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شمارهنخست

مدير مسؤول  :احمد رضا الهيجان زاده
سردبير  :سيد مصطفي قادريان
عكس :حميد شعرباف زاده
مدير هنري و صفحه آرايي  :سيد مهدي رضوي
ليتوگرافي و چاپ  :رسانه برتر
زير نظر كميته تخصصي انتشارات
اعضاي كميته به ترتيب حروف الفبا:
بهروز ستايش /فيروزه سعادتي /مريم فرهمند/سيد مصطفي قادريان  /رجبعلي قاسمي/
پژمان كاووسي /مريم كرماني  /هلنا كعبي /احمد رضا الهيجان زاده/محمد وليد مغربي
 |2كالم رهبر /پيام رئيس جمهور
 |3سخني با مخاطبان
احمدرضا الهيجان زاده  /مديرمسؤول

|4

با استاندار

انتخاب استاندار اصفهان به عنوان فعال زيست محيطي

|5
لزوم ورود نخبگان براي4حل مشكالت محيط زيست
ذاكر اصفهاني  /استاندار اصفهان

بازديد سرزده استاندار از اداره كل محيط زيست

كالم دوست

قرآن و طبيعت  /بخش نخست

|8

مقاله

آلودگي هوا اثر بر انسان و محيط زيست/هلنا كعبي

|12

نشست فصل

برگزاري نشست هم انديشي سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي

منطقه مركزي كشور در اصفهان

 |13با خبرنگاران

|14
4
شكايت زمين از آلودگي ها
كالم دوست  /حجت االسالم قرائتي

 |16آشنايي با مناطق حفاظت شده

|19

|22

هلنا كعبي/كارشناس ارشد محيط زيست

روي موج خبر

مهم ترين اخبار و رويدادهاي زيست محيطي در بهار

|20

آلودگي4هوا معضل كالن شهرها

سطح مناطق حفاظت شده استان به ميانگين جهاني رسيد

|23
|24

پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو  /پژمان كاوسي

اقتصاد و محيط زيست

ابزارهاي اقتصـادي در خــدمت سياستگـذاري زيست محيطـي /بهروز ستايش

معماري و محيط زيست

طراحي معماري با رعايت اصول و ضوابط زيست محيطي  /نسرين پسنده

معرفي سايت هاي زيست محيطي
هلنا كعبي

محيط زيست از نگاه طنز
آثاري از نخستين جشنواره فرهنگي هنري محيط زيست

گزارش هاي تصويري

كالم رهبر
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سخني با مخاطبان

سرمقـاله

احمدرضا الهيجان زاده
مدير مسؤول فصل نامه و
مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
رويكرد نوين س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت كشور
و ب��ه تبع آن واحدهاي اس��تاني اين س��ازمان در زمينه
ارتباط��ات رس��انه اي و تولي��دات فرهنگ��ي ،اداره كل
حفاظت محيط زيس��ت اس��تان اصفهان را با استناد به
بند  18ضوابط اجرايي بودجه سال 1389مبني بر موظف
شدن دس��تگاههاي دولتي در تهيه نشريه ادواري بر آن
داش��ت تا با انتشار اين فصل نامه  ،پاسخگوي بخشي از
نيازهاي مخاطبان متعدد و متنوع خود در زمينه توس��عه
فرهنگ محيط زيست باشد.
افزايش آگاهي هم استاني هاي عزيز در زمينه ساختار،
وظايف ،خدمات و عملكرد اين دس��تگاه فرابخش��ي كه
نقش حاكميت��ي -نظارتي ،تحقيقات��ي و اجرايي دارد و
همچنين اطالع رساني مستمر از رويدادهاي مهم زيست
محيطي به تصميم سازان ،تصميم گيران ،فعاالن عرصه

محيط زيس��ت و مجريان طرح هاي توس��عه ،از اهداف
اولويت دار تهيه و توزيع اين فصل نامه است.
به دس��ت آوردن دانش و آگاهي هاي زيست محيطي
به اندازه نيازهاي اساس��ي مثل بهداش��ت ش��خصي در
زندگي هر فرد بايستي مورد توجه قرار بگيرد .
آموزش محيط زيس��ت يك آم��وزش در طول زندگي
و هميش��گي اس��ت كه ب��راي تداوم حيات رو به رش��د
اجتماع��ي يك ضرورت به ش��مار مي آيد به طوري كه
امروزه به عنوان مقدمات دس��تيابي به توس��عه پايدار در
جوامع تلقي مي شود .
انتش��ار آموزه ها و اطالعات زيست محيطي در جامعه
به افزايش س��طح هوش��ياري جمعي كم��ك مي كند و
سبب مشاركت بيشتر و مسؤوالنه تر در تصميم گيري ها
و نظارت صحيح بر كيفيت محيط زيس��ت مي شود و در

نهــايت س�لامتي محيط براي زيستمنـدان را ممكـن
مي سازد .
اميد اس��ت با لطف خداي منان و همكاري گس��ترده
مديران عالي اس��تان به ويژه اس��تاندار محترم اصفهان
جناب آق��اي دكتر عليرضا ذاكر اصفهاني كه از س��وي
سازمان حفاظت محيط زيست كشور به عنوان استاندار
سبز و فعال در زمينه محيط زيست برگزيده شدند ،مديريت
زيست محيطي استان اصفهان بتواند در راستاي تحقق
برنامه چشم انداز  20ساله در بهبود و ارتقــاي شاخص هاي
سالمت محيطزيس��ت و نيل به توسعه پايدار گام هاي
بلندي را بردارد تا عالوه بر تامين نيازهاي نس��ل حاضر،
حق نس��ل هاي آينده نيز براي برآوردن نيازهايشان در
اس��تاني كه مركز آن ،پايتخت فرهنگ و تمدن اسالمي
ايران زمين است ،تضمين گردد.

سرآغازگفتار

سيد مصطفي قادريان  /سردبير

امروزه عليرغم پيشرفتهاي گسترده فناوري ارتباطات
و فراگير ش��دن انتش��ارات رايانه اي هنوز هم نش��ريات
چاپي جايگاه خود را داشته و با توسعه فرهنگي در جوامع،
شمارگان وخوانندگان اين گونه نوشتارها نه تنها كاهش
نيافته بلكه روز به روز افزايش مي يابد.
خأل وجود نشريات تخصصي محيط زيست در سطح
كش��ور و اس��تان اصفهان ،كميته تخصصي انتش��ارات
حفاظت محيط زيس��ت اين اس��تان را بر آن داشت تا با

ارائه نشريه اي كاربردي عالوه بر ثبت رويدادهاي زيست
محيطي و تالش��هاي مجموعه مديريت كالن استان در
اي��ن زمينه ،موجبات توس��عه دان��ش و بينش مخاطبان
دستگاه حفاظت محيط زيست را فراهم آورد.
البته با توج��ه به محدوديتهاي مختل��ف و لزوم بهره
گيري از منابع موجود  ،ش��مارگان چنين نش��رياتي نمي
تواند پوش��ش دهنده همه مخاطبين باشد  .براي جبران
اي��ن نقيصه ب��ه زودي امكان اس��تفاده از نس��خه هاي
الكترونيكي هر يك از شماره هاي زيست نگار از طريق
پايگاه اينترنتي اداره كل ميسر خواهد شد .
همچنين توزيع اين فصلنامه كه بيشتر محتويات آن در
هر زمان قابل اس��تفاده است  ،بين دستگاهها  ،نهادها ،
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مراكز فرهنگي  ،قرائت خانه ها و كتابخانه هاي استان تا
حدودي مي تواند برطرف كننده اين مشكل باشد .
بي گمان گامهاي نخس��تين اي��ن حركت فرهنگي
همراه با كاس��تي هاي فراوان خواهد بود وتنها همدلي و
هم��كاري خوانندگان و ارائه رهنمودهاي صاحب نظران
اس��ت كه مي تواند ياريگر دست اندر كاران اين نشريه ،
براي رفع نواقص كار باشد.
ب��ر اين اس��اس در انتظ��ار پيش��نهادها و نظريه هاي
تخصصي همه فعاالن سبز انديش از طريق پايگاه اطالع
رس��اني اينترنتي اداره كل حفاظت محيط زيست استان
اصفهان به نشاني  www.Isfahan-doe.irخواهيم
بود.
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با استاندار

انتخاب استاندار اصفهان
به عنوان فعال
زيست محيطي و دوستدار محيط زيست
از سوی سازمان حفاظت محیط ،استاندار اصفهان به عنوان فعال زیست
محیطی و دوست دار محیط زیست انتخاب شد.
به گزارش واحد خبر اداره کل حفاظت محیط زیست به نقل از روابط عمومی استانداری
اصفه��ان ،در نام��ه محمد ج��واد محمديزاده مع��اون رئيس جمهور و رئيس س��ازمان
حفاظت محيط زيس��ت به دكتر عليرضا ذاكر اصفهاني اس��تاندار اصفهان آمده است :نظر
به تالشهاي مفيد و موثر جنابعالي كه با بهره گيري از توان و تعهد شايس��ته و اقدامات
ارزنده در راس��تاي گسترش و تعميم فرهنگ زيست محيطي و همكاريهاي صميمانه با
بخشهاي مختلف محيط زيس��ت استان كه موجب هموار شدن مسير خدمت و تسهيل
ط زيس��ت را فراهم س��اخته و در نتيجه راه
در انجام وظايف خطير متوليان حفاظت محي 
رش��د مثبت ش��اخصها و كاهش چشمگير موانع زيس��ت محيطي در سطح استان منجر
ش��ده است ،بدينوس��يله به عنوان فعال زيست محيطي و دوستدار محيطزيست انتخاب و
معرفي ميشوید.

بازديد سر زده استاندار اصفهان
از اداره کل حفاظت محيط زيست اصفهان
استاندار اصفهان در بازديد از اداره كل حفاظت محيط زيست استان
در جمع خبرنگاران گفت :با توجه به معضالت زيس�ت محيطي موجود
در اس�تان ،بايد نخبگان را براي حل مش�كالت زيس�ت محيطي وارد
عمل كنيم.
علي رضا ذاكر اصفهاني همزمان با نخس��تین روز هفته محیط زیس��ت با حضور در
اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان ،اظهار داشت :امروزه موضوع حفاظت
از محيط زيس��ت اهميت زيادي پيدا كرده و در مجامع بين المللي به دنبال ارائه راه
حل هايي براي برطرف كردن اين مش��كالت هس��تند كه بايد كش��ور ما نيز در اين
زمين��ه اقدامهاي موثرتري انجام دهد.وي تصريح نم��ود :با برطرف كردن معضالت
زيس��ت محيطي ،زحمات دس��تگاه هاي ديگر خود به خود كاه��ش مي يابد كه اين
موضوع فرابخش��ي بودن حفاظت از محيط زيس��ت را مي رس��اند ،در ش��رايط فعلي
اصفهان با مشكالت زيست محيطي فراواني روبرو است و مي طلبد اقدامات مهمي
صورت بگيرد.
اس��تاندار اصفهان با اشاره به لزوم به كارگيري نخبگان براي حل معضالت زيست
محيطي ،اضافه نمود :در استان دانشمنداني وجود دارند كه مي توانند تهديدات ناشي
از معضالت زيس��ت محيطي به خصوص آلودگي هوا را به يك فرصت تبديل كرده
كه اميدوارم از اين ظرفيت به خوبي استفاده شود.
ذاكر اصفهاني بيان داشت :فقدان طرح آمايش سرزميني در مقاطعي موجب شده تا
ام��روز اصفهان با معضالت عمده اي چون آلودگي هوا ،بحران آب و آلودگي صوتي
روبرو باشد ،اميدوارم به زودي با تصويب طرح آمايش سرزميني بتوانيم اين معضالت
را تا حدودي برطرف كنيم.
وي با اشاره به آلودگي هواي اصفهان ،خاطر نشان كرد :براي حل اين بحران بايد
در ابتدا تمامي ارگان هاي دست اندركار به اجماع كلي برسند تا بتوان گام هاي ديگر
را نيز محكم برداش��ت ،هم اكنون اين اجماع حاصل نش��ده و محيط زيست نيز نمي
تواند به تنهايي از پس اين مشكل برآيد.
اس��تاندار اصفهان تصريح نمود :در مورد آلودگي آب زاينده رود اقدام هاي مختلفي
صورت گرفته كه البته اندك است و بايد كارهاي هاي عملي تري انجام شود .
ذاكر اصفهاني با اش��اره به اهميت طبيعت گردي در مناطق حفاظت ش��ده استان،
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افزود :رس��انه هاي اصفهان در ماه هاي اخير به چند مقوله بيش از گذش��ته اهميت
داده اند كه يكي از آن ها مقوله گردشگري است كه به اعتقاد من جاي كار فراواني
باقي مانده است ،مجموعه استانداري نيز سعي خود را براي ايجاد باب گفتمان اين م
وضوع فراهم آورده و اميد است از اين پتانسيل نيز به خوبي استفاده شود.
وي با اش��اره به دريافت عوارض آلودگي زيس��ت محيطي كه از واحدهاي متخلف
دريافت مي ش��ود ،خاطر نش��ان كرد :اين عوارض بايد درج��اي صحيح خود و براي
حفاظت از محيط زيست هزينه شود.
اس��تاندار اصفهان پس از پايان صحبتهاي خود در جمع خبرنگاران از بخش هاي
مختلف اداره كل حفاظت محيط زيست به ويژه آزمايشگاه هوا ،موزه تنوع زيستي و
پايگاه مقاومت بسيج اين اداره كل بازديد به عمل آورد.
وي همچنين در بازديد از موزه اداره كل ،ضمن آش��نايي با گونههاي تاكس��يدرمي
شده حاضر در موزه ،خواستار معرفي بيشتر اين موزه به مردم شد.
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كالم دوست

قـرآن
وطبيعت!
بخش نخست

جلساتي راجع به جامعيت اسالم صحبت كرديم و گفتيم كه اسالم فقط توجه به نماز و روزه ندارد كه نماز خيلي مهم است .روزه خيلي
مهم اس�ت .حج خيلي مهم اس�ت و تمام دس�تورات خدا خيلي مهم است ،اما به مسائل طبيعي هم حسابي رسيده است .يعني در قرآن
كه  115كلمه آخرت وجود دارد 115 ،كلمه دنيا هم هست .از اين پيداست كه دين جامع ديني است كه به همه چيز توجه كند .از جمله
چيزهايي كه به آن توجه كرده است ،طبيعت است.

* تأكيد اسالم به حفظ محيط زيست
حف��ظ طبيعت كه امروز به آن محيط زيس��ت ميگويند ،بعضيها
فكر ميكنند ،فكر غربي اس��ت .من خيلي غصه ميخورم كه چرا ما
اس�لام را نش��ناختيم و اينقدر خودمان را باختيم ....خيلي ما جلوتر از
دنيا هستيم .آنچه كه به اسالم ضربه زد ،رفتار مسلمانها بوده است.
وگرن��ه از لحاظ مكتب ،ه��ر جا حرف مكتب را ميزنيم ،مكتب ما از
همه مكتبها باالتر است .منتها عمل ما ميزان نيست.
در زمين��ه قرآن و طبيعت ،خيلي حرف داريم و ميتواند يك كتاب
شود .كتابهايي هم نوشته شد ه است..
پس موضوع بحث ،جامعيت دين اسالم و توجه به طبيعت و محيط
زيست است.
* سوگند خداوند به عناصر طبيعت
اول اينك��ه خداون��د به طبيعت قس��م خ��ورده اس��تَ « .و ال ِّتين»
ون» (تين)1/
(تين)1/قس��م به انجير! انجير طبيعي اس��تَ « .و ال َّز ْي ُت ِ
سينين»(تين« )2/سينين»
قسم به زيتون! زيتون ميوه استَ « .و ُطو ِر
َ
نام كوه است .قسم به كوه خورده است.
دوم اينكه طبيعت كالس توحيد است .ميگويد :ميخواهي خدا را
البِل »...نگاه كن به ش��تر! «َ ...ك ْي َف
ون إِلَى إْ ِ
بشناس��ي؟ «أَ َفال َي ْن ُظ ُر َ
السماءِ»...
خُ لِق َْت» (غاش��يه )17/چطور آفريده ش��ده اس��ت! « َو إِلَى َّ
«س��ماء» يعني آس��مان! « َك ْي َف ُرف َِع ْت» (غاش��يه )18/اين طبيعت
كالس خداشناسي است.
به عايش��ه گفتند يك خاطره ش��يريني از پيامبر بگو! گفت خاطره
زيبايي كه در ذهنم مانده اس��ت ،اين اس��ت كه ايشان سحرها بلند
ميش��دند و زير آس��مان ميرفتند و به اطراف آس��مان نگاه ميكرد
��ماوات َو ال َْأْرض»...
الس
و اي��ن آي��ات را ميخواندند« :إِ َّن ف 
ِ
ي خَ لْ ِق َّ
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باب» (آل
در آفرين��ش آس��مانها و زمين « ...آَلي��اتٍ أِ ُلول ِ��ي الَأْلْ ِ
عمران )190/هر كسي عقل داشته باشد ،ميتواند بفهمد.
چقدر دقي��ق! بهترين ماش��ينها و رانندهها ج��رأت نميكنند كه
بگوين��د در فالن ثانيه به فالن ش��هر ميرس��م .حتي قطار! قطاري
كه جادهاش كج و كور نيست و صاف است و ترافيك هم ندارد .اگر
بگوييم هيچ قطاري هم از روبرو نيايد و هيچ ايستگاهي هم نداشته
باشد .به مدرنترين قطارها ،بهترين مسيرها ،و به كسي كه مسؤول
قطار است ،بگوييم ما ميخواهيم فالن دقيقه برسيم ،ميگويد :دقيقه
معين نكنيد! با پنج دقيقه كم و زياد ميرسيم ،با دو دقيقه كم و زياد
ميرس��يم .اما ش��ما كره زمين را ثانيه تعيين ميكنيد .ميگوييد در
فالن ثانيه س��ال تحويل ميشود .يعني يكسال حركت كره زمين به
دور خورشيد تمام ميشود .چطور شد كه يك قطار و ماشين مدرن با
راننده درجه يك ،و در يك جاده درجه يك جرأت نميكنند كه قول
ثانيه بدهند .آن وقت ش��ما كره زمين بزرگ در مسافت دور خورشيد
بزرگ را ،ش��ما قول ثانيه ميدهيد؟ ميگوييد در فالن دقيقه و ثانيه
سال تحويل ميشود! يعني حركت در اين ثانيه تمام ميشود .چطور
بيراننده ميشود؟
* طبيعت ،كالس توحيد و شناخت پروردگار
طبيعت كالس توحيد اس��ت .طبيعت بيهدف درست نشده است.
اص ً
ال خيلي از فيلمهايي هم كه ميبينيم الكي است .ميگوييم :اين
فيلم چيست؟ ميگويد :واهلل بيكارم ،مينشينم و نگاه ميكنم .يعني
فكر ميكنيم كه عمر بيهوده است .تنها كساني كه خودشان را هدر
ميدهند ،ما هس��تيم و جوانان ما هستند و خيلي و بعضي از پيرهاي
ما هس��تند كه عمرش��ان را بيهوده تلف ميكنند .اما طبيعت اينگونه
نيست؟
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ش��ما آيا تا به حال براي برگ درختان الحمدهلل گفتهاي؟ الحمدهلل كه پاييز ش��د و
در قرآن زيادآمده اس��ت .تمام آياتي كه «ال تَ ْع َث ْوا »...ميگويد ،يعني تجاوز نكنيدَ« .
ْ
برگها زرد ش��د .قرآن در رابطه با برگ زرد ميگويد كه برگ زرد هم نعمت اس��ت.
دين» (هود )85/يعني در زمين فساد نكنيد .يكي از مصاديق
ف
م
ض
َأْر
ل
ا
ِي
ف
ا
و
ث
ع
ت
ال
سِ
َ
َ
ْ ِ ُ
َْْ
«س ِّب ِح ْاس َم َرب ِّ َ
لى( )1الَّذِى خَ لَ َق َف َس َّوى(َ )2و الَّذِى َقد ََّر َف َه َدى(َ )3و الَّذِى أَخْ َر َج
آن همين است .اين آيه به محيط زيست ميخورد .چرا اينجا را آتش زدي؟ چرا اينجا
َ
ك الَأْ ْع َ
الم َْْر َع��ى(( »)4اعلي« )4-1/أَخْ َر َج الم َْْر َعى»يعني خداوند از زمين چراگاه و برگهاي
را آلوده كردي؟ چرا آب كثيف را در رودخانه رها كردي؟ تمام آياتي كه ميگويد« :ال
س��بز به وجود ميآورد و بع��د ميگويدَ « :ف َج َعلَ ُه ُغ َثا ًء أَ ْح َوى» (اعلي )5/منزه اس��ت
ت َْطغَ�� ْوا »...يعني طغيان نكنيد ...من فقط كد ميدهم .اين يك كتاب اس��ت كه من
خدايي كه برگهاي زرد را قرار داد .اين برگ زرد هم يك نعمت است .همانطور كه
در  20دقيقه ميگويم« .ال ت َْط َغ ْوا »...طغيان نكن! طغيان تجاوز است .طاغوت يعني
س��بزش نعمت اس��ت ،برگ زردش هم نعمت است .برگ زرد بهترين خوراك براي
متجاوز .چرا تجاوز ميكني؟ تجاوز حتي به نسبت به حيوان!
خود درخت اس��ت .اينكه ما برگ زرد را بس��وزانيم درست نيست .بهترين كود براي
* توجه اسالم به حيوانات و حفظ بقاي آنها
درخت همان برگهاي زرد است .سوزاندنش غلط است .برگ زرد را ساده نگيريد.
زماني من ش��مردم و ديدم كه حدود  208حديث در كتاب وس��ائل الشيعه در مورد
* نقش طبيعت سالم در نشاط و شادابي انسان
رعايت حقوق حيوانات اس��ت .صدها حديث داريم كه ميفرمايد :حيوانات را مراعات
اص ً
كني��د .حيوان��ات احترام دارند .اص ً
ال طبيعت در روان انس��ان اثر دارد .روايت داريم كه انس��ان سه چيز را كه نگاه
ال حيوانات حق دارند .حق نداريم حيوان را تش��نه
ميكند ،غمش بر طرف ميش��ود .نگاه به آب ،نگاه به زيبايي و نگاه به س��بزي! -1
بگذاريم .اگر آب داريم و حيوانمان تش��نه اس��ت ،و ميخواهيم نماز بخوانيم ،اسالم
س��بزي  -2زيبايي  -3آب غصه را از انس��ان برطرف ميكند ،يعني طبيعت در روان
ميگويد كه آب خود را به حيوان بدهيد و با تيمم نماز بخوانيد .اگر يك سگ با يك
انس��ان اثر دارد .اين حديث است« .أربع يضئن الوجه النظر إلى
گوس��فند تشنه است ،اسالم ميگويد كه آب خود را به سگ بده!
الوجه الحس��ن و النظر إلى الماء و النظر إلى الخضرة و الكحل
چرا؟ براي اينكه سگ حق حيات دارد ،اما گوسفند را ميتوان ذبح
حيوانات احترام دارند.
ً
عند النوم» اين حديث است كه شاعر هم آن را به صورت شعر
كرد و خورد .گوسفند را ذبح كن و بخور ،اما سگ را نميتوان ذبح
اصال حيوانات حق دارند.
درآورده است.
حق نداريم حيوان را تشنه كرد و خورد .چون گوس��فند يك راه ديگ��ري دارد .راه ذبح دارد،
در م��ورد محيط آلوده ،قرآن وقتي ميخواهد جهنم را بگويد،
ولي سگ راه ديگري جز زنده ماندن را ندارد .پس آب خود را به
بگذاريم.
ميگويد جهنم دود داردَ « .و ظِ ٍّ
��ل م ِْن َي ْح ُمو ٍم» (واقعه )43/در
سگ بده و گوسفند را ذبحش كن! شما حق نداريد درخت را تشنه
اگر آب داريم و حيوانمان
جهنمي
زندگي
دود
در
زندگي
س��ايهاي از دود زندگي ميكنند.
بگذاريد .حديث داريم كه ميفرمايد :كسي كه يك درخت تشنه را
تشنه است ،و ميخواهيم
اس��ت .اينهايي كه در يك اتاق مينش��ينند و تند ،تند س��يگار
آب بدهد ،انگار كه يك مؤمن تشنهاي را آب داده است.اي كاش
نماز بخوانيم ،اسالم
ميكشند و اتاقشان را دودكش كردهاند ،اين شخص يك جهنم
كه كتابهاي درسي آموزش و پرورش و دانشگاه ،اين حرفها را
ميگويد كه آب خود را
مصنوعي قبل از آن جهنم براي خودش درس��ت ميكند .چرا؟
بزنن��د .دهها هزار حديث و آيه و حرفهاي ناب كه تمامش براي
به حيوان بدهيد و
باره��ا من اينرا گفت��هام ،اجازه بدهيد يك ب��ار ديگر هم تكرار
شرق و غرب مهم است را در اين كتابها نميگذاريم و آن وقت
با تيمم نماز بخوانيد.
كنم .به همه سيگاريها ميگويم كه آقايون سيگاري! هر كس
يك استداللهاي خشكي را ميآوريم كه يك مؤمن از داخل اين
ميخواهد يك س��يگار بكش��د ،يك اس��كناس آتش بزند .چون اسكناس آتش زدن
حرفها بيرون نميآيد .كتابهاي خش��ك به خصوص در دانشگاه ،چون آموزش و
بهتر از س��يگار آتش زدن است .چون اسكناس كه آتش زد ،اسكناس از بين ميرود
پرورش مقداري بهتر است .زمين از آلودگيها شكايت ميكند.
ولي ريه س��الم ميماند .اما اگر اس��كناس را دادي و سيگار خريدي و كشيدي ،هم
* در فرهنگ قرآن ،طبيعت داراي شعور است
اس��كناس رفته است و هم ريه از بين رفته است .اگر ميخواهي سيگار بكشي ،يك
ما فكر ميكنيم كه هستي و طبيعت جماد است .اما اين طور نيست و به نظر شما
اس��كناس پاره كن .به خصوص در تهران كه همهاش دود اس��ت و در تهران سيگار
جماد است .اما از نظر قرآن زمين شعور دارد.
كشيدن ،دود روي دود است .مثل اينكه آدم دو كراوات روي هم بزند .در تهراني كه
بسم اهلل الرحمن الرحيم
َ
دود هس��ت ،روي دود ،دود نميخواهد .شما وقتي كه در گلستان رفتي ،در گلستان
ض ِزلْ َزال َه��ا» (زل��زال )1/وقتي زمين لرزه ميش��ودَ « ،و أخْ َر َج ِت
��ت ال َْأْر ُ
«إِ َذا ُزلْ ِزلَ ِ
ديگر گالپپاشي نميخواهد و نياز نيست.
ض أَثْقَالَ َها» (زلزال )2/زمين هر چه را كه در درون دارد ،از معدنها ،انس��انها و
ال َْأْر ُ
لاْ
َ
* تبديل محيط سالم به محيط ناسالم ،تبديل نعمت الهي
��ان َما ل َها» (زلزال )3/آن وقت انسان
نس ُ
مردهها ،همه را بيرون ميريزدَ « .و َقال ا َ
ْ
ل
د
ب
ي
ن
م
و
«...
تح ِّد ُث أَخْ َب َار َها» (زلزال )4/روز قيامت زمين خبر ميدهد.
ذ
ئ
م
و
ي
«
شد؟
چه
گويد:
ي
م
ٍ
ِّ
َ ْ َ َُ
طبيعت چيس��ت؟ آياتي براي طبيعت داريم .آياتي ك��ه ميفرمايدَ ُ ْ َ َ :
ن ِ ْع َم َة اللهَّ ِ( »...بقره )211/خراب كردن محيط زيس��ت .كس��ي كه نعمتهاي خدا را
يعني زمين شهادت ميدهد كه ايشان روي من گناه كرد .ميتوانست از من استفاده
��ديد الْعِقاب» در
كند ،اما از من اس��تفاده نكرد .زمين ش��عور دارد .حديث داريم :نماز كه ميخوانيد،در
تغيير ده��د .در آخر ميفرمايدَ...« :إِ َّن اللهَّ َ شَ ُ
اين ميان چند جمله اس��ت كه بعد از آن ميفرمايدَ...« :إِ َّن
جاه��اي مختلف نماز بخوانيد .چون اين مكانها روز قيامت ش��هادت ميدهند ،كه
��ديد الْعِقاب» خداوند به عقاب ش��ديد گرفتارشان
روي من نماز خواند .زمين ش��عور دارد .درخت ش��عور دارد .درخت س��جده ميكند.
اللهَّ َ شَ ُ
ميكند .چرا؟ براي اينكه نعمتهاي خدا را تبديل كردند.
خورشيد سجده ميكند« .اهلل اكبر» چرا اين را ميشكنيد؟ چرا اين را فاسد ميكنيد؟
تبديل نعمت اين است كه انسان يك رهبر خوب داشته
دارد ذكر خدا ميگويد ،چرا خرابش ميكنيد؟ در قرآن هم در گذش��ته و فعل ماضي
للِهَّ
باش��د ،او را رها كند و
ض( »...حديد« )1/س��بح»
َأْر
ل
ا
و
الس
ِي
ف
ما
ح
ب
��
«س
فرمايد:
ي
م
كه
داريم
ِ
��ماواتِ
َ ْ ِ
َ َّ َ
َّ
للِهَّ
به س��راغ رهبر ديگر
ماوات َو ما فِي
الس ِ
فعل ماضي اس��ت ،يعني در گذشته .هم داريمُ « :ي َس ِّب ُح ِ ما فِي َّ
برود .پدر و مادر خوب
ض» (جمعه« )1/ما في السماوات» يعني آنچه در آسمانها و زمين است .آنچه
َأْر
ل
ا
ْ ِ
را و به س��راغ آدمهاي
كه در هستي وجود دارد ،تسبيح ميگويد .شما كه اين طبيعت را از بين ميبريد ،يك
ه��رزه ميرود و با آنان
مخلوقي را كه مشغول تسبيح است نابود ميكنيد .ديد ما اين است.
ش��ام ميخورد .محيط
اس�لام درباره محيط زيست ميگويد :طبيعت هدف دار است ،تو بيهدف هستي.
و فيلم خ��وب را رها
انس��ان اگر اصالح نشود ،از حيوانات كمتر است ...قرآن يك آيه دارد كه ميفرمايد:
ميكن��د و فيلم بد را
«إِ َّن شَ �� َّر ال َّد َواب( »...انفال )55/بدترين حيوانات ،انس��انهاي تربيت نشده هستند.
ميبيند« ...ال تَ ْع َث ْوا»...
گرگ س��الي چند گوسفند را پاره ميكند؟ ولي انس��انهاي ناجور ،سالي چند نفر را
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ض ِزلْ َزال َها»
لطمه ميزنند؟  ...ميفرمايد« :إِ َذا ُزلْ ِزلَ ِت ال َْأْر ُ
تح ِّد ُث أَخْ َب َار َها»
(زلزال )1/و در ادامه ميفرمايدَ « :ي ْو َمئ ٍذ َُ
(زلزال« )4/حدث» يعن��ي حديث ميكند و «اخبار» به
معني همان اخبار است .يعني خبرهايش را نقل ميكند.
زمين ش��عور دارد و ميگويد كه چه شد و چه شد و ...ما
نميفهميم و مگر ما باقي چيزها را ميفهميم؟
ذي��ن بَ َّدلُ��وا ن ِ ْع َم َت اللهَّ ِ ُكفْ��راً( »...ابراهيم )28/در
« ال َّ َ
آيه قبل «و من يبدل» داش��تيم كه فعل مضارع است.
��ت اللهَّ ِ ُكفْراً» خداوند
«بدل��وا» هم داري��م « .بَ َّدلُوا ن ِ ْع َم َ
ميفرمايد كه من خوب درس��ت كردم .فس��اد دست تو
اس��تَ « .ظ َه َر الْفَس��ا ُد فِي الْ َب ِّر َو الْ َب ْحر( »...روم )41/در
زمين و دريا فساد پيدا شد .چه كسي فساد كرد؟ « ...بِما
��ب ْت أَ ْيدِي النَّاس» (روم )41/مردم هستند كه فساد
َك َس َ
كردند .ميخواهد ماهي بگيرد ،يك مرتبه در بخشي از
دريا موادي را ميريزد ،كه همه ماهيها جادرجا بميرند،
بعد آن وقت ماهي مرده را شكار ميكند.
* طبيعت و محيط زيست ،امانت خداوند در
دست بشر
هر چيزي امانت اس��ت .ما بايد حس��اب كنيم كه اين
درخت امانت اس��ت ،اص ً
ال اعضاي بدن ما امانت است.
اين چش��م ما امانت است .با شكم پر مطالعه نكنيد كه
خيانت به امانت اس��ت .دم غروب مطالع��ه نكنيد .اين
را ه��م از نظر تخصصي ميگوي��م ،بعضي از افراد فوق
تخصص چش��م پزش��ك ،به من گفتند كه اس�لام كه
ميگوي��د:دم غروب مطالعه نك��ن ،از نظر علمي ثابت
ش��ده است .چون دم غروب س��لولهاي چشم در حال
شيفت عوض كردن هس��تند و آن لحظه براي مطالعه

بد لحظهاي اس��ت .دم غروب مطالعه نكنيد .در نور كم
مطالع��ه نكنيد .نور بايد براي مطالعه كافي باش��د .دمر
مطالعه نكنيد .وقتي خسته هستيد ،مطالعه نكنيد .بعضي
از غذاها در مطالعه تأثير دارد .چشم امانت است .گوش
امانت اس��ت .ش��ما حق داريد از اي��ن امانت هر چيزي
را بش��نويد؟ يك ماشين به ش��ما ميدهند و ميگويند:
اين ماش��ين براي مسافرت اس��ت .شما اگر اين ماشين
را هندوانه بار كني ،ش��ما را ميگيرند .در همه دنيا هم
ميگيرند.
زمين از آلودگيها شكايت ميكند.
ما فكر ميكنيم كه هستي و طبيعت
جماد است .اما اين طور نيست
و به نظر شما جماد است.
اما از نظر قرآن زمين شعور دارد.
اين هس��تي شعور دارد .اين هس��تي در حال سبحان
اهلل اس��ت .جالب اين است كه يك چيزي را خدا گفته
است كه وقتي من ديدم ،خجالت كشيدم .يعني از خودم
خجالت كش��يدم .قرآن بحث گنجشكها و پرندهها را
كه ميكند و ميفرمايد « :أَ لَ ْم ت ََر أَ َّن اللهَّ َ ُي َس ِّ��ب ُح لَ ُه َم ْن
ض َو َّ
��ات ُك ٌّل َق ْد َعل َِم
الط ْي ُر َصا َّف ٍ
الس��ماواتِ َو ال َْأْر ِ
فِي َّ
للهَّ
ُ
ُ
ليم بِم��ا َيف َْعلون» (نور)41/
َصالتَ ُه َو ت َْس َ
��بيح ُه َو ا َع ٌ
بحث «طي��ر» را كه ميكند ،ميگوي��د اين پرنده نماز
دارد .بع��د ميگوي��د ك��ه ميفهمد اين نماز چيس��ت.
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«كل» هم��ه پرندهها! «ق��د عل��م» «علم»يعني علم
��بيح ُه» يعني اين پرنده سبحان اهلل
«صالتَ ُه َو ت َْس َ
داردَ .
دارد و نم��از ميخواند و ه��م ميفهمد كه چه ميگويد.
��د َو إِ َّي َ
ول��ي ما با س��رعت ميگويي��م « :إِ َّي َ
اك
اك نَ ْع ُب ُ
َّ
َ
الص َر َ
ِين
ن َْس�� َتع ُ
ِيم( )6صِ َراط الذ َ
ِين( )5ا ْه ِدنَا ِّ
اط الْ ُم ْس�� َتق َ
أَنْ َع ْم َت َعلَ ْي ِه ْم »...نميفهمي��م كه چه ميگوييم .يعني
ما يا نماز نميخوانيم و يا ميخوانيم .آن كس��ي هم كه
ميخواند ،نميفهمد .قرآن ميفرمايد كه پرنده هم نماز
ميخوان��د و هم ميفهمد .آن وقت يك انس��ان بيايد و
پرنده را بيجهت بكش��د .حيوان را اذيت كند و ش��اخه
درخت را بشكند .آب رودخانه را خراب كند .طبيعت در
سبح است ،يعني تسبيح ميگويد.
اسالم مقدس استُ .م ّ
مبارك است .ميفرمايدَ « :و الْ َبلَ ُد َّ
الط ِّي ُب َيخْ ُر ُج نَبا ُته»...
(اعراف)58/
خالصه ما بايد يك مقداري حواس��مان را جمع كنيم،
چون همه چيز نزد ما امانت اس��ت....آب امانت اس��ت،
ش��ما به اندازه يك ليوان آب بايد وضو بگيريد ،چرا اين
همه آب مصرف ميكنيد؟ .كس��ي اگر رفت حمام و آب
زي��ادي ريخت ،گرچه به حمام پول هم داد ،پول دادي،
ضام��ن حمامي نيس��تي ،اما ضامن خدا هس��تي ،چون
اسراف كردي و اسراف گناه كبيره است.
خدايا! به ما توفيق بده كه اس�لام را درست بشناسيم،
درس��ت عمل كنيم ،مزه اسالم را بچشيم و به ديگران
هم بچشانيم و اين عمل ذخيره قيامت ما باشد.
ادامه مطلب در شماره آتي
منبع  :پايگاه اينترنتي درسهايي از قرآن

7

مقاله

هلنا كعبي  /كارشناس مسؤول محيط زيست انساني

بخش نخست

آلودگی هوا
اثر بر انسان و محیط زیست

8

از زمان برپايي آتش ،آلودگي هوا با انس��ان بوده است ولي در
دورانهاي مختلف به جنبه هاي متفاوتي از آلودگي اهميت داده
ش��ده اس��ت .در مقياس كوچك آلودگيهاي محلي كه اثراتي
از مزاحمتهاي س��اده تا بيماريه��اي خطرناك و ديرعالج را
باعث ميش��وند مورد توجه ميباش��ند و در حد جهاني مسائلي
مثل تخريب اليه اوزن ،بارانهاي اسيدي و گرمايش زمين مورد
توجه و بحث است.
اما آلودگي هاي هوا در اعصار كهن نس��بت به طبيعت بكر و
دس��ت نخورده آن دوران ،بسيار اندك و حتي قابل چشم پوشي
بود تا اينكه در اوايل قرن بيستم و با ورود به دنياي صنعتي ،بر
اثر كشف زغال سنگ و س��وخت هاي فسيلي اشكال تازه اي
از آلودگي ه��وا پديد آمد.اعدام آلوده كنن��دگان هوا در قرن۶۱
ميالدي ،فيلسوف رومي به نام سِ نِكا در گزارشي از وضعيت رم
مي گفت« :وقتي من از هواي س��نگين رم و بوي بد دودكش
ه��ا كه مي چرخيدند و بخارات بيم��اري زا و دوده را به هوا مي
ريختند خارج شدم تغييري در حالت خود احساس كردم» .وقتي
كه آلودگي هوا در كاخ تاتبري در ناكينگهام براي الينور همسر
هِن��ري دوم غير قاب��ل تحمل بود ،تغيير مكان داد ۱۶۰.س��ال
بعد س��وخت زغال سنگ در لندن ممنوع شد ،به طوري كه در
س��ال ۱۳۰۰ميالدي ادوارد اول طي صدور فرماني اعالم كرد:
«تمام كس��اني كه صداي مرا مي ش��نوند آگاه باشند كه اگر به
علت س��وزاندن زغال مقصر ش��ناخته شوند سر خود را از دست
خواهند داد ».در سال  1272ميالدي ادوارد يکم پادشاه انگليس
با وضع قانون منع اس��تفاده از زغال س��نگ هاي نامرغوب ،در
س��ال  1377ريچارد سوم و در س��الهاي « »1413 -22هانري
پنجم گام هايي در جهت تنظيم مقرراتي به منظور بهبود کيفيت
هوا برداشتند .در سال ۱۶۶۱جان ا ِ ِولين نخستين مقاله در مورد
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آلودگي هوا را منتشر کرد و در بروشوري با عنوان فومي فوجيوم
راه ح��ل هايي را براي كاهش آلودگي هاي هوا پيش��نهاد كرد
كه هنوز بس��ياري از آنها كاربرد دارن��د« .جان اولين» يکي از
بنيانگذاران «انجمن س��لطنتي انگليس» بود که در حال حاضر
انجمني شناخته ش��ده و داراي انتشارات متعدد است .مسائل و
مش��كالت آلودگي در دوران هاي انق�لاب صنعتي «از ابتداي
قرن بيستم تا س��ال  ۱۹۲۵و از سال  ۱۹۲۵به بعد» با يكديگر
متفاوت بوده اس��ت .از سال 1925به بعد ،حوادث نگران كننده
اي در رابطه با آلودگي شديد هوا در شهرهاي بزرگ دنيا اتفاق
افتاد .در دس��امبر 1930حدود 60نفر انس��ان و تعداد زيادي گاو
و گوس��فند به علت وجود وارونگي ه��وا و تراكم آالينده هاي
خروجي از صنايع ،سازنده اسيد سولفوريك ،شيشه سازي و تهيه
روي ،در دره ميوز بلژيك تلف شدند .حالت وارونگي حدود  5روز
طول كش��يد و بيشتر مرگ و ميرها در روزهاي چهارم و پنجم
دس��امبر گزارش شده است .غلظت  SO2هوا طي روزهاي ياد
ش��ده تا  38قسمت در ميليون بوده اس��ت .در  31اكتبر 1948
حالت پايداري بر فراز شهر دونورا پنسيلوانيا -آمريكا مستقر شد
و تراكم آالينده هايي كه از صنايع فوالد ناش��ي مي شد ،باعث
بيماري 6هزار نفر از جمعيت  12هزار نفري ش��هر شد كه تعداد
زيادي از آنان بستري شدند .از  5تا  9دسامبر  1952مه -دود يا
اسماگ شهر لندن را فرا گرفت ،اين پديده از معروفترين حوادث
ناگوار آلودگي هواس��ت .در آن روزها حدود  4هزار مرگ و مير
به علت آلودگي هوا گزارش شده است .در اين حادثه نيز تراكم
ذرات و انيدريد سولفورو كه به علت پديده وارونگي هوا افزايش
يافته بود ،علت اصلي مرگ و مير شناخته شده است .در تمامي
موارد ياد شده و ساير حوادث مشابه بيشتر قربانيان افراد مسن،
بيماران ريوي و اطفال خردس��ال بوده اند .اين حوادث و حوادث
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مش��ابه در نيويورك ،ل��وس آنجلس ،پوزاريكاي مكزيك و غي��ره منجر به وضع قوانين،
مقررات و استانداردهايي شد كه از آن زمان تا به حال چندين بار تجديد شده است.
برای درک هر چه بهتر مسائل پیش آمده باید با هوا ،آالینده های آن و اثرات آنها آشنا
شد.
هواي پاک يا نرمال در حالت خشک متشکل از اجزاي مختلفي شامل نيتروژن ،اكسيژن،
آرگون ،دي اكس��يد كربن ،نئون ،هليوم ،متان ،كريپتون ،هيدروژن ،گزنون ،دي اكس��يد
نيتروژن و ازون با مقادير متفاوت اس��ت .البته بايد توجه داش��ت که اين نوع هوا برروي
اقيانوسهاي دور از خشکي ويادر نواحي دور از مراکز جمعيتي وجود دارد.
آلودگي هوا مانند هر پديده ديگر ،داراي تعاريف گوناگوني است .بر اساس ساده ترين
تعريف ،آلودگي هوا عبارتست از وجود يك يا چند ماده آلوده كننده در هواي آزاد به ميزاني
كه در مدت زمان معين بتواند كيفيت هوا را به ضرر انس��ان ،حيوان،
گياه و اشياء تغيير دهد.
در قان��ون آلودگ��ي هوا آمده اس��ت كه منظور از
آلودگ��ي هوا عبارتس��ت از وجود و پخش يک
ي��ا چند آلوده کننده اعم از جامد ،مايع ،گاز
و تشعشع پرتوزا در هواي آزاد به مقدار
و مدت��ي که کيفي��ت آن را بطوري
تغيير دهد كه براي انسان يا ساير
موجودات زنده يا گياهان يا آثار و
ابنيه زيان آور باشد.
به بي��ان ديگ��ر آلودگي هوا
عبارتس��ت از وج��ود تركيبات
گازي ،ماي��ع ،جام��د و ي��ا
مخلوط��ي از آنه��ا در هوا ،كه
بسته به منش��اء توليد ،ماهيت،
غلظ��ت و مدت زمان حضور در
اتمس��فر ،بتوانند بطور مستقيم يا
غيرمستقيم ،س�لامتي و بهداشت
انسان را به خطر انداخته ،به جانوران و
گياهان آسيب رسانده ،اجسام ،ساختمانها
و دارائيها را تخريب ك��رده وبطور كلي رفاه
و آسايش عمومي و تعادل طبيعي محيط زيست
و اتمس��فر را مختل سازند .بس��ياري از آثار آلودگي هوا
تدريجي ،ناشناخته و جبران ناپذيرند.
از نظر انجمن مشترک مهندسين آلودگي هوا و کنترل آن نيز آلودگي هوا يعني
وجود يک يا چند آلوده کننده مانند گرد و غبار ،فيوم ها ،گازها ،ميست ،بو ،دود و بخارات
در هواي آزاد با کميت ها ،ويژگيها و زمان ماندي که براي زندگي انسان ،گياه يا زندگي
حيوانات خطرناک و براي اموال مضر باش��ند و يا بطور غيرقابل قبولي مخل اس��تفاده
راحت از اموال و زندگي گردد.
آنچ��ه اهميت آلودگي ه��وا را افزايش مي دهد ،نقش هوا به عنوان حياتي ترين ماده
براي ادامه زندگي انسان ،آثار گوناگون و غالب ًا جبران ناپذير آالينده ها بر سالمتي انسان
و محدود بودن توانايي بشر براي كاهش و كنترل آلودگي هاي هوا است .در حال حاضر،
در بس��ياري از كش��ورهاي در حال رشد صنعتي ،صنايع پس از وسائط نقليه ،مهمترين
منابع آلودگي هوا مي باشند .هر چند در مناطق غيرشهري صنعتي و شهركهاي صنعتي،
صنايع از اين نظر ،در جايگاه نخست قرار دارند .مسئله اي كه مشكل آلودگي هوا ناشي
از منابع صنعتي را تشديد
مي كند ،آن است كه بسياري از آالينده هاي توليد شده از فرايندها و عمليات صنعتي،
غالب ًا تجزيه ناپذيرند و معمو ًال به ميزان زياد و غيرقابل كنترل در هوا انتشار مي يابند.
بعالوه ،ماهيت فعاليتهاي توليدي و غيرتوليدي موجود در صنعت ،موجب گوناگوني منابع
و انواع آالينده هاي صنعتي مي ش��ود .طبع ًا هرچه فرآيندها و عمليات صنعتي بيش��تر
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باشند ،فراواني و گوناگوني پسماندها و آالينده هاي مستقيم و غيرمستقيم هوا نيز زيادتر
و نياز به شيوه هاي ويژه جهت شناسايي ،نمونه برداري ،اندازه گيري ،تجزيه و تحليل
آثار و نهايت ًا روشهاي كنترل و كاهش آنها بيشتر خواهد بود.
انواع آالينده هاي هوا
آالينده هاي هوا از دوبخش عمده ذرات معلق وگازها تش��کيل ش��ده اند ۹۱.درصد
آاليندهِهاي هوا گازي شکل هستند و  ۹درصد آنها ذرات معلق مانند سرب ،گردوغبار،
دود خودروه��ا ،دود حاصل ازمصرف دخانيات وغيره ميباش��د که اي��ن نوع آالينده ها
خطرناکترازآالينده هاي گازي هستند.
• هيدروکربنه�ا :ترکيب��ات آلي که تنه��ا داراي هيدروژن و کربن هس��تند به نام
هيدروکرب��ن نام ميگيرند ،که بط��ور کلي به دو گروه آليفاتيک و آروماتيک تقس��يم
ميش��وند .هيدروکربنهاي آليفاتيک ش��امل آلکانها ،آلکنها و آلکينها
هس��تند .آلکانها عبارتند از :هيدروکربنهاي اشباع شده که در
واکنشهاي فتوشيميايي اتمسفر نقش ندارند .الکنها که
معموال به نام اولفينها خوانده ميش��وند .اش��باع
نشده هستند و در اتمسفر از لحاظ فتوشيميايي
تا ح��دودي فعالاند .اين گ��روه در حضور
ن��ور خورش��يد با اکس��يد نيت��روژن در
غلظتهاي زياد واکنش نشان ميدهند
و آاليندههاي ثانوي مانند پراکس��ي
استيل نيترات « »PANو «ازن»
را بوج��ود ميآورند .هيدروکربنهاي
آليفاتي��ک توليد ش��ده ت��ا حدود
 ۳۲۶ mg/m3ب��راي س�لامت
انس��ان و جانوران خطرساز نيست.
هيدروکربنه��اي آروماتي��ک که از
لحاظ بيوشيميايي و بيولوژيکي فعال
و برخي از آنها بالقوه سرطانزا هستند يا
از بنزن مشتق شدهاند و يا به آن مربوط
ميش��وند .افزايش ميزان ابتال به سرطان
ريه در نواحي ش��هري به هيدروکربنهاي چند
هستهاي خارج شده از اگزوز اتومبيلها نسبت داده
شده است .بنزوپيرين سرطانزاترين هيدروکربنهاست.
بنزاسفنانتريلين ،بنزوانتراسين و کريزين هم مواد سرطانزاي
ضعيفان��د .ميللنگه��ا و کاربراتورها ،بيش��ترين درصد آزادس��ازي
هيدروکربنها را به خود اختصاص دادهاند .تجهيزات س��وزاننده مکمل که با کاتاليس��ت
کار ميکنند هيدروکربنها آزاد ش��ده و منواکس��يد کربن را س��وزانده و توليد  CO2و
آب مينمايند .تکنولوژي کنترل هيدروکربنهاي متصاعد ش��ده از منابع ساکن عبارتند
از :خاکس��تر سازي  ،جذب  ،تراکم و جايگزين نمودن ساير مواد .فرآيند خاکسترسازي
با دس��تگاههاي س��وزاننده مکمل و دستگاههاي س��وزاننده مکمل کاتاليستي صورت
ميگيرد .جذب سطحي توسط کربن فعال صورت ميگيرد و جذب هيدروکربنها بوسيله
يک محلول شوينده در برجهاي سينيدار ،شويندههاي جت و برجهاي آکنه  ،برجهاي
پاشنده و شويندههاي ونتوري صورت ميگيرد .هيدروكربن هاى فرار« »VOCنقش
عمده اى در تحريك چش��م و سيستم تنفسى دارد ،در مواردى چند لوسمى در افرادى
كه به علت مسائل شغلى براى طوالنى مدت در معرض بخارات بنزين بوده اند ،گزارش
شده است.
• منواکسيد کربن :گاز منواکسيد کربن بيرنگ  ،بيمزه و بيبو است و در شرايط
عادي از لحاظ شيميايي بياثر و طول عمر متوسط آن در اتمسفر حدود  ۵/۲ماه است.
در حال حاضر منواکس��يد کربن موجود در اتمس��فر بر روي اموال انس��اني ،گياهان و
اش��يا بياثر يا کماثر اس��ت .در غلظتهاي زياد ،منوکس��يدکربن به علت تمايل زياد به
جذب هموگلوبين ميتواند در متابوليسم تنفسي انسان بطور جدي اختالل ايجاد نمايد.
شماره نخست 1389 /
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غلظ��ت منواکس��يد کربن در نواحي متراکم ش��هري که
ترافيک س��نگين و حرکت خودروها کند است به ميزان
قابل توجهي افزايش مييابد .منابع منوکسيدکربن طبيعي
و انساني هستند .طبق گزارش آزمايشگاه ملي آرگون در
اثر اکسيداسيون گاز متان حاصل از مرگ گياهان ساالنه
 ۲/۱۳ميليون تن  COوارد طبيعت ميش��ود .منبع ديگر
توليد اين ماده متابوليس��م انس��اني است .بازدم شخصي
که در حال استراحت اس��ت بطور تقريبي حاوي ppm
 ۱منوکس��يدکربن اس��ت .قرار گرفتن در معرض غلظت
ب��االى اين گاز باعث كاه��ش دقت بينايى ،كاهش توان
كارى ،عدم قابليت يادگيرى و انجام فعاليت هاى دش��وار
مى شود .چهار نوع بيمارى عمده در اين راستا بيماريهاي
قلبى-ريوى ،عصبى ،تجزيه فيبرين و بيمارى هاى دوران
زايمان مي باشند.
•اکسيدهاي گوگرد :اين اکسيدها شامل  ۶ترکيب
مختلف گازي هستند :منواکس��يد سولفور « ، »SOدي
اکس��يد سولفور « ، »SO2تري اکسيد سولفور «»SO3
تترا اکس��يد س��ولفور « ، »SO4س��کو اکس��يد سولفور
« »SO2و هپتو اکس��يد س��ولفور « »S2O7در مطالعه
آلودگي هوا دي اکسيد سولفور و تري اکسيد سولفور حائز
بيشترين اهميت است .با توجه به پايداري نسبي  SO2در
اتمسفر اين گاز ميتواند به عنوان يک عامل اکسيد کننده
و يا احيا کننده وارد عمل شود SO2 .با ساير اجزاي موجود
در اتمسفر به شکل فتوشيميايي يا کاتاليستي وارد واکنش
شده و ميتواند قطرات اسيد سولفوريک « »H2SO4و
نمکهاي اسيد سولفوريک را توليد بکند SO 2.با آب وارد
واکنش ش��ده و توليد اسيد س��ولفورو مينمايد .اين اسيد
ضعيف با بيش از  ۸۰درصد  SO2آزاد ش��ده در اتمسفر
ناشي از فعاليتهاي انس��اني به سوزاندن سوختهاي جامد
و فس��يلي مربوط ميشود .روش��هاي گسترده اي جهت
کنترل اکسيد سولفور وجود دارد كه عبارتند از :بکارگيري
س��وختهاي داراي گوگ��رد کمت��ر ،جداس��ازي گوگرد از
س��وخت ،جايگزين ساختن منابع انرژيزاي ديگر ،تبديل
زغال سنگ به مايع يا گاز ،پاکسازي محصوالت حاصل
از احتراق .غلظت باالى « »SO2باعث نارس��ايى هاى
تنفسى ،كاهش سيس��تم دفاعى ريه ها و تشديد بيمارى
قلبى-ريوى مى ش��ود و افراد داراى بيمارى هاى آس��م
برونشيت يا آمفيزم ،بيماران قلبى ،بچه ها و افراد مسن به
اين گاز حساس هستند.
•اکس�يدهاي نيتروژن :ش��امل منواکسيدنيتروژن
« ،»NOدي اکس��يدنيتروژن« ، »NO2نيترو اکس��يد
« »N2Oنيتروژن سيسکواکسيد « ، »N2O2نيتروژن
تترااکسيد « »N2O4و نيتروژن پنتواکسيد «»N2O5
هستند .دو گاز مهمي که در آلودگي هوا مهماند عبارتند از:
اکسيد نيتريک « »NOو دي اکسيد نيتروژن .دي اکسيد
نيتروژن از هوا س��نگينتر بوده و در آب محلول است .اين
گاز در آب تشکيل اسيد نيتريک و يا اسيد نيترو و يا اکسيد
نيتريک « »NOميدهد .اسيد نيتريک و اسيد نيترو در
اثر بارندگي به س��طح زمين سقوط کرده يا با آمونياک
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مناطق حفاظت شده اطراف شهرها از عوامل پااليش آلودگي هوا

موجود در اتمسفر « »NH3ترکيب شده آمونيم نيترات
« »NH4NO2بوجود ميآورد NO2 .يکي از اجزاي
غذايي گياهان را تش��کيل ميدهد که در دامنه تشعش��ع
فوقبنفش جاذب خوب انرژي به ش��مار ميرود در توليد

از  5تا  9دسامبر 1952
مه -دود يا اسماگ شهر
لندن را فرا گرفت ،اين پديده از
معروفترين حوادث ناگوار آلودگي
هواست .در آن روزها حدود
 4هزار مرگ و مير به علت
آلودگي هوا گزارش شده است.
آاليندههاي ثانوي هوا از قبيل ازن نقش مهمي دارد مقدار
 NOآزاد شده در اتمسفر به مراتب بيش از مقدار NO2
آزاد شده است NO .در فرآيندهاي احتراقي با دماي زياد
و در اثر ترکيب نيتروژن و اکسيژن بوجود ميآيد .برخي از
اکسيدهاي نيتروژن به صورت طبيعي و برخي به صورت
انساني ايجاد ميش��وند .در اثر آتشسوزي جنگل مقدار
اندکي  NO2ايجاد ميشود .تجزيه باکتريايي مواد آلي
نيز س��بب آزاد شدن  NO2در اتمسفر ميشود .در واقع
منابع توليد کننده  NO2بط��ور طبيعي تقريب ًا  ۱۰برابر
منابع انساني که در نواحي شهري داراي تراکم و غلظت
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هستند ،ميباشد .بخش عمده  NO2توليد شده از منابع
انساني مربوط به احتراق سوخت در منابع ساکن و حرکت
وسائط نقليه ميباش��د .بطور کلي اغلب اندازه گيريهاي
کنترلي براي  NO2آزاد شده در راستاي محدود ساختن
شرايط احتراق و کاهش توليد  NO2و همچنين استفاده
از تجهيزات متنوع براي حذف  NO2از جريان گازهاي
خروجي انجام ميش��وند .دي اكس��يد نيتروژن مى تواند
باعث ايجاد س��وزش در ريه ها ش��ده و همچنين باعث
كاه��ش ميـزان مقاومت سيس��تم تنفس��ى در مقــابل
بيمارى هايى مانند آنفلوآنزا شود.
•اکسيد کنندههاي فتوشيميايي :اکسيدکنندهها
يا اکس��يد کنندههاي کامل دو عبارتي هس��تند که براي
توصي��ف مقادير اکس��يدکنندههاي فتوش��يميايي بکار
ميروند و معموال نش��اندهنده قدرت اکس��يد کنندگي
هواي اتمس��فر ميباش��ند .ازن « »O3که اکسي د کننده
فتوش��يميايي اصلي اس��ت در حدود  ۹۰درصد از اکسيد
کنندهه��ا را بخ��ود اختص��اص ميدهد .س��اير اکس��يد
کنندههاي فتوشيميايي مهم در کنترل آلودگي هوا عبارتند
از :اکس��يژن نوزاد « ،»Oاکس��يژن مولکولي برانگيخته
« ، »O2پروکسي آس��يل نيترات « ،»PANپروکسي
پروپان��ول نيت��رات « ،»PPNپروکس��ي بوتيل نيترات
« ، »PBNدي اکس��يد نيتروژن « ، »NO2پراکسيد
هيدروژن « »H2O2و الکيل نيتراتها .اکس��يدکنندهها
ميتوانند بر سالمتي انسان اثر گذاشته و موجب سرفه ،
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عنصـ��ر

کوتاه��ي نفس  ،گرفتگي راه عبور ه��وا  ،گرفنگي و درد
قفسه سينه  ،عملکرد نامناسب ششها ،تغيير سلولهاي قرمز
خون  ،آماس خش��ک و سوزش چشم ،بيني و گلو شوند.
اکس��يدکنندههاي اصلي که به گياهان آسيب ميرسانند
عبارتند از  PAN , O۳که از خالل روزنههاي موجود در
برگ وارد گياه شده و در متابوليسم سلول گياهي دخالت
ميکنن��د .عالئم بوج��ود آمده از تماس گي��اه با PAN
عبارتند از :برونزه شدن  ،براق شدن و نقرهاي شده سطح
زيري��ن برگها .تماس متناوب اکس��يدکنندهها با گياهان
موجب کاهش محصوالت ميش��ود .اکس��ي د کنندهها به
س��رعت با رنگها  ،االستومرها «اکس��يدکنندهها» الياف
پارچهاي و رنگهاي نس��اجي واکنش نشان داده و آنها را
اکسيد ميکنند.
اين نکته روشن شده است که حتي اگر هيچ هيدروکربني
در اتمسفر وجود نداشته باشد تا زماني که  COو NO2
حضور دارند مقادير قابل مالحظهاي از ازن ميتواند توليد
ش��ود .در حال حاضر عليرغم کوشش��هاي منظم بر روي
کنت��رل  ،COهيدروکربنه��ا و  NO2مقاديري از اين
آاليندهها که براي ايجاد ازن فتوش��يميايي کافي هستند،
همچنان در اتمسفر وجود دارد.
• اوزون :پوشش��ي اس��ت گازي به دور کره ي زمين
که آن را از تابش هاي پرانرژي وخطرناک خورشيدي در
امان نگه مي دارد .اوزون از مولکول هاي س��ه اتمي O3
که به همين نام خوانده مي ش��وند و ش��کلي ديگر از

اکس��يژن هستند ،تش��کيل شده اس��ت .اوزون ماده اي
ناپاي��دار و بس��يار واکنش پـذيــر اس��ت .از گــاز اوزون
م��ي توان به عنوان رنگبر ،عامل بوزدايي و گندزدايي هوا
و آب آش��اميدني اس��تفاده کرد .اين ماده در غلظت هاي
پايين يک گاز س��مي است .اوزون به طور طبيعي در اليه
استراتوسفر هواکره و در غلظتي در حدود  1تا  3قسمت در
ميلي��ون وجود دارد .در اين اليه از هوا کره ،اوزون از تاثير
تابش فرابنفش بر مولکول هاي O2پديد مي آيد.در اين
تغيير و تحوالت تابش هاي پرانرژي فرابنفش خورشيدي
ب��ه تابش هاي کم انرژي تر گرمايي تبـديل مي ش��وند
كه از يک س��و کره زمين از دريافت اين تابشها به مقدار
زي��اد در امان مانده و از س��وي ديگر مق��دار گاز اوزون با
گذشت زمان ثابت مي ماند .به همين دليل به اوزوني که
در اليه استراتوسفــر « 15تا  50کيلومتــر باالي سرما»
يافت مي شود ،صفت «اوزون خوب» را نسبت مي دهند.
ولي گاز اوزون مي تواند در پايين ترين بخش از هوا کره
نيز که به آن تروپوس��فر مي گوين��د ،در اثر آالينده هاي
انساني توليد ش��ود .اوزون تروپوسفريک ه گـــاهي آنرا
« اوزون بد» هم مي نامند .يک آالينده انس��اني است که
در نتيجه عملکرد موتور هاي درونسوز با سوخت بنزين و
نيروگاهها با س��وخت ذغال سنگ تشکيل ميشود .اگزوز
خودروها و آالينده هاي صنعتي موجب گسترش گازهاي
« NOxنيتروژن مونوکس��يد و نيتروژن دي اکسيد» و
همچنين ترکيبهاي آلي فرار « »VOCميشوندNOx .
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و  VOCبا انجام واکنش شيميايي با اکسيژن درطي يک
روز آفتابي و خشک «که معمو ًال اواسط تابستان يا اوايل
پاييز است» موجب تشکيل اوزون تروپوسفري مي شوند.
اين اتفاق در بعدازظهرها به اوج خود مي رسد و در اوايل
غروب و ابتداي شب کمتر ديده شده است .زماني که گاز
ازون را استنشاق مي کنيد ،وارد مجاري تنفسي شما شده
و از آنجا که بس��يار خورنده است ،مي تواند به نايچه ها،
نايژکها و کيس��ه هاي هوا موجود در ريه هاي ش��ما که
براي تبادل گازهاي اکس��يژن و کربن دي اکسيد بوجود
آمده اند ،آس��يب وارد کند .قرار گرفتن مداوم در برابر گاز
اوزون مي تواند موجب التهاب بافت ريه ها و عفونت هاي
دس��تگاه تنفسي،شود.از سوي ديگر براي بيماران تنفسي
که مبتال به عارضه هايي نظير آسم هستند وضعيت بدتر
مي شود .استنشاق اين گاز منجر به کاهش عملکرد شش
ها و پايين آمدن س��طح تحمل آنها در برابر تمرين هاي
ورزشي و فعاليت هاي بدني مي شود ،دردهاي پي در پي
در قفسه سينه و سرفه هاي مداوم از ديگر عاليم آلودگي
به گاز اوزون اس��ت .حفره بين��ي ،گلو ،حنجره ،ناي ،خانه
هاي ششي ،نايژک ها و ديافراگم از جمله اعضایی هستند
که بیش��ترین اثرات بر آنها دیده می شود.کودکان و افراد
س��الخورده در فصل تابس��تان و در هواي آلوده به اوزون
تروپوسفري نسبت به ساير افراد ،بيشتر در معرض ابتالء به
نشانه هاي باال مي باشند .ويژگي خورنده بودن گاز اوزون
تروپوسفري عالوه بر انس��ان  ،گياهان را هم مورد حمله
قرار داده و برگ درختان و گياهــان را تخــريب مي کند.
مقادير باالي اوزون موجب تخريب بخشي از فراورده هاي
کشاورزي و بافت گياهي جنگل ها مي شود.
•ذرات معل�ق :به هر نوع ماده پراكنده اعم از جامد يا
مايع كه از يك مولكول بزرگتر و از  500ميكرون كوچكتر
ذره گفته ميشود .ذرات معلق مانند سرب ،گردوغبار،
باشدّ ،
دود خودروه��ا ،دود حاصل ازمص��رف دخانيات وغيره مي
باشد براي ذرات با توجه به نوع و منشاء آن نامهاي مختلف
مثل دود ،دوده ،مسيت فيوم و غيره داده شده است .مجموع
ذرات را  TSPو ذرات كوچكتر از  10ميكرون را 10PM
و كوچكتر از  2/5ميكرون را  2/5PMميگويند .با توجه به
اينكه ذرات كوچكتر از  10ميكرون به قسمتهاي تحتاني
ريه وارد ميشوند و عمده ذرات راسب در الوئولها يا آنها
ك��ه از جدار ريه عب��ور كرده وارد جريان خون ميش��وند
كوچكتر از  2/5ميكرون هس��تند ،از نظر بهداشتي اين دو
گروه از ذرات داراي اهميت خاصي ميباش��ند و به عنوان
شاخص اصلى مواد معلق در هوا معرفى مى شوند .تماس
با سرب باعث اثرات مخرب بر سيستم عصبى شده كه در
درازمدت باعث كاهش بهره هوش��ى مى شود .همچنين
س��رب منجر به افزايش فشار خون شده و بر روى فرايند
خون سازى تاثيرات منفى خواهد داشت .براساس مطالعات
ذرات معلق تش��ديد بيمارى هاى قلبى  -ريوى  -كاهش
سيستم ايمنى بدن در مقابل بيمارىها ،از بين رفتن بافت
ريه ،آس��م كودكان ،مرگ ومير زودرس و س��رطان نقش
ادامه مطلب در شماره آتي
عمده اى دارد...
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نشست فصل

برگزاری نشست هم اندیشی سازمانهای مردم نهاد زیستمحیطی
منطقه مـرکزیکشـور دراصفهان

نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد زیستمحیطی منطقه
مرکزی کشور در اصفهان برگزار شد.
به گ��زارش واحد خبر اداره کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان ،در این
همایش که به همت اداره کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان و با همیاری جمعیت
طبیعتياران در تاالر پژوهش های دانش��گاه آزاد اس�لامي واحد خوراسگان برگزار
شد ،معاون سياس��يامنيتي استاندار اصفهان اظهار داشت :سازمانها و تشكلهاي
غيردولتي (س��من ها) در توس��عه پايدار نقش مهمي دارند و اين تش��كلها در تمام
مسائل زيست محيطي بايد وارد صحنه شوند.
محمد مهدي اسماعيلي ادامه داد :مسائل زيست محيطي متعلق به آحاد جامعه و
امري ملي است و تنها مربوط به جمعيت و تشكل خاصي نيست و تمام دستگاههاي
ذيربط بايد در حفظ آن كوشا باشند.
وي با بيان اينكه س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت به سمنها اعتقاد خاصي دارد،
افزود :توجه به س��ازمان مردمنهاد در كش��ور شعار نيس��ت و اعتقاد به تشكلهاي
غيردولت��ي به هم��راه راهكارهاي مورد نظر ميتواند نقش مهمي در توس��عه پايدار
زيست محيطي داشته باشد.
معاون سياسيامنيتي استانداری اصفهان تصريح كرد :يكي از راهكارهاي اساسي
ب��راي حفظ هر چه بهتر محيط زيس��ت و كاهش آلودگي ها ،سياس��ت كلي برون
س��پاري امور به آحاد جامعه و مش��اركت تمام نهادهاي مردمي است و بايد با اعتقاد
به س��ازمانهاي مردم نهاد بيشتر از گذش��ته در كنار یکدیگر مشكالت و مسائل را
حل و فصل كنيم.
دكتر اس��ماعيلي با بيان اينكه در تش��كيل كميسيونهاي مختلف استان اصفهان
توجه به حفظ محيط زيس��ت از اهميت زيادي برخوردار است ،اظهار داشت :اكنون
بيش��ترين عام��ل بيماري ه��ای قلبي و عروقی كه در اس��تان وجود دارد ناش��ي از
آاليندههاي زيس��ت محيطي است كه هر لحظه س�لامت مردم را تهديد ميكند و
بايد در اين راستا راهكارهاي اساسي را در نظر گرفت.
وي با اشاره به سند راهبردي فرهنگي كه زير نظر استانداري اصفهان تدوين شده
و به زودي از آن رونمايي ميش��ود گفت :در چند بند از اين س��ند توجه به محيط
زيست ،ارائه راهكارهاي اساسي براي كاهش آاليندهها ،ارتباط مؤثر با دانشگاهها و
صنايع و ارتقاي س��طح دانش مردم نسبت به اين امر ،از مسائل مهم در نظر گرفته
شده هستند.
در بخش دیگری از این نشست ،فدایی مدیرکل آموزش و مشارکت های مردمی
سازمان حفاظت محیط زیست گفت :از سال های اولیه تشکیل کنفرانس ها و ارائه
بیانیه های زیست محیطی در دنیا ،شعارهای زیادی برای حفاظت از محیط زیست
س��ر داده ش��ده است اما همانطور که مش��اهده میکنیم به هیچ یک از این شعارها
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عمل نش��ده اس��ت ،گفته می شود تا س��ال  2012تمام یخ های قطب شمــال آب
می شود که در این صورت تغییرات آب و هوایی شدیدتری نسبت به شرایط کنونی
انتظار خواهیم داشت.
وی افزود :س��ازمان حفاظت محیط زیست به هیچ عنوان با توسعه مشکلی ندارد
اما با توس��عه ای که قرار باشد محیط زیست ما را نابود کند موافقت نمیکند ،امروز
اگر نتوانیم مش��کالت محیط زیستی اطراف خود را حل کنیم تمام فعالیت ها تحت
الشعاع این معضالت قرار میگیرند.
مدیرکل آموزش و مش��ارکت های مردمی س��ازمان حفاظت محیط زیست اضافه
کرد :این س��ازمان متعلق به تمام مردم اس��ت و به همین دلیل بنا را بر مشارکت با
سازمان های مردم نهاد قرار داده است که نتایج این هم اندیشی ها ما را در تدوین
سیاست های زیست محیطی کمک بسزایی میکند.
فدایی تصریح کرد :در س��ال جاری سیاس��ت س��ازمان حفاظت محیط زیست بر
برونسپاری کارهایی که مردم و به خصوص سازمان های مردم نهاد توانایی انجام
آن را دارند بنا نهاده ش��ده اس��ت چرا که این س��ازمان نه در شعار بلکه در عمل به
سازمان های غیر دولتی اعتقاد راسخ دارد.
مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان نیز در ادامه گفت :پس از وقفه
ای که در نحوه تعامل س��ازمان حفاظت محیط با س��ازمان های مردم نهاد به وجود
آمده بود ،این نشس��ت می تواند ش��روع خوبی برای ارتباط بهتر و متقابل میان این
دستگاه و سمنهای زیست محیطی به شمار آید.
احمدرضا الهیجان زاده ،اضافه کرد :اصفهان با وجود تنوع اقلیمی منحصر به فرد
و اقلیم های متفاوت با مشکالت و معضالت زیست محیطی زیادی روبرو است که
باید با همکاری سازمان های غیر دولتی برای حل این مشکالت گام برداریم.
وی با بیان اینکه حضور فعال س��ازمان های مردم نهاد زیست محیطی در راستای
سیاس��ت های اصل  44قانون اساس��ی اس��ت ،افزود :امروزه در بسیاری از کشورها،
مدیریت آلودگی هوای ش��هری نیز به یکی از سازمانهای غیر دولتی سپرده شده که
این می تواند برای ما نیز الگو باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان بیان داشت :س��ازمان حفاظت
محیط زیس��ت نیز بر همین اس��اس یکی از سیاس��ت های خود را اس��تفاده بیشتر
از س��ازمان های مردم نهاد زیس��ت محیطی بنا نهاده است و این نشست می تواند
شروعی بر این تصمیم باشد.
در نشس��ت همانديشي س��ازمانهاي مردم نهاد زيس��ت محيطي منطقه مركزي
كشور که به مدت دو روز در اصفهان برگزار شد ،نمایندگان سازمان های مردم نهاد
زیس��ت محیطی و مدیران کل حفاظت محیط زیس��ت و امور اجتماعی اس��تانداری
های استانهاي اصفهان ،مركزي ،سمنان ،قزوين ،زنجان و قم حضور داشتند.
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مدير كل حفاظت محيط زيست:

سطح مناطق حفاظت شده استان به ميانگين جهانی رسيد

مدير كل حفاظت محيط زيست
استان اصفهان گفت :سطح مناطق
حفاظت ش��ده اس��تان به ميانگين
جهانی رسيد.
احمدرضا الهيج��انزاده ،اظهار
داشت :تا سال  86تنها  3/2درصد
از عرص��ه طبيع��ي اس��تان تحت
عنوان منطقه حفاظت شده ناميده
مي ش��د ام��ا از اين س��ال به بعد
توانس��تيم اين رقم را به ميانگين
جهاني  10درصد برسانيم ،اين در
حالي اس��ت كه ميانگين كشوري
مناط��ق حفاظت ش��ده كمتر از 8
درصد است و از اين نظر اصفهان
از ميانگين كش��وري در س��طح باالتري ق��رار دارد .با مطالعات��ی که صورت گرفت،
ظرفیت تبدیل عرصههای طبیعی به مناطق حفاطت ش��ده در استان میتواند به 15
درصد نیز برسد که در یک زمان بندی مناسب به انجام خواهد رسید
مديركل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان به دستگيري ش��كارچيان غيرمجاز اشاره
كرد و افزود :در حالي كه در س��ال هاي  86و  87به ترتيب  162و  175ش��كارچي
غيرمجاز در مناطق حفاظت ش��ده استان دستگير شدند ،در سال  88ماموران اجرايي
ما موفق به دس��تگيري  243شكارچي متخلف شدند كه نشان از تالش هاي شبانه
روزي همكاران ما در اين مناطق دارد ،همچنين در سال  88تعداد  134قبضه سالح
نيز كش��ف و ضبط ش��د كه نسبت به سال هاي گذشته از رشد زيادي برخوردار شده
است.
الهيجان زاده افزود :دستگيري اين تعداد شكارچي غيرمجاز و كشف اسلحه قاچاق،
عملكرد مطلوب اين اداره كل در سطح كشور را به اثبات مي رساند كه به عنوان يكي
از باالترين آمارها در بين ادارات كل حفاظت محيط زيست كشور به حساب مي آيد.
الهیجانزاده با بیان این مطلب که س��ازمان محیط زیس��ت باید همیشه یک قدم از
شکارچیان جلو باشد ،افزود :وجود بیش از سه هزار سالح غیرمجاز در استان و عالقه
مالکان این اسلحهها به حضور در مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع کار حفاظت از
زیستگاههای طبیعی را دشوار کرده است.
وی از افزایش اعتبارات حفاظت محیط زیست استان خبر داد و افزود :در دور دوم و
سوم سفرهای ریاست جمهوری بیشترین جذب اعتبارات در حوزه حفاظت از محیط
زیست صورت گرفت که صرف توسعه زیرساختهای این حوزه شد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ،خاطر نشان کرد :هماکنون نزدیک
به  48درصد از حیات وحش کش��ور در حوزه قوچ و میش ،کل و بز و آهو در اس��تان
اصفهان زیست میکنند که
محافظ��ت از این گونهها با محدودیت نیروی انس��انی کار دش��واری اس��ت ،اما با
تالشه��ای صورت گرفته ،جمعیت حیات وحش در مناطق حفاظت ش��ده به تعداد
قابل توجهی افزایش یافته است.
وي به احداث  10پاس��گاه جديد در مناطق حفاظت شده استان اشاره كرد و افزود:
تجهي��ز بيش از پيش محيط بانان و افزايش آگاهي مردم موجب ش��ده تا بتوانيم در
زمينه دستگيري متخلفان عمكلرد قابل قبولي از خود بر جاي گذاريم.
مديركل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان با اش��اره به ضعف قانون��ي در برخورد با
متخلفان و شكارچيان ،خاطر نشان كرد :در صورتي كه در برخورد با متخلفان ضعف
قانوني وجود نداش��ت ،شكارچيان پس از دس��تگيري ديگر اقــدام به شكار دوبــاره
نمي كردند ،اين در حالي اس��ت كه تنها يكي از ش��كارچيان متخلف اس��تان پس از
چندين باردستگيري همچنان به فعاليت غيرقانوني خود ادامه مي دهد.
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الهيجان زاده با اش��اره به خشكسالي
هاي اخير در سطح استان ،تصريح كرد:
در س��ال آغازين خشكس��الي ها كه از
سال آبي  87-86آغاز شد ،با مشكالت
زي��ادي در مناطق حفاظت ش��ده روبرو
ش��ديم كه ما را بر آن داشت براي حل
اين مشكل اقدامهايي صورت دهيم كه
خريد و توزيع علوفه  ،آبرساني به وحوش
و احداث چندين آبشخور از جمله آن ها
ب��ود ،همچنين ب��راي مقابله ب��ا كمبود
علوفه ،مزارع و كش��ت علوفه مورد نياز
گونه هاي جانوري را ايجاد كرديم كه به
زودي توس��ط سيستم آبياري قطره اي،
استفاده بهينه تري نيز از آن مي شود.
وي ادامه داد :در س��ال  88افزون بر  308هزار نفر روز ،گشت وكنترل و ماموريت
داشته ايم كه اين آمار نشان از توجه ويژه اين اداره كل در حفاظت از محيط زيست
طبیعی دارد ،هم اكنون تنها در سه منطقه تحت حفاظت كاله قاضي ،قميشلو و موته
بيش از  22هزار رأس كل و بز ،آهو و قوچ و ميش وحشي سرشماري شده است كه
در مقايسه با سال  10 ،86هزار رأس افزايش نشان مي دهد.
مديركل حفاظت محيط زيس��ت به بازديد بيش از  10هزار نفر از مناطق حفاظت
ش��ده در سال گذشته اشاره كرد و افزود :با ايجاد زيرساخت هاي گردشگري در اين
مناطق مي توانيم ساالنه هزاران نفر را براي بازديد از اين مناطق جذب كنيم.
وي به عملكرد اين اداره كل در حوزه محيط زيست انساني اشاره كرد و افزود :در
س��ال گذشته تصفيه خانه فاضالب شهرك هاي صنعتي اشترجان ،مباركه ،اميركبير
و مورچه خورت به بهره برداري رس��يد كه به اين ترتيب فاضالب بيش از يك هزار
واحد صنعتي تصفيه مي شود.
الهيجان زاده ازپيگيري و اقدام اين اداره كل در راه اندازي تصفيه خانه واحدهاي
دامداري اش��اره كرد و افزود :واحدهاي دامداري بزرگ استان شناسايي و اخطارهاي
الزم به آن ها ابالغ شده است و اميدواريم در سال جاري بتوانيم تصفيه خانه تعدادي
از اين واحدهاي دامداري را احداث كنيم.
مديركل حفاظت محيط زيس��ت در ادامه به بيان مش��كالت زيست محيطي شهر
اصفه��ان پرداخ��ت و افزود :هم اكنون بارگذاري زيادي بر ش��هر و اس��تان اصفهان
صورت گرفته اس��ت كه خارج از توان و ظرفيت محيطي اس��تان به حساب مي آيد،
اس��تان اصفهان هم اكنون يك��ي از كانون هاي اصلي مهاجر پذري اس��ت كه اين
ويژگي موجب شده تا مشكالت زيست محيطي زيادي به وجود آيد.
وی درباره خش��ک ش��دن ت��االب بین الملل��ی گاوخونی ،اظهار داش��ت :به دلیل
خشکسالی سه سال اخیر در استان ،این تاالب متحمل ضررهای جبران ناپذیری شد
که از دست ما خارج بود ،وي ادامه داد :هم اكنون از رودخانه زاينده رود  360ميليون
متر مكعب به منظور تامين آب ش��رب مورد نياز استان برداشت مي شود و در استان
اصفهان اولویت آب به ترتیب تامین آب ش��رب مصرفی ،صنعت و کشاورزی است و
به همین دلیل میزان آبی که به تاالب گاوخونی میرسد ناچیز است ،با این حال حق
آب این تاالب تعیین شده که امیدواریم با همیاری مسئوالن تامین شود.
مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان درباره جادهای که از حریم این
تاالب قرار بود عبور کند ،گفت :با همکاری اداره کل راه و ترابری اس��تان ،مقرر شد
جاده مورد نظر از مسیری دیگر عبور کرده تا حریم این تاالب بینالمللی حفظ شود.
الهیجانزاده با بیان اینکه در حریم این تاالب هیچ فعالیت معدنی صورت نمیگیرد،
افزود :معادن خارج از حریم تاالب بینالمللی گاوخونی هیچ گونه مش��کلی برای این
تاالب ایجاد نکرده و بررسیها در این زمینه این ادعا را ثابت میکند.
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پایش هوایی مناطق حفاظت شده استان عملياتی شد

پس از سپری ش��دن مراحل قانونی و کسب مجوزهای
الزم ،پایش هوایی مناطق حفاظت ش��ده استان راهاندازی
شد.
به گزارش واحد خبر اداره کل حفاظت محیط زیست استان
اصفهان :با وسعت زیاد مناطق حفاظت شده استان  ،الزم
بود تا با راهاندازی پایش هوایی زمینه برای حفاظت بیشتر از
مناطق تحت مدیریت مهیا میشد که با طی مراحل قانونی
و کسب مجوز این امر صورت گرفت.
هواپیمای اداره کل حفاظت محیط زیس��ت از نوع فوق
سبک فجر  22است که به امکاناتی نظیر دوربین عکاسی
و فیلمبرداری پیشرفته مجهز خواهد شد ،ضمن آنکه سامانه

ارسال همزمان تصاویر تهیه شده توسط این هواپیما نیز به
زودی خریداری و نصب میشود.
پوشش  300کیلومتری مناطق تحت مدیریت این اداره
کل توس��ط هواپیمای یاد شده و اس��تفاده از فناوریهای
مختلفی که در کشور موجود است مانند دوربینهای شکاری
فوق پیشرفته با بورد  10کیلومتری و نمایشگر مانیتوری که
هم اکنون در منطقه کاله قاضی نصب ش��ده و به زودی
در دیگر مناطق تحت پوشش محیط زیست نیز این طرح
اجرایی میشود می تواند محدودیت نیروی انسانی در حوزه
محیط بانی را جبران نموده و از مناطق حفاظت شده استان
حراست بیشتری صورت بگیرد،

ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا
در دو ميدان احمدآباد و بزرگمهر در
شهر اصفهان نشان مي دهند ،در
بيشتر روزهاي سال ميزان آالينده
هاي هوا در اين دو ميدان باالتر از
حد استاندارد است.
قاس��مي با بيان اينكه حدود
 73درصد از مي��زان آالينده هاي
شهر اصفهان ناشي از تردد وسايل
نقليه موتوري  19 ،درصد ناش��ي
از فعالي��ت نيروگاه ه��ا و  8درصد
در نتيجه فعالي��ت صنايع آالينده
هستند ،اضافه كرد :ايستگاه هاي
معاينه فني خودرو م��ي توانند در
بهبود اين وضعيت كمك بزرگي

بارندگي هاي بهاره
آلودگي هواي اصفهان را كاهش داد

معاون محيط زيست انساني
اداره كل حفاظت محيط زيس��ت
اس��تان اصفهان گفت :با بارندگي
هاي مناسبي كه در روزهاي سپري
شده از فصل بهار داشتهايم ،آلودگي
هواي شهر اصفهان تا حد زيادي
كاهشيافت.
به گزارش واحد خبر اداره كل
حفاظت محيط زيس��ت اصفهان؛

رجبعل��ي قاس��مي بيان داش��ت:
ايستگاههايسنجشآلودگيهواي
شهر ،روزهاي پاك بيشتري را به
دليل بارشهاي بهاري ثبت كرده
كهنشانازتأثيرمثبتبارندگيهاي
بهاره بوده است.
وي با بيان اينكه شهر اصفهان
به دليل قرار گرفتن ميان كوههاي
متعدد،وضعيتاقليميپايداريدارد

و اين به آلودگ��ي هواي اصفهان
دامن زده است ،افزود :بارش باران
و وزش باد مي تواند اين آلودگي را
كاهش داده و هواي پاك بيشتري
را ب��راي ش��هروندان اصفهاني به
ارمغان آورد.
معاون محيط زيست انساني
اداره كل حفاظت محيط زيس��ت
اس��تان اصفه��ان ،تصري��ح كرد:

افتتاح پروژه محيطزيستي در ذوب آهن اصفهان
با حضور استاندار و مدیر کل حفاظت محیط زیست
اس��تان اصفهان ،پروژه بهينهسازي راندمان سيستمهاي
غبارگي��ر ميکس��رهاي بخ��ش فوالدس��ازي ذوب آهن
اصفهان جهت بهبود شرايط محيطزيستي با موفقيت به
بهره برداری رسید.
دکت��ر ذاک��ر اصفهانی اس��تاندار اصفه��ان در آیین
بهرهب��رداری از پ��روژه مذک��ور ،نقش مه��م ذوبآهن
اصفهان در عرصههای تولید و اقتصادی منطقه و کشور
را یادآور ش��د و گفت :خوشبختانه در این شرکت تاکنون

فعالیته��ای شایس��تهای در جهت تولید ،توس��عه بويژه
مسایل محیطزيس��تي صورت گرفته است که امیدواریم
در مدیریت جدید شاهد ارتقاء هرچه بیشتر این مجموعه
بزرگ صنعتی و اقتصادی باشیم.
دکت��ر براتی مدیر عام��ل ذوب آهن اصفهان نیز در
آیین مذکور گفت :این ش��رکت در راس��تای رس��التهای
محیطزيس��تي تاکنون پروژههای مهمی رادر این زمینه
اج��را نموده اس��ت و پروژههای دیگری را نیز در دس��ت
اجرا دارد .وی با اش��اره به راهاندازی پروژه بهينهس��ازي

انجام داده و ميزان آاليندگي وسايل
نقليه را كاهش دهند ،اين ايستگاه
ها به طور پيوسته مورد پايش اين
اداره كل قرار مي گيرند و تا به امروز
عملكردنسبتامطلوبيداشتهاند.
وي به استاندارد نبودن سوخت
مصرفي خودروها اشاره كرد و افزود:
دولت با توجه ب��ه اين موضوع ،در
حال احداث و توس��عه پااليشگاه
ها مي باش��د تا سوخت با كيفيت
بيشتري در اختيار مصرف كنندگان
قرار گي��رد ،هرچند هنوز وضعيت
س��وخت مصرفي خودروها در حد
اس��تاندارد نيس��ت و بايد كارهاي
بيشتريصورتبگيرد.

سيستمهاي غبارگير بخش فوالدسازي گفت :اين پروژه
بدست كارشناسان توانمنند ذوبآهن و با همكاري شركت
نوآوران صنعت سبز با هزینهای بالغ بر يك ميليارد و 800
ميليون تومان و نصب  348تن تجهیزات با موفقیت اجرا
گردیده است.
مدیرعام��ل ذوب آه��ن اصفهان در ارتباط با مزاياي
اي��ن پ��روژه گفت :كلي��ه گردوغبار بك فيلترها توس��ط
مكانيزم جمعكننده به يك بونكر مركزي منتقل ش��ده و
از آنجا توسط كاميون به مكان هايي كه مخصوص دفع
ضايعات مي باشد حمل مي شوند  .شايان ذكر است كليه
بك فيلترهاي اين سيس��تم توسط هواي فشرده بصورت
اتوماتيك تميز شده و سپس در مدار قرار مي گيرند.

افتتاح نخستين ايستگاه سيار آموزشي
محيط زيست در اصفهان

مدير كل حفاظت محيط زيست استان
اصفهان در روز زمين پاك اظهار داشت:
روز زمين پاك يك روز جهاني و ش��عار
زمين پاك در سال جاري آب پاك ،زمين
پاك ،انسان سالم است .وي افزود :براي
گراميداش��ت روز زمين پاك برنامههاي
متعددي در اس��تان اصفه��ان پيشبيني
ش��ده كه افتت��اح نخس��تين ايس��تگاه

14

آموزشي محيط زيست از مهمترين اين
برنامههاس��ت كه به صورت مس��تمر در
طول سال در تمام نقاط استان به اجراي
برنامه ميپردازد.
احمدرضا الهيج��انزاده تصريح كرد:
اين ايس��تگاه س��يار مجهز ب��ه امكانات
كمك آموزشي براي انتقال مباني محيط
زيست و اطالعرس��اني در نقاط مختلف
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شهري و روستايي است .از اين ايستگاه
در روز زمين پاك در پارك شهيد رجايي
اصفهان رونمايي ش��د .وي خاطرنشان
كرد :اين برنام��ه نمادين يادآوري براي
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مردم است كه زمين بستر زايش و رويش
و ش��رط حيات زمين ،حفظ بستر است و
اگر به اين موضوع توجهي نش��ود حيات
انسانها با مشكالتي مواجه ميشود.

روي موج خبر

برگزاري سمينار پيامدهاي آلودگي هوا
س��مينار نيم روزه پيامده��اي آلودگي هوا با موضوع
پيش��گيري از بيماري ها و عوارض ناش��ي از آلودگي هوا
ب��ه ميزباني اداره كل روز پنجش��نبه  89/2/23در س��الن
اجتماعات اين محيط زيست برگزار شد.
در آغاز اين جلسه كه به همت گروه پزشكي اجتماعي
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و با حضور اكثريت اعضاء
تشكيل شد ،توسط آقاي قادريان،گزارش جامعي از فعاليت
هاي مؤثراداره كل در كاهش آاليندههاي محيط زيس��ت
و برگزاري دورههاي آموزش��ي در سطوح مختلف و ديگر
فعاليت هاي گسترده محيط زيست استان ارائه گرديد.

در ادام��ه؛ خان��م دكت��ر جعفري پزش��ك اجتماعي،
توضيحات��ي جامع در خص��وص موض��وع آلودگي هوا و
چگونگ��ي ايج��اد آن و اث��رات مخ��رب آاليندههاي هوا
بر انس��ان و محي��ط و همچني��ن آلودگيه��اي خانگي
( )Indoor Pollutionو همچني��ن نح��وه كنت��رل
آلودگيه��اي صنعتي و سياس��تگذاريهاي مهم در اين
زمينه و راهكارهاي عملي در مواجهه با فرايند آلودگي هوا
ارائه كرد.
خان��م دكت��ر ربيعي از مركز تحقيق��ات قلب و عروق
اصفه��ان نيز در ادامه اين س��مينار ،گ��زارش مختصري

برگزاري سمينار آموزشي مقابله با آلودگي هاي آب و هوا
سمينار آموزشي مقابله با آلودگي
آب و ه��وا صبح روز چهارش��نبه 29
ارديبهش��تماه در س��الن اجتماعات
اداره كل حفاظ��ت محي��ط زيس��ت
استان برگزار شد.
به گزارش واحد خبر محيط زيست
استان ،در اين سمينار آموزشي كه به
همت بخش آموزش و برنامه ريزي
برگزار شد ،خانم هلنا كعبي ،درباره راه
هاي جمع آوري آلودگي هاي نفتي از
آب به ايراد سخن پرداخت.
وي درباره آلودگي هاي آبهاي
س��طحي و زيرزميني به وسيله مواد
نفتي گفت :به منظور كنترل آلودگي

ها مي توانيم از روش جمع آوري نفت
از سطح آب و محصور كردن به وسيله
تجهيزاتي همانند بوم استفاده كنيم و
مهمترين روش براي احياي آب هاي
زيرزميني ،فرار سازي ،جذب و تجزيه
بيولوژيكي هستند كه در محل سايت
ي��ا در خارج از محل س��ايت صورت
ميگيرد.
خان��م كعب��ي اضافه ك��رد :در
صورت زياد شدن آلودگي آب با نفت
بايد آن را سوزاند و در شرايط موجود
راه ديگري جز اين وجود ندارد.
در ادامه سركار خانم صفي قلي
مقاله خود را در زمينه تكنولوژي آهن

در پساب هاي صنعتي ارائه كرد .وي
در اين مقاله ،به بررس��ي نقش آهن
صفر ظرفيتي نانو به منظور جذب مواد
آالينده آب ،توضيحاتي را ارائه داد.
در پاي��ان نيز آق��اي خادمي به
طراحي سيس��تم ه��اي تصفيه آب
ش��رب پرداخت .وي در مقاله خود،
در خص��وص مراح��ل تصفي��ه آب،
معرفي آيي��ن نامه ه��ا و نظام نامه
ه��اي مربوطه ،كيفيت آب ش��رب؛
اس��تانداردهاي آب آشاميدني ،نحوه
انتخ��اب فرآينده��اي تصفيه آب و
نحوه تعيين ظرفيت تصفيه خانه آب
سخناني را ايراد كرد.

دستگیریدوگروهشکارچيغیرمجازدرمنطقهحفاظتشدهکرکس

دو گ��روه ش��کارچي متخلف که به
ص��ورت غیرقانونی اقدام به ش��کار در
منطقه حفاظت شده کرکس کرده بودند
با تالش محیط بانان مس��تقر در این
منطقه دستگیر شدند .به گزارش واحد
خبر اداره کل حفاظت محیط زیس��ت
استان اصفهان ،محيط بانان اداره محيط
زيس��ت شهرس��تان نطنز در بازرسی
از یک گروه ش��کارچي ک��ه در اراضی
روس��تای اوره در منطقه حفاظت شده

کرکس اقدام به ش��کار غیرمجاز کرده
بودند ،چهار قبضه اسلحه کشف و ضبط
کردند .همچنین در پ��ی گزارشهای
دریافتی از ارتفاعات کوه های پنج سر
در منطقه کرکس ،مأموران اجرایی اين
اداره پس از طی مس��یر طوالنی و کوه
پیمایی چند ساعته ،موفق به دستگیری
دو شکارچی با اسلحه های جنگی و بی
سیم شدند .در بازرسی از این شکارچیان،
س��ی عدد فش��نگ مربوط به اسلحه

خفیف و ادوات شكار کشف و ضبط شد
که به همراه متخلفين به مراجع قضایی
تحویل داده شدند .منطقه حفاظت شده
کرکس با وس��عت افزون بر  100هزار
هكتار در غرب شهر نطنز واقع شده و
یکی از بکرترین مناطق تحت حفاظت
اداره کل محیط زیست استان اصفهان
به حساب میآید که گونه های جانوری
و گیاهی منحصر به ف��ردی را در خود
جای داده است.

گزارشحادثهنشتبنزيندرسجزي

بنا به گزارش دريافتي از ستاد مديريت بحران :ساعت  12و
سه دقيقه  14فروردين به دليل برخورد بيل مكانيكي اداره راه
و ترابري استان اصفهان با خط لوله انتقال بنزين بندرعباس
– اصفهان واقع در  35كيلومتري ش��رق اصفهان اين خط
لوله دچار شكستگي و سبب فوران فرآوردههاي انتقالي شد.
با شكستن اين لوله  16اينچي و مطلع شدن ستاد مديريت
بحران اصفهان ،مامورين امداد و نجات ،آتشنشاني ،سپاه و
شوراي مديريت بحران شهر در همان لحظه حادثه به منظور
انجام عمليات امدادي در محل حادثه حضور پيدا كردند.البته
اين حادثه هيچ تلفات جاني نداشت .با وقوع اين حادثه 20

گروه و اكيپ آتشنش��اني و يك فروند هليكوپتر از سوي
شركت خطوط لوله در محل شكستگي خط مستقر شدند
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پيرامون رابطه علم پزشكي اجتماعي و بحران هاي زيست
محيطي بيان داشت.
همچنين آقاي دكتر اس��حاقيان با ايجاد مناظره بين
دانشجويان پزشكي ،اس��اتيد ،و مسؤوالن محيط زيست،
جنبه هاي مختلف چالش ه��اي آلودگي در محيط هاي
مختلف را ارائه دادند.
در ادامه اين س��مينار يك روزه ،ميهمانان و مدعوين
شركت كننده ،از موزه تنوع زيستي اداره كل حفاظت محيط
زيست بازديد و آقاي كاوه از كارشناسان محيط زيست نيز
توضيحات جامعي در مورد اين موزه بيان داشت.
در پايان نيز ش��ركتكنندگان از تجهيزات آزمايشگاه
هواي اداره كل بازديد كردند و آقاي صادقيان مسؤول اين
آزمايشگاه به سؤاالت ميهمانان پاسخ داد.

رهاسازي يك قطعه شاهبوف
در منطقه حفاظتشده
قمصر و برزك

در راستاي حفاظت
از تنوع زيستي كشور
و ب��ه دلي��ل اعتقاد
به مبان��ي فرهنگ
محـيطز يس��ت ،
يك طبيعتدوست
كاش��اني اق��دام به
نجات ي��ك قطعه
شاهبوف كرد.
گ��زارش دريافتي
از اداره حفاظ��ت
محيـ��ط زيس��ت
كاشان حاكي است اين پرنده شكاري كه آسيب ديده بود،
توسط اين ش��هروند به اداره محيط زيست آن شهرستان
تحوي��ل داده ش��د كه پ��س از مداوا و درم��ان  20روزه و
بهبودي كامل ،پرنده مذكور در منطقه حفاظت شده قمصر
و برزك رهاس��ازي و به زيس��تگاه طبيعي خود بازگردانده
شد .شايان ذكر است شاه بوف بزرگترين جغد خاورميانه و
يكي از بزرگترين جغدهاي دنيا است .اين پرنده از جانوراني
مانند موش ،خرگوش ،سنجاب ،پرندگان كوچك و  ...تغذيه
ميكند .در سالهاي اخير جمعيت شاهبوف به سبب تخريب
زيستگاههايش كاهش چشمگيري داشته است .بنابراين
حفاظ��ت از جمعيت و مكانهاي توليد مث��ل اين جانور از
اهميت بسزايي برخوردار است.
كه با همكاري اين ماموران تمام مسيرها در فاصله  9و 13
كيلومتري محل وقوع حادثه بسته شد.
ميزان فوران بنزين از اين خط لوله  15متر بود كه با اقدام
كاركنان شركت ،خط لوله والوها و شيرهاي بنزين بسته و
مانع از جريان بنزين شدند.
پس از ايجاد شكستگي در خط لوله انتقال بنزين اصفهان
– بندرعب��اس حوضچهاي در كنار اين خ��ط لوله ايجاد و
فرآوردههاي نفتي آن توس��ط  10كامي��ون و پمپ به اين
حوضچه انتقال يافت ،ميزان بنزين نشت شده ناشي از اين
شكستگي  300هزار ليتر بود كه پس از انتقال به حوضچه به
پااليشگاه اصفهان منتقل شد.
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پژمان کاووسی /کارشناس مسؤول نظارت و بازرسی

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو
مقدمه:
پیشرفت تکنولوژی و به موازات آن استفاده غیر عاقالنه
از مواهب طبیعت لطمات ش��دیدی را بر پیکره طبیعت و
محیط زیست انسانی وارد نموده است .این حرکت نابخردانه
که بدون توجه به اصول بهره وری پایدار و اصل پایداری
اکوسیستم ها مس��یر خود را طی نموده ،تاکنون منجر به
نابودی تعداد زیادی از گونه های گیاهی و جانوری گشته
اس��ت و این امر اهمیت و حساسیت حفاظت و حراست از
مناطق آس��یب پذیر را دوچندان نموده است .از جمله این
مناطق پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو می باشد
که بدلیل برخ��ورداری از بعضی ویژگی های اکولوژیکی،
گونه های منحصر به فرد ،ارزش های زیستگاهی ویژه و
وجود قلعه ها و بناهای مربوط به عصر قاجار حائز اهمیت
بسیاری می باشد.
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تاریخچه:
نام پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو برگرفته
از قلعه تاریخی و باغ زیبایی به همین نام (قمیش��لو) با
مساحت حدود  9500مترمربع که تقریب ًا در مرکز منطقه
قرار گرفته است ،می باشد.
منطقه فوق الذکر در س��ال  1343با وسعت  37هزار
هکتار به عنوان منطقه حفاظت شده اعالم و سپس در
سال  1350به پناهگاه حیات وحش ارتقاء سطح یافت.
در س��ال  1374با افزایش مس��احت آن ،پناهگاه حیات
وحش قمیش��لو با مس��احت  86685هکتار به تصویب
ش��ورایعالی حفاظت محیط زیست رسید و در نهایت در
س��ال  1386با الحاق سه منطقه امن کرالیاس ،کهوک
و الس��میان ،قس��متی از منطقه قمیشلو به پارك ملي
ارتقاء سطح یافت.

آشنايي با مناطق حفاظت شده

وسعت و موقعیت جغرافیایی:
پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیش��لو با مساحت
 86685هكتار در فاصله  45كيلومتري شمال غرب شهر
اصفه��ان و  15کیلومتری ش��هر تیران ق��رار دارد .طول
جغرافيايي منطقه مذکور ً 32° 43َ 27تا ًً 33° 2َ 31و
ع��رض جغرافياي��ي آن ً 50°59َ 44تا ً 51° 28ََ ً 17می
باش��د .اين منطقه از غرب به روستاهاي میرآباد ،مبارکه،
محمدی��ه ،افجان ،تندران ،ورپش��ت و جاجا ،از ش��رق با
ش��هرهای اصفهان ،شاهین شهر و روستای جهادآباد ،از
سمت جنوب با ش��هرهای تیران ،نجف آباد ،ویالشهر و
خمینی ش��هر و از ش��مال با شهرهای علویجه و دهق و
روستاهای هسنیجه و حسین آباد منتهي ميگردد.

توپوگرافی:
پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو دارای دشت
ها ،تپ��ه ماهورها و ارتفاعات متع��دد و پراکنده ای می
باشد .پراکنش دش��ت ها عمدت ًا در قسمت غربی بوده و
کوهها و ارتفاعات اکثراً در قس��مت جنوبی منطقه واقع
ش��ده اند .حداقل و حداکثر ارتف��اع در منطقه به ترتیب
 1687متر و  2767متر از سطح دریا می باشد .مهمترین
ارتفاعات منطقه عبارتند از :عمركوه ،موس��تان ،زنگاري،
دم زرد ،اتابكي ،دربند ،كپه پلنگي و دم دراز.
ویژگی های اقلیمی:
آب و هواي پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو
معت��دل متمايل به گرم بوده و بخش عمده اقلیم منطقه
نیمه خشک بیابانی می باشد .متوسط میزان بارندگی و
دمای س��االنه به ترتیب  150میل��ی متر و  11/5درجه
سانتیگراد می باشد.
منابع آبی:
مناب��ع آبي موجود در منطقه ش��امل  7چش��مه و پنج
آبش��خور در داخل و اطراف منطقه می باش��د که باعث
ش��ده اس��ت منطقه مذکور از نظر آبي در سطح مطلوبی
قرار گیرد.
در محدوده منطقه قمیش��لو بي��ش از  50منبع طبيعي
و احداثي آب ش��رب انس��اني ،حيات وحش و كشاورزي
وجود دارد كه از منابع مختلف چاه ،قنات و چشمه تأمين
ميگ��ردد .از مهمتري��ن منابع آبي ميتوان به چش��مه
كرالياس چش��مه كهوك ،چشمه موشي ،چشمه سنجد،

چاه محمودي و چاه خرسك اشاره كرد.
اهمیت زیستی:
پ��ارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیش��لو به لحاظ
شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی دارای پوشش گیاهی و
جانوری بسیار مناسبی بوده که شناخت و حفاظت از آنها
حائز اهمیت فراوانی می باشد.
الف)پوشش گیاهی:
پوش��ش گياهي منطقه ش��امل انواع گياهان بوتهاي و
درختچهاي است .تاكنون تعداد  344گونه گياهي متعلق
به  223جنس و  55خانواده در منطقه قميشلو شناسايي و
ثبت شده است .گونههاي غالب گیاهان منطقه را آرتميزيا
و آس��تراگالوس تشكيل ميدهد .در مناطق امن به علت
جلوگيري از چراي مفرط دام ها و قرق ،گونههاي خوش
خوراك رويش فوقالعاده داشته و سطح بيشتري از مراتع
را پوشانيده است.
گون��ه ه��اي گياهي ش��اخصی که در منطق��ه مذکور
وج��ود دارد عبارتند از :جاز،درمنه،گون ،علف ش��ور،كاله
ميرحسن،خارشتر،بادام كوهي ،بومادران .همچنین در این
منطقه انواع گياهان داروئي شامل گل گاو زبان،آويشن،
كاسني،هميشه بهار،خاكشير و كاكوتي.
ب)تنوع جانوری:
در این منطقه  37گونه پس��تاندار وجود دارد که از این
تعداد  7گونه بعلت کاهش جمعیت جهانی در طبقه بندی
 3 ،IUCNگون��ه در طبقه بندی Citesو  9گونه نیز
حمایت ش��ده می باشند .گونه غالب منطقه قوچ و میش
اصفهان بوده و گونه های شاخص جانوري در این منطقه
آهوی ایرانی ،کل و بز وحشی ،گورکن ،تشی ،خرگوش،
انواع جوندگان ،کفتار ،گرگ ،شغال و روباه می باشد.
همچنین  82گونه پرنده در این منطقه شناسایی شده
است که از این تعداد  3گونه در طبقه بندی  IUCNو
 16گونه در طبقه بندی  Citesقرار دارند .انواع پرندگان
وحش��ي از جمله قرقي ،سارگپه ،عقاب طاليي ،كركس،
دال ،باالبان ،ش��اهين ،دليجه و همچنين تيهو،
كبك ،كبوتر چاهي ،فاخته ،قمري ،سبزقبا ،جغد
كوچك ،زنبور خورك ،هدهد ،هوبره مهاجر)
و تعدادي ديگر از گنجشكسانان نیز
در اين منطقه وجود دارند.
از  32گونه خزنده شناس��ایی
ش��ده در این منطق��ه نیز یک
گونه در طبقه بندی ،IUCNT
 4گون��ه در طبقه بندی  Citesو
یک گونه حمایت شده می باشد .از
خزندگان منطقه ميتوان به الكپشت مهميزدار ،بزمجه
بياباني ،آگاما ،انواعي از جكوها و مارهاي س��مي و نيمه
سمي اشاره نمود.
دو گونه دوزيس��ت از راسته دوزیستان نیز به نام های
وزغ س��بز و قورباغه مردابی در اين منطقه شناس��ايي و
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ثبت شده است.
تنوع آبزیان در منطقه مذکور بعلت قرار گرفتن در ناحیه
خشک وجود ندارد و تنها یک گونه ماهی قنات از خانواده
کپورماهیان مورد شناسایی قرار گرفته است.
مدیریت منطقه:
مدیری��ت و تدوی��ن برنامه ه��ای مدیریت��ی از اصول
تضمی��ن کننده موفقی��ت حفاظت و رش��د عرصه های
طبیعی و مناطق تحت کنترل می باشد .با توجه به اینکه
منطقه قمیشلو از تنوع اکوسیستمی نسبت ًا خوبی برخوردار
بوده و به تبع آن از تنوع گونه ای مطلوبی اعم از گیاهی
و جانوری برخوردار اس��ت حفاظت و صیانت مس��تمر از
ای��ن منطقه با ارزش ،امری ضروری می باش��د.در حال
حاضر در منطقه قمیش��لو مجموع�� ًا  4باب واحد محيط
باني و س��ر محیط بانی وجود دارد که عبارتند از :پاسگاه
شاهماهور ،باغ و قلعه قمیشلو ،پاسگاه خرسك و پاسگاه
ميرزا قاسم.
قابلیت های گردشگری و تفرجگاهی:
در ح��ال حاضر با توجه به مس��أله طبیع��ت گردی در
مناطق تحت مدیریت ،بخش های ارزشمندی از منطقه
می تواند به عنوان کانون مهمی جهت جذب گردش��گر
باش��د .بنای زیبا و تاریخی ظل الس��لطان(قلعه قمیشلو)
و سایرجاذبه های گردش��گری و اکوتوریسم در منطقه،
پدیده های ژئومورفولوژیکی و همچنین تنوع زیستی باال
و وجود گونه های گیاهی و جانوری منحصر بفرد منطقه،
س��بب شده اس��ت تا پارک ملی و پناهگاه حیات وحش
قمیشلو چشم اندازهای بسیار زیبایی را به ویژه در فصول
بهار و تابس��تان در برابر دیدگان مش��تاقان طبیعت قرار
دهد و در همین راستا ساالنه عالقمندان زیادی از ارگان
هاي مختلف ،دانشآموزان و دانش��جويان ،مردم محلي
روستاهاي اطراف و طبیعت دوستان از این منطقه بازدید
می کنند.
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اسیدی شدن اقیانوس ها
رجبعلی قاسمی  /کارشناس ارشد محیط زیست
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تا کنون مطالب زیادی در باره گرم شدن کره زمین
شنیده اید ،در این مورد سمینارهای متعدد ملی و بین
المللی برگزار ش��ده و دانشمندان در مورد آن احساس
خطر کرده اند اما ش��اید در مورد اس��یدی ش��دن آبها
بویژه آب اقیانوس ها که اهمیت آن از گرم شدن کره
زمین کمتر نیست نشنیده یا کمتر شنیده باشید .مطلب
زیر اش��اره ای به این موض��وع دارد و می توان گفت
خطر اسیدی ش��دن اقیانوس ها ساکنان کره زمین را
تهدید می کند.
نتایج تحقیقات دانش��مندان نش��ان داده اس��ت که
انتش��ار گوگرد و نیتروژن در اتمس��فر زمی��ن تا پایان
قرن تا  100درصد باعث افزایش میزان اسیدی شدن
اقیانوس ها می شود.
محققان موسس��ه اقیانوس شناسی وودزهل آمریکا
که نتیجه بررس��ی های خود را در مجله شرح مباحث
آکادمی ملی علوم آمریکا منتشر کرده اند نشان دادند
که در سطح جهانی انتشار گوگرد و نیتروژن در اتمسفر
که در اثر فعالیت های کش��اورزی یا نیروگاههای برق
تولی��د می ش��وند در افزایش میزان اس��یدی ش��دن
اقیانوس هـــا یک نقش ثانویه ایفــا می کنند .برخی
ترکیبات ش��یمیايی موجود در اتمسفرمثـل دی اکسید
کربن گوگرد و نیتروژن در دریا فـرود می آیند و  PHرا

فصل نامه اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

شماره نخست 1389 /

کاهش می دهند .که تاثیرات منفی زیادی در توانايی
ارگانیس��م های دریايی مثل خارپشت دریايی ،مرجان
ها و برخ��ی از گونه های پالنکتون برجای می گذارد
و باع��ث می ش��ود این گونه ها الی��ه خارجی آهکی
خ��ود را تقویت کنند و بدین ترتی��ب زندگی طوالنی
تری داشته باشند (که نوعی به هم خوردن اکوسیستم
اس��ت) .نقش سوخت های فسیلی و دی اکسید کربن
بیش��تر مورد توجه بوده است اما تا کنون هیچکس به
اث��رات گوگ��رد و نیتروژن در آب های س��احلی توجه
نک��رده ب��ود .افزایش نیت��روژن در آب های س��احلی
منجر به رش��د بی اندازه ارگانیس��م های تک سلولی
(فیتوپالنکتون ) ها و دیگر گیاهان دریايی می ش��ود.
این رشد باعث می شود که این ارگانیسم ها اکسیژن
آب را مصرف کنند و دریا را برای س��ایر موجودات به
محل مرده تبدیل نمایند.
آب های س��احلی آمریکای ش��مالی ،اروپا و آسیای
جنوب غربی بیش از س��ایر مناطق در معرض اسیدی
شدن هستند.
ای��ن دانش��مندان پیش بینی کرده اند  PHس��طح
اقیان��وس که پس از انقالب صنعتی  0/1واحد کاهش
یافته اس��ت تا پایان قرن با ی��ک کاهش  0/3تا 0/4
واحد دیگر مواجه می شود.

اقتصاد و محيط زيست

ابزارهاي اقتصادي
درخدمت سياستگذاري زيست محيطي
بهروز ستایش  /كارشناس ارشد محيط زيست

طي س�اليان اخير وضع مالياتهاي موس�وم به ماليات س�بز به خصوص در كشورهاي اروپايي موجب كاهش قابل توجه توليد انواع پسماند در
اين كشورها شده است .ايرلند و دانمارك  2كشور پيشتاز در اين زمينه بودهاند كه نگاهي به تجارب و دستاوردهاي اين كشورها ميتواند براي
مسوؤالن و سياستگذاران مسائل زيست محيطي كشور ما چارهساز برخی مشكالت پيش رو باشد.
 ماليات پسماند در كشور دانمارككاهش س��طح مكانهاي دفن پسماند به خصوص در ناحيه كالن شهر كپنهاک و
نش��ر گازهاي سمي از قبيل دي اكسين از زباله سوزها موجب گرديد از سال 1987
عوارضي با هدف حمايت از برنامههاي بازيافت به مرحله اجرا درآيد.
هدف اصلي اين برنامه دس��تيابي به نرخ 54درصد بازيافت كل پس��ماند تا س��ال
 1996ب��ود ك��ه در نتيجه اين اقدامات در س��ال  1997تنها 15درصد كل پس��ماند
توليدي در لندفيلها دفن گرديد و گرايش به سمت تكنيكهاي مدرن تيمار پسماند
و زباله سوزها افزايش يافت.
اس��اس و مبناي محاس��به اين ماليات وزن پس��ماندهاي تحويل شده «خانگي و
صنعتي» به لندفيلها يا زباله س��وز ميباش��د البته پيش��نهاداتي براي محاس��به نرخ
ماليات بر مبناي حجم زباله و يا نرخ ثابت ( )Flat feeوجود داش��ت كه تحلیلهای
بعمل آمده نشان داد روش وزني ( 2 )Weight-baseتا  3برابر كارآئي بيشتري
از س��اير روش��ها دارد .ضمن ًا مكانيزمي براي استرداد ماليات در صورت تخليه مجدد
پس��ماند از لندفيلها در نظر گرفته شد .نرخ ماليات دفن سوزاندن پسماند در ابتداي
اجراي طرح يكس��ان بود و پس از تغييراتي كه در طول اجرا در نرخ ماليات اعمال
شد در حال حاضر نرخ آن به شرح ذيل است.
  50/31يورو براي هر تن پسماند تخليه شده به لندفيلها  37/56يورو براي هر تن پس��ماند تحويل ش��ده به زباله س��وز با قابليت توليدانرژي الكتريكي
  44/27يورو براي هر تن پسماند تحويل شده به ساير زباله سوزهاالبت��ه در بعضي موارد مانند دفن پس��ماندهاي خطرناك ( )Hazardو خاكهاي
آلوده استثنائ ًا ماليات مربوطه حذف شده است.
نتايج و دس��تاوردهاي حاصله نش��اندهنده اين اس��ت كه مجموع ًا 26درصد وزن
خالص پس��ماندهاي جامد از س��ال  87تا  98كاهش يافته و ميزان بازيافت به 61
درصد بالغ گرديده است.
بديهي است وضع ماليات مذكور تنها وقتي حداكثر كارآئي را دارد كه بعنوان يكي
از چند متغير سياست جامع كاهش پسماند در نظر گرفته شود 80 .درصد اين كاهش
ناش��ي از بهبود تكنيكهاي بازيافت اس��ت كه موجب گرديد نخالههاي ساختماني و
كشاورزي كه پيش از اين به لندفيلها سرازير ميشدند حذف شود.
ط��ي برآورد بعمل آم��ده كاهش اصلي به مي��زان ( )% -0/64در توليد نخالههاي
س��اختماني و پسماندهاي خانگي به ميزان ( -0/16درصد) نرخ داده است و حداكثر
عملكرد اين ماليات هنگامي اس��ت كه مالياتي متغير بر مبناي وزن پسماند توليدي
دريافت گردد.
 ماليات سبز عليه كيسه هاي پالستيكي 4تا  5هزار ميليارد تعداد كيسههاي پالستيكي است كه هر سال در سراسر جهان
مصرف ميشود براي توليد هر  100ميليون كيسه پالستيكي  430/000بشكه نفت
خام نياز اس��ت تجارب كشورهاي مختلف نشان داده كه بدليل وزن سبك و حجم
فصل نامه اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

اين كيسهها معمو ًال برنامههاي بازيافت در مورد آنها با موفقيت اجرا نشده ( 1مورد
از هر  200عدد) و معمو ًال سرنوشت آنها در كنار جادهها ،درون درياها (تهديد كننده
حيات وحش درياها) ،پخش در طبيعت و درون لندفيلها رقم ميخورد.
به نظر ميرس��د از س��ال  2008س��ال» جنبش ممنوعيت اس��تفاده از كيسههاي
پالس��تيكي» در بس��ياري از نقاط جهان اوج گرفته اس��ت  .اين نهضت كه در سال
 2002از ايرلند و با وضع ماليات بر كيس��ههاي پالستيكي شروع شد موجب گرديد
مصرف اين كيسههاي پالستيكي تا ميزان 95درصد در اين كشوركاهش يابد ميزان
اين ماليات از مبلغ  165تومان در س��ال  2002در حال حاضر به حدود  270تومان
براي هر كيس��ه پالس��تيكي افزايش يافته كه الزم اس��ت در فاكتور خريد با عنوان
مالیات کیسه پالستیکی قيد گردد و بدینوسیله مردم را براي كاربرد ساك و زنبيل
قابل استفاده مجدد راغب كرده است .پس از وضع ماليات سرانه مصرف كيسههاي
پالس��تيكي كه  328عدد براي هر ايرلندي بود به  21عدد كاهش یافته و تا كنون
درآمدي معادل  75ميليون يورو را براي دولت به همراه داشته است.
در حال حاضر ش��هر سانفرانسيس��كو در اياالت متحده ،هنگ كنگ ،ملبورن در
استراليا ،چين و برخي از كشورهاي آفريقائي اقدام به وضع اين نوع ماليات نمودهاند
البته برخي كش��ورها اس��تثنائاتي براي برخي كاربردهای كيس��ههاي پالستيكي از
جمله در مورد خريد مواد غذائي فاسدش��دني و مصارف داروئي قائل ش��دهاند .الزم
به ذكر اس��ت اجراي اين طرح به خصوص در كش��ور ايرلند با انتقاداتي روبرو بوده
اس��ت از جمله در مقاله مورخ  2007/9/28وب سايت روزنامه تلگراف به این نکته
اشاره گردیده كه افزايش نرخ ماليات بر كيسههاي پالستيكي موجب افزايش شديد
مصرف پاكتهاي كاغذي و زنبیلهای پالس��تيكي ش��ده كه نهايت ًا ايجاد آلودگيهاي
زيست محيطي وابسته از قبيل مصرف انرژي بيشتر و توليد گاز متان «كه يك گاز
مهم گلخانهاي به ش��مار ميرود» را به دنبال دارد ضمن آنكه روي آوردن مردم به
كاربرد ساكها و زنبيلهاي پالستيكي ميتواند تا  5برابر مصرف پالستيك را افزايش
دهد در عین حال طي برآورد انجام ش��ده كيس��ههاي پالس��تيكي كمتر از  1درصد
كل حجم پسماندهاي توليدي را شامل ميشود و با توجه به مزيتهاي كه به لحاظ
وزن سبك و بهداشتي بودن دارند امكان جايگزيني آنها با گزينههاي ديگر مشكل
ميباشد با اين حال استقبال كشورهاي مختلف حاكي از فراگير بودن اين طرح بوده
و مسلم ًا درآينده نتايج بيشتري از اجراي آن منتشر خواهد شد.
منابع :

http://www.economicinstruments.com
http://www.inhabitate.com/14/1/2008
http://www.independent.co.uk/news/europe
http://www.reuters.com/news/environment
http://www.telegraph.co.uk/earth
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نسرين پسنده  /كارشناس معماري

انس��ان از ديرباز در تالش بوده ت��ا نه تنها با عناصر
طبيعی سازگاری يابد  ،بلکه انها را تعديل و کنترل کند
.گرم شدن كره زمين و نازك شدن اليه ازن  ،به علت
استفاده از :
انواع آالينده ها
افزايش آلودگي محيط زيست
انقراض گونه هاي زيستي
باعث شده اس��ت تا ضرورت توجه به مسائل زيست
محيطي بيش��تر گردد  .در اين ميان توس��عه به عنوان
يكي از بزرگترين عوامل تغيير محيط زيس��ت شناخته
ش��ده اس��ت  .در جهان مدرن امروز  ،با رش��د شتابنده
جمعيت و شهرنش��ينی  ،ساخت و س��از به عنوان يك
صنعت بزرگ كه طبق آمار  ٥٠ ،در صد ذخاير سوختي
را صرف مي كند  ،باعث تخريب زمينهاي كش��اورزي،
فرس��ايش خاك  ،آلودگي محيط زيست و به مخاطره
انداختن س�لامتي و بهداش��ت مردم ش��ده است و بر
بح��ران انرژي دام��ن ميزند  .بح��ران افزايش آلودگي
محيط زيست در اواسط دهه ( 1٩٧٠ظهور معماری اکو
تک)  ،سبب تشكيل گروههاي طرفدار و حامي محيط
زيست گرديد .
اصطالح پايدار براي نخستين بار در سال  ١٩٨٦توسط
كميته جهاني گس��ترش محيط زيس��ت تحت عنوان
روياروي��ي ب��ا نيازهاي عصر حاضر ب��دون به مخاطره
انداخت��ن منابع نس��ل آينده براي مقابل��ه با نيازهايش
مطرح گرديد و هر روز ب��ر ابعاد و دامنه آن افزوده مي
شود تا اس��تراتژيهاي مناسبي پيش روي جهانيان قرار
گيرد  .از نتايج اجالس زمين در شهر ريو در سال ١٩٩٢
توافقنامه ای به عنوان دستور کار  ٢١است که طبق آن
پيوند کاربری زمي��ن و برنامه ريزی  ،حفاظت انرژی ،
مديريت مصرف و موضوعات مختلف ديگر در س��طح
محلی و با مش��اورت و مشارکت مردم محلی آزمايش
خواهد ش��د  .اين توافقنامه  ،بر مش��ارکت و همکاری
مردم محلی و استفاده از دانش سنتی  ،تجربيات زندگی
محلی يا مکان در حوزه اجتماعی و فرهنکی وسيع تر،
تاکي��د می ورزد  .در س��الهاي اخيرمقاالت متعددي در
زمينه معماري س��بز يا معماري پايدار و اصول آن ارائه
شده و اهداف و مزاياي آن مورد بررسي قرار گرفته ،كه
ه��دف كلي اين طرح حفاظت از منابع انرژي با در نظر
گرفتن ش��رايط و ويژگيهاي محل و كاربران ساختمان
و جوامع و  ...ميباش��د  .فرآيند پايدار يا س��بز در زمينه
معماري س��ابقه اي كهن دارد و مثالهای آن  ،پي بردن
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طراحي معماري با رعايت اصول و
ضوابط زيست محيطي

انس��ان غارنش��ين ب��ه
استفاده از جهت و سمت
مناسب
غارها  ،از لحاظ دماي
محيط و همچنين اصول
معم��اري از دي��دگاه
ويترويوس (معمار سده
هاي پي��ش از ميالد) ،
« اس��تحكام  ،زيبايي و
فايده» می باش��ند  .به
ط��ور کلی فرآيند س��بز
اين گونه مطرح می شود
که تمام��ی موضوعات
به يکديگر وابسته بوده
و در ه��ر تصميم گيری
بايد تمام��ی جنبه های
آن م��ورد بررس��ی قرار
گي��رد و بدي��ن ترتيب ،
ايده ی بررس��ی اصول،
به صورت مج��زا با آن
در تض��اد قرار می گيرد.
طبيعت يا محي��ط طبيعی در بر گيرنده سيس��تمهايی
متفاوت  ،اما متعامل اس��ت .اين سيستمها را می توان

در  ٤سيستم عمده خالصه کرد :
 .١خاک سپهر يا سيستم زمين
 . ٢هوا سپهر يا سيستم هوا
 . ٣آب سپهر يا سيستم آب
 . ٤زيست سپهر يا سيستم زنده
و س��اخت و س��از به عنوان ي��ك صنعت بزرگ به
صورت :
 . ١س��کونتگاه های روس��تايی ( الف  .پراکنده  ،ب .
خوشه ای  ،ج  .هسته ای)
 . 2س��کونتگاه های ش��هری س��ازمان يافته است .
استقرار  ،شکل و توس��عه آنها تحت تاثير طبيعت قرار
دارد  .ط��رح س��اختمان تا حدودی ب��ه نيروهای اقليم
پاس��خ می دهد  ،بنابراين طبيعت بر سکونتگاه ها تاثير
می گذارد و س��کونتگاه ها نيز آثاری را بر طبيعت وارد
می کنند  .امروزه ما در دنيايی با رش��د سريع جمعيت ،
شهرنشينی و صنعتی شدن زندگی می کنيم و مجموعه
های شهری بزرگ آثار وارد بر محيط زيست را افزايش
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می دهند .هدف كلي معماري س��بز يا پايدار  ،كاهش
آس��يب بر محيط و منابع انرژي و طبيعت است .يعني
س��اختمانهايي كه كمترين ناس��ازگاري و مغايرت را با
محيط طبيع��ي پيرامون خود و در پهنه ي وس��يعتر با
منطقه و جه��ان دارد  .بنابراين معماري پايدار تركيبي
چند ارزشي در بر دارد :زيبايي شناسي  ،محيط  ،اجتماع
سياس��ت و به عبارتي در طراحي و س��اختمان س��ازي
هماهن��گ با محيط  ،يك معمار خوب  ،بايس��تي چند
فاكتور را در نظر بگيرد  :مقاومت  ،پايداري و طول عمر
بنا و مصالح مناسب  .مفهوم تمام اصول معماري پايدار
يا س��بز بايد در يك فرآيند كامل كه منجر به س��اخته
شدن محيط زيست سالم مي شود  ،تجسم يابد .فرآيند
معماري سبز يا پايدار  ،درک اين مهم است که معماری
سبز برای محيط های مصنوع و انسان آفرينش بهترين
فرآيند برای طراحی س��اختمان هــاست ؛ به گونه ای
که تمام منابع وارده به س��اختمان ش��امل مصالح آن،
س��وخت يا اشيا مورد استفاده ی ساکنان  ،نيازمند پديد
آوردن يک معماری پايدار هستند  .بسياری از ساختمان
ه��ای موجود حداقل يکی از ويژگی های متعدد و قابل
تشخيص معماری س��بز را درون خويش دارند  ،با اين
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حال  ،تنها تعداد اندکی از اين بناها کل اين فرآيند کامل
را دارا می باشند.
معماري كه يكي از بزرگترين دستاوردهاي فرهنگي بشر
در ميان اقوام مختلف در اقليم هاي متفاوت و داراي فرم ،
رنگ و كاربري هاي گوناگون است  .در كثرت به وحدتي
به نام شهر را بوجود مي آورد كه در هر يك از عناصر آن
بايد آسايش به منظور كسب آرامش مستتر باشد  .معمار
با در نظــر گرفتن عناصـر مختلف اقليمـي ( دما ،رطوبت

آلوده كننده امكان پذير مي سازد .
با اطالعاتي كه با بهره گيري از س��نت هاي معماري
ايران��ي و دانش روز جه��ان در اختيار طراحان معمار قرار
م��ي گيرد اين امكان فراهم مي ش��ود كه با ديدي باز و
به دور از تقليده��اي كوركورانه از معماري جهاني بتوان
س��اختاري متناسب با فرهنگ ايراني و تامين آسايش در
فضاي زندگ��ي  ،بدون مصرف بي روي��ه انرژي و آلوده
ك��ردن محيط زيس��ت را بوج��ود آورد  .در روزگاري كه

بيش��تر منابع انرژي فسيلي موجود در كره ي زمين رو به
كاهش و جمعيت همچنان رو به افزايش اس��ت  .جهان
بيش از پيش با بحران كمبود انرژي مواجه ش��ده است .
در كش��ور ما نيز يكي از مهمترين عوامل آلودگي محيط
زيس��ت  ،مصرف بيش از حد انرژي فسيلي در فضاهاي
مسكوني براي تهيه ي آب گرم و گرماي مطبوع فضاي
زندگي اس��ت كه با مهاجرت رو به رشد مردم از روستاها
به شهرها  ،باعث افزايش تعداد مصرف كنندگان سوخت
هاي فسيلی  ،كه از پايه هاي اصلي صنعت نوين جهان
از جمله ايران اس��ت مي ش��ود  .يكي از داليل مهم اين
روند  ،آلودگي بيش از حد از طريق ساختمان به دليل عدم
توجه طراحان و س��ازندگان به شرايط اقليمي هر منطقه
است .

نس��بي هوا  ،وزش باد و تابش آفتاب ) مربوط به هر يک
از ح��وزه هاي اقليمي اي��ران ( گرم و مرطوب  ،معتدل و
مرطوب  ،س��رد وكوهس��تاني  ،گرم و خشك ) و بررسي
ويژگيهاي معماري سنتي مناطق مختلف كشور با شرايط
اقليم��ي كامال متفاوت  ،ميزان تب��ادل حرارتي بين بدن
انسان و محيط اطراف منطقه آسايش حرارتي را بدست
آورده و س��پس به طراحي فرم و جهت ساختمان با توجه
به اقليم به ويژه جذب انرژي خورشيدي در ديوارها و بام
ساختمان  ،همچنين عبور پرتوهاي خورشيد از پنجره ها ،
تاثير رطوبت هوا و به مصالح ساختماني متناسب با شرايط
مختلف اقليمي می پردازد .
در معماري سنتي ايران س��اختمان بر اساس موقعيت
جغرافيايي اش از طريق سقف ها  ،كاهش سطوح خارجي
در برابر تابش مستقيم  ،ايجاد سايه بان هاي متناسب با
هر منطقه  ،بادگيرها و زير زمين ها  ،حياط مركزي  ،جان تعريف معماری سبز :
پناه هاي سايه گستر  ،پنجره هاي رو به آفتاب  ،انتخاب ساختمانی که کمترين ناسازگاری و مغايرت را با محيط
مصالح مناسب سقف  ،ديوار انبار و غيره  ...چنان با محيط طبيع��ی پيرامون خود و در پهنه ی وس��يعتر با منطقه و
خارج مقابله مي كند كه بهترين آس��ايش فضايي داخلي جهان دارد س��اختمان پايدار يا س��اختمـان سبز ناميده
را بدون استفاده از دستگاه هاي پيچيــده ي انرژي بر و می شود .
فصل نامه اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
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هدف از معماری سبز :
هدف از معماری س��بز کاهش آسيب بر روی محيط ،
مناب��ع انرژی ومنابع طبيعت اس��ت  .از مهمترين اهداف
معماری پايدار رس��يدن به استانداردهای باالی کيفيت ،
امنيت و آس��ايش اس��ت  .که در واقع سالمت انسانها را
تأمين می کند و رس��يدن به چنين ش��رايطی با استفاده
از مديريت کارآمد و ب��ه کار گيری آخرين تکنولوژی ها
صورت می گيرد  .کيفيت اس��اس طراحی معماری سبز
می باشد .
قوانين معماری سبز :
 .١کاهش مصرف منابع غير قابل تجديد
 .٢توسعه محيط طبيعی

 .٣حذف يا کاهش مصرف مواد سمی و يا آسيب رسان
بر طبيعت  ،در صنعت ساختمان سازی.
اصول معماری سبز :
اصل اول  :حفاظت ازانرژی
اصل دوم  :کار با اقليم
اصل سوم  :کاهش استفاده ازمنابع جديد
اصل چهارم  :احترام به کاربران
اصل پنجم  :احترام به سايت
اصل ششم  :درک محيط
اصل هفتم  :ارتباط با طبيعت
اصل هشتم  :درک تاثيرات محيطی
اصل نهم  :کل گرايی
تمامی اصول سبز  ،نيازمند مشارکت در روندی کل گرا
برای س��اخت محيط مصنوع هستند .يک معماری پايدار
يا س��بز بايد فراتر از يک ساختمان منفرد را شامل شود و
بايد شامل يک شکل پايدار از محيط شهری باشد  .شهر،
موجودی فراتر از مجموعه ساختمان ها است در حقيقت
می توان يک شهر را مجموعه ای از سيستم های در حال
تعامل ديد که دارای روح و کالبد می باشند  .در نتيجه اگر
س��اختمان ها را مجزا در نظر نگيريم می توانيم همزمان
با طراحی س��اختمانی سبز و پايدار  ،شهری پايدار داشته
باشيم و چهره ای سبز از شهر  ،برای آينده ترسيم کنيم.
ال کين در کتاب « باز زنده س��ازی ش��هر « چهار اصل
برای توسعه پايدار شهری پيشنهاد می کنند :
 .١آينده گری  . ٢محيط زيست  . ٣عدالت  ٤مشارکت،
که نش��انگر اين مطلب اس��ت که معماری پايدار دارای
مفاهيم عميقی اس��ت که پيوند دهنده انس��ان  ،طبيعت
و معماری است.
منابع :

ـ كتاب آفرينش محالت و مكانها در محيط انسان ساخت/

تاليف ديويد چپ من

ـ كتاب اقليم و معماري  /تاليف مرتضي كسمايي

ـ كت��اب معماري س��بز طرحي ب��راي آين��ده اي آگاه از

انرژي /تاليف براندا و روبرت ويل

ـ سايت موسسه آمريكايي كميته معماران در موضوعات

مختلف زيست محيطي www. aia.org.cote
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معرفي سايت هاي زيست محيطي

http://www.irandoe.org

سازمان حفاظت محيطزيست
س��ازمان حفاظت محيطزيس��ت جمهورياس�لامي ايران در سال  ۱۳۵۰با هدف حفظ منابع طبيعي ايران و نظارت بر توس��عهپايدار تشكيلشد .تدوين استراتژي ملي
زيس��تمحيطي ،ترويج توس��عه پايدار ،تحقيق در زمينه منابع آالينده و نظارت بر چگونگي استقرار واحدهاي صنعتي ،ارزيابيهاي زيستمحيطي برنامههاي توسعه كشور،
حفاظت از گونههاي گياهي و جانوري ناياب و كمياب و حفاظت از زيستگاهها و تاالبها از جمله وظايف اين سازمان ميباشد.
http://www.ncsd-iran.

كميته ملي توسعه پايدار
به منظور سياس��ت گذاري و هماهنگي برنامه هاي توس��عه اقتصادي و اجتماعي با اهداف حفاظت از محيط زيس��ت و دس��تاوردهاي اجالس زمين ريو  1992در كشور،
كميتهاي تحت عنوان كميته ملي توسعه پايدار زير نظر شورايعالي حفاظت محيط زيست كه دبيرخانه آن در سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود تشكيل گرديده است.
بررسي پيش نويس چارچوب استراتژي توسعه پايدار و محيط زيست و ارائه پيشنهاد به شورايعالي حفاظت محيط زيست ،ايجاد و گسترش بانك اطالعات و مراكز اسناد ،
ارائه پيشنهاد به منظور تعيين سياست واحد و هماهنگ در مجامع بين المللي و وزارتخانه ها و سازمانهاي كشوري ،برنامه ريزي پروژه هاي مشترك اجرائي – تحقيقاتي
با كشورهاي منطقه كه داراي موقعيت هاي مشابه هستند در خصوص برنامه هاي دستور كار  21و كنوانسيون هاي تغييرات آب و هوا و حفظ گونههاي زيستي و بررسي
اقدامات انجام يافته جهت اجراي استراتژي توسعه پايدار و محيط زيست و پيگيري اقدامات از وظايف كميته ملي توسعه پايدار به شمار ميروند.

http://www.unfccc.org

كنوانسيون تغيير آب و هوا
اين سايت ارگان بينالمللي كنوانسيون تغيير آب وهوا ميباشد كه در سال  ۱۹۹۲بوسيله سازمانملل تاسيس شده و در سال  ۱۹۹۴فعاليت اجرايي خود را آغاز كرده است.
 UNFCCCچهار چوب سياستهاي كلي را براي كنترل پديده تغيير آب و هوا ارائه مينمايد .كاربران مي توانند در اين سايت گزارشها و نتايج كنفرانس اعضاء(،)COP
برنامههاي آتي اين ارگان و نيز اولين گزارش ملي تغيير آب و هواي كشورهاي جهان را مشاهده كنند.

http://www.gefweb.org

صندوق تسهيالت جهاني محيط زيست
صندوق تسهيالت جهاني محيط زيست به منظور پيش برد همكاريهاي بينالمللي براي مقابله با تخريب تنوعزيستي ،تغيير آب و هوا ،آلودگي آبهاي بينالمللي و تخريب
اليهازن تاس��يسش��دهاس��ت .گرچه اين نهاد در  ۱۹۹۱به عنوان يك مجموعه تحقيقاتي شروع بكاركرد  ،اما پس از اجالس ريو ،اهداف و ساختار خود را در جهت كمك
به حفظ محيطزيست جهاني و حصول به توسعهپايدار تغييرداد .اين صندوق داراي  ۱74عضو از كشورهاي مختلف دنيا ميباشد.

http://www.wmo.ch

سازمان جهاني هواشناسي
ط زيس��ت را در بر ميگيرد .تسهيل همكاريهاي
فعاليتهاي س��ازمان جهاني هواشناس��ي ايمنسازي زندگي انسانها ،توس��عه اقتصادي-اجتماعي ملل و محافظت از محي 
بينالمللي بوس��يله راهاندازي ش��بكه جهاني پايگاههاي تحقيقاتي هواشناس��ي و آبشناس��ي و تبادل سريع اطالعات هواشناسي ،استانداردس��ازي مشاهدات هواشناسي و
هماهنگكردن آمار و تحقيقات منتش��ره از اهداف اين س��ازمان ميباشد .اين س��ازمان با برگزاري دورههاي ويژه ،سمينارها و انتشارات خود ،اطالعات را انتقال ميدهد و
هر س��اله صدها متخصص در دورههايپيش��رفته اين س��ازمان آموزش ميبينند .برنامه همكاريهاي تكنيكي  ،TCOيكي از برنامههاي اين سازمان براي ايجاد پلي ميان
كش��ورهاي توس��عهيافته و در حال توس��عه بوسيله انتقال مرتب دانش و اطالعات آب شناسي و هواشناسي است و در راستاي تحقق اين برنامه ،سازمان جهاني هواشناسي
با س��ازمانهاي فعال بينالمللي مانند برنامه عمران س��ازمانمللمتحد ،برنامه حفاظت محيط زيس��ت سازمانمللمتحد ،تس��هيالت جهاني محيطزيست و بانكهاي توسعه
منطقهاي همكاري ميكند.

http://www.unep.org

برنامه محيط زيست سازمان ملل
 UNEPيا برنامه محيط زيست سازمانملل ،در سال  ۱۹۷۲با هدف تشويق توسعهپايدار همراه با تبليغات زيستمحيطي در تمام دنيا ،تشكيل شد .فعاليتهاي UNEP
محدوده وسيعي از موضوعات زيستمحيطي نظير اتمسفر و اكوسيستمهاي زميني ،بهينه سازي دانش و اطالعات زيستمحيطي تا تشكيل كميته هاي مقابله با بالياي
طبيعي را در بر ميگيرد .تغيير آب و هوا نيز از مسايل مهمي است كه اين سازمان به آن پرداختهاست.
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محيط زيست از نگاه طنز

آثاري از نخستين جشنواره فرهنگي هنري محيط زيست استان
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گزارش هاي تصويري

جلسه كارگروه كاهش آلودگي هوا به رياست استاندار
89/3/16

بازديد استاندار اصفهان از اداره كل حفاظت محيط زيست
89/3/16

برپايي غرفه محيط زيست در نمايشگاه كودك و نوجوان
89/3/31

افتتاح دفتر نمايندگي محيط زيست در شهرستان مباركه
89/2/22

بازديد رئيس محيط زيست فرايبورگ از پارك ملي قميشلو
89/2/21
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افتتاح نخستين دفتر پايش زيست محيطي در شهرستان فالورجان
89/3/3

شماره نخست 1389 /

