محيطی. زيست و تروي  فرهنگ زيستتغيير الگوي رفتار در ابال محيط  ●

 هاي آينده و اداي دين به باورهاي اسالمی و انسانی. ايجاد احساس مسئوليت در برابر نسل ●

 هاي تخصصی از سنين پايين. افزايش مشارکت عمومی و آموزش ●

 من و سالم، اادر به ادامة زندگی طبيتی نخواهيم بود. به باور رساندن اين امر که بدون داشتن محيط زيستی ا ●

 پذيرفتن اين مهم که همة موجودات زنده حق حيات دارند و انسان مالک تمام کرة زمين نيست.  ●

 

 ها عناوین و اهداف همایش
 سال اول: بحران محيط زیست با محوریت آب و هوا 

آموزان دورة براي دانش 53۷6بهمن ماه سال  30اين همايش در 

کنندگان اين همايش اي و کاردانش برگزار شد. شرکتوحرفهمتوسطه، فنی

جويی در مصرف آب، تصفية پوستر مهاله در محورهاي: صرفه 63با ارسال 

هاي صنتتی و کشاورزي، و کاهش مصرف آب خانگی در جشنواره پساب

آموزان برتر در اين همايش در نهايت، از ده نفر از دانش شرکت داشتند و

 تهدير به عمل آمد. 

، استراتندکتر پيترون ون، دکتر خليل رضایياين همايش با حضور 

و جمتی از مسئوالن شهرستان، از جمله  دکتر پيتر ارنست ویگاند

پرورش، شهرداري، محيط زيست و ادارة جهاد ومسئوالن آموزش

 زار شد و محورهاي سخنرانی از اين ارار بودند: کشاورزي برگ

جويی آب در مصارف کشاورزي )با سخنرانی دکتر هاي صرفهروش *

 ون استراتن(. 

 ريزگردها )با سخنرانی دکتر ويگاند(.  *

 اند از: منتخبان بحران محيط زيست با محوريت آب و هوا عبارت

هرا خامدي، پرنيان دههان، مريم خوشگرد، پانيذ سنجري، زپريا مهين

نيا و ناصر دههان، شهايق رهسپار، فائزه حسينی، متين کاليی، زينب ضرابی

 نازنين عاشوري. 
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 سال دوم: گرمایش جهاني زمين 

براي تمام دورة تحصيلی اول و دوم متوسطه و ابتدايی، در االب  فيلم کوتاه،  53۷۹آذر  5۷اين همايش 

اثر در اين همايش شرکت کردند.  ۹1کنندگان اين همايش با ارسال عکس، پوستر مهاله برگزار شد. شرکت

رش ساوجبالغ( و خانم پروو)رئيس ادارة آموزش بابالوسخنرانان اين همايش دکتر خليل رضايی، آااي 

  التلوم( بودند.سراي باار)مديريت پژوهش همتيار

 نام آموزشگاه نام و نام خانوادگی دورة تحصيلی عنوان رديف

 غيرانتفاعی اوج دانش پارسا دوستی ابتدايی فيلم برتر جشنواره ۱

 هنرستان شهداي مکه غزاله طاهري  متوسطة دوم 

 شهيد بابايی ااسمی زارعستايش  ابتدايی  پوستر ۲

 غيرانتفاعی فرهنگ فالح زينب فغانی، فاطمه بابايی -شهايق بااري متوسطة اول 

 1فرزانگان  فائزه فالح آزاد  متوسطة اول

 هنرستان علم و هنر فاطمه رنجبر متوسطة دوم

 نمونه دولتی شرافت بازاندينا مدير زارع، مهسا خوش متوسطة دوم

 نمونه دولتی شرافت روستازينب حق متوسطة دوم عکس ۳

 شاهد فاطمه زهرا )س( نژادفاطمه فالح متوسطة دوم سمينار ۴

 شاهد فاطمه زهرا )س( فالحمحدثه تک متوسطة دوم

 منتخبان همایش گرمایش جهاني زمين
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 سال سوم: تالش براي رسيدن به زبالة صفر )همایش مجازي( 

هاي آموزشی متوسطة اول، دوم و ابتدايی در االب فيلم کوتاه، براي تمام دوره 53۷۷اين همايش در ارديبهشت 

اثر در اين همايش شرکت کردند. سخنرانان  523کنندگان اين همايش با ارسال عکس و پوستر مهاله برگزار شد. شرکت

جنبش و سبک زندگی پسماند صفر در ايران(، آااي انداز )فتال محيط زيست و راهحمداوي  آیهاين همايش خانم 

)مديريت  همتيار)متاون آموزش متوسطه( و خانم دار معدنپرورش ساوجبالغ(، آااي و)رئيس ادارة آموزش پایکاري

 التلوم( بودند. سراي باارپژوهش
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 رديف نام و نام خانوادگی رتبه محور جشنواره
تراکمهمحمد امين  اول پوستر  5 

 2 نفيسه تراکمه دوم پوستر

 3 احسان اميري سوم پوستر

 4 مهشيد اندي سوم پوستر

 1 ايليا دههاندار اول پوستر مقاله

 6 رؤيا صفري دوم پوستر مقاله

 ۹ مانيا زادشير، بيتا محترمی مهر اول پوستر مقاله

 8 فاطمه غريبی، اسما ميري آهنگري دوم پوستر مقاله

مهدي اديبی، مهيا اديبیمحمد اول فيلم کوتاه  ۷ 

 50 باران رفيتی، هانيتا کاکاوند، يکتا نيلی اول فيلم کوتاه

 55 مهدي بهرامی دوم فيلم کوتاه

 52 مهدي ارمند پيشه سوم فيلم کوتاه

نژادنژاد، فاطمه مفاخرينرگس فالح -ايفاطمه ارمنده اول فيلم کوتاه  53 

دوست، مانيا کاويانیميهنمهشيد  دوم فيلم کوتاه  54 

 51 فاطمه دوستی اول فيلم کوتاه

 56 آرسام اعتمادي صد=ر اول عکس

 5۹ ايليا دههاندار اول عکس

 58 فائزه هاشمی، روبينا خانی اول عکس

 5۷ حانيه باستان دوم عکس

 منتخبان همایش تالش براي رسيدن به زبالة صفر  
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، در حال تدار  براي برگزاري همايش تالش براي رسيدن به زبالة صفر بوديم که به علت 53۷8در اسفندماه 

هاي ناشی از آن، مجال برگزاري حضوري همايش دست نداد و همايش را در گيري بيماري کرونا و محدوديتهمه

ايی از تأثيرات اين بيماري بر کرة زمين هدر بستر مجازي برگزار کرديم. در همان حين زمزمه 53۷۷ارديبهشت ماه 

هاي شد، مبنی بر نفس کشيدن طبيتت و بازگشت آسايش و آرامش به زمين. چندي نگذشته بود که عکسشنيده می

هايی که گريبان طبيتت را گرفته بودند، انتشار يافت. به راستی کرونا بر بسياري از گرفتاري موجودات زنده با ماسک

 يري داشت؟ کرة زمين چه تأث

زيستی مهمان جديد زمين، کرونا اين چالش جديد تيم ما را واداشت که در سال چهارم به استهبال جشنوارة محيط

 برويم. باشد که باري از دوش اين کرة زيبا برداشته باشيم و زمينمان را به جايی زيباتر براي زندگی تبديل کنيم. 

 

 

 

 

 

 

  


