
در حالی که جمعیت انسان ها کمتر از 8 
میلیارد تَن است، تخمین می زنند تعداد 
ماهی ای که هرسال از محیط های 
وحشی )به جز محل های پرورش 
ماهی( صید می شود، بین هزار تا 
2هزار و 700 میلیارد قطعه باشد. 
پژوهش ها نشان داده دوسوم ماهیان 
جهان، بیش از حد صید شده و بقایشان 
به خطر افتاده یا به کلی نابود شده اند. اگر وضع به همین 
ترتیب پیش برود، تا حدود 30 سال دیگر در اقیانوس ها 
و دریاهای جهان هیچ ماهی ای برای صید باقی نخواهد 
ماند. حدود 30 درصد از صیدها به شیوه های غیرقانونی یا 
قاچاق انجام می گیرد و 10 درصد ماهیانی که صید می شوند 
)یعنی میلیاردها قطعه( اصال به مصرف انسان نمی رسند 
زیرا ماهیان غیربازارپسند یا ناسالم هستند. 40 درصد از 
صیدها هم صرف تهیه  خوراک دام می شود )یک آسیب 
بزرگ ناشی از گوشت خواری افراطی انسان!(. شیوه های 
صید صنعتی همچنین سبب گرفتاری جانوران بی شمار 
دیگری مانند الک پشت ، کوسه، وال، و دلفین می شود 
که صید ضایع یا ضمنی )bycatch( خوانده می شود.
صید ترال )trawling( که از قرن پانزدهم میالدی 
متداول شد، روش صیدی است که در آن تور ماهیگیری 
به دنبال یک یا چند کشتی یا قایق کشیده می شود. 
تور ترال، باتوجه به نوع ماهیان موردنظر ممکن است 
در وسط آب کشیده شود یا در کف دریا. آنهایی که 
روی بستر دریا کشیده می شوند، قطعه های فلزی بسیار 
سنگینی دارند که استقرار ترال را در کف دریا ممکن 
می  کند. اشکال بزرگ صید ترال این است که »انتخابی« 
نیست و انواع آبزیان را از گونه های بسیار متفاوت 
و کوچک و بزرگ، گرفتار می کند. پاره ای بررسی ها 
نشان داده که بیش از 70 درصد صیدهای ضمنی که 
مقدار آن در شیوه  ترال بسیار باال و شامل گونه های 

ارزشمند از نظر زیستی اما غیرخوراکی است، دور 
ریخته می شود. همچنین تعداد بی شماری ماهی نابالغ که 
هنوز به اندازه  کافی رشد نکرده اند، به دام می افتند. صید 
ترال میگو، بیشترین صید ضمنی )یا درست تر بگوییم: 
گونه ُکشی فراگیر( را در پی دارد. آسیب بزرگ صید 
ترال »کف روب« )bottom trawling( این است که 
با تجهیزات فلزی سنگین خود، بستر دریا را زیرورو  و 
پوشش گیاهی و مرجان ها را که جای زادآوری ماهیان 
است، نابود می کند. همچنین سبب گل آلودگی آب و به 

هم خوردن فضای زیستی دریا می شود. 
ترال  کشتی  کار  ساعت  یک  از  ناشی  گل آلودگی 
کف روب بیش از 10 برابر ذرات معلق ناشی از ورود 
آالینده های صنعتی و گل والی و فاضالبی است که در 
کالیفرنیای جنوبی وارد دریا می شود. ترال »میان دریایی« 
)midwater / pelagic( در مقایسه با ترال کف روب، 
آلودگی بسیار کمتری دارد و می تواند تک گونه ای صید 
کند اما در این روش هم معموال تعداد زیادی پستاندار 
دریایی مانند دلفین، گرازماهی و وال گرفتار و معموال 

به علت خفگی نابود می شوند.
در ایران، فعالیت کشتی های صید ترال در خلیج فارس و 
دریای عمان سبب کاهش شدید صید توسط ماهیگیران 
بومی شده است. در چند سال اخیر، اعتراض های چند باره  
ماهیگیران و کنشگران محیط زیست، ورود مقام های 
مختلف مانند نمایندگان مجلس، دادستان کل و سپاه 
پاسداران را در پی داشته است. سازمان شیالت در پاسخ 
به این اعتراض ها معموال می گوید روش ترال فقط برای 
صید »فانوس ماهیان« است که در عمق زیاد )حدود 200 
متری دریا( به سر می برند و آسیبی به ذخایر دریایی 
دیگر نمی زنند. فانوس ماهیان برای تهیه  پودر ماهی که 
خوراک ماهیان پرورشی یا مرغ است، صید می شوند 
اما فیلم هایی که از کشتی های ترال آب های جنوب ایران 
منتشر شد، نشانگر یک نسل کشی و رفتار بی رحمانه با 

دریا و آبزیان آن بوده است. اواخر مهرماه امسال، خانم 
رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس اعالم کرد 
که با سازمان شیالت تفاهم نامه ای امضا شده که برپایه  

آن صید ترال برای 2 سال متوقف می شود. 
که  آنجا  از  اما  است  امیدبخش  تا حدی  این خبر 
نبی ا... خون میرزایی، رئیس سازمان شیالت کشور 

گفته که فقط صید ترال فانوس ماهیان، آن هم »برای 
به روزرسانی مطالعات و ارزیابی ذخایر آبزیان و اتخاذ 
تصمیم براساس مطالعات جدید« ممنوع شده و مدیرکل 
دفتر حفاظت از سواحل دریایی سازمان محیط زیست 
هم گفته که »ممنوعیت صید ترال فانوس ماهیان هنوز 
به صورت رسمی به ما ابالغ نشده« به نظر می رسد 
که در موضوع صید ترال، روش »تلطیف فاجعه« 
در پیش گرفته شده و می کوشند جو را آرام کنند، 

درصورتی که مساله باید ریشه ای حل شود. 
نمایندگانی از »شبکه  تشکل های محیط زیست و منابع 
طبیعی« در روز 30 مهر در مجلس دیداری با خانم 
رفیعی داشتند و درباره  صید ترال که آن را هم تراز 
جنگل زدایی و بیابان سازی می دانند، گفت وگو کردند. 
شبکه معتقد است از آنجا که دادستان کل کشور 
صید ترال را عملی مجرمانه اعالم کرده، ضرورت 
دارد این روش به کلی منع شده و مرتکبان آن تعقیب 

و مجازات شوند.
wikipedia :منبع
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بطری های پالستیکی را چه باید کرد؟
در کشورهای پیشرفته سازوکارهای قانونی برای امحا و بازیافت موادی 
که دور انداخته می شوند، پیش بینی شده است، مثال دستگاه های امحای 
لوازم الکترونیکی و المپ ها که هنوز در کشور ما جایی ندارند. این روزها 
بطری های پالستیکی را همه جا می شود دید اما متاسفانه در کشور ما چند 
سالی است که مصرف ظروف پت با شیب تندی رو به افزایش است، 
در حالی که هنوز در مجموعه مدیریتی ما فکری برای امحای بطری های 

مصرف شده نشده است.

راه حلی که دنیا پیش گرفته، چیست؟
به طور کلی دو راه وجود دارد؛ یکی ارائه نوشیدنی و آب در بطری های 
شیشه ای و گرفتن گرویی و تعویض بطری ها. هنوز در خاطره بسیاری از 
ما باقی مانده که  نوشابه ها فقط در بطری های شیشه ای فروش می رفتند 
و در ازای هر بطری گرویی گرفته می شد و مشتری بعد از بازگرداندن 
شیشه یا نوشابه جدید می گرفت یا گرویی را. این یکی از راهکارهای 
کشورهای پیشرفته است و به این ترتیب از تولید انبوه بطری های پت و 
آلودگی جلوگیری می شود. این راهی است که ما تالش می کنیم به آن 

برگردیم. در این کشورها مردم برای کمک به نیازمندان این شیشه ها را در 
جاهای مخصوصی می گذارند تا افراد بی بضاعت با برداشتن شیشه ها پول 

گرویی آنها را بگیرند.
راه دوم کدام است؟

راه دوم پیش بینی راه های امحای درست بطری های پالستیکی است. درواقع 
باید سازوکاری اندیشیده شود تا مثل کشورهای پیشرفته که تجارب موفقی 
در مدیریت پسماند داشته اند، مشتری هنگام خرید پول امحای بطری را 
نیز درضمن بهای بطری بپردازد که حدود 5 تا 10درصد از بهای نوشیدنی 
است. این کار دو فایده دارد؛ هم خریداران را به سوی مصرف بطری های 
شیشه ای سوق می دهد و هم از قبل راهی برای بازیافت بطری های دیرتجزیه 

در طبیعت پیش بینی شده است.

چندپرسشسادهدربارهبطریهایپالستیکی

قاب سبز

یافته های پژوهشگران استرالیایی نشان می دهد بیش از 90 درصد 
گونه های ماهی در معرض انقراض در جهان به طور قانونی و در 

ماهیگیری صنعتی صید می شوند. دانشمندان پیشنهاد می کنند مردم به 
جای خوردن این ماهی ها، عروس دریایی بخورند.  بی بی سی

هر یک واحد افزایش در غلظت ذرات معلق در هوا، ۱0 درصد به 
قربانی های کرونا اضافه می کند. معاون محیط انسانی سازمان حفاظت 

محیط زیست، با توجه به مطالعات منتشرشده درباره تاثیر آلودگی 
هوا بر افزایش مرگ ومیر ناشی از کووید-۱9 در جهان گفت: »در 

آمریکا در ازای هر یک واحد افزایش ذرات معلق ۱0 درصد به 
مرگ های ناشی از کووید- ۱9 اضافه می شود.«

سیمان و تغییر اقلیم. اگر صنعت سیمان را یک کشور فرض 
کنیم، بعد از چین و آمریکا، آن را می توان سومین تولیدکننده 

بزرگ دی اکسیدکربن دنیا نامید.  سیمان در تولید بتن به کار 
می رود که دومین ماده )جنس( مورد استفاده پس از آب است. 
صنعت سیمان منشاء ٨ درصد انتشار دی اکسیدکربن در دنیاست.  

دی اکسیدکربن ناشی از صنعت سیمان بیشتر از دی اکسیدکربن 
صنعت هوایی )٥/٢ درصد( و کمتر از دی اکسیدکربن صنعت 

کشاورزی )۱٢ درصد( در سطح جهانی است.

در سال ٢0۱9 میالدی، بالغ بر ۱۳٥میلیون نفر از گرسنگی حاد 
رنج می بردند اما از ابتدای سال میالدی کنونی این روند، با شیوع 

عالم گیر کرونا با شرایطی بسیار خطرناک مواجه شده، به نحوی که 
SOFI &FAO/( دو گزارش جهانی که به تازگی منتشر شده
OECD( وضعیت بسیار وخیمی را برای امنیت غذایی تا پایان 

سال جاری و در سطح جهان پیش بینی کرده اند.

پایکا؛ منطقه حفاظت شده خواجه خراسان رضوی. 
عکاس: محیط بان، رضا علی میرزایی

بدون شرح

از  عمومی  برداشت  غالبا 
پستانداران پرنده درست نیست. 
برای دکتر بورگارل، بوم شناس 
موجوداتی  اینها  حیات وحش، 
زیبا و حیرت انگیزند؛ »آنها بسیار جالبند اما مردم 

از چیزی که نمی شناسند، می ترسند.«
موسسه  یک  ویروس  شکارچی  بورگارل  دکتر 
تحقیقاتی فرانسوی به نام سیراد است. او در دانشگاه 
زیمبابوه کار می کند و به غارهای خفاش ها می رود 
و از خفاش ها و فضوالتشان نمونه برداری می کند. 
در آزمایشگاه ماده ژنتیکی ویروس های خفاش 

استخراج و تعیین توالی می شود. 
جمله  از  کرونا،  ویروس  دیگر  انواع  قبال  آنها 
ویروسی از همین خانواده سارس و کووید-1۹ 
را شناسایی کرده اند. این تحقیق بخشی از یک 
تالش جهانی است برای بررسی تنوع و ساختار 
ژنتیکی ویروس های خفاش ها تا در صورتی که 
باعث بیماری مردم شوند، ابزار الزم برای واکنش 

سریع فراهم باشد.
دکتر الیزابت گوری از دانشگاه زیمبابوه می گوید: 
 )Guano( مردم محلی برای جمع آوری گوانو«
به عنوان کود، مرتب به محل زندگی خفاش ها 
می روند. به همین دلیل شناخت عوامل بیماری زای 
به  است  ممکن  چون  است  ضروری  خفاش ها 

انسان منتقل شوند.« 
را  »خفاش ها  نام  به  کارزاری  خفاش شناسان 
مالمت نکنید« راه انداخته اند برای زدودن ترس 
که  خفاش ها  درباره  بی اساس  افسانه های  و 
می گویند  آنها  می کند.  تهدید  را  حیات وحش 
خفاش ها بدشناخته شده ترین و قدرنادانسته ترین 
حیوانات کره زمین هستند و مدت هاست هدف 
انزجار، آزار، اذیت و جهل اند و بالهای شیطانی 
انداخته می شود.  آنها  آمده گردن  انسان  که سر 
در  درباره خفاش ها  نادرست  باورهای  و  ترس 

روزگار کرونا شدیدتر هم شده است.

حقایقیدربارهخفاشها
خفاش ها تنها پستاندارانی هستند که می توانند پرواز 
کنند. خفاش های حشره خوار می توانند با کاهش 
میلیارد  کشاورزی، 3/7  به محصوالت  خسارت 
دالر برای کشاورزان آمریکایی صرفه جویی کنند.

به  گرده افشانی  برای  گیاهی  گونه   500 حدود 
نیاز دارند. خفاش ها در معرض خطر  خفاش ها 
تخریب بی سابقه زیستگاه ها، تغییر آب و هوا، شکار 

و فشارهای دیگر قرار دارند.
 

خفاشهامقصرند؟
را  بحرانی  دقیق ویروس کرونا که چنین  منشاء 
در دنیا ایجاد کرده هنوز معلوم نشده ولی بیشتر 
دانشمندان هم عقیده اند که به واسطه حیوانات و 
به احتمال زیاد خفاش، به انسان منتقل شده است. 
این البته به این معنی نیست که خفاش ها را باید 

مقصر دانست.
عامل اصلی، دخالت روزافزون انسان در زندگی این 
موجودات وحشی است. بروز بیشتر بیماری های 
عفونی نوظهور می تواند به تخریب طبیعت به دست 
انسان مربوط باشد. جنگل ها و علف زارها به چراگاه 
دام، مزرعه سویا، جاده و آبادی تبدیل و حیوانات 
وحشی به اجبار به انسان و دام نزدیک و نزدیک تر 
می شوند. این برای ویروس ها فرصت انتقال از یک 

میزبان به میزبان دیگر را فراهم می کند.
ریکاردو روشا از دانشگاه پورتو در پرتغال می گوید: 
»تردیدی نیست که این خطر وجود دارد که خفاش ها 
میزبان  جانوری  گونه های  از  بسیاری  مثل  هم 

بیماری های بالقوه خطرناکی باشند.«
اما اگر شمار گونه های خفاش )بیش از 1400 گونه( 
را در نظر بگیریم، تعداد ویروس هایشان که می توانند 
انسان را مبتال کنند مشابه دیگر پستانداران، پرندگان، 

حیوانات اهلی و  جوندگان است.
دانشمندان تخمین می زنند از هر 4 بیماری عفونی 
نوظهور یا در حال ظهور، 3 بیماری منشاء حیوانی 

دارند. هشدار این خطر در سال 2002 میالدی داده 
نام سارس  به  بیماری اسرارآمیز  شد، وقتی یک 
در چین ظاهر شد که در دنیا جان حدود 800 

نفر را گرفت.
در سال 2017 میالدی، محققان گروهی خفاش 
»نعل بینی« را شناسایی کردند که در غارهای دورافتاده 
در استان یون نان زندگی می کردند و ناقل بخشی از 
ژن های ویروس سارس انسانی بودند. پژوهشگران 
سپس هشدار دادند  ممکن است به بیماری مشابه 

در رابطه مان با حیات وحش تجدید نظر کنیم.
دکتر روشا می گوید که به جای انداختن تقصیر گردن 
یک یا چند گونه جانوری، باید در رابطه مان با عالم 
طبیعت بازنگری کنیم. او به این نکته اشاره می کند که 
خفاش ها برای زیست بوم سالم و رفاه انسان حیاتی 
هستند و هجوم حشرات به محصوالت کشاورزی 
را مهار می کنند. در مناطق گرمسیر، گیاهانی مانند 
کاکائو، وانیل و میوه های خارگیل )دوریان( برای 
گرده افشانی به خفاش ها نیاز دارند. این جانوران، 
دانه های درختان جنگل های بارانی را پراکنده می کنند 
که به مقابله با گرم شدن کره زمین کمک می کند.
دکتر دیوید رابرتز از دانشگاه گالسگو می گوید شیطانی 
جلوه دادن خفاش ها »پیامد وحشتناکی« دارد چون 
انتقال بیماری از حیوانات به انسان بیشتر به این دلیل 
است که انسان ها به قلمرو جانواران دست درازی 
کرده اند، نه برعکس. به احتمال زیاد اجداد ویروس 
کرونا دهه ها بین خفاش ها در گردش بوده  و توانایی 

آلوده  کردن گونه های دیگر حیوانی را هم داشته اند.
به دلیل شیوع کرونا مواردی از حمله به خفاش ها 
گزارش شده، از جمله کشتن یا قصد کشتن آنها در 
پرو، هند، استرالیا، چین و اندونزی. دانشمندان هشدار 
می دهند این اقدامات اشتباه می توانند برای گونه های 
در معرض خطر خفاش عواقب جدی داشته باشند و 

حتی خطر شیوع بیماری ها را افزایش دهند.
داگالس مک فارلین از دانشگاه کمبریج می گوید: 
»یک نگران اصلی این است که بسیاری از گونه های 
خفاش در خطر انقراض هستند. به همین دلیل حتی 
اندک خشونت نابجا می تواند به زیست بوم هایی که 
انسان به آنها وابسته است صدمه جبران ناپذیر بزند 

و عواقب وخیمی داشته باشد.«
قرن هاست که خفاش ها کنار انسان زندگی می کنند و 
نفعش متقابل بوده  است. در شهر دانشگاهی کویمبرا 
در پرتغال، بیش از 300 سال است که خفاش ها در 
یک کتابخانه قرن هجدهمی زندگی و از حشراتی 
تغذیه می کنند که می توانند نسخه های خطی را از بین 
ببرند. اگر غروب از این کتابخانه دیدن کنید، ممکن 
است آنها را ببینید که از پنجره های کتابخانه خارج 
می شوند و بر فراز خیابان های سنگفرش پرواز می  کنند.
باشیم  داشته  یاد  به  باید  ریکاردو روشا می گوید 
پیچیده  شبکه های  عنصر جدایی ناپذیر  خفاش ها 
طبیعی هستند که زیست بوم ها را سالم نگه می دارند. 
پیام این برهه نامیمون تاریخ این است که بیمار کردن 

طبیعت باعث بیماری خود ما می شود.
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