
 ی ماخانواده ردپای کربن

باعث افزایش انتشار کربن  مانهای روزانهو فعالیت های ما در نوع سبک زندگیبرخی از انتخاب
کنیم اکسیدی که ما تولید میشود. میزان کربن دیای در اتمسفر میاکسید و دیگر گازهای گلخانهدی

اتمسفر باعث تغییرات اقلیمی )آب و هوایی( ای در ماست. افزایش گازهای گلخانه« ردپای کربن»همان 
شود. این ارزیابی را انجام دهید تا ی زمین میای که موجب آسیب به کرهشود. پدیدهغیرطبیعی می

 تان را مشاهده کنید.ی تقریبی ردپای کربن خانوادهاندازه

 مصرف انرژی در خانه )رنگ قرمز(

حلقه  2کنید اگر در یک آپارتمان زندگی می. کنید قرمزلقه را ح 4کنید زندگی میی ویالیی اگر در یک خانه .1
 کنید. قرمزرا 

 کنید. قرمزی دیگر را نیز حلقه 1 مصرف نیستکماز نوع تان های خانهالمپاگر  .2
 کنید. قرمزی دیگر را نیز حلقه 1 ترموستات تنظیم نور و دما نداریداگر در خانه  .3
است،  Aی ها باالتر از درجهآن اگر یخچال یا تلویزیون خانه برچسب مصرف انرژی ندارد و میزان مصرف .4

 کنید. قرمزی دیگر را نیز یک حلقه

 ()رنگ آبی حمل و نقل

 کنید. آبیحلقه را  1تان دارد که خانواده موتورسیکلتیبرای هر  .5
 کنید. آبیحلقه را  2تان دارد هر خودرویی که خانوادهبرای  .6
 کنید. آبیی دیگر را حلقه 1ی فنی ندارد اگر خودروهایتان معاینه  .7
 کنید. آبیرا  حلقه 1 ایدگذشته با هواپیما انجام دادهبرای هر سفری که در سال  .8

 ز(سب)رنگ  های شخصیعادت

 حلقه. 2رنگ کنید و اگر نه،  سبزلقه را ح 1خوار هستید اگر گیاه .9
 کنید. سبزی دیگر را حلقه 1اید حال مواد غذایی ارگانیک مصرف نکردهاگر تابه .10
ی حلقه 1 گذاریدها مدام باز میشیر آب را زمان مسواک زدن و شستن ظرف کنید واگر حمام طوالنی می .11

 .کنید سبزدیگر را هم 

 ای(زباله و بازیافت )رنگ قهوه

های بازیافت تحویل های قابل بازیافت را به غرفهکنید و زبالههای تر و خشک خانه را تفکیک میاگر زباله .12
 کنید. ایقهوهحلقه را  2دهید جام نمیاگر این کار را ان کنید. ایقهوهحلقه را  1دهید می

  کنید. ایقهوهحلقه را  2کنید کنید. اگر نمی ایقهوهحلقه را  1کنید های تر خانه را کمپوست میاگر زباله .13



تیب رنگ کنید تا ردپای کربن های شکل زیر را از سمت مرکز به بیرون، به ترطبق دستورالعمل حلقه
ی شما تر شدن ردپای کربن خانوادهتان را مشاهده کنید. به نظرتان چه کارهایی باعث کوچکخانواده

 شود؟می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع:

https://www.energystar.gov/ia/pr
oducts/globalwarming/downloads
/GoGreen_Activities%20508_compl
iant_small.pdf 

 


