
باش.  داشته  محلی  خدمات  راهنمای  فهرست 
یا  کجاست؟  شما  خانه  به  خیاطی  نزدیک ترین 
نزدیک ترین کفاشی؟ یا لوله کشی و دیگر خدمات 
منزل؟ یک فهرست درست کن از این گونه خدمات 
که دسترسی به آنها زندگی سبز را آسان تر می کند. 
گفتیم که از جمله اصول سبزگرا یکی هم این است که 
»به جای خرید خدمات آنها را اجاره می کند.« خریدن 
پیراهن یک جور خرید خدمات تولیدی است. تعمیر 
پیراهن راهی است برای اجتناب از خرید یک پیراهن 
جدید و به واقع اجاره خدماتی اندک به جای خرید 
خدماتی پرهزینه. از این جهت اهمیت دارد که نشانی 
نزدیک ترین خیاطی به خود را بدانید. از این گونه مشاغل 
و مراکز خدماتی که مشوق کاهش مصرف و استفاده 

مجدد از کاالها هستند باید حمایت کرد.
این کار به خصوص حاال که درگیر گرانی هستیم، 
اهمیت بیشتری پیدا می کند. با کمی صرف وقت و 
حوصله می توان لباس ها و لوازم خانه یا محیط کار را 

تعمیر و از خرید دوباره آنها جلوگیری کرد.
از سوپرمارکت های بزرگ خرید نکن. قدیم بقالی بود. 
می رفتی مقابل پیشخوان می ایستادی و چیزی را که قبال 
برای خرید آن فکر کرده و درباره قیمت آن به اندازه 
کافی سبک و سنگین کرده ای سفارش می دادی و همان 
را، دقیقا همان را و نه کمتر و بیشتر می دادند به دستت 
اما االن دوره سوپرمارکت ها و مغازه های خیلی بزرگ 
است. مغازه هایی که ترغیبت می کنند به خرید بیشتر و 
بیشتر. حتی خرید چیزی که قبال به آن فکر نکرده ای 

و به واقع نیاز فوری هم به آن نداری.
چیدمان سوپرمارکت ها عمدتا به گونه ای است که 
مشتریان بیش از آنچه که نیاز آنهاست خرید کنند. 
توجه به نکات زیر می تواند سبزگرایان را از افتادن در 

دام این حقه های تبلیغاتی مصون بدارد:
موسیقی پخش شده در سوپرمارکت ها غالبا آرام بوده 
و افراد را دچار حالت نیمه هیپنوتیزم می کند. هنگام 

آرام راه رفتن، مشتریان محصوالت بیشتری را می بینند 
و خریدهای غیرضروری بیشتری می کنند. با هدفون 
به یک موسیقی با ریتم تند گوش کنید تا سرعت عبور 
شما از میان قفسه ها را بیشتر کند بنابراین با تفکر خرید 
کنید. خرید کردن مانند هر کار انسان توسعه یافته امروزی 

باید با تفکر و با توجه به احتیاجات فرد انجام شود.
تنها به میزان مورد نیاز خرید کنید. صرفا چون 
محصولی تخفیف ویژه خورده، آن را نخرید. معموال 
محصوالت غیرضروری یا نزدیک به پایان تاریخ مصرف، 
تخفیف ویژه می خورند. بسیاری مواقع از محصوالتی که 
به دلیل تخفیف خریداری کرده اید، استفاده نخواهید کرد 
و تنها به حجم خرید و قفسه های خود اضافه می کنید و 

در نهایت هم پولی کمتر پرداخت نکرده اید.
حتما پیش از رفتن به خرید، یک فهرست بنویسید و پیش 
از رفتن به صندوق، از ماشین حساب روی تلفن همراه یا 

یک اپلیکیشن فهرست خرید که قیمت ها را نیز کنترل 
می کند، برای کنترل میزان خرید استفاده کنید.

به تمام قسمت های قفسه ها نگاه کنید. گران ترین 
محصوالت، با بسته بندی های فانتزی و آالینده، که لزوما 
هم باکیفیت ترین یا مورد نیازترین نیستند، در معرض دید 
مستقیم قرار می گیرند. محصوالت ارزان تر و کاربردی تر 

در قسمت های پایین یا باالی قفسه قرار می گیرند.
گرسنه وارد سوپرمارکت نشوید. حتما پیش از رفتن 
به خرید یک اسنک بخورید. بوهای مواد تازه یا پخته 
شده در سوپرمارکت، در حالی که گرسنه هستید، شما 
را ترغیب به خرید بسیار بیشتر از نیاز هفتگی تان می کند.
 در سوپرماکت ها از کوچک ترین سبد استفاده کنید
سبدهای چرخ دار خرید را عمدا به بزرگ ترین اندازه 
ممکن درست می کنند. هنگامی که سبد شما نیمه پر 
باشد، مغزبه شما هشدار خواهد داد که »چیزی را 

فراموش کرده اید« و شما برای مقابله با این پیام چیزهای 
غیرضروری را وارد سبد خرید می کنید. از کوچک ترین 

سبد ممکن استفاده کنید.
 تا می توانید از خریدن غذاهای آماده و نیمه آماده پرهیز 
کنید. نوع بسته بندی و مواد نگهدارنده به کار رفته در 
آنها از بدترین آالینده ها هستند. ضمن اینکه قیمت آنها 
در مواردی تا ۵ برابر بیشتر از مواد غذایی خام است.

هست  همسایگی تان  در  کوچک  بقالی  یک  اگر 
حتی االمکان از همان خرید کنید. در جدال بین فروشنده 
و خریدار، شما در عرصه بقالی به خصوص به عنوان 

یک سبزگرا بخت بیشتری برای موفقیت دارید.
به »فضای خالی« عادت کنید. یکی از دالیل خرید 
اضافی و نگهداری وسایل اضافی نشانگان فضای خالی 
است. هر گوشه و گنجه خالی را می خواهیم پر کنیم. 
این گوشه راهرو خالی است، یک کنسول بخریم برای 
آن. روی کنسول هم چیزی می خواهد. یک گلدان 
بگذاریم روی آن. گنجه بزرگ کمد تشویقمان می کند 
که آن را با لباس بیشتری پر کنیم. کابینت های متعدد 
آشپزخانه تشویقمان می کنند به خریدن سری های 
به  که  قابلمه  و  دیگ  و  بشقاب  و  کاسه  چندتایی 
ندرت از همه آنها استفاده می کنیم. درمان این نشانگان 

رویکرد بهگزینی )مینیمالیسم( است.
هم عادت به فضاهای کوچک تر و هم عادت به فضای 
خالی. اصال لذت بردن از فضای خالی. چه کسی گفته 
لزوما مثل یک سمساری هر گوشه و کنار خانه باید 
چیزهایی قرار داده باشی؟ فضای کوچک تر مشوق 
مصرف کمتر هم هست. مثال فرض کن یک گنجه 
کوچک داری فقط برای لباس ها. طبیعتا می تواند دلیلی 

باشد برای اینکه کمتر لباس بخری.
چشمت را عادت بده به هنرهای تجسمی مینیمالیستی. 
خانه های  داخلی  دکوراسیون  تصاویر  به خصوص 
مینیمالیست ها. عادت می کنی به لذت بردن از فضای 

خالی و برای سبزگرا این عادت مهمی است.
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سبزهاچگونهزندگیمیکنند؟

مینیمالیسم؛ مصرفت را مدیریت کن

پیشنهاد سبز

یکی از جاهایی که بیشترین میزان تولید زباله در آن اتفاق می 
افتد، در مهمانی ها، عروسی ها یا برخی مراسم خاص است که 
اغلب در روزهای تعطیل برگزار می شود. عمر یک لیوان یا ظرف 
طول  سال   1000 تقریبا  اما  است  دقیقه   30 حداکثر  پالستیک 
می کشد تا آن ظرف در طبیعت تجزیه شود بنابراین اگر بتوانیم 
عادت از سر تنبلی مصرف و دور انداختن ظروف را ترک کنیم، 

کمک بزرگی به طبیعت کرده ایم.
اگر با کمی دقت به ریخت و پاش های مراسم های مختلف نگاه کنیم، 
می توانیم میزان تولید زباله را با مدیریت درست کنترل کنیم تا نه تنها از 
اسراف و مصرف بیش از اندازه جلوگیری کنیم، بلکه نوعی روش تازه را 
برای اداره مراسم را معرفی کنیم که به حفاظت از محیط زیستمان کمک 

می کند که ما باید برای نسل های بعدی پاکیزه نگه داریم.
قدم اول: برای جمع آوری پسماندها به جای کیسه های پالستیکی از 
کیسه های قابل بازیافت استفاده کنیم. این کیسه ها به یمن فناوری های 
جدید االن در بازار یافت می شود و اگر به برچسب کیسه ها نگاه کنیم 

می توانید آنها را در مغازه ها پیدا کنید.
قدم دوم: در مهمانی ها و گردش ها از به کار بردن ظروف یکبارمصرف 
حتی االمکان خودداری و سعی کنیم به سنت چندصد ساله بشر، از 
ظروفی استفاده کنیم که می شود آنها را شست و دوباره استفاده کرد. 

این روزها، ظروف یکبارمصرف ارزان نیستند، خوشبختانه! می شود 
هزینه ای را که صرف خرید ظروف یکبارمصرف می شود، به کسی داد 

تا آنها را بشوید. صاف و پاکیزه!
قدم سوم: اگر قرار است غذا از بیرون تهیه شود به جای قرار دادن 
غذا در ظرف های یکبارمصرف بزرگ و آلوده کننده محیط، ظرف را 
با خودمان از منزل ببریم و از مسوول رستوران خواهش کنیم به جای 
ظروف یکبارمصرف غذاها را در ظرف های ما بریزد. بردن غذای گرم 
در ظروف پالستیکی از رستوران به خانه، نه تنها باعث آلودگی محیط 
می شود، بلکه باعث ایجاد عناصر مضر برای سالمت به دلیل گرم شدن 

ظروف پالستیکی می شود.
قدم چهارم: در مراسم های بزرگ عزاداری مانند ایام محرم در مراسم 
نذری، می توان به جای لیوان ها و ظروف پالستیک از ظروف گیاهی 

که در طبیعت تجزیه می شوند استفاده کرد. این کار ارزشمند نیازمند 
یک شعور و همکاری همگانی است، وگرنه با هیچ بخشنامه و کنترل 

از باال نمی توان چنین نظمی در مراسم عزاداری ایجاد کرد.
قدم پنجم: با کمی ابتکار و فکر، برای تزئین جشن های تولد و... می توان 
از مقواها یا کاغذهای کادوی مصرف شده استفاده کرد یا وسایل تزئینی 
را بعد از مراسم برای استفاده دوباره مرتب در جعبه ای نگهداری کرد. 

دلیلی ندارد که بعد از پایان جشن هر چه بوده را دور بریزیم.
قدم ششم: یکی از مدهای جدید در این روزها استفاده از چند کاغذ 
کادو یا به قول معروف بگ و روبان و بادکنک و... برای هدیه هاست. 
این کار هر چند ممکن است حسن سلیقه و ابتکار به حساب بیاید اما 
بهتر است به جای استفاده از حسن سلیقه و ابتکاری که در نهایت به 
سطل زباله ریخته می شود و طبیعت را آلوده می کند، روش های سبز 
دوستدار طبیعت را به کار برد؛ تعداد کمتر کاغذ کادو و دیگر وسایل 
تزئینی و جایگزین کردن آنها با کمی پوشش گیاه سبز یا کاغذهای 

قابل تجزیه در طبیعت.  
این چند کار ساده شاید در روزگاری که استفاده از ظروف یکبارمصرف 
به صورت رسم و عادت درآمده عجیب و دست و پاگیر باشند اما یادمان 
باشد از مجموع تاریخ، انسان تنها نزدیک به 3 دهه است که هر چیز را 

استفاده می کند، بعد از چند دقیقه دور می اندازد.

یکبارمصرف در مراسم ها؛ حسن سلیقه را برای حفظ طبیعت به کار ببرید، نه تخریب آن

یادداشت سبز قاب سبز

آلمانی ها برای مقابله با تغییرات آب و هوایی به گاوها دستشویی 
رفتن یاد دادند!  محققان در آلمان به تجربه تازه ای دست زده اند. آنها 
به گوساله های یک گله یاد داده اند که برای توالت رفتن به محلی که 
برای این کار در نظر گرفته شده است مراجعه کنند! به این ترتیب 
محققان می توانند ادرار گاوها را جمع کنند و از وارد شدن آن به 
خاک جلوگیری نمایند. ادرار دام ها خاک را آلوده می کند و همینطور 
آب های زیرزمینی را و همین موجب تولید گاز های گلخانه ای و اسیدی 
شدن خاک می شود؛ چرا که میکروب های داخل خاک آمونیاک را 
به اکسید نیتروژن تبدیل می کنند که سومین گاز آالینده بعد از متان 
و دی اکسید کربن به حساب می آید. آنها این گاوها را با روش جایزه 
و تنبه آموزش داده اند. هنگامی که گوساله ها به محل اختصاص داده 
شده برای ادرار می روند به آنها نوعی نوشیدنی شیرین یا جو له شده 
جایزه می دهند. اما اگر جاهای دیگر خودشان را راحت کنند، آنها را با 
ریختن کمی آب از باال بر سرشان غافلگیر می کنند. محققان امیدوارند 

این تجربه موفق در ابعاد بزرگتر مورد آزمایش قرار گیرد.

اروپا به زغال سنگ روی می آورد. با وجود اهداف انرژی سبز 
بلندپروازانه، اروپا اگر نتواند گاز طبیعی به میزان کافی ذخیره کند، 
ممکن است مجبور شود زمستان امسال زغال سنگ بیشتری بسوزاند.

بزرگترین درختان جهان در پارک ملی سکویا با الیه هایی از آلومینیوم 
از آنها دربرابر آتش  محافظت شود؛ از جمله  تا  پتو پیچ شده اند 
درخت ژنرال شرمن که بزرگترین جاندار در جهان است. پارک 
ملی سکویا در کالیفرنیا دو هزار درخت غول پیکر دارد از جمله 
درخت مشهور »ژنرال شرمن«. درختان سکویا یا ماموت بزرگترین 
درختان جهان هستند که بیشتر در کالیفرنیا یافت می شوند. میانگین 

ارتفاع آنها بین ۵۰ تا ۸۵ متر است.

تغییر اقلیم؛ زمین به سوی مرز خطرناکی حرکت می کند. علیرغم 
همه قول و قرارها در زمینه مهار گرمایش، جهان همچنان به سوی 

مرز خطرناکی از نظر افزایش دما حرکت می کند.

حال سدهای کشور خوب نیست. براساس آخرین آمار، ظرفیت 
کل مخازن سدها ۵۰.۵ میلیارد مترمعکب و درصد پرشدگی سدها 
در حال حاضر تنها ۳۹ درصد بوده و این آمار نشان دهنده حال 

وخیم سدها و منابع آبی کشور است.

هشدار سبز

در ایران خشکی طوالنی زمین، سوختن جنگل ها 
و جاری شدن سیل، انباشت پالستیک و آسیب به 
محیط زیست و موجودات زنده موضوعی هر روزه 
شده. در کشورهای دیگر هم وضع بهتر نیست و 
صدها نمونه از تغییرات آب و هوای کره زمین را 

می توان پیدا کرد که به محیط زیست آسیب زده اند.
تحقیق تازه ای در بی بی سی نشان می دهد، نسبت به 
40 سال قبل، تعداد روزهایی که دمای هوا به بیش 
از ۵0 درجه سانتی گراد می رسد، ساالنه دو برابر 
شده. این دما به همه موجودات زنده آسیب می زند 
و شرایط ادامه حیات آنها را دشوار می کند. عالوه 
بر آن این دما می تواند به ساختمان ها و جاده ها و 

زیرساخت های شهری آسیب بزند.
وقتی دمای هوا به 41 درجه سانتی گراد می رسد، 
احتمال تورم مغز و کمبود اکسیژن بدن هم بیشتر 
می شود و به دنبال آن هم گرمازدگی اتفاق می افتد. 
در این حالت، ریه ها سخت تر کار می کنند و قلب 
سریع تر می زند و کم آبی بدن در نهایت می تواند به 

مشکالت کلیه منجر شود.
در تابستان امسال، رکورد دمای گرما در ایتالیا با 48/8 
درجه سانتی گراد شکسته شد. در کانادا هم دمای هوا 

به رقم بی سابقه 49/9 رسید و باعث مرگ بسیاری 
شد. دانشمندان هشدار دادند مصرف سوخت های 
فسیلی باید متوقف شود وگرنه وضع بدتر خواهد شد.
یک نظرسنجی تازه جهانی نشان دهنده عمق اضطرابی 
است که بسیاری از جوانان درباره تغییر اقلیم احساس 
می کنند. تقریبا ۶0 درصد جوانانی که در این بررسی 
مورد پرسش قرار گرفتند گفتند که از تغییرات اقلیمی 

خیلی یا شدیدا احساس نگرانی می کنند.
بیش از 4۵ درصد پرسش شوندگان گفتند احساسات 
آنها درباره اقلیم بر زندگی روزمره آنها اثر می گذارد و 
از هر 10 نفر 4 نفر گفته اند به دلیل تغییرات اقلیمی 

در بچه دار شدن تردید دارند.
دست  به  اصلی  راه حل  دارند  عقیده  کارشناسان 
دولت هاست که باید سیاست های زیست محیطی خود 
را اصالح کنند. به نظر آنها مردم فقط از تغییرات اقلیمی 
نگران نیستند، آنها درواقع نگران آن هستند که درواقع 
هیچ کدام از تعهدهای بین المللی برای کاهش دمای 
زمین که دولت ها در کنفرانس های بین المللی مختلف 

قول آن را داده اند، هنوز عملی نشده اند.
به نظر می رسد تنها راه حل یک اجماع جهانی برای 
کاهش مصرف سوخت های فسیلی مثل بنزین و نفت 

و گازوئیل و زغال سنگ است تا بتوان از افزایش دما 
و بالیای طبیعی جلوگیری کرد.

خطر فقط برای انسان ها نیست
حیوانات هم از تغییر آب و هوای زمین آسیب زیادی 
دیده اند. هم شرایط زیست شان شامل آب و هوا به 
خطر افتاده و هم زیستگاه هایشان را یا انسان خراب 
کرده یا خشکسالی و سیل حاصل از تغییرات اقلیمی. 
پژوهشگران می گویند که پیکر حیوانات تحت تاثیر 
گرمایش زمین هر چه بیشتر در حال دگرگونی است.
حیوانات گرم خون  فیزیولوژی خود را تغییر می دهند تا 
با گرمای جدید کنار بیایند. این تغییرات شامل داشتن 

منقار، پاها، و گوش  های بزرگ تری است که راحت تر 
می تواند دمای بدن را تنظیم کند.

وقتی حیوانات گرمازده می شوند، پرندگان از منقارشان 
و پستانداران از گوششان برای بیرون راندن و پخش 

کردن گرما استفاده می کنند.
منقار، گوش، پا، دم اعضایی هستند که به شرط 
نداشتن پوشش پر یا مو، می توانند به خنک کردن 

بدن حیوانات کمک کنند.
سارا رادینگ می گوید که تغییر شکل به معنای تطابق 
حیوانات با شرایط جدید و خوب شدن اوضاع نیست، 
بلکه به معنای آن است که حیوانات برای بقا دچار 
دگردیسی می شوند اما تبعات فیزیکی این دگردیسی 
هنوز مشخص نیست، مثال معلوم نیست آیا این تغییرات 
روی غذا خوردن، راه رفتن و سایر فعالیت های حیوانات 

تاثیری دارد یا نه.

روزهای داغ سال دوبرابر شده اند

در مهمانی ها و گردش ها از به کار بردن ظروف 
یکبارمصرف حتی االمکان خودداری و سعی کنیم به 

سنت چندصد ساله بشر، از ظروفی استفاده کنیم که 
می شود آنها را شست و دوباره استفاده کرد

کارشناسان عقیده دارند راه حل اصلی به 
دست دولت هاست که باید سیاست های 
زیست محیطی خود را اصالح کنند. به نظر 
آنها مردم فقط از تغییرات اقلیمی نگران 

نیستند، آنها درواقع نگران آن هستند که 
درواقع هیچ کدام از تعهدهای بین المللی 

برای کاهش دمای زمین که دولت ها در 
کنفرانس های بین المللی مختلف قول آن 

را داده اند، هنوز عملی نشده اند


