
شهروند گرامی
کنیم و آرزو میدر دامن طبیعت ی راروز خوشنارایتب

مع را در جاز شما درخواست داریم نکات زیر  
ها در و با رعایت آنخانوادگی و دوستانه خود مطالعه کرده

.کوشا باشیدو زیبایی آنحفظ طبیعت

با برنامه و مجهز به دامن طبیعت برویم.-1
شهر برگردانیم.هایمان را با خود بهالهبز-2

( فلز، شیشه و پالستیک) هاي تجزیه نشدنیزباله
زنند.مانند و به آن صدمه میزیست باقی میدر محیط

هاي غذایی، ماندهپسمانندشدنی هاي تجزیهزباله
ها و کاغذ که براي تجزیه کامل به زمان پوست میوه

ها در طبیعت ریخت و پاش آنطوالنی نیاز دارند و
کند و موجب آلودگی داز زشتی ایجاد میانچشم

شود.محیط می

1

بار مصرف استفاده نکنیم. زیرا این از ظروف یک-3
.ظروف در چرخه طبیعت تجزیه نمی شوند

تا جایی که امکان دارد، از برپایی آتش خودداري -4
هاي گازي، الکلی یا . در صورت نیاز از اجاقمکنی

آتش روشن م. اگر خواستیمبنزینی استفاده کنی
هاي مشخص در حجم کم و در محل، حتماًمکنی

تا از تخریب خاك و مشده این کار را بکنی
از ترك منطقه، . قبلشودگسترش آتش جلوگیري 

. مآتش مطمئن شویشدناز خاموش 

با توجه به تابلوهاي راهنمادر طبیعت سعی کنیم -5
حرکت کنیمو استفاده از مسیرهاي پاکوب شده، 

و تخریب حرکت در مسیرهاي جدیداز و 
. مپوشش گیاهی منطقه خودداري کنی

ترین آسیب به پوشش در جاهایی بنشینیم که کم-6
گیاهی وارد شود.

2

از دفع ادرار و مدفوع در نقاط پر تردد، به ویژه در -7
نزدیکی چشمه، رود و جویبار، خودداري کنیم. 

ندن جانوران و آسیب رسااز نزدیک شدن به آشیانه- 8
ها خودداري کنیم.به آن

از ایجاد سر و صدا در محیط آرام طبیعت خودداري - 9
کنیم.

هاي عدم نیاز خاموش وسیله نقلیه خود را در زمان- 10
جویی نگه داریم تا هم در مصرف سوخت صرفه

شدن هوا جلوگیري شود. کنیم و هم از آلوده
از شستن ظروف و غیره در رودخانه و جویبارها -11

اري کنیم. ورود مواد شوینده و زاید در جداً خودد
آب منابع آبی را آلوده کرده و اثرات تخریب 

اي بر محیط زیست دارد.کننده
.ها خودداري کنیمباله در رودخانهاز انداختن ز-12

هاي ها و گیاهان و شکستن شاخهاز کندن گل-13
درختان پرهیز کنیم. 

از کشیدن سیگار و قلیان به خاطر سالمت -14
ی که به اطرافیانمان و آلوده نشدن هوایوخودمان

، خودداري کنیم. ایمخاطر پاکی آن بیرون آمده

٣



هایی براي رفع مشکل گرم شدن هواحلراه
توانیم با مشکل بزرگی است، اما ما میگرم شدن زمین

انجام کارهاي بسیار معمولی از شدت گرم شدن آن
ز آنجا که گرماي زمین ناشی از تولید گازهاي بکاهیم. ا

اي نیز از اي است و بسیاري ازگازهاي گلخانهگلخانه
توانیم شود، پس ما میهاي روزانه ما حاصل میفعالیت
سهم خودمان را در تولید این گازها کم کنیم! حداقل

با اتومبیل توانیم به جاي اینکه هر روزما میمثالً 
ود برویم، از اتومبیل یکدیگر شخصی به محل کار خ

نفر از یک 4صورت حداقل در این- استفاده کنیم 
ف در نتیجه بنزین کمتري مصر- کننداتومبیل استفاده می

شود. اي کمتري نیز تولید میشود و گاز گلخانهمی
ش تولید کاههاي دیگري براي کمک بهدر اینجا راه

یم:کنراي شما درج میاي را بگازهاي گلخانه
.درخت بکاریم
.مواد را بازیافت کنیم

.کمتر از کاغذ استفاده نماییم

.کمتر از پرینتر استفاده نماییم

.درباره محیط زیست مطالعه کنیم

هاي سبز استفاده نماییم.از انرژي
.از مواد قابل بازیافت استفاده نماییم

4

جویی کنیم.در مصرف انرژي صرفه

فاده کنیم.هاي کم مصرف استاز المپ

.به برچسب وسایل الکتریکی توجه کنیم

.حساب استفاده از انرژي را داشته باشیم

وسایل برقی کم مصرف را انتخاب کنیم.
هاي تازه  به جاي یخ زده استفاده کنیم.از میوه

اي استفاده کنیم.هاي پارچهبراي خرید از کیف
روي را جدي بگیریم.دوچرخه سواري و پیاده

زمان اوج مصرف خاموش کنیم.را دررقیبوسایل

روز و پاك (دوم اردیبهشت)روز جهانی زمین. 1
را با  پانزدهم خرداد)(جهانی محیط زیست

مان جشن بگیریم.خانواده، فامیل و دوستان

گرم خود درباره خطراتنبا خانواده و دوستا. 2
شدن زمین صحبت کنیم.

به ما بپیوندید در کانال تلگرامی 
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طبیعت گردي پاك
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»اندیشیمما به یک سیاره زیبا و سبز می«


