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در بخش اول »هشدار سبز« گفته شد 
که اگرچه میزان رسمی گرمایش زمین 
حدود 0/85 درجه سانتی گراد است 
که از میزان گرمایش سطح اقیانوس ها 
محاسبه می شود، اما همین میزان اندک باعث تغییرات 
اقلیمی شده و در آینده ای نه چندان دور طبیعت زمین 
را تهدید می کند. در ادامه به 2 پرسش، پاسخ می دهیم:

1( برای کاهش سرعت گرم شدن زمین چه کاری از 
دست ما برمی آید؟

کمتر مصرف کنید، کمتر رانندگی کنید. شما می توانید از 
راه هایی ساده از میزان انتشار گازهای گلخانه ای کم کنید. 
درزهای خانه تان  انرژی،  در مصرف  برای صرفه جویی 
را عایق بندی کنید. یک ترموستات هوشمند درون خانه 
زمانی  کنید.  استفاده  کم مصرف  المپ های  از  بگذارید. 
که در اتاق حضور ندارید چراغ اتاق را خاموش کنید. 
با اعمال برخی چاره اندیشی ها از سفرهای شخصی تان 
تا حد ممکن بکاهید یا از وسایل نقلیه عمومی استفاده 
کنید. غذای کمتری دور بریزید و کمتر گوشت بخورید.
شاید یکی از مهم ترین کارهایی که افراد می توانند انجام 

دهند، کاهش سفرهای هوایی است. کاهش تنها 1 یا 2 سفر 
هوایی در سال به اندازه مجموع همه اقداماتی که گفتیم 
می تواند در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای موثر باشد.
با تمام این اقدامات دانشمندان عقیده دارند بدون اعمال 
سیاست های کالن دولتی و ملی نمی توان انتظار تحولی 
در زمینه سیستم انرژی داشت، پس با صدای بلند از حق 

شهروندی خود برای کاهش گازهای گلخانه ای و آینده ای 
ایمن برای فرزندانتان بگویید.

2( نکات امیدبخش در این موضوع چه هستند؟
زمین  دارند؛  امید  پیش بینی نشده  اتفاقات  به  دانشمندان 
نسبت به آنچه امروزه تصور می شود حساسیت کمتری 

به گازهای گلخانه ای نشان دهد. جانوران و گیاهان برای 
تغییراتی که ناگزیر به نظر می آیند، انطباق بیشتری از خود 
نشان دهند. جوامع بشری بتوانند با اعمال سیاست هایی 
میزان انتشار را مهار کنند و پیشرفت فناوری به حدی 
باشد که با استفاده از دانش نوین بتوان میزان انتشار را 
تحت کنترل درآورد و با تغییرات اقلیمی هماهنگ شد.

البته متغیرهای بشرساخته به کل مستقل نیستند. بی تردید، 
پیشرفت های فناوری که باعث ارزان تر شدن انرژی های 
پاک نسبت به سوخت های فسیلی می شوند باعث می شوند 
سیاست های دوستدار محیط زیست آسان تر و سریع تر به 

اجرا درآیند.
تمام  که  دارند  را  این  ترس  دانشمندان  دیگر،  از سوی 
مثال حساسیت  بیفتند.  اتفاق  برعکس  امیدبخش  نکات 
زمین به انتشار گازهای گلخانه ای به جای کمتر شدن، 
بیشتر شود. گرم شدن زمین در زمان ما، باعث ایجاد آشوب 
و هرج ومرج در طبیعت جهان شده که به نظر می رسد 
این آشوب هر روز بدتر می شود، نه بهتر. به این ترتیب 
دانشمندان می گویند رها کردن زمین به امید حدوث وقایع 
پیش بینی نشده خوب درواقع رفتن به استقبال خطر است. 

به نظر آنها، تنها راه کاهش خطرات کاهش انتشار است.
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نگین انگشتری بیابان  را دریابیم
شناخت بسیاری از مردم امروز نسبت به گورخر همان است که در فیلم های مستند 
آفریقا دیده اند، یعنی جانوری مانند اسب با بدنی سفید و راه راه های سیاه. حتی بسیاری 
از نگارگران و هنرمندان جوان ایرانی برای ترسیم بهرام  گور یا رستم حین شکار از 
همان گورخر آفریقایی استفاده می کنند که البته اشتباه بارزی است. حقیقت این است 
که گورخر ایرانی که هم اکنون به شدت در خطر انقراض قرار دارد، بسیار متفاوت از 
گورخر آفریقایی است. گورخر ایرانی دارای بدنی خاکی رنگ و بدون راه راه است و 
روزگاری در تمام بیابان های ایران جوالن می داد. زیستگاه این جانور زیبا تا پارک ملی 
کویر در جنوب ورامین ادامه داشته و آخرین گورخرها در سال 1363 در این منطقه 
دیده شدند. این 3 راس گورخر هم شاید با تیر یک شکارچی یا شاید هم با گلوله های یک قاچاقچی 
مواد مخدر کشته شده اند و این حیوان زیبا برای همیشه تکاپو برای زندگی را در این منطقه رها کرد.

امروزه تنها حدود 600 راس گورخر در منطقه حفاظت شده بهرام گور اطراف نیریز فارس زندگی می کنند 
که خوشبختانه تعداد آنها نسبت به سال های گذشته افزایش داشته است. تعداد ناچیزی هم در پارک ملی 
توران زندگی می کنند. زیرگونه های دیگری از گورخر آسیایی در کشورهای اطراف ما زندگی می کردند که 
بیشتر آنها منقرض شده اند و از شرق دریای سرخ در جزیره العرب تا آسیای صغیر پراکنده بودند. در کتب 
مقدس عهد عتیق یهودیان مانند زبور داوود به کرات از این حیوان زیبا یاد شده است. در قرآن مجید هم نام 
این حیوان ذکر شده است. در شاهکارهای ادبیات فارسی هم نام گورخر بسیار آمده و داستان های زیادی 

هم درباره آن گفته شده است. همه اینها نشانه ای است از اینکه تعداد این حیوان چقدر زیاد بوده است.
حس بینایی، بویایی و شنوایی گورخر بسیار قوی است و می تواند مسافت های طوالنی را با سرعت حدود 
60 کیلومتر بر ساعت بدود، اما متاسفانه هیچ کدام از اینها برای فرار از دست شکارچیان حریصی که با 
خودروهای بیابانی و تفنگ های دوربین دار دنبال شکار این حیوان بودند، کافی نبود. اشغال زیستگاه های 
این جانور و کندی تولید مثل هم مزید بر علت شد و این گونه بود که این حیوان در لبه انقراض قرار 
گرفت. گورخر از طعمه های اصلی شیر ایرانی هم بود که حاال دیگر در ایران نمی غرد، اما اصال چرا باید 
برای انقراض گونه هایی مانند ببر مازندران و شیر ایران و در خطر انقراض قرار گرفتن جانورانی مانند 
یوز و گور ایرانی به ماتم بنشینیم؟ زیرا طبیعت زیباست و با انقراض هر گونه جانوری یکی از معجزات 
خلقت از دست می رود. اگر این جواب هم برایتان قانع کننده نیست باید بدانید که در طبیعت همه چیز 
مانند حلقه های زنجیر به هم متصل است؛ رفتن ببر مازندران، رفتن شیر ایرانی و رفتن گورخر ایرانی 

نشان از آن دارد که تندباد نیستی وزیدن گرفته است. دیر یا زود، این تندباد به جان ما خواهد افتاد.
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اخیرا در همایش مسوولیت اجتماعی که در محل اجالس سران با حضور روحانی، 
انتهای سخنرانی  رئیس جمهور، برگزار شد، حضور داشتم. ریاست جمهوری در 
خود نکته ای را عنوان کرد که زبان حال کشور بود: »مسائل اصلی امروز کشور 
ما اشتغال، آب و محیط زیست است.« ایشان اضافه کرد که: »براساس گزارشی از 

وزارت نیرو، 30درصد آب در شبکه های آبرسانی تلف می شود.«
صحبت های آن روز رئیس جمهور خاطره ای را به یادم آورد؛ »حدود 10 سال پیش 
جلسه ای با یک شرکت اروپایی داشتم که در آن روشی نو برای ترمیم شبکه های 
آبرسانی شهری معرفی می شد. در این روش بدون کندن مسیر لوله، یک لوله نرم 
متشکل از موادی که به مرور زمان سخت می شود، درون لوله های پوسیده موجود رانده و به این 
ترتیب لوله ای جدید داخل لوله های موجود ایجاد می شود. سپس با استفاده از یک ربات کوچک محل 
انشعابات مجددا داخل لوله جدید ایجاد و درنهایت نشت لوله های پوسیده به خوبی کنترل می شود.
آنچه از آن کارشناسان اروپایی شنیدم، می توانست نویدی باشد برای حل یکی از مشکالت آبی 
کشور؛ یعنی نشت آب از لوله های آبرسانی شهری. کاری شدنی به نظر می آمد، با این حسن که 
لوله بدون نیاز به حفر تمام مسیر ترمیم می شد و با دسترسی به نقاط معین عملیات ترمیم لوله به 
انجام می رسید. براساس عالیقم در سفری که کمی بعد از جلسه به اروپا داشتم، پیگیر ماجرا شدم 
و با صرف یک روز وقت از کارخانه و روش های اجرا و بازدید، هزینه های الزم برای انتقال این 
فناوری به کشور را نیز برآورد کردم و درنهایت به این نتیجه رسیدم که می توانیم در کشورمان با 

هزینه ای منطقی از این فناوری بهره مند شویم.
گزارش مفصل موضوع را تهیه و به صورت جامع به دوستی ارائه کردم که آن زمان از قضای روزگار 
ازجمله متولیان امر آب بود. درخاتمه گزارش جوابی شنیدم که با باورهای امروز ما فرسنگ ها فاصله 
دارد؛ »فالنی، فضا برای کارهایی از این نوع فراهم نیست و اصوال فعال دغدغه های این چنینی نداریم.« 
این ماجرا را از آن رو تعریف کردم تا بدانید راه درازی در این 10 سال طی شده تا امروز آب و 
محیط زیست جزو 3 دغدغه اصلی باالترین مقام اجرایی کشور جا گرفته اند که البته به باور نگارنده، 
اگر اولویت های سه گانه برعکس نیز شود، جا دارد، اما راهی طوالنی تر برای تحقق راهکارهای 
مورد نیاز برای رفع معضالت باقی مانده و به طور قطع بدون ایجاد عزم ملی در تمام کشور و در 

تک تک ساکنان سرزمین ایران این امور تحقق نخواهند یافت.

مدیریت پسماند را باید از دل خانه ها آغاز کرد. ژاپن به عنوان 
یک کشور پیشرفته، در محاصره دریاست و با محدودیت 
زمین مواجه است. به همین دلیل دفن پسماند را به عنوان 
آخرین راه و روش دفع برمي گزیند. فرهنگ مدیریت پسماند 
در کشور چشم بادامي ها یک فرهنگ نهادینه شده است. اگر 
این فرهنگ در میان شهروندان ما نیز به یک فرهنگ غالب 
تبدیل شود، مي توان در بسیاري از بخش ها صرفه جویي هاي 
قابل تأملي داشت. در اینجا چند راهکار براي کاهش حجم 
خشک  و  تر  زباله هاي  تفکیک  به  کمک  و  زباله هاي  تر 

پیشنهاد مي کنیم:
تفکیک  به  کمک  و  زباله هاي  تر  حجم  کاهش  براي   )1
زباله هاي تر و خشک از چند سطل زباله با رنگ هاي مختلف 
در کنار هم استفاده کنید. پیشنهاد ما این است که از یک 
سطل زباله سبز براي پسماندهاي خشک و یک سطل زباله 
قرمز براي زباله هاي تر استفاده کنید. در صورتي که در خانه 
باغچه دارید یک سطل هم براي سبزي ها و پوست میوه ها 

بگذارید و از آن براي تهیه کمپوست استفاده کنید. براي 
حفظ بهداشت، پیشگیري از آلودگي و مبارزه با حشرات 

زباله هاي تر را در سطل دردار قرار دهید.
2( مقواها و بسته بندي ها را دور نریزید 

آنها  از  امکان  در صورت  و 
مي توانید  کنید.  استفاده 

با  را  کفش  جعبه 
یا  و  کادو،  کاغذ 

رنگي  کاغذ 
و  بپوشانید 

براي 

نگهداري سي دي و لوازم شخصي بچه ها از آن استفاده کنید.
3( قوطي هاي شیشه اي و پالستیکي را پس از مصرف 
شسته و خشک کنید و براي نگهداري مواد غذایي 
از آنها استفاده کنید. شیشه مربا، عسل 
و سس مایونز براي نگهداري 
سبزي هاي خشک مناسب 
مي شود  باعث  و  است 
عطر سبزي مدت زمان 
بیشتري حفظ شود.

خرید  هنگام   )4
قابل  برچسب  به 
دقت  بازیافت 
و  کنید 

محصوالتي را خریداري کنید که زباله کمتري تولید مي کنند. 
برخي تولیدکننده ها محصوالتي مانند عسل و سس مایونز و 
شکالت صبحانه را در ظرفي شبیه لیوان بسته بندي مي کنند. 
پس از استفاده از این محصوالت نه تنها زباله تولید نمي شود 
بلکه یک دست لیوان هم به لوازم آشپزخانه اضافه مي شود 

که قابل استفاده است و دور ریخته نمي شود.
5( کنار سینک ظرفشویي و دستشویي سرویس بهداشتي 
با این کار مي توانید مایع  جاي مایعي پمپي نصب کنید. 
دستشویي و مایع ظرفشویي را در بسته بندي بزرگ خریداري 
کنید و به تدریج در این ظروف بریزید و عالوه بر استفاده 
راحت تر جاي چندقوطي  پالستیکي را در سطل زباله تان 

خالي کنید .
6( با ظرف ماست و قوطي شیر براي بچه ها اسباب بازي 
و جامدادي لیواني و قلک درست کنید و با رنگ اکریلیک 

روي آن را به سلیقه خودتان تزیین کنید.
 منبع: سایت شهرداری اسالمشهر

ناگهان چه زود، دیر می شود
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در چند هفته اخیر، پای صحبت های دکتر حسین جعفری، 
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند تهران، نشستیم تا 
از گوشه های تاریک و روشن و خبرهای خوب و بد 
درباره یکی از بزرگ ترین مشکالت کالنشهرهای جهان 
)مشکل زباله( باخبر شویم. دکتر جعفری با دقت از تفکیک 
زباله تر و خشک آغاز کرد و به مشکل الستیک های 
فرسوده و خالءهای قانونی در زمینه دفن پسماند و نبود 
زباله سوزها در کشورمان و اهمیت امحای مخصوص 
زباله های بیمارستانی و زباله های الکترونیکی پرداخت که 

این آخری به کلی در کشور ایران موضوعی است فراموش شده و 
نادیده گرفته و اینکه به خصوص در موضوع مدیریت زباله نقش 
آگاهی رسانی و همکاری مردم اگر نگوییم به اندازه مدیران، اما 

به هرحال نقشی چشمگیر است.
شاید کمتر کسی از میان ما مردم بداند که ازجمله مسائل مدیریت 
»با  پسماند حجم آن است. دکتر جعفری دراین باره می گوید: 
تمهیداتی بسیار ساده می شود حجم زباله را کم کرد. این کار 
نه تنها جمع آوری و دفن یا بازیافت آن را آسان تر می کند، بلکه 
باعث کاهش آلودگی زباله می شود. هرقدر زباله آب کمتری داشته 
باشد، زودتر تجزیه می شود و شیرابه کمتری از آن نشت می کند 
و آلودگی کمتری هم دارد.« وی برای این کار چند پیشنهاد ساده 
دارد؛ تفاله چای را مستقیم درون ظرف زباله نریزید. با ریختن تفاله 
چای درون سبدهای کوچکی که در اغلب سینک های ظرفشویی 
منازل وجود دارد، می توان روزانه 200 تن از وزن 7هزار تنی زباله 
تهران کم کرد یا خریدن سبزی پاک کرده به جای سبزی هایی که 
به شکل سنتی در میادین تره بار یا بیشتر مغازه های میوه فروشی 
عرضه می شوند می توان تا میزان چشمگیری از حجم و وزن 

زباله های شهرمان کم کرد. ختم کالم اینکه تا می توانید 
آب پسماند را بگیرید.

در سایت تخصصی مهندسی بازیافت می خوانیم:
»... در کشور ما ایران با محاسبه 800 گرم پسماند سرانه، 
هر روزه بالغ بر 50هزار تن مواد زائد جامد تولید مي شود 
که در مقایسه با سایر کشورهاي جهان با 292 کیلوگرم 
پسماند هر نفر در سال در حد متعادلي قرار گرفته، اما 
ازدیاد جمعیت و توسعه صنعت به گونه اي که در برنامه 
موجبات  است،  مطرح  ایران  اسالمي  جمهوري  سوم 
ازدیاد مواد زائد جامد و بالطبع تغییرات فیزیکي ـ شیمیایي آنها 
را فراهم مي آورد، به طوري که برنامه هاي جمع آوري و دفع پسماند 
موجود جوابگوي نیازهاي این بخش از کار نخواهد بود. کار 
جمع آوري، دفع، بازیافت و اصوال مدیریت مواد زائد جامد در 
ایران با توجه به نوع و کیفیت پسماند ها تفاوت فاحشي با سایر 
کشورهاي جهان دارد، بنابراین به کارگیري هر گونه تکنولوژي 
ارزنده اي  کار  محلي  عوامل  سازگاري  و  مواد  شناخت  بدون 
نیست. وجود 70 درصد مواد آلي قابل کمپوست و بیش از 40 
درصد رطوبت در پسماند هاي خانگي از یک سو و تفاوت بارز 
آب و هوا و شرایط زیست در مناطق مختلف کشور با سبک 
و فرهنگ منحصر به خود از سوي دیگر، خود دلیلي بر عدم 
استفاده بي رویه از تکنولوژي هاي وابسته به خارج است، تجربه 
سال ها رکود در عمل آوردن کمپوست و پرداخت هزینه هاي 
گزاف جمع آوري و دفع پسماند که فقط براي شهرهاي مختلف 
به خود  کشور روزانه حدود 20درصد بودجه شهرداري ها را 
برنامه هاي  در  مساله  این  اهمیت  نشانگر  مي دهد،  اختصاص 

محیط زیست کشور است.«

از حجم زباله ها بکاهیم

پرواز پرندگان بر فراز تاالب میقان اراک؛ عکسی از علی کریمی

شهردار بابلسر می گوید برای رفع مشکل دپوی زباله در ساحل 
این شهر توریستی با یک شرکت داخلی به منظور ساخت کارخانه 

زباله سوز مذاکره کرده و در صورت تایید نهایی طرح از سوی 
کارگروه پسماند مازندران، به زودی به مرحله اجرا می رسد.

هر ته سیگارپس از بارندگی  حدود ۱مترمکعب ازخاک  را آلوده 
می کند و این مساله باعث می شود تا سال ها در آن خاک، هیچ 

گیاهی رشد نکند. »لطفا ته سیگارهایتان را روی زمین نیندازید.«

چین می خواهد کویر تنگر را در راستای مبارزه با بیابان زایی به 
منطقه ای سبز تبدیل کند . چینی ها در نظر دارند یک کمربند سبز 

با 500 کیلومتر طول و ۱000 متر عرض بسازند.

مجموعه محیط زیست کامبیز درم بخش

دو سوالی که درباره گرم شدن زمین می پرسند

تلنگر سبز

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران: »۷۸میلیون ایرانی در یک 
روز حدود5۳0میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده اند که تقریبا 

مساوی با مصرف کل اتحادیه اروپا در یک روز است!«

!
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