
یادداشت سبز

شاید آخرین نسل از کودکان دیروز که 
آسمان های پرستاره را به یاد می آورند، 
کسانی باشند که این روزها آخرین 
سال های دهه چهارم عمر خود را سپری 
می کنند. حاال آسمان های پرستاره برای 
بسیاری از ما به رویاهایمان پیوسته 
است. این پدیده به اشتباه تماما به آلودگی 
هوا نسبت داده می شود، اگرچه آلودگی 
هوا هم ممکن است تاثیر داشته باشد. درحقیقت مشکل 
اصلی آلودگی نوری است و البته پنهان شدن ستاره ها از 
نظرها، کمترین مشکلی است که آلودگی نوری ایجاد می کند.
این آلودگی بر اثر نورپردازی های بیش از اندازه و شدت الزم 
در شهرهای عموما پرجمعیت ایجاد می شود. با گسترش 
شهرها و استفاده بیش از اندازه و آزمندانه از انرژی، این نوع 
آلودگی هم مانند سایر آلودگی ها گسترش یافت. شدت زیاد 
و رنگ نامناسب و تعداد زیاد چراغ ها باعث آزار می شود. 
سوسو زدن چراغ ها )خاموش و روشن شدن متواتر  به علت 
نقص سیستم روشنایی یا برای چشمگیر شدن تبلیغات( بسیار 
آزاردهنده است. طراحی بد چراغ های شهری و جانمایی 
و ارتفاع نامناسب آنها باعث می شود این نوع آلودگی 
بسیاری از اوقات مکان های عمومی شهرها را درنوردد و 
به حریم خانه ها هم نفوذ کند. بدخوابی، کم خوابی، به هم 
خوردن ساعت بیولوژیک بدن، افسردگی و به هم خوردن 
وضعیت برخی هورمون های بدن که با نور مرتبط هستند از 
عوارض آلودگی نوری هستند. نور گسیل شده از الکترودهای 
جوشکاری در کارگاه های ساختمانی در شهرها بسیار زیانبار 
است و در صورت نگاه کردن به آنها صدمات برگشت ناپذیری 
به چشم وارد می کند. آثار آلودگی نوری از این هم فراتر است. 
حشرات در زیست بوم نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای 
مانند گرده افشانی و تجزیه و فساد مردار ها برعهده دارند که 
آلودگی های نوری موجب به هم خوردن روند طبیعی زندگی 

آنها می شود. فعالیت بسیاری از حیوانات مانند جوندگان در 
شب ها، با وجود نورهای مصنوعی دچار اختالل می شود. 
برخی پرندگان در مواجهه با سازه های بلند نورانی آسیب 
می بینند و حتی می میرند. روشنایی های مصنوعی رفتارهای 
جفت یابی و تعیین قلمرو برخی پرندگان و جانوران دیگر را 
مختل می کنند. جهت یابی بسیاری از حیوانات که با تاریکی 
شب سازگار شده اند، دچار اختالل می شود و موجب 
سردرگمی آنها خواهدشد. الک پشت های پوزه عقابی که در 

سواحل جنوبی ایران مانند کیش و قشم تخمگذاری می کنند، 
در حال انقراض هستند. این الک پشت ها هنگامی که سر 
از تخم بیرون می آورند با سازوکاری که صرفا با وضعیت 
روشنایی و سایه ها در ارتباط است به سمت دریا حرکت 
می کنند. در صورت وجود آلودگی نوری این جانوران مسیر 

دریا را گم می کنند و در خشکی از بین می روند.
استفاده بیش از تعداد و شدت مورد نیاز وسایل روشنایی 
شهری موجب اتالف انرژی می شود. اکنون وقت آن رسیده 

این نوع آلودگی را نیز در نظر بگیریم و با طراحی کارشناسانه 
و استفاده به  اندازه و به موقع از وسایل روشنایی، با این نوع 

آلودگی نیز مقابله کنیم.
استفاده بجا و به موقع با شدت نور و نوع المپ های مناسب 
و استفاده نکردن از نور در معابر و گذرگاه هایی که اصال الزم 

نیست موجب کاهش آلودگی نوری می شود.
آخرین نکته هم این است که تعداد زیاد پایه تیرهای برق و 

چراغ ها زیبایی شهر و مناظر طبیعی را به هم می زند.
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خاطره این هفته مربوط است به سال 
85، وقتی در منطقه نهبندان محیط بان 
بودم. آن روز قرار بود با موتورسیکلتی 
خاص راندن در کویر، برای گشت زنی 
با یکی از همکارانم که بومی همان جا 
بود به منطقه قله ریگ برویم. قله ریگ 
منطقه ای است بسیار بکر در استان 
استان های  بین  جنوبی،  خراسان 
کرمان و سیستان و بلوچستان که 
بین دو نقطه از گرم ترین نقاط کره زمین واقع شده.ریگزار 
یالن در نزدیکی روستای حیدرآباد نهبندان بنا به تشخیص 
حسگرهای ماهواره های ناسا به عنوان گرم ترین نقطه کره 
زمین در چند سال متوالی شناخته شده و دارای بلندترین 

کوه های شنی جهان است.
 در قله ریگ تا چشم کار می کند ماسه است، همان طور که در 
وسط دریا فقط آب می بینید، در قله ریگ فقط ماسه می بینید. 
اهالی محل می گویند، به وقت توفان ریگ، ارتفاع ماسه های 
صحرا به قدر یک کوه باال می آید. به همین دلیل به این محل 
»قله ریگ« می گویند. در چنین شرایطی باید کنار بوته ای 
پناه گرفت و ایستاد. از جایتان که تکان بخورید، دیگر راه را 

پیدا نخواهید کرد. این همان منطقه ای است که یک بار در 
خاطره ای با عنوان »دریا در دل کویر«، برایتان گفتم که اگر 
می خواهید حیات وحش طبیعت کویر را ببینید باید شبی 
را در آنجا به بیداری بگذرانید. موجودات حیات وحش 
برای جلوگیری از تبخیر آب بدنشان شب ها بیرون می آیند. 
کویر شب ها بیدار است. روز به گشت ادامه دادیم و بیشتر 
هدفمان شناسایی منطقه بود. وارد منطقه ریگ یالن شدیم. 
تا قلب کویر راندیم. جایی توقف کردیم و نگاهمان را که 
تا آن زمان از گزند آفتاب و ریگ های کویر مصون داشته 
بودیم، به مناظر اطراف دوختیم و شاهد منظره بی نظیری 
در دل لوت شدیم. شنزارهایی سراسر پوشیده از سنگ های 
فسیل های دریایی. روی شن های سوزانی که امروز ما بر آن 
ایستاده بودیم، روزگاری موج های دریا می خروشیده اند. 
فسیل ها مربوط به انواع و اقسام ماهی های آبزی بود و در 

سراسر منطقه انواع فسیل های صدف را دیدیم.
 در دل کویر، شرط راندن بر این ماسه های لغزان و بی انتها، 
عالوه بر مهارت و آمادگی بدنی، شناختن محلی است که 
هموار و بی افت و فرود به نظر می آید. رفتن به دل کویر، 
در فضایی بکر که هیچ جنبنده ای به چشمتان نمی آید، به 
خودی خود وهم انگیز است. اگر در آن ماسه زار گم شوید، 
زنده ماندنتان تقریبا محال است. همکارم که منطقه را خوب 
می شناخت و موتورسواری در دل ماسه ها را بلد بود، با 

سرعت جلو می رفت و من که تازه راندن بر ماسه ها را تجربه 
می کردم،  دنبالش می رفتم. در دل کویر هموار، تپه ماهور 
جا به جا دیده می شود اما دیدن چاله ای بر سر راه دور از 
انتظار است. همان طور که می رفتیم، همکارم جلو و من کمی 
عقب تر، دیدم همکارم با موتور داخل چاله افتاد. صورتش 
به شدت آسیب دیده و سخت زخمی شده و بیهوش بود اما  
براثر معجزه ای زنده مانده و نخاعش سالم بود. اگر همکارم 
چشم باز نمی کرد، من سالم هم که آسیب ندیده بودم، امید 

رسیدن به خانه را نداشتم. ماسه های بی انتها هر ردی را در 
زمانی کوتاه می بلعند و تا بلد آنجا نباشی نمی توانی راه خود 
را در آن دریای ماسه بجویی. 15-10 دقیقه ای گیج بود اما 
باالخره چشم باز کرد و با همان حال بد سوار موتور من شد 
و توانست راه بازگشت را نشان دهد. یک لحظه غفلتش 
باعث شد مدتی استراحت کند اما خدا را شکر، جان در برد. 
اگر آن روز برای او اتفاقی افتاده بود، من هم نمی توانستم راه 

برگشت را پیدا کنم.

بهترین معادل برای واژه آفرود »بیراهه« است. در معنایی که 
امروز در فرهنگ ما متداول شده، آفرود یعنی بیراهه نوردی 
و رانندگی خارج از جاده ها یا راه های عادی در طبیعت. این 
ورزش که با خودرو های دودیفرانسیل انجام می شود و به 
عبارتی گران ترین ورزش دنیاست، چند سالی است وارد 
کشور ما هم شده اما ورود این پدیده لوکس و هیجان انگیز 
مانند بسیاری از پدیده های دیگر تقلیدی است بی ضابطه 

که آثار مخرب آن به تدریج در حال آشکار شدن است.
رشد  معتقدند،  محیط زیست  دلسوزان  و  کارشناسان 
لجام گسیخته این ورزش و جوالن این خودروهای قوی 
که راه خود را در هر نقطه از طبیعت باز می کنند، پوشش 
گیاهی و جانوری منطقه را تهدید می کنند و آلودگی صوتی 
این خودروها در دل طبیعت می  تواند با وارد کردن فشار و 
استرس به حیات وحش، چرخه حیات و زیست آنها را 

مختل کند.
اسماعیل کهرم، بوم شناس و مشاور رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست، در گفت وگو با ایلنا در مورد اتومبیلرانی و 
موتورسواری آفرود و تاثیر آن بر محیط زیست می گوید: 
»زمانی که یک مسیر به دفعات زیاد محل عبور خودرو 
می شود، خاک آن منطقه فشرده شده و منفذهایی که در 
زیر آن به عنوان النه حیوانات قرار دارد، تخریب می شود و 

حیوانات داخل  یا فرار می کنند یا می میرند.«
وی می افزاید: » براساس تحقیقی که در سوئیس انجام دادیم، 

متوجه شدیم جانوران از جاده فرار می کنند؛ یعنی حیوانات  
جاده را به عنوان یک منطقه خطرناک می شناسند و از آن عبور 
نمی کنند  و این موضوع به بچه های آنها نیز منتقل می شود 
بنابراین تکلیف جاده مشخص است اما زمانی که خودرو 
خارج از جاده »آفرود« حرکت می کند، حیوانات غافلگیر 
می شوند و زیر چرخ این ماشین ها له می شود زیرا حیوانات 

نمی دانند قرار است از این مناطق ماشین بگذرد.«
این بوم شناس به گسترش اتومبیلرانی آفرود در کویرهای 
ایران اشاره می کند: »از آنجا که در بیابان آفتاب شدید است، 
یکی از مناطقی که بیش از بقیه مناطق درمعرض خطر آفرود 
قرار دارند، کویرها هستند. آفرود خانه حیواناتی مانند 
مارمولک ها، الک پشت ها، گربه های شنی و... که  برای دور 
بودن از آفتاب در زیر خاک النه می سازند را خراب می کند.«
کهرم با بیان اینکه این نوع از اتومبیلرانی به پوشش گیاهی 
نیز آسیب می زند، توضیح می دهد: »تحقیقی انجام شده که 
نتایج آن نشان می دهد 8 هزار جانور به یک بوته بزرگ گون 
وابسته هستند و از سایه و میوه اش استفاده می کنند یا در آن 
برای شکار کمین می کنند. با این حساب وقتی اتومبیل های 
آفرود از روی این بوته رد می شوند، مشخص است که این 

نوع تفریح می تواند به محیط زیست آسیب بزند.«
مسووالن دیگر هم زنگ خطر را به صدا درآورده اند. به 
گزارش ایسنا، ا...یار دولتخواه، رئیس اداره حفاظت از 
محیط زیست آران و بیدگل گفت: »از جمله عوامل آسیب 

به محیط زیست و حیوانات موجود در آن، ورود بی ضابطه 
خودروهای دو دیفرانسیل و آفرود سوارهاست.«

هیجان کویرگردی و آفرود سواری در 
کشور رو به افزایش است

از سویی می توان خوشنود بود که صنعت گردشگری در 
کشور رو به پیشرفت و عالقه شهروندان به طبیعت زیبای 
ایران رو به افزایش است اما جنبه تلخ ماجرا این است که 
نبود نظارت و گردشگری بی ضابطه، تخریب جدی طبیعت 
و منابع طبیعی را به دنبال خواهد داشت. بیابان ها و کویر ها 

زیست بوم های باارزشی هستند و هرگونه دخل و تصرف 
در آنها و تخریب پوشش گیاهی و تجاوز به حریم حیوانات 
ساکن در آنها، خسارات جدی به محیط زیست وارد می کند. 
پس اگر این بار فرصت سفر به کویر و گردش آفرود 
فراهم شد، خوب است کمی به عواقب سفرمان برای 
محیط زیست هم فکر کنیم. سفر کردن و ایرانگردی بسیار 
خوب و پسندیده است، به شرطی که نسل های فعلی و بعدی 
را از حق دسترسی به منابع طبیعی و ملی محروم نکند. الزم 
است تا دیر نشده کاری کنیم بیابان های زیبای ایران  مانند 

جنگل های ارزشمندش نابود نشود.

معجزه در کویر

آفرود را تا دیر نشده مهار کنید

 مسعود 
مستقیم

فرمانده یگان 
حفاظت محیط 
زیست خراسان 

جنوبی

آلودگی نوری آسمان پرستاره را هم محو می کند

تعداد زیاد خودروها یکی بزرگ ترین دالیل آلودگی هواست. میزان و 
غلظت مونوکسید کربن هوای هر شهری با تعداد خودروها و بار ترافیکی 
آن شهر رابطه مستقیم دارد. غلظت باالی مونوکسیدکربن در هوا می تواند 

باعث کم شدن بینایی و توانایی در کار شود.

مجله تایم، »گرتا تونبرگ«، نوجوان فعال محیط زیست را به عنوان 
شخصیت سال ۲۰۱۹ میالدی انتخاب کرده است. گرتا تونبرگ، 

دختر ۱۶ ساله سوئدی که به یکی فعاالن محیط زیستی مطرح در جهان 
تبدیل شده، جوان ترین شخصیتی است که توسط این مجله انتخاب 

شده است. سال گذشته جمال خاشقچی و روزنامه نگاران دیگری که 
»درجستجوی حقایق بزرگ« کشته شدند یا به زندان افتادند، از سوی 

مجله تایم به عنوان شخصیت های سال ۲۰۱۸ میالدی انتخاب شدند. 

آلودگی دریای خزر. در حال حاضر حدود ۱۰ هزار نفر در قالب ۱۲۰ 
شرکت تعاونی، مشغول صید در حاشیه جنوبی دریای خزر هستند.  

آلودگی، معضلی جدی و خطرناک برای خزر پهناور است.  سال 
گذشته میزان صید در استان گیالن ۴۰ درصد کاهش داشته که به دنبال 

آن درآمد ماهیگیران نیز کاهش یافته است.

 اکلیل لوازم آرایشی می تواند به غذای ما انسان ها برسد!  دانشمندان 
خواستار ممنوعیت کامل »اکلیل« شده اند زیرا این ذرات وارد منابع 
آب می شوند. دانه های اکلیل بسیار ریز است، موجودات دریا آن را 

با غذا اشتباه می گیرند و آن را مصرف می کنند که باعث می شود کبد 
این موجودات آسیب ببیند و عملکرد آنها تحت تاثیر قرار گیرد.

در بحران آب و هوایی موجود خط برف کوه ها به سرعت در حال باال رفتن 
است و ذوب شدن یخ ها با سرعتی بیش از آنچه پیش بینی می شد، ادامه دارد 

که به معنای کاهش آب رودخانه های پایین دست و درنتیجه کاهش آب 
مورد نیاز طبیعت و یک چهارم انسان های  ساکن در این مناطق است.

توافق کشورهای اتحادیه اروپا برای اقلیم  خنثی شدن تا سال ۲۰۵۰ 
میالدی. رهبران ۲۷ کشور اتحادیه اروپا در بروکسل توافق کردند تا 
سال ۲۰۵۰ میالدی »کربن خنثی« شوند اما لهستان که بسیار به زغال 

سنگ وابسته و با این تصمیم مخالف است، فعال مستثنی شده است.


