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مهرداد محمدنیا
مدیر مسئول فصلنامه
و دکترای علوم خاک

سالی که
نکوست ...

یادداشت
مدیر مسئول

طراوت و نشاط بهار را نشانه ای
از سالی پر خیر و برکت و نیکو
می دانند .بهار هر چه با طراوت تر و پر نشاط تر ،سالی بهتر و نیکوتر را
مژده می دهد .طراوت بهاران نشئت گرفته از همان زمستان و پاییز پر
بارانی است که طبیعت در خواب بوده است .مادر طبیعت اگر چه فرزندان
زیادی دارد اما در میان آنها بی شک بر روی انسان حسابی ویژه باز کرده
است تا عصای دستش باشد و او را در نگهداری از سایر فرزندان کمکی
شایسته نماید .او که خستگی بار سنگین مسئولیت به خوابش فرو برده
بود ،در بهاران با رایحۀ گل ها و نغمه خوانی پرندگان بیدار می شود تا
ببیند فرزند باهوش و ذکاوتش یعنی انسان امانتش را چگونه سرپرستی و
نگهداری نموده است .مطمئنا هیچ فرزندی دوست ندارد چهره ای ناتوان
و ناالیق از خود را به دیگران ارايه دهد .چه خوب است مادر طبیعت که
چشم می گشاید امانتش را بهتر از آنچه داده بود تحویل بگیرد .بی شک
آسمانی پاک و آبی ،درختانی پر از گل و شکوفه ،شهری تمیز با مردمانی
خوشرو و مهربان ،پرندگانی آوازه خوان که به هر سو بی دغدغه در پروازند
و در یک کالم محیط زیستی سالم و با نشاط و بسیاری اتفاقات خوب
دیگر چیزهایی هستند که مادر طبیعت دوست دارد بر آنها چشم بگشاید.
در آستانه سالی نو هستیم و فرصتی نو در پیش رویمان قرار دارد .معلوم
نیست برای ما فرصت دیگری برای دیدن بهاری نو باقی مانده است تا
نسبت به طبیعت ادای دین کنیم یا نه .به راستی برای داشتن محیط
زیستی بهتر تاکنون چه کرده ایم؟ آیا دست کم یک روز را برای آلودگی
کمتر هوای شهرمان به جای استفاده از خودرو شخصی ،پیاده یا با وسایل
عمومی یا حتی با خودرو همکارمان که در همان نزدیکی ما زندگی می
کند قرار گذاشتیم؟ آیا این همه که در شبکه های اجتماعی پرسه می زنیم
به یک توصیه مصرف کمتر آب عمل کردیم؟ آیا نهالی کاشتیم؟ آیا زباله ی
خودمان را تفکیک کردیم؟ و باالخره آیا وجدانمان را نسبت به مسئولیت
اجتماعی آرام می بینیم؟ فرصتی نو در پیش رویمان قرار گرفته ،اگر
وجدان اجتماعی ما آزارمان می دهد به فال نیک بگیریم .این یعنی آنکه
هنوز جای امیدواری هست هر چند دیر .یادمان باشد ابتدای سال است
و طراوت آن مربوط به زمستان و پاییزی است که گذشت ،پس گرمای
طاقت فرسای تابستان را فراموش نکنیم .قطعی احتمالی آب و برق را در
اوج گرمای هوا به یاد داشته باشیم .هجوم ریزگردهای فلج کننده را دست
کم نگیریم .باور داشته باشیم که تنها خودمان با همین کارهای ذره ذره
ای که می کنیم می توانیم ناجی خود و فرزندانمان باشیم .یادمان باشد
وضع فعلی محیط زیست ما انعکاس همین ذره ذره هایی است که می
توانستیم رعایت کنیم و نکردیم .چه زیبا گفته است مولوی ژرف اندیش ما:
سوی ما آید نداها را صدا»
«این جهان کوه است و فعل ما ندا
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سید جواد نقیبی
سردبیر فصل نامه و
کارشناس ارشد علوم خاک

سرمقاله

من از تبار درختــــانم

چندی پیش به همت یاران همراه در سازمان پارکها و فضای سبز
شهرداری شیراز مسابقه ای با نام «بهترین جمله درباره درخت» برگزار
شد ،یکی از جمالتی که همشهری عزیزی برایمان فرستاده بود ،بخشی
از شعر زیبای زنده یاد سیاوش کسرایی بود که« :تو قامت بلند تمنایی ای
درخت» بسیار بر دلم نشست .جستجو کردم تا باقی آنرا بیابم و پیش
از قلم فرسایی به عنوان سرمقاله پیش کش کنم به حضور سبز شما
گرامیان:
«تو قامت بلند تمنایی ای درخت!
همواره خفته است در آغوشت آسمان
باالیی ای درخت!
دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار
زیبایی ای درخت!
هم تو النه می کنند
وقتی که بادها در برگهای در ِ
وقتی که بادها گیسوی سبز فام تو را شانه می کنند
غوغایی ای درخت!
وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است
در بزم سرد او خنیاگر غمین
خوش آوایی ای درخت!
در زیر پای تو اینجا شب است
و شب زدگانی که چشمشان صبحی ندیده است
تو روز را کجا؟ خورشید را کجا؟
در دشت دیده غرق تمنایی ای درخت؟
چون با هزار رشته ،تو با جان خاکیان
پیوند می کنی
پروا مکن ز رعد
پروا مکن ز برق
که بر جایی ای درخت!
سر برکش ای رمیده که همچون امید ما
با مایی ای یگانه و تنهایی ای درخت!».
شاید یکی از مظلوم ترین آفریدگان پروردگار ،درختانند .از دامان تیره
خاک بر می خیزند و از میان گرمای تموز و سرمای سخت زمستان
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آرام آرام ،مصمم و صبور ،بی چشم داشت نوازش ،سر بر نیلگون آسمان
می سایند و بی باک و مغرور ،چگونه زیستن را فریاد و زیبایی را در
پریشانی شاخه ها ،با بیانی ساده معنا می کنند .این پرچم های سبز و
نجیب زندگی ،یکی از مهمترین کارکردهای زیست شیمیایی نظام هستی
را بر عهده دارند؛ تولید اکسیژن .حیات در کره زمین و بهویژه زیست
بومهای شهری بسیار مدیون این قد افراشتگان سبزند .اما این عملکرد
آنقدر روشن است و معمول که از شدت پیدایی ،برای انسان ،پنهان.
این محجوبی درختان را باید در بستر فراختری نگریست و آن مدیریت
فضای سبز شهریست .آنچه در عرصه مدیریت فضای سبز شهری یا در
مقیاس بزرگتر؛ زیست بوم شهری در مقام چالش مطرح است ،دو نکته
کلیدی است :نخست نبود بانک جامع اطالعاتی محیط زیست و دیگری
توجه اندک و بی مهری به جایگاه و کارکرد مشارکتهای مردمی در
مدیریت محیط زیست .فقره آخر در منظومه فکری نگارنده گنجینه
ایست گرانبها اما مغفول .شگفت آنکه مانند بسیاری از رها شده ها و
مستور مانده ها ،هم در فرهنگ ملّی این سرزمین و هم در آموزه های
دینی مردمان ایران زمین ،پیوسته تأکید بر حرکتهای جمعی و یا به
معنای امروزین آن مشارکت مدنی ،نقش برجسته ای داشته است .گواه
آن جشن های جمعی ایران باستان و تکالیف اسالمی جمعی مانند:
زکات ،خمس و نماز جماعت است که همگی بر محملی از جمع و
مشارکت سوارند .جایگاه جماعت در نگاه دینی آنچنان رفیع است که
پیامبر اسالم که «درود خداوند بر او باد» فرموده است« :دست خداوند
با جماعت است» .در متون دینی بسیار بر رفتار جمعی تکیه شده است
آنچنان که بهعنوان مثال برای نماز جماعت پاداش چند برابری نسبت
به نماز فرادی قائل شده .القصه اینکه در ادبیات وحیانی پیوسته سفارش
بر مشارکت ،همکاری و همیاری شده است چنانچه در آیه  2سوره
مائده می فرماید« :تَ َعا َون ُوا ْ َعلَى الْب ِّر َوال َّت ْق َوى» .آنچه امروز مدیریت زیست
بومهای شهری ما به آن دچار است خیل شهروندان مشتاق از یک سو
و بی برنامگی و نبود ساختار متولی سازماندهی و بسترساز مشارکت در
دستگاههای مسئول از سوی دیگر است .پیوسته باید در خاطر داشت
بهعنوان مثال در کالن شهری مانند شیراز با گستره جغرافیایی نزدیک
به  200میلیون متر مربع و جمعیتی حوالی یک میلیون و هشتصد هزار

نفر اگر توانمندترین و عاشقترین مدیران و کارکنان نیز در شهرداری
یا اداره کل محیط زیست باشند ،آنچه بضاعت ایشان از سرمایه
ریالی و زمانی است هرگز کفاف فعالیتی در این قامت را نمی دهد؛
بنابراین همانند سایر بالد ،باید دست یاری به سوی سرمایه اجتماعی
و مشارکتهای مدنی دراز کرد .باری به تأیید این کالم فردوسی بزرگ
که «از ایرانم از شهر آزادگان» ،فراوانند خاطرات درخشانی که مردمان
سرزمین کوههای برافراشته زاگرس و البرز و سبالن و بینالود و کشور
رودهای پرخروش کارون و قره آقاج و سپیدرود و اترک و ُکر ،تجربه
حضور و مشارکت حداکثری خود را در برهه های گوناگون تاریخ این
سرزمین جاوید بی ریا و خودجوش نشان داده اند؛ از تجربه مبارزات
انقالب اسالمی تا آزمون چند ساله دفاع مقدس گرفته تا حماسه حضور
مکرر ایرانیان در انتخابات تا برسد به گردهمایی باشکوه زیست محیطی
ایرانیان در سیزدهم فروردین همه و همه نشان از باور و مهر مردمان
این مرز و بوم به مشارکت و همکاری جمعی دارد .اما آنچه الزم است
اراده و عزم راسخ امانتداران مردم به بستر سازی مشارکت پایدار ،جدی
و مؤثر شهروندان در امور ،بویژه مدیریت محیط زیست است .حال که
در چارت سازمانی جدید شهرداری شیراز ساختاری به نام «سازمان
سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی» بنیانگذاری شده است فرصتی
است مغتنم که در کنار فعالیتهای اقتصادی و انتفاعی این سازمان،
مشارکتهای مردمی غیرانتفاعی در عرصه هایی همچون محیط زیست،
فضای سبز ،پسماند ،فرهنگ شهروندی ،حمل و نقل و ترافیک و ...نیز با
قوت دنبال شود .مشارکتهایی که می تواند طلیعه تحوالتی بزرگ در
عرصه مدیریت شهری کالن شهر شیراز باشد.
با مهربانی و فروتنی

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

9

سیاستهای کلی «محیط زیست»

جمهوری اسالمی ایران

رهبر انقالب اسالمی در تاریخ  1394/۰۸/26در اجرای بند یک اصل ۱۱۰
قانون اساسی ،در نامهای به رؤسای قوا ،سیاستهای کلی محیط زیست را
ابالغ کردند .ایجاد نظام یکپارچهی ملّی محیط زیست ،مدیریت هماهنگ
و نظاممند منابع حیاتی ،جرمانگاری تخریب محیط زیست ،تهیهی اطلس
زیستبوم کشور ،تقویت دیپلماسی محیط زیست ،گسترش اقتصاد سبز
و نهادینهسازی فرهنگ و اخالق زیستمحیطی از جمله محورهای
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ابالغیهی رهبر معظم انقالب اسالمی است .متن سیاستهای کلی محیط
زیست که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده،
به این شرح است:

سیاستهای کلی محیط زیست
1

مدیریت جامع ،هماهنگ و نظاممند منابع حیاتی (از قبیل هوا ،آب،

خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیستبوم بهویژه با افزایش
ظرفیتها و توانمندیهای حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد
مشارکت مردمی.
ّ
 2ایجاد نظام یکپارچهی ملی محیط زیست.
 3اصالح شرایط زیستی بهمنظور برخوردار ساختن جامعه از محیط
زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی.
 4پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگیهای غیرمجاز و جرمانگاری
تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارندهی آلودهکنندگان و
تخریبکنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت.
 5پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آالیندهی هوا ،آب ،خاک،
آلودگیهای صوتی ،امواج و اشعههای مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم،
و الزام به رعایت استانداردها و شاخصهای زیستمحیطی در قوانین و
مقررات ،برنامههای توسعه و آمایش سرزمین.
 6تهیهی اطلس زیستبوم کشور و حفاظت ،احیاء ،بهسازی و توسعهی
منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا ،دریاچه ،رودخانه ،مخزن سدها،
تاالب ،آبخوان زیرزمینی ،جنگل ،خاک ،مرتع و تنوع زیستی بویژه
حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهرهبرداری از این منابع
متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها بر
اساس معیارها و شاخصهای پایداری ،مدیریت اکوسیستمهای حساس و
ارزشمند (از قبیل پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع
ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بینالمللی.
 7مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدهای زیستمحیطی
نظیر بیابانزایی ،گرد و غبار بهویژه ریزگردها ،خشکسالی و عوامل
سرایتدهندهی میکروبی و رادیواکتیو و توسعهی آیندهنگری و شناخت
پدیدههای نوظهور زیستمحیطی و مدیریت آن.
 8گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر:
 -1-8صنعت کمکربن ،استفاده از انرژیهای پاک ،محصوالت کشاورزی
سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پسابها با بهرهگیری از ظرفیتها
و توانمندیهای اقتصادی ،اجتماعی ،طبیعی و زیستمحیطی.
 -2-8اصالح الگوی تولید در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و
بهینهسازی الگوی مصرف آب ،منابع ،غذا ،مواد و انرژی بهویژه ترویج مواد
سوختی سازگار با محیط زیست.
-3-8توسعهی حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و
افزایش حمل و نقل همگانی بهویژه در کالنشهرها.
 9تعادلبخشی و حفاظت کیفی آبهای زیرزمینی از طریق اجرای
عملیات آبخیزداری ،آبخوانداری ،مدیریت عوامل کاهش بهرهبرداری از
آبهای زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آالیندهها.
 10استقرار نظام حسابرسی زیستمحیطی در کشور با لحاظ ارزشها و
هزینههای زیستمحیطی (تخریب ،آلودگی و احیاء) در حسابهای ملّی.
 11حمایت و تشویق سرمایهگذاری و فناوریهای سازگار با محیط
زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز.
 12تدوین منشور اخالق محیط زیست و ترویج و نهادینهسازی فرهنگ
و اخالق زیستمحیطی مبتنی بر ارزشها و الگوهای سازندهی ایرانی ـ
اسالمی.
 13ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهرهمندی از فناوریهای
نوآورانهی زیستمحیطی و تجارب سازندهی بومی در زمینهی حفظ
تعادل زیستبومها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست.
 14گسترش سطح آگاهی ،دانش و بینش زیستمحیطی جامعه و

دینی مشارکت و مسئولیتپذیری اجتماعی
تقویت فرهنگ و معارف
ِ
بهویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در تمام
سطوح و اقشار جامعه.
 15تقویت دیپلماسی محیط زیست با:
 -1-15تالش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقهای برای مقابله با گرد
و غبار و آلودگیهای آبی.
 -2-15توسعهی مناسبات و جلب مشارکت و همکاریهای هدفمند و
تأثیرگذار دوجانبه ،چندجانبه ،منطقهای و بینالمللی در زمینهی محیط
زیست.
 -3-15بهرهگیری مؤثر از فرصتها و مشوقهای بینالمللی در حرکت به
سوی اقتصاد کمکربن و تسهیل انتقال و توسعهی فناوریها و نوآوریهای
مرتبط.
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آپارتمان نشینی ،تغذیه نامناسب و غیر استاندارد بودن برخی مواد
غذایی و حتی استفاده کردن از ابزار و آالت غیر استاندارد در کارهای
روزمره و خیلی موارد دیگر که همگی باعث خواهند شد تا بیماریهای:
قلبی عروقی ،دیابت ،فشارخون و حتی یک سری بیماریهای جدید در
جامعه افزایش یابد .این موارد یک مشکل جهانی برای سالمت است
که همگی باعث خواهند شد تا روان و جسم انسان ها شکننده تر
شوند و سطح تحمل افراد پایین آید و باعث بی نظمی ،ناهنجاری های
اجتماعی و خانوادگی و اخالقی می شوند .برای جلوگیری از این
آسیبها راهی بسیار ساده و کم هزینه وجود دارد و آن ورزش
است.

گفتگو با سیروس پاک فطرت؛

رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان فارس
گفتگو با سیروس پاک فطرت با چهره مهربان و پر انرژی همیشگی در
نخستین روزهای بهار  95انجام شد .او که در کنار سکانداری مدیریت
حوزه شهردار شیراز ،رئیس هیئت ورزش های همگانی استان فارس و
مشاور فدراسیون ورزش های همگانی کشور نیز است ،با وجود تمامی
مشغله ها مرد ورزش است و اندک بهانه ای برای کسانی که پیوسته از
نداشتن وقت برای ورزش شکایت می کنند نگذاشته است .او اعتقاد دارد
با برنامه ریزی می توان به تمامی امور روزمره از جمله ورزش که ضامن
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سالمت شادابی و نشاط است نیز رسید .پای صحبت های او می نشینیم:
کالم خود را آغاز می کنم با نام و یاد خداوند و عرض سالم و ادب حضور
خوانندگان محترم فصلنامه آگاهی های زیست محیطی.
اساس ًا در جامعه امروزی چه نیازی به ورزش وجود
دارد؟
زندگی بی تحرک و ماشینی ،فشارهای فکری و استرس های روزانه،

دربارهی پیگیری مأموریتهایی هیئت ورزشهای
همگانی استان فارس توضیح دهید.
از مواردی که هیئت استان بطور جدی پیگیری می کند تا گام مؤثری در
سالمت شهروندان بر دارد می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 1توجه ویژه به آموزش عمومی ورزش
 2توسعه فضاهای ورزشی روباز و سرپوشیده
 3راه اندازی جاده های تندرستی در نقاط مختلف شهر
 4پیگیری ساخت ایستگاههای تندرستی در پارکها ،مدارس و...
 5برگزاری همایشهای پیاده روی خانوادگی ،دوچرخهسواری ،جشنوارههای
همگانی و توجه ویژه به توسعه ورزشهای بومی و محلی
 6تبلیغات گسترده در رسانهها برای حضور مردم در فعالیتهای ورزشی
 7جدی گرفتن تربیت مربیان توانمند
 8راه اندازی ایستگاههای ورزش صبحگاهی در نقاط مختلف شهر
و اما کالم آخر:
امید است با توکل به خداوند سبحان بتوان با بهره گیری از نیروهای
مستعد و امکانات موجود ،به شرایط مطلوب در زمینه ورزش های همگانی
دست یابیم و بیش از پیش سربلندی و افتخار استان فارس را در تحقق
اهداف تعیین شده شاهد باشیم.

در مورد نقش و جایگاه ورزش های همگانی توضیح
دهید.
مقام معظم رهبری می فرماید« :طرح همگانی کردن ورزش کار
ارزشمندی است».
توسعه و پیشرفت در برنامه های ورزشی در هر جامعه مرهون کار و تالش
و همت و همکاری و هماهنگی بخش های مختلف در آن جامعه بویژه
تصمیم گیران و مسئوالن اجرایی مرتبط با آن جامعه است .از این رو
با توجه به چشم انداز  20ساله و برنامه توسعه نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران و تأکیدات مقام معظم رهبری در جهت توجه ویژه به
سالمت آن هم با توسعه و ترویج ورزش های همگانی در ایران استوار است.
هیئت ورزشهای همگانی استان فارس به منظور تحقق بخشی کوچک
از تعهدهای منظور شده در برنامه ریزی های جامع دولت محترم تدبیر و
امید و با توجه به تخصص و سوابق علمی و تجربی عوامل زیرمجموعه در
هیئت و اینکه شناخت نظری و عملی از مشکلها و نارساییهای بسیاری
که در حوزه سالمت استان می باشد اقدام به تدوین برنامه ریزی کوتاه
مدت ،میان مدت و بلند مدت نمود تا بتوان شرایطی مناسب را در جهت
پیشبرد اهداف کالن جامعه بوجود آورد .همه اینها باعث خواهد شد تا هم
توسعه فرهنگ شهروندی داشته باشیم و هم باعث بوجود آمدن شهرهایی
با مردمانی بانشاط و سالم شویم.
اندکی دربارهی هیئت ورزش های همگانی استان
فارس توضیح دهید.
هیئت ورزش های همگانی استان فارس دارای 30کمیته فعال است که
با هدف ارتقای سالمت جامعه همواره همگام با سایر هیئت های ورزشی
و ادارههای ورزش و جوانان و سایر دستگاههای دولتی و غیر دولتی از
جمله شهرداریها و خاصه شهرداری کالن شهر شیراز تالش می نماید.
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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آوارگــانآبــ
داریوش مختاری

مدیر مسئول نشریه مدیریت آب و کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

 1آیا موج فزاینده آوارگان آب در راهَ ند و کالنشهر
شیراز در مخاطره کمآبی و بیآبی قرار دارد؟

هنوز ساکنان کالنشهر شیراز به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند (روزنامه
سبحان 13 ،بهمن  )94ولی سیالب فروردینماه ،گلوی فارس را تَر نکرد و
احتمال قطع و جیرهبندی همان آب شرب سالم در شیراز وجود دارد (روزنامه
افسانه 29 ،فروردین  .)95کیفیت آب در شهرهای ایران مناسب بوده و همین
آب با کیفیت بسیار خوب به طور معمول به وسیله شهروندان َهدر میرود .اگر
چه بارشهای خوب فروردینماه بسیاری از استانها را از خط قرمز کمآبی و
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وضعیت تنش آبی خارج کرد ولی شهرهای شیراز ،کرمان ،اصفهان و بوشهر
همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند (خبرگزاری ایسنا 3 ،اردیبهشت  .)95این
گفتهها آشکارا یک معنا میدهند؛ کالنشهر شیراز در خطر کمآبی و یا حتی
بیآبی برای بخشهایی از آن هست.
از سوی دیگر ،از مساحت  18000هکتاری انجیرستان دیم شهرستان استهبان
که در دورههای ترسالی (بارشهای  350میلی متری در سال) برابر با  17000تن
محصول تولید میشد اکنون تولیدات بزرگترین انجیرستان دیم جهان به کمتر
از  7000تن در سال رسیده است و جمعیت  70000نفری این شهرستان را در
آستانه مهاجرت قرار داده است .خشکشدن دریاچه بختگان و کاهش رطوبت
نسبی هوا موجب تشدید خشکشدن و کاهش تولیدات انجیرستان تاریخی این
شهرستان شده است .شهرستان ارسنجان دارای  27000هکتار اراضی زراعی و
 2500هکتار اراضی باغی بوده است .اکنون سطح باغات ثابت مانده است ولی
سطح اراضی زراعی به کمتر از  12000هکتار رسیده است و کمتر هم میشود.

به این سان! به آسانی میتوان گفت سطح اراضی و تولیدات کشاورزی استان به
طور طبیعی از  1200000هکتار فعلی در هر سال آنچنان کاهش خواهد یافت
که به کمتر از  100000هکتار خواهد رسید .یعنی به همان میزانی که در آغاز
قرن چهاردهم هجری شمسی بوده است باز میگردد و قرنها طول کشیده بود
تا طبیعت استان فارس به تعادل بومشناختی رسیده است .اگر آبخوانها هم
رو به خشکی ن َروند برهانهای فزاینده دیگری برای موج فزاینده آوارگان
آب وجود دارد .نزدیک به  50سال است که حقابهبران درمانده
دشت کربال کم کم به سمت شهرهای مرودشت ،زرقان و
شیراز در حال مهاجرت بودهاند و اکنون  72آبادی
باقیمانده آن خالی از سکنه خواهند شد .حدود
 600هزار هکتار اراضی باغات در دشت کوار که
به سبد میوه استان فارس شناخته میشود و
هر ساله ساکنان کشور ،با هلو و انگور باغات
این شهر ذائقه خود را شیرین میکنند؛ در
خطر نابودی کامل است .عمق چاهها در
این دشت به حدود  400متر رسیده است
و ساخت شبکه آبیاری نیز نوشداروی تمام
دردهای این دشت نخواهد بود .سرسبزی
کنونی این دشت به زودی رنگ خواهد باخت و
همسایگان شرقی کالنشهر شیراز به زودی مهمان
ناخوانده زیستبوم شیراز خواهند بود .بخش شرقی
دشت مرودشت به طور تقریبی شمار فراوانی آوارگان آب
و ورشکستگان کشاورزی را در حدود  10سال اخیر بازتولید
کرده است و مالکان و کشاورزان سرشناس مرودشتی اکنون جزو
بدهکاران و درماندگان آب شدهاند.
در استان فارس به طور متوسط نزدیک به  10میلیارد متر مکعب
آب در سالهای نرمال داریم که با کمک  86000حلقه چاه
( 61000حلقه مجاز و  15000حلقه غیرمجاز)2000 ،
دهنه چشمه ،انهار و آبهای سطحی و  1700رشته
قنات تخلیه میشود .چشمههای بزرگ استان تا
حدود  67درصد کاهش آبدهی داشتهاند .شُ مار
 103دشت داریم که  60درصد دشتهای
استان یعنی  63دشت ممنوعه هستند و
شمار دیگری هم در شرف ممنوعهشدن
هستند .به جز استان کرمان هیچ استانی
در کشور نیست که بیش از  25درصد
دشتهایش ممنوعه باشد که این وضعیت
نشاندهنده عمق فاجعه برای استان فارس
هست .در استان فارس حدود  12درصد از غذای کشور
تامین میشود و  13/5درصد از برداشت از آبخوانهای کشور به تنهایی مربوط
به استان فارس هست .به عبارتی از حدود  54میلیارد مترمکعب برداشت آب
از آبخوانهای کشور بیش از  8میلیارد مترمکعب آن مربوط به استان فارس
است .در سال  1391جمع کفشکنی چاهها در استان فارس برابر با 154
کیلومتر بوده است .در حالی که در کل کشور در همان سال کل کفشکنی
چاهها برابر  450کیلومتر بوده است .یعنی یک سوم کفشکنی چاههای کشور
در استان فارس اجرا میشود .حدود  60تا  70درصد حفاران کشور در استان
فارس فعالیت دارند که به همین دلیل استان فارس را بهشت حفاران مینامند
(فصلنامه مدیریت آب ،سال سوم ،شماره سوم ،پاییز  .)93در حالی که مسئوالن

سازمان آب زیر فشار شدید تقاضای مالکان چاه غیر مجازند؛ در همان حال در
قالب مقررات موجود به ویژه از سال  1385برای نجات بقایای آبخوانها تالش
میکنند (روزنامه ايران ،شماره  3730تاريخ  )86/6/15ولی مسئله خشکی و
کمآبی همچنان رو به پیش است و حتی اگر چاه جدیدی هم حفر نشود به لحاظ
کاهش بارشها ،آبخوانها با شدت رو به خشکی میروند .پس مالکان 85000
حلقه چاه کشاورزی به طور َحتم ،موجی از آوارگان آب را ایجاد کردهاند و
اکنون در جای جای کالنشهر شیراز برای لقمهای نان با دشواری
روزگار را سپری میکنند.
در حوزه تامین آب روستاها ،شمار  4500روستای
استان در خطر کمآبی و بیآبی جدی قرار دارند و
آهنگ مهاجرت جمعیت  1500000نفری این
روستاها از ناحیه کمآبی آب روستایی (شرب
و شستوشو) نواخته شده است .بیآبی و
کمآبی مناطق روستایی که مسئلهای جدا
از تامین آب کشاورزی است؛ نیز زنگ خطر
جدی برای خالی از سکنهشدن روستاهای
استان فارس را به صدا درآورده است .برای
مثال تامین آب  146روستای شهرستان نیریز
هر سال دشوارتر میشود و گهگاهی ساکنان
روستاهای مستقر در کویر قطرویه را به فرمانداری
آن شهرستان میکشاند (شبکه اطالعرسانی راه دانا،
 .)94/03/30همه اینها شَ وندی شده است برای بازتولید
و مهاجرت بیش از  2000000میلیون نفر آوارگان آب در
استان فارس که در نهایت درماندگی به سمت شهرهای بزرگتر و به
ویژه کالنشهر شیراز هجوم آوردهاند.
پرسش سادهای که پیش میآید این است که آیا کالنشهر شیراز
با  1500000نفر جمعیت فعلی که حدود  32درصد کل
جمعیت  4500000نفری استان فارس را در خود جا
داده است هنوز گنجایش جمعیت بیشتری را دارد؟
شهری که سرانه آب مصرفی ساکنان آن تا پیش
از ساخت نخستین شبکه لولهکشی بهداشتی
آب شهری کشور در سال  ،1324به احتمال
کمتر از  30لیتر در روز بوده است اکنون هر
شهروند آن برابر با  132لیتر در شبانهروز
آب مصرف میکند .امروزه ترافیک سنگین
خودروها در بخشهایی از شهر همچنان که
اَمان را از شهر بریده است هزینههای اقتصاد
ملی را به شدت افزایش میدهند و سرمایههای
جامعه با سرعت نابود میشوند .آبخوانهای شیراز هر روز
تراز منفیتری پیدا میکنند و باغات قصرودشت در عطش کمآبی میسوزند و
در همان حال موج فزاینده آوارگان آب به همه این مشکلها دامن میزنند و در
بهترین حالت آنان نیز َمسکنی بر میگزینند و به مصرفکنندگان آب شهری
شیراز افزوده میشوند و افزودهشدن هر شهروند به معنای تقاضای بیشتر برای
توسعه امکانات بهداشتی ،فضای سبز و غیره هست و بار مشکلها کالنشهر
شیراز را پی در پی افزون میکند .همه اینها یعنی به سامانکردن کالنشهر
شیراز هر روز دشوارتر میشود و برنامهریزان ناچارند برخی مشکلها را رها کرده
و به مشکلها مهمتر بپردازند و کم کم کالنشهر شیراز را از یک سقوط حتمی
برهانند.
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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جلوگیری از ساخت هرگونه باغ شهرهای پیرامون زیستبوم شیراز :دیدن تصویر
هوایی حدود  3400هکتار باغشهرهای مستقر در بستر خشک شهر صدرا لرزه
بر تن هر کارشناس منابع آب میاندازد .مساحت باغشهرهای پیرامون زیستبوم
شیراز در حدود  14000هکتار و به روایتی  10000هکتار است .بنابراین از
دیدگاه این نوشته گسترش بیشتر باغشهرها خردمندانه نیست .شماری از
مالکان همین باغشهرها بخش کوچک از آوارگان احتمالی آب خواهند بود.
اگر اینگونه هم نباشد ،گسترش باغشهرها دستکم  70میلیون متر مکعب آب
از منابع آبخوانهای کارستی مصرف میکند .کل آب مصرفی کالنشهر شیراز
نیز برابر با  97میلیون متر مکعب است .اگر باغشهرها نباشند فالکت کالنشهر
شیراز برای تامین آب کمتر هست .اینکه منابع آبخوانهای کارستی پیرامون
شیراز برای مصرف در باغشهرها مصرف شود چندان پذیرفتنی و عقالنی نیست.
شاید این منابع روزگاری بتوانند به ُگذار کالنشهر شیراز از کمآبیهای پیش
رو کمک کنند.

2

اکنون چه باید کرد؟

بازتولید آوارگان آب برای زیستبوم شیراز به طور معمول یک مسئله بیرونی
است .هرچند در درون زیستبوم برای کالنشهر شیراز خطر آوارهشدن ساکنان
آن در بازه زمانی  20سال پیش رو وجود دارد .ولی در چارچوب این نوشته که
به مهاجرت آوارگان آب به سمت این کالنشهر میپردازد موج فزاینده آوارگان
آب یک مسئله بیرونی است و شایسته است راهکارهای آن بیرونی باشد .مدیران
شهر شیراز باید از مسئولین جهاد کشاورزی و آب منطقهای و بانک کشاورزی
بخواهند مسئله مهاجرت را در مبادی آن حل کنند و مسیر حمایتهای فنی و
اعتباری دولت را از کشاورزی تجاری در فضای باز که موجبات به هم خوردن
تعادل بومشناختی را به دنبال داشته است به سمت حمایت از کشاورزی در
فضای بسته سوق دهند .چون بخش عمده حل مسئله آوارگان آب در حوزه
عمل مدیران شهر شیراز نیست ،در همین حال نگاه کوتاهی به آنچه که مدیران
شهری نیز میتوانند انجام دهند شده است.
-1-2مدیران شهر شیراز در حوزه بحران آب با محوریت
کاستن از موج فزاینده آوارگان آب چه باید کنند؟
کاستن از سرانه مصرف روزانه آب شهروندان :چه مسئله آوارگان آب در میان
باشد و چه نباشد ،زیستبوم شیراز دچار گرفتاریهای بزرگی برای تامین آب
هست و شایسته است چارهای مناسب برای آن اندیشیده شود .از دیدگاه این
نوشته ،کاهش مصرف سرانه آب شیراز از این جهت اهمیت دارد که اگر در
حوزههای بیرونی امکان کنترل ورود آوارگان آب با مشکل و شکست روبرو شود
کاهش مصرف آب شهری کمک میکند تا زمینه برای پایداری بیشتر منابع آب
و تامین آب ساکنان فعلی شهر کمتر دچار مشکل شود.
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-2-2مدیران دستگاههای اجرایی آب و خاک برای کاستن از
موج فزاینده آوارگان آب به کالنشهر شیراز چه باید کنند؟
دیدگاه اصلی برای برونرفت از موج فزاینده آوارگان آب ،کنترل مهاجران
در مبادی آن است و این رویکرد آشکارا به معنای بازگشت از راه آمده است.
کشاورزی تجاری باید با همان بافت تجاریاش ،از فضای باز به فضای بسته
سوق داده شود و از این رویکرد همزمان چند مسئله با هم حل میشود؛ اشتغال
و تولید حفظ میشود و در همان حال آوارگان آب از مهاجرت باز میمانند.
چون آمدن آنان به کالنشهر شیراز از سر ناچاری بوده است .این راهکار از حوزه
عمل مدیران شهر شیراز خارج است و در حوزه عمل سایر دستگاههای اجرایی
(بانک کشاورزی ،سازمان جهاد کشاورزی فارس و شرکت سهامی آب منطقهای
فارس) قرار دارد .برآوردها نشان میدهد که در استان فارس با حدود 85000
حلقه چاه و  1200000هکتار اراضی زراعی و باغی ،فهرست راهکارهایی که در
پیوند تنگاتنگ با یکدیگر بوده و در همان حال اجرای آنها به چیدمان درست
ارکان حکمرانی خوب آب میانجامند شامل موردهای زیر است:
ساخت  5351واحد گلخانه  5000مترمربعی و ساخت  567سردخانه 3000
تنی باالی صفر که با هزینه کشاورزان و در همان حال با حمایت اعتباری
دولت (در قالب اعتبارات اجاره به شرط تملیک) اجرا خواهد شد از جمله
این راهکارهاست .ساخت گلخانههای یادشده به حذف حدود  157707هکتار
کشت فضای باز کمک میکند .اجرای آبیاری تحت فشار در حدود 557031
هکتار اراضی زراعی و باغی با رعایت همهی نکات فنی و آموزشی و مشروط به
کاهش سقف پروانههای بهرهبرداری متناسب با نیاز آبی گیاه که با حمایت فنی
و اعتباری دولت اجرا شوند نیز جزو راهکار بعدی است .گسترش و پیادهسازی
بندهای  15گانه طرحهای تعادلبخشی در  103دشت استان فارس موجب
میشود اجزای این بسته عملیاتی به درستی کار کند و حمایتهای فنی
و اعتباری دولت به بازگشت تعادل در آبخوان و بهبود تزار سفرههای آب
زیرزمینی بینجامد .پرداخت هزینه نکاشت به برخی چاهها و همینطور اجرای
پروژههای معیشت جایگزین با کمک کمیته امداد امام خمینی و سازمان
آموزش فنی و حرفهای ،تکمیلکننده راهکارهای یادشده است .بنا به محاسبات
انجامشده ،اجرای این بسته عملیاتی برابر با  6000میلیارد تومان هزینه در بر
دارد که با پیادهسازی سیاستهای تکمیلی و اجرای دقیق بسته به بازگشت
کشاورزی از فضای باز به بسته کمک میکند و میتوان انتظار داشت استان
فارس از مخاطره بسیار بزرگی که از ناحیه نابودی آبخوانهایش پیش ُرو دارد،
رهایی یابد .همچنین محاسبات دقیقتر برای شهرستان ارسنجان نشان داد که
برای برونرفت از بحران آب در آن شهرستان به  120میلیارد تومان نیاز هست.
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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را فعال ميكند.

داشته و تاثير يكديگر را افزايش ميدهند ،مث ً
ال مقادير اندك سرب و كادميم
ميتواند آثار نامطلوب و مخاطره انگيزي بر سالمتي انسان داشته باشد.

شود ،ولي حداقل در كشورهاي غربي ،مقدار زيادي از كلسيم مورد نياز بدن
از طريق مصرف شير و پنير تامين ميشود .كمبود كلسيم در خاك احتماالً
مربوط به اسيديته و تاثير آن بر قابليت استفاده عناصر كم مصرف است
تا ميزان كلسيم موجود در فرآوردههاي غذايي .وجود سديم نيز در جيره
غذايي ضروري است ،اما مقدار زياد اين عنصر در غذاها ميتواند باعث ايجاد
فشارخون شود .اين مشكل در مناطقي كه خاكهاي شور كيفيت آب را
تحت تاثير قرار ميدهند وجود دارد.
عناصري كه داراي خطرهای بيشتري هستند عبارتاند از :آرسنيك ،كادميم،
سرب ،جيوه و اورانيوم .در عين حال ،اگر غلظت عناصر كم مصرف هم
بسيار زياد شود حالت سمي پيدا ميكنند .در بعضي نواحي كمبود كروم،
مس ،آهن ،يد ،سلنيم و روي در جيره غذايي وجود دارد و زيادي عناصر
ارسنيك ،كادميم ،فلور ،سرب و سلنيم هم در كشورهاي توسعه يافته و
هم در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد ،اما تاثيرهای آنها معموالً در
كشورهاي در حال توسعه مشهودتر است.
تعيين آثار مستقيم عناصر موجود در خاك و آب بر سالمتي انسان مشكل
است ،زيرا عوامل زيادي در اين امر دخالت دارند .از جمله اين عوامل ميتوان
به طبقه اجتماعي ،رژيم غذايي و شيوه زندگي ،عوامل ژنتيكي ،سالمت
عمومي و سن اشاره كرد .عالوه براين ،از مقدار مورد نياز روزانه اين عناصر
كه از محيط جذب بدن ميشوند ،مقاديري از عناصر كم مصرف كه براي
سالمتي مهم هستند ،نحوه تاثير عناصر مختلف بر سالمتي و غلظت آنها در
خاك ،هوا يا آب كه منجر به كمبود يا سميت آنها در جيره غذايي ميشود
اطالعات دقيقي در دست نيست.
روابط بين ناهنجاريهاي كوچك در عرضه عناصر كم مصرف و سالمت
انسان به سختي قابل شناسايي است .ويژگيهاي كمبود اندك يا زيادي
اندك اين عناصر اختصاصي نبوده و واضح نيست .براي مثال ،در مناطق
كوهستاني كه خاك معموالً شسته شده و حاوي مقادير كمي از عناصر
بويژه مس ،يد ،سلنيم و روي است قد مردم اين مناطق نسبت به مردم
مناطق پايين دست كوتاهتر است ،شايد يكي از علل اين كوتاه قدي عدم
وجود اين عناصر كم مصرف باشد .عالئم كلينيكي به تنهايي براي تشخيص
كمبود عناصر غذايي كافي نيست و كمبود چند عنصر غذايي با يكديگر
در ايجاد عالئم پاتولوژيكي نقش دارد .عالوه براين ،يك عنصر خاص مانند
يد ميتواند از راههاي مختلفي بر سالمت انسان تأثير بگذارد ،درصورتيكه
بعضي بيماريهاي تغذيهاي بر اثر كمبود چندين عنصر كم مصرف ايجاد
ميشوند .براي بعضي عناصر مانند روي ،مس و كروم يك رابطه معكوس
بين ميزان عناصر موجود در جيره غذايي و كارايي جذب آنها وجود دارد،
در حالي كه استفاده بدن از يد و سلنيم هيچگونه وابستگي به مقدار موجود
آنها در بدن ندارد .روابط ميان خاك و بيماريها در مواردي كه عناصر
غذايي با يكديگر اثر ضديتي (آنتاگونيستي) دارند پيچيدهتر ميشود ،براي
مثال سلنيم و جيوه ،سلنيم و كادميم و كادميم و روي با يكديگر رابطه
آنتاگونيستي دارند ،بطوريكه وجود يكي از اين عناصر مانع سميت ديگري
ميشود .عناصري كه از نظر آرايش الكتروني داراي ساختار مشابهي هستند
از نظر بيولوژيكي با يكديگر آنتاگونيست ميباشند ،بنابراين براي جلوگيري
از كمبود هر يك از عناصر غذايي آهن ،مس و روي ضروري است توازني بين
آنها برقرار شود .عناصر ديگر بر يكديگر اثر تقويت كنندگي (سينرژيستي)

هم كمبود و هم سميت عناصر كم مصرف بر توليد مثل اثر ميگذارد .اين
عناصر ميتوانند بر رشد اسپرم و جنين اثر منفي داشته باشند حتي اگر
مادر سالم بماند .مشاهده شده كه بسياري از ناباروري ها فقط ناشي از
كمبود يد است .اطالعاتي وجود دارد كه رابطه منطقي بين بيماري ،سالمتي
و مقدار عناصر كم مصرف موجود در خاك و آب را نشان ميدهد ولي هيچ
رابطه مشخصي بين سالمتي و يك عنصر خاص ذكر نشده و آن هم به علت
مشكل بودن شناسايي عوامل اثر گذار بر اين موضوع ميباشد .از جمله اين
بررسيها ،مطالعهاي است كه در هلند انجام شده و نشان ميدهد كه مرگ
و مير ناشي از تصلب شرائين (سخت شدن ديواره سرخرگها) در مناطقي
كه خاكهاي آنها از رسوبات دريايي و تورب (پيت) بوجود آمده حداكثر و
در مناطقي كه خاكهاي آنها از رسوبات يخچالي بوجود آمده حداقل بوده
است .تحقيقات اخير نشان داده است كه بيماريهاي قلبي در مناطقي
كه خاكهاي آنها با كمبود عناصر كم مصرف مواجه است بيشتر است.
بيماريهاي قلبي در دشتهاي ساحلي آتالنتيك در آمريكا كه خاكهاي
آنجا شني ،شسته شده و اغلب فاقد زهكشي مناسبي هستند شايعتر است.
شيوع بيماريهاي قلبي در دشت ساحلي در جورجيا بيشتر از كوههاي
آپاالچيان كه تنوع خاكها در آنها زيادتر است بيشتر بود ،در اسكاتلند
و اسكانديناوي رواج بيماريهاي قلبي بيشتر است و خاك اين مناطق
داراي مقادير كمي سلنيم بوده و از نظر بيشتر عناصر كم مصرف كمبود
دارد .بيماريهاي قلبي در مناطقي كه خاكهاي آنها غني از سلنيم است
كمتر ميباشد .سرب و كادميم براي قلب سمي بوده و در ايجاد بيماري
كارديوميوپاتي (نوعي بيماري كه در آن ماهيچههاي قلب طويل ميشوند)
نقش دارند.
به نظر ميرسد اين عناصر به بافتهاي قلب آسيب رسانده و در افزايش
فشارخون دخالت دارند .نظرياتي درباره ارتباط بين بعضي انواع بدخيميها و

آثار ناشي از كمبود يا زيادي عناصر
كمبود كلسيم ميتواند باعث بيماري استئوپوروسيس 1يا پوكي استخوان آثار عمومي عناصر بر سالمتي انسان

رابطه ميان خاك

و سالمتي انسان
محمد جواد روستا

دکترای علوم خاک و دانشيار مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان فارس

انسان براي تغذيه صحيح و سالمت خود نياز به عناصر غذايي زيادي دارد.
عناصر غذايي پر مصرف ،عناصري هستند كه مقدار زيادي از آنها مورد نياز
است و ظاهرا ً در ارتباط با كمبود يا سميت آنها مشكلي وجود ندارد و اين
مسئله مربوط به شرايط خاك ميباشد .بيشتر روابط بين محيط و سالمتي
كه در منابع علمي به آن پرداخته شده مربوط به عناصر كم مصرف است.
اين عناصر ،مقداري برابر يا كمتر از  1درصد از پوسته زمين را تشكيل
ميدهند .اين عناصر به مقدار كمي مورد نياز بدن هستند ،بطوريكه حدود
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 0/01درصد از وزن بدن را تشكيل ميدهند و عمدتاً از طريق غذا و آب
تامين ميشوند ،هر چند منبع اصلي اين عناصر سنگ بستر و خاك ميباشد.
عناصري كه تاكنون وجود آنها براي سالمتي انسان ضروري تشخيص داده
شده است عبارتانداز عناصر انتقالي رديف اول جدول تناوبي يعني آهن،
منگنز ،نيكل ،روي ،مس ،واناديوم ،كبالت و كروم ،همراه با موليبدن ،قلع،
سلنيم ،يد و فلور .هر كدام از اين عناصر داراي نقش ويژهاي در متابوليسم
هستند و نميتوان آنها را بطور كامل يا جزيي با عناصر ديگر جايگزين
نمود .بیشتر ولي نه تمام عناصر كم مصرف اساساً بصورت بخشي از اجزاي
سيستمهاي آنزيمي ايفاي نقش ميكنند ،نقش آنها از آثار يوني ضعيف تا
اتصاالت خيلي ويژه با متالوآنزيمها تغيير ميكند ،براي مثال :كروم به عنوان
يك كوفاكتور براي هورمون انسولين عمل ميكند و يد هورمون تيروكسين

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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منابع

خاك وجود دارد .بين مقادير زياد نسبت روي به مس ( ) Zn:Cuدر خاك
و بدخيمي در والس (منطقهاي در انگلستان) ارتباط وجود دارد .توزيع غير
يكنواخت فراواني سرطان مري را در مناطق روستايي ناحيه ترانسكي كه
مردم عمدتاً از فرآوردههاي محلي استفاده ميكنند گزارش شده است.
فراواني اين بيماري در بخش جنوبي يعني جايي كه خاك ،بر روي رسوبات
بيفورت 1تشكيل شده حداكثر است .اين خاكها حاصلخيزي كمي داشته
و نسبت به خاكهاي تشكيل شده بر روي دولريت 2يعني جايي كه
فراواني سرطان مري كمتر است فرسايش پذيرتر ميباشد .فرسايش خاك
باعث فقير شدن آن ميشود :زيرا بر اثر فرسايش اليه سطحي خاك كه
حاصلخيز است از بين ميرود .شيوع سرطان مري در فاصله كوتاهي پس
از جنگ جهاني دوم همبستگي ميان فقير شدن خاك و شيوع سرطان
مري را تقويت نمود .اين بيماري پس از يك دوره تخليه شدن خاك از
عناصر غذايي در دهه  1930شايع شد .در اين دوره خشكسالي شديدي
اتفاق افتاد و پس از آن وزش بادهاي تند و بارش بارانهاي سنگين منجر
به فرسايش شديد خاك شد .فراواني زياد سرطان مري به وجود عواملي
در خاك از جمله كم بودن ميزان ماده آلي ،نيتروژن ،منگنز و پتاسيم و
همچنين زياد بودن ميزان بور در خاك ارتباط دارد .اين محققان همچنين
احتمال دادند كه موليبدن و سلنيم هم ممكن است در اين امر دخالت
داشته باشند.
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توصیه جهت بهینه سازی مصارف روشنایی

 1خارج کردن دوشاخه دستگاههای الکترونیکی که مدت طوالنی از آنها
استفاده می شود
 2استفاده از نور طبیعی به جای المپ های روشنایی تا حد امکان
 3خاموش کردن المپ اتاق ها زمانی که رفت و آمدی در آنها صورت نمی گیرد
 4استفاده از رنگهای روشن برای دیوار ،سقف و پرده ها

توصیه جهت بهینه سازی مصرف یخچال و فریزر
1

2

3
4
5

6

پاک کردن برفک یخچال و فریزر
اطالع از سالم بودن نوار درزگیر در یخچال و فریزر
فاصله داشتن یخچال و فریزر تا دیوار پشت آنها حداقل  10تا  15سانتیمتر
پرهیز از گذاشتن غذای گرم در یخچال
پرهیز از گذاشتن پارچه یا روزنامه در طبقات یخچال
پرهیز از باز و بسته نمودن مکرر و بی رویه درب یخچال

توصیه جهت بهینه سازی مصرف کولر

 1سرویس کردن کولر قبل از استفاده
 2استفاده از دور آهسته در کولرهای آبی
 3نصب کولر در مسیر وزش باد و قرار دادن آن در سایه با استفاده از
سایبان

توصیه جهت بهینه سازی مصرف ماشین لباسشویی

 1خودداری از استفاده همزمان ماشین لباسشویی و دیگر وسایل پرمصرف در
ساعات اوج مصرف برق
 2به کار گیری ماشین لباس شویی با ظرفیت کامل
 3استفاده نمودن از هوای آزاد برای خشک کردن لباس ها بجای استفاده از
خشک کن ماشین لباسشویی

توصیه جهت بهینه سازی مصرف جاروبرقی
1

2

3
4

انتخاب جاروبرقی با توان مصرفی کمتر در هنگام خرید
تخلیه به موقع کیسه جاروبرقی
شستشوی فیلتر جاروبرقی و یا تعویض آن
توصیه جهت بهینه سازی مصرف ماشین لباسشویی

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

29

30

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

31

هـواشنـاسـی

ونقشآندرارتقاءکیفیتزندگی
عبدالکریم جامع
مدیرکل هواشناسی استان فارس

تاریخچه سازمان هواشناسی کشور

در سال  1298اولين سكوي هواشناسي در محل مدرسه برزگران تهران ساخته
شد .در سال  1308این ایستگاه كامل تر شده و دیدبانی بیشتر عناصر جوي انجام
شده .بتدريج در اثر نياز شديد بخشهاي مختلف از جمله کشاورزی و هواپیمایی،
تعدادي ايستگاه در نقاط مختلف كشور تأسيس شد لیکن بعدها به دلیل نیاز
برنامه ريزان و ناهماهنگي در تأسيس ايستگاههاي هواشناسي ،مسئوالن وقت
تأسيس يك واحد هواشناسي مستقل در كشور را ضروري دانستند و در سال
 1334شمسي اداره كل هواشناسي كشور تأسيس شد .اين اداره كل بعدها به
صورت سازماني مستقل به کار خود ادامه داد و در سال  1334تمامي ايستگاههاي
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هواشناسي كه توسط بخشهاي مختلف تأسيس شده بودند به این سازمان واگذار
شد.
در استان فارس نیز اولـــــين سكوي هواشناسي در سال  1302شمسي درمحل
كنسولگري انگليس درشهر شيراز تأسيـــس شد .اولين ايستگاه هواشناسي در
سال  1327در خيابان مشير كهـنه شروع به فعاليت نموده که با توجه به نیاز
صنعت هوانوردي ،ايستگاه مزبور به محل فرودگاه قديم واقع در خيابان ارتش سوم
منتقل شد .در سال 1344با راه اندازي فرودگاه فعلي ،ايستگاه هواشناسي به اين
مكان انتقال يافت.

انواع ایستگاههای هواشناسی

اندازه گیری فراسنج های جوی در ایستگاههای هواشناسی صورت می گیرد.
هریک از این ایستگاهها بر اساس مسئولیت خود ،تعدادی از فراسنج های مورد
نظر را اندازه گیری می نمایند و عبارتانداز:

ايستگاه هواشناسی سينوپتيك
ايستگاه تبخير سنجي
ايستگاه تحقيقات هواشناسي كشاورزي
ايستگاه ازن سنجي
ايستگاه هواشناسی دريایي
ايستگاه سنجش آلودگي زمينه جو
ايستگاه اقليم شناسي
ايستگاه سنجش آلودگي محيط شهري
ايستگاههاي بارانسنجي و برف سنجي
ايستگاه هواشناسي جاده اي
ايستگاه كاوش سطوح فوقاني جو
ايستگاه سينوپتيك اتوماتيك
ايستگاه تشعشع سنجي
ايستگاه دريافت ماهواره اي
ايستگاه رادار هواشناسي
از این میان ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک یا همدیدی ،کامل ترین نوع بوده
و در آنها تمام فراسنج های جوی شامل :فشار ،دید افقی وعمودی ،سمت و
سرعت باد ،دماي تر ،دمای خشك ،رطوبت ،نقطة شبنم ،ديد افقي و عمودي،
ميزان بارندگي ،نوع و ميزان ابر ،ارتفاع کف ابر ،دماي اعماق خاک در الیه های
مختلف ،ميزان تبخير ،ميزان تشعشع و ساعات آفتابي در سطح زمین اندازه گیری
و گزارش می شود.

ايستگاه هاي هواشناسی استان فارس:

استان فارس درحال حاضرداراي  26ايستگاه سينوپتيك 9 ،ايستگاه اقليم شناسي،
 234ايستگاه باران سنجي 1،ايستگاه جو باال 1،ایستگاه رادار و  29ايستگاه
خودکار است.
وظايف اصلي اداره كل هواشناسي استان فارس:
به تبعيت از سازمان هواشناسي كشور و بر مبناي اساسنامه تشكیل آن ،سه
وظيفه اصلي برعهده اداره كل هواشناسي استان فارس است:
دیدبانی ،ثبت،گزارش و جمع آوري آمار و اطالعات هواشناختی (فراسنج های
جوی)
تهيه و صدور پيش بيني ها ،اطالعيه ها و اخطاريه هاي به موقع هواشناسي
آموزش و تحقيقات در زمینه های مرتبط
این فعالیتها توسط ادارات و بخشهای مختلف در اداره کل از جمله اداره شبکه
پايش هواشناسي ،اداره هواشناسي سينوپتيک جو باال و فرودگاهي شيراز ،اداره
رادار هواشناسي ،اداره مهندسي تجهيزات هواشناسي ،اداره فن آوري اطالعات
و ارتباطات هواشناسي ،گروه تحقيقات هواشناسي کاربردي ،گروه پيش بيني و
صدور پيش آگاهي هاي ج ّوي انجام می شود.

محيطي و حفاظت از محيط زيست و كمك به بهبود شرايط اقتصادي واجتماعي
همه بخشهاي جامعه در زمينههايي مانند :امنيت غذايي ،منابع آب و ترابري،
افزايش ايمني در زمين(خشكي) ،دريا وهوا ،ارتقاء کيفيت زندگي از طریق کمک به
تأمین امنیت غذایی ،ارزیابی و بهبود مدیریت منابع آب ،بهبود توانايي بخشهاي
مختلف اقتصادي كشوركه به وضع هوا حساس هستند براي سازگاري آنها با تغيير
اقليم ،مانند :انرژي ،ايرانگردي و جهانگردي ،طراحي شهر و ساختمان ,بهبود
مدیریت منابع طبیعی ومشارکت در حفاظت از محیط زیست است.
از مهمترین بخشهایی که مستقیماً از فعالیتهای هواشناسی بهره می گیرند،
بخش کشاورزی می باشد و در راستای برطرف کردن نیازهای این بخش ،شاخه
ای به نام هواشناسی کشاورزی در سازمان ایجاد شده که اثر پارامترهاي جوی را
به منظور بهينه سازي توليدات زراعي و کاهش ريسک توليدات که منجر به بهبود
کمي وکيفي محصوالت زراعي ،باغي و دامي ،مرتع ،جنگل و آبزیان ميشود ،بر
روي توليدات کشاورزي بررسي کرده و به حفظ منابع طبیعی و محیط زیست
کمک می نماید .دامنه فعاليت هواشناسي کشاورزي از اليه هاي مختلف اعماق
خاک ،جاييکه ريشه گياهان قرار گرفته وسپس اليه هواي نزديک زمين ،مکاني که
گياهان و جانوران زندگي مي کنند تا سطوح فوقاني جو که مورد توجه آئروبيولوژي
است گسترش يافته است .برای رسیدن به اهداف یاد شده سازمان هواشناسی
کشور اقدام به تأسیس ایستگاههای تحقیقات هواشناسی کشاورزی نموده که نوعی
از ایستگاههای همدیدی یا سینوپتیک بوده و در آنها عالوه بر فراسنج های یاد
شده در بحث ایستگاههای همدیدی ،بر اساس نوع محصول یا گیاه انتخاب شده،
مراحل مختلف فنولوژی گیاه در بازه های زمانی مشخص بررسی ،اندازه گیری و
به صورت کد درآمده و در قالب گزارشهای هفتگی ،ماهانه ،فصلی وساالنه(دوره
رشد) ارسال می شود .عالوه بر آن از اطالعات دریافتی و تحلیل داده های رادار نیز
در پیش بینی و هشدار پدیده های زیانبار بخش کشاورزی از قبيل تگرگ ،باران
شديد و توفان و ساير عوامل استفاده می شود.

سامانه خدمات رسانی هواشناسی

تلفن ( 134هواگو)
وب گاه Weather.ir –Farsmet.ir
فاکس برگردان 07137205858
تابلوهاي هوانما در ترمينالهاي مسافري و بار  -تابلوهاي راهنما در ميادين و
جاده ها
راديو و تلويزيون -روزنامه ها
ارسال بولتن هاي روزانه  ،هفتگي  ،ماهانه  ،فصلي  ،ساالنه
بروشور و بولتن هاي ترويجي
اطالعيه و اخطاريه

نقش هواشناسی در جامعه و زمینه های ارائه خدمات
به کاربران

سرتاسر کره زمین را جو آن در بر گرفته است و بنابراین تمامی فعالیتهای بشری
که در درون آن انجام می پذیرد تحت تأثیر و ضعیت جو وتغییرات آن است.
سازمان هواشناسی در طي نيم قرن گذشته با تالش فراوان ،ضمن تجهيز وتوسعه
خود ،حوزه خدماترساني را از بخش هوانوردي به ساير بخشها گسترش داده
است .اهداف امروزي سازمان تنها تأمين سالمت پرواز نيست بلكه در طيفي بسيار
وسيعتر ،حفاظت از جان و مال مردم در مقابل بالياي طبيعي مانند سيل ،باد
شديد ،خشكسالي ،كويرزايي ،آتش سوزي جنگل ،توفان شديد و آلودگي زيست
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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آلودگـی هـوا
روح اله انصاری

دانشجوی رشته عمران شهرداری شیراز

ناصر حسن زاده
کارشناس پژوهش شهرداری شیراز

بهرام پاک فطرت
کارشناس ارشد آموزش شهرداری شیراز
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امروزه داشتن هوای پاک دغدغه روزافزونی از مردم و مسئوالن شده است ،به
راستی منشأ این آلودگی ها چیست و این آالینده ها از کجا می آیند چگونه
می توان سرعت روزافزون تولید آنها را کاهش داد یا کنترل کرد؟ آیا شناسایی
واکنش های شیمیایی و همچنین سنتیک شیمیایی آنها می تواند راهکاری برای
حل این مسئله ارائه کند؟
توجه به اینکه آلودگی از کجا می آید باید به سراغ موتورها ،اگزوزها ،اجزای آنها
،دقیق کار کردن آنها ،عمر وسیله نقلیه رفت .عواملی چون بی توجهی دست
اندرکاران در زمینه های خروج گازها از اگزوز خودروها ،آلوده کردن هوای منطقه
توسط کارخانه ها ،سوختن ناقص گازها چون الستیک ماشین ،سوختن بی
دلیل کاه خشک کشاورزان و سوزاندن بی دلیل زباله در هوای آزاد سبب ایجاد
آلودگی می شود.
آالینده چیست :هر گاه ماده ای با تراکم بیشتر از تراکم معمولی اش یعنی بیش

از حد استاندارد در فضا یافت شود آالینده گویند .نیاز مبرمی به ایجاد بستری از
فرهنگ و اجبار اجتماعی داریم همانطوری که قوانین و مقررات مردم را به اجبار
اجتماعی وادار می کند ما هم برای این امر احتیاج به تعویض به موقع اگزوز و
تالش برای بهترین مبدلها داریم که جلوی حجم عظیمی از گازها را گرفته و از
همان ابتدای بیرون آمدن گازها همه انها را خنثی کنیم و مانع به موقع انتشار
گازها شویم یا در حد امکان جلوی عمر طوالنی وسایل دودزا را گرفت.
به عنوان مثال :در اوایل قرن نوزدهم لندن به یکی از آلوده ترین شهرهای دنیا
تبدیل شده بود به گونه ای که اغلب روزها هوای کثیف و سیاه رنگی سطح شهر
را می پوشاند اوج این آلودگی در دسامبر  1952رخ داد که سبب مرگ 10000
نفر از مردم لندن شد این واقعه به دود بزرگ شهرت یافت و زنگ خطر را به
صدا درآورد از آن پس پژوهشگران و دانشمندان میزان فعالیت های گسترده ای
برای کاهش آلودگی هوا آغاز کردند هر چند آلودگی هوا در برخی شهرها کنترل
شده است اما همچنان آلودگی هوا که وسایل نقلیه موتوری منابع مهم مصنوعی
آلودگی هوا منصوب می گردند  60درصد محیط زیست را آلوده می کند.
منواکسیدکربن گازی است بی رنگ و بی بو ،بی مزه غیر قابل تشخیص که اغلب
در هنگام احتراق ناقص مواد سوختن حاصل می شود این گاز سمی از راه شش ها
وارد بدن انسان می شود و به دستگاه گوارش و قلب رسیده و به دلیل میل
ترکیبی با هموگلوبین خون دارد  ،ترکیب کربوکسی هموگلوبین را فراهم می
سازد.
زغال سنگ ،نفت خام ،گازوئیل و بنزین با کیفیت پایین مقادیر متفاوتی
گوگرد دارند .از این رو در اثر سوزاندن این مواد در نیروگاهها و خودروها گوگرد
موجود در آنها نیز می سوزد و گاز گوگرد دی اکسید تولید می شود :از سوی
دیگر سوختن ناقص هیدروکربنهای موجود در این سوختنها منجر به تولید
و دوده می شود .اما می بینیم که واکنش ناخواسته گاز نیتروژن
با اکسیژن هوا در موتور خودرو به دلیل دمای باال انجام می شود و گاز نیتروژن
مونواکسید تولید می کند ،یعنی دوده.
به منظور کاهش آلودگی و داشتن هوای پاک تر و سالم تر بایستی آالنده های
خروجی از اگزوز خودروها ،کارخانه ها و نیروگاهها را حذف کرد تا مانع از ورود
آنها به هواکره شویم همانطوری که می دانیم گاز گوگرد دی اکسید از سوختن
گوگرد موجود در سوختهای فسیلی ایجاد می شود  ،برای حذف گاز گوگرد دی
اکسید می توان به دو روش زیر گوگردزدایی کرد.

الف

گوگرد موجود در سوخت خودروها را جداسازی و سوخت باالتر
و با کیفیت تر تولید کرد که متأسفانه این کار به درستی انجام نمی شود؛ فقط در
بنزین سوپر انجام میشود و با قیمت باال به دست مشتری می افتد.

ب

گاز گوگرد دی اکسید خارج شده از نیروگاهها را به دام انداخت تا از
ورود آنها به هوای کره جلوگیری کرد برای این منظور می توان گازهای خروجی
را از روی کلسیم اکسید عبور داد.
برای حذف گازهای کربن مونوکسید ( )Coنیتروژن منواکسید ( )Noو
هیدروکربن های نسوخته موجود در گازهای خروجی از اگزوز خودروها چه
باید کرد؟ پاسخ  :باید راهکاری ارائه داد که بتواند در این شرایط راهگشا باشد.
گاهی یک واکنش فقط در دمای خیلی باال و فشار زیاد رخ می دهد اما انجام
واکنش در این شرایط بسیار پرهزینه است و خطرناک .زیرا نمی توان یک ماشین
را همیشه گاز داد تا با سرعت باال کار کند؛ در این صورت منجر به تصادف و
اتفاقهای ناگوار موتور می شود .مثال گاز کربن منو اکسید در دمای  75درجه
سانتیگراد با گاز اکسیژن واکنش می دهد.
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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معرفی مبدل کاتالیکی و جایگاه آن در خودرو مبدل کاتالیکی اگزوز یا خمره
اگزوز که جایگاه آن زیر خودرو است .کاتالیکی همان کاتالیزگر است که یکی از
عوامل مؤثر بر سرعت واکنش هاست؛ کاتالیزگر ماده ای است که سرعت واکنش
شیمیایی را افزایش می دهد در حالی که خودش در پایان واکنش دست نخورده
باقی می ماند برای نمونه هیدروژن بر اکسید در حضور یون( )Iaqدر دمای اتاق
به سرعت تجزیه می شود اما دمای موتور ماشین که به  100درجه سانتی گراد
می رسد نمی تواند تجزیه شود یعنی دمایی کمتر نیاز است.
در واقع کاتالیزگر در واکنش شرکت می کند اما در پایان واکنش مصرف نشده
باقی می ماند از این رو می توان آن را بارها و بارها به کاربرد .چرا استفاده از
کاتالیزگر در صنایع گوناگون سبب کاهش آلودگی محیط زیست می شود؟ پاسخ
چون در حضور کاتالیزگر در دمای پایین واکنش با سرعت بیشتر انجام می شود.
یکی از معضلها این است که گاز گوگرد دی اکسید و اکسیدهای نیتروژن با
آب و اکسیژن موجود در هوا واکنش می دهند و در نهایت به سولفریک اسید
و نیتریک اسید تبدیل می شوند  ،این اسیدها هنگام بارش بارانهای اسیدی
تولید می کنند و به شدت محیط زیست را تخریب می کنند :اما برخی از فلزهای
واسطه ترکیبهای آنها می توانند واکنش های گوناگون را سرعت ببخشند به
همین دلیل این فلزها در بدن انسان ،گیاهان و جانوران به مقدار بسیار کم یافت
می شوند  ،این مواد در واکنش های آنزیمی شرکت می کنند  .برای مثال در
مغز ،کبد و کلیه انسان برخی از این فلزها وجود دارند.
حال به نظر شما چگونه می توان آالینده های هوا را از گازها و خروجی اگزوز
حذف کرد ؟ می دانید اغلب کاتالیزگرهای جامد با گذشت زمان با برخی مواد
شیمیایی گوگرددار و فسفردار کارایی خود را از دست می دهند؛ از این رو
مبدلهای کاتالیسکی باید شرایط زیر را داشته باشند  .باید هر سه واکنش هم
زمان انجام بگیرد یعنی دمای باال  ،دمای پایین و دمای کوتاه یک کاتالیزگر
نمی تواند همه واکنش ها را سرعت بخشد.
هر کاتالیزگر واکنش ویژه ای را سرعت می بخشد؛ یعنی کاتالیزگر خصوصی
است به علت سوزش بیش از اندازه سوخت در کاتالیست دما از آن باال رفته و
کاتالیست آسیب می بیند  .کاتالیسکی باید پایداری شیمیایی و گرمایی باالیی
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داشته باشد که هنگام جرقه زدن انفجاری عمل کند؛ اما اگزوزهای امروزی ده
دقیقه طول می کشد تا گرم شود .حال اگر این کاتالیزگرها را با استفاده از
قطعهای مناسب در مسیر خروجی گازها اگزوز قرار دهیم واکنشهای موردنظر
با وجود پایین بودن دما با سرعت های مناسب و باال انجام می شوند  ،به این
ترتیب می توان این آالینده ها را حذف کرد یا مقدار آنها را به میزان قابل توجهی
کاهش داد .
مبدلهای کاتالیکی در واقع تورهایی از جنس سرامیک هستند که سطح آنها
با فلزهای پالتین رودیم پوشانده شده است و نصب آن در سراسر جهان بر روی
خودروها اجباری شده است؛ اما این مبدلها به موقع تعویض نمی شود و کسی
به آن اهمیت نمی دهد ،تنها زمانی آن را تعویض می کنند که سوخته ،ذوب
یا خراب شده باشد و صداهای ناهنجار بدهد؛ حتی به آنهافکر هم نمی کنند.
گسترش مبدلهای کاتالیسکی و افزایش کارایی آنها نیازمند مطالعات گسترده
و دقیق واکنش های شیمیایی است که در موتور خودرو اتفاق می افتد البته
شناسایی کاتالیزگرهای کارآمدتر و مقرون به صرفه تر از نظر اقتصادی نیز روی
این مسئله تأثیرگذار است.
به طور واضح بگوییم هنگامی که کاتالیسکی با موتور ماشین روشن می شود
دما پایین است :پس دوده زیادی بیرون می دهد و ما آن را مشاهده می کنیم و
هنگامی که ماشین ریب می زند دوده زیاد تولید می کند که دستگاه نمی تواند
آن را خنثی می کند  ،بنابراین دوده می دهد  ،هنگامی که ماشین خاموش می
شود یا هنگامی که حذف کامیونی برای تحمل یک بار  20 ،10یا  50تن باید زور
بزند باید فشار بیشتری به خود دهد؛ اینجاست که حجم بسیار زیادی از گازهای
نسوخته را به بیرون می دهد ،می دانید چقدرموجب آلودگی هوا می شود؟ در
پایان می خواهیم به این نتیجه برسیم تا بدانیم عمر یک اگزوز چقدر است ،آیا
واقعاً  ، 40 ، 30و یا حتی حداقل به  4سال می رسد ؟ یا عمر این وسیله در
ماشین شخصی خودمان چقدر است.
در ادامه اقداماتی برای بهبود وسایل دودزا انجام داد که در کاهش آلودگی نقش
بسزایی داشته باشد.
 1طرح نصب مبدلهای کاتالیزور برای بی خطرسازی دودهای اگزوز.
 2متوقف کردن اتومبیلهایی که احتیاج به تعمیر اساسی دارند و اجازه
استفاده مجدد مشروط به رفع نواقص آنها.
 3ارزان کردن قطعات و لوازم کنترل کننده آلودگی اتومبیل و بدون فوت وقت
در اختیار مصرف کننده قرار دادن.
 4ملزم نمودن سازندگان اتومبیل های داخلی به تبعیت از استانداردهای
موجود در جهت طرح های رفع آلودگی هوا.
 5ایجاد مراکز کنترل مواد آلوده کننده خروجی از اگزوز وسایل نقلیه.
طبق نظریه یکی از اساتید دانشگاه شیراز؛ باید کاتالیسکی حالت انفجاری داشته
باشد و آن را در بهترین نوع انتخاب کرد تا بتواند هم واکنش ها را سرعت بخشد و
هم حالت خصوصی نداشته باشد  .عمر مفید هر کاتالیزگر حدود چهارسال است
که متأسفانه این امر در هیچ جای دنیا اتفاق نمی افتد ،اگر قانونی مانند معاینه
فنی خودرو که هر چهار سال یکبار افراد را ملزم به تعویض کاتالیزور اگزوز وسیله
نقلیه خود  ،خواه کاتالیزور سالم یا فرسوده باشد  ،تا حدود زیادی از آلودگی
هوا خالص می شویم.
در ادامه این مصاحبه استاد دانشگاه شیراز عقیده دارد؛ متاسفانه تعویض اگزوز
فقط زمانی اتفاق می افتد که اوالً ماشین تصادف کرده باشد ،دوما اگزوزسوراخ
شده باشد ،سوما ذوب شده باشد و در نهایت قانونی برای تعویض به موقع اگزوز
نیست .ولی همه می دانیم که عمر هر ماشین حدود  20الی  30سال است و
اگزوز در خودروها باقی میماند تا روزی که بازیافت شود.
تا دو سه سال اول اگزوز خودروها خوب جواب میدهد ولی چرا هوا آلوده است !

و این هیوالی سیاه رنگ همچنان دست از سر ما بر نمیدارد .

مصاحبه ای با فروشندگان اگزوز خودرو :

قیمت اگزوز 150 :تا  20000تومان
چقدر کارایی دارد  :بینهایت
گارانتی چقدر دارد  :ندارد
از درآمد آن راضی هستید  :خیلی عالی
بیشتر مردم هر چندسال یک بار آن را تعویض می کنند .زمان تعویض آن چقدر
است ؟کسی آن را تعویض نمیکند مگر آنکه خراب شده باشد .
آیا کسی هم هست که به این وسیله اهمیت دهد؟ خیلی کم
آیا مسئولی به شما گفته که عمر آن چهار سال است ؟ نه در این مورد ما چیزی
نمیدانیم .

نتیجه گیری

آلودگی و دود ،موضوع بسیار پیچیده ای است که به علت تغییرات گذرا در
جریان گاز به تنهایی از تغییرات دور موتور ناشی می شود .اگر مقدار اکسیژن
را هم بیشتر کنیم آلودگی کمتری داریم ،اما باز به تعویض نیاز داریم .یکی از
روشهای بی خطرسازی دودهای اگزوز استفاده از مبدلهای کاتالیزور است.
در حقیقت ماده کاتالیزورتشویق کننده فعل و انفعاالت شیمیایی مواد است
که با یکدیگر ترکیب یا از هم جدا می شوند و از ترکیب آن  HCتولید که
باعث تحریک هیدروکربن  HCCOمیشود .به عنوان مثال :کاتالیزوری که
هیدروکربن و منواکسید کربن را تحریک می کند با اکسیژن ترکیب شده CO
تولید می گردد و نیز منواکسید کربن با اکسیژن و بخار آب  H2Oتشکیل
می شود و در نهایت CO2تبدیل به منواکسید کربن ( )COمی شود که گازی
سوزش آور است و ازت را از اکسیژن جدا می کند .در پایان یک جمع بندی
کلی انجام می دهیم.
اگر سهم آلودگی هوا توسط اگزوز ماشینها  60درصد و کارخانه ها  20درصد
و  20درصد دیگر گازهای متفرقه باشد ،اگزوز ماشینها تا سه یا چهار سال اول
کارایی خوبی دارند که تا سه یا چهار سال بعدی آنها را تعویض میکنیم .مجموع
 60درصد از آلودگی اینجا کاهش پیدا میکند که طبق برنامه ریزی به  20درصد
میرسد  ،حاال کارخانه ها را مهار می کنیم و از  20درصد کارخانه ها هم حداقل
 10درصد آلودگی می ماند  .گازهای متفرقه را هم با کاشتن درختان البته بیشتر
درختان پهن برگ متوقف می کنیم ،در پایان  30درصد آلودگی را در کره زمین
داریم که توانستیم  70درصد آن را مهار کنیم .به امید پیروزی !

منابع

 -1مهندس علی بهبودی دارنده رتبه اول المپیاد مکانیک خودرو
کشور سال  ، 86عضو انجمن استعدادهای درخشان ایران به
آدرس اینترنتی مقاله زیر:
http://forum.p30world.com/showthread.
php?t=360847
-2استفاده از کتب درسی دانشگاهی شیمی و فیزیک ،ترجمه
انگلیسی دارالترجمه مالصدرا ،مصاحبه با استاد محمودی از
دانشگاه آزاد شیراز گلستان واحد سما .
 -3مصاحبه با چند تن از فروشندگان اگزوز .
 -4مصاحبه حضوری با چند تن از کارشناسان شهرداری شیراز.
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پستان در زنانی که از نظر فیزیکی فعال هستند کاهش نشان داده است .عدم فعالیت
و کم تحرکی خطر ابتال به سرطان روده را سه برابر افزایش می دهد.

بهغیرازسرطانهایشایعذکرشدهچهنوعسرطانهایی
در ایران افزایش یافته است و علت آن چیست؟

به غیر از سرطان معده که یکی از شایع؛ترین سرطان های منجر به مرگ در مردان
در ایران می باشد؛ سرطان های روده بزرگ نیز باید مد نظر قرار بگیرد .سرطان
روده بزرگ شایع؛ترین سرطان دستگاه گوارش می باشد که در زنان بعد از سرطان
پستان دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان است و در مردان سومین سرطان
شایع می باشد.

از افراد با پوست تیره دچار این سرطان می شوند .از عوامل محیطی که می توانند
باعث سرطان پوست شوند می توان به قیر و ارسینک اشاره کرد .اشعه درمانی ،زخم
سوختگی مزمن ،ویروس پاپیلوم انسانی از عوامل دیگر ابتال به سرطان پوست است.
راههای جلوگیریی از سرطان پوست عبارتانداز:
 1اجتناب از نور خورشید
 2استفاده از کرم های ضد آفتاب با spf 30
 3برداشتن ضایعات مشکوک

محیط زیست چه آثاری در بوجود آمدن سرطان دارد؟

دانستنیهاییدرموردسرطان
دکتر فریبا یزدانی
متخصص جراحی عمومی

سرطان چیست ؟

به رشد جدید و زیاد شدن غیر طبیعی سلول ها اطالق می شود .اگر این زیاد شدن،
بافت های اطراف را مورد هجوم قرار دهد بدخیم ،و اگر بافتهای اطراف را مورد هجوم
قرار ندهند خوش خیم گفته می شود .هر چند که بعضی از تومورهای خوشخیم هم
می توانند کشنده باشند .مث ً
ال تومورهای خوش خیم مغز بهعلت فشار روی مناطق
حیاتی می توانند منجر به مرگ گردند و بعضی از تومورهای خوش خیم استعداد
تغییر به بدخیمی را دارند .مانند تومورهای خوش خیم گردن و روده (پولیپ) که
می توانند بدخیم شوند .لغت سرطان معموالً به تومورهای بدخیم اطالق می شود.

شایع ترین انواع سرطان چیست؟

در ایران و کشور های آسیایی شایع ترین سرطان ،پوست می باشد و کشنده ترین
سرطان در مردان ایرانی سرطان معده است.

عوامل خطر برای ایجاد سرطان کدامند؟

سه عامل به تنهایی یا با هم خطر سرطان را در فرد باال می برند این عوامل
عبارتاند از:
 1نحوه زندگی
 2محیط زندگی
 3وراثت
ً
نحوه زندگی و عوامل زیست محیطی تقریبا در  90درصد ایجاد سرطان دخالت دارند.
عوامل موثر در نحوه زندگی رفتارهایی هستند که هر فرد بر آن تا حدی کنترل دارد
مانند رژیم غذایی ،مصرف دخانیات ،قرار گرفتن در معرض نور خورشید ،الگو های
رفتار جنسی ،مصرف الکل و بهداشت فردی و عمومی.

سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان در ایران و جهان و علت مهم مرگ و سرطان پوست و راه های جلوگیری از آن کدامند؟

میر در زنان  40تا  45ساله می باشد .این سرطان 34درصد همه سرطان های زنان
را تشکیل می دهد و  20درصد علت مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان است .در
مردان سرطان ریه و پروستات در جهان شایع ترین انواع سرطان ها می باشد .ولی
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قرار گرفتن در معرض نور خورشید با افزایش هر سه نوع تومور پوست همراه است
افرادی که در خارج از خانه کار می کنند در معرض نور خورشید هستند و شانس ابتال
به سرطان پوست در آنها بیشتر است .افرادی که رنگ پوست روشن تری دارند بیشتر

عوامل زیست محیطی مانند نور خورشید ،ویروسها و مواد شیمیایی در طول مدت
عمر بر سلول های بدن اثر می گذارند .این عوامل بهمرور زمان باعث ایجاد تغییرات
در ژنها می شوند .اگر چه بسیاری از این تغییرات هیچ تأثیری بر سالمت انسان
ندارند ولی ممکن است تغییرات دائمی در ژن های خاص به ایجاد سرطان منجر شود.
مواد سرطان زا در محیط زیست شامل:
 1توتون
 2کشیدن سیگار ،پیپ و قلیان
 3جویدن توتون و قرار گرفتن در معرض دود توتون با افزایش سرطان های ریه
دهان ،مثانه ،روده بزرگ ،حنجره لب کلیه ،معده ،دهانه رحم ،کبد ،لوزالمعده و خون
مرتبط است.
دود سیگار حاوی بیش از  100نوع ماده سرطان زاست .همانطور که ذکر شد تابش
اشعه فرا بنفش خورشید و حمام آفتاب (برای برنزه کردن پوست بدن) می تواند
باعث سرطان پوست گردد .عفونت های ویروسی مانند هپاتیت نوع  Bو  Cمی
توانند باعث سرطان کبد شود .ویروس پاپیلوم انسانی می تواند باعث سرطان دهانه
رحم و مقعد شود .تابش اشعه های یونیزه کننده یکی دیگر از عوامل ایجاد سرطان
در انسان است.
آفت کش ها :قرار گرفتن در معرض این مواد افزایش ابتال به سرطان خون ،غدد
لنفاوی ،سرطان لب ،معده ،ریه ،و پروستات شود.
حاللها :بعضی از حاللها که در تینر و رنگ ،پاک کننده های رنگ ،گیریس و موادی
که در خشکشویی لباس استفاده می شوند ،مانند بنزین و کلروفرم ،ممکن است
سرطان زا باشند .ذرات موجود در دود اگزوز موتورهای گازوییلی نرخ سرطان ریه
در گروه های در معرض خطر (کارگران معادن و کارگران شرکت های حمل و نقل)
را افزایش می دهد.

ورزش چه آثاری بر جلوگیری از ابتال به انواع سرطان دارد؟

ورزش با تقویت سیستم ایمنی می تواند به صورت چشمگیری از ابتال به بعضی از
انواع سرطان ها موثر باشد .مث ً
ال در مطالعات انجام شده  4ساعت پیاده روی در هفته
خطر ابتال به سرطان لوزالمعده را به نصف کاهش می دهد .یا خطر ایجاد سرطان

نقش تغذیه سالم در سالمتی و پیشگیری از سرطان
چیست ؟

تخمین زده می شود که حدود  35درصد از سرطانهای موجود به عامل تغذیه
بستگی دارد .تعدادی از مواد تغذیه ای اصلی وجود دارند که می تواند پدیده سرطانی
شدن را در مراحل خاصی تغییر دهند .این مراحل شامل تشکیل مواد سرطان زا و
سوخت و ساز ،توسعه و پیشرفت تومور ،دفاع سلولی بیمار ،متمایز سلولی و رشد
تومور است .شواهد علمی و تجربی و اپیدمیولوژیکی نشان داده است که غذای های
پر چربی همراه با افزایش خطر بسیاری از سرطان ها بخصوص پستان ،کولون و
پروستات می باشد .وجود انواع فیبرهای گیاهی موجود در غذاها ممکن است باعث
جلوگیری از بعضی از تومورها مانند تومور روده بزرگ گردند هر چند شواهد محکمی
پیدا نشده است.
از مواد دیگری که در رابطه با سرطان ها از آنها نامبرده می شود مواد ریز مغذی و
عناصر کمیاب می باشد .مث ً
ال کمبود ویتامین Aمی تواند در حیوانات آزمایشگاهی
منجر به ایجاد تومور گردد؛ ویتامین  Aو بتاکارتن یک اثر محافظتی روی بدن
بخصوص در مورد سرطان ریه ،پستان و سر و گردن دارد .یافته های مشابه ای برای
سرطان مثانه ،دستگاه گوارش فوقانی و دهانه رحم نیز گزارش شده است.
ویتامین  Cاز تبدیل نیتریت ها و نیترالت های بدن به نیتروزامین که یک ماده
سرطانزای قوی می باشد جلوگیری می کند؛ این اثر محافظتی ویتامین  Cبا کاهش
بروز سرطان معده در افرادی که مقدار زیادی میوه و سبزی مصرف می کنند نشان
داده شده است .در مطالعات دیگر مصرف ویتامین  Dو کلسیم در غذا می تواند بر
علیه سرطان روده بزرگ اثر محافظتی داشته باشد.
ویتامین  Eیک آنتی اکسیدان قوی می باشد و می تواند اثر محافظتی در ایجاد
سرطان ،بخصوص سرطان پستان داشته باشد .میوه جات و سبزیجات سرشار از
بتاکاروتن هستند و مصرف آنها رابطه مهمی با کاهش بروز سرطان در نقاط مختلف
بدن دارد.
به طور کلی توصیه های غذایی زیر می تواند در کاهش بروز بیمارهای قلبی و عروقی
و بعضی از انواع سرطان ها نقش مهمی داشته باشد.
متنوع غذا بخورید.
وزن مناسب اختیار کنید.
از غذا هایی که شامل نشاسته و فیبر هستند استفاده کنید.
میزان فیبر در غذا را با خوردن  5بار در روز سبزی و میوه به خصوص از نوع ریشه
دار و برگ دار افزایش دهید.
نان و مشتقات آن را به صورت کامل و سبوس دار بخورید.
از مصرف زیاد قند خودداری کنید.
از مصرف زیاد سدیم خودداری کنید (کمتر از  4گرم نمک در روز).
از غذاهای تازه استفاده کنید.
از مصرف نوشیدنی های الکل خودداری نمایید.
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ويروس آنفلوانزاي  H1N1و يا ويروس آنفلوانزاي  H5N1و يا ويروس
 H9N2که در سطح خود دارد به زیرگروههای مختلفی تقسیم میشود.
شكل -1شماتيك ويروس
آنفلو انزا مخروط زرد رنگ
هماگلوتينين  Hو زوايد
سبز  -قرم ز نورامينيداز
هستند.

شكل -2ويروسهاي آنفلوانزا
كه پس از تكثير از سلول
ميزبان خارج شده اند.

آنفلونزای خوکی چیست ؟

عاليم و راه های پیشگیری
نادر قلعه گالب بهبهان

دکترای بيماريهاي طيور و عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات واكسن و
سرم سازي رازي شيراز

ویروس آنفلوانزای فصلی ،سه نوع دارد C B A . :نوع  Aقادر است طيف
وسيعي از انسانها و پرندگان و همچنين پستانداران (خصوصا خوك و اسب)
را دچار بيماري آنفلوانزا نمايد .نوع  Bو  Cفقط انسان را بيمار ميكنند
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و بر حسب جمعيت درگير بيماري شناسايي ميشوند .ويروسهاي آنفلوانزا
داراي پروتئينهاي مختلفي هستند كه دو تا از آنها كه در سطح ويروس قرار
دارند از اهميت ويژه اي برخوردارند؛ زيرا هم در بيماريزايي ويروس  ،هم در
ايجاد ايمني بدن و هم در تستهاي تشخيص بيماري كاربرد دارند .يكي
از اين دو نوع پروتئين بنام  Hو ديگري بنام  Nناميده ميشود (شكل.)1
تا بحال در طبيعت  18نوع از گليكو پروتئين هماگلوتينين ( Hو )11نوع
گليكوپروتئين نورامينيداز ( )Nتوسط دانشمندان شناسايي شده است و در
نتيجه تنوع مختلفي از ويروس آنفلوانزا را در طبيعت شاهديم .بهعنوان مثال

ويروسهاي آنفلوانزا بدليل خصوصيات ژنتيكي خود اين توانايي را دارند كه
بر اثر تغييراتي كه در ژنتيك خود ميدهند دو پروتئين سطحي خود را تغيير
بدهند و به تبع آن نوع ميزبان بيماريزا فراگير تر نموده و شدت بيماريزايي
خود را افزايش دهند .اين موارد جهش در طبيعت هر از گاهي خود بخود بوجود
آمده و عامل ايجاد همه گيري هاي منطقه اي استاني يا حتي جهاني ميشود.
بسیاری از زیرگونههای نوظهور ويروس آنفلوانزا معموال از كشورهاي آسياي
شرقي منشا میگیرند ،جایی که زندگی انسان و طیور و خوک بسیار نزدیک
و درآمیخته است و براحتي عفونت ويروسي را بهيكديگر منتقل نموده ،زمينه
ايجاد نمونه هاي جديد از ويروس آنفلوانزا را فراهم ميكنند كه در برابر آنها
نه مصونيتي وجود دارد و نه واكسني .اين ويروس در بدن ميزبان پس از نفوذ
بدرون سلول خود را تكثير نموده و پس از طي مراحل مونتاژ از سطح سلول
ميزبان خارج ميشود (شكل )2وبراي حمله به ساير سلولها آماده ميگردد.
آنفلوانزای خوکی ،نوعی از آنفلوانزای نوع  Aاست كه بشكل  H1N1نمايش
داده ميشود و همانطور که از اسم آن پیدا است بیشتر در خوک (و
خوكسانان مثال گراز ) دیده میشود و ايجاد عاليم تنفسي آبريزش و تب در
اين جاندار مينمايد .البته به انسان هم سرایت میکند .در كشور اسالمي ما
كه پرورش اين جاندار وجود ندارد نبايد گمان كرد كه اين بيماري در طبيعت
نيز نيست زيرا ساير نژادهاي نزديك به خوك مثال گراز در طبيعت وجود دارند
و ميتوانند جزو جمعيت حساس به اين ويروس باشند.
ویروس آنفلوانزا در صد سال گذشته ،چهار همهگیری جهانی داشته که
همهگیری سال  ۱۹۱۸که به آنفلوانزای اسپانیایی شهرت یافت ،بیش از بیست
میلیون نفر را در دنیا کشت.
در ایران هم در آن زمان آنفلوانزا قربانیان بسیاری گرفت که تلفات آن را بین
یک تا دو میلیون نفر تخمین زدند و همین سبب شد تا شمار قربانیان جنگ
جهانی اول در ایران ،ابعاد میلیونی پیدا کند.
البته در آن زمان به دلیل جنگ جهانی اول ،قحطی ،نبود خدمات بهداشتی
و درمانی و شیوع بیماریهای دیگر آنفلوانزا فرصت پيدا كرد چنین تعدادی
قربانی بگيرد و انتظار نمیرود که اکنون چنین پدیدهای مشاهده شود.

اما آنفلوانزای کنونی که به «آنفلوانزای خوکی» معروف شده در سال ۲۰۰۹
ظاهر شد که در واقع گونه جدیدی از  H1N1بود که بر خالف گونههای قبلی
میتوانست افراد جوان را هم مبتال کند.
این بیماری فصلی در آن سال همهگیری جهانی پیدا کرد و در ایران هم
قربانی گرفت.

آنفلوانزای خوکی

آنفلوانزای خوکی نوعی آنفلوانزای فصلی است که در فصلهای سرد سال شایع
میشود.
راه ابتال از طریق ترشحات تنفسی ،عطسه و سرفه یا انتقال ویروس با دست
به بینی و یا چشم است.
آنفلوانزای خوکی از نظر عالئم و بیماریزایی شبیه دیگر انواع آنفلوانزای فصلی
است .هر چند عالئم این بیماری میتوانند کمی از دیگر موارد آنفلوانزا شدیدتر
باشند اما در اکثر قریب به اتفاق موارد خفیف هستند.

عاليم بيماري آنفلوانزاي خوكي

عاليم آنفلوانزای خوکی بسیار شبیه به آنفلوانزای معمولی است و شامل تب،
سرفه ،گلودرد ،بدن درد ،سردرد ،لرز و خستگی است و در بعضی افراد تهوع
و استفراغ هم گزارش شده است .این بیماری ممکن است با عالئم دیگری
نیز همراه باشد .پزشکان فقط از روی عالئم بالینی قادر به تشخیص قطعی
آنفلوانزای خوکی نیستند و تشخیص قطعی آن فقط با انجام تست آزمایشگاهی
ممکن است.
آنفلوانزای خوکی چگونه از فردی به فرد دیگر سرایت می
کند؟
ویروس آنفلوانزای خوکی دقیقا مشابه آنفلوانزای معمولی سرایت می کند .شما
ممکن است از طریق تماس با فرد آلوده و یا لمس کردن سطوح و اشیایی
که قبال توسط این افراد لمس شده اند و سپس دست زدن به چشم و دهان
و بینی خود به این بیماری مبتال شوید .در یک فرد آلوده ،انتشار این ویروس
به محیط از یک روز قبل از شروع عالئم بیماری آغاز می شود و تا یک هفته
پس از ابتال ادامه می یابد.
با اینکه تشخیص قطعی بیماری از روی عالئم مقدور نیست؛ اما به پزشکان
توصیه می شود اگر تب باالی  ۳۸درجه به همراه دو یا بیشتر از دو عالمت زیر
مشاهده شد تشخیص آنفلوانزای خوکی را در نظر بگیرند:
سرفه ،گلودرد ،آبریزش بینی ،درد عضالت و مفاصل یا
سردرد.
عالئم دیگر عبارتانداز ضعف ،کاهش اشتها ،اسهال و استفراغ ،عفونت گوش
میانی ،لرز و بندرت تشنج .
بیشتر این عالئم  ۳تا پنج روز طول میکشند؛ اما ضعف و خستگی ممکن است
یک تا دو هفته ادامه داشته باشد .از زمان شروع بیماری تا پنج روز ،فرد مبتال
میتواند دیگران را مبتال کند اما کودکان ممکن است تا دو هفته و کسانی که
ضعف سیستم ایمنی دارند تا چند هفته ویروس را منتقل کنند.
تخمین زده میشود در دنیا هر سال  ۵تا  ۱۰درصد بزرگساالن و  ۲۰تا ۳۰
درصد کودکان به آنفلوانزا مبتال می شوند و در افراد در معرض خطر (کودکان
زیر پنج سال ،سالمندان و مبتالیان به بیماریهای مزمن) ممکن است نیاز به
بستری در بیمارستان باشد.
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

49

زنان باردار
کودکان شش ماهه تا پنج ساله
سالمندان باالی  ۶۵سال
مبتالیان به بیماریهای مزمن (قلبی ،تنفسی ،کلیوی ،کبدی،
دیابت،بیماریهای ضعیف کننده سیستم ایمنی مثل ایدز یا درمانهایی که
سیستم ایمنی را ضعیف میکنند)
کارکنان بهداشت و درمان
در موارد شدید داروهای ضدویروس برای درمان بیماری استفاده میشوند
بنابراین هم برای بیماری و هم برای عوارض آن درمان وجود دارد.
نکته  :ویروس آنفلوانزای خوکی که انسان ها را مبتال می کند یک گونه کامال
جدید است و تا کنون واکسنی برای آن ساخته نشده است ؛
البته براي روشن شدن ذهن افراد جامعه ذكر اين نكته ضروري است كه
واكسنهاي آنفلوانزا موجود در كشور از نوع ويروس غير فعال شده يا تكه
هاي غير بيماريزاي ويروسي ميباشد كه پس از تزريق فقط ايجاد ايمني در
بدن ميكند و بههيچوجه بيماریزا نيست .ويروسهاي آنفلوانزا همانطور
كه گفته شد داراي  18نوع گليكو پروتئين  Hو  11نوع  Nهستند و تنوع
فراواني بوجود مي آورند كه ساخت واكسن عليه همهي آنها در يك آمپول هم
دشوار بوده و هم غالبا ضرورتي ندارد .ازاینرو بر اساس توصيه سازمان بهداشت
جهاني سه سويه از ويروس آنفلوانزا كه در هر سال داراي بيشترين فراواني را

در جوامع دارند بهعنوان بذر اوليه در توليد واكسن توصيه ميشوند و همواره
اين احتمال وجود دارد كه پس از واكسيناسيون افراد واكسينه شده با سويه
اي جديد از ويروس جداي از آنچه در واكسن موجود بوده مواجه شوند و در
نتيجه دچار بيماري خفيف تا متوسطي خواهند شد.
افراد سالم و بدون بیماری مزمن یا زمینهای نباید نگران
باشند و فقط کافیست موارد زیر را رعایت کنند:
دستهای خود را بارها در طول روز با صابون بشویند مخصوصا زمانی که
عطسه یا سرفه می کنید و یا وقتی که از بیرون به خانه باز می گردید.
از تماس نزدیک با حيوانها و یا انسان هایی که آلوده هستند بپرهیزید
جلوی ترشحات دهان و بینی را بخصوص هنگام عطسه و سرفه بگیرند
استفاده از ماسك تنفسي
دست دادن ،روبوسی و تماس نزدیک (گفتگوی رو در رو به مدت پانزده
دقیقه در فاصله یک دست با طرف مقابل) را به حداقل برسانند
از حضور بیمورد و طوالنی در اماکن سربسته و پرجمعیت خودداری کنند
در صورت ابتال ،بجز مراجعه به پزشک (که ممکن است داروی ضدویروس
تجویز کند) ،استراحت در منزل ،نوشیدن مایعات گرم ،استامینوفن بعنوان
مسکن و تببر ،استفاده از بخور و پرهیز از تماس با دیگران معموال
کافیست.

رعایت عادات غذایی خوب شامل خواب و استراحت کافی  ،مصرف مواد
غذایی مناسب و انجام فعالیت های ورزشی.
از دست زدن به اشیا و سطوحی که ممکن است آلوده باشند،مخصوصا در
اماکن عمومی بپرهیزید(.مانند میز های کافی شاپ ها و رستوران ها ،دستگیره
وسایل حمل و نقل عمومی ،نرده ها و …
از دست زدن به دهان ،بینی و چشمان خود بپرهیزید

درمان آنفلوانزای خوکی

ویروس آنفلوانزای خوکی به داروهای ضد ویروس حساس است و این داروها به
خوبی بیماری آنفلوانزای خوکی را مهار می کنند .این داروها بهترین اثربخشی
را زمانی دارند که در  ۴۸ساعت اول ابتال به این بیماری مصرف شوند ،زيرا
اين داروها ويروس را نميكشند و فقط جلوي حملهي ويروس را به سلولهاي
بدن ميگيرند .توصيه ميشود در اولين فرصت ممكن به پزشك معالج مراجعه
كنيد.

میزان خطر آنفلوانزای خوکی

شدت و میزان خطر این بیماری در افراد مختلف متفاوت است .به طوری که
در برخی افراد منجر به مرگ شده ،در حالی که در افرادی دیگر بدون دریافت
داروی ضدویروس ،بیماری خود به خود بهبود یافته است.

منابع:

ساالنه در دنیا  ۳تا  ۵میلیون نفر مبتال به مورد آنفلوانزا با موارد شدید میشوند
که بین  ۲۵۰تا پانصد هزار مرگ به دنبال دارد.
آیا شیوع این بیماری نگران کننده است؟
بر اساس آمار مرکز بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ایران حدود « ۵تا ۱۰
درصد» جامعه در فصل سرد دچار آنفلوانزا میشوند ،بنابراین «تعدادی از
تلفات به دلیل آنفلوانزا ناگریز است ،ولی با این وجود تلفات نسبت به قدیم
بسیار اندک شده است.
از آنجا كه ويروسهاي آنفلوانزا داراي ژن قطعه قطعه هستند و قادرند تكه
ژنهاي خود را به ارث ببرند ،ازاینرو بعضيها معتقدند كه آنفلوانزاي خوكي
در حال حاضر همان آنفلوانزاي فصلي ميباشد و تبديل رخ داده است .مثال
به گفته دکتر نبوی« :آنفلوانزای خوکی از اول غلط بوده است چرا که در سال
 ۲۰۰۹که این آنفلوانزا نامگذاری شد دارای ژنهای انسان و پرندهها نیز بود لذا
بعد از حالت پاندمیک درآمد و به آنفلوانزای فصلی تبدیل شد».
مقامات استان کرمان اعالم کردهاند کسانی که بعلت آنفلوانزا فوت شدهاند
«همگی» دچار بیماریهای زمینهای و مزمن بودهاند:
«افرادی که مبتال به این آنفلوانزای فصلی در کرمان شدهاند اصوال دارای
نقص و ضعف ایمنی بوده و به همین علت سبب فوت برخی از آنها شده است،
بنابراین توصیه میکنیم افرادی که دچار نقص یا ضعف ایمنی هستند اول
فصل سرما و پاییز واکسن بزنند تا در صورت ابتال به آنفلوانزا احتمال مرگ
و میر در آنها کاهش یابد ،چرا که عوارض ابتال به آنفلوانزا در این بیماران ده
برابر افراد سالم است».

-1نادر قلعه گالب بهبهان .1383گزارش نهايي طرح تحقيقاتي
بررسی تغییرات تیتر آنتی بادی سرمی نیوکاسل و آنفلوانزا به روش
 HIمتعاقب واکسیناسیون با واکسنهای کشته روغنی نیوکاسل ،
آنفلوانزا و توام ساخت موسسه رازی در طیور بومی فارس .وزارت
جهاد كشاورزي معاونت آموزش تحقيقات و ترويج  ،موسسه
تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي شيراز.
 -2نادر قلعه گالب بهبهان  .1393گزارش نهايي طرح تحقيقاتي
بررسي ضايعات پاتولوژيك حاصل از عفونت تجربي با ويروس
آنفلوانزاي  H9N2در كبك پرورشي .وزارت جهاد كشاورزي
معاونت آموزش تحقيقات و ترويج  ،موسسه تحقيقات واكسن و
سرم سازي رازي شيراز.
3- Nader Ghaleh Golab Behbahan, (2016).
Evaluation of H9N2 avian influenza virus replication
) and tissue distribution in Canadian partridge
Alectoris Chukar) by Reverse Transcription – PCR.
Oral Presentation in 5th International Veterinary
Poultry Congress 31 Jan-1 Feb. 2016. Proceeding
,page 72.
4- http://www.irib.ir/health/html/Avian-Flu-840811.
htm
5- http://www.behdasht.gov.ir/includes/newsprint.
jsp?id=2947&sid=1&pid=12293

برای این بیماری آنفلوانزا واکسن وجود دارد و توصیه میشود
افراد زیر حتما واکسن بزنند:
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سیگار باریست سنگین
بر دوش سالمت
خالصه ای از کتابچه

نکات زیست محیطی
معصومه دهقانی

توصیه جهت بهینه سازی مصارف روشنایی

 1خارج کردن دوشاخه دستگاههای الکترونیکی که مدت طوالنی از آنها
استفاده می شود
 2استفاده از نور طبیعی به جای المپ های روشنایی تا حد امکان
 3خاموش کردن المپ اتاق ها زمانی که رفت و آمدی در آنها صورت نمی گیرد
 4استفاده از رنگهای روشن برای دیوار ،سقف و پرده ها

توصیه جهت بهینه سازی مصرف یخچال و فریزر
1

2

3
4
5

6
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پاک کردن برفک یخچال و فریزر
اطالع از سالم بودن نوار درزگیر در یخچال و فریزر
فاصله داشتن یخچال و فریزر تا دیوار پشت آنها حداقل  10تا  15سانتیمتر
پرهیز از گذاشتن غذای گرم در یخچال
پرهیز از گذاشتن پارچه یا روزنامه در طبقات یخچال
پرهیز از باز و بسته نمودن مکرر و بی رویه در یخچال

توصیه جهت بهینه سازی مصرف کولر

 1سرویس کردن کولر قبل از استفاده
 2استفاده از دور آهسته در کولرهای آبی
 3نصب کولر در مسیر وزش باد و قرار دادن آن در سایه با استفاده از
سایبان

توصیه جهت بهینه سازی مصرف ماشین لباسشویی

 1خودداری از استفاده همزمان ماشین لباسشویی و دیگر وسایل پرمصرف در
ساعات اوج مصرف برق
 2به کار گیری ماشین لباس شویی با ظرفیت کامل
 3استفاده نمودن از هوای آزاد برای خشک کردن لباس ها بجای استفاده از
خشک کن ماشین لباسشویی

توصیه جهت بهینه سازی مصرف جاروبرقی
1

2

3
4

انتخاب جاروبرقی با توان مصرفی کمتر در هنگام خرید
تخلیه به موقع کیسه جاروبرقی
شستشوی فیلتر جاروبرقی و یا تعویض آن
توصیه جهت بهینه سازی مصرف ماشین لباسشویی
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حیات وحش افرس
نام پرنده :سار
محل عکس برداری :منطقه حفاظت شده مهارلو
عکاس :محمد جواد آرمانمهر
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توضیحات

آثار زیست محیطی
اجرایخطوطزیرزمینیآبهایسطحی
مهندس سید رضا منادی
مدیر منابع آب شهرداری شیراز

مقدمه

مطالبی که به رشته تحریر در آمده و به نظر خواننده عزیز می رسد گوشه
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مختصری است از مواردی که در زمینه آبهای سطحی به انجام رسیده و
یامی رسد و آثار آنها پس از رفع مشکل به بوته فراموشی سپرده میشود
و کسی از وجود موثر شبکه ای که در زیر زمین موجب امنیت جانی و
مالی شهروندان در صد ها نقطه ازسطح شهر در زمان وقوع سیالبهای
شدید میگردد خبردار نیست؛ وصرفا مشکلهای که به دلیل آبگرفتگی
در محلی رخ می دهد و نمایان میشود و ممکن است به مسائل دیگری
مرتبط باشد مورد توجه قرار می گیرد .

یکی از اقدامات زیربنایی جهت جلوگیری از خسارات ناشی از آبگرفتگیها
و سیلزدگیها که می تواند درجهت بهبود شرایط زیست محیطی و رفع
آلودگیهای ناشی از مانداب شدن و بیماریهای ناشی از آن مؤثر واقع شود
پیش بینی و اجرای شبکه هدایت آبهای سطحی در محدوده شهری است
هرچند تاثیر اقدامات آبخیزداری در زیر حوضه های آبریز منتهی به محدوده
شهری بخصوص زیر حوضه های کوهستانی وهمچنین تغذیه مصنوعی آب به
داخل خاک با انحراف آبهای سطحی به سمت باغات یا گودها و حوضچه ها
و استخرها و دریاچه های مصنوعی و چاههای تغذیه آب باران یا نگهداشت
آب در محدوده شهری در جهت کاهش رواناب ناشی از بارشها که از
اهمیت ویژه ای برخوردار است نمیتوان نادیده گرفت و در تکمیل اهداف
شبکه آبهای سطحی بایستی به اجرا در آید  .خوشبختانه در این خصوص
با واگذاری ارتفاعات مشرف به شهر به شهرداری بستر اجرای بخشی از این
اقدامات میسر گردیده است؛ از طرفی بایستی سعی بر استفاده از پوششهای
متناسب با اقلیم و تاحدامکان نفوذ پذیر در معابر پیاده و محوطه سازیها و
پارکها نمود و از تغییر کاربریهای باغات و فضاهای سبز و جنگل کاریها
و تخریب آنها به منظور جذب آب باران و کاهش جریان آبهای سطحی که
تغذیه خاک و افزایش تراز آبهای زیرزمینی را در بر خواهد داشت جلوگیری
گردد .متأسفانه کانالها و جداول روباز در محدوده شهری در بهترین شرایط
هم دارای پتانسیل زباله ریزی هستند و از طرف بعضی از افراد آن را به
مثابه سطل زباله میانگارند و در بسیاری از مواقع مواجه با تخلیه انواع زباله
و مصالح ساختمانی میگردند و در ایام بارندگی باعث آبگرفتگی و آلودگی
و در مواقع غیر بارانی بعضا به دلیل تجمع زباله موجب انتشار بوی زننده
و ازدیاد حشرات و جانوان موذی و کرمها شده و از طرفی خطر پرت شدن
افراد و وسائط نقلیه به داخل آنها منتفی نبوده و نصب پلهایی با اشکال
و مصالح مختلف موجب به وجود آمدن منظری زشت و زننده که زیبنده
شهری فرهنگی ،مذهبی و توریستی است نمی باشد و از معایب دیگری
که جداول روباز دارند و می توان به آن اشاره نمود :این است ،که به لحاظ
تبعیت از سطح اسفالت گذرها که بعضا فاقد شیب یا دارای شیب های
محدودی هستند پس زدگی آبهای سطحی را حتی در زمان نزول
بارندگیها ی معمولی هم به وجود می آورند ،این موضوع در مورد جداول
رو بسته و گریل دار هم صادق است مانند جداول گریل دار خیابان حضرتی
از شاه چراغ تا فلکه شاهزاده قاسم وبا این شرائط بیشتر موجب ناراحتی
شهروندان میشود و محیط شهری را آلوده می سازد  .بنا براین گریزی به جز
اجرای خطوط آبهای سطحی زیرزمینی نخواهد بود در تصویر شماره یک
و دو کانال خاکی روباز آلوده سعدی قبل از ساماندهی و بعد از آن مالحظه
می گردد؛ اجرای خط زیر زمینی در مسیل سعدی عالوه بر بهبود شرایط
زیست محیطی افزایش ارزش افزوده اراضی اطراف آن را به دنبال داشته
و این موضوع نه تنها رضایت و شادمانی اهالی این محدوده را باعث شد؛
بلکه از بروز بیماریهای مختلف تا حد بسیاری جلوگیری نمود .در بعضی از
موارد تجمع و مانداب شدن فاضالبهای سطحی به دلیل عدم وجود خطوط
هدایت آبهای سطحی زیر زمینی و فاضالب شیوع بیماریهای روده ای
و سالک را دامن زده بود که پس از اجرای شبکه آبهای سطحی به طرز
چشمگیری این معضل کاهش پیدا کرد یا برطرف شد مانند؛ محدوده شهرک
بهار که سالها در انتهای آن گودالی آلوده جهت تجمع فاضالب سطحی
وجود داشت و در آن ایستگاه پمپاژ ی جهت تخلیه آبهای آلوده به کانال
بلوار مدرس نصب شده بود و نیز لجن آن به وسیله کامیونها حمل می شد
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که این مشکل با اجرای خطوط لوله فرعی زیر زمینی بر طرف می گردد.
 2جویهای روباز معموالً پتانسیل ریختن زباله را دارند و نیز مشاهده
میشود که بسیاری از افراد زباله ها و میوه های اضافی و سبزیجات و کارتنهای
خالی و بطریهای مختلف را در آن ریخته؛ که نه تنها موجب آلودگی و انتشار
بوی زننده میشود بلکه در زمان جریان سیالب موجب آبگرفتگی میشود
مانند آنچه در تصویر شماره  6مالحظه میگردد در صورتی که در خطوط لوله
زیرزمینی چنین موضوعی به ندرت مشاهده میشود.
 3معموال در مقابل ساختمانهایی که در حال ساخت هستند؛ مقدار زیادی
ازمصالح به داخل جوی هاریخته می شود و باعث انسداد آنها می گردد .
 4جویهای روباز به دلیل تبعیت از شیب گذرها دارای شرایط هیدرولیکی
کنترل شده و مناسبی نیستند و در ایام بارندگی در بعضی از قسمتهای آن
به دلیل کاهش شیب با مشکل آبگرفتگی مواجه می گردند در صورتی که
این مشکل در خطوط لوله زیر زمینی قابل کنترل می باشد در تصاویر شماره
7و 8پس زدگی آبهای سطحی از جویها در خیابان لطفعلیخان زند و
بلوار نصر قبل از لوله گذاری به دلیل تبعیت شیب جداول از شیب گذرها
مالحظه می گردد؛ الزم به ذکر است در چند مورد در زمان بارندگی که
جداول دچار پس زدگی گردیده بود؛ افرادی در جوی پرت شده و موجب
غرق آنها گردید؛ مانند اتفاقی که چند سال پیش در شهرک گلستان روی
داد .در تصاویر شماره 9و 10و 11و  12پسزدگی آبهای سطحی از
جویهای رو باز بلوار فرهنگ شهر بلوار نصر و بلوار میرزای شیرازی و چهار
راه زند قبل از لوله گذاری و ساماندهی جداول مشاهده میشود.
که عالوه بر هزینه های نگهداری و مصرف برق موجب آلودگی شدید این
محله و رود خانه خشک میشد .این معضل که رفع آن در تصور اهالی محروم
این محله نمی گنجید پس از اجرای خطوط آبهای سطحی برطرف گردید
وامکان ساماندهی گذرهادر آن بوجود آمد و شرایط جدید امکان اجرای
خطوط فاضالب را هم بوجود آورد و ریختن زباله در مجاور حوضچه فاضالب
که دیگر اثری از آن باقی نماند به طور کل قطع گردید در تصویرشماره  3و
 4محل تجمع فاضالب سطحی و ایستگاه پمپاژ محله پای کتها قبل از اجرای
طرح آبهای سطحی مالحظه میشود.
یکی دیگر از اقداماتی که در جهت بهبود شرایط زیست محیطی در بعضی از
گذرهای شهری به چشم می خورد؛ اجرای خطوط لوله فرعی است که می
تواند از جنس لوله های پلی اتیلن کاروگیت ،لوله های کرتیوپ و لوله های
بتون پلیمر و یا جی آر پی باشد و برحسب شرایط و هزینه ها انتخاب گردد و
جایگزین مناسبی به جای جداول کنار خیابان باشد و همان طور که قبال ذکر
گردید؛ محاسن زیادی را در بر دارد و دارای توجیه اقتصاد مقاومتی است؛
هر چند مستلزم حفظ و نگهداری و سرویسهای دوره ای است این نکته
حائز اهمیت است که اجرای آب روها بدون در نظر گرفتن نیاز واقعی نباید
در هر گذر به اجرا در آید .قب ً
ال توضیحات بیشتری در خصوص خطوط لوله
فرعی زیر زمینی که به جای جداول هم میتوان اجرا نمود؛ ارائه شده است.
 1وجود پلهای متعدد بر روی جویها با شکلها و جنسهای متفاوت از
نظر بصری زننده و نابههنجار خودنمایی می کند و از طرفی مانعی در مسیر
حرکت آب و محل تجمع زباله در زمان جریان سیالب است؛ مانند تصویر
شماره  5که اثر روحی روانی نامناسبی را در افراد به جا می گذارد.درصورتی
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 5لوله گذاری به جای اجرای جوی روباز منجر به افزایش عرض گذر
خواهد شد.
 6لولهگذاری به جای اجرای جویها از صرفه اقتصادی بسیار بیشتری
برخوردار است؛ این موضوع ممکن است در کوتاه مدت و با شرایط فعلی تحقق
نیابد؛ ولی در دراز مدت اینگونه است و ترمیم آنها بدون تخریب و حفاری
میسر است و کافی است با دستگاههای مخصوص پاکسازی داخل لوله ها و
خش گیر تمیز و روی آنها قشری از مواد الزم پاشیده و تا چند سال دیگر
مورد بهرهبرداری قرار گیرد؛ درضمن حفظ و ترمیم و نگهداری جویها به طور
روزانه الزامی است وبه مراتب هزینهای بیشتر از اجرای لولهگذاری دارد.

از اهمیت ویژه ای بر خوردار است که رعایت نکردن طرحهای تهیه شده و
مشخصات فنی مربوطه ممکن است منجر به بروز مشکلهای گردد؛ بعنوان
مثال لوله ،منهول و دریچه های بازدید بایستی از ابعاد ،شیب و جنسها و
مشخصات فنی تعریف شده و نقشه های مربوطه تبعیت نماید که در این
مورد دقت و تعهد ناظرین محترم شرط اساسی است تا کارایی مورد نظر
خطوط لوله آبهای سطحی تحقق پذیرد.در مواردی دیده شده که در عوض
دریچه های بازدید نسبت به نصب دال بتونی یکپارچه هم اقدام می گردد که
هر گونه امکان دسترسی به خط لوله را از بین می برد و عنوان شده که به
دلیل جلوگیری از سرقت دریچه ها از دال بتونی استفاده شده است.
 10یکی از موارد مهم جهت جلوگیری از انتشار بوی زننده در لوله ها امکان
تهویه در آنها است که پیش بینی سوراخ در دریچه های بازدید و نصب
هواکش و استفاده از دریچه های شبکه ا ی چنین عملی را میسر می سازند
واگر این موضوع رعایت نشود ممکن است مشکلهای را در پی داشته باشد .
 11اجرای تک لبه های ایستاده در مجاور کانیوو با ارتفاعی بیشتر از پانزده
سانتیمتر نسبت به سطح آسفالت خیابان توصیه نمی گردد؛ الزم به ذکر
است استفاده از تک لبههای بلند موجب پرت شدن افراد از پیاده رو به
خیابان و برخورد در اتومبیلها به آن میشود .
 12از جویهای موجود که عمدتا از جنس بتون میباشد امکان نفوذ آب به
باغچه ها نیست؛ پس در این مورد فرقی با خطوط لوله زیرزمینی ندارد و این
امکان وجود دارد که آبهای سطحی بدون هیچگونه خطری از طریق
خطوط زیرزمینی وارد چاههای تغذیه مصنوعی شود.
 13آب باران از بامها میتواند وارد پیاده رو شده و بدون وارد شدن به
خطوط لوله آبهای سطحی به داخل باغچه ها روان گردد و خاک آنها را
سیراب نماید واستفاده بهینه ای از آن صورت پذیرد و آب خیابان وارد
خطوط لوله آبهای سطحی شده و در مکانهای مناسب وارد چاههای تغذیه
مصنوعی گردد .
14

آنها نزدیک به سطح زمین است؛ میتوان خطوط لوله آبهای سطحی را در
فاصله ای مناسب از ریشه ها و با رعایت تاسیسات زیر زمینی به اجرا در آورد.
الزم به ذکر است که در حدود بیست سال قبل درست در مجاور ریشه
درختان چنار خیابان سمیه نسبت به اجرای لوله های بتونی با قطر  1/20متر
اقدام شده و تاکنون هیچ یک از درختان خشک نشده یا رشد آن متوقف
نگردیده است.
 15امکان نفوذ یا هدایت رواناب از خطوط لوله آبهای سطحی به سمت
چاههای تغذیه مصنوعی یا دریاچه های موجود در پارکها یا برکه هایی که
میتوان در بعضی از باغات ایجاد کرد وجود دارد تا استفاده بهینه ای در
جهت نفوذ دادن آب در داخل خاک صورت گیرد و این اقدام در نقاطی به
انجام رسیده است و ادامه خواهد یافت.
 16به طور قطع حفظ و نگهداری خطوط زیرزمینی مانند؛ تمامی پروژه های
عمرانی شهری دیگر باعث افزایش طول عمر آنها خواهد شد و از خطر
حیوانات موذی هم در امان خواهند بود.
 17الزم به ذکر است که هیچگونه گزارشی تاکنون درخصوص آبگرفتگی
در مسیر خطوط لولههای پلی اتیلن در هشت سال گذشته که تقریبا به
درستی به اجرا در آمده و بعنوان ساماندهی جداول محسوب می شده واصل
نگردیده است مگر در یک مورد که بدون هماهنگی و تایید طرح نسبت به
این کار اقدام شده و در مواردی که پروژه به اتمام نرسیده بود و به خط اصلی
ارتباط داده نشده بود و یا مصالح مازاد در حین اجرای عملیات از طرف
پیمانکار جمعآوری نشده بود و در موارد معدودی که شیب لولهگذاری رعایت
نگردیده بود یا طرح مورد نظر به اجرا در نیامده باعث آبگرفتگی شده است.

جهت جلوگیری از آسیب به ریشه درختانی مانند درخت چنار که ریشه

 7اجرای لولهگذاری در انتهای پیادهروها این امکان را بهوجود می آورد که
تک لبههای مجاور آنها در ترازی متناسب با پاشنه منازل و خیابان و بهصورت
یکنواخت اجرا گردد و بر این اساس پیاده رو هم در ترازی یکنواخت و همگن
به اجرا درآید .
 8در تمامی مسیرهایی که نسبت به اجرای خطوط لوله در عوض جدول
گذاریها اقدام گردیده با رضایت و استقبال مردم مواجه بوده است و حتی
یک کارگر نانوایی که در مقابل مغازه خود حذف جوی را مشاهده می کرد با
شعف خدا را شکر می کرد که جوی هم یواش یواش بر چیده خواهد شد.
 9در حال حاضر خطوط فرعی درجه دوم آبهای سطحی صرفاً در نقاطی
که با مشکل آبگرفتگی مواجه هستند به اجرا در می آید ولی این نکته بسیار
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بیان دیگر مکان به عنوان ظرفی است در برگیرنده وقایع و حوادث که به
حفظ خاطرات کمک میکند .حضور آب در مکان عالوه بر خلق فضاهای
شهری مطلوب ،پویا و سرزنده به عنوان پشتوانه مکان،نقش بسزایی در
خاطره انگیزی و هویت بخشی محیط دارد .این نوشتار در پی پاسخ به این
پرسش است که آیا می توان از طریق حضور عنصر آب در محیط و تقویت
و فعال سازی همهی حواس پنجگانه به ویژه حواسی که تا کنون به نوعی از
اهمیت آن غفلت شده است ،ادراکی متفاوت و با کیفیت از فضای شهری را
برای استفاده کنندگان از آن رقم زد.

این نمایش در بارزترین شکل خود به صورت فواره می باشد.فواره ،به مانند
یک مرکز قدسی ،کانون فضای اطراف است و به وجود مادی فضا ارتفاعی
معنوی می دهد .در واقع ،فواره ها موسیقی فضا به شمار می روند که می
توانند کوتاه و زمزمه گر بوده و مثل موسیقی متن عمل کنند و یا می توانند
با نشاط و پرهیاهو بوده و شادی بخش فضای اطراف شوند .در فواره آب بر
خالف قوه جاذبه به شکل مکانیکی در هوا به باال پاشیده می شود و نمایش
های دیداری _ شنیداری زیبایی را اجرا می کند[ .علم الهدی]304:1378،

نقش عنصرآب در شکل گیری شاخصه های شهری

نقش عنصرآب درغنای
ادراک کیفیت فضای شهری
طاهره عدالت
کارشناس واحد طراحی و معماری سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری شیراز

امیرحسین عسکری
دکترای تخصصی طراحی شهری و استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد استهبان
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آب به عنوان یکی از اساسی ترین عناصر طبیعی منظر و به تبع آن منظر
شهری از دیروز تا امروز ،تاثیر به سزایی در شکل گیری و اثربخشی فضاهای
شهری و همواره جلوه های مختلف آن باعث تهییج و تحریک گرایش انسان
به زیبایی شده است[ .پیرنیا ]7:1373،کمتر مکانی را می توان تصور کرد
که در آن کیفیت حسی با اضافه شدن آب افزایش نیابد .مکان یک مفهوم
انتزاعی و ذهنی نیست ،بلکه اولین قرارگاه ارتباط مستقیم با جهان و محل
زندگی انسان است .به همین دلیل سرشار از معنا ،واقعیتهای کالبدی و
تجربههای انسانی بوده و رابطهی عاطفی عمیق با انسان برقرار میکند .به

امروزه انسانها در شهر دچار زندگی ماشینی و دود و آلودگی شده اند .در
میان این گرفتاری ها و دغدغه های زندگی شهری ،جلوه های زیبایی و
هنر ،بهترین پناه برای روح خسته و آرامش طلب آدمی است .آب چه در
حال سکون و چه در حال حرکت نوازش دهنده روح انسان است .حرکت و
موسیقی آب ،در جلوه گری بیشتر فضاهای سبز نقشی در خور توجه دارد.
می توان آن را به صورت جویبار و چشمه در نقاط آرام و بی سرو صدا ،و
به صورت آبشار و فواره های بزرگ در نقاط پر ازدحام و شلوغ طراحی کرد.
[موسوی ]1387 ،آب در حالتهای مختلف تاثیرات متفاوتی بر روی انسان
دارد و هرکس به فراخور سن خویش بهره روانی خاص خود را می برد.
[انصاری ]27:1374،آب درون استخرها که در ترکیب با درخت ها باعث
آرامش و راحتی انسان و توازن زیست شناختی او می شود.
آب جاری در رودخانه ها و کانالها ،با جریان دائمی و پویا شوق حرکت را
در آدمی زنده می کند.آب در آبشارها حالتی دیگر را در آدمی بیدار می
کند ،عظمت آبی که جاری است ،شور و هیجان خاصی را در آدمی به وجود
می آورد .استفاده از حاالت متفاوت آب در طراحی و معماری به منظور
ایجاد احساسات مختلف ،یکی از مبانی طراحی عناصر معماری آبی (از جمله
موزه های آب) است .آنچه درمورد بشر عصر حاضر نگران کننده می نماید،
این است که مبادا برای گذراندن اوقات فراغت خود ،در بند سرگرمی های
غیرفعال حبس شود و از مواهب طبیعی دور بماند[ .منشی زاده]1388،

 2نمود آب به صورت خط
تجلی آب به صورت خط می تواند در قالب طرحی کامال هندسی در
فضاسازی کمک کند و یا متناسب با ویژگی های آب بستری ارگانیک و
منحنی وار برای جریان آن ارائه دهد .مسیر تعریف شده می تواند همچون
خطی قاطع و ممتد ،سطح فضا را بشکافد و یا در قسمتهایی با پنهان شدن
در زیر سطح ،به صورت غیر ممتد ظاهر شده و امکان ارتباط دو سوی خود
را فراهم آورد .نمود آب در این حالت به دو صورت طبیعی و مصنوع و در
اشکال متنوعی می باشد.

گونه شناسی حضور آب در طراحی فضاهای شهری

نحوه ظهور و حضور آب در فضا ،براساس مفاهیم خاصی انجام میشود و
توزیع آن پیرو نظم خاصی است.آب به صورت های گوناگون مانند نقطه،
خط و سطوح ایستا و پویا ،فضای پیرامونش را شکل می دهد و با حضور خود
در فضا ،ویژگی های منحصر بفردی به آن می بخشد[.خوشخویی]41:1386،
ظهور آب بر سطح زمین ،با نقطه آغاز می شود .آب به بهانه جوشش در
یک مکان ،همه را به سوی خود می کشد و مفاهیم زندگی و پاکی را القا
می کند.تجلی آب به صورت یک خط ،همچون شریانی ،بخش های مختلف
مجموعه را به یکدیگر پیوند می زند و در عین تعریف مرز و محدوده ،عامل
ارتباط بین عناصر مختلف می شود.در نهایت  ،سطوح آب قدرت عجیبی در
برانگیختن تصور آدمی داشته و به عنوان نقطه عطفی برای تقویت تخیل
خالق در فضا خود نمایی می کنند.سطح زمردین و آینه وار آب به عنوان
عنصری شاخص در ساختار فضا فرد را به درون فضا دعوت کرده و با حضور
نمادین خود شکوه و وقار خاصی به فضا می بخشد[ .شاهین راد]95:1386،

جلوه های مختلف آب و تجربه حسی فضا

 1نمود آب به صورت نقطه
نمود آب به صورت نقطه در اشکال متنوعی دیده می شود(جدول شماره )1

 3نمود آب به صورت سطح
حضور تعریف شده آب به مثابه سطح ،به صورت عاملی تعیین کننده ،به
دسترسی ها و قابلیت نفوذ در قسمتهای مختلف فضا شکل می دهد.
سطوح آب را با توجه به چگونگی قرارگیری در فضا به عنوان عنصری
در ساختار کف فضا و یا تعریف جداره ای برای آن در  4صورت سطح
افقی ،سطح عمودی،سطوح پلکانی و سطح شیبدار می توان دید و سنجید.
[اردالن]35:1379،
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معماری اماکن مهم ،استفاده ای هنرمندانه می شود .شکل های نمایش آب و
آواهای تولید شده از آن در فضا ،گونه ای از تلفیق عنصری طبیعی را با فضای
مصنوع پیش روی استفاده کنندگان از فضاهای شهری قرار می دهد ،تا با
ادراک محیط اطراف با استفاده از تمامی حواس خود به طور همزمان،تجربه
ای غنی و ماندگار در ذهن را به دست می آورد.

نتیجه گیری
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-1پاکزاد،ج (،)1385مبانی نظری و ف ِرند طراحی شهری ،تهران،
انتشارات شهیدی،چاپ دوم.
-2شاهین راد ،م ( ،)1386بررسی عنصر آب در طراحی فضاهای شهری،
نمونه موردی خیابان حرم(حدفاصل میدان شهرری و حرم حضرت
عبدالعظیم) ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس.
-3علم الهدی،ه ()1378؛مقاله آب و معماری ،مجموعه مقاالت و
دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران،ج .1
-4اردالن،ب ()1379؛حس وحدت ،ترجمه حمید شاهرخ ،نشر خاک.
-5استادی،م ،علیزاده،ن ،شهابی،پ ()1392؛پایداری ادراکی فضای
شهری از طریق غنی سازی تجربه ی حسی شهری ،همایش فضاهای
شهری پایدار.
-6منشی زاده،آ ()1388؛آب در ظرف فرهنگ ،مجله منظر،صفحه .63
-7نقی زاده ،م ()1386؛ادراک زیبایی و هویت شهر در پرتو
تفکراسالمی،اصفهان.سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان.
-8علم الهدی ،هدی ()1382؛آب در معماری ایران ،کتاب ماه و هنر،
خرداد و تیر،82صفحه 84الی .90
-9خسروی ،م ،1378 ،آب در فرهنگ ،هنر و معماری ایرانی ،نشریه
فرهنگ و هنر ،شماره .42
-10برهمند،غ،1390،ارزش و اهمیت آب در ایران باستان،مجله
مسکویه ،سال چهارم ،شماره.12

علی مصلح

تجربیات استفاده از عنصر آب در طراحی فضا

امروزه در سایر نقاط جهان ،که نظر و عمل شهرسازی با هم در آمیخته،
عنصرآب به عنوان عنصری نهادینه در ذهن انسان و بدون گفتگو در رابطه با
ضرورت حضورش در فضا ،در شهر ظاهر می شود .به طوریکه از قابلیت ها و
پتانسیل های منحصر به فرد این عنصر طبیعی،در آفرینش فضاهای شهری و

منابع:

علی مصلح

 4ترکیب آب با مجسمه ها
ترکیب مجسمه ها با حالتهای مختلف نمود آب ،زمینه مناسبی برای بیان
ارزش ها و اسطوره ها و وقایع مهم جامعه فراهم می آورند .و به کمک
آنها می توان فضاهای شهری قصه گو آفرید که عناصر سازنده آنها مفاهیم
متعددی در فضا می پراکند .حرکت آب در پای تندیس ها و مجسمه آن را
از حالت عنصر ثابت تغییر داده و حرکت و تغییرات لحظه ای را برای آنها
شکل می دهد.

امین آل شمس

با توجه به حالت های متنوع حضور آب در فضاهای شهری می توان در
جهت ارتقای کیفیت محیطی ،نظم محیطی ،خوانایی و پویایی فضای شهری
گام نهاد .به عنوان مثال سطح افقی آب به واسطه خاصیت انعکاس ،عمق و
بیکرانگی اش ،حریم شخصی افراد را وسعت داده و حس خفقان در فضای
محدود را کاهش میدهد .این ویژگی از نمود آب ،به صورت سطح در لبه
های شهری می تواند نقش پررنگ تری را ایفا نماید .همچنین رنگ و عمق
بستر آب مناظر متفاوتی ایجاد کرده ،به طوری که سطح شفاف و روشن آب،
انگیزه افراد را به نزدیک شدن و عمق آب تقویت می کند .در این حالت با
فراهم آمدن زمینه ای مناسب برای بازی کودکان با آب ،بر شور و نشاط فضا
افزوده می گردد.

بررسی نمونه های انجام شده در رابطه با حضور عنصرآب در فضاهای
شهری ،گویای این واقعیت است که از قابلیت ها و پتانسیل های منحصر به
فرد این عنصر طبیعی ،در آفرینش فضاهای شهری و معماری اماکن مهم،
استفادهای هنرمندانه می گردد ،به گونه ای که خالقیت طراح را نیز آشکار
می سازد .شکل های نمایش آب و آواهای تولید شده ازآن در فضا ،گونه ای
از تلفیق عنصری طبیعی را با فضاهای مصنوع پیش روی استفاده کنندگان
از فضاهای شهری قرار می دهد ،تا با ادراک محیط اطراف با استفاده از تمامی
حواس خود به طور همزمان ،تجربه ای غنی و ماندگار در ذهن به دست
آورند .نتایج پژوهش گویای آن است که تنوع استفاده از جلوه های مختلف
آب در محیط نظیر سطوح افقی و عمودی ،آب جاری ،فواره و غیره ،به دلیل
درگیر نمودن حواس مختلف انسانی با محیط و تعاملی قوی میان آن دو،
موجبات شکل گیری خاطره فردی و جمعی از فضا در ذهن افراد را فراهم
کرده و از طریق مانا شدن تصویر ادراک شده از فضا در ذهن فرد به دلیل
کیفیت محیط ،ادراکی با کیفیت ،کامل و متفاوت صورت می گیرد .در پایان
و در جهت تحقق اهداف غنی سازی تجربه حسی فضاهای شهری می توان بر
قابلیت های غیرکالبدی محیط تاکید نموده و با تقویت تعامل دو سویه میان
انسان و محیط از طریق سایر حواس در کنار حس بینایی ،با بهره گیری از
قابلیت های عنصری طبیعی و پیوند خورده با روح انسان ،نظیر آب ،ادراکی
متفاوت ،همه جانبه و با کیفیت را جستجو نمود.
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الله های بومی ایران
محمد قاسم اوجی

کارشناس ارشد باغبانی و مشاور سازمان پارک ها و فضای سبز شیراز

مقدمه

اهمیت تجاری گیاهان زینتی در دهههای اخیر بصورت چشمگیری
افزایش یافته و این امر باعث افزایش معنی دار پژوهشهای صورت گرفته
بر روی گل و گیاهان زینتی در دنیا شده است .با توجه به تنوع بسیار زیاد
گیاهان زینتی و پتانسیل باالی کشورمان در خصوص تولید و صادرات
گل و گیاهان زینتی توجه ویژه به این امر از الزامات توسعه ای در این
بخش محسوب می شود .قدمت کشت و کار و نگهداری گلها در ایران
شاید همزمان با شروع کشاورزی بوده است .با نگاهی به تاریخ و فرهنگ
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ایران بهنظر میآید که همواره ایرانیان در زمینه موضوعهای مرتبط با
گلها جایگاه خوب و ارزندهای داشتهاند .ایران یکی از خواستگاهها و
زادگاههای طبیعی گیاهان زینتی از جمله الله ،سنبل ،زنبق و برخی از
درختچهها و تعداد زیادی از درختان میوه به شمار میآید و در منابع
علمی دنیا اسناد و مدارک مربوط به این موضوع موجود است .ولی از نظر
اقتصادی و صادرات گل و گیاه هنوز موقعیت مناسبی در سطح دنیا ندارد.
گل الله ( ).Tulipa Lپراکنش زیادی در بسیاري از مناطق کشور دارد.
بطوري که در برخی از منابع از کشور ایران به عنوان خاستگاه این گیاه
ارزشمند یاد می شود .این جنس از خانواده سوسنیان ( )Liliaceaو
مشتمل بر حدود یک صد گونه می باشد.

جنس الله().Tulipa L

در بین جنس های گیاهی که در ایران وجود دارد ،الله( )Tulipaیکی از

جنس هایی است که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است .تنها کلید برای
شناسایی گونه های این جنس در ایران توسط متین( )1376ارائه شده
است .تحقیقاتی در ایران نشان داده است  34گونه گل الله در ایران وجود
دارد (نادر ولی زاده .)1381،جنس الله( ،)Tulipa L.متعلق به خانواده
 Liliaceaeاسـت كـه گونـه هـاي آن بيشـتردر منـاطق معتدلـه و
نيمـه گرمســيري نــيم كــره شــمالي پــراكنش دارنــد .تعــدادي
از گونه هاي اين جنس محدود به آسياي غربي ،آسـياي شـرقي و
هيمااليا هستند Wendelbo )1977( .تعداد گونـه هـاي اين جـنس
در جهـان متفـاوت گـزارش شـده اسـت ( Hall )1940و ()1982
 Botschantzevaبيش از  100گونـه و ( Wendelbo )1977تعداد
 80گونه ذكر كرده اند كـه در اروپـا ،آسيا و شمال آفريقا پراكنش دارند.
( Boissier )1882تعداد گونه هاي جنس الله در ايـران را  7گونـــــه
 24گونـــــه ،و وندلبو ()1977
و  4واريتـــــهParsa)1950( ،
 Wendelbo12گونه ،و رشینگر ( 19 Rechinger )1990گونه و
یک واریته ،و متین ( 18 )1376گونه و یک واریته ذكر كرده اند.
الله ( ).Tulipa spp. Lمهمترین گل پیازي جهان بوده و به عنوان یکی
از مهمترین گیاهان زینتی در سراسر دنیا مطرح می باشد (,Anderson
 )2006منشأ دقیق الله خصوصا الله هاي مدرن امروزي کام ً
ال مشخص
نیست ،اما گفته می شود در سالیان بسیار دور (قرن شانزدهم) برخی
گونه هاي آن از کشورهاي ترکیه و ایران به اروپا وارد گردیده است
( )2003 ,Armitage and Laushmanالزم به ذکر است برخی از
سایر منابع ورود الله به اروپا را به تنهایی از طریق کشور ترکیه عنوان
کرده اند(. )2006 ,Anderson
در رابطه با منشأ الله اختالف نظر وجود دارد ،اما برخی از منابع منشأ
آن را دو کشور ایران و ترکیه ( )2002 ,.Sheidai et alدر بسیاري از
منابع به تنهایی از کشور ترکیه ، )2002 ,Peter ;2002 ,John(،و در
برخی از منابع دیگر نیز رویشگاه این جنس را عالوه بر ایران به آناتولی،
عراق ،ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان ،آسیاي مرکزي ،غرب سیبري،
بخش اروپایی روسیه و قفقاز نسبت داده اند (ساالر و همکاران.)1389 ،
البته گل هاي الله وحشي بر اراضي استپ هاي آسياي مرکزي واقع
در بخش بزرگي از کرانه درياي مديترانه مي رويند و بنابراين جاي
شگفتي نيست که چرا اين گياه در زادگاه خود شهرت يافته و مورد
توجه قرار گرفته است .منشأ اين گياه مرکز آسيا است زيرا شعار فراواني
از انواع وحشي آن در اين کشور مي رويد و بزرگترين تنوع گياهي
از جنوب به ايالت کشمير و از غرب به افغانستان ،ايران و ترکيه ختم
شود.
مي
اما هنگامي که از الله سخن به ميان مي آيد تا خودآگاه کشور الله خيز
هلند به ذهن مي رسد .امروز کشور هلند به دليل دارا بودن شرايط
مناسب آب و هوائي و جغرافيایي يکي از بزرگترين توليدکنندگان و
صادرکنندگان پياز الله در جهان است .شهر لير در منطقه اي از هلند
قرار گرفته که خاک آن به گونه اي شگفت آور ،براي پرورش رستني هاي
پيازدار مساعد است و اکثر کشورها نيز به خاطر توليد گل هاي زيبا و
بهاره مورد توجه بسيار قرار گرفته اند.
سطح زیر کشت این گیاه زینتی در سرتاسر دنیا زیاد می باشد .میزان
سطح زیر کاشت الله تنها در سال  2001برابر با  10700هکتار بوده
است .کاشت الله در هلند در سال  1594آغاز گردیده و پس از اولین
گلدهی ،رشد ،توسعه و محبوبیت آن با سرعت زیادی ادامه پیدا کرده
است .میزان محبوبیت گل الله پس از ورود به هلند بسیار تعجب آور
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

69

است به نحوي که در سال  1630قیمت باالیی براي هر یک عدد سوخ
الله (در حدود  2360یورو) در نظر گرفته می شد .این مبلغ در آن سال
تقریبا چهار برابر حقوق سالیانه یک کارگر با دستمزد میانگین جامعه به
حساب می آمد (.)2006 , Anderson
در ایران الله سمبل شهادت است و به استعاره داللت بر شخص ایثارگری
دارد که در راه آرمان دینی یا ملی به شهادت رسیدهاست .گل در فرهنگ
ایرانی همواره نماد عشق و محبت و یکی از زیباترین خلقت های آفریدگار
بوده است ،جلوه ای کوچک از هنرمندی آفریدگار را می توان در بهشت
الله های گچسر دید .گل های الله داراي رنگها و شكل هاي متنوعي
هستند ،و مي توانيد در شرايط آب و هوايي مختلفي ،بنا بر هدفي كه از
كاشت داريد و زمان نياز به گل آن ،مورد استفاده شما قرار گيرند .اين
گل در اصل ايراني و متعلق به مناطق آسياي ميانه است ،و امروزه بيش
از  100نوع الله در جهان طبقه بندي شده است.
تعریف الله از فرهنگ دهخدا معموالً گلهای پیازداری را گویند كه از
دسته سوسن ها و از تیره سوسنی هاست و کاسه و جام آن تشکیل جامی
قشنگ و کامل می دهد (گیاه شناسی گل گالب ص  .)281انواع الله
های وحشی در ایران عبارتانداز :الله داغدار قرمز و الله زرد و الله سفید،
و الله ای که در شیراز خود روست و گلهای سه رنگ دارد (پشت گل
برگها قرمز رنگ و داخل آن سپیدداغدار) توسط پرفسور گائوبا استاد
سابق دانشکده کشاورزی به افتخار حافظ ،تولیپا حافظ نامگذاری شده
است .در اینجا به برخی از این گونه ها اشاره می گردد.
 1الله وحشي بنفش با نام علميTulipa violacea Boiss. Et Buhse :
 2گونه ديگري الله وحشي با نام علميTulipa violacea var. :
pallida
این گونه را در انگليسي به نام  Dwarf Alpine Tulipمی شناسند.
 3گونه ديگر الله وحشي ايران با نام علميTulipa polychrome :
این گونه را در انگليسي Two-Flowered Tulipمی نامند.
 4الله سرخابي(الله ريزه)با نام علميTulipa humilis Herb :
این گونه را در انگليسي  Persian Pearlمی نامند .و از زیر جنس
( Subgenus ) Eriostemonesمی باشد.
 5الله آتشي(قوچگلي) با نام علميTulipa stapfii Turrill :
 6الله كله قندي( الله حافظ) با نام علمي .Tulipa clusiana Vent :
 7گونه اي ديگر الله وحشي (الله هفت رنگ) با نام علمي Tulipa :
.biflora L
 8الله بيشه زار با نام علمي .Tulipa biebersteiniana Schult :
Syn: tulipa sylvestris Var.minor
 9گونه ديگري الله وحشي با نام علمي.Tulipa systola Stapf :
.Syn.: t.cuspidata Stapf
 10گونه ای دیگر از الله های وحشی ،الله کردی با نام علمی Tulipa
kurdica Wendelbo
synonym of Tulipa pulchella (Regel) Baker
 11گونه ای دیگر از الله های وحشی ،الله کوهستان با نام علمی
.Tulipa montana Lindl
Synonyme:Tulipa wilsoniana
 12گونه ای دیگر از الله های وحشی ،با نام علمی Tulipa schrenkii
.Regel
 13گونه ای دیگر از الله های وحشی با نام علمی Tulipa florenskyi
Woronow
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مطالعات تنوع ژنتیکی گونه هاي مختلف گیاهی از جنبه هاي مختلفی
قابل بررسی می باشد .از میان این مطالعات شناسایی ذخایر ژنتیکی
گیاهی به منظور ثبت و صیانت از ذخایر توارثی ملّی ،حفظ ذخایر ژنتیکی
در برابر عوامل تهدیدکننده و همچنین استفاده از مزیتهاي تنوع گیاهی
در قالب فرایندهاي اصالحی داراي اهمیت باالیی می باشد .ارزیابی تنوع
ژنتیکی در بین گونه هاي گیاهی اطالعات ارزشمندي را در زمینه سیر
تکاملی گیاهان حاصل نموده و از نظر اتخاذ استراتژی هاي مناسب
حفاظت ،توسعه ،تولید و بازرگانی پر اهمیت است.

منابع:

متين ،ف ،1376 ،الله هاي ايران .انتشارات سازمان تحقيقات
آموزش و ترويج كشاورزي ،تهران.
ساالر ،ا ،1386،بررسي ميكرومورفولوژيكي و آناتومي پياز در گونه
هاي جنس  Tulipaدر ايران .پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه
الزهرا ،تهران.
ولیزاده ،نادر ،1381 ،بررسی فلورستیک و بیو سیستماتیک گیاهان
زیر تیره  Scilloideaو  Liliaceaeدر اطراف تبریز ،پایان نامه
کارشناسی ارشدگروه زیست شناسی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه
تبریز.
ساالر الهه،زیبا جم زاد و اختر توسلی ،1389 ،مطالعه آناتومی پیاز
گونههای الله( )Tulipaدر ایران ،مجله تاکسونومی و بیو سیستماتیک،
سال دوم ،شماره اول(پیاپی) ،صفحه .56-45
شعبان سروری زهرا ،1389 ،مزیت نسبی صادراتی گیاهان زینتیو
تعیین بازار هدف ،پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی،
دانشکد کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
عسگری داوود ،1391 ،بررسی تنوع ژنتیکی برخی از گونه های
الله( ).Tulipa Lایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی ،پایان نامه
کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.
Stapf, O. (1855). Original description of Tulipa
stapfii. 157, (1811).
Christenhusz, M.J.M., Govaerts, R., David, J.C.,
Hall, T., Borland, K., Roberts, P.S., Tuomisto, A.,
Buerki, S., Chase, M.W. & Fay, M.F. (2013). Tiptoe
through the tulips - cultural history, molecular
phylogenetics and classification of Tulipa (Liliaceae).
Botanical Journal of the Linnean Society 172: 280328.
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و رنگهاي گوناگون در حال رستن و رشد و نمو يافت مي شوند .جايگاه
رويش اين گونه ها نيز كشورهاي آرژانتين ،برزيل ،پرو ،شيلي و بوليوي
شناخته شده و از همين نقاط به ديگر كشورهاي جهان رفته و پراكنده
گرديده اند.در جنگل هاي برزيل گروهي از كاكتوسها بصورت اپي فيت
در تنه هاي درختان زندگي مي كنند .شماري از گونه ها كه در بيابان هاي
خشك و سوزان رشد و نمو مي كنند ،نسبت به گياهان ديگر شكل هاي
عجيب و شگفت انگيز يافته اند .چنين روندي با گذشت ميليون ها سال
تكامل پديد آمده و خود بخود ،شرايط نامساعد محيطي را همراه با
دگرگوني شكل و اندازه پذيرفته اند.

ساکولنتها و کاکتوسها

کاکتوس ها
گیاهان گوشتی و
محمد مهدی جراح پور
مشاور فضای سبز و گونه سنجی پارک بزرگ دراک

گیاهان گوشتی (ساکولنتها) و کاکتوسها گستره وسیعی از اشکال ،سایز
و رنگهای مختلف گیاهان هستند .برخی گونه ها به جهت دارا بودن
گلهای رنگارنگ و برخی دیگر به دلیل اشکال منحصر به فردشان کاشت
و نگهداری می شوند .این خانواده به حدی دارای تنوع است که بعضی از
گونه های آن حداکثر به ارتفاع 5سانتی متر می رسند حال آنکه گونه
هایی به ارتفاع  15متر نیز وجود دارند .گیاهان گوشتی را مي توان
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به شتر دنياي گياهان تشبيه كرد .با كشف قاره آمريكا ،گونه هايي از
این گیاهان به وسيله كريستف كلمب به قاره اروپا برده شد ،اولين گیاه
گوشتی منتقل شده ملوكاكتوس بود كه با شكل بسيار زيبا ،خيلي زود در
بين اعيان و اشراف آن زمان جاي خود را باز كرد و به صورت گياه تزئيني
بسيار با ارزشي درآمد .اما به دليل عدم شناخت و ناتواني در توليد و تكثير
اين گياه و همچنين گراني آن ،كم كم ارزش خود را از دست داد .از صد
و پنجاه سال پيش با افزايش مطالعات درباره این خانواده و شناخت
روشهاي توليد و كشف گونه هاي جديد آنها در نقاط مختلف جهان ،اين
گياه دوباره به صحنه گياهان زينتي بازگشت .در بيابانهاي قاره آمريكا،
به تنهايي بيش از  1000گونه با ساختاري متفاوت و در شكلها اندازه ها

گیاهان گوشتی یا ساکولنتها گیاهانی هستند که قادرند در اندامهای
مختلف خود از جمله ساقه و ریشه و برگ ذخیره آبی داشته باشند.
کاکتوسها دسته ای از گیاهان گوشتی (ساکولنتها) هستند که بدلیل
داشتن حفره هایی بر روی تنه بنام آرئول( )Areolکه در این حفره
مجموعه ای از تارهای نازک بنام گلوشید و تیغ وجود دارد(بجز چند
نوع) بهطور مجزا دسته بندی می شوند .تیغها و گلوشیدها در زمان
وزیدن بادهای مرطوب قطرات شبنم را از هوا گرفته و از طریق آرئولها
این قطرات را به بدن کاکتوسها انتقال می دهند .گونه ای از کاکتوسها
بنام پرسکیا ( ) Pereskia grandifoliaکه در منابع متعدد بعنوان
اولین کاکتوس بوجود آمده در طبیعت از خانواده آنها یاد می شود
عالوه بر داشتن برگهایی بزرگ همانند سایر گیاهان دارای تیغهای
بلند و گلوشید برای جذب رطوبت می باشد که در طی گذشت زمان
کم کم گونه های مختلف کاکتوسها برگهای خود را از دست داده اند
و عموما دارای ساقه های آبدار می باشند و برگها جای خود را به تیغ
داده اند .سه زیر خانواده معروف کاکتوسها شامل اپونتیاها (،)Opuntia
پرسکیاها ( )Pereskiaو سرئوسها ( )Cereusهستند.

اپونتیا (:)Opuntia

این جنس گونههای بیشمار دارد که در همه آنها ساقه منشعب بندبند و
متشکل از بندهایی است که در آغاز مسطح و سپس استوانهای هستند.
برگها در گیاهان این جنس استوانهای و بیدوام هستند و خیلی زود
میریزند .محل جدا شدن برگها به تدریج برجسته و تکمهمانند شده
و سطح آن از عناصر خارمانند گزنده و یا تیغها و نیشهای ریشکدار
پوشیده میشود و گلها نیز در همین سطح پدید میآیند .در برخی
نواحی اروپا بویژه در زمینهای بایر اسپانیا به فراوانی کاشته شده و بطور
انبوه زمینهای وسیعی را پوشانیده است .انبوهی و گسترش و نمو گیاه در
برخی نواحی تقریبا بیش از سرزمین اصلی و خاستگاه اولیه آن است و این
امر دلیل خوبی برای سازش گیاه با محیط جدید آن محسوب میشود.
این گیاهان دارای میوه کروی  ،آبدار نسبتا درشتی است که در چنان
محیط خشک و گرم خوراک بسیار مطبوع به شمار میرود.

پرسکیا (:)Pereskia

این دسته کاکتوس ها از دیدگاه پیکر ظاهری با دیگر کاکتوس ها ،شکل
متفاوتی داشته و روی هم رفته بدنه آنها گوشتی نیست .در این جنس،
کاکتوس ها به شکل درخت و درختچه های انبوه با شاخه های باال رونده
دیده می شوند و بیشتر برگ هایی عادی و همانند گل کاغذی دارند .گل
های فنجانی شکل منفرد یا مجتمع دارند و در گروه های سه یا چهارتایی

از یک آرئول در میانه تابستان آشکار می شوند و باید گفت شبیه بوته
های باال رونده می باشند .ولی قطر گل ها بین  ۱تا  ۵سانتیمتر و رنگ
آنها از سفید ،لیمویی ،ارغوانی و سرخ در گونه های مختلف ،دگرگونی
دارند .میوه پرسکیاها کروی به قطر  ۲تا  ۵سانتیمتر به رنگ زرد که
هنگام رسیدن سرخ رنگ می شوند.

سرئوس (:)Cereus

این کاکتوسهای عموما ستونی شکل دارای تیغهایی بین  2تا 10
سانتیمتر می باشند که تیغهای مرکزی بلندتر و تیزتر از خارهای شعاعی
هستند .گلهای آنها در نیمه شبهای تابستان شکفته می شوند و فقط
چند ساعت دوام دارند ولی یکی از زیباترین و بزرگترین گلهای گیاهان
را دارند .این کاکتوسهای ستونی در سنین باال دارای منشعباتی می
شوند که زیبایی آنها را دو چندان می کند.
همانگونه که ذکر گردید گیاهان گوشتی فاقد تیغ یا همان ساکولنتها نیز
دارای گونه های متفاوتی هستند
که به دو گروه کلی تنه دار(Stem
 )succulentsو برگدار(Leaf
 )succulentsتقسیم می شوند.
که در شماره های آتی به تفصیل
در مورد آنها و همچنین مراقبت و
نگهداری این گیاهان مطالبی ذکر
می گردد.
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ب) ژوخه
ب -1-ساقه غدهاي (غده ،ژوخه)  :مانند كاالديوم و برخي گونههاي آنمون.
ب -2-هيپوكوتيل غدهاي (طوقه متورم)  :بگونياهاي ژوخهاي (سوخي)،
سيكالمن و گلوكسينيا.
ب -3-ريزوم :اختر ،برخي از زنبقها ،بگونياي ريزومي ،شيپوري ،گل برف
(موگه) و آلسترومريا.
ب -4-ريشه ژوخهاي :مانند كوكب ،آالله و همروكاليس (زنبق رشتي).

ساختار اندامهاي ذخيرهاي

سوخ
از نظر ريختشناسي ،سوخ داراي يك ساقه كوتاه و فشرده است كه طبق سوخ
يا صفحه پايهاي ناميده ميشود و روي آن يك يا چند مريستم انتهايي و نيز
چندين فلس گوشتي قرار دارد .صفحه پايهاي همچنين داراي ريشههاي نابجا
است .فلسها بافت ذخيرهاي اوليه در سوخهاي حقيقي هستند و برحسب نوع
گونه بهصورت برگهايي كشيده درميآيند و يا به برگهاي فلسي غيركشيده
تبديل ميشوند .فلسها داراي روزنه بوده و در فرايند تنفس نقش دارند.
در سوخهاي پوششدار ،فلسها گوشتي و پهن بوده و بهصورت اليههاي
متحدالمركز قرار دارند و مجموع آنها ،تشكيل حلقه كامل و متمركز را ميدهند
كه نقطه رويشي يا مريست م انتهايي در ميان آن قرار دارد و بهطور معمول
فلسهاي بيروني از نظر مواد ذخيرهاي غنيتر از فلسهاي دروني هستند.
در سوخهاي بدون پوشش يا سوخهاي فلسي ،فلسها جدا از هم و به تقریب
نازك هستند و در پايين به طبق چسبيدهاند .اين گروه به علت نداشتن پوشش،
حساس بوده و نميتوان آنها را مدت طوالني خارج از خاك نگهداري كرد.
در سوخها ،در محل اتصال فلسها به صفحه پايهاي جوانههاي جانبي وجود
دارند كه محل توليد سوخكهايي است كه در نهایت توليد پاگياه ميكنند.

آشنایی با گیاهان ژئوفیت
محمد حسن کرد
مهندس کشاورزی و مشاور سازمان پارکها و فضای سبز شیراز

ژئوفيتها گونههاي گياهي هستند كه نه تنها بهوسيلهبذر ،بلكه بهوسيله
اندامهاي زيرزميني تخصصی شده افزايش يافته و تداوم نسل ميدهند .نقش
اوليه اين اندامها ذخيره آب و مواد غذايي و تأمين مواد براي رشد و نمو در
فصل بعدی است و بهاين وسيله بقاي نسل را تضمين ميكنند .ژئوفيتها هم
شامل گونههايي از گياهان تكلپه و هم گونههايي از گياهان دولپه ميباشند.
ژئوفيتها را بهطور كلي در تجارت و باغباني به نام سوخوارها ()Bulbs
مينامند و آنها را به دو دسته كلي سوخها و گياهان ژوخهاي تقسيم ميكنند
كه براساس نوع بافت يا اندام ذخيرهاي بهصورت زير ميباشند:
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الف) سوخ ()Bulb
الف -1-سوخ حقيقي :سوخ حقيقي بر دو نوع است
الف -1-1-سوخ حقيقي پوششدار ( :)Tunicatedبه آنها سوخهاي ورقهاي
( )Laminateهم ميگويند .در اين دسته ،فلسهاي گوشتي بهصورت
اليههاي متحدالمركز قرار دارند و مريستم انتهايي را در بر میگیرند.
مانند الله ،نرگس ،سنبل ،آماريليس ،مريم ،گاالنتوس ،همانتوس و برخي
گونههاي زنبق.
الف -2-1-سوخهاي بدون پوشش ( :)Non-tunicatedبه آنها سوخ فلسي
( )Scalyنيز ميگويند .در اين دسته ،فلسهاي گوشتي مثلثي شكل بوده و
همديگر را بهطور کامل نميپوشانند.
مانند لیلیوم (سوسن) و برخي گونههاي الل ه واژگون.
الف -2-پداژه (سوخ توپر)  :اين اندام فاقد فلس گوشتي است و در واقع بخش
پايين ساقه است كه متورم شده است .مانند گاليول ،زعفران ،فريزيا و گل حسرت.

پداژه (كورم)
پداژه عبارت است از بخش پاييني ساقه كه متورم شده و سرشار از مواد
غذايي است و توسط برگهاي فلس مانندي پوشيده شده است .بر خالف سوخ
حقيقي ،فاقد فلسهاي متورم و ذخيرهاي است .ساختار ساقهاي داشته و داراي
گره و ميانگره است.
در قسمت باالي پداژه ،جوانه انتهايي وجود دارد كه توليد برگ و ساقه
گلدهنده ميكند .در اطراف پداژه در محل گرهها جوانه جانبي وجود دارد
كه در پداژههاي درشت يك يا دو عدد از اين جوانهها كه در قسمت فوقاني
قرار دارند توليد ساقه گلدهنده ميكنند .گاهي نيز در اثر از بين رفتن جوانه
انتهايي ،جوانههاي جانبي رشد كرده و گل ميدهند.
پداژهها يك سال دوام داشته و يكساله تلقي ميشوند ،يعني اينكه در آخر فصل
چروكيده شده از بين ميروند .در طول فصل رشد بهطور معمول ،يك يا دو و
بهندرت سه پداژه جديد در باالي پداژه قديمي (مادری) بهوجود ميآيند .پس
از گلدهي ،گياه به ساختن مواد غذايي ادامه ميدهد و اين مواد در پداژههاي
جديد ذخيره ميشوند .در اين زمان و در آخر فصل رشد ،تعداد زيادي پداژك
از قاعده پداژه جديد منشأ ميگيرند كه ميتوان از آنها در افزايش استفاده كرد.
اين پداژكها را هر سال از خاك خارج كرده و پس از انبارداري ،دوباره ميكارند
تا درشت شوند كه پس از  2تا  3سال به اندازه گلدهي ميرسند.
ساقه غدهاي (ژوخهاي)
ژوخه تمام قسمتهاي يك ساقه معمولي را دارا ميباشد و شكل ظاهري آن

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

75

بسيار متورم شده است و داراي گره و ميانگره و نيز پوششهاي ضخيم و
گوشتي بوده كه از روي نقاط مختلف آن ريشهها خارج ميشوند .جوانههاي
موجود بر روي آنها نيز رشد كرده و ساقههاي جديد را بهوجود ميآورند.
ريزوم
ريزوم عبارت است از ساقهاي كه در زيرزمين يا نزديكي سطح زمين بهطور
افقي ميرويد و داراي تعدادي گره ،برگهاي كوچك تحليل رفته و جوانه است.
گرههاي ريزوم قادرند هم ريشه و هم شاخه و برگ توليد كنند.
ريشههاي ژوخهاي
ريشههاي ژوخهاي فاقد جوانه يا چشم هستند و اندام هوايي از محل طوقه
خارج ميشود .بنابراین ،در زمان تقسيم بوته در گياهان دارای اين نوع ريشهها،
الزم است بخشي از رشد سال پیش كه داراي جوانه است ،استفاده شود وگرنه
بخش جدا شده در زير خاك پوسيده و گياهي تولید نمیکند.

مراحل كشت و كار گياهان سوخوار

الف -آماده كردن زمين:
الف -1 -خاك :گياهان سوخوار بهطورکلی به زميني سبك و زهكشي شده
احتياج دارند .گاهي اندامهاي زيرزميني را ميتوان در خاك مرطوب و چسبنده
كاشت ،به شرطي كه كرتها را از سطح زمين بلندتر درست كنند تا آب را در
خود نگه ندارند .الزم است كه پیش از كاشت اندا م زيرزميني ،زمين را بهطور
كامل شخم زد .بهویژه در مورد برخي از آنها شخم بايستي عميق باشد مانند
سنبل كه ريشههايش تا عمق زيادي داخل خاك نفوذ ميكند.

گلدهنده بايد تا زمان خشك شدن كامل برگها ،به خوبي از گياه مراقبت نمود
تا اندامهاي زيرزميني قوي براي سال بعد توليد شود.
ه -جابجا كردن اندامهاي زيرزميني :زمان جابهجا كردن اندامهاي
زيرزميني ،به زمان خفتگی آنها بستگي دارد و در هواي آزاد بهترين زمان براي
اين كار وقتي است كه قسمتهاي هوايي گياه خشك شده باشد .البته برخي
از اندامهاي زيرزميني را ميتوان با رعايت احتياط در زمان فعاليت آنها جابهجا
كرد و براي اين كار بايد اندام را با خاك اطراف آن منتقل كرد.
برخي از گياهان سوخوار كه چندين سال در يك محل باقي ميمانند ،ممكن
است خيلي زياد شوند (متراكم شوند) و چون فاصله بين اندامهاي زيرزميني كم
ميشود ،گياهان حاصل از آنها توليد گلهاي كوچكي ميكنند بنابراین ،بايستي
هر چند سال يكبار آنها را از خاك خارج و اندامهاي زيرزميني را از هم جدا
كرده دوباره كشت ميكنند.
گياهاني مانند الله و سنبل را بهتر است هر ساله از زمين بيرون آورد و چندين
ماه استراحت داد و دوباره كشت كرد ولي برخي ديگر مانند زنبق ،نرگس و
همروكاليس را ميتوان چندين سال در يك محل باقي گذاشت.
جهت انبار كردن ،سوخهاي پوششدار و پداژهها را بايد در جعبههايي چيده و
در انبار خشك و داراي تهويه مناسب نگهداري كرد .ريزومها و سوخهاي بدون
پوشش را ميتوان در ماسه يا پيت نگهداري كرد .دماي انبار نيز اهميت دارد.
دماي خيلي پايين ممكن است گلدهي را به تأخير انداخته و يا باعث اختالل
در گلدهي شود .دماي زياد از حد نيز باعث فعاليت پیش از موقع سوخ ميشود.
بهتر است سوخها را پیش از انبار كردن ،بر عليه آفات و بیماریها سمپاشي
كرد.

الف -2-كود :براي گياهان سوخوار هم مانند ديگر گياهان ،كود ضروري
است .برخي از اين گياهان مانند سوسن ،سيكالمن ،بگونيا و گاليول احتياج
زيادي به مواد غذايي دارند و براي تأمين اين مواد از كودهاي كام ً
ال پوسيده،
پيت و خاكبرگ استفاده ميكنند .كود تازه بسيار مضر است و نبايد با ريشهها
و يا اندامهاي زيرزميني گياهان سوخوار در تماس باشد .كودهاي شيميايي
فسفره و پتاسه براي اين گياهان از اهميت ويژهاي برخوردار است .يك يا دو
بار استفاده از كود به همراه آب آبياري در دوره فعاليت گياه مفيد بوده و باعث
رشد برگها ميشود .اين روش كوددهي بهویژه در مورد آنهايي كه در گلدان
كاشته ميشوند ضروري است.
ب -عمق كاشت :كاشت سوخوارها بسته به نوع خاك و قطر اندام در
اعماق مختلف خاك صورت ميگيرد .هر چه خاك سنگينتر باشد ،بايد اندامها
در عمق كمتري كاشته شوند .بهطوركلي ،عمق كاشت حدود  2تا  3برابر
بزرگترين قطر اندام ميباشد.
ج -آبياري :تمام گياهان سوخوار در دوران فعاليت خود احتياج به آب دارند
و بيشترين احتياج در زمان باز شدن گلها است .هنگام آبياري گياهان سوخوار
تا آنجا كه امكان دارد ،بايستي از خيس كردن گلها پرهيز نمود .پس از پايان
دوران گلدهي ،بايستي آبياري را ادامه داد و همچنان از گياه مواظبت نمود،
چون در فاصله بين افتادن آخرين گل و خشك شدن برگهاي گياه مواد قندي
كه از طريق فتوسنتز توسط برگها توليد ميشود ،در اندامهاي زيرزميني جديد
ذخيره ميشود و تضمين كننده گلدهي در سال بعد خواهد بود.
د -مواظبت از گياهان سوخوار پس از پايان گلدهي :وقتي
گلبرگها شروع به ريزش ميكنند بايد ساقه را از زير گل بريد ،مگر اينكه
بخواهند از آن بذر بگيرند ،چون به بذر رفتن گياه باعث مصرف مقداري از
مواد قندي شده ،به تضعيف اندا م زيرزميني ميانجامد .پس از حذف ساقه
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حیات وحش افرس
نام پرنده :گاوچرانک
محل عکس برداری :منطقه حفاظت شده مهارلو
عکاس :محمد جواد آرمانمهر
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آذین بندي و زیباسازي شهر طی سالهاي گذشته بافت شهرها را به چشم اندازي
آشفته و مالل آور تبدیل کرده است بر این اساس ،ضروري است که شهرها از
منظر آلودگی بصري نیز بررسی و ساماندهی گردند.

آلودگی بصری(  )Visual Pollutionچست؟

تأملی بر زیبایی شناسی شهری
خلیل طبری

کارشناس ارشد اداره کل حفاظت محیط زیست فارس

با صنعتی شدن جهان طی دو قرن اخیر و تغییر بنیادی در نگرش و سبک زندگی
بشر باعث بروز پدیدههای نو ظهوری هستیم که حیات جوامع انسانی را به شدت
به چالش کشیده تا جایی که با تاثیر بر روح و روان ،بهداشت جامعه را مورد تهدید
قرار داده است .پدیده شهرنشینی که در دهه های اخیر شتاب بیشتری گرفته،
امروزه به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های کشور های صنعتی محسوب شده
که با رشد قارچ گونه بسیاری از معضلها و مشکلها زیست محیطی را به زندگی
بشر تحمیل نموده است  .در ایران نیز این امر توانسته به محور زندگی اقتصادي

80

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

و اجتماعی جامعه تبدیل شده است .شهرنشینی شدید در دهه هاي اخیر از جمله
فرآیندهاي اجتماعی چهره پرداز شهرهاي ایران بوده است .در این چهره پردازي،
شهرها در گذر زمان با رشد خود دچار معضلها و مشکلهای متعددي نیز شده اند
و نمودهاي مختلفی از آلودگی ها در محیط شهرها مشاهده می شود ،شامل :آلودگی
آب ،خاك ،هوا؛ آلودگی صوتی و نیز آلودگی بصري .هر یک از این آلودگی ها
می تواند آثار کوتاه مدت و دراز مدت بر انسان وارد نماید .این در حالیست که
شهرها باید داراي کیفیت و ویژگیهایی براي تأمین آسایش و راحتی باشند .که
آسایش بصري نیز از مولفه هاي مهم و اساسی محیط هاي انسان ساخت امن
محسوب می شود .چراکه آلودگیهاي بصري در شهرها طی دراز مدت انسان را
دچار پریشانی ذهنی و بیماريهاي روحی می کند .ساختمانهاي ناهمگون با
بافتهاي مجاور ،افزایش حجم تبلیغات محیطی و بی توجهی به شیوه هماهنگ

آلودگی بصری که ممکن است برخی به غلط آن را مختص کشور ما و یا جوامعی
مشابه ایران تصور کنند ،زاده ذات شهرت طلب انسان میباشد .تالش برای
دیدهشدن به هر نحو و به دور از هرگونه اصول ،منجر شدهاست انسانها این اجازه
را برای خود محفوظ بدانند که در هرجا و هر فرصتی ،میتوانند در معرض دید
قرار گیرند .این تالش سامان نیافته و کنترل نشده ،منجر شدهاست که گونهای
از نابسامانی در چهره محیط زندگی انسان دیدهشود .این پدیده که بیشتر در
کالن شهرها و در محلهای پرتردد بیشتر نمود مییابد ،آلودگی بصری نامیده
میشود و تقریباً میتوان گفت پدیدهای فراگیر است و در تمامی کشورهای جهان
چشم آزاری میکند.
ً
زندگی در خیابانهاي یک شهر معموال بیانگر زندگی تمام شهر است .به این ترتیب
که اگر محیط خیابانها جالب ،ایمن ،راحت و سالم باشند شهر نیز به طور کلی یک
چنین خصوصیاتی را خواهد داشت .شکل شهر ممکن است عملکردهاي متعدد
دیگري نیز دارا باشد ،مثل ایجاد تصور ذهنی از شهر در مردم ،ایجاد حس جهت
یابی در شهر ،باال بردن راندمان و کارایی شهر ،ایجاد حس ایمنی ،امنیت و شادي
در مردم و تحت تأثیر قرار دادن سایر عوامل اجتماعی فرهنگی و اقتصادي شهر.
عدم هماهنگی و ریتم نماها و عناصر فضایی،عدم میزان هماهنگی و یکپارچگی احجام
ساختمانی؛ عدم هماهنگی و نظم ترافیک و عبور عابرین پیاده ،دیوارنویسی هاي
ناهنجار (وندالیسمی) ،میزان اغتشاش در سطح افقی فضا ،وضعیت ظاهري
مبلمان شهري و پوشش گیاهی و کیفیت رنگهاي استفاده شده در فضا .در
واقع ،آلودگی بصري بهطور کلی به آن عناصري از چشم انداز یا منظر شهري بر
می گردد که جامعه آن را ناخوشایند می یابد ،شامل ساختمانها ،تابلوهاي
تجاري ،چراغ راهنما و تابلوهاي خیابان ،دکل تلفن و برق ،پوستر ،علفهاي هرز،
زباله هاي رها شده ،شهرنشینی سازمان نیافته و کمبود سطوح سبز ،گیاهانی
که فاقد نظم و بدون مالحظۀ نواحی سبز و باز ایجاد شده اند ،بیلبوردهایی که
سرتاسر ساختمانها را گرفته اند ،سایر تابلوهاي تجاري ،انباشت نامنظم مواد زاید
جامد ،انواع متفاوت نقاشیهاي بیرون ساختمانها ،و حفاظهاي بالکنی اضافه
شده به ساختمانها؛ از دالیل عمدة آلودگی بصري می باشند .در مجموع می توان
گفت که اغتشاش و آلودگی بصري شامل عناصر و چهره هایی از فضاهاي شهري
است که اوالً در معرض دید ناظر قرار دارد و ثانیاً ناخوشایند بوده و درجۀ فرح
بخشی و چشم نوازي فضا را کاهش می دهد.

منابع آلودگی بصری در شهرهای ایران چیست؟

اصلیترین ریشه آلودگیهای بصری را باید در تالش انسانها برای رساندن پیام
خود به گوش دیگران دانست .حال این پیام می تواند از سوی یک کسب و کار
با هدف فروش صادر شود ،یا یک کاندیدا با هدف جهت دهی به افکار عمومی
و جمع آوری آراء آن را ایجاد نماید .اما در کل میتوان منابع زیر را به عنوان
اصلیترین تولید کنندگان آلودگی بصری طبقه بندی نمود:
رسانه های دائمی و موقت سطح شهر اعم از بیلبوردها ،لمپستها و بنرهای
نصب شده بر روی سازههای موقت
تلویزیونهای بزرگ شهری
تالش ارگانهای دولتی برای فرهنگسازی
پیامهای عمومی در مناسبتهای مختلف که توسط ارگانها و نهادهای مختلف
صادر میشود و ب ه صورت بنر در سطح شهر دیده میشود
پیامهای تبریک و تسلیت که در سطح شهر در معرض دید عموم قرار می گیرند
سردر فروشگاهها و امکان عمومی
اماکن عمومی کوچک پخش شده در سطح شهر مانند ایستگاههای اتوبوس،
دکههای روزنامه فروشی و …
دیوارنویسیها و تصاویری که بر روی دیوارها نقاشی میشود
اقداماتی که در مناسبتها با هدف زیباسازی از سوی شهرداری انجام میگیرد
مانند ساخت سفره هفتسین و … در تقاطع ها
تابلوهای راهنمای شهری
نمای ساختمانهای شخصی و دولتی
اعالمیههای ترحیم و پوسترهای تبلیغاتی نصب شده بر روی دیوارهای شهر

چه عواملی موارد یاد شده را به
منبع آلودگی بصری تبدیل می
نماید؟

در اندک مواردی ،شاهد هستیم که این برخی
اقدامات در حوزه رفتارهای بصری در سطح
کالن شهرها ،نه تنها منبع آلودگی نیستند ،بلکه
بر زیبایی شهر افزودهاند ،اما با نهایت تأسف باید
پذیرفت که تعداد این موارد بسیار اندک میباشد.
عواملی را که منجر می شود پدیدهای به نام آلودگی
بصری به وجود آید ،میتواند چنین برشمرد:

جانمایی ناصحیح
در بیشتر موارد ،جانماییهایی که برای تک تک
موارد بر شمرده شده در بخش پیشین میبینیم،
ناصحیح میباشد .بسیاری از جانماییها به این علت
ناصحیح هستند که انتخاب محل کارگزاری برای

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

81

چاره چیست؟

پیش از هر اقدامی در باب چاره جویی ،ضروری است نهادهای دولتی ،راهکاری
برای مبارزه با موازیکاری در این زمینه بیندیشند .به واقع ،متولی نه فقط تبلیغات
محیطی ،که سالمت بصری شهرها کدام ارگان است؟ تا زمانی که ادارات فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،سازمانهای زیبا سازی شهرداری ها ،سازمانهای فرهنگی
هنری و سایر اداره و ارگانها به صورت موازی تصمیمسازی نموده و صدور مجوز
مینمایند ،اصالح و چارهجویی ناممکن است .از سوی دیگر ،حتی همین ارگانها
نیز در خصوص بسیاری از آالیندههای بصری قدرت اعمال نفوذ ندارند .به عنوان
مثال ،بسیاری از ادارههای دولتی ،در قبال بنرهایی که در داخل محوطه های
خود بر می افرازند و آنها را در معرض دید عموم قرار میدهند ،به هیچ مرجعی
پاسخگو نیستند .اما به فرض اینکه روزی مرجع اصلی متولی این امر مشخص
شود ،از دیدگاه کارشناسی میتوان پیشنهادهای زیر را در مقام چارهجویی ارائه
نمود:

آنها ،حاصل کار کارشناسی نمیباشد .در بیشتر موارد ،جانمایی چنان ناصحیح
است که معموالً پیام با المان دیگری مانند درخت یا تیر چراغ برق و … ماسکه
می شود.
عدم رعایت اصول متن نویسی
در بسیاری از موارد ،دیده میشود که در تبلیغات محیطی ،از متنهای طوالنی،
نوشتههای ریز و جمالتی استفاده می شود که حتی خواننده حوصله مطالعهی
آنها در رسانههای چاپی یا بر روی وبگاه را نیز ندارد .بیشتر کسب و کارهایی که
با قصد افزایش فروش به تبلیغات محیطی روی میآورند ،فراموش میکنند که در
تبلیغات محیطی ،مخاطب تنها چند ثانیه فرصت کسب آگاهی دارد و این چند
ثانیه ،جای ارائه جمالت و متنهای طوالنی نیست.
استفاده از تصاویر نازیبا
باز هم با نادیده گرفتن اندک استثناها ،میتوان گفت در بیشتر موارد ،عکسهایی
که در فرصت ارتباطات از طریق رسانههای مختلف محیطی به کار گرفته میشود،
از جذابیت برای مخاطب تهی هستند.
استفاده از طرحهای گرافیکی ناکارآمد
همانند معضلی که در استفاده از تصاویر نازیبا بیانشد ،در بیشتر موراد ،طرحهای
گرافیکی به کار گرفتهشده در پیام رسانیهای محیطی ،تأثیر الزم را بر روی
مخاطب ندارند .از همین رو ،ضمن هدر دادن سرمایهها ،منبعی برای زشت
دیدهشدن و تخریب چهره شهر هستند .این مورد در خصوص پیامهای دولتی
بیشتر دیده میشود.
نبود نور مناسب و دیده نشدن
بسیاری از فرصتهای تبلیغات محیطی در کالن شهرها ،فرصتهای روزانه
هستند .این در حالی است که در نیمی از سال ،نیمی از زندگی ایرانیان در تاریکی
شب ادامه مییابد .اما این موضوع بیشتر نادیده گرفته میشود و میتوان گفت در
بسیاری از موارد ،به هنگام غروب خورشید ،رسانه کارآیی خود را از دست میدهد.
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بازنگری در جانمایی ها
تمامی رسانه های تبلیغات محیطی شهری ،باید تک به تک مورد بازنگری از نقطه
نظر جانمایی قرار گیرند .در غیر اینصورت ،هر آنچه در حوزه اصالح اتفاق افتد،
کارآیی کمی خواهد داشت .از سوی دیگر ،باید سند جامعی در خصوص چگونگی
افزوده شدن رسانههای دیگر در آینده نگاشته شده و مالک عمل و صدور مجوز
قرار گیرد تا از دوباره کاری در آینده پیشگیری شود.
خلق تنوع در رسانههای تبلیغات محیطی
اکنون از نظر تنوع در رسانههای محیطی ،عملکرد قابل دفاعی از سوی فعالین
این عرصه رخ ندادهاست .در نتیجه اندک رسانههای موجود گرانقیمت هستند
و کسب و کارهایی که وسعشان به رسانههای گران نمی رسد ،چاره را در نصب
بنرهای موقتی مییابند .از آنجایی که شهرداری ها هم از صدور مجوز نصب
بنرهای موقتی سود خوبی کسب مینمایند ،این اجازه را به کسب و کارهای
میدهند که چهره شهرها را زشت نمایند.
ایجاد مرجعی برای تایید صالحیت طرح
در حال حاضر ،واحدهای مستقر در ادارههای کل فرهنگ و ارشاد اسالمی،
طرحهای تبلیغات محیطی را بازبینی نموده و ممیزی میکنند .اما زاویه دیدی
که اکنون این بزرگواران از آن به طرحها نگاه میکنند ،با آنچه در این نوشته
دنبال میکنیم متفاوت است .از این رو پیشنهاد میشود از صاحب نظران این
حوزه ،کارگروهی به منظور ممیزی تشکیل شود.
تفکیک شرکتهای صاحب رسانه و شرکتهای تولید کننده
محتوی
همانطور که پیشتر مورد بحث قرار گرفت ،ذات رسانه و آنچه به عنوان محتوی
در آن اکران میشود ،به یک اندازه اهمیت دارند و بخش بزرگی از آلودگیهای
بصری نیز از محتوی ضعیف ناشی میشود .بیشتر مالکان رسانه ،واحدهای
طراحی دارند که خدمات طراحی و تولید محتوی به مشتریانشان ارائه مینمایند.
شاید به جرأت بتوان گفت مشکلهای که اکنون در سطح شهر میبینیم ،از
همین نقیصه نشأت میگیرد .ضروری است شرکتهای متخصصی که کارشان
فقط تولید محتوا برای رسانههای تبلیغهای محیطی و خلق کمپینهای تبلیغاتی
است ،شناسایی شده و احراز صالحیت شوند و همانند امضای یک مهندس ناظر
در پروژه های عمرانی ،امضای آنان مورد قبول مراجع صادر کننده مجوز باشد.
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وجود شخصی و فردی و خود همان چیزی تعریف و عنوان شده است[]2
بافت فرسوده  :بافتی است که در داخل محدوده شهر یا روستا یا حاشیه
آن شکل گرفته و به دلیل قدمت یا نبودن برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکل
گیری آنها و نبود شرایط زیست محیطی و ایمنی و نیز نابسمانی های کالبدی،
اجتماعی و اقتصادی فرسوده شده اند و از نظر برخورداری از ایمنی و استحکام
و خدمات شهری دچار کمبود است 3.مشخصه اصلی بافت های فرسوده:
 1بلوک هایی که بیش از  50درصد آن ناپایدار و فرسوده باشد.
 2بلوک هایی که بیش از  50درصد از معابر آن کمتر از  6متر باشد.
 3بافت هایی که بیش از  50درصد ابنیه آن کمتر از  200متر مربع باشد[]3

هویت شهرهای امروز

ساماندهی بافت تاریخی و فرسوده

با رویکرد باز تولید هویت کالبدی و اجتماعی محله
حمیدرضا معصومی نسب
دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

یکی از مسائل اساسی که امروزه شهرهای ما با آن روبه رو هستند مسئله
بافت های فرسوده شهری است که مشکلها زیاد و هزینه های سنگینی برای
مسئولین شهری و مردم به وجود آورده اند .این بافت ها که می توان گفت در
حال حاضر مشکل جدی بیشتر شهرهای ما هستند نتیجه بی توجهی و عدم
وجود برنامه ای منطقی و هدفمند برای آینده شهرها در سالهای گذشته است.
همچنین عدم اطالع رسانی صحیح و عدم آگاهی مردم از مسائل و خطراتی که
این گونه بافتها برای آنها دارد بر اهمیت موضوع افزوده است.
ریچارد هدمن و آندرو یازسکی در کتاب مبانی طراحی شهری به این نکته اشاره
می کنند که ساختمان های قدیمی تر از لحاظ فرم ،جزئیات و بافت غنائی به
شهر می بخشند که ساختمان های جدید تر فاقد آن هستند[ ]1حفظ بناهای
قدیمی با ارزش فراتر از احساس دلتنگی برای گذشته است .این ساختمان ها
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یکی از مشکلها اساسی که شهرهای جدید و مناطق جدید شهری همواره
با آن روبرو هستند بیتعلقی به مکان از طرف ساکنین این شهرها می باشد.
همچنین محالتی که در آنها تغیرهای سریع کالبدی و اجتماعی بصورت مداوم
رخ می دهد نیز با چنین مشکلی روبرو هستند .دو عامل جهانی شدن و
مدرنیزم در کم رنگ نمودن هویت شهرها و محالت آن نقش عمده ای داشته
است  .لوئیز مامفورد به زیبایی بیان می دارد که دوران روشنگری باعث تضعیف
توجه به خصوصیات جغرافیایی و تاریخی محالت شده است و عالقه به سنت
ها و آداب گذشته و خلق مکان کاهش یافته است .همچنن کورتسی عقیده
دارد که افول شهرها امروز ما عمدتاً نه به دلیل خصوصیات کالبدی آنها بلکه
به علت زیر پا گذاشتن ارزش هایی است که مبنای پایه گذاری شهرها در طول
تاریخ بوده است .او نقش معماری و طراحی را در تقویت حس مکان ،معنا
بخشی و هویت بخشی بسیار با اهمیت می داند .از سوی دیگر کاهش نقش
محالت و محل زندگی انسان به عنوان زمینه تشکیل گروه های اجتماعی و
حس اجتماع محلی در تضعیف هویت اجتماعی محالت بسیار مؤثر بوده است.
جدول شماره( : )1منابع شناخت هویت شهر[]4

ضرورت مداخله در بافت های فرسوده

با افزایش فراتر از انتظار جمعیت و مهاجرت به شهرهای بزرگ در دهه های
اخیر مشکل کمبود به یکی از دغدغه های اساسی مسئولین کشوری تبدیل
شده است .این معضل که مسائل و مشکلها فراوانی را با خود به همراه دارد
جز با برنامهریزی و شناخت دقیق شرایط و نیازها شهر و شهروندان مرتفع
نخواهد شد.
شهرهای کشور ،چه آنهایی که دارای پیشینه تاریخی هستند و چه آنهایی که
با پیشینه روستایی توسعه یافته و امروزه هویت شهری یافته اند همگی دارای
بخش هایی هستند که فرسوده شده و نیاز به نوسازی دارند .با در نظر گرفتن
وسعت این بخش از شهرها ،شاید امروز مهمترین موضوع توسعه شهری کشور
را بهتوان مقولهی نوسازی بافت های فرسوده به شمار آورد.

شیوه های مداخله در کشورهای توسعه یافته

شیوه های مدیریتی بافت های فرسوده در کشورهای مختلف بنا بر تجربیات
این کشورها در این زمینه و میزان توسعه یافتگی و سطح رفاه در آن کشورها با
یکدیگر متفاوت است .شیوه های مدیریتی مداخله در بافت های فرسوده شهری
در کشورهای اروپایی و آمریکایی عمدت ٌا بدین گونه بوده است:
شهرداری هدایت و اجرای پروژه های معاصر سازی پهنه های فرسوده شهری
را بر عهده دارد؛
میان شهرداری و بخش دولتی همکاری متعامل و هم افزایی نزدیکی وجود
دارد؛
بخش دولتی در تصویب طرح ها ،برنامه حفاظت از پهنههای فرسوده و
پروژههای معاصر سازی را مورد توجه قرار می دهد؛
سازمان حفظ میراث فرهنگی و تاریخی در شناسایی ،حفظ و احیای میراث
تاریخی با شهرداری همکاری نزدیکی دارند؛
کارگروهها ،نمایندگان مردمی و نهادهای محلی برنامه های مشارکت را هدایت
می کنند؛

میان حال و گذشته پیوند ایجاد می کنند و سند غیر قابل جایگزینی در مورد
دگرگونی های بینشی و ارزشی هستند .بر این اساس شهرها نیازمند در نظر
گرفتن تمهیدات جدی برای رفع این معضل هستند که شاید یکی از راه حل
های مناسب برای کاهش آثار نا مطلوب این معضل برنامه ای هماهنگ و دقیق
با رویکرد تدوین بازتولید هویت کالبدی و اجتماعی است.
فضای شهری سرزنده  :عبارت است از یک فضای شهری که در آن
حضور تعداد قابل توجهی از افراد و تنوع آن ها (به لحاظ سن و جنس) در
گستره زمانی وسیعی از روز که فعالیت هایشان عمدتاً به شکل انتخابی یا
اجتماعی بروز می یابد به چشم می خورد .هویت شهری  :منظور از هویت
خاصیتی است که توسط قیاس یک پدیده با تصویری از گونه های مشابه آن
که در ذهن نقش بسته است پدید آید .به زبانی ساده یعنی اینکه آیا این پدیده
همان است که من در ذهن خود دارم .در فرهنگ آکسفورد در تعریف واژه
هویت()Identityیکسانی در کیفیت یا خصوصیات شرایط طبیعی ،یکسانی
و یگانگی ،همانند بودن شخصی یا چیزی در همه زمان ها و همه شرایط و
اوضاع ،وضعیتی که موجب تشخیص کسی از دیگری شود ،فردیت شخصیت،
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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تجارب داخلی و خارجی در زمینه مداخله در بافت های
فرسوده
آمریکا :از جمله تجربیات موفق کشور آمریکا در زمینه بافت های فرسوده خود
می توان به دو شهر بالتیمور و برلینگتن اشاره کرد :بهسازی و نوسازی در بالتیمور،
به دلیل فرسودگی و ناکارآمدی شهر با هدف معاصر سازی و افزایش منزلت
اجتماعی -اقتصادی آن انجام گرفت .مسئله ای که در بالتیمور حائز اهمیت است
واکنش بالتیمور به مسائل و معضلها خود بود که به احیای معضلها و بخت های
آن انجامید؛ دو عامل مدیریت شهر و احساس مسئولیت مدنی شهروندان به ویژه
ساکنین پهنه های فرسوده شهری در این امر مؤثر بوده اند.
ژاپن :مداخله و برخورد در بافت های قدیم و فرسوده شهری در کشور ژاپن
تحت عنوان توزیع عادالنه نوین اجرا می شود .قدمت اجرای این طرح ها به
صورت سامانه منسجم بعد از جنگ جهانی دوم شروع شده و عمده وسعت
شهرهای ژاپن به وسیله این سامانه بازسازی و احیا شده است .اساس ایده های
اصلی این طرح شامل موارد زیر است:
رعایت انصاف در برخورد با مالکان و ساکنان محل.
مشارکت ساکنان محل در اجرای طرح ها.
حفظ هویت محل و بافت اجتماعی آن.
اجرای طرح بر اساس تحلیل هزینه فایده.
تفکیک مجدد زمین و شکل گیری پالک ها
مالکان و ساکنین خود مجری طرح می باشند.

طرح ساماندهی ،بهسازی و نوسازی محله عودالجان تهران
مسائل و مشکلها عمده:
هجوم فعالیت های بازار.
کمبود خدمات شهری مورد نیاز.
روند رو به کاهش سکونت و بی نظمی حاصل از تداخل حرکت های پیاده
و سواره و عدم نفوذپذیری بافت.
اهداف پروژه:
بازگشت روح زندگی و پویایی در بافت.
ساماندهی محیط شهری.
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ایجاد فضاهای باز شهری به منظور ظهور تعامالت اجتماعی.
ایجاد مقیاس مناسب عناصر و اجزا محله نسبت به محالت اطراف.
تعریف نشانهها ،لبهها ،گرهها و راههای موجود در جهت هرچه خواناتر کردن
بافت.
شیوه اقدام:
ساماندهی ،نوسازی و بهسازی و تحریک توسعه محله.
روش مداخله:
مداخله موضوعی[]7
تصویر شماره :3
بافت فرسوده عودالجان

تصویر شماره :4
بافت فرسوده عودالجان

فرسودگی به دو دسته تقسیم می شود:
فرسودگی نسبی :فرسودگی است که در یکی از عناصر مهم فضاهای
شهری یعنی کالبد یا فعالیت رخنه می کند و به دنبال خود باعث فرسودگی
نسبی فضای شهری می گردد.
فرسودگی کامل :فرسودگی است که در هر دو عنصر فضای شهری یعنی
کالبد و فعالیت آن رخنه کرده باشد و به دنبال آن باعث فرسودگی کامل
فضا شود.
جدول شماره( : )2مقایسه برنامه ریزی بافت قدیم و فرسوده
در کشورهای توسعه یافته با ایران[]8

انواع مداخله

در بیشتر منابع موجود در مورد مداخله در بافتهای کهن و فرسوده شهری سه
نوع اصلی مداخله که هر کدام از آنها طیف گسترده ای از اقدامات را بر حسب
نیاز شامل می شوند معرفی شده اند که عبارتانداز:
بهسازی ()rehabilitation
در این نوع مداخله اصل بر وفاداری به گذشته و حفظ آثار هویت بخش در
آنهاست .فعالیت بهسازی با هدف استفاده از امکانات بالقوه و بالفعل موجود
و تقویت جنبه های مثبت و تضعیف جنبه های منفی از طریق حمایت
( ،)protectionمراقبت ( ،)preservationنگهداری(،)maintenance
حفاظت ( ،)conservationاحیاء ( ،)restorationاستحکام بخشی
( ،)consolidationو تعمیر( ،)repairصورت می پذیرد دخالت در این بافت ها
مستلزم رعایت ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی می باشد.
نوسازی ()renovation
در این نوع مداخله حد وفاداری به گذشته از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار
است و بر حسب مورد از مداخله اندک تغییر را می تواند شامل شود .نوسازی با
هدف افزایش کارایی و بهره وری ،باز گرداندن حیات شهری به بافت می باشد
و از طریق نو کردن( ،)renewalتوان بخشی( ،)rehabilitationتجدید
حیات( ،)revitalizationانطباق( ،)adaptationدگرگونی(،)conversion
انجام می پذیرد.
بازسازی ()reconstruction
در این نوع مداخله نه تنها الزامی برای حفظ گذشته وجود ندارد؛ بلکه با هدف
ایجاد شرایط زیستی و کالبدی-فضایی و از طریق تخریب(،)demolition
پاکسازی( ،)clearanceدوباره سازی( ،)rebuildingانجام می پذیرد.

ارائه راهکارها و پیشنهاد ات
ارتقاءکیفیت کالبدي  -فضایی :
افزایش سرزندگی و فعالیت از طریق :ایجاد تنوع در سطح کاربريهاي
موجود محله ،ایجاد فضاهاي عمومی و مشاع جهت گردهمایی افراد ساکن
محله ،ایجاد زمینهاي بازي و تفریحات سالم و متنوع ،ایجاد زیرساخت هایی
جهت فعالیت هاي متنوع براي بزرگساالن و معلولین وکودکان ،تنوع سازي از
لحاظ رنگ در جداره وکف ،استفاده از سنگفرش هاي متنوع ،سکانس
بنديهاي متنوع در فضا ،پرهیزاز یکنواختی و تکرار بیش از حد درمحدوده.
افزایش ایمنی ترافیکی از طریق :جلوگیري از هر گونه حرکت عبوري
در سطح محدوده مورد نظر ،کنترل نمودن سرعت خودروها در داخل محدوده
از طریق سرعت گیرهاي کف ،دشوار نمودن ورود خودرو به داخل محدوهي
مورد نظر ازطریق تنگ کردن مسیر حرکت سواره و ، ...عدم تفکیک سواره رو
و پیاده رو در ورودي محدوده مورد بررسی.
ارتقاء سطح شبکه معابر از طریق :پرهیز از ایجاد مسیرهاي پهن و
مستقیم براي خودروها در ورودي محدودهي مورد نظر ،مارپیچ کردن معبر به
منظور تأکید بر اهمیت منطقه قابل سکونت به عنوان یک مکان محلی،
طراحی مناسب شبکه معابر براي عابران و دوچرخه سواران ،طراحی خیابان ها
به صورت نسبتاً کوتاه ،در نظر گرفتن ورود و خروج بدون خطر خودروهاي
اورژانسی.
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ارتقاءکیفیت محیطی :
گسترش فضاي سبز و مکث در محله از طریق :کاشت چمن ،درخت ،گل
و گیاه در قالب بوستان ،ایجاد فضاي سبز در عرض معابر به منظور کنترل صدا،
نور و پیشگیري از آلودگی فضا در سطح خیابان هاي محلی ،ایجاد فضاي مکث،
لحاظ نمودن ریتم و تداوم لبه ها در طراحی.
ارتقاء مبلمان شهري ،فضاي عمومی و انعطاف پذیري در محدوده از
طریق :مکان یابی انواع مبلمان شهري با توجه به میزان استفاده کاربران محلی
در نقاط با دسترسی آسان در سطح محله ،پرهیز از تراکم زیاد یا کم در جانمایی
انواع مبلمان شهري در سطح محدوده مورد نظر ،استفاده از عناصر الحاقی مانند؛
مبلمان و ...متناسب با بستر محله ،ایجاد مکانی براي گردهمایی افراد ساکن
محله ،محل هاي پذیرایی در هواي آزاد مجهز به نیمکت و فضاي سبز ،ایجاد
فضاهاي چند منظوره.
افزایش امنیت وسطح بهداشت از طریق :ایجاد روشنایی کافی با نصب چراغ
هایی براي خیابان ها و کوي هاي محلی در محدوده ،نصب پایه چراغ  6متري تاشو
به منظور تأمین روشنایی ،نصب مخازن جمع آوري زباله در سطح محله به تعداد
کافی ،همکاري ساکنان محله با شهرداري در راستاي ایجاد محله پاك و نظیف.
ارتقاءکیفیت اجتماعی -فرهنگی :
افزایش سطح مشارکت از طریق :جلب مشارکت ساکنین محله و واگذاري
هر چه بیشتر فعالیتهاي اجرایی به آنان ،ایجاد پایگاه محلی براي اطالعرسانی
به ساکنین و پاسخگویی به سواالت آن ها ،ایجاد مراکز سرزنده ،فعال و باهویت
دریافت جهت افزایش تعامالت اجتماعی و مشارکت ساکنین در فرآیند تصمیم
سازي و تصمیم گیري ،مشخص کردن ساختار مشارکت براي مردم و قابل فهم
کردن آن ها براي افراد با میزان درك مختلف ،افزایش میزان اطالع رسانی به
ساکنین در زمینه پهنه امن خانگی ،شفاف سازي پروژه ،تقویت نهادهاي عمومی
موجود در محله به ویژه مواردي که بیش تر مورد توجه مردم است ،مشارکت در
تأمین مالی هزینه هاي اجرایی ،مشارکت در منافع.
افزایش تنوع در کف و جداره و فضاي گردهمایی و مطالعه از طریق:
نقاشی هاي دیواري به منظور ارتقاء سطح کیفی سیما و منظردرسطح محله،
استفاده ازمصالح ساختمانی بوم آور ،سنگفرش کردن و استفاده از نقاشی هاي
کف در محدوده براي ایجاد تنوع و تمایز پهنه مورد نظر.
بنابراین با در نظر گرفتن عوامل فوق می توان هکتارها فضاي قابل استفاده
اجتماعی ،فراغتی به شهر اضافه کرد.
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موریانه ها را در برخی موارد مورچه سفید نیز می نامند ،ولی بین آن ها نقش موریانه ها در طبیعت

آشنایی با موریانه ها
و راه های شناخت خسارت آنها
مژگان زارعیان
مسئول واحد گیاهپزشکی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شیراز

موریانه ها از طریق تغذیه از چوب ها و الیاف سلولزی استفاده شده
در ساختمان مانند کمد ،در ،دکوراسیون ،کف پوش ،کاغذ دیواری و
هر وسیله سلولزی دیگری به ساختمان ها و تاسیسات شهری خسارت
هنگفت مالی ،جانی و روحی می زنند .چه باید کرد؟
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تفاوت های زیادی وجود دارد تا این حد که به دو راسته مختلف تعلق
دارند .موریانه ها دارای بدنی نرم و به رنگ روشن هستند ،بال ها یک
شکل و یک اندازه هستند و رگبال زیاد دارند ،سینه و شکم در یک سطح
عریض به هم متصل می شوند ،آنتن ها مونیلی فورم یا تسبیحی است.
و زندگی اجتماعی در آن ها نیز به صورت نسبتا تکامل یافته است و در
کاست های کارگر و سرباز هر دو جنس نر و ماده دیده می شوند و نمف ها
نیز به عنوان کارگر نقش دارند.
در موریانه ها ملکه و نر کامال تکامل یافته هستند و از نظر شکل ظاهری
به راحتی از سایر اعضای کلنی جدا می شوند .در برخی گونه ها ملکه
ممکن است تا حدود  75میلیمتر یا بیشتر رشد کند .ملکه موریانه ها تا
چند سال عمر کرده (حدود ده تا پانزده سال) و طی این مدت هزاران
تخم می گذارند .ملکه هر دو ثانیه یک تخم می گذارد.
جفتگیری از طریق پروازهای جفت گیری صورت می گیرد که در گونه
های مختلف ،از نظر زمان در طول سال متفاوت است .درکلنی موریانه ها
کاست های دیگری به جز ملکه و شاه دیده می شوند .این کاست ها از
نظر شکل ظاهری متفاوت هستند و اغلب از نمف ها و بالغ های استریل
تشکیل می شوند و سرباز یا کارگر نامیده می شوند .درکاست کارگر بال
و چشم مرکب دیده نمی شود ،آرواره ها کوچک هستند و کارهای کلنی
مانند تهیه مواد غذایی برای ملکه  ،تغذیه کردن ملکه ،محافظت از کلنی
و نوزادانی که تازه از تخم خارج شده اند ،مراقبت از مزارع قارچ ،ساختن
النه ،ایجاد تونل ها و گالری ها به عهده این کاست است .کاست سرباز
بالغ های استریلی هستند با سری بزرگ و ماندیبول های رشد کرده و
ممکن است دارای چشم مرکب بوده و یا فاقد آن باشند و محافظت کلنی
را به عهده دارند.
در برخی گونه ها کاست دیگری دیده می شود به نام ناسوتی که قسمت
جلوی سر آن ها باریک و پوزه مانند است و مواد چسبنده سیمانی از
خود ترشح می کنند .ناسوتی ها عملکردی مانند کاست سرباز دارند و
محافظت کلنی به عهده آنهاست و با ترشح و پرتاب این مواد قدرت
حرکت را از دشمنان سلب می کنند .در برخی گونه های موریانه ها فقط
دو کاست سرباز و ملکه بارور دیده می شود و فعالیت های مختلف کلنی
توسط نمف های این دو کاست صورت می گیرد .موریانه ها همواره با
ضمائم دهانی خود همدیگر را می لیسند که این کار در تنظیم امور و
نظم کلنی نقش دارد .غذای اصلی موریانه ها مواد گیاهی ،چوب و خصوصا
سلولز آنهاست که در مورد موریانه های پست این سلولز توسط تاژکدارانی
که در دستگاه گوارش موریانه ها که به صورت سمبیوز زندگی می کند
هضم می شود.

عموماً تصور می شود که موریانه ها موجودات مخربی هستند که نقش کم
اهمیتی در اکولوژی زمین دارا می باشند .برخالف آنچه تصور می شود،
موریانه ها نقش اکولوژیکی عظیمی را به ویژه در محیط زیست های
بیابانی و با حاصلخیزی پایین ایفا می کنند.

پیشگیری و کنترل

کنترل موریانه در ساختمان های آلوده به موریانه ساالنه نزدیک به ۳۵
میلیون تخم می گذارد و از شعاع  ۱۵کیلومتری بوی چوب را تشخیص
می دهد .پیچیدگی کنترل موریانه تا آنجاست که حتی در زمان نابودی
کامل وقتی تنها دو موریانه نر باقی می مانند یکی از آن ها که ضعیف
تر است تغییر جنسیت داده و به ماده تبدیل می شود .تشخیص میزان
پراکنش حشره ،ردیابی تخم و کلنی ،تخمین میزان جمعیت ،طراحی
شیوه عملیات ،نامساعدکردن شرایط محیطی زیست و انجام عملیات،
مراحل کنترل موریانه را تشکیل می دهند.
اعمال شیوه های غیر علمی توسط افراد غیر متخصص برای سمپاشی و یا
استفاده از سموم به طور خود سرانه عالوه بر عدم تاثیر مطلوب در کنترل
موریانه ،سبب آلودگی محیط زندگی افراد شده و راه را برای بروز انواع
سرطان و بیماری های مختلف باز می کند.
تا كنون مبارزه بیولوژیكی به شیوه طعمه گذاری با هدف نابودی ملكه به عنوان

موریانه های از راسته  Isopteraحشراتی هستند با اندازه کوچک تا
متوسط که به صورت دسته جمعی زندگی می کنند و از این نظر تکامل
زیادی پیدا کرده اند .درهرکلنی موریانه ممکن است انواع بالدار یا فاقد
بال دیده شود و بالها درصورتی که وجود داشته باشند دو جفت هستند
که هر دو جفت بال غشایی و از نظر اندازه و شکل تقریبا یکسان است.
درانواع بالدار موریانه ،بال دراندازه های کوتاه و بلند دیده می شود .بال
دارای رگبال زیادی است و بال ها در هنگام استراحت روی بدن قرار
می گیرند .در موریانه ها اندام دهانی از نوع جونده و متامورفوز ناقص
می باشد.
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مؤثرترین شیوه كشف شده برای مقابله با این حشره به كار رفته است .سم
زنی ،ایجاد ارتعاشات صوتی با فركانس های خاص كه باعث عصبانیت،
اختالل در زندگی این حشره ،رسیدن پیغام های اشتباه به كارگران
و سربازان و در نهایت جنگ میانشان و نابودی آن ها شود از جمله
این شیوه هاست اما نقص این نوع مبارزه در این است كه در نهایت
ملكه از بین نمی رود و در نتیجه تولیدمثل و بقای حشره ادامه
می یابد.
در شیوه مبارزه با سم یا صوت حداكثر كارگرها و سربازها می میرند و
با پیغامی كه به بقیه و همین طور ملكه می رسد آن ها از منطقه برای
مدتی فراری می شوند اما درشیوه طعمه گذاری یا بیولوژیكی ،طعمه
یعنی سلولز آغشته به نوعی سم پودری شكل پایدار ،برای ملكه فرستاده
می شود .مسئله ای که در امر ساختمان سازی به آن بایستی توجه شود
این است که ساختمان های ساخته شده از بتن و فلز و شیشه لزوما
ضد موریانه نیستند مگر اینکه ساختمان ها طوری طراحی شده باشند
که دسترسی موریانه ها به مبلمان چوبی ،کتاب ها ،وسایل تزئینی غیر
ممکن باشد.

«اقداماتی که صرفا» جنبه پیشگیری دارد به
شرح زیر می باشد:

الف

موریانه های خاکزی
 1دقت در تهویه
 2استفاده از زیر زمین یا ایجاد ساختمان برروی ستون و پایه
 3جلوگیری از مرطوب شدن محیط
 4استفاده از موانع مکانیکی مانند قطعات بتون پیش ساخته به صورت
ممتد حداقل  ۱۵cmو فاقد هر گونه شکاف تا از رسیدن موریانه های
خاک جلوگیری شود.
 5نصب کالهک در قسمت پایه ساختمان که مانع از باال آمدن موریانه
از پایه می شوند.
 6آغشته کردن محل به سموم شیمیایی طبق تجویز گیاهپزشک
 7استفاده از سموم خاک خصوصا در ساختمان هایی که از قطعات بتون
ساخته می شوند و امکان بازبینی وجود ندارد.
 8پاکسازی محل ساختمان از النه های موجود و منهدم کردن چوب و
فرآورده های چوبی آلوده و ریشه گیاهان
 9مقاوم نمودن الوارهایی که به کار برده می شود.

می شود.

ج

مبارزه با موریانه در ساختمانها
 9شناسایی موریانه هایی که خسارت زده اند ،زیرا اقدامات مبارزه فقط
با آگاهی از عادتهای موریانه ها و اطالع کافی از نحوه ساختمانسازی
آن ها امکان پذیر است.
 8مشخص نمودن محل ورود موریانه که با برداشتن تکه های چوب
چوبی امکان پذیر است ،ضمن این که ارتباط موریانه ها نیز از بین خواهد
رفت .زمانی که ارتباط موریانه های داخل ساختمان با خارج از ساختمان
قطع شود موریانه ها بهتدریج از بین می روند.
 7استفاده از سموم شیمیایی در خاک که موریانه ها از میان آنها عبور
می کنند تا به ساختمان برسند روش متعارفی است(.طبق نظر
گیاهپزشک)
 6برای سمپاشی اماکنی که بر روی بتون پیش ساخته روی خاک بنا
شده باید سوراخ هایی با فاصله  ۳۰ -۴۵سانتیمترو  ۱۵سانتیمتر از
سطح داخلی دیوار فاصله داشته باشند ایجاد نموده واز این طریق حشره
کش را وارد خاک نمود.
 5چوب ساختمان هایی که به موریانه چوب خشک آلوده شده اند
بایستی به تدریج با مواد شیمیایی محافظت کننده آغشته نموده تا با نفوذ
به عمق کافی موریانه های موجود را نابود نماید .برای مبلمان آلوده برای
ریشه کن کردن موریانه های چوب خشک از روش تدخین استفاده
می شود که این عمل با پوشاندن ساختمان به چادر پالستیکی و استفاده
از سم طبق تجویز گیاهپزشک به مدت  24ساعت صورت می گیرد .

ب

مبارزه با موریانه چوب
این موریانه ها در شاخه های خشک و مرده درختان و الوار بریده در حال
خشک شدن زندگی می کنند ،آنها به صورت دستجاتی کوچک پرواز کرده،
انتشار می یابند .در ساختمان های جدید هر جا که الوار ساختمانی یا
مبلمان چوبی که دارای شکاف یا بریدگی باشد محل جایگزینی موریانه ها
است .استفاده از چوب ساختمان های قدیمی در محلی که موریانه چوب
وجود دارداشتباه محض است ،با این همه موریانه های چوب از طریق
انتقال وسایل چوبی آلوده به ساختمان های جدید منتقل می شوند.
تنها راهکار موثر در ساختمان ها استفاده از الوارهایی است که نسبت
به موریانه مقاوم هستند یا به وسیله مواد موثر ضد موریانه محافظت
شده اند ،همچنین معدوم نمودن وسایل آلوده و سوزاندن آن ها توصیه
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شده در طبیعت تعداد آن از حد مجاز فزونی یافته است .سگ ها و گربههای
ولگرد ،از پسماندهای رها شده در خیابانها و سطل های زباله تغذیه می کنند
و در مکان های دارای میکروب زندگی می کنند ،از نظر وضعیت سالمتی در
شرایط بسیار نامناسب قرار دارند و ناقل بیماری ها و آلودگی ها هستند که این
آلودگی و میکروب ها را به راحتی به انسان انتقال می دهند .تکثیر بی رویه
سگها و گربههای بدون صاحب و ولگرد در سطح جوامع انسانی و بهخصوص در
مکانهایی که انسان ها در آنجا تردد دارند؛ باعث گسترش میکروبهای بیماری
زا و بروز انواع بیماریهای مشترک انسان و حیوان همانند انتقال انواع انگل ها
و همچنین بیماریهایی مانند هاری ،لشمانیوز و ...در سطح شهر می شوند که
همواره برنامه کاهش و مقابله با این بیماری ها مورد توجه و برنامهریزی مسئوالن
حوزه سالمت است .لذا برخالف اینکه این حیوانات که همدم و همنشین دیرینه
انسانها هستند ،می توانند تهدیدی جدی برای سالمت جوامع بشری باشندکه
باید کنترل شوند .حال راه چاره چیست؟؟

آیا روشهای سنتی پاسخگوی کنترل جمعیت سگ ها
و گربهها هستند؟

چالشازدیادجمعیتسگها
و گربـهها درکـالن شهـرها
فرزانه ابراهیم زاده
استادیار شیمی آلی-پلیمر
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت
اصغر مقیسهء
استادیار گروه علوم درمانگاهی بخش مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
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سگها وگربهها آندسته از حیواناتی هستند که خیلی زود توسط بشر اهلی شدند
و رفاقت دیرینه با زندگی انسانها دارند .از زمانهای دور ،سگ به عنوان جزیی
از کارگروه خانواده درکارهایی همچون نگهبانی کمک شایانی به انسان نموده
است .استفاده از سگهاي آموزش ديده براي امداد و نجات ،تجسسهاي پليسي،
تشخيص بيماريها و كمك به افراد كم توان در حال گسترش است ،به طوري كه
نژادهاي خاصي از سگها براي اين امر انتخاب و تكثير مي شوند و آموزش مي بينند.
اما با گذر زمان و افزایش جمعیت انسانی  ،بالطبع جمعیت این حیوانات نیز رو
به افزایش گذاشته است و در شهرها و روستاها با گسترش منابع غذایی رها

راه سنتی برای مقابله با رشد جمعیت باالی این حیوانات ،معدوم نمودن آنها
با روشهای مختلف از جمله شلیک مستقیم ،خفه کردن با کمک گاز یا آب و
روشهایی نامناسب دیگری است که حقوق حیوانات در آنها رعایت نمی شود .به
عالوه پاسخ طبیعی جمعیت در قبال کشتار ،افزایش جمعیت در آن مناطق است.
لذا هرچند به ظاهر با کشتن از تعداد آنها کم می شود؛ اما درگذر زمان نه تنها
کاهش نمی یابد بلکه پاسخ جمعیت در قبال حفظ نسل خود در این روشهای
بیرحمانه ،چیزی جز تولید مثل بیشتر نیست.
نگاهی به هرم تولید مثلی سگ و گربه نشان می دهد که جمعیت این حیوانات
به شدت رو به رشد است و به عنوان مثال از یک جفت گربه نر و ماده بالغ پس
از طی  8سال بیش از دومیلیون جمعیت تولید می شود که این خود بسیار قابل
توجه است( .تصویر )1

منتشر می گردد به دلیل نا آگاهی و عدم وجود راههای ساده و در دسترس و کم
هزینه کنترل جمعیت این دسته از حیوانات است.
قلب کنترل جمعیت حیواناتی مانند سگ و گربه ،کنترل تولید مثل آنها است
.لذا با توجه به رشد سریع جمعیت این حیوانات ،باید روشهای کنترل تولید
مثل حیوانات نر و ماده بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و مطالعات بیشتری در این
زمینه انجام شود.

انواع روشهای کنترل جمعیت از طریق کنترل تولید
مثل

روشهای کنترل تولید مثل سگها و گربهها سه دسته کلی
تقسیم می شوند که شامل:
روشهای جراحی
روشهای ایمنی
روشهای شیمیایی
که مختصرا ً راجع به هر مورد و مزایا و معایب این روشها صحبت می کنیم:
روش اول  :روشهای جراحی
شامل برداشتن کامل اندام تولید مثلی مانند بیضهها و تخمدانها و رحم ،بستن
اپیدیدیم و وازکتومی و بستن لولههای رحمی می باشد .این روش شامل مزایا
و معایبی می باشد که شاید مهمترین برتری این روش ،عقیم سازی حیوان
بالفاصله پس از جراحی می باشد اما معایب این روش شامل:
قیمت باالی آن است که نیاز به متخصص ،دارو ،اتاق عمل و مراقبتهای بعد
از عمل و داروهای تکمیلی بعد از جراحی است.
در جمعیت زیاد دام و در شهرهای بزرگ برای کنترل جمعیت دامهای کوچک
روش مناسبی نیست.
عوارضی شامل بی اختیاری ادراری ،چاقی ،عدم رشد کافی استخوانها و رشد
ناقص دستگاه تناسلی در دامهای کوچک (سگ و گربه ) مشاهده می شود.
خونریزی حین عمل جراحی و پس از آن اجتناب ناپذیر است.
نیاز به مراقبت ها بعد از عمل و نگهداری حیوان است.
نیاز به بیهوشی و مصرف دارو بعد از آن است.
روش دوم  :روش ایمنی و واکسیناسیون
روشهای ایمنی شامل استفاده از انواع واکسن ها ( واکسن  , ZPواکسن
 GnRHو واکسن  ) LHمی باشد  .هرچند عوارض جانبی جراحی مشاهده
نمی شود اما این واکسن ها بسیار گران قیمت هستند و برای ایجاد ایمنی کافی،
به تکرار تجویز دارند .از این رو در جمعیت دامهای کوچک بدون صاحب جایگاه
ویژهای پیدا نمی کند و بیشتر در حیات وحش ،برای کنترل جمعیت و تزریق از
راه دور استفاده میشوند.

روشهای غیر اخالقی کنترل جمعیت سگها و گربهها که گاه و بی گاه اخبار آن
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روش سوم  :روشهای شیمیایی
روش کنترل شیمیایی جمعیت یکی از بهترین روش های
مداخله انسان در زاد و ولد حیوانات است .در این روش با انتخاب
مواد مناسب ،زندگی طبیعی حیوان تحت تأثیر قرار نمیگیرد و با
حداقل درد یا عوارض جانبی است .ازاینرو با ساخت دارو و گسترش مطالعات در
این زمینه هم به جوامع انسانی از بابت مشکلهای مانند بیماریهای مشترک،
آسیب های فیزیکی و مزاحمتهای این حیوانات و  ...کمک می شود و هم
حیوانات بدون آسیب فیزیکی و مرگهای زجر آور به زندگی طبیعی خود ادامه
می دهند .در روشهای شیمیایی که بخصوص در حیوانات نر مورد استفاده قرار
گرفته است به دو روش انجام می شود:
 1مواد مختلفی در بیضه یا اپیدیدیم تزریق میشود که باعث از بین رفتن
کامل بافت بیضه یا انسداد مجاری اپیدیدیم می گردد .در این حال ،تولید اسپرم
و تولید و ترشح تستسترون از بین می رود .این روش ارزان است اما چون بافت
بیضه از بین می رود عوارض جانبی مشابه با روشهای جراحی در حیوان دیده
می شود و به دلیل از بین رفتن بافت بیضه صفات ثانویه جنسی مانند رشد
عضالنی و قدرت تهاجمی نیز کاهش می یابد و در سگهای گله ،نگهبان  ،پلیس
و یا سگهای امداد و نجات راه حل مناسبی نیست چراکه بر عملکرد این
حیوانات تأثیر نامطلوب می گذارد.
 2روشهای شیمیایی موادی سنتز شده اند که فقط باعث از بین رفتن لولههای
اسپرمساز بیضه میگردد و بافت ترشح کننده هورمون تستسترون (سلولهای
الیدیگ) حفظ می شود .با تزریق یکبار از این مواد ،عقیم سازی بدون تغییر در
میزان هورمون تستسترون صورت می گیرد و صفات ثانویه جنسی حفظ می شود.
در این روش عوارض جانبی عقیم سازی به حداقل ممکن رسیده است وباعث
بهبود زندگی حیوان و رعایت حقوق آنها می شود .با توجه به کاربرد سریع و آسان
این دسته از داروها ،جوامع جهانی هدف جدید خود را در پی یافتن دارویی با
قابلیت کنترل تولید مثل همراه با کاهش عوارض جانبی متمرکز کردند.

ایده میلیون دالری :کنترل جمعیت سگ و گربه با
دارو های شیمیایی و حفظ صفات ثانویه

ماده شیمیایی که قابلیت عقیم کنندگی سگ و گربه را داشته باشد ،کاربرد آن
عمومی و ساده باشد و هزینه تولید آن پایین باشد هدف بسیاری از دانشمندان
است و ساخت چنین دارویی جزء ایدههای میلیون دالری شناخته می شود.
جوایز بین المللی همچون جایزه بیست و پنج میلیون دالری نیکلسون را به این
دسته از دارو ها اختصاص داده اند .چرا که با ارائه چنین دارویی نه تنها حقوق
حیوانات رعایت می شود بلکه جوامع همزیست آنها یعنی کل جوامع انسانی نیز
از این دارو بهرمند می گردند .سازمان بهداشت جهانی ( )WHOهمواره حامی
استفاده از چنین دارو های متناسب با حفظ حقوق حیوانات است.

کمک به کنترل بیماری های مشترک انسان و حیوان
کاهش برخورد های خشونت آمیز بین انسان و دامهای کوچک
رعایت قوانین حمایت از حیوانات و بهبود رعایت حقوق حیوانات در سطح جامعه
تأثیر زیاد (موفقیت صد در صد در حیوانات عقیم شده)
حداقل عوارض جانبی پس از تجویز دارو
کنترل جمعیت دامهای کوچک بدون آسیب زدن به زندگی معمول آنان
سادگی و عمومیت روش استفاده :عدم نیاز به بیهوشی عمومی برای تزریق دارو
مقرون به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی
امکان ذخیره و حمل و نقل در شرایط مزرعه
کمک به بهداشت عمومی و کاهش هزینه ها را در حوزه سالمت عمومی جامعه
اشتغال زایی در بحث تولید بازار یابی و فروش و تجویز دارو
در اثر تزریق داروی مورد نظر در بیضه  ،سلولهای الیدیگ حفظ می شوند و عقیم
سازی با حفظ صفات ثانویه جنسی رخ می دهد.
در ایران  ،خوشبختانه تحقیقاتی در این زمینه انجام شده است و دارویی با
نام تجاری بکرا ® در داخل ایران تولید گردیده است که علیرغم قیمت پایین
آن ،قابلیت زیادی در کنترل جمعیت دام های کوچک بدون عوارض جانبی را
داراست .محلول شیمیایی بکرا ® ،محلول عقیم سازی سگ وگربه نر می باشد
که سازگار با بدن و محیط زیست است .این دارو در کنترل جمعیت این حیوانات
موثر است و با یکبار تزریق دارو با دوز متناسب با اندازه قطر بیضه (1-0/1
سی سی برای هر بیضه) ،عقیم سازی به طور موفق انجام می شود .بر اثر تزریق
دارو ،بافت اسپرم ساز بیضه کام ً
ال از بین میرود؛ بدون آن که بافت تولید کننده
تستسترون تحت تأثیر قرار گیرد و میزان تستسترون خون در حد طبیعی باقی
می ماند  .عوارض جانبی پس از تجویز دارو در نمونه های مورد مطالعه مشاهده
ن کامل بافت بیضه که شامل
نشده است .لذا عوارض برداشت و یا از بین رفت 
چاقی  ،دیابت و عدم کنترل ادرار و عوارض جانبی پس از جراحی در حیوانات
مشاهده نمی شود .این دارو در سگهای نابالغ و بالغ هر دو پاسخ دهی خوبی
داشته است و حیوان زندگی طبیعی داشته است و صفات ثانویه جنسی را طبیعی
بروز می دهد .هزینه تمام شده برای دارو در مقایسه با نمونه خارجی تا حد قابل
توجهی کاهش یافته است و از مواد اولیه در دسترس ساخته می شود .عقیم
سازی با یک بار تزریق و روشی ساده و بدون نیاز به بیهوشی صورت میگیرد .از
دیگر محاسن داروی فوق می توان به نکات زیر توجه نمود
تأثیر باال (موفقیت صد در صد در حیوانات عقیم شده)
عدم مشاهده عوارض جانبی پس از تجویز دارو
کنترل جمعیت دامهای کوچک بدون آسیب زدن به زندگی معمول آنان
سادگی و عمومیت روش استفاده :عدم نیاز به بیهوشی عمومی برای تزریق
بکرا® را نام برد .
امید است با حمایت سازمان های مسئول  ،کاربرد دارو های شیمیایی عقیم
سازی بدون عوارض جانبی ،زندگی بهتری برای سگها و گربهها فراهم شود
و با کنترل جمعیت آنها محیط زیست سالم تری برای انسان و حیوان وجود
داشته باشد .

به طور خالصه استفاده از این دسته از داروهای عقیم
سازی دارای مزایای زیر است:
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ديدن دگر آموز  ،شنيدن دگر آموز

ُجستاریدربارهییـوگـا
و نقش آن در سالمت انسان امروز
محمد خالقی
مدیر مسئول کمیته یوگای هیئت ورزش های همگانی استان فارس

عصر و زمانه ای که در آن زندگی می کنیم ویژگیهای خاص و منحصر به
فردی دارد .از جمله این ویژگیها می توان به سرعت ،تکنولوژی ،مدرنیته،
انفجار اطالعات و در کنار این ها افزایش چشمگیر امکانات رفاهی و ...اشاره
نمود .با در نظر داشتن همه این پیشرفتها و امکانات فنی ،علمی و رفاهی
نباید از یک نکته غافل شد؛ اینکه بشر امروز اگر چه در آسمان خراش ها
زندگی می کند و در یک چشم بر هم زدن با آنسوی جهان در ارتباط قرار می
گیرد .آسمان ها را در نوردیده و اقیانوسها را فتح و به کرات دیگر سفر كرده،
اما در ارتباط با زندگی درمانده است و شاید به جرأت بتوان گفت که سخت
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ترین و تاریک ترین دوران زندگی را سپری می نماید .همانگونه که سازمان
جهانی بهداشت بارها عنوان نموده است بیش از  80درصد ازموارد بیماریها و
مشکلها ناشی ازآنها ،ریشه درمسائل روان تنی دارد.
طبيعت برپايه قانون عمل و عكس العمل رفتار مي نمايد .هر عملي را
عكسالعملي است و انسان و جسم و ذهن وي نيز جزيي از طبيعت است.
دانش و اطالعات به حد انفجار رسيده ،اما اين دانش نه تنها نتوانسته ناجي
بشر باشد بلكه در ارتباط با خودشناسي و شناخت خويشتن خويش بعنوان
يك مانع عمل مي كند از اين رو گفته مي شود  :ذهني كه دانستگي را وسيله
رهايي قرار مي دهد هرگز به رهايي نمي رسد.
كه علم عشق در دفتر نباشد
بشوي اوراق اگر همدرس مايي
«حافظ»
انسان با دانش ،دانشمند شده است اما خردمند نه .منظور از خرد ،به عمل در

آوردن دانسته هاست يا اجراي عملي آنچه كه مي دانيم.
استرس و انواع بیماریهای روان پریشی ،سرطان و ....انسان امروزی را عاجز و
درمانده کرده است و او را از شادمانی که اساسی ترین نیاز روانی هر فرد است
محروم ساخته است .منظور از شادمانی یک کیفیت خوش آیند درونی است
که توأم با آرامش و رضایت بوده که به هیچ عامل بیرونی وابستگی ندارد .ریشه
این اتفاق و ناخوشی نیز در دوری هر چه بیشتر آدمی با هسته مرکزی درون
خود یا خویشتن خویش می باشد .تمام وسایل عصر جدید رفاه را به ارمغان
آوردند و بدون آنها زندگی تقریبأ غیر ممکن است .اما آدمی را از هسته وجودي
خويش جدا نمودند و این جدایی و فراق ریشه بسیاری از اضطراب ها و نگرانی
ها و در نتیجه استرس های کشنده و زجرآور می باشد.
با این حال چارهای باید اندیشید یکی از راههای پیشنهادی انجام تمرینات
عملی و علمی یوگاست .آساناهای یوگا (حرکات فیزیکی آرام) استرسهای
موجود در بیرونی ترین الیه وجودی انسان یعنی جسم ،ماهیچه ها ،مفاصل و...
را تخلیه نموده و با تمرکز بر روی احساسات درون جسمی به همراه تکنیک
های تنفسی یا (پرانایاما) و کنترل احساسات (پراتی هارا) وجود آدمی را از
استرس های مضر و بیمار کننده تخلیه می نماید.
انجام حرکات یوگا در بخش های مختلف بدن ،به همراه تمرکز هم زمان
وکنترل تنفس در زمان اجرای حرکات آرام ،منجربه آرامش ذهن و بودن
درلحظه حال می گردد که این هماهنگی به نوبه خودکاهش استرس رابه
ارمغان می آورد ،و با تحریک غدد درونریز بدن منجر به توسعه تعادل بین
جسم وذهن میشود .عالوه برآن ورزش یوگا باعث تقویت ماهیچه ها و انعطاف
و نرمی آنها شده و به سوخت و ساز بدن و بویژه چربی های اضافی وکاهش
سطح آن ها کمک می نماید.
اگر به موارد مذکور توجه شود یک نکته حائز اهمیت است که با انجام این
تمرینات به رابطه با خود و ایجاد هماهنگی بین جسم و ذهن دست خواهیم
یافت .از اينرو بزرگان يوگا گفته اند « :كساني كه يوگا كار مي كنند دو گونه
دنيا خواهند داشت ،همچنان كه زندگي روزمره خود را مي گذرانند ،در عالم
پر از رمز و راز درون نيز سير مي كنند».
اينجاست كه آگاهي و خرد مفهوم پيدا ميكنند و آدمي از اليه هاي سطحي
وجود خود عبور كرده ،عميق ترين بخشهاي وجود و بنياني ترين هسته
مركزي حيات را تجربه مي نمايد.
بايد در نظر داشت كه هدف غایی یوگا كه تعادل در زندگی است به رابطه با
سایرین و اجتماع پیرامون نیز می پردازد و در این فرآیند و به منظور دستیابی
به سالمت کامل آموزه های اخالقی مانند آهیمسا (عدم آزار و خشونت) نه
به دست ،نه به دل و نه به زبان ،ساتیا (صداقت داشتن) ،يعني انديشه ،گفتار
و عمل در يك راستا و همسو باشند و قصد فريب خود و يا ديگران در آن
نباشد .ایشوارا پرانیدانا (تسلیم ورضا به خداوند) يعني اعتماد به نيرويي دانا و
توانمند و حمايتگر كه خارج از درك و فهم ما هستي را هدايت مي كند و ما
زندگي خود را به آن مي سپاريم و تسليم اراده اوييم و ...را نیز پیشنهاد می
کند و از دیگر سو به گیانا یوگا (یوگای علم ودانش)،يعني با مطالعه كتب و
متون به شناخت بيشتري از خود و جهان پيراموني مي پردازيم ،کارما یوگا
( کار و خدمت بدون چشم داشت)يعني بدون توقع و اينكه انتظار دستمزد و
پاداشي را داشته باشيم به ديگر همنوعان و محيط زيست كمك مي كنيم كه
اين عمل باعث پااليش روح و روان آدمي ميشود و خرسندي و رضايت خاطر
را بدنبال دارد .و باکتی یوگا (یوگای مهر ،دوستی ومودت)يعني از آنجايي كه
همه مخلوقات آفريده خداوند مهربان مي باشند ،با احترام ،عشق و محبت با
آنها رفتار كرده و به تجربه همدلي و يگانگي دست مي يابيم و از اين راه حس
رضايت و آرامش دروني را تجربه مي كنيم ،می پردازد.

فردی که به یوگا می پردازد با در نظر گرفتن موارد فوق در نهایت در زندگی
امروزی به تعادل و سالمت جسم و پاالیش ذهن و روان دست می یابد .اين
يكپارچگي دروني و بيروني به همراه هماهنگي و هارموني با سايرين و محيط
بيروني باعث ايجاد حس رضايت مندي از زندگي و آرامش دروني شده و در
واقع يوگي به سالمت و تعادل كامل دست مي يابد .ترس ها  ،نگراني ها و
انواع مختلف استرس در وجود فرد كاهش يافته و آنگاه بعد ديگري از حيات
تجربه ميشود.
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زنیرو بود مرد را راستی
زسستی کژی زاید و کاستیحکیم
ابوالقاسم فردوسی

نام ورزشکار :سعید رضا کیخا
قهرمان شیرازی ژیمناستیک المپیک و عضو تیم
ملی ژیمناستیک جمهوری اسالمی ایران
نام حرکت :حرکت صلیب با دارحلقه ،مسابقات
آسیایی اینچئون کره جنوبی
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کوچه باغ
یاد آور دلتنگیست،
دلتنگی از آنچه
گذشت

همراه با یار مهربان

که این روزها به قاب تصویر می کشیم ،شاید فردا هیچ گذری از کوچه باغ نگذرد
به تصویر می کشیم شاید فردا ،هیچ دشتی با الله هایش مهمان نوازش چشمانمان نخواهد
شد.
به تصویر می کشیم شاید فردا ،غروب تمام این زیبایی ها در تیرگی اندیشه هامان پنهان
شود.
طبیعت ،یادگار یادگاری های ماست؛
یادگاری هایمان را چه ساده از دست می دهیم
نه چندان سال های دور ،بی شمار نخل های بی سر جنوب ،ایستادند تا سروهای بی شماری
در گوشه و کنار این سرزمین سرکشند.
ساده فراموش کرده ایم شقایق های دشتهای سرزمین مان را.
به پاسداشت آنچه گذشت ،بیایید جدا از قاب این همه پنجره که هرروز از گوشه کنار
شهرمان مثل قارچ سربر می آورند ،جای یک گلدان برای این پنجره باز کنیم.
بیایید به این همه زیبایی خیره شویم ،آنگاه اگر دلمان خواست
از پنجره ای که به آن زیبایی چشم دوخته ایم ،پوست تخمه هایی را که می شکنیم به
بیرون پرت نکنیم ،یا که نه قاش هندوانه را ،یا بطری آب را.
بی شک من ،تو و شاید ما ،به آنچه بر سر تصویر یادگاریمان می آید مقصریم.
بیایید پارسبانی باشیم ،رنگ آبی بزنیم  ،دل به پاکی بزنیم ،این طبیعت خسته است...
متن و عکس :احسان فرمانی
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ربگی از شاهخ باالی سرم چیدم ،گفتم:
چشم را باز کنید ،آیتی بهتر از این می خواهید؟

«سهراب سپهری»

عکاس :محمد صالحی
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