
نزدیک به 2 دهه مردم تهران عادت کرده  بودند پسماندهای 
خود را در مخازن بزرگی اغلب سر کوچه های محله شان 
بیندازند تا مثال با تجمیع زباله و بردن آنها در ساعت های 
مشخص، باری هم مالی و هم اجرایی از دوش سازمان 
مدیریت پسماند تهران برداشته شود. مدتی درباره اینکه 
پسماند خود را ساعت 9 شب در مخزن بگذارید، تبلیغ 
شد اما امروز نتیجه این شده که مردم در همه ساعت های 
روز پسماندهای خود را بدون تفکیک تر و خشک در 
مخازنی می اندازند که معدن انواع میکرب ها شده، بویی 
آزاردهنده دارد. عالوه بر آلودگی مخازن و عدم کارایی 
آنها برای جداسازی پسماند خشک و تر و هزینه ای که 
به دوش بودجه شهرداری ها می گذارند، امروز مخازن 
جایگاه نمایش فقر در جامعه شهری ماست چراکه در 
هر ساعتی، کودک یا بزرگسالی را می توانید ببینید که با 
ظاهری ژنده و رقت انگیز برای یافتن پسماند خشک 
به درد بخوری که بتواند به پول نزدیک کند، تا کمر 
درون مخزن خم شده و دست اغلب بی حفاظ خود 
را تا آرنج درون پسماندها فرو برده. به همه اینها اضافه 
کنید شیوع کرونا را که کارشناسان عقیده دارند همین 
زباله گردها یا به اصطالح کتفی ها یکی از عوامل شیوع 

ویروس در شهرهای ما هستند.  
معلوم نیست طرح گذاشتن مخازن از کجا و براساس 
چه کارشناسی ای آمده اما هر چه هست، بعد از اجرای 
موفق طرحی متفاوت در شهرهایی مانند اصفهان و 
شیراز و چند ناحیه و منطقه تهران، باالخره شهرداری 
به این نتیجه رسیده که تا کار بیشتر از این خراب 
نشده، باید چاره ای کرد. طرح کاپ، کاهش پسماند، 
در چند منطقه تهران اجرا شده و قرار است به زودی در 
سراسر پایتخت پسماندها را جمع  آوری کند. مسووالن 
شهری در این طرح دنبال راه هایی هستند که پسماند 
اوال کمتر تولید شود و در مرحله بعد تا جای ممکن 
دفن نشود و بازیافت پسماند از مبدأ آغاز و باقی مانده 

غیرقابل استفاده آن تبدیل به انرژی شود. 
به گفته مسووالن شهرداری، مخازن پسماند تا حداکثر 
5 سال دیگر باید در سطح شهر تهران جمع آوری شود 
و طرح کاپ که پسماندها را به تفکیک خشک و تر در 
منازل از ساکنان تحویل می گیرد، جانشین آن خواهد شد.

شهرونداندرباره»کاپ«چهمیگویند؟
نام  »کاپ«  در محله  به   مدتی  است  طرحی  

ما درحال اجراست. این طرح که با هدف تفکیک 
زباله از مبدأ و از داخل منازل طراحی شده، در نگاه 
اول  طرح خوبی به نظر می رسد ولی  متاسفانه در 
اجرا اهالی را به دردسر انداخته و همچنین تهدیدی 
برای سالمت افراد خصوصا در این ایام به اصطالح 

کرونایی محسوب می شود.
طرح به این صورت است که پیمانکاری  انتخاب شده 
و مخازنی را به ساختمان ها تحویل داده. با شروع طرح، 
در تمام شهرک مخازن ثابت را جمع آوری کردند و 
جایش گلدان  قرار دادند، هر یک شب درمیان خودروی 
بازیافت و جمع آوری مخازن به کوچه ها می آیند،  در 
خانه ها را می زنند، مخازن را برمی دارند و تخلیه می کنند.
البته صحنه هایی هم هست تماشایی، مثال زباله هایی از 
هر جنس و رنگ مقابل منازل در پارکینگ ها به مدت 
2روز تلنبار می شوند و مخزن دست به دست شده بدون 
در نظر گرفتن شرایط فعلی در منازل قرار می گیرند. 
بعضا در منازل بازمی ماند و امنیت نیز در خطر است.
در سطح شهرک تمام مخازن ثابت جمع آوری شده و 
زباله ها همچنان در محل های سابق دپو می شوند، روی 
زمین شیرابه و آلودگی پخش می شود، رهگذاران در 

شهرک جایی برای انداختن زباله ها ندارند.

 بعد از روزگار کرونا مشکلی به نام ماسک و دستکش های 
استفاده شده هم به وجود آمده که اغلب نمی دانند با آنها 
چه کنند. طبق نظر وزارت بهداشت، ماسک و دستکش 
استفاده شده باید در سطل های دردار دور انداخته شوند.

سواالت دیگری هم مطرح است، مثال اینکه شستشوی 
مخازن با کیست؟ اهالی  ساختمان؟ مدیر ساختمان؟ 
چه کسی  رغبت می کند با دست مخازن را بشوید؟ 
پس   ندارند،  مکانیزه  شستشوی  دستگاه  که  اهالی 

آلودگی روی  آلودگی...
راستش در همین  مجتمع همان اوایل کرونا مجبور 
شدیم اتاقک محل نگهداری زباله های ساختمان را 
کال ببندیم چون متاسفانه ساکنان زباله تر و  خشک و 
با شیرابه را می انداختند کف اتاقک. در کیسه ها باز بود 
و فقط همان یک روز تا شب که مسوول بردن زباله 
ساختمان آنها را تخلیه می کرد بوی نامطبوع کل پارکینگ 
را برمی داشت. شهروند دیگری می گوید: »معتقدم این 
طرح برای زباله های خشک خیلی خوب است و نه 
تر. اگر بشود فقط زباله خشک را ببرند که ماندن آن 
2روز متوالی هم مشکلی ایجاد نمی کند خیلی هم 
 عالی است. البته بعد از آموزش کامل به همه ساکنان 

که بفهمند زباله خشک دقیقا چیست.«

راهحلهاییسادهوعملی
از مجموعه نظرات شهروندان به نظر می رسد مشکل 
اصلی درباره نحوه جمع آوری پسماندهای تر است. 
این پسماندها زود بو می گیرند و باعث نشت شیرابه 
می شوند، مایعی بسیار عفونی حاوی انواع میکروب ها 

و فلزات سنگین مضر برای محیط زیست.
با توجه به تجربه شهرهایی ماند اصفهان و شیراز 
در  آنها  در  طرح  این  که  اروپایی  کشورهای  و 
حال اجراست، باید گفت راه حل پسماند تر پایین 
آوردن این پسماندها در روزهای مقرر در ساعت 
تحویلی است که قبال شهرداری برای مردم محل 

تعیین کرده است.
برای نحوه استفاده از مخازن پسماند تر که شهرداری 
تحویل هر ساختمان داده هم فرمول های یکسانی 
وجود ندارد. هر ساختمانی با استفاده از خالقیت و 
امکانات خود می تواند و باید رساندن پسماندهای تر 
به در منازل در روز و ساعت مقرر را مدیریت کند. 
اینکه چه کسی مخازن را شستشو دهد یا چطور باید 
از بو گرفتن آنها جلوگیری کرد یا اینکه چه کسی 
باید پسماند را تا دم در خانه بیاورد یا پرسش هایی 
باید پاسخ دهند. موضوع  مانند آن را، شهروندان 
این است که طرح کاپ باید طبق برنامه قبلی با نظم 
و ترتیب به اجرا دربیاید تا مردم با راهنمایی های 
شورایاری های محالت که درواقع تنها ارگان مردمی 
در ارتباط با شهرداری ها هستند و کارشناسان، راه های 

عملی همراه شدن با طرح را به تدریج پیدا کنند.
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یادداشت سبز

هیچ شهری در دنیا بدون مسوولیت پذیری ساکنانش به سامان نمی رسد 

همه مشکالت را شهرداری نباید حل کند
اینکه چه کسی مخازن پسماند تر یا خشک را 
شستشو دهد یا چطور باید از بو گرفتن آنها 
جلوگیری کرد یا اینکه چه کسی باید پسماند 

را در روز و ساعت مقرر تا دم در خانه بیاورد 
یا پرسش هایی مانند آن را، شهروندان 

باید پاسخ دهند. موضوع این است که طرح 
کاپ باید طبق برنامه قبلی با نظم و ترتیب 

به اجرا دربیاید تا مردم با راهنمایی های 
شورایاری های محالت که درواقع تنها ارگان 

مردمی در ارتباط با شهرداری ها هستند و 
کارشناسان، راه های عملی همراه شدن با 

طرح را به تدریج پیدا کنند

هشدار سبز

دانشمندان می گویند توفندهای شمال اقیانوس اطلس 
اکنون با رسیدن به خشکی توان خود را بیش از گذشته حفظ 
می کنند که به گرمایش زمین مربوط است. کارشناسان 
معتقدند این توفان ها در گذشته بعد از ورود به خشکی 
به سرعت کم جان می شدند اما در 5۰ سال اخیر توفندها 
به طور متوسط تقریبا 2 برابر گذشته در خشکی دوام 
آورده اند. نتیجه این مطالعه که در نشریه »نیچر« چاپ 
شده، نشان می دهد گرمایش نیروی محرکه بیشتری 
به توفندها می دهد. به همین دلیل این توفان ها بعد از 

رسیدن به خشکی بیشتر توان خود را حفظ می کنند.
آنها پیش بینی می کنند به این ترتیب در سال های آینده 
قدرت تخریب این توفان ها بیشتر خواهد شد. امسال 
شمال اقیانوس اطلس شاهد 29 توفان فوق استوایی بود 
که رکورد تازه محسوب می  شود. در سال 2۰۰5 میالدی 

28 توفند ثبت شده بود.
کارشناسان اشاره کرده اند در سال های اخیر توفان های 
استوایی که به خشکی می رسند، نسبت به گذشته خیلی 

بیشتر به راه خود ادامه می دهند و خسارت  بیشتری 
به بار می آورند. در سال 2۰۱۷ میالدی توفان هاروی 
برای چند روز بر فراز شهر هوستون تگزاس باقی 
ماند و باعث ثبت یکی از شدیدترین بارندگی ها در 
تاریخ توفندها شد. اکنون محققان نشان داده اند تغییر 
اقلیم مانع زوال سریع این توفان ها بعد از رسیدن به 
خشکی می شود. توفندها از رطوبت ناشی از آب های 
گرم استوایی نیرو می گیرند که در واقع همان سوختی 
است که باعث بادهای شدید می شود. تغییر اقلیم باعث 
می شود هوای باالی سطح اقیانوس ها مرطوب تر باشد 
که شدت توفان ها را افزایش می دهد اما وقتی توفان به 
خشکی رسید، دیگر نمی تواند از این رطوبت تغذیه 
کند و باید به سرعت زائل شود. با این حال مطالعه تازه 

حاکی است که دیگر این اتفاق نمی افتد.
پروفسور پیناکی چاکرابورتی از موسسه علوم و فناوری 
اوکیناوا در ژاپن که این مطالعه را هدایت کرده، گفت: »ما 
نشان دادیم توفندها اکنون با گرم تر شدن شرایط اقلیمی 

دیرتر تجزیه می شوند. در 5۰ سال گذشته توفندهای 
شمال اطلس که به خشکی می رسند، تقریبا 2 برابر بیشتر 
دوام می آورند. تحلیل ما در مورد علت زیربنایی آن این 

است که تغییر اقلیم گناهکار است.«
دانشمندان دریافتند در دهه ۱9۶۰ میالدی توفندها معموال 
۷5 درصد شدت خود را در اولین روز بعد از رسیدن 
به خشکی از دست می دادند اما حاال حدود 5۰ درصد 
آن را در روز اول از دست می دهند. این نقش یک باک 
اضافی سوخت را بازی می کند و توفند را حتی بعد از 
ورود به خشکی فعال نگه می دارد. با گرم تر شدن زمین، 

پیش بینی می شود این پدیده شدت پیدا کند.
در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل که سال گذشته 
با حضور رهبران جهان برگزار شد، سازمان جهانی 
هواشناسی گزارشی منتشر کرد که می گوید پیامدهای 

تغییرات اقلیمی در 5 سال اخیر شدیدتر شده است.
در این گزارش آمده که دوره 5 ساله 2۰۱۴ تا 2۰۱9 
میالدی از زمان آغاز ثبت دما گرم ترین دوره تاریخی 

بوده است. باال آمدن سطح دریاها در این دوره شتاب 
بیشتری گرفته و انتشار گازهای گلخانه ای هم به سطح 
بی سابقه ای رسیده است. سازمان جهانی هواشناسی 
از  استفاده  کاهش  برای  را  تالش ها  باید  می گوید 

سوخت های فسیلی شدت داد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، به تازگی گفته که 
تخریب محیط زیست به ترتیبی است که انگار انسان در 
حال جنگ با سیاره زمین است و تنها کشورهایی اجازه 
صحبت در این نشست را دارند که با برنامه ای برای 

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به این اجالس بیایند.

گرمایش باعث شدت و دوام بیشتر توفندها در خشکی شده

باران اسیدی یا نزوالت اسیدی مفهوم وسیعی است شامل هر نوع بارشی 
که عناصر اسیدی همراه آن باشند. این عناصر می توانند در ترکیبات اسید 
سولفوریک یا اسیدنیتریک در شرایط خشک یا مرطوب همراه باران، 

برف، مه، تگرگ یا حتی غبار از جو به زمین ببارند.
باران های اسیدی وقتی اتفاق می افتند که دی اکسید سولفور یا اکسید 
نیتروژن وارد جو زمین شده  و توسط باد یا جریانات جوی جابجا شوند. 
هرچند بخش کمی از این عناصر به واسطه فعالیت های طبیعی در زمین 
مانند فعالیت آتشفشان ها وارد جو می شوند، امروزه منبع اصلی عناصر 
اسیدی در جو زمین از سوزاندن سوخت های فسیلی مانند بنزین و نفت 
و گازوئیل سرچشمه می گیرد. دوسوم از دی اکسید سولفور و یک چهارم 
از اکسید نیتروژن را نیروگاه های برقی روانه هوای اطراف زمین می کنند 
که منبع انرژی برای تولید برق آنها سوخت های فسیلی هستند. انتشار 
این عناصر اسیدی دیگر مشکل منطقه ای یا حتی کشوری نیست. باد 
می تواند این ترکیبات را تا مسافت های دوردست ببرد و فضای وسیعی 
را به این ترتیب آلوده کند. نزوالت اسیدی حتی در غیاب رطوبت نیز 
می تواند به زمین برسد که اصطالحا به آن »نزوالت خشک« می گویند. 
عناصر اسیدی می توانند به سرعت در سطح آب، گیاهان یا ساختمان ها 
ته نشین شده یا در انتقال در جو زمین تبدیل به عناصر بزرگ تری شوند 

که برای سالمت بشر خطرناک باشند. وقتی براثر بارش باران، اسیدها 
از سطوحی که بر آن ته نشین شده اند جاری شوند، این باران اسیدی به 
خاک نفوذ می کند و عالوه بر گیاهان و حیات وحش، زندگی گونه هایی 
مانند حشرات و ماهی ها را هم در خطر قرار می دهد. هرقدر میزان باران 
در منطقه ای بیشتر باشد، میزان اسیدیته خاک آن منطقه کمتر است. برای 
مثال، در صحراها میزان نزوالت اسیدی خشک یا تر بیشتر از مناطقی 
است که بارش باران در آنجا بیشتر است. نزوالت اسیدی از طریق 
تغییر در میزان اسیدیته بر سالمت محیط زیست اثر می گذارند. بسیاری 
از گونه های ماهی ها یا حلزون ها دربرابر افزایش میزان اسیدیته ای که به 

بدن آنها وارد می شود، تاب مقاومت ندارند و از بین می روند.
یک اکوسیستم شامل مجموعه گیاهان، جانوران و دیگر عناصری مانند 
آب، خاک و هواست که همگی مانند زنجیره ای به هم پیوسته اند. هر 
صدمه ای به بخشی از این مجموعه شامل گونه های مختلف جانوری 

یا گیاهی، آب، باد یا خاک، بر اجزای دیگر مجموعه تاثیر می گذارد.
تاثیر مخرب افزایش اسیدیته در محیط زیست ابتدا و بیش از همه در 
محیط های آبی، چشمه ها، دریاچه ها و مرداب های محل زیست ماهی ها 
به چشم می آید. جاری شدن آب های اسیدی در خاک، آلومینیوم را 
از خاک می شوید و وارد دریاچه ها و رودخانه ها می کند. هرقدر میزان 

اسیدیته آب بیشتر باشد، میزان ورودی آلومینیوم به محیط نیز بیشتر است. 
برخی گونه های گیاهان و جانوران دربرابر افزایش اسیدیته و آلومینیوم 
می توانند مقاومت کنند اما همه این توانایی را ندارند. درمجموع، افراد 
جوان تر جانوران و حیوانات بیشتر از افراد پیرتر همان گونه ها در برابر 
نوسانات شرایط اطراف خود حساس هستند. در این شرایط اغلب ماهی ها 
توان تخم گذاری ندارند. درختان مرده یا خشک شده، منظره مشترک 
مناطقی است که باران اسیدی بر آنها فرود آمده است. آلومینیومی که 
باران اسیدی از خاک می شوید برای رشد گیاهان مضر است. عالوه بر 
آن، باران اسیدی بسیاری از عناصر مهم و حیاتی برای رشد گیاهان را 
از خاک می شوید و درختانی به جا می گذارد که جز برگ های مرده و 

بی مصرف بهره ای بر پیکرشان نمانده است.
امین حسین نقشینه، کارشناس هواشناسی، درباره احتمال باران اسیدی 
در تهران و سایر شهرهای آلوده ایران می گوید: »باران اسیدی به هیچ 
عنوان رنگ ندارد اما باران هایی که قطرات آن تیره و گل آلود است 
با غبار و گردوخاک همراه شده و به هیچ عنوان اسیدی محسوب 
نمی شود و خطراتی  را به دنبال ندارد.« وی در پاسخ به این پرسش که 
آیا احتمال باران اسیدی در کالنشهرها به دلیل آلودگی هوا وجود دارد 
یا نه، اظهار داشت: »مناطقی که آلودگی هوای ناشی از سوخت های 
فسیلی در آن اتفاق افتاده باشد قطعا دچار باران اسیدی می شوند؛ تهران 

نیز نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد.«

گزارش سبز

به مناسبت فصل سرما، باران اسیدی چیست؟

قاب سبز

آمارهای جهانی نشان می دهد که با افزایش شیوع بیماری 
کووید-19 میران مصرف آب افزایش جدی یافته است و در 

ایران نیز متوسط سرانه آب مصرفی شهری 1۵۰ لیتر برای هر نفر 
در سال است که ۴9۲ شهر مصرف سرانه آبی بیش از 1۵۰ لیتر 

برای هر نفر در سال را داشتند./ ایسنا

شمال هند یکی از مناطقی است که آلوده ترین هوا در دنیا را 
دارد. یکی از علت هایش این است که کشاورزان چند هفته مانده 

به فصل کاشت، پسماندهای زراعی خود را می سوزانند که دود 
بسیار زیادی تولید می کند.

بر اساس یک الیحه زیست محیطی که نمایندگان پارلمان بریتانیا 
آن را به بحث خواهند گذاشت، شرکت های بریتانیایی حق فروش 

محصوالتی که با نقض قوانین محلی در حفاظت از جنگل های 
بارانی و سایر نواحی طبیعی تولید شده را نخواهند داشت.

افزایش قاچاق خاک و چوب مناطق جنگی شمال ایران. فرمانده یگان 
حفاظت سازمان جنگل ها گفته که خاک مناطق جنگلی شمال کشور 

فوق العاده مرغوب است و بعضی سودجویان به دنبال قاچاق و جابجایی 
آن هستند. علی عباس نژاد گفته که قاچاق چوب و خاک مناطق 

جنگلی افزایش یافته است. به گفته او آمارهای دستگیری و برخوردها 
حاکی از افزایش ۲۰ درصدی تشکیل پرونده در این باره است.

کاوه مدنی، پژوهشگر دانشگاه ییل و معاون سابق سازمان حفاظت 
محیط زیست ایران، برنده جایزه سفیر اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا شد.

اصرار بر نصب تله کابین در جنگل های ثبت جهانی شده هیرکانی 
ادامه دارد. سرپرست شورای عالی جنگل: اکنون پس از ثبت 

جهانی جنگل های هیرکانی گفته می شود که 9 پایه تله کابین در این 
منطقه قرار می گیرد که این مساله می تواند شاخص های ثبت جهانی 

را با تهدید مواجه کند/ ایسنا


