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هو انشاكم من االرض و استعمركم فيها......
او خدايي است كه شما را از زمين بيافريد و آباداني آن را به شما واگذاشت.
مقدمه
همانطور كه در شماره های قبلی نيز بيان شد ،اين ماهنامه قصد دارد با زبانی سااده مااا م ماط ب
با وسعه پايدار و محي زيات را با شما در ميان بگذارد .به زعم ما و با وجه باه رساا ت اننمان
در راستای وسعه پايدار ،ضطورت پطداختن به مقوالت و مباحث زيات محيطی در جهات ار قاا
سطح دانش زيات محيطی اهميت خاصی دارد .ماهنامه محي و پاماند ابازاری باطای انعساا

و

فطهنگ سازی مباحث زيات محيطی مط ب با فعا يتهای اننمن است كه با رويسطد وساعه پايادار
سعی بط حقق اين مهم دارد .اين ماهنامه آمادگی دارد مطا ا
محتطم را با ذكط نام كارشنا

درياافتی از همسااران و كارشناساان

مطبوطه درج نمايد.

آيا شما " مصرف كننده سبز " هستيد ؟
چنانسه مصطف كننده سبز هاتند  ،احتماالً می كوشيد ا از بعضی كاالها و انناام بعضای كارهاای
زيط اجتناب كنيد :
 از هط چه كه بطای سالمتی ما و ديگطان زيان آور است .
 دفع زبا ه های حاصم از ساخت و مصطف كاالها كه به محي زيات آسي


می رساند.

و يد زبا ه بيش از حد  ،به خاطط استفاده از باته بندی های بی رويه و و يد كاالهايی كاه
خيلی سطيع بی مصطف می شود و باياتی دور ريخته شود .
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 استفاده از موادی كه از حيوانات و گياهان به دست می آيد و يا از مساان هاايی باه دسات
می آيد كه در نتينه استخطاج آنها محي زيات خطي

می شود .

 استفاده از داروها و موادی كه از حيوا نات به دسات مای آياد و ياا نتيناه آزماايش هاای
غيطالزم بط روی جانوران است .
 استفاده از داروها و موادی كه باعث رنج كشيدن ماطدم در كشاورهای ديگاط باه ويا ه در
كشورهای فقيط جهان سوم می شود .
شايد از قدر ی كه با مصطف كننده سبز شدن به دست می آوريد متعن

شويد .بطای يك باار هام

كه شده  ،ميان كاالهايی كه به محي زيات آسي

می رساند و كاالهاايی كاه كمتاط باه آن آساي

می رساند  ،نوع دوم را انتخاب كنيد  .بدين ط ي

قادريد و يد كنندگان كاالهای زيان آور را وادار

سازيد ا روش های و يد خود را جهت حفظ محي زيات بهبود بخشند .اگاط همنناان آناان باط
روش های و يدشان پافشاری كطدند و شما نيز همننان اين كاالها را حطيم كطديد  ،آن وقت آنهاا
دست به رياك خططناكی در كار خود زده اند.
با اعتماد به نفای كه به دست آورده ايد می وانيد با مطدم مختلف صحبت كنيد  .وا دين باطخالف
آننه كه صور می كنيد به صحبت های فطزندان خود گوش فطا می دهند .در عين حال مای وانياد
معلم ها و همسالسی ها و سايط مطدم را وجيه كنيد ا مثم خود شما سبز شوند.
يسی از راه های بايار عا ی بطای ايناد غييط در مطدم  ،پطسش های مختلاف از آناان اسات و ايان
كتاب مملو از وصيه ها و پيشنهادهای مختلف در اين زمينه است .
با خواندن اين مطا

شما اين وانايی را پيدا می كنيد كه درباره اناواع كاالهاايی كاه مای خطياد ،

غذايی كه می خوريد  ،باسی كه می پوشيد  ،ساختمان ها و وسايم حمم و نقم به فسط بپطدازيد و
ماايم مختلف آنها را نزيه و حليم كنيد .
در مطحله اول معموال مطدم پاسخ پطسش های شما را نمی دانند و ی با اين وصف شاايد آناان نياز
بطای يافتن پاسخ پطسش شما كننساو شوند .گاهی پطسش شاما در ماورد مطلبای اسات كاه آناان
هميشه به سادگی از آن می گذشته اند ،و ی حاال پطسش شما لنگطی است كه شايد آنها را به فسط
وادارد .گاهی حتی در مورد پطسش شما كارهايی هم اننام می دهند.
بطخورد مطدمی كه شما را به چشم مطدم آزار نگاه می كنند هينگاه نبايد شما را مايو

كناد .شاما

هم اطالعات زيادی از وقايع موجود داريد و هم قادريد كه غييطا ی را به وجود آوريد.
مشكل ها و مسايل كره زمين بدون كمك شما از ميان نخواهد رفت و چه باا شاما هام بتوانياد
غييطهايی را به وجود آوريد.
در اين جهان همه موجودات زنده مثل يك زنجير به هم متصل اند .درختان  ،هوا  ،آب  ،گياهان،
حشطات و حيوانات ( كه شامم اناان ها نيز می شود ) مانند اجزای يك اكوسياتم  ،هماه باه هام
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واباته اند .اناان با نفس هوای آ وده  ،نوشيدن آب كثيف و بدون وجود حيوانات و گياهان مادت
زيادی زنده نخواهد ماند .حتی اگط به نظط بطسد حذف بخش هايی از يك زننيطه هاي خدشاه ای
به حيات بشط وارد نمی كند ،و ی بايد دانات كه آن بخش ها هم زننيطوار روی هم اثط گذاشاته و
در نهايت به ما می رسد..
يكي از بزرگترين تهديد كننده هاي كره زمين آلودگي هاي ناشي از فعاليت هاي انساني استت
كه به سطعت در حال فزونی است و اگط همين حااال اقادامی نسنايم  ،انااان هاای زياادی دچاار
آسي

ديدگی های جبطان ناپذيطی خواهند شد .اماا باياد داناات جهاان جمعيات جاوانی دارد و

همانطور كه در بعضی آمارها اشاره شده است  ،در دهه  ، 90جمعيت اناان های زيط  20سال بيش
از نيمی از كم جمعيت كطه زمين را شامم خواهد شد.
پس اضافه شدن يك مصطف كننده سبز خيلی مهم است .سعی كنيد بعضی از مطا

اين منموعاه

را به دقت بياموزيد و درباره آنها بينديشيد .مائوالن واحاد خاود را وادار كنياد كاه بازرسای هاای
زيات محيطی را به اجطا بگذارند .ما چشم انتظاريم ا ببينيم شما چگونه به وافق رسيده ايد.
اثر گلخانه اي
اگط به ططز كار و عملسطد گلخانه آشنا باشيم آن وقت درك پديده اثط گلخانه ای آسان خواهد باود.
چنان كه در گلخانه باغنه خود يا هماايه ان بنشينيد ابش نور خورشيد را كه از ميان شيشه هاای
گلخانه عبور می كند حس خواهيد كطد.شما گطم شدن هاوا و زماين گلخاناه را حاس مای كنياد ،
گطمايی كه سب

رشد گياهان می شود .در اين ميان شيشه دو كار اننام می دهد :

اول اينسه به نور خورشيد اجازه عبور می دهد و دوم از فطار گطما جلوگيطی می كند .پس در واقاع
گلخانه وسيله ای بطای جذب گطماست.
كطه زمين نيز شبيه به گلخانه ای است كه جو آن عملسطدی مانند شيشه دارد  ،يعنی به نور خورشيد
اجازه عبور می دهد و ی از فطار گطما جلوگيطی مای كناد .وجاود جاو زماين باطای حياات هماه
موجودات زنده ضطوری است زيطا بدون آن زمين بايار سطد خواهد شد و سطح آن مانند كطه مااه
خا ی از زندگی خواهد بود .امطوزه نگطانی هايی به جهت حوالت جو وجود دارد  ،زيطا آدمی هاط
روز و هط ساعت  ،گازهای مختلف شيميايی را به آن اضافه می كند و در نتيناه در جاو  ،گطماای
بيشتطی انباشته می شود.
گازهاي نامرئی
گازهايی كه وارد جو می شود نامط ی است و ی همين گازها يسی از بزرگتطين هدياد كنناده هاای
محي زيات بشط است  .مهم طين گاز گلخانه ای دی اكايد كطبن (  ) co2است كه انااان در هاط
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بازدم آن را بياطون مای دهاد ( و كياات كاه بتواناد نفاس بسشاد )  ،منشاا اصالی آن ساوزاندن
سوخت های فايلی ( مانند زغال سنگ  ،نفت  ،بنزين ) و چوب است .
گازهای گلخانه ای ديگطی كه وارد جو می شوند عبار ند از :
 اكايد نيتطوژن  :اين گاز در اثط سوزاندن بنزين در ماشين ها و يا سوزاندن زغال سانگ درنيطوگاههای بطق و يد شده و وارد جو می شود.
 متان  :هنگامی كه حيوانات ( حتی اناان ها ) از خود بااد خاارج مای كنناد و ياا گياهاانمی پوسند اين گاز و يد می شود.
 كلطوفلور و كطبن ها CFCsآدمی از ديطباز با اين گازها سط و كار داشته است .و ی امطوزه حنم زياادی از آنهاا و ياد شاده و
وارد جو می شود .حنم اين گازها به طور دا م در حال افزايش است و بدين ط ي

هميشه مقادار

كمتطی از گطمای خورشيد به فضای خارج از جو زمين راه می يابد .نتينه طبيعی آن گطم اط شادن
كطه زمين است  .اين پديده افزايش گطما را " گطم شدن كطه زمين " نام نهاده اند .ايان حاول هاط
چند درينی است و ی روزی به طور گاتطده رخ خواهد نمود.
مردم بعضي از كشتورهايي كته آو و هتوايي سترد دارنتد ن ماننتد بريتانيتا و كشتورهاي
اسكانديناوي ) پيش خود فكر مي كنند كه چه خوو بود كمي هواي كشورشان گترم تتر متي
شد ولي نمي دانند گرم شدن هوا آن هم فقط به اندازه يكي دو درجه اثترات زيتر را بتر روي
محيط زيستشان خواهد داشت :
 -حنم زيادی از يخ های قط

شمال و جنوب ذوب می شود.

 سطح آب در درياها باال می آيد . آب و هوا غييط خواهد كطد.بعضي از دانشمندان به اين نتيجه رسيده اند كه در نيمته او رترن آينتده ميتانسين ست

آو

درياها نزديك به دو متر باال خواهد آمد .نتايج اين پيش بينای فاجعاه باار خواهاد باود .ساواحم
باياری در سط اسط جهان در زيط امواج آب ناپديد خواهد شد .كشورهايی كاه پاايين اط از ساطح
درياهای آزاد قطار دارند مثم بنگالدش ( كه امطوزه نيز دچار سيم های بنيان كان اسات ) و هلناد ،
نيويورك و وكيو به زيط آب خواهند رفت  .آب دريا در مايط رودخانه ها پيشطوی خواهاد كاطد و
نمك موجود در آن عداد زيادی از موجودات زنده را كه در رودخانه يا اططاف آن زندگی می كنند
خواهد كشت .وقتی آب و هوا گطم ط شود و جمعيت انواع آفت ها ( مثام پشاه ماالرياا و ماوش
صحطايی ) افزايش يابد  ،آن وقت صدها گونه حيا ی نابود مای شاود .اروپاا وسا طوفاان هاا و
ندبادهای گطمايطی در هم كوبيده خواهد شد و هيه غذا بدل به يك مشاسم جادی مای شاود و
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كشورهايی نظيط بطيتانيا منبورند از كشورهای ديگط مقدار زيادی غذا وارد كنناد و ای آن كشاورها
نيز ممسن است غذای اضافی بطای صادر كطدن نداشته باشاند  ،زياطا كشاتزارها و مازارع آنهاا نياز
ممسن است دستخوش سيالب شده و يا وس پيشاطوی آب درياهاا و خشسااا ی هاای طاوالنی
نابود شده باشند.
باور كنيم يا نه ؟

بطزيم  10درصد از كم دی اكايد كطبن دنيا را و يد می كند  ،زيطا سوزاندن جنگم های باارانی را
متوقف نسطده است  .در آ ش سوزی جنگم های آمازون در سال  ، 1987پانصاد ميلياون ان گااز
دی اكايد كطبن وارد جو شد  .اين مقدار از مام گاز و يد شاده وسا نيطوگاههاای آمطيساا كاه
ساالنه مقدار عظيمی بطق و يد می كند نيز بيشتط است .
راه حل هاي طبيعی زمين
گاز گلخانه ای كه به طور طبيعی و يد می شود به طور طبيعی هام جاذب مای شاود .آب درياهاا
حنم عظيمی از گاز دی اكايد كطبن موجود در جو را وسا موجاودات زناده ذره بينای باه ناام
پالنستون جذب می كند .پالنستون ها در آبهای سطد ط دی اكايد كطبن را بيشتط جذب مای كنناد ،
پس با گطم ط شدن جهان به خاطط اثط گلخانه ای  ،آبها نيز گطم ط شده و جذب دی اكاايد كاطبن
وس پالنستون ها به شسم نگطان كننده ای كم ط می شود.
مطا ع و گياهان به خصوص درختان موجود در جنگم های پهناور مناطق گطمايطی ( جنگام هاای
بارانی ) هم مقدار زيادی از دی اكايد كطبن هوا را جذب می كند  ،و ی اين جنگم ها نيز به خاطط
قطع بی رويه و آ ش سوزی های پياپی در حال نابودی است  .به عالوه ساوزاندن ايان جنگام هاا
باعث آزاد شدن مقدار زيادی  co2می شود كه خود به پينيده ط شدن ماا ه كمك می كناد  ،زياطا
يسی از عوامم موثط در افزايش اثط گلخانه ای سوختن جنگم های بارانی است .
مصرف كننده سبز چه می تواند بکند ؟

راهی وجود دارد  ،با مصاطف باطق كمتاط مای وانياد موجا

و ياد كمتاط دی اكاايد كاطبن در

نيطوگاههای بطق شويد  ،مثال چطاغ و اجاق بطقی را وقتی كه به آنها نياز نداريد  ،خااموش كنياد و
بطای يك فننان چای يك كتطی بطقی را روشن نسنيد.
خطر در كمين است !

دانشمندان معتقدند كه امطوزه نيز اثط گلخاناه ای ماا را حات ااثيط خاويش قاطار داده اسات و باه
غييطات آب و هوايی مانند  :زماتان هاای معتادل و ابااتان هاای خيلای گاطم كاه باعاث باطوز
خشساا ی در آمطيسای شما ی شده است  ،باديم گنادم زارهاا و چمان زارهاا باه بياباان در اثاط
سيم های بنيان كن و كشف ماهی های آب گطم ( در سال  ) 1987در آبهای ساطد اطاطاف بطيتانياا
اشاره می كنند ( .اين ماهی ها در منطقه دون و كطن وال يافت شده است ) .
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سوراخ هايی در اليه ازن
ازن گازی است نامط ی كه از اكاي ن شسيم شده و در ار فاع  20ا  50كيلاومتطی از ساطح زماين
قطار گطفته است .اين اليه كه زمين را احاطه كطده است ما را از گزند نور خورشايد محفاون نگااه
می دارد .اليه ازن مانند يك سپط از ما در بطابط اشعه فطابنفش نور خورشيد محافظت می كند .ماطدم
بطای بطنزه شدن پوست خود حت اثيط مقدار اندكی اشعه فطابنفش قطار می گيطند و ی اگط مقادار
زيادی از اين اشعه از جو عبور كند عوارض مختلفی خواهد داشت .اناواع بيمااری هاای چشام و
پوست و خاارت هايی كه به محصوالت كشاورزی و ماهی ها و پالنستونها وارد می شاود از ايان
جمله اند.
كلروفلوروكربن ها ( ) CFCs

اناان با گطوهی از مواد شايميايی كاه كلطوفلاوروكطبن هاا نامياده مای شاود باه الياه ازن آساي
می رساند .كلطوفلاوروكطبن هاا اساتفاده هاای متناوعی دارد .باطای مثاال در سااخت شاانه هاای
خم مطغ  ،باته های همبطگط و اثاثيه پط شده از اسفنج و بيش از همه در يخنال ها و دستگاه های
خنك كننده و سطماساز و همننين بطای ميز كطدن طاشه هايی كه در حافظاه كاميپو طهاا باه كاار
می رود استفاده می شود .دانشمندان درصدد هاتند ا واد ديگاطی را كاه زياان كمتاطی دارناد باه
وجود آورند .امطوزه هط وقت از قوطی های افشانه استفاده مای كنياد ( حا ات دهناده هاای ماو ،
خوشبو كننده ها  ،خميط اصالح و انواع عطط و غيطه ) در واقع همطاه با محتوياات قاوطی مقاداری
هم كلطوفلوروكطبن را وارد هوا می كنيد .كلطوفلوروكطبن ها را بطای بهتط پخاش شادن محتوياات
وارد قوطی می كنند .امطوزه سعی بط اين است كه ديگط از كلطوفلوروكطبن ها در قوطی های افشانه
استفاده نشود و مواد جديدی جايگزين آنها گطدد .روی اين قوطی ها نوشته شده  :بی خطاط باطای
ازن ( .) Ozone friendly
بطای باته بندی های حاوی  CFCsنيز امطوزه جانشين های مناسبی وارد بازار شده است .
باور كنيم يا نه ؟

اگط كلطوفلوروكطبن ها به اليه ازن بطسند و جانشين آن شوند  ،نزديك به صد سال وقت الزم است
ا نزيه شده و بی ضطر شوند.
امطوزه به جز انواع معدودی  ،هي يخنا ی بدون كلطوفلوروكطبن ها ساخته نمی شاود و اا روزی
كه همه يخنا ها و وسايم سطماساز بدون كلطوفلوروكطبن ساخته شود راه درازی در پيش داريم.
سوراخ هايی در قطب ها
در سال  1985دانشمندان پی بطدند كه اليه ازن فق نازك نشده  ،بلسه واقعاً سوراخ خيلای بزرگای
روی قط

جنوب پديد آمده است .اين سوراخ ا سال  1987وسعه پيدا كطد و مااحتی باه انادازه

كشور اياالت متحده پيدا كطد .در سال  1988سوراخ ديگطی روی ق شمال كشف شد .ايان يسای
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نيز وسعه پيدا كطد و مااحتی به اندازه گطين ند يافت .بااته باه فصام هاای مختلاف ساال ايان
سوراخ ها غييط شسم و اندازه می دهند.
ما

های بين ا مللی درباره سوراخ های اليه ازن در سال  1988نتيناه داده و منناط باه امضاای

معاهده ای شد كه  40كشور در آن شطكت داشتند و به معاهده مونتطال معطوف شاد .ايان كشاورها
در اين معاهده  ،موافقت كطدند كه ا سال  1999مصطف كلطوفلوروكطبن ها را به ميزان  50درصاد
كاهش دهند .گطچه مصطف كنندگان سبز  ،كاهش مصطف  CFCsرا زود ط شاطوع كاطده اناد .اماا
بعضی از كشورهای فقيط مانند چين و هند اين كاهش را غيطمنصفانه می دانند و استدالل مای كنناد
كه كشورهای ثطو مند سا يان ساال از وساايلی مانناد يخناال و افشاانه هاا اساتفاده كاطده اناد و
محدوديت استفاده از كلطوفلوروكطبن ها  ،آن هم در زمانی كه مطدمان فقياط باه اازگی اساتطاعت
استفاده از اين وسايم را به دست آورده اند ،منصفانه نيات  ،اين خود نسته در خور اوجهی اسات
و ی مشسم های جديدی را ايناد خواهدكطد .چين جمعيتی با غ بط يك ميليارد نفط دارد و اگط همه
آنها از يخنا های حاوی كلطوفلوروكطبن استفاده كنند به زودی سوراخ اليه ازن بزرگ ط می شاود.
شايد كشاورهای ثطو مناد بتوانناد هزيناه سطساام آور جاايگزين كاطدن ماواد جدياد  ،باه جاای
كلطوفلوروكطبن ها را امين كنند.
مصرف كننده سبز چه می تواند بکند ؟

اگط قطار است يخنال جديدی بخطيد از مدل هايی بخطيد كه دارای كلطوفلوروكطبن كمتطی است .
يا اگط قطار است خانواده شما ماشين جديدی بخطد از اناواعی باشاد كاه كاو ط نادارد .ايان كارهاا
كارهايی است كه با حفاظت اليه ازن می اننامد.
باران اسيدي
او ين بار در قاطن ناوزدهم متوجاه شادند كاه بعضای گياهاان و درختاان بطيتانياا متحمام ناوعی
زنگ زدگی و پ مطدگی خاص شده اند  .مطدی به نام انگو

اسميت به جاتنوی علت اين پديده

پطداخت و عامم اين پديده را باران اسيدی ناميد كه امطوزه نيز به اين نام از آن ياد می كنند.
در آن زمان مقدار زيادی زعال سنگ در صدها كارخانه بطيتانيا سوزانده می شد .امطوزه نيز به ويا ه
در نيطوگاه های بطق مقدار زيادی زغال سنگ سوزانده می شود .ايان در حاا ی اسات كاه اماطوزه
عالوه بط زغال سنگ سوخت های فايلی ديگطی مانند بنزين بطای ماشين و گاز و نفت بطای پخت
و پز و بخاری سوزانده می شود .همه اين مواد وقتی سوزانده شود دود و بخارات خود را وارد هوا
می كند ،سوزاندن زغال سنگ گاز دی اكايد گوگطد و يد می كند  ،سوزاندن بنزين و گاز طبيعی ،
گاز اكايد نيتطوژن به وجود می آورد .وقتی كه گازهای دی اكاايد گاوگطد و اكاايد نيتاطوژن باا
قططه های ريز آب ابطها طكي

شود  ،به صورت اسيد سو فوريك و اسيد نيتطيك در آمده و همطاه

باران به سطح زمين فطود می آيد و بدين ط ي

باران اسيدی شسيم می شود.
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باران مرگبار
شايد باران اسيدی پوست اناان را ناوزاند ،و ی بطای گياهان و ماهی ها كشنده اسات .از دهاه 30
به اين ططف درياچه های اروپا به آرامی از انواع ماهی خا ی شاد .در دهاه  60و  70عاداد زياادی
ماهی از ميان رفت و اين مطل

آشسارا بط جمعيت جانوران و پطندگان ساحلی كه به مااهی هاا باه

عنوان منبع غذايی واباته اند اثط گذاشته است.
اين نها يك قصه غم انگيز درباره مطگ حيات وحش نيات  .رودخانه ها و درياچه ها كه يسای از
مهم طين منابع عايدی و غذايی مطدم است وس بااران اسايدی ناابود مای شاود .بااران اسايدی
درخت ها را از بين می بطد  ،نيمی از جنگم سياه بزرگ در غطب آ ماان  ،ياك ساوم جنگام هاای
سو يس و  40درصد از جنگم های كشور هلند نابود شده است .ميليون ها هستار جنگم در ا اطيش
و چك و اسلواكی آسي

ديده است  .در بطيتانيا نيز جنگم ها از باران هاای اسايدی آساي

هاای

جديدی ديده اند.
ساختمان ها و بناهای اريخی نيز از گزند باران هاای اسايدی در اماان نماناده و دچاار خاوردگی
شده اند .وقتی در اواس دهه  80باران اسيدی به بناهای مونتطال كانادا هنوم آورد و سنگ ها مثام
اسفنج سوراخ سوراخ شد  ،همه می گفتند كه اين سنگ ها را مثم پنيط می وان بطيد.
مصرف كننده سبز چه می تواند بکند ؟

با كاستن از مصطف بطق می وانيد ميزان دی اكايد گوگطد و يد شده وس نيطوگاه هاا را كااهش
دهيااد .از ساافطهای غيااط ضااطوری بااا ماشااين سااواری پطهيااز كنيااد ااا باادين ط يا

بااه كاااهش

اكايد نيتطوژن نيز كمك كطده باشيد.
بطيتانيا عامم و يد مقدار زيادی باران اسيدی است .مقدار گوگطدی كه نيطوگااه هاای بطيتانياا وارد
جو می كنند ازمنموع كشورهای اروپايی بيشتط است  .و ی كشورهای ديگطی نيز مانند آمطيساا در
و يد باران اسيدی سهيم هاتند .باران های اسيدی آمطيسا در كشورهای همااايه اش مانناد كاناادا
فطود می آيد و باعث نابودی جنگم ها و درياچه های كانادا شده است .حتی درختان افطا كه باطگ
آن نشان ملی كانادا است در حال نابودی است .امطوزه كشورهای اروپايی در جهات كااهش بااران
اسيدی همساری می كنند و ی پيشطفت در اين زمينه محتاج زمان و هزينه هنگفتی است.
باور كنيم يا نه ؟

در سو د حدود  4000درياچه وجود دارد كه عاری از مااهی شاده اسات و  20000درياچاه بااقی
مانده نيز  ،به خاطط اثط باران های اسيدی همين مايط را می پيمايد  ( .عداد درياچاه هاا در كشاور
سو د بايار زياد است ).
تخريب جنگل هاي بارانی
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جنگم های بارانی در اططاف كمطبند استوا ( نيمگان ) يعنای در منااطق گطماايطی رشاد و وساعه
می يابد .بزرگتطين آنها جنگم بارانی آمازون در بطزيم است  ،اما در نقاا ديگاطی مانناد آفطيقاا و
آسيا و حتی در نقا دور ط مانند جنوب استطا يا نيز يافت می شود.
جنگم های بارانی منز گاه ميليون ها نوع گياه  ،حيوان ،پطنده و حشطه اسات  .بااياری از نقاا آن
هنوز كشف نشده است .هط كدام از اين موجاودات زناده نقاش خاصای در اكوسيااتم خاود ايفاا
می كند و در بافت پينيده اين نواحی هط موجود زناده باه موجاودات زناده و غياط زناده ديگاطی
واباته است  .و ی اين جنگم ها امطوزه به خاطط قطع بی رويه و آ ش سوزی هاای فاطاوان رو باه
نابودی است .
داليم مختلفی بطای نابودی جنگم های بارانی وجود دارد:
 بيشتط چوب هايی كه از درختان ( مانند درخت ماهون و ساج ) اين جنگام هاا باه دسات
می آيد با ارزش هاتند .اين چوب ها به كشورهای ثطو مند صادر می شود و از آنها اشيا
مختلفی مانند اثاثيه منزل  ،قاب پننطه  ،نشيمن وا ت  ،دسته شيطجوش و ماهی ابه  ،حتی
اشيا يك بار مصطف مانند چوب غذاخوری چينی ها ساخته مای شاود .در باازار باه ايان
چوب ها " چوب سخت " مناطق گطمايطی می گويند .
 به د يام افازايش ساطيع جمعيات انااان  ،جنگام هاا را جهات احادام خاناه و مازارع
می سوزانند.
 زمين جنگم ها را از درخت خا ی می كنند ا به جای آنها مطا عی جهت پطورش گله های
گاو گوشتی آماده كنند .مقداری از گوشت آنها بطای ساخت همبطگط و كناطو گوشات باه
مصطف می رسد و يا به كشورهای ديگط صادر می شود.
 درياچه هايی كه پشت سدهای هيدروا ستطيك به وجود مای آياد زماين هاای وسايعی از
جنگم را می پوشانند.
در سال  1988بيش از هط زمان ديگطی در اريخ  ،جنگم های بارانی بطزيم خطي
شدت خطي

به همين ط ي

شدند .چناننه

ادامه يابد در  30سال آينده ديگط درختی در آماازون پهنااور وجاود

نخواهد داشت .
اين مشسلی است كه بايد آن را حم كطد زيطا كشورهای دارای جنگم بارانی مانناد بطزيام  ،حنام
عظيمی از بدهی ما ی به كشورهای ثطو مند مانند آمطيسا و كشورهای اروپايی دارند و ناچارند بطای
بازپطداخت بدهی های خويش  ،چوب و گوشت خود را بفطوشند.
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اگر جنگل هاي بارانی نابود شود چه اتفاقی می افتد ؟
 درختان  ،دی اكايد كطبن را جذب می كنند  ،پس ما با سوزاندن و قطع بی رويه آنها يسی
از دفاع های طبيعی خود را در مقابم اثط گلخانه ای از بين می بطيم.
 سوزاندن جنگم ها مقدار عظيمی دی اكايد كطبن را وارد جاو مای كناد و بادين ط يا
وضعيت اثط گلخانه ای وخيم ط می شود.
 ديطی نمی گذرد كه خاكی كه وس ريشه درختان پايدار می شد  ،به وسيله بااران شااته
شود و از ميان بطود .اين پديده را فطسايش خاك می نامند .خاك شاته شده وارد رودخانه
می شود و با مادود كطدن راه آن موج

روان شدن سيالب های عظيم مای شاود و ماام

روستاها و شهطها را در بط می گيطد .درست مانند حا تی كه در بنگالدش رخ می دهد .
 گياهان معدودی می وانند در جايی كه قبالً درخت باوده و هام اكناون بااران ماام ماواد
مغذی و مقوی خاك را شاته است  ،رشد كنند.
 وقتی جنگم های بارانی از ميان بطوناد اناواع گوناه هاای حياات وحاش ( مانناد ببطهاا ،
پطندگان  ،ميمون ها  ،پطوانه ها  ،گوريام هاا و غياطه ) از مياان خواهناد رفات زياطا ايان
جانوران فق در محي جنگم های بارانی می وانند زندگی كنند.
 بعضی از گياهان موجود در جنگم های بارانی مصارف دارويی دارند .با نابودی اين جنگم
ها پتانايم دارويی موجود در آنها كه شايد عالج سططان  ،ايدز و بيماری هاای ماطگ آور
ديگط باشد نيز از ميان می رود.
 جنگم های بارانی  ،مااسن مطدماانی اسات كاه باه روش هاای گونااگون در آن زنادگی
می كنند .با نابودی جنگم ها  ،آنها نيز به همطاه دانش ارزشمندشان در مورد نحوه سسونت
در اين مناطق  ،از ميان می روند.
باور كنيم يا نه ؟

ژاپنی ها روزانه  16ميليون جفت چوب غذاخوری دور می ريزند .مامی اين چوب هاا از درختاان
با ارزش جنگم های بارانی مناطق گطمايطی ساراواك ساخته می شود.
اطالعات كوتاهی از وضعيت محيط زيست جهان
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