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قاب سبز

چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن
مساحت ایران 1 میلیون و 648 هزار و 195 کیلومترمربع است که حدود 80 
میلیون نفر را در خود جا داده است. خیلی از مناطق ایران از شدت خشکی 
نیستند، مثل کویر لوت. گرمایش جهانی راه خود را  قابل سکونت  و گرما 
قرار  بر گرمای زمین می افزاید. کنوانسیون ها و عهدنامه هایی که  می رود و 
است با گرمایش جهانی مقابله کند و همه کشورها هم که با هم همسو باشند، 
آهسته تر از آنچه که باید پیش می رود، وای به اینکه هر چند وقت یک نفر هم 
مثل ترامپ پیدا شود که ساز ناکوک بزند. ایران و کشورهایی که روی کمربند 
خشک قرار دارند، بیش از سایر کشورها آسیب می بینند. متوسط دما در این 
مناطق از جمله ایران بیش از سایر نقاط اضافه خواهد شد و میانگین بارش هم کمتر خواهد شد 
و متاسفانه میان کشورهای خشک هم، کشورهایی مانند ایران بیش از کشورهایی مانند قطر و 
امارات متحده عربی دچار آسیب خواهند شد چراکه معیشت ما بیش از آنها به آب وابسته است 
و متاسفانه روز به روز هم بیشتر خودمان را به کشاورزی و صنایع آب بر وابسته کرده ایم. در 
گذشته میانگین بارش متوسط یک ساله، 250 میلی متر در سال بود؛ یعنی یک سوم متوسط بارش 
جهانی که همین حاال احتماال کمتر هم شده است، اما فعال آمار قابل استنادی در دسترس ندارم 
و همان 250 میلی متر در سال را در نظر می گیریم. طی این چند دهه بدون اینکه میزان باران 
دریافتی مان را در نظر بگیریم، شروع به گسترش صنایع آب بر و کشاورزی کردیم و دچار توهم 
توسعه شدیم. اگرچه سدسازی در جای خود مفید است، بدون اینکه ظرفیت کشورمان را در 
نظر بگیریم آنقدر سد ساختیم که تاالب ها، رودخانه ها و دریاچه هایمان در معرض خشک شدن 
قرار گرفتند. طرفه اینکه بعد از اینکه دیدیم و دانستیم چه بر سر سرزمین مظلوممان آوردیم، باز 
هم بر همان منوال و منهج سابق توهم توسعه را ادامه می دهیم! در هفته های گذشته ماجراهایی 
بین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان خوزستان، بر سر آب گذشت که نباید 
می گذشت و منجر به رد و بدل شدن حرف هایی شد که نباید می شد و از همه ناامید کننده تر 
اینکه مرد شماره 1 متولی محیط زیست کشور علیه محیط زیست می جنگید. اگر دیر شود و 
هرچه زودتر کاری نکنیم، این دعوا صرف نظر از اینکه چه کسی در آن محق است به راحتی به 
تنش، درگیری و جنگ بین مردم سرزمین ایران تسری پیدا خواهد کرد. همه آب زاینده رود را 
کشیدیم و نگذاشتیم به تاالب گاوخونی بریزد. زاینده رود به همه زندگی داد، ولی خودش مرد. 
در کارون، حوضه آبریز ارومیه و در همه جای دیگر هم همین طور، تا به جایی رسیدیم که 
هم اکنون هستیم. دارد دیر می شود! دیگر وقت آن است که دولتمردان ما باور کنند به زور هیچ 
حکومتی نمی توان بیش از استعداد طبیعی یک سرزمین از آب های آن استفاده کرد. در اول این 
یادداشت گفتیم بسیاری از مناطق ایران به علت گرمی و خشکی قابل زندگی نیستند. با وجود 
تغییرات اقلیم این شرایط بدتر می شود و نقاط قابل سکونت کمتر نیز خواهد شد. ایران کوچک تر 
می شود و ما تحمل افزایش جمعیت را نداریم. هیچ کس بیشتر از دخلش نمی تواند خرج کند. 

برای توسعه کشورمان به قدر آبی که داریم، برنامه ریزی کنیم.

گزارش سبزیادداشت سبز

شاید بهترین تعریف از گونه مهاجم همین لقبی است که به آن داده اند. صحبتم را 
با مثالی آغاز می کنم. سال ها پیش در سفری به شمال کشور گیاه رونده ای نظرم را 
جلب کرد. قلمه ای 10 سانتی متری از آن را به محل سکونتم آوردم تا در باغچه 
بکارم. شاید باورکردنی نباشد که همان گیاه رونده زیبا ظرف چند سال چند کاج 
باغچه ما را خشک کرد. اکنون ریشه ای در عمق زمین دارد و هرقدر هم قطع 
شود، از جای دیگری سربرمی آورد. بسیاری از گیاهان یا گونه ها جابجایی را تحمل 
نمی کنند و به رغم انواع و اقسام مراقبت ها سرانجام از بین می روند، اما گونه مهاجم 
تغییرات زیستی محیط جدید را تاب می آورد و در بسیاری موارد خود را بر محیط 
تحمیل می کند. طی میلیون ها و هزاران سال، طبیعت خود گونه های جانوری و گیاهی را تقسیم کرده 

و هرگونه را در جایی قرار داده که مناسب زیست آن است. 
قناری بومی ایران نبوده، اما در بسیاری از خانه های ایرانی در قفس نگهداری می شود. اگر همین 
قناری را در محیط رها کنید، احتمال زنده ماندنش نزدیک به صفر است، بنابراین نمی تواند گونه 
مهاجم باشد. در سال های دور ما در تهران طوطی سبز نداشتیم و تا جایی که می دانم چند طوطی 
سبز در باغ سفارت سابق آمریکا در تهران رها شده بودند. جمعیت طوطی سبز طی سال ها به تدریج 
در تهران زیاد شد و از جایی به جای دیگر رفت. حتی این اواخر شنیده ام در جنوب ایران شاه طوطی 
هم دیده شده است. بسیاری می گویند کالغ زاغی  گونه مهاجم است، اما طوطی سبز با آن ظاهر 
دلفریب، گونه ای است بسیار مهاجم تر، نوکی دارد بسیار قوی و به هر جنبنده ای حمله می کند. ماهی 
کپور قرمز از گونه های دیگر مهاجم است که وارد زیست بوم و فرهنگ ما شده و از اجزای سفره های 

هفت سین ما زمان سال تحویل است. 
این ماهی بسیار مقاوم است، چند ساعت خارج از آب می تواند زنده بماند و تخم آن حتی در جاهای 
خشک با کمی رطوبت مثل گل والی هنوز دوام می آورد. اگر قرار بر این است ماهی کپور قرمز را سر 
سفره هفت سین بگذاریم، باید آن را بشناسیم و راه های نگهداری از آن را در تنگ بدانیم. مهم تر از 
آن به کودکانمان که مجذوب ظاهر زیبای آن می شوند، بیاموزیم چگونه از آن مراقبت کنند. معموال 
مدتی که از نوروز بگذرد، مردم ماهی های قرمز خود را به دالیل مختلف در جویبارها رها می کنند 
که درنهایت به سدها می رسند. تا چند سال پیش، شما در سد الر ماهی کپور قرمز نمی دیدید، اما 
امروز ماهی های کپور قرمز درشت خود را به سد الر رسانده اند. شاید بگویید ضرر آن چیست؟ به 
شما می گویم ماهی کپور قرمز باتوجه به طبیعت مقاومش به تخم ماهی های دیگر آسیب می زند و 

اکوسیستم را ضعیف می کند. 
خاطرم می آید در سال های دور دهه 50، سازمان محیط زیست برای ماهیگیری ورزشی تعدادی تخم 
ماهی قزل آالی خال قرمز را در دریاچه گهر رهاسازی کرد. این دریاچه به جایی راه ندارد و از این 
نظر محیطی بسته است. ماهی ها بعد از مدتی تکثیر شدند و دریاچه محلی شد برای افرادی که با 
گرفتن جواز ماهیگیری با قالب دنبال صید این نوع ماهی ها بودند. اواخر دهه 50 برخی ساکنان بومی 
منطقه بی آنکه از تبعات این کار آگاهی داشته باشند، ماهی زردپر را که گونه بسیار مقاومی است، در 

دبه هایی به دریاچه آوردند. امروز گونه غالب در دریاچه گهر ماهی زردپر است.

شناسایی گونه های مهاجم
به  است  مربوط  هفته  این  خاطره 
نهبندان  منطقه  در  وقتی   ،85 سال 
بود  قرار  روز  آن  بودم.  محیط بان 
در  راندن  خاص  موتورسیکلت  با 
از  یکی  با  گشت زنی  برای  کویر، 
بود  همان جا  بومی  که  همکارانم 
قله ریگ  برویم.  قله ریگ  منطقه  به 
منطقه ای است بسیار بکر در استان 
استان های  بین  جنوبی،  خراسان 
از  نقطه   2 بین  که  بلوچستان  و  سیستان  و  کرمان 
گرم ترین نقاط کره زمین واقع شده. ریگزار یالن در 
به تشخیص  بنا  نهبندان  نزدیکی روستای حیدرآباد 
حسگرهای ماهواره های ناسا به عنوان گرم ترین نقطه 
کره زمین در چند سال متوالی شناخته شده و دارای 

بلندترین کوه های شنی جهان است.
ماسه،  و  است  ماسه  می بیند،  چشم  تا  قله ریگ  در 
همان طور که وسط دریا فقط آب می بینید، در قله ریگ 
چشم فقط ماسه می بیند. اهالی محل می گویند، زمان 
توفان ریگ، ارتفاع ماسه های صحرا به قدر یک کوه باال 
می آید. به همین دلیل به این محل قله ریگ می گویند. 
و  گرفت  پناه  بوته ای  کنار  باید  شرایطی  چنین  در 
ایستاد. اگر از جایتان تکان بخورید، دیگر راه را پیدا 
نخواهید کرد. این همان منطقه ای است که یک بار در 
خاطره ای با عنوان »دریا در دل کویر«، برایتان گفتم که 
»اگر می خواهید حیات وحش طبیعت کویر را ببینید 
باید شبی را در آنجا به بیداری بگذرانید. موجودات 
بدنشان  تبخیر آب  از  برای جلوگیری  حیات وحش 
شب ها بیرون می آیند. کویر شب ها بیدار است. روز 
به گشت ادامه دادیم و بیشتر هدفمان شناسایی منطقه 
بود. وارد منطقه ریگ یالن شدیم. تا قلب کویر راندیم. 
جایی توقف کردیم و نگاهمان را که تا آن زمان از 
گزند آفتاب و ریگ های کویر مصون داشته بودیم، 
بی نظیری  منظره  شاهد  و  دوختیم  اطراف  مناظر  به 

از  پوشیده  لوت شدیم. شن زارهایی سراسر  در دل 
سنگ های فسیل های دریایی. روی شن های سوزانی 
که امروز ما بر آن ایستاده بودیم، روزگاری موج های 
دریا می خروشیده اند. فسیل ها مربوط به انواع و اقسام 
ماهی های آبزی بود و در سراسر منطقه انواع فسیل های 

صدف را دیدیم.«
در دل کویر، شرط راندن بر این ماسه های لغزان و 
بی انتها، عالوه بر مهارت و آمادگی بدنی، شناختن 
محلی است که هموار و بی افت و فرود به نظر می آید. 
رفتن به دل کویر، در فضایی بکر که هیچ جنبنده ای 
به چشمتان نمی آید، به خودی خود وهم انگیز است. 
اگر در آن ماسه زار گم شوید، زنده ماندنتان تقریبا 
محال است. همکارم که منطقه را خوب می شناخت 
و موتورسواری در دل ماسه ها را بلد بود، با سرعت 
جلو می رفت و من که تازه راندن بر ماسه ها را تجربه 
تپه  کویر هموار،  دل  در  می رفتم.  دنبالش  می کردم، 
ماهور در هر جایی دیده می شود، اما دیدن چاله ای 

بر سر راه دور از انتظار است. 
همان طور که می رفتیم، همکارم جلو و من کمی عقب تر، 
همکارم با موتور داخل چاله افتاد. صورتش به شدت 
آسیب  دید و سخت زخمی و بیهوش شد، اما براثر 
معجزه ای زنده ماند و نخاعش سالم بود. اگر همکارم 
چشم باز نمی کرد، من سالم هم که آسیب ندیده بودم، 

امید رسیدن به خانه را نداشتم. 
ماسه های بی انتها هر ردی را در زمانی کوتاه می بلعند 
و تا راه بلد آنجا نباشی، نمی توانی راه خود را در آن 
اما  دریای ماسه بجویی. 15-10 دقیقه ای گیج بود، 
سوار  نزار  حال  همان  با  و  کرد  باز  چشم  باالخره 
موتور من شد و توانست راه بازگشت را نشان دهد. 
یک لحظه غفلتش باعث شد مدتی استراحت کند، 
آن روز  اگر  برد.  به در  را شکر، جان سالم  اما خدا 
راه  نمی توانستم  هم  من  بود،  افتاده  اتفاقی  او  برای 

برگشت را پیدا کنم.
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نخستین دوره مسابقات شتر سواری در دق اکبر آباد برگزار شد.

رئیس انجمن علمی خاک: 
»قانون خاک حدود ۱۲سال در مجلس بالتکلیف مانده است.« 

این در حالی است که وضعیت خاک ما نگران کننده است و میزان 
فرسایش خاکمان ۱۶ تن در هکتار)۲/5 برابر متوسط جهانی( است.

نوعی گلوله تفنگ ساخته شده که حاوی دانه های گیاهان است 
و با شلیک به داخل خاک باعث روییدن گل ها می شود ! این کار 

می تواند به گسترش راحت تر فضای سبز کمک کند.

مرگ پرندگان مهاجر در تاالب های شمال کشور ادامه دارد

 زباله ها در مراکز بازیافت غیرمجاز، شبانه آتش زده می شوند و این 
کار یکی از دالیل اصلی آلودگی هوای تهران است.

پیشنهاد برخی فعاالن محیط زیست در فضای مجازی: 
»عوارض استفاده از پالستیک و ظروف یکبار مصرف را جایگزین 

عوارض خروج از کشور کنید!«

ادامه از صفحه 10
: خوشحال هستم که دوباره به هنر دلخواهتان برگشتید. 
در عکس های شما شهر محو نمی شود. گم نمی شود، اما همه چیز 
در نوعی ابهام و مه آلودگی فرومی رود. این ناشی از ذهن هنری 

شماست یا نوعی تکنیک و فرم است یا آب و هوای رشت؟
من با عکاسی مستند شروع کردم. عکاسی که بی واسطه با سوژه 
همان  می شدم.  نزدیک  خیلی  مکان ها  و  آدم ها  به  است.  روبرو 
نمایشگاه  به  و  گرفتم  رشت  در  ابتدا  آدم ها  از  که  عکس هایی 
هم دعوت شان کردم. در خرمشهر وقتی مه به کمک من آمد و 
فاصله ای بین من و سوژه گذاشت، فکر کردم دیگر حضور مستقیم 
و بی واسطه سوژه معنایی ندارد. سوژه ها گویی در ذهن خودشان 
مه آلود هستند.  هاله ای از مه افکار و هستی شان را فراگرفته است. 

سوژه گویی در غیاب زندگی می کند. همین غیاب فضا را برای 
تعمق و خیال پروری بیشتر بازتر کرد. به نوعی مکان و زمان از 
عکس ها حذف شده. عکس خرمشهر گویی در رشت گرفته شده 
یا برعکس. به نظرم کار هنر شاد یا غمگین کردن نیست، بلکه باید 
به خیال پروری میدان بدهد و موجب مشارکت تماشاگر شود. این 
خیال پروری با نوع بیان گره می خورد. وقتی از رشت دور شدم 
این  نتوانستم در کیش عکاسی کنم. در  افتاد،  و مدت ها فاصله 
فاصله و تنهایی رنگ بود و صدا. فیلم بود و کتاب، اما وقتی فاصله 

کنار رفت و من در شهرم بودم باید غیاب ام را جبران می کردم.
به طور  زادگاهتان دیگر  به شهر  بازگشت  شما در   :
مستقیم با آدم ها و اشیاء روبرو نشدید بلکه بازتاب این وضعیت 
و  آلومینیوم ها  مثل شیشه ها،  را در سطوح شفاف  و خودتان 

آبراه ها دیدید و عکس گرفتید. آدم ها و اشیاء در این انعکاس 
و  می شوند  کوتوله  یا  کشیده  قد  یا  آدم ها  شده اند.  بدشکل 

اشیاء کج و معوج.
خب، این بار سعی کردم اشیاء را از درون ببینم. دایره ها و گنبدها، 
بناها و آنچه که در شهر حضور دارد و تصویرش  درخت ها و 
اینها را شکار  بازیگوشانه در شیشه ویترین ها منعکس می شود؛ 
کردم. شهر رشت را به خاطر خیس بودن در طول سال و طوسی 
بودن رنگ آسمان در غیاب آفتاب. آفتاب جنوب همه چیز را از 
جلوه می اندازد و یکدست نمودار می شود، ولی در رشت چنین 
نیست. باران با هستی و اشیاء بازی می کند. رنگ از سوژه جدا 
می شود. شهر باران مدام الیه الیه است و مدام نور و سایه در آب 
یا انعکاس در شیشه می بینی. انگار شهر غایب است و زندگی در 

سطح شیشه ها و آب ها جریان دارد. بازتاب شهر در آب؛ گویی 
شهری زیر آب است. در خواب هایم رنگ های خیس را می دیدم. 
به رشت که برگشتم، شیشه ها شاهد رویاها و خواب هایم شدند. 
گویی در غیاب من این شیشه ها، برکه ها و آبراه ها همه چیز را دیده 
و برای من محفوظ نگه داشته اند تا من هم در این دیدار سهمی 
داشته باشم. آنها چشم شهر هستند و من درون این چشم ها هستم 
تا شهرم را ببینم. این  هاشورها اکنون ایام تبعیدم را پر کرده اند. 
زنده شده ام تا اینها را به ثبت برسانم. مسلم است که این اشکال 
منعکس شده در سطوح شفاف ایام نبودن من را در شهر جبران 
این نمایشگاه یک غزل  این فضا خودم هستم.  می کنند. من در 
عاشقانه است برای شهرم که گم اش کرده بودم. شهرم را دوباره 

با ذهنم ساختم تا زندگی کند و در یادها بماند.

من فرزند جلگه و کوهستانم


