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 «حفاظت از محیط زیست در سفر» 

بسیار مفید است و بسیار توصیه هایی است که برای سالمتی فر کردن به طبیعت، یکی از فعالیتکه سبا این

 نیز هاییآسیب تواندمی طبیعت در هاانسان حضور. دارد هم مالحظاتی زیست، محیط از حفاظت شود، امامی

 که باشد یادمان. است تـطبیع در بشر حضور هایپیامد از ،محـیط زیست تخریب و هاآلودگی. باشد داشته

  .ماست آیندگان و هاانسان همه به متعلق زیستمحیط

 ه پایدار است. ها و توسعاز محیط زیست، موجب سالمت انسان چنین حفاظتهم

 رام به آن باید چه کرد؟ زیست و احت اما برای حفظ محیط 

 توان ضمن آسیب نزدن به محیط زیست، از حال و هوای طبیعت لذت برد؟چگونه می 

توان انجام داد که بدون آسیب رساندن به آن، بتوانیم ام به محیط زیست، اقداماتی را میبه منظور حفاظت و احتر

 از طبیعت لذت ببریم. 

 :این اقدامات شامل

   های پالستیکیای به جای کیسههای پارچهاستفاده از کیسه   

های ردبهای متفاوت و کارزهای در انداهای پارچهها و کیسههای پالستیکی، از ساکسعی کنید به جای کیسه

   استفاده کنید.گوناگون 
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 و بگویید نه پالستیکی، هایکیسه به ها،فروشگاه از خرید هنگام

 این به. باشید داشته راههم را خود ایپارچه هایکیسه همیشه

 چرخه وارد تریکم پالستیک و شودمی تولید تریکم زباله ترتیب

 .شودمی طبیعت

 

 بار مصرفپذیر و چنداستفاده از ظروف تجزیه 

 

بار مصرف، ه جای استفاده از ظروف یکب

توانید ظروفی که چندین بار قابل استفاده یم

 . هستند، به کار ببرید

های آب چنین به جای استفاده از بطریهم

نید قمقمه داشته باشید و به توامعدنی، می

 .های یک بار مصرف، نه بگوییدبطری

 

 

 هاآوری زبالهجمع 

ها هم موجب نکنید. زبالهها را در طبیعت رها زباله

جمع موجودات تخریب زیبایی بصری طبیعت و هم ت

شوند. سعی کنید ها میموذی و گسترش بیماری

تر ترک کردن مکانی را دارید، پاکیزههنگامی که قصد 

ها و نظافت محیط آوری زبالهز قبل باشد. جمعا

 موزش دهیم.زیست را باید از کودکی به فرزندانمان آ

این نکات بدیهی را  سخت است کهسالی در بزرگ

  !آموزش داد
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 تفکیک زباله 

، کمک زیادی به حفظ های تر و خشکتفکیک زباله

کند. این تفکیک شاید زمان بر به محیط زیست می

کیسه داشته باشید  ۲نظر برسد، اما تنها نیاز است که 

ها را از هم تفکیک کنید و کار بسیار آسانی که زباله

 .است

 

 اسراف نکنید 

در مصرف خود، صرفه جویی کنید و از هدر رفتن انرزی و 

جویی یری کنید. مصرف به اندازه و صرفهمواد غذایی جلوگ

گیری از هدر رفتن تر و جلودر مصرف، موجب تولید زباله کم

شود. از پخت و پز بیش از حد پرهیز کنید منابع انرژی می

تری هدر مواد غذایی کمتری تولید شود و هم تا هم زباله کم

های محلی استفاده د. پیشنهاد ما این است که از غذابرو

کنید یب هم به اقتصاد آن منطقه کمک میکنید. به این ترت

و آماده مصرف هستند،  هایی که پخته شده اندو هم از غذا

 .کنیداستفاده می

 بجویی در مصرف آظ پاکیزگی و صرفهحف 

این فقط مختص شهر شما منابع آب محدود هستند و 

حفظ پاکیزگی منابع  نیست. صرفه جویی در مصرف آب و

ز نگذاشتن شیر ها، وظیفه همه ما است. باآب و رودخانه

وی بیش از حد، استفاده از تشآب، خودداری از شس

هایی جهت کاهش مصرف آب، مواردی هستند که ابزار

چنین در آب موجب محافظت از منابع آبی هستند. هم

 .خانه ها، برای شستشو از مواد شوینده استفاده نکنیدرود
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 محافظت از پوشش گیاهی و درختان 

. از شکستن شاخه درختان، چیدن کربن هوا هستنداکسیدگیاهی، عامل تصفیه هوا و کاهش دیگیاهان و پوشش 

ها ز آنهای زمین هستند. اها، ریه. جنگلدی کنید و به دیگران هم آموزش دهیها جلوگیرها، خم کردن نهالگل

 .محافظت کنیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 

گی، کاهش مصرف سوخت و کاهش به منظور کاهش آلود

توانید از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید. ها، میهزینه

ی به طبیعت و محیط تربه این ترتیب دود و آسیب کم

های توانید از دوچرخهچنین میشود. همزیست تحمیل می

د. استفاده ای، برای تردد در سطح شهر استفاده کنیکرایه

های کوتاه، هم ورزش روی در مسیراز دوچرخه و یا پیاده

 .است و هم کمکی به حفظ پاکی هوا
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 سبک سفر کنید 

ف سوخت، کاهش مصربرای کند. ان مصرف سوخت نیز افزایش پیدا میدانستید، با افزایش بار خودرو، میزآیا می

ته سبک سفر اری کنید. البها و کاهش آلودگی هوا، از همراه بردن اقالم و وسایل غیر ضروری خوددکاهش هزینه

 .برایتان ایجاد کند نیز تواند آرامش بیشتریکردن می

 های سبز مراجعه کنیدبه اقامتگاه ها و هتل 

بیعت و محیط طوالنه در قبال وگردشگری پایدار، برخوردی مسها هستند که در راستای ها و اقامتگاهبرخی از هتل

تری تولید های سمی کمکنند تا زباله و گازشوند، تالش مینامیده می سبز هتل ها، کهزیست دارند. این هتل

  .جویی کنندفهتفاده کنند و در مصرف انرژی صرپذیر اسکنند تا از منابع انرژی تجدیدها تالش میکنند. این هتل

 

 

 

 

 

 

های حفاظت از محیط زیست و کمک به سالم بودن طبیعت، زیاد هستند و اگر کسی دغدغه محافظت از روش

تواند در این جهت اقداماتی داشته باشد. گونه میهداند که چرا داشته باشد، قطعا خودش خوب میمحیط زیست 

 محیط زیست و طبیعت زیبا حراست کنید؟اید تا از ها را به کار بستهاما شما کدام یک از این روش
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