
 !ما فقط یک زمین داریم 



 آیا شما هم در منزل زباله هایتان را تفکیک می کنید؟ •
 

 آیا شما هم ترجیح می دهید که کمتر از ماشین  شخصی استفاده کنید؟•
 

 آیا شما هم هنگام مسواک زدن آب را هدر نمی دهید؟•
 

 آیا شما هم وقتی سفر می روید زباله هایتان را جمع می کنید و آن را در طبیعت رها نمی کنید؟•
   

 
 .اگر این طور است که خیلی هم عالی است

این روز ها محیط زیست از اهمیت زیادی برخوردار است، در همه جای دنیا بحث راجع به محیط زیست و 
 .  حفاظت از آن است

پس چه خوب است حال که همه ی دنیا دارد برای حفظ محیط زیست تالش می کند ما هم برای حفظ محیط  
 .زیست کشورمان تالش کنیم

 



تفکیک زباله 

تفکیک کردن زباله ها در حجم و اندازه ی کم واقعا 
کار سختی نیست، برای مثال آشغال های میوه را 
می توانیم خیلی راحت از آشغال های خشک جدا 

یا قوطی کنسرو و کمپوت را از شیشه مربا و . کنیم
بطری های آب و نوشابه و همچنین کاغذ و روزنامه  

.  جدا کنیممی توان از هم ترتیب هم به همین 
چون حجم زباله در منزل کمتر است بنابراین 

 .جداسازی آن ها از هم آسان تر است
این کار کمک میکند که سازمان بازیافت راحت تر 

هم از نظر وقت . بتواند زباله های ما را بازیافت کند
 .به صرفه است و هم از نظر هزینه



حمل و نقل عمومی 

استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی باعث می شود که هوا کمتر 
هر روز مقدار زیادی سرب و دی اکسید کربن به علت . آلوده شود

اتومبیل ها وارد اتمسفر زمین میشود که همین نه تنها باعث آلودگی 
 . هوا می شود بلکه موجب می شود دمای هوا هم گرم تر شود

ولی ما می توانیم خیلی راحت با جایگزین کردن اتوبوس و مترو و 
 .  دوچرخه به جای خودروی شخصی  آلودگی کمتری را وارد جو کنیم



مصرف بهینه آب 

ولی آیا تا به . از کودکی همه به ما گفته اند که آب مایع حیات است
 حال به این جمله فکر کرده اید؟ 

تا به حال به این فکر کرده اید که اگر آب نباشد چه اتفاقی می 
 افتد؟ 

تقریبا می توان گفت زندگی بدون آب معنایی ندارد، اصال شدنی 
 .نیست

 رشد این با و هستند کمیاب بسیار آبی منابع که دانیم می طرفی از
 کنیم روی زیاده آب مصرف در بخواهیم اگر تکنولوژی و جمعیت

 .ماند نمی باقی آبی منبع هیچ دیگر آیندگان برای
 دیگر دهیم هدر کمتر آب لیوان یک روزی فقط ما از کدام هر اگر

 .باشیم آبی کم مشکل نگران نیست الزم
 کمتر زدن مسواک هنگام در یا و کردن حمام هنگام در مثال برای
 .کنیم مصرف آب



زباله ها را در طبیعت رها نکنیم 

رها کردن زباله ها در طبیعت تنها ناشی از تنبلی ما آدم هاست، اگر 
فقط کمی خودمان را در قبال محیط زیستمان مسئول بدانیم زباله  

 .ها را در طبیعت رها نمی کنیم
 چند نفر از ما حاضر است در جایی اتراق کند که پر از زباله است؟ 

 هیچکس
بنابراین کاری نکنیم که بعد از ما کسی نتواند پایش را در طبیعت 

 .بگذارد
بعضی از دوستان هم هستند که زباله ی هندوانه ، پیاز و گوجه را 
در طبیعت رها می کنند و بعد می گویند که خودش تجزیه می 

ولی به این فکر نمی کنند که چهره ی طبیعت را زشت کرده . شود
 .اند

بیایید از خودمان شروع کنیم، از این به بعد وقتی به طبیعت رفتیم 
 .زباله هایمان را جمع کنیم تا همه بتوانند از طبیعت لذت ببرند



به پالستیک نه بگویید 

 پالستیک رویم می خرید به وقتی که آمده پیش ما همه برای
 فروشنده به که شده بار چند حال به تا اما کنیم، می دریافت
   .نیست الزم پالستیک مرسی نه بگوییم
 از خرید برای دیگر پیشرفته های کشور از بسیاری در امروزه

 ای پارچه های ساک از آن جای به و کنند نمی استفاده پالستیک
  .شود می استفاده زیستی محیط های شعار با

 کوله خرید هنگام که است بهتر خیلی داریم، پشتی کوله ما ی همه
 فروشنده از نباشیم مجبور دیگر تا ببریم خود همراه را خود پشتی

 .کنیم دریافت پالستیک
 

 .بیایید از همین امروز شروع کنیم و به پالستیک نه بگوییم



 ملی ی وظیفه یک زیست محیط از حفاظت
 .است
 و کشورمان یآینده اگر آموزان دانش ما تک تک

 محیط حفظ برای باید است مهم برایمان جهان
 خودمان از که است خوب چه .کنیم تالش زیست

 .کنیم شروع اطرافیانمان و
 از ما اگر نکنیم، رها طبیعت در را زباله ما اگر

 هدر به را آب ما اگر نکنیم، استفاده پالستیک
 گیرند می قرار تاثیر تحت هم اطرافیانمان ندهیم،

 .ماند می باقی زیبا آیندگان برای زمین اینگونه و


