
اغلب افراد جهان مد را جهانی 
هنرمندانه و شاد و مملو از اتفاقات 
خالقانه و جالب می دانند، اما کمتر 
کسی است که به پشت صحنه جهان 
پر زرق و برق مد نکاهی علمی و نقادانه بیندازد. 
چند سالی است که نظر متخصصان محیط زیست 
به آلودگی های حاصل از این صنعت جلب شده تا 
جایی که حاال کارشناسان باور دارند، اگر در آینده 
نزدیک ولع انسان ها به مصرف کوتاه مدت و سپس 
دور انداختن انواع و اقسام لباس ها مهار نشود و 
اگر سیل تولید لباس و کیف و کفشی که گاه بعد 
از چند بار استفاده به صورت پسماند وارد طبیعت 
می شود، تحت کنترل درنیاید، بزودی صنعت مد 
یکی از شرکای جدی آلوده کردن محیط زیست 
خواهد شد. در این میان، پدیده ای به نام »فست 
افزایش  این روند را  یا مد سریع سرعت  فشن« 
داده.  چگونگی آن را با چند پرسش و پاسخ در 

پایین خواهیم دید: 

 مد سریع چیست؟
 مد سریع به طور کلی اقداماتی را توصیف می کند 
که برای استفاده از میدان رقابت، در کوتاه-ترین زمان 
ممکن مدل های ارائه شده در شوهای مد را به بازار 
می رسانند. مد سریع به این دلیل مورد توجه کارشناسان 
محیط زیست قرار گرفته که تمام این اقدامات تنها به 
منظور کسب سود بیشتر اقتصادی و بدون توجه به 

آسیب های محیط زیست انجام می شود.
این کاالهای پوشیدنی از هر نوع اغلب مطابق با آخرین 
مد اما با قیمتی ارزان از تن مانکن-های شوهای برندهای 
گران قیمت به دست مصرف کننده عادی می رسد. اینها 
همان »نیوکالکشن « هایی هستند که اول هر فصل با 
تبلیغات پر سرو صدا در ویترین فروشگاه ها به مردم 
عرضه می شوند. از برندهای معروف مد سریع که 
در سراسر جهان فروشگاه های بسیاری دارند، زارا 

و اچ اند ام هستند. 
 مد سریع با چه ویژگی هایی تعریف می شود؟

 از دیدگاه مصرف مد سریع دارای 3 ویژگی است: 
ارزانی، مد بودن و کم دوام بودن. صنعت مد سریع 
فروشندگانی را که در پی نواوری و به روز کردن 
ویترین هایشان هستند را تغذیه  و با کمک تبلیغات بسیار 

جذاب، مردم را مدام تشویق به خرید نیوکالکشن هایی 
می کند که به سرعت از گردونه مد خارج می شوند 
و جای خود را به مدها و مدل های جدید می دهند. 

 چرا مد سریع اینقدر ارزان است؟
محصوالت مد سریع با ارزان ترین روش ها و مواد 
اولیه ارزان قیمت بدون توجه به مالحظات زیست 

محیطی تولید می شوند. 
 چرا مد سریع و نیو کالکش ها به یک مشکل برای 

محیط زیست بدل شده اند؟
هانطور که گفته شد، مد سریع کاالهای پوشاکی ارزان، 
شیک، در تولید انبوه با تاثیر مخرب چشمگیر بر طبیعت 
عستند. این کاالها به دلیل قیمت ارزان و اقبالی که مردم 
به آنها نشان می-دهند، مطلوب مغازه داران هستند، اما 
چون دوام زیادی ندارند و به سرعت از مد می افتند، در 
زمانی کوتاه در نهایت روانه محیط های دفن پسماند 
می شوند و حجم عظیمی از پسماندهای آلوده کننده 
را به زمین اضافه می کنند. یک مطالعه نشان می دهد 
مدهای سریع به گونه ای ساخته می شوند که بیش از 

10 بار دوام نیاورند.
 آسیب مد سریع به محیط زیست چیست؟

به طور خالصه، تولیدات مد سریع باعث مصرف 

منابع زمین به خصوص آب و آلودگی محیط زیست 
از محصوالت مد سریع  می شود. حدود 85درصد 
تبدیل به پسماند  و باعث مصرف منابع آب و آلوده 
شدن رودخانه ها و چشمه ها می شود. این پسماند با 
سایر پسماندهای تجزیه ناپذیر مانند انواع پالستیک ها 
درنهایت سر از اقیانوس ها درمی آورند. حتی شستشوی 
لباس ساالنه نزدیک به 500هزار تن ریزپالستیک را 
آزاد می کند که معادل 50میلیارد بطری پالستیکی است.
تولید اغلب این محصوالت از الیاف مصنوعی منبع 
آلودگی محیطی و نشت آودگی در روند تولید را ایجاد 
می کند و باعث صدمه به حیوانات و انسان می شود.

 تاثیر مد سریع بر زندگی مردم چیست؟
تاثیر مثبت مد سریع بر زندگی اقتصادی مردم جهان یک 
چرخه عظیم مالی و به کار گرفتن بیش از 300میلیون 
نفر در سراسر جهان در صنایع مد است. بسیاری از این 
افراد کشاورزان و کارگران در کشورهای توسعه نیافته 
یا در حال توسعه هستند. هر چند به واسطه بازارهای 
مد افرادی به کار گرفته می شوند، وضعیت نابرابر در 
محیط های کاری و دستمزد پایین کارگران صنعت 
مد که اغلب در کشورهای درحال توسعه زندگی 
می کنند، باعث پایین بودن کیفیت زندگی این افراد 

شده است. تولید پوشاک کم دوام و با کیفیت پایین 
از جمله ابزارهای سرعت بخشیدن به بازار بزرگ 
پوشاک جهان است. مردم سریع این پوشاک را دور 
پوشاگ  مد سریع  بزرگ  و شرکت های  می اندازند 

دیگری تولید می کنند. 
 راه حل ها برای مشکلی که مد سریع ایجاد می کند، 

چیست؟
از مدگرایی پرهیز کنیم. الزم نیست لباس های قدیمی 
را دور بیندازیم. کمی کالسیک بپوشیم و از لباس های 

دست دوم استفاده کنیم.
مستقیم از تولیدکننده بخریم. مصرف گرایی را کنار 
بگذاریم و با کمی تفکر همراه تبلیغات وسوسه انگیز 
کمپانی های مد نشویم. کمی گران تر اما پوشاک بادوام 
بخریم تا الزم نباشد آخر هر فصل آنها را دور بیندازیم.
لباس ها را کمتر و فقط در صورت کثیف شدن بشوییم. 
شستن لباس ها هم باعث مصرف منابع آبی و هم سبب 
آلودگی آنها می شود. در صورت شستشو لباس ها را 
با آب سرد و با برنامه های شستشوی سریع بشوییم 

و تا حد ممکن به لباسشویی ندهیم.
هر لباسی که پاره می شود یا آسیب می بیند را می شود 

با کمی تعمیر حفظ و دوباره استفاده کرد.
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 تقی عطایی
کارشناس محیط 

زیست

بررسی تاثیر صنایع مد بر محیط زیست 

مد سریع جذاب و پروسوسه، اما مخرب محیط زیستمد سریع جذاب و پروسوسه، اما مخرب محیط زیست

گزارش سبز قاب سبز

هشدار جدی: کشاورزان عزیز حتما بعد از پایان برداشت پالستیک ها 
را از مزارع جمع آوری کنید! با بی توجهی به جمع آوری پالستیک ها، 
مزارع خود را نابود می کنیم. حتی دوستانی که مزارع کنارشان کشت 

زیر پالستیک هست نیز از این خطر در امان نیستند.

سمفونی غم انگیز آشوراده؛ به دالیل طبیعی )پسروی آب دریای خزر( و 
غیرطبیعی )افزایش احداث سدها در مسیر رودخانه ها و کاهش ورودی 
آب به دریای خزر و خلیج گرگان( شاهد پایین آمدن سطح آب دریا 
هستیم. در پی آن جزیره آشوراده به شبه جزیره تبدیل شده است و رنگ 

و بوی منحصربه فرد طبیعی و جزیره ای آن رنگ می بازد.

مقابله با بحران آب و هوا فقط به معنای یک سیاره سالم تر نیست، 
بلکه به معنای اصالح اشتباهات نابرابری جنسیتی است. در سطح 
جهانی، زنان بیشتر از مردان فقیر هستند. نتیجه؟ زنان در سراسر 
جهان ممکن است خانه های خود را به دلیل تغییرات آب و هوایی 

از دست بدهند. زمان برای اقدام فرا رسیده است.

تلما با ۴ توله اش در توران دیده شد. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 
زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از مشاهده یک یوز ماده به همراه 
۴ قالده توله اش در منطقه حفاظت شده توران در استان سمنان خبر داد.

استفاده از فویل های آلومینیومی ممنوع! استفاده از فویل های آلومینیومی 
جهت طبخ غذا موجب آزاد شدن آلومینیوم در ماده غذایی شده، جذب 
آلومینیوم را تا ۱۰۰ برابر نیاز روزانه باال می برد. آلومینیوم فلزی است 
که در صورت زیاد بودن آن در غذای روزمره به سلول های مغزی، کلیه 
و استخوان آسیب می رساند. همانطور که پخت غذا در قابلمه  آلومینیومی 
اشتباه است و شما را در معرض شکستگی استخوان و آلزایمر و بیماری 
کلیوی قرار می دهد، پخت غذا در فویل آلومینیومی یا نگهداری غذای 

داغ در این فویل ها نیز به همین ترتیب اشتباه است.

قلعه سنگی )قالبردی(  بلوط کهن جاده  از درختان  بخش عظیمی 
به طرف روستای سرمرخ در شمال شهرخرم آباد توسط سودجویان 

در حال نابودی و تبدیل به زمین های کشاورزی و امالک هستند.

  این بچه الک پشت چند هفته ای دستگاه گوارشش پر از پالستیک است. 
او را به مرکز توانبخشی gumbolimbonaturecenter  برای 
شستشو آوردند اما نتوانست موثر باشد. امیلی، کارمند توانبخشی الک 
پشت دریایی کالبد شکافی انجام داد و این تصویر آشکار را گرفت. 
گاهی اوقات یک عکس ارزش هزار کلمه را دارد. دستگاه گوارشش 

با ۳۴۴ تکه پالستیک پر شده است! 

محصوالت مد سریع به محصوالت مد سریع به 
دلیل قیمت ارزان و دلیل قیمت ارزان و 

اقبالی که مردم به آنها اقبالی که مردم به آنها 
نشان می دهند، مطلوب نشان می دهند، مطلوب 
مغازه داران هستند، اما مغازه داران هستند، اما 

چون دوام زیادی ندارند و چون دوام زیادی ندارند و 
به سرعت از مد می افتند، به سرعت از مد می افتند، 

در زمانی کوتاه در نهایت در زمانی کوتاه در نهایت 
روانه محیط های دفن روانه محیط های دفن 

پسماند می شوند و حجم پسماند می شوند و حجم 
عظیمی از پسماندهای عظیمی از پسماندهای 

آلوده کننده را به زمین آلوده کننده را به زمین 
اضافه می کنند. یک مطالعه اضافه می کنند. یک مطالعه 

نشان می دهد مدهای نشان می دهد مدهای 
سریع به گونه ای ساخته سریع به گونه ای ساخته 
می شوند که بیش از می شوند که بیش از 1010  

بار دوام نیاورندبار دوام نیاورند

یادداشت سبز

میزان آب تولیدشده در طبیعت 
جمعیت  اما  است.  ثابت  تقریباً 
مصرف کننده آب روزبه روز بیشتر 
می شود. یکی از مشکالت انسان 
در آینده مشکل آب خواهد بود. همین حاال هم در 
کشورهای کم آب مثل کشورهای خاورمیانه یکی 
از علل جنگ  و  جدال، دسترسی به آب رودخانه ها 
می باشد. انسان با برداشت بیش از حد و حساب از 
منابع آب زیرزمینی  و یا با تلف کردن  آب در انواع 
مصارف یعنی مصارف خانگی و شهری، کشاورزی 
و صنعتی موجب از بین رفتن این موهبت می شود.
انسان از دو طریق باعث کاهش آب می شود. یکی 
گیاهی  پوشش  و  جنگل ها  کردن  نابود  طریق  از 

زمین که از ذخیره سازان آب های زیرزمینی هستند 
و دیگر از طریق برداشت بی اندازه آب همراه با 
آلوده کردن منابع آبی؛ افزایش جمعیت در هر دو 

مورد اثر تشدیدکننده ای دارد.
آب های سطحی از طریق فعالیت های مختلف انسان 
به طور مستقیم و غیرمستقیم آلوده می شود. آلودگی 
مستقیم با واردکردن فاضالب های خانگی و صنعتی و 
پساب های کشاورزی و انواع زباله به آب رودخانه ها 
و دریاها و آلودگی غیرمستقیم با فعالیت های صنعتی 
آلوده کننده هوا که منجر به بارش باران های اسیدی 

می شود، ایجاد می گردد.
آب های زیرزمینی از طریق مختلفی در معرض آلودگی 
هستند. نشت نفت و بنزین از مخازن زیرزمینی، 
نفوذ شیرابه زباله در مکان جمع آوری زباله، نفوذ 
کودها و سموم کشاورزی همراه با آبیاری زمین های 
کشاورزی و نفوذ فاضالب های خانگی، منابع آب 

زیرزمینی را آلوده می کنند. ازت و فسفر موجود در 
کودهای شیمیایی، سرب موجود در بنزین، جیوه و 
دیگر عناصر شیمیایی موجود در فاضالب صنعتی 
و چنانچه وارد آب های مورد استفاده انسان شوند، 
غیرقابل  بیماری های خطرناکی و گاهی  به  منجر 
درمان می شوند. انواع سرطان از جمله بیماری هایی 
هستند که مواد شیمیایی در ایجاد آن دخالت دارند.
وضع  بهبود  برای  می توان  که  کارهایی  حداقل 

انجام دارد:
 سازمان های مسئول در برنامه ریزهای کوتاه مدت 
و بلندمدت خود باید به حفاظت آب و بهره برداری 
صحیح از آن توجه داشت و تصمیمات خود را بر 
این مبنا اتخاذ کنند. در غیر این صورت بحران آب 
در سال های آینده با توجه به افزایش جمعیت  و 

افزایش آلودگی ها اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
و  ارزش آب  مورد  در  مردم  آگاهی  افزایش   

تهدید  را  حیات  مایه  این  که  خطراتی  همچنین 
می کند از ضروریات غیرقابل  انکار است. 

 ایجاد سدهای کوچک خاکی برای جمع آوری 
سیالب ها و هرز آب ها و استفاده از آنها با ایجاد 
آبیاری  شیوه  از  استفاده  و  آبیاری  اصولی  شبکه 
قطره ای  و بارانی و مانند آن ها، صرفه جوی آب 

را در بخش کشاورزی ممکن سازد.

آب و باز هم آب

یادداشت سبز

در فصل پاییز، صدای گوزن که 
در زبان های محلی گاو کوهی یا 
ورزا )نوع نر( گفته می شود، در 
مناطق جنگلی گیالن تا مازندران 
و گلستان که زیستگاه این حیوان 

است، شنیده می شود. 
حیات  اغلب  برخالف  گوزن 
وحش که باحرکات نمایشی در 
معدود حیواناتی  نظر هستند، جزء  تقالی جلب 
است که در زمان مستی از خود صدا درمی آورد 

یا به اصطالح بانگ می دهد. 
این  می دهند.  بانگ  مرال  و  زرد  ایران گوزن  در 
بانگ از 15 شهریور تا اواسط مهر در جنگل های 
نر  این حیوان شنیده می شود. گوزن های  زیست 
در این فصل تقریبا از خود بیخود و سخت آماده 

مبارزه هستند. 
بانگ گوزن 2 علت دارد. یکی در زمان تشکیل 
حرمسرا که بانگ غرور است و دیگر به مبارزه 

طلبیدن از طرف گوزن های نر تک برای مبارزه با 
گوزن های نر دیگر.

ابزارهای جنگی شاخ ها و گردن و پاهای قوی حیوان 
هستند. نوک شاخ گوزن نر کشنده و جنگ گوزن ها 

اغلب بسیار دشوار و نفس گیر است. 
گوزن های نر حتی به ماده هایی که حاضر به جفتگیری 
نباشند، حمله می کنند و گاه آنها را از پای درمی آورند. 
گوزن ها که به خصوص در پاییز به باالترین وزن 
از مبارزه  خود، حدود 250 کیلو، رسیده اند قبل 
تمرین می کنند و به نوعی آماده می شوند. چشمان 
تیزبین مشاهده گر آگاه به حیات وحش می توانند 
رد شاخ های گوزن نر جوان بر درختان جنگل به 
نام»کله سو« که نشان آماده شدن حیوان برای نبرد 
تنه  به  شاخ ها  مالدین  دهند.  تشخیص  را  است 

درخت گردن حیوان را تقویت می کند. 
از طرف دیگر گوزن با لش زدن یا همان پا کوبیدن 
در لجنزارها پاهای خود را تقویت می کند؛ نوعی 
جفتگیری،  از  بعد  غریزه.  از  برخاسته  بدنسازی 

اغلب گوزن نر از گله جدا می-شود.  
شاخ گوزن ها که زیستگاه شان تا شمال کره زمین 
هم می رسد، هر سال می افتد، البته شاخک گوزن 

نر تا قبل از دو سالگی یعنی قبل از بلوغ نمی افتد. 
گوزن ماده شاخ ندارد. 

ترشح  به  توجه  با  بلوغ،  فرا رسیدن سن  از  بعد 
هورمون تستسترون شاخ ها شروع به رشد می کنند؛ 
ابتدا به صورت کرکی و نرم و غضروفی و به سرعت 
به اوج می رسد. رویشگاه شاخ ها راخال و باالی 

شاخ ها را  که چندشاخه می شود، تاج می نامند. 
هر سال بعد از دو سالگی گوزن نر که سن بلوغ 
یا دو شاخک اضافه می شود،  حیوان است، یک 
تا زمانی که تا سن 8-9 سالگی به اوج می رسد. 
بعد از این سن به تدریج با کاهش ترشح هورمون 
تستسترون شاخک ها جمع و کم می شوند و در 
شاخک  یک  ساله   16-  15 گوزن  پیری  مرحله 

ضخیم دارد که یه آن »سیخو« می گویند. 
قطب  نزدیکی  تا  گوزن ها  زیستگاه های  هر چند 
شمال هم می رید، اما زیستگاه های گوزن بنا به دالیل 
مختلف متاسفانه به مرور زمان در حال کوچک 
شدن هستند. در قسمت هایی از زاگرس و لرستان 
دیگر اثری از گوزن و مرال قرمز ایران نمی بینیم. 
در سال های اخیر عالقمندان به حیات وحش برای 
شنیدن گاو بلنگ یا همان بانگ کوزن نر خود را 

به زیستگاه های طبیعی حیوان می رسانند. برای این 
کار شروطی الزم است. اول اینکه حضور در فصل 
گاوبانگ در زیستگاه ها باید زیر نظر کارشناس باشد 
و دیگر اینکه حاضران در سکوت کامل فقط بشنوند 

و در روال طبیعی مداخله ای نکنند.
با  بانگ گوزن  تقلید  با  گاه  غیرمجاز  شکارچیان 
لوازم مختلف گوزن را به شکارگاه می کشانند یا 
بانگ گوزن پلنگ را به سوی حیوان جلب می کند. 
اتفاق افتاده که بانگ تقلیدی شکارچی در زمان هایی 
که هنوز ببر مازندران وجود داشته، شکارچی را 

طعمه ببر کرده است.
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