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عىًان طرح:
طرح سد آبیاری در مدرسه (ذخیره آب باران و غیر شرب برای آبیاری فضای سبس مدرسه )
َدف کلی:
چگًَگی رخیرُ آة ثبراى ٍ ًسٍالت آسوبًی ٍ استفبدُ از آى در هَاقغ ضرٍری ثرای آثیبری عجیؼت داخ
هذرسِ ٍ درختبى در آى ،در جْت جلَگیری از هػرف ثی رٍیِ آة ضرة در هذرسِ.
اَداف جسئی:
هذرسِ
.
 ضٌبسبیی راّکبرّبی استفبدُ از ًسٍالت آسوبًی ثرای جلَگیری ازّذر رفت آة ضرة ضٌبسبیی راُ ّبی رخیرُ سبزی ًسٍالت آسوبًی در سغح هذارس.اَداف رفتاری:
 داًص آهَزاى اّویت آة ثبراى ٍ آة ضرة را ثػَرت کبرثردی فراگیرًذ. داًص آهَزاى ثتَاًٌذ چگَىگی رخیرُ ًوَدى ًسٍالت آسوبًی را توریي کٌٌذ. داًص آهَزاى ثتَاىىد هَارد استفبدُ از آة ضرة ٍ آة ثبراى را ثػَرت هجسا ثیبى کىًذ . -داًص آهَزاى تَاًبیی غرفِ جَیی در ّسیٌِ آة ضرة را کست ًوبیٌذ(.آهَزش هْبرت زًذگی)
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يسایل مًرد ویاز:
 پوپ آة ضیلٌک ثِ اًذازُ هَرد ًیبز هٌجغ رخیرُ آة ضیلٌک آثیبری قغرُ ای دستگبُ پوپبش آة از هٌجغ ثرای آثیبری فضبی سجس هذرسِ.اعتبار:
 20هیلیَى ریبل.
بیان مسالٍ:
آة از ضرٍریبت زًذگی ثطریت ،جوبدات ٍ ًجبتبت ّستی است کِ هذیریت ثْیٌِ در استفبدُ از آى عراٍت ٍ
سرزًذُ ثَدى را در دًیبی زًذگی ثطر ثِ ارهغبى هی آٍردً .ؼوبت خذاًٍذ در قبلت ًسٍالت آسوبًی در جبی
جبی سرزهیي ّب ثب آة ٍ َّایی هتفبٍت ثِ اًسبى ارزاًی هی ضَد .ثرای استفبدُ هٌغقی ٍ هٌبست از ایي
ًؼوت ارزضوٌذ ٍ حیبتی خذاًٍذی ،الزم است توْیذاتی در جَاهغ هختلف درًظر گرفتِ ضَد .یکی از هحل
ّبیی کِ هٌبست ثرای اضبػِ فرٌّگ استفبدُ ثْیٌِ ٍ هػرف هٌغقی هی ثبضذ  ،هذرسِ ٍ هحیظ تؼلین ٍ
ترثیت آیٌذُ سبزاى جَاهغ است .عرح سذ آثیبری در هذرسِ هٌجر ثِ تَجِ ّرچِ ثیطتر ًًَْبالى ٍ اٍلیب  ،ثِ
هػرف هٌغقی از آة هیضَد .ایي عرح هیتَاًذ در هٌبعق هؼتذل ٍ جٌگلی ،کَّستبًی ٍ ثیبثبًی کبرثردی
هتفبٍت داضتِ ثبضذ .خػَغب در هٌبعق خطک ٍ کن آة ثسیبر کبرثرد خَثی خَاّذ داضت .در ػیي حبل
کطَر هب از کن آثی رًج هی ثرد ٍ الزم است ایي عرح در توبهی هٌبعق آة ٍ َّایی ثکبر ثردُ ضَد .هراحل
اجرای عرح ثِ ضرح ریل هی ثبضذ:
 - 1ثب تَجِ ثِ ٍسؼت فضبی سجس ٍ درخت کبری ضذُ در هحَعِ هذرسِ سبیس هٌجغ آة ًیس هی ثبیست
تغییر کٌذ .ثؼٌَاى هثبل در آة ٍ َّای کَّستبًی ثرای پٌجبُ درخت ٍ فضبی گل کبری ضذُ هٌجغ
2000لیتری ثٌظر کبفی هی رسذ  .در ّر حبل ثبیذ ًسجت ثِ هَقؼیت  ،هٌجغ آة را اًتخبة ًوَد .
پوپ آة ثرای هکص آة جوغ آٍری ضذُ در هحیظ حیبط ٍ چبُ ّبی

هخػَظ ًسٍالت آسوبًی

هذرسِ در سبیس کَچک  ،هٌبست ٍ کبفی ثِ ًظر هی رسذ .ضیلٌک ثِ هتراش هحیظ از هحل پوپبش تب
هٌجغ رخیرُ آة تْیِ گردد ٍ در غَرت تجْیس دستگبُ پوپبش از هٌجغ رخیرُ آة ثِ هکبى ّبی
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هػرف ،ضیلٌک آثیبری قظرُ ای ثسیبر هٌبست است .در غَرتی کِ ایي فرایٌذ در هحل ّبی هٌبست
ًػت گردد ًیبزی ثِ آثیبری دستی ًیست.

 - 2هَقغ ثبرًذگی پوپ در هحل ّبی جوغ آٍری تؼجیِ ضذُ ٍ آة ثِ هحل هٌجغ رخیرُ آة

( سذ

آثیبری ) ّذایت هی ضَد.

 - 3در ایبم ًجَد ثبرش ثب تَجِ ثِ ًیبز درختبى ٍ فضبی سجس ،ثِ آثیبری پرداختِ ٍ داًص آهَزاى در ایي
فرایٌذ ّوکبر ٍ ّویبر ػَاهل اجرایی خَاٌّذ ثَد  .هقذار آة هَرد ًیبز درختبى هتٌَع ثرای داًص
آهَزاى تَضیح دادُ هی ضَد ٍ از آًبى خَاستِ هی ضَد تب ًسجت ثِ تٌظین فطبر آة درضیلٌک ّبی
قغرُای اقذام ًوبیٌذ  .حرس ًوَدى درختبى ٍ ضٌبسبیی آى ّب در یبدگیری فراگیراى هَثر خَاّذ
ثَد .حتی رضذ سریغ ٍ یب ػذم رضذ ٍ یب ّر ًَع ثیوبری درختبى ت ضریح هی گردد تب داًص آهَزاى
در فرایٌذ ًگْذاری ٍ پرٍرش درختبى ّویبر خَثی ثبضٌذ.
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 - 4استفبدُ از یک ًفر مٌّذس کطبٍرزی از هحیظّبی داًطگبّی ٍ یب حتی استفبدُ از اٍلیبی هتخػع
در هَفقیت عرح هثور ثور خَاّذ ثَد.
وتیجٍ گیری:
ثب تَجِ ثِ ایٌکِ هذارس  ،هحیظ ّبی یبدگیری رسوی ٍ هغوئٌی ّستٌذ ٍ اهر فرٌّگ سبزی ٍ آهَزش
هْبرت ّبی زًذگی ،زیست هحیغی ،غرفِ جَیی،استفبدُ غحیح از ًؼوت ّبی خذا ٍ ّ ....ذایت هی ضًَذٍ ،
ایي عرح در فرٌّگ سبزی هػرف ثْیٌِ آة ثسیبر هَثر خَاّذ ثَد ّ .وچٌیي هطبرکت داًص آهَزاى در ایي
عرح هٌجر ثِ ایجبد فضبی سجس ٍ زیجب در هحیظ هذرسِ اةاّتوبم خَد داًص آهَزاى ضذُ ٍ ثِ فراگیری
فرایٌذ چگًَگی حفظ هحیظ زیست هٌجر هیگردد .فرٌّگ هػرف ثْیٌِ ٍ احسبس هسئَلیت داًص آهَزاى
ضذ
از ّوبى اٍاى کَدکی ٍ حفظ هٌبثغ آثی هحیظ هبى ثب ایي عرح ثغَر هَثر اضبػِ خَاّذ .
محديدیت َا :
ثب تَجِ ثِ هطکالت هبلی هذارس هطبر کت اٍلیب ٍ ارگبى ّبی هختلف هٌجولِ هٌبثغ عجیؼی  ،ضْرداری ٍ
زیجبسبزی ضْری ٍ دیگر ادارات هسئَل هَرد ًظر هی ثبضذ .در غیر ایٌػَرت هی تَاى ایي هَضَع را ثػَرت
هحذٍدیت ثیبى کرد.
پیشىُادَا:
در غَرتی کِ اّویت هَضَع ثغَر دقیق ثرای اٍلیبی داًصآهَزاى تطریح گردد در ثسیبری از هذارس هطکل
هبلی ٍ اػتجبر ثب هطبرکت آًبى حل خَاّذ ضذ.
ّوچٌیي استفبدُ از ظرفیت داًصآهَزاى ثرای جوغ آٍری ،رخیرُ آة ٍ آثیبری هحیظ ّبی سجس هذرسِ ًیبز
ثِ یک هسئَل ثرای ایٌکبر هٌتفی خَاّذ ضذ.
ایي عرح در توبهی هقبعغ تحػیلی ٍ هٌبعق هختلف آة ٍ َّایی هی تَاًذ اجرا ضَد.
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