
برای کسانی که با طبیعت مانوس 
خو  شهری  زندگی  به  و  نیستند 
با  است  مترادف  شکار  گرفته اند، 
کشتار حیات وحش و از بین برنده 
گونه های جانوری. مفهوم شکار و 
فوایدی که برای محیط زیست دارد 
و نیز خساراتی که به آن می زند، مانند 
بسیاری از مسائل دیگر، در هیاهوی 
افراد غیرکارشناس گم شده و باید از منظر کارشناسی به 
آن پرداخته شود. آنها که با شکار مخالفند باید بدانند، 
اگر در منطقه ای که گنجایش هزار کل و بز را دارد، 
جمعیت آنها به 40هراز و 50هزار برسد، چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟ این عدم تعادل در جمعیت حیوانات 

شهری هم ایجاد مشکل می کند.
شکارچی اول باید هدفی داشته باشد و بداند با چه هدفی به 
شکار می رود. پیش آمده که افزایش بی رویه حیات وحشی 
مانند کل و بز که از پوشش گیاهی منطقه تغذیه می کنند، 
به این پوشش صدمه زده است یا زیاد شدن بیش ازحد 
جمعیت گرازها به محصوالت کشاورزی خسارات جدی 
وارد می کند. هرچند گراز با داشتن طبیعتی بسیار مقاوم 
راه را در انبوه برف برای سایر حیات وحش باز می کنند 
و از این راه در زمستان به داد گونه های مختلف جانوران 
می رسد یا در نقاط دیگر دنیا، افزایش کانگوروها یا مثال 
خرگوش ها تهدیدی برای گونه های دیگر یا پوشش 
منطقه به حساب می آیند. در این وضعیت آنطور که در 
همین یادداشت به آن خواهم پرداخت، شکارچی هدفمند 

بازوی کمک به محیط زیست می شود.
کنترل حیات وحش توسط سازمان های نظارتی در 
جهان به چند روش انجام می گیرد: اول تعادلی است که 

حیوانات گوشتخوار با شکار در طبیعت ایجاد می کنند. 
در این روش، با رهاسازی گوشت خوارانی مانند پلنگ 
در منطقه تعداد حیات وحش مانند کل و بز و میش را 
متعادل نگه می دارند. اما این آزادسازی حد و مرزی دارد. 
مثال یک پلنگ در هفته 2 کل  یا میش شکار می کند، 
اما باید توجه داشت که جمعیت پلنگ هم از تعادل 
خارج نشود. اگر این راه موثر نباشد، نمونه ها را جابجا 
می کنند و نمونه های زنده گیری شده در مناطق دیگری 
رها می شوند. البته باید توجه داشته باشیم که نمونه های 
رهاشده باید از نظر کروموزومی با حیات وحش منطقه 
هم خوانی داشته باشند. مثال یک قوچ البرز را نمی توان 

در شیراز رها کرد. درضمن، درباره پرندگان نمی توان 
از روش انتقال استفاده کرد.

در مرحله سوم، طبق قوانین و نظر کارشناسی شکارچی 
وارد عمل می شود تا جمعیت حیات وحش را به تعادل 
برساند. گاهی شکار در منطقه ای زیاد می شود. در این 
وضعیت براساس آمار جمعیت حیات وحش، برای 
مازاد جمعیت اجازه شکار داده می شود. شکار بامجوز 
در کولونی های ساکن حیوانات حرکت به وجود می آورد 

و آنها را از حالت سکون خارج می کند.
باید بدانیم تعریف شکارچی چیست؟ اول اینکه شکارچی 
باید با مجوز باشد. آنها که تجربه شکار دارند، می دانند 

برای شکارچی رفتن به دل طبیعت نوعی درمان و تجدید 
روحیه است. تا کسی این حس را نداشته باشد نمی تواند 
این عشق را بفهمد. ما ه ها منتظرند و با تفنگشان دلنوازی 
می کنند، لوازم شکار را آماده می کنند و روغن می زنند 
تا روز موعود فرا برسد. با این مقدمات وارد طبیعت 
می شوند و آرامش پیدا می کنند. زدن شکار هیچ آسان 
نیست. فقط یک شکارچی می داند چقدر باید باال رود تا 
بتواند تیری به کبکی بیندازد. عکس هایی که درباره شکار 
در فضای مجازی گذاشته می شود، حساسیت برانگیز و 

گاه غیرمنصفانه است.
در گذشته، شکارچیان آموزش های درستی می دیدند و 
معموال پدرپیشه بودند و آگاهی درباره شکار را از پدران 
خود آرام آرام می آموختند. حتی اگر در مواردی قانون 
اجازه شکار داده باشد، شکارچیان باید خود مراقب حیات 
وحش منطقه باشند. شکارچیان قانونمند قرن هاست 
می دانند، شکار در فصل بهار ممنوع است یا مادری را 
که بچه هایش را شیر می دهد، نباید شکار کرد.شکارچی 
باید بداند، طبیعتی را که به او آرامش می بخشد،  به ارث 

برده و باید به آیندگان خود منتقل کند.
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یادداشت سبز قاب سبز

تحقیقات نشان می دهد  سوپرمارکت ها باید فروش محصوالت تازه 
بسته بندی های پالستیکی متوقف  مانند سیب و سیب زمینی را در 
کنند، زیرا این کار باعث دوام بیشتر آنها نمی شود و به آلودگی 
و ضایعات مواد غذایی می افزاید.  در عوض، این بسته بندی اغلب 
مردم را مجبور به خرید بیشتر از نیاز خود می کند و مشکل هدر 

رفتن مواد غذایی را افزایش  می دهد.

دربند تهران

تا حد ممکن در طبیعت آتش روشن نکنید. عادت کنیم به جای این کار 
غذاهای آماده با خود ببیریم. آتش روشن کردن خطر آتش سوزی در 

طبیعت را به شدت باال می برد و هوا را آلوده می کند.

نظافت قله توچال  و پناهگاه امیری و پاکسازی مسیر از قله توچال 
تا شیرپال و دربند؛ علی زکایی- ایسنا

خشکیدگی هورالعظیم به روایت تصاویر. این تازه بهار است هنوز. 
جلوتر در تابستان برشته می شود آنجا که روزی پهنابی بود مثل دریا.

نفس های زاینده رود به دلیل بارگذاری های بی رویه کشاورزی در 
باالدست و پایین دست سد زاینده رود به اصفهان نمی رسد. درحالی 
که شرق اصفهان و دشت اصفهان برخوار دچار بحران فرونشست 
شده، کارشناسان نسبت به تکرار این سناریو در غرب استان اصفهان 

هشدار می دهند.

گزارش سبز

خشکسالی، دوره کم آبی است که طی آن یک منطقه 
با کمبود در ذخیره و منابع آبی مواجه است. از این 
تعریف، بالفاصله می توان نتیجه گرفت که دوره 
کم آبی نسبت به یک منطقه به خصوص و ویژگی های 
مختلف آن سنجیده می شود و به سادگی نمی توان 
مفاهیم و مسائل مربوط یا برآمده از آن را در طول 
زمان و مکان تعمیم بخشید. خشکسالی یا به عبارتی 
دوره امتداد خشکی می تواند از چند ماه تا چند سال 
باشد. در واقع از نظرگاه علمی عبارت دقیق تر و 
مناسب تر به جای خشکسالی، »دوره کم آبی« است.
خشک سالی می تواند باعث عدم توازن در میزان آب 
و در نتیجه آن کمبود آب، نابودی گیاهان، کم شدن 
شدت جریان آب )برای نیروگاه های برق آبی(، کاهش 
عمق آب های سطحی و خاک مرطوب می شود. این 
اتفاق زمانی رخ می دهد که تبخیر سطحی و تبخیر 
آب از گیاهان از حد معمول در مدت معین بیشتر 
شود. خشکسالی جدی ترین معضل فیزیکی برای 

کشاورزی در همه جای دنیا است. 
مدتی قبل رئیس سازمان هواشناسی ایران اعالم کرد 
که ایران وارد دوره خشکسالی 30 ساله شده است. 
و این موضوعی است که بسیاری از کارشناسامن 
دارند،  عقیده  آنها  مخالفند.  آن  با  زیست  محیط 
این یک خشکسالی طبیعی نیست بلکه ما به دلیل 

مدیریت نادرست نتوانسته ایم منابع آبی کشورمان را 
مدیریت کنیم و متاسفانه با پدیده گذرای خشکسالی 

روبرو نیستیم.
یکی از کارشناسان محیط زیست کشورمان دراینباره 
می گوید: »نمی دانم این مطلب را رئیس سازمان زمین 
شناسی دقیقا همین گونه بیان کرده اند یا سخنان ایشان 
به صورت اشتباه نقل شده است اما امیدوارم سازمان 
زمین شناسی آن را هر چه سریع تر تکذیب کنند.«

او ادامه می دهد: »همان طور که سال ها تکرار کرده ام، 
موضوع خشکسالی سی ساله  از لحاظ علمی و 
تخصصی مردود است. یک زمانی کسانی این دروغ 
عجیب را به ناسا نسبت می دادند! حتی اگر بپذیریم 
که در بیست سال گذشته دچار خشکسالی بوده ایم 
)که در این نقطه از تاریخ ادعایی غیر علمی ست(، 
هیچ عالم و متخصصی نمی تواند به شما بگوید که 
این دوره فقط سی سال طول می کشد و ده سال 

دیگر پایان می یابد.«
به عقیده این کارشناس، »کشور ما دچار ورشکستگی 
آبی ست. چه ببارد، چه نبارد، ما آب کم می آوریم. 
چرا؟ چون خرجمان )مصرف آب( بیشتر از دخلمان 
)میزان آب تجدید پذیر( است. وقتی کم می آوریم از 

پس اندازمان )آب زیرزمینی( می خوریم.«
آبی  ورشکستگی  گسترده  آثار  می توان  چگونه 

)سدهای خالی، تاالب های خشک، رود های بی رمق، 
افت شدید آب های زیرزمینی، فرونشست، گرد و غبار، 
بیابان زایی، آتش سوزی و مرگ جانداران( را ندید؟ 
اما با کمال تعجب برخی هنوز این مشکالت را 
موقت و منتظر معجزه و سخاوت ابرهای آسمانند. 
تا زمانی که همه مشکالت بخش آب را بر گردن 
خشکسالی و تغییر اقلیم و دشمن و نفوذی و جاسوس 
و ابردزد بیفتد، فقط و فقط فرصت سوزی می شود 
و هزینه تغییر  باال می رود. متاسفانه طبیعت برای 
انسان صبر نخواهد کرد تا عقلش سر جایش بیاید. 
هر چه جلوتر برویم، خساراتی که به محیط زیست 

می زنیم، جبران ناپذیرتر خواهند شد!

کشور ما ذاتا کم آب است
کشور ما به طور ذاتی کم آب است اما فقر آبی ندارد.  
همین حاال هم می توان این وضعیت را پایان بخشید  
با آب کمتر، محصول بیشتر و بهتر تولید کرد و 
وضعیت محیط زیست را بهبود بخشید. اما تاجر 
ورشکسته قبل از وعده دیگری به طلبکاران باید 
بپذیرد که شکست خورده است، روش تجارتش 
جوابگو نیست و هر چه بیشتر دست و پا برند، 

بیشتر در باتالقی که خود ساخته، فرو می رود.
برای هزارمین بار: چیزی به نام خشکسالی سی 

بکشد  که سی سال طول  نداریم. وضعیتی  ساله 
خودش یک روند اقلیمی جدید است. 

در حالی که خشکسالی پدیده ای موقت و نرمال 
و برگشت پذیر است. آن تحقیق ناسا هم گفت در 
بازه سی ساله تحقیق ما خاورمیانه مدام گرمتر و 
خشکتر می شود، هرگز در آن گزارش به خشکسالی 
سی ساله اشاره نشده، چون اساسا چنین گزاره ای 
غلط و غیر علمی است. اگر بازه تحقیق را پنجاه 
ساله یا حتی صدساله هم در نظر می گرفتند کمابیش 

نتایج مشابه داشت.
به هر رو خاورمیانه همچنان که بارها گفته شده 
دچار خشکیدگی است و نه خشکسالی. این دو 

عبارت کامال متفاوت هستند.

تکرار دروغ خشکسالی سی ساله، »ایران وارد یک دوره خشکسالی ۳۰ ساله شده«!

پیشنهاد سبز

با فروکش کردن کرونا، میهمانی ها رونق گرفته و 
مردم بیشتر دور هم جمع می شوند. یکی از جاهایی 
که بیشترین میزان تولید زباله در آن اتفاق می افتد، 
در میهمانی ها، عروسی ها یا برخی مراسم خاص 
است که اغلب در روزهای تعطیل برگذار می شود. 
عمر یک لیوان یا ظرف پالستیک حداکثر 30 دقیقه 
است، اما تقریبا 1000 سال طول می کشد تا آن ظرف 
در طبیعت تجزیه شود. بنابراین اگر بتوانیم عادت 
از سر تنبلی مصرف و دور انداختن ظروف را ترک 

کنیم، کمک بزرگی به طبیعت کرده ایم.
اگر با کمی دقت به ریخت و پاش های مراسم های 
مختلف نگاه کنیم، می توانیم میزان تولید زباله را با 
مدیریت درست کنترل کنیم تا نه تنها از اسراف و 
مصرف بیش از اندازه جلوگیری کنیم، بلکه نوعی 
روش تازه را برای اداره مراسم را معرفی کنیم که 
به حفاظت از محیط زیستمان کمک می کند که ما 

باید برای نسل های بعدی پاکیزه نگه داریم.
جای  به  پسماندها  جمع آوری  برای  اول:  قدم 
بازیافت  قابل  کیسه های  از  پالستیکی  کیسه های 
استفاده کنیم. این کیسه ها به یمن فناوری های جدید 
االن در بازار یافت می شود و اگر به برچسب کیسه ها 

نگاه کنیم می توانید آنها را در مغازه ها پیدا کنید. 

قدم دوم: در میهمانی ها و گردش ها از به کار بردن 
ظروف یک بار مصرف تا حد امکان خودداری کنیم 
و سعی کنیم به سنت چند صد ساله بشر، از ظروفی 
استفاده کنیم که می شود آنها را شست و دوباره 
استفاده کرد. این روزها، ظروف یک بار مصرف 
ارزان نیستند، خوشبختانه! می شود هزینه ای را که 
صرف خرید ظروف یک بار مظرف می شود، به 

کسی داد تا آنها را بشوید. صاف و پاکیزه!
قدم سوم: اگر قرار است غذا از بیرون تهیه شود به 
جای قرار دادن غذا در ظرف های یک بار مصرف 
بزرگ و آلوده کننده محیط، رف را با خودمان از 
منزل ببریم و از مسئول رستوران خواهش کنیم، به 
جای ظروف یک بار مصرف غذاها را در ظرف های 
ما بریزد. بردن غذای گرم در ظروف پالستیکی از 
رستوران به خانه، نه تنها باعث آلودگی محیط می شود، 
بلکه باعث ایجاد عناصر مضر برای سالمت به دلیل 

گرم شدن ظروف پالستیکی می شود. 
قدم چهارم: در مراسم های بزرگ عزاداری مانند 
ایام محرم در مراسم نذری، می توان به جای لیوان ها 
و ظروف پالستیک از ظروف گیاهی که در طبیعت 
تجزیه می شوند استفاده کرد. این کار ارزشمند نیازمند 
یک شعور و همکاری همگانی است، وگرنه با هیچ 

بخشنامه و کنترل از باال نمی توان چنین نظمی در 
مراسم عزاداری ایجاد کرد.

قدم پنجم: با کمی ابتکار و فکر، برای تزئین جشن های 
کادوی  کاغذهای  یا  مقواها  از  می توان  و...  تولد 
مصرف شده استفاده کرد یا وسایل تزئینی را بعد 
از مراسم برای استفاده دوباره مرتب در جعبه ای 
نگهداری کرد. دلیلی ندارد که بعد از پایان جشن 

هر چه بوده را دور بریزیم.
قدم ششم: یکی از مدهای جدید در این روزها 
به قول معروف  یا  از چندین کاغذ کادو  استفاده 
بگ و روبان و بادکنک و... برای هدیه هاست. این 
کار هر چند ممکن است حسن سلیقه و ابتکار به 
حساب بیاید، اما بهتر است به جای استفاده از حسن 
سلیقه و ابتکاری که در نهایت به سطل زباله ریخته 

می شود و طبیعت را آلوده می کند، روش های سبز 
دوستدار طبیعت را به کار برد؛ تعداد کمتر کاغذ کادو 
و دیگر وسایل تزئینی و جایگزین کردن آنها با کمی 
پوشش گیاه سبز یا کاغذهای قابل تجزیه در طبیعت.     
این چند کار ساده شاید در روزگاری که استفاده از 
ظروف یک بار مصرف به صورت رسم و عادت 
درآمده عجیب و دست و پاگیر باشند، اما یادمان 
باشد از مجموع تاریخ، انسان تنها نزدیک به 3 دهه 
است که هر چیز را استفاده می کند و بعد از چند 

دقیقه دور می اندازد.

یک بار مصرف در مراسم ها؛ حسن سلیقه  را برای حفظ طبیعت به کار ببرید نه تخریب آن

شکارچی اول باید هدفی داشته باشد و شکارچی اول باید هدفی داشته باشد و 
بداند با چه هدفی به شکار می رود. پیش بداند با چه هدفی به شکار می رود. پیش 

آمده که افزایش بی رویه حیات وحشی آمده که افزایش بی رویه حیات وحشی 
مانند کل و بز که از پوشش گیاهی منطقه مانند کل و بز که از پوشش گیاهی منطقه 

تغذیه می کنند، به این پوشش صدمه تغذیه می کنند، به این پوشش صدمه 
زده است یا زیاد شدن بیش ازحد جمعیت زده است یا زیاد شدن بیش ازحد جمعیت 

گرازها به محصوالت کشاورزی خسارات گرازها به محصوالت کشاورزی خسارات 
جدی وارد می کندجدی وارد می کند

در میهمانی ها و گردش ها از به کار بردن در میهمانی ها و گردش ها از به کار بردن 
ظروف یک بار مصرف تا حد امکان خودداری ظروف یک بار مصرف تا حد امکان خودداری 

کنیم و سعی کنیم به سنت چند صد ساله کنیم و سعی کنیم به سنت چند صد ساله 
بشر، از ظروفی استفاده کنیم که می شود بشر، از ظروفی استفاده کنیم که می شود 

آنها را شست و دوباره استفاده کرد  آنها را شست و دوباره استفاده کرد  


