
دانشمندان سال هاست درباره عواقب مصرف سوخت های 
فسیلی مانند نفت و گاز و زغال سنگ که باعث تولید 
گازهای گلخانه ای و گرم تر شدن کره زمین می شوند، هشدار 
می دهند. آنها می گویند باید هم از مصرف سوخت های 
فسیلی فاصله گرفت و به انرژی های پاک  روآورد، هم 
مردم باید بپذیرند راه دیگر مقابله با این وضعیت افزایش 
سازگاری و تاب آوری است. تنها در سال 2019میالدی 
300هزار نفر در دنیا بر اثر گرمازدگی جان باختند. در 
سال 2015میالدی در یک موج گرما در شهر کراچی 
پاکستان، 1600 نفر جان باختند و قبل تر از آن در سال 
2003 میالدی فرانسه 15هزار تلفات گرما را ثبت کرد.
با ادامه مصرف نفت و گاز زغال سنگ انتظار می رود 
امواج گرما شدیدتر و طوالنی تر شود. آنچه در خاورمیانه 
می بینیم، پیشانی تغییر آب و هوایی و اقلیمی در دنیاست.

ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از نروژ 
درباره مشکالت آب و هوایی خاورمیانه می گوید: »منشاء 
اتفاقات آب و هوایی در خاورمیانه مانند همان اتفاقاتی است 
که در کانادا یا آمریکای شمالی افتاده است. تغییر اقلیم رخ 
داده و نتایج شدید این تغییرات را در خاورمیانه هم می توان 
مشاهده کرد اما این موج گرمایی که به خاورمیانه حمله می کند، 
از موج گرمایی در اروپا و آمریکا شدیدتر است. مثل اینکه 
بگوییم در آمریکا یا اروپا زلزله 4 ریشتری رخ داده و در 
خاورمیانه زلزله 6 ریشتری یا حتی بیشتر رخ داده. 2 سال 
پیش در ماهشهر در استان خوزستان دما به 63 درجه سانتی 
گراد رسیده بود. اهواز شاید تنها شهر بیش از یک میلیون نفر 
در دنیا باشد که در آن حداکثر دما طی یک ماه متوالی از 50 
درجه بیشتر می ماند. هیچ جایی در دنیا جز بصره و نجف 

در عراق چنین شدت دمایی را تجربه نمی کند.«

حکومت ها چه باید بکنند؟
در اولین قدم باید به حکومت ها توصیه کرد،اینکه چقدر ما 
تحت تاثیر نتایج شدید تغییر اقلیم قرار می گیریم، بستگی 
دارد به اینکه چقدر به منابع طبیعی وابسته هستیم. از نظر 
شخصی هم هر قدر رفاه بهتر باشد، مردم بهتر می توانند 
خود را با این شرایط وفق دهند بنابراین، حاکمیت ها اول 
باید میزان وابستگی به منابع طبیعی را کم کنند و دوم، 
همزمان سطح رفاه عمومی را هم باال ببرند و سوم، برای 

همه مردم منابع انرژی پایدار فراهم کنند.

مردم چه باید بکنند؟
االن توصیه ما به هموطنانی که در نیمه جنوبی کشور ما ساکن 
هستند، این است که تا حد امکان خود را در معرض هوای 
آزاد قرار ندهند. ادارات باید زمان کاری خود را به نحوی 

تنظیم کنند که از زمان اوج گرما که معموال در مناطق گرم 
بین یک بعدازظهر و 4 و 5 عصر است، تا حتی االمکان 
فاصله داشته باشد. برای در امان ماندن از صدمات سالمت و 
گرمازدگی، دسترسی به آب سالم و کافی بسیار مهم است و 
در آخر انرژی پاک و پایدار، یعنی برق نباید قطع شود. اساسا 
هوای خیلی گرم انسان ها را مستعد تنش و برخورد می کند.

تنش های بلندمدت و کوتاه مدت موج گرما
 برخی تنش ها بلندمدت هستند که مربوط به معیشت 
و کار مردم است اما نکته مهم آنکه این موج های شدید 
گرمایی عواقب آن مانند ریزگردها به خصوص در نیمه 
جنوبی کشور مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان و 
کرمان و... کیفیت زندگی را به شدت پایین می آورد.حتی 
در استان های سردتر و معتدل تر اثر این موج گرمایی را به 

صورت خشکسالی شدید می توان مشاهده کرد. 

هشدار سازمان ملل
گزارش هنوز منتشرنشده سازمان ملل می گوید، اگر وضع 
به همین ترتیب پیش برود، در آینده 200میلیون نفر در دنیا 

هر سال مستقیم در معرض آسیب از گرما خواهند بود.
گرمای طاقت فرسا با همه عوارضش مانند خشکسالی، 
ریزگرد، ناامنی غذایی و جنگ های آبی تنها یکی از تبعات 
تغییرات آب و هوایی است. توفان های مهیب و بارندگی های 
شدید، مانند آنچه مسکو پایتخت روسیه را بعد از یک هفته 

گرمای کم سابقه درگیر کرده، خطر دیگری است مخصوصا 
برای همه کالن شهرهای همجوار با ساحل کشورهای کوچک 

جزیره ای که در خطر فرو رفتن به زیر آب هستند. 
 

موج گرما در کانادا و آمریکا مردم را 
غافلگیر کرد

یکی- دو هفته قبل موج گرما به صورتی بی سابقه به 
آمریکای شمالی و کانادا هجوم آورد و مردم را بهت زده 
مختل شد  مناطق  این  در  زندگی  عادی  کرد. جریان 
چرا که زیرساخت های این مناطق برای چنین گرمایی 
طراحی نشده. در کانادا طی یک هفته نزدیک به 800 
نفر جان خود را بر اثر گرما از دست دادند. دو هفته 
قبل 48 ساعت بعد از رسیدن دما به بیشترین حد خود، 
دوباره این رکورد با 48 درجه سانتی گراد شکسته شد.
چنین موجی از گرما برای شمال قاره آمریکا بی سابقه و در 
این فصل از سال نگران کننده است. آمریکایی ها به خصوص 
در ایالت های جنوبی به گرمای زیاد عادت دارند اما این 
موج گرما به این شدت و در این زمان، سابقه نداشته. این 
موج گرما به دلیل آن است که حرارت کره زمین نسبت 
به 200 سال قبل تنها 1/5 درجه سانتی گراد بیشتر شده.

آتش سوزی های زودرس در جنگل های 
کالیفرنیا تنها یک زنگ خطر است

الکساندرا هکوارت، پژوهشگر ارشد محیط زیست، در 

جواب سوال »اتفاقاتی که امروز شاهد آن هستید، خصوصا 
سد هوای گرمای پرفشار در منطقه کانادا و آمریکا، آیا حاصل 
تغییرات آب و هوایی است یا تغییرات اقلیمی؟« می گوید:
»روشن است که این تغییر در اقلیم است و ما در هر دو 
سوی طیف شاهد تغییرات شدیدی هستیم، به این معنا 
که دماهای گرم گرم تر می شوند و دماهای سرد سردتر. 
می بینیم که امواج گرمایی در مناطق مختلف کره زمین رکورد 
می شکنند و در سوی دیگر طیف در هوای سرد هم همین 

موضوع تغییرات بسیار شدید را شاهدیم.«
او در توضیح راهکار درازمدت سازگاری در این شرایط 
تصریح می کند: »برای سازگاری با وضعیت شدید چند 
اقدام فردی می توان انجام داد اما به عنوان عضوی از 
جامعه جهانی باید سعی کنیم سطح اهداف خودمان را 
باالتر ببریم. باید دمای جهان را 1/5 درجه سانتی گراد 
پایین تر از عصر صنعتی شدن برسانیم و برای این کار 
زیرساخت های الزم را بسازیم و منابع انرژی پیش بینی کنیم 
که تحت تاثیر کاهش انرژی قرار نگیرند.« وی ادامه می دهد: 
»یکی از دالیل گرم شدن کره زمین مصرف سوخت های 
فسیلی و زغال سنگ است. بسیاری از کشورهای جهان 
و بیش از همه، چین و هند از مصرف کنندگان اصلی 
زغال سنگ برای سوخت نیروگاه های خود هستند. هر 
چند این روزها فشار زیادی بر هند و چین برای رها 
کردن این نوع تولید انرژی وجود دارد، باید بدانیم گذار 
از زغال سنگ به انرژی های پاک کار آسانی نیست. برای 
حذف زغال سنگ از چرخه تولید انرژی، اول باید مطمئن 
باشیم که منابع مالی جدیدی برای بهره برداری از این 

سوخت اختصاص پیدا نمی کند.«
اطالعات گزارشی که دانشمندان سازمان ملل قرار بود 
سال آینده منتشر شود حاال درز کرده و در آن گفته شده 
تنها نیم درجه افزایش دیگر درجه حرارت زمین فاجعه 

بزرگی را برای میلیاردها نفر رقم خواهد زد.
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توصیه ما به هموطنان ساکن نیمه جنوبی توصیه ما به هموطنان ساکن نیمه جنوبی 
کشور این است که تا حد ممکن خود را در کشور این است که تا حد ممکن خود را در 

معرض هوای آزاد قرار ندهند. ادارات باید معرض هوای آزاد قرار ندهند. ادارات باید 
زمان کاری خود را به نحوی تنظیم کنند که از زمان کاری خود را به نحوی تنظیم کنند که از 
زمان اوج گرما که معموال در مناطق گرم بین زمان اوج گرما که معموال در مناطق گرم بین 
یک بعدازظهر تا یک بعدازظهر تا 44 و  و 55 عصر است، حداکثر  عصر است، حداکثر 

فاصله را داشته باشد. برای در امان ماندن از فاصله را داشته باشد. برای در امان ماندن از 
صدمات سالمت و گرمازدگی، دسترسی به آب صدمات سالمت و گرمازدگی، دسترسی به آب 
سالم و کافی بسیار مهم است و در آخر انرژی سالم و کافی بسیار مهم است و در آخر انرژی 

پاک و پایدار، یعنی برق نباید قطع شودپاک و پایدار، یعنی برق نباید قطع شود

 سیدنادر 
صادقی راد

گزارش »سالمت« از موج گرمای شدید در دنیا

موج گرما دنیا را به زانو درمی آوردموج گرما دنیا را به زانو درمی آورد

پیشنهاد سبز

در  حیات وحش  از  ویدئوهایی  و  تصاویر  روزها  این 
فضای مجازی دست به دست می شود که به پناهگاه ها 
نزدیک شده اند یا حتی کوهنوردانی با آنها از فاصله نزدیک 
عکس انداخته اند. اخیرا فیلمی را دیدم که یک خرس در 
اطراف پناهگاه می چرخید. عکس انداختن یا تهیه مستند 
از حیات وحش باید با آگاهی، زیر نظر مربی دانا و فقط 
در شرایط خاص و کنترل شده انجام شود. دیدن و عکس 
انداختن از حیات وحش، هر چند در اول شاید جذاب و 
هیجان انگیز به نظر بیاید اما مشکل ها و خطرهایی دارد که باید از آنها آگاه بود.
در صحنه هایی دیگر، حیوانات وحشی مانند گراز را می بینیم که کنار جاده 
آمده اند و مردم به آنها غذا می دهند. ریختن غذا کنار جاده ها باعث می شود 
حیوانات از محل های زندگی خود به دنبال غذای بی دردسر به کنار جاده ها 
بیایند و این کار عالوه بر باال بردن خطر تصادف برای حیوان، باعث ایجاد 

خطر و تصادف برای رانندگان هم می شود. 
خرس ها حیواناتی همه چیزخوار هستند و خرس قطبی بزرگ ترین گوشتخوار 
روی کره زمین است. ما در ایران 2 گونه خرس داریم؛ خرس قهوه ای که 
بیشتر در رشته کوه های البرز و زاگرس زندگی می کنند. محل زندگی گونه 
دیگر، خرس سیاه، در جنوب شرق ایران است. هر دو گونه بسیار هوشیار 

و از قدرت بویایی خاصی برخوردارند و در شرایط خاص می توانند بسیار 
خطرناک باشند و حمله کنند. 

چرا خرس ها جذب جمع های انسانی می شوند؟ مهم ترین دلیل آن است که 
افرادی که به طبیعت می روند، برای حیات وحش و خرس ها، غذا ریخته اند. 
شاید غذا دادن به حیوانات در ابتدا مهربانانه و درست به نظر بیاید اما این کار 
تنها و تنها در شرایطی خاص و بحرانی مجاز است، نه در زمانی که مثال فصل 
بهار است و یک خرس بیشتر از گیاهان و میوه ها و حشرات استفاده می کند. 
حاال در این شرایط گروه طبیعت گردی با دادن کنسرو تن ماهی یا خرده نان 
به خرس، درواقع عادات طبیعی او را تغییر می دهند. عالوه بر آن، غذا دادن 
باعث می شود ترس حیوان از انسان به تدریج بریزد و دیگر فاصله مطمئنه را 

رعایت نکند. این امر حیات وحش را آسیب پذیر می کند. 
چرا نزدیک شدن به خرس خطرناک و اشتباه است؟ حمله های خرس در 
مواردی غیرقابل پیش بینی است. خرس می تواند به دالیل مختلف در زمان 
کوتاهی تحریک شود. بوی غذا یا گوشت تازه در کوله یک کوهنورد یا حتی 
بوی زنان کوهنورد در زمان عادت ماهانه ممکن است باعث تحریک و حمله 
خرس گرسنه شود. نزدیک شدن به حیات وحش باعث بروز ترس یا استرس در 
آنها می شود و اغلب با این حس، حیوان جای همیشگی و طبیعی خود را ترک 
می کند و جابجا می شود. این جابجایی باعث تلف شدن مقدار زیادی کالری در 

بدن حیوان می شود. رنگ ها هم گاهی باعث تحریک خرس می شوند. گاهی 
خرس ماده و توله هایش به دلیل احساس خطر به کوهنوردان حمله می کنند.
حیوانات در طبیعت نیاز به کمک یا غذا دادن ندارند. خرس های نر در زمان 
جفتگیری که حدود شهریورماه فرا می رسد، رفتاری تهاجمی دارند. در شهریور 
ماه عالوه بر جفتگیری، خرس ها با خوردن گیاهان و دانه گیاهان خاص برای 
خواب زمستانی آماده می شوند. این نوع تغذیه باعث انباشت چربی در ناحیه 
کمر حیوان می شود و به این ترتیب می تواند انرژی الزم در زمان خواب را 
برای او تامین کند. غذا دادن باعث می شود آنها خواب زمستانی خود را فراموش 
کنند. اگر خرسی زمستان خوابی نداشته باشد، از بین می رود. عالوه بر آن، غذا 
دادن باعث می شود که خرس ها حتی به خوردن فضوالت انسانی عادت کنند 

بنابراین این نوع ارتباط هم به حیات وحش صدمه می زند و هم به انسان. 
مراقب کوه هایمان باشیم. کوه ها و قله ها گنجایش محدودی برای پذیرش انسان 
دارند و هرچند طبیعت گردان و کوهنوردان ما ادعا دارند تنها اثری که بر طبیعت 
می گذارند، جای پایشان است و تنها چیزی که از طبیعت برمی دارند عکس 
است اما متاسفانه در عمل چنین نیست. در بسیاری موارد شاهدیم بسیاری 
از همنوردان و کوهنوردان بوته های وحشی که باعث تعادل در چرخه حیات 
منطقه است را از ریشه درآورده اند. آمد و رفت بی رویه در قله های ایران 
عالوه بر آسیب به گیاهان و حیات وحش منطقه، باعث تجمع حجم عظیم 
زباله در کوه ها و دشت های ایران شده است. حتی در قله های مانند سن بران 
که کوهنوردان حرفه ای به آن صعود می کنند، چند سال قبل حجم عظیمی از 

زباله توسط گروه های داوطلب جمع آوری شد.

به حیات وحش غذا ندهید، به حیات وحش نزدیک نشوید!به حیات وحش غذا ندهید، به حیات وحش نزدیک نشوید!

کوه ها و دشت ها و ساحل ها ذخایری هستند که باید 
برای نسل های بعد هم باقی بمانند پس جا دارد در 

طبیعت گردی به چند نکته توجه کنیم:
 همیشه هنگام حضور در طبیعت یک کیسه همراه 
داشته باشید تا زباله های خود را در آن بریزید و به 
باشید  محل جمع آوری زباله برسانید. توجه داشته 
در بیشتر روستاها یا چایخانه ها و خوراکخانه های 
بین راهی امکانات الزم برای گردآوری و دفع اصولی 
یا بازیافت زباله وجود ندارد؛ بهتر است پسماندهای 

خود را به شهر برگردانید.
 زباله های تجزیه نشدنی مانند پالستیک، نایلون، 
شیشه و قوطی های فلزی برای همیشه در طبیعت 
می مانند و چشم اندازهای طبیعی را مخدوش می کنند. 

گردآوری جداگانه این پسماندها بازیافت آنها را آسان تر 
و درآمدی برای افراد دست اندرکار فراهم می کند.

 زباله های تجزیه شدنی مانند پسمانده های خوراک، 
پوست میوه و کاغذ برای تجزیه به زمانی کم و بیش 
طوالنی و شرایط ویژه نیاز دارند؛ ریخت و پاش آنها 
در طبیعت باعث زشت شدن محیط، ایجاد آلودگی های 
میکروبی و ترغیب دیگران به ریخت و پاش می شود.
 از دفع ادرار و مدفوع و استفاده از مواد شوینده 
و صابون داخل یا حریم رودها و جویبارها )فاصله 

حدود 70 متر از کنار آب( خودداری کنید.
 ته سیگار دربردارنده ده ها ماده سمی است، هیچ 

گاه آن را در طبیعت یا کوچه و خیابان رها نکنید.
 از لگدکوب کردن گیاهان یا آسیب رساندن به 

جانوران خودداری کنید. به مکان هایی که ممکن است 
آشیانه پرندگان و دیگر جانوران باشد، نزدیک نشوید.
 در کوهستان و دیگر محیط های طبیعی همیشه از 
راه های ژاکوب استفاده کنید و میانبر نزنید تا خاک 

فرسوده نشود.
 با خودرو وارد پهنه های طبیعی نشوید. از شستن 
خودرو و تعویض روغن کنار رودها و دیگر نقاط 

طبیعت خودداری کنید.
 روشن کردن آتش در طبیعت باعث لکه دار شدن 
زمین، مرگ موجودان زنده خاک، آلودگی هوا و افزایش 
شدید خطر آتش سوزی می شود. تا حد امکان از این کار 
خودداری و برای گرم کردن یا درست کردن خوراک 
از اجاق های مسافرتی یا منقل استفاده کنید. در صورت 

درست کردن آتش، دقت کنید باد جرقه های آن را به 
سمت گیاهان خشک نبرد. هنگام ترک محل، روی بقایای 

آتش آب و خاک بریزید و مطمئن شوید خاموش شده.
برگرفته از کتاب »طبیعت پیمایی بی رد پا«
نوشته عباس محمدی

به گونه ای وارد طبیعت شوید و از آن بیرون روید که ردی از شما به جا نماندبه گونه ای وارد طبیعت شوید و از آن بیرون روید که ردی از شما به جا نماند

هشدار سبز

گزارش سبز قاب سبز

مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل ها و مراتع گرارش های قبلی در مورد 
جنگل های هیرکانی را تایید کرده و گفته است که دیوانعالی جمهوری 
اسالمی سرانجام رای داد که »۵ هزار و ۱۰۳ هکتار از جنگل های هیرکانی 
ملی و حدود ۳۷۰ هکتار مستثنیات و متعلق به مردم است.« به این ترتیب، 
ادعای سازمان اوقاف در مورد وقف بودن این جنگل های رد شده است. 
وی گفت که رای دیوانعالی قطعی و غیرقابل اعتراض است. ادعای موقوفه 
بودن جنگل های هیرکانی که بخشی از آن نزد یونسکو به عنوان میراث 
جهانی به ثبت رسیده از حدود بیست سال پیش مطرح بوده است. این 
آرا اعتراض مدافعان محیط زیست و شکایت سازمان جنگل ها و مراتع 
را در پی داشت. مراتع و جنگل های ایران تا زمان همه پرسی تصویب 
لوایج شش گانه در سال ۱۳۴۱ در مالکیت خصوصی قرار داشت و در 
آن زمان ملی اعالم شد. ملی شدن این منابع که با هدف حراست از آنها 

صورت گرفت از جمله شامل خرید یا خلع ید از اوقاف بود.

کاهش بارندگی و خشکسالی، شدت یافتن گرمای هوا و محقق نشدن 
حق آبه پایین دست سدها، باعث نگرانی جامعه محلی و فعاالن زیست محیطی 
شده است تا درمورد خطر  مرگ جمعی گونه های مختلف جانوری هشدار 
دهند. گاومیش ها در آخرین قطرات آب هورالعظیم با یکدیگر رقابت 
می کنند. وبا خشک شدن بخش های گسترده تاالب هورالعظیم صدها 

پرنده کوکر/ باقرقره، به ناچار به تانکرهای آب عشایر پناه می برند.

به جای مانده از فینال یورو ۲۰۲۰؛ نمی توان برای توجیه این نوع رفتار، 
آن را هیجان فینال جام ملت های اروپا توصیف کرد.

استفاده از وسایل یک بار مصرف پالستیکی در اروپا ممنوع شد
بنابر قانون مصوب سال ۲۰۱۹، فروش و استفاده از ظروف یکبار 
مصرف در اتحادیه اروپا ممنوع خواهد بود. این قانون شامل نی 

 نوشیدنی و گوش پاک کن نیز می شود.

طرفداران  اعتراض  آلمان،  کلن  یخ ها.  آخرین  ذوب  وقت  تا 
محیط زیست به انفعال دولت ها در برابر گرمایش جهانی. آنها روی 
قالب های یخ ایستاده و خود را در معرض آویختن به دار قرار داده اند.

ذوب یخ های قطب نمادین ترین شکل تغییر اقلیم است.

گزارش یک موسسه تحقیقاتی درباره فرونشست زمین در تهران
فرونشست  گزارشی  در  »اینتل لب«  اطالعاتی  تحقیقاتی  موسسه 
زمین در تهران را یک »بمب ساعتی آرام و ساکت« خوانده که 
به گفته این موسسه زیرساخت های اساسی و جمعیت ۱۳ میلیونی 

این شهر را تهدید می کند.


