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خطرناکتر از

کم آبـی

هنگامی که گروه گروه از مردمان این کرانه ی شنی دوزخ از شدت
گرسنگی می مردند ،من هفات و هورمر را زنده نگاه داشتم .هر چند
بیداد گرسنگی در مصر علیا به اندازه ای بود که مردم کودکان خود را
می خوردند ،من از مرگ به خاطر گرسنگی در این ایالت جلوگیری کردم
(نوشته روی قبر آنختیفی فرماندار هیراکوتوپولیس و رادفو 2000 ،سال
قبل از میالد).
اگر مطالبی شبیه فوق را تا چندی پیش صرفا در کتب تاریخ و آنهم
به عنوان وقایعی تکان دهنده و عجیب می توانستیم بیابیم ،شاید اینک
اخبار بروزرخدادهای تکان دهنده به امری کمابیش فراگیر و پرتکرار
تبدیل شده باشند .شنیدن روزانه ی وقوع بحرانهای ناشی از نامالیمات
محیط زیست به حدی است که گاهی در روزمره گیهای زندگی و شبکه
های مجازی رنگارنگ ،رنگ می بازند .اگر روزگاری روی زمین افتاده
شدن تکه نانی ،قامتی را خم می کرد تا حرمت آب و گندم و کشاورزی
که روزها و ماهها در گرما و سرما برای تولید آن همداستان شده بودند را
با برداشتن و بوسیدن و کنار دیوار گذاشتنش جبران می کرد ،اینک اما
مشاهده ی انباشت فراوان مواد غذایی و هدررفت مقادیر متنابهی آب و
انرژی که برای تولید غذا و فضای سبز و  ...صرف گردیده به امری عادی
بدل شده است .فرو ریختن قبح مساله مصیبتی است اجل از خود آن.
به راستی چرا؟ سوالی که گاه و بیگاه نیش دردآور آن روح و جان اهل
اندیشه و دلسوزان را می آزارد .اگر می دانیم در شرایطی هستیم که قطره
های واپسین آب را تجربه میکنیم ،پس چرا برای حفظ آن عمال اقدامی
نمی کنیم .اگر صدای خورد شدن و در هم فرورفتن آبخوانهایمان را بدون
سمعک هم می شنویم ،پس چرا خود را به کری زده ایم .اگر دائما در
واتس آپ و وایبر و فیس بوک و  ...به بحث آب می پردازیم و در بخشنامه
ها و جلسات رسمی لب به هشدار در مصرف بهینه آن می گشاییم ،پس
چرا از کنار چکه ی شیرآب و تولید محصوالت پرمصرف ،با بی تفاوتی می
گذریم .تو گویی قرار است کسانی بیایند و برای ما نسخه ای را که خودمان
هم می توانیم بنویسیم تجویز و اجرا کنند .خود کرده را تدبیر نیست.
ظاهرا هنوز باورمان نیست که زمان ارائه ی طرحهای خیال انگیز و رویایی
آب بر ،سالهاست که گذشته است .اینک میزان آب مصرف شده برای

مهرداد محمدنیا
دکترای علوم خاک و سردبیر فصل نامه

تولید یک کاال باید مبنای ارزش گذاری آن باشد و اولویت
بخشی طرحها و برنامه ها نیز بایستی به میزان تطابق آنها با اصول و
برنامه های محیط زیست وابسته باشد .نگاهی گذرا به تاریخ شکل گیری
و افول تمدنهای بزرگ ،نقش برجسته ی آب را در هر دو مورد نشان
می دهد .به هر میزان که هنر بهره وری از منابع آب در جامعه ای
فراگیرتر و عاقالنه تر بوده است ماندگاری و استقالل آن جوامع نیز
پایدارتر بوده است.
مهم تر از میزان منابع آب ،مدیریت بخردانه آن است .ضرورت افزایش
حساسیت آحاد جامعه در مقوله ی آب اگرچه با تکرار اهمیت و جایگاه
آن مرتبط است ،اما بیشتر ،معرفی و آموزش روش های عملی افزایش
بهره وری آب و الزام به مصرف صحیح آن است که کارگشا خواهد
بود .آیه  30سوره الملک وحشتی عجیب در دل انسان می اندازد
آنجا که خبر از خشک شدن یکباره ی چشمه ها و چاههای آب در
صبحگاهانی که مانند هر روز به سراغ آب میروی اما دیگر خبری
از آن نیست را می دهد .شاید خشک شدن ناباورانه ی چشمه های
چند هزار ساله طاق بستان کرمانشاه در کمتر از یک شبانه روز در تاریخ
هجدهم تیرماه  94به نوعی تداعی کننده ی مفهوم آیه مذکور در ذهن
انسان باشد .تصویر زیر ازهمان واقعه است ،گویی کسی بدنبال آبی مگردد
که تا شب پیش صدای قل قل آن مردمان را از هر کران به این سو می
کشید ولی اینک در عمق زمین مدفون گردیده است.
در پی این اتفاق در جمعه شب ،نگهبان شیفت شب این محوطه تاریخی
گفت« :سطح آب هر دو چشمه در مقابل چشمان من و چندی دیگر
از افراد شیفت به سرعت پایین میرفت و انگار نیرویی مکنده در زیر
چشمهها ،آب را به سمت زمین میکشید ،نهایتا در کمال ناباوری ،سراب
طاقبستان در کمتر از  ۴۰دقیقه به طور کامل محو شد» (بهار نیوز /22
تیر.)94/
بی تفاوتی و عمل نکردن به آموزه های مصرف صحیح آب خطرناکتر
از کم آبی است ،پس بیشتر به آموزه هایمان عمل کنیم و صرفا به
نقل قول بسنده ننماییم تا عواقب بحران آب به سراغمان نیایند.
هر قطره ی آب را از امروز قدر بدانیم مطمئنا فردا بسیار بسیار دیر
است.
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مصاحبه با مهندس معطری؛ مدیرعامل
سازمان پارکها و فضای سبز شیراز

به بهانه آغاز طرح
شناسنامه دار کردن
و پالک کوبی درختان
کالن شهر شیراز

8

ضمن عرض سالم و خداقوت خدمت شما و همکاران تالشگرتان.
با خبر شدیم که سازمان پارکها و فضای سبز پیگیر پروژه ای برای
شناسنامه دار کردن و پالک کوبی درختان شهر هست .لطف ًا در این
مورد توضیح بفرمایید.
من هم سالم عرض می کنم خدمت شما و همینطور خوانندگان و شهروندان
فهیم و گرانقدر .سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز بعنوان یکی از
نخستین سازمانهای متولی مدیریت فضای سبز در شهرداریهای کشور تا کنون
خدمات ارزنده و گوناگونی را در راستای ایجاد ،نگهداری و گسترش فضای سبز
شهری به شهروندان محترم شیراز ارائه کرده .خب شیراز از قدیم به شهر باغ
ها و گل و بلبل معروف بوده و طبیعتاً این وظیفه ما را در حفظ این میراث
گذشتگان و امانت آیندگان سنگین تر می کند .در همین راستا و به منظور انجام
یک اقدام زیرساختی داشتن یک بانک اطالعاتی از وضعیت پارکها و فضای سبز
اجتناب ناپذیر بود .چرا که داده ها و در حقیقت آمار پایه اصلی تصمیم سازی
و تصمیم گیری محسوب می شوند در عرصه مدیریت فضای سبز شهری هم
همینگونه است .بنابراین به همین منظور پروژه ای تعریف شد تحت عنوان
«شناسنامه دار کردن و پالک کوبی درختان کالن شهر شیراز».
آقای مهندس غیر از این موضوع آیا این پروژه پشتوانه قانونی هم
دارد؟
بله ،در حقیقت مبنای قانونی این تصمیم بر می گردد به قانون حفظ و گسترش
فضاهای سبز شهری که مصوب مجلس شورای اسالمی است .در ماده دو این
قانون ذکر شده که« :شهرداری ها در محدوه قانونی و حریم شهر ها مکلفند
ظرف مدت یکسال شناسنامه ای شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی
درختان محلهای مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر پنج
سال یکبار قابل تجدید و سند اجرای این قانون می باشد» .و همینطور در
تبصره یک این ماده قانونی ذکر شده که« :شهرداری ها مکلفند درختان معابر،
میادین ،بزرگراه ها و پارک ها را پس از تنظیم مشخصات آن پالک کوبی کنند».
اهداف این پروژه چه بوده است؟
بطور کلی اهداف کالنی را که ما از اجرای این پروژه دنبال می کنیم اول :عمل به

قانون حفظ و گسترش فضاهای سبز شهرها که در آن شهرداریهای مکلف شدند
به این کار دوم :شناسایی و آمار برداری درختان و پایش وضعیت آنها که امری
الزم برای مدیریت بهینه فضای سبز هست و سوم :هویت بخشی به درختان
به واسطه نصب پالک یکتا هست .به این معنی که هر کدی که روی پالکها
حک شده فقط منحصر به یک درخت و غیر تکراری هست .مثل کد ملی افراد.
بطور خالصه در موردکلیات این پروژه توضیح بفرمایید.
این پروژه از نظر وسعت ،گسترده ترین پروژه سازمان پارکها و فضا سبز شیراز
از آغاز تأسیس محسوب می شود .به این معنی که گستره جغرافیایی طرح تمام
اراضی شیراز را در بر می گیرد .و اگر بخواهم خالصه خدمتتون عرض کنم این
پروژه از سه قسمت اصلی تشکیل شده است که هر مرحله ویژگیهای خاص
خودش را دارد و به موازات هم پیش می رود که آن بخش عبارتند از:
 -1تکمیل پرسشنامه مشخصات درختان
 -2نصب پالک روی درختان
 -3ورود اطالعات جمع آوری شده به بانک اطالعاتی
چه مشخصاتی در پرسشنامه درختان قید شده است؟
در این پرسشنامه ها که توسط کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی تکمیل می
شوند مشخصاتی از درختان از قبیل :نام درختان ،وضعیت سالمت ،کد پالک،
موقعیت ،محیط بن ،محیط برابر سینه ثبت می شود.
در مورد پالک درختان توضیح بفرمایید.
پالکی که برای این منظور طراحی شده از جنس آلومینیم ضد زنگ بوده تا
در برابر تغییرات جوی و محیطی آسیبی نبیند .رنگهای به کار رفته در پالک
بر مبنای روان شناسی رنگ بوده که شامل رنگهای سبز و زرد می باشد که
هم برگرفته از رنگهای به کار رفته در پرچم و آرم شهرداری شیراز هست و
هم نشانه ای از رنگ سبز درختان و رنگ زرد نور خورشید که مبنای فتوسنتز
و زندگی گیاهان هست .در طراحی پالک ها ما به دنبال دو هدف بودیم :اول
اختصاص یک کد به درخت و دوم بحث فرهنگسازی حفاظت از فضای سبز به
واسطه جمله ای که روی پالک نوشته شده است .بعنوان مثال در اولین سری
پالک ها جمله «حفاظت از درخت ،حفاظت از زندگیست» نقش بسته که در
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سری های مختلف ضرب پالک از جمالت مختلف که پیام های کوتاه و رسایی
در مورد حفاظت از درخت را با خود به همراه دارند استفاده می شود .اابته ما
برای استفاده از خرد جمعی و لحاظ کردن نظرات ارزشمند شهروندان خوب
شیراز یک مسابقه پیامکی تحت عنوان «بهترین جمله در مورد درخت» برگزار
کردیم که با استقبال گسترده ای روبرو شد و جمالت بسیاری به دست ما رسید
که نشان از عالقه وافر مردمان خوب و طبیعت دوست شیراز به مقوله فضای
سبز داشت.
سیستم کدینگ پالک ها بر چه مبنایی بوده است؟
برای رسیدن به کد کنونی پالک ها سه سیستم کدینگ مورد مطالعه قرار
گرفت:
 -1سیستم کدینگ کد پستی منازل
 -2سیستم کدینگ کد ملی
 -3سیستم کدینگ پالک خودروها
و بعد از بررسی های جوانب مختلف موضوع با لحاظ کردن اصل علمی سادگی یا
 Principle KISSکه در حقیقت مخفف Keep It Short & Simple
که می گوید در طراحی سیستم ها سادگی را لحاظ کنید .به یک کد هشت
رقمی رسیدیم .دو رقم سمت چپ پالک منطقه شهرداری را مشخص می کند
و شش رقم سمت راست شماره درخت در منطقه مورد نظر است .اطالعات ثبت
شده در پرسشنامه ها بعد از ورود به سیستم بانک اطالعاتی به این کد یکتا
لینک خواهد شد.
نتایج حاصل از اجرای این طرح را چه می دانید؟
مهمترین دستاورد این پروژه تهیه یک بانک اطالعاتی از درختان شیراز هست
که مبنای مدیریت آینده فضای سبز خواهد شد .بعنوان مثال مشخص خواهد
شد چه درختانی و با چه پراکنشی در سطح مناطق شهرداری شیراز وجود
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دارند و وضعیت آنها چگونه است .از سوی دیگر چهره ظاهری درختان نیز از
نظر بصری به واسطه نصب پالک دچار تغییر معناداری خواهد شد که به نوعی
شخصیت و هویت بخشی به درختان است.
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گفتگو با دکتر حمزه ولوی؛

مدیرکل حفاظت

محیط زیست
استان فارس

جناب آقای دکتر ولوی ،از اینکه فرصتی در اختیار فصلنامه آگاهی های
زیست محیطی قرار دادید بسیار ممنون و سپاسگزاریم .به عنوان مسئول
نهادی که وظیفه بسیار خطیر و مهم پایش و نظارت بر کیفیت محیط زیست
استان را بر عهده دارد عالقه مندیم نقطه نظرات شما را در موارد زیرجویا
شویم.
به نظر شما جایگاه مقوله محیط زیست در برنامه ریزی
های سایر دستگاهها و نهادها رعایت می شود؟
متاسفانه در برنامه ریزی هایشان رعایت نمیشود .یعنی برنامه
ریزی هایشان را بدون لحاظ نمودن مسائل و اولویت های زیست محیطی
تنظیم می کنند .لذا به همین خاطر است که وقتی می خواهند کارهایشان را
اجرایی کنند با مشکل روبرو می شوند و اعالم می کنند که محیط زیست مانع
از انجام کارهاریشان می گردد .مثال زمانی که مجوز ساخت جاده ،آزاد راه،
بزرگراه ،کارخانه و پتروشیمی صادر شده و می خواهند شروع به اجرا نمایند
تازه به سراغ محیط زسیت می آیند و طبیعی است که مشکل پیش خواهد
آمد و ادعا می شود که محیط زیست مشکل تراشی می کند .البته نسبت به
گذشته بیشتر رعایت می کنند اما نه به خاطر اینکه رعایت محیط زیست را
نموده باشند بلکه بیشتر بخاطر اینکه به مشکل برنخورند .مثال برای جذب
اعتبارات ماده  215اخذ مجوز محیط زیست الزامی می باشد .البته پاره ای
استثنائات هم وجود دارد ،مثال شرکت نفت خودش دارای  HSEمی باشد و
ملزم است برخی ظوابط را رعایت کند فارغ از موضوع محیط زیست.
انتظار شما از دستگاههای اجرایی استان برای ارتقاء
کیفیت محیط زیست چیست؟
انتظار ما این است که دستگاههای اجرایی در برنامه ریزی
هایشان از ابتدا موضوعات و اولویت های زیست محیطی را رعایت کنند و
از مشاورین زیست محیطی که دلسوز و مطلع باشند استفاده کنند نه صرفا
مشاورینی که توجیه کننده باشند و دغدغه های زیست محیطی نداشته
باشند .انتظار ما این است که تا قبل از اطمینان از رعایت مسائل زیست
محیطی اقدام به اجرای پروژه نکنند.

برنامه های شما برای حمایت هرچه بیشتر از نهادهای
خصوصی و مردمی فعال در امر محیط زیست چیست؟
همان گونه که استحضار دارید یک سازمان مردم نهاد اساسا
نباید وابستگی خاصی به هیچ دستگاه دولتی نداشته باشد ،اما از آنجا که
این نهادها در کشور ما عمدتا نوپا هستند ،لذا نیاز به حمایت های مختلفی
اعم از حمایتهای معنوی و مالی دارند که ما عالقه مند به انجام این حمایتها
هستیم .البته متاسفانه طی یکی دو سال گذشته با عنایت به کاهش اعتبارات،
متاسفانه با مشکالتی روبر هستیم که امکان مساعدت به ویژه مساعدتهای
مالی را کمتر نموده است اما همچنان مایل به حمایت و همکاری هستیم .ما
واقعا به نقش موثر سازمانهای مردم نهاد در برآوردن خواسته های مردم به
ویژه در مواردی که دستگاههای قدرتمندی موارد زیست محیطی را رعایت
نکنند ،سازمانهای مردم نهاد به کمک ما می آیند.
در حال حاضر چه تعداد سازمان های مردم نهاد در چه
حوزههایی از محیط زیست استان فعالند؟
در حال حاضر  45سازمان مردم نهاد ثبت شده داریم که
 38سازمان فعال هستند که تعداد سازمانهای خیلی فعال ما از تعداد انگشتان
یک دست هم تجاوز نمی کند .البته اینها در هردو حوزه درون شهری و برون
شهری فعالیت می کنند.
همانگونه که مستحضرید بیش از  54درصد مردم دنیا در
شهرها و به طور مشخص در کالنشهرهایی مانند شیراز
زندگی می کنند .این امر لزوم تعامل هرچه بیشتر و بهتر
اداره کل محیط زیست استان با سایر نهادها از جمله شهرداریها را می

با عنایت به هجوم گسترده بحرانهای محیط زیستی در
دنیا و از جمله در کشور ما و به طور مشخص در استان،
برنامه های شما برای مقابله با تهدیدهای مذکور چیست؟
بحرانهایی از قبیل خشکسالی ،ریزگردها ،گازهای گلخانه ای ،گرمایش
جهانی و تغییر اقلیم اکنون در صدر معضالت هستند و اختصاص به ما ندارد
بلکه ابعاد گسترده جهانی دارند .ما امسال گرمترین تیرماه تاریخ را داشتیم
که این امر تاثیرات ناخواسته ای را به ویژه بر گونه های گیاهی خواهد
گذاشت زیرا ممکن است دما از حد بردباری گونه ها بیشتر بشود و منجر
به جابجایی آنها گردد .مقوله خشکسالی خود می تواند بر بخشهای متعددی
از محیط زیست از جمله مصرف انرژی هم تاثیرات منفی بگذارد .جنگلهای
ما در حوزه زاگرس نیز به شدت متاثر از بحران خشکسالی هستند .این
معضل همچنین می تواند موجب جابجایی جمعیتها از روستا به شهرها و
مشکالت حاشیه نشینی و اجتماعی را در پی داشته باشد .اساسا برنامه ریزیها
را مقوله تغییر اقلیم می تواند بکلی تغییر دهد و لذا نیازمند توجه ویژه
است.
چه اقدامی را موثرترین گام در جهت حفاظت از محیط
زیست به ویژه در کالنشهرها میدانید؟
به نظر من توجه جدی به مسائل زیست محیطی شهری
می تواند موثرترین اقدام تلقی گردد .به نظر من حدود نود درصد اعتبارات
باید در جهت حفظ محیط زیست شهری از جمله در حوزه پسماند ،فضای
سبز ،ترافیک و افزایش مشارکت مردم در حفظ محیط زیست هزینه
گردد.

ایستگاههای هشدار و پایش آلودگی های زیست محیطی نیازمند
توجه جدی و تخصیص اعتبارات الزم هستند .برنامه شما
در این مورد چیست و چه حمایتهایی برای حضور بخش
خصوصی در این زمینه دارید؟
ایستگاههای پایش ما در سطح شهر درحال حاضر پنج ایستگاه هست
که باید امسال به ده عدد برسند که البته هزینه بر هستند و شهرداری ها
باید حمایت کنند .امسال قرار شده شهرداری دو استگاه و فرمانداری هم
یک ایستگاه سنجش در شیراز مستقر کنند که البته کافی نیست و نیاز
به افزایش دارند تا مردم بهتر بتوانند در جریان وضعیت قرار بگیرند .البته

بخش خصوصی در این مورد چندان رغبتی نشان نمی دهد مگر آنکه از
سوی شهرداری فرصتهایی برای تبلیغات هم در اختیار آنها قرار دهد که االن
همین کار از سوی شهرداری در جریان می باشد .البته تعمیر و نگهداری این
استگاهها را بخش خصوصی انجام می دهد.
در خاتمه ضمن تشکر مجدد از فرصتی که در اختیار
این فصلنامه قرار دادید ،نظر خودتان را در مورد نقش
رسانه هایی از این دست در ارتقائ آگاهی های زیست
محیطی جامعه را می شنویم.
در مورد فصلنامه باید اذعان کنم که بسیار فصلنامه خوبی هست با مطالب
بسیار متنوع ،کاغذ بسیار خوب ،طراحی خوب که برای اولین شماره فوق
العاده و بیش از حد انتظار می باشد و علت آنهم وجود دست اندرکارانی است
که سالها تجربه و تخصص در این زمینه دارند و تبریک میگوییم .به هر حال
نقش رسانه ها در آگاه سازی مردم بسیار مهم و کلیدی است.
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طلبد ،ارتباطات شما با دستگاههای ذیربط چگونه می باشد؟
هانگونه که اشاره کردید االن بخش بزرگی از مشکالت زیست محیطی
در تمام دنیا مربوط به کالنشهرهاست .علت آن هم عدم توجه پایه ای
و اصولی به ساخت شهرها در گذشته بوده است که باعث می شود
بخش بزرگی از مشکالت شهرداری ها به حل مشکالت بافتهای فرسوده
و قدیمی معطوف گردد .معموال مسائل و مشکالت در کالنشهرها بعضا
ناشی از ورود فناوریهای جدید و پیشرفته ای هست که ممکن است هنوز
زیرساختهای الزم آن فراهم نشده باشد و این امر مشکالتی را بوجود می
آورد .همچنین مسایلی که در کالنشهرها از اهمیت زیادی برخوردارند
مانند فضای سبز ،پسماندها ،فاضالیهای شهری ،روانابهای سطحی ،ترافیک
و آلودگی هوا می باشند .در واقع شهرها یک زیستگاه هستند که ضرورتا
بایستی تمام عناصر یک زیستگاه از جمله گیاهان ،حشرات ،و پرندگان هم
بتوانند در آن زندگی کنند تا شرایط زیست بهتر انسان هم فراهم گردد.
البته مسایلی از قبیل صنایع مزاحم شهری مانند سیمان ،روغن نباتی
و شیرین بیان همواره مورد توجه بوده اند .البته ارتباط ما با شهرداری
شیراز خوب است اما در شهرهای کوچک متاسفانه به دلیل عدم بنیه
مالی کافی ،ما دچار مشکالتی با آنها هستیم .البته در شهرهای کوچک
برخی مشکالت از جمله ترافیک و آلودگی هوا تقریبا نداریم ولی موضوع
پسماندها یکی از معضالت است که عمدتا به فقدان اعتبارات الزم در
شهرهای کوچک برمی گردد .در کالنشهرها شاید موضوع ساخت وسازها
بیشتر نیازمند تعامل بین ما و شهرداری می باشد .ولی در کل ارتباط خوبی
داریم.

مشخصا تهدیدها و فرصتهای زیست محیطی کالنشهر
شیراز را بیان فرمایید.
بخش عمده ای از این سوال در پاسخ به سواالت قبل جواب
داده شد .به نظر من در کل باید برای شهر شیراز به گونه ای عمل نمود که
هویت فرهنگی و تاریخی آن حفظ گردد .این شهر همواره جایگاه به عنوان یک
شهر سبز شناخته می شده که باید این مزیت آن حفظ گردد .نیاز به افزایش
پارکینگ برای جلوگیری از معضالت زیست محیطی و اجتماعی ضروریست.
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بهداشت چشم در گفتگو با دکتر علیرضا آستانه؛

جراح چشم و فوق تخصص قرنیه

یکی از مسائل و مشکالتی که آلودگیهای زیست محیطی می
توانند برای انسان ایجاد کنند مشکالت چشمی است .برای آشنایی با
این موارد پای صحبتهای دکتر علیرضا آستانه فوق تخصص بیماریهای
چشم می نشینیم .سالم آقای دکتر ،ممنون از اینکه وقتتون را در
اختیار فصلنامه آگاهی های زیست محیطی گذاشتید .بی مقدمه وارد
بحث بهداشت چشم می شویم ابتدا از شما خواهش می کنم در مورد
اثر آلودگیهای هوا بر چشم توضیح بفرمایید.

من هم سالم عرض می کنم خدمت شما و
همکارانتون و خوانندگان محترم فصلنامه آگاهی
های زیست محیطی که واقعاً جاش در بین
مطبوعات استان خالی بود.
خب در مورد اثر آلودگی های هوا باید بگم که تنها
عضوی از بدن که بیرون از پوست قراردارد چشم
است بنابراین چشم ها می توانند در معرض همه
آلودگی ها به خصوص آلودگی هوا قرار گیرند .از
طرف دیگر چشم ها به گونه ای آفریده شده اند
که سایبان و محافظی به نام پلک دارند .بنابراین
بیشترین تأثیر آلودگی هوا بر روی چشم و در ناحیه
لبه پلک و مژه ها خودش را نشان می دهد .ابراز
ناراحتی چشمی در زمان اوج آلودگی هوا یک
موضوع شایع است و از سوی دیگر لبه پلک ها چرب
است و این چربی به طور دائم به صورت جزئی از
اشک روی چشم می ریزد و باعث تأخیر در تبخیر
اشک می شود برای اینکه سطح چشم خشک نشود،
این چربی در زمان آلودگی هوا موجب جذب دوده
و گرد و خاک می شود که می تواند باعث سوزش
و درد چشم شود .همچنین دود ناشی از سوخت
خودروها از جمله مونواکسید کربن و دی اکسید
نیتروژن باعث تحریک سوزش و اشک ریزش چشم
می شود که ناشی از اسیدی شدن اشک چشم می گردند که خود عالوه بر عالئم
ذکر شده ،باعث قرمزی چشم می شود مانند بوی پیاز رنده شده که با ایجاد
اسید سولفوریک در اشک باعث سوزش و آبریزش چشم می گردد .استفاده از
عینکهای مناسب و شستشوی چشم ها با آب گرم معموال در پیشگیری و درمان
عالئم یاد شده مؤثر می باشد هر چند دوری جستن از محیطهای آلوده بهترین
روش پیشگیری می باشد.

خشکی چشم چیست ؟
خشکی چشم یکی از علتهای شایع مراجعه افراد به درمانگاههای چشم می
باشد .این بیماری ناشی از تغییرات کیفی و کمی در اشک چشم می باشد.
شیوع خشکی چشم معموالً در افراد مسن بیشتر است و بعالوه این بیماری
بیشتر خانم ها را مبتال می کند ،هر چند در هر س ّنی ممکن است اتفاق بیافتد.
عالئم این بیماری شامل خارش خفیف ،سوزش چشم در موقع انجام کارهای
چشمی و احساس جسم خارجی در چشم ها و در موارد شدید می تواند منجر
به خشکی قرنیه تا ایجاد سوراخ قرنیه بشود .وظیفه اصلی اشک چشم مرطوب
نگه داشتن و شستشوی مداوم سطح کره چشم و رساندن اکسیژن و مواد مغذی
به قرنیه است .به طور خالصه اشک از سه الیه موکوسی عمقی ،الیه آبکی میانی
و الیه چربی سطحی تشکیل می شود .اختالل در تولید و کیفیت هر یک از الیه
های اشک ممکن است منجر به خشکی چشم شوند .با هر بار پلک زدن الیه
اشکی روی چشم گسترده می شود و اشک اضافی از طریق سوراخهای کوچک
در گوشه های داخلی چشم ها به داخل بینی تخلیه می گردد.
مهمترین عوامل ایجاد خشکی چشم عبارتند از:
 -1باال رفتن سن
 -2عوامل محیطی

خیره شدن به صفحه موبایل چه تأثیری بر چشم دارد؟
معموال خستگی و تمرکز بیش از حد هنگام کار با موبایل و مانیتورهای کامپیوتر
و لب تاپ بیشتر از امواج موجود در مانیتور به چشم آسیب می رساند .بیشتر
مشکالت چشمی ناشی از نگاه مداوم به صفحه مانیتور ،تلفن همراه یا تبلت یا
کامپیوتر می باشد .سردرد ،تحریک چشم  ،تاری دید و سیاهی رفتن چشم و
سوزش از عوارض خیره شدن به مانیتور است .معموالً در تکنولوژی امروزه سعی
بر کنترل شدت نور ساطع شده از مانیتورها شده است .هر چند قرار گرفتن در
معرض نور آبی ساطع شده از صفحه های مانیتور در دراز مدت ممکن است
باعث آسیبهای چشمی گردد به هر حال مدت زمان استفاده از این وسایل و
تمرکز روی آنها مهمتر از کوچکتر یا بزرگتر بودن صفحه مانیتور می باشد.
حداقل فاصله ای که چشم باید با مانیتور داشته باشد  30تا  40سانتی متر می
باشد و در فاصله هر  20دقیقه کار با وسایل دارای مانیتور الزم است  5تا 10
دقیقه به چشم و بدن استراحت داد ،و همچنین الزم است از وسایل مانیتور دار
استاندارد استفاده گردد.
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لطف ًا در مورد اثر ریزگردها بر روی چشم توضیح بفرمایید
ریزگردها ذراتی به قطر چند میکرون هستند که به راحتی در ریه رفته و
حتی از آن عبور می کنند .ریزگردها هم به طور مستقیم باعث تحریک چشم
ها ،احساس خارش در چشم ،آبریزش ،قرمزی و التهاب می شوند و گاهی در
طوالنی مدت ممکن است در عروق ریز ،رسوب کنند و باعث التهاب عروق و کم
شدن کیفیت خون رسانی به چشم ها شوند که درست مانند افزایش مونواکسید
کربن خون باعث خاکستری دیدن رنگها می شوند .وقتی خون رسانی و اکسیژن
رسانی به چشم ها مختل گردد در طوالنی مدت ممکن است باعث عوارضی
مثل آب مروارید گردد .استفاده از عینکهای مناسب و ماسکهای دهان و بینی
باعث جلوگیری از پیدایش عوارض چشمی و ریوی ناشی از ریزگردها می گردند.

 -3کار چشمی طوالنی مدت
 -4داروها
 -5تغییرات هورمونی
 -6بیماریها
 -7مشکالت تغذیه ای
 -8التهاب لبه پلک ها
 -9بسته شدن پلک ها
 -10استفاده از لنزهای تماسی
 -11اعمال جراحی بر روی چشم ها مانند لیزیک و PRK
عالئم و نشانه های خشکی چشم عبارتند از:
 -1احساس وجود جسم خارجی در چشم ها
 -2سوزش و خارش چشم
 -3قرمزی چشم ها
 -4حساسیت به نورهای شدید
 -5اشک ریزش بیش از حد
 -6عدم تحمل لنز تماسی
البته این عالئم در افراد مختلف و در طول روز متغیّر می باشد .درمان خشکی چشم
به طور کلی عبارتند از:
نوشیدن کافی مایعات ،خیره نشدن مداوم به مانیتور و تلوزیون و کتاب ،پلک
زدن کافی و گاهی بستن پلکها برای چند ثانیه هر  5تا  10دقیقه .باید توجه
داشت که مالیدن چشم ها باعث تحریک چشم و بدتر شدن عالئم خشکی می
شود.
درمانهای دارویی خشکی چشم عبارتند از:
استفاده از قطره های اشک بسته به شدت بیماری
استفاده از پمادهای چشمی قبل از خواب
در موارد التهاب پلک ها استفاده از آنتی بیوتیک های خوراکی و استفاده
از شامپو بچه و شامپوهای عصاره چای سبز جهت شستشوی پلک ها باعث
کاهش عالئم خشکی چشم می شود .در موارد شدیدتر و در صورت عدم نیاز به
درمانهای دارویی اعمال جراحی از قبیل بستن سوراخهای خروج اشک یا موقت
یا دائم و بستن پلکها در موارد فلج پلکها انجام می شود .در موارد شدید که باعث
زخم قرنیه یا سوراخ شدگی آن می گردد پیوند قرنیه باید مد نظر قرار گیرد.
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اثر نور آفتاب بر چشم را چگونه ارزیابی می کنید؟
اشعه ماوراء بنفش جزئی از نور آفتاب است که به طور طبیعی چشم قادر به
دیدن آن نیست مقدار زیادی از این اشعه توسط اتمسفر و الیه اوزون جذب یا
منعکس می شود و در تابش عمودی مقداری از آن به زمین می رسد .این مقدار
در طول روز تغییر می کند به هر حال در طول مدت روز بنا به شغل هر فرد
و میزان برخورد اشعه به چشم انسان چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم
از طریق انعکاس آن از طریق خاک ،شن ،برف و آب می تواند مشکالتی برای
چشم انسان ایجاد شود .وقتی این اشعه به چشم می تابد ابتدا به قرنیه برخورد
می کند و مقداری از آن توسط قرنیه جذب می شود سپس وارد عدسی می
شود مقدار زیادی اشعه توسط عدسی جذب می شود و تنها مقدار کمی از آن
وارد قسمت داخلی چشم می شود و به شبکیه می رسد و برای هر یک از این
قسمتها می تواند مشکالتی ایجاد کند .وقتی چشم به طور مستقیم در معرض
برف و دریا قرار می گیرد بطور موقت موجب التهاب چشم و ایجاد زخم های
کوچک در قرنیه وکاهش شدید بینایی می شود .مخصوصاً در اسکی بازان و
همچنین هنگام جوشکاری نیز در چشم های بدون حفاظ می تواند ایجاد شود.
در این حالت بستن چشم ها و مصرف مسکن و یا خوابیدن می تواند باعث
بهبودی این عالئم گردد .در عدسی معموالً به علت اینکه بیشتر اشعه توسط آن
جذب می شود در دراز مدت ممکن است باعث از بین رفتن شفافیت عدسی
گردد و منجر به آب مروارید گردد .در شبکیه که بیشتر در اثر نگاه کردن به
خورشید گرفتگی بدون محافظ باعث صدمه به لکه زرد شبکیه می گردد که
در موارد شدید منجر به سوختگی آن می شود که این امر منجر به کاهش
شدید دید مرکزی به طور دائم می گردد .برای پیشگیری از مسائل یاد شده
معموال استفاده از کاله های لبه دار و استفاده از عینکهای آفتابی استاندارد در
محیطهای آفتابی توصیه می گردد .در بیشتر عینکهایی که برای محافظت از
اشعه ماوراء بنفش استفاده می گردد از مولکولهایی به نام کروموفور استفاده می

شود این مولکولها اثر چندانی در رنگ شیشه ندارند ولی موجب جذب اشعه
ماوراء بنفش می شود .بنابراین عینکهایی که حتی رنگ تیره دارند اگر در آنها از
مولکول کروموفور استفاده نشده باشد خاصیت جلوگیری از اشعه ماوراء بنفش
را ندارند .بعضی شیشه ها در مجاورت اشعه ماوراء بنفش تیره می گردند که
به آنها فوتوکرومیک گفته می شود و بستگی به تیرگی آن در صد باالیی از
اشعه را جذب می کنند .همچنین عینکهایی با عدسی پالستیکی از شیشه ای
مؤثرتر می باشند .عدسی هایی که به عنوان  400.U.Vاز آنها نام برده می
شود و بیشتر از  %90از اشعه را جذب می کنند بهتر هستند پس هنگام خرید
به برچسب و استاندارد بودن آنها توجه کنید .البته به این نکته توجه کنید که
گران تر بودن عینک آفتابی دلیل بر بهتر بودن آن نیست تمام خصوصیات باال
ممکن است در یک عینک ارزان قیمت وجود داشته باشد که در یک عینک
گران قیمت وجود نداشته باشد.
لطف ًا در مورد اثر کلر آب استخر بر چشم توضیح دهید
روزهای گرم تابستان زمان رفتن به استخر ها و شنا کردن می باشد .قرمزی
و سوزش چشم بعد از شنا کردن به ویژه در استخر یکی از مشکالتی است که
اغلب افراد با آن مواجه اند .ولی آیا باید نگران این مسئله بود ؟ خیر
قرمزی پس از شنا در استخر سبب آسیب جدی نمی شود .کلر که برای ضد
عفونی کردن و از بین بردن باکتریها به آب استخر اضافه می شود به خودی خود
مشکل ساز نیست ،مشکل اصلی وقتی رخ می دهد که کلر درآب در مجاورت
نیتروژن یا آمونیاک موجود در آب قرار می گیرد و از ترکیب آنها ماده ای به نام
«کلرآمین» تشکیل می شود و درحقیقت قرمزی و سوزش چشم ها در اثر «کلر
آمین» می باشد .عروق سطحی ملتحمه بر اثر تماس با «کلرامین» ملتهب شده
و چشم قرمز می شود« .کلرامین» همچنین به طور موقت الیه ای روی قرنیه
ایجاد می کند که سبب حساسیت ،خستگی ،قرمزی و سوزش چشم می شود.

بیماری قند خون بر چشم چه اثری دارد؟
بیماری قند یا دیابت یکی از بیماریها ی شایع و جدی است که به علت باال بودن
میزان قند خون در طوالنی مدت سبب تغییراتی در عروق خونی تمام بدن می
شود .یکی از عمده تغییرات عروقی ممکن است در ارگانهای مهم بدن مثل
کلیه ،مغز ،قلب و چشم اتفاق بیافتد .گرفتاری چشمی بیماری قند خون یکی
از علل عمده نابینایی یا کم بینایی در جهان می باشد .متأسفانه شیوع عوارض
چشمی بیماران دیابتی علی رغم پیشرفتهای جدید و کنترل بهتر بیماری روز
به روز بیشتر می شود .ولی با این وجود می توان با تشخیص به موقع و درمان
مناسب از بروز این عارضه جلوگیری کرد .عوارض چشمی دیابت به طور خالصه
عبارتند از:
ً
 -1آسیب به عروق خونی شبکیه که این اصطالحا «تینوپاتی دیابتی» خوانده
می شود و سبب ورم مرکز بینایی چشم (ماکوال) و خونریزی های متعدد در
شبکیه و زجاجیه می گردد و اگر به موقع درمان نشود منجر به کم بینایی یا
نابینایی می شود.
 -2آب مروارید (کاتاراکت) زودرس که خوشبختانه این عارضه به خوبی با عمل
جراحی مناسب قابل درمان است.
 -3آب سیاه (گلوکوم) که به علت افزایش فشار چشم می شود که اگر به موقع
درمان نگردد باعث افت بینایی و در نهایت نابینایی می گردد.
البته امروزه از لیزر درمانی و تزریق داروهای داخل چشمی مثل «آواستین» می
توان در درمان عوارض شبکیه استفاده کرد.
در مورد تیرگی دور چشم و راه درمان آن بفرمایید؟
بیماری تیرگی دور چشم در حقیقت یک بیماری «ایدیوپاتیک» یعنی بدون
علت می باشد .هر چند عوامل دیگری مانند سابقه خانوادگی مثبت و ناشناخته،
انواع آلرژیها و حساسیت ها ،بی خوابی و آلودگی هوا و مصرف سیگار و استفاده
از بعضی از مواد آرایشی می تواند باعث این بیماری گردد .اختالالت خواب و
بی خوابی و عوامل عاطفی و هورمونی نیز در پیدایش تیرگی دور چشم دخیل
هستند .اولین و بهترین راه درمان آن حل مشکالت یاد شده می باشد هرچند
در موارد ارثی درمان مشکل به نظر می رسد .استفاده از ماسکهای شبانه عالوه
بر فراهم آوردن مواد مغذی و مرطوب برای پوست صورت و دور چشم باعث
آرامش مضاعف برای بیماران می شود .پوست خیار سبز یکی از مواد مؤثر می
باشد که به صورت نوار نازکی زیر چشمان قرار می گیرد .همچنین گذاشتن

آیا تماشای تلویزیون برای چشم ضرر دارد؟
دید تلویزیون از فاصله نزدیک بر خالف تصور در ضعیف شدن چشم تأثیری
ندارد .ضعیف شدن چشم یک مکانیزم ژنتیکی دارد و ربطی به تماشای تلویزیون
از نزدیک ندارد .در تلویزیونهای اولیه در اشعه تابشی خود اشعه Xداشتند که
این پرتو برای چشم و دیگر ارگانهای بدن مضر می باشد .بنابراین سازندگان
در آن زمان توصیه می کردند که برای تماشای تلویزیون در فاصله دورتری
بنشینند .البته امروزه در تکنولوژی جدید هیچگونه اشعه مضری از تلویزیون
ساطع نمی شود و جای هیچ گونه نگرانی نیست و رعایت فاصله ضروری نیست
ولی به طور کلی بچه هایی که دچار کاهش بینایی هستند مجبورند برای واضح
مد نظر والدین
بهتر دیدن تصاویر به تلویزیون نزدیک شوند و این مسئله باید ّ
کودکان قرار گیرد و به محض مشاهده این رفتارها فرزندانشان را برای معاینه
نزد چشم پزشک ببرند .همچنین گاهی به دلیل کاهش شنوایی افراد یا بچه ها
مجبورند جهت تماشای تلویزیون به آن نزدیک شوند که بایستی به آن توجه
کرد .پس به طور خالصه تماشای تلویزیون از نزدیک تنها ممکن است باعث
خستگی چشم شود ،به خصوص تماشای تلویزیون در اتاق تاریک .بنابراین
تطابق نور اتاق و تلویزیون یکی از عوامل جلوگیری از خستگی چشم ها می
باشد.
نقش تغذیه در سالمت چشم چگونه است؟
نقش تغذیه در سالمت بدن و سالمت چشم بر کسی پوشیده نیست .تحقیقات
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بنابراین اگر کلر آب استخرها به اندازه استاندارد باشد نه تنها باعث مشکالت
چشمی نمی شود بلکه افزایش کلر باعث شکسته شدن پیوندهای شیمیایی
کلرامین و شکسته شدن مولکولهای آن می شود و باعث کاهش مشکالت
مربوطه می شود .همچنین مانع از رشد باکتریها در آب استخر می شود .درمان
قرمزی چشم ناشی از استخر استفاده از داروهایی مثل «نفازولین» یا دیگر
داروهای منقبض کننده عروق چشمی نیست ،بلکه بهترین راه درمان استفاده
از قطره های «اشک مصنوعی» می باشد که الیه ای روی قرنیه ایجاد می کند
که باعث می شود که قرنیه التیام یابد.
در مجموع رعایت نکات زیر تا حدودی مانع از بروز مشکالت چشمی
ناشی از استخر می شود:
 -1بالفاصله بعد از شنا کردن در استخر دوش بگیرید زیرا دوش گرفتن باعث
از بین رفتن کلرامین روی پوست ،مو ها و چشم می گردد.
 -2استفاده از عینکهای شنا
 -3استفاده از قطره های اشک مصنوعی

چای کیسه ای نیمه گرم در زیر چشمانتان را هم فراموش نکنید .چون چای
به علت وجود ماده «تانن» تأثیر خوبی در کاهش ورم و باز شدن رنگ پوست
صورت و دور چشم دارد .درمانهای دیگر استفاده از پدهای گرم و سرد به طور
متوالی در روی پلک چشم ها برای تحریک عروق زیر پلک ،کاهش یا قطع
سیگار و استفاده از کرم های استاندارد دور چشم و مواد مغذی و درمان های
جدید مانند «مزوتراپی» در درمان سیاهی دور چشم تأثیر به سزایی دارند.
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نشان داده است که آنتی اکسیدان ها مولکولهایی هستند که با خنثی کردن
رادیکالهای آزاد مانع تخریب سلولهای بدن می شوند و همچنین ذکر شده که
بعضی از آنتی اکسیدان ها خطر ابتالی بسیاری از بیماریها از جمله بیماری
های چشم مانند آب مروارید و استحاله ماکوالی چشم که با افزایش سن
بیشتر می شود را کاهش می دهد .ویتامین  Aمانع شب کوری و خشکی
چشم می شود .مواد دیگر مانند لوتئین و زانگزانتین ها ممکن است خطر ابتال
به آب مروارید را کاهش دهد .ویتامین  Cمی تواند باعث کاهش فشار چشم،
مانع گلوکوم یا آب سیاه شده و یا بیماری را در مبتالیان تسکین می دهد.
ویتامین  Eو مواد معدنی می توانند در پیشگیری از آب مروارید و دژنراسیون
ماکوال نقش داشته باشند .چشم به بعضی از مواد معدنی مثل سلنیوم نیاز
دارد چون سلنیوم به جذب ویتامین  Eو ساخته شدن آنتی اکسیدان ها
در بدن کمک می کند  .عنصر روی به جذب ویتامین  Aکمک می کند
و همچنین چشم را در برابر دژنرانس ماکوال و شب کوری محافظت می
کند .اسیدهای چرب ضروری نیز مانند امگا  3و امگا  5در تکامل بینایی در
نوزادان نقش دارند .کمبود این مواد به خصوص امگا  3می تواند باعث تخریب
سلولهای مرکز بینایی در شبکیه مثل ماکوال شود و همچنین امگا  3می تواند
در جلوگیری و درمان خشکی چشم نقش داشته باشد .به طور خالصه مواد
غذایی زیر برای داشتن چشمی سالم توصیه می شود:
 -1ویتامین  : Aروغن کبد ماهی  ،اسفناج ،جگر  ،هویج
 -2لوتئین و زیگزانتین :اسفناج ،کلم
 -3ویتامین  :Cفلفل دلمه ای قرمز ،کلم ،توت فرنگی ،پرتقال ،گوجه فرنگی
 -4ویتامین  :Eتخمه آفتاب گردان ،بادام ،فندق
 -5سلنیوم :آجیل ،غذاهای دریایی
 -6روی  :صدف ،گندم ،آجیل
 -7اسیدهای چرب :ماهی
و اما سؤال آخر :آیا شما موافق عمل های لیزری برای تصحیح
عیوب انکساری چشم هستید و ک ً
ال روشهای موجود را توضیح دهید؟
با توجه به پیشرفت در زمینه انجام عمل های لیزری چشم این نوع عمل
جراحی اصوالً به کسانی که نزدیک بین هستند و نمره چشم آنها باالتر از یک
است و به هر دلیل عالقه ای به استفاده از عینک ندارند و به افراد دوربین
با شماره معموالً زیر  5و در آستیگمات ها که میزان نمره آستیگمات آنها
زیر  3تا  4باشد و البته شرایط انجام عمل را داشته باشند توصیه می شود.
این شرایط ابتدا سن بیمار می باشد که حتماً باید باالی  18و ترجیحاً باالی
 20سال باشد .دیگر اینکه بیماریهای نظیر قند خون و خشکی شدید چشم،
سابقه آلرژی شدید چشمی و سابقه فامیلی قوز قرنیه یا آب مروارید و آب
سیاه پیشرفته نداشته باشند .البته سالمت و شرایط توپوگرافی قرنیه نیز حائز
اهمیت ویژه است که با انجام آزمایشات و عکسهای قبل از عمل مورد بررسی
قرار می گیرند .امروزه روشهای متداول لیزری جهت اصالح عیوب انکساری
لیزیک و  PRKیا الزیک می باشند .انواع این عملها نزد افراد جامعه بیشتر
به عنوان «لیزیک» شناخته شده و از نظر نحوه عمل و عوارض احتمالی با هم
تفاوت دارند هر چند طبق تحقیقات انجام شده دید نهایی در هر دو روش یاد
شده ( لیزیک و  )PRKدر نهایت یکی خواهد بود و موفقیتی باالی  %96را
دارا می باشد.
در «لیزیک» با دستگاههایی به نام میکروکراتن الیه ای به ضخامت حدود
 160میکرون از قرنیه برداشته می شود این الیه از قرنیه کنار زده می شود
سپس با توجه به نمره چشم سطح باقیمانده قرنیه لیزر می شود و الیه اولیه

روی آن قرار می گیرد .در  PRKیا الزیک نیازی به میکروکراتوم نیست و
با الکل یا تیغه مخصوصی سطح اپی تلیوم قرنیه تراشیده می شود و سپس
لیزر انجام می گردد و قرنیه موقتاً با لنز پانسمانی پوشیده می شود .هریک از
روشها محاسن و معایبی دارند .مدت زمان مصرف داروهای چشمی در PRK
به مراتب طوالنی تر است .معموالً دید در لیزیک سریعتر بهبود می یابد یعنی
بالفاصله بعد از عمل یا فردای آن دید بیمار عادی می شود ولی در PRK
معموالً یک تا سه ماه و در بعضی موارد حتی تا  4ماه وقت الزم است تا تاری
دید از بین برود .درد از عوارض شایع می باشد که معموالً در لیزیک وجود
ندارد ولو در بیماران با  PRKبین یک تا سه روز درد ،تورم ،آبریزش چشم و
بینی ممکن است وجود داشته باشد که معموالً موقتی می باشد.
خشکی چشم عارضه ای است که در هر دو روش وجود دارد که با تجویز اشک
مصنوعی به مدت چندین ماه به حالت طبیعی باز می گردد .ایجاد اختالل
در رانندگی و پخش نور و مطالعه نیز در  PRKشایع تر است که پس از
مدتی از بین می رود .نوعی عمل جدید لیزیک به نام «فمتولیزیک» نیز به
تازگی جهت اصالح عیوب انکساری معرفی شده که هم مزایای عمل لیزیک
را دارد و هم مزایای عمل  PRKیا الزیک چرا که الیه برداشته شده توسط
«فمتولیزیک» بسیار نازک بوده و امکان این وجود دارد که بتوان الیه ای به
ضخامت  90میکرون از روی قرنیه برداشت و عوارض احتمالی «فمتولیزیک»
نسبت به لیزیک به مراتب کمتر است.
در پایان برای همه خوانندگان خوب و دوستدار محیط زیست آرزوی سالمتی
و بهروزی می کنم.
آقای دکتر آستانه عزیز از شما بخاطر مطالب ارزشمند و وقتی که در اختیار
ما گذاشتید متشکرم.
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بحرانآب ،دزدانآب
محمدرضا هاجری
رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر شیراز

آب ،منشاء حیات  ،فضای سبز ،نظافت و سالمت ،تولید انواع و اقسام رشد که
در حال کمیابی و کیمیا ی ،شهری است .رسانه ها از جنگ آب در آینده نزدیک
خبر داده اند مانند جنگ نفت و جنگ ارتباطات .در بررسی مطالبات جهانی
به  4مقوله متمرکز می شویم که خواسته جهانی دارد  ،تمامی مردم جهان با،
هر فکر و اندیشه ای و ساختار سیاسی این چهار مقوله را مطالبه می کنند.
اول :صلح و امنیت بین المللی دوم :حقوق بشر و رعایت عدالت سوم:محیط
زیست سالم چهارم :صلح سالح جهانی .در حوزه محیط زیست ،آب محور
تمامی موضوعات و نیازمندی های جهانی است.
گرم شدن زمین ،سوراخ شدن الیه ازون ،آلوده شدن آبها با سموم و کارخانه
جات ،تخریب خاک با استفاده بی رویه از زمین و انفجارات هسته ای ،رها شدن
گازهای گلخانه ای در فضاء وقطع درختان ،انفجار و  ...محیط زیست جهانی را
به خطر انداخته و زمین را برای زیست با مشکل مواجه ساخته است.
کمیابی آب و عطش ،نیاز به آب در جهان عامل شده ،دزدی آب برای رفع نیاز
عمومیت پیدا کند.
اگر با آب دزدی مشکل حل نشود ،می روند به سوی خرید آب برای نمونه در
ترکیه با ساخت سد آتاتورک و جمع آوری کلیه آبهای سرگردان منطقه حتی
آب هایی که به حوزه نیل و فرات عراق سرازیر می شوندو با انتقال این آب
از طریق لوله کشی به فلسطین اشغالی و کسب درآمد های نجومی از طریق
فروش آب .
اگرچه به همین دلیل آب دو رود نیل و فرات با کاهش شدید آب مواجه شده
است .
کمبود آب شیرین در مناطق کم آب و خشک عامل شده برای تأمین آب به
سوی دریاها و اقیانوس ها بروند و با نصب آب شیرین کن ،کمبودهای خود را
جبران کنند کمبود آب،بحث مدیریت مصرف آب ،در جهان را به موضوع روز
تبدیل کرده است.
اگر مدیریت مصرف آب با آموزش های الزم صورت نگیرد کم آبی و خشکسالی،
زیست انسانی وحیوانی رابا خطر جدی مواجه کرده است .از انجائیکه فارس
با بحران بی آبی شدی مواجه است الزم است طی چند مرحله ،بحران آب را
مدیریت ،تا از وضع فعلی خارج شده ،فرج و گشایی حاصل شود.
الزم است موارد ذیل مورد توجه ویژه قرار گیرد:
اول :آموزش الزم برای مصرف و مدیریت آب ضروری والزم است ،این آموزش
باید عالوه بر صدا و سیما و رسانه ها ،در مدارس ،مساجد و دانشگاهها مورد
توجه واقعی قرار گیرد.
دوم :بازیافت پسماند آبهای مصرفی و جمع آوری،کنترل ،مدیریت و تصویه
منطقه ای آب و فاضالب برای استفاده مجدد می تواند بعضی از مشکالت و

معضالت کمبود آب و خشکسالی را حل نماید.
سوم :از آنجائیکه فارس روی خط خشکسالی است ،همجواری و نزدیکی با دو
استان پر آب مثل کهگیلویه و بویر احمد و چهارمحال بختیاری فرصتی است
تا باطرحهای مشارکتی با این دو استان بتوانیم بعضی از نیاز مندی های خود
را به آب تأمین کنیم .سرمایه گذاری مشترک با جهت برد برد برای دو استان
می تواند مشکل گشا باشد.
چهارم :اتصال فارس به دریا (خلیج فارس) الزم و ضروری است .مصوبه
کشوری ،رسمی و قانونی دارد منتهی بعلت بعضی اعتراضات راکد مانده است ،
بهتر است این مصوبه در فضای آرام عملیاتی شود و اتصال فارس به دریا یکی
از مطالبات بر حق فارسیان می باشد.
پنجم :انتقال آب خلیج فارس به استانهای کرمان ،فارس و یزد و پس نصب
آب شیرین کن این تقاضای بزرگ برای تأمین بعضی از نیازهای ضروری و
حیاتی این استانها در دوسال گذشته مصوب شده که نیاز به پیگیری جدی
دارد.کرمان در آستانه انتقال آب می باشد .اما انتقال به استان های فارس و یزد
نیز در حال بررسی می باشد که الزم است اقدامی عملی صورت گیرد.
ششم :آب های مصرفی جهت کشاورزی و فضای سبز با روش سنتی انجام می
شود،بهره بردن از شیوه لوله کشی کنترل شده در کشاورزی و قطره ای کردن
آبیاری می تواند از هدر رفتن آبها و خالی شدن سفره های آب شیرین زیر
زمین جلوگیری نماید و باعث حفظ و حیات شودو آبهای سرگردان و پراکنده
را متمرکز و به سوی مصرف صحیح هدایت نماید.
سربلند و هوشیار باشید
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زیست بوم شیراز در گذر زمان
به واقع اگر جلگه مرودشت و شهر استخر خاستگا ِه نخستین و دادگرترین
امپراطوری جهان بوده است این ویژگی را به آن امپراطوری بخشید که تنها
امپراطوری در جهان بوده که از یک سرزمین خشک سر برآورده است .ولی
با جابجایی راهبردی شهر استخر به شیراز در قرن یکم هجری ،ساکنان این
خطه دیگر بار سرزمینها را نگشودند بلکه از قرن هفتم تاکنون با اشعار
سعدی و حافظ و پَندیات گلستان سعدی ،دلها را در سراسر جهان گشودند.
هفت قرن پس از پیدایش این شهر ،دو چهره شاخص جهانی یعنی سعدی و
حافظ را در دامن خود پروراند .اقلیم شیراز ،اقلیم عرفا شد .اکنون قرنهاست
که سرزمین ایران از نام این دو بَر خود میبالد .اگرچه این بیت شعر سعدی
(رحمهاهلل علیه) در سردر سازمان ملل نیست ولی این شعر جاودانه سعدی
در وسط فرشی با الیاف طال نقش بسته که در سال  2005میالدی از سوی
هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد و توسط استاد «صیرفیان»
به سازمان ملل اهدا شد و در بخش شمالی سالن مذاکرات نمایندگان در
سازمان ملل متحد ،آویزان شده است.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند
دگر عضوها را نماند قرار
چو عضوی به درد آورد روزگار
حافظ نازنین میسراید:
شیراز و آب ُرکنی و این باد خوش نسیم عیبش مکن که خال رخ هفت
کشور است
خُ نکای باد بهاری ،خواجوی کرمانی را نیز به شیراز کشانید و در تنگ اهلل
اکبر (دروازه قرآن) برای همیشه آرمید .ولی اکنون ،همچنان که بحران آب

به پیش میرود و به طور تقریبی چارهها و راهکارها از سرعت بحران بسیار
عقبتر هستند ،بازشناسی تاریخی زیستبوم شیراز افزون بر شیرینی ویژه و
جذابیت داستانیاش ،دریچههایی بر خودباوری و خودشناسی باز میکند تا به
این سان بتوان انگیزه الزم را برای برآمدن از پس این ابربحران بازتولید کرد؛

داریوش مختاری؛
کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و مدیر مسئول مجله
مدیریت آب

آنجا که پیشینیان قحطیهای بزرگی را از سر ُگذراندند و جایگاه زیستبوم
شیراز را در بیان شعرا و عرفا پررنگ کردند و شهر شیراز را آوازه جهانی
بخشیدند و در کنار شادابی و بوی عطر نارنج آن ،شیراز لقب شهر «گل و
بلبل» یافت.
آگاهی از وضعیت اقلیم شیراز در زمانهای دورتر نیاز به مراجعه فراوان
به آثار تاریخی دارد و نیازمند مطالعات فراوانی هست .میتوان از دانش
«باستانشناسی دورههای تاریخی» کمک گرفت و با تکیه بر بازشناسی
جابجاییهای جمعیتی و بررسی سکونتگاها ،واکنش ساکنان سرزمین را در
دورههای تاریخی در برابر رخدادهای اقلیمی شناسایی کرد و از درون این
شناختها ،راهکارهای امروزین را برای رویارویی با ابربحران آب استخراج
کرد.
در کتاب نزههالقلوب ،بنای شیراز را به شیرازین طهمورث نسبت
میدهد و در کشفیات باستانشناسی نام شیراز به صورت shira-its-
 ish-ishآمده است که مربوط به سال  517پیش از میالد هست .نام
شیراز در کتابها و اسناد تاریخی ،زیر نامهای مختلفی نظیر «تیرازیس»،
«شیرازیس» و «شیراز» به ثبت رسیده است .در کاوشهای باستانشناسی
در تختجمشید ،به سرپرستی جورج کامرون در سال  ۱۳۱۴خورشیدی به
پیدایش خشتنبشتههایی عیالمی انجامید که بر روی چند فقره از آنها
به قلعهای به نام «تیرازیس» یا «شیرازیس» اشاره شده است .همچنین
ُمهرهایی مربوط به اواخر ساسانی و اوایل اسالم ،در محل قصر ابونصر یافت
شده است که حاوی نام «شیراز» بوده است .با توجه به آوایی واژه ،چنین
برداشت میشود :تیراسیس یا سیراسیس ،این اسم از نام سیراجیس در
فارسی قدیم گرفته شده است که بر اثر تغییر منظم صداها در زبان فارسی
مدرن به شیراز تغییر نام دادهاست .نام شیراز بر روی سفالهای پیداشده از
ویرانههای دوره ساسانی در سده دوم پس از میالد نیز دیده شده است .بر
اساس نوشتههای برخی از نویسندگان بومی ،با توجه به شاهنامه ،نام شیراز
از نام پسر سومین شاه جهان یعنی طهمورث گرفته شده است.
ولی به گفته میرزا حسن حسینی فسایی نگارنده فارسنامه ناصری ،پایهریزی
شیراز در قرن یکم هجری رخ داد .آنجا که پس از زوال شهر استخر (در
نزدیکی تختجمشید) ،شیراز رونق یافت .پیش از آن شیراز آبادی بسیار
کوچکی بود که در میان قلعههایی محصور بود و هیچ موقعیت راهبردی
نداشت .پس از آن در سه حکومت در جایگاه پایتخت کشور برگزیده شد و
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یکی از خوشنامترین پادشاهان ایران یعنی کریمخان زند که خود را پادشاه
نمینامید بلکه وکیلالرعایای مردم مینامید شیراز را پایتخت حکومت زندیان
برگزید و آثار تاریخی به نامی در آن برجا گذاشت .محل اولیه این شهر در
محل قلعه ابونصر بودهاست .شیراز در دوران بنیامیه به محل فعلی منتقل
میشود و به بهای نابودی اصطخر –پایتخت قدیمی فارس– رونق میگیرد.
این شهر در دوران صفاریان ،بوییان و زندیان پایتخت ایران بوده است.
در سده چهارم و پنجم هجری قمری سلسله آل بویه فارس ،شیراز را به
پایتختی برگزیدند و مساجد ،قصرها ،کتابخانه و کانال آبرسانی از رودخانه
ُکر در آن بنا نمودند .در این دوران شیراز به بزرگترین شهر استان فارس
(شامل یزد و سواحل شمالی خلیج فارس تبدیل شده بود .آل بویه پیرو
شیعه  ۱۲امامی بودند و شیعه را تبلیغ نموده و مراسمی مانند محرم و عید
غدیر را پاس میداشتند .با این حال آل بویه سیاست ُمدارا و پذیرابودن با
سایر مذاهب مانند اهل سنت را در پیش داشتند .در زمان آنها غیر مسلمانان
مانند زردشتیها مجبور نبودند که نشانه مشخصکننده به تن داشته باشند
و یا در محلههای خاصی زندگی کنند .در زمان آل بویه بازار شهر در هنگام
جشن مهرگان و نوروز نورانی میشد و هنگامی که در سال  ۳۶۹هجری
مصادف با  ۹۸۰میالدی مسلمانان شیراز علیه زردشتیان به آشوب پرداختند،
عضدالدوله لشکری برای تنبیه آشوبکنندگان به شیراز فرستاد.
شیراز به سال  ۹۰۹هجری ( ۱۵۰۳میالدی) به دست صفویه افتاد .شاه
اسماعیل در راه توسعه تشیع رهبران مذهبی اهل سنت شهر را از دم تیغ
گذرانید .در این دوران بناهای متعددی در شیراز مانند مدرسه خان ،قصری
در محل «میدان» و حصاری به دور شهر ساخت .شهر شیراز در دوران
صفویه دو گروه رقیب را در خود جای داده بود .حیدریها که پیرو شیخ
حیدر صفوی بودند و در شرق شرق شیراز سکنا داشتند و نعمتیها که در
غرب شهر ساکن بودند و پیرو شاه نعمتاهلل ولی بودند .تصویر  ،1گستره شهر
شیراز را در آن زمان در نقاشی ژان شاردن فرانسوی نشان میدهد.
یکی از رخدادهایی که در تاریخ کشور مایه شکوه هست بیرون راندن دشمن
آن روز ایران یعنی افغانهاست .اگرچه افغانستان تا حدود  160سال پیش
جزو سرزمین ایران بوده است و در زمان ناصرالدین شاه بر پایه عهدنامه
پاریس از کشور جدا شد ولی پیش از آن یعنی در عهد صفویه ،نادر در
جایگاه سردار بزرگ صفویه (و پس از آن در جایگاه پادشاه افشاریه) ،اشرف
افغان را تا پل فسا دنبال کرد و به لحاظ خروشانبودن رودخانه شمار فراوانی
از سپاهیان اشرف افغان در رودخانه غرق شدند .جزییات ماجرا را به شرح
زیر از زبان «عبدا ...الرودی» نویسنده کتاب «نادر پسر شمشیر» بخوانید:
«اشرف پس از شکست مورچهخورت مانند ُگراز تیرخورده خود را به اصفهان
رسانید .نخست شاه سلطان حسین بیچاره را در کاخ خود کشت .آنگاه بیش
از  3000تن از مردم شهر را نیز از دم شمشیر گذرانید و بازماندگان دودمان
صفوی را از زن و مرد با نقدینه و جواهر خزینهی پادشاهی برداشته به سوی
شیراز گریخت .نادر پس از  40روز توقف در شهر و بهبودی حال سپاهیان که
بی اندازه خسته و کوفته بودند روز  3ج سال  1142ه.ق .در سرمای سخت
زمستان برای یکسره کردن کار اشرف از راه ابرقو و مشهد مادر سلیمان به
آباده رسیده از آنجا نیز به سوی مرودشت و دشت زرکان که اردوگاه اشرف
بود رهسپار گردید .بعداظهر روز دهم ماه پس از هفت روز راهپیمایی به دشت
زرکان رسیده پیش از اینکه بتواند آرایش جنگی به خود بگیرد افغانها حمله
کردند .پیاده نظام دشمن ستون بزرگ نیروی نادر را از هم شکافته به مرکز
سپاه رسید و جنگی بسیار سخت درگرفت .نادر از گستاخی افغانیان سخت
خشمگین شد و فرمان داد توپخانه ،ستون مهاجم را با شدت هر چه تمامتر
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تیرباران کند و در همین گیر و دار سواره نظام نیز از راه دامنه کوه به میدان
جنگ تاخته با سواران افغانی درآویختند .... .هوا رفته رفته تاریک میشد
 ....اشرف پس از اینکه کامال ناامید شد با سواران گارد خود به سوی شیراز
گریخت و سواران نادر او را تا  12کیلومتری شهر دنبال کردند .در این جنگ
بیش از  5000تن از افغانیها کشته یا زخمی و یا اسیر شدند .... .افغانها روز
دوازدهم ماه از شهر شیراز بیرون رفته به سوی فسا گریختند .سواره نظام
ایران دشمن را تا نزدیکی پل فسا دنبال کرد ولی چون بیاندازه خسته بودند
از جنگ خودداری و به همین اندازه که تا رسیدن نادر از گریختن دشمن
جلوگیری به عمل آمد اکتفا کردند .نادر به زودی در رسید و به سواران گارد
فرمان حمله داد .نیروی افغان بیش از  5000تن نبود ...... .چون اشرف از
تسلیم خودداری کرد فرمان حمله داده شد .باران سختی میبارید .سواران
گارد نادر هوراکشان حمله کردند .افغانیها به اندازه پنج دقیقه هم نتوانستند
ایستادگی کنند .شکست در افغانها افتاده همگی به سوی پل پس کشیدند.
اشرف پیش از همه به گدار زده از رودخانه گذشت .ولی سپاهیان بدبختش
با زن و بچه و پیرمردان افغانی که همراه اردو کوچ میکردند زیر دست و
پای اسبان سواران گارد افتاده کشته میشدند .به سبب تنگی پل ،گروهی
از افغانیها سر پل به هم فشار آورده و بیشتر معطل میشدند .چند دسته از
سوار و پیاده در سرمای یخبندان خود را به آب انداخته به امید این که جانی
به در برند از همه چیز خود گذشتند و گروهی که شنا نمیدانستند غرق
شدند .امواج آب بسیاری از زن و مرد و بار و بُنهی آنها را در خود فرو برده
و به بدبختیشان خاتمه داد..... .از آن سو اشرف که از هر سو بیچاره و درمانده
شده بود خواست خود را از راه بلوچستان و سیستان به قندهار رسانیده شاید
دوباره دست و پایی کند .ولی یکی از افغانیهای قندهار به نام ابراهیم او را
در بیابانهای نزدیک زردکوه (بلوچستان شرقی) با دو تن از همراهانشان به
چنگ آورد و سرش را با دستاری که دانه الماس بزرگی داشت به اصفهان برد.
به این ترتیب دیده میشود که بر پایه نوشته عبدا ...الرودی در سال 1100
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هجری خورشیدی (یعنی  294سال پیش) ،زیستبوم شیراز دارای رودهای
خروشان و پرآب بوده است .از این نشانهها میتوان کمک گرفت و آن را با
طبیعت امرزوین شهر مقایسه کرد و درسآموزههایی برای رویارویی با بحران
آب یافت.
ولی ،انگار بالها این سرزمین خشک را رها نمیکند؛ در  1250هجری
خورشیدی یعنی به طور تقریبی  150سال پس از متواریکردن اشرف افغان
توسط نادر ،قحطی سال  1250هجری خورشیدی رخ داد که در آن نیمی
از جمعیت  10میلیونی کشور از گرسنگی جان باختند .در رابطه با قحطی
 ،1250کتابی نوشته «بریت لیبانک» به نام «ایران در دوره قحطی» که در
 1873میالدی در لندن منتشر شد ،نکبت و بدبختیهای نگفتنی این قحطی
را آشکارا بیان میکند« .بریت لیبانک» در راه بازگشت از هند به لندن در
آوریل  ،1872از بوشهر ،شیراز ،اصفهان و تهران که هنوز در آتش قحطی
میسوختند ،گذشت .او میگوید:
این قحطی قربانی بسیار گرفت .در بهار  1289هجری قمری که قیمت گندم
در مشهد به  50تومان ترقی کرد ،مرگ و میر قحطیزدگان از  500نفر در
روز بیشتر شد و در اصفهان نیز (هر روز) چند صد نفر میمردند .دیگر نواحی
قحطیزده نیز به همین نسبت تلفات داشت.
در یادداشت پرفسور «شوکو اوکازاکی» استاد دانشگاه مطالعات خارجی
«اوساکا» در رابطه با قحطی  1250خورشیدی آمده است:
«در فصل بارش سال  1249قطرهای باران بر زمین نبارید در نتیجه این
خشکسالی که در مناطق وسیعی از کشور به ویژه در مناطق اصفهان،
خراسان ،یزد و فارس رخ داد در بسیاری از نواحی ،دیم کاری حاصلی نداد
و محصول زراعت آبی هم در نتیجه کمبود شدید آبهای سطح و تحت
االرضی بسیار اندک بود .حتی زاینده رود که معموال پر آب بود ،خشک
شد .در زمستان سال بعد در حالی که قیمت نان به یک من پنج َقران یعنی
پانزده تا شانزده برابر قیمت عادی رسیده بود ،برف و باران بی حسابی آمد و
همین بارندگی زیاد در پارهای از جاها سبب راه بندان شد و تلفات را افزایش
داد .با فرارسیدن بهار بیماریهای عفونی مانند حصبه و وبا شیوع یافت و
سبب تلفات جانی وسیعی شد .ماندگان بی رمق لب به اعتراض گشودند.

در اصفهان ،سادات و زنها تلگرافخانه را تصرف کردند و خواستار مخابره
شکواییهای به شاه شدند اما ناصرالدینشاه و حاکمان او بیتوجه در سفر
عتبات عالیات به سر میبردند و از همین رو مردم در سده و جاهای دیگر
شعار میدادند:
َگشته بی بال
شاه کج کال رفته کربال
یک َمن یک َقران
نان شده َگران
از دست وزیر»
ما شدیم اسیر
در این نوشته نیز دیده میشود که قابلیت زیستبومها به گونهای بوده است
که با وجودی که یک قحطی سنگین و دشوار را پشت سر گذاردهاند در یک
سال پس از آن قحطی ،برف و باران فراوانی آمده است .این شادابی نشان
میدهد که زیستبومها در کشور توان باززندهسازی خود را به طور طبیعی
داشتهاند .این ویژگی ،اکنون از زیستبوم شیراز رخت بر بسته است.
حدود یک قرن بعد ،بالیی دیگر ،سرزمین ایران را فراگرفت؛ در سوم اوت
سال  1914میالدی شیپور جنگ جهاني اول نواخته شد .آن زمان احمدشاه
18ساله بود که یک هفته بود تاجگذاري کرده بود و روسها در شمال و
انگليسها در جنوب کشور جوالن میدادند .نیروهای اشغالگر انگلیس تمامی
منابع و تولیدات کشاورزی را برای گذران نیاز نظامیان خود ،خریداری کرده
و احتکار میکردند .آنها مانع از واردات مواد غذایی از بینالنهرین و هند و
حتی از آمریکا به ایران میشدند .قحطی و انواع بیماری ره آورد آنها بود و
گرسنگی و مرگ ،پیامد حضور ناخوانده آنها .در اثر خریدهای غله از سوی
انگلیسیها مردم ایران با کمبود مواد غذایی و گرانی روبرو شدند .کمبود
مواد غذایی در پاییز  ۱۲۹۶ه.ش۱۹۱۷( .م) به قحطی انجامید .متجاوزین هر
جا که مجبور به ترک محل میشدند ،ارزاق را هم نابود میکردند .گزارش
سرگرد «داناهو» افسر انگلیسی درباره تخلیه شهر مراغه در سپتامبر ۱۹۱۸
م ( ۱۲۹۷ه.ش) شاهدی بر مدعاست:
«انگلیسیها که مواد غذایی زیادی را قبال خریده بودند ذخیره غله شهر را
در شرایط سخت قحطی از میان بردند تا به دست ترکهای عثمانی نیفتد».
هشت سال پس از قحطی  1250به دستور ناصرالدین شاه قاجار ،کتاب
فارسنامه ناصری نوشته شد .یکی از منابع کلیدی و معتبر که میتوان
جغرافیا و طبیعت زیستبوم شیراز را در فاصله بین دو قحطی  1250و
 1298با کمک آن شناسایی کرد ،فارسنامه ناصری هست که در فاصله
سالهای  ۱۳۰۰تا ۱۳۱۱ه .ق ( 1258تا 1269ه.خ ).توسط حسن فسائی
و به درخواست ناصرالدینشاه به رشته تحریر درآمدهاست .نام این کتاب
از یکیکردن نام «ناصرالدین شاه» و «فارس» گرفته شده است و یکی از
ارزشمندترین و مستندترین آثار تاریخی و جغرافیایی قلمرو گسترده آن
روز فارس هست .میرزا حسن حسینی فسایی نگارنده فارسنامه ناصری از
خاندان کهن سادات دشتکی است و «دشتک» نام یکی از محالت قدیمی
شیراز است که تا دوره کریمخان زند یکی از محالت مستقل شیراز بود .اما
در این دوران چون حصار شیراز را کوچک کردند این محله را با محله «سر
ُدزدک « و «بازار مرغ» به هم پیوستند و بخشی از آن را جزو محله «لَب آب
« قرار دادند .آثار این محالت هنوز در بافت قدیم شیراز باقی مانده است و
در گذر از کوچههای باریک و خانههای گلی آن ،حال و فضای آن روزگاران
شیراز را در ذهن زنده میکند .تقسیمبندی محلهها در شیراز در آن زمان در
تصویر  2آمده است .در جمعیت شیراز در  134سال پیش برابر  53607تَن
بوده که در سال  ۱۳۹۰خورشیدی بیش از  1460665تن شده که این رقم
با جمعیت ساکن در حومه شهر به  1700687تن میرسد .پس جمعیت
شهر در  134سال اخیر به بیش از  32برابر رسیده است.
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در فارسنامه ناصری آمده است که:
«کت سعدی به اندازه نیم فرسخ از مشرق شیراز در دامنه کوه قلعه فهندژ
آمده ،باغ دلگشا را آب داده صحرای جبل زایجان را شرب کند و آن قنات را
با آنکه مسافتی دارد چنان محکم نمودهاند که محتاج به تعمیر نگردد و آب
این قنات در اواخر پاییز و تمام زمستان ،چنان گرم است که بعد از مسافتی
در صحرای جبل زایجان از آن آب ،بخار بلند گردد و در تابستان خنک و
آب جاری در شهر شیراز از قنات خیرات قدیم و جدید است و این هر دو
قنات از جانب شمال شیراز از قنات خیرات قدیم و جدید است .... .قنات
خیرات قدیم شیراز را میرزا معینالدین محمد شیراز ،وزیر مملکت فارس در
سال  1058احداث نموده ،وقف بر محالت شیراز فرمود و خیرات جدید نام
اصلی آن ،قنات لیمک است که سالها خراب و مفطس بود و در سال 1293
جناب میراز علی محمدخان قوامالملک شیرازی آن را تعمیر نمود و نیمه
آن را رقف بر محالت شیراز فرمود و تاکنون این دو خیرات جاریه از آن دو
خیرمند باقی است و در وقت زمستان و بهار آبهای باران و برف کوهستان
شمالی و مغربی نزدیک شیراز ،دو رودخانه سیالبشده از دو جانب شیراز
گذشته به دریاچه نمک مهارلو ،ریزد یکی نزدیک به صد و پنجاه ذرع شاه
و دیگری فرسخی از شیراز دور است و در غیر این دو وقت این دو رودخانه
خشک رود شوند.
و صحرای شیراز در تمام سال سبز و خرم است و بوقالت و علف و چارپایان،
همه وقت فراوان بود .در کتاب تاریخ وصاف رقم فرموده است که :در عهد
اتابک سعید ،سعدبن زنگی در اعمال این ملک ،سلس و عشر و مساحت حرز
با امالک مالک معهود نبود و قلم مطالبه را مقطوع داشتندی و قدم در مزراع
مالک نگذاشتندی و منابع ،مخصوص صاحبان امالک بودی ،بعد از آن،
اتابک ابوبکر پسر اتابک سعد با خواص دولت و امنای مملکت مشاورت کردند
که توقعات خوانین و خوانین مغول زیاد از آن است که در حوصله محصوالت
این ملک بگنجد و مواجب لشکری و لوازم سلطنت که امری است ضروری،
عالوه بر آن مصارف شود ،پس رای مصلحت بین شما چه اندیشد »....

چهره شیراز در زمان نگارش کتاب فارسنامه ناصری یعنی حدود  126سال
پیش در تصویر  3آمده است.
شیراز پس از تبریز (در سال  )۱۲۸۷و تهران (در سال  )۱۲۸۹سومین شهر
ایران است که در سال  ۱۲۹۶خورشیدی ،نهاد شهرداری در آن پایهگذاری
شده است .در گذر زمان که به پیش آییم شهر شیراز از دهه  20یا 30
خورشیدی به این سو همچنان به سوی آبادانی رفته است .آغازین شهر
کشور بوده است که از آب لولهکشی بهداشتی برخوردار شده است .بزرگ
مرد و تاجر نامی شیراز ،محمد نمازی یکی از بزرگترین نیکوکاران شیراز،
سامانه لولهکشی بهداشتی شهر را در سال  ۱۳۲۴برقرار کرد و پایگاه دانش
پزشکی خاورمیانه یعنی بیمارستان نمازی را در این شهر برقرار کرد و شیراز
را قطب پزشکی کشور گردانید .دانشگاههای شیراز و علوم پزشکی جزو
بهترین دانشگاههای کشور بوده و هستند .دکتر محمد خدادوست که او را
خدای دوم چشم مینامند در این دانشگاه پرورش یافت و چهرهای جهانی
شد .طرح مشتمل بر لولهکشیهای اصلی و ساختمان حوض تصفیهخانه
بود و از آب دو رشته قنات خیرآباد و رضاآباد در غرب شیراز برای تامین
آب استفاده میگردید .در آن زمان  ۶۰۰۰مشترک آب وجود داشت .اکنون
شرکت آب و فاضالب شیراز دارای حدود  375155انشعاب آب157017 ،
انشعاب فاضالب ،شُ مار  647296مشترك خانگي و  100227مشترك
غيرخانگي در محدوده  5منطقه شهر ( 3 ،2 ،1و  4و اداره صدرا) هست.
پس شمار مشترکان  125برابر زمان آغازین طرح لولهکشی شهر شده است.
در تصویر  ،4تصویری از وضعیت امروزین شیراز آمده است.
ولی باز هم خشکسالی و کمآبی دامنگیر فارس و شیراز شد .باقر پیرنیا
استاندار وقت استان فارس در سال  1342در کتاب خاطرات خود با فرنام
« ُگذر عمر» نوشته است که شدت کمآبی در سال  1342به حدی رسید که
مردم برای تامین آب مصرفی خانگی و دامهایشان ناچار شدند چاهکهایی
در کف رودخانه ُکر حفر کنند و از زهاب باقیمانده کف رودخانه ُکر استفاده
کنند .ولی خشکسالی سال  1342آسیب چندانی به زیستبوم شیراز نزد؛
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انگار که ساکنان شهر ،راههایی برای رهایی از خشکی و کمآبی پیدا کردهاند؛
راههایی که در چند دهه حال خوشی ایجاد میکرد ولی پس از ُگذر چند
دهه ،دودش به چشم همه میرفت :ساخت سد درودزن در سال  1352ه.خ.
و تامین آب شهر شیراز با منابع آبی آن و بهرهبرداری از آبخوانهای دشت
شیراز از سال  1340برای تامین آب شهر شیراز .شهری که از زمانی که
دارای  11محله کوچک بود اکنون یکی از شهرکهای کوچک و پیرامونی
آن دهها برابر شیراز آن روزگار وسعت دارد .ولی منابع آب و آبخوانش همان
بوده که قرنها بوده است .نامهربانی با دشت شیراز ،با قهر زیستبوم شیراز
همراه شده است .اکنون زیستبوم شیراز در برابر فشار شدید بهرهبرداری از
منابعشَ ،کمر خم کرده است .اگر به آن کمک نشودَ ،کمرش دیگر بار راست
نخواهد شد .بازهم یادآوری میشود که تا سال  1340ه.خ .شهر شیراز هنوز
َقد و قا َمت کوچکی داشت و همچون امروز گسترش نیافته بود و اگر کمآبی
میشد ،بیدرنگ آن را از سر میگذراند .تصویر  ،5نمایی از شهر شیراز را
در سال  1340ه .خ .نشان میدهد.
اکنون ،آبادانیهای شهر شیراز در دورن خودش ویرانی بزرگی را بازتولید
کرده است .یک ویرانی که زیر زرق و برق این آبادانیها پنهان شده است
ِ
حقیقت مشکل شهر آشکار شود .آری! دشت شیراز و
و اجازه نمیدهد
زیستبوم شیراز دیگر ن َه دریاچه َمهارلو دارد و نه از آن باغهای زیبا و
شاداب خبری هست و اندکی از باغات هم که باقی مانده است هر آن در
آستانه خشکی کامل هستند و بیم آن میرود که باغات قصرالدشت که
تنها سرمایه زیستمحیطی باقیمانده برای این کالنشهر هست ،در نتیجه
کمآبی و بیآبی پیش رو از دست برود .دیگر! ن َه از برف انباشتهشده در کوه
«دِراک « خبری هست و نه از سرسبزی کوه «سبزپوشان « .اکنون روزانه
در گِرداگرد زیستبوم رو به خشکی شیراز ،صدها هزار خودرو میچرخند و
این شهر ساکنانی دارد که اعضای یک جامعه مصرفزده شهری را تشکیل
میدهند .با این گفتهها ،دیگر چه انتظاری است که باغات محله لب آب،
زنده ،شاداب و سرسبز باشند.
از این بازگویی تاریخی میتوان از چگونگی اوضاع جوی و حال و هوای
شیراز آگاه شد؛ پُشت آن زمستانها ،بهاران با طراوتی بوده است .ولی
اکنون از آن زمستانها دیگر خبری نیست .پُشت آن قحطیها ،بارندگی و
شادابی بوده است .اکنون بوی بابُونه از دشتها و داروهای فراوان گیاهی و
سرسبزی از کوههای اطراف رخت بر بسته است .دیگر! از ُکلخُ نگ ،آویشن،
بادام کوهی ،ریواس ،بلوط ،آلوسیاه وحشی ،ارژن ،بَنهَ ،کنگر ،پیاز کوهی،
گل اَرونه ،گل شقایق ،گل خَ تنی و اللههای واژگون تنها نامشان را میدانیم.

خشکی و گرما جای رطوبت و شادابی را گرفته است .شهر با روزهای گرمتر
و شبهای سردتر ،هر روز و بیش از پیش حال و روز مناطق بیابانی و خشک
را به خود میگیرد و ویژگی اقلیم مناطق بیابانی را به خود گرفته است.
به نظر میرسد زیستبوم زیبای شیراز در آستانه برچیدهشدن و خشکی
هست .چرا که در مخاطرهای بَس دشوار قرار گرفته است .آنگونه نشود که
شهر سعدی و حافظ در نتیجه بیمباالتی ساکنانش از صفحه روزگار محو
شود .رخدادی که باورش دشوار هست .ولی واقعیت این است که زیستبوم
شیراز با اندک خطایی راه نابودی را خواهد پیمود .در اینجا ،مجال بازگویی
صدها راهکار که میتواند برای رویارویی با بحران آب موثر باشد نبود .شاید
بیان محتوایی این نوشته تکانی باشد بر دل خواننده که زیستبوم شیراز
را دریابد .اگر این تکانه ذهنی ایجاد شود ،خواننده در هر جا و سن و سالی
باشد راهکار رویارویی با بحران آب را جویا میشود ،مییابد و میتواند به
رویارویی با بحران آب در زیستبوم شیراز کمک کند.

منابع:
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رینولد الن نیکلسون ،انتشارات اساطیر ،فهرستنویسی کتابخانه ملی
ایران ( 1384خ.).
 )2اصفهانی ،حمزه ( 326ه .ق ).تاریخ پیامبران و پادشاهان ،ترجمه
دکتر جعفر شعار.
 )3پیرتاچ ،باقر ( 1382ه .خ« ،).گذر عمر ،خاطرات سیاسی باقر پیرنیا،
استاندار استانهای فارس ،خراسان و نایبالتولیه آستان» ،مقدمه
عبدا ...شهبازی ،چاپ اول ،تهران.
 )4حسینی فسایی ،حاج میرزا حسن ( 1301تا  1311ه .ق« ،).فارسنامه
ناصری» ،دوره  2جلدی ،تصحیح و تحشیه از منصور رستگار فسایی،
موسسه انتشارات امیرکبیر تهران ،چاپخانه سپهر تهران.
 )5دانشگاه آکسفورد ( 1336ه .خ« ،).میراث ایران» ،به قلم سیزده
تَن از خاورشناسان ،زیر نظر ا.ج .آربری ،برگردان احمد بیرشک و
همکاران ،نشر بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، ،تهران.
 )6الرودی ،نورا 1388( ...ه.خ« ،).نادر پسر شمشیر 1100-تا 1160
هجری قمری» ،چاپ دوم ،شرکت مطالعات و نشر کتاب پارسه ،تهران.
 )7مجد ،محمدقلی ( 1997م« ،).قحطی بزرگ و نسلکشی در ایران
( 1919-1917میالدی) ،انتشارات دانشگاهی آمریکا ،ایاالت متحده
آمریکا.
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آشنــاییباسـنجشازدور

وکاربردآندرمدیریتفضایسبزشهری
-1تعریف سنجش از دور

هنگامی که گرمای نور خورشید را از دور احساس می کنیم یا صدای
جوشیدن آب درون کتری را گوش می دهیم یا چراغ قرمز راهنمایی
رانندگی را از دور می بینیم در حقیقت در حال سنجش از دور هستیم.
اینها مثال هایی از سنجش از دور است اما در جهان دانش برای این اصطالح
معنایی خاص تر و محدودتر در نظر گرفته می شود :سنجش از دور عبارت
است از سنجش و اندازه گیری منابع و محیط طبیعی کره زمین ،با استفاده
از وسایل و دستگاه هایی که در فضای باالی زمین واقع هستند .دستگاهها
اساساً انواعی پیشرفته از دوربینهای عکاسی هستند .این وسایل ممکن است
با ماهواره ،هواپیما ،هلی کوپتر و یا بالن به فضا پرتاب شوند[ .]3طبق تعریف
دیگری سنجش از دور عبارت است از :بدست آوردن اطالعات مستند از یک
شی یا یک پدیده از راه دور و بدون تماس با آنها [.]2

-2کاربردهای سنجش از دور

از آنجا که تصاویر ماهواره ای دید گسترده و از باال در اختیار می گذارند،
از داده های آنها استفاده های گسترده ای می توان نمود از جمله :در
عرصه کشاورزی برای بررسی سطح زیر کشت یا پراکنش آفات و بیماریهای
گیاهی ،مدیریت جنگلها و مراتع و تشخیص تخریب آنها ،مطالعات زمین
شناسی ،اکتشافات معادن و شناسایی انواع سنگها ،مطالعات مدیریت شهری
از جمله تشخیص تغییرات کاربری اراضی ،نقشه برداری و تهیه نقشه های
موضوعی ،مکان یابی بهینه سازه های شهری ،بررسی آبهای سطحی از جمله
دریاچه ها و رودخانه ها و.]1[ ...

 -3ماهواره چیست؟

سنجش از دور بدون دو دستاورد مهم زیر نمی توانست وجود داشته باشد:
اول توانایی دور شدن از زمین به حد کافی که با اختراع ماهواره ها محقق شد

سال 1394

سید جواد نقیبی
کارشناس ارشد علوم خاک

سید محمد جواد افضلی
دبیر کمسیون های عمران و حمل نقل شورای
اسالمی شهر شیراز

و دوم اختراع راههای اخذ تصویر یعنی سنجنده هایی که روی ماهواره ها
نصب می شوند و در حقیقت مانند دوربین عکاسی عمل می کنند[.]3
یکی از هیجان انگیزترین پیشرفت های معاصر ظهور ماهواره است .به
دستگاههای ساخت بشر گفته میشود که در مدارهایی در فضا به گرد
زمین یا سیارات دیگر میچرخند .ماهواره ها بنا به نوع استفاده به انواع
مختلفی تقسیم می شوند ازجمله :ماهواره های هواشناسی برای پیش بینی
وضع هوا ،ماهواره های مخابراتی ،ماهواره های منابع زمینی و ...از جمله
ماهواره هایی که امروز جهت سنجش از دور استفاده می شوند و جزء
ماهواره های مطالعات منابع زمینی هستند می توان به این موارد اشاره
کردLandsat ، IRS، RADARsat، Quickbird، Orbview، :
 JERS ،1-IKONOS، EOکه هم اکنون در مدارهای اطراف زمین و
در ارتفاع تقریبی  400تا  1500کیلومتری سطح زمین در حال چرخشند و
داده های برداشت شده خود را به مراکز زمینی مخابره می کنند.

 -4معرفی نرم افزارهای سنجش از دور

نرم افزارهای متعددی برای سنجش از دور وجود دارد .ورودی این نرم

خیابان انقالب (چهارراه گمرک)

سال 1381
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سال 1394

خیابان زند (روبروی علوم پزشکی)

افزارها تصاویر ماهواره ای هستند و با عملگرهای درون نرم افزار می توان
پردازش هایی روی این تصاویر انجام داد به عنوان مثال تولید نقشه های
موضوعی از جمله نقشه فضای سبز ،نقشه مناطق مسکونی ،نقشه معابر
و ...از جمله این نرم افزارها می توان به مواردی مثلILWIS ، ENVI،
 ،ERDAS، Geomatic، IDRISIاشاره کرد که البته این موارد به
عنوان نرم افزارهای حرفه ای سنجش از دور مطرح هستند و کار با آنها نیاز
به تخصص دارد .اما در سالهای اخیر با ورود نرم افزار تحت وب Google
 Earthسنجش از دور ماهواره ای تقریباً همگانی شده است و با داشتن
اندک آشنایی با کامپیوتر می توان از آن استفاده کرد و نمایی ماهواره ای از
شهر و محله و حتی خانه خود داشته باشیم.

 -5معرفی نرم افزار سنجش از دور Google Earth

این برنامه توسط شرکت ِکیهول ساخته شده است و برای مشاهده تصاویر
ماهوارهای گرفته شده توسط شرکتهای  satellite imageryو aerial
 photographyو  3D GISاز سراسر زمین استفاده میشود .در این نرم

سال 1394

سال 1381

افزار امکان دیدن نقشه جادهها و خیابانهای شهرها و روستاهای مختلف
جهان را فراهم شده است و از دیگر امکانات این برنامه می توان به جستجوی
اماکن مختلف اشاره کرد .از قابلیت های خاص آن نمایش دقیق ارتفاعات
و استفاده از مدل های  3بعدی و یا نقشه بجای عکس های ماهواره ای
می باشد .اندازه گیری دقیق فاصله بین دو نقطه و مساحت زمین های مورد
نظر از جمله زمین های کشاورزی و باغات نیز از قابلیت دیگر این برنامه
می باشد .در این نرم افزار می توان آیتم هایی نظیر جاده ،محدوده ها،
اسامی محله ها و یا روستاها و  ...را ایجاد نمود و به اشتراک گذاشت .این
برنامه را می توان به راحتی از اینترنت دانلود کرد[.]4

 -6نمونه ای از کاربرد سنجش از دور :پایش تغییرات 13
ساله باغ های خصوصی کالن شهر شیراز

درخت در اکوسیستم شهری نقش مهمی بازی می کند .مجموعه
موجودات زنده ای که در یک زیست بوم شهری مشغول زیست هستند
تأثیرات متقابلی رو هم می گذارند مشکل از آنجا پیش می آید که در

میدان قصردشت

سال 1381
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سال 1394

خیابان قصردشت (نرسیده به سینما سعدی)

این زیست بومها تأثیرات انسانی به نهایت خود می رسد و تعادل بین
موجودات زنده و محیط زیست به هم می خورد .نمونه این موضوع را
در تخریب فضاهای سبز خصوصی شاهد هستیم .خشک کردن عمدی
باغ ها برای تغییر کاربری آتی آن از روش های غیر مسوالنه ای است
که در شهرها روند رو به رشدی دارد .درختان ریه های شهرند اما به
دلیل اینکه این ایفای نقش آنها پنهانی و عمدتاً ناملموس است معموالً
نادیده گرفته می شوند .آتش سوزی های عمدی ،عدم آبیاری ،خشکاندن
با ریختن مواد شیمیایی از جمله مواردی است که سوداگران تبدیل باغ به
زمین مسکونی دنبال می کنند ،غافل از آنکه نسل آینده در حسرت این
فرزندان سبز زمین خواهند ماند .در مطالعه حاضر به بررسی تغییرات 13
ساله تعدادی از باغ های خصوصی شیراز می پردازیم .مبنای کار سنجش
از دور چشمی با استفاده از نرم افزار  Google Earthبوده است .روش
کار چنین بود که با استفاده از تابع تاریخ ( )Historyدر نرم افزار مذکور
تصاویر سال  1389و سال  1394مقایسه شدند .آنچه در تصاویر مشاهده
گردید تخریب گسترده باغ ها بود .عمدتاً روند تخریب از فضای مرکزی
باغ شروع می شود جاییکه از دید بازدیدکنندگان پنهان است و این روند
بطور خزنده آرام آرام رشد خود را به حاشیه باغ ادامه می دهد و تمامی
درختان باغ را در خود می بلعد تا آنجا که اثری از این کارخانه های
اکسیژن سازی بجا نمی ماند .در آسیب شناسی این موضوع آنچه به نظر
می رسد دلیل اصلی است نبود نگاه واقع گرا به باغات شهری و جایگاه

سال 1381

ویژه زیست محیطی آنها و از سوی دیگر نبود نگاه منطبق با وضعیت
موجود اقتصادی و تملیکی باغهاست به گونه ای که هم منافع مالکان
را تأمین کند هم ذخایر اکولوژیک شهری یعنی باغات را حفظ کند یا
حداقل بخش عمده ای از آنها را حفظ کند .در شکل های زیر نمونه
هایی از تصاویر ماهواره ای ذکر شده که روند تخریب فضای سبز را نشان
می دهد به نمایش گذاشته شده است.
منابع

[ ]1ضیائیان فیروزآبادی ،پرویز و نادر پروین،

 .1386اصول علم سنجش از دور ،انتشارات
دانشگاه پیام نور 148 ،صفحه.

[ ]2مباشری ،محمدرضا .1385 ،مبانی فیزیک

در سنجش از دور و فناوری ماهواره ،انتشارات
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی334 ،

صفحه.

[ ]3هارپر ،د .ترجمه مرتضی قادری.1375 ،

سنجش از دور ،مرکز نشر دانشگاهی تهران276 ،
صفحه.

[ ]4وب سایت آموزشی

/http://googleearthplus.persianblog.ir

شهرونــــد خـوب

فهرستی از ده اقدامی که با انجام آن شما یک
شهروند خوب خواهید بود:

 -1داوطلب مشارکت فعال در جامعه خود باشید
 -2قابل اعتماد و صادق باشید
 -3تابع قوانین و مقررات باشید
 -4به حقوق دیگران دست کم هم اندازه حقوق خود احترام
بگذارید
 -5از محیط پیرامون خود و دنیایی که در آن زیست می
کنید مطلع باشید.
 -6به قلمرو دیگران اخترام بگذارید.
 -7مهربان و دلسوز باشید.
 -8مسئولیت اقدامات خود را برعهده بگیرید.
 -9همسایه ی خوبی باشید.
 -10سخت کار کنید.
 -11خوب درس بخوانید و مهارت کسب کنید.
 -12به دیگران به هر طریق و هر اندازه که می توانید بدون
منت کمک کنید.
 -13آموزشهای ضروری فوریتها و کمکهای پزشکی را فرا
بگیرید.
 -14کارآفرین باشید.
 -15ورزش کنید.
 -16در بازیافت مواد مشارکت فعال داشته باشید
 -17محصوالت تولید جامعه خودتان را بیشتر مصرف کنید.
 -18در مصرف آب و انرژی صرفه جویی کنید.
 -19از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید.
 -20در حفظ و توسعه فضای سبز و محیط زیست خود
مسئوالنه بکوشید.
شما شهروند خوبی هستید ،همین کافیست.
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مديريت جامع آبخيز شهري

حفاظتازشیرازدربحرانهایطبيعي

چکیده
توسعه شهری بدون توجه به شرایط طبیعی ،یکی از عوامل اصلی تبدیل
رخدادهای طبیعی کوچک به بحرانهای بزرگ در شیراز است .برای نمونه
میتوان به آثار منفی گسترده بارش شدید برف و باران(وقوع سیلهای
ویرانگر) و خشکسالی بر زندگی شهروندان اشاره کرد .این رخدادهای
بحران ساز ،اگرچه در دهههاي اخير بیشتر شدهاند ،اما ،بخشي از ويژگيهاي
طبیعی آبخيز شيراز میباشند .بنابراین ،برای مدیریت کارآمد آنها ،بايد ابتدا
این واقعيت را پذيرفت و سپس براي پیشگیری و کاهش زیانها برنامهريزي
كرد .شيراز در آبخيزی  3954/8كيلومترمربعي قرار گرفته كه هر گونه
تغییری در آن ،آثاری منفی و یا مثبت بر شهر دارد .آبخیز شیراز مانند یک
سامانه که اجزاء آن به هم وابستهاند ،عمل میکند .عملکرد یکپارچه اجزاء
این آبخیز بیانگر آن است که برای حفاظت شهر در برابر بحرانهای طبیعی
نیاز به «مدیریت جامع» است .بنابراین ،راهکار اصلی مدیریت بحران شیراز،
به ویژه در مرحله پیشگیری ،تهیه و اجرای طرح «مديريت جامع آبخيز
شهري» است .گام اول براي اجراي اين مديريت« ،شناسايي منابع آبخيز
شيراز ،درك صحيح از روابط دوبخش درون و بيرون شهر در اين حوضه و
هماهنگی بین تصمیمگیران» است.
مقدمه
اگر رخدادی طبیعی و یا انسانساز زیانهای جانی و مالی گستردهای
داشته باشد و یا سبب اخالل در زندگی معمول مردم و نظام اجتماعی
شود ،آن را بحران گویند .بحرانها بر اساس عوامل بهوجود آورنده به چهار
گروه طبیعی ،تکنولوژیک ،سیاسی و اکولوژیک ،طبقهبندی میشوند(توماس
و جرالد )2004 ،انواعی از رخدادهای طبیعی از گذشتههاي دور شيراز
را تهديد ميكند .درچند دهه اخير با برنامهریزی در زمینههای گوناگون،
آمادگي مردم و دستگاههای مسئول براي پیشگیری و مقابله با اين وقایع
بیشتر شده است .با این حال ،به سبب تغییرات ساختاری در درون و بیرون
شهر ،رخدادهای کوچک به بحرانهای بزرگ تبدیل ميشوند .نوسانهای
اقلیمی(و یا تغییر اقلیم) ،تغييركاربري اراضي(به ویژه در پيرامون شهر)،
گزینش مکانهای نامناسب برای ساخت ،شیوه ساخت بناها ،تراكم
جمعيت(مهاجرت گسترده جمعيت زیادی به شیراز) ،گسترش شهر،
حاشيهنشيني و ...سبب تشديد اين بحرانها شده است .بنابراین ،اگر در
گذشته فقط بخشهايي از شهر در معرض خطر بود و جمعيت كمتري
آسيب میدیدند .امروز بحرانهای طبیعی ،همه بخشهاي شهر و جمعیت
زیادی را تهدید میکند.
وضعیت طبیعی شیراز به گونهای است که ،عملکرد ما در بیرون شهرآثار
مثبت و منفی در درون شهر دارد .برای نمونه منشاء بخش بزرگی از هجوم
سیل به شیراز نتیجه بارندگی شدید و بهرهبرداری غیر اصولی اراضی در 35
تا  40کیلومتری غرب شیراز(مناطقی چون کلستان ،خالر و گردنه شول)
است(مصباح .)1390 ،به عبارت ديگر بحرانهایی در شیراز بروز ميكند
كه ناشي از عملكرد ساکنان بیرون از شهر است .زیرا ،شيراز در آبخيز
 3954/8كيلومترمربعي مهارلو قرارگرفته كه هر گونه تغییری در آن ،بر شهر

سید حمید مصباح
(عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع
طبیعی فارس)

اثرگذار است .صرف نظر از زیرحوضههای کوچک این آبخیز ،زیرحوضههای
نهراعظم ،تنگسرخ و راهدار ،بیشترین اثرگذاری را بر تشدید بحرانهای
طبیعی در شیراز دارند(شکل .)1
با توجه به گسترش شهر(به ویژه از جهتهای شمال ،غرب و شمال
غرب) ،تغییر کاربری اراضی ،حاشيه نشيني ،ساختمانسازي در مناطق
پرخطر(دامنهها ،درهها ،حاشيه آبراههها و رودخانهها) و تغيير در
شهرسازي(احداث و توسعه تونلها ،پلهاي بزرگ ،کنارگذرها در عرصه
رودخانهها ،بنای آبگيرهای بزرگ در باالدست) ،مناطقی گستردهتر با
جمعيتی بيشتر در معرض آسيب قرار گرفتهاند .نكته مهم اين است كه
برخی از عملكردها در خارج از محدوده قانونی شهر انجام میشود كه
مديريت آن در اختيار شهرداري بعنوان متولي شهر نمیباشد .اين مساله،
«پیشگیری» که آسانترین و کم هزینهترین مرحله مدیریت بحرانهای
طبیعی است را پیچیدهتر ميكند .بنابراین ،متولیان شهر مجبورند به جای
«پیشگیری» ،با هزینههای بیشتری شهر را آماده «مقابله» با بحران کنند.
هدف این مقاله یادآوری بحرانهای طبیعی شیراز و ارایه راهکاری پایدار
برای مدیریت آن در مرحله «پیشگیری» است.

شكل  -1موقعیت شیراز و زیرحوضههای نهراعظم ،تنگسرخ و
راهدار در آبخیز مهارلو(مصباح)1390،
برخی بحرانهای طبيعي تهديد شيراز
الف -زلزله ،افزون بر آثار آن بر خرابی ساختمانها و تاسیسات شهری ،در
بخشهایی از شهر که در چند دهه اخیر توسعه یافته و یا در حال گسترش
است ،خطرهایی چون ريزش كوه ،جابجايي زمين ،شكاف عميق و بزرگ
زمين ،رها شدن حجم زیادی آب در زمانی کوتاه و ...شیراز را تهدید میکند.
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ب -آلودگي هوا كه نتيجه اثر همزمان بحرانهاي طبيعي و انسانساز است.
پ -بحرانهای اقليمی که از گذشته وجود داشته ،اما ،با نوسان(یا تغییر)
ن آنها عبارتند از:
اقليم نوع و شدت آن تغییر کرده است .مهمتری 
 سيل در شرايط معمولي ،گزارشها ازسال  1908نشان ميدهد كه شيرازمنطقهای سيلگير است(شکل .)2
 در شرايط نوسان(تغيير) اقليم و در نتیجه فعالیتهای ساکنان ،روند وقوعسیل از نظر شدت و زمان تغييرکرده است.
 فرسايش و رسوب (گل و الي) به سبب تغییر کاربریهای گسترده در جند دهه اخیر میزان و شدتفرسایش و رسوب افزایش یافته است(مصباح)1374 ،
 چون گذرهای عبور سیل اشغال شده رسوبات وارد معابر عمومی(خیابانها،کوچهها و )...میشوند(شکل .)3
 حركتهاي تودهاي(ريزش و لغزش) خاک و سنگ(شکل )4 تغییر نوع بارش افزایش میانگین دما و کاهش تعداد روزهای ابری وقوع رعد و برقهای غیره معمول خشكساليخشكسالي معموال ابتدا اثراتی آرام و نامحسوس دارد و در طوالني مدت
محسوس ميشود ،اما سطح اثر آن گسترده است .مشکالت ايجاد شده به
وسيله آن نيز ابتدا آرام ،نامحسوس و در طول زمان بروز میکند ،اما ،با ادامه
به بحران تبدیل میشود.آثاري كه از خودبر جاي ميگذارد ،طوالني و در
بیشتر موارد برگشتناپذير است.
برخی آثار خشکسالی در شیراز:
كمبود آب در دسترس براي شرب ،فضاي سبز ،كشاورزي و صنعتآلودگي منابع آب قناتها ،چشمهها و چاهها(انواع آاليندههایی با منشاءزمینشناسی ،خانگی ،صنعتی و کشاورزی)
 تبدیل اراضی حاشیه جنوبی ،شرقی و جنوب شرقی شیراز(اطراف تاالبمهارلو) به منشاء ريزگردها و باد نمك و هجوم ريزگردهای آلوده(فلزات
سنگين ،میکروبی و باد نمك) به مناطق مسكوني ،كشاورزي و صنعتي درون
و بیرون شیراز ،نمونههايي از خشكي تاالبها و درياچهها و بروز بحران
ريزگرد و باد نمك در کشورهایی چون چين ،قزاقستان ،امريكا ،عراق ،كويت،
ايران(هامون ،اروميه ،جازموريان) ،كرهجنوبي و اسپانيا گزارش شده است.
 افزايش دما به شرايط غير قابل تحمل و گسترش جزاير گرمايي در سطح شهر تنش خشكي و سرمازدگي شديد(آسیب به ساکنان ،گياهان و جانوران) وزش بادهاي شديد و گردبادهاگسترش آتشسوزي در داخل و پيرامون شهر (باغها ،فضاي سبز ،جنگلها و مراتع) نشست زمين و ایجاد شکافهای پهن و ژرف(آغاز ایجاد خندقهای بزرگ) از بین رفتن دشمنان طبیعی آفات و بيماريهاي گياهيبرخی پیآمدهای خشكسالي در شیراز:
 تغيير در رفتارهاي اجتماعي مردم (شيوع افسردگي ،ناهنجاريهاياجتماعي از جمله درگيري بر سر آب و)...
 مهاجرت روستاهاي پيرامون تاالب مهارلو به شيراز و بروز مشكالت برايشهرداري به ويژه حاشيه نشيني
 تهديد سالمتي مردم و شيوع بيماريهاي واگيردار و تنفسي مختمل شدن فعاليت صنايع ،مراكز توليدي و خدمات رساني -طغيان آفات و بيماريهاي گياهي
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شکل  .2هجوم سیل به شیراز
(کنارگذر بین پلهای هجرت و علیابنحمزه  26آذر )1382

شکل  .3انباشت رسوب ناشی از گسترش فرسایش
(غرب شیراز بهار )1393

شکل  .4لغزش زمین(غرب شیراز بهار )1393
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نتيجهگیری
 زلزله ،خشكي ،سيل ،سازندهاي زمين شناسي حساس ،گسل و ...شرايططبيعي آبخيز شيراز است.
 بحرانها و شدت آنها در دوحالت طبيعي وانسانساز در حال تغيير است. شهرنياز به توسعه پايدار دارد. همگام با توسعه شهر ،نياز به پيشگيري و آمادگي براي مديريتبحرانها بيشتر شده است.
رخدادهای طبيعي بحران ساز اگرچه در سالهاي اخير بیشتر شدهاند،
ولي بخشي از ويژگيهاي آبخيز شيراز است كه بايد اول آنها را به
عنوان واقعيت پذيرفت و سپس براي كاهش اثرات آنها برنامهريزي كرد.
شناخت ،هماهنگی ،پايش و ايجاد بانك اطالعات چهار گام اساسي در
كه در هر برنامهای با هدف مديريت بحرانهای طبيعي بايد مورد توجه
قرار گيرد.
راهکار
براي توسعه پايدار شهر نياز به برنامهريزي در دو گستره داخل و پيرامون
شهر است .درحالي كه بخشهاي مختلف شهر متاثر از وقايعي است كه
در آبخيزهاي پيرامون آن بوجود ميآيد ،اما ،شناخت صحيحي از آبخيز
شهری شيراز و عملكرد آن بر مديريت شهر وجود ندارد .به همين سبب
هماهنگي مناسبي بين بهرهبرداران عرصه ّآبخيز شيراز با دستگاههاي
دولتي و دستگاههاي دولتي و مردم با شهرداري وجود ندارد .براي توسعه
پايدار شهر نگاه ويژهاي به اين مسئله بعنوان پيشنياز مديريت صحيح
شهري ضروري است .بنابراين ،راهکار اصلی « طرح مديريت جامع آبخيز

شهري شيراز» ،است .گام اول براي اجراي اين مديريت« ،شناسايي منابع
آبخيز شيراز و درك صحيح از روابط دوبخش درون و بيرون شهر در اين
آبخيز» است .الزم است در این طرح به موارد زیر توجه ویژه شود:
 شناسايي انواع بحرانهاي طبيعي پيشبيني بحرانهايي كه در آينده با روند تغیير در محیط ،بافتهايمسكوني ،تجاري و جمعيتي شهر ،رخ يدهد.
 شناسايي عوامل ايجاد بحران به تفكيك در هر مورد شناسايي مناطق خطر و تهیه نقشه خطر بررسي خطرپذيري (ريسك) براي هر مورد به تفكيك شناسايي دستگاههاي مرتبط با هر بحران تدوين برنامهها براي چهار مرحله مدیریت بحران(پيشگيري ،آمادگي،مقابله و بازسازي) با تاکید بر مرحله پیشگیری
 پایش وقایع و ارزیابی اقدامهاپيشنهادها
 بر اساس مباني علمي و عملي براي برنامهريزي مديريت بحرانهایطبيعي در دو گستره درون و بیرون شهر الزم است «آبخيزشهري شيراز»
را مبناي واحد مديريت در نظر گرفت.
 تشكيل كميته «مديريت بحرانهای طبيعي شيراز» با حضور دستگاههايمرتبط بصورت دايمي در شهرداری با چند كارگروه (مانند،كارگروه زلزله،
كارگروه سيل ،كارگروه خشكسالي و)...
 تهيه و اجرای طرح «مديريت جامع آبخيز شيراز» تهيه طرح «مديريت جامع بحرانهای طبيعي شيراز»منابع
 توماس و جرالد .1383.مدیریت بحران :اصول و راهنمایعملی برای دولتهای محلی .ترجمه :رضا پورخردمند ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی شهرداری تهران 472 ،صفحه.
مصباح ،سيد حميد .1390.بررسی منشاء نهشتههای دریاچه
مهارلو .گزارش نهايي طرح تحقيقاتي ،پژوهشكده حفاظت
خاك و آبخيزداري كشور.
مصباح ،سيد حميد .1374.بررسي فرسايش و رسوب آبخيز
بردكل شیراز با كاربرد سزيوم 137و اي.پي.ام .پاياننامه
كارشناسيارشد ،دانشگاه تهران ،دانشکده منابع طبیعی.
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نقش مدیریت جامع حوزه های آبخیز در

حفظ و پایداری محیط زیست

مقدمه

کنفرانس زمین (ریو ) 1992 -اولین حرکت جهانی برای ترسیم اصول و
مفاهیم توسعه ی پایدار به حساب می آید .مستندات این کنفرانس که به
دستور کار  21معروف است رویکرد مدیریت اکوسیستمی را کار آمدترین
راهبرد برای مدیریت جوامع انسانی معرفی می کند .به نظر می رسد
حوزههای آبخیز ظرف مناسبی برای پیاده کردن مرزهای مکانی مدیریت
اکوسیستمی باشد ،چرا که همانند نگرش اکوسیستمی ،در مدیریت
حوزههای آبخیز هیچ کدام از پدیدههای باالدست ،میان بند و پایین
دست حوضه از نظر آبخیزدار پنهان نمی ماند .راهکار مدیریت حوزههای
آبخیز در واقع عملیاتی نمودن راهبرد مدیریت اکوسیستمی است [ .]1در
حوزههای آبخیز طبیعی ،با توجه به فشار روزافزون بر عرصه های طبیعی
و محیط زیست و افزایش تخریب ها ،لزوم پرداختن به مدیریت حوزه ی
آیخیز در جهت ایجاد تعادل مجدد بین توان ها و کارکردهای حوزه ی
آبخیز از یک طرف و انتظارات و بهره برداری ها از طرف دیگر دو چندان
کرده است .بر هم خوردن تعادل اکولوژیک در اکوسیستم های طبیعی
نمود بیشتری دارد .این مقاله طرح اولیه ای برای ایجاد یک جریان فکری
کار آمد در مدیرت جامع حوزه های آبخیز می باشد که منطبق بر اصول
زیست محیطی و در رأس آن مباحث توسعه ی پایدار ،با تکیه بر راهبرد
مدیریت اکوسیستمی در ظرف مکانی حوزههای آبخیز می باشد.
بنابراین حوزه های آبخیز محل اخذ ریزش ها و تولید آب نیز هستند و
اصوال این تفکر باعث به وجود آمدن مقوله ی آبخیزداری در سال های نه
چندان دور در جهان گردید .آبخیزداری بر این نکته تاکید دارد که منابع
آب در یک حوزه ی آبخیز به نحوی تفکیک ناپذیر با سایر منابع طبیعی
حوضه از قبیل مباحث زیست محیطی ،خاک ،اتمسفر و پوشش گیاهی در
ارتباط می باشد .بنابراین هدف عمده در مدیریت جامع حوزه های آبخیز،
حفظ سالمت اکولوژیکی محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان پیش
ع
شرط نیل به توسعه ی پایدار اقتصادی و اجتماعی می باشد .نگرش جام 
ي جنبهها
گرا و نظام مند این نوع مدیریت در آبخيزداري با رويكرد ب ه تمام 
ميتواند به تعادل در امر توسعه و رشد در يك جامع ه بيانجامد [.]6
بر اساس اصل وحدت هیدرولوژیکی حوزه ی آبخیز ،روابط فیزیکی بین
تمام آبراهه ها و رودخانه های موجود در حوضه باعث ایجاد یک سیستم
یکپارچه و واحد می گردند که به سمت یک خروجی واحد و معین جریان
می یابند .بر این اساس ،در برنامه ریزی ها و اجرای پروژه ها باید حوزه
ی آبخیز به عنوان یک واحد یکپارچه مورد توجه قرار گیرد .این راهکار
در راستای اصل یکپارچگی اکولوژیکی مورد نظر در توسعه ی پایدار و

سید مسعود سلیمان پور
دانش آموخته دوره ی دکتری آبخيزداري ،دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم تحقیقات تهران

حفظ محیط زیست ،اولین و مهمترین رویکرد در مدیریت جامع منابع
طبیعی محسوب می گردد .بنابراین آبخیزداری به عنوان یک گزینه ی
جدید در برنامه ریزی ،توسعه و مدیریت منابع طبیعی با توجه به مسائل
اجتماعی و اقتصادی حوزه های آبخیز و با رویکردی مشارکتی مطرح می
باشد که نهایتاً به دنبال یکپارچه سازی مدیریت جامع منابع اجتماعی و
طبیعی است [.]2
مقوله ی مدیریت جامع حوزه ی آبخیز ،مفهومی است که در دهه ی
 70میالدی گسترش و مورد توجه قرار گرفت .هدف اصلی آن توسعه و
نگهداری محیط زیست و منابع طبیعی در یک حوزه ی آبخیز با تأکید
بر منابع انسانی و زیست محیطی و در نهایت رسیدن به توسعه ی پایدار
است .در چنین برنامه هایی عناصر توسعه ی روستایی یعنی ساخت و
توسعه راه ها ،مناطق مسکونی و تجاری و مراکز بهداشت و آموزش نیز
مد نظر می باشد .اجرای یک مدیریت جامع در حوزه های آبخیز مشکالت
فراوانی را فرا روی خود دارد .در سطوح کالن مدیریت و برنامه ریزی
کشور به علت عدم آشنایی و درک صحیح از مدیریت حوزه های آبخیز،
هر چند که بودجه ی الزم برای اجرای عملیات آبخیزداری اختصاص می
یابد ،اما هماهنگی های الزم در بودجه ریزی دستگاه های دولتی در حوزه
های آبخیز کمتر به چشم می خورد .اقداماتی نظیر سنگ چین مالت دار،
توری سنگی ،خشکه چین و بند خاکی ،بیشترین حجم اعنبارات را به
خود در حوزه های آبخیز کشور اختصاص می دهند که از جمله اقدامات
مؤثر در حفاظت خاک و کنترل سیالب می باشد .حال این سؤال مطرح
می باشد که آبخیزداری یا مدیریت جامع حوزه آبخیز یعنی همین؟ آیا
تنها راه برای حفاظت خاک و محیط زیست در عرصه های منابع طبیعی
کشور ،انجام اقدامات مکانیکی است؟ آنچه مسلم است اقدامات مکانیکی
در کنار اقدامات بیولوژیکی می تواند مؤثرتر باشد .باید همواره این نکته را
مد نظر داشت که اجرای هرگونه پروژه ای در حوزه های آبخیز با در نظر
گرفتن ویژگی های فیزیکی ،طبیعی و نیازهای واقعی سکنه ی آبخیزها
باید عملی گردد و در صورت در نظر نگرفتن و کم اهمیت دادن به آن،
این پروژه ها با کاهش مشارکت مردمی و ضایعات جبران ناپذیر زیست
محیطی رو به رو خواهد بود.
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در شرایط فعلی کشور ما اولویت بودجه ریزی به حفاظت بوده و هدفش
حفاظت سازه های آبی نظیر سدها ،تاالب ها ،کانال های آبیاری ،پل ها
و جاده ها و مناطق مسکونی است و انجام اقدامات مکانیکی در رأس
امور قرار دارد .که در مورد اجرای موفقیت آمیز اکثر این پروژه ها جای
سؤال وجود دارد که خود نیازمند بررسی دقیق و کارشناسانه می باشد
که تا به امروز کمتر صورت گرفته است .یکی دیگر از مشکالتی که در
مدیرت جامع حوزه های آبخیز در کشور وجود دارد استفاده از افراد
توانمند اما غیر تخصصی می باشد که به علت عدم آشنایی با این فن
و هنر ،هدر رفت انرژی و درک صحیح از حوزه ی آبخیز و مدیرت آن
را شاهد هستیم .اکثر کارشناسان به کار گرفته شده از رشته های غیر
مرتبط به منابع طبیعی ،محیط زیست و مدیرت بوده و به علت سیاست
دولت در انجام کارهای مکانیکی و حفاظتی در انجام این امور افراد بسیار
توانمندی گردیده و نمی توان به آن ها خرده گرفت .الزمه ی پایداری
یک پروژه ی آبخیزداری ،توجه جدی به مسائل زیست محیطی با تأکید
بر مشارکت مردمی می باشد و در صورتی این مشارکت نمود پیدا می
کند که ساکنان حوزه های آبخیز از مزایای طرح های اجرا شده در حوضه
بهره مند گردیده و بر ایشان مشهود باشد .در این میان باید یک تعادل و

هماهنگی از نظر بودجه ریزی و اجرای پروژه ها بین ساکنان باالدست و
پایین دست حوزه با تأکید بر مباحث زیست محیطی برقرار گردد تا شاهد
مشارکت و بهره برداری حداکثری آنان در اجرای این گونه پروژه ها باشیم.
استفاده از روش های یکسان در اکثر نقاط کشور ،بدون در نظر گرفتن
قابلیت های منطقه برای حفاظت از زیستگاه ها و حفاظت منابع آب و
خاک ،از دیگر مشکالت به وجود آمده در حوزه های آبخیز کشور می
باشد .جهت نیل به اهداف مدیریت منابع آب و خاک ،و برون رفت از
چالش های زیست محیطی موجود ،امروزه اندیشمندان و متخصصان علوم
آبخیزداری در سراسر دنیا ،راهکار مدیریت یکپارچه (جامع) حوزه های
آبخیز را پیشنهاد و اجرا می نمایند .در این راهکار توجه جدی به حوزه ی
آبخیز به عنوان واحد برنامه ریزی و اجرا مد نظر می باشد.
تهیه و تأمین بهینه ی منابع آب در محدوده حوزه های آبخیز ،در راستای
حفظ یکپارچگی اکولوژیکی ،همیشه به عنوان یک بحث جدی و چالش
برانگیز بین جوامع مدنی ،بخش خصوصی و دولت مطرح بوده و هست.
درک واقعی و درست از آبخیزداری و مدیریت جامع حوزه های آبخیز در
گرو شناخت ذی نفعان متعدد در داخل حوزه ها می باشد که متضمن
ترکیب اجرایی سیاست های دولتی باال به پایین و فرآیندهای مشارکت
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مردمی به شکل پایین به باال می باشد .این امر باعث تقویت روابط
نهادهای فرا بخشی و بین بخشی خواهد شد .همچنین درک تفاوت
دیدگاه ها و نقاط مطلوب هر یک از این بخش ها می تواند به عنوان یک
فرصت مناسب برای مدیریت جامع منابع طبیعی و نیز شناخت موارد
چالش زا در خصوص نحوه و میزان دسترسی به منابع طبیعی و محیط
زیست موجود در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی بدل گردد .این نوع
نگاه و درک از آبخیزداری در سرتاسر جهان به مرحله ظهور رسیده است.
در کشور ما نیز تفکر مدیریت یکپارچه حوزه های آبخیز و تلفیق سیاست
های دولتی و راهکارهای مشارکت مردمی در حال رشد و گسترش است
[ .]6بحث مدیریت جامع حوزه های آبخیز در برخی استان های کشور
نظیر فارس و یا در حوضه های بزرگ نظیر کارون و کرخه با هدف
مشارکت مردم دقیقا در این راستا صورت گرفته است .هر چند در مقام
عمل ،هنوز جایگاه واقعی این قبیل طرح ها به درستی تبیین و روشن
نگردیده است ،اما نفس این حرکت و برنامه می تواند بسیار مثبت و
در راستای مدیریت جامع حوزه های آبخیز با تأکید بر مباحث زیست
محیطی ارزیابی گردد.

بحث

امروزه اکثریت مردم و مسئولین بخش های مختلف محیط زیست و
منابع طبیعی به این امر واقف می باشند که تنها راه حل دائمی و پایدار
جهت استفاده مناسب از منابع آب برای اراضی کشاورزی و منابع طبیعی
همانا استفاده صحیح از فعالیت های آبخیزداری در عرصه های کشاورزی،
محیط زیست و منابع طبیعی می باشد .سه عامل آب ،خاک و گیاه
سه عامل تعیین کننده در مدیریت جامع حوزه های آبخیز می باشند.
مدیریت های ناقص و نامناسب این منابع سه گانه ،باعث تخریب محیط
زیست ،کاهش تولید و بهره وری ،کاهش درآمد و نهایتا ناپایداری توسعه
منطقه خواهد شد .بنابراین بهترین و مناسب ترین و طبیعی ترین جایگاه
و ظرف مدیریت منابع سه گانه ،حوزه های آبخیز با رویکرد توسعه ی
پایدار به شمار می رود .حوزه آبخیز ،منطقی ترین و کاراترین واحد
مدیریت و برنامه ریزی منابع طبیعی و محیط زیست به شمار می رود.
حوزه های آبخیز ،ظرف و معرف فرآیندهای جغرافیایی و اکولوژیکی
مرتبط با آب سطحی و حرکت آن به سمت یک خروجی واحد هستند.
دست اندازی های بشر بر روی خاک و پوشش گیاهی این واحدها تأثیر
مستقیمی بر میزان آب ،رسوب و مواد مغذی تولید شده در حوضه
خواهد داشت [.]3
بنابراین حوزه های آبخیز محل تجمیع و برآیند تعامالت زیست محیطی،
منابع طبیعی و فعالیت های بشری در محدوده ی یک واحد جغرافیایی و
زیستی است .به واسطه وجود چنین مؤلفه هایی است که حوزه های آبخیز،
بهترین جایگاه مدیریت منابع آب ،خاک و گیاه به شمار رفته و مفهوم
آبخیزداری بر این اساس ابداع گردیده است .نقطه ی ثقل تمرکز بر روی
آبخیزداری به واسطه حفظ سالمت اکولوژیکی در داخل حوزه ی آبخیز
است .این امر به واسطه کنترل کیفیت و کمیت منابع آب و سایر منابع
صورت می گیرد .این امر موضوعی چند بعدی و فعالیتی کام ً
ال مشارکت
جویانه است که نیازمند همکاری و همراهی کلیه ذی نفعان و مشارکت
متخصصان بخش های علمی از قبیل زمین شناسی ،اکولوژی ،اقتصاد،
محیط زیست ،خاک شناسی ،هیدرولوژی و علوم اجتماعی می باشد .این
امر به منزله ی راهنمایی و سازماندهی مردم به منظور استفاده ی بهینه

و پایدار از منابع حوزه های آبخیز از قبیل آب و خاک و پوشش گیاهی
و .غیره در راستای تامین انواع کاالها و خدمات مورد نیاز بدون ایجاد
تاثیرات مخرب بر محیط زیست و اکولوژی حوزه می باشد .ارتباط بین
کاربری اراضی ،خاک و آب ،و همچنین ترکیب نواحی و اراضی پایین دست
و باالدست و نیز ارتباطات ذی نفعان متعدد حوضه ،از موارد اساسی و
مورد توجه در این زمینه می-باشد .بنابراین مشارکت و همکاری کلیه ی
ذی نفعان جهت نیل به مدیریت موفق و پایدار حوزه های آبخیز بسیار
تعیین کننده می باشد [.]3
مدیریت جامع حوزه های آبخیز محلی برای اعمال برنامه ها و راهکارهای
جمعی محور است ،لذا برای تضمین موفقیت چنین برنامه هایی منافع
مردم و آبخیزنشینان باید به درستی شناخته شده و با تأکید بر موارد
زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد .امروزه مشارکت مردمی به تدریج
جایگاه خود را در بین سازمان ها و ارگان های دولتی مسئول در کلیه
زمینه ها به دست می آورد .راه کارهای مشارکتی در برنامه ریزی ،طراحی،
اجرا و ارزیابی پروژه های مختلف به عنوان راه کارهایی کارا و مطمئن،
مد نظر قرار گرفته و به کار گرفته می شوند .در بحث مشارکت ،موضوع
اساسی و مهم ،هدف از مشارکت می باشد [ .]2آنچه که در بین تمامی
اشکال مشارکت از قبیل مشارکت اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،آموزشی،
فرهنگی و  ...به عنوان وجه مشترک مطرح است عالوه بر هدفمندی و
همگرایی فعالیت ها ،وجود نوعی آگاهی و شناخت نسبت به موضوع مورد
مشارکت است .یعنی افراد مشارکت کننده لزوما می دانند که برای چه
گرد هم آمده و به دنبال نیل به کدامین هدف هستند .قبول این مطلب
که مشارکت در جوهره خود نوعی آگاهی را در بر دارد و این آگاهی به
عنوان اساسی ترین عنصر در مباحث مشارکتی است و راه را برای ورود
سرفصل های دیگری در بحث مشارکت باز می کند که عمده ترین آن ها

نتيجه گيري

رویکرد به نگرش اکوسیستمی در مدیریت کالن حوزههای آبخیز و لحاظ
نمودن ظرفیت ها و محدودیت-های سرزمین برای اجرای طرح های توسعه
و تالش در جهت احیاء توان طبیعی اکوسیستم از یک طرف و اجرای
برنامهها ،طرح ها و پروژههای کاهش اثرات نامطلوب انسان و فعالیت
های زیست محیطی بر کیفیت منابع طبیعی از طرف دیگر ،شاید بتوانید
در میان مدت و بلندمدت ،روند نزولی افت کیفیت و کمیت منابع زیست
محیطی را در حوزه های آبخیز اصالح نماید .الزمه این رویکرد و ارتقاء
فرهنگ جامع نگری ،فراهم آوردن زمینههای گوناگون فرهنگی ،قانونی،
اجرایی و ایجاد مکانیسم های هماهنگی بین بخشی و بین گروه های
مختلف مردمی با یکدیگر و با بخش های اجرایی و حاکمیتی می باشد.

منابع
 .1امانپور ،م.ت ،.باقرزاده کریمی ،م .1386 ،.مدیریت جامع
حوزههای آبخیز شهری راهکاری به سوی مدیریت اکوسیستمی
در شهرها (با نگاهی به آبخیزهای شهری تهران) .انتشارات
مرکز مطالعات و برنامه-ریزی شهر تهران.
 .2سلیمان پور ،س.م ،1386 ،.بررسي مشاركت پذيري و توسعه
ی پایدار در مدیریت جامع منابع طبيعي ،مجموعه مقاالت
چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران،
دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 .3سلیمان پور ،س.م ،.ذوالفقاری ،م ،.زارع ،م .1391 ،.مدیریت
جامع حوزه های آبخیز راهکاری مؤثر در حفظ محیط زیست،
مجموعه مقاالت اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به
توسعه ی پایدار در بخش های کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط
زیست ،تهران،
 .4ضابطيان ،ج .1382 ،.برنامه ريزي توسعه ی پايدار در مناطق
روستايي ،پايان نامه ی كارشناسي ارشد ،دانشکده ی معماری و
شهرسازی ،دانشگاه شيراز.
 .5محرابی ،ع.ا ،1384 ،.مسائل اقتصادی اجتماعی حوزه های
آبخیز ،جزوه ی درسی دوره ی كارشناسي ارشد ،دانشگاه
تهران.
 .6محسنی ساروی ،م ،1385 ،.مدیریت حوزه های آبخیز ،جزوه
ی درسی دوره ی كارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران.
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عبارتند از [:]4
 -1احساس نیاز و ضرورت :گروهی که قصد مشارکت در امری را دارند،
بدون تردید نیاز و احتیاج خود و جامعه خود را به امر مذکور احساس
کرده و با مشارکت خود در جهت رفع نیاز و کمبود خود خواهند بود.
بدون احساس نیاز و ضرورت جوامع ،امید به مشارکت مردم ،بیهوده است.
 -2اراده و خواست مردم :اقدام به انجام هر نوع کار جمعی که افراد بدون
میل و اراده خود آن را انجام می دهند و اجبار در پشت آن نهفته است،
حداکثر می تواند به عنوان بیگاری مطرح گردد .هر چند که دارای وجوهی
از مشارکت همچون هدفمندی و همگرایی نیز باشد.
 -3انتخابی بودن :یکی از مهمترین عناصر در بازشناسی رفتارهای
مشارکت جویانه ،بحث انتخابی بودن رفتار می باشد .انتخابی بودن،
رفتاری و عملی مشارکت جویانه است که بر اساس انتخاب افراد از بین
گزینه های مختلف پیشنهادی صورت گرفته باشد .ارائه یک راه حل واحد
و توقع مشارکت مردم در اجرای این راه حل منحصر به فرد را نمی توان
امری مشارکت جویانه نامید .در صورت ارائه گزینه های مختلف و انتخاب
گزینه ی مورد نظر توسط افراد ،مسئولیت پذیری و پاسخگویی نیز به
نحوی مناسب نهادینه خواهد شد.
با توجه به مسائل مطرح شده چنین می توان گفت که مشارکت فرآیندی
است فعال ،آگاه ،آزاد و مسئول .هرگاه مشارکتی با چنین عناصر و
فاکتورهایی همراه باشد می توان به آن مشارکت مردمی اطالق کرد.
سیاست های اتخاذ شده در قرن گذشته و به ویژه در دهه های 60 -70
میالدی مبنی بر ملی سازی منابع همانند تاالب ها ،جنگل ها و مراتع به
تدربج جای خود را به یک مفهوم نوینی می دهد که بر اساس آن موفقیت
برنامه های حفاظت از منابع طبیعی و زیست محیطی منوط به مشارکت
فعال جوامع محلی در مدیریت جامع و نیز استفاده از منافع مستقیم و غیر
مستقیم ناشی از حفاظت و بهره برداری منطقی از منابع طبیعی می باشد.
هر چند این تغییر در دیدگاه ها به سادگی از جانب دولت ها و سازمان
های مسئول صورت نمی گیرند چرا که قبول این راهکار به معنای شکست
راهکارهای صرفا دولتی و باال به پایین در جهت نیل به توسعه ی پایدار در
عرصه های طبیعی می باشد .از طرف ديگر مطالعات نشان مي دهد اغلب
كشورهاي در حال توسعه جهان حداقل يك يا چند طرح توسعه اجتماعي
موفق در عرصه های طبیعی خود را به عنوان الگو دارند که بایستی در
کشور ما نیز این مهم نهادینه گردد .در اين طرح ها نقش آفرينان اصلي،
مردم ،سازمان هاي دولتي و تشكل هاي غير دولتي به عنوان بستر و زمينه
ساز مشاركت مردم مي-باشند [.]5

به نظر می رسد رسالت متخصصان و محققان عرصه هالی منابع طبیعی
و محیط زیست در گسترش تحقیقات و مطالعات در زمینه-ی مدیریت
حوزههای آبخیز با تأکید بر مبانی زیست محیطی و رویکرد اکوسیستمی،
نقش محوری و پیشرو در ارتقاء کیفی مدیریت داشته باشد.
بنابراین جهت مدیریت جامع حوزه های آبخیز و عرصه های منابع
طبیعی با یک روش منطقی ،منابع اطالعات و دانش ها می بایست به
طور موثری مدیریت شوند .مدیریت اطالعات متضمن ایجاد و برقراری
فرآیندها و سیستم هایی است که قادر به جمع آوری ،سازماندهی،
تخصیص ،بسته بندی و ترکیب اطالعات باشند .عالوه بر این ،ارائه به
موقع و مناسب اطالعات مورد نیاز تصمیم گیران در شرایط خاص نیز از
اهمیت وافری برخوردار است .در مقابل ،مدیریت دانش بر روی فرآیندها
و افرادی متمرکز می گردد که در خلق ،تقسیم و کاربرد این اطالعات
در میان علوم ،جوامع ،مدیران منابع و سیاست گذاران دخیل می باشند.
این بدین معنا است که در مجموع ،مدیریت اطالعات و دانش بر روی
قسمت های مختلف یک زنجیر به هم پیوسته که به عنوان اکوسیستم
از آن یاد می کنیم ،متمرکز می گردد .بنابراین در مدیریت جامع حوزه-
های آبخیز ،مساله اساسی طراحی اطالعات مناسب و جریان دانش و
توسعه استانداردها و فرآیندهایی است که دسترسی به اطالعات و دانش
را تسهیل نماید .به عبارت دیگر اطالعات و دانش ها را باید به شکل
مناسبی مدیریت نمود تا تأثیر مناسبی از این اطالعات در نیل به مدیریت
و توسعه پایدار و جامع در حوضه منابع طبیعی و زیست محیطی حاصل
گردد.
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غاررایـان
داستاننابودیقطعهایاززمان

غارها فضاهای خالی در زیر پوسته زمین می باشند که راهی به سطح
زمین دارند و حداقل یک نفر می تواند به آن وارد شود .غارها انواع مختلفی
همچون حالل پوشی شده(که بر اثر نفوذ آبهای اسیدی درالیه های آهکی
بوجود می آیند) ،آتشفشانی ،بادی ،یخی ،دریایی یا ساحلی و ...دارند .با
توجه به اهمیت روز افزون غارها در نزد جوامع علمی و با در نظر گرفتن
اینکه غارها بانک های اطالعاتی زمین محسوب می شوند ،مساله حفاظت
از آنها به عنوان بخشی از اکوسیستم های بزرگ ،بیش از پیش خودنمایی
کرده و پرداختن به این مقوله توسط سازمان ها و ادارات مربوطه و متولی
نیازمند توجه بیشتر ،جامع تر و متمرکزتری می باشد .همیشه پیشگیری
مقدم بر درمان می باشد از این رو آگاهی رسانی و حساس سازی
افراد بهترین راه حل جلوگیری از بوجود آمدن این تخریب ها می باشد.
سازمان هایی همچون محیط زیست ،میراث فرهنگی ،منابع طبیعی،
جهاد کشاورزی ،سازمان زمين شناسي ،دانشگاه شیراز و نهادهای مرتبط
دیگر ،به همراه فعاالن غارنوردی و غارشناسی در استان همچون باشگاه
کوهنوردی و غارنوردی شیراز جوان ،کارگروه غارنوردی هیأت کوهنوردی
استان فارس و انجمن غار و غارشناسی ایرانیان واحد شیراز می توانند
برنامه ریزی خوبی را در جهت آموزش و حفاظت از این سرمایه ملی
انجام دهند.
با توجه به قرار گرفتن استان فارس در ناحیه کارستی ،تعداد غارها در سطح
استان فارس بسیار زیاد می باشد که نیاز به شناسایی و محافظت دارند.
تاکنون حدود  70غار در استان شناسایی و پیمایش شده که ارزش زیادی
از نظر زمین شناسی ،آب شناسی ،زیست شناسی و باستان شناسی داشته
و به علت در دسترس بودن ،عوام با آنها آشنا هستند مانند غار شاپور در
شهرستان کازرون ،ولی بسیاری از آنها به علت قرار گرفتن در مسیرهای
صعب العبور و نیاز به پیمایش های طوالنی برای عوام آشنا نبوده و تنها
توسط کوهنوردان ،غارنوردان و افراد بومی منطقه قابل پیمایش می باشند
و حتی با این وجود در معرض تخریب قرار گرفته اند ،غار رایان یکی از این
غارها می باشد که در شهرستان فسا قرار دارد که گزارش آن در ذیل آمده:
غار رایان
غار رایان  130کیلومتری شهر شیراز و در نزدیکی شهرستان فسا قرار
گرفته است .این غار در سنگ های آهکی ،با طولی حدود چهارصد 400
متر تشکیل شده است و دارای دهانه نسبتا» کوچکی به ابعاد  1.5در
 1متر می باشد که با عبور از آن وارد تاالر بسیار بزرگی می شویم.
پدیده های همچون زلزله و انحالل توسط آب های زیرزمینی سبب بوجود

نویسنده :مجتبی امرالهی
عضو انجمن غار و غارشناسی ایرانیان واحد فارس

آمدن داالن ها و دهلیزهای بسیاری در قسمت های مختلف این تاالر
گردیده است .غارنهشته هایی بسیار متنوع ،زیبا و منحصر بفرد همچون
هالکتیت(تابیدهسنگ) ،سودا استرا(نی نوشابه) ،دراپری(پرده هایرسوبی)،
فالواستون(روانسنگ) ،استاالکتیت(چکنده) واستاالگمیت(چکیده)،
استالگانت(ستون) ،ریم استون(حوضچه) ،شیلد(دیسکیاپالت) ،ژیپسوم
فالور(گل گچی) و پاپ کورن(پفکی) در غار رایان دیده می شود .این غار
زیستگاهی مناسب برای گونه های خاص جانوری همچون خفاش ،عقرب
کاذب ،عنکبوت ،صدپا و سوسری می باشد.گونه های مختلفی از قارچ ها
و کپک ها نیز در این غار وجود دارند.

با توجه به اینکه غار رایان نیز به مانند غارهای دیگر می تواند محیط بسیار
خوبی برای بدست آوردن اطالعات تخصصی در زمینه های زیست
شناسی ،آب شناسی ،زمین شناسی ،باستان شناسی و ...باشد ،متاسفانه
عدم وجود آموزش های الزم در جهت حفاظت از غارها سبب شده ،تا
اشخاص غیر کارشناس و ناآگاه با ورود خود به این غار آسیب های جدی
و ترمیم ناپذیری را به آن وارد نمایند.

رها سازی زباله
غار رایان در جمعه اول مهرماه هر سال و به مناسبت روز غارهای پاک
همزمان با سراسر کشور از وجود هرگونه آلودگی پاک می-گردد اما هنوز
هم پس از رسیدن به دهانه غار اولین نکته ای که توجه هر بازدیدکننده ای
را به خود جلب می کند ،وجود زباله های اطراف دهانه می باشد که
عمدتا» توسط افراد محلی و گروه های کوهنوردی ،در منطقه رها شده
است .این مساله زمانی نگران کننده تر می شود که پس از ورود به غار
حجم بیشتری از زباله مشاهده می کنیم .به سبب نبود وجود نور به عنوان
یکی از عوامل تجزیه ،این زباله ها بر روی هم تلنبار شده و موجب ورود
قارچ ها و کپک و آلودگی بیشتر به غار شده و محیط زندگی دگر غارزیان
را به خطر انداخته است.
دیوارنویسی(وندالیسم)
دیوارنویسی و نوشتن یادگاری از جمله مواردی است که در همه جای
غار می توان مشاهده نمود .این حرکت ناهنجار و بدون پشتوانه فرهنگی
که بوسیله اسپری های رنگ و یا با استفاده از اشیاء نوک تیز بر بدنه
غارها انجام می پذیرد ،سبب از بین رفتن بسیاری از میکروارگانیسم های
موجود در غار می شود .در حالی که این میکروارگانیسم ها خود باعث
حفظ چرخه زیست محیطی غار می گردند .دیوارنویسی افزون بر ایجاد
نمای زشت ،باعث کند شدن و توقف مکانیزم رشد غارنهشته ها نیز می
گردد .از طرفی پاکسازی سطوح از این نوشته ها مستلزم صرف هزینه و
وقت زیاد می باشد که خود انجام این عمل ،تخریب های بیشتر را ممکن
است در پی داشته باشد.

روشن کردن آتش
بیشتر نقاط غار خاکسترهای مربوط به روشن نمودن آتش را در می توان
مشاهده کرد .متاسفانه بعضی از این آتش ها به حدی نزدیک به غارنهشته ها
روشن شده اند که دوده حاصل از آن سطح غارنهشته را برگرفته است.
دما ،رطوبت ،میزان اکسیژن و دی اکسید کربن همواره در غارها به میزان
ثابتی می باشد و همین مساله باعث بوجود آمدن اکوسیستم غار می گردد.
آتش برپا شده در غار با مصرف اکسیژن اطراف خود و متصاعد کردن دی
اکسیدکربن توازن این اکوسیستم را برهم زده و باعث می شود تا صدمات
جبران ناپذیری بر آن وارد شود.

شکستن غارنهشته ها
آب هایی سطح زمین در هنگام عبور از شکاف ها و درزها مقداری از
ترکیبات موجود در دیواره ها مثل کلسیت ،آراگونیت و یا گچ را در خود
حل می کنند و پس از رسیدن به هوای فضای غار این قطرات آب در حال
چکیدن تبخیر شده و از خود رسوبی را بر روی سطوح برجای می گذارند.
این روند که ممکن است هزاران سال بطول انجامد ،باعث شکل گیری
غارنهشته ها می گردد.

از دیگرموارد تخریب که در غار بسیار مشاهده شد ،شکسته و خرد شدن
همین غارنهشته ها بسیار زیبا بود .برخی افراد ناآگاه به تصور اینکه
غارنهشته ها از ارزش مادی برخوردار است ،پس از ورود به غار اقدام به
شکستن و خارج کردن آن می کنند .در حالی که این اشکال فقط در
فضای غارها جلوه گری و جذابیت دارند .بعضی دیگر نیز با بی دقتی و عدم
توجه به اطراف با پا نهادن بر روی این زیبایی ها آنها را لگد مال کرده و
از روی آنها عبور می کنند .با نگهداری و حفظ غار و غارنهشته ها می توان
به دانشمندان نسل های بعدی کمک کرد تا اطالعات زیادی را از چگونگی
تشکیل این غار بدست آورند .همانگونه که هم اکنون اطالعات زیادی
درباره ی شرایط آب و هوایی ،زمین شناسی و زیست شناسی زمان
تشکیل غارها و غارنهشته بدست آورده ایم.
در کنار این موارد می توان به مواردی همچون حفاری کف غار توسط افراد
گنج یاب ،پیمایش های بی دلیل توسط افراد و گروه های کوهنوردی و...
اشاره نمود .این موارد همگی دست به بدست هم داده و سبب مهاجرت
تعداد زیادی از خفاش های این غار گشته است.
غار رایان  130کیلومتری شهر شیراز و در نزدیکی شهرستان
فسا قرار گرفته است .این غار در سنگ های آهکی ،با
طولی حدود چهارصد  400متر تشکیل شده است و دارای
دهانه نسبتا» کوچکی به ابعاد  1.5در  1متر می باشد که با
عبور از آن وارد تاالر بسیار بزرگی می شویم.
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در بازدیدهای اخیری که از این غار داشتم موارد زیادی از این تخریب ها
را مشاهده و ثبت نمودم که در زیر چند نمونه از این تخریب ها و اثرات
آن بر اکوسیستم غار را بیان می نمایم.
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آموزش های
زیست محیطی در
جوامع محلی

گزارش بازدید از منطقه حفاظت شده

مردمی روستای پاقالت– شهرستان المرد
اهداف  :آشنایی با فعالیت های انجمن سبز گستران روستای پاقالت ،
تهیه گزارش از نحوه مدیرت منطقه شکار ممنوع مردمی روستای پاقالت
 ،بررسی و تهیه گزارش از توپوگرافی منطقه  ،بررسی مقدماتی وضعیت
پوشش گیاهی و جانوری منطقه  ،آشنایی با اعضای فعال انجمن سبز
گستران و نحوه همکاری اعضا با انجمن و آغاز فعالیت های پژوهشی و
آموزشی ....
روستای پاقالت از توابع شهرستان المرد واقع در 15کیلومتری شمال

بخش اشکنان  ،دارای آب و هوایی گرم و نسبتا مرطوب با میانگین
بارندگی  150-100میلی متر در سال  ،در ناحیه رویشی خلیج عمانی
از نظر تقسیمات اکولوژیکی با جمعیتی حدود  1200نفر میباشدمردم
روستای پاقالت با توجه به طبیعت زیبای روستا توجه ویژه ای به محیط
زیست دارند به طوری که یکی از قدیمی ترین تشکل های زیست محیطی

بازدیدکنندگان :
علی زراعت پیشه – غالمرضا قادری مظفری

استان تشکل سبزگستران پاقالت(تاسیس  )1382متعلق به این روستا
می باشد با گسترش فعالیت های انجمن سبز گستران سطح آگاهی های
زیست محیطی مردم روستا رفته رفته افزایش و شمار عالقه مندان به
طبیعت و محیط زیست روز به روز افزایش یافت و اکنون اکثریت مردم
روستا از اعضای فعال انجمن و از حافظان طبیعت پاقالت می باشند .
انجمن سبز گستران پاقالت :
تشکل زیست محیطی سبزگستران پاقالت اولین تشکل زیست محیطی
است که درشهرستان المرد درسال  1382شروع به فعالیت نموده
است وهمکاری تنگاتنگی با محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان و اداره کل دارد.
هدف این تشکل ارتقای سطح فرهنگی آحاد جامعه نسبت به محیط
زیست میباشد .از بدو تاسیس این تشکل دارای  5عضو بود که تاکنون با
عالقهمندی افراد خصوصا جوانان این تشکل دارای  120عضو دارای کارت
همیاری میباشند که ارتباط تنگاتنگی با این تشکل دارد الزم به ذکر است
که کار این تشکل در بحث حفاظت از عرصه های طبیعی به صورت خود
جوش و مردمی میباشد که در این راستا عالقهمندان زیادی بنا به اهمیت
حفاظت به صورت ناشناس و مخفیانه با این تشکل همکاری خوبی دارند
و گزارشات و تخلفات زیست محیطی را به اعضاء تشکل گزارش میدهند .
توجه ویژه تشکل مردم نهاد سبزگستران پاقالت به محیط زیستوعالقه
زیاد اعضای هیت موسس انجمن به تنوع زیستی و حفاظت از حیات وحش
آنها اقدام به ایجاد یک منطقه شکار ممنوع مردم ینموده اند و به سبب
فعالیت های آنان میزان تعارض انسان و حیات وحش در این منطقه به
میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است
(وجود کارخانه گچ ماشینی در شمال روستا تنها مشکل مردم منطقه از
نظر آلودگی هوا می باشد که این نهاد با پی گیری های مکرر در پی نصب
فیلتر کنترل آالیندگی از طرف مالک کارخانه می باشند )
این تشکل توانسته است با تکیه برتوان مردمی ونیروهای بومی با کمترین
امکانات با استفاده از موتورسیکلت های شخصی به صورت داوطلبانه در
طول شبانه روز اقدام به گشت زنی در منطقه نمایند و منطقه ی شکار
ممنوع مردمی را به وسعت 24هزار هکتار مدیریت نماید که از تنوع گونه
ای قابل مالحضه ای به شرح زیر برخوردار میباشد:
پستانداران:قوچ و میش الرستان (کوچکترین قوچ دنیا ) ،کل و بز  ،جبیر
،پلنگ  ،گراز ،خرگوش وحشی  ،شغال  ،روباه  ،شاه روباه  ،کاراکال  ،کفتار
راه راه.
پرندگان:کبک ،تیهو  ،مرغ جیرفتی(تنها پراکنش در استان فارس)  ،هوبره
 ،پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی شامل اردک سرسبز ،خوتکا  ،چوب پا
و  ، ...همچنین شامل پرندگان شکاری مهاجر از قبیل شاهین بحری ،
باالبان  ،دلیجه و عقاب طالیی میباشد .
الزم به ذکر است مطالب فوق بر اساس شواهد موجود می باشد و
تاکنون هیچ گونه طرح مطالعاتی در زمینه برآورد جمعیت علفخواران و
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گوشتخواران چه به لحاظ تنوع و چه به لحاظ تعداد ،در منطقه صورت
نگرفته  .امید است در آینده نه چندان دور کارشناسان موسسه حیات
سرزمین ما با حمایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس
بتواند بررسی دقیق تری در منطقه انجام دهد و تنوع زیستی منطقه
را هم از لحاظ تعداد و هم از نظر تنوع پایش نماید  .در این صورت می
توان در نحوه مدیریت منطقه در بلند مدت برنامه ریزی دقیق تری |
داشت .
توپوگرافی منطقه:
منطقه از نظر توپوگرافی شامل کوهستان هایی مرتفع شامل زیستمندانی
چون کل و بز و پلنگ و ، ...تپه ماهور شامل زیستمندانی چون قوچ و
میش الرستان و دشت های پهناورشامل زیستمندانی چون جبیر  ،هوبره
به صورت مهاجر میباشد.هم چنین تاالبی دایمی در این منطقه به وسعت
آبگیری حدود 12هکتار و نیزار های وسیع میباشد که زیبایی بی نظیری
به این منطقه بخشیده است  .آب این تاالب ازطریق چشمه های اطراف
آن به تعداد حدود  40عدد تامین میشود  .آب چشمه ها اکثرا شور بوده
وسبب این میشود که اب تاالب نیز شور باشد.
پوشش گیاهی منطه بیشتر از گیاهان شور پسند بوده و درختان ودرختچه
هایی از قبیل کنار ،گز ،آکاسیا ،کهور ایرانی و کهور پاکستانی در منطقه
دیده میشود .
وضعیت اجتماعی روستای پاقالت:
اکثریت افراد این روستا دارای مذهب تشیع میباشند وبا وجود تنوع
زیستی غنی منطقه این منتطقه تقریبا فاقد هر گونه تعارض انسانی از
قبیل شکار یا صید غیر مجازویا تخریب زیستگاه توسط انسان میباشد.
منطقه بصورت کامال مردمی و خودجوش در کمال امنیت تحت حفاظت و

مدیریت نیروهای مردمی میباشد  .شغل اکثریت افراد این روستا آزاد بوده
و حدود15درصد افراد در عسلویه و حدود 15درصد دیگر نیز در معدن
گچ نزدیک به این منطقه کار میکنند.وضعیت درامد مردم منطقه متوسط
میباشد همچنین رواج دامداری در این منطه کم میباشد7.روستا اطراف
این منطقه قرار دارد .روستا زیر ساخت های ارتباطی مناسبی ازقبیل
جاده آسفالته المرد اشکنان دارد بههمین سبب دسترسی به روستا براحتی
امکان پذیر می باشد  .روستا دارای امکانات رفاهی از قبیل مخابرات ،
اینترنت پرسرعت  ،مراکز خرید معتبر  ،درمانگاه و  ...می باشد .
نهاد های حاکمیتی مربوط به این موضوع:
پاسگاه انتظامی اشکنان  ،اداره محیط زیست شهرستان المرد  ،اداره منابع
طبیعی اشکنان  ،دهیاری محل  ،بخشداری اشکنان  ،پایگاه مقاومت بسیج
محله وامام جمعه شهرستان همگی حامی انجمن سبز گستران و فعالیت
های ان میباشند .
با توجه به نکات ذکر شده می توان گفت پاقالت می تواند با توجه به
ظرفیت های اکولوژیکی و بوم شناختی  ،نیازمند طرح های دقیق تری در
امر مدیریت حیات وحش بشد  ،به طور مثال به قرق اختصاصی با بهره
وری پایدار در آینده تبدیل شود  ،همچنین این منطقه از نظر توسعه
گردشگری دارای جاذبه های طبیعی و زیستی مناسبی می باشد که در
آینده می تواند در راستای اهداف مجموعه که همان کمک به حفاظت و
صیانت از میراث طبیعی و حیات وحش منطقه می باشد گامی مهم و
پایدار باشد .
اهمیت محیط زیست وجایگاه ان به حدی است که حفاظت از ان وبکر نگه
داشتن ان ومراقبت از ان وبهره برداری صحیح از ان بر هر انسانی واجب
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قلمداد میگردد وحفاظت از ان بر هر انسانی واجب قلمداد میگردد
اهداف تشکل زیست محیطی سبزگستران پاقالت در خصوص
محیط زیست به طور خالصه
.1ایجاد فرهنگ زیست محیطی در جامعه
.2ایجاد زمینه های تحقیقی در رابطه با حل مشکالت زیست محیطی
.3همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست وسایر ادارات در جهت توسعه
فضای سبز
.4حفاظت از جنگل ها –منطق حفاظت شده وجلوگیزی از الودگی محیط
.5جلوگیری از شکار بی رویه وحفظ گونه های گیاهی وجانوری
تشکل زیست محیطی سبزگستران پاقالت در سال 1386به طور رسمی
وثبت شده با موضوع حمایت از سه عنصر اب –خاک –هوا -همکاری تام
وتمام با محیط زیست ومنابع طبیعی –جهاد کشاورزی-همایش با دعوت
از مسولین جلوگیری از استخراج واستفاده بی رویه از معادن وتخزیب
محیط زیست –ومهمتر از همه اموزش زیست محیطی در قالب برگزاری
کالسها وکارگاههای اموزشی .....فعالیت خود را اغاز کرد .مرکز اصلی این
تشکل شهرستان المرد بخش اشکنان ورستای پاقالت می باشد .
این تشکل در بدو تاسیس دارای فقط 5عضو بود که با نگاهی به روستا
ومنطقه که می انداختیم از محیط زیست اصال اطالعی نداشتند که هیچ
یک جورایی با ان برخورد هم میکردند .قریب به اتفاق اهالی دارای تفنگ
وشکارچی بودند وبیشتر وقت خود را در کوه وصحرا به دنبال شکار صرف

میکردند .سر هر چشمه وابگیری که پا میگذاشتی قطعا شکارچی در
کمینگاه انتظار حیوان را میکشید .با این جو بسیار خفقان از نظر عدم
اگاهی از محیط زیست تشکیل وفعالیت یک سازمان در قالب سبزگستران
پاقالت کار بسیار دشواری به نظر میرسید .اما افراد دارای اراده ای قوی
وعزمی راسخ بودند تا این شرایط رابه طور کلی تغییر دهند فعالیت ها اغاز
گردید البته با انبوهی از مشکالت .افراد توانستند اعضای جدیدی را هر
از گاهی جذب کنندتعداد اعضای تشکل روز به روز بیشتر میشد وعالقه
مندان بیشتری در اطراف تشکل خیمه زدند .تالشها به ثمر نشست وافراد
نگاه واقع بینانه ای به حفاظت از محیط زیست داشتند ونگاه افراد توام با
حفظ وشکرگزاری از نعمات خداوندی شد .روستایی که با تفنگ وشکار
سر وکار داشتند به یکباره تفنگ ها را بر زمین گذاشتند ومیخواستند
جبران مافات کنند در حال حاضر خیل عظیمی از این شکارچیان به
عنوان حافظان عرصه محیط زیست هستند وبا کوچکترین مورد تخریب
به هر شکلی مبارزه میکنند ..تعدادافراد تشکل با این توصیف هم اکنون
به  85نفر میرسد که از نزدیک با تشکل همکاری دارند البته به نوعی کل
افراد منطقه وروستا درگیر امر حفاظت هستند وکسی با این فعالیت ها
بیگانه نیست .
اعم فعالیت های تشکل بدین قرار میباشد
حفاظت از منطقه قرق وحفاظت شده که توسط قرق بان منطقه کنترل
میگردد منطقه قرق 1800هکتار وسعت دارد که توسط نگهبان محلی در

اهم فعالیت های دیگر
.1احدات پارک جنگلی در جوار گلزار شهدای روستا واطراف منبع اب
روستایی
.2الیروبی وواحیای چشمه های منطقه شرقی وابگیرهای طبیعی
.3احداث اب انبار تنگ لمری جهت تامین ای پرندگان وچرندگان ونصب

باسپاس فراوان از همکااری ومساعدت اداره کل حفاظت محیط
زیست فارس .اداره حفاظت محیط زیست شهرستان المرد
..اداره منابع طبیعی وابخیزداری شهرستان المرد و اعضای فعال
سیزگستران پاقالت
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شبانه روز عملیات گشت زنی را انجام می دهد ودر صورت برخورد احتمالی
با متخلف اوال با ارشاد وراهنمایی واموزش لسانی وی را متوجه امر میکند
ودر صورت نیاز به اعضای تشکل منتقل میکند .این منطق دارای چشمه
های متعدد –تاالب –دشت وسیع وکوهستان میباشد که استعدادبسار
خوبی از نظر پوشش گیاهی وجانوری به شمار می اید .تحوالت وتغییر
منطقه قبل وبعد از قرق کامال متفاوت می باشد .
منطقه شکار ممنوع که با وسعتی 24000هکتار هم توسط افراد پایش
میگردد جلوگیری از از شکار در این منطقه واساسا فرهنگ سازی در این
زمینه سبب شده است که پرندگان وچرندگان منطقه دارای محیطی ارام
باشند که این امر با ورود به منطقه از نزدیک قابل لمس می باشد
اجرای طرح بزرگ بیابا ن زدایی توسط منابع طبیعی شهرستان ونگهداری
وابیاری ان توسط تشکل در وسعتی بالغ بر 40هکتار که در فصول تابستان
به صورت متوالی ابیاری وحفاظت میگردد
برگزاری برنامه های فرهنگی اموزشی در سطح روستا –بخش وشهرستان
در طول سال به مناسبتهای مختلف از جمله کارهایی است که تشکل بر
اجرای ان تاکید زیادی دارد

مخزن ابشخور پرندگان وچرندگان در ارتفاعات
.4نصب تابلوهای شکار ممنوع وتابلئهای توصیه های زیست محیطی –
دیوار نویسی جاده ای -
.5شرکت در مهار اتش سوزی در چند مرحله
.6گشت وامارگیری ومراقبت از وحوش وپرندگان به خصوص پرندگان
مهاجر مرغابی –هوبره –کوکر
.7ثبت سه اثر تاریخی اب انبار در منطقه وکشف اثر طبیعی در منطقه
همانند غار
.8شرکت در کارگاههای اموزشی استان وشهرستان
.9برگزاری کالسهای اموزشی در مدارس وتوزیع نهال رایگان در مدارس و
صدور کارت همیاری به دانش اموزان فعال محیط زیست ومنطقه
.10توزیع ونصب مخزن وجایگاه زباله در تفرجگاها –چشمه ها واماکن
عمومی
.11برگزاری برنامه های فرهنگی ومسابقات ورزشی در رشته های مختلف
–برگزاری مسابقه عکاسی شب شعر –مقاله نویسی ونقاشی
.12کاشت گیاهان دارویی انغوزه وبادام کوهی در ارتفاعات گاوبست
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حیات وحش افرس

نام :آهو
مکان :پارک ملی بمو
عکاس :محمد جواد آرمانمهر(اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس)
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اطفاء حریق در کوهستان
عوامل ضروری ایجاد آتش

برای ایجاد آتش سه عامل ضروری است  -1اکسیژن  -2گرما  -3مواد قابل
سوختن .وقتی حضور توام این هر سه برای ایجاد آتش ضروری است و نبود
تنها یکی از آنها مانع ایجاد آتش می شود پس به هر طریق که بتوانیم یکی
از آنها را حذف کنیم بر آتش فائق آمده ایم  ،ابتدا با اکسیژن شروع میکنیم.
الف) اکسیژن :در هنگام بروز آتش در کوهستان که فضایی باز است این
عامل اصلی همیشه در دسترس است و دودی که می تواند در حین سوختن
محدودیت ایجاد کند هم با وزش باد و نسیم که همواره در کوه و ارتفاعات
وجود دارد جابجا می شود و باد با وزش خود اکسیژن به آتش می دمد و
عامل طغیان آتش می شود پس در عمل نیروی انسانی نمیتواند عامل حذف
اکسیژن و در نتیجه اطفاء حریق از این راه گردد و تنها در بعضی مواقع می
توان با مدیریت عرصه ی در حال سوختن جهت وزش باد را به خدمت گرفت
تا از گسترش آتش جلوگیری گردد و از این راه عامل اکسیژن نیز مدیریت
گردد.
ب) گرما  :از آنجا که آتش سوزی در عرصه های جنگی و مرتعی و در مناطق
کوهستانی عمدتاً در ماه های گرم سال اتفاق می افتد و با وقوع آتش خود
آتش نیز بر شدت گرما می افزاید به کمک آب می توان این عامل اصلی بروز
و توسعه ی آتش را حذف کرد که به دو طریق امکان حدوث دارد اول بارش
باران که پدیده ای طبیعی است و دوم حمل آب و پاشیدن آب بر روی آتش
که میتواند آب حمل شده توسط انسان باشد یا آب حمل شده توسط بالگرد
تخصصی اطفا حریق .که متاسفانه بالگرد تخصصی اطفا حریق در ایران وجود
ندارد و حجم آب قابل حمل توسط انسان نیز جوابگوی اطفا حریق نیست
 .از آنجا که آب بزرگترین عامل محدود کننده ی اطفاء حریق در مناطق
صعب العبور کوهستانی است عم ً
ال این عامل فوق العاده مهم و کارآمد در
اطفاء حریق را نمیتوان در مناطق کوهستانی به خدمت گرفت لذا از آن هم
میگذریم و تنها چند لیتری از آن را صرفاً برای نوشیدن و نجات جان خودمان
همراه خود به محل حادثه می بریم.
ج) مواد قابل سوختن :این عامل هر چند به سان دو عامل قبلی به فراوانی
وجود دارد اما تنها رکن اصلی مهندسی اطفاء حریق است که اگر به درستی
به خدمت گرفته شود عامل مهار آتش است که به طور ویژه به آن می پردازم
اما پیش از آن پوشش گیاهی موجود در کوهها و عرصه های منابع طبیعی و
تاثیر آنها را در بروز و گسترش آتش با هم مرور میکنیم.

تفاوت اساسی اطفاء حریق در کوه با اطفاء حریق در
شهر و دشتها

الف ) شهر از خیابانهای آسفالته ی ماشین رو بهره مند است  ،حال آنکه
راههای کوهستانی عمدتا مالرو یا بُزرو بوده ودر آرمانی ترین شرایط بخشهایی
از آن جاده ی خاکی پر شیب کوهستانی است که برای گذر از آنها به
خودروهای شاسی بلند و کمک دار نیاز است.

محمد حسن محبي
معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري فارس

ب ) شهر از خیابانهایی تشکیل شده که اسم خیابان و فرعی های آن با تابلو
 ،معرفی شده و مشخص است و حتی تک تک منازل و مغازه ها با کدپستی
شناخته شده اند و هر نا آشنایی را در سریعترین زمان جهت رسیدن به محل
وقوع آتش راهنمایی میکند  ،در حالی که در کوه علی رغم اینکه تمام نقاط
آن مانند شهر دارای اسم است  ،اما این اسامی را صرفا افرادآشنا به منطقه
میدانند و این یک محدودیت جدی است.
ج) در شهر گره کور خیابانی وجود ندارد و در صورت ورود اشتباهی به یک
مسیر امکان برگشت سریع به محل مورد نظر وجود دارد در حالی که در کوه
 ،انحراف از راههای مالرو مستلزم صرف وقت طوالنی جهت بازگشت به مسیر
است  ،و علت آن وجو ِد پرتگاهها  ،شیبهای تند  ،مسیر های صعب العبور و
مسیلها در کوه است.
د) در شهر خطرات سهمگین و پر مخاطره ی  ،مارگزیدگی  ،حمله ی وحوش
و پرت شدن از پرتگاههای طبیعی که خاص کوهستان است وجود ندارد
ه ) امدادرسانی به افراد آسیب دیده در کوه به مراتب سخت تر از شهر است .
و ) در کوهستان بر خالف شهر که امکان دسترسی سریع به آب به عنوان
مهمترین عامل مهار آتش فراهم است  ،دسترسی به آب حتی برای آشامیدن
و نجات جان اعزام شدگان نیز در حداقل است .
ز ) روشنایی شهر مزیت دیگر اطفاء حریق در شهر است که در کوهستان
آنهم زمانی که عملیات اطفاء باید در تاریکی انجام شود عامل محدود کننده
ای جدی در رسیدن به محل وقوع آتش است.
ح ) اطفاء حریق در شهر با بهره گیری از انواع تکنیکهای روز قابل انجام است
در حالی که در کوهستان حتی حمل آب  ،حمل کپسولهای آتش نشانی و
پاروهای آتش کوب نیز غیر عملی و ناکارامد است.
ط ) اعزام شوندگان به مناطق کوهستانی باید جهت رسیدن به محل  ،ساعاتی
کوهپیمایی کنند از اینرو باید آمادگی جسمانی الزم را داشته باشند.
نتیجه ای که از بیان نکات فوق به دست می آید این است که شیوه های اطفاء
حریق در کوهستان کامال متفاوت بوده و خاص کوه است .

اصطالحات رایج

آتش بُر :سطحی است که بدون پوشش گیاهی میباشد و با ایجاد فاصله بین
منطقه ی آتش گرفته و منطقه ی بکر مانع ورود آتش به سایر مناطق شده و
مانع توسعه ی آتش میگردد .و چنانچه به صورت طبیعی وجود داشته باشد
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 ،مثل مواضع سنگی و فاقد پوشش  ،آنرا آتش بُر طبیعی مینامند و چنانچه
بوسیله ی ماشین آالت یا ابزار دستی و توسط انسان ایجاد شود  ،آنرا آتش
بُر مصنوعی مینامند.
حداقل عرض آتش بُر در مناطق کوهستانی که در مواقع اضطراری ایجاد
میشوند کمی بیشتر از ارتفاع بلندترین پوشش علوفه ای سطح خاک است.
آتش نقطه ای  :به آتشی گفته میشود که در یک نقطه ایجاد شود به طوری
که یا امکان پیش روی نداشته باشد یا امکان پیشروی به آن داده نشود .
آتش پیش رونده  :آتشی است که به دلیل فراهم بودن شرایط از حالت نقطه
ای خارج شده و توسعه یابد.
کانون آتش  :عرصه ی دارای آتش فعال و شعله ور در پشت خط پیش رونده
را کانون آتش مینامیم.
جبهه ی آتش  :خطی که حد فاصل منطقه ی بکر و آتش گرفته است یا
نزدیکترین نقطه ی در معرض آتش را جبهه ی آتش پیش رونده مینامیم.

مهندسی اطفاء حریق در کوهستان

طراحی و برنامه ریزی عملیات پیش از اجرا را مهندسی عملیات مینامند .
هدف ما اطفاء حریق در جنگلها و مراتع در مناطق کوهستانی و صعب العبور
در حاالت مختلف است برای موفقیت در عملیات اطفاء حریق نیز بهتر است
از تئوری به عمل برسیم  ،که این پدیده را مهندسی اطفاء حریق در کوهستان
می نامیم.

فازبندی مهندسی اطفاء حریق در کوهستان:

فاز یک :فاز شناسایی است بدین معنی که با بهره گیری از اطالعات افراد
محلی به درستی مطالب زير را بررسي و تحليل كرده و به كار ببريم
 – 1شناسایی نام محلي منطقه ای که دچار حريق شده  -2بررسی پوشش
گیاهی منطقه (از نظر تراکم و نوع پوشش)  -3بررسی راههای دسترسی و

میانبر  -4بررسی اینکه آیا در منطقه مذکور مناطق سنگی مثل
راههای
ُ
صخره های سنگی داریم یا خیر و موقعیت آنرا نسبت به منطقه ی آتش
گرفته جویا شویم تا در مدیریت اطفاء از آن بهره ببریم -5 .بررسی موقعیت
آبادیها و محل استقرار انسان ودام  – 6شناسایی موقعیت و نوع عوارض
مشخص :مثل ساختمان ،کلبه  ،دیوار  ،تک درختان کهنسال ،چشمه ،چاه
آب و -7 ...وسعت آتش سوزی
فاز دوم :اعزام نیرو و تجهیزات متناسب با اطالعات دریافت شده در فاز
شناسایی
در این مرحله با تاکید بر انتخاب فردی با مسئولیت فرماندهی اطفاء حریق
که سرپرستی و مدیریت اطفاء را بر عهده می گیرد نسبت به اعزام نیرو اقدام
می شود.
فاز سوم  :استقرار و اقدام :
فرمانده عملیات با توجه به تئوریهای مربوط و تجارب خود نیروها را متناسب
با شرایط و در یکی از حاالت زیر رهبری می نماید:
الف) روش آرمانی  :در صورتیکه جبهه ی آتش پیش رونده وسعت نیافته و
باد موافق می ورزد و نیروهای عمل کننده کافی باشد فرمانده عملیات نیروها
را در مقابل جبهه آتش قرار داده و با ایجاد آتش بر دستی ارتباط آتش را با
مناطق در معرض آسیب قطع می کند .
ب) روش زمین در مقابل زمان  :این روش زمانی که آتش گسترش یافته و
باد موافق ما نباشد و نیروهای عمل کننده کافی نباشند فرمانده باید با در نظر
گرفتن آتش برهای طبیعی مثل مواضع سنگی  ،مناطق سوخته  ،رودخانه
ها و دره های فاقد گیاه و آتش برهای موجود مثل راههای مالرو و جاده ها ،
و تشخیص جهت باد پیش از آنکه نیروها خسته شوند و دود و گرمای آتش
کارایی آنها را کاهش دهد نیروها را با فاصله از جبهه ی آتش پیش رونده
مستقر نموده و نسبت به ایجاد آتش بر و هدایت آتش به سمت آتش برهای
طبیعی  ،موجود یا ایجاد شده اقدام کند .به این اقدام زمین در مقابل زمان
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می گویند.اینکه به چه میزان از جبهه آتش پیش رونده فاصله گرفته شود
تخمینی است که با تد بیر فرمانده عملیات قابل برآورد است .میزان فاصله
از جبهه ی آتش پیش رونده باید به گونه ای باشد که پیش از آنکه آتش به
خط عملیاتی نیروها برسد نیروها نسبت به احداث آتش بر دستی اقدام کرده
باشند  .در این روش فرمانده عملیات با فدا کردن بخشی از عرصه  ،زمان و
وقت را می خرد تا کل عرصه را از نابودی نجات دهد.
فاز چهارم :پاکسازی منطقه  :زمانی که از عدم گسترش آتش با اعمال
روشهای پیش گفته اطمینان حاصل شد  ،الزم است تا فرمانده عملیات با
تقسیم نیروها و استقرار آنها در محلهای مشخص  ،مراقبتهای الزم را جهت
جلوگیری از طغیان مجدد آتش به عمل آورد.

نكات مديريتي

نکته ) 1مسئوالن منابع طبیعی در هر شهرستان باید بانک اطالعات مسئوالن
و فعاالن گروههای کوهنوردی و ساکنین مناطق کوهستانی را آماده نموده
و در دسترس داشته باشند تا قبل از هر گونه اقدامی اطالعات دقیق جهت
اطالع رسانی  ،سازماندهی  ،برنامه ریزی و مدیریت اطفاء حریق موجود باشد
و الزم است این اطالعات هر ساله و قبل از شروع فصل گرما که عمده ی آتش
سوزیها اتفاق میافتد به روز رسانی گردد .
نکته  ) 2مدیریت زمان  :هر قدر زودتر به محل آتش برسیم شانس کاستن
از طول جبهه ی آتش و در نتیجه کاستن از وسعت آتش سوزی بیشتر است
و استفاده از حضور اهالی ساکن در منطقه و هلی کوپتر از موثر ترین راههای
مدیریت زمان است.
نکته  ) 3کنترل و مدیریت و هدایت جبهه آتش به وسیله سرکوب آتش
نقطه ای یا ایجاد آتش بُر دستی  ،موثرترین و اولویت دارترین راه مهار توسعه
آتش است لذا هیج گاه نباید برای خاموش کردن آتش احساساتی عمل نمود

و به کانون آتش وارد شد چرا که نه تنها توفیقی حاصل نخواهد شد و اقدام
موثری برای کنترل آتش پیش رونده نخواهد بود که فرد یا افراد عمل کننده
که سالمت آنها اصل اول توفیق مهار آتش است نیز دچار آسیب خواهد کرد.
البته یک استثنا وجود دارد که در صورت حادث شدن چنین شرایطی و برای
حفظ سالمتی باید به دل آتش زد و آن زمانی است که جبهه آتش پیش
رونده به سمت پرتگاه در حال پیشروی است به طوری که روبرویمان آتش
و پشت سرمان پرتگاه است  ،در این حالت باید سریعا به منطقه پشت جبهه
آتش وارد شویم تا از خطر پرت شدن دور شویم.
نکته  ) 4هدایت نمودن جبهه ی آتش پیش رونده به سمت مواضع سنگی
کوه و بکارگیری نیروها در این راستا به منظور کاستن از طول جبهه ی آتش
پیش رونده.
نکته  ) 5هدایت نمودن جبهه ی آتش پیش رونده به سمت مناطقی که
پوشش گیاهی کمتری دارند .
منظور از پوشش کمتر مناطقی است که پوشش علفی کمتری دارند چرا که
عامل اصلی طغیان و توسعه جبهه آتش  ،پوشش گیاهی سطح زمین است
و درخت و درختچه ها بسیار دیرتر دچار حریق می شوند البته ذکر این
نکته نیز ضروری است که در شرایط مساوی از نظرپوشش علفی باید آتش
به سمت مناطقی که پوشش درخت و درختچه ای کمتری دارند هدایت و
مدیریت شوند.
نکته  )6باد یکی از عوامل اصلی توسعه آتش در کوه است که با تشخیص
جهت باد می توان از آن در راستای مدیریت و هدایت جبهه آتش بهره برد.
برای این منظور دانستن این اصول کلی الزم است الف ) در نیمکره شمالی که
ما ساکن آنیم بادهای اصلی کره زمین بادهایی هستند که از غرب به شرق می
وزند که آنها را بادهای از غرب غالب می نامند .ب ) بادهای محلی کوهستان
را هم داریم که بطور عمومی در روز جهت وزش باد از دره به سمت قله یعنی
پایین به باالست ( نسیم دره ) و در شب از قله به سمت دره یعنی باال به پایین
است که به آن سقوط سرما نیز می گویند ( نسیم قله )

روشهای ایجاد آتش بُر دستی :

ایجاد آتش بُر به عنوان یک ضرورت اساسی و یک اصل غیر قابل انکار  ،در
پیشگیری و اطفاء حریق باید مد نظر باشد .
آتش بُر به دو روش دستی و استفاده از ماشین آالت قابل احداث است که در
این نوشتار به  4روش ایجاد آتش بر دستی اشاره میشود.
 -1اختالط پوشش علفی یکساله با خاک  :شن کش وسیله ای است که برای
این منظور استفاده می شود .این وسیله سبک و قابل حمل بوده و سرعت
عمل باالیی دارد .در این روش شن کش را در مسیری که فرمانده مشخص
کرده است کشیده و با اختالط خاک و علفهای یکساله فاصله ای را ایجاد می
کنیم تا آتش با رسیدن به این خط ایجاد شده متوقف شود
دستور العمل روش یک :
ترکیب تیم  :دو نفره عرض پیشنهادی آتش بُر  1/2 :تا  1/5متر لوازم مورد
نیاز  :دو عدد شن کش دسته بلند برای هر تیم
شیوه ی عمل  :هر دو نفر به صورت همزمان در یک راستا و در مجاور هم با
شن کش  ،علوفه های یک ساله ی سطح عرصه را با خاک و سنگ مخلوط
می کنند در این حالت ساقه و برگ پوشش گیاهی سطحی شکسته و از
زمین کنده میشوند و سطح آتش بُر عاری از پوشش میشود و شرایط باالقوه
ی ایجاد و گسترش آتش بر طرف میگردد.
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مزایای روش یک :
 سرعت عمل باال  -هزینه ی بسیار پایین  -نیروهای عمل کننده کم تعداد -2قطع درختچه ها و بوته ها  :گاه برای جلوگیری از گسترش آتش و
برحسب ضرورت الزم است ردیفی از درختان یا درختچه ها و بوته ها را قطع
و فدا کنیم تا مانع وارد آمدن خسارات سنگین تر شویم و در این روش با اره
ی سامورایی و بیل نسبت به ایجاد آتش بر دستی و با فاصله ای از جبهه ی
آتش پیش رونده و در موقعیتی که فرمانده عملیات مشخص کرده است اقدام
می کنیم و گیاهان قطع شده را در سمت مقابل اتش و با فاصله از آتش بر
احداثی میریزیم .
 - 3ایجاد خط آتش کنترل شده :همانگونه که پیشتر نقل شد علفهای
سطحی  ،عامل گسترش سریع آتش هستند و چنانچه آنها را خاکستر کنیم
خوراک اصلی آتش حذف شده و سطحی راکه خودمان با آتش کنترل شده
از علفهای یکساله عاری کرده ایم  ،در حکم یک آتش بر عمل کرده و ضمن
حفظ درختان و درختچه ها  ،آتش مهار خواهد شد .برای اجرای این روش
الزم است افراد به گروههای سه نفره تقسیم شده و یک نفر با مشعل پوشش
علفی سطح خاک را بسوزاند و دو نفر دیگر با دقت کافی آتش ایجاد شده
را با سرشاخه های تری که به وسیله ی اره از قبل بریده و در دست دارند
و استفاده از شن کش  ،با هماهنگی و سرعت متناسب با آتش ایجاد شده
خاموش نمایند و پیش بروند و هرگز نباید سرعت ایجاد آتش از سرعت
خاموش کردن آن پیشی بگیرد .این روش صرفا با رعایت نکات زیر توصیه
می گردد:
الف )ارزیابی دقیق منطقه ب)تشخیص جهت باد ج)تشخیص جهت حرکت
جبهه آتش پیش رونده د) تخمین سرعت پیش روی آتش ه) نیروی کافی
آموزش دیده ی پر انرژی .
تذکر :تاکید میگردد که این روش با رعایت کامل جوانب مذکور توصیه می
شود چرا که کمترین بی دقتی و عدم اعمال مدیریت صحیح میتواند موجب
گسترش آتش سوزی گردد.
توصیه مهم  :از این شیوه به عنوان یک عمل پیشگیرانه نیز میتوان استفاده
کرد بدین نحو که در ماههایی از سال که علوفه های یکساله خشک نشده اند
نسبت به سوزاندن آنها با عرضی معین اقدام نمود تا ضمن حصول اطمینان از
عدم گسترش آتش  ،عرصه های جنگلی و مرتعی به سطوح کوچکتری تقسیم
شوند تا اگر آتش سوزی اتفاق افتاد اوال سطح کمتری دچار حریق شود و از
سوی دیگر مهار آن سریعتر باشد.
دستور العمل روش یک :
ترکیب تیم  :حداقل سه نفره عرض پیشنهادی آتش بُر  1/2 :تا  1/5متر
لوازم مورد نیاز  :دو عدد شن کش دسته بلند برای هر تیم  ،یک عدد گاز
پیکنیک  5کیلویی که به شلنگ فشار قوی و مشعل ضامن دار دسته بلند
تجهیز شده  ،فندک
شیوه ی عمل  :ابتدا مسیر ایجاد آتش بُر به صورت بصری انتخاب میشود
سپس دو نفری که شن کش در دست دارند با شن کش دو طرف عرض مورد
نظر را به طول تقریبی تا  100متر را زخمی میکنند (علوفه های یک ساله
ی سطح عرصه را با خاک و سنگ مخلوط می کنند ) سپس در مرحله ی
دوم فرد مشعل دار علوفه های ما بین دو خط شن کش شده را میسوزاند و
دو نفر همراه مراقبت میکنند تا آتش از محدوده ی مورد نظر تجاوز نکند در
این حالت نیز سطح آتش بُر عاری از پوشش میشود و شرایط باالقوه ی ایجاد
و گسترش آتش بر طرف میگردد.
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نکته مهم و ضروری که الزم است مد نظر باشد این است که مشعل دار باید
سعی نماید تا مادامی که از عدم گسترش آتش اطمینان حاصل نشده  ،سطح
جدید را نسوزاند  .به عبارت دیگر همراهان فرد مشعل دار نباید از نظر زمانی
عقب بمانند که خدای ناکرده باعش بروز آتش نشود .مجددا تاکید میشود
این شیوه زمانی که علوفه های یک ساله ی سطحی کامال خشک نشده اند
توصیه میشود.
مزایای روش یک :
 سرعت عمل باال  -هزینه ی پایین  -ماندگاری چند ساله – 4ایجاد مانع با دپو و تجمع سنگ و سنگریزه  :در این روش و در مسیری
که فرمانده عملیات تعیین میکند سنگ و سنگریزه ها را در یک یا چند خط
مجتمع میکنیم تا امکان گسترش آتش کمتر شود .الزم است یادآوری گردد
که منظور از ایجاد این خطوط  ،دیواره های سنگی و سنگریزه ای مرتفع
نیست و هر قدر عرض دیواره ها ی ایجاد شده بیشتر باشد کارایی بیشتری
دارد.

کیفیت نیروهای عمل کننده

عالوه بر دالیلی که در بیان تفاوت آتش سوزی شهر و دشتها با کوهستان
بیان شد بهره گیری از کوهنوردان و ساکنان بومی کوهستان به دالیل زیر
مورد تاکید است و چنانچه در نظر است از سایر افراد کمک گرفته شود ،
تاکید میگردد که سر گرو ِه گروههای اعزامی (فرمانده عملیات) ،حتما بومی
محل یا کوهنورد باشد.
الف ) عادت به کوهپیمایی نکته ی مهمی است که در عمل فایده ی آن
مشخص میشود ( .همانگونه که رانندگی در شهر با رانندگی در جاده تفاوت
دارد و هر کدام قِل ِق خاص خود را دارند کوهپیمایی نیز قِل ِق خاص خود را
دارد ).
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با مرور مطالب قبل به سه محور جدی برای ادامه ی
بحث می رسیم اول اینکه کنترل عامل گرما و عامل
اکسیژن برای اطفاء حریق از کنترل ما خارج است و تنها
می توانیم مواد قابل سوختن را مدیریت کنیم دوم اینکه
علوفه های یکساله اولین اولویت اول اقدام برای اطفاء
حریق است و سوم اینکه با توجه به سرعت فوق العاده
زیاد گسترش آتش در حضور علوفه های یکساله مدیریت
زمان را باید به جد مورد توجه قرارداد .
ب ) آشنایی کوهنوردان به خطرات کوه و چگونگی مواجهه با آنها
ج ) مجهز بودن به امکانات و تجهیزات کوهنوردی
د ) بهره مندی از ساختار تشکیالتی
ه ) نظم پذیری بهتر به دلیل آشنایی با قوانین کوهنوردی
و ) آشنایی به عادات شخصیتی افراد همگروه خود که موجب تقویت حس
همکاری میگردد.
ز ) به دلیل همراه داشتن وسایل الزم تا  24ساعت نیاز به پشتیبانی ( مگر
در موارد خاص ) ندارند.

چک لیست وسائل همراه اعزام شوندگان :

کوله پشتی سبک – لباس مناسب با رنگ متضاد – آب شرب ( دو بطری 1/5
لیتری ) – اره – بیلچه – چراغ هِدی ( چراغ معدن کاوی ) – جیره ی 24
ساعته به همراه مقداری مواد قندی انرژی زا – سوت – کفش مناسب ( حتما
پوتین یا نیم پوتین باشد ) – چند عدد تخم مرغ خام  -موبایل
نکته  )1از برداشتن وسایل اضافی پرهیز شود.
نکته  ) 2استفاده از لباس با رنگ متضاد مورد تاکید است چرا که فرد اعزام
شده شکار چی نیست که نیاز به استتار داشته باشد  ،بلکه یک کوهنورد
شدن سریع برای کمک و امدادرسانی است.
نیازمن ِد دیده شدن و شناخته
ِ
نکته  ) 3اره پر کاربردترین وسیله ی اطفاء در کوهستان است بدین نحو
که هر فرد باید به محض رسیدن به محل با استفاده از اره ( ترجیحا اره ی
سامورایی ) چند سرشاخه ی تر درختچه های محل را ( ترجیحا سرشاخه
های بادام کوهی که به آن گیز هم میگویند)بریده و از آن به عنوان آتش کوب
استفاده کند و با ضربات منظم و موثر و به دور از عجله شعله ها را سرکوب
کند .البته این سرشاخه ها پس از مدتی باید دور انداخته شده و سر شاخه
های جدید جایگزین آنها شود .
نکته  ) 4منظور از بیلچه  ،بیلچه ی باغبانی نیست و منظور بیلچه ای است
که یک سر آن کلنگ است و یکسر آن بیل که دستهای کوتاه دارد و در کوله
پشتی به راحتی جا میگیرد و در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری به تعداد
کافی وجود دارد این نوع از نظر کیفیت و کارایی بسیار مطلوب است  .از این
بیلچه ها جهت احداث آتش بُر دستی یا ریختن خاک بر روی آتش نقطه ای
استفاده خواهد شد.
نکته  ) 5چراغ هِدی به راحتی بر روی پیشانی قرار میگیرد و از نور آن عالوه
بر روشنایی جهت عالمت دادن به همراهان نیز استفاده میشود .
نکته  ) 6از سوت در مواقعی که فاصله گروه ها و افراد زیاد میشود جهت اعالم
موقعیت و اطالع رسانی استفاده میشود.
نکته  ) 7پوتین یا نیم پوتین عالوه بر اینکه از مچ پا در برابر پیچ خوردگی
محافظت میکند  ،مچ پا را از خطر مار گزیدگی نیز محافظت میکند .الزم به
یادآوری است که چون در مواقع آتش سوزی مارها از محل متواری میشوند

امکان مواجهه با آنها بیشتر است لذا دم پای شلوار باید یا گِتر شوند یا داخل
جوراب و پوتین قرار گیرند.
نکته  ) 8چنانچه دست  ،صورت یا بخشی از بدن دچار سوختگی شود ،
سریعا سفیده ی تخم مر ِغ همراه را بر روی موضع آسیب دیده قرار دهید ،
ُکالژن موجود در سفیده ی تخم مرغ اثر معجزه آسایی در بهبود و ترمیم
بخش آسیب دیده دارد.
ِ
نکته  ) 9بهتر است قبل از اعزام و به منظور برقراری ارتباط موثر ،شماره تلفن
همراه اعضاء  ،بین آنها مبادله گردد .

طبقه بندی پوشش گیاهی از نظر پتانسیل ایجاد آتش :

پوشش گیاهی جنگل ها و مراتع به  4گروه عمده قابل تقسیم هستند.
 -1درختان  :که دارای تنه ی مشخص هستند و تاج پوشش آن که شامل
شاخ و برگهاست باالتر از سطح زمین قراردارد و در مراحل اولیه آتش سوزی
در معرض سوختن نیستند .
 -2درختچه ها  :کوتاه تر از درختان هستند و چندین شاخه ی اصلی تقریباً
هم اندازه دارند و تاج پوشش آن که شامل شاخ و برگهاست ارتفاع کمتری
نسبت به سطح زمین دارند و گاهاً نزدیک زمین هستند و تنه های نازکتری
دارند و عموما شاخه های خشک سالهای گذشته آنها مستعد گسترش آتش
است.
 -3بوته های چند ساله  :که در سطح زمین قرار دارند و دارای ریشه های
عمیق هستند و معموالً تراکم باالیی دارند و در گسترش آتش مهمند.

کاربرد راهها در اطفا حریق :

الف) استفاده از راهها به عنوان آتش بر
ب) استفاده از راهها برای دسترسی به منطقه
ج) استفاده از راهها برای مدیریت زمان
د) استفاده از راهها جهت استقرار نیروها در نقطه مطلوب به منظور دسترسی

روش تجربی تخمین مسافت :

تا فاصله  100متری چهره ی فرد مشخص است
فاصله  200متری تجهیزات انفرادی فرد پیدا و قابل تشخیص است
فاصله  300متری تجهیزات قابل تشخیص نیست ولی نوع لباس ( فرضاً
اورکت ) قابل تشخیص است
فاصله  400متری سر و شانه ی فرد قابل تشخیص است.
فاصله  500متری فرد به صورت یک مثلث دیده می شود.

نکاتی در باب پیشگیری

آنچه مسلم است این است که بروز آتش در عرصه های جنگلی مناطق
زاگرس  ،ایران توران و خلیجی عمانی طبیعی نبوده و ناشی از خطای انسانی
است  ،که یا از روی عمد است یا غیر عمدی است  ،که با آگاهی از روشهای
پیشگیرانه و قوانین زیر بدون شک سرمایه های عظیم ملی کمتر دچار آسیب
خواهند شد .
الف ) استفاده از مشعلهای گازی ویژه ی کوهنوردی و پرهیز از ایجاد آتش
تا جایی که ممکن است.
ب ) حفر اجاق به عمق حدود  15سانتیمتر همراه با سنگچین نمودن اطراف
آن و حذف پوشش علفی اطراف اجاق قبل از روشن کردن آتش  .تاکید
میگردد ایجاد آتش بر روی سطح زمین و آنهم بدون حذف پوشش علفی
اطراف آن ریسک بسیار باالیی دارد.
ج ) انتخاب محل اجاق بر روی سطوح سنگی بدون پوشش علفی همراه با
سنگ چین نمودن اطراف آن
د ) خاموش نمودن کامل آتش پس از استفاده و قبل از ترک محل با آب و یا
پوشاندن کامل سطح اجاق با سنگ یا خاک در صورت در دسترس نبودن آب.
ه ) یادمان باشد که در کوه همواره نسیم می وزد و رها نمودن آتش و همراه
شدن آن با باد به منزله ی سوختن سرمایه های ملی است.
و ) پرهیز جدی از رها نمودن کبریت روشن یا ته سیگار روشن بر روی زمین
و حصول اطمینان از خاموش بودن آن.
فراموش نکنیم که همین نکات ساده که همه ی ما آنرا میدانیم عامل وقوع
آتش سوزیهای بسیاری در کشور است و گویا ما عادت داریم که مسائل ساده
را جدی نگیریم .

ماده  47قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

هر کس در جنگل عمدا آتش سوزی ایجاد نماید به حبس مجرد از  3تا
 10سال محکوم خواهد شد .در صورتی که مرتکب مامور جنگلبانی باشد به
حداکثر مجازات محکوم میشود .
تبصره  :در موقع آتش سوزی در جنگلها کلیه مامورین دولتی اعم از لشکری
و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای
مامورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه
دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش نشانی کمک نمایند .مامورین
کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور ورزند برحسب
مورد طبق مقررات مواد  58و  59قانون استخدام کشوری مجازات میشوند.
در مورد مامورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی
خواهد بود.
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 -4علوفه های یکساله  :علوفه های یکساله که به سان باروت در سطح عرصه
های طبیعت پراکنده اند و به دالیل زیر علت اصلی بروز و گسترش آتش
هستند -1 :در سطح زمین مستقر هستند (در معرض آتش هستند) -2
یکساله هستند و عمدتاً در فصل گرم سال خشک شده اند و سریعتر مشتعل
می شوند -3.ساقه های بسیار نازک دارند و به سرعت می سوزند -4.متراکم و
پیوسته اند و زنجیره ی پیوسته ای از مواد قابل اشتغال را تشکیل می دهند.
نکته :1گیاهان سه گروه اول نیز اگر به دالیلی مانند خشکسالیهای اخیر
خشک شده باشند پتانسیل گسترش آتش را تقویت می کنند لذا در هنگام
مهندسی عملیات اطفاء حریق این نکته را باید مد نظر داشت.
نکته :2با مرور مطالب قبل به سه محور جدی برای ادامه ی بحث می رسیم
اول اینکه کنترل عامل گرما و عامل اکسیژن برای اطفاء حریق از کنترل ما
خارج است و تنها می توانیم مواد قابل سوختن را مدیریت کنیم دوم اینکه
علوفه های یکساله اولین اولویت اول اقدام برای اطفاء حریق است و سوم
اینکه با توجه به سرعت فوق العاده زیاد گسترش آتش در حضور علوفه های
یکساله مدیریت زمان را باید به جد مورد توجه قرارداد .

و تسلط کافی بر منطقه
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برنامهجامعارتقایفرهنگترافیک

درکالنشهرشیراز
چکیده:
ترافیک و مسأله حمل و نقل یکی از مهمترین فعالیت هاي مدیریت شهري
هر جامعه است .براي کاهش خسارات ناشي از ترافيك و پيامدهاي سوء
آن بايد اصول سه گانه (قانون : )3Eآموزش ترافیک ،مهندسي ترافیک و
اجرای قوانین رانندگی است که اصلی ترین و پایه ای ترین اصل آموزش و
فرهنگ سازی ترافیک 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 فرهنگ ترافیک و بومیسازی
تجربههای موفق آن در کشور و بویژه کالن شهر شیراز می باشد.آلودگی
محیط زیست و صوتی ،انواع آلودگی هاي هوا و انواع بیماري هاي قلبی
و عروقی ،سرطان ،سکته هاي مغزي ،تنگی نفس ،نقص عضو و ...از دیگر
پیامدهاي مهمی است که مسأله ترافیک براي جامعه شهري بوجود آورده
است.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 پیشنهادات 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.
 -1ویژه برنامه ی  4شهریور«:کارگاه ایمنی ترافیک کودک وسالمند»
این برنامه در روز چهارشنبه ؛ مصادف باوالدت امام رضا (ع) و هفته دولت
به شرح ذیل برگزار می گردد:
الف:کمپین تبلیغاتی آموزش ایمنی عبور و مرور به عابر پیاده سالمند
افراد مسن یکی از باالترین نرخ های آسیب ناشی از پیاده روی را به خود
اختصاص داده اند .با برگزاری یک کارگاه آموزشی سه ساعته آنچه افراد
مسن برای راه رفتن ایمن الزم دارند به آنان آموزش داده میشود.
گروه هدف :افراد سالمند و بازنشسته آموزش و پرورش ،کانون جهاندیدگان،
خانه های سالمندان سطح شهر
رئوس برنامه  :تهیه کتابچه ،جوایز مسابقات ،برگزاری کارگاه آموزشی
تئوری وعملی ،هدایای تبلیغاتی آموزشی
ب:کمپین تبلیغاتی آموزش ایمنی عبور و مرور به خردساالن در خیابان
طرح آموزش ایمنی معبر در دسترس برای کودکان در مهدکودکها است.
این طرح مهارتهای ایمنی عابر پیاده را به کودکان  5تا  7ساله از طریق

علی زحمت کش

محمد صدیق باور

مینا خوشنام  -کارشناس

معاون حمل و نقل و ترافیک

کارشناس معاونت حمل و نقل

معاونت حمل و نقل و ترافیک

شهرداری شیراز

و ترافیک شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

آموزش های کنار خیابان عملی و همچنین در کالس درس می آموزد.
گروه هدف :کودکان مهد کودک های سطح شهر.
رئوس برنامه  :تهیه کتابچه ،جوایز مسابقات ،برگزاری کارگاه آموزشی
تئوری وعملی ،هدایای تبلیغاتی آموزشی

شکل  :1کارگاه ایمنی ترافیک کودک وسالمند
 -2ویژه برنامه ی 31شهریور« :روزجهانی بدون در اتومبیل شیراز»
این برنامه روز سه شنبه ؛ مصادف با آغاز هفته دفاع مقدس
تعریف :سال  2000روز بدون خودرو به روزی جهانی تبدیل شد .روز بدون
اتومبیل ،یک رویداد داوطلبانه مردمی است که طی آن خیابان های شلوغ
به روی ترافیک بسته میشود و جشنواره ای به منظورترویج پیاده روی و
کاهش استفاده از اتومبیل برگزار میشود این مراسم در سراسر جهان به
مدت یک روز در تابستان هر سال (22سپتامبر) برگزار می شود.
هدف :از اجرای این طرح ترویج استفاده از سیستم حمل ونقل عمومی،
دوچرخه سواری و راه رفتن و تاثیر زیست محیطی بر مردم به منظور
کاهش وابستگی به وسایل نقلیه شخصی و حمل و نقل در شهر است ،این
روز از مردم می خواهد در معابر با یکدیگر ارتباط بیشتری برقرار کنند و
از مصاحبت با یکدیگر در مکان های عمومی لذت ببرند .برنامه های جنبی
دیگری نیز در این روز مانند کسب و کارهای مختلف ،فعالیت سازمان
های غیرانتفاعی ،فروشندگان مواد غذایی و صنعتگران به منظور کمک به
فعالیت های روز و همچنین اجرای موسیقی زنده اجرا میکنند .با برگزاری

شکل  :2روزجهانی بدون در اتومبیل شیراز
 -3ویژه برنامه ی  9مهر « :برگزاری روز پارک»
این برنامه روز پنج شنبه ؛ مصادف با عید سعید غدیر خم
روز پارک؛ یک رویداد جهانی ساالنه است که از سال  2005به صورت
یک جنبش جهانی در آمده و شهروندان ،هنرمندان و فعاالن در شهر ،به
طور موقت فضاهای پارکینگ و باز را به پارک تبدیل می کنند که خود
نوعی فرهنگ سازی جهت بهبود کیفیت زیستگاه انسان شهری است .در
واقع فضایی بزرگ از مرکز شهر که به فضای حرکت و پارک وسایل نقلیه
خصوصی اختصاص داده شده ،تبدیل به فضاهای خدمات رسانی و نیازهای
عمومی میشود.
گروه هدف :عموم شهروندان ،کسبه ،دانشجویان رشته حمل ونقل در
خیابان عفیف آباد.
رئوس برنامه های اجرایی روز پارک پنجشنبه  9مهر ماه مصادف با عید
بزرگ غدیر خم

شکل  :3روز پارک
 -4ویژه برنامه ی  20مهر« :کمپین تبلیغاتی آگاهی عبور از تقاطعات»
این برنامه روز دوشنبه؛ مصادف با بزرگداشت حافظ
کمپین های تبليغي نوع سوم آموزش محسوب مي گردندکه مجموعهای
از فعالیتهای تبلیغاتی چند جانبه است با هدف مشخص شده ،مخاطب
تعیین شده و با برنامهریزی دقیق ،اجرا میشود .از این رو برنامه های ایمنی
جهان؛ ساالنه در ارتباط با آگاهی عبور از تقاطعات ،تاکید در مورد ایمنی
عابر پیاده بر روی آموزش عمومی در مورد خطرات ناشی از راه نرفتن بر
روی خطوط عابر پیاده برنامه هایی انجام می شود .چون مرگ و میر عابر
پیاده افزایش یافته است ،همچنین رعایت نظم و مقررات که منجر به حل
مشکل ترافیک بر اثر بینظمی خودروها در تقاطعات میباشد.
گروه هدف :رانندگان و عابرین پیاده در تقاطعات (چهارراه پیروزی ،چهارراه
مشیر ،چهارراه پانزده خرداد ،چهارراه سینماسعدی ،مالصدرا ،میدان نمازی،
دروازه کازرون) .
رئوس برنامه های اجرایی روز آگاهی عبور از تقاطعات دوشنبه 20مهر ماه
مصادف با بزرگداشت حافظ:
* توزیع فراخوان دعوت به همکاری گروه های نمایشی و انجمنهای طنز با
همکاری اداره فرهنگ وارشاد برای اجرای برنامه های آموزشی.
* استفاده از تن پوشی های عروسکی ،ماکت های آموزشی ،بر اساس الگوی
استاندارد جهانی در اجرای طرح.
* برگزاری مسابقه بین شهروندی در حال گذر با اهداف طرح(آگاهی عبوراز
تقاطعات).
* اطالع رسانی وتبلیغات درسطح گسترده قبل وبعد از اجرا(صداو سیما،
جرایدمحلی ،تبلیغات محیطی).

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

جشنواره در این روز فرصت به مردم داده می شود که به عنوان اعضای یک
جامعه گرد هم آیند و زمانی را صرف تعامل ،بازی کردن ،سرگرمی و تفریح
و آموزش کنند و اجرای جشنواره در خیابان ها ،باعث کاهش استفاده از
اتومبیل های محلی و تشویق مردم به تعامل با یکدیگر در نتیجه کاهش
انتشارکربن می شود .کمپین«در شهر ،بدون ماشین من» درسراسر دنیا
انجام میشودوکشورهای کلمبیا ،اندونزی ،آلمان ،انگلیس ،آمریکا فعالترین ها
در این روز هستند که با اجرای طرح و پوشش وسیع رسانه ها وهمکاری
شهروندان و اطالع رسانی مسووالن شهری در سیستم حمل و نقل شهر،
بهترین نتیجه را میگیرند در ایران نیز شهرهای تهران ،مشهد ،گیالن به
صورت نمادین این طرح را اجرا کردند.
رئوس برنامه های اجرایی روز بدون اتومبیل سه شنبه  31شهریور ماه
مصادف با آغاز هفته دفاع مقدس:
* رایگان؛ حمل و نقل عمومی (اتوبوسرانی) در تعدادی خطوط پر ترافیک
هسته ی مرکزی شهر.
* رایگان؛ پارکینگ های مرز محدوده طرح ترافیک در تعدادی مناطق پر ترافیک.
* رایگان؛ راه اندازی ایستگاه های دوچرخه در هسته مرکزی شهر.
* راه اندازی ایستگاه های مبدأ و مقصد تاکسیرانی در تعدادی خطوط پر
ترافیک هسته ی مرکزی شهر.
*تبلیغات وسیع درسطح شهربااهداف آموزشی(استفاده بیشترازحمل ونقل
عمومی)توزیع بروشور یاکتابچه وبرگزاری مسابقه آموزشی بین شهروندان.
مجریان همکار در طرح( :پلیس راهور ،صداو سیما ،جراید محلی ،علوم
پزشکی ،محیط زیست)

* اجرای برنامه های نمایشی و طنز و موسیقی های سنتی .
* برگزاری نمایشگاه های آمورشی و ایستگاه های خدمات رسان (غرفه های
فروش میوه ،اغذیه فروشان ،ایستگاه سالمت ،ایستگاه دوچرخه و.)...
* نمایشگاه های المان و مبلمان های شهری و زیبا سازی ،فضاهای سبز و...
* برگزاری مسابقه بین شهروندان در حال گذر با اهداف طرح.
* اطالع رسانی وتبلیغات درسطح گسترده قبل وبعد از اجرا(صداو سیما،
جرایدمحلی ،تبلیغات محیطی).
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شکل  :4کمپین تبلیغاتی آگاهی عبور از تقاطعات
 -5ویژه برنامه ی  14آبان« :روزجهانی یادبود قربانیان ترافیک
وحوادث رانندگی»
این برنامه روز پنجشنبه؛ مصادف با روز فرهنگ عمومی روزجهانی یادبود
قربانیان ترافیک درماه نوامبر هرسال است که به یادبود قربانیان تصادفات
رانندگی وخانواده های آنان اختصاص دارد که توسط مجمع عمومی سازمان
ملل متحد درسال  2005به تصویب رسید .هرساله در روز جهانی یادبود
قربانیان ترافیک افرادی که عزیزان خود را ازدست داده اند ،در مراسمی
شرکت میکنند آنها از طریق یک فعالیت به نام «به یاد داشته باشید و تأمل
کنید» ،یا «به یادداشته باشید و واکنش نشان دهید» شمع های بسیاری به
افتخار کشته شدگان در فضاهای عمومی و خانه های شخصی در بسیاری از
قاره های جهان روشن خواهند کرد.
هدف از این فعالیت رسیدن به یک «روز بدون تصادف» و در راستای ترویج
استفاده از کمربند و کاله ایمنی ،کاهش سرعت و پایبندی به سایرقوانین
کار خواهند کرد.
گروه هدف :خانواده های قربانیان تصادفات رانندگی درادارات سطح
شهر(راهنمایی ورانندگی ،آموزش وپرورش ،شهرداری)...،
رئوس برنامه های اجرایی روز آگاهی عبور از تقاطعات دوشنبه 20مهر ماه
مصادف با بزرگداشت حافظ:
* برگزاری سمینار آموزشی به همراه نمایشگاه عکس و وسایل شخصی
قربانیان حوادث.
* اجرای رژه با شمع ،ادای احترام همراه گل به یادبود از دست رفتگان .
* اطالع رسانی وتبلیغات درسطح گسترده قبل وبعد از اجرا(صداو سیما،
جرایدمحلی ،تبلیغات محیطی).

شکل  :5روزجهانی یادبود قربانیان ترافیک وحوادث رانندگی
-6ویژه برنامه ی 22الی  26آذر « :جشنواره بزرگ ترافیک »
این برنامه روز های یکشنبه تا پنجشنبه؛ مصادف با هفته حمل ونقل وترافیک
برگزاری جشنواره با اجرای برنامه های متنوع آموزشی و فرهنگ سازی با
مشارکت شهروندان صورت می پذیرد .این برنامه ها شامل برگزاری مسابقات
آموزشی با هدف تقویت آموزش فرهنگ ترافیک در بین رده های سنی
می باشد .با ایجاد رقابت بین شهروندان ،آنها را به توسعه یا افزایش فعالیت های
آموزش ترافیکی در شهر ترغیب مینماید ودرنتیجه با قرعه کشی و اهداء
جوایز به عنوان بهترین رفتارهای ترافیکی مشارکت آنها را در پی دارد.
* برگزاری مسابقات تئوری و عملی بین دانش آموزان رده های سنی
مختلف راهنمایی و دبیرستان.
* کنترل نامحسوس شهروندان(عابرین پیاده و سواره) به وسیله دوربین
های ترافیکی در سه تقاطع چهارراه پانزده خرداد ،سینما سعدی ،مالصدرا،
میدان نمازی).
* برگزاری مسابقه عکس ،مقاله ،انیمیشن و ایده های برتر اجرایی ،نمایشگاه

عکسهای برتر با موضوع رفتارهای ترافیکی».
* برگزاری اختتامیه جشنواره بزرگ ترافیک وقدردانی از برترینهای ترافیکی
ودومین همایش استانی»

شکل  :6جشنواره بزرگ ترافیک
 22 -7آذر برگزاری مسابقه جام قهرمان ترافیک بزرگسال دانش
آموزان دبیرستان نواحی شیراز
این برنامه روز یکشنبه؛ مصادف با آغاز هجرت پیامبر (ص) با جشنواره
بزرگ ترافیک
جشنواره بزرگ ترافیک ابزارآموزشی مهمی جهت افزایش ایمنی کاربران
برای جوانان ونوجوانان به خصوص برای دانش آموزان درمدارس است .در
این جشنواره؛ مدارس شرکت کننده ابتدا آزمون کتبی ایمنی ،سپس آزمون
عملی را با موفقیت طی کنند .به شرکت کنندگان بر مبنای شایستگی
امتیاز اعطا می شود که براساس انطباق با مقررات ایمنی و یا برعکس عدم
شایستگی و نقض قوانین است که توسط ماموران پلیس راهنمایی ورانندگی
واقعی زمانی که آنها مقررات ایمنی را صادر می شود.
طی رقابت کاربران شرکت کننده مجبور به انجام تمرین های تئوری وعملی
درمورد ایمنی هستند و با یکدیگر درمورد اثبات مهارت و آگاهی از قوانین
ترافیک رقابت میکنند .این رویداد اجازه می دهد تا شرکت کنندگان و پدر و
مادر دانش آموزان از فضای در حال گسترش آگاهی در مورد قوانین لذت ببرند.
رئوس برنامه های اجرایی جام قهرمان ترافیک بزرگسال یکشنبه  22آذر ماه
جشنواره بزرگ ترافیک
* برگزاری مسابقه کتبی جام قهرمان ترافیک بزرگسال از ابتدای مهر ماه.
* برگزاری مسابقه عملی برندگان در کارتینگ ها جام قهرمان ترافیک
بزرگسال روز  22آذر ماه.
* اطالع رسانی وتبلیغات درسطح گسترده قبل وبعد از اجرا(صداو سیما،
جرایدمحلی ،تبلیغات محیطی).
* اهداء جام قهرمان ترافیک به ناحیه وتندیس ترافیک به مدرسه و مدال
برتر به دانش آموز برتر.

شکل  :7جام قهرمان ترافیک بزرگسال
 23 -8آذر برگزاری مسابقه جام قهرمان ترافیک نوجوان دانش
آموزان راهنمایی نواحی شیراز
این برنامه روز دوشنبه؛ جشنواره بزرگ ترافیک
جشنواره بزرگ ترافیک در مدارس راهنمایی به صورت تئوری و عملی
صورت میپذیرد .برگزاری مراسم آموزشی عملی در سینما مخصوص دانش

شکل  :8جام قهرمان ترافیک نوجوان
 24 -9آذرماه کنترل نامحسوس شهروندان (پیاده و سواره)
برای انتخاب شهروند قانونمند
این برنامه روز سه شنبه ؛ جشنواره بزرگ ترافیک
در جشنواره بزرگ ترافیک بررسی رفتارهای ترافیکی عابر پیاده و سواره در
تقاطعات به صورت نامحسوس توسط دوربین های و بازرسین صورت می
پذیرد .که هدف تشویق شهروندان برای رعایت قوانین ومقررات راهنمایی
و رانندگی و حقوق شهورندی به صورت خود کنترل می باشد و با برنامه
های تشویقی تحت عنوان انتخاب شهروند قانومند شیراز آنها به سوی نظم
و قانون سوق داده می شوند.
رئوس برنامه های اجرایی کنترل نامحسوس شهروندان سه شنبه  24آذر
ماه جشنواره بزرگ ترافیک
* کنترل نامحسوس شهروندان توسط دوربین ها و بازرسین سطح شهر.
* اطالع رسانی وتبلیغات درسطح گسترده قبل وبعد از اجرا(صداو سیما،
جرایدمحلی ،تبلیغات محیطی).
* اهداء تندیس شهروند قانون مدار (سواره و پیاده ).

شکل  :9شهروند قانونمند

شکل  :10مسابقه عکس ومقاله وایده های برتر
5،6،7 -11دی ماه برگزاری آزمون آموزشی پارک های
ترافیکی و جام قهرمان ترافیک کودک
این برنامه روز های شنبه ،یکشنبه ،دوشنبه ؛ مصادف با میالد رسول اکرم
(ص) و امام صادق (ع) هفته وحدت
در اين آزمون بزرگ پارکهای ترافیک ،آموزشها كه در دوران تحصيل كودك
به آنها آموخته ميشود شامل مطالبي از قبيل آشنايي با تابلوها ،چراغهاي
راهنمايي ،خطكشي عابر پياده و امثالهم است .با عنايت به رده سني و
موقعيت اجتماعي دانش آموزان ،مطالب آموزشي عمدتاً در جهت شناسايي
و تبيين نقش فرد به عنوان عابر پياده و يا سرنشين وسيله نقليه سواري يا
عمومي ارائه مي شود .به اين ترتيب مسائل مربوط به پياده روي ،عبور از
خيابان ،سوار و پياده شدن از اتوبوس ،شناخت تابلوها و عالئم و ...جزء رئوس
آزمون قرار گرفته است.
این آزمون در یک مکان امن و مجهز با استفاده از اتومبیل های رکابی،
دوچرخه و خطوط عابر پیاده انجام می شود .دراین برنامه مدارس شرکت
کننده ابتدا آزمون کتبی ایمنی ،سپس آزمون عملی ویا آزمون در خیابان
را با موفقیت طی کنند .رقابت چهار ماه متوالی طول می کشد ،که طی
آن کاربران شرکت مجبور به انجام تمرین های تئوری و عملی مختلف
هستند .شرکت کنندگان به صورت جداگانه رتبه بندی می-شوند .در طول
این رویداد ،کودکان در سراسر شهر در مورد ایمنی یادگیر می گیرند و با
یکدیگر در مورد اثبات مهارت و آگاهی از قوانین ترافیک رقابت کرده و به
انجام تمرین های تئوری و عملی مختلف می-پردازند .جوایز به مدارس
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آموزان مقطع راهنمایی تدوین شده است که آموزش از طریق دیدن فیلم
آموزشی از وقایع ناشی از عدم رعایت قوانین صورت می پذیرد .آزمون
تئوری از نکات مثبت و منفی فیلم در مرحله ی پایانی گرفته می شود.
انتخاب برندگان نهایی در فینال مسابقات به عهده پلیس راهور و روانشناس نوجوان
می باشد که کودک در محیطی شبیه سازی شده مورد ارزیابی قرار می گیرد.
رئوس برنامه های اجرایی جام قهرمان ترافیک نوجوان دوشنبه 23آذرماه
جشنواره بزرگ ترافیک
* برگزاری مسابقه کتبی جام قهرمان ترافیک نوجوان از ابتدای مهر ماه.
* برگزاری مسابقه عملی برندگان در سینما جام قهرمان ترافیک نوجوان
روز  23آذر ماه.
* اطالع رسانی وتبلیغات درسطح گسترده قبل وبعد از اجرا(صداو سیما،
جرایدمحلی ،تبلیغات محیطی).
* اهداء جام قهرمان ترافیک به ناحیه وتندیس ترافیک به مدرسه و مدال
برتر به دانش آموز برتر.

25 -10و 26آذر برگزاری مسابقه عکس ومقاله وایده های برتر
اجرایی ،نمایشگاه عکسهای برتر
این برنامه روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ؛ جشنواره بزرگ ترافیک
در جشنواره بزرگ ترافیک بررسی رفتارهای ترافیکی عابر پیاده و سواره در
تقاطعات به صورت نامحسوس توسط دوربین های و بازرسین صورت می
پذیرد .که هدف تشویق شهروندان برای رعایت قوانین ومقررات راهنمایی
و رانندگی و حقوق شهورندی به صورت خود کنترل می باشد و با برنامه
های تشویقی تحت عنوان انتخاب شهروند قانومند شیراز آنها به سوی نظم
و قانون سوق داده می شوند.
رئوس برنامه های اجرایی مسابقه بزرگ عکس و ایده برتر چهار شنبه 25
آذر ماه جشنواره بزرگ ترافیک
* برگزاری مسابقه عکس ،فیلم ،انیمیشن ،ایده برتر  ،مقاله و نمایشگاه
تصویری از برترین های ترافیکی
* اطالع رسانی وتبلیغات درسطح گسترده قبل وبعد از اجرا(صداو سیما،
جرایدمحلی ،تبلیغات محیطی).
* اهداء تندیس برترهای ترافیک در محورهای مختلف مشکالت ترافیکی.
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ابتدایی به علت بهترین عملکرد ایمنی تعلق می گیرد .بهترین تیم برنده
جام قهرمانی است.

شکل  :11پارک های ترافیکی و جام قهرمان ترافیک کودک
 -12خالصه برنامه های اجرایی آموزش فرهنگ ترافیک نیمه
دوم سال :1394
*  4شهریور« کارگاه ایمنی ترافیک کودک و سالمند» مجری سازمان
ترافیک با همکاری حوزه معاونت.
* 31شهریور« روزجهانی بدون اتومبیل درشیراز»مجری سازمان اتوبوسرانی
باهمکاری سازمانهای ترافیک ،تاکسیرانی.
*  9مهر«روزپارک» مجری حوزه مرکزی معاونت حمل ونقل وترافیک.
*  20مهر «کمپین تبلیغاتی عبور از چراغ قرمز ،عابرپیاده ،خط سفید»
مجری مدیریت حمل ونقل بار شهری.
*  14آبان «روز یادبود قربانیان حوادث ترافیکی» مجری سازمان پایانه
های مسافربری شیراز و حومه.
« هفته حمل ونقل وترافیک با برگزاری جشنواره بزرگ ترافیک »
*  22آذر«برگزاری مسابقه جام قهرمان بزرگسال ترافیک دانش آموزان
مقطع دبیرستان کل شهرشیراز» مجری حوزه مرکزی معاونت حمل ونقل
وترافیک.
*  23آذر«برگزاری مسابقه جام قهرمان نوجوان ترافیک دانش آموزان
مقطع راهنمایی کل شهر شیراز» مجری سازمان مدیریت و نظارت بر
تاکسیرانی شیراز و حومه.
*  24آذر «انتخاب شهروند نمونه قانونمند(سواره و پیاده) با کنترل
نامحسوس شهروندان در سه تقاطع 15خرداد ،تقاطع سینما سعدی ،تقاطع
مالصدرا» مجری مرکز کنترل ترافیک.
*  25آذر«برگزاری مسابقه عکس ومقاله وایده های برتر اجرایی ،نمایشگاه
عکسهای برتر با موضوع رفتارهای ترافیکی» مجری سازمان ترافیک وکل

اساتید دانشگاهی حوزه حمل ونقل وترافیک.
*  26آذر «برگزاری اختتامیه جشنواره بزرگ ترافیک وقدردانی از
برترینهای ترافیکی ودومین همایش استانی» مجری حوزه مرکزی معاونت
حمل ونقل وترافیک.
* 5،6،7دی «برگزاری آزمون بزرگ پارکهای ترافیک برای انتخاب جام
قهرمان کودک ترافیک دردانش آموزان دبستان شهر شیراز» وجشن بزرگ
اختتامیه آزمون بزرگ کودک ترافیک مجری سازمان حمل ونقل وترافیک.
فهرست منابع:
• آیتی ،اسماعیل( ».)1381هزینۀ تصادفات ترافیکی در ایران»،
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد ،چاپ سوم.
• اديب فر ،عليرضا؛ حسن پور ،شهاب ( ».)1391تعيين نيازها و
روند اجرايي آموزش فرهنگ ترافيك با توجه به طبقه بندي سني
و مقطع آموزشي مخاطبان « ،يازدهمين كنفرانس مهندسي حمل
و نقل و ترافيك ايران ،تهران ،سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران،
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
• اسماعيلي ،عليرضا (».)1384آموزش بستر ارتقاي فرهنگ
ترافيك» ،اولين كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي و جاده
اي ،تهران.
• اميني ،بهنام؛ اميني ،نگين(« .)1391ارائه چارچوب برنامه جامع
و بررسي مقايس هاي روش ها ي آموزش ايمني ترافيك» ،سومين
كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي و جاده اي ،تهران.
• ايرانمنش ،نسيم( .)1385مناسب سازي محيط شهري براي
عابر پياده ،همایش ملی مناسب سازی محیط شهری ،تهران،
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازانhttp://www.،
civilica.com
• برآبادي ،محمود( ».)1390انتخاب الگوي مؤثر تدريس در
دوره پيش دبستاني در موضوع عبور و مرور و ترافيك» ،نهمين
كنفرانس بين المللي مديريت ،تهران.
• بريري ،ماهرخ؛ بارسلطان ،رويا (« .)1391روانشناسی ترافيك»،
تهران :سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،موسسه نشر شهر.
• بريري ،ماهرخ؛ بارسلطان ،رويا (« .)1385آموزش ،مشاركت
مردم در ارتقاء فرهنگ ايمني ترافيك» ،سومين كنفرانس منطقه
اي مديريت ترافيك ،تهران.
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نقش طراحی خطوط ویژه دوچرخه

برای گردشگران در کالن شهر شیراز( )LBTدر حمل و نقل سبز و پاک
چکیده
با توجه به این که دوچرخه تنها مد حمل و نقل سبز محسوب می شود که نه تنها
فاقد آالیندگی های زیست محیطی است بلکه در هسته مرکزی شهرها موجب
دسترسی سریع و راحت به کاربری های مورد نیاز می گردد  .در کالن شهر شیراز
که شهری توریستی  ،تاریخی و پایتخت فرهنگی ایران محسوب می گردد و در
دنیا شهری با این همه آثار وجود ندارد .با توجه به این که اکثر مناطق گردشگری
در یک محدوده قرار دارند.لذا دالئلی برای ایجاد خطوط ویژه گردشگری دوچرخه
مانند:شناساندن بهتر و بیشتر تمام نقاط تاریخی و گردشگری ،بودن گردشگر در
تمامی فصول ،مدت زمان تقاضای سفر بیشتر گردشگران ،توسط این خطوط
ساماندهی و شناساندن بهتر و هدفمندتر،متمرکز بودن بیشتر نقاط در یک
محدوده پس نمی خواهد زیاد رکاب زنند و با دوچرخه انگیزه بیشتری به آنها
داده می شود،.از لحاظ توپوگرافی در شیراز اکثر آثار در زمین مسطح و هموار قرار
مد نظر قرار دادن
دارند و کم تر احتیاج به صرف انرژی است.در نهایت با توجه به ّ
تمام آثار تاریخی و گردشگری طراحی مسیرهای را که بتواند بیشترین همپوشانی
و دسترسی را به این مناطق داشته باشد را انجام داده ایم.
کلید واژه  :دوچرخه  ،مد حمل و نقل سبز ،گردشگر  ،خطوط ویژه دوچرخه
 -1مقدمه
دوچرخه و توسعه خطوط دوچرخه سواري در شهرهاي بزرگ دنيا اقدامي است
كه از سوي شهرداريهاي كالن شهرها به عنوان راهي براي كاهش گازهاي
گلخانهاي و ترافيك مد نظر قرار گرفته است .اين وسيله براي حفظ محيط زيست
شهري به لحاظ اقتصادي سرعت را از هر وسيله ديگر حملونقل شهري ربوده
است .در کشورمان به لحاظ اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت
سوخت در نتیجه استفاده از مد حمل و نقل سبز بیشتر مورد توجه قرار خواهد
گرفت.
شیراز یکی از کالن شهرهای ایران ،مرکز استان فارس و در جنوب غربی ایران
واقع است .این شهر در ارتفاع  ۱۴۸۶متری از سطح دریا و در منطقه کوهستانی
زاگرس قرار داشته و آب و هوای معتدلی دارد[.]۱همچنین این شهر دارای
جاذبههای جهانگردی فراوانیست و به عنوان شهر شعر و گل معروف است.
شهرشیراز با  ۳۴۰کیلومتر مربع وسعت و  ۱٬۲۰۴٬۸۸۲نفر جمعیت،سومین
شهر بزرگ ایران ازنظر وسعت پس از تهران و مشهد [ ]۱و ششمین شهر از نظر
جمعیت  ،پس از شهرهای تهران ،مشهد ،اصفهان ،تبریز و کرج محسوب میگردد.
با توجه به این که دوچرخه تنها مد حمل و نقل محسوب می شود که نه تنها
فاقد آالیندگی های زیست محیطی است بلکه در هسته مرکزی شهرها موجب
دسترسی سریع و راحت به کاربری های مورد نیاز می گردد  .در کالن شهر شیراز
که شهری توریستی  ،تاریخی و پایتخت فرهنگی ایران محسوب می گردد و در
دنیا شهری با این همه آثار وجود ندارد .با توجه به این که اکثر مناطق گردشگری
در یک محدوده قرار دارند.
لذا دالئلی برای ایجاد خطوط ویژه گردشگری دوچرخه مانند:شناساندن بهتر

علی زحمت کش

محمد صدیق باور

شاپور عطائی کشکولی

معاون حمل و نقل و ترافیک

کارشناس معاونت حمل و نقل

مدیر مطالعات و برنامه ریزی

شهرداری شیراز

و ترافیک شهرداری شیراز

معاونت حمل و نقل و ترافیک
شهرداری شیراز

و بیشتر تمام نقاط تاریخی و گردشگری شهر شیراز به عنوان فرهنگ و تمدن
ایران،بودن گردشگر در تمامی فصول ،موجب بیشتر ماندن گردشگران همراه با
تفریح ،توسط این خطوط ساماندهی و شناساندن بهتر و هدفمندتر،متمرکز بودن
بیشتر نقاط در یک محدوده پس نمی خواهد زیاد رکاب زنند و چون بعضی از
آثار در محدوده هایی می باشند که با ماشین دسترسی به آنها مشکل است و
با دوچرخه انگیزه بیشتری دوباره به آنها داده می شود،.از لحاظ توپوگرافی در
شیراز اکثر آثار در زمین مسطح و هموار قرار دارند و کم تر احتیاج به صرف
انرژی زیادی است.
خطوط  LBTمزایایی نظیر:دسترسی و نزدیکی این خطوط با اکثر کاربری ها
مانند  :هتل ها ،استراحتگاه ها  ،رستوران ها و غذاخوری های گردشگران،کم
هزینه بودن اجرای این طرح،سود اقتصادی مناسب تر و بیشتر برای مردم شیراز،با
توجه به اصالت فرهنگی و تاریخی مردم شیراز این خود یک الگو صحیح درست
مصرف کردن از یک مد حمل و نقلی پاک است،.به دلیل این که  %20این آثار
در محدوده ای قرار دارند که دسترسی وسایل نقلیه مشکل است به همین جهت
گردشگران بیشتر ترغیب به استفاده از دوچرخه می شوند،.دوچرخه سالم ترین
مد حمل و نقل محسوب می شود،.همچنین موجب استفاده دانش آموزان مدارس
برای بازدید از این مناطق با دوچرخه توسط اردوهای مدارس ،آشنایی بیشتر با
فرهنگ مردم شیراز پس نتایجی مانند:ترویج مد حمل و نقل تمام سبز،افزایش
گردشگران ،درآمد زایی بیشتر،منحصر به فرد بودن این طرح،بازدید هدفمند و
با برنامه ریزی ،بازدید از تمام آثار ،کاهش آالیندگی محیط زیست،دسترسی و
نزدیکی این خطوط با اکثر کاربری ها نظیر :هتل ها،استراحتگاه ها  ،رستوران ها
و غذاخوری های گردشگران،کم هزینه بودن اجرای این طرح ،اجرای سریع طرح.
دوچرخه سواری برای خود آدابی دارد .اول از همه باید حواستمان به مسیرهای
مخصوص دوچرخه و یک طرفه یا دوطرفه بودنش باشد .چراغ های مخصوص
دوچرخه در سر چهارراه ها هم مهم هستند .همیشه حق با دوچرخه است ،یعنی
در تقاطع بدون چراغ معنی ندارد حتی برای یک اتوبوس غول پیکر توقف کنی،
برای اینکه اتوبوس می ایستد و منتظر است رد شوی.
موقع دوچرخه سواری در شب طبیعتا باید چراغ داشته باشی ،اما اگر دوچرخه ات
چراغ ندارد که معموال هم ندارد چراغ هایی هست که می توان موقع سوار شدن

 -2مروری بر منابع
شهر مارسي ،امكانات و تسهيالت ورزشي متعددي دارد و شهروندان آنجا به
ورزشهاي مختلف با توجه به عالقه خود ميپردازند .وقتي از ورزش مارسي سخن
به ميان ميآيد ،ذهن خيليها به المپيك مارسي معطوف ميشود.
مارسي داراي مسيرهايي براي دوچرخهسواري است .در سفر به مارسي ميتوانيد
دوچرخه كرايه كنيد و به گشت و گذار در مركز شهر بپردازيد و راحت به تماشاي
ديدنيهاي شهر برويد .از آنجا كه فرانسه يكي از كانونهاي دوچرخهسواري
حرفهاي و قهرماني در اروپاست ،برخي از جوانان شهر در رشته دوچرخهسواري
حرفهاي فعاليت ميكنند؛ اما شمار كساني هم كه به طور تفريحي و گردشي
دوچرخهسواري ميكنند ،بسيار زياد است .شماري از گردشگران با شركت در
تورهاي دوچرخهسواري از شهرهاي ديگر فرانسه به مارسي ميروند يا از آنجا
سفري چندروزه را به جايي ديگر آغاز ميكنند.
دوچرخه سواری در هلند  ،به این دلیل که در این سرزمین دوچرخه نه تنها
وسیله ی تفریح و ورزش که به طور عام وسیله ی حمل و نقل است.
در شهرهایی نظیر بارسلونا،لیون،میشیگان و ...نه تنها به دوچرخه به عنوان ورزش
برای سالمتی نگاه می کنند بلکه به عنوان یک وسیله اقتصادی نیز مورد توجه
است.
در اتاوا کانادا مکان های سرویس دهی دوچرخه در شهر  15مورد است.فقط
با  2دالر از دوچرخه استفاده می کنند .در شکل  1مکان های سرویس دهی
دوچرخه و مسیرهای مخصوص به آن را در بارسلونا مشاهده می فرمائید .در
نیویورک ،شمار کسانی که با دوچرخه به محل کار خود می روند از سال  2000تا
 2007به میزان  77درصد افزایش یافته است[ .]2پورتلند به داشتن یک شبکۀ
 435کیلومتری ( 270مایلی) از مسیرهای دوچرخه سواری ،بلوارها (یا راه های
دارای سطح بلندتر و مجزا از خیابان اصلی برای دوچرخه ها) و مسیرهای موازی
با خیابان ها ،و همچنین یک زیرساخت شهری متناسب با دوچرخه ،به خود می
بالد[]3و[.]4

-1-2افزایش در آمد
ً
وقتی جهانگردان به کشوری وارد میشوند الزاما باید هزینههایی را در آن کشور
بپردازند مثل هزینه غذا و هزینه محل اقامت و هتل ومهمانخانه ،هزینه تفریحات،
هزینه حمل و نقل ،هزینه گشت ها ،تورها ،و همچنین پولی که بابت خرید
سوغاتی و کاالی بومی کشور میزبان میپردازند و هزینه ورود به موزه یا مکان
دیدنی این هزینهها از طریق ارزی که وارد کشور میزبان میکنند باعث رونق
اقتصادی کشور میزبان میشوند به جهانگردان صادرات نامرئی هم میگویند.
مزایای توسعه اقتصادی  ،دوچرخه سواری سبب کاهش هزینه های اتومبیل،
خطوط عبوری دوچرخه سبب افزایش ارزش اقتصادی اراضی پیرامونی می
گردد[. ]7
-2-2ایجاد شغل
با توسعه فعالیتهای جهانگردی زمینه برای ایجاد اشتغال فراهم میشود و این
امر برای کشورهایی که با جمعیت جوان و متقاضی روبه رو هستند بسیار مفید
است از هر ده نفر گردشگر که وارد کشور میزبان میشود یک فرصت شغلی
ایجاد میگردد.
-3موارد تاثیر گذار در انتخاب مسیر
در ابتدا باید تمامی مناطق جذب گردشگر را شناسایی و مناطق اسکان و
رستوران ها نیز مد نظر گرفته شود.
 -1-3شرایط آب و هوایی
در شیراز به دلیل وضعیت مساعد آب و هوایی و میزان بارش کم  ،بارش میانگین
سالیانه  335میلی متر و متوسط دمای هوای  18سانتی گراد مطابق آمار جدول
میسر می باشد.
 1بنابراین استفاده از دوچرخه در تمام فصول ّ

شکل  : 1مکان های سرویس دهی دوچرخه در بارسلونا

-2اهمیت و دالئل اجرای خطوط ویژه گردشگری دوچرخه()LBT

جدول  : 1شرایط آب و هوایی

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

جلو و عقب دوچرخه نصب کرد.

شیراز نقش ویژهای در فرهنگ ایران دارد و پایتخت فرهنگی ایران محسوب می
شود[.]1بنابراین اجرای این طرح دالئلی نظیر :
 .1شناساندن بهتر و بیشتر تمام نقاط تاریخی و گردشگری شهر شیراز به عنوان
فرهنگ و تمدن ایران
 .2بودن گردشگر در تمامی فصول
 .3موجب بیشتر ماندن گردشگران همراه با تفریح
 .4توسط این خطوط ساماندهی و شناساندن بهتر و هدفمندتر
 .5متمرکز بودن بیشتر نقاط در یک محدوده پس نمی خواهد زیاد رکاب زنند
و چون بعضی از آثار در محدوده هایی می باشند که با ماشین دسترسی به آنها
مشکل است و با دوچرخه انگیزه بیشتری دوباره به آنها داده می شود.
 .6از لحاظ توپوگرافی در شیراز اکثر آثار در زمین مسطح و هموار قرار دارند و کم
تر احتیاج به صرف انرژی است[.]6
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-2-3مناطق جاذب گردشگر
شاعران بسیاری از این دیار برخاستهاند .از میان آنها سعدی و حافظ شهرت
جهانی دارند .آرامگاه این دو شاعر یزرگ همواره پذیرای جهانگردان بسیاری از
سراسر جهان است .از دیگر شاعران معروف شیرازی میتوان به اهلی شیرازی،
شوریده شیرازی(شاعر روشندل شیرازی) ،قاآنی شیرازی و وصال شیرازی اشاره
نمود.
شیراز به شهر شعر ،باغ و گل و بلبل معروف است .باغ در فرهنگ ایرانیان از
جایگاه ویژهای برخوردار است و شیراز از قدیم به داشتن باغ های بسیار و زیبا
مشهور بودهاست .امروزه بیشتر باغ های این شهر در شمال غربی شهر و در
مناطق قصر دشت ،کشن(کوه شن) ،چمران و معالی آباد واقع شد ه اند .تعدادی از
باغهای شیراز از لحاظ تاریخی بسیار حایز اهمیت هستند و به عنوان مراکز مهم
توریسیتی بشمار میآیند .معروفترین این باغها میتوان از باغ ارم ،باغ عفیف آباد،
بقعه هفت تنان ،باغ دلگشا و باغ جهان نما نام برد.
-1-2-3جاذبههای گردشگری
جاذبه های گردشگردی بسیار زیادی در این کالن شهر موجود است من جمله:
باغ دلگشا  ،باغ ارم ،نارنجستان قوام ،باغ عفیف آباد ،باغ جهان نما  ،آرامگاه
سعدی ،ارگ کریم خان ،آستانه ،شاهچراغ ،محله سنگ سیاه و آرامگاه سیبویه،
دروازه قرآن ،بازار وکیل ،مسجد وکیل  ،مسجد مشیر ،مسجد جامع عتیق،
مسجد نصیر الملک ،مسجد نو(شهدا) ،آرامگاه ابن سیبویه ،حمام وکیل ،آرامگاه
خواجوی کرمانی ،بقعه ی هفت تنان ،بقعه ی چهل تنان ،موزه ی پارس و عمارت
کاله فرنگی  ،ساعت گل ،موزه تاریخ طبیعی دانشگاه شیراز  ،آرامگاه بابا کوهی،
سرای مشیرفکلیسای ارامنه ،خانه زینت الملوک ،بازار مشیر  ،بازار مسگرها.
-2-2-3مشاهیر شیراز
حداقل تعداد مشاهیر شیراز به  30تن می رسد من جمله  :آرامگاه خواجوی
کرمانی ،ابن خفیف ،حافظ ،سعدی ،مالصدراو...
-3-2-3هتل ها و رستوران های مهم شیراز
بیش از  90درصد هتل ها و رستوران های شیراز در محدوده هسته مرکزی شهر
که محدود به خیابان کریم خان زند می باشند.

در کل با توجه به مطالب بیان شده مراحل طراحی در سه فاز زیر تعریف می
گردد.که هر فاز نیز بطور جداگانه شامل مراحل مختلف می باشد.

نمودار  : 1مراحل طراحی LBT
 -1-4تعیین مسیرهای خطوط  LBTکه نقاط گردشگری را تحت
پوشش قرار می دهند
با توجه به تعداد نقاط جاذب سفر و مشخص کردن آنها در یک جمع بندی
کلی به یازده مسیر پیشنهادی می رسیم طبق جدول  2مسیرهایی را که دارای
بیشترین نقاط جاذب سفر هستند و همچنین از لحاظ دسترسی با دوچرخه
راحت و در زمان سفر حداکثر  10دقیقه ای به یک نقطه گردشگری یا رستوران
و یا هتل دست پیدا می کنند .که این زمان سفر بر اساس میانگین برداشت
از مطالعات میدانی صورت گرفته است  ،با توجه به این مطلب که دوچرخه از
مسیرهای معین  ،همچنین طول هر مسیر بسیار کوتاه و حداکثر بعد از 1000
متر با پیمودن متوسط سرعت  6کیلومتر در ساعت به نقطه مورد نظر می رسیم
[]10و[.]11

-4متدولوژی
برای اجرای این طرح ابتدا باید طبق مطالب گفته شده جاذبههای گردشگری و
شرایط آب و هوایی بررسی شد و بر روی نقشه این مناطق مشخص گردند[ ]8و [.]9

جدول  : 2مسیرهای LBT

شکل  : 2نقاط جاذب گردشگری

در نهایت پس از مشخص کردن این نقاط بر روی نقشه و اتصال نقاط به یکدیگر
طبق شکل شماره  3مسیرهای  LBTبا توجه به در نظر گرفتن نوع دسترسی ها
و زمان سفر پیموده شده طراحی گردید.

-2-4مشخصات فیزیکی مسیر
از لحاظ عرض مسیر رفت یا برگشت دوچرخه بین  0.75تا  1متر مطابق شکل
 4و از لحاظ موقعیت قرار گیری خطوط مطابق شکل 5در کنار مسیر ،وسط و
یا با توجه به موقعیت مسیردر جای مناسب طراحی می گردد[.]11ازلحاظ طول
مسیر در کل برای طراحی کامل احتیاج به در اختیار قرار دادن حداکثر 20
کیلومتر از خیابان های مورد نظر می باشد تا یکپارچگی مسیرهای طراحی شده
حفظ گردد[.]12

شکل  : 4مسیرهای یک و دو طرفه LBT

 -6منابع و مراجع

شکل  : 5مشخصات فیزیکی مسیرهای LBT
 -5نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
به جهانگردان صاردات نامرئی گفته می شود و هر چه بیشتر بتوانیم با ارائه

www.wikipedia.org .1
www.citybike.ir .2
www.america.gov .3
Carlos Romero, ,2008 December 19 ,Spicycles in Barcelona .4
Barcelona Municipality, Final Conference Chamber of Commerce
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، 80-03پژوهشکده حمل و نقل شریف ،مرکز مطالعات و تحقیقات حمل و نقل (ممتحن)،دانشگاه
صنعتی شریف
 .7تسهیالت دوچرخه سواری،مبانی و معیارهای فنی برنامه ریزی ،سال ،1384طراحی و بهره
برداری  ،سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
American Association of State Highway and Transportation .8
Guide for Development of Bicycle Facilities. .1999 Officials., June
.Washington, D.C
 .9شتاب بوشهری،سید نادر،اقبال مجد،مهدی،طراحی شبکه دوچرخه سواری برای شهر
اصفهان،1388،نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
Community Foundation for Southeastern Michigan GreenWays .10
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شکل  : 3مسیرهای LBT

راهکارهای جذاب و جدید من جمله ترغب به استفاده از مد حمل و نقل سبز
،آن ها را در کشور نگه داریم کمک به بهبود اقتصاد کشور نموده ایم  .درکل
اجرای  LBTدارای مزایای بسیاری می باشد از جمله :
 .1دسترسی و نزدیکی این خطوط با اکثر کاربری های مورد نظر ،نظیر  :هتل ها
،استراحتگاه ها  ،رستوران ها و غذاخوری های گردشگران
 .2کم هزینه بودن اجرای این طرح
 .3سود اقتصادی مناسب تر و بیشتر برای مردم شیراز
 .4با توجه به اصالت فرهنگی و تاریخی مردم شیراز این خود یک الگو صحیح
درست مصرف کردن از یک مد حمل و نقلی پاک است.
 .5به دلیل این که  %20این آثار در محدوده ای قرار دارند که دسترسی وسایل
نقلیه مشکل است به همین جهت گردشگران بیشتر ترغیب به استفاده از
دوچرخه می شوند.
 .6دوچرخه سالم ترین مد حمل و نقل محسوب می شود.
 .7همچنین برگزاری اردوهای مدارس موجب استفاده دانش آموزان و بازدید از
این مناطق می گردد.
 .8آشنایی بیشتر با فرهنگ مردم شیراز
البته اجرای این طرح نیازمند حمایت همه جانبه ارگان های و برآوردن انتظارات
ذیل می باشد:
* استفاده از حمایت سازمان میراث فرهنگی ایران
* استفاده از حمایت سازمان های بین المللی پشتیبان آثار تاریخی
* حمایت شهرداری شیراز
* حمایت استانداری استان فارس
انتظارات:
* حمایت مالی برای تهیه دوچرخه
* درست کردن ایستگاه های مربوط به پارک دوچرخه
* در اختیار قرار دادن مسیرهای دوچرخه به میزان تقریبا 20کیلومتر توسط
شهرداری
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اگر بهینه سازی مصرف آب

دنبــال نشــود ...
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ُجستاریدرآلودگیهوا

از زمان برپایی آتش،آلودگی هوا با انسان بوده است ولی در دوران های مختلف
به جنبه های متفاوتی از آلودگی اهمیت داده شده است .در مقیاس کوچک
آلودگی های محلی که اثراتی از مزاحمت های ساده تا بیماری های خطرناک
و دیر عالج را باعث می شوند مورد توجه می باشند و درحدجهانی مسائلی مثل
تخریب الیه ازن ،باران های اسیدی وگرمایش زمین مورد توجه و بحث است.
منشاء آلودگیهای هوا در اوایل انقالب صنعتی عمدتاً صنایع و سوخت زغال
سنگ بوده است و در قرن بیستم و بیست و یکم عامل آلودگی هوا در شهرها
با حمل و نقل درون شهری می باشد .سوخت های فسیلی در حمل و نقل
و صنعت از یک طرف و فرایندهای صنعتی با مصرف مواد خام و محصوالت
تولیدی از طرف دیگر از عوامل عمده آلودگی های دست ساز می باشند.

منابع انتشار آالينده هاي هوا

منابع طبيعي:
 فعاليت هاي آتشفشانها و آتش سوزي جنگل ها گرد و غبار طبيعي دود و مونو اكسيد كربن ناشي از آتش سوزي ها گاز رادون ناشي از كاني هاي زمينمنابع مصنوعی:
وسايل نقليه موتوري مشكلي اساسي هستند كه دي اكسيدنيتروژن كه
مهمترين آلوده كننده هوا است را توليد مي كنند.
ساير منابع مصنوعي آلوده كننده هوا عبارتند :زغال سنگ سوزها،
صنايع مختلف آلودگيهاي ناشي ازسوزاندن بقاياي كشاورزي
فعالیت انسان :کارخانجات صنعتی ،کشاورزی ،شهرسازی ،وسایل گرمازا،
نیروگاهها ،وسایل نقلیه و  ...از عوامل آلوده کننده هوا هستند.
منشا آلوده کنند های هوا عبارتند از:
ائروسل ها :از پراکنده شدن یک ماده جامد یا مایع در هوا ائروسل بوجود
می آید.اگر ائروسل های آلوده کننده به شکل دود ،خاکستر ،غبارهای اسیدی
وامالح محلول به ائروسلهای طبیعی اضافه شوند ویژگیهای زیان آوری درجو
بوجود خواهد آمد فرایندهای جذب و دفع نور که ازطریق ائروسلهای دودی و
 )4NH(2SO4انجام گیرند روی دید اثر می گذارند جذب گازهای مختلف
توسط ائروسلهای جامد گازهای سمی محلول را بهتر و عمیق تراز خود گاز
به تنهایی به داخل ریه انسان راه می دهد ته نشین شدن بخارهای اسیدی
هوا مخصوصا  H2SO4می تواند باعث شود که فلزات سریعتر زنگ بزنند
ماهیت شیمیایی ائروسل تاثیر بسزایی در خواص تروپوسفر دارد که مهمترین
اثر آن در تراکم آب و قابلیت دید در جو است ائروسل تروپوسفر از دو
منبع اقیانوس و خشکی بوجود می آید ائروسلهای باالی خشکی بیشتر از
ائروسلهای دریایی برای بشر اهمیت دارند .دود و خاکستر ذرات ائروسلی اند
که از طریق فرایندهای احتراقی بوجود می ایند که ممکن است منشا

محسن رحیمی
کارشناس ارشد آب و هواشناسی

سید میالد نقیبی
کارشناس ارشد زمین شناسی

طبیعی یا مصنوعی داشته باشند .سوختن علف ،بوته وجنگلها و یا فعالیتهای
آتشفشانی احتراق های طبیعی هستند بطور متوسط از سوختن علوفه ای که
در یک هکتار زمین گسترش پیدا می کند تقریبا  10²²ذره بوجود می آید
که درستونی از هوا به ارتفاع سه کیلومتر بطور یکنواخت پخش می شود.

دی اکسید کربن و بخار آب

مهمترین عاملی که بشر بوسیله آن جو را آلوده می کند احتراق سوختهای
فسیلی اند که تامین کننده منبع انرژی هستند تقریبا می توان گفت تمام
سوخت های فسیلی (زغال سنگ،نفت،گاز طبیعی) داری کربن یا هیدروکربن
هستند این گونه سوختها وقتی حداکثر کارایی خود دارند که در فرایند های
احتراق بتوان بطور کامل اکسید شوند در نتیجه سوختن این مواد دی اکسید
کربن و بخار آب بوجود می آید که بعلت انتشارشان در جو بعنوان آلوده
کننده گازی عمده جو محسوب می شوند غلظت دی اکسید کربن در جو
باعث افزایش دمای کره زمین می شود که به اثر گلخانه ای معروف است.

ازن

گازازن بطور یکنواخت در جو پخش نشده در استراتوسفر مقدار آن زیادتراست
دمای این منطقه بعلت جذب اشعه فرابنفش خورشید بوسیله ازن باالست واین
جذب مانند سپری سطح زمین را در مقابل اشعه فرابنفش محافظت می کند
و مانع از اثرات تخریبی آن بر موجودات زنده می شود اکسیژن و ازن هر دو
می توانن داشعه فرابنفش خوشید را جذب کنند آلودگیهای ازنی همگی از
واکنشهای مه نور دود شیمیایی سرچشمه می گیرند و از این طریق می توان
بر روی گیاهان الستیک اتوموبیل ها و آسفالت اثر بگذارد و احتماال در بعضی
مواقع باعث تخریب مجاری تنفسی در انسان می شود.

اکسید نیتروژن و مه دود نور شیمیایی

اکسید نیتروژنها نقش بسیار مهمی در تشکیل نوعی از مه دود بازی می کنند
که اولین بار در نواحی لوس انجلس به وجود ان پی بردند امروزه اینگونه مه
دود ها به مه دود شیمیایی معروف هستند این گونه مه دودهای شیمیایی از
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واکنشهای نور شیمیایی بوجود می آیند که در آنها تابش خورشیدی روی مواد
منتشر شده از اگزوز اتومبیلها اثرمی کند .خطرناکترین اجزای تشکیل دهنده
این گونه مه دود های آلوده کننده هوا ،اکسید نیتروژن ،دی اکسید نیتروژن،
ازن و پروکسی اسیل نیتراتها می باشند گیاهان در تماس با غلظت بسیار کم
این گونه مواد خسارت می بینند در حالیکه اگرغلظت آنها کمی زیادتر شود
حتی روی سالمت انسان بخصوص بر سیستم تنفسی اثر نامطلوبی می گذارند.

مونوکسید کربن

گازمونوکسیدکربن بعد از  CO2فراوانترین گاز آلوده کننده جو در اغلب
مناطق شهری بشمار می رود این گاز از احتراق ناقص سوختهای کربن
دار توسط بشر بوجود می آید موتورهای درون سوز بزرگترین منبع تولید
احتراقی  COاست .انتشار  COحاصل از منابع احتراقی ،فقط  %10کل
 COجو تشکیل می دهد بقیه این گاز از دو منبع بزرگ اقلیمی یعنی
واکنشهای جوی و انتشار از طریق اقیانوس بوجود می آید.

گازهای آلوده کننده فرعی

هالوژنها
فلوئور در جو غیر آلوده درغلضت های بسیار کم به دو صورت گاز و ذرات جامد
معلق وجود دارد این ماده از ائروسلهای دریایی سرچشمه می گیرد و از ترکیدن
حباب های موجود در اقیانوس ها به خصوص در قطبین تشکیل می شود
فلوئوها از طریق صنایع سنگین وارد جو می شوند.
هیدروکربنها
غلضت متان در جو بطور غیر عادی زیاد است ولی این بدلیل تولید طبیعی
قابل مالحظه ان است که از طریق تجزیه ناهوازی باکتریایی موادالی وازطریق

انتشار از نواحی گرم جغرافیایی معادن زغال سنگ گاز طبیعی و چاه های
نفت صورت می گیرد حدود نیمی از متان منتشر شده به جو را می توان
فعالیتهای انسانی که موجب افزایش تبدیل مواد الی در سطح زمین می شوند
نسبت داد این بخش از متان را می توان متان الوده کننده نامید هیدروکربنها
شامل گازهایی مثل متان اتان اتیلن بوتان پروپان و ...می شوند.
آمونیاک وآمونیوم سولفات
امونیاک بصورت گازی به جو راه می یابد بیش از  %80انتشار این گازها از طریق
منابع طبیعی ،مخصوصا آبکافت اوره موجود در ادرار حیوانات ،صورت می گیرد
امونیاک حاصل از احتراق جزء نیتروژنی زغال سنگ یا فرایند های صنعتی
که درآنها از امونیاک استفاده می شود ،تنها  %20بقیه را تشکیل می دهند.
امونیاک بعد از وارد شدن به جو بصورت گاز و یون امونیوم  ،بخصوص امونیوم
سولفات باقی می ماند آمونیوم سولفات در رطوبت نسبی کمتر از %81بصورت
بلور و در بیشتر از این مقدار بصورت قطره در می آید.

منابع

[]1جی .تی .میلر ،زیستن در محیط زیست ،ترجمه
دکتر مجید مخدوم دانشگاه تهران.1378 .
[]2دی.ج.اسپدینگ .آلودگی هوا ،ترجمه منصور کیان
پور راد ،مرکز نشر دانشگاهی.1371 .
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تلخیصی از کتاب

هشت گناه بزرگ
متمدن
انسان
ّ
در این کتاب هشت فرایند
جدا از هم که البته از نظر ع ّلی
با یکدیگر پیوند نزدیک دارند
که نه تنها فرهنگ ،بلکه نوع
آدمی را به نابودی تهدید
می کنند ذکر و مورد کنکاش
واقع شده اند .این فرایندها
عبارتند از:

 .1تراکم جمعیت:

افزایش بی حساب جمعیت زمین که سبب فزونی خارج از حد
تماس های اجتماعی ،همه ما را ناگزیر می سازد از اینکه به شیوه
ای غیر انسانی برای خود پیله بسازیم .این تراکم جمعیت به علت
آنکه عده زیادی از افراد آدمی را در فضایی تنگ در هم می تپاند مستقیماً
موجب پرخاش جویی می شود.

 .2ویران ساختن محیط زندگی:

ضایع کردن محیط طبیعی که نه تنها محیط زندگی برونی ما
را ویران می کند بلکه حرمتی را هم که ما آدمیان در درون
خود نسبت به زیبایی و عظمت جهان خلقت احساس می کنیم
از میان بر می دارد.

 .3رقابت آدمی با خود:

که توسعه تکنولوژی را به زبان ما سریعتر پیش می برد ،مردم
را در قبال ارزشهای حقیقی زندگی نابینا می سازد و مجال
این را که بتوانند به فکر و تعمق در این فعالیت به راستی

نویسنده :کنراد لورنتس؛ دانشمند اتریشی بنیانگذار علم
اتولوژی (علم رفتارشناسی حیوانات)
ترجمه :محمود بهزاد و فرامرز بهزاد

انسانی بپردازند از آنها سلب می کند.

 .4سستی احساس:

پیشرفت تکنولوژی و داروسازی عدم تحمل روزافزون انسان
را در برابر هر آنچه برانگیزنده کوچکترین ناخوشایندی است
افزایش می دهد .به این ترتیب آدمی قابلیت احساس شادی ای
را که تنها از طریق تقال و زحمت برای غلبه بر موانع حاصل می گردد از
دست می دهد .فراز و نشیب حاصل از تضاد میان شادی و غم به نوسان
نامحسوس ماللتی بی نشان تبدیل می شود.

 .5تباهی وراثتی:

در تمدن جدید ما گذشته از احساس طبیعی عدالت خواهی
و معدودی سنت های قضایی عواملی وجود ندارند که فشار
انتخاب طبیعی را بر فرایندهای تکامل و حفظ معیارهای رفتار
اجتماعی وارد آورند هر چند که ما سبب رشد زندگی اجتماعی بیش از
پیش نیازمند این گونه معیارها شده ایم .این امکان را نمی توان نفی کرد
که بروز بسیاری از حاالت کودکانه در بزرگساالن ،بخش بزرگی از جوانان
طغیانگر امروز را مبدل به انگل های اجتماعی می کند ،منشأ وراثتی دارد.

 .6سنت شکنی:

به نقطه ای بحرانی رسیده ایم که در آن نسل جوانتر دیگر
نمی تواند با نسل مسن تر مراوده فرهنگی داشته باشد تا چه
رسد به اینکه خود را با آن یکی ببیند .از این رو با نسل پیش
از خود چون با یک گروه قومی بیگانه رفتار می کند و واکنشش نسبت به
آن همراه با نفرت ملیتی است .علل بروز این اختالل در یکی پنداری را
باید در درجه اول در عدم تماس میان والدین و فرزندان دانست که عواقب
بیمارگونه اش را در همان دوران شیرخوارگی آشکار می سازد.
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 .7افزایش نظریه پذیری نوع آدمی

افزایش تعداد انسان هایی که در یک گروه فرهنگی واحد جمع
آمده اندبه اضافه تکامل بخشیدن به وسایل تکنیکی به منظور
نفوذ در طرز فکر آنان عقاید مردم را چنان یک شکل کرده
است که در هیچ دوره ای از تاریخ بشریت سابقه نداشته است .از این گذشته
تأثیر القایی نظریه هایی که پیروانشان در صحت آنها به هیچ وجه شک نمی
کنند ،همراه با افزایش تعداد پیروان آنها تشدید می شود آنهم چه بسا به
صورت تصاعد هندسی .به جایی رسیده ایم که وقتی فردی خود را از تأثیر
رسانه های گروهی مثال تلویزیون دور نگه می دارد بیمار به حساب می آید.
عواملی که فردیت را از انسان سلب می کنند از هر جهت باب طبع توده
های بزرک مردم است .فوت و فن های تبلیغاتی ،ایجاد مد از روی برنامه
های سنجیده به تولید کنندگان کاال در این سوی پرده آهنین و به عامالن
پشت پرده آهنین امکان می دهد تا به نحوی مشابه بر توده ها حکم برانند.

 .8سالح های هسته ای

مسلح شدن آدمی به سالح های هسته ای خطری است که
دفع آن آسانتر از دفع خطرات ناشی از هفت فرایند مذکور در
فوق است .فرایندهایی که به غیر انسانی شدن می انجامند.
بزرگترین لطمه ای که سالح های هسته ای در حال حاضر حتی در
مساعدترین شرایط به بشریت می زنند این است که ما همواره احساس می
کنیم پایان جهان فرا رسیده است.

منبع
لورنس ،کنراد ،ترجمه محمود بهزاد و فرامرز
بهزاد .1358 ،انتشارات زمان 160 ،صفحه.
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خفـــــــاش
یکی از مؤلفه ی حیاتی بسیاری از اکوسیستم ها

حيات وحش يکي از شاخص هاي زيستي اکوسيستم ها و يکي از معيارهاي
مهم تنوع زيستي است که حفظ آن مستلزم شناخت گونه ها ،ارتباط آن ها با
يکديگر و با زيستگاه شان مي باشد .عدم شناخت كافی از جانوران و اهميت
آن ها در حفظ تنوع زیستی و تأثيرات متقابل شان بر محيط ،موجب شده
تا در بسياری از مناطق برخى از گونه های جانوری و زیستگاه مورد نيازشان
از بين رفته و حتی در بسياری از مناطق حفاظت شده نسل آن ها منقرض
گردد.
هر موجود زنده اي شيوه زندگي مشخصي دارد که به ساختار و فيزيولوژي
آن موجود و همچنين محيط زيستي که در آن سکني گزيده بستگي دارد.
شرايط در بعضي مناطق استوايي و درياها تقريباً ثابت هستند ،اما در بيشتر
نقاط زمين ،دما ،رطوبت و نور خورشيد با توجه به فصول سال تغيير مي
كنند ،اين تأثيرات تغییرات را در مجموع به عنوان اقليم مي شناسند.
چرخه زندگي هر گونه كام ً
ال با شرايط آب و هوايي محيط زندگيش سازگار
است .اگرچه تغییرات زیست محیطی یک فرایند طبیعی است ،پیش-بینی
تغییرات آب و هوایی باالتر از میزانی است که در طی تاریخ زمین شناسی
رخ داده است .در ترکیب یا تخریب زیستگاه و نیز تخریب دیگر منابع
محیط زیست ،تغییرات آب و هوایی تهدیدی جدی و رو به رشد برای تنوع
زیستی به حساب می آید .در طول  30سال گذشته قرن بیستم ،شواهد
متعددی نشان می دهند که تقویم حیاتی( )Phenologyموجودات زنده،
بیوجغرافی گونه ها در ترکیب و پویایی جوامع در پاسخ به تغییرات آب
و هوایی در حال تغییر است .یکی از موجوداتی که حیاتشان در معرض
خطر است خفاشها می باشند ،حدودا ً  25درصد از کل گونه های موجود
در راسته خفاش ها به وسیله ی اتحادیه ی بین المللی حفاظت از طبیعت
به عنوان در معرض تهدید در نظر گرفته شده اند و حداقل  12گونه در
سالهای اخیر منقرض شده اند .در سال های اخیر عموم مردم به طور فزاینده
نسبت به نقشهای مفیدی که خفاش ها در اکوسیستم بازی می کنند ،و
همچنین با توجه به تحقیقات زیاد انجام شده اثبات کرده اند که خفاش ها
مؤلفه ی حیاتی بسیاری از اکوسیستم ها و منبعی مهم برای انسان ها هستند،
لذا تالش ها به منظور حفاظت از خفاش ها افزایش یافته است.
خفاش یا شَ بکور یا کورشاپرک یا شبپرک پستانداری از راسته خفاشسانان
( )Chiropteraو تنها پستاندار پروازی است كه در همه جای دنیا به جز
مناطق خيلي گرم و ناحیه قطب وجود دارد .دستان این پرنده به صورت شبکهای
به هم وصل است و به صورت یک بال در آمد ه است و به آنها این امکان را میدهد
تا تنها پستانداری باشند که واقعاً پرواز میکند ،بال های خفاش با بال های
بقیه پرندگان متفاوت است و دارای خاصیت ارتجاعی است که باعث می شود
بال هایش در طول استخوان هایی که دست ها و انگشتان خفاش را حرکت

کیمیا کاکاعبداهلل
کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست فارس

می دهند کشیده شود .خفاشها با بیش از  1200گونه شناخته شده ،دومین
گروه بزرگ پستانداران هستند و نقش مهمی در اکوسیستم دارند.
این راسته با  19خانواده 192 ،جنس و بیش از  1250گونه با انتشار جهانی،
یک چهارم کل پستانداران را تشکیل می دهد .این گروه جانوری ،رژیم غذایی
متنوعی از حشره خواری ،شهد ،گرده ،میوه خواری و حتی خون خواری دارند.
کوچکترین خفاش ( )Craseonycteris thonglogyaiشناخته شده
 2تا  3گرم وزن دارد و بزرگترین خفاش ها وزنی بالغ بر  1500گرم دارند.
این گروه به خاطر داشتن قدرت پرواز و پژواک یابی داراي تنوع گسترده
ای مي باشند .خفاش ها عموماً نیازهای اقامتی بسیار خاصی دارند ،که
بین گونه ها متفاوت است آنها میتواند در غارها ،شکاف سنگ ها ،حفره
درختان ،پشت بام و هر شکافی بیتوته می کنند .همچنین ممکن است در
زمان های مختلف از انواع متفاوت اقامت گاه استفاده کنند .برای مثال،
یک گونه که در طی زمستان در یک غار به خواب زمستانی میرود ممکن
است از شکاف های موجود در حفرات درخت به عنوان روست طی ماه های
گرمتر استفاده کند .رژیم غذایی ،زیستگاه ،عادات و رفتار در این گروه بسیار
متنوع بوده ،لذا متناسب با این پارامترها در نقاط مختلف ،فون متفاوتی از
آن ها وجود دارد .خفاش ها نقش بسیار مهمی را در حفظ محیط زیست
ایفا می کنند و به عبارت دیگر نه تنها در تنوع زیستی نقش دارند بلکه
انواع میوه خوار از طریق گرده افشانی ،جابه جایی بذر گیاهان و انواع حشره
خوار با خوردن تعداد زیادی حشره در طول شبانه روز ،درکنترل جمعیت
حشرات وآفات کشاورزی نقش مهمی دارند .طول عمر پستانداران تا حدودی
با اندازه بدن آن ها مرتبط است و انواع کوچک تر طول عمر کوتاه تری
دارند اما خفاش ها از این رابطه پیروی نمی کنند .با وجود این واقعیت که
خفاش ها پستاندارنی کوچک هستند ،بسیاری از آنها می توانند بیش از 30
سال در حیات وحش زندگی کنند ،توانایی خواب زمستانی ،رخوت روزانه در
جهت کاهش انرژی مصرفی و فقدان فشار شکارگری بر روی خفاش های بالغ
ممکن است به خفاش ها اجازه زندگی کردن طوالنی را بدهد.
خفاشهای ماده عموماً در هر زایمان یک و بندرت دو توله می زایند گر چه تعداد
بیشتر( 3یا  )4در هر زایمان نیز ممکن است .در هنگام تولد وزن خفاش های
نوزاد بین  10تا  30درصد وزن مادرشان است تمام خفاش های تازه متولد شده
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بطور کامل برای حفاظت و تغذیه به مادرشان وابسته هستند .توله ها با چشم های
باز متولد می شوند .خفاش ها هنگام تولد توانایی پرواز ندارند و تا  2تا  4هفته
بعد که این قدرت را پیدا کنند ،هنگام پرواز به مادرشان می چسبند .ماده های
بسیاری از گونه ها در فصل پرورش نوزاد کلونی های مادری تشکیل می
دهند .در هنگام سرما به منظور حفظ گرما نزدیک با یکدیگر جمع می شوند
و مادران و نوزادان یکدیگر را به کمک تولید صدا و بو شناسایی می کنند.
دوران شیردهی نسبتاً کوتاه است ولی از نظر متابولیکی طاقت فرسا می باشد
خفاش های ایران در سه ناحیه جغرافیایی پراکنده اند .بیش از  20گونه در
شمال 9 ،گونه در جنوب 8 ،گونه در هر دو ناحیه و با اینکه از نواحی بیابان
مرکزی گزارشی نرسیده ولی به دلیل هم جواری با افغانستان و پاکستان
می توان حضور آن ها را در این نواحی نیز پیش بینی کرد .انواع شمالی خفاش های
ایران ،بزرگ و بیشتر شبیه خفاش های اروپا است و فون جنوب شبیه عمان،
مصر ،عربستان ،افغانستان و پاکستان است
نظر به ارزش اکولوژیکی و اقتصادی این پستاندار ،حفاظت از آن ها بسیار
ضروری به نظر می آید .اخیرا ً به دالیل مختلف از جمله دخالت انسان و کم
شدن زیستگاه این جانوران ،جمعیت شان در حال کاهش است و به دلیل
منافع اقتصادی آن ها ،مدیریت گونه ها و زیستگاه ها ،برای حفظ خفاش ها به
عنوان بخش مهمی از طبیعت که خود به حفظ اکوسیستم کمک می کنند،
بسیار ضروری است.
با شناخت بیشتر خفاش ها و بررسی خصوصیات آن ها و افزودن دانش عمومی
می توان از این موجودات نافع در اکوسیستم بهره بیشتر برد ،لذا در وهله
اول کشاورزان بهره وران این پژوهش می باشند که با حفاظت از خفاش ها
و بکارگیری آن ها در گرده افشانی بسیاری از گیاهان و کنترل آفات کشاورزی
و با توجه به استفاده از کود غنی آن ها در کشاورزی به بازدهی بیشتر در
کشاورزی می رسند و عموم مردم از این نتیجه بهره مند می شوند .هجوم
آن ها به باغ و مزارع گاهی باعث آسیب میشود اما در مقابل خدماتی که به
کشاورزی می کنند باز از آن ها به عنوان موجودات نافع می توان یاد کرد.
خفاشهای میوه خوار در انتقال گرده  5000گونه گیاهی مثل موز ،انبه ،بادام،
انجير و خرما مؤثرند و همچنین وابستگی بذر افشانی نوعي كاكتوس كه براي
تهيه نوشابه در مكزيك مورد استفاده قرار مي گيرد نیز می توان اشاره کرد
که بطور طبيعي از  3000بذر آن فقط يك بذر آزاد مي شود و اگر خفاش
در گرده افشاني آن نقش نداشت منقرض می شد .این گروه درصد کمی از
کل خفاش ها را شامل می شوند و در ایران تنها یک گونه از این زیر راسته
معروف به خفاش میوه خوار مصری ( )aegyptiacus Rousettusوجود
دارد .این گونه بیشتر در جنوب ایران از غرب خوزستان تا شرق بلوچستان
است از خرما ،انجیر ،مرکبات و ُکنار تغذیه می کنند.
اگرچه در نظر بسیاری از مردم خفاش ها موجودات مضری هستند اما نقش
محوری را در جوامع اکولوژیکی بازی می کنند و به روش های متعددی به
انسان سود می رسانند .بسیاری از خفا های حشره خوار از حشراتی که بیماری
را منتقل می کنند و یا از آفات محصوالت زراعی هستند شکار و تغذیه
می کنند .عالوه بر این گوانای(فضله) خفاش اغلب به منظور کود محصوالت زراعی
استفاده می شود . .فضله پر نیتروژن این موجودات نیز عالوه بر تغذیه گیاهان
و فایده رسانی به کشاورزی در چرخه نیتروژن نقش دارد ،طبق گزارش کانز
و همکاران( ،)1996يك دسته  150تايي خفاش بزرگ قهوه اي ،سوسک هاي
خيار مزرعه اي در انگلیس را طي یک تابستان از بين بردند و به همين دليل
در بعضی از کشورها النه هايي براي خفاش در كنار مزارع ايجاد كرده اند كه
نه تنها از همزيستي با آن ها در مبارزه بیولوژیکی علیه آفات استفاده برده،
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بلكه از فضوالت غني از مواد معدنی بخصوص نیتروژن آن ها و خاک آغشته
به آن نیز در کشاورزی استفاده الزم را ببرند.
خفاش های میوه خوار بذر افشان های مهمی هستند ،و به توسعه تنوع درختان
میوه در نواحی گرمسیری کمک می کنند .خفاش هایی که گرده و شهد
می خورند گرده افشان های مهمی هستند ،و برخی گیاهانی که آن ها گرده
افشانی می کنند از نظر اقتصادی برای انسان مهم هستند ،مانند موز.
خفاشان تنها گروه از مهره داران هستند که بطور موفقیت آمیز غارها را برای پناهگاه
دائمی مورد بهره برداری قرار می دهند .غارها خفاش های منفرد تا گروه های
بزرگ را در خود جای داده و گاهی کلنی های بیش از بیست میلیون
نیز در یک غار دیده شده است ،بسیاری از غارها پناهگاهی را برای
بیش از یک گونه فراهم می کنند .پراکنش خفاش های غارزی از نظر
جغرافیایی همراه با پراکندگی غارها و ابعاد فیریکی ،توپوگرافی و اقلیم
آن ها متفاوت است ،همه غارها برای اقامت خفاش ها مناسب نیست،
غارهایی با تاالرهای سرد و کوچک بخصوص در طی دوره های زایمان
مناسب نیستند ،غارهایی که یک محدوده وسیع دمایی دارند یا ساختار
پیچیده تر و ارتفاع بیشتر دارند اقامتگاه مناسب تری برای خفاش ها
هستند .تخریب و اختالل مکان های روست به طور ویژه برای خفاش ها
مشکل ساز است .استفاده از آفت ُکش نیز به طور غیرمستقیم خفاش هایی
که حشره یا تولیدات گیاهی که به روش شیمیایی به عمل آورده می شوند را
می خورند آسیب می رساند.
سازمان محیط زیست برای حفاظت از این موجودات نیاز به شناخت بیشتر از
آن ها دارد .و همچنین با توجه به مشترک بودن بعضی بیماری های مهلک
بین خفاش با دام ها و انسان وزارت بهداشت و سالمت و دامپزشکی کشور
نیز از بهره وران مهم این تحقیق هستند .چنانچه آگاهی از خصوصیات مثبت
و منفی این موجودات برای غارنوردان ،غارشناسان و باستان شناسانی که به
غارها تردد می کنند نیز ضروری می باشد .با توجه به اهمیت خفاش ها در
محیط زیست واطالعات کم موجود در مورد آن ها ،بررسی زندگی خفاش ها
در ایجاد محیط مناسب و امن برای رشد وپرورش آن ها نیز الزامی است.
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آشنایی با علم گیاهپزشکی و شناخت
وکنترل چند آفت در فضای سبز شهری
به طور کلی هر عاملی که در رقابت با منافع انسان قرار گیرد ،مانند عوامل زنده و یا غیر
زنده را آفت می نامند وگرنه کلمه آفت فاقد هرگونه ارزش اکولوژیکی می باشد ؛ این
بدین معنا می باشد که هیچ موجودی در طبیعت آفت محسوب نمی شود و هر گاه
منافع موجودی بوسیله موجود دیگر به خطر بیفتد  ،آن موجود دوم برای موجود اول
حکم آفت را دارد  .این منافع شامل غذا  ،آب  ،پناهگاه و  ...می باشد  .در بین عوامل
زنده مهمترین آفات گیاهی را حشرات ،کنه ها ،علف های هرز ،جوندگان  ،پاتوژن
ها ،حلزون ها و راب ها تشکیل میدهند  .در این راستا ،علمی از شاخه کشاورزی به
وجود آمده به نام گیاهپزشکی که با شناخت و تحقیقات بر روی این عوامل و با بکار
گیری روش های مدیریت تلفیقی آفات یعنی کنترل با ایده ی ترکیب روش های
شیمیایی و بیولوژیکی از منافع انسانی در مقابل خسارات وارده از این عوامل
جلوگیری نماید .
امروزه محققین و دانشمندان این رشته سعی بر آن دارند از عوامل بیولوژیکی یعنی
موجوداتی که برای انسان و محیط زیست بی خطر هستند ،برای کنترل این آفات
استفاده نمایند و حتی االمکان از مصرف سموم و عناصر شیمیایی خودداری نمایند .
واحد گیاهپزشکی سازمان پارکها و فضای سبزشهر شیراز نیز با هدف رسیدن
به این آرمان ها و حفظ فضای سبز شهری ،با کاهش مصرف سموم شیمیایی و
تاثیرات منفی آن بر انسان و حفظ ارزش های محیط زیست ،اقدامات موثری از
جمله کنترل آفات از طریق کنترل بیولوژیکی با استفاده از حشرات مفید مانند
کفشدوزکها و بالتوریها  ،دور کننده های حشرات که از عصاره گیاهان تهیه شده
،استفاده از تله های فرمونی ،شستشوی درختان با مایع صابون و کنترل های
مکانیکی مانند استفاده از کارت و نوار زرد  ،تله های نوری و  ...نموده است .
با شروع فصل بهار و مساعد شدن آب و هوا و ایجاد رطوبت مناسب  ،حشرات جهت
حفظ بقای خود شروع به فعالیت و تولید مثل می نمایند که تعدادی از آنها منجر
به خسارت به گیاهان مثمر و غیر مثمر ما می شود .باید این نکته را در نظر داشت
که هدف از ایجاد فضای سبز در کنار تاسیسات عمرانی و ساختمانی بهره مندی از
تاثیرات مثبت همچون کاهش آالینده ها و افزایش اکسیژن  ،ایجاد هوای فرح بخش
و سایه  ،تلطیف نمودن هوا  ،استفاده از میوه درختان مثمر  ،افزایش سالمت روح
و روان و  ...می باشد و باید با استفاده از روشهای مناسبی که این تاثیرات مثبت را
به خطر نینداخته و باعث کاهش اثر آنها نشده  ،میزان خسارت حشرات ذکر شده
را کاهش دهیم  .همچنین به خاطر داشته باشید جمعیت این موجودات را باید به
نحوی کنترل نمود که میزان خسارت کاهش یابد ،نه تمامی آنها را از بین ببریم،
که نه تنها این امر امکان پذیر نیست بلکه منجر به مقاومت آنها به روشهای کنترل
شیمیایی و طغیانشان می شود .
در این راستا این واحد به معرفی تعدادی آفات و آشنایی شهروندان با نحوه کنترل
آنها در فضای درون منازل و باغچه های شخصی می نماید .

مژگان زارعیان؛
کارشناس مسئول واحد گیاهپزشکی سازمان پارکها و فضای
سبز شیراز

الف.شپشکآردآلودمرکبات (Mealy bugs) pseudococcus sp.

مطمئنا اکثر شماها در باغچه و فضای سبز منزل خود بر روی درختان مرکبات ،
صحنه باال را که دور سرشاخه ها  ،اطراف دمبرگ ها توده سفید رنگ پشمکی مانند
چسبناک پیچیده مشاهده نموده اید و پس از آن پیچیدگی و رنگ پریدگی برگهای
خصوصا سرشاخه ها را شاهد بوده اید و یا در زمان طی شدن مراحل میوه دهی
اطراف دم میوه با چنین صحنه ای برخورد کرده اید :

به این آفت شپشک آردآلود مرکبات می گویند که یک آفت مکنده شیره گیاهی
است و باعث ضعف محل آلودگی می شود و تنها در صورتی که جمعیت آفت زیاد
شود می تواند باعث خشکیدگی و خسارت به محل حمله خود شود .

با مساعد شدن آب و هوا و سبز شدن برگهای درختان نارون در فروردین ماه حتما
این عالیم را دیده اید :
برگهای درختان از زیر تاج درخت شروع به قلوه کن شدن می کند و پس از مدتی
این سوسکها و تخم ها را مشاهده می کنید :

به این آفت سوسک برگخوار نارون می گویند که منحصرا آفت درختان نارون می
باشد و در صورتی که به موقع کنترل نشود شما این الروها را که از تخم خارج شده
اند در اردیبهشت ماه می بینید که به سرعت از پارانشیم برگ درختان نارون تغذیه
میکند:
شته ها از دیگر حشراتی هستند که با مساعد شدن آب و هوا شروع به فعالیت و
تکثیر می کنند و از آفات مکنده به حساب می آیند  .شما آنها را بر روی اکثر گیاهان
مانند بوته های رز  ،درختان نارون ،اقاقیا ،نارنج ،درختچه های خرزهره و  ...می بینید
.
که در مراحل پیشرفته آن و در اواخر تابستان شما با این منظره روبه رو خواهید شد
:

راه کنترل آفت در باغچه های منازل :
.1اولین نکته فراموش نکنید این آفات در طبیعت دشمنان طبیعی مانند کفشدوزکها،
بالتوریها  ،کنه های گیاهی و  ...دارند.پس با استفاده از سموم شیمیایی آنها را از
بین خواهیم برد .
.2می توانید در ساعت های خنک روز با فشار آب از جمعیت آنها کم کنید .
 .3مقداری تنباکوی معمولی به مدت چند ساعت درآب خیسانده و با ازا هر یک
لیتر آب تنباکو مصرفی یک و نیم سی سی مایع ریکا با آن مخلوط کنید و در
سمپاشهای خانگی یا جای اسپری های شیشه شور تمام شده در ساعت های
خنک روز بر روی قسمت های آلوده به شته محلول پاشی کنید  .در صورت نیاز و

راه کنترل آفت :
.1از بین بردن پاجوشها و هرس اصولی درختان
.2شخم زدن زمستانه خاک اطراف درختان
.3شستشوی درختان با فشار آب در اول فصل بهار
.4بستن نوارهار زرد چسبنده به دور تنه درختان زیر تاج جهت گرفتن
سوسکها .
 . 5استفاده ازمواد بیولوژیکی و دورکننده ها به صورت محلول پاشی
برروی برگهای درخت .
.6با مجوز و تشخیص گیاهپزشک استفاده از سموم شیمیایی به عنوان
آخرین راه کنترل آفت .
نکته  :در صورتی که درختان به صورت مرتب آبیاری و با کودهای
پوسیده دامی و کمپوست تقویت شوند و مراحل  4-1به خوبی رعایت
شود جمعیت آفت به طرز چشمگیری کاهش خواهد یافت .
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راه کنترل آفت در باغچه های منازل :
همان طور که گفتیم به علت تاثیرات منفی سموم شیمیایی حتی االمکان از استفاده
سموم در منازل و محوطه های اطراف ساختمان مسکونی خود دوری کنید .به
راههای پیشنهادی زیر توجه کنید حتی اگر این روشها زمان بر باشد ،اما سالمتی
شما و افراد خانواده و خصوصا افراد خردسال و کهنسال کمتر در معرض خطر اثرات
سموم و باقی مانده آن بر روی برگها و میوه های درختانتان قرار میگیرید .
.1وجود مورچه ها نشان دهنده فعالیت آفات مکنده مانند شپشک ها و شته ها
می باشد با کنترل آنها می توان این آفات را نیز کنترل کرد.
.2با یک برس مثل برس کهنه مسواک قسمت های سفید پشمک مانند را از روی
شاخه ها  ،برگها و اطراف میوه ها برداشته و به هنگام غروب در ساعات خنک روز
با فشار آب محل های آلوده را شستشو دهید  .با این روش به راحتی آفت کنترل
می شود .
نکته  :از ریختن آب در ساعت هایی که دما باال است خودداری نمایید چون باعث
سوزندگی برگها خواهد شد .
 .3برای مرحله آخر میتوانید از آب به اضافه مایع ریکا به نسبت یک و نیم سی سی
ریکا در یک لیتر آب استفاده کنید .محلول را با نسبت باال تهیه و در یک سمپاش
خانگی یا جای اسپری های شیشه شور تمام شده در منزل بریزید و پس از انجام
مرحله دوم در ساعات خنک روز قسمت هایی که از آلودگی پاک سازی شده اند را
با محلول پاشی شستشو دهید .
ب :شته ها از خانواده Aphididae

از بین نرفتن کامل شته ها چند روز بعد این کار را تکرار نمایید .
پ :سوسک برگخوار نارون Xanthogaleruca luteola
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آشنایی با گیاهان تراریخته
با افزایش جمعیت کره زمین ،تأمین نیازهای غذایی انسانها به مشکل و دغدغه
اصلی دولت ها مبدل شد؛ و یکی از راه حل های رفع این نیاز ،کاشت گیاهان دارای
راندمان و عملکرد باال و مقاوم به آفات بود« .گیاه تراریخته»Genetically(،
 ،)Modified Organismsگیاهی است دارای ویژگی های پیش گفته ،که
ساختار ژنتیکی آن ،از طریق مهندسی ژنتیک ،تغییر یافته و اصطالحا دستکاری
شده است.
علیرغم فواید بسیار این نوع گیاهان ،و به تبع آن ،عالقهمندان زیاد در بین
محققین و کشاورزان ،استفاده از گیاهان تراریخته منتقدینی نیز دارد .این
انتقادات ،بر اساس مالحظات اکولوژیکی و اقتصادی میباشد .این منتقدین،
همچنین به بحث سالمت مواد غذایی تولید شده با گیاهان تراریخته نیز
میپردازند .علیرغم اینکه فناوری و تولید گیاهان تراریخته در رفع معضالت
کشاورزی جهان افق های جدیدی را گشوده ،اما همانند سایر فناوری هایی
که در قرون اخیر ظهور یافته اند ،این تکنولوژی نیز از اثرات سوء مبرا نیست؛
و عدم توجه به این اثرات سوء می تواند معضالت بزرگی را برای بشر و محیط
زیست ایجاد کند.
از اثرات نامطلوب گیاهان تراریخته می توان به -1 :از بین رفتن منابع زیستی
ارزشمند -2 ،اثرات منفی بر فرایند های اکوسیستم  -3 ،اثر مخرب بر جوامع
زنده -4 ،آسیب به «گونه های غیر هدف» ،اشاره کرد .همچنین گیاهان زراعی
تراریخته ی مقاوم به علف کش ،از تنوع گیاهان زراعی یکساله می کاهند ،تنوع
گیاهان زراعی ،نه تنها سبب کاهش نیاز به علف کش می شود ،بلکه موجب
بهبود کیفیت خاک و آب ،به حداقل رساندن نیاز به کودهای مصنوعی ،تعدیل
جمعیت آفات و عوامل بیماری زا ،افزایش عملکرد محصوالت زراعی و کاهش
نوسان عملکرد می شود و در نتیجه ،گیاهان زراعی تراریخته مقاوم به علف کش،
از توسعه کشاورزی پایدار جلوگیری خواهند کرد.
در اواخر سال گذشته میالدی ،فدراسیون بین المللی کشاورزی ارگانیک
 ،IFOAMدر نامه سرگشاده ای ،با امضاء بیش از  60میلیون آمریکایی از
شهروندان ،سیاستگزاران و قانونگذاران سایر کشورها خواسته که با توجه به
مضرات و آسیب های محصوالت تراریخته ،از سیاست های ایاالت متحده امریکا
در خصوص استفاده از محصوالت تراریخته تبعیت نکنند ،زیرا بر این باورند که
تجربه ی آنها هشداری است برای آنچه در کشورهای دیگر ،در صورتی که این
راه را در پیش بگیرید اتفاق خواهد افتاد و هدف از نوشتن این نامه به اشتراک
گذاشتن تجربه ی استفاده از محصوالت اصالح ژنتیکی شده – تراریخته -
( )GMOو آسیب ناشی از آن به سیستم کشاورزی و وارد کردن محصوالت
تقلبی به ذخیره ی غذایی ،ذکر شده است.
این نامه ،در میان موارد گوناگونی که به آن پرداخته است ،استدالل می کند
که تولیدکنندگان محصوالت تراریخته ،هرگز به وعده های خود برای افزایش
راندمان و سود ،یا کاهش استفاده از آفت کش ها عمل نکرده اند .در حقیقت ،آنها
با رساندن قیمت محصوالت در حال رشد تراریخته به بیش از قیمت محصوالت
متعارف ،عکس این کار را انجام داده اند؛ و برخالف ادعاها و تعهداتشان ،هزینه
کشاورزی تراریخته ،بیشتر از هزینه های کشاورزی معمولی در آمریکا شده است.
در آمریکا بیش از نیمی از محصوالت زراعی برداشت شده به صورت GMO

احسان سمیع زاده
مهندس کشاورزی و فعال محیط زیست

می باشد که حدود  94درصد از سویا 93 ،درصد از ذرت 96 ،درصد از پنبه
تولیدی GMO ،است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است« :زمین های کشاورزانی که قصد کشت
محصوالت تراریخته را ندارند ممکن است با این محصوالت آلوده شوند ،دلیل
این مسئله نیز گرده افشانی بین گونه های گیاهی می باشد».
سایر کشورها ،در حال حاضر ،زیر فشار سنگین دولت ها و شرکت های بزرگ
خود هستند تا آنچه را که امروز در آمریکا یک فناوری کشاورزی شکست خورده
است به کار گیرند.
یک نظرسنجی در آمریکا نشان می دهند که  72%مردم تمایلی به خوردن
غذاهای  GMندارند و بیش از  90%بر این باورند که باید بر غذاهای GM
برچسب زد .تخمین زده می شود که 7%
 0غذای فرآوری شده ی مصرف شده در آمریکا با استفاده از اجزاء تشکیل
دهنده ی  GMتولید شده اند .البته اگر محصوالت بدست آمده از حیواناتی که
با  GMتغذیه شده اند را در نظر بگیریم ،این درصد به شکل قابل مالحظه ای
بیشتر هم خواهد شد.
در سال  ،2013حدود  300دانشمند مستقل از سرتاسر جهان ،یک هشدار
جهانی را منتشر کردند مبنی بر اینکه هیچ گونه اجماع علمی ،در رابطه با ایمنی
خوردن غذاهای اصالح ژنتیکی شده وجود ندارد؛ و خطرات آن ،همان طور که
در تحقیقات مستقل نشان داده شده است ،جای نگرانی بسیار دارد.
به نوشته ی آنان ،محصوالت تغییر ژنتیکی داده شده ،قبل از ورود به زنجیره
غذایی انسان ،تحت هیچ آزمایشی قرار داده نشده و اثر تجمع و گردش آنها در
بدن ،توسط هیچ نهاد دولتی و حتی کارخانه های تولید کننده آنها مورد مطالعه
و بررسی قرار نگرفته است و دستاوردهای علمی وابسته ،در تضاد شدید با یافته
های دانشمندان مستقل ،گزارش شده است.
در پایان نامه ،نگارندگان و امضا کنندگان آن قویاً از کشورهای اتحادیه اروپا
خواسته اند که توجه داشته باشند ،در صورت نادیده گرفتن این واقعیت در انجام
وظایف خود کوتاهی کرده و گناهکار شناخته می شوند.
در مارچ ( 2015اسفند-93فروردین )94نیز ،دولت هندوستان نیز به دلیل
تالش برای تولید محصوالت تراریخته ی غیر ضروری و غیر ایمن در کشاورزی،
آماج حمالت قرار گرفت ،و در دهلی ،پایتخت این کشور ،هزاران کشاورز بر
علیه محصوالت غله ای اصالح شده ژنتیکی ،و در اعتراض به سیاستهای ضد
کشاورزی دولت به خیابان ها آمدند.
از پیامدهای استفاده از چنین محصوالتی مخاطرات زیست محیطی و تاثیر
منفی بر سالمت انسانها می باشد .آلودگی خاک و در پی آن آلودگی گیاهان و
متعاقب آن بیماری انسانها پیآمد استفاده از چنین محصوالتی می باشد.
در ماه گذشته ،پاپ فرانسیس نیز نسبت به مصرف محصوالت تراریخته در جهان
هشدار داد؛ و همگرایی کشورها نسبت به ممنوعیت مصرف را خواستار شد .پاپ،
با انتقاد استفاده از محصوالت تراریخته و آفتکشها ،که به گفته وی برای محیط
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زیست خطرآفرین هستند ،از بخش های مالی وابسته و تحقیقات بین رشته ای
در خواست کرد تا در این زمینه تحقیق کنند.
وی ادامه داد اگرچه شواهد مشخصی درباره مضرات غالت دستکاری شده
ژنتیکی برای انسان وجود ندارد ،و تا حدی ،در جاهایی که این محصول کشت
شده ،با تولید مناسب همراه بوده ،و برخی از مشکالت مردم و کشاورزان را
برطرف کرده است ،اما با این وجود مشکالت عدیده ای دارد که نمی توان از آن
چشم پوشی کرد .توسعه اینگونه محصوالت تراریخته شبکه گسترده اکوسیستم
را مختل می کند ،تنوع تولید را کاهش داده و در زمان حال و آینده به اقتصاد
مناطق مورد کشت آسیب می رساند.
رهبر کاتولیک های جهان تاکید کرد که بدون شک مسئله توسعه کشت های
تراریخته در دنیا نیازمند توجه فوری است و برای پایان دادن به این مشکل باید
مباحثات علمی و اجتماعی آنرا لحاظ کرد.
در روسیه آرکادی دروکوویچ معاون نخست وزیر ،اعالم کرد که این کشور از
محصوالت اصالح شده ژنتیکی برای افزایش تولید در کشاورزی استفاده نخواهد
کرد .وی گفت :البته ما باید از دیگر تکنولوژی های مدرن در کشاورزی برای
افزایش عملکرد استفاده کنیم و استفاده خواهیم کرد.
پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در سال  2014گفت :روسیه باید شهروندان خود
را از مصرف محصوالتی که به طریق ژنتیکی اصالح می شوند باز دارد.
نیکوالی فیدرو ،وزیر کشاورزی روسیه هم معتقد است که این کشور باید
کشوری بدون محصول ژنتیکی اصالح شده باشد.
اما در ایران تولید محصوالت تراریخته ،چندسالیست که محل بحث برخی
مسئوالن شده است ،به گفته رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی  ،برنج
تراریخته ی کاشته شده توسط کشاورزان سال آینده به بازار می آید .بهزاد قره
یاضی همچنین گفته ساالنه بیش از  5میلیارد دالر محصوالت تراریخته وارد
کشور میشود.
خانه کشاورز هم اعالم کرده 80 ،درصد محصوالت کشاورزی وارداتی به کشور
تراریخته است.
از سوی دیگر به گفته سیاری ،معاون وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
مواد غذایی ناسالم از عوامل زمینه ساز سرطان است؛ و در صورت آلوده بودن
مواد غذایی ،خطر سرطان زا بودن آنها وجود دارد.
همچنین رئیس انجمن ارگانیک ایران با انتشار نامهای سرگشاده به وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی درباره واردات و تولید محصوالت تراریخته
در کشور ،که سالمتی را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد ،هشدار داد و گفت:
«دیگر فرصت آزمون و خطا نیست و بر سالمت مردم ریسک نکنیم .انجمن
ارگانیک ایران بدینوسیله مخالفت خود را با واردات و تولید محصوالت تراریخته
اعالم مینماید».
این در حالیست که نخستین پنبه تراریخته ایران ،با حضور حجتی وزیر جهاد
کشاورزی در اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران،
رونمایی شد و تولید انبوه برنج تراریخته نیز در دستور کار قرار گرفت.
بهزاد قره یاضی ،رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران با اعالم اینکه
درصدد تولید انبوه برنج تراریخته هستیم گفت« :برنج تراریخته با نیاز آبی کم در
بازار جهانی وجود نداشته و ما به دنبال تولید آن هستیم ».وی همچنین گفت:
اجازه قانون شکنی را به سازمان حفاظت محیط زیست نمی دهیم و این سازمان
نمی تواند با مهندسی ژنتیک مخالفت کند و باید تمهیدات الزم برای رهاسازی
کشت تراریخته را فراهم کند.
عباس کشاورز ،معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی ،عقیده ای متفاوت دارد و
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می گوید :برای تولید محصوالت تراریخته برخی برنامه ریزی ها مانند گرفتن
مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست در اختیار ما نیست .وی همچنین می
افزاید :استفاده از محصوالت تراریخته در کشور ،منوط به کنترل سه موضوع
دریافت مجوز مصرف این محصوالت از سازمان حفاظت محیط زیست ،مقاومت
به آفات مهم ،و مزیت عملکردی مناسب است .پس از گرفتن مجوز از سازمان
حفاظت محیط زیست ،محصول معرفی شده ،باید به آفات و بیماری های مهم،
حتماً مقاوم باشد نه آفات غیر مهم .همچنین محصول ،باید مزیت عملکردی
مناسبی داشته باشد .اگر این سه اصل در خصوص تولید محصوالت تراریخته
رعایت شود و مزیت هزینه ای و کمی و کیفی داشته باشد وزارت جهاد کشاورزی
از آن استقبال می کند.
اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در امور طبیعی
میگوید :محصوالت تراریخته گرچه در برخی کشورها تولید می شود اما مصرف
آن در بسیاری از کشورهای پیشرفته و دانش بنیان ممنوع است.
وی همچنین به برگشت ناپذیر بودن تاثیر محصوالت تراریخته اشاره کرد و
افزود :پژوهش ها نشان می دهد این محصوالت ،ژن های تقلیل یافته را منتقل
می کنند؛ و  20سال دیگر جای برگشتی برای جامعه نمی گذارد .سازمان
حفاظت محیط زیست با آگاهی ای که از محصوالت تغییر یافته ژنتیکی دارد با
آن مخالفت می کند .این مسئله به جز سازمان محیط زیست مخالفان دیگری
هم دارد.
به نظر می رسد مخالفان و موافقان تولید محصوالت تراریخته باید با یکدیگر
روبرو شوند و دالیل خود را بیان کنند .زیرا در تولید محصوالت تراریخته ،از
جمله برنج ،در داخل کشور ،مسئوالن مربوط هنوز به جمع بندی درست و
اصولی نرسیده اند؛ همچنان که در زمینه سرطان زا بودن آنهم هنوز کسی
مستندات علمی کافی ارائه نکرده است.
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چکیده
در نخستين برخورد با گياهان ،آنچه توجه ما را جلب ميكند و آن را
زيبا جلوه ميدهد رنگ هاي آن ها است .تولید گل به رنگ هایی که به
طور طبیعی در گل ها وجود ندارد مانند رنگ آبی در گل ها رز ،میخک،
ارکیده ،کوکب ،ژربرا ،داوودی و گالیل از اهمیت تجاری خاصی برخوردار
است .پژوهش هايي از قرن ها پيش تاكنون ،با استفاده از فنون انتخاب و
دورگگيري انجام گرفته؛ در نتيجه واريتههاي تازهاي از انواع بگونيا  ،گل
اطلسي  ،الله و گل سرخ پديد آمدهاند .بسياري از گل ها تركيبي از فالونئيد
و كارتونئيد را دارند ،طيف وسيعي از رنگ هاي متنوع در گل ها حاصل از
آميزش اين رنگريزه ها است .اين امكان وجود دارد كه تكامل رنگ گل در
اثر نوع انتخاب گرده افشان ها باشد .كارتونئيدهاي آزاد جهش يافته  ،در
اصالح اهميت زيادي دارند .در مدل عمومی توارث رنگ در گل ها 5 ،ژن
( )Dil, P, B, Iv, Wاکثر رنگ گل ها را در بسیاری از گیاهان توضیح
می دهد .تحقیقات اخیر به منظور شناسایی عمل اختصاصی ژن هایی است
که قبال با روش های ژنتیک مندلی به آن پی برده بودند .امروزه با مکانیسم
خاموشی ژن ها تغییرات زیادی در رنگ گل ها پدید آمده است .از روش
های ایجاد رنگ سفید در گل ها می توان به غير فعال شدن يك آنزيم در
مسير بيوسنتز توسط جهش های القایی و غير فعال كردن ژن-هاي تنظيمي
اشاره کرد .در پايان دهه  ،1980دست ورزی ژن ها ،عامل تعيين كننده اي
در توليد انواع متنوع گل شد .در گذشته گل های رز آبی وجود نداشت ،اما

با تاکید بر انواع روش های بیوشیمیایی ،ژنتیکی،
اصالح کالسیک و مدرن و انواع تکنیک های مولکولی
و بیوتکنولوژی (اصالح موتاسیونی ،خاموشی ژن ،بیش
بیانی ژن ،مهندسی متابولیت و انتقال ژن)
با انتقال ژن های مسئول تولید رنگ آبی از گل بنفشه به نام دلفینیدین به
گیاه رز گل های تراریخته ی رز به رنگ بنفش مایل به آبی تیره تولید شد.
واژه های کلیدی :تراریخته ،دست ورزی ژنتیکی ،مهندسی ژنتیک ،ژن هاي
تنظيمی ،رنگ ریزه ،فالونئید ،کارتونئید
مقدمه
در نخستين برخورد با گياهان  ،آن چه توجه ما را جلب ميكند و آن را
زيبا جلوه ميدهد رنگ-هاي آن ها است .رنگ گل يك صفت مهم اقتصادي
است .تجارت جهانی گل و گیاهان زینتی بالغ بر  150میلیارد دالر در سال

محمد مهدی فخرائی؛
کارشناس سازمان پارکها و فضای سبز شیراز و دانشجوی
دکترای بیوتکنولوژی محصوالت باغبانی

می باشد ،رقابت برای عرضه ارقام جدید همراه با افزایش کیفیت و کاهش
هزینه تولید رو به افزایش است كه مهم ترين مشخصه های کیفی در گل و
گیاهان زینتی رنگ آن ها است .در زمینه اصالح رنگ گل پژوهش هايي از
قرن ها پيش تاكنون ،با استفاده از فنون انتخاب و دورگگيري انجام گرفته؛
در نتيجه واريتههاي تازهاي از انواع بگونيا ،گل اطلسي ،الله و گل سرخ پديد
آمدهاند .اخيرا مسير بيوسنتز كارتونئيد و فالونئید روشن شده است .اكثر
اطالعات موجود مربوط به رنگدانه هاي ميوه ها است .در پايان دهه ،1980
دست ورزی ژن ها ،عامل تعيين كننده اي در توليد انواع متنوع گل شد .تا
به حال  35ژن كه در رنگ اطلسي نقش دارند از اين گياه جدا شده است.
رنگريزه ها
رنگريزه¬هاي متفاوت توليد رنگ گل عبارت است از كلروفيل ،كارتونئيد،
فالونئيد و بتاالين؛ که كلروفيل و كارتونئيد در پالست ها و فالونيئد و بتالين
در واكوئل واقع شدند.
هر رنگريزه رنگ های متفاوتي را ايجاد مي كند؛ كلروفيل :سبز ،كارتونئيد:
زرد ،نارنجي و قرمز زرد ،فالونئيد و بتاالين :صورتي ،قرمز ،اناري ،ارغواني،
آبي و بنفش.
فالونئيد و بتاالين با يك ديگر ناسازگارند و در گياه با هم توليد نمي¬گردند.
بتاالن بسيار نادر است و در كمتر خانواده اي يافت مي¬شوند .اطالعات
خيلي كمي درباره بيوشيمي و ژنتیك بتاالن موجود است .بسياري از گل¬ها
تركيبي از فالونئيد و كارتونئيد را دارند.
طيف وسيعي از رنگ هاي متنوع در گل ها حاصل از آميزش اين رنگريزه ها
است ،تركيب رنگ نارنجي كارتونئيد و رنگ قرمز فالونئيد موجب ايجاد نوعي
رنگ قرمز در دو جنس از گل های  Sophronitisو Phalaenopsis
می گردد.
استقالل فعاليت رنگريزه¬ها
تمايز هر رنگريزه حاصل از واكنش هاي شيميايي خاصي است و محصول
خاص و مستقل خود را دارا است؛ در اكثر موارد نقص در مسير فالونئيد،
اثري در مسير كارتونئيد و كلروفيل  IIنداشت ،اين موضوع را به طور آشكارا

رنگ گل و گرده افشان ها
رنگ گل رابطه آنتاگونيستي (سودبري دو جانبه) گياهان و جانوران را
تقويت مي بخشد .جانوران در ازاي مصرف شهد و گوشت ميوه ،كار پر
اهميت گرده افشاني و انتشار بذر را انجام مي دهند .گرده-افشان ها گل
هاي جذاب براي خود را مالقات و گرده افشاني مي كنند .اين امكان وجود
دارد كه تكامل رنگ گل در اثر نوع انتخاب گرده افشان ها بوده باشد.
کوپیگمنتیشن
کوپیگمنت ها در شرایط آزمایشگاه در  pHکمتر از  6به رنگ زرد روشن
هستند؛ اما آنتوسیانین ها در طیف آبی تا قرمزند .آنتوسیانین در pH
خنثی ناپایدار و کمرنگ است .افزایش کوپیگمنت به آنتوسیانین سبب
پایداری و شدت رنگ آن می گردد .یک محلول حاوی  10میلی موالر
سیانیدین  3و  5دی گالیکوزید و  30میلی موالر کورستئین  3گالیکوزید
هشت برابر از محلولی که فقط شامل آنتوسیانین ،رنگین تر است .این اثر
افزایشی کوپگمنت بر آنتوسیانین را کوپگمنتیشن گویند.
مخلوط آنتوسیانین/کوپگمنت درون واکوئل شش مولکول آنتوسیانین
و کوپگمنت و دو ذره ی منیزیم است .امروزه ساختار دقیق مخلوط
آنتوسیانین/کوپگمنت توسط بلور شناسی اشعه ی  Xشناسایی شده
است .مخلوط آنتوسیانین/کوپگمنت از هیدراته شده سه حلقه آنتوسیانین
جلوگیری می-کند بنابراین سبب پایداریش گشته و شدت رنگ را افزایش
می دهد (اگر مولکول آنتوسیانین هیدراته شود رنگش را از دست می دهد).
یک مدل کوانتومی مکانیکی برای شناسایی رنگ های تولید مخلوط
آنتوسیانین/کوپگمنت ایجاد شده است .زمانی که کوپگمنتشن ثابت است،
میزان کوپگمنتشن برابر مقدار کوپیگمنتی است که برای رسیدن به بیشینه
محصول کافی است –C .گالیکوزیل فالون اثر قوی تری از فالونال کوپگمنت
دارد .سیاندین 3و  5گالیکوزیل ترکیب شده با –Cگالیکوزیل فالون و
 –C–6گالیکوزیل پگمنت مشاهده شده در -1/3 ،λmaxفولد بیشتر از
زمانی است که با فالون و کورستئین –3گالیکوزید با همان موالریته ترکیب
شده باشد .با ثابت ماندن مخلوط آنتوسیانین/کوپگمنت –C ،گالیکوزیل
فالون اثر بیشتری از فالونال در پایداری و شدت یافتن رنگ دارند.
 λmaxبرای  –C–6گالیکوزیل برابر  537نانومتر بوده در صورتی که
برای –C–3گالیکوزید برابر  527نانومتر است .میزان کوپگمنتیشن برای
مخلوط آنتوسیانین/کوپگمنت که پیکربندی ایزومریک باقی مانده آسیل
در حالت ترانس  Pکوماریک اسید  -5فولد کمتر از مخلوط آنتوسیانین
کوپگمنت در حالت سپس است .با افزایش طول آسیل-گالیکوزیل میزان
کوپگمنتیشن کاهش می یابد .دلفینیدین با دو نیمه کافیول -2 ،فولد
از  λmaxکورسپودینگ دلفینیدین با دو باقی مانده کافیول بیشتر
است.
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مي توان در جنس  Sarraceniaجهش يافته سبز ديده شد.
كارتونئيد هاي آزاد
كارتونئيدهاي آزاد جهش يافته  ،در اصالح اهميت زيادي دارند؛ براي نمونه
كارتونئيد آزاد جهش يافته در اصالح براي ايجاد ارقام گل صورتي و قرمز
گونه  Hemerocallis fulvaو همچنين براي توليد ارقام سفيد رنگ،
از ارقام وحشي نارنجي رنگ آن استفاده شده است؛
همچنين در اصالح هيبريد هاي صورتي Tulipa ,Gerbera,
 ,Dendranthema Disaبه كار رفته است.

اثر  PHو فلزات در تغيير رنگ فالونئيد
در گل هاي قرمز ،سيانيدين و در گل هاي آبي ،دلفينيدين رنگدانه غالب
است؛ اما استثناهايي وجود دارد .براي مثال در هبيريد قرمز رنگ اطلسي،
دلفينيدين بر سيانيدين غالب است .به همين ترتيب در گل هايي كه
سانيدين غالب است ،رنگ آبي را مي توان مشاهده نمود؛ اين تناقض در
رنگ پذيري گل هاي محتوي آنتوسيانين يكسان ،ناشي از تفاوت pH
است .تركيب آنتوسيانين/كوپگمنت در  PHقليايي ،آبي رنگ مي گردد.
آنتوسيانين ها (سيانيدين ،دلفينيدن و بتونيدين) با يك سيستم اورتو–دي
هيدروكسيل با تركيب با برخي از فلزات مي تواند فرم هاي پايداري را ايجاد
كند .بيشترين فرم هاي پايدار با تركيب با :موليبدن ،آهن ،قلع ،آلومينيوم،
تيتيانيوم ،كروم ،اورانيوم و سرب است pH .اثر زيادي ،روي رنگ اين
تركيبات فلزي دارد pH .بين  3.0و  3.5مي تواند به اندازه  0.1واحد
رنگ قرمز را به رنگ آبي تغيير دهد .علت آبي رنگ شدن گل هايي كه در
خاك معدني با  pHپايين مي رويند ،همين تغييرات است؛ پس  pHباعث
تغييرات خيلي بزرگي نمي گردد اما در گل هورتانسیا این تغییر را به وضوح
می توان مشاهده نمود.
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آنتوسیانیدین
گالیکوزیدهایی آنتوسیانینی هستند ،که دارای ترکیبات قندی هگزو یا
بیشتر هستند .با انتقال دهنده های گلوتاتیون به واکوئل منتقل می شوند
و در واکوئل ذخیره می گردند .آنتوسیانین پالرگونیدین دارای پالگونیدن
که به عنوان کرموفرم است .آنتوسیانین پالرگونیدین پیش ماده ای است
که با اذافه شدن گروه هیدروکسیله به موقعیت ´ 3و ´ 5باقی مانده از فنول
(منواکسیژناز وابسته به  )P 450و متیالسیون آن ها پنج رنگدانه که هر
کدام رنگ خاص خود را دارند تولید می شوند که در شکل زیر قابل مشاهده
است.
علل تعیین کننده در رنگ آنتوسیانیدین ها:
 )1گروه هیدروکسیل ()OH
 )2گروه متوکسیل (متیل )O +
 )3حلقه B
 )4رنگدانه کمکی فالون یا فالونل
 )5اسیدیته ( )PHواکوئل سلول
 )6ترکیب با انواع کارتونئیدها
 )7وجود شالت فلزی مانند  Alو Fe
به عنوان مثال با کمپلکس شدن رنگ ریزه پالرگونیدن با  +Al3و +Fe
رنگ قرمز نارنجی آن به آبی تغییر می کند .این موارد متعدد را می توان
علتی برای این تنوع گسترده در رنگ گل ها و میوه ها دانست .انواع رنگ
ریزه های آنتوسیانیدین تغییرات مختصری در رنگشان ایجاد می گردد؛ جز
پالرگونیدین که تغییرات فاحشی در رنگ آن نمایان می گردد.
رنگ پذیری گل ها با استفاده از محلول های رنگی
با توجه به معناگرا بودن رنگ گل ها در تمدن و جوامع بشری امروزه اهمیت
رنگ پذیر بودن گل ها با استفاده از محلول های رنگی متفاوت و بیش از
پیش مورد توجه می باشد .اهمیت رنگ پذیری گل رز به علت این که
تجاری ترین گل دنیا است و گل های داوودی و گالیول به علت عدم تنوع
رنگی ارقام مورد استفاده در بازار مصرف بسیار باال می باشد و پژوهش های
زیادی در این مورد صورت گرفته است .با توجه به بازار مصرف باالی این
گل ها در جوامع شهری و عدم وجود رنگدانه تولید رنگ طیف آبی و بنفش
و سبز در این گل ها رنگ پذیری آن ها بسیار توجیه پذیر می باشد .تولید
گل رز رنگین کمان ( )Rose Rainbowو ثبت اختراع آن یکی جذاب
ترین کارهای پژوهشی و تجاری در این زمینه می اشد .استفاده از مواد
شیمیایی به عنوان ابتدایی ترین روش به علت سرطان زایی ،دوره تجزیه
طوالنی ،آلودگی محیط زیست و سایر اثرات سوء آن ها روی مواد غذایی
نظیر سمیت ،ایجاد رایحه بد و خطرات برای سالمتی انسان محدود شدند و
امروزه به جای این رنگ های شیمیایی از رنگ های مجاز خوراکی و طبیعی
استفاده می شود که معایب رنگ های شیمیایی را ندارند.
اصالح كالسيك
مطالعات اوليه ژنتيكي رنگ گل در اركيده ،نخود فرنگي و Matthiola
صورت گرفت .كونز در سال  1900و تشچرماك در سال  1912به دنبال
مطالعات مندل توارث رنگ گل را در  Matthiolaبررسي كردند .چهار ژن
( )B, C, R, Vكه بر رنگ گل اثر گذارند ،شناسايي شد .ژن  C, Rبراي
رنگريزه ها ضروري اند .ژن  Bباعث تبديل رنگ قرمز به آبي مي شود .ژن

 Vباعث توليد رنگ روشن خالص مي-گردد .در مطالعات بعدي ،سوندرز در
سال  1928به سه ژن ديگر به نام هاي ( )A1 ,W, A2پي برد ،كه مسئول
رقيق كردن رنگ گل هستند.
در  Lathyrusشش ژن ( )A1 ,D2 ,F1 ,G1 ,G2 ,G3مؤثر در
رنگ گل شناسايي شدند .ژن  F1 ,G1الزامي براي رنگريزه ها است .ژن
 A1رنگ قرمز را به بنفش تبديل مي كند .ژن  D2براي وضوح رنگ
الزم است .ژن  G3مسئول رنگ تيره غليظ است .ژن  G2مسئول رنگريزه
كارتونئيد است.
در گونه  Cattleyaجهش رنگ سفید گل در دو کالس تقسیم می گردد؛
 albaخالص که کامال بدون رنگریزه و فلس است و دیگری خیلی روشن.
در این رابطه سه ژن ( )D, C, Rپیشنهاد شد .با فقدان هر یک از آلل
 C, Rباعث تولید گل های  albaمی شود .فقدان  Dباعث تولید گل
های آلبنیسم (بدون رنگریزه) می گردد .گیاهانی دارای ژنوتیپ R-D-C
فنوتیپ آبینیسم دارند .تعدادی از ژن های اضافی (Y, X, W, V,
 )U, T, S, Pپشنهاد شده که که در رنگ های اختصاصی ایفای نقش
می کنند.
در مدل عمومی توارث رنگ در گل ها  5ژن های ()Dil, P, B, Iv, W
است که اکثر رنگ گل ها را در بسیاری از گیاهان توضیح می دهد( .جدول
شماره  )1تحقیقات اخیر به منظور شناسایی عمل اختصاصی ژن های است
که قبال با ژنیک مندلی به آن پی بردند .برای مثال در  Cattleyaژنوتیپ
 RRccDDمسئول تجمع فالونئید و ژنوتیپ  rrCCddمسئول تجمع
چالکن است .با این اطالعات پیشنهاد شد که ژن  Rکد کننده آنزیم CHS
و  DFRاست.
جدول شماره  :1ژنوتیپ و رنگ های مدل عمومی توارث ژن در گل ها

خاموشي ژن
داشتن نقشه ژن كمك برزگي به اصالح مي كند .يكي از روش هاي عمده
توليد ارقام سفيد تغيير يافته ،غير فعال شدن يك آنزيم در مسير بيوسنتز
است .اين جهش معموال به طور گسترده در طبيعت رخ مي دهد .روش ديگر
غير فعال كردن ژن هاي تنظيمي است ،عيب اين روش اين است كه ژن
هاي تنظيمي فالونئيدها روي ديگر خصوصيات گياه اثر دارند.
همه گل هاي سفيد فتوتيپ هاي زالي ندارند .براي مثال بسياري از ارقام
 Gladilusگلبرگ هاي سفيد خالص با مقدار كمي رنگريزه در پرچم و
دانه گرده اند .اين ارقام فنوتيپ مايل به سفيد دارند .فنوتيپ هاي سفيد
يك توارث پسرفتي (مغلوب) دارند ،اما فنوتيپ هاي مايل به سفيد معموال
يك توارث غالب دارند.
اساس مولکولی براي اين غالبيت مي تواند يك كمپلكس سريع باشد؛ كه
در ذرت دو ميكانيسم متفاوت شناسايي شده است .ميكانيسم اول ،پروتئين
هايي است كه به وسيله ژن هاي تنظيمي  C1كد مي شوند ،تغيير مي
كنند و مي توانند با پرموتر ژن هاي ساختاري پيوند شوند؛ اما رونویسی آن
ها مي تواند فعال شود .ميكانسيم دوم ژن  C2آنزيم  CUSرا كد مي كند
كه شامل چندين تكرار نسخه برداری است ،كه آغاز كننده پروسه خاموشي
ژن هستند.

)مداخله گر RNAi (RNA
از دیگر روش های خاموشی ژن برای تغییر در رنگ گل ها سنس ،آنتی
سنس و  RNAi (RNAمداخله-گر) است که در بین آن ها RNAi
از کارایی بسیار باالیی برخوردار است .در این روش با بیان  RNAهای
کوچک دو رشته ای ( )dsRNAمی توان منجر به تداخل بیان ژن های
مورد نظر شد که به طور وسیعی برای خاموشی ژن مورد استفاده قرار
می گیرد.
بیوتکنولوژی و انتقال ژن
تولید گل به رنگ هایی که به طور طبیعی در گل ها وجود ندارد مانند
رنگ آبی در گل ها رز ،میخک ،ارکیده ،کوکب ،ژربرا ،داوودی و گالیل از
اهمیت تجاری خاصی برخوردار است .ساالنه صدها رقم جدید تنها در گل
رز تولید می شود که مهمترین صفت آن ها رنگ گل است .در گذشته گل
های رز به رنگ زرد ،قرمز یا سفید و کامال یکنواخت بودند و گل های رز
آبی وجود نداشت ،زیرا به طور طبیعی گیاه رز قادر به تولید رنگدانه آبی
نمی باشد .در حال حاضر مراحل بیوسنتز و ژن های مسیر تولید متابولیت
های ثانویه دخیل در تولید رنگ گل مثل فالونئیدها به خوبی شناسایی
شده است .تغییر در هر یک از این هفت ژن مسیر تولید فالونئیدها که در
شکل باال آمده (با انواع روش های خاموشی ،سنس ،آنتی سنس،RNAi ،
کاهش بیان ژن ،بیش بیانی ژن و تغییر مسیر متابولیسم با روش مهندسی
متابولیت) می توان در رنگ گل و گیاهان زینتی تغییر ایجاد نمود .از دیگر
روش های کارآمد مخصوصا برای تولید رنگ در گل هایی که یک رنگ
مشخص در آن گل وجود ندارد انتقال ژن است.
دانشمندان در شرکت فلوریژن با انتقال ژن های مسئول تولید رنگ آبی از
گل بنفشه به نام دلفینیدین از گروه فالونئیدها به گیاه رز توانستند به گل
هایی به رنگ بنفش مایل به آبی تیره دست یابند .گل های رز حاصل عالوه
بر جذابیت ظاهری ،زمان ماندگاری ،میزان رایحه و تحمل به یخ زدگی
بیشتری در مقایسه با رزهای معمولی داشتند.
در سال  1996شرکت فلوریژن اولین گل های شاخه بریده تراریخته را
تولید و به بازار عرضه نمود؛ اولین محصول این شرکت گل میخک با رنگ
بنفش کم رنگ بود .تا کنون پنج گونه دیگر میخک با دامنه ای از رنگ
بنفش تولید شده ،که در اروپا به چهار گونه آن اجازه فروش داده اند و بیش
از  75میلیون شاخه از این گل ها در دنیا به فروش رفته است .به کمک
روش های جدید در مهندسی ژنتیک برای بهبود سایر صفات گل مثل
برگرداندن رایحه خوشبو به گل های اصالح شده ،افزایش زمان ماندگاری،
افزایش مقاومت به درجه حرارت های باال و پایین و مقاومت به خشکی
ادامه دارد .الزم به ذکر است که اتحادیه اروپا مقرر کرده است که برای ورود
به بازار گل های تراریخته ،برچسب  GMالزامی است.
تولید اولین گیاهان ارکیده و کوکب به رنگ آبی در جهان توسط گروه پرفوسور
ماساهیرو می ،استاد برجسته دانشگاه چیبا کشور ژاپن که فعالیت های
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دو مكانيسم خاموشي ژن:
 .1خاموشي ژن در سطح )transcriptional (TGS؛ به علت متيله
شدن  ،DNAيك كاهش سنتز  mRNAاست.
 .2خاموشي ژن در سطح )post-transcriptional (PTGS؛ به علت
توالي اختصاصي  ،degenarateيك كاهش در تجمع  mRNAهاي
يكنواخت و پايدار مي باشد.

ارزنده ای در زمینه اصالح گل و گیاهان زینتی داشته است انجام شد .این
گروه تحقیقاتی در زمینه اصالح گل های ارکیده ،بگونیا ،میخک ،کوکب،
پامچال ،شاه اشرفی ،کاالنکوئه و لیلیوم نتایج ارزنده ای داشته اند .ازجمله
این دستاوردها تولید ارقام متنوع بگونیا و تولید اولین گیاهان ارکیده و
کوکب به رنگ آبی در جهان می باشد.
آزادی و همکاران در سال  2010در کشور ژاپن موفق به انتقال ژن
کارتونئید به لیلیوم سفید برای تولید رنگ نارنجی در این گل شدند .اکثر
پژوهش های مولکولی و بیوتکنولوژی مربوط به تغییر رنگ گل در کشور
ژاپن انجام می شود .در چند سال اخیر دکتر پژمان آزادی عضو هیئت علمی
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (کرج) ،رئیس مرکز ملی تحقیقات
گل و گیاهان زینتی ایران (محالت) و رئیس انجمن علمی گل و گیاهان
زینتی ایران شروع به تحقیقاتی در این زمینه در ایران نموده است .قنبری
جهرمی و آزادی اقدام به استخراج  RNAبه منظور مطالعه و توالی یابی
ژن های موثر در تولید رنگ آبی از چهار رقم بومی بنفشه ،اطلسی سفید،
زنبق و گل محمدی نمودند .زینی پور و آزادی در سال  2013اقدام به تغییر
مسیر بیوشیمیایی آنتوسیانین ها از طریق انتقال ژن به گل رز به منظور
تغییر رنگ در این گل کردند .همچنین نظری و آزادی در سال  2014اقدام
به تغییر مسیر بیوشیمیایی آنتوسیانین ها از طریق انتقال ژن به گل ژربرا به
منظور تغییر رنگ گل نمودند.
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Abstract:
At the first connection with plants, their colors make them
beautiful and our attention to them. Recent research using
selection methods and hibridation, in result new varieties
from types of begonia, petonia, tulip and rose were
made. Many flowers have component of Flovonoids and
Kartoneid, most of diffrents colors are in flowers because of
component of these pigments. It is possible that evolution of
flower color because of kind of pollinizer selection. Mutant
free kartoneids are important in breeding. General model
heritability of colors in flowers, 5 genes (Dil, W, Iv, B, P),
explain most of flower colors. Recent researchs showed
detection of specific performance of genes which found
with madelian genetic methods befor. One of the methods
cause white color in flowers is deactive of one enzyme in
biosynthesis pathway by induction mutations and deactive
regulatory genes. Nowadays with silent gene mechanism,
many changes happened in flowers color. Blue rose did not
exist in before, but with transgenes which produce blue
color from Viola with name Delfifnidine to rose, produced
transgenic rose with black violet color.
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فاکتورهای ساختمان سبز
چکیده :
ساختمان های سبز( )1شامل مفاهیم طراحی یکپارچه در گرایش
های صحیح جهت قرارگیری ساختمان نسبت به خورشید( ، )2ردپایی
از مقیاس ها و اندازه های در خور انسان  ،دوام مصالح( ، )3چرخه
اقتصادی( ، )4بازیافت مصالح( )5و حفظ مصالح  ،مصالحی که کامال
طبیعی و کامال بوم آورد( )6هستند و البته پایداری اقتصادی( )7را در
خود جای داده است.
ساختمان های سبز ساختمانی است که در طول زمان و از گذشته های
کامال دور بصورت عملی  ،حسی  ،بصری ....آزمایش خود را به خوبی پس
داده اند ،ساختمان هایی هستند با آوای دوستدار محیط زیست(، )8
معجونی است از تفکر و منطق عصر قدیم و گذشتگان ما که پل ارتباطی
فرهنگ مشترک ما را با گذشته ها میسازد و در عصر حاضر با فرآیندهای
طراحی و دستاوردهای علوم جدید تلفیق گشته و معماری کنونی را
بوجود آورده است .
اولین باری که انسان ها بدست خود شروع به ساختن بنای به عنوان
مکان  ،برای سر پناه و حفاظت خود از باد و سرما و گرما و آفتاب و
ایجاد سایه و حفاظت خود از حشرات و جانوران و پنهان نمودن خود از
دیگر همنوعان خود در شرایط خاص نمود ،چه برای حفاظت جانی و چه
برای حفاظت روح و احساس خود ،ساختمان های سبز را بنا می نهاد
.و هر چقدر این انسان در طول زمان رو به تکامل علمی نهاد پر و بال
بیشتری به این مکان داد  .انسان همیشه در فطرت خود بدنبال خلق
فضای معماری ایده آل برای خود بوده.معماری سبز یک معماری کمال
گرایانه و البته قابل دسترس ذهن میباشد که با محیط پیرامون کامال
هماهنگ میباشد.
واژه ساختمان سبز به این دلیل بکار برده شده که با در نظر گرفتن
اصول خاصی که در فرآیند ساخت آن بکار گرفته میشود  ،هر چند
غیر مستقیم در نهایت به افزایش سبزینگی ختم میگردد .در تمام نقاط
دنیا به خصوص پیش از ظهور انقالب صنعتی( )9و قبل از کشف مواد
پلیمری و محصوالت نفتی  ،ما شاهد معماری سبز بوده ایم  ،که متاسفانه
این معماری در صده اخیر بدلیل دخالت پلیمر و پالستیک و مواد صنعتی
مرتبط با آنها ،مستقیم و غیر مستقیم دنیای معماری و محیط پیرامون
و حتی اتمسفر ما را دستخوش تحول و حتی تهدید نموده است .در نمونه
های با تاثیر غیر مستقیم دخیل در معماری ،میتوان به ظهور هنرهای
جدید( که در تکنولوژی ساخت آنها با مواد شیمیایی جدید سر وکار
دارند) چه در زمینه تجسمی ،بصری ،شنیداری  ،و .....اشاره نمود و از آنجا
که هنر و معماری الزم و ملزوم یکدیگرند و اثرگذار بر هم باعث تغییر
شکل ماهیت معماری ما شده اند که این تغییر با جذابیت های دلفریب
خود ما را از هدف اصلی معماری ،که همانا ساخت فضایی برای کسب
آرامش و تعامل صحیح با محیط پیرامون است باز داشته که متاسفانه

حمداله افخمی
کارشناس معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز

دود این اثر قبل از همه بر چشمان بشر خواهد رفت .
GREEN BUILDING-1
SOLAR ORIANTATION - 2
MATERIAL DURABILITY-3
ECONOMIC CYCLE - 4
MATERIAL REUSE-5
LOCALY AVAILABLE MATERIAL-6
ECONOMIC SUSTAINABILITY -7
ENVIRNMENTALY FREND -8
INDUSTRIAL REVELUTION -9
 -1مقدمه :
 1-1طرح مساله  :امروزه ساختمان هایی معروفی که در اکثر کشورهای
جهان ساخته میشوند و رنگ و بوی جدید دارند نمونه های هستند که با
مواد و مصالح گردآوری شده از گوشه کنار دنیا در کنار هم بوجود آمده
اند.که البته بادر نظر گرفتن فاکتورهای معماری سبز و ساختمان سبز
خیلی از آنها زیر سوال خوهند رفت.
مصالح و فرآورده های زیادی در بخش ساختمان بوجود آمده اند که
علیرغم رعایت مسایل زیست محیطی و سالمت در نحوه فرآوری آنها ،در
همه جای دنیا نمیشود از آنها برای ساخت و ساز استفاده نمود .چگونه
میتوان معماری را بوجود آورد که در آن زیبای و دوام یک ساختمان
لحاظ شده باشد و در عین حال با ساختمان سبز نیز همخوانی و هم
راستا باشد.
سوال اینجاست که آیا میشود معماری را بوجود آورد که با کمبود
مصالح و شرایط سخت اقتصادی کشورهای در حال توسعه همانند ایران
شرایطی را بوجود آورد که به سمت ساختمان سبز پیش برد.
آیا ساختمان سبز تنها نیاز به مصالح و امکانات مالی دارد یا چیزی
بیش از این سخنان است و یا حتی ساده تر از این پیچیده گی
هاست.
چقدر باید در زمینه مادی و اقتصادی و مواد تمرکز شود و چقدر در
زمینه مطالعاتی و اطالعاتی .و اینکه در کدامیک از این دو فاز باید
بصورت متمرکز تر و دقیق تر وارد شویم.

 1-2پیشینه :
پیشینه طرح باز میگردد به سال های بعد از کشف اثرات مخرب تولیدات
مصنوعی انسان ساخت  ،و» هشدار جهانی « برای حفظ محیط زیست.
البته اگر بخواهیم تعریفی از ساختمان سبز و پیشینه ساختمان سبز
بدهیم  ،باید تمام تاریخ معماری  ،سبک های معماری  ،روش های جامعه
شناسی  ،معماری های شاخص تمام دوران ها  ،معماران شاخص تمام
دوران  ،مصالح شناسی  ،و  ........مورد بررسی قرار دهیم و حال بهترین
های هر کدام از این گزینه ها را که از نظر اقلیم  ،اقتصادی  ،زیبایی و
سازه  ،کاربری به صرفه تر و طبیعی تر بوده را سوا نموده و اسم آنرا
بگذاریم معماری سبز .ساختمان سبز با سازه های سبز( )1و ساختمان
های پایدار( )2نیز رابطه مستقیمی دارند.
GREEN
CONSTRUCTION -SUSTAINABLE -1
2 - BUILDING
بطور کل ساختمان سبز میراث دار تمام معماری خوب و موفق گذشته
است ،شاید معماری پایدار  ،معماری اکو تک  ،معماری تک و های تک ،
و کال معماری در خور ایده آل انسان را معماری سبز گویند.

 1-3-2-1اقلیم:
توجه به اقلیم در نحوه انتخاب سایت  ،در نحوه انتخاب مصالح  ،در شکل
ساختمان و نحوه قرارگیری آن و به طور کل میتوان گفت اساسی ترین
اصل معماری سبز است و شالوده معماری سبز بر اساس اقلیم نهاده
میشود.
 جهت تابش در زمستان و تابستان. جهت وزش باد ها و باد غالب. میزان کاهش افزایش و شدت دما در وقت های مختلف سال. -میزان بارش سالیانه.

 1-3هدف از تحقیق :
هدف از تحقیق اول پی بردن به ضرورت و اهمیت ساختمان سبز و دوم
شناخت مالک ها و معیارهای ساختمان سبز و سوم مقایسه ساختمان
های استاندارد در ایران و اینکه چقدر تطابق با استاندارد بین المللی
ساختمان سبز دارند.
 1-3-1ضرورت و اهمیت ساختمان سبز :
برای پی بردن به ضرورت معماری سبز با یک مثال ملموس شروع
میکنیم  ،خانه ای که در آن زندگی میکنم در زمستان ها به سادگی
گرم نمیشود  ،بهای برق و گاز مصرفی زیاد میشود در تابستان ها بیرون
خانه خنک تر از درون آنست ! و هزینه آب و برق آن بیداد میکند  ،نور
آفتاب در زمستان نداریم و بر عکس در تابستان از طلوع صبح تا غروب
 ،سرویس بهداشتی و حمام بدلیل عدم نور گیری بوی دخمه به خود
میگیرد ،صدای هر چیزی در خانه میپیچد ،بدلیل قرارگیری ساختمان
بر خالف سیستم شیب فاضالب ،نمیتوان به فاضالب شهری متصل شد
و ماهیانه باید هزینه ای تخلیه فاضالب پرداخت گردد ،فاصله خانه تا
نانوایی و فروشگاه مواد اولیه حداقل  2ساعت است وبرای استفاده از
وسایل نقلیه عمومی باید حداقل نیم ساعت پیاده روی کرد ،برای اوقات
فراغت و تفریح پارک و سالن ورزشی تا  5کیلومتری نیست و در خیابان
و کوچه ها بدلیل باریکی عرض خیابان ،ترافیک ،و نا امنی نمیتوان پیاد
ه روی کرد و .............و جالب اینجاست که تمام مشکالت باال در یک
چیز وجه اشتراک دارند :غیر قابل دستکاری و تغییر و یا اگر امکان آن
باشد با هزینه و دردسر زیاد.
در موارد باال به سادگی میتوان با اندکی تامل و مطالعه در استاندارد
ها و یک نقشه برداری توپوگرافی ساده ،و دقت در انتخاب جهت سایت
نسبت به خورشید  ،و همچنین مکانیابی صحیح تمام مشکالت فوق
را حل نمود.

 1 -3-2-2انتخاب سایت(:)1
الف -سازگاری محیطی:
جهت پایداری محیطی باید به این نکات توجه کرد:
 کاربری قبلی زمین در قیاس با کاربری فعلی آن شیب و توپوگرافی آزمایش خاک ( نشست  ،فشردن در صورت نیاز  ،سفره های زیرزمینی )
 جهت آبهای سطحی و زیر سطحی میزان بارش سالیانه  ،برودت و حرارت دمای سالیانهب :زیر ساخت
زیر ساخت در شهرسازی و معماری فوق العاده گران قیمت میباشد و
همانند تجهیز کارگاه در پروژه ها میباشد که در صورت عدم توجه و سر
سری گذشتن از مشکالت بسیار زیادی و حتی هزینه های سنگین تر از
هزینه های زیر ساخت را در آینده متحمل میگرداند.
ج -تخمین خدمات زیر بنایی و نیاز های اولیه:
 فاصله سایت تا اولین منابع گازی ،آبی ،برق ،اینترنت نزدیکی به خانواده ،فامیل ،آشنایان ،دوستان دسترسی به رستوران  ،کافی نت  ،پست خانه  ،ادارات ضروری،بیمارستان ،
 دسترسی فاضالب. بهداشت.د -قابلیت پیاده مداری:
 برای تامین نیازهای اولیه انسان. امنیت برای سواره و پیاده. پوشش گیاهی. تساوی و برابری و عدالت یکسان.ذ-توجه به منظر محلی مناسب برای همه:
 در نظر گرفتن اقلیم در نظر گرفتن درختان و گیاهان با حداقل آبیاری .ر -مهار آبهای سطحی  ،توفان  ،و نحوه آب رسانی
ز -کاهش اثرات گرم خانه ای
انتخاب کفسازی مناسب که اثر بازتاب کنندگی نور کمتری دارد(.دراقلیم گرم کفسازی رنگ سفید توصیه نمیشود)
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ساختمان سبز تنها یک ساختمان سبز نیست  ،ساختمان سبز در صورت
فراگیر شدن یک شهر سبز است.

 1-3-2معیارهای اولیه و ضروری برای دستیابی به ساختمان
های سبز:
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 درختکاری مناسب که اثر سایه اندازی برای پیاده راه  ،و مسیر وسایلنقلیه را داشته باشد.
 سایه اندازی ساختمان های بزرگ.س -جهت ساختمان ها:
 نسبت به باد. نسبت به خورشید . نسبت به ساختمانهای دیگر.ش -استفاده از انرژی های خورشیدی و تجدید پذیر .
ص -خنکی و تهویه هوا
ض -تناسب اندازه های ساختمان و اندازه گذاری های هوشمند.
ع -شکل ساختمان ها
 مکعب بهتر از اشکال لبه دار و مثلثی است.غ -نور روزانه
 نور مناسب کاهش مصرف برق را بهمراه دارد.ف -روابط فضایی مناسب در نحوه چیدمان پالن.
در ضمن به مشکالتی که در صورت عدم توجه دقیق به انتخاب سایت
در آینده گریبانگر پروژه میگردد ،اشاره میگردد:
 هدر رفتن انرژی های سوختی فسیلی انتخاب نامناسب سایت باعث استفاده بیشتر مردم و ارگان های دولتیو خصوصی از وسایل نقلیه برای عبور و مرور در رفع نیازهای اولیه انسانی
(غذا ،بهداشت ،پوشاک،سوخت،رفع امورات روزمره.) ......،که اینها خود
باعث به خطر افتادن توسعه پایدار اقتصادی( )1میگردد.
 پروژه های ساخته شده در زمین های طبیعی حساس و بکر  ،کهتهدیدی اساسی برای زیست گاه های وحش و زیست جانوری هستند و
باعث بهم ریختن اکوسیستم و پایداری منطقه هستند.
 تغییر توپوگرافی وتخریب وتغییر و تسطیح شیب ها باعث تغییر مسیرمسیل ودر نتیجه تهدید منابع آبهای زیر زمینی و پوشش گیاهی و
همینطورفرسایش و حرکت پوسته های زمین میگردد.
با از بین رفتن درختان بزرگ و کوچک  ،باعث مرگ پرندگان و
جانوران و بوجود آمدن ریز گرد ها و غبار و ایجاد آلودگی هوا خواهد
شد .
 1-3-2-3منابع و مصالح:
استفاده از منابع طبیعی و محصوالت کشاورزی به عنوان مصالح سبز می
تواند اثرات منفی محیطی را کاهش دهد .ازنمونه بارز این محصوالت
میتوان به گندم زار ها و پنبه اشاره نمود.که این دو محصول  ،مخصوصا
با اضافات باقیمانده از آنهارا میتوان به عنوان عایق و یا روکش جداره
ها استفاده نمود.
از نمونه های دیگر به ساختمان های که با خاک یا آهک یا سیمان
ساخته میشود اشاره نمود.
ساروج نمونه ای زیبا از این محصوالت دوستدار محیط زیست میباشد.
محصوالت طبیعی سریع بازیافت شونده چون به راحتی و بدون هزینه
در چرخه طبیعت حل میشوند (بازیافت میشوند)  ،اثرات مخرب بازیافت
تولیدات مصنوعی انسان ساخت را ندارند.
سوالی که مطرح است اینکه چگونه میتوان مصالحی را که امروزه تولید
میگرددرا از لحاظ سبز بودن یا نبودن از هم تفکیک نمود .جواب :اول

شناخت و سنجش مصالح و دوم در ایجاد یک چک لیست .
الف  :شناخت معیار مصالح سبز:
 طبیعی باشند (از گیاهان ،درختان ،از خاک و) ...... قابلیت بازیافت (بدون دخالت فرآورده های شیمیایی انسان ساخت). قابلیت استفاده مجدد(استفاده مجدد با بازیافت تفاوت دارد). قابلیت بازسازی و تعمیر. -ضد آلرژی و حساسیت تنفسی(فاقد اثرات گازهای سمی و ریزگردهای
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مضر).
 بوم آورد بودن مصالح( مصالحی که در خاک و معادن آن منطقهموجود باشد).
 حداقل هزینه های حمل و نقل برای حمل آنها صرف گردد. نصب و تعویض آسان. استحکام در برابر فرسایش  ،گرما  ،رطوبت  ،زلزله  ،موریانه  ،و یا اینکهقابلیت پوشاندن آنها بوسیله مواد دیگر جهت در جهت تقویت آنها از

موردهای ذکر شده.
 حداقل اثرات گلخانه ای. حداقل اثرات گرمخانه ای. صرفه جویی در مصرف انرژی (چه در ساخت  ،چه در نصب ،چه دربکارگیر ی ،چه در بازیافت).
 صرفه جویی در مصرف آب (چه در ساخت  ،چه در نصب ،چه دربکارگیر ی ،چه در بازیافت).
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ضرورت

تفکیک

از مبدا
پسماند

افزايش جمعيت ،توسعه بي رويه و غير اصولي شهر ،افزايش مهاجرت ،غلط
بودن الگوي رايج مصرف شهروندان ،افزايش تبليغات مختلف ،استفاده از كاالها
و محصوالت گوناگون ناشي از تبليغات رسانه هاي گروهي ،تنوع توليد روز افزون
انواع محصوالت و كاالها به ويژه بسته بندي آن ها و بسياري از عوامل ديگر
امروزه به مشكالت پيچيده زندگي شهري دامن زده و يكي از بارزترين معضالت
بهداشتي و زيست محيطي را به ويژه در شهرها نمايان ساخته است .مشكلي كه
تقريباً از حالت ناملموس به شكل محسوس چشم اندازي مي كند و آن چيزي
نيست جز توليد روز افزون پسماند که مي تواند منشاء آثار سودمند و يا مخرب
فراوان باشد  .اگر اين ميزان زباله در اطراف شهرها پراكنده شود  ،بوي نامطبوع ،
بيماري و آلودگي آب ،خاک و هوا را به همراه مي آورد و بالعكس اگر با روشهاي
علمي دفع و يا بازيافت شود لقب طالي كثيف را خواهد يافت.
یکی از مهمترین مراحل بازیافت این مواد تفکیک و جدا سازی ترکیبات داخل
زباله در محل کار و منزل می باشد .آنچه در خصوص فرهنگ جداسازی زباله
باید بیاموزیم این است که زباله ها را به صورت تر و خشک در کیسه های
جداگانه تفکیک کرده و تحویل سیستم های دفع و بازیافت دهیم.

پسماند)زباله (

يعني پسمانده و باقيمانده از توليد يا تغيير شكل چيزهاي ديگر و نيز آنچه كه
قبال استفاده شده و ديگر به آن احتياجي نيست.

انواع پسماندهای شهری

 .1پسماندهای تر (فساد پذیر)
ً
به قسمت فسادپذير زباله كه معموال از زايدات گياهي ،تهيه و طبخ و يا
كميت پسمانده هاي
انباركردن مواد غذايي به دست مي آيد ،اطالق مي شودّ .
غذايي درطول سال متغير بوده و در ماه هاي تابستان ،كه مصرف ميوه و سبزي

الهام محققی
کارشناس برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماند

بيشتر است ،به حداكثر مي رسد .پسمانده هاي غذايي مهم ترين قسمت زباله
است ،چرا كه از يک سو به دليل تخمير و فساد سريع  ،بوهاي نامطبوع توليد
كرده و محل مناسبي براي رشد و تكثير مگس و ساير حشرات و جوندگان است
و از سوي ديگر به دليل قابليت تهيه كود از آن (كمپوست) حائز اهميت است.
قابل ذكر است كه ميزان پسمانده هاي فسادپذير در زباله هاي شهري حدود
 60تا  70درصد مي باشد.
 .2پسماندهای خشك:كاغذ ومقوا ،پالستيك  ،فلزات و...
*كاغذ و مقوا :انواع روزنامه ،مجله ،كتاب ،دستمال كاغذي ،عكس ،ظروف
كاغذي شير ،جعبه هاي شيريني ،كفش ،لباس ،شانه تخم مرغ و ...
*پالستيك :انواع ظروف پالستيكي ،روكش ها و كيسه هاي پالستيكي،
طنابهاي پالستيكي ،اسباب بازي هاي پالستيكي ،فيلم هاي عكاسي ،انواع ابر
و اسفنج و ...
*فلزات :انواع قوطي فلزي كمپوت ،كنسرو ،نوشابه ،رب ،وسايل فلزي آشپزخانه،
شيرآالت  ،لوله ها و توري هاي فلزي ،ظروف و لوله هاي مسي ،چدني،
آهني،فويلهاي آلومينيومي ،رادياتور و ...
*شيشه :انواع ظروف شيشه اي ،الم هاي ساده و فلورسنت ،آيينه  ،سراميک،
چيني ،بلور و ...
*آلومينيوم :آلومينيوم داراي خواصي است كه موجب شده ،بيش از اندازه مورد
توجه قرار گيرد .آلومينيوم فراوان ترين فلز و سومين عنصر فلزي است كه به
مقدار زياد ،در پوسته زمين يافت مي شود.

لزوم تفکیک از مبدأ

تفكيک پسماندها به دو دسته تر و خشک در مبدأء توسط شهروندان مي تواند
از آلودگي ناشي از مخلوط شدن و فعل و انفعاالت شيميايي و توليد شيرابه
پيش گيري نمايد.
پسماندهاي خشک به ويژه كاغذ ،مقوا ،پالستيک ،فلزات و شيشه از ارزش
اقتصادي و زيست محيطي برخوردار بوده و در صورت تفكيک ،در واحدها و
كارخانجات بازيافت به محصوالتي با كاربردهاي مشابه و يا جديد تبديل مي
شوند تا از اتالف منابع و سرمايه هاي ملي جلوگيري به عمل آيد.
همچنين بازيافت و استفاده مجدد از مواد و كاالها موجب جلوگيري از دفن

زباله و آلودگي زمين و آب هاي سطحي مي گردد .در ذیل به مزایای تفکیک و
بازیافت پسماندهای خشک اشاره شده است:
کاغذ :روش معمول تهيه كاغذ قطع درختان و استفاده از تنه و چوب آنهاست
که منجر به انهدام جنگلها و افزايش آلودگي هوا شده هزينه و انرژي زيادي را
مصرف مي كند .بازيافت كاغذ موجب  75درصد كاهش آلودگي هوا 50 ،درصد
صرفه جويي در انرژي و 90درصد صرفه جويي در مصرف آب مي شود.
پالستيک :يكي از پر مصرف ترين مصنوعات و از جمله مواد داراي آسان ترين
خطوط بازيافت است .موادي كه از (polyethylene terephthalate
 (PETساخته شده (آب معدنی،نوشابه )...،مي تواند ذوب شود و در صنايع
فرش بكار گرفته شوند.
آهن قراضه :بازيافت و بازگشت مجدد هر يک تن قراضه در چرخه توليد فوالد

نتیجه گیری

دفن غیراصولی توسط شهروندان می تواند به محیط زیست شهری آسیب رسانده
و اثر مستقیم بر زندگی انسان داشته باشد ،بنابراین رفع مشکالت بهداشتی و
زیست محیطی مربوط به زباله بدون بسترسازی و توسعه فرهنگ تفکیک از
مبدأ میسر نخواهد بود .با توجه به اهمیت تفکیک از مبدأ از جنبه های زیست
محیطی و بهداشتی پرداخت به این موضوع بدون مردم امری محال است و از
ارکان اساسی آن آگاهی و مشارکت مردمی است ،زیرا تولیدکنندگان اصلی
زباله شهروندان هستند که در صورت داشتن آگاهی الزم در خصوص مسائل
مربوط به زباله و آلودگی های آن و امکان استفاده مجدد از مواد و فراهم کردن
زمینه های تشویقی الزم می توانند موثرترین نقش را در این رابطه ایفا نمایند
و دستیابی به سیستم صحیح تفکیک از مبدأ زباله ،با مشارکت و آگاهی مردم
نسبت به نقش خود که تولیدکنندگان اصلی زباله هستند فراهم خواهد شد.
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سبب صرفه جويي حداقل مقدار  1134كيلوگرم سنگ آهن و  635كيلوگرم
كک و  55كيلوگرم آهک مي شود .در عين حال اين امر باعث صرفه جويي75
درصدي در مصرف انرژي به كار گرفته شده و نيزكاهش زمان توليد خواهد شد .
آلومينيوم :براي توليد يک كيلوگرم آلومينيوم 6 ،كيلوگرم بوكسيت۴ ،كيلوگرم
محصوالت شيميايي ،و 14كيلووات برق نيازاست.براي بازيافت آن  5درصد
انرژي الزم است و فقط  5درصد دي اكسيد كربن توليد مي كند .در حالیکه
مقدار انرژي كه از بازيافت يک قوطي كنسرو ذخيره سازي مي شود ،مي تواند
يک تلويزيون را به مدت  3ساعت روشن نگه دارد.
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حیات وحش افرس

نام :خدنگ
مکان :تاالب منطقه شکار ممنوع مهارلو
عکاس :محمد جواد آرمانمهر(اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس)
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نقش زباله گردان در تفکیک پسماندهای شهری؛

تهدید یا فرصت؟
بیان مساله :
یکی از مشکالتی که در جوامع شهری به وضوح قابل مشاهده و در حال شیوع
می باشد،پدیده زباله گردی است و اقشار مختلفی با سنین مختلف مشغول به
این فعالیت می باشند.زباله گردان تنها به جستوجو بسنده نمیکنند بلکه با
پاره کردن کیسه زبالههای موجود در مخازن و بهم ریختن محتویات آنها برای
به دست آوردن مواردی چون قوطی های آبمیوه ،شیشه نوشابه  ،دورریز نان
و نظایر آن برای فروش به مکانهای نامعلوم مبادرت میورزند تا قبل از این
معضل پاره کردن کیسه های زباله به حیواناتی چون موش های فاضالب و
گربه ها مرتبط می شد که به مرور زمان عوامل انسانی (زباله گردها) نیز مزید
علت گردیدند .به نظر میرسد که هویت چنین افرادی مشخص نیست و قطعا
به هیچ سازمان یا ارگان دولتی و شرکتهای خصوصی قانونی وابستگی ندارند
بلکه خودسرانه هر وقت که بخواهند از ابتدای صبح ،شامگاهان یا نیمه شب به
این کار مبادرت میورزند .به هر حال به این پدیده نمیتوان نام شغل یا کسب
موجه داد چون کاری است غیربهداشتی ،بیماریزا و مهمتر از هر چیز زمینهساز
آلودگی محیط زیست است،سوالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا
زباله گرد به مدیریت پسماند کمک می کند یا عاملی مخرب و مضر در مدیریت
پسماند شهری است؟ تحقیق به دنبال بررسی معنا و مفهوم و علل زباله گردی
در سطح شهرهاست و فرصت ها و تهدیدها و مزایا و معایب وجود زباله گرد ها
را در محیط زیست شهری بررسی و راهکارهایی در مقابله و برنامه ریزی برای
زباله گردها ارائه می نماید.
تعریف زباله گرد و ساختار سنی و جنسی زباله گردان شهری
زباله گردی را می توان پدیده و معضلی اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی
دانست.در انگلیسی زباله گرد( )scavengerگفته می شود و به آدمی که در
آشغال یا چیزهای دور انداخته شده دنبال خوراک یا چیزهای به دردخور می
گردد تعبیر می شود.
زبالهگرد ها را اغلب معتادان ،کودکان کار و اتباع بیگانه تشکیل میدهند که
بدون رعایت هیچگونه مسایل بهداشتی و حفاظتی اقدام به جستجوی محتویات
سطلهای زباله میکنند و سطلهایی که انواع زبالهها از زبالههای عفونی و آلوده،
زبالههای پاتوبیولوژیک مانند الشه جانوران خانگی مرده ،غذاها و داروهای تاریخ
گذشته ،زبالههای شیمیایی مانند شویندهها و وایتکس ،فلزات سنگین و اجسام
برنده از جمله شیشه شکسته ،تیغه ،سوزن یا حتی سرنگ را در خود جا دادهاند.
یکی از دالیل ابتال به اچ آی وی/ایدز در میان کودکان خیابانی ،زباله گردی است
این کودکان در خانواده ای زندگی می کنند که مجبور به کار هستند و وقتی
که قرار است زباله گردی کنند به شدت در معرض ابتال به ایدز از طریق سرنگ
های آلوده ای که به تازگی مورد استفاده قرار گرفته اند ،هستند.
[ http://www.salamatnews.comـ]
پس نمی توان بطورکلی افراد زباله گرد را غالبا از قشر معتاد و نوع جنسیت مذکر
دانست،گاهی اوقات زنان و مردان سالخورده نیز در میان زباله گردان مشاهده
می شوند .نکته ای که قابل توجه است از لحاظ مالی نمی توان تمام زباله گرد

نگارش :ابراهیم خداشناس  ،شهردار منطقه تاریخی فرهنگی
شهر شیراز
محمد هادی رزمی ،کارشناس ارشد شهرسازی و کارشناس
حوزه شهردار منطقه تاریخی فرهنگی

ها را از اقشار سطح پایین جامعه دانست برخی اوقات اقشاری که از لحاظ مالی
موقعیت آنچنان ضعیفی ندارند نیز به این کار مشغولند!
علل شکل گیری پدیده زباله گردی
فقر ،بیکاری ،پایین بودن سطح اشتغال و اختالف زیاد بین دهک ها ،تامین
معیشت خانواده ،اعتیاد مفرط سود و درآمد کاذب و تجارت آسان ،سوءاستفاده
افراد واسطه ،وفور مواد مخدر در انواع مختلف ،مهاجرت به شهرها  ،عدم برخورد
جدی  ،تولید بیش از حد زباله توسط مردم ،ضعف نظارتی شرکت های خدماتی
طرف پیمان با شهرداری و … ،را می توان باعث گسترش این پدیده شوم
در بستر جامعه است .به عبارتی ریشه اصلی شکل گیری این پدیده مسایل
اقتصادی و در مرحله بعد اجتماعی و فرهنگی است.
مزایای زباله گردی
در نگاه اول با دید خوش بینانه زباله گردی یک پدیده را مخرب و مضر تلقی
نمی گردد ،پدیده زباله گردی در مقابل معایب مزیت هایی نیزبدنبال دارد.از
مزیت های این پدیده می توان به عوامل ذیل پرداخت:
الف-سرعت در امر تفکیک در مبداء
تفکیک از مبداء یعنی جمع آوری جداسازی زباله های قابل بازیافت از خانه ها و
ادارات و کارخانجات .این امر با آموزش صحیح فرهنگ بازیافت و همکاری مردم
در جهت تفکیک و ریختن هر اقالم آن در کیسه های جداگانه امکان پذیر است
و با صرفه ترین روش مدیریت پسماند است .زباله گردان با تفکیک زباله های
خشک و قابل بازیافت به تسریع در این امر می پردازند اما مشکلی که در این
میان موجود است محل تحویل گرفتن زباله های قابل بازیافت توسط زباله گرد
قابل شناسایی نیستند و سندیت قانونی ندارند.
ب -زباله گردی وکاهش جرایم
بنا بر آمارهای به دست آمده در کشور ۴۰ ،درصد از سرقت ها ۶۵ ،درصد از
همسر آزاری ها ۲۵ ،درصد از قتل ها ۵۵ ،درصد از جرم ها ناشی از مصرف
مواد مخدر هستند.
353931/9Day/Single/http://www.tasnimnews.com
با توجه آمار مذکور و توجه به سوابق پرونده های قتل و جرائم امنیتی زباله گرد
معتاد در جهت تهیه مواد مخدر ممکن است دست به هر کاری بزند ،همچون
قتل ،سرقت و ...در اینجا چون فعالیت زباله گردی باعث می گردد معتاد (چون
دیگر هیچ راهی در تامین هزینه مواد خود ندارد) ،هزینه مواد خود را تامین

مخاطرات و معایب زباله گردی
الف -حضور معتادان در اجتماع و انتقال بیماری های خطرناک
زبالههایی میتوانند مخاطرات بهداشتی جدی را برای تفکیککنندگان آنها به
همراه داشته باشند به طوری که برخی کارشناسان نسبت به ابتال به ایدز از
طریق سرنگهای انداخته شده در سطلهای زباله از سوی معتادان تزریقی
مبتال به ایدز هشدار دادهاند.در صورتی که سرنگها در دست افرادی که زبالهها
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نماید و به عبارتی مشغول به یک فعالیت اقتصادی کاذب است ،وقت خود را
در طول روز به اینکار اختصاص دهد ،و این امر از میزان جرایمی از این قبیل
را می کاهد.
ج :شناسایی معتادان پرخطر به دلیل پرسه زنی در محیط شهر
همانطور که در مورد قبل ذکر شد زباله گردان معتاد در جهت تهیه مواد
موردنیاز خود مجبورند در محیط های شهری پرسه زنی کنند و این امر می
تواند به راحتی کار سازمان هایی که در زمینه آسیب های اجتماعی و عوامل
انتظامی فعالیت می نمایند را تسهیل وآسان سازد.
ج-شناسایی کودکان کار
کودکان زباله گرد از حمایت های اجتماعی برخوردار نیستند و از ادامه تحصیل
باز می مانند .با شناسایی کودکان و مشکالتشان می توان برای سال هایی از کار
کردن آنها و بازماندنشان از تحصیل جلوگیری نمود.

را جمعآوری میکنند فرو برود ،ویروس ایدز میتواند خون فرد را آلوده کند و از
این طریق بیماری ایدز در جامعه شیوع پیدا کند.
http://www.salamatnews.com
ب-ضربه به بدنه اقتصادی شهرداری ها در امر پسماند
فعاليت زباله گردها به صورت پنهان و آشکار براي شهرداری ها هزينه ساز است،
پاره کردن کيسه هاي زباله و پراکنده سازي زباله ها در سطح شهر هزينه رفت
و روب و جمع آوري مجدد را به صورت مستقيم به نهادهای مديريت شهری
تحميل مي کند ،از سوي ديگر مواد جمع آوري شده توسط زباله گردها در
کارگاه هاي غيرمجاز تفکيک  ،معامله مي شود.که این موضوع از جهات دیگر
قابل بررسی است.
در قانون شهرداری ها  ،زباله گردي يا جداسازي پسماند خشک قابل بازيافت
از کيسه هاي زباله و مخازن مکانيزه در سطح شهرکاري غير قانوني است و با
متخلفين طبق ماده  16قانون مديريت پسماند برخورد خواهد شد .بر اساس
اين ماده قانوني نگهداري،مخلوط کردن،جمع آوري ،حمل و نقل،خريد و فروش
،دفع و صدور پسماند ها در محيط بر طبق مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي
آن خواهد بود در غير اين صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضايي به
جزاي نقدي محکوم خواهند شد .محتوی ماده  16قانون مدیریت پسماند به
شرح ذیل است:
ماده  -16نگهداری ،مخلوط کردن ،جمع آوری ،حمل و نقل ،خرید و فروش،
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دفع ،صدور تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین نامه
اجرایی آن خواهد بود .در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع
قضایی به جزای نقدی در بار اول پسماندهای عادی از پانصد هزار ()500000
ریال تا یکصد میلیون ( )100000000ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون
( )2000000ریال تا یکصد میلیون ( )100000000ریال و در صورت تکرار،
هر بار دو برابر مجازات قبلی در این ماه محکوم می شوند( .سایت مدیریت
پسماند تهران) ماده مذکور در اصل  50اصل پنجاهم ( )50قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور تدوین و تصویب
گردیده است.
134=http://pasmand.tehran.ir/Default.aspx?tabid
ج -آلوده سازی محیط زیست و برهم زدن نظم و زیبایی شهر
زباله گرد ها ،در جستجوي پسماند خشک قابل بازيافت دیگر مواد و زباله ها را
بيرون از سطل (مخزن) ريخته و عالوه بر اينکه باعث آلودگي محيط مي شوند
زشتي و نا زيبايي سيماي شهري را نيز موجب مي شوند.بطور کلی وجود زباله
گردها در شهر موجب پراکنده شدن زباله ها ،جاري شدن شيرابه زباله های تر
در معابر و وارد آمدن آسيب هاي زيست محيطي و بهداشتي در شهر مي شود.
د-ناهنجاری های اجتماعی
زنان و کودکان مجبور هستند برای امرار معاش خود و خانواده کار کنند در
این میان برخی از زنان نیز بدسرپرست و بی سرپرست می باشند .بسیاری از
کودکان دارای پدر و مادر هستند اما خانواده آنها به دلیل فقر و مهاجرت و
یا به دلیل اعتیاد شرایط خانوادگی مناسبی ندارند و والدین این کودکان فاقد
هرگونه مهارت های شغلی هستند و بیکارند ،لذا این کودکان موظف به تامین
خرج زندگی و اجاره خانه والدین خود هستند .گاهی به دلیل اینکه کودکان کار
یا زنان خیابانی در امر زباله گردی سطح شهر فعالیت دارند در بسیاری از اوقات
مورد آزار و اذیت های جسمی و فیزیکی و سوء استفاده های جنسی قرار می

نتیجه گیری ،پیشنهادات و راهکارها
با بررسی کلی که از پدیده زباله گردی که در جامعه ما در حال شیوع است و
مقایسه ساختار سنی و جنسی و طبقات و افرادی که در این زمینه به فعالیت
می پردازند و با بررسی مزایا و معایب این پدیده کفه ترازو به سمت معایب
این پدیده سنگینی می کند.پس الزمه این کار مدیریت و ساماندهی است.پس
باید در امر مدیریت این معضل اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی در نظر
داشت که :
 زبالهگردها با پخش كردن زبالهها در سطح شهر نه تنها آلودگي زيستمحيطي ايجاد ميكنند ،بلكه مواد قابل بازيافت و مفيد موجود در زباله را
هدر ميدهند.اگر زبالهگردها به حال خود رها شوند ،در آينده معضالت جدي
اجتماعي ،بهداشتي و زيست محيطي در پي خواهند داشت.
قبل از ساماندهی زباله گردان مهمترین امر شناسایی مراکزی است که زبالههای تفکیکی را از زباله گرد دریافت می کنند.
 ساماندهي وجمعآوري زباله توسط نهاد مسول موجب ميشود زبالهها تنهاتوسط افراد رسمي از جمله سازمان بازيافت و خدمات شهري شهرداري
جمعآوري شود.
بهتر است جمع آوری زباله های خشک و قابل بازیافت در ساعت معین وجداگانه توسط عوامل سازمان بازیافت و مدیریت پسماند انجام و به صورت
رسانه ای فرهنگ سازی و اطالع رسانی شود.
 از سوی دیگر از اركان اصلي موفقيت تفكيك زباله در مبدأ اين است كه مردمنقش خود را به درستي ايفا كنند و تفكيك زبالههاي تر و خشك را انجام دهند.
ارائه طرحي كه با اجراي آن شهروندان آموزشهاي الزم را براي تفكيك زباله از
مبدأ را فرا گيرند و اين فرهنگ در جامعه نهادينه شود كه در اين زمينه اطالع
رساني به موقع و آموزش شهروندي بسيار حائز اهميت است .فرهنگ مصرف،
فرهنگ توليد ،شيوه بستهبندي محصوالت و مانند اينها را بر كاهش توليد
زباله مؤثر است .اگر جمعآوري زباله و تفكيك آن به صورت كامل و به شكلي
مطلوب انجام شود ،چيزي براي زباله گرد وجود نخواهد داشت و به اين ترتيب
زبالهگردها هم در شهر رخت برخواهند بست.
تشکیل واحد مبازره با زباله گردان در شهرداری و مدیریت پسماند می تواندیک امر بهینه و مفید باشد .به عبارتی جمعآوری و ساماندهی این افراد نیاز به
همکاری نیروی انتظامی ،مرکز بهداشت و اداره کل محیط زیست با شهرداری دارد.
تقویت حس مشارکتی در مردم و فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا و ماشینهایی که مختص جمع آوری زباله خشک و قابل بازیافت می باشند در ساعات
خاصی با تبلیغات مناسب رسانه ای می تواند چاره ساز باشد.با نگاهي گذرا به
تفکيک زباله در مناطق شهري ميتوان دريافت که اين مسأله با فرهنگسازي
و آموزش صحيح به شهروندان نهادينه ميشود.
در صورت عدم ساماندهی هوشمندانه زباله گردان روز به روز بر تعدادگوني
به دوش هايي که در حال جدا کردن زباله ها هستند ،بيشتر شده و مدیریت
و ساماندهی آنان روز به روز سخت تر و به معضل بزرگی در مدیریت زیست
محیطی شهرها تبدیل خواهد شد.
منابع :
http://www.salamatnews.com
http://pasmand.tehran.ir/Default.
 -134=aspx?tabidسایت مدیریت پسماند شهرداری تهران
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دستیابی به

اقتصاد محیط زیست

و حرکت به سوی اقتصاد سبز
نقش محیط زیست در نظام اقتصادی چیست ؟
• تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز
• جذب ضایعات ناشی از تولید
• تامین کننده بستر الزم برای توسعه
محدودیت های طبیعت چیست ؟
• محدوديت در تأمين منابع و انرژی
• محدوديت در جذب ضايعات
که نتیجه آن تخریب محیط زیست خواهد بود .
اقتصاد محيط زيست چيست ؟
اقتصاد محیط زیست به طور کلی رابطه بین آثار اقتصاد بر محیط زیست و
آثار محیط زیست بر اقتصاد را بررسی میکند .اقتصاد و محیط زیست ،از
طریق دو جریان با یکدیگر در ارتباط هستند .منابع تجدیدپذیر و پایانپذیر
در حال حرکت از محیط زیست به سوی اقتصاد هستند و از سوی دیگر ،اغلب
پسماندهای محصوالت که به وسیله فعالیتهای اقتصادی تولید میشوند ،در
حال حرکت از اقتصاد به محیط زیست هستند .هنگامی که جریانات مواد
و ضایعات از ظرفیت و قابلیت واقعی محیط تجاوز میکند ،ظرفیت منابع
طبیعی و زیستمحیطی کاهش مییابد .جریان سریع منابع پایان پذیر به
درون چرخه اقتصادی این خطر را به وجود میآورد که ذخیره منابع پایانپذیر
ممکن است سریع تر تمام شود.
اقتصاد محيط زيست  ،شاخه اي متمايز از علم اقتصاد است كه ارزش هاي
مربوط به هر دو موضوع اقتصاد و محيط زيست را با هم در نظر ميگيرد و
گزينه هايي جديد را بر پايه اين ارزش ها مطرح مينمايد .هدف اصلي آن
ايجاد موازنه بين فعاليت هاي اقتصادي و اثرات زيست محيطي آنها با در نظر
گرفتن همه هزينه فايده هاي مربوط به آنهاست .اصول نظري اقتصاد محيط
زيست از اين جهت طراحي شده است كه ارزش پولي و مبادله اي و هزينه
هاي آلودگي و تخريب منابع محيط زيستي را محاسبه نمايد  ،كاري كه مدل
هاي رايج اقتصادي  ،از انجام آن ناتوان هستند.
اقتصاد محیط زیست ارزش های مربوط به هر دو موضوع اقتصاد و محيط
زيست را با هم در نظر مي گيرد و گزينه های جديد بر پايه اين ارزش ها
مطرح مي نمايد .هدف اصلي آن ايجاد موازنه بين فعاليت های اقتصادی و
اثرات محيط زيستي آنها با در نظر گرفتن هزينه  -فايده های مربوط به
آنهاست .اصول نظری اقتصاد محيط زيست از اين جهت طراحي شده است
كه هزينه های آلودگي و تخريب منابع محيط زيستي را محاسبه نمايد  ،كاری

سیدعلی کاظمی نژاد
دانشجوی دکترای مدیریت محیط زیست
و کارشناس طرح و برنامه سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز

كه مدل های رايج اقتصادی ،از انجام آن ناتوان هستند.
با توجه به رشد روز افزون جمعيت و محدود بودن منابع طبيعي در دسترس،
امروزه مسأله حفاظت از محيط زيست به عنوان يكي از مهمترين مسائل
جامعه بشري مطرح شده است .دانش «اقتصاد محيطزيست» يا «حسابداري
محیط زیست» در واقع دانشي است كه به توسعه و بهرهگيري پايدار از
منابع طبيعي كمك ميكند .دانش يا اقتصاد محيطزيست چگونگي اداره و
ت محيطي را بررسي ميكند .اين علم ميكوشد در پيشرفت
توسعه منابع زيس 
فناوري و توسعه اقتصادي  -اجتماعي انسان را در رسيدن به توسعه پايدار و
توجه به مالحظات زيستمحيطي ياري كند .هدف اقتصاددانان محيطزيست
اين است كه رابطه بين فعاليتهاي اقتصادي و طبيعت را بهتر بشناسند و ما
را در تصميمگيري عاقالنه در خصوص محيطزيست ياري كنند .نكته اساسي
دراين علم آن است كه اقتصاد و محيط زيست جداي ازيكديگر نيستند ،
هيچ تصميم اقتصادي يافت نميشودكه برمحيطزيست اثرنداشته باشد و هيچ
تحول زيستمحيطي وجود نداردكه درآن تاثير اقتصادي ديده نشود .اقتصاد
محيطزيست سعي دارد «حفظ محيطزيست» و «فعاليتهاي اقتصادي» را
با هم آشتي دهد و اين كار را به كمك ابزارها و تئوريهاي اقتصادي انجام
ميدهد.
اهميت اقتصاد محيط زيست:
-۱اهميت مسايل و مشكالت زيست محيطي از يك سو و ضرورت پيشبرد
توسعه اقتصادي از سوي ديگر  ،رويكرد نويني را براي تلفيق همه جانبه
توسعه اقتصادي و حفاظت محيط زيست ،پيش روي محافل علمي و
كارشناسي جهان قرار داده است .
-۲يكي از مهمترين داليل استفاده نامعقول از منابع زيست محيطي ،مدنظر
قرار ندادن منطق اقتصادي در مديريت و بهره برداري از اين منابع است.
-۳در حال حاضر اين مسئله به عنوان يك اصل پذيرفته شده در جهان مي
باشد كه منابع محيط زيستي در رديف ساير منابع كمياب قرار داشته و
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چون آينده توسعه اقتصادي به اين منابع وابسته است در استفاده از آنها بايد
عقالنيت اقتصادي رعايت گردد .
 -۴منطق اقتصادي حكم مي كند كه اگر از يك عامل براي توليد استفاده
مي كنيم  ،مي بايست سهمي را كه متناسب با ارزش توليد آن است را در
نظر بگیرید .
-۵امروزه بهره گيري از دانش اقتصاد محيط زيست و استفاده موثر از ابزار هاي
اقتصادي و ساز وكار هاي بازار و ساير محرك هاي تشويقي براي دستيابي به
رشد اقتصادي پايدار  ،در بسياري از كشور هاي جهان به يك مسئله اساسي
تبديل شده است .
چگونه آغاز شد ؟
منشاء اقتصاد محیط زیستی از سال  1960مقارن با اولین جنبش هاي سبز
و برداشت هاي سیاسی در کشورهاي پیشرفته که به محیط زدست گرایی
معروف شد آغاز گردید .
موضوعات مورد بررسی در اقتصاد محیط زیست:
• آثار جانبي(هزينه های خارجي) :
اين آثار زماني به وجود مي آيند كه فعاليت واحدهای اقتصادی (بنگاه ها و
مصر ف كنندگان) به توليد و مصرف واحدهای ديگر اثر گذاشته و اين هزينه
ها و منافعی كه به ديگران تحميل مي شود به طور رسمي در محاسبات سود

و زيان وارد نمی شوند .به عبارت ديگر ،اگرچه اين آثار در عمل مشاهده
مي شوند ،قیمت گذاری نشده و به طور رسمي هيچ جبراني برای آنها در
نظرگرفته نمي شود.
• ارزش گذاری اقتصادی منابع محيط زيستي :
برای اينکه بتوانيم تصميم عاقالنه ای در خصوص حفظ كيفيت محيط زيست
طبيعي اتخاذ كنيم آگاهي از خدمات طبيعت و ارزش آنها ضروری است .برای
انتخاب بهترين راه حل از ميان راه حل های موجود كاربری های طبيعت
 ،بايد راه حلي را انتخاب كنيم كه بيشترين ارزش را داشته باشد .بنابراين
هدف اصلي ارزش گذاری اقتصادی محيط زيست  ،ايجاد امکان مقايسه ميان
حفاظت محيط زيست و توسعه اقتصادی -اجتماعي برای دست يافتن به
مصرف بهينه منابع كمياب است.
• تعيين هزينه های ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست:
خسارات محیط زیست به خسارت وارده به سالمت ،دارایی ها و محیط
زیست طبیعی داللت دارد.
• به کارگيری اهرم های سياست گذاری جهت دستيابي به اهداف كاهش
آلودگي وحفظ محيط زيست :
ابزارهای اقتصادی مجموعه ای از انگيزه های اقتصادی مختلف مانند جريمه
های آلودگي ،ماليات سبز و يارانه ها  ،سيستم های سپرده /بازپرداخت (در
اصل سیستمی مرکب از ماليات و سوبسيد) و سيستم مجوزهای آلودگي قابل

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

106

تجارت و  ...هستند .استفاده از اين ابزارها مي تواند باعث تنظيم الگوی توليد
و مصرف گردد و با موج فزاینده تخريب و آلودگي محيط زيست مقابله نمايد.
حرکت از اقتصاد محیط زیست به سمت اقتصاد سبز :
اقتصاد سبز را مي توان مدل توسعه اقتصادی بر پايه توسعه پايدار و دانش
اقتصاد محيط زيست دانست كه عالوه بر كاهش خطرات محيط زیستی
در صدد بهبود سالمتی انسان ها و ايجاد برابری اجتماعي نيز مي باشد.
طبق تعريف  UNEPاقتصاد سبز فرآيندی است كه طي آن رفاه و حقوق
اجتماعي انسان افزايش مي يابد ،در حالي که خطرات و تهديدهايي كه
متوجه محيط زيست است كاهش مي يابد .فکر و ايده اقتصاد سبز از به
وجود آمدن بحران های متعدد و تسريع در روند تخريب منابع به وجود آمد.
اين ايده نو در حقيقت منافع اقتصادی و محيط زيستي را در كنار هم رشد
مي دهد.
دستاوردها :
 تغییر فرایندهاي تولید اصالح الگوهاي تولید و مصرف کاالها کاهش سرانه تولید زباله و مصرف انرژي اشاعه و توسعه تجارت پایدارکاهش فقر و توسعه عدالت توزیع عادالنه درآمدمزایای تحقق اقتصاد سبز :
 شناسايي ارزش سرمايه های طبيعي كاهش جنگل زدايي و احيای جنگل ها و حمايت از معيشت روستايي تامين پايدار تغذيه جمعيت در حال رشد كاهش روند تضعيف و تخريب منابع اب تحقق شیالت پايدار محوريت در فقر زدايي از بين رفتن فقر انرژی اشتغالزايي و ارتقای برابری اجتماعي توسعه گردشگری توسعه انرژی های كم كربن افزايش بهره وری در انرژی توسعه صنايع بازيافتبرند سبز مفهومي نوين در راستای اقتصاد سبز
برند سبز چیست ؟ برند سبز برندی است كه مصرف كنندگان را با محافظت
محيطي و فعاليت های تجارت پايدار و محصوالت و خدمات حامي محيط
زيست (سبز) مرتبط مي سازد .برند سبز يک عالمت و نشان است كه به
محصوالت سازگار با محيط زيست تعلق مي گيرد .
گروه های مرتبط در برند سبز :
 دولت و سازمانهای قانون گذار تجار ،مديران كسب و كار و توليدكنندگان عالقه مند مشتريان و مصرف كنندگان عالقه مند -مراكز صدور برچسب

انواع برچسب زیست محیطی :
بزرگترين چالش در حركت به سوی اقتصاد سبز ايجاد تعادل و همکاری
بين زمينه هايي است كه باهم هم پيوندی دارند .مانند رشد اقتصادی ،
ايجاد مشاغل و تماميت زيست محيطي بين فقير و غني و بين نسل های
حاضر و آينده.
و در پایان اینکه :
اقتصاد سبز با پایداری محیط زیست رشد پیدا می کند
از آنجا که توجه به کمیت رشد سبب بی توجهی به کیفیت شده و همین
دغدغه توانست اقتصاد را دچار تحوالت جدی کند.بنابراین اگر به دلیل
رشد اقتصادی از محیط زیست غافل شویم و یا به خاطر رشد اقتصادی
استانداردهای محیط زیست را رعایت نکنیم ،اقتصادی نا کارآمد خواهیم
داشت و دراین زمینه نیازمند تعامل و همکاری بخشهای متولی کشور با
دغدغه حفظ محیط زیست پایدار خواهیم بود .
منابع :

United Nations Environment Program .1
;2002 ,King and Lenox ;1999 , Reinhardt .2
2005 , .Wagner, et al ;203 ,Wagner
 .3اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست ،علی سوری،
محسن ابراهیمی  ،انتشارات نور علم
 .4سایت های اینترنتی
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باکمترینمیزانآلودگیبهسموم
محصوالت کشاورزی حاوی سموم و آفتکشهایی هستند که متأسفانه برای
سالمتی ما مضر ارزیابی میشوند .این سموم در میوهها و سبزیجات باقی
مانده و با مصرف آنها وارد بدن میشوند .البته منظورمان این نیست که
شما را از مصرف میوه و سبزیجات منع کنیم .اما میخواهیم در خصوص
میوه و سبزیجاتی که کمتر به این سموم آلودهاند بیشتر آشنا شوید .اگر
به محصوالت غذایی ارگانیک دسترسی ندارید بهتر است در انتخاب میوه و
سبزیجات غیرارگانیک بیشتر دقت کرده و از انواع سالمتر آنها استفاده کنید.

آووکادو

آووکادو در صدر لیست میوهها و
سبزیجات کمتر آلودهی سال 2015
قرار داشته است .این میوه پوست
سفتی دارد و بومی آمریکای مرکزی و
مکزیک است .به دلیل همین پوست
سفت ،کمترین میزان آفتکشها را
به خود جذب میکند.

ذرت

بر اساس گزارش وزارت کشاورزی
ایاالت متحدهی آمریکا (،)USDA
باقیماندهی آفتکشها که اغلب روی
میوه و سبزیجات باقی میمانند حتی
با شستشو و پوست کندن نیز از بین
نمیروند .در این بین ذرت کمتر در
معرض این آفتکشها قرار دارد.
خوشبختانه کشت تابستانی این مادهی غذایی باعث میشود که کمترین
میزان آفتکشها را به خود جذب کند و دومین مقام در لیست سالمترینها
را به خود اختصاص دهد.

آناناس

اگر جزو طرفداران طعم شیرین
هستید به سراغ آناناس آبدار
خوشمزه بروید .این میوه عالوه بر
خوشمزه بودن حاوی کمترین میزان
آفتکشها بوده و در رتبهی سوم از
نظر کمترین میزان آفتکشها قرار
دارد .محققان  Environmental Working Groupعقیده دارند که
پوست کلفت این میوه باعث شده است که کمترین میزان آفتکشها را به

گردآوری :فاطمه کاراندیش
کارشناس مسئول واحد مشارکت های مردمی سازمان پارک ها و
فضای سبز شیراز

خود جذب کند.

کلم

با وجود اینکه اسفناج یکی از
بهترین مواد غذایی از نظر ترکیبات
مغذی است اما باید بدانید که این
برگهای خوشمزه بهراحتی به سموم
و آفتکشها آلوده میشوند .اما
کلمبرگ جزو سبزیجاتی است که
کمترین میزان آلودگی به آفتکشها
را دارد و میتوانید در ساالدها از آن استفاده کنید .محققان در بررسیهای
خود مشاهده کردهاند سبزیجات برگدار به حدود  5ترکیب شیمیایی
مختلف آلوده شدهاند .در این بین کلمها در  80درصد موارد به کمترین
میزان این آفتکشها آلودهاند.

پیاز

پیاز اشک آدمها را در میآورد اما
خوشبختانه دمار از روزگار سالمتی
در نمیآورد .پوست نسبتاً ضخیم و
الیه به الیهی آن سدی در برابر جذب
ترکیبات شیمیایی ایجاد کرده است.
در عین حال کشت این سبزی نیاز
زیادی به سموم و آفتکش ندارد .چون بوی تلخ و تند پیاز میتواند مانند
یک عامل محافظتی در برابر هجوم حشرات عمل کند .توصیه میکنیم که
پیاز را در جای خشک و خنک نگهداری کنید.

مارچوبه

مارچوبه نیز مانند پیاز نیاز چندانی به
آفتکش ندارد در نتیجه به کمترین
میزان سموم و ترکیبات شیمیایی
آلوده میشود .کشت این سبزی ساده

انبه

انبه نیز طرفداران زیادی دارد .این
میوهی استوایی شیرین و آبدار نیز
در بین میوه و سبزیجاتی که کمترین
آلودگی به آفتکشها را دارند جای
دارد .بر اساس بررسیهای انجامشده
فقط  10درصد نمونههای آزمایشی
به برخی از سموم آلوده بودند.
خوشبختانه گوشت زردرنگ و آبدار این میوه توسط پوست کلفت آن حمایت
میشود .توصیه میکنیم قبل از پوست گرفتن انبه پوست آن را بهدقت
شستشو دهید تا از انتقال بقایای آفتکشها به گوشت میوه جلوگیری شود.

کیوی

کیوی یا همان انگور فرنگی چینی
جزو میوههای سرشار از ویتامین C
محسوب میشود .پوست قهوهایرنگ
و پرزدار این میوه مانند سدی در
برابر جذب بقایای آفتکشها عمل
میکند .البته الزم هست که قبل از
پوست کندن کیوی ،پوست آن را بهدقت شستشو داده و خشک کنید .اگر
کیویهای سفتی خریداری کردهاید میتوانید آنها را در پاکتهای کاغذی
نگهدارید کنید .این پاکتها باعث افزایش تجمع گاز اتیلن شده و باعث
میشوند میوه هر چه زودتر برسد.

بادمجان

محققان
عقیدهی
به
Environmental
Working
 Groupبادمجان نیز جزو
سالمترینها از نظر جذب آفتکشها
محسوب میشود .بر اساس
بررسیهای انجام شده مشاهده شده
است که در حدود  75درصد نمونههای آزمایش شده اثری از ترکیبات
شیمیایی نبوده است .پوست ضخیم بادمجان گوشت این سبزی را از آلوده
شده به آفتکشها و سموم مصون میکند .بادمجان نیز جزو سالمترینها
از نظر جذب آفتکشها محسوب میشود .بر اساس بررسیهای انجام شده
مشاهده شده است که در حدود  75درصد نمونههای آزمایش شده اثری از
ترکیبات شیمیایی نبوده است

گریپفروت

رتبهی بعدی لیست سالمترین
میوه و سبزیجات از نظر آلودگی به
آفتکشها به گریپفروت تعلق دارد.
در بررسیهای انجام شده مشخص
شد که  50درصد نمونههای آزمایش
شده از وجود آفتکشها پاک هستند

خربزه

بدون شک در حین قاچ کردن این
میوه به سفتی و سختی پوست آن پی
بردهاید .به نظر میرسد که این پوست
سفت و سخت مانع از جذب بقایای
آفتکشها میشود.
عالوه بر این خربزه نیز مانند طالبی
و هندوانه که جزو میوههای سالم از
نظر جذب آفتکشها هستند حاوی ویتامین  Aو  Cزیادی است که حتی
در مقایسه یا پاپایا ،پرتقال و گریپفروت نیز بیشتر است.

گلکلم

گلم کلم نیز در مقایسه با اسفناج ،کلم
کیل و یا کاهو و غیره حاوی کمترین
میزان ترکیبات شیمیایی است .در
نتیجه میتوانید به میزان زیادی از
این کلم پرخاصیت استفاده کنید و
از خواص بیشمار آن بهرهمند شوید.

سیبزمینی شیرین

سیبزمینی شیرین جزو سبزیجات
مغذی و البته خوشمزه است .آخرین
رتبهی این لیست به سیبزمینی
شیرین تعلق دارد که گوشت نارنجی
آن آلودگی کمی به بقایای آفتکشها
دارد .این سبزی حاوی نشاستهی کم
و ویتامینهای بیشتری نسبت به
سیبزمینیهای سفید است .شما میتوانید ازسیبزمینی شیرین بهصورت
پوره یا در سوپ و خورشها استفاده کرده و از بتاکاروتن و ویتامین  Aآن
بهره ببرید.

منابعی برای اطالعات بیشتر:
http://www.ghatreh.com
http://www.tebyan.ir
http://www.whfoods.com/foodstoc.php
http://www.eatingwell.com
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است و برای محافظت آنها از حشرات موذی نیاز چندانی به سموم نیست.

و فقط  17درصد نمونهها حاوی بیش از  1ترکیب شیمیایی بوده است.
پوست ضخیم این میوه نیز محافظ آن از آلوده شدن به بقایای آفتکشها
محسوب میشود.
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آب جایگزین ندارد

