
چالشی جدید درباره حفظ محیط زیست ادعا کرده، 
اگر یک میلیارد نفر؛ یعنی کمتر از یک هفتم مردم کره 
زمین، تغییرات کوچکی در شیوه زندگی خود ایجاد 
کنند، انتشار گازهای گلخانه ای تا حدود زیادی؛ یعنی 

حدود 20درصد کاهش خواهد یافت.
این تغییرات می تواند شامل خوردن غذاهای محلی و 
کنار گذاشتن گوشت قرمز در برخی از وعده هاست. 
در ضمن این چالش پیشنهاد می کند مردم به جای 
اینکه بعد از مدتی کوتاه لباس هایشان را دور بیندازند، 

از آنها تا جای ممکن استفاده کنند.
برای تغییرات بنیادی در زندگی مردم چند گام متفاوت 

پیشنهاد شده که چند مورد اصلی آنها این است:

خانه هایتان را عایق دار کنید
 به این ترتیب با مصرف سوخت کمتر و البته هزینه 
کمتر، می توانید دمای هوای داخل خانه را متعادل و 
ثابت نگه دارید و تا حد زیادی در مصرف سوخت های 

فسیلی صرفه جویی کنید.

 از خودروهای شخصی کمتر استفاده کنید
از شرایط ویژه این چند ماه که بگذریم، همه ما باید 
درنهایت استفاده از خودروهای شخصی را به حداقل 
برسانیم. می توانیم از خودروهای برقی استفاده کنیم. 
البته این اتومبیل ها در بیشتر نقاط جهان قیمت های 
باالیی دارند بنابراین می توان استفاده از دوچرخه یا 
وسایل نقلیه عمومی را جایگزین خودروهای معمول 
شخصی کرد یا اصال مسافتی را پیاده رفت. این کار به 
سالمت و نگه داشتن وزن مطلوب شما کمک می کند 
و همچنین کمک می کند تا حد ممکن از بیماری هایی 
مانند دیابت و فشارخون و پوکی استخوان در امان بمانید 
و خلق و خوی بهتری پیدا کنید. هدف از همه اینها 
عالوه بر سالمت جسم و روان شما، کاهش مصرف 

سوخت های فسیلی است. 

تا می توانید سفرهای هوایی کمتری بروید
البته حاال که کرونا سفرهای هوایی را به حداقل رسانده، 
شاید این توصیه عجیب به نظر بیاید اما کارشناسان 
محیط زیست عقیده دارند با جمع شدن بساط کرونا، 
بشر خیلی زود بالیی که بر سر محیط زیست آورده را 
فراموش می کند و همه چیز به همان روال سابق یا حتی 
بدتر برمی گردد؛ مصرف بی رویه و افزایش آلودگی.

به سیاست گذاران نامه بنویسید و از آنها کمک بخواهید
شاید این راهکار از هر راهکار دیگری بی اثرتر به 
به  تبدیل  اقدامات شخصی  وقتی  تا  اما  بیاید  نظر 

سیاست های کالن نشوند، در واقع نمی توان به داشتن 
سیاره ای پاک و قابل زیست امید داشت بنابراین داشتن 
محیط زیست و هوایی پاک را به مطالبه ای اجتماعی 
تبدیل کنید. خواسته های زیادی را می توانید با آنها 
مطرح کنید؛ اصالح سیستم حمل ونقل عمومی، بهبود 
فناوری سوخت فسیلی در خودروهای شخصی یا 
اضافه کردن اتوبوس های برقی به ناوگان حمل و 

نقل شهری.

تا حد امکان زباله کمتر تولید کنید
زباله ها از چند جهت برای محیط زیست خطرناک 
هستند؛ نوع پالستیک و غیرقابل بازیافت بودن زباله تا 
مدتی طوالنی، گاهی تا چند 100 سال، در محیط زیست 
می ماند، بدون آنکه تجزیه شود. شیرابه ای که از زباله به 
خاک و آب نشت پیدا می کند، از آالینده ترین مایعات 

زمان ماست که ممکن است تا زمانی طوالنی منابع 
آبی و خاکی را بسیار آلوده کند؛ هم از نظر میکروبی 
و هم از نظر فلزات سنگین موجود در شیرابه که بعد 
از چرخیدن در چرخه حیات و رسیدن به ما، باعث 

ابتال به انواع سرطان ها می شود.
تنها راه منطقی تولید زباله کمتر و مدیریت خرید 
مواد غذایی است تا کمترین دورریز را داشته باشیم.

تعمیر و دوباره استفاده کنید
هرچند در چند دهه اخیر تولیدکنندگان انواع کاالهای 
مصرفی از لوازم خانه بگیرید تا مبلمان و اتومبیل و 
لباس مرتب بر مصرف بیشتر و نو کردن مدام کاالهای 
مصرفی تاکید می کنند و تبلیغات رادیویی و تلویزیونی 
در سراسر جهان پر است از تبلیغ برای کاالهایی که هر 
روز امکانات جدیدی را به مصرف کنندگان خود ارائه 
می کنند،  واقعیت این است که اگر تسلیم این تبلیغات 
شویم و هر کاالیی را به فاصله ای کوتاه دور نیندازید 
و دوباره بخریم، بعد از مدت کوتاهی از منابع طبیعی 
و ذخایر آبی سیاره ما چیزی برای نسل های بعدی 
نمی ماند. هر کاالیی که دور می اندازیم به معنای آن 
است که تمام مواد و آبی که برای تولید آن مصرف 

شده را دور انداخته ایم.

دمای خانه را متعادل نگه دارید
قرار نیست در تابستان سردمان بشود و در زمستان 
از گرما لباس آستین کوتاه بپوشیم. باید یاد بگیریم 
تابستان ها فصل گرما و زمستان ها فصل سرماست. در 
زمستان باید لباس های ضخیم تر بپوشیم و در تابستان 

بدون مصرف بیش از حد سوخت، با راهکارهایی 
می توانیم خود را خنک کنیم. پس عادت کنیم در 

دمایی متعادل زندگی کنیم.
انگلیس،  چاپ  گاردین،  روزنامه  گزارش  به  بنا   
کارشناسان می گویند با اعمال محدودیت های کرونایی 
در ماه اردیبهشت و کاهش شدید پروازها و مسافرت ها 
و فعالیت های صنعتی دیگر، انتشار گازهای گلخانه ای 
در سراسر جهان 17درصد کاهش پیدا کرده. هرچند 
تا  دارند  عقیده  کارشناسان  است،  این خبر خوبی 
وقتی مردم و سیاستمداران زیر بار تغییرات اساسی 
و نظام مند برای مهار تغییرات اقلیمی نروند، به کاهش 

قابل توجه گازهای گلخانه ای امیدی نیست.
برخی فعاالن محیط زیست عقیده دارند، اینکه از مردم 
یا ندهند، در واقع  انجام بدهند  بخواهیم کاری را 
راه فراری برای شرکت ها و تولیدکنندگان بزرگ باز 
کرده ایم تا توجه ها از فعالیت های بزرگ به طرف 

اقدامات شخصی منحرف شود.

لباس ها را زود دور نیندازیم
هر چند خوش لباسی خصیصه پسندیده ای است، انگار 
این خصیصه خوب هم تحت تاثیر مصرف گرایی تبدیل 
به میدان مسابقه شده. شاید بسیاری از شما باور نکنید 
که مدگرایی چه بالیی به سر محیط زیست ما می آورد.
همان طور که مصرف کنندگان در سراسر جهان لباس 
بیشتری می خرند، این بازار برای تولید اقالم ارزانقیمت و 
سبک های جدید به محیط زیست آسیب می زند. به طور 
متوسط، مردم در سال 2014 میالدی 60درصد پوشاک 
بیشتری نسبت به سال 2000 میالدی خریداری کردند.
صنعت مد 10درصد از انتشار کربن جهان را تشکیل 
می دهد، منابع آبی را خشک  کرده و رودخانه  ها و 
نهرها را آلوده می کند. عالوه بر این، 85 درصد از 
کل منسوجات هر سال دور ریخته شده و به زباله 
تبدیل می شوند و شستن برخی لباس  ها مقادیر بسیاری 
پالستیک به اقیانوس  ها می فرستد. اینها فقط بخشی از 

مهم ترین تأثیرات مد بر کره زمین هستند.
تولید لباس از سال 2000 میالدی تقریبا 2برابر شده، 
در حالی که مردم فقط از نیمی از طول عمر لباس  های 
خود استفاده می کنند. در اروپا، شرکت  های مد از 
میانگین عرضه دو مجموعه در سال 2000 میالدی 
به 5 مورد در سال 2011 میالدی روآورده اند و برخی 
از مارک  های تجاری حتی بیشتر هم ارائه می دهند، 
مثال برند زارا 24 مجموعه در سال و H&M بین 
12 تا 16 عرضه در سال دارد که البته سرنوشت تعداد 

زیادی از این لباس  ها در زباله  ها به پایان می رسد.
منبع: گاردین
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یادداشت سبز

بدون تغییر سیاست های کالن، رفع تغییرات اقلیمی ناممکن است 

قدم های کوچکی که مردم می توانند در حفظ زمین بردارند

قاب سبز

استاد شجریان، همراه یکی از محیط بانان دریاچه ارومیه، دهه۱۳۷۰

این تصاویر حیوانات محبوس در قفس در کتاب اول دبستان آمده. به 
جای تصویر حیوانات محبوس، آموزگاران عزیز با نشان دادن تصاویر 

)فیلم و ویدئو( زیبای حیوانات در طبیعت به دانش آموزان یادآوری 
کنند که جای حیوانات در قفس و باغ وحش و خانه انسان ها نیست.

مسووالن هندی دنبال ببرآدم خوار. بر اساس آمارهای دولت 
هند، حدود ۲۲۵ نفر به دلیل حمله ببرها بین سال های ۲۰۱۴ تا 

۲۰۱۹ میالدی کشته شده اند. در مقابل بیش از ۲۰۰ ببر به دست 
شکارچیان غیرقانونی یا به دلیل برق گرفتگی بین سال های ۲۰۱۲ 

و ۲۰۱۸ میالدی کشته شدند. توسعه روستاها در هند و تداخل 
آن با مناطقی که زیستگاه سنتی ببرها به شمار می آمدند، یکی از 

دالیل تقابل های فزاینده انسان و ببر در این کشور است.

شناسایی نشانگرهای زیستی آلزایمر در مغز کودکان در معرض 
 )Lancaster University( آلودگی هوا. محققان دانشگاه لنکستر
انگلستان در مطالعه اخیرشان اظهار کردند نشانگرهای زیستی آلزایمر 

در مغز کودکان در معرض آلودگی هوا یافت شده است.

بدون شرح

نهنگ ها و دلفین ها در معرض »خطر جدی و فوری« انقراض قرار 
دارند. بیش از ۳۵۰ دانشمند و زیست شناس از ۴۰ کشور جهان در 
نامه ای جمعی هشدار داده اند اگر فوری اقدامی جدی برای حفظ 

اقیانوس ها انجام نگیرد نهنگ ها و دلفین ها منقرض خواهند شد.

به سیاست گذاران محیط زیست و 
سیاستمداران نامه بنویسید چون تا وقتی 

اقدامات شخصی تبدیل به سیاست های 
کالن نشوند، در واقع نمی توان به داشتن 
سیاره ای پاک و قابل زیست امید داشت 

بنابراین داشتن محیط زیست و هوایی 
پاک را به مطالبه ای اجتماعی تبدیل کنید. 

خواسته های زیادی را می توانید با آنها مطرح 
کنید؛ اصالح سیستم حمل ونقل عمومی، 

بهبود فناوری سوخت فسیلی در خودروهای 
شخصی یا اضافه کردن اتوبوس های برقی به 

ناوگان حمل و نقل شهری

کارشناسان اعتقاد دارند اگر تغییرات آب و هوایی و گرم 
شدن زمین را جدی نگیریم، باید انتظار داشته باشیم تا 

اواسط قرن، منابع غذایی مان کمتر شوند و قیمت شان نیز 
باالتر برود. برخی از این تغییرات زودتر آغاز شده و همین 

حاال هم قابل مشاهده هستند 

هشدار سبز

هر چه امروز می گوییم، به نظر تکرار مکررات است و انگار همه به یک 
اجماع نظر رسیده اند که اگر دیر بجنبیم، زندگی بر زیستگاه اصلی انسان ها؛ 
یعنی کره زمین در آینده ای نه چندان دور دیگر آسان نخواهد بود. بر سر شاخ 
طبیعت نشسته ایم و بن می بریم. آنها، سیاستمدارانی که اختیار قانون گذاری 
و سیاست مداری در دستشان است، هر قدر هم بخواهند خود را به ندیدن 
بزنند، باز هم نمی توانند چشم خود را بر سیل ها و یخبندان های بی موقع 

و آب شدن یخچال ها و باال آمدن آب دریاها ببندند.
 کارشناسان چند دهه است درباره خطرات گرم شدن زمین هشدار 
می دهند. انتشار گازهای موسوم به گازهای گلخانه ای حاصل از سوختن 
سوخت های فسیلی گرمای زمین را باال برده و همین افزایش دما باعث 
تغییراتی نگران کننده در آب و هوای زمین شده است. جایی یخبندان راه 
انداخته و جای دیگر تابستان های داغ، جایی مردم از خشکسالی در حال 
از دست دادن محصوالت کشاورزی و درآمد و منابع آبی خود هستند و 
جایی دیگر سیل خانمان مردم را برده و پیامدهای پدیده های انسان ساز 
گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی، هر روز از جایی سر بر می آورند. 
موج گرما، آتش سوزی های وسیع و سیل که چند دهه است به اتفاقاتی 

عادی تبدیل شده اند، بر منابع غذایی هم به طور جدی تاثیر می گذارند.

چه کسانی بیش از همه هوا را آلوده می کنند؟
مسعود موالنا، فعال محیط زیست، درباره تغییرات اقلیمی و تاثیر مستقیم 

آن بر زندگی انسان ها در یادداشتی می نویسد: 
آماری که آکسفام، یک سازمان  اساس آخرین پژوهش و  بر  »یکم؛ 
بین المللی امدادرسانی برای ریشه کن کردن فقر، گرسنگی و بی عدالتی 
متشکل از 15 سازمان مردم نهاد در 98 کشور جهان، در سپتامبر سال 
بخش سوپر  که  از جمعیت جهان  است10 درصد  داده  ارائه   2020
سرمایه داران را تشکیل می دهند،  مسوولیت تولید 52 درصد کربن را 

برعهده داشته و آن را وارد جو زمین می کنند. 
دوم؛ 50 درصد از جمعیت جهان که جزو طبقات فقیر و کم درآمد هستند، 

تنها مسوولیت تولید 7 درصد از کربن را برعهده دارند. 
 این در حالی است که بیشترین آسیب از تغییرات اقلیمی و گرمایش 

زمین، نصیب همین 50 درصد طبقات محروم می شود!
سوم؛ تغییرات اقلیمی به ویژه در 10 سال گذشته، زمینه ساز مهاجرت های 

گسترده در کشورهای کمترتوسعه یافته شده است.«

امنیت غذایی ما در خطر است
دمای زیاد، سیل و خشکسالی می تواند محصوالت را نابود و میزان بهره دهی 
را کم کند، زمستان های گرم باعث جوانه زدن زودهنگام و درنتیجه از دست 
رفتن محصوالت کشاورزی می شود اما موج گرما تنها برهم زننده چرخه 
زندگی گیاهان نیست. گرما زندگی دام ها را نیز تهدید می کند، احتمال 
بیماری در آنها را افزایش و باروری و شیر آنها را کاهش می دهد. از سوی 
دیگر، محصوالت کشاورزی خاص در معرض بیماری های خاص هستند، 
مثال تغییرات آب و هوایی باعث تکثیر نوعی قارچ می شود که می تواند 
80درصد از محصوالت مزارع موز را از بین ببرد. باران های سیل آسا در 
هوایی گرم کربن خاک را که عنصری حیاتی برای رشد و نمو گیاه است، 
از میان می برند. کارشناسان اعتقاد دارند اگر تغییرات آب و هوایی و گرم 
شدن زمین را جدی نگیریم، باید انتظار بیش از این را داشته باشیم، انتظار 
اینکه تا اواسط قرن، منابع غذایی مان کمتر شوند و قیمت شان نیز باالتر برود. 
برخی از این تغییرات زودتر آغاز شده و همین حاال هم قابل مشاهده هستند. 

حیات وحش در جهانی که گرم می شود
گزارشی از محیط زیست سازمان ملل متحد تحت عنوان »حیات وحش در 
جهانی که گرم می شود« که به بررسی این موضوع از دیدگاه تنوع زیستی 
پرداخته، می گوید، »اگر خواهان جلوگیری از تغییرات زیستی هستیم باید 
تالش هایمان را بیشتر کنیم. با وجود آنکه کشورهای جهان در پاریس توافق 
کردند که افزایش دمای زمین را در حد کمتر از 2 درجه سیلسیوس نگه 
دارند، حدود 1/5 درجه اما اقدامات آنها نشان می دهد، افزایش دما تا حدود 
3/2 درجه خواهد بود. مطالعات نشان می دهند، افزایش 4/5 درجه ای دما 
سبب می شود 50درصد از گونه های در »منطقه اولویت« در معرض خطر 
انقراض بومی قرار گیرند اما اگر افزایش در حد توافق پاریس؛ یعنی کمتر 
از 2 درجه باشد، این تاثیر نصف خواهد شد. این آمارها نشان می دهند، 

بشر باید هر چه زودتر چاره ای برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کند. 
خطر افزایش دما درباره گونه های گیاهی که سخت تر از حیوانات توان 

هماهنگی با تغییرات محیطی را دارند، مخرب تر است.
این گزارش می گوید: »کوچ حیوانات می تواند بسیار مهم باشد. برخی گونه ها 
پس از تغییرات اقلیمی به مناطقی سازگارتر با طبیعت خود کوچ می کنند و 
به این ترتیب می توانند به بقای خود ادامه دهند. اگر این کار ممکن باشد، 
گونه های درمعرض خطر از 25درصد به 20درصد خواهند رسید اما با 
افزایش 4/5 درجه ای هوا، میزان گونه های درمعرض خطر محلی ناگهان 
به 40درصد می رسد. باید در کمترین زمان ممکن با تالش های حفاظتی با 
خطراتی که حیات وحش را تهدید می کنند، مانند از دست رفتن زیستگاه ها، 
شکار غیرمجاز و کشاورزی ناپایدار، مقابله کرد اما درضمن باید کمک کرد 
گونه های جانوری بتوانند با تغییرات اقلیمی سازگار شوند. با افزایش دمای 
هوا، باید با باز گذاشتن کوریدورها به گونه های جانوری امکان داد محل 
زیست خود را تغییر دهند و به مناطق دیگر بروند و محل هایی را که قرار 
است، حیوانات تازه ازراه رسیده در آن اسکان یابند را محافظت کرد. تنوع 
زیستی فرش زیبای کره زمین است و باید حفاظت شود.« براساس این 
گزارش، نه تنها گونه های جانوری و گیاهی، بلکه مردم هم از افزایش دمای 
کره زمین سخت آسیب  خواهند دید. تغییرات سریع اقلیمی، همراه با انفجار 
جمعیت در 100 سال گذشته و قرار گرفتن انسان در معرض انواع آلودگی های 
شیمیایی و دیگر آلودگی ها و از دست رفتن سکونتگاه ها، باعث عدم تعادل 

بیشتر در زیست بوم ها و راندن گونه های بیشتر در جهت انقراض شده است.

10 درصد از جمعیت جهان که بخش سوپر سرمایه داران را تشکیل می دهند،  مسوولیت تولید ۵۲ درصد کربن را برعهده دارند
تغییرات اقلیمی امنیت غذایی انسان ها را در معرض خطر قرار داده اند

تنها راه مقابله با تغییرات اقلیمی، مصرف کمتر و جایگزین کردن انرژی سبز 
مانند انرژی خورشیدی و باد و انرژی آب به جای سوخت های فسیلی است


