
هاسی نکته براي کمک به اقیانوس

ما غواصان آماده هستیم براي کمک به اقیانوس ها و حفاظت از دریاها و 
آبزیان

غواصی زمانی لذت بخش است که دنیاي زیباي زیر آب و آبزیان وجود 
داشته باشند. با از بین رفتن آنها دیگري چیزي براي غواصی کردن 

کنیممیبیانهااقیانوسحفظبرايهنکت30مااینجادر. 		وجود ندارد
دکنیرعایتراآنهاامیدوارمو

: به آبزیان غذا ندهید و مواد غذایی به دریا نریزید1نکته 

: براي یادگاري از دنیاي زیر آب فقط عکس بگیرید2نکته 

: از رستوران غذاي دریایی کمتر استفاده کنید3نکته 

از قوانین آن اطالع کافی داشته باشید: اگر شکار یا صیادي می کنید 4نکته 

: در طرح هاي پاکسازي ساحل و دریا شرکت کنید5نکته 

: از صخره هاي مرجانی و مراقبت کنید6نکته 

: به قوانین مناطق حفاظت شده احترام بگذارید7نکته 

: از ظروف یکبار مصرف استفاده کمتري کنید8نکته 

وارد دریا نکنید: روغن و نفت و مواد مشابه را 9نکته 

: زباله را از قایق به درون دریا نریزید10نکته 

: در صورت امکان زباله ها را از درون آب جمع آوري کنید11نکته 

: از کمپین هاي محیط زیست و دریا حمایت کنید12نکته 

: با زمان بندي و برنامه ریزي فشار از روي سایت هاي غواصی را بردارید13نکته 

: هیچ چیزي را در زیر آب لمس نکنید و با کنترل بدن مراقب باشید به مرجان ها آسیب نزنید14نکته 

: ازجنگل هاي حرا محافظت کنید و درختان را با کاشت و تکثیر افزایش دهید15نکته 

.: در هنگام آموزش غواصی از اهمیت و حفظ محیط زیست سخن بگوئید16نکته 

: فاضالب را به درون دریا تخلیه نکنید17نکته 



: از ریختن مواد سمی ، شیمیایی و بهداشتی به درون آب خودداري کنید18نکته 

: ازظروف داراي مواد فوم استفاده نکنید19نکته 

عالمت گذاري کنیدراغواصیهايسایت: 20	نکته

ن را توضیح دهید: قبل از غواصی اهمیت حفاظت از زیستگاه آبزیا21نکته 

: از لنگر انداختن بر روي صخره هاي مرجانی خودداري کنید22نکته 

: در خصوص غواصی مطالعه ، تحقیق و پژوهش23نکته 

: با خرید پالك هاي تخصصی حفاظت از آبزیان ازاین برنامه ها حمایت کن24نکته 

: با مطالعه دانش خود را در خصوص آبزیان افزایش دهید25نکته 

: طناب و تور هاي گیر کرده در اطراف صخره ها و مرجان ها را جدا کنید26ته نک

: غواصی خود را با افزایش علم و دانش همراه کنید27نکته 

: از دنیاي زیر آب تصویر بگیرد و با دیگران به اشتراك بگذارید28نکته 

ید: از خرید سوغات دریایی که آبزیان ساخته شده است خودداري کن29نکته 

: اگر می توانید به گروه هاي حفاظت محیط زیست کمک مالی کنید30نکته 

سعید پروین گردآوري ، تألیف و ترجمه : 
www.IranMarina.comالمللی مارینا مرکز غواصی بینپیوندها : 
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