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سرمقاله
سید جواد نقیبی؛
کارشناس ارشد علوم خاک و سردبیر فصلنامه

جزئی از تغییراتی باش

که خواستار آنی...

تابستان است و به قول سهراب سپهری عزیز« :سایه ها می دانند که چه
تابستانی است!» و ترجمه این گرمای تابستان در سرزمین ایران برابر
است با« :کم آبی» بخصوص در روزگار حاضر که دشتهای ما چونان

با آب و رطوبت باال امروز در منطقه گرم و خشک کشت می شود .بی
انصاف نباید بود و به فکر معاش دهقان زحمت کش هم باید بود و این
وظیفه نهادهای متولی است اما تا نگاه این است که« :چو فردا شود فکر
فردا کنیم» ،آش همین آش و کاسه همین کاسه است.
تابستان امسال خبر شهادت سه محیط بان عزیز سازمان حفاظت محیط
زیست کشور بار دیگر دوست داران محیط زیست را غم آلود کرد .چه
دردناک است کشتن از سر تفریح حیوانات زبان بسته و چه اندوهناکتر
پرواز آنانیکه مسئول حفاظت اینانند .خدایشان بیامرزد.
و اما در باب محیط زیست و حفاظت از آن؛ باور من این است آنچه
امروز سرزمین پدری به آن نیاز دارد مردان و زنانی اند که هر تغییری
را از خود شروع کنند .خوب بودن من و خوب بودن تو آغاز خوب
بودن جهان است نمی خواهم با نگاه آرمانی و به قول برادر افالطون

ترش باله های مادربزرگها ،در جستجوی مایه حیات سوراخ سوراخ شده

«اوتوپیایی» به این نگاه کنم اما باور دارم که می شود .سالها پیش

دشتهای کشور 300 ،هزار چاه غیر مجاز است .این چاهها و استفاده از

استعمار امپراتوری بریتانیا خواندم که« :همیشه جزئی از تغییراتی باش

اند .طبق آمارهای منتشره ،از مجموع  754هزار حلقه چاه حفر شده در
روشهای آبیاری سنتی با راندمان پایین و الگوی کشت نامناسب و البته

جمله زیبایی از مهاتما گاندی؛ رهبر مبارزات ملّت هند در راه آزادی از
که خواستار آنی» .این جمله و این مفهوم در حقیقت می تواند باعث

مدیریت ناصحیح ،نفس زمین را گرفته و پیوسته بر بحران آب دامن

انقالبی اجتماعی در وجود آحاد م ّلت شود .کم نیستند مصادیق این
جمله در فرهنگ ما مث ً
ال آیه  46سوره سبأ کهُ « :ق ْل إِن َّ َما أَع ُِظ ُك ْم ب ِ َواحِ َد ٍة

تواند خالی از سکنه شدن شهرها باشد .باز هم ذهنیت تاریخی ساکنان

دو دو و به تنهايى براى خدا به پا خيزيد» .ناظر به همین مضمون است.

زده اند و می زنند .پایین افتادن سطح آبهای زیرزمینی و بدنبال آن
ایجاد فروچاله ها و نابودی آبخوانها زنگ خطریست که دورنمای آن می
فالت ایران که پیوسته با مثبت اندیشی و خوش بینی عجین بوده کار
دستمان داده چون تصورمان این است حاال که شیر آب را باز می کنیم
و می بینیم آب هست ،خوشحالیم غافل از اینکه شاید این آخرین جرعه
های آب مام زمین است که در کام ما ریخته می شود و سرخوشی این
آب زالل تلخی در پیش را به کلی از بین برده است .با همین نگاه طرح
روی جلد این شماره ما نیز تنها به یک جمله از چهره ماندگار علمی
کشور و پدر کویرشناسی ایران؛ دکتر کردوانی اختصاص یافت که« :چرا
باور نمی کنید آب نیست؟!» به هر روی آنطور که اصحاب فن می
گویند عمده آب استحصالی کشور یعنی  90درصد ،به مصرف کشاورزی
می رسد ،پس چاره آب باید از مزارع کشاورزی باشد .فی المثل در
همین همسایگی شهر ما شیراز ،هنوز که هنوز است با این وااسفای آب
همچنان بوی خوش شلتوک از زمین های مرغوب و حاصلخیز پایین
سد درودزن بلند است ،برنجی که پیوسته آب می طلبد و امروز
دست ّ
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از عجایب است که محصول سرزمینهای مرطوب و استوایی مانند تایلند
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أَ ْن تَقُو ُموا ِ َّلِ َم ْث َنى َو ُف َرا َدى بگو من فقط به شما يك اندرز مى دهم كه

یا شاعر مهربانی که می گوید؛ «تو اگر بنشینی ،من اگر بنشینم ،چه
کسی برخیزد»؟
القصه آنکه فرای انتقادات و توقعات رنگارنگ از دستگاههای متولی
مدیریت و حفاظت محیط زیست ،پر رنگ کردن این انگاره ذهنی آغاز
یک حرکت بزرگ است ،حرکتی که با این جمله آغاز می شود:

«از خودمان شروع کنیم».

بحران خشکسالی و آوارگان آب

چالـش پیـشروی کـالنشهـر شیـراز
محمد تقی تذروی
رییس کمسیون تلفیق و هماهنگی دستگاههای شورای اسالمی شهر شیراز

ایران کشوری است با آب و هوای خشک و نیمه خشک با میانگین بارندگی 250
میلیمتر در سال .رشد سریع جمعیت مهمترین عامل کاهش سرانه آب تجدید
شونده کشور در قرن گذشته بوده است .جمعیت ایران در طی این هشت دهه،
از حدود  ۸میلیون نفر در سال  ۱۳۰۰به  ۷۸میلیون نفر تا پایان سال ۱۳۹۲
رسیده است .بر این اساس میزان سرانه آب تجدیدپذیر ساﻻنه کشور از میزان
حدود ۱۳۰۰۰متر مکعب در سال  ۱۳۰۰به حدود  ۱۴۰۰متر مکعب در سال
 ۱۳۹۲تقلیل یافته و در صورت ادامه این روند ،وضعیت در آینده به مراتب بدتر
خواهد شد[.]1
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منابع آب تجدید پذیر کل ایران به  ۱۳۰میلیارد متر مکعب بالغ میگردد .مطالعات
و بررسیها نشان میدهد که در سال  ۱۳۸۶از کل منابع آب تجدیدشونده کشور
حدود  ۵/۸۹میلیارد متر مکعب جهت مصارف بخشهای کشاورزی ،صنعت و
معدن و خانگی برداشت میشده است که حدود  ۸۳میلیارد متر مکعب آن (۹۳
درصد) به بخش کشاورزی ۵/۵ ،میلیارد متر مکعب ( ۶درصد) به بخش خانگی و
مابقی به بخش صنعت و نیازهای متفرقه دیگر اختصاص داشته است[.]2
با توجه به میزان منابع آب و سرانه مصرف ،ایران از جمله کشورهایی است
که در گروه کشورهای مواجه با کمبود فیزیکی آب قرار دارد .این گروه شامل
کشورهای است که در سال  ۲۰۲۵با کمبود فیزیکی آب مواجه هستند .این بدان
معناست که حتی با باﻻترین راندمان و بهرهوری ممکن در مصرف آب ،برای
تأمین نیازهایشان آب کافی در اختیار نخواهند داشت .حدود  ۲۵درصد مردم
جهان از جمله ایران مشمول این گروه میباشند[.]1
براساس شاخص سازمان ملل متحد ،ایران نیز اکنون در وضعیت بحران شدید

آبی قرار دارد .بر اساس شاخص مؤسسه بینالمللی مدیریت آب نیز ،ایران در
ص ذکر شده ،کشور ایران برای
وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد .بنا بر شاخ 
حفظ وضع موجود خود تا سال  ۲۰۲۵باید بتواند  ۱۱۲درصد به منابع آب قابل
استحصال خود بیفزاید که این مقدار با توجه به امکانات و منابع آب موجود
غیرممکن به نظر میرسد[.]2
دکتر عیسی کالنتری ،که در دهه  ۱۳۷۰وزیر کشاورزی جمهوری اسالمی ایران
بوده است ،در بهمن ماه  ۱۳۹۳وضعیت آب در ایران را چنین شرح داده است:
«شهرهایی مانند نیشابور ،شاهرود و رفسنجان از نظر هیدرولوژی مردهاند .چون
حتی با مقادیر باالی بارندگی هم جایی برای ذخیره آب ندارند .باید بیش از 50
درصد ازسطح برداشت آب را فورا ً کاهش دهیم .آبهای سطحی برنامه متفاوتی
نسبت به آبهای زیرزمینی دارد .ارگانهای توسعهای سازمان ملل معتقداند
برای محیط زیست سالم باید حداکثر فقط تا  20درصد این آبها را استفاده
کرد .مث ً
ال ژاپنیها ،اسپانیاییها ،آمریکایی و چینیها در حدود همین درصد آب
سطحی را مصرف میکنند 92 .درصد آب شیرین را بخش کشاورزی مصرف
کرده است اما همین بخش  11درصد در تولید ناخالص داخلی سهم داشته
است .به عبارتی هشت درصد آب شیرین برای  89درصد مصرف شده است و در
واقع تحقق افق  1404با وضعیت فعلی بسیار دشوار است .اگر کاهش استحصال
آب شکل نگیرد ،باید  70درصد مردم کشور را ترک کنند .از زمان ساسانیان و
هخامنشیان تا حدود  ۳۵سال پیش برداشت اضافه از منابع آبی کشور نداشتیم
اما در این  ۳۵سال فقط  ۱۲۰میلیارد مکعب آبهای شیرین فسیلی صدها هزار
ساله که حدود  ٪۷۵آبهای شیرین زیر زمینی بود را مصرف کردیم که حدود
 ۷۵میلیارد متر مکعب آن در  ۸سال گذشته بوده است .در استاندارد جهانی هر
کشوری که  ۲۰درصد از آبهای تجدید پذیرش را هر سال استفاده کند هیچ
خطری از نظر منابع آب متوجه اش نیست .اگر  ۲۰تا  ۴۰درصد استفاده شود به
شرطی که برنامه ریزی باشد در خطر هستند اما به شرط مدیریت میتوانند در
دراز مدت منابع آب را تأمین کنند .اما اگر باالی  ۴۰درصد استفاده کنند وارد
بحران شدهاند .دو کشور در دنیا باالی  ۴۰درصد استفاده میکنند ،اولی مصر
است با  ۴۶درصد و ایران با  ۸۵درصد .این یعنی به زودی همه جای ایران مثل
گاوخونی خشک خواهد شد .حتی امروز هم دیر شده است .گاوخونی که در زمان
قدیم بدون انتقال آب از کارون زنده بود امروز خشک شده .همچنین وی اظهار
داشته اگر تا چندسال آینده این معضل رفع نشود هفتاد درصد جمعیت کشور
مجبور به ترک ایران میشوند[ ]4کما اینکه به عنوان مثال هم اکنون  700روستا
در فارس با تانکر آب رسانی می شود [.]2
کالن شهر شیراز بیش از  1700000نفر از جمعیت  4500000نفری استان
فارس را در برگرفته است .شمار مشترکان آب که به طور معمول نمایهای از
شُ مار واحدهای مسکونی نیز در شهر هست 647296 ،اشتراک را شامل میشود
که با ُکل مشترکان در  70نقطه شهری استان فارس برابری میکند .در همان
حال استان فارس با دارا بودن نزدیک به  85000حلقه چاه آب کشاورزی ،رتبه
نخست در نابودی دشتهایش را دارد که سرازیر شدن موجی از آوارگان آب به
سمت مناطق شهری به ویژه کالن شهر شیراز را به دنبال خواهد داشت بعنوان
مثال به گفته و با توجه به گستردگی دامنهی بحران آب ،سیل مهاجران کماکان
به سمت این کالن شهر مهاجرپذیر ادامه دارد .بر پایه دادههای سرشماری 1390
شُ مار کل خانوارهای فارس برابر با  1250135خانوار بوده است که جمعیتی
برابر با  4596658نفر را در بر میگیرد .شمار کل خانوارهای مناطق  10گانه
شهرداری شیراز و شهر صدرا برابر با  430329خانوار (برابر با  34درصد کل
خانوارهای استان فارس) بوده که جمعیتی برابر با  1510201نفر (برابر با 33
درصد کل جمعیت استان فارس) را شامل میشود[.]4

چون اقتصاد شهری در کالن شهرها از جذابیت بیشتری برخوردار است بنابراین
شغلهای کاذب و حاشیهنشینی در این کالن شهر رو به افزایش است و تمامی
اینها یعنی تهدید بیرونی بزرگی که پی در پی برنامهریزی را برای مدیران شهری
دشوارتر میکند و ظرفیتسازیهای مربوط به کاهش ترافیک و زیباسازی شهری
را خنثی میکند .این در شرایطی است که همچنین کاستی هایی در برنامههای
آموزشی و فرهنگسازی نهادهای متولی برای افزایش فرهنگ شهروندی دیده
میشود و به تبع آن بیش و پیش از آنکه با شهروندی مواجه باشیم با پدیده
شهرنشینی روبرو هستیم .گرایش به سکونت یا داشتن یک واحد مسکونی در
پهنه کالن شهر شیراز تنها از ناحیه آوارگان آب نیست بلکه عموم شهروندان
استان فارس و استانهای همجوار ،عالقه شگرفی به مهاجرت دایم یا موقت به
این کالن شهر مصفا را دارند .بنابراین تهدیدی که در پی خشکسالی و بحران
آب در برابر کالنشهر شیراز قرار دارد یک تهدید بیرونی است بنام «آوارگان آب»
که عرصه را بر مدیران شهری برای رهایی یافتن از آن دشوار میکند .هنوز یک
سند علمی یکپارچه که دستکم و تا حدودی مخاطرات زیستبوم شیراز را از
ناحیه مهاجرت این آوارگان روشن کرده باشد در دسترس نیست تا مدیران شهر
با کمک آن بتوانند زمینه پیشگیری از مهاجرت را با کمک دستگاههای اجرایی
ذیربط در مبادی آن (مناطق روستایی استان فارس) فراهم کنند .آنچه که الزم
است مطالعات جامع آینده پژوهی ( )future Studyدر حوزه منابع حیاتی
بویژه در مورد منابع آب شهر شیراز و تأثیرات اقتصادی-اجتماعی آن است تا
به این وسیله بتوان برنامه ریزی منطبق با واقعیت را در عرصه مدیریت شهری
شیراز رقم زد.
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فعالیتها
استخدام در دانشکده کشاورزی ارومیه .۱۳۴۵
انتقال به گروه آموزشی جغرافیا در دانشگاه تهران و آغاز تدریس در
تهران .۱۳۴۸
مدیرکل دفتر مطالعات آموزشی دانشگاه تهران  ۴۸تا .۵۴
بنیانگذار و رئیس مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران  ۵۴تا .۵۸
راهنمایی بیش از  ۱۵۰پایاننامه فوقلیسانس و  ۷رساله دکترا.
مطالعات میدانی در مناطق کویری و بیابانی ایران.
استاد نمونه دانشگاه تهران در  ۲سال  ۷۸و .۸۰
برنده جایزه «مهرگان علم» بهخاطر تألیف بهترین کتاب سال در زمینه

محیطزیست.
عضویت در بنیاد مطالعات آسیایی ،شبکه آب خاورمیانه ،عضو هیئت
امنای صلح سبز ،رئیس کمیته بیابانزدایی انجمن متخصصان محیطزیست
ایران.
تألیف بیش از  ۲۰جلد کتاب و دهها مقاله علمی به زبانهای فارسی،
انگلیسی و آلمانی و سخنرانیهای متعدد در مجامع علمی داخلی و خارجی.
نوشتار زیر بخشی از سخنرانی دکتر کردوانی در جمع کارکنان سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور است:
کسی باور نمیکند آب نیست
«...دستور تشکیل شورایعالی آب هم صادر شده است ،اما چنین اقدامی
دیگر فایدهای ندارد ،زیرا امروزه کسی باور نمیکند آب نیست و کشور با
بحران کمآبی مواجه است .اما نشانههای آن را میتوان در گوش ه وکنار
کشور مشاهده کرد که نمونه آن ،خالی از سکنهشدن روستاهاست،
شرایط ما هر روز در حال بدترشدن است و از سوی دیگر ،همواره شعار
صرفهجویی میدهیم.
متأسفانه شاهد وضعیت اسفبار رودها و دریاچهها هستیم که نمونه آن
کارون است ،در کارون سبزی کشت میشود و قسمتی از کارون به
نخاله زباله تبدیل شده است .از سوی دیگر ،تصمیمگیری شد که آب
کارون به چهار محال و بختیاری سپس به اصفهان ،یزد و کرمان برود و
هیچکس به این موضوع توجه ندارد که آب در حال تمامشدن است یا در
استان اصفهان تا شعاع  ٥٠کیلومتر شهرک صنعتی زدهاند و توسعه بدون
برنامهریزی صورت گرفته که سبب عمیقترشدن چاهها و خشکشدن
زایندهرود شده است.
در مورد راهکارهای خروج از این وضعیت باید گفت روش مصرف را
باید عوض کرد و از سوی دیگر ،باید مانع توسعه بدون برنامهریزی شد.
خشکشدن چاهها ،رودها و دریاچهها و همچنین بیابانیشدن ایران،
تبعات و پیامدهای مختلفی به دنبال دارد که نمونه آن بروز ریزگردهاست،
زمینهای کشاورزی استانهای مختلف از جمله اصفهان ،که طی ٢٠سال
گذشته در آن کشت صورت نگرفته ،اکنون معضل ریزگردها را تشدید
کرده است ،در این زمینه هشدارهای بسیار زیادی داده شده است اما
گوش شنوایی برای آن نیست ،به عنوان مثال هشدار دادیم  ٩٠درصد
چاههای رفسنجان باید بسته میشد ،ضمن اینکه در دهه  ٦٠هم هشدار
داده بودم در این منطقه باید فقط  ٤٠چاه فعال شود ،اما  ٣٥٠چاه زده شد
و اکنون شاهد هزار و  ٦٥٠حلقه چاه در این منطقه هستیم که به دنبال
این امر ،ساالنه  ٥٠٧هکتار باغات رفسنجان در حال خشکشدن است.
بیتدبیری و غیرکارشناسیبودن تصمیمات مسئوالن نیز به مشکل کمآبی
دامن زده است ،به عنوان نمونه در کردستانی که ساالنه  ٥٠٠میلیمتر
بارندگی دارد و دارای پنج رود است؛ رودهایی که تأمینکننده  ٢٠درصد
آب موردنیاز هستند ،اما امروز آب این استان به دیگر مناطق منتقل شده و
خود کردستان با مشکل کمآبی روبهرو شده است یا مسئوالن کشور صنعت
پتروشیمی ،فوالد و آلومینیوم را به بندرعباس بردهاند ،چنین صنعتهایی
به آب زیادی نیاز دارد و از سوی دیگر ،بندرعباس با مشکل تأمین آب
جدی روبهرو است ،چرا باید چنین تصمیماتی اتخاذ شود؛ استانی که حتی
در تأمین آب شهروندان خود نیز درمانده است .امروزه افرادی هستند که
ماشین زیر پایشان سه میلیارد تومان قیمت دارد ،اگر بنزین لیتری صد
هزار تومان هم باشد ،مجبور هستند آن را خریداری کنند ،زیرا ماشین سه
میلیاردی بدون بنزین بدون استفاده خواهد بود ،همین وضعیت را در مورد
کارخانهها شاهد هستیم ،کارخانههایی که آب ندارند و صاحبان آن برای

جلوگیری از تعطیل شدن آن ،خواهان انتقال آب هستند.
درحالحاضر شاهد هشدار و ممنوعیتهایی از سوی مسئوالن هستیم که
این هشدارها ،تنها برای مردم و کشاورزان است ،در این زمینه میتوان
گفت دشت ممنوعه فقط برای کشاورز درمانده ممنوع است ،اما دیگران از
آن استفاده میکنند ،در استانهای مختلف از جمله خراسان ،کرمان و یزد
دشت ممنوعه وجود دارد ،اما ممنو ع بودن آن فقط برای کشاورز است و
از سوی دیگر چاههای نیم ه عمیق به عمیق تبدیل شده است که به نوعی
غارت آب صورت گرفته است ،با چنین وضعیتی به کجا میرویم؟ به وزارت
نیرو میگوییم دیگر آبی وجود ندارد ،میگویند کفکنی کنید! امروز قانون
برای همه یکسان اجرا نمیشود ،کشاورزان نیز از این وضعیت خسته
شدهاند که نشانه و تبعات آن فروش زمینهای کشاورزی و مهاجرت
کشاورزان به سمت تهران و کالنشهرها است.
اکنون شاهد حفر چاههای بسیار زیادی در استانهای کشور بودیم ،گویا
آب این چاهها فقط برای کشاورزی ممنوع است .وضعیت اسفبار کمآبی
را از آمار مهاجرت میتوان متوجه شد .هر پنج سال یکبار آمار مهاجرت
استخراج میشود اما در یزد استخراج آمار هر ماه است؛ زیرا  ٨٥درصد
روستاهای یزد تعطیل و خالی از سکنه شده که یکی از دالیل آن ،این
است که آب این استان به صنعت داده شده است.
مسئوالن میگویند  ٥٥درصد مواد غذایی از خارج تأمین میشود؛ چنین
گفتهای دروغ است .وضعیت اسفبارتر از این آمارهاست؛ زیرا  ٩٥درصد
روغن ،چای ،نان و گندم از خارج تأمین میشود .سازمان ملل هشدار
داده تا  ٢٠سال آینده مهمترین مسئله کشورهای جهان ،امنیت غذایی
است .اگر خواهان زندگیکردن هستیم باید مطابق محیطزیست فعالیت
کنیم .به عنوان مثال ظروف یکبار مصرف در کشورهای پیشرفته کمتر
استفاده میشود؛ زیرا تهدیدی برای محیطزیست است ،یا برای جلوگیری
از تشدید معضل ریزگردها به جای مالچپاشی باید ریگپاشی شود که
مطابق محیطزیست است یا اکنون در دنیا شاهد این هستیم که آجر ،مالچ
و بنزین ،اتانول و ...مطابق محیطزیست تهیه میشود .اما وضعیت ایران در
این میان چطور است ،اکنون نفت داریم ،اگر چنین نعمتی نداشته باشیم
وضعیتمان چه میشود؟ متأسفانه اکنون با درآمد نفتی اقدام به واردات
میکنند که همین امر به تهدید و آسیب برای تولیدکنندهها از جمله
کشاورزان تبدیل شده است.
شهرها به شهر سرطان آدم و روستاها به منطقهای بدون آب و ریزگردها
تبدیل شده است .از سوی دیگر بارندگی کم شده است ،زیرا کره زمین در
حال گرمشدن است و به دنبال آن بارندگی مناطق خشک ،کمتر و مناطق
پربارش ،بیشتر میشود؛ بنابراین تعادل چرخه کره زمین از بین رفته است
و باید به مردم گفت که به امید بارندگی نباشند.
به عنوان مثال سطح آب در جهرم  ٥٧٠متر ،در رفسنجان  ٤٥٠متر و
در شهریار  ٣٠٠متر پایین رفته است؛ چرخه طبیعت با اقدامات نابجا
نامتعادل شده است .حدود یک سال و نیم است که هشدارها در مورد
وضعیت بحرانی آب بیشتر شده است اما بحران آب خیلی زودتر از این
زمان آغاز شده و اکنون واقعا آب نیست و بسیاری از تاالبها و چاهها
خشک شدهاند.
اکنون شاهد پرآببودن استانهای شمالی هستیم اما آب استانهای
شمالی از جمله مازندران به دلیل استفاده بسیار زیاد از کود ازت برای
سمی شده است که یکی از دالیل افزایش سرطان معده در
کشت برنجّ ،
بین شهروندان این استانها ،همین امر است .اکنون  ٩٥درصد آب این
استان از آبهای زیرزمینی است؛ در صورتی که برای مهار آب در این
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منطقه باید دهها سد ساخته شود.
زایندهرود را چاه خشک کرد و این رود نیز مانند دریاچه ارومیه محال است
که احیا شود زیرا زمینها به دنبال عمیقترشدن چاهها نشست کرده است
یا در بهشت زهرا در گذشته وقتی حفاری صورت میگرفت ،آب فوران
میکرد اما درحالحاضر به دلیل حفاری بیرویه چاه ،زمین در آن منطقه
نشست کرده است یا حفر چاه عمیق به دلیل وجود نیروگاههای اطراف
فامنین و کبودرآهنگ سبب شده تا آب چاه کل روستاهای اطراف خشک
شود و به دنبال آن زمینها نشست کند؛ بنابراین چنین نیروگاههایی باید
تعطیل شوند.
امروزه شاهد هستیم که زمین نشست میکند یا پلها کج میشود که به
دنبال آن لوله آب و گاز میشکند؛ اما هیچکسی نمیداند علت آن چیست.
باید گفت علت آن برداشت بیرویه از آب زیرزمینی و حفر چاههای عمیق
است .هشدار به راهاندازی طرح قطار سریعالسیر در مورد راهاندازی قطار
سریعالسیر بین تهران و مشهد باید گفت مسئوالن نباید اجازه دهند
چنین طرحی اجرائی شود زیرا مسیر این قطار با سرعت  ٣٠٠کیلومتر
از گرمسار ،سمنان و شاهرود میگذرد ،درصورتیکه در این مسیر هر
لحظه امکان نشست زمین وجود دارد .یکی از دالیل آن حفر چاههای
عمیق و برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی است .متأسفانه به دلیل
بیتوجهیها در سالهای گذشته ،شاهد عمیقترشدن چاهها و تشدید
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ریزگردها و نشست زمینها بودهایم یا از سوی دیگ ر در گذشته جنگلهای
مصنوعی احداث کردهاند که اکنون چنین جنگلهایی به دلیل بیآبی
در حال خشکشدن هستند .همچنین کویرها با آبهای زیرزمینی زنده
هستند ،بسیاری از تولیدات ازجمله شیشهسازی ،ذوبآهن ،باروتسازی و
فوالد ویژه کویر است اما کویرهای ما درحال ازبینرفتن است.
آب چاهها ،لیموشیرین شده است درحالحاضر آب از  ٥٥٠متری استخراج
میشود ،البته لیموشیرین به جای آب استخراج میشود بنابراین با چنین
وضعیتی کشاورزی غیراقتصادی است و کشاورزان به آب از عمق ٥٥٠
متری دلخوش کردهاند .شهرها ،صنعت و کشاورزی را توسعه دادهایم و
اکنون اول راه بهرهبرداری است؛ اما آب تمام شده است ،هشدارهای زیادی
دادهایم ،اما فایده ندارد ،اکنون مانند خانواده ٤٠نفره هستیم که همه
مهندس و دکتر شدهایم ،اما زمینهای برای فعالیت و درآمدزایی نیست.
اقداماتی که باید انجام دهیم آب فاضالب را باید تصفیه کنیم ،تهران
رود ندارد ،اما سه رود فاضالب دارد ،از این آب میتوان در فضای سبز
استفاده کرد ،البته این درحالی است که برخی کشورها ،آب فاضالب
را برای آشامیدن تصفیه میکنند .دومین اقدامی که باید انجام دهیم،
جمعآوری آبهای سطحی است ،به عنوان مثال همدان  ٣٣٠میلیمتر
بارندگی دارد ،اما آب در این استان کوهستانی جیرهبندی میشود.
استفاده از آب شور نیز باید مورد توجه قرار گیرد ،در حال حاضر در قم
کارخانه آبشیرینکن راهاندازی شده است ،البته ناگفته نماند بعضیها از
دستگاههای آبشیرینکن استفاده میکنند که سرطانزاست ،وزارت نیرو
باید بهترین و استانداردترین دستگاه را معرفی کند.
نابودکردن استانها با انتقال آب در مورد انتقال آب نیز باید به مسئوالن
گفت هر استانی را خواستید نابود کنید ،آب به آن استان دهید یا اگر
خواستید بچهای را نااهل و خراب کنید ،به آن پول دهید .در حال حاضر
شاهد انتقال آب خوزستان و دیگر استانها هستیم در صورتی که نباید
تعادل استانها را با انتقال آب برهم زنیم .همین افغانستانی که به آن لطف
کردهایم ،زابل را با خشککردن دریاچه هامون نابود کرد ،تا دو سال دیگر،
سد دوستی را هم خشک میکند ،با سدی که افغانستان احداث میکند،
 ٧٥درصد سد دوستی خشک میشود.
بخش خصوصی بیرحم است بخش خصوصی بیرحم است ،بخش
خصوصی کار را به خوبی انجام میدهد ،اما انصاف ندارد و بیرحم است.
مدیریت آب ،دارای چهار رکن است که نخستین مورد ،مدیریت جلوگیری
از هرز رفتن آب و سدسازی است که باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.
در مورد سدسازی نیز باید گفت سدسازی همیشه بد نیست ،البته در
کنار سدسازی ،باید تعادل را حفظ کرد ،یعنی اولویتبندی صحیح آب
بهویژه آب سد و مدیریت در مصرف آب ،باید مورد توجه قرار گیرد.
در بخش صنعت میتوان هفت بار از آب استفاده کرد ،یا آب شرب در
چرخه مصرف یک استان میتواند در سه بخش مصرف خانگی ،شهرداری
و ادارات مورد استفاده قرار گیرد .آب شرب مصرف خانگی در سه بخش
آشپزخانه ،حمام و حیاط میتواند مورد استفاده قرار گیرد ،بنابراین الگوی
مصرف باید داشته باشیم .از سوی دیگر ،در حال حاضر چهار شیوه مصرف
آب از جمله اسراف در مصرف ،خسیسی در مصرف ،استفاده بهینه از
مصرف و هدردادن آب وجود دارد که ما ایرانیها ،اولی یا آخری هستیم
و هیچ زمان ،تعادل را رعایت نمیکنیم .اگر بخواهیم در مورد وضعیت
کمآبی تهران صحبت کنیم ،درحالحاضر  ٧٠چاه دیگر نیز در تهران در
حال حفرشدن است ،با حفر چاه ،آب زیاد نمیشود ،بلکه آب زودتر تمام
میشود.

َا َبر بحران کمبود آب
ناصر کرمی
استاد دانشگاه برگن نروژ

اگر بخواهیم روند اثرگذاری بحران آب را زمانبندی کنیم سه
مرحله اصلی را به این شرح می توان برشمرد:

14

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

نخست مرحله ای که خشکسالی از یک سو و بهره برداری بی رویه از
منابع آب تجدیدپذیر باعث قهقرای چشم اندازهای طبیعی و به طور کلی
تخریب طبیعت می شود.
این مرحله در ایران از چند سال پیش آغاز شده و شاهد آن خشکیدگی
ارومیه و گاوخونی و پریشان و زاینده رود و نابودی زیستگاه های طبیعی
و غیره است .نتیجه محتوم این مرحله نابودی تنوع زیستی در کشور
است.

مرحله دوم زمانی است که هیوالی کم آبی پیشتر آمده و شروع به بلعیدن
کشتزارها و مراتع می کند .این مرحله به تازگی شروع شده ،اما تا زمانی
که منجر به قهقرای کامل کشاورزی و دامداری و نابودی اقتصاد محلی در
حوزه های روستایی و عشایری کشور شود بین پنج تا ده سال جا دارد.
مرحله سوم و آخر این است که بحران آب شهرها را در بر گرفته و عرصه
تشنگی را به حوزه سکونتگاه های انسانی می کشاند.
در این مرحله است که بحران آب به یک چالش سیاسی و اقتصادی
منجر می شود .چون زیستمندان طبیعت امکان درآویختن با دولت را
ندارند و روستاییان نیز دیرتر می توانند اعتراض شان را اعالم کنند ،فقط
شهرنشینان هستند که تاب تشنگی را ندارند و خیلی زود در این باره
دست به واکنش عمومی خواهند زد.
با توجه به سرمایه گذاری های عظیمی که در سالیان گذشته برای
کشاندن دوردست ترین هرزابه ها به منابع تأمین آب شرب شهرها انجام
شده ،همچنانکه گفته شد انتظار نمی رود تا دست کم سه سال دیگر
شاهد بروز چنین مشکلی در شهرهای بزرگ کشور و به ویژه تهران باشیم.
از این نظر برآورد حجم چالشی که دولت را با موضوع آب درگیر می کند
دشوار است .بستگی دارد به اینکه موضوع را از منظر سیاست و اقتصاد
ببینیم یا مشروعیت اخالقی.
برای مهار بحران آب همچنانکه بارها در این باره گفته و نوشته شده چند
کار دشوار باید انجام شود .مهمترین و فوری ترین آنها عبارتند از کاهش
مصرف آب به یک ششم میزان کنونی (یعنی حد توان اکولوژیک کشور)
و توقف بهره برداری از آب های زیرزمینی و ذخیره سازی آنها برای سال
های خشک تر پیش رو .این یعنی خارج شدن میلیون ها هکتار اراضی
کشاورزی از دایره کشت ،تعطیلی ده ها و شاید صدها هزار چاه عمیق
و نیمه عمیق و بیکاری بیش از یک میلیون نفر در مناطق روستایی و
عشایری.
هر حرف دیگری در این باره تنها به دفع الوقت خواهد انجامید .واقعیت
این است که مهار بحران آب هیچ راه حل آسان و کم هزینه و بلندمدتی
ندارد و فقط با تن دادن به یک ریاضت دشوار ملی و آن هم خیلی سریع
و ضربتی ممکن است.
چنین ریاضتی در وهله اول بر اقتصاد روستایی ایران آوار می شود.
میلیونها نفر معیشت شان را از دست می دهند .شهرنشینان کمتر و
دیرتر آسیب می بینند .پس شاید اقدام مناسب در مرحله اول این باشد
که دولت برای تعدیل یارانه ها با لحاظ مولفه بحران آب طرحی نو
درافکند.
یعنی شهرنشینان را مجاب کند به نگرفتن یارانه و درآمد حاصله را صرف
مهار خشکسالی ،جبران معیشت های از دست رفته در مناطق روستایی و
ترمیم چشم انداز مناطقی کند که در خط مقدم رو در رویی با بیابانزایی
قرار دارند .البته شهرنشینان به این راحتی دل از یارانه نمی کنند .دولت
برای اجرای چنین طرحی نیازمند پشتیبانی تمامی توان حاکمیت
است.
به هر رو تن دادن به ریاضت به مثابه در اختیار گرفتن توپ و میدان بازی
خواهد بود ،هر چند دشوار و پر زحمت ،و این البته بسیار قابل تحمل تر
از آن است که پنج سال بعد کشور چشم باز کند و ببیند با چشم اندازی
همچون چاد و سومالی روبرو است .دولت با ابزار یارانه ها باید پا به میدان
ریاضت ملی برای مهار بحران آب بگذارد .نه برای او راه دیگری هست و نه
برای حاکمیت و نه برای ایران.
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آب را گل نکن می

«زنده یاد سهراب سپهری»

رد فرودست ان گار ،کفتری می خورد آب
یا هک رد بیشه ای دور ،سیره ای رپ می شوید
یا رد آبادی کوزه ای رپ می گردد
آب را گل نکنیم
شاید این آب روان می رود پای سپیدا ری ،ات فروشوید اندوه دلی
دست ردویشی شاید ،انن خشکیده فرو ربده رد آب
زن زیبایی آمده لب رود
آب را گل نکنیم
روی زیبا دوربارب شده است
هچ گوارا این آب
هچ زالل این رود
مردم باالدست هچ صفایی دارند!
چشمه اهشان جوشان ،گاواهشان شیرافشان باد!
من ندیدم دهشان
بی امگن پای چپراهشان جا پای خدا ست
ماهتاب آن جا ،می کند روشن پهنای کالم
بی امگن رد ده باال دست چینه اه کواته است
مردمش می دانند هک شقایق هچ گلی است
بی امگن آنجا آبی ،آبی است
غنچه ای می شکفد ،اهل ده باخبرند
هچ دهی باید باشد!
کوهچ باغش رپ موسیقی باد!
مردمان سر رود  ،آب را می فهمند
گل نکردنش ما نیز
آب را گل نکنیم.

حیات وحش افرس

نام پرنده :فالمینگو
محل عکس برداری :تاالب بین المللی کمجان
عکاس :محمد جواد آرمانمهر

بايـدها و نبایـدهای

كشـاورزي فـارس
دكتر محمد مهدي قاسمي

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس

 -1آب مهمترین نهاده در تولید محصوالت کشاورزی و عامل اصلی محدود کننده
آن در استان فارس است .از آب در اختيار بايد دو برابر متوسط میزان تولید
كنوني ،توان تولید داشته باشیم .پس باید از روش هاي افزایش بهره وري استفاده
نموده و از افزایش وتوسعه سطح زیر کشت جلوگیری شود.
-2با توجه به بیالن منفی آبخوان های استان و اضافه برداشت های صورت گرفته
در سال های قبل و برای رسیدن به شرایط تعادل ،همه كشاورزان استان باید
حداقل  ٢٠درصد در مصرف آب صرفه جويي كنند .این مقدار با بهره گیری از
روش های علمی امکان پذیر است.
-3عملیات تسطيح ،اجراي آبياري نوین ،تامین نیاز آبی براساس پایش رطوبتی
خاک وتغییر انتقال آب از كانال های سنتی به لوله ،موجب صرفه جويي در مصرف
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آب و پایداری کشاورزی می شود .لذا در اقدامات زیر بنایی مذکور که امکان اجرا
با تسهیالت بانکی وجود دارد؛ اقدام گردد.
-4نحوه بهره برداري علمی و فنی از آب(بدون محدودیت و با محدودیت کمی و
کیفی) از كارشناسان مربوطه در هر منطقه ،مطالبه گردد.
-5آبخوانداري و آبخیزداری بعنوان بهترین روش های جلوگیری کننده از تبخیر
آب و از دسترس خارج شدن باران و سیل در مناطق مختلف استان گسترش يابد.
-6چاه هاي غير مجاز ،مسلوب المنفعه و چاه های مجاز به كنتور حجمی برداشت
تجهیز و تشكل هاي مردم نهاد مسئوليت كنترل موارد مذكور را بعهده بگيرند.
-7در شرایط آب شراكتي و با محدودیت زمین از استحصال و مصرف آب بیشتر
از نیاز خودداری گردد.
 -8از مصرف آب فاضالب براي توليد محصوالت كشاورزي بدون طي مراحل
تصفيه خودداري كنيد غذا برای حفظ سالمت و تندرستی است که آب تصفیه
نشده باعث تولید محصول آلوده و غیر استاندارد می شود.
-9باور اینکه ،استفاده بيش از حد از آب الزاماً باعث افزايش محصول نمي شود اما

هزينه ها را افزايش و باعث کاهش رفاه اجتماعی مي گردد.
 -10كشاورزي ما تحت تاثیر بارندگی کم وتبخیر زیاد است استفاده از مالچ هاي
گياهي و غير گياهي براي حفظ رطوبت باعث کاهش تبخیر و افزايش راندمان
آبياري می گردد.
 -11توسعه آبیاری قطره ای با تأکید بر آبیاری زیر سطحی در زراعت و باغات
موجود انجام گردد.
-12كشت هاي آب بر نظير برنج ،هندوانه ،چغندر قند بهاره ،انواع جالیز و ذرت
محدود گردند و سورگوم و تریتيكاله بجاي ذرت دانه ای و علوفه اي جايگزين
گردند.
-13کشت در زراعت هايي نظير پنبه ،ذرت ،گوجهفرنگی وخيار بصورت نشايي
انجام گردند تا عالوه بر کاهش چند نوبت آبیاری ،مصرف بذور و سموم و بطور
کلی هزینه های تولید کاهش یابد.
-14كشت هاي سبزي و صيفي در فضاي باز محدود و به كشت هاي گلخانه
اي تبديل شوند و با پیش بینی بازار مصرف توسعه گلخانه ها بصورت مجتمع و
شهرک های گلخانه ای توسط تشکل ها و تعاونی های موجود پیگیری و انجام
گردد که برای آن تسهیالت مناسب تدارک دیده شده است.
-15برای تولید طبیعی هر سانتیمتر خاک قرنها زمان نیاز است لذا اراضي
زراعي دارای ارزش فوق العاده است ،تغيير كاربري اراضي زراعي و باغي شامل
خاكبرداري ،ديوار گذاري و ساختمان سازي این فرصت را از محیطزیست خواهد
گرفت به همین دلیل هر گونه تغییر کاربری بجز موارد خاص ،ممنوع گرديده
است.
-16با تغيير كاربري هر هكتار زمين زراعي بطور متوسط  ٧تن توليد و هر سه
هكتار يك اشتغال دائم از بين مي رود .لذا تولید و اشتغال را محدود نکنیم.
-17بذر و نهال گواهي شده و متناسب با اقليم مورد استفاده قرار گيرد .بذور و پايه
هاي زود رس و مقاوم به خشكي توصیه می شود.
-18رعايت آيش و تناوب ضروري است در این خصوص کشت دانه هاي روغني
شامل گلرنگ ،كلزا و كنجد در الگوي كشت توصیه می شود.
-19باغات ديم متناسب با شرايط اقليمي ،خاك و نیاز آتی بازارها در مناطق
مستعد گسترش يابد.
-20تنوع اقلیمی و ظرفیت های موجودطبیعی امکان توسعه گياهان دارويي را
ممکن نموده است با توجه به طب سنتی غنی و توجیه اقتصادی بهتر ،توصیه
می گردد بصورت الگویی و براساس بازار مصرف حتی در سطوح کم و در كنار
مزارع دیگرکشت این گیاهان انجام گردد.
-21با اجرای كشاورزي حفاظتي در جهت افزايش ماده آلي خاك و حفظ رطوبت
اقدام گردد.
-22استفاده از كودهاي مختلف در مزارع براساس آزمون خاك و در باغات
براساس آزمون برگ انجام گردد.
-23با استفاده از بذركار در زراعت ها موجب صرفه جويي در هزينه ها شده و
بدین ترتیب می توانیم شاهد تولید به صرفه تر باشیم.
-24استفاده متناسب از ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی مدرن که بهره وری
را افزایش و امور کشاورزی را تسهیل می نماید گشترش یابد .با تسهیالت بانکی
بدون محدودیت این موضوع حمایت می گردد.
-25تاريخ كشت براساس نظر كارشناسان هر منطقه رعايت گردد.
-26با رعايت مسايل قرنطينه گياهي ،دامي و شیالتی مانع از انتقال آفات و بیماری
های مرتبط همراه شده و از ضرر و زیان به خود و سایر کشاورزان جلوگیری گردد.
-27دان و خوراک دام استاندارد و بهره گیری از جیره غذایی علمی و بهداشت
جایگاه دام به عنوان عناصر اصلی در بهبود تولید شیر و گوشت می باشد و رعایت
آن ضروری است.

-28ضمن جلوگیری از توسعه کمی پرورش بز و گوسفند از آمیخته گری غیر
کارشناسی با توجه به اهمیت ذخایر ژنتیکی استان جلوگیری گردد.
-29تولید مرغ با وزن استاندارد و با حداقل مصرف آنتی بیوتیک ها جهت افزایش
بهره وری و حفظ سالمت مصرف کنندگان ضروری است.
-30موازین بهینه سازی مصرف سوخت و عایق کاری واحدهای تولیدی به عنوان
یکی از عناصر مؤثر در افزایش بهره وری انجام گردد.
-31برای تسریع در حل مسائل و مشکالت کشاورزان و بهره برداران ،بازاء
حدود هر  2500هکتار یک کارشناس در مراکز خدمات جهادکشاورزی بعنوان
کارشناس مسئول پهنه مشخص گردیده است .برای پیگیری مسائل و مشکالت
مختلف مرتبط با وظایف سازمان جهادکشاورزی و نیازهای علمی خود به ایشان
مراجعه گردد.
-32بصورت داوطلبانه و با همکاری کارشناسان و محققین کشاورزی ،مزارع با
بهره گیری از علوم مهندسی کشاورزی و تلفیق با دانش بومی به مزرعه الگویی
تبدیل شود.
-33در صورت مشاهده آفت يا بيماري ،برای اطالع از نحوه و نوع مبارزه به
کارشناس مسئول پهنه یا کلینیک گیاه پزشکی مراجعه گردد.
-34استفاده از سموم شامل نوع سم ،زمان مصرف ،ميزان مصرف ،نحوه پاشش
فقط براساس نظر كارشناسان مربوطه انجام گردد.
-35مجوز انطباق محتوي و برچسب برای انواع کودها و سموم الزامی است .کودها
و سموم فقط از فروشگاه هاي مجاز تهيه شوند،
-36تشكيل و حضور فعال در تعاوني ها به معنی استفاده بهینه و مفيد از
سرمايه هاي مادی و معنوی بهره برداران عضو در جهت تولید و ساماندهي آن و
در نهایت فائق آمدن بر مشكالت مترتب بر تولید است ،لذا عضویت و حضور در
تشکل ها جدی باشد.
-37زنجیره های تولید شامل :عوامل پیشین(نهاده ها) ،حین و پسین(بازاریابی،
بازاررسانی و صادرات) تولید باید در کلیه محصوالت شکل بگیرد تا تولید،
سفارشی ،اقتصادی ودارای ارزش افزوده گردد.
-38بالياي طبيعي نظیر سرمازدگی ،خشکسالی و ...جزو الینفک فعالیت در
كشاورزي است لکن در اکثر موارد قابل مديريت هستند .نحوه مدیریت شرایط
حادث شده از کارشناسان درخواست گردد.
-39با بسته بندي و فرآوری ضمن کاهش ضایعات ،فروش محصوالت راحت تر
شده و از قیمت بهتری برخوردار می گردد .بهتر است اقدامات اینچنینی در کنار
مزرعه تولیدی انجام گردد .این امور از طریق تسهیالت بانکی حمایت می گردد.
-40توسعه و سرمایه گذاری صنايع تبديلي و تكميلي در محصوالت دارای مازاد
تولید يا دارای مزيت اقتصادی به سرعت و دقت گسترش یابد.
-41بسیاری از محصوالت کشاورزی فارس دارای مزیت صادراتی است این امکان
توسط تشکل ها بطور ویژه برای کشورهای هدف دنبال گردد.
-42نوع صنایع تبدیلی کوچک(مزرعه ای) متناسب با نوع محصول از کارشناسان
متخصص مربوطه جویا شده و اجرا گردد.
-43براي جلوگيري از افت قيمت در زمان برداشت رعایت سطح تعيين شده
و اعالم شده به کارشناس مسؤل پهنه برای هر محصول ضروری است ،مگر در
صورتيكه قب ً
ال براساس ثبت سفارش تولید صورت گرفته باشد .
-44بدلیل پیشرفت روز افزون علوم و برای بهره گیری و بومی نمودن آن ،باید به
تحقیقات کشاورزی بیش از پیش اهمیت دهیم و ارتباط تولیدکنندگان و تشکل
های مرتبط با محققین افزایش یابد.
-45سرمایه گذاری مشترک مردم و دولت در ایجاد صندوق های حمایتی بخش
کشاورزی محصولی و شهرستانی و صندوق های خرد برای تأمین تسهیالت ارزان
قیمت کشاورزان و مورد نیاز توانمدسازی خانواده های روستایی ،انجام گردد.
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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قدم چهارم :ایجاد حساسیت در مورد باغات قصردشت بود که
منجر به یک مصوبه بسیار عالی گردید که به موجب آن شهرداری شیراز
موظف گردید ساالنه حداقل  10میلیارد تومان جهت حفظ و نگهداری
باغات رها شده سطح شهر خصوصاً باغات قصردشت هزینه نماید.
قدم پنجم :مصوبه خرید بخشی از باغات گروه یک به مساحت
 400هکتار که مقرر شد با اختصاص  5درصد از بودجه شهرداری در این
مورد همه ساله بخشی از پروژه مورد نظر تملک گردد.

بسیار مطلوبی افزایش دهد.
قدم سیزدهم :بحث اشتغال زایی در حوزه ی فعالیت های
زیست محیطی و تولید و نگهداری باغات و استفاده بهینه از فضاهای سبز
جهت امور گردشگری بوده که از آغاز شورای چهارم مطرح و در حال
پیگیری می باشد.

قدم ششم :فعالیت های فرهنگی جهت جلب مشارکت مردم
در امر محافظت محیط زیست و نگاه ویژه به آب بود که در قالب همایش
نجات زیست بوم شیراز شکل گرفت و انشاا ...در آذر ماه  95برگزار خواهد
شد.
قدم هفتم :حساسیت ویژه در مورد کاهش آب در شهر شیراز
بود که منجر به انجام یک کار مطالعاتی جهت بررسی آن موضوع گردید
که آیا با پایین افتادن سطح آب زیرزمینی لطمات سازه ایی و فرو نشست
خاک را خواهیم داشت یا نه که این موضوع هم اکنون توسط دانشگاه
شیراز در حال تحلیل و بررسی است.
قدم هشتم :ایجاد یگان حفاظت برای جلوگیری از تعرض به
باغات قصردشت است که این یگان طی  6ماه گذشته شکل گرفته و اقدام
خوبی در جهت جلوگیری از تخریب باغات می باشد.

نگاهی بر دستاوردهای زیست محیطی

شورای اسالمی شهر شیراز
مهندس محمد حق نگر
نایب رییس کمیسیون خدمات شهری ،بهداشت و محیط زیست شورای اسالمی
شهر شیراز
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جهت مطالعه و امکان سنجی و اجرای بخشی از پروژه انتقال آب از
خروجی تصفیه خانه بروشور به ارتفاعات مجاور که این مصوبه پس از
تبادل نظرات مختلف نهایتاً مصوب گردید.

پس از انتقال پسماندها به سایت دفن ،عملیات تفکیک در مقصد
صورت در این مقاله به گوشه هایی از حساسیت های دوره چهارم
شورای اسالمی شهر شیراز پیرامون مسائل زیست محیطی اشاره
می شود:

قدم دوم :مصوبه بعدی مشارکت شهرداری با شرکت آب و
فاضالب جهت تکمیل تصفیه خانه شماره  2بود که متأسفانه با وجود
اهمیت ،رأی کافی را نیاورد و شکل دیگر آن به تصویب رسید و آنهم
احداث تصفیه خانه های لوکال بود که مقرر شد در مورد احداث چندین
تصفیه خانه اقدام الزم بعمل آید.

قدم اول :ابتداعاً موضوع تأمین آب برای آبیاری کوههای اطراف
شهر شیراز و همچنین تأمین آب باغات قصردشت مطرح گردید که در
سال اول شورا مصوبه ایی داشتیم مبنی بر اختصاص  10میلیارد تومان

قدم سوم :تأسیس مدیریت منابع آب در شهرداری بود که این
مصوبه نیز با حساسیت فوق العاده ای به تصویب رسید و مقرر شد یک
مدیریت مقتدر روی موضوع آب وارد شود.

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

قدم نهم :تأکید بر توسعه فضای سبز در ارتفاعات و بهره برداری
مطلوب در بخشی از ارتفاعات در جهت موضوع پروژه های گردشگری بود
که طی سه سال گذشته اقدامات خوبی در این مورد صورت پذیرفته است
شامل کاشت گونه هایی که آب و ُک ّپه کاری و توسعه و کاشت گیاهان
بومی در سطح حداقل  2هزار هکتار بوده که این پروژه در کوههای
شمالی و جنوبی شهر شیراز انجام گرفته است.
قدم دهم :نگاه ویژه به حرائم شهر شیراز و جهت جلوگیری از
دست اندازی افراد سودجو و زمین خوار به این عرصه های بوده است که
بوسیله کاشت درخت های مناسب در حرائم شهر مخصوصاً در محور
شمال غرب و جنوب غرب صورت پذیرفته است .که در این پروژه از انواع
درختان با مصرف کم آب بهره جسته اند.
قدم یازدهم :توسعه پارک های بزرگ مقیاس در سطح مناطق
جنوب و غرب و شمال شهر شیراز است که به طور متوسط تعداد 10
پارک بزرگ مقیاس با مساحت های  580هکتار و  200هکتار و 50
هکتار تا حداقل  10هکتار در مناطق مختلف شهر شروع گردید که انشاء
ا ...تا پایان سال  95به بهره برداری خواهد رسید.
قدم دوازدهم :بحث اقتصادی کردن تولیدات باغی و تغییر
در نوع محصوالت فوق بوده این پروژه با همکاری دانشکده کشاورزی در
دست مطالعه می باشد .و منابع جامع از این مطالعه موضوع نگهداری
باغات و توسعه آنها را قابل توجیه نموده و پیش بینی می شود نتیجه
مطالعات فوق سطح انگیزه توسعه و نگهداری باغات قصردشت در حد
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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بشوی اوراق اگر همدرس مایی

گفتاری در باب اهمیت آموزش در محیط زیست
نویسنده :زینب شهریاری
کارشناس ارشد علوم سیاسی و خبرنگار

از شروع تاريخ بشر ،مسئله محيط زيست مورد توجه نسلها بوده و انسان
در اين راه ابتدا به كشف طبيعت و راهبردهاي آن نائل گشت .توسعه هاي
چشمگير اقتصادي و اجتماعی در اواخر قرن  ،20مشكالت بحراني را در سر
راه محيط زيست ايجاد نمود .اين مشكالت شامل آلودگي محيط زيست
جهاني ،از بين رفتن تنوع زيستي ،تخريب خاك ،رشد بي رويه شهرهاو...
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میباشد اكنون افكار جهانيان بيش از پيش نسبت به خطر های ناشي از
مسائل محيطي و پيامدهاي آن آگاهي يافته است .انسان با گذشت زمان
دريافت براي بهره برداری بهتر از محيط زيست بايد آگاهي بيشتری نسبت به
واقعیتهای موجود در آن كسب كند .واقعیتهایی همچون انتقال منابع به
نسلهای آينده ،جلوگيري از تخريب محيط زيست ،رفع نيازهاي نسل فعلي
و ...را مد نظر داشته باشد.
امروزه حفظ ،بهبود و ايجاد محيط زيست سالم يكي از مولفه هاي مهم
دستيابي به پايداري در توسعه قلمداد میشود .منظور از پايداري ،توانايي
اکوسیستمها به ادامه حياتشان در بلند مدت است .توجه روز افزون به محيط
زيست ناشي از نحوه مديريت نوع بشر بر روي كره زمين طي سالهاي متمادي

بوده است .با توجه به فعاليتهاي خود آگاهانه و عمدي بشر نمیتوان از عنصر
انساني به عنوان يكي از تاثير گذارترين عوامل تغيير شرايط زيستي كره زمين
چشم پوشي كرد .در واقع پايداري اکوسیستمهای مديريت شده به فعاليتهاي
انسان هدفمند و خود آگاه بستگي دارد .در بررسي ادبيات توسعه پايدار نيز
مشخص میشود كه حصول پايداري متاثر از عوامل مختلف نظير اقتصادي،
اجتماعي ،سياسي ،وانساني است و عدم توجه به يكي از آنها دستيابي به
پايداري را مختل میکند .بنابراين ارتقاي دانش ،بينش و مهارت افرادي كه در
محيط زيست و منابع طبيعي دخالت مستقيم و غير مستقيم دارند ،مهم بوده
و آموزش محيط زيست يكي از اهرمهای مناسب براي تغيير است.
انساني كه در زيستكره نقش تعيين كننده ائي يافته است بايد مسئوليت
بيشتري نيز در تكامل و بهبود آن احساس نمايد ،مفهوم حفاظت از طبيعت
در اذهان مردم جاي گيرد و به مردم اهميت اين موضوع از طريق آموزش و
پرورش عمال تفهيم شود تا در رابطه با طبيعت ملزم به رعايت اصولي آن شوند
كه تواناییهای طبيعت را در دراز مدت عقيم ننموده و خود عالوه بر انتفاع
و بهره برداري پايدار حافظ اين سرمايه ژنتيكی نيز باشند .براي دستيابي به
چنين هدفی چاره اي جز اين نيست كه مفهوم حفاظت در رابطه با آداب و
رسوم ،فرهنگ و نيز پيوندهاي ديرينه انسان و محيط طبيعي در هر خطه ئي
در نظر گرفته شوند؛ و تنهابا مشاركت مردم به عنوان موضوع محوري برنامه
هاي حفاظت ،تضاد ظاهري بين حفاظت از محيط زيست و نيازهاي توسعه
قابل حل میباشند.
در سطح جهاني تحقيقات گوناگوني در خصوص عوامل موثر در نگرش محيط
زيستي افراد و نقش آن در رفتارشان وجود دارد فلدمن اظهار میدارد كه عقايد
ريشه اي نگرش افراد را شكل مي دهد و بالكر و اكبرگ نيز در تكميل نكته
قبل اضافه مینمایند كه باورها و عقايد مذهبي در شكل گيري عقايد ريشه اي
و پايه اي و در نتيجه تغيير نگرش افراد موثر هستند .اين يافته نشان میدهد
كه خانوادهها در شكل گيري رفتار افراد نقش به سزايي بازي مینمایند و اگر
آموزشهای درون خانه كه آموزشهای مذهبي نيز يكي از آنهاست با تاكيد بر
حفظ محيط زيست به عنوان يك نعمت خدادادي صورت گيرد ،میتواند نقش
تعيين كننده اي در رفتار هاي اجتماعي آتي فرد داشته باشد.
اضافه شدن معلومات افراد در مورد محيط زيست و نيز تجارب فردي آنها
موجب میشود تا نگرش محيط زيستي افراد شكل گيرد .حساسيت و نگرش
مثبت محيط زيستي افراد زماني زياد میشود كه خطر آلودگي و به خطر
افتادن محيط زيست را احساس كنند كه اين يافته نيز به نوعي تاكيد بر
دريافت اطالعات محيطي (آموزش غير مستقيم) و تاثير آن در تغيير نگرش
افراد دارد.
نگاهي تحليلي به موارد ذكر شده مبين لزوم كسب شناخت ،آموزش و تغيير
رويكرد براي تحقق مشاركت است از آنجا كه كسب شناخت مستلزم انتقال
اطالعات است و آموزش نيز نقش مهمي در اين فرايند دارد پس آموزش در
كسب شناخت موثر است .عالوه بر اين با توجه به اينكه مشاركت نيازمند رفتار
و منشي خاص خود میباشد الزم است افراد تاثير گذار در فرآيند توسعه با اين
موضوع آشنايي كافي را داشته باشند و بتوانند آنها را به كار ببندند .بنابراين
براي تحقق مشاركت ،آموزش يكي از اركان اساسي است.
بررسیهای گوناگون نشان میدهد که در بین راه های متعدد مقابله با مشکالت
محیط زیستی ،بنیادیترین ،موثرترین و با صرفهترین روش جلوگیری از
تخریب محیط زیست ،آموزش و فرهنگ سازی عمومی و مشارکت افراد جامعه
میباشد .مقوله فرهنگ و تاثیر آن بر محیط زیست یکی از ابعاد توسعه پایدار
و گام اولیه در جهت نیل به این هدف است .برای تحقق پایداری و توسعه
و حفظ محیط زیست ما به اخالق زیست محیطی نیازمندیم .اخالقی که

ارتباطات پیچیده و در حال تغییر بین انسان و طبیعت را شناسایی کرده و با
حساسیت به آن پاسخ دهد.
به منظور پدیدار شدن چنین اخالقی ،بازنگری در روشها و نظامهای
آموزشی ضروری است؛ لذا ارائه آموزشهای الزم به جهت تغییر رفتار و ایجاد
فرهنگ محیط زیست ضرورت مییابد ،با این توضیح اهمیت و گستردگی
ابعاد آموزشهای زیست محیطی به عنوان عامل مولد و موتور محرک تغییر
رفتار مشخص میشود که آموزش زیست محیطی شهروندان باید ابعاد مختلف
فردی ،مکانی و زمانی را مورد توجه قرار دهد و به صورت مداوم باشد .دولتها
و سیاستگذاران میتوانند متولی ایجاد این تغییرات و روشهای جدید در توسعه
باشند و این امر ممکن است سبب بهبود اوضاع جهان شود.
اما این روشها فقط در صورتی موثر هستند که آموزش جدیدی به جوانان
در جهان داده شود و این امر به ایجاد ارتباطی بین دانش آموزان و معلمین،
مدارس و اجتماع و نظام آموزشی و کل جامعه نیاز خواهد داشت .در این
میان مدارس با آموزش به کودکان و نوجوانان میتوانند در این زمینه تاثیرات
گسترده ای به جا بگذارند .بنابراین آموزش در سطوح مختلف جامعه خواهد
توانست جلوی بسیاری از مشکالت زیست محیطی را بگیرد.
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عنوان حدی پذیرفته می شود که در زیر آن  ،باران شروع به اسیدی شدن می
کند .بنابراین باران یا برف یا هرگونه بارش دیگری که دارای  pHکمتر از 5/6
باشد به عنوان « بارش اسیدی» شناخته می شود.
چگونگی تشکیل بارش اسیدی:
آالینده های اصلی مسبب باران اسیدی  ،دی اکسید گوگرد  ، so2اکسیدهای
ازت  NO2و به مقدار کمتر یون کلرید (به صورت اسید کلریدریک) می باشند
این مواد شیمیایی می توانند با ذرات غبار و دود برخورد کنند و به شکل غبار
اسیدی خشک نزدیک منبع انتشارشان سقوط کنند یا می توانند به شکل گازی
چندین روز در اتمسفر باقی بمانند و در طول این مدت بوسیله باد حتی به نواحی
دوردست منتقل شود البته در ایجاد بارش اسیدی بیشترین سهم را گاز دی
اکسید گوگرد دارد و اسیدیته بارش اسیدی عمدتاً (بیش از  60درصد) مربوط
به اسید سولفوریک می باشد .سهم اکسیدهای ازت در بارش اسیدی ( تا 30
درصد) نیز قابل توجه است.
اثر بارش اسیدی بر اکوسیستم های آبی و جوامع انسانی
.1اثر بارش اسیدی بر روی اسیدیته رودخانه ها و دریاچه ها
.2اثر بر روی موجودات زنده
 .3اثر بر سالمتی انسان

آشفتگـی هـای

زیست محیطی قرن حاضر
گردآوری :لیال نقدی
کارشناس مهندسی کشاورزی شورای اسالمی شهر شیراز

بحران حال و آینده جهان تنها به افزایش جمعیت محدود نمی شود
خطری که اکنون ساکنان کره زمین را تهدید میکند صرف ًا از بین
رفتن منابع آبی و خاکی و از بین رفتن جنگل ها و مراتع سرسبز
نیست بلکه خطر امروز بسیار نگران کننده تر می باشد و آن
عبارت است از افزایش آلودگی هوا که سه پیامد مهم زیست
محیطی در مقیاس جهانی و منطقه ای تحت عنوان «باران اسیدی،
تخریب ازن استراتوسفری و تغییرات جهانی اقلیم» را به دنبال
دارد.
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عمده ترین آشفتگی های زیست محیطی قرن حاضر :

-1باران اسیدی
-2ازن
-3گرمایش جهان

 1باران اسیدی )ACID RAIN( :

واژه باران اسیدی نخستین بار توسط یک شیمیدان انگلیسی به نام رابرت آگوس
اسمیت در سال  ،1872زمانی که باران اسیدی در منطقه پردود و آلوده منچستر
انگلستان بارید عنوان شد محلول با  ،=7pHیک محلول خنثی است در پایین
 7محلول اسیدی و باالی  7محلول قلیایی می باشد .در حالت طبیعی یعنی
در حالت فقدان هرگونه آلودگی ناشی از فعالیت های انسانی اتمسفر دارای
گازها و ذراتی می باشد .از سویی دی اکسید کربن که تراکم متوسط آن معادل
 ppm350در هواست 5/6 pH ،در یک محلول آبکی دارد .معموال این مقدار به

اثر بارش اسیدی و آبخیزی بر روی اسیدیته رودخانه و دریاچه ها
بیشتر دریاچه هایی که تحت تاثیر باران اسیدی قرار می گیرند  PHبین  4/5تا
 6دارند  .بارانی که به سطح زمین نزول می کند قسمتی به داخل زمین نفوذ
می کند و قسمتی به صورت جریان های سطحی به رودخانه ها و و دریاچه ها
می ریزند این آبهای جاری اگر از زمین هایی که دارای خاکی شامل کربنات
کلسیم یا سنگ آهک هستند عبور کند تا حدی خنثی می شود تحقیقات نشان
می دهد که اسیدی شدن عمدتاً در دریاچه های واقع در ارتفاعات باال حادث می
شود .در طول زمستان  ،اسیدها با ریزش برف به سطح زمین می رسند و تا بهار
در منطقه ی برفی ذخیره می شوند .با اولین گرمای بهاری منطقه برفی ذوب می
شود و آب مملو از اسیدیته حاصل از آن به درون رودخانه ها و دریاچه ها جاری
می شود  30درصد اولیه ی آب حاصل از ذوب برف تقریباً کل اسید را حمل می
کندو عموماً  PHبین  3و  3/5دارد .در آبهای غنی از ترکیبات کلسیم و منیزیم
اسید خنثی می شود و دریاچه های که برروی سنگهای غنی از کربنات کلسیم
و منیزیم واقع شده به آسانی کلسیم و منیزیم آزاد کرده و در مقابل اضافه شدن
اسیدها ضربه گیری می نماید دریاچه هایی که در تراکم این گونه عناصر در آب
آن ها باالست به دریاچه سختاب موسومند.
اثر برروی موجودات زنده و ماهی ها
هر موجود زنده نسبت به تغییرات  PHدارای محدوده ی بردباری خاصی است و
بارش اسیدی می تواند بر موجودات تجزیه کننده ،فیتوپالنکتونها ،زئوپالنکونتها،
موجودات کف زی و ماهی های موجود در آب (ماهی های آزاد و قزل آال)،
حلزون ها و دوزیستان اثر گذارد تأثیر باران اسیدی به این ترتیب است که
عناصر شیمیایی موردنیاز موجودات زنده را به حالت محلول در آب نگه می دارد
در نتیجه این عناصر محلول همراه با جریان خروجی آب دریاچه از آن خارج
می شوند بدون وجود این عناصر غذایی جلبک ها رشد نمی کنند و موجودات
خوار و صیادان آنها نیز خواهند مرد در مورد ماهی ها از جمله ماهی قزل آال
چنانچه  PHبه کمتر  4/5برسد ماهی قزل آال آنزیمی را که موجب تجزیه پوسته
ی خارجی تخم ها می شود و در نتیجه با مردن ماهی های مسن هیچگونه

جایگزینی از طرف ماهی های جوان تر صورت نمی گیرد و بدین ترتیب جمعیت
ماهی ها کاهش می یابد.
اثر بر سالمتی انسانها
گاهی اوقات مردم به طور ناگهانی در معرض آئروسلهای صنعتی یا مه و غبارهای
صنعتی حاوی اسیدهایی همچون اسیدسولفوریک ،نیتریک ،هیدروکلریک و
هیدروفلوریک قرار می گیرند که در طوالنی مدت باعث آسیب به دستگاه های
مختلف بدن از جمله دستگاه تنفسی و موجب بیماری برونشیت مزمن و سرطان
ریه می شود .همچنین وجود این عناصر خطرناک در آب مخصوصا مناطقی که
از آب های زیرزمینی استفاده می کنند باعث سرطان معده می شود در برخی
مناطق به دلیل وجود آلومینیوم در آب آلزایمر بسیار رواج دارد.

 1گاز ُازن

اُزن گازی بی رنگ ،بااندکی مزه ی شیرین و زننده می باشد که به عنوان یک
آلوده کننده در تروپوسفر به حساب می آید .اما در استراتوسفر به عنوان سپر
حیات مطرح است.
چگونگی تشکیل گاز ازن
هوایی که تنفس می کنیم در کنار دریا حاوی  21درصد اکسیژن دو اتمی ()o2
است که در آن دو اتم اکسیژن قویاً با باندهای کوواالنت به همدیگر چسبیده
اند .ازن یک ترکیب سه اتمی اکسیژن ( )o3است که در آن اتم اکسیژن سوم به
وسیله جاذبه الکتریکی به مولکول اکسیژن پیوسته  ،سه اتم ازن در یک وحدت
ناپایدار قرار می گیرند .و مولکول ازن همیشه مستعد به دادن یکی از اتم های
اکسیژن خود است .بنابراین ازن یک اکسید کننده قوی است و با بسیاری از مواد
مختلف در اتمسفر ترکیب می شود  .کانون های شیمیایی عمده بوجود آورنده
اکسید کننده های فتو شیمیایی به خصوص ازن تروپوسفری عبارتند از:
اتومبیل ها ،احتراق سوخت های فسیلی و فرآیندهای صنعتی
اثرات ازن
 .1اثر بر گیاهان
ازن باعث آسیب رساندن به شاخه و برگ گیاهان می شود و همچنین باعث خال
خالی شدن و ایجاد لکه های کلروتیکی بین رگه های برگ هاست ،خشک شدن
 ،بروز پیری زودرس و ریزش برگ ها قبل از موقع می شود .رشد طبیعی گیاه را
به هم می زند  ،ازن در درون گیاه واکنش هایی انجام می دهد و باعث کاهش
کلروفیل می شود فقدان کلروفیل تولید فتوسنتزی را کاهش می دهد بنابراین
باردهی گیاه کم می شود.
 .2اثر بر سالمتی

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

33

.5اثر بر سیستم ایمنی بدن و کاهش کارایی آن در اثر تماس با تابش های
ماورای بنفش

 1گرمایش جهانی

ازن یک اکسیدان قوی است که ممکن است به دیواره های برونشیتی شش
ها صدمه وارد کند و باعث تجمع آب درون بافت ها شود همچنین باعث بهم
خوردن ساختار میتوکندریها ،افزایش سرعت تنفس و تورم سلول ها و جهش
ژنی می شود.
چگونگی تشکیل اُزن استراتوسفری
در تروموسفر تقریباً اکسیژن تنها به صورت تک اتمی وجود دارد زیرا فوتون های
نور خورشید با انرژی زیاد در طول موج های کمتر از  242نانومتر اکثر مولکول
های با ثبات را می شکنند .در قسمت های پایین استراتوسفر سپس تعدادی
از این اتم های اکسیژن با اکسیژن مولکولی ترکیب می شوند و به شکل ازن
در می آیند .این الیه ازن تشکیل شده نقش حفاظتی مهمی به عهده دارد و
بسیاری از اشعه های خطرناک خورشید را جذب می کند و مانع رسیدن آنها به
زمین می شود امروزه بدلیل فعالیت های شیمیایی بسیار غلظت الیه ازن کاهش
یافته در نتیجه باعث شده که اشعه های مرئی ،ماورای بنفش و بسیاری از اشعه
های خطرناک به سطح زمین برسند که این اشعه ها باعث تخریب سلول های
زنده و سرطان می شوند .از سال  1992به بعد همه معتقد بودند که نازک شدن
الیه ازن اثر سرد کننده ای بر سطح زمین دارد و باعث تنش های آب و هوایی
می شود و بنابراین الیه حفاظتی ازن برای زندگی روی زمین بسیار مهم است.
عوامل مخرب الیه ازن
.1انتشار هواپیماهای مافوق صوت
.2اکسیدهای ازت حاصل از فعالیت های کشاورزی
.3اکسیدهای ازت حاصل از آزمایش سالح های هسته ای
.4کلروفلوروکربنها با نام تجاری «فرئون» یا «»cfcs
اثرات تخریب الیه ازن و رسیدن اشعه های خطرناک به زمین:
.1تخریب رنگدانه های گیاهان و تسریع یا تأخیر گل دهی و باردهی آنها
.2جهش ژنتیکی جانوران و انسان ها
.3سرطان پوست و بیماری های پوستی
.4آسیب بر روی قرنیه  ،عدسی و بخش های داخلی چشم
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منظور از گرمایش جهانی  ،افزایش طبیعی یا انسان-انگیخته در متوسط دمای
اتمسفر در نزدیکی سطح زمین است .دمای سطح یا نزدیک به زمین را چهار
عامل تعیین می کند:
-1مقدار آفتابی که زمین دریافت می کند.
-2مقدار آفتابی که زمین منعکس می کند.
-3نگه داشت گرما براثر اتمسفر.
-4تبخیر و چگالش بخار آب.
زمانی که اشعه به یک سطح یا مولکول گازی برخورد می کند  ،انرژی آن کاهش
می یابد  ،درحالی که طول موجش  ،به طول موج بلند تبدیل می شود .این بدان
معناست که هنگامی که اشعه خورشیدی با انرژی باال (عمدتاً نور مرئی و اشعه
ماورای بنفش با طول موج بلند) وارد اتمسفر می شود ،مقداری از آن بالفاصله
به وسیله ابرها و غیره به درون فضا منعکس می گردد ،اما زمانی که حدود نیمی
از آن به سطح سیاره می رسد ،اکثر آن به صورت اشعه مادون قرمز (Infrared
 )radiationبا انرژی کمتر برمی گردد .مقدار کمی از آن (10درصد) مستقیماً
از داخل فضا عبور می کند  ،اما مقدار اصلی به وسیله برخی مولکول های گازی
در اتمسفر جذب می شود.سپس این مولکول ها انرژی مادون قرمز جذبی را در
کل مسیر می تابانند که مقداری به فضا وارد می شود و مقداری به سطح زمین
برمی گردد .بدین ترتیب ،گرم شدن سطح زمین به طور مستقیم به وسیله اشعه
خورشیدی و غیر مستقیم به وسیله اشعه مادون قرمز دوباره تابیده شده ،صورت
می گیرد که سبب تبخیر آب و انتقال هوا به طرف باال و همچنین سبب انتقال
انرژی از سطح زمین به درون اتمسفر می شود .کل این فرآیندها باعث گرمایش
می شود.
گازهای شرکت کننده در فرآیند گرمایش به صورت روکشی در اطراف سطح
زمین عمل می کنند .و امواج گرمایی را به دام می اندازند  .به همین دلیل
بهاین گازها «گازهای دام حرارتی زمین» گفته می شود این گازها عبارتند از
 :دی اکسید کربن ،متان ،اکسید نیتروس ،CFCs ،غلظت کم ازن و بخار آب.
همچنین به عمل تله اندازی یا گرمایش این گاز ها که تاحدودی شبیه به کار
گلخانه در به دام اندختن گرماست « ،اثرگلخانه ای واقعی» می گویند.
اثرات گرم شدن زمین بر روی سالمتی انسان
به طور کلی گرم شدن زمین ممکن است در گسترش پدیده های زیان باری
نظیر بیماری های مزمن و عفونی  ،تنفسی ،واکنش های آلرژیک ،ضعف توان
باروری و مرگ و میر اثر داشته باشد.
درجه حرارت های باال یکی از عمده ترین عوامل بیماری زاست که در رابطه
با هوا مطرح است .بدن درصورتی که قادر به تبادل حرارتی در شرایط خاص
جوی (رطوبت نسبی باال و حرارت بیشتراز دمای بدن) نباشد ،گرمازدگی
( )Hyperthermalبر آدمی عارض می شود .چنانچه درجه حرارت بدن به
نقطه بحران ،یعنی  42درجه سانتی گراد برسد ،منجر به مرگ خواهد شد .عالئم
بیماری فوق تب ،تهوع ،سرگیجه و سردرد است.
نوع خفیفتر بیماری گرمازدگی که به ( )Heat Exhaustionشهرت دارد ،با
سرگیجه و سستی و احتماالً غش همراه است .هوای خیلی خشک نیز سبب
کاهش رطوبت پوستی و جلوگیری از التیام سریع زخم ها و جراحات بدن می
شود .این یک واقعیت انکار ناپذیر است که تغییرات درجه حرارت محیط بر روی
همه فعالیت های فیزیولوژیکی بدن انسان به نحوی مؤثر است.

هوای تازه برای فروش
گفتاری در آلودگی هوا و اثر آن بر سالمتی انسان
سمانه پیوستگان
کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

صنعت امروز با تولید گازها و ذرات آلوده معلق در هوا ،فضایی برای نفس
کشیدن باقی نمیگذارد و استشمام هوای پاک را که همواره مایه شادمانی
زندگی بشر بوده ،به آرزویی دست نیافتنی تبدیل میکند.آلودگی
هواخطرات شدیدی را برای انسان به همراه دارد .پس با ما همراه شوید تا
چگونگی کاهش اثرات آن بر سالمت انسان را بیاموزید:
 1آالینده های موجود در هوا با حمله به سلول های بدن عوارض نامطلوبي را
به جا می گذارند .در حالت عادی ،سیستم دفاعی بدن ،سلول ها را از کلیه آسیب
های بیرونی محافظت می کند اما عوامل مخرب محیطی مثل اشعه ماوراء بنفش
و آلودگی های محیط سبب تضعیف سیستم ایمنی بدن شده در نتیجه سلول ها
تحت تاثیر رادیکال های آزاد (عوامل مخرب سلول ها) آسیب می بینند.
 2ترکیبات آنتی اکسیدان(چای سبز ،توت و )...مولکول هایی هستند که جلوی
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عمل رادیکال های آزاد (عوامل مخرب سلول ها) را گرفته و مانع از تخریب سلول
های حیاتی بدن می شوند .مصرف بیشتر آنتی اکسیدان ها زمینه ای را فراهم می
کنند که بدن به راحتی رادیکال های آزاد مضر را از بین ببرد .در شرایط آلودگی
هوا استفاده از ترکیبات آنتی اکسیدان توصیه می شود.
 3یکی از توصیه های تغذیه ای در شرایط آلودگی هوا مصرف شیر کم چرب
است زیرا کلسیم موجود در شیر از جذب سرب و فلزات سنگین موجود در هوای
آلوده جلوگیری می کند .مصرف لبنیات و شیر پرچرب به دلیل کاهش کارایی
سیستم ایمنی و بروز بیماری های ریوی در هوای آلوده توصیه نمی شود.
 4مصرف روزانه شير و مواد لبني به مقدار كافي ،عوارض ناشی از آلودگی هوا
را بر دستگاه گوارش کاهش می دهد .زيرا شير به دليل دارا بودن فسفر ،منيزم
و کلسيم ،خنثي کننده سموم بوده همچنین دفع ادرار ،مدفوع و مواد آالینده را
تنظیم می کند.
 5هر زمان میزان باکتری های مفید روده بر اثر ورود سرب و مواد آالینده به
بدن کم شود ،عمل دفع هم با مشکل مواجه می شود و این مواد در بدن باقی می
مانند .شیرهای غنی شده با باکتری هایی به نام پروبیوتیک ،سطح باکتری های
مفید را در روده انسان تعادل می بخشد .مصرف این شیر در زمان آلودگی هوا

توصیه می شود.
 6روی از آن دسته مواد مغذی است كه در هوای آلوده موجب كاهش جذب
فلزات سنگین شده و دفع سرب را باال می برد و از این طریق زمان تماس این
تركیبات زیانبار را در بدن به حداقل می رساند .از این رو ،متخصصان تغذیه مصرف
مواد غذایی حاوی روی را در برنامه غذایی روزانه در شرایط آلودگی هوا توصیه
می کنند.
 7مصرف انواع فرآورده های پروتئینی مانند گوشت ،مرغ ،ماهی ،نخود سبز،
حبوبات به ویژه عدس و جوانه گندم به دلیل باالبودن میزان روی در شرایط
آلودگی هوا توصیه می شود .همچنین شیر و لبنیات ،غالت سبوس دار و تخم مرغ
نیز از منابع غذایی روی هستند.
 8یکی از مواد معدنی موثر در پیشگیری از آسیب های وارده به سلول های بدن
در شرایط آلودگی هوا ،سلنيوم است .این ماده مغذی را می توان از طریق منابع
غذایی آن (ماهی ،گوشت قرمز ،غالت ،حبوبات ،تخم مرغ ،مرغ و سیر) با تنظیم
یک برنامه غذایی سالم دریافت کرد.
 9منیزیم به دلیل خاصیتی که در کاهش جذب سرب و كادمیوم در روزهای
آلودگی هوا دارد ،بسیار كمك كننده است .مصرف انواع سبزیجات با رنگ سبز
تیره مانند کاهو ،اسفناج ،کرفس ،انواع سبزی خوردن كه از این ماده مغذی
غنی هستند ،به همه افراد توصیه می شود .بهتر است تا جایی که امکان دارد از
سبزیجات تازه استفاده کنید.
 10مطالعات نشان می دهد كه سطح اسیدهای چرب ضروری در افرادی كه به
بیماری های ریوی مبتال هستند ،بسیار پایین است .مصرف منظم ماهی های چرب
نظیر ماهی آزاد و سالمون در تقویت و بهبود فعالیت دستگاه تنفسی موثر است.
 11رابطه مستقیمی بین ابتال به بیماری آسم و آلودگی هوا به ویژه در كودكان
وجود دارد ،به خصوص اگر كودك در سنین بسیار پایینی در معرض این نوع
شرایط آب و هوایی قرار گیرد .به این ترتیب مصرف ماهی های روغنی كه سرشار
از اسیدهای چرب امگا ۳هستند می تواند در كاهش تنگی نفس و اثرات زیان بار
تركیبات التهاب آور مفید باشد.
 12در هنگام آلودگی هوا ،از میوه ها و سبزیجات تازه بیشتر استفاده کنید.
آنتی اكسیدان های (ترکیبات ضد سرطان) موجود در میوه ها و سبزیجات نقش
حیاتی در سالمت ریه ها دارند .داشتن یك رژیم غذایی متعادل به طوری كه میوه
و سبزیجات آن به میزان كافی باشد ،می تواند تنفس را برای كودكان و حتی
بزرگساالن آسان كند ،خصوصا در شرایطی كه هوا بسیار آلوده است.
 13دریافت منابع غذایی ویتامین های  C، Eو بتاكاروتن در بهبود فعالیت ریه
ها كمك كننده است .این مواد مغذی به دلیل خواص آنتی اكسیدانی (ضدسرطان
و التهاب) كه دارند به طور موثری از بروز التهابات دستگاه تنفسی جلوگیری كرده
و موجب غیرفعال شدن رادیكال های آزاد (ترکیبات سرطان زا) موجود در هوای
آلوده شده و اثرات مخرب ذرات معلق موجود در هوای آلوده را می كاهند.
 14ویتامین  Eیکی از ویتامین هایی است که خاصیت آنتی اکسیدانی دارد و
استفاده از آن در شرایط آلودگی هوا توصیه می شود .روغن سویا ،روغن آفتابگردان
و سایر روغن های گیاهی ،جوانه گندم ،روغن ماهي ،روغن زيتون و انواع مغزها از
منابع این ویتامین هستند .بهتر است بدانید که استفاده از روغن های مایع برای
سرخ کردن ،سبب تخریب ویتامین Eمی شود.
 15ویتامین  Cاز جمله ویتامین هایی است که خاصیت آنتی اکسیدانی (ضد
سرطان و التهاب) دارد و سبب افزايش مقاومت به عفونت ها (تقویت سیستم
ایمنی) و افزایش جذب آهن می شود در نتیجه در شرایط آلودگی هوا توصیه می
شود .اين ويتامين در سبزی ها و میوهای تازه موجود است و نسبت به حرارت،
نور و محیط قلیایی بسيار حساس است.
 16بهتر است میوه ها و سبزیجات در شرایط آلودگی هوا به صورت خام مصرف

شوند تا ویتامین  Cموجود در آن ها حفظ شود .از مهمترین منابع ويتامين  Cمی
توان به مرکبات (پرتغال ،نارنگی ،گریپ فروت و ،)..فلفل سبز ،کلم بروکلی ،گل
كلم ،كلم برگ ،گوجه فرنگي ،سبزیجات برگ سبز ،اسفناج ،کیوی ،طالبی ،توت
فرنگی و سیب زمینی اشاره کرد.
 17بتاکاروتن پیش ساز ویتامین  Aمی باشد که در بدن به این ویتامین تبدیل
می شود .ویتامین  Aدر تقویت سيستم ايمني نقش دارد بنابراین در شرایط
آلودگی هوا بهتر است از منابع غذایی این ویتامین مانند سبزی ها و میوه های
سبز ،زرد و نارنجی مانند هویج ،کدو حلوایی ،کلم بروکلی ،اسفناج ،گوجه فرنگی،
انواع کلم ،طالبی ،هلو ،زردآلو و موز استفاده شود.
 18مصرف روزانه ميوه هاي حاوي پكتين براي كاهش خطرات آلودگي هوا
توصیه می شود.پکتین نوعی فیبر غذایی است که سرب را به طور کامل از بدن
دفع می کند و منبع غنی آن سیب است .مرکبات (پرتقال ،نارنگي ،لیمو و گریپ
فروت) ،توت فرنگی ،هویج و غالت سبوس دار نیز از دیگر منابع این فیبر می
باشند.
 19سیب در میان انواع میوه هایی كه وجود دارد بیشترین تأثیر را بر دستگاه
تنفسی داشته و در بهبود فعالیت این ارگان تأثیرگذار است .مصرف  ۵عدد سیب
در هفته می تواند اثرات زیادی را در عملكرد ریه ها داشته باشد .با مصرف این
مقدار سیب ،حجم ریه به میزان زیادی افزایش می یابد و همین دلیلی بر بهبود
فعالیت دستگاه تنفسی است.
 20چای سبز حاوی ويتامين هايي از جمله ويتامين  ، Eويتامين  ، Bويتامين A
 ،ويتامين  ،Cکلسيم ،آهن و اسيد فوليک است و به دلیل داشتن مقدار قابل توجهی
از ترکیبات آنتی اکسیدان تاثیر زیادی بر عملکرد سیستم ایمنی دارد .مصرف
چای سبز در شرایط آلودگی هوا به پیشگیری از ایجاد آسیب کمک می کند.
تو
 21نوشیدن مایعات به ویژه آب در شرایط آلودگی هوا نهتنها باعث شس 
شوی دستگاه گوارش میشود بلکه عطش و خشکی دهان ناشی از آلودگی هوا
را نیز از بین میبرد .از طرفی با نوشیدن آب و فعالیت دستگاه گوارش ،بخشی از
آلودگیهای وارد شده به بدن توسط ادرار دفع میشود.
 22مصرف تنقالت کم ارزش مانند چیپس و پفک و نوشابههای گازدار ،به دلیل
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ایجاد اختالل در جذب عناصر مفید در بدن ،میتوانند اثرات سوء آلودگی هوا را دو
برابر کنند .سوسیس و کالباس به دلیل داشتن مواد افزودنی و نگهدارنده ،عالوه بر
این که به خودی خود مضر و سرطانزا هستند ،برای افرادی که در معرض آلودگی
چ وجه توصیه نمیشوند.
هوای شهرها قرار دارند ،به هی 
 23ماندن در ترافیك و استنشاق هوای آلوده ،سرعت ابتال به آسم را در كودكان
افزایش می دهد .ورود آالینده های موجود در هوای خیابان های پر رفت و آمد
موجب كاهش سطح اكسیژن خون می شود .بنابراین تا آنجا که می توانید در
شرایط آلودگی هوا ،کودکان را در منزل نگه دارید.
 24بهتر است بدانید که کودکان ،سالمندان ،مادران باردار و مبتالیان به بیماری
های قلبی ریوی از جمله گروه هاي در معرض خطر آلودگی هوا هستند .آلودگی
هوا عالوه بر سیستم تنفسی می تواند بر روی سایر ارگان ها نیز اثرات مخربی را
به جای گذارد.
 25نخستین و مهمترین توصیه درمواقع اضطراری آلودگی هوا ،ترک شهر
درصورت امکان است و درصورت نبود این امکان ،حداقل توصیه این است که
افراد به سطح شهر به ویژه مراکز آلودهنروند .توصیه اکید این است که کودکان و
سالخوردگان و بیماران قلبی و تنفسی اکیدا ً در سطح شهر تردد نکنند.
 26استفاده از ماسک یکی از راههای حفاظت از خود در برابر آلودگی هوا است
ولی در استفاده از همین ماسکها هم باید نکاتی را رعایت کرد.ماسکهای کاغذی
به لحاظ اینکه آالیندهها را از خود عبور میدهند به هیچ وجه توصیه نمیشوند و
بهتر است از ماسکهای فیلتردار و ماسکی که دهان و بینی را بطور کامل پوشش
می دهد ،استفاده کنید.
 27بهتر است بدانید که کودکان به دالیلی نسبت به بزرگساالن بیشتر در معرض
خطر آلودگی هوا قرار میگیرند .به این دلیل که کودکان با سرعت بیشتری تنفس
میکنند و با مواد آلودهکننده هوا تماس بیشتری دارند .بنابراین اگر بنا به دالیلی
مجبور شدید فرزند خود را در شرایط آلودگی هوا بیرون ببرید ،ماسک را فراموش
نکنید.
 28در شرایطی که آلودگی هوا زیاد است ،به افرادی که در محیط بیرون تردد
می کنند توصیه می شود قبل از خوردن غذا دهان خود را شست وشو دهند.
همچنین پس از مراجعت به خانه باید حتما دوش بگیرند ،چون آلودگیها روی
پوست بدن و موها مینشینند و از طریق پوست ،جذب بدن میشوند.
 29در زمان اوج آلودگی هوا ،روزانه سه مرتبه بینی خود را بامحلول سرم یا حتی
آب شستوشو دهید .چرا که بخشی از آلودگیها جذب مخاط بینی میشوند .هم
چنین توصیه می شود روزانه سه مرتبه چشمها را شستوشو دهید زیرا از طریق
چشم نیز آلودگیها جذب بدن میشوند و البته چشمها نیز آسیب میبینند.
 30در شرایط آلودگی هوا ،از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایید .استفاده از
وسایل نقلیه عمومی از یک سو باعث کاهش ترافیک می شود و از سوی دیگر با
توجه به کاهش تعداد افرادی که از وسایل نقلیه شخصی استفاده می کنند ،سبب
کاهش آلودگی هوا می شود.
 31پزشکان توصیه میکنند در روزهایی که آلودگی هوا بیشتر است افراد آسیب
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پذیر از جمله افراد مبتال به بیماریهای تنفسی در منزل بمانند و بطور کلی در
شرایط بحران آلودگی هوا ،افراد از قدم زدن و انجام فعالیتهای ورزشی در فضای
باز خودداری کنند.
 32در زمان آلودگی هوا ،هوای خانه و محیطهای اداری نیز میتواند آلوده
باشد .تأثیر این آلودگی حتی گاهی میتواند خیلی زیانآورتر و خطرناکتر از
آلودگی فضای بیرون باشد.یكی از راهحلهای كاهش آلودگی هوا در خانه استفاده
از گیاهانی است كه به صورت طبیعی منجر به پاكیزگی هوا در منزل میشوند.
 33در كشورهای صنعتی مردم ساعت های زیادی از شبانه روز را درفضای
بسته به سر میبرند لذا آلودگی هوای داخل ساختمانها مانند آلودگی هوا یكی از
خطرات مهم جهانی برای سالمت انسانها محسوب میشود .با استفاده از گیاهان
و بستن پنجره ها در زمان آلودگی هوا به کاهش آلودگی فضای منازل کمک کنید.
 34به یاد داشته باشید که رعایت توصیه های تغذیه ای در شرایط آلودگی هوا
بسیار اهمیت دارد زیرا در شرایط آلودگی هوا همه آسیب پذیر هستند .به كار
بستن این توصیه های تغذیه ای فقط برای كودكان ،سالمندان و بیماران نیست
بلكه همه باید این توصیه ها را رعایت كنند تا كمترین آسیب را از این روزها و
هوای آلوده اش ببینند.
 35بررسیها نشان داده است که عالیم ناشی از آلودگی هوا مانند سردرد،
استرس ،خواب آلودگی و ...در صورت وجود گل و گیاه در خانه کاهش پیدا
میکند .همچنین با وجود گیاهان ،هوا تمیزتر شده و رطوبت هوا به طور طبیعی
حفظ میشود.
 36گاز اُزون یکی از آالینده های موجود در هوای آلوده است .هرچند این گاز
بیشتر در فضاهای باز وجود دارد اما در بسیاری از فضاهای بسته كه فیلتر هوایی
ندارند مانند خانهها و ساختمانهای اداری نیز یافت میشود و برای سالمتی
خطرناك است .گیاهان خانگی در كاهش میزان گاز ازون نقش دارند.
 37گیاهان می توانند هوای اطراف خود را از آالیندههای محیطی مانند
حشرهکشها ،دیاکسیدکربن ،منواکسیدکربن ،مواد شیمیایی حاصل از
موادشوینده ،الیاف پخش شده در هوا و همچنین قارچها ،باکتریها و دود حاصل
از توتون پاک کنند .بهتر است در فضای شهر و منازل جهت کاهش آلودگی هوا
از گیاهان استفاده شود.
 38ذرات گرد و غبار از نظر انداره کامال متفاوت هستند و از ذرات درشت (غیر
قابل تنفس) تا ریز (قابل تنفس) طبقه بندی می شوند .ذرات ریز به دلیل اینکه
می توانند به نواحی حساس مجرای تنفسی و ریه نفوذ کنند دارای اثرات مخرب
بیشتری بر سالمت انسان هستند.
 39قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا و گرد و غبار ممکن است :مشکالت تفسی
ایجاد کند ،طول عمر را کاهش دهد ،در ایجاد بیماری های قلبی و عروقی موثر
باشد و واکنش های حساسیتی ایجاد نماید.
 40ماسک های کاغذی معمولی و دستمال نمی تواند جلوی ورود ذرات ریز گرد
و غبار به سیستم تنفسی ما را بگیرند و بنابراین استفاده از آن ها توصیه نمی شود.
ماسک های ویژه ای که با عنوان  P1و  P2عرضه می شود برای این شرایط تا
حدی مناسب است.
 41بهتر است بدانید که ماسک های  P1و  P2جلوی آالینده های گازی هوا
مانند منوکسید کربن را نمی گیرد .این نوع از ماسک ها بیشتر جلوی ورود ذرات
ریز گرد و غبار به سیستم تنفسی را می گیرد.

منبع:

وب سایت دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

توسط بژرگنس گردش واکر نامیده شده است.
مشخصات النینو
درطول پدیده النینو بادها در استوا روی اقیانوس ازغرب به شرق می وزند.
این بادها درسطح آب اقیانوس جابجا شده و آبهای گرم سطح اقیانوس
که بوسیله خورشید در مناطق گرمسیری حرارت دیده اند ،به سواحل
غربی شمال و جنوب قاره آمریکا می آورد .بدنبال آبهای گرم بارندگی نیز
به سمت مشرق متمایل می شود ،به همراه سیل در پرو و خشکسالی در
انذونزی و استرالیا.
نشانه کلیدی النینو
افزایش دمای غیر عادی در امتداد و هر دو طرف خط استوا در اقیانوس
آرام و مرکزی و شرقی است .این جریان هر چند سال یکبار با یک
گرمایش عظیم و غیرمعمول همراه می شود و دمای سطح دریا برای چند
ماه باالی حد نرمال می رسد.

ِال نینو چیست؟
محسن رحیمی؛

کارشناس ارشد آب و هواشناسی

النینو لغتی اسپانیولی به مفهوم پسر بچه و یا تعمیم معنا،کودک مسیح
است .علت این نامگذاری به دلیل اعتقادات قلبی و مذهبی سکنه ساحل
نشین کشورهای اکوادور و پرو است .عبارت النینو در اصل یک جریان
گرم و ضعیف سالیانه اطالق می شود که حدودا ً در زمان کریسمس به
سمت جنوب درامتداد سواحل پرو و اکوادور جریان می یابد .از این
روکودک مسیح نامیده شده است.
النینو بطور ساده عبارت است از یک رخداد اقلیمی کالن که در اثر
رها شدن انرژی انباشته در بزرگترین حوزه اقیانوس منطقه جهان یعنی
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جنوب اقیانوس آرام رخ می دهد .نوسان جنوبی یکی از مهمترین و
شاخص ترین رویدادهایی است که منجر به ظهور نابهنجاری های بزرگ
آب و هوایی در بسیاری از نقاط جهان می شود.
برای نخستین بار واکر ( )1932و بلیس( )1937بر وجود نوسانی در سطح
فشار و مقیاس جهانی اشاره کردند و آن را نوسان جنوبی  soنامیدند.
 ensoمخفف جمله ()oscillation southern elninoاست یعنی
ترکیبی از دوکلمه النینو و نوسانات جنوبی ،بدین سان  soیک الگوی
ارتباط ازراه دور جهانی در اتمسفر است و به دلیل تمیز آن از سایر
الگوهای ارتباط از راه دور(بویژه نوسانات اطلس شمالی وآرام شمالی)
جنوبی نامیده شده است.
مرکز عمل  soتوسط یک گردش مداری شرق به غرب درامتداد صحفه
استوا همراه با صعود هوا درغرب اقیانوس آرام و نزول هوا در شرق اقیانوس
آرام به یکدیگر مرتبط می شود به این ترتیب گردشی شکل می گیرد که

دالیل وقوع النینو
گردش واکر ،این گردش یک گردش اتمسفری ،در صحفه ای عمود براستوا
می باشد که با صعود هوا در غرب آرام استوایی و نزول هوا در شرق آرام
استوایی شکل می گیرد و همراه با آن بادهای سطحی شرقی و بادهای
غربی فوقانی به موازات استوا درسطح وسیعی ازحوضه آرام استوایی ایجاد
می شود .درواقع گردش واکراتمسفر ،به گرادیان دمای سطح دریا در طول
استوا ،میان دماهای باال در غرب آرام استوایی و دماهای پایین در شرق
آرام استوایی می باشد و یا در ارتباط با رویداد  ensoاست.
تأثیر النینو بر محیط و زندگی بشر
همراه با رویداد النینو تولیدات بیولوژیکی به دلیل کاهش فراجهندگی
آب سرد در سرتاسر سواحل پرو و اکوادور کاهش می یابد که این دلیل
سبب مرگ و میر ماهیان و بخصوص ماهی کولی که غذای عمده پرندگان
دریایی است می شود .به دنبال مرگ و میر ماهیان ،میلیونها پرنده دریایی
به علت عدم وجود غذای عمده خود یعنی ماهی کولی در ساحل نابود می
شوندکه این لطمه اقتصادی جبران ناپذیزی در صنایع ماهیگیری وکود
مرغ (دریایی) گیری برای کشورهای پرو و اکوادور به بار می بارد.
از آسیب های محلی دیگر ،بارندگیهای سیل آسا در بخش هایی از سواحل
لم یزرع پرو و اکوادور است که سبب ته نشین گلی وتخریب شالوده این
مناطق می شود پدیده النینو در منطقه به عنوان فاجعه طبیعت شناخته
شده است .همچنین این پدیده رابطه ای قوی با خشکسالی در هند ،شرق
استرالیا ،مالزی ،اندونزی و ک ً
ال آسیای جنوب شرق دارد .مثل النینوی
سال  1982-1983که شدیدترین رویداد اقلیمی دریایی از این نوع بوده
است که موجب زنجیره باران های حاره ایی به طرف شرق و مرکز اقیانوس
آرام گردید.
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آلودگی صوتی در کالنشهرها
سید کمال پاکفطرت
عضو شورای اسالمی شهر شیراز

 1آلودگی صوتی چیست؟
بحران کالنشهرها ،پایانی ندارد .آلودگی هوا ،آلودگی آب ،کمآبی ،بیآبی
و آلودگی صوتی .شرایط به گونهای شده است که روزانه بوق صدها هزار
خودرو ،آرامش دلنشین شیراز را که همچنان به نام شهر گل و بلبل
شناخته میشود ُزدوده است .همچنان که موج فراگیر مهاجران و آوارگان
آب دستکم با یک خودرو به این کالنشهر میآیند ،اکنون با یک نگاه
ساده هر روز و هر ساعتی که به خیابانها بنگریم شمار خودروها دستکم
دهها برابر افرادی است که در همان حال در خیابانها حضور دارند .شیراز
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قطب پزشکی کشور هست و از این بابت محور زند-نمازی پذیرای بیماران
و همراهان آنهاست .تابلوی بوقزدن ممنوع به طور معمول مورد توجه
قرار نمیگیرد و موتورسیکلتها یکی از منابع مهم تولید آلودگی صوتی
هستند .اکنون شهری آرام و ساکت آرزویمان شده است .بزرگترین منبع
آلودگی صوتی ،ترافیک شهری و هوایی است به طوری که  80درصد
کل آلودگی صوتی مربوط به این معضل است .در ردههای بعدی ،صدای
موسیقی بلند و آلودگی صوتی صنعتی قرار دارند .آلودگیهای صوتی که
در اطراف مناطق مسکونی موجب ناراحتی میگردند عبارتند از (شبکه
ملی مدارس:)www.rosh.ir :
صدای ناشی از حمل و نقل (صدای موتور هواپیما ،بوغ خودروها)
کارهای ساختمانی و ساخت و ساز مسکونی داخل شهرها
کارخانجات اطراف شهرها و یا کارگاههای صنعتی و تعمیراتی داخل
شهرها

صداهای ناشی از سامانه تهویه منازل
سر و صدای داخل منازل مثل صدای تلوزیون و جاروبرقی
پیامدهای منفی و زیانبار ناشی از آلودگی صوتی به طور کلی در انسانها
به قرار زیر است:
نگرانی و ناراحتی عصبی
نگرانی همراه با خستگی و کاهش بازدهی کار
دگرگونیهای دائم یا موقت در رفتار زیستی از قبیل انقباض نایژکها و
تغییر ضربان قلب
ضایعه در دستگاه شنوایی و دیگر دستگاهای بدن
بدن انسان در خواب نیز یه محرکهای صوتی پاسخ میدهد بدون
اینکه فرد از خواب بیدار شود .ضربان قلب و حاالت ماهیچهها تغییر
میکند.
آلودگی صوتی در عصر فنآوری به عنوان شایعترین علل کاهش شنوایی
عصبی اکتسابی نیز مطرح است و البته هنگامی که این بیماری به گوش
آسیب رساند ،دیگر قابل درمان نبوده و متاسفانه افراد آلوده به صوت
زمانی متوجه بیماری خود میشوند که بیماریشان به مراحل حاد رسیده
و غیرقابل بازگشت شده است.

 .2ضد صداکردن ساختمانها و واحدهای مسکونی.
 .3مضاعف یا دو الیهکردن شیشه پنجرهها برای جلوگیری از نفوذ صدای
بیرون به داخل ساختمان.
 .4محدود و ممنوعکردن عبور کامیونها و وسایل نقلیه پر صدا.
 .5ایجاد نوارهای عریضی از درختان و پوششهای گیاهی که به میزان
 10دسیبل از شدت صوت میکاهد.
 .6کاهش ترافیک خودروها در شهر از راه فرد و زوج کردن عبور خودروها
و یا راهکارهای نرمافزاری و مدیریتی.
افزون بر این راهکارها ،هرگونه برنامهریزی و هماهنگی با مدیران
دستگاههای اجرایی که به پیشگیری از گسترش موج آوارگان آب مربوط
میشود به طور غیرمستقیم بر کاهش آلودگی صوتی در شهر کمک
میکند .باشد که شهری زیبا ،آرام و دلنشین داشته باشیم و بیش از این
از شهر گل و بلبل شیراز فاصله نگیریم.

 2باید چارهای شایسته اندیشید.
گفته میشود یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش سرو صدای ناخواسته
و آلودگی صوتی استفاده از گیاهان است .استفاده از گیاهان تنها برای
کاهش تراز صدا در فرکانسهای باال مؤثر هست .خاصیت پراکندهسازی
امواج صوتی با کمک پوشش گیاهی به مراتب بیشتر از خاصیت
جذبکردن آنهاست .در نتیجه درختان بلند با کاهشدادن سرعت باد
و موجب عدم هدایت امواج صوتی به طرف شنونده میشوند و میتوانند
به عنوان عایق صوتی در مقابل آلودگی صوتی مورد استفاده قرار گیرند.
کاشت گیاهان تنها به منظور کاهش آلودگی صوتی نمیباشد ،بلکه به
منظور رعایت مسایل اکولوژیکی و روانی نیز صورت میگیرد .پوشش
گیاهی میتواند در داخل فضای اصلی ،محصورکنندههای کوچکتر را
تشکیل دهد .همانند لبهها ،پوششهای گیاهی نیز میتوانند ترکیبی از
جانپناهها و چشماندازها را که مشوق حضور و ماندگاری مردم در فضا
هستند پدید آورند .با راهکارهای زیر میتوان منشا آلودگی صوتی را باید
از بین برد (: )jamejamonline.ir
 .1سعی شود از ایجاد واحدهای مسکونی در مجاورت فرودگاهها جلوگیری
شود.
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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انـرژی پـاکــ
Clean Energy
مهندس مرضیه عسکری
کارشناس برق قدرت

دلیل گذاشتن اسم
اسم انرژی پاک به دو دلیل ساده نام نهادند.
 «-1پاک» ( )cleanیک مفهوم ساده است و بسیار آسان است از یک
کلمه ساده در سخنرانی ها ی عمومی استفاده کرد و ذهن را به سمت
آلودگی کمتر می برد
 -2مردم هرچیزی که « پاک» ( )cleanباشد بسیار دوست دارند پس یقیناً
این اسم می تونه تمام مردم جهان را جذب کند.
سوخت های فسیلی آلودگی های زیست محیطی بی شماری را اعمال می
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نماید  ،به عبارت دیگر سوخت مواد فسیلی گازهای سمی را تولید می کنند
 ،تنفس انسان را دچار مشکل می کند و محیط زیست را آلوده می کند از
طرفی دیگر تراکم این گاز در جو زمین مانع خروج گرما از اطراف زمین می
شود و باعث افزایش دمای هوا و تغییرات گسترده آب و هوایی در زمین
می گردد که اثر گلخانه ای نامیده می شود .بهترین راه حلی که دانشمندان
پیشنهاد کرده اند متوقف کردن روند روب رشد گازهای مضر است .
محققان بر این باورند که با استفاده از انرژی های پاک نظیر انرژی
خورشیدی  ،بادی  ،زمین گرمایی  ،هیدورژن و زیست توده که به انرژی
های تجدیدپذیر موسومند .به جای انرژی های حاصل از سوخت های
فسیلی از آلودگی زیست محیطی و خطرات مرتبط به آن جلوگیری خواهد
شد .
مجموعه انرژی های تجدید پذیر روز به روز سهم بیشتری را در سیستم
تامین انرژی جهان برعهده می گیرند.

گرایش جهانی در توجه به بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر و پیامد
های زیست محیطی ایجاب کرده که سازمان ها و مراکز متعددی در ایران ،
عالقمند به اجرای پروژه هایی در این زمینه باشند ،هرچند این گونه فعالیت
ها الزم و موثر است ولی آیا این اقدامات طبق برنامه ریزی و تحقیقات
اصولی در سطح ملی انجام می گیرند یا این را انفعالی و به صورت پراکنده و
سلیقه ای اجرا می کند .بدیهی است که این گونه روند توسعه  ،بدون برنامه
جامع و مدون  ،صحیح و پایدار نخواهد بود.
چکیده :نیاز گسترده انسان به منابع انرژی همواره از مسائل اساسی در
زندگی بشر بوده و تالش برای دستیابی به یک منبع تمام نشدنی انرژی
از آرزوهای انسان محسوب می شود .و او همواره در تصورات خود به دلیل
منبع بی پایان بوده که در هرزمان و مکان در دسترس او باشد.
انرژی های تجدید پذیر عبارت از هر نوع انرژی است که بدون آنکه مخازن
تامین کننده آن روبه زوال روند ،مورد استفاده قرار می گیرند.
مزایای استفاده از انرژی های تجدید پذیر:
 -1عدم تولید آلودگی محیط زیست
 -2رایگان و نامحدود بودن منبع انرژی ها
 -3عمر مفید بسیار طوالنی
 -4دسترسی آسان
 -5تجدید پذیر بودند منابع
انرژی بیوماس :مجموع انرژی های مفید زباله های شهری در کشور
 89/745پتاژول بوده که با فن آوری موجود می توان به انرژی گاز متان و
الکل قابل تولید از زائدات کشاورزی  ،دامی  ،جنگلی پتانسیل برق قابل
تولید از زباله های شهری کشور و بیوگاز حاصل از تصفیه بی هوازی
فاضالب شهری اشاره نمود.
مسیکانتوس :علف هرز

محیط زیست و جلوگیری از کاهش منابع سوختی فسیلی که تجدید ناپذیر
هستند ،خواهد داشت.
گیاهان را آسیاب می کنیم .سپس با استفاده کلروفرم دست به استخراج
دیان ای می زنیم .در نتیجه از یک طرف ما همهٔ بافت و پروتئین گیاه
را خواهیم داشت و از طرف دیگر دیان ای مولکولی آن را خوهیم داشت.
سپس ما با استفاده از این مولکول ها می توانیم کدهای دیان ای را که
حروف کوچک تشکیل دهنده دیان ای هستند ،مطالعه کنیم .این امر اجازه
می دهد که ما گیاهانی را که برایمان جالب هستند ،انتخاب کنیم ».به
گفته دانشمندان هدف نهایی ،تهیه الگوهای محصولی روشنی است که به
کشاورزان اروپایی کمک می کند تا این علف ها را به شیوه ای قابل رقابت
به بازار انرژی ،بویژه بازار سیستم های گرم کننده ،ارائه کنند .سوزان با ِرت،
دانشمند گیاهان و هماهنگ کننده پروژه گراس مارجینز می گوید« :ما
برای کشاورزی کاربردی و شیوه های کشت علف های زیست توده ای
بهینه سازی کردیم .ما همچنین روشی را برای خشک کردن این علف های
زیست توده ای به شیوه ای مؤثر ایجاد کردیم ،امری که خود مشکلی بزرگ
در خط تولید بود».
میسکانتوس ،علف های بومی مناطق نیمه استوایی هستند که در مناطق
اروپایی با آب و هوای مرطوب ،با مشکل رو برو می شود .دانشمندان فعالیت
فتوسنتز میسکانتوس را مشاهده کردند تا شرایط محیط ایده آل برای رشد
زیست توده را ارزیابی کنند .با این حال اصل میسکانتوس بیشتر به آسیا
و آفریقا بر می گردد و کشت آن در اروپا با چندین چالش آب و هوایی
روبرو است

وجود نور زیاد در شهر مزیت نیست چشم را خیره و باعث تصادف می شود.
«گیاه میسکانتوس می تواند انتخاب خوبی به عنوان یک محصول انرژی زا
باشد زیرا نه تنها به عنوان یک توده زیستی ،از بازده باالیی برخوردار است
بلکه به علت مکانزیم خاصی که داراست نیاز کمی به آب و مواد مغذی دارد.
بنابراین این گیاه می تواند حجم باالیی از زیست توده یا انرژی را با مصرف
مقدار کمی از انرژی تولید می کند».
«گیاهانی همچون میسکانتوس در زمین های حاشیه ای رشد بسیار خوبی
دارند .در واقع رشد این گیاهان به حدی خوب است که نسبت به محصوالت
مشابه در زمین های خوب کشاورزی با رسیدگی باال نیز بیشتر رشد می
کنند».
این علف ها را به عنوان سوخت برای تولید انرژی وارد بازار انرژی ،به ویژه
بازار سیستم های گرمایشی ،کنند.
این گونه از علف ها مقدار زیادی از دی اکسید کربن هوا را جذب می کنند
که می تواند عامل موثری در راستای مقابله با تغییرات آب و هوایی باشد.
 .تولید انرژی پاک از محصوالت غیر فسیلی ،نقش موثری در آلوده نشدن
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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 3ورمی کمپوست
پسماند آلی مراکزی نظیر میادین میوه و ترهبار ،گل فروشیها ،سبزی و
میوه فروشیها ،برخی از رستوران ها که به صورت جداگانه جمع آوری
شده و به محل دفن منتقل می گردد ،قابلیت تولید کود ورمی کمپوست
توسط کرمهای زبالهخوار را دارد .این كرمها که به کرم «ایزینیا فتیدا
 » eisenia fetidaمعروف میباشد ،از مواد آلي تغذيه نموده و كود
ورميكمپوست را توليد مينمايد .این کود ،به عنوان يكي ازغنيترين
كودهاي بيولوژیک بوده و داراي عناصري همچون ازت ،فسفر ،پتاسيم،
كلسيم ،منيزيم ،مس ،روي ،منگنز و مقدار جزئي نيكل مي باشد و تقريباً
تمام نيازهاي گياهان به ریز مغذی ها را بر طرف مي نمايد.
 4مواد قابل بازیافت
مواد قابل بازیافت جداسازی شده در بخش سورتینگ ،جهت ورود مجدد
به چرخه تولید به کارخانجات بازیافت انتقال می یابد.

سرنوشـت پسمـانـد

در محـل دفـن
گردآورنده  :الهام محققی

کارشناس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز

با توجه به میزان قابل تأمل پسماندهای تولیدی شهری و پیامدهای
زیست محیطی و آلودگیهای موجود و پیشبینی شده ناشی از آن
و همچنین کمبود زمین برای دفع پسماند در محیطهای بزرگ
شهری ،روشهای کاهش میزان پسماند دفنی به شرح ذیل برگزیده
شد.
 1سورتینگ
پس از انتقال پسماندها به سایت دفن ،عملیات تفکیک در مقصد صورت
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می گیرد .بدین معنی که در کارخانه خط تفکیک صنعتی پسماندها
(سورتینگ)که در مجاورت دفنگاه پسماندهای شهری احداث می گردد،
سه بخش پسماند شامل موادآلی ،مواد قابل بازیافت و مواد غیر قابل
بازیافت ،تفکیک و جداسازی می شود.

 2کمپوست
مواد آلی پس از جداسازی در بخش سورتینگ ،به سایت تخمیر منتقل
می شود.در این مرحله مواد آلی خرد شده بصورت پشته هایی روی هم
ریخته می شود .بر اثر فعالیت باکتریها و قارچها ،هوادهی و گرما و رطوبت
طی مدت  45-60روز به کود کمپوست تبدیل می گردد.
هر انسانی که در شهر زندگی میکند ،روزانه بیش از  0/5کیلوگرم زباله
تولید میکند که بیش از یکسوم آن ،قابل تبدیل به کمپوست است.

 5دفن
دفن در محل دفن (لندفیل) آخرین عنصر موظف در سیستم مدیریت
پسماند و سرنوشت نهایی تمام مواد زایدی است که ارزشی ندارند و
باید دور ریخته شوند .به عبارت دیگر دفن یک گزینه حتمی و اجباری
است .دفن بهداشتی روشی مهندسی جهت دفن پسماند در زمین ،جهت
ممانعت از آسیب زدن به محیط زیست میباشد .در این روش پسماندها
در الیههایی با ضخامت مناسب پخش شده و فشرده میشوند و در انتهای
هر روز با خاک پوشانده میشوند .بر اساس تجارب بدست آمده گذشته،
در کشورهای پیشرفته و سایر جوامع ،دفن بهداشتی در زمین اغلب به
عنوان اقتصادیترین راه حل دراز مدت برای مشکل پسماندها انتخاب
شدهاست.
 6استحصال شیرابه
شيرابه مايعي است بدبو كه در بستر محل دفن زباله در اثر خروج رطوبت
موجود در زباله و نفوذ بارشهاي جوي تشكيل ميشود .يكي از مسائل
عمده ي ناشي از زباله هاي شهري ،مديريت شيرابه هايي است كه در
مراحل مختلف جمع آوري ،فراوري و دفع پاياني به وجود مي آيند .شیرابه
ها توسط سیستم زهکشی ایجاد شده در کف محل دفن ،جمع آوری و
درون حوضچه عایق بندی شده ذخیره می شوند سپس توسط فرایندهای
مختلف تصفیه می گردد.
 7بیوگاز
در محلهای دفن پسماند در اثر فرآیند بیولوژیکی بی هوازی ،گازی تولید
می شود که به نام گاز دفنگاه خوانده می شود و به دلیل داشتن درصد
باالی متان ( )60-%70در حجم خود ،به عنوان یگ گاز زیانبار گلخانه
ای و یک آالینده مهم محیط زیست شناخته شده است .درصد باالی
متان ،بیوگاز را به عنوان منبع عالی و ممتاز انرژی های تجدیدپذیر برای
جانشینی گاز طبیعی و دیگر سوخت های فسیلی قرار داده است .بنابراین،
این گاز با هدف بازیابی انرژی ،درآمدزایی ،کاهش انتشار گازهای گلخانه
ای حاصل از دفن پسماندها استخراج و جمع آوری می گردد .امروزه از
بیوگاز در گرم کردن دیگ های بخار کارخانه ها ،موتور ژنراتورها برای
تولید برق،گرم کردن خانه ها و پخت و پز استفاده می شود.
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RDF 8
بخش قابل احتراق پسماند RDF ((Refuse-derived fuel ،نامیده
می شود .این اجزا که بیشتر شامل کاغذ و پالستیک است  ،پس از خرد
شدن  ،خشک شدن و دانه بندی جهت تبدیل به سوخت یا انرژی گرمایی
مورد استفاده قرار می گیرند .در طی سا لهای  1970-1980به دلیل
افزایش قیمت نفت تصمیم به جایگزینی این سوخت با منابع جدید انرژی
گرفته شد.

منابع

.1مدیریت پسماندهای شهری،م.عباسوند ،1391 ،انتشارات سازمان شهرداری ها و

دهیاری های کشور

.2راهنمای کاربردی مدیریت پسماند ،ترجمه م.خانی و همکاران،1389 ،انتشارات

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

 .3روشهای تبدیل پسماند به  ،RDFف.هادی ،1386،سومین همایش ملی مدیریت

پسماند
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حیات وحش افرس

نام پرنده :ماهی خوار کوچک
محل عکس برداری :تاالب مهارلو
عکاس :محمد جواد آرمانمهر

جلوهگری رنگ درفضای شهری
سید محمد جواد افضلی
دبیرکمیسیون های عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز

تاریخچه رنگ

محدوده ی شناخت ما از تاریخ اعتقادات و کشفیات درباره ی رنگ بسیار
محدود و کوچک است .چرا که از گذشته های بسیار دور در تمام جوامع
استفاده از رنگ متدوال بوده است و به همین علت عقاید گذشتگان درباره
ی رنگ در یک بافت پیچیده و به هم مرتبط است .ولی آن چیزی که
معلوم است این است که از حدود  3000تا  1500سال پیش از میالد
مسیح از رنگ استفاده می شده است .نقاشی های غار های آلتامیرا در
شمال اسپانیا و السکو در جنوب فرانسه شواهد این ادعا هستند .اما با
شروع عصر کشاورزی در  6000تا  7000سال پیش از میالد و با اختراع
سفال و ایجاد مدنیت (مسائل دینی) استفاده از رنگ شکل کاربری اری
پیدا کرد و وجود سفال های رنگین در سرزمین های بین النهرین (ایران
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و آسیای صغیر ) که مربوط به  5000سال پیش از میالد است نشانگر این
توسعه است.
در فاصله ی  3000تا  1500سال پیش از میالد با کشف فلز و آلیاژ های
فلزی و کشف سنگ های تزئینی (فیروزه و یشم) وسایل تزئینی و جواهر
رونق گرفت و از این پس رنگ به عنوان یک عنصر زیبا ساز در مواد به
کار گرفته شد .هنرمندان با به کار گیری رنگ در پارچه  -شیشه  -فلز -
سنگ -چوپ و  ...آثار هنری نفیس تری را به وجود آورد و روز به روز بر بر
اهمیت رنگ افزوده شد .بناها و فضاهای شهری در قدیم االیام با استفاده
از انواع سنگ های رنگی ،خشت و گل ،چوب و سایر مصالح معماری شده
و با روحیه و فرهنگ مردم سنخیتی ناگسستنی داشت.
بناهای خاکی و گنبدهای فیروزه ای شهرهای کویری در ذهن و یاد بیننده
تصویری چشم نواز ایجاد می کرد.
بناهای اکثر شهرهایی که مورد توجه جهانگردان قرار می گیرند مانند ونیز
 ،پیزا ،یا شهرهای کویری همانند آبیانه درکشورمان  ،همگی از مصالح
بومی و محلی ساخته شده اند که شامل ر نگ مایه های رنگهای متناجس
هستند و از لکه های رنگی خالص یا متفاوت برای مشخص نمودن

نقاط خاص در سطوح محدود استفاده می شود ،درسال ( 1800انجمن
سازندگان بنا )شهر تورین فرانسه یک نقشه رنگی برای شهر طراحی کردند
وایده اصلی آن در ابتدای کار تقویت تشخیص خیابانها و میدانها با کدهای
رنگی خاص درنقشه ای هماهنگ برای کل شهر بود  .رنگهای اصلی خاص
برای هر ازاین فضاها تعیین شد که تمامی افراد درآن محل خاص موظف
به استفاده از رنگهای مشخصی بودند تمامی مسیرهای اصلی و مهم شهر
با کدهای رنگی خاص متمایز گردیده.
رنگ یکی از جاذبه های مهم زندگی شهری است و نخستین چیزی که
بیننده در مورد یک شکل شناسایی می کند رنگ آنست تصور دنیای بدون
رنگ برای هیچ کدام از ما قابل درک نیست.امروزه توجه به مسئله رنگ در
فضاهای شهری به عنوان گامی موثر در زمینه بهبود کیفیت زندگی مطرح
است .و با توجه به پیشرفت های سالهای اخیر در صنعت رنگ و ساختمان
و همچنین رشد جمعیت و مهاجرت و عوامل متعدد دیگر در شهرها وجود
برنامه ای منسجم که بتواند مانع بی هویتی فضاهای شهری گردد برای
شهر ضروری می باشد و با توجه به این که رنگ جهت حفظ هویت و
حس مکان در فضاهای شهری مطرح است با هدف ضرورت توجه به مقوله
مهندسی رنگ در شهر باید با بررسی و شناخت تاثیرات رنگ در فضاهای
شهری  ،بر لزوم تهیه برنامه ای جامع در این مورد تاکید نمود توجه کافی
به مساله مهندسی رنگ در شهر بعنوان یکی از ارکان زیبا سازی شهری ،
می تواند تحولی چشمگیر را در این زمینه در پی داشته باشد.
حفظ و تقويت خوانايي و هويت در شهر و در تک تک فضاهاي آن همواره
از مهم ترين اهدافي است که جدا از نوع فضا يا محل شهر يا فضا ،مي بايد
مورد نظر طراح و مدير شهري قرار گيرد .ابزارهاي زيادي براي رسيدن به
اين هدف وجود دارند که توجه به هر يک از آن ها مي تواند ما را به نتيجه
ي مورد نظر برساند .رنگ يکي از مهم ترين عناصري است که مي توان به
سادگي و با هزينه اي کم تر از ساخت و ساز براي تعريف فضاها ،در ايجاد
خوانايي و حس وحدت و خلق حس مکان به ما کمک کند.
که مهمترین هدف آن  ،دستيابي به هويت و چشم انداز و دورنماي تعيين
شده ي شهر است .بررسي سابقه ي رنگي شهر ،به ما کمک مي کند تا
بتوانيم آن را حفظ کنيم و يا براي شهر نقشه رنگي خاصي تعريف کنيم
که عناصر تشکيل دهنده ي آن همان واژگان رنگي يا در واقع انواع رنگ
هايي باشند که در ترکيب با هم چهره ي رنگي فضاهاي شهري را تعريف
مي کنند .
حتي اکنون که شهر ما به شدت دچار اغتشاش و بي هويتي رنگي شده
است ،با نام بردن شهرهاي خاص ،طيف هاي رنگي مشخص در ذهن همه
ي ما زنده مي شود .اين همان توقع و انتظاري است که ما از هويت و
نقش آن شهر داريم و طراح مي بايد در جهت تقويت آن تالش کند .در
بسياري موارد ،نقشه رنگي در يک شهر چنان طي سال ها مورد استفاده
قرار گرفته که خود به نشانه و نمادي قوي تبديل شده است .بسياري از
شهرها ،روستاها و مناطق طي سال ها سنت هاي رنگي خاص خود را به
دست آورده اند.
حتي محله ها و بخش هاي مختلف شهرها نيز مي توانند حال و هواي
رنگي متفاوتي داشته باشند .براي مثال ،بخش هاي حومه اي شهر با بخش
صنعتي يا بخش اداري و مرکزي يا بافت تاريخي،باید هر يک داراي کدهاي
رنگي متفاوتي باشد تا این کدها به فردي که در سطح شهر حرکت مي
کند ،اعالم نماید که وارد حوزه هاي متفاوتي شده است.
به اين ترتيب ،مي بينيم که خوانايي محله ها به صورت طبيعي با رنگ آن

رنگي خاص و
ها مرتبط است  .وعناصر سيماي شهر را مي توان با کدهاي
ِ
متمايزي براي افراد تشخيص پذير ساخت .براي مثال ،سطح بيروني سبز
جنگل ها ،باغ ها و مزارع ،يا مرز آبي رنگ رودها و درياها به سرعت خود را
از محيط مجاورشان متمايز مي کنند.
تراکم رنگ ها در تقاطع ها و ميدان ها ،به دليل افزايش فعاليت ها و وقايع
در آن ها ،باعث مي شود تا فرد پياده با نزديک شدن به آن ها متوجه ورود
به حوزه ي فعاليتي متفاوت شود .البته تراکم رنگ در تقاطع ها همواره
مناسب نيست  .شهروندان از فضاها يا مکان هاي مختلف شهر توقعات
متفاوتي دارند .برخي مي بايد سرزنده و شاد باشند ،و برخي نيز آرامش
بخش .
استفاده از رنگ براي طراحان شهري تنها به این موارد محدود نمي شود؛
ايجاد حس وحدت در عين وجود تنوع با کمک رنگ در کنار عوامل دیگر،
نياز هر فضا يا شهر است .شخص نياز دارد تا ضمن قدم زدن يا حرکت در
سطح شهر ،تداوم پيوستگي را حس کند .زماني که هر بخش بدون ارتباط
با بخش ديگر باشد ،شخص احساس گم شدگي ،سردرگمي و کالفگي مي
کند .او حتي ممکن است از دليل انزجار و سرخوردگي خود اطالع نداشته
باشد .او به صورت ناخودآگاه به حضور در فضايي شهري که به او حس
آرامش و نظم و هماهنگي ندهد ،تمايل ندارد .چهره ي يکنواخت بسياري
از شهرها نيز موجب افسردگي و دل ُمردگي افراد در فضاها مي شود.
فقدان تنوع و سر زندگي ،ناخواسته مانع حضور افراد در فضاها و مشارکت
آن ها در زندگي مدني است .با توجه به اين مطلب،ايجاد تنوع و خلق
شادي و نشاط در فضاهاي مناسب به صورتي حساب شده با کمک رنگ،
ممکن می باشد بارزترين نمونه ي آن خيابان هاي تجاري و فضاهاي بازي
کودکان است که تنوع رنگي آن ها به منظور خلق فضاهايي شادي ،به امري
بديهي تبديل شده است .حتي مناسبت هاي خاص نيز يادآورتنوع رنگي
متفاوت از ساير اوقات سال است.
جهت آشنایی با مساله رنگ در شهرها و عینیت یافتن موضوع رنگ سایت
کولیست ( ) www.thecoolist.comفهرستی از ده شهر رنگی جهان
را ارائه نمود که هرکدام به سبب شرایط اقلیمی و فرهنگ در استفاده از
رنگ مشهور شده اند.

.1

شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا این شهر بعنوان
رنگین کمانی از رنگهای شاد و درخشان در سانفرانسیسکو است .خانه
هایی به نام پینتد لیدیز که با تغییر مالیم رنگهایش جزئیات عصر ویکتوریا
را به وضوح نشان میدهد.

.2

شهر فاوال در ریودوژانیروی برزیل این شهر توسط دو هنرمند هلندی
طراحی رنگی گردید ،بخش فقیر نشین این شهر به محیط جذابی تبدیل
گردیده است بنحوی که برای زندگی ساکنین نسبتا مطلوب و برای
گردشگران و بازدیدکنندگان جذاب میباشد.

.3

شهر گوآنجو تو در مکزیک این شهر رنگین ترین شهر مکزیک
میباشد ،رنگ شهر شنان از دوره استعمار این شهر است و ساختمانهای
آن نمایان گرآنند.

.4

شهر بوکاپ در آفریقای جنوبی این شهر در فراز تپه ای واقع
گردیده و مللو از رنگهای شاد میباشد .ساکنین این شهر مهاجران مسامان
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و مسیحی میباشند.

.8

الد سان ژوان در پورتوریکو ساختمان های شهر با رنگهای متنوع گرم
و روشن و همچنین سنگ فرشهای آبی رنگ آمیزی شده اند و میراث غنی
سرخ پوستان را به نمایش میگذارد.

.9

شهر روکال در لهستان ساختمان های این شهر به شیوه سنتی و
آرامش بخش به سبک معماری کالسیک رنگ آمیزی شده و در غهرست
شهرهای رنگی اروپا قرار دارد.

.10

.5

.6

.7

شهر چین کوتر در ایتالیا تشکیل شده از پنج روستای ساحلی
میباشد که با رنگهای متنوع و روشن در امتداد کوه قرار گرفته اند.
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شهر والپرایزو در شیلی مشهور به جواهر اقیانوس آرام و پایتخت
شیلی بوده و سرتا سر پوشیده از رنگهای متنوع است.

شهر سنت جونز در ایالت نیوفاوندلند در کانادا این شهر با رنگهای
قرمز تیره کد گذاری شده و باعث گردیده شهر برای تماشاگران کسل
کننده به نظر نرسد.
شهر جادپور در هندوستان که راهبان و کشیشان به منظور
جداسازی خود از مردم و به جهت تفاخر خانه های خود را به رنگ آبی
نقاشی نمودند و این سنت بعد از آنها در کلیه شهر منتشر گردید.
نتیجه گیری

مساله رنگ به یکی از موضوعات اساسی در طراحی و برنامه ریزی های
شهری تبدیل شده است.
توجه کافی به مقوله مهندسی رنگ در شهرها و تدوین طرح ها و برنامه
های جامع در کنار طرح های مختلف توسعه شهری از جمله طرح جامع
 ،تفضیلی و غیره  ،به نحوی با مشکالت ناشی از نابساما نی های رنگی
مقابله نماید.
در مقابل استفاده از رنگ در شهر های امروزی به معضلی بدون پاسخ
تبدیل نموده است و شهرها را به یک موزاییک رنگی بی هویت و مغشوش
که باعث روان پریشی و افسردگی و عصبانیت افراد میگردد و در طراحی و
معماری ساختمانها افراد غیر متخصص و گاهی متخصص با انگیزه متمایز
کردن بنا از دیگر بناهااقدام به رنگ آمیزی نامتناجس و ناهمگون با محیط
اطراف مینمایند رنگهایی که نه مکمل یکدیگرند و نه از قانون خاصی
پیروی می کنند بنابراین شهرها امروزه نیازمند نگرشی جامع در مدیریت
رنگ شهر ها دارد.
اهمیت و ضرورت استفاده صحیح رنگ در شهر احتیاج به روند صحیح
مدیریتی دارد .در واقع همه جای شهر را نمی توان به شکل یکسان رنگ
آمیزی کرد بلکه شرایط فرهنگی و بافتی هر منطقه د رتعیین نوع و جنس
رنگ تعیین کننده است .شرایط آب و هوایی  ،موقعیت جغرافیایی و میزان
بهره مندی از تابش آفتاب نیز از دیگر دالیلی می باشد که در شکل گیری
بستر رنگی شهر نقشی اساسی دارد .
در مدیریت رنگ یک شهر سیمای رنگی یک شهر را تنها بناهاو کف و دیگر
عناصر شهری ثابت تشکیل نمی دهندبلکه رنگ انواع تبلیغات و تابلوهای
شهری و راهنمایی و رانندگی و رنگ پوشش افراد و رنگ خودروهارا نیز
شامل می شود.
برای تهیه سیمای رنگی شهر باید نقشه رنگی منطقه یا شهر و طرح جامع
رنگ برای یک شهر تهیه شود وهمچنین طرح جامع رنگ برای یک شهردر
انتخاب رنگها هویت شهر و سالیق و فرهنگ مردم مورد توجه قرارگیرد
طرح جامع رنگ باید مناطق و فضاهای شهری را با توجه به فرهنگ و
روحیه ی ساکنین از هم مجزا نماید .
شهر می بایست در سطوح زیر بررسی گردد شهر یا منطقه ،خیابان یا
میدان بناهای مشخص و جزئیات شامل (دربها،پنجره ها ،تزئینات ،مبلما ن
شهری و )......از رنگ میتوان برای مشخص نمودن بناهای مهم و نشانه های
شهری استفاده کرد .می توان مسیرها  ،میادین  ،و میعادگاه های معروف و
خیابانهای مهم را با رنگی مشخص  ،خوانا کرد از سوی دیگر به کمک رنگ
می توان یک الگوی وحدت بخش برای کل شهر تعیین و تعریف نمود .

کنند .این شهر پروژه ای است از شرکت انرژی آینده ابوظبی مشهور به مصدر که
تحت مالکیت امارات متحده عربی است .کل این شهر رو به شمال شرقی است
تا جریان بادهای خنک شب در این شهر ،بیشترین مقدار باشد و قرار گرفتن آن
در معرض بادهای گرم روز کاهش یابد.
همچنین در اطراف آن دیواری است برای محافظت بیشتر در مقابل بادهای
شدید و لذا یک محوطه  ۶کیلومتری به شکل مربع در اطراف آن هست .در نتیجه
مصدر سیتی ،از آب و هوایی بی همتا برخوردار است ،با دمایی نسبتاً مناسب.
چشم اندازهای شهری مصدر
ساکنین و بازدیدکنندگان از پارک های سبزی که در اطراف این شهر قرار دارد،
لذت می برند .خیابان ها مملو از ساختمان هایی با سایه بان هستند که سایه ای
خوشامدگو برای عابران پیاده در پیاده روها ایجاد می کنند .مناظر و بناهای آبی
نظیر فواره ها ،برکه ها و غیره نیز سبب ایجاد هوای خنک می شوند ،و بر زیبایی
و آرامش این شهر می افزایند.
همچنین مصدر سیتی ،از حمایت اصناف و سازمان های بین المللی برخوردار
است و به راستی مجموعه ای جهانی از افراد و سازمان های هم فکر و آینده نگر
است که همگی به یک اندازه برای آینده سیاره نگران هستند .طراحی این شهر
و ساختمان های آن ،کار شرکت مشهور معماری بریتانیا «فوستر و شرکاء» است
که مسئولیت ساخت بسیاری از پروژه های معماری مشهور در سراسر جهان را
دارد ،از جمله پل میلنیوم لندن ،و فرودگاه بین المللی هنگ کنگ.

مصدر؛ شهری پایدار در کویر
گردآوری و ترجمه :حمداهلل افخمی

کارشناس معاونت شهرسازی شهرداری شیراز

مصدر سیتی ،پروژه شهری زیست پایدار است که هم اینک در خارج از ابوظبی
در امارات متحده عربی در حال ساخت می باشد .این شهر قرار است کالن
شهری بدون آالینده کربنی باشد و در مقایسه با دیگر شهرهای هم اندازه خود،
به طور قابل توجهی مصرف مقدار آب آن کاهش یابد.
این شهر سبز در یکی از سخت ترین محیط زیست های طبیعی در جهان ،یعنی
در بیابان ساخته شده است .در اوج تابستان ،دمای هوا در وسط روز به  ۲۴درجه
سانتی گراد می رسد ،اما وقتی بادهای خشک بیابانی را نیز بر این شرایط اضافه
کنیم ،احساس می کنیم که دمای هوا  ۶۰درجه است.
مصدر سیتی ،نمونه ای از زندگی زیست آگاهانه در محیط زیست بدون کربن ،و شهری
بسیار ایده آل در سطح جهان است زیرا تمیز ،زیست سازگار ،هماهنگ و زیباست.
این شهر طوری طراحی شده که محل اصلی برای فن آوری های پیشرفته زیست
پایدار و توسعه راه حل های انرژی باشد ،و به همین خاطر جایی است برای
مؤسسات برجسته تحقیقاتی در سطح بین المللی و تجارت هایی در این زمینه
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و دیگر زمینه ها.
تصور کنید ...جایی که بدون هیچ هزینه ای برای محیط زیست ،بر چالش زندگی
در شرایط اقلیمی سخت فائق آمده است .جایی که همه مزایا برای زندگی در قرن
 ۲۱را دارد اما عاری از اضطراب های موجود در شهرهای قدیمی قرن  ۲۰است.
شهری که می تواند تا قرن  ۲۲دوام آورد و مدلی باشد برای زندگی زیست پایدار.
جایی که در آن ترافیکی نباشد .جایی که ایمن است و تمیز تا کودکان در آن
رشد کنند و خانواده ها رونق گیرند و جوامع شکوفا شوند .محیط زیستی را تصور
کنید با میدان های شکوهمندی مشابه جنوب اروپا با شبکه پیچیده ای از خیابان
های پر سایه در شهرهای عربی.
مرکزی برای تالش های علمی جهان ،شهری که محل آزمایش آینده بشریت
است .جایی که افراد ،شرکت ها ،و سازمان ها متعهد هستند تا راه حل هایی برای
یکی از حادترین مسائل دوران ما بیابند.
موقعیت شهر مصدر
مصدر سیتی ،در  ۱۷کیلومتری ابوظبی ،پایتنخت امارات متحده عربی ساخته
شده ،و یکی از اصلی ترین مراکز اقتصادی و فرهنگی این کشور به شمار می آید.
این دو شهر توسط یک سیستم راه آهن سبک به همدیگر متصل هستند و این
به  ۶۰هزار کارگر امکان می دهد که روزانه به این مرکز زیست سازگار رفت و آمد

مراحل ساخت مصدر سیتی
طرح ساخت مصدر ،سه مرحله دارد:
اولین مرحله در سال  ۲۰۰۸آغاز شد و هم اینک تکمیل شده .اکنون  ۶ساختمان
اصلی در این شهر هست که صد و یک واحد مسکونی و یک کتابخانه الکترونیکی
دارد .همچنین محلی دارد برای مؤسسه ی علم و فن آوری مصدر ،که در سال
 ،۲۰۰۹به عنوان اولین مرکز این شهر افتتاح شد .تا پایان سال  ،۲۰۱۱مصدر
سیتی ۲۲۲ ،واحد آپارتمانی دیگر و مراکز خرید را تکمیل می کند.
در مرحله  ،۲قرار است تا سال  ۲۰۱۵مصدر سیتی ،جایی باشد برای  ۷هزار
نفر ساکنین و  ۱۲هزار کارگر که روزانه از ابوظبی به آنها رفت و آمد می کنند.
پس از تکمیل مرحله  ،۳که بین سالهای  ۲۰۲۰و  ۲۰۵۰است ،قرار است که این
بهشت آرمانی بیابانی جایی باشد برای حدود  ۱۰۰هزار نفر از ساکنین و کارگران.
بر اساس این طرح ،قرار است فروشگاه های مواد غذایی و رستوران ها به سرو
غذاهای تازه ،ارگانیک و زیست پایدار بپردازند.
خانه ها و دفاتر از منابع انرژی جایگزین نظیر باد و خاک ،انرژی می گیرند.
حفاظت از آب ،اولویت اول است و قرار است مصرف آب این شهر ۶۰ % ،شهرهای
عادی با همین اندازه باشد و نیز آبهای زائد بازیافت شود و مجددا ً تا حداکثر
میزان ممکن مورد استفاده قرار گیرد.
بخش های مختلف مصدر سیتی
این شهر به  ۴بخش تقسیم می شود:
بخش مسکونی دارای خانه ها و آپارتمان های مدرن و راحت است.
بخش تجاری دفاتر دارای فن آوری پیشرفته ،مراکز خرید فعال ،رستوران و بازار است.
بخش مرکز تحقیق و توسعه ،جایی برای شرکت ها و سازمان هایی که در زمینه
فن آوری پاک و انرژی های زیست پایدار کار می کنند.
بخش چهارم ،جایی برای مؤسسه علم و فن آوری مصدر که دانشجویان و
پروفسورهایی از سراسر جهان را به گرد خود می آورد .در حال حاضر این مؤسسه
 ۱۷۰دانشجو از  ۳۲مؤسسه مختلف دارد .از هر  ۵دانشجو ۲ ،تا زن هستند و %

 ۴۳از ساکنین از امارات متحده عربی می باشند .در نهایت این مؤسسه میتواند
بین  ۶۰۰تا  ۸۰۰دانشجو را ثبت نام نماید.
 ۴۲نفر عضو هیئت مدیره از دانشگاه های برجسته در سراسر جهان هستند.
این مؤسسه که به مؤسسه مشهور فن آوری ماساچوست در آمریکا وابسته و تحت
حمایت آن است ،صرف تحقیقات و توسعه در  ۴زمینه مهیج می شود:
اول تولید و ذخیره انرژی زیست پایدار،
دوم توزیع و استفاده پر بازده از انرژی؛
سوم آب ،محیط زیست و شرایط اقلیمی؛
و چهارم توسعه پایدار الحاقی.

ایجاد انرژی زیست سازگار شهری
مصدر سیتی ،در حال حاضر از توان یک کارخانه ی فتوولتائیک خورشیدی ۱۰
مگاواتی واقع در این شهر استفاده می کند که بزرگترین کارخانه از این نوع در
خاور میانه است.
توان اضافی از سیستم های فتوولتائیک واقع بر بام خانه ها می آید.
به عنوان مثال ،مؤسسه مصدر هم اینک  ۳۰ %از توان خود را از یک سری
فتوولتائیک خورشیدی روی بام بدست می آورد .برج های بادی مدرن و با
تکنولوژی پیشرفته واقع در بناهایی که در خانه ها و ساختمان های سنتی منطقه
یافت می شود نیز نصب می شود.
ً
یک برج بادی ،بادهای خنکی که در ارتفاعات می وزند را می گیرد و مستقیما به
درون ساختمان وارد می کند تا دمای هوای درون آن را متعادل کند .همچنین
با پیروی از رد پای معماری قدیمی که در بسیاری از شهرهای خاورمیانه یافت
می شود ،ساختمان ها را در مناطق مرتفع می سازند تا از این بادهای خنک بهره
گیرند ،و خیابان ها را باریک می سازند تا هوا بتواند به طور طبیعی از درون شهر
عبور کند .این طرح های سنتی پسیو سبب می شود که دمای هوا در طول روز
به مقدار قابل توجهی پایین آید ،و لذا مصرف برق کم شود.
همه انرژی ای که درون خانه ها و دفاتر استفاده می شود ،تحت کنترل دستگاه
های دارای فن آوری باال است و می تواند از مرکز کنترل شود .مارتین پوتر،
مدیر مرکز عملیات مؤسسه مصدر و مشهور به «پلیس سبز» این مرکز چنین
می گوید« :می خواهم دقیقاً بدانم که چطور این ساختمان ها کار می کنند .به
این شکل می توان مشخص کرد که چه کسی بیشترین مقدار آب و انرژی را
مصرف می کند ،چه در آپارتمان و چه در آکادمی .برخی از دانشجویان در ۱۶
درجه سانتی گراد نیز از دستگاه خنک کننده استفاده می کنند ،در اینجا هوا
 ۲۴درجه است».
رعایت استانداردهای معماری و محیطی
ساختمان های مصدر سیتی ،با باالترین استانداردهای طراحی معماری سبز
سازگارند ،از جمله استفاده از توان پر بازده و فن آوری ذخیره آب.
 ۸۰درصد از آب مصرفی بازیافت می شود و آب زائد ،تمیز شده و برای اهدافی
نظیر آبیاری محصوالت استفاده می گردد .زباله های خانگی نیز با قوانین
سرسخت بازیافت ،فشرده سازی می شود .مواد غیر بازیافت و غیر قابل استفاده
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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wind tower funnels 3
 )2خیابان های تنگ و باریک اما با پیش آمدگی در باال آن که باعث سایه
اندازی می شود:
سعی شده در طراحی خیابانها
حداکثر سایه اندازی با توجه به جهت
خورشید مد نظر قرار گیرد و برای نیل
به این هدف از طراحی ساختمان های
بلند در دو طرف خیابان و همینطور
در نظر گرفتن برآمدگی در لبه سقف
بام برای سایه اندازی استفاده گردد.
همچنین در طراحی پارک ها از شیوه
طراحی خطی و نواری باریک و
طوالنی که باعث مستولی شدن باد در
سایت پارک می شود مدد گرفته شدهاست .در انتخاب جانمایی کاشت درختان
توجه کلی به جهت بادهای شدید و کنترل ریز گرد و غبار شن بوده است.

مجدد،به کارخانجات مدرن سوزاندن ضایعات فرستاده می شود تا به انرژی
تبدیل شود .مصدر سیتی تعدادی گزینه حمل و نقل عمومی نیز دارد و همچنین
مسیرهایی تمیز ،ایمن و پر سایه که راه رفتن در سراسر منطقه را تسهیل
می کند .عالوه بر راه آهن سبک ،اتوبوس ها و ماشین های برقی نیز در شهر
هستند تا مردم را در مسیرها جابجا کنند .استفاده از وسیله شخصی در این شهر،
به شدت محدود است.
مرحله اول این شهر که تاکنون ساخته شده ،یک سیستم شخصی عبور فوری
(پی آر تی) در زیر زمین دارد .این سیستم ها یک بخش خصوصی باتری دار
دارند و بدون راننده مسافران را بین ایستگاه ها جابیجا می کند .این وسایل نقلیه
کام ً
ال خودکار هستند و با یک سیستم کامپیوتر مرکزی اداره می شوند .این
بخش ها وقتی منتظر مسافر هستند ،به طور خودکار شارژ می شوند .سیستم
های پی آر تی هم مزایای سیستم های حمل و نقل خصوصی مثل دسترسی
بر اساس نیاز و خصوصی بودن را دارا هستند و به خاطر عدم وجود مشکالتی
نظیر ترافیک یا محل پارک از راحتی های وسایل نقلیه ی عمومی نیز برخوردار
هستند .همچنین راه حلی بدون آالینده برای حمل و نقل هستند که به شهر
کمک می کند تا به اهداف زیست پایدارش برسد.
اهدای جوایز به مصدر سیتی
اگرچه این شهر هنوز تکمیل نشده است ،جوایز و تقدیرات زیادی را از آن خود
کرده است.
از جمله جایزه «شهر یا منطقه زیست پایدار سال» در مراسم جهانی اهدای جوایز
تجدید پذیر ارنست و یانگ در سال  ۲۰۰۷بودند و همچنین مؤسسه مصدر در
سال  ۲۰۱۱به خاطر معماری عالی ،برنده جایزه بین المللی مؤسسه سلطنتی
معماران بریتانیا شد .در حال حاضر زندگی در مصدر سیتی ،در صلح پایدار در
جریان است .ساکنین ،دانشگاهیان و دانشجویان به کار مشغول اند .کارخانه توان
خورشیدی شهر برای ساخت و ساز جاده ها و ساختمان ها ،انرژی الزم را تولید
می کند .این شهر اماده می شود تا گروه جدید مردم را در خود جای دهد که
به زودی به زندگی خانواده هایی که در خیابان های آرام و زیبا راه می روند و
مشتریانی که از بازارهای شلوغ لذت می برند ،شوری تازه می بخشند.
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مصدر شهری است برای آینده و نشانگر زندگی مسئوالنه
و زیست سازگار.
سازندگان این شهر اذعان می دارند که این اولین پروژه شهر کربن خنثی 1است.
این شهر در آینده مرکزی خواهد بود برای مرکز تحقیق بر روی انرژی های
تجدید پذیر و پایدار و اگر پیش بینی ها در زمینه های گوناگون از جمله شرکت
های که در زمینه ( تکنولوژی پاک) 2فعالیت دارند آنچنان که باید تحقق یابد
شاهد اسکان  45000نفر جهت سکونت در این شهر و  45000نفر نیز در حومه
این شهر خواهد بود.

ساختمان و در اصل همانند یک پوسته دو الیه عمل می کند.

 )5چترهای سایه بان فتوولتاییک:
این پانلهای فتوولتاییک در میدان مصدر نصب می شوند که شامل  54عدد سایه
بان است که بصورت اتوماتیک با تاریک و روشن شدن هوا باز و بسته می شوند.

 )3ماشین هایی با سیستم برقی:
در ضمن یک خط آهن سبک مرکز شهر را به شهر ابوظبی متصل می نماید.
 )6مخروط های بادی که هوای تهویه داخلی ساختمان ها را انجام می دهند:
لبه مخروط به صورت اریب و با توجه به جهت باد غالب ساخته شده که هدایت
هوا به درون و سهولت تهویه را ممکن می سازد.

 )4پانل های فتو ولتاییک:
برای تولید انرژی و هم چنین برای سایه اندازی در پشت بام برای خنک کردن

Carbon neutral 1
Clean technology 2
برای تحقق تکنولوژی پاک در کویر تدابیری خاصی اتخاذ شده که به
تعدادی از آنها اشاره می گردد:
 )1برج قیف باد:
برای تهویه و خنک کردن میدان های عمومی شهر که این هوا توسط آب
اسپری شده در درون قیف تولید میگردد.

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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واکـاوی هـویت

در فضای شهری شیراز
دکتر علیرضا عبداله زاده فرد
استاد یار دانشکده شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیضا

حسین سبزی سروستانی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بیضا

مسأله هویت ،مسأله حیاتی در سطح جهان است و در دو قرن اخیر منشأ
جهت گیری های تئوریک مهمی بوده است چه آنگاه که اندیشمندان
دوره مدرن با اتکا بر اشتراکات فیزیکی و کالبدی انسانها  ،به دنبال ایجاد
هویتی جهان و بین الملل از طریق نفی هویت های محلی و بومی بودند.
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و نیز آنگاه که در بستر اندیشه های پست مدرن به رد ایده های بین المللی
گرایی وتأکید بر توجه به هویت ملی وقومی درقالب فرهنگ ها وخرده
فرهنگ های محلی پرداخت شد .به این ترتیب گرایش هایی چون ملی
گرایی ،سنت گرایی ،بنیاد گرایی و امثال آن از یک سو و جهانی شدن،
استاندارد گرایی ،جهان وطنی و ....از سوی دیگر بخش عمده مباحث خود
در حاشیه مفهوم هویت دنبال می نمایند .به عالوه این مساله در عرصه
معماری و شهرسازی نیز محل مناقشات فکری و عملی بسیاری بوده است.
به طور کلی می توان هویت را شامل مجموعه عناصری دانست که باعث
شناسایی موجودیتی شوند و آن را از سایر موجودیت ها متمایز گردانند .به
این تغییر هویت ریشه ای عمیق در مفهوم «دیگری» دارد .در حقیقت دو
مفهوم خود و دیگری را می توان با دو مفهوم «هویت» و «دیگربودگی»
انطباق داد .از قدیمی ترین فرهنگ های انسانی همواره با تمایل انسان به
یافتن یک «هویت» روبرو هستیم.

هویت شهری نیز همچون سایر عرصه های هویت ،در سطوح مختلف
مطرح می شود ،هویت شهرها در مقایسه با هویت روستا ،هویت
شهرهای یک کشور یا یک سرزمین با شهرهای دیگر سرزمین ،هویت
یک شهر خاص در مقایسه با سایر شهرها و هویت اجزا و فضاهای یک
شهر در مقایسه با سایر اجزا و فضاهای همان شهر .همچنین ابزار تعریف
و ایجاد این هویت نیز می تواند متفاوت باشد .گاه هویت یک شهر از نام
شهر ،پیشینه تاریخی شهر ،فعالیت مطرح مجاور با شهر و امثال آن تأثیر
می گیرد .در این میان یکی از عناصر بسیار مهم موثر در شکل گیری
هویت شهر ،هویت کالبدی آن می باشد .لینچ هویت مکان را به سادگی
معادل آن چیزی می داند که موجب شکل گیری «فردیت با تمایز یک
مکان از دیگر مکان ها» می شود و «مبنایی برای تشخیص آن به عنوان
موجودیتی مستقل» .این تغییر را می توان با مفهوم حس مکان همراه
نمود .رلف در این زمینه معتقد است که سه عنصر «کالبد فیزیکی»،
«فعالیت ها» و «معانی» سه عنصر اصل هویت مکان می باشند .البته حس
مکان نه در این سه معقوله ،بلکه در رابطه متقابل انسان با آنها جای دارد.
آلدو وان آیک ،معمارآلمانی ،این امر را درتوصیف معروفش از فضا چنین
ذکر کرد« :معنای رابطه فضا و زمان ،در سطحی بسیار باالتر در رابطه
مکان و موقعیت وجود دارد .زیرا فضا در ذهن انسان به مکان و زمان در
ذهن انسان به موقعیت بدل می شود» .نور برگ شولتز« ،درون بودگی» را
به عنوان رکن اصلی مفهوم مکان می داند.

های بزرگ مقیاس از جمله فرماندهی ستاد مشترک نیروهای مسلح،
دبستان و دبیرستان اختر معدل و  ...است .به همین جهت ،جداره
انتخاب شده در این محور در جداره شرقی واقع است .بخش سوم شامل
بخشی از خیابان عفیف آباد است .این جداره تماماً در دو دهه اخیر شکل
گرفته است و می تواند نماینده ای برای نظام معماری معاصر تلقی گردد.
خیابان کریم خان زند

خیابان کریم خان زند

هویت کالبدی شهر
هویت کالبدی شهر را می توان چنین بر شمرد« :صفات و خصوصیاتی
که جسم شهر از غیر متمایز ساخته و شباهتش را با خودی آشکار
می کند .این صفات باید به گونه ای باشند که جسم شهر ،در عین
تداوم زمانی  ،درحال تحول و تکامل نیز باشد و نهایتاً به پیدایش یک کل
منجر شود» .بر این مبنا سه شرط در شکل گیری هویت کالبدی شهر
وجود دارد:
 -1تمایز شهر از غیر و تشابه با خودی
 -2حفظ تداوم در عین تنوع
 -3حفظ وحدت در عین کثرت .در حقیقت هویت کالبدی در میان دو
مقوله عینیت و ذهنیت در نوسان است.
بررسی نمونه موردی
در مقاله حاضر به بررسی سه بخش از نماهای شهری در شیراز
پرداخته شده است .این سه محور که عبارتند از :خیابان کریم خان زند،
خیابان انقالب (مشیر فاطمی) و خیابان عفیف آباد ،سه دوره از توسعه
شهری در شیراز را در بر می گیرند .شکل شماره  2موقعیت این سه
خیابان را در تصویر ماهواره ای شهر شیراز نشان می دهد.
ً
بخش عمده خیابان کریم خان زند در اوایل قرن حاضر و عمدتا در دوره
پهلوی اول شکل گرفته است .البته در دوره های بعد مداخالت جدی
در این خیابان و بناهای مجاور آن صورت پذیرفته است .با این همه
همچنان می توان جداره هایی از الگوی اولیه را در این مجموعه مشاهده
نمود .خیابان انقالب ،در حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا چهار راه
پانزده خرداد که در افواه عموم مردم شیراز به نام خیابان مشیر فاطمی
شناخته می شود .بخش عمده ساخت و سازها در این خیابان در دوره
پهلوی دوم و بخشی پس از انقالب اسالمی صورت گرفته است .البته
الزم به ذکر که جداره غربی این خیابان عمدتاً شامل مجموعه کاربری

خیابان انقالب (مشیر فاطمی)

خیابان عفیف آباد
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چنانچه ذکر شد خیابان کریم خان زند ،محصول مداخالت شهری دوره پهلوی
اول می باشد .در این دوره با الگو گرفتن از اقدامات اوژن هوسمان در پاریس،
محورهای مستقیمی ،بی توجه به ساختار بافت ،در پهنه های تاریخی بسیاری از
شهرهای ایران کشیده شد .در عمده موارد نیز جداره های مجاور این خیابان ها به
شیوه سبک ایمپایر فرانسه با بناهای دو یا سه طبقه مسکونی -تجاری و برخوردار
از الگوی منسجم ،با بهره گیری از الگوهای سنتی ایران پوشانده شد .در جداره
خیابان کریم خان زند ،به ویژه در بخش هایی که الگوی عمومی دوره پهلوی
اول حفظ شده است ،نکته شاخص ،همگنی و پیوستگی جداره است .بخش هایی
از جداره این خیابان را نشان می دهند .چنان که مشاهده می شود ،در عین
وجود میزانی از تنوع ،گونه ای الگو سازی نیمه تکرار شونده در این جداره
قابل مشاهده است .پیوستگی خطوط افقی ،ایجاد شکستگی های همسان و

متناسب در خط آسمان ،ایجاد ریتم در خطوط افقی ،عمودی ،حفره ها و
عناصر نمادین و  ....همگی بر ایجاد پیوستگی و شکل گیری انسجام هویتی
نقشی جدی بر عهده دارند.
خیابان انقالب (مشیر فاطمی)
خیابان مشیر فاطمی عمدتاً در مرحله گذار تاریخی شهرسازی ایران ازسنت گرایی
و ملی گرایی نسبتاً جزم اندیش به سمت نوعی شلختگی و بی برنامگی دانست.
با این همه در این مجموعه نیز با اتکا بر اصولی همچون طراحی اقلیمی ،حدی
ازانسجام و پیوستگی قابل شناسایی است .بخشی از جداره این محور را نشان می
دهد.
چنان که مشاهده می شود در عین انفکاک و انفراد بناها ،حدی از پیوستگی
تأمین گردیده است .مهم ترین ابزارهای مورد استفاده در این زمینه عبارتند
از شکل پنجره ها (با استفاده از سایبان ها و آفتاب شکن های عمودی) ترکیب
خطوط افقی و عمودی ،ترکیب خطوط افقی در بناهای مجاور با یکدیگر و امثال
آن .اما جلوه هایی نخستین از تمایل به خودنمایی در بناها را دراین دوره قابل
شناسایی است.
خیابان عفیف آباد
خیابان عفیف آباد در حال حاضر یکی ازمهمترین محورهای تجاری-فعالیتی
در شهر شیراز می باشد .درحقیقت با حال آنکه در نیم قرن اخیر نمونه های
متعددی از بی توجهی به این انسجام هویتی -فضایی و بر هم زدن آن در خیابان
کریم خان زند قابل مشاهده است .به عبارت دیگر در ساخت و ساز های بدون
کوچکترین توجهی به جداره شهری اطرف ،هر بنا صرفاً در پی خود نمایی بیشتر
بوده است .در شکل شماره  5دو نمونه از این امر قابل مشاهده است .بررسی روند
جابجایی مرکز تجاری شهر شیراز مشاهده می شود که این مرکز همواره گرایشی
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جدی به سمت پنه شمال غربی شهر داشته است .بحث در خصوص روند این امر
و دالیل آن از حوصله نوشتار حاضر خارج است.
با این همه رونق فضای تجارت در این خیابان به ویژه برای خریداران برخوردار
از سطح رفاه بیشتر موجب گردیده است تمایل به ایجاد فضاهای تجاری و
مسکونی در این پهنه نیز با افزایشی بسیار جدی همراه باشد .نتیجه این رونق
آشفتگی بسیار شدید در جداره شهری بوده است .همچنین در این فرایند تجاری
شدن ،خودنمایی و جلب توجه شاخصه ای جدی در میان ساختمان هاست .این
امر از طریق استفاده از مصالح بسیار متفاوت احجام غیر معمول ایجاد شکستگی
های شدید در خط آسمان و ...بروز یافته است .در حقیقت تمرکز بر هویت هایی
انفرادی به هر قیمت و به هر شکل مانعی جدی درشکل گیری هویت منسجم و
عمومی در جداره خیابان عفیف آباد گردیده است.
شکل شماره  7بخشی از جداره خیابان عفیف آباد شیراز را در مجاورت مهم ترین
بنای واقع در خیابان یا مجتمع تجاری ستاره فارس نشان می دهد.
جمع بندی و نتیجه گیری
با اتکا بر مدل مفهومی در قالب دو بخش زیر بخش سکون /تحول و هویت فردی/
هویت جمعی می توان به ارزیابی سه محور مورد مطالعه پرداخت .جدول شماره 1
نتایج این ارزیابی را نشان می دهد .چنانچه که مشاهده می شود با گذشت زمان و
نزدیک شدن به دوره حاضر ،در مرحله نخست تحول و تنوع قابل مشاهده است که
درادامه به گسست منجر می شود .از سوی دیگر در نخستین مراحل پیوستگی و
انسجام هویتی ،عنصری کلیدی است که در مراحل بعد به تدریج به سمت انفراد
و انفکاک و گونه ای خود نمایی به هر قیمت و هر وسیله گام بر می دارد.
با بررسی عناصر نمای شهری در میان سه محور مورد مطالعه که از سه دوره تاریخ
معاصر شهر شیراز انتخاب شده اند به وضوح مشاهده می شود که دو روند عمومی
در وضعیت نمای شهری و هویت فضایی ناشی از آن قابل مشاهده است .این
دو روند عبارتند از افزایش روز افزون گسست هویتی نسبت به الگوها و بستر
های تاریخی و شناخته شده که در سال های اخیر به اوج رسیده است ،و
کاهش انسجام هویتی و تالش بسیار شدید در تمایز نسبت به سایر بناهای اطراف.
البته الزم به ذکر است که این امر در قالب کثرت گرایی (پلورالیسم) در فضای
فکری جهان نیز قابل مشاهده است .اما نکته مهم و قابل اتکا در این میانه پرهیز
از اغتشاش هویتی است .در این مسیر تدوین ضوابط در زمینه های مختلفی از
جمله مصالح ساختمانی ،خطوط نما ،خطوط آسمان و امثال آن ،امری ضروری
و اجتناب ناپذیر است .البته باید به این امر نیز توجه داشت که تدوین ضوابط
در مقوله ای کیفی همچون نماهای شهری ،به هیچ عنوان با فرایند تدوین ضوابط
کمی (فرایند معمول تدوین ضوابط اجرایی طرح های توسعه شهری ) قابل مقایسه
نمی باشد .زیرا این ضوابط همواره باید دو امر هماهنگ سازی و حفظ عرصه
خالقیت طراحان (جهت حفظ هویت انفرادی) را در آن واحد تأمین نماید .به
عبارت دیگر چنین ضوابطی همواره در میان دو پرتگاه از بین رفتن انسجام هویتی
و از بین رفتن فردیت هویتی قرار دارد.
مراجع

 - 1میر مقتدایی  ،م (  ) 1383معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها

پاییز  1383هنرهای زیبا 38 - 29

 - 2تقی زاده م (  ) 1386ادراک زیبایی و هویت شهر در پرتو تفکر اسالمی
شهرداری اصفهان چاپ اول

 - 3اشرفی الف (  ) 1387هویت ایرانی در ایران معاصر پاییز  1387مجله

مطالعات سیاسی 120 - 105

 - 4فکوهی ن (  ) 1386تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی نشر نی

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

چاپ چهارم تهران

مدیریت ریسک زیست محیطی
Environmental Risk Management
زهرا کامکار
کارشناس ارشد مهندسی عمران محیط زیست
و کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک

برداشتی آزاد از کتاب « تجزیه و تحلیل های ریسک مدار برای
مدیران زیست محیطی»

تألیف کورت آ .فرانتزن ( -)2002ترجمه مهرداد اندرودی ()1383
پیش گفتار

تا چندی پیش ،اصطالح «ریسک زیست محیطی» چیزی بیش از یادآوری
یک وضعیت مشخص ویا وجود یک مورد خطرناک در محیط زیست را در
برنمی گرفت ،ولی امروزه ریسک زیست محیطی فراتر از آنچه است که در
گذشته تصور می شد .در نقطه نظرهای نوین ،منابع زیست محیطی آسیب
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دیده ،از جنبه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اخالقی و قانونی
نیز به عنوان یک عامل خطر بالقوه قلمداد می گردند.
خطر عبارت است از وقوع پیشامد ویا احتمال وجود رویدادی که اوالً به
صورت بالفعل باعث تهدید گردد و ثانیاً در صورت تحقق ،ابعاد مصیبت
بار یا فاجعه آمیز داشته باشد .خطرات طبیعی مانند سیل ،طوفان ،زلزله،
خشکسالی و از این قبیل ،اگرچه قابل پیشگیری نیستند ،ولی می توان با
شناخت دقیق فرایند ،به طور کام ً
ال اثربخش ،آثار تخریبی آنها را کنترل
نمود .بسیاری از ابداعات تکنولوژیکی نیز می توانند به عنوان عوامل ایجاد
مخاطرات زیست محیطی مورد توجه قرار گیرند .خطرات ناشی از این گروه
اگرچه قابل کنترل و پیشگیری هستند ،با این حال وقوع سوانحی که بر اثر
خطاهای انسانی رخ داده اند ،نشان دهنده اهمیت مدیریت خطر می باشند.
ریسک را می توان به صورت توصیف عواقب یک خطر یا بیان احتمال وقوع
آن تعریف کرد .بر این اساس ،مطالعه ،بررسی و تجزیه و تحلیل ریسک
چیزی فراتر از پیش بینی احتمال وقوع خطر است و درصد تشخیص عینی،

درصد فراوانی ،علل ،محدوده ها و شدت اثربخشی جریان ها یا فعالیت های
تهدیدآمیز را شامل می گردد .به عبارت ساده تر ،ریسک تجسمی از احتمال
خطر ضرب در نتایج خطر است .تجزیه و تحلیل ریسک یک مفهوم نسبی
است ،لذا در آن میزان خطر و آسیب پذیری به صورت نسبی در نظر گرفته
می شود .در واقع ،تجزیه و تحلیل ریسک یک پیش بینی نیست ،بلکه یک
احتمال آماری است .مدیریت ریسک نیز به اتخاذ تصمیم های اجرایی
درباره ریسک به طور مطلق که از طریق شناسایی منظم و نیز تجزیه و
تحلیل چگونگی قرار گرفتن در شرایط ریسک به انجام می رسد ،می پردازد
و در جستجوی یافتن بهترین روش ها برای کنترل ریسک می باشد.
اما ،مدیریت ریسک زیست محیطی ،بیشتر در اکوسیستم های شهری روی
می دهد ،جایی که انواع مخاطرات ،ما و محیط زندگی مان را به طور
روزمره در معرض قرار می دهند و موضوع محوری آن بیشتر بر میزان قرار
گرفتن انسان ها در معرض عامل خطر یا آسیب زیست محیطی تمرکز دارد.
تجزیه و تحلیل های ریسک مدار نشان دهنده نقاط پایانی کلیه اقداماتی
هستند که نیازهای یک وضعیت قابل کنترل برای برخورد با ریسک را
برآورده ساخته و مدیران زیست محیطی را در مصاف با اکوسیستم های
شهری یاری می کنند و خواست آنها مبنی بر رشد و رونق جامعه و تبدیل
اکوسیستم های شهری به محیط های سالم برای زندگی و پیشرفت را
فراهم می آورند .عالوه بر این ،مدیریت ریسک زیست محیطی به مدیران
و کارشناسان کمک می کند تا آسیب های بالقوه بر محیط زیست را بیش
از آنچه که هست تصور نکنند و مسیرهای رسیدن به راه حل های علمی و
مقرون به صرفه را فراروی آنها قرار می دهد .این گونه تجزیه و تحلیل ها
بیانگر محتوی فرایندهای بهسازی بوده و به گونه ای راهبردی تالش های
مهندسی محیط زیست را به فعالیت هایی برای طراحی ،بازسازی و بازیافت
تبدیل می کنند .کانون توجه مدیریت ریسک زیست محیطی به طور عمده
بر سالمت انسان و حفظ کیفیت های اکولوژیک تمرکز دارد.
 1تعریف و گستره مدیریت ریسک زیست محیطی

مدیریت ریسک زیست محیطی عبارت است از « فرایند شناسایی ،انتخاب و
اجرای فعالیت هایی که به منظور کاهش و کنترل خطرات بالقوه بر سالمت
انسان و محیط زیست و نیز تأثیر نامطلوب آنها به انجام می رسد».
در مدیریت ریسک زیست محیطی موضوع محوری بیش از شناسایی ویا
ارزیابی ،میزان قرار گرفتن در معرض عامل خطر یا آسیب زیست محیطی
است .بنابراین « تعیین ضررهای احتمالی با در نظر داشتن نوع خطر ،نوع
آسیب ،میزان هزینه و شدت وضعیت هایی که به طور بالقوه خطرناک
هستند» را می توان به عنوان تعریفی برای مدیریت ریسک زیست محیطی
تعبیر نمود.
تصمیم گیری در مدیریت زیست محیطی ریسک به دلیل جنبه های
پیچیده و متعدد آن ،بسیار سخت تر از مدیریت کالسیک ریسک می باشد،
این جنبه ها عبارتند از:
وسعت دامنه و دشواری های خاص
کمبود داده های مورد نیاز برای تصمیم گیری
پویایی زمانی و مکانی سیستم های زیست محیطی
عامل انسانی و فشارهای سیاسی
اقتصاد زیست محیطی و عوامل بازار
معذورات اخالقی و اثرات متقابل افراد و مؤسسات بر هم
فرامرزی بودن مسائل زیست محیطی.
لذا ،این فرایند با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اخالقی

و قانونی همراه با یک دیدگاه علمی و با در نظر داشتن صرفه اقتصادی جهت
کاهش ویا پیشگیری از خطرات احتمالی الزمست به اجرا درآید.
از این رو ،مدیریت ریسک زیست محیطی تالشی است چند جانبه که با
استفاده از داده های کسب شده از منابع بی شمار و دیدگاه های مختلف
تحقق می یابد و از آنجا که مشکالت فراروی مدیریت ریسک زیست
محیطی فرامرزی می باشند ،به روش یا روش هایی نیاز دارد که قادر به
تلفیق نیازهای سازمان ها و نهادها با نیازهای عموم جامعه باشد و در این
خصوص بتواند راه حل مقتضی را ارائه نماید.
 2تعریف ریسک بعنوان اساسی ترین مسئله در مدیریت ریسک
زیست محیطی

پیچیدگی مدیریت ریسک زیست محیطی در تعریف ریسک زیست محیطی
است .مفهوم واژه ریسک در مدیریت کالسیک ریسک ،با مفهوم آن از نظر
از دیدگاه
دست اندرکاران محیط زیست تفاوت دارد .بر این اساس،
مدیریت کالسیک ،ریسک عبارت است از « احتمال بروز یا وقوع یک خطر
یا زیان به طور بالفعل» ،اما از دیدگاه زیست محیطی ،ریسک عبارت است
از « احتمال آسیب به حیات انسان و محیط زیست به دلیل وقوع یک خطر
فرضی» .از این رو ،می توان چنین گفت که تفاوت های آشکاری در بیان و
تعریف واژه ریسک از دیدگاه های مختلف وجود دارد ،به عبارتی؛ از دیدگاه
زیست محیطی ،ریسک بر اساس قابلیت ایجاد عارضه ،آسیب یا جراحت
تعریف می شود ،اما دیدگاه کالسیک ،تأمین ریسک را بر مبنای عوامل
ایجاد کننده ویا افزایش دهنده یک وضعیت مخاطره آمیز بیان می نماید.
در مدیریت ریسک زیست محیطی بر مفهوم احتمال و نیز بر جنبه های
بالقوه آسیب ها و صدمات تأکید بیشتری می گردد.
در این رابطه دانستن دو مفهوم زیر برای رسیدن به مقاصد مدیریت ریسک
زیست محیطی ضروری به نظر می آید:
خطر بالفعل ( :)Hazardوضعیت ویا شرایطی است که تحت آن بروز
خسارات مالی از طریق آسیب های احتمالی افزایش می یابد .خطر بالفعل
شامل پیامدهای زیانبار بر روی سالمت انسان و عملکردهای اکولوژیک مثل
بیماری و مرگ و میر می شود.
خطر بالقوه یا ریسک ( :)Riskجنبه های احتمالی آسیب ها را ریسک
می گویند ،که دو جزء دارد؛
ریسک واقعی :عبارت است از اینکه یک خطر احتمالی منجر به وقوع
خسارت با شدت و فراوانی خاص (قابل سنجش و ملموس) شود.
ریسک محسوس :اهمیت یک احتمال و آسیب های ناشی از آن از دیدگاه
افراد یک جامعه است.
مفاهیم واقعی و محسوس ریسک مشخص کننده علت یا علل آسیب بوده
و جمیع نگرانی های ناشی از صدمات زیست محیطی را پوشش می دهند.
همچنین واکنش های مسئولین ،مسببین ،قانونگذاران و سایر ذینفعان را در
ارتباط با وجود یا عدم وجود خطر یا آسیب شکل می دهند .عالوه بر این،
در نظر داشتن مفاهیم واقعی و محسوس ریسک ،تشریح تصورات ذهنی
از ضروریات و الزامات ریسک و همچنین لحاظ نمودن خطرات بهداشتی
و اکولوژیک یک مورد خاص ،مجموعاً می توانند هدایت گر دغدغه های
زیست محیطی باشند.
 3مؤلفه های مدیریت ریسک زیست محیطی

مدیریت ریسک زیست محیطی روش منسجمی است که با تکیه بر پنج
مؤلفه با ارزش ،فراهم آورنده سیستمی می شود که به کمک آن می توان
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هدایت ،جمع آوری و بررسی اطالعات مربوط به ریسک را سامان بخشیده
و هزینه ها و تعهدات را به حداقل رسانید .عالوه بر آن ،این سیستم ارائه
کننده پایه و اساس علمی برای ایجاد طرح های راهبردی جهت کنترل
آسیب های زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه های عمرانی می باشد.
مؤلفه های پنج گانه ارزشمند در طرح ریزی و پیشرفت گام به گام مدیریت
ریسک زیست محیطی ،عبارتند از؛
 -1-3تعریف مشکل
مشکل را تعریف نموده ،منابع الزم را مشخص ،دامنه کار و بن بست های
کاری را تعیین نمایید.
از الگوهای مفهومی برای شناسایی عوامل تأثیرگذار بر روی منابع و
ایجاد مشکالت استفاده کنید.
حدود و زمینه های آسیب رسانی و آستانه های خطر را تعیین نمایید.
یک الگوی اولیه از روند تصمیم گیری ارائه کنید.
نیازهای اطالعاتی به منظور اطالع رسانی و شناسایی کیفیت های مورد
انتظار برای داده های مورد نیاز را تعریف نمایید.
 -2-3تجزیه و تحلیل وضعیت موجود
مقاصد و نیازهای سایر ذی نفعان را درک ،شناسایی و ادغام کنید و نقش
هر کدام از آنها در فرایندهای تصمیم گیری در مدیریت ریسک زیست
محیطی را از جنبه های مختلف حقوقی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
منابع زیست محیطی مشخص نمایید.
 -3-3ارزیابی ریسک
ماهیت ،شدت و توزیع ریسک را از جنبه های کمی و کیفی تعیین کنید.
از یافته ها و داده های علمی در جهت انجام عملیات اصالح و بازسازی
استفاده نمایید.
 -4-3توسعه گزینه های مدیریت ریسک
 با توجه به نوع مشکل و بررسی وضعیت موجود ،مسیرهای مواجهه یا قرارگرفتن در معرض ریسک را به گونه ای شناسایی کنید که حداکثر کاهش
را در پی داشته باشند.
برای انتخاب های خود از لحاظ بیان چگونگی ریسک یا نحوه آسیب ها،
توضیح علمی و منطقی ارائه نمایید.
سیستم های اصالح و بازسازی را بر اساس ریسک طرح ریزی کنید.
برای اینکه طرح کاهش ریسک بیشترین اثر را بر انتخاب ها داشته باشد،
آن را با طرح های بازسازی و اصالحات اقتصادی هماهنگ نمایید.
استفاده از روش های استهالک (چه کوتاه مدت و چه بلندمدت) در
گستره برنامه ریزی با در نظر داشتن هزینه ها ،بی تأثیر نخواهد بود.
 -5-3مباحث ریسک
به توسعه روش های مقبول ارتباطی جهت رسیدن به راه حل های
مطلوب از طریق ایجاد هماهنگی بین فعالیت های منتخب مدیریت ریسک
با توجه به بررسی وضعیت موجود ،نوع خطر یا آسیب و ارزش منابع و
دارایی ها در چارچوب فرایند تصمیم گیری اقدام کنید.
توجه داشته باشید که اطالعات ریسک و انتخاب های مدیریت همواره
در یک برنامه ارتباطی طراحی می شوند و دسترسی به هر گونه روش قابل
قبول و مورد تأکید همگان بدون این برنامه ارتباطی میسر نخواهد بود.
 4فرایند مدیریت ریسک زیست محیطی

مدیریت ریسک زیست محیطی یک فرایند پنج مرحله ای است که نمودار
زیر آن را به صورت خالصه و شفاف ارائه می نماید.
 5اداره موفق مدیریت ریسک زیست محیطی
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به منظور حصول موفقیت
در مدیریت ریسک زیست
محیطی ،الزم است نکات
زیر همواره مورد توجه
جدی قرار گیرند:
سازمان باید یک
رویکرد نهادینه همراه با
رهنمودهای الزم در
جهت اجرای مطلوب
مدیریت ریسک زیست
محیطی ارائه نماید که در
آن تصمیم گیری با تأثیر
متقابل و در یک فرایند
منظم به انجام رسد.
فرایند مدیریت ریسک
زیست محیطی به لحاظ
سرمایه انسانی بایستی
دربرگیرنده یگ گروه
چندمنظوره متشکل از؛
مدیر زیست محیطی سازمان ،اعضاء گروه ارزیابی ،متخصصین کارآزموده در
زمینه های مختلف علمی و تجربی ،ذی نفعان و سایر تصمیم گیرندگان
باشد.
انجام مذاکرات منظم با مقامات داخل و خارج سازمان از ضروریات
مدیریت ریسک زیست محیطی است.
یک سازمان الزمست به منظور مدیریت موفق ریسک زیست محیطی،
رویکرد خود را در درازمدت حفظ نماید تا بتواند بر مشکالت اولیه و
اشتباهات مکرر فائق آید و از این طریق انجام تعدات سازمان تضمین گردد.
مباحث ریسک زیست محیطی باید همچون گفتگویی در نظر گرفته
شوند که هدف از آن رسیدن به راه حل های موفقیت متقابل است .این امر
از طریق کمک به افراد در نگرش به موضوعات از منظر سایرین صورت می
پذیرد .ارزیابی ریسک زیست محیطی بدون در نظر گرفتن نیازهای جمعی
ذی نفعان و ناظران زیست محیطی به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید .در
واقع ،درک مشترکی که از این طریق بدست می آید در جهت تحقق
مدیریت مطلوب ریسک زیست محیطی مورد استفاده قرار
می گیرد.
نکته دیگر برای موفقیت مدیریت ریسک زیست محیطی ،مسئله
مستندسازی است .در بسیاری از موارد ،تأثیر ارزیابی های ریسک به دلیل
ضعف در مستندسازی ،به طور چشمگیری کاهش یافته ویا به حداقل
استفاده خود رسیده است .در مستندسازی توجه به افکار عمومی ،توصیف
دستاوردها و نتایج مذاکرات جمعی از مواردی هستند که تأثیر گزارش های
ارزیابی ریسک زیست محیطی را ارتقاء می بخشند.
در خاتمه الزم به ذکر است که موفقیت در فرایند مدیریت ریسک زیست
محیطی با شاخص های ملموس سنجیده می شود .بدین معنی که زمانیکه
آسیب ها و خسارات وارد بر محیط زیست از طریق اقدامات بازسازی و
اصالحی از بین رفت ویا به حداقل خود رسید ،فرایند مدیریت ریسک
زیست محیطی به خودی خود کارگزار حفاظت محیط زیست می شود
و سازمان مربوطه از دیدگاه جامعه ای که در معرض ریسک قرار دارد،
برچسب «سبز» را پاداش می گیرد.
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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3

استکهلم :سوئد پیشتاز انرژی الکتریسیته سبز می باشد .این انرژی از
انرژی هسته ای و برق آبی بدست می آید .تبدیل سوخت کارخانه های کشتی
سازی به سوخت های انرژی خورشیدی ،برقابی و زیستی ،ایجاد بام های سبز،
قطارهای الکترونیکی و بازیافت 70درصد زباله های شهر .این شهر از سال
170میالدی برنامه ریزی جهت سبزبودن را آغاز نمود.

4

ونکوور :شهری است وسیع و پرجمعیت .اقلیم معتدله آن ،شهر را به
مکانی دلنشین برای زندگی تبدیل نموده است .بنابراین این حقیقت است که این
شهر ،تمیزترین شهر در کانادا و یکی از تمیزترین ها در جهان است.

 .1کپنهاک دانمارک

 .2آمستردام

5

لندن :شاید فکر کنید لندن بخاط مه آلودبودن بعنوان سبز انتخاب
گردید .اما این شهر بصورت جدی و پویا وارد عرصه فعالیت سبزنمودن گردیده و
انقالب صنعتی را پشت سر گذارند تا میزان اتصاع گازهای گلخانه ای را کاهش
دهد و شهری سبز بسازد .این شهر با تغییرسیستم سوخت کارخانه ها و صنایع،
صنعت سبز را احیاء نمود.

6

 .3استکهلم

 .4ونکوور

برلین :بزودی جزو اولین شهر سبز اروپا خواهد شد .همه وسایل نقلیه
این شهر بایستی برچسب استاندارد میزان مصرف سوخت و اتصاع را داشته
باشند.

 10شهـرسبـزجهـان
در سال 2015

گردآوری :نرجس صیاد
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر شورای اسالمی شهر شیراز

هر ساله موسسه بین المللی  ،DualCitizenLLCکشورها و شهرهای
جهان براساس شاخص اقتصادی سبز جهانی مورد بررسی قرار می دهد
که در این بررسی و رتبه بندی اهمیت و اولویت به توجه به اقتصادهای
دوستدار زیست محیطی می باشد در واقع عملکرد اجرایی و بازخورد
فعالیتهای اجرایی در کشورها و شهر مدنظر می باشد .ده کشور برتر که
سرآمد این لیست می باشند در این مقاله ارائه می گردند .چهار کشور از
این لیست در نواحی شمال اروپا قرار دارند.
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کپنهاک دانمارک :شهر کپنهاگ سرآمد جهان در طراحي و برنامه
ريزي شهر سبز  ،ابداع حمل و نقل پيشرو و فناوري پاک محسوب مي شود .ايجاد
باغ در پشت بام ساختمان ها ،کشاورزي و کشت و کار شهري در ميان شهروندان،
توليد مايحتاج غذايي در منزل ،سيستم حمل و نقل دوچرخه ،مسيرهاي مجزاي
دوچرخه سواري ،باالترين نرخ توليد انرژي الکتريکي از باد در جهان(5600توربین
بادی) و به کارگيري فناوري گرمايشي و سرمايشي.

2

آمستردام :این شهر همه یک دوچرخه دارند .شهری است دوستدار
دوچرخه .بخاطر اینکه این وسیله سریع و کوچک می باشد و ایجاد زیرساختارهای
مناسب دوچرخه و مسیرهای مجزا .تعداد دوچرخه های این شهر از مردم آن
بیشتر است.

7

نیویورک :شاید برای عده ای تعجب آور باشد ولیکن نیویورک
سبزترین شهر در آمریکاست .میزان اتصاع گازهای گلخانه ای آن به نسبت
جمعیت و وسعت شهر ،بسیار پایین است بخاطر اتکای مردم به سیستم حمل و
نقل عمومی .این شهر مرکزی است برای ایجاد ابتکارات و ساخت خانه های سبز.

8

 .5لندن

 .6برلین

سنگاپور :پس از انقالب صنعتی این شهر به تبدیل به آلوده ترین شهر
آسیا شد .اما برای سبزشدن از سال 1992میالدی این کشور برنامه های خود را
بصورت ضربتی در قالب طرحهای تمیزنمودن آب ،هوا و زمین شروع نمود .هدف
نهائی این طرح که در پایان نیمه قرن21بدست می آید رسیدن به میزان زباله در
حد صفر است.

9

هلسینکی :مانند سایر شهرهای اسکاندیناوی ،پایتخت فنالند ،تشویق
نموده است مردم را به استفاده از دوچرخه و حمل و نقل عمومی .این شهر به
سمت پایداری فعالیت می نماید از اواخر 1950میالدی با برنامه های افزایش
بازدهی انرژی و طرح فعالیت جامع پایداری که از سال  1992به روز شد.

 .7نیویورک

 .8سنگاپور

10

اسلو :پایتخت نروژ جزو چهارمین شهر در ده شهر اسکاندیناوی می
باشد .مسئولین شهر ،استراتژی توسعه پایدار دارند که شامل برنامه جامع برای
حفاظت از محیط طبیعی می باشد .ایجاد کمربند سبز اطراف شهر ،مناطق حیات
وحش را از گسترش توسعه در آنجا محافظت می نماید(.)2015,Philipp Rode

 .9هلسینکی

 .10اسلو
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قرار دادن پایداری در صدر فعالیتها و نمایندگی های شرکت می تواند به ما
در اخذ مجوزها و الزامات مورد نیاز برای فعالیت و امکان رشد و توسعه مجوز
را فراهم نماید.
گرفتن مزایا از معایب

پایداری فرودگـاهها
یوسف تقی مالیی

دانشجوی دکتری منابع طبیعی ،علوم جنگل

ایجاد فرودگاههای پایدار

پایداری امروزه مسئله بسیار مهمی در همه مشاغل شده است .در این میان
فرودگاهها نمیتوانند پایداری را به مدت طوالنی داشته باشند اگر آنرا به
عنوان هدف اصلی شان قرار ندهند و برنامه های اجرای در این مسیر نداشته
باشند.
ما با این فلسفه زندگی می کنیم که مردم محور اصلی اند

و هر نتیجه ای که حاصل شود مردم مدنظرند

تالش برای کاهش اتصاع کربن هوایی ،تمرکز بر خطوط هوایی و فرودگاهها
گرفته است .هر چند اتصاع های غیرهوایی مانند گازهایی که ناشی از
فعالیتهای زمینی است حجم عظیمی از اتصاع کربن زمین را به خود اختصاص
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می دهد .عالوه بر این ناکارآمدی طراحی خطوط هوایی می تواند منجر به
کاهش بازدهی چرخه خطوط هواپیماها در آسمان باالی سرمان و یا زمین در
حین بی باری آنها گردد .بسیاری از فرودگاههای اصلی جهان بیش از 70سال
قبل ساخته شده اند که در آن زمان پایداری به عنوان مفهومی در طراحی
مدنظر قرار نگرفته است .بنابراین این فرودگاهها در لیست مخربان محیط
زیست قلمداد می شوند.
با استفاده از بکارگیری ابتکاراتی می توانیم فرودگاهها را به مسیر فرودگاه سبز
سوق دهیم و مخاطرات اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی ناشی از توسعه
را کاهش دهیم.
در این صورت می توانیم انتظار داشته باشیم که تقاضا برای حمل و نقل
افزایش می یابد .فرودگاهها بایستی خود را با این تغییرات سبز منطبق نمایند
در غیر اینصورت آنها در معرض این خطر هستند که فعالیتهایشان به سمت
فرودگاههای دیگر تغییر مسیر می دهد .هر چند توسعه و رشد فرودگاهها
وابسته به فاکتورهای متعددی است شامل فضای فیزیکی ،آلودگی صوتی،
کیفیت زندگی در اطراف محوطه فرودگاه و مجوزهای زیست محیطی .عالوه
بر این بسیاری از فرودگاهها با مشکالت بسیار جدی در جوامع روبرو هستند
که به این فاکتورهای محدودکننده اضافه می شوند.

اغلب سرمایه گذاری های پایدار به عنوان سرمایه گذاری های با آینده خوب
دیده می شوند یا سرمایه گذاری های اجباری که ارزش تجاری کمی دارند .ما
معتقدیم که همه سرمایه گذاری های پایداری بایستی منجر به صرفه اقتصادی
و ایجاد ارزش برای فرودگاه شود .باالبردن بازدهی خطوط هوایی عالوه بر
بهبود اثرات زیست محیطی منجر به افزایش جلب مسافران و خطوط هوایی
نیز برای فرودگاه می شود .تفکر سنتی فرودگاه را به عنوان پلی برای عبور
مسافران و رسیدن به مقصد در نظر می گیرد .هر چند امروزه با افزایش رقابت
و گسترش تسهیالت و منظر فرودگاهها ،فرودگاهها تفکر خویش را تغییر داده
و خود را به عنوان مقصد مسافر در نظر می گیرند .با بکارگیری اصول پایداری
بصورت شفاف و مشتاقانه در فعالیتها و ارتباطات فرودگاهها ما مطمن هستیم
که فرودگاهها می توانند بصورت واضح شاهد افزایش سرمایه خویش و تضمین
اینکه در آینده مسافران و هم خطوط هوایی دیگر استفاده از فرودگاه آنها را
ترجیح می دهند باشیم.
ابتکار ایجاد فرودگاههای سبز نه تنها منجر به رسیدن به هدف اصلی ما که
جنبه های زیست محیطی است می گردد بلکه جنبه های اقتصادی نیز برای
شرکت خواهد داشت .همه سرمایه گذاری های که انجام خواهد شد آینده
خوبی خواهد داشت و آن مکان را کریدور سبز خواهد نمود(شکل .)1اگر این
امر ممکن نیست بایستی فعالتیهای در این راستا بصورت مختلف اجرا گردد.
پایداری نبایستی به عنوان معایب دیده شود که فقط هزینه بر است بلکه
فرصتی برای درک منافع ناشناخته است.
شکل 1ایجاد ارزش از طریق پایداری

چرخه پایداری

توسعه یک فعالیت پایدار زمانی ایجاد می شود که ما اهداف شغلی و پاسخگویی
اجتماعی را با یکدیگر ترکیب نماییم .مسئولین فرودگاهها نیاز است که بطور

اساسی کاهش اتصاع گازهای کربن را جزو ملزومات قرار دهند همینطور
نظارت مداوم بر رصد و ارائه گزارشات میزان کاهش اتصاع گاز.CO2
فرودگاهها بایستی همچنین مسافران را تشویق نمایند که در این امر اثرگذار
هستند با ایجاد اهداف و ارائه اطالعات به آنها ما می توانیم آنان را ترغیب
نمائیم که هر کدام از آنها بطور منحصر به فردی در کاهش  CO2مؤثر
هستند.
ما معتقدیم که همه فرودگاهها با به کارگیری شش گام بصورت تدریجی می
توانند به توسعه پایدار را در فعالیتهایشان ایجاد نمایند .تصویر  2این شش
روش را ارائه می نماید.
اگر چه این چرخه پیشنهاد می دهد که همه فعالیتها بایستی در یک روش
بصورت پیوسته و زنجیره ای اجرا گردد البته بعضی از این گامها با بقیه
همپوشانی و اشتراک دارد که البته تکرار آن منجر به افزایش پایداری است .در
ادامه بطور مختصر این گامها بحث می شود.
 1توجه به پایداری
اولین گام ایجاد یک دید همگانی به پایداری است .که این امر به تمرکز

فعالیتها و گزارش برنامه فعالیتها به جهان بیرون از محیط کار کمک خواهد
نمود .یک تیم کاری بسیار منظم بایستی ایجاد شود تا تضمین کند که ابتکار
بصورتی مالیم و پیوسته با ورودی از همه بخشها اجرا خواهد شد.
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 2شاخص های عملکرد کلیدی ()Key Performance Indicators, KPI
این شاخص به ما در سنجش و اندازه گیری خروجی قابل مشاهده فعالیت ها
کمک خواهد نمود .این شاخص ها به فرودگاهها کمک می کنند تا پیشرفتشان
را به سوی اهداف مورد نظر تعریف و اندازه گیری کنند .ایجاد مرزهای برای
فعالیت فرودگاه بدین نحو که نقطه شروع فعالیت پاسخگویی خویش را
مشحص نمائیم و هر مرحله پایان را نیز مشخص مائیم تا بتوانیم به سنجش
ارزشهای ایجادشده بپردازیم .شاخصهای کلیدی عملکرد همان معیارهای
اندازهگیری میباشند.
 3توسعه ایستگاه پایداری
یک سیستم پایداری را که شروع به توسعه آن می نمائیم نقطه شروع مشخص
باشد .به نحوی که منافعی که به آنان می رسد قابل درک باشد .این گزارشات
مانیتورها بایستی هر سال را با سالهای قبل بصورت مقایسه ای نمایش دهند.
 4استراتژی
فرصتهای بهبود ممکن را بررسی کنیم تا بتوانیم مشخص نمائیم چه ارزشی
برای فرودگاه ایجاد می شود اگر این راه حل را اجرا نمائیم .بر این اساس
استراتژی های پایداری را طراحی می نمائیم و راه حل های مناسب را می
توانیم بوسیله کارشناسان صنایع انتخاب نمائیم.
 5اجرا
راه حل های انتخاب شده جهت افزایش کارایی اجرا شوند .مدیر پروژه بایستی
قبل از اجرا بازنگری مجددی بر طرح داشته باشد .این ممکن است که چندین
ماه یا سال طول بکشد که بستگی به شمار راه حل ها و برنامه ها و زمان های
مورد نیاز برای اجرای آنها دارد.
 6نظارت و گزارش دهی
زمانی یک فرودگاه می تواند خودش را به عنوان فرودگاه سبز قلمداد کند
که برنامه ها و فعالیتهایش شفاف و قابل ارائه به عموم باشد .یک فرودگاه
الزم است که اجازه بدهد به جهان بیرون تا بتوانند ببینند چطور این فرودگاه
خودش را اصالح نموده است که این امر خود منجر به قدرت رانشی و انگیزه
ای برای دستاوردهای آینده فرودگاه خواهد شد .نظارت منظم و پایدار و
گزارش دهی بایستی انجام شود تا تضمین نماید که فرودگاه بر قله پایداری
خواهد ماند.
شکل 2چرخه پایداری

مثال های از راه حل ها

در این قسمت مثالهای از راه حل های که برای کاهش اتصاع در سطوح
مختلف پیدا شده است را ارائه می نمائیم .برای مثال یک سیستم نظارتی
مسیر پرواز طبقه بندی نموده است آلودگی های صوتی ایجادشده ناشی از
هواپیماها و جابجایی هواپیماها .مثال دیگر استفاده از المپهای  LEDمی
باشد که جایگزین المپهای سنتی شده اند که منجر به کاهش آلودگی نوری
همینطور کاهش اتصاع  CO2و کاهش هزینه های انرژی می گردد .همچنین
سیستم های چرخه گرمایشی ،مبدل های گرمایی و پمپ های گرمایی که
مثالهای شناخته شده ای از راه حل های اجراشده می باشند.
ما معتقدیم که تصمیم گیری مشورتی(Collaborative Decision
 )Making, CDMمی تواند منجر به کاهش اتصاع بوسیله حذف فعالیتهای
ناهماهنگ و مجزای کنونی که در بیشتر فرودگاهها رایج است بشود.
فرایند  CDMشامل ایجاد خطوط سیستم های  ،ITبهبود بازدهی فرآیندهای
ترتیب دهی از طریق نرم افزارهای ارزیابی ،بهبود پیش بینی امکان پرواز و
ایجاد بازسازی در مواقع بحرانی و طرحهای احتیاطی برای مواقع لزوم برای
همه شبکه  ITو اطالعات فرودگاه و اشتراک گذاری آن با سکو و فرودگاه می
باشد .از طریق اجرای  CDMفرودگاه می تواند عملکرد خویش را بهبود دهد
همینطور واکنش سریع تر در زمان که منجر به افزایش ترافیک هوایی بدون
ایجاد مخاطرات بخاطر کیفیت هوا می گردد .عالوه بر این می تواند منجر به
کاهش تأخیر و بهینه سازی استفاده از منابع نیز گردد.
فعالیت پیشروانه

اکنون این فعالیتها اختیاری است در آینده نیروهای قانونگذار آنرا بصورت
دستورالعمل های اجباری برای فرودگاهها مشخص می نمایند .این راه حل
ها زمان بر است .فرودگاههای پیشرو به نوعی خیران و واقفان عرصه زیست
محیطی و جهان اطراف خویش اند اینان با این فعالیتهای خویش منجر به
ایجاد پشتیبانی از مردم و صاحبان صنایع می گردند تا بدین نحو فرودگاهها
بتوانند در فضای لطیف فردا رقابت ،فعالیت و رشد نمایند.
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به عکسهای باال دقت کنید ،عقیده شما در مورد آنها چیست؟
اصوالً چیز خاصی نظر شما را جلب کرد؟
اگر کسی بگوید شما به علت عادتهای ذهنیتان از درک درست این تصاویر
عاجزید عکس العملتان چییست؟
به او می خندید؟
به غرورتان بر می خورد و ناراحت میشوید؟
سعی می کنید به هر قیمتی از افکارتان دفاع کنید؟
یا کنجکاو به بحث و تحقیق در این مورد می شوید؟
گاهی باورهای ذهنی ما چیزی بیشتر از عادت های فکری مان نیست.
باور نمیکنید؟
باور کنید این همان عکس هاست که جهتشان تغییر کرده است.

تـاچـر
پـدیـده
ِ

چگونه مغز انسان گول میخورد
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بله این هم نمونه دیگریست از خطای پردازش مغز شما و نه چشمتان.
همان مغزی که باورهای شما را می سازد ،باورهایی که دو دستی به آنها چسبیده
اید.
پیتر تامپسون استاد دانشگاه یورک ،در سال  ۱۹۸۰عکس مارگارت تاچر-نخست
وزیر وقت انگلیس -را دستکاری کرد و این پدیده را در آن اعمال کرد .این عکس
به قدری مشهور شد که به دستکاریهای اینچنینی عکسها ،اصطالح پدیده یا
اثر تاچر اطالق شد .درست کردن این عکسها ،کار چندان مشکلی نیست .کافی
است که عکس خودتان یا کس دیگر را تغییر جهت بدهید ولی قسمت لب و
چشمها را تغییر جهت ندهید .اما چرا این طور میشود؟ چرا مغز ما قسمت دهان
و چشمها را مثل بقیه قسمتهای چهره پردازش نمیکند؟
توضیحات مختلفی برای این پدیده وجود دارد ولی بهترین توجیه به شرح زیر
است:
مغز ما به وسیله دو فرآیند جداگانه اشیا را از هم تمیز میدهد .در فرآیند اول،
ما به اشیا به عنوان یک کل نگاه میکنیم و شیء مورد نظر را که میتواند چهره
یک نفر باشد با نقشه ذهنی که از اشیا و چهرههای دیگر داریم مقایسه میکنیم.
اما در فرآیند دوم ،مغز ما برای افتراق اشیایی مختلف از هم به جزئیات تمرکز
میکند و مثال روی بینی ،لب یا چشمها تمرکز میکند .از آنجا که ما به ندرت،
عکسهای باال پایین شده از چهره را میبینیم ،مدلها و نقشههایی از این طور
عکسها را نداریم ،در نتیجه فرآیند اول به درستی عمل نمیکند و فرآیند دوم
تشخیص چهره ،از آنجا که روی جزئیات تمرکز دارد ،چیز غیرطبیعی در عکس
تشخیص نمیدهد و نمیتواند کشف کند که چشمها و لبها برعکس شدهاند.
حقیقت این است که سیستم بینایی ما با دستگاههای اپتیک و رایانهای ثبت و
پردازش عکس تفاوت زیادی دارد .گاهی با شگقتی هنگامی که متوجه توهمات و
خطاهای بینایی خودمان میشویم ،تازه پی به این مطلب میبریم .اما این خطاها،
جدا از جالب بودن به دانشمندان عصبشناس در فهم مکانیسمهای پیچیده
مغزمان کمک میکنند .جالب اینجاست که بیماریای به نام پروسوپاگنوزیا ،یا
کوری چهره وجود دارد که در آن شناخت و تمیز دادن چهرهها مختل میشود.
اگر مبتالیان به این بیماری عکس باال را نشان بدهید ،بالفاصله متوجه مشکل
میشوند.
به افکارت عادت نکن ،از به چالش کشیده شدن باورهایت نترس ،وگاهی از سمت
اندیشه های دیگران بیندیش.

منبع:
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از اندازه آن به دلیل شرایط سخت به عمل آمدن و شیرینی فوق العاده آن
است.

.4

هندوانه سیاه دنسوکه که در هوکایدو ژاپن به عمل می آید 6هزار
دالر قیمت دارد.

.5

برای خوردن پیتزا رویال  ۰۰۷دومنیکو کروال باید  ۴هزار و  ۲۰۰دالر
بپردازید .در این پیتزا هر مواد غذایی گرانقیمتی که تصور میکنید بعالوه
طالی خوراکی یافت میشود.

.6

«بمبئی براسیه» به قیمت  ۳هزار و  ۲۰۰دالر از خرچنگ ،ترافل
سفید ،گوجه پر شده با خاویار و گرانترین ادویه کاری جهان تشکیل شده
است.

1

2

3

.7

برای چشیدن طعم استیک «واگیو ریبای»  ۲هزار و  ۸۰۰دالر ناقابل
می پردازید!

.8

پیتزای گرانقیت دیگری که در این لیست داریم پیتزای « مرد نه
چندان فقیر» نام دارد که از ترافل ایتالیایی و طالی خوراکی درست میشود
و در رستوران مارگوی مالتا به قیمت  2400دالر به فروش میرسد .البته
بخشی از پولی که مشتری بابت این غذا پرداخت می کند به امور خیریه
اختصاص پیدا میکند.

4

5

گلم برگر که در رستوران هانکی تانک لندن به فروش میرسد قیمتی
معادل  1770دالر ناقابل دارد.

6

7

.9

.10

گران قیمت ترین غذاهای جهان
الهام ایستاده
کارشناس مترجمی زبان

افراد بسیاری هستند که عالقه اصلی شان مزه کردن غذاهای مختلف
با طعم های تازه است.برای چشیدن طعم های مختلف در نقاط مختلف
جهان باید بار سفر را سبک بسته اما جیبتان را پر کنید.غذاهایی هم
وجود دارند که برای چشیدنشان باید مبلغ قابل توجهی بپردازید .در
ادامه فهرست گرانترین غذاهای  ۲۰۱۶را خواهید دید:
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.1

یک کیلو ترافل یا قارچ خوراکی سفید آلبا ایتالیایی  ۱۶۰هزار و ۴۰۶
دالر قیمت دارد .این قارچ خوراکی تنها در بخش کوچکی از کشور ایتالیا و
تنها در چند ماه خاص از سال بعمل می آید.

.2

یک کیلو الماس خاویار  ۲۵هزار دالر قیمت دارد .خاویار که تخمهای
ماهی خاویاری  60تا  100ساله است که در جنوب دریای خزر زندگی
میکند در داخل جعبه های طال بسته بندی میشوند .دریای خزر به عنوان
بزرگترین منبع ماهیان خاویاری در جهان بیش از  ۹۰درصد خاویار جهان
را تأمین میکند.

.3

خربزه پادشاه یوباری  ۲۲هزار و  ۸۷۲دالر قیمت دارد .قیمت بیش

برای سفارش کاپ کیک فونیکس باید  1010دالر خرج کنید .این
کاپ کیک که گرانترین کاپ کیک جهان است را میتوانید در دبی پیدا کنید.
مواد تشکیل دهنده اصلی آن یکی از باارزشترین نوع شکالت ایتالیایی ،توت
فرنگی و وانیل اوگاندایی است که درون طالی خوراکی سرو میشود.

.11

8

9

همچنین دسر طالیی ساندای در نیویورک و الس وگاس هم که از
موادی نزدیک به کاپ کیک فونیکس تشکیل شده است را نیز می توانید با
 1000دالر سفارش دهید.

.12

البستر فریتاتا به تنهایی یک هزار دالر از حسابتان کم می کند .این
غذای بسیار گرانقیمت را در رستوران نورمای نیویورک می توانید پیدا کنید.

.13

دارد.

10

11

نان شیرینی حلقه ای «بیگل» وستین هم یک هزار دالر قیمت

.14

قارچ «ماتسوتاکه» با بوی تند و مخصوصش حدود یک هزار دالری
از جیبتان می خواهد.

12

13

.15

فوگو به قیمت  280دالر که به آن پوفر فیش هم می گویند تشکیل
شده از ماهی خاص و گرانقیمتی است که به طرز خارق العاده و بسیار
زمانبری در ظرف چیده شده است.

14

15
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اين يك باور نادرست است كه افزايش فشارخون با باالرفتن سن ،يك امر
طبيعي است.
وجود فشار خون مينيمم(عدد دوم)(عدد كوچكتر) مساوی یا باالتر از 90
عليرغم داشتن فشارخون ماكزيمم(عدد بزرگتر) طبيعي مثال  ، 120فشارخون
باال محسوب ميشود.
باال بودن به تنهايي هريك از عددهاي ماكزيمم و مينيمم فشارخون ،فشارخون
باال محسوب ميشود.
احتمال ابتال به بيماري فشارخون در افرادي كه تا سن  55سالگي فشارخون
باال نداشتهاند خيلي زياد است.
افرادي كه فشار خون ماكزيمم (عدد بز رگتر آنها بین  120تا  139است یا
فشار خون مينيمم (عدد كوچكتر) آنها بین  80تا  89است در معرض خطر
ابتال به فشار خون باال هستند.
تنها راه تشخيص فشارخون باال ،اندازه گيري آن با دستگاه فشارسنج است
با يكبار اندازه گيري فشارخون ،نميتوان فشارخون باال را تشخيص داد.
افراد باالي  18سال با فشارخون طبيعي بايد براي اندازه گيري فشارخون خود
هر دو سال يكبار به پزشك مراجعه كنند.
فشار خون كودكان بايد از سه سالگي ،هر سال توسط پزشك انجام شود.
اگر فشار خون عددی باالتر از  180/120باشد باید هر چه سریعتر به پزشک
مراجعه کرد.

از فشار خون بیشتر بدانیم
گردآوری :رضیه سپهرزادگان
دبیر کمیسیون خدمات شهری ،محیط زیست و بهداشت شورای اسالمی شهر شیراز

طبق آمار منتشره فشارخون باال ،سومين عامل كشنده در دنيا است.
برای آگاهی خوانندگان عزیز که انشاء اهلل هیچ یک به مشکل فشار
خون دچار نباشند مطالب زیر را به نقل از دفتر آموزش و ارتقای سالمت
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تقدیم حضور شما می کنیم:
فشارخون باال در صورتیکه کنترل نشود ،به رگهای مغز ،قلب ،کلیه و چشم
آسیب می رساند.
فشار خون باال ،چاقی و اضافه وزن ،فعالیت بدنی ناکافی ،چربی خون باال ،و
اعتیاد ،پنج عامل خطری هستند که باالترین نسبت بار بیماریها را تشکیل
میدهند.
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در ايران از هر  10نفر 4 ،نفر كم تحرك ،تقريبا  2نفر سيگاري و حدود  3نفر
مبتال به اضافه وزن هستند.
با باال رفتن سن افراد به دليل كاهش عملكرد كليهها ،ناتواني در دفع نمك
بدن ،سفت شدگي ديواره رگها و افزايش وزن بدن ،فشار خون افزايش مييابد.
نیمی از جمعیت ایران بیش از میزان مورد نیاز خود غذا میخورند.
در افراد  18سال و باالتر ،فشار خونی که در حد  140/90یا بیشتر باشد ،فشار
خون باال محسوب ميشود.
در افراد مبتال به بيماري قند يا بیماری مزمن کلیه ،فشارخون مساوي و يا بيش
از  130/80فشار خون باال محسوب میشود.
در سنین بین  40تا  70سال ،باال رفتن فشار خون ماكزيمم (عدد بزرگتر) به
اندازه  20میلیمتر جیوه یا افزایش فشارخون مينيمم (عدد كوچكتر) به اندازه
ده میلیمترجیوه ،فرد را  2برابر بيشتر در معرض خطر عوارض ناشي از فشار
خون باال قرار میدهد.

به داليل مختلف در طول روز فشار خون ممكن است تغيير كند
اين داليل عبارتند از:
در طول خواب فشار خون کاهش مييابد.
تنفس و ضربان قلب در فشار خون تاثیر دارد.
فعالیت فکری و جسمی ممكن است در فشار خون موثر باشد.
در طول شب فشار خون در افراد سالخورده و بیماران قندی کمتر است.
مصرف سيگار ،الكل و قهوه باعث افزایش فشار خون میشود.
پربودن مثانه در فشار خون موثر است.
كمخوابي و فشار عصبي فشار خون را افزایش میدهد.
عوامل محيطي ماند دما و سر وصدا بر ميزان فشار خون موثر هستند.
علتهاي ایجادكننده فشار خون باال عبارتند از:
ارث :در صورت ابتالي يكي از اعضاي خانواده به فشارخون باال ،احتمال ابتالی
ساير اعضای خانواده زياد است.
سن :با افزايش سن احتمال بروز فشار خون باال بیشتر میشود.
چاقی :افرادی که وزن باالتر از حد طبیعی دارند ،شانس بیشتری برای ابتال
به فشار خون باال دارند .فشارخون در افراد چاق  2-6برابر بيش از افرادي است
كه اضافه وزن ندارند.
فعالیت بدنی کم
مصرف الکل
مصرف زياد نمک
قرصهاي ضدبارداریهای خوراکی :بانوانی که از قرص ضدبارداری خوراکی
استفاده میکنند ،شانس بیشتری برای ابتال به فشار خون باال دارند مخصوصاً اگر
همزمان سیگار بکشند.
جنس :تا سن  45سالگی ،فشار خون باال در مردان شایعتر است .در  45تا 54
سالگی خطر در دو جنس برابر است .بعد از  54سالگی ،خطر ابتال به فشار خون
باال در زنان بیشتر میشود.
ابتال به بيماريهاي دیابت ،بيماري مزمن کلیه ،تیروئید ،غدد فوقکلیه یا چربی

خون باال ،احتمال بروز فشار خون باال را بیشتر میکند.
برای اندازه گیری صحیح فشار خون رعايت نكات زير ضروري
است:
 30دقیقه قبل از اندازه گیری فشارخون ،سیگار ،چای و قهوه استفاده نكنيم.
 30دقیقه قبل از اندازه گیری فشارخون ،فعاليت بدني شديد نداشته باشيم
ناشتا نباشيم.
قبل از اندازه گيري فشارخون مثانه خالي باشد.
اندازه گيري فشارخون در وضعیت نشسته انجام شود.
در حالت آرام و پشت خود را تكيه دهيم.
دستي كه قرار است فشارخون از طريق آن اندازگيري شود را روي تكيه گاه
قرار دهيم.
از خم كردن و مشت كردن دست خودداري كنيم.
بهتر است فشار خون از دست راست اندازه گيري شود.
در حين اندازه گيري بايد ساكت و بيحركت باشيم.
آستين لباس بايد نازك و به اندازه كافي گشاد باشد تا بر روي بازو فشار نياورد.
اگر داروي فشارخون مصرف ميكنيم ،بهتر است فشارخون در حالت ايستاده
و يا دراز كشيده نيز اندازه گيري شود.
زانوها را در حالت آویزان قرار ندهيم .كف پا را بايد روي زمين يا يك سطح
محكم قرر دهيم.
پهناي كيسه دستگاه فشارخون بايد به اندازه  2/3طول بازو باشد .بنابراين
دستگاهي كه براي اندازه گيري فشارخون در كودكان استفاده ميشود كوچكتر
از دستگاه بزرگساالن است.
كيسه دستگاه فشارخون بايد دور بازو را بپوشاند.
كيسه فشارخون حدود دو انگشت( 2تا  3سانتيمتر) باالي چين آرنج بسته شود.
از باد كردن مكرر بازوبند به دليل تأثير بر مقدار فشارخون خودداري كنيم.
در صورتيكه نياز است بهطور منظم فشارخون خود را اندازه گيري كنيم ،بهتر
است هر روز در يك زمان مشخص ،اينكار را انجام دهيم.
اگر فشارخون خود را چند بار اندازه گيري ميكنيم بين هر بار اندازه گيري،
يك دقيقه صبر كنيم.
لوله الستيكي دستگاه فشارسنج نبايد گره يا پيچ بخورد.
در افراد مسن فشارخون بايد از هر دو دست گرفته شود و اگر فشارخون
متفاوت بود مقدار فشاري كه باالتر است را در نظر بگيريم.
براي اطمينان از عملكرد درست دستگاه فشارسنج ،هر  6ماه يكبار با يك
دستگاه دقيق و سالم آن را تنظيم كنيم.
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 7بزرگترین دم دار زنده ،سمندر غول پیکر نام دارد با طول
 150سانتی متر .
 8کوچکترین دم دار زنده ،را سمندر کوتوله گویند با طول 4
سانتی متر.
 9بزرگترین ماهی زنده ،کوسه نهنگ نام دارد با طول  18متر .

1

2

 10کوچکترین ماهی ،پدوسیپریس نام دارد باطول  7/9میلی
مترهمچنین عنوان کوچکترین مهره دار دنیا را هم به خود
اختصاص داده است.
تعداد گونه های جانوری روی کره زمین به صورت تقریبی در جدول زیر
نشان داده شده است.

اعـداد شگفـت انگیـز

در زیست شنـاسـی
ترجمه :ملیحه قادری
کارشناس زیست شناسی

هستی سرشار از شگفتی هاست و چه معجزه و نشانه ای از این
باالتر! با پیشرفت روز افزون علوم مختلف و کشفیات جدید هر
لحظه پرده ای جدید از عظمت پروردگار نمایان می شود که بر ایمان
افراد خداجو می افزاید .در زیر نمونه هایی از عدد و ارقام جالب که
بر گرفته از کتاب  Amazing Numbers in Biologyو حاصل
سالیان متمادی تحقیق و پژوهش می باشد آورده شده است تا کمی
باعث حیرت خوانندگان عزیز گردد:
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1

بزرگترین پرنده ،شترمرغ نام دارد با وزن  150کیلوگرم.

 2کوچکترین پرنده مرغ ،مگس خوار نام دارد با وزن  1/6گرم.

3

4

5

6

7

8

9

10

حداکثر سن تعدادی از حیوانات در صورتی که در حیات وحش باشند به
شرح جدول زیر است  .اما ممکن است در اثر اسارت از بین بروند.

 3کوچکترین مار زنده ،قلمی مار نام دارد با طول  11سانتی متر.

4

بزرگترین مار زنده ،پیتون نام دارد با طول باالی  10متر.

 5بزرگترین خزنده تمساح آبهای شور می باشد با طول -88
 27متر و وزن بین  408تا  522کیلوگرم.
 6کوچکترین خزنده ،زنده مارمولک پنجه دار نام دارد با طول
 4سانتی متر و وزن  2گرم.
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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مواد غذایی مورد نیاز مصرف روزانه تعدادی از حیوانات در جدول زیر
نمایش داده شده است.آمار و ارقام داده شده بر حسب درصد وزن بدن
است .

مصرف اکسیژن در خواب زمستانی تعدادی از پستانداران اروپا به شرح
جدول زیر می باشد .ارقام زیر نشان دهنده میزان مصرف اکسیژن در
سانتی متر مکعب در هر کیلوگرم از وزن بدن در ساعت است.

حداکثر سرعت تعدادی از حیوانات به شرح جدول زیر می باشد.

اندازه تخم مرغ و وزن آن در تعدادی از گونه های پرندگان به شرح جدول
زیر می باشد.
وزن قلب تعدادی از مهره داران به شرح جدول زیر است.
وزن قلب مطلق (گرم) نام گونه

حداکثر طول و وزن تعدادی از پستانداران به شرح جدول زیر می باشد.

فاصله پرواز تعدادی از پرندگان در طول مهاجرت به شرح جدول زیر می
باشد.

86

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

87

راه های کم کردن مصرف پالستیک
ترجمه :سعید علیزاده

از  ۵۰سال پیش تاکنون تولید «پالستیک» در جهان به طور مداوم افزایش
یافته است .به بیان دقیقتر از  ۱۹۵۰تا  ۲۰۱۲تولید پالستیک در جهان به
طور متوسط هر سال حدود  ۹درصد افزایش داشته و تولید آن در ۲۰۱۳
حدود  ۳۰۰میلیون تن بوده است ٪۴ .نفت تولیدی در جهان برای تولید مواد
پالستیکی به کار گرفته میشود و  ٪۴دیگر در کارخانههای پالستیکسازی
مصرف میشود .این یعنی صنعت پالستیک عمیقا به منابع فسیلی وابسته
است .نکتهی مهم دیگر این است که میانگین رشد تولید پالستیک در جهان
از رشد بازیافت ( )recyclingآن بیشتر است .این یعنی هر ساله میلیونها
تن پالستیک به صورت زباله به جایگاههای دفن زباله ( )landfillsفرستاده
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میشوند یا به صورت ذرات ریز در اقیانوسها پخش میشوند.
یکی از دالیل افزایش مصرف پالستیک در جهان (به ویژه از  ۱۹۷۰به این
سو) این است که پالستیک به تدریج جایگزین مواد دیگر نظیر شیشه ،فلز
یا کاغذ شده است .روندی که به خصوص در صنعت بستهبندی مواد غذایی
بارز بوده است .عالوه بر این در سالهای اخیر ،فشارها برای کاهش وزن
اتومبیلها باعث شده است که صنایع اتومبیلسازی به استفاده گسترده از
پالستیک رو بیاورند .امروزه بیش از  ٪۱۰وزن و  ٪۵۰حجم یک اتومبیل
معمولی آمریکایی را پالستیک تشکیل میدهد ۵۰ .سال پیش این میزان
 ۱۷برابر کمتر از امروز بود.
حدود یک چهارم پالستیک جهان در کشور چین تولید میشود .یک پنجم
پالستیک جهان در کشورهای آسیا (به غیر از چین) تولید میشود .اروپا،
کشورهای شوروری سابق و آمریکای شمالی نیز در مجموع حود ٪۴۰
پالستیک جهان را تولید میکنند)2015 ,World Watch Institute( .

بهترین راه مقابله با «جنون پالستیک» به کار بردن استراتژی عمومی زیر
است:
استراتژی  ،۱زباله تولید نکنید :سعی کنید تا حد امکان از پالستیک استفاده
نکنید (وقتی میتوانم یک لیوان شیشهای یا سفالی یا فلزی همیشه در
کیف یا اداره یا خانه همراهم داشته باشم چرا باید از لیوان یکبار مصرف
پالستیکی استفاده کنم؟!)
استراتژی  ،۲ایجاد زباله را به تاخیر بیاندازید :سعی کنید تا حد امکان از
محصوالت پالستیک چندین بار استفاده کنید (مواد پالستیکی پردوام تهیه
کنید .مثال یک کیسهی خرید پالستیکی که از الیاف و دوخت محکمی
ساخته شده باشد میتواند ماهها یا سالها مورد استفاده قرار بگیرد)
استراتژی  :۳شانس بازیافت زباله را افزایش دهید :سعی کنید تا حد امکان
زبالههای پالستیکی را تفکیک کنید تا امکان بازیافت آن بیشتر شود.
امروزه پالستیک را می توان در همه جا و همه چیز یافت .برای بسته بندی
غذای شما و کاالهای بهداشتی از پالستیک استفاده میشود .ماشین ٬موبایل
و کامپیوتر از پالستیک درست شده اند .و یا مثل آدامس شما روزانه آن را در
دهانتان بجوید .در حالی که خیلی از پالستیک ها با تب و تاب قابل بازیافت
بودنشان در بازار به فروش می رسند ٬حقیقت این است که آنها به ماده با
کیفیت پایین تری برگردانده می شود.
برای مثال ٬یک کارتن پالستیکی شیر را هرگز نمی توان برای مصارف
کارتن دیگری بازیافت کرد .فقط می توان به یک ماده برای مواردی که به
کیفیت کمتری نیاز دارند مانند چوب پالستیکی استفاده کرد ٬که البته این
چوب پالستیکی را هم دیگر نمی توان بازیافت کرد.
مشکالت زباله های پالستیکی در جهان چقدر بزرگ است؟ از  ۳۰میلیون
تن زباله پالستیک تولید شده در سال  ۲۰۰۹در آمریکا ٬تنها  ۷درصد از
آنها قابل بازیافت بودند .این زباله های پالستیکی در نهایت در زمین ها چال
می شوند و یا در سواحل ٫رودخانه ها و اقیانوس ها سهم بزرگی از مشکالت
ویرانگر این زباله ها را در اقیانوس کبیر آرام به همراه دارد .و بدتر از همه که
این پالستیک ها از نفت تولید شده اند.
ولی خوشبختانه راهکارهای راحت و ساده برای جلوگیری از تولید زباله های
پالستیکی هست که هر نفر به نوبه خود میتواند سهم بزرگ و قابل توجهی
را در کاهش این زباله های پالستیکی بردارد( .متن از لورا موس)
به نی ها نه بگوید

یکی از ساده ترین روش ها برای دور نگه داشتن زباله های پالستیکی از محل
های مخصوص دفن زباله خودداری کردن از استفاده نی های پالستیکی می
باشد .خیلی ساده ،کافی است که به پیشخدمت بگویید که شما نیازی به
نی ندارید ،مطمئن شوید که موقع سفارش دادن حتما به آنها بگویید .اگر
به خاطر لذت استفاده کردن از نی نمی توانید از استفاده آن دست نکشید
می توانید با خرید نی های استیل ضد زنگ و یا نی های مخصوص شیشه
ای از آنها بجای نی های پالستیکی استفاده کنید .که بعد از مصرفتان با
شستنشان می توانید آنها را به دفعات استفاده کنید.

استفاده ای که جنس شان از کتان است استفاده کنید .چون بعضا جنس
های پالستیکی آنها نیز در بازار موجود است .یکبار برای همیشه دیگر از
دفن کیسه های پالستیکی در محل های دفن زباله جلوگیری نمایید.
آدامس جویدن رو کنار بگذرید.

آدامس های از شیره های گیاهی درست می شدند ٬یک الستیک طبیعی٬
ولی وقتی که دانشمندان الستیک ترکیبی رو درست کردند ٬پلی اتیلن و
پلی وینیالستات به جای رزین های طبیعی در اکثر آدامس ها شروع به کار
گرفته شد .نه تنها شما در حال جویدن پالستیک هستید حتی ممکن است
که این پالستیک آدامسی سمی باشد.
موقع خرید به جای بطری های شیشه ای یا پالستیکی ٬پاکت های مقوایی
خرید کنید.
موقع خرید مواد شوینده بجای اینکه اون هایی که دارای ظروف شیشه ای یا
پالستیکی هستند خریداری کنید اون مواد شوینده ای رو بخرید که داخل
پاکت های مقوایی هستند .کاغذ مقوایی ساده تر و همچنین به محصوالت
بیشتری نسبت به مواد پالستیکی بازیافت می شود.
از ظروف شیشه ای که در خانه دارید دوباره استفاده کنید.

شما می توانید خرید های مختلف غذاهای آماده خود را مانند سس
ماکارونی ،مربا و  ....را بجای قوطی های پالستیکی ظروفی که شیشه ای
هستند خرید نمایید .بجای دور انداختن این قوطی ها و یا بازیافت آنها می
توانید این ظروف را دوباره مصرف کنید .مانند استفاده آنها برای نگهداری
غذا و یا موقعی که از غذاهایی که در مغازه ها به صورت سر باز به فروش
می رسند خرید می نمایید از این ظروف به عنوان ظرف بجای پالستیک و
یا دیگر ظروف استفاده نمایید .اگر چنان چه قوطی پالستیکی که از خرید
و مصرف ماست و مربا و دیگر غذاها باقی مانده به جای اینکه اون رو دور
به اندازید ٬با شستشوی این قوطی ها از آنها برای نگهداری مواد غذایی
استفاده کنید.
از بطری های آب و لیوان ها دوباره استفاده کنید.

بنابه گفته ناظر سازمان آب و غذا؛ بطری ها آب ساالنه ( ۱.۵یک ونیم)
میلیون تن زباله پالستیک در سال تولید می کنند که برای تولید این مقدار
بطری میلیون ها گالن نفت نیاز است .با پر کردن دوباره بطری آب های قابل
استفاده دوباره می توانید از دور ریز شدن تعداد کمتری از این بطری ها در
محل های دفن زباله و اقیانوس ها جلوگیری کنید .ولی اینجا متوقف نشوید.
به جای استفاده از لیوان های یکبار مصرف برای نوشیدن چای و یا آب در
خیابان ها و یا مغازه ها می توانید با به همراه داشتن ماگ خود از استفاده
لیوان یکبار مصرف جلوگیری کنید.
ظرف خود را به همراه داشته باشید

موقعی که می خواهید از رستورانی غذایی برای خوردن در خانه تهیه کنید
می توانید با همراه داشتن ظرف از صاحب رستوران یا غذاخوری بخواهید

از کیسه های مجددا قابل استفاده برای خریدهایتان استفاده
کنید.

حدود یک میلیون کیسه پالستیکی در هر دقیقه استفاده می شود که هر
یک از این کیسه های پالستیک  ۱۰۰۰سال طول می کشد که تازه شروع به
تجزیه شدن کند .اگر همین االنش هم از کیسه های مجددا قابل استفاده در
خریدها خود استفاده می کند شما در مسیر درستی هستید ولی اگر چنان
چه تا به امروز از کیسه های پالستیکی استفاده می کردید از همین امروز
زمان آن است که تغییر را در خود ایجاد کنید .از کیسه های مجددا قابل
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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که غذای شما را به جای گذاشتن در ظرف یکبار مصرف در ظرف مخصوص
خودتان بریزد .با این کار از استفاده ظروف یکبار مصرف جلوگیری به عمل
آورید.
از کبریت استفاده کنید

اگر برای روشن کردن شمع ،آتش ،ویا هر چیز دیگری که می خواهید
روشنش کنید بجای فندک از کبریت استفاده کنید .این فندک های غیر
قابل بازیافت برای صدها سال در محل های دفن زباله می مانند که حتی
در شکم پرنده ها نیز یافت شده اند .اگر تحمل دوری از فندک خودتان را
ندارید بجای اینکه از فندک های پالستیکی یکبار مصرف استفاده کنید
می توانید از فندک های فلزی که قابل پر کردن باشند استفاده کنید .این
گونه می توانید از دور ریز شدن خیلی زیادی از این فندک ها در طبیعت
جلوگیری کنید.

از خرید و استفاده غذاهای یخ زده جلوگیری کنید.

غذاهای یخ زده برای بسته بندیشان از پالستیک استفاده می شود .حتی
آنهای که دارای بسته بندی های دوستدار محیط زیستی هستند با مقواهایی
که یک الیه از پالستیک دارند استفاده شده است .گرچه استفاده نکردن
از غذاهای آماده یخ زده خیلی سخت است در کنار فواید زیست محیطی
استفاده نکردن از این غذاهای آماده یخ زده فواید دیگری نیز در آن است.
فواید دیگری مانند اجتناب از مواد شیمیایی موجود در بسته بندی های
پالستیکی این مواد غذایی بسته بندی شده یخ زده.
از ظروف پالستیکی استفاده نکنید

ظروف پالستیکی ،قاشق ،چنگال ،چاقو و تمام این ظروف یکبار مصرف
پالستیکی رو کنار بگذارید.
بطری های دوباره مصرف شونده را برگردانید.
اگه از مغازه مربا و یا رب گوجه فرنگی خریده اید ،برای خرید مجددتان می
توانید همان بطری و یا ظرفی که در آن خرید کرده اید را برای مغازه دار
برگردانید تا آن را برایتان برای بار دوم پر کند.
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از پوشک پارچه ای استفاده کنید.

براساس مطالعات  EPAحدود ۳میلیارد و۸میلیون کیلوگرم پوشک بچه
یکبار مصرف ساالنه در آمریکا به زباله دانی ها ریخته می شود .که برای
تولید این مقدار پوشک بچه چیزی حدود  ۴۰هزار کیلو گرم پالستیک و
بیش از  ۲۰۰هزار درخت استفاده می شود .با استفاده از پوشک پارچه ای نه
تنها ردپای کربن کودک خود را پایین خواهید آورد بلکه در پس انداز کردن
پول خود نیز قدمی خواهید برداشت.
آبمیوه نخرید

بجای خرید آبمیوه در ظروف و بطری های پالستیکی ،در خانه آبمیوه تازه
خود را درست کنید و یا بجای آبمیوه خود میوه را میل فرمایید .این کار نه
تنها باعث کاهش مصرف پالستیک خواهد شد بلکه برای سالمت خود شما
نیز بهتر است.

تمیزکاری سازگار با محیط زیست

نیازی به پاک کننده های مختلف نیست .برای مثال پاک کننده کاشی ،پاک
کننده توالت ،پاک کننده شیشه و غیره که هر کدام در ظروف پالستیکی
مختلفی به فروش می رسند .تنها با چند کار ساده می توانید پاک کننده
خانگی خود را با جوش شیرین و سرکه درست کنید .با این کار ،فضای
زیادی را در خانه از اشغال پاک کننده های مختلف خالی خواهید کرد،
پول خود را با این کار دور نخواهید ریخت و مهم تر از اینها از آلودگی
محیط زیست به وسیله این مواد شیمیایی پاک کننده ها جلوگیری خواهید
کرد.
نهار خود را سازگار با محیط زیست کنید.

اگر برای نگهداری و حمل و استفاده نهار شما از ظروف یکبار مصرف زیادی
استفاده می شود وقت آن است که بجای این همه پالستیک از ظروف
مخصوص حمل نهار استفاده کنید.
به یاد داشته باشیم که اگر این موارد را رعایت نکنیم ،متاسفانه بیشتر با این
چنین صحنه های آلوده ای از محیط زیست و طبیعت روبرو خواهیم شد.

 2دستگاه های سوالریوم؛ زیبایی یا سرطان!
از ماه سپتامبر سال  2015استفاده از کابین های برنزه کننده یا همان
دستگاه های سوالریوم در کشور فرانسه ممنوع شده است .دلیل آن نیز
ساده است .دستگاه های سوالریوم که جوانان خود را به امید تغییر رنگ
پوست و برنزه شدن به آن می سپارند ،سرطان زا است .اشعه های ماورای
بنفش ساطع شده از این دستگاه ها روی پوست باعث بروز مالنوم یا همان
سرطان پوست می شود.

 8رنگ های آلوده به سرب
سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است که سرب یک ماده ی سرطان
زا است .متأسفانه افرادی که در حرفه نقاشی ساختمان فعالیت دارند و یا
در انبار رنگ کار می کنند ،بیشتر در معرض این مواد بوده و در معرض
خطر هستند.

 3رنگ پارچه ها
اورامین نام یک ماده شیمیایی است که در برخی رنگ ها و برای رنگ
کردن پارچه ها استفاده می شود .استفاده از این ماده در برخی کشورها
مانند فرانسه ممنوع است .اما در برخی از کشورهای دیگر در کارخانجات
و برای رنگ کردن پارچه هایی که از آنها لباس و مالفه و غیره تهیه می
شود ،استفاده می کنند .متاسفانه این ترکیب خطر سرطان را افزایش
می دهد.
 4مواد استفاده شده در تولیدی های کفش
اکثر سرطان ها ناشی از قرار گرفتن افراطی در معرض ترکیبات سمی و
شیمیایی در محیط های کاری است .سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده
است که برخی از ترکیبات استفاده شده در کارخانه ها و کارگاه های
تولید کفش و چکمه خطر ابتال به سرطان خون و سرطان مثانه را در
کارگرها افزایش می دهند.
 5آتش شومینه برای ریه ها مضر است
در سال  2015سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که تماس داشتن
با آتش شومینه های هیزمی باعث افزایش خطر ابتال به سرطان ریه و
همچنین مشکالت قلبی می شود .به همین دلیل نیز هم اکنون تعبیه
کردن شومینه های هیزمی در شهر پاریس فرانسه و سه استان دیگر این
کشور ممنوع است.

دم دستی های سرطان زا را بشناسیم
اخیرا سازمان بهداشت جهانی از تأثیر گوشت قرمز در ابتال به
سرطان نیز سخن گفته است .بنا به اعالم این سازمان ،گوشت
قرمز به اندازه سیگار در بدن واکنش های سمی ایجاد می کند.
البته فقط گوشت و سیگار نیست .پیرامون ما عناصر سرطان زایی
هستند که هر روز با آنها سر و کار داریم .با  8نمونه از این عناصر
و اشیای دم دستی سرطان زا بیشتر آشنا می شویم:
 1مصرف دخانیات مسئول  30درصد سرطان ها است
اولین عنصری که در صدر لیست سیاه سرطان زاهای اعالم شده توسط
سازمان بهداشت جهانی قرار دارد ،دخانیات است .بله همین سیگارهایی
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که بی هوا آتش می زنید و یا به پشتی ها لم داده و قلیان دود می کنید.
دخانیات مسئول بیماری های تنفسی جدی و بیماریهای قلبی عروقی
است .مضرات دخانیات به همین جا ختم نمی شود .عناصر آزادشده از
محصوالت آلومینیومی مانند کاغذ فویل و غیره خطر ابتال به سرطان را
افزایش می دهند .متأسفانه برخی خانم ها در آشپزخانه از این کاغذهای
آلومینیومی زیاد استفاده می کنند .سیگار و قلیان را عامل  30درصد
سرطان ها می دانند که صرفاً نیز به سرطان ریه محدود نمی شود .حال
که نمی شود با برخی از عناصر سرطان زا و یا ژنتیک و غیره مقابله کرد،
لطفاً با استعمال سیگار و قلیان سرطان را با دستان خود به جان خود
نیندازید.

 6ذرات آزاد شده از زغال
سازمان بهداشت جهانی در گزارش ماه مارس سال  2014خود در
خصوص خطرات آلودگی هوا تاکید بیشتری روی خطرات ذرات آزاد
شده از ذغال (برای گرم کردن محیط زندگی یا طبخ غذا) داشته است .به
عقیده متخصصان دودی که از زغال ناشی می شود سرشار از ذرات ریزی
است و خطر ابتال به سرطان ریه را  6درصد افزایش می دهد .بدون شک
با یک یا دو مرتبه کباب درست کردن روی منقل اتفاقی نمی افتد .مشکل
زمانی است که به طور مداوم و مرتب در معرض چنین ذراتی قرار بگیرید.
 7آلومینیوم :سرطان زای آشپزخانه
مرکز بین المللی بررسی های سرطان سازمان بهداشت جهانی107 ،
نوع ماده ی سرطان زا را برشمرده است که آلومینیوم در جایگاه سوم
سرطانزاترین این مواد قرار دارد .عناصر آزادشده از محصوالت آلومینیومی
مانند کاغذ فویل و غیره خطر ابتال به سرطان را افزایش می دهند.
متأسفانه برخی خانم ها در آشپزخانه از این کاغذهای آلومینیومی زیاد
استفاده می کنند .باید بدانید که گرم شدن این کاغذها عناصر آنها را
فعال تر می کند.

منبع:
وب سایت تبیان www.tebyan.net
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حیات وحش افرس

نام پرنده :الک پشت برکه ای
محل عکس برداری :تاالب مهارلوی شیراز
عکاس :محمد جواد آرمانمهر

هدف از تشکیل انجمن اکتوریسم مسئوالنه شیراز

آشنایی با انجمن اکوتوریسم مسووالنه شیراز
علی قاسمی
مدیر انجمن اکوتوریسم مسووالنه شیراز و کارشناس ارشد امداد و نجات
کوهستان  ،مربی بین المللی کوهنوردی و راهنمای تور

اکوتوریسم ،مناطق تحت حفاظت محیط زیست و قوانین و مقررات آن

با افزايش جمعيت بشر در كره زمين و ارتقاء زندگي ماشيني ،روز به روز
تمايل افراد به پناه بردن به طبيعت براي رسيدن به آرامش و آسودگي افزايش
مي يابد .اين مسئله تقاضای افراد برای استفاده از تورهاي طبيعت گردي را
افزايش مي دهد  .آنچه در اكوتوريسم بسیار اهمیت دارد پايبندي به حفاظت
از طبيعت و استفاده پايدار از آن است .اكوتوريست واقعي فردي است كه
مسئوالنه در طبيعت حضور پيدا مي كند و تالش دارد كه کمترین تاثير
منفي را بر طبيعت و فرهنگ محیط پيرامون خود داشته باشد و به حفاظت
آن کمک كند .اکوتوریسم شاخه ای از طبیعت گردی است و با آن تفاوت
دارد.
متاسفانه در کشور ما عموما این دو واژه بجای هم به کار برده می شود.
اکوتوریست واقعی هرگز لذت خود را بر آسايش و آرامش طبیعت ترجیح نمی
دهد .احترام به جامعه ميزبان و حمايت مردم بومی از ديگر اهداف اكوتوريسم
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است .در صورتی که فعالیت های طبیعت گردی چندان مسئوالنه نیست و
حضور طبیعت گردان در مناطق طبیعی اثرات منفی نیز دارد .اکوتوریسم
بااهداف مختلفی شکل میگیرد:
اکوتوریسم بااهداف مشخص مثل:

تحقیقات علمی.
اکوتوریسم با اهداف عام.
اکوتوریسم با اهداف اتفاقی .
اکوتوریسم با اهداف تفریحی.
ویژگیهای اکوتوریسم:

مشارکت درحفاظت از تنوع زیستی
کمک به رفاه اجتماعی جوامع بومی
مسؤلیت پذیری گردشگران
کمترین میزان مصرف انرژیهای تجدید ناپذیر
تاکید بر مالکیت بومی وایجاد فرصت های شغلی خصوصا برای جوامع
روستایی

هدف از تشکیل این انجمن ،توجه به گردشگری مسئوالنه و نیز بهره مندی از
پتانسیل های عالقمندان به طبیعت و فرهنگ ،جهت ارتقاء کیفیت گردشگری
است .همواره افرادی که نسبت به ایران زمین دغدغه های زیست محیطی و
فرهنگی دارند این پرسش را از خود می پرسند که چگونه می توانیم برای
حفظ ارزش های کشورمان گام برداریم؟ بسیاری در جستجوی یافتن گام
هایی هرچند کوچک برای کمک به حفظ هویت و ارزش های ملی ایران
زمین هستند.
مسلما باشناخت هر چه بیشتر این طبیعت زیبا و کم نظیر می توانیم دست
در دست یکدیگر گامهایی موثر در جهت حفظ آنچه که هنوز باقی مانده است
برداریم .بی شک آموزش و فرهنگ سازی ،از اهمیت فراوانی برخوردار است،
ما با آگاهي و شناخت از طبيعت مي توانيم رفتار مسئوالنه ای نسبت به آن
داشته باشیم  .انسان تا زمانیکه نسبت به موضوعی بیگانه است  ،چندان عالقه
ای به آن نشان نمی دهد ولی هنگامیکه از آن موضوع شناخت پیدا می کند،
می خواهد بیش تر و بیشتر در آن مورد بداند و هر چه می گذرد به آن موضوع
بیشتر عشق می ورزد.
پس بیائید تصمیم بگیریم تا طبیعت زیبایمان را بیشتر بشناسیم و از آن بیش
از پیش حفاظت کنیم  ،تا بتوانیم استان فارس را سرشاراز جنگلهای عظیم
بلوط ببینیم ,آذربایجان مان را سرسبزتر ,چهارمحال مان راپر آب تر  ،زاینده
رود وکارون مان را جاری تر و دماوندمان را شفاف تر ببینیم .بیائید تا باز هم
در مازندران و گیالن جنگل ببینیم و در خلیج فارس و دریای عمان ماهی .با
طبیعت آشتی کنیم تا پرندگان مان همچون گذشته به شهرها بازگردند و در
کنار ما احساس امنیت کنند .چشمهای خود را بشوئیم و طور دیگر به طبیعت
بنگریم.
با توجه به تجارب پایه گذاران این انجمن در خصوص فعالیت های فرهنگ
سازی ،آموزشی و نیز مشارکت جوامع محلی و مشاهده دستاوردهای ملموس
آن و همچنین وجود نیروهای عالقمند و با انگیزه در این حوزه  ،می توان به
گسترش و ترویج این گونه فعالیت ها امیدوار بود.
فعالیتهای تخصصی:

یکی از اهداف مهم انجمن اکتوریسم مسئوالنه شیراز بسط و گسترش نگرش
تخصصی به مقوله گردشگری از جمله شاخه های مختلف حیات وحش مانند
گیاهان ،پرندگان ،حشرات ،خزندگان و دوزیستان و نیز ژئوتوریسم ،کویرنوردی،
جنگل نوردی ،کوه پیمایی ،غارنوردی ،دوچرخه سواری ،صخره نوردی ؛نجوم،
دره نوردی ؛توریسم برپایه جوامع محلی و ...است.
همچنین در حوزه فرهنگی گردشگری بر پایه جاذبه های معماری ،باستان
شناسی ،اقوام و عشایر ،جوامع محلی و آیین و رسوم ،صنایع دستی ،موسیقی
نواحی و ...همگی زیر مجموعه های تخصصی هستند که قابلیت پردازش
مستقل را دارند.
براین اساس در حال حاضر انجمن اکتوریسم مسئوالنه شیراز با نگرش هویت
بخشی سازگار با محیط زیست( )IPMهمواره سعی مینماید تا بهترین
روشهای بهره برداری از این طبیعت خدا دادی را به شکلی کامال تخصصی به
تمامی عالقه مندان با استفاده از متخصصین حرفه ای وآگاه خود در اختیار
جامعه هدف قرار دهد.
اهم شاخه های تخصصی انجمن اکوتوریسم مسوالنه شیراز:
1

2

برگزاری سمینارهای تخصصی وآموزشی مرتبط با اکوتوریسم
آشنایی با پرندگان ایران و جاذبه های پرنده نگری

3
4
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آشنایی با گیاهان ایران
زمین شناسی و جاذبه های ژئوتوریستی ایران
فنون استقرار و زندگی در طبیعت و اصول نقشه خوانی و کار با GPS
آشنايي با حشرات و پروانه های ایران
آشنایی با پستانداران ايران
آشنايي با خزندگان و دوزيستان ايران
آشنایی با کوهها وغارهای ایران
آشنایی با عشایر ایران
آشنایی با اکوسیستم های ایران
بهداشت سفر و کمکهای اولیه
آشنایی با نژادهای مختلف اسب
عکاسی در طبیعت
الگوهای رفتاری در گردشگری
آشنایی با ابزار و وسایل سفر
اکوتوریسم ،مناطق تحت حفاظت محیط زیست و قوانین و مقررات آن

سمینارهای تخصصی آموزشی وعلمی مرتبط با طبیعت گردی و اکوتوریسم

این انجمن با استفاده از اساتید برجسته ومطرح در سطوح کشوری وبین المللی
بر حسب نیاز هر دوره ,سمینارهای آموزشی وعلمی مختلفی مانند :
هوا شناسی ,نقشه خوانی ،آشنایی با نژادهای مختلف اسب در ایران ،آشنایی
با عکاسی در طبیعت ،آشنایی با نجوم ،آشنایی با ابزار و وسایل مورد نیاز در
طبیعت ،آشنایی با موزه ها ,شناخت جغرافیای جانوری ایران  ,امداد ونجات
وکمکهای اولیه در طبیعت و.....را با اهداءمدرک از مراکز معتبر علمی در غالب
سمینارها وکارگاههای یک روزه ویا چند روزه برگزار می نماید.
تورهای ماجراجویی

استاندارد و ایمن _ ماجراجویی را تجربه کنید.
گردشکری ماجراجویانه ،صنعتی جهانی است که اهمیت آن رو به فزونی
میباشد .در فعالیتهای گردشگری ماجراجویانه که مبنی بر اصول حرفهای
میباشد و نه براساس منافع شخصی یا خیرخواهانه ،عامل خطر و چالش،
جزئی پذیرفته شده و الینفک است .ریسکپذیری منافعی دارد اما در عین
حال خطراتی را نیز به همراه دارد .به منظور به حداکثر رساندن ارزشهای
ماجراجویی ارائهدهندگان فعالیتهای گردشگری ماجراجویانه میبایست
جنبههای ایمنی کار را نیز به طور قابل اجرا و عملکردی فراهم آورند.
اجرای کارآمد استانداردها ،به عالقمندان در انتخاب آگاهانه فعالیتها و
ارائهدهندگان آنها یاری میرساند.
صالحیتهای راهنمایان فعالیتهای گردشگری ماجراجویانه برای هدایت
شرکتکنندگان و احراز مسئولیت در قبال ایشان عاملی مهم در تضمین ارائه
فعالیتهای گردشگری ماجراجویانه ایمن است .صالحیت مفهومی است که
عالوه بر مهارتها ،دانش ،نگرش و ویژگیها را نیز در بر میگیرد.
بسته به نوع فعالیت گردشگری ماجراجویانه (قایقرانی ،صخره نوردی،
آبشارنوردی ،کوهنوردی ؛اسکی و سایر موارد) ،صالحیتهای مختلفی را
میطلبد .با این وجود صالحیتهایی وجود دارند که در فعالیتهای مختلف
گردشگری ماجراجویانه مشترک است .این صالحیتهای مشترک (و نتایج
مورد انتظار) کانون توجه استانداردهای گردشگری ماجراجویانه است.
استانداردها برای امنیت عالقمندان و استفاده راهنمایان ذیصالح ،به
عنوان یک مرجع برای فعالیتهای گردشگری ماجراجویانه خاص در انجمن
اکوتوریسم مسوالنه شیراز طراحی شده است.
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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1-1آشنایی با پرندگان ایران و جاذبه های پرنده نگری

در ايران حدود  ۵۱9گونه پرنده وجود دارد .تعدادي از آنها در ايران زاد آوری
مي كنند ،تعدادي زمستان گذرانند و تعدادي بطور اتفاقي ديده مي شوند.
تعدادي از گونه ها نيز از مناطق ديگر به كشور ما وارد شده اند.ایران بعلت
موقعيت خاص جغرافيايي خود و نيز بعلت قرار گرفتن در مسير مهاجرت
پرندگان در فصل سرما ميزبان تعداد زيادي از پرندگان مهاجري است كه گاهي
ماهها ميهمان ما هستند و گاه بطور گذري چند روزي براي رفع خستگي به
تاالب ها و درياچه هاي ايران مي آيند .مشاهده پرندگان در زيستگاه طبيعي
شان از جذابيت خاصي برخوردار است .در بسياري از كشورها به خصوص
كشورهاي اروپايي مشاهده پرندگان عالقمندان فراواني دارد كه بطور حرفه
اي آن را دنبال مي كنند
2-2آشنایی با گياهان ايران

هر چند مناطق بسیاری از ایران هنوز از نظر گیاه شناسان کم و بیش ناشناخته
باقی مانده است و هر برنامه جمع آوری گیاهی از سرزمین های دور افتاده
هنوز با کشف چند گونه جدید همراه است  ،با وجود این  ،انواع گیاهان ایران
بيش از  8هزار گونه تخمین زده می شود و این تعداد تقریبا معادل گیاهان
سراسر اروپاست که تقریبا  4برابر ایران وسعت دارد .گياهان به عنوان اولين
حلقه زنجيره غذايي نقش مهمي در زندگي بشر و ساير جانداران در طبيعت
دارند.
3-3زمين شناسي و جاذبه های ژئوتوريستی ایران

امروزه در دنيا توجه خاصي به چشم اندازهاي طبيعي كه توسط انواع فرسايش
هاي طبيعي به وجود مي آيد مي شود .از طرفي مشاهده ،مطالعه  ،عكاسي
و ...از پديده هاي زمين شناسي از سرگرمي هاي افراد عالقمند به طبيعت مي
باشد .پدیده های زمین شناسی از قبیل شکستگی ،کوهزایی  ،آتشفشان و...
همواره توجه انسان ماجراجو را به خود جلب كرده است .
 4-4فنون استقرار و زندگی در طبيعت و اصول نقشه خوانی

حضور در طبيعت اصول و فنوني دارد كه در اين مبحث به آن پرداخته مي
شود .روشهاي كمپ زدن در طبيعت  ،طرز کار با قطب نما  ،جهت یابی به
كمك عوامل طبيعي و ابزار هاي ساخت بشر ،روشن كردن آتش در طبيعت،
وسایل مورد نیاز درکیف بقا ،سازماندهی سفرهای طبیعت گردی .پياده روي
در شب بدون استفاده از نور چراغ قوه و تنها با اتكاء بر قدرت بينايي فرد از
تجربيات جالبي است كه آن را در تجربه مي كنند و اين موضوع به گفته آنها به
تقويت اعتماد به نفس و اراده آنها كمك مي كند .تجربه فعالیت های گروهی
و مشارکتی ،کمک به دیگران و حمایت یکدیگر از تجربه های جذابی است که
همواره خاطره خوشی در ذهن شرکت کنندگان ثبت می کند.
 5-5آشنايي با حشرات و پروانه های ایران

در طبيعت به خصوص در فصل بهار و تابستان حشرات را می توان بيش از
هر جانوري مشاهده كرد ،به همین دلیل این مبحث یکی از مباحث سوال
برانگیز اکوتوریست های کنجکاو و عالقمند است .حشرات به داليل متعددي
پرجمعيت ترين موجود كره زمين مي باشند .آنها با دارا بودن پوشش سخت
كيتيني بدن خود و نيز قدرت پرواز و فرار از دست انواع دشمنان وروشهاي
سازگاري هنرمندانه خود با طبيعت و ...از شانس بزرگي در زنده ماندن در
شرايط مختلف طبيعي برخوردارند .و پشتكار در حشراتي مانند مورچه و
موريانه مي تواند الگويي مناسبي براي زندگي ما انسانها باشد  .بشر امروزه در
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بسياري موارد از حشرات به ویژه از نحوه پرواز و حركات ظريف دست و پاي
آنها در صنعت هواپيمايي ايده گرفته است .همچنین در بسیاری موارد در این
سفر هراس بی مورد افراد نسبت به حشرات رفع خواهد شد.
 6-6آشنایی با پستانداران ايران

در ايران حدود  190گونه پستاندار وجود دارد كه تعدادي از آنها مانند يوز
آسيايي و گورخر ايراني آخرين بازماندگان در جهان هستند .در این مبحث با
گونه های ارزشمند پستانداران در ایران و همچنین زیستگاه آنها و چگونگی
حضور در طبیعت برای مشاهده این گونه جانوران اطالعاتی کسب می نمایند
و به منظور آشنایی هر چه بیشتر با فرم بدن ،اندازه جثه ،فرم شاخ ،رنگ بدن،
تعداد ناخن ها و  ...بازدیدی از یکی از موزه های حیات وحش خواهند داشت
 .فراگیران با عکاسی از این پستانداران و تهیه گزارش ،هر چه بیشتر به ارتقای
دانش خود در این زمینه کمک می کنند
7-7آشنايي با خزندگان و دوزيستان ايران

در ایران در زیستگاههای مختلف (کوهستانی  ،کویری  ،جنگلی و ) ...انواعی
از خزندگان و دوزیستان قابل مشاهده است که همگی توانسته اند با شرایط
مختلف زیستگاهی خود را سازگار کنند .بسیاری از خزندگان نقش مهم و با
ارزشی در زندگی بشری دارند که معموال عموم مردم از این ارزش بی خبرند

و در بسیاری موارد این جانوران را دچار بی مهری و حتی آزار قرار می دهند.
اهمیت خزندگان و دوزیستان در زندگی بشر ،ویژگی های رفتاری خزندگان و
دوزیستان ،خصوصیات ظاهری ،چگونگی استتار ،راسته های مختلف و روش
های شناسایی آنها ،مکانیزم های دفاعی ،چرخه زندگی ،مارهای خطرناک و
بی خطر و نکات ایمنی در مورد آنها ،تنوع زیستگاهی ،روش های جستجوی
آنها در طبیعت و وسایل مورد نیاز در سفرهای تحقیقاتی خزنده شناسی و ....از
موضوعاتی است که در این مبحث به آن پرداخته می شود.
 8-8آشنایی با كوهها و غارهای ایران

از آنجايي كه بيش از نيمي از ايران كوهستاني است اهميت اين موضوع.
عالقمندان زيادي در كشور عزيزمان را به خود جلب نموده است.
شناخت كوههاي با اهميت ايران ،موقعیت ایران در نوار کوهزایی جهان،
تعدادی از مسيرهاي مهم صعود کوهنوردی ،وجه تسمیه کوههای ایران،
آشنايي با اصول كوهنوردي ،چگونگي كوله بستن ،وسايل مورد نياز در
سفرهاي كوهنوردي و ...از مباحث مهم اين بخش است .در اجرای این
تورمعموال تعدادي از كوهنوردان نيز شركت مي كنند كه همگي آنان اذعان
دارند ,شناخت جنبه هاي مختلف طبيعت به ويژه حيات وحش ديدگاه تازه
اي به آنها مي دهد كه براي آنها لذت چندگانه اي از طبيعت را باعث مي شود.
دراین بخش روشهایی نظیر :چگونه در کوهستان گام بردارند و چگونه از مواد

غذایی و آب همراه با خود استفاده کنند .اگر در کوه دچار مشکل شدند چگونه
از خود و دیگران محافظت کنند ؛ تاريخچه غارنوردي در ايران ،انواع غارها،
غارشناسي ،غارنوردي حرفه اي است كه به آن پرد اخته مي شود و غير حرفه
اي ،گياهان و جانوران غارزي ،تجهيزات مورد نياز در غارنوردي ،سرپرستي
درغارنوردي و ..موضوعاتي
 9-9آشنایی با عشاير ايران

با توجه به تنوع اقليمي ايران كه از موقعيت خاص جغرافيايي كشور پهناورمان
تاثير گرفته است ،عشایرمختلف (كرد ،لر  ،بلوچ ،ترك  ،تركمن و عرب ) در
سرزمين ما زندگي مي كنند .که در اجرای این توراین به معرفي آنها و شيوه
زندگي شان و نيز نحوه كوچ در زندگي كوچ نشينان وهمچنین می آموزند که
با عشایر چگونه باید رفتار کنند و در مواجه با آنها چه مالحظاتی را باید رعایت
کنند پرداخته می شود.
 10-10آشنايي با اكوسيستم هاي ايران

ایران از تنوع عظیم اکوسیستم ها و جاذبه های متناسب با آنها برخوردار
است .در هم آمیختگی اکوسیستم های ایران در فواصل کم و پهنه های بسیار
نزدیک باعث بوجود آمدن جاذبه ها و پتانسیلهای بسیار منحصر بفرد در ایران
شده که علت ایجاد آنها و ظرفیتهای اکوتوریستی آنها و پراکنش آنها ست .که
جامعه مخاطب وعالقه مندان با آشنایی به ویژگیهای اکوسیستمی و جاذبه
های ایران قادر خواهند بود با ترکیب این مباحث ,دیدگاه بسیار مناسبی
از وضعیت طبیعت ایران و آشنایی با اکوسیستم های مختلف (کوهستانی،
کویری ،ساحلی ،آبی ،جنگلی و )...و چگونگی دسترسی به آنها ،حساسیت های
زیست محیطی و فرهنگی منطقه ،فصل مناسب برای بازدید از آنها ،وضعیت
کلی حیات وحش در مناطق مختلف و ...را مورد بررسی قراردهند.
 11-11بهداشت سفر و کمکهای اولیه

با توجه به اینکه در زمان اجرای اکوتور در طول سفر با شرایط مختلفی مواجه
میشویم و با توجه به این که معموال در طبیعت با مشکالت پیش بینی نشده
ای برخورد خواهیم کرد،آشنایی با اصول کمکهای اولیه بسیار ضروری به نظر
می رسد.که درطول اجرای تور تا حد امکان با تمرین های عملی  ،نظیر  :حمل
مصدوم  ,عالئم حیاتی انسان ،انواع مارگزدیدگی ها ،مسمومیت ها ،خونریزیها
,شکستگیها ,وهمچنین مدیریت بحران و درمان اولیه آنها ؛ نفرات شرکت
کننده را برای مواجه با انواع مخاطرات سفر آماده می سازیم
 13-13آشنايي با نژادهاي مختلف اسب

باتوجه به اهميت اسب در ايران به ويژه در ايران قديم در اين بخش از تور
به مشاهده و مطالعه نژادهاي مختلف اسب پرداخته مي شود .تاريخچه
سواركاري ،مسابقات ورزشي با اسب و بازيهاي سنتي مانند چوگان كه اصالتا
به كشور عزيزمان ايران تعلق دارد و ...از مباحث مورد بررسي در اين تور است
که در قالب سمیناروکارگاهای عملی اجرا می گردد.
 14-4عکاسی در طبیعت

با توجه به اهمیت سفرهای هنری در طبیعت و ترویج سفرهای طبیعت گردی
(داخلی و بین المللی ) به مناطق مختلف ایران جهت عکاسی و نیز آگاهی کلی
در مورد مباحث اولیه عکاسی در طبیعت مانند نورسنجی و ...به فراگیران دوره
آموزش داده می شود و اطالعاتی کلی در این زمینه به آنها ارائه می گردد.
ثبت عکس پرندگان و سایر اجزای طبیعت همچنین در مواردی می تواند به
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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عنوان سند مشاهده آن گونه از حیات وحش نقش به سزایی در شناسایی و
معرفی گونه های گیاهی و جانوری باشد.بعضا دیده شده که فراگیران دوره
با عکاسی از گونه ای توانسته اند حضور آن گونه را در آن منطقه مشخص به
اثبات برسانند.
انواع تورها :

انجمن اکتوریسم مسئوالنه شیراز برای رفاه حال گردشگران و اینکه بتوانند
به راحتی تور مورد نظر خود را با توجه به سلیقه و تواناییهای خود انتخاب
كنند برنامهی سفرهای خود را به هفت كالس G ,A,B,C,D ,E ,F,تقسیم
كرده است.

كـالس  :)Dتورهای ماجراجویانه:

هدف از این شاخه از طبیعتگردی رفتن به مكانهایی است كه گردشگر
بتواند تجربههای مخاطرهآمیزی كسب كرده و مهارت و تواناییهای جسمی
خود را در مسیرهای جدید بیازماید .وجههی دیگر این سفرها دست زدن به
كارهایی است كه جنبهی ورزشی دارند و مخاطرهانگیز میباشند .به طور
كلی گردشگری ماجراجویانه در ارتفاعات كوهستانها ،اعماق جنگلها و
دیگر پدیدههای طبیعی صورت میپذیرد .داشتن شرایط جسمانی و روانی
باال و تجربهی حضور در فعالیتهای كالس  A۳پیشنیاز حضور در این تورها
میباشند.

كـالس  :)Aتورهای طبیعت گردی:

برنامههای در نظر گرفته شده در این كالس از تورها ،بازدید زیستمحیطی
مسئوالنه از مناطق بكر طبیعی به منظور لذت بردن از طبیعت و ویژگیهای
فرهنگی مرتبط با منطقهی مورد بازدید میباشد.
بازدید از مناطق چهارگانهی تحت مدیریت سازمان محیط زیست (پاركهای
ملی ،مناطق حفاظت شده ،پناهگاههای حیات وحش و آثار طبیعی ملی)،
كوهپیمایی ،راهپیمایی در جنگل ،پیادهروی در كویر ،دوچرخهسواری در
طبیعت ،بازدید ازغارها ،پرندهنگری ،عكاسی در مناطق بكر و دست نخورده و
غیره در این كالس از تورها قرار میگیرند.
این كالس از تورهای انجمن اکتوریسم مسئوالنه شیرازبه سه سطح
 A3,A2,A1قابل تفکیک است:
 :A۱این برنامهها شامل گشت و گذار در طبیعت با كمترین فعالیت بدنی
میباشد ،پیادهروی در این برنامهها كمتر از دو ساعت در روز در مسیرهای
مسطح یا شیب مالیم است.
 :A۲این برنامهها عموماً شامل پیمایشهای بیش از دو ساعت و كمتر از چهار
ساعت در روز در شیبهای مالیم میباشد.
 :A۳دارای فراز و نشیبهای متعدد با پیمایشهای بیش از چهار ساعت در
شبانهروز ،از خصوصیات این درجه از برنامهها میباشد.
كـالس  :)Bتورهای تاریخی و فرهنگی ( شناخت اقوام وعشایر):

توجه خاص به جذابیتهای فرهنگی و تاریخی از شاخصههای اصلی این کالس
از تورها میباشد ،در این تورها افراد متعلق به فرهنگهای گوناگون میتوانند
یكدیگر را درك كنند و به غنای فرهنگ یكدیگر پی ببرند .یكی از ویژگیهای
عمده این گونه سفرها ،تجربهای است كه افراد در محیطی كام ً
ال متفاوت به
دست میآورند.
گردشگرمیبیند كه شیوهی زندگی افرادی كه در این مكانها زندگی میكنند
و یا زندگی میكردند تا چه اندازه با زندگی در شهرهای امروزی متفاوت است.
موسیقی ،زبان ،رقص ،پوشاک ،مسكن ،شیوهی زندگی ،آداب و سنن ،صنایع
دستی و ابنیههای تاریخی ،از دیدنیهای اینگونه از سفرها میباشد .به طور
مثال :روستاهای شگفتانگیزی كه بافت تاریخی ،آثار معماری و یا مردمشناسی
ویژهای داشته باشند ،در این كالس از تورها قرار میگیرند
كـالس  :)Cطبیعت ،تاریخ و فرهنگ:

این گونه تورها تركیبی از تورهای كالس  Aو  Bمیباشد .توریست با حضور
در یک سفر میتواند گردش در طبیعت و تاریخ و لمس فرهنگهای گوناگون
را تجربه كند .داشتن شرایط جسمانی طبیعی و نرمال برای حضور در این
تورها كافی است.
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كـالس _ :)Eدورهها و سفرهای آموزشی:

برگزاری دورهها و سفرهای آموزشی برای دوستانی است كه تمایل به باال بردن
سطح دانش خود دارند تا بتوانند با آگاهی بیشتر با طبیعت ارتباط برقرار كنند.
دورههای آموزشی شامل:
كارآموزی كوهپیمایی ،آشنایی با غارهای ایران ،كارآموزی سنگنوردی ،كمک
های اولیه ،جهتیابی و نقشهخوانی ،استقرار در طبیعت و ...
الزم به ذكر است كه در سفرنامهی برخی از تورها دو كالس از تورها قید شده
است .مثال  Aو  ،Dاین بدین مفهوم است كه اجرای برنامه به شكلی است
كه گردشگران در هر دو كالس از برنامه می توانند در این برنامه حضور پیدا
كنند

شود خودداری میکنیم.
محیط طبیعی مورد بازدید خود را تمیزتر از زمان آغاز ،ترک کرده و برای
حفظ و ارتقای یکپارچگی طبیعی مکانهای مورد بازدید تالش میکنیم.
برای جلوگیری ازآسیب به طبیعت ،از ظروف یکبار مصرف استفاده نکرده
و از همسفران خواهشمندیم ظروف شخصی بههمراه داشته باشند.
آرامش حیات وحش را بر هم نزده و از چیدن گیاهان در طبیعت خودداری
میکنیم.
برای احترام به فرهنگ بومی ،هنجارهای جامعه میزبان اعم از فرهنگ،
سنن ،زبان ،گویش ،لباس ،عقاید و ...را رعایت میکنیم.
از مکانهای خصوصی و مردمان محلی و عشایر (بهخصوص زنان و کودکان)
بدون اجازه عکاسی نکرده و به حساسیتهای فرهنگی احترام می گذاریم.
به اماکن مقدس احترام میگذاریم؛ همچنین باورها و اعتقادات سنتی و
مردمی منطقه را شناخته و به آنها بیاحترامی نمیکنیم.
محصوالتی که از حیوانات و گیاهان در خطر انقراض تهیه میشوند را
خریداری نمیکنیم اما با خرید محصوالت بومی به شکوفایی اقتصاد بومی و
حفظ فرهنگ منطقه کمک میکنیم.
از دادن انعام و پول به مردم بومی خودداری میکنیم.
هرگز قولی را به عشایر و مردمان روستایی نمیدهیم که نتوانیم به آن عمل کنیم.
سعی میکنیم در محیطهای روستایی و عشایری پوشش مناسبی داشته باشیم.
پایبند به اصول اخالقی ورعایت حفظ حقوق سلیر همراهانمان در طی
اجرای تور میباشیم.
با توجه به ناامن بودن محیطهای طبیعی ،از شما تقاضا داریم تا پیوسته
همراه با دیگر گردشگران بوده و به راهنماییها و هشدارهای کادر اجرایی تور
توجه کنید .در صورتی که به هر دلیلی مایلید دقایقی را از تور جدا باشید،
حتما موضوع را به سرپرست تور اطالع دهید.

کالس ) : Fتورهای سفارشی و اختصاصی

انجمن اکتوریسم مسئوالنه شیراز برای دوستانی که خواهان سفرهای
خصوصی خانوادگی ،دوستانه ,ماه عسل ,بازنشستگان ,جشن تولد ,همکالسیها
و  ...هستند ،تورهای متفاوت و متنوعی را مطابق با میل آن ها برگزار می کند.

کالس ) : Gتورهای درمانی:

برنامههای در نظر گرفته شده در این كالس از تورها ،استفاده از مکانهای
طبیعی ویژه گردشگرانی که دارای بیماریهای جسمانی و روان پریشی میباشند
که در روند سالمتیشان نقش بسزایی ایفا می نماید .وشامل بخشهایی نظیر:
آب درمانی ,ریلکسیشن ,تمرینات هوازی ویژه بیماران ریوی وکلیوی ,روان
درمانی با طبیعت و ....می باشد.
قوانین اخالقی انجمن اکتوریسم مسئوالنه شیراز

این کارگروه متعهد به اصول اکوتوریستی است( .اکوتوریسم سفری است
مسئوالنه به مناطق طبیعی ،که موجب حفظ محیط زیست و بهبود زندگی
مردم محلی گردد ).انجمن خود را ملزم به رعایت موارد زیر میداند و از
همسفران خود نیز خواهشمند است تا نهایت کوشش خود را در رعایت این
موارد داشته باشند:
تالش میکنیم تا هیچ اثری به غیر از جای پا در منطقه باقی نگذاریم .پس
از ریختن زبالههای ریز و درشت (مانند تهسیگار ،لفاف مواد خوراکی ،دستمال،
و )...و هر اقدامی که منجر به آسیب یا آزار هر جانداری اعم از گیاه و حیوان
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رموز ساده افراد موفق در دنیا

همراه با یار مهربان

کاربرد زمین شناسی در آبخیزداری و منابع طبیعی

تألیف :مهندس حسن مقیم

مبانی هواشناسی ماهواره ای

تألیف :دکتر منوچهر فرج زاده -نعمت اهلل

کریمی

فرهنگ توصیفی واژگان بوستانها و فضای سبز شهری
تألیف :مهندس سید جواد نقیبی  -مهندس احمد
نعمت اللهی

سنجش از دور فراطیفی

مترجمین :دکتر سید کاظم علوی پناه -مسعود
مینیایی -حسین نصیری

شهرهای هوشمند؛ جهانی شدن شبکه های نوآوری

مهندس علیرضا پاک فطرت (شهردار شیراز) -مهندس

محمد علی علویان مهر

تجلی حکمت در باغ ایرانی

تألیف :دکتر طاهره نصر
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طبیعت افرس

شی
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با و انت ربان با م

نام درخت :انجیر کوهی
محل عکسبرداری :حاشیه دریاچه سد درودزن
عکاس :سید میالد نقیبی

