
در آستانه اسفند هستیم و برف هفته قبل هرچند 
باز هم غافلگیرمان کرد. برف  پیش بینی شده بود، 
آنگاه که در خانه خود نشسته ایم و از پنجره بیرون 
را تماشا می کنیم، نعمت است و چشم نواز ، اما اگر 
مانند مردم خوی یا ترکیه و سوریه طبیعت غافلگیرمان 
کرده باشد، عذابی الیم است که به آن نفرین می کنیم. 
نفرین ما بر برف یا دعای ما برای باریدن آن باز هم 
مانند هر پدیده طبیعی به یک عامل مهم بستگی دارد: 
»مدیریت«. اگر بتوانیم در کشور خشک ایران برف 
را مدیریت کنیم، چنان که پیشینیان ما هزاران سال 
کرده اند، هم کشاورزی مان رونق می گیرد و هم مراتع 
و جنگل ها و دشت ها و رودخانه هایمان، هم دیگر 
نگران کم آبی تابستان نیستیم و هم می توانیم تفریحاتی 

دلچسب از دل برف بیرون بیاوریم. 

چرا برف مهم است؟
منبع ذخیره  برف آب جامد است و منبعی بسیار مهم 
برای تامین آب آشامیدنی، آب آبیاری کشتزارها و 
باغ ها به شمار می رود. برف رفته رفته به آب تبدیل 
می شود و به همین دلیل به عنوان منبعی برای ذخیره 
آب، اهمیت بیشتری نسبت به باران در زمین دارد. 
برفی که روی سطح زمین به شکل یخچال طبیعی 
باقی بماند، منبع طبیعی ارزنده است که می تواند 

برف آب را در اعماق زمین ذخیره می کند. 
بیش از 50 درصد آب شیرین جهان، از طریق ذوب 
شدن برف روی کوه ها و رودخانه های کوهستانی 

تامین می شود.
همچنین با ایجاد تغییرات آب و هوایی در کل جهان 
و درنتیجه گرم تر شدن هوا، بارش ها بجای برف بیشتر 
بصورت باران رخ می دهند. اگرچه مقدار بارندگی 
بشکل باران ممکن است بیشتر از برف بنظر آید، اما 
این امر می تواند موجب تکرار بیشتر مساله کمبود آب 
شود. وقتی که برف و یخ در کوهستان جمع شده 
باشد، با ذوب شدن یخ ها در فصل بهار و تابستان، 
آب به آهستگی وارد مخازن زیرزمینی می شود. هنگام 
بارش باران در زمستان، ظرفیت مخازن آب به سرعت 
پر می شود و آب اضافی بر روی سطح زمین جاری 
می شود و ذخیره کردن آن نیز ممکن نیست. باران 
نسبت به برف ذوب شده، سریع تر جاری می شود، 
و به همین دلیل کمتر به عمق خاک نفوذ می کند و 
سطوح باالتری از خاک را مرطوب می کند و احتمال 

تغذیه شدن منابع زیرزمینی کمتر وجود دارد.
حاوی مقدار زیادی هوا  برف حاوی مقدار زیادی 
هواست و در سرمای شدید نقش عایق را دارد. پوششی 
از برف می تواند از گیاهان در حال خواب مزارع را 
محافظت و از آسیب به درختان در مقابل سرمای بیش 
از حد جلوگیری کند. و در حقیقت برف بزرگ ترین 
پشتوانه زندگی بشر برای آبیاری و کشاورزی است. 
برف در زمین های زراعتی تا گرم شدن کامل هوا 
مانند پوششی به طور یکپارچه روی زمین می ماند. 
این برف نقش عایق دارد و از انتقال سرمای بیشتر از 

25ـ  از باال به پایین جلوگیری می کند.
و بسیاری از محصوالت زراعتی را از سرمازدگی نجات 
می دهد. از برکت همین بارش برف در ارتفاعات کشور 
ما یخچال های طبیعی وجود داشتند که امروز تعداد 
زیادی از آنها از بین رفته اند. این یخچال ها بهترین 
منابع مطمئن ذخیره آبی کشور را تشکیل می دادند. 
متاسفانه، عدم مدیریت جنگل و علفچراها باعث حذف 
پوشش گیاهی و در کنار گرم شدن زمین باعث ذوب 

تدریجی یخچال ها در ارتفاعات شده اند.
برفی که به سان یخچال های طبیعی درارتفاعات ذخیره 

می شود، در آخر بهار و تابستان در اثر باال رفتن درجه 
حرارت به تدریج آب شده و به صورت چشمه سارها 

و رودها جاری می شو ند.
رودخانه هایی که از این یخچال ها سرچشمه می گیرند، 
عالوه بر ایجاد و حفظ پوشش گیاهی طبیعی و پاسداری 
از بقای حیات وحش، منع مهم رونق اقتصادی و امنیت 
غذایی هستند. در مسیر رودخانه ها، کسب و کار مردمی 
که به کشاورزی و باغداری مشغول هستند وابسته به 

این منابع بزرگ طبیعی است..

برف؛ اثرات روی گیاهان و حیوانات
گیاهان و حیوانات بومی مناطق برف گیر راه هایی 
برای سازگاری با برف و سرما پیدا می کنند. از جمله 
مکانیسم های تطبیقی برای گیاهان می توان به شیمی 
سازگار با انجماد، خواب، خشکیدگی فصلی و بقای 
دانه ها اشاره کرد. و برای حیوانات خواب زمستانی، 
عایق، شیمی ضد یخ، ذخیره غذا، جذب ذخایر از 
از  درون بدن، و خوشه بندی برای گرمای متقابل 

راه های سازگاری با سرما است.
برف و گیاهان  برف به دو صورت عمده  بر پوشش 
گیاهی تاثیر دارد، پوشش گیاهی می تواند بر رسوب 
و نگهداری برف تأثیر بگذارد و برعکس، وجود برف 

می تواند بر توزیع و رشد پوشش گیاهی تأثیر بگذارد. 
شاخه های درختان، به ویژه درختان سوزنی برگ، 
زمان بارش از تجمع برف بر زمین جلوگیری می کنند. 
برف معلق در درختان به دلیل قرار گرفتن در معرض 
خورشید و حرکت هوا، سریع تر از برف روی زمین 
آب می شود. از سویی دیگر، درختان و سایر گیاهان 
می توانند باعث حفظ برف روی زمین شوند که در 
بین  از  دیگری  گیاهی جای  نبود پوشش  صورت 
می روند یا ذوب می شوند. برف از طرق مختلف بر 
پوشش گیاهی اثر می گذارد، وجود آب ذخیره شده 
رشد گیاه را افزایش می دهد، با این حال شروع رشد 
ساالنه بسته به باال آمدن گیاهانی دارد که زیر برف 
دفن شده اند. عالوه بر این، بهمن و فرسایش ناشی 
از ذوب برف می تواند زمین های پوشش گیاهی را 
بشوید و آسیب بزند. برف و حیوانات  برف نقش 
حمایتی برای حیوانات مختلفی دارد که در سطح 
و زیر آن زندگی می کنند. بسیاری از بی مهرگان، از 
جمله عنکبوت، زنبور، سوسک، عقرب برفی و دم 
چشمه در برف رشد می کنند. چنین بندپایانی معموالً 
در دماهای پایین تر از  5 درجه سانتیگراد )23 درجه 
فارنهایت( فعال هستند. بی مهرگان از نظر دماهای 
زیر یخبندان به دو گروه تقسیم می شوند: مقاوم در 

برابر انجماد و آنهایی که از انجماد اجتناب می کنند 
زیرا به یخ زدگی حساس هستند. گروه اول ممکن 
است به دلیل توانایی تولید مواد ضد یخ در مایعات 
بدن خود به سرما مقاوم باشند که امکان بقای طوالنی 
مدت در معرض شرایط زیر انجماد را فراهم می 
کند. برخی از موجودات در فصل زمستان روزه می 
گیرند و با این کار محتویات حساس به انجماد را 
از دستگاه گوارش خود دفع می کنند. توانایی زنده 
ماندن در صورت عدم وجود اکسیژن در یخ یک 

مکانیسم بقای اضافی است.
مهره داران کوچک زیر برف فعال هستند. در میان مهره 
داران، سمندرهای آلپی در دمای پایین تا 8  درجه سانتی 
گراد )18 درجه فارنهایت( در برف فعال هستند. آنها در 
فصل بهار به سطح زمین نقب میزنند و تخم های خود را 
در حوضچه های مذاب می گذارند. در میان پستانداران، 
آنهایی که فعال باقی می مانند معموالً کوچکتر از 
250 گرم )8.8 اونس( هستند. همه چیزخواران بیشتر 
احتمال دارد وارد یک خروپف یا خواب زمستانی 
شوند، در حالی که گیاهخواران بیشتر احتمال دارد 
که ذخایر غذا را در زیر برف نگه دارند. Voles تا 
3 کیلوگرم )6.6 پوند( غذا و پیکاها تا 20 کیلوگرم 

)44 پوند( غذا ذخیره می کنند.
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برف به دو صورت عمده  برف به دو صورت عمده  
بر پوشش گیاهی تاثیر بر پوشش گیاهی تاثیر 

دارد، پوشش گیاهی دارد، پوشش گیاهی 
می تواند بر رسوب و می تواند بر رسوب و 
نگهداری برف تأثیر نگهداری برف تأثیر 

بگذارد و برعکس، وجود بگذارد و برعکس، وجود 
برف می تواند بر توزیع و برف می تواند بر توزیع و 

رشد پوشش گیاهی تأثیر رشد پوشش گیاهی تأثیر 
بگذارد. از سویی دیگر، بگذارد. از سویی دیگر، 
درختان و سایر گیاهان درختان و سایر گیاهان 

می توانند باعث حفظ برف می توانند باعث حفظ برف 
روی زمین شوند که در روی زمین شوند که در 

صورت نبود پوشش گیاهی صورت نبود پوشش گیاهی 
جای دیگری از بین می روند جای دیگری از بین می روند 

یا ذوب می شوندیا ذوب می شوند

اهمیت برف برای بقای زندگی در کره زمین

به برف سالمی دوباره باید کردبه برف سالمی دوباره باید کرد

گزارش سبز قاب سبز

نقش سگ های آبی در احیای تاالب ها و تنوع زیستی

سد چمشیر در استان کهگیلویه و بویراحمد آبگیری شده است. 
آبگیری این سد درحالی انجام می شود که کارشناسان محیط زیست 
بارها درباره خطرات آن برای محیط زیست و مناطق اطراف هشدار 

داده اند. در این منطقه چاه های نفت و گاز هم هستند که ممکن است 
در سطح زمین نشست یا آب را آلوده کنند. زیر آب رفتن محل 

سکونت عشایر و گونه های گیاهی از دیگر ضررهای آبگیری سد 
چمشیر است. باستان شناسان هم گفته اند با انجام آبگیری سد، ۱۴۰ 

اثر باستانی در این منطقه تخریب خواهند شد.

 چگونه برف و یخ را از معابر پاک کنیم؟

مایع  قطره  حدود شش  داغ،  آب  لیتر(   2 )حدود  گالن  نیم  سطل،  یک  در 
ظرفشویی و یک چهارم فنجان الکل را با هم ترکیب کنید. هنگامی که مخلوط 
ذوب یخ خانگی را روی پیاده رو یا خیابان خود بریزید، برف و یخ شروع به 
حباب شدن و ذوب شدن می کنند. فقط یک بیل در دسترس داشته باشید تا 
تکه های باقی مانده یخ را بتراشید. چرا این ترکیب ساده کار موثر است؟ الکل 
مالشی نقطه انجماد بسیار کمتری نسبت به آب دارد )128 درجه فارنهایت زیر 
صفر(، بنابراین فرآیند ذوب را سرعت می بخشد و از یخ زدگی سطح در آینده 
جلوگیری می کند. درضمن، می توانید مخلوط را در یک بطری اسپری بریزید 

و از آن برای آب کردن شیشه های ماشین خود استفاده کنید. 

چند دلیل برای اینکه نباید معابر را نمک پاشی کرد
گر چه برف روبی معابر اصلی شهر از جمله وظایف ذاتی شهرداری ها است، 
بسیاری از ما در هنگام بارش برف اولین اقدامی را که از شهرداری ها انتظار داریم، 
نمک پاشی معابر است. به همین دلیل نپاشیدن نمک بر معابر گناهی نابخشودنی به 
حساب می آید که در کمترین زمان به تیتر اصلی خبرهای شهری تبدیل می شود.

کوچکترین اخالل در نمک پاشی معابر توسط شهرداری را با تمام توان به 
رسانه ها کشانده و آن را تبدیل به سوژه خبری داغ روز می کنیم. اما کمتر 
کسی است که به آسیب هایی که نمک پاشی می تواند برساند توجه کند. آیا تا 
بحال از خود پرسیده ایم که مضرات نمک پاشی در سطح معابر برای سالمت 

و محیط زیست شهروندان چیست؟
1. نمک پاشی باعث شور شدن آب های سطحی و در نهایت خشک شدن 

درختان و گیاهان مسیر می شود.
2. نمک به آب های زیرزمینی نفوذ و سفره های آب زیرزمینی را از بین می برد.

باال می برد به طوری که  آلودگی خاک را  3. نمک سطح شوری خاک و 
می تواند خاک را غیرقابل کشت کند.

4. نمک باعث از بین بردن مبلمان شهری به خصوص آسفالت و جداول 
معابر می شود. 

5. نمک به رنگ خودروها آسیب می رساند.
6. پراکنده شدن گرد نمک در هوا پس از خشک شدن خیابان به بافت های 

ریه نفوذ کرده و به آنها آسیب می رساند.
7. از بین رفتن منابع مالی گسترده به دلیل دپوی سنگین شن و نمک در 

نزدیکی معابر، منابع مالی هنگفتی را به هدر می دهد.

توصیه سبز

تابستان  معموال فصل کم خطرتری برای راهیان کوه 
است، اما زمستان که دمای هوا در مناطق زمستانی به 
شدت پایین می آید و احتمال روبرو شدن با کوالک 
و طوفان های برفی و بهمن وجود دارد و برف و یخ 
گذرگاه های کوهستان را لغزنده می کند، خطر هر 
لحظه در کمین کوهنوردانی است که به خصوص 
و  هشدارها  به  بی توجه  یا  کامل  تجهیزات  بدون 

دستورالعمل های الزم راهی ارتفاعات می شوند.
3 اصل بسیار مهم درباره کوهنوردی در فصل زمستان
 اول داشتن توان بدنی مناسب. افرادی که زمستان ها 
می خواهند از هوای پاکیزه و مناظر کوهستانی لذت 
ببرند، اول باید توان بدنی خود را سنجیده باشند و 
حتی برای طی کردن مسافت های کوتاه یک روزه، در 
طول هفته ورزش کنند و بدن خود را آماده نگه دارند.
دوم، همراه داشتن لباس و تجهیزات و غذای مناسب. 
رفتن به کوهستان بدون کفش و لباس مناسب و 
غذای همراه می تواند در حکم مرگ باشد. بنابراین 
پیش از آنکه قلل برفپوش شما را به سوی خودشان 

بکشند، به فکر هوای سرد آن باال باشید.

سوم، هرگز تنها به کوهستان نروید. شکل ایده آل 
یک تیم 4 نفره است که یک نفر حتما راه و شرایط 
را بلد باشد و بقیه باید به حرف او گوش کنند. اگر 
بلد راه می گوید، نباید دیگر باال رفت یا از فالن مسیر 
نباید رفت، چون و چرایی نباید وجود داشته باشد.

ازجمله شرایط بلد گروه این است که یا با مسیر آشنا 
باشد یا بتواند از نقشه یا سایر ابزارهای مسیریاب 

استفاده کند.
یکی از خطرات مهم در زمستان سرمازدگی است.

سایت کمک های اولیه کوهستان سرمازدگی را این 
طور تعریف می کند: 

1. یخ زدن دست و پا و الیه های زیرین آن.
2. هرچه برودت هوا باالتر می رود ) زیر صفر( 

درجه صدمات بیشتر می شود.
3. در شرایط خستگی زیاد و برودت زیاد در ارتفاعات 

مشکل می توان از سرمازدگی پیشگیری کرد.
4. بی توجهی و اهمال در به کار بردن روش های 
چنین  ایجاد  در  موثر  عامل  را  کوهنوری  درست 

وضعی می دانیم.

5. در دمای ده درجه زیر صفر هر عضو یا ماهیچه ای 
از بدن که بیشتر از چند دقیقه بیحس باشد ممکن 

است دچار سرمازدگی شود.
6. این افراد چند ساعتی دچار بی حسی عضو هستند، 
ولی عالیم بیماری در آنها دیده نمی شود چون غیر 

از بی حسی هیچ حس دیگری ندارند.
دو نوع سرمازدگی عضوی و عمومی داریم.

در سرمازدگی عمومی مویرگ های پوست منقبض 

می  شود و جریان خون را از پوست کاهش می دهد 
تا گرمای کمتری از سطح بدن خارج شود.

عالیم این نوع سرمازدگی: رنگ پریدگی، لرزه در 
بدن، انقباض ماهیچه ها، احساس سرمای زیاد است. 
پس از مدتی صحبت های مصدوم مبهم و درک وی 

مختل و غیرمنطقی می شود.
برسد،  گراد  سانتی  درجه   35 زیر  به  دما  وقتی 
می توان  که  می دهد  دست  انسان  به  سرمازدگی 
به خوبی آن را درمان کرد، اما اگر دمای بدن به 
26 تا 34 درجه سانتی گراد برسد، شانس بهبودی 

بسیار کم است.
درمان:

1.  مصدوم را به محل امن از باد و طوفان برسانید. 
نه  و  گردن  و  سر  است،  اضطراری  شرایط  اگر 

صورت را بپوشانید.
2.  اگر مصدوم بیهوش است، در وضعیت بهبود 

قرار دهید.
3. لباس های خیس را از بدن مصدوم خارج کرده 

و لباس خشک بپوشانید.
4 . اگر تنفس و ضربان ایستاد، فورا روش نجات 

زندگی را شروع کنید.
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به وی بدهید.

بی توجهی به هشدارها و آموزش ها می تواند به قیمت جان افراد تمام شود

چند توصیه مهم برای اینکه گرفتار سرمای کوهستان نشوید


