
 

 

 حفظ محیط زیست آبی  

 خداوند است . دیدن امواج و نظارهبی شک همه انسان ها معتقدند که دریا یکی از زیباترین آفریده های 

موهبت  انعکاس نور خورشید بر امواج و همینطور شنیدن صدای امواج از لذت بخش ترین و بهترین 

 .هایی است که می تواند روح آدمی را به آرامش برساند

 البته آب همیشه مایه حیات معرفی شده است و این زیبایی ها را در کنار رودها و رودخانه های کوچک

 .و بزرگ پراکنده در سطح کشورمان می توانیم شاهد باشیم و از آنها حظ وافر ببریم

 حل آبی کشورمان از شمال گرفته تا جنوب و همینطور سواحل ولی متاسفانه در اکثر نقاط در سوا

می  رودهای داخلی به علت رعایت نکردن اصول حفظ محیط زیست با مناظر زشت و نازیبایی مواجه

 .شویم که باعث شرمندگی انسان در برابر خالق این همه زیبایی است

 متاسفانه بعضی ها فکر می کنند وقتی زباله هایشان را در آب های روان می اندازند آب این آشغال ها 

 را با خود می برد و چون جلوی چشمشان نخواهد بود بی پروا زباله ها را در آب ها رها می کنند در

از  مناظر زشت و پر حالی که در نهایت زباله ها در جایی دیگر در کناره های ساحلی جمع می شوند و 

 آشغالی را به وجود می آورند که مهم تر از این مسئله آسیبی است که به اکوسیستم آبی و محیط 

  .زیست آبی زده می شود

 .متاسفانه در جاهایی که مردم و گردشگران بیشتری تردد می کنند این مشکل بیشتر هم دیده می شود

به  مورد توجه مسافران نبوده است را دیده ام و می توانممن در سواحل جنوبی خلیج فارس مناطقی که 

که جرئت بگویم زیباترین مناظر ساحلی و زیباترین غروب آفتاب ها را در آن جا نظاره کرده ام طوری 

 . نا خودآگاه در برابر قدرت بی انتهای نقاش این همه زیبایی سر تعظیم فرود آورده ام

 ی توانست زیباترین صحنه ها را بهانعکاس نور خورشید بر آب ماز طرفی در پشت سد کرج جایی که 

یک  وجود آورد من شاهد انعکاس نور خورشید بر انبوهی از بطری های خالی آب و نوشابه بودم که در

القا  به من حس تاسف و شرمندگیمنطقه وسیعی در پشت سد جمع شده بودند و به جای حس لذت ، 

  !! شد

 اعالم شد که ساکنین منطقه جاجرود به گردشگران اعتراض کرده اند زیرا  چندی پیش در رسانه

مردمی که برای تفریح کنار این رودخانه می آیند سبب آلودگی رودخانه و منطقه شده اند و شهرداری 

این  منطقه می بایست چندین برابر بودجه خودش را فقط صرف جمع آوری زباله های پراکنده در ساحل

و جمعه  ماید. و نشان داده شد که کناره رودخانه در اوایل هفته تمیز و زیبا بود و در پنج شنبه رودخانه ن

 !غیر قابل تصور بود زیرا انبوهی از انواع زباله را به تصویر کشیده بودند

 آیا به نظر شما این نشانه تمدن برای ما ایرانیان است!؟



 

 

 : وظیفه هر آدم متمدن و با شعور و با تربیت و با شخصیت این است کهدر نهایت 

ست ا در شهر و جاده و بیابان و کوه و دشت و جنگل و دریا و خالصه هر جایی که پا می گذارد موظف 

زباله  زباله های خود را ) حتی اگر این زباله به کوچکی یک پوست تخمه باشد ( در سطل مخصوص

خود را  و اگر سطلی در نزدیکی اش قرار نداشت موظف است به خودش زحمت دهد و زباله   بیندازد.

و با  در دست یا در جیب یا کیف یا داخل ماشین ) و خالصه به هر نحوی که ممکن است ( قرار دهد

 .خود حمل کند و در مکان مناسبی رها سازد

آشغال هایمان   ن که خودمان را از شر زباله ها وبه هیچ عنوان نباید به خاطر راحتی خودمان و برای ای  

  . راحت کنیم زباله ها را در محیط پراکنده سازیم

همه ما  رعایت این نکات یک وظیفه اخالقی ، اجتماعی ، شرعی ، عرفی و فرهنگی است و باید برای  

  .عادت شود

 ی کشورمان صد چندان به چشم خواهداگر همه مردم ما این نکات را رعایت کنند زیبایی ها "مطمئنا

  !! تمیزاست و زیباآمد و دیگر افسوس نمی خوریم که خوشا به حال فالن کشور اروپایی که چقدر 

 که البته این زیبایی ها مرهون رعایت شهروندان آن کشورها است واگر نیمی از مردم ایران با این 

 !!!دیگر کسی حسرت آن کشورها را هم نمی خورد "عادات ناپسند در آن جا زندگی می کردند مسلما

 

 زباله های تر 

زباله  بعضی ها زباله های باقیمانده از مواد غذایی و میوه ها را در طبیعت رها می سازند و معتقدند این 

تر  ها کم کم می پوسند و جذب خاک و طبیعت می شوند لذا با این استدالل از رها سازی زباله های 

 !خود ابایی ندارند

آن  البته این استدالل که این نوع زباله ها به طبیعت بر می گردند درست است ولی نکته ای که باید به 

دوباره  واد کم کم پوسیده و جذب خاک شوند و توجه شود این است که مدت زمانی الزم است تا این م

 : به طبیعت برگردند. و در این پروسه زمانی

 : وقتی باقیمانده مواد غذایی در محیط رها شوند 

 .این که چهره زشت و نا زیبایی به محیط می دهداول 

 .باعث ایجاد بوی بد و نا مطبوع می شود  دوم

 .زباله می گردد باعث جمع شدن کرم و حشرات در اطرافسوم 

 لذا رها سازی زباله های تر در محیط با استدالل برگشت پذیری به طبیعت کاری است دور از شأن 

 .و منطق انسانی



 

 

 در سفرها و گردشگری در طبیعت ، راه حل کاربردی این است که اگر داخل ماشین بیلچه یا وسیله ای

 زباله هایتان را در آن بریزید و یک الیه نازک  شبیه آن دارید بردارید و یک گودال کوچک حفر کنید و

 خاک رویش بپاشید که در این صورت زباله های تر کم کم پوسیده می شوند و جذب خاک خواهند شد 

    .و در ضمن از دید دیگران نیز پنهان خواهند بود و چهره طبیعت را هم زشت و کریه نمی کنند

 .زیست و طبیعت می باشدکه این یک راه حل خوب برای خدمت به محیط 

 داخل یک نایلون بریزید و با خود و اگر چنین کاری نمی توانید انجام دهید بهتر است زباله هایتان را

 حمل کنید و در مکانی مناسب داخل سطل زباله بیندازید. که تا این مرحله از کار وظیفه فردی یک

 .می باشداله ها وظیفه شهرداری هر منطقه است و بقیه مراحل جمع آوری و ساماندهی زب شهروند خوب

 رستی انجام دهند و هم مسئولین یکالبته بدیهی است که هم فرد فرد جامعه باید وظیفه شان را به د

دلیل  اجتماع می بایست کارشان را به نحو احسن انجام دهند. ولی اگر در جایی کوتاهی صورت گرفت 

  .بودبر برداشتن مسئولیت از دوش ما نخواهد 

زیست  همه ما مسئولیم هم در حفظ محیط زیست بکوشیم و هم در راه فرهنگ سازی برای حفظ محیط 

  .هر کاری از دستمان بر می آید انجام دهیم

 .به خصوص کسانی که کار آموزشی انجام می دهند بیشتر می توانند مثمر ثمر باشند

بیشتری  گان نشریات و کتاب و غیره وظیفه همینطور افرادی که کارهای فرهنگی می کنند مثل نویسند

 دوستان و دارند . لذا امیدوارم همه ما در هر شغل وجایگاهی که می باشیم چنین نکات ظریفی را به 

 .اطرافیان خود انتقال دهیم

 

 حفظ محیط زیست  

 چندی پیش در یکی از برنامه های تلویزیونی یک نقطه دیدنی در استان یزد نمایش داده شد و مجری 

 تاکید کرد که آدرس دقیق این منطقه را نمی توانند بگویند زیرا معتقدند اگر پای گردشگران به آن جا 

 !!! برسد به احتمال زیاد طبیعت بکر و منحصر به فرد این نقطه نابود خواهد شد

م این واقعیت بسیار تلخ جای تاسف زیادی برای مردم ما دارد و نشان دهنده این است که اکثریت مرد

ما دارای فرهنگ و تمدن غنی و تربیت کافی نیستند و البته دلیل این ادعا هم به راحتی قابل مشاهده 

 .است

 شاهد بسیاری از مناطق طبیعی و زیبایی که خداوند در گوشه گوشه کشورمان خلق کرده  "من شخصا

طبیعی آن مناطق  بوده ام که متاسفانه به دلیل رعایت نکردن اصول حفظ محیط زیست زیبایی های

 ! به چشم نمی آمد "اصال



 

 

و  یک بار به ناهارخوران در گرگان رفته بودیم هر چه گشتیم تا یک نقطه تمیز و بدون زباله پیدا کنیم 

 !بنشینیم و از طبیعت لذت ببریم مقدور نشد که نشد

تمیز  نسته ایم نقطه ای همینطور در جنگل های زیبای استان مازندران بارها آن قدر پرسه زده ایم تا توا

 ! پیدا کنیم تا بتوانیم کمی از طبیعت استفاده ببریم

مسیر  دسترسی عمومی به آن ها کمتر است و به دلیل نوع جاده و یا  "البته من به مکان هایی که تقریبا

هستی  خاصشان آدمیزاد کمتر به آن مکان ها تردد داشته رفته ام و از قدرت بی انتهای نقاش بزرگ

زیبا یی هایی را  معتقدم ای کاش ما لیاقت داشتن چنین  "خالق این همه زیبایی لذت برده ام و واقعا

زیبایی های آن جا هم به  دیگر "داشتیم زیرا اگر پای این موجود دو پا به آن مناطق هم باز شود مسلما

 !چشم نمی آید

به اطراف خود دقت کنید دیده می وقتی به کوه و جنگل و دشت و دمن برای تفریح می روید کمی  

 :شود

می نمایند  عده ای در نقطه ای زیر انداز می اندازند و اتراق می کنند و بساط کباب و تفریح خود را بر پا

  متاسفانه آثاری چون و خوش و خرم بعد از اتمام تفریح شان وسایلشان را جمع می کنند و می روند ولی

 جایگاهشان اطراف در  مصرف یمانده غذاها و تفاله چای و ظروف یک بارپوست هندوانه و میوه ها و باق

 !! است مانده باقی پراکنده

از  با خود نمی اندیشند که بعد از رفتن آن ها خانواده دیگری "این نوع از خانواده های بی فرهنگ اصال

  .یط دلپذیر آن جا لذت ببرندمح و زیبایی از باید و دارند را مکان این از استفاده حق هم  هموطنانشان

 این افراد حتی با خود نمی اندیشند که ممکن است خودشان هم دوباره گذرشان به آن منطقه بیفتد لذا 

  .بی توجه به حقوق دیگران آثاری که نشانه بدوی بودنشان است را به جای می گذارند و می روند

 !اطرافشان پراکنده می کنند ؟آیا این افراد در خانه شان نیز آشغال هایشان را در 

 را داخل یک نایلون همه می توانند بعد از اتمام تفریح شان در کوه و جنگل و دشت کلیه زباله هایشان 

 تربیت و بریزند و با خود حمل کنند و در مکان مناسب رها سازند که این عمل بسیار ساده نشانگر 

 .یک فرد متمدن می باشدفرهنگ و شخصیت 

نکات  ظ محیط زیستمان کوشا باشیم و با زبان و اعمالمان اینگونهامیدوارم همه ما در جهت ترویج حف

 .ریز را در سطح خانواده و دوستان و آشنایان و جامعه گسترش دهیم

 آیا پرتاب زباله نشانه تمدن و تربیت است؟

  به نظر شما عملی را که می خواهم شرح دهم نشانه فرهنگ و ادب است یا بی فرهنگی و بی ادبی ؟



 

 

 : اممن این صحنه را بسیار دیده 

در خیابان یا جاده داخل ماشین در حرکت هستیم که می بینیم از داخل ماشین جلویی پوست میوه و 

 تخمه یا بطری خالی یا دستمال و کاغذ و غیره به بیرون داخل خیابان و جاده و بیابان و دشت و دمنئ

 !!! پرتاب می شود

 .انجام می شوداین عمل زشت توسط افراد با سطح اقتصادی باال و پایین 

 بارها دیده ام که از درون ماشین های مدل باال توسط افرادی با ظاهر و تیپی بسیار شیک و مرتب این

 .عمل شنیع انجام شده است

و  سطح تربیت مردم ندارد بلکه به  ربطی به سطح اقتصادیلذا نتیجه می گیرم که این رفتار ناشایست 

 .فرهنگ افراد بستگی دارد

 ه چنین عمل زشتی را مرتکب می شوند آن قدر خودخواه هستند که دوست دارند درونآدم هایی ک

 ماشین شخصی شان تمیز و مرتب باشد لذا برای این که خود را از شر زباله های تولید شده توسط 

و  خودشان راحت کنند آسان ترین راه را انتخاب می کنند و زباله هایشان را به اطراف پرتاب می نمایند 

 !!! بکشند را آنان های زباله آوری جمع زحمت توقع دارند افراد دیگر جامعه ، 

ما  این نکته مهم است که ما به عنوان شهروندان یک شهر و کشور سهمی داریم و وظایفی بر عهده 

 .و نباید کاری به دیگران داشته باشیم  می باشد و باید انجام دهیم

این بدترین  . چون دیگران رعایت نمی کنند لذا من نیز رعایت نمی کنم و بی فایده است نگوییدهرگز 

 .جای تاسف خواهد بود "روش می باشد. زیرا اگر همه چنین فکر کنند و عمل نمایند واقعا

 لذا بدون توجه به عملکرد دیگران هر کسی موظف است کار درست را انجام دهد حتی اگر اکثر مردم 

 .ا می کنند شما باید عمل درست را انجام دهیدخط

 لذا شما هم اگر فکر می کنید که ترویج چنین رفتاری می تواند در زیبا سازی شهر و دیارتان موثر باشد

 پس این مطلب یا این گونه مطالب را به هر نحوی که فکر می کنید موثر است انتشار دهید شاید در

 .تغییر رفتار عده ای موثر واقع شود 


