
یادداشت سبز

سالمت: هوای آلوده در سراسر جهان هر ساله باعث مرگ 
بیش از 7 میلیون نفر می شود و انگار از آن هیچ گریزی 
نیست. عمل ساده نفس کشیدن، ۹ نفر از ۱۰ نفر را در 
معرض خطر بیماری ها و سکته قلبی و عفونت های تنفسی 
و سرطان ریه قرار می دهد.آالینده ها همه جا هستند و به ما 
آسیب می زنند، به ویژه در فضا های بسته. بنا بر پژوهش سازمان 
حفاظت محیط زیست آمریکا، آلودگی هوای فضا های بسته 
معموال بین 2 تا 5 برابر بیشتر از فضای باز است. ماتیو 
اس جانسون، پژوهشگر ارشد ایر لبز که فناوری تصفیه هوا 
را ابداع کرده، می گوید: »هوای فضا های سر بسته، حاوی 
همه آالینده هایی است که در فضای باز وجود دارد. به 
عالوه آنچه داخل ساختمان انجام می شود، مانند آشپزی و 
گازهایی که از محصوالت پاک کننده و مصالح ساختمانی، 

نشأت می گیرند، آلوده کننده هوا هستند.«

راه هایی که هوای داخل خانه را بهتر 
می کند

کارشناسان پیشنهاد می کنند حداقل 3-2 بار در روز در ها و 
پنجره های خانه را باز بگذارید )البته اگر هوای بیرون خانه 

آنقدر آلوده نباشد(.
۱. تهویه و هوا دهی بهتر و بیشتر: نبود تهویه و جریان هوا 
باعث ماندن آالینده ها در هوا می شود. تهویه و جریان هوا، 
باعث می شود هوای تازه داخل بیاید. پنجره ها را حداقل 
3-2 بار در روز باز کنید، مگر آنکه نسبت به دمای خیلی 
گرم یا خیلی سرد حساسیت داشته باشید. در این صورت 
می توانید فضای داخل را با سیستم های تهویه هوا تصفیه کنید.
هنگام آشپزی یا حمام، اگر هواکش دارید آن را روشن کنید 

تا آالینده ها و رطوبت هوا کاهش پیدا کند.
۲. خانه را با گیاهان خانگی پر کنید: امکان تهیه فیلتر های 
گرانقیمت تصفیه هوا را ندارید؟ به جای آن گیاهان خانگی 
نگه دارید. کارشناسان عقیده دارند بعضی گیاهان به دفع 
آالینده های سمی هوا کمک می کنند و راهی تضمینی و ارزان 

برای رفع آلودگی هوای فضا های داخلی هستند.
بعضی افراد با بدبینی فکر می کنند هنوز پژوهش های کافی 
برای تایید این نظریه انجام نشده اما اگر هیچ فایده ای هم 
نداشته باشد، حداقل بودن گیاهان در اطراف تان حال خودتان 

را خوب می کند.
نخل کنتیا، پوتوس، دراسنا دراکو و گیاه سانسوریا، همه 

دارای خاصیت »سم زدایی« هوا هستند.
در ادامه فهرست مختصری از گیاهانی که می توانید در خانه 

نگهداری کنید، آورده ایم:
نخل کنتیا یا نخل پروانه: یکی از آسان ترین نخل هایی است 
که می توان در فضای داخلی نگهداری کرد. در پژوهش 
هوای پاک ناسا یکی از گیاهانی است که توانایی تصفیه 

هوای باالیی دارد.
خاصیت اصلی: جذب دی اکسید کربن

پوتوس: این گیاه رونده خانگی خیلی خوب و سریع رشد 
می کند و نگهداری از آن آسان است.

خاصیت اصلی: به دفع مواد آلی فرار کمک می کند، این مواد 

از رنگ های صنعتی و فرش ها، آزاد می شود.
دراسنا دراکو یا درخت اژدها: گیاهی است بومی شرق 
آفریقا که معموال برای فضا سازی خانه ها و محل های کار 

استفاده می شود.
خاصیت اصلی: این گیاه برای دفع مواد آلی فرار در هوا مانند 

بنزین، فرمالدئید ، تولوئن و زایلین مفید است.
گیاه سانسوریا یا گیاه ماری: این گیاه گلدار به آب خیلی 

کمی نیاز دارد، به ویژه در زمستان.
خاصیت اصلی: جذب کننده دی اکسی کربن به ویژه هنگام 
آالینده  از بین برنده  و  فرمالدئید ها  کاهش  باعث  شب. 

نیتروژن دی اکسید  است.
مهم نیست چه گیاهی را انتخاب کنید، فقط باید به خاطر داشته 
باشید؛  برای آنکه گیاهان به عنوان تصفیه کننده های طبیعی 
هوا عمل کنند باید آنها را سالم نگه دارید، وگرنه ممکن 
است خودشان باعث آزاد شدن آلوده کننده های بیولوژیکی 

در فضای داخلی شوند.
مواد شیمیایی موجود در محصوالت پاک کننده خانگی یکی 

از عوامل مهم آلودگی هوای خانه هاست.
۳. رفع بوهای نامطبوع با روش طبیعی: پیش از این در 
مورد زیانبار بودن مواد آلی فرار گفتیم، باید بدانیم هر بار از 
مواد خوشبو کننده مصنوعی استفاده می کنیم این مواد آلی 
آزاد می شوند. آنها در ترکیب با هوا می توانند معجون های 
بسیار خطرناکی بسازند. برای مثال، مواد پا ک کننده  ناسازگار 
با محیط  زیست، فرمالدئید هایی آزاد می کنند که در ترکیب 

با هوا مواد سرطان زا می سازند.
چه کنیم؟

از مواد شوینده بدون بو و عطر استفاده کنید و از اسپری ها استفاده 
نکنید، مانند اسپری های خوشبو کننده بدن و پاک کننده های 
فرش وخوشبو کننده های هوا، می  توانید برای خوشبو کردن 
آشپز خانه از چند برش لیمو ترش و جوش شیرین در آب 

استفاده کنید.
۴. سیگار کشیدن در فضای خانه ممنوع: سیگار کشیدن 
به هر حال برای سالمت ضرر دارد اما سیگار کشیدن در 
فضای داخلی کاری است که باید آن را ترک کنید. مواد 
آالینده ناشی از دخانیات تاثیر خیلی بدی بر هوای فضای 
داخلی می گذارند، به ویژه فضا هایی که تهویه خوب ندارند.
در معرض دود سیگار بودن هم حتی اگر ما سیگاری نباشیم، 

ممکن است ما را دچار بیماری های خطرناکی   کند.
نوزادانی که در خانه، در معرض دود تنباکو قرار دارند بیشتر 

احتمال دارد دچار مرگ ناگهانی شوند.
کارهای کوچکی مثل آویزان کردن لباس های شسته، کنار 
پنجره  باز یا بیرون خانه اثر زیادی بر پاکی هوای خانه دارد.
۵. از شر حساسیت زا ها خالص شوید: گرده های گیاهان 
و مایت های )موجودات میکروسکوپی( گرد  و غبار باعث 
تشدید خطر ابتال به بیماری ها می شوند، به خصوص اگر 
دچار بیماری آسم یا تنگی نفس و حساسیت فصلی باشید.

رطوبت زیاد هم باعث افزایش ذرات ریز کپک در هوا 
می شود که منجر به عفونت ریه در افراد با  سیستم ایمنی 

ضعیف خواهد شد.

کارشناسان این اقدامات ساده را پیشنهاد می کنند:
 ملحفه ها را زود  به زود عوض کنید.

 از دستگاه رطوبت گیر استفاده کنید.
 فرش و زمین را با جارو برقی هایی که آالینده ها را 
کمتر پخش می کنند، تمیز کنید. لباس های شسته شده را 
هم کنار پنجره باز یا بیرون پهن کنید. از پادری استفاده 

کنید تا مواد آالینده بیرون وارد فضای داخلی نشوند.

در رانندگی دوستدار محیط زیست باشیم
گازهای حاصل از مصرف سوخت های فسیلی مانند 
بنزین یا گازوئیل در وسایل نقلیه عمومی یا شخصی 
در بسیاری از کشورها، یکی از مهم ترین دالیل انتشار 
گازهای گلخانه ای است که درنهایت به گرم شدن کره 
زمین می انجامد. هرچند باید به طور کلی اقداماتی برای 
کم کردن آلودگی هوا انجام داد، نمی توان از اهمیت 
کارهای فردی برای کاهش آلودگی بی توجه گذشت. با 
رعایت چند نکته در رانندگی گازهای گلخانه ای کمتری 

انتشار پیدا می کنند.
رانندگی خوب می تواند میزان مصرف سوخت را 2۰ 

تا 3۰درصد کاهش دهد:
پیش از رانندگی مصرف را کم کنید: عوض کردن 
مرتب روغن خودرو، تنظیم مناسب باد الستیک ها و 
از  پیش  سنگین  برای خودروهای  بار  اضافه  نداشتن 
نشستن شما پشت فرمان مصرف سوخت را به نقطه 

مطلوب می رساند.
روان رانندگی کنید: براساس نظر اداره انرژی ایاالت 

متحده، داشتن سرعت زیاد، شتاب گرفتن و توقف ناگهانی 
خودرو در جاهایی که مرتب باید حرکت و توقف کنید، 
عملکرد سوخت را تا 4۰درصد کم می کند. در بزرگراه ها، 
بهترین سرعت ۹۰ تا ۹5 کیلومتر در ساعت است، بخشی 
به این دلیل که افزایش، به خصوص در سرعت های باال، 

مصرف سوخت ماشین را به شدت بیشتر می کند.
تا می توانید از خودروی شخصی استفاده نکنید: بنا 
به اعالم اداره انرژی آمریکا، جمع کردن خودروهای 
شخصی سرگردان، مثل این است که 5میلیون خودرو 
را در جاده های آمریکا متوقف کنیم که به اندازه کل 

خودروهای کشور سوئد است.

شیشه ها را پایین بکشیم یا نه؟
شاید در هوای متعادل و در سرعت های پایین، پایین 
کشیدن شیشه خودرو بتواند سرنشینان را خنک کند اما 
در سرعت های باال، پایین کشیدن شیشه بیش از روشن 
کردن وسایل سرمایشی خودرو میزان مصرف سوخت 
را افزایش می دهد، پس در یک کالم در سرعت های باال 

شیشه های خودروی خود را پایین نکشید.
 نکته طالیی در مورد حفاظت از محیط زیست، در هر 
شرایطی مصرف کمتر است. هر قدر هم که اقدامات 
مناسب برای امن کردن مصرف سوخت انجام دهید، 
باز هم با روشن کردن خودرویتان، گازهای گلخانه ای 
حاصل از سوخت فسیلی وارد هوا می شوند و عالوه 
بر ایجاد آلودگی، به خصوص در فصل سرما باعث گرم 

شدن زمین خواهند شد.

محیط زیست شماره هفتصدوسی ودو   شانزده آذر نودوهشت16

قاب سبز

قلم سبز

حدود ۱۰۰سال پیش یا بیشتر در ایران 
زمان قاجار به عنوان تفریح برای شکار 
گنجشک و پرندگان ریز از لوله های 
توخالی به طول ۱/5 تا 2 متر استفاده 
می شده. گل رس را تقریبا به قدر 
یک نخود درمی آوردند و خشک 
می کردند و بعد با گذاشتن آن در 
لوله و دمیدن در آن گلوله رسی را به 
سمت حیوان پرتاب می کردند که به آن »تفک« می گفتند. 
برخی عقیده دارند واژه تفنگ از همین جا آمده. در 
لغتنامه دهخدا تفک این گونه معنا شده؛ » تفک . ] تُ  
فَ  [ )اِ مرکب ( چوبی باشد میان تهی به درازی نیزه که 
گلوله ای از گل ساخته در آن نهند و پف کنند تا به زور 
نفس، آن بیرون آید و جانور کوچک مانند گنجشک به 
آن زنند و بندق را به مشابهت آن تفک گویند.« البته این 
شیوه ابتدایی شکار مختص ایران نبوده و ردپای آن را 

در سایر نقاط جهان هم می توان دید.
 تفنگ بادی که شاید بتوان آن را نسل بعدی تفک دانست، 
سالحی است که در آن برای به حرکت درآوردن ساچمه 
از نیروی هوای ایجادشده توسط پیستون و پمپ گاز 

موجود در سالح استفاده می شود.
تفنگ بادی از سالح هایی است که امروز در نقاط مختلف 
دنیا برای ورزش تیراندازی از آن استفاده می شود. در 
کشورمان نیز مدل های گوناگونی از سالح های بادی 
وجود دارد که عمدتا در دو کالیبر 4/5 و 5/5 میلی متر 
عرضه می شود. دانستن این نکته مهم است که تفنگ 
بادی سالح شکاری نیست و جواز شکار با تفنگ بادی 

صادر نمی شود.
در گذشته تفنگ های بادی توان نسل جدید تفنگ های 
بادی را نداشتند و به سختی می توانستند پرنده ای را از 

فاصله نزدیک شکار کنند. هنوز از زمانی که این نوع 
تفنگ ها در پارک ها با نشانه ای حداکثر در 3 متری به 
عنوان وسیله ای تفریحی به کار می رفتند، زیاد نگذشته 
ولی امروز باتوجه به پیشرفت تکنیک های ساخت تفنگ 
بادی، این وسیله دیگر بی خطر نیست و توان و سرعتی 

پیدا کرده که می تواند خطرناک باشد. 
اولین خطر متوجه انسان هاست. چند وقت قبل در مطب 
چشم پزشکی جوانی را دیدم که استفاده نادرست از 
تفنگ بادی باعث شده بود، یک عمر نابینا شود. به این 
ترتیب فکر نکنیم تفنگ بادی آسیبی به انسان نمی رساند. 
 خطر دیگر تفنگ بادی تهدیدی است که برای حیات 
وحش، به خصوص پرندگان دارد. استفاده از این نوع 
تفنگ ها به نسبت سال ح های دیگر آسان تر است و حتی 
کودک می تواند تفنگ بادی را  دستش بگیرد و بلبل 
هزاردستانی را از بین ببرد. از میان بردن یک بلبل هزاردستان 
تنها خاموش کردن صدای استثنایی یک پرنده خوش آواز 
نیست. بلبل ها بسیار پرزادوولد هستند و درواقع از بین 
بردن یک نمونه، چرخه تولیدمثل تعداد زیادی از آن نمونه 
را قطع می کند. گذشته از آن، بلبل یا سایر پرندگان ریزجثه 
دشمن طبیعی حشرات هستند و شکار آنها باعث اختالل 
در چرخه طبیعت می شود، پس نباید نقش تفنگ بادی را 
در چرخه و تعادل حیات وحش دست کم گرفت. اگر 
درباره نوع و میزان استفاده از این وسیله درست و به موقع 
فرهنگ سازی نشود، می تواند نقش مخرب چشمگیری 

در چرخه طبیعی حیات وحش ایفا کند.
تفنگ بادی گاهی بدون آنکه حیوان را از پا دربیاورد، 
می تواند از عوامل معلولیت او باشد. خاطرم هست کالغ 
گردن بوری را که ساچمه تفنگ بادی نوک پایینش را 
شکسته بود و با وضعی پرمشقت و در عین حال غم انگیز 

مجبور بود تغذیه کند.

تفنگ های بادی روزبه روز قوی تر می شوند. در تبلیغات 
آنها نشان می دهند که این وسیله می تواند گرگ و گراز 
را از پا دربیاورد یا سکه ای را سوراخ کند پس می توان 
به این نتیجه رسید که می تواند حتی به مغز انسان هم 

آسیب برساند.
تا امروز در کشور ما برای داشتن تفنگ بادی نیازی به 
مجوز نبوده  و برخالف سال ح های شکاری که براساس 

ضوابط و قوانینی باید در اختیار متقاضی قرار گیرد، تفنگ 
بادی را می توان به راحتی خرید اما با توجه به مدرن شدن 
و افزایش برد و توان تفنگ های بادی، باید نگاه دیگری 

به استفاده از این نوع تفنگ ها داشت.
تفتگ بادی هنوز سالحی سبک در مراکز آموزش تیراندازی 
است اما الزم است حتما آموزش ها برای استفاده از این 
وسیله جدی گرفته شود و پیش از آنکه آسیب های آن 
به انسان ها و حیات وحش به موضوعی تلخ تبدیل شود، 
با آموزش به موقع راه درست استفاده از آن را آموخت.
یادگیری تیراندازی از آموزه های دینی ماست و پیامبر 
اسالم همواره بر این موضوع تاکید داشته اند. سال ح ها از 
آن زمان تا به حال شکل دیگری پیدا کرده اند ولی اصل 
آموختن تیراندازی هنوز به جای خود محفوظ است. 
باید به یاد داشت تیراندازی تنها تیر انداختن نیست، بلکه 
تیری که رها شود را دیگر نمی توان بازگرداند و هر تیر 

مسوولیتی  بر دوش تیرانداز می گذارد.

استفاده کنندگان تفنگ بادی باید برای جلوگیری از آسیب آموزش ببینند 

تفنگ های بادی دیگر اسباب بازی نیستند

5 روش برای بهبود کیفیت هوا در خانه

تغییرات کوچک در خانه باعث کاهش آالیندگی  ها می شود

٩ نفر از هر ۱۰ نفر در دنیا هوای آلوده تنفس می کنند. آلودگی هوا 
ساالنه 7 میلیون نفر را در دنیا می کشد. ٩۱ درصد مرگ ومیر ناشی از 
آلودگی هوا در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط رخ می دهد. 
آلودگی هوا از ذرات و قطرات جامد و مایع تشکیل می شود. ذرات 

معلق  2/5میکرونی آنقدر کوچک هستند که می توانند از پوشش 
بدن شما عبور کنند. مردم می توانند با بازیافت و نسوزاندن پسماند و 

دوچرخه سواری به کاهش آلودگی هوا کمک کنند.

کودکانی که در معرض آلودگی هوا قرار می گیرند، دچار 
مشکالت تنفسی، سرطان و اختالالت یادگیری می شوند.

آلودگی هوا با کمک به گرمایش زمین به زمین آسیب می زند.

کشورها باید آلودگی را مدیریت و استفاده از خودروهای 
آالینده را ممنوع کنند.

حشرات نسبت به انسان میزان بسیار باالتری از تشعشعات را 
می توانند تحمل می کنند.

سوسک می تواند حدود 2 هفته بدون سر زنده بماند.

 سیدنادر 
صادقی راد
رفتارشناس 

حیوانات

در گذشته تفنگ های بادی توان نسل جدید 
تفنگ های بادی را نداشتند و به سختی 

می توانستند پرنده ای را از فاصله نزدیک 
شکار کنند ولی امروز باتوجه به پیشرفت 
تکنیک های ساخت تفنگ بادی، این وسیله 
دیگر بی خطر نیست و توان و سرعتی پیدا 

کرده که می تواند خطرناک باشد


