
طرح کاپ )کاهش پسماند( مدتی است در تهران 
آغاز شده. جالب است بدانیم یکی از مشکالت مهم 
در مدیریت پسماند، حجم پسماند است که هزینه ها 
و مشکالت ناشی از انتقال زباله را افزایش می دهد.
پسماند  حجم  روش هایی  اعمال  با  بتوانیم  اگر 
نظام  شدن  بهتر  راه  در  مهمی  قدم  کنیم،  کم  را 
پسماند شهری برداریم. ژاپن به عنوان یک کشور 
محدودیت  با  و  دریاست  محاصره  در  پیشرفته، 
پسماند  دفن  دلیل  همین  به  است.  مواجه  زمین 
برمي گزیند.  راه و روش دفع  به عنوان آخرین  را 
فرهنگ مدیریت پسماند در کشور چشم بادامي ها 
یک فرهنگ نهادینه شده است. اگر این فرهنگ در 
میان شهروندان ما نیز به یک فرهنگ غالب تبدیل 
شود مي توان در بسیاري از بخش ها صرفه جویي هاي 
قابل تأملي داشت. راهکارهای زیادی برای کاهش 
حجم زباله های خانگی پیشنهاد می شود که بدون 
همکاری شهروندان هیچ کدام عملی نخواهند شد. 
برای مدیریت زباله، باید نگاه مصرف محور خود 
را کنار بگذاریم و فکر کنیم می توان از چیزهای 
دورریختنی هم استفاده کرد. این نگاه کمک می کند 

تا مصرفمان را کمتر کنیم.
در اینجا چند راهکار براي کاهش حجم زباله هاي 
خشک  و  تر  زباله هاي  تفکیک  به  کمک  و   تر 

مي کنیم: پیشنهاد 
 براي کاهش حجم زباله هاي  تر و کمک به تفکیک 
زباله هاي تر و خشک از چند سطل زباله با رنگ هاي 
مختلف در کنار هم استفاده کنید. پیشنهاد ما این 
است که از یک سطل زباله سبز براي پسماندهاي 
خشک و یک سطل زباله قرمز براي زباله هاي تر 
غذایی  مواد  شامل  تر  پسماندهای  کنید.  استفاده 
دورریختنی و پسماندهای خشک شامل چیزهایی 

هستند مانند بطری های پالستیکی و شیشه ای، انواع 
ظرف های پالستیکی، کاغذ، فلزات یا مصنوعات 
دیگری هستند که با ورود به چرخه بازیافت می توان 

دوباره از آنها استفاده کرد.
در صورتي که در خانه باغچه دارید یک سطل هم 
براي سبزي ها و پوست میوه ها بگذارید و از آن براي 
تهیه کمپوست استفاده کنید. براي حفظ بهداشت، 
پیشگیري از آلودگي و مبارزه با حشرات زباله هاي 

تر را در سطل دردار قرار دهید.
 مقواها و بسته بندي ها را دور نریزید و در صورت 
امکان از آنها استفاده کنید. مي توانید جعبه کفش را با 
کاغذ کادو و یا کاغذ رنگي بپوشانید و براي نگهداري 
سي دي و لوازم شخصي بچه ها از آن استفاده کنید.

 قوطي هاي شیشه اي و پالستیکي را پس از مصرف 
شسته و خشک کنید و براي نگهداري مواد غذایي 
از آنها استفاده کنید. شیشه مربا، عسل و سس مایونز 
براي نگهداري سبزي هاي خشک مناسب است و 
بیشتري  زمان  مدت  سبزي  عطر  مي شود  موجب 
حفظ شود. برای آنکه ظاهر این شیشه ها زیبا شوند، 
می توانید با رنگ های مخصوص شیشه روی آنها 

نقش های زیبا بکشید.
 هنگام خرید به برچسب قابل بازیافت دقت کنید 
و محصوالتي را خریداري کنید که زباله کمتري 
تولید مي کنند. برخي تولیدکننده ها محصوالتي مانند 
عسل و سس مایونز و شکالت صبحانه را در ظرفي 
شبیه لیوان بسته بندي مي کنند. پس از استفاده از این 

محصوالت نه تنها زباله تولید نمي شود بلکه یک 
دست لیوان هم به لوازم آشپزخانه اضافه مي شود که 

قابل استفاده است و دور ریخته نمي شود.
سرویس  دستشویي  و  ظرفشویي  سینک  کنار   
بهداشتي جاي مایعي پمپي نصب کنید. با این کار 
مي توانید مایع دستشویي و مایع ظرف شویي را در 
بسته بندي بزرگ خریداري کنید و به تدریج در این 
ظروف بریزید و عالوه بر استفاده راحت تر جاي 
چندقوطي  پالستیکي را در سطل زباله تان خالي کنید .

بچه ها  براي  شیر  قوطي  و  ماست  ظرف  با   
درست  قلک  و  لیواني  جامدادي  و  اسباب بازي 
سلیقه  به  را  آن  روي  اکریلیک  رنگ  با  و  کنید 

خودتان تزیین کنید.
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یادداشت سبز

مديريت پسماند را بايد از داخل خانه ها آغاز کرد 

چند راه ساده برای کم کردن از حجم پسماند خانگی

 سیدنادر 
صادقی راد
رفتارشناس 

حیوانات

از حدود 12هزار سال پیش، شیوه معاش 
انسان ها عوض شد و انسان ها به تدریج در 

محل های سکونت خود مستقر شدند. در 
این زمان افراد شروع به رام کردن حیوانات 
کردند. اولین بز و میش و بعدها خوک و گاو 

و شتر هم به این مجموعه اضافه شدند

برای مدیریت 
زباله، باید نگاه 

مصرف محور 
خود را کنار 

بگذاریم و فکر 
کنیم می توان 

از چیزهای 
دورریختنی 

هم استفاده 
کرد. این نگاه 

کمک می کند تا 
مصرفمان را 

کمتر کنیم

اکنون دیگر تردیدی نیست که ویروس کرونا ویروس مشترک خفاش 
و انسان است که برای هزاران سال در بین جمعیت خفاش ها وجود 
داشته، اما اکنون به انسان منتقل شده و با همه گیری جهانی نظام 

بهداشت جهانی را در خطر قرار داده.
اما چرا ویروس هایی که هزاران سال در بین حیات وحش مشکلی 
برای بشر ایجاد نکرده بودند، حاال به انسان منتقل می شوند؟ تقریبا 
همه کارشناسان محیط زیست عقیده دارند، تخریب زیست گاه های 
حیات وحش و نزدیک شدن انسان به مأواهای بکری که تا به حال  
از دسترس دور بوده اند، باعث انتقال ویروس ها به انسان می شود. 
این وضعیت 2 سال قبل هم در کشورهای غرب افریقا با شیوع ابوال 
منجر به فاجعه ای بهداشتی شده بود، اما این بار به نظر می رسد، شیوع 

ویروس بسیار گسترده تر و جدی تر از دفعات قبل است.
در  که  دادند  هشدار  متحد  ملل  سازمان  کارشناسان  از  گروهی 
صورت عدم تغییر رویکرد بشر در برابر طبیعت، شیوع بیماری های 
انسان های  یابد و جان  مانند »کووید ۱۹« گسترش می  همه گیر 

بیشتری را خواهد گرفت.
هیات کارشناسی سازمان ملل متحد که درباره تنوع زیستی تحقیق 
می کند هشدار داده که ۸۵۰ هزار نوع ویروس در میان حیوانات شایع 
است و ممکن است مانند ویروس جدید کرونا به انسان منتقل شود.
کارشناسان سازمان ملل در گزارش خود بیماری های همه گیر را 
»خطری حیاتی« برای بشر توصیف کرده اند. به گفته آنها تخریب 

محیط زیست و مصرف بی رویه بشر احتمال انتقال ویروس ها از 
حیوانات به انسان را افزایش داده است.

پیتر داسزاک، رئیس هیات کارشناسی سازمان ملل درباره این گزارش 
گفت: »همان دسته از فعالیت های بشر که به تغییرات آب و هوایی 
و کاهش تنوع زیستی منجر شده است با تاثیرگذاری بر کشاورزی 

باعث ]افزایش[ خطر همه گیری بیماری ها هم می شود.«
در گزارش کارشناسان سازمان ملل آمده است که همه گیری بیماری 
»کووید ۱۹« ششمین همه گیری از زمان شیوع آنفلوانزای اسپانیایی 
در سال ۱۹۱۸ میالدی محسوب می شود. به گفته محققان عامل 

شیوع همه این بیماری های همه گیر فعالیت های بشری بوده است.
کارشناسان تاکید کرده اند که ۷۰ درصد بیماری های نوظهور مانند 
ابوال، ایدز و زیکا در اصل بیماری هایی حیوانی هستند و پیش از 

انتقال به انسان در میان حیوانات شیوع یافته بودند.
بنا به گزارش هیات کارشناسی سازمان ملل متحد ساالنه پنج بیماری 

جدید در میان انسان ها شیوع پیدا می کند که هر کدام از آنها به طور 
بالقوه می تواند به یک بیماری همه گیر تبدیل شود.

هیات کارشناسان سازمان ملل از بهره برداری بی رویه از محیط زیست از 
طریق تخریب جنگل ها، گسترش کشاورزی، تجارت حیات وحش و 
مصرف زیاد به عنوان عاملی یاد کرده است که خطر انتقال بیماری های 

رایج در میان حیوانات به انسان را افزایش می دهد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، اخیرا گفت: » تخریب محیط زیست 
به ترتیبی است که انگار انسان در حال جنگ با سیاره زمین است.« 
او گفته تنها کشورهایی اجازه صحبت در این نشست را دارند که با 
برنامه ای برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به این اجالس بیایند.

رسیدن به اهداف توافق پاریس، توافقی جهانی برای کاهش تغییرات آب 
و هوایی و گرم شدن زمین به وسیله کاهش انتشار گاز دی اکسیدکربن 
که آمریکا در سال گذشته از آن خارج شد]م[، تنها با بهبود وضعیت 
آلودگی هوا می تواند تا سال 2۰۵۰ ساالنه جان حدود یک میلیون 
نفر را از مرگ نجات دهد. مخالفان اقدام علیه زمین گرمایی اغلب 
عقیده دارند این اقدامات به اندازه هزینه ای که قرار است برای آنها 
صرف شود، توجیه اقتصادی ندارند، اما براورد کارشناسان نشان 
می دهد ارزش سالمت اقدام علیه تغییرات اقلیمی و زمین گرمایی 
دوبرابر هزینه بهبود سالمت در سطح جهانی در وضعیت فعلی است 
و هزینه-فایده این اقدام در کشورهایی مانند چین و هند که باالترین 

میزان آلودگی در آنها گزارش شده، از این هم بیشتر است.

هشدار سبز

کارشناسان سازمان ملل: شیوع بیماری های همه گیر پی در پی و مرگبارتر می شود

قاب سبز

جهان با معضل پسماند وسایل پیشگیری از ویروس کرونا مواجه شده 
است. گاردین نوشت: »یک پژوهشکده فناوری در سوئد موفق شده 

دستکش یکبارمصرفی تولید کند که قابلیت بازیافت سریع خانگی 
را دارد و به معضل بزرگ حجم عظیم دستکش های دور ریخته شده 

پایان خواهد داد. دستکش جدید که از نوعی پلیمر به دست آمده، در 
آب حل می شود و از ویژگی های آن سهولت ضدعفونی شدن برای 

استفاده مجدد است.« در حال حاضر ۴۰ درصد از زباله های پیشگیری 
شخصی از ابتال به ویروس کرونا را دستکش ها تشکیل می دهند.

کووید-19 باعث شده زمین نفس عمیق بکشد. بررسی ها و داده های 
ناسا نشان می دهد آلودگی هوا در سراسر جهان طی امسال به دلیل 
شیوع بیماری کووید-19 کاهش یافته و به نظر می رسد سیاره ما 

باالخره فرصتی برای کشیدن یک نفس عمیق یافته است. ایسنا

امسال ۲۵ هزار هکتار از مراتع و جنگل ها در آتش سوخت. عیسی 
کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: »حریق در ۲۵ هزار 
هکتار از مراتع و جنگل ها طی سال جاری رخ داده ولی خیلی نباید 

نگران این مساله باشیم، بلکه این نگرانی را باید برای مسائل دیگر مثل 
آلودگی هوا، از بین بردن منابع تجدیدپذیر به طور کل، توسعه های 

غلط و استفاده های بی رویه از منابع طبیعی داشته باشیم چون این 
موارد صدها برابر آتش سوزی ها به طبیعت لطمه می زند. ایرنا

با انتشار این پوستر به حفاظت از پرندگان مهاجر کمک کنید. 
#نخریدن گوشت پرندگان مهاجر

آخرین زرافه سفید شناخته شده در جهان مجهز به ردیاب ماهواره ای 
شد، بلکه محیط بانان بتوانند جلوی شکارچیان غیرمجاز را بگیرند. 

شکارچیان غیرقانونی در بهار سال جاری یک زرافه سفید ماده و کره 
همرنگ 7ماهه  اش را کشتند. پوست این زرافه در نتیجه لیوسیسم، یک 

اختالل ژنتیکی نادر سفید شده است.

دولت بریتانیا اعالم کرده از 1۰سال دیگر تولید و فروش 
خودروهایی ممنوع می شود که با سوخت فسیلی؛ یعنی بنزین یا 

گازوئیل کار می کنند. این بخشی از تالش های دولت بریتانیاست برای 
آنچه »انقالب صنعتی سبز« نامیده شده.

تاریخ سبز

انسان و  از همزیستی  نشانه هایی 
سال  2۰هزار  حدود  از  جانوران 
پیش وجود دارد اما در خصوص 
اهلی شدن و رام شدن حیوانات 
برخی  در  معتقدند  کارشناسان 
ژنتیکی  خصوصیات  حیوانات 
وجود دارد که می توانند با انسان 
سازگاری بیشتری داشته باشند و 

اهلی می شوند، مثل گاو و گوسفند و سگ.
رام شدن اما حکایت دیگری دارد، مثال یک ببر یا 

شیر رام می شود اما اهلی نمی شود.
سرگذشت ارتباط بین انسان و حیوانات به دورانی 
ارتباط  این  شده  باعث  که  برمی گردد  قدیم  بسیار 
گونه های جانوری یا حتی گیاهی حفظ شود اما از 
طرف دیگر باعث از بین رفتن گونه های بسیار جانوری 

یا گیاهی شد.
از حدود  انسان خو گرفتند  با  که  اولین حیواناتی 
به  مرور  به  که  بودند  پیش، گرگ ها  3۰هزار سال 
انسان های شکارگر نزدیک شدند و از پسماند غذا 
یا باقی مانده شکار تغذیه می کردند. این حیوانات با 
انسان های شکارچی که غذای خود را از شکار به دست 

می آورند، نزدیک بودند اما اولین نشانه های اهلی شدن 
این حیوانات به حدود ۱۵هزار سال قبل برمی گردد. 
همچنین انسان از سگ باهوش و باوفا استفاده هایی 
برای نگهبانی و شکار می کرد و احتماال در برخی 
مناطق از گوشت سگ به عنوان غذا استفاده می کردند.
انسان های شکارچی با سگ ها انس زیادی داشتند تا 
جایی که در برخی مواقع این سگ ها را که به دلیل شکار 
یا حمله حیوانات از بین می رفتند را دفن می کردند.

از 2 نوع سگ در آن زمان استفاده می شده؛ یکی سگ های 
تنومند برای نگهبانی و دیگر سگ های شکاری مانند 

تازی ایرانی با دست و پاهای بلند و جثه باریک.
که  غارها  مانند  مناطق  بسیاری  در  ما  کشور  در 
کنده کاری هایی به جا مانده، تصویر حیواناتی مانند 
چند نوع اسب یا حتی کرگدن هم وجود دارد اما 
بی تردید هنوز بسیاری از این غارها ناشناخته مانده.
از حدود ۱2هزار سال پیش شیوه معاش انسان ها عوض 
شد و انسان ها به تدریج در محل های سکونت خود 
مستقر شدند. سگ و گربه و بز و گوسفند و خوک 
از حدود ۱۰هزار سال و گاو ۷هزار سال قبل اهلی 
شدند. گویا 2 نوع شتر یکی دوکوهانه از آسیای میانه و 
دیگری شتر تک کوهان. فیل ها یا انواع عقاب ها که برای 

شکار استفاده می شدند، رام شدند ولی اهلی نشدند.
 بعد از آغاز دوره نوسنگی )انقالب نوسنگی نامی که 
بر اتخاذ »یک جانشینی« و »اهلی کردن« )کشاورزی و 
دامداری( از سوی جوامعی که پیش از آن شکارچی 
گردآورنده بودند گذارده می شود.( و وقوع یخبندان، 
تعداد حیوانات کم و کمتر شد و انسان برای تغذیه به 
منابع گیاهی روآورد. کنده کاری های روی دیواره غارها 
نشان می دهند، انسان ها در این مرحله برای اهلی کردن 
حیواناتی با جثه متوسط را انتخاب می کردند تا بتوانند 
حیوان را کنترل کنند. به همین دلیل بز و میش جزو 
گونه های اولی بودند که انسان به اهلی کردن آنها روآورد.
را  حیواناتی  انسان ها  متوسط،  جثه  معیار  جز  به 
داشته  سازگاری  خوی  انسان  با  که  کردند  اهلی 

باشند. به مرور،  باشند و به عالوه پر زاد و ولد 
انسان ها عالوه بر گوشت از اجزای دیگر حیوانات 
اهلی شده مانند پشم و فضوالت هم استفاده کردند. 
پشم بدن انسان را گرم کرد و فضوالت حیوانات 

را هم برای گرم شدن آتش می زدند.
معموال اهلی شدن باعث تغییراتی در این حیوانات هم 
شد. به تدریج جثه حیوانات اهلی کوچک تر شده و در 
ظاهر آنها هم تغییراتی دیده شد، مثال شاخ حیوانات 

اهلی از نوع وحشی آنها کوچک تر شد. 
انسان ها در آن زمان بیشتر به نگهداری از حیوانات ماده 
مایل بودند تا بتوانند از بچه های آنها هم استفاده کنند. 
بعد از اهلی کردن جانوران انسان ها به کاشت دانه هایی 
مانند گندم و جو و عدس و نخود رومی آورند. در 
بسیاری از مناطق ایران این آثار کشف شده که باید 

شناسایی و حفظ و معرفی شوند.

داستان همزیستی انسان و جانوران

از کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار  گروهی 
دادند که در صورت عدم تغییر رویکرد بشر در 

مانند  همه گیر  بیماری های  شیوع  طبیعت،  برابر 
»کووید 1۹« گسترش می یابد و جان انسان های 

را خواهد گرفت  بیشتری 


