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نگاه سبز

جنگل های سراوان رشت؛ خسته از زباله ، بی قرار از رنج مردم

 تنوع زیستی شنزارها طی میلیون ها سال به  این درجه از تکامل رسیده. 
با مالچ پاشی آن را نابود نکنیم! شنزارهای خوزستان منشاء ریزگردها 

نیستند. آبگیرها و تاالب های خشک منشاء ریزگردند.

 تالش یک محیط بان برای علوفه رسانی به آهوان گرفتار در برف؛  
دشت سهرین، منطقه حفاظت شده سرخ آباد، زنجان

 آتش نشانان در حال خاموش کردن آتش جنگل در آمریکا؛ 
داکوتای جنوبی

ورزشگاه لوژنیکی روسیه گواهینامه سبز دریافت کرد. این گواهی 
نشان می دهد که ورزشگاه مذکور مطابق استانداردهای سبز ساخته 

شده و کمترین تاثیر منفی را بر محیط زیست دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: »با روند کنونی، احیای 
دریاچه ارومیه، حدود ۳۰ تا ۴۰ سال زمان می برد.«

در فنالند از هر 1۰ بطری پالستیکی، 9 بطری بازیافت می شود. 
بطری های شیشه ای نیز 1۰۰درصد  بازیافت می شوند. فنالند از 

موفق ترین کشورها در زمینه بازیافت زباله است.

به گزارش ایرنا، درختچه های تاغ که در زمین های خشک و بیابانی 
با هدف جلوگیری از گسترش بیابان کاشته می شود، با تثبیت خاک 
و جلوگیری از روان شدن شن و ماسه، از انتشار گرد و غبار در 

مناطق روستایی و شهری پیرامون می کاهد.
این سرمایه سبز که هوای تازه را برای مردم به ارمغان می آورد و 
از بلند شدن شن و ماسه و انتقال آن به مناطق مسکونی جلوگیری 
می کند، این روزها به علت دست اندازی قاچاقچیان حال و روز 

خوشی ندارد. 
قطع و سوزاندن تاغ و تبدیل آن به زغال های سکه ای )به دلیل 
دیرسوز بودن زغال( این روزها داغی بزرگ بر دل بیابان گذاشته و 
ادامه این وضعیت سبب نگرانی طبیعت دوستان و صدالبته متولیان 

منابع طبیعی و محیط زیست شده است. 
درختچه تاغ با آب و هوای خشک و زمین های نسبتا شور نواحی 
ماسه ای و  و  است و در خاک های سبک  بسیار سازگار  کویری 

همچنین روی تپه های شنی به خوبی رشد می کند. 
به همین دلیل این گونه درختی اهمیت بسزایی در تثبیت شن های 
روان مناطق کویری و بیابانی دارد. تاغ به دلیل حفظ رطوبت خاک 
که  به طوری  می کند،  فراهم  را  طبیعی  گیاهان  سایر  رشد  اسباب 
منطقه تاغ کاری شده پس از مدتی به مرتعی سرسبز تبدیل می شود. 
تثبیت خاک شنی و بیابان زدایی از جمله ویژگی های خاص این 
درختچه است که در جلوگیری از توسعه بیابان و نیز آسیب های ناشی 

از آن تاثیر شگرفی دارد.

قاب سبز

نکته سبز

قتل  197 مدافع محیط زیست در سال 2017 میالدی
در سال میالدی که گذشت، 197 مدافع زمین، حیات وحش یا منابع طبیعی کشته 
شدند. این آمار تلخی است که از سوی »دیدبان جهانی، گلوبال ویدنس« منتشر 
شده است. در سال 2017 میالدی  هر هفته 4 مدافع محیط زیست که به مبارزه 
با معادن، کشت و کارهای ضدمحیط زیست، شکارهای غیرقانونی و طرح های 
زیربنایی بدون استانداردهای زیست محیطی اقدام کرده بودند در سراسر جهان کشته شدند. به این 
ترتیب به رغم همه امیدها، کشتار مردمی که به دفاع از زمین یا محیط زیست خود برخاسته بودند، در 
این سال نه تنها فروکش نکرد، بلکه بیشتر شد. از سال 2002 میالدی که برای اولین بار آمار قربانیان 
مدافع محیط زیست گردآوری شد تا امروز، این آمار 4 برابر شده است. بن لیدر، رئیس پویش دیدبان 
جهانی، می گوید: »»وضعیت همچنان بحرانی است. تا زمانی که جوامع در تصمیم هایی که درباره 
سرزمین و منابع طبیعی شان گرفته می شود، دخیل نباشند، معترضان به این روند را آزار، زندان و 

تهدید به قتل خواهند کرد.«
اغلب این قتل ها در جنگل های دوردست کشورهای درحال توسعه به خصوص در آمریکای التین 
اتفاق افتاده که وفور منابع با حاکمیت قانون و قواعد محیط زیستی نسبت عکس داشته است. براساس 
آمار دیدبان جهانی، صنایع استخراج یکی از بزرگ ترین و مرگبارترین سرچشمه های خشونت بوده اند. 
قربانیان مخالف فعالیت های معدنی 36 نفر بودند که قتل بسیاری از آنها مربوط به تقاضای فزاینده 
جهانی برای مواد ساختمانی بوده است. در هند، در ماه می سال گذشته، 3 نفر از اعضای خانواده یاواد 

که مخالف استخراج سنگ از بستر رودخانه نزدیک روستایشان بودند، کشته شدند.
در ترکیه، یک زن و شوهر بازنشسته بعد از آنکه موفق شدند ار راه های قانونی سد راه استخراج الشه 
سنگ مرمر برای بنای هتل ها و بناهای یادبود شوند، به ضرب گلوله در خانه شان به قتل رسیدند. 
حرص و طمع استخراج مواد معدنی را باید مسوول تبدیل ناحیه »اند« در آمریکای التین به میدان 
جنگی دانست که یک طرف آن مردم بومی هستند و طرف دیگر صاحبان صنایع مس الس بامباس 
پرو و معادن زغال سنگ کلمبیا. کسب و کارهای کشاورزی را هم کنار صاحبان معادن می توان 
از سرچشمه های دیگر اعمال خشونت علیه مدافعان محیط زیست دانست. تقاضای رو به افزایش 
سوپرمارکت ها که باعث افزایش تقاضا برای مواد اولیه غذایی مانند سویا و روغن پالم، نیشکر و گوشت 
دام شده انگیزه های مالی برای کشت و کار را بیشتر کرده و همین عامل سبب شده تامین کنندگان این 
منابع غذایی قلمروهای بومی و زمین های اشتراکی را مورد هجوم قرار دهند. درمجموع، کشورهای 
حوزه آمازون و بیشتر از همه برزیل با 46 کشته، دوباره یکی از باالترین تعداد قربانیان را داشته اند. 
در کشور کلمبیا، 32 نفر در سال گذشته درست در آستانه گفت وگوهای صلح در سال 2015 
میالدی کشته شدند که یک روزنامه نگار معروف هم  بینشان بود. بدترین کشتار در پرو بود که 6 
کشاورز به دست گروهی تبهکار که خواهان تصاحب زمین آنها به قیمتی ارزان و سپس فروش آن 
به قیمتی بسیار گران تر به شرکت های تولید روغن پالم بودند، کشته شدند. مسوول اغلب کشتارها 
در کشورهای رده دوم و چهارم این فهرست، دولت ها و گروه های تبهکار بوده اند؛در مکزیک 15 
کشته، بیش از 5  برابر نسبت به سال قبل و در فیلیپین 41 کشته که مرگبارترین کشور برای مدافعان 
محیط زیست در آسیاست.  در آفریقا، بیشترین تلفات مربوط به شکار غیرقانونی و تجارت آن است. 

در کشور کنگو، 4 محیط بان و یک حمل کننده تجهیزات در کمین شکارچیان غیرقانونی کشته شدند.
منبع: گاردین

تذکر سبز

 بین سال های 1940 تا 1950 میالدی تب سدسازی درهمه جای دنیا فراگیر 
شد. در طول 60 سال ساخت سدهای مخزنی بزرگ، تاثیرات زیست محیطی 
مخربی بر مردم و محیط اطرافشان گذاشت بنابراین کشورها برنامه تخریب 
سد را در دستور کار خود قراردادند. آلمان یکی از کشورهایی بود که طی 
سال های گذشته حداقل 10 سد خود را به دلیل آسیب زدن به اکوسیستم های 
طبیعی کشورش تخریب کرد و اما در ایران در دو دهه گذشته ساخت سد 

به جنبش عظیمی تبدیل شد. 
سدسازی هایی که به جرأت می توانیم بگوییم برخی از آنها بی حساب وکتاب و برخی بدون 
ارزیابی منطقه ساخته شدند. شاید بتوان گفت سدهایی که امروز در ایران مشاهده می کنیم 
شرایط  گرفتن  نظر  در  بدون  و  مردم  معیشتی  شرایط  نوع  و  محیط  به  توجه  بدون  اغلب 
آب وهوایی منطقه ساخته شده اند. در حال حاضر اغلب این سدها به محلی برای ذخیره آب 

برای کالنشهرها تبدیل شده و از کارکرد و هدف اولیه و اصلی بازمانده اند. 
با ساخت اغلب این سدها، بحران آب و تخریب محیط زیست در برخی مناطق ایران به وضوح 
دیده می شود. البته که وجود این سدها در کشور باعث بحران آب و مشکالت زیست محیطی 
نشد، بلکه مدیریت نامناسب و برنامه ریزی نامناسب برای بهره برداری از سدها باعث شد 
شرایط به گونه ای رقم بخورد که همه مردم ساخت سدها را عامل اصلی بحران آب تلقی کنند. 
به طور نمونه دریاچه ارومیه به دلیل مدیریت نامناسب ساخت تعداد زیادی سد بر رودخانه های 
سیمینه رود و زرینه رود نابود شد. دریاچه هامون و تمام اکوسیستم آن و رودخانه هیرمند به 
دلیل مدیریت نامناسب سد کجکی روی این رودخانه در قندهار افغانستان نابود شد.همچنین 
تاالب گاوخونی و رودخانه زاینده رود به دلیل عدم برنامه ریزی دقیق و مدیریت مناسب سد 

روی زاینده رود نابود شد.
 هدف اصلی ما از ساخت سدها این بود که در ماه های کم بارش، آب در اختیار داشته باشیم 
و در فصل پربارش از هدررفت آب جلوگیری و آن را در فصل پرآبی ذخیره کنیم اما در 
حال حاضر آنچه از سدها در اذعان عمومی تداعی می شود نقش زیانبار سد در بحران آب 

و تخریب محیط زیست است. 
آنچه مسلم است خطرناک ترین تهدید در آینده برای ایران ساخت سدهای زیادی است که 
بی برنامه و غیرکارشناسی در دستور کار دولت قرار دارد. در حال حاضر می توان گفت عامل 
عدم  و  نادرست سدها  مدیریت  ایران،  همه جای  در  فراوان  نگران کننده، ساخت سدهای 
امر است. فرهاد یزدان دوست، دانشیار مهندسی آب دانشگاه خواجه  آینده نگری مسووالن 
نصیر معتقد است یکی از اشتباهات واضح در موضوع سدسازی ایران این است که ما سدها 
را ساختیم اما به دلیل نبود برنامه درست، بهره برداری درستی از آنها انجام ندادیم زیرا از یک 

نگاه واقع بینانه بی بهره بودیم.

مدیریت نامناسب سدها؛ عامل بحران آب های سطحی 

قطع تاغ ها داغی  بر دل بیابان است

محیط زیست 16

 ناهید فرزانه
اقلیمشناس

هشدار سبز

محیط زیست ما افسارگسیختگی ها و 
سازهای ناکوک فراوانی دارد که در 
بسیاری موارد خود ما عامل آن هستیم. 
در این مطلب می خواهم به یکی از آنها 
اشاره کنم. مدتی است در بعضی گروه ها 
در فضای مجازی مطالبی درباره لزوم از 
میان بردن جمعیت رو به ازدیاد کالغ ها 
دست به دست می چرخد. در اینکه 
کالغ های تهران مرتب در حال تکثیر و زادآوری هستند، 
تردیدی وجود ندارد، اما پیش از آنکه به چندوچون کنترل 
غیرکارشناسی جمعیت این پرنده شهری بپردازیم، بهتر 

است کمی از خصوصیات آن بدانیم.
کالغ ها گونه های مختلفی دارند. پرندگانی هستند تقریبا 
همه چیزخوار، اما خوراکشان بیشتر مواد گوشتی مانند 
مارمولک و حشرات است. از تخم پرندگان و جوجه های 
ماکیان هم تغذیه می کنند. مقاوم و بسیار باهوش هستند، 
به طوری که به نظر من چهره را می شناسند. دیده شده 
کالغ ها مانند کرکس ها از الشه درحال تعفن حیواناتی مانند 
موش هم تغذیه کرده اند و مشکلی برایشان ایجاد نشده یا 
صابون می خورند. درعین حال به دلیل خصوصیاتی که 
گفتم، این پرنده می تواند بسیار نافع باشد. به آسانی طعمه را 
از دست پرندگان دیگر شکاری می گیرد و دشمن طبیعی 
کمی دارد. موضوع جالب درباره کالغ این است که هرچند 

پرنده شهری است، جفتگیری او را کمتر کسی دیده.
به اول یادداشت برمی گردم؛ یکی از آن ناسازی ها که 
در اول برایتان گفتم، حکم به دخالت افراد غیرمسوول 
در کاهش جمعیت کالغ هاست و جالب اینجاست که 
اشتباهات خود ما بعضا باعث ازدیاد جمعیت کالغ ها در 
شهرها شده است. کنترل حیات وحش راه های مختلفی 
دارد. یکی انتقال به مناطق دیگر، یا اضافه کردن حیوانات 
رقیب به منطقه یا شکار آنها که هر یک به فراخور وضعیت 
و هدف ما باید مورد استفاده قرار گیرد. حدود 70 گونه 

پرنده در تهران زندگی می کنند که برخی از آنها بومی و 
برخی دیگر مهاجرهستند. 

از عوامل زیاد شدن گونه های جانوری زیستگاه، تغذیه 
و نداشتن دشمن طبیعی است. از زیستگاه که بگذریم، 
دستکاری انسان  در تغذیه حیوانات، می تواند هم نقش 
مخرب و ازمیان برنده و هم اثری تشویق کننده بر ازدیاد 

گونه های مختلف جانوری داشته باشد. 
زباله ها از جمله منابع تغذیه کالغ ها و سایر حیوانات شهری 
هستند. دفع نامناسب پسماند باعث ازدیاد بیش ازاندازه 
موش، گربه، کالغ و کبوتر در شهر می شود که هر کدام 
می تواند ضررهایی را متوجه محیط زیست کند. عالوه 
بر زباله، این روزها دیدن خانم ها و آقایانی که با ذوق 
و شوق و نیت خیر ظرف های غذا را در گوشه و کنار 
پارک ها برای تغذیه حیوانات می گذارند، تقریبا جزء 
جدایی ناپذیر این مراکز تفریحی شده است. به عنوان کسی 
که حیات وحش را می شناسد و همواره با حیوانات مأنوس 
بوده، باید در یک کلمه بگویم غذا دادن به حیوانات و 
پرندگان بدون برنامه و کار کارشناسی و به غیر از شرایط 
دشوار آب وهوایی که امکان دسترسی به غذا بسیار کم 
می شود، عملی اشتباه است. این کار در حیات وحش باعث 
نزدیکی و جذب حیواناتی مانند گراز و حتی پلنگ به 
مراکز جمعیت می شود و نسل آنها را بنا به دالیلی که در 
یادداشت های دیگر به آن خواهم پرداخت، مورد تهدید 
قرار می دهد. درباره کالغ ها هم غذا دادن اگرچه عملی 
بسیار زیبا و انسانی است، باعث تکثیر بیش از اندازه 
نسل این پرندگان شهری می شود و باید فکر بعد از آن را 
هم کرد. غذا دادن به کالغ ها از عوامل اختالل در چرخه 
ازدیاد نسل آنهاست. به این ترتیب، به نظرم بهتر است به 
جای تشویق شهرنشینان به قلع وقمع سرخود پرندگانی که 
زیبایی را به شهر ما می آورند، اول از دخالت در چرخه 
زیستی آنها خودداری کنیم و دیگر بدون نظر کارشناسی 

حکم به ازمیان بردن هیچ حیوانی ندهیم.

هشدار درباره کالغ ها

 سیدنادر 
صادقی راد
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