
سالمت: زندگی عادی شهرهای ایران جریان دارد اما 
زیر پای شهرها و شهروندانش بی صدا خالی می شود. 
اصفهان فعال تنها کالنشهری است که فرونشست زمین 
را در شهر هم می توان دید. دیوارهای سی و سه پل 

و پل خواجو ترک برداشته اند.
بعد از استان اصفهان، استان فارس رکورددار فرونشست 
زمین است و تخت جمشید هم همین روزها شاید 
داستان  گواه  آیندگان  برای  که  بردارد  تازه  زخمی 

فرونشست زمین در سال های آینده خواهد بود.
در نشستی تخصصی که برگزار شد، کارشناسان 
هشدار دادند: بیشترین فرونشست زمین در جنوب 
غربی تهران 17 سانتی متر است. در برخی سال ها 
از  یکی  داشتیم.  فرونشست  متر  سانتی   24 تا  ما 
محققانی که دراین باره تحقیق می کرد، میزان 36 
داد.  گزارش  زمین  فرونشست  از  را  متر  سانتی 
صحبت در ایران از فرونشت باالی 10 و 20 و 30 
سانتی متر است، در حالی که طبق استانداردهای 
جهانی، فرونشست تنها چند میلی متر باید زنگ 

خطری محسوب شود.
محمد درویش، فعال محیط زیست و نایب رییس 
انجمن اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها 
و مراتع، در گفت وگویی با »تجارت فردا« از شدت 
گرفتن بیابان زایی در ایران و جهان می گوید: »ما یکی 
از بدترین کشورها از نظر گسترش بیابان هستیم. الاقل 
از منظر دو معیار این ادعا قابل راستی آزمایی است؛ 
یکی از منظر فرونشست زمین که میزان نشست زمین 
در ایران باالترین حد در کل کره زمین است. آخرین 
گزارش سازمان زمین شناسی ایران اشاره می کند که 

در استان فارس در فاصله بین دشت صفا و جهرم 
فرونشست زمین به رقمی حدود 54 سانتی متر در 
برابر آن چیزی  سال رسیده است. رقمی که 140 
است که از آن به عنوان شرایط بحرانی نام می برند. 
نشست زمین مساله مهمی است که برای درمان آن 
واقع  در  داریم.  نیاز  زمان  هزار سال  تا 70  به 50 
می توانیم بگوییم منطقه ای که دچار نشست زمین 
می شود، منطقه ای مرده است. نرخ فرسایش خاک 
نیز منظر دومی است که نشان می دهد ایران یکی از 
بدترین کشورها در بیابان زایی است. نرخ فرسایش 

خاک در ایران نیز یکی از باالترین نرخ ها در جهان 
است. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 2018 
میالدی کل فرسایش خاک در جهان 24 میلیارد تن 
است که یک دوازدهم این رقم یعنی دو میلیارد تن 

به تنهایی در ایران تولید می شود.
ایران تنها کشوردر معرض فرونشست زمین نیست 
اما یکی از کشورهایی است که همه دشت های آب 

شیرین آن با این خطر روبرو است.
برداشت از چاه های ایران به دلیل الگوهای مخربی 
مانند خودکفایی در محصوالت کشاورزی و در دست 

نبودن فناوری مدرن و ماشین آالت پیشرفته کشاورزی 
و کنار آن آب ارزان کشاورزی، دست به دست هم 
به سوی  را  ایران  زیرزمینی  آب  و سفره های  داده 

خالی شدن می برد.
تاسیسات  برای  جدی  خطری  زمین  فرونشست 
زیربنایی ایران مانند خطوط مترو و راه آهن و جاده ها و 
نیروگاه هاست. البته ساختمان های مسکونی هم از این 
خطر جان سالم به در نخواهند برد. در جایی که زمین 
فرونشست کرده راه حل زیادی باقی نمی ماند. تنها راه 
جلوگیری از فرونشست بیشتر زمین؛ جلوگیری از 

برداشت بی رویه آب از چاه های ایران است.
به نظر کارشناسان، مقامات ایران آنقدر آمار فرونشست 
زمین را شنیده اند که دیگر بی تفاوت شده اند و خطر 
آن را جدی نمی گیرند ولی وقتی مانند زلزله یا سیل 
در آینده ای نزدیک شاهد عواقب این بالی انسان ساز 

باشیم، دیگر نمی توان آن را جدی نگرفت.
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از خطرهای جدی در یکی- دو دهه گذشته درباره محیط زیست، 
از میان رفتن بخش قابل توجهی از گونه های جانوری و گیاهی 
است. این خطر دالیل متفاوتی دارد، از آلودگی های آب و هوا و 
خاک گرفته تا گرم شدن زمین که شرایط زیست جانوران و گیاهان 
را تغییر داده تا دست درازی انسان به زیستگاه های حیات وحش 
و از بین بردن زیستگاه های طبیعی آنها که باعث شده بسیاری از 
گونه هایی که در چرخه حیات الزم و ضروری هستند را از دست 
بدهیم. متاسفانه باید گفت عامل اغلب بالهایی که بر سر طبیعت 
آمده ما انسان ها هستیم اما اگر بتوانیم به موقع جلوی این تخریب 

را بگیریم می شود به تنوع حیات در کره خاکی امیدوار بود.

به گزارش بی بی سی که اقدامات پیشگیرانه درباره حفظ گونه ماهی 
تن  ماهی های  دانشمندان می گویند جمعیت  کرده،  بررسی  را  تن 
که به دلیل صید بی رویه تا مرز انقراض پیش رفته بودند شروع به 

افزایش کرده است. به گفته محققان شمار این ماهی ها یک دهه بعد 
از تالش های حفاظتی درحال جهش است.

با این حال اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت )آی یوسی ان( که 
»فهرست قرمز« انقراض را تهیه می کند گفت که برخی از ذخایر 

ماهی تن همچنان افت شدیدی را تجربه می کنند.
این گروه گفت فشار انسان بر آبزیان همچنان درحال افزایش است.
برای مثال تقریبا چهار گونه از ده گونه مهم کوسه و سفره ماهی ها 
در معرض تهدید انقراض قرار دارند. در معرض تهدید یک درجه 
خفیف تر از در معرض خطر است. در همین حال در خشکی ها هم 
اژدهای کومود و به ورطه نابودی نزدیک تر می شود. این موجود 
اقلیم تهدید  تغییر  به دلیل  که سنگین ترین مارمولک جهان است 
می شود و این نگرانی وجود دارد زیستگاه آن در اثر افزایش سطح 

دریاها نابود شود.
فهرست اصالح شده گیاهان و حیوانات در معرض خطر در آغاز 

کنگره جهانی حفاظت از محیط زیست »آی یوسی ان« که از دوازدهم 
تا بیستم شهریور در شهر مارسی فرانسه برگزار می شود منتشر شد.
این کنگره معموال هر چهار سال یکبار برگزار می شود و هزاران چهره 
ممتاز دولتی، جامعه مدنی، بومیان، کسب و کارها و دانشگاهیان برای 
بررسی راه های مقابله با چالش های محیط زیست در آن گرد هم می آیند.
دکتر برونو اوبِرلو دبیر کل »آی یو سی ان« گفت: خبر احیای جمعیت 
تن ها »نشانه قدرتمندی« است که به رغم فشار بر اقیانوس ها، گونه ها 
توانایی بازگشت دارند، به شرطی که کشورها به روش های قابل دوام 
متعهد باشند.« کسانی که در کنگره جهانی »آی یوسی ان« گرد آمده اند 
»باید از این فرصت برای بلندپروازی بیشتر در زمینه حفاظت از تنوع 

زیستی استفاده کنند.«
»فهرست قرمز گونه های در معرض تهدید« این سازمان برای سنجش 
وضعیت گونه ها از نظر نزدیکی به مرز انقراض یک استاندارد طالیی 
به حساب می آید. در نیم قرن گذشته حدود 13۹ هزار گونه ارزیابی 
شده اند که نشان داد 3۹ هزار گونه اکنون در معرض تهدید انقراض 

هستند و ۹02 گونه هم کامال نابود شده اند.
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گزارش سبز قاب سبز

۱۲ هزار هکتار از اراضی تاالب انزلی آتش گرفته است.  مساحت تاالب 
انزلی ۲۰ هزار هکتار است. استاندار گیالن گفته است آتش سوزی 
عمدی بوده. به گفته او سودجویان به دنبال نابود کردن مرداب 

انزلی هستند تا با تصاحب زمین هایش در آن کشاورزی کنند.

ممنوع  خانه های جدید  در  را  تیره  استرالیا سقف های  در  سیدنی 
می کند و از ساکنان می خواهد درختی در باغ خود بکارند تا به 
مقابله با تغییرات آب و هوایی و کاهش دمای طاقت فرسای تابستان 
برنامه ها، سقف های روشن تر در  از  به عنوان بخشی  کمک کند. 
باید به  امالک جدید اجباری خواهد بود و قسمت های مسکونی 
اندازه ای بزرگ باشند که بتوانند درختی در باغ پشتی داشته باشند.

بالیای آب و هوایی پنج برابر شده است. سازمان جهانی هواشناسی 
می گوید میزان بالیای طبیعی مربوط به تغییرات آب و هوایی که 
در طول 5۰ سال گذشته در جهان اتفاق افتاده پنج برابر شده است.

به دنبال برداشت های بی رویه از آب های زیرزمینی در ایران، 5۰۰ 
دشت آب شیرین، با خطر فرونشست زمین مواجه شده اند. به گفته 
کارشناسان پدیده فرونشست زمین به دشت ها محدود نمانده و حاال 

در شهرها هم می توان آن را مشاهده کرد.

اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت گفته که ۳۰ درصد از ۱4۰ 
هزار گونه حیوانی که ارزیابی کرده در خطر انقراض قرار دارند.

کریگ هیلتون، مسوول واحد فهرست قرمز این اتحادیه گفته که 
این روند از سال ۲۰۱۹ میالدی، نشان می دهد که گونه های در 
حال انقراض به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.او در مورد 
وقوع بحران جدی قریب الوقوع هشدار داد و سیاره زمین در آستانه 

ششمین انقراض گسترده در نیم میلیون سال قرار دارد.

یک مطالعه جدید نشان می دهد زندگی در مناطق دارای آلودگی 
زیاد هوا خطر بستری شدن در بیمارستان در پی ابتال به کرونا را 
افزایش می دهد. محققان امپریال کالج لندن همچنین شواهدی پیدا 
کرده اند که نشان می دهد افرادی که در مناطق آلوده زندگی می کنند، 

احتمال بیشتری دارد که به این بیماری مبتال شوند.
بر اساس این تحقیق، قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض آلودگی 

هوا فرد را مستعد ابتال به عوارض شدید کرونا می کند.
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ایران جزو 5 کشور دنیا در مصرف پالستیک است و جالب است 
بدانید، ساالنه 100میلیون بشکه نفت صرف درست کردن پالستیک 
می شود.یعنی مصرف بیش از اندازه پالستیک بازی دوسر باخت 
است، هم منابع نفتی را از بین می برد، هم محیط زیست و پاکیزگی 

زمینی را که روی آن زندگی می کنیم.
در حال حاضر، 5هزار کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف در کشور ما 
وجود دارد که تنها 300 کارخانه مجوزهای الزم برای تولید این ظروف 
را دارند و این یعنی نظارت درستی بر نوع تولید این ظروف وجود ندارد.
امروز می خواهیم درباره سونامی پالستیک صحبت کنیم؛ سونامی که 
اگر فکری برای آن نشود، نه تنها شهر و کشور ما را، بلکه اگر جلوی 

آن گرفته نشود، خطری جدی برای جهان و نسل های آینده است.
ما در عصری زندگی می کنیم که بدون آنکه بدانیم، تقریبا همه ما گرفتار 
نوعی از جنون به نام جنون پالستیک شده ایم. پالستیک ها از نفت که از 
منابع تجزیه ناپذیر هستند درست می شوند و به همین دلیل، زباله های 

پالستیکی در طبیعت قابل تجزیه نیستند.
کیسه های نایلونی و پالستیک به طور متوسط 500 تا 700 سال در 
طبیعت باقی می مانند.برای بسته بندی تا می توانید از پالستیک استفاده 
نکنیم. 30درصد از پالستیک های تولیدشده در بسته بندی به کار می روند.
بنابراین، برای کم کردن تولید زباله هایی که در طبیعت تجزیه نمی شوند، 

باید از حجم بسته بندی های بی مورد یا پرزرق و برق کم کرد.
این روزها مدام مراسم های جدیدی به فرهنگ ما ایرانی ها در حال اضافه 
شدن است که عالوه بر بار مالی و فشار روانی تدارکات و چشم و 
همچشمی ها با نزدیکان و دوستان، کلی زباله پالستیکی تولید می کند.

استفاده از بسته بندی های قابل بازیافت یا ساک های پارچه ای مخصوص 
خرید می تواند از حجم پالستیک هایی که تنها چند دقیقه یا چند ساعت 
مورد استفاده قرار می گیرند و بعد دور ریخته می شوند، کم کند.کیسه های 
خشک و غیرپالستیکی که در طبیعت بعد از مدتی تجزیه می شوند؛ یک 

جایگزین خوب برای پالستیک های آلوده کننده هستند.
فکر کنم هنوز خیلی ها زنبیل را به یاد دارند که قبل از آنکه به پالستیک 
اعتیاد پیدا کنیم، جزو مهم خرید ما ایرانی ها بود. درضمن از کیسه ها 
وجعبه های کاغذی هم می تواند یک جایگزین خوب باشد به شرط 
اینکه درختانی را برای استفاده های صنعتی از قبل کاشته باشیم و برای 

تولید کیسه های کاغذی به جان جنگل های قدیمی کشورمان نیفتیم.
از لیوان ها و ظروف شخصی استفاده کنیم. ما در این یکی- دو دهه 
اینقدر به ظروف یکبار مصرف عادت یا بهتر بگویم اعتیاد پیدا کرده ایم 

که یادمان رفته تا همین چند وقت قبل که خبری از این دشمن طبیعت 
نبود، در هر مراسم و گردهمایی همه در ظروف عادی غذا می خوریم 
و بعد هم ظرف ها را می شستیم.حاال با آمدن ظروف یکبار مصرف 
راه حل تازه ای پیدا کرده ایم: به بهای از بین رفتن محیط زیست مان از 

کار خودمان کم کنیم!
خبرهای خوب: خبرهای خوب اینکه فناوری به کمک آمده و حاال می شود 
کیسه های خرید را از زیست پالست ها تهیه کرد. زیست پالست ها دو 
دسته هستند: پالستیک هایی با منشاء زیستی و پالستیک هایی برگشت پذیر 
به طبیعت یا پالستیک هایی که هر دو ویژگی را دارند.هر چند فناوری 
تولید زیست پالست ها پیچیده است اما خوشبختانه این فناوری در ایران 

موجود است و بومی سازی شده.

چندراهسادهبرایداشتنمحیطیپاکیزهتر
1( تا می توانید زباله تولید نکنیم. از کارهای ساده ای مثل استفاده از 
لیوان های شیشه ای یا فلزی به جای لیوان یکبار مصرف استفاده کنید.

2( تا می توانید تولید زباله را به تاخیر بیندازید. برای این کار می توانیم 
چند بار از محصوالت پالستیکی استفاده کنیم.پالستیک های بادوام را 
بعد از خرید نگه داریم و در خریدهای بعدی از آنها استفاده کنیم.این 

طوری مقدار زیادی از تولید کیسه پالستیکی کم می کنیم.
3( شانس بازیافت زباله را بیشتر کنیم. یکی از راه های عملی و ساده 
برای این کار تفکیک زباله ها به تر و خشک است.زباله های تر شامل 
انواع مواد غذایی فسادپذیر و زباله های خشک شامل کاغذ و پالستیک 
و شیشه است که البته در کشورهای توسعه یافته این سه را هم به تفکیک 

تحویل ماموران گرداوری زباله می دهند.

جنونپالستیکرامیشودوبایددرمانکرد
یادداشت سبز 

از روزی که فرزندمان به دنیا می آید، فکر و ذکرمان این است که 
کدام کالس یا مدرسه برود تا درسش بهتر باشد اما به ذهن مان 
نمی رسد که زندگی کردن و مدارای با طبیعت را یادش بدهیم.
به او بیاموزیم که منابع طبیعی اطراف ما بی انتها نیستند و اگر 
درست مصرف نکنیم، روزی حتما ته می کشند.این همان است 
که به آن تفکر »پایدار« می گویند، یعنی طوری مصرف کن که 
آسیبی به طبیعت نرسانی و در پایان مصرف منبعی از طبیعت 

کسر نشده باشد.
یک مساله این است که بچه های این دوره با این ذهنیت که منابع 
زیستی این جهان بی انتها هستند بزرگ می شوند.غالب بچه های 
این دوره به خصوص در محیط های شهری به گونه ای زندگی 
نمی کنند که محدودیت منابع زیستی در آن خیلی به چشم بیاید.

)فقر در محیط های شهری لزوما با محدودیت منابع طبیعی مثل آب 
یا خاک تناسب ندارد(.از سوی دیگر غالبا والدین اینگونه آموخته 
شده اند که کودک نباید هیچ نگرانی نسبت به آینده داشته باشد 
و تامین روانی )به معنای آنکه اصال نگران نباش، هیچ مشکلی 
وجود ندارد( به اندازه تغذیه و بهداشت در سالمت روانی بچه 
موثر است.طبیعتا ایده نادرستی نیست و نباید از بچه یک موجود 
نگران و هراسان ساخت.اصال جای بحث هست که تا کجا می توان 
در باره بحران ها و خطرهای محیط زیستی با بچه صحبت کرد.

در عین حال بچه باید بیاموزد برای هر چیزی در جهان محدودیتی 
هست.از جمله منابع زیستی و اقتصادی.خانواده هایی هستند 
که در عین حال برای بچه همه گونه زمینه های آسایش و رفاه 
را فراهم می آورند به او می آموزند که صرفه اقتصادی چیست 
و چقدر مهم است که هر کس در زندگی مقتصد باشد.همین 
ایده درست تربیتی را می توان به محیط زیست هم تعمیم داد.

الزم نیست که بچه از یک آخرالزمان محیط زیستی ترسانده 
مثل  زیستی  منابع  که  داد  آموزش  بچه  به  می توان  اما  شود 
آب، خاک، هوا و حیات جانوری و گیاهی نامحدود نیستند 
و استفاده نادرست می تواند به نابودی آنها منجر شود، همچنان 
که ولخرجی و عدم مدیریت درست منابع مالی می تواند فقیر 

یا حتی ورشکستمان کند.
بچه ای که رعایت محدودیت منابع را آموخته آسان تر سبزگرا 
می شود.اخالق اساسا یعنی رعایت محدودیت در هر نوع تمایالت 
نفسانی. بدیهی می دانیم این را به بچه آموزش دهیم.همین قاعده 

را چرا نگرانیم برای محیط زیست نیز به کار ببریم؟

»محدودیت«رابهکودکانبیاموز


