
 

 طرح درس تولید و بازیافت کاغذ -ی اضیکاربرگ ر           

 

 شود. نابود میهزار اصله درخت  055جنگلی با بیش از هر هفته ها،  ی آمریکایی یکشنبه ی ی روزنامه برای تهیه -1

 84)فرض کنید که یک سال  شود؟ ها نابود می ی آمریکایی ی یکشنبه در طول یک سال چند اصله درخت برای روزنامهالف( 

 هفته است.(

های تبلیغاتی را از  دهد. اگر آگهی های تبلیغاتی تشکیل می ی آمریکایی را آگهی % از یک روزنامه50دانیم که تقریبا  می ب(

 کند؟ ها حذف کنیم، در هر هفته چند درخت نجات پیدا می روزنامه

 

 

 شود.  لیتر آب مصرف می 555برای تولید هر کیلوگرم کاغذ، حدود  -2

جویی کنند، چند لیتر  کیلوگرم در مصرف کاغذ صرفه 22ی   ی ما در طول یک سال، به اندازه آموزان مدرسه اگر دانشالف( 

 است؟  جویی شده آب صرفه

 معادل چند بطری کوچک آب است؟ باشد. این میزان گنجایش داشته 205 ،ب( اگر هر بطری کوچک آب آشامیدنی

 

 

 ریزد.  کاغذ قابل بازیافت با کیفیت خوب را در سال دور میکیلوگرم  45حدود  به طور متوسط هر کارمند -2

 شود.  لیتر نفت می 1805جویی در مصرف  کاغذ اداری موجب صرفه تنبازیافت هر یک 

 است؟ جویی شده نفت صرفهلیتر چند  کارمند کاغذها را بازیافت کنند. در مصرفِ 055اگر 

 

 

میلیون هکتار  18به حدود  1245در سال  های ایران است. جنگل جنگل داشتهمیلیون هکتار  25 حدود ،1285در سال  ایران -8

   1است. رسیده

 است؟ های ایران از دست رفته از جنگل مترمربعمیلیون چند در هر سال تقریبا الف( 

 است؟ های ایران از دست رفته جنگلسال، چند درصد از  85ب( در این 

                                                 
 .1219ی فرهنگی هنری ندای مهرآفرین،  های زیست محیطی برای همه، تهران، مؤسسه دانستنی 1

های دنیا  سهم ایران از جنگل»اند.(:  ها تغییر چندانی نکرده اند. )البته مجموعا نسبت تغییر یافته است که برای سهولت در حساب اندکی محتوای کتاب در واقع به شرح زیر بوده

 «است. میلیون هکتار رسیده 1228است، به  میلیون هکتار بوده 14سال پیش  24که در حدود 


