
منظور  کن!  پاک  درختان  رد  از  را  خانه 
رد درختان مرده است. درختانی که قطع 
تا تکه تکه وجودشان اطراف تو  شده اند 
باشد. طبیعتا اول باید سراغ تیروتخته توی 
خانه بروی و جایگزین بهتر پیدا کنی، مثال 
انواع مبلمان خانگی که برچسب واقعی سبز 
دارند و با چوب طبیعی درست نشده اند. 
به همین شکل می شود برای دروپنجره هم 

جایگزین محیط زیستی پیدا کرد.
رد درختان مرده فقط در تیروتخته نیست. چیزهای خیلی 
کوچک تری هم هست، به خصوص هر آنچه که به کاغذ و 

دستمال و حوله کاغذی مربوط می شود. 
آنقدر به استفاده از کاالهای یکبار مصرف عادت کرده ایم که 
شاید باورمان نشود که 30 سال پیش همه امور ما بدون این 

یکبار مصرف ها به خوبی و خوشی می گذشت.
باز هم می توان و باید به آن دوران بازگشت. به دوره ای که 
حوله ها و دستمال های آشپزخانه را می شستیم و هر بار که 
پیک نیک می رفتیم، به جای آنکه کوهی از انواع زباله و ظرف های 
یکبار مصرف پشت سر خودمان بگذاریم، ظرف ها را می شستیم 

و اثری از حضورمان در طبیعت نمی گذاشتیم. به جای دستمال 
کاغذی از دستمال پارچه ای قابل شستشو استفاده کن.

دستمال هایی که می توانند بازیافتی و بریده شده بلوزها و 
دیگر لباس های استفاده شده باشند. از هر تکه کاغذی که 
وارد خانه می شود دوباره استفاده کن. از کاغذهایی که یک 
پستی  پاکت های  مثال  کن،  استفاده  نوشته شده،  آنها  روی 
که شهرداری یا جاهای دیگر می فرستند. خجالت نکش از 
بازفرست یک کارت تبریک به جایی دیگر و برای شخصی 
دیگر، ولو اینکه مجبور باشی متن اصلی را خط خطی و متن 
تازه ای بنویسی و گیرنده دوم بداند این کارت تبریک قبال 
یک بار استفاده شده. شاید این اقدامات به نظر بی حاصل و 
مسخره بیاید اما در واقع نوعی تغییر نگرش در حفاظت از 
طبیعت است و تا وقتی نگاه ما به نوع زندگی تغییر نکند، 

طبیعت اطرافمان یکسره در حال نابودی است.
تو سبزگرایی و اتفاقا الزم است از این جور نمایشگری ها 
بکنی. پیام برای اهل خانواده را روی یک تابلوی دائمی بنویس 
نه کاغذ. دوروبرت را نگاه کن. خیلی موارد دیگر هم هست 
از تکه های تن درختان. خیلی خانه ها عمال گورستان درختان 

هستند. ساکن گورستان نباش.

محیطزیست شماره هفتصدوهشتادوهشت   نه اسفند نودونه14

پیشنهاد سبز

اگر روش زندگی را تغییر ندهیم، اثری از طبیعت باقی نخواهد ماند 

چند روش زندگی 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 

بیاید. )فقر در  به چشم  منابع زیستی در آن خیلی  که محدودیت 
محیط های شهری لزوما با محدودیت منابع طبیعی مثل آب یا خاک 
تناسب ندارد(. از سوی دیگر غالبا والدین این گونه آموخته شده اند 
تامین  باشد و  آینده داشته  به  نگرانی نسبت  نباید هیچ  که کودک 
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 شود اما 
می توان به بچه آموزش داد منابع زیستی مثل 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« را به کودکان بیاموز

به ظاهر چندان موثر نیست اما به دالیل مختلف مهم است 
که بیشتر مردم عادت کنند به تبدیل زباله های تر خانگی به 
پوسال. )پوسال از پوسش و پوسیدن می آید و برابرنهادی 

است برای واژه کمپوست(. چرا مهم است؟ به چند دلیل:
زباله تر یعنی بدترین شکل تخریب منابع طبیعی زمین. زباله 
تر غالبا یعنی غذایی که درست مصرف نشده و دارد دور 
انداخته می شود و می دانیم تولید هر گرم ماده غذایی چقدر 
تعیین کننده است در ردپای اکولوژیک بشر. البته که کار بهتر 
این است که هر چه کمتر زباله تر تولید شود اما به هر حال 
با هر میزان مراقبت سبزگرایانه باز هم مقداری زباله تر تولید 
می شود و مهم است که با پوسال این زباله را دوباره به ماده ای 

مفید و قابل استفاده تبدیل کنیم.
اگر زباله تر را پوسال نکنیم چه می شود؟ بستگی دارد به 
استاندارد مدیریت پسماند محل سکونتتان. اگر شهرداری 
خودش امکاناتی دارد برای پوسال زباله تر یا دست کم سوزاندن 
کامل آن چه بهتر. اگر نه این می شود که مثل شهرداری تهران 
زباله تر شما را انباشت کنند در آراد کوه یا کهریزک یا هر جای 
دیگر در پیرامون شهر و آنچه که چند روز پیش با ولنگاری 
ریخته بودید توی سطل زباله تبدیل بشود به ذرات متعفنی 
توی هوا که باد برمی گرداند توی شهر و به واقع آنچه که 
کامل آن را نخورده اید تبدیل بشود به هوایی بوناک که به 

ریه هایتان برگردد.

اینکه چطور می شود زباله تر را به پوسال تبدیل کرد و چه 
استفاده هایی دارد برای اهل گل و گیاه موضوعی پیچیده نیست. 
خالصه اینکه زباله های تر دو نوع دارند؛ مواد سبز )نیتروژن دارها( 
و مواد قهوه ای )کربن دارها( و هر کدام خواص خود را دارند. 
سبزها موادی مانند باقی مانده سبزیجات و میوه ها، تفاله چای و... 
هستند. قهوه ای ها هم هر نوع مواد کاغذی، کیسه های قهوه و 
چای و... را شامل می شوند. البته باید مراقب باشید چون برخی 
مواد بهتر است در خانه پوسال نشوند. مثل مواد لبنی، ضایعات 
هرس درختان و مواد آلوده به شوینده های شیمیایی. تولید پوسال 
خانگی دو راه دارد؛ اگر باغچه دارید مواد قابل پوسش را جایی 
در باغچه دفن کنید. سال بعد یک کود ارگانیک مقوی و سالم 
در اختیار گل و گیاه شماست. اگر نه، سطل های مخصوص 
تولید پوسال هم وجود دارد. حتی با یک سطل معمولی هم 
می شود پوسال ساخت: الیه الیه زباله و برگ )برای برقراری 

هم  روی  هوا(  جریان 
زباله   الیه های  بچینید. 
حتی االمکان یک در میان 
باشند.  قهوه ای  و  سبز 
گاهی باید این مواد را 
۴تا  بین  کنید.  زیر و رو 
شما  پوسال  بعد  ۶ماه 
آماده بهره برداری است. 
خوش به حال گلدان ها یا 

باغچه شما

چطور است که در نیمه زمستان هم وقتی به میوه  فروشی محل می روی باز همه 
جور میوه تابستانی در دسترس است؟ احتماال دو دلیل دارد؛ این میوه یا قاعدتا 
انباری است، یعنی با هزینه زیاد  و صرف سوخت قابل توجه برای دستگاه های 
سرمایشی ذخیره شده تا در زمستان با قیمت باالتر به دست شما برسد یا اینکه 
از جای خیلی دوری آمده که فصل آن تباین دارد با منطقه  ای که در آن زندگی 
می کنی. به واقع غالبا یعنی میوه تابستانی نیمکره جنوبی در زمستان نیمکره شمالی 
و مواردی اینچنین که به معنای هزاران کیلومتر حمل ونقل کاال است و انتشار 

حجم عظیمی از دی اکسیدکربن و دیگر گازهای گلخانه ای.
ممکن  که  می کنیم  پر  نوبرانه ای  محصوالت  با  را  فریزرها  اغلب  خانه  در 
است استفاده نشوند و سر خانه تکانی عید دور ریخته شوند. با پر کردن 
فریزرها چند جور ضرر می کنیم؛ انرژی و توان و وقت خود را برای کاری 
می گذاریم که در نهایت بی حاصل است، پول خود را صرف خرید کاالیی 
یخ  برای  اضافی  برق  نشده،  درنهایت مصرف  که  کرده ایم 
زدن و نگهداری این کاالها مصرف کرده ایم و آب و زحمت 
آن کشاورز را هم به هدر داده ایم، بگذریم از اینکه خوردن 
باشد،  نداشته  اگر ضرر  بدن  برای سالمت  فریزری  غذای 

فایده ای هم ندارد.
خودخواهانه است که بشر در هر فصلی میوه های همه فصل ها 
را می خواهد بی توجه به هزینه های محیطی چنین شکمبارگی 
خامدستانه ای. یکی از راه های کاهش ردپای کربنی استفاده 
از میوه ها و مواد غذایی متناسب با فصل تولید آنهاست. دیر 

نمی شود. شتاب نکن. به فصل هلو و نارنگی می رسی دوباره.

پوسال خانگی بسازید

این یک نکته به خصوص این دم عیدی که تبلیغات 
می رسد،  اوج  به  خانه  کردن  نو  و  فرش  و  مبل 
مهم تر است. این تصور که نوروز یعنی دور انداختن 
چیزهایی که هنوز به کار می آیند و جایگزین کردن 
آنها با چیزهایی که خیلی زود باید از چرخه مصرف 

خارج شوند را باید دور انداخت.
مبلمان خانگی به تدریج تبدیل به یکی از هیوالهای 
مصرف چوب و آهن و پالستیک و پشم و پارچه 
و  گرسنه تر  روز به  روز  که  هیوالیی  است.  شده 
حریص تر می شود. مبلمان خانگی حجم بزرگی 
از مصرف است و به همین دلیل بازار بزرگی دارد. 
پس طبیعی است که سودجویان ناسبز به شدت 
تالش کنند برای رونق و گرمابخشی به این بازار. 
قبال اینطور بود که مردم یک دست مبل می خریدند 
برای سال های طوالنی اما االن این طور نیست. مد 
شده است که هر ۵-۴سال یکبار مبلمان خانه را 

عوض می کنند.
سبزگرا البته که به دام تبلیغات بازارسازان مبل و 
تیروتخته خانگی نمی افتد. مبل مقاوم با سروشکل 

ساده و کالسیک بخرید که زود از مد نیفتد. )اصال 
مد یعنی چه؟( و الزم نیست هر گوشه و کناری از 
خانه را با انواع مبل و تیروتخته پر کنید.خانه است، 

مغازه سمساری که نیست! 
البته به صرف تغییر مد مبل را عوض نکنید. هر مد 
رفته ای دوباره روزی برمی گردد! اگر هم می خواهید 
مبل بخرید دست دوم بخرید. غالبا به راحتی می شود 
مبل دست دوم پیدا کرد که به اندازه یک مبل نو 
سالم و قابل استفاده باشد و البته اینکه مبل قابل 
استفاده را به صرف زدگی یا شکستگی یا پارگی 

کوچکی دور نیندازید و تعمیرش کنید.
از این آدم های اسنوب نباشید که با مبلمان پت و پهن 
و عجیب و غریب می خواهند ارتقای تمکن مالی 
و به خیال خودشان گذار از یک طبقه اجتماعی 
خانه  مبلمان  بزنند.  جار  را  دیگر  طبقه  یک  به 
البته می تواند نشانه طبقه اجتماعی باشد. اما غالبا 
میانمایگی و نوکیسگی را برمی تابد تا یک موقعیت 
مثبت اجتماعی را. نگذارید تبلیغات بازار مبل شما 

را تحمیق کند.

خانه را سمساری مبلمان نکن!

تغذیه فصلی و نه چهار فصل، فریزرها را پر نکنید!

فواید  بر  افزون  خانه  در  غذایی  مواد  تولید 
اقتصادی و بهداشتی از نظر محیط زیستی هم 
توصیه می شود چون یکی از راه های صرفه جویی 

در مصرف محصوالت کشاورزی است.
موادی که در کارخانه ها تولید می شود مسیری 
طوالنی را باید طی کند تا به دست مصرف کننده 
برسد. اگرچه برای ماندگاری بیشتر مواد در این 
مسیر و اجتناب از فاسد شدن آنها از مواد نگه 
دارند استفاده می شود )که غالبا زیانبار هستند( اما 
باز هم بخشی از کیفیت و ارزش غذایی آنها از بین 
می رود. صرفه جویی فقط مصرف نکردن نیست. 
استفاده از حداکثر کیفیت، کارکرد و بهره وری 
محصول نیز هست. تولید مواد غذایی در خانه شاید 
نیازمند آموزش برخی مهارت ها و فراهم آوردن 
شماری وسایل باشد. می دانیم که به رغم همه 
هشدارهای بهداشتی به هر حال غذاهای فراوری 
شده مثل سوسیس و کالباس بخشی اجتناب ناپذیر 
از تغذیه مردم به خصوص جوان ترها شده اند. 
می توان به تولید این گونه محصوالت غذایی در 

خانه فکر کرد. هم خانگی و سالم باشند و هم در 
تولید آنها حداکثر بهره وری در استفاده از مواد به 
عمل آمده باشد اما اگر بچه دار هستید تولید مواد 
غذایی در خانه می تواند آموزش محیط زیستی 
موثری برای آنها باشد. یک مشکل این است که 
بچه های این دوره مواد غذایی را همیشه به صورت 
خیلی انبوه در فروشگاه های بزرگ می بینند. در 
بسته بندی های بزرگ که می شود کارتن کارتن 
از آنها را هر هفته خرید و به خانه آورد. آنها هیچ 
تصوری ندارند از فرایند دشوار و طوالنی تولید 
این محصوالت و بهایی که از این جهت کره 
زمین پرداخته است. بهای مواد را همان لحظه 
نامفهوم و آن مقدار نامعلوم کشیدن کارت بانکی 
مقابل صندوق پرداخت می دانند اما فرض کنید 
دو گلدان ریحان و نعناع گذاشته اید روی لبه 
پنجره آشپزخانه برای افزودن 3-۲ برگ سبزی 
تازه و معطر به غذا یا نوشیدنی تان. خوب است 
که کودک ببیند همین دو برگ سبزی حاصل 

چه مراقبت و زحمتی است.

تولید مواد غذایی در خانه

 ناصر کرمی
کارشناس 

محیط زیست

درختکاری، آری یا نه؟ 
هر روز از گوشه و کنار ایران از من 
من  و  بکاریم  درختی  چه  می پرسند 

کمتر این سوال را پاسخ می دهم. 
راستش اسفند که می شود دلم می لرزد 
برنامه های  به ندرت  می دانم  چون 
مبنای اصول  بر  ایران  درختکاری در 

است.  علمی 
اجازه  ما  به  فلسفه درختکاری علمی 
نمی دهد هر جایی درخت بکاریم. ما معموال به ۴ دلیل 
درخت می کاریم؛ نخستین و مهم ترین آن درختان مثمر 
به عنوان  استفاده  یا  میوه  مانند  غذایی  استفاده   برای 

الوار است. 
دوم درختکاری در فضای سبز شهری برای کاهش اثر 
گرمایی، ایجاد سرسبزی و سایه در شهرها و زیباسازی. 
احیای  برای  طبیعی  محیط های  در  درختکاری  سوم 
برای  درختکاری  چهارم،  و  شده  تخریب  جنگل های 
و  گیاه شناسی  باغ های  مانند  تحقیقاتی  باغ های  ایجاد 

مشابه آن است. 
شرط   10 »کیو«  گیاه شناسی  باغ  دانشمندان  تازگی  به 

طالیی را برای کاشت درخت اعالم کرده اند:
1. جنگل های موجود را حفظ کنید.

2. با مردم محلی در پروژه های درختکاری همکاری کنید.
3. باال بردن حداکثر تنوع  زیستی به منظور تامین اهداف 

درختکاری برنامه های  در  چندمنظوره 
4. انتخاب درستی در محل ترمیم جنگل های آسیب دیده 

باشید. داشته 
5. تا جایی که ممکن است جنگل طبیعی را احیا کنید. 
6. درختانی را انتخاب کنید که حداکثر تنوع زیستی 

ایجاد می کنند. را 
7. درختانی را انتخاب کنید که در مقابل تغییر اقلیم 

باشند. مقاوم 
8. قبال برای هر کاری برنامه ریزی دقیق داشته باشید.

9. از تجربه  خود بیاموزید.
اگر  که  کنید  ارزشگذاری  را  خود  دستاوردهای   .1 0

ضررش از سودش بیشتر بود ادامه ندهید.
در این کوتاه نوشته نمی توان به تفصیل هر کدام از موارد 
به عنوان  ایران  اما آنچه ما در  عنوان شده را شرح داد 
درختکاری انجام می دهیم به ندرت یک یا چند مورد از 

این اصول طالیی را مورد توجه قرار می دهیم.
برای بسیاری درختکاری در ایران بیشتر مانند اجرای 
شود،  انجام  باید  حتما  گویا  که  است  مناسک  یک 
که  کشور  غربی  و  شمالی  بخش  به جز  درصورتی که 
دارای جنگل های طبیعی است، کاشت درخت در بیشتر 
و  نادرست  کاری  طبیعی  محیط های  در  ایران  نقاط 
مخرب است، به خصوص وقتی از گونه های غیربومی 

می شود.  استفاده 
پوشش گیاهی »ایرانو - تورانی« که بخش وسیعی از 
کشور ما را در برگرفته، مرکز تنوع بسیاری از گونه های 
غیردرختی است که خود را برای ماندن در چنین شرایط 
یک  ارزش  محیطی  چنین  در  داده اند.  سازش  سختی 
بوته کاله میرحسن یا یک بوته گون نه تنها از یک درخت 

کمتر نیست که بسیار هم بیشتر است. 
کاشت درخت در چنین زیستگاه هایی یعنی تخریب خاک، 
محروم کردن گیاهان خودرو از منابع آبی و خاکی، نور 
و امکان ورود انواع آفت ها و گونه های مهاجم. گاهی هم 
درختان غیربومی مانند سوزنی برگان باعث از بین رفتن 
ذخایر با ارزش ژنتیک شده و با تغییر پوشش گیاهی به 
سود گیاهان یکساله گندمیان شده در سال های پرباران 

آتش سوزی را تشدید می کند.

گزارش سبز

 حسین 
آخانی

استاد گیاه شناسی 
دانشگاه تهران


