
شیوه زندگی سبز یعنی چه؟ به 
ساده ترین زبان، سبز زندگی کردن 
یعنی زندگی کردن به روش و گرفتن 
تصمیماتی در زندگی که کمترین تاثیر 
منفی را بر زیست کره زمین داشته باشد و باعث بهبود 

سالمت سیاره زمین و موجودات آن شود.
چطور می توان سبز زندگی کرد؟ برای سبز زندگی 

کردن چند اقدام می توان انجام داد.
1(چراغ ها را خاموش کنید. 2(بر فناوری های دوست 
محیط زیست سرمایه گذاری کنید. 3( به سمت انرژی های 
تجدیدپذیر بروید.۴( گوشت کمتر بخورید. 5( مواد 
غذایی را هدر ندهید. 6( از باله های ترکامپوست بسازید.( 
هر چیزی را بازیافت کنید. 8( مصرف پالستیک را کمتر 
کنید. 9( تا حد امکان در زمستان ها خانه را گرم نکنید و 
به جای آنکه برای گرمای خانه سوخت بیشتری مصرف 
کنید، لباس گرم تری در خانه بپوشید. یکی از گزینه های 
مطلوب برای خنک شدن در تابستان، استفاده از پنکه 
است. استفاده از این وسیله مفید، میزان مصرف آب و 

برق را کم می کند.
چند مثال از شیوه زندگی سبز: محصوالت تمیزکننده یا 
شوینده های لباسشویی موافق با محیط زیست، استفاده از 
پوشک های پارچه ای به جای پوشک های یکبار مصرف، 
دستمال  جای  به  پارچه ای  دستمال های  از  استفاده 
کاغذی و نیز تولید محصوالتی بزرگ تر و پیچیده تر 
مانند صفحات خورشیدی و منبع های گرم کننده با آب 
کمتر برای صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی 

مانند گازوئیل یا نفت.
چرا زندگی سبز مهم است؟ سبز بودن یعنی اتکای 
کمتر به سوخت های فسیلی یا سایر محصوالت خطرناک 
سمی برای انسان و محیط زیست. برای سبز بودن، باید 
خودکفا بود و بتوان راه های جدید و خالقانه برای کار 
کردن و در ضمن آن صرفه جویی در انرژی در خانه 
پیدا کرد. اگر می خواهیم زندگی پایدار داشته باشیم، 
باید استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی باد 

و خورشید یا سایر منابع تجدیدپذیر را یاد گرفت.
سبز یعنی چه؟ سبز رنگ زندگی، رنگ انرژی های 
تجدیدپذیر و طبیعی است. سبز یعنی رشد، هماهنگی، 

تازگی، ایمنی، باروری و محیط زیست. از طرف دیگر، 
رنگ سبز به طور سنتی به معنای پول، امور مالی، 
بلندپروازی، حرص و طمع، حسادت و وال استریت 

یعنی قلب مالی ایاالت متحده.
آیا زندگی سبز ممکن است؟ شیوه زندگی سبز پشتیبان 
و حمایتگر محیط زیست سالمت در خانه، اجتماع و 
کل کره زمین است. برخی عوامل زندگی سبز برای 
ساختن یک خانه سبز شامل کاهش هدردهی در حد 
امکان، از میان بردن اشیای سمی و کاهش استفاده از 

انرژی و آب با کمی کوشش فردی امکان پذیر است.
تفکر سبز چیست؟ تفکر سبز یعنی پیگیری و انجام 
اقدامات و شیوه زندگی دوست محیط زیست تا کمک 
کند منابع طبیعی محیط زیست دور و برای نسل فعلی یا 
آینده باقی بماند. این همان است که به آن توسعه پایدار 
می گویند. تفکر سبز یعنی موقع خرید یا مصرف یا دور 
انداختن چیزها متوجه آسیب آنها به محیط زیست باشیم.
چطور می شود سبز بود و چرا سبز بودن اهمیت دارد؟
سبز بودن باعث کاهش آلودگی هوا و کمتر شدن سموم 

پراکنده در محیط می شود. این آلودگی ها از آنجا اهمیت 
دارد که سیستم ایمنی را که سد محافظ ما در برابر 
بیماری های مسری است را آسیب می زند و باعث ابتالی 
ما به بیماری های کشنده می شود. سبز بودن باعث می شود 
آالینده های سمی و مضر در محیط زیست کمتر منتشر 
شود. به این ترتیب هم ما سالم تر می مانیم و هم کره ای 
که قرار است فرزندان ما هم از منابع آن استفاده کنند.

تا  را سبز می کند؟  تغییرات کوچکی زندگی  چه 
می توانید کمتر کاغذ مصرف کنید و بیشتر بازیافت 
کنید. به جای کیسه های پالستیکی از کیسه های پارچه ای 
استفاده کنید. سعی کنید در حد امکان به جای کاغذ از 
پارچه استفاده کنید. مصرف انرژی را در خانه کمتر کنید.
لباس خریدن چه ربطی به زندگی سبز دارد؟ شاید 
باورتان نشود که یکی از آلوده کننده های محیط زیست 
لباس های دورانداخته شده هستند. الیاف این لباس ها سال ها 
در محیط زیست ما باقی می مانند و گاهی تجزیه آنها چند 
دهه زمان الزم دارد. البته نمی شود لباس نخرید، پس راه حل 
این کار خرید کمتر و صرفه جویانه است. اگر می خواهید 

سبز زندگی کنید، تا وقتی نیاز ندارید لباس نخرید و تا 
جایی که می شود لباس هایی را که دارید استفاده کنید.

چرا برند بالی جان محیط زیست است؟ اصل برند 
بر مصرف مداوم و زیاد و متنوع بنا شده. برندها از 
راه فروش محصوالت خود براساس مدهای ساالنه 
سود می برند و برای بیشتر شدن مصرف هر سال 
مدل لباس ها و کفش ها و سایر محصوالت خود را 
تغییر می دهند. بنابراین، هر سال مقدار زیادی لباس و 
کیف و کفش که انرژی و آب زیادی برای تولید آنها 
مصرف شده، برای جایگزین شدن با کاالهای جدید 
باید دور انداخته شوند. این دورانداختنی ها سرانجام 

سر از محیط زیست و اقیانوس ها در می آورند. 
زندگی سبز چطور بر محیط زیست اثر می گذارد؟ 
زندگی سبز باعث می شود آلوده کننده های کمتری وارد 
آب و خاک و هوا شود. وقتی از انرژی های جایگزین و 
تجدیدپذیر استفاده کنید و استفاده از سوخت های فسیلی 
مانند نفت و بنزین و گاز را محدود کنید، به بازیافت 
پسماندهای خود اهمیت دهید، کمتر پسماند تولید کنید 
و به نحوی کارآمدتر از خودروهای شخصی استفاده 
کنید، آلوده کننده های کمتری وارد محیط زیست می کنید.

برای حمایت از زمین چه می توان کرد؟ بازیافت کنید، 
بازاستفاده کنید و مصرف بی مورد را کاهش دهید. برای 
برای  داوطلب شوید.  اطراف خود  محیط  پاکیزگی 
حفظ محیط زیست خود آموزش ببینید. در مصرف 
آب صرفه جویی کنید. به اصول زندگی پایدار متعهد 
باشید؛ یعنی منابع را طوری مصرف کنید که به نیازهای 
نسل های بعدی آسیبی نرسد. هوشمندانه خرید کنید. 
المپ های کم مصرف استفاده کنید و از آن بهتر هر المپی 

را که الزم ندارید، خاموش کنید.
 چرا زندگی سبز باصرفه است؟ مصرف انرژی را پایین 
بیاورید، در مصرف آب صرفه جویی کنید، اگر می توانید 
گیاهانی را که الزم دارید، خود بکارید، تا جایی که امکان 
دارد از هر کاالیی استفاده کنید، اجناسی را بخرید که 
می توان آنها را بازیافت کرد، از خریدن اجناس دست 
دوم ابایی نداشته باشد، فله خرید کنید. همه اینها هم به 

جیب تان کمک می کند و هم به محیط زیست.
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چند پرسش و پاسخ درباره شیوه زندگی سبز 
همبهفکرجیبخودباشید،همبهفکرمحیطزیست

پیشنهاد سبز

نمی دانم کسانی که به این مقاله توجه می کنند، با ورزش 
کوهنوردی ایران و جهان تا چه حد آشنا هستند اما می دانم 
تاریخ نویسان و ادیبان همواره از نماد اوج سربلندی 
کشور سروده اند: خوشا رشته کوهی که البرز ماست/ 
ابر فرد کیهان چنان گرز ماست/ فراز بلند دماوند کوه/ 

چنان قله ای از غرور و شکوه.
این ابر فرد کیهان و نماد غرور و شکوه، قله دماوند، 
جان کالم تاریخ کوهنوردی ایران و جهان است، انگار 

که از حلقوم کوهنوردان سروده شده.
اگر تاریخ کوهنوردی ایران و جهان را بررسی و قیاس کنیم، با یافته های 
جدید پیرامون صعود به قله دماوند و سلسله کوه های البرز و قله های 
دیگر ایران مانند اشترانکوه، قله درفک، تفتان، الوند، دوشاخ و چین کالغ 
و بندعیش و پیازچال و پهنه حصار و سایر قله های کشورمان، با اطمینان 
می توان گفت، دماوند کهن ترین کوه صعودشده در کره زمین است و 
نباید دراین باره بی تفاوت و ساکت بود. وظیفه ملی ما ایجاب می کند، 
مستندات و مدارک خود را به اتحادیه جهانی کوهنوردی )یو آی اا( و دیگر 
مراجع صالحیت دار بین المللی بفرستیم تا پس از بررسی و تایید آنها به 

عنوان میراث کوهنوردی ایران و جهان ثبت جهانی شود.
سابقه قدیمی ترین صعود انسان در دنیا به قلل مرتفع به نام گران کوه 
دماوند ثبت شده. دماوند دارای دیرینه ترین سابقه صعود و پیمایش در 

تاریخ کوهنوردی جهان است. بنا بر همین دلیل بسیار مهم، ضرورت دارد 
دست در دست هم در راه شناخت بهتر افتخارات میهنی و این آب و 
خاک زندگی بخش که جان و تن ما بوده و هستی ما زهستی اوست، گام 
برداریم. نباید به شان و بزرگی این افتخار ملی بی توجه بود تا شاید بتوان 
بخش کوچکی از ستم هایی را که خود به این نماد ملی داشته ایم جبران کنیم.
درباره صعود به کوه دماوند در کتاب البلدان نوشته ابوبکر احمدابن 
اسحق همدانی که از قدیمی ترین کتاب های جغرافی به زبان عربی است، 
ذکر مفصلی آمده و آن را پهنه ای با وسعت 30 جریب مخروطی شکل 
سرد و یخی توام با بادهای توفنده همراه با دود گوگرد و زرد رنگ و 

سنگ های سخت توصیف کرده است.
در شرح مختصری درباره صعود به دماوند در سال 835 میالدی که 
مورد استناد مجله الیف قرار گرفته، تاریخ صعود به این قله 657 سال 

قبل از قله مون اکریل در کوه های آلپ بوده. 
صعود ناتمام ابودولف خزرچی، جغرافی دان و معدن شناس عرب در سال 
952 میالدی، دومین سابقه از کهن ترین صعود انسان به قلل مرتفع جهان 
است اما اولین صعود مستند و موفق به کوه دماوند به سال 1837میالدی 
مربوط می شود. تیلور تامسون اولین شخصی بود که به دماوند صعود کرد 
و اولین شب مانی روی قله را انجام داد. تامپسون از روی قله اقدام به 

جمع آوری گوگرد کرد، البته صعود تامپسون با کمک ایرانیان انجام شد.
نخستین صعود زمستانی تاریخ کوهنوردی جهان توسط کوهنورد و 

جغرافیدان فرانسوی، ژان ژاک دومرگان، در سال 1889میالدی برابر با 
سال 1268 خورشیدی یعنی حدود 132 سال پیش صورت گرفته. ژان 
ژاک دومرگان سال ها در ایران تحقیقات مهم باستان شناسی انجام داده بود 

و همان کسی بود که نفت را در جنوب ایران کشف کرد.
با عرض ادب و درود به تمام کوه پیمایان و طبیعت گردان، الزم می دانم 
از زحمات یکایک پیشکسوتان این ورزش که با تالش خود توانسته اند 
عشق به همنوردی و کوه پیمایی را در دل پیر و جوان زنده نگه دارند و 
با درایت و افکار و اخالق جوانمردی و ورزشی این حرفه را در بین 
همه مردم از مرد و زن زنده ترویج دهند، تشکر کنم. از آقای حسین 
عسگری و همایون عسگری، پیشکسوتان بزرگ ورزش زمستانی، باید 
تشکر ویژه داشت که باعث یاری رساندن به روح همنوردی به قله 

دماوند و سایر قله های ایران شده اند.

دماوندکهنترینکوهصعودشدهدرکرهزمیناست

به  آنها  تشویق  شهروندان،  کربنی  ردپای  کاهش  راه های  از  یکی 
استفاده از محصوالت محلی است. به طور ساده، محصوالتی که از 
دوردست ها می آیند حاصل سوزاندن حجم عظیمی از سوخت های 
فسیلی در مدت زمانی طوالنی هستند. برای مثال مصرف هر فنجان 

چای مقدار معینی بر رد پای کربنی شما می افزاید.
چایی که از اقیانوس هند و سری النکا آمده باشد حتما مقدار زیادی 
سوخت مصرف کرده تا به دست شما برسد اما کشتزارهای چای 
در الهیجان همین جا نزدیکمان است و قرار نیست هزاران کیلومتر 
راه را طی کند. برای چای الهیجان هیچ کشتی هفته ها در اقیانوس 
نرانده و هیچ هواپیما ساعت ها در آسمان در پرواز نبوده است. مثال 
چای را می توان تسری داد به بیشتر مواد غذایی که مصرف می کنیم 

و همچنین بسیاری مصنوعات و محصوالت دیگر.
به همین خاطر برای دستیابی به چشم اندازی کم کربن یا کربن صفر در  
توافقنامه  اقلیمی پاریس تاکید شده است بر گسترش مصرف محصوالتی 
که در پیرامون ما تولید شده اند و نه آنها که از دوردست ها می آیند. 
بازارهای محلی راهی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیز هست. 
احتماال شما هم مکرر فیلم های تخریب و اتالف محصوالت کشاورزان 
ایرانی را که به فروش نرفته اند دیده اید. آیا بازارهای محلی نمی تواند 
راهی برای جلوگیری از چنین زیان های اقتصادی – اکولوژیکی باشد؟ 

وظیفه شهروندان در این باره ساده است: شهروندان باید تا حد امکان 
مصرف محصول محلی را به محصولی که از جای دورتری آمده 
ترجیح بدهند. برای شهروند تهرانی پرتقال شهسوار باید اولویت 
داشته باشد به پرتقال دزفول، پرتقال دزفول به پرتقال بم و البته هر3 

آنها به پرتقال وارداتی از خارج.
اما دولت و شهرداری ها هم باید زمینه راه اندازی بازارهای محلی را فراهم 
کنند. نمونه آنچه که مثال در بازارچه های گیالن و مازندران می بینیم. 
بازارچه های محلی که مشوق مصرف محصوالت محلی هستند. تمام 
شهرها باید از این گونه بازارها داشته باشند و البته محصول محلی در 
چنان بازارهایی باید از مزیت محلی برای عرضه برخوردار باشد اما این 
مزیت باید در نهایت از پسند و خواست شهروندان بیاید. شهروندی 

که مسووالنه و انسانی می خواهد ردپای کربنی کمتری داشته باشد.
رونق اقتصادی برای مردمان و کاهش ردپای کربنی هدف بازارچه های 
محلی است. رد پای کربنی یعنی هر نوع فعالیتی که منجر به افزایش 
مصرف سوخت های فسیلی مانند نفت و گازوئیل و بنزین شود. 
امروز هواداران محیط زیست تالش می کنند تا حد ممکن حمل و 
نقل را کاهش دهند چرا که حمل و نقل یکی از عوامل مهم مصرف 
سوخت های فسیلی و در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای در جو 
زمین و درنهایت گرم شدن کره زمین است. این بالی خشکسالی و 
سیل و گرمای بیش از حد که امروز بر سر ما می آید، حاصل همین 

مصرف بی دروپیکر انرژی و گرم شدن کره زمین است.

احیایبازارهایمحلی؛برایکاهشردپایکربنی

 سرهنگ اکبر 
ریحانیان پور

سرپرست انجمن 
ورزشی کانون 

بازنشستگان اجا

یادداشت سبز

زندگی سبز قاب سبز

سالخی طبیعت با آفرود؛ آفرودبازان که این روزها زیاد شده اند، 
بالهای جبران ناپذیری به طبیعت وارد می کنند. آفرودبازها معموال 
به صورت گروهی وارد جنگل ها و عرصه های طبیعی می شوند به 
دالیلی مانند برهم زدن آرامش این مناطق برای حیوانات و از بین 

بردن پوشش گیاهی بر اثر فشار چرخ ها.

ورشکستگی آبی به طور جدی حیات سرزمینی ایران را تهدید می کند. 
سروش کیانی قلعه سرد، دکترای اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست: 
نحوه ناصحیح مدیریت منابع طبیعی به طور کلی و مدیریت منابع آب 
به طور خاص باعث شده است تا حتی اگر نگوییم بحران آب، تنش و 
ورشکستگی آبی به طور جدی حیات سرزمینی ایران را تهدید می  کند. 
باتوجه به خشکسالی های پی درپی و امکان تداوم این شرایط طی سال های 
آینده، اگر قرار بر رهایی کشور از مساله ورشکستگی آب باشد راهی 
جز تغییر در نوع مدیریت منابع آبی وجود ندارد. در وضعیت کنونی 

کشور در هر دو بعد عرضه و تقاضای آب دچار چالش جدی است.

ایمنی،  مانند  کدام شهرهای جهان کم استرس تر هستند؟ عواملی 
برابری، ثبات سیاسی اجتماعی، بیکاری، تراکم جمعیت، آلودگی 
انتخاب شهرهای کم  زیست محیطی، وضعیت آب و هوا و... در 
استرس جهان نقش داشته اند. ریکیاویک – ایسلند؛ برن – سوئیس؛ 
هلسینکی – فنالند؛ ولینگتون – نیوزیلند و ملبورن – استرالیا در 

رتبه 5 شهر کم استرس نخست جهان قرار گرفتند.

تسلیت
این خبرنگاران محیط زیست برای پوشش خبر مربوط 

به دریاچه ارومیه به منطقه سفر کرده بودند.
تسلیت به ایران

تسلیت به عاشقان محیط زیست
تسلیت به خبرنگاران دلسوز وطن

مدیر محیط زیست اصفهان می گوید 11 میلیارد بودجه بدهید تا 
تشنگی  از  حیوانات  آبشخورها  توی  بریزیم  ببریم  آب  تانکر  با 
تلف نشوند. باالدست چاه ها و سدها نمی گذارند یک قطره آب به 
اکوسیستم پایین دست برسد. فرضا آبشخور را پر کردید چه می کنید 
با تفتیدگی خاک و خشکیدگی پوشش گیاهی؟ آب باشد اما غذا 

نباشد فقط این مرگ شکنجه بار طوالنی تر می شود.

مصرفانرژیراپایین
بیاورید،درمصرف

آبصرفهجوییکنید،
اگرمیتوانیدگیاهانی

راکهالزمدارید،
خودبکارید،تاجایی
کهامکانداردازهر
کاالییاستفادهکنید،

اجناسیرابخرید
کهمیتوانآنهارا

بازیافتکرد،ازخریدن
اجناسدستدوم
ابایینداشتهباشد،
فلهخریدکنید.همه
اینهاهمبهجیبتان
کمکمیکندوهمبه

محیطزیست
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