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سفر بی بازگشت

قرار گرفتن در هر شــغلی می تواند اتفاقی باشد، جز 

خبرنگاری که باید عاشق باشی و هر خطری را با جان و 
دل بخری، دم نزنی و دوام بیاوری... 

مهشاد یعنی ماهی که شاد است و می درخشد و ریحانه 
یعنی بوی خوش و عطر سرسبزی به وقت بهار... ریحان و 
ماه در عکس هایشــان می خندند و دنیا به کامشان است 
اما... اتوبوســی می آید، این دو را سوار می کند و در راه، 
واژگون می شود. ماه و ریحانه له می شوند و جسدشان به 

خاک سپرده می شود.
حیف از آن جوانی، حیف از آن همه شــور و شــوق 

زندگی، حیف از آن عروسی که تبدیل به عزا شد! 
تســلیت واژه تکراری کوچکی اســت کــه نمی تواند   

رخدادی باشد مگر اندوه های نو و گاه واژه ها بسیار حقیرند، بغض 
و اشک و آه را نمی توان قلم کرد.

حادثه تلخ و جانگداز واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست 
همه ی ایران را متاثر کرد .

مهشاد کریمی و ریحانه  یاسینی دو خبرنگار محیط زیسِت خبر 
گزاری ایسنا و ایرنا که بر اثر واژگونی اتوبوس جان خود را از دست 

می دهند.
 چهلمیــن روز درگذشــت این دو بزرگــوار و روز خبرنگار، بهانه 
ای اســت برای بزرگداشت و تســلیت مجدد به خانواده ی ایشان و 

جامعه ی روزنامه نگاران.

نویسنده: فاطمه غالمی
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تنوع زیستی
انقراض گســترده موجودات کره زمین موضوعی اســت که 
کامال آشــکار شــده اســت و می تواند به عنوان یک ریسک 
بالقوه، تمامیت زمین و توانایی آن در تامین نیازهای انســانی 
را بــه مخاطره بیندازد. ســالمت انســان ها و محیط زیســت به 

طرز باور نکردنی ای در هم ادغام شــده اند، بطوری که حدود 
60 درصد از بیماری های انســانی ناشــی از فشــار و تخریب 
محیط زیست و تنوع زیستی آن اســت. کاهش تنوع ژنتیکی 
می توانــد تهدید کننده جدی امنیت غذایی انســان ها و تاب 

آوری اکوسیستم ها، بویژه سیستم های کشاورزی شود. 

 بررسی وضعیت تنوع زیستی جهان بر اساس گزارش محیط زیست
 سازمان ملل

  شکل 1–1.عامل بین انسان، تنوع زیستی و سالمت و خدمات اکوسیستم به همراه نیروهای محرکه و فشارها   

بر اســاس آمار، جمعیــت گونه های موجــودات زنده مدام 
در حال کاهش و شــمار گونه هــای در معرض خطر در حال 
افزایش اســت، بطــوری که امــروزه 42 درصــد از بی مهرگان 
خشــکی، 34 درصد از بی مهرگان ســاکن آبهای شیرین و 25 
درصــد از گونه های بی مهرگان متعلق به محیط های دریایی در 
معرض ریســک انقراض قرار دارند. همچنین مابین ســال های 

1970 تــا 2014 حدود 60 درصد از جمعیت گونه های مهرداران 
نیــز کاهــش یافته اســت. بنابرایــن، یکپارچگــی و عملکرد 
اکوسیســتم ها نیز کاهش یافته اند بطوری که از 14 زیســتگاه 
خشــکی، 10 مــورد از آنها با کاهــش تولید گیاهــی مواجه 
شــده اند و کمتر از نصف آنها نیز در معرض شرایط نامطلوب 

قرار دارند.
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گونه های بومــی و غیربومی مهاجــم یکی دیگر از 
عوامل اصلی تهدید کننده اکوسیســتم ها، زیســتگاه ها 
و گونه های دیگر می باشــند و موجب ایجاد میلیون ها 
دالر خسارت مســتقیم و غیر مستقیم به محیط زیست 
کــره زمین شــده اند. کاهش تنوع زیســتی نیز موضوع 
حائز اهمیت دیگری می باشد که بیشترین فشارها را بر 
مــردم فقیر، زنان و کودکان وارد می کند، زیرا معیشــت 
70 درصد از مردم فقیر بطور مســتقیم وابســته به منابع 

طبیعی است. 
مهمترین فشــارهای وارده بــر تنوع زیســتی عبارتند 
از تغییــر، تخریب و کاهش زیســتگاه موجودات زنده، 
فعالیت های کشــاورزی غیرپایدار، گســترش گونه های 
مهاجــم، آلودگی هــا از جملــه میکروپالســتیک ها و 
برداشــت بیش از حد منابع طبیعی که شــامل برداشت 
الــوار و تجارت حیــات وحش به صــورت غیر قانونی 
می باشــند. رقم تجــارت غیرقانونــی در حیات وحش، 
ماهیگیری و تولیدات جنگلی ســاالنه مابین 90 تا 270 

میلیارد دالر تخمین زده شده است. 
اگرچه تالش های دولتی در حال افزایش می باشــند، 
اما نیاز به فعالیت های بیشتری برای دستیابی به اهداف 
بین المللی مانند اهداف آیچی  و اهداف توسعه پایدار 
است. طی سال های گذشته بدلیل تشکیل کارگروه بین 

دولتی خدمات اکوسیســتمی و تنوع زیســتی در سال 
2012، مداخالت علمی-سیاسی برای حفظ تنوع زیستی 
افزایش یافته اســت. در واقع معاهده های محیط زیستی 
چندگانــه ســاختار حکمرانــی مضاعفــی در ارتباط با 

حفاظت از تنوع زیستی ایجاد کرده اند. 
حفاظت از گونه ها و اکوسیســتم ها نیازمند حفاظت 
از تنوع زیســتی، استفاده پایدار از آنها و توزیع عادالنه و 
برابر فواید حاصل از منابع ژنتیکی اســت. برای رسیدن 
به این مهم حفظ اکوسیستم ها در قالب مناطق حفاظت 
شده بسیار حائز اهمیت اســت، اگرچه سطح پوششی 
این مناطق در حال حاضر ناکافی می باشــد، بطوری که 
امروزه تنها کمتر از 15 درصد از زیســتگاه های خشکی 
و کمتر از 16 درصد از مناطق ســاحلی و دریایی تحت 
مالکیت کشــورها به عنوان مناطق حفاظت شده لحاظ 

می شوند. 
تمرکز بیشتر بمنظور تقویت سیستم های حکمرانی، 
بهبــود چارچــوب سیاســت گذاری از طریــق تحقیق، 
یکپارچگی سیاسی و بکارگیری آن و تشویق مشارکت 
مردمی )و سازمانی(، همه و همه جزء اقداماتی است که 
می تواند پتانسیل فشــار بر روی تنوع زیستی را کاهش 

دهد.
نویسنده: دکتر امیر هدایتی آقمشهدی
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 آتش زبانه می کشــد، از این شاخه به آن شــاخه، از این درخت 
به آن درخت.. خشــک و تر با هم... درخت شــعله ور می شــود و 
شاخه های در حال گر گرفتنش به اطراف پرتاب می شود، مثل تیر 
گداخته رها شــده ای از کمان... صدای افتادن و در هم شکســتن 
شــاخه. صدای مهیب پیشــروی آتش، صدای بی پناهی حیوانات 
جنگل، زجه های ســوخته شــدن، نفس های تنگ شــده در دود و 

خاکستر 
سنجاب هراسانی که گوشه تنه سیاه شده درختی بی صدا نظاره 
گر ویران شدن آشیانه اش است.. آتش همچنان در باد می رقصد و 

بلوط ها را خاکستر می  کند.
این ها شــاهکاری است که فقط از عهده انســان بر می آید، در 
جایی که حیوانات حق آســوده زیســتن ندارند انســان ها نیز شاد 
نخواهند بود. اگرچه ما خودمان را در حصار شــهرها محفوظ کرده 
ایم اما هنوز هم حیات ما به یکدیگر وابســته، و شادی و غم ما در 

گرو یکدیگر است.
درختان قلب های سبز زمین هستند، نسبت به زباله هایی که در 

طبیعت رها می کنیم آگاه باشیم.
نگذارید جنگل بمیرد که جهان خواهد مرد!

مهمترین عامل آتش ســوزی انسان ها به صورت مستقیم و غیر 

مستقیم هستند، مستقیم که همه می دانیم ولی غیر مستقیم رها کردن 
شیشه و بطری های مایع و سیگار روشن است.

جنگل ها و پوشش گیاهی عامل مهمی در ذخیره سازی آب است. 
عامل ایجاد چشــمه سارها و رودخانه های دائمی، اگر جنگل ها از بین 
بروند دیگر آبی وجود ندارد که تمدنی وجود داشــته باشد. مهار آتش 
ســوزی در جنگل بسیار سخت است ما باید در مراقبت از جنگل ها و 

مراتع کوشا باشیم.
یکی از جنگل هایی که قربانی آتش شــد جنــگل مریوان واقع در 
استان کردســتان در غرب کشور بود. این جنگل دارای انواع درختان از 

جمله بلوط، زبان گنجشک، پسته وحشی و... است و از لحاظ محافظت 
از منابع آب و خاک، تولید محصوالت فرعی، ذخایر ژنتیکی، مصارف 
درمانی، توانایی های اکوتوریسمی و ارزش های زندگی، دارای اهمیت 

زیادی است.
خشکســالی، فعالیــت های معدنی، راهســازی و آتش ســوزی در  
جنــگل هــا و قطع درختان به منظــور تهیه زغال و توســعه زمین های 
زراعی، همه دســت به دست هم دادند تا کمربند سبز و مهم جنگل ها 

هر روز باریک و باریک تر شود.
نویسنده: فاطمه غالمی

 تنگی نفس مریوان
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به گزارش یــورو نیوز، به نقل از رویترز، آب و هوای 
کره زمین در طول تاریخ تغییرات زیادی کرده اســت. 
این ســیاره از 650 هزار ســال پیش تاکنون هفت دوره 
افزایش و کاهش شــدید دمــا را تجربه کرده اســت. 
تخمین زده می شــود که آخرین عصر یخبندان حدود 
یازده تا هفت هزار ســال پیش به اتمام رسید و پس از 

آن دوران تمدن بشریت آغاز شد.
بیشتر تغییرات آب و هوایی زمین به حرکات آن در 
مدار خود و چرخش آن به دور خورشید بستگی دارد 
چرا که این حرکات تعیین کننده میزان انرژی دریافتی 

زمین از خورشید است.
با این حال صنعتی شــدن جوامع بشری در نیمه های 
قــرن نوزدهم نظــم آب و هوایی زمیــن را بر هم زد و 
فعالیت های انســان، ســبب تولید گازهای گلخانه ای 
از جمله دی اکســیدکربن در جو زمین شــد. گازهای 
گلخانه ای که شامل بخار آب، دی اکسیدکرین، متان، 
دی نیتروژن مونوکســید هستند به طور طبیعی در جو 
زمین وجود دارنــد، اما فعالیت های صنعتی میزان آنها 

را به شدت افزایش داده است.
افزایش دمای هوا

از اواســط قــرن نوزدهم درجه حرارت ســطح زمین 
بــه طــور متوســط 1.62 درجــه فارنهایــت )0.9 درجه 

سانتیگراد( افزایش یافته اســت، تغییری که عمدتا بوسیله 
افزایش دیاکســید کربن و سایر انتشار گازهای گلخانه ای 
در جو زمین به وجود آمده اســت. بیشترین افزایش دما در 
35 سال گذشته رخ داده است و از سال 2010 با پنج سال از 

گرم ترین سال های تاریخ زمین روبرو بودیم.
ســال 2016 میالدی از ســوی اداره کل ملی هوانوردی و 
فضا ایاالت متحده آمریکا )ناســا( و اداره ملی اقیانوســی و 
جوی ایاالت متحده آمریکا )نوآ( به عنوان گرم ترین ســال 
در تاریخ بشــریت از قرن نوزدهم به این سو معرفی شد که 
در طی آن دمای جهانی به میزان 1.7۸ درجه فارنهایت )0.99 

درجه سانتیگراد( گرمتر از میانگین نیمه قرن بیستم بود.
چه باید کرد؟

دانشــمندان در ســال های اخیر به بررســی دقیق اثرات 
مخــرب گرمایش زمیــن بر حیات جانداران ســاکن آن از 
جمله انســان پرداخته اند. افزایــش آگاهی های جهانی در 
مورد این پدیده، ســبب شــده اســت که دولت ها به دنبال 
یافتــن راهکارهای اساســی برای مواجهه با آن باشــند. روز 
12 دســامبر سال 2015 تفاهم نامه ای در لو بورژه در نزدیکی 
پاریس میان دولت ها به امضا رســید که به »توافق پاریس« 

مشهور است.
هــدف از ایــن توافق آن اســت که دولت هــا با کاهش 
میزان تولید گازهای گلخانه ای از جمله دی اکســید کربن 

گرمایش زمین و جهانی که آب می شود
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دمای کره زمین را تا پایان قرن بیست و یکم حدود 2 درجه 
کاهش داده و به دمای پیش از صنعتی شدن جهان برسانند.

با این حال حدود 1۸ ماه پس از امضای این توافق، ایاالت 
متحــده آمریکا به عنوان بزرگترین قطــب اقتصادی جهان و 
دومین تولید کننده دی اکســیدکربن در جهان از این توافق 

خارج شد.
همچنین گزارش دوره ای یک نهاد ارزیابی تغییرات اقلیمی 
آمریکا که در ســال گذشته میالدی منتشر شد حاکی از آن 
بود که گرمایش زمین تا پایان قرن جاری صدها میلیارد دالر 

به اقتصاد این کشور ضربه خواهد زد.
با ایــن حال دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت متحده 

آمریکا در واکنش به این گزارش گفت که آن را باور نمی کند. 
کارشناســان بر این باورند که پایبندی به توافق پاریس در تضاد 
با سیاست های رسمی دونالد ترامپ در افزایش تولید و مصرف 
ســوخت های فسیلی برای توســعه اقتصادی است و این مساله 

سبب خروج ایاالت متحده از این توافق جهانی شده است.
بســیاری از متخصصان بر این باورند که گرچه آمریکا حدود 
15 درصد از تولیدات دی اکســید کربــن در جهان را در اختیار 
دارد، اما حتی با وجود ترک این توافق از سوی این کشور، هنوز 

امکان دستیابی به هدف وجود دارد.

تنظیم: مهران اسماعیلی
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خشم زمین

 عصیان زمین قطعی است
این حادثه ای حتمی است

زخم های زمین چرکی است
هشدار زمین جدی است

بر عرش ستم کردی
با خود، تو بد کردی

آن پرده اطلس را
صد پاره زَِهم کردی

باران، اسیدی شد
بر فرش زمین بارید
گرمایش بیش ازحد
بر ِگرد زمین گردید
خمیازه کشید گیتی

از دود دلش پر شد
 روح از ریه ام دل کند 

در دود شناور شد
دنیا بدنی زنده است

مرگش کف دست ماست
تکرار خطا کاری یا منطق هوشیاری

وابسته به عزم ماست

شاعر: مهدی لطیفی

با تشکر از: علی بهاروند
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عکس و مکث

عکاس:ثنا کایدی
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