
آلودگی هوا اکنون یکی از مسائل مهم شهرهای بزرگ 
ایران شده. تابستان ها ریزگرد جان ساکنان شهرها را به 
خطر می اندازد و زمستان ها هوای سرد باعث حبس شدن 
دود حاصل از کار خودروها، مدام وضعیت هوای تهران 
و برخی دیگر از شهرهای ایران را به بحران می-رساند. 
کارشناسان عقیده دارند، خودروهای ایرانی با فناوری 
عثب  مانده همراه با سوخت غیراستاندارد حاوی سرب 
و گوگرد، در کنار فرسودگی و کمبود فاحش وسایل 
حمل و نقل عمومی، عامل اصلی آلودگی کالن شهر 
تهران است، اما مشکل دیگری که با آمدن زمستان چند 
سالی است به جد سالمت شهروندان را به مخاطره 
انداخته، مازوت سوزی نیروگاه های تولید برق است که 
به جای سئخت استاندارد، از بدترین سوخت فسیلی 

یعنی مازوت استفاده می-کنند.
پس از چند هفته تکذیب باالخره برخی از نمایندگان 
مجلس و مدیراِن استانی آمار فاجعه بار مازوت سوزی 
در کشور را تایید کردند. به گزارش تجارت نیوز، به 
نظر می رسد پس از تهران و اصفهان، نیروگاه ها یا صنایع 
استان های خوزستان، مازندران، کرمانشاه، آذربایجان 
شرقی و خراسان رضوی نیز برای تولید انرژی از سوخت 
مازوت استفاده می کنند که باعث شده انتشار چند برابری 

دی اکسید گوگرد در هوای شهرها شده است.

یک نماینده مجلس مازوت سوزی در 
تهران را تایید کرد

اقبال شاکری، نماینده مردم تهران می گوید: »شاهد مازوت 
سوزی در برخی از نیروگاه ها هستیم و همین مسئله 
موجب افزایش آلودگی هوا در کالن شهرها به ویژه 
پایتخت شده است، البته در نظر داشته باشیم دولت 
بارها تاکید داشته که در تهران مازوت سوزی نداریم با 
تمام این تفاسیر دستگاه های مربوطه به ویژه کمیسیون 

انرژی باید به این مسئله ورود جدی داشته باشند.«

مازوت سوزی در اصفهان با وجود حجم 
سنگین آالیندگی ها

شهردار اصفهان هم تاکید کرد: »خودروها سهم ۵ 
درصدی در آالیندگی هوا دارند. مبدأ بیشتر آالینده ها 
کارخانجات اطراف شهر است. این روزها نیروگاه 
اصفهان سوخت خود را تغییر داده و از مازوت استفاده 
می کند. اگر قرار است از سوخت مازوت استفاده 
شود، چرا فقط در اصفهان شاهد آن هستیم. خشکی 
زنده رود و مازوت سوزی توسط نیروگاه، شرایط بدی 

در اصفهان ایجاد کرده است.«

سایه سنگین مازوت بر آسمان مازندران
امیر یوسف فوالدی مدیرعامل شرکت تولیدی برق شهید 
سلیمی آلودگی ناشی از مازوت سوزی نیروگاه های برق 
را تهدید جدی برای سالمت مردم دانست و گفت: 

»نیروگاه ها اختیاری در تعیین نوع سوخت مصرفی 
ندارند تصمیم گیری درباره مازوت سوزی در اختیار 
این مدیریت نیست ؛ حال که چاره ای جز مصرف 
مازوت نیست. نیاز است برای تخصیص میزان گاز به 
نیروگاه شهید سلیمی چاره ای اساسی اندیشیده شود 

تا در حق مردم این استان سرسبز اجحاف نشود.«

باید این شرایط آلودگی هوا اهواز را بپذیریم
اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان 
با اشاره به مازوت سوزی در نیروگاه رامین اهواز و 
آلودگی شدید هوا در روزهای اخیر گفت: »متاسفانه 
از  ناشی  آالینده های  کنترل  برای  سیستمی  هیچ 
سوخت مازوت در نیروگاه رامین اهواز تعبیه نشده 
است و در هر صورت باید برای مدت محدود این 

شرایط آلودگی را بپذیریم.«

زنگ خطر مازوت سوزی در کرمانشاه 
هم به صدا درمی آید؟

انسانی  زیست  محیط  معاون  کلهر،  اقبالی  فرحناز 
اداره کل محیط زیست کرمانشاه با اشاره به اینکه 
دلیل محدودیت  به  اکنون  بزرگ  از صنایع  برخی 
گفت  هستند،  مازوت  مصرف  به  ناگزیر  سوخت 
مصرف مازوت الزاماتی دارد که باید رعایت شود.

بازگشت مازوت به نیروگاه تبریز
محسن موسوی، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید 
برق تبریز: »از ۲۳ آبان ماه امسال تغییر سوخت از 
گاز به مازوت را در نیروگاه حرارتی تبریز داشتیم 

و تا قبل از آن از سوخت گاز استفاده می شد.«

تکرار مازوت سوزی زمستانی در نیروگاه 
توس مشهد

دو نامه از سوی نهاد های باالدستی در دو ماه گذشته از 
سوی نیروگاه دریافت شد؛ دو نامه ای که درواقع مجوز 
مازوت سوزی نیروگاه است. این احتمال وجود دارد که 
تا پایان سال ناچار به مازوت سوزی شویم. ابتدای مهر 
یک دوره اعالم شد که باید مازوت سوزی داشته باشیم، 

اما از زمانی که هوا قدری گرم شد، به ما سهمیه دادند.
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پس از چند هفته تکذیب باالخره برخی از پس از چند هفته تکذیب باالخره برخی از 
نمایندگان مجلس و مدیران استانی آمار فاجعه بار نمایندگان مجلس و مدیران استانی آمار فاجعه بار 

مازوت سوزی در کشور را تایید کردند. به نظر مازوت سوزی در کشور را تایید کردند. به نظر 
می رسد پس از تهران و اصفهان، نیروگاه ها یا می رسد پس از تهران و اصفهان، نیروگاه ها یا 

صنایع استان های خوزستان، مازندران، کرمانشاه، صنایع استان های خوزستان، مازندران، کرمانشاه، 
آذربایجان شرقی و خراسان رضوی نیز برای تولید آذربایجان شرقی و خراسان رضوی نیز برای تولید 

انرژی از مازوت استفاده می کنند که باعث شده انرژی از مازوت استفاده می کنند که باعث شده 
انتشار چند برابری دی اکسید گوگرد شده استانتشار چند برابری دی اکسید گوگرد شده است

کدام استان ها مازوت  میسوزانند؟ 

زمستان سرد ایران و ماجرای کشدار مازوت سوزیزمستان سرد ایران و ماجرای کشدار مازوت سوزی

گزارش سبز قاب سبز

شهردار اصفهان: مازوت سوزی مهم ترین دلیل آالیندگی در 
این روزهاست. علی قاسم زاده: »مهم ترین علت آالیندگی در 

این روزها مصرف مازوت است.« مردم به شکل های مختلف از 
متولیان خواسته اند که حداقل در شرایط اضطرار مصرف مازوت 
متوقف شود. متولیان نیز باید شرایط مردم را درک کنند. عمده 
مصرف مازوت در نیروگاه برای تولید برق است و اگر مدیریت 
مصرف را انجام دهیم، شاید بتوان مصرف سوخت نیروگاه را از 

مازوت به گاز تغییر داد و مشکل برطرف شود.

فرآیندهای آبی از آن جا که کندرو هستند و به تدریج رخ 
می دهند، در تیررس توجه جامعه و سیاست قرار نمی گیرند و 
می روند تا فاجعه رخ دهد. این سخن یک آدم متخصص منابع 

آب را برای حفظ تاریخ و تمدن ایران جدی بگیرید. 

حضور بی ضابطه مردم، بالی جان »سرخه حصار«؛ معاون اداره 
پاک ملی سرخه حصار: »۹۰ درصد مشکالتی پارک ملی سرخه 

حصار مربوط به حضور بی ضابطه مردم داخل مناطق پارک است.«
به دلیلی نزدیکی محل سکونت جوامع محلی و شهری به پارک ملی 
سرخه حصار، آن ها بدون توجه به تابلوهای منع ورود به پارک ملی 

وارد منطقه می شوند باعث آتش سوزی و کثیف کردن منطقه با 
زباله های خود نیز می شوند.

خیز بلند ترکیه برای نابودی غرب ایران! به گفته محمد درویش، 
فعال و کنشگر محیط زیست، ترکیه می خواهد ۹۰ سد بر 

سرشاخه های ارس احداث کند، هفته گذشته این رودخانه راهبردی 
در شمال غرب ایران برای نخستین بار یک روز خشک را سپری 
کرد. اجرای پروژه داپ به معنی مرگ کشت و صنعت مغان در 

اردبیل و آسیب جدی به اکوسیستم منطقه تا خزر است.

سازمان ملل: الیه ازون قابل ترمیم است. سازمان ملل متحد اعالم کرده 
است: اقدامات جامعه انسانی در جهان برای نجات الیه ازون موثر واقع 

شده و می توان به مرمت کامل آن در چند دهه امیدوار بود.

عطاءاهلل کاویان، مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران خبر از 
تعطیلی همیشگی بازار فروش پرندگان زنده فریدون کنار داده است.

وی با تایید »برقرار بودن بازار فروش پرندگان در فریدونکنار در 
طی سالیان متمادی« گفته است که »امسال در یک اتفاق خوب و با 
پیگیری های انجام شده بازار اصلی فریدون کنار به عنوان اصلی ترین 

بازار فروش پرندگان مازندران تعطیل شد.«.

پیشنهاد سبز

هشدار سبز

تا دو سه دهه قبل، تولید محصول و افزایش کیفیت آن 
محور اصلی و هدف سرمایه داران و تولیدکنندگان بود، 
اما در چند دهه گذشته با تخریب شتابان و خطرناک 
محیط زیست، توجه مردم و دولت ها به استانداردهای 
زیست محیطی برای تولید هم جلب شد. به این معنا 
که در روند تولید فالن کاال چقدر انرژی و آب مصرف 
می شود. تا چه حد به خاک صدمه وارد می-آید و پسماند 
حاصل از تولید تا چه حد در طبیعت پایدار استو در 
آخر محصول تولیدشده تا چه اندازه تجزیه پذیر یا قابل 
بازیافت است. مد و لباس طبق آخرین تحقیقات جزو 
10 عامل اصلی آلوده کردن کره زمین معرفی شده اند. 
فشار افکار عمومی باعث شد کمپانی های بزرگ مد 
شروع به تبلیغ درباره همراهی با استانداردهای محیط 
زیست کنند. تحقیقات اما نشان می دهند این بیشتر 

ادعاست تا حقیقت و  این همان مصداق سبزشویی است.
سبزشویی واژه ای است برای توصیف دورویی درباره 
حفظ محیط زیست. به این معنی که  با وجود تبلیغات 
پر سرو صدا درباره رعایت استانداردهای محیط زیستی، 
عمال روند تولید محصول همچنان آسیب زا ومخرب 
محیط زیست است. حاال محققان شرکت های بزرگ 
تولید کننده محصوالت چرمی را یکی از مقصران آلوده 
کردن محیط زیست می دانند، زیرا با وجود ادعای این 
تولیدکنندگان مبنی بر تجزیه پذیر بودن محصوالتشان به 
عنوان مزیتی در برابر چرم های مصنوعی، تولید چرم از 
دامداری ها تا مراحل شیمیایی آماده کردن آن نشان می دهد 

که این صنعت هیچ بی خطر نیست.
Collective Fashion Justice سازمان غیرانتفاعی

 اخیراً گزارشی با عنوان »تاثیر چرم بر روی سیاره« منتشر 

کرده است که اثرات زیانبار محیطی تولید چرم را تجزیه 
و تحلیل می کند و اطالعات جدیدی در مورد سبزشویی 

در صنعت چرم ارائه می کند.  
این گزارش نشان داد که 1۷0 ماده شیمیایی که برای دباغی 
کردن چرم استفاده می شود، به این ترتیب می تواند به محیط 
زیست آسیب  برساند: دامداری ها با ایجاد گاز متان )یکی 
از گازهایی که باعث گرم شدن زمین می شود(، مصرف 
آب فراوان و اختصاص زمین های کشاورزی به آب و 
خاک و هوا آسیب می رسانند. از طرف دیگر، باقیمانده 
مراحل مختلف تولید با استفاده از مواد شیمیایی که به 
صورت فاضالب های خطرناک در محیط رها می شود، خود 
عامل آلودگی آب و خاک و در آخر حجم انبوه پسماند 
باز هم عاملی دیگر برای آسیب به محیط زیست است.  
گزارش این گروه دیدبان نشان می دهد ادعای بسیاری 
از شرکت های تولید کننده چرم که محصوالت خود را 
به عنوان جایگزینی طبیعی و زیست تخریب پذیر برای 

چرم مصنوعی به بازار عرضه می کنند، بلوف می زنند 
و در واقعیت، هیچ چیز سازگار با محیط زیست در 
مورد چرم وجود ندارد، زیرا همه مواد شیمیایی در روند 
تولیدات چرمی قابل تجزیه زیستی نیست. این و بسیاری 
از تاکتیک های دیگر که شرکت های مد برای بازاریابی 
چرم از آن استفاده می کنند، می تواند به عنوان سبزشویی 
طبقه بندی شود.  Collective Fashion داده های گروه 
کاری چرم )گواهی زیست محیطی برای چرم( را در مورد 

سه برند عضو خود تجزیه و تحلیل کرد. 
این گزارش نشان داد که این شرکت های ماسیمو دوتی، 
مارکوپولو و کورس همگی ادعا می کنند دارای گواهی 
پایدار هستند، اما با رسیدگی به تعدادی از جنبه های مهم 
زنجیره تامین مواد اولیه خود، مانند کشاورزی )جایی که 
بیشتر انتشارات چرم از آنجا ناشی می شود(، تأثیرات بر 
تنوع زیستی، آب، زمین، و هوا و موارد دیگر نتوانسته اند 

درست عمل کنند..

سالمت: آب و هوای کره زمین در طول تاریخ تغییرات 
زیادی کرده است. این سیاره از ۶۵0 هزار سال پیش تاکنون 
هفت دوره افزایش و کاهش شدید دما را تجربه کرده است. 
تخمین زده می شود که آخرین عصر یخبندان حدود یازده 
تا هفت هزار سال پیش به اتمام رسید و پس از آن دوران 
تمدن بشریت آغاز شد. بیشتر تغییرات آب و هوایی زمین 
به حرکات آن در مدار خود و چرخش آن به دور خورشید 
بستگی دارد چرا که این حرکات تعیین کننده میزان انرژی 

دریافتی زمین از خورشید است.
به گزارش یورونیوز، صنعتی شدن جوامع بشری در نیمه های 
قرن نوزدهم نظم آب و هوایی زمین را بر هم زد و فعالیت های 
انسان سبب تولید گازهای گلخانه ای از جمله دی اکسیدکربن 
در جو زمین شد. گازهای گلخانه ای که شامل بخار آب، 
دی اکسیدکرین، متان، دی نیتروژن مونوکسید هستند به طور 
طبیعی در جو زمین وجود دارند، اما فعالیت های صنعتی 
میزان آنها را به شدت افزایش داده است. تجمع این گازها 
در جو سبب ایجاد پدیده ای به نام اثر گلخانه ای شده که در 
اثر آن انرژی گرمایی وارد شده به جو زمین در درون جو 
منعکس می شود و در نتیجه دمای زمین افزایش می یابد، 

پدیده ای که آن را با عنوان »گرمایش زمین« می شناسیم.
بررسی هسته یخچال های طبیعی که در گرینلند، قطب 
جنوب و همینطور قطب شمال وجود دارند نشان می دهد 
که چگونه دمای زمین در طی سالیان طوالنی تغییر کرده 
اقیانوس ها،  رسوبات  کهن،  درختان  حلقه های  است. 
صخره های مرجانی و الیه های سنگ های رسوبی نیز 
می توانند اطالعات جامعی در مورد این تغییرات در اختیار 
ما قرار دهند. بررسی این اجزای طبیعی نشان می دهد که 
سرعت گرم شدن کره زمین تقریبا ده برابر سریعتر از میزان 

متوسط گرم شدن پس از آخرین عصر یخبندان است.

افزایش دمای هوا
از اواسط قرن نوزدهم درجه حرارت سطح زمین به طور 
متوسط 1.۶۲ درجه فارنهایت )0.۹ درجه سانتیگراد( افزایش 
یافته است، تغییری که عمدتا بوسیله افزایش د ی اکسید 
کربن و سایر انتشار گازهای گلخانه ای در جو زمین به 
وجود آمده است. بیشترین افزایش دما در ۳۵ سال گذشته 
رخ داده است و از سال ۲010 با پنج سال از گرم ترین 
سال های تاریخ زمین روبرو بودیم. سال ۲01۶ میالدی از 
سوی اداره کل ملی هوانوردی و فضا ایاالت متحده آمریکا 
)ناسا( و اداره ملی اقیانوسی و جوی ایاالت متحده آمریکا 
)نوآ( به عنوان گرم ترین سال در تاریخ بشریت از قرن 
نوزدهم به این سو معرفی شد که در طی آن دمای جهانی 
به میزان 1.۷۸ درجه فارنهایت )0.۹۹ درجه سانتیگراد( 

گرمتر از میانگین نیمه قرن بیستم بود.

زمستان های سخت
با توجه به آنچه گفته شد انتظار می رود گرمایش زمین 
سبب شود که با زمستان های گرمتری روبرو شویم. گرچه با 
افزایش دمای زمین در بسیاری از نقاط جهان، دما در زمستان 
باالتر رفته و بارش برف کمتر شده، اما شاهد زمستان های 

سختی نیز هستیم که متاثر از تغییرات آب و هواست.

جریان جتی، گردباد قطبی و اِل نینو؛ 
رابطان گرمایش و سرمایش زمین

جریان  جتی )Jet Stream(:  بادهای نسبتا قوی و 
متمرکز در جو هستند که سبب بروز تغییرات قابل توجه 

در آب و هوا می شود. وقوع جریان  جتی در زمستان در 
مناطق نزدیک به قطب شمال و جنوب باعث می شود 
که افت شدید دمایی در این مناطق به وقوع پیوسته و در 
نتیجه زمستان های سرد و طوالنی بوجود آیند. تغییرات 
آب و هوایی که در سال های اخیر رخ داده سبب پیدایش 
جریان  جتی در نقاط مختلفی شده و زمستان های سخت 

را رقم زده است.
گردباد قطبی )Polar Vortex(:  به توده  بسیار بزرگی 
از هوای خیلی سرد اطالق می شود که در طول زمستان 
در مناطق قطبی پدید می آید. در واقع هر گرداب قطبی 
یک منطقه با فشار کم در مقیاس بزرگ است که در دو 
قطب شمال و جنوب چرخش کرده و توده های بزرگ 
هوای سرد و متراکم را با خود جابجا می کند. تغییرات 
آب و هوایی گردبادهای قطبی را نیز تحت تاثیر قرار داده 
و به ایجاد توده های هوای سرد که زمستان های سخت را 

ایجاد می کنند، منجر می شود.
اِل نینو )El Niño(:  نوعی رخداد اقلیمی کالن است 
که در اثر رها شدن انرژی انباشته شده آب های اقیانوس 
آرام به وقوع می پیوندد. نوسان در اِل نینو سبب می شود 
که چرخه های دمای باال و پایین در مناطق مجاور اقیانوس 
آرام ایجاد گردد. اِل نینو بر دمای هوا و همچنین بارش 

برف و باران اثر می گذارد.
آرام  اقیانوس  منطقه  هوای  و  آب  دمای  میانگین 
تحت تاثیر گرم شدن کره زمین دستخوش تغییرات 
چشمگیری شده است. این تغییرات سبب شده است 
که درجه حرارت اقیانوس ها دچار نوسان گردد و با 
دگرگونی در اکوسیستم اقیانوس ها تغییرات اقلیمی 
افزایش  می تواند  تغییرات  این  کند.  ایجاد  جدید 

بارش برف و باران در برخی مناطق و خشکسالی 
در مناطق دیگر را رقم بزند.

آیا توافق ها برای جلوگیری از گرم 
شدن زمین اجرا می شود؟

دانشمندان در سال های اخیر به بررسی دقیق اثرات 
مخرب گرمایش زمین بر حیات جانداران ساکن آن از 
جمله انسان پرداخته اند. افزایش آگاهی های جهانی در 
مورد این پدیده سبب شده است که دولت ها به دنبال 
یافتن راهکارهای اساسی برای مواجهه با آن باشند. 
روز 1۲ دسامبر سال ۲01۵ تفاهم نامه ای در لو بورژه 
در نزدیکی پاریس میان دولت ها به امضا رسید که به 

»توافق پاریس« مشهور است.
هدف از این توافق آن است که دولت ها با اعمال سیاست هایی 
برای اصالح در موتورهای سوزاننده سوخت های فسیلی 
و حفاظت از جنگل ها به عنوان ریه زمین و جایگزین 
کردن سوخت-های فسیلی با انرژی های پایدار مانند 
انرژی خورشیدی، میزان تولید گازهای گلخانه ای از جمله 
دی اکسید کربن دمای کره زمین را تا پایان قرن بیست 
و یکم حدود ۲ درجه کاهش داده و به دمای پیش از 

صنعتی شدن جهان برسانند.
با این حال حدود ۷ سال پس از امضای این توافق، 
ایاالت متحده آمریکا به عنوان بزرگترین قطب اقتصادی 
جهان و دومین تولید کننده دی اکسیدکربن در جهان و 
سایر کشورهای آالینده هوای کره زمین مانند چین و هند 
همچنان به روند تخریبی خود ادامه می دهند و هیچ افق 
روشنی برای اجرای توافق پاریس و جلوگیری از گرم 
شدن زمین دیده نمی شود. همچنین گزارش دوره ای یک 
نهاد ارزیابی تغییرات اقلیمی آمریکا حاکی از آن است که 
گرمایش زمین تا پایان قرن جاری صدها میلیارد دالر به 

اقتصاد این کشور ضربه خواهد زد.

صنایع چرم؛ مصداق دیگری از سبزشویی

گرمایش زمین و زمستان های سخت؛ ارتباط میان این دو چیست؟ 


