
 ردپای کربنی محاسبه

. هر پاسخ ها ممکن است چند گزینه را عالمت بزنید. برای برخی پرسشهای زیر پاسخ دهیدبه پرسش
)واحد اعداد نوشته شده  است که جلوی آن نوشته شده است اکسیدمعادل تولید مقداری از کربن دی

در انتها با جمع زدن اعداد، ردپای کربن کیلوگرم است(.  45/0هر پوند تقریبا معادل ت. پوند در سال اس
شود که شود )برای ارزیابی ردپای کربن عوامل مختلفی در نظر گرفته میمشخص میطور تقریبی بهشما 

 ای از آن آورده شده است(.در این کاربرگ خالصه

 توانید بکنید؟اگر بخواهید ردپای کربن خود را کاهش دهید چه می

 

 

 
 روی؟ای به مدرسه میبا چه وسیله .1
 ----------    0الف.         پیادهالف. 

 ----------   0ب.         ب. دوچرخه
 ----------   1115پ.        پ. خودروی شخصی

 ----------   131ت.         ت. اتوبوس
 ----------  459ث.         یث. تاکس

 
 خوری؟معموال چه غذایی می .2

 ----------  4818الف.         فودالف. فست
 ----------   629ب.        ب. غذای خانگی

 
 خوری؟معموال چه نوع غذایی می .3

 ----------  153الف.        الف. سبزیجات / میوه
 ----------  644ب.        ب. انواع گوشت

 ----------  364پ.          پ. نان
 

 د؟یکنیچراغ را خاموش م دیشویکه از اتاق خارج م یزمان .4
 ----------   133الف.         . بله الف
 ----------  268ب.          . نهب

 کنید؟شوید چراغ را خاموش میزمانی که از اتاق خارج می مثال:
 ---133---  133الف.         الف. بله 

 -----------  268ب.          ب. نه
 



 
 کنید؟کامال خاموش میرا زمانی که نیاز ندارید  برقیوسایل شارژرها و دیگر  .5

 ----------    9 الف.        . بله الف
 ----------   18ب.          . نهب
 

 کنی؟هایت را چگونه خشک میلباس .6
 ----------   0الف.         الف. زیر آفتاب

  750ب.        کنب. دستگاه خشک
 ---------- 

 ----------  375پ.         پ. هر دو
 

 ؟بندیزنی شیر آب را میمسواک میکه  یزمان .7
 ----------   34الف.         . بله الف
 ----------  274ب.          . نهب
 

 ؟کنیبینید خاموش میزمانی که نمیتلویزیون را  .8
 ----------   47الف.         . بله الف
 ----------   140ب.          . نهب
 

 ؟کنیکنید خاموش میه استفاده نمیدستگاه بازی کامپیوتری را زمانی ک .9
 ----------   29الف.         . بله الف
 ----------   90ب.          . نهب
 ----------   0پ.         . ندارمپ
 

های بازیافت تحویل و به غرفه کنیدجدا می های دیگراز زباله های قابل بازیافت راآیا زباله .10
 دهی؟می

 ----------  -15 الف.      مجالت و دفتر و کتابالف. 
 ----------   -90ب.         روزنامهب. 
 ----------   -7پ.        ایشیشهظروف پ. 
 ----------   -19ت.        پالستیکظروف ت. 
 ----------   -86ث.        ظروف آلمینیومیث. 
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