زيست نگار اصفهان |

فصل نامه اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
شماره دوم

مدير مسؤول  :احمد رضا الهيجان زاده
سردبير  :سيد مصطفي قادريان
عكس هاي حيات وحش :حسن مقيمي
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 /هلنا كعبي /احمد رضا الهيجان زاده/محمد وليد مغربي

اين فصلنامه با استناد به بند  18ضوابط اجرايي بودجه سال
 1389مبني بر موظف شدن دستگاههاي دولتي در تهيه نشريه
ادواري انتشار يافته است .

 |2انتظارات رياست جمهوري
 |3سخني با مخاطبان

|4
|5
|8
نشست خبري 4
استاندار با خبرنگاران كشوري

|11

احمدرضا الهيجان زاده  /مديرمسؤول

گزارش ويژه

تروفه آهو /پژمان كاوسي

كالم دوست

قرآن و طبيعت  /بخش پاياني

مقاله

آلودگي هوا اثر بر انسان و محيط زيست/هلنا كعبي

نشست فصل

نشست خبري استاندار با خبرنگاران كشوري

 |12آشنايي با مناطق حفاظت شده

|14

پارك ملي و پناهگاه حيات وحش كاله قاضي /مريم فرهمند

گزارش اختصاصي سبزپرس

سفر به پارك ملي قميشلو /مونا قاسميان

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

 |16تصوير آهو
 |18كيفيت هواي اصفهان

|22
|26
|28
|30

آلودگي4هوا معضل كالن شهرها
هلنا كعبي/كارشناس ارشد محيط زيست

گزارش مقايسهاي كيفيت هوا /بابك صادقيان

روج موج خبر

اخبار استان و شهرستانها

آموزه هاي محيط زيست
حفاظت از اليه ازن /محمد وليد مغربي

دانش محيط زيست
آلودگي خاك /ليال اميني

از تنوع زيستي چه خبر ؟
مشاهده خدنگ در غرب اصفهان /زهرا تاكي ،عليرضا عمومي

|31
 |32معرفي سايتهاي زيست محيطي  /هلنا كعبي

پرندگان استان به روايت تصوير /حسن مقيمي

انتصاب
شايسته

انتظارات زيست محيطي مقام محترم رياست جمهور

از سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي مسؤول
با استناد به متن حكم انتصاب آقاي مهندس محمدجواد محمديزاده

به سمت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيطزيست
امکانات ظهور دارد ،اجتناب کرد.
از این رو الزم است در برنامه پیشرفت همه جانبه ملی در بخشهای متنوع
به ویژه در امور زیربنایی ،موضوع اساسی حفاظت از محیطزیست را به
مثابه اصلی خدشهناپذیر و غیرقابل صرف نظر دانست و مالک عمل همه
دستگاههای مسئول قرار داد.
در عین حال سازمان حفاظت محیطزیست میباید با بهرهگیری از آخرین
دستاوردهای علمی و روشهای مدیریتی خالق و همگرا بسترهای پیشرفت و
توسعه هدایت شده و منطقی را در بخشهای دولتی و خصوصی بیش از گذشته
فراهم سازد.
در پایان با تأکید بر مسئولیت جهانی جمهوری اسالمی در برخورد فعال با
مسائل مشترک و مهم جهانی و از جمله محیطزیست از همه دستگاهها و
سازمانهای مرتبط و از همه صاحبنظران ،کارشناسان و اندیشمندان انتظار
دارد در جهت تحقق اهداف مهم این حوزه مساعی الزم را به عمل آورند،
توفیقات روزافزون جنابعالی را در سایه توجهات حضرت ولیعصر(عج) از درگاه
خداوند منان مسئلت مینماید.
جناب آقای محمدجواد محمدیزاده
نظر به تعهد ،کاردانی و سوابق ارزشمند مدیریتی ،جنابعالی را به عنوان «معاون 			 	           محمود احمدینژاد
				                  88/6/10
رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست» منصوب مینمایم.
حفاظت از محیطزیست یک وظیفه همگانی است که در عرصههای محلی ،ملی
و جهانی به ضرورتی تمام عیار تبدیل شده است .فهم این ضرورت نشانه رشد
و تعالی بشر در سیر تکاملی است،همچنانکه افزایش کمی و کیفی شاخصههای
تهدیدمحیطزندگی،نشانهبارزسوءتدبیر،جهالتوتوسعهطلبیهایناعادالنه
و از نتایج ضعف و ناتوانی نظامهای مدیریتی است.
فلسفه نظام حفاظتی این است که با برنامهریزی اصولی و شایسته ضمن بهرهگیری
هر چه بیشتر از منابع و امکانات ،در فرآیند بقای منابع موجود ،زایش طبیعت و
استمرار در تولید منابع جدید ،خدشهای وارد نشود .این امری بدیهی و در عین
حال بسیار مهم است ،لکن تحقق آن منوط به تمشیت بایسته و مداقه کافی در امور
است .شکر نعمتهای الهی به عنوان یک اصل و اثر تعیینکننده آن در افزایش
نعمت به عنوان یک نتیجه مهم که در آموزههای دینی بر آن تأکید شده است ،از
مسیر بهرهبرداری اصولی و بهرهوری حداکثری تحققپذیر است .همچنانکه باید
از کفران نعمت که بیش از هر چیزی در قدرناشناسی از ابعاد مختلف منابع و
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سخني
با مخاطبان

سرمقاله

با نگاهي به چشم اندازهاي حفاظت محيط زيست
در افق  1404كه در سرفصل آن ارتقاي وضعيت محيط
زيست ايران اسالمي به عنوان كشور رتبه اول منطقه و
رسيدن به استانداردهاي ملي و جهاني در اين زمينه
آمده است ،درمييابيم كه تحقق اين جايگاه نيازمند
مشاركت وسيع تمامي ذينفعان جامعه در اقدامهاي
حفاظت از محيط زيست و فرهنگسازي عميق بين
اقشار مختلف اجتماعي است .با عنايت به اينكه از
سويي سازمان حفاظت محيطزيست كشور ماهيتي
فرابخشي دارد و حوزه اجرايي آن خارج از اين سازمان
است و از سوي ديگر قوانين محيط زيست كشور
حالت ارشادي و نظارتي دارد ،الزمه نيل به اهداف
زيست محيطي در سند چشمانداز ،تعامل فعال با قواي
حاكمه ،دستگاهها و نهادهاي دولتي و غيردولتي و
مردم در ابعاد داخلي و همكاري و حضور مؤثر سازمان
در نشستهاي منطقهاي و بينالمللي در ابعاد فراملي

سرآغاز گفتار
سيد مصطفي قادريان
سردبير

است .اين موضوع پيچيدگي وظايف و كار در سازمان
حفاظت محيط زيست را نسبت به ديگر دستگاهها
روشن ميسازد.
در چنين شرايطي و در راستاي نيل به اين هدف،
اطالع رساني و افزايش دانش و آگاهيهاي زيست
محيطي در بين تأثيرگذاران ،تصميمسازان و تصميم
گيران جامعه با استفاده از ابزارهاي گوناگون ارتباطي
همچون انتشارات چاپي و الكترونيكي راهكاري است
كه به تحقق اهداف انتشار اين فصلنامه و تعامل فعال
دستگاه حفاظت محيط زيست استان اصفهان با مردم و
مسؤوالن ميانجامد.
اميد است با لطف الهي و جلب مشاركت كليه دستگاهها
و نهادهاي تأثيرگذار اصفهان ،اين اقدام فرهنگي نوبنياد
در گامهاي نخست خود بتواند نقش بسزايي در تعادل
بخشيدن به محيط زيست طبيعي و انسان ساخت استان
ايفا نمايد.

دومين شماره از فصلنامه حفاظت محيط زيست
استان اصفهان نيز با توفيق الهي و همت اعضاي
محترم كميته تخصصي انتشارات اداره كل به چاپ
رسيد ،در اين شماره سعي شده است با درنظر
گرفتن و كاربست پيشنهادهاي عالقهمندان به مباحث
زيستمحيطي كه بهطور شفاهي و مكتوب دريافت
شد ،ضمن افزودن بر غناي مطالب و تعداد صفحات
فصلنامه ،در ساختار آن نيز اصالحاتي انجام پذيرد.
يكي از رويكردهاي مهم اين فصلنامه ،معرفي
كامل دستگاه حفاظت محيط زيست ب هطور مستقيم
و غيرمستقيم به مردم و مسؤوالن استان است.
شناساندن ساختار ،وظايف ،خدمات و تبيين جايگاه
و نقشهاي حاكميتي ،نظارتي و پژوهشي  فرهنگي
اين دستگاه به مخاطبان ميتواند سطح انتظارات
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احمدرضا الهيجان زاده
مدير مسؤول فصلنامه
و مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

مسؤوالن از حفاظت محيط زيست و ميزان مشاركت
آنان را در اجراي برنامهها و طرحهاي فرابخشي اداره
كل افزايش داده و مطالبات زيست ميحطي مردم را
از تصميمگيران در امر توسعه ،متعادل و منطقي تر  
سازد .در اين شماره نيز بطور مفصل به اين مبحث
پرداخته شده است.
بدون ترديد ما در آغاز راه هستيم و انديشه و
دستان پرتوان شما مخاطبان فرهيخته مي تواند در
ارائه هرچه بهتر شمارههاي آتي زيست نگار ياريگر
دستاندركاران نخستين فصلنامه تخصصي اصفهان
در زمينه محيط زيست باشد .بنابراين همچنان در
انتظار رهنمودهاي ارزشمندتان بويژه از طريق پايگاه
اينترنتي اداره كل به نشاني www.Isfahan-doe.ir
خواهيم بود.

گزارش
ويژه

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو
زيستگاه امن تروفه آهوي ايراني
ֺ پژمان كاووسي
كارشناس مسؤول نظارت و
بازرسي

آه��وی ایران��ی    Gazella Subguttrosaموته ،پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميش��لو
جانوري از خانواده گاوس��انان و جزو راس��ته (اصفهان) ،پارك ملي گلس��تان ،پارك ملي بمو در
نش��خواركنندگان می باش��د .این گونه آهو داراي ش��يراز ،منطقه ممنوع��ه بيدونيه (كرم��ان) ،منطقه
جثه متوس��ط و ش��اخ هاي نس��بت ًا بلندي اس��ت كالمند يزد و جزيره خارك اس��ت.
که ش��اخ فقط در نرها وج��ود دارد و در ماده ها به دلی��ل کاهش روزاف��زون جمعیته��ای آهوی
چنانچه وجود داشته باشد كوچك و ابتدايي است .ایران��ی در دنی��ا ،اين گون��ه از طبق��ه نزديک به
این گونه دونده اي بس��يار سريع ،چابك و داراي تهديد ( ) Near threatenedدر سال  2003به
دس��ت و پاي بلند و کش��یده می باشد که حداکثر رده آس��يب پذير( )Vulnerableدر طبقه بندي
با س��رعت  70كيلومتر در ساعت مي دود و تقريبا س��ال  2006آي يو سي ان ( )IUCNانتقال يافته
در تمام دش��ت ه��ا ،جنگل ها و تپ��ه ماهورهاي اس��ت .بقاء آخرین جمعیتهای آهوی ایرانی بویژه
كشور به اس��تثناي مناطق خيلي خشك و كويري جمعیته��ای کوچک در مرکز ،غ��رب و جنــوب
و  قس��مت هايي از سواحل جنوبي پراكنش دارد   .ایران منوط به اقدامــات حفاظتی عاجل می باشد.
اين گونه جانوری معموال گلههاي  3تا  5و گاهي با توجه به موارد ذكر ش��ده و تنوع اکوسیس��تمی
بيش از  20رأس تش��كيل مي دهد البته در محيط نس��بت ًا خوب و به تب��ع آن برخ��ورداري از تنوع
هاي كام� ً
لا امن به تعداد خيلي زياد  نیز ديده مي گونه ای مطلوب گیاهی و جانوری منطقه قميشلو
شوند  .عمر متوسط آهوي ايراني  12سال بوده و حفاظت و صیانت مس��تمر از این منطقه با ارزش  ،
بيشتر جمعيت آن در مناطق پناهگاه حيات وحش امری بس��يار ضروری می باش��د  .

محیط بانان حفاظت
محیط زیست استان
اصفهان در پارک
ملی و پناهگاه حیات
وحش قمیشلو ،گونه
آهوی ایرانی با
طول شاخ بین 50
تا  55سانتی متر
مشاهده نموده اند.
در حالي كه رکورد
پیشین شاخ آهو در
کشور 48/5 ،سانتی
متر ثبت شده است.

عكس :ح -شعرباف زاده – تير ماه 1389
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كالم
دوست

قـرآن و طبيعت

بخش
دوم و پاياني

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الهي انطقني بالهدي و الهمني التقوي
بحث ما درباره اين بود كه اس�لام يك دين جامعي اس��ت و همه چيز در آن است .دنبال اين ميگرديم كه يك قانون
خوب و يك حرف حسابي يك كسي داشته باشد كه بهتر از آن در قرآن و روايات نباشد .حاال ما به مقدار الفبايي كه
بلد هستيم ،ميگوييم .سر سفرهي قرآن نشسته ايم .يكي از مسائل ،توجه اسالم به طبيعت و محيط زيست است كه
همه ما با آن رابطه داريم يعني براي همهي امت است.موضوع بحث ما جامعيت اسالم و اسالم و طبيعت است.
» عناصر طبيعت ،نام سورههاي قرآن
اسمسورههاي قرآن بر اساس طبيعت است؟
بسم اهلل الرحمن الرحيم.
از كجا شروع كنيم؟ سورهي بقره! بقره به چه معناست؟ «گاو»
يكي از اعضاي طبيعت است .مائده به معني سفره است .انعام
چهارپايان هستند .انفال ،كوير و جنگل و دريا و درياچه است.
به اينها انفال ميگويند .بعد نام دو يا سه انبيا را ميگويد .هود
و يوسف و ...را ميگويد .رعد! رعد به معني رعد و برق است.
نحل! نحل به معني زنبور عسل است .طبيعت است .بعد كهف
را ميگويد .كهف به معني غار اس��ت .غار هم طبيعت است.
مريم! مريم انسان است .بعد ميآيد سورهي انبيا ،حج و مومن
ونور را ميگويد .نور هم يك چيز طبيعي اس��ت .بعد سورهي
شعرا و نمل! نمل يعني مورچه! بعد سورهي قصص را ميگويد.
بعد سورهي عنكبوت را ميگويد .عنكبوت هم طبيعت است.
عرض كنم كه لقمان اس��م آدم است .سجده ،احزاب ،بعد سبا
و فاطر ،ياس��ين ،صافات ،صاد ،زمر ،مومن ،فصلت ،ش��وري،
زخرف ،دخان! دخان به معني دود است .دخان طبيعت است.
بعد سورهي محمد ،فتح ،حجرات ،ذاريات و طور را ميگويد.
كوه طور طبيعت است .نجم به معني ستاره است .ستاره طبيعت
است .بعد از نجم ،الرحمن و واقعه و حديد را ميگويد .حديد،
طبيعت است .بعد س��ورهي جمعه و منافقون ،تغابن و طالق،
تحريم و ملك و قلم را ميگويد .قلم طبيعت اس��ت .الحاقه و
نوح و جن را ميگويد .جن از موجودات طبيعي است .مدثر،
قيامت ،دهر ،مرس�لات ،نبا ،تكوير ،مطففين ،انش��قاق ،بروج،
بروج ستارهها هس��تند .غاشيه شب است .فجر طبيعت است.
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ليل طبيعت اس��ت .قارعه كوبنده طبيعت است .عصر طبيعت
است .بنابراين ميشود گفت يا نيمي و يا بين ثلث و نيم ،دهها
سوره قرآن به نام طبيعت است .پس اسالم ديني است كه اسم
سورههايش طبيعت است .يعني ما دور از طبيعت نيستيم .اين
يك مسئله است.
» مالكيت انسان در چارچوب ضوابط الهي
مس��ئله ديگر اينكه بعضيها فكر ميكنند ك��ه حاال كه مالك 
هس��تند ،حق دارند و ميتوانند هر كاري بكنند .اسالم قانوني
دارد كه ميفرمايد از هر راهي نميتواني مالك ش��وي – يعني
اگر از راه كمفروش��ي مالك ش��وي ،حرام است .رشوه حرام
است .ربا حرام اس��ت .يعني نميشود از هر راهي درآمد پيدا
كرد – .ح��اال اگر از راه حالل درآمد پي��دا كردي ،هر طوري
بخواهي نميتواني آنرا خرج كني .بگويي آقا براي خودم است.
خوب بنده بگويم پيراهن خودم اس��ت و ميخواهم آنرا پاره
كنم .مگر ميتواني؟ حرام اس��ت .يعني نه اجازه ميدهد از هر
راهي مالك شوي و نه اجازه ميدهد در هر راهي آنرا مصرف
كني .روز قيامت هم س��ؤال ميكنند ك��ه از كجا آوردي و هم
سؤال ميكنند كه در كجا خرج كردي.
اينطور نيس��ت كه بنش��يني و هر فيلمي را ببين��ي .ميگويند:
آق��ا! عمرت را داري خرج ميكني ،دليلت چيس��ت؟ بايد اين
دقيقههايي را كه ميدهي ،در مقابلش يك چيزي بگيري .انسان
مانند يخ دارد از هر طرف آب ميش��ود .از ديشب تا به حال،
 24ساعت ما آب شديم .خوب آب شديم ،چه چيزي گيرمان
آمده است؟ حاال كه يك چيزي به نام عمر و جواني و سالمتي
را ميدهي��م ،بايد يك چيزي هم بگيريم .ش��ما مرتب عمرت

خوابيده اس��ت و ميخواهد تنفس كند ،و اين پدر و
مادر سيگار ميكشند .ميگويد :من پدر هستم! خوب
مالكيت به شما
كالم
پدر باش! درست است ،پدر هستي ،ولي كار تو غلط
اجازه تلف كردن نمي دهد
دوست
اس��ت .آدم خوبي هستي و كارت غلط است .احترام
هر مالكي حق تصرف در
به پدر الزم است،ولي كار پدر الزم نيست مورد قبول
مال خود را ندارد
باش��د .خيليها آدم خوبي هستند ولي كارشان غلط
اس��ت .يك آيهاي در قرآن داريم كه ميفرمايدَ :
«قال
قالين» (شعراء )168/من عمل شما
إِنِّي ل ِ َع َمل ِ ُك ْم م ِ َن ال ْ َ
را كار دارم .خودتان آدم خوبي هس��تيد ،ولي عملتان
درس��ت نيس��ت .مثل اينهايي كه به روضه ميروند
و در روضه سيگارميكشند .هواي مسجد و حسينيه
براي همه اس��ت .شما ش��انزده نفر ميآييد و سيگار
ميكشيد و هواي حسينيه را دودي ميكنيد و اين ظلم
به تنفس ديگران است.
بايد دقت كنيم .اسالم دقيق است .اسالم ميگويد كه
كس��ي كه ميخواهد به نماز جمعه برود ،پياز نخورد.
حتي از ش��ب جمعه پياز نخورد .چون ممكن است
مقداري از بوي پياز از شب جمعه تا ظهر جمعه بماند
و وقتي ح��رف ميزني ،مردم در نم��از جمعه اذيت
ش��وند .براي اينكه مردم در نماز جمعه اذيت نشوند،
از  20س��اعت قبلش ميگويد ،پياز نخوريد .اس�لام
دقيق اس��ت .اينهايي كه من ميگويم ،الفباي اس�لام
است .منتها ما اينها را بلد نيستيم .البته كالس علمي ما
باالست و فقط در كالس اسالم رفوزه شدهايم.
مالك هس��تم! بله مالك هس��تي ،ول��ي اين مالكيت،
ال زمين به ش��ما اجازه تلف كردن نميده��د .هر مالكي حق
را ميدهي و چيزي نميگيري ،اين خس��ارت است .م��يرود و آب زالل بي��رون ميآيد .يعني اص ً
«إ ِ َّن إْالِن ْس��انَ لَفي خُ سرٍ» (عصر)2/خسارت است كه تصفيه خانه است .آن وقت چه طور شد كه «ابر و باد تصرف در مال خود را ندارد.
ْ
و مه و خورشيد و فلك در كارند» براي اينكه ما يك  » نف�ي ض�رر رس�اني به ديگ�ران در هم�ه امور
عمرت را ميدهي و چيزي نميگيري.
نفس راحتي بكشيم .آن وقت خودمان براي خودمان زندگي
» نقش عناصر طبيعت در حفظ محيط زيست
«ال ضرر و ال ضرار في االسالم» خوب اگر بلد هستيد
تعجب اين است كه حيوانات محيط زيست را حفظ محيط زيست را خراب ميكنيم.
ميكنند ولي آدمها حفظ نميكنند .يك حيواناتي به نام » حفظ محيط زيست در همه شرايط و مكانها كه هيچ! آيا قصهاش را هم كسي هست كه بلد باشد.
الشخور داريم ،اين حيوانات الشخور محافظ محيط در محيط زيست هم اكثريت مطرح نيست .عقل مهم اين قان��ون يك قصهاي دارد« .ال ضرر و ال ضرار في
ال ميبينيد كه مار موش ميخورد ،اس��ت ،نه اكثريت .چه طور؟ اگر در يك مس��افرتي ،االس�لام» در اس�لام كسي حق ضرر رس��اني ندارد.
زيس��ت هستند .مث ً
موش سوسك ميخورد ،فالن حيوان ،حيوان ديگري هتلي ،تاكسي ،اتوبوسي ،هفت نفر سيگاري هستند و حتي به اس��م مسجد .اگر مسجدي ميسازيد كه اين
را ميخورد و ...چ��ون اگر همديگر را نخورند ،نظم سه نفر هم سيگار نميكشند ،آيا ميتوانند بگويند كه مس��جد كمر مسجد بغلي را ميشكند ،اين مسجد را
طبيع��ت به هم ميخورد .بنده اكس��يژن را ميگيرم و اكثريت با ماست ،شما سه نفر بيرون برويد .ميگوييم :بايد خراب كرد .مسجدي را در مدينه ساختند پيغمبر
كربن ميدهم! انس��ان اينگونه است .درختها كربن نه خير! ش��ما هفت نف��ر بيرون بروي��د ،چون اينجا گفت برويم و اين مس��جد را خ��راب كنيم .با بيل و
را ميگيرند و اكسيژن ميسازند .پس درختان براي ما عددي و كيلويي نيس��ت ،و حق تنفس با هواي سالم كلن��گ رفتند و گفتند كه اين مس��جد را خراب كنيم
محيط زيست ميسازند .خيلي بد است كه طبيعت و است .ش��ما كه ميخواهي با دود نفس بكشيد ،شما چون اين مس��جد كمر مسجد قبلي را ميشكند .االن
جمادات براي ما محيط زيست ميسازند ،ولي خودمان بي��رون برويد .اگر در يك اتاقي هفت نفر س��يگاري اگر شما يك چاه بزني كه آب اين چاه ،آب چاههاي
نه! باران كه ميآيد ،غبار و آلودگيهاي هوا را برطرف هس��تند و دو نفر سيگاري نيس��تند،آن هفت نفر بايد اطراف را كم كند ،ضرر اس��ت .مسجد هم اگر ضرر
ميكند .پس باران براي ما محيط زيس��ت ميس��ازد .بيرون بروند و س��يگار بكش��ند .نه اينكه به اين س��ه بزند بايد جلويش را گرفت .ما حق ضرر زدن نداريم.
جنگلها براي ما محيط زيست درست ميكنند .بادها نفر بگويند چون اقليت هس��تيد ،بيرون برويد .يعني آيا به اسم امام حسين(ع) ميشود در خيابان راهبندان
براي ما محيط زيست درست ميكنند .حركت زمين در محيط زيست هميش��ه حق با اكثريت نيست .آيا كرد؟ نه خير! گناه است .به اسم سحرخواني ميشود
به دور خودش و به دور خورشيد براي ايجاد محيط پدر و مادر حق دارند در خانهاي كه بچه ش��يرخواره مناج��ات ك��رد؟ نه! حرام اس��ت .آق��اي قرائتي! چه
زيست است .سرما ،گرما ،حركت زمين ،باران ،باد و است ،سيگار بكشند؟ قطع ًا ظلم ميكنند ،چون هواي ميگويي؟ مواظب دهانت ب��اش! من مواظب دهانم
خورشيد براي ما محيط زيست درست ميكنند .اين اتاق را آلوده پر از دود ميكند و اين نوزاد در گهواره هستم .بسم اهلل الرحمن الرحيم .قبل از اذان هيچ كس
نور خورشيد بسياري از ميكروبها را از بين ميبرد .خوابيده اس��ت ،و پ��در و مادر حق طبيع��ي بچه را ح��ق ندارد داد بزند .چه ق��رآن ،چه مناجات و چه دعا
زمين براي ما محيط زيست درست ميكند .اينجا آب ميگيرند و ظل��م ميكنند .در تجاوز به حريم هوايي و چه عروس��ي و چ��ه فاتحه! چه ب��وق عروس و چه
مناجات س��حر! فقط آنجايي كه به م��ا گفتهاند داد بزن
آلوده پايين م��يرود و چند متر آن طرفتر آب زالل فقط الزم نيس��ت كه ديوار صوتي را بشكند .اين هم
و آن ه��م با صداي خوب ،اذان اس��ت .اذان را گفتهاند
بيرون ميآيد .يعني يك تصفيه خانه! آب كثيف پايين تجاوز ب��ه حريم هوايي بچه اس��ت .بچه در گهواره
فصل نامه اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
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كه داد بزن .قبل از اذان به چه دليل تو داد ميزني؟ حاال اس��مش را مناجات
و س��حرخواني گذاشتهاي ،كلمه مناجات حرام خدا را حالل نميكند ..بيدار
كردن مردم قبل از وقت اذان ممنوع است ،حاال شما اسمش را امام حسين يا
مناجات يا عروسي يا سحرخواني بگذاريد .با اين الفاظ اسالم به شما اجازه
نميدهد.
ِ
َ
َ
ً
ْ
َّ
ِ
طبيعت زينت اس��ت .قرآن ميفرمايد « :انا َج َعلنا ما َعلى الَأْ ْرض زينَة لها»...
(كهف )7/هر چه كه بر روي زمين اس��ت ،زينت است .چرا زينت را از بين
ببريم؟ سفارشهايي كه شده است:
» نقش مردم در حفظ محيط زيست
 -1س��فارش به مردم :درختكاري بسيار كار خوبي است .حديث داريم كه
اگر قيامت ميخواهد به پا شود و شما يك نهالي در دست داريد ،و فقط چند
لحظه وقت داريد و ميتوانيد اين نهال را بكاريد ،بكاريد« .اذا قامت الساعه»
اگر قيامت به پا ش��ود «و في يد احدكم الفصيله» و در دست شما يك نهالي
است« .فان اس��تطعت ان تغرصها ،فاغرصها»اين روايات را از زمان طاغوت
در ذهن دارم .زمان طاغوت يك دانش��كده كشاورزي در اهواز بود ،كه ما به
آنجا براي س��خنراني رفتيم و آيات و روايات درختكاري را خوانديم .كسي
حق ندارد درختي را ببرد و جاي آن ساختمان بسازد ،جز اينكه در مقابل اين
درخت��ي كه بريد ،جاي ديگر يك درخت بكارد كه محيط س��بز ،فضايش از
نظر مساحت كم نشود.
آلوده نكردن آب دشمن ،حتي آب دشمن را حق نداريد آلوده كنيد .حضرت
اميرالمؤمنين(ع) در جبهه فرمود شما كه به جبهه آمدهايد ،مواظب باشيد ،آب
آش��اميدني رودخانهاي را كه دش��من هم از آن آب براي خوردن برميدارد،
آلوده نكنيد ،تا چه برسد به آب دوست .تخلي و ادرار در نهر و پاي درخت
ميوهدار و كوچه بنبست ممنوع است.
حديث داريم كه ميفرمايد« :انكم مس��ئولون حتي ع��ن البقاع و البهائم» هر
انساني حتي نسبت به حيوانات و حتي قطعات زمين مسئول است .ميگويند:
چرا اين قطعه را خراب كردي .چرا اين حيوان را بيخود كش��تي .اگر كس��ي
محيط زيس��ت را خراب كند ،مث ً
ال زبالههايش را بدون كيسه زباله در خيابان
بريزد ،حوادثي كه به واس��طه اين كار رخ ميدهد ،اين فرد ضامن است .اين
فتواي امام است كه در تحرير الوسيله است .صبح اين مطلب را ديدم .پوست
خربزه ،پوس��ت موز ،پوست خيار را در كوچه مياندازد ،اگر كسي پايش را
روي آن پوست خيار و هندوانه و موز و خربزه گذاشت و افتاد و استخوانش
شكست ،آن آقايي كه پوست ميوه را انداخته است ،ضامن شكستن استخوان
اين فرد است .اص ً
ال قرآن ميفرمايد كه من ميخواهم شما زمين را آباد كنيد،
ن��ه اينكه خ��راب كنيد« .اهلل اكبر» قرآن ميفرمايد يكي از داليلي كه بش��ر را
آفريدم ،اين اس��ت كه « ...أَن َْش َ
��أ ُك ْم م ِ َن الَأْ ْر ِ
ض( »...هود« )61/انشأ» يعني به
اس��تَ ْع َم َر ُك ْم
وج��ود آورد .يعني ش��ما را از زمين آفريد ،بعد ميفرمايدَ ...« :و ْ
فيها( »...هود )61/از ش��ما خواست كه زمين را آباد كنيد .ميفرمايد من شما
آفري��دم كه زمين را آباد كنيد .آن وقت خدا ما را آفريده و ما زمين را خراب
ميكنيم .اس��تعمار به معني آباد كردن است .منتها اينكه به بعضي از كشورها
ميگوييم كه استعمارگر هستند ،براي اين است كه به اسم آباد كردن ميآيند
ول��ي خراب ميكنند .مث� ً
لا آمريكا ميگويد كه آمدهام به عراق دموكراس��ي
بدهم ،ولي ميبينيد كه عراق را خراب كرد.
» تأكيد خداوند بر پاكيزگي محيط زيست
قرآن به دو پيغمبر ميفرمايد كه مس��جدالحرام را تطهير كنيد .ميفرمايد...« :
َ
ماعيل أَنْ َط ِّهرا بَيْتِي( »...بقره )125/مسجدالحرام را تطهير كنيد.
راهيم َو إ ِ ْس
إِب ْ َ
چه خبر است؟ مردم براي اعمال طواف و اعتكاف و نماز ميآيند ،يعني دو
پيغمبر عزيز مسئول پاكسازي ميشوند .اين مهم است .خادم مسجد حضرت
زكريا بود كه پيغمبر بود .مريم در شكم مادرش بود ،نذر كرد كه ايخدا اگر
اين بچهاي كه در شكم من است به دنيا آمد ،من اين را خادم مسجد و خادم
بيت المقدس ميكنم .نذر ميكردند كه مس��جد را تميز كنند ،چون مس��جد
محل اجتماع است.
چاه آب بايد با چاه فاضالب فاصله داشته باشد .مث ً
ال نهر آب آشاميدني است
و نهر آبي اس��ت كه به تصفيه خانه ميرود .ديدند كه يك كس��ي ،در آب در
فصل نامه اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

حال غس��ل كردن اس��ت .حضرت فرمود :چه ميكني؟ گفت :در حال غسل
كردن هستم .حضرت فرمود :بيخود! اين آب آشاميدني است .تو حق نداري
در آب آش��اميدني غس��ل كني« .ال تفسد علي الناس مائها» شما آبي كه مورد
شرب مردم است را حق نداري ،در آن غسل كني.
يك كس��ي ميخواس��ت تيمم كند ،با خ��اك كوچه تيمم ك��رد .فرمود :چه
ميكني؟ گف��ت :دارم تيمم ميكنم .فرمود :غلط اس��ت« .نهي اميرالمؤمنين»
نهي كرد اميرالمؤمنين «ان يتمم الرجل» اينكه انس��ان تيمم كند« ،بالتراب» به
خاك «م��ن اثر الطريق» با خاك كوچه حق نداري��د تيمم كنيد .خاك كوچه
آلوده است .قرآن ميفرمايدَ ً ...« :فتَيَ َّم ُموا َصعيدا ً َط ِّيبا( »...نساء )43/صعيد از
صع��ود به معناي باال رفتن ،يعني از خاكهايي كه در دامنه كوه اس��ت و در
بلندي است - ،همان سربااليي – از خاك قسمتهاي مرتفع تيمم كنيد .بعد
ميفرمايد« :طيب ًا» يعني دلپس��ند .يعني بايد يك خاكي باشد كه اگر دستت را
براي عبوديت به خاك گذاش��تي و به پيش��انيات ماليدي ،اين دلپسند باشد.
س�لام ميگويد به خاك دلپس��ند و تميز دس��تت را بزن و بعد به پيشانيات
بزن!
» نقش حكومتهاي فاسد در تخريب محيط زيست
اما س��فارش اس�لام به حكومت در مورد طبيعت .اسالم به حكومت هم در
مورد محيط زيس��ت سفارش و دس��توراتي دارد .اصوالً قرآن ميفرمايد كه
حكومتهاي باطل يكي از كارهايي كه انجام ميدهند ،اين اس��ت كه محيط
زيست را خراب ميكنندَ ...« .و يُ ْهل ِ َ
ك ال ْ َح ْر َ
ث َو الن َّْسل( »...بقره )205/حرث
به معناي كش��اورزي ،يعني اينكه كشاورزي را از بين ميبرند .يادم نميرود
كه در زمان طاغوت در خوزس��تان ما گفتيم كه اين رود كارون است ،و اين
هم زمين خوزس��تان است ،زمين خوزستان هم كه زرخيز است ،آب كارون
هم كه آب شيرين است ،اين آب را به زمينها بكشيد و كشاورزي را توسعه
بدهيد .گفتند :زيبايي رودخانه به هم ميخورد كه گاهي مس��تقيم است ،مثل
اينكه جنگل را آتش ميزنيم .گاهي هم غير مس��تقيم اس��ت ،مث ً
ال اسراف در
كاغذ ،وقتي من اين كاغذ را اسراف ميكنم ،خوب قهرا ً بايد از همين پنبه و
كائوچو و چوب كاغذ درست كنند .يعني بايد باز درختهايي را ببرند ،و از
همان درختها براي من كاغذ تهيه كنند .من كه كاغذ زيادي مصرف ميكنم،
به محيط زيست ضربه ميزنم.
» حفظ عناصر معنوي در محيط زيست و زندگي
حاال آيا محيط زيس��ت فقط طبيعت اس��ت؟ نه ما محيط زيست معنوي هم
داريم .محيط زيس��ت معنوي چيست؟ محيط زيس��ت معنوي اين است كه
جامعه هم محيط س��الم داشته باشد .اين جوان كه دارد ميرود ،راحت برود.
همه مراجع ميگويند كه لباس ش��هرت حرام است .لباس شهرت يعني چه؟
يعني من يك لباس��ي بپوش��م ،كه مردم بگويند« :اوه!!!» و سوت بكشند .در
اين محيط زيس��ت هم بايد تابلوها ،تابلوهاي خوبي باش��د .قيافههاي زننده،
عكسهاي نازيبا! اينهمه رنگهاي زيبا و گلهاي زيبا و اس��مهاي زيبا! شهر
اس�لامي ،كشور اس�لامي و جمهوري اس�لامي ،بايد زيبايي از سر و پايش
ببارد.
گفتند :امام س��جاد(ع) كجا نماز ميخواند .گفتند برويد و آنجاي مسجد كه
بوي عطر ميآيد ،همانجا امام س��جاد(ع) نماز ميخواند .يعني به قدري اينها
عطر ميزدند كه هر جا نماز ميخواندند ،تا مدتي ،فرشها بوي عطر ميداد.
اين محيط زيس��ت اس��ت .امامان ما اينطور بودند .پيغمبر ما مسواكش پشت
گوش��ش بود .لباس بايد سفيد رنگ باشد كه تا چرك شد برود و بشويد .ما
ميگوييم سياه ،سرمهاي و قهوهاي خوب است .چون هر چه كه چرك شد،
پيدا نيس��ت .اس�لام ميگويد سفيد باشد كه چرك ش��د ،پيدا باشد و برويم
بش��وييم ،ما ميگوييم لباسي بپوش كه چرك شد ،پيدا نباشد .اينها همه اش
مخلوط شده است .يك بازنگري بايد در نامها و تابلوها و شعرها و فيلمها و
آدمها و طبيعت و در تحصيلها و در اطالعات و ...بكنيم .و مقداري بايد اين
خودباختگيها را كنار بگذاريم تا بعد ببينيم چه ميشود.
والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
منبع :پايگاه اينترنتي درسهايي از قرآن
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كالم
دوست

مقاله

ֺهلناكعبي
كارشناسمسؤول
محيط زيست انساني

آلودگی هـوا
اثر بر انسان و محیط زیست
بخش دوم و پاياني

آلودهكنندههابه اش��كال مختلفي قابل طبقه بندي نيروگاه ها ،سيس��تم هاى گرم كننده منابع خانگى و
هس��تندكه درذيل به برخ��ي ازاين طبقه بندي ها تجارى ،زباله سوزها و مواد راديواكتيو جز ء اين گروه
از آالينده ها محسوب مي گردند.
اشاره ميشود:
در يك تقس��يم بندي كلي ،آلوده كنن��ده هاي هوا با آاليندهها بر حسب ترکيب شيمياييشان به دو گروه
توجه به منبع توليد و انتش��ار ،در دو دس��ته طبيعي و آلي و معدني تقسيم ميش��وند .ترکيبات آلي حاوي
کربن و هيدروژن هستند .برخي از ذرات آلي که بيش
مصنوعي تعريف مي شوند.
آل��وده كننده هاي طبيعي مانن��د گردوغبار حاصل از از ساير ذرات آلي در اتمسفر يافت ميشوند عبارتند
فرس��ايش طبيعي ،هاگهاي قارچها  ،گرده افش��اني و از :فنلها ،اس��يدهاي آلي و الکلها و معروفترين ذرات
تخ��م گياهان  ،ذرات معلق نمک و دود و ذرات غبار معدني موجود در اتمسفر عبارتند از نيتراتها  ،سولفاتها
حاصل از آتش جنگلها و فوران آتشفشانها و گازهاي و فلزاتي مانند آهن ،سرب ،روي و واناديم.
حاصل از فساد و تخمير مواد آلي مثل گاز منواکسيد آالينده هاي هوا را بر اس��اس منابع انتش��ار به دو گروه
کربن توليد ش��ده به ش��کل طبيعي « »COحاصل از ثابت و متحرك تقسيم كرده اند .گروه ثابت شامل صنايع،
تجزيه متان « »4CHو هيدروکربنها به شکل ترپنهاي نيروگاهها و مراكز تجاري و مسكوني مي شوند .آلودگي
ناش��ي از درختان کاج  ،سولفيد هيدروژن « »2SHو هوا در صنايع هم به علت مصرف س��وخت است و
مت��ان « »4CHحاصل از تجزي��ه بيهوازي مواد آلي ه��م نوع فرايند ،در حاليكه در منابع متحرك آلودگي
ميباشد .و بطور كلي توفان ها و گرد و غبار ،فعاليت هوا حاصل احتراق سوخت بوده و به صورت گازهاي
آتشفشانى ،دود و خاكستر آتش سوزى هاى جنگلى ،آالينده و يا ذرات ،وارد هوا مي ش��ود .مقدار آلودگي
شهاب هاى آسمانى ،منابع گياهى و حيوانى و چشمه هاى  توليد ش��ده از منبع را ب��ا وزن آلودگي به واحد وزن
مواد خام مصرفي يا محصول توليدي بيان مي كنند و
آب گرم معدنى جزء اين گروه مي باشند.
منشاء آلوده كنندگان مصنوعي ،وسايل نقليه ،صنايع ،به آن «ضريب انتشار» مي گويند .منابع متحرك انواع
واحدهاي تجاري و خدماتي اس��ت كه در اين بخش وس��ايل نقليه از موتور سيكلت تا هواپيما و كشتي را
آلودگ��ي هاي ثانويه نيز بوج��ود مي آيد ،زيرا برخي در برمي گيرند.
از م��واد آلوده كننده پس از ورود به هوا با مواد ديگر آالينده ها را بر حسب منبع توليد بطور کلي ميتوان
تركيب ش��ده و به مواد زيانبار جديدي مانند «ازن» و در چه��ار گروه اصلي طبقه بن��دي کرد :حمل و نقل
«مه-دود» تبديل مي ش��وند كه به آنها آلوده كنندگان متحرک ،احتراق ساکن ،فرآيندهاي صنعت ،دفع مواد
ثانويه گفته مي شود .وسايل نقليه موتورى ،صنايع و زايد جامد.
فصل نامه اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
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آثار آلودگي هوا
   آلودگي هوا  ۱۱برابر آلودگي آب و  ۱۶برابر آلودگي
غذا براي انسان خطرناک است .آثار مضر آلودگي هوا
بر سالمت انسان ،حيوان ،گياهان و همچنين تخريب
مواد ،موضوع بررس��ي و مطالعات زيادي بوده است.
طي چند دهه اخير مس��اله باران هاي اس��يدي ،اليه
اوزن و گرمايش زمين و پيامدهاي آن بر اكوسيستم و
انسان نيز مورد مطالعه و بحث دانشمندان قرار گرفته
اس��ت .ا.و.نيز از كارشناسان برجسته سازمان جهاني
بهداش��ت مي گويد« :در مورد آلودگي هوا ،تقريب ًا در
همان وضعي هستيم كه ماهي ها در آب آلوده» .آنجا
كه عوامل زي��ادي در تاثير آلودگي هوا بر س�لامت
انس��ان موثرند اثبات آث��ار آلودگي هوا بر س�لامت
انس��ان مش��كل خواهد بود .با اين ح��ال ،اطالعات
زيادي وج��ود دارد كه مي توان به آنها اس��تناد كرد.
مطالعات اپيدميولوژي در جريان حوادث ناگوار لندن،
دونورا و غيره ،مطالعات انجام ش��ده در محيط هاي
كار و همچنين مطالعات روي حيوانات آزمايشگاهي،
بسياري از آثار نامساعد آلودگي هوا بر سالمت انسان
را به خوبي نشان مي دهد .در اين موارد به طور عمده
غلظت هاي غيرمعمول آلودگ��ي مطرح بوده اند .در
س��ال هاي اخير نيز مطالعاتي در بعضي از شهرهاي
بزرگ و آلوده انجام گرفته اس��ت كه بر اس��اس آنها
به روابطي بين غلظ��ت آلودگي ميزان ذرات معلق و
ميزان مرگ و مير دس��ت يافته اند .ذرات معلق بيشتر
از راه مجاري تنفس��ي وارد بدن انس��ان شده وسبب

مقاله

کاه��ش ميدان ديد افراد مي ش��ود .يکي از مهمترين
ذرات معلق در هوا سرب است که از راه معده ،روده
ودستگاه تنفسي جذب ميگردد .كارشناسان دانشگاه
شهيد بهشتي ارتباط افزايش منوكسيدكربن و حمالت
قلبي را تأييد كرده اند .همچنين بيماريهاي عمده ناشي
از آلودگي هوا را عفونتهاي تنفس��ي ،آسم ،عفونتهاي
دستگاه تنفس��ي فوقاني ،بيماريهاي انسدادي دستگاه
تنفس��ي ،س��رطان ريه و مجاري تنفسي و بيماريهاي
قلب��ي و عروقي و حمالت قلبي ذك��ر كرده اند .اين
بيماريها با واكنشهاي اختالالتي مثل سوزش و التهاب
مخاط چش��م ،مجاري تنفس��ي ،س��ردرد ،سرگيجه،
ب��ي حوصلگي ،خ��واب آلودگ��ي و ضعف عمومي
بدن ،س�لامت مردم را به خطر مي اندازد .بر اس��اس
گزارشهاي سازمان بهداش��ت جهاني ،پنج درصد از
س��رطانهاي ناشي از برنش ريه ،دو درصد از مرگ و
مير ناش��ي از بيماريهاي قلب��ي و ريوي و يك درصد
از مرگهاي ناش��ي از عفونتهاي تنفس��ي در جهان بر
اثر آلودگي هوا اس��ت .به گزارش ايرنا ،عضو كميته
علم��ي همايش آلودگي هوا و اثرات آن بر س�لامت
اعالم كرده است كه بررسي هاي جهاني نشان مي دهد
ك��ه  8درصد از كل بيماريها در جهان بر اثر آالينده هاي
ه��وا بروز مي كند ك��ه اين امر در س��ال منجر به از
دست رفتن هفت ميليون و نهصد هزار سال عمر در
جهان مي ش��ود كه اگر معلوليتهاي ناشي از آلودگي
هوا را بررسي و به آن اضافه كنيم ،بار آلودگي هوا و
بيماريهاي ناشي از آن چند برابر خواهد شد.

كاهش آلودگي هوا نيازمند يك حركت همگاني است
كه مش��اركت هماهنگ مردم و دست اندركاران را به
طور مستمر مي طلبد .در اينجا به برخي از راهكارهاي
كاهش آلودگي هوا اشاره مي گردد:
اقدامات ضروري براي كاهش آلودگي هوا
.1توسعه فضاي سبز
.2كنترل وسايل نقليه
ـ جايگزين كردن وسايل نقليه عمومي به جاي وسايل
نقليه شخصي.
ـ از س��رويس خارج كردن اتومبيل هاي فرس��وده و
قديمي ،جانش��ين ك��ردن اتومبيل هاي ن��و و جديد
مطابق با استاندارد موجود.
ـ فراه��م كردن تس��هيالت الزم قانوني براي كاهش
هزينه هاي وسايل كنترلي.
ـ رعاي��ت ضوابط طرح ترافيك در س��اعات ممنوعه
توسط رانندگان.
ـ جلوگيري از تردد خودروهاي داراي نقص فني.
ـ جايگزين كردن س��وخت هاي گازي و يا برقي به
جاي بنزين و گازوئيل.
ـ ملزم كردن سازندگان اتومبيل هاي داخل به تبعيت
از استانداردهاي آلودگي هوا.
ـ تشويق دارندگان وسايل نقليه به نصب دستگاههاي
كاهش دهنده آلودگي ناشي از اگزوز اتومبيلها.
.3كنترل صنايع
ـ اح��داث صنايع در خارج از ش��هر ب��ه طوري كه
بادهاي غالب منطقه آالينده هاي خروجي را به سمت
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مناطق مسكوني هدايت نكنند.
ـ مح��ل احداث كارخانه از نظر ش��رايط جوي مانند
سرعت ،جهت باد و يا وضعيت پستي و بلندي منطقه
در مطالعات اوليه احداث صنايع لحاظ شود.
ـ تغيير در سوخت صنايع.
ـ تغيير در مراحل عمليات توليد محصول نهايي.
ـ نصب دستگاه هاي كنترل كننده مواد آالينده در كليه
قسمت هاي مورد نياز فرايند توليد.
و به طور كلي و خالصه مي توان به اين شكل مطرح
كرد:
•آموزش حفظ محيط زيست ،اعتال و ارتقاي فرهنگ
زيس��ت محيطي جامعه ،محدوديت استفاده از تردد
اتومبيلهاي شخصي در خيابانها و توسعه وسيله نقليه
عموم��ي ،عدم تمرك��ز كاره��اي اداري در پايتخت،
افزايش سرانه فضاي سبز ،انتقال صنايع و كارخانجات
و كارگاه هاي آالينده هوا به خارج ش��هر ،گس��ترش
فرهنگ استفاده از مترو ،تبديل سوخت بنزين به گاز
طبيعي ،به حداقل رساندن توليد زباله ،ايجاد آب نما
و فواره براي جذب گردوغبار ،ارزيابي محيط زيستي
تمامي طرحهاي عمراني و توسعه شهري ،استفاده از
بنزين بدون سرب ،نصب فيلترهاي مخصوص براي
جلوگيري از انتش��ار دود و گردوغبار در كارخانه ها،
ايج��اد كمربند س��بز در اطراف ش��هرها ،معاينه فني
اتومبيلها هر س��ه ماه يكب��ار و تعويض اتومبيل هاي
فرسوده با اتومبيلهاي جديد از عوامل كاهش آلودگي
هوا هستند.
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درهمينزمينهكارشناسانتوصيههايديگري است.
براي استفادهكنندگان از خودرو دارندكه به برنام��ه جام��ع كاه��ش آلودگي ه��وا در
شرح زيرارائه ميگردد:
ش��هرهاي بزرگ پ��ر تردد نظي��ر اصفهان
•پرهي��ز از گاز دادن اتومبي��ل هن��گام مي تواند در قال��ب محورهاي هفت گانه
خاموش ك��ردن آن ،تنظيم باد الس��تيك  زير توسط ش��هرداري و با همكاري ساير
هاي اتومبيل به طور استاندارد كه موجب وزارتخانه ها به اجرا در آيد.
كاهش مصرف سوخت مي شود ،خاموش
كردن وس��ايل نقليه عموم��ي در توقفگاه ـ محور اول :خودروهاي نو
هاي عمومي .همچني��ن توجه و رعايت سازمان حفاظت محيط زيست طبق قانون
دس��تورالعمل زير در كاهش هرچه بيشتر جلوگيري از آلودگي هوا و آئين نامه هاي
آلودگي تاثير فراواني خواهد داشت .براي آن از ابتداي سال  ۷۹اقدام به كنترل آلودگي
گ��رم كردن خودرو چن��د كيلومتر اول را كليه خودروهاي توليدي كرده است.
ب��ه آهس��تگي و در دنده پايي��ن رانندگي
كنيد .از ساس��ات فقط براي روشن كردن ـ محور دوم :خودروهاي مستعمل
خودرو استفاده كنيد .تعويض زودهنگام آخرين برآورد نش��ان مي دهد كه ناوگان
روغن موتور موجب اتالف س��رمايه ملي خودروهاي شهري حدود هفتاد درصد از
وهدردادن وقت و هزينه شخصي مي شود آالينده هاي هواي تهران را ايجاد مي كنند.
و به همين دليل س��االنه دويست ميليون تحقيقات نشان مي دهد كه  ۲۶/۳درصد از
ليتر روغن توليدي هدر مي رود ،بنابراين خودروهاي سواري فعال با سن باالي ۲۰
در تعوي��ض به موقع روغن دقت الزم را س��ال در حال تردد هستند.به طور متوسط
به كار بريد .بايد توجه داش��ته باش��يد كه  ۴۳درصد از مصرف سوخت و حدود ۴۷
ب��از كردن ترموس��تات خ��ودرو موجب درصد از انتش��ار منوكس��يد كربن مربوط
افزايش مصرف س��وخت و آلودگي هوا به اين خودروها اس��ت .براي حل مشكل
مي شود .همچنين سرعت بيشتر ،مصرف اقدامات زير انجام شده است:
س��وخت را بيش��تر مي كند .سرعت زياد ـ استفاده از مبدل كاتاليزوري
و ترمز ناگهاني ،مصرف سوخت را تا 50ـ تعمير و بهسازي خودروها
درصد افزايش مي ده��د .قبل از حركت ـ ط��رح از رده خارج ك��ردن خودروهاي
ب��راي س��فرهاي درون ش��هري كارهاي فرسوده.
خود را مش��خص و رديف كنيد .انتخاب
مس��يرهاي كوتاه و ك��م ترافيك موجب ـ محور سوم :حمل و نقل عمومي
صرفه جويي در وقت ،هزينه ش��خصي و تغيير س��وخت از بنزين و گازوئيل به گاز
كاهش ترافيك و آلودگي مي شود .تهويه طبيعي و  CNGجهت ناوگان حمل و نقل
مستمر و استفاده بيشتر از گلدان و گياهان عموم��ي موثرترين گام مهم در راه كاهش
زينتي در من��ازل در كاهش آلودگي موثر آلودگي اين خودروها خواهد بود.
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ـ محور چهارم :سوخت
•اصالح كيفيت سوخت هاي قبلي
•استفاده از سوخت هاي گازي جايگزين.
ـ محور پنجم -معاينه فني
•برنامه ايجاد مركز معاينه فني خودرو
ـ محور ششم -ترافيك
•سياست پارك خودرو
•چراغ راهنمايي هوشمند
ـ محور هفتم -آموزش
س��اير اقدامات كه خ��ارج از برنامه جامع
است:
•جلوگي��ري از تردد خودروهاي دودزا در
سطح شهر.
•گازس��وز كردن صنايع و منابع خانگي-
تجاري.

منابع:
.1غياث الدين ،منص��ور ( ،)1378آلودگي
هوا ترجمه از پركينز ،انتش��ارات دانشگاه
تهران صفحات 6ـ. 8
.2ساغري  ،مصطفيAftab.ir             ،
.3سالح ورزي ،شهريار وبالگ
    WWW.POUYANDEH.IR
.4صادق پور،ليال ،پايگاه اطالع رس��اني و
شهرسازي و معماري        www.uan.ir
.5رجب بلوكات ،صغري،
www.bmsu.ac.ir

نشست خبري استاندار با خبرنگاران كشوري

آلـودگي محيط زيست

ابتال به برخي بيماري ها را در اصفهان
بيشتر کرد
اس��تاندار اصفهان با اش��اره به استقرار
پااليشگاه اصفهان در مسير وزش باد و پراکنش
ي از شمال غرب به سمت جنوب شرقي
آلودگ 
اين ش��هر گفت :برخي بيماريه��ا مانند ام اس،
سرطان و بيماريهاي آلرژيک در اصفهان شيوع
بيش��تري دارد که دليل اصل��ي آن آلودگيهاي
محيط زيستي است.
به گزارش خبرنگار مهر ،عليرضا ذاکر اصفهاني
که در نشس��ت خبري با حض��ور خبرنگاران
محيط زيس��ت اعزامي از سوي سازمان محيط
زيست به حفاظت استان اصفهان سخن مي گفت،
با اش��اره به وضعيت ت��االب گاو خوني تاکيد
کرد :اين تاالب مش��کالت زي��ادي دارد ولي
متاس��فانه ما نميتوانيم مشکالتي مانند بحران
آب را برطرف کنيم.
اس��تاندار اصفهان ب��ا تاکيد بر ب��روز دو دوره
خشکس��الي در يک دهه گذش��ته اف��زود :اين
خشکسالي ها باعث ش��ده که آب رودخانهها
خش��ک ش��ود و آب به مناطق شرقي اصفهان
و ت��االب گاو خوني نرس��د ،بنابراين کم آبي

همچنان تاالب گاو خوني را تهديد ميکند.
ذاکر اصفهاني اضافه کرد :اس��تانداري به همراه
س��اير دس��تگاههاي اجرايي مرتبط مانند ستاد
بح��ران و آب منطق��هاي در ت�لاش براي حل
مش��کل کم آبي زاينده رود است و اگر امروز
آبي در زاينده رود مش��اهده ميشود به خاطر
همين تالش��ها است چرا که در مقطعي که آب
زاينده رود خش��ک ش��ده بود م��ردم به لحاظ
روحي و رواني آسيب فراواني ديدند.
وي اضافه ک��رد :به غير از زاين��ده رود ،منابع
ديگري هم براي تامين آب استان وجود دارد که
از جمله آنها ميتوان از منابع زردکوه بختياري
نام برد .در حال تالش هس��تيم که از منابع آب
ديگر استان استفاده کنيم و به اين ترتيب عالوه
بر اينک��ه زاينده رود را از کم آبي نجات دهيم
آب مورد نياز استان را تامين کنيم.
اس��تاندار اصفهان گفت :وج��ود کارخانههاي
زياد پتروشيمي،پااليشگاه ،کارخانههاي فوالد
و س��يمان و بهره برداري فراوان از خاک و گچ
منطقه باعث ش��ده اصفهان از نظر آلودگيها در
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وضعيت بدي قرار گيرد ضمن اينکه در اصفهان
آمايش سرزمين خوبي صورت نگرفته و همين
مسئله مشکل آلودگيها را بيشتر کرده است.
ذاک��ر اصفهاني افزود :از طرف ديگر در مناطق
شرق اصفهان منابع زيادي از خاک و گچ وجود
دارد که به طور دائم از آنها برداشت ميشود و
اين مس��ئله نيز باعث بروز آلودگيهاي بيشتري
ميشود به طوري که عوارض ناشي از گازهاي
 CO2و گازهاي گلخانهاي مشکالت فراواني
را براي اصفهان ايجاد کرده و اکنون آاليندگي
را ن��ه تنها در ه��وا بلکه در خ��اک و آب نيز
مشاهده ميکنيم.
اس��تاندار اصفهان اظهار ک��رد :رودخانه زاينده
رود از آب فاضالب بس��ياري از شهرهايي که
در مس��ير آن قرار دارند آلوده ميشود .چه در
اس��تان اصفهان و چه در استان چهار محال و
بختي��اري فاضالب به داخل زاينده رود ريخته
ميشود و پسماند کارخانهها و حتي فاضالب
منطقه ش��رق اصفهان و فاضالب ش��هر بزرگ
شادگان نيز به زاينده رود ريخته ميشود.

نشست
فصل

پارک ملی
و پناهگاه حیات وحـش

آشنايي با
مناطق
حفاظت شده

کـاله قـاضی

ֺ مريم فرهمند
سرپرست معاونت
محيط زيست طبيعي

وضعی�ت رو ب�ه وخامت کره زمین ،به هم خوردن توازن رابطه انس�ان و طبیعت ،
بهره کشی نامعقوالنه انسان از این دایه مهربان خود وانقراض بسیاری از گونه های
شناخته وناشناخته ک�ره زمی�ن مقول�ه ای انکارناپذیر می باش�د،که دانش�مندان
ودولتمردان رابرآن داش�ته اس�ت که قس�مت های�ی از طبیعت کش�ورخود را به
منظورحفظ فرایندهای بوم ش�ناختی و تنوع زیس�تی تحت حفاظت قراردهند و
ازهرگونه تغییر،تخریب وش�کاردر این مناطق جلوگیری نمایند .در این راس�تا در
کشور ما نیزمناطقی تحت عنوان مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت
محیط زیس�ت قرار می گیرند که عبارتند از پ�ارک ملی ،اثر طبیعی ملی ،پناهگاه
حی�ات وح�ش و منطقه حفاظت ش�ده .پارک مل�ی و پناهگاه حی�ات وحش کاله
قاضی از جمله مناطق منحصر به فرد در سطح استان و کشور می باشد که از دیرباز
به دلیل تنوع و تراکم باالی وحوش آن مورد توجه بوده است.
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به دلیل دارا بودن توپوگرافی متنوع ،سیمای دشتی -خزری  ،آگامای پولک درشت صخره ای  ،آگامای
تاریخچهحفاظت:
ارتفاعات کاله قاضی به اضافه دشت های اطرافش کوهستانی و تغییرات ارتفاع از  1530و  2534متر چابک  ،مزالین��ای دم دراز بیابانی  ،جکوی دم زبر
یکی از بهترین زیستگاههای وحوش این ناحیه از ازمیکروکلیماهایمحلیارتفاعیمختلفیبرخوردار وجکوی دم کند رانام برد.
سایرقابلیت های منطقه:
ایران بوده و دارای سوابق تاریخی زیادی می باشد است.
خوشبختانه داخل محدوده منطقه کاله قاضی هیچ
و چنانچه در تاریخ آمده است در زمان شاه عباس منابع آبی:
صفوی و بعد از آن بخصوص در دوره قاجاریه این پ��ارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی از سکونتگاه انس��انی وجود ندارد و فقط تعدادی از
لحاظ منابع آب ،فقیر می باش��د زیرا از  16حلقه مزارع کش��اورزی بصورت مستثنيات و با سابقه
کوهها از شکارگاه های سالطین بوده است.
وجود اکوسیس��تم خوب و زیس��تگاههای قابل چش��مه و قنات موجود ،اکث��را ً در فصل کم آبی طوالنی در این منطقه وجود دارند .در حاشیه منطقه
توجه باعث شد که در س��ال  1346شورای عالی خشک و یا آبدهی خیلی کم دارند و در فصل پرآبی تعدادی شهر و روستا وجود دارد که البته  بی تأثیر
شکاربانی و نظارت بر صید ارتفاعات نام برده را بنام نیز حجم آبدهی کمتر از یک لیتر بر ثانیه می باشد .بر فرایند حفاظت منطقه نمی باشند .از جمله آنها
منطقه حفاظت شده کاله قاضی تحت قرق اعالم مهمترین چشمه های موجود در منطقه عبارتند از :شهر جدید بهارستان می باشد که در حاشیه شمال
نمود .در س��ال  1348به دلیل وسعت زیاد ،منطقه چشمه بید ،چشمه صنمبر ،چشمه التاریک ،چشمه غربی منطقه واقع گردیده است و بزرگ ترین شهر
به دو قسمت تقسیم شد و قسمت جنوب شرقی آب اشک ،چشمه آب بید ،چشمه توتی ،چشمه نی ،مجاور منطقه محسوب می گردد .شهر محمد آباد
جرقویه نیز در حاش��یه جنوب شرق منطقه واقع
که ش��امل ارتفاعات کاله قاضی ،شیدان ،ورپشت چشمه طاقاری ،چشمه تاکی و...
گردیده است.
و قارنه ب��ود عنوان پارک وحش به خود گرفت و پوشش گیاهی:
ناحیه شمال غربی با انتزاع کوه صفه از آن ،منطقه مطالعات پوشش گیاهی انجام شده در پارک ملی عالوه بر دو ش��هر ذکر ش��ده تعداد زیادی روستا
حفاظت شده ش��اهکوه نامیده شد .در سال  1354و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی نشان می دهد در اطراف منطق��ه واقع گردیده اند که می توان به
پارک وحش کاله قاضی به پناهگاه حیات وحش که مراتع حدود  70درصد از سطح منطقه را در بر کبوترآباد ،رحیم آباد ،روران ،شیدان ،قارنه ،نصرآباد
تنزل یافت .س��پس در سال  1369منطقه حفاظت گرفته و ما بقی سطح منطقه  رخنمون های سنگی و و افتخاریه اشاره نمود.
شهرک صنعتی سه راهی مبارکه و ناحیه صنعتی
شده شاهکوه آزاد اعالم گردید و مرز پناهگاه حیات اراضی بدون پوشش گیاهی هستند.
وح��ش اصالح گردید .در نهایت در س��ال    1374با بررسی نمونه های گیاهی جمع آوری شده  252رحیم آباد نیز از مراکز صنعتی واقع در حاشیه کاله
سطح حفاظت  47184هکتار از منطقه به پارک ملی گونه گیاهی در منطقه شناسایی شده است که این قاضی می باشد .با توجه به اینکه مرز منطقه در اکثر
ارتقاء یافت و 3727هکتار آن نیز به صورت پناهگاه گونه ها متعلق به  192جنس و  46خانواده گیاهی قسمت ها جاده آسفالت و در بقیه قسمتها خاکریز
هستند .منطقه کاله قاضی از لحاظ گیاهان دارویی میباشدتجاوزبهمنطقهطیسالیانگذشتهبهندرت
حیات وحش باقی ماند.
از جمله مناطق حفاظت ش��ده غنی می باشد .از اتفاق افتاده است.درحال حاضر عالوه برسرمحیط
موقعیتجغرافیایی:
پ��ارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی با مجموع گونه های گیاهی شناسایی شده در پارک  محیط بانی الشتر که درگردنه الشتر درکنار پلیس
مس��احت  50911هکتار در جنوب ش��رقی شهر  37گون��ه از لحاظ حفاظتی باید مورد توجه قرار راه اصفهان-شهرضا واقع گردیده،پاسگاه ومرکز
اصفهان و در مجاورت شهر جدید بهارستان واقع گیرند.مطالعاتانجامشدهبررویجوامعوتیپهای بازدید کنن��دگان الگور در جن��وب منطقه واقع
شده است .این منطقه در بین طول های جغرافیایی                  گیاهی منطقه نشان می دهد که  43جامعه گیاهی گردیده که ازامکانات مناس��ب آموزشی واقامتی
''  51ْ 41 ' 57و ''  52ْ 8 ' 9ش��رقی و عرضه��ای مختلف(دو گون��ه ای) و  244واحد تیپ گیاهی برای محیط بانان وکارشناسان برخوردار می باشد
جغرافیایی ''  32   15 ' 33و ''  32ْ 28 ' 20شمالی در مراتع منطقه وجود دارد .این جوامع عمدت ًا از وبه منظورحفاظت بهتر منطقه به دوربین دور بلند
ْ
انواع گیاهان مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل نیزمجهزگردیدهاست.پاسگاهمحمدآبادوپستهای
قرار گرفته است.
دیده بانی چش��مه توتی ،قارن��ه وکاله بزرگ نیز
ای��ن کوه نام خود را از دو ارتفاع س��نگی گرفته شده است.
توسط محیط بانان مورد استفاده قرار می گیرند.
که هر دو از طرفین با ش��یب های تند به دشت حیات وحش جانوری :
خت��م می ش��وند و به صورت دو برج س��نگی تنوع گونه ای جان��وران در این منطقه قابل توجه راه های دسترسی:
سربرافراش��ته ان��د و کاله بوقی ش��کل قاضیان می باش��د ،تاکن��ون  17گونه پس��تاندار متعلق به دسترس��ی به پارک ملی کاله قاضی از سه طریق
 16جن��س از  8خانواده و  4راس��ته دراین پارک  امکان پذیر است:
قدیمی را تداعی می نماید.
شناسایی شده است،گونه های شاخص علفخوار  -1اتوبان اصفهان به ش��هرضا که این راه از طریق
اقلیم:
اقلیم منطقه خشک و سرد و میزان بارندگی سالیانه به ترتیب فراوان��ی بزوپازن،آه��وی ایرانی وقوچ گردنه الشتر با انشعاب یک جاده خاکی به سمت
ومیش می باشند،جمعیت دو گونه اول باتوجه به شرق وارد پارک می شود.
در حدود  118/7میلیمتر می باشد .
دمای متوسط سالیانه 15/54درجه سانتیگراد است ،وسعت زیستگاه ووضعیت ضعیف پوشش گیاهی  -2جاده اصفهان به محمد آباد جرقویه:
میانگین سالیانه تبخیر از سطح آزاد آب در این منطقه نسبتاخوب می باش��د   .از  گونه های گوشتخوار این جاده که مرز ش��مالی پ��ارک ملی کاله قاضی
برابر  254/4میلیمتر می باشد .جهت باد غالب در پلنگ ،روباه ،گرگ وکفتاروش��غال را می توان نام را تش��کیل می دهد پس از عبور از ش��هر جدید
بهارستان ،قلعه شور ،رحیم آباد ،گنج آباد و قارنه به
گلباد سالیانه غربی و سپس جنوب غربی می باشد .برد.
طی مطالع��ات بعمل آمده در ای��ن منطقه تاکنون شهر محمد آباد جرقویه می رسد.
سیمایطبیعی:
پارک ملیوپناهگاهحیاتوحشکالهقاضیبهدلیل  46گون��ه پرن��ده متعل��ق ب��ه  31جن��س و  -3 22راه انشعابی از جاده اصلی اصفهان -شهرضا
قرارداشتندراقلیمخشکدارایسیماینیمهکویری خانواده شناس��ایی شده اس��ت ،ازآن جمله میتوان موس��وم به جاده افتخاریه که پس از گذش��تن از
است.بهدلیلبارندگیکمونیمهکویریبودن،منطقه ب��ه ان��واع پرن��دگان ش��کاری،کبک،تیهو،انواع مزارع کش��اورزی و کانال آب جرقویه به پاسگاه
چکاوک،چلچله،چکچک،پرستووسهرهاشارهنمود .محیط بانی الگور ومحمدآباد می رس��د .با توجه
دارای پوشش گیاهی ضعیفی می باشد .
تنها وجود معادن سنگ الشتر در این منطقه که بین از خزندگان نیزدر پارک ملی کاله قاضی تاکنون  11به اینکه پیرامون منطقه  توس��ط سد خاکی کام ً
ال
دو رشته کوه شیدان و کاله قاضی واقع است باعث گونه متعلق به  11جنس و  7خانواده شناسایی شده محصور گردیده اس��ت صرف ًا در برخی نقاط که
تخریب چشم انداز زیبای منطقه شده است  .این است که ازآنهامیتوان الک پشت مهمیزدار غربی ،مار قفل و زنجیر تعبیه گردیده اس��ت امکان ورود به
منطقه با وجود قرارگرفتن در یک ناحیه نیمه بیابانی قیطانی ،تیرمار ،مار شاخدار ایرانی ،بزمجه بیابانی منطقه توسط محیط بانان امکانپذیرمی باشد.
فصل نامه اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
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آشنايي با
مناطق
حفاظت شده

گزارش
سبز پرس

ֺگزارش اختصاصی سبزپرس

از سفر خبرنگاران به پارک ملی قمیشلو

اصفهانیکه
تا به حال ندیدهاید
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س��بزپرس -گروه محیط طبیعی؛ مونا قاسمیان :اینجا پارک ملی قمیشلو
اس��ت .در  20کیلومتری شمال غرب اصفهان .قمیش��لو به معنی نیزار
اس��ت .البته اشتباه نکنید اینجا اکنون دیگر نی زاری وجود ندارد .به جای آن
دهها کوه و تپه و مراتع سر سبز است .می گویند اینجا اولین پارک ملی جهان
است .حتی از پارک ملی یلو استون آمریکا با  110سال قدمت هم قدیمی تر.
البته می گویند .آنهم رئیس محیط زیست اصفهان و محیط بانهای پارک.
داستان بر می گردد به حدود  150سال قبل .وقتی که ظل السلطان پسر بزرگ
ناصر الدین ش��اه نتوانست ولیعهد ش��ود .به همین دلیل به دستور شاه حاکم
اصفهان و فارس شد .در همان دوران بود که او قمیشلو را کشف کرد .منطقه
وس��یعی با حیات وحش بکر .او ابتدا قلعه ای با وس��عت  4هزار و  400متر
مربع در آنجا ساخت .چرا که فراوانی شکار نمی گذاشت این ولیعهد بی تاج
و تخت به راحتی از خیر این منطقه بگذرد.
همان زمان ظل السلطان در قمیشلو یک منطقه به وسعت  40هزار هکتار را
منطقه ممنوعه و قرق اختصاصی اعالم کرد .برای همین است که می گویند
اینجا را می توان به نوعی اولین پارک ملی جهان دانست.
منطق��ه ای که حتی در ظهر روزهای تابس��تانی هم هوای آن خنک اس��ت.
برای همین زمس��تان های س��ردی دارد .تا حدی که ب��ه منفی  20درجه هم
می رسد.
البته پارک ملی در دل پناهگاه حیات وحش قرار دارد .منطقه ای به وس��عت
 115هزار هکتار.
  احمد رضا الهیجان زاده که لباسی همرنگ محیط بانها بر تن دارد از اتفاقات
جدید در اس��تان و تغییر نگاه ها می گوید :در س��فر اس��تانی هيأت محترم
دولت 12خودرو گرفتم که اکنون  5خودرو را به ما تحویل دادند .با وزارت
دفاع هم هماهنگ ش��دیم و از دوربین های مخصوصی که در مناطق مرزی
اس��تفاده می شود قرار است اس��تفاده کنیم .برد این دوربین ها تا 10کیلومتر
اس��ت .همچنین می شود با اینترنت از دفتر سازمان منطقه را با این دوربین ها
تحت نظر داشت .شاید اگر این امکاناتی که الهیجان زاده از آنها خبر می دهد
در منطقه نصب شود دیگر نباید نگران آهوهای وحشی و قوچ های اصفهانی
باشیم.
چرا که پارک ملی قمیشلو پر است از آهو .آخرین سرشماری در بهمن سال
پیش نشان میدهد  3هزار آهو در این پارک زندگی می کنند .برای همین کافی
است به داخل منطقه وارد شوید و یک دوربین در دست بگیرید .هر طرف که
سرتان را بچرخانید پر است از آهو .البته به محض اینکه صدایتان را بشنوند
شروع به دویدن و فرار می کنند .البته نه از صدای ماشین بلكه بیشتر از صدای
هیجان زده بازدیدکنندگان .اما اگر ساکت باشید به راحتی می توانید به گله های
آهو نزدیک شوید و حتی بدون دوربین ببینید چطور سرشان را باال می آورند
و به شما زل می زنند .بعد هم به سرعت شروع به دویدن می کنند .البته اگر
به سمت کوه های قرار گرفته در داخل پارک بروید قوچ و میش و یا کل و
ب��ز را هم خواهید دید .گرگ و پلنگ هم دش��منان آهو و میش و قوچ های
پارک هستند .اینجا کفتار و شغال هم زندگی می کند.
او از رتبه اول اصفهان در دستگیری متخلفان می گوید :ما سال گذشته توانستیم

شماره دوم 1389 /

گزارش
سبز پرس

ֺعكس :ح  .شعرباف زاده

 140قبضه سالح را از متخلفان بگیریم .انواع اسلحه ها
و دوربین های شکاری .اس��لحه تک تیراندازهــا با
هدف گیری دقیق 250 .نفر را هم دستگیر کردیم .به
همین دلیل از طرف مقامات استانداري تقدیر شدیم.
البته او از اتفاق جالبی هم در این راستا خبر می دهد:
در استان ،ما با قضات در این باره نشست داشته ایم.
به همین دلیل احکام خوبی هم صادر ش��ده اس��ت.
توانس��تیم به شکارچی حرفه ای  3سال زندان بدهیم
که در تجدید نظر به یک س��ال زندان محکوم ش��د.
اسلحه و وسایل شکارش هم به نفع دولت ضبط شد.
همین احکام هم امنیت منطقه را بهتر کرد.
پارکی که به دونیم شد
کمتر منطقه ای از مناطق چهارگانه حفاظت شده است
که اثری از تخریب وزارت راه نداش��ته باش��د .پارک 
ملی قمیش��لو هم یکی از این مناطق است .راه سازی
و جاده س��ازی دامن این پارک را هم گرفت .حدود
 7س��ال پیش وزارت راه کن��ار گذر غربی اصفهان را
از داخل پارک رد کرد و این پارک را به دو قس��مت
تقسیم کرد.
عملی��ات عمرانی ک��ه در کمتر جای��ی از دنیا به این
صورت انجام می ش��ود .کافی است بخواهید در یک
چنی��ن مناطقی جاده بزنید .راه چ��اره تونل زیر گذر
است .اما معموال برای عملیات های عمرانی در کشور  
راحت ترین کار همان سطح زمین است .نه روی گذر
و نه زیر گذر.

هر چند بین  10زیر گذر برای عبور حیوانات در این
مکانتهیهشدهاست،امامسئوالنوزارتخانهنمیدانستند
که س��م داران از زیر زمین عبور نمی کنند واین زیر
گذرها فقط برای گوشت خواران مناسب است.
این درحالی اس��ت که ح��دود  48درصد از جمعیت
قوچ و می��ش وآهو و کل وب��ز در اصفهان زنـدگی
م��ی کنند .یعن��ی حدود  50درصد .باق��ی هم در 30
استان دیگر.
البته الهیجان زاده از تالش های دیگری دراین منطقه
می گوید :ما حدود  20درصد از مس��احت پارک را
منطق��ه امن اع�لام کرده ایم که بتوانیم ش��رایط را به
ص��ورت طبیعی برای حیوانات مهیا کنیم .یعنی حتی
محیط بانها هم زیاد به این مناطق نمی روند.
دیدن از قمیشلو را فراموش نکنید
چند بار می خواهید باز به میدان امام بروید و مسجد
ش��یخ لطف اهلل و عمارت عالی قاپو .البته هر چند بار
ه��م که بروید و از این ش��اهکارهای معماری ایرانی
دیدن کنید کم است .اما این بار وقتی به اصفهان سفر
می کنید کمی مس��یرتان را به س��مت غرب شهر کج
کنید .البت��ه قبل از آن حتما هماهنگ��ی های الزم را
با محیط زیس��ت استان انجام دهید تا بتوانید تجربه ای
متفاوت از میراث طبیعی این استان هم داشته باشید.
البته حتما باید از ماش��ین مناس��ب ب��رای این مناطق
اس��تفاده کنید .مانن��د جیپ یا پی��کاب .دوربین هم
فراموش نشود.

فصل نامه اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

15

شماره دوم 1389 /

آخرین سرشماری در
بهمن سال پیش نشان
می دهد  3هزار آهو
در این پارک زندگی
می کنند .برای همین
کافی است به داخل
منطقه وارد شوید و
یک دوربین در دست
بگیرید .هر طرف که
سرتان را بچرخانید
پر است از آهو.

پناهگاه حيات وحش موته  /آهو

كيفيت
هواياصفهان

ֺبابكصادقيان
مسؤول آزمايشگاه هوا

گزارش كيفي وضعيت هواي شهر اصفهان در نيمه اول سال 89
و مقايسه نسبي آن با زمان مشابه در سال 88
استان اصفهان با دارا بودن  6/4درصد از مساحت کل كشور و  4ميليون نفر ،معادل  6/6درصد از جمعيت
كشور را در خود جاي داده است که از اين مقدار نزديك به  66/5درصد شهرنشين مي باشند.
ويژگيهاي خاص جغرافيايي اين استان سبب شده تا به عنوان يكي از بزرگترين و مهمترين قطبهاي اجتماعي
و اقتصادي در نظر گرفته به طوري كه اصفهان دومين قطب توليدي و خدماتي كشور به شمار ميآيد.
شهر اصفهان بهطور جدي با مشکل آلودگي هوا روبرو است .آمار و اطالعات مربوط به آلودگي هواي شهر
اصفهان به اندازهاي نگرانکننده است که کارشناسان در طول دورههايي از سال به مردم بهويژه به سالمندان
و بيماران توصيه ميکنند که از تردد در محدوده مرکزي شهر خودداري کنند .تمرکز جمعيت ،انهدام فضاي
سبز در داخل شهر ،نبودن پارکهاي وسيع ،بافت شهري نامناسب و ترافيک سنگين ،از جمله مشکالتي است
که اصفهان و ساير شهرهاي بزرگ صنعتي با آن روبرو ميباشند .اين مشکالت همراه با اوضاع اقليمي
نامساعد اصفهان موجب گرديده که اين شهر جزء يکي از هفت شهر آلوده کشور محسوب گردد و شايد
آلوده ترين آنها !

اطالعات ارائه شده در اين گزارش  بر اساس نتايج ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا
در ميادين الله  ،احمد آباد  ،بزرگمهر و آزادي مي باشد  .پارامترهاي مورد سنجش در
اين ايستگاهها شامل  4پارامتر گازي ( منواكيسد كربن  ،دي اكسيد گوگرد  ،تركيبات
نيتروژن دار و گاز اوزن ) و همچنين اندازه گيري ذرات معلق زير  10ميــــكرون مي
باشد .غلظت آالينده هاي اندازه گيري شده تبديل به شاخص كيفي هوا ( )AQIشده و
بين چهار ايستگاه ميانگين گيري شده است .

》فروردين
روز سيزدهم فروردين  88با ميانگين
 128  AQIنسبت به ساير روزهاي اين
ماه آلودهتر بوده است.
حداكثر شاخص  AQIمربوط به ميدان
آزادي با عدد  140و حداقل آلودگي
مربوط به ميدان الله با شاخص  87بوده،
پاكترين روز در اين ماه روز  20فروردين
بوده كه ميانگين شاخص  AQIبرابر .41
حداكثر شاخص كيفي هوا مربوط به
ميدان احمد آباد  48و حداقل آن مربوط
به ميدان الله با عدد  41بوده است.
اولين روز فروردين  89ميانگين شاخص
آلودگي ايستگاهها به عدد  137رسيده كه
علت اصلي آن وقوع پديده غبار بوده كه
از سمت غرب و جنوب غرب كشور وارد
استان شده است.
پايينترين شاخص آلودگي هوا نيز مربوط
به روز بيستم فروردين ميباشد كه شاخص
آلودگي برابر عدد  35ميباشد.
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》ارديبهشت
باالترين ميانگين شاخص آلودگي مربوط به روز دوم و
شانزدهم ارديبهشت ماه  88با عدد  126بوده كه طي اين
دو روز شاخص آلودگي در ايستگاه ميدان آزادي به عدد
 138نيز رسيده است و پاكترين روز در اين ماه روز
ششم ارديبهشت با ميانگين شاخص  44برآورد شده
است .در سال  89در همين ماه بهدليل وقوع پديده غبار

از روز  29ارديبهشت وضعيت كيفي هوا به مدت 2روز
در شرايط بسيار ناسالم قرار داشت بهطوري كه ميانگين
شاخص آلودگي هوا در روزهاي مذكور به عدد  163نيز
رسيده است و در روزهاي  13لغايت  18ماه مذكور با
توجه به بارشهاي پراكنده بهاري غلظت آاليندهها در
تمامي ايستگاهها پايينتر از  50قرار داشته و در شرايط
پاك قرار داشتيم.

شده بود نسبت به ماه مشابه در سال  88شرايط بهتر بوده
》خرداد
در تمامي روزها شاخص كيفي هوا باالتر از عدد 50بوده و و تعداد روزهاي پاك  2روز ،روزهاي س��الم  11روز و
روز پاكي وجود نداشته است .تعداد روزهاي سالم  3روز روزهاي ناسالم  18روز ثبت شده است.
و بقيه روزها در شرايط ناسالم قرار داشتهايم كه ميانگين باالترين شاخص كيفي مربوط به روز يكم خردادماه و
حداكثر  AQIمربوط به روز بيستم خردادماه ميباشد   .پايينتري��ن ميانگين مربوط به روزه��اي  5و  6اين ماه
يباشد كه اين شرايط به علت بارشهاي پراكنده طي
( )135در خرداد  89بهغير از روزهاي آغازين اين ماه كه م 
متأثر از پديده غبار بوده كه در اواخر ارديبهشتماه شروع اين 2روز بوده است.
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كيفيت
هواي اصفهان

كيفيت
هواياصفهان

》تير
تير ماه  88در واقع آلودهترين ماه به لحاظ وقوع پديده غبار طي
سالهاي اخير بوده است                                                                                                      .
در اين ماه از روزهاي پاك و حتي س��الم خبري نبوده و تمامي
روزها آلوده و افزايش غبار (ذرات  )PM10از روزهاي چهاردهم
تا نوزدهم به شدت افزايش داشته كه در تاريخ شانزدهم تيرماه
به اوج خود رسيده كه ميزان غلظت ذرات زير  10ميكرون در

》مرداد
ادامه روند پديده غبار طي اين ماه نيز باعث ش��د شرايط كيفي
اتمس��فر كماكان در وضعيت نامطل��وب قرارگرفته و روز پاك
وجود نداشته باشد و تعداد روزهاي سالم نيز به حداقل برسد،
تنها 5روز شاخص كيفي هوا كمتر از  100بوده و ساير روزها در
شرايط ناسالم  و حتي خطرناك (بسيار ناسالم) قرار داشتيم.
افزايش شدت پديده غبار از روز هشتم تا يازدهم مردادماه ادامه
داشت كه در تاريخ نهم داراي باالترين ميزان بود شاخص كيفي
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اغلب س��اعات اين روز دهها برابر حدمجاز گزارش گرديد و
شاخص  AQIبه عدد  233نيز رسيده است .در تيرماه  89نيز
متأس��فانه از روز پاك خبري نبود ولي شدت آلودگي كمتر از
زمان مشابه آن در سال  88بوده است .تعداد روزهاي سالم  8و
روزهاي ناسالم  23روز ميباشد.
بيشترين آلودگي مربوط به سوم تيرماه با ميانگين شاخص  134و
كمترين آلودگي مربوط به روز يازدهم اين ماه ميباشد.

هوا در اين روز به  164رسيد.
در مردادماه  89شرايط نسبت به زمان مشابه آن در سال  88بهتر
بوده وليكن از هواي پاك خبري نبود تعداد روزهاي س��الم 10
روز بقيه ايام اين ماه در ش��رايط ناسالم قرار داشتيم البته الزم به
ذكر است شاخص كيفي هوا به استثناي روز بيست و هشتم كه
عدد  115ميباش��د در تمامي روزهاي ناسالم فاصله چنداني با
عدد  100نداشته و اغلب روزها در محدوده  100تا  ،110كمي
باالتر از وضعيت سالم قرار داشته است.
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》شهريور
عالوه بر اثر آلودگي منابع ثابت و متحرك اثرات پديده غبار در
اين ماه نيز ادامه يافت و باعث ش��د ش��اخص كيفي هوا در 26
روز از اين ماه باالتر از  100بوده و در شرايط ناسالم قرار داشته
باش��يم و تنها  5روز در ش��رايط سالم و  AQIكوچكتر از 100
وجود داشته باشد .بررسي وضعيت كيفي هوا طي اين ماه بيانگر
آن است كه شرايط در اكثر روزها مشابه به هم بوده و شاخص

كيفي هوا بين  130-125در نوسان بوده است.
در ش��هريور ماه  89ش��رايط كمي بهتر بوده هر چند در اين ماه
هم خبري از هواي پاك نبود ولي تقريب ًا نيمي از ماه در ش��رايط
س��الم و مابقي در شرايط ناس��الم قرار داشتيم با اين توضيح كه
ميانگين شاخص كيفي هوا در روز  29شهريورماه حداكثر 121
بوده است و اغلب روزهاي ديگر نيز بين 110تا  115متغير بود
و فاصله چنداني از شرايط سالم نداشتهايم.

توضيح :
بررس��ي اطالعات ايس��تگاهها در دورههاي متفاوت بيانگر آن است كه عامل مهم و
تأثيرگذار برروي شاخص كيفي هوا در اكثر روزهاي سال ذرات معلق زير 10ميكرومتر
ميباش��د بهطوري كه در طول سال ميانگين  24ساعته ذرات زير  10ميكرون چندين
برابر حد مجاز آن (150ميكروگرم در متر مكعب) بوده است.
پس از آن گاز منواكس��يدكربن خصوص ًا در ايس��تگاههاي احمدآباد و بزرگمهر و در
تعدادي از روزها ميانگين س��اعتي دياكس��يد گوگرد افزايش قابل مالحظهاي نسبت
به س��اعات ديگر داشته كه عامل اصلي آن تردد وسايل نقليه ديزلي يا افزايش مصرف
مازوت در نيروگاههاي مجاور كالن شهر اصفهان ميباشد.
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» برگزاري دوره آموزش�ی كاربرد نانو
روي تكنول�وژي در حفاظت محيط زيس�ت
موج خبر 1389/4/12
دوره آموزشی كاربرد و نقش نانو تكنولوژي
در حفاظ��ت محيط زيس��ت روز پنج ش��نبه
 10تيرم��اه جاري برگزار ش��د .ب��ه گزارش
واحد خبر اداره كل حفاظت محيط زيس��ت
اس��تان اصفه��ان ،در اين دوره ني��م روزه كه
به هم��ت دفت��ر آم��وزش و برنامهريزي در
س��الن اجتماعات اين اداره كل برگزار ش��د،
شركتكنندگان با كاربردهاي نانو تكنولوژي
در حفاظت محيط زيست بيشتر آشنا شدند.
ج�لال ش��بان طاهري ،م��درس اي��ن دوره
آموزش��ی و مديرعامل ش��ركت آري��ا پليمر
پيش��گام ،با اش��اره به افق طراحي شده سند
چش��مانداز جمه��وري اس�لامي ب��ه منظور
رس��يدن ب��ه رتب��ه  15دني��ا در زمين��ه نانو
تكنولوزي ،اظهار داش��ت :نخستين همايش
نانو در ايران در س��ال  1380برگزار ش��د كه
در آن زم��ان رتبه اي��ران  62در جهان بود اما
با فعاليت گس��ترده دانش��مندان حوزه نانوي
كشورمان ،توانس��تیم به جمع  20كشور برتر
دنيا در زمينه توليد علم در اين حوزه برس��یم
كه در س��الهاي آينده ميتوانيم با كاربردي
كردن اين فناوري رتبه خود را ارتقا بخشيم.
وي ادامه داد :فناوري نانو نقش بسيار مهمي
در مباحث زيس��ت محيطي ميتواند ايفا كند
و ت��ا به امروز دس��تاوردهايي نيز داش��تهايم
ك��ه به عن��وان نمونه ميتوان به دس��تیابی به
فن��اوری تبدیل مواد غيرقاب��ل تجزيه به مواد
قابل تجزيه و قابل بازيافت اشاره کرد .شبان
طاهري ،خاطر نش��ان كرد :فن��اوري نانو در
شاخههاي داروس��ازي و سالمت ،شيميايي،
هوا و فضا و خودروس��ازي وارد عمل شده
ك��ه بخش س�لامت آن ارتباط مس��تقيمي با
مباحث زيس��ت محيطي دارد چرا كه بخش
زيادي از تامين س�لامت م��ردم ما به رعايت
مسائل زيست محيطي باز ميگردد.
وي در ادامه به نقش هيدروژلها در حفاظت
از منابع طبيعي و آب اش��اره ك��رد و افزود:
هيدروژله��ا ميتوانن��د مص��رف آب را در
بخش كش��اورزي تا حد زي��ادي كم كرده و
حتي در بيابانها ش��رايط را براي كشاورزي
فراهم آورند كه البته بايد تحقيقات بيشتري بر
روي آن صورت بگيرد .مدرس دوره اموزشی
کارب��رد نان��و در حفاظت محیط زیس��ت از
اهميت نانو فيلتراسيونها در حفاظت محيط
زيس��ت خبر داد و خاطر نش��ان كرد :با اين
فناوري ميتوان آلودگيهاي زيست محيطي
را كاه��ش و زمينه را براي ارتقاي س�لامت
مردم در شهرها مهيا كنيم.

» گرماي هواي اصفهان ناشي از يك
پديده بين المللي است 1389/4/16
معاون محيط زيست انساني اداره كل حفاظت
محيط زيست اس��تان اصفهان گفت :گرماي
چند هفته اخير در ش��هر اصفهان به آلودگي
ه��واي منطق��ه مربوط نيس��ت و ب��ه پديده
بين المللي گرم ش��دن ك��ره زمين و آلودگي
هواي جهاني ب��از ميگردد.به گزارش واحد
خبر اداره كل حفاظت محيط زيس��ت استان
اصفهان ،رجبعلي قاسمي اظهار داشت :پديده
گرم شدن هوا يك مسئله بين المللي است و
كش��ورهاي صنعتي بيش��ترين نقش را در آن
ايفا ميكنند ،بررس��يها نيز اثبات كرده است
ميانگي��ن دماي كره زمين چند درجه افزايش
داشته اس��ت .وي ادامه داد :ميزان توليد گاز
كربنيك در جهان به مراتب بيشتر از مقداري
است كه گياهان توانايي تبديل آن به اكسيژن
را دارند ،البته مي��زان توليدي گاز كربنيك از
سوي كشور ما در مقايسه با كشورهاي صنعتي
نزديك به صفر اس��ت .معاون محيط زيست
انساني اداره كل حفاظت محيط زيست استان
اصفهان بيان داش��ت :گرماي ش��هر اصفهان
رابطه مستقيمي با آلودگي هواي منطقه ندارد
چرا كه در برخي از ش��هرهاي استان اصفهان
با آلودگي نزديك به صفر نيز ش��اهد گرماي
ش��ديد هوا هس��تيم كه بين المللي بودن اين
پديده را اثبات ميكند .قاس��مي با اش��اره به
توليد بيشترين حجم از آلودگي شهر اصفهان
توس��ط خودروها ،افزود :تعداد خودروهايي
كه هماكنون دوگانه س��وز ميشوند به مراتب
كمتر از خودروهايي اس��ت ك��ه روزانه وارد
چرخه ترافيك ش��هر ميش��وند و در نتيجه
اقدامهاي صورت گرفته بي اثر ش��ده است.
وي خاطر نشان س��اخت :براي كاهش سهم
ترافيك در آاليندگي ش��هر اصفهان ،در ابتدا
بايد تالشهاي بيش��تري براي از رده خارج
كردن خودروهاي فرس��وده صورت بگيرد و
همزمان به فكر گاز س��وز كردن خودروهاي
موج��ود باش��يم ،ت��ا زمانيك��ه خودروهاي
فرس��وده در ش��هر اصفه��ان ت��ردد ميكنند
وضعيت آلودگي اين شهر نيز به همين مقدار
باقي ميماند.
» دق�ت نظ�ر محي�ط زيس�ت در ع�دم
صدور مجوز به صنايع متخلف بجاست
1389/4/26
فرماندار شهرس��تان فالورج��ان گفت :دقت
نظ��ر اداره كل حفاظ��ت محي��ط زيس��ت
اس��تان در عدم صدور مج��وز به صنايعي كه
اس��تانداردهاي زيس��ت محيط��ي را رعايت
نميكنند ،كامال به جا است.به گزارش واحد
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خبر اداره كل حفاظت محيط زيس��ت استان
اصفهان،همتا ...مومني در نخستين كارگروه
مديريت پس��ماند شهرستان فالورجان كه در
محل اين فرمانداري تشكيل شد ،اظهار داشت:
دو مقوله امنيت و س�لامت از ضروريات هر
جامعهاي به ش��مار ميآيد كه به دليل ارتباط
مسائل زيست محيطي با سالمت جامعه ،بايد
به تاكيدات س��ازمان حفاظت محيط زيست
توجه ويژهاي نش��ان داده ش��ود .وي افزود:
محيط زيس��ت ،آينده را در نظ��ر ميگيرد و
به همين دليل تم��ام صنايع و واحدهايي كه
از س��وي س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت
مج��وز آغاز بهره ب��رداري نميگيرند ،بايد با
رغبت درصدد رفع معضالت زيست محيطي
واحدهاي خود برآين��د .فرماندار فالورجان
ب��ا بيان اينكه رودخانه زاين��ده رود به عنوان
يك فرصت طاليي در اين شهرستان شناخته
ميش��ود ،تصريح نم��ود :در ص��ورت عدم
رعايت مس��ائل زيس��ت محيط��ي ،رودخانه
زاين��ده رود نيز ميتواند به يك تهديد تبديل
شود و سالمت مردم را به خطراندازد ،عبور
رودخان��ه زاينده رود از ميان اين شهرس��تان
موجب ش��ده تا در صورت آلودگي آب اين
رودخانه س�لامت مردم به خطر افتد .مومني
در پايان س��خنان خود خواستار تاسيس اداره
حفاظت محيط زيس��ت شهرستان فالورجان
ب��ه منظور ح��ل معضالت زيس��ت محيطي
اين شهرس��تان ش��د .معاون محيط زيس��ت
انس��اني اداره كل حفاظ��ت محيط زيس��ت
استان اصفهان نيز گفت :تعدادي از شهرهاي
شهرس��تان فالورج��ان زباله جام��د توليدي
خ��ود را به اصفهان منتق��ل ميكنند اما ديگر
ش��هرهاي اين شهرس��تان با معضل دفع غير
اصولي زباله روبرو هس��تند كه تا زمان اتمام
ب��ه كار عمليات احداث كارخانه كمپوس��ت
شهرستان فالورجان بايد اين معضل برطرف
گردد .رجبعلي قاسمي تصريح نمود :كارخانه
كمپوس��ت شهرس��تان فالورج��ان در پيچ و
خم مش��كالت مالي و اداري مختلفي گرفتار
شده اس��ت كه اميدواريم با تشكيل جلسات
كارگروه پس��ماند مش��كل اي��ن كارخانه نيز
برط��رف گردد و ب��ه زودي ش��اهد آغاز به
كار كارخانه كمپوس��ت اين شهرستان باشيم.
وي درباره زبالههاي بيمارس��تاني شهرستان
فالورجان نيز گفت :در شهرستان فالورجان
با معض��ل زبالههاي بيمارس��تاني نيز روبرو
هس��تيم اما بهتر اس��ت زبالههاي بيمارستاني
حتي در صورت بي خطر سازي با زبالههاي
ديگر مخلوط نش��ود تا س�لامت مردم نيز به
مخاطره نيفتد .معاون محيط زيس��ت انساني
اداره كل حفاظت محيط زيست با بيان اينكه

ب��ه زودي دفت��ر نمايندگ��ي حفاظت محيط
زيس��ت شهرس��تان فالورج��ان راه اندازي
خواهد ش��د ،اف��زود :با مس��اعدت فرماندار
شهرستان و ديگر ارگانهاي ذيربط ،مشكالت
مالي و فرا روي كارخانه كمپوست شهرستان
فالورجان نيز حل خواهد ش��د تا زبالههاي
اين شهرس��تان به منظ��ور بازيافت و دفع به
شهر اصفهان منتقل نشود .شهردار فالورجان
نيز در نخستين كارگروه مديريت پسماند اين
شهرستان ،اظهار داشت :برخي از كارگاههاي
اطراف شهر فالورجان به صورت غير مجاز
اقدام به جم��عآوري زبالههاي قابل بازيافت
ميكنند كه ش��يرآبه حاصل از آن به رودخانه
زايندهرود سرازير ميشود و خطرات زيادي
را به همراه دارد .حس��ن قاسمي بيان داشت:
يك��ي ديگ��ر از معضالت ش��هر فالورجان
مخلوط شدن زبالههاي توليدي از مطبهاي
پزش��كي با زبالههاي خانگي اس��ت كه بايد
هرچ��ه زودت��ر اقداماتي در جه��ت برطرف
كردن اين معضل صورت بگيرد .مدير جهاد
كشاورزي شهرستان فالورجان نيز گفت :در
برنامه ريزيها بايد طوري دقت نظر شود كه
منابع آبي و خاكي اين شهرستان از بين نرود،
چرا كه با مطالعات صورت گرفته ثابت شده
اس��ت كه هماكنون تع��دادي از چاههاي آب
اين شهرستان آلوده شدهاند و نياز به تجديد
نظ��ر فوري در دفع زبالهه��ا دارد .احمدرضا
اس��ماعيلي ،ادامه داد :شهرس��تان فالورجان،
جلگه حاصل خيز رودخانه زاينده رود است
و از اي��ن لحاظ با ارزش ترين خاك اس��تان
اصفه��ان در اين منطقه ق��رار دارد ،به همين
دلي��ل ميطلبد زبالههاي توليدي شهرس��تان
به خارج از شهرس��تان و در مناطق باير دفع
ش��وند تا حاصلخيزي خ��اك منطقه به خطر
نيفتد.
» برگزاري س�ومين كارگروه مديريت
پسماند استان اصفهان 1389/4/31
معاون عمرانی اس��تانداری اصفهان گفت :با
تامين اعتبار الزم ،کارخانه فرآوری پسماند در
تمام شهرستانهای اصفهان احداث میشود.
به گ��زارش واح��د خب��ر ادارهكل حفاظت
محيط زيست استان اصفهان ،جمال صمصام
شريعت در سومين کارگروه مديريت پسماند
استان اصفهان كه در محل استانداري تشكيل
شد ،اظهار داشت :با تالشهای صورت گرفته
اعتبار الزم به منظور احداث کارخانه فرآوری
پسماند در تمام شهرستانهای اصفهان جذب
خواهد ش��د تا يک��ی از مهمترين معضالت
شهرستانها حل شود .وی ادامه داد :سياست
مديريت پسماند در کل استان بر عدم انتقال

پس��ماندها از مكاني به م��كان ديگر بنا نهاده
شده اس��ت تا معضالت ناشی از جابه جايی
پس��ماندها به حداقل برس��د .معاون عمرانی
اس��تانداری اصفهان درباره زبالههای پزشکی
نيز خاطر نش��ان کرد :در هريک از مكانهاي
دفن زبالههای پزش��کی بايد دستگاه بیخطر
س��ازی اين ن��وع زبالهها نصب ش��ود تا از
هرگونه آلودگی منابع آب و خاک جلوگيری
به عمل آيد .احمدرضا الهيجانزاده ،مديرکل
حفاظت محيط زيست استان اصفهان نيز در
کارگروه مديريت پس��ماند استان عنوان کرد:
از اي��ن پس طرحهای مطالعات��ی مکان يابی
سايتهای پس��ماند به جاي مركز در استان
اصفه��ان صورت ميگيرد ت��ا فرآيند صدور
مج��وز از  9م��اه ب��ه کمتر از  3م��اه کاهش
ياب��د .الهيجانزاده افزود :ب��ا دريافت اعتبار
الزم برای احداث کارخانههای کمپوس��ت،
میتوان بس��ياری از مش��کالت شهرستانها
در اي��ن حوزه را برطرف ك��رد .در کارگروه
مديريت پس��ماند اس��تان اصفه��ان ،معضل
پس��ماند شهرس��تان گلپايگان مورد بررسی
قرار گرفت و مقرر ش��د شهرداری گلپايگان
اقدامهاي الزم برای بی خطر س��ازی پسماند
رها ش��ده در اط��راف اين ش��هر را به اجرا
درآورد .کارگروه مديريت پس��ماند اس��تان
اصفهان چهارشنبه آخر هر ماه در استانداری
اصفهان برگزار میشود.
» دس�تگيري دو گ�روه ش�كارچي
متخلفتوس�ط ماموران اجرايي اداره
حفاظت محيطزيستكاشان 1389/5/2
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان
كاشان گفت :دو گروه شكارچي متخلف كه
در يكي از مناطق ش��كار ممنوع شهرس��تان
كاش��ان اقدام به ش��كار كرده بودند ،دستگير
شدند.به گزارش واحد خبر ادارهكل حفاظت
محيط زيست استان اصفهان ،مهدي انصاري
اظه��ار داش��ت :اين دو گروه ش��كارچي كه
در منطقه ش��كار ممنوع دهق ب��اال ،اقدام به
ش��كار تعدادي از گونههاي ارزشمند منطقه
كرده بودند ،توس��ط حفاظت محيط زيست
شهرستان كاشان دستگير شدند .وي ادامه داد:
اين دو گروه ش��كارچي متخلف در مواجهه
ب��ا محيطبانان اداره حفاظت محيط زيس��ت
شهرس��تان ،به درگيري مسلحانه روي آورده
اما با اقدامات به موقع محيطبانان خلع سالح
و دستگير شدند .رئيس اداره حفاظت محيط
زيست شهرستان كاشان ،افزود :در بازرسي از
اين گروههاي متخلف ،سه الشه از گونههاي
جانوري كش��ف و ضبط شد .انصاري خاطر
نش��ان س��اخت :گروههاي متخلف دستگير
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ش��ده ،براي رس��يدگي به اقدامات مجرمانه
خود ،تحويل مراجع قضايي شدند.
»كش�ف يك گونه پرنده حمايت شده
در باغات اصفهان 1389/5/2
يك گونه پرنده حمايت ش��ده با نام پيغو در
يكي از باغات اصفهان كشف شد.
به گ��زارش واح��د خب��ر اداره كل حفاظت
محيط زيست استان اصفهان ،اين گونه پرنده
كه با ن��ام علم��ي Accipiter brevipes
جزء قرقي ها  ،از خانواده قوشيان و از راسته
شاهين سانان ميباشد ،پس از مشاهده توسط

يكي از صاحب��ان باغهاي اطراف اصفهان ،به
معاونت محي��ط طبيعي اين اداره كل تحويل
داده ش��د .اين پرن��ده كه جوجهاي با س��ن
حدود پنج ماه مي باش��د ،به منظور رس��يدن
به وضعيت جس��ماني مناس��ب و توانايي در
پرواز پس از چند ماه نگهداري ،در زيستگاه
مناس��ب رهاس��ازي خواه��د ش��د .پيغو از
پرندگان حمايت ش��ده به ش��مار ميآيد كه
پراكنش وسيعي داشته و بيشتر در جنگلها و
بيشه زارها زيست ميكند.
» برگزاري جشنواره يوزپلنگ و رسانه
1389/5/6
پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي ،جشنواره
سراسري يوزپلنگ و رسانه را برگزار ميكند.
به گ��زارش واح��د خب��ر اداره كل حفاظت
محيط زيس��ت به نقل از دبيرخانه جشنواره
يوزپلنگ و رس��انه ،در اين جش��نواره كه به
منظور سالروز كشتار يوزپلنگ ها كه روز ملي
يوزپلنگ لقب گرفته است،كليهرسانهمداران
كش��ور م��ي توانند با ارس��ال آث��ار خود به
رقابت در اين جش��نواره بپردازند .جشنواره
سراسري يوزپلنگ و رسانه نهم شهريور ماه
جاري در تهران برگزار مي ش��ود .دبيرخانه
اين جشنواره در تهران ،بزرگراه همت ،پارك
طبيعت پرديس��ان ،س��ازمان حفاظت محيط
زيس��ت ،س��اختمان معاونت محيط زيست
طبيعي ،دبيرخانه پروژه حفاظت از يوزپلنگ
آسيايي واقع شده است.

روي
موج خبر

» فراخوان برگزاري جشنواره عکس و
روي
گزارش محيط زيس�ت 1389/5/6
موج خبر اداره کل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
همزمان با پنجمين جشنواره مطبوعات اقدام
ب��ه برگزاری نخس��تين فراخ��وان گزارش و
عکس خبري با موضوع محيطزيست نمود.
به گ��زارش واح��د خب��ر اداره کل حفاظت
محيط زيس��ت اس��تان اصفهان ،با هماهنگی
به عمل آم��ده با اداره کل فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی اس��تان اصفهان ،بخ��ش گزارش و
عکس در حوزه محيط زيست نيز در حاشيه
پنجمي��ن جش��نواره مطبوع��ات و نمايندگی
خبرگزاریه��ای داخلی اس��تان اضافه ش��د.
بنابر اين گ��زارش ،اداره کل حفاظت محيط
زيست استان اصفهان از کليه روزنامه نگاران،
نويسندگان ،خبرنگاران و عکاسان مطبوعات
محل��ی و نمايندگی نش��ريات سراس��ری و
نمايندگی خبرگزاریهای فعال در استان برای
ارس��ال آثار خود ،دعوت ب��ه  عملمیآورد.
درج آثاردر يكي از نش��ريات محلي اس��تان،
نشريات سراس��ري يا خبرگزاريهاي داراي
مج��وز در فاصل��ه زمان��ي اول فروردين ماه
 1388ت��ا پايان خرداد م��اه  .1389به نفرات
اول تا س��وم هر ي��ک از دو محور گزارش و
عکسهدايايارزن��دهايتعل��قمیگي��رد.
» دس�تگيري ش�كارچيان متخل�ف در
شهرس�تان نايين 1389/5/11
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان
نايين گفت:در اجراي قوانين حفاظت از تنوع
زيس��تي دو گروه شكارچي متخلف كه اقدام
به ش��كار چهار گونه جانوري حمايت شده
ك��رده بودند با تالش محي��ط بانان اين اداره
دس��تگير و تحويل مراجع قضايي ش��دند.به
گ��زارش واحد خبر اداره كل حفاظت محيط
زيست اس��تان اصفهان ،حسين اكبري اظهار
داشت :در بازرسي از اين دو گروه شكارچي
غيرمج��از كه در زيس��تگاههاي بخش انارك
و ارتفاعات الي سياه بخش مركزي دستگير
ش��دند يك رأس ميش وحشي ،يك رأس بز
وحش��ي و دو قطعه باقرقره كشف شد .وي
اف��زود :همچنين از اين دو گروه ش��كارچي
غيرمجاز كه داراي س��وابق متعددي هس��تند
دو قبضه س�لاح و مهمات مربوطه به همراه
س��اير ادوات شكار كشف و ضبط گرديد كه
به همراه متخلفان ب��ه مراجع قضايي تحويل
ش��دند .رئيس اداره حفاظت محيط زيس��ت
شهرس��تان نايين ادامه داد :بر اس��اس قانون،
اي��ن دو گروه متخلف ع�لاوه بر محكوميت
كيف��ري ،به پرداخت  12ميليون و هش��تصد
هزار ريال به حساب خزانه محكوم ميشوند.

اكبري خاطر نشان ساخت :با تالش ماموران
اجرايي اين اداره ،از ابتداي س��ال  89تاكنون
 12گروه شكارچي متخلف دستگير و تحويل
مراجع قضايي ش��دند كه در سريعترين زمان
ممكن به پروندههاي آنان رس��يدگي به عمل
آمدهاس��ت.
» روزان�ه بي�ش از ه�زار تن زباله ش�هر
اصفه�ان ب�ه ك�ود كمپوس�ت تبدي�ل
ميش�ود1389/5/13
كارش��ناس كارگاه آموزشي مديريت پسماند
دهياران بخ��ش مركزي شهرس��تان اصفهان
گف��ت :روزانه اف��زون بر هزار ت��ن زباله در
كارخانه كود كمپوست اصفهان فرآوري و در
مصارف مختلف اس��تفاده ميشود.به گزارش
واحد خبر اداره كل حفاظت محيط زيس��ت
اس��تان اصفهان ،رضواني در كارگاه مديريت

پس��مانددهياران بخش مركزي اصفهان كه به
همت اداره كل حفاظت محيط زيست استان
و همكاري س��ازمان بازياف��ت و تبديل مواد
زائد برگزار ش��د ،اظهار داشت :سرانه توليد
زباله در ش��هر اصفهان به طور متوس��ط 600
گ��رم در روز اس��ت كه اين رق��م در مناطق
مختلف ش��هر به نس��بت وضعيت اقتصادي
مردم متفاوت اس��ت ،در مناطقي كه مردم از
وضعيت اقتصادي مناس��ب ت��ري برخوردار
هس��تند زباله بيش��تري توليد ميش��ود .وي
اف��زود :معضل بزرگ��ي كه هماكن��ون با آن
روب��رو هس��تيم توليد س��االنه  6ميليارد ليتر
ش��يرابه از مواد زائد جامد در كش��ور است
ك��ه هنوز اقدامي ب��راي تصفيه آنها صورت
نگرفته است ،اين در حالي است كه ميتوان
با تصفيه ش��يرابه حاصل از پسماندها ،از آن
در آبياري فضاي سبز استفاده كرد .كارشناس
كارگاه آموزش��ي مديريت پس��ماند دهياران
بخش مركزي شهرس��تان اصفهان ،ادامه داد:
در صورت نفوذ ش��يرابه به س��فرههاي آب
زيرزميني ،ش��اهد معضالت زيست محيطي
و بهداش��تي متع��ددي خواهي��م بودكه بايد
هرچه سريعتر نسبت به اصالح وضع موجود
اق��دام كنيم ،ش��يرابهها ح��اوي باكتريهاي
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خطرناكي هس��تند كه ميتوانند سالمت مردم
را ب��ه خط��ر اندازند .رضواني ب��ا بيان اينكه
نقش رس��انهها در انعكاس و آموزش مقوله
پسماند و بازيافت حائز اهميت است ،افزود:
انتظار ميرود رسانهها با درك اهميت مقوله
بازيافت و مديريت پس��ماند ،بيش از گذشته
دس��تگاههاي مرتبط ب��ا اين مقول��ه را ياري
كنن��د .وي از جمعآوري روزان��ه يك هزار
ت��ن پس��ماند خانگي در ش��هر اصفهان خبر
داد و افزود :اصفهان نخس��تين شهري است
كه كارخانه توليد كود كمپوس��ت را احداث
ك��رده تا بخش��ي از پس��ماند خانگ��ي توليد
ش��ده مورد فرآوري قرار بگي��رد .در كارگاه
آموزش��ي مديريت پس��ماند وي��ژه دهياران
بخش مركزي اصفهان ،قنواتي مسؤول كنترل
كيفيت كارخانه كود كمپوست اصفهان نيز به
بيان ويژگيهاي منحصر به فرد اين كارخانه
پرداخت .قرار اس��ت تمام دهياران شهرستان
اصفهان در مجموعه كارگاههاي آموزشي كه
طي چهار روز آينده برگزار ميشود ،با قوانين
و مقررات مديريت پس��ماند آش��نا گردند.
»تش�كيل دومي�ن جلس�ه كارگ�روه
مديريت پس�ماند شهرس�تان اصفهان در
فرمان�داري1389/5/18
دومين جلس��ه كارگ��روه مديريت پس��ماند
شهرس��تان اصفه��ان در مح��ل فرمان��داري
تش��كيل ش��د.به گزارش واحد خبر ادارهكل
حفاظت محيط زيست استان اصفهان ،در اين
كارگروه كه با حضور داريوش خورس��ندي
مع��اون عمراني فرمان��داري اصفهان برگزار
ش��د ،احمدرض��ا الهيج��ان زاده مدي��ر كل
حفاظت محيط زيس��ت استان ،اظهار داشت:
اقدام بزرگي توسط دانشگاه علوم پزشكي در
حال صورت گرفتن اس��ت و به زودي تمام
مراكز درماني زير نظر اين دانشگاه به دستگاه
بي خطر س��ازي زبالههاي بيمارستاني تجهيز
ميشود .وي ادامه داد :اميدواريم ساير مراكز
درماني خصوصي نيز با تجهيز به اين دستگاه،
در حفظ و ارتقاي سالمت مردم نقش بزرگي
ايفا كنن��د .مديركل حفاظت محيط زيس��ت

اس��تان اصفهان بيان داشت :در بازديدي كه
از س��ايت دفن زباله س��جزي به عمل آمد،
بوي نامطبوعي تا نزديك فرودگاه نيز ادامه
مييافت كه ضرورت دارد هرچه س��ريعتر
نس��بت به اصالح اين وضعيت اقدام كرد.
در اي��ن كارگ��روه ،داريوش خورس��ندي
معاون عمراني فرمانداري نيز اظهار داشت:
برخ��ي از مصوبات اي��ن كارگروه همچنان
بر روي زمين مانده اس��ت ك��ه ميطلبد با
همكاري ارگانهاي مربوطه هرچه سريعتر
اين مصوبات مهم عملياتي شود .وي افزود:
همه دس��تگاههاي مرتبط با مبحث مديريت
پس��ماند بايد مشاركت كنند تا اين موضوع
براي هميش��ه حل ش��ود ،با جدي گرفتن
اين موضوع ميتوان از بس��ياري مشكالت
زيس��ت محيطي جلوگيري به عمل آوريم.
» دس�تگيري ش�كارچيان غيرمجاز در
زيس�تگاه يوزپلن�گ آس�يايي در نائين
1389/6/7
به گزارش دريافتي از اداره حفاظت محيط
زيس��ت نايين ،محيطبانان اين شهرستان در
پي گشت و كنترل در پناهگاه حياتوحش
عباسآب��اد ،با هم��كاري مأم��وران نيروي
انتظامي موفق به دس��تگيري پنج شکارچی
سابقهدار شدند .اين شكارچيان براي دومين
بار در چند روز گذشته در اين منطقه اقدام
به شکار کرده بودند .بر اساس اين گزارش
از ای��ن گروه ،الش��ه س��ه رأس کل و یک
رأس قوچ كش��ف و ضبط گرديد و پرونده
مربوطه به مراجع قضايي شهرستان تحويل
ش��د .رئيس اداره حفاظت محيط زيس��ت
شهرس��تان نايين در اي��ن خصوص گفت:
اين اتفاق در منطقه خنج و بادريز در شرق
پناه��گاه حياتوحش عباسآباد رخ داد كه
يكي از زيستگاههاي مهم يوزپلنگ آسيايي
دراس��تاناصفهاناس��ت.
» دس�تگيـري ش�كارچيــان غيرمجاز
در منطق�ه حفاظ�ت ش�ده كرك�س
1389/6/15
به گزارش دريافتي از اداره حفاظت محيط
زيس��ت نطنز ،در پ��ی گزارشهای مردمی
رسیده مبنی بر تردد ش��کارچیان غیرمجاز
در منطقه حفاظت شده كركس ،محيطبانان
اي��ن شهرس��تان در پ��ي گش��ت و كنترل،
ساعتها جستجو در ارتفاعات صعب العبور
و كوهس��تاني منطقه و درگي��ري ،موفق به
دستگيري سه متخلف شكار و صيد شدند.
از شكارچيان مذكور الشه دو رأس قوچ و
يك رأس ميش وحش��ي و ادوات مربوطه

شكار كش��ف و ضبط و پرونده مربوطه به
مراجع قضايي شهرستان تحويل شد .منطقه
حفاظت ش��ده كركس يك��ي از زيباترين و
بكرتري��ن مناطق حفاظت ش��ده اس��تان با
جاذبههاي زيس��تمحيطي ف��راوان و تنوع
گياهي و جانوري قابل توجه ميباش��د.
» دس�تگيري متخلفين شكار و صيد در
زيس�تگاههاي انارك 1389/6/15
به گزارش دريافتي از اداره حفاظت محيط
زيس��ت نايين ،در راس��تاي اجراي قوانين
حفاظ��ت از تنوعزيس��تي اس��تان ،چه��ار
شكارچي غيرمجاز كه داراي سوابق متعدد
تخلف بودند توسط مأمورين محيط زيست
شهرس��تان نايين و با همكاري مؤثر نيروي
انتظامي در زيستگاههاي انارك شناسايي و
دستگير شدند .از متخلفين مذكور الشه دو
رأس َ
 كل وحشي و يك رأس قوچ وحشي
و ادوات مربوط��ه ش��كار ش��امل دو قبضه
سالح ش��كاري و مهمات كشف و ضبط و
متخلفين به همراه پرونده مربوطه به مراجع
قضايي شهرس��تان معرفي گرديدند.

توران دیده ش��ود که این رکورد به وس��یله
رادارها و ردیابهای ماه��وارهای که به بدن
یوز نصب بود ثبت شده است .در واقع این
مسئله نشان میدهد که یوز مشکل زیستگاه
در ایران ندارد .استروفس��کی اظهار داشت:
یک یوز در طول عمر خود میتواند هزاران
کیلومت��ر در مناط��ق مختلف به ش��کلهای
گوناگ��ون جابجا ش��ود و به همی��ن دلیل
هم هس��ت که برآورد جمعی��ت یوزها کار
مشکلی اس��ت .وی تأکید کرد :یوز ایرانی
در حال حرکت است ولی مشکل جادههای
مواصالت��ی که از زیس��تگاههای آنها عبور
کرده تهدیدی ب��رای جمعیت محدود آنها
اس��ت .آمار یوز آس��یایی که تنها در ایران
زنده مانده اس��ت به دلیل وجود مشکالتی
ب��ه ط��ور دقیق مش��خص نیس��ت اما طبق
گفته کارشناس��ان و مدیران پروژه حفاظت
از یوز آس��یایی تعداد ای��ن گونه بین  ۷۰تا
 ۱۲۰یوز برآورد ش��ده که در  ۱۴زیستگاه
پراکن��ده اند .با این حال تنها  ۱۰زیس��تگاه
یوز تحت مدیری��ت پروژه حفاظت از یوز
آس��یاییاس��ت.


» یوز پلنگ مش�کل زیستگاه در ایران
ن�دارد1389/6/16
مش��اور پ��روژه بی��ن الملل��ی حفاظت از
یوزپلنگ آسیایی با اشاره به اینکه یوزپلنگ
گون��ه ای اس��ت ک��ه خ��ود را با ش��رایط
متفاوت سازگار میکند در مورد جزیرهای
ش��دن زیس��تگاههای یوز در ای��ران گفت:
زیس��تگاههای یوز ایرانی هن��وز جزیرهای
نش��ده اند و این گونه جان��وري کیلومترها
جابجایی دارد .دکتر اس��تفان استروفسکی
کارشناس حیاتوحش و مشاور بینالمللی
پ��روژه حفاظ��ت از یوزپلنگ آس��یایی در
حاشیه نشست خبری خود به مناسبت روز
ملی یوز ایرانی تأکید کرد :از هم گسیختگی
زیستگاههای یوز مسئله مهمی است که در
تجربیات من در زیس��تگاههای مختلف نیز
همی��ن مس��ئله دیده می ش��ود .وی افزود:
یوزپلنگ به دلیل داشتن ویژگیهای منحصر
بهف��رد خود را ب��ا تمامی ش��رایط غیرقابل
پی��ش بینی ،س��ازگار میکند .نش��انههایی
وجود دارد که یوز در ش��رایط بارندگیهای
ش��دید در کویر و خشکس��الیهای شدید
چند ساله و شرایط عادی توانسته است در
زیستگاههای کویری زیست کند و از نقطه
ای به نقطه دیگر برود .این کارشناس ارشد
حیات وحش اضافه کرد :اص ً
ال جای تعجب
ن��دارد که یوز در زیس��تگاهی در بافق یزد
 ۱۲۰ه��زار هکتار جابجا ش��ود و در منطقه

» جلس�ـه ش�وراي حفـاظ�ت كيف�ي
رودخان�ه زاين�دهرود تش�كيل ش�د
1389/6/22
روز گذشته مورخ  89/6/21جلسه شوراي
حفاظ��ت كيف��ي رودخان��ه زاين��دهرود با
حضور معاونين امور عمراني و برنامهريزي
اس��تانداري و به دبي��ري اداره كل حفاظت
محيطزيس��ت اس��تان تشكيل ش��د.در اين
جلسه ابتدا در خصوص پساب تصفيهخانه
فاضالب زرينش��هر بحث و بررسي بعمل
آمد و مقرر شد با همكاري شركت سهامي
ذوبآهن ،شركت آب منطقهاي ،فرمانداري
شهرستان لنجان و شهرداري زرينشهر در
خصوص انتقال پساب فاضالب تصفيهخانه
زرينش��هر به فضاي س��بز غيرمثمر اراضي
اط��راف ذوبآهن اقدام الزم بعمل آيد .در
اين جلس��ه همچنين مقرر شد با مساعدت
استانداري به منظور تأمين اعتبار مورد نياز
جهت اص�لاح فرآيند تصفيهخانه فاضالب
شمال اصفهان اقدام شود و اقدامات قانوني
و عملياتي الزم از طرف دستگاههاي ذيربط
براي ممانعت از برداشت غيرقانوني پساب
فاض�لاب براي مصارف كش��اورزي بعمل
آيد .در پايان جلس��ه در خصوص اصالح
سيس��تم تصفيهخانه فاضالب شركت اترك
شهرس��تان لنجان بحث و بررس��ي و مقرر
ش��د اين شركت در مهلت قانوني نسبت به
احداث حوضچه اس��تاندارد اقدام نمايد.
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روي
موج خبر

آموزه هاي
محيطزيست

حفاظت از

ֺمحمد وليد مغربي/
كارشناس مسؤول آموزش
و برنامه ريزي
تنظيم  :ميترا پاك نژاد/كارآموز

اليـه ازن

گاز ازن با فرمول شيمياييO3يكي از گازهاي جزئي تشكيل
دهنده جو است كه  6×106درصد حجمي هوا را تشكيل ميدهد.
ازن به صورت نا همگن در جو هوا پراكنده ش��ده اس��ت كه10
درصد از آن در تروپوسفر و 90درصد ديگر در استراتوسفر واقع
شده است .ازن تروپوسفري ( ازن سطحي) و ازن استراپوسفري
( الي��ه ازن )  ،دو نقش متفاوت را در جو از خود بروز ميدهند.
بط��وري ك��ه ازن موجود در استراپوس��فر با ج��ذب تابش هاي
خطرناك خورش��يد ( تابش ماوراء بنفش ) از رسيدن اين تابش
هاي مرگبار به س��طح زمين جلوگي��ري مي كند و اين مأموريت
اليه ازن آنقدر مهم است كه بعد از اكسيژن و آب   ،الزمه حيات
كره زمين شناخته ش��ده است  .اليه ازن در جو زمين به نام سپر
حفاظتي ازن شناخته مي شود چراكه اين اليه مقدار زيادي از اشعه
ماوراء بنفش تابش هاي خورش��يدي را جذب ميكند .اش��عهاي
كه براي حيات دركره زمين فوق العاده مخرب و مضراس��ت .از
اثرات زيس��ت محيط��ي نابودي اليه ازن مي ت��وان به موارد زير
اشاره كرد     :
 تخريب وگس��يختگي زنجيره هاي غذايي در اكوسيستم هايخشكي و دريايي زمين.
 افزايش بيماري آب مرواريد چشم. تحليل رفتن سيستم ايمني بدن انسان. وارد شدن آسيب به   DNAانواع مختلف حياتدر حال حاضر اكثر كشورهاي صنعتي و نيمه صنعتي ،ازمتعهدان
كنوانسيون وين و پروتكل مونترال مي باشند .طبق پروتكل مونترال،
كش��ورهاي عضو تعهد كرده اند كه توليد و مصرف مواد مخرب
اليه ازن (کلروفلوئوروکربن ها يا  ، CFCsهالون ها و تتراكلريد
كربن) را طي برنامه زمانبندي ش��ده خاتمه دهند و كشورهاي در
حال توسعه را از نظر مالي و تكنيكي حمايت كنند.
راهكار هاي حفاظت از اليه ازن
اولي��ن قدم در حفاظت از اليه ازن داش��تن اطالعاتي درباره اليه
ازن و عوام��ل كاهنده آن اس��ت .تنها راه بهبود و ترميم س��وراخ
ازن توق��ف ورود (کلروفلوئوروکربن ها) و س��اير مواد كاهنده
ازن(  )Ozone Depleting Substancesدر جو اس��ت .بايد تا
آنجا كه مي ش��ود از موادي غير از CFCsو  ODSاستفاده كرد و
مواد بيولوژيك كه به چرخه حيات باز مي گردند  ،جايگزين آنها
فصل نامه اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
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در حال حاضر اكثر كشورهاي
صنعتي و نيمه صنعتي ،ازمتعهدان
كنوانسيون وين و پروتكل مونترال
مي باشند .طبق پروتكل مونترال ،كشورهاي
عض�و تعه�د كرده اند ك�ه توليد و مص�رف مواد
مخرب الي�ه ازن (کلروفلوئوروکربن ها يا CFCs
،هال�ون ه�ا و تتراكلري�د كرب�ن) را ط�ي برنام�ه
زمانبندي ش�ده خاتمه دهند و كشورهاي در حال
توسعه را از نظر مالي و تكنيكي حمايت كنند.

تخمين مصرف جهاني تركيبات شيميايي فلوئوري

نمود .همچنين بايد اس��تفاده از مواد فوق را تا حد امكان محدود
كرد .براي حفاظت از اليه ازن توصيه مي شود كه:
 س��عي كنيم از موادي كه بر چسب   ozone-friendlyدارنداستفاده كنيم.
 مراقب تراوش مواد از تهويه كننده هاي وسايل نقليه باشيم. به مدارس پيش��نهاد داده ش��ود كه در مورد اين مقوله بيشتر بهدانش آموزان آموزش داده شود.
 هنگامی که می خواهیم محلی را برای مراسم ها در نظر بگیریم،آلودگ��ی هوا ،گازهای گلخانه ای و از بی��ن رفتن الیه ازن را در
نظر داش��ته باش��یم .می توان با کمی هماهنگی ،خانه و یا محلی
را انتخاب کرد که دسترس��ی بقیه به آنجا با وس��ایل حمل و نقل
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آموزه هاي
محيطزيست

عمومی آسان تر باشد .به این ترتیب گازهای سمی و
خطرناک کمتری وارد هوا می شود.
  استفاده از نور خورشید تا جای ممکن و استفادهاز المپ های کم مصرف در زمان تاریکی می تواند
ن��ور الزم را تامی��ن کند بدون اینک��ه هزینه اضافی
پرداخت کرده باش��یم .در ضمن اس��تفاده نکردن از
المپ های رش��ته ای (یا همان المپ های معمولی)
باعث میشود انرژی کمتری مصرف شود.چون برای
تولید انرژی از سوخت های فسیلی استفاده می شود
که آنها هم باعث آلودگی هوا و گرم شدن دمای کره
زمین میشوند ،به این ترتیب با استفاده از نور طبیعی
و الم��پ کم مصرف یک قدم دیگر در جلوگیری از
افزایش گازهای آلوده کننده هوا برداش��ته می شود.
به خاطر داشته باش��یم که اگر الیه ازن از بین برود،
اش��عههای زیان آور خورشید به زمین می رسد و از
ط��رف دیگر با از بین رفتن الیه محافظ زمین ،دمای
الزم برای ادامه زندگی نیز ازبین  می رود.
آش��نايي با معاهده هاي بين الملل��ي در ارتباط با
حفاظت از اليه ازن
-1كنوانسيون وين
VIENNA CONVENTION FOR THE
PROTECTION OF THE OZONE
LAYER
VIENNA - 1985

نام معاهده  :كنوانسيون وين
تاريخ انعقاد 22 :مارس 1985
تاريخ الزماالجرا شدن  22 :سپتامبر1988
تاريخ عضويت ايران 3 :اكتبر 1990
محل انعقاد  :وين _ اتريش
هدف كنوانس��يون :حفظ س�لامت انس��ان ومحيط
زيست در برابر خطرات ناشي از تغيير و كاهش اليه
ازن.
كنوانسيون وين در سال  1985براي حفاظت از اليه
ازن توس��ط س��ازمان ملل متحد و ديگر كشورهاي
جهان تدوين گرديد .اين كنوانس��يون را  28كش��ور
امضا كردند .در حقيقت اين كنوانس��يون نخس��تين
موافقتنامه بينالمللي براي ايجاد زمينه همكاريهاي
علمي و فني در جهت حفاظت از اليه ازن ميباشد.
اين كنوانسيون زمينه تشكيل دومين ساختار حقوقي
بينالملل��ي ب��راي اقدام��ات حفاظت��ي از اليه ازن
(مونترال) را به وجود آورد.
-2پروتكل مونترال

MONTREAL PROTOCOL ON
SUBSTANCES
THAT DEPLETE THE OZONE LAYER
MONTREAL – 1987

نام معاهده :پروتكل مونترال
تاريخ انعقاد 16 :سپتامبر  1366( 1987ه.ش)
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تاريخ الزماالجرا شدن  :يكم ژانويه 1989
تاريخ عضويت ايران 13 :اكتبر 1990
محل انعقاد  :مونترال ـ كانادا
ه��دف پروتكل :حفاظت از اليه ازن از  طريق پيش
بيني و برقراري ضوابط و معيارهايي در جهت كنترل
انتشار مواد كاهنده اليه ازن در جهان.
پروتكل مونترال ،به عنوان مكمل كنوانس��يون وين
بوده و نخستين اقدامات كنترلي بينالمللي در مورد
م��واد از بين برنده اليه ازن پيشبيني ش��ده اس��ت.
پروت��كل مونترال اولين معاه��ده بينالمللي بود كه
تعهدات متفاوتي را براي كشورهاي در حال توسعه
و پيشرفته در نظر گرفت .براساس اين پروتكل ،ابتدا
كش��ورهاي پيشرفته ملزم به كاهش انتشار CFCها
به ميزان  50درصد تا س��ال  2000شدند .همچنين
به كش��ورهاي در حال توسعه يك فرصت  10ساله
داده ش��د  .در چارچوب مقررات پروتکل مونترال،
ایران در گروه کش��ورهای مشمول ماده  ۵پروتکل
قرار داشته و س��رانه مصرف فریونها و هالنها در
آن کمتر از  ۳۰۰گرم است .هدف عمده و اصلی از
اجرای برنامههای پروتکل مونترال در ایران کاهش
تدریجی مصرف و واردات م��واد مخرب الیه ازن
و ح��ذف فیزیک��ی این مواد از چرخ��ه مصرف در
بخشهای مختلف و مصرفکنن��دگان نهایی بوده
است.

دانش
محيطزيست

گيخـاك
آلـود

ֺ ليال اميني
كارشناس محيط زيست

خاك اساس هستي  ،توليد و انبار مواد خام است و نقش بسيار مهمي در زندگي انسان ايفا مي كند .نقش عمومي خاك نسبت به
هوا و آب از اهميت بيشتري برخوردار است و حفاظت از خاك يك وظيفه واجب و ضروري مي باشد.هرگونه تغيير در ويژگي
هاي اجزاء متشكله خاك به طوري كه استفاده از آن ناممكن گردد آلودگي خاك ناميده مي شود.
اخيراخارج كردن ضايعات به طريق ايمني از محيط زيست براي ادامه تمدن به عنوان ضرورت شناخته شده است.براي به حداقل
رس��اندن آلودگي  ،ضايعات بايد سريعا به چرخه طبيعي خود برگردانده شوند.خاك يك واسطه مجدد اين ضايعات محسوب
ميگردد.قابليت خاك براي جذب س��طحي  ،تبادل  ،اكس��يد كنندگي و رسوب دادن مواد  ،به همان اندازه كه براي دفع مواد آلوده
باارزش است  ،براي تغذيه گياهان نيز اهميت دارد.
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دانش
محيطزيست

براي تقويت خاك و
افزايشمحصولبايد
تا آن حد كه ممكن
است از كود حيواني
استفاده شود .كود
حيوانيخواص
فيزيكيوشيميايي
خاك را بهبود
ميبخشد.

انواع مواد آالينده خاك و طرق مختلف آلودگي خاك
-1آالينده هاي كشاورزي
طيفوسيعيازموادارگانيك ،فضوالتحيوانيومحصوالت
جانبيچوبرادربرميگيرد.بسياريازاينموادازجملهبقاياي
گياهي و كود احشام در صورت بازگشت به خاك بسيار مفيد
مي باشد  ،با اين وجود استفـاده نادرست و دفع نامناسب
مي تواند موجبات آلودگي خاك را فراهم آورد.
مصرف بي رويه و نامناسب كود هاي شيميايي  ،استعمال
حش��ره كش ها و سموم دفع آفات و...در بسياري از موارد
سالمت خاك را به خطر مي اندازد و اين موارد در زمين باقي
مي ماند وخاك و محيط را آلوده ميكند و خواص فيزيكي و
شيميايي خاك به هم مي خورد.
س��موم دفع آفات و مواد ش��يميايي كه براي نابودكردن
علف هاي هرز به كار مي رود در بسياري از موارد پس ازآن
كه بر روي گياه پاشيده شد وارد خاك گرديده  ،حالت سمي
خود را از دست نمي دهد بلكه مدت ها اثر مسموم كننده
دارد ،از اي��ن رو اغلب بازمانده هاي آنها در خاك موجب
آلودگي خاك مي گردد.
 -2آالينده هاي صنعتي
پسماند كارخانه ها صنعتي به دليل وجود فلزات سنگين از
جمله وجود سرب  ،جيوه  ،نيكل و كبالت درآنها از مهم ترين
آلوده كنندگان محيط زيست و به خصوص خاك مي باشد.
جيوه يكي از خطرناك ترين فلزات آلوده كننده خاك است كه
از طريق المپ هاي برق  ،مواد محترقه  ،پساب كارخانه هاي
رنگسازي و الكتريكي و كاغذ وارد خاك مي شود.
س��رب از طريق احتراق بنزين در وسايط نقليه موتوري و
س��وزاندن زغال سنگ وارد اتمسفر مي ش��ود و در مواقع
بارندگي و ريزش برف بر روي خاك نشت پيدا مي كند و
موجب آلودگي خاك مي گردد  .
-3زباله و فاضالب هاي شهري
زباله ها و فاضالب شهري نيز تاثير بسزايي در آلودگي
خ��اك دارن��د مانند بطري ها و قوطي هاي كنس��رو ،
الستيك هاي مستعمل  ،فضوالت خانگي و ...كه باعث
آلودگي خاك مي شود .فاضالب شهري هم به هر نقطه
از خاك جريان پيدا كند خاك را آلوده مي كند.
 -4مواد نفتي و مشتقات آنها
مواد نفتي و مشتقات آنها در اثر حمل ونقل يا ذخيره سازي
ممكن است موجب آلودگي خاك شود.هر قدر مواد نفتي در
عمق بيشتري از خاك نفوذ كنند رفع  آن آلودگي مشكل تر
خواهد بود .برخي از باكتريها و ميكروارگانيسم ها در خاك
مي تواند موجب تجزيه مواد نفتي شوند.
ب��راي حفاظت از خاك و جلوگيري از آلودگي خاك چه
فصل نامه اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
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بايد كرد؟
براي تقويت خ��اك و افزايش محصول بايد تا آن حد كه
ممكن اس��ت از كود حيواني اس��تفاده  شود .كود حيواني
خواص فيزيكي و ش��يميايي خاك را بهبود مي بخشد.از
اقدامات جبراني كه به منظور تقويت و باز سازي خاك هاي
آلوده ميتوان انجام داد استفاده از گياهاني است كه در خاك هاي
آلوده  به غلظت هاي  سرب و كادميوم بتوانند رشد كنند كه
بدين وسيله مي توان از غلظت سرب و كادميوم كاست.
در مورد مصرف علف كش ها و از بين بردن علف هاي هرز
مي توان علف هاي هرز را بدون اس��تفاده از مواد شيميايي
نيز از بين برد مانند استفاده از بيل  ،ماشين هاي وجين زني
و...و اگر امكان دسترسي به كارگر نيست و مجبــور هستيم
ازعلف كش ها استفاده كنيم بايد انواعي را به كار ببريم كه
از آنها بقاياي كمتري در زمين باقي و اثر آنها هرچه سريعتر
از بين مي رود .با تبديل زباله ها به كمپوست و ديگر موارد
مورد استفاده در كشاورزي مي توان به ميزان قابل توجهي از
آلودگي خاك جلوگيري كرد.
جلوگيري كردن از پخش مواد نفتي در سطح گسترده  ،بهبود
تهويه خاك از طريق شخم زدن و هم زدن  ،افزايش عناصر
غذايي به خاك مانند نيترژن و اكسيژن و تلفيق خاك با ميكرو
ارگانيسم هاي تجزيه كننده مواد نفتي از راههاي كنترل اثرات
آلودگي خاك به مواد نفتي مي باشد.
با احداث تصفيه خانه هاي مجهزو به
كارگيري از دانش كارشناسان
مجرب مي توان از
آلودگي خاك به

ا نو ا ع
فلـزات سنگين
جلوگيري كرد.همچنين
با ايجاد فضاي سبز و حفظ پوشش
گياه��ي خ��اك و ت�لاش در جهت
درختكاري مانع فرسايش و آلودگي خاك شد.

از تنوع
زيستي
چه خبر؟
ֺ زهرا تاكي
كارشناس محيط زيست

ֺ عليرضا عمومي
كارشناس محيط زيست

مشاهده خدنگ در استان اصفهـان
بنا به گزارشهاي دريافتي مبني بر مشاهده گونه جانوري خاص قوی و جمع نش��دنی ،موها زبر و  بلند ،رنگ پشت گندمی متمایل
در اطراف چاه هاي فلمن در غرب شهر اصفهان در تاريخ  89/6/11ب��ه حنایی ،معموالً حلقهای پهن و س��فید در نزدیک پوزه مش��اهده
پ��س از عزيمت به محل ،صحبت با كاركنان و جس��تجو در منطقه   میش��ود .اين گونه روزها فعال بوده و ش��ب ها در النه اس��تراحت
تعدادي خدنگ در اطراف چاهها مش��اهده ش��د .طبق گفته كاركنان ميكن��د .به صورت انفرادي يا گروههاي فاميلي زندگي ميكند .النه
محلي تقريب ًا از حدود ده س��ال قبل اين حيوانات در محل مش��اهده را معم��والً به صورت س��وراخهاي زيرزمين��ي در نزديك بوتههاي
ب��زرگ كنار ديوارها يا كپههاي س��نگ ايجاد ميكند در اين محل از
شدند و در حال حاضر  تعداد آنها به ده مورد ميرسد.
خدنگ یا نمس نام نوعی حیوان گوش��تخوار گربهمانند اس��ت .در كانال زيرزميني موجود به عنوان النه اس��تفاده ميكند .بسيار فعال و
ای��ران دو گونه خدنگ وجود دارد خدنگ کوچک و خدنگ بزرگ .چابك است و از درختان باال ميرود .همهچيزخوار است .ولي مواد
خدن��گ بزرگ با  ۳۰تا  ۵۰س��انتیمتر طول و رن��گ گندمی مایل به حيوان��ي را ترجيح ميدهد .غالب ًا از موشه��ا ،پرندگان و تخم آنها،
حنای��ی ب��ا دمی به اندازه ط��ول تنه و پرمو تنه��ا در نواحی جنوبی حش��رات ،كرمها و مواد گياهي تغذيه ميكند .معموالً طعمه خود را
ایران (اس��تانهای سيستان و  بلوچستان تا بوشهر) دیده شده است .تعقيب ميكند و با گازگرفتن سر يا گردن او را ميكشد .احتماالً در
خدنگ کوچک با  ۲۰تا  ۴۰سانتیمتر طول و موهای به رنگ قهوهای تمام فصول قادر به توليد مثل اس��ت .دوره بارداري خدنگ  60روز
مایل به زیتونی و دم نس��بت به تن��ه کوتاهتر در نواحی کوچکی در است .دو تا سه بچه بهدنيا ميآورد .در دو سالگي قادر به توليد مثل
شرق سیستان ،جنوب بلوچستان ،و جنوب غربی ایران( ،استانهای هستند .طول عمر خدنگ حدود  12سال است.
کردس��تان تا خوزستان و نواحی جنوبی فارس) دیده شده و احتماال اين گونه ،بومي استان اصفهان نبوده و احتماالً از محل ديگري وارد
در تمام س��واحل ش��مال دریای عمان و خلیج فارس پراکنده شده اس��تان اصفهان شده است البته گزارشهاي ديگري مبني بر مشاهده
خدنگ در برخي از ديگر نقاط مانند كوه صفه و حتي شرق اصفهان
است.
خدن��گ جثهای کوچکتر از س��مور دارد .پوزه کش��یده ،نوک تیز و وجود دارد كه نياز به بررس��ي بيشتري دارد .با توجه به بومي نبودن
چش��مها کوچکاند .گوش��های گرد و کوتاه آن کم��ی از بین موها گونه مورد نظر اثرات احتمالي آن بر اكوسيس��تم  منطقه مش��خص
بیرون میآید .دم بلند و پرمو ،دس��ت و پ��ا کوتاه با ناخنهای بلند ،نيست.
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حيات وحش
استان
به روايت تصوير
پرندگان

سبزقبا

تيهو

سهره طاليي

دليجه

هدهد

كالغ نوك سرخ
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معرفي
سايت هاي
زيستمحيطي

/http://www.ipcc.ch

ميزگرد بين الدول تغيير آب و هوا
س��ازمان جهاني هواشناس��ي ( )WMOو برنامه محيط زيست س��ازمانملل ( )UNEPدر س��ال  ،۱۹۹۸با توجه به خطر بالقوه پديده تغيير آب و
هواي جهاني ،گروه بين الدول تغيير آب وهوا را تاس��يس نمودند IPCC .مس��ئول برآورد اطالعات علمي ،فني و اقتصادي در ارتباط با خطرات ناشي
از تغيير آب و هوا در اثر دخالت انس��ان در طبيعت ،روش��هاي تطبيق با اين پديده و تدوين متدولوژيهاي تخمين انتش��ار گازهايگلخانهاي و روشهاي
كاهش آن ميباشد.

/http://www.undp.org

برنامه عمران ملل متحد
برنامه عمران ملل متحد ،نهادي اس��ت كه براي توس��عه فن آوري و ش��كوفايي اقتصاد كش��ورها تاسيسشدهاست .س��اليانه طرح هاي مختلفي در
كش��ورهاي در حال توس��عه با حمـايت مالي تسهيالت جهاني محيطزيس��ت و زير نظر برنامه عمــران ملل متحد براي حصول به توسعهپايدار اجـرا
مي شود .الزم به ذكر است كه  UNFCCCو  IPCCزير مجموعه اين نهاد و  UNEPميباشند

/http://www.EPA.gov

آژانس حفاظت محيط زيست آمريكا
آژانس حفاظت محيط زيست آمريكا در سال  1970به منظور تدوين قوانين مورد نياز در جهت حفظ منابع ،ارائه تسهيالت جهت حفظ منابع ،آموزش
و تحقيقات زيست محيطي ،نظارت بر صنايع و واحدهاي خدماتي به منظور كاهش آلودگي ها و چاپ و انتشار اطالعات زيست محيطي و فناوريهاي
مناسب روز تأسيس شده است.

/http://www.et.cu.uk

تجهيزات پايش آلودگي هوا
اين سايت به منظور معرفي تجهيزات روز در زمينه كنترل و پايش آلودگي هوا در بخش محيط زيست طراحي شده است.

/http://www.climate.org

انستيتو آب و هوا
انستيتو آب و هوا در سال  ۱۹۸۶توسط  ۹نفر از كاركنان آژانس حفاظت محيط زيست آمريكا ( )EPAبعد از اولين برآورد خطرات كلروفلوروكربنها
( )CFCsبر زمين ،تش��كيل ش��د .اين انجمن همانند پلي مابين سياستگذاران و دانش��مندان جهان است و با هدف ارائه كاملترين اطالعات در زمينه
تغيير آب و هوا بنيانگذاري ش��د .انس��تيتو آب و هوا توانستهاست با مطلع س��اختن تصميم گيران كليدي و با افزايش آگاهي جهاني درباره پديده تغيير
آب و هوا و ارائه راهكارهاي عملي كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي ،جايگاه ويژهاي در بين متخصصين امر پيدا كند .اين انجمن ساليانه كنفرانسها و
گردهماييهاي مختلفي در كشورهاي توسعهيافته و  ۳۰كشور در حال توسعه برگزار ميكند.

http://www.climatenetwork.

شبكه اقدام آب و هوا
 CANيك ش��بكه جهاني اس��ت كه  ۲۸۷نهاد غيردولتي عضو آن هس��تند .اين شبكه براي پيش��برد اقدامات دولت و مردم در جهت محدودكردن
تغيير آب و هوا و پايداري محيط زيس��ت فعاليت ميكند .اعضاي  CANبراي نيل به اين اهداف اطالعات خود را با  ۷مركز هماهنگي در دنيا مثل
آفريقا ،اروپاي مركزي و شرقي ،امريكايالتين ،امريكايشمالي  ،آسيايجنوبي و جنوبشرقي مبادلهميكنند .حمايت از جو ،زمين و ايجاد توسعهپايدار
و عادالنه در سراسر جهان از اهداف  CANميباشد.

http://www.grg.sr.unh.edu/arc/

مركز تحقيقات تغيير آب و هوا
اين س��ايت يك مركز تحقيقاتي در زمينه تغيير آب و هوا ميباش��د كه در آن نتايج مطالعات و نيز اطالعات مربوط به تغيير اقليم بخاطر تفاوتهاي
اساسي در نوع مدلهاي آب و هوايي ،در سه بخش عرض جغرافيايي باال ،متوسط و پايين طبقه بندي شدهاست.
از اه��م فعاليته��اي مركز تحقيقات تغيير آب و هوا ( )CCRCجمع آوري س��وابق مربوط به پديده تغيير آب و ه��واي جهاني و تحليل اين داده ها
ميباشد .در ميان اين سوابق ،اسناد مربوط به واكنش و رخدادهاي آب و هوايي ،نوسانات شيميـ حياتي در جو ،وضعيت شيميايي جو و اثر فعاليتهاي
ط زيست نگهداري ميشوند .اين مركز در حال حاضر مشغول توسعه مستندات عرض باالي جوي (مانند قطب جنوب) ،گرينلند و
انسان بر روي محي 
منطقهقطبي كانادا و عرضهاي پايين و متوسط مانند آسيا و آمريكاي شمالي است تا انواع مسائل تغيير جهاني را بررسي نمايد.
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