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دیگران یاد بدهید.
 می دانید را به 

کربن نسل ما:
وقت شروع است.

 بیاموزید و هرچه 
 این راهنما را بخوانید، 

2

مطالبی مثل بازیافت و خاموش کردن چراغ ها را یاد گرفتید. 
اینها موضوعات مهمی هستند ولی کارهای بزرگتری هم 

وجود دارد که می توانید برای کمک به زمینمان انجام دهید.
مثالً صدایتان را به گوش دیگران برسانید.

می خواهید این کتاب الکترونیکی را با دیگران به اشتراک بگذارید؟ اینجا را کلیک کنید.|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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 دمای سطح زمین در حال باال رفتن است. در واقع 
۱ درجه سانتیگراد )۱.۸ درجه فارنهایت( گرمتر شده 
است. دانشمندان به این موضوع »گرمایش جهانی« 

می گویند و این همه چیز را برای همه سخت تر می کند.

هنوز خیلی دیر نیست.

ولی باید هر چه زودتر شروع کنیم.

 در زمین 
ما چه می گذرد؟

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.3

کربن نسل ما:
وقت شروع است.
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فقط 
شروع کنید.

متیو ان. ۱۵ ساله، بوستون، ماساچوست

الزم نیست عالی و بی نقص باشید. 
زمین مان فقط از شما می خواهد که شروع کنید.

تا وقتی که باالخره یک نفر کاله ایمنی بدون پالستیک بسازد، مجبورید هنگام 
دوچرخه سواری یا فوتبال، از کاله ایمنی پالستیکی استفاده کنید.

با وجودی که استخر شهرتان با گاز طبیعی گرم می شود، شما همچنان باید از شنا 
کردن در آن لذت ببرید.

اگر مجبورید سوار هواپیما شوید چون راه دیگری برای رسیدن به مقصد وجود 
ندارد، نگران نباشید.

درست کردن همه چیز با هم اتفاق نمی افتد.
بچه ها فقط باید تمام تالش خود را بکنند.

و در این بین آنچه را که می دانند به بزرگترها آموزش دهند.«

«

| برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.4

کربن نسل ما:
وقت شروع است.
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شدن است؟
حال گرم 

چرا زمین در 
 نمی توان به راحتی حس کرد هوای بیرون گرم تر شده است، 

ولی زمین مان خیلی خوب این را حس می کند. مثل این است که 
 زمین مان تب دارد و فقط یک افزایش کوچک دما باعث بدتر 

شدن حالش می شود. این تب موجب ناآرام شدن وضع هوا می شود.
دانشمندان می گویند زمین ما در حال گرم شدن است چون مردم 

کارهایی انجام می دهند که به آن آسیب می رساند.
اما این را همه نمی دانند و درک نمی کنند. خیلی از بزرگترها 

این موضوع را وقتی مدرسه می رفتند یاد نگرفته اند.

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.5

کربن نسل ما:
وقت شروع است.
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6

می شود.
ناآرام شدن وضع هوا 

تب زمین مان باعث 

با باال رفتن دما، وضع هوا بدتر می شود

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.

 می بینید چگونه زمین در حال گرم شدن 
 است و این گرم شدن چگونه وضع هوا 

 را خراب می کند؟ وقتی می گوییم »تغییرات 
آب و هوا« منظورمان این است.

کربن نسل ما:
وقت شروع است.
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بزرگ ترها ممکن است حتی متوجه نباشند کارهایی که انجام 
می دهند به سیاره ما آسیب می زند.

 با آموزش به دیگران، به ما کمک می کنید زمین مان را 
نجات دهیم.

هر چه در این کتاب 
یاد گرفته اید را به ۵ 
بزرگتر آموزش دهید!

مأموریت شما:

7

این عالمت را که 
دیدید متوجه می شوید این عالمت را که 

این مواردی است که دیدید متوجه می شوید 
بزرگترها باید بدانند!این مواردی است که 
بزرگترها باید بدانند! |  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.

کربن نسل ما:
وقت شروع است.

بهبه

۵۵
 بزرگتر  بزرگتر 

آموزش دهیدآموزش دهید
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 اگر یک نفر تصمیم بگیرد بدون کیسه پالستیک، سیب زمینی بخرد، 
فقط یک کیسه پالستیک است که وارد طبیعت نمی شود.

ولی اگر شرکت های تولید سیب زمینی، دیگر سیب زمینی هایشان را در 

به بزرگترها یاد 
بدهند؟

چرا بچه ها باید 

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.8

کربن نسل ما:
وقت شروع است.

کیسه های پالستیک نگذارند، چه می شود؟ درست است، میلیون ها کیسه پالستیک 
به زمین مان آسیب نمی رساند.

شاید کسی را نشناسید که در شرکت تولید سیب زمینی کار کند. ولی یک 
معلم، مدیر، مربی یا پدر و مادر را می شناسید که می توانند در محل کارشان 

قوانینی وضع کنند که به نجات زمین مان کمک کند.     
با آموزش به دیگران، پیام شما پخش می شود و به دنبال آن تغییرات بزرگ 

اتفاق می افتد.

بهبه

۵۵
 بزرگتر  بزرگتر 

آموزش دهیدآموزش دهید
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نه آنطور که فکر می کنید نیست. )یا شاید هم هست، چون حتماً عکس 
این صفحه را دیده اید.( اگر می خواهید این چالش را انجام دهید، باید شما 
برای بزرگترها کتاب بخوانید. این کتاب را. برای داستان قبل از خواب. 

خیلی جالب می شود.
یک عکس خوب هم از این لحظه بگیرید. بعد از بزرگتر خود 

بخواهید آن را در رسانه های اجتماعی پست کند، و مثالً بنویسد: »بهترین 
داستان قبل از خواب! من امشب در مورد تغییرات آب و هوا یاد گرفتم.«

و هشتگ GenerationCarbon# را اضافه کنید.
با این کار به پخش شدن این خبر کمک می کنید، بنابراین همه ما 

می توانیم به نجات سیاره خود کمک کنیم.

کار جالبی که می توانید امروز انجام دهید، این 
است... در واقع امشب:

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.9

کربن نسل ما:
وقت شروع است.

خواب شرکت کنید.
در چالش داستان قبل از 

توجه اگر ترجیح می دهید آن را در 
رسانه های اجتماعی پست نکنید، همیشه 

می توانید عکس را روی یخچال بچسبانید 
تا اهمیت کاری که انجام می دهید را به 

آنها یادآوری کنید.

یا درباره آن صحبت کنید. »من دیشب 
داستان قبل از خواب را برای پدرم 

خواندم«، این یک راه جالب برای جلب 
کردن توجه دیگران است.

https://thecarbonalmanac.org/genc


RWS Group ترجمه ارائه شده توسط

درباره تغییرات 
آماده اید همه چیز را 

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.10

آب و هوا یاد بگیرید؟

کربن نسل ما:
وقت شروع است.
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کربن در داخل مداد است، ولی در هوا و بدن شما نیز وجود دارد. 
کربن تقریباً در همه چیز وجود دارد.

اگر چیزی را که کربن در آن است، بسوزانیم، در هوا آزاد 
می شود و به گازی به نام دی اکسید کربن تبدیل می شود.

وقتی دود از آتش بلند می شود می توانید کربن را ببینید ولی وقتی 
به شکل دی اکسید کربن در می آید، دیگر قابل دیدن نیست.

ما در حدود صد سال گذشته، مقدار زیادی کربن سوزانده ایم که 
این اکنون به مشکل بسیار بزرگی تبدیل شده است.
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گیاهان دی اکسید کربن را جذب می کنند و آن گیاهان دی اکسید کربن را جذب می کنند و آن 
را به اکسیژن تبدیل می کنند تا انسان بتواند را به اکسیژن تبدیل می کنند تا انسان بتواند 

آن را تنفس کند. اما گیاهان نمی توانند مقدار آن را تنفس کند. اما گیاهان نمی توانند مقدار 
دی اکسید کربنی را که ما با سوزاندن بیش از حد دی اکسید کربنی را که ما با سوزاندن بیش از حد 

سوخت های فسیلی آزاد می کنیم، تحمل کنند.سوخت های فسیلی آزاد می کنیم، تحمل کنند.

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.

کربن نسل ما:
وقت شروع است.

کربن چیست؟

https://thecarbonalmanac.org/genc
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فسیل ها استخوان و قسمت هایی از حیوانات و گیاهان هستند که به نوع 
خاصی از سنگ تبدیل می شوند.

مانند فسیل ها، نفت خام، ذغال سنگ و گاز طبیعی در اعماق زمین از 
بقایای گیاهان، حیوانات و سایر موجودات زنده از دیرباز تشکیل شده اند.

به همین دلیل است که نفت خام، ذغال سنگ و گاز طبیعی را 
سوخت های فسیلی می نامیم.
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نفت خام و گاز طبیعی نفت خام و گاز طبیعی 
تشکیل می شود که دارای تشکیل می شود که دارای 
مقدار زیادی کربن است.مقدار زیادی کربن است.

چیست
سوخت فسیلی 

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.

کربن نسل ما:
وقت شروع است.

گیاهان و حیوانات گیاهان و حیوانات 
 کوچکی که کربن  کوچکی که کربن 

زیر ماسه و گل و الی، زیر ماسه و گل و الی، دارند می میرند.دارند می میرند.
گیاهان و حیوانات مرده گیاهان و حیوانات مرده 

پوسیده می شوند.پوسیده می شوند.

؟
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آشفته ای را به وجود می آوریم.
بیایید درباره این سوخت های فسیلی حرف بزنیم.

ذغال سنگ اغلب برای تولید برق سوزانده می شود. وقتی ذغال سنگ 
سوزانده می شود، کربنی که در آن وجود دارد، به هوا می رود. ما به این 

می گوییم »آزاد شدن کربن«.
نفت خام یکی از مواد تشکیل دهنده بنزین است که به ماشین ها نیرو 

می دهد. ماشین های گازسوز هم کربن در هوا آزاد می کنند.
گاز طبیعی خیلی از خانه های ما را گرم و خنک می کند. وقتی درجه 
بخاری را بیشتر می کنیم، حدس می زنید چه چیز آزاد می شود؟ کربن بیشتر.

را می سوزانیم و شرایط 
ما سوخت های فسیلی 
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این موضوع 
مهمی است این موضوع 
که باید برای مهمی است 

مأموریتتان که باید برای 
بدانید.بدانید.مأموریتتان 

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.

کربن نسل ما:
وقت شروع است.
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راه های زیادی وجود دارد که مردم دی اکسید کربن 
بسیار زیادی وارد هوا می کنند.

ولی چون دی اکسید کربن قابل دیدن نیست، 
متوجه نمی شویم چه آسیبی به زمین مان می زنیم.
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در هوا آزاد می کنند.
مردم هر روز کربن 

این یک مشکل بسیار 
این یک مشکل بسیار 

بزرگ است. اگر مردم 

می توانستند دی اکسید بزرگ است. اگر مردم 
می توانستند دی اکسید 

کربن را ببینند، احتمااًل 
سریع تر وارد عمل کربن را ببینند، احتمااًل 

می شدیم.می شدیم.سریع تر وارد عمل 

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.

کربن نسل ما:
وقت شروع است.

بهبه

۵۵
 بزرگتر  بزرگتر 

آموزش دهیدآموزش دهید
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هر آمریکایی هر سال حدود ۱۴ تُن کربن وارد هوا می کند — این وزن 
۶۳۰۰ آجر است! 

 دانشمندان می گویند ما باید کربنی را که آزاد می کنیم به وزن 
۴۴۰ آجر کاهش دهیم. این یعنی تغییرات بزرگ برای همه ما.

اگر همه با هم وارد عمل شویم، می توانیم این تغییرات را انجام دهیم.

کربن در هوا 
انسان چه مقدار 

هدف تا سال هدف تا سال ۲۰۵۰۲۰۵۰::
آزاد شدن این وزن از کربن.آزاد شدن این وزن از کربن.

این که هر کس کربن خودش را کاهش دهد 
می تواند مفید باشد ولی کافی نخواهد بود.

اگر بخواهیم به وزن ۴۴۰ آجر برسیم، به انواع 
کار گروهی، اختراعات و حتی قوانین جدید 

نیاز داریم.

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.15

کربن نسل ما:
وقت شروع است.

آزاد می کند؟
این وزن کربنی است که هر سال، یک شخص در این وزن کربنی است که هر سال، یک شخص در 

ایاالت متحده آمریکا منتشر می کند.ایاالت متحده آمریکا منتشر می کند.

بهبه

۵۵
 بزرگتر  بزرگتر 

آموزش دهیدآموزش دهید
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اگر تا به حال سعی کرده اید زیر آب شنا کنید، حتماً می دانید حبس کردن نفس چه 
حسی دارد. کار راحتی نیست. علت این است که بدن شما شروع به کم شدن مواد 

خوب )اکسیژن( می کند و با مواد نه چندان خوب )دی اکسید کربن( پر می شود. بدن 
شما باید دی اکسید کربن را بیرون بدهد تا از شر آن خالص شود، قبل از اینکه 

دوباره با اکسیژن پر شود. 
به همین دلیل است که لحظه ای که به سطح آب می آیید دهانتان برای نفس 
کشیدن باز می شود. بدن شما برای این کار طراحی شده است. و به 
اکسیژن در هوای تازه نیاز دارد. و به محض گرفتن اکسیژن آن را 

مصرف می کند، تا حس بهتری داشته باشید و سالم بمانید.

است.
نفسش را حبس کرده 

مثل اینکه سیاره مان 

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.16

کربن نسل ما:
وقت شروع است.
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سیاره ما نیز برای آنکه سالم بماند به هوای تازه نیاز دارد. درختان و خاک و 
 اقیانوس ها مثل اسفنج عمل می کنند تا به سالم ماندن زمین کمک کنند. 

آنها دی اکسید کربن را از هوا جذب می کنند. ولی در حال حاضر، اسفنج ها تقریباً 
همه از کربن پر شده اند.

وقتی مردم سوخت های فسیلی را می سوزانند، کربن بسیار زیادی آزاد 
می کنند که جذب این حجم از کربن برای درختان و اقیانوس ها ممکن نیست. 

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.17
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 سال ۳۰ پس از میالد، یک پادشاه رومی برای صبحانه، خیار درخواست کرد. 
از آنجا که هوای بیرون برای کاشت خیار خیلی سرد بود، خدمتکاران پادشاه اولین 

گلخانه را ساختند.

اثر 
گلخانه ای.

ماتیلدا آر، ۸ ساله، بولونیا، ایتالیا

گلخانه اجازه می دهد نور خورشید از سقف شیشه ای آن عبور کند، بنابراین 
گیاهان نور مورد نیاز برای رشد را دارند. سقف شیشه ای به حفظ گرمای 

داخل برای گرم نگه داشتن گیاهان نیز کمک می کند. این به 
کشاورز کمک می کند حتی اگر هوای بیرون برای کاشت 

گیاه سرد باشد، بتواند گیاه بکارد.

18

مامان، خیلی وقت است که باران نیامده و این 
خوب نیست. باید بیشتر به گیاهان در باغ آب 

بدهیم.«

«
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گازهای گلخانه ای 

می اندازند.
گرما را به دام 

گازهای گلخانه ای از جمله دی اکسید کربن، مانند سقف 
شیشه ای گلخانه عمل می کنند. کربن و سایر گازها در باالی 
زمین قرار می گیرند و اجازه می دهند نور خورشید به زمین 
برسد. ولی مانند سقف شیشه ای گلخانه، گرمای خورشید را 
هم به دام می اندازند. به همین دلیل است که به آنها می گوییم 

گازهای گلخانه ای.«
این گرمای به دام افتاده، همان است که دارد زمین را 
گرم می کند و باعث ناآرامی و نابسامانی وضع هوا می شود.

«

وقتی گفته می شود »کربن«، منظور هر یک از این 
گازهای گلخانه ای است:

)CO2( دی اکسید کربن -
)CH4( متان -

)N2O( اکسید نیتروژن -
- بخار آب

- گازهای فلوئوردار
19

نور خورشید از نور خورشید از 
گازهای گلخانه ای گازهای گلخانه ای 

عبور می کند.عبور می کند.

گازهای گلخانه ای گازهای گلخانه ای 
اینجا قرار می گیرند اینجا قرار می گیرند 

و گرما را به دام و گرما را به دام 
می اندازند و باعث می اندازند و باعث 
گرم شدن زمین مان گرم شدن زمین مان 

می شوند.می شوند.
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می خواهید بیشتر درباره اثر گلخانه ای یاد بگیرید؟ 
برای یادگیری سریع آماده باشید چون می خواهیم یک 

مسابقه ترتیب بدهیم. با چند تکه کره. )یک دقیقه به 
شما وقت می دهیم که این چند کلمه قبلی را دوباره 

بخوانید.(
مطمئناً، بیشتر شبیه تماشای >حلزون توربو< 

بعد از از دست دادن قدرت های خاصش است تا 
تشویق >الیتنینگ مک کوئین<، اما قول می دهیم که 

سرگرم کننده باشد. آماده؟ مصمم؟

وسایل مورد نیاز:
- ۲ بشقاب تیره یا ۱ سینی فر تیره

- ۲ قاشق چایخوری کره
- ۱ بطری شیشه ای بی رنگ

آزمایش اثر گلخانه ای.

20

توجه اگر فعالً نمی توانید این فعالیت را 
انجام دهید، بقیه مطالب را بخوانید.
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شروع کنید!
آزمایش:

در هر یک از دو بشقاب، یک قاشق چایخوری کره بگذارید.  -

بشقاب ها را در جایی که نور آفتاب است قرار دهید.  -

یکی از کره ها را با بطری شیشه ای بپوشانید.  -

چه فرضیه ای دارید )بهترین حدسی که می زنید!(: کدام یک از کره ها   -
اول ذوب می شود و مسابقه را می برد؟ )برای این که مسابقه را 

درست اجرا کنید، به هر کدام از کره ها نام مسابقه ای خاصی بدهید.(

ببینید کدام کره اول ذوب می شود.  -

آزمایش اثر گلخانه ای.

وقتی آزمایش تمام شد، کره را روی نان تست بمالید 
و بخورید. ضایعات مواد غذایی نیز نقش مهمی در 

تغییرات آب و هوایی دارد.

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.21
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کره ای که زیر شیشه بود زودتر آب شد، درست است؟ این دقیقاً همان باوری است که در 
مورد اثر گلخانه ای وجود دارد.

درست مثل سقف شیشه ای گلخانه که حرارت را در خود نگه می دارد، بطری شیشه ای 
هم در آزمایش شما حرارت را در خود نگه داشت. در سیاره ما، گازهای گلخانه ای مثل همان 

بطری شیشه ای عمل می کنند. حرارت خورشید را در خود به دام می اندازند. به همین دلیل 
است که زمین مان در حال گرم شدن است.

چه اتفاقی افتاد؟
 در داخل شیشه 

و به همین دلیل است که باید برای کمک به 
سیاره مان به سرعت حرکت کنیم.

22

آماده؟ مصمم؟
به خواندن ادامه دهید…
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 وقتی همه چیز با هم کار کند،  زمین مان در بهترین حالت 
خود قرار دارد. به این می گوییم اکوسیستم.

در حال حاضر، اکوسیستم ما سالم نیست. با همه تغییراتی 
که در زمین ما اتفاق می افتد، کار کردن همه چیز با هم دشوار 

است.

اکوسیستم است.
زمین ما یک 

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.23
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این برکه یک اکوسیستم این برکه یک اکوسیستم 
سالم است چون همه چیز سالم است چون همه چیز 

با هم در حال فعالیت با هم در حال فعالیت 
است.است.

به نظر شما این به نظر شما این 
اکوسیستم سالم است؟اکوسیستم سالم است؟
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وضع هوا چیست و آب 

االن هوای منطقه شما چطور است؟ آفتابی؟ برفی؟ احتماالً خیلی سریع به این سوال 
جواب می دهید. چون می دانید وضع هوا چیست.

ولی آب و هوا چطور؟ برای آنکه مأموریت خود را درست انجام دهید، مهم 
است که درباره هر دو عبارت بدانید.

آب و هوا در واقع وضع هوایی است که به طور معمول در یک منطقه 
برای مدت طوالنی بوده است. برای مثال آب و هوای مکزیک گرم است. این در 

مکزیک عادی است. آب و هوای کانادا سردتر از مکزیک است. این هم در کانادا 
عادی است.

و هوا چیست؟

هوا معموالً در کوه های اسکی سرد است، هوا معموالً در کوه های اسکی سرد است، 
اما به دلیل تغییرات آب و هوایی، اکنون اما به دلیل تغییرات آب و هوایی، اکنون 

برف کمتری می بارد.برف کمتری می بارد.

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.24
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تغییرات آب و هوایی در حال تغییر همه چیز است. وضع هوای عادی 
مثل قبل وجود ندارد.

در ایاالت متحده، تگزاس در زمستان سال ۲۰۲۱ هوای 
فوق العاده سردی داشت که باعث یخ زدگی لوله ها، ترکیدن و جاری شدن 

سیل در خانه های مردم شد. این عادی نیست. 
در آرژانتین، ژانویه ۲۰۲۲، بوئنوس آیرس گرم ترین هوا را در 

 ۱۱۵ سال گذشته داشت. آنقدر هوا گرم بود که مردم مریض شدند. 
این اتفاق ها در همه جای دنیا در حال رخ دادن است.

در جایی که زندگی می کنید هم 
متوجه عجیب بودن وضع هوا 

شده اید؟

گیاه کاکتوس در آب و هوای گرم گیاه کاکتوس در آب و هوای گرم 
می روید. وقتی در مکان های با آب می روید. وقتی در مکان های با آب 

و هوای گرم، برف می بارد، این و هوای گرم، برف می بارد، این 
یک عالمت برای تغییرات آب و یک عالمت برای تغییرات آب و 

هوایی است.هوایی است.

25

عادی نیست.
وضع هوای  »عادی« دیگر 
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خاموشی   -
- اینترنت ضعیف 

قطعی سرویس تلفن همراه  -
زیرزمین های پرآب و سیل زده    -

آب گذر های یخ زده   -
درختان افتاده   -

چاله ها   -
آسفالت ترک خورده   -

آسم   -
آلرژی   -

روزهای اسکی کمتر   -
آلودگی  -

 خاطر تغییرات آب 
و هوایی است.«

»به احتمال زیاد به 

وقتی می بینید مردم درباره این چیزها 
حرف می زنند، به آنها یادآوری 

کنید که، »به احتمال زیاد به خاطر 
تغییرات آب و هوایی است.«

کپک  -
پشه های ناقل بیماری  -

سنجاب های چاق  -
آتش سوزی جنگل ها  -

خشکسالی   -
بارش های شدید باران  -

موج گرما  -

سنجاب ها چاق تر می شوند سنجاب ها چاق تر می شوند 
چون پوشش برف کمتر به چون پوشش برف کمتر به 

آنها امکان می دهد غذای آنها امکان می دهد غذای 
بیشتری پیدا کنند.بیشتری پیدا کنند.

26
ایوان، ۸ ساله، مینیاپولیس، مینه سوتا

یک روز داشتیم به یک بازی بیسبال 
می رفتیم— من و پدرم — و درست وقتی که 

وارد جایگاه شدیم، باران گرفت.«

«
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طول می کشد؟
تغییرات آب و هوا آرام و به تدریج رخ داده است. آنقدر آرام که مردم 

متوجه گرم تر شدن هوا نشده اند. این یکی از دالیلی است که مردم 
نمی دانند دارد چه اتفاقی می افتد.

توفان ها، بارش های شدید و موج های گرمای اخیر به مردم 
کمک می کند این موضوع را درک کنند. و بعضی از مردم در نهایت 

متوجه می شوند که چقدر آسیب به زمین ما وارد شده است.

مشکل نامرئی است.آب و هوایی خیلی 
اگر ببینید که دود سیاهی از ماشین بنزینی 

شما بیرون می زند، می ترسید. ولی از آنجایی 
که گازهای گلخانه ای که ماشین ها منتشر 

می کنند نامرئی هستند، مردم خیلی راحت 
فراموش می کنند که چه آسیبی به زمین وارد 

می کنند.

 چرا اصالح تغییرات 

جلب کردن توجه مردم به تغییرات آب 
و هوایی کار سختی بوده است. برای 

همین به کمک شما نیاز داریم.

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.27
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آب و هوا در حال 

تغییر است چرا ما 

تغییر نکنیم؟
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سخت است چون خیلی از چیزهایی که کربن آزاد می کنند، چیزهایی هستند که مردم به آنها وابسته 
هستند. مثل بتن — که باعث آزاد شدن مقدار زیادی کربن می شود. این در حالی است که در 

برخی کشورها از بتن برای ساختن خانه های زیادی استفاده می شود.
برخی از مردم فکر می کنند که به دلیل تغییرات آب و هوایی باید از انجام سرگرمی ها دست 

بکشند، اما این درست نیست. راه های جدید زیادی وجود دارد که از زمین مان هم محافظت کند:

باد می تواند برق تولید 
کند تا ما بتوانیم با برق 

کارهایی مثل پختن شیرینی 
انجام دهیم.

مردم می توانند به 
جای راندن ماشین، با 
دوچرخه به پارک بروند.

قطارها اغلب به اندازه 
هواپیماها سریع هستند.

28
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با قرض گرفتن چیزهایی که فقط یک بار 
مصرف می کنید، آنها را از محل دفن زباله 

دور نگهدارید. آیا می دانستید که برخی 
از کتابخانه ها وسایل، قالب های کیک و 

بازی هایی دارند که می توانید قرض بگیرید؟

هر روز مردم در سراسر جهان حدود پنج میلیون تُن زباله را دور 
می اندازند. این معادل وزن ۳۳۳۰۰۰ نهنگ آبی است. ولی وقتی 
زباله ای را دور می ریزید، »از بین نمی رود.« پس کجا می رود؟

ابتدا، کامیون ها زباله های شما را به محل دفن زباله یا زباله دانی 
می برند. محل دفن زباله گودال بزرگی است که در زمین حفر شده است. 
کامیون ها زباله را در گودال می ریزند و بعد ماشین های بزرگ آن را با 

خاک می پوشانند.

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.29
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 خاکی که در محل دفن زباله ها وجود دارد، محل زندگی باکتری هایی 
 است که مواد غذایی، کاغذ و پالستیک دور ریخته شده را می خورند. 

متان یک گاز گلخانه ای است که از 
محل های دفن زباله آزاد می شود و گرما را 

به دام می اندازد.

زباله بیشتر در محل های دفن زباله یعنی 
متان بیشتر در هوا. متان بیشتر در هوا 

یعنی گرم تر شدن زمین و ناآرام و بدتر شدن 
وضع هوا.

باکتری ها با خوردن زباله ها، گازهای گلخانه ای مثل 
دی اکسید کربن و متان به هوا می فرستند. تصور کنید 
یک باکتری گازیلیون هر ثانیه گاز از خود خارج کند!

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.30
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پالستیک از سوخت های فسیلی ساخته می شود، دی اکسید کربن آزاد می کند و باعث 
گرم شدن زمین مان می شود. و باور کنید یا نه، بیشتر پالستیک ها را نمی توان بازیافت کرد 

حتی اگر آنها را در زباله بازیافت بیاندازید.
یک راه حل این است که از شرکت ها بخواهید استفاده و ساخت پالستیک را متوقف 

کنند - معموالً می توانید آدرس ایمیل آنها را در وب سایت آن شرکت ها پیدا کنید.

انگشتتان را بریده اید؟ بیشتر بانداژها و چسب های زخم 
از پالستیک ساخته شده اند و شما برای قطع خونریزی 

مجبورید از آنها استفاده کنید.

ولی بهتر نیست شرکت ها فقط اجازه داشته باشند 
بانداژهایی بفروشند که به زمین مان آسیبی نمی رساند؟

پالستیک همه جا هست. در بطری شامپو و در 
کفش های کتانی تان. مردم وسایل پالستیکی زیادی 
می خرند، بدون اینکه حتی به آن فکر کنند. برای 

نجات زمین مان، شرکت ها باید تولید اقالم پالستیکی 
را متوقف کنند.

31

تغییرات آب و هوایی 
دارد؟

پالستیک چه تأثیری در 

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.
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وقتی بچه بودید روی جعبه های وقتی بچه بودید روی جعبه های 
مقوایی شیر درپوش های پالستیکی مقوایی شیر درپوش های پالستیکی 

وجود داشت؟وجود داشت؟

بپرسید:بزرگتر خود این را از 

شیر شیرشیر
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کربن نسل ما:
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 بیشتر ما عالمت  را دیده ایم و سعی می کنیم تا آنجا که می شود 
زباله ها را بازیافت کنیم.

اجازه دهید یک راز را با شما در میان بگذاریم. فقط ۸ وسیله 
پالستیکی از ۱۰۰ موردی که به زباله می اندازیم واقعاً بازیافت 

می شود. این یعنی ۹۲ درصد دیگر مواد پالستیکی که در سطل بازیافت 

اصالح شود.

می ریزیم سوزانده می شوند یا سر از محل های دفن زباله یا اقیانوس در می آورند. با این حال بازیافت 
کردن ۸ بطری خیلی بهتر از اصالً بازیافت نکردن است!

تجزیه شدن پالستیک ۴۰۰ سال طول می کشد. یک زمان فوق العاده طوالنی. اگر ما یک کوه زباله 
پالستیکی ایجاد می کنیم، کارخانه ها همزمان تعداد زیادی کوه زباله پالستیکی ایجاد می کنند. کارخانه ها 

چگونه پالستیک تولید می کنند؟ بله، با سوزاندن سوخت های فسیلی و آزاد کردن گازهای گلخانه ای بیشتر 
در هوا.

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.

بازیافت باید 

کیسه های ساندویچ و بطری های آب که 
فقط یکبار استفاده می شوند؟ باید فوراً 

جلوی استفاده از آنها را بگیریم.

این رازی است که نباید 

این رازی است که نباید 
راز بماند. به همه بگویید!

راز بماند. به همه بگویید!

این خبر را پخش کنید: بیشتر این خبر را پخش کنید: بیشتر 
پالستیک هایی که در سطل بازیافت پالستیک هایی که در سطل بازیافت 

می ریزید هیچ وقت بازیافت می ریزید هیچ وقت بازیافت 
نمی شوند!نمی شوند!
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اسباب بازی ها: انتخاب مهمی که 
از معلم خود بخواهید که به شما اجازه 

دهد تا نوشتن ایمیل به شرکت هایی 
که از بسته بندی های پالستیکی زیادی 
استفاده می کنند را تمرین کنید. حتما 

عکس هایی از ضایعات پالستیکی را 
برایشان ارسال کنید.

و سرگرمی دارید. هنگام تفریح 
به آخرین باری فکر کنید که یک اسباب بازی جدید خریدید. به احتمال زیاد 

مجبور بودید چند پالستیک ضخیم را برای خارج کردن اسباب بازی از 
بسته بندی پاره کنید.

همانطور که می دانید، اگر این پالستیک دور انداخته شود، حدود ۴۰۰ 
سال طول می کشد تا تجزیه شود. و حتی می تواند سر از اقیانوس در بیاورد و 

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.33
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به ماهی ها آسیب برساند.
 بهتر نیست به جای جمع کردن اسباب بازی های بیشتر، 
 زمان بیشتری را به انجام کارهایی مانند تگ بازی، پیاده روی 

و ساختن کاردستی با دوستانتان اختصاص دهید؟ 
 اینها همه راه هایی برای کمک به نجات زمین است. 

و همه باعث می شوند از زمین مان محافظت کنیم. 

بهبه

۵۵
 بزرگتر  بزرگتر 

آموزش دهیدآموزش دهید
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چطور تصمیم بگیریم چه غذایی بخوریم؟ باید طعم خوبی داشته باشد، مطمئناً. ولی انتخاب ما می تواند 
غذایی باشد که در دسترس داریم. مدت ها پیش، این بدان معنا بود که مردم فقط آنچه را که می توانستند 

در نزدیکی خانه هایشان پرورش دهند، می خوردند. یعنی در پاییز، سبزیجات ریشه ای یا در تابستان 
لوبیا و کدو می خوردند.

امروزه، به خاطر آنکه هواپیماها می توانند از سراسر دنیا برایمان مواد غذایی بیاورند، 
می توانید هر نوع غذایی که می خواهید در هر زمان تهیه کنید.

داشتن انتخاب های زیاد غذا خیلی هم خوب است — ولی حمل و نقل مواد غذایی در هواپیماها 
و کامیون ها کربن زیادی در هوا پراکنده می کند. و داشتن انتخاب های زیاد یعنی غذا خراب شده یا به 

سادگی دور ریخته می شود.

با توجه نکردن به غذاهایی مثل 
تاکو، سیب زمینی سرخ کرده و 

سوپ ها، خانواده و دوستانتان را 
شگفت زده کنید. در این غذاها 

مقدار زیادی مواد غذایی استفاده 
می شود که ممکن است هدر 

برود.

این را به بزرگتر خود 
 آموزش دهید! از هر 
 ۱۰ پوند غذا، ۳ پوند

هدر می رود!
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 انتخاب غذا 
مهم است.

بهبه

۵۵
 بزرگتر  بزرگتر 

آموزش دهیدآموزش دهید
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غذایی که از حیوانات تهیه می شود یک منبع بزرگ از 
گازهای گلخانه ای است. اول این که جنگل ها تخریب می شوند 
تا حیوانات برای چرای خود زمین داشته باشند. قطع درختان 
کربن تولید می کند. وقتی درختان قطع شوند، درخت کمتری 

برای جذب کربن وجود دارد.
بعد هم این که حیوانات گاز )زیادی!( از خود خارج 
می کنند. با این کار متان وارد هوا می شود، یکی دیگر از 

گازهایی که گرما را به دام می اندازد. این زمین ما را گرم تر 
می کند و این باعث بوجود آمدن آب و هوای مخرب می شود.

انتخاب اینکه به جای گوشت، میوه و سبزیجات بخوریم 
نقش بزرگی در کاهش گازهای گلخانه ای بازی می کند.

شما این توانایی ها را دارید:
به جای بیف برگر، برگر گیاهی انتخاب کنید. می توانید هر چه   -

می خواهید سس کچاپ، خیارشور و سس خردل به آن اضافه 
کنید!

به جای لبنیات، شیرهای گیاهی مثل شیر جو یا شیر سویا   -
بنوشید.

بیشتر گیاه بخورید: نیازی نیست کامالً گیاهخوار بشوید مگر   -
آنکه خودتان بخواهید.

فقط کافی است میوه و سبزیجات بیشتری به وعده غذایی خود   -
اضافه کنید.

حیوانات تهیه می شود.
غذایی که از 
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برگر لوبیا.
 دستور تهیه 

کربن نسل ما:
وقت شروع است.

برنج پخته ۱ ف

لوبیای سیاه

له کنید

پیاز خرد و 
تفت داده شده

روغن ۱ ق.غ

سس باربکیو

۳ ق.غ

مخلوط کنید

۱.۲ ف

فلفل ۱.۲ ق.چ 

زیره ۱ ق.غ

فلفل قرمز ۱ ق.چ

نمک ۱.۲ ق.چ

شکر قهوه ای ۱ ق.چ

خرده نان

ق.چ = قاشق چایخوری
ق.غ = قاشق غذاخوری

ف = فنجان

۸ عدد

روغن

هر طرف را ۴ دقیق سرخ کنید
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قبالً فروشگاه ها ۴ مرتبه در سال، لباس های جدید را نمایش 
می دادند: زمستان، بهار، تابستان و پاییز. االن هر هفته 
 لباس های جدید روانه فروشگاه ها می شود — این یعنی 

۵۲ مرتبه در سال! در ۲۰ سال گذشته، تولید لباس دو برابر 
شده است.

مردم می خواهند طبق مد بپوشند، برای همین 
لباس های جدید بیشتری می خرند و لباس های »قدیمی« را 

دور می اندازند. و می دانیم چه بر سر چیزهایی که به محل 
دفن زباله می رسند، می آید.

چیست؟
مد سریع 
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بوجو باندانگو، در
.OuiChoose  >The Big PickSure کتاب< 
برای بازدید از وب سایت، ضربه بزنید/کلیک کنید!

چه کاری می توانیم برای مد سریع انجام دهیم؟
لباس های دست دوم بپوشید و لباس هایی که   -

نمی خواهید را به دیگران بدهید.
از بزرگترها بخواهید از فروشگاه های دست دوم   -
خرید کنند. خوبی این کار: شلوار جین دست دوم نرم 

شده و از خشکی در آمده است.                    
لباس های پاره شده رارفو کنید.                                                                -

به جای خرید یک کوله جدیدکوله پشتی خود را   -
در ماشین لباسشویی بشویید تا تمیز شود.

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.
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تغییرات آب و هوایی همینجاست و همین حاال در 
 حال وقوع است. و تمام موجودات زنده سیاره 

ما را تحت تاثیر قرار می دهد. 
خیلی از حیوانات از این تغییر رنج می برند. 

بعضی از آنها نمی توانند بچه دار شوند. برخی 
نمی توانند غذا پیدا کنند. و تعدادی نمی توانند در 

دماهای گرم تر زندگی کنند.

این لیست حیواناتی است که در خطر انقراض 
هستند:

جان سالم به در می برند؟

آیا این حیوانات 
از تغییرات آب و هوایی 

- پنگوئن های آدلی
- فیل های جنگل های آفریقا

- فیل های آسیایی
- ماکاروهای اقیانوس اطلس

- ببرهای بنگال
- میمون های سنجابی سر سیاه

- خرزنبورها
- قورباغه های داروین

- پالتی پوس های نوک اردکی

- پنگوئن های امپراطور
- الک پشت های سبز دریایی

- اسب های آبی
- الک پشت های چرمی
- پروانه های مونارک

- گوریل های کوهستانی
- نهنگ های حقیقی اطلس شمالی

- خرس های قطبی
- پلنگ های برفی

و هزاران سوسک و حشره که هیچ وقت اسم 
آنها را نشنیده اید.

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.38
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فعالیت:

انجام دهید و یک
الک پشت سبز 
دریایی بکشید.

 این مراحل را 
تغییرات آب و هوایی باعث 

ود که 
توفان های شدیدی می ش

سواحل الک پشت های دریایی 

را تخریب می کند.

کربن نسل ما:
وقت شروع است.

نقاشی های خود را در 
رسانه های اجتماعی با هشتگ 

  #GenerationCarbon

#GenerationCarbonبه اشتراک بگذارید



RWS Group ترجمه ارائه شده توسط

کنید یک
پروانه 

مونارک بکشید.

حاال سعی 
فعالیت:

ی مونارک به 
پروانه ها

سختی در هوای گرم جان 

لم به در می برند.
سا

کربن نسل ما:
وقت شروع است.

نقاشی های خود را در 
رسانه های اجتماعی با هشتگ 
   #GenerationCarbon

 #GenerationCarbonبه اشتراک بگذارید
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 کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای.

صفر و 
معرفی برآیند 

برای میلیون ها سال که گازهای گلخانه ای منتشر می شد، زمین 
ما به اندازه کافی از آن ها را جذب می کرد تا سیاره را سالم نگه 

دارد.
ولی حاال این اتفاقی نیست که در حال وقوع است. مقدار 

گازهای گلخانه ای منتشر شده به قدری زیاد است که زمین 
نمی تواند با سرعت کافی آنها را جذب کند. دیگر نمی تواند ادامه 
دهد! داستان اسفنج ها یادتان هست؟ به همین خاطر است که باید 

تالش کنیم و به برآیند صفر برسیم.

41

انتشار گازها: کلمه ای به معنای آزاد شدن 
گازهای گلخانه ای. 

برآیند صفر انتشار گازها: وقتی که زمین 
بتواند تمام گازهای گلخانه ای که آزاد می کنیم 

را جذب کند.

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.
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به نظر پیچیده 
می آید ولی واقعاً به نظر پیچیده 

ساده است.ساده است.می آید ولی واقعاً 

بهبه

۵۵
 بزرگتر  بزرگتر 

آموزش دهیدآموزش دهید
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یک االکلنگ یا ترازو را در نظر بگیرید. در کفه راست ترازو: 
چیزهایی که گازهای گلخانه ای را منتشر می کنند مثل کامیون ها 
و بطری های پالستیکی، باشد. در کفه چپ ترازو: چیزهایی که 
گازهای گلخانه ای را جذب می کنند مثل درخت ها و اقیانوس ها.

اگر همه گازهای گلخانه ای منتشر شده توسط درختان و اقیانوس ها جذب 
شوند، ترازو به تعادل می رسد و ما به برآیند صفر می رسیم. با متعادل نگهداشتن 

این ترازو، زمین سالم می ماند.
در حال حاضر، گازهای گلخانه ای که در هوا هستند خیلی بیشتر از مقداری 

هستند که زمین بتواند تحمل کند، به همین دلیل ترازو در تعادل نیست. دانشمندان 
از ما می خواهند ترازو را تا سال ۲۰۵۰ متعادل کنیم.

وقتی کفه های راست و چپ ترازو در یک سطح وقتی کفه های راست و چپ ترازو در یک سطح 
باشند، یعنی به تعادل رسیده اند و ما به برآیند باشند، یعنی به تعادل رسیده اند و ما به برآیند 

صفر رسیده ایم.صفر رسیده ایم.

گازهای گلخانه ای.
متعادل کردن 

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.

کربن نسل ما:
وقت شروع است.
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آیا می دانستید هر چیزی را که به برق می زنید، 
تغییرات آب و هوایی را بیشتر می کند؟ به ویژه 

اگر برق از خورشید یا باد تأمین نشده باشد، 
این موضوع صادق است. چراغ، تلویزیون، 

تلفن در حال شارژ – همه کربن آزاد می کنند. 
همینطور پلی استیشن، کامپیوتر یا هر وسیله ای که برای بازی ویدیویی استفاده می کنید، 

همگی کربن آزاد می کنند. )به تمام پالستیکی که در ساختن این وسایل استفاده شده است هم 
توجه کنید.( مقدار کربن خیلی زیاد نیست ولی باز هم بهتر است که آگاه باشید.

ویدیویی بازی کنید؟
 بازی های 

پاسخ: خیلی بد نیست.

 چقدر برای زمین مان 
مضر است اگر...

نیست.نیست.خورشید خورشید از باد و از باد و بیشتربیشتر مردم مردم  برق برق 

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.43
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بخش بزرگی از کربن آزاد شده در سیاره ما از 
وسایل نقلیه می آید. خودروهای بنزینی بخشی از آن 
هستند. و کامیون ها حتی بدتر از آن. به همین دلیل 

است که دوچرخه سواری به سیاره مان کمک می کند. 
نحوه انتخاب ما برای رفتن به مکان های مختلف، مهم 

است. ماشین بروید؟
پاسخ: خیلی بد!

 چقدر برای زمین مان 
مضر است اگر...

پیاده بروید را با 
جاهایی که می توانید 

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.44

کربن نسل ما:
وقت شروع است.
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موضوع فقط خوردن برگر نیست 
— موضوع مراحلی است که برای 

رسیدن برگر به بشقاب شما طی 
می شود. به احتمال زیاد برای تهیه غذا 

از ماشین آالت و برای رساندن آن به 
فروشگاه ها از کامیون های بزرگ استفاده شده است. هر کدام از آنها کربن بسیار زیادی آزاد می کنند. و قبل از آن، 

یک گاو وجود داشته است. گاوها به مقدار زیادی زمین و آب نیاز دارند — خیلی بیشتر از آنچه سبزیجات نیاز 
دارند. آنها گاز متان هم از خود خارج می کنند — همان گاز گلخانه ای که گرما را به دام می اندازد و باعث گرم تر 

شدن زمین مان می شود.

چیزبرگر بخورید؟

پاسخ: خیلی خوب نیست.
فعالً مقدار گوشتی که 
می خورید را کم کنید.

 چقدر برای زمین مان 
مضر است اگر...

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.45

کربن نسل ما:
وقت شروع است.

https://thecarbonalmanac.org/genc


RWS Group ترجمه ارائه شده توسط

ما چکار می توانیم 

بکنیم؟
|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.46

کربن نسل ما:
وقت شروع است.
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از یک بطری آب قابل پر شدن استفاده 
کنید. کامیون هایی که بطری های آب 

سنگین را حمل می کنند، مقدار زیادی 
کربن آزاد می کنند.

وقتی چیزی مثل موز دیدید که 
در پالستیک پیچیده شده است، به 
بزرگترها اشاره کنید که این موز 

چگونه است.

بزرگترها همیشه چیزها را آنطور که 
بچه ها می بینند، نمی بینند.

لباس هایتان را در آفتاب خشک کنید.
به معلمان، دستیار معلم و مربی ها 

یادآوری کنید: 

هیچ کمپینگ، مهمانی کالسی یا بازی 
فوتبالی نیاز به بطری های پالستیکی 

آب ندارد! 

بچه ها چگونه 
می توانند کمک کنند؟

سبزیجات و درخت میوه بکارید. 

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.47

کربن نسل ما:
وقت شروع است.

 The Carbon Almanac for
the adults in your life را تهیه 

کنید. می توانید آن را از کتابخانه 
قرض بگیرید یا اطالعات را از اینجا 

به دست آورید.

از هر جا می توانید شروع 
کنید. نگران نباشید الزم 
نیست عالی و بی نقص 

باشید.

https://thecarbonalmanac.org/
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برای اینکه کسانی که با آنها زندگی می کنید 
بفهمند چه اتفاقی برای زمین ما در حال 
وقوع است، مطالب صفحه بعد را چاپ 

کنید و به دیوار دستشویی بزنید.

 بله، حتی دستشویی هم می تواند 
محلی برای یادگیری باشد!

48

جلب کنیم!
دیگران را 

بیایید توجه 

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.

کربن نسل ما:
وقت شروع است.

صفحه بعدی 
را چاپ کنید.

بهبه

۵۵
 بزرگتر  بزرگتر 

آموزش دهیدآموزش دهید
 چند 

واقعیت مهم
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تصویب قوانینی علیه شرکت هایی که چیزهای مضر برای زمین   -
می فروشند.

تولید برق از خورشید و باد.  -

رأی دادن به افرادی که می توانند قوانینی علیه آسیب به زمین   -
وضع کنند.

آموزش تغییرات آب و هوا به دیگران. خیلی ها چیزی در این   -
مورد نمی دانند.

مردم از ذغال سنگ، نفت و بنزین برای سوخت   -
استفاده می کنند. این سوخت های فسیلی امکان تولید برق 

و راندن ماشین را به مردم می دهند.

سوخت های فسیلی دی اکسید کربن در هوا آزاد می کنند.  -

دی اکسید کربن گرما را به دام می اندازد.  -

گرمای به دام افتاده باعث گرم تر شدن زمین مان   -
می شود.

- ممکن است متوجه گرم تر شدن هوا نشوید ولی افزایش 
بسیار کمی در دما، تاثیرات بزرگی مثل بروز توفان های 

شدید، سیل و خشکسالی بر زمین می گذارد.

توفان ها به ساختمان ها، خانه ها، حیوانات و زمین مان   -
آسیب وارد می کنند.

تغییرات بزرگ الزم است که تغییرات آب 
و هوا را متوقف کنیم، تغییراتی از قبیل:

اطالعات بیشتری می خواهید؟ به thecarbonalmanac.org مراجعه کنید.

تغییرات آب و هوا.
چند واقعیت مهم درباره

کربن نسل ما: وقت شروع است.
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خانواده تان می خواهد ماشین 
جدید بخرد؟ خانواده را 

تشویق کنید ماشین برقی 
بخرند که به بنزین نیازی 

ندارد.

دفعه بعد که از یک چنگال 
پالستیکی استفاده کردید، 

آن را نگهدارید و چند بار 
دیگر استفاده کنید. پالستیک 
از سوخت های فسیلی ساخته 

می شود و بیشتر مردم بعد 
از فقط یک بار استفاده 

از پالستیک، آن را دور 
می اندازند.

خودروهای برقی استفاده مجدد از 
پالستیک ها

مصرف سوخت های 
فسیلی کمک کنید:

می توانید به کاهش 

50

این را به بزرگتر خود آموزش 
دهید: اکنون می توانید برقی که 
با ۱۰۰ درصد خورشید و باد 
تولید شده است را خریداری 
کنید. که آنچنان هم گران تر 

نیست! برای آنکه بدانید چگونه، 
به وب سایت شرکت برق محلی 

خود مراجعه کنید.

خورشید و باد

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.

کربن نسل ما:
وقت شروع است.

بهبه

۵۵
 بزرگتر  بزرگتر 

آموزش دهیدآموزش دهید
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شما می توانید تغییر ایجاد کنید! برای کمک به سیاره زمین، از کجا می توانید شروع کنید؟
گرتا تونبرگ، جوان سوئدی فعال در زمینه آب و هوا، ابتدا نظر والدینش را تغییر داد. او 

می توانند به بزرگترها یاد بدهند.

بزرگ فکر »
مطالبی که بچه ها کنید »

51

متیو ان. ۱۵ ساله، بوستون، ماساچوست

اگر سال ۲۰۵۰ بچه داشته باشم، نمی خواهم چون 
هیچکس زمانی که می توانست کاری نکرد، بچه ام 

مجبور باشد در یک سیاره در هم شکسته زندگی کند.

«

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.

واقعیت ها را به آنها نشان داد. آنها با هم فیلم های محیط زیست را تماشا کردند.
ولی تغییر فوراً اتفاق نیفتاد. گرتا به فشار و تالش خود ادامه داد تا وقتی بزرگترها 
واقعاً به او گوش دادند. بچه ها بهتر از بزرگ ترها می توانند دیگران را وادار به اقدام کنند 

— جای تعجب نیست، بچه ها عالی هستند!

کربن نسل ما:
وقت شروع است.

این هم فهرست چیزهایی که 
می توانید به بزرگترها یاد 

بدهید.

بهبه

۵۵
 بزرگتر  بزرگتر 

آموزش دهیدآموزش دهید
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برای کاهش کربن آزاد شده توسط ماشین هایی که بچه ها   -
را به مدرسه می برند، یک کلوپ دوچرخه سواری تا 

مدرسه راه اندازی کنید.

از مامور انتظامات مدرسه بخواهید تابلوهایی آویزان کند   -
که از رانندگان بخواهد هنگام سوار کردن بچه ها ماشین 

را خاموش کنند.

از معلمتان بخواهید برای نمایشگاه علوم امسال از تم   -
تغییرات آب و هوا استفاده کند.

هر چه درباره تغییرات آب و هوا می دانید را به پنج   -
بزرگتر خود آموزش دهید. از آنها بخواهید به پنج نفر 
دیگر آموزش بدهند. می بینید چطور همه چیز می تواند 

گسترش پیدا کند؟ اینها فقط ایده هستند. با هر چیزی که می دانید 
شروع کنید.

الزم نیست عالی و بی نقص باشید. زمین مان فقط 
از شما می خواهد که شروع کنید.

بزرگی داشته باشد!
این کارها می تواند تأثیر 

بسیار 

کربن نسل ما:
وقت شروع است.

لطفاً وقتی منتظر 
هستید موتور را 

خاموش کنید

بهبه

۵۵
 بزرگتر  بزرگتر 

آموزش دهیدآموزش دهید
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چراغ هایی که نیاز ندارید را خاموش کنید. هدر رفتن   -
برق یعنی آزاد شدن بیشتر کربن.

درب ها را فوراً ببندید تا گرمای محیط، خارج نشود.  -

چیزهایی مثل زیورآالت، وسایل و بازی ها را از   -
یکدیگر قرض بگیرید تا کارخانه ها برای تولید 

محصوالت جدید، کربن منتشر نکنند.

دفعه بعد برگر سبزیجات را برای غذا انتخاب کنید. یا با   -
دستور تهیه برگر لوبیا در این کتاب، برگر درست کنید.

کارهای بیشتری که 

یک مسابقه در کالس ترتیب بدهید و ببینید چه کسی مدادش   -
را مدت بیشتری نگه می دارد. این مهم است چیزهایی که 

هنوز به درد می خورند را دور نیاندازید. چون برای تولید 
همه این چیزها، کربن آزاد می شود.

از مدیر بخواهید حرارت بخاری را کم کند تا فوراً کربن   -
آزاد شده کاهش یابد. خصوصاً اگر بچه ها در ماه های سرما 

شورت می پوشند!

می تواند موثر باشد!

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.53

کربن نسل ما:
وقت شروع است.

بهبه

۵۵
 بزرگتر  بزرگتر 

آموزش دهیدآموزش دهید
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تی شرت های کالس.
کاردستی نجات سیاره زمین:

فعالیت:

تی شرت های رنگ روشن به معلم شما کمک می کند که مطمئن شود کل 
کالس در اردو در کنار هم هستند و روحیه مدرسه شما را نشان می دهد. 

ولی پوشیدن تی شرتی که روی آن نوشته شده است »راک کالس سومی ها« 
در حالی که کالس چهارم هستید، جالب نیست. و تی شرت های کالس بعد از 

چند بار پوشیدن، دور انداخته می شوند.
برای مهمانی کالس یا اردوی بعدی خود، این تی شرت های کالس 
رنگ روشن را تهیه کنید. ولی آنها را خانه نبرید – آنها را پیش معلمتان 
بگذارید تا سال های بعد هم از آنها برای شاگردانش استفاده کند. این طور 

می شود که تی شرت ها خارج از محل های دفن زباله می مانند.

این را برای معلم، رهبر پیشاهنگ یا 
دستیار معلم بفرستید.

54

روش تهیه توسط جودی لوین برای
کربن نسل ما: وقت شروع است.

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.

کربن نسل ما:
وقت شروع است.

بهبه

۵۵
 بزرگتر  بزرگتر 

آموزش دهیدآموزش دهید
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تی شرت های کالس.
کاردستی نجات سیاره زمین:

فعالیت:

از یک بچه سیب زمینی با ته نوک 
تیز استفاده کنید.

آن را با چاقو نصف کنید. یک شکل 
اشک مانند به دست می آید.

بچه ها برای برش دادن سیب زمینی 
از یک بزرگتر کمک بگیرید.

یک ورق مقوا در داخل تی شرت 
قرار دهید تا رنگ به پشت 

تی شرت نشت نکند.

طرح مورد نظرتان را روی تی شرت 
مشخص کنید. برای کمک به 

مشخص کردن جا ها، از تکه های 
کوچک نوار چسب استفاده کنید.

-

-

-

-

-

-

سمت بریده شده سیب زمینی را 
در رنگ آکریلیک یا رنگ پارچه 

بزنید.

سیب زمینی رنگی را مثل ُمهر 
در قسمت های مشخص شده روی 
تی شرت بزنید! دو بار به شکل 

وی ُمهر کنید تا شکل قلب درست 
شود.

۱۲۳

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.55

کربن نسل ما:
وقت شروع است.

این را برای معلم، رهبر پیشاهنگ یا 
دستیار معلم بفرستید.
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پارکبان: از پارک ها و کسانی 
که از پارک ها بازدید می کنند 

محافظت کنید.
می خواهید مأموریتتان را از این گسترده تر کنید؟ 
چه عالی. ما به شما نیاز داریم. راه های مختلفی 

وجود دارد که این کار را انجام دهید.
ولی بیایید درباره بزرگترین راه ممکن 

حرف بزنیم: وقتی بزرگ شدید می توانید شغلی 
انتخاب کنید که به نجات زمین کمک کند. ۵ 

دانشمند محیط زیست: در مورد نمونه از آن شغل ها:
تغییرات آب و هوا تحقیق و پژوهش 

کنید. )مثل یک دکتر زمین!(

معلم محیط زیست: به دانش آموزان 
همه چیزهایی که باید برای حفاظت از 

سیاره زمین بدانند را یاد بدهید.

مخترع محیط زیست: برای 
نجات زمین اختراع کنید. )به 

زودی چند اختراع در این مورد 
خواهید دید!(

آینده پژوه: دنیایی بهتر را 
تصور کنید و به دیگران کمک 

کنید به آن دنیای بهتر برسند!

زمین مان کمک 
می کنند.

کارهایی که به نجات 
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و اینها فقط چند 
نمونه است!و اینها فقط چند 

نمونه است!

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.

کربن نسل ما:
وقت شروع است.
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همچنین می توانید یک فعال اقلیم باشید، این نام برای کسی است که برای مبارزه با تغییرات 
آب و هوایی فعالیت می کند. گاهی اوقات این یک شغل است. مواقع دیگر؟ فقط چیزی است 
که مردم انجام می دهند. گرتا تونبرگ به عنوان یک کودک،  تصمیم گرفت برای زمین کاری 
بکند. و حاال در سن ۱۹ سالگی، یکی از مشهورترین فعاالن اقلیم و محیط زیست در جهان 

است.

فعال اقلیم 
و محیط زیست باشید.

شما هیچ وقت 
برای ایجاد تغییر 
کوچک نیستید.« 

«

- گرتا تونبرگ

درست مثل گرتا، الزم نیست بزرگسال باشید تا بتوانید فعال اقلیم 
و محیط زیست باشید. اگر بخواهید همین امروز می توانید یکی از آنان 

باشید.
 برای شروع کارهای زیادی است که می توانید در این زمینه 

انجام دهید.
 مثالً مأموریت خود را برای آموزش تغییرات آب و هوا به 

۵ بزرگتر کامل کنید. تا حاال که کارتان عالی بود!
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کربن نسل ما:
وقت شروع است.

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.
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چراغ هایی که با 
جاذبه زمین کار 

می کنند
سنگ های 

سنگین

کیسه ها و 
بطری های ساخته 
شده از گیاهان نه 

پالستیک

RWS Group ترجمه ارائه شده توسط

چیزهایی اختراع 
کنید که ما را از این 
آشفتگی نجات دهد.

شما می توانید 

اختراع زیست محیطی خود را 
طراحی کنید و آن را با هشتگ 

GenerationCarbon#  با ما به 
اشتراک بگذارید.
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کربن نسل ما:
وقت شروع است.

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.

ون تحویل کاالی 
چندچرخه ای
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آماده اید؟ شروع کنیم!

وقت آموزش است!
این را مثل یک جلسه آموزشی ویژه در نظر بگیرید تا به شما در انجام 

مأموریتتان کمک کند.
مثل صحنه ای در فیلم »ریا و آخرین اژدها« که پدر ریا به او یاد 

می دهد چگونه از سنگ جواهر محافظت کند.
 یا بهتر از آن، صحنه هایی که موانا برای معرفی خود به مائوئی، 

آنچه را که می گوید تمرین می کند.

و البته که صحبت راجع به تغییرات آب و 
هوا خیلی کمک کننده است.

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.59

کربن نسل ما:
وقت شروع است.
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از کلماتی استفاده کنید که همه 
حتی آنهایی که چیزی در این 
مورد نمی دانند، متوجه بشوند.

بعد از آنکه گوش دادید، چیزی 
که شنیدید را تکرار کنید. )این 

نشان می دهد که به نظرات 
شخص مقابل اهمیت می دهید.(

توضیح دهید چگونه تغییرات 
آب و هوا باعث ناآرامی و 
آشفتگی وضع هوا می شود.

روی یک هدف مثبت که هر 
دو با آن موافقید تمرکز کنید، 

مثالً اینکه همه می خواهند آینده 
بهتری داشته باشند.

آموزش دهید:
چگونه 
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کربن نسل ما:
وقت شروع است.

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.

به شخص مقابل هم فرصت 
 دهید صحبت کند و شما 

گوش دهید.
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چه 
 حسی 
دارد؟

 یک آزمایش 
ساده که بچه ها 

می توانند با 
بزرگترها انجام 

دهند.
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کربن نسل ما:
وقت شروع است.

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.

می خواهید در عمل به شما 
نشان دهم تغییر آب و هوا چه 

مفهومی دارد؟

ولی اگر آن را یک ساعت 
رها کنیم، خراب می شود 

 نمی توانیم دوباره 
بستنی را فریز کنیم.

ولی اگر آن را رها کنیم و به 
نشانه ها بی توجه باشیم...

در ابتدا سخت است که 
بگوییم دارد آب می شود

ولی بعد از ده دقیقه متوجه 
می شوید که کمی متفاوت به نظر 

می رسد.

... به آب شدن ادامه می دهد.

و آب می شود

و آب می شود.

و دیگر به درد نمی خورد

 و این حسی است که با داشتن این مشکل 
در پیش رو داریم،

و مردم تمایلی ندارند کاری را که برای کنار 
گذاشتن بستنی الزم است، انجام دهند

اگر همین حاال آن را به فریزر 
 برگردانیم، درست می شود. 
 و می توانیم بعداً از خوردن 

آن لذت ببریم.

اگر این بستنی را چند 
دقیقه اینجا بگذاریم...

...چیز بدی اتفاق 
نمی افتد.

بهبه

۵۵
 بزرگتر  بزرگتر 

آموزش دهیدآموزش دهید
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مردم همیشه هم عقیده نیستند 
یا درباره چیزها یکسان فکر 

نمی کنند.

ممکن است صحبت درباره 
وضع هوای غیرعادی کمک 
کند. وضع هوا چیزی است 
که بیشتر مردم در مورد آن 

هم عقیده هستند.

پس بدانید این چیزها عادی 
است — و انتظار می رود 

کمک کننده باشد.

این صحبت ها نباید عالی و 
بی نقص باشند که تفاوتی 
ایجاد شود. فقط کافی است 

شروع کنید.

اگر هنگام گوش دادن عصبی 
یا ناامید شدید، نفس عمیق 

بکشید.

باشید.
مختلف آماده 
برای عقاید 
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کربن نسل ما:
وقت شروع است.

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.
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حاال درباره آب و هوا چیزهای زیادی می دانید. می دانید باید چکار کنید. 
و صدای شما؟ پرقدرت است. همیشه بوده است.

 بسیار خب، وقت 
شروع است.

مأموریت شما: به ۵ بزرگتر آموزش دهید

لوسیا، ۱۱ ساله، زوریخ، سوئیس63

مفیدترین چیزی که یاد گرفتید چه بود؟

»که هرگز تسلیم نشوم.«
|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.

کربن نسل ما:
وقت شروع است.

صفحه بعدی 
را چاپ کنید.

زمان آن رسیده است که هم دانش و هم صدای خود را 
به کار بگیرید و به پنج نفر درباره تغییرات آب و هوا 

آموزش دهید. بیایید برای آنکه به نجات سیاره زمین کمک 
کنید، یک جدول برنامه ریزی درست کنیم!

https://thecarbonalmanac.org/genc
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جدول پی گیری کارها
جدول برنامه ریزی

به چه کسی می توانید آموزش دهید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بله / خیر

بله / خیر

بله / خیر

بله / خیر

بله / خیر

بله / خیر

بله / خیر

بله / خیر

بله / خیر

بله / خیر

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

نام کسی که می توانید به او آموزش دهید را بنویسید. 
راهنمایی می خواهید؟ معلم، مدیر، خاله/عمه، عمو/
دایی، پدربزرگ/مادربزرگ، پسر/دختر عمه/خاله/

عمو/دایی، همسایه، دوست خانوادگی.

روزی هست که به زودی او را ببینید؟ اگر نه،  
فکر می کنید چه روز بتوانید با او صحبت کنید!

دور بله یا خیر خط بکشید. هر بار دور 
بله خط می کشید، یکی از ستاره های زیر 

را رنگ کنید یا روی آن عالمت تیک 
بزنید!

آموزش دادید؟زمانی که می توانید آموزش دهید: برای مأموریت شما در آموزش به ۵ 
بزرگتر.

اینجا بنویسید به چه کسی و چه موقع 
می خواهید آموزش دهید.

سپس پیشرفت کار را در ستون آخر 
عالمت بزنید.

فضای بیشتری در صفحه وجود دارد چون 
ممکن است با هر کسی که فکر می کنید 

نتوانید صحبت کنید.

همه ستاره ها رنگ شدند؟
آفرین توانستید این کار را انجام دهید! کاری که در مرحله بعد باید 

انجام دهید:
جشن بگیرید. شما فوق العاده هستید!

به carbonalmanac.org/kids بروید و گواهی 
Changemaker Certificate خود را دریافت کنید

این آغاز راه است. بیایید دست به دست هم دهیم و سیاره زمین مان 
را نجات دهیم!

-
-

-
۱۲۳۴۵

کربن نسل ما: وقت شروع است.

لحظه ای که تصمیم می گیریم کاری را 
انجام دهیم، می توانیم هر کاری بکنیم.«

«

– گرتا تونبرگ
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|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.65

کربن نسل ما:
وقت شروع است.

 این یک روش جالب است که به بزرگترها تغییرات آب و هوا را یاد 
بدهید: از آنها دعوت کنید با شما بازی کنند. ما این بازی را اینجا داریم...

معرفی Climate Quest، یک بازی ساده که شما را در مسیری به 

بازی سفر اکتشافی
.Climate Quest

سرگرم کننده ترین ابزار مأموریت شما:

- مطمئن شوید حدود ۱۵ 
دقیقه وقت دارید.

- بهترین تعداد ۲ تا ۴ بازیکن 
در سنین ۷ تا ۱۱ سال است.
- با بزرگترها برای آموزش 

و با دوستانتان برای سرگرمی 
بازی کنید!

کافی است کلیک 
کنید/ضربه بزنید و کافی است کلیک 

این بازی رایگان را کنید/ضربه بزنید و 
دانلود و چاپ کنید!این بازی رایگان را 
دانلود و چاپ کنید!

سوی آینده ای با برآیند صفر گازهای گلخانه ای هدایت می کند.
Climate Quest شما را به سفر در چهار موضوع بزرگ می برد 
که باعث تغییر آب و هوایی شده اند: غذا، حمل و نقل، انرژی و تولید. برای 

هر کدام، اقداماتی انجام می دهید و پیدا می کنید چگونه به زمین مان آسیب وارد 
می شود و از چه طریق به نجات آن کمک می شود.

برای سفر اکتشافی آماده اید؟ 
وقت بازی است!
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برای یاد گرفتن این که چگونه 
می توانید به نجات سیاره مان 

کمک کنید آماده اید؟

برای یاد گرفتن این که چگونه 
می توانید به نجات سیاره مان 

کمک کنید آماده اید؟

برای یاد گرفتن این که چگونه 
می توانید به نجات سیاره مان 

کمک کنید آماده اید؟

برای یاد گرفتن این که چگونه 
می توانید به نجات سیاره مان 

کمک کنید آماده اید؟

برای یاد گرفتن این که چگونه 
می توانید به نجات سیاره مان 

کمک کنید آماده اید؟

به تیم نجات سیاره زمین من 
ملحق شوید!

به تیم نجات سیاره زمین من 
ملحق شوید!

به تیم نجات سیاره زمین من 
ملحق شوید!

به تیم نجات سیاره زمین من 
ملحق شوید!

دعوت ویژهدعوت ویژه

دعوت ویژهدعوت ویژه

نسخه رایگان کربن نسل ما: وقت شروع است 
 carbonalmanac.org/kids خود را از

دریافت کنید

نسخه رایگان کربن نسل ما: وقت شروع است 
 carbonalmanac.org/kids خود را از

دریافت کنید
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دریافت کنید
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دریافت کنید

نسخه رایگان کربن نسل ما: وقت شروع است 
 carbonalmanac.org/kids خود را از

دریافت کنید

به تیم نجات سیاره زمین من 
ملحق شوید!

به تیم نجات سیاره زمین من 
ملحق شوید!

دعوت ویژه

دعوت ویژه

نسخه رایگان کربن نسل ما: وقت شروع است 
 carbonalmanac.org/kids خود را از

دریافت کنید
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 carbonalmanac.org/kids خود را از
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نسخه رایگان کربن نسل ما: وقت شروع است 
 carbonalmanac.org/kids خود را از

دریافت کنید

از دیگران دعوت کنید به این 
مأموریت ملحق شوند!

این کارت ها را چاپ کنید و آنها را در 
مدرسه بین دیگران پخش کنید، آنها را روی 
هدیه تولد بچسبانید یا در جایی پنهان کنید تا 

دوستتان آن را پیدا کند.
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تغییر وقتی رخ می دهد که 
بزرگترین 

با دیگران همراه شوید.

67

 و یادتان باشد، نیازی نیست کامل 
و بی نقص باشید،

زمین فقط از شما می خواهد که شروع کنید.

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.

کربن نسل ما:
وقت شروع است.
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نه باشید و بروید برای محترما
درس ها را با خود داشته 

این نکات و 

سیاره مان مبارزه کنید!

|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.68

کربن نسل ما:
وقت شروع است.

جلسه آموزش 
 

کامل شد!
 توانستید آن را با موفقیت 
 

به پایان برسانید.
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سالم به تغییرگران کربن نسل ما! کربن نسل ما پادکستی است که کودکانی مثل شما به 
بزرگترهایی مثل ما کمک می کنند سیاره زمین را نجات دهیم.

بچه ها سواالت سختی در مورد تغییرات آب و هوا دارند و شما شایسته پاسخگویی هستید. 
ما صدای دوستان، کالس های درس، دانشمندان، متخصصین و تغییرگران و نوآفرین هایی مثل 

شما را می شنویم. و اگر عالقه مند به ارائه یافته های علمی خود برای یک اپیزود از این پادکست 
هستید، ما به گزارشگران علمی Gen C در این مورد نیاز داریم!

برای اطالعات بیشتر، از thecarbonalmanac.org/kids بازدید کنید و در 
برنامه پادکست خود مشترک شوید. تغییرگران! بیایید دنیا را تغییر دهیم.

برای Apple podcasts یا Google podcasts کلیک کنید/ضربه بزنید.

بچه های کنجکاو!
»پادکستی برای 

«
«
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|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.

چرا پالستیک زیادی در اقیانوس هاست؟«
چه چیزهایی هوا را آلوده می کند و چگونه به هوا می رسند؟«

آیا به خاطر تغییرات آب و هوا، خرس های قطبی غذای کافی پیدا می کنند؟«

https://thecarbonalmanac.org/genc
https://thecarbonalmanac.org/kids/
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/generation-carbon/id1620246135?i=1000558193237
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5jYXB0aXZhdGUuZm0vZ2VuZXJhdGlvbi1jYXJib24?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwjo_MDbzbX3AhUAAAAAHQAAAAAQAQ&hl=en-CA
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متیو نیجیم
۱۵ ساله، بوستون، ماساچوست

لوسیا بیوک
۱۱ ساله، زوریخ، سوئیس

اوبریل
۸ ساله، گراند راپیدز، میشیگان

آرلو دیکاردناس
۱۸ ساله، فورت ورث، تگزاس

ماتیلدا ریگی 
۸ ساله، بولونیا، ایتالیا

الیزابت گرنگر
۱۱ ساله، سان فرانسیسکو، کالیفرنیا

گریس
۶ ساله، تورنتو، کانادا

ایوان
۸ ساله، مینیاپولیس، مینه سوتا

ادی چوا
۷ ساله، تورنتو، کانادا

گریسون
۵ ساله، دیترویت، میشیگان

جولیا انکنمن
۱۵ ساله، تورنتو، کانادا
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کودکان
صفحه مشارکت 
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بزرگساالن
صفحه مشارکت 

Adam Powers
AJ Reisman

Allan Ling
Amanda Hsiung-Blodgett

Andrea Hunter
Andrei Ungureanu

Aroop Rayu
Avaleen Morris

Azin
Barbara Orsi

Babet
Bruce E Clark

Bruce Glick
Bruce Macaulay

Bulama Yusuf
Calo Amico

Carl Simpson
Carolanne Petrusiak

Corey Girard
Covington Doan
Darin Simmons

David William Fitzgerald
Desislava Dermishkova

Dorothy Coletta
Elena Madalina Florescu

Etrit Shkreli
Eva Forde

Felice Della Gatta
Fernando Laudares Camargos

Friedrich Blase Blase
Gillian McAinsh

Giuseppe Celestino
Inbar Lee Hyams

Jacqui Phillips
James Tunnicliffe
Jennifer Simpson

Michi Mathias :تصویرگر
boon Lim :طراح

فونت چاپی:
Turnip, David Jonathan Ross

Averta, Kostas Bartsokas
Jeff Script, Gennady Fridman

Minneapolis, FontPanda

مردم از سراسر دنیا این کتاب را نوشته اند.

ما یک مأموریت داشتیم: واژه تغییرات آب و 
هوا را در دنیا منتشر کنیم.

حاال نوبت شماست.

دوستان خود را جمع کنید و کاری کنید که پیام 
تغییرات آب و هوا در دنیا منتشر شود.

وقت شروع است.

Jennifer Myers Chua
Jennifer Hole

Jessica P. Schmid
Jessica Zou
Jodi Levine

Kamilla Cospen
Karen Mullins

Karin Schildknecht
Katharina Tolle

Katherine Palmer
Katie Boyer Clark
Kirsten Campbell

Kristy Sharrow
Laura Shimili

Leah Granger
Leah Phinney

Leekei Tang
Leo Heise

 Lindsay Hamilton
Lisa Duncan

Louise Carleton-Gertsch
Louise Karch

Maia Richardson
Manon Doran

Marty Martens
Mary Ann Cabaltera

Mary Elizabeth Sheehan
Max Francis

Mayank Trivedi
 Melissa

Mona Tellier
Nicté Rivera

 Olimpia
Paige NeJame

Peter Stein
Pieter Visser

Robert Gehorsam
Roc Bata

Ronald Zorrilla
Ross Martin
Sally Olarte

Samantha
Sam Schuffenecker

Sebastien Thiroux
Seth Godin

Simon Davie
Sonal Singh

Stephanie Morrison
Steve Wexler

Sunny Logsdon
Susana Juárez

Tania Marien
Tanvi Muppala

Tobias Welz
Tonya Downing

Warrie Warrie
Winny Knust-Graichen

Yan Tougas
Yve Alecia Smith

Zrinka Zvonarević
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شروع کردیم



RWS Group ترجمه ارائه شده توسط

که شروع کنید.
باشید، زمین فقط از شما می خواهد 

الزم نیست کامل و بی نقص 
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می خواهید این کتاب الکترونیکی را با دیگران به اشتراک بگذارید؟ اینجا را کلیک کنید.|  برای اطالعات بیشتر The Carbon Almanac را بخوانید.

https://thecarbonalmanac.org/genc
mailto:?subject=Take a look at what I'm reading&body=I am reading Generation Carbon. It's time to start. You can get a copy here https://thecarbonalmanac.org/kids

