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محیط زیست
قاب سبز

شماره هفتصدوپنجاهوشش هفت تیـر نودونه

یادداشت سبز

بر اساس نتایج یک پژوهش جدید:

مواد ذرهای پالستیک عالوه بر خاک ،هوا را نیز آلوده کردهاند
شهر گچساران در جنوب ایران شاهد برگزاری مراسم تشییع البرز
زارعی بود .جوان کوهنوردی که 3هفته پیش در تالش داوطلبانه
برای مهار آتش سوزیدرجنگلهایزاگرسدچار سوختگی شد
و در بیمارستانی در اصفهان از دنیا رفت .او یکی از کوهنوردان
انجمنکوهنوردیزاگرسوازاعضایفعالتشکلزیستمحیطی
سبزگامانکهگیلویهوبویراحمد بود.روحششاد

بحران جدی آب را با  2سال ترسالی فراموش نکنیم!
کاویانی،استاد ژئوپلتیک دانشگاه خوارزمی :طی  2دهه
گذشته حجم دسترسی سرانه به آب شیرین در کشورمان
پیوسته رو به کاهش بوده ،به نحوی که چنانچه  2سال آبی
اخیر با تَرسالی همراه نمیشد با نگرش به روند مصرف آب
و افزایش گرما حقیقتا کشور درگیر بحرانهای جدی در
حوزه امنیت آب میشد.

 ۲۸خرداد روز جهانی مقابله با بیابانزایی و خشکسالی بود.
موضوع روز جهانی مقابله با بیابانزایی و خشکسالی در سال
« ۲۰۲۰غذا .علوفه .پارچه ».انتخاب شده است.با اضافه
شدن جمعیت جهان و گسترش شهرنشینی ،تقاضای بیشتری
برای تامین مواد غذایی ،خوراک دام و پارچه برای لباس
ایجاد میشود .همچنین کیفیت زمینهای زراعی روزبهروز
کاهش مییابد.درنتیجه زمینهای بیشتری باید برای تهیه
غذا ،علوفه و پارچه به کشاورزی اختصاص یابد.گسترش
اراضی کشاورزی ،یعنی کاهش سطح جنگلها ،مراتع و
عرصههای طبیعی و این یعنی تخریب و فشار مضاعف بر
اکوسیستمهای طبیعیو تنوع زیستی.

هیچ گوشه و کناری در این کره خاکی نمیبینید که از آلودگیهای پالستیکی
در امان مانده باشد.
براساس آخرین تحقیقات ،آلودگیهای پالستیکی فقط به اقیانوسها ختم
نمیشود ،این ذرات در هوایی که تنفس میکنیم یا بادی که میوزد یا
آسمان باالی سر ما هم وجود دارد.
ساالنه حدود  1000تن ذرات ریز پالستیک با باران بر زمین پارکهای
ملی و محیطهای طبیعی غرب آمریکا فرو میبارند و بر زمین مینشینند،
یعنی معادل  123تا 300میلیون بطری پالستیکی.
کارشناسان محیط زیست عقیده دارند ،هیچ جای سطح زمین از آلودگیهای
میکروپالستیک (ذرات بسیار ریز پالستیکی با قطر کمتر از  5میلیمتر)
در امان نمانده است.
هرچند مشکل پالستیکها در زمینهای دفع پسماند یا اقیانوسها یا
دریاچههای بزرگ یا آبهای جاری ،به خوبی شناخته شده ،مشکل
پالستیکهای معلق در هوا هنوز از نظر علمی و تحقیقاتی موضوعی به
نسبت تازه است .تحقیقات اولیه نشان میدهند ،پالستیکهای معلق در
هوا همه جا دیده میشوند ،از اروپا و چین تا قطب.
پالستیک یکی از عوامل عمده آلودگی آب دریاها و اقیانوسها محسوب
میشود اما بر خالف تصورات موجود تأثیرات دقیق میکروپالستیکها بر
موجودات زنده و محیط زیست تا حدود زیادی برای دانشمندان نامشخص
است.
میکروپالستیکها اشیایی فوقالعاده کوچک هستند که در نزدیکی سطح
بستر یا روی ساحل دریاها و اقیانوسها وجود دارند .در واقع آنها به عنوان
اشیایی پالستیکی که قطرشان کمتر از  ۵میلیمتر است شناخته میشوند.
مطالعات انجام گرفته در دهه  ۱۹۷۰به بررسی سطح میکروپالستیکها
در اقیانوسها پرداختند و دریافتند که سطح باالیی از آنها در اقیانوس
اطلس و سواحل ایاالت متحده وجود دارد .امروزه  ۸میلیون تن ضایعات
پالستیکی به اقیانوس وارد میشود ۲۵۰ .هزار تن از این پالستیکها در
حال حاضر در دریا شناور است در حالی که بقیه آن احتماالً تهنشینی و
شسته شده از ساحل هستند.
پژوهشگران در تحقیقی که به تازگی انجام شده ،پالستیکها را در نقاط
دورافتاده و غیرمسکونی آمریکا مثال در پارکهای ملی هم پیدا کردهاند.
آنها در  11پارک ملی و بیابانهای نامسکون هم میکروپالستیکها را
نمونهبرداری کردهاند.
در98درصد از 339نمونه ای که دانشمندان محیطزیست گردآوری کردهاند،
ذرات ریز پالستیکی وجود داشته و پالستیکها 4درصد از ذرات غبار
معلق در هوا را شامل میشدهاند.
گردآوری آن همه پالستیک در محیطهای به ظاهر بکر و دست نخورده،
محققان را شوکه کرده تا جایی که به تصور آنکه اشتباهی در تحقیقات
رخ داده ،بارها به نمونهها مراجعه کردهاند ،اما با وجود آزمایشهای مکرر،
نتیجه تغییری نکرده.
دکتر برانی ،سرپرست تحقیقات ،توضیح میدهد« :نمونهبرداریها که در
شرایط متفاوت هوای خشک و بارانی و برفی انجام شده ،به تیم کمک
کرده تا منشاء ذرات را مشخص کنند .ذرات درشتتر با برف و بارن پایین
آمده و ذرات ریزتر در هوای خشک موجود بودهاند».
باتفکیکذراتمختلفپالستیکبراساساندازه،پژوهشگراناینطورنتیجه
گرفتهاند که باد ذرات معلق را از مناطق نزدیک شهری به اطراف آورده و
این ذرات همراه باران یا برف به زمین باریدهاند.
برعکس ذرات ریزتر و سبکتر از مناطق بسیار دورتر در ارتفاع باالی
جو حمل شده و بخشی از چرخه جهانی انتقال غبار هستند75 .درصد از
تهنشینهای خشک را پالستیکها تشکیل میدهند.
ریزرشتهها یا میکروفیبرهایی که دانشمندان جمعاوری کردهاند ،شامل انواع
منسوجات استفاده شده در لباسها و تولید فرش و پوششهای صنعتی
یا تجهیزات خارج از خانه مانند چادرها یا پوششهای ضدآب بودند.
این یافتهها پژوهشگران را به این نتیجه رساند که انتشار وسایلی که در
پارکها استفاده میشوند به انباشت پسماندهای قابلمشاهده به خصوص
در پارکهای ملی با تعداد باالی بازدیدکنندگان کمک میکنند ،هرچند
که سهم این وسایل در نمونههای جمعآوری شده از این منبع زیاد نبود.
کارشناسان این تحقیق می گویند ،هدف اولیه آنها این نبود که نشان دهند

مشخص نیست وقتی این ذرات پالستیک وارد
میکروپالستیک در جو زمین وجود دارند و حتی هرچند مشکل پالستیکها
چرخه محیط زیست میشوند از کجا سر درمیآورند
نمیخواستند نشان دهند جریان جو میکروپالستیکها در زمینهای دفع
پروفسور «آن مری ماهون» از پژوهشگران انستیتو
را به مناطق دوردست میبرند ،بلکه آنها سوالی اساسی پسماند یا اقیانوسها
تکنولوژی دوبلین میگوید« :ضروری است که ما از
داشتند که «این پدیده چرا و چطور اتفاق افتاده؟»
یا دریاچههای بزرگ یا
دکتربرانیعقیدهدارد،اینعاملیعنیمیکروپالستیکها آبهای جاری ،به خوبی
آنچه بر خاک و درون آن جریان مییابد آگاهی کامل
میتواندبهشکستمحیطیاجتماعاتمیکربیودرنتیجه شناخته شده ،مشکل
بیابیم .آیا ذرات پالستیک روی خاک میمانند؟ آیا
پالستیکهای معلق در
وارد بافت عمودی خاک میشوند؟ اگر این ذرات در
ویرانی های گستردهتر زیست بوم کمک کند.
هوا هنوز از نظر علمی
جریان نهرها و مسیلهایی که به اقیانوسها میرسند
فقط طبیعت در معرض خطر نیست ،انسانها و تحقیقاتی موضوعی به
قرار نگیرند اثرآنها بر زنجیره تولیدات کشاورزی را
نسبت تازه است
نمیتوان نادیده گرفت».
هم در معرض خطر قرار دارند
تأثیر میکروپالستیک بر گیاهان و در نتیجه زنجیره
به نظر کارشناسان ،فقط طبیعت در معرض خطر نیست،
گسترده مواد کشاورزی خوراکی هنوز کامل نیست
انسانها هم در معرض خطر قرار دارند .وجود این همه
ذرات هوا به معنی این است که ما آنها را با دم خود فرو میدهیم .هنوز اما مشخص شدهاست کرمهای خاکی که در معرض ذرات پالستیک
اثر تنفس این ذرات بر سالمت انسانها مشخص نشده ،هر چند اندازه قرار گرفتهاند رشد کمتر و عمر کوتاه تری داشتهاند.
این ذرات با اندازه ذراتی که در بافت ریه انباشته شدهاند ،یکسان است.
آلودگیهای غبارآلود شامل گرد و خاک ،دوده و ذرات دیگر معلق در هوا ،موادذرهایپالستیکعالوهبرخاک،هوارانیزآلودهساختهاند
با حمالت قلبی ،سکتههای مغزی و بیماری های تنفسی ارتباط دارد .بنا بر پروفسور «فرانک کلی» ،مدیر پژوهشهای محیط زیست کالج کینگ
اعالم سازمان جهانی بهداشت ،آلودگی ذرات کوچک معلق ر هوا در سال لندن که گروه او روی وجود ذرات پالستیکی در هوای لندن تحقیق
میکند معتقد است که حضور این ذرات پالستیک در هوا قطعی و
 ،2016عامل 4/2میلیون مرگ زودهنگام در جهان بوده است.
مطالعات قبلی در محیطهای کاری که کارگران ذرات ریز پالستیکی را مساله تعیین میزان آنهاست .یک منبع حامل میکروپالستیک در هوا
تنفس کرده بودند ،حاکی از بیماری های ریوی و تخریب بافتی بین آنها همان کودهای فراورده از فاضالبهاست که این ذرات را در هوا
بود .غلظت پالستیک در محیطهای خارج از محیط های سربسته کمتر پراکندهمیکند.
در هوای درون خانهها نیز مواد میکروپالستیک وجود دارند .مواد
است ،اما به هر حال میتواند اثر تنفس ذرات ریز معلق را تشدید کند.
برخاسته از فرشهای بافته شده با الیاف مصنوعی و آنچه از لباسهای
ما جدا میشود حامل این ذرات هستند.
میکروپالستیکها در خاک
دانشمندانمعتقدندکودهایکشاورزیعمدهترینحاملمیکروپالستیکها استفان رایت که روی تاثیرات سالمت میکروپالستیکهای تنفس
در خاک هستند .در بسیاری کشورها فاضالب از طریق موادی که به منظور شده تحقیق میکند ،عقیده دارد ،ذرات میکروپالستیک هنوز نسبت
تصفیه به آن اضافه میشود در زمینهای کشاورزی به عنوان کود مورد به ذرات مهم دیگر مانند کربن سیاه که همه جا پیدا میشوند ،ناچیز
هستند .تا زمانی که درک درستی از این ذرات پیدا نکنیم ،براورد
استفاده قرار میگیرد.
اضافه شدن مواد تصفیه به فاضالب آن را تبدیل به مایهای نیمه جامد میزان تاثیرات سالمت آنها دشوار است.
شبیه لجن میکند که در اصل حاوی ذرات شسته شده از محصوالت کارشناسان میگویند تحقیقات جدید و آگاهی فزاینده ما از میزان
آرایشی و الیاف مصنوعی موجود در پوشاک شسته شده در ماشینهای میکروپالستیکی که در اطراف ما فرو میریزند ،در نهایت به یک
سوال اساسی میرسد« :با اینها چه باید کرد؟»
رختشوییهستند.

خاطره سبز
روزانه نزدیک به 8میلیون تن پسماند در شهر تهران تولید
میشود .درصد بسیاری کمی از این طالی کثیف بازیافت
میشود.

درخت دو بعدی ،راهی برای رسیدن به معماری سبز  .فضاهای سبز
عمودی هم به بهاری شدن هوا کمک میکند ،هم به زیبایی شهرمان.

به گیاه خدمت کرد تا جان گرفت
منزل ما یک واحد از ساختمانی
 ۱۳واحدی است که اغلب برای
مرجان
یشایایی
سرایداری آن مهاجران افغانستانی
را استخدام میکنیم .در این سالها
خیلیها آمده و بعد هم به فراخور زمانه و شرایط
اجتماعی یا اقتصادی یا برای دورهای یا همیشه به وطن
خود بازگشت ه یا در جای دیگری مشغول کار شدهاند.
اغلب خویشاوندانی در ایران دارند و در کشور ما ریشه
دواندهاند و بیادعا بار ساختن این سرزمین را کم و بیش
بر دوش کشیدهاند.
بگذریم ،باغچهای در پایین ساختمان هست که اگر
همسایهها یا سرایدار ذوقی داشته باشد ،آبی میدهند یا
دستی به سر و روی باغچه میکشند و در این شهر شلوغ
صفاییبهآنمیدهندتاعصرهاکهدروهمسایهخستهاز
راه میرسند ،دوری در باغچه بزنند و هوایی تازه کنند.
چندماهقبل،اسماعیلبهعنوانسرایداربهمجتمعماآمد.
جوان ریزنقشی که سختکوشی و لهجه زیبای دری را
با خود از زادگاهش آورده بود.
از همان روز اول با سادگی و خوشرویی و زرنگیاش
در دل اهالی ساختمان جای خود را باز کرد و مشغول
کار شد.
با آمدن اسماعیل ،باغچه جانی گرفت و روی آبادی
دید .همزمان همسایهای هم به ساختمان آمد و تنگی

جای آپارتمان سبب شد که باغچه با دو دوجین انواع و
اقسام گلدانهایی که جایی برایشان در خانه پیدا نشده
بود ،پر شود ،از کاکتوس و شمعدانی گرفته تا حسن
یوسف و شاهپسند.
هر روز عصر میشد اسماعیل را دید که با عالقه و دقت
روی یکی از گلدانهای خم شده و کاری میکند یا
مشغول آب دادن آنهاست.
روزی از او خواستم یکی از قلمهها را در گلدانی برایم
بکارد که برگشت و با صراحت گفت( :نمیشود!)
_چرا؟
_چون گیاه را نمیشود بدون اجازه قلمه زد .برو از
صاحبش اجازه بگیر.
از امانتداریاش خوشم آمد و برای کسب اجازه برای
برداشتن یک قلمه از انبوه گیاهان باغچه روانه در خانه
همسایه شدم و بعد از کسب اجازه ،آقا اسماعیل باالخره
راضی شد قلمه را در خاک بکارد.
اینجا سرآغاز آشتی من با گیاه و خاک بود.
تا آن موقع همه تالشهای من برای داشتن گلدانی
سبز به شکست انجامیده بود و هر بار بعد از چند
روز گیاه از نفس میافتاد و در آخر راهی جز دور
انداختن آن نمیماند.
آنقلمهسرآغازپرورشگلوگیاهشدوکمکمدمدرخانه
ما پر شد از گیاهان گوناگون و قد و نیمقد .در این میان،

اسماعیل به حق نقش مشاوری دلسوز را بازی میکرد.
یک روز زنگ در خانه را زدند .اسماعیل با اخمهای
گره کرده پشت در بود که (اینها تشنهاند ،چرا آب
ندادی؟) و در همان حال اشارهای کرد به گلدانهایی
که مشغلههای ریز و درشت آن روز باعث شده بود ،آب
دادن آنها را فراموش کنم .با عجله و کمی هم شرمندگی
زود به اصالح کم توجهی خود برآمدم و گلدانها را
سیراب کردم و با اشاره به یکی از گلدانها که چند شاخه
تنک و چند برگی از آن باقی مانده بود ،به اسماعیل

گفتم« :این یکی را ببر دور بنداز ،دیگر جانی ندارد».
اسماعیل نگاهی کرد و گفت« :جان ندارد؟ پس اینها
چیست؟» و چند برگی را که روی شاخههایی هنوز
سبز بودند ،نشانم داد .جوابش را ندادم و او گلدان را
برداشت و رفت.
 2-3هفتهای گذشت و من ماجرای گلدان را فراموش
کرده بودم.
یک روز دمدمهای غروب که از ماشینم در پارکینگ به
قصد رفتن به خانه پیاده شده بودم ،اسماعیل صدایم
زد و با افتخار گلدانی را نشانم داد.
گلدان خودم را که  2هفته پیش به اسماعیل داده بودم تا
دور بیندازد ،شناختم ،اما به جای آن گیاه تنک و مردنی،
شاخهای سر حال با انبوه برگها شاد و براق وسط
گلدان نشسته بود.
 این چیست؟ همان است که گفتی دور بیندازم. چطور اینقدر خوب شده؟ من دورش نینداختم ،نگهش داشتم و به آن خدمتکردم تا دوباره زنده شد.
این تعبیر (خدمت کردم) سخت بر دلم نشست.
تا به حال به این فکر نکرده بودم که من انسان مغرور
ویرانگر باید به گیاهی خدمت کنم تا زنده شود .همیشه
فکر میکردم کائنات باید در خدمت من انسان باشد اما
اسماعیل با عشقی که به گیاه و روییدن داشت ،نشانم
داد که برای زنده نگه داشتن و روییدن یک گیاه باید
به آن خدمت کرد.

