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 مرور سریع 
 71/72/7131 سبس فضبى و طبیعى منببع زیست، محیط فعبالن و مسئوالن دیدار در بیبنبت

 جمالت طالیی موضوعبت اصلی
پیشنهبد برای 

 مطبلعه بیشتر

نظر اسالم نسبت به 

 محیط زیست

 دیٍضری  تؼضط  از تیطتری حكّ تؼعی ٘یست؛ تؼعی تٝ ٔتؼّّك. است ٕٝٞ ٔاَ آفریذیٓ؛ ٔا ا٘ساٟ٘ا ترای را زٔیٗ ِِالَ٘اْ؛ َٚظَؼَٟا االَرضَ َٚ: ٔیفرٔایذ رآٖل 

 .٘ذار٘ذ

 وٙیذ. آتاد را زٔیٗ ایٗ وٝ است وردٜ ٔٛظّف را ضٕا است، ضٕا خاِك ٚ زٔیٗ ایٗ خاِك وٝ ٔتؼاَ خذاٚ٘ذ فیٟا؛ استَؼَٕرَوُٓ َٚ: ٔیفرٔایذ دیٍر ی آیٝ در 

 سرسضخت  تضریٗ،  خثیج یٗ،تر ِجٛد یؼٙی است؛ اِذّاِخصاْ ی درتارٜ دیٍر ی آیٝ یه  ٗ ٖ  تضری ٝ  دضضٕٙا  از یىضی  ٔیطضٛد؛  روضر  تضرایص  خصٛصضیّاتی  وض

 .ٔیىٙذ فاسذ ٔیثرد، تیٗ از را ٘سُ ٚ اَِّٙسُ؛حرث ٚ اِحَرثَ یُِّٟهَ َٚ فیٟا ِِیُفسِذَ االَرضِ فِی  سَؼی  تََِّٛی اِرا: است ایٗ خصٛصیّات

 ّٝٔسضوِٛیّت  از اسضت  ػثضارت  لعیّٝ ایٗ یّتإّٞ ی خالصٝ. است ّٟٕٔی ی لعیّٝ خیّی زیست ٔحیػ ی لعی  ٖ َ  در ا٘سضا  احسضا   تایضذ  ؼثیؼضت؛  لثضا

 .وٙیٓ ٔسوِٛیّت احسا  تایذ ٞٓ ؼثیؼت لثاَ در ٔیىٙیٓ، ٔسوِٛیّت احسا  ا٘ساٟ٘ا لثاَ در وٝ ٕٞچٙاٖ. وٙذ ٔسوِٛیّت

 ْػضٛأّی  از ٘اضی تؼادَ ایٗ حفظ ػذْ. است اصّی ٚ ساسیا ٞذف آٖ ایٗ، وٙٙذ؛ حفظ را ؼثیؼت ٚ ا٘ساٖ ٔیاٖ تؼادَ ا٘ذ خٛاستٝ اِٟی ادیاٖ ٚ اسال 

 .آیذ ٔی پیص زیست ٔحیػ تحراٖ ٚلت آٖ - ٘طذ حفظ تؼادَ ایٗ یؼٙی - ٘یفتاد اتّفاق ایٗ ٚلتی .است ا٘ساٖ ٞای خٛدخٛاٞی اش ػٕذٜ وٝ است

 از پس تیاًات

 از ذتازدی

 ی هؤسسِ

 تحقیقات

 ٍ ّا جٌگل

هراتع 

41/41/4777 

 بحران محیط زیست

 در دنیب

 تاضذ؛ صحیح «تحراٖ» تؼثیر اٌر حاال - ٘یست ٔا ٔخصٛظ[ ٔحیػ زیست] تحراٖ ایٗ أرٚز  ُ ٗ  - «تضسري  چضاِص » الالض  أضرٚز  تضسري،  چضاِص  ایض

 .است ٔسوِٛیّت احسا  ػذْ ٕٞاٖ از ٘اضی ٚ دارد ٚجٛد چاِص ایٗ د٘یا ی ٕٞٝ در أرٚز ٘یست؛ ٔا ٔخصٛظ

 یه تٝ ٔرتٛغ پیٕاٖ ایٗ وٝ پیٕا٘ی یه تا لّذرٔآتا٘ٝ ترخٛرد یه یؼٙی ایستاد لّذر دِٚت یه ػٙٛاٖ تٝ آٔریىا( ۹) «ویٛتٛ پیٕاٖ» ی لعیّٝ در دیذیذ 

 .است جٟاٖ ی ٕٞٝ تٝ ٔرتٛغ ٘یست؛ د٘یا ی ٌٛضٝ آٖ ٚ د٘یا ی ٌٛضٝ ایٗ ٚ وطٛر دٚ ٚ وطٛر

 ّٝاست تطریّت ی ٕٞٝ ٔاَ ٘ٝ، تس٘ذ؛ صذٔٝ ٔردْ از ػذّٜ یه تٝ ٚ وطٛر یه تٝ وٝ ٘یست چیسی ای ٌّخا٘ٝ زٞایٌا ی ٔسو. 

 ُٔطضىّٟا  ٚ ٞضا  آسیة آٖ ػالد ضذ، ظاٞر ٚلتی ٕ٘یطٛد؛ ظاٞر تسٚدی ٚ آسا٘ی تا تخریة آحار وٝ است ایٗ زیست ٔحیػ ٔسائُ تاب در اساسی ٔطى 

 .ستا ٘إٔىٗ تؼعاً ٚ تّٙذٔذّت تؼعاً ٞٓ
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مشکالت محیط 

زیستی در ایران و 

 یِ حل آنهبراهکبر

 ٚر.وطٛ ضٟرٞای والٖ ٚ تٟراٖ در است؛ وطٛر تسري ضٟرٞای در ٞٛا آِٛدٌی ی ٔسوّٝ وطٛر، در ٔا أرٚز ٔحیؽیِ زیست ّٟٔٓ ٔسائُ جس 

 ّٝاست ٔذّت ؼٛال٘ی ی ٔسوّٝ ٘یست؛ دِٚت آٖ ٚ دِٚت ایٗ ی ٔسوّٝ زیست، ٔحیػ ی ٔسو. 

 ُتطٛد ػالد تایذ تىٙذ، ٔطىُ را ٔردْ ز٘ذٌی دیٍر ی ٘مؽٝ یه در فردا است ٕٔىٗ ٚ ورٔاٖ در أرٚز خٛزستاٖ، در دیرٚز وٝ غثار ی ذٜپذی ٔطى. 

 ای ا٘ضذازٜ  ٕٞاٖ تٝ وٝ است  ایٗ ٔؼٙایص تىٙیٓ، جٛیی صرفٝ درصذ دٜ ٔیطٛد، وطاٚرزی صرف وٝ درصذ ٘ٛد آٖ در تذاتیری تا تتٛا٘یٓ چٙا٘چٝ اٌر ٔا 

 .ٔیٍیرد لرار وطٛر اختیار در آب ا٘ذازٜ ٕٞیٗ تٝ ٔیىٙیٓ، ٔصرف غیرٜ ٚ صٙؼت ٚ رٚستاٞا ٚ ضٟر ٚ ضرب ترای آب أرٚز وٝ

 ضضذ،  ٔؽضر   ایٟٙضا  ٔا٘ٙذ ٚ داری آتخٛاٖ ٚ آتخیسداری تحخٟای ایٗ از لثُ ساَ چٙذ. است آب وٕثٛد از تری تسري خؽر تّٙذٔذّت در خان، فرسایص 

 .تطٛد د٘ثاَ لّٛت ٚ جذّیّت تا ایٟٙا تایذ ٌرفت؛ ا٘جاْ ٞٓ وارٞایی

 ٔضٛرد  تؼعاً وطٛر ضٕاَ ا٘ثٜٛ ٚ ٔتراوٓ جٍّٟٙای ایٗ وطٛر، ٔختّف تخطٟای در ٔتأسّفا٘ٝ. ورد حفظ تایذ را جٍّٟٙا  َ  آخضر  تؼعضاً  ٚ غضارت،  ٚ چپضاٚ

 .تطٛد درازی دست جٍّٟٙا ایٗ تٝ ٘ذٞیذ اجازٜ ٔیىٙٓ تأویذ ٔٗ. ٔیٍیرد لرار اٞتٕأی تی ٚ تٛجّٟی تی ٔٛرد

 ٜخضٛد  ی ٘ٛتٝ تٝ را ػٕٛٔی حرٚت خٛب، ٔٙاؼك ٚ ضٟر ٞای حٛٔٝ ٚ ضٟر اؼراف ٌٛ٘اٌٖٛ زٔیٟٙای تٝ ا٘ذازی دست تا تیایٙذ وسا٘ی ٘ذٞیٓ اجاز  ُ  تثضذی

 .ضخصی حرٚت تٝ وٙٙذ

 تؼذ ٔیىٙٙذ؛ درست زٔیٗ یه ا٘تٟای در تأسیساتی یه ٔیٍیر٘ذ، اجازٜ ٔیرٚ٘ذ اَّٚ !خٛاری وٜٛ ضذٜ یٛاش یٛاش خٛاری، زٔیٗ تحج حاال  ٝ  ا٘تٟضای  وض

ْ  تایضذ  را ایٟٙا .ٔیىٙٙذ وارٞا ایٗ از ضذ؛ خٛاٞذ ٚا٘تماَ ٘مُ لاتُ ؼثیؼی ؼٛر تٝ زٔیٗ سؽح ی ٕٞٝ ضذ، آٟ٘ا ٔاَ زٔیٗ ٖ  در دا٘سضت  جضر ٗ  ٚ لضا٘ٛ  ایض

 .ورد لعائی تؼمیة ٔیىٙٙذ را وارٞا ایٗ وٝ وسا٘ی

 تٍیرد لرار تؼرّض ٔٛرد تٟراٖ تٙفّس ٚ ٞٛا ٔٙثغ تٍیرد؛ لرار رّضتؼ ٔٛرد تٟراٖ ضرب ٔٙثغ وٝ داد اجازٜ ٘ثایذ.. 

 ٜدار٘ذ ٘مص ٞٓ ٔردْ اِثتّٝ است؛ حاوٕیّتی ی ٚظیفٝ یه زیست، ٔحیػ رػایت ٚ زیست ٔحیػ حفظ تاالخر. 

 ًٕٞىضاری  ٕٞضذیٍر  تضا  تجذ تایذ ٞا تٍاٜدس ی ٕٞٝ وٝ وردْ اضارٜ اَّٚ وٝ ٞا دستٍاٜ ٕٞىاری[ تؼذ ٚ] زیست؛ ٔحیػ ٔسائُ ترای ّّٔی سٙذ ی تٟیّٝ اّٚال 

 .ساز٘ذٌی ٞای تر٘أٝ ی ٕٞٝ ترای زیستی ٔحیػ پیٛستِ[ تؼذ ٚ] وٙٙذ؛

 وٙیٓ ضرٚع تایذ دتستاٖ از را ایٗ. است چمذر زیست ٔحیػ حفظ إّٞیّت وٝ تذا٘ٙذ ٔردْ ؛است سازی فرًٞٙ تر، ٟٔٓ ٕٞٝ از جٟتی از ضایذ. 

 ٘ظضر  تٝ .لٛچه ارتفاػات تا تاتایی تسرٌراٜ تیٗ است ٚسیؼی خیّی ی ٔٙؽمٝ یه است، تسرٌی تٛستاٖ یه تٟراٖ، ضرق ؼرف  ٗ َ  ایٙجضا  ٔض ْ  ٔضا  ٔضرد

 .درتیایذ ٔردٔی ػٕٛٔی ٌردضٍاٜ یه صٛرت تٝ تایذ ایٙجا است؛

 ٗٔ ٞا دستٍاٜ تٝ تذٞٙذ ٕ٘رٜ اسا  ایٗ تر ٚ تٍیرد لرار ٔردْ لعاٚت ٚ ٔردْ اؼّالع ٔؼرض در تا ٌفتٓ را ایٟٙا. 

 از پس تیاًات

 از تازدیذ

 ی هؤسسِ

 تحقیقات

 ٍ ّا جٌگل

هراتع 

41/41/4777 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2932
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2932
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2932
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2932
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2932
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2932
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2932


 
 

3 
 

   



 
 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یجسئیبت تکمیل

 مسبئل و مشکالت محیط زیستی ایران

 فرسایص خاک -4

 کطَر تسرگ ضْرّایدر  َّا آلَدگی -1

 ریسگردّاٍ  غثار ی پذیذُ -7

  آب کوثَد -1

 جٌگلْا ٍ هراتع غارت ٍ چپاٍل -5

 خَاری زهیي -6

 خَاری کَُ -7

 تیِ کشورراهکبرهبی اصلی برای حل مشکالت محیط زیس

 زیست هحیط هسائل هلّیِ سٌذ ی تْیِّ -4

 تا ّوذیگر در هسائل هحیط زیست ّا دستگاُ ی ّوِّوکاری جذی  -1

 طرحْا ی تقیِّ ٍ صٌعتی ،صحرایی ،ضْری ازاعن  سازًذگی ّای ترًاهِ ی ّوِ ترای زیستی هحیط پیَستی  تْیِ -7

 اغواض تی ًظارتْای تقَیتدر ایي زهیٌِ ٍ  َدهَج قَاًیي تازًگری ٍ پاالیص، زیست هحیط تخریة اًگاریِ جرم -1

 ی هلی در ایي زهیٌِ آفریٌی رساًِ سازی تیي هردم، آهَزش کَدکاى از سٌیي دتستاى ٍ ًقص فرٌّگ -5


