
  گرامي گردطبيعت
كنيم و آرزو ميدر دامن طبيعت  ي راروز خوش نارايتب

مع را در جاز شما درخواست داريم نكات زير  
ها در و با رعايت آن خانوادگي و دوستانه خود مطالعه كرده

  .كوشا باشيد و زيبايي آن حفظ طبيعت
 
 با برنامه و مجهز به دامن طبيعت برويم. -1

  به شهر برگردانيم. هايمان را با خودالهبز -2

( فلز، شيشه و پالستيك) هاي تجزيه نشدنيزباله
 زنند.مانند و به آن صدمه ميزيست باقي ميدر محيط

هاي غذايي، ماندهپس مانندشدني هاي تجزيهزباله
ها و كاغذ كه براي تجزيه كامل به زمان پوست ميوه

ها در طبيعت ريخت و پاش آن طوالني نياز دارند و
كند و موجب آلودگي انداز زشتي ايجاد ميچشم

 شود.محيط مي
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بار مصرف استفاده نكنيم. زيرا اين از ظروف يك - 3
 .ظروف در چرخه طبيعت تجزيه نمي شوند

تا جايي كه امكان دارد، از برپايي آتش خودداري  - 4
هاي گازي، الكلي يا . در صورت نياز از اجاقمكني

، مآتش روشن كني مستي. اگر خوامبنزيني استفاده كني
هاي مشخص شده اين در حجم كم و در محل حتمًا

تا از تخريب خاك و گسترش آتش  ،مكار را بكني
 شدناز ترك منطقه، از خاموش  . قبلشودجلوگيري 

هاي خشك خصوصاً در فصل. مآتش مطمئن شوي
سال كه امكان توسعه و گسترش آتش بسيار است و 

به سوختن چند  يك بي احتياطي ممكن است منجر
 هكتار مرتع يا جنگل شود. 

 
و  با توجه به تابلوهاي راهنمادر طبيعت سعي كنيم  - 5

از و  حركت كنيماستفاده از مسيرهاي پاكوب شده، 
و تخريب پوشش گياهي  حركت در مسيرهاي جديد

 .ممنطقه خودداري كني
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ترين آسيب به پوشش در جاهايي بنشينيم كه كم - 6
  گياهي وارد شود.

تردد، به ويژه در ز دفع ادرار و مدفوع در نقاط پرا - 7
 نزديكي چشمه، رود و جويبار، خودداري كنيم. 

حيوانات و پرندگان و  نزديك شدن به آشيانه از - 8
 ها خودداري كنيم.آسيب رساندن به آن

از ايجاد سر و صدا در محيط آرام طبيعت خودداري  - 9
 كنيم.

از خاموش هاي عدم نيوسيله نقليه خود را در زمان - 10
جويي كنيم نگه داريم تا هم در مصرف سوخت صرفه

 شدن هوا جلوگيري شود. و هم از آلوده

از شستن ظروف و غيره در رودخانه و جويبارها   - 11
جداً خودداري كنيم. ورود مواد شوينده و زايد در آب 

اي بر منابع آبي را آلوده كرده و اثرات تخريب كننده
  محيط زيست دارد.

 .ها خودداري كنيمباله در رودخانهن زاز انداخت - 12

هاي ها و گياهان و شكستن شاخهاز كندن گل - 13
 درختان پرهيز كنيم. 

 و از كشيدن سيگار و قليان به خاطر سالمت خودمان - 14
ي كه به خاطر پاكي آن اطرافيانمان و آلوده نشدن هواي

 ، خودداري كنيم. ايمبيرون آمده
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  »احترام بگذاريم بانميزوقتي به طبيعت مي رويم، به «

  

نفر مهمان براي شما از شهري ديگر بيايد و  9آخر اين هفته قرار است 
شويد و با روز در خانه شما اتراق كنند. خيلي ذوق زده مي 2قرار است 

كنيد تا امكانات الزم را فراهم كنيد و پس از بررسي خانواده مشورت مي
نفر مهمان را  10رسيد كه تا به اين نتيجه مي ،امكانات منزل و متراژ خانه

كنيد و منتظر روز موعود تمام امكانات را فراهم ميد. توانيد پذيرا باشيمي
شوند. اما به رسد و مهمانان وارد خانه ميمانيد. روز موعود فرا ميمي

خانواده ديگر به اين تعداد مهمان اضافه شده است و  2بينيديكباره مي
بچه  2نفر رسيده است و در اين بين 15هاي شما به انتعداد مهم

مطمئناً ذوقتان كور خواهد . شودفعال هم در بين مهمان ها ديده ميبيش
آوريد. براي خوابيدن شبانه كلي از وسايل شد و احتماالً خم به ابرو نمي

هاي نفر از مهمان 2ها احساس راحتي كنند. كنيد تا مهمانرا جابجا مي
افزايد. صداي بلند كشند و اين مسئله هم بر ناراحتيتان مييگار ميشما س
  .كندتان ميهايتان براي حرف زدن عادي را نگو كه كالفهمهمان

مانيد و يك خانه به هم شود و شما ميدو روز مهماني سرانجام تمام مي
ريخته و كثيف كه بايد بعد از كلي خستگي به اين خانه برسيد و چه بسا 

ثل روز اول در آوردن خانه در توانتان نباشد يا حتي مجبور به كه م
 .هايي از خانه باشيدپرداخت هزينه براي درست كردن بخش
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حال فرض كنيد كه شما مهمان هستيد و اين بار ميزبان شما طبيعتي است 
  رويد.كه براي گذراندن تعطيالت آخر هفته به آنجا مي

ها . از كوچكترين ذرات خاك و باكتريبوم منطقه استميزبان شما زيست
و پوشش گياهي منطقه و جانوران زيست بوم قرار است پذيراي شما 

 اگر خود قوانيني دارند و  ها هم ظرفيتي دارند و براي بقايباشند. آن
افتند و چه بسا ها به زحمت ميآن ،اين قوانين رعايت نشود

پس به ميزبان ها را جبران كرد. ديگر نتوان برخي از خسارت
  :خود احترام بگذاريم و موارد كلي زير را رعايت كنيم

 .بيش از ظرفيت زيستي منطقه گرددشگر با خود نبريم - 

 .از طبيعت چيزي كم نكنيم و چيزي به آن نيفزاييم - 

مورد نكنيم. چرا كه ميزبان ما احتياج به سر و صداي بي - 
 .آرامش دارد

گردشگر مسئول نيست.  كثيف كردن خانه ميزبان در شأن - 
 .هايمان را با خود برگردانيمزباله

تواند ميزبان ما را ناراحت روشن كردن بي مورد آتش مي -  
اش را به خطر بيندازد (يادتان هست كه از كرده و سالمتي

 )سيگار كشيدن مهمان هايمان ناراحت بوديم؟

توانيم جاي چيزي را در طبيعت عوض نكنيم و اگر تا مي  - 
 .عوض كرديم به جاي خود باز گردانيم هم

به طور كلي به حقوق ميزبان احترام بگذاريم و رضايت   - 
  .خاطر او را فراهم كنيم
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  گردي پاكطبيعت

  
  
 

  
 

  
  

  »انديشيممي آبي يو آسمان سبز يما به زمين«
  

  
  
  
  

  »:سبزباشيم«به ما بپيونديد در كانال تلگرامي 
  

telegram.me/sabzbashim  
                  
كوهنوردي و «                                            گروه 

»گردي پارسطبيعت  www.sabzbashim.ir 


