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شعر

بازيچـه
دام

			

دريكي از روزهاي خوب و شيرين بهار
گلهاي آهو گذشتند از میان سبزهزار
			
بره آهوها ،همه شادي كنان و پايكوب
از پي هم ميدويدند در ميان مرغزار
		
باد هم كمكم و نرمك ميوزيد
گوئيا بنواخت او از بهرشان چنگ و سهتار
		
آن جوانترها كمي آنسوتر از گله ب ُ َدند
از براي دلربايي و َگهي بوس و كنار
		
پيرمردي كلبهاي نزديكي آن دشت داشت
گاهگاهي آن ميان انداخت او دامي به كار
			
ناگهان پيچيد در صحرا صداي نالهاي
جمله آهوها رميده يكسره رو به فرار
			
چونكه خالي شد فضا از ازدحام آهوان
برهاي در دام ماندش با دو چشمان خمار
		
آهوي كوچك خودش را اينسو و آنسو كشيد
تا مگر بگريزد از دام اندر آن حال نزار
كوشش و سعي و اّ
		
تقليش نميآمد به كار
مادر خود را صدا زد زين سبب او زا ِر زار
			
آهوي مادر هراسان و دوان و مويه ُكن
سيل اشك از چشم او ريزان به مانند قطار
		
چونكه خود را بر سر بالين فرزندش رساند
با نگه بر حال او رفت از َك َفش صبر و قرار
		
گفت اي زيباي من برخيز تا زين جا رويم
زير لب گفتا به خود نفرين بر اين گشت و گذار
			
آهوي كوچك دگر تاب و تمنّايي نداشت
وقت مرگش بود وگاه ترك جان از اين ديار
		
مرد پير از ديدن اين منظره قلبش شكست
چونكه نادم ديد خود را در ميان و شرمسار
			
زين سبب بر سر زد و آهي كشيد
روي زرد و هم خجل در محضر پروردگار

ֺ سروده عباس نجفی
محیط بان حفاظت محیط زیست استان اصفهان
به مناسبت روز محيط بان
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[

سخني با
مخاطبان

]

سرمقاله

احمدرضا الهيجان زاده
مدير مسؤول فصلنامه
و مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

با مروري بر تهديدهاي جدي محيط زيست در سطح
جهاني ،ملي و استاني درمييابيم كه تنها راه برونرفت
از معضالت فراروي بش��ر در اين زمينه پيادهسازي
برنامههاي عملي همراه با پشتوان ه علمي و تجربي از
سوي تأثيرگذاران در جوامع مختلف است.
براساس تقسيمبندي موجود ،مشكالت محيط زيست
را ميتوان در س��ه گروه ،جمعيت ،الگوي مصرف و
پيامدهاي فناوري خالصه نمود .خوش��بختانه در دو
مورد الگوي مصرف و پيامدهاي فناوري ،سياستها و
برنامههاي كالن كشوري و استاني در دست اقدام و
انجام است كه اگرچه كافي بهنظر نميرسد اما آينده
تعادل بخش��ي را پيش رو دارد و ميت��وان اميدوار
بود با اصالح الگوي مصرف در جامعه و كاربس��ت
فناوريهاي نوين در بخشهاي صنعت ،كشاورزي

و خدم��ات ،به مص��رف و توليد پاي��دار و متعادل
دست يابيم .ليكن درخصوص جمعيت و جابجايي
غيرنظام مند آن ،استان اصفهان در آينده نهچندان دور
با مش��كالت پيچيدهوحادي روبهرو خواهد بود و
چنانچ��ه در اين زمينه برنامهريزي و چارهانديش��ي
اساس��ي صورت نگيرد ،توزيع نامتوازن جمعيت در
سطح استان ،عالوه بر آسيبهاي اجتماعي ـ فرهنگي
غيرقابل جبران ،دستاوردهاي توسعه اقتصادي موجود
را نيز تحتالشعاع قرار خواهد داد.
ي
همانگون��ه ك��ه جناب آق��اي دكتر ذاك��ر اصفهان 
اس��تاندار دانش��مدار اصفهان در بازديد از اداره كل
حفاظت محيطزيست استان همزمان با روز جهاني
محيطزيست ،سال جاري در جمع خبرنگاران اصفهان
بيا ن داش��تند" ،براي حل مشكالت زيستمحيطي،

نخبگان اس��تان بايد وارد عمل ش��وند و تهديدهاي
زيستمحيطي موجود را به فرصت تبديل كنند" به
همين منظور در فصلنامه زيس��ت نگار كه جايگاه
مناسبي براي طرح ،بررسي و ارائه راهكارهاي علمي
و عملي معضالت محيطزيست استان بهشمار ميآيد
از كليه دانش��گاهيان فرهيخته ،مديران ،صاحبنظران
و فعاالن زيس��تمحيطي اس��تان دعوت مينمايد با
همراهي و تالش گس��ترده دراين خصوص و براي
تحق��ق اصل پنجاهم قانون اساس��ي ،ياريگر حيات
اجتماعي روبهرش��د نس��ل امرو ز و نسلهاي آينده
در اين نقطه از ميهن اس�لامي باشند .با اين اميد كه
ورود نخبگان در اين عرصه موجبات حفظ و ارتقاي
جاي��گاه واالي علمي و فرهنگي و ش��هرت جهاني
اصفهان را بيش از پيش فراهم نمايد.

سرآغاز گفتار

با لطف خداي س��بحان ،زيس��ت نگار اصفهان به
عنوان نخس��تين فصلنامه تخصصي محيط زيس��ت
اس��تان با رس��الت اطالعرس��اني ،آموزش��ي ،تحليلي
خود همچنان به گزارش و ثب��ت رويدادها ،آموزهها و
نگارهاي مرتبط با حيات زيستمندان اين خطه از ايران
زمين ميپردازد ،مباحثي كه براي وضعيت آينده اصفهان
تعيين كننده و سرنوشتس��از اس��ت ،زيرا اجراي امور
زيربنايي براي تقويت زيرساختهاي اقتصادي و توليدي
و حتي انجام كليه امور صنعتي ،كش��اورزي ،بازرگاني،
آموزشي ،پرورش��ي ،ورزشي ،بهداشتي و فرهنگي نيز
نيازمند بستري س��الم از آب ،خاك ،هوا و ساير اجزاي
محيطزيست اس��ت .با ژرفانديشي و جامعنگري در
اينخصوص درمييابيم كه انواع توسعه در طول مباحث
زيستمحيطي قرار داشته و عمران و آباداني هيچگونه
منافاتي با حفظ محيطزيست ندارد .بنابراين ،طرح نقاط
ضعف و قوت و تحليل انواع تهديد و فرصت در زمينه
محيطزيست استان در چنين نشريهاي ميتواند به تقويت
بنيانها و بهرهگيري مناسبتر از فرصتهاي محدود از
سوي فعاالن عرصه توسعه بيانجامد.

پيش ني��از اين مطلوب ،آگاهي بيش از پيش از جايگاه
واقعي و حقيقي اس��تاني اس��ت ك��ه به ان��دازهاي در
پيشرفت فرهنگ كشور و بخشي از جهان در طول زمان
نقشآفريني داش��ته است كه مركز آن ،پايتخت فرهنگ
و تمدن اس�لامي اي��ران و پايتخت دوم جهان اس�لام
لقب يافته است .پاسداش��ت اين عنوان فاخر بهشدت
نيازمن��د تالش وافر و خالق م��ردم در تنظيم مطالبات
زيستمحيطي از يكسو و رعايت الزامات توسعه پايدار
توسط طراحان و مجريان سياستها و برنامههاي عمراني
استان از سوي ديگر است .از اينرو زيستنگار اصفهان
از كليه صاحبنظران توسعه ،انديشمندان و دوستداران
محيطزيست در استان ،انتظار دارد تا با طرح ديدگاههاي
علمي و تجربي خود در اين فصلنامه تخصصي ،براي
نيل به توس��عه همسو با محيطزيس��ت ،همانديشي و
مشاركتگستردهتريبنمايند.
لطفا با ارائه رهنمودهاي ارزنده خود به نشاني الكترونيكي
 pr.idoe@gmail.comدر تحق��ق رس��التهـاي
اجتماع��ي فرانس��لي و فرابخش��ي س��ازمان حفاظت
محيطزيست در استان اصفهان همراه ما باشيد.

سيد مصطفي قادريان
سردبير
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مقاله

م
اسـال ومحیطزیست

1

ضرورت اهتمام به تأمین سالمت محیط زیست
توجه ویژه شده است ،مسأله
یکی از مسائلی که در متون دینی اسالم به آن ّ
محیط زیست است .تبیین محیط زیست و ضرورت اهتمام به تأمین سالمت
آن ،اصول مبادی زیست محیطی ،راههای نیل به محیط سالم و سرانجام،
اهداف اصیل آن ،از حقوق اساس��ي بش��ر به شمار ميآيد .با توجه به اينكه
مس��أله محيطزيست از يك س��و جزو وظايف بشري است و از سوي ديگر
تأمين آن از علوم انس��اني پايه ميگيرد و از قدرتهاي بش��ري مايهگيري
ميكند و تخريب آن نيز در اثر نشناختن حقوق بشر يا انجام ندادن وظايف
بشري اس��ت ،الزم است که ساختار نظاممند انسان ،جهان ،پیوند انسان با
خود ،رابطه انسان با انسان و سرانجام ،ارتباط انسان با جهان ،هر چند به نحو
اختصار معلوم شود تا در پرتو آن ،ضرورت تحصیل محیط سالم و لزوم حفظ
آن روشن شود .در این بخش به برخی اصول الزم اشاره میگردد:
الف :آرایش نظام هستی ،پایه آرامش بشر
قرآن کریم که مق ّدسترین متن دینی است ،صحنه آفرینش را پرده پرنیانی
جمال و شکوه خدا میداند و آرایش نظام هستی را پایه آرامش بشر معرفی
میکند و سراس��ر گیتی و مینو را به زیبایی میس��تاید و در اینباره چنین
میفرماید:
-1هرچه مصداق شیء است و اين عنوان بر او صادق است ،مخلوق خدای
ی ٍء ٌ
سبحان است :اهلل خالق ّ
وکیل)۲( .
کل شیء و هو علی کل ش 
-2هرچ��ه را خداوند آفرید ،زیبا و جمیل خلق کرد آن گونه که از آن زیباتر
ممکن نبود؛ وگرنه حتم ًا علم خداوند به آن تعلق میگرفت و از قدرت فراگیر
الهی خارج نبود و از گستره سفره جود و بخشش خدایی جدا نمیشد :الذی
أَ ْح َس َن ّ
طین)۳(.
کل ش 
ی ٍء خَ لْقَه وبَ َد َء خلق االنسان من ٍ
 -3انس��ان که میتواند جهانی بنشسته در گوشهاي باشد ،در کمال زیبایی
تقویم؛( )۴و أحسن صورکم و
آفریده ش��د :لقد خلقنا اإلنسان فی أحس��ن
ٍ
رزقکم من الطیبات؛( )۵و صو ّرکم فأحسن صورکم و إلیه المصیر)۶(.
گرچه هر موجودی زیبا خلق شد و انسان نیز همانند دیگر مخلوقها از حسن
نفس��ی برخوردار است ،لیکن چون میتواند خلیفه الهی شود که عالم و آدم
را بیاراید ،نسبت به موجودهای دیگر از حسن زاید قیاسی و سنجشی بهره
میبرد که مخلوقهای دیگر فاقد آن هستند .از اینرو ،خدای سبحان بعد از

بخش اول
برگرفته از مجله الكترونيكي اسرا

آفرینش انسان ،چنین فرمود :فتبارک اهلل أحسن الخالقین)۷(.
تبیین نظام
ِ
ب:پیام قرآن درباره فاقدان فرهنگ صیانت محیط زیست
زیبایی جهان آفرینش در نظاممند بودن آن است؛ به طوری که هر مخلوقی
معین و راه و راهنمای مشخص آفریده
با هماهنگی اجزای درونی و با هدف ّ
ش��د .از اینرو ،هم نظام فاعلی آن منس��جم و عالمانه و هم نظام غایی آن
مرتبط و حکیمانه است و هم نظام داخلی آن هماهنگ و خردمندانه تعبیه
ش��ده اس��ت .پیام قرآن حکیم در این زمینه چنین اس��ت :ربنا الذی أعطی
ّ
ی ٍء خلقه ثم ه��دی؛( )۸یعنی پروردگار ما س��اختار هر مخلوق را
کل ش�� 
ظرفیت و هدفمندی او تأمین کرد؛ آنگاه او را در
برابر اس��تعداد ،استحقاقّ ،
بستر مستقیم به مقصدی که مقصود در آنجاست ،رهبری نمود .این مثلّث
میم��ون ،زیبایی هر چیزی را در رعایت اص��ول علمی و تجربی نظامهای
سهگانه مزبور میداند و اگر آسیبی به ساختار چیزی برسد ،هم او را از نیل
به هدف اصیل او باز میدارد و هم دیگران را از فیض او محروم میکند .آن
هجران و این حرمان زشت ،چهره زیبای صحنه آفرینش را مش ّوه میکنند
امنیت ا ّمت آسیب رساند،
و هرگونه تش��ویه خلقت که به سالمت جامعه و ّ
وسوس��ه ابلیس است؛ زیرا شیطان ،مکر ابلیس��انه خود را در مطاوی امور،
تدلیس و تلبیس میکند که یکی از آنها تغییر ساختار هدفمند انسان یا هر
فلیغیرن خلق اهلل)۹(.
موجود دیگر است:
ّ
گروهی در اثر اغوای شیطان که با ارائه کژراههها و اغرا و تمویه و تسفیه،
صنعت  ،س ّن ِت
بش��ر فریب خورده را وادار به عصیان میکند ،به بهانه حفظ
ْ
مرج
و
هرج
به
زیبای خلقت را به بدعت ،تبدیل و نظام با شکوه آفرینش را
ِ
آالیش و آلودگی دگرگون مینمایند .پیام قرآن کریم درباره ناسپاسان زیست
محیطی و فاقدان فرهنگ صیانت محیط زیس��ت ،این اس��ت :ظهر الفساد
البر و البحر بما کس��بت أیدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلّهم
فی ّ
یرجعون )۱۰(.آنچه از دستور سپهری و فرمان آسمانی برمیآید ،این است
که تابلوی زیبای آفرینش ،امانت الهی به دس��ت بشر است .صنایع تجربی
موظفند که در راستای تأمین سعادت و سالمت تمام بشر جهتگیری کنند؛
اعم از دریا و آبزیان و
چنانکه مکلّفند که حقوق طبیعی هر موجود دیگر راّ ،
هوا و پرندگان هوا و استنشاق کنندگان از آن و نیز هر پدیده طبیعی دیگر،
رعایت نمایند و هرگز به هالکت نسل و حرث رضایت ندهند.

 -۱کتاب انتظار بشر از دین  ،خالصه صفحات  ۲۱۰-۱۹۱و همچنین می توانید به کتاب «اسالم و محیط زیست» فصل چهارم مراجعه کنید.
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[
ج:فرهنگ زیس�ت محیطی آمیخته با مقام
خالفت الهی انسان
زیبایی انسان ،گذشته از سازمان نظامواره هستی او که
در هر موجود دیگری هر چند ضعیف یافت میش��ود
در گرو کرامت اوست .متون مقدس آسمانی به ویژه
قرآن کریم ،هستی بشر را تکریم کرده و او را موجودی
گرامی ش��مرده و درباره کرام��ت وی ،چنین فرموده
البر و البحر و
کرمنا بنی ادم و حملناهم فی ّ
است :لقد ّ
فضلناهم علی کثی ٍر م ّمن خلقنا
الطیبات و ّ
رزقناهم من ّ
تفضی ً
ال؛( )۱۱ما فرزندان آدم را بس��یار گرامی داشتیم
و آنها را بر مرکب در دریا و خش��کی س��وار کردیم
و از پاکیزهها روزی دادیم و بر بس��یاری از مخلوقات
خود برتری بخشیدیم .کرامت انسان ،مرهون خالفت
جانشین موجود کریم از کرامت برخوردار
اوست؛ زیرا
ِ
است و چنین کرامتی که از ناحیه خالفت الهی باشد،
بهره انس��ان .از اینرو ،تعبیری که درباره انسان شده،
درباره هیچ موجود دیگر نشده است و آن تعبیر ممتاز،
همی��ن حدیث معروف «من عرف نفس��ه فقد عرف
ربّه»( )۱۲است؛ زیرا شناخت جان آدمی از آن جهت
که خلیفه خداست و این خالفت نیز تکوینی است نه
قراردادی حتم ًا به ش��ناخت خدا ختم خواهد شد و اگر
به شناخت خداوند منتهی نگشت ،معلوم میشود که

۲
۳
۴
۵
۶

ـ سوره زمر ،آیه ۶۲
ـ سوره سجده ،آیه ۷
ـ سوره غافر ،آیه ۶۴
ـ سوره تین ،آیه ۴
ـ سوره تغابن ،آیه ۳

مهمترین عنص�ر خالفت الهی
بع�د از فراگیری مع�ارف دینی،
آباد ساختن زمین و نجات آن از
هر گونه تباهی و تیرگی اس�ت.
مقصود از زمین ،گستره زیست
بش�ر اس�ت که از عمق دریا تا
اوج س�پهر وقلّ�ه آس�مان را در
برمیگی�رد .بنابرای�ن ،فرهنگ
زیس�تمحیطی ب�ا مق�ام برین
جانشینی خدا آمیخته است.

انسان به خوبی شناخته نشده است.
بنابراین ،کرامت انس��ان در پرتو خالفت اوس��ت و
«خلیفه» ،کسی اس��ت که در تمام شؤون علمی و
عملی خود ،تابع «مستخلف عنه» باشد و برابر علم
او اندیش��ه پیدا کند و مطابق اراده او صاحب انگیزه
ش��ود .خدای س��بحان که خلعت خالف��ت را با آیه
إنّی جاعل فی األرض خلیف��ة( )۱۳بر اندام موزون

 ۷ـ سوره مؤمنون ،آیه ۱۴
 ۸ـ سوره طه ،آیه ۵۰
 ۹ـ سوره نساء ،آیه ۱۱۹
 ۱۰ـ سوره روم ،آیه ۴۱
 ۱۱ـ سوره ا ِسراء ،آیه ۷۰
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انس��ان وارسته پوش��انید ،تاروپود استبرق جانشینی
را ،معرفت اس��مای حس��نای الهی و مر ّمت قلمرو
خالفت و آباد و آزادس��ازی منطقه جانشینی از نفوذ
تخریبی اهریمنان قرار داد و از جهت علمی فرمود:
و علّم ادم األس��ماء( )۱۴و از لح��اظ عملی چنین
فرمود :هو أنش��أکم من األرض و اس��تعمرکم فیها
مجیب؛()۱۵
قریب
ثم توبوا إلیه ّ
ٌ
إن ربّی ٌ
فاستغفروه ّ
خدای یگانه ش��ما را از زمین ایجاد کرد و شما را بر
آبادی زمین برگماشت پس از او طلب مغفرت کنید
س��پس به س��وی او توبه کنید ،حقیقت ًا که پروردگار
من نزدیک و اجابت کننده است.
مهمترین عنصر خالفت الهی بعد از فراگیری معارف
دینی ،آباد ساختن زمین و نجات آن از هر گونه تباهی
و تیرگی اس��ت .مقصود از زمین ،گستره زیست بشر
اس��ت که از عمق دریا تا اوج س��پهر وقلّه آسمان را
در برمیگیرد .بنابراین ،فرهنگ زیستمحیطی با مقام
برین جانشینی خدا آمیخته است .آن کس که به جای
پاالیش هوا ،آن را میآالید و عوض مر ّمت زمین ،آن
را ویران میکند و به جای غرس نهال ،به قطع درخت
میپردازد و به جای سالم سازی دریا و صحرا ،از آلوده
نمودن آنها اِبایی ندارد ،چنین فارغ بیفروغی ،بیدریغ
دروغ میگوید که خویش��تن را خلیفه خدا میشمرد.

۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
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مقاله

ـ شرح غررالحکم ،ج  ،۵ص ۱۹۴
ـ سوره بقره ،آیه ۳۰
ـ سوره بقره ،آیه ۳۱
ـ سوره هود ،آیه ۶۱

]

مقاله

منظور از عمارت زمین ،تأمین اصول زیس��ت محیطی برای حیات انسانی
اس��ت؛ نه مخصوص زندگی گیاهی که برخی دارند و نه مخصوص حیات
حیوانی که ع ّدهای به آن بسنده نمودند ،بلکه زندگی انسانی که جامع تمام
مراحل نباتی و حیوانی هم خواهد بود؛ یعنی هم زمین از خطر تباهی برهد
طب طبیعی
و هم زمینه از ضرر اخالقی مصون بماند تا هم بدن از مزایای ّ
طرفی بندد و هم روح از مواهب ویژه نَفَس رحمانی ،به َر ْوح و ریحان نایل
شود.
د :رسالت مضاعف دولت مردان در تأمین محیط سالم
زیبایی حقیقی (نه اعتباری) از سنخ هستی است و هستی ،حقیقت تشکیکی
است .لذا ،زیبایی مراتبی دارد که در طول یکدیگرند .چون زیبایی انسان در
جانشینی او از خدا نهفته است و این خالفت در حاکمان ،بیش از دیگران
اس��ت ،رسالت دولتمردان در تأمین محیط سالم بیشتر از توده مردم است؛
زیرا برنامهریزی کالن فضا و دریا و ساخت سالحهای شیمیایی و تخریبی
و آزمایشهای فرسایشی اتمی و مانند آن ،در اختیار حکمرانان مقتدر است.
آنچه هم اکنون سالمت محیط زیست را تحدید مینماید و جوامع بشری
را به مرگ یا بیماری تهدید میکند ،اقتدار تعدیل نش��ده صاحبان صنایع
نعمت خدا داد را به سود خود و زیان ملّتهای دیگر،
اتمی است که هرگونه ِ
مصادره مینمایند؛ گویا مدیر عامل لگام گسیخته دهکده دنیای کنونیاند.
إن
پیام قرآن کریم که عصاره متون مقدس آس��مانی اس��ت ،چنین استّ :
الملوک إذا دخلوا قریة تفس��دواها و جعلوا أع ّزة أهلها أذلّة؛( )۱۶پادش��اهان
هنگامی که داخل شهری شوند ،آن را تباه مینمایند و عزیزترین آنها را
ذلیل قرار میدهند.
سالطین ستم و دولتمردان جور و طغیان ،هنگام ورود به منطقه دیگران
و زمان اقتدار بر آن و وقت نفوذ در آن به تباهی آن اقدام میکنند .اگر در
گذش��ته تاریخ ،دخول شخصی و ورود فیزیکی الزم بود ،اکنون با سرعت
سرس��امآور صنعت ،کنترل از دور برای ا ِفساد کافی است .اینان که رسالت
اصلی آنها غمخواری توده محروم اس��ت ،س��فارت خویش را چونان دد،
خونخواری میدانند.
هر که را رنجه داشتن دین است تن او نیست تن که تن بّین است()۱۷
کس��ی که از قدرت برتر برخوردار است ،وظیفه یسنگینتر متوجه اوست.
اگر امیری مکلّف باشد که حوزه امارت خود را سالم نماید ،امیر امیران که
از وی به میرمیران یاد میشود ،تکلیف مهمتری دارد؛ زیرا قلمرو امارت او

فسیحتر و وسیعتر از منطقه امارت امیری است که خود مأمور اوست.
نظام اس�لامی وظیفه رسمی والی را چنین ترسیم نموده است« :أ ّیما امر ٍء
ولى من أمر المس��لمین ش��یئ ًا لم یحطهم بما یحوط نفسه لم یرح رائحة
الج ّن��ة»؛( )۱۸هر کس س��متی را در دولت اس�لامی ب��ه عهده بگیرد و
مس��ؤول بخشی از بخشهای حکومت دینی گرددّ ،
موظف است هر آنچه
را که برای حفظ حیات ،س�لامت ،حیثیت اجتماعی و مانند آن ،نسبت به
خود به کار میبرد ،برای توده مردم نیز تأمین کند .اگر خود از بهداش��ت و
محیط سالم برخوردار است ،موظف است آن را برای تمام شهروندان فراهم
نماید .این دستور رسول گرامی اسالم (صلی اهلل علیه و آله و سلم) در برنامه
حکومتی جانشین ایشان ،حضرت علی بن ابیطالب (علیهالسالم)) تجلّی
خاص یافت؛ زیرا امام علی (علیهالسالم) چنین فرمودَ « :و لْ َی ُک ْن نظرک فى
ألن ذلک الیدرک
عمارة األرض أبلغ من نظرک فى اس��تجالب الخراج ّ
إ ّال بالعمارة»؛()۱۹
اهتمام تو ،به آباد نمودن زمین ،بیش از همت گماردن تو ،به جمع درآمد
باش��د .معلوم است که با آلوده بودن محیط زیست ،هم نیروی انسانی در
معرض آس��یب است و هم امکانات طبیعی .اسالم در تمام شؤون حیات،
به دو عنص��ر محوری اهمیت میدهد و همگان ،ب��ه ویژه دولتمردان را
مسؤول تأمین آن دو رکن اساسی میداند :یکی استحکام عمل و دیگری
هنرمندی و زیبایی آن؛ یعنی کاری که مطابق اصول علمی نباشد ،چون
متقن و استوار نیست مقبول نیست و کاری که در عین اتقان و استواری،
هنرمندانه و زیبا نیست ،مطبوع و مطلوب نخواهد بود .رسول گرامی اسالم
(صلی اهلل علیه و آله و س��لم) درباره عنصر محوری نخست چنین فرمود:
یحب إذا عمل أحدکم عم ً
ال أن یتقنه»؛( )۲۰یعنی آنچه محبوب
ّ
«إن اهلل ّ
خداست ،کار محکم وعمل ُم ْتقن است و درباره عنصر محوری دوم ،چنین
فرمود :یحب اهلل العامل إذا عمل أن یحس��ن»؛( )۲۱یعنی آنچه محبوب
خداست ،کار هنرمندانه ،ادیبانه و زیباست ».خداوند نیز جهان را با دو اصل
انسان
اس��تحکام و زیبایی آفرید و دوس��ت دارد که جانشین او در زمین،
ِ
وارس��تهای باشد که معماری کارهای او ف ّنی و نیز زیباسازیهای عمل او
هنرمندانه باشد .رعایت دواصل یاد شده ،حافظ تمام اصول معیاری زیست
محیطی اس��ت؛ زیر استحکام و زیبایی ،مایه پاالیش فضای زندگی است
و فضای پالوده ،پای��دار خواهد بود؛ همانطور که محیط آلوده ،زدودنی و
از بین رفتنی است.
 ۱۹ـ نهجالبالغه ،نامه  ،۵۳بند ۷۹
 ۲۰ـ نهجالفصاحه ،ج  ،۲ص ۶۸۳
 ۲۱ـ همان ،ص ۶۹۱

 ۱۶ـ سوره نمل ،آیه ۳۴
 ۱۷ـ حکیم سنایی ،حدیقه ،ص ۵۵۰
 ۱۸ـ نهج الفصاحه ،ج  ،۲ص ۶۹۲
فصل نامه اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
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زیبایی انسان در
جانشینی او از خدا
نهفته است و این
خالفت در حاکمان،
بیش از دیگران
است ،رسالت
دولتمردان در تأمین
محیط سالم بیشتر
از توده مردم است

[[ مصاحبه ]]

دیوید لیلین از غربياني است که در زمینه طبیعت گردی و حیات وحش فعالیت
می نماید و به زبان فارس�ی به خوبی صحبت می کند با توجه به اینکه او پیش
از انقالب ش�كوهمند اسلامي مناطق حفاظت ش�ده کش�ور را از نزدیک دیده
است و در سفر اخیر خود به ایران نیز از برخی مناطق چهارگانه تحت مدیریت
سازمان حفاظت محیط زیست دیدن کرده و میتواند از لحاظ کمی و کیفی بین
شرایط امروز و گذشته مقایسه کند گفتگوی مختصری با او داشته ایم که متن
آن برای ثبت در سوابق به خوانندگان زیستنگار و عالقمندان به حیات وحش
استان تقدیم می شود .

مصاحبه با ديويـدليليـن فعال در زمینه حیات وحش
از:مريمفرهمنـد/سرپرستمعاونتمحيطزيستطبيعي

ف ـ لطفا خودتان وموسس��ه اي كه باآن همكاري داريد را براي
ما معرفي كنيد.
د ـ من ديويد ليلين هستم وبا موسسه اي به نام « حيات وحش
ميراث پارسيان » همكاري دارم .اين موسسه همه فعالیت های خود
را زیر نظر یک هیئت امنای معتبر و مجرب انجام میدهد .هیئت
امنا اهداف کالن را تعیین و تصویب می کند و میکوشد تا منابع
مالی الزم برای موفقیت این اهداف را تأمين كند ،مؤسسه ي ما دو
شعبه دارد يكي در تهران و يكي در آمريكا و كار من در آمريكا اين
هست كه اطالعاتي در مورد حيات وحش ايران به ايرانيان مقيم
آمريكا بدهم  ،يا براي پروژه هاي مرتبط با حيات وحش يك پولي
جمع كنيم و بفرستيم به شعبه اي كه در تهران هست
ف ـ لطفا بفرماييد در سفري كه به ايران داشته ايد به كداميك از
مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيط زيست سفر كرده ايد؟
د ـ ع��رض كن��م كه ما از تهران رفتيم فيروزك��وه  ،بعد توران ،
عباس آباد  ،س��ياه كوه  ،دره انجير  ،بافق  ،كالمند  ،بهرام گور،
بختگان ،دنا و كاله قاضي
ف ـ پس تا االن دومنطقه ازمناطق استان اصفهان را بازديد كرده ايد؟
دـ بله ،عباس آبادوكاله قاضي ،البته در زمان خيلي كوتاه!
ف ـ مناطق استان اصفهان را چطور ديديد ؟
د ـ خيل��ي عالي! از لحاظ تنوع زيس��تي خصوصا منطقه عباس
آب��اد ،البته دراين زمان كوتاه در عباس آباد خيلي جانور وحش��ي
زياد نديديم ولي معلومه كه هست ! كاله قاضي را هم كه امروز
ديديم منطقه بسيار خوبي هست .
ف ـ به نظر ش��ما چگونه مي توانيم مردم محلي را در مديريت
منطقه به كمك بطلبيم ؟
د ـ خودتان خيلي بهتر مي دانيد،کمک به حفظ طبیعت و حیات
وحش بدون حمایت مردم امکانپذیر نیست! اينطور كه از رؤساي
مناطق ش��نيديم مردم خيلي همكاري ندارند،خصوصا در زمينه
شكار غير مجاز ،اگر مي شد كه محلي ها يك طوري در مناطق
حفاظت ش��ده حضور داشته باشند،خيلي به نفع منطقه بود ،البته
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اين احتياج به كار و زمينه سازي دارد.
ف ـ به نظر ش��ما امكاناتي كه االن در مناطق ما هست نسبت
به گذشته چطور است ؟
د ـ خيلي بهتر ش��ده ! االن محيط بانان امكانات زيادي دارند ،
ماش��ين  ،موتور  ،بي سيم  GPS ،و ساختمان هاي مجهز ،اما
برعكس االن مشكالت شان هم نسبت به قبل بيشتر شده ،االن
ديدم كه شما كارشناسان زيادي داريدكه خيلي با هوش هستند
وتحصي�لات بااليي هم دارند ومي توانند آينده خوبي براي اين
كشور خيلي قشنگ بسازند .
ف ـ آي��ا تجربه يا توصيه اي در خصوص حيات وحش ومناطق
حفاظت شده ايران داريد؟
د ـ ايران از نظر تنوع زيس��تي درجه يك اس��ت ولي دنيا از اين
موضوع خبري ندارد  ،خيلي از كشورها مثل كنيا اگر اكوتوريسم
نداش��ته باشند يك خرابه مي ش��وند و هيچ چيز ديگري ندارند،
اكوتوريس��م مي تواند منبع درآمد خيلي خوبي باشد براي ايران،
خيلي از خارجي ها حاضر هستند براي ديدن حيات وحش ايران
هزينه كنند .درمورد شكار هم مثال اگر در يك منطقه اي تعداد
قوچ هاي پير زياد شده باشد چه اشكالي دارد كه پروانه بدهيد و
يك خارجي بيايد ،پول زيادي هم از او بگيريد ،چون اين حيوان
پير خود به خود از طبيعت حذف مي شود  ،اين كار از نظر توليد
مثلي و مسايل ژنتيكي هم به نفع منطقه است .
چيزي كه براي من خيلي ناراحت كننده بود ديدم كه در مناطق
آشغال و كيسه هاي پالستيكي خيلي ريخته بود ،خواهش كردم
از محيط بانان كه اينها را جمع كنند ( البته در اختيارات من شايد
نبود) چون وقت��ي مردم به دل طبيعت بروند و با اين صحنه ها
روبرو شوند خيلي ناراحت كننده است .
افرادي كه تمايل داشته باشند اطالعات بيشتري از "مؤسسه حيات
وحش ميراث پارسيان" به دست آورند ميتوانند با مراجعه به اينترنت
از فعالیتهای مؤسسه آگاهی بیشتری یابند .
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اندازهگيري شاخص كيفي آب ( *)WQIرودخانه زايند هرود
در سالهـاي  89ـ 1385

چكيده
رودخان��ه زاين��دهرود از مهمتري��ن رودخانههاي فالت
ايران است كه از ارتفاعات زاگرس واقع در دامنههاي شرقي
زردک��وه اس��تان چهارمحال بختياري سرچش��مه ميگيرد.
مس��احت حوضه آبريز اين رودخان��ه  39824كيلومتر مربع
ميباش��د .طول اين رودخانه از سرچشمه تا تاالب گاوخوني
 343كيلومتر از سمت غرب به شرق مي باشد.
ميانگي��ن ب��ارش حوض��ه آبريز زاين��ده رود در اس��تان
چهارمح��ال و بختي��اري حدود  780ميليمتر و در اس��تان
اصفهان  160ميليمتر اس��ت .مقدار دبي رودخانه زايندهرود
تا قبل از س��د مخزني زايندهرود بس��تگي به مقدار بارندگي
و آبده��ي تونلهاي اول و دوم کوهرنگ دارد .پس از س��د
زايندهرود ،دبي رودخانه تابع وضع ذخيرۀ آب و س��رريزهاي
آن ميباشد.
آب رودخان��ه زايندهرود در س��ه بخش با اولويت ش��رب،
صنعت و کش��اورزي مورد استفاده قرار ميگيرد .بيش از 80
درصد آب شرب استان اصفهان ،آب مورد نياز صنايع بزرگي

ֺ از  :احمدرضا الهيجان زاده /مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
هلنا کعبي و شهناز قاضي زاهدي /كارشناسان مسؤول محيط زيست
حميرا صفي قلي،سامره شيران وشهين نژاداحمدي/كارشناسان محيط زيست

از قبيل فوالد مبارکه ،ذوبآهن ،پااليشگاه ،نيروگاه اسالمآباد
و شهيد محمد منتظري و بسياري صنايع مهم ديگر استان
و عالوه بر آن آب مورد نياز بخش کشاورزي استان اصفهان
از تنها منبع آب س��طحي موجود يعن��ي رودخانه زاينده رود
تأمين ميگردد .بديهي اس��ت که کليه منابع برداشت کننده
آب از رودخانه زاينده رود به نوعي آالينده آن نيزمحس��وب
ميگردند زيرا بخش��ي از آب اس��تفاده ش��ده را که به مواد
مختلفي آغش��ته شده ،به صورت مستقيم و يا غير مستقيم
به رودخانه باز ميگردانند.
باتوجه به عبور رودخانه از شهرها و روستاهاي فالت مرکزي
ايران و همچنين موقعيت قرارگيري بيشتر روستاهاي مشرف بر
رودخانه ،ميتوان حدود 20روستا را نام برد که روانابهاي فاضالب
انس��اني خود را به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم به رودخانه
زايندهرود تخليه مينمايند .همچنين زهآبهاي کشاورزي در بيش
از  80درصد از طول رودخانه (به صورت مستقيم و غيرمستقيم)
با دبيهاي متفاوت و در فصول مختلف (متناسب با نوع کشت
منطقه) تخليه مي گردد .اين تخليهها در محدودهاي از رودخانه
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زايندهرود سبب تغيير در تعادل ميان امالح (کاتيونها-آنيونها) شده
است که با توجه به خشکسالي اخير و کمي بارش در اين منطقه
و عبور حداقل آب در طول رودخانه ،تخليه زهآبها ميتواند نقش
مؤثري در افزايش ش��وري آب و برهم زدن تعادل ش��يميايي-
بيولوژيکيداشتهباشد.
در همين راس��تا و براس��اس مطالعات انجام شده بر روي
ش��اخص هاي كيفي رودخان��ه (ش��اخص  )WQIاز 14
ايس��تگاه در طول رودخان��ه زاينده رود در محدودۀ اس��تان
اصفهان به صورت ماهيانه نمونه برداري شده و نتايج حاصل
از اندازهگيريها جهت محاسبه شاخص بكار گرفته شده است.
نتايج اين به دست آمده نش��ان ميدهد كه ميزان شاخص
كيفي محاسبه شده در ايستگاههاي باالدست نظير چمحيدر،
پل موركان ،چم آسمان و پل بابامحمود خوب تا متوسط ،در
ايستگاههاي ميانه رودخانه نظير پل چوم ،پل زيار ،پل شريف
آباد و پل اژيه متوس��ط تا نامطلوب و در ايستگاههاي پائين
دست نظير بند شاخ كنار و تاالب گاوخوني نسبت ًا نامطلوب تا
نامطلوب (در طول ماههاي مختلف) ميباشد.

* water quality index
شماره سوم 1389/
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کلمات کليدي
رودخانه ،زاينده رود ،شاخص کيفيتWQI ،
مقدمه
پهنهبن��دي آلودگي ي��ك رودخانه ميتواند اولين و ش��ايد
مهمترين گام در اعمال يك مديريت صحيح كيفي به منظور
رفع معضل آلودگي در آن باشد .چرا كه ديدگاه فرد را نسبت
ب��ه روند و چگونگي تغيي��رات آلودگي در هر زمان ،مكان و
شرايط خاص روشن مينمايد.
اط�لاع از وضعي��ت كيفي آبهاي س��طحي اين امكان را
فراهم ميس��ازد ت��ا ضمن اس��تفاده از آن در موارد مختلف
ش��يوههايي اتخاذ شود تا كمترين آس��يب به اين منبع وارد
شود .فنون مختلفي براي سنجش كيفي آبهاي سطحي در
سطح دنيا مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است ،كه از آن
ميان شاخصهاي كيفي آب يكي از روشهاي پركاربرد و
ساده در س��طح دنيا ميباشد .باتوجه به اينكه ايران يكي از
كشورهاي خشك محسوب ميشود ،توسعه منابع آبي قابل
استفاده و حفظ و بهبود كيفيت آن امري حياتي ميباشد .در
اين راس��تا ش��اخصهاي كيفي آب ميتواند به عنوان يكي
از روش��هاي تعيين درجه آلودگي آب ،با توجه به س��هولت
اس��تفاده از آن و بيان نتايج به زبان ساده و قابل فهم توسط
حتي افراد غير متخصص و عموم ،نقش بسيار مهمي را ايفا
كند .بدين ترتيب با پهنه بندي آلودگي و ارائه تصوير صحيح
از وضعيت كيفي آبهاي سطحي عالوه بر افزايش مشاركت
مردمي در حفظ س�لامت و كيفيت آبهاي سطحي ،ابزاري
مفيد در اختيار قرار داده تا هرگونه تصميمگيري مديريتي كه
اثرات زيست محيطي آن به صورت مستقيم يا غيرمستقيم

متوجه آبهاي سطحي كشور باشد ،با آگاهي بيشتري اتخاذ
ش��ود و ضرورت اعمال شيوههاي مديريتي منابع آب در هر
نقطه مشخص ميگردد.
با توجه به روند رو به افزايش استفاده از شاخصهاي كيفي
آبهاي سطحي ضروريست تا فوايد و قابليت هاي استفاده از
آنها ارائه ش��ود .فوايد مختلفي که در ارتباط با شاخصهاي
كيفي آب ذكر شده به شرح زير ميباشد:
•مقادير اندازه گيري شدة پارامترهاي مختلف را به صورت
ي��ك عدد منفرد ارائ��ه نموده و در نتيج��ه با كاهش حجم
اطالعات خام از پيچيدگيهاي موجود ميكاهد.
•نشانگرهاي متنوع كيفي را به صورت يك سيستم ساده كه
به راحتي بتوان با آن ارتباط بر قرار نمود ،بيان مينمايد.
•پارامترهاي مختلف با واحدهاي اندازه گيري متفاوت را با
ه��م تركيب و جمع نموده و نتيج��ه را به صورت يك عدد
منفرد بدون بعد ارائه مينمايد.
•سهولت استفاده از شاخص به علت بيان آن به صورت واحد
منفرد و يا عدد بدون بعد.
•توانايي ارائه نتايج به صورت ساده به عموم مردم در راستاي
كمك به پذيرفتن موارد منع قانوني و يا تغيير روش زندگي
در جهت بهبود شرايط محيط زيست.
اس��تفاده از ش��اخصهاي كيفي آب ميتواند روش مؤثر و
سادهاي جهت پهنهبندي آلودگي رودخانه باشد .با به كارگيري
اين روش و انجام پهنهبندي رودخانهها از طريق انجام GIS
و تعريف سايت ميتوان در سامان دهي هر چه بهتر صنايع
و كشاورزي اطراف رودخانه كه فاضالب و پسابهاي خود
را ب��ه آن وارد ميكنند ،تعيين قس��متهاي آل��وده و بحراني
رودخانه ،تعيين بهترين منطقه جهت برداش��ت آب ،اعمال
مديريتي صحيح در جه��ت تبديل مناطق آلودة رودخانه به
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قسمتهاي با كيفيت بهتر و قابل قبول تر و بسياري اقدامات
مفيد ديگر ،كوشش و تالش الزم به عمل آورد.
حوضه آبريز رودخانه زايندهرود بين طولهاي جغرافياييَ 50ْ 30تا
َ 52ْ 40شرقي و عرضهاي جغرافيايي َ 31ْ 10تا َ 38ْ 33شمالي
قرار گرفته اس��ت .مساحت حوضه آبريز رودخانه زاينده رود
به تفكيك  4134كيلومترمربع تا محل سد زايندهرود4850،
كيلومتر مربع تا ايستگاه پل زمانخان و 30840كيلومتر مربع
تا مرداب گاوخوني ميباش��د .عريضترين قسمت رودخانه
در  15كيلومتري جنوب غربي اصفهان در محل روس��تاي
موس��يان اس��ت كه پهناي آن به  800متر ميرسد .در اين
محل رودخانه به دو شاخه تقسيم شده و طي مسافتي حدود
 500متر دوباره به يكديگر مي پيوندند.
ط��ول رودخانه بالغ ب��ر  350كيلومتر بوده ك��ه حدود يك
س��وم اين مسير آبگير و دو س��وم آن آبخور رودخانه است.
اي��ن رودخانه بهعنوان يك ميراث فرهنگي و اثر باس��تاني
شناختهشده و به تعبيري اصفهان به آن زنده ميباشد.
در اين مقاله ابتدا به بررسي شاخص هاي موجود کيفيت آب
در پهنه بنــدي هاي کيفي آب رودخانه ها پرداخته شده است
و سپس ضمن مقايسه شاخصهاي مختلف ارزشگذاري و
طبقهبندي آبها ,بهترين ش��اخص انتخاب شده است .سپس
به منظور آش��نايي با وضعيت موجود رودخانه ,ابتدا دادههاي
زمينه تهيه شده و در ادامه ضمن بررسي ايستگاههاي موجود
رودخانه ،ايستگاههاي مورد نياز انتخاب شده و نمونهبرداري
ماهيانه به مدت  5سال از ايستگاههاي منتخب انجام شده و
در پايان دادههاي حاصل بر اساس شاخص منتخب ،محاسبه
و كيفي��ت آب رودخانه زاين��ده رود از لحاظ ب��ار آلودگي در
ايستگاههاي تعيين ش��ده در محدوده حوضه آبريز رودخانه
زاين��دهرود در اس��تان اصفهان براس��اس منحنيهاي نظام
شاخص كيفيت آب ( )WQIطبقه بندي گرديده است
آبگذر و برداشت آب رودخانه
آب رودخانه زايندهرود در س��ه بخش با اولويت شرب ،صنعت
و کش��اورزي مورد استفاده قرار ميگيرد .آب مورد نياز بخش
ش��رب بالغ بر  325ميليون مترمکعب در سال ،آب مورد نياز
صنايع بزرگ از قبيل شرکت فوالد مبارکه اصفهان ،کارخانه
ذوبآهن ،پااليشگاه اصفهان ،نيروگاه اسالمآباد ،نيروگاه شهيد
محمد منتظري و س��اير صنايع مهم استان  125ميليون متر
مکعب در س��ال و همچنين آب مورد نياز بخش کش��اورزي
اس��تان  400ميليون متر مكعب در سال مي باشد كه از تنها
منبع آب س��طحي اس��تان يعني زاينده رود تأمين ميگردد.
ساليانه  325ميليون متر مكعب از آبهاي رودخانه ،از طريق نفوذ
آبخوانها و تبخير از سيس��تم خارج ميشود .كل آب مصرفي
رودخان��ه زاينده رود در س��ال  1386-87معادل  975ميليون
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پساب برخي
كارخانهها به صورت
مستقيم
و يا غير مستقيم
(تخليه به
حوضچههاي
تبخيري)
به رودخانه تخليه
ميشود.

متر مكعب بوده است .كل حجم آب خارج شده از
طريق س��د در سال آبي فوق الذكر معادل 1300
ميليون متر مكعب گزارش شده است.
منابع آالينده رودخانه
مناب��ع آالين��ده رودخانه زاين��دهرود را ميتوان
به س��ه بخش شهري-روس��تايي ،كشاورزي و
صنعتي تقسيم نمود.
در بخ��ش شهري-روس��تايي تع��داد زيادي
روستاها و شهرهاي مجاور رودخانه زاينده رود قابل
اش��اره ميباشند كه به دليل موقعيت قرارگيري
بيشتر روس��تاها نس��بت به رودخانه روانابهاي
فاض�لاب انس��اني خود را به صورت مس��تقيم
و يا غيرمس��تقيم به رودخان��ه زايندهرود تخليه
مينماين��د .به عنوان مثال ميت��وان حدود 20
روستا را نام برد که به علت مجاورت با رودخانه
و حتي در موارد مشرف بودن به رودخانه زاينده
رود ،فاضالبه��اي خانگي خ��ود را به رودخانه
زاين��ده رود تخلي��ه مينماين��د .در خص��وص
فاضالب ش��هرها نيز تعداد زيادي تصفيهخانه
تأس��يس شده است كه در برخي موارد به علت
كارايي نامناس��ب اين تصفيهخانهها ،همچنان
تخليه اين فاضالبها به اراضي كش��اورزي و در
نهايت به رودخان ه صورت ميگيرد.
زهآبهاي کش��اورزي در بي��ش از  80درصد
از ط��ول رودخان��ه به ص��ورت مس��تقيم و يا
غيرمس��تقيم با دبيهاي متف��اوت و در فصول
مختلف (متناس��ب ب��ا نوع کش��ت منطقه) به
رودخان��ه تخليه مي گ��ردد .اي��ن تخليهها در
محدودهاي از رودخانه زايندهرود سبب تغيير در
تعادل ميان امالح (کاتيونها-آنيونها) شده است
که با توجه به خشکسالي اخير و کمي بارش در
اين منطقه و عبور حداقل آب در طول رودخانه،
تخليه زهآبها ميتواند نقش مؤثري در افزايش
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ش��وري آب و بره��م زدن تعادل ش��يميايي-
بيولوژيکي داش��ته باش��د .باتوجه به اينکه در
سمت ش��رق حوضه آبريز بافت طبيعي منطقه
ً
نس��بتآ ش��ور و س��ولفاته تشکيل داده
را خاک
است و از طرفي س��طح زيادي از زمينهاي آن
ناحيه به کشت محصوالت مختلف کشاورزي
اختصاص داده شده است ،زهآب حاصل از اين
زمينها که به صورت مس��تقيم و يا غيرمستقيم
به رودخانه تخليه ميشود ،باعث افزايش نسبي
هدايت الکتريکي آب شده است به طوريکه در
غ��رب حوضه هدايت الکتريک��ي کمتر از 500
ميکرو زيمنس بر سانتيمتر و در نقاط نزديک
به تاالب گاوخون��ي هدايت الکتريکي بيش از
 15000ميكرو زيمنس بر س��انتيمتر ميباشد
که خود نش��انگر اثر افزايش بي رويه امالح در
آب رودخانه زاينده رود مي باشد .رودخانه زاينده رود
پس از زهكشي حوضه آبريز رودخانه به تاالب
گاوخوني ختم ميشود.
در بخش صنعت نيز پس��اب برخي كارخانهها
به صورت مس��تقيم و يا غير مستقيم (تخليه به
حوضچههاي تبخيري) به رودخانه تخليه ميشود.
روش کار
نمونهب��رداري از آب رودخان��ه مطاب��ق روش
ارائه ش��ده در كتاب "نمونهبرداري آب" نوش��ته
جاروميل کراجکا انجام شد .به منظور اندازه گيري
پارامترهاي فيزيکي ،از دستگاه پرتابل WTW
استفاده شده است.
جهت انجام آزمايشهاي شيميايي و ميکروبي در
کليه موارد از روشهاي ارائه شده در استاندارد متد
استفاده شده است.
در اين پروژه به منظور انجام برخي محاسبات
مورد نياز و رس��م نمودارهاي الزم از نرم افزار
صفحه گسترده اكسل استفاده شده است.
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ش��اخص كيف��ي آب م��ورد اس��تفاده در اين
پژوهش شاخص كيفي آب  NSFمي باشد که
در ذيل جزئيات اين ش��اخص و تعاريف مربوطه
ارائه شده است.
در راس��تاي تجزي��ه و تحليل علمي كيفيت
آب در ايس��تگاههاي اندازه گيري از ش��اخص
كيف��ي آب ()Water Quality Index
اس��تفاده ميشود .اين ش��اخص در دهه 1970
توس��ط NSF (National Sanitation
 )Fundationتهيه ش��ده و در بس��ياري از
مطالع��ات كيفي آب در دنيا مورد اس��تفاده قرار
گرفته اس��ت .بر اساس اين ش��اخص آب در 5
رتبه كيفي به صورت زير طبقه بندي ميش��ود.
اين ش��اخص براي آبهاي ج��اري و درياچه ها
كاربرد بسيار خوبي داشته و با ك ّمي كردن نتايج
به تبيين كيفيت آب كم��ك خواهد كرد .براي
تعيين اين شاخص در خصوص حجم اطالعات
زياد در اين تحقيق از برنامه كامپيوتري ويژه اين
كار استفاده خواهد شد .اين برنامه قادر است تا با
در نظر گرفتن شرايط ،ضرايب مناسب را جهت
محاسبه شاخص بكار گيرد.
انتخاب ايستگاهها
تعداد  14ايستگاه نمونه برداري در طول رودخانه
زاينده رود و در محدودۀ استان اصفهان به شرح
جدول ش��ماره ( )1انتخاب ش��د .نحوه انتخاب
ايس��تگاهها به گونه اي اس��ت که کل مس��ير
رودخانه در باالدست و پائين دست منابع آالينده
را تحت پوشش قرار داده و نشان دهنده شرايط
واقعي رودخانه نيز باش��د .به منظ��ور ادامه دار
بودن نمونه برداريها ،کليه ايس��تگاهها به گونه
اي انتخاب ش��ده اس��ت که در تمام طول سال
امکان نمونه برداري از آنها ميس��ر باشد .جدول
ش��ماره ( )1اسامي اين ايس��تگاهها را نمايش

[

نقشه شماره 1
موقعیت ایستگاههای پایش ،مستقر بر رودخانه زاینده رود
در محدوده استان اصفهان
جدول شماره ()1
فهرست ايستگاههاي منتخب بر روي رودخانه زاينده رود

ميدهد .در نقش��ه ش��ماره ( )1نیز موقعیت این ایستگاهها بر روی نقشه نمایش
داده شده است.
نتايج
پس از انجام نمونه برداري و آناليز نمونهها ،دادههاي حاصل بر اساس فرمول مورد
اشاره در قسمت روشها و مواد مورد محاسبه قرار گرفته و نتايج حاصل در جدول
شماره ( )2ارائه شده است.

جدول شماره ( )2ميانگين دادههاي حاصل از شاخص كيفي WQI
در طول سالهاي  1385تا 1389

بحث و نتيجه گيري
داده هاي موجود در جدول شماره ( )2نشان مي دهد ،کيفيت رودخانه از باالدست
به پائين دس��ت کاهش مي يابد که از جمله داليل آن مي توان به برداش��ت آب
در طول مس��ير رودخانه و کاهش حجم آبگذر ،عبور رودخانه از اراضي کشاورزي
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و دريافت مقادير زيادي از زهکش��هاي ناشي از آبشويي اراضي ،دريافت فاضالب
تصفيه ش��ده شهري که در بيشتر مناطق از کيفيت مطلوبي برخوردار نمي باشد،
دريافت پس��اب روستاهاي مشرف به رودخانه ،دريافت بخشي از فاضالب ناشي
از صناي��ع از طريق ارتباط آب زيرزميني به دليل نفوذ فاضالب در حوضچه هاي
تبخيري و در نهايت آلودگيهاي بي کانون اشاره نمود.
نکته حائز اهميت ديگر اين اس��ت که از س��ال  1385تا سال  1389نيز مي توان
روند افزايش آلودگيها را با توجه به کاهش ميزان ش��اخص در آب رودخانه و در
نهايت کاهش کيفيت رودخانه به راحتي مشاهده نمود.
نظر به تأثير تخليههاي ناگهاني و اتفاقي كه بصورت ناپيوسته به رودخانه انجام
ميش��ود ،راه اندازي ايستگاه هاي سنجش مستمر پارامترهاي کيفيت آب نظير
 ،PHکدورت ،هدايت الکتريکي اکسيژن محلول ،دما و مواد معلق جامد از اهميت
بااليي برخوردار است .به همین منظور دو ايستگاه پايش مستمر بر روي رودخانه
نصب شده است.
فهرست منابع
[ ]1اسناد و مدارك شركت آب منطقهاي استان اصفهان ،وزارت نيرو
[]2شيخ س��تاني ،ن ،1380 ، .تبيين شاخصهاي كيفي آبهاي سطحي و كاربرد
آن در ارزيابي آسيبپذيري كيفي و پهنه بندي رودخانهها ،پايان نامه كارشناسي
ارش��د مهندسي محيط زيست ،دانشكده مهندسي عمران ،دانشگاه علم و صنعت
ايران .
[] 3مهندسي محيط زيست ،دکتر مجيد عباسپور ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي،
1377
[4] Krajca, Jaromil M," Water Sampling", 1989.
[5]STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTE WATER, 1992.
[6] “The Pros & Cons of An Environmental Index”.
http://bcn. Boulder.co.us/basin/ watershed/indices.html.
[7] Zandbergen, P. A and Hall. K.J. “Analysis of the
British Columbia Water Quality
Index for Watershed Managers: a Case Study of Two
Small Watersheds” Water Qual. Res. J. Canda. 1998,
Volume 33, No. 4,519 – 549.
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مقاله

]

مقاله

تأثیرونقشعواملفرهنگـي

بـروضعيتمحـيطزيستايـران

ֺ از  :فيروزه سعادتي  /كارشناس آموزش و برنامه ريزي

چكيده:
آلودگيهاي مختلف زيست محيطي اعم از آلودگي هوا ،منابع آب
سطحي و زير زميني ،آلودگي ناشي از سوء مديريت پسماندهاي
عادي و ويژه (خطر ناك )وآلودگي صوتي موارد بيشماري است
كه به ازاي هر فعاليت انساني ممكن است ايجاد شود و عمدت ًا
ناشي از نا آگاهي افراد و اشخاص مي باشد اگر چه اندك افرادي
هم هس��تند ك��ه در ايجاد آلودگي ها به ش��كل كامال آگاهانه
عم��ل كرده و جامعه را با چالش هاي بزرگ زيس��ت محيطي
روبرو مي كنند.اما بديهي است با وجود نا آگاهي طيف وسيعي
از ش��هروندان در ب��روز آلودگي ها ،نقش آموزش در س��طوح
مختل��ف جامعه ام��ري مهم و در الويت خواه��د بود .از طرفي
براي افزايش مش��اركت عموم م��ردم در امر حفاظت از محيط
زيس��ت بايد آموزشهاي تخصصي صورت گيرد شناسايي ،طبقه
بندي و آموزش مخاطبان از اصول الزم براي فرهنگ سازي
زيست محيطي است و فرهنگ يك جامعه طرز تلقي مرد م را
از موضوعات مختلف ش��كل م��ي دهد  .در نتيجه ارتباطي كه
انسان بين خود و طبيعت برقرار مي كند بر آمده از نوع نگاهي
اس��ت كه فرهنگ در طول س��اليان متمادي حيات خويش در
ذهن انسان بوجود آورده است.
در حقيق��ت با تغيير نگرش انس��ان به طبيعت ،در جهت حل
بس��ياري از مش��كالت امروز حركت مي كنيم ،از سوي ديگر
احتمال بروز معضالتي ديگر در آينده از ميان برداشته مي شود.
بي ش��ك ارزشها ي انس��اني حائز اهميت هستند زيرا انسانها
چي��زي را انجام مي دهند كه به آن باور داش��ته باش��ند براي
انتقال به جامعه اي پايدار تغييراتي در چگونگي درك انسانها از
يكديگر و به طور كلي حيات روي زمين ،چگونگي تش��خيص
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نيازها و الويت هايش��ان و چگونگي رفتار آنها ضروري اس��ت.
باورهاي عمومي قدرتمندتر از قوانين ديكته شده دولتها هستند
بحث فرهنگ در حوزه آموزش زيس��ت محيطي از مهمترين و
پايه اي ترين بحثهاي موجود مي باش��د بي ش��ك باالترين و
واالترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساس��ي
دارد فرهن��گ آن جامعه اس��ت  .فرهنگ خمي��ر مايه وجودي
تك تك افرادي اس��ت كه به بهانه زيس��تن گرد هم آمده اند
و در حقيقت همين فرهنگ يكس��ان اس��ت كه تحمل افراد را
براي يكديگر هموارتر مي سازد  .آنچه مستلزم توجه ميباشد،
ارتباط انكار ناپذير آموزش و فرهنگ با يكديگر است در حقيقت
فرزن��دان ما به اي��ن دليل راه علم و تحصيل بر مي گزينند كه
فرهن��گ ايران و ايراني را بياموزند طرح ريزي اخالق زيس��ت
محيطي كه برانگيزاننده حساسيت شخص نسبت به حفاظت از
محيط زيست باشد ،بايستي با بهسازي فرهنگي صورت گيرد
و قدر مسلم اينكه بهينه سازي هر فرهنگ جز با آموزش ميسر
نخواه��د بود  .اص��وال هر گاه صحبت از معضالت و مس��ائل
زيست محيطي به ميان مي آيد اين صحبت نيز به ميان ميآيد
كه "بايس��تي فرهنگ زيست محيطي را ارتقا دهيم" ولي نكته
جال��ب توجه اينكه اين صحبت در همين جا خاتمه پيدا كند و
هي��چ نظريه يا فرضيه قابل توجه��ي پيرامون آن ارائه نگردد.
راهكارهاي حاشيه اي كه به افزايش سطح آگاهي هاي زيست
محيطي منجر ميشود،وابسته به مقتضيات بومي و فرهنگي
هر منطقه مي تواند اندكي متغير باش��د  .اما اصول دس��تيابي
به هدف در تمام موارد يكس��ان اس��ت و ب��ي ترديد تعامل با
دستگاههاي مرتبط و تأثير گذار در اين راستا جهت هم افزايي
عملكرد ،بسيار اهميت دارد.
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[

آنچه كه در اين مقاله پي مي گيريم پرداختن به اين موضوع است كه
يكي از معتبرترين و مطمئن ترين روش�هايي كه از طريق آن مي توان به
ارتقاء س�طح فرهنگ زيست محيطي دست يافت،تكيه بر مبحث آموزش
در اين زمينه اس�ت كه در اين ميان تعيين و اجراي دو برنامه بلند مدت و
ميان مدت ،اصول كار را تشكيل مي دهد ،در برنامه بلند مدت پايه فرهنگي
مورد نظر را آموزش رس�مي كشور تشكيل مي دهد كه اصوال هر فردي به
نحوي با آن س�روكار پيدا مي كن�د و باالخص اينكه كودكان از همان ابتدا
با ذهنيتي كه آمادگي پذيرش آموزش�هاي الزم را دارد ،بهصورتي مداوم و
ج�دي پيگيري ك�رده تا نتيجه مطلوب در طي دوره اي تعيين ش�ده هويدا
ش�ود .در م�ورد برنامه ميان مدت بايد افزود كه نگاه�ي به تاريخ پرفراز و
نش�يب فرهنگ ايراني ،آشكار مي سازد كه همواره ميل و عشق به طبيعت
بين ايرانيان وجود داش�ته و دارد ،در حقيقت مهمترين هدف در اين زمينه
ايجاد حساسيت نسبت به مواردي است كه خانواده ها زمينه آشنايي با آن
را دارند ولي كميت و كيفيت نگهداري بهينه از آنرا دنبال ننموده اند .
در اين ميان وجود معضالت اجتماعي و اقتصادي مثل فقر ،بي سوادي،

)1تاثیرخانواده:
انس��ان ،مخلوق و شكل دهنده محيط زيست خود
مي باش��د،محيطي كه به وي بقاي فيزيكي،فرصت
رشد معنوي ،اخالقي،اجتماعي و روحي عطا ميكند.
هر دو جنبه محيط زيس��ت انس��ان يعن��ي طبيعي و
مصنوعي براي رفاه بشر و بهره وري او از حقوق پايه
بشري ،حتي حق زندگي ضروري است .قدرت انسان
براي تغيير و تحول در محيط اطرافش ،اگرعاقالنه به
كار رود ،مي تواند براي همه مردم توس��عه و فرصت
بهبود زندگي را به ارمغان آورد و اگر به اش��تباه ويا با
بي توجهي به كار گرفته شود  ،همان قدرت مي تواند
صدمه هاي بي ش��ماري را به افراد و محيط زيست
انس��اني وارد كند .خانواده بنیانگذار اکولوژی انسانی
است و هر يك از اعضاي خانواده از بعد انسان بودن به
عنوان بهره بردار مطلق محيط پيرامون خود ميباشد
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آشنايي با
مناطق
حفاظت شده

كمبود امكانات ،عدم همس�ويي نهادهاي دولتي و غيردولتي و عدم وجود
برنامه مدون جهت آموزش خانواده ها و ...ممكن اس�ت اهداف ما را تحت
تاثي�ر ق�رار دهد و بازده آنرا تا حدودي پايي�ن آورد .از جمله مواردي كه در
كش�ور ما ،به طور محرز به چش�م مي آيد مش�كل اقتصادي جامعه امروز
است ،اجراي برنامه هاي برانگيزاننده جهت آموزش خانواده ها  ،همكاري
و همس�ويي نهادهاي تأثيرگذار مانند آموزش و پ�رورش  ،آموزش عالي،
رسانه هاي جمعي و تأثير باورهاي مذهبي مواردي است كه برنامه ريزان
آموزش زيس�ت محيطي را به اهدافش�ان نزديكتر م�ي نمايد الزم به ذكر
است كه فرهنگ يك جامعه طرز تلقي مردم را از موضوعات مختلف شكل
مي دهد در نتيجه ارتباطي كه انس�ان بين خود و طبيعت برقرار مي كند بر
آمده از نوع نگاهي است كه فرهنگ در طول ساليان متمادي حيات خويش
در ذهن انسان بوجود آورده .
كلمات كليدي:
فرهنگ  ،آموزش ،محيط زيست، ،ايران

،سبک زندگی و رفتار فرزندان هر خانواده در راستای
رفتار و س��بک زندگی والدین خانواده می باش��د .هر
خانواده بدون ش��ک آداب و رسوم فرهنگی خود را به
فرزند خویش انتقال ميدهد و مادران به عنوان كانون
اصلي مهر و عطوفت خانواده نقش مهمتري در ايجاد
نگرش زيست محيطي و درنتيجه تغيير رفتار فرزندان
دارند .س��ؤالی که در اینجا مطرح میش��ود این است:
آيا تاكنون به اين موضوع انديش��يدهايم كه باورهاي
عميق فرزندان ما تا چه حد تحت ت ًاثير محيط خانواده
و تحصيل قرار دارد؟ و والدین هر خانواده تا چه اندازه
فرزند یا فرزندان خویش را از محیط زیست و مسائل
زیس��تی آگاه مینماین��د؟ آیا اص��وال برنامه هایی در
این راس��تا وجود دارد؟ و خان��واده ها به چه ميزان از
چگونگي عملكرد اين برنامه ها آگاهي دارند.؟
پاسخ اين پرسشها راهكارهاي اساسي دستيابي
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]

به توس��عه فرهنگ محيط زيس��ت را ب��راي همگان
روشن مي كند .به همين منظور در ادامه گزينههايي
كه بيشترين اثر گذاري را بر سطح آگاهي هاي زيست
محيطي جامعه دارد بررسي ميكنيم.
 )۲تاثیر آموزش و پرورش :
فرزندان پس از خانواده از طریق مدرسه به طور رسمی
وارد جامعه می شوند .این دومین گام برنامهريزي برای
حفاظت از محیط زیست است .اهمیت و نقش آموزش
و پرورش در انتقال آموزههاي زیست محیطی بسیار باال
است و معلمین نیز در اين راستا نقش اساسي دارند.
دو سؤال اساس��ی در اینجا طرح می شود )۱( :میزان
برنامه ریزی آم��وزش و پرورش به خصوص در دوره
دبس��تان چه اندازه می باش��د؟ ( )۲معلمین به عنوان
رکنی اساس��ی تا چه اندازه دان��ش آموزان خویش را

مقاله

تأثیرونقشعواملفرهنگـيبـر
رکنی اساسی تا چه اندازه دانش آموزان خویش را از مسائل و مشکالت زیست
محیطی آگاه می کنند؟ بدون شک داشتن برنامه ای کاربردی از سوی وزارت
آموزش و پرورش و بحث معلمین در مورد محیط زیست بسیار مهم و تاثیر گذار
می باشد .چرا كه برنامه ريزي براي ارتقاي آگاهي هاي زيست محيطي كودكان
و نوجوانان  ،فعاليتي بنيادي و اثرگذار و دور انديشانه است .آموزش كودكان و
نوجوانان به اين دليل اهميت دارد كه دوران كودكي در رشد و پرورش انسانها
اهميتي خاص دارد در اين س��الها پايه و اساس رشد جسمي ،ذهني و عاطفي
كودكان شكل مي گيرد .آموزش كودكان و نوجوانان در مقايسه با ديگران به
منزله سرمايه گذاري است كه سود بيشتري را عايد مي كند زيرا در مقطع زماني
بيشتري تداوم خواهد داشت.كودكان و نوجوانان آمادگي زيادي براي يادگيري
و تطبيق رفتارهاي خود با نيازهاي جامعه بهويژه نيازهاي زيست محيطي دارند.
ع�لاوه براين در صورت س��رمايه گذاري در اين بخ��ش به دليل جوان بودن
جمعيت كش��ور ،در آينده اي نه چندان دور حافظاني توانمند براي كره زمين
پرورش خواهند يافت .كودكان و نوجوانان عالقه بسياري به ايفاي نقش خود
دارند آنها به دريافت اطالعات و داشتن اين باور نياز دارند كه براي ايجاد تغيير
نيروي كافي دارند .ايجاد توانايي در كودكان از حقوق مس��لم آنهاس��ت و بايد
بياموزند كه ميتوانند براي محيط زيست خود كار هاي با ارزشي انجام دهند.
چالش ها و فرصت هاي موجود در نظام رسمي آموزش و پرورش كشور:
برخي از مهمترين چالش هاي فراروي آموزش محيط زيست در مدارس كشور
به شرح زير مي باشد:
عدم لحاظ نيازمنديهاي اطالعاتي محلي و منطقهاي زيستمحيطي در كتبدرسي دانش آموزان يا عدم لحاظ اطالعات زيستمحيطي موردنياز محلي و
منطقهاي در كتابهاي درسي دانشآموزان
ـ كمبود منابع علمي و اطالعات در زمينه محيط زيس��ت در مقاطع مختلف
تحصيلي
ـ كمبود امكانات و تجهيزات كمك آموزشي جهت ارائه آموزش هاي زيست
محيطي
ـ كمبود اطالعات و ضعف در اطالع رس��اني زيس��ت محيط��ي براي نظام
برنامهريزي درسي وزارت آموزش و پرورش
ـ محدوديت بودجه و تخصيص نامناسب اعتبارات در اين زمينه
ـ ع��دم لحاظ س��رفصل هاي محيط زيس��تي در دوره ه��اي ضمن خدمت
فرهنگيان
زمينه هاي مثبت و فرصت هاي پيش رو در نظام رسمي آموزش
و پرورش كشور:
ـ انجام مطالعات تطبيقي در نظام آموزش رس��مي كش��ور به عنوان يكي از
راهكارهاي زير بنايي جهت تنظيم موضوعهاي آموزشي .
ـ اظهار عالقمندي كارشناس��ان و برنامه ريزان درس��ي در سال هاي اخير به
موضوع محيط زيست در گروه هاي مختلف درسي
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ـ اظهار عالقمندي و مس��تعدبودن دانش آموزان به مشاركت در فعاليت ها و
طرح هاي آموزش زيست محيطي
ـ تغيير شيوه هاي آموزشي در مدارس به سمت شيوه هاي نوين مشاركتي
ـ استقبال واحدهاي استاني سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتآموزش و
پرورش از گسترش همكاريهاي دو جانبه
ـ گرايش دانشآموزان به ايجاد گروه هاي فعال دانش آموزي در حوزه محيط
زيست

تاًثير آموزش عالي:
آموزش و فرهنگ سازي محيط زيست زماني به تحكيم اخالق زيست محيطي
در جامعه منجر مي ش��ود كه بر پايه تحقيقات و پژوهش كافي بنا شده باشد
و از آن طريق برنامه ها وفعاليت هاي در حال اجرا بر اس��اس اصول علمي
و روشهاي اثر بخش به نتيجه مطلوب برس��د .امروزه بخش آموزش عالي
به عنوان يكي از اصلي ترين بخش هاي متولي پژوهش و تحقيقات كش��ور
محسوب ميشود و متأسفانه تحقيقات زيست محيطي از جايگاه شايسته اي در
بخش آموزش عالي برخوردار نمي باشد .در حال حاضر پژوهش هاي زيست
محيطي در دانشگاههاي كشور از لحاظ كمي و كيفي جايگاه مطلوبي ندارد.
همچنين اقدامهاي انجام شده در زمينه آموزشهاي زيست محيطي چه از نظر
تلفيق اينگونه آموزشها با تمامي رشته هاي تحصيلي دانشگاهي و چه از نظر
كس��ب حداقل مهارت كاربردي و نگرش زيست محيطي مرتبط با حرفه ،در
رشته هاي تحصيلي وابسته به محيط زيست ،ناكافي است.
 ) ۳تاثیر رسانه های جمعی:
رسانه های عمومی از قبیل صدا و سيما ،روزنامه ها ،اینترنت  ،نمايشگاهها،
جش��نواره هاي زيس��ت محيطي و  .....نقش ارزنده اي را در ارتقاي فرهنگ
محيط زيس��ت می توانند ایفا نمایند .نقش صدا و س��یما در این زمینه بسیار
پررنگ تر می باشد .تهیه برنامه های اثر گذار که در آن مسائل زیست محیطی
را موردبررسي قرار دهد نقش به سزايي در حفاظت از محيط زيست دارد ،در اين
ميان ،برنامه هاي ويژه كودكان و نوجوانان به دليل عالقمندي و ت ًاثير پذيري
زياد اين گروه از راديو و تلويزيون ،مي تواند به عنوان بازوي توانمند دستگاهاي
عهده دار رسالت آموزش محيط زيست عمل كند و بي ترديد همسويي رسانهها
با دس��تگاههاي دولتي متولي امر آموزش محيط زيست ت ًاثير جدي در تحول
فرهنگ زيست محيطي كشور دارد .از ديگر برنامه هايي كه مي تواند در اين
فرآيند تأثير جدي داشته باشد ،برگزاري جشنواره ها ،نمايشگاهها ،مسابقههاي
فرهنگي ،هنري و به طور كلي برنامه هايي است كه زير نظر وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي به عنوان يك رسانه عمل مي كند .پرسشي كه مطرح مي شود
اين است كه :رسانه های عمومی تا چه اندازه به تحلیل مسائل زیست محیطی
می پردازند؟ و تا چه اندازه مردم را از وقایع زیست محیطی اطرف خودشان آگاه
می نمایند؟ و ميزان تأثيرگذاري برنامه رسانههاي موجود بر محيط زيست تا چه

[

ر وضعيتمحـيطزيستايـران
ميزان است؟ نتايج سنجش ميزان برنامههاي آموزش محيطزيست نسبت
ب ه ديگر موضوعها در صدا و س��يما و فعاليتهاي زير نظر وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي مندرج در جدولهاي زير مي تواند تا حدودي مبين پاسخ اين
پرسشهاباشد:

ميزان آموزش محيط زيست در صدا وسيما

فعاليتهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
در ارتقاي آگاهي زيست محيطي مردم

 ) 4برنامه های دولتی و پایداری آن:
دستگاههاوسازمانهایدولتیمرتبطبامحيطزيستبرنامههاینظاميافتهاي
را برای حفظ محیط زیست پي ريزي مي كنند .اما متاسفانه مشکلی که در
این راس��تا وجود دارد این اس��ت که برخي از این برنامه ها کاربردی و پایدار
نمي باشند ،به عبارت ديگر موانع و مشكالتي كه در مسير اجراي اين برنامهها
به وجود مي آيد عالوه بر اينكه اثربخشي آنها را كم مي كند،انگيزه و اعتماد
مخاطبان را براي همكاري با متوليان امركاهش ميدهد .البته آنچه که در
جامعه دیده می شود رجحان برنامه های توسعهای و اقتصادی بر برنامههای
حفاظتی است ومتأسفانه دربسياري از موارد برنامههای اقتصادی بر برنامههای
زیستمحیطی پیروز می گردد .به عنوان مثال ،سدسازي موضوعی است که
جنبه اقتصادی آن بر جنبه زیست محیطی غلبه میکند و عليرغم تالشهايي
كه دس��تگاههاي متولي حفاظت محيطزيس��ت جهت ممانع��ت از اجراي
طرحهاي مخرب محيط زيست به عمل مي آورند ،صرفه اقتصادي اينگونه
طرح ها و ديدگاه هاي مغاير با قوانين و مقررات محيطزيست سبب مي شود
كه نتايج ارزيابي زيست محيطي نيز ناديده گرفته شده و توسعه ناپايدار محيط
پيرامون را رقم بزند.

)5تأثير باورهاي مذهبي :
در بس��ياري از مواقع ،مراعات اصول حفظ محيط زيس��ت ،بايك سلس��له
محروميت هاي مادي همراه اس��ت و دليلي ن��دارد كه يك فرد ،بي جهت
و ب��دون انگيزه روحي و معنوي،آن محروميت ها را تحمل كند مگر اينكه
معتقد ش��ود كه اين محروميت ها در سراي ديگر به صورت پاداش جبران
خواهد شد .بنابراين دعوت مردم به حفظ محيط زيست بدون استمداد از يك
پشتوانه محكم ديني و يك ريشه عميق مذهبي بي اثر و يا كم اثرخواهد بود.
به همين دليل بايد كوشيد تا عوامل تخريب محيط زيست در پرت و ايمان و
تقوي به حافظان محيطزيست تبديل شوند .همچنين اديان توحيدي و به
خصوص دين اسالم با توجه به آيات نوراني قرآن و احاديث و سنت بزرگان
دين ،مسايل محيط زيست و وظيفه انسان در قبال آن را به نحو صحيحي
آموزش مي دهد و ضمن دعوت به عزت نفس ،نيكو كاري و پرهيز گاري،
آنان را به رفتارهاي بهنجار و پرهيز از رفتارهاي ناهنجار زيس��ت محيطي
دعوت ميكند .آموزههاي اسالم از طريق تعيين پاداش و كيفر از حرص و آز
نامشروع ميكاهد و بدين وسيله از هر نوع گرايش بي حد به دنيا كه آرامش
و ثبات انس��ان راسلب ميكند ،جلو گيري مي نمايد و دگرگوني خاصي كه
شايسته مقام انسان است درون او پديد مي آورد.
نتیجه اي که می توان گرفت این اس��ت که فرهنگ هر جامعه با حفاظت
محيط زيس��ت رابطه مس��تقیمی دارد و هر چه فرهنگ جامعه در س��طح
پايينتري باش��د محيط زيست نیز وضعیت نا هنجارتري پیدا خواهد نمود
و عزم همگاني و مشاركت مردمي تنها راهكار موجود جهت نيل به ارتقاي
فرهنگ محيط زيست در راستاي برنامه ريزي هاي جامع و پايدار مسؤولين
مي باشد .امید است که مسؤولین و به خصوص مردم عزیز ایرانزمين برای
حفظ محيط زيست كشور مان بیش از پیش اهتمام ورزند و به طور مستقیم
در حفظ اين كره خاكي مشاركتي مستحکم و پایدار بنمایند.

منابع:
كريمي،داريوش و همتيان ،فريبا و صدفي نژاد ،ليال  ،1384،راهكارهاي توسعه
فرهنگ محيط زيست ج 1و ،2كيان مهر1 -
همتيان ،فريبا و زرنديان ،اردوان ،1385،آموزش محيط زيس��ت ج1و،2كيان
مهرـ 2
 -3آيت ا ...جوادي آملي ،1388اسالم و محيط زيست ،مركز نشر اسراء
 -4اصغري لفمجاني ،صادق ،1378،مباني حفاظت محيط زيست در اسالم ،
انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست و دفتر نشر فرهنگ اسالمي
 -5بادكوبي ،احمد و هادي پور ،مهرداد و پور ابراهيم ،ش��راره  ،1379 ،ارزيابي
ميزانآگاهيزيستمحيطيآموزگارانتهران،فصلنامهعلميمحيطزيست
6 - Fine,J,Tilbury,D.learning for a sustainable
environment : An Agenda for Teacher Education
in Asia &Pacific,UNESCO.
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مقاله

بي ترديد همسويي
رسانه ها با
دستگاههايدولتي
متولي امر آموزش
محيطزيست
تاًثير جدي
در تحول فرهنگ
زيستمحيطي
كشور دارد

]

چشم اندازهـاي طبيعت استـان
رودخانه چشمه ناز ونك سميرم /پاييز 1389
از  :حسن مقيمي
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گزارش
ن حفاظت محيط زيست كشور
حضور رئيس سازما 
در اصفهان
همزمان با حضور مهندس محمديزاده معاون رئيس جمهور
و رئيس سازمان حفاظت محيطزيست كشور در آبانماه امسال
در اصفهان ،نشست مشترك شوراي حفاظت كيفي زايندهرود و
كارگروههاي زيستمحيطي استان همراه با اهداي لوح سپاس
به استاندار اصفهان در محل استانداري اصفهان برگزار شد .از
ديگر برنامههاي درنظر گرفته شده ايشان در سفر به اصفهان،
نشس��ت با صاحبان صنايع بزرگ و رئيس و معاونان سازمان
صناي��ع و معادن اس��تان ،افتتاح پروژههاي زيس��ت محيطي،

بیمورد و برخی از بینظمیهای آن برطرف خواهد شد .معاون
رئیسجمهور اظهار داشت :استفاده از تکنولوژیها و انرژیهای
نوین از دیگر طرحهایی اس��ت که با اج��رای آن در واحدهای
صنعتی میزان آالیندههای ناشی از فعالیت آنها کاهش خواهد
یافت .وی گفت :با توجه به اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها
و افزایش قیمت برخی از حاملهای انرژی در کشور صرفهجویی
در مصرف انرژی در بخش صنعت کشور اولویت پیدا میکند.
محمدیزاده تصریح کرد :این آمادگی در سازمان محیط زیست
وجود دارد تا عوارضی که س��االنه از واحدهای صنعتی گرفته
میش��ود و به حس��اب خزانه دولت واریز میش��ود با واریز به

ش��ركت در آئين افتتاح نمايش��گاه توانمنديها و دستاوردهاي
سازمانهاي مردم نهاد ،نشست با كاركنان حفاظت محيط زيست
استان ،بازديد از پارك ملي قميشلو غنيترين زيستگاه طبيعي
تحت پوشش سازمان و شركت در برنامه زنده تلويزيوني شبكه
سيماي اصفهان ميباشد.

صندوق ملي محیط زیست در راستای اجرای طرحهای زیست
محیطی هزینه شود .وی اضافه کرد :در صورت اجرای این طرح
سهم هر استان در اختیار مدیریت استان قرار خواهد گرفت و از
این طریق پروژههای زیست محیطی هر استان در بخشهای
مختلف از جمله صنعت میتوانن��د با این اعتبار تأمین هزینه
شوند .رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تصریح کرد:
راهاندازی دفاتر زیستمحیطی و همچنین جلوگیری از پراکنش
واحدهای صنعتی از دیگر پیشنهادهاي سازمان محیط زیست
کشور به واحدهای صنعتی است.

گـزارشسفـر بهروايت خبــ
اصفهان الگوی توسعهای واحدهای صنعتی کشور
است
معاون رئیسجمهور و رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست
كشور گفت :استان اصفهان الگوی توسعهای واحدهای صنعتی
کش��ور است .محمد جواد محمدیزاده در جمع صنعتگران و
کارآفرینان اس��تان اصفهان با بیان اینکه در سفری که در این
دوره به اس��تان اصفهان داشتم عزم مدیریت استان در اجرای
پروژهها و پیگیری مسائل زیستمحیطی را جدی دیدم تصریح
کرد :به رغم اینکه در سالهای گذشته تعداد واحدهای صنعتی
در استان اصفهان رشد قابل توجهی داشته است ،اما آالیندگی
ناش��ی از فعالیت آنان در این سالها با افزایش چندانی روبهرو
نبوده است.
وی ادامه داد :در توسعه صنعتی ،استان اصفهان در کشور یک
نمونه و الگو برای دیگر استانها است چرا که میزان آالیندگی
واحدهای صنعتی آن در برخی موارد تا حدی کم بوده است که
نشان مدیریت س��بز را دریافت کردهاند .معاون رئیس جمهور
و رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست کش��ور افزود :استان
ی که در مقیاس ملی دارد و با توجه
اصفه��ان به دلیل اثرگذار 
به اینکه پیشینه آن در برخورداری از صنعت بیش از استانهای
دیگر بوده است ،چه بخواهیم و چه نخواهیم الگوی توسعه کشور
شده است .وی تصریح کرد :برخی از تسهیالتی که دولت برای
بهسازی واحدهای صنعتی پرداخت میکند ضروری است در
بخش راهاندازی پروژههای زیستمحیطی در واحدهای صنعتی
مصرف ش��ود .محمدیزاده افزود :توس��عه واحدهای صنعتی
بايد براس��اس قدرت بازتوانی محیط ص��ورت گیرد که در این
راستا توسعه متوازن یکی از پیشنهادهاي محیط زیست برای
برنامهریزی در کشور است .وی با اشاره به اینکه رعایت ضوابط
استقرار از دیگر مسائل مهم در رابطه صنعت و محیط زیست
اس��ت گفت :این ضوابط هماکنون در سازمان محیط زیست
در حال اعمال تغییراتی اس��ت که برخی از سختگیریهای
فصل نامه اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
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بیش از  75درصد منش�اء آلودگي هوا در اصفهان
ناشی از تردد خودروها است
معاون رئیس جمهور و رئيس س��ازمان حفاظت محيط زيست
عنوان کرد؛ بیش از  75درصد منشاء آلودگي هوا در شهر اصفهان
مربوط به حوزه حمل و نقل است و این درحالی است که بسیاری
از نگاهها به اشتباه به بخش صنعت متمرکز شده است .محمد جواد
محمدی زاده بیان داشت :در سطح ملی ،ارتقاي استانداردهای
کیفی خودرو از برنامه های دولت برای کاهش آالیندگی ناشی
از تردد خودروها اس��ت که باید با بازنگریها مورد اصالح قرار
گی��رد .وي با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به  85درصد از
سوخت خود را از طریق بنزین تأمین میکنیم ،خاطرنشان کرد:
طبق توافقات صورت گرفته با مسؤوالن ،مقرر شده که تا  5سال
آینده مجموع مصرف سوخت فسیلي به  70درصد رسیده و 30
درصد باقیمانده از گازهای  CNGو دیگر سوختهاي پاك
تأمین شود .محمدی زاده با اشاره به اینکه با اجرایی شدن این
کار یک حاشیه امن ایجاد کردهایم بیان داشت :در درجه اول باید
بتوانیم خودروهای فرس��وده را از سطح استان خارج کرده ،عمر
مفید خودروها را به  10س��ال رسانده و حمل و نقل عمومی در
دستور کار قرار گیرد و سهمیه خوبی در این مورد در نظر گرفته
شود .رئيس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در مورد تنها
راه حل کاهش آالینده ها که خارج کردن خودروهای فرسوده
از چرخه است ،خاطرنشان کرد :در نظر گرفتن تسهیالت بهتر با
نرخ ارزان میتواند مشکل این قسمت را حل کرده و تسهیالت
ویژهای در ناوگان حمل و نقل سنگین ،سبک و شهری بايد در
نظر گرفته ش��ود .وی در مورد توسعه مجموعه فوالد در استان
اصفهان تصریح کرد :تبعات توسعه فوالد زیاد بوده و بعض ًا شاهد

آسیبهای اجتماعی در این زمینه خواهیم بود و با توجه
به اهمیت این موضوع ،نیاز به تعادل بخشی براساس
مزیتها و ظرفیتهای اس��تان احس��اس میش��ود.
محمديزاده با بیان اینکه درس��الهای گذشته مازوت
نیروگاهها بیش از مصرف گاز به عنوان س��وخت آنها
بوده اس��ت ،گفت :با اقدامهاي خوب زیستمحیطی،
مص��رف مازوت نیروگاه های اس��تان ب��ه  15درصد
و مصرف گاز به  85درصد رس��یده اس��ت .وي ایجاد
تعادل بین نیروگاههای کشور را از برنامههای کارگروه
زیس��تمحیطی س��ازمان عنوان کرد.در ادامه معاون

زیست كشور گفت :تشكلهاي مردمي در مسير اجراي
اصل  ،44ياور دولت باشند .محمدجواد محمديزاده در
آئینافتتاحدومیننمایشگاهدستآوردهاوتوانمندیهای
س��ازمانهای مردمنهاد اس��تان اصفهان با اش��اره به
ویژگیهای منحصر به فرد اصفهان به عنوان زیباترین
ش��هر ایران و جهان اظهار داشت :زیبایي اصفهان در
تاریخ ،فرهیختگان و اندیش��مندان ،سلحش��وریها
و دالور م��ردی رزمن��دگان ،ش��عور و دانش مردمش،
طبیعت و فرهنگ و ادب این ش��هر نمایان است .وي
افزود :تشکلهای مردمی در دنیا دارای سابقه نیم قرني

رئیس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيطزيست،
چالش اساسی اکثر اس��تان ها به ویژه استان کم آب
اصفهان را خشکسالی و آلودگیهای زیست محیطی
ناش��ی از آن عنوان کرد و گفت :متأسفانه در اصالح
روش های آبیاری که در سالهای اخیر پیشرفتهای
قابل مالحظه ای نیز داش��ته اس��ت نقصهایی دیده
میش��ود که تصحی��ح آن تأثیر بس��زایی در افزایش
راندمان و بهره برداری از آبهای موجود خواهد داشت.
محمديزاده برداش��ت های غیر مجاز از آب به ویژه
اح��داث بیش از اندازه چاهها را م��ورد تأکید قرار داد و
خاطرنش��ان کرد :مأموریت اصلی شركت آب منطقه
ای استان رفع و ساماندهی این مشکل با حمایت ویژه
استاندار می باشد .وي تصریح کرد :اگر برداشت های
غیر مجاز به طور کلي حذف گردد ،خودبه خود بسیاری
از کشاورزان و بهره برداران به سمت شیوه های نوین
آبیاری سوق داده می شوند.

هستند ،اما این موضوع در ایران از گذشتههای دور وجود
داشته است و مردم بر اساس حس مسؤولیتپذیری در
قالب گروههای خودجوش فعالیتهایي را ساماندهی
میکردن��د .رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت
تصریح کرد :تشکلهای مردمی به عنوان حلقه واسطه
مردم به عنوان س��هامداران حکومت و حکومتیان به
عنوان سیاس��تگذاران جامعه ،همواره ارتباط صحیح
و هوش��مندانهای داشتهاند .محمدي زاده بیان داشت:
موضوع تش��کلهای مردمی در جهان از سال 1960
مطرح ش��د ،در حالي كه ردپای حضور تش��کلهای
مردمی را میتوان در مقاطع بسیار گذشته تاریخ ایران
مشاهده کرد .وي اظهار داشت :تاریخ ایران بسیار غنی
از احس��اس مس��ؤولیت و کمک به همنوع در بالیا،
مصیبتها ،شادیها ،س��رورها ،جشنها و به ویژه در
موضوعات اجتماعی اس��ت .وی اف��زود :فعالیتهای
مردمی و تشکلهای مردمی را خود مردم و بر اساس
شرایط زمانی برنامهریزی و اجرا میکردند و مستقل از
حکومت و در جهت بهبود اوضاع اجتماعی بوده است.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد :تشکلهای مردمی
خود دارای نظم و قوانین نانوشته و مشخصی بودند و
درون خود از نظم و چارت سازمانی مشخصی برخوردار
بودند .وی بیان داش��ت :این تشکلها از هر نوع سوء
استفاده ،حواشی سیاسی ،منفعتطلبی و نفاق به دور
بودهاند و همواره مهد احساس مسؤولیت ،دین داری،
کمک به همنوع ،دستگیری از مستضعفین بودهاند.
محم��دیزاده اظهار داش��ت :در ط��ول تاریخ هر گاه
جریانات سیاسی قصد رخنه و نفوذ به این تشکلها را
داشتند با شکست مواجه شدند .وی افزود :تشکلهای
مردمی از دیوانس��االری اداری جدا هستند و همواره
فعالیتهای خود را به طور جهادی و با سرعت انجام
ميدهند .رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصريح
كرد :تشكلهاي مردمي از ويژگيهاي منحصر به فرد
ديگري همچون نوآوري و خالقيت برخوردار هستند.
وي با اش��اره به تخصصي شدن حركت تشكلهاي
مردم��ي بيان داش��ت :تش��كلهاي مردم��ي بايد با
بهرهگي��ري از علوم روز دنيا نيازهاي كنوني جامعه را

[

ـــرنگـاراناستـان
اهداي لوح سپاس دوستدار محيط زيست از
سوي رياست سازمان به استاندار اصفهان
همزمان با سفر معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان
حفاظتمحيطزيستكشوردراصفهان،درآئينويژهاي،
يزاده به استاندار اصفهان لوح
از سوي مهندس محمد 
سپاس اهدا ش��د .در متن اين لوح آمده است :كوشش
براي حفاظت از محيط زيست ،گونهاي مجاهدت است
كه خداوند رحمان در وجود انس��انهاي برگزيدهاش به
وديعهمينهد.بهپاسهمت،همراهيومشاركتسازنده
در بهكارگيري راهبردهاي حفاظت از محيط زيست لوح
سپاس «استاندار دوستدار محيط زيست» به حضرتعالي
تقديم مي شود .در انتها ضمن ارجگذاري به سعي جميل
استاندار ،براي تحقق اصل متعالي پنجاهم قانون اساسي
جمهوري اس�لامي ايران و حفاظت از محيط زيست
استان اظهار اميدواري شده است.
تشكلهاي مردمي در مسير اجراي اصل 44
ياور دولت باشند
معاون رئيس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط
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شناس��ايي و در جهت رفع اين نيازها برنامههاي خود
را تنظيم كنن��د .محمديزاده اظهار داش��ت :پويايي
و نش��اطي كه در س��طح جامعه به واس��طه فعاليت
تش��كلهاي مردمي به وجود آمده است بايد حفظ و
استمرار پيدا كند .وي افزود :نگاه دولت بر كوچكسازي
و حركت به سمت سياستگذاري است و تشكلهاي
مردمي با تخصص ،عرق ملي و حس مسؤولیتپذيري
خود ميتوانند بارهاي بزرگي را از دوش دولت بردارند.
معاون رئيس جمهور با اشاره به موفقيت ايران در احياء
«يوز» تصريح كرد :در حال حاضر  120قالده يوزپلنگ
در كش��ور زندگي ميكنند .وي با اش��اره به اقدامها و
تصميمهاي كالن استان و كشور در كاهش آلودگي
هواي استان اظهار داشت :با تالش و همت مسؤوالن
كشور و اس��تان در آينده شاهد كاهش آلودگي هواي
استان اصفهان خواهيم بود .در پايان اين مراسم تنديس
يادبود دومین نمایشگاه دستآوردها و توانمندیهای
سازمانهای مردمنهاد استان ،از سوي استاندار اصفهان
به آقاي محمديزاده اهدا گرديد.

گزارش

]

روي موج خبر
دستگيري شكارچيان غيرمجاز در زيستگاههاي
طبيعي شهرستانهاي شهرضا و سميرم89/7/1
به گزارش دريافتي از اداره حفاظت محيط زيست
ش��هرضا ،محيطبانان اين اداره در پي گش��ت و
كنترلدرزيستگاههايطبيعيشهرستانهايسميرم
و ش��هرضا طي هفته گذشته موفق به دستگيري
تعداد پانزده نفر از متخلفان شكار و صيد شدند .از
متخلفان ياد شده  9فقره سالح شكاري كه تعداد
 4قبضه آن غيرمجاز بوده است كشف و ضبط و
پس از تشكيل پرونده مقدماتي ،به مقامات قضايي
اين دو شهرستان تحويل گرديد.
افتتاح اداره حفاظت محيط زيست و دفتر
پروژه حفاظت از تنوع زيستي زاگرس مرکزي
89/7/1
در سميرم
با حضور برخي از مش��اوران س��ازمان حفاظت
محيط زيست کش��ور و همچنين مسؤوالن اين
س��ازمان در استان اصفهان ،اداره حفاظت محيط
زيست شهرستان سميرم تأسيس شد .همچنين به
دليل واقع شدن شهرستان سميرم در حاشيه رشته
کوههاي زاگرس و حساسيت اين منطقه به دليل
داش��تن محيط زيست مطلوب و همچنين ساير
منابع موجود در منطقه ،مسؤوالن سازمان حفاظت
محيط زيست کشور و استان اصفهان تصميمي را
اتخاذ کردند تا دفتر اس��تاني پروژه ملي حفاظت
از تنوع زيس��تي زاگرس مرکزي را در شهرستان
سميرم مستقر کنند که اين دفتر روز يکشنبه همزمان
با تأسيس اداره محيط زيست در شهرستان سميرم
راه اندازي ش��د .نماينده مردم سميرم در مجلس
شوراي اسالمي در آيين افتتاح اين اداره گفت :با
توجه به موقعيت جغرافيايي و طبيعي شهرستان
سميرم ضرورت داشت که اداره حفاظت محيط
زيس��ت در اين شهرس��تان حداقل طي  20سال
گذش��ته راهاندازي ميشد .بهروز جعفري افزود:
فعاليت اداره محيط زيست در شهرستان سميرم
منوط به همکاري و حمايتهاي مس��ؤوالن اين
س��ازمان در کشور و استان و همچنين مسؤوالن
شهرستان است .همچنين مديرکل حفاظت محيط
زيست استان اصفهان نيز در اين جلسه گفت :در
کش��ور ما به دليل تغييرات بزرگي که در عرصه
زيست محيطي در جهان ايجاد شده ،شاهد توجه
روزافزوني نسبت به مباحث محيط زيست هستيم.
الهيجانزاده افزود :داشتن آيندهاي سالم و مطلوب
در گرو حفظ تنوع زيستي است و ضرورت دارد
که همه ما نسبت به اين امر توجه ويژهاي داشته
باشيم .وي با بيان اينکه رشد بي رويه و نامطلوب
ي صنعتي ميتواند باعث تخريب محيط
بخشها 
زيس��ت ش��ود گفت :اکنون در دورهاي به س��ر
ميبريم که ش��اهد افزايش روزافزون بخشهاي
صنعتي هستيم و نظارت بر بخشي از اين توسعه
برعهده سازمان حفاظت محيط زيست است که
البته اين نظارت در گرو تأمين امکانات و اعتبارات
و گستردگي اختيارات اين سازمان است .مشاور

پروژه ملي زاگرس مرکزي نيز گفت :تنوع زيستي
و ژنتيکي خاص در سطوح زيست بوم و ترکيب
اکوسيستمهاي خاص و وجود گونههاي جانوري
و گياهي نادر در منطقه زاگرس مرکزي سبب شده
است تا اين منطقه براي سازمان حفاظت محيط
زيست به عنوان منطقه استراتژيک محسوب شود.
خسروي افزود :اين پروژه درسطح منطقه مرکزي
زاگرس با هدف ايجاد و تقويت مکانيزمهاي تنوع
زيس��تي و بهره برداري پايدار پيگيري ميشود.
وي افزود :اجراي اين پروژه درس��ه بخش ملي،
اس��تاني و محلي در دستور کار قرارگرفته است
که هرکدام در جايگاه خود از ويژگيهاي خاصي
برخوردارند .وي بيان داشت :اکنون اين پروژه در
شهرستان سميرم در دو روستاي پايلوت خفر و
سيور اجرايي ميشود.
ممنوعيت شكار در منطقه چشمه ناز ونك
سميرم 89/7/4
مدير كل حفاظت محيط زيس��ت استان اصفهان
از تصويب ممنوعيت شكار در منطقه "چشمه ناز
ونك" شهرستان سميرم در آينده نزديك خبر داد.
احمدرضا الهيج��انزاده افزود :اين منطقه داراي
اهمي��ت فوقالعادهاي به لحاظ زيس��ت محيطي
و وج��ود گونه هاي جانوري متنوع اس��ت .وي
وجود انواع گونه هاي مختلف جانوران وحشي
از جمل��ه خرس در اين منطقه را يادآور ش��د و
اظهار داشت :حراست از اين گونهها با تصويب
ممنوع ش��دن شكار در اين منطقه بهتر از گذشته
انجام خواهد شد .وي به افزايش محدوده منطقه
شكار ممنوع "حنا" نيز اشاره كرد و اظهار داشت:
حوزه اس��تحفاظي اين منطق��ه را نيز به  60هزار
هكتار افزايش ميدهيم.
واگذاري مديريت منطقه حفاظت شده دنا به
استان اصفهان 89/7/4
مدير كل حفاظت محيط زيست استان كهگيلويه
و بوي��ر احمد گفت :واگ��ذاري مديريت منطقه
حفاظت ش��ده دنا در محدوده جنوب شهرستان
س��ميرم به استان اصفهان هيچ منع قانوني ندارد.
منصور پورشيرزاد افزود :محدوده منطقه حفاظت
شده دنا به لحاظ تقسيمات جغرافيايي و كشوري
در استان اصفهان و شهرستان سميرم واقع است.
به گفته وي ،مديريت اين منطقه در زمان حاضر با
اداره كل حفاظت محيط زيست استان كهگيلويه
و بوي��ر احمد اس��ت و در صورت حل و فصل
مسائل درون سازماني با اداره كل حفاظت محيط
زيست استان اصفهان ،مديريت اين منطقه زيست
محيطي به اين اس��تان منتقل ميش��ود .مدير كل
حفاظت محيط زيست استان اصفهان نيز در اين
رابطه گفت :مكاتبات و اقدامات درون سازماني
به منظور واگذاري مديريت منطقه حفاظت شده
دنا به استان اصفهان با استان همجوار انجام شده
است .احمدرضا الهيجانزاده تصريح كرد :اداره
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كل حفاظت محيط زيست اس��تان كهگيلويه و
بوير احمد در مكاتبات خود خواس��تار انتقال و
واگذاري اين مديريت به اس��تان اصفهان است.
به گفته اين مقام مسؤول ،تنها مانع موجود براي
واگذاري مديريت اي��ن منطقه موافقت با انتقال
و جابهجايي نيروي انس��اني از استان همجوار به
استان اصفهان اس��ت .الهيجانزاده با بيان اينكه
مسؤوالن اس��تان كهگيلويه و بويراحمد آمادگي
كامل براي تحويل همه پاسگاهها و امكانات خود
به استان اصفهان را اعالم كرده اند ،اظهار داشت:
پيگيري براي حصول نتيجه نهايي و حل و فصل
مسائل اداري و سازماني را به اطالع عموم مردم و
رسانهها خواهيم رساند.
افتتاح ساختمان مركز پايش و محيطباني
سد زايندهرود 89/7/8
به گ��زارش واحد خبر روابط عمومي و آموزش
همگاني حفاظت محيط زيست استان ،ساختمان
مركز پايش و محيطباني سد زايندهرود با حضور
استاندار معزز اصفهان ،مدير كل حفاظت محيط
زيست استان ،مديران ارش��د و اعضاي شوراي
اداري استان ،در شهرس��تان چادگان افتتاح شد.
اين مركز با مس��احت  1000متر مربع و زيربناي
 400متر مربع با اعتباري بالغ بر  120ميليون تومان
اح��داث گرديد .مركز پايش و محيطباني س��د
زايندهرود تح��ت مديريت اداره حفاظت محيط
زيست فريدن قرار دارد.
بسترسازي مناسب تر از گذشته
براي ايفاي نقش زنان در جامعه
1389/7/9
به گزارش واحد خب��ر اداره كل حفاظت محيط
زيس��ت اس��تان اصفهان ،قائ��م مق��ام و معاون
برنامهريزي و توسعه مديريت سازمان ،در دومين
نشست ش��وراي هماهنگي نمايندگان زن حوزه
س��تادي و اس��تانهاي حفاظت محيط زيس��ت
كش��ور ،ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي
دفاع مقدس اظهار داش��ت :ما باي��د از دوران و
حوادث دفاع مقدس و آموزههاي امام خميني(ره)
درس بگيريم و با زنده نگهداشتن خاطرات جنگ
تحميلي در جهت نشر ارزشها تالش كنيم .دكتر
عليمحمد ش��اعري با اش��اره به اينكه زن جلوه
مهرورزي و مهرباني خلقت است ،افزود :بايد با
ايجاد بسترهاي مناسب شرايط را براي ايفاي نقش
زنان در جامعه بيشتر از گذشته كنيم كه تحقق اين
امر تالش و همكاري بيشتر بانوان را نيز ميطلبد.
قائم مقام سازمان حفاظت محيط زيست كشور
اضافه كرد :زن همچنان كه در خانه و خانواده به
عنوان عنصر اصلي محسوب ميشود در جامعه نيز
حضور بيبديل و اثربخش دارد و روحيه لطافت
و نش��اط را فراهم م��يآورد .وي ادامه داد :زنان
همواره ثابت كردهاند كه دوشادوش مردان قادر به
انجام امور هستند و ظرفيتهاي زيادي براي ايفاي

نقش در جامعه دارند .علي محمد شاعري تأكيد
كرد :مسؤوالن بايس��تي با شناخت ظرفيتهاي
بانوان و اس��تعداديابي در جهت پررنگتركردن
حضور زن��ان در جامعه تصميمگيري كنند .وي
با بيان اينكه آمار نش��ان ميدهد در سازمانهاي
رس��مي و دولت��ي كه به صورت عمده توس��ط
مردان اداره ميشود حضور زنان تأثير زيادي در
ارتقاي سالمت آن سازمان دارد ،خاطرنشان كرد:
وجود زنان تحصيلكرده ،آشنا به مباني سازماني و
ب��ا رعايت عفاف و حجاب در بهبود فرآيندهاي
انجام كار مؤثر است .معاون برنامهريزي و توسعه
مديريت و منابع سازمان حفاظت محيط زيست
اظهار داشت :نظر دولت نهم و دهم در خصوص
حضور زنان در جامعه و نظام اداري بسيار مثبت
اس��ت و اگر بعضي حساس��يتهاي حاشيهاي
وجود نداشت ما شاهد حضور زنان بيشتري در
دولت دهم بوديم.
وي تصريح كرد :زنان و مردان از نگاه مسؤوالن
و كارگزاران اس�لامي تفاوتي از لحاظ ش��أن و
منزل��ت اجتماعي ندارند .علي محمد ش��اعري
با اش��اره به اينكه زنان در س��ازمانها دو وظيفه
عمده بر عهده دارند ،افزود :يكي از اين وظايف
مربوط به حوزه خود زنان در س��ازمان است كه
ويژگي و ش��رايط خاص زنان ،نحوه تعامل زن
با ارباب رجوع ،خدمتگ��زاري به مردم و بحث
عفاف و حجاب را ش��امل ميش��ود .وي يادآور
شد :در تالش هستيم با بررسي قوانين ،مقررات
و ضوابطي كه در اين حوزه تعريف ميش��ود در
جهت رفع و اصالح امور گامهاي مؤثري برداريم.
قائم مقام سازمان حفاظت محيط زيست كشور
گفت :بحث دوم مس��ئله دور كاري زنان شاغل
اس��ت كه با تصميمگيريهاي صورت گرفته در
مجلس ،آيي��ن ،احكام و دس��تورالعملهاي آن
صادر و به ادارهها ابالغ ش��ده است و بر همين
اساس كارگروههايي در خصوص نحوه اجرا در
دستگاهها مش��خص شده و فعال ميشوند .وي
افزود :به دنبال عملياتي ش��دن اين مصوبه قرار
است مس��ئوليتها ،فعاليتها و مشاغلي كه از
طري��ق دور كاري ميتوانند اهداف س��ازمان را
دنبال كنند توس��ط زنان ش��اغل در خانه انجام
گيرد.
دستگيري شكارچيان غيرمجاز در
زيستگاههاي غربي استان اصفهان 89/7/14
ب��ه گ��زارش دريافت��ي از اداره حفاظت محيط
زيست فريدن ،مأموران اجرايي اين شهرستان از
ابتداي سالجاري تاكنون تعداد  19قبضه اسلحه
شكاري از شكارچيان غيرمجاز كشف و ضبط و
متخلفان به مراجع قضايي شهرستانهاي فريدن،
فريدونش��هر ،چادگان و تي��ران و كرون معرفي
شدند .همچنين  8000متر تور صيادي از صيادان
متخلف درياچه س��د زاين��دهرود جمعآوري و
امحاء گرديده است.

اعالم نتايج نخستين فراخوان گزارش
89/7/17
و عکس خبري محيط زيست
در حاش��يه پنجمي��ن جش��نواره مطبوع��ات و
نمايندگي خبرگزاري هاي داخلي استان اصفهان،
هيأت داوران بخش محيط زيست از مجموع 32
اثر ارسالي به دبيرخانه جنبي ،خبرنگاران زير را
به عنوان نفرات اول تا س��وم در بخش گزارش
خبري و در بخ��ش عكس خبري يك نفر را به
عنوان شركت كننده برتر انتخاب نمود -1 :جناب
آقاي حسن مقيمي روزنامه نگار و عكاس طبيعت
با ارسال مجموعه آثار :به عنوان شركتكننده برتر
در بخش عكس خبري محيط زيست -2 .جناب
آقاي مجتبي نديمي شهركي خبرنگار خبرگزاري
فارس با ارائه مجموعه گزارش و خبر :به عنوان
نفر اول در بخش گزارش خبري محيط زيست.
 -3سركار خانم دريا قدرتيپور خبرنگار روزنامه
نص��ف جهان با ارائه مجموع��ه گزارش و خبر:
به عن��وان نف��ر دوم در بخش گ��زارش خبري
محيطزيس��ت -4 .سركار خانم نفيسه اجلوئيان
خبرنگار روزنامه اصفهان زيبا با ارايه گزارش ويژه
خبر :به عنوان نفر سوم در بخش گزارش خبري
محيط زيست .در ضمن اداره كل حفاظت محيط
زيست استان اصفهان ضمن قدرداني از همكاري
تالش��گران عرصه اطالعرس��اني بويژه اداره كل
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان و دبيرخانه
جشنواره پنجم ،از اقدام اخير روزنامههاي محلي
زايندهرود و اصفهان زيبا كه با اختصاص صفحه
ويژه محيط زيس��ت در راستاي توسعه دانش و
فرهنگ زيس��ت محيطي از طريق رس��انههاي
نوش��تاري تالش گس��ترده اي را آغاز نموده اند
مراتب تقدير و سپاس خود را ابراز نموده و انتظار
دارد ساير رسانهمداران استان نيز با انجام رسالت
حرفهاي خود در اين زمينه بسترسازي فرهنگي
براي سالمتبخشي به طبيعت و محيط زيست
استان را فراهم آورند.
افتتاح ایستگاه سنجش كيفيت هوا در
شهرستان نجفآباد 89/7/19
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت استان اصفهان
خبر داد :در سه سال گذشته  16ایستگاه سنجش
كيفيت هوا در استان افتتاح شده است .به گزارش
واحد خبر روابط عموم��ي اداره كل ،احمدرضا
الهيجانزاده گفت :در ابتدای س��ال  1386استان
اصفهان دارای تنها دو ایس��تگاه فعال س��نجش
آالیندگی بود ،اما اکنون ش��مار این ايستگاهها به
 18رسیده است .مدیرکل حفاظت محیط زیست
اس��تان در حاش��یه افتتاح هجدهمين ایس��تگاه
سنجش كيفيت هوا در شهرستان نجفآباد اظهار
داشت :در حال حاضر  15ایستگاه در شهرستان
اصفهان ،یک ایس��تگاه در کاشان و یک ایستگاه
در زرینش��هر وج��ود دارد .وی افزود :در طرح
جامع آلودگی ه��وا یکی از وظایفی که به عهده
دس��تگاه محیط زیست قرار داده شده ،راهاندازی
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و تقویت ایستگاههای پایش آلودگی هوا است [.موجرويخبر ]

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت استان اصفهان
تصریح ک��رد :به همین منظور ع�لاوه بر پايش
آلودگی هوای کالنش��هر اصفهان که در اولویت
کاری قرار دارد ،شهرهای پرجمعیت صنعتی را
نیز در اولویت بعدي خود قرار دادهایم و تاکنون
دو ایستگاه در شهرهای زرینشهر و کاشان افتتاح
شده است .وی ایستگاههای سنجش آلودگی هوا
را مکم��ل اطالعاتی ب��رای اندازهگیری و کنترل
آلودگی هوا دانس��ت و اظهار داش��ت :ایستگاه
سنجش كيفيت هوای زرینشهر به دلیل مجاورت
با ذوبآهن و قرار داش��تن این شهر در مسیر باد
جنوب غرب اصفهان به شمال شرق ،اطالعات
خوب��ی از میزان آلودگی آن منطقه در اختیار این
دستگاه قرار میدهد.الهیجانزاده افزود :ساخت و
راهاندازي ایستگاه سنجش كيفيت هوای نجفآباد
در مجموع با خرید نرمافزارها ،س��اخت اتاقک
ویژه و نصب تابلوی اطالعرس��انی حدود 200
میلیون تومان هزينه در برداشت و هزینه سرویس
و تعمیر و نگهداری ماهیانه این ایس��تگاه بین 1
میلیون و  200هزار تومان تا  1میلیون و  500هزار
تومان برآورد شده است.
دستگيري متخلفان شكار و صيد در منطقه
حفاظت شده كركس 89/7/19
به گزارش دريافتي از اداره حفاظت محيط زيست
نطنز ،مأموران اجرايي اين شهرستان در پي گشت
و كنت��رل در منطقه حفاظت ش��ده كركس ،در
چند روز گذشته موفق به دستگيري دو گروه از
شكارچيان غيرمجاز شدند .از متخلفين ياد شده،
ادوات ش��كار و صيد و الش��ه چند قطعه پرنده
كشف و ضبط گرديد و پرونده مربوطه به مراجع
قضايي شهرستان تحويل شد .منطقه حفاظت شده
كركس داراي جاذبههاي زيستمحيطي و تنوع
زيستي گياهي و جانوري قابل توجه ميباشد.
برگزاری جشن بازیافت در شهرستان کاشان
89/7/20
سازمان مردم نهاد کویر سبز در شهرستان کاشان با
همکاری شهرداری و اداره بازیافت اين شهرستان
اقدام به برگزاری مراسم جشن بازیافت از تاریخ
 89/7/24لغای��ت  89/7/29ب��ه همراه برگزاري
نمایشگاه نموده است اداره حفاظت محيطزيست
كاشان نیز در اين نمايشگاه بهمنظور اطالع عموم
مردم و آش��نایی آنان با مس��ائل مختلف محیط
زیست اقدام به برپايي غرفه همراه با برنامه های
متنوعی از قبیل مس��ابقه نقاشی ،شعر و  ...نموده
است.
دستگیری شکارچیان متخلف 89/7/20
محيطبانان اداره حفاظت محیط زیست کاشان با
تالش شبانه روزی و تعقیب و گریز چند ساعته
موفق ش��دند  3نفر از متخلفین شکار و صید که

روي موج خبر
اقدام به ش��کار درمناطق حفاظت شده قمصر و
برزک نمودند را دس��تگیر كنند .از ش��كارچيان
غيرمجاز یک الشه شکار و دو قبضه اسلحه قاچاق
کش��ف و ضبط و پرونده آنان جهت پیگیری به
مقامات قضایی ارسال گردید.
رهاسازي يك قطعه تشي در پارك ملي
كالهقاضي 89/7/21
در راس��تاي حفاظ��ت از تن��وع زيس��تي ،ي��ك
قطعه تش��ي آسيبديده كه از س��وي دوستداران
محيطزيست منطقه شرقي شهر اصفهان گزارش
ش��ده بود ،توسط محيطبانان اس��تان به اداره كل
حفاظت محيط زيست انتقال يافته و پس از درمان
زخم س��طحي آن و بهبودي كامل ،در پارك ملي
كالهقاضي رهاس��ازي و به زيستگاه طبيعي خود
بازگردانده شد .شايان ذكر است تشي بزرگترين
جونده ايران اس��ت .اين جانور در بيش��تر مناطق
كش��ور پراكندگي دارد و از قسمتهاي مختلف
گياهان تغذيه ميكند.
كشف و ضبط يك رأس آهوي زنده از
89/7/22
متخلفين در شهرستان شهرضا
به گزارش دريافتي از اداره حفاظت محيط زيست
شهرضا ،محيطبانان اين شهرستان موفق به كشف
و ضب��ط يك رأس آهوي زن��ده از يك متخلف
ش��دند .با توجه به اينكه طب��ق قانون حفاظت از
تنوع زيستي؛ شكار ،صيد ،زندهگيري و نگهداري
حيوانات وحشي تخلف و جرم به شمار ميآيد
و همچني��ن به علت اينكه جانور مذكور به دليل
امكان تلفش��دن در طبيعت ،قابل رهاسازي در
زيستگاه خود نميباشد ،متخلف يادشده از سوي
مقامات قضايي شهرس��تان ش��هرضا محكوم به
جزاي نقدي به مبلغ نه ميليون و شش��صد هزار
ريال خواهد شد.
كشف و ضبط دو گونه در معرض خطر
انقراض از يك گروه قاچاقچي پرنده 89/7/27
به گ��زارش دريافتي از معاون��ت محيط طبيعي
اداره كل حفاظت محيط زيس��ت استان اصفهان،
محيطبان��ان پناهگاه حياتوح��ش موته ضمن
گشت و كنترل در محدوده استحفاظي شهرستان
گلپايگان ،موفق به دستگيري يك گروه قاچاقچي
پرنده در مسير گلپايگان -اصفهان شدند .از متخلفان
يادش��ده دو گونه پرنده شكاري در معرض خطر
انقراض شامل " :ش��اهين" و " باالبان" كشف و
ضبط و پرونده مربوطه به مراجع قضايي شهرستان
تحويل گرديد .شاهين و باالبان دو گونه با ارزش
از خانواده شاهينيان هستند كه تحت حمايت ويژه
سازمان حفاظت محيط زيست قرار دارند.
پايان سرشماري حياتوحش در پاركهاي
89/7/25
ملي كالهقاضي و قميشلو
سرپرست معاونت محيط طبيعي اداره كل حفاظت

محيط زيست استان اصفهان از انجام سرشماري
در مناطق چهارگانه اين اس��تان خب��ر داد .مريم
فرهمند گفت :اين سرشماري در مورد علفخواران
پارك ملي و پناهگاه حي��ات وحش كاله قاضي
و قميشلو توس��ط كارشناسان و محيط بانان اين
اداره كل در ش��هريور ماه سال جاري انجام شد.
در اين سرش��ماري س��ه گونه آهو ،بز وحش��ي
(كل و بز) و گوس��فند وحشي (قوچ و ميش) به
روش مشاهده مستقيم سرشماري شدند .عالوه
بر سرشماري تابستانه ،در پاييز و همزمان با فصل
جفتگيري سرش��ماري مجددا ً تكرار خواهد شد.
در اين روش گروههاي متعددي به طور همزمان
بر اس��اس برنامه قبلي و با اس��تفاده از تجهيزات
الزم از قبيل دوربين دوچشمي ،تلسكوپ ،نقشه
و جي پ��ي اس به قس��متهاي مختلف منطقه
اعزام ميشوند و مش��اهدات خود را در فرمهاي
مش��خص ثبت مينمايند .بسته به وسعت منطقه
چنانچ��ه آماربرداري در يك روز به اتمام نرس��د
در روزهاي بعد در س��اير قسمتهاي منطقه ادامه
مييابد .در نهايت آمار مشاهدات كه بيانگر حداقل
تعداد موجود هرگونه ميباشد جمعبندي ميشود.
چون آماربرداري در هر س��ال در زمان معين و با
روش مشابه انجام ميشود ميتوان آمار سالهاي
متوالي را مقايسه و تحليل نمود .اين تحليلها در
مديريت زيس��تگاه و حياتوحش كاربرد فراوان
دارد.
اهداي لو ح تقدير بين المللي به اداره حفاظت
محيط زيست شهرستان نايين 89/7/26
به گزارش واحد خب��ر روابط عمومي و آموزش
همگانيحفاظتمحيطزيستاستاناصفهان،اداره
حفاظت محيط زيست نايين به جهت تالشهاي
شبانهروزي و مؤثر در حفاظت از يوزپلنگ آسيايي
و زيس��تگاههاي آن در اين شهرستان ،از سازمان
حفاظت محيط زيست كشور و برنامه عمران ملل
متحد لوح تقدير دريافت نمود .شايان ذكر است
در س��ال  1388نيز دو عنوان كشوري به خانواده
محيط زيست اين شهرستان اختصاص يافته است
كه عبارتند از :انتخاب در فهرس��ت  30محيطبان
برتر و  10محيطبان برتر زيستگاههاي يوزپلنگ
آسيايي.
فعاليتهاي انجام شده در جهت حفاظت و
بهسازي زيستگاههاي طبيعي نايين
89/7/28
در راستاي حفاظت و بهسازي زيستگاههاي تحت
مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و كاهش
اثرات خشكسالي ،فعاليتهاي متعددي در يك سال
اخير در شهرستان نايين بويژه در پناهگاه حيات
وحش عباس آباد انجام يافته اس��ت كه عبارتند
از - :س��اخت مخزن بتون��ي 70متر مكعبي آب،
لولهگذاري و حوضچه مربوطه - .س��اخت پنج
منبع آب به روش سنتي ،لولهگذاري و حوضچه
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مربوطه - .اليروبي و پاكيزه نگهداري  135دهنه
چش��م ه و منبع آبي حياتوح��ش - .تعميرات
اساسي و كفشكني  12دهنه چشم ه و منبع آبي- .
ساخت  9دهنه آبشخور جديد براي حياتوحش،
حفر كانال و لولهگذاريه��اي مربوطه - .نصب
 31عدد تابل��و در مرزهاي پناهگاه حياتوحش
عباسآباد در فاز اول - .حفاظت مس��تمر از تنوع
زيستي و گشت و كنترل مناطق - .دستگيري 26
گروه از متخلفين شكار و صيد - .جمعآوري 24
قبضه س�لاح شكاري اعم از مجاز و غيرمجاز- .
كش��ف و جمعآوري  19عدد تله شكار چهارپا.
پناهگاه حياتوحش عباسآباد با وس��عت 390
هزار هكتار در فاصله  100كيلومتري شمال شرق
نايين واقع گرديده و داراي تنوع زيستي جانوري
و گياهي قابل توجه ميباشد.
كسب دو عنوان برترتوسط اداره كل حفاظت
89/8/1
محيط زيست استان اصفهان
همزمان ب��ا والدت حض��رت امام رض��ا (ع) و
روز محيطبان ،در همايش سراس��ري محيطبانان
كشور كه در مش��هد مقدس برگزار گرديد ،اداره
كل حفاظت محيط زيس��ت استان اصفهان موفق
به كسب دو عنوان برتر كشوري شد .به گزارش
واحد خبر روابط عمومي و آموزش همگاني اين
اداره كل ،آقاي پژمان كاوسي به عنوان كارشناس
مسؤول نمونه ،آقاي مرتضي جمشيديان به عنوان
افسرمحيطدار نمونه و سه نفر از محيطبانان استان
به نامهاي آقايان مجيد خسروي ،فرزاد نيكبخت و
علي بلندي نيز به عنوان محيطبانان نمونه انتخاب
و از آنان تقدير به عمل آمد.
نياز به مشاركت دستگاهها و نهادهاي استان
در رفع معضل كم آبي 89/8/6
اس��تاندار اصفهان بیان داش��ت :استان اصفهان به
عنوان مرکز ثقل کش��ور در حمل و نقل شناخته
شده اس��ت که این عنوان در کنار تمام مزیتها،
مش��کالت فراوانی را هم برای این اس��تان دربر
داشته است .علیرضا ذاکر اصفهانی گفت :صرف
نظر از خودروهای ش��خصی ک��ه متعلق به خود
اصفهانیها است ،خودروهای شخصی مسافران
اس��تانهای دیگر نیز تردد دارند که این مس��أله
ب��ه ویژه در فصول گردش��گری بیش از پیش به
چشم میخورد .وي تصریح کرد :کمبود آب در
شهرستانهای اس��تان در سالهای گذشته سبب
افزایش ضریب جمعیت در مرکز ش��هر اصفهان
شده اس��ت که این مسأله در س��الهای گذشته
یکی از دالیل اصلی آلودگی شهر اصفهان در بین
کالنشهرهای کشور شده است .استاندار اصفهان
با بیان اینکه وجود  80درصد از متقاضیان مسکن
مهر در ش��هرهای فوالدشهر و مجلسی مهاجران
چهار محال و بختیاری هس��تند ،افزود :این آمار
خود نش��اندهنده این است که در سالهای اخیر
به دلیل جاذبههای اش��تغالزایی ،اصفهان پذیرای

مهاجران زیادی از شهرس��تانهای اس��تان بوده
است .ذاکر اصفهانی افزود :دارندگان خودروها
در استان اصفهان در حال حاضر تمایل چندانی
برای انجام معاینه فنی خودرو خود و یا تعویض
خودروهای فرس��وده ندارند که این مشکل با
برخوردهای آئیننامهای و قانونی باید رفع شود.
وي تصریح ک��رد 19 :درصد از آالیندگیهای
ش��هر اصفهان به وج��ود نیروگاههای اس��تان
مربوط اس��ت که در راس��تای کاهش آلودگی
ناش��ی از نیروگاهها ،سوخت آنها از مازوت به
گاز تبدیل شده است .وی بیان داشت :با وجود
اینکه هماکنون حدود هفت هزار واحد صنعتی
کوچک و بزرگ در استان اصفهان فعالیت دارند
تنها  3/8درصد از آالیندگی اصفهان مربوط به
صنعت استان است .ذاکر اصفهانی تصریح کرد:
وجود پسماندها در حاشیه زاینده رود ،آلودگی
هوا و خاک ،پیشروی کویر در ش��رق اصفهان
و مهمتر از تمام این مش��کالت موضوع آب از
جمله چالشهای فعلی در استان اصفهان است.
وی ادام��ه داد :موضوع کمآب��ی در اصفهان به
گونهای است که در شهرستانی مانند سمیرم که
در مجاورت ارتفاعات زاگرس قرار دارد نیز در
سالجاری به علت مسأله آب استان ،بخشی از
باغهای سیب آن از بین رفت .استاندار اصفهان
اظهار داشت :با توجه به اینکه استان اصفهان رتبه
باالیی در بیماریهای سرطانی MS ،و آلرژیک
دارد ،استفاده از کودهای شیمیایی و سموم دفع
آفات در مزارع اس��تان باید محدود ش��ود .وی
ادامه داد :مدیریت اصفهان با شفافس��ازی در
برخورد با مش��کالت اس��تان به ویژه موضوع
آب این اقدام را به عنوان یکی از راهکارها برای
مقابله با مشکالت اس��تان قرار داده است .ذاکر
اصفهانی با بیان اینکه ط��رح زوج و فرد کردن
محدوده مرکزی شهر برای تردد خودروها که به
زودی اجرایی خواهد شد ،از دیگر راهکارهای
مدیری��ت اس��تان ب��رای کاه��ش آالیندههای
زیستمحیطی است ،افزود :افزایش جایگاههای
س��وخت  CNGاز دیگر برنامههای مدیریت
اس��تان برای مقابله با آلودگی هوا اس��ت که با
فراهم آوردن مشوقهایی برای بخش خصوصی
اج��رای آن هموار میش��ود .وی تصریح کرد:
انتقال کارخانهها و واحدهای صنعتی به شعاع
 50کیلومت��ری خ��ارج از محدوده ش��هرها و
راهاندازی سایت پسماند در شهرستانها از جمله
برنامههای استان برای کاهش میزان آالیندههای
هوا خواهد بود .استاندار اصفهان بیان داشت :در
برطرف کردن موضوع آب اس��تان تنها شرکت
آب منطقهای پاسخگوی این نیاز جدی نیست
و در راس��تای رفع این مس��أله دیگر دستگاهها
و سازمانهای اس��تان نیز باید مشارکت داشته
باش��ند .وی اضافه کرد :به منظور رفع اختالف
در مورد طرح بهینهس��ازی پاالیشگاه اصفهان
پیشنهاد میشود یک گروه حقیقتیاب از تهران

برای بررسی موضوع بین شهرداری و پاالیشگاه
اصفهان اعزام شود.
 160ميليون مت ر مكعب حقآبه تاالب
گاوخوني است 89/8/11
مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
با اش��اره به اينكه حقآبه ت��االب گاوخوني در
طرحهاي آبرس��اني در نظر گرفته ش��ده است،
گفت :س��االنه ح��دود  160ميليون مترمكعب
ميزان حقآبه تاالب گاوخوني است .احمدرضا
الهيجانزاده با اش��اره به اينكه مدتهاست كه
به دنبال كسب حقآبه تاالب گاوخوني هستيم،
اظه��ار داش��ت :به دنب��ال گرفتن ح��ق تاالب
براي ادامه حيات آن هس��تيم .وي با بيان اينكه
تفاهمنامهاي بين سازمان حفاظت محيط زيست
و وزارت نيرو به امضا رسيده است ،بيان داشت:
در اين تفاهمنامه مقرر ش��د مطالعهاي بر روي
تاالب توس��ط وزارت نيرو انجام گيرد تا ميزان
حقآبه تاالب نيز مشخص شود .مديركل حفاظت
محيط زيست استان اصفهان تصريح كرد :بر اين
اساس در مواردي كه ميزان بارندگيها متداول
ب��وده و رودخانه نيز مي��زان آب و حيات مورد
نياز خود را داشته باشد حقآبه تاالب نيز تأمين
شود .وي با اشاره به اينكه نميتوانستيم منتظر
انجام اين بررس��ي و مطالع��ه از طرف وزارت
نيرو باشيم ،گفت :با توجه به توافقي كه صورت
گرفت ،مطالعه از سوي دانشگاه صنعتي اصفهان
پيگيري شد و حدود دو ماه پيش اين مطالعات
به پايان رس��يد .الهيجانزاده ادام��ه داد :در اين
مطالعه مشخص ش��د كه چه ميزان آب در هر
ماه در تاالب وجود داشته باشد .وي با بيان اينكه
اين مطالعات جامع و علمي به شمار ميرود و
از تصاوير ماهوارهاي اواخر دهه  40تا مطالعات
ماهوارهاي اخير در آن اس��تفاده ش��ده اس��ت،
افزود :ميزان حقآبه به صورت علمي بيان ش��د
كه اين ميزان را به س��ازمان آب منطقهاي استان
اصفهان اعالم كردهايم .مديركل حفاظت محيط
زيست اس��تان اصفهان تأكيد كرد :انتظار داريم
در طرحهاي انتقال آب از سرش��اخهها حقآبه
تاالب در نظر گرفته شود .وي با اشاره به اينكه
نقشه طرحهاي آبرس��اني را ديدهايم و حقآبه
تاالب نيز در آن در نظر گرفته ش��ده است ،بيان
داشت :با وجود اينكه فاز حقآبه تاالب در قبل
وجود نداش��ت ،اما در حال حاضر وجود دارد.
الهيجانزاده اضافه كرد :حدود  160ميليون متر
مكعب ميزان حقآبه تاالب گاوخوني براي يك
سال در نظر گرفته شده است.
برگزاري آئين تقدير از فرهنگيان فعال
در آموزش محيط زيست استان اصفهان
89/8/13
مدارس س��بز و فعال در زمينه آموزش محيط
زيست استان اصفهان تعيين شدند .به گزارش
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دريافتي از واحد خبر روابط عمومي و آموزش
همگاني حفاظت محيط زيس��ت اس��تان ،در
آئيني از فرهنگيان فعال در زمينه آموزش مباني
محيط زيس��ت در مدارس طي سال تحصيلي
 ،88-89همچنين از دانش آموزان پيش��رو در
اين زمينه تقدير به عمل آمد .در اين مراسم كه
در آس��تانه روز دانشآموز با همكاري ادارات
كل آم��وزش و پ��رورش و حفاظ��ت محيط
زيست استان اصفهان برگزار شد ،از  135نفر
از دانشآموزان و  65نفر از فرهنگيان با اهداي
لوح سپاس تقدير به عمل آمد .دبستان پسرانه
اميد و دبس��تان دخترانه حقيقت  2از ناحيه 3
و دبستان پس��رانه ش��هيد زاهدي از ناحيه 4
آموزش و پرورش استان نيز به عنوان مدارس
سبز اين س��ال تحصيلي تعيين و مديران آنها
م��ورد تقدير قرار گرفتند .الزم به ذكر اس��ت
تعداد مدارس پايلوت آموزش محيط زيست
در سال تحصيلي گذشته  256مدرسه در سطح
شهر اصفهان و دو شهرستان نطنز و نجف آباد
بوده اس��ت كه در اين مراسم از فعالين طرح
اعم از دانشآموزان و فرهنگيان مربوط به 65
مدرسه تقدير شد.
حفاظت از پناهگاه حيات وحش عباسآباد
نايين ضروري است 89/8/13
مدي��ركل مديريت بحران اس��تان اصفهان با
تأكيد ب��ر حفاظت از پناه��گاه حياتوحش
عباسآب��اد نايين گفت :اي��ن پناهگاه يكي از
مهمتري��ن زيس��تگاههاي يوزپلنگ و ميراث
زيس��تمحيطي ملي و جهاني است .منصور
شيش��هفروش در ارتباط با زيس��تگاه اصلي
يوزپلنگ آسيايي يعني منطقه عباسآباد نايين
اظهار داشت :منطقه عباسآباد از گذشتههاي
دور ب��ه عنوان يك��ي از ذخاير حياتوحش
اس��تان مطرح ب��وده و تا قب��ل از اينكه اداره
حفاظت محيط زيس��ت شهرس��تان نايين در
س��ال  1378تشكيل شود ،بيش��ترين درصد
تقاضاي ش��كار چهارپايان در استان اصفهان
را دارا ب��وده اس��ت .وي ادام��ه داد :پناهگاه
حياتوحش عباسآباد نايين با طبيعتي بسيار
متنوع و كم نظير هميشه مورد توجه جهانيان
بوده اس��ت .مديركل مديريت بحران اس��تان
اصفهان خاطرنش��ان كرد :اين منطقه ش��امل
رشته كوههاي صعبالعبور و تپه ماهورهاي
منتهي به دشت ،از زيستگاههاي ايدهآل براي
زندگي يوزپلنگ به شمار ميرود و با وسعتي در
حدود  390هزار هكتار در  250كيلومتري شرق
اصفهان قرار دارد .وي تصريح كرد :به اس��تناد
تحقيقات انجام ش��ده توسط اداره كل حفاظت
محيط زيست استان ،در منطقه عباسآباد تاكنون
 43گونه پس��تاندار 32 ،گونه خزنده 86 ،گونه
پرنده بومي و  175گونه پرنده مهاجر و فصلي
شناسايي ش��ده است .شيش��هفروش ادامه داد:

[ موجرويخبر ]

روي موج خبر
مهمترين گونههاي جانوري حمايت ش��ده در
اين منطق��ه را يوزپلنگ آس��يايي ،پلنگ ،گربه
شني ،گربه وحش��ي ،شاهروباه ،كاراكال ،كفتار،
آه��و ،جبي��ر ،كل و بز ،قوچ و ميش وحش��ي،
هوب��ره ،زاغ ب��ور ،وارانوس(بزمج��ه) و افعي
شاخدار تشكيل ميدهد .وي ادامه داد :به منظور
حفاظ��ت بهتر از اين تنوع جانوري ،با اعتباري
بي��ش از  45ميليون ريال ،طرحه��اي احداث
آبش��خورهاي حيات وحش و پ��روژه احداث
ش��ش منبع آبي در اين منطقه ب��ه بهرهبرداري
رس��يد .مديركل مديريت بحران استان اصفهان
اف��زود :احداث بي��ش از  20مخزن آبي جديد،
حفر چاه و مرمت تمامي چشمهس��اران ،نصب
 50تابل��و هش��داردهنده در اقص��ي نقاط اين
منطقه و همچني��ن خريد تجهيزات حفاظتي و
آبرس��اني از ديگر برنامههايي است كه در اين
زمينه بهزودي عملياتي و اجرايي ميشود .وي
اضافه كرد :همچنين در راستاي تقويت ضريب
حفاظت منطقه ،ف��از اول پ��روژه تابلوگذاري
مرزهاي اين پناهگاه آغاز ش��د ك��ه اميدواريم
با همت مسؤوالن كش��وري ،استاني و محلي،
هرچه زودتر به اتمام رس��د .شيش��هفروش با
اش��اره به اينك��ه اقدامها و طرحهاي زيس��ت
محيطي انجام ش��ده در شهرس��تان نايين بسيار
مؤث��ر و مثبت بوده اس��ت ،تأكيد كرد :با توجه
به اقدامهاي انجام گرفته در طي سالهاي اخير،
يوزپلنگ آسيايي به كرات در اين منطقه توسط
اف��راد محل��ي ،رانن��دگان و مأمورين حفاظت
محيط زيست مشاهده شده است و نيز مشاهده
يك قالده يوز ماده به همراه س��ه توله در سال
گذشته ني ز نشان از موفقيت طرحهاي حفاظتي
از اين گونه شاخص و بينظير بوده است.
كشف و ضبط سالح و مدارك جرم از
89/8/15
متخلفين شكار و صيد
به گزارش دريافتي از بخش نظارت و بازرسي
اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان،
در اجراي قوانين حفاظت از تنوع زيستي ،بخش
اجرايي اين اداره كل از ابتداي سال جاري تاكنون
موفق به كش��ف و ضبط  100قبضه س�لاح از
متخلفين شكار و صيد گرديده كه از اين تعداد
 20قبضه قاچاق ميباش��د .همچنين در حدود
 268مدرك جرم از  110متخلف كشف و ضبط
گرديده است .شايان ذكر است اين ميزان تخلف
در زيس��تگاههاي طبيعي آزاد و حفاظت ش��ده
استان اصفهان صورت گرفته است.
افتتاح اداره حفاظت محيط زيست
آران و بيدگل 89/8/15
اداره حفاظت محيط زيس��ت شهرستان آران و
بيدگل با حضور مديركل حفاظت محيط زيست

استان اصفهان افتتاح شد .احمدرضا الهيجانزاده
اظهار داش��ت :از بين  23شهرستان اين استان تا
دو ماه گذش��ته تنها در  8شهرستان اداره محيط
زيست وجود داش��ت .وي افزود :در دور سوم
سفر رئيس جمهور به استان ،مجوز ايجاد اداره
محيط زيست در شهرستانهايي كه فاقد اين اداره
بودند صادر شد .الهيجانزاده گفت :با توجه به
برنامهريزيهاي انجام ش��ده ،از شهريورماه سال
جاري تاكنون در چهار شهرستان مباركه ،خور و
بيابانك ،شاهين شهر و آران و بيدگل اداره محيط
زيست راه اندازي شده است .مديركل حفاظت
محيط زيست استان اصفهان افزود :طبق برنامه
زمانبندي ش��ده  7اداره و  7نمايندگي حفاظت
محيط زيست در شهرستانهاي اين استان تا پايان
س��ال جاري راه اندازي و افتتاح خواهند ش��د.
الهيج��ان زاده هدف از راهان��دازي اداره محيط
زيست را نگهداري و حفاظت از محيط زيست
سالم اعالم كرد و گفت :با راهاندازي اين ادارات،
به تخلفات شكارچيان و  ...در سريعترين زمان
ممكن رسيدگي خواهد شد .به گفته وي با ايجاد
اين ادارات ،گشت هاي بازرسي محيط زيست
براي كنترل زيستگاهها تقويت ميشود.
دستگيري متخلفان شكار و صيد در پارك
 ملي و پناهگاه حياتوحش كالهقاضي
89/8/19
به گزارش دريافتي از بخش نظارت و بازرسي
اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان،
ك مل��ي و پناهگاه حياتوحش
محيطبانان پار 
كاله قاضي در پي گش��ت و كنترل در منطقه و
تعقيب و تالش فراوان موفق به دس��تگيري سه
نفر متخلف ش��دند .از متخلفين ياد ش��ده ،يك
قبضه س�لاح ش��كاري و  5رأس الش��ه شكار
كش��ف و ضبط گردي��د و پرون��ده مربوطه به
همراه متخلفين به مراجع قضايي تحويل ش��د.
پارك مل��ي و پناهگاه حياتوحش كاله قاضي
با مس��احت  50هزار هكت��ار در  20كيلومتري
جنوب شرقي شهر اصفهان واقع گرديده و گونه
شاخص آن كل و بز وحشي ميباشد.
نجات دو رأس كل وحشي
در شهرستان نايين 89/8/20
ب��ه گ��زارش دريافت��ي از اداره حفاظت محيط
زيس��ت نايين 2 ،رأس كل جوان وحشي كه از
ارتفاعات پناهگاه حي��ات وحش عباس آباد به
روستاي چوپانان وارد شده بودند ،با حضور به
موقع محيطبانان اين شهرس��تان و با همكاري
مردم طبيعتدوس��ت منطقه زندهگيري شده و
پس از دو روز نگهداري ،احياء و مراقبت ويژه و
اطمينان از سالمت آنها ،در زيستگاه اصلي خود
رهاس��ازي شدند .ش��ايان ذكر است در يكسال
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اخير در اين شهرستان بيش از  20مورد درمان،
احياء و رهاسازي جانوران شاخص و صدمهديده
از جمله كل و بز ،كاراكال ،گربه ش��ني ،هوبره،
باالبان ،عقاب طاليي ،وارانوس(بزمجه) و ...كه
بعلت مخاطرات انساني ،طبيعي و جاده اي دچار
مصدوميت ش��ده بودند ،با موفقيت انجام شده
است.
دستگيري شكارچيان غيرمجاز در
89/8/23
منطقه حفاظت شده كهياز
ب��ه گ��زارش دريافت��ي از اداره حفاظت محيط
زيست اردستان ،مأموران اجرايي اين شهرستان
در پي گش��ت و كنترل در منطقه حفاظت شده
كهياز موفق به دس��تگيري چه��ار نفر متخلف
شدند .از متخلفين ياد شده ،الشه يك رأس قوچ
وحش��ي و ادوات و تجهيزات شكار شامل دو
قبضه س�لاح شكاري 36 ،عدد فشنگ ،دوربين
اس��لحه ،دوربين چش��مي و  ...كشف و ضبط
و پرونده مربوطه به مراجع قضايي شهرس��تان
تحوي��ل گرديد .منطقه حفاظت ش��ده كهياز با
وس��عت حدود  92هزار هكتار در ش��رق شهر
اردس��تان واقع گرديده است و داراي گونه هاي
متنوع جانوري و گياهي ميباشد.
دستگيري شكارچيان غيرمجاز در پناهگاه
89/8/27
حيات وحش موته اصفهان
ب��ه گ��زارش دريافت��ي از اداره حفاظت محيط
زيست گلپايگان ،مأموران اجرايي اين شهرستان
در پي گشت و كنترل در پناهگاه حيات وحش
موته ،موفق به دس��تگيري سه گروه شكارچي
غيرمجاز ش��دند .از متخلفين ياد ش��ده كه دو
گروه از آنها از اس��تانهاي مجاور بودند ،س��ه
قبضه اس��لحه گلولهزني دوربيندار و سه رأس
الش��ه قوچ و ميش وحش��ي و آهو كش��ف و
ضبط و پرونده مربوطه تحويل مقامات قضايي
ش��د .پناهگاه حيات وحش موته با وسعتي بالغ
ب��ر  200هزار هكتار در  110كيلومتري ش��مال
غرب ش��هر اصفهان واقع گرديده اس��ت .اين
منطقه در س��ال  1346به عنوان منطقه حفاظت
شده اعالم و در س��ال  1369به پناهگاه حيات
وحش ارتقاء يافت .پناهگاه حيات وحش موته
به عنوان بهترين و اصليترين زيس��تگاه آهوي
ايراني محسوب ميشود.
دستگيري متخلفان شكار و صيد در پناهگاه
89/8/29
حياتوحش عباسآباد نايين
ب��ه گ��زارش دريافت��ي از اداره حفاظت محيط
زيست نايين ،مأموران اجرايي اين شهرستان با
همكاري مؤثر ني��روي انتظامي چوپانان ،موفق
به دس��تگيري چهار نفر متخلف شكار و صيد
در پناه��گاه حياتوحش عباسآباد ش��دند .از

متخلفين ياد ش��ده ،الشه سه رأس قوچ وحشي
و ادوات و تجهيزات ش��كار كش��ف و ضبط و
پرونده مربوطه به مراجع قضايي تحويل گرديد.
پناهگاه حياتوحش عباس آباد با وسعت حدود
 390هزار هكتار در فاصله  100كيلومتري شمال
شرق نايين واقع گرديده و يكي از زيستگاههاي
مهم يوزپلنگ آسيايي ميباشد.
ساخت موزه تنوع زيستي در کاشان
89/9/3
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
از نهاييش��دن س��اخت نخس��تين موزه تنوع
زيس��تي خارج از مرك��ز اس��تان در زميني به
مساحت يكهزار و پانصد مترمربع در شهرستان
كاش��ان خب��ر داد .احمدرضا الهيج��انزاده با
اع�لام اين خبر افزود :ب��راي اجراي اين طرح
بزرگ منتظر مبادله موافقتنامه آن هستيم كه در
آينده نزديك انجام خواهد ش��د .وي همچنين
از اختص��اص بيش از  60ميلي��ون تومان براي
طراحي و مطالع��ات اوليه احداث اين موزه از
محل مازاد بر درآمد اعتبارات سال جاري خبر
داد .الهيجانزاده تصريح كرد :كل اعتبار مورد
نياز اين طرح نيز سال آينده تأمين و اختصاص
خواهد يافت .مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت
استان با اش��اره به اينكه اين موزه محلي براي
فعاليته��اي تحقيقاتي و آموزش��ي خواهد بود
ادام��ه داد :در اين موزه گونهه��اي موجود در
اي��ران و نمونه هايي كه از خارج كش��ور وارد
خواهد ش��د نگهداري ميشوند تا دانشجويان،
محققان و اساتيد با مراجعه به اين موزه بتوانند
با اين گونهها آش��نا شوند .الهيجانزاده يادآور
ش��د :اين طرح يكي از مصوبات دور دوم سفر
رئيس جمهوري به استان اصفهان است.
كسب عنوان پايگاه بسيج فعال برتر توسط
حفاظت محيط زيست استان اصفهان
89/9/8
همزمان با هفته بسيج و برگزاري صبحگاه مديران
دستگاهها ،فرماندهان پايگاهها و اعضاي شوراهاي
بسيج استان ،پايگاه بسيج اداره كل حفاظت محيط
زيست استان اصفهان موفق به كسب عنوان پايگاه
فعال برتر گرديد و از س��وي استاندار و فرمانده
س��پاه صاحب الزمان (ع��ج) اصفهان لوح تقدير
درياف��ت نمود .اي��ن انتخاب پس از ارزش��يابي
عملكرد يكساله كليه پايگاههاي مقاومت بسيج
ادارات استان انجام گرفت.
دستگيري متخلفين شكار و صيد
در منطقه حفاظت شده كهياز 89/9/14
به گ��زارش دريافت��ي از اداره حفاظت محيط

زيست اردس��تان ،محيطبانان اين شهرستان در
پ��ي گش��ت و كنترل در منطقه حفاظت ش��ده
كهياز موفق به دس��تگيري س��ه نف��ر متخلف
ش��دند .از متخلفين ياد ش��ده ،دو قبضه سالح
ش��كاري قاچاق و ادوات شكار كشف و ضبط
و پرونده مربوطه به مراجع قضايي شهرس��تان
تحوي��ل گرديد .منطقه حفاظت ش��ده كهياز با
وس��عت حدود  92هزار هكتار در شرق شهر
اردس��تان واقع گرديده و داراي تنوع زيس��تي
جانوري و گياهي قابل توجه ميباشد.
حرکت کویر به سمت اصفهان
89/9/15
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
در گفتگو با خبرگزاري مهر با اشاره به خشک
ش��دن بخش زیادی از تاالب گاوخونی اظهار
داشت :کویر به سرعت به سمت اصفهان در حال
حرکت اس��ت .احمدرضا الهیجانزاده افزود:
در شرایط فعلی میتوان گفت تاالب گاوخونی
خشک شده و چون هیچگونه کشاورزی در آن
منطقه انجام نمیشود سرسبزی آن نقاط نیز از
میان رفته و وضعیت خشکسالی و توسعه بیابان
به سمت اصفهان را شاهد هستیم .وی با اشاره
به وضعیت بحرانی آب در اصفهان و تش��کیل
جلسه س��تاد بحران افزود :اگر وضع اینگونه
باشد روی جیرهبندی آب برای شرب نیز بحث
خواهد ش��د .الهیج��انزاده با اش��اره به اینکه
اکنون کشاورزی در شرق صورت نمیگیرد و
وضعیت حجم آب پشت سد زایندهرود بسیار
محدود اس��ت ،تصریح ک��رد :این وضعیت در
مقایسه با  30تا  40سال گذشته بیسابقه است،
از این رو نمیتوان امیدی به اختصاص حقآبه
و یا زهاب كش��اورزي برای تاالب داش��ت و
در شرایط فعلی نمیتوان برای تاالب گاخونی
وضعیت خوبی را متصور شد .وی در خصوص
می��زان آب موج��ود در ت��االب گاوخونی نیز
اظهار داش��ت :طي بررس��يهاي به عمل آمده
و مس��تندات موجود در اواخ��ر دهه  40تا 50
نيز شاهد خشک شدن تاالب بودهایم و در هر
صورت این خشکس��الیها ممکن است تكرار
ش��ود .الهیجانزاده با اش��اره به آلودگی هوای
اصفهان اظهار داش��ت :آلودگی هوای اصفهان
تنها ناش��ی از آلودگی منواکس��یدکربن نیست
بلكه بيش��تر به سبب میزان ذرات غباری است
که باال میرود و در واقع تفاوت آلودگي هواي
شهر اصفهان با تهران در وجود اين نوع آالينده
اس��ت .وي در ادامه با اشاره به اهمیت تاالب
گاوخونی ادامه داد :این تاالب در اکوسیس��تم
اصفهان نقش مؤثری را داشته و اکنون با توجه
به خشکس��الی آثارش در آلودگی هواي ش��هر
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اصفهان قابل مشاهده است.

[ موجرويخبر ]

بازديد كارشناس حياتوحش بينالمللي
از پناهگاه حياتوحش عباسآباد نايين
89/9/20
به گ��زارش دريافت��ي از اداره حفاظت محيط
زيس��ت شهرس��تان نايين ،دكتر ديوي��د ليلين
 David Laylinكارش��ناس حياتوح��ش و
اكوتوريسم به همراه مهندس طاهر قديريان از
گروه محيط زيست دانشگاه تهران به مدت دو
ش��بانه روز از پناهگاه حياتوحش عباسآباد
بازدي��د به عمل آوردند .اين بازديد بر اس��اس
مجوز رسمي و برنامه مصوب از سوي سازمان
حفاظت محيط زيس��ت ص��ورت گرفته و طي
آن نامب��رده به مدت  20روز اقامت در ايران از
 12منطقه منتخب كش��ور در استانهاي مختلف
بازديد و نتايج سفر و ارزيابي خود در خصوص
وضعيت حياتوحش ،ظرفيتهاي اكوتوريسم
و راهكارهاي ارتقاي شاخصهاي حفاظتي را
به مبادي ذيربط گزارش خواهند داد .اين گروه
در برنامه فشرده بازديد از پناهگاه حياتوحش
عباسآباد موفق به مشاهده انواع حياتوحش
و بررسي بخش��هاي مهم منطقه ش��دند .دكتر
ديويد ليلين پناهگاه حياتوحش عباسآباد را
ذخيرهگاه فوقالعاده ژنتيكي و گنجينه توريستي
به لحاظ تنوع زيستي ارزيابي نموده و تلفيق و
مجاورت ميراث گرانبه��اي طبيعي و فرهنگي
شهرس��تان نايين را سرمايهاي عالي و استثنايي
براي توس��عه اكوتوريس��م خواند .شايان ذكر
اس��ت دكتر ليلين داراي سابقه  47ساله مطالعه
و تجرب��ه در خصوص طبيعت و حياتوحش
ايران و اكوتوريس��م و مس��لط به زبان فارسي
مي باشد.
رديابي گونه در آستانه انقراض يوزپلنگ
آسيايي در پناهگاه حيات وحش عباسآباد
89/9/27
به گ��زارش دريافت��ي از اداره حفاظت محيط
زيست شهرستان نايين ،طبق بررسيهاي به عمل
آمده و شواهد قطعي ،در  16آذرماه سال جاري
چه��ار قالده يوزپلنگ بال��غ در پناهگاه حيات
وح��ش عباسآباد رديابي ش��دند .بررس��يهاي
قبلي در يك ماه گذشته نيز نشان داده اين گونه
جانوري در س��اير بخشهاي اين منطقه حضور
داشته و از گوسفند وحشي تغذيه نموده است.
يوزپلنگ آس��يايي گون��ه در آس��تانه انقراض
ب��وده كه تنها در كش��ور ايران ب��ه حيات خود
ادامه ميدهد و مهمترين زيس��تگاههاي آن در
استانهاي يزد ،سمنان ،خراسان شمالي ،اصفهان
و كرمان قرار دارد.
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ֺ از  :رجبعلي قاسمي  ،معاون محيط زيست انساني

ر
زو
سـا كا توسعهپـاک
مقدمه
چنانچه انتش��ار گازهاي گلخانه اي ( ،1)GHGSبا روند فعلي
ادامه یابد ،پیش بینی می شود دماي زمين تا سال  2100ميالدي
از  1تا  3/5درجه سانتي گراد افزايش یابد که معادل افزايش دماي
زمين در  10هزار سال گذشته است .ازدياد جمعيت زمين و حس
سیری ناپذیر انسان و استفاده بيرویه از منابع خدادادی ،به تغيير
کاربري زمين ،نابودي جنگل ها ،افزايش فعاليت هاي کشاورزي
و دامداري ،افزايش پسماندهای جامد و مايع و آلودگی هوا منجر
شده است که خود مشکالت زيست محيطي از جمله تغيير آب و
هوا را به دنبال داشته و خواهد داشت.
درحال��ت طبیع��ی می��زان دی اکس��ید کربن ناش��ی از تنفس
موجودات زنده با دی اکس��ید مصرفی توس��ط گیاهان و جذب
توس��ط اقیانوس ها برابری می کن��د و یک حالت تعادل ایجاد
می نمای��د اما افزايش روز افزون مصرف انرژي هاي فس��يلي
نظير زغالسنگ ،نفت و گاز سبب افزايش انتشار گاز دي اکسيد
کرب��ن و در نتيجه برهم خوردن تعادل انرژي زمين و اتمس��فر
شده اس��ت به نحوی که میزان این گاز در هوا بیشتر از میزان
مصرف گیاهان و اقیانوس ها است.
1ـ Green House Gases

ي نيتروژن ( ، )N2Oازون ( )O3و  CFCكه از گازهاي صنعتي ميباشد.
بيشترين گازهاي مسؤول در پديده گلخانهاي عبارتند از :بخارآب ( ،)H2Oدي اكسيد كربن ( ،)CO2متان ( ،)CH4اكسيد د 
البته CFCها در گذشته بهطور وسيع در کندانسورهای يخچال و بهمنظور خنک کردن درون يخچال بهکار میرفت ،اما امروزه به دليل ايجاد اثر گلخانهای و همچنين تخريب اليه ازون استفاده از آن در
بسياری از کشورها ممنوع شدهاست.
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پديده گلخانهاي
بخش��ی از انرژی تابشی خورش��ید پس از برخورد به سطح
زمین بازتاب ش��ده و به س��مت جو حرکت می کند که در
مسیرحرکت به س��مت باال به گازهاي گلخانه اي برخورد
نموده و این گازها بخش��ي از انرژي ساطع شده از زمين به
فض��ا را جذب و آن را مجدداً به س��طح زمين منعکس مي
کند .اين امر در ش��رایط عادی موجب تعادل دمای زمين و
اتمس��فر مي-ش��ود .اگر گازهاي گلخانه اي از بين بروند،
انرژي گرمايي خورش��يد مجدد به فضا برگش��ته و به اين
ترتيب دماي زمين حدود  15/5درجه س��انتي گراد س��ردتر
مي ش��ود و اين به معني وقوع عصر يخبندان و غيرممكن
شدن زندگي بر روي كره زمين است.
از سوي ديگر تجمع بيش از حد گازهاي گلخانه اي در جو
موجب جذب بيشتر انرژي ساطع شده از زمين به فضا شده
و درنتيجه گرم ش��دن زمين مي شود .پديده گلخانهاي به
ط��ور دائم در جو زمي��ن روي داده و موجب تعديل حرارت
سطح كره زمين ميشود.
اقدامهاي بین المللی
برای کاهش گازهای گلخانهای
پیم��ان کیوت��و ( )Kyoto Protocolپیمان��ی اس��ت
بینالمللی به منظور کاهش انتش��ار گازهای گلخانهای ،که
عامل اصلی گرمش��دن زمین در دهههای اخیر محس��وب
میشود .این پیمان که پیماننامه ریو (ریودوژانیرو -برزیل)
را تکمی��ل میکند در چارچوب برنامه س��ازمان ملل م ّتحد
شکل گرفت .از این رو در دسامبر  ۱۹۹۷طی پیمانی معروف
به پروتکل کیوتو کشورهای صنعتی متعهد شدند که ظرف
مدت ده سال آینده میزان انتشار گازهای گلخانهای خود را
ت��ا  5درصد كاهش دهند و همچنين برای افزایش ضریب
استفاده از انرژیهای تجدید پذیر نظیر انرژی خورشیدی و
بادی توس��ط کش��ورهای در حال توسعه ،کمکهای مالی
اعطا نمایند.
مطاب��ق اين پروتکل ،ه��ر يک از  39عضو پيوس��ت يک
(کش��ورهاي توس��عه يافته) مکلف به کاهش ميزان انتشار
گازه��ای گلخان��های به ح��د معيني ش��دند ،بهطوري که
ميانگين انتشار گازهاي گلخانه اي کشورهاي پيوست يک
در محدوده سال هاي  2008تا  2012به  5/2درصد کمتر از
ميزان انتشار اين گازها در سال  1990ميالدي برسد.
از آنجا که پديده گرمايش زمين ،يک مس��أله جهاني است،
پروتکل کيوتو به نحو انعطاف پذيري تنظيم شده است که
اين مسأله را به صورت جهاني حل کند بنابراين کشورهاي
توس��عه يافته متعهد ،مي توانند تعه��د خود را براي کاهش
انتشار در يک کشور دیگر هم انجام دهند ،به اين معني که
يک کشور متعهد مي تواند فعاليتي را در کشوري که تعهدي
به کاهش انتش��ار ندارد انجام دهد و گواهي کاهش انتشار
دريافت و آن را به جاي تعهد خود به دبيرخانه کنوانس��يون
تغيير آب و هوا ارائه کند ،زيرا انتشار و عدم انتشار گازهاي
گلخانه اي در اروپا يا آسيا يا هر نقطه اي از زمين از ديدگاه
جهاني فرق چنداني ندارد.
پروت��كل کيوت��و در س��ومين اجالس اعض��اي متعهدين
کنوانس��يون تغيي��ر آب و هوا در تاريخ  11دس��امبر 1997
در كيوت��و ژاپن تصويب و به مدت يکس��ال جهت امضاي
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س�ازوكار توس�عه پ�اک ( ، )CDMي�ک
مکانيسم همکاري بينالمللي است که زيرنظر
پروتکل کيوتو بنا ش�ده و منابع بسيار مهمي
را براي دس�تيابي به توس�عه پايدار از طريق
ترويج سرمايهگذاري در پروژههاي سازگار با
محيط زيست در اختيار کشورهاي
درحال توسعه قرار ميدهد.

کش��ورها و اعضاي کنوانسيون باز گذاش��ته شد .با الحاق
روس��يه به پروتکل کيوتو ،اين پروتکل در تاريخ  16فوريه
 2005اجرايي شد.
جمهوري اسالمي ايران در سال  ،1375با تصويب مجلس
ش��وراي اس�لامي و تائيد ش��وراي نگهبان ب��ه عضويت
كنوانسيون تغييرات آب و هوا درآمد .قانون الحاق ايران به
پروتكل كيوتو نيز در س��ال  1384به تائيد شوراي نگهبان
رسيد.
از اهداف اساس��ي پروتکل ,ايجاد س��اختار اجرايي مناسب
ب��راي نيل ب��ه اهداف کنوانس��يون و نيز تقوي��ت تعهدات
کش��ورهاي پيوست يك ،در کاهش انتشار گازهاي گلخانه
اي و انتق��ال کمکهاي فني و مالي به کش��ورهاي در حال
توس��عه و کشورهايي که بهش��دت متأثر از آثار تغيير اقليم
هستند ميباشد.
سازوكار توسعه پاک
یک فرصت برای کشورهای درحال توسعه
سازوكار توس��عه پاک ( ، )CDMيک مکانيسم همکاري
بينالمللي اس��ت که زيرنظر پروتکل کيوتو بنا شده و منابع
بس��يار مهمي را براي دستيابي به توس��عه پايدار از طريق
ترويج سرمايهگذاري در پروژههاي سازگار با محيط زيست
در اختيار کش��ورهاي درحال توسعه قرار ميدهد .براساس
آمار منتشره توسط کنوانسيون تغييرات آب و هواي سازمان
ملل ،ميزان جذب س��رمايه توس��ط کش��ورهاي غير عضو
ضميمه يک اين پروتکل ،با احتساب قيمتي معادل  15دالر
به ازاي هر تن گواهي کاهش نشر گازهاي گلخانهاي ،بالغ
بر  5ميليارد دالر اس��ت که در اين ميان کشورهاي چين با
 ،% 56هند با  ، % 15کره جنوبي با  % 11و برزيل با % 8/5
بيشترين ميزان جذب سرمايه را به خود اختصاص دادهاند .با
توجه به ظرفيتهاي موجود کشور در صنايع مختلف نظير
نفت ،گاز ،پتروشيمي ،نيرو ،كشاورزي ،شهرداريها ،بانكها
و صناي��ع وابس��ته و  ...ميتوان با سياس��تگذاري و ايجاد
ضوابط و رويههاي موثر و كارآمد در كنار باالبردن س��طوح
آگاهي سرمايهگذاران و مجريان پروژهها از نحوه چگونگي
اس��تفاده از اين منابع ،نقش بس��زايي در ايجاد درآمد براي
سرمايهگذاران پروژه و كشور ايفاء كرد.
با توجه ب��ه لزوم کاهش مصرف انرژي و انتش��ار گازهاي
گلخان��هاي در ايران ب��ه لحاظ حفظ مناب��ع ملي و محيط
زيست و س��هم ناچيز ايران از سا زوكار توسعه پاک در بازار
بينالمللي ،الزم اس��ت به ابعاد مختل��ف اجراي پروژههاي
بينالمللي  CDMتوجه بيشتري شود .به همين منظور در
نظر است تا با معرفي فرصتها و چالشهاي جذب سرمايه

مقاله

گازهای گلخانهای عبارتند از:
دی اکسیدکربن ،متان ،اکسید نیترو ،هگزا فلورید
گوگرد ،کلرو فلورو کربنها و پرفلورو کربنها.

از طريق س��ازوكار توس��عه پاک ،زمينه افزايش مشارکت بخشهاي
ذيرب��ط کش��ور در اين س��ازوكار از طريق افزايش دانايي و ش��ناخت
دقيقتر مسائل و موضوعهاي مرتبط فراهم آيد.

انعطاف پذیری و صرفه اقتصادی
س��ازوكار توس��عه پاک یکی از مكانيس��مهاي انعطاف پذیر پروتکل
کیوتو اس��ت که مطابق آن کشورهای توس��عه یافته ای که متعهد به
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای هستند ،مجاز به انجام تعهد خود در
کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته نيز هستند.
کاهش گازهای گلخانهای برای کشورهای توسعه یافته یا شرکتهای
آنها هزینههای گزافی دارد و همانطور که گفته شد آنها می توانند با
هزینه پایینتری به همان میزان در یک کش��ور توسعه نیافته کاهش
انتشار داشته باشند .لذا این کشورها در جهت تامین بخشی از تعهدات
خود به س��ازمان ملل عالقمند به اس��تفاده از سازوكار توسعه پاک در
سایر کشورها هستند .همچنين از قبال فروش گواهي کاهش انتشار و
نيز کاهش هزينه هاي سوخت و مواد مصرفي درآمدهايي عايد کشور
در حال توس��عه مي ش��ود .به اين ترتيب کشور سرمايه گذار با ميزان
س��رمايه گذاري کمتري به تعهد خود عمل کرده و کشور سرمايهپذير
عالوه بر تحصيل فناوري هاي نو و دوس��تدار محيط زيست ،درآمدي
را نيز کسب کرده است.
در این راس��تا ،کشورهای توس��عه یافته با رغبت تمام حاضر به تامین
سرمایه گذاری ،انتقال فنآوري و حتی پرداخت مبالغی به کشورهای
توس��عه نیافته هستند و متقاب ً
ال کشورهای توسعه نیافته هم عالوه بر
موارد فوق به مزایای نس��بی قابل مالحظهای همانند کاهش مصرف
مناب��ع ،توس��عه پایدار و حفظ محیط زیس��ت ،ایجاد اش��تغال و ایجاد
امکانات رفاهی و فرهنگی در محل اجرای طرحها دست مییابند.
پروژه های توسعه پاک و میزان درآمد آنها
هدف اصلي س��ازوكار توسعه پاک ،پروتکل کیوتو و کنوانسیون تغییر
آب و هوای سازمان ملل متحد کاهش گازهای گلخانهای که موجب
پديده گلخانهای و گرمایش زمین است بوده و نباید با سایر پروتکلها
و کنوانسیونهایی که برای کنترل آلودگی هوا و یا سایر منابع مطرح
هس��تند ،اش��تباه ش��ود .گازهای گلخانهای مورد نظر عبارتند از :دی
اکس��یدکربن ،متان ،اکس��ید نیترو ،هگزا فلورید گوگ��رد ،کلرو فلورو
کربنه��ا و پرفلورو کربنها .هر پروژهای که به نحوی موجب کاهش
یکی از اين گازها ش��ود ،از مصادیق پروژههای س��ازوكار توسعه پاک
است.
عم��ده تری��ن گاز ای��ن مجموعه ،دیاکس��ید کربن اس��ت که به
شكلهاي مختلف قابل کاهش است .کاهش مصرف انرژی (سوخت
و ب��رق و  ،)...افزایش راندمان مص��رف انرژی ،بازیابی انرژی اتالفی،
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استفاده از انرژیهای نوین جایگزین مثل نیروگاههای بادی ،برقابی،
زمین گرمایی ،زیس��ت توده و  ...اس��تفاده از س��وختهای پاک مثل
گاز (ب��ا هیدرو کربن مع��ادل پایینتر از وضعیت قبل��ی) ،بازیابی گاز
دیاکسید کربن ،جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه در میادین نفتی
و پاالیشگاهها ،جنگلکاری و احیاي جنگلها و بسیاری موارد دیگر.
چنانچه فرصت پروژهای در یک کشور درحال توسعه وجود داشته باشد
که در نهایت منجر به کاهش گازهای گلخانهای خواهد ش��د ،مجري
پروژه میتواند با معرفی آن به ش��رکتهای کشورهای توسعه یافته،
حمای��ت یکی از آنها را ب��رای تامین مالی پروژه جلب کند .معمو ًال در
این پروژه ها هدف چیزی غیر از دریافت سرمایهگذاری یا درآمدهای
س��ازوكار توسعه پاک اس��ت ،لیکن درآمدهای حاصل از آن به عنوان
یک عامل تأثیرگذار در نرخ بازگش��ت س��رمایه طرح مطرح است .به
عنوان مثال اگر کش��وری (یا ش��رکتی در یک کش��ور) توسعه نیافته
فرصت��ی برای کاهش مصرف س��وخت دارد (و ب��رای آن نیاز به یک
فناوري باالتر دارد) ،هدف اصلی در این پروژه کاهش مصرف سوخت
است ،ولی در کنار آن این شرکت میتواند درآمدهای سازوكار توسعه
پاک را نیز به دس��ت آورد ی��ا برای تأمین فناوري باالتر از ش��رکتی
خارجی بهره گیرد.
درآم��د حاص��ل از کاه��ش گازهای گلخانه ای بس��تگي به نوع و
اندازه طرح دارد لیکن به طور متوس��ط م��ی توان چنین بیان کرد که
به ازای کاهش هر تن دی اکس��ید کربن یا برای کاهش مصرف هر
 1/5مگاوات س��اعت برق و یا کاهش مصرف هر  420مترمکعب گاز
طبیعی حدود  10یورو درآمد نصیب پروژه می شود.
در صورتی که درآمد حاصل از کاهش انتش��ار گازهای گلخانهای
در یک طرح بیش از سه برابر حجم سرمایه گذاری اولیه مورد نیاز آن
باشد ،شما میتوانید شرکت خارجی را پیدا کنید که تمام سرمایهگذاری
اولیه الزم را برای پروژه تأمین کند .لیکن اگر این نسبت کاهش یابد،
جذابیت آن برای سرمایه گذاری خارجی که فقط از درآمدهای حاصل
از کاهش انتش��ار س��ود می برد ،از بین خواهد رف��ت .در این صورت
فقط میتوانی��د از درآمد حاصل از فروش امتیاز اختصاص یافته برای
ش��ما از طرف سازمان ملل به ازاي کاهش یک تن دی اکسید کربن،
حدود  10ی��ورو برای هر امتیاز ،جهت افزایش نرخ بازدهی س��رمایه
خود بهرهمند شوید.
ب��ه عنوان نمونه یک نیروگاه بادی یا برقابی  100مگاواتی ،امکان
جذب س��رمایه گذار خارجی که فقط از درآمد س��ازوكار توس��عه پاک
بهرهمند ميش��ود را ندارد ،ولي صاحب چنی��ن نیروگاهی می تواند با
توسعه طرح سازوكار توس��عه پاک درآمد ساالنه حدود يك ميليون و
 400هزار یورو کس��ب کند و این عالوه بر درآمد فروش برق اس��ت.
اگر بتوانید مصرف سوخت کارخانه خود را که ساالنه  100میلیون لیتر
نفت کوره مصرف میکند 10 ،درصد کاهش دهید ،می توانید از محل

[
کاهش گازهای گلخانهای برای کشورهای توسعه یافته یا
شرکتهای آنها هزینههای گزافی دارد و همانطور که گفته
شد آنها می توانند با هزینه پایینتری به همان میزان در
یک کشور توسعه نیافته کاهش انتشار داشته باشند.

اجرای طرح سازوكار توس��عه پاک ،ساالنه درآمدی حدود 300
هزار یورو کس��ب کنید .این درآمد عالوه بر هزینه صرفهجویی
شده10درصدی سوخت است .عالوه بر آن بهطور حتم فناوري
باالتری به کار بردهاید ،در توس��عه پایدار و حفظ محیط زیست
منطقه کوشا بودهاید و منافع جنبی نظیر اشتغال ایجاد کردهاید.
تاکنون بیش از  1600پروژه در  55کش��ور مختلف از منافع
سازوكار توس��عه پاک بهره بردهاند .اجراي این پروژهها تاکنون
نزديك به  260میلیون تن کاهش انتش��ار گاز دیاکسید کربن
درپي داشته است و نرخ ساالنه آنها حدود  300میلیون تن است.
عمده پروژههای فوق در کش��ورهای چین ،هند و برزیل بوده و
تمرکز اصلی اين پروژه ها در زمینه انرژی است.
جایگاه ایران در انتشار گازهای گلخانه ای
براس��اس گزارش جديد آژانس بينالمللي انرژي ،جايگاه ايران
در ميان كش��ورهاي جهان از نظر ميزان انتشار دياكسيدكربن
ناشي از احتراق سوخت ،از رتبه  13در  2سال قبل به رتبه دهم
ارتقا يافته اس��ت و اكنون ايران با انتش��ار ساالنه بيش از 600
ميليون تن گاز گلخانهاي در ميان كشورهاي در حال توسعه در
جايگاه چهارم قرار دارد.
مطابق مفاد پروتكل كيوتو  ،كش��ورهاي در حال توسعه در دوره
اول تعه��دات ( 2008تا  2012مي�لادي) تعهدي براي كاهش
ميزان انتش��ار گازهاي گلخان��هاي خود ندارن��د بنابراين ايران
در حال حاضر تعهدي جهت كاهش انتش��ار ندارد .ولي بيش��تر
كش��ورهاي درحال توس��عه متعهد هس��تند تا گزارش وضعيت
انتش��ار گازهاي گلخانهاي كش��ور خود را به صورت دورهاي به
دبيرخانه كنوانسيون ارائه كنند.
به نقل از ترازنامه انرژي سال  ،1386ميزان انتشار گاز گلخانهاي
دياكس��يد كربن ناش��ي از احتراق سوخت در بيشتر بخشهاي
اقتصادي ايران از اغلب كشورهاي مقايسه شده منطقه خاورميانه
باالتر بوده و در برخي اوقات چندين برابر كشورهاي همسايه و
همسطح اس��ت .لذا امكان كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي در
ايران به مراتب بيشتر از اين كشورهاست.
اگر اقدامهاي كشورهاي توسعه يافته براي كاهش انتشار گازهاي
گلخان��هاي را تعهدي اجباري تحت رژيم حقوقي پروتكل كيوتو
بپنداريم ،اين اقدامها چيزي جز مشاركت و همراهي كشورهاي
توسعه يافته در قالب سازوكار توسعه پاك بهمنظور كسب درآمد
خارجي از اين محل نيس��ت .نگاهي به نحوه رشد نيروگاههاي
بادي در كشورهاي در حال توسعه مؤيد اين مطلب است.
لذا سهم كشورهاي در حال توسعه از كنوانسيون تغيير آب و هوا
انجام پروژههاي جديد در قالب س��ازوكار توس��عه پاك و كسب

منافع اقتصادي بينظير از اين محل اس��ت .اين سازوكار عالوه
بر منفعت نق��دي ،منافعي چون كاهش مصرف منابع ،توس��عه
پايدار ،حفظ محيط زيس��ت ،انتقال فناوري نوين ،سرمايهگذاري
و ايجاد اشتغال را نيز به دنبال دارد.
نكته جالب اينجاست كه ايران به عنوان چهارمين كشور در حال
توسعه از نظر ميزان انتش��ار گازهاي گلخانهاي و با ظرفيتهاي
فراوان بهرهگيري از فرصتهاي كاهش انتشار ،تاكنون فقط يك
پروژه سازوكار توسعه پاك را به ثبت رسانده است! زماني كه ايران
در نوامبر  2010اولين و تنها پروژه خود را به ثبت رس��اند ،قبل از
آن  61كشور حداقل يك پروژه به ثبت رسانده بودند.
نگاهي به كش��ورهاي همس��ايه نظير ارمنستان با  5پروژه ثبت
ش��ده ،پاكس��تان با  9پروژه ثبت شده ،امارات متحده عربي با 4
پروژه ثبت ش��ده در مقايسه با كل ميزان انتشار اين كشورها با
ايران ،ميتوان به نارس��ايي و عدم توج��ه كافي به اين فرصت
بينظير جهاني آگاهي يافت ،چرا كه كش��ور امارات فعاليتهاي
مرتبط با  CDMرا همزمان و حتي بعد از جمهوري اس�لامي
ايران آغاز كرده است.
اجالس كنكون مكزيك براي بحث و مذاكره در جهت چگونگي
تعهدات كش��ورها در دوره دوم تعهدات بعد از سال  2012است.
به هر حال ايران كه ميتوانس��ته است با تعريف صدها پروژه،
منافع چند ميليارد دالري در هر سال داشته باشد ،از سال 2005
تاكنون تقريب ًا اقدام مؤثري در اين راستا انجام نداده است.
پروژه های سازوكار توسعه پاک در ايران
الف ـ پروژه هاي ثبت شده:
ـ جم��ع آوري گازه��اي همراه ميادين نفتي س��روش و نوروز و
انتقال آن به جزيره خارك تحت سازوكار توسعه پاك
ب ـ پروژه هاي موجود در مرحله اعتباردهي:
ـ نيروگاه گازي رود شور
ـ پروژه تعويض س��وخت از مازوت به گاز طبيعي در كش��ت و
صنعت واحد اميركبير
ـ پروژه توليد برق از مركز دفن زباله مشهد
ـ پروژه تعويض س��وخت از مازوت به گاز طبيعي مهر كش��ت و
صنعت واحد دعبل خزاعي
ـ پروژه تعويض س��وخت از مازوت به گاز طبيعي مهركش��ت و
صنعت واحد ميرزا كوچك خان
ـ پروژه تعويض س��وخت از مازوت به گاز طبيعي مهركش��ت و
صنعت واحد سلمان فارسي
ـ پروژه تعويض س��وخت از مازوت به گاز طبيعي مهركش��ت و
صنعت واحد حكيم فارابي
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مقاله

هواشناسی آلـودگی هوا
ֺ از  :بابك صادقيان  ،مسؤول آزمايشگاه هوا

مقدمه
شناسايي عوامل و شرایط هواشناسی اثر قابل مالحظهای بر آلودگی هوا دارد .پارامترهای هواشناسی تأثیرگذار بر آلودگی هوا به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیمبندی میشوند.
پارامترهای اولیه عبارتند از :سرعت و جهت وزش باد ،دما ،ارتفاع و آمیختگی و پارامترهای ثانویه عبارتند از بارش ،رطوبت ،تابش و دید .این پارامترها بهطور قابل مالحظهای تابع عرض
جغرافیایی ،فصل و توپوگرافی هس��تند .همانطوری که ش��رایط آب و هوایی بر ش��دت آلودگی تأثیر میگذارد ،آلودگی هوا نیز شرایط آب و هوایی را تحت تاثیر قرار میدهد .برای مثال
آلودگی هوا سبب کاهش دید ،افزایش فراوانی و مدت مههای غلیظ ( )fogو کاهش تابش ورودی خورشید میشود .همچنین بارندگی و رطوبت نسبی در شهرها ممکن است به ترتیب
بیشتر و کمتر گردد.

با وجود
کارخانههايصنعتي
مهم درمنطقه
جنوبغربي
استان و در مسير
باد غالب شهر
اصفهان ،آاليندههاي
منتشر شده از اين
کارخانهها بهوسيله
باد،روي شهر
توزيع مي شود.

پخش و پراكنش
در هواشناس��ی آلودگ��ی ه��وا ،دو اصطالح پراکنش و پخش بس��یار
کاربرد دارند پراکنش به حرکت یا انتقال آالیندهها به صورت افقی یا
قائم توس��ط باد اشاره دارد در حالیکه پخش به رقیق شدن آالیندهها
اطالق ميگردد.
پراکنش در جهت قائم توسط پایداری جوی کنترل میشود ،در حالی
ک��ه پراکنش افقی با جهت باد تعیین ميگردد .پخش عمدتا نتیجهای
از تالطم در جو میباش��د و بستگی به تغییرپذیری ویژگیهای رژیم
باد دارد.
تالطم
جریان تالطمی ،جریانهاي بسیار نامنظم تقریبا تصادفی و غیر قابل
پیش بینی هس��تند .آنها اغلب به ش��دت چرخش��ی و دارای حرکات
قابل پراکندگی و پخش ش��دن هس��تند .تالطم عموما به شکل افت
و خیزه��ای نامنظم و تقریبا تصادفی س��رعت و دما در اطراف مقدار
میانگین ظاهر میش��وند .اف��ت و خیزهای نامنظ��م در یک جریان
متالط��م در ی��ک نقطه معین ،تابع زمان و در ی��ک زمان معین ،تابع
مکان هس��تند .تالطم بیشتر در س��طح زمین (الیه سطحی) بهوقوع
ميپيوندد.
اثر برخي از پارامترهاي هواشناسي بر آلودگي هوا
)1بررسي سامانههاي مؤثر بر هوای استان اصفهان
)1-1سیستم های پر فشار
عمده توده هواي زمس��تانه سيس��تمهاي پر فش��ار ،هواي پر فشار
س��يبري است .اين توده هوا از نوع توده هواي قارهاي است و ویژگی
آن سرماي شديد در مركز توده و نبود رطوبت است .اين توده هوا در
طول زمستان بهصورت يك سلول بسته روي سيبري تشكيل ميگردد
و زبانههاي آن از طريق ش��مال و شمال شرق ،اصفهان را تحت تأثير
قرار ميدهد .با نفوذ اين توده هوا بر سطح كشور و در استان اصفهان
ش��اهد پايداري هواي س��رد و به وجود آمدن پديده وارونگي دما و به
دنبال آن آلودگي مناطق صنعتي و شهري ميباشيم.
 )1-2سيستمهاي كم فشار
بهطور معمول سيس��تم هواي كم فش��اري كه كش��ور را تحت تأثير
قرار ميدهد توده هواي مديترانهاي اس��ت .دري��اي مديترانه يكي از
بزرگتري��ن مراكز س��يكلونزايي دنيا بهش��مار ميرود .سيس��تمهاي
كمفشاري كه روي مديترانه بهخصوص خليج جنوا و درياي ليگوريان
در مديترانه غربي تشكيل ميشود در حركت رو به شرق خود ،نواحي
وس��يعي از اروپا ،كشور تركيه ،كشورهاي شرق درياي مديترانه ،عراق
و ايران را تحت تأثير قرار ميدهد .بیشتر بارندگيهاي كشور به ویژه
فصل نامه اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
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مناطق غرب رشته كوههاي زاگرس و نواحي شمالي و رشته كوه البرز
در اثر نفوذ زبانههاي اين سيس��تم كمفش��ار و يا اس��تقرار آن بر روي
كش��ور صورت ميگيرد .بارندگيهاي اس��تان اصفهان نيز كم و بيش
تحت تأثير اين سيستم است.
 )1-3سيستم كم فشار سودان
محل ش��كلگيري این سیستم ،شرق آفريقا در سودان ،جلگه كنگو و
چاد ميباش��د .در صورت تضعيف سلول پرفشار جنب حارهاي واقع بر
عربس��تان و با گرفتن رطوبت از دري��اي عمان و خليج فارس حركت
ك��رده و موج��ب بارندگيهاي قاب��ل توجهي در اس��تانهاي جنوبي و
مركزي كش��ور و همچنین استان اصفهان میشود .چنانچه گسترش
اين توده هوا وسيع باش��د ،باعث افزایش نزوالت جوي در نواحي ياد
ش��ده ميگردد .در صورتيكه اين سيستم همزمان با سيستم كمفشار
مديترانهاي (تواتا) بر روي كشور قرار گیرد موجب بارندگيهاي شديد
در بيشتر نواحي ياد شده و در مواقعي بروز سيل ميگردد.
 )1-4توده هواي تابستانه
كم فشار حرارتي نواحي مركزي ايران
در فصل تابستان ،با گرم شدن هوا ،در نواحي مركزي ايران و عربستان
سلول بسته كم فشاري بهوجود ميآيد كه از اواخر فصل بهار تا اوايل
پاييز در منطقه باقي ميماند .اين سلول كم فشار بر خالف سلولهاي
كم فش��ار ديناميكي كه باعث ناپايداري هوا و بارندگي ميشود ،تنها
موجب گرم ماندن نواحي مذكور در طي دوره ياد ش��ده ميگردد .اين
س��لول كمفشار همراه با مركز پر ارتفاع س��طوح مياني جو (پر ارتفاع
جنب حارهاي) در طول تابس��تان موجب عدم نفوذ سيستمهاي جوي
فعال به داخل كشور ميگردد.
جريان هاي موسمي (مانسون) اقيانوس هند
اواخر فصل بهار و در تابستان ،نواحي جنوب شرقي كشور و تا حدودي
اس��تان اصفهان تحت تأثير مانسون هندوستان قرار دارد .اين سيستم
بارندگيه��اي سيلآس��ایی در منطقه بنگال ،هندوس��تان و بعضي از
نواحي پاكس��تان به وجود ميآورد .در كشور ما نیز بر منطقه سيستان
و بلوچس��تان و چابهار اثرات بيش��تري داشته و در استان اصفهان نيز
موجب ايجاد ابرهاي جوششي ميشود.
فشار هوا
بررس��ی فشار هوا در اصفهان طی  30سال گذشته نشان می دهد به
علت نفوذ جریان های کم فش��ار س��ودانی ،در تیرماه کمترین مقدار
فش��ار مع��ادل  840/5هکتوپاس��کال و در آبان ماه بیش��ترین مقدار
فشار معادل  849/5هکتوپاس��کال وجود داشته است .با نگاه کلی به
ش��كل  1میتوان دریافت که در بیشتر اوقات مراکز پرفشار بر استان

حکمفرماست که این خود باعث پایداری و سکون هوا در استان میشود.

شکل .1نمودار اقليمي ميانگين ماهانه فشار هوا در شرق اصفهان
بارندگي
يک��ي از پارامترهايي که در پاکيزگي اتمس��فر و ي��ا در کاهش آلودگي هوا نقش
اساسي دارد ،بارندگي است .ميانگين بارندگي در اصفهان  107ميليمتر ميباشد.
حداق��ل بارش در ش��هريور ماه و حداکث��ر بارش در ماههاي آذر ،دي ،اس��فند و
فروردين روي ميدهد و ماههاي خرداد ،تير ،مرداد و شهريور ،از ماههاي خشک
هس��تند .فراواني روزهاي بارش در ش��هر اصفهان بسيار کم است ،لذا شستشوي
جو توس��ط فرآيند بارش بهن��درت صورت ميگيرد .ضريب بري بودن در ش��هر
اصفهان كه با روش دومارتن 1محاسبه شده است  4/87است و نشان دهنده اقليم
نيمه خشك براي اين شهر ميباشد .اين درحالي است كه ساعات تابش آفتاب در
اصفهان نسبتا زياد و در تابستان بين  6-12ساعت در نوسان است (شكل .)2

شکل .2نمودار اقليمي ميانگين ماهانه ساعات آفتابي در شرق اصفهان
توزيع رژيم حرارتي دراصفهان
در بررس��ي آلودگيه��اي ج��وي ،يکي از عوامل مهم ،پاي��داري توزيع رژيم
حرارتي منطقه اس��ت؛ بهطوريکه هر اندازه سطح زمين يک منطقه در صبحگاه
س��ردتر باشد ،پايداري جوي در آن منطقه بيش��تر خواهد بود .بنابراين سردترين
منطق��ه اصفهان از پايداري بيش��تر و گرمترين آن از پاي��داري کمتري برخوردار
است .الزم است طرحي جهت تعيين وتوزيع رژيم حرارتي در تمامي مناطق شهر
اصفهان انجام گيرد.
باد
ب��اد انتق��ال و پخش آالیندهه��ا را در جهات افقی و قائم به عه��ده دارد .اگر باد
بهط��ور مداوم در یک جهت خاص ب��وزد ،آالیندهها در آن جهت انتقال مییابند،
اما اگر جهت باد متغیر باشد مانند شرایط آرام نزدیک سطح زمین  ،آالیندهها در
یک س��طح گس��ترده پراکنده میگردند .در جایی که چند منبع آلودگی در جهت
وزش ب��اد و در یک ردی��ف قرار بگیرند ،آالیندهها در آنج��ا تجمع پیدا میکنند.
بهتری��ن محل برای ایجاد صنایع آلوده کننده در اطراف ش��هرها ،ناحیه پش��ت
به باد آنهاس��ت .اما حوادث ناشی از آالیندههای ش��دید زمانی اتفاق افتاده است
که باد غالب حاکم نبوده و ش��رایط ناپایداری جو نس��بت به حالت طبیعی تفاوت
زیادی داشته است و این شرایط الگوهای متفاوت با بادهای غالب را تولید کرده
است .بنابراین نتیجه میگیریم که تعیین محل منابع آالینده در جریان سوی باد
در ش��رایط پایدار جوی صدق میکند و سرعت باد در سطح زمین به علت وجود
ش��رایط اصطکاکی کاهش مییابد و هر چه از س��طح زمین باالتر رویم سرعت
باد افزایش مییابد.
ميانگين س��رعت باد غالب در ش��هر اصفهان بين 2/8تا  3/4متر بر ثانيه و جهت
آن از سمت جنوبغربي است .فراواني وقوع بادهاي آرام در ماههاي فروردين تا

 -1روشي است كه در آن با استفاده از شاخصهاي بارندگي ،درجه حرارت و خشكي ،شرايط اقليم يك منطقه تعيين ميشود.
طبقه بندي دومارتن شامل :خشك ،نيمه خشك ،مديترانهاي ،نيمه مرطوب ،مرطوب و بسيار مرطوب ميباشد.
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تير  45-50درصد و در ماههاي آبان تا دي  70-80درصد است .شديدترين بادها
در ماههاي اس��فند و فروردين و ضعيفتري��ن آن ،در آذر و ديماه روي ميدهد.
در مجموع ميتوان گفت در بیش��تر مواقع وزش باد در شهر اصفهان آرام بوده و
ميزان وزش باد شديد اندك است .اين وضعيت باعث سکون هوا و ايجاد شرايط
مناسب براي افزايش آلودگي هوا است.
طبق استانداردهاي بينالمللي چنانچه در منطقهاي ميزان درصد رويدادهاي آرام
از  50درص��د تج��اوز نمايد آن منطقه براي گس��ترش و توس��عه صنعت به ويژه
صنايع سنگين مناسب نخواهد بود .اين درحالي است كه فراواني رویدادهای آرام
در ش��هر اصفهان به  56/1درصد ميرس��د و ميزان آن در پاييز و زمستان رو به
افزايش اس��ت به طوري كه در اين فصول از مرز  70درصد نيز فراتر ميرود .با
بررس��يهاي انجام شده برروي ميزان درجه پايداري هوا در سطح شهر اصفهان
 263مورد پديده وارونگي دما يا اينورژن در سال مشاهده شده است كه اين خود
موقعي��ت بحراني اصفه��ان را از نظر پذيرش و تجمع آاليندهها در هواي ش��هر
روشن ميسازد.
ب��ا توج��ه به اينکه باد يکي از عوامل مهم جوي اس��ت و ميتواند بهعنوان يک
عامل موثر براي خروج آالینده ها از اتمسفر شهر باشد ،در حالت فوق و با وجود
کارخانههاي صنعتي مهم در منطقه جنوبغربي استان و در مسير باد غالب شهر
اصفهان آالينده هاي منتشر شده از اين کارخانه ها بهوسيله باد  ،روي شهر توزيع
مي ش��ود و باد بهصورت يک عامل جابهجا کننده آلودگي هوا از جنوب به مرکز
شهر عمل خواهد کرد( .شكل )3

شکل .3گلباد در شرق اصفهان
وارونگی دما يا اينورژن
در حال��ت طبیعی با افزايش ارتفاع ،دما كاه��ش مي يابد .حالت وارونگی حالتی
اس��ت که افزایش دما با افزايش ارتفاع توام باش��د .یعنی هوای گرم روی هوای
س��رد قرارگیرد ،که در این حالت جو به ش��دت پایدار اس��ت .وارونگی دما شاید
بدتری��ن حالت پراکندگی قائم آالیندهها را نش��ان میده��د ،زیرا تالطم متوقف
میش��ود و حرکات قائم جوی از بین میروند .پایه وارونگی ارتفاعی است که در
آن نمایه قائم دما معکوس میشود و در آن نقطه منحنی دما تغییر جهت مييابد.
درصورتي كه پایه وارونگی در س��طح زمین قرار بگیرد ،وارونگی س��طح زمین و
اگر پايه وارونگي باالی س��طح زمین باش��د به آن وارونگي ارتفاعات ميگویند.
این وارونگی مانند درپوش��ی برای الیه مرزی جوی عمل کرده و از پخش قائم
.
آالیندهها جلوگیری میکند.
قله وارونگی ،جایی است كه منحني تغييرات دما نسبت به ارتفاع دوباره به حالت
ع��ادي برميگردد و ميزان دما با افزايش ارتفاع كاهش مييابد .ش��دت وارونگی
تفاوت دما بین قله و پایه اس��ت ،در حال��ی که عمق آن تفاوت ارتفاع بین پایه و
قله میباشد( .شكل )4

شکل .4مقايسه نيمرخ وارونگي در سطح زمين و ارتفاعات
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مقاله

]

مقاله
در ن��گاه اول اين پديده به خودي خود خطري را متوجه زمين و س�لامت
موجودات زنده نميس��ازد ،ام��ا تركيب آاليندههاي موج��ود با يكديگر و
پيدايش آاليندههاي ثانويه ،شهر را آبستن بروز فاجعههاي زيستمحيطي
ميكند .محبوس ش��دن هواي سرد توس��ط اليهاي از هواي گرم و ايجاد
پوشش غيرقابل صعود و انباشته از هواي آلوده از ويژگيهاي اينورژن هوا
در كالنشهرهاي امروز است.
باافزايش جمعيت و توس��عه ش��هرهاي ب��زرگ ،مناب��ع آلودهكننده هوا از
جمل��ه خودروها ،مراكز صنعتي ،كارخانهها و منابع گرمايش خانگي بهطور
نامتوازن رشد كرده و سبب آلودگي هواي شهرها ميشود.
مطالعات نشان ميدهد اصفهان در طول چهار ماه از سال( آبان ،آذر ،دي
و بهمن) تحت تأثير وارونگي ش��ديد دما در اليههاي مجاور س��طح زمين
ق��رار ميگيرد و این باعث افزايش آاليندهها در درون اين اليه ميگردد.
به طور معمول در ماه آذر با نفوذ جریانهای پرفش��ار سردش��مالی از نواحی
ش��مال و شمال شرق کش��ور و تأثیر زبانههای آن بر استان ،سطح زمین
به ش��دت سرد شده و درحالی که هوای مجاور گرم می باشد ،این حالت
موجب پایداری نسبی و ایجاد شرایط اینورژن میشود.
افزایش قابل مالحظه مصرف انواع سوختهای فسیلی در فصل زمستان
مزید بر علت ش��ده و تولید و انتش��ار انواع آالیندهها از منابع مختلف نظیر
کارخانهها ،نیروگاههای برق ،حمل و نقل ،خانگی و تجاری و کشاورزی را
به دنبال داش��ته و پتانسیل افزایش آلودگی را باعث شده و شرایط بحرانی
را به وجود میآورد .براي مثال در آذر ماه سال  89شهر اصفهان طي سه
روز متوالي ش��اهد بروز ش��ديدترين پديده اينورژن طی سالهای اخیر بود
كه ارتفاع اين اليه به ش��دت به سطح زمين نزديك گردید ( .ارتفاع 250
متر از سطح زمين).
راهكارهاي متفاوتي براي كاهش اثرات وارونگي دما پيش��نهاد ميش��ود.
از مهمترين راهكارها ،كاهش خودروهاي موجود در س��طح شهر است كه
موجب افزایش س��رعت جابجایی و روان س��ازی ترافیک ميشود .وجود
ترافيك س��نگين در معابر و خيابانهاي ش��هر ،عامل كاهش سرعت و در
نتيجه احتراق ناقص سوخت است از راهكارهاي ديگر براي كاهش اثرات
مخرب وارونگي هوا ميتوان به خروج صنايع و مش��اغل مزاحم ،كاهش و
كنترل جمعيت شهر ،تعامل سازنده ميان مناطق مختلف شهرداري و ايجاد
مراكز جديد براي خدماترساني مناسب هر منطقه ،افزايش ناوگان حمل
و نقل سبز ،معاينه فني خودروها و اصالح كيفيت سوخت اشاره كرد.

تقویت میکنند .این همان اصل مش��ابهی اس��ت که در مورد تشکیل ابر
وجود دارد افزایش زیاد بارش به ویژه در هوای باالی مراکز شهرنش��ینی
که انتشار ذرات در آنها به مقدار زیاد صورت میگیرد قابل مالحظه است.
این نکته به اثبات رسیده است که تشکیل مه در شهرهای بزرگ دو برابر
تش��کیل مه در نواحی توسعه نیافته است و تشکیل ابر در شهرهای بزرگ
ده درصد بیشتر از نواحی اطراف شهرهاست .بديهي است وجود رطوبت و
دماي مناسب نيز جهت بارش ضروريست.
غلظتهای زیاد  SO2به افزایش مه در نواحی صنعتی مربوط اند Sox , .
 Noxآزاد شده با بارانهای اسیدی مرتبط هستند.
 ) 1-3جزيره گرمايي شهري
آالیندههای هوا س��بب کاهش قابل مالحظه تابش خورشیدی در شهرها
میش��وند .در برخی از ش��هرها به علت آلودگی اتمس��فر ،انرژی گرمایی
بي��ن  15ت��ا  20درصد کمتر به س��طح زمی��ن میرس��د راه مقابله با این
مشکل افزایش قابلیت حفظ گرما به کمک تجهیزات شهری نظير مصالح
ساختمانی( قیر ،سنگ و آجر) است .در مقابله با این اتالف انرژی ،افزایش
گرمایی در اتمس��فر باالی شهرها حین وضعیت هوایی سرد قابل مالحظه
است .این افزایش در دمای اتمس��فری بهطور مستقیم با افزایش سوخت
مصرف��ی مربوط اس��ت .از آنجایی ک��ه افزایش دمای ایجاد ش��ده در اثر
س��وختن مواد فس��یلی کاهش دمای بهوجود آمده در اثر پوشش ذرات را
جبران مینماید .شهرها دماهای متوسط بیشتری دارند و بارش برف قابل
اندازهگیری در آنها کمتر از نواحی غیرش��هری مجاور آنهاس��ت .پدیدهای
که از این عوامل ناش��ی میش��ود به نام جزیره گرمایی ش��هری شناخته
شده است.
)2تغييرات در مقياس بزرگ
افزای��ش مقدار دیاکس��یدکربن حاصل از س��وختن مواد فس��یلی موجب
تش��دید اثر گلخانهای و افزایش دمای زمین میگردد .با این وجود بهنظر
میرس��د که کاهش اندک دم��ای زمین از س��ال  1945علیرغم افزایش
مصرف س��وختهای فس��یلی دال بر کاهش تابش خورش��یدی است كه
عل��ت آن پراکندگی آثار جذب ناش��ی از افزایش مق��دار ذرات در مقیاس
بزرگ بوده است و اثرات ناشی از افزایش دیاکسیدکربن که سبب حبس
گرما میشود ،نتوانسته است اثر کاهش ناشی از ذرات را خنثی کند .برخي
معتقدن��د تخلیه ممتد ذرات به درون اتمس��فر منجر ب��ه پدید آمدن عصر
یخبندان دیگری خواهد شد.

اثرات آلودگي هوا بر شرايط جوي
روابط متقابل شرایط اتمسفری و کیفیت هوا درباره اثراتی است که شرایط
ج��وی میتواند بر پخش ،افزايش غلظت یا حذف آالیندههای اتمس��فری
داشته باشد .اين ارتباط دو جانبه است که به صورت تغییرات در دو مقیاس
كوچك و بزرگ قابل بررسي است.
)1تغييرات در مقياس كوچك
)1-1كاهش ميدان ديد
کاه��ش قابلیت دید یک��ی از اولین اثرات قابل مالحظ��ه آلودگی هوا بر
پدیدههای جوی به ش��مار ميرود .قابلیت دید عبارتست از معیار استاندارد
ش��فافیت اتمس��فر در طیف مرئی و کاهش قابلیت دی��د بیانگر مخاطرات
ایمنی است.
ذرات در اندازههای��ی بین  0/38ت��ا  µm 0/76و مولکولهای گاز بهویژه
دیاکسید س��ولفور و آالیندههای اصلی هستند که در کاهش قابلیت دید
نقش دارند .این آالیندهها نور را جذب و منتش��ر میسازند .پراکندگی نور
در اثر کاهش تمایز بین اجسام و زمینه آسمان موجب کاهش قابلیت دید
میش��ود .پراكنش نور بوس��یله ذرات کوچک موجب ایجاد رنگی مایل به
قرمز در مواقع غروب خورشید میشود.
 ) 1-2بارشهاي متغير
آالیندههای هوا که در اتمس��فر منتشر شده یا ش��کل گرفتهاند میتوانند
سبب افزایش بارندگی شوند .این پدیده از آن جهت رخ میدهد که ذرات
کوچک به صورت هس��تهها عمل مینمایند و تش��کیل قط��رات باران را

نتيجه گيري
ال��ف) وزش باد از س��مت جنوب غربی ش��هر اصفهان و انتق��ال آلودگی
کارخانهها به س��مت مرکز ش��هر ،جابجا نش��دن آلودگیها به دليل عدم
وزش باد و پایداری هوا و کمبود بارش و توزیع نامناس��ب زمانی و مکانی
بارندگ��ی .همچنین محدود بودن پوش��ش گیاه��ی در حوضههای آبریز،
فاصله زیاد بین منابع آب و محل مصرف و درنتیجه تبخیر زیاد و درنهایت
گرد و غبار ناشی از عرصههای مناطق بیابانی از جمله عوامل طبیعی موثر
در ایجاد و گسترش آلودگی هوا در شهر اصفهان میباشد.
ب) اث��رات آلودگ��ی ه��وادر مقیاس بزرگ ب��ر متغیرهای هواشناس��ی با
عبارتهای س��اده قابل توصیف نیست در حال حاضر شواهد مستندی دال
ب��ر تاثیر فعالیتهای انس��انی بر وضعیت ه��وا در درون و پیرامون نواحی
ش��هری وجود دارن��د .قراین علت و معلولی میان آلودگ��ی هوا و تغییرات
جهانی وضعیت هوا کمتر مس��تدل بودهاند ،همچنین پوشش ممتد اتمسفر
میتوان��د در مقیاس بزرگ موجب بروز تغییرات جوی گردد .عدم اطمینان
از ماهیت ،گس��ترده و عواقب حاصل از این تغییرات دالیل محکمی برای
کاهش آلودگی اتمسفر در زمان حال و در آیندهاند.
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