
88498471سبك زندگي
سه  شنبه 22 اسفند 1396 | 24 جمادی الثانی 1439 || روزنامه جوان |  شماره 85333

    مريم ترابي
هر زم�ان ك�ه از طبيعت و حف�ظ و نگه�داري از 
طبيعت و محيط زيس�ت س�خن به ميان مي آيد 
با خ�ودم مي گويم ك�دام طبيعت؟ ك�دام محيط 
زيس�ت؟ مگر ديگر طبيعتي هم براي كش�ور ما 
باق�ي مانده اس�ت؟! طبيعت�ي كه با دس�ت هاي 
خودمان به نابودي كشانده ايم. درخت و جنگل، 
همان طبيعتي اس�ت كه س�وزانده ش�د تا از ما 
بهتران به جاي آن ويال بس�ازند. همان طبيعتي 
كه قاچاقچيان به تاراجش بردند. درياچه، همان 
طبيعتي اس�ت كه با س�هل انگاري به كوير نمك 
تبديل شد. قديم ترها فرهنگ استفاده از طبيعت 
را بهت�ر رعايت مي كردي�م اما اكنون س�هوي يا 
عمدي ب�ه محيط زيس�ت خود آس�يب مي زنيم 
چون فقط به سود كوتاه مدت خود فكر مي كنيم 
و بس. فراموش كرده ايم كه اين طبيعت و محيط 
زيست ميراثي است كه از پيشينيان به ما رسيده 
و نمي توانيم هرگونه كه دلمان بخواهد با آن  رفتار 
كنيم. طبيعت امانتي است كه به ما واگذار شده تا 
آن را همان گونه كه دريافت كرده ايم به آيندگان 
تحويل دهيم و حتي بهتر و بيشتر از آنچه تحويل 
گرفته ايم بايد بدهيم. رفتار برخي از ما با طبيعت 
مانند حمله به مقر دشمن است كه هر چه هست 
را نابود مي كنيم و در پايان هم هرچه غنائم جنگي 

مي توانيم، برمي داريم. 
      

  طبيعت، طفل يتيم!
در جامعه ما طبيعت و محيط زيست مثل طفل يتيمي 
اس��ت كه هيچ كس را ندارد تا از او مراقبت يا از او دفاع 
كند. طفل يتيم و بي كسي كه هر كس از راه مي رسد براي 
سود و منفعت خود ضربه اي به آن مي زند. در همه جاي 

دنيا مسئوالن دولتي در هر جامعه اي مسئول حفاظت از 
طبيعت و محيط زيست كشور خود هستند. مردم جوامع 
مختلف هم در كنار مسئوالن مربوطه به حفظ محيط 
زيست خود كمك مي كنند. در واقع فرهنگ نگهداري و 
چگونگي استفاده از طبيعت در آن جوامع نهادينه شده 
است. البته ناگفته نماند افراد سودجويي كه فقط به فكر 
منافع شخصي خود هستند و با رفتار و اعمال خطرناك 
خود محيط زيس��ت را به خطر مي اندازن��د هم در اين 
جوامع وجود دارند و مسئوالن كشوري و حكومتي نيز 

درگير برخورد با اين افراد هستند. 
جامعه امروزي ما ه��م درگير همي��ن رفتارهاي غلط 
افراد سودجو است. مسئوالن دولتي محيط زيست كه 
در خواب خرگوش��ي هس��تند و اصاًل هم برايشان مهم 
نيس��ت كه چه باليي سر طبيعت اين كش��ور مي آيد و 
بالطبع مردم جامعه هم به تبعيت از مسئوالن خود تيشه 
ويراني را برداشته و به ريشه محيط زيست خود مي زنند. 
متأس��فانه عموم مردم جامعه م��ا از روي كم اطالعي و 
گاهي سهل انگاري دس��ت به تخريب طبيعت و محيط 
زيست مي زنند، مردمي كه به فكر امروز خود هستند و 
سود و منفعت اكنون برايش��ان مهم است و فردا را مهم 
نمي دانند. در حالي كه همين رفتار امروز آينده  فرزندان 
ما را به خطر مي اندازد. همي��ن فرزنداني كه هر كدام از 
ما حاضر هستيم جان خود را فدايشان كنيم، با تخريب 
محيط زيست آينده آنها را نيز تخريب مي كنيم. طبيعت 
و محيط زيس��ت ما اكنون مانند خانه تخريب شده اي 
مي ماند كه فقط و تنها با يك همت همگاني شايد بتوان 
اين خانه تخريب شده را ترميم كرد، فقط كافي است از 

خودمان شروع كنيم. 
  چ�ه كس�ي مي گوي�د ب�ا ي�ك گل ه�م بهار 

نمي شود؟!
اين ي��ك امر بديهي اس��ت كه همه ما باي��د با طبيعت 

رفتار درستي داش��ته باش��يم. هر كدام از ما به تنهايي 
مي توانيم نقش مهمي در اين حفاظت داش��ته باشيم. 
اصاًل هم اين را نگوييم كه از دس��ت يك نفر چه كاري 
برمي آيد و با يك گل بهار نمي شود. اتفاقاً اگر هر كدام از 
ما تنها يك گل بياوريم زيباترين بهار را رقم خواهيم زد. 
همه ما آدم هاي اين كره خاكي بايد خود را مهم ترين و 
تأثيرگذارترين حامي محيط زيست بدانيم. اگر اين نگاه 
را در خود تقويت كنيم ي��ك كار كوچك ما مي تواند به 
يك اقدام بزرگ تبديل شود. فقط كافي است اين را باور 
و از خودمان ش��روع مي كنيم. در قدم اول بايد فرهنگ 
حفاظت از محيط زيس��ت را در خود ايجاد كنيم. بايد 
فرهنگ سازي  رفتارهاي متناسب با محيط زيست را در 
خانواده و اطرافيان خ��ود ايجاد كنيم. به فرزندان خود، 
اهميت محيط زيس��ت و راه هاي حف��ظ آن را آموزش 
بدهيم. در نگاه اول ش��ايد كار س��ختي به نظر  آيد ولي 
وقتي به آن به عنوان يك كار انسان دوس��تانه در جهت 
حفظ زندگي نگاه كنيم و به استمرار آن پافشاري كنيم 
به راحتي در خود اين فرهنگ را ايج��اد كرده ايم. مثاًل 

براي كبابي كه قرار اس��ت در طبيعت درس��ت كنيم و 
يك تفريح خوش��مزه را براي خود رقم بزنيم درس��ت 
نيست شاخه هاي نورس درختان را بش��كنيم تا با آنها 
آتش درست كنيم. درس��ت نيست وقتي كنار رودخانه 
نشسته ايم تمام آشغال هاي خوراكي هاي خود را درون 

رودخانه بيندازيم. 
خوشبختانه با وجود ش��بكه هاي اجتماعي كه امروزه 
همه افراد در هر جايي كه باشند به آن دسترسي دارند 
راه هاي فرهنگ سازي حفاظت از محيط زيست بسيار 
هموار شده است. شبكه هاي اجتماعي مي توانند نقش 
امر به معروف و نهي از منكر را در اينجا ايفا كنند اما از نوع 
محيط زيستي آن! كارهاي مثبتي كه خود ما يا ديگران 
در راس��تاي حفظ محيط زيس��ت انجام مي دهند را به 
عنوان امر به معروف بازنشر دهيم و ممانعت از رفتارهاي 
تخريبي را هم در نقش نهي از منكر منتشر كنيم. در هر 
جا افرادي را ديديم كه در حال تخريب طبيعت و آسيب 
رساندن به محيط زيست هستند از آنها فيلم گرفته و در 
شبكه هاي اجتماعي به نمايش بگذاريم و همچنين به 
مسئوالن مربوطه هم اطالع دهيم شايد اقدامي هم به 

عمل آورند. 
در نهايت به��ار در راه اس��ت و طبيعت دوب��اره متولد 
مي ش��ود. اگر به روي��ش و زايش اي��ن طبيعت كمكي 
نمي كنيم حداقل كم��ر به ناب��ودي آن نبنديم. جنگ 
با طبيعت در فرهنگ و س��نت ايراني جاي��ي ندارد. با 
رفتارهاي درس��ت خود به طبيعت احت��رام بگذاريم و 
آن را دوست بداريم. اسفند ماه زمان خوبي است تا هر 
كدام از ما يك نهال به نشانه دوستي با طبيعت در زمين 
بكاريم. هر ايراني يك نهال، سال كهنه را با 80 ميليون 
نهال به طبيعت و س��ال جديد تحوي��ل دهيم. يادمان 
باشد با يك گل هم بهار مي ش��ود، پس دين خود را به 

طبيعت ادا كنيم.

سبك مراقبت

با وجود شبكه هاي اجتماعي كه امروزه 
همه افراد در هر جايي كه باش�ند به آن 
دسترسي دارند راه هاي فرهنگ سازي 
حفاظت از محيط زيس�ت بسيار هموار 
ش�ده اس�ت. كارهاي مثبتي ك�ه خود 
ما يا ديگ�ران در راس�تاي حفظ محيط 
زيست انجام مي دهند را بازنشر دهيم 
و ممانع�ت از رفتاره�اي تخريبي را هم 
منتش�ر كنيم. هر جا اف�رادي را ديديم 
كه در ح�ال تخريب طبيعت و آس�يب 
رس�اندن به محيط زيس�ت هستند در 
شبكه هاي اجتماعي به نمايش بگذاريم 
و ب�ه مس�ئوالن مربوط�ه ه�م اط�الع 
دهيم ش�ايد اقدامي هم به عمل آورند

بايكگلهمبهارميشود!
دين خود را به طبيعت ادا كنيم

سهم من از زمين سبز و هواي پاک  به هر بهانه اي
 درخت بكاريم

  حسين گل محمدي
فصل به�ار پاورچي�ن پاورچين وارد ش�هرها و 
خانه هاي مان مي شود. عطر دل انگيز بهار فضاي 
ش�هر را پر كرده اس�ت. در هر كوي و برزن اين 
روزها ح�رف از نو ش�دن فصل و رس�يدن بهار 
است. همه در جنب و جوش و تقال هستند و هر 
كس به نوعي خود را براي استقبال از بهار آماده 
مي كند. زمين هم با نفسي تازه به استقبال بهار 
مي رود. در ميانه اين نو شدن و سبز شدن موضوع 
درختكاري هم روز به روز اهميت بيشتري پيدا 

مي كند. 
      

   حس شيرين زندگي در كاشت يك نهال
با كاش��تن درخ��ت در دل زمي��ن تازه نف��س، كمك 
بزرگي به ش��هر و كش��ور خود مي كنيم. آيا تا به حال 
با دس��ت هاي خود نهالي را در زمين كاش��ته ايد؟ اگر 
اين كار را انجام داده ايد چه حس و حالي به شما دست 
داده است؟ بي ترديد حس شيرين زندگي يكي از همه 
آن حس هايي اس��ت ك��ه انس��ان در آن لحظه تجربه 
مي كند. دي��دن منظره  زيباي درخت��ان و طبيعت به 
عنوان موهبتي الهي، نه تنها دل و جان انسان را صيقل 
مي دهد و آرامش را بر قلب او حاكم مي كند، بلكه فوايد 
بي شماري را براي بشر و ديگر موجودات زنده به همراه 
دارد كه اين امر ضرورت حفظ و نگهداري از نعمت هاي 
خداوندي را دوچندان مي كند. در ايران يك روز خاص 
براي درختكاري در نظر گرفته شده اما هر روز مي تواند 
روز درختكاري باشد. اگر هر كدام از ما ايراني ها به تعداد 
اعضاي خانواده خود نه��ال درختي را در زمين بكاريم 
و مراقب آن باشيم، محيط زندگي مان به يك طبيعت 
زيبا تبديل خواهيم كرد. البته بايد دست افراد سودجو 
را كه به جان درخت و جنگي و فضاي س��بز مي افتند 

كوتاه كرد. 
    درختان به ما حيات هديه مي كنند

كش��ور ما سال هاس��ت با مش��كل آلودگي هوا، گرد و 
غبار و ريزگردهاي مهاجر دس��ت و پنجه نرم مي كند. 
مشكالت زيست محيطي بزرگي كه شرايط زندگي را 
در بسياري از شهرهاي كشورمان، با مشكالت متعدد 
مواجه ساخته است. يكي از داليل بروز اين مشكالت 
قطع درختان باغات و جنگل ها اس��ت. در واقع با قطع 
درختان، اكوسيستم را دچار مشكل كرده ايم. اگر دورتا 
دور تهران يا شهرهاي بزرگ، جنگل بود ديگر مشكل 
آلودگي هوا به اين ش��دت وجود نداش��ت. درختان با 
جذب آلودگي هاي ناشي از گازهاي نيتروژن، آمونياك، 
دي اكس��يد گوگرد و اوزون و به دام انداختن آنها روي 
برگ هايشان نقش بسزايي در كاهش آلودگي ها دارند. 

هر ساله 100 درخت بالغ 1/2 تن دي اكسيد كربن را از 
هوا مي گيرند، در نتيجه يك هكتار از درختان بالغ قادر 
به تأمين اكسيژن مورد نياز براي 18 نفر در طول يك 
سال است. عالوه بر اين درختان مي توانند در جلوگيري 
از فرسايش خاك كشاورزي و زمين هنگام وقوع سيل 

نقش مهمي داشته باشند. 
درخت از خشكي هوا جلوگيري مي كند و با استفاده از 
ريشه هاي خود آب را از زمين به دست مي آورد و پس از 
رساندن آن به برگ ها ذرات آب را به صورت بخار وارد 
اتمس��فر مي كند و اين گونه هوا را مرطوب مي س��ازد. 
در مكان هاي مرطوب فضاهاي س��بز نيز به دليل اين 
ويژگي، درختان رشد مي كنند و سبب مي شوند انسان 
با ورود به چنين فضاهايي از لطافت موجود در هوا لذت 
ببرد. يكي ديگر از ويژگي هاي درخت اين است كه خاك 

را حفظ مي كند، اين موجود زنده و حيات بخش با ريشه 
دواندن در خاك و جذب رطوبت، مانع فرسايش آن در 

برابر عواملي همچون باد، گرما و سرما مي شود. 
   فرهنگ درختكاري را ترويج دهيم

براي حفظ اين نعمت الهي بايد فرهنگ درختكاري و 
افزايش درخت را در جامع��ه ترويج دهيم. به فرزندان 
خود از كودكي آموزش دهي��م كه يك نهال كوچك و 
نحيف با مراقبت مناسب در آينده به يك درخت تنومند 
تبديل مي شود و در كاهش آلودگي محيط زندگي مان 
كمك بسياري مي كند. به آنها بياموزيم كه مي توانيم 
زير سايه درختان بنشينيم و از هواي سالم لذت ببريم. 
والدين با رفتار درست خود با طبيعت مي توانند الگوي 
خوبي براي فرزندان خود در حف��ظ و احياي طبيعت 
باش��ند. در كنار نقش والدين، مراكز آموزش��ي نيز در 
يادآوري نقش درختان و جنگل ها نقش مهمي دارند 
و بايد فرهنگ نگهداري از اي��ن موهبت الهي را به آنها 

آموزش دهند. 
گزارش ه��اي آماري حاكي اس��ت در ص��ورت تداوم 
تخريب جنگل ها و قاچاق چوب تا 100 سال ديگر در 
ايران جنگلي وجود نخواهد داشت، پس براي جلوگيري 
از اين فاجعه بايد فرهنگ حفاظت از جنگل و كاش��ت 
درختان را هر چه بيشتر در جامعه رواج دهيم. همه ما 
در اين زمين��ه وظيفه داريم تا با پيروي از س��نت هاي 
ديرينه و در زمانه اي كه ب��ه دليل تكنولوژي و افزايش 
آلودگي ها، بي��ش از پيش به كاش��ت و نگه��داري از 
درختان نياز است، تالش كنيم. بايد كوششي مضاعف 
براي حفظ و گس��ترش فضاهاي س��بز انجام دهيم و 
فرزن��دان و آيندگان خود را به اين امر تش��ويق كنيم. 
كاشتن درخت را منوط به يك روز يا يك هفته ندانيم و 
در طول سال درخت بكاريم تا به سهم خود از فاجعه اي 

كه كشور را تهديد مي كند، جلوگيري كنيم.

سبك همياري

نگوييم از دس�ت ي�ك نفر چ�ه كاري 
برمي آيد و ب�ا يك گل بهار نمي ش�ود. 
اتفاقًا اگر ه�ر كدام از م�ا تنها يك گل 
بياوريم زيباترين به�ار را رقم خواهيم 
زد. همه ما آدم هاي اين كره خاكي بايد 
خ�ود را مهم تري�ن و تأثيرگذارتري�ن 
بداني�م زيس�ت  محي�ط  حام�ي 

  كسري محمديان
بوي تولد دوباره طبيع�ت مي آيد و هيچ 
حس�ي زيباتر از حس نفس كشيدن در 
اين ه�واي دل انگيز نيس�ت. لذت بردن 
از هواي بهاري و طبيعت بهاري ش�انس 
بزرگي اس�ت كه بايد ق�در آن را بدانيم. 
طبيعت بكر و زيباي بهاري نعمتي است 
كه بايد از آن مراقبت كني�م و در نهايت 
لذت ببريم اما همين طبيعت زيباي بهاري 
در ايام نوروز با رفتار نادرست شهروندان 
به يك زباله داني تبديل مي ش�ود. البته 
نه تنها در ايام بهاري كه هميش�ه شاهد 
اين گونه رفتارهاي نادرس�ت هس�تيم. 
مرتب مي شنويم و مي خوانيم كه محيط 
زيست با خطرات بزرگي مواجه است. كره 
زمين به دليل رفتار نادرس�ت ساكنانش 
در حال ويراني اس�ت. اكوسيستم به هم 
ريخته اس�ت. اليه اوزون س�وراخ شده 
است. زمين گرم شده و يخ هاي قطبي در 
حال آب شدن هستند. همه اين اخطارها 
را مي شنويم ولي باز هم به كارهاي اشتباه 
خود ادامه مي دهيم. زباله هاي خود را در 
طبيعت رها مي كني�م. جنگل ها را نابود 
مي كنيم. زمين هاي كش�اورزي را تغيير 
كاربري مي دهيم. رودخانه ها را خش�ك 
مي كنيم و هزاران رفتار اش�تباه ديگر را 
مرتكب مي ش�ويم كه شايد برخي از اين 
رفتارها از روي عدم آگاهي ش�هروندان 
باش�د ول�ي بس�ياري از اي�ن رفتارها با 
آگاهي كامل از اثرات تخريبي آن انجام 
مي شود. افراد س�ودجو و منفعت طلبي 
كه تعدادشان هم كم نيس�ت و اصاًل هم 
به قوم و نژاد خاصي مربوط نمي ش�وند و 
با رفتارهاي اش�تباه خود كمر به نابودي 

محيط زيست بسته اند. 
      

  زباله ها، معضل بزرگ همه جوامع!
امروزه مش��كالت محيط زيس��تي رو به رشد 
اس��ت و فعاالن محيط زيس��ت دائم در حال 
هش��دار دادن و ايده  دادن براي حفظ محيط 
زيست هستند. با اينكه تالش هاي بي شماري 
در جهت حفظ زمين از فجايع زيست  محيطي 
صورت گرفته اما تهديد اكوسيستم از جهات 
مختلف همچنان ادامه دارد و ممكن است در 
نهايت موجب از بين رفتن آن شود. زباله ها و 
معدوم كردن  آنها يكي از بزرگ ترين معضالت 
اكوسيستم است كه همه كش��ورهاي دنيا با 
آن مواجه هس��تند. انس��ان در هر جاي دنيا 
كه زندگي كند به عناوين مختلف زباله توليد 
مي كند و فقط ب��ه فكر دور ك��ردن اين زباله 
از منزل يا مح��ل كار خود اس��ت، حاال اينكه 
زباله ها، ك��ه عمدتاً تر و خش��ك آن درهم در 
كيسه ريخته مي ش��ود، بعد از خارج كردن از 
منزل يا محل كار به كجا برده مي ش��ود و چه 
اتفاقي ب��راي آن مي افتد براي كمتر كس��ي 
مهم است اما فقط همين را بايد بدانيم كه اگر 
همين روالي را كه در توليد زباله و رها كردن 
آن در طبيعت در پيش گرفته ايم ادامه دهيم 
كره زمين به يك زباله داني تبديل مي شود كه 

حيات و زندگي در آن از بين مي رود. 
   تفكيك زباله از مبدأ

همه دنيا چ��ه كش��ورهاي پيش��رفته و چه 
كش��ورهاي عقب مانده، درگي��ر چگونه نابود 
كردن زباله هاي انباشته ش��ده خود هستند. 
امروزه بسياري از كش��ورهاي توسعه يافته، با 

ايجاد و ترويج فرهنگ تفكيك زباله هاي  تر و 
خشك از هم قدم هاي مؤثري را در اين راستا 
برداش��ته اند. در اين جوامع تم��ام زباله هاي 
خش��ك و  تر چه زباله هاي صنعتي و پزشكي 
و چ��ه زباله ه��اي خانگي همگي ب��ه صورت 
تفكيك ش��ده جمع آوري مي شوند. زباله هاي 
خشكي كه قابليت بازيافت دارند به كارگاه ها 
يا كارخانه هاي مربوطه رفته و دوباره به شكل 
اجناس مختلف توليد شده و مورد استفاده قرار 
مي گيرد. موضوعي كه اكوسيستم را به خطر 
مي اندازد رها كردن زباله هايي است كه قابليت 
جذب در طبيعت را ندارند و به طبيعت آسيب 
مي رسانند. شما زماني كه قصد سفر داريد يا به 
دل طبيعت مي زنيد زباله هاي توليد شده خود 
را چه كار مي كنيد؟ ظروف يك بار مصرفي كه 
استفاده كرده ايد را همان طور در طبيعت رها 
مي كنيد يا آنها را در كيس��ه هاي بزرگ زباله 
ريخته و با خود به هم��راه مي بريد و در اولين 

سطل زباله كه ديديد مي ريزيد؟ 
ما بايد به خودم��ان و افراد ديگ��ري كه براي 
تفريح به طبيعت مي آيند بهداشت مربوط به 
محيط زيست را ياد دهيم. ر ها كردن زباله ها و 
پالس��تيك ها در محيط نه تنها موجب تكثير 
پش��ه ها و باكتري ه��ا و ميكروب ه��اي ديگر 
مي شود بلكه موجب آلودگي خاك نيز مي شود، 
بيش��تر مردم تصور مي كنن��د پاكيزگي تنها 
مربوط به خانه است و به راحتي زباله هايشان 
را در جاده رها مي كنند. اي��ن تفكر مثل اين 
است كه فرد بخش��ي از خانه اش را پر از زباله 
كند بدون اينكه آن فضا را بخشي از خانه اش 
بداند. اين احساس كه كره زمين خانه ماست به 
افراد كمك مي كند كه اين افكار اشتباه را كنار 
بگذارند. بايد گهگاهي به مقامات مسئول براي 
سازمان دهي دفع مناسب زباله ها گوشزدهايي 
كرد تا آنها هم برنامه هايي ب��راي جمع آوري 
زباله هايي كه در مناطق مختلف ريخته شده 

است، داشته باشند. 
  پالستيك بالي جان همه!

اين پالس��تيكي كه در دس��ت داريد و با خود 
به هم��ه جا حم��ل مي كنيد از بم��ب اتم هم 
خطرناك تر اس��ت. اي��ن پالس��تيك ها مواد 
شيميايي زيان بخش��ي را توليد مي كنند كه 
وقتي در طبيعت رها مي ش��وند و آب در اين 
زمين ها جاري مي ش��ود آن را آلوده مي كند و 
همين آب آلوده به س��فره هاي آب زيرزميني 
نفوذ مي كند، آن را نيز آلوده مي كند. به همين 
راحتي مرگ تدريجي را براي خود رقم مي زنيم! 
وقتي كيسه هاي پالس��تيكي را به داخل آب 
مي اندازيم يا روي زمين ر ها مي كنيم، بيش از 
2۶0 گونه جاندار مي ميرند يا در پالستيك ها 
محبوس مي شوند. پالستيك هاي تجزيه پذير 
در بلندمدت تجزيه مي شوند، اما موجب توليد 
گاز متان مي ش��وند كه نقش اصل��ي در گرم 
شدن كره زمين دارد. چه خوب است كه همه 
ما با خود تمرين كنيم كه كمتر از پالس��تيك 
و بطري هاي پالستيكي اس��تفاده كنيم. اين 
فرهنگ را بايد در جامعه ايج��اد كنيم كه به 
جاي پالس��تيك از پاكت يا كيسه هاي كنفي 
براي بس��ته بندي اجناس خود استفاده كنيم 
يا بطري هاي شيشه اي را به جاي پالستيكي 
مورد استفاده قرار دهيم. امروزه مد شده است 
كه همه چه در مهماني ها و جشن هاي خود و 
چه براي سفر يا پيك نيك براي راحتي خود از 
ظروف يك بار مصرف استفاده مي كنند. بعد از 
پايان جشن ها و مهماني ها، انباشته شدن اين 
ظروف به خودي خود شكل و ظاهر آلوده اي را 
ايجاد مي كند چه برسد به اينكه محيط زيست 
را نيز آلوده مي كند. بهتر است به جاي ظروف 
يك بار مصرف پالس��تيكي از ظروف كاغذي 
يا گياهي كه با محيط زيس��ت سازگار هستند 
اس��تفاده كنيم. با اين كار قدمي براي نجات 

طبيعت برداشته ايم. 
حرف آخر اينكه اين زميني كه روي آن زندگي 
مي كنيم متعلق به همه ما و همه نسل هاي بعد 
از ماس��ت. اين وظيفه همه ماست كه جلوي 
تخري��ب زمين و طبيع��ت را بگيري��م. ما كه 
ساكنين كره زمين هستيم، الزم است اقدامات 
فوري براي كاهش تمام احتماالت از دس��ت 
رفتن اين خانه زيبا انجام دهيم. اگر همه دست 
به دس��ت هم بدهيم مي توانيم تغيير اساسي 
ايجاد كنيم و شايد ظرف چند سال آينده شاهد 
كاهش ميزان ويراني محيط زيست باشيم. بهار 
با تمام زيبايي اش از راه مي رس��د. شايد بهار 

احترام ما را به طبيعت برانگيزد!

خانهراپراززبالهكردهايم
شايد بهار احترام ما را به طبيعت برانگيزد

سبك رفتار

وقتي كيسه هاي پالستيكي را به 
داخل آب مي اندازيم يا روي زمين 
ر ه�ا مي كنيم، بي�ش از ۲۶۰ گونه 
جاندار مي ميرند يا در پالستيك ها 
محبوس مي شوند. پالستيك هاي 
تجزيه پذي�ر در بلندمدت تجزيه 
مي شوند، اما موجب توليد گاز متان 
مي ش�وند كه نقش اصلي در گرم 
ش�دن كره زمين دارد. چه خوب 
است كه همه ما با خود تمرين كنيم 
كه كمتر از پالستيك و بطري هاي 
كني�م اس�تفاده  پالس�تيكي 


