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هشدارسبز

جنگل ها ریه زمین هستند اما در هر 1 ساعت مساحتی برابر با 1000 
زمین فوتبال از جنگل های جهان تخریب می شود.

در عید با طبیعت ایران چه کردیم؟

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان: »در مردادماه امسال 
شرایط در زاینده رود به حالت بحرانی می رسد و به دلیل شرایط خشکسالی 

و بحران کم آبی، تابستان سختی داریم.«

مطالعه ای جدید نشان می دهد که از زمان پولی شدن کیسه های پالستیکی 
در مغازه های انگلستان در سال 2015، میزان کیسه های پالستیکی رها شده 

در سواحل این کشور 30 درصد کاهش پیدا کرده است.

بوسه محیط بان مهدی جاللپور بر گونه آهوی اسیری که پس از نجات از 
دست یک متخلف در پارک ملی موته اصفهان رهاسازی شد. 

وقتی آدامس جویده شده تان را در خیابان پرت می کنید، ممکن است 
باعث مرگ پرنده ای شوید! پرندگان فکر می کنند آدامس هم غذاست. 

آن را می خورند و منقارشان به هم می چسبد  و از گرسنگی می میرند.

داد و ستد انسان و طبیعت

طرح سبز

خرید یک عینک مقاوم و مناسب شرایط آب و هوای کوهستان، یکی 
از مهم ترین مواردی است که باید همواره در انتخابش دقت به خرج 
داد. حتی با نگاهی به فیلم های ساخته شده در کوهستان ها هم درخواهید 
یافت در ارتفاعات، خرید یک عینک مناسب تا چه اندازه الزم است. 
عینک مخصوص کوهنوردی جزو آن گروه از وسایلی است که باید در 
انتخابش کامال دقت کرد. اگر در فصل تابستان کوه رفته باشید، می دانید 
نور خورشید تا چه اندازه نزدیک و آزاردهنده است. در زمستان نیز  
بارش های سنگین برف مانع پیدا کردن مسیر و نگاه به جلو می شود. 
بیشتر عینک های آفتابی برای محافظت از چشم ها در برابر پرتوهای 
مضر نور خورشید طراحی شده اند. برچسب روی عینک، محافظت 
در برابر اشعه ماورای بنفش و سایر امواج نورانی طبیعی را مشخص 
می کند. برخی کوهنوردان نه چندان حرفه ای به استناد همین نکته تصور 
می کنند عینک آفتابی معمولی با هزینه ای باالتر از سایر عینک ها همان 
کار عینک کوهنوردی را انجام می دهد و دیگر نیازی به  صرف هزینه ای 

جداگانه نیست اما نباید از یاد برد امواج ماورای بنفش در ارتفاعات بلند 
در نزدیک ترین نقطه با انسان قرار دارد و عینک مخصوص کوهنوردی 
باید این امواج را کاهش دهد. از سوی دیگر این عینک نباید اختالف 
سطحی در دید ایجاد کند. از آنجایی که میزان تحرک و جابجایی یک 
کوهنورد بسیار زیاد است، عینک باید روی صورت ثابت باشد و به هیچ وجه 
تکان نخورد. محکم و مقاوم بودن عینک یکی دیگر از نکاتی است که 
باید آن را مدنظر داشت چراکه هر آن امکان دارد عینک پرت شود یا 
سایر وسایل محکم روی عینک بیفتد و باعث شود  عینک بشکند. از 
سوی دیگر تجربه برخی کوهنوردان حرفه ای حاکی از آن است که باید 
اطراف عینک کوهنوردی مناسب پوشیده باشد تا ذرات یخ و گردوخاک 
به چشم نفوذ نکند. بدون شک اهمیت نکات گفته شده را تا تجربه ای 
در کوهنوردی نداشته باشید، نمی توانید خوب درک کنید. به همین دلیل 
همواره توصیه  شده یا از فروشندگان آشنا خرید کنید یا هنگام خرید با 

یک فرد آشنا و حرفه ای در این زمینه مشورت داشته باشید.

قاب سبز

پیشنهاد  سبز

فرهنگ صرفه جویی
باالخره برخی از نقاط کشور از باران رحمت الهی در بهاری زیبا برخوردار 
شدند. میانگین بارندگی در کشور کمی باال رفت اما هنوز بسیاری از سدها 
نیمه پر است. وضع آب های زیرزمینی بسیار وخیم است. نیاز به صرفه جویی، 
بسیار بیش از هر وقت دیگری احساس می شود. بیش از 90 درصد از آب 
سرزمین ما در کشاورزی و صنعت مصرف می شود. درحقیقت خشکیدگی 
مدیریت های  علت  به  عمدتا  مداوم  بر خشکسالی های  ما عالوه  سرزمین 
نابخردانه و توسعه غیرکارشناسی کشاورزی و صنعت بوده اما باید بدانیم 
نیز بسیار ضروری و راهبردی  صرفه جویی در مصرف آب شرب شهری 
است. اول از همه اینکه هزینه های جمع آوری، تصفیه و انتقال آب شهری تا زمانی که به راحتی 
از شیر آب جاری شود، آن را به یک کاالی تجاری گرانقیمت تبدیل می کند. )ممکن است 
کلمه کاال لفظ چندان درستی نباشد چون آب هیچ جایگزین دیگری ندارد! اما فعال جایگزین 
دیگری به ذهنم نمی رسد.( به علت اینکه حکمرانان کشور جلب رضایت کوتاه مدت مردم را 
به منافع بلندمدت آنها ترجیح می دهند، هرگز در کشاورزی، صنعت و شرب قیمت آب به 
حدی نرسیده که حساسیت مصرف کننده را برانگیزد تا الگوی مصرف خود را اصالح کند. 
حتی در مناطقی مثل یزد که بسیار قدر آب را می دانستند، کم کم مردم ارزش آب را فراموش 
کرده اند. کار به جایی رسیده که شیر آب را بازمی کنیم و تا به خود بیاییم، مقدار زیادی آب 
تصفیه شده و بهداشتی را به فاضالب تبدیل کرده ایم. شاید اگر مثل گذشته ها پله های زیادی 
را تا پایاب طی می کردیم یا مثل برخی کشورهای آفریقایی پیاده کیلومترها دنبال آب شرب 
)احتماال ناسالم( راه می رفتیم، قدر آب را بیشتر می دانستیم. بعد از این مقدمه می خواستم 
بگویم که آب کاالیی بسیار گرانبهاست که ما هرگز ارزش واقعی آن را پرداخت نمی کنیم 
و باید در مصرف آن صرفه جویی کنیم، حتی اگر سهم آن به 10 درصد از مصرف آب کل 
کشور هم نرسد، اما نکته مهم تر اینکه صرفه جویی در مصرف آب یک فرهنگ است که باید 
مانند گذشته ها و حتی بیش از آن بین مردم رواج یابد. مهم نیست که آب شرب چند درصد 
از آب مصرفی کشور را تشکیل می دهد؛ هر وقت از کودکی یاد گرفتیم در خانه در مصرف 
آب شرب صرفه جویی کنیم، می توانیم مطمئن باشیم بعدها و در بزرگسالی در کشاورزی و 
صنعت هم صرفه جویی می کنیم. اگر هم به اسراف و ریخت وپاش عادت کردیم، هیچ کجا در 
مصرف این مایه حیات صرفه جویی نخواهیم کرد و این مساله درباره کارگر ساده تا باالترین 
رده مدیران مملکت صدق می کند. همچنین تا زمانی که این یارانه های بی حساب و کتاب 
)شما بخوانید رشوه!( روی قیمت آب و سوخت و جاهای دیگر داده می شود، اوضاع همین 
گونه یا از این هم بدتر خواهد بود. درآوردن سنگ یارانه ها از چاه، عزم ملی و اتحاد همه 
جناح ها و مردم را می طلبد. یکی از مقنی های قدیمی )که اتفاقا یزدی هم بود( می گفت:» 
برای دو چیز نمی توان بهایی تعیین کرد؛ یکی وقت و دیگری آب.« خداوندا! باران و شبنم 

را برای برکت محصوالت کشاورزی به ما عطا فرما.

یادداشت سبزنگاه سبز

اصوال هزاره سوم برعکس آنچه اسمش را هزاره الکترونیک و ارتباطات می گذارند، هزاره آب 
است. اگر در قرنی که ما داخلش هستیم جنگی اتفاق بیفتد، بر سر آب شیرین خواهد بود. ما 
باید آب را مدیریت و در مصرف آن صرفه جویی کنیم. مدیریت و صرفه جویی راه دارد. ما نباید 
علم را بر عمل و عمل را بر علم ترجیح بدهیم. باید تجربه و علم را همزمان با هم به کار ببریم، 
مثال اگر بخشنامه ای صادر شود که همه جا برای صرفه جویی در آب کشاورزی باید از آبیاری 
قطره ای تحت فشار استفاده شود، یا از آبیاری بارانی استفاده کنید، این اشتباه است. کشور ما 
اقلیم های گوناگون دارد. همان بخشنامه ای که در آذربایجان صادر می شود، در کرمان یا دشت 
قزوین نمی تواند انجام شود چون آب دشت قزوین پر از امالح است. میلیون ها میلیون تومان 
وام می دهند به کشاورز که لوله هایی را می گذارد سر مزرعه اش. لوله ها از 18 اینچ می آید به 
کوچک تر و کوچک تر تقسیم می شود تا بیاید سر محصول. لوله های باریک 2 سال نشده، با 
امالح آب کور می شود. نتیجه این می شود که کشاورز، تمام لوله ها را که آب نمی رساند، جمع 
می کند و دوباره می رود سرآبیاری سنتی و به بانک بدهکار می شود. در دشت قزوین کشاورزان 
بدهکار به بانک وجود دارند که لوله هایشان را جمع کرده و  گوشه انبار انداخته اند بنابراین 
آبیاری قطره ای در جایی خوب است که امالح آب کم است، مثال آبیاری بارانی در جایی که باد 
زیاد است، اصال خوب نیست. همین دشت قزوین دو نوع باد دارد؛ باد »مد« که از شمال غربی 
می آید و باد »راز« که از جنوب شرقی می آید. در هر صورت کشاورز موفق نمی شود آبیاری 
بارانی انجام دهد چون وقتی آب را بازمی کند، با توجه به گرما، تا برسد به زمین،70 درصدش 
تبخیر شده؛ یعنی نه تنها صرفه جویی نکرده، بلکه ضرر و لطمه هم زده. باقی مانده آب هم به 
جاهایی از زمین که باید برسد نمی رسد و می رود 5 تا 10 متر آن طرف تر. عالوه بر این خاک 
آنجا شور است. زمانی که آب را از باال روی محصول می ریزند، شوره ها  باال می آید و زمین 
کشاورزی خراب می شود. آب که از باال روی چغندر یا هر سبزی دیگری ریخته شود، قطرات 
آب مثل ذره بین اثر می کند و برگ را می سوزاند. بنابراین شما نمی توانید یک بخشنامه صادر 
کنید که همان رفتاری که در آذربایجان با آب می شود، در ترکمن صحرا یا گیالن یا کرمان هم 
بشود. باید برای اقلیم های گوناگون روش های گوناگون به کار برد، مثال در همین دشت قزوین 

استدالل، که من و برادرم در آنجا کشاورزی می کنیم، بعد از 3 سال دوندگی و 
که  قبوالندیم  نیرو و جهاد کشاورزی  آقایان وزارت  به  در باالخره 

این منطقه بهترین کار این است که از تبخیر جلوگیری کنیم؛ یعنی 
از موتور آب تا سر زمین آب را به وسیله لوله، انتقال بدهیم؛ 
یعنی جای اینکه 5 کیلومتر آب، در جوی گلی یا سیمانی و 
در زیر تابش آفتاب تبخیر شود، این مسافت را در لوله طی 

کند. آنجا دیگر اجازه بدهیم آب خودش تا پای محصول 
برود. مردمی که کشاورزی می کنند، نسل اندرنسل 

کشاورز بوده اند؛ یعنی دانش تجربی دارند که بر 
می گردد به چند هزار سال پیش.

زنده یاد اینانلو درباره آب چه می گفت؟
فرض کنیم گونه ای نادر و باارزش 
مانند  حادثه ای  براثر  عقاب  مانند 
برخورد با سیم های فشارقوی دچار 
شکستگی بال یا پا شده و درنهایت 
امکان بازگشت او به طبیعت وجود 
ندارد. به نظر شما با چنین گونه  ای 
هم  آسان  آن  از  جوجه گیری  که 
نیست چه باید کرد؟ پرسشم را کمی 
کلی تر مطرح می کنم؛ با یک حیوان آسیب دیده چه 
باید کرد؟ منظور من اقدامات عملی در کشورمان 
داد،  ارائه  راهکار  به عنوان  را  آن  بتوان  که  است 
به آن  فانتزی هایی که گاهی در فضای مجازی  نه 

برمی خوریم.
کرده  اشاره  قبلی  یادداشت های  در  که  همان طور 
بودم، مهم ترین راهکار برای حفظ و بقای گونه های 
طبیعت  به  را  آنها  نمی توان  که  آسیب دیده ای 
باغ  اما  است  باغ وحش  در  آنها  اسکان  بازگرداند، 
وحشی که استانداردهای الزم در آن رعایت شده 
باشد. این راهکار درواقع یکی از اقدامات روبه رشد 
مقابله با حیوان آزاری است. به این ترتیب می رسیم 

به گام بعدی؛ یعنی نظارت بر باغ وحش ها.
یکی از مهم ترین اقدامات ابتدایی درباره باغ وحش ها، 
داشتن بینش و دانش درباره گونه های بومی است. 
ما  کشور  باغ وحش های  دامپزشکان  و  کارشناسان 
به عنوان مثال باید گونه های مختلف قوچ را بشناسند 
و از آن تخصصی تر مثال قوچ البرز را کنار قوچ ارمنی 
یا قوچ اوریال اسکان ندهند. به عالوه کارشناسی که 
در باغ وحش کار می کند، باید از مناطق مختلف ایران 
باشد. شناخت جغرافیایی و پوشش گیاهی داشته 

بومی  دانش  داشتن  بر  عالوه  استانداردها  درباره 
گونه  هر  که  محیطی  و  گیاهی  پوشش  نوع  باید 
گیرد.  قرار  توجه  مورد  نیز  می کند  زیست  آن  در 
یا  گل کاری شده  و  زیبا  چشم انداز  داشتن  صرف 

چمن در محل باغ وحش نمی تواند باعث شود هر 
شخصی  سلیقه  بر  بنا  باغ وحش ها  در  را  پوششی 
اعمال کنیم اما تغییر قفس به زیستگاه قطعا کاری 
قفسی  در  را  گراز  مثال  اگر  است.  شدنی  و  الزم 
او  به  دادن  غذا  اینکه  فرض  با  حتی  کنیم،  حبس 
درست انجام شود؛ یعنی مسوول باغ وحش بداند در 
فصول مختلف نوع رژیم غذایی حیوانات چه تغییری 
می کند و همان تغییرات را درست اعمال کند، باز 
هم اسکان در قفس، زیست حیوان را دچار مشکل 
می شود،  گرفته  نظر  در  که  زیستگاه هایی  می کند. 
باشد،  زیست حیوان  طبیعی  با شرایط  مطابق  باید 
یا  خاکی  تپه های  باید  گراز  زیستگاه های  در  مثال 
سنگ هایی قرار داد یا صخره ای که در تابستان بتواند 
به سایه آن پناه ببرد یا جایی گرم برای زمستان و 
درختانی که برای درامان ماندن از حیوان دور آن 

نرده کشیده شود.
باغ وحش ها فقط محل گشت وگذار نیستند. مردمی که 
برای بازدید به باغ وحش می روند باید از قبل برخی 
آموزش ها را دیده باشند، مثال بدانند در باغ وحش 
اغلب گونه هایی نگهداری می شوند که در صورت 
بازگشت به طبیعت به احتمال قوی نمی توانند زنده 
بمانند و ناتوانی حیوان را دال بر بی توجهی مسووالن 
ندانند یا آگاهی داشته باشند غذا دادن خودسرانه و 
بدون نظارت مسووالن باغ وحش نه تنها کمک کننده 
نیست، بلکه می تواند باعث بیمارشدن حیوان شود. 
با  غذاها  این  که  می شود  خطرناک تر  وقتی  قضیه 
بارها  چون  می شوند  انداخته  قفس  به  پالستیک 
بلعیدن پالستیک به مرگ حیوان منجر شده است.
 اماکنی که قادر به سامان دادن زیستگاه های مناسب 
نیستند، بهتر است دنبال چنین کارهایی نروند. اولین 
و مهم ترین فایده این زیستگاه ها آموزش به خصوص 
آموزش کودکان است تا بتوانند تصویری واقعی تر 

باشند. از طبیعت داشته 

با گونه های آسیب دیده چه کنیم؟

عینک کوهنوردی

 کیارش 
یشایایی

فعال 
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