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نگاه سبز

من  برای  را  متنی  مدام  دوستان 
می فرستند که به مردم توصیه شده 
هسته های هلو و زردآلو، گیالس و 
آلبالو را در طبیعت بریزند تا ایران 
جنگل شود. من هم فکر می کنم 
اگر بشود، چه می شود! هم ایران پر 
از جنگل می شود، بعدش هم سیل 
راه نمی افتد توی خانه ها و از همه 
مهم تر ما از دست این سوپرمارکت سرکوچه مان راحت 
می شویم که قیمت میوه هایش، برخالف بقالی نارمک، 

با بقالی کاخ الیزه برابری می کند.
نویسنده این متن احتماال همان کسی است که 2-3 
سال پیش با دانه های زیره و گشنیز می خواست بیابان ها 
را سرسبز کند. وقتی دید ایده اش چنان موفق بود که با 
سرسبز شدن بیابان ها ابرها آمدند و طبق نظریه آقای 
را دیدند، بی خود شدند و مدام  تا سبزی  روحانی 
می ریزند، پس بهتر است مرحله دوم پروژه را کلید 
بزند تا به زودی با افزایش جنگل های مثمر، هم ایران 
را از شر کمربند خشک کره زمین نجات دهد و هم  

اقتصاد ما را از وابستگی به فروش نفت.
و اما: 

1. مردم ما خوشبختانه این یکی را خوب بلدند و 
دهه هاست که اجرا می کنند. وقتی پوشک بچه شان و 
دستمال زکامشان را مدام در طبیعت رها می کنند، فکر 
کردید هسته گیالس و خرما و آلبالو و هلویشان را کجا 
می ریزند؟ کافی است سرتان را کج کنید و خاک را به 
هم بزنید تا دلتان بخواهد از این هسته ها یافت می شود.
2. درختان مثمر گونه های اهلی هستند. گونه های اهلی 

به جز موارد استثنا به خودی خود در طبیعت وحشی 
امکان رشد و رقابت ندارند. آنها به آب و خاک مناسب 
و مراقبت نیاز دارند، آن هم در ایران که کشوری خشک 
با بارندگی نامنظم است، گونه های دست کاشت شانس 
زیادی برای بقا ندارند. هر گیاهی بتواند این گونه در 

طبیعت تکثیر شود، مهاجم و خطرناک است.
3. اینکه کسی مدعی است در فالن کشور چه کردند 
و چه شد، خرافات مجازی است و کسی هم از شما 
منبع معتبر نمی خواهد، حتی ارزش جستجو هم ندارد. 

هر چند من جستجویی کردم و حتی منبع غیرمعتبری 
در مورد آن پیدا نکردم.

4. طبیعت کشور ما دارای یکی از غنی ترین بانک های 
بذری خاک )Seed Bank( است. منبع تامین کننده بانک 
بذری عالوه بر گیاهان خودروی یک منطقه، ده ها 
عامل مانند باد، پرندگان، پستانداران، حشرات و حتی 
دام های اهلی و انسان، جریان آب و سیل است. اگر 
بانک بذری در اثر دمای باال کشته نشود، مانند کویر 
لوت،  در همه نقاط ایران همه نوع بذر و هسته ای در 

خاک وجود دارد. این طبیعت است که انتخاب می کند، 
کدام جوانه بزند و کدام رشد کند.

5. به همه عاشقان طبیعت و درختان توصیه می کنم 
ساده ترین راه حفظ درختان و گیاهان کاستن فشار ما 
انسان ها به آنهاست. اگر کوشت کمتری خوردید، آن 
وقت دام ها نهال های بلوط های زاگرس و درختان شمال 
را نمی خورند و آنها به درخت تبدیل می شوند. اگر هر 
سال مبلمان و کابینت خانه  تان را عوض نکردید، آن 
وقت درختی برای ساخت مبل جدید قطع نمی شود. 
اگر کمتر سوار خودرو شدید، هم گازهای گلخانه ای 
افزایش پیدا نمی کند و هم دولتیان و مافیای جاده و 
خودرو بهانه ندارند تا بستر رودخانه را اتوبان کنند و 
جنگل ها را از بین ببرند. اگر در ظروف یکبار مصرف 
غذا نخوردید و استفاده پالستیک را در زندگی خود کم 
کردید، آن وقت زیبایی های طبیعت در کثافت کاری ها 

پنهان نمی شود.
6. رخداد سیل در کشور و به دردسر افتادن صدها 
هزار هموطن، فرصتی است که همه با هم از مسووالن 
بخواهیم حق حیات رودخانه ها را به رسمیت بشناسند 
و از مهندسی های احمقانه و بازی با رودخانه ها دست 
بردارند. رودخانه، خانه رود است، نه بستر ی برای ساختن 
سد، جاده، پارک، استخر پرورش ماهی، ویال، شهرک و 
معدن شن و ماسه. در کشور خشک ایران، با بارندگی 
نامنظم، این رودخانه ها هستند که مانند شبکه رگ های 
بدن، به دورترین نقاط حوضه آبریز، آب می رسانند، 
درمسیر خود درختان را آبیاری می کنند و اضافه اش 

را هم جذب سفره های آب های زیرزمینی می کنند.
دلتان را سبز کنید تا دورتان سبز شود.

 حسین 
آخانی
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جنگل کاری با هسته های هلو و آلبالو

یادداشت سبز

شرایط سیالبی خوزستان به زبان ساده

نگرانی های سیل از شمال شرق ایران 
به مرکز و حاال جنوب غرب کشیده 
شد. از گلستان به فارس، بعد لرستان 
و ایالم و حاال خوزستان اما اوضاع 

در خوزستان چطور است؟ 
هر روز با حضور متخصصان آب وزارت نیرو و سازمان 
آب و برق خوزستان جلساتی در اهواز برگزار می شود 
و تمام گزارش ها درمورد میزان بارندگی، وضعیت 
ورودی و خروجی سدها، تراز قابل تحمل، وضعیت 
پایین دست سدها، شرایط رودخانه ها و... مورد بررسی 
قرار می گیرد و حتی شبیه سازی شرایط پیش رو هم 

انجام می شود.
به  نهایی  تصمیمات  اعالم  برای  گزارش ها  سپس 
باتجربه ترین  از  جمعی  می شود.  منتقل  استانداری 
دانش آموخته های حوزه آب ایران و استان که در این 
جلسات هستند، معتقدند با توجه به پایش آنالین امکان 

شکستن سد دز و کرخه متصور نیست.
سد کرخه بزرگ ترین سد خاکی خاورمیانه است که 
در شمال غرب اندیمشک و باالدست شهرهای شوش، 

سوسنگرد، حمیدیه و ... قرار دارد.
به صورت معمول از این سد آبی حدود 400 مترمکعب 
بر ثانیه خارج و در دشت وسیع پایین دست توزیع می شد 
اما پس از بارندگی ها در استان  های لرستان و ایالم حاال 

این خروجی به 2400 متر مکعب بر ثانیه رسیده است.
آب خروجی که 6 برابر قبل شده به زمین های کشاورزی 
و روستاهایی که همجوار آنها هستند وارد می شود، 
مردم محلی برای نجات زمین های کشاورزی با ایجاد 
سیل بندهای دستی مسیر آنها را منحرف می کنند که 

گاهی وارد خانه ها می شود.

زمین اشباع است و آب جذب نمی شود. مردم به دلیل 
بی اعتمادی به مقامات و نگرانی برای دسترنج خود 
توصیه ها را گوش نمی دهند که از آنها می خواهند اجازه 
ورود آب به مزارع را بدهند تا از ارتفاع آب کاسته شود. 

درنتیجه سطح آب در برخی مناطق باال آمده است.
با توجه به حجم بارندگی ها که بی سابقه گزارش می شود 

و میزان آب پشت سد کرخه که متعادل نگه داشتن 
آن یک ضرورت است، به نظر می رسد این شرایط و 
این میزان خروجی تا 2 هفته آینده ادامه خواهد داشت 
که شرایط را دشوارتر می کند و الزم است ساکنان 
روستاهای در معرض خطر  این مناطق را ترک کنند.
سد کرخه بزرگ ترین سد خاکی خاورمیانه است و 
برای اولین  بار از زمان ساخت خود در سال 1380 

چنین حجم آبی را تجربه می کند.
این سد که در زمان ساخت مورد نقد قرار گرفت، روز 
13 فروردین سیالبی با دبی 8500 متر مکعب بر ثانیه را 
مهار کرد که اگر نبود احتماال شهرهای پایین دست به 
شرایط مشابه پلدختر، معموالن و خرم آباد دچار می شدند.
تالش مدیران استانی برای جلوگیری از سرریز سد یک 
تصمیم درست است. حجم آبی فعلی تقریبا 4 متر از 
شرایط میانگین پشت سد باالتر است و باید تخلیه شود.
همه این تصمیمات در شرایطی گرفته می شود که در 
باالدست سد بارندگی شکل نگیرد. درصورت بروز 
بارندگی شدید باز هم باید حجم بیشتری از آب این سد 
تخلیه شود و شرایط در پایین دست دشوارتر خواهد شد.
این یک شرایط ویژه، تجربه نشده و اضطراری است و 
پیشنهاد می شود مردم دلخوری ها، ناراحتی ها و گله های 
به حق را از دولت و حاکمیت بگذارند برای زمان دیگر 
و در حال حاضر به توصیه متخصصان گوش بدهند.
خسارت مالی گرچه دردناک، تلخ و جگرسوز است،  

حفظ جان از آن بسیار مهم تر است.

بر بلندترین کوه جهان، انبوهی از زباله های به جامانده 
از کوهنوردان قبلی وجود دارد اما چه کسی این 

زباله ها را جمع آوری خواهد کرد؟
سال هاست که گروه های کوهنوردی برای صعود 
به بلندترین قله جهان، از اورست باال می روند. در این میان، پسماند 
و پساب به جامانده از این گروه ها، مشکلی جدی برای محیط زیست 
این منطقه ایجاد می کند. چند سالی است که یک موسسه مردم نهاد با 
نام Eco Everest Expedition به جمع آوری زباله در اورست پرداخته 
است. این گروه هر سال حجم زیادی از این پسماندها را به پایین کوه 
می آورد. مجله »نیوساینتیست« در تازه ترین شماره خود، گفت وگویی 
با »داوا استیون« که یکی از این فعاالن است انجام داده و جزییات این 

عملیات را از او جویا شده است.

لطفا در مورد شدت مساله زباله های موجود بر اورست توضیح دهید.
روزگاری اورست را بلندترین زباله دان دنیا می دانستند اما مدتی است 
که وضعیت بهتر شده است. ما از سال 2008 میالدی به این سو، 
برنامه ای برای تمیز کردن اورست داریم و این برنامه را از طریق سازمان 
مردم نهادی که در آن عضو هستیم، اجرا می کنیم. تا امروز موفق شده ایم 
15 تن زباله که توسط تیم های کوهنوری در گذشته به جامانده بود را 
به پایین برگردانیم. البته هر از چند گاهی، تیم های بین المللی دیگری 
نیز برای پاکسازی به کمک می آیند اما برنامه ما منظم و سالیانه است. ما 
همچنین از شرپاها درخواست کردیم که زباله ها را به پایین بازگردانند و 
به ما تحویل بدهند. اسم این برنامه را »پول در ازای زباله« نامیده ایم و به 
ازای دریافت هر یک کیلوگرم زباله از شرپاها، یک دالر به آنها می دهیم. 
در واقع از افراد و منابع موجود برای پیشرفت هدفمان استفاده می کنیم.

آیا فقط زباله ها را جمع آوری می کنید؟
نه، ما در کل می خواهیم هیچ ردی از فعالیت های انسانی بر اورست 
به جا نماند و این کار دربردارنده جمع آوری فضوالت انسانی نیز 
می شود. فضوالت انسانی یکی از زیان بارترین مسائل روی اورست 
است زیرا به علت سرمای شدید موجود و نیز کمبود اکسیژن، این 
فضوالت امکان تجزیه نمی یابند. همچنین ممکن است از طریق یخ های 
آب شده به آب آشامیدنی روستاهای پایین دست راه یابند. ما به هر 
کدام از شرپاها و نیز کوهنوردان یک کیسه ویژه می دهیم تا فضوالت 
انسانی داخل آنها قرار گیرد. این رویکرد مورد استقبال قرار گرفته و 

به خوبی پیش می رود.

آیا در اورست، تدابیر حفاظت از محیط زیست هم اجرا می شود؟
در حال حاضر هر تیم کوهنورد باید 4000 دالر به صورت ودیعه 
به دولت نپال پرداخت کند و این مبلغ در صورت تایید پایین آورده 
شدن همه زباله های تیم به آنها بازگردانده می شود. با این وجود این 
قانون همیشه به درستی اجرا نمی شود و نمی توان اطمینان یافت که 
آیا تیم کوهنوردی همه زباله های خود را پایین آورده یا نه. در عوض 
ما به این نتیجه رسیدیم که خودپایشی یکدیگر بهتر جواب می دهد 

و به کالمی دیگر، باید پلیس خودمان باشیم.

تغییرات اقلیمی چه تاثیری بر اورست و محیط اطرافش داشته است؟
تاثیر پدیده تغییرات اقلیمی در ارتفاعات باالی هیمالیا کامال مشخص 
است. افزایش دما در آنجا 2 برابر متوسط افزایش جهانی دماست. 
شهری که ما در آن ساکن هستیم 4 هزار متر باالتر از دریا ارتفاع 
دارد. وقتی پدرم هنوز کودک بود، دریاچه ایمجا )Imja( یک آبگیر 

بسیار کوچک بود. اکنون این دریاچه بیش از 100 متر طول و بیش 
از 100 متر عمق دارد. آب این دریاچه به دلیل ذوب شدن یخچال ها 
ایجاد می شود. این گونه دریاچه ها بسیار خطرناک هستند زیرا کناره 
آنها ممکن است به سرعت از بین برود و سبب مرگ افراد و خراب 

شدن خانه ها شود.
همچنین در چند سال اخیر شاهد شکل گیری تعداد بیشتری بهمن 
با ابعاد بزرگ تر بوده ایم. از طرفی، صخره ها از زیر یخ ها بیرون 
یخ ها  وقتی  نیز هستیم.  بیشتری  یخ های  می آیند و شاهد سقوط 
پیش  سال ها  که  افرادی  جسد  می توانیم  گاهی  می شوند،  ذوب 
در اورست گم شده و جان باخته بودند را بیابیم. گاهی اوقات 
از بین رفته اند و گاهی نیز جنازه ها مربوط به  جنازه ها تا حدی 
افرادی هستند که ما آنها را می شناسیم. تاکنون موفق به کشف 5 

جنازه در یخچال ها شده ایم.

هشدار سبز

پاکسازی ارتفاعات اورست: از زباله تا جنازه!

قاره آسیا در حال حاضر پیشتاز سدسازی در جهان است. در دوران 
»مأموریت هیدرولیکی« سدها به برای سیاستمداران یک نماد قدرت 

محسوب می شوند اما توسعه ای که محیط زیست را نادیده بگیرد، 
می تواند هزینه زیادی به دنبال داشته باشد. 

آرادکوه در حال تبدیل به بحران زیست محیطی است. عضو شورای 
اسالمی شهر تهران گفت: »تالش می کنیم امسال در نحوه جمع آوری 

پسماند تغییراتی ایجاد شود؛ به ویژه اینکه آرادکوه )محل انباشت 
زباله های تهران( در حال تبدیل به یک بحران زیست محیطی است.«

بعد از سیل در مناطق شمالی گزارش های متعددی از حضور مار در منازل 
مسکونی داشتیم . ضمن اینکه مارهای آبی وابسته به محیط آبی اند )آب 

شیرین( و از ماهی ها، دوزیستان و سایر آبزیان تغذیه می کنند. این مارها 
غیرسمی بوده و هیچ گونه خطری از ناحیه آنها متوجه انسان نیست .                                                      

بدون شرح

دستور وزیر 
ارتباطات برای 

تخریب اداره پست 
پلدختر و ساخت 

ساختمان جدید به 
دور از رودخانه

عذرخواهی یک 
معلم بابت سیل 

اخیر!  قابل توجه 
مسووالن  که حتی 
عذرخواهی ساده 
نکردند چه برسد 

به استعفا

نجات یک رأس گوزن زرد ایرانی از خطر سیالب در خوزستان. به دنبال 
بارندگی ها و جاری شدن سیل در برخی از نقاط خوزستان سایت تکثیر و 
پرورش گوزن زرد ایرانی در منطقه میانرود دزفول و پارک ملی کرخه 

به زیر آب رفت.

قاب سبز

 ترجمه: 
صالح 

سپهری فر

 احسان 
محمدی 


