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ده گام ساده و عملى در نجات اقیانوس ها

به پالستیک نه بگید

قاشق، چنگال، نى و  لیوان شخصى به همراه داشته باشید
هنگام خرید، کیسه هاى دایمى خود را به همراه داشته باشید
در دورهمى هاى خود از ظروف یک بار مصرف استفاده نکنید
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 وقتى با دوچرخه به محل کارتون تردد مى کنید، یا
 مسیرى رو پیاده قدم مى زنید، شما به تنهایى، زمین رو

 از شر 250 گرم کربن در ازاى هر یک کیلومتر مسافت،
راحت مى کنید

دوچرخه سوارى و پیاده روى کنید

کمتر مصرف کنید، دوباره مصرف کنید

 کفش، کیف، لباس و یا هر چیزى که هنوز قابل
 استفاده هستند رو دور نریزید، به دیگران

ببخشید و یا با ایجاد تغییر مجددا استفاده کنید

بازیافت کنید
 با تفکیک پسماندهاى خود، به روند بازیافت کمک

کنید

مصرف بهینه آب

آب کمترى مصرف کنید تا پساب هاى ورودى
به اقیانوس کمتر شود 
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 اگر حق انتخاب دارید، گزینه اى رو انتخاب کنید که در آن
حداقل بسته بندى و پالستیک به کار رفته است

هوشمندانه خرید کنید

در طبیعت آشغال نریزید

 با جمع کردن زباله هاى موجود در ساحل و یا طبیعت
به سالمت اقیانوس ها کمک کنید

محصوالت محلى خریدارى کنید

 با این کار واسطه ها حذف مى شوند و میزان ردپاى
کربن (انتشار دى اکسید کربن) کاهش پیدا مى کند
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کاشت درخت و گیاه را فراموش نکنید9-

 کاشت نهال درخت تنها مختص روز
       درختکارى نیست

هفته اى یک بار گیاه خوارى
 براى تولید محصوالت حیوانى 2 تا 15 برابر بیشتر از

 محصوالت گیاهى آب مصرف مى شه. عالوه بر اون وقتى فقط
 یک روز در هفته گوشت نخورید، بعد از یک سال، میزان
 کاهش گازهاى گلخونه اى از طرف شما تقریبا برابر مى

شه با بیرون نیاوردن اتومبیل تون از منزل
ژرفا



 پنج عدد پلنر سال جدید به کسانى گه یک یا چند گام از گام هاى باال رو
 رعایت کنن و از خودشون عکس یا استورى بزارن  اهدا مى شه. یادتون نره

صفحه ژرفا رو تگ کنین

@zharfa.podcast آدرس اینستاگرام ژرفا:
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آمار پالستیک موجود در اقیانوس ها

سه برابر کشور فرانسه
 اندازه ى زباله دان بزرگ اقیانوس آرام

که محل تجمع پالستیک هاست

2050
سالى که در آن تعداد پالستیک هاى
موجود در اقیانوس از تعداد ماهى ها

بیشتر خواهد شد 

1000،000،000،000
تعداد کیسه پالستیکى مصرفى انسان ها در طول یکسال

500،000،000،000
تعداد لیوان یکبار مصرف استفاده شده

در طول یکسال 
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با  هر  بار ، نى  نگرفتن

جان  یک  الك پشت  را  نجات دهید 
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گره کور  پالستیک بر جان موجودات دریایى
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شوم ترین اختراع بشر...پالستیک
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