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به خاطر میخی نعلی افتاد” به خاطر نعلی اسبی افتاد به خاطر اسبی سواری
افتاد به خاطر سواری جنگی شکست خورد به خاطر شکستی مملکتی نابود
شد و همه ی این ها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود ...معروف
است که ضرب المثل ها ریشه در عمق اعتقادات و باورهای یک ملت دارند.
دست کم در مورد ضرب المثل باال که ملت ژاپن با عمل خود آن را به جهانیان
اثبات نموده اند و اگر همچنان محصوالت ژاپن از هر نوع که باشد خواهان
بسیاری در سراسر جهان دارد ،شاید یکی از دالیل آن کوبیدن محکم و دقیق
میخ در نعل اقتصاد آن کشور است .پرواضح است که رونق اقتصادی در هر
جامعه مرهون برنامه های کالن و خرد مدیریتی است که آن هم به نوبه خود
مبتنی بر زیرساخت ها و منابع حیاتی آن جامعه می باشد.
به گزارش سازمان بهداشت جهانی امروزه بیش از  54درصد از جامعه جهانی
در کالن شهرها زندگی می کنند و همین امر موجب گردیده است تا مدیریت
کالن شهری کم از مدیریت یک کشور در مقیاس کوچکتر نباشد .نگاهی به
مسیر طی شده توسط جوامع توسعه یافته و موفق در مدیریت کالن شهرها،
همه به یک نقطه ختم می شود و آن لحاظ نمودن ارزش های زیست محیطی
در برنامه ریزی توسعه آنها می باشد .توسعه بر گرده مردم است و مردم
همان کسانی هستند که میخ ها را در نعل اقتصاد می کوبند ،پس رعایت
حقوق زیست محیطی ایشان باید به دغدغه نخست مدیران کالن شهر ها
بدل گردد نه اینکه در روزمرگی ها و گرد و غبار پروژه های عمرانی محو
شود .این که چه می دهیم و چه به دست می آوریم بسیار مهم است .اگر به
ازای راه اندازی یک طرح عمرانی ،بخشی از منابع ارزشمند زیست محیطی
اعم از آب ،خاک ،فضای سبز ،هوا و  ...را از دست می دهیم ،الزم است در
مهندسی ارزش آن پروژه تجدید نظر کنیم .اما ریشه عدم توجه به ارزش
های زیست محیطی در برنامه ریزی های کالن شهرها در چیست؟ چرا
برخی مدیران و دست اندرکاران امور از توجه کافی به ارزش های زیست
محیطی گریزانند و متاسفانه در بسیاری موارد آن را دور می زنند؟ چرا محیط
زیست دغدغه نخست ما نیست؟ به چه قیمت حاضریم توسعه عمرانی داشته
باشیم اما حتی در خانه برای نفس کشیدن و در امان ماندن از ریزگردها
مجبور به استفاده از دهان بند باشیم؟ تجربه کالن شهرهای موفق در
کشورهای مختلف همه به یک نقطه منتهی شده است و آن ضرورت
آموزش آگاهی های زیست محیطی به تمامی دست اندرکاران در رده
های مختلف به عنوان نیازی واجب تر از نان شب است .در نگاهی به
شاخص های توسعه زیست محیطی در کشورهای پیشرفته ،بیشترین توجه
به تخصیص سرانه آموزش های همگانی معطوف می گردد ،مقوله ای که در
دل خود معانی بسیاری را جا داده است .در تداوم و تکامل نظریه های رشد

و توسعه اقتصادی در جهان ،از دهه  1980میالدی نظریه
های اقتصادی مبتنی بر توسعه پایدار مطرح و روز به روز از طرفداران
بیشتری برخوردار شده است .این نظریه ها به تدریج و با تشدید بحران
های زیست محیطی در جهان ،با مقوله مدیریت سبز عجین شده و اینک
توسعه پایدار بدون توجه به ارزش های زیست محیطی مقوله ای ناقص تلقی
می گردد .کشور ما که به لحاظ اقلیمی شکننده بوده و در سال های اخیر
در مسیر هجوم ریزگردها نیز قرار گرفته است نیاز به توجه عمیق و برنامه
ریزی شده به آموزش های زیست محیطی بیش از هر زمان دیگری دارد.
این امر متأسفانه در حالی است که طبق گفته مدیر کل وقت آموزش و
مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست در سال  90سرانه آموزش های
زیست محیطی در کشور تنها میزان  181ریال بوده که بسیار متأثر کننده
است .با این وصف شاید برای تغییر رفتار زیست محیطی مردم باید انتظار
معجزه داشت.
اگرچه دنیای الکترونیک و رایانه ،گرایش مردم به مطالعه نشریات را کاهش
داده است ،اما همچنان رسانه های چاپی در جوامع بشری نقش پررنگی در
آگاهی بخشی به شهروندان ایفا می کنند .فصل نامه آگاهی های زیست
محیطی که اینک در دست شما شهروند گرامی است ،مفتخر است که
نخستین شماره خود را با هدف ارتقاء دانش عمومی زیست محیطی به
ویژه در حوزه های پرجمعیت کالن شهرها به چاپ رسانیده است .اگر چه
بسیاری از مسئولین و دوستان عزیز که بر بنده حقیر منت دارند با لسان
خود از انتشار این مجله حمایت نمودند ،اما نمی توان از حمایت شهردار
محترم و همچنین اعضای محترم شورای شهر شیراز به سادگی گذشت.
قطعاً بدون حمایت ایشان این فصل نامه در بازار نابرابر رقابت با مجله های
خوراک و مد و تبلیغات و  ...به چاپ نمی رسید .نکته مهم در ابتدای کار
تاکید بر ارائه مطالب به زبان ساده و قابل درک برای طبقه متوسط جامعه
بوده است .لذا از صاحب نظرانی که دانش ایشان را اجر می نهیم به واسطه
حوصله و تحملی که در خواندن و ارائه نظرات به زبان ساده مصروف
می دارند کمال تشکر را داریم .همچنین قابل ذکر است که اگرچه این
فصل نامه مجوز انتشار در پنج استان فارس ،کرمان ،هرمزگان ،کهکیلویه
و بویراحمد و خوزستان را دارد که به نوعی نیمه جنوبی کشور را پوشش
می دهد ،اما به دلیل حمایت کامل شهرداری کالن شهر شیراز ،در سال
نخست انتشار عمدتا به مسایل زیست محیطی شهری می پردازد .امید است
در صورت تامین منابع مالی الزم توسط سایر استان ها ،بتوانیم به سرعت حوزه
پوشش را به سایر کالن شهرها و سایر مسایل زیست محیطی غیر شهری یا
همان محیط طبیعی نیز تعمیم دهیم.
دستان گرم همه دلسوزان محیط زیست را می فشاریم و چشم به راه حمایت ها،
راهنمایی ها و مطالب ارزنده ایشان هستیم.
والسالم

شعار فصل نامه آگاهی های زیست محیطی:

با آگاهی ،زمین را حفظ کنیم

with knowledge, save the Earth

بسیاری او را شهرداری جسور در
اجرای طرحهای توسعه شهری
می دانند ،اما خودش بیشتر از آنکه
به این صفت دلخوش باشد ،معتقد
است باید کارها را پس از کارشناسی،
با سرعت و همه جانبه به پیش برد و
از زمان حداکثر استفاده را نمود.
شهردار شیراز را علیرغم تمام مشغله
هایش توانستیم لختی بیابیم و فارغ از
گرفتاریها فرصتی کوتاه را در فضایی
دوستانه برای پاسخ به پرسشهای
فصلنامه در خدمتشان باشیم.

زیست این شهر قلمداد کنیم .شاید مراجعه به آمار و اطالعات هم همین را گوشزد
کند به این معنی که شیراز در بین کالنشهرهای کشور کمترین روزهای آلودگی هوا
را داشته است که در این امر عالوه بر جریانهای هوایی مناسب ،بی شک وجود باغها و
فضای سبز شهری نقش بسیار تعیین کننده ای ایفا می نمایند .در این بین نمی توان
به اقدامات شهرداری در سایر حوزه ها از جمله مدیریت بهینه پسماندها ،بهینه سازی
بافتهای فرسوده و اقدامات عمرانی که نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی داشته است
نیز اشاره نکرد.
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در دوران تصدی شهرداری ،شما توجه ویژه ای به مقوله های عمرانی داشته اید،
به نظر شما این اقدامات تا چه حد برای شهر ضروری بوده اند؟
من اعتقاد دارم شیراز شایسته بسیار بیش از اینهاست .این اقدامات تازه آغازی بر
بهینه سازی این شهر است .به سهم خودم حرکتی نو را بنیان گذاشته ام که امیدوارم
بعد از بنده با شدت و جامعتر پیگیری گردد .البته ذکر این نکته ضروریست که
شهرداری تنها در حوزه پل و یا عمران حرکت نکرده است .اگرچه این سازه ها به
دلیل ویژگیهای ساختمانی بیشتر ممکن است به چشم بیایند ،اما در کنار آنها حرکت

شهردار
کالن شهر شیراز
مصاحبه با
1

جناب پاک فطرت ،ضمن تشکر از فرصتی که به فصلنامه آگاهی های زیست
محیطی اختصاص دادید ،به عنوان شهردار کالنشهر شیراز بیشترین دغدغه شما در
مدیریت این شهر فرهنگی تاریخی چیست؟
ابتدا جا دارد انتشار این فصلنامه را تبریک گفته و برای شما و همکارانتان درانجام این
رسالت مهم که ارتقاء آگاهی های آحاد جامعه می باشد آرزوی توفیق داشته باشم.
به عنوان شهردار ،بزرگترین دغدغه من در دوران تصدی این پست ،رساندن جایگاه
شیراز به آنچه شایسته مردم شریف و با فرهنگ آن است می باشد .خدمتگزاری به این
مردم شریف و فرهیخته توفیق الهی است که نصیب اینجانب و همکارانم در شهرداری
شیراز کردیده است.
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2

به نظر شما نخستین اولویت در توسعه شهری چیست؟
اصوال توسعه مفهومی تمام شمول و گسترده است که در واقع محصول نگرش نظام مند
یا سیستمی می باشد .به بیان دیگر هر گونه تک بعدی نگری به توسعه با ذات آن
منافات دارد .نظام های شهری مجموعه ای درهم تنیده از کنشها و واکنش های
مختلف و پیچیده است که بدون توجه به ابعاد مختلف آن نمی توان توسعه ای به
مفهوم واقعی را در آن رقم زد .به نظر من تمام ابعاد زندگی اجتماعی از اولویت برابری
برخوردارند ،اما بدون تردید پس از مقوله برنامه ریزی ،مقوله هایی از قبیل کیفیت
محیط زیست ،مبانی فرهنگی و اقتصادی بیشترین توجه را طلب می کنند.

3

به مقوله کیفیت محیط زیست اشاره فرمودید ،فکر میکنید مزیت کالنشهر
شیراز در حوزه محیط زیست چیست؟
نام شیراز همواره با سرسبزی و باغ و بوستان عجین بوده است و به نظر من فضای سبز
شیراز در طول تاریخ زبانزد خاص و عام و الهام بخش اهل ادب بوده است .این امر یک
واقعیت تاریخی است لذا شایسته خواهد بود که طبیعت شیراز را مزیت غالب محیط

خوبی هم در راستای توسعه فضای سبز به ویژه در قالب پارکهای بزرگ مقیاس شروع
گردیده که قطعا با گذشت زمان نمود بیشتری خواهند یافت .اکنون در شهرداری روال
کار به گونه ای تنظیم گردیده که هر اقدام عمرانی بایستی با پیوست زیست محیطی
همراه باشد تا مزیت نسبی این شهر همچنان فضای سبز آن باشد.

5

ویژگی زمین ساختی شیراز به گونه ایست که ارتفاعات پیرامونی آن کامال شهر را
احاطه نموده اند ،آیا این وضعیت را یک عامل محدود کننده برای توسعه نمی دانید؟
به هیچ وجه .اتفاقا یکی از مزیتهای محیطی شیراز وجود ارتفاعات پیرامونی آن است.
در بسیاری از کالن شهرهای جهان اصوال چنین وضعیتی یک فرصت منحصر بفرد
محسوب می گردد .ارتفاعات اطراف شهر عالوه بر اینکه بستری مناسب برای ایجاد
کمربند سبز محسوب میشوند که به نوبه خود با مساحتی بالغ بر  13000هکتار میتواند
تاثیری بنیادین بر کیفیت محیط زیست شهروندان داشته باشد ،بلکه با برنامه هایی
که در شهرداری برای جلب سرمایه گذار در حوزه های گوناگون داریم می توان عالوه
توسعه شهر ،فرصتهای عظیم اشتغال و گردشگری را ایجاد نماییم .البته ما در وهله
نخست با همکاری خوب و هماهنگ دستگاه های ذیربط به ویژه اداره کل منابع
طبیعی استان و مسئولین محترم قضایی به خصوصا دادستانی محترم ،سعی بر تحدید
حدود اراضی پیرامونی به منظور جلوگیری از هجوم دالالن زمین داریم .بدیهی است
ساخت پارکهای بزرگ مقیاس نیز از جمله موارد مورد نظر ما می باشد.

6

توسعه ی همه جانبه کالنشهر شیراز مستلزم در دست داشتن چه ابزار یا
ابزارهایی است؟
اصوال مدیریت شهرهای بزرگ با مدیریتهای جزیره ای و خرد هرگز به صورت مطلوبی
در نخواهد آمد .در واقع همه امور یک کالن شهر زنجیروار بهم متصل هستند و برآیند
حرکت آنهاست که در صورت وجود هماهنگی کامل می تواند تحول آفرین و نظام مند
باشد .فقدان هماهنگی کامل بین دستگاهها به اتالف سرمایه و کاهش بازدهی تک

تک مدیریتها خواهد انجامید .لذا در بسیاری از
کالن شهرهای پیشرفته مدیریت واحد شهری
وجود دارد .این امر موجب تمرکز برنامه ریزیها
و اشراف کلیه بخشهای خدماتی نسبت به
اقدامات یکدیگر شده و از دوباره کاریها و بلکه
چند باره کاریها تا حد بسیار زیادی ممانعت به
عمل خواهد آورد .طبعا از اثرات بارز مدیریت
واحد شهری میتوان به صرفه جویی فوق العاده
در هرینه های سرمایه ای و مدیریت زمان
اشاره نمود .ما به یک برنامه جامع توسعه
پایدار شهری که مورد اتفاق و همت تمامی
دستگاهها باشد و توسط یک نهاد یا دست
کم شورایی راهبردی هدایت گردد به شدت
نیازمندیم.

7

منابع آب عاملی مهم در توسعه شهری
محسوب میگردد ،شهرداری نهادی است که
بیشترین بهره برداری از آب را در سطح شهر
دارد ،برنامه های شما برای مدیریت مطلوب تر
این منبع حیاتی چیست؟
بیشترین استفاده شهرداری از منابع آب مربوط
به حوزه فضای سبز میگردد که امری بدیهی
است .شیراز با در اختیار داشتن بیش از 2500
هکتار فضای سبز عمومی نیازمند منابع آبی
پایداری در این زمینه می باشد .خوشبختانه
شهرداری از چندین سال قبل منابع آب شرب
و فضای سبز را با حفر بیش از  110حلقه چاه
و چندین رشته قنات از یکدیگر جدا نموده
است اما این امر به معنی نبود مشکل در این
بخش نیست .افزایش بازده آبیاری در فضای
سبز به همراه تغییر رویکرد ما در الگوهای توسعه
فضای سبز با لحاظ نمودن واقعیتهای اقلیمی حاکم بر ما ،موجب صرفه جویی بیشتر
و کاهش فشار بر منابع آبی خواهد گردید .به هر حال شهر نیازمند فضای سبز است
اما مصمیم این مهم را با رویکردی دانش بنیان و در نظر گرفتن واقعیتها به انجام
برسانیم .الزم به ذکر است تشکیل مدیریت منابع آب شهرداری دقیقا اقدامی در همین
راستاست که با پیگیریهای اعضای محترم شورای شهر در حال راه اندازی می باشد.

10

در خاتمه ضمن تشکر مجدد از فرصتی که علیرغم مشغله فراوان در اختیار این
فصلنامه آنهم در نخستین شماره آن قرار دادید ،عالقه مندیم نظر شما را در خصوص
انتشار چنین نشریاتی و تاثیر آنها جویا شویم.
امیدوارم انتشار این فصلنامه بتواند کمک به ارتقاء فرهنگ جامعه و احیاء محیط
زیست کند و فصلنامه باعث شود که توجه مردم به مسائل محیط زیست بیشتر شود.
انتظار دارم این فصلنامه بتواند در جهت توسعه پایدار شهری  ،توسعه شهر سبز و
توسعه شهر ایمن تاثیر مثبت بگذارد و باعث شود که شیراز به جایگاه واقعی خود
برسد.

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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جناب شهردار شما بخوبی به نقش مردم در مدیریت شهری آگاهید ،فکر می کنید
تحقق این امر تا چه حد به شما کمک خواهد نمود؟
بی شک عدم مشارکت اقشار مختلف مردم نه تنها در مدیریت شهری که در هر امر
دیگری به معنی نادیده گرفتن سرمایه ای عظیم و بی انتهاست .رجوع به مردم در واقع
دستیابی به خرد جمعی است که میتواند ضریب موفقیت را در برنامه های شهرداری
چندین برابر نماید .همین امر کافیست تا به همت اعضای محترم شورای شهر و
پیشنهاد شهرداری ،بودجه قابل توجهی به مقوله ی فرهنگ سازی و توسعه فرهنگ
مشارکت مردم در سال جاری تخصیص یابد .ما بر این باور هستیم که شهروند آگاهتر
مسنوالنه تر و دلسوزانه تر به شهر خویش کمک می کند و هرگز خود را جدای از
خادمین خود در شهرداری و سایر نهادهای خدمات رسان نمی بیند .بی تردید ارتقاء
آگاهیهای شهروندان و مشارکت بیشتر ایشان به ویژه در اموری مانند فضای سبز،
پسماند ،مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری ،حل معضالت گوناگون اجتماعی و
بسیاری موارد دیگر دستیابی به توسعه را تسریع خواهد نمود.

9

اجازه بدهید یک سوال خودمانی هم از شما داشته باشیم .مدیریت یک کالنشهر
قطعا بسیار وقت گیر و پر تنش است ،آیا احساس خستگی نمی کنید؟ آیا فرصتی هم
برای خانه و خانواده در اختیار دارید؟
خدمت به مردم خستگی ندارد  ،همین که میبینم مردم از خدماتی که میگیرند
خوشحال هستندخستگی از تن من بیرون می رود.در این شهر شهروندان فهیم زیادی
میکنند ،علما  ،جانبازان  ،خانواده معظم شهدا خصوصا پدر و مادر شهدا .لذا تا زمانی
که دعای خیر آنان بدرقه راه من باشد خسته نخواهم شد .اگر انسان در زندگی برنامه
ریزی داشته باشد به تمام کارهایش میرسدحتی فرصت برای خانواده .من هم با برنامه
ریزی وقتی را در کنار خانواده می گذرانم.

7

مصاحبه

با مدیرکل پیشین

حفاظت محیط زیست استان فارس

مهندس

ابراهیمی کارنامی

1

به نظر شما عمده ترین چالش هایی که محیط زیست بشر را تهدید
می کنند کدامند؟
از مهمترين چالش هاي که محيط زيست بشر را تهديد مي کند ورود انواع آالينده ها
به علل مختلف به منابع پذيرنده مانند آب ،خاک و هواست که توسعه صنعتي و توليد
گازهاي گلخانه اي و در نهایت گرم شدن کره زمين و گلخانه اي شدن اقليم زمين که
موجب پديد آمدن تغييرات اقليمي شده که تبعات سوء زيست محيطي فراواني مانند
ذوب شدن يخها ،از بين رفتن تنوع زيستي ،افزايش دماي کره زمين و  ...به همراه
داشته است و از طرفي رشد جمعيت در جهان بعلت زاد و ولد و افزايش امکانات
رفاهي و بهداشتي موجب بهره برداري بيشتر از منابع تجديدپذير و تجديدناپذير شده
است ،بطور مثال بشر براي تأمين غذا مجبور به قطع جنگلها و تبديل آن به زراعت و
باغ شده است که اين تغييرکاربري باعث شسته شدن خاک ،کاهش هوموس خاک ،از
بين رفتن زيستمندان اکوسيستم جنگلي و  ...گرديد .و در نهایت موضوع از دسترس
خارج شدن آب هاي شيرين در سطح جهان است که بعلت مصرف بي رويه و خارج
از ظرفيت قابل تحمل ،شاهد کاهش شديد منابع آب شيرين و قابل استفاده براي
انسان هستيم که بیشتر از ظرفيت زيست جهان است به عبارتی براي هر نفر 1/7
هکتار ظرفيت زيستي پیش بینی گردیده در حاليکه امروزه  2/7هکتار از ظرفيت
زيستي بهره برداری مي شود ،بنابراین دنيا بایستی به اندازه  1/5سال تالش کند تا
معادن يک سال نيازهاي مردم زمين را تأمين نمایند.
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عمده ترین تهدیدهای زیست محیطی در کشور و استان فارس را چه
مواردی می دانید؟
مهمترين تهديد عدم مديريت صحيح منابع آبي ،بروز خشکسالي هاي متمادی و
نهادينه نشدن فرهنگ حفاظت از محيط زيست مي باشد که بعلت همين مسائل
شاهد رهاسازي زباله در طبيعت ،حاشيه جاده ها ،داخل شهرها ،روستاها ،معابر و ...
هستيم و يا عدم تمکين صاحبان صنايع و متوليان امر به ايجاد تصفيه خانه فاضالب
و نصب سيستم هاي کنترل آلودگي هوا همزمان با پيشرفت فيزيکي پروژه ها هستيم
و يا در اجراي طرح ها توسعه اي و عمراني علي رغم تذکرات متعدد و وجود ظرفيت
هاي قانوني بازهم شاهد اجراي اين پروژه ها بدون رعايت مالحظات زيست محيطي
هستيم ،همچنين توسعه صنايع بلقوه آالينده مانند صنايع حوزه نفت و پتروشيمي،
سيمان ،صنايع فوالدي ،فلزي ،شيميايي و  ...هستيم .در استان فارس نيز تهديدات
زيست محيطي در بسياري از موارد مانند ساير نقاط کشور است که بر اساس يک
دسته بندي ميتوان به تداوم خشکسالي ها ،بهره برداري بي رويه از منابع آب ،جنگل
و مرتع ،تغييرکاربري هاي گسترده ،تخريب و تجاوز عرصه هاي ملي و منابع طبيعي،
خشک شدن جنگل های بلوط ،وجود سالح هاي مجاز و غير مجاز زياد در دست
مردم ،مسائل فرهنگي مانند عالقه به شکار حيوانات در برخي از حوزه ها ،عدم تصفيه

مناسب فاضالبهاي خانگي به خصوص از نظر کميت ،عدم مديريت صحيح پسماندها
ويژه و عادي ،گسترش بيايان زايي ،خشک شدن کليه تاالب هاي طبيعي و ايجاد
کانون ها طبيعي آلودگي هوا و بروز ريزگردها مي باشد که البته همه اين موارد با
اراده و عزم جدي در سطوح مختلف تصميم سازي و تصميم گيري و مشارکت آحاد
جامعه قابل حل و بهبود مي باشد.
W
هم اکنون بیش از هفتاد درصد جمعیت دنیا در کالنشهرها زندگی
می کنند ،به نظر شما کالنشهر شیراز با چه معضالت زیست محیطی
روبروست؟
مهم ترين موضوع در کالن شهر شيراز بحث آلودگي هوا ناشي از احتراق سوخت در
منابع متحرک مانند خودروها است که عدم اجراي مفاد طرح جامع کاهش آلودگي
هوا بر آن افزوده است ،من جمله اجرا نشدن کامل طرح جايگزيني خودروهاي
فرسوده ،عدم برخورداري خودروهای توليدي از استانداردهاي الزم ،عدم توزيع
سوخت منطبق با استاندارهاي جهاني و در کنار آن توسعه بي رويه شهرنشيني
و توسعه حاشيه نشيني و عدم نظارت دقيق دستگاههاي متولي در آن نقاط و
رهاسازي زباله ها ،عدم تصفيه فاضالب و  ...مشکالت ديگر کالن شهر شيراز است
که در کنار همه اين موارد بحث خشک شدن درياچه مهارلو با  25هزار وسعت و
چسبيده به شهر شيراز ،تغيير کاربري اراضي زراعي ،وجود چندين شهرک صنعتي
در حاشيه شهر ،وجود صنايع بالقوه آالينده در داخل و حريم کالن شهر شيراز،
عدم توسعه شبکه جمع آوري و تصفيه فاضالب شهري ،مهمترين تهديدات زيست
محيطي کالن شهر شيراز مي باشد.
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مهمترین شاخصهای کیفیت محیط زیست در کالنشهرها را چه
مواردی می دانید؟
ميزان آلودگي هوا ،آب و خاک که مستقيما با کيفيت زندگي و يا زيست زيستمندان
آن منجمله انسان هاي شهر نشين ارتباط مستقيم دارد مي تواند شاخص مهمي در
حوزه محيط زيست در کالن شهرها باشد که کيفيت آن ارتباط مستقيمي با کيفيت
محيط زيست ،رفاه ،سالمتي و کيفيت زندگي در آن کالن شهر دارد.
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تاثیرگذارترین اقدامات و برنامه های شما برای ارتقاء کیفیت محیط
زیست در سطح استان و کالنشهر شیراز کدامند؟
اولين موردي که از ابتدا در دستور کار اين اداره کل با استقرار تيم مديريتي اينجانب
قرار داشت بحث فراگير نمودن آموزش هاي عمومي در راستاي اطالع رساني ،آموزش
و تنوير افکار عمومي در راستاي جلب مشارکتهاي مردمي و توسعه تشکل هاي مردم
نهاد بوده است که با اين حرکت خوشبختانه اکنون شاهد مطالبه گري عموم مردم
و مشارکت آنها در بهسازي و بهبود وضعيت محيط زيست هستيم ،البته در کنار
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جایگاه نهادهای غیردولتی در بهبود کیفیت محیط زیست را چگونه
ارزیابی می کنید؟
چنانچه به سياستهاي کالن دولت و برنامه هاي توسعه اي عنايت شود و به وضوح
مشخص است که همگام با کشورهاي توسعه يافته نتايج حاصله نشان از آن دارد که
کسب توفيق در بهبود وضعيت محيط زيست منوط به چابکسازي و توسعه نهادهاي
غير دولتي بر خاسته از دل جمعيت اثرگذار بر محيط زيست مي باشد از اين رو در
صورت فعال بودن نهادهاي غير دولتي قطعا بخشي از تصدي گري و فعاليت هاي
دولتي به آنها واگذار شده و مي توانند به عنوان چشمان بيدار جمعيت يک جامعه
ضمن نظارت برعملکرد دستگاههاي متولي کنترل الزم را بر روي کليه فعاليت هاي
اثرگذار برروي محيط زيست داشته باشد ،لذا نقش نهادهاي غير دولتي از يک سو
به عنوان کمک در اجراي سياستهاي کالن و باالدستي دولت و از سوي ديگر به
عنوان ناظرين در اقصي نقاط مي تواند بسيار مهم و منشأ تحول بنيادين در راستاي
سياستهاي حفظ ،توسعه و بهره برداري خردمندانه از محيط زيست باشد.
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وضعیت دریاچه مهارلو و برنامه های شما برای حفاظت از این
دریاچه چیست؟
متأسفانه به علت تداوم خشکسالي ها از يکسو و عدم مديريت صحيح منابع آبي
از سوي ديگر و همچنين ورود انواع آالينده ها ناشي از پسابهاي خانگي و صنعتي
شاهد خشک شدن و به سمت خطرناک شدن رفتن بهينه درياچه مهارلو هستيم
که اجراي طرح هاي عمراني بدون در نظر گرفتن حيات اين درياچه از مشکالت
ديگر تداوم پويايي درياچه مي باشد که منجمله مي توان به احداث سد تنگ سرخ
در باال دست درياچه ،احداث زهکشي شرق شيراز و انتقال آب به دشت سروستان،
ورود فاضالب هاي خانگي از طريق رودخانه سلطان آباد و ساير زهکشي ها به سمت
درياچه ،حفر چاهاي غير مجاز در اطراف درياچه و برداشت غير مجاز آب از چاههاي
مجاز ،انجام فعاليت ها معدني در داخل درياچه و شکار غير مجاز زيستمندان
درياچه اشاره نمود که اين اداره کل ضمن افزايش برنامه هاي گشت و کنترل
پيگيري تکميل تصفيه خانه شماره  2شهر شيراز ،توسعه شبکه فاضالب جلوگيري
از احداث سد تنگ سرخ ،پر و مصلوب المنفعه کردن چاههاي غير مجاز ،افزايش
آگاهيهاي عمومي ،جلب مشارکت هاي مردمي ،عدم صدور پروانه بهره برداري از
معادن را انجام داده و درست انجام دارد.
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زیستگاههای محیطی استان را چگونه ارزیابی می کنید؟
فارس داراي زيستگاههاي کم نظير و بعضا منحصر به فردي مي باشد که ظرفيت
هاي بسيار خوبي براي زيستمندان ايجاد نموده است ،از جنگل هاي زاگرسي تا
جنگل هاي خليج عماني ،مراتع سرسبز ،آبشارها ،کوهستان ها ،دشتهاي پهناور،
مناطق بياباني و  ...همچنين اين استان از شمالي ترين نقطه تا جنوبي ترين نقطه
داراي اقاليم مختلفه مي باشد که همين تغييرات اقليمي ،تغييرات زيستگاهي
و زيست بومي متنوعي را رقم زده است ،استان فارس ميزبان گونه هاي متعدد
جانوري و به خصوص گونه هاي در معرض خطر انقراض و نادري همچون گورخر
ايراني ،قوچ و ميش الرستان ،هوبره و  ...مي باشد .جنگل هاي انبوه در برخي از نقاط
مانند مناطق حفاظت شده ماله گاله و ارژن و پريشان ،سيمای چشم نوازي را در
کنار آبشار مارگون و تنگ بستانک به استان بخشيده است از اين رو مي توان استان
فارس را به عنوان يکي از غني ترين استان هاي داراي ظرفيت هاي متعدد زيست
محيطي و طبيعي نام برد ،ليکن در کنار همه اين ظرفيت ها به علل متعدد مانند
بهره برداري غير اصولي و بي رويه از منابع طبيعي ،شکار غير مجاز ،زغال گيري و
کت زنی درختان ،برداشت غير اصولي از منابع آب ،تداوم خشکسالي ،عدم همکاري
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در خاتمه نظرتان در مورد انتشار فصلنامه آگاهیهای زیست محیطی
و تاثیر آن بر ارتقاء آگاهیهای شهروندان چیست؟
افزايش آگاهی در ميان عموم مردم قطعا تأثير بسزايی در عملکرد ايشان خواهد
داشت ،در خصوص بحث حفاظت از محيط زيست که مبتال به عموم جامعه و
بخصوص در کليه شئون زندگی و تصميم گيری های فردی و کالن مؤثر است،
ارتقاء آگا هی ها و ايجاد هشدارهای با مبنای علمی می تواند در انتخاب سبک
زندگی مردم مؤثر واقع شود و ان شاا ...تغيير نگرش و تغيير رفتاری مبتنی بر
حفاظت از منابع طبيعی و انفال خدادادی ايجاد نمايد.
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
آنچه مسئوالن می گویند

آن تعامل با ساير دستگاهها در اجراي دقيق قوانين و مقررات زيست محيطي در
دستور کار بوده که خوشبختانه جمع اين دو حرکت باعث بهبود و ارتقاء شاخص
هاي زيست محيطي در استان و کالن شهر شيراز شده است.

دستگاههاي ذيربط در جهت حفظ و بهبود محيط زيست و  ...شاهد صدماتي به
زيستگاهها و زيست بوم هاي استان به خصوص زيست بوم ها حساس بوده ايم
که امروزه نيز به علت کمبود شديد نيرو و مناسب نبودن امکانات و تجهيزات ،با
مأموريتهاي محوله در محيط زيست و منابع طبيعي ،کنترل و پايش اقصی نقاط
استان توسط دستگاههاي مربوطه مقدور نبوده و نگراني و تخريب گسترده تر زيست
گاههاي طبيعي متصور مي باشد.
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مدیریت سبز
برای کاهش هزینه ها
و آثار منفی بر محیط زیست
به قلم دکتر قدیری ابیانه معاون سازمان محیط زیست کشور

آنچه مسئوالن می گویند
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

10

در تداوم و تکامل نظریه های رشد و توسعه اقتصادی در جهان ،از دهه 1980
میالدی نظریه های اقتصادی مبتنی بر توسعه پایدار مطرح و روز به روز از طرفداران
بیشتری برخوردار شده است .بر اساس نظریه های مزبور ،رشد و توسعه اقتصادی
کشورها زمانی مورد انتظار و استقبال است که با تخریب محیط زیست شامل آب،
خاک ،هوا و تخریب منابع آیندگان همراه نباشد .این نوع توسعه به این معنی است
که سطح کنونی مصرف را نمی توان برای مدت طوالنی حفظ کرد .همچنین برای
اجتناب از پدید آوردن بدهی اجتماعی برای نسل های آینده ،باید در آموزش و
پرورش و سالمت جمعیت کنونی سرمایه گذاری کافی به عمل آید.
در کشورمان ایران نیز  ،همانند سایر کشورهای جهان ،بحث حفظ محیط زیست و
حرکت به سوی توسعه پایدار از برنامه اول توسعه آغاز و با سرعت مالیمی تداوم یافته
است .در قانون بودجه سال 1382برای اولین بار طراحی و استقرار نظام مدیریت سبز
با هدف کاهش هزینه های جاری دولت و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع و
حفاظت از محیط زیست پیش بینی شده و به تبع آن آیین نامه اجرایی بند قانونی
مزبور تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران ابالغ شده است.
هدف مدیریت سبز کاهش هزینه و آثار منفی زیست محیطی ناشی از مصرف در
دستگاههای دولتی از طریق اجرای نظام مدیریت محیط زیستی ،تغییر الگوی مصرف،
مصرف بهینه منابع و کاهش ضایعات و در نهایت بهبود محیط زیست است .بی تردید
برنامه نظام مدیریت سبز برای دستگاه ها و شرکت های دولتی یک فکر و برنامه
متعالی است و تحقق کامل آن در گرو مشارکت مجدانه همه کارکنان سازمان ها
و عالقه مندان به توسعه کشور است .البته اجرای برنامه مدیریت زیست محیطی در
سازمان ها نیازمند داشتن تفکر زیست محیطی و رغبت انجام آن توسط مدیران و
کارکنان دستگاهها است.
مدیریت سبز به عنوان یک رویکرد مدرن زیست محیطی در سازمان ها با تاکید بر
یکپارچگی ،مسئولیت پذیری اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی در جهان اجرا
می شود.
این رویکرد مبتنی بر مفاهیم بنیادی زیر طراحی شده است:
• رهبری مبتنی بر رویکرد سبز
• توسعه فرآیندهای سبز
• یادگیری و هدایت نوآوری ایجاد شراکت سبز
• موفقیت پایدار از طریق مسئولیت پذیری
شاخص های مدیریت سبز:
الف :بهینه سازی مصرف انواع منابع پایه محیط زیست
مصرف آب (شاخص :متوسط میزان سرانه هر نفر  150لیتر در شبانه روز)
مصرف برق (شاخص :میزان مصرف سرانه  900کیلو وات در سال)
مصرف سوخت (شاخص :استفاده از گاز طبیعی در ساختمان ها ،تاسیسات اداری،
سیستم های گرمایشی و سرمایشی و سرانه مصرف بنزین  6لیتر در 100کیلومتر
در هر خودرو)
ب -مدیریت پسماند (شاخص :تفکیک از مبدا و سرانه تولید زباله خانگی و شهری به
میزان 400کیلوگرم در سال)
ج -تغییرات ضروری در ساختمان با هدف صرفه جویی

د -کاهش مصرف کاغذ با توجه به نوع فعالیت دستگاهها و موسسات
قوانین و مقررات مربوط به مدیریت سبز:
* اصل پنجاهم قانون اساسی
جمهوری اسالمی ،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن
حیات رو به رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی می شود .از این رو فعالیت
های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن
مالزمه پیدا کند ممنوع است.
* ماده ( )66قانون برنامه چهارم توسعه
کلیه دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند برای
کاهش اعتبارات هزینهای دولت ،اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و
محیط زیست ،برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل :مدیریت مصرف انرژی ،آب،
مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ) ،کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در
ساختمان ها و وسایط نقلیه) ،طبق آییننامهای که توسط سازمان حفاظت محیط
زیست و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه
و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید ،اقدام نمایند.
* ماده ( )190قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
کلیه دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت
کاهش اعتـبارات هزینهای دولت ،اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و
محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی ،آب،
مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ) ،کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در
ساختمان ها و وسایط نقلیه) طبق آئیننامهای که توسط سازمان حفاظت محیط
زیست و معاونت با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران
خواهد رسید اقدام نمایند.
* آییننامه اجرایی ماده ( )190قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
تصویب نامه شماره/23519ت47631هـ 1391/2/12هیئت وزیران
هیئتوزیران در جلسه مورخ  1390/11/9بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی
و نظارت راهبردی رییس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده
( )190قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 1389ـ
آییننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی ماده ( )190قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی
ایران
ماده  1در این آییننامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میرود:
الف ـ سازمان :سازمان حفاظت محیط زیست
ب ـ دستگاههای اجرایی :دستگاههای موضوع ماده ( )222قانون برنامه پنجساله
پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران
ماده  2دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند
اقدامات زیر را برای تحقق اهداف برنامه مدیریت سبز انجام دهند:
الف ـ اطالعرسانی و ارتقای آموزش کارکنان در زمینه برنامه مدیریت سبز
ب ـ بهینهسازی مصرف انواع حاملهای انرژی
ج ـ بهینهسازی مصرف آب

قطرهای و ...
 7احداث سپتیک تانک و تصفیهخانه فاضالب برحسب میزان پساب تولیدی و
استفاده مجدد از آن در مصارف غیربهداشتی
 8احداث محلی برای جمعآوری و ذخیره آب باران یا سایر آبهای مصرفی رها
شده جهت استفاده مجدد
ب ـ بهینهسازی مصرف انرژی
 1تهیه و تعویض المپهای معمولی به المپهای کممصرف
 2نصب تایمر ،سنسور تنظیمکننده و کنترلکنندههای نوری ،حرارتی در
موقعیتهای ویژه
 3نصب ترموستات کنترلکننده دمای محیط
 4نصب کنتور برق در واحدهای مجزا جهت پایش میزان مصرف انرژی
 5عایقبندی لولههای آب گرم
 6تهیه و نصب خازن برق جهت کاهش مصرف
 7تعمیر و یا تعویض تجهیزات معیوب و پرمصرف انرژی
 8تعویض وسایل برقی با وسایل برقی دارای برچسب انرژی
 9تعویض مرتب فیلترهای تصفیه هوا
 10تهیه و نصب درهای اتوماتیک جهت جلوگیری از اتالف انرژی
 11دو جداره نمودن پنجرهها و نصب شیشههای دوجداره
 12اجرای سامانه کنترل هوشمند موتورخانهها
 13خرید دستگاههای چندکاره (اسکنر ،چاپگر ،فکس ،کپی و  )...به جای استفاده
از دستگاههای تکمنظوره
 14تهیه و نصب تنظیمکنندههای زمانی بر روی دستگاههای الکترونیکی نظیر
چاپگرها ،رایانهها و نظایر آن به منظور جلوگیری از روشن ماندن آنها در زمانهای
غیر کاری
 15استفاده از انرژیهای نو و تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی ،بادی و غیره
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دـ کاهش مصرف کاغذ با توجه به نوع فعالیت دستگاهها و مؤسسات
هـ ـ مصرف بهینه مواد اولیه ،مواد مصرفی و تجهیزات
و ـ کاهش تولید پسماند از طریق بهرهگیری از فناوریهای مناسب و افزایش بهرهوری
زـ بهبود نظام تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات به جای تعویض
ح ـ بازیافت ضایعات ،تصفیه و بازچرخانی آب با سیستمهای مناسب
ط ـ استفاده از فناوریهای پاک و سازگار با محیط زیست
ی ـ کاربرد مواد مصرفی سازگار با محیط زیست
ک ـ مدیریت پسماندهای جامد با تأکید بر تفکیک از مبداء
ماده  3ماده3ـ سازمان موظف است به منظور انتقال سریع تجربههای موفق داخلی
و خارجی ،در اختیار گذاردن روشها و فناوریهای مناسب ،ابالغ دستورالعملها و
برنامههای اجرایی مرتبط با مدیریت سبز ،نسبت به بهنگام سازی مستمر «درگاه
دولت سبز» اقدام نماید.
ماده  4سازمان موظف است تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه ،شاخصهای
مدیریت سبز را تدوین و ابالغ نماید.
ماده  5معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است
شاخصهای مدیریت سبز دستگاههای اجرایی را به عنوان بخشی از شاخصهای
ارزیابی عملکرد دستگاههای یاد شده (موضوع مواد ( )81و ( )82قانون مدیریت
خدمات کشوری) لحاظ نماید .دستـگاههای اجرایی موظفند شاخصهای اعالم شده
را محاسبه و در چـارچوب شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگـاههای متبوع خود
لحاظ نمایند.
ماده  6دستگاههای اجرایی موظفند گزارش ساالنه مدیریت سبز شامل اقدامات
انجام شده و تحقق شاخصهای مرتبط را به سازمان ارسال نمایند تا پس از ارزشیابی
و جمعبندی ،گزارش مربوط به هیئتوزیران ارایه شود.
ماده  ) 11ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  1393کل کشور
هیئت وزیران در جلسه  ۱۳۹۲/۱۲/۲۸به پیشنهاد شماره  ۱۱۴۰۲۷مورخ
 ۱۳۹۲/۱۲/۱۸معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،ضوابط اجرایی
قانون بودجه سال  ۱۳۹۳کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده  -۱۱در اجرای ماده ( )۱۹۰قانون برنامه دستگاههای اجرایی و مؤسسات و
نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه
سال  ۱۳۹۳را بر اساس آییننامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت
سبز و اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.
تبصره -مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده ظرف دو ماه پس از ابالغ این
تصویبنامه توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت وزیران
خواهد رسید.
* مصادیق مصرف اعتبارات موضوع ماده ( )۱۱ضوابط اجرایی قانون بودجه
سال  ۱۳۹۳کل کشور
تصویبنامه شماره /۱۲۵۱۷۳ت۵۱۱۲۲هـ مورخ  ۱۳۹۳/۱۰/۲۲هیئت وزیران
هیئت وزیران در جلسه  ۱۳۹۳/۱۰/۱۷به پیشنهاد شماره ۳۱۸۴۲ـ ۱مورخ
 ۱۳۹۳/۷/۲سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد مصادیق مصرف اعتبارات موضوع
ماده ( )۱۱ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  ۱۳۹۳کل کشور به شرح پیوست که
تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است ،تعیین میشود .مصادیق مصرف اعتبارات
موضوع ماده ( )11ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  1393کل کشور
الف ـ بهینهسازی مصرف آب
 1اصالح فالش تانکها و استفاده از فالش تانکهای با حداقل مصرف آب
 2تهیه و تعویض شیرهای معمولی آب به شیرهای الکترونیکی ،پدالی ،زماندار و ...
 3نصب کنتور در واحدهای مستقل جهت پایش مصرف آب
 4تهیه نصب تنظیمکننده جریان آب مصرفی
 5جداسازی آب شرب مصرفی و غیر شرب
 6نصب سیستم خودکار آبپاشی با استفاده از روشهای مدرن نظیر آبیاری بارانی،
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 16استفاده از نیروگاههای مولد مقیاس کوچک
ج ـ مدیریت پسماند
 1تهیه طرح جامع مدیریت پسماند و اجرای آن در سازمان
 2استفاده از محصوالت قابل تعویض و غیرقابل دور ریز و سازگار با محیط زیست
 3خرید محصوالت با کیفیت و با حداقل بستهبندی
 4تهیه ظروف ویژه و ایجاد مکانهای مخصوص زباله به منظور تفکیک پسماند
 5فروش زبالههای تفکیک شده به مراکز بازیافتی
 6جایگزینی ظروف یکبار مصرف گیاهی به جای یکبار مصرف پالستیکی
دـ بهینهسازی مصرف اقالم مربوط به مکاتبات اداری
 1اجرای سیستم اتوماسیون اداری و انجام مکاتبات بصورت الکترونیکی
 2استفاده از پرینترهایی که تونر آن قابلیت شارژ مجدد دارد
 3مدیریت استفاده از کاغذهای قابل بازیافت
ه ـ حمل و نقل
 1اجرای سیاستهای تشویقی به منظور ترغیب کارکنان به استفاده از وسایل
حمل و نقل عمومی نظیر قطار شهری ،راهآهن ،اتوبوس و نظایر آن از طریق تأمین
بلیط
 2تأمین وسایل نقلیه عمومی نظیر مینیبوس ،ون و نظایر آن به منظور حضور
گروهی کارکنان در همایشها ،کنفرانسها ،سمینارها ،جشنوارهها ،نمایشگاهها،
مأموریتهای اداری گروهی و نظایر آن
 3معاینه فنی خودروها به طور مستمر
 4تأمین دوچرخه در محیطهای اداری به منظور استفاده در مسیرهای طوالنی
محیطهای اداری
 5تأمین امکانات الزم از قبیل استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات به
منظور اجرای فعالیتهای دورکاری و برگزاری جلسات به صورت ویدئو کنفرانس،
تلهکنفرانس و نظایر آن به جای جلسات حضوری
 6جایگزین کردن خودروهای فرسوده با خودروهای کممصرف و حتیاالمکان
سوخت پاک
وـ ساختمان سبز
 1کلیه اقدامات مربوط به اجرایی نمودن مبحث  19مقررات ملی ساختمان
(صرفهجویی در مصرف انرژی در طراحی ساختمان)
 2تعمیر ساختمانهای اداری و طراحی مجدد با رویکرد حداکثر استفاده از نور
طبیعی
 3ایجاد بام سبز در طراحی ساختمانی
 4طراحی ساختمان براساس شرایط اقلیمی منطقه به ویژه طراحی نوع پنجرهها
 5عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان
 6عایقکاری حرارتی کانالهای هوا اعم از سرمایشی و گرمایشی
 7استفاده از آبگرمکنهای خورشیدی و همچنین اجرای صفحات خورشیدی
جهت استفاده از انرژی خورشیدی
 8ممیزی ساختمان براساس راهنمای رهبری ،طراحی ،انرژی و محیطزیست
ساختمان سبز
زـ اطالعرسانی و ارتقای آموزش کارکنان
 1پیشبینی و برگزاری دوره آموزشی متناسب با مدیریت سبز برای کلیه کارکنان
 2ارتقای آگاهیهای عمومی از طریق فرهنگسازی و آموزش عمومی با استفاده
از مراکز و مؤسسات آموزشی ،رسانههای جمعی اعم از مکتوب ،دیداری و شنیداری
 3ارتقای سیستم درگاه مدیریت سبز توسط سازمان به منظور جمعآوری اطالعات
مرتبط با اجرای مدیریت سبز از دستگاههای اجرایی ،مؤسسات و نهادهای عمومی
غیردولتی
ح ـ استفاده از فناوریهای پاک و سازگار با محیطزیست
استفاده از انرژی خورشیدی و بادی
برخی واقعیت ها:
متوسط جهانی میزان مصرف در تهران نوع مصرف

900کیلووات ساعت سال 2900کیلووات ساعت سرانه مصرف برق
150لیتر در روز 250لیتر در روز سرانه مصرف آب
4لیترهرصدکیلومتر(خودرو)  8/1لیترهرصد کیلومتر سرانه مصرف بنزین
985مترمکعب درسال 1700مترمکعب درسال سرانه مصرف گاز طبیعی
292کیلوگرم در سال 800کیلوگرم درسال سرانه تولید زباله
عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در تحقق برنامه مدیریت سبز:
اطالعات مقادیر مصرف برق و گاز و آب  3ماهه آخر سال  91نسبت به مدت مشابه
در سال 92
کاهش مصرف برق از  14999کیلو وات میانگین مصرف روزانه به 10675کیلووات
کاهش مصرف گاز از  5060مترمکعب میانگین مصرف روزانه به  3007مترمکعب
کاهش مصرف آب از 567مترمکعب میانگین مصرف روزانه به 211مترمکعب
با عنایت به موارد مطروحه ،می توان با توجه به ماده  8ضوابط اجرایی قانون بودجه
سال  1394موضوع مصوبه شماره /753ت 351762مورخ  94/1/11هیئت محترم
وزیران ،پیش بینی کرد کلیه دستگاهها بتوانند مدیریت سبز را حداقل برای یکبار و
به طور اساسی و به نحو مناسب اعمال نمایند.

روند
شکل گیری
سازمان

خلیل طبری
کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست

حفاظت محیط زیست ایران
او فرزند محمدحسين فيروز و نوه عبدالحسين ميرزا فرمانفرما (نوه عباس ميرزا و پسر
عموي ناصرالدين شاه) است ،تحصيالت تكميلي دبيرستان را در شهرک لورنس ويل ايالت
نيوجرسي و تحصيالت مهندسي خود را در دانشگاه ييل واقع در شرق آمريكا گذرانده است.
پس از تشكيل سازمان شكار باني و نظارت برصيد در راستای مدیریت و حفظ عرصه های
طبیعی و منابع زیستی با توجه به معیار جهانی مناطق چهارگانه تحت حفاظت ايران با
نام هاي پارک ملّي ،اثر طبيعي ملّي ،پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده ،تعيين
شدند.
سازمان حفاظت محيط زيست
در تاریخ  1350/11/12قانون تجديد تشكيالت و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت
كشاورزي و منابع طبيعي به تصويب رسيد كه در ماده  4اين قانون بيان مي دارد از تاريخ
تصويب اين قانون نام سازمان شكارباني و نظارت برصيد به سازمان حفاظت محيط زيست
و همچنين نام شوراي عالي سازمان مزبور به شوراي عالي حفاظت محيط زيست تبديل
مي شود .كليه امور مربوط به حيوانات وحشي و آبزيان رودخانه ها و آبهاي داخلي و حفظ
محيط زيست به سازمان حفاظت محيط زيست محول مي شود.
در سال  1353پس از برپایی کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم و با تصویب
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در  21ماده ،این سازمان از اختیارات قانونی تازهای
برخوردار شد و از نظر تشکیالتی نیز تا اندازهای از ابعاد و کیفیت سازگار با ضرورتهای
برنامههای رشد و توسعه برخوردار شد.
مهمترین اهداف سازمان حفاظت محیط زیست ایران:
• تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به منظور حفاظت از محیط
زیست و تضمین بهرهمندی درست و مستمر از محیط زیست و همسو با توسعه پایدار.
•پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست.
•حفاظت از تنوعزیستی کشور.
وظایف سازمان حفاظت محیط زیست ایران:
• مطالعه عوامل مخرب و آالیندههای مختلف محیط زیست.
ت محیطی
• به کارگیری فنآوریهای سازگار با محیط زیست و ارائه دستورالعملهای زیس 
برای مکانیابی محل استقرار واحدهای صنعتی بزرگ ،کشاورزی و سکونتگاههای انسانی.
ت بومی باال.
• شناسایی و تعیین زیستگاههای بحرانی با ارزش زیس 
• گسترش همکاری های منطقهای و بینالمللی در زمینه محیط زیست.
• تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی برای مدیریت و بهره برداری از
منابع آب ،خاک ،هوا ،مدیریت پسماندها و زبالههای شهری ،روستایی ،صنعتی و کشاورزی،
کنترل دخالت در اکوسیستمها بر حسب ظرفیتهای طبیعی آنها.
ت محیطی.
• گسترش آگاهی زیس 
• جمعآوری ،نگهداری و نمایش گونههای گیاهی و جانوری از طریق ایجاد موزهها و
نمایشگاههای مختلف
ت قانونی برای پیشگیری و منع ورود آالیندهها به منابع زیست
• اعمال نظارت و دخال 
محیطی
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در بررسی مجموعه قوانین ،آیین نامه ها و دستور العمل های کشورمان بحث محیط زیست
و حفاظت آن به منظور بهره برداری و حفظ آن برای نسل های بعد می توان به سال 1307
رجوع کرد که بر ای اولین بار بهره برداری از حیات وحش در مورخ  1307/2/18در قانون
مدنی کشور ،باب ششم در مواد  179لغایت  182در مقوله موضوع شکار مطرح شده است،
در پی این قانون بهره برداری از طبیعت و آبزیان کشور دارای ارزش و اهمیت قرار گرفت.
به نحوی که در سالهای آتی جهت حفظ ذخایر ماهی و جلوگیری از صید ماهی ریز نارس
مصوباتی توسط هیئت وزیران تصویب شد.
اما با سرعت گرفتن روند تخریب محیط زیست و بهرهبرداری بیش از حد منابع در کشور
همانند سایر کشورهای جهان در طی قرن گذشته ،در سال  1335دستگاهی مستقل به
نام کانون شکار ایران ،با هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به آن
تشکیل شد ،با شکل گیری کانون شکار ایران اولین سنگ بنای مدیریت و حفظ حیات
وحش در کشور پایه ریزی شد.
در ابتدای تأسیس کانون شکار منوچهر ریاحی به عنوان دبیر کل و اسکندر فیروز در پست
قائم مقامی دبیر کل ،مسئولیت را به صورت افتخاری به عهده داشتند .در دوران تشكيل
كانون شكار دو نوع منطقه براي حفاظت در نظر گرفته شد ،يكي :مناطقي كه از استعداد
طبيعي خاصي برخوردار بودند و حفظ و بهبود وضع جاري آن ها وظيفه ملي محسوب مي
شد ،ديگري :مناطقي كه فراهم آوردن شرايط الزم براي حفظ و تكثير گونه هاي در معرض
خطر و احياء و بازسازي زيستگاهها و طبيعت آن ضرورت داشت .
اولين منطقه حفاظت شده كانون شكا  ،واقع بين بجنورد و كنبد كاووس(آلمه وايشكي)
نام داشت و در مرداد  1336حدود آن به طور رسمي طبق مقررات آگهي شد و بعدها به
تنگه گل تغيير نام يافت .
سازمان شكارباني و نظارت بر صيد
در طول زمان پس از تشكيل كانون شكار ايرادها و ضعفهاي قانون شكار باعث شد اين
قانون مورد بازنگري قرار گيرد لذا قانون جديد كه تا حدي جامع تر و كاملتر به نظر مي
رسيد به نام قانون شكار و صيد در تاريخ  1346/3/16به تصویب مجلس شورای وقت
رسید ،در ماده یک اين قانون كانون شكار ايران به سازمان شكارباني و نظارت بر صيد
ارتقاء يافت كه مي بايست زير نظر شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد فعاليت نمايد
.بر اساس ماده  6قانون فوق ،وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و
اجرای مقررات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به حیاتوحش
کشور ،تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه آنها و تعیین مناطقی به
عنوان پارک وحش و موزههای جانورشناسی را نیز در بر گرفت .آيين نامه اجرايي اين قانون
نيز در تاريخ  9دی ماه  1346مشتمل بر شش فصل و  36ماده به تصويب هيئت وزيران
رسيد و پس از آن اجرايي شد .در این زمان هنوز مسائل مربوط به صنعت و مشکالت آن
در برنامه های دولت وقت تعریف نشده و لذا تنها حفظ و حمایت از عرصه های طبیعی و
منابع زیستی مد نظر می باشد.
مهندس اسكندر فيروز )متولد -1305شيراز) طبيعت شناس و كارشناس محيط زيست
كه تا قبل از اين رياست كانون شكار را به عهده داشت نخستين رئيس اين سازمان شد،
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برگردان :سید بهزاد محمدی
کارشناس ارشد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز

دما را می توان همان انرژی خورشیدی جذب شده به وسیله مواد که تبدیل به ا
نرژی گرمایی می شود ،تعریف کرد.دمایی سطح زمین به عنوان نمایه ای ازشدت گرما
ازعناصراساسی شناخت آب وهواست.تغییرآهسته پوشش سطح زمین درمناطق شهری
باعث افزایش دمایی هوا ودمایی سطح محلی ازمناطق روستایی پیرامون میگردد}5{.
روند توسعه طي  50سال گذشته داراي اثرات مثبت و منفي زايادي برروي جوامع
شهري درسراسر جهان داشته است.يك ازنگراني هاي قابل توجه افزايش مداوم درجه
حرارت شهري تحت عنوان جزيره حرارتي شهري مي باشد .جزيره حرارتي همانند
چتري از هوا مي باشد كه اغلب برروي شهر یا مناطق ساخت و سازشده قرار داشته و
دماي درون آن گرمتر ازهواي اطراف آن مي باشد در دهه هاي اخير انتظار مي رود تا
جزيره حرارتي چالشهاي فراواني براي شهرها ايجادكند ازجمله مواردي كه ميتوان نام
برد سالمت جامعه ،رفاه اجتماعي ،تقاضاي انرژي زيرساخت هاي شهري و منابع آب مي
باشد .امروزه يكي از چالشهاي بزرگ پيش روي دانشمندان و مهندسان اين است كه
چگونه براي كاهش اثرات مضر جزاير حرارتي شهري و ايجاد شهرهاي پايدارتالش كنند
درمرحله اول علت ريشه اي مشكالت و اثرجزيره حرارتي شهري بايد تشخيص داده شود
و سپس با در نظر گرفتن اثرات جزيره حرارتي در تمام جنبه هاي محيط هاي شهري
به انجام كاهش اثرات آن پرداخت.
دمای ساليانه ،بارش و رژيم بادها همگی ويژگی هايی هستندکه در شكل گيری
اين جزاير مؤثرند .بنابراين با توجه به گرم شدن هوای کره زمين الزم است تدابيری
انديشيده شود تا از گرم تر شدن درجه حرارت کلی هوا در نواحی شهری جلوگيری شود
تا نواحی شهریِ راحت تر و سالم تری برای شهروندان فراهم آيد.
علت تشکیل جزاير حرارتي
بررسيهاي ماهوارهاي نشان ميدهد كه تمامي شهرهاي بزرگ روي زمين ،به دليل
از بين بردن رستنيها و گياهان و جايگزيني آنها با مصالح ،به ويژه مصالح تيره رنگ
ساختماني ،دچار پدیده جزایر حرارتی شدهاند .در طول روز مواد تيره ساختماني ،گرما را
ن را نگاه ميدارند .هنگامي كه سطح
جذب ميكنند و تا ساعتها پس از غروب آفتاب آ 
زمين از انبوه رستنيها و گياهان سبز پوشيده شده و يا خاك آن مرطوب باشد ،گرماي
جذب شده با تبخير آب گياهان به سرعت جايگزين ميگردد و گياهان از طريق برگها،
آب خود را از دست ميدهند كه اين موضوع منجر به خنك شدن هوا مي گردد،اما
درشرایط عاری بودن سطح زمین ازگیاهان ورستنی ها (زمین های بایر،ساختمان تیره
،سطوح آسفالته خیابان وجاده شهرو) ...دمایی هوا به شدت باال می رود }4{.دمادر
سطوح نفوذ ناپذير و خارج از سايه می تواند در روز تا  88درجه سانتی گراد باال رود،
و اين در حالی است که دمای سطوح گياهی با خاك مرطوب تنها تا 18درجه سانتی
گراد می توان برسند}3{ .
اثرات جزاير حرارتي در سالمت انسان و هزينه ها
جزایرگرمایی میتوانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر سالمتی و رفاه اجتماعی

شهروندان تأثیر گذارند .روزها و شبهای گرمتر به همراه آلودگی هوا ،میتوانند باعث
ایجاد ناراحتیهای عمومی ،مشکالت تنفسی ،خستگی ،گرمازدگی و مرگ و میرهای
ناشی از گرما شود .تنها در آمریکا به طور متوسط ساالنه  ۱۰۰۰نفر بر اثر شدت گرما
از بین میروند}6{.
برآورد شده است که يك درجه افزايش دما در لس آنجلس نياز به انرژی خنك کننده
را تا  2درصد باال مي برد که معادل با 20ميليون دالر الكتريسيته برای کل شهر در
هر سال است}3{.
فعالیت های بشربی و تغییر درسیمایی طبیعی شهرموجب تفاوت هایی ازنظر دما بین
مناطق مرکزی وحومه شهر می شود ،که باتصاویر ماهواره ای می توان آنهاراسنجش
،اندازه گیری وپایش کرد}5{.
در تصاوير مادون قرمز ،نواحی گرم تر معموالروشن تر يا سفيد به نظر مي رسند و نواحی
خنك تر تيره تر از خاکستری تا مشكی .نواحی روشن تراغلب پشت بام ها و سطوح کف
سازی هستند .نواحی تيره تر اصوال گياهان و سقف های دارای انعكاس نور زياد هستند.
داده های مادون قرمز از حدود 42متری و با وضوح پايين در تمام تصاوير وجود دارند .با
استفاده از اين داده ها ،نواحی شهری می تواند برای نقاط شاخص از نظر پوشش زمين
بتن ،آسفالت،
يا هرعنصری که بر روی زمين وجود دارد (جنگل ،علف،
ساختمان و آب) ،تجزيه و تحليل شود}3{ .
راهکارهای کاهش پدیده جزایر حرارتی
الف) بام هاي¬خنک(سفید) :بام سفید
منظور بامی است که ازرنگ های روشن
تشکیل شده باشد واین درمقایل
بام سیاه درمناطق شهری عمل
می¬کند.وقتی نور خورشید
به یک بام سفید
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میخورد ،بیشتر آن منعکس شده و به فضای جو زمین میرود .ولی وقتی به یک بام
سیاه برخورد میکند ،بیشتر آن جذب میشود و طول موج آن بیشتر شده و به چیزی
تبدیل میشود که به آن «گرما» میگوییم و دیگر نمیتواند به فضای جو زمین برگردد
زیرا توسط گازهای گلخانه ای جذب میشود .بامهای با رنگ روشن ،از طریق انعکاس
نور خورشید افزایش دما را به حداقل رسانده انرژی مصرفی سرمایشی را کمتر کرده و
آالیندههای مهگونه را کاهش میدهند{ .}8در ساختمانهای آجری گرمای ویژه بسیار
نزدیک به خاک و درساختمانهای سیمانی و بتونی گرمای ویژه نزدیک به فلز است .در
برابر تغییر و دگرگونی دما ،خاک پایدارتر و فلز بسیار ناپایدار است.
ساختمان های آجری عالوه بر مزیت های مثل ایمنی باالدربرابر زلزله با کاهش اثرات
جزایرحرارتی شهرباعث صرفه جویی هزینه های ساختمان نیز میشوند.
ب) بام یاباغ های سبز :بام سبز یا باغ بام شامل یک الیه گیاه است که روی پشت بام
پرورش داده می شود .سقف سبز با ایجاد سایه و حذف گرما از طریق تبخیر تعرق،
دمای سطح بام را نسبت به هوای محیط کاهش میدهد .در روزهای داغ تابستانی ،سطح
معمولی پشت بام ممکن است در مقایسه با یک سقف سبز تا  21درجه سلسیوس
گرمتر باشد( ..)2010:210,Bradleyدر مطالعه موردی شهر کرج هزینه تخمینی
اجرای سقف سبز حدود 40درصد گران تر از سقف معمول برآورد شده است ،اما با
لحاظ کردن مزیت های بلندمدت آن (نظیر مدیریت آب بارندگی و جذب اکسیدهای
نیتروژن) ،اجرای سقف سبز در حدود 21درصد هزینه اولیه آن صرفه جویی در پی
داشت که حدود دو سوم آن در اثر کاهش مصرف انرژی ساختمان خواهدبود}1{.
زمین و پایین بودن مساحت فضای سبز به نظر
با توجه به ارزش افزوده باالی
فناوری بام سبز در کالن شهرهای ایران
میرسد که استفاده از
پایداری کیفیت محیطهای شهری
به علت بهبود و
است}6{.
گزینه مناسبی
پ)کاشت درختان
وگیاهان :گیاهان ،به ویژه
درختان ،با ایجاد سایه
در روی سطح زمین،
به طور مستقیم،
و با رها سازی

رطوبت در جو و افزایش آب در هوا ،به طور غیر مستقیم ،باعث خنکی شهر میشوند.
با كاشت علمي درختان مناسب ،تا 40درصد در اثر سايه درختان و 30درصد به دليل
افزايش رطوبت ،كاهش اثر پديده جزيره گرمايي را به دنبال دارد .در شهرها اسفالت،
آجر و بتون جايگزين گياهان شدهاند .اين سطوح توانايي بازتابش كمتري دارند و بنابرابن
انرژي خورشيدي را جذب و نگهداري ميكنند .شكل درهمانند شهرها با ساختمانهاي
بلند ،باعث خروج گرماي كمتري به سوي آسمان ميشود .اين گرما به وضوح در
شبهاي تابستان به چشم ميخورد و گرماي مناطق شهري بسيار بيشتر از مناطق
پيرامون آن است}2{.
ت) استفاده ازمصالح وکف پوش های سفید  :کفها در شهر عبارتند از به کار بردن
مصالح و ساخت سطوحی بر روی زمین طبیعی .مانند انواع محوطههای پارکینگ ها،
پیادهروها وخیابان ها که این سطوح معموالً با مصالح سخت و تیره مانند آسفالت و
بتن ساخته میشوند.يكی از روش ها برای کاهش اثر جزایر حرارتی شهر ها ،پوشش
سطحی سفيد رنگ بسيار نازك است که می تواند در روی سطح جاده ها و پارکينگ ها
استفاده شود ،تا هزينه نگهداری را کاهش داده و سطوح را خنك کند .سطوح متخلخل
( ، )Porous Pavementگزينه ديگری برای نواحی پارکينگ ها ،زمين های تنيس،
محوطه اطراف استخرها ،کف گلخانه ها وپاسيوهاست ،که هم جريان روانآب ها را کاهش
ميدهد و هم سطوح را خنك تر ميكند}3{ .
ث -خودرو با رنگ روشن  :افزوده شدن هر خودرو به محیط شهری یعنی اضافه شدن
یك منبع آالینده و گرما به جزیره گرمائی شهر.با سودجستن از رنگ های روشن به
جای رنگ های تیره در خودروهای سطح کالن شهرها می توان در حجم زیاد خودروها،
كاهشی در پدیده جزیره گرمائی داشته باشیم}7{ .
نتیجه گیری
پدیده جزاير حرارتی باعث ايجاد ناراحتی و ناآرامی در محدوده آسايش حرارتی
انسانها و بروز آسيبهايی جدی به سالمتی اشخاص میگردد .درجهت کاهش جزاير
گرمايی شهری الزم است تدابیری اندیشیده شود تا سبب ارتقاء کيفيت هوا ،تسهيل
سرزندگی محيط های شهری گردد .استفاده ازبام های
صرفه جويی در مصرف انرژی و
ِ
سفید یا خنک  ،خودرهای سرد وکف پوش های سپیدانی خیابان ها ومعابر به دليل
انعكاس بيشتر نور و خنك سازی نقش بسزايی در کاهش تقاضای انرژی وکاهش دمایی
سطح شهردارند .عالوه براین ،بااختصاص دادن مقدار زمین بیشتر به فضای سبز وچمن
زارهای مسكونی و کاشت منظرهای که باعث پراکنده شدن گرمای خالص بيشتری
میشوند نيز می توان جزاير گرمايی شهری را کاهش داد.
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آلودگي هوا به عنوان يكي از چالشهاي مهم زيست محيطي روز به روز آشكارتر
مي گردد وتا زماني كه انسان بر روي اين كره خاكي زندگي مي كند همواره بايد
بياموزد كه چگونه زندگي كند و به چه نحو از مواهب طبيعي استفاده نمايد  .كم
توجهي و بي توجهي به قوانين طبيعت موجب بروز رخدادهايي در عرصه منابع
طبيعي ومحيط زيست شده كه امروزه در همه نقاط جهان شاهد آن هستيم .
آلودگي آب و هوا در كالنشهرها واثرات زيانبار آن بر انسانها  ،فرسايش بادي و آبي
خاك در عرصه هاي طبيعي  ،افت شديد آبخوان ها  ،فرونشست زمين  ،تخريب
روز افزون مراتع و جنگلها  ،گستردگي شوره زارها و كويرها و در نهایت فرآيند
ويرانگر بيابانزايي را مي توان به صورت يك زلزله خاموش از جمله نمونه هاي
عيني بي توجهي به منابع طبيعي و محيط زيست به حساب آورد  .پديده
بيابانزايي به عنوان سومين چالش مهم جامعه جهاني در قرن  21بعد از چالش
تغيير اقليم و كمبود آب شيرين محسوب مي شود.

كشور ايران با سطحي بالغ بر  165ميليون هكتار مساحت وبيش از  75ميليون
نفر جمعيت ضمن برخورداري از تنوع جغرافيايي واقليمي  ،بر روي كمربند
خشك ونيمه خشك جهان واقع وتحت تاثير شرايط خاص جوي واقليمي آن
بوده وداراي عرصه هاي نسبتاً وسيع بياباني با اقليم خشك وفراخشك باالخص
در فالت مركزي  ،مناطق شرق وجنوب مي باشد  .براساس آمار از  165ميليون
هكتار وسعت كل ايران 100ميليون هكتار از اراضي در معرض تخريب سرزمين
قرار دارد كه از اين ميان  75ميليون هكتار در معرض فرسايش آبي و20ميليون
هكتار در معرض فرسايش بادي و مابقي در معرض انواع تغييرات شيميايي است .
پديده مخرب فرسايش بادي موجب وارد شدن خسارات متعددي به تاسيسات
زيستي و منابع زيربنايي مي گردد و متاسفانه با خشكساليهاي چند سال
اخيركشور ما نيز متاثر از فرسايش بادي شده است  .وقوع طوفان هاي گردوغبار

در خاورميانه واز جمله صحاري عربستان  ،عراق  ،يمن و امارات متحده عربي
اثرات مخرب زيادي را به ويژه در سالهاي اخير وجاري به نواحي غربي و جنوب
غربي كشور وارد نموده است  .در ايران در طول چهاردهه گذشته فعاليتها و
اقدامات گسترده اي در زمينه بيابانزدايي بويژه كنترل فرسايش بادي وحركت
ماسه هاي روان بعنوان يكي از مهمترين مصاديق بيابانزايي انجام گرفته است .
ليكن عليرغم همه اقدامات انجام شده تشديد عوامل انساني موثر در بيابانزايي
وعدم جامع نگري در مديريت منابع آب و خاك خصوصاً در حوضه هاي كالن
آبريز داخل وخارج از كشور  ،در بروز پديده مذكور نقش به سزايي داشته است .
استان فارس با مساحتي نزديك به  12/26ميليون هكتاردر محدوده جغرافيايي
 50الي  55درجه طول شرقي و  27الي  31درجه عرض شمالي واقع شده است
 .استان فارس داراي  2/21ميليون هكتار اراضي جنگلي  7/32ميليون هكتار
اراضي مرتعي  1/13ميليون هكتار اراضي بياباني  1/6ميليون هكتار اراضي زراعي
وباغي بوده و حدود  700000هكتار از اراضي مرتعي و كشاورزي استان در اثر
سوء مديريت و كاربري غلط در معرض بياباني شدن قرار دارند  .شهرستانهاي
آباده  ،بوانات  ،خرمبيد  ،اقليد  ،الرستان  ،گراش  ،المرد  ،خنج  ،مهر  ،ني ريز
 ،فراشبند  ،زرين دشت  ،فسا  ،قيروكارزين و داراب داراي عرصه بياباني هستند
 .مساحت عرصه هاي بياباني استان فارس  1130000هكتار است كه حدود
 685516هكتار حساس به فرسايش بادي ( در قالب  29منطقه ) 88000
هكتار كانون بحراني فرسايش بادي با شدت هاي زياد تا كم ( در قالب  9منطقه
)و  356484هكتار را ساير اراضي بياباني در بر مي گيرد  .كانون هاي بحراني
فرسايش بادي استان در شهرستانهاي زرين دشت ( گلكويه و بن دشت ) خنج
(گرمشت و فيدويه) فراشبند ( دژگاه ) الرستان ( شاه غيب ) ني ريز (صالح آباد)
مهر ( دارالميزان ) و قيروكارزين ( نيم ده ) قرار دارند .براساس مطالعات صورت
گرفته توسط اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان مجموع خسارتهاي وارده
ناشي از كانون هاي بحراني فرسايش بادي در استان فارس ساالنه حدود 28
ميليارد ريال برآورد شده است  .همچنين استان فارس با دارا بودن بيش از
 181238هكتار مساحت تاالبي و ثبت  5تاالب حائز اهميت بين المللي در رده
پنجم كشور قرار گرفته است .تاالب هاي بين المللي ارژن  ،پريشان  ،طشك،
بختگان و كمجان از تاالب هاي ثبت شده در كنوانسيون رامسر مي باشند .اين
تاالب ها در حال حاضر با تهديدات عديده اي روبرو هستند و درصورت عدم
تامين حقابه هاي الزم وعدم مديريت صحيح در آينده به عنوان كانونهاي بروز
ريزگرد در سطح استان عمل كرده و منشاء ايجاد ريزگردهاي منطقه اي در سطح
استان خواهند شد .

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
بحران ها و مخاطرات زیست محیطی

17

از پيامدهاي بيابانزايي مي توان به از بين رفتن خاك با ارزش و
حاصلخيز زراعي و باغي
تهديد وايجاد آسيب به مناطق مسكوني  ،تاسيسات و خطوط ارتباطي
افزايش بيماريها و شيوع آفات
افزايش آلودگيهاي زيست محيطي
كاهش سطح مراتع
كاهش ميزان توان دامداري و دامپروري
كاهش كمي و كيفي منابع آبي
افزايش فقر ومهاجرت
از بين رفتن حيات انسانها  ،جانوران و پرندگان اشاره نمود .
يكي از اثرات و تبعات ناشي از ايجاد چالش زيست محيطي بيابانزايي  ،بروز پديده
گردوغبار مي باشد  .در سالهاي اخيرهجوم گردوغبار و بروز پديده ريزگردها به
صورت مهماني ناخوانده از كشورهاي همسايه عراق  ،عربستان  ،امارات متحده
و ...به كشور ما وارد و باعث ايجاد مشكالت زيادي شده است  ،اگرچه با خشك

•
•
•
•
•
•
•
•

شدن تاالبها و پيشرفت پديده بيابانزايي در سطح كشور و استان  ،منبعد احتمال
بروز گردوغبار با منشاء داخلي وجود خواهد داشت  .درهرسال تقريبا يك تا دو
بيليون تن گردوغبار واردجو زمين شده كه معادل نيمي از كل ذرات موجود در
تروپوسفر است  ،از مهمترين اثرات زيانبار پديده گردوغبار :
 1وجود كاني هاي مختلفي مانند كوارتز  ،ميكا  ،كلريت  ،كلسيت و  ...در خاك
بوده كه در صورت بروز گردوغبار وجود اين كاني ها به تنهايي ويا به صورت
تركيب با ساير عناصر بر روي سالمت اندامها وبافت هاي بدن مثل چشم  ،پوست
 ،گلو و ششها تاثيرات سوء داشته وموجب بروز بيماريهاي تنفسي  ،چشمي ،
قلبي و عروقي مي گردد .
 2درگياهان خصوصاً گونه هاي گياهي داراي برگهاي كركدار باعث كاهش
فتوسنتز وتاثير سوء در رشدگياه مي گردند .
ذرات گردوغبار براساس قطر ذرات به دو گروه ذرات با قطر  10ميكرون PM10
و ذرات با قطر كوچكتر از  2/5ميكرون  PM2.5طبقه بندي مي شوند  .با توجه
به اينكه ذرات كوچكتر از  10ميكرون به قسمت هاي تحتاني ريه وارد مي شوند
ونيز عمده ذراتي كه از جدار ريه عبور كرده و وارد جريان خون مي شوند كوچكتر
از  2/5ميكرون هستند  ،لذا اين گروه از ذرات به لحاظ بهداشتي اهميت خاصي
دارد  .تاثيرات منفي پديده گردوغبار برفعاليتهاي انسان و محيط زيست بسيار
وسيع مي باشد  .ذرات گردوغبار از طريق استنشاق  ،گوارش  ،پوست و چشم
وارد بدن مي گردد وامراض مختلفي از جمله تشديد بيماريهاي قلبي – عروقي
 ،بيماريهاي تنفسي  ،اختالل گوارشي  ،بيماريهاي پوستي  ،التهاب  ،اختالالت
عصبي واختالالت در سيستم بينايي و گوارش را باعث مي گردد  .عالوه بر آن
موجب خشكي هوا  ،ممانعت از بارش  ،افزايش درجه حرارت هوا  ،تغيير كيفيت
هوا و كاهش ديد نيز مي گردد  .بنا به تخمين سازمان بهداشت جهاني ()WHO
آلودگي هوا ساالنه موجب  3ميليون مورد مرگ زودرس در جهان مي گردد .در
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كشورهاي پيشرفته بهبود چشمگيري در كيفيت هوا در عرض  50سال گذشته
بوجود آمده ولي هنوز هم ارتباط بين آلودگي هوا و ميزان مرگ و مير حتي
در شرايطي كه ميزان آلودگي كمتراز شاخصهاي مجاز بين المللي و ملي است
بوضوح به چشم مي خورد  .در مواقع بروز گردوغبار به منظور تعيين وضعيت
كيفي هوا ميزان ذرات معلق  PM2.5 , PM10براساس شاخص آلودگي هوا
( ) PSIتعيين شده و در مواقعي كه شاخص در محدوده ناسالم  ،هشدار ويا
خطرناك قرار مي گيرد از طريق كارگروه شرايط ويژه آلودگي هوا مي بايست
اقدامات اجرايي واطالع رساني الزم انجام پذيرد  .در اين شرايط رعايت موارد زير
بسيار ضروري بوده و توصيه هاي مرتبط با آلودگي هوا و اطالع رساني الزم براي
مردم از طريق سازمان صدا وسيما و خبرگزاريها انجام خواهد شد .
 1مشاركت عمومي و خودداري از هرگونه فعاليت كه منجر به افزايش آلودگي
هوا گردد به عنوان مثال روشن كردن آتش در معابر  ،سوزاندن الستيك  ،زباله
 ،شاخ وبرگ درختان وضايعات ؛ عمليات قيركاري  ،عمراني و مانند آن ممنوع
مي باشد .
 2فعاليت هاي بدني بيماران قلبي  -ريوي  ،جانبازان شيميايي و افراد مبتال به
آسم به خصوص در فضاي باز كاهش يابد .
 3خودداري از خروج غيرضروري از منزل خصوصاً افراد سالخورده  ،زنان باردار
و كودكان .
 4آماده سازي واطالع رساني به دانش آموزان وانجام اقدامات پيشگيرانه مانند
كاهش حضور دانش آموزان در فضاي باز مدرسه وكاهش فعاليت هاي بدني و
ورزشي
 5استفاده از ماسك استاندارد مورد تاييد وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش
پزشكي براي افرادي كه بيشترين مواجه با آلودگي هوا را دارند و همچنين براي
كودكان وافراد سالخورده ضروري است .
 6رعايت الگوي مصرف سوخت ودقت الزم در استفاده از وسائل حرارتي .
 7كاهش استفاده از وسائل نقليه شخصي واستفاده از وسائط نقليه عمومي و
همگاني .
 8انجام معاينه فني و رفع نواقص كاركردي خودروها .
 9دقت در هنگام سوختگيري در جايگاهها وجلوگيري از سرريز شدن بنزين
وساير سوخت ها .
براساس پروتكل  WHOپديده گردغبار چهار نوع است :
 1غبار شناور= اين غبارها در مسافتي بسيار دورتر از محل مشاهده شكل مي
گيرند وموقع ايجاد غبار شناور افق ديد بيش از  10كيلومتر نمي باشد .
 2غبار وزشي= از نزديك محل مشاهده برخاسته و توان ديد را بين  1تا 10
كيلومتر كاهش مي دهد .
 3طوفان غباري = بادهايي قوي هستند كه با خود مقادير زيادي ذرات غبار
بلند مي كنند و توان ديد در اين مواقع بين  200تا  1000متر كاهش مي يابد .
 4طوفان غباري شديد = بادهاي بسيار نيرومند با توان بلند كردن مقادير

زيادي ذرات غبار كه ميدان ديد را كمتر از  200متر مي رسانند .
در مواقع بروز گردوغبار  ،چشمه گردوغبار در مناطق بياباني كشورهاي همسايه
شكل گرفته و از طريق جريان هوا و با وزش باد به ساير نقاط منتقل مي گردد
 .ذرات كوچكتر از  10ميكرون بدليل سبك بودن مدت زمان بيشتري در جو
باقيمانده ودر صورت وزش باد شديد جابجا و تا مسافتهاي بسيار دور منتقل مي
شوند .
از مطلب فوق نتيجه مي گيريم كه كشور ما و استان پهناور فارس در معرض
خطر شديد بيابانزايي قرار گرفته و عليرغم تعدد و پيچيدگي عوامل محيطي
و انساني موثر در ايجاد بيابانزايي  ،راهكارهايي نيز جهت كاهش اثرات هجوم

گردوغبار مطرح شده كه از اين ميان مي توان موارد زير را برشمرد :
مديريت هماهنگ و منسجم با مشاركت همه دستگاهها  ،جوامع روستايي
وعشايري  ،مرتعداران  ،كشاورزان  ،دامداران  ،معدنكاوان و ...
مديريت صحيح در امور كشاورزي و آبياري و صرفه جويي در مصرف آب
كنترل و استفاده بهينه از منابع آبهاي سطحي موجود
مطالعه واجراي طرحهاي آبخيزداري وكنترل پخش سيالب و تغذيه مصنوعي
مسدود كردن چاههاي غيرمجاز و كنترل بهره برداري چاههاي داراي پروانه
تثبيت شنهاي روان
كاشت گياهان بومي و منطبق با اقليم منطقه
احداث بادشكن طبيعي
همچنين آيين نامه اجرايي آمادگي و مقابله با آثار زيانبار پديده گردوغبار
(ريزگردها ) در سال  1388به تصويب هيئت محترم وزيران رسيد  .در آيين
نامه مذكور به منظور ايجاد آمادگي ملي  ،مديريت و مقابله با آثار زيانبار پديده
گردوغبار در كشور وايجاد زمينه همكاريهاي منطقه اي  ،برنامه هاي مديريتي
واجرايي كوتاه مدت و ميان مدت تدوين و به كليه دستگاههاي اجرايي ذيربط
ابالغ شده است .

•
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شهرداری و مدیریت پایدار شهری
در بخش انرژی
ننگارنده  :سیدعلی کاظمی نژاد
دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت محیط زیست و کارشناس طرح و برنامه سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز

بحرانهای سیاسی ،اقتصادی و موضوعات نگرانکنندهای همچون محدودیت انواع
ذخایر فسیلی ،دغدغههای زیستمحیطی ،ازدحام جمعیت ،رشد اقتصادی و رشد
مصرف ،اندیشمندان را به یافتن راهکارهای مناسب برای حل معضالت انرژی جهان
معطوف کرده است .اكثر كشورهاي دنيا به اهميت و نقش منابع انرژي بهويژه
انرژيهاي تجديدپذير واقفند و بهطور گسترده براي بهرهبرداري از اين منابع،
تحقيقات وسيع و سرمايهگذاريهاي اصولي كردهاند و اين مهم نشان از اهميت
موضوع انرژيهاي نو و تجديدپذير در جهان امروز دارد .اما توليد انرژي در ايران
بهطور مرسوم حول محور استفاده از سوختهاي فسيلي كه ما داراي منابع ارزان
آن هستيم ،ميچرخد و استفاده از انرژيهاي نو و تجديدپذير از رشد و توسعه قابل
دفاعي برخوردار نيست .مطابق برنامه پنجم توسعه ،استفاده از انرژي تجديدپذير
می بايستی تا پايان سال  1393به 5.1درصد افزايش پيدا میکرد و اين در حالي
است كه بهطور متوسط 16درصد انرژي توليدي در جهان از منابع انرژيهاي نو و
تجديدپذير است.
كالنشهرهاي كشور بهطور خاص و با توجه به موضوع آلودگي هوا ،نيازمند نگاه

ويژهاي در حوزه انرژی های تجدید پذیر هستند .انواع روشهاي مصرف انرژي در اين
شهر از سوخت خودروها گرفته تا كارخانجات و نيروگاههاي شهري در كنار مصارف
انرژي عمومي ساختمانها هر يك داراي نقش و سهمي در آلودگي هوا هستند.
در شهر تهران بهعنوان نوزدهمين شهر بزرگ جهان با 12ميليون نفر جمعيت،
در روز بالغ بر 20درصد انرژي كشور مصرف ميشود كه با توجه به تردد باالي
خودروها ،سوخت با كيفيت پايين و وجود بيش از 17هزار واحد صنفي در آن ،يكي
از آلودهترين كالنشهرهاي دنياست .سرانه استاندارد مصرف برق دنيا 900كيلووات و
سرانه مصرف برق در تهران با فاصله زياد و بيش از 2900كيلو وات است .مديريت
شهري بايد تالش كند كه با ترغيب شهروندان ،نهادها ،سازمانها و صنايع مختلف از
زاويه نگاه شهري موضوع انرژی های تجدید پذیر را مورد توجه قرار دهد و در راستاي
تغيير رويكرد و مصرف انرژي در كنار كاهش مصرف بهدنبال روشهاي جايگزين
توليد انرژي با استفاده از انرژيهاي نو و تجديدپذير باشد .اين امر محقق نخواهد
شد مگر آنکه مجموعه مديريت شهري ،خود بهعنوان يك الگو از مجموعههاي تحت
مديريت خود آغاز كند و از سوي ديگر نيز مشوقهاي مناسب را براي سازمانها،
صنايع و خصوصاً شهروندان در استفاده از اين انرژيها ايجاد كند.
پايداری به مفهوم بر آوردن نياز های فعلی بدون از بين بردن قابليت های نسل
های آينده در تامين نياز های خود است.امروزه واژه پايداربه طور گسترده برای
توصيف جهانی به کار گرفته می شودکه در ان نظام های انسانی و طبيعی به طور
توام بتوانند تا آينده دور ادامه حيات دهند.ايده پايداری هنوز کامال نو بوده و درک
معنايی و چگونگی به کارگيری آن همچنان در حال شكل گيری است تنها در اين
چند دهه اخير است که واژه پايدار با معنای کنونی يعنی آنچه که می تواند در آينده
تداوم يابدکاربرد پيدا کرده است .پايداری مفهومی پويا است و تاکيد بر بهره گيری
از منابع در حالتی ماندگار دارد .انرژی های تجدید پذیر که در این مطلب ذکر می
گردد شامل انرژی خورشید ،انرژی باد ،انرژی زمین-گرمایی ،انرژی هیدروژنی و پیل
های سوختی ،بیوگاز ،و ....می باشدكه در منابع مختلف تحت عنوان انرژی¬های نو
از آن ها یاد می شود.

ابعاد سه گانه توسعه پایدار در بخش انرژی :

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
بحران ها و مخاطرات زیست محیطی

نقش انرژیهای تجدید پذیر در توسعه پایدار :
توسعه و گسترش انرژيهاي تجديدپذير باعث كمك به تحقق اهداف توسعه اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي كشور ميشود كه از عوامل اساسي در رسيدن به توسعه
پايدار در هر كشوري است.
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نمونه های موفق در دنیا :

•

ریکیاویک -ایسلند :Reykjavik
 oتامین کلیه انرژی مورد نیاز برای تولید
الکتریسیته و گرمایش از انرژی های تجدید
پذیر (عمدتا برقابی و زمین گرمایی)
پیشتاز در استفاده از انرژی زمین
گرمایی( 95درصد سیستم گرمایش شهر از
این انرژی تامین می شود)
دارای یک جامعه علمی مشهور جهانی در زمینه تحقیق و توسعه انرژی تجدید پذیر
برنامه ریزی شهری برای توسعه حمل و نقل عمومی جهت حفاظت از فضای سبز
و کاهش آالینده های هوا

•

بحران ها و مخاطرات زیست محیطی
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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وکشو -سوئد Vaxjo

فریبرگ –آلمان Frieburg

بخش اعظمی از انرژی این شهر از خورشید و بیوماس تامین می شود
مشهور به شهر خورشیدی در اروپا
عالوه بر خورشید ،از انرژی بیوماس حاصله از سوزاندن زباله برای تولید انرژی الزم
در مراکز تجاری استفاده می شود
نیروگاه بیوماس با سوخت متان در مرکز شهر وجود دارد که از جمع آوری زباله
های ارگانیک ساکنین و ضایعات فضای سبز تغذیه می شود.
پیشرو در تکنولوژی های جدید ساختمان سبز
کاهش مصرف انرژی در ساختمانها از بنیادی ترین اصول ساخت و ساز در این
شهر است
دوچرخه سواری  ،یک چهارم حمل و نقل شهری است ( 300مایل مسیر اصلی
دوچرخه سواری )
در اکثر خیابانهای شهر به غیر از بزرگراه های اصلی ،حداکثر سرعت مجاز 50
کیلومتر در ساعت است ( .کاهش انتشار گازهای گلخانه ای)
مدیریت سبز شهری در اولویت برنامه ریزی شهری است و نیمی از شهر متشکل از
جنگل ،پارک و فضای سبز است

•

•

30درصد منبع تولید الکتریسیته از انرژی باد
استفاده از حرارت اتالفی نیروگاه های حرارتی به عنوان منبع تولید گرما در
ساختمانها
استفاده از آب بندرگاه در سیستم خنک کننده ساختمانهای اداری ،هتل ها و
فروشگاه های بزرگ
بکارگیری از حمل و نقل عمومی و دوچرخه برای تردد درون شهری
بهره گیری از سوخت بیوگاز در ناوگان اتوبوسرانی
تبدیل سوخت خودرو ها به هیدروژن ،الکتریسیته ،بیوگاز و بیواتانول تا سال 2025
وجود مسیرهای مجزا دوچرخه سواری در شهر

-

نیمی از شهر پوشیده شده از جنگل است و از انرژی تجدید پذیر بیوماس برای تولید
انرژی استفاده میکند (خاک اره ،تراشه های چوب و پوست درخت)
80درصد انرژی الکتریسیته و 40درصد انرژی گرمایشی از بیوماس تامین می شود
استفاده از مدل  Eco budgetبرای مدیریت منابع طبیعی
انرژی تجدیدپذیر ،مدیریت شهری پایدار و ساختمان سبز سه رویکردی است که
برای رسیدن به جامعه ای فاقد کربن در پیش گرفته است
برنامه جایگزینی سوخت پاک شامل استفاده از بیوماس برای گرمایش  ،استفاده از
انرژی های تجدید پذیر برای تولید برق و افزایش به کارگیری خودرو های برقی و با
سوخت زیستی می باشد.

•

ونکوور -کانادا Vancouver

کپنهاگ -دانمارک Copenhagen

-

برگزیده به عنوان پایتخت سبز اروپا در سال  2014میالدی
رسیدن به شهر فاقد کربن تا سال  2025میالدی
جزو اولین کشورهای اجرا کننده قوانین زیست محیطی
تامین انرژی از منابع تجدید پذیر خورشید و باد
تبدیل نیروگاه های زغال سنگ به بیوماس

-

تشویق شهروندان به خرید ماشینهای الکتریکی برای تردد های شخصی
گزینه های حمل ونقل عمومی شامل اتوبوس های شهری ،ترن های هوایی ،اتوبوس
های دریایی که از آخرین تکنولوژی های سبز استفاده میکنند.
احداث پارک ها  ،بزرگراه ها و سایر المان های شهری در راستای ایجاد سبزترین
شهر دنیا
برنامه ریزی برای ایجاد ساختمانهای جدید و تبدیل ساختمانها ی موجود به فاقد
کربن تا سال 2030
پیشتاز در استفاده از نیروی برقابی در جهان(  90درصد انرژی مورد نیاز)
دستگاه های پرس کننده ی زباله ی خورشیدی در اطراف شهر
برنامه ای برای کاهش  20درصدی تولید گازهای گلخانه ای بر اساس ساختار
پیمان کیوتو

اهداف برنامه پنجم توسعه كشور :
دولت در قالب وزارت نيرو و سازمان انرژيهاي نو ايران موظف شدهاند تا پايان برنامه
 500مگاوات از برق مورد نياز كشور را با استفاده از منابع انرژيهاي تجديدپذير تامين
كنند .اين ميزان توليد برق از انرژيهاي تجديدپذير برابر با يك درصد از توليد برق
كشور است كه تامين آن بهوسيله انرژيهاي تجديدپذير به عهده دولت گذاشته شده
است .براي رسيدن به اهداف برنامه پنجم و سند چشمانداز ،توسعه كاربرد انرژيهاي
نو از جمله زمين گرمايي ،باد ،خورشيد ،برق آبي و زيست توده از اهميت بسيار بااليي
برخوردارند.
سازمانهای مسئول در کشور
معاونت انرژی وزارت نیرو :
سازمان انرژی های نو (سانا)
سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی (ساتبا)
شهرداری :
ستاد توسعه پایدار و محیط زیست
وزارت راه و شهرسازی :
سازمان نظام مهندسی ساختمان
وزارت نفت :
سازمان بهینه سازی مصرف سوخت
شهرداري ها بعنوان سازمان های متولي مديريت شهري ،با بكارگيري انرژي هاي
تجديدپذير نظير خورشيد ،باد ،زمين گرمايي ،زيست توده ،آبي و  ...عالوه بر صرفه
جويي در مصرف حامل هاي انرژي ،مقدمات الزم جهت توسعه اين فناوري ها در بين
اقشار مختلف مردم و ارتقاء فرهنگ استفاده از آنها را فراهم مي نمايد.

•
•
•
•
•

فضاهای تحت پوشش شهرداری عبارتند از:

•
•
•
•

ضرورت انتقال تكنولوژي:
فناوري انرژيهاي تجديدپذير به عنوان يك تكنولوژي نو در دنيا محسوب ميشود،
لذا انتقال اين دانش و فناوري از كشورهاي صاحب نام اين تكنولوژي به كشورهاي در
حال توسعه ضروري است .اين انتقال تكنولوژي ميتواند بهوسيله برنامههاي آموزشي
دانشگاهي ،دورههاي كوتاه مدت بهواسطه همكاريهاي فيمابين يا مشاوران خارجي
درگير در توسعه انرژيهاي تجديدپذير در ايران به انجام برسد.

•

پیشنهادها جهت مدیریت پایدار انرژی در محیط شهری
صدور هرگونه مجوز ساخت و يا پايان کار در انواع ساختمان هاي نوساز شهرداري
تهران با کاربري هاي متفاوت ،منوط به تامين بخشي از انرژي مورد نياز آنها با استفاده از
انرژي هاي تجديدپذير )نظير تامين برق ،روشنايي ،آبگرم مصرفي و گرمايش و سرمايش
ساختمان) گردد.همچنين احداث ساختمان هاي سبز ،ساختمان هاي با مصرف انرژي
کم (  ) Low energyيا انرژي صفر (  )Zero energyنيز در دستور کار قرار گيرد.
بخشي از انرژي مورد نياز در ساختمان ها با کاربري اداري ،عملياتي (آتش نشاني و
 ،) ...غرفه اي ( غرفه هاي بازيافت ،غرفه هاي ميوه و تره بار ،غرفه هاي اداري و نگهباني
پارك ها و  ، )...عمومي ( فروشگاه هاي شهروند ،درمانگاه هاي شهرداري ،استخرها و
فرهنگسراها و  )...و ساختمان هاي خدماتي و صنعتي ( سالن هاي بازيافت ،سايت
هاي توليد برق از زباله و  )...موجود تحت مالكيت شهرداري با استفاده از انرژي هاي
نو تامین شود.
حداکثر انرژي مورد نياز بوستان هاي نوساز از طريق انرژي هاي نو و تجديدپذير
تامين گردد.
بخشي از انرژي مورد نياز )نظير روشنايي بوستان ،آبگرم مصرفي سرويس هاي
بهداشتي ،آبنماها  ،فواره ها و پمپ ها و  (...در بوستان هاي موجود از طريق انرژي هاي
نو و تجديد پذير تامين گردد.
بخشي از روشنايي و يا برق مصرفي در تاسيسات شهري نظير ايستگاه هاي مترو،
ايستگاه هاي اتوبوس و تاکسي با استفاده از انرژي هاي نو و تجديدپذير تامين گردد.
روشنايي يا برق مصرفي تجهيزات ترافيكي نظير چراغ هاي ترافيكي اعم از چشمك
زن ،عبور ،توقف تقاطعي ،تابلوها و  ...از انرژی خورشیدی استحصال شود.
آب گرم مصرفي سرويس هاي بهداشتي )اعم از ثابت و متحرك( و روشنايي آنها از
طريق انرژي هاي نو و تجديد پذير تامين گردد.
جهت تامين روشنايي و برق تابلوهاي زيباسازي از انرژي هاي تجديد پذير استفاده
گردد.

•
•
•
•

ارائه استراتژی ها و راهکارها:
تصويب قوانين و مقررات الزم براي واگذاري حقوق و مالكيت منابع انرژي
تجديدپذير و مسئوليت توسعه كاربرد اين انرژي در يك سازمان دولتي .اين امر باعث

•

•
•
•
•

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
بحران ها و مخاطرات زیست محیطی

استراتژي هاي مدیریت انرژي در کشور :
بهره گیری مناسب از انرژی همواره باید به عنوان یک اصل مهم سیاست های اقتصاد
کالن جوامع مد نظر قرار گیرد .شدت انرژی ،یکی از شاخص های مهم در مقایسه
تطبیقی استفاده از انرژی در کشورها و شاخصی برای تعیین کارایی انرژی در سطح
اقتصاد ملی هر کشور می باشد .این شاخص در واقع به عنوان «میزان انرژی مصرف شده
برای هر واحد از تولید» ،تعریف می شود .با بهره گیری از این شاخص ،می توان کارایی
مصرف انرژی در فعالیت های تولیدی را مورد توجه قرار داد.

ميشود تعارض بين سازمانهاي دولتي داراي حقوق مالكيت و مسووليت توسعه از بين
برود كه اين خود عاملي است تا بخش خصوصي عالقهمند به فعاليت در اين زمينه را
از سردرگمي خارج كند به طوري كه جهت توسعه اين منابع انرژي فقط با يك سازمان
متولي تخصصي درگير باشند.
تصويب قوانين براي ايجاد حمايتهاي دولتي در تحقيق و توسعه منابع انرژي
تجديدپذير
تصويب و اجراي مقررات حمايتي دولتي در خريد تضميني برق توليدي از انرژيهاي
تجديدپذير براي تشويق بخش خصوصي جهت ورود به اين صنعت
پذيرش اجتماعي براي رشد و توسعه كاربرد انرژيهاي تجديدپذير براي حفظ و
توسعه آتي اين انرژي بسيار مهم است .دولت بايد تالش فراواني انجام دهد تا با افزايش
آگاهي عمومي از مزايا و برتريهاي اين منبع انرژي به توسعه آينده و مقبوليت اجتماعي
آن كمك كند.
سياستهاي توسعه منابع انساني:
علوم و تكنولوژيهاي انرژيهاي تجديدپذير عمدتاً جديد بوده و با سرعت بسيار
بااليي در حال رشد و ارتقا هستند .لذا متخصصان و كارشناسان مربوط بايد به طور
منظم تحت آموزشهاي تخصصي مورد نياز قرار بگيرند تا با دانش روز آشنا شده و امكان
پيش بردن پروژههاي مربوط را داشته باشند.
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محیط زیست و حمل و نقل شهری
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

چکیده:
ترافیک و مسئله حمل و نقل یکی از مهمترین فعالیت¬هاي مدیریت شهري هر جامعه
است .آلودگی های زیست محیطی (آلودگی هوا  ،دیداری و شنیداری) انواع بیماري هاي
قلبی و عروقی ،سرطان ،سکته هاي مغزي ،تنگی نفس ،نقص عضو و ...از پیامدهاي مهمی
است که مسئله ترافیک براي جامعه شهري بوجود آورده است.براي کاهش خسارات ناشي
از ترافيك و پيامدهاي سوء آن بايد اصول سه گانه (قانون : )3Eآموزش ،مهندسي ترافیک
و اجرای قوانین و مقررات رانندگی که اصلی ترین جز اصول یاد شده آموزش می باشد.
آموزش فرایندي است که افراد جامعه از طریق آن نقش ها ،انتظارات ،قواعد و به طور کلی
«فرهنگ» جامعه خود را براي بقاء و دوام فرا می گیرند .هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی
وضعیت کشورهای موفق در زمینه آموزش و ارتقا فرهنگ ترافیک و بومیسازی تجربههای
موفق آن در کشور و بویژه کالن شهر شیراز می باشد.آموزش ترافیک به بزرگساالن ،آموزش
ترافیک به کودکان و نوجوانان ،شیوه های آموزشی به رانندگان در حین و بعد از اخذ
گواهینامه رانندگی ،محتوای کتاب های آموزش ترافیک ،برنامه ها و طرح های کوتاه مدت
و بلند مدت ترافیکی بین المللی ،توصیه ها و پیشنهادهای روانشناسی ترافیک در زمینه
آموزش و  ....از جمله مواردی است که تحقیق درصدد دست یافتن به آن بود.کشورهایی که
در حل مسائل ترافیک خود موفق بوده اند برنامه ها و طرح های موثر آموزشی زیادی را در
جامعه خود اجرا نموده اند که مطالعه آن ها و بومی سازی تجربیات موفق ،به حل مشکالت
روند آموزش فعلی و بهبود آن کمک خواهد نمود.
کلید واژه ها :آموزش فرهنگ ترافیک ،آموزش بزرگساالن ،آموزش کودکان و
نوجوانان ،بومی سازی.
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شاپور عطائی کشکولی
کارشناس ارشد حمل و نقل و ترافیک  ،مدیریت مطالعات و
برنامه ریزی معاونت حمل و نقل و ترافیک  ،شهرداری شیراز

محمد صدیق باور
کارشناس ارشد عمران  -برنامه¬ریزی حمل و نقل ،مسئول
پژوهش معاونت حمل و نقل و ترافیک  ،شهرداری شیراز

مینا خوشنام
کارشناس ارشد روابط بین الملل  ،مسئول آموزش معاونت
حمل و نقل و ترافیک  ،شهرداری شیراز

مقدمه:
ترافیک و مسئله حمل و نقل یکی از مهمترین فعالیت هاي مدیریت شهري هر جامعه اي
است .این مسئله در تمام جوامع شهري با زندگی شهروندان و زندگی روزمره آنان درهم
آمیخته شده است .سوانح ترافیکی و پیامدهای ناشی از آن در بسیاری از کشورهای جهان
به عنوان یک چالش مهم مطرح است و بار اجتماعی و اقتصادی فراوانی را بر جوامع ،به ویژه
کشورهای در حال توسعه تحمیل می نماید.
سوانح ترافیکی  2/1درصد کل موارد مرگ و میر 23درصد کل موارد مرگ ناشی از حوادث
را تشکیل می دهد .در سال  ،2002دهمین عامل مرگ در جهان محسوب و تخمین زده
شده و تا سال  ،2020رتبه هشتم را در جهان به خود اختصاص داده و فقدانی در حدود
 64میلیون (DALYزمان سپری شده توام با ناتوانی و معلولیت) را برای کشورهای در حال
توسعه به دنبال خواهد داشت.
در ایران آمار کشته شدگان تصادفات وسایل نقلیه دو برابر و آمار مصدومان در سوانح
ترافیکی تقریباً پنج برابر میانگین آمارهای جهانی است و حوادث ترافیکی باالترین بار
بیماری ها را به خود اختصاص و دومین علت مرگ بعد از بیماری های قلبی -عروقی و
اولین علت مرگ در گروه سنی زیر 40سال به شمار می آید.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد »:هم اکنون آمار تصادفات در ایران بیش
از بیست برابر کشورهای صنعتی و پنج برابر کشورهای در حال توسعه مانند مصر و ترکیه
است .بر اساس آمارهای جهانی در شش سال گذشته بیش از صد هزار نفر در جاده های
ایران جان باخته اند که این رقم در کل جهان بی سابقه است و این مقایسه ها عمق فاجعه
تصادفات جاده های ایران را نشان می دهد.
آمار نشانگر این واقعیت است که در ایران تصادفات درون و برون شهري پس از بیماري هاي
قلبی و عروقی دومین عامل مرگ و میر می باشد.
براي کاهش خسارات ناشي از ترافيك و پيامدهاي سوء آن بايد اصول
سه گا نة زير توام ًا بكارگرفته شوند :
 –۱آموزش ترافیک
 -2مهندسي ترافیک
 – 3اجرای قوانین و مقررات
اين سه اصل در اصطالح مهندسي ترافيك به ()3Eمعروف هستند که اصلی ترین و پایه ای
ترین اصل آموزش و فرهنگ سازی ترافیک است.

2

شکل  :1مشخصات سیستم های حمل و نقل

الزامات آموزش و ارتقا فرهنگ ترافیک
از مهمترین الزمه های آموزش فرهنگ ترافیک :تدوین برنامه های کوتاه مدت ،
میان مدت و بلند مدت ،مشخص بودن متولیان ،مشارکت نهادهای غیر دولتی ،تاکید
برآموزش در سنین پایین تر ،افزایش هزینه تخلفات ،استفاده مناسب ازتبلیغات می
باشدکه درتمام دنیا اثبات شده است.

3

شیوه های آموزشی
برخی شیوه های آموزشی که در تمام دنیا کاربردهای اجرائی دارد شامل:
تأسیس مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی
تربیت نیروی انسانی و مربی
اقدامات آموزشی شرکت های خودرو سازی
تأسیس سازمان های غیرانتفاعی داوطلبانه آموزشی
شناسایی گروه پرخطر و تمرکز آموزش ویژه
راه اندازی باشگاه های آموزش ایمنی
آموزش نوجوانان
اجرای برنامه های پیشگیری از حوادث
برگزاری کنفرانس و همایش آموزش ترافیک
آموزش ترافیک توسط مراکز دانشگاهی
آموزش ترافیک توسط نهادهای مذهبی
اجرای مسابقات و رقابت ها
اجرای تدابيرايمني ترافيك درسطح کشور
تعیین روزهای خاص ترافیکی(تقویم آموزشی ترافیکی)
تعیین سفیران آموزشی

4

شکل  :2قبل و بعد از اجرای طرح توسعه معابر در جهت انسان محوری

5

تقویم آموزش و فرهنگ ترافیک فصل بهار کالن شهر شیراز
تقویم جامع آموزش در جهت ارتقاء فرهنگ ترافیک درکالن شهر شیراز برای دوازده
ماه سال  1394تهیه و تالیف گردیده است.
 -1-5طرح های ماه فروردین
در این ماه دو برنامه در نظر گرفته شده است.
 -1-1-5هجده فروردین مصادف با روز جهانی بهداشت  :روز پیاده روی تا
مدرسه
روزملی پیاده روی با خیال راحت به مدرسه ،یک رویداد ملی ساالنه است که همه
کودکان مدرسه ابتدایی به راه رفتن ورفت وآمد با خیال راحت به مدرسه تشویق
خواهند شد .این یک رویداد به دنبال ترویج ایمنی جاده ،بهداشت ،حمل و نقل عمومی
و محیط زیست است.

شکل  :3روز پیاده روی تا مدرسه
 -2-1-5بیست فروردین :کمپین تبلیغاتی سفیران دوچرخه
یک گروه از داوطلبان هستند که لباس قرمز روشن پوشیده و در اطراف شهر به عنوان
یک مبلغ دوچرخه سواری ایمن در اجتماع دوچرخه سواری می کنند.
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طرح های جامع آموزش در جهت ارتقاء فرهنگ ترافیک درکالن شهر
شیراز
فراهم کردن راهکارهای قانونی جهت مشارکت شرکت های خودروسازی و شرکت
های بیمه در امر آموزش فرهنگ ترافیک و اختصاص بودجه به این امر.
تصویب تعیین روزها و ایام خاص ترافیکی :روز یادبود قربانیان تصادفات ،هفته ایمنی
جوانان ،روز پیاده-روی به مدرسه/محل کار ،روز دوچرخه سواری به مدرسه/محل کار،
روز بدون اتومبیل ،روز ایمنی موتورسواران و انجام اقدامات آموزشی خاص و فرهنگ
سازی در این زمینه.
تربیت ترافیک یاران باعنوان» ترافیک یاران داوطلب «همانند امدادگران داوطلب
سازمان هالل احمر و استفاده از این پتانسیل در ایام خاص ترافیکی که البته نقش
آموزشی آنان پررنگ باشد و نقش الزام آورنداشته باشند.
توجه به پتانسیل عظیم زنان درامرآموزش خانواده وطراحی برنامه های نوبابهره
گیری ازنیروی زنان ومادران.
تعریف کتاب مجزا یا یک فصل آموزش فرهنگ ترافیک در کتاب آموزش فرهنگ
شهروندی ویژه دانش آموزان متناسب با روانشناسی رشد آنان و آموزش گام به گام و
مستمر به آنان.
اجرای برنامه های تبلیغاتی وآموزشی با رویدادهای ترافیک در سازمان های بین

المللی ودرسطح جهان.
اجرای کالس های بازآموزی رانندگی ویژه متخلفین رانندگی به همراه آیتم های
عملی :بازدید از قربانیان حوادث در بیمارستان ،بهره گیری از وسایل کمک آموزشی،
پخش فیلم های آموزشی ،گفتگو با معلوالن و مصدومان حوادث رانندگی پرخطر.
برگزاری کمپین های آموزشی با تمرکز بر هر یک از چالش ها و آسیب های
ترافیکی با دعوت از زنان خانه دار ،مادران ،دانشجویان ،طالب و معلمان
آموزش رانندگان .
و..
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شکل  :4سفیران دوچرخه

 -2-5طرح های ماه اردیبهشت
در این ماه پنج برنامه در نظر گرفته شده است.
 -1-2-4دوم اردیبهشت مصادف با روز زمین پاک  :روز پارک
در این روز فضای باز عمومی به طور موقت به پارک تبدیل میشوند که خود نوعی
فرهنگ سازی جهت بهبود کیفیت زیستگاه انسان شهری و فضای سبز است .این روز،
یک رویداد جهانی و ساالنه است که در آن شهروندان ،هنرمندان و فعاالن همکاری و
به طور موقت فضاهای پارکینگ را به پارک تبدیل می کنند.از سال  ،2005این روز
تبدیل به یک جنبش جهانی برای ایجاد اشکال جدیدی از فضای عمومی به طور موقت
در موقعیت های شهری سراسر جهان گردید .اکثریت بزرگی از مرکز شهر است که به
فضای حرکت و پارک وسایل نقلیه خصوصی اختصاص داده شده ،در حالی که تنها
بخشی از آن فضای برای خدمت به طیف وسیع تری از نیازهای عمومی اختصاص داده
است .درسال های اخیر ،مراکز بهداشتی رایگان جهت شرکت کنندگان ساخته میشود،
تعمیرگاه دوچرخه رایگان ایجاد شد .

شکل  :5روز پارک
 -2-2-4دوازده اردیبهشت مصادف با والدت حضرت علی (ع) و روز معلم :
روز عابر پیاده سالمند
افراد مسن یکی از باالترین نرخ های آسیب در حال پیاده روی را دارند .با برگزاری
یک کارگاه آموزشی سه ساعته آنچه افراد مسن برای راه رفتن ایمن الزم دارند به
آنان آموزش داده میشود بدین جهت کتاب آموزشی» ایمنی عابر پیاده با تمرکز بر
سالمندان « ویژه مربیان تألیف میشود.
گروه هدف :افراد سالمند و بازنشسته آموزش و پرورش ،کانونن جهاندیدگان ،خانه های
سالمندان سطح شهر
 -3-2-4بیست اردیبهشت :کمپین تبلیغاتی بستن کمربند ایمنی ،عدم استفاده
ازموبایل ورعایت سرعت مجاز
تشکیل زنجیره انسانی برای جلب توجه رانندگان به راندن با سرعت مطمئنه و پوشیدن
لباس های دارای نقش سرعت سنج یکی از شیوه های آموزش به رانندگان درکمپین
های تبلیغاتی است.
شکل :6سرعت مجاز و مطمئنه

 -4-2-4بیست و شش اردیبهشت مصادف بامبعث حضرت رسول(ص):
روزجهانی ایمنی موتورسواران همراه بابرگزاری مسابقه
موتورسواران همه حقوق و امتیازات رانندگان وسیله نقلیه موتوری در خیابان را
دارند .در طول ماه مهر که ماه اطالع رسانی در مورد ایمنی موتور سیکلت
است و در طول بقیه سال به رانندگان تمام وسایل نقلیه دیگر و تمام
کاربران جاده یادآوری میشود که خیابان را با موتورسواران « به اشتراک

بگذارند» و به هشدار های اضافی برای کمک به امن نگه داشتن موتورسواران توجه
کنند.
 -5-2-4بیست و هشت اردیبهشت مصادف با روز جهانی میراث فرهنگی :
هفته پیاده روی به محل کار و روزجهانی عابر پیاده
از تاریخ  22اردیبهشت شروع میشود و در  28خاتمه پیدا میکند در این هفته تبلیغات
بر این طرح است که استفاده از وسایل نقلیه موتوری جهت رسیدن به محل کارکاهش
یابدوهمه یابخش اعظم مسیرخانه تا محل کار پیاده روی شود.در این طرح عموم
شهروندان کارمند و کسبه با اطالع رسانی از طریق نماز جمعه و مساجد محالت شرکت
میکنند .که البته میتوان با هماهنگی میراث فرهنگی جهت گردشگران هم بازدید و
استفاده از دوچرخه صورت پذیرد.
 -3-4طرح های ماه خرداد
در این ماه چهار برنامه در نظر گرفته شده است.
 -1-3-4دوم،سوم و نهم خرداد مصادف با روزهای والدت امام حسین (ع) و
حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر :ماه جهانی ایمنی جوانان
ماه جهانی ایمنی جاده جوانان در ماه می میباشد و به دانش آموزان این فرصت می دهد
که درگیر طرح های ایمنی ترافیک شوندکه به منظور کمک به گسترش پیام «رانندگی
ایمن نوجوان» راه اندازی شده اند.در  8مه  ،2013سازمان ملی ایمنی جوانان ،ماه
جهانی ایمنی جاده جوانان را راه اندازی نمود با همکاری هفته ایمنی جهانی برگزار
خواهد شد.سازمان ملی ایمنی جوانان مسابقاتی را بین نوجوان اجرا میکند که بخشی
از برنامه ماه جهانی ایمنی ترافیک جوانان است و برای تشویق نوجوانان به اجرای تالش
های ایمنی ترافیک در مدارس و جوامع شان است .بزرگترین مسابقه در ماه جهانی
ایمنی جاده جوانان برگزار میشود .بیش از 300مدرسه در این مسابقه شرکت خواهد
کرد و میزبان تجمعات در ماه مه در حمایت از تالش های ماه جهانی ایمنی جاده
جوانان است.جامعه هدف دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان پسران کل شهر شیراز
.اجرای مسابقات آموزشی ایمنی همراه بابرگزاری جشن برای نظامیان و جانبازان در
تاریخ نهم خرداد به عنوان اختتامیه مسابقات و قرعه کشی.
 -2-3-4بیست خرداد :کمپین تبلیغاتی عبور از چراغ قرمز،عابر پیاده و خطوط
سفید
برای مشارکت در دومین هفته سراسری ایمنی جهان ساالنه ،در ارتباط با روز بین
المللی آگاهی ازعبور از تقاطعات ،تاکید در مورد ایمنی عابر پیاده بر روی آموزش
عمومی در مورد خطرات ناشی از راه رفتن بر روی خطوط عابر پیاده تمرکز دارد چون
مرگ و میر عابر پیاده افزایش یافته است ،و امید است که از طریق تالش های آموزشی
از این فجایع جلوگیری شود.

شکل :7عبور از چراغ قرمز،عابر پیاده و خطوط سفید

محیط زیست و حمل و نقل شهری
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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ترجمه :مهندس سید جواد نقیبی

کارشناس ارشد علوم خاک سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز

بـام سبـز
چکیده
از آنجا که احداث بام سبز در برنامه ریزي شهري بیشتر شهرهاي پیشرفته جهان
به صورت یک دستورالعمل اجرایي در ساختمان سازي درآمده است ،لزوم استفاده
از انرژي هاي پاک و توجه به محیط زیست و ساکنان آن در گستره زماني نامحدود
ضروري به نظر ميرسد .با توجه به اثرات زیست محیطي و تنوع گونههاي جاندار بام
سبز موجب تاثیرات مثبت نسبت به محیط ميشود .کاهش آلودگي ناشي از فاضالب و
افزایش میزان اکسیژن الزم براي انسان از دیگر اثرات مثبت بام سبز محسوب ميشود.
از آنجا که پیشینیان در طول زمان از ویژگیهاي این نوع بام بهره جستهاند ،استفاده
از آن در محیط شهري ضمن جذب سر و صدا و خنک سازي با کاهش مصرف انرژي
همراه است .ساکنین بام سبز با تولید مواد غذایي گیاهي موجب تثبیت خاک و ایجاد
یک سیستم پایدار میشود .در این مقاله با تکیه بر تعریف بام باغ ،بیان ارزشها
و شیوههای اجرای آن سعی در ایجاد بستری جهت رشد فرهنگ مردم در راستای
بهرهگیری از این تکنولوژی سبز شدهاست.
کلیدواژه :بام باغ ،بام سبزRoof Garden ،

بام باغ
بام باغ فناوری به روز بام سبز است با کارایی باال بر روی پشت بام ها و تراس ها که به
دلیل نیاز به موادی سبک و بسیار مقاوم و نیز ایجاد بستری مناسب برای رشد پوششی

گیاهان ،امری تخصصی و مهندسی به شمار میرود.
وجود این پوشش گیاهی در پشت بام میتواند به کاهش از دست دادن گرما و کاهش
مصرف انرژی در شرایط زمستان تاثیر گذار باشد ]1[.پشت بام یک ساختمان ،تصویری
از یک محوطه در اختیار شخص قرار میدهد که ممکن است در سطح خیابان بسیار
ساده و معمولی به نظر بیاید .اما هنگامی که بر باالی بام یک ساختمان بلند بایستیم
میتوانیم تمامی این عوامل و مناظر متنوع را مشاهده و از دیدن آنها لذت ببریم.
یکی از اصلی ترین مزیت های باغچه های روی بام ،میزان نور آفتابی است که در طول
ساعات روز دریافت میکند و میتواند محیطی دنج و خصوصی برای استراحت ،پذیرایی
و پرورش گیاهان باشد.
برای ساختن یک باغچه ،با توجه به شرایط خاص این محوطه ،به خدمت گرفتن
مشاوران حرفهای مورد نیاز است که با انجام عملیات نقشه برداری دقیق و انجام
محاسبات گوناگون و انتخاب مواد مناسب و اجرای صحیح ،به محوطه شخصیتی خاص
ببخشند.
با توجه به پیشرفت شهر نشینی و حضور برجها و ساختمانهای بلند ،فضاهای قابل
دسترس برای محوطه سازی روز به روز ،رو به کاهش است و نیاز به ساخت این فضاها
تحت عنوان بام سبز در فضاهای اندکی همچون بامها و تراسها بیش از پیش احساس
میگردد.
بام باغ ها را بر اساس شیوه اجراي به سه دسته اصلي تقسیم ميكنند:
 .1سیستم گسترده Extensive
 .2سیستم متمركز Intensive
 .3سیستم جعبه گیاه ]1[ Planter Box
سیستم گسترده Extensive
این سیستم به نام مقطع كم ارتفاع یا اجرا با ضخامت كم نیز شناخته ميشود .این نوع
بام سبز فقط شامل یك یا دو نوع گیاه و محیط كاشت كم عمق ميباشد .معموالً این
شیوه زمانی به كار گرفته ميشود کم کردن وزن روی بام مدنظر باشد .به طور خاص،
فقط پرسنل نگهداري و تعمیر به این نوع بام دسترسي دارند .این نوع بام مثل چمنهاي
نروژي ،بر روي بامهاي مسطح و شیبدار احداث ميشود .حدود بار نهایي بام تقریباً بین
 50تا  100كیلوگرم بر متر مربع در حالت پر آب ميباشد .براي سیستم گسترده واژه
 Green Roofیا بام سبز استفاده ميشود .در مورد بام هاي شیب دار در اغلب شیب
 10تا  20درصد توصیه ميشود .در شیب حداكثر 30درصد نیاز به استفاده از زهوار و
ابزارهاي ضد فرسایش وجود دارد ]2[ .و []3
شکل  :1سیستم گسترده در اجرای بام باغ

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
فضای سبز

مقدمه
همواره بشر برای دوری از هیاهوی دنیای امروزی و نیز خلق آثار بدیع و تلطیف روح به
دامان طبیعت پناه میبرده است.
بارها پیش آمده که دلتان خواسته به جای زندگی در آپارتمان های کوچک و کم نور
امروزی در یک خانه ویالیی با حیاطی پر گل زندگی میکردید ،چرا که روح زیبایی
شناس انسان همواره به دنبال درک هرچه بیشتر زیبایی است و برای لحظاتی خستگی
های روزمره تان را در میان رایحه دلنشین گلها و سرسبزی باغچه کوچکی در کنار
اعضای خانواده فراموش کنید.
میتوان با خریدن چند گلدان کوچک گلهای شب بو کنار پنجره رو به حیاط آپارتمان
این نیاز را تا حدی برطرف کرد ،اما با آلودگی هوای شهری خیلی زود ممکن است
گلهای رنگارنگ شما پژمرده و خشک شوند ،شاید به فکر خریدن چند کاکتوس برای
فضای داخلی باشید ،اما باز هم کاکتوس نمیتواند حس خوب آن رایحه خوش و سبزی
چشم نواز را برایتان مهیا کند.
اما اینها تنها راه حل ها نیستند ،شما میتوانید در همین آپارتمان کوچک در نزدیکی
خودتان یک باغچه بزرگ یا یک گلخانه پر گل داشته باشید ،اگر تا به حال در آلودگی
هوای تهران نتوانستهاید سقف سبزی ببینید ،حتما تا به حال شنیدهاید که میتوان بر
روی پشت بام خانه ها باغچه های زیبایی دایر کرد.
جستجو و سرمایه گذاري در تکنولوژي بام سبز مهمترین روشي است که به شهر هاي
ما اجازه رشد و توسعه با اطمینان از حفاظت و ادامه حیات بشر و محیط را ميدهد.
به نظر ميرسد که زمان آن رسیدهاست که ایران نیز در مقیاس کالن شهرهایي چون
تهران ،تبریز ،مشهد ،اصفهان و ...بایستي در این راستا گامي بردارد.

گردآوری و تدوین :علی رضا شریفی
دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز
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فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

سیستم متمركز Intensive
این سیستم به نام مقطع عمیق یا بام باغ نیز شناخته ميشود .این نوع از بام سبز
شامل انواع مختلفي از گیاهان ميباشد و مشابه یك پارك طراحي ميشود .برخي از
بامهاي سبز داراي درختان بزرگ و آبنماهایي ميباشند كه این موضوع خود احتیاج به
تقویت اساسي سازه دارد .این سیستم اغلب نیازهاي سازهاي جدیدي را براي بام الزامي
ميكند ،به ویژه براي بامهایي كه دسترسي عمومي نیز داشته باشد]3[.
شکل  : 2سیستم متمرکز در اجرای بام باغ

30
سیستم جعبه گیاه Planter Box
در این سیستم گیاه و محیط كاشت آن در جعبههاي مخصوصي كه تمام یا بیشتر بام
سبز را ميپوشاند ،نگهداري ميشود .در سیستم غیر جعبهای محیط كاشت یك الیه
پیوسته بر روي بام سبز مي باشد]4[.
شکل  : 3سیستم جعبهای در اجرای بام باغ

طراحی بام سبز
به محض اينكه به انگیزه ها و اهداف می انديشید اولین چیزی که به آن نیازمنديد
توجه به شرايط فیزيكی ساختمان و سايت هنگام احداث بام سبز خواهد بود .در بحث
طراحی بام سبز یا بام باغ نکات مهمی از جمله شیب بام ،جهت اجرای پوشش گیاهی،
وزن بام باغ اهمیت دارد]5[.
شیب
شیب  1تا  30درجه برای جلوگیری از فرسايش و رانش خاك مناسب است و موجب
تثبیت خاك خواهد شد .طول بام از پشت تا لبه بام بر روی درصد رطوبت خاك
تاثیرگذار است .آب حاصل در اثر نیروی مويینگی در داخل خاك میايستد اما رطوبت
فقط تا فاصله کوتاهی از خاك باقی میماند .شرايط خشکتری در سمت باالیی بام
وجود دارد ،به همین دلیل محاسبه شیب مناسب جهت تعديل رطوبت در بخشهای
مختلف بام ضروری است]6[.

جهت
جبهه شمالی و جنوبی بام ،شرايط نور و گرمايی متفاوتی دارند .همچنین اگر بخشی از
بام در سایه درختان يا ساختمانهای ديگر باشد پوشش گیاهی به شكل متفاوتی رشد
خواهد کرد .همچنین مكانهايی در بام هست که آب بیشتری مث ً
ال از ساختمانهای
مجاور دريافت میکند .در حالی که بعضی مكانها مانند زير تراس یا سایهبان ساختمان
مجاور ممكن است آبی دريافت نكنند .در هر يک از موارد استفاده از سنگريزه به جای
پوشش گیاهی خشک شده زيباتر به نظر می آيد مگر آنكه قصد داشته باشید که با
آبیاری آن قسمت را سبز نگه داريد]6[.
وزن
قبل از نصب و ايجاد بام سبز بايد در مورد میزان بار اضافی که سازه میتواند تحمل کند
مطالعه شود .يک الیه نازك بام سبز وزنی معادل  50کیلوگرم بر مترمربع در زمانی که
آبیاری شده است ،دارد .نمونههای سبكتری نیز موجود است که با استفاده از پشم
سنگ اجراشدنی است .يک اليه از آن به جای الیه خاك ،وزنی معادل  35کیلوگرم
بر متر مربع میتواند تحمل کند .در مقايسه با اينها موزايیک دارای وزنی حدود  33تا
 37کیلوگرم است .اگر در ناحیه برف پیش بینی ميشود وزن برف را نیز بايد به آن
اضافه نمود ]7[ .و []8
باد
بام سبز نسبت به بامهای ساخته شده با مواد ديگر در معرض خطر کمتری نسبت به
طوفان قرار دارد .تجارب نشان داده است که بعد از يک طوفان سخت بام سبز تازه
احداث شده خسارت کمتری نسبت به ساير بامها میبیند ]8[.در مكان هايی که وزش
باد شدت زيادی دارد .نیاز به شبكه های محافظی است که خوب به بام پیچ شده باشند.
اجزای بام سبز
جزئیات بامهای سبز تفاوت چندانی با بامهای معمولی ندارند و شامل عایق رطوبتی-
حرارتی ،پوشش ضد آب ،ماسه و درزپوش میباشند و در کنار آن شامل مصالح و
عناصری هستند که بتوان عمل نگهداری و زهکشی و اسباب نگهداری گیاهان مطابق
استاندارد را در ساختمان فراهم آورند]8[.
بام باغ را به  5رسته کلی میتوان تقسیم بندی کرد که شامل:
 .1الیه پوشش گیاهی Plant Layer
 .2محیط کشت Growing Medium
 .3الیه زهکشی Drainage Layer
 .4الیه محافظت Protection Layer
 .5ساختار سقف ]8[ Roof Construction
شکل  : 4اجزای تشکیل دهنده بام سبز

پوشش گیاهی
تقريباً هر گیاهی میتواند روی بام گذاشته شود .اما اين با محدوديتهايی از قبیل آب
و هوا ،طراحی سازهای و هزينه نگهداری و تصورات طراح بام سبز مواجه میباشد .از
آنجايی که بامهای سبز تا حد امكان سبک طراحی میشوند ،اغلب شامل پوششی

محیط كشت
محیط کشت همان فضايی است که گیاهان در آن شروع به رشد و نمو می کنند.
محیط کشت به واسطه الزامات خاصی سازهای بايد وزن کمی داشته باشد به همین
دلیل نسبت به خاك معمولی تفاوتهايی دارد .بايد از محیط کشتی استفاده کرد که
حتی المكان سبک بوده و وزنش حدود  900کیلوگرم در هر متر مكعب در حالت
مرطوب باشد .این خاک يک مخلوط معمولی مناسب شامل ماسه ،سنگ های متخلخل

نتیجه گیري
فضای باز در خانه های اولیه به منظور تامین امنیت و ايجاد حريم خصوصی و خلوت
در مرکز خانه واقع بود .حیاط ،اصلی ترين فضای بازخانه به حساب می آمد ،به غیر از
حیاط طیف متنوعی از فضاهای باز در ارتفاعهای متفاوت وجود داشت در دنیای امروز
با توجه به رشد شهر نشینی و تراکم بسیار باالی ساختمان ها نسبت به هم و افزايش
تكنولوژی و ماشینی شدن زندگی بشر و عدم توجه به توسعه پايدار و به دنبال آن
طراحی پايدار در معماری و شهرسازی عصر حاضر و رواج ساخت و سازهای بدون الگو
و غیر استاندارد ،موجب گسترش روز افزون انواع آلودگی ،افزايش بیش از حد مصرف
انرژی ،به وجود آمدن جزاير گرمايی و در نهايت بروز ناپايداری و معضالت زيست
محیطی شده است .به گونهای که درصورت ادامه روند کنونی حیات بشر به مخاطره
خواهد افتاد .لذا الزم است تا برنامه ريزان معماران و شهرسازان هر يک به سهم خود
روشهايی را در جهت کاهش اين اثرات منفی ارائه نمايند .يكی از روش های کارآمد و
جذاب معمارانه جهت اداره مشكالت زیست محیطی استفاده از بام سبز است بام سبز
دارای فوايد بسیار اقتصادی ،محیطی ،زيبا شناسانه و روانی میباشد و میتواند اثرات
سوء جزاير گرمايی را اصالح و باصرف هزينه کم موجب بهبود کیفیت هوا و منابع آبی
شده و زمینه ذخیره انرژی و حفظ سكونت گاه جانداران را فراهم آورد از سوي ديگر
به دلیل وجود جزاير گرمايی و افزايش دما در مراکز شهری به دلیل رشد غیراستاندارد
و غیر همگن بافتهای شهری که با مصرف بی رويه انرژیهای فسیلی توام است ،به
نظر می رسد که زمان آن رسیده باشد تا استفاده از بام سبز به عنوان راهكاری موثر در
پايداری هرچه بیشتر معماری و شهرسازی معاصر ايران مورد مطالعه و اجرا قرار گیرد.
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[Comparison of establishment .2005 ,.Emilsson, T. and Rolf, K ]5
methods for extensive green roofs in southern Sweden, Urban Forestry
.111-103 :)2( 3 ,& Urban Greening
[ ]6رحیمی ،ح .سفاليی ،ف« .بام باغ ،ضرورت معماري پايدار» .مجله آبادی .شماره  .51صفحه
 56تا .1383 .64
[ ]7مسندی خیابانی ،م« .مطالعه تأثیر بام بر دمای داخل» .پایان نامه دوره کارشناسی ارشد.
دانشکده هنرهای زیبا.1387 .
[Planting Green Roofs and Living .2004 .Dunnett NP, Kingsbury N ]8
.Walls. Portland (OR): Timber Press
[ ]9حتمی ،ا« .عناصر و جزئیات در بام باغ» .پايان نامه کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه
شهید بهشتی.1387 .
[Johnston, J. and Newton, J; Building Green, A Guide for Using ]10
Plants on Roofs, Walls
[Osmundson, Theodore. Roof Gardens. New York: W.W. Norton ]11
,http://www.epa.gov/cgi-bin/epaprintonly.cgi .1999 .& company, Inc
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هستند که میتواند در عمق کمی از خاك و با مراقبت و نگهداری کم يا بدون نگهداری
رشد کنند.
غشاء بام یا الیه عایق رطوبتی Water Proofing
این الیه بام را از نشت کردن و چكه کردن محافظت میکند .این الیه عایق هم به
شكل يک اليه يكپارچه ضدآب استفاده ميشود و هم به شكل صفحاتی به هم پیوسته.
انتخاب يک الیه مناسب بستگی به شرايط بام ،هزينه و سهولت اجرا و تعمیر دارد.
اخیرا ً برخی کارخانه ها محصولی تولید کردهاند که الیه مانع ريشه و الیه عایق را در
يک اليه قرار داده است]9[.
الیه محافظت Protection Layer
صفحه محافظ به طور مستقیم بروی عایق رطوبتی قرار میگیرد و آن را در طول
عملیات اجرايی از شكست محافظت میکند .اليه محافظ میتواند باريكهای از بتن
سبک ،صفحه ای از عايق محكم ،ورقه ضخیم پالستیكی ،ورق مسی ،يا ترکیبی از
اينها ،بر حسب ويژگیهای طراحی و کاربرد بام سبز باشد .برخی از سیستمهای بام
سبز لزوماً به صفحه محافظ احتیاجی ندارند و ممكن است از الیه مانع ريشه به جای
آن استفاده شود]9[ .
پوسته بام
يک اليه پوشش ضد آب که با هوای داغ به لبههای بام خوب جوش خورده ،به
پیرامون بام بسته ميشود .اين محصول پالستیكی در بازار موجود است که دارای
حافظه برگشت پذيری است و اغلب به فرم اصلی خود برمیگردد و به مرور زمان
موجب صدمات و آسیبهایی خواهد شد .يک ماده پلیمری از تولیدات کارخانه موجود
است که با پشم شیشه پوشیده شده و فرايند غلطک زنی را خوب تحمل میکند و فاقد
حافظه برگشت پذيری است و صدمه ای به بام نمیرساند]9[ .
الیه زهکشی Drainage Layer
الیه زهكش بین محیط کاشت و الیه محافظ قرار میگیرد تا آب بتواند از هر جای بام
سبز به سیستم زهكش ساختمان جريان يابد .انتخاب الیه زهكش مناسب ،بر اساس
بیشینه جريان آبی که از اطالعات بارش تعیین ميشود ،انجام میگردد و از آنجايی که
الیه زهكش محیط کاشت و گیاه را پشتیبانی میکند ،میبایست در برابر فشار مقاومت
مناسبی داشته باشد .در برخی از سیستمهای بام باغ به سادگی الیهای قطور از خاك
انبساط يافته را به کار می برند ،اما هم اکنون اکثر شرکتهای بام سبز از يک حصیر
زهكش پالستیكی موجدار با ساختاری شبیه به کارتن تخم مرغ يا استفاده میکنند.
حداقل ضخامت الیه زهكش  20میلیمتر میباشد ،اما حصیری ضخیم تر میتواند يک
عايق اضافی را تامین کند]10[.
شکل  : 5الیه زهکش در بام سبز

و گیاخاك مصنوعی (ترکیبی از چوب پوسیده و کود نباتی) به نسبت مساوی است.
[]11
ساختار سقف
الزامات سازهای بامهای سبز گسترده و فشرده متفاوتند .درطراحی تكیهگاههای
سازهای بام ،عواملی همچون بارهای مرده ،بارهای زنده ،بارباد و بارهای دمايی درنظر
گرفته میشوندکه بارهای مرده شامل وزن خود الیه بام ،مصالح ثابت ساختمان و
تجهیزات ایستا میباشد و بارهای زنده شامل بار افراد ،برف ،يخ و باران میگردد]11[.
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ارزش های بی شمار درختان توسط خود مردم شناخته شده است .مردمانی که خود آن
درختان را کاشتند  ،مردمی که در کنار درختان زندگی کردند ،و به طور کلی جامعه
بشری .این مردم هستند که همت می کنند درخت کاری کنند ،جان و مال خود را در
این راه می گذارند ،کشت می کنند ،حفاظت می کنند ،حمایت می کنند ،از آنها بهره
برداری می کنند ،و در نهایت می آموزند تا ما نیز بکاریم ،حمایت و حفاظت کنیم ،بهره
ببریم و بهره برسانیم.
منافع ،عملکردها ،کاال ها ،خدمات و خوبی های درختان و جنگل ها را می توان از جهت
اقتصادی و یا نقش آنها در افزایش کیفیت زندگی ارزش گذاری کرد ،هرچند ارزش
گذاری روی کیفیت زندگی بسیار مشکل است.
ارزش های بی شمار درختان را می توان در گروههای زیست محیطی ،اجتماعی و
اقتصادی تقسیم بندی کرد .در اینجا به ارزشهای زیست محیطی درختان می پردازیم.
الزم به توضیح است ارزشهایی که در زیر به آنها اشاره می گردد ارزشهایی نیستند که
یک گونه بخصوص دارد و یا ارزشهای یک درخت برای یک فرد نیستند بلکه ارزشهای
عمومی که جامعه بشری از آن بهره می برند مورد توجه است .این ارزشها عبارتند از:
درجه حرارت و بکارگیری انرژی(:)Temperature and Energy Use
جزایر گرمایی درون شهرها معموالً بین  6-1درجه سانتی گراد گرمتر از محیط
اطراف خود هستند .این به دلیل :کاهش میزان حرکت هوا(باد) ،افزایش تراکم سطح
تماس و سطح منعکس کننده نور خورشید ،گرمای تولید شده در اثر فعالیت انسان ،و
کمبود تعداد درخت به نسبت سطوح منعکس کننده است.

•

سایه اندازی درخت(: )Shade
محوطه درختکاری شده  20درجه فارنهایت(حدود  12درجه سانتی گراد) خنک تر
از محیط درختکاری نشده است.
سطوح زیر سایه درختان نسبت به سطوحی که بطور کامل تحت تابش آفتاب
هستند تا  35درجه فارنهایت(حدود  20درجه سانتی گراد) خنک تر هستند.
با وجود درختان هزینه سرمایش در تابستان تا 27درصد کاهش می یابد.
درختان خزاندار تا 75درصد خنکی را حفظ می کنند.

•
•
•
•

مهندس قاسم اوجی
مشاور فنی سازمان پارکها فضای سبز شهرداری شیراز

•
•

هزینه های سرمایش به ازای هر خانه در هر سال تا  242دالر کاهش می یابد.
ایجاد دیوار سایه انداز غربی توسط درختان بیشترین صرفه جویی در هزینه های
سرمایشی را دارد.
ایجاد دیوار سایه انداز جنوبی توسط درختان تا  38دالر صرفه جویی در هزینه های
سرمایشی هر خانه در سال را دارد.
15درصد انرژی گرمایی توسط درختان ذخیره می گردد.
شکل تاج درخت و میزان نوری که از آن می گذرد می تواند به وسیله هرس مناسب
تنظیم شود.

•
•
•

کنترل وزش باد(:)Wind Control
درختان سایه انداز تا  50درصد از سرعت باد را کاهش می دهند ،و حاصل آن
7درصد کاهش در مصرف انرژی می باشد.
 8درصد کاهش مصرف انرژی گرمایی در خانه حاصل کاشت درختان خزاندار در
خانه است ،اگر چه در یافت نور خورشید کاهش یافته است.
کاشت درختان باد شکن تا  50درصد هزینه های گرمایش را در سال کاهش می دهد.
درختان بادهای زمستانه را متوقف کرده و در نتیجه عوامل یخبندان را کاهش می
درختان قادرند نفوذ هوای سرد ()Cold Air infilterationبه داخل خانه را
کاهش دهند.
کاشت درختان با الگوهای قیفی شکل و یا نامنظم می تواند الگوی حرکت هوا را
تغییر دهد.
 65درصد از حرارت تولید شده در نور کامل خورشید در یک درخت توسط تبخیر
فعال از سطح برگ از بین می رود .
 17درصد کاهش در دمای ساختمان توسط تبخیر و تعرق درخت اتفاق می افتد.
یک هکتار پوشش گیاهی به اندازه  1600گالن آب در روز تابستان آفتابی از دست
می دهد.
واحد مسکونی با یک پنجم هکتار مساحت دارای 30درصد پوشش گیاهی ،به اندازه
 2دستگاه تهویه هوای مطبوع مرکزی ( )central airConditionersهوا را جابجا
می کند.
درختان از طریق فعال سازی یک شبکه فیزیکی -بیولوژیک آلودگی های هوا را
کنترل می کنند.
یک هکتار درخت در هر روز اکسیژن کافی برای  18نفر را تامین می کند.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

نقش درختان در کاهش آلودگی هوا()Pollution Reduction
اجتماعات جنگلی هوای آلوده را تمیز می کنند ،با متوقف کردن و کاهش دادن
سرعت حرکت ذرات مخلوط با هوا و گازهای آالینده و در نهایت جذب آنها توسط

•

سطوح برگ.
بخشی از آالینده های هوا شامل :اکسیدهای نیتروژن  ،دی اکسید های گوگرد،
مونوکسید کربن  ،دی اکسید کربن ( مورد نیاز برای عملکرد درخت طبیعی )  ،ازن و
ذرات کوچک ریزتر از  10میکرون ،بوسیله کنترل می شوند.
درختان خزاندار تا 9درصد و درختان همیشه سبز تا 13درصد ذرات معلق در هوا
را جذب می کنند.
دانه گرده و اسپور قارچها ،بخشی از سیستم حیاتی و تولید ی در بخش های
درختکاری شده است که درختان در رفت و برگشت هوا مقدار زیادی از این ذرات را
جذب میکند.
درختان تا 60درصد ذرات معلق خیابان ها را کاهش می دهند.
یک درخت افرا( )sugar mapleبا قطر یک فوت که در کنار جاده کشت شده است
در طول یک فصل رشد مقدار  60میلی گرم کادمیوم 140 ،میلی گرم کروم 820 ،میلی
گرم نیکل و  5200میلی گرم سرب را از محیط حذف می کند.
درختان ( Interiorscapeدرختانی که سازگار با محیط داخلی ساختمان باشند)
می توانند آالینده های آلی را از هوای داخل ساختمان حذف کنید.

•

•

•

•
•
•

کاهش گاز کربنیک ()Carbon Dioxide Reduction
جنگل های اجتماعی آمریکا در حال حاضر حدود  800میلیون تن کربن را ذخیره
کرده و سالیانه به میزان  6/5میلیون تن به آن می افزایند.
یک درخت ساالنه  13پوند کربن را ذخیره می کند.
یک جنگل اجتماعی ساالنه  2/6تن کربن در هر هکتار در سال ذخیره می کند.

•
•
•

دور آب()Hydrology
توسعه به شدت سطوح غیر تبخیری را افزایش داده ،نفوذ پذیری خاک را کاهش می
دهد ،حجم آب را افزایش داده ،سرعت و میزان آلودگی هرز آب ها را افزایش داده،
باعث کاهش کیفیت آب شده ،فرسایش را افزایش می دهد ،و جریان سیل را نیز
افزایش می دهد.

هرزآب()Water Run-Off
درختان خزاندار تا 7درصد ریزش های جوی زمستانه را گرفته و تبخیر می کنند.
درختان همیشه سبز تا 22درصد ریزش های جوی زمستانه را گرفته و تبخیر می
کنند.
در مجموع 18درصد از ریزش های جوی طول فصل رشد توسط درختان گرفته و
تبخیر می شوند.
به ازای هر 5درصد افزایش سطح درختکاری در یک اجتماع درختی ،به میزان
2درصد کاهش هرزآب را شاهد هستیم.
کاهش 17درصد هرزآب های سطحی توسط تاج پوشش درختان در یک شهر
متوسط و طی یک طوفان  12ساعته.
فعالیت درختان و جنگل های شهری همانند فیلتر باعث حذف مواد مغذی و
رسوبات از هرزآب ها می شوند.
 37،500تن رسوب در هر مایل مربع در سال از فضای سبز در حال توسعه و یا
توسعه داده شده بدست می آید ،لکن درختان می تواند این مقدار را تا  95درصد
کاهش دهند.
حدود 47درصد از آلودگی های سطحی شامل :باقی مانده آفت کش ها ،باقیمانده
کودها ،مواد بیولوژیک و مواد مشتق از آنها در همان  15دقیقه اول یک بارندگی شدید
شسته می شوند.
در یک شهر متوسط به میزان  10886تن خاک توسط درختان بطور سالیانه حفظ
می شود.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

کاهش سر و صدا()Noise Abatement
کاهش سر و صدا به میزان  7دسی بل( )7dbدر هر  100فوت جنگل از طریق
انعکاس و یا جذب انرژی صوتی(دیوار معمولی تا  15دسی بل انرژی صوتی را کاهش
می دهد).
درختان باعث افزایش صداهای مطلوب( )white noiseمانند صدای برگها ،شاخه
ها ،صدای باد و ...می شوند.

•
•
•

Reference for most of this material: Literature Review for the
QUANTITREE computer program --“Quantifiable Urban Forest
Benefits and Costs; Current Findings and Future Research.” In a
white paper entitled Consolidating and Communicating Urban
.25.Pp .1993 .Forest Benefits. Davey Resource Group, Kent, OH
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کاهش تشعشعات نوری خیره کننده()Glare Reduction
درختان به کنترل پراکندگی نور( ، )light scatteringشدت نور (light
 )intensityو تغییر طول موج غالب در یک سایت کمک می کنند.
درختان باعث توقف و انعکاس نور خورشید و کاهش خستگی چشم()eye strain
می شوند.
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نگارنده  :سید حمید مصباح
(عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس)

چکیده

آماده نبودن برای مواجه با برخی شرایط سخت اقلیمی چون خشکسالی ،بارش شدید،
دمای زیاد ،سرمازدگی ،تغییر نوع بارش(از باران به برف و تگرگ) ،بادهای تند و  ...سالمت
فضای سبز دستکاشت شهری و روستایی را تهدید میکند .برای نمونه شرایط به گونهای
است که در سه دهه اخیر با بارش برف ،شیراز با بحرانی روبرو میشود که دستگاههای
متولّی قادر به مدیریت فوری آن نمیباشند .بنابراین ،آمادگی و پیشبینی شرایط برای
مدیریت بحران ضرورتی اجتنابناپذیر است .بر اساس گزارشهای موجود از سایر کشورها
ی اجرایی برای مدیریت
به ویژه استرالیا و آمریکا« ،کاربرد گونههای گیاهی بومی» راهکار 
فضای سبز درشرایط سخت اقلیمی است .پایداری گونههای گیاهی طبیعی در برابر شرایط
سخت اقلیمی(تغییرات ناگهانی) زیاد و واکنش منفی آنها به این تغییرات بسیار اندک
است .بنابراین ،با شناسایی آنها و با بهرهگیری از روشهای آسان ،افزون بر توسعه فضای
سبز میتوان زیانهای ناشی از تغییر پدیدههای ج ّوی به گونههای گیاهی را کاهش داد.
پارک در دست احداث دراک(حاشیه غرب شیراز) ،نمونهای از این ظرفیت است .به منظور
مدیریت پایدار فضای سبز در شرایط سخت اقلیمی ،مطالعه پوشش گیاهی مناطق پیرامون
شهر با اهدافی چون نگهداری این عرصهها و گزینش گونههای گیاهی مناسب آنها برای
توسعه پیشنهاد میگردد.
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محدودیت شغل در روستاها و شهرهای کوچک ،درآمدهای کاذب در شهرهای بزرگ و
گسترش ناهماهنگ امکانات روز در این مناطق مسکونی ،هجوم جمعیت را از مکانهای
شدت یافتن تغییر اقلیم و اثرات آن به
کوچک به شهرهای بزرگ ،سبب شده است .با ّ
ویژه خشکسالی ،این روند تشدید شده است .تبدیل زمینها در داخل و حاشیه شهرهای
بزرگ به ساختمانهای کوتاه و بلند ،توسعه خیابانها ،مکانهای تجاری فراوان ،گسترش
شبکههای انتقال نیرو و  ...محیطی ناآرام را برای زندگی در کالن شهرها از جمله شیراز،
ایجاد کرده است .از آنجا که این تغییرات صرفه اقتصادی کالنی دارد ،تخصیص زمین به
فضای سبز قادر به رقابت با آن نیست .بنابراین ،علیرغم نیاز ،چشماندازهای طبیعی شهری
هر روز کاهش مییابند] .[3از سوی دیگر ،عدم آمادگی برای مواجه با نوسانهای ج ّوی
مانند خشکسالی ،بارش شدید ،افزایش دما ،سرمازدگی ،تغییر نوع بارش از باران به برف
و تگرگ ،بادهای تند و  ...سالمت فضای سبز دستکاشت فعلی را تهدید میکند .بنابراین،
نگهداری از فضای سبز موجود شهرها در برابر عوامل تهدید از جمله نوسان پدیدههای
ج ّوی ضرورتی اجتنابناپذیر است .اگر چه بینظمی در وقوع برخی پدیدههای ج ّوی مانند
شدت بارش ،افزایش دما ،سرمازدگی ،تغییر نوع بارش از باران به برف و تگرگ،
میزان و ّ
تندبادها و  ...از ویژگیهای اقلیمهای خشک و نیمه خشک است ،اما ،تغییر اقلیم جهانی
نیز این شرایط را تشدید کرده است .ازطرفی ایجاد فضای سبز بدون توجه به پدیدههای غیر
معمول جوی نیز آمادگی برای مدیریت فضای سبز هنگام وقوع این پدیدها را دشوار کرده
است .شرایط به گونهای است که در سه دهه اخیر با بارش برف ،در برخی شهرها از جمله

شیراز بحرانی به وجود میآید که دستگاههای متولّی قادر به مدیریت فوری آن نمیباشند.
اگر حادثهای طبیعی و یا غیرطبیعی زیانهای جانی و مالی گستردهای داشته باشد و یا
سبب اخالل در زندگی معمول مردم و نظام اجتماعی شود ،آن را بحران گویند .کارشناسان
بحرانها را بر اساس عوامل بهوجود آورنده به چهار گروه طبیعی ،تکنولوژیک ،سیاسی و
اکولوژیک ،طبقهبندی میکنند .آنها بر این باورند که نوسان پدیدههای جوی مستقیم و
یا غیرمستقیم در ایجاد هر چهار گروه اثر دارند] .[1مشاهده گونههای گیاهی متن ّوع در
پیرامون سکونتگاهها ،به ویژه کالن شهرها ،بیانگر وجود ظرفیتی بزرگ برای توسعه فضای
ی اجرایی برای مدیریت فضای سبزدرشرایط سخت
سبز است .الگوبرداری از طبیعت ،راهکار 
اقلیمی است .هدف این نوشتار معرفی این ظرفیت مهم مدیریت فضای سبز در شرایط
سخت اقلیمی از جمله خشکسالی و بارش برف است.

الگوبرداری از طبیعت

گونههای گیاهی دست کاشت در فضای سبز شهری با نوسانی اندک در پدی دههای ج ّوی
شدت آسیب دیده و از بین میروند .واکنش منفی این گیاهان در برابر تغییرات آب و
به ّ
هوایی شدید و گسترده بوده و نیاز به مراقبتهای ویژه دارند .اما ،پایداری گونههای گیاهی
طبیعی در برابر نوسان پدیدههای ج ّوی زیاد و واکنش منفی آنها به این تغییرات بسیار
اندک است .این گونهها که سالهای سخت را سپری کرده و با شرایط محیطی سازگار
شدهاند در برابر تغییر اقلیم (خشکسالی ،تغییر نوع بارش ،یخبندان ،گرمای شدید ،تندباد
و )...مقاومت کرده و با شرایط جدید سازگار میشوند .بنابراین ،شناسایی گونههای گیاهی
پایدار به شرایط سخت اقلیمی و توسعه کاشت آنها یکی از راهکارهای عملی مدیریت
فضای سبز شهری است .برای گزینش گونهی گیاهی و مدیریت فضای سبز ،الزم است
معیارهایی را در نظر گرفت .برخی از آنها عبارتند از:
 مقاومت به انواع تنشها از جمله سرما ،گرما ،کم آبی ،خشکی ،شوری ،و ... مقاومت به انواع آلودگیها و قدرت پاالیندگی خوب گازهای گلخانهای به ویژهدیاکسیدکربن
 استفاده بهینه نهادهها از جمله آب ،کود ،سم و... هزینه نگهداری اندک(آبیاری ،هرس ،تغذیه ،و)... استقرار آسان در انواع واحدهای فیزیوگرافی(شیب ،ارتفاع ،جهت) سازگار به انواع خاکها با شرایط فیزیکی و و شیمیایی متفاوت(مانند اراضی گچی ومارنی که در پیرامون شیراز گستردگی زیادی دارند)
 توان گسترش عمقی و افقی ریشه برای استفاده از رطوبت خاک تغییر در اندامها متناسب با شرایط به ویژه تنشهای اقلیمی و کم آبی دامنه گسترده سازگاری حفاظت از اراضی(مهار فرسایش آبی و بادی) منظر سازی(شکل ،ارتفاع ،تاج ،تنوع رنگ ،جلوهگری در طول سال و)... -مقاومت در برابر نوسان و یا تغییر اقلیم

 رویش مناسب در زمان مورد نظر اقتصادی بودن پذیرش اجتماعی و خسارتپذیری اندک به ویژه در بحرانهاپژوهشهای انجام شده در مناطق مختلف بیانگر آن است که گونههای گیاهی بومی بیشتر
این معیارها را دارند .بنابراین ،گزینه مناسبی برای مدیریت فضای سبز در شرایط سخت
میباشند.

پارک دراک][2
یکی از مهمترین ویژگیهای پوشش گیاهی منطقه ،استقرار ،پراکنش و حضور  22گونهی

نمونه بررسی

پهنهای با مساحت  512/24هكتار ،در استان فارس ،شمال غربی شیراز ،بین طول
جغرافیایی « 52° 24‹ 23تا « 52° 25‹ 23و عرض جغرافیایی « 29° 42‹ 34تا «40
‹ ، 29° 42در دامنه شمالی کوه دراک و حاشیه بزرگ راه حسینی الهاشمی برای بنای
پارک کوهستانی (طبیعی) دراک ،بررسی شد .این پهنه که از بزرگراه حسینیالهاشمی قابل
دسترس است ،از غرب به اراضی ملّی شهرک بزین ،از شمال به رودخانه تنگ سرخ ،از شرق
به زمینهای برف فروشان و از جنوب به خطالرأس کوه دراک ،محدوده میگردد(شکل .)1
شناسایی بیش از  170گونه گیاهی از  44خانواده و  124جنس ،در مطالعه مرحله یک
و ترکیب گونهای مناسب در نقاط مختلف (از ارتفاع  1750تا  2700متر از سطح دریا با
نیمرخ ارتفاعی  1000متری) ،سیمای گیاهی متنوعی را دراین وسعت کم نشان میدهد.
استقرار گونههای گیاهی متنوع از لحاظ ترکیب ،نوع کاربرد (زینتی ،حفاظتی ،دارویی،
علوفهای و  )...و شکل رویشی(درختی ،درختچهای ،بوتهای ،غیرچوبیهای یکساله و
چندساله ،پهنبرگان و باریکبرگان) در ناحیهای با وسعت اندک ،گنجینهای ارزشمند در
پیرامون شیراز است .بر اساس گونههاي شناسايي شده 8 ،خانواده گياهي در تركيب گياهي
پارک ،فراواني بيشتري دارند 113 .گونه گياهي ( 66/5درصد گونهها) به این  8خانواده
گياهي تعلّق دارند(جدول .)1
شکل  .1نقشه پستی و بلندی پارک و موقعیت آن نسبت به کوه دراک ،بزرگراه

درختی و درختچهای چون کیالک ،افرا ،زبانگنجشک ،بادام کوهی ،تنگرس ،ارژن،
خدشک،آلبالوی وحشی ،انجیر ،کلخنگ ،اسپس ،نسترن ،خرزهره و شن در نقاط مختلف
پارک است .پراکنش  49گونهی گیاهی دارویی(درمنه ،شکرتیغال ،آویشن و 10 ،)...گونه
خوراکی(پونهکوهی ،کاسنی ،ریواس ،بادامکوهی ،کیالک و )...و  12گونه زینتی(شقایق،
دماسبی ،ملیکا ،خرزهره ،نسترن ،گلماهور و )...از ویژگیهای دیگر این پهنه کوچک است.
برنامهریزی برای استقرار ،احیاء و افزایش پوشش گیاهی و بهرهبرداری از گیاهان زینتی،
دارویی و خوراکی ،میتواند از برنامههای آتی این پارک باشد .ویژگی مهم دیگر این پهنه،
استقرار ،حضور و تراکم  60گونهی بوتهای چون گون ،چوبک ،گوشبره و ...با ترکیب ،تاج
پوشش و ریشه دوانی مناسب برای حفاظت خاک است .این گونههای گیاهی طی سالها
با شرایط محیطی این عرصه سازگار شده و بر اساس مشاهدات صحرایی در برابر آثار تغییر
اقلیم به ویژه خشکسالی ،تغییر نوع بارش(از باران به برف و تگرگ) ،یخبندان ،گرمای شدید،
تندباد و ...پایدار میباشند .بنابراین ،میتوان از آنها برای گسترش فضای سبز با کمترین
زیان در شرایط سخت اقلیمی ،بهره گرفت .افزون بر این ،با برنامهریزی بلند مدت میتوان
از این گونهها برای جایگزینی آنها با گونههای فعلی فضای سبز شهری استفاده کرد].[2

نتیجهگیری و پیشنهاد

برای مدیریت فضای سبز در شرایط سخت اقلیمی «گزینش گونههای گیاهی سازگار» و
«ارایه روشهای نگهداری کم هزینه و آسان به ویژه تامین آب» از معیارهای بسیار ضروری
است .بر اساس پژوهشهای انجام شده ،بهترین راهکار ،گزینش گونههای بومی و بهرهگیری
از سامانه گردآوری آب باران ،است .گام نخست برای گزینش گونههای بومی»،شناسایی
و بررسی ویژگیهای» آنها است .بنابراین ،مطالعه پوشش گیاهی مناطق پیرامون شهرها
از جمله شیراز ،با اهدافی چون نگهداری وضعیت فعلی و گسترش فضای سبز ،پیشنهاد
میگردد.

و رودخانه تنگ سرخ][2
جدول  .1درصد تركيب و تعداد گونههاي گیاهی  8خانواده اصلی در
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آلودگی محیط زیست امروزه بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دارد .افزایش سطح
فرهنگ و دانش یک ملت آنان را به حدی می رساند که بدانند بدون داشتن یک
محیط سالم امکان توسعه غیر ممکن است و این مسئله سبب توجه بیشتر به آلودگی
محیط زیست شده است.
بعد از انقالب صنعتی و شکوفا شدن ذهن خالق بشر بتدریج انسان توانست بر
محدودیت های بزرگی که سالهای وی را به زانو در آورده بود فائق شود .غلبه بر زمین
و سفر به کرات دیگر ،استخراج نفت از اعماق زمین و دسترسی به منبع عظیمی
از انرژی ،مهار آب های سطحی برای رفع نیاز کم آبی و به زیر کشت بردن مناطق
خشک چنان نیروئی به بشر داد که ذهن خود شیفته آن فکر غالبه بر تمام نیروهای
طبیعی را در سر می پروراند.
بشر صنعتی دیگر مانند اجداد خود موجودی با طبیعت نبود بلکه به موجودی در
مقابل طبیعت تبدیل شد .این تغییرات ،هزینه زیادی را برای بشر صنعتی به دنبال
داشت .کشورهای توسعه یافته امروزی اولین کشورهائی بودند که به هزینه به بار
آمده از این تغییر رویه آشنا شدند .تغییرات ناخواسته ای که در محیط زیست بتدریج
بوجود آمد زنگ خطری بود که در محافل علمی سپس ملی و سیاسی این کشورها به
صدا در آمد .تغییر چهره کره زمین با گرم شدن آن ،از بین رفتن گونه های مختلف
گیاهی و جانوران ،آلوده شدن هوا درشهرهای صنعتی دنیا و ....سبب شد کشورهای
جهان در یک گردهمائی زنگ خطر را برای کشورهای دیگر دنیا ،چه کشورهای
توسعه یافته و چه کشورهای در حال توسعه که ممکن است در اول خط توسعه
یافتگی باشد به صدا در آورند .هشدار در تغییرات زیست محیطی در بحث آلودگی
بیشتر معطوف به آلودگی آب و هوا بود چرا که این تغییرات قابل لمس تر بود در
حالیکه آلودگی سومی وجود داشت که نه تنها کمتر از آن دو نیست بلکه مهمتر و به

دلیل پنهان بودن آن تاثیرگذارتر از آلودگی آب و هوا است و آن آلودگی خاک است.
بخش بیرونی پوسته زمین که تامین کننده عناصر غذایی و آب برای رشد گیاه است
و ریشه گیاه در آن قرار دارد خاک نام دارد .بوجود آمدن یک خاک حاصلخیز قرن
ها به طول می انجامد و این موضوع حفظ و نگهداری این محیط ارزشمند را جدی
می نماید .نقش های منحصربفردی برای خاک در اکولوژی تعریف شده است که در
این میان می توان به دلیل جمعیت و تنوع موجودات ریز به محلی برای برگرداندن
پسماندها به طبیعت ،معبر اصلی انتقال آب به آبخوان های زیر زمینی و همچنین
محل رشد و توسعه گیاه اشاره نمود .حافظه تاریخی انسان به اهمیت حفظ و حراست
فیزیکی خاک اشاره روشنی دارد بطوری که وی می داند از بین رفتن تمدن های
بزرگی مانند بین النهرین و تمدن مایاها در آمریکای جنوبی به از بین رفتن خاک
آنها ربط داشته است.
فرسایش خاک پدیده ای است که دسترنج قرن ها تالش عوامل طبیعی در ساخت
یک خاک حاصلخیز را ظرف کمتر از یک ساعت از بین می برد .اما در کنار کمیت
خاک ،کیفیت خاک نیز اهمیت دارد .همه آشنائیم که در هر خاکی گیاه نمی توان
کاشت و این همان اشاره به کیفیت خاک است.
در صورتی که مقدار نمک خاکی زیاد باشد یا به عبارت صحیح تر خاک شور باشد
محصول دهی گیاهان کم و حتی در برخی شرایط اقتصادی نیست .بخشی وسیعی از
کشورهای جهان با این مسئله روبرو هستند برای مثال در ایران ،به رغم کمبود آب
در کویرلوت و نمک ،شوری خاک در این مناطق یا همان کیفیت خاک نیز در عدم
موفقیت کشاورزی این دشت های وسیع بی تاثیر نیست.
مسئله فرسایش خاک و تغییرات کیفی آن مسئله ای است که از دیرباز و زمانی که
انسان به کشاورزی روی آورد با آن روبرو بود و ردپای آن در تاریخ تمدن بشر واضح

به امید زندگی سالم
برای ملتی که الیق زندگی سالم است
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است .اما امروزه صنعتی شدن و باال رفتن استانداردهای زندگی به استخراج منابع بیشتری
منتهی شده که این خود سبب گسترش وسیع تر برخی از آلودگی ها در محیط زیست و
از جمله زمین های کشاورزی شده است.
آلودگی آب و هوا با آلودگی خاک به دلیل شرایط فیزیکی آنها متفاوت است .هوای آلوده
را می تواند با هشدار به مردم و صبر تا خروج کامل هوای آلوده از منطقه به نوعی سپری
کرد .آب آلوده را می توان فیلتر کرد و یا اجازه داده تا رفع آلودگی آب از آن استفاده
نکرد اما آلودگی خاک به ویژه با عناصر سمی نه به روش های ساده قابل پاکسازی است
و نه اینکه در بیشتر مواقع خاک آلوده اثری ظاهری خاصی از خود نشان می دهد.
در حقیقت خاک آلوده برای سالیان دراز و حتی نسل ها می تواند اثر گذار بر روی
بهداشت یک جامعه و یک منطقه باشد.
منابع آالینده خاک ها را به دو دسته آلی و معدنی تقسیم می نمایند اما منابع آلی
به دلیل تنوع گسترده موجودات خاک ممکن است بعد از مدتی تجزیه و در نهایت
به شکل مواد اولیه تشکیل دهنده آنها ،یعنی عمدتا کربن ،اکسیژن ،هیدروژن و
برخی عناصر رایج در ترکیبات آلی ،به محیط زیست برگردند .اما ترکیبات معدنی
خطرناک از جمله عناصر سمی تحت تاثیر چنین تغییراتی معموال قرار نمی گیرند.
این موضوع سبب می شود که این عناصر بتوانند به راحتی در زنجیره غذایی از
گیاهان به سمت آخرین مصرف کننده ،مثال انسان ،انتقال یابند.
عناصر سمی ،مانند کادمیم ،جیوه ،سرب ،ارسنیک ،تاثیرات مخربی بر روی
فعالیت های بیوشیمیائی سلولهای داشته و نهایت تاثیر آنها بیماری های بعضا
غیر قابل درمانی همچون سرطان ،ناراسائی کلیوی ،کبدی و  ....است .تاثیر
عناصر سمی آنی نبوده و در طی زمان و با تجمع در بافت های حساس وقتی
غلظت آن به حد سمی در بافت رسید اثرات خود را آغاز می نماید و این
مسئله سبب می شود که عامل اصلی متهم در برخی بیماری ها از جمله
سرطان ها از سال ها قبل اثر خود را شروع کرده باشد و پنهان در زندگی
افراد رسوخ کرده باشد .گسترش بیماری های خاص و نادر و افزایش سریع
موارد سرطان ممکن است به این دلیل نیز باشد.
اما عناصر سمی به چه دلیل وارد خاک ها کشاورزی شدند؟
امروزه استفاده از کودهای شیمیائی غیر استاندارد ،استفاده از آب های
نامتعارف مانند فاضالب های شهری و صنعتی ،و احتماال رسوب گردو
غبارها جوی آلوده سبب آلودگی خاک ها و فرآهم شدن عناصر سمی
برای جذب گیاهان شده است .با وارد شدن این عناصر به خاک راه برای
ورود عناصر سمی خطرناک به زنجیره غذایی تسهیل می شود.
امروزه بحث آلودگی برخی مواد غذایی مانند برنج به عناصری مانند
ارسنیک و کادمیم کم و بیش به گوش می رسد که سر منشاء این
مسئله از خاک های آلوده است.
مسئله پیشگیری بهتر از درمان است در خصوص آلودگی خاک ها
نیز راست است .عدم ورود کودهای شیمیائی غیر استاندارد به کشور،
عدم استفاده از آبهای غیر استاندارد در مزارع کشاورزی به ویژه در
سبزی کاری ها از یک سو و از سوی دیگر پایش زمان بندی شده
آلودگی خاک ها ،و از آنجا که محصوالت غذایی از نقاط مختلف
دنیا وارد جیره غذایی ما می شود ،پایش دوره ای آلودگی مواد
غذایی وارداتی به داخل بازار مصرف و نهادینه کردن قوانین در
این خصوص می تواند بسیار موثر باشد چرا که وجود یک بیمار
سرطانی در یک خانه هزینه زیاد روانی ،روحی و اقتصادی دارد.
چرا که طبق بیان قرآن شریف :نجات یک انسان نجات بشریت
است و با یک پایش ساده می توان جان بسیاری را نجات داد
و کیفیت زندگی بسیاری را بهبود بخشید
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سال  2015میالدی از سوی سازمان ملل متحد بعنوان «سال جهانی خاک» نامگذاری
شده است و این بهانه ای است برای پرداختن بیشتر به شناخت و کارکرد ویژه این ماده
ارزشمند و وضعیت آن در سرزمین ایران .خاک سرچشمه حیات انسان است آنگونه که
پروردگار در آیه پنجم سوره حج می فرماید« :شما را از خاک آفریدیم» .خاک جایگاه
تکوین و رشد گیاهان و هزاران موجود ذره بینی و یکی از بنیادی ترین نعمت هایی
است که طی سالیان متمادی تشکیل شده و به امانت به انسان سپرده شده است.
 95درصد از غذای ما از خاک بدست می آید .خاک میزبان یک چهارم تن ّوع گونه ای
کره زمین است .نزدیک به  400هزار گونه گیاهی روی خاک زیست می کنند .در هر
قاشق چایخوری خاک سالم بیشتر از کل جمعیت انسانهای کره زمین موجودات زنده
زندگی می کنند .خاک کارخانه تجزیه و تصفیه مواد است .خاکها با ذخیره و تصفیه
آب انعطاف پذیری ما در برابر سیل و خشکسالی را افزایش می دهند و با اعمال نقش
کلیدی در چرخه کربن به مبارزه با تغییرات اقلیمی و تعدیل آن کمک می کنند .آری
دنیای شگفت انگیز خاک در سکوت و تواضع خواستگاه بسیاری از فرآیندهای مهم
زیستی و شیمیایی است.
مورخین و
خاک را به راستی می توان مهمترین بنای ّ
تمدن هر کشور نامیدّ .
تمدن بشری را در دل خاکهای حاصلخیز جستجو می
دانشمندان علوم اجتماعی مهد ّ
تمدن های بابل ،آشور در بین النهرین ،فراعنه در مصر ،هخامنشیان
کنند و معتقدند ّ
تمدن چین باستان ،مدیون خاکهای حاصلخیز این
و
آمریکا
ه
قار
در
در پارس ،آزتک ها
ّ
ّ
نواحی هستند.
خاک در فقه اسالمی نیز مباحث عمده ای را به خود اختصاص داده است تا آنجا که از
آن در کنار مواردی چون آب ،آفتاب ،استحاله و باران به عنوان یکی از هفت مورد پاک
کننده یاد می شود و این نکته دقیقاً بیانگر یکی از ویژگیهای مهم خاک یعنی توان
پاالیندگی است .حدود احکام متنوعی در فقه اسالمی از جمله :اجاره ،رهن ،مزارعه،
مساقات ،وقف ،بیع ،مشاع ،انفال ،شرکت ،احیاء موات و ...همگی درباره «زمین» و یا به
تعبیر دیگر بر «خاک» مستقر است.
بنابراین باید گفت مطرح بودن واژه خاک با تعابیر گوناگون در عرصه های مختلف
بیانگر تأثیراتی است که بر افکار و رفتارهای انسانی داشته است و شاید کمتر موضوعی
را در علوم بتوان یافت که به این گستردگی در مقوالت گوناگون و یا تعابیر و مفاهیم
توجه اساسی به آن را مشخص می سازد.
مختلف مطرح بوده باشد و این لزوم ّ
امروز آنچه اهمیت دارد آگاهی نسبت به این موضوع است که هم اکنون خاکهای ما به
دلیل رشد شهرها ،جنگل تراشی ،استفاده بیش از حد ،کاربریها و مدیریت غیر پایدار

نسید جواد نقیبی
ّ

کارشناس ارشد علوم خاک شورای اسالمی شهر و شهرداری شیراز

فرسایش ،ترویج روش های حفاظت خاک در جوامع محلّی ،استفاده سامانمند از حضور
تشکل های مردم نهاد ،بسیج و تشکلهای داوطلب در عرصه حفاظت خاک ،نهادینه
کردن فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و در رأس آن خاک و آب در سطح جامعه ،جلب
مشارکتهای مردمی جهت حفاظت خاک ،برگزاری اردوهای جهادی مبارزه با فرسایش
خاک ،برقراری ارتباط پویا و هم افزایی بین سازمانها و نهادهای مسئول از جمله جهاد
کشاورزی ،نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ،بسیج مهندسین کشاورزی و
منابع طبیعی ،حفاظت محیط زیست ،منابع طبیعی و آبخیزداری ،آموزش و پرورش،
دانشگاهها و مراکز پژوهشی در خصوص حفاظت خاک .در نهایت آنچه اکنون الزم است
آشناتر ساختن عموم با قلمرو خاک و معرفی آن به عنوان ماده ای حیاتی است ،که این
امر می تواند پیوندهایی از احساس مسئولیت را بیافریند تا ارزش این ماده اسرارآمیز و
گرانبها را بیش از پیش بدانیم .اینک هنگام آن رسیده به پرستاری خاکی که آفرینش
ما از آن برآمده همت گماریم و بر سر او که سخاوتمندانه ،سالهای سال در خدمت ما
بوده دست نوازش کشیم .در این مسیر الزم است سازمانها و نهادهایی که به نوعی با
استفاده و مدیریت خاک ارتباط دارند که تمامی تالش خود را جهت حفظ این ماده
ارزشمند به کار می گیرد و همت و توان خود را در راه آگاهی بخشی عمومی نسبت
به اهمیت خاک ،سیاستگذاری و اقدامات مؤثر در راستای حفاظت خاک ،جمع آوری
اطالعات خاک و پایش آن بسیج نماید و بسوی ایجاد «نهضت ملّی مبارزه با فرسایش
خاک» پیش روند.
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اراضی ،آلودگی ،تغییرات اقلیمی و فرسایش آبی و بادی در خطرند .روند کنونی تخریب
خاک ظرفیت استفاده نسل آینده از این نعمت الهی را با خطر مواجه می کند چرا که
برای تشکیل تنها  2تا  3سانتی متر خاک بیش از هزار سال زمان الزم است و این
در حالی است که فقط  22درصد سطح خشکی های کره زمین را خاک قابل کشت
تشکیل می دهد .بر پايه برآورد ارائه شده توسط سازمان خوار و بار جهانی (،)FAO
ساالنه مساحتی بیش از  5میلیون هکتار از خاکهای جهان تخریب می شوند.
يکي از اساسي ترين مسائلي که باعث فرسايش خاک در ايران شده است مسئله
تخریب پوشش گیاهی است .هنگاميکه پوشش گیاهی بر اثر عواملی مانند تغییر
کاربری ،استفاده غیر اصولی و بي رويه ،جنگل تراشی و ...حالت مناسب و تراکمي خود
را ازدست مي دهد ،بارانهايي که برسطح خاک مي بارد عالوه برشستن خاک سطحی،
که حاصل خیزترین بخش خاک می باشد ،توانايي نفوذ به داخل زمين را از دست مي
دهد .پيامد بوجود آمدن روان آب و عدم نفوذ آن در خاک ،پایين افتادن سفره آبهای
زيرزميني است که اصلي ترين منبع آبياري گياهان در مناطق خشک است .به مرور
زمان آنقدر آب و خاک وجود نخواهد داشت که يک کشاورز بتواند ما يحتاج روزانه خود
شدت بيشتري خواهد گرفت که
را به دست آورد و درنتیجه پديده مهاجرت به شهرها ّ
خاص خود را به دنبال خواهد داشت .متأسفانه درکشور ما پديده تخریب
پيامدهاي
ّ
اراضی و همچنین پوشش گیاهی روند رو به رشدی را در پيش گرفته است .تا آنجا که
جدی رهبر معظم انقالب در مبارزه با زمین خواری ،کوه خواری و
دغدغه و مطالبات ّ
تعدی به جنگلها به بهانه های به ظاهر قابل قبول را بدنبال داشته است
جلوگیری از ّ
و ایشان در دیدار با فعاالن محیط زیست در هفدهم اسفند سال  ،1393بحران خاک
را حتّی از بحران آب مهمتر می داند ،در جاییکه می فرماید« :فرسایش خاک چیزی
قضیهی آب مهمتر است؛
قضیهی خاک از ّ
نیست که بعد بشود بهآسانی جبرانش کردّ .
تهیهی آب راههای فراوانی
ما مشکل آب هم داریم ،مشکل بزرگی هم هست ،لکن برای ّ
تهیهی خاک حاصلخیز این راهها دیگر وجود ندارد».
وجود دارد؛ برای ّ
نرخ فرسایش خاک در کشورهای مختلف نشان می دهد که باالترین میزان فرسایش
جدی برای توسعه پایدار
در کشورهای در حال توسعه رخ داده است و این یک خطر ّ
به حساب می آید .طی دهه های اخیر ،میزان فرسایش خاک ایران افزایش چشمگیری
داشته است به گونه ای که در سال  1330حدود  500میلیون تن ،در سال 1340
حدود  750میلیون تن ،در سال  1350حدود یک میلیارد تن ،در سال  1372حدود
دو میلیارد تن و در سال  1392حدود پنج میلیارد تن خاک برآورد شده است .این روند
رشدی هزار درصدی را نشان می دهد .نرخ ساالنه فرسایش خاک در ایران با مساحت
حدود  165میلیون هکتار ،بعنوان هجدهمین کشور وسیع جهان 33 ،تن در هکتار در
حد مجاز می باشد .میزان فرسایش خاک در ایران
سال گزارش شده است که  6/5برابر ّ
را تا  15برابر اروپا 8 ،برابر استرالیا 3 ،برابر آمریکای شمالی و  2برابر آمریکای جنوبی
و آفریقا برآورد کرده اند.
از جمله پیامدهای فرسایش خاک می توان به این موارد اشاره نمود :هدر رفت خاک و
تخریب اراضی حاصلخیز ،کاهش تولید محصوالت زراعی و باغی ،انباشته شدن رسوب
سن مفید استفاده از آنها ،رسوب و معلّق ماندن ذرات خاک
در پشت سدها و کاهش ّ
در رودخانه ها ،آبگیرها و دریاچه ها و تهدید زندگی موجودات آبزی ،ایجاد ناراحتی
های تنفسی ناشی از ریزگردهای هوا ،تخریب باغات و محصوالت کشاورزی توسط
ذرات خاک بادرفته ،انتقال عوامل بیماریزا توسط ذرات خاک فرسایش یافته ،کاهش
منابع آب از طریق از بین رفتن خاک و در نتیجه کاهش نفوذ آب سطحی به سفره های
زیرزمینی و در نهایت بیابان زایی.
آنچه می توان در راستای حفاظت خاک انجام داد :شناسایی مناطق فرسایش یافته
و مستعد فرسایش ،بررسی روش های علمی و بومی حفاظت خاک و جلوگیری از
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مقدمه:
در یک بنا ،عنصر اصلی که باالی سر قرار می گیرد ،سطح بام است .سطح بام ،نه تنها
فضاهای داخلی ساختمان را از نور خورشید و پدیده های اقلیمی محافظت می کند،
بلکه بر شکل کلی بنا و فرم فضاهای آن نیز می تواند تاثیر گذار باشد .در ساخت و
سازهای صورت گرفته در ایران ،بام ها بطور معمول فاقد ویژگی های زیبایی شناسی
هستند و نقش مهمی را در ارزشهای زیبایی شناختی ساختمان ها ایفا نمی کنند .در
عین حال همین سطوح بام امکان بالقوه ای را در زمینه طراحی منظر دارا بوده که
متاسفانه در شهرسازی امروزی ایران به آن توجهی نمی شود .امروزه در کشورهای
پیشرفته و حتی تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه ،استفاده از سطوح پشت بام
ها برای توسعه فضای سبز و نیز فعالیت های کشاورزی (به ویژه امور باغبانی) استفاده
می شود.
امروزه استفاده از پشت بامهای سبز در کشورهای پیشرفته  -که با کاهش سطوح
قابل استفاده برای توسعه فضای سبز مواجه می باشند -به سرعت در حال افزایش می
باشد ،بطوری که طبق ضوابط و کدهای شهرسازی رایج در این قبیل کشورها ،اکثر
ساختمانهای بلند مرتبه در مراکز شهری باالجبار باید دارای پشت بام سبز بوده و از
چشم انداز بسیار زیبایی برخوردار باشند.
در این مقاله تالش شده ضمن معرفی مزایای گوناگون بامهای سبز ،تجربیات تعدادی از
کشورها در امر توسعه این گونه فضاهای سبز ذکر شده و در نهایت ،مشکالت و چالش
های اجرایی آن در کالنشهرهای ایران مطرح گردد .از آنجا بحث اجرای بام سبز از جمله
فن آوری های نوین و حساس در ساخت و سازهای شهری ایران می باشد ،سعی میشود
با بیان مسایل پیش رو ،لزوم توجه به آن در قالب دستورالعملهای اجرايي در ساختمان
سازيهای شهری ایران تبیین و سعی گردد در امر احداث این سازه ی زنده زمینه ای
را جهت تحقیق و توسعه این فن آوری فراهم آوریم.
تعریف بام سبز:
پشت بام سبز که بام گياهي و بام زيستي نيز ناميده مي شود ،يک سيستم سبک وزن
مهندسي ساز است که رشد گياه را در بام ميسر ساخته و درعين حال از بام محفاظت
مي کند .این گونه فضاها دارای کارکردهای مختلف زیست محیطی و فنی -مهندسی

سعیدمهرافسر
کارشناس معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز
دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

می باشند .در تعریفی دیگر ،یک بام سبز ،بامی است که مقدار یا تمامی آن با محیط
کشت روینده ،پوشانده می شود .بام سبز نيازمند گياهاني است كه بدقت انتخاب شده
اند تا در برابر محيط خشن و بي روح پشت بام ،در شرايط كم آبي ،عوامل نامساعد
اقليمي ،يخزدگي ،وزش باد و غيره مقاومت كنند .نوع گياهان انتخابي بسته به نوع آب
و هوا و شرايط اقليمي مختلف ،متفاوت است .به همین دلیل است که باید در نظر داشته
باشیم ” طراحي بام سبز با محوطه سازي متفاوت است“.
لزوم توجه به آلودگی های روزن افزون زيست محيطی و ارتقای کیفیت محیط زیست
در شهرها باعث شده ,احداث پشت بام سبز در برنامه ريزي های شهري بيشتر
شهرهاي پيشرفته جهان به صورت يک دستورالعمل اجرايي در ساختمان سازي درآید.
پشت بام سبز موجب تاثيرات مثبتی در محيط زندگی انسان مي شود .کاهش آلودگي
ناشي از فاضالب و روانابهای شهری ،افزايش ميزان اکسيژن الزم براي انسان ،مقابله با
جزایر حرارتی در مراکز شهری ،ایجاد عایقی صوتی و حرارتی ،در کنار فراهم آوردن
امکاناتی جهت تولید مواد غذایی ،از ديگر اثرات مثبت پشت بام سبز محسوب مي شود.
ساکنين پشت بام سبز با توليد مواد غذايي گياهي ,يک سيستم پايدار را ايجاد مي
کنند .از سوی دیگر تجربه نشان داده است که احداث پشت بام سبز در اماکنی مانند
ساختمانهای تجاری ،مراکز خرید ،هتلها و مجتمع های مسکونی باعث افزایش ارزش
افزوده این قبیل ساختمانها شده و از این نظر نیز دارای اهمیت اقتصادی نیز می باشد.
با توجه به موارد باال ،به نظر مي رسد که زمان آن رسيده است که در کشور ما نيز در
مقياس کالن شهرهاي موجود بايستي در اين راستا گامي اساسی برداشته شود.
پشت بامهای سبز جهت استفاده در درازمدت پيش بيني مي شوند .در واقع پشت بام

سبزداراي دو برابر طول عمر
در مقايسه با بامهاي متعارف و مرسوم است .بطور خالصه جزييات
اجرایی پشت بام سبزشامل ،يک اليه الستيکي يا پالستيکي به عنوان عایق رطوبتی،
سیستم زهکشی و جمع آوری کننده فاضالب ،الیه کنترل کننده سیستم ریشه ای
گیاهان ،محیط کشت و در نهایت پوشش گیاهی می باشد(شکل .)1با پیشرفتهای فن
آوری ،امروزه شاهد تولید انواع گوناگونی از مواد و مصالح و نیز تاسیسات مورد نیاز
جهت استفاده در پشت بام های سبز هستیم که این امکان را برای ما فراهم می آورد
تا طیف گسترده ای از گونه های گیاهی ،از گیاهان پوششی و فرشینه ای تا درختان
عظیم الجثه را ،در پشت بامها مورد استفاده قرار دهیم.
شکل :1اجزای تشکیل دهنده بام سبز

شکل 2و :3باغهاي معلق بابل  ۶۲۵ ،تا  ۵۸۵قبل از ميالد مسيح
سوابق و تجربیات سایر کشورها در امر توسعه بامهای سبز:
استفاده از پوشش سبز در بام و نماي ساختمان در اكثر كشورهاي اروپايي و ایاالت آمریکا
رشد چشمگيري داشته كه داليل عمده آن عالوه از مبحث زيبايي شناسي معمارانه،
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پيشينه بام باغ:
بام سبز هزاران سال پيش در باغ هاي معلق
بابل گزارش شده و پس از آن صدها سال پيش
بويژه در اروپا ي غربي بکار مي رفته  ،اما هنوزنحوه تشکيل آن دراقليم هاي محلي
به خوبي شناخته شده نيست.
اولين بام سبز گزارش شده درتاريخ بشري باغ هاي معلق بابل است  .شيوه هاي
معماري و آثار بدست آمده چنين عظمتي را در اين سرزمين به اثبات رسانده است .برج
بابل از عالي ترين نشانه هاي معماري بشري است که داراي هفت برج بزرگ با ديواره
هائي از کاشيهاي منقش و درخشنده بوده است و هر برج  200متر ارتفاع داشته است
 .در نزديکي برج بابل قصر با شکوهي توسط بخت النصر پادشاه بابل ساخته شده بود
با ديوارهاي آجري زرد رنگ و کف سنگفرش با مجسمه هائي تراشيده شده از سنگ به
شکل شير.با فاصله اي از همين قصر و در واقع بيرون از شهر باغ هاي معلق بابل قرار
داشتند که اين باغ ها از عجايب عالم و از شاهکار هاي معماري محسوب مي شوند .
اين باغها که به روايتي  5تراس منطبق بودند به دستور نينوس پادشاه ديگر بابل براي
همسرش سميراميس در کنار رود فرات بنا گرديدند.
براي ايجاد قدرت در پايه هاي اين بنا ها از ستونهاي سنگي مربع به ضلع  5متر
استفاده کرده بودند .طبقات به وسيله مواد خاصي عايق بندي شده بودند تا از نفوذ
آب باران به طبقات زيرين جلوگيري شود .براي آبياري هر يک از طبقات (باغ ها ) آب
فرات را مستقيما به آنها تا باالترين قسمت هدايت ميکردند  .با توجه به اينکه در دو
طرف اين بناها کوه هائي مرتفع قرار نداشتند تا از خاصيت آرتزين استفاده شود اين
امر يکي از عجايب اين بنا را نشان مي دهد .اين باغ ها ( تراس هاي آن ) مشرف بر رود
فرات وشهر بابل بود و چشم انداز زيبائي داشت و عبور و مرور قافله ها و کاروان هاي
تجاري شرق و غرب از آن مشاهده مي گرديد  .اين بنا در حدود  600ق.م ساخته شد
ولي اکنون آثاري از ساختمانهاي آن مشاهده نمي شود و فقط از آجرهاي باقيمانده آن
سدي طويل بر روي رود فرات بسته شده است (شکل 2و.)3
پس آنها در دوران اوج شکوه معماری روم باستان ،بسیاری از شهروندان ،در نما و حتی
بام ساختمانهای خود از گلدان و گلجاهای متنوعی استفاده کرده و به نوعی دیوارها و
بامهای سبز شهری را بوجود آوردند.

پا سخگو يي
به عواملي همچون عايق
سازي ساختمان ،استفاده از فضاي مرده بام
در جهت خلق فضاي دلپذير و خلق سطوح چشم نواز در
نما ،تلفيق ساختار مصنوع با طبيعت ،كمك به كاهش آلودگيهاي جوي و
افزايش نسبت اكسيژن هوا و غيره مي باشد.
اکثر کشورهای توسعه یافته در این راستا در این راه قدم نهاده اند که در این میان
تالش های برخی از آنها ملموس تر است .بعنوان مثال ،مهمترین هدف از توسعه پایدار
در آمریکا در جهت هرچه کمرنگ نمودن وابستگی به فرآورده های نفتی و یا بعبارت
بهتر ،قطع هرگونه وابستگی به ثروت نفت خاورمیانه دور می زند و در این راستا تمام
توان خود را در هر موقعیت اجتماعی -سیاسی در پیشبرد این هدف و تشویق مردم
بکار بسته است.
از آن جا که احداث بام سبز در برنامه ريزي شهري بيشتر شهرهاي پيشرفته جهان
به صورت يک دستورالعمل اجرايي در ساختمان سازي درآمده است ،لزوم استفاده
از انرژي هاي پاک وتوجه به محيط زيست و ساکنان آن در گستره زماني نامحدود
ضروري به نظر مي رسد .امروز در آلمان بطور تخميني  10درصد از خانه ها داراي
بام سبزند .درشهر توکيو برنامه توکيو  2000در آوريل  2001وارد عمل شد  ،در
اين برنامه فضاي قابل استفاده ساختمان هاي جديد با متراژ بيش از  1000متر مربع
بايد داراي  20درصد فضاي سبز باشند .بام سبز در برنامه ريزي شهري شمال آمريکا
در جاهايي مثل شيکاگو ،پرتلند  ،اورگن و تورنتو کانادا موثر بوده و در نظر گرفته مي
شود .در شيکاگوجايي که  20000فوت مربع بام سبزدر باالي شهرداري آن قرارگرفته
قانون ذخيره سازي انرژي شيکاگو در سال  2002تصويب شد و مقرر گرديد
ساختمان سازي جديد بايد داراي بام سبز يا بام انعکاسي باشد .در ونکوور افزايش
جمعيت افزايش ناپايداري در دو زمينه مصرف انرژي و فاضالب است و متخصصين
تشخيص داده اند که تکنولوژي بام سبز به حل اين دو موضوع کمک خواهد نمود.
باتوجه به اثرات زيست محيطي وتنوع گونه هاي جاندار بام سبز موجب تاثيرات مثبت
نسبت به محيط مي شود .کاهش آلودگي ناشي از فاضالب واقزايش ميزان اکسيژن
الزم براي انسان از ديگر اثرات مثبت بام سبز محسوب مي شود .ازآن جا که پيشينيان
در طول زمان از ويژگيهاي اين نوع بام بهره جسته اند ،استفاده از آن در محيط شهري
ضمن جذب سر وصدا وخنک سازي باکاهش مصرف انرژي همراه است .ساکنين بام
سبز با توليد مواد غذايي گياهي با نثبيت خاک يک سيستم پايدار را ايجادمي کند.
جستجو وسرمايه گذاري در تکنولوژي بام سبزمهمترين روشي است که به شهر هاي
ما اجازه رشد و توسعه با اطمينان از حفاظت و ادامه حيات بشر و محيط مي دهد.
به نظر مي رسد که زمان آن رسيده است که ايران نيز در مقياس کالن شهرهايي چون
تهران بايستي در اين راستا گامي بردارد.
مشکالت موجود در امر اجرای بام سبز در ایران:
از آنجا که استفاده از این فن آوری در ایران در ابتدای کار خود می باشد ،الزم است
موارد زیر در قبل و حین اجرای پروژه های بام سبز در نظر گرفته شود .با توجه به نوپا
بودن این امر ،بروز هرگونه اشکال و یا نقص در مراحل مختلف اجرایی آن می تواند
کاهش و یا حتی عدم اقبال عمومی از این فن آوری به دنبال داشته باشد .به همین
دلیل عدم توجه به موارد زیر می تواند مشکالت اجرایی پیش روی طرحهای توسعه
بام سبز را افزایش دهد:
 1در نظر نگرفتن مسایل سازه ای قبل از اجرای بام سبز:
مهمترین مساله پیش از برنامه ریزی در خصوص اجرای بام سبز بر روی ساختمانها،
محاسبه و در نظر گرفتن مقدار با مجاز زنده و مرده ای است که باید و یا می توان بر
روی سطح بام ساختمان اعمال گردد .با توجه به تنوع انواع بام سبز(بام سبز فشرده،
نیمه فشرده و گسترده) و نیز تنوع گونه های گیاهی مورد استفاده در بام سبز ،ضروری
است مهندسان سازه که وظیفه محاسبات فوق در در فرایند طراحی ساختمانها بر عهده
دارند ،در این زمینه تمهیدات الزم را در نظر بگیرند.
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 2عدم توجه ویژه به مبحث عایق
بندی سطح بام:
از آنجا که اجرای بام سبز ،مستلزم کاشت گیاه و
به دنبال آن تامین آب و آبیاری پوشش گیاهی می
باشد ،همین امر باعث می شود سطح بام بطور مداوم در
معرض رطوبت قرار گیرد .از سوی دیگر ،سیستم ریشه ای
برخی از گونه های گیاهی ،در صورت عدم اجرای الیه های
استاندارد بام سبز ،می تواند از محیط رشد و این الیه ها عبور و به
الیه عایقکاری برسد .با توجه به این موارد ،در صورت عدم استفاده
از عایق های مناسب و استاندارد و یا عدم رعایت موارد فنی در هنگام
نصب آنها ،بام ساختمان نسبت به رطوبت بسیار آسیب پذیر شده و می
تواند خسارت های سنگینی را به بار آورد.
 3عدم استفاده از سیستم زهکشی مناسب:
یکی از حیاتی ترین اجزای بام سبز ،سیستم زهکشی آن می باشد .سازه های
شانه تخم مرغی(شکل  )4مهمترین جزء این سیستم می باشد .برای اجرای
سیستم زهکشی ،شیب بندی دقیق سطح بام بسیار مهم می باشد .در صورت
عدم شیب بندی و هدایت مناسب آبهای سطحی بام ،آب گرفتگی موضعی بام
می تواند بسیار خسارت زا باشد .عدم اجرای استاندارد سیستم زهکشی عالوه بر
آسیب به سازه بام ،می تواند حیات گونه های گیاهی را دچار اختالل نماید .از آنجا
که تنفس و تغذیه گیاهی به طور عمده از طریق سیستم ریشه ای آنها صورت می
گیرد ،در صورت اشباع شدن محیط رشد گیاهی ،تنفس و رشد آنها به تدریج متوقف
و زمینه نابودی پوشش گیاهی فراهم می شود.
شکل  :4انواع سازه های
شانه تخم مرغی جهت اجرای
سیستم زهکشی بامهای سبز
 4استفاده ازمحیط رشد گیاهی نامناسب:
محیط رشد گیاهی(بستر کاشت) در بام های سبز نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند .از
یک سو در مواردی که محدودیت اعمال وزن بر روی سطح بام مطرح است ،به حداقل
رسانی وزن محیط رشد از اهمیت باالیی برخوردار می باشد .در این قبیل موارد به
جای استفاده از خاک نباتی ،باید از ترکیبات مصنوع(نظیر پرالیت ،پیت ،خاک برگ
و  )...استفاده نمود .از سوی دیگر از آنجا که سیستم ریشه ای گیاهان در محیطی
محدود و شبیه به گلدان یا گلجای رشد خواهد کرد ،تامین حداقل نیازهای بیولوژیکی
گیاهان(مانند تنفس ،تغدیه) از طریق این محیط رشد بسیار مهم می باشد.
 5استفاده از گونه های گیاهی نامناسب:
از آنجا که محدودیت های زیر در زمینه انتخاب گونه های گیاهی مطرح می باشد،
طراحان مجریان بام سبز باید در انتخاب گونه های گیاهی توجه کافی را داشته باشند:
• عمق خاک در بام های سبز بسیار محدود می باشد(در مورد بام سبز گسترده
ضخامت خاک در حدود  15سانتیمتر می باشد).
• سطح بام بطور مستمر در معرض پدیده های اقیلمی(نظیر وزش باد ،دماهای پایین
و تابش مستقیم آفتاب) قرار داشته و تعدادی از گونه های گیاهی مقاومت تحمل این
قبیل شرایط محیطی را نخواهند داشت.
• گیاهانی که سیستم ریشه ای توسعه یافته و مهاجمی دارند(نظیر گیاهان خانواده
بید و گروهی از نخلها) ،در صورت استفاده از آنها در بام سبز عالوه بر اختالل در رشد
آنها ،در صورت نارسایی در اجرای صحیح الیه های بام سبز(به ویژه در
بخش الیه ریشه بند) ،می توانند باعث آسیب به سازه بام سبز و
یا سطح بام گردند.
• استفاده از گونه های گیاهی با نیاز آبی باال ،عالوه بر به وجود
آوردن مشکالت متعدد در زمینه تامین آب ،می تواند
باعث افزایش رطوبت محیط رشد ،افزایش

وزن اعمال شده بر سطح بام و در نهایت مشکالتی را در سیستم های زهکشی و عایق
بندی بام به دنبال داشته باشد .با توجه به موارد فوق ،انتخاب و رعایت استاندارهای
کاشت گیاهان در سطح بام از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد.
 6عدم استفاده از مصالح سازگار و مناسب بام سبز:
یکی از اهداف اصلی طراح و مجری بام های سبز استفاده از مصالح استاندارد و مناسب
بام سبز می باشد .در زمینه مصالح و سازه های اختصاصی بام سبز تعدادی استاندارد
ملی و بین الملل وجود دارد که معتبرترین آنها استاندارد  .F.L.Lمربوط به کشور آلمان
می باشد .در صورت عدم استفاده از مصالح مناسب و استاندارد ،عالوه بر کاهش عمر
مفید بامهای سبز ،گاهی اوقات باعث بروز خسارت های سنگینی به ساختمان و سطح
بام خواهد شد.
جمع بندی و ارایه پیشنهادها:
با توجه به مطالب بیان شده می توان گفت که اجرای بامهای سبز یک پدیده نوین در
ساخت و سازهای شهری ما محسوب می شود .به همین دلیل اجرای صحیح و اصولی
آنها می تواند باعث گسترش فرهنگ ایجاد این قبیل فضاهای سبز گردد .در این میان
نقش دستگاه دولتی و اجرایی در زمینه معرفی ،ارایه ضوابط و راهنمایی متقاضیان
توسعه بام های سبز بسیار مهم می باشد .در این راستا پیشنهادهای زیر می تواند
راهگشای این مساله باشد:
• ضروری به نظر می رسد که دستگاه های ناظر بر امر ساخت و ساز(وزارت راه و
شهرسازی ،سازمان نظام مهندسی ساختمان ،شهرداری ها و  )...نسبت به تهیه ضوابط،
آیین نامه ها و حتی سیاست های تشویقی اقدام نمایند ،که این امر می تواند عالوه
بر گسترش فرهنگ عمومی در این زمینه ،اقبال عمومی برای ایجاد بام های سبز در
مردم بوجود آورد.
• الزم است دستگاه ها و سازمان های ناظر و اجرایی فعال در بخش ساخت و ساز
نسبت به معرفی مصالح استاندارد مرتبط با بام سبز و یا حتی استاندارد سازی آنها
اقدام نمایند.
• ضروری است ،دستگاه های نظارت محلی( به ویژه شهرداریها و سازمان نظام مهندسی)
بخش های اختصاصی در راستای نظارت بر کلیه امور بام سبز( از مرحله دستور نقشه تا
نظارت بر مراحل مختلف اجرا و حتی برنامه حفظ و نگهداری آنها) در نظر گرفته و بر
مراحل مختلف آن توسط کارشناسان مختلف ،نظارت مستمر داشته باشند.
منابع:

 -1استیونس ،دیوید ،1374،ایده هایی برای طراحی حیاط منازل ،انتشارات
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران.
 -2انگلس ،جک ،مترجمین کرکان ،منوچهر ،فوالدی تاالری ،خیام ،نارونی،
نادر ،1372 ،باغبانی تزیینی ،انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
تهران.
 -3دفتر نظام فني اجرايي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست
جمهوری( ،)1389ضوابط طراحي فضاهاي سبز شهري(نشریه شماره ،)203
تهران :انتشارات معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوری.
 -4زهزاد ،بهرام ،مظاهری ،مهین ،1371،پوشش گیاهی مناسب برای شیبها و
دیوارها ،انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران.
 -5سعیدنیا ،احمد ،1383 ،کتاب سبز راهنمای شهرداری ها ،جلد نهم:
فضای سبز شهری ،انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
 -6محمودی،عبدا ،1378 ،...مجموعه آثار معماری :3فرانک لوید رایت،
انتشارات کلیل.
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برگردان :مهدی ایزدی
کارشناس سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز

مقدمه
همواره مقدار قابل توجهی آب در فضاهای سبز خانگی مصرف می شود .مطالعات
نشان می دهد حدود 70درصد از آب مورد مصرف در سیستم آب شهری به مصارف
خانگی اختصاص می یابد ( . )1در مناطق شهری 25درصد از منابع آبی صرف آبیاری
فضاهای سبز و باغات می گردد .در تابستان و فصول گرم سال این عدد به 60درصد
جهت نگهداری منظر به کار می رود .بسیاری از فضاهای سبز معمولی مقدار بیشتری
از این آب را نیاز دارند(.)2
آب نقش مهمی در آینده مناطق خشک ایفا می کند .افزایش جمعیت تقاضا جهت
استفاده از منابع آب را افزایش داده است .این افزایش تقاضا در حالی مطرح است که
عموما در اینگونه مناطق آب واجد کیفیت بسیار اندک است .عالوه بر این نوسان فصلی
در میزان بارش و خشکی های دوره ای بر کاهش این منابع اثری دوچندان دارد.
یک مشکل اساسی آن است که در حالی که بیشتر جمعیت کشور در شهرهای کم
بارانی زندگی می کنند و به طور سنتی اقدام به کاشت گیاهانی می شود که بومی
مناطق با بارش های بیشتری می باشند .بنابراین به منظور تامین نیازهای اینگونه
گیاهان تعدد دورهای آبیاری در برنامه های مدیریت فضای سبز قرار می گیرد .این
در حالی است که بسیاری از این برنامه های مدیریتی به محدودیت منابع آبی توجهی
ندارند .فضاهای سبز را می توان زیبا و پویا نگه داشت در صورتیکه در مدیریت آنها از
آب به صورت موثرتری بهره گرفته شود .همچنین می توان با بهره گیری از گیاهان با
نیازهای آبی کمتر نیز در مصرف آب صرفه جویی نمود .به طور معمول گیاهانی که به
خشکی مقاومت بیشتری نشان می دهند قابلیت تحمل خاک های قلیایی را نیز دارند
موضوعی که در اکثر شهرهای کشور به عنوان عنصر محدود کننده در رشد و گسترش
فضای سبز مطرح می گردد و عمدتا سبب خارج شدن مواد غذایی از دسترس گیاه و
تشدید عوامل ناشی از خشکی می گردد.

تصویر شماره  : 1نمونه یک زریسکیپ ((http://www.outdoorcraftsmen.com

استفاده از مفهوم زرسکیپ می تواند تا 50درصد از میزان آب مصرفی در فضای سبز
خانگی را کاهش دهد ( .)3همانگونه که پیشتر بیان شد این مفهوم به منظور مقابله

زریسکپ هفت روش جهت کاهش مصرف آب را به کار می بندد:
 -1برنامه ریزی و طراحی
 -2سیستم آبیاری کارآمد
 -3استفاده از مالچ
 -4تهیه خاک مناسب
 -5گیاه پوششی مناسب
 -6گیاهان مقاوم به خشکی
 -7نگهداری مناسب
اصولی که زریسکپ ارائه نموده دهه هاست در مناظر صنعتی کاربرد دارد .بنابراین ابداع
و نوآوری خاصی در آن صورت نپذیرفته است .این صحبت از آنجا مطرح می گردد که
در بسیاری از موارد عبور از موانع ذهنی افرادی که به صورت معمول اقدام به طراحی
می نماید امری دشوار و در برخی موارد غیر ممکن به نظر می رسد.

1

برنامه ریزی و طراحی
یک منظر خوب به کمک یک طرح مناسب شکل می گیرد .به منظور طراحی مناسب
نیاز به شناخت دقیق عرصه مورد طراحی وجود دارد .بنابراین الزم است نقشه ای
تهیه گردد که در آن تمامی عوارض و کیفیات موجود مشخص و شناسایی گردد.
در این نقشه باید مکان های سایه دار و آفتابی مشخص گردد .در برخی موارد تفاوت
درجه حرارت این دو نقطه بین  6تا  7درجه سانتیگراد خواهد بود .به طور مثال در
صورتیکه خورشید به اندازه 1000واحد انرژی آزاد نماید؛ سنگفرش کف یک پارکینگ
 2000واحد انرژی رها خواهد نمود .در حالی که سطح خاک مرطوب زیر یک درخت
500واحد انرژی از خود تخلیه خواهد کرد ( .)3ضمنا نقاطی که در معرض تابش
مستقیم خورشید هستند در معرض تنش های رطوبتی بیشتری خواهند بود.

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
فضای سبز

زریسکپ
ایده زریسکیپ که اولین بار در  1981کولورادو شکل گرفت ( )3به منظور مقابله با
منابع محدود و اندک آب بوده است« .زیروس» یک عبارت یونانی به معنای «خشکی»
است .زریسکیپ اشاره به یک فضای سبزی دارد که از منابع اندک آبی بهره می برد (.)1
الزم است موکدا اشاره گردد که این نوع از منظر به هیچ عنوان به یک منظر خشک،
بی روح و عاری از گیاه اتالق نمی گردد .این مفهوم از منظر به حفظ منابع آبی ،انرژی،
زمان و بهبود شرایط محیطی کمک شایانی خواهد کرد .زریسکیپ فضایی سبزی خوش
بو ،رنگارنگ و جذاب است که به طور کارآمد از آب استفاده می نماید.

با کمبود منابع آب و خشکی شکل گرفته و امروزه در بیش از  40ایالت آمریکا به کار
گرفته می شود (.)3
این نوع از منظر نیاز به نگهداری های خاص خود را دارد بنابراین نباید آن را فضای
سبزی دانست که نیازی به نگهداری ندارد .این در حالی است که ممکن است که
زریسکیپ نیز مانند یک فضای سبز معمولی به گونه ای طراحی گردد که نیازهای
نگهداری آن کاهش یابد .شهروندان بسیاری تمایل به داشتن یک فضای سبز زیبا
دارند اما زمان کافی جهت نگهداری از آن را در اختیار ندارد .به کمک انتخاب صحیح
گیاهانی ،کاربرد مالچ ـ که به ذخیره آب کمک می نماید و در عین حال از رشد علف
های هرز جلوگیری می کند ـ و آبیاری قطره ای ـ که کمک بسیاری به صرفه جویی
در مصرف آب می نماید ـ یک فضای سبز می تواند واجد رنگ های جذاب و عطری
دلنشین باشد در حالی که نیازمند نگهداری با دوره های زمانی بلند مدت است.
زریسکپ یک سبک منظرسازی یا طراحی نیست .بلکه یک ایده یا مفهوم به منظور
حفظ منابع آب ،انرژی و صرفه جویی در زمان است که می تواند در تمامی سبک های
منظرپردازی به کار گرفته شود .به طور واضح تر می توان گفت زریسکیپ منظری است
که می تواند به سبک انگلیسی ،ژاپنی ،مدرن ،پست مدرن ،ساختارشکن باشد .این
منظر می تواند هندسی یا غیرهندسی باشد .اصول شکل دهنده این ایده برگرفته از
عملیات کشاورزی مناسبی است که با محیط خشک در کارکرد صحیح باشد.
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شکل شماره  : 2تعیین محدوده های کاربری (منبع شماره )3
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در نظر گرفتن کلیه نکته های کوچک در زمان شناسایی عرصه به
برنامه ریزی جامع تر می انجامد که نهایتا منجر به طراحی خواهد شد
که در آن اقدامات و تدابیر به کار رفته که تاثیرات شگرفی در کاهش مصرف آب داشته
است .در برنامه ریزی می توان به گونه ای عمل نمود که منظر طی یک دوره چندساله
تکمیل شده و شکل بگیرد.
شکل شماره  : 3پهنه بندی براساس نیاز آبی (منبع شماره )3

زریسکپ می تواند به دو قسمت متشکل از گیاهان با نیاز آبی
متفاوت تقسیم شود .یک بخش با گیاهانی با نیاز آبی باالتر که
معموال بیشتر مورد استفاده افراد قرار می گیرد به طور مثال
مکان های نشستن و ورودی ها می توانند در این بخش از منظر
قرار گیرند .این بخش از منظر به تبع آنکه آب بیشتری دریافت می کند خنک تر است.
همچنین این بخش ممکن است نیاز به مراقبت بیشتری داشته باشد و تبعا از تنوع
رنگی بیشتری برخوردار است.
پس از بخش فوق قسمتی از منظر وجود دارد که به آن عنوان «محدوده گذار « گفته
می شود و میزان آب مصرفی آن در حد متوسط می باشد .در این بخش گیاهانی به کار
رفته اند که از نیاز آبی کمتری برخوردارند و عملیات مراقبتی کمتری نیاز دارند .بعد از
این بخش قسمتی از منظر قرار دارد که به آن « محدوده با نیاز آبی اندک « گفته می
شود .این محدوده در فصول خشک سال نیاز به دوره های آبیاری بسیار اندک خواهد
داشت .این قسمت عمدتا از آب باران بهره می برد .این نوع از طراحی که در آن منظر
به بخش هایی با نیازهای آبی متفاوت تقسیم می شود «هایدروزونینگ» نامیده می
شود( .)1در برنامه ریزی یک زریسکپ باید سعی نمود تا حد امکان از وسعت نقاط
نیازمند آب کاسته شود.
تصویر شماره  : 4نمونه یک ورودی در زریسکیپ
()/http://st.houzz.com

عالوه بر تقسیم بندی به لحاظ نیاز آبی به طور
معمول منظر را به لحاظ کارکردی نیز به سه
قسمت تقسیم می کنند بنابراین در مرحله برنامه ریزی و پیش از طراحی باید محدوده
های عمومی ،خصوصی و خدماتی را در نقشه مشخص نمود .نقاط عمومی عمدتا
نقاطی هستند که بیشتر در معرض دید افراد هستند .بنابرانی این بخش از منظر
منابع آبی بیشتر و عملیات مراقبتی تفزونتری به خود اختصاص خواهد داد .بخش دوم
فضاهای سبز است که کارکردهای خصوصی تری دارد .در این بخش بیشتر فعالیت
های خانوادگی رخ می دهد ،دوام ،زیبا و کارکرد مهمترین نکاتی است که در این بخش
اهمیت دارد .همچنین مراقبت و آب کمتری در برنامه ریزی آن لحاظ می گردد .بخش
های خدماتی منظر نقاطی را شامل می شود که محل نگهداری سطل های زباله ،ادوات،
تاسیسات و دیگر تجهیزات مشابه است .عمدتا فضای سبز این بخش از منظر به عنوان
حائل و پوشاننده عمل می نماید.
بهره گیری از رواناب بام و سطوح کفسازی شده می تواند نیاز به استفاده از منابع آبی را
کاهش دهد .این رواناب ها را می توان حسب نیاز به یکی از بخش های در نظر گرفته
شده در تقسیم بندی نیاز آبی انتقال داد که این امر نیازمند اتخاذ تدابیر الزم در زمان
طراحی می باشد.
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سیستم آبیاری کارآمد
آبیاری جهت استقرار گیاهان ضروری است .این موضوع خصوصا در چند سال ابتدایی

کاشت از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا سیستم ریشه گیاهان در حال گسترش
و تکامل است .اما پس از استقرار گیاهان می توان برنامه آبیاری را براساس نیاز آبی و
طراحی تنظیم نمود .طراحی سیستم های آبیاری اعم از اتوماتیک یا دستی یک بخش
جدایی ناپذیر از برنامه طراحی می باشند .سیستم آبیاری هر کدام از بخش هایی که در
زونبندی آبی در نظر گرفته شده است می باید تحت پوشش یک شیرفلکه مجزا قرار
گیرد .این موضوع کارآیی آب مورد استفاده در
بهره برداری از منابع آب را باال برد.
تصویر شماره  : 5نمونه یک سیستم آبیاری ناکارآمد
()www.gsd.harvard.edu

سیستم های آبپاش برای مناطقی که از گیاهان
پوششی مانند چمن پوشیده شده اند بسیار مناسب ترند اما در سیستم آبیاری قطره
ای  ،بابلر و میکرواسپر یا چاله های جذبی برای درخت ،درختچه ،گیاهان دائمی و
چندساله مناسب ترند .سیستم آبیاری موثر قادر
خواهد بود آب الزم را در محلی مورد نیاز تامین
نماید .در واقع سیستم آبیاری کارآمد کمک
بسیاری به کاهش هدر رفت آب یا خارج شدن
آب از دسترس علف های هرز می نماید.
تصویر شماره  : 6محدوده زیرین تاج پوشش

()/http://www.gardengrapevine.com

حجم زیادی از آب هرگز جذب گیاه نمی گردد .بخشی از آن به سبب تعجیل در
عملیات آبیاری به صورت رواناب از دسترس گیاه خارج می گردد و در خاک هایی
که از مالچ پوشیده نمی باشد بخشی از آب از
طریق تبخیر از دسترس گیاه خارج می گردد.
همچنین در زمانی که آب زیادی در اختیار
گیاه قرار می گیرد آب مازد سبب آب شویی
نیتروژن خاک به الیه های پایین تر شده و آن
را از دسترس گیاه خارج می نماید و حتی می
نماند به آلودگی آب های زیرزمینی منجر شود.
تصویر شماره  : 7افزایش کارآیی سیستم آبیاری با تامین
آب در محل مناسب

()/http://www.sustainablealternatives.com.au

اکثر سطوح چمنکاری دو برابر آب مورد نیاز خود را دریافت می کنند بنابراین باید به
گونه ای برنامه ریزی نمود که چمن آب مورد نیاز خود را در زمان الزم دریافت نماید.
این سبب خواهد شد ریشه چمن به خوبی گسترش یافته و از آب قرار گرفته در خاک
کمال استفاده را بنماید .جهت تعیین بهترین زمان جهت آبیاری می باید به بازدید از
چمن پرداخت نشانه های وجود تنش آبی در چمن به صورت پژمردگی و رنگ پریدگی
خود را نشان می دهد .زمانی که پژمردگی در چمن ظاهر گردد زمانی بین  24تا 48
ساعت جهت جلوگیری از وارد امدن صدمه جدی وجود دارد .به کار بردن حدود دو نیم
سانتیمتر آب به سطح چمن ایجاد روانابی نخواهد نمود.
درختان و درختچه های تازه کاشت شده را باید تا زمان استقرار کامل سیستم ریشه
ای آنها به طور مداوم آبیاری نمود .تدبیری که ممکن است دو فصل رویشی ضرورت
داشته باشد .اما در مورد درختان مستقر شده تناوب کمتری از آبیاری ضرورت دارد.
این امر سبب گسترش سیستم ریشه ای درخت شده و به مقاومت آن در برابر خشکی
می افزاید .در دوره های کم باران اکثر درختان و درختچه ها با بهره گیری از یک نوبت
آبیاری در ماه قادرند فصل رویش را طی نمایند .سیستم جذب ریشه ای درختان و

درختچه ها در  30سانتیمتر باالیی خاک و در محدوده ای زیرین تاج پوشش آن
قرار دارد .این محدوده فضایی است که دقیقا در سطح زیرین تاج پوشش قرار می
گیرد .محدوده مجاز جهت آبیاری و افزودن مواد غذایی ،در فضای داخل این محدوده
تا اندکی بیرون از آن می باشد .به منظور آبیاری درختان و درختچه ها می توان با
مرطوب نمودن  20تا  25سانتیمتر از عمق خاک محدوده مذکور نیاز آبی گیاه را تامین
نمود .در درختان بزرگ نیازی به زمانی در حدود چند ساعت جهت مرطوب نمودن این
حجم از خاک وجود دارد.
هدف هر سیستم آبیاری رساندن حجم مناسب آب در زمان الزم بدون داشتن هرگونه
هدر رفتی می باشد .به وسیله تقسیم بندی بخش های منظر براساس نیاز ابی می توان
برخی قسمت ها را با تناوب بیشتر و با میزان بیشتر آب آبیاری نمود .در این صورت به
طور همزان می توان از آبیاری بارانی و قطره ای در بخش های مختلف استفاده نمود.
آبیاری بارانی در زمان اندک قادر به تامین آب بسیاری است .هرگونه سیستم آبیاری
نیازمند مراقبت هایی است .به طور مثال همیشه توجه نمایید که سطح باالیی آبپاش
ها در ارتفاع مناسبی قرار داشته باشد .توجه شود که آبپاش ها آب را به صورت قطرات
بزرگ پخش نمایند .پودرپاشی یا به مه پاشی به سرعت تبخیر شده یا توسط باد
پراکنده می گردند .در این نوع از آبیاری انتخاب زمان مناسب آبیاری بسیار مهم و
اساسی است به گونه ای که آبیاری در آخر شب یا اوسط صبح از تبخیر آب و هدر رفت
آن جلوگیری می کند.
سیستم آبیاری قطره ای نسبت به سیستم آبیاری بارانی بسیار موثرتر و کارآمدتر می
باشد .همچنین در مناطقی که آب با کیفیتی در اختیار نیست آبیاری قطره ای مناسب
تر است .این روش آب را با سرعت اندک در اختیار گیاه قرار می دهد و امکان کمی
وجود دارد که آب مورد استفاده از طریق تبخیر یا رواناب به هدر رود.
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مالچ
مالچ نوعی پوشش از مواد غیر زنده است که سطح خاک اطراف گیاه را می پوشاند .مالچ
می تواند از مواد طبیعی تجزیه شونده مانند برگ های سوزنی درخت کاج ،کمپوست و
تکه های خرد شده چوب باشد یا از مواد غیرتجزیه شونده مانند تکه های سنگ ،سنگ
ریزه یا پالستیک خورد شده باشد .مالچ می تواند پوششی بر روی سطح خاک ایجاد
می کند ،این امر تبخیر از خاک را کاهش می دهد .همچنین مالچ در کاهش درجه
حرارت خاک و کاهش فرسایش موثر خواهد بود .ضمنا این نوع پوشش می تواند رشد
علف های هرز و رقابت آنها با گیاهان جهت دستیابی به آب و مواد غذایی را کاهش می
دهد .انواع مختلف مالچ جهت استفاده در
منظر وجود دارد که به لحاظ نوع استفاده و
پایداری متفاوت می باشند.
تصویر شماره  : 8نمونه استفاده از مالچ در منظر
()/http://st.houzz.com

تصویر شماره  : 9نمونه استفاده از مالچ طبیعی در منظر
()/http://stgeorge-landscaping.com

مالچ های طبیعی در حفظ رطوبت خاک موثر بوده و گرمای خاک را کمتر منعکس
می نماید .اینگونه مالچ ها تاثیرات بهتری بر رشد گیاهانی خواهد داشت که نیاز به

نمودار شماره  : 10مقایسه میزان رطوبت
خاک بدون پوشش و خاک پوشیده

با مالچ طی یک دوره زمانی یک ماهه
(منبع شماره )3

گیاهانی که به طور ذاتی در خاک هایی با زهکش خوب رشد می کنند در بین مالچ
های سنگریزه ای از رشد بهتری برخوردار خواهند بود .باید به یاد داشت که مالچ
های تشکیل شده از تخته سنگ ها در مناطق خشک حرارت باالیی جذب می کنند
و محدودیتی جهت رشد برخی از گیاهان به وجود خواهد آورد .مالچ مورد استفاده در
منظر می باید در نهایت توسط پوشش گیاهی پوشانیده گردد تا تاثیرات خود در کاهش
درجه حرارت را بروز دهد .استفاده از مالچ هایی که از جنس سنگریزه باشند سبب
افزایش درجه حرارت محیط خواهد شد همچنین مالچ هایی از این جنس کنترل علف
های هرز را با مشکل مواجه خواهد نمود.
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تهیه خاک مناسب
آنالیز خاک به شما کمک خواهد کرد مقدار و نوع موادغذایی و کودهای الزم را مشخص
نمایید .این آنالیز نیاز خاک به مواد آلی را مشخص خواهد نمود .افزودن مواد آلی به
خاک سبب بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک شده و قدرت جذب و نگهداری
آب را در آن باال می برد .در زمان طراحی به یاد داشته باشید که گیاهان چمنی آب و
مراقبت بیشتری نسبت به دیگر انواع گیاهان نیاز دارند به منظور کاهش مصرف منابع
آب الزم است اندازه سطوح چمنکاری شده کاهش یابد .حتی شکل نواحی چمنکاری
شده نیز بسیار مهم است آبیاری مناطقی که باریک ،کوچک و دارای اشکال عجیب
باشند ،بسیار سخت تر می باشد .محدود کردن چمنکاری ها به قطعات مستطیلی یا
مربعی نگهداری از آنها را ساده تر خواهد نمود.
آماده سازی خاک عامل مهمی در موفقیت عملیات باغبانی و زریسکیپ می باشد.
در اختیار داشتن نتایج یک آزمایش خاک از محدوده کمک شایانی به انتخاب گونه
های گیاهی مناسب نماید .افزودن کمپوست به خاک محدوده های با نیاز آبی باال و
متوسط می تواند قابلیت نگهداری آب در خاک را افزایش دهد .اما در مناطق با نیاز
آبی کمتر عملیات خاک ورزی چون یک شخم سبک به منظور کاهش فشردگی خاک
در نقاطی که کاشت گیاه صورت می پذیرد می تواند موثر باشد .شخم زدن خاک به
گسترش ریشه و نفوذ بیشتر آب و هوا کمک خواهد کرد .این موضوع در تمامی قسمت
ها صادق است.
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گیاهان پوششی مناسب
یکی از بحث انگیزترین اصول زریسکیپ
استفاده از چمن مناسب می باشد .گیاهان
چمنی در منظرپردازی جایگاه مهمی دارند
این امر حتی در رزیسکیپ نیز صادق است.
تصویر شماره  :محدود نمودن نقاط چمنکاری
()/http://www.clemson.edu

اگرچه چمن نیاز به دوره های مراقبی بیشتری دارد اما فضای مطلوبی جهت بازی
کودکان و استراحت فراهم می آورد .همچنین تاثیر به سزایی در کاهش درجه حرارت
محیط ،کاهش فرسایش و جلوگیری از انعکاس های مزاحم خورشید خواهد داشت.
دیگر انواع گیاهان پوششی نیز می توانند تمامی کارکردهای فوق غیر از استفاده به
عنوان زمین بازی را داشته باشند .با توجه به تمایلی که به ایجاد فضاهای چمنکاری
شده وجود دارد می باید دالیل و مکان چمنکاری ها مشخص گردد .در این صورت

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
فضای سبز

مالچ های پالستیکی ضد آب در منظر کاربردهایی دارد اما در کاربرد آن می باید
احتیاط بسیاری نمود .این نوع مالچ در مناطقی به کار گرفته شود که خاک باید خشک
نگه داشته شود برای مثال نقاط مجاور پی ساختمان یا نقاطی که به منظور هدایت
رواناب آب ها درنظر گرفته شده اند .مالچ هایی که قابلیت نفوذپذیری دارند مانند
سنگریزه ،پوست تنه درختان ،پوشش های مانع رشد علف هرز دارای مزایای بیشتری
می باشند زیرا اینگونه مالچ ها امکان تبادل آب
و اکسیژن برای ریشه را فراهم می نماید.

محیط های خنک تری دارند .مالچ های تهیه شده از ضایعات گیاهی را نباید در شیب
های تند یا مسیرهای زهکش استفاده نمود زیرا امکان آبشویی آن بسیار باال می باشد.

47

طراح قادر خواهد بود محدوده های کشت چمن را محدود و گونه مناسب از آن را
انتخاب نماید.
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انتخاب گونه های مقاوم به خشکی
انتخاب درختان و گیاهان سازگار بومی و غیر بوی می تواند ترکیبی زیبا ایجاد نماید
در حالی که مصرف آب کمی به دنبال خواهد داشت .در زمان انتخاب گونه چمنی به
یاد داشته باشید که ارقام مختلف نیازهای آبی
متفاوتی دارند .بنابرانی رقمی انتخاب نمایید که
به میزان آب کمتری نیاز دارد.
فضای سبز
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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تصویر شماره  :گیاهان با تنوع رنگ و بافت

()/http://www.allianceforwaterefficiency.org

انتخاب گونه های گیاهی با نیاز آبی اندک از دیگر مواردی است که در زمان طراحی
می باید مدنظر قرار گیرد .تعداد بسیاری از گیاهان مناسب و با نیاز آبی اندک دوره
های گلدهی طوالنی دارند و بوی خوشی متساعد می نمایند .برخی از آنها رنگ های
پاییزی و میوه های جذابی تولید می کنند .در حالی که برخی نیز واجد جذابیت هایی
در فصل زمستان مانند رنگ تنه ،فرم شاخه بندی و غیره می باشند .گیاهان خشکی
پسند به سبب سیستم ریشه ای وسیعی که دارند به طور موثر به جذب آب به منظور
رشد اقدام می کنند.
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نگهداری مناسب
عملیات نگهداری در زریسکیپ نباید فراموش شود .اگرچه نباید فراموش نمود که

طراحی میزان عملیات نگهداری را مشخص می نماید .هر منظری نیازمند حدی از
عملیات نگهداری مانند هرس ،جمع آوری زباله های پای گیاهان ،مدیریت دفع آفات
و علف های هرز ،کنترل کارکرد صحیح سیستم آبیاری و تطبیق میزان و دوره آبیاری
حسب فصل از جمله مواردی است که می باید مدنظر قرار گیرد.
جمع بندی
زریسکیپ یک روش جهت داشتن منظری زیبا ،شاداب بدون استفاده از آب اضافه
است .این ایده سبب خواهد شد محیط اطراف ما خنک تر و دوست داشتنی تر گردد در
حالی که آب و زمان کمتری صرف آن می کنیم .در صورت به کار گرفتن تمامی هفت
اصل مطرح شده مناطق با نیاز آبی اندک نیز بسیار جذاب و زیبا خواهند بود .البته باید
توجه داشت که همواره تدوین یک برنامه نگهداری در ثبات زیبایی و کارآمدی یک
منظر بسیار موثر است.
الزم به ذکر است که بخش قابل توجهی از آب هدر رفته در منظر به سبب عملیات
آبیاری نامناسب می باشد.
منابع:
Curtis W. Smith, Landscape Water Conservation Principles -1
.of Xeriscape, New Mexico State University
Douglas F. Welsh, William C. Welch, Xeriscape,Landscape -2
.Water Conservation
Cooperative Extension, The University of Georgia College of -3
Agricultural and Environmental Sciences, a guide to developing
.a water-wise landscape

فرزانه بادرام ،1سیدحسین حسینی2
 1دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز
 2دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز

چکیده
ساختمان سازی در طی چند دهه اخیر با پیشرفتهای عظیمی روبرو بوده است .گرم
شدن کره زمین از یک سو و رشد بیش از پیش جمعیت شهرنشین از سوی دیگر
میتواند بسیاری از مردم را به فکر فرو ببرد که طبیعت تا چه اندازه میتواند جوابگوی
نیازهای انسان باشد .امروزه سازمانها و نهادهای گوناگون با اعمال قوانین و مقررارتی در
ساخت و ساز بشر سعی در کنترل تعرض انسان در طبیعت دارند .یکی از راهکارهایی
ن با محیط زیست
که اخیرا ً مد نظر دانشمندان قرار گرفته است سازگار نمودن ساختما 
است .ساختمان سبز نامی بود که به ساختمان سازگار با محیط زیست نسبت دادند.
در این مقاله با ارائه برخی روشهای ساده اما پرکاربرد به معرفی ساختمان سبز و بیان
اهمیت آن پرداخته شده است.
کلیدواژه :ساختمان سبز ،توسعه پایدار ،بهینه سازی ساختمان ،مصرف انرژی

ساختمان سبز
بر اساس آمار منتشر شده توسط آژانس بين المللي انرژي  40درصد سرانه انرژي
مصرفي توسط ساختمانها مصرف ميگردد ]2[.ساختمان سبز () Green Building
اصطالحی ست که امروزه برای ساختمانهای سازگار با محیط زیست به کار
میرود .ساختمان طبیعی ( )Natural Buildingمفهوم مشابه دیگری از این نوع
ساختمانهاست.
این ساختمانها با هدف کاهش معضالت زیست محیطی و افزایش بهره وری آب و
انرژی در صنعت ساختمان مورد توجه طراحان و مهندسین قرار گرفته است .استفاده
از مواد اولیه طبیعی که به طور بومی در ناحیه موجود است و سازگار با همان اقلیم
ساخت میباشد از دیگر اهداف ساختمانهای سبز میباشد.
آنچه مشخص است این است که در ساخت یک ساختمان که بتوان به آن نام ساختمان
سبز را نسبت داد عالوه بر رعایت قوانین و مقررات رایج و متداول در ساخت و ساز،
میبایست اصولی نیز رعایت کرد .سه اصل مهم زیر در طراحي و ساخت ساختمان سبز
مد نظر طراحان و مهندسین این امر است:
 -1كارآمدي سایت (ساختمان و فضای مورد استفاده آن) در كنار طراحي با صرفه
جويي حداكثر در استفاده از انرژي آب و برق و ديگر منابع
 -2حفاظت از سالمت و آرامش ساكنين
 -3كاهش ضايعات آلودگي ومخرب محيط زيست[]3
آییننامه لید ( LEED: Leadership in Environment and Energy
 ) Designاز جمله آییننامههایی است که با توجه به فاکتورهایی میزان سازگاری
ساختمان با محیط زیست را بوسیله امتیازهایی بیان میکند و گواهینامههایی ارائه
میدهد .سرفصلها و معیارهای این آییننامه عبارتند از:
پایداری سایت
کارایی آب (بهرهوری و راندمان مصرف آب)
انرژی و اتمسفر (مصرف انرژی)
مصالح و منابع
کیفیت زیست محیطی فضای داخلی
ماهیت خالقیت در طراحی
اولویتهای منطقهای[]4
بر اساس معیار های فوق یک ساختمان میتواند هر یک از گواهینامههای زیر را دریافت

•
•
•
•
•
•
•
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مقدمه
آیا میتوان ساخت و ساز و برآورده کردن نیاز های روزافزون بشر امروزی ،نیازهای
اولیهای مانند غذا و سرپناه و پوشاک گرفته تا نیازهای دیگر ،خسارت غیر قابل بازگشتی
را به محیط زیست وارد نکند؟ چگونه میتوان شهری ساخت که در آن عمران و آبادانی
موجب ازبین رفتن محیط زیست شهری نشود؟ آیا راهی برای کاهش آلودگی شهرها و
مخصوصاً کالن شهرها وجود دارد که بتوان ضمن ایجاد یک شهر با تمام امکانات الزم
و مدرن سرسبزی و نشاط طبیعت نیز در آن موج بزند؟ و...
ممکن است این سواالت و شاید هزاران سوال دیگر برای بسیاری از مردم سواالتی
تکراری و خسته کننده به شمار بیاید .شاید تاکنون بارها به این موضوعات فکر کرده
باشید اما به نتیجه مناسبی نرسیده باشید.
افزایش گرمایش زمین به علت افزایش فعالیتهای صنعتی کشاورزی و شهری و
نیز معضالت زیست محیطی که در پی این فعالیتها حاصل میشود موجب افزایش
گازهای گلخانه ای به خصوص دی اکسید کربن در جو زمین شده است .منطقه خاور
میانه و از جمله ایران تا سال  2040میالدی میتواند تا  5درجه افزایش دما را تجربه
کند .اگر تا آن زمان این افزایش درجه حرارت ادامه یابد و نتوان راهکاری برای کاهش
گازهای گلخانه ای ارائه داد کشورهایی مانند ایران با کاهش بارندگی ،افزایش تبخیر و
یک بحران آب شدید و زیست محیطی مواجه خواهد شد]1[ .
با فزونی یافتن جمعیت شهری و درنتیجه نیاز به فراهم نمودن بستر مناسب برای
ساکنین مخصوصا در چند دهه اخیر اهمیت این موضوع که می بایست فراهم سازی
آنچه مردم نیاز دارند تابع قوانین و چارچوبهایی باشد ،دوچندان شده است.
یکی از نیاز های اولیه هر انسان سرپناه است .جایی که بتواند ضمن حفظ حریم

خصوصی امکانات و رفاه کافی را برای ساکنین فراهم سازد .همه ما با قوانین و ضوابط
ایجاد یک بنا و روند ساخت آن تا حدودی آگاهی داریم .اما آیا تا کنون در مورد اینکه
ساختمان ما تا چه حد با محیط زیست سازگار است تحقیق کردهایم؟!
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کند:
ردیف
1
2
3
4

جدول  : 1گواهینامههای لید[]4
گواهینامه محدوده امتیاز الزم
 40تا 49
گواهینامه معمولی
 50تا 59
گواهینامه نقرهای
 60تا 79
گواهینامه طالیی
 80و باالتر
گواهینامه پالتینی

آنچه تا کنون گفته شد بخشی از اصول و مبانی یک ساختمان سبز می باشد اما در اینجا
با معرفی و بیان روشها و فناوریهایی نه چندان پیچیده و پیاده سازی آنها در اجرای
ساختمانها (بخصوص ساختمانهای بزرگ) میتوان ضمن ایجاد یک ساختمان زیبا ،کارا
و مدرن موجب حفظ سرمایه بسیار با ارزش محیط زیست شد.
موقیعیت و معماری بنا
مکانی که برای ساخت یک ساختمان مدنظر قرار میگیرد عالوه بر اینکه میبایست تابع
قوانین و اصول کلی ساخت باشد میبایست تابع شرایط خاصی نیز باشد .معموال اجرای
یک ساختمان که هم بتواند نیازهای ساکنین و استفاده کنندگان از آن ساختمان
را برآورده کند و هم تابع شرایط خاص زیست محیطی باشد کاری پیچیده به نظر
میرسد .اغلب سازندگان نیز با توجه به این پیچیدگی آنچنان به بعد زیست محیطی
توجه نمینمایند.
نوع جهت گیري جغرافیایی ساختمان ،قابلیت ساختمان به منظور بهرهگیري از انرژي
خورشید ،طراحی ساختمان با کمترین سطح خارجی و ...از جمله نکاتی میباشند
در مقوله موقعیت و معماری بنا که در جهت کاهش بارهاي سرمایشی و گرمایشی
ساختمان بسیار مؤثرند .هر چه بازدهی ساختمان در این مورد بیشتر باشد ،سیستم
هاي تأسیساتی کوچک تر و بالطبع هزینه هاي انرژي مصرفی نیز کاهش می یابد]5[.
بهرهوری آب
در ساختمان سبز شبکه توزیع آب و فاضالب میبایست به گونه ای باشد که میزان
هدررفت آب با در نظر گرفتن شرایط مختلف به حداقل ممکن خود برسد .در اینجا
چند راهکار ساده را بیان میکنیم که هرکدام با توجه به کاربری ساختمان و میتواند
نقش به سزایی در رعایت اصول زیست محیطی داشته باشد.
طراحی شبکههای آبرسانی مجزا
در یک ساختمان استفادههای مختلفی از منابع آبی صورت میگیرد .آشامیدن ،آبیاری
فضای سبز ،مصرف آب در حوزه شست و شو و سرویس های بهداشتی میتواند از جمله
مهمترین استفادههای رایج از منابع آبی باشد .تصفیه آب شرب شامل عملیات مهم و
پیچیدهای میباشد از این رو آب شرب اهمیت فراوانی مییابد .جداسازی این شبکه
آب از دیگر مصارف آب میتواند تأثیر قابل توجهی در صرفه جویی و بهرهوری صحیح
از منابع آب داشته باشد.
بازیافت فاضالب ممکن در محل
استفاده مجدد از فاضالب ساختمانی و بهرهگیری از این آب تصفیه شده از دیگر
روشهای مؤثر میباشد .پیشنهاد میشود فاضالب قابل بازیافت توسط دستگاههای
موجود تصفیه و در مصارف مناسب مورد استفاده قرار گیرد .آبیاری گیاهان و فضای
سبز ،استفاده در بخش شست و شو و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی از جمله
کاربردهای ممکن میباشد.
اگرچه این روش برای استفاده در مجتمعهای بزرگ مسکونی و اداری و حتی کارگاهی
پیشنهاد میشود اما همچنان توجه قابل مالحظهای به این امر صورت نگرفته است.
تجهیزات و شبکه آبرسانی با کیفیت و مقرون به صرفه
شاید در نگاه ابتدایی هزینه ساخت یک ساختمان در بخش بهرهوری آب بسیار زیاد
باشد اما این کار به نوعی میتواند سرمایه گذاری قلمداد شود چرا که با هزینه مناسب
و دقیق در این بخش عالوه بر اینکه میتوان هدررفت آب را به حداقل رساند ،هزینه
تعمیر و نگهداری در آینده را نیز بسیار کاهش داد.

•

سیستمهای انرژی و جو در ساختمان
مقدار قابل مالحظه ای از انرژی در بخش سرمایش و گرمایش ساختمان مصرف
میشود .تأمین آب گرم بهداشتی نیز در حدود  16درصد انرژی را مصرف میکند .و با
این توضیح میتوان به تقریب دریافت که حدود  57درصد انرژي صرف تأمین شرایط
آسایش حرارتی و برودتی یک ساختمان می شود]5[.
ساالنه در حدود  34درصد از انرژی مصرفی در بخش ساختمانهای مسکونی و اداری
مصرف میشود و از آنجا که بیشتر شهرهای پرجمعیت در ناحیه اقلیمی گرم طبقه
بندی میشوند میتوان برآورد کرد حدود  30درصد از کل انرژی مصرفی در ساختمان
را سیستمهای سرمایشی و تهویه مطبوع مصرف میکنند]6[.
تبادل گرمایی بین فضای مسکونی داخل و فضای بیرون میتواند از طرق زیر صورت
پذیرد:
جابجایی گرمایی
هدایت گرما بوسیله دیوارها و بام
انتقال حرارت در اثر تابش نور خورشید[]6
در این راستا بکارگیری بام ها و دیوارهای سبز از جمله بهترین راهکارها میباشد .نمودار
زیر مقایسهای تقریبی را بین دمای یک بام سیاه و یک بام سبز بر اثر تابش نور خورشید
در فصل تابستان ارائه میدهد.

•
•
•

نمودار  : 1مقایسه دمای دو نوع بام در اثر تابش نور خورشید در فصل تابستان[]7

شکل  : 1دو نمونه از اجرای بام سبز

دیوارهای سبز در کنار اهداف محیط زیستی و کاهش قابل مالحظه مصرف انرژی با
ادغام طبیعت و ساختمان و زیبا سازي محیط زندگی شهروندان موجب ایجاد و ارتقاء
نشاط شده و به سالمت جسمی و روانی شهروندان کمک شایانی می کنند]8[.

•

•

شکل  : 2دو نمونه از اجرای دیوار سبز

از دیگر روشها در کاهش انرژی مصرفی در سیستمهای تهویه مطبوع استفاده از عایق
تشعشعی بر بام است .بدین معنی که بجای استفاده از عایق سیاه که جذب کننده
انرژی تابشی خورشید میباشد میتوان از عایقهایی با قابلیت انعکاس نور خورشید
استفاده کرد.

عایقها و مصالحی که قابلیت بازتابش نور خورشید را دارند مقدار قابل توجهی از انرژی
را که از طریق تابش نور خورشید بر بام و دیوارها وارد میشوند را منعکس میکنند.
به این مصالح ،مصالح بازتابنده یا مصالح سرد ( )Cool Materialsگفته میشود.

شکل  : 4نمونهای از كاربرد عملي بامهاي با مصالح سرد جهت كاهش بار
حرارتي ساختمان
استفاده از عایق ها در دیوارها ،کف و سقف ،به کارگیري انواع شیشه هاي دو یا چند
جداره ،درز بند کردن انواع بازشوها و کل ساختمان و پایین آوردن میزان نفوذ هوا،
درزبندي کانال هاي هوایی و ...از دیگر راهکارها برای جلوگیری از اتالف انرژی در
سیستمهای سرمایشی و گرمایشی در ساختمانها میباشد.
همانگونه که گفته شد تأمین آب گرم بهداشتی نیز نیازمند انرژی قابل توجهی میباشد.
با توجه به اینکه خورشید بهعنوان یک منبع کمنظیر انرژی گرمایی در اکثر نقاط کشور
به وفور در دسترس است میتوان گفت استفاده از آبگرمکنهای خورشیدی بسیار
کارآمد و مؤثر خواهد بود.

شکل  : 5آبگرمکنهای خورشیدی
مصالح ساختمانی نوین
با پیشرفت به سزای علم در دنیای امروزی مصالح ساختمانی متنوع و کارآمدی ابداع
و بهکار گرفته شده است .با استفاده از این مصالح نوین ضمن ارتقاء کیفیت ساختمان
از نظر سازهای و معماری ،موجب سازگاری هرچه بیشتر ساختمان با محیط زیست
میگردد .برخی مصالح نوین مرتبط با محیط زیست در ساختمان به شرح زیر میباشد:
بتن جاذب دی اکسید کربن ،کاشی و سرامیک خود تمیز شونده ،عایقهای سطوح،
شیشه های دوجداره و عایق و]9[ ...
فناوری نانو در ساختمان سبز
با ظهور علم نانو در صنعت و پیشرفت چشمگیر آن در چند دهه اخیر راهکارهای
متعددی برای ارتقاء سطح کیفی ساختمانها ارائه شده است .این راهکارها در جهت
بهرهوری بهینه آب ،کاهش مصرف انرژی ،سبک سازی ساختمان ،دوام و کارایی بهتر
ساختمان و ...ارائه میشوند.
بهعنوان نمونه صفحات نانو ژل در عین شفافیت عایق بسیار خوبی نیز محسوب
میشوند.

شکل  : 6استفاده از صفحات نانو ژل در ساختمان
گچ ،آجر و سیمان مورد استفاده در صنعت ساختمان عمدتاً مشکالتی را نیز به همراه
دارند .این مواد با توجه به خاصیت نفوذپذیری خود موجب جذب موادی از جمله رنگ
شده و نقاشی ساختمان را اندکی دشوار میکنند .استفاده از پوششهای نانو در راستای
رفع این مشکل میتواند راهکار مناسبی باشد.
از دیگر کابردهای علم نانو در ساختمان میتوان موارد زیر را نام برد:
شیشه های مبتنی بر فناوری نانو
فوالد مقاوم با نانو ذرات
افزایش ماندگاری چوب با استفاده از نانوتکنولوژی []9
نتیجه گیری
ساخت و ساز انبوه برای تأمین نیازهای عمده شهروندان و افزایش روز افزون معضالت
زیست محیطی اهمیت ساختمان سبز را به همگان گوشزد مینماید .آنچه گفته شد
تنها بخشی از راهکارهای نسبتاً ساد ه در جهت سازگار نمودن هرچه بیشتر ساختمان
با محیط زیست بود .همانگونه که مالحظه میشود برخی از این راهکارها بسیار ساده
میباشد .با اجرای برخی از این اصول میتوان ساختمان سبز را در جامعه رو به رشد
امروزی آنچنان نهادینه نمود که موجب کاهش معضالت زیست محیطی و توسعه پایدار
شهرها به خصوص کالن شهرهاشود.
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نام پرنده های با گردن زرد :کفچه نوک ()Spoonbill
نام پرنده های سفید :آکرت کوچک ()Egrtta
مکان :دریاچه مهارلو شیراز
عکاس :محمد جواد آرمانمهر(اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس)

مدیریت

گردآورندگان :سارا صمیمی – محمد حسین ابجدیان
گروه برنامه ریزی و توسعه سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز

پسماندهای خطرناک
خانگی و اهمیت آن
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بر اساس تعریف آژانس بین المللی حفاظت از محیط زیست ،زبالههای خطرناک به
مواد زائدی اطالق میشود که بالقوه خطرناک هستند یا این که میتوانند موجبات
خطر را برای سالمت انسان و دیگر موجودات زنده فراهم کنند.
تعداد زیادی از محصوالت خانگی روزمره حاوی مواد شیمیایی خطرناکند .هنگامی
که این مواد به محیط زیست رها شوند می توانند تهدیدی جدی برای ارگانیسم
های زنده محسوب شوند .مقادیر کمی از مواد خطرناک می توانند در طول زمان
روی هم انباشته شده تا به حد خطرناک برسند و هوا ،آب و یا خاک را آلوده کنند.
مواد دیگر مانند سموم می توانند تأثیر سریعتر و مخربتری داشته باشند.
قابلیت احتراق ،خورندگی و خاصیت انفجاری از مهمترین خواصی است که به این
مواد نسبت داده می شود .پسماندهای خطرناک خانگی می توانند تقریباً در هر
جایی از خانه مثل آلونک ،حمام ،حیاط خلوت ،آشپز خانه و اطاقک زیر شیروانی
یافت شوند.

پسماند خطرناک خانگی چیست؟
پسماندهای خطرناک خانگی شامل محصوالت زیر می گردند :
سموم :این مواد می توانند مسموم کننده باشند و یا به موجودات زنده آسیب وارد
کنند؛ مانند :آفت کش ها ،مواد شیمیایی ،مرگ موش ،مایع سفید کننده ،مواد
شوینده
مواد منفجره :این مواد هنگامی که با مواد دیگر مخلوط شوند ،می توانند شدیدا ً
واکنش نشان دهند و یا مثل آئروسل ها ( سیلندر پروپان) هنگامی که تحت حرارت
یا فشار قرار گیرند ،منفجر شوند.
موادخورنده :این مواد می توانند سطوح ،به ویژه پوست را بخورند و از بین ببرند.
( مثل باتری ها و شوینده ها)
مواد قابل اشتعال :این مواد می توانند به آسانی سوخته شده و آتش بگیرند.
مثل :حالل ها ،روغن ،نفت ،بنزین ،گازوییل و مواد رنگی

برخی از نمونه های پسماندهای خطرناک خانگی عبارتند از :ضدعفونی کننده
ها ،واکس ها (موم ها) ،شوینده ها ،لوازم آرایشی ،داروها ،حالل ها ،رنگهای سربی و
آلکیدی ،آفت کش ها ،روغن و گریس ،باتری ها ،المپ ها و تیوب های فلورسنت
(مهتابی)

خطرات ناشی از دفع ناصحیح پسماند های خطرناک خانگی
دفع نامناسب این زایدات منجر به آلودگی محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی
خواهد شد ،اگرچه خطرات ناشی از دفع نامناسب این مواد ممکن است فورا ً آشکار
نشود.
با وجود وزن كم اين پسماندها در پسماندهاي شهري ،ليكن به علت ويژگي
هاي آن و همچنين مضرات بهداشتي و زيستمحيطي ناشي از استفاده
گسترده در مناطق مسكوني ،تجاري و درماني و نيز دفع غيربهداشتي ،بايد
از پسماندهاي شهري جداسازي شوند .متاسفانه امروزه شاهد هستیم
که پسماندهای خطرناک خانگی به صورت غیر ایمن توسط افراد دفع
می شوند .از آن جمله می توان به ریختن در جداول ،روی زمین،
شبکه فاضالب و نهرها ،یا بیرون گذاشتن این مواد با سایر زباله های
خانگی ،اشاره کرد .خطرات چنین روش هایی ممکن است بالفاصله
ظاهر نشود ،اما برخی از پسماندهای خطرناک خانگی ،عوامل بالقوه
برای ایجاد آسیب های فیزیکی به کارگران شهرداری ،آلوده کردن
مخازن سرپوشیده فاضالب یا سیستم های تصفیه پساب ( اگر در
توالت ها یا آبگذرها ریخته شود) و خطر برای کودکان باشد .اگر در
اطراف خانه رها شود برای رهگذرها ،خطر دارد .ریختن مواد سمی
خطرناک به سطلهای زباله معمولی و فاضالب به هیچ وجه توصیه
نمیشود .دفن در حیاط منزل ،رها کردن به هر شکل در محیط و
سوزاندن میتواند عواقب فاجعه باری در پی داشته باشد .بهترین راه
حل برای برخورد با این مواد مطالعه دقیق برچسب روی محصول،
جداسازی آنها از دیگر پسماندها و تحویل به مراکز بازیافت است.
با توجه به اهمیت موضوع ،سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز،
آموزش و اطالع رسانی در این زمینه را آغاز نموده است .شهروندان می
توانند المپ ها ،باتری ها ،سی دی ،فیلم رادیولوژی و تیغ را به خودروهای
ویژه جمع آوری پسماند خشک و یا ایستگاه های بازیافت تحویل دهند.
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راهکار های کاهش مشکالت ناشی از پسماندهای خطرناک خانگی
یک راه برای کاهش خطرات بالقوه پسماندهای خطرناک خانگی ،به کار بردن روشهایی
برای استفاده از مواد غیر خطرناک یا با خطر کمتری برای کاربری های خاص می باشد.
پنج ماده اساسی وجود دارد که می تواند به صورت جایگزین برای محصوالت تمیز
کننده خطرناک که عموماً در خانه ها یافت می شود ،استفاده شود .این مواد شامل
جوش شیرین ،صابون خالص ،سرکه سفید ،براکس و جوش شستشو (کربنات سدیم
آبدار) هستند .جوش شیرین ،یک پودر پاک کنندۀ عالی ،بوگیر و نرم کننده آب
می باشد .صابون خالص ،به طور طبیعی در محیط تجزیه شده و می تواند به
شکل های مایع (صابون مایع)  ،قالب (صابون دستشویی) ،پودری و یا ورقه ای
(چیپس) یافت شود.
سرکه سفید گند زداست و چرک و چربی را از بین می برد .بوراکس ،ضد عفونی کننده،
پاک کننده و نرم کننده آب است و چربی را از بین می برد .جوش شستشو لکه بر و
ضدعفونی کننده است و چربی را از بین می برد.
باقیمانده مواد خطرناک خانگی می تواند با همسایه ها به اشتراک گذاشته شود.
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چند راهکار درباره چگونگي کاهش توليد
پسماند :
 1از پذيرفتن بسته بندي هاي غيرضروري
بپرهيزيد ،مانند وسايل يا ميوه هايي که بسته
بندي هاي تجمالتي و غيرضروري دارند.
 2از ليوان ها و فنجان هاي بادوام و ثابت
استفاده کنيد و حتي در مسافرت ها ،ظروف يکبار
مصرف به کار نبريد.
 3دستمال سفره هاي پارچه اي يا لباسهاي
کهنه را مي توان براي نظافت منزل استفاده کرد.
 4از باتري هاي قابل شارژ استفاده کنيد تا هم
به حفظ محيط زيست ياري رسانيد و هم جلوي
مسموميت جيوه و کاديوم ناشي از دفن باتري ها
را بگيريد
 5از مواد بي خطر يا کم خطر براي انجام بعضي
کارها استفاده کنيد.
 6به عنوان مثال به جاي استفاده از اسپري
آفت زدايي ،مي توان از مخلوط آب و مقداري مايع
ظرفشويي و کمي سرکه استفاده کرد.
 7از محصوالت بادوامي مثل پوشاک و وسايل
منزل ،بخوبي نگهداري و بموقع تعمير کنيد تا
احتمال شکستن و فرسوده شدن و بي استفاده
شدنشان کمتر شود.
 8از الستيک هاي بادوام و با کيفيت باال براي
اتومبيل ،دوچرخه و ...استفاده کنيد تا مجبور
نباشيد در فواصل زماني کوتاه آنها را عوض کنيد.
 9براي طول عمر بيشتر الستيک ها ،هر ماه باد
آن را تنظيم کنيد.
 10قسمتهاي سفيد کاغذ و بريده هاي کاغذ را
دوباره استفاده کنيد و قبل از فرستادن کاغذ براي
بازيافت مطمئن شويد که از دوروي آن استفاده
کرده ايد.
 11جعبه هاي کادويي و کاغذهاي کادو را براي

بسته بندي هاي جديد استفاده کنيد و آنها را دور
نيندازيد.
 12روزنامه و مجالت را به طور مشترک استفاده
کنيد.
 13باقيمانده پارچه ها را براي تکه دوزي ،دوخت
لباسهاي عروسک ،نظافت منزل و طراحي روي
لباسها استفاده کنيد.
 14لوازم و پوشاکي که الزم نداريد را دور
نيندازيد ،آنها را ببخشيد يا به عنوان دست دوم در
حراج به فروش برسانيد.
 15کيف ،کفش و چمدان هايتان را تعمير کنيد و
خود يا ديگران از آن استفاده نماييد.
 16هنگام خريد ،محصوالتي را انتخاب کنيد که
بسته بندي هاي آنها از مواد قابل بازيافت ساخته
شده باشند.
 17براي تنوع و تغيير مبلمان از تغييرات جزيي
مانند تغيير رنگ رويه مبل استفاده کنيد.
 18قوطيهاي شيشهاي و پالستيکي را پس از
مصرف شسته و خشک کنيد و براي نگهداري مواد
غذايي از آنها استفاده کنيد .شيشه مربا ،عسل
و سس مايونز براي نگهداري سبزيهاي خشک
مناسب است و موجب ميشود عطر سبزي مدت
زمان بيشتري حفظ شود.
 19کنار سينک ظرفشويي و دستشويي سرويس
بهداشتي جاي مايعي پمپي نصب کنيد.
 20هنگام خريد به برچسب قابل بازيافت دقت
کنيد و محصوالتي را خريداري کنيد.
 21از خرید کاالهای اضافی و مازاد اجتناب کنید.
 22به اندازه نیاز خرید کنید.
 23از کاالها مجدد استفاده کنید.
 24از زنبیل یا کیسه پارچه ای خرید در جهت
کاهش مصرف نایلون و کیسه پالستیکی استفاده
کنید.

 25از ظروف غذا برای بسته بندی مواد خوراکی ،به
جای نایلون استفاده کنید.
 26به جای خوراکی های کنسرو شده ،خوراکی
های تازه بخرید با این کار از مقدار بسته بندی های
فوالدی و در نتیجه مشکالت مربوط به آن کاسته
خواهد شد.
 27کودکان را نسبت به اهمیت کاهش تولید و
استفاده مجدد آگاه کنید .با توجه به عالقه زیادی
که به طبیعت دارند ،به آنها بیاموزید به طور مثال با
نگهداری از اسباب بازیهایشان و هدیه کردن آنها در
مواقعی که به آن نیازی ندارند ،در نجات کره زمین
ازآلودگی ها کمک بسیاری کرده اند.
منابع
 قانون مدیریت پسماندها مصوب  1383/2/20وآیین نامه اجرایی آن مصوب 1384/5/5
 راهنمای کاربردی مدیریت پسماند ،جلد اول،ترجمه محمد رضا خانی
 مدیریت دفع و بازیافت مواد زاید جامد شهری درایران ،محمد علی عبدلی
 مواد زاید جامد ،قاسم علی عمرانی www.recycle.net www.recyclenow.net www.iranbazyaft.com www.airi.ir www.pasmand.tehran.ir www.environmentalhealth.irwww.pasmand.tehran.ir -
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مقدمه  :موضوع سالمت محصوالت در بخش کشاورزی از دیدگاه تعالیم اسالمی جایگاه
ویژهای بوده و همواره بر آن تاکید شده است.
آیات زیر مصداقی بر داللت موضوع بوده که به آن اشاره می شود :
فلینظر االنسان الی طعامه (سوره عبس آیه )24
یا ایها الذین آمنو کلو من طیبات ما رزقکم (بقره )172
یا ایها الناس کلو ما فی االرض خالالً طیبا (بقره )168
(امید مجد)
ببایست انسان به چشمی دقیق کند بر غذایش نگاهی عمیق
سالمت کشاورزی رابطه مستقیم و معنی داری با روش و شیوه نگارش کاشت  ،داشت ،
برداشت  ،معرف کودها و سموم  ،نوع بذر  ،حمل ونقل و نحوه عرضه محصوالت  .......دارد.
اگر سالمت را حفظ و پایداری منابع  ،محیط زیست جهت محور توسعه که همانا انسان
است در نظر بگیریم باید با بکارگیری مطلوب عوامل تولید محصولی را در سبد غذایی
جامعه گذاشت که منطبق بر استانداردهای علمی باشد و هیچگونه تهدیدی برای بشر
نباشد.
لذا عملیات کاشت  ،داشت و برداشت با رعایت الزامات علمی و استاندارد ضمن آنکه از هدر
رفت منابع جلوگیری می کند باعث مصرف بهینه نهاده ها شده و سالمت تولید را تضمین
می نماید و عالوه بر آن بدلیل اهمیت کیفیت و کمیت منابع پایه (آب و خاک) ضرورت
توجه به استاندارد سازی تولید در بخش کشاورزی احساس میشود.
تعریف امنیت غذایی :
امنیت تعداد تغذیه عبارتست از دسترسی فیزیکی  ،اقتصادی تمام افراد در همه اوقات به
غذای کافی و سالم که شیوه های اجتماعی قابل و از نظر فرهنگی با مطلوبیت عمومی و
فرهنگی بدست آید تا تمامی سلول های بدن از مواد مغذی کافی برای دستیابی به یک
زندگی سالم و فعال بهره مند شوند.
استان فارس در طبقه بندی امنیت غذایی با توجه به نقشه وضعیت امنیت غذایی جزء
طیف نسبتا ناامن بوده و عالوه بر آن به دلیل همجواری با استانهای هرمزگان و کهکیلویه
بویراحمد و سیستان و بلوچستان که در طیف بسیار ناامن هستند مشکالتی را برای خود
به ارمغان آورده است.
درکشور از هر  10نفر  2نفر کمبود انرژی  4نفر اضافه دریافت و فقط  4نفر در سطح
مطلوب هستند و از نظر دریافت ریزنقدی ها  5نفر دچار کمبود  2نفر اضافه دریافت و 3
نفر فقط در سطح مطلوب مصرف داشته اند به عبارت دیگر کشور ایران با چالش ناامنی
غذایی در دو بعد کمی و کیفی روبروست( .پژوهش سمپات اسفند )90
 بازتاب دریافت ناکافی غذا از بعد کیفی (کمبود ریز مغذی ها) در این بررسی کم خونی در کشور شیوع گسترده ایی دارد در کودکان زیر  2سال 62درصد در مناطق جنوب شرقی تا  21درصد در مناطق مرکزی
کمبود روی (  )Znاز  51درصد نواری مرکزی به سمت شمال کشور  51درصد درمناطق جنوبی
به عبارتی کمیت غذایی مصرفی به تنهایی برای بقا ارزش نیست بلکه کیفیت غذا مهمتر
است( .پژوهش سمپات اسفند )90
مدیر گروه واحد غیرواگیر معاونت علوم پزشکی شیراز (دکتر بهمن ناظم زادگان) در جمع
خبرنگاران به مناسبت هفته سرطان افزود «ساالنه  2000نفر در فارس بر اثر سرطان می
میرند»

محمد مهدی غیاثی – کارشناس ارشد توسعه
مشاور و مسئول دفتر محیط زیست و توسعه پایدار سازمان جهاد
کشاورزی فارس

همچنین دکتر زارعی فر با اشاره به برپایی مشاوره افراد برای پیشگیری از سرطان در محل
ورودی بیمارستان امیر یادآور شد در سال  91تعداد  777نفر کودک و  1643بزرگسال در
بیمارستان امیر بستری شدند و این آمار در سال  92با جهش مراجعان به  946کودک و
 1667بزرگسال رسیده که عالوه بر عادات مصرف غذایی و مشکالت ناشی از مصرف مواد
شیمیایی موارد متعددی از علل می تواند طیف سرطان را بربگیرد(.روزنامه خبر جنوب
یکشنبه  12بهمن )93
تعریف محصول سالم :
محصول سالم در آئین نامه اجرایی بند «ب» ماده  61قانون برنامه جهارم توسعه به
محصولی گفته می شود که عاری از عناصر و ترکیبات سمی و آالینده مازاد باشد و با رعایت
حداکثر باقیمانده مجاز (  )MRLSتولید شده باشد
می توان گفت محصول سالم ماحصل اعمال مدیریتی خاص می باشد بگونه ایی که عناصر
و ترکیبات مضره در محصول کمتر از حداکثر باقیمانده مجاز (  )MRLSباشد.
محصول ارگانیک :
محصوالت ارگانیک در فرایند تولید آن کودها و سموم شیمیایی مورد مصرف قرار
نمی گیرند و از سموم و کودهای بیولوژیک و مجاز استفاده می شود .محصوالت ارکانیگ
یک دوره گذار  3تا  5ساله دارند یعنی حدود سه تا  5سال قبل از تولید در اراضی از سموم
و کودهای شیمیایی استفاده نمی شود که در این مدت محصول گواهی دوره گذار
می گیرد .مبانی این کشاورزی بر اساس ارزش های اخالقی و حفظ محیط زیست استوار
است.
محصول طبیعی :
به محصوالتی که در طبیعت (دشت ها – کوه ها و  ).......بصورت طبیعی رشد کرده اند
و در تولید آن نقش بشر کمرنگ بوده و محصول بصورت خودرو تولید می شود که اگر
این محصوالت مورد پایش قرار گیرند و مشمول صدور کواهی شوند  ،امکان اخذ گواهی
ارگانیک وجود دارد .بخش اعظمی از گیاهان دارویی و درختان مثمر و غیرمثمر که در
دشتها و کوهها و  .......رشد کرده اند و از مواد طبیعی در رشد و نمو آنان استفاده می شود
از این دسته اند.
استانداردهای داخلی
 استاندارد تشویقی محصوالت سالم که فرایند اخذ گواهی آن آسان بوده و از روش IRMاستفاده می شود که با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی و اداره کل استاندارد بهره بردار
مراحل اداری صدور را طی می نماید .
 استاندارد  11000که جهت محصوالت ارگانیک می باشد توسط اداره کل استاندارد وشرکت ها و موسسات گواهی کننده صادر می شود.
 استاندارد عملیات خوب کاهش (  )GAPکه توسط ادراه کل استاندارد و شرکت وموسسات گواهی کننده صادر می شود.
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 استاندارد  HACCPکه توسط اداره کل استاندارد و شرکت ها و موسسات گواهیکننده صادر می شود.
چرا تولید محصول استاندارد یک ضرورت است؟
 -1ضایعات بخش کشاورزی در کشور  18/55سهم (ضایعات کاشت اعم از باغی %29
زراعی  %18و سایر محصوالت اعم از دام  ،طیور  ،شیالت  7تا  12درصد)
 -2ایجاد بازار تخصصی با کار تخصصی و پذیرش متخصص
 -3هدفمندی منابع و افزایش بهره برداری
 -4اهمیت مسائل زیست محیطی ( 75درجه جامعه جانوری حرارت مفید به واسطه
مصرف بهینه و کودها و سموم می باشد سالم ماندن آب محیط زیست و تعادل کربن خاک
و ترسیب آن )............
 -5سالمت جامعه
(رضانیا به عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور)
پتانسیل های بخش کشاورزی در جهت تولید محصول سالم و استاندارد
 -1رتبه فارس در تولیدات
 -2وجود  8اتحادیه بزرگ استانی
 -3عرصه های تولیدی بکر منابع طبیعی (تولیدات طبیعی)
 -4همجواری با بازارهای هدف (خلیج فارس و کشورهای حوزه عمل)
-5استقرار بزرگترین ایالت عشایری استان
 -6باغات شهری و تولیدات محلی
 -7تنوع اقلیمی و شرایط مساعد
 -8موقعیت جغرافیایی استان فارس بعنوان مرکز ثقل مواصالتی استانهای همجوار
 -9پیشرو بودن فارس در تولیدات سالم و ارگانیک
 -10وجود نیروی متخص ارزشمند در بدنه سازمان و برخورداری از مراکز علمی و آموزش
و تحقیقی و بویژه
بهره بردارن پیشرو در فارس
زیر ساخته ها جهت تسریع در روند و سرعت بخش به تولیدات سالم
 -1آموزش های تخصصی ویژه متخصص و بهره برداران (جهاد کشاورزی – علوم پزشکی
– صنایع و معادن – استاندارد – بخش خصوصی و )......
 -2ایجاد بازارچه ها و نمایشگاهها ی دائمی عرضه محصوالت (سازمان میادین و ).......
 -3ایجاد مرکز تخصصی عرضه محصوالت بیولوژیک  ،آلی و ( .......نهاده های مورد نیاز
تولیدات سالم)
 -4ایجاد مرکز جمع آوری محصوالت سالم و ارگانیک
 -5نظارت بیشتر دستگاههای متولی سالمت بر تولیدات و ممانعت از عرضه تولیدات ناسالم
 -6اجباری کردن استانداردهای تولید و تدوین استاندارد های مورد نیاز بخش کشاورزی
 -7تشویق بهره برداران در جهت تولیدات کیفی
 -8فرهنگ سازی در مصرف
ابزارهای اصلی و عملی در رسیدن به اصول تولیدات محصوالت استاندارد
 -1تناوب زراعی
 -2استفاده از مودهای سبز به دامی  ،کمپوست  ،آفت کش های طبیعی و ......
 -3آیش
 -4زعایت اصول بهداشتی
رویکرد و اقدامات سازمان جهاد کشاورزی
با توجه به نگاه برنامه مجوزی سازمان جهاد کشاورزی و وجود تعامالت بین دستگاهی
(علوم پزشکی – استاندارد – شهرداری – صنعت معدن تجاری – محیط زیست و )......
در سالهای اخیر اقدامات موثری درخصوص سالمت تولیدات انجام پذیرفته که اهم آن
عبارتند از :
 -1اجرای کامل تعهدات تکلیفی قانون برنامه توسعه پنجم
 -2اجرای کامل تعهدات تکلیفی سند امنیت غذایی
 -3حرکت مطلوب در جهت جایگزین کودهای شیمیایی با آلی
 -4توجه به منابع پایه (آب و خاک) ترویج و توسعه استفاده از بذور سالم
چ 94/3/31
 -5آموزش تخصصی همکاران درخصوص استانداردسازی محصوالت
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نگارنده :سيد مسعود سليمان پور
دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
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مقدمه
اگر آبخیزداری را به معنی مدیریت جامع یک حوزه
ی آبخیز بدانیم ،شهر به عنوان یکی از واحدهای اصلی
یک حوزه ی آبخیز است .شهر ،موجودی زنده است
که در محیطی طبیعی به حیات خود ادامه می دهد،
رشد می کند ،بیمار می شود و می میرد .با تأمل در
اجزای درونی این موجود زنده ،مجموعهها و عناصری
قابل مشاهده است که در ظاهر مجزا ،ولی در باطن
کام ً
ال به هم مربوط و تأثیرگذارند .معموالً در کشور ما
متولیان آبخیزداری بیشتر به اقدامات فیزیکی حفظ آب
و خاک پرداخته اند و کمتر به مباحث مدیریتی توجه
کرده اند .امروزه کالن شهرها دارای مسائل و مشکالت
خاصی شده اند که باید به آن ها به صورت ویژه نگریسته
شود و گرنه دچار عواقبی خواهند شد که به طور جدی
زندگی شهرنشینان را به مخاطره می اندازد .مسائل و
مشکالتی که امروزه پیش آمده است نتیجه ی عملکرد
غلط پیشینیان بوده است .قطعا اگر ما در این مقطع
زمانی ،درست مدیریت نکنیم و رفتارها و عادت های
خود را بر مبنای علم و خرد پایه ریزی ننماییم ،عواقب
آن گریبانگیر نسلهای آینده نیز خواهد شد (گلبابایی
و همکاران.)1386 ،
توسعه ،یک مفهوم گسترده و دارای ابعاد مختلف است
که بعضاً به عنوان رشد و پیشرفت مطرح شده است.
نظریه ی توسعه ی شهری با تأکید بر حفظ محیط
زیست شهری ،آسایش شهروندان را مورد توجه قرار
داده است .بنابراین تمام تالش طرفداران این نظریه به
سالمت شهروندان و جلوگیری از آلودگی محیط زیست
شهری است .در این نظریه موضوع نگهداری منابع
برای حال و آینده از طریق استفاده ی بهینه از زمین
و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجدیدناپذیر
مطرح است ،نظریه ی توسعه ی پایدار شهری موضوع
جلوگیری از آلودگیهای محیط شهری و ناحیه ای،
کاهش ظرفیتهای تولید محیط محلی ،ناحیه ای و
ملّی ،حمایت از باز یافتها ،عدم حمایت از توسعه ی
زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را
مطرح می کند همچنین راه رسیدن به این اهداف را
برنامه ریزی شهری ،روستایی ،ناحیه ای و ملّی که برابر
قانون ،کنترل کاربریها و کنترل بیشتردر شهر و روستا
است ،می داند .این نظریه به مثابه دیدگاهی راهبردی،
به نقش دولت در این برنامه ریزیها اهمیت بسیاری

می دهد و معتقد است دولتها باید از محیط زیست
حمایت همه جانبه ای کنند (پورموسوی 1387 ،به نقل
از زیاری.)1379 ،
تا اوایل دهه ی  90کمتر مطالبی از ادبیات توسعه ی
پایدار روی شهرها و یا الگوهای توسعه ی شهری متمرکز
بود .نویسندگان موضوعاتی چون بحران جهانی محیط
زیست ،اقتصاد اکولوژیکی ،انتقاد از مدلهای متداول
توسعه ی بین المللی و ضرورت تغییر ارزشها و طرز
تفکر را مد نظر قرار می دادند ولی در سال های اخیر
معماران و شهرسازان شروع به توجه به این نکته نموده
اند که ببینند پایداری به مفهوم خاص چه کاربردی در
الگوهای توسعه ی شهری می تواند داشته باشد .هر یک
از نویسندگان موضوعات خاصی را مورد تأکید قرار دادند
لیکن در مورد بسیاری از ابعاد توسعه ی شهری پایدار
اتفاق نظر اصولی وجود دارد و اسنادی چون دستور
کار  21سازمان ملل ،بیانگر آن است .در شهر پایدار
بیشترین توجه معطوف به استفاده مؤثرتر از زمینهایی
است که تحت پوشش توسعه ی شهری در آمده است.
ایجاد شهرهای پایدار همچنین ایجاد تغییرات عمده
در نحوه ی اداره و مدیریت شهرها و چگونگی اتخاذ
سیاستهای سرمایه گذاری و تصمیم گیریها برای
آینده ی شهر خواهد بود (پورموسوی.)1387 ،
اصول و مفاهیم آبخیزداری شهری
آبخیزداری شهری ،به عنوان یکی از زیر شاخه های مهم
آبخیزداری ،در اغلب کشورهای جهان ،در حال رشد و
توسعه می باشد .فاکتورهای زیادی در بحث آبخیزداری
شهری مورد بررسی است که در برگیرنده ی مجموعه
بحثهای زیر است :رواناب و مدیریت آب ها ،فاضالب
شهری و بهره برداری از آن ،وضعیت آالیندههای آب،
هوا و خاک ،زباله و بازیافت آن ،الگوهای شهرسازی،
تفرجگاه و اوقات فراغت و مقابله با بحرانهای احتمالی
مانند سیل ،زلزله (گلبابایی و همکاران .)1386 ،بر
اساس تعریف سیستمی آبخیزداری ،توسط دلیری و
همکاران ( ،)1387آبخیزداری شهری در سه کالس
متفاوت زیر تقسیم شده است:
 -1آبخیزداری درون شهری :که در این مقاله به اصول و
کلیات آن پرداخته می شود و شامل مدیریت مخاطرات
حاصل از آب و بحران آن با توجه به موئلفه های مرتبط
در داخل شهر می باشد و اساساً به جنبه های بیرونی

سیستم توجه نمی کند .مسائل داخل سیستم شهر ،از
این دیدگاه عمدتاً شامل مسائل مربوط به حیوانات و
جانوران شهری ،باال آمدن سطح سفره ی آب زیرزمینی
و آلودگی آن ،کنترل و مدیریت یکپارچه ی سیالب
شهری از حیث آلودگی و رسوب ،طغیان رودخانه های
طبیعی داخل شهر ،کمبود آب ،خشکسالی و از این
موارد می باشد.
 -2آبخیزداری حوضه های شهری :بدیهی است که
تنظیم ورودی های شهری در صورتی که از ابتدا در
حوضه های شهری مشرف انجام گردد سهم قابل
توجهی در کاهش هزینه های اجرایی داخل شهر و
پایداری سیستم در مقادیر حد ،به ویژه از جنبه ی
آلودگی ،رسوب و کنترل سیل خواهد داشت.
 -3آبخیزداری درون شهری و حوضه های شهری توام:
در صورتی که در یک سیستم آبخیز ،هدف بررسی و
کنترل یک مؤلفه بدون توجه به ارتباط متقابل اجزای
سیستم باشد ،ممکن است فرد آبخیزدار در مراحل و
فرآیند برنامه ریزی و مدیریت با مسائل پیچیده سیستم
درگیر نشود ،اما اگر او بخواهد حتی در یک سیستم
ساده ،مقدار سیالب یا رسوب لحظه ای خروجی حوضه
را با توجه به مسائل اجتماعی و زیست محیطی در کنار
محدودیت بودجه و کاربری های مختلف زمین ،کنترل
و بررسی و مدیریت نماید ،قطعاً روش های سنتی
دچار سردرگمی خواهد شد .در این راستا استفاده از
روش های نوین برنامه ریزی ،همچون مدل های برنامه
ریزی خطی و برنامه ریزی هدف ،جهت تخصیص بهینه
ی منابع طبیعی و مدیریت یکپارچه ی سیستم به
منظور بهره برداری بهینه ،همزمان با کنترل و بررسی
پارامترهای مختلف حوضه در جهت استفاده ی منطقی
و اصولی منابع باالدست حوضه به نحوی که برای
سیستم پایین دست مسأله ای نداشته باشد ،ضروری
و گریزناپذیر خواهد بود.
در اصول و مفاهیم تعریف و مشخص شده مربوط به
آبخیزداری شهری ،اگر چه دستیابی به تعادل اکولوژیک
در حد توان طبیعی بین منابع خاک ،آب و گیاه در
حوزههای آبخیز مشرف به شهرها یا پیرامون شهری نیز
مطرح است و ضرورت دارد اصول زیر به دقت مد نظر
قرار گرفته و رعایت شوند:
 -1ایمن سازی پایدار شهرها از هجوم و ورود سیالبهای
برون شهری همراه با جلوگیری و مهار ورود خار و

ترویج کند و از میزان تخصیص اضافی زمین به امور
توسعه ی شهری بکاهند (سلیمان پور.)1390 ،

خاشاک و رسوباتی ناشی از فرسایش در آبخیز مشرف
به شهرها یا پیرامون شهری به محدوده ی شهرها.
 -2پیشگیری ،مهار سیالبهای درون شهری،
ساماندهی و هدایت بدون خطر سیالبها به مناطق
خارج شهری با توجه ویژه به لزوم مصون و ایمن بودن
مناطق آبگیر از خطر تمرکز و تجمع سیالبها.
 -3ساماندهی شبکه ی زهکشی در مناطق مختلف
شهری با هدف جمع آوری ،استحصال ،هدایت
و استفاده از روانابهای درون شهری به منظور
پیشگیری از آب گرفتگی معابر.
 -4آمایش اراضی شهری در ارتباط مستقیم با خطرات
تمرکز و تجمع روانابهای سطحی و سیالب های
درون و برون شهری همراه با فراهم سازی امکانات
استفاده از آن ها در مصارف شهری.
 -5پیشگیری و مهار انواع حرکت های توده ای خاک
و زمین به خصوص رانش و لغزش زمین در مناطق
شهری.
 -6فراهم سازی امکانات زیربنایی برای ایجاد فضاهای
سبز درون و پیرامون شهری به خصوص برای ایجاد
تفرجگاهها ،مقاصد تلطیف هوا وکاهش آلودگی آن و
پناهگاهها با نقاط امن برای بهره برداری در زمان وقوع
حوادث غیر مترقبه (قدوسی.)1386 ،

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
مدیریت پسماند

توسعه ی پایدار شهری
با بررسی نظریه ی توسعه ی پایدار شهری در می
یابیم که اصول چهارگانه؛ محیط ،وقایع آینده ،عدالت
و مشارکت در توسعه ی شهری باید مورد توجه
قرار گیرد .به نحوی که چهار اصل استراتژیک برای
توسعه ی شهری و ساماندهی محیط تأثیر مهمی
خواهد داشت ،کاربری زمین ،معماری ،آثار تاریخی
ساختارهای اقتصادی و تسهیالت عمومی در توسعه ی
پایدار شهری مورد بررسی قرار می گیرد .در توسعه ی
شهری پایدار ،شهر به مرکزی برای سرزندگی ،فرصت
و ثروت بدل می شود .در این میان به راه حلهایی نیاز
است که بتوانند کار آمدترین استفاده ممکن را از فضا

بحث و نتیجه¬گیری
توسعه ی پایدار شهری همانند مفهوم اصلی توسعه ی
پایدار به توسعه ی پایدار قوی ،توسعه پایدار ضعیف و
مدل ایده آل توسعه ی پایدار تقسیم می شود .توسعه
ی پایدار بر تغییرات شهری و به فرم کالبدی شهر
نیز توجه دارد و نکاتی مانند برنامه ریزی آموزشی،
بهداشتی و رفاه اجتماعی را نیز در برگرفته است.
از این گذشته این گونه نکات توسعه ی پایدار را در
سطح وسیعی مطرح می سازد .سیاست گذاری در
سطح شهر و منطقه در زمینه ی توسعه ی پایدار
شهری و منطقه ای متمرکز شده است .توسعه ی
مکانهای زندگی انسان به دالیل زیر امری ضروری
است؛ افزایش جمعیت؛ باال رفتن امکانات بهداشتی؛
باال رفتن درآمدها؛ و تکنولوژی و تأثیرات آن در توسعه
ی شهری.
اصول توسعه ی پایدار شهری ،اهداف بنیانی
فعالیتهای هر جامعه از جمله جامعه ی شهری و
ارتقای شرایط کمی و کیفی زندگی انسان است.
پایداری شهری مفهوم موازی دیگری است که توسط
برخی از مؤلفان و از جمله خانم مک الرن مطرح شد.
از نظر مک الرن ،برخی مشخصات کلیدی پایدار
شهری که غالباً در ادیبات موضوع و اسناد بیان می
شوند ،عبارتند از؛
 برابری بین نسلها ،برابری درون نسلها (شاملبرابری اجتماعی ،برابری در حکومت)
 حفاظت از محیط طبیعی (زندگی در چارچوبظرفیت و تحمل آن)
 استفاده ی حداقل از منابع تجدید نشدنی بقای اقتصاد و تنوع جامعه ی خود اتکایی رفاه فردی و رفع نیازهای اساسی افراد جامعهآنچه که در پایداری شهری مهم می نماید ،تداوم
زندگی عادی شهروندان توام با بالندگی و رفاه
اجتماعی است که در عین برخورداری از حداکثر رفاه
به پایداری محیط شهری آسیب نرساند .متأسفانه
توسعه ی شهری در طول دهه ی گذشته آسیب های
جبران ناپذیر را به محیط زیست شهری وارد کرده
است .زیرا نزدیکی صنایع به شهرها و ورود فاضالب
های زیرزمینی از یک سو ،آلودگی های هوا ناشی از
استفاده بیش از حد از وسایل حمل و نقل موتوری
موجب آلودگی زیست محیطی و صوتی غیر قابل
کنترل شده است .مدلهای عملی که برای پایداری
شهری طراحی شده است به ندرت ضوابط معیارهای
پایداری زیست محیطی و بهداشتی را در خود دارد،
حتی توسعه ی شهرهای اروپایی باعث کمتر شدن
پایداری زیست محیطی و بهداشتی شده است.
هر چند پرداختن به بحث آبخیزداری شهری ،از نظر
اجرایی با تغییرات ایجاد شده در اکثر شهرها ،ساده و

آسان نیست ،اما ضرورت دارد برنامه ریزی مدون و
دقیقی در این زمینه در بخشهای مختلف آموزش،
تحقیق و اجرا به عمل آید.
بدون شک برای رفع معضالتی مانند ورود سیالبها
به پهنه ی شهرها ،آب گرفتگی معابر در اثر سیالب
های شهری ،نامناسب بودن و نبود امکانات زیر بنایی
برای ایجاد فضاهای سبز درون و پیرامون شهری جهت
ایجاد تفرجگاهها و امور رفاهی ،پناهگاهها و نقاط امن
برای استفاده در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه و
آلودگی هوا ،توجه به آبخیزداری شهری در کلیه ی
کشورها ،به ویژه کشورهای در حال توسعه ،ضروری و
اقدامی الزامی تلقی می گردد.
نتيجه ی بررسي ها و جمع بندي ها مبين اين نكته
است كه هر چند آبخيزداري شهري از نظر اجرايي با
تغييرات ايجاد شده در اكثر شهرها ،سهل و عاري از
محدوديت نيست؛ اما ضرورت دارد برنامه ريزي عاجل
و جدي در اين زمينه در بخش هاي آموزش ،تحقيقات
و اجرا به عمل آید .آبخیزداری تنها محدود به مدیریت
کلیه ی منابع طبیعی تجدید شونده در پهنه ی آبخیز
معین در محیط طبیعی با تأکید بر ساماندهی و برنامه
ریزی برای تولید کاال و ارائه ی خدمات بدون وارد
شدن صدمه به منابع آب و خاک و یا مدیریت کلیه ی
منابع طبیعی تجدید شونده جهت تأمین آب با کمیت
و کیفیت مطلوب نیست.
بر اساس موارد مطرح شده ،مي توان نتيجه گرفت
كه در مباحث آبخيزداري شهری در ایران ،ساير جنبه
ها و كاربردهاي این علم ،به دليل اهميت و اولويت
تأمين آب براي مصارف مختلف (احداث سدهاي بزرگ
چند منظوره همراه با عواقب ناشی از ایجاد و گسترش
انواع مختلف فرسايش) ،بر ساير جوانب ،بخش ها و
كاربردهاي آبخيزداري شهری ،از جمله آموزش،
تحقيق و اجرا ،اثر گذاشته و كمتر مورد توجه واقع
شده اند.
به دليل موقعيت مكاني شهرها و روستاها و گستره ی
وسيع مناطق خشك و نيمه خشك در ايران از يكسو،
و تيپ اراضي از نظر شكل ظاهري زمين ،مشتمل
بر حدود  87ميليون هكتار اراضي كوهستاني و 78
ميليون هكتار اراضي كم شيب (دشت ها) از سوي
ديگر ،اكثر شهرها و روستاها با چالش ها و مسائلي
همچون سيل (ورود سيالب ها از آبخيزهاي مشرف
به شهرها و روستاها يا آبخيزهاي پيرامون شهري و
روستايي) ،سيالب هاي شهري و در برخي مناطق
سيالب هاي روستايي (به ويژه روستاهايي با وسعت
و گستره ی زياد) ،عدم وجود مديريت مناسب و
برنامه ريزي شده ،جمع آوري و استحصال و استفاده
از رواناب هاي سطحي درون و برون شهري ،آلودگي
آب هاي سطحي و زيرزميني ،نبود يا كمبود فضاهاي
سبز چند منظوره درون و پيرامون شهري و آمايش
اراضي شهري و روستايي روبرو هستند .به طور مثال
راه كارها و اقدامات ارائه شده توسط مهندسان عمران،
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طبیعی حوزه های آبخیز شهری ،به منظور دستیابی به
توسعه ی پایدار شهری.
 -15آموزش ،تبیین و تدریس دروس ویژه ی
آبخیزداری شهری ،در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی
ارشد و دکتری در رشته های منابع طبیعی (آبخیزداری
و محیط ریست) ،شهرسازی ،عمران و معماری.
 -16الگوبرداری از نتایج تحقیقات انجام شده در سایر
نقاط جهان که دارای شرایط ،چالش ها و مسائل مشابه
مناطق شهری ما بوده اند.
 -17انجام پژوهش و تحقیقات ،و تأمین و تجهیز مراکز
تحقیقاتی دانشگاهی.
 -18برگزاری کارگاه های علمی کاربردی و دعوت ار
متخصصان ،و بهره گیری از تجارب آن ها و اقدامات
عملی و آزمایشی در قالب طرح های مطالعه ای با تأکید
بر بحث توسعه ی پایدار شهری و تلفیق آن با مباحث
آبخیزداری شهری.
در پایان بیان این نکته ضروری می باشد که نگرش
دقیق و علمی به بحث آبخیزداری شهری و تلفیق آن با
مباحث توسعه ی پایدار شهری ،راهکاری مفید و مؤثر
خواهد بود و این امر ،مستلزم اراده و عزم ملی و اقدامات
عملی متولیان شهری است.

شهرسازی و آب ،علی رغم تالش ها و دقت عمل های
اعمال شده مرتفع کننده ی چالش ها و معضالت اشاره
شده نبوده و یا فاقد نتایج مورد انتظار بوده اند.
با توجه به مطالب فوق ،و با تأکید بر میزان افزایش
جمعیت شهرها و گسترش آن ها (به ویژه افزایش تعداد
کالن شهرها) و تحقق بحث توسعه ی پایدار شهری،
توجه و پرداختن به آبخیزداری شهری با در نظر گرفتن
اصول و مفاهیم تشریح شده در حیطه ی مدیریت
شهری ،نه تنها ضروری ،بلکه یک الزام جدی و مهم
است که بایستی به آن توجهی ویژه نمود.

مدیریت پسماند
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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پیشنهادها
توسعه ی پایدار شهری ،مفهومی زیست محیطی است
که به دنبال روند فزآینده شهرنشینی و تخریب منابع
با گستردگی تراکم و هجوم و توالی جمعیت شهری در
هم آمیخته شده است ،لذا به منظور پایداری در شهرها
و دستیابی به توسعه ی پایدار شهری به معنای واقعی،
زمینههای فعالیتی زیر ،به شهرسازان ،مدیران و برنامه
ریزان عرصه های شهری توصیه و پیشنهاد می گردد:
 -1حمایت از سرمایههای طبیعی حساس مانند :دفاع از
کیفیت هوا ،آب و زیستگاههای طبیعی ،و حداقل بهره
برداری از منابع تجدید ناپذیر.
 -2حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی مانند به
کارگیری شهرسازی توأم با ایجاد فضاهای سبز.
 -3آینده نگری در تصمیمات و برنامه ریزی با افق بلند
مدت و استفاده از روش های علمی در ارزیابی و تصمیم

گیری ها.
 -4توجه به آثار زیست محیطی در خارج از محدوده
ی شهرها.
 -5حداکثر استفاده از ارزیابی زیست محیطی در ارزیابی
پروژههای عمرانی ،سازگاری و هماهنگی سیاستهای
توسعه  ،معرفی نمونههای موفق در شهرها در زمینه ی
انرژی مواد و حمل و نقل.
 -6تصمیم گیری شفاف و نقش خالقانه ی مدیران
عرصه شهری در راستای توسعه ی پایدار شهری.
 -7استفاده از ابتکارات و روش های جدید در راستای
دستیابی به توسعه ی پایدار شهری.
 -8برنامه ریزی بر اساس اصول توسعه ی پایدار شهری
با تأکید بر نقش محوری آبخیزداری شهری.
 -9شناسایی و برخورد اصولی با عوامل ناپایداری های
طبیعی در شهرها و برنامه ریزی جهت حل آن ها.
 -10نگرش سیستمی بر حوزه های آبخیز شهری به
عنوان یک اکوسیستم تأثیرپذیر و تأثیرگذار.
 -11پرهیز از توجه به مبحثی خاص به عنوان اولویت
مقطعی و لزوم کلی نگری در مدیریت شهری.
 -12برنامه ریزی جهت کاهش حداقل خسارات به
چرخه های حیاتی و محیط زیست درون و پیرامون
حوضه های شهری.
 -13بررسی وضعیت زیستی ،اجتماعی و اقتصادی
حوزه های آبخیز شهرها (به ویژه شهرهای بزرگ) و در
نظر گرفتن اثرات تخریب آن بر مدیریت کالن شهرها.
 -14شناخت و به کارگیری پتانسیل های بومی و
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آب و خاک و هوا سه منبع حیاتی برای کلیه موجودات زنده محسوب می
گردند که هر گونه دخالت نسنجیده در آنها می تواند به عدم تعادل و به نوعی
آلودگی آنها بیانجامد .طبیعت بخودی خود همواره در مسیر تعادل گام برمی
دارد اما متأسفانه انسان دائماً در حال دخالت و برهم زدن این تعادل است .در
این بین حتی برنامه های بهبود بخشیدن به منابع مذکور هم در بیشتر موارد
خود به نوعی تخریب جدید با دردسرهای جدید منجر می گردد .گیاه پاالیی
( )Phytoremediationبه مجموعه فرآیندهایی که طی آنها آلودگیهای
موجود در محیط اعم از آب ،خاک ،و هوا توسط گیاهان کاهش می یابد اطالق
می گردد .در واقع گیاه پاالیی را می توان نوعی مهندسی اکولوژیک نامید که
ضمن رفع آلودگی منابع آب و خاک و هوا منافع بسیار زیاد دیگری از جمله
افزایش سطوح سبز و ایجاد منظر زیبا ،حفاظت خاک از فرسایش بادی و آبی
نیز از دیگر موارد آن هستند .گیاهان به روشهای گوناگونی می توانند آلودگیها
را از محیط زیست ما حذف کنند .عمده این روشها شامل:
 -1اضمحالل در محیط ریشه :در این روش ،ریشه گیاهان با تولید برخی مواد
موجب افزایش فعالیت ریزموجودات خاک شده که آنها نیز به نوبه خود آالینده
های موجود در خاک را تجزیه نموده و در نهایت بدین ترتیب خطر مواد مذکور
را برای سالمت محیط و انسان کاهش می دهند.
 -2ایستا نمودن گیاهی :در این فرآیند ،گیاهان می توانند با تولید ترکیبات
شیمیایی خاص موجب بی تحرک کردن و ایستا نمودن مواد آالینده در محیط
زیست گردند .بسیاری از ترکیبات آالینده از قابلیت تحرک باالیی برخوردارند
که بدین ترتیب امکان انتشار آنها در محیط اعم از آب و خاک کاهش می یابد.
 -3تجمع در گیاه :فرآیندی است که طی آن ریشه گیاهان مواد شیمیایی
آالینده را به همراه آب و سایر مواد غذایی جذب می کنند .در این روش مواد
آالینده تغییر ساختار شیمیایی نمی دهند بلکه در بخشهای مختلف پیکره
گیاهان تجمع می یابند .بسیاری از فلزات سنگین مانند سرب ،سلنیم ،ارسنیک،
اورانیم ،سزیم ،کبالت ،منگنز ،آهن ،روی و نیکل در این زمره قرار دارند .در
برخی موارد به طور ویژه برای آلودگی زدایی از خاک و یا آب آلوده به فلزات
سنگین از گونه های گیاهی خاصی استفاده می گردد که می توانند به صورت
ترجیحی این فلزات را در ساقه و یا برگهای خود ذخیره نموده و با برداشت آن

نگارندگان :مهرداد محمدنیا و نگیسا درجه

گیاهان ،محیط مذکور پاالیش نسبی می یابد.
 -4صافی ریشه ای :در مواردی که آب دارای آلودگی باشد
 -5تصعید گیاهی :در این فرآیند مواد آلی آالینده محلول در آب را جذب نموده
و از طریق برگها به اتسمفر آزاد می کنند.
 -6اضمحالل آالینده ها توسط گیاهان :برخی ترکیبات آلوده درون پیکره
گیاهان به طور ساختاری تخریب و دگرگون می گردند و به سایر ترکیبات بدل
می شوند.
 -7کنترل هیدرولیکی :در این فرآیند ریشه های گیاهان با دسترسی به منابع
آب زیرزمینی آلوده و ایجاد شبکه ای فشرده از بافت ریشه ای ضمن ممانعت
از حرکت آبهای آلوده ،به تدریج با جذب آنها می توانند منبع آلودگی را تحت
کنترل درآورند .به طور مثال یک درخت صنوبر تا  120لیتر آب در روز را می
تواند از منبع آب بیرون بکشد .در زیر فهرستی از گیاهان با قابلیت جذب ویژه
برای آالینده های مختلف آورده شده اند که در مواردی با ترکیبی مناسب
قابلیت استفاده در فضای سبز شهری را نیز دارند:

در مورد سرنوشت مواد آالینده ای که توسط گیاه پاالیی جذب میشوند نیاز به
پژوهشهای بسیار بیشتر می باشد .در مواردی چنانچه آالینده های جذب شده
به نحوی مجددا ً وارد چرخه غذایی حیوانات و یا انسان گردند ،ممکن است با
تجمع در بدن عامل بروز بیماریهای حاد گردند .این امر چنانچه به صورت
کنترل نشده ای اتفاق بیفتد می تواند ضرر و زیانهای زیادی داشته باشد .به طور
مشخص می توان به آبیاری سبزیجات با آبهای آلوده اشاره نمود .در خصوص
کالنشهرهایی مانند شیراز که زه آبهای تجمع یافته در مکانهایی مانند پایین
دست رودخانه خشک و یا منطقه جنوب شرق (سلطان آباد) وجود دارد نیاز
به ممانعت از آبیاری محصوالت کشاورزی تازه خوری با زه آبهای مذکور کام ً
ال
ضروریست .بیشترین کاربرد پاالیش گیاهی آبها و خاکهای آلوده را میتوان به
مواردی که تولید چوب برای مصارف کارگاهی تخصیص می یابند در نظر گرفت.
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لینکهای مفید در مورد گیاه
پاالیی
http://www.itrcweb.org/
Documents/PHYTO3-.pdf
http://www.frtr.gov/matrix2/
section3-4/4.html
http://www.frtr.gov/matrix2/
section33-4/4.html
http://www.rtdf.org/public/
phyto/protocol/protocol99.htm
http://www.cluin.org/
download/citizens/citphyto.
pdf
http://el.erdc.usace.army.mil/
phyto/
https://ert2.navfac.
navy.mil/printfriendly.
aspx?tool=Phytoremediation
http://www.rtdf.org/
pu bl i c / phy to / ch l or _ s olv _
management.pdf
http://clu-in.org/products/
intern/phytotce.htm
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نسید جواد نقیبی
ّ

کارشناس ارشد علوم خاک شورای اسالمی و شهرداری شیراز

جدول  .1میزان آب مصرفی کل (آب مجازی) جهت محصوالت مختلف

منبعwater footprints of nations, UNESCO. www.waterfootprint.org :

با نگاهی به این جدول می توان به نکات جالبی در خصوص مقدار ّ
کل آب مصرفی برای تولید موا ّد مختلف
پی برد و ارزش آب بیش از پیش برای ما روشن می شود .با توجه به این واقعیتها شایسته است که در مصرف
انرژی و مواد مختلف و بویژه آب ،این نعمت بی نظیر الهی ،که تنها وقتی به ارزش واقعی آن پی می بریم که
در یک شرایط بحرانی کمبود قرار گیریم ،روشی بهینه را در پیش گیریم و بدانیم برای فرآیند تولید همین
صفحه کاغذ نشریه حاضر که در حال مطالعه آن هستید حدود  10لیتر آب مصرف شده است.
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با گسترش جوامع شهری ،توسعه صنایع و افزایش آلودگی منابع آب شیرین ،دسترسی به آب کافی و مناسب
جدی تبدیل شدهاست .گستره وسیعی از سرزمین ایران نیز در منطقه
در برخی از کشورها به یک بحران ّ
خشک و نیمه خشک واقع شده است و الزم است در کنار صرفه جویی عملی و بهینه سازی مصرف آب،
فرهنگسازی مصرف بهینه آب در بین مصرف کنندگان نیز صورت گیرد.
آب مایعی است که حیات بشر به آن وابسته است .بیش از  75درصد وزن بدن انسان را آب تشکیل می دهد و
نزدیک به  70درصد سطح کره زمین از آب پوشیده شده است اما تنها  2درصد ّ
کل آبهای کره زمین شیرین و
اهمیت ویژه این ما ّده حقیقتاً اسرارآمیز که تنها از دو عنصر هیدروژن و اکسیژن
قابل شرب است .و این نشان از ّ
تشکیل شده است دارد .به راستی که حیات بدون آب غیر ممکن است آنگونه که پروردگار توانا در آیه 30
سوره انبیاء فرموده استَ « :و َج َعلْ َنا م َِن ال ْ َماء ُك َّل شَ ْي ٍء َح ٍّي» یعنی هر چيز زندهاى را از آب پديد آورديم و این
آیه امروز بر تارک نشان شرکت آب جمهوری اسالمی می درخشد .تص ّور کمبود آب نیز بسیار رنج آور است
بخصوص در جوامع شهری که شهروندان به فراوانی آب عادت نموده اند ،ا ّما باید با نگاه به چشم انداز منابع آب
و چالشهای روبرو در این زمینه و آینده ای که معروف است شاید در آن با مفهومی به نام «جنگ آب» روبرو
خواهیم بود در مصرف این ماده اعجاب انگیز و ارزشمند د ّقت بیشتری نماییم .در این گفتار هدف آن است که
با مفهوم آب مجازی آشنا شویم و در امتداد آن بدانیم که استفاده بهینه بسیاری از اقالم ،در حقیقت به گونه
ای غیر مستقیم ،استفاده بهینه آب است.
مفهوم آب مجازی ( )Virtual waterنخستین بار توسط جغرافیدان بریتانیایی J.A Allan ،در سال 1993
میالدی مطرح شد و بدینوسیله مفهوم نوینی در ادبیات مصرف آب پدید آمد .آب مجازی مجموع آب مصرف
معینی از محصول اعم از کاال ،فرآورده های کشاورزی یا حتّی خدمات است که البته با
شده برای تولید مقدار ّ
توجه به شرایط اقلیمی ،مکانی و فرهنگی متفاوت است.
ّ
به عنوان مثال برای تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ از لحظه شروع تا پایان ،جمعاً  4000لیتر آب مصرف می
توجه به اینکه بخش عمده آب مصرف شده در طول فرآیند تولید ،در محصول نهایی وجود فیزیکی
شود ا ّما با ّ
ندارد ،و در حقیقت بخش بسیار ناچیزی از آب مصرفی در پایان به عنوان آب واقعی در بافت محصول باقی
خواهد ماند ،از این جهت صفت مجازی را به کار می برند.
شرایط اقلیمی و فرهنگی ،مکان تولید ،مدیریت و برنامهریزی در میزان و حجم آب واقعی کاال مؤثّر است و
مقدار آن در مورد یک کاال در مناطق مختلف جهان متفاوت میباشد .استانداردی برای ارزیابی میزان آب
مؤسسه  water footprintتدوین شده است که نمونه ای از آن در جدول ( )1آمده است.
مجازی توسط ّ
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باور کنیم سهم تمام انسانها از آب

تنها همان بخشهای قرمز و فیروزه ای
از سه قطره آخر است
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حداقل  2ميليارد نفر در نواحي تحت تاثير
تنش آبي دنيا با ذخيره اي كمتر از 1/7
ميليون ليتر در سال زندگي مي كنند .سياره
آبي ما سرشار از آب است .آبي كه به صورت
باران بر زمين فرو مي ريزد به سفرش در
نهرها و رودخانه ها ادامه مي دهد اما در
جاهايي كه از ديد ما هم مخفي است وجود
دارد :در حوضه هاي زيرزميني .عطش بشر به
آب بسيار زياد است.
تا قرن  20ما به طور عمده از آب هاي
سطحي استفاده مي كردیم .به طور فزاينده –
بويژه از دهه  1960ميالدي انسان ها تكنيك
هاي بسيار را بكار بردند تا آب زيرزميني را به
سطح بكشانند .براساس گزارش سال 2012
توسعه جهاني آب سازمان ملل 1000 ،
كيلومتر مكعب از آب زيرزميني سياره در
سال  2010به سطح زمین پمپ شده است.
67درصد از اين آب به مصرف آبياري رسيده
است22.درصد به مصارف خانگي و 11درصد
به مصرف صنعت رسيده است .در طول 50
سال گذشته مصرف جهاني آب  3برابر شده
است و اين روند ادامه يافته و هر سال 2درصد
افزايش مي يابد.
آب هاي زير زميني در حال حاضر 4/1
مصرف آب بشر را تشكيل مي دهند .نيمي از
آب نوشيدني و 43درصد از كل آب مصرفي
آبياري از آبهای زیرزمینی تامين مي شود.
 1/7ميليون ليتر به ازاي هر نفر در هر سال
استخراج آب زيرزميني ،عطش جمعيت روبه

رشد جهان را فرو نمي نشاند .حداقل  2ميليارد نفر در نواحي زندگي مي كنند كه از تنش های آبي
در رنج اند .اين نواحي به ازاء هر فرد در سال كمتر از  1700متر مكعب آب دارند .اين میزان معادل
 1/7ميليون ليتر است كه مقدار بسيار زيادی به نظر مي رسد ليكن آب و غذاي مردم به عالوه فراهم
آوردن انرژي و كاالهاي صنعتي براي آن ها نيازمند ميزان فوق العاده زيادي آب است .آب موجود در
يك كشور يا منطقه با بارندگي ساليانه در ارتباط است كه این میزان شامل آبي می شود كه به داخل
خاك نفوذ مي كند بعالوه ی آبي كه در رودخانه هاي يك سرزمین جريان مي يابد.
در فالندر و براسل از مناطق پرآب بلژیک براساس ميانگين ساليانه آب در دسترس براي هر فرد
1/480متر مكعب است كه این میزان بسيار كمتر از ميانگين اروپاست و اين نواحي را در رديف كشور
هاي هند ،پاكستان  ،اتيوپي  ،سومالي  ،لهستان ،كره جنوبي ،و آفريقاي جنوبي قرا مي دهد .همه اين
كشورها از تنش آبي در رنجند  1000- 1700m3آب سرانه ساالنه) آفريقاي شمالي ،خاورميانه و كنيا
با كمتر از  1000m3آب برای هر فرد نیز در زمره کشورهای کم آب قرار می گیرند.
اين ميزان (سطح) قابل مقايسه است با آب حوضه رودخانه قله بلژيك  .پروفسور كريستين والواردن
متخصص هيدرولوژي از دانشگاه گنت این گونه شرح می دهد »:براي اروپا اين مساله كمبود جدي آب
است با اين توضيح كه تراكم جمعيتي بااليی داریم به عبارت ديگر ميانگين آب در دسترس حوضه میز
بلژيك خيلي زياد و نزديك به  000m3/10است كه میزان قابل توجهی از سمت فرانسه تامین می
شود .مانند بلژيك ميانگين دسترسي به آب در سطح دنيا همه داستان را نمي گويد.در دنیا مناطقي
مانند غرب اياالت متحده ،ايران  ،آسياي مركزي و شمال شرق اروپا آب بيش از جريان ساالنه را مصرف
مي كنند .تفاوت مهمی بين آب در دسترس و آبي كه به طور واقعي قابل دستيابي است وجود دارد.
يك مثال ابتدايي ،کشور كنگو است  .كشوري كه آب فراواني دارد اما فقدان تكنولوژي و شالوده مناسب
باعث شده بخش عظيمي از جمعيت اين كشور دسترسي به آب نوشيدنی نداشته باشند .شرايطي كه
از آن به عنوان كمبود اقتصادي آب نام برده مي شود.
حفر عميق تر
مناطق با بیشترین تنش آبي مناطقی هستند كه در مقایسه ،باالترين حجم آب زيرزميني را دارند
كه به سطح پمپ مي شود .شمال شرق چين ساليانه ميانگين معادل  5000/000ليتر( ) 500m3
آب براي هر فرد را دارد .جای تعجب نیست وقتي که آب سطحي كفاف تقاضا را نمي دهد ،مردم به
جستجوي آب زيرزميني مي روند .ميانگين ساالنه آب در شمال شرق چين براي هر فرد قابل مقايسه
است با وضعيت اردن با این تفاوت که چين باید نیاز جمعیت بيشتري را در نظر بگیرد كه این امر
مستلزم استفاده از آب براي كشاورزي و شرب است در حاليكه این کشور باید محصوالت صنعتي بقيه
دنيا را هم تامين كند .در خيلي از مناطق ،سطح آب زيرزميني دهها متر افت پيدا كرده است  .ناحيه

نظیر چین و هند در دهه ها آینده تولید انرژی شان  5برابر افزایش می دهند.
سازمان ملل انتظار دارد تا دهه  2050تولید انرژی به 11درصد آب بیشتری نیاز
داشته باشد.
در کشورهای ثروتمند بیش از 40درصد مصرف آب مربوط به فعالیت های
صنعتی است .این افزایش مصرف آب به دلیل افزایش روند صنعتی شدن
کشورهای در حال توسعه دور از انتظار نیست .رشد استفاده از مواد خام باعث
افزایش فشار بر منابع آب می شود .شیلی بزرگترین تولید کننده مس 1000
میلیون لیتر آب در یک روز برای استخراج مس استفاده می کند .دولت انتظار دارد تا
سال  2020این میزان نزدیک به 20درصد افزایش پیدا کند .به دلیل اینکه بخش بزرگی
از این استخراج در بیابان های مرتفع اتفاق می افتد آب دریا باید قبل از نمک زدایی به
ارتفاع  4000متری پمپ شود پمپاژ آب نیز به مقدار زیادی انرزی نیاز دارد که متقابال
تولید این انرژی آب زیادی مصرف خواهد کرد.
از چندی پیش نیمی از جمعیت دنیا ساکن شهرها شده اند شهرنشینی تاثیر خاصی
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اي  6برابر اندازه بلژيك با خطر رانش مواجه است .ايالت پنجاب در هندوستان كه يك
و نيم درصد وسعت هندوستان را تشكيل مي دهد حدودا» 12درصد محصول غله كشور
را توليد مي كند .پنجاب ايالتي بود كه در انقالب سبز(کشاورزی بر پايه بذر هيبريد،
كودهاي مصنوعي و ميزان زياد آب ) موفقيت بزرگي داشته است.ولی اين تولید عظيم
محصوالت به اين معني بود كه در سال  2010حداقل 79درصد از آب زيرزميني پنجاب
به شدت استخراج شد و يا در وضعيت بحراني قرار گرفت.
درست خارج از مرز پنجاب در پاكستان مشكالت با همان مقياس در سال  2000وجود
داشت بيش از نيم ميليون پمپ آب در اين امر مشاركت داشتند كه پنجاب را تبدیل به
مركز توليد غله كنند .اغلب اين پمپ ها فاقد مجوز بودند كه اجراي سياست هاي
آب را پيچيده مي كردند.
چگونه با عاملين ناشناس وارد مذاكرده مي شويد؟
در جنوب شرق اسپانيا انفجار صنعت توريسم و توليد محصوالت گياهي
براي صادرات ميزان زيادي تنش به هرآنچه در یک منطقه خشک می
تواند وجود داشته باشد وارد کرد.
مشابه اين مورد در كاليفرنيا وجود داشت .يك منطقه نسبتا»
خشك كه باید از عالیق جمعيت بزرگي حمايت
مي كرد كه عالقمند به استخرهاي شنا و
چمن هاي انبوه و شاداب بود که همه این
ها مستلزم تامین آب زیادی است.
خاورميانه با بيشترين سرعت منابع
آب زيرزميني خود را تهي كرده
است .كشورهاي خشك اما
ثروتمند حاشيه خليج فارس با
استفاده از منابع آب زيرزميني
سعي دارند تا چشم خود را بر
روی اين واقعيت ببندند .اين
حوضه ها از آبهاي فسيلي
تشكيل شده است که دیگر
با بارندگي پر نمي شوند و اين
بدين معني است كه اين ذخاير
محدود اند .اين رويكرد محكوم
به شكست بود و در سال 2008
عربستان سعودي به سياست  30ساله
اش مبني بر كاشت غله در مقياس وسيع
پايان داد .بين سالهاي  2005-2010كاشت و
توليد غله نصف شد و اين احتمال وجود دارد كه
تا سال  2016اين فعاليت كامال متوقف شود.
در كمال تعجب حتي در ايالت پر باران فالندر مناطقي وجود دارد
كه منابع آب زيرزميني آن در حال تهي شدن است .طبق گفته پروفسور والواردن
آبخوان ساكل دچار تنش جدي اي است و مردم براي رسيدن به آب بايد عمق
 200متري را كاوش كنند.
حوضه آبهاي زيرزميني اليه زيرين خاك است كه با آبهاي زيرزميني اشباع شده
است .حوضه هاي آب زيرزميني رودخانه ها يا درياچه هاي زيرزميني نيستند
بلكه حجم خاكي هستند كه بیش و کم از آب اشباع شده اند .برخي از انواع اين
خاك ها حجم زيادي از آب را مي توانند نگه دارند و برخي قابليت ذخيره آب
را ندارند.حوضه هاي آب زيرزميني عموما» با حوضه آبريز رودخانه ها در ارتباط اند.
بخشي از اين آب تدريجا به خاك نفوذ مي كند و بخش ديگر به جريانش در رودخانه
ها و نهرها ادامه مي دهد .
تقاضا افزایش می یابد
به رغم افزایش مصرف آبهای زیر زمینی عطش استفاده از آب فروکش نمی کند .دلیل
این امر آن است که فعالیت های انسانی به آب بیشتری نیاز دارد .در آینده فشار بر روی

منابع آب افزایش می یابد .بزرگترین مصرف کنندگان  ،محصوالت غذایی و کشاورزی
هستند .سهم آنها بویژه در کشورهای درحال توسعه بیشتر  ،در کشورهای کمتر توسعه
یافته 90درصد و در هندوستان 83درصد است .میانگین  OECDدر این کشورها
44درصد است.
این که جمعیت رو به رشد به غذای بیشتری نیاز دارد منطقی است اما با بهبود شرایط
اقتصادی و ثروتمندتر شدن مردم در کشورهای در حال توسعه ،مصرف گوشت بیشتر
می شود و تولید گوشت به آب بیشتری نیاز دارد .تولید یک کیلوگرم برنج به  3500لیتر
آب نیاز دارد که کمتر از  4/1آبی است که برای تولید یک کیلوگرم گوشت نیاز است.
این انتظار می رود که مصرف گوشت در کشورهای درحال توسعه
افزایش یابد.
تولید انرژی نیز به آب نیاز دارد .ما به
خنک کننده برای نیروگاه های
حرارتی نیازمندیم .آبیاری برای
سوخت بیولوژیک و حجم آب
کافی برای راه اندازی نیرو
گاههای آبی نیازمند
مصرف آب است.
کشو ر ها یی
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بر روی استفاده از آب دارد .از یک طرف کالن شهرها فشار بزرگی روی منابع آب زیر
زمینی دارند .بانکوک در تایلند ،چنای هند ،مانیل در فیلیپین ،و شهرهای چین با
کاهش سطح و کیفیت آبهای زیر زمینی مواجه اند .مکزیکوسیتی چاههای با عمق
بیشتر از  9متر را تجربه کرده و در حال حاضر برای رسیدن به آب باید چاههای بیش
از  2کیلومتر را حفر کند .عالوه بر این آلودگی آبهای شهری مقدار در دسترس آب را
کاهش داده است .همه این مثالها گویای این است که نیاز آبی بشر رو به افزایش است.
انتظار فشار بر منابع آبی بین بخش های مختلف و حتی بین کشورهای با منابع آب
فراوان و کشورهای با منابع آب کم محتمل است.
انتخاب هوشمندانه:
مناطق مواجه با تنش های آب مجبور به انتخاب هستند .در ابتدا نیازمندیم سطح
پایداری از مصرف آب را برای زیستمندان در نظر بگیریم .بعد از آن این میزان باید
بین کشاورزی ،مصرف خانگی ،انرژی و صنعت تقسیم شود و این امر بسته به ترجیح
انسانها و حتی بقائشان تصمیم دشواری است.
تجارت شفافیت این وضعیت را کمتر می کند .در خیلی از موارد آب به عنوان آب
مجازی که در محصوالت تجاری استفاده می شود وارد یا صادر می گردد .ریکارد
پترال اقتصاددان و سیاستمدار ایتالیایی و یکی از فعاالن عدالت اجتمای جهانی بیان
می کند «این دلیل آن است که من عقیده ندارم تجارت آزاد این
مساله را حل خواهد کرد.آب باید بخشی از اقتصاد
عام باشد»
بنابراین تجارت اثرات
روی
جدی
آب دارد

کشوری که آب بیشتری صادر می کند به نسبت کشورهای وارد کننده ،منابع آب
زیرزمینی اش را تهی می کند و آسیب پذیر خواهد بود.
عالوه بر این صادرات آب به عنوان مثال در محصوالت کشاورزی این آب را از مصرف
دیگر مصرف کنندگان خارج می کند .زمانی که اسرائیل میوه به اروپا صادر می کند
استفاده از منابع آب زیرزمینی را افزایش می دهد .مصرف کنندگان اروپایی به طور
غیر مستقیم از آن آب استفاده می کنند وکشاورزان اسرائیل ازاین تجارت پول بدست
می آورند اما این منفعت به قیمت گرفتن آب از فلسطینی هاست که آب در دسترس
کمتری نسبت به میانگین آب اسرائیل دارند .انتخاب نوع استفاده از آب پیامدهای
سیاسی ،اکولوزیکی و اقتصادی دارد.در برخی مناطق اولویت بندی مصرف آب تنها راه
حل نیست و چاره ای بجز استفاده کمتر از آب.
نیست
چین به تازگی استفاده از آب را محدود کرده در سال  2015این کشور نمی تواند بیش
از  635بیلیون متر مکعب آب مصرف کند.
برخی نواحی فالندر با انتخاب مشابهی روبرو هستند به گفته پروفسور والراونز تنها با
75درصد کاهش در پمپاژ آب تراز آب در این منطقه بتدریج احیا می شود.
کاهش اینچنینی یک شبه اتفاق نمی افتد اما واقعا الزم است در برخی مناطق این امر
تسریع شود .سهمیه بندی آب در این مناطق امری اجتناب ناپذیر است.
برای مدت طوالنی اینگونه تصور می شد که اکوسیستم،توسعه انسان و طبیعت با
یکدیگر در تقابل اند امروزه واضح است که ما نمی توانیم بدون اکوسیستم زنده بمانیم
و همه حیات به آب نیازمند است .سیاست ها باید هوشمندانه به خدمات متفاوتی که از
اکوسیستم دریافت می کنیم اشاره کنند  .استخراج بیش از حد آب از این اکوسیستم
ها ظرفیت آنها را برای خدماتشان محدود می کند ..به عنوان مثال بهره برداری بی رویه
آب کشاورزی از باالدست رود می سی سی پی بطور جدی دلتای این رود را تخریب
کرده است.به تبع آن قابلیت منطقه را برای حفظ انسانها از اثرات توفان
محدود کرده است.
نوع بشر باید دیدگاهش را در مورد آب و جایگاه آن در طبیعت
مورد تجدید نظر قرار دهد و بیاد داشته باشد «ما تنها
بخشی از طبیعت هستیم»
http://www.mo.be/en/article/
water-limit
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احتماال از عواقب هدر رفت چکه های آب خبر نداشتید .بهتر نیست قدری
عمیق تر به ندای درونمان گوش فرا دهیم و نگاهی هم به همنوعانمان در
جای جای دنیا بیندازیم .حتی قطره ای آب گاهی می تواند جان انسانی را
نجات بخشد.

دکتر مهرداد محمدنیا
سردبیر فصلنامه
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اگر از شیرآب منزل شما تنها  30قطره در دقیقه آب هدر برود در هر 24
ساعت معادل  43200قطره خواهد شد .با فرض هر دو قطره یک میلی لیتر،
شما روزانه  21/6لیتر هدر رفت آب خواهید داشت ،یعنی چیزی معادل 72
بطری آب معدنی  300میلی لیتری .حال اگر در هر منزل تنها یک شیرآب
با شرایط باال چکه کند با فرض  300/000واحد مسکونی در شهرمان شیراز،
معادل  194/400/000لیتر در ماه هدر روی آب خواهیم داشت (این در
شرایطی است که گاهی از بسیاری از شیرهای آب درطول سال در برخی
منازل هدر روی بسیار بیشتری وجود دارد و همچنین در بسیاری موارد هم،
آب اضافی مصرف می کنیم که بسیار بسیار بیشتر از چکه روی است) .حال
برای تصور بهتر تأثیرات همین مقدار حداقلی هدرروی آب شرب بهتر است
به جدول زیر که گویای مقدار آب مورد نیاز برای تولید هر کیلوگرم از برخی
اقالم غذایی ما می باشد توجه کنید تا ببینیم با این مقدار هدر رفته آب چه
میزان معادل غذایی قابل تولید است.
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خداوند سبحان نظام کیهانی و زمین و محیط زیست را آفرید و آنها را در اختیار
انسان نهاد تا اورا بر اساس دستورهای خود بیازماید .خداوند در سوره کهف
آیه  7می فرماید« :زمین را آراستیم تا شما را بیازماییم و ببینیم کدام یک
به نیکی رفتار می کنید» .در آموزه های دینی توجه ویژه ای به محیط زیست
شده است و برای کسانی که در احیا و نگهداری آن می کوشند پاداش مادی و
معنوی فراوانی ذکر شده است برای نمونه رسول خدا صلوات اهلل علیه می فرماید:
«هرکس درختی بکارد خداوند به اندازه محصول آن برایش پاداش می نویسد».
برای آشنایی خوانندگان گرامی بطور خالصه به نمونه هایی از احادیث در این
زمینه اشاره می کنیم:
حفظ و بهداشت محیط زیست:
پیامبر اکرم صلوات اهلل علیه فرمود :خداوند پاکیزه است و پاکی را دوست دارد
پس آستان خود را پاکیزه دارید.
آثار بهداشت محیط زیست:
امام رضا علیه السالم فرمود :نظافت و جارو کردن محیط زندگی روزی را افزایش
می دهد.
اهمیت درختکاری:
اگر نهالی در دست شما باشد و در آستانه برپایی قیامت به اندازه کاشتن آن
فرصت دارد ،آن را بکارد.
اهمیت ایجاد فضای سبز:
پیامبر اکرم صلوات اهلل علیه فرمود :سه چیز مایه روشنی چشم است :نگاه به
سبزه ،آب روان و روی نیکو .و امام صادق علیه السالم فرمودند :نگاه کردن به
سبزه چهره را نورانی و درخشان می کند.
پاداش جاری ساختن نهر آب:
پیامبر اکرم صلوات اهلل علیه فرمود :هفت کار است که پس از مرگ هم پاداشش
به انسان می رسد؛ یکی از آنها جاری ساختن نهر آب است.
رعایت حقوق حیوانات:
پیامبر اکرم صلوات اهلل علیه فرمود :حیوان را بیش از آنچه طاقت دارد به پیمودن
مسیر وا مدار و در جای دیگر فرمودند :کسی که گنجشک یا پرنده ای دیگر را به
ناحق بکشد در روز قیامت مورد بازخواست قرار می گیرد.
برگرفته از کتاب مفاتیح الحیات نوشته آیت اهلل جوادی آملی

به قلم دکتر مهرداد زمانپور /استادیار اکولوژی
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
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برای افزایش آموزش و آگاهی محیطزیستی مردم میتوان در زمینههای گوناگونی کار
کرد .حقوق قانونی محیطزیستی و مسئولیتها و پیآمدهای همراه آن ،بهکارگیری
رسانهها ،فعالیتهای جمعی برای افزایش آگاهی ،گنجاندن مسایل زیستمحیطی در
روند کلی آموزش کشور ،افزایش آگاهی و آموزش در گروههای هدف و تشویق همراهی
مردم در موضوعهای محیطزیستی برخی از این زمینهها است.
بسیاری از بخشهای جامعه در گسترش و برگزاری دورههای آموزشی و فعالیتهای
آگاهی عمومی شرکت دارند .از این بخشها میتوان از سازمانهای دولتی در ترازهای
ملی ،منطقهای و محلی ،سازمانهای مردمنهاد بومی و بینالمللی ،کودکستانها،
دبستانها و دبیرستانها ،روزنامهنگاران و رسانهها ،هنرمندان و افراد مشهور نام برد.
گذشتها ز آن ،تالشهای آموزشی و آگاهیبخشی میتواند درعمل هر بخشی از جامعه
را هدف بگیرد .میتواند بهدنبال افزایش آگاهی عمومی در مسایل محیطزیستی در
سطح گسترده (برای نمونه از راه رسانهها) باشد ،میتواند فعالیتی هدفدار باشد ،یا
تالشی آموزشی که بر بخشی ویژه (یا مخاطبی هدفمند) در موضوعی خاص تمرکزیافته
باشد.
هزینههای راهاندازی کارهای آموزشی و آگاهیبخشی میتواند از منبعهای گوناگونی
گرفته شود .این پولها گاه از بودجههای برخی ادارهها یا وزارتخانهها تامین میشود،
که در بسیاری کشورها (از جمله ایران) سازمان یا وزارت محیط زیست است .در برخی
دیگر نیز بودجههای ویژهیی در تراز ملی برای تامین بخشی از هزینههای آموزش و
آگاهیبخشی محیطزیستی اختصاص داده میشود.
افزایش آموزش و آگاهیبخشی محیطزیستی میتواند با انواع مختلفی از فعالیتها
بهانجام برسد.
جهتدهی دوباره به برنامههای آموزش و آگاهیبخشی بهشیوهیی که جنبههای
محیط زیستی را به آن بیافزاید.
راهاندازی برنامههای آموزش و آگاهیبخشی پایهیی (برای نمونه در دبستانها و
دبیرستانها).
برنامههای آموزش و آگاهیبخشی برای بزرگساالن و کل اجتماع.
آموزش ،تربیت ،و برنامههای آگاهیبخشی برای مدیران بخش دولتی و خصوصی،
افراد متخصص و نیروهای فنی.
آموزش و برنامههای آگاهیبخشی برای مدیران اجرایی بخشهای دولتی و خصوصی.

•
•
•
•
•

کار با رسانهها
رسانههای چاپی ،رادیو و تلویزیون و اینترنت میتواند همپیمان پرتوانی در آموزش
مسایل محیطزیستی به مردم باشد .برای آنکه این نقش با تاثیر زیاد بهاجرا برسد اغلب
الزم است که دولت با رسانهها کار کند (و گاه آنها را نیز آموزش دهد) .در کشورهای
مختلف این کار بهشکلهای غیررسمی با جلسههای توجیهی و بهکارگیری مرکزهای
اطالعرسانی انجام میشود.
برخی کشورها دریافته اند که آموزش دادن رسانهها میتواند در ظرفیتسازی برای
گزارش کردن مسایل محیطزیستی بسیار موثر باشد .تجربهیی موفق در بلغارستان نشان
داد که چگونه همکاری نزدیک دولت با رسانههای جمعی با برگزاری نشستهای منظم
خبری و راهاندازی فعالیتهای بزرگ آگاهسازی عمومی میتواند ظرفیتی گسترده برای
گزارشگری محیطزیستی بهوجود آورد.
تالشهای ظرفیتسازی میتواند اطالعات عمومی محیطزیستی یا اطالعات محیطزیستی
پایهیی در یک موضوع ویژه را به روزنامهنگاران بدهد .یکی از رویکردهای پذیرفتهشده
برپایی مرکزهای اطالعرسانی است که رسانهها یا مردم به آن دسترسی داشته باشند.
این مرکزها را ممکن است سازمانها یا وزارتخانههای دولتی (برای نمونه در بلغارستان،
کرواسی ،و مقدونیه) یا سازمانهای مردمنهاد (برای نمونه در رومانی) بگردانند .مرکز
اطالعرسانی میتواند اطالعات نو (مانند مطالب منتشر شده در مطبوعات) را بازپخش
کند ،کتابخانهیی عمومی با منابع محیطزیستی داشته باشد ،و اطالعات محیطزیستی
را فعاالنه ترویج نماید .روزنامهنگاران نیز میتوانند خود از راه پیوندهای شبکه ای میان
همسنخان خود ظرفیتسازی کنند.
آموزش جامعه و رهبران سنتی
رهبران سنتی ،رهبران مذهبی ،و سران جامعههای محلی میتوانند نقشی مهم یا حتی
قاطع در کارکرد مردم داشته باشند .این گفته بهویژه در ناحیههای روستایی واقعیتر
است .دادن اطالعات به این رهبران میتواند کاربرد آموزش و آگاهسازی را بسیار آسانتر
سازد .در کارکردن با این رهبران باید به برخی نکتهها توجهی ویژه داشت ،مانند:
زبان :اگر مواد آموزشی به زبان محلی باشد برای مردم بسیار دستیافتنیتر است .این
مسأله بهویژه در کشور ما که جامعههای محلی بسیار متنوع با زبانهای خاص هر
منطقه در آن وجود دارد اهمیت خود را نشان میدهد .برگرداندن مطالب آموزشی به

زبان محلی قدرت نفوذ آن را در میان مردم بهشدت افزایش خواهد داد .ممکن است
ترجمه کردن هزینه را بسیار باال ببرد ،در اینصورت حتما الزم است این پرسش را در
نظر داشت که آیا ترجمه کردن میتواند مطالب آموزشی را در عمل دستیافتنیتر سازد.
سواد :در بهکارگیری پوسترها ،برنامههای رادیویی و روشهای دیگر باید به اندازهی
باسوادی جمعیت محلی (و سران آن) توجه داشت .اندازهی باسوادی مردم و سران
محلی تعیینکنندهی مهمی برای شیوهی ارتباط با آنان است.
گفتار روان و زبان ساده :مطالب باید با ادبیاتی نوشته شود که بهآسانی بتوان آن را
فهمید ،بهویژه اگر به زبانی نوشته میشود که زبان دوم یا سوم افراد است .این توصیه
بهمعنی بهکارگیری جملههای کوتاه ،واژههای ساده ،و فعلهای معلوم است .برای نمونه
در زامبیا و اوگاندا نسخههای سادهشدهیی از قانونهای محیط زیست تهیه کرده اند تا
در مراحل بعدی به زبانهای محلی ترجمه گردد و در جامعههای محلی ترویج شود.
این کار به وارد شدن واژهها و اصطالحها ،و نیز مفهومهای محیطزیستی به زبانهای
محلی نیز کمک میکند.
رویکردهای دیگر برای آموزش و آگاهسازی عمومی
دولتها و سازمانهای جهانی رویکردهای دیگری را نیز برای
پیشبردن آموزش و آگاهسازی محیطزیستی درپیشگرفته
اند .تهیهی چارچوبهای راهنما برای آموزش
محیطزیستی پایدار ،ایجاد مرکزهای اطالعرسانی،
ی (که میتواند
برپایی مسابقههای محیطزیست 
برای تامین هزینهها نیز بهکار رود) ،و حتی در
نظر گرفتن تعطیالت محیطزیستی (تعطیلی
 13فروردین در ایران ابتکار سودمندی در
این زمینه بود) نمونههایی از آنها است.
آگاهسازی و آموزش حقوق مردم،
مسئولیتها و تاثیرهای آنان
پیوند میان قوانین محیطزیستی و
مسئولیتپذیری اجتماعی در شرایط اعمال
قانون را میتوان به بهترین شکل از راه
فعالیتهای آموزش محیطزیستی و آگاهسازی
عمومی نشان داد .آگاهی مردم و مشارکت آنان
در همهی جنبههای اعمال قانون مهم است؛ و این
اهمیت نهتنها در درک حقوق پایهیی انسان و محیط ،که
در پرورش دادن حس مسئولیتپذیری و شهروندی پیشگیرانه
دیده میشود .چند نمونهی زیر افزایش آگاهی محیطزیستی ،مشارکت
عمومی ،و حقوق محیط زیست را نمایش میدهد.

تمرکز فعالیتهای آگاهسازی محیطزیستی بر بخشهای ویژه
موفقترین وضعیت در برنامههای افزایش آگاهسازی زمانی پیش میآید که گروهی ویژه
را هدف گرفته باشد ،زیرا میتوان اطالعاتی سازگار با فعالیتها ،نیازها و چالشهای آن
گروه تهیه کرد .افزون بر آن ،شرکت دادن سازمانها و جامعههای خاص در حفاظت
محیط زیست و اعمال قانونهای آن میتواند نوعی حس سرپرستی و اختیارداری برای
محیط زیست پیرامون انسانها ایجاد کند ،دشواری در همکاریها را کاهش دهد و

آگاهسازی محیطزیستی در برنامههای آموزشی
اگرچه آگاهی عمومی از ضرورتهای اصلی شهروندی خوب است ،متأسفانه همیشه
جزء چشمگیری از برنامههای آموزشی در دورههای ابتدایی و باالتر نیست .دستورکار
 21ميگويد" :آموزش براي پيشبرد توسعهي پايدار و بهبود ظرفيت مردم براي توجه به
مسايل محيط و توسعه ضروري است" .افزونبرآن ،گفته ميشود كه" :آموزش وسيلهيي
گريزناپذير در بهدستآوردن آگاهي محيطزيستي و اخالقي ،ارزشها
و نگرشها ،مهارتها و رفتارهاي سازگار با توسعهي
پايدار و شركت موثر مردم در تصميمگيري است"
(فصل  .)36اين تأكيد بر نوسازي ساختارها و
كاركردهاي آموزشي در بسياري از كشورها
اثر گذاشته است .در اين كشورها
آموزش محيطزيستي از
دورههاي پيشدبستاني تا
آموزش عالي به برنامههاي
آموزشي افزوده شده است.
چيرگي برنامههاي آموزش محيط
زيستي همچون بخشي هميشگي
از آموزشهاي مدارس ،آگاهي
محيطزيستي عمومي را افزايش
ميدهد و نشاندهندهي تعهدي
به حفاظت از محيط است .آموزش
محيط زيستي را ميتوان با رشتههاي
آموزشي موجود درهمآميخت يا آن را در
درسي مستقل آموزش داد .ميتوان آن را
بسيار زودهنگام ،از مدرسههاي ابتدايي آغاز كرد
و تا برنامههاي آموزشي بزرگساالن ادامه داد.
برنامههاي آموزش محيطزيستي براي بانوان و جوانان
فصل  24دستور  21بر مسئوليتها و نقشهاي دولتها را در وارد کردن نقش بانوان در
محدودهی محیط زیست و توسعه تاکید میکند و توصیه میکند که سازمانهایی ملی
برای ارزیابی توسعه ،سیاستهای محیطزیستی ،و برنامههای مرتبط با بانوان راهاندازی
شود .اگرچه این مسئولیت تنها بر دوش نهاد دولتی محیط زیست نیست ،و سازمانهای
مردمنهاد (در ترازهای ملی و محلی) چه بهتنهایی و چه در همکاری با دولت ،با راهاندازی
کارگاهها و برنامههای تربیتی فزاینده توان همیاری شان را در بهحرکتدرآوردن و آشکار
کردن توانمندیهای کامل زنان در جایگاه شریکان اصلی مدیریت ملی محیط زیست
نشان داده اند.
جوانان نزدیک به  30درصد جمعیت جهان را می سازند و تصمیمگیران آینده خواهند
بود .شیوهی نگرش آنان دربارهی محیط زیست هماکنون دارد جهان فردا را شکل
میدهد .راهدادن جوانان امروز به تصمیمگیریهای محیط زیست و توسعه و به کاربرد
برنامهها در سطح جهان کاری حیاتی برای توسعهی پایدار دانسته میشود .همهی
بخشهای فعال در این زمینه باید گوشهی چشمی به مشارکت دادن این نسل در
تربیت ،آگاهسازی و تصمیمسازی محیطزیستی داشته باشند.
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بهکارگیری چهرههای سرشناس در فعالیتهای رسانهیی
همان گونه که بسیاری از تبلیغات تجاری یا فعالیتهای آگاهسازی عمومی دیگر از
افراد شناختهشده و خوشنام بهره میگیرند ،شرکت دادن این افراد و بهرهگیری موثر از
رسانهها میتواند راهی توانمند برای افزایش درک اهمیت مسایل محیطزیستی و اعمال
قانونهای آن باشد .میتوان از روزنامهها ،تلویزیون ،رادیو ،مجلهها ،و دیگر رسانهها برای
دستیابی به شمار بسیاری از مردم در زمانی اندک بهره گرفت.

جایگاهی برای بازگویی اندیشههای نو فراهم آورد ،و به مشارکت بیشتر بیانجامد.
نمونههای این همکاری و صاحباختیاری در فعالیتهای برخی سازمانهای مردمنهاد و
سازمانهایی در بخشهای دولتی و خصوصی در سراسر جهان و نیز در کشور ما دیده
میشود .نقش سازمانهای مردمنهاد در حفاظت از محیط دریاچهی پریشان و بازسازی
تاالب کمجان استان فارس از نمونههای برجستهی ملی است .این نمونهها فعالیتهای
چشمگیری در افزایش آگاهی عمومی به توسعهی محیط زیست داشته اند ،و مردم را
به حرکت واداشته اند تا کنشهایی انجام دهند که به تغییرات مثبت در محیط زیست
انجامیده است.
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نقش سازمان های غیر دولتی
و مردم نهاد (  ) NGOزیست محیطی
در مدیریت محیط زیست
نگارنده :سیدعلی کاظمی نژاد
دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت محیط زیست و کارشناس طرح و برنامه سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز

در دنیای امروز بیش از  20خطر جدی ،زیست کره را تهدید می نماید که اهم آنها
عبارتند از :اثر گلخانه ای و گرمایش جهانی ،بیابان زایی ،پسماندهای خطرناک ،نابودی
تنوع زیستی ،آلودگی هوا  ،آلودگی آب  ،تخریب جنگل ،افزایش جمعیت ،فرسایش
خاک ،تخریب الیه ازن ،تغییر اقلیم ،باران اسیدی و تأمين غذا .حل بحرانهای زیست
محیطی در گرو مشارکت است و مشارکت فرآیندی هدف دار ،اختیاری در شکل
همراهی ،همکاری و همیاری از روی میل و رغبت و نیاز ،با هدف بهبود وضع موجود
و سهیم شدن افراد در منافع حاصله می باشد .مشارکت اجتماعی از بی تفاوتی ،تک
روی و عدم حس تعاون و تمایل به تامین منابع محدود شخصی در میان اعضای جامعه
جلوگیری می کند .همچنین حس تعاون  ،همبستگی ،همکاری بین مردم و حکومت را
مستحکم تر می کند  .الزم به ذکر است مشارکت از شروط الزم تحقق توسعه در زمینه
های محیط زیستی،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی می باشد  .یکی از راه های جلب
مشارکت افراد در جامعه ،سازمان های غیردولتی می باشند .سازمان های غیر دولتی
() Non Governmental Organization = NGOیک گروه غیرانتفاعی،
مستقل از دولت می باشد که در سطح محلی ،ملی یا بین المللی برای دستیابی به
مسائل مربوط به منافع عمومی به فعالیت می پردازند  .اعضای این سازمان ها مسئولیت
پذیر و متشکل از افراد با منافع مشترک هستند .سازمان های غیر دولتی پدیده ای
جدید در حیات اجتماعی جوامع محسوب می شوند که به دنبال بسیج نیروهای مردمی
و داوطلب برای بهبود وضعیت جامعه  ،رفع کاستی ها و فقر ،بروز و ظهور دیدگاه ها و
دستیابی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست هستند .سازمان های غیر دولتی انواعی
از خدمات و اقدامات بشردوستانه را انجام می دهند از جمله انتقال دغدغه های مردمی
به حکومت ،نظارت بر سیاست ها و اجرای برنامه ها ،و تشویق به مشارکت جامعه مدنی
در اجرای برنامه ها در سطح جامعه.
استقالل  ،غیر انتفاعی بودن  ،فعالیت جمعی  ،غیر سیاسی بودن  ،حق رای برای کلیه
اعضا  ،فاقد اطالعات محرمانه  ،مشروعیت هدف  ،امکان دستیابی یکسان اعضا به
اطالعات  ،عدم وجود شرایط ویژه برای ورود و خروج اعضا از جمله ویژگی های سازمان
های غیر دولتی محسوب می شوند .عمده ترین فعالیت سازمان های غیر دولتی منابع
طبیعی و محیط زیستی با توجه به خود جوشی و نیازهای متفاوت در تشکیل و تاسیس
آن ها عبارتند از :
 -1آموزش  :آموزش ،اطالع رسانی ،ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ محیط زیست در
بین اقشار مختلف جامعه
 -2پژوهش  :انجام پژوهش در زمینه تخریب محیط زیست و چگونگی حفظ و احیا،
توسعه و بهره برداری بهینه آن

 -3اقدامات ایجابی -خدماتی و تجهیزاتی  :با اعالم بسیج عمومی و با استفاده از
امکانات مردمی در امر حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع مانند کاشت درختان و
پاکسازی محیط
 -4همیاری در سیاست گذاری  :حضور در جلسات سیاست گذاری در کنار دولت
مردان
جایگاه و اهداف سازمان های غیر دولتی در مجامع بین الملل
برگزاری کنفرانس های بین المللی که در حیطه محیط زیست ،موضوعات حقوق بشر
و توسعه اجتماعی برگزار گردید ،فرصتی را فراهم کرد تا سازمان های غیر دولتی
بتوانند به عنوان نمایندگان ملت های خود ،در کنار نمایندگان دولت های خویش ،به
صورت یک شریک عملی  ،در روند مباحثات ،تصمیم گیری ها و نتایج نهایی کنفرانس
های مذکور مشارکت و تاثیر گذاری داشته باشند .بسیاری از موافقت نامه های چند
جانبه محیط زیستی (کنوانسیون بازل ،پروتکل مونترال ،کنوانسیون تنوع زیستی و
کنوانسیون تغییر آب و هوا ،و  )...با تالش و رایزنی های سازمان های غیر دولتی به
ثمر نشسته است .به طور کلی ،اهداف تأسیس سازمان های غیر دولتی محیط زیستی
عبارتند از:
• تبلیغ ،ترویج و اشاعه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست ،جنگل ها و
احیای منابع طبیعی
• جلب مشارکت همگانی در حفظ ،توسعه و احیای محیط زیست و منابع طبیعی
• مشارکت در طرح های آموزشی محیط زیست و هشدار مستمر در خصوص حفظ،
بهره برداری مطلوب و پایدار منابع طبیعی
• سرعت بخشیدن به امور بهینه سازی و پایدار سازی عرصه های منابع طبیعی تجدید
شونده
• ارتقای سطح آگاهی اقشار جامعه به ویژه بهره برداران ذیصالح در جهت تعالی فرهنگ
حفظ محیط زیست و تبدیل آن به معارف عمومی
• تمرکز زدایی فعالیت های مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی
• توجه به ارزش های برگرفته از جلب مشارکت های مردمی مانند مسئولیت پذیری،
حس تعاون ،جلوگیری از تک روی
• افزایش میزان همفکری و تبادل افکار بین مردم ،مسئوالن و صاحبنظران به منظور
تسریع در روند اجرایی فعالیت ها و کاهش هزینه های عملیاتی
برخی از عمده ترین سازمان های بین المللی غیر دولتی فعال در حوزه
محیط زیست عباتند از:
• Greenpeace
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این سازمان در مورد مسائل محیط زیست جهانی از جمله گرم شدن کره زمین ،جنگل
زدایی ،و حذف سالح های اتمی تمرکز دارد و در زمینه های رایزنی با دولت ها و
پژوهش فعالیت می نماید.
• World Wildlife Fund
 WWFبرای ارتقای تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم ها در دنیا تالش می نماید
لذا به منظور دستیابی به این هدف سعی در کاهش آلودگی و مصرف بی رویه منابع
طبیعی دارد .
• Biosphere Expeditions
اهداف این سازمان ،ارتقای حفاظت پایدار از حیات وحش زمین با همکاری و مشارکت
مردم ،به همراه دانشمندان در سراسر جهان با اعزام هیئت های اعزامی پژوهشی و
حفاظتی می باشد.
• Org.350
این سازمان با هدف ایجاد یک جنبش مردمی در سطح جهان به منظور افزایش آگاهی
در مورد عوامل انسان مبنا  ،تغییر اقلیم ،مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار دی
اکسید کربن به منظور کند کردن روند گرمایش جهانی کره زمین فعالیت می نماید .
• Rainforest Action Network
سازمان مردم نهاد شبکه عملیاتی جنگل های بارانی به دنبال حفظ و تعادل پایدار
جنگل های بارانی ،ساکنان آنها و سیستم های طبیعی آن از طریق آموزش ،سازماندهی
مشارکت مردمی و اقدامات مستقیم می باشد.
• International POPs Elimination Network
شبکه بین المللی حذف آالینده های آلی پایدار از سازمان های غیر دولتی با هدف
مشترک برای حذف جهانی آالینده های آلی پایدار تشکیل شده است .
سازمانهای غیر دولتی ملی در ایران نیز به طور عمده عبارتند از:
• انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
با هدف گسترش ،پیشبرد و ارتقای دانش محیط زیست و همکاری با نهادهای اجرایی،
علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مرتبط و تشکیل
گردهمایی های علمی در سطح ملی ،منطقهای و بین المللی تأسیس گردیده است .
• انجمن زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست
به منظور ایجاد زمینه های الزم جهت رشد و شكوفایی شخصیت اجتماعی و علمی
زنان در مبارزه با آلودگی محیط زیست و همچنین تشویق و ترغیب اعضا و مردم به
مشاركت در مبارزه با آلودگی و تخریب محیط زیست تشکیل گردیده است .
• انجمن یوز پلنگ آسیایی
اين انجمن به همکاری با ساير نهادهای فعال در زمينه حيات وحش در سطح بين
المللی پرداخته و همچنین درخصوص مطالعه و تحقيق درمورد حيات وحش ،به
خصوص يوزپلنگ و زيستگاه هاي مرتبط با آن فعالیت می نماید  .حفاظت از حيات
وحش و زيستگاه هاي آنها ،به ويژه يوزپلنگ تنوير افکار عمومي به منظور ارتقاي سطح
آگاهي جامعه در مورد محيط زيست ،حيات وحش و يوزپلنگ از دیگر فعالیت های
این انجمن می باشد .
• انجمن طرح سرزمين
انجمن طرح سرزمين سازمانی غير دولتى در راستاى حفاظت از طبيعت و تنوع زيستى
می باشد و از مهمترین اهداف آن حفاظت از تنوعزیستی ایران ،به ویژه گونههای در
خطر انقراض و زیستگاههای مورد تهدید ،با همکاری و مشارکت جوامع بومی ،شهری
و دولت می باشد.
آینده سازمان های غیر دولتی و نقش فزاینده آن ها :
به نظر می رسد روند تاریخی رشد ،نقش و نفوذ سازمان های غیر دولتی در آینده
نیز ادامه داشته باشد و اولویت های سازمان ملل برای قرن آتی منجمله حفظ صلح ،
امنیت بین المللی ،محیط زیست ،کمک های انسان دوستانه ،توسعه و حقوق بشر و
نقش سازمان های غیر دولتی خواهد بود  .طبق ادبیات جدید سازمان ملل متحد هر
کشور باید سه رکن داشته باشد :دولت  ،بخش خصوصی  ،جامعه مدنی که در آن،
مشارکت مردمی از طریق تشکل ها و سازمان های غیر دولتی بهترین تجلی جامعه

مدنی ارزیابی شده است .مدیریت محیط زیست با تاکید بر رویکرد مشارکت سازمان
های غیر دولتی متضمن نتایج ارزشمندی بوده است که برخی از عمده ترین آنها را
می توان در زیر برشمرد:
• کاهش هزینه های دولتی
• تاثیر در کیفیت طرح ها
• ایجاد انگیزه مالکیت نسبی در حفظ ،احیا و بهره برداری اصولی از منابع
• کاهش مدت اجرای پروژه و حفاظت از پروژه ها بعد از اجرا
• ایجاد فرصت های شغلی در زمینه های اقتصادی و تولیدی
• آگاهی از نیازهای واقعی بهره برداران ذیصالح و راه های رفع آن
• افزایش میزان بازدهی سرمایه گذاری های دولت در عرصه های منابع طبیعی
• به کارگیری نیروی عظیم ،خالق و با استعداد سازمان های غیر دولتی در امر احیاء،
بازسازی و حفاظت از منابع طبیعی
• شناخت سیاست های الزم برای به کارگیری الگوهای مناسب در مشارکت مردمی
در راستای تامین امکانات اجرای طرح های مشارکتی
• ایجاد تعادل بین ظرفیت تولید و میزان بهره برداری از منابع طبیعی تجدید شونده
• شناخت ویژگی های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بهره برداران در عرصه های منابع
طبیعی تجدید شونده و برنامه ریزی کارآمدتر برای مدیریت منابع طبیعی
• آگاهی از عوامل بازدارنده و پیش برنده بهینه سازی بهره وری از عرصه های منابع
طبیعی تجدید شونده
• افزایش میزان همفکری و تبادل افکار بین مردم ،مسئوالن و صاحبنظران به منظور
تسریع در روند اجرایی فعالیت ها و کاهش هزینه های عملیاتی
راهکارهایی که می توان جهت افزایش نقش سازمان های غیر دولتی در عرصه محیط
زیست در حوزه ملی و بین المللی پیشنهاد نمود
• حمایت از سازمان های غیردولتی و نیروهای کارآمد و خالق آن به منظور فعالیت
در خدمت به محیط زیست کشور
• واگذاری بخشی از امور مدیریتی مربوط به حفظ و احیا و توسعه محیط زیست به
سازمان های غیر دولتی
• ایجاد ارتباط دو طرفه و تعامل قوی بین سازمان حفاظت محیط زیست  ،سازمان
جنگل ها و مراتع کشور و سازمان های غیر دولتی برای دستیابی به توسعه پایدار در
بخش محیط زیست
• ارتقای سطح دانش و آگاهی سازمان های غیر دولتی پیرامون مباحث محیط زیست
• توجه به توان های مشارکتی همه اعضای سازمان های غیر دولتی با هر سطح سواد،
شغل و استفاده از همفکری  ،همیاری و مشارکت آن ها در زمینه های مورد عالقه شان.
• سازماندهی توسعه آموزش محیط زیست توسط سازمان های غیر دولتی با تاکید
بر تواناسازی مردم.
• حمایت و توسعه سازمان های غیر دولتی که قادر به ارائه تجارب و مهارت های خود
در زمینه برنامه های حفظ محیط زیست هستند.
• برنامه ریزی مناسب برای توانمند سازی اعضا در امور آموزشی ،ترویجی ،تحقیقی و
اجرایی در جهت پیشبرد اهداف حفاظت محیط زیست.
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با خود می اندیشیدم به راستی تقصیر پرنده های شهرمان چیست اگر آب را ما خشکانده
ایم ،اگر درختان و سبزه ها را ما تاراج کرده ایم ،اگر هوا را ما آلوده ایم ،اگر گرمای
کشنده تابستان ارمغان ما و راحت طلبی بیش از حدمان به آنهاست .این افکار زمانی به
ذهنم خطور می کرد که پدر بزرگ و مادر بزرگم مشغول خیساندن اضافه های نان در
ظرف مخصوص غذای پرندگان در گوشه حیاط بودند .راستی کجا رفتند آدمهایی که نه
فقط به خود ،به دیگران هم می اندیشیدند .دغدغه پرندگان هم برایشان کم از دغدغه
خودشان نبود .خوب به یاد دارم زمانی نه چندان دور را که در کنار حوض آب کوچک
حیاط ما برای نوشیدن قطره ای آب و فرار از گرمای ظهر تابستان ،انواع پرندگانی که
مدتهاست برخی از آنها را ندیده ام جمع می شدند .قمری ها ،گنجشک ها ،بلبل ها،
پرستوها ،کبوترها ،کالغ ها و گاهی پرندگان رنگارنگ زیبایی که اسم آنها را نمی دانستم
در یک زمان کنار یک حوض آب .گویی می خواستند به ما آدم ها درس همزیستی
مسالمت آمیز بدهند .جالبتر از هر چیز برایم آموزشی بود که بزرگترها در مورد هر نوع
پرنده ای به ما می دادند .برای خودش کالس آموزش طبیعت بود در فضای مهربان
خانواده همراه با چای بعد از ظهر تابستان یا پس از آب پاشی عصرگاهان حیاط .من
بسیاری از دانسته هایم در مورد درختان و گلها و پرندگان و پروانه ها را در همین کالس
های خانوادگی آموختم اما دیگر اکنون نه فرصتی برای بودن با پدر بزرگ ها و مادر
بزرگ ها برایمان مانده و نه آن اشتیاق در فرزاندنمان برای تماشای پرندگان .راستش
زمانی دلم بیشتر گرفت که تنوع پرندگان را نه بر روی شاخه درختان حیاط و شهر ،
بلکه بیشتر در قفس پرنده فروشی ها دیدم و فرزندم باید پرنده های در قفس را می
شناخت نه چهچه زنان بر شاخسارها را.

دکتر مهرداد محمدنیا
سردبیر فصلنامه
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راه هایی
برای
نجات
زمین

این یکی از فهرست های جالب است .این فهرست شامل راه هایی ساده ولی تاثیرگذار برای
نجات زمین است .شما هم میتوانید کمک کنید؟ در انتهای این فهرست ،نشانی برای ارسال
پیشنهادهای شما وجود دارد .مهم نیست پیشنهاد شما کوچک و یا بزرگ باشد ،مهم آنست که
بدانیم کوچکترین پیشنهادها هم وقتی همه گیر شود بزرگ است.
جهان ما برایمان گرانبها است و ما باید نسبت به آن آگاه تر باشیم .بسیاری از اقدامات روزمره
ما ،دائماً در حال تغییر سیاره می باشند .شواهد حاکی از گرم شدن کره زمین در قطب شمال و
قطب جنوب است .ما باید با تمام قدرت هر کاری الزم است برای نجات جهان انجام دهیم .پس
در ارائه راه های جدید با ما همراه شوید و به هر میزان که میتوانید به مطالب زیر اضافه نمایید.
 1بحث محافظت از زمین را در جهان و محیط پیرامونتان گسترش دهید

به هر طریقی میتوانید ،مردم را وادار کنید به زمین فکر کنند .تقریبا  7میلیارد نفر بر روی زمین
زندگی میکنند که هر یک از آنها باید از زمین محافظت کنند .همیشه به دنبال محصوالت
سالم زیست محیطی باشید و دیگران را نیز به این کار تشویق کنید .با انجام کارهایی مانند
بازیافت مواد ،خودداری از خرید مواد بسته بندی شده تا حد امکان ،کاشت درختان ،صرفه
جویی و بهینه سازی در مصرف انرژی ،حفاظت از محیط زیست را ملکه ذهنتان کنید.
 2بازیافت ،بازیافت ،بازیافت

تا جایی که می توانید کاغذ ،شیشه ،پالستیک ،مقوا ،روزنامه ها ،مجالت و مواد غذایی قابل
تبدیل به کود را بازیافت کنید.
 3از کیسه های پالستیکی خود مجدد ًا استفاده نمایید

از آن جا که بیش از  100سال طول می کشد تا پالستیک تجزیه شود ،هنگامی که به خرید
می روید از کیسه های پالستیکی خرید قبلی خود و یا از یک کیسه پارچه ای یا کوله پشتی
استفاده کنید.
 4محصوالتی که تعداد زیادی بسته بندی دارند را نخرید

بسته بندی بیشتر ،هزینه بیشتر .اگر شما یک محصول کوچک (مانند مسواک) که در پنج
الیه از جنس پالستیک یا مقوای زرق و برق دار پیچیده شده و سپس همه آنها نیز در یک
جعبه ساخته شده از پالستیک مانند فوم گذاشته شده را بخرید ،در واقع بیشترین هزینه را
بابت بسته بندی پرداخت خواهید کرد .بنابراین به دنبال محصولی مشابه با بسته بندی کمتر
باشید .همچنین از خرید محصوالتی که توسط اشخاص به صورت دستی بسته بندی میشوند
اجتناب نمایید.
 5محصوالت تازه که در ظروف قابل دیدن هستند بخرید.

به جای استفاده از انواع محصوالتی که از قبل بسته بندی شده اند ،از محصوالت تازه که در
ظروف قابل دیدن هستند استفاده نمایید .بسته بندی بیشتر برابر است با قیمت بیشتر و
مهمتر از آن زباله بیشتر در سایت های دفن زباله.
 6درخت بکارید

درخت هایی مانند افرا که در بهار دانه تولید می کنند را پیدا کرده و خریداری کنید و دانه
های آنها را جمع آوری نموده و آنها را ابتدا درگلدان بکارید تا زمانی که حداقل یکی از شاخه
ها بلند شود و سپس آنها را در باغچه بکارید .این یک راه عالی برای افزایش اکسیژن در هوای
زمین است.
 7یک بطری در فالش تانک توالت قرار دهید

بطری پالستیکی را پر از آب کنید ،در آن را محکم ببندید و سپس آن را در قسمت مخزن فلش
تانک توالت خود قرار دهید .از آنجا که در هر بار استفاده از فلش تانک توالت به طور متوسط
 3تا  7گالن آب استفاده میشود ،بطری مقداری از حجم مخزن را اشغال میکند و در نتیجه در
هر بار استفاده ،یک یا نیم گالن آب کمتر استفاده میشود.
 8اگر یک روز روشن و آفتابی است چراغ روشن نکنید

اگر یک روز روشن و آفتابی است و نور کافی وجود دارد چراغ روشن نکنید .اگر می خواهید
فقط برای چند دقیقه به یک اتاق بروید سعی کنید چراغی روشن نکنید .اکثر خانه ها پنجره
به اندازه کافی دارند و در بسیاری از ساعات روز نیازی به استفاده از چراغ نیست .اما اگر الزم
بود چراغی روشن کنید  ،چراغها را تنها در زمانی که نیاز دارید و به تعدادی که نیاز دارید
روشن کنید.
 9غذاهای سالم و ارگانیک بخرید

در حال حاضر برخی از فروشگاه های مواد غذایی بخش مواد سالم و ارگانیک دارند که در آن
شما می توانید انواع میوه ها ،سبزیجات و غالت که در معرض هیچ گونه کود شیمیایی ،آفت

اشیاء یا لباس هایی که از عاج ،پوسته الک پشت ،مرجان و یا پوست خزندگان ساخته
شده را نخرید .آنها محصول به خطر افتادن و نابودی حیوانات و گیاهان هستند.

 24از دو طرف کاغذ استفاده کنید

 10حیوانات را به خطر نیاندازید

 11ماشینتان را از منزل خارج نکنید

کاغذهایی که از یک طرف آن استفاده کرده اید را نگه دارید و از پشت آنها برای
یادداشتهای خود استفاده کنید .داشتن چند برگ کاغذ باطله در اطرافتان راه خوبی
برای جلوگیری از اسراف کاغذ جدید است.

دفعه بعد که نیاز شد به جایی بروید ،قبل از آنکه به این بیاندیشید که ماشین را از
منزل خارج کنید سعی کنید تا جایی که امکان دارد پیاده روی یا دوچرخه سواری
کنید.

 25درجه حرارت یخچال خود را در دمای مناسب قرار دهید

ابتدا در مورد آنچه می خواهید بخورید تصمیم بگیرید سپس در یخچال را باز کنید.

 26دریچه کولر را ببندید

 12در یخچال را ببندید

 13می خواهید چیزی را گرم کنید؟

اگر برای گرم کردن مواد غذایی از مایکروویو استفاده کنید یک سوم یک اجاق
معمولی انرژی مصرف می کند.
 14شیر آب را در زمان مسواک زدن و شستشوی دستها ببندید

هنگام مسواک زدن مسواک خود را خیس کنید ،سپس آب را ببندید تا زمانی که
بخواهید دهانتان را بشویید .در هر بار باز شدن شیر دستشویی به طور متوسط حدود
 2گالن آب در هر دقیقه مصرف می شود .این بدان معناست که هر بار که شما دندان
های خود را مسواک بزنید و یا زمانی که دست خود را با آب بشویید ،حدود  4گالن
آب استفاده می شود .پس اگر شما دندان های خود را در روز دو بار مسواک بزنید و
سه بار در روز دست های خود را بشویید  ،در هر ماه  600گالن آب مصرف میشود،
پس تا حد امکان از باز ماندن غیرضروری شیر آب خودداری کنید.
 15سریع دوش بگیرید

راه عاقالنه را انتخاب کنید :دوش حمام در هر دقیقه از  3تا  5گالن آب مصرف میکند
اما در وان حمام از  36گالن آب استفاده میگردد.
 16آبیاری باغچه در زمان مناسب

اگر می خواهید به چمن یا باغچه و باغی آب دهید ،اینکار را صبح و یا شب انجام
دهید که آب به راحتی تبخیر نشود.
 17باد الستیک ماشین خود را تنظیم کنید

باد الستیک ماشین خود را با فشار مناسب تنظیم کنید تا عالوه بر کاهش مصرف
سوخت ،عمر الستیک خود را نیز افزایش دهید.
 18ماشینی با رنگ روشن بخرید

یک ماشین رنگ روشن با شیشه رنگی نیاز کمتری به تهویه هوا دارد.
 19به طور کلی از محصوالت یکبار مصرف کمتر استفاده کنید

دمای یخچال یا فریزر نباید بیش از حد سرد باشد .دمای توصیه شده برای نگهداری
مواد غذایی تازه  4درجه سانتیگراد و برای فریزر  -15درجه سانتیگراد است.
دریچه کولر اتاق هایی که کمتر از آنها استفاده می کنید را ببندید .با این کار کولر
شما بهتر کار خواهد کرد و در انرژی و هزینه نیز صرفه جویی خواهد شد .فقط قبل از
بستن دریچه ها مطمئن شوید که در اتاق سنسور درجه حرارت وجود نداشته باشد.
 27فرآورده های بومی بخرید

امروزه بخش عمده مواد غذایی که ما مصرف می کنیم با کشتی یا هواپیما از مناطق
دور آورده میشود که این موضوع عالوه بر آلودگی محیط زیست موجب قیمت بیشتر
به دلیل هزینه های حمل و نقل (یعنی بنزین و یا گازوئیل) و بسته بندی میشود .این
نوع محصوالت که تحت عنوان گونه های خاص کاشته میشوند با توجه به مشکالتی
مانند برداشت زود هنگام و حمل و نقل ،تنوع و ارزش غذایی خود را تا حد زیادی از
دست می دهند.
 28استفاده از نصف مقدار

سعی کنید مقدار محصوالتی مانند مواد شوینده ،شامپو و غیره که هر روز استفاده
می کنید را نصف کنید و مطمئن باشید که همه کارها به خوبی قبل انجام میشود.
 29با کیسه مخصوص به خرید بروید

به جای کیسه های پالستیکی فروشگاه از کیسه های قابل بازیافت استفاده کنید.
شما توانید با استفاده از کیسه های قابل بازیافت آمار وحشتناک استفاده از کیسه
های پالستیکی را کاهش دهید.
 30ماشین را خاموش کنید

اگر با ماشین در حال رفتن به جایی هستید و بیش از  45ثانیه معطل میشوید ،برای
بهره وری سوخت ،ماشین را خاموش نمایید و زمانی که برای حرکت آماده شدید
دوباره استارت بزنید.
 31قرار دادن یک حوله جاذب در خشک کن

یک حوله جاذب نزدیک خشک کن خود قرار دهید .استفاده از حوله ها و یا تکه های
جاذب عالوه بر قدرت جذب باالتر ،مدت زمان خشک شدن را نیز کاهش داده و حدود
 10درصد در مصرف انرژی صرفه جویی میشود.

موادی مانند پوشک ،قلم ،ریش تراش ،حوله همه یک بار مصرف هستند ،بنابراین راه
های بسیاری برای کمک به زمین در این راه وجود دارد .از حوله یا لباسهای قدیمی
به جای دستمال های کاغذی استفاده کنید .استفاده از ریش تراش یکبار مصرف
چه فایده ای دارد وقتی که شما باید هر هفته یک بسته جدید بخرید؟ با خرید یک
نمونه خوب در پول خود صرفه جویی کنید .به عبارت دیگر ،با شعار « آسان و راحت
است»جذب دنیای مواد یکبار مصرف نشوید.

بیشتر آب گرمکن ها در دمایی باالتر از نیاز خانواده تنظیم میشود .دمای آب گرمکن
خود را کمتر کنید و روی  55درجه سانتیگراد تنظیم نمایید .در این صورت هزینه
های آب گرم شما به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

به جای حوله کاغذی ،از یک حوله پارچه ای برای خشک کردن دست خود و سینک
استفاده کنید.

لپ تاپ خود را بعد از شارژ کامل از پریز بکشید و سپس با آن کار کنید تا خالی
شود .این کار می تواند مقدار زیادی در مصرف انرژی صرف جویی کند.

اگر چه ممکن است برای خرید باتریهای قابل شارژ هزینه بیشتری صرف کنید ،اما
 10یا  20برابر قیمت اصلی صرفه جویی خواهد شد ( زیرا الزم نیست هر بار باتری
جدیدی بخرید و پس از تمام شدن ،آن را دور بریزید) .عمر باتری را در رادیو و دیگر
لوازم با اتصال به آداپتور ACبیشتر کنید.

اگر ما این کار ساده را انجام دهیم ،همه مردم در سراسر جهان از صلح و محبت لذت
خواهند برد و در شادی یکدیگر سهیم میشوند .اگر به یکدیگر یک لبخند و یک کلمه
خوب هدیه دهید جهان را در چشم خود و اطرافیانتان زیباتر می کنید.
اگرچه راهکارهایی ساده و بعضا پیش پا افتاده به نظر می رسیدند ،اما آیا به همین
راهکارهای ساده عمل می کنیم؟ با ارسال راه کارهای پیشنهادی خود به بخش
پیشنهادها در وبگاه  enva5j@gmail.comبه نجات زمین به سهم خود کمک
کنید .منتظرتان هستیم.

 20یک حوله دستی در خانه داشته باشید

 21از باتری های قابل شارژ استفاده کنید

 22مصرف انرژی در منزل را بهینه سازی کنید

از المپ ها و لوازم خانگی کم مصرف استفاده کنید تا هم انرژی کمتری مصرف کرده
باشید و هم قبوض سنگین به سراغ شما نیایند.

 32تنطیم دمای آبگرمکن

 33لپ تاپ خود را از پریز بکشید

 34با دیگران همدردی کنید و به یکدیگر یک لبخند و یک کلمه خوب هدیه دهید
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کش ها و علف کش ها نبوده اند را خریداری کنید .این هم برای شما و هم برای زمین
بهتر است زیرا هیچ مواد شیمیایی وارد خاک و یا آب نخواهد شد.

 23لباسهای خود را بازیافت کنید!

لباسهایی که نمی خواهید یا اندازه تان نیست را دور نریزید ،آنها را به نیازمندان و
فقرا اهداء کنید.
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25

راه کار
 88برای
صرفه جویی
در مصرف

ترجمه دکتر مهرداد محمدنیا
سردبیر فصلنامه

حفظ و صرفه جویی آب به اقدامی ضروری در تمام نقاط دنیا حتی مناطقی که آب
کافی دارند بدل شده است.
 1چکه های آب ازسیستم لوله کشی و شیرهای آب را رفع کنید.
قطره های کوچک ناشی از خرابی یک واشر ساده می تواند منجر به هدر رفت تا
 80لیتر در روز گردد .بدیهی است نشطی های بزرگتر ،هدررفت را به صدها گالن
در روز می رساند.
 2از دستشویی به عنوان محلی برای دفع خاکسترهای سیگار و دستمال
کاغذی استفاده نکنید.
هرزمان که شما از دستشویی برای دفع خاکستر سیگار یا دستمال کاغذی یا
هرگونه موارد که ریختن دیگر استفاده می نمائید بالغ بر  20تا  28لیتر آب
هدر می رود.
 3هدر رفت آب از فالش تانک ها را کنترل کنید.
با قراردادن یک ماده رنگی در مخزن فالش تانک و بدون آنکه
دستگیره را بکشید چنانچه ماده رنگی طی  30دقیقه در فضای
آبریز توالت دیده شده فالش تانک شما هدر روی آب دارد و به
سادگی و با هزینه کمی می توانید مانع از هدر رفت ده ها لیتر
آب در روز از این طریق گردید.
 4از کنتور آب خود برای چک کردن احتمال هدر روی
پنهان در ساختمان استفاده کنید .عدد کنتور را ابتدا قرائت
کنید و پس از  2ساعت بدون آنکه آبی استفاده کرده
باشید مجددا ً آن را قرائت نمائید .اگر عدد تغییر
کرده باشد هدر روی پنهان آب دارید .
 5با نصب دوش ها و شیرهای مناسب و
کاهش زمان دوش گرفتن دست کم تا  10لیتر
آب در دقیقه صرفه جویی نمایید.
های پالستیکی ها با مواد سنگین پرشده باشند و
 6با قراردادن بطری
بستن درب آنها و قراردادن درون مخزن را تا  8لیتر کاهش دهید و یا در موقع خرید فالش تانک از
انواعی که حجم مفید آنها  4تا  8لیتر می باشد بجای نمونه هایی که به طور معمول  12تا  20لیتر مصرف
می کنند سفارش دهید.
 7لوله کشی ها را عایق بندی کنید این امر موجب اتالف کمتر آب گرم تا رسیدن به شیر یا دوش می گردد.
 8زمان دوش گرفتن را کاهش دهید.
بهتر است در حد فاصل شامپو و یا صابون زدن ،دوش بسته باشد تا از هدر روی آب جلوگیری شود یادمان باشد هر 4دقیقه
دوش گرفتن تقریبا بین  80تا  160لیتر آب را مصرف می کند.
 9پس از خیس کردن خمیردندان و مسواک آب را ببندید .هرگز ضرورتی ندارد تا حین مسواک زدن شیرآب باز باشد .شما به راحتی
می توانید پس از خیس کردن مسواک و خمیر دندان ،شیرآب را بسته و در نهایت با یک لیوان آب دهان خود را بشویید.
 10تیغ ریش تراش را در مقدار مختصری آب که در لیوان یا کف روشویی جمع می شود شستشو بدهید.
 11از ظرفشویی و لباس شویی خود صرفاً با ظرفیت تکمیل استفاده کنید.
اغلب سازندگان ظرفشویی ها توصیه می کنند تا ظروف را قبل از قراردادن در ماشین خیس نکنید که این امر خود صرفه جویی قابل مالحظه ای در آب خواهد بود .اگر
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اکنون می خواهید ماشین لباس شویی بخرید سعی کنید از انواعی که هم
برچسب مصرف انرژی بهتری دارند و هم بین  35 -50درصد مصرف آب
کمتری دارند خرید نماید.
 12از ظروف و وسایل مخصوص تولید کمپوست خانگی بجای
تولید کمپوست استفاده کنید زیرا هم در مصرف آب و هم راندمان
کمپوست بسیار موثر است.
 13اگر با دست ظرف ها را می شوئید لطفا شیرآب را در
تمام مدت باز نگذارید .اگر سینک دو قلو دارید یکی را از آب
و شوینده و دیگری را از آب بدون شوینده پرکنید اگر سینک
تک دارید پس از تمیز نمودن ظروف محلول آب و شوینده
آنها را روی یک ظرف بزرگتر یا َرک
قرارداده با ریختن سریع آب آنها را
تمیز کنید.
 14هنگام شستن سبزیجات و
میوه ها هرگز آب را به صورت
متوالی باز نگذارید ضمناً آب حاصل
از شستن سبزیجات به راحتی برای
آبیاری گلدان ها قابل استفاده می
باشد.
 15همراه بطری های آب خنک
در یخچال نگهداری کنید .باز
گذاشتن آب شیر تا رسیدن آب
خنک تر موجب اتالف شدید آن
است با قراردادن بطری های آب در
یخچال صرفه جویی قابل قبولی در
مصرف آب خواهید داشت.
 16از گیاهان مقاوم به کم آبی در
حیاط منزل استفاده کنید .بسیاری از گیاهان بومی منطقه و محل شما می توانند
بمراتب زیباتر و مقاوم تر نسبت به شرایط کم آبی باشند و در ضمن مقاومت بیشتری
نیز نسبت به آفات و بیماری ها داشته باشند اگر گیاهانی در حیاط منزل دارید که
مصرف آب فراوانی دارند آنها را با گونه ای بومی جایگزین نماید برای این کار بهتر
است از طراحی ویژه مناطق خشک یا زریسکیپ ( )Xeriscapeاستفاده نماید که
باعث کاهش هزینه های شما نیز میگردد .شیب ها را با گیاهان مفروش کنید که
عالوه بر زیبایی مانع از بروز هرز آب می شوند بهتر است گیاهان با نیاز آبی مشابه
را کنار هم بکارید.
 17الیه ای از مالچ را اطراف درختان و گیاهان قرار دهید .مالچ مانع از تبخیر فراوان
آب شده و ضمناً از رشد علف های هرز نیز ممانعت می کند .افزودن  3-5سانتی
متر مواد آلی و یا خورده چوبهای مالچ توانایی خاک بجای حفظ رطوبت را افزایش
می دهد و به ویژه در تابستانهای گرم و طوالنی به نجات درختان و گیاهان شما
کمک شایانی می نماید.
 18قطره چکانهای آب را در مسیر عبور و مرور و پیاده روها قرار ندهید همچنین
از آبیاری در روزهای بادی اجتناب کنید.
 19فضای سبز خود را زمانی که نیاز واقعی به آب دارند آبیاری نمائید.
برای چمن ها زمان مناسب آبیاری وقتی است که اگر پا برروی آنها بگذارید مجددا ً
سریع به حالت اولیه باز نگردند اجازه دهید چمن ها ارتفاعی حداقل معادل  3اینچ
پیدا کنید تا باعث افزایش زمان ماندگاری آب در خاک شوند.

 20آبیاری عمیق انجام دهید.
اجازه دهید آب به تدریج و عمیق به ریشه ها برسد تعجیل و عدم اجازه
نفوذ تدریجی به آب موجب می گردد آب در باالتر از ریشه گاه توزیع
شده و بخش قابل مالحظه ای از آن مجددا ً از سطح زمین تبخیر گردد
 .بنابراین انجام آبیاری عمق بهتر از چند نوبت آبیاری سطحی و کم
عمق می باشد.
 21آبیاری را در ساعات اولیه روز انجام دهید و از آبیاری در
هوای بادی پرهیز کنید آبیاری در ساعات اولیه روز هوا خنک
است بهتر از ساعات غروب می باشد زیرا عالوه بر بازدهی خوب
تا حدودی رشد قارچ ها نیز جلوگیری می نماید .هرچند به هر
حال آبیاری در ابتدای روز و انتهای آن از آبیاری در میان
روز بهتر است.
 22ازمواد آلی و سیستم آبیاری
مناسب برای بوته ها ،گل ها و
چمن ها استفاده نماید .افزودن
مواد آلی به ویژه کمپوست به خاک
باعث افزایش توان جذب آب آن
می گردد .از آبیاری بیش از حد
گیاهان و بوته ها اجتناب نمایید
زیرا موجب زردی برگهای آنها می
گردد .اگر به صورت دستی و با
شلنگ آبیاری می کنید از آب پاش
های قابل تنظیم استفاده نماید.
 23از شلنگ برای شستشوی
خودروی خود استفاده نکنید و
این کار را صرفاً برای شستن نهایی
انجام دهید با این عمل قریب به
 600لیتر در مصرف آب صرفه جویی نموده اید همچنین از نازل های مناسب نموده
تا بازدهی کار بهتر و مصرف آب نیز کمتر شود البته استفاده از سیستم های شستن
بدون آب خودرو بهتر از هر راه کار دیگری است .
 24از جارو َ ،نه شیلنگ آب برای تمیز نمودن معابر استفاده کنید.
 25نشت در شیلنگ ها نیز باید به دقت کنترل و حذف گردد.
توصیه های فوق علیرغم سادگی می توانند بخش قابل مالحظه ای از هدر روی آب
در منازل جلوگیری کنند این امر زمانی میسر می شود که تمامی اعضای خانواده
از آن مطلع بوده و یکدیگر را دررعایت آنها سفار ش و نظارت کنند .حفاظت از آب
در منازل هرگز هزینه بر نبوده و برعکس صرفه اقتصادی مناسبی برای هزینه های
خانواده در پی دارند اگر توجه داشته باشیم که تقریباً 75درصد آب در منازل در
حمام و 25درصد در توالت ها مصرف می شوند به اهمیت رعایت موارد فوق بیشتر
آگاه می گردیم یادمان باشد که با صرفه جویی ده درصدی در هر خانواده به راحتی
می توان به روند عادی زندگی ادامه داد اما با قطع آب هرگز!....
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بی شک دیدن و یا شنیدن واژگان فوق ابتدا تصویری از پول
و بدهی و تسویه حساب و وام و مسائلی از این دست را در
ذهن تداعی می کند .واژگانی که معموالً با احساس خوشایندی
همراه نیستند چرا که مردم بیشتر بدهکارند تا طلبکار و طبعاً از
تسویه حساب نیز واهمه دارند و باید یکجا همه ی بدهی های
قبلی را صاف کنند .به راستی آیا واژه گان طلبکاری و بدهکاری
صرفاً در حوزه امور مالی و یا حداکثر در مورد خورده حسابهای
اخالقی بین اشخاص مصداق دارند؟ یعنی اگر به سیستم بانکی
و یا به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی مالی نداشته باشیم،
حسابمان پاک است و می توانیم سرمان را باال بگیریم و شب
را با آرامش بخوابیم؟ به راستی هرگز با خود فکر کرده ایم که
به غیر از نظام مالی و آن خورده حسابهای شخصی احتمالی،
هستند کسانی و چیزهایی که مدام در خدمت ما هستند و
بی شائبه با قربانی کردن خود ،اسباب زیستن ما را فراهم می
کنند ولی ما هرگز به فکر پرداخت دین و بدهی خود و نهایتا
تسویه حساب با آن ها نیستیم؟ لختی درنگ کنید ،عجله
نکنید ،باز هم بی توجه نگذریم ،گفتیم «اسباب زیستن ما را
فراهم می کنند»  ،یعنی نبود آنها ،نابودی من و تو و فرزندان
و جامعه و خالصه همه چیزمان را سبب می گردد .صحبت از
یک بدهی مالی و یا یک خورده حساب اخالقی نیست ،صحبت
از محیط پیرامون ماست که در آن نفس می کشیم ،کار می
کنیم ،فرزندانمان در آن نشو و نما می کنند ،خانواده و هم
نوعانمان در آن زندگی می کنند و همان حساب های مالی و
اخالقی را هم در همین محیط تسویه می کنیم.
اغلب ما خود را طلبکار از محیط زیستمان می دانیم و اگر
آنچه می خواهیم را به ما ندهد بی محابا زبان به شکایت می
گشاییم بی آن که به صورت حسابمان نگاهی دقیق بیندازیم
و از بدهی خود به محیط زیستمان مطلع گردیم .گاهی که
عارضه ای زیست محیطی مانند آلودگی هوا و گرمای غیر
عادی و خفه کننده میانه تابستان و کم آبی کالفه کننده
شبانه روزی بر ما فرود می آیند ،صرفاً زبان به شکایت می
گشاییم بی آن که سهم خود را در وقوع این مکافات به حساب
آوریم .گاهی هم اگر خودمان مشکلی نداشته باشیم و خبری از
نزول بالیای زیست محیطی بر سر هم نوعانمان در دیگر بالد
عالم را بشنویم ،صرفاً غلتی در خواب غفلت به طرف دیگرمان
زده و باز هم می خوابیم ،خواب و خواب و باز هم خواب .اگر
همه خواب بودند ،شاید می شد به گونه ای خودمان را فریب
بدهیم و غفلتمان را به گردن دیگران بیندازیم ،اما متأسفانه
و یا خوشبختانه ،عده ای هم بیدارند و دست کم بخشی از
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کاستی ها و بدهی های ما را جبران می کنند .اجازه دهید
قدری رک و راست تر با هم سخن بگوییم :آیا به راستی به
محیط پیرامونمان یا همان محیط زیستمان بدهکاریم و یا از
آن طلب داریم؟ اگر طبیعت سخاوتمندانه به ما آب و هوا و
سرسبزی و غذا و زندگی و هزاران نعمت ارزنده و حیاتی دیگر
بخشیده است ،ما در مقابل برای طبیعت و محیط زیستمان
چه کرده ایم؟ لطفاً صبر کنید ،باز هم مثل بیشتر مواقع غیر
مسئوالنه و از سر بی تفاوتی و بدون تأمل و اندیشه در پاسخ،
عبور نکنیم .راه دوری نرویم ،محیط زیست صرفاً آن دور دورها
و در پس کوه ها و جنگلها و در دل بیابانها نیست ،همین
جاست ،همین کوچه ای که هر روزه از آن گذر می کنیم و
درختان در حال خشکیدن آن را تنها نظاره می نماییم و شاید
در دل به مسئوالن ذیربط لعن و نفرین می فرستیم ،اما از دادن
ظرفی آب به بهانه گرانی آب بها و هزاران دلیل خود تراشیده
دیگر دریغ می کنیم تا آن جا که همان درخت زیبای سبزی
که سخاوتمندانه خود را هزینه ی ادامه بقا و طراوت زندگی
ما نموده بود در مقابل چشمانمان به مصرف هیزم چهارشنبه
سوری و پختن کباب و کارهای دیگرمی رسد .به راستی به
کجا چنین شتابان؟ چرا از مسئولیتمان در برابر محیطی که
در آن زندگی می کنیم غافلیم؟ چرا همیشه فکر می کنیم
حفظ محیط زیست را باید دیگران انجام دهند؟ چرا فکر می
کنیم صرفا آن چند نفری که در ادارات مرتبط کار می کنند
باید پاسخگو باشند؟ تا کی می خواهیم برای مثال زدن از
حس مسئولیت اجتماعی ،از مردم ژاپن و کره و آلمان و سایر
کشورها سخن بگوییم؟ مگر آموزه های ناب دینی و تاریخی ما
مملو از ترسیم تکلیف ما در برابر محیط زیستمان نیست؟ چه
مقرر در
خرجی برای ما دارد که زباله خودمان را رأس ساعت ّ
منزل بگذاریم تا صبحگاهان شاهد جاری شدن شیرابه متعفن
آن و شیوع بوی نامطبوع و سایر آلودگی های حاصل از این
بی مباالتی خودکرده نباشیم؟ چه هزینه ای برای ما دارد اگر
پوست و ضایعات چیپس و پفک و تنقالتی را که در خودرو
مصرف می کنیم به بیرون نیندازیم؟ چه قدر سخت است اگر به
جای آن که دقیقه ها و ساعت ها با فشار آب شیلنگ به تعقیب
و گریز خورده سنگها و ذرات خاک حیات و یا جلوی منزلمان
بپردازیم ،ابتدا با کشیدن جارویی ساده ،آن خاک و سنگریزه را
جمع آوری نموده سپس با نم آبی آن طراوت و شادابی مورد
نظرمان را با وجدانی راحت تأمین نماییم .ببخشید ،سخن از
وجدان شد همان محکمه ای که خداوند در وجود ما انسانها
نهادینه نموده تا از آن استفاده کنیم ،اما ...
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متخصصین تغذیه لیستی از مواد غذایی اصلی را کلید سالمتی معرفی کرده اند .به
همین خاطر پیش خود فکر می کنید که از غذاهای سالمی استفاده می کنید و وقتی
دچار بیماریها و مشکالت مختلف ،از سرطان گرفته تا دیابت و از این قبیل ،می شوید،
تعجب می کنید .این مشکالت به این دلیل است که در راه از خانه تا سوپرمارکتی که
از آن خرید می کنید ،این موادغذای دچار تغییر و تحوالتی می شود که باعث ارزانتر
شدن و جذاب تر شدن آن…و البته به شدت ناسالم شدن آن می شود.
 -1گفته می شود که ماهی از گوشت قرمز سالمتر است ،چون سرشار از فسفر ،ویتامین
 Dو روغن غیراشباع سالم می باشد .اما شایان ذکر است که فیله ماهی سرخ کرده
حاوی مقدار بسیار کمی ماهی و بیشتر حاوی مواد افزودنی است که به هیچ عنوان سالم
نیست .البته ماهی تازه اینطور نیست اما انواع ماهی های کارخانه ای و فست فود ماده
غذایی سالمی به شمار نمی رود.
 -2ماست در واقع همان شیر ترش شده است ،و درست مثل شیر باید سرشار از
پروتئین ،کلسیم ،و ویتامین های مختلف باشد و می تواند برای افرادی که معده هایشان
الکتوز نمی پذیرد و نمی توانند از شیر تازه استفاده کنند ،جایگزین خوبی باشد .اما
آنچه که در سوپرمارکت ها به عنوان ماست فروخته می شود ،محصولی کارخانه ای
حاوی مقدار زیاد قند صنعتی ،مثل فروکتوز و گلوکز (که موجب چاقی میشود) و میوه
های فراورده ای است.
 -3با پختن بعضی سبزیجات به همراه گوشت و اضافه کردن کمی ادویه ،سوپی ارزان،
ساده و خوشمزه خواهید داشت .سوپ های آماده که در پاکت ها یا کنسرو ها بسته
بندی می شوند ،ترکیب پرنمکی از چربی ها ،مواد افزودنی و تکه هایی از هویج و
جعفری است تا مردم را گول بزنند .فقط یک کاسه از آن حاوی 50درصد از کل نمک
مصرفی روزانه شما است.
 -4چای سبز در آسیای شرقی و جنوبی طرفداران زیادی دارد ،حاوی آنتی اکسیدان ها
و کافئین است ،و تخقیقات نشان داده است که با سرطان ،بیماری های قلبی ،مشکالت
پوستی و اختالالت پیری مقابله می کند .اما از آنجا که به خاطر تلخ بودن طعم آن در
غرب استقبال چندانی از آن نمی شود ،مردم معموالً این چای را با انواع و اقسام افزودنی
ها و شکر می خوردند که چندان سالم نیست.
 -5انواع خوب سیب زمینی پوست نازک و سفید رنگ که ظاهر بسیار فریبنده ای دارند،
دقیقاً همان چیزی است که باید از آن پرهیز کرد .این سیب زمینی ها که کام ً
ال تجاری
هستند ،هیچ ماده معدنی ،نمک ،یا پروتئینی در خود ندارند .فقط سرشار از نشاسته
هستند که موجب چاقی شده و شما را در خطر ابتال به دیابت قرار می دهند.
 -6پاپکرن باید دانه های ذرت سرشار از فیبر سلولز و با کالری بسیار پایین باشد که در
روغن گیاهی سالم درست شده باشد .هنگام خرید پاپکرنهای آماده مایکروفری حتماً
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به برچسب روی آن دقت کنید :آن چربی ها (به ویژه کره) هیچ چیز سالمتی در خود
ندارند و طعم دهنده هایی که در آن استفاده می شود فقط سمومی بی خاصیت هستند.
 -7نان های آماده بسته بندی شده ای که در سوپرمارکت ها می بینید ،یکی از
مهمترین عوامل در چاقی و دیابت به شمار می روند .نان باید فقط از آرد ،کمی نمک،
و خمیر مایه درست شده باشد .اما نان های سفید بسته بندی شده باید دوام بیشتری
داشته باشند و این مسئله فقط از طریق افزودنی ها و تغییر شکل آن از طریق قند
حاصل از شیره ذرت ،میسر خواهد بود که موجب چاقی می شود .الزم به ذکر نیست
که نگهدارنده ها به آن مزه سنگ آهک می دهد.
 -8سیریال ها—حبوبات غذایی که از غالت تهیه شده و با شیر بعنوان صبحانه مصرف
می شود– (گندم ،جو ،برنج ،ذرت) بیش از  10000سال است که یکی از غذاهای اصلی
برای اکثر افراد به شمار می رود .این موادغذایی سرشار از پروتئین ،نشاسته و ویتامین
هستند.
اما آنچه که این روزها بعنوان سیریال صبحانه مصرف می شود ،همان سیریال های
واقعی است اما به اضافه ی مقدار زیادی قند ،شیره ذرت ،رنگ دهنده ها و نگه دارنده
ها که باعث سالمت بخشیدن به شما و فرزندانتان نخواهند شد.
 -9سبزیجات و میوه جات از جمله سالمترین موادغذایی هستند .اما ساالدهای آماده
همه ویتامین های مورد نیاز بدن شما را به طور روزانه تامین نمی کنند .در اینگونه
ساالدها میزان ویتامین ها به حداقل یا صفر رسیده است .سبزیجات این ساالدها در
محلولهای کلردار شستشو می شوند و برای دوام و ماندگاری بیشتر موادی به آنها افزوده
می شود که از سالمت آنها می کاهد.
 -10مواد غذایی اکولوژیکی به این معنا است که هیچ آالینده ای برای رشد آنها استفاده
نشده است (آفت کش ها و کودهای شیمیایی) .اما آنچه به سوپرمارکت ها می رسد
باید محصولی ارزان باشد اما تهیه موادغذایی ارگانیک هزینه زیادی می برد که برای
تولیدکننده ها مقرون به صرفه نیست.
 -11امروزه ،پیتزا نماد غذاهای آماده شده است .بااینکه این غذا در ایتالیا فقط از انواع
بخصوصی آرد ،گوجه فرنگی ،روغن زیتون ،ریحان و پونه کوهی درست می شود ،و
درنتیجه غذایی بسیار سالم به شمار می رود ،اما آنچه در سرتاسر جهان به تقلید ازاین
غذا به مردم تحویل داده می شود ،شباهت چندانی با آن ندارد.
این روزها همه جا پر شده از مواد افزودنی و نگه دارنده ها ،روغن های بی کیفیت و
ارزان ،پنیرهای مختلف و انواع و اقسام سس ها که موادغذایی سالمی برای بدن به
شمار نمی روند .به خاطر وجود همین مواد افزودنی است که این روزها غذاهای سالم،
به غذاهایی به شدت ناسالم و خطرناک برای سالمتی تبدیل شده اند .پس با دقت بیشتر
به انتخاب های غذایی خود ،در دام تولیدکننده های این موادغذایی گرفتار نشوید.

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
محیط زیست و سالمت و بهداشت

گردآورنده :فاطمه کاراندیش

93

مترجم :حمیده مرادی
کارشناس روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شیراز

محیط زیست و سالمت و بهداشت
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

94

بیش از نیمی از  300میلیون نفری که در ایاالت متحده زندگی می کنند به یک یا چند
چیز آلرژی دارند که در صورت وجود گرده ،گرد و غبار و سایر مواد دچار عطسه ،آبریزش
بینی و خارش چشم می شوند.برخی نیز از حمالت ناگهانی که موجب تنگی نفس و نفس
نفس زدن میشود رنج می برند .این بیماری آسم نام دارد .غالباً حمالت آسم پس از یک
دوره ورزش باد سنگین و یا در پی تغییرات ناگهانی در آب و هوا رخ می دهد که بعضی
از این حمالت در پی وجود آالینده ها و دیگر مواد شیمیایی در هوا و خانه است .پزشکان
می توانند با انجام یک آزمایش دریابند که چه موادی باعث بروز واکنش یا آلرژی میشود
و سپس برای بهبود عالئم آن دارو تجویز کنند.
نقائص هنگام تولد
گاهی اوقات ،زنان باردار با قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی و یا نوشیدن زیاد الکل،
مواد مضری را به جنین خود منتقل میکنند .برخی از این نوزادان با نقص عضو ،اندام و
بافت به دنیا می آیند .مصرف آسپرین و سیگار نیز می تواند موجب مشکالت مادرزادی
شود .نقائص هنگام تولد که بسیاری از آنها قابل پیشگیری است  ،علت اصلی مرگ و میر
نوزادان در سال اول زندگی است.
سرطان
سرطان هنگامی رخ میدهد که یک سلول یا گروهی از سلولها با سرعت غیر معمول تکثیر
شوند .گسترش سلولهای سرطانی ،بر اندام ها و بافتهای مجاور اثر می گذارد و عاقبت
آنها را از انجام وظایف عادی خود باز می دارد  .سرطان ساالنه دومین علت مرگ و میر
در ایاالت متحده به شمار میرود .بیش از  500،000عنصر در محیط زیست همچون
دود سیگار ،پنبه نسوز ،اشعه ،مواد شیمیایی طبیعی و ساخته دست انسان ،الکل ،و نور
خورشید منشاء برخی از سرطان ها هستند .افراد با محدود کردن قرار گرفتن در معرض
این عوامل می توانند خطر ابتال به سرطان را کاهش دهند.
درماتیت
درماتیت یک نام فانتزی برای پوست ملتهب تحریک شده است .بسیاری از ما برآمدگی و
خارش ناشی از پیچک سمی ،بلوط و سماق را تجربه کرده ایم .برخی از مواد شیمیایی
موجود در رنگها ،رنگ موها ،لوازم آرایشی و مواد شوینده نیز می تواند باعث جوش و تاول
شود .همچنین وزش باد و نور خورشید شدید موجب خشکی و ترک پوست میشود.
پارچه ،مواد غذایی ،و برخی از داروها نیز می تواند واکنش های غیر معمولی را در برخی
از افراد به همراه داشته باشد.افراد می توانند با یک قاعده ساده خود را از پیچک سمی
حفظ کنند « :از برگهای سه تایی دوری کنید» افراد با هوش از سموم آنها مطلعند.
آمفیزم
آلودگی هوا و دود سیگار می تواند به بافت حساس ریه ها آسیب برساند .هنگامی که
این اتفاق می افتد ریه ها نمی توانند به درستی منبسط و منقبض شوند ،به این وضعیت
آمفیزم گفته می شود .در آمریکا حدود  2میلیون نفر به این بیماری مبتال هستند .برای
این افراد هر بار نفس کشیدن کار سختی است و حتی انجام ورزشهای متوسط برای آنها
دشوار است .برخی از بیماران آمفیزم باید برای نفس کشیدن از مخازن اکسیژن استفاده
کنند.
مشکالت باروری
باروری به معنای توانایی تولید مثل است .در حال حاضر یک زوج از هشت زوج مشکل
باروری دارند .بیش از  10درصد از زوج ها پس از یک سال تالش  ،موفق به بارداری
نمی شوند .عفونت ناشی از بیماریهای جنسی و یا قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی
در محیط کار و یا محیط های دیگر میتواند از دالیل ناباروری باشد .محققان موسسه
ملی علوم بهداشتی محیط زیست NIEHSدریافتند که مصرف بیش از حد کافئین در
رژیم غذایی میتواند به طور موقت موجب کاهش باروری زنان گردد .همچنین دانشمندان

 NIEHSبه روزهایی که احتمال باردار شدن در یک زن وجود دارد به دقت اشاره میکنند.
گواتر
گاهی میزان یدی که افراد از غذاهایی که می خوردند دریافت میکنند کافی نیست از
این رو غده کوچکی به نام تیروئید بزرگتر از معمول میشود .این غده می تواند آنقدر
بزرگ شود که مانند یک توپ بیس بال که به گردن چسبیده ،به نظر برسد .این بیماری
گواتر نامیده می شود .از آنجا که غده تیروئید کنترل عوامل مهمی مانند رشد و انرژی
را برعهده دارد ،بیماری گواتر میتواند اثرات سوء زیادی داشته باشد .برخی از بیماران
مبتال به گواتر به شدت عصبی و بی قرار و برخی دیگر تنبل و بی حال می شوند .پس
از اینکه مقامات بهداشت عمومی تصمیم گرفتند که به نمکهای مصرفی ید اضافه شود
 ،بیماری گواتر نادر شد.
بیماریهای قلبی
بیماری قلبی علت اصلی مرگ و میر و ناتوانی های جسمی در ایاالت متحده است .ساالنه
تقریباً  700000آمریکایی در اثر بیماریهای قلبی جان خود را از دست میدهند .عادات
بد غذایی ،عدم تحرک و مواد شیمیایی زیست محیطی در بروز بیماریهای قلبی نقش
دارند .کبد انسان اکثر مواد شیمیایی که وارد بدن می شود را به مواد بی ضرر تبدیل
میکند ،اما برخی از این مواد به ذراتی به نام رادیکالهای آزاد تبدیل میشود که می تواند با
پروتئین موجود در خون واکنش نشان داده و رسوبات چربی به نام پالک تشکیل دهد و
رگ های خونی را مسدود کند .انسداد عروق باعث قطع جریان خون به قلب و در نهایت
حمله قلبی میشود.
بیماری های نقص ایمنی
سیستم ایمنی بدن متشکل از سلولهای سفید خون و سلولهای دفاعی  ،با میکروبها،
ویروسها و سمومی که به بدن حمله می کنند مبارزه می کند .هر زمان که یک ذره
خارجی وارد بدن میشود ،این سلولها دشمن را احاطه کرده و از بین می برند .همه ما در
خصوص ایدز و آسیبی که به سیستم ایمنی بدن وارد می کند شنیده ایم .بعضی مواد
شیمیایی و مخدر نیز می تواند با آسیب رساندن به سلول های دفاعی ،سیستم ایمنی
بدن را تضعیف نماید و در نتیجه بدن نسبت به بیماریها و عفونت ها آسیب پذیرتر میشود.
بیماریهای کار
هر شغلی خطرات خاصی دارد و حتی یک نویسنده می تواند در معرض برش کاغذ باشد.
آیا می دانید روزانه حدود  137کارگر در اثر بیماریهای کار جان خود را از دست می دهند؟
این آمار هشت برابر تعداد افرادی است که بر اثر حوادث حین کار جان خود را از دست
می دهند .بسیاری از این بیماریها در اثر مواد شیمیایی و عوامل دیگر موجود در محیط
کار ایجاد می شود .در کارخانه ها و آزمایشگاه های علمی مواد شیمیایی ،رنگها و فلزات
سمی وجود دارد .پزشکان و سایر کارکنان بهداشتی که با اشعه سرو کار دارند .افرادی
که در فرودگاهها یا در کنسرت موسیقی راک مشغول بکارند بدلیل وجود سر و صدای
بلند ،دچار کاهش شنوایی می شوند .برخی از مشاغل با سرما یا گرمای شدید همراه
و
هستند .کارگران میتوانند با پوشیدن لباس های خاص
با استفاده از عینک ایمنی ،دستکش ،توپی های
گوش و سایر تجهیزات خود را از این خطرات
حفظ کنند.
بیماری های کلیوی
حدود  7.5میلیون بزرگسال از بیماریهای
مزمن کلیوی رنج می برند .این بیماری می
تواند از یک عفونت ساده شروع شده و تا
نارسایی کلیه ادامه یابد .بدن افراد مبتال به
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نارسایی کلیه نمی تواند ضایعات و سموم را از خون حذف کند و این افراد برای زنده
ماندن به ماشین آالت گران قیمت کلیه نیاز دارند .وجود برخی از مواد شیمیایی موجود
در محیط و یا مصرف بی رویه و بدون نسخه برخی داروها میتواند زمینه ساز آسیب های
کلیوی باشد .بنابراین مصرف داروها حتماً باید طبق دستور پزشک باشد.
مسمومیت با سرب
گاهی اوقات کودکان و خردساالن چیپس های رنگی و تنقالت دیگر که حاوی سرب
هستند مصرف می کنند .گرد و غبار حاوی سرب ،دود و آب آلوده به سرب نیز می
تواند موجب نفوذ سرب به بدن گردد .سرب می تواند به مغز ،کلیه ها ،کبد و سایر ارگانها
آسیب برساند .مسمومیت شدید با سرب می تواند باعث بروز سردرد ،گرفتگی عضالت،
تشنج و حتی مرگ شود و حتی مقادیر کمی سرب نیز می تواند مشکالت یادگیری و
تغییرات رفتاری را به همراه داشته باشد .پزشکان می تواند مقدار سرب موجود در خون
را با انجام یک آزمایش تشخیص داده و راههایی برای کنترل آن به بیماران توصیه کنند.
مسمومیت جیوه
جیوه یک فلز نقره ای بسیار سمی است که حتی مقدار کمی از آن می تواند به کلیه
ها ،کبد و مغز آسیب برساند .سالها پیش ،کارگران کارخانه کاله که برای شکل دادن به
کاله از جیوه استفاده می کردند مسموم شدند« .دیوانه کالهدوز» در آلیس در سرزمین
عجایب را به یاد می آورید؟ امروزه مسمومیت جیوه ممکن است بدلیل خوردن ماهی
آلوده و دیگر غذاهایی که حاوی مقادیر کمی از ترکیبات جیوه باشد .از آنجا که بدن نمی
تواند از شر جیوه خالص شود ،به تدریج در داخل بافت های بدن ذخیره میشود که اگر
درمانی صورت نگیرد ،مسمومیت جیوه در نهایت می تواند باعث درد ،بی حسی ،ضعف
عضالت ،از دست دادن بینایی ،فلج و حتی مرگ شود.
اختالالت سیستم عصبی
سیستم عصبی انسان که شامل مغز ،نخاع و اعصاب است افکار ،احساسات ،حرکات و
رفتار ما را مدیریت و کنترل میکند .سیستم عصبی حاوی میلیاردها سلول عصبی است
که این سلولها پیام ها و دستورالعمل ها را از مغز و نخاع به دیگر قسمت های بدن منتقل
می کنند .هنگامی که این سلول ها از طریق مواد شیمیایی سمی ،حوادث یا بیماری
آسیب می بیند ،این سیستم اطالعاتی مختل میشود و در نتیجه موجب بروز اختالالتی
اعم از تغییرات خلق و خو و از دست دادن حافظه ،نابینایی ،فلج و مرگ شود .با استفاده
صحیح از وسایل ایمنی مانند کمربند ،موانع کودک و کاله دوچرخه سواری می توان از
این بروز این اختالالت جلوگیری نمود.
پوسیدگی دندان
در سال  ،1930کارشناسان بهداشت و درمان دریافتند افرادی که در مناطق زندگی
می کردند که در آن آب حاوی مواد شیمیایی طبیعی به نام فلوراید هستند کمتر دچار
پوسیدگی دندان میشوند .امروزه تمام ساکنان ایاالت متحده تا حدی در معرض فلوراید
هستند و استفاده از آن منجر به کاهش قابل توجهی در پوسیدگی دندان.شده است.
به طوری که بر اساس نظرسنجی ملی میزان بروز پوسیدگی دندان در کودکان  12تا
 17ساله از  90درصد در سال  1971به  67درصد در سال 1988کاهش یافته است.
دندانپزشکان می توانند با استفاده از پوشش های خاص به نام مهر و موم از دندان های
سالم محافظت کنند.
مسمومیت اورانیوم
اورانیوم بدلیل داشتن رادیواکتیو یک عنصر خطرناک است .اورانیوم ذرات پر انرژی آزاد
میکند که می تواند جذب بدن شده و به بافت های بدن آسیب برساند .دوز باالی اشعه
می تواند باعث مرگ شود و دوز کم اشعه در طوالنی مدت نیز می تواند مضر باشد .به
عنوان مثال ،از آنجا که کارگران معدن در معرض گرد و غبار اورانیوم هستند احتمال ابتال
آنها به سرطان ریه بیشتر است .مسمومیت اورانیوم می تواند به کلیه ها آسیب برساند
و بر توانایی بدن برای مبارزه با عفونت ها اثر سوء داشته باشد .هر چند اکثر مردم هیچ
گاه در معرض اورانیوم قرار نمیگیرند اما کسانی که با اشعه ایکس پزشکی و یا ترکیبات
رادیواکتیو کار میکنند در معرض خطرند و باید از پوشش مناسب استفاده نموده و به
توصیه ها و دستورالعمل های ایمنی توجه کنند.
مشکالت بینایی
چشم ما به محیط زیست حساس است .گازهای موجود در هوای آلوده چشم ها را

تحریک نموده و موجب احساس سوزش میشود .ذرات ریز دود و دوده نیز باعث قرمزی
و خارش چشم می شود .موجودات زنده ای مانند انگل و قارچ که از طریق جریان هوا
منتقل میشوند هم باعث عفونت چشم و پلک میشوند .اگر انسان بیش از حد در معرض
نور خورشید قرار گیرد لکه ای روی لنز چشم بوجود می آید که آب مروارید نام دارد.
بیماریهای آبی
جریانهای آب ،رودخانه ها و دریاچه ها حاوی آالینده های شیمیایی هستند .فلزات
سنگین مثل سرب و جیوه می تواند آسیب های شدیدی به اعضای بدن انسان وارد کند.
برخی از مواد شیمیایی موجب رشد اندامها و بافتهای بدن و در نتیجه نقائص هنگام تولد
میشود و برخی دیگر سلول های طبیعی را به سلولهای سرطانی تبدیل میکند .بعضی از
آبراه ها حاوی زباله های انسانی و حیوانی هستند و باکتری موجود در این زباله ها میتواند
باعث بروز تب باال ،گرفتگی ،اسهال و استفراغ می شوند.
خشکی پوست (پیگمانته)
پوست خشک بیماری نادری است که افراد از پدر و مادر خود به ارث می برند .هنگامی
که این افراد در معرض نور مستقیم خورشید قرار میگیرند نقاط کوچک تیره ای مانند
کک و مک در پوست آنها ظاهر میشود که اگر این وضعیت درمان نشود ،این نقاط به
نقاط سرطانی تبدیل می شوند که حتماً باید از طریق جراحی برداشته شود.
مسمومیت Yusho
در سال  ،1968بیش از هزار نفر در غرب ژاپن به سختی بیمار شدند .آنها از خستگی،
سردرد ،سرفه ،بی حسی در بازوها و پاها ،و زخم غیر معمول پوست رنج می بردند .این
افراد غذاهایی خورده بودند که در روغن برنج آلوده پخته شده بود .پس از آن زنان باردار
نوزادانی به دنیا آوردند که دچار نقائص هنگام تولد بودند .مواد شیمیایی سمی
به نام بی فنیل های پلی کلرینه( (  PCBدر طول فرآیند تولید نفت
به طور تصادفی به بیرون درز میکند .در حال حاضر کارشناسان
بهداشت از این بیماری به عنوان « « »Yushoبه معنی «
بیماری نفت « یاد میکنند.
 PCBسالها به طور گسترده در ساخت رنگ ،پالستیک و
تجهیزات الکتریکی مورد استفاده قرار می گرفت .هنگامی
که دانشمندان دریافتند سطوح پایین  PCBمی تواند
ماهی ها و دیگر حیات وحش را از بین ببرد ،استفاده
از آن به طور چشمگیری کاهش یافت .از آن زمانPCB
همچنان از طریق سایت های دفع زباله و دیگر منابع وارد
محیط زیست میشود .امروزه هنوز مقدار کمی از این ترکیبات
در هوا  ،آب ،خاک و برخی از غذاهایی که می خوریم یافت
می شود.
کمبود روی  /مسمومیت
روی یک ماده معدنی است که بدن برای
عملکرد صحیح به آن نیاز دارد .در
موارد نادر ،اگر روی بیش از حد در
غذا یا آب افراد وجود داشته باشد
مسمومیت ایجاد میکند در حالی
که مصرف بیش از حد روی
برای اکثریت مردم اثرات
سویی ندارد .از سوی دیگر
مردم مناطقی که مشکل
تغذیه دارند و به اندازه کافی
روی از رژیم غذایی خود
دریافت نمی کنند دچار
کندی رشد ،ریزش مو ،تاخیر
بلوغ جنسی ،ضایعات چشم و
پوست و از دست دادن اشتها
می شوند.
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گوشت از جمله مواد
غذایی است که سریع
فاسد میشود و سرعت
و شدت فاسد شدن آن
بستگی به گرما ،هوای
مرطوب و آلودگی گوشت
دارد و بهترین وسیله
نگهداری گوشت ،سرما
است.

به هیچ وجه نباید از حرارت یا آب
گرم برای ذوب کردن گوشت منجمد
استفاده کرد بلکه باید برای خارج کردن
گوشت از حالت یخ زده آن را شب قبل
در یخچال بگذارند.

گوشت مرغ تازه ،رنگ
و بوی طبیعی داشته
و پوست آن عاری از
چروکیدگی است و درون
بسته بندی آن خونابه
یا آب منجمد شده
وجود ندارد.

ماهی سالم نیز باید دارای بوی طبیعی و ظاهری درخشنده و شفاف باشد
و آبشش آن قرمز روشن و عاری از ماده لزج است همچنین ماهی فاسد شده
پوستی کدر و تیره رنگ و بدون درخشندگی دارد ،چشمانی کام ً
ال گود رفته
دارد و عضالت آن شل و بر اثر فشار دادن انگشت روی عضله ،فرورفتگی
ایجاد میشود.
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گوشت مرغ فاسد،
تیره ،پرخون و کبود
است و بر اثر نگهداری در
شرایط نامناسب به تدریج
خاکستری و گاهی سبز
روشن میشود که در این
حالت باید از مصرف آن
جدا ً خودداری کرد.

گوشت سالم باید رنگ طبیعی داشته،
بوی بد ندهد ،سطح آن لیز و مرطوب
نباشد ،قبل از سفارش چرخ نشده باشد
و دارای مهر کشتارگاه باشد همچنین افراد
باید از خرد کردن گوشت قبل از شستن
پرهیز کنند و در غیر این صورت امکان
انتقال آلودگی احتمالی به عمق گوشت
وجود دارد.
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سوسک های

خـانگی
یا سوسری ها

و نحوه مبارزه با آنها

cockroacks

مژگان زارعیان
کارشناس سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز

سوسری آمریکایی Blattella americana

سوسری آلمانی Blattella germanica
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سوسری های آمریکایی بیشتربا طول بدن  30-50ميليمتر در فاضالبها و سوسری
های آلمانی با طول بدن  10-15میلی متر بیشتر در آشپزخانه ها و انبار مواد غذایی
یافت می شوند.

سوسریها که در ایران به نام سوسک های حمام شناخته شده اند ،حشرات چندش
آور و دردسر ساز هستند .در کلیه اماکن انسانی از جمله منازل ،رستورانها ،هتلها،
بیمارستانها ،کشتیها و انبارهای مواد غذایی دیده می شود .معموال در نقاط گرم و
مرطوب فعالیت بیشتری دارند .همه چیزخوار هستند و اکثرا فعالیت شبانه دارند .در
جاهایی که بهداشت کمتر رعایت می شود بیشتر دیده می شوند .سوسریها دارای
انواع مختلف هستند که معروفترین آنها :سوسری آلمانی و سوسری آمریکایی

اهميت بهداشتی سوسريها
سوسری ها در همه مراحل نوزدای و بالغ هر چيزي را كه در دسترشان باشد می
خورند و از مدفوع و مواد غذايي به طور يكنواخت تغذيه مي كنند  ،خرده ريزه هاي
موجود در زهكش فاضالب ،پنبه هاي جراحي مستعمل ،خلط سينه،كاغذ،كتاب ،مو،
خون خشك شده ،حشره مرده ،الشه حيوانات و تقريبا» از هر ماده حيواني و گياهي
به عنوان منبع غذايي استفاده میکنند  .اگر مواد بالقوه بيماريزا در دسترس سوسري
باشد ،او آنرا خورده و موجودات ريز بيماريزا بر روي پاها و شكمش مي چسبند .
سپس سوسري بر روي غذاهاي جدید مصرفی يا بر روي بشقابها ،محلهاي طبخ غذا
و محلهاي آماده سازي مواد غذايي حركت كرده و عوامل بيماريزا را بر روي آنها باقي
مي گذارد .در حين تغذيه نيز به برگرداندن بخشي از غذاي خود كه كمي هضم شده

نکات جالب درباره سوسریها
سوسریها بسیار تنبل میباشند به طوری که  75درصد شبانهروز ( 18ساعت ) را
در استراحت به سر میبرند.
سوسریها قادرند نفس خود را به مدت  40دقیقه زیرآب حبس کنند .پس فکر
نکنید که اگر با آب فراوان آنها را به داخل فاضالب فرستادید،دیگر سروکلهشان پیدا
نخواهد شد.
سوسریها درد را احساس میکنند .پس وقتی قصد جان آنها را میکنید سعی
کنید با ضربه اول کار را تمام کنید.
سوسریها یکی از سریعترین موجودات زمین میباشند (نسبت به جثهشان) و
سرعت آنها  5کیلومتر در ساعت و یا یک متر در ثانیه است.
سرعت عکسالعمل سوسریها از انسان بیشتر است؛ در حدود یکصدم ثانیه.
سوسریها میتوانند در عرض یک ثانیه  25بار تغییر مسیر دهند.
چنانچه سر یک سوسری قطع گردد ،سوسری قادر است تا یک هفته زنده بماند.
پس از یک هفته تنها به علت بیآبی میمیرد .چون دهانی ندارد که با آن آب بنوشد.
کوچکترین سوسری  4میلیمتر و بزرگترین آن  9سانتیمتر طول و 30گرم
وزن دارد.
سوسریهای نر سبکتر از سوسریهای ماده بوده و سریعتر فرار میکنند.
سوسریها قادرند از انفجارهای بمب هستهای جان سالم به در برند چرا که نسبت
به تشعشعات اتمی مقاوم میباشند.
با شروع فصل بهار و مناسب شدن درجه حرارت سوسری ها آغازبه فعالیت کرده
و تا آذر ماه ادامه دارد.
کنترل سوسري ها
اگر می خواهید با صحنه هایی اینچنینی روبرو نشوید پس:
رعایت اصول بهداشت در اماکن از مهمترین و کارا ترین شیوه های کنترل سوسری
ها محسوب میگردد.
 -1فضای منزل خصوصا وسایل آشپزخانه از جمله زیر یخچال و اجاق گاز مرتبا
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و همچنين دفع مدفوع روي غذا يا هر چيز ديگري كه داراي عوامل بيماريزا از تغذيه
قبلي اش هست ،اقدام مي كند .

نظافت شود.
 -2خرده های نان و غذا را فورا از روی زمین جمع کنید.
 -3از رهاکردن و انباشتن ظروف غذا خوری درون سینک ظرف شویی خودداری
کنید.
 -4روی چاهک ها آشغال گیر پالستیکی قرار دهید.
 -5زباله ها را درون کیسه و در سطل زباله درب دار قرار دهید.
 -6نظافت دائم دستشویی و توالت رعایت شود.
 -7شب ها روی سوراخ (کف شور) سینک (لگن) آشپزخانه و کاسه دستشویی
درپوش قرار دهید.
 -8دور چارچوب پنجره ها ودرب ها نوارهای درزگیر نصب کنید.
 -9از انباشته کردن روزنامه و مجالت خودداری کنید.
 -10هنگام آوردن کارتن و وسایل به منزل دقت کنید و بازبینی نمایید.
 -11در نظافت سرویس های بهداشتی کوتاهی نکنید.
 -12تمام راه های نفوذ سوسری ها را شناسایی کرده و درز گیری کنید .تمام حفره
ها و درزهای اطراف ستون ها ،پنجره ها ،درها ،لو له ها ،دیـوارهـا ،سقف ها ،کف
پوش ها را به وسیله سیمان و یا بتونه مسدود کنید.
 -13پنجره و درهای ورودی را به حالت باز رها نکنید .به روی پنجره ها و دریچه
های کولر و هواکش ها حتما توری نصب کنید.
 -14رعايت اصول بهداشتي در سيستم لوله كشي آب و فاضالب
-15از تجمع زباله در سلف سرویس ها و اماكن توزيع مواد غذايي خودداري كنيد.
 -16جمع آوري و دفع صحيح زباله ها
 -17دفع صحيح فاضالب
 -18مـوزاییک ها ،کاشی ها ،سـرامیک ها و سنگ ها ی شـکـسته و کـاغـذ دیـواری
هـای جـدا شـده را تعمیر کنید.
 -19خار و خاشاک و برگ های اطراف ساختمانها را جمع آوری کنید.
 -20لوله های آب را عایق بندی كنید.
 -21پس از کود دهی فضای سبز و باغچه حتما روی کودهای حیوانی شن و یا
خاک بریزید.
 .22در صورت نیاز به سمپاشی شیمیایی با توصیه گیاه پزشکی و شرکت های معتبر
اقدام به انجام آن نمایید .

99

محیط زیست و سالمت و بهداشت
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

100

1

بشقاب غذای کامل بر علیه سرطان

مترجم فائزه محمدنیا

یک نوع غذا به تنهایی توانایی مقابله با سرطان را
ندارد ،اما با ترکیبی صحیح از غذاها میتوان تغییری بزرگ
ایجاد نمود .در هنگام خوردن غذا بهتر است  2/3بشقاب
شما را مواد غذایی گیاهی و کمتر از  1/3آنرا پروتئین های
حیوانی تشکیل دهد.

2

رنگها بر علیه سرطان

میوه ها و سبزیجات مملو از مواد مغذی در راستای مقابله با سرطان هستند .این مواد غذایی هر
چه تیره رنگتر باشند حاوی مواد مغذی بیشتری هستند .این قبیل میوه ها و سبزیجات با ایجاد یک وزن مناسب از ابتالء به سرطانهایی مانند سرطان
کلیه ،روده بزرگ و مری جلوگیری میکنند .سعی کنید سبزیجات متنوع به ویژه با رنگهای سبز تیره ،قرمز و نارنجی مصرف کنید.

3

صبحانه کامل بر علیه سرطان

فولیت یک ویتامین  Bبسیار مهم است که به بدن در مقابله با سرطان
هایی مانند سرطان روده بزرگ ،سرطان اسفنکتر انتهایی و سرطان سینه
کمک میکند .غالت غنی شده برای صبحانه ،همچنین آرد کامل گندم ،آب
پرتقال و توت فرنگی از منابع بسیار خوب این ویتامین می باشند.

5

برگردان از WebMD

گوجه فرنگی های ضد سرطان

4

غذاهای غنی از فولیت

مارچوبه و تخم مرغ منابع دیگر  Folateمی باشند .شما همچنین میتوانید
 Folateرا در لوبیا ،تخم آفتابگردان ،اسفناج و کاهو بیابید .بخاطر داشته
باشید که بهترین راه تامین این ویتامین خوردن قرص یا دارو نیست بلکه
مصرف میوه و سبزی مناسب ،بهترین روش محسوب میشود.

گرچه هنوز عامل اصلی خاصیت ضد سرطانی گوجه فرنگی به طور واضح مشخص
نشده ،اما برخی مطالعات نشان میدهد که این ماده غذایی خطر ابتالء به سرطانهایی
مانند پروستات را کاهش میدهد .این مطالعه همچنین تاثیر ضد سرطانی فراورده
های گوجه فرنگی از جمله رب و آب گوجه را تصدیق میکنند.

6

قابلیت ضد سرطانی چای

اگر چه هنوز به طور قاطع شواهدی دال بر ضد
سرطان بودن چای سبز در دست نیست ،اما تاثیر
آن در کاهش سرعت و یا حتی متوقف نمودن
پیشرفت سرطانهایی مانند سرطان روده بزرگ،
سینه ،پروستات و کبد ارائه شده است .چای سبز
همچنین تاثیری مشابه بر سرطانهای ریه و پوست
نشان میدهد .همچنین برخی دیگر از مطالعات
نشان دهنده کاهش ریسک ابتالء به سرطانهای
مثانه و پانکراس در نتیجه مصرف چای سبز می
باشند.

9

7

انگور و سرطان

انگور و آب آن به ویژه انگورهای با رنگ بنفش و ارغوانی حاوی ترکیب  Resveratrolکه
خواص قوی ضد اکسیدان و ضد التهاب را دارد میباشند .بر اساس برخی دستاوردهای علمی،
این ماده میتواند جلوی تخریب سلولها بر اثر بروز سرطان را بگیرد.

8

مصرف الکل و سرطان

سرطانهای دهان ،گلو ،حنجره ،مری ،کبد و سینه با مصرف الکل ارتباط
نزدیک دارند .الکل همچنین میتواند احتمال ابتالء به سرطانهای روده و مقعد
را افزایش دهد .احتمال ابتالء به سرطان سینه در خانمهایی که الکل مصرف
میکنند بمراتب بیشتر است.

آب و سایر محلولهای سالم بر
ضد سرطان

لوبیای قدرتمند

10

لوبیا در مبارزه با سرطان به شما کمک فراوانی میکنند .مواد موثره حبوبات
موجب کاهش سرعت رشد تومورها و جلوگیری از آزاد کردن مواد مخرب
سلولها میشوند.
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آب نه تنها عطش شما را رفع میکند ،بلکه احتمال
بروز سرطان مثانه را از طریق کاهش غلظت عوامل
ایجاد کننده سرطان کم مینماید .مصرف زیاد آب
باعٍث افزایش تعداد دفعات دفع ادرار و در نتیجه
کاهش زمان ماندگاری عوامل ایجاد کننده سرطان
در مثانه می شود.
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11

خانواده کلم بر ضد سرطان

گیاهان خانواده کلم شامل بروکلی ،گل کلم ،کلم ،کلم چینی و کلم پیچ همگی
دارای خواص ضد سرطان به ویژه سزطانهای ریه ،سینه ،روده بزرگ میباشند.

12

13

نحوه پخت مواد غذایی

سبزیجات با برگهای بزرگ و سبز

سبزیجاتی مانند کاهو ،کلم ،اسفناج ،چغندر ،سرشار از فیبر ،کارتینوئید
و فولیت هستند که میتوانند در مقابله با سرطانهای دهان ،پوست ،شکم،
پانکراس ،حنجره و ریه کمک کنند.

نحوه پخت گوشت میتواند تاثیر بسزایی بر
خطر ابتالء به سرطان داشته باشد .سرخ
کردن و گریل کردن و یا هرگونه طبخ آن در
دماهای بسیار زیاد ،خطر ابتالء به سرطان
را افزایش میدهد .در حالی که آرام پختن،
بخارپز کردن و یا آبگوشتی کردن آن امکان
تولید مواد خطرناک را به شدت کاهش
میدهد .سعی کنید در هنگام پخت گوشت
سبزیجات متنوعی به آن اضافه کنید.

14

توت فرنگی و تمشک

این میوه ها حاوی مواد ضد اکسیدانی
قوی هستند که موجب غیرفعال شدن
مواد سرطانزا میشوند و تاثیرات فوق
العاده ای بر کاهش رشد تومورهای
سرطانی دارند.

15

از شکر بگذرید

هرچند شکر بطور مستقیم باعث
بروز سرطان نمیشود ،اما میتواند
جانشین نامناسبی برای موادی
شود که به مقابله با سرطان
برمیخیزند .همچنین شکر باعث
افزایش وزن شده که خود عاملی
بر بروز سرطان است .میوه ها
میتوانند جایگزین مناسبی برای
شکر باشند.

به مواد شیمیایی مکمل تکیه نکنید

ویتامینها زمانی که به صورت طبیعی و
از طریق مواد غذایی وارد بدن شوند در
جلوگیری از ابتالء به سرطان بسیار مفیدند.
یادمان باشد که «خوردن غذای سالم بهترین
انتخاب است»

16

تا جایی که می توانید این ظروف را نخرید.
هم برای سالمت خودتان خوب نیست ،هم
برای طبیعت و هم برای وجهه خانه داری تان .. .اگر
مجبور شدید از این ظرف ها بخرید می توانید از انواع
تجزیه پذیر آن ها خرید کنید .لیوان های کاغذی یا ظروفی
که با نشاسته ساخته می شوند در بازار پیدا می شوند.

مواد شیمیایی شوینده عالوه بر طبیعت به سالمت خودتان
هم آسیب می رسانند .تا جایی که می توانید کمتر از آن ها
استفاده کنید .خیلی از لکه ها به جای شیشه پاک کن با
دستمال مرطوب هم تمیز می شوند و به جای تمیز کردن
کف با مواد شوینده می توانید از بخارشو استفاده کنید.
اطراف تان را که نگاه کنید کلی راه برای نظافت بدون مواد
شیمیایی پیدا می کنید.

ظروف یکبار مصرف

شوینده ها

کیسه پالستیکی
به تازگی کیسه هایی به بازار
آمده که چند بار می توانید از
آن ها استفاده کنید .آن ها با
چیزی شبیه به زیپ بسته می
شوند و می توانید با شست وشو
آن ها را دوباره استفاده کنید.
به جای کیسه فریزر ،می توانید
از آن ها استفاده کنید .موقع
استفاده از کیسه فریزر هم
می توانید با کمی توجه۲،بسته
را در یک بسته بگذارید .با این
کار در مصرف آن صرفه جویی
کرده اید.

بطری ها

دستمال ها
برگرفته از وب گاه:
www.persianpersia.com/lifestyle

بطری های پالستیکی تجزیه نمی
شوند .به همین دلیل بهتر است کمتر
آن ها را مصرف کنید .با خرید بطری های آب
معدنی یا نوشابه بزرگ به جای بطری های
کوچک تر ،باعث می شوید پالستیک
کمتر مصرف شود.
تا جایی که می توانید از دستمال حوله ای
استفاده نکنید .چند دستمال پارچه ای کنار
دست تان بگذارید که دائم استفاده و شسته می
شوند .با این روش هم صرفه جویی خواهید کرد و
هم تولید زباله را محدود می کنید.
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قرار نیست فقط به خانه خودتان توجه کنید؛ خانه شما مجموعه ای از یک دنیای بزرگ است؛ دنیایی
که همین یکی است و دارد نابود می شود و به همین دلیل باید برای حفظ آن کاری کنید .یکی از
چیزهایی که دارد دنیا را نابود می کند مواد تجزیه ناپذیر هستند؛ آن ها وارد طبیعت می شوند و شما
به عنوان یک خانم خانه دار می توانید با کمی تغییر در روش خرید کردن ،نقش مهمی را در حفظ
طبیعت ایفا کنید .این نکات را به خاطر بسپارید.
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همراه با یار مهربان

برنامه ریزی حمل و نقل ایمن در بزرگراهها
نویسنده :مهندس علیرضا پاک فطرت (شهردار شیراز)
ناشر :انتشارات نامه پارسی
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مخاطرات محیطی
اخالق محیط زیست
نویسنده :دکتر جان بنسون
نویسنده :دکتر کیت اسمیت
مترجمان :دکتر ابراهیم مقیمی– دکتر شاپور گودرزی نژاد مترجم :دکتر عبدالحسین وهاب زاده
ناشر :انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
ناشر :انتشارات سمت

کشتی سوراخ شده
نویسنده :داریوش مختاری
ناشر :انتشارات ایالف

قوانین و مقررات محیط زیست
تهیه و تدوین :دکتر علی محمد شاعری-
دکتر علیرضا رحمتی
ناشر :انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست

آیین زیست در ایران باستان
نویسنده :رضا رضایی
ناشر :جوانه توس

اندیشه های حقوق محیط زیست
نویسندگان :دکتر عزیز اهلل فهیمی – دکتر علی مشهدی
ناشر :انتشارات دانشگاه قم

استانداردهای طراحی شهری در ادینبورو
نویسنده :کمیته برنامه ریزی شورای شهر ادینبورو
مترجم :مهندس احمد کالئی
ناشر :انتشارات نامه پارسی

اتالف
نویسنده :دکتر کوین لینچ
مترجم :دکتر سید حسین بحرینی
ناشر :انتشارات دانشگاه تهران

« این دولت؛ دولت محیط زیست است »
ریاست محترم جمهوری؛ دکتر حسن روحانی

عکس  :حجت سپهوند

زندگی سالم و پایدار

در گرو رفتار منطقی ،آگاهانه و
مسئوالنه ما با طبیعت است

