راھھای ساده برای حفظ محيط زيست

*ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ آب را ذﺧﻴﺮه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﻛﻤﻲ ﺑﻪ آب دارﻧﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺰل ﻛﻤﻚ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آب و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از
آﺑﻬﺎي زاﺋﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﻨﺎزل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
*ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ
ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﺳﺖ .زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ را در ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻬﺎي درﺑﺴﺘﻪ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ،و آﻧﻬﺎ را در زﻳﺮ ﺧﺎك دﻓﻦ ﻛﻨﻴﺪ .رﻳﺨﺘﻦ زﺑﺎﻟﻪ در ﻣﺴﻴﺮ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ،
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه اي را در ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
*ﻟﻮازم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
آﻧﻬﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻴﺪ .ﻳﻚ اﺗﺎق اداري ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﭘﺮﻳﻨﺘﺮ ،ﻓﺎﻛﺲ ،اﺳﭙﻴﻜﺮ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،اﺳﻜﻨﺮ و ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻴﺴﻴﻢ
ﺑﻪ اﻧﺪازه دو ﻻﻣﭗ  75وات اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .و ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  100ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
دارﻧﺪ .ﻟﺬا در اﻧﺘﻬﺎي روز ﻛﺎري و ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻴﺪ.
*ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎ
از آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در دﻣﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ
وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
*ﺗﻮاﻟﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻼش ﺗﺎﻧﻜﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ آب زﻳﺎدي را ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ
درﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﺸﺘﻲ در ﺗﻮاﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺪر رﻓﺖ آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

*روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻏﺬ در ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ روزاﻧﻪ ﻧﻴﻢ ﺗﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﺗﻦ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ  17ﺗﻦ
درﺧﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  6ﻣﺎه ،ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮي در آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
 7000ﮔﺎﻟﻦ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻣﻮاد آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  60ﭘﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﻲ ﮔﺮدد.
*ﻻﻣﭙﻬﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ
از ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻓﺸﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ .در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  5ﻻﻣﭗ ﭘﺮﻧﻮر ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد را ﺑﺎ  5ﻻﻣﭗ
ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻓﺸﺮده ﻋﻮض ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ  25ﺗﺎ  65ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻓﺸﺮده در ﺣﺪود دو ﺳﻮم در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮ 70 ،درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﻣﺎ و 10
ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
*ﺻﺎﺑﻮن دﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﺎﺑﻮﻧﻬﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ )ﺟﺎﺻﺎﺑﻮﻧﻲ( ﻣﻲﮔﺮدد.
*ﻣﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ
از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي اوون و ﺑﺨﺎري ﺟﻬﺖ ﮔﺮم ﻛﺮدن ﻏﺬا در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ .در اﻳﻨﺼﻮرت اﻧﺮژي
ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ را ﺗﺎ  80درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ دادهاﻳﺪ.
*ﮔﺎز آﺷﭙﺰي
اﻧﺪازه ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻫﺎي آﺷﭙﺰي را ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ .ﻗﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺣﺪودا  15ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي روي ﺷﻌﻠﻪ
 20ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي در ﺣﺪود  40درﺻﺪ ﮔﺮﻣﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪازه ﻫﺎي درﺳﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  36ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در وﺳﻴﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺑﻴﺶ از  18ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در وﺳﻴﻠﻪ
ﮔﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد.

*ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﻲ
از وﺻﻞ ﻛﺮدن آب داغ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﻲ ﺧﻮدداري ﻛﻨﻴﺪ .ﺟﻬﺖ ﮔﺮم ﻛﺮدن آب ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  90درﺻﺪ اﻧﺮژي
ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﻲ اﺳﺖ .ﻟﺬا وﺻﻞ ﻛﺮدن ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻪ آب ﺳﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﮔﺮم
ﻛﺮدن آب ﺗﻮﺳﻂ آﺑﮕﺮﻣﻜﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  400ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاي وﺳﻴﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و  300ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن وﺳﻴﻠﻪ
ﮔﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮدد.
*اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره
ﺷﻤﺎ روزاﻧﻪ از وﺳﺎﻳﻞ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ،دﺳﺘﻤﺎل ﺳﻔﺮه ،ﻇﺮوف آب ،ﺧﺸﻚ
ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻛﺎﻏﺬي و  ...اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان از ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺠﺪدا ﭘﺲ
از ﺷﺴﺘﺸﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
*ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻛﺎﺷﻴﻬﺎ
ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻛﺎﺷﻴﻬﺎ را ﺑﺮاق و ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﻤﻴﺰ
ﻛﺮدن ﻛﺎﺷﻴﻬﺎ از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺒﺮدار و ﻳﺎ ﭼﺮﻣﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﺑﺮاي ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎ از ﺷﻴﺸﻪ ﭘﺎك ﻛﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
*ﻣﺴﻮاك زدن
در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﻮاك زدن ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻴﺮ آب را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ .و ﺑﻴﺶ از  10ﮔﺎﻟﻦ آب در روز ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ
ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮه اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺳﺎل  14600ﮔﺎﻟﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

*آﺷﻐﺎل رﻳﺨﺘﻦ
ﺑﻄﺮﻳﻬﺎ و ﻇﺮوف ﻛﻨﺴﺮوﻫﺎ را ﻗﺒﻞ از اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﻪ آﺷﻐﺎﻟﺪاﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺣﺸﺮات و ﺣﻴﻮاﻧﺎت
آﺑﻜﺸﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻏﺬاﻳﻲ را از ﻛﺎﻏﺬ ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

*ﻇﺮوف ﺳﻮدا
اﻳﻦ ﻇﺮوف ﻛﻮﭼﻜﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺪون اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻳﻚ ﻇﺮف آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻧﺮژي ﺑﻪ
ﻣﻴﺰان روﺷﻦ ﻛﺮدن ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻳﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  3ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﮕﺮدد.
*آﻓﺖ ﻛﺸﻬﺎ
از آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻏﭽﻪ و ﺣﻴﺎط اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ .از ﺧﺎك ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
*ﻛﻮدﻫﺎ
از آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ورود ﺑﻪ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﻣﻲﮔﺮدد.
*اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﻲ
در ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺗﺎن از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و آب و ﻫﻮاﻳﻲ و آﻓﺘﻬﺎي ﻣﺤﻠﺘﺎن ﻧﻴﺎز
ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ آب و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
*ذﺧﻴﺮه آب ﺑﺎران
ﻳﻚ ﺑﺸﻜﻪ ﻛﻮﭼﻚ در اﻧﺘﻬﺎي ﻧﺎوداﻧﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺟﻤﻊ آوري آب ﺑﺎران ﻗﺮار دﻫﻴﺪ از اﻳﻦ آب ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺟﻬﺖ آﺑﻴﺎري ﺑﺎﻏﭽﻪﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد
*درﺧﺘﺎن
درﺧﺖ ﺑﻜﺎرﻳﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﻮا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻳﻚ درﺧﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﻫﻮاي آﻟﻮده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  13ﻣﺎﺷﻴﻦ
را اﺣﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

*راﻧﻨﺪﮔﻲ
ﺳﻪ روش ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ:
1ﻟﻒ -ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان .و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد و ﺗﺮﻣﺰﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﻳﻦ را ﺗﺎ 5
درﺻﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.
ب -ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ .راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ  120ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي  100ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ را  15درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.
ج -در ﺣﻔﻆ ﻧﮕﻬﺪاري اﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻞ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﻮا را ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮده و ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﻲ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻦ
ﻋﻮض ﻛﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺼﺮف را ﺗﺎ  10درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.
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