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! زباله ها و نازنينخزر زيبا را به تو می سپارم 
�؟ريزیفاضالبت را کجا خالی می 

، ها ، اعدام ها و اختناق، سرکوبپی در پی انقالب، بحران های سياسی، اجتماعی و اقتصادی
اخراج ها، بيکاری ميليونی، اختالس ها و صدها فعاليت ضدمردمی و بی کفايتی رهبران جمهوری 

و  ورود گسترده آالينده ها و پسماندهای صنعتیو  محيطی-ای خانمانسوز زيستاسالمی، بحران ه
اين بحران از سال ها پيش ازانقالب شروع شده و . سپرد یرا کاملن به دست فراموش به طبيعت خانگی

دوران ضعف حکومت ها در اواخر سلطنت شاه و اوايل شکل گيری جمهوری اسالمی به اوج خود 
  :. مشتی از خروارهنده و ترسناک استخبرها تکان درسيد. 

 تاالب گاو خونی خشک شد •
 زاينده رود خشک شد •
برابر شهرهای پيشرفته دنيااست و سرطان زا  ۵٠ميزان الياف آزبست در هوای تهران حدود  •

 بودن آالينده آزبست محرز شده است.
 درياچه اروميه در حال خشک شدن •
برخورد يک دستگاه ماشين راهسازی با لوله انتقال نفت، باعث نشت مقدار زيادی نفت به  •

  زاينده رود اصفهان شد.رودخانه 
 تنها پستاندار دريای خزر در خطر انقراض قرار دارد •
 روند ها ازبين می جنگل •
 هزاران تن آالينده نفتی؛ تهديد حيات آبزيان خزر •
 ترکيدگی لوله نفت و نشت آن در رودخانه کشکان سبب آلودگی رودخانه و مرگ آبزيان شد. •
 طعه ماهی دريای خزر تلف شدندهزاران ق •
 لکه نفتی به طول بيست کيلومتر، ساحل خليج فارس در منطقه ديلم بوشهر را آلوده کرده است •
های ناشی از رها سازی  هشدار نسبت به بحران زيست محيطی در خليج فارس: آلودگی •

 اهد آورد.وجود خو ای انسانی را به  فارس، فاجعه  خليج پسماندهای صنعتی و کشاورزی در
 دنيا از نظر ذرات معلق در هواست. اهواز آلوده ترين شهر •
 تخريب آخرين زيستگاه حيات وحش در دامنه های کوه دماوند •

خود شما شخصاًً آيا هرگز از خود پرسيده ايد: برای شما چقدر اهميت دارد؟  یمحيط-زيست بحران
شما از نزديک شاهد  برداريد؟ آياو هوا   جنگل خاک، ،آبتوانيد در زمينه حفاظت از  چه گام عملی می
؟ فکر می کنيد حفاظت از و هستيد در ايران بوده ايد دريا يا هوا، ، آلوده شدن رودخانه، سوختن جنگل

رسيدن به اين حفاظت  یبرا، چقدر با ميزان مطلوب فاصله دارد؟ امميهن در  جنگلهوا و  ، خاک،آب
 مطلوب چکار بايد کرد؟

محيطی دريای خزر -وشته بر بحران زيستدر ايران فراگير است، ولی اين ن محيطی-بحران زيست
  دارد. تکيه



2 
 

  ؟استبر خزر چه رفته 

هزار کيلومتر مربع بزرگترين درياچه جهان است و  ۴٢٠خزر با وسعتی در حدود 
همين وسعت زياد باعث شده که آن را دريا بنامند. اين دريا بين کشورهای ايران در جنوب، جمهوری 

  .ن و قزاقستان در شرق قرار داردآذربايجان و روسيه در غرب و شمال، ترکمنستا

، و کشاورزی روستائی ،به سه دسته فاضالب شهریمی توان آلودگی های دريايی را 
  . شوربختانه دريای خزر از هر سه دسته به وفور آسيب می بيند.فلزات سنگين و مواد نفتی تقسيم کرد

ای خزر به اين دريا ای که ساالنه از جانب کشورهای حاشيه دريتی نفميزان مواد آالينده 
بسته بودن دريای خزرو عدم خروج آالينده ها، بر بالغ می شود. تن  ٣۵٠هزار و  ١٢٢ وارد می شود،

ساليانه پنج ميليون تن مواد آالينده . می شود آالينده هااثر مرور زمان موجب باال رفتن درصد و غلظت 
مرگ تدريجی  باعث از يک سو، به دريای خزر می ريزد و اين امر ايران های شمالیاز استانفقط 

می  های جدی مردمی که در اين آب شنا و يا کار می کنند آسيبو از سوی ديگر،  دشومی  آبزيان دريا
  . بينند

کشورهای حاشيه شمالی دريای خزر از جمله روسيه،  از سوی مواد آالينده نوع
 اين کشورها در استخراج نفت از زيرا ؛تان بيشتر از نوع نفتی استتان و ترکمنسآذربايجان، قزاقس

مورد از مشتقات مواد نفتی که به دريای  ١۶ بيش از استفاده می کنند. تجهيزات بسيار قديمی و ناکارآمد
  است. سرطان زاخزر ريخته می شود 

بلکه  ،نفت رنج می برندنه تنها از نشت مواد نفتی از تاسيسات استخراج  ،خزر آبزيان
به مخاطره انداخته است. تحقيقات نشان می به طور نگران کننده ای را  آنهاحيات  ،ماهيگيری بی رويه

قانونی و  ،د بی رويهدهد اگر صي
ش يبه همين منوال پ ،غيرقانونی

خورشيدی نسل  ١۴٠٠رود، تا سال 
خاويار دريای خزر منقرص خواهد 

خزر خاوياری  پنج نوع ماهی شد.
بخش که به علت عمق زياد دريا در 

 ر سواحل ايراندعمدهتن ، جنوبی
درصد  ٩٠بيش از ، می کنند ندگیز

خاويار جهان را تامين می کنند. 
ماهی خاوياری يکی از قديمی ترين 

به پيش از وجود دايناسور  ، يعنیميليون سال قبل ۴٠٠به آن گونه های زيستی در جهان است که قدمت 
  به همين دليل از آن به عنوان "فسيل جهان" ياد می شود. ها می رسد و
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سواحل قزاقستان به دليل افزايش آلودگی نفتی و  درمرگ دسته جمعی فوک های خزر 
جمعيت فوک خزر که از گونه های بومی دريای  .عمق فاجعه آلودگی خزر را آشکارا نشان دادصنعتی 

 ٩٠محيطی از ابتدای قرن بيستم تا به امروز -می شود، به دليل آلودگی های زيستخزر محسوب 
شناخته  )Phoca Caspica(فک های خزری که به نام علمی فوکا کاسپيکا . درصد کاهش داشته است

  ره سوم زمينشناسی به دو از نظر ديرين  و پستاندار دريای خزر محسوب می شودتنها  . فوکمی شوند
رويه و نابودی زيستگاهش در خطر انقراض قرار  . فک خزر به علت شکار بیگردند شناسی باز می

ل قزاقستان مطالب مهم ک های سواحومطالعه بيشر و عميق تر علت مرگ و مير وسيع ف گرفته است.
  و حقايق تلخی را روشن کرده است:

يک گزارش علمی که حاصل تحقيق پژوهشگران پروژه سم شناسی برنامه محيط زيست 
قاتی کشورهای حاشيه ی خزر و چندين مرکز تحقيقاتی در اروپا و خزر و با همکاری موسسات تحقي

نشان می دهد که حدود ده هزار خوک  -و در نشريه آلودگی های محيط زيست منتشر شده  -ژاپن است 
در اثر ابتال به نوعی  ٢٠٠٠آبی (فک) خزر تنها در فاصله پنج ماه يعنی از ماه آوريل تا اوت سال 

  از بين رفته اند.  CDVبيماری ويروسی به نام 

که با  -منتشر شده در نشريه "بيماری های عفونی در حال ظهور"  -تحقيقات اوليه 
در ايرلند شمالی ) Seamus Kennedy(حمايت مالی بانک جهانی و تحت نظر دکتر سيموس کندی 

ضايعات  ناشی ازاندام های داخلی و توليد مثلی فک ها پوشيده از زخم های  ،انجام شد نشان داد
  ويروسی بوده است.

اما گزارش های بعدی به علت های ديگری برای مرگ و مير فک های خزری اشاره 
داشتند که مهمترين آنها وجود انواعی از سموم کشاورزی نظير د د ت و سموم حاصل از پساب 

ی در همايش محيط زيست دريايی در اوتسوچد. ت های چربی فک ها بوکارخانجات صنعتی در باف
ژاپن علت مرگ و مير فک های خزری به اثر تضعيف کننده آلودگی های صنعتی و در نتيجه ناتوانی 

  دستگاه ايمنی بدن فک ها در مقابل ويروس ها اشاره شد. 

دو گزارش علمی که توسط محققان 
دانشگاه ايهيم ژاپن در نشريه آلودگی های محيط 
زيست منتشر شده حاکی از غلظت فراوان مواد 

ل از تجزيه کلر در بافت های چربی و کبد فک حاص
هاست. کلر در صنايع نساجی به عنوان رنگ بر به 

کار برده می شود و مهمترين کارخانجات نساجی در 
، شمال اطراف خزر در حاشيه جنوبی اين درياچه

  قرار دارند.  ايران،

يک نمونه ديگر از مواد موجود در 
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کش های موسوم به پی سی بی است که در جريان شسته شدن بافت های بدن فک ها انواعی از آفت 
ی به درون درياچه راه خاک های کشاورزی يا در نتيجه ی باال آمدن سطح آب خزر در نواحی ساحل

  يافته اند.

ميالدی در ميان فک های خزر  ٢٠٠٠مرگ و مير ناشی از همه گيری ويروسی سال 
 ٧٠کاهش جمعيت ماهی کيلکا که بيش از بلکه  د،بونفتی  ونه تنها به علت آلودگی های صنعتی 

نزديک به يک دهه پيش، جانور مهاجمی  .داشت گیبستتشکيل می دهد نيز غذای فک خزری درصد 
با برهم زدن تعادل چرخه حيات دريايی در خزر باعث کاهش شديد موجودی ماهی "کيلکا" در اين 

اخته بود. شانه دار مهاجم به احتمال زياد دريا شده بود و حيات ماهيان خاوياری را به خطر اند
دن، يا هر دو طريق وارد خزر شده بود و ميزان  –ازطريق آب کشتی ها يا از مسير کانال ولگا 

های کيلکا گرسنه مانده و از تعدادشان کاسته شده  مصرف پالنکتونها توسط آن در حدی بوده که ماهی
 بود.

ک ها تا پيش از فروپاشی شوروی سابق ساالنه طبق آمار انجمن بين المللی حفاظت از ف
هزار بچه فک برای استفاده از پوست و چربی آنها شکار می شدند، اما در حال حاضر هيچ  ٢۵تا  ٢٠

کنترل ضابطه مندی برای حفاظت از فک های خزری توسط کشورهای ساحلی خزر اعمال نمی شود 
  اين جانداران نادر اضافه می کند.ت ضمن آن که آلودگی های صنعتی هر روز بر ميزان تلفا

در گوشه و کنار سواحل مازندران به ويژه شهرهای غرب استان مازندران می  اغلب
شيوع نوعی بيماری ويروسی، باعث ان مرده و بی جان را مشاهده کرد. توان انواع و اقسام ماهي

نوعی "نکروز  اين بيماری ويروسی .می شودهای دريای خزر در شمال اين کشور  مرگ ماهی
 حدود دهاين بيماری از حدود سال  عصبی" است که در اکثر نقاط دنيا به جز قاره آفريقا شايع است.

  است.های دريای خزر از جمله ماهی "کفال" ديده شده  سال پيش در ماهی

می گويند، با نام  نيز ببر مازندران، ببر کاسپين، که در برخی نقاط به آن ببر هيرکانی
در ناحيه گسترده ای از چين تا دريای سياه می زيسته است.  )Panthera tigris virgata(علمی 

جنگلهای مازندران، قفقاز، ترکمنستان، ازبکستان، تاجيکستان، قزاقستان، قرقيزستان و غرب چين 
است که امروزه  ونه از ببر بودهگمسکن اين 

  .است منقرض گرديده

که  مازندرانآخرين ببر مازندران در 
( زبان مازندرانی:  افراد محلی به آن شير سرخ

گنبد در منطقه  ١٣٣٨گفتند در سال  سرخ شير) می
، به دست يک شکارچی محلی شکار شد. از کاووس

ببر مازندران تنها يک نقاشی رنگی و چند عکس و 
ها نشان  چند پوست بجا مانده است. عکسها و پوست

 ببر بنگالدهند که رنگ ببر مازندران از  می
تر و به تعداد  تر و منظم ای نارنجی مايل به قرمز و نوارهای عرضی آن باريک تر، و تااندازه روشن

و  ببر سيبریتر از  و کوتاه ببر بنگالتر از  است. موهای بدن ببر مازندران بلندتر و پرپشت بيشتر بوده
  است. تر از ببر سيبری بوده نگال و کوچکتر از ببر ب جثه آن بزرگ

گربه وحشی و هنگام  خزندگان، خرگوش، پرندگان، شوکا، گراز، مارالببر مازندران 
شکار بی رويه، خشک کردن نيزارها و  کرد. اهلی شکار می گاوميشگرسنگی کمبود غذا، گاو و 
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ای سبب نابودی نسل  جلگهمردابها برای کشاورزی، باغداری و خانه سازی، از ميان رفتن جنگلهای 
  است. شده ايرانببر در 

استان مازندران از نظر  .شودزيادی سموم دفع آفات نباتی مصرف می  در ايران مقدار
از طريق بارش باران و باال آمدن آب  ين سموما. مللی داردکورد بين البه کار بردن اين سموم يک ر

  .می شوند وارد دريا دريا

جنگلها در رسانه ها منتشر  عمدی و غيرعمدی تش سوزیآمربوط به  فراوانی اخبار
مهمترين آنها آتش سوزی در جنگل لويزان، پارک جنگلی شوشتر، جنگل های شمال ايران  می شود.

جنگل و دريا مازندران به هم وابسته  هکتار از پارک ملی گلستان بود. ٢٠٠و آتش سوزی در بيش از 
ندران و اند. به ويژه، در اواخر رژيم پهلوی و اوايل حکومت اسالمی بخش وسيعی جنگل های ماز

گيالن از بين رفت. سود جوئی عده ای فرصت طلب از يک سو و سطح نازل فرهنگی توده ها از 
، دست در ندنمينی را در ادامه حيات درک نمی کرود و دريا و آب زيرز سوی ديگر که اهميت جنگل،

درختانش قطع  که طالی سبز را به غارت برد بدون آنکه حتی يک درخت در مناطقیدست هم اين 
پنج هزار هکتار جنگل دچار آتش سوزی شده بود، اين رقم در سال  ١٣٨٨در سال  شد، کاشته شود.

  تار رسيد.هزار هک ۴٠به بيش از  ١٣٨٩

محيطی و بدون -ساختمان و کارخانه بدون توجه به پيامد های زيست صدور اجازه
، ب و زباله هايشان به عهده بگيرندمجبور کردن صاحبان خانه ها و کارخانه ها که مسئوليت فاضال

به دليل ورود فاضالب شهری به خزر  يکی از مهمترين منبع آالينده آب ها و دريای مازندران است.
سواحل تنکابن، نوشهر و شناگاه اين منطقه تا هزار برابر حد مجاز آلودگی ميکروبی دارند.  ١٠حدود 

  . دسته ترين ها آلوده ازچالوس 

  کرد؟ توانبرای خزر چه می 
يک کار فراگير است. تمامی مردم  انقراض، حالو جلوگيری از حيوانات در  حفظ محيط زيست

 ياتی سهم موثر داشته باشند. موثرترين عمل کاهش مصرف است.می توانند و بايد در اين عرصه ح
تا تالش برای به حداقل رساندن توليد زباله و  گرفته از انتخاب نوع لباس گذارد؛ تاثيرمی تواند  یهرکس

   و کمتر مصرف کردن سوخت، برق و آب. گازهای گلخانه ای

چند سال پيش در صدد تعيين  کشورهای ساحلی دريای خزر برای حفظ نسل ماهيان خاوياری از
تن ماهی صيد کنند که از اين  ٩٠سهميه برآمدند. بر اين اساس کل کشورهای ساحلی می توانند ساالنه 

به گفته کارشناسان اين سهميه از سوی کشورها  تن سهميه دارد اما ۴٢ميزان ايران با بيشترين سهم 
جلو امتناع و  بايد غيرقانونی چهو  نیچه قانودر دريای خزر، ماهيگيری بی رويه  از رعايت نمی شود.

  شود. گيری

برای کاهش ميزان بخش بزرگی از آلودگی آب های مازندران است.  شميائیسموم مبارزه با آفات 
  .استفاده کردبرای مبارزه با آفات روش های بيولوژيک از بايد  آلودگی های بخش کشاورزی

و دريا می رودخانه ها  ،به تاالب هاکه  رخانه هائیکاو  مسکونی مناطقتصفيه فاضالب بايد با 
 شيمايی ناشی از پسماندهای صنعتی، ایه يندهآال از ورد پااليش فضوالت خانگی و صنعتیو  ريزند،

جلوگيری کرد. اولين قدم در اين راه شناسائی و  مازندران به آب، هوا و خاک کشاورزی و خانگی
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محلی که تو زندگی  در آن و ت. آيا کارخانه هائی که تو می شناسیمعرفی اين منابع آالينده به عموم اس
  دارد؟ وجود تصفيه فاضالب، می کنی

شود و با جمع آوری، حمل و نقل  ،ذخيره بايد به صورت بهداشتی،بيمارستانی  خانگی و زباله های
 ارتقاء سطح از يک سو موجباين کار  پااليش و سوزنده شود. ،استاندارد زباله سوزهای استفاده از
  شود. می شود و از سوی ديگر انرژی و مواد باز يافت می و محيط زيست مومیعبهداشت 

بايد اشتباهات و سوءاستفاده ها را جبران کرد. با مطالعه دقيق، جنگل های سوخته و به غارت رفته 
 را باز سازی کرد.

ن و خشک شدن مازندراببر  و نابودی ،گاه خيلی زود دير می شود که تا دير نشده،
و دريا  درياچه ها ، آب ها،ياری از گونه های گياهی، جانوریبس نمونه آن است، بايد درياچه اورال

بايد همين االن با تمام قوا دست به کار شويم و صرفه جوئی در همه عرصه را نجات داد. کشور  های
می شود و  م. وگرنه ديرينمان کروزانه خودتن آب، خاک و هوا را بخشی از زندگی شتميز نگهداها و 

من خيلی دلم می خواهد که ببرها در  قادر نباشيم اين امانت را سالم به فرزندانمان بسپاريم.مبادا ما 
دلشان می خواهد خزر قابل شنا باشد و آنها از منظره  هم . حتمن فرزندان ماندمازندران می غريد جنگل

هم حق دارند در اين دريای زيبا شنا کنند و لذت  ما لم دادن فک ها در ساحل خزر لذت ببرند. فرزندان
  ببرند.

 احد قربانی
١٣٩٠فروردين  ١٧  
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ahad.ghorbani@gmail.com 
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