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محیط زیست
قاب سبز

شماره هفتصدوشصتوچهار بیستودو شهریور نودونه

یادداشت سبز

مديريت پسماند را بايد از دل خانهها آغاز کرد

چند راه ساده برای کم کردن از حجم پسماند خانگی
انگیزه تجاوز به جنگلهای شمال باال رفته ،میراث هیرکانی جای زباله
نیست!رئیسسابقانجمنجنگلبانانایران،ریختنزبالهدرحاشیهجنگلها
توسط مردم را نوعی تخریب فرهنگی دانست و افزود :در حاشیه شهرها
و روستاها در استانهای شمالی با حجم زیاد زباله مواجه هستیم و مردم باید
بدانندکهجنگلهایهیرکانیبهعنوانمیراثطبیعیجهانجایزبالهنیست.

گونههای منقرض شده در دورههای اخیر «فقط نوک کوه یخ هستند».
دانشمندان با تکیه بر شواهد فسیلی از انقراضهای سابق تخمین زدهاند
که چه تعداد پستاندار ممکن است اکنون در قرن جاری منقرض شوند.
آنها میگویند با نابودی هر یک گونه ،بخشی از تاریخ طبیعی زمین از
دست میرود؛ با وجود این پیش بینیهای «تیره» ،میتوان با تشدید
تالشهای حفاظت از محیطزیست صدها گونه را نجات داد.

طرح کاپ (کاهش پسماند) مدتی است در تهران
آغاز شده .جالب است بدانیم یکی از مشکالت مهم
در مدیریت پسماند ،حجم پسماند است که هزینهها
و مشکالت ناشی از انتقال زباله را افزایش میدهد.
اگر بتوانیم با اعمال روشهایی حجم پسماند را
کم کنیم ،قدم مهمی در راه بهتر شدن نظام پسماند
شهری برداشتهایم .ژاپن بهعنوان يک کشور پيشرفته،
در محاصره درياست و با محدوديت زمين مواجه
است .به همين دليل دفن پسماند را بهعنوان آخرين
راه و روش دفع برميگزيند .فرهنگ مديريت پسماند
در کشور چشمباداميها يک فرهنگ نهادينه شده
است .اگر اين فرهنگ در ميان شهروندان ما نيز به
يک فرهنگ غالب تبديل شود ميتوان در بسياري
از بخشها صرفهجوييهاي قابل تأملي داشت.
راهکارهایزیادیبرایکاهشحجمزبالههایخانگی
پیشنهاد میشود که بدون همکاری شهروندان هیچ
کدام عملی نخواهند شد .برای مدیریت زباله ،باید
نگاه مصرفمحور خود را کنار بگذاریم و فکر کنیم
میتوان از چیزهای دورریختنی هم استفاده کرد .این
نگاه کمک میکند تا مصرفمان را کمتر کنیم.
در اينجا چند راهکار براي کاهش حجم زبالههايتر و
کمک به تفکيک زبالههاي تر و خشک پيشنهاد ميکنيم:
 براي کاهش حجم زبالههايتر و کمک به تفکيک
زبالههاي تر و خشک از چند سطل زباله با رنگهاي
مختلف در کنار هم استفاده کنيد .پيشنهاد ما اين است
که از يک سطل زباله سبز براي پسماندهاي خشک

و يک سطل زباله قرمز براي زبالههاي تر استفاده
کنيد .پسماندهای تر شامل مواد غذایی دورریختنی
و پسماندهای خشک شامل چیزهایی هستند مانند
بطریهای پالستیکی و شیشهای ،انواع ظرفهای
پالستیکی ،کاغذ ،فلزات یا مصنوعات دیگری هستند
که با ورود به چرخه بازیافت میتوان دوباره از آنها
استفاده کرد .در صورتي که در خانه باغچه داريد يک

سطل هم براي سبزيها و پوستميوهها بگذاريد و
از آن براي تهيه کمپوست استفاده کنيد .براي حفظ
بهداشت ،پيشگيري از آلودگي و مبارزه با حشرات
زبالههاي تر را در سطل در دار قرار دهيد.
 مقواها و بستهبنديها را دور نريزيد و در صورت
امکان از آنها استفاده کنيد .ميتوانيد جعبه کفش را با
کاغذ کادو و يا کاغذ رنگي بپوشانيد و براي نگهداري

سيدي و لوازم شخصي بچهها از آن استفاده کنيد.
 قوطيهاي شيشهاي و پالستيکي را پس از مصرف
شسته و خشک کنيد و براي نگهداري مواد غذايي از
آنها استفاده کنيد .شيشه مربا ،عسل و سس مايونز براي
نگهداري سبزيهاي خشک مناسب است و موجب
ميشود عطر سبزي مدت زمان بيشتري حفظ شود.
برای آنکه ظاهر این شیشهها زیبا شوند ،میتوانید
با رنگهای مخصوص شیشه روی آنها نقشهای
زیبا بکشید.
 هنگام خريد به برچسب قابل بازيافت دقت کنيد
و محصوالتي را خريداري کنيد که زباله کمتري
توليد ميکنند .برخي توليدکنندهها محصوالتي مانند
عسل و سس مايونز و شکالت صبحانه را در ظرفي
شبيه ليوان بستهبندي ميکنند .پس از استفاده از اين
محصوالت نه تنها زباله توليد نميشود بلکه يک دست
ليوان هم به لوازم آشپزخانه اضافه ميشود که قابل
استفاده است و دور ريخته نميشود.
 کنار سينک ظرفشويي و دستشويي سرويس
بهداشتي جاي مايعي پمپي نصب کنيد .با اين کار
ميتوانيد مايع دستشويي و مايع ظرفشويي را در
بستهبندي بزرگ خريداري کنيد و به تدريج در اين
ظروف بريزيد و عالوه بر استفاده راحتتر جاي
ي پالستيکي را در سطل زبالهتان خالي کنيد.
چندقوط 
 باظرفماستوقوطيشيربرايبچههااسباببازي
و جامدادي ليواني و قلک درست کنيد و با رنگ
اکريليک روي آن را به سليقه خودتان تزئين کنيد.

پیشنهادسبز

سموم و کودهای شیمیایی یا پسماندهای حاصل از فعالیتهای شیالت همه از آالیندههای خطرناک و پایدار به شمار میروند

محیطبان امیر حسین کرمیان (منطقه حفاظت شده پرچین ) استان
تهران به علت اصابت گلوله شکارچیا ن متخلف از ناحیه شکم و پا به
شدت دچار مصدومیت شده است.

کاوه مدنی ،دانشمند محیطزیست :تجارب بینالمللی به خوبی نشان
میدهد که افزایش عرضه آب از طریق راهحلهای فنی نظیر حفر
چاه عمیق ،ساخت سد ،انتقال آب و شیرینسازی آب شور بدون
استفاده از ابزارهای الزم برای کنترل و کاهش مصرف آب تنها
برای مدتی کوتاه مشکل ورشکستگی آبی را برطرف میکند اما در
درازمدت وخامت اوضاع را بدتر میکند.

هلند با كاهش  90درصدى مصرف آب و حذف تقريبى سموم
توانسته به دومين صادركننده غذا در جهان (بعد از آمريكا)
تبديل شود .مساحت آمريكا  270برابر هلند است.

پسابهای کشاورزی ،از زیانبارترین منابع آالینده محیطزیست
براساس تعریف سازمان توسعه و همکاریهای اقصادی ،پسماندهای
کشاورزی درنتیجه اقدامات مختلف کشاورزی تولید میشوند و شامل
کودهایکشاورزیوسایرپسماندهایتولیدشدهدرمزارع،مرغداریها،
کشتارگاهها ،پسماندهای برداشت ،کودهایی که از مزارع نشت مییابند،
حشرهکشها که وارد آب ،خاک و هوا و گل و الی موجود در مراکز
تولید کشاورزی میشوند.
در وزارت جهاد کشاورزی کشورمان پسماندها به هفت زیرطبقه شیالت
و آبزیان (در آبزیپروری) ،نهادههای کشاورزی (اعم از سم ،کود و بذر)،
پسماندهای دامپزشکی ،دام و طیور و نوغانداری و جنگلداری ،باغبانی،
زراعت و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی تقسیم شدهاند.
اگر بخواهیم فقط به گوشه کوچکی از معضل پسماندهای کشاورزی
نگاهی داشته باشیم ،باید بدانیم.
هر فرد لنج سوار روزانه  320گرم تولید پسماند دارد که همه آن را به دریا
میریزد .کارشناسان معتقدند ظرفیت خودپاالیی دریا ب ه اندازه میزان این
پسماندها نیست و بخش عمدهای از این زبالهها در ته دریا ،تلنباری از
آلودگی را ایجاد میکنند که باعث کوچ یا مرگ آبزیان و بروز پدیدههایی
همچون کشند قرمز میشوند.
اگر شما به بنادر شیالت سری بزنید هر شناوری به طور میانگین بین یک
هفته تا 10روز ،یکسری مایحتاج عمومی سفر مانند قوطیهای کنسرو،
روغن ،بطری آب و نوشیدنیهای دیگر و ...را با خودش به دریا میبرد تا
کار صیدش را انجام بدهد و برگردد .اما در بازگشت ،این شناور حداکثر
چیزی که با خودش میآورد فقط محصوالت صیدشده است و تور و طنابی
که سالم مانده و بقیه را به دریا میریزد .در این بین اشیایی که وزنشان بیش
از وزن حجمی آب باشد تهنشین میشود و در اینجا خودتان حدس بزنید
چه به روز دریای حساسی مانند خلیج فارس و دریای عمان که زیستگاه
گونههای بومی ارزشمند متعددی هستند ،میآید.
از معضالت دیگر و بسیار مهم پسماندهای کشاورزی کودهای شیمیایی
هستند .برآوردهای سازمان بهداشت جهانی حاکی است که نزدیک به 3

میلیون مسمومیت ناشی از آفت کشها در جهان اتفاق میافتد .مصرف
سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی در مناطق کشاورزی ایران ،باعث
رشد فزاینده سرطان در این مناطق شده است.
ساالنه  600هزارماده شیمیایی از انواع آفتکشها به میزان  5/2میلیون تن
در سراسر جهان مصرف میشود.
آمارهای موجود بخش کشاورزی درمبحث میزان مصرف کود ،بسیار
نگرانکننده و ساالنه بیش از  4/5میلیون تن اعالم شده است .این مواد
به دلیل دارا بودن میزان باالیی از کادمیوم و نیترات ،باعث افزایش نرخ
سرطان درجامعه میشوند.
سموم و پسماندهای کشاورزی ،خطرناکترین آلودهکنندههای آب و خاک
هستند که تا سالها در محیط باقی میمانند و صدمات جبرانناپذیری
به حیات موجود در آن وارد میکنند ،از سوی دیگر پسابهای بخش
کشاورزی ،یکی از زیانبارترین منابع آالینده محیطزیست هستند که به طور
خطرناکی بر سالمت محیط و در نتیجه ،کیفیت حیات بشر تاثیر میگذارند.
به گفته کارشناسان ،هر مادهای که از دید تولیدکننده زائد تلقی و دور ریخته
شود ،پسماند نامیده شده و نیاز به مدیریت دارد ،بر اساس قانون مدیریت
پسماند ،پسماندها در پنج گروه جای میگیرند و دو گروه پسماند کشاورزی
و پسماند ویژه ،مواردی است که پسماندهای کشاورزی را شامل میشود.
احمد بایبوردی از مدیران با سابقه وزارت جهاد کشاورزی و محقق و
پژوهشگر برتر جهادکشاورزی ،با اشاره اینکه افزایش سریع جمعیت در
دنیا و ایران و افزایش شهرنشینی ،اهمیت توجه به غذا را دوچندان ساخته
است ،میگوید« :در این راستا تولید بیشتر مواد غذایی خصوصا از منشاء
منابع دامی اهمیت قابل توجهی یافته است چراکه تولیدات دامی تامینکننده
بخش عمدهای از نیازهای غذایی انسان بوده و معموال ارزش غذایی باالتری
از منابع گیاهی دارند».
بایبوردی با اشاره به بهرهبرداری بیرویه و غیرصحیح ازمراتع گفت« :این
کار باعث افت کمی و کاهش کیفیت تولیدات دامی شده و خسارات
جبرانناپذیری را به مراتع کشور وارد میکند ،از سوی دیگر افزایش نرخ
نهادههای دامی از جمله خوراک دام و طیور باعث عدم سودآوری تولید

سموم و پسماندهای کشاورزی ،خطرناکترین آلودهکنندههای آب
و خاک هستند که تا سالها در محیط باقی میمانند و صدمات
جبرانناپذیری به حیات موجود در آن وارد میکنند .پسماندها
فقط به پسماندهای شهری و آنچه ما در کوچه و خیابان میبینیم
محدود نمیشوند .امروزه آنچه ما به عنوان پسمادهای کشاورزی
میشناسیم یکی از دغدغههای مدیران پسماند هستند

در برخی از واحدها گشته است چراکه حدود  60الی  70درصد از مخارج
روزمره واحدهای دامداری را هزینههای مربوط به خوراک تشکیل میدهد،
بنابراین ،برای تولید در سطح مورد نیاز ،بایستی کمیت و کیفیت جیره را
مدنظر قرار داد که یکی از راهکارهای موجود استفاده از پسماندهای
کشاورزی ،صنایع غذایی و سایر مواد غذایی غیرمعمول ولی قابل مصرف
در جیره دام و طیور است.
وی ادامه داد« :مزایای استفاده از پسماندها در جیره دام و طیور از جمله کاهش
آلودگی محیطزیست و کاهش هزینه دفع ضایعات و از طرف دیگر ،ازدیاد
جمعیت و توسعه سطح رفاه عمومی منجر به افزایش پسماندهای غذایی
شده که از نظر کمی و کیفی مقدار آن قابل توجه است ،عمده پسماندهای
غذایی از منازل ،رستورانها و هتلها ،کارخانجات مواد غذایی و خوراکی
و میادین میوه و تره بار تولید میشود بنابراین معرفی استفاده از پسماندها
در خوراک دام و طیور و آبزیان و افزایش آگاهی جامعه دامپروری استان
در این خصوص خود میتواند کمک موثری برای بخش دام کشور باشد».
به نظر بایبوردی ،کمبود مواد اولیه خام جنگلی برای استفاده در صنایع چوب
و کاغذ موجب شده است تحقیقات گسترده دانشگاهی در زمینه استفاده از
پسماندهای محصوالت زراعی ،انجام شود ،نتایج تحقیقات نشان داده است
که ضایعات لیگنوسلولزی حاصل از پسماندهای کشاورزی در بسیاری
موارد قابلیت استفاده در صنایع چوب و کاغذ را دارا هستند .البته باید در
نظر گرفته شود که محصوالت نهایی حاصله از پسماندها ،ویژگیهای
فیزیکی و مکانیکی در حد استاندارد را حفظ کنند.

هشدار سبز

آفرود را تا دیر نشده مهار کنید
بهترین معادل برای واژه آفرود بیراهه است .در معنایی که امروز در
فرهنگ مامتداول شده ،آفرود یعنی بیراهه نوردی و رانندگی خارج
از جادهها یا راههای عادی در طبیعت .این ورزش که با خودروهای
دودیفرانسیل انجام میشود و به عبارتی گرانترین ورزش دنیاست،
چند سالی است وارد کشور ما هم شده ،اما ورود این پدیده لوکس و
هیجانانگیز مانند بسیاری از پدیدههای دیگر تقلیدی است بیضابطه
که اثرات مخرب آن بهتدریج در حال آشکار شدن است.
کارشناسان و دلسوزان محیطزیست عقیده دارند ،رشد لجامگسیخته این
ورزش و جوالن این خودروهای قوی که راه خود را در هر نقطه از
طبیعت باز میکنند ،پوشش گیاهی و جانوری منطقه را تهدید میکند و
آلودگی صوتی این خودروها در دل طبیعت میتواند با وارد کردن فشار
و استرس به حیاتوحش ،چرخه حیات و زیست آنها را مختل کند.
اسماعیل کهرم ،بومشناس و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیطزیست،
در مصاحبهای با ایلنا در مورد اتومبیلرانی و موتورسواری آفرود و
تاثیر آن بر محیطزیست میگوید « :زمانی که یک مسیر به دفعات زیاد
محل عبور خودرو میشود ،خاکش آن منطقه فشرده شده و منفذهایی

که در زیر آن به عنوان النه حیوانات قرار دارد؛ تخریب میشود و
حیوانات داخل یا فرار میکنند و یا میمیرند».
به نظر وی« :همچنین براساس تحقیقی که در سوئیس انجام دادیم
متوجه شدیم جانوران از جاده فرار میکنند یعنی حیوانات جاده را
به عنوان یک منطقه خطرناک میشناسند و از آن عبور نمیکنند و
این موضوع به بچههای آنها نیز منتقل میشود بنابراین تکلیف جاده
مشخص است اما زمانی که خودرو خارج از جاده «آفرود» حرکت
میکند ،حیوانات غافلگیر میشوند و سبب له شدن حیوانات در زیر
چرخ این ماشینها میشود ،زیرا حیوانات نمیدانند که قرار است از
این مناطق ماشین بگذرد».
این بومشناس با اشاره به گسترش اتوموبیلرانی آفرود در کویرهای ایران
افزود :از آنجا که در بیابان آفتاب تند است یکی از مناطقی که بیش
از بقیه جاها درمعرض خطر آفرود قرار دارند ،کویرها هستند .کهرم
عقیده دارد ،آفرود خانه حیواناتی همانند مارمولکها ،الکپشتها،
گربههای شنی و ...برای دور بودن از آفتاب در زیر خاک النه میسازند
را خراب میکند.
کهرم با بیان اینکه این نوع از اتوموبیلرانی به پوشش گیاهی نیز آسیب
میزند ،توضیح داد« :تحقیق شده است که  8هزار جانور به یک بوته
بزرگ گون وابسته هستند و از سایه و میوهاش استفاده میکنند یا در

آن برای شکار کمین میکنند .با این حساب وقتی اتومبیلهای آفرود از
روی این بوته رد میشوند مشخص است که این نوع تفریح میتواند
به محیطزیست آسیب بزند».
مسووالن دیگر هم زنگ خطر را به صدا درآوردهاند .به گزارش ایسنا،
اللهیار دولتخواه رئیس اداره حفاظت از محیطزیست آران و بیدگل
گفت« :از جمله عوامل آسیب به محیطزیست و حیوانات موجود در
آن ورود بیضابطه خودروهای دو دیفرانسیل و آفرود سوارها است».

هیجان کویرگردی و آفرود سواری در کشور رو به
افزایش است.

از سویی میتوان خشنود بود که صنعت توریسم در کشور رو به پیشرفت
است و عالقه شهروندان به طبیعت زیبای ایران رو به افزایش است.
اما جنبه تلخ ماجرا این است که فقدان نظارت و گردشگری بیضابطه،
تخریب جدی طبیعت و منابع طبیعی را به دنبال خواهد داشت.
️بیابانهاو کویرها زیست بومهای با ارزشی هستند و هرگونه دخل
و تصرف در آنها و تخریب پوشش گیاهی و تجاوز به حریم حیوانات
ساکن در آنها ،خسارات جدی به محیطزیست وارد میکند.
️پس اگر این بار فرصت سفر به کویر و گردش آفرود فراهم شد
خوب است کمی به عواقب سفرمان برای محیطزیست هم فکر کنیم .سفر

کردن و ایرانگردی بسیار خوب و پسندیده است به شرطی که نسلهای
فعلی و بعدی را از حق دسترسی به منابع طبیعی و ملی محروم نسازد.
️تا دیر نشده کاری کنیم که بیابانهای زیبای ایران همانند جنگلهای
ارزشمندش نابود نشود.

