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رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی اداره محیط زیست استان تهران از تدریس کتاب انسان و محیط زیست در مقاطع 
پیش دبستانی از سال تحصیلی ۹۸ خبر داد. به گزارش ایسنا، رضا شایسته در این باره گفت: »یکی از مهمترین اقدامات ما تهیه بسته 
ویژه مربیان پیش دبستانی است. با ارایه این بسته ویژه و آموزش های الزم به مربی های پیش  دبستانی، مربیان از سال تحصیلی ۹۸ 
موظف به انتقال مفاهیم زیست محیطی قابل درک به کودکانند.«   او ادامه داد: »قرار است که کتاب انسان و محیط زیست که کتاب 

پایه یازدهم است و در سال ۱۳۹۷ تدوین و تدریس شد، از ابتدای سال تحصیلی ۹۸ نیز در مقاطع پیش دبستانی تدریس شود.«  

آموزش های 
محیط زیستی به 
پیش دبستانی ها 
می رسد 

شروعصفحهآرایی
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 در روزهای پس از بروز یک 
حادثه، کودکان به حمایت و 
مراقبت بیشتری نیاز دارند. 

ممکن است خیلی بترسند و 
فشار زیادی به آنها وارد شده 

باشد.
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شــهروند|شــبی از شــب های بخارا به رونمایی 
از کتــاب »راهنمــای میدانی آبشــارهای ایران« که 
حاصل ســفرهای متعدد و تحقیقات مجید اسکندری 
اســت، اختصاص یافت تا بهانه ای باشد برای گفتن از 

آبشارهای ایران. 
در این نشست از چالش های پیش روی تعادل توسعه 
گردشــگری و پیامدهای منفــی آن صحبت به میان 
آمد و نویسنده کتاب از گردشگران خواست سفرهای 
هدفمندی داشته باشند تا درنهایت نتیجه این سفرها 
کتاب هایی مانند »راهنمای میدانی آبشارهای ایران« 

باشد. 
کتاب »راهنمای میدانی آبشارهای ایران« فهرستی 
است از ۷۵۰ آبشــار در ایران که بیش از ۳۳۰ آبشار از 
آنها به  صورت مصور در آن معرفی شده اند. هر صفحه 
این کتاب به یک آبشــار اختصاص یافتــه و کروکی 
مسیر دسترســی و مختصات جغرافیایی هر آبشار به 
 صورت خطی و نقشه جغرافیایی مشخص شده است. 
برای هر آبشار نوع دسترســی به چهار صورت آسان، 
پیاده روی ســبک، پیاده روی سنگین و فنی سخت، با 
نماد مخصوص خود مشــخص شــده اند و همچنین 
فصلی یا دایمی بودن آنها هم با نماد تعریف شده است. 
دسته بندی آبشارها در این کتاب در قالب استانی و در 

هر استان براساس حروف الفبا مرتب شده است.
این نشست با ســخنرانی مجید اسکندری نویسنده 
کتاب، محمد درویش کنشــگر محیط زیست، محمد 
گائینی فعــال حوزه گردشــگری و علی دهباشــی، 
سردبیر مجله بخارا به همراه پخش کلیپی از آبشارهای 

ایران در خانه گفتمان شهر )وارطان( برگزار شد. 
هدفدارسفرکنیم

مجید اسکندری، نویسنده کتاب »راهنمای میدانی 
آبشارهای ایران« نخستین سخنران این نشست بود. 
اســکندری ابتدای صحبت هایــش از آب در فرهنگ 
ایرانی گفت: »آب و آبشــار بهانه ای است که امشب ما 
دور هم جمع شــده ایم. آب در فرهنــگ ما نماد پاکی 
است. علما می فرمایند اگر به آب روان زل بزنید و نگاه 
کنید، غم های وجودتان از بین مــی رود. طبیعتگران 

حتما این تجربه را داشــتند؛ بعد 
از ســاعت ها پیــاده روی وقتی 
بــه آبشــاری رســیده اند، محو 
پاکــی و زاللی آب شــده و تمام 
خستگی شان از بین رفته است.« 

نویسنده کتاب در ادامه از نحوه 
ورودش به بحث آبشــارها گفت: 
»شــغل اصلی ام گیاه شناســی 
اســت. 25ســالی اســت که در 
ایران  زمینه پوشــش گیاهــی 
فعالیت دارم. یکــی از طرح های 
اولیه ای که به من ســپرده شده، 
بررسی گیاهان کنار آبزی مانند 
سرخس ها و خزه ها بود. در همین 

بررسی ها بود که خیلی زود متوجه شدم باید به سمت 
آبشــارها بروم. آبشارها زیســتگاه های بسیار خاص و 
منحصربه فردی اند، بــرای این نوع گیا هان به خصوص 
برای گیاه سرخس پرسیاوشــان- گیاهی دارویی که 
در فرهنگ ســنتی مان استفاده بســیاری دارد و تنها 
در زیســتگاه آبشاری یافت می شــود.« اسکندری در 
ادامه از هشت سال ســفر به نقاط مختلف کشور گفت: 
»در این زمینه هشت ســال سفرهای متعدد داشتم به 
نقاط مختلف کشور برای جمع آوری گیاه پرسیاوشان، 
البته در ابتدای امر. در این ســفرها طبق عادتی که از 
کودکی داشتم، اطالعات سفرها، عکس ها، مختصات 
ومسیر دسترســی را جمع آوری کردم، البته هدف از 
جمع آوری این اطالعــات به هیچ وجه نــگارش این 
کتاب نبود. مطالبی که به مرور زمان در هشت ســال 
جمع آوری کــرده و عکس هایی که به شــکل آماتور 
گرفته بودم را در نمایشگاه بین المللی تهران در حضور 
زنده یاد مجید بختیاری، مدیر انتشارات ایران شناسی 
ارایه دادم. ایشان از موضوع اســتقبال خوبی داشتند 
و مقدمات چاپ کتاب مهیا شــد تا این که در  سال87 

نخستین چاپ را داشتیم.« 
نویسنده کتاب از استقبال نخستین چاپ کتاب هم 

گفت: »این کتاب نخستین کتاب تخصصی در زمینه 
طبیعت گردی بود اما نکته جالبش این اســت که در 
کمتر از یک سال مورد استقبال اهالی طبیعت گرد قرار 
گرفت و حدود دوهزار جلد از آن 
به فروش رســید. همین مسأله 
مشــوقی بود برای ادامه این راه. 
در ســال های بعدی کتاب طی 
سه ســال به چاپ چهارم رسید. 
در همین پروســه انتقــادات و 
پیشنهادات دوستان را به اشکال 
مختلف مجــازی، حضــوری یا 
تلفنی دریافت کــردم؛ انتقادات 
و پیشــنهاداتی که باعث شــده 
اطالعات خوبی ردوبدل شــود، 
البته به مرور سعی کردیم کتاب 
آبشارها کامل تر شــود تا این که  
ســال گذشــته ویرایش جدید 
کتاب تحت  عنوان راهنمای میدانی آبشــارهای ایران 

به چاپ رسید.« 
اســکندری توصیه ای برای گردشــگران داشــت، 
این که ســفرهای هدف دار داشته باشــند. »هدف دار 
سفر کنید. بهتر است ســفر با هدف لذت تمام نباشد. 
ســفرهای هدف دار می توانند گپ هایی را که در زمینه 
طبیعت گردی داریم، پر کنند. واقعیت امر این اســت 

که مــا در معرفی جاذبه طبیعی کشــورمان بســیار 
مشــکل داریم. ســازمان ها و نهادهای ایــن عرصه به 
خوبی عمل نمی کنند. آبشــار خــون در قطب  جنوب 
یکی از معروف ترین آبشارهای جهان است که حاصل 
اکسید آهن است؛ اکسید آهنی که در البه الی برف ها 
به  وجود آمده، این آبشــار را قرمزرنگ کرده است. ما 
شبیه این آبشار را در ســوادکوه آبشار شورآب داریم یا 
آبشار باداب سورت. ما آبشــارهایی داریم که در جهان 
بی نظیرنــد. اینها هرکــدام قابلیت تحقیق به شــکل 
تخصصــی را دارند. ما کــم جاذبه نداریم کــه در دنیا 

بی نظیر ند.«  
متولیاینآبشارهاکیست؟

محمد درویش، کنشگر محیط زیست سخنران بعدی 
بود و همان ابتدای صحبت هایش آبشــارها را به نسخ 
خطی یگانه ای تشبیه کرد که کتابخانه های مشهور به 
آنها فخر می فروشند. »طبیعت ایران هم اگر قرار باشد 
عیار بخورد، یکی از عیارهایش آبشارهایش است، یکی 
درختان کهنسالش و دیگری غارهایش. آبشارها در این 
میان وزن بســیار مهمی دارند. راز جذابیت آبشارها در 
چیست و چرا باید قدر این آبشارها را بدانیم؟ می گویند 
هرگــز نمی توانی در یک رودخانه دوبار شــنا کنی که 
به دلیل جریان ســیال رودخانه هاست. به طریقی اوال 
شما نمی توانید در کنار یک آبشار دوبار عکس بگیرید؛ 
آبشارها مسئول تاب آوری رودخانه ها هستند. آبشارها 

کیفیت زیســت پاالیی رودخانه ها را افزایش می دهند. 
رودخانه هایی که در مسیرشان آبشــار دارند، کیفیت 
آبزیان به مراتب بهتــر خواهد بود. هرقدر در مســیر 

رودخانه ای تفاوت ارتفاعی بیشتر 
باشد، به این معناست که کیفیت 

آب رودخانه درخورتر است.« 
درویــش، ایــران را از منظــر 
زمین شناســی کشــور جوانــی 
معرفــی می کند. »ایــران تقریبا 
یک درصــد خشــکی های زمین 
را در اختیــار دارد اما با این وجود 
از تفاوت ارتفاعی بســیار خوبی 
برخــوردار اســت. درحقیقــت 
ایران از متوســط طــراز ارتفاعی 
ســرزمین های  در  کره زمیــن 
دویست وســی و هفتگانــه که با 
مرزهای سیاســی جدا شده اند، 

یک ســروگردن باالتر اســت و به همین خاطر به رغم 
این که در عرض های بیســت وپنج تا چهل درجه جایی 
که می گوییم در کمربند خشــک جهان قرار گرفته اما 
آبشــارهای درخوری دارد. بعضی از این آبشــارها در 
آسیای جنوب غربی و در منطقه خاورمیانه بی نظیرند 
مثل آبشار کمررود در کنار  رئیسی یا آبشارهایی مانند 
پشــندگان، اینها آبشــارهایی اند که وقتی کنارشان 

می ایستید یا تصاویرشــان را می بینید، باور نمی کنید 
این جا ایــران اســت. او صحبت هایــش را ادامه داد: 
متاسفانه بخشی از حاکمیت ایران متولی زیباترین پاره 
ایران است که برایش ارزشــی ندارد. در توجیه سدی 
به واســطه آن طوالنی ترین آبشارمان قربانی  می شود، 
حتی حاضر نشدند دو خط بنویسند. این آبشار را نابود 
می کنیم، چون می خواهیم یک مخزن بزرگ یک ونیم  
میلیارد مترمکعبی ایجاد کنیــم، می خواهیم نیروگاه 
هزاروپانصد مگاواتی درست کنیم. از این غم انگیزتر که 
مسئول میراث فرهنگی اســتان چهارمحال وبختیاری 
می گوید اشکالی ندارد که طوالنی ترین آبشار ایران در 
پای این سد نابود شــود، چون دیگر الزم نیست مردم 
این ارتفاع طوالنی را حرکت کنند تا برسند سر آبشار!« 
درویش با اشــاره به جای خالی بحث هایی پیرامون 
طبیعت و آبشــارهای ایران ادامــه داد: »چقدر جای 
چنین بحث هایی در گفتمان هــای رایج مردم چه در 
سطح خانواده ها، چه در سطح دانشگاه ها و چه در صحن 
بهارســتان خالی اســت؛ چون اگر این اتفاق می افتاد، 
روزگار آبشــارهای مــا این گونه نبود. اطــالع دقیقی 
داریم که بعضی از زیباترین آبشارهای ایران در منطقه 
فریدونشــهر طرح های جدی برایشان درنظر گرفته اند 
که به خاطر تغییر مســیر رودخانــه می خواهند این 
آبشارهای بی نظیر همچون پونه زار را هم از بین ببرند. 
با کمترین مقاومتی هم درحال انجام هســتند. وقتی 
در مورد ترین های ما در حوزه آبشــار چنین اتفاقاتی 
می ا فتــد، ببینید در مورد ســایر آبشــارها چه پیش 
می آید.«  این کنشگر تأثیر آبشارها را بر محیط زیست 
تاثیرگذار دانسته و گفت: »هرجایی که ما آبشار داشته 
باشــیم، جمعیت پرندگان و حیات وحش اش به طرز 
معناداری افزایش می یابد، چون آبشــارها بی منت آب 
را در فضا می پراکنند، ظرفیت گرمایی ویژه و به شکل 
منطقه ای افرایــش می دهند و به کیفیت زیســت در 
منطقه می افزایند. آبشارها ســبب می شوند منابع در 
اختیار پرندگان قرار بگیرد و این پرندگان هســتند که 
مسئول حاصلخیزی خاک اند، مسئول مبارزه با آفات.«  

مرجعخوبیبرایسفرها
محمــد گائینی، فعــال حوزه 
گردشــگری آخرین ســخنران 
کتــاب  از  رونمایــی  نشســت 
»راهنمــای میدانی آبشــارهای 
ایران« بــود و صحبت هایش را با 
گفتن از ســابقه گردشگری اش 
شروع کرد. »از  ســال86 به طور 
جدی طبیعت گردی را شــروع 
کردم. وقتی در گــوگل »ایران« 
را ســرچ کردم، اولین تصاویری 
خوشــایند  آورد،  برایــم  کــه 
نبودنــد؛ تصاویــری از بمب و... 
گزینه هایی که شــاید بــرای ما 
در زندگی روزمره  مــان آخرین ها 

باشند اما متاسفانه دنیا ما را به آنها می شناخت.« 
گائینی در ادامه گفت: »شروع کرده بودم به گشتن 
ایران، زیبایی های زیــادی می دیدم. برایم عجیب بود 
چرا از این زیبایی ها نوشــتار یا تصویری وجود ندارد! 
برای همین تصمیم گرفتم از این زیبایی ها بنویســم. 
برای همین وبالگــی را راه اندازی کردم. در این وبالگ 
ســعی کردم از جاهایی که می روم، بنویسم و عکاسی 
کنم تا سفرنامه مصوری داشــته باشم. همین مسأله 

موجب آشنایی با دوستان خوبی شد.«
این فعال گردشگری آشنایی اش با مجید اسکندری 
را به اولین چاپ کتاب آبشارهای ایران مرتبط دانسته 
و گفت: »کتــاب برایم جالب بود، چــون اولین کتابی 
بود که کپی نشــده بود و بخش زیادی از این آبشارها 
را نویســنده رفته بود، خودش عکاسی کرده بود یا در 
مورد حال وهوای آبشــار خودش نوشــته بود. یکی از 
ویژگی های دیگر این کتاب این بــود که اطالعات در 
قالب متن ادبی و ویکی پدیایی تهیه نشــده بود و همه 
این موارد به جذابیت این کتــاب می افزود. کتابی که 
بسیاری از مسیر ســفرهای بعدی ام را شکل داد. این 
کتاب مرجع خوبی برای سفرهاســت و باعث افتخارم 

است که تعدادی عکس  در این کتاب دارم.« 

شبی از »شب های بخارا« به رونمایی از کتاب »راهنمای میدانی آبشارهای ایران« اختصاص یافت و 
فعاالن محیط زیست از لزوم توجه بیشتر به جاذبه گردشگری آبشارها گفتند

  750 آبشار، عیار طبیعت ایران

علی دهباشی، ســردبیر مجله بخارا در قامت ناظر این نشست به اهمیت 
تاریخی و جغرافیایی ایران پرداخت و گفــت: »ما در ایرانی زندگی می کنیم 
که وارث تاریخ و جغرافیای بزرگی است. تنها کشــوری که در این منطقه، 
مرزهای طبیعی جغرافیایی داریم و کوتاهی عظیمی از سوی ما انجام می شود. 
متاسفانه در اولین فرصت تعطیالتی، آنهایی که کمی تمکن مالی دارند، از سر 
بی توجهی فرزندان شان را به آنتالیا و دوبی می برند و به خودشان این زحمت 
را نمی دهند که کودکان شان را به مناطق و طبیعت ایران ببرند تا در آینده 
این کودکان خاطراتی از کشورشان داشته باشند و این به تنبلی تاریخی ما 

برمی گردد.« 
دهباشــی با اشــاره به آمار باالی مهاجرت ها گفت: »وقتی کودکی و 
نوجوانی مان تهی از خاطرات سرزمینی است که در آن زیست کرده ایم، 

طبیعی است عدم  دلبستگی اولین چیزی است که ایجاد می شود. وقتی 
نوجوان مان انس و خاطره ای از جاهای دیدنی کشــورمان ندارد و خیلی 
راحت می گوید؛ این وطن، وطنی که تو می کنی مال تو، یک ویزای هلند یا 
کانادا برایم  درست کن.« سردبیر مجله بخارا راز ماندگاری ایران را در چهارراه 
گذر از حوادث و طوفان ها کسانی دانست که به نوبه شان درکی از این وسعت 
داشته اند و در ادامه گفت: »بدون  تردید اگر در این چهارراه حوادث در گذر از 
طوفان ها بخواهیم راز ماندگاری ایران را بررسی کنیم، این بوده که هرکس به 
نسبت درکش از این وسعت جغرافیایی- تاریخی ایران کاری کرده و رنج برده 
و بی هیچ چشمداشتی بر این خاک سرگذاشته و رفته است. در واقع درطول 
تاریخ ایران و بزرگان فرهنگ و  ادب و... کسانی بودند که این گونه عمل کرده اند، 

بنابراین حدیث پرغصه گفتن بسیار است و ما این جا نشسته ایم برای امید.«  

مااینجابهامیدنشستهایم

آغاز فصل خونین شکار دلفین در تایجی ژاپن

سپهرسلیمی|فصل شکار دلفین در خلیج تایجی ژاپن آغاز شده است. هر ساله 
از ابتدای ماه سپتامبر تا مارس فصل شکار دلفین هاست. پیش بینی می شود امسال 
بیش از ۱۷۰۰ نوع  پستاندار دریایی در این منطقه شــکار شود. عالوه بر کشتار، 

دلفین های زیبا برای اجرای نمایش در دلفیناریوم ها به اسارت گرفته  می شوند.
شکار دلفین ها و بهره کشــی از آنها در دلفیناریوم ها همواره با مخالفت حامیان 
حقوق حیوانات همراه بوده اســت. از  ســال ۲۰۰۷ به طور متوسط شاهد کاهش 
دلفین ها و در عین حال افزایش به اســارت گرفتن آنها در تایجی بوده ایم. انتظار 
می رود با اتخاذ سیاست های سختگیرانه دولت ها علیه نمایش و تجارت دلفین ها 

شاهد کاهش تجارت سیاه این پستانداران باهوش در سطح جهان باشیم.
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باشیم،جمعیتپرندگانو

حیاتوحشاشبهطرزمعناداری
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میشوندمنابعدراختیارپرندگان
قراربگیردواینپرندگانهستند
کهمسئولحاصلخیزیخاکاند،

مسئولمبارزهباآفات

اینکتابنخستینکتابتخصصی
درزمینهطبیعتگردیبوداما

نکتهجالبشایناستکهدرکمتر
ازیکسالمورداستقبالاهالی
طبیعتگردقرارگرفتوحدود

دوهزارجلدازآنبهفروشرسید.
همینمسألهمشوقیبودبرای
ادامهاینراه.درسالهایبعدی
کتابطیسهسالبهچاپچهارم

رسید

ان
ست

 لر
ان

ست
ه ا

ش
 بی

شار
  آب


