
یادداشت سبز

سالمت: ایران به دلیل خشکسالی های پیاپی، کاهش 
نزوالت آسمانی، محدود شدن ظرفیت منابع آبی، 
افزایش جمعیت و مصرف نادرست آب در بخش 
با  مصرفی،  اشتباه  رفتار  و  شرب  و  کشاورزی 
چالش های متعددی در زمینه تامین و توزیع آب 
مواجه شده و پیش بینی می شود تا سال 1400 شمسی 
سرانه منابع آب تجدیدشونده، ساالنه به حدود 800 
کم آبی  مرز  از  پایین تر  که  یابد  کاهش  مترمکعب 
به  از دالیل  بود. یکی  )1000 مترمکعب( خواهد 

وجود آمدن این بحران، رفتار مصرفی آب است.
طبق بررسی آمارهای رسمی، متوسط مصرف سرانه 
در  لیتر   150 تا   75 معادل  ایران  در  آب  خانگی 
شبانه روز برآورد شده است. به عبارتی، هر ایرانی 
2برابر میانگین مصرف جهانی، آب مصرف می کند 
و به رغم اهمیت صرفه جویی و ضرورت مدیریت 
مصارف  خصوصا  قسمت ها  همه  در  آبی  منابع 
خانگی، هنوز برنامه ریزی دقیق و عمیقی در مورد 
کاهش مصرف آب در بخش خانگی انجام نشده 
و ما همچنان شاهد هدررفت آب هستیم. اگرچه 
بنا بر اعالم های رسمی، از 75 تا 90 درصد از آب 
در کشور ما در بخش کشاورزی مصرف می شود 
و برای نجات کشور از بی آبی باید الگوهای کشت 
و مصرف آب در این بخش را تغییر داد، به دلیل 
هزینه باالی تصفیه و انتقال آب شرب بهبود الگوی 
مصرف آب خانگی هم اهمیت خود را دارد بنابراین 
اصالح رفتار مصرف آب خانگی می تواند موجب 
بهبود  برای  اما  شود  آب  عرضه  بر  فشار  کاهش 
الگوی مصرف آب ابزارهایی وجود دارند که باید 

یک به یک شناخت و به کار برد.
دولت ها بازیگران اصلی در حوزه محیط زیست هستند 
و هیچ اقدامی خارج از اقدامات کالن دولتی نمی تواند 
به خصوص در زمینه مصرف آب یا مولفه های دیگر 
محیط زیست مانند مدیریت پسماند به نتیجه مطلوب 
و چشمگیری برسد اما امروز صاحب نظران بر این 
موضوع تاکید دارند که بدون مشارکت و همراهی 
مردم، هیچ برنامه کالنی هر قدر هم درست برنامه ریزی 
شده باشد، به نتیجه نخواهد رسید. در این مطلب 
تالش شده با استفاده از مقاله امیرحسین عرب پور، 
دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی 
و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق، چند نکته 
درباره بهبود الگوی مصرف آب مورد توجه قرار گیرد.
کارشناسان راهکارهایی برای تغییر رفتار مصرفی 
آب پیشنهاد می کنند که بد نیست مروری بر آنها 

داشته باشیم:

درست مصرف کردن باید کالس داشته 
باشد، نه بریز و بپاش!

با نمایش منافعی که از طریق رفتار مصرفی آب نصیب 
جامعه می شود، باید نوعی جذابیت و برندینگ برای 
این رفتار تبلیغ شود؛ به این معنی که درست مصرف 
کردن درواقع نوعی تشخص یا به قول مردم کالس 
به حساب بیاید. همزمان، باید از رواج رفتارهای 

اشتباه در این زمینه جلوگیری کرد.

همه جا درست مصرف کردن را آموزش 
دهیم 

آموزش از جمله اقدامات موثر برای جایگزین کردن رفتار 
مناسب مصرف آب است. خانواده کوچک ترین هسته 
جوامع انسانی است که آموزش مهارت های زندگی؛ چه 
درست، چه نادرست، ابتدا از آنجا آغاز می  شود. پس این 
خانواده است که باید قدم اول را برای بهبود مصرف 
آب  بردارد. عالوه بر آموزش در خانواده ها، فضاهای 
اجتماعی هم باید به کمک آموزش بیایند. می توان فضای 
ویژه ای را در محل های پررفت و آمد مانند بازارها برای 
پویش های تبلیغاتی مصرف درست آب اختصاص داد 
یا این مباحث را در کتاب های آموزشی گنجاند یا در 
دانشگاه ها دست به کار تالیف کتاب های تخصصی برای 
اشاعه الگوی مصرف آب شد یا با برگزاری دوره ها و 
سمینارهای علمی و آموزشی این فرهنگ را بین نسل 
نوجوان و جوان ترویج کرد. سازمان های مردم نهاد ازجمله 
ابزارهای مهم برای بهبود فرهنگ مصرف آب هستند 
و نقشی مهم در زمینه آموزش یا برآورد جنبه های 
گوناگون ایفا می کنند. امروزه سازمان های مردم نهاد 
تخصصی در زمینه محیط زیست مانند »محیط زیست 
ملل متحد« که بزرگ ترین ارگان جهانی مربوط به این 
کار است تا سازمان های محلی که کارشناسان نخبه در 
آنها مشارکت دارند، بازوی کمکی دولت ها برای نجات 
منابع آبی و محیط زیست هستند. عالوه بر آن، اجتماعات 
و تریبون های مذهبی مانند نماز جمعه، فرصت مناسبی 

برای آموزش رفتار درست مصرف آب است. 

هزار راه رفته و نرفته برای ترویج رفتار درست
 کنار مدیریت کالن منابع آبی، آگاه سازی عمومی 

از کارهای مهم برای کم کردن مصرف آب است. 
برای این کار می توان شعارهایی برای مردم مطرح 
کرد مانند: »آب هست اما کم است« یا »از خودمان 

شروع کنیم«
استفاده از جایگاه و نفوذ افراد مشهور در رسانه های 
جمعی از جمله اقداماتی است که در همه جای دنیا 
مورد توجه قرار دارد. بسیاری از این افراد مانند آنجلینا 
جولی، سفیر صلح سازمان ملل هستند. در کشور خودمان 
زمانی علی دایی، ستاره فوتبال ما، به عنوان محبوب ترین 
سفیر یونیسف )صندوق کودکان سازمان ملل متحد( در 
جهان انتخاب شد و بعدها مهتاب کرامتی عنوان سفیر 
حسن نیت یونیسف را گرفت. یکی از مطرح ترین 
پویش های زیست محیطی در ایران توسط رضا کیانیان، 
بازیگر سینما، با نام »من صدای آب هستم« چند سالی 

است کار خود را آغاز کرده.
اقوام ایرانی در نگهداری و مصرف آب هر کدام فرهنگ 
خود را دارند که طی قرن ها با توجه به خصوصیات 
آب و هوایی و نیازهای آبی آنها شکل گرفته است. 
برای ترویج فرهنگ درست مصرف آب حتما باید به 

این خصوصیات فرهنگی توجه کرد.

صدا و سیما کم کاری کرده
رادیو و تلویزیون با توجه به انبوه مخاطبان از مهم ترین 
ابزارهای آموزشی است که متاسفانه جایگاه درستی 
در آموزش بهبود مصرف آب ندارد. صدا و سیمای ما 
پر از تبلیغات کاالهای تجارتی یا سخنرانی هایی است 
که فضای بسیار کمی برای آموزش باقی گذاشته، پس 
عجیب نیست اگر ما برای آموزش افراد جامعه نتوانسته ایم 

قدم های زیادی برداریم.

فضای مجازی و آموزش مردمی را 
دست کم نگیریم

فضای مجازی با توجه به امکاناتی که در اختیار مردم 
برای مشارکت می گذارد، بسیار مهم است.

استفاده از انیمیشن برای رساندن پیام های زیست محیطی 
مانند سری انیمیشن های »دیرین، دیرین« که مخاطبان 
فراوانی در فضای مجازی دارد، رساندن پیام در خالل 
سریال ها یا کلیپ های کوتاه، آموزش های نفر به نفر 
توسط شورایاری ها یا متولیان شهرداری یا سازمان های 
مردم نهاد همگی از راه های کم  کردن مصرف آب 

خانگی هستند.

مالی مشوق های 
برای تغییر در مصرف آب می توان مشوق های مالی 
در نظر گرفت، مثال برای پرهیز از شستشوی ماشین یا 
حیاط و فضاهای باز با شلنگ آب یا تعمیر شیرهایی 
که آب از آنها چکه می کند یا هر نوع اقدام دیگری که 
منجر به کاهش مصرف آب خانگی شود، مشوق های 
مالی برای مصرف کنندگان کم مصرف می تواند عاملی 

برای کاهش مصرف باشد.

مردم باید بدانند
با وجود اینکه ایران کشوری کم آب است و منابع آبی به 
واسطه خشکسالی و سوءمدیریت سخت به خطر افتاده، 
در اذهان بسیاری هنوز آب کاالیی ارزان و سهل الوصول 
محسوب می شود. به طور قطع، اگر مردم بدانند برای 
به دست آمدن آبی که در لوله ها جاری است؛ چه راه 
دشوار و پرهزینه ای طی می شود، حتما به فکر اصالح 

مصرف این کاالی باارزش می افتند.
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سالمت: آلودگی هوای تهران تا اواخر آذرماه سال جاری 
چند بار باعث تعطیلی مدارس در مقاطع مختلف شده. 
تهرانی ها و ساکنان اغلب شهرهای صنعتی بزرگ کشور 
به خصوص در ماه آذر که اوج آلودگی هوای امسال 
بوده، بارها عبارت »ناسالم برای گروه های حساس« را 
از رسانه های جمعی شنیده اند. سایت شاخص کیفیت 
هوا می گوید، »ناسالم برای گروه های حساس« وقتی 
اعالم می شود که شاخص کیفیت هوا بین 101 تا 
150 باشد و به معنای این است که افراد مبتال به 
بیماری های قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان باید 
فعالیت های طوالنی یا سنگین خارج از منزل را کاهش 
دهند. همین سایت، فعالیت های طوالنی را این طور 
معنا کرده؛ عبارت است از هرگونه فعالیت خارج از 
منزل که افراد به طور متناوب طی مدت چند ساعت 
انجام می دهند و سبب می شود نفس کشیدن تا حدی 

سخت تر از حالت طبیعی باشد.
برای مثال کار کردن در باغچه در طول روز و فعالیت های 
سنگین عبارت است از هرگونه فعالیت شدید خارج 
از منزل که سبب می شود نفس کشیدن به سختی 
باشد. برای مثال دویدن، براساس اعالم همین سایت 
تا روز اول دی ماه 1398، تعداد روزهای »ناسالم برای 

گروه های حساس«  53 روز بوده است. 
براساس نظر پزشکان، آلودگی هوا که شامل ذرات 
معلق بسیار ریز هم می شود، به عمق بافت های بدن 
نفوذ می کند و بر قلب و ریه و پوست و مغز اثر 
می گذارد. آسیب پذیرترین گروه ها در هوای آلوده، 

کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی هستند.
سازمان حفاظت از محیط زیست عقیده دارد، مهم ترین 

عامل آلودگی هوا در کالنشهرهای ایران، آالیندگی 
خودروهای شخصی و دیزلی است. این موضوع به 
چند عامل ارتباط دارد که یکی از مهم ترین آنها قیمت 
پایین بنزین در کشور ماست. به گزارش همشهری، 
تا قبل از اصالح قیمت بنزین در اواخر آبان ماه سال 
جاری، ایران دومین بنزین ارزان دنیا را داشته و قیمت 
این کاال در کشور ما به نسبت از همه کشورهای جهان 

به جز ونزوئال ارزان تر بوده است.
نتیجه کنار هم گذاشتن بنزین ارزان، خودروهای با 
استاندارد پایین زیست محیطی و نبود سیستم حمل ونقل 
عمومی مناسب بیرون و درون شهری؛ یعنی آلودگی 
هوای کالنشهرهای کشورمان از یک سو که سالمت 
بسیاری از شهروندان ما را به خطر انداخته و از سوی 
دیگر، باعث رونق قاچاق این کاال به کشورهای همسایه 
شده است. با اجرای پروژه بیدود در تهران و ایجاد 
الین های دوچرخه سواری در برخی شهرهای دیگر 
مانند شیراز، جرقه کوچکی از امید زده شد که انگار 
بدون  حمل ونقل  اهمیت  به  باالخره  ما  مسووالن 
سوخت های فسیلی پی برده اند اما توقف این طرح 
به بهانه مسائل مالی و قرارداد، تا اینجا این امید را به 

باد داده است.
آلودگی هوا تنها مشکل کشور ما نبوده و نیست. 
آغاز صنعتی شدن در اواخر قرن نوزدهم و بعد از 
آن، گسترش شهرنشینی باعث شد بشر با پدیده 
آلودگی هوای شهرها آشنا شود و بعد از آنکه نتایج 
مخرب آن آشکار شد، تصمیم به تعدیل و حذف 
آن بگیرد. در ایران، 10 سالی است که زنگ خطر به 
صدا درآمده اما هنوز آلودگی هوا از مشکالت جدی 

ماست، به طوری که پیروز حناچی، شهردار تهران، 
در گفت وگویی اعالم کرده: »براساس نظرسنجی ها، 
مهم ترین مشکالت شهر تهران از نظر ساکنان شهر، 

آلودگی هوا و ترافیک است.«
کشورهای جهان با استفاده از روش های مختلف که 
مهم ترین آنها کم کردن رفت و آمد خودروهای شخصی 
و افزایش سیستم حمل و نقل عمومی است، توانسته اند 

از عهده حل مشکل آلودگی هوا بربیایند.
حسین آخانی، گیاه شناس و استاد دانشگاه تهران در 
یادداشتی می نویسد: »االن که این مطلب را می نویسم 
برای سفر علمی در شهر ادینبورگ اسکاتلند )انگلیس( 
آمده ام. کشور انگلیس قدیمی ترین صنعت نفت جهان 
را دارد و تاریخ کشف نفت در ایران با این کشور 
گره خورده است اما در همین انگلیس خیابان ها پر 
است از اتوبوس، شبیه همان اتوبوس های دوطبقه ای 

که 40-30 سال پیش مشابه آنها در تهران پر بود، 
با این تفاوت که این اتوبوس ها به روز و دوستدار 
محیط زیست اند. در این کشور حداقل 3 عامل باعث 
می شود مردم از وسیله نقلیه شخصی کم استفاده کنند 
یا هرگز استفاده نکنند؛ 1( داشتن سیستم بسیار کارآمد 
حمل و نقل عمومی که شبانه روز در دسترس همه 
است. 2( باال بودن قیمت بنزین که در حال حاضر به 
 ازای هر لیتر 1/2 پوند )حدود 7 هزار تومان( است.
3(محدودیت های بسیار شدید از نظر پارکینگ و 
قیمت بسیار باالی آن. مجموعه این عوامل باعث شده 
افراد فقط در مواقع بسیار ضروری، مثال جابجایی 
وسیله یا بیماری از خودروی شخصی استفاده کنند. 
استفاده از دوچرخه هم یکی از رایج ترین راه های 
جابجایی است که عالوه بر پاکی، برای حفظ سالمت 

مردم بسیار مفید است.«

آلودگی هوا، مهمان ناخوانده ای که باید برود

اگر مشارکت مردمی وجود نداشته باشد، دولت ها نمی توانند منابع آبی را نجات دهند 

همه با هم برای بهبود الگوی مصرف آب

درخواست از رئیس جمهوری برای توقف انتقال آب خزر.60 استاد 
دانشگاه، کارشناس محیط زیست، جامعه شناس و اقتصاددان، متخصص 

آب و بوم شناس از رئیس جمهوری خواستند بدون معطلی طرح انتقال 
آب خزر به سمنان را متوقف کند.

عامل بوی نامطبوع تهران؛ افزایش غیراستاندارد میزان گوگرد است. 
مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعالم کرد 
که براساس یافته های علمی این سازمان »عامل بوی نامطبوع در تهران، 

افزایش غیراستاندارد میزان گوگرد است  و باتوجه به اینکه این بو از سمت 
شهرری آغاز می شود، برای یافتن منشاء آن الزم است صنایع مستقر در 
این منطقه را مورد ارزیابی قرار دهیم تا مشخص شود آنها از چه سوختی 

استفاده کرده  و چه فعالیتی در زمان انتشار بوی نامطبوع داشته اند.«

تاثیر پسماندسوزی بر تشدید آلودگی هوای تهران. معاون اداره 
حفاظت محیط زیست شهر تهران با اشاره به اینکه پسماندسوزی 

می تواند هم در خاک و هم درهوا آلودگی ایجاد کند، گفت: 
»پسماندسوزی آلودگی هوا را تشدید می کند.«

قتل عام شمشادهای شمال تأیید شد. نیروهای حفاظتی ۹ ماه حقوق 
نگرفته اند! عباس نژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها: 

حدود ۱000 درخت شمشاد در جنگل های عباس آباد قطع شده  است. 
نیروهای حفاظتی ما با مشکالت معیشتی مواجهند و اعتبارات حفاظت 

از طریق دولت به ما تخصیص داده نشده.

عیسی کالنتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران با بیان این که 
امروز آلودگی های نفتی بیشتر به دلیل عدم کیفیت لوله هاست، 

گفت: »نشت نفت از لوله ها باعث شده ۵0درصد مرجان های خلیج 
فارس سفید شوند و از بین بروند.«

پوشش سبز عمودی برای زیباسازی، پاالیش هوا، کاهش آلودگی صوتی 
در  مکزیکوسیتی. سیستم طراحی شده توانایی جمع آوری آب باران را 
دارد و گیاهان انتخاب شده به آب زیادی نیاز ندارند. مواد استفاده شده 

روی ستون ها برای ایجاد پوشش سبز هم از پالستیک بازیافتی است.


