
سالمت: زباله هایی که از کوهنوردان طبیعت گردان 
در طبیعت به جا می ماند، دیگر از شکل استثنا و 
قبل چشم پوشی گذشته است. بسیاری از به اصطالح 
طبیعت گردان غیرحرفه ای یا ناآشنا با اصول گردش 
در طبیعت، با هر گشت و گذار خود زخمی هم به 
دل طبیعت می زنند. از تخریب پوشش گیاهی تا ایجاد 
مزاحمت یا حتی صدمه به حیات وحش باارزش گرفته 
تا رها کردن غیر مسوول انه زباله هایی که بسیاری از 
آنها چندصد سال طول می کشد تا بازیافت شوند، از 

جمله این زخم ها هستند.
ایران کشوری کوهستانی است که کوه ها نیمی از مساحت 
آن را می پوشانند. بسیاری از شهرهای ایران مانند تهران، 
تبریز، قزوین، شیراز و قوچان و جهرم در نزدیکی کوه ها 
بنا شده اند. بنابراین، جای تعجب نیست که کوهنوردی 
از ورزش های محبوب این سرزمین باشد. در شاهنامه 
فردوسی از دماوند یاد شده و در افسانه های اساطیری 
ایران آمده است که آرش کمانگیر از قله کوه دماوند 
باالرفت تا با پرتاب تیر، مرز ایران و توران را مشخص 
کند. براساس تاریخ علم نوشته جورج سارتون درباره 
تاریخچه کوهنوردی ایران، نخستین کوهنوردی ثبت شده 
مربوط به صعود سرداران ایرانی آرتاخه و بوبراندا بر فراز 
کوه آتوس در زمان خشایارشا، جهت ثبت نقشه برداری 
برای ساخت داالنه یا کانال آبی است که کشتی های 

نیروی دریایی ایران از آن گذر کنند. 
با وجود این سابقه طوالنی، هنوز بسیاری از ما اصول 
اولیه رفتن به طبیعت و کوه را نمی دانیم و از آن بدتر، 
به کودکانمان در این زمینه هیچ آموزشی داده نمی شود. 

بیایید با هم چند اصل اولیه را مرور کنیم:

طبیعت دستشویی نیست
فضوالت انسانی در کوهستان ها و طبیعت به خصوص 
در روزهای تعطیل که ازدحام جمعیت بیشتر است، منبع 
مهمی از آلودگی آب و خاک هستند. تصور اشتباه ما این 
است که همه جای طبیعت می تواند حکم دستشویی 
را داشته باشد، درصورتی که یکی از مسائلی که درباره 
آن در طبیعت گردی توسعه یافته چاره جویی شده، دفع 
درست فضوالت انسانی است تا به طبیعت آلودگی 
وارد نشود. فضوالت انسانی باید حتما دفن و در فاصله 
مناسبی از منابع آبی دفع شوند تا این منابع را آلوده نکنند. 

پویا سلیمانی، وکیل دادگستری و فعال محیط زیست در 
گزارشی می گوید: »وضعیت به حدی وخیم است که 
شخصا مالحظه کردم وضع منطقه ای مانند آزادکوه از 
لحاظ انباشت زباله ها و فضوالت انسانی و نیز هجوم 
ناگهانی و با اتوبوس های فراوان به  این منطقه حتی 
از سال گذشته نیز بیشتر بود. روز صعود آنقدر آدم 
روی زمین بود که احساس می کردم زمین آزادکوه 

نمی تواند نفس بکشد.«

زباله ها را با خود پایین بیاورید
تقریبا تمام فعاالن محیط زیست ایران نگران پدیده رو 
به گسترش آلوده کردن کوهستان ها به عنوان یکی 
از جذاب ترین نقاط گردشگری کشورمان هستند. 
سیدنادر صادقی راد، رفتارشناس حیوانات در نوشته ای 
که در هفته نامه سالمت چاپ شده می گوید: »آیا باید 
باالی قله سمبران در آن ارتفاع باید زباله ریخته شود؟! 
یک کوه، یک چشمه یا جنگل و رودخانه فقط زمانی 
زیباست که پاکیزه باشد. طبیعت ما حال خوشی ندارد 

و باید به کمکش برویم.«

او ادامه می دهد: »در روستایی رفتاری از یک روستایی 
دیدم که متاسفانه در هیچ دانشگاهی در کشور ما آموزش 
داده نمی شود و آشغالی را که یکی از همراهان ما در 
راه رها کرده بود، برداشت و با خود برد تا به سطل 
زباله بیندازد. کوهنوردی فقط تکنیک باال رفتن از کوه 
نیست، نگهداری از کوهستان هم هست. نکته مهم 
اینکه غذاهایی به باال برده شوند که کمترین پسماند را 
از خود به جا می گذارند و بقیه پسماند باید از باال به 
پایین آورده شود. گاهی می بینیم که برخی کوهنوردان 
یا هم نوردان به خیال خود برای حفظ طبیعت پسماندها 
را در کیسه ای جمع می کنند و همان جا در کوه باقی 
می گذارند. این کار بار رها کردن زباله ها هیچ تفاوتی 
ندارد. چرا که در زمانی کوتاه کیسه به وسیله حیوانات 
یا باد و باران پاره می شود و زباله ها در اطراف پخش 
می شوند، پس تاکید می کنم که پسماندها را با خود 

پایین بیاورید و در سطل زباله بیندازید.«

پسماندها برای حیات وحش خطرناکند
آالیندگی  بر  عالوه  طبیعت  در  غذایی  پسماندهای 

می توانند خطرساز باشند. تنقالتی مانند چیپس و پفک 
را حیات وحش بسیار دوست دارند و با شنیدن بوی آنها 
نزدیک می آیند. در باغ وحش ها هم اگر دقت کرده باشید، 
حیات وحش با ارائه تنقالت نزدیک می آیند و برای همه 
این سوءتفاهم پیش می آید که این حیوانات گرسنه اند، 
درصورتی که چنین نیست. بدتر از آن، اگر خرده تنقالتی 
در کیسه های پالستیکی باقی بماند، حیات وحش غذا را 
با کیسه پالستیکی می بلعند و سبب مرگ آنها می شود.«

خبرهای خوب برای دوستداران طبیعت
اما خبرهای خوبی هم هست. فعاالن محیط زیست یا 
ساده تر بگوییم آنها که کوه ها و دشت ها و دریاهای کشور 
را دوست دارند، خود به میدان آمده اند و با امکانات 
اندک دست به کار آموزش و نیز جمع آوری زباله از 
طبیعت شده اند. هر روز به تعداد افرادی که طبیعت را 
مانند خانه خود عزیز می دارند، افزوده می شود و این 
روزها کم نیستند افرادی که دستکش و کیسه نایلونی 
به دست دارند تا زباله ها را از گوشه و کنار و البالی 
سنگ ها و صخره ها بیرون بکشند تا به پایین منتقل کنند. 
همین همکاری ساده باعث شده تا برخی راه های تردد 
همیشگی کوهنوردان مانند مسیر شلوغ درکه در شمال 
تهران، پاکیزه تر از سال های قبل باشد و دیگر کمتر کسی 
است که در جواب تذکر دوستانه ای که از او خواهش 
می کند که زباله را به زمین نریزد، پرخاشگرانه بگوید 

»به شما چه ربطی داره!«
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تصور اشتباه ما این است که همه جای 
طبیعت می تواند حکم دستشویی را 
داشته باشد، در صورتی که یکی از 

مسائلی که درباره آن در طبیعت گردی 
توسعه یافته چاره جویی شده، دفع 

درست فضوالت انسانی است تا به 
طبیعت آلودگی وارد نشود. فضوالت 

انسانی باید حتما دفن و در فاصله 
مناسبی از منابع آبی دفع شوند تا این 

منابع را آلوده نکنند

برای پاکیزه نگه داشتن کوهستان هم آموزش الزم است و هم عشق و تعهد

به سراغ من اگر می آیی، پاک و پاکیزه نگه دار، نفس بس تنگ است...

یادداشت سبز قاب سبز

خودرو خود را روی مناطق طبیعی مانند محل رویش گیاهان خودرو 
نبرید و به آنها آسیب نرسانید.

آفرودسواری به آرامش حیات وحش و گیاهان طبیعی آسیب جدی 
می رساند. با  ماشین های آفرود به طبیعت آسیب نرسانید.

به نوزادان حیات وحش دست نزنید. شک نداشته باشید که چشمان 
نگران مادرشان شما را نگاه می کنند. بوی دست شما ممکن است 

باعث رم دادن مادر از نوزادش شود.

پسماندهای خود را در طبیعت جا نگذارید. پسماندهای تر مانند باقیمانده 
غذا هنگام تجزیه بوی بدی ایجاد می کنند و همچنین سبب جلب 
حیات وحش می شوند. برای تجزیه پسماند خشک مانند پالستیک 

گاه تا چند صد سال زمان الزم است.

در محیط های طبیعی به حیات وحش غذا ندهید. این کار آنها را از 
چرخه طبیعی حیات دور می کند و درنهایت به آنها صدمه می زند.

غذای خود دا در کنار جاده ها قرار ندهید. این کار باعث نزدیک شدن 
حیات وحش به جاده ها و امکان تصادف آنها با وسایل تقلیه می شود.

هشدار سبز

هنریک مجنونیان، مولف و مترجم کتاب ها و مقاله های 
پرشمار محیط زیستی، چند جا به ارزش های بی مانند 
جنگل های هیرکانی )جنگل های شمال ایران( اشاره کرده 
است. او از جمله می گوید: »جنگل های هیرکانی به عنوان 
پناهگاه گونه های محدودشده  دوره  ترشیاری ]حدود 
65 میلیون سال پیش[ از تمام معیارهای »ذخیره گاه های 
زیستکره« یونسکو برخوردار است. به عالوه، بخش های 
کمتر دست خورده  آن تنها رویشگاه هایی هستند که از 
معیارهای »میراث های طبیعی جهان« برخوردارند]...[

انتخاب مناطق در سطح یک حوزه  آبخیز به عنوان 
نمونه های معرف این جنگل ها از غرب تا شرق آن قادر 
است کشور ایران را صاحب این افتخار کند که نام خود 
را در فهرست میراث های جهانی به ثبت برساند«)1(.

سال قبل عباس محمدی مدیر گروه دیده بان کوهستان در 
یادداشتی در هفته نامه سالمت نوشت که »خوشبختانه، در 
پی سال ها تالش پژوهشگران و دوستداران محیط زیست 
ایران، ثبت بخش هایی از جنگل های شمال در فهرست 
میراث های جهانی به انجام رسید و 130 هزار هکتار 
از این رویشگاه های موزه مانند به عنوان محدوده های 
اصلی، و یکصدوهشتادهزار هکتار هم به عنوان حریم 
در 12 نقطه از استان های گلستان، مازندران و گیالن، با 
 )UNDP( »تایید کارشناسان »اتحادیه  جهانی حفاظت
در چهاردهم تیرماه 98 از سوی یونسکو ثبت شد. اکنون، 
ایران می تواند مفتخر باشد که بخشی از میراث هایی را که 
ارزش گذاری بر آن ها با هیچ متر و معیار اقتصادی ممکن 
نیست و برای همه  جهانیان چونان دردانه ای گرانقدر 
است، حفظ کرده و پاسداری خواهد کرد. هم زمان، 
مسوولیتی بزرگ بر دوش ما نهاده شده که نه تنها این 
پهنه های ثبت شده، بلکه همان گونه که مجنونیان سال ها 
پیش گفته که به کل گستره  هیرکانی به عنوان آخرین 
بازمانده  جنگل های باستانی... و بزرگ ترین رویشگاه 
رلیک و اندمیک و نیمه اندمیک)2( توجه ویژه مبذول 
شود و هرگونه بهره برداری بی رویه از آن متوقف و 
ممنوع شود.« تمام این تالش ها اما با دستور غزت اله 
ضرغامی مبنی بر ساخت تله کابین در جنگل های 

هیرکانی با شکست روبرو شوند.
منطقه های ثبت شده، شامل بخش هایی از پارک ملی 
گلستان، منطقه  جهان نما، جنگل الیمستان، جنگل ابر، 
جنگل لیسار گیالن، و چند نقطه  دیگرمی شود. همین 
منطقه ها که نمونه های شاخص جنگل های شمال هستند 

و پیش از نیز زیر پوشش حفاظت بوده اند، از عامل های 
تخریبی و تهدیدکننده  چندی در رنج هستند. برای مثال، 
پارک ملی گلستان که به دلیل خاص بودن منطقه، قدمت 
حفاظت، و دور بودن نسبی آن از سکونتگاه های انسانی، 
»چشم وچراغ« منطقه های حفاظت شده  کشور به شمار 
بتن ریزی در کناره های  می ر ود، گرفتار جاده سازی، 
رودخانه، کمبود نیروی حفاظتی، و مشکالت دیگر است. 
یا منطقه  جهان نما و منطقه  الیمستان زیر فشار گردشگری 
غیرمسووالنه، با ریخت وپاش زباله و فرسایش خاک و 
ویالسازی،در فشار هستند. چنین است که مسوولیت 
ما بیشتر شده و ضرورت دارد اکنون که جهان، کم مانند 
بودن این زیست بوم باشکوه و باستانی را تایید کرده، 
چنان رفتار کنیم که جهانیان امانتدار بودن ما را باور 

کنند و ترغیب به آمدن به کشورمان شوند.
محمدی در ادامه یاداشت خود می نویسد: »در بسیاری 
موارد، مقام هایی که در پی اجرای طرح های راه سازی، 
سدسازی، معدن کاوی، توسعه  کّمی کشاورزی، و مانند 
این ها هستند، به طرفداران محیط زیست می گویند که 

نباید مانع اشتغال زایی و توسعه  اقصادی شوید. واقعیت اما 
این است که حفظ محیط زیست خود یک سرمایه گذاری 
عظیم اقتصادی برای نسل های کنونی و آینده است. 
برای مثال، در یادآوری گوشه ای از ارزش های جنگل 
هیرکانی کافی است به سیل های بهار گذشته اشاره کنیم 
که از نظر میزان خسارت های مادی، بزرگ ترین سانحه  
»طبیعی« تاریخ کشور بوده است؛ تقریبا همه  کارشناسان 
گفته اند که مهم ترین عامل در بروز خسارت های سیل، 

از میان رفتن پوشش گیاهی بوده است.«
حنیف رضا گلزار در کتاب »قرق شکسته  جنگل های 
هیرکانی کاسپیانی ایران« می نویسد: »در 60 سال گذشته، 
با آن که مقدار بارندگی های کرانه های جنوبی دریای 
کاسپیان ]خزر[ دست کم 20 درصد کاهش یافته، تعداد 
سیالب های خانمان برانداز در پهنه  این جنگل ها از 20 
به بیش از 1014 مورد افزایش یافته است!«)3(. علت 
این افزایش، بیش از هر چیز نابود یا کم رمق شدن 
جنگل ها بوده است. اگر پوشش گیاهی، به ویژه روی 
شیب های کوهستان تا این حد آسیب ندیده بود، این 

خسارت های عظیم به اقتصاد کشور وارد نمی شد.
عباس محمدی می گوید: »نکته  دیگر این که بیشتر 
نقطه هایی که در فهرست جهانی جنگل های هیرکانی 
ثبت شده اند، منطقه های کوهستانی هستند و این، 
بیانگر آن است که در واقع کوهستان آخرین پناهگاه 
این جنگل ها است )چنان که آخرین پناهگاه بسیاری 
در  که  هست  هم  جانوری  و  گیاهی  گونه های  از 
از  پایین دست زیستگاه خود را از دست داده اند(. 
ما  برای کشور  کوه ها  از  این رو، موضوع حفاظت 
اهمیت حیاتی دارد، چرا که کوه ها بستر تنوع زیستی 
و همچنین برج های بلند آب کشور هستند.« حال باید 
دید با دستور جدید وزیر آیا این پناهگاه آخر در امان 
می ماند؟ جواب کارشناسان و فعاالن محیط زیست 

به این سوال منفی است.
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چرا جنگل های هیرکانی در خطر خروج از فهرست ثبت جهانی هستند؟

جنگل های هیرکانی را باید دست نخورده به نسل های بعد بسپاریم
بیشتر نقطه هایی که در فهرست جهانی 

جنگل های هیرکانی ثبت شده اند، 
منطقه های کوهستانی هستند و این، 

بیانگر آن است که در واقع کوهستان 
آخرین پناهگاه این جنگل ها است )چنان که 
آخرین پناهگاه بسیاری از گونه های گیاهی 

و جانوری هم هست که در پایین دست 
زیستگاه خود را از دست داده اند(. از 

این رو، موضوع حفاظت از کوه ها برای کشور 
ما اهمیت حیاتی دارد، چرا که کوه ها بستر 

تنوع زیستی و همچنین برج های بلند آب 
کشور هستند حال باید دید با دستور جدید 

وزیر آیا این پناهگاه آخر در امان می ماند؟ 
جواب کارشناسان و فعاالن محیط زیست 

به این سوال منفی است. حال باید دید با 
دستور جدید وزیر آیا این پناهگاه آخر در 
امان می ماند؟ جواب کارشناسان و فعاالن 

محیط زیست به این سوال منفی است

جنگل های هیرکانی دودستی تقدیم تله کابین دوستان شد!
در بازدید عزت اله ضرغامی، رئیس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از 
پارک جنگلی کبودوال علی آبادکتول،وزیر میراث  فرهنگی گفت: »با توجه به اخذ موافقت های 
محیط زیست و منابع طبیعی، و رعایت قواعد میراث فرهنگی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی اجرای پروژه تله کابین کبودوال علی آباد کتول را تائید می کند. این خبر همه 

کارشناسان و دغدغه مندان محیط زیست ایران را شوکه کرد.
این سخنان در حالی از سوی ایشان بر زبان جاری شده که احداث تله کابین به دلیل از بین بردن 
یکپارچگی محدوده عرصه میراث جهانی جنگل های هیرکانی و مغایرت با ضوابط حفاظتی سایت ها و  
محوطه های جهانی این اقدام خطر خروج از ثبت جهانی را به همراه دارد و  مشخص نیست ضرغامی 
از کدام قوانین صحبت می کند که کارشناسان و فعاالن میراث فرهنگی و محیط زیستی از آن بی اطالعند.

سال 99 سازمان جنگل ها مخالفت خود را با این طرح اعالم کرده بود و میراث فرهنگی مکان یابی 
را مغایر با ضوابط حفاظت دانسته بود! حال چگونه است که در دولت جدید از محیط زیست 
و منابع طبیعی و میراث فرهنگی به یکباره با تغییر دولت دچار تغییر و تحول قانونی شده اند 

و با این پروژه موافقت کرده اند؟!
دی سال 99 رئیس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور به معاون وزیر راه و رییس 
شورایعالی شهرسازی و معماری تاکید کرده بود که مکان پروژه تله کابین کبودوال از جنگل های 

ثبت جهانی خارج شود.


