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 تئاتر کودکان با موضوعات زیست محیطی◄

نی◄ بان” منا  ”باغچ

 محیط زیست نیازمند تعامل دولت و مردم◄
 معماي زریبار◄

ن، له  رده روه په(( نانی مندا کی پ له بواري پاراستنی ژینگه  و باره   ؛ جیهان
 ))کات ر ده به سته ریمان بۆ ده وه خته شادي و به
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 انجمن سبز چیا:        صاحب امتیاز و مدیر مسئول
 زیر نظر شورای سردبیری    
 

ھ   چیا در ویرایش مطالب تا آنجایی کھ◄ ھ                ب ب خدش   اصل مطل
 .وارد نشود آزاد است

 .الزاما نظر گردانندگان نمی باشد  مطالب چاپ شده◄
 .مطالب خود را تایپ شده ھمراه با فایل آن تحویل دھید◄
  unikurdمطالب کردی را حتما با یکی از فونت ھای ◄
 .                   ارسال فرمایید    
 .مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود◄
 .نقل و استفاده از مطالب چیا با ذکر منبع مجاز است◄

بـیـسـارانـی، جـنـب           -مریوان، مسیر میدان استـادیـوم  :  آدرس
 آموزشگاه رانندگی ماد کهن

 08753250972: تلفکس
: جهـت دریـافـت کـمـک هـاي مـردمـی                شماره حساب انجمن  

 http://www.chya.org              بانک ملت 16574745/27
Email:green.chya@gmail.com 

ما باید سیاره خود را حفظ کنیم تا               
بتوانیم فرزندانمان را پرورش دهیم و        
براي آنکه بتوانیم فرزندانمان را            
پرورش بدهیم  باید سیاره خود را            

 “جیمز پی گرانت ”یمحفظ کن
با افزایش شدت و شمار تهدیدها و                           

مخاطرات زیست محیطی طی چند دهه ي                 
اخیرنگرانی هاي زیست محیطی تا جایی شدت           
گرفته است که بحرانهاي زیست محیطی تجسم          

روشن شده است که انسان هم،          .عینی یافته اند   
نظیر دیگر گونه ها باید با محیط زیست جمعی              

طبیعی .و گرنه نابود خواهد شد        .  سازگار شود  
است که جامعه جهانی براي آماده کردن                  
شهروندان جهان در مقابله با تباهی روز افزون و            
مستمر محیط زیست،به آموزش و یادگیري روي         

اساس سازگاري انسان ومحیط زیست             .آورد
آموزش است ،در اوایل دهه هفتاد ،رهبران                
سیاسی ،فرهنگی و علمی جهان اشارات و                 
پیامدهاي روز افزون مسایل زیست محیطی را             

در چند کشور    )  آموزش زیست محیطی   (مفهوم  .دریافتند
پذیرفته ،و برنامه هاي آموزش زیست محیطی تدوین                

نخستین این گامها با برگزاري کنفرانس سازمان ملل            .شد
دراستکهلم آغاز و     1972در مورد محیط زیست در سال         

توصیه هاي این نشست به تدوین برنامه آموزش جهانی               
پیام .منجر شد   1975درسال        IEEPزیست محیطی        

کیفیت :آموزشی دهه هفتاد اصراري بریک اضطراربود           
زندگی انسان،چه بسا حتی اصل و استمرار وجود زندگی            
انسان در این سیاره به تغییر رفتار انسان ،از طریق آموزش               

 .زیست محیطی بستگی دارد
مخاطبان آموزش محیط زیست در درجه نخست                      

کودکان مقطع ابتدایی و در درجه بعدي زنانندکه                    
درمجموع بیش از نیمی از جمعیت کشورمان را تشکیل می           

اموزش محیط زیست در نظام آموزشی ایران  اگر              .دهند
چه نسبت به سال هاي قبل پیشرفت داشته اما اصال کافی                
نیست و هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه زیادي باقی             

کشور ما کشوریست  که از نظراقلیم،جغرافیا،گیاهان         .است
الزم است آموزش     .وجانوران داراي تنوع فراوان است         

به .مسایل زیست محیطی باتوجه به این تنوع صورت گیرد           

طور خالصه آموزش مسایل زیست محیطی باید          
ازسال هاي نخست دوره ابتدایی  آغاز شود چرا            
که براي ایجاد نگرش زیست محیطی دوران              

وبراي نهادینه شدن    .کودکی بهترین هنگام است    
فرهنگ حفظ محیط زیست باید این اموزش              

  .درمقاطع راهنمایی و متوسطه ادامه یابد
بدون شک تشکل هاي مردمی نیز همگام با                 

آموزش وپرورش در غنی سازي آموزش زیست         
محیطی کودکان و نوجوانان در بیرون از مدرسه           
نقش مهمی  به عهده دارند انجمن سبز چیا نیز با              
اختصاص بخشی از امکانات خود سعی نموده در          

اجراي .پر نمودن این خال نقش موثري ایفا نماید           
روستا در   60تاتر زیست محیطی برا کودکان            

تابستان امسال،اختصاص صفحه اي از نشریه چیا          
به کودکان و مهمتر از همه فعال نمودن کمیته               
کودکان و نوجوانان با حضور فعال خود آنان  از            
گامهاي مهم و موثر در راستاي آموزش فرهنگ          

  .زیست محیطی به کودکان این منطقه می باشد
 

 به بهانه روز جهانی کودك
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 :سخن آغازین
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نووس  بی کاروانی پ نووس»  هاته کت وە. « کاروانی پ ي کوردیی بخان ناو کت

ي  ر241ژیاننام دەي   نووس ورامان ل س ریوان و ھ و شاعیري م

و م ب ه  یازدەھ م کت ك. ئ دەي بیست وی وە 325تا س ڕەیی ل کۆکردن  الپ

زیز  اتوو « ع ري ل . شاعیر و نووس فایی» ی و ئامادەکردنی « فاتح مست

کی ل  ش د قازي» پ حم ورەي کورد « ئ ري گ وە و نووس داچۆت ناسري» پ

من زان و توانا « ھ شی ل ک ن ر نووسیوە. و و   کانی س رگی ئ سانانی» ڕووب

وە زەي ڕازاندۆت  .  ئالبۆم ب پ
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ي  ر ڕۆژي جیهانی 16ب بۆن ي ڕەزب
وە  ن  مندا

نگی  ره ژین ب هاوکاري   –ناوەندي ف ریی ڤ هون
وە  ڕ کیان ب ریوان، فستیڤا ئیدارەي بهزیستی م

 .برد
یانی ڕۆژي  ب رل ت 16س ر پارکی میل ي ڕەزب

نی  س ل منا زار ک ی نزیک ب ه خو  9تا  6خان
ک ل  ژمار رەتایی و ئ ي ساوایان و س ی باخچ سا

ما وەي .  کانیان بووبن ندن ک ب خو فستیوا
و ڕۆژەو گرینگی منداڵ دەستی  بارەت ب ک س وتار

ژەي .  پ کرد وەي خوارەوە در و ش کان ب رنام ب
و کان ن منا عر ل الی وەي ش ندن درا؛ خو و ، پ ب

وە بردنی  ڕ ن، ب وەي سرود و گۆرانی مندا کردن
ت  ش کردنی خ شک ن، پ ت ب منا شانۆي تایب
کی  کان، شایانی باس پیشانگای ندێ ل منا ب ه
وە چوو ڕ ک ب نی فستیوا نیش ل شو ي مندا ن  .و

آمار آتشسوزي جنگلهاي مریوان و 
  گذشته  سروآباد در یک ماه

 . شهریور، جنگل هاي اطراف روستاي سر نژمار28 - 117 

 . شهریور، جنگل هاي اطراف روستاي سیاناو 29 -118
 . شهریور، جنگل هاي اطراف روستاي بالک 29 -119
 . شهریور، جنگل هاي اطراف تفریحگاه بیلو 30 -120
 . وشهریور، جنگل هاي اطراف تفریحگاه بیل 30 -121
 . ي نوبهار مهر، جنگل هاي پشت محله 1 -122
 . ي تازاوا مهر، جنگل هاي پشت محله 3 -123
 . بازرگان  مهر، جنگل هاي اطراف تپه 11 -124
 . مهر، جنگل هاي اطراف روستاي نژمار 12 -125
 مهر، جنگلهاي اطراف روستاي حسن آوله،  12 -126
 . جی مهر، جنگل هاي اطراف روستاي قلعه 12 -127
 . مهر، جنگل هاي اطراف روستاي نژمار 12 -128
 .  مهر، جنگل هاي اطراف روستاي پیله 12 -129
مهر، جنگل هاي اطراف منبع آب چهار باغ              15  -130  ) کانی گویز(مریوان 
 .جی مهر، جنگل هاي اطراف روستاي قلعه 16 -131
 .  له یه مهر، جنگل هاي اطراف روستاي به 16 -132
 .  مهر، جنگل هاي اطراف روستاي قامیشله 17 -133
 . مهر، جنگل هاي اطراف روستاي گاگل 18 -134
 . مهر، جنگل هاي اطراف روستاي گاگل 19 -135
 . مهر، جنگل هاي اطراف تپ بازرگان 20 -136
 .  مهر، جنگل هاي اطراف روستاي حسن آوله 21 -137
 . مهر، جنگل هاي تفریحگاه مال قوبی 22 -138
 . مهر، جنگل هاي اطراف روستاي سرنژمار 23 -139

کان  ق ق ل  ماڵ ئاوایی ل

مم  کش مسـاڵ دا، 3ل بن ڕۆژي ی ري ئ ي ڕەزب
ي  ق، ل  450  –  400نزیـک قـل ـنـدەي ل بـا

کـانـی  دەشتی ئـاوایـی روان، پ کانی دەشتی ش رگ م
ریوان؛ بـۆ  ر ب شاري م ي س ردەڕەش و ب نگیج ئ

کـانـگـیـر بـوون وەو ی ستن نیشتـن دواي .  پۆل ب
کـانـی  قـکـانـی ژیـنـگ قل ي ل وەي زۆرب کۆبوون
ـزي  ردا، ب هـ کی د بار؛ ل چاشتینگای دەوراندەو زر
گاکانی ئاسمانی ناوەندەک کرا ب هوژمگاي  یان، ف با

ین م .  ف وە ئ نـد جـار سـووڕ دان ـن چ ب شو
ي  ـگـاي وارگ یان کـرد ب دوایـیـن بـا ن شو

ستن ر ب س رم  .گ

کاندا  ردو دەشت وەران ل ئاسمانی ه ل و پ ڕیان ئ گ
ک تا سا  کانی ناوچ وە ب پیت رز بوون بۆ ب
ستارگ  ستان، ل خ و کو رەو ئ کی تر ب کۆچ

ک کانی ناوچ ن و ب پیت وەران ڕوویان .  بژو ل م پ ئ
ندانی  رەو ناوب ل باشووري خۆرئاوا کرد و ب

ي  چک ندیخان، ڕ ریانی دەرب ي ب ي(دەریاچ گ ) ف
کی  باز رمیان ڕەویان کرد ب پ ي گ ن کۆچی سا
ندە  م با ژەي ژیانی ئ کانی ژین ل در گ تر ل ب

تدا ي سروشتی و خش  . سوود ب

 حضور چیا در نمایشگاه عکس 
به دنبال دعوت از اعضاي انجمن سبـز چـیـا بـراي           

بازدید از نمایشگاه عکس با موضوع مستند اجتماعی، 
با آثاري از عکاس نامی ایران و کردستان، جمـشـیـد    
فرجوند فردا، انجمن سبز چیا به این دعـوت لـبـیـک       
گفته و تعدادي از اعضا براي دیدن آثـار ایشـان بـه        

هـمـچـنـیـن آقـاي         .  نگارخانه ارشاد اسالمی رفـتـنـد   
که ازسـوي  )  آرامش( فرجوندفردا، اثري تحت عنوان

سازمان ملل متحد به عنوان اثـر بـرگـزیـده زیسـت            
محیطی انتخاب شده بود، به انجمن سبز چیا، تقـدیـم   

شایان ذکر است جمشید فرجوندفردا، دانش .  نمودند
ایشـان  .  آموخته رشته نقاشی دانشگاه تهران می باشـد 

همچنین دررشته عکاسی موفقیت هاي ملـی و بـیـن        
المللی  زیادي کسب نموده کـه تـعـدادي از آنـهـا            

عکاس برتر جشنواره بین المللـی جـهـان      :  عبارتند از
 -نفراول جشنواره بین المللی آکادمی لـنـدن    -اسالم 

 -عکاس برتر جشنواره بین المللی سازمان ملل متحـد 
 -نـان   -سـربـاز    -جوانان ایـران     -جشن جهانی نوروز

و ...  رضـوي و     -ملی مشهـد   -زنان و زندگی شهري
صد عنوان برترعکاسی ایران در طـول چـهـار سـال         

 . اخیر

 . مهر، جنگل هاي اطراف روستاي هنجیران 25 -140
 .  له یه مهر، جنگل هاي اطراف روستاي به 25 -141
 . مهر، جنگل هاي اطراف روستاي هنجیران 26 -142
 . برد مهر، جنگل هاي اطراف کوه قله 26 -143
 . مهر، جنگل هاي اطراف تفریحگاه مال قوبی 26 -144
 مهر، جنگل هاي اطراف روستاي بیلو  28 -145
 .مهر، جنگل هاي اطراف روستاي دروکی 29 -146

محیط زیست نیازمند تعامل دولت و 
 مردم

: عضو انجمن سبز چیا گـفـت    :  خبرگزاري مهر  -مریوان 
تعامل ادارات محیط زیست و منابع طبیعی بـا انـجـمـن هـاي          
مردمی می تواند در بهبود اوضاع زیست محیطی نقش مهـمـی   

عرفان حسینی در گفتگو با خبرنگار مـهـر اظـهـار       . داشته باشد
تعامل ادارات محیط زیست و منابع طبیعی با انـجـمـن      :  داشت

هاي مردمی براي بهبود اوضاع زیست محیطی و مشکالت بـه    
وجود آمده در این مورد به خصوص در تهدیداتی که آتـش    
سوزي ها براي محیط زیست به همراه دارند بسیار مفید و موثر 

وي با اشاره به اینکه کار محیط بان بسیار سخت و طاقت . است
متاسفانه میزان حمایت ها از افراد محیط بـان    :  فرساست گفت

اندك است و در حالی که این قشر رسالت و وظیفه اي بسیـار  
مهم بر عهده دارند و خطرات مختلفی آنها را تهدید می کـنـد   
که یکی از حوادث ناگوار در این عرصه به شهادت رسـانـدن     
چهار تن از محیط بانان در استان کردستان بود که می طـلـبـد      
حداقل قانون در این موارد حامی افراد فعال در ایـن بـخـش          

افراد محیـط بـان     :  عضو انجمن سبز چیا مریوان بیان کرد. باشد
چه گناهی مرتکب شده اند که باید به این شیوه مورد تهـاجـم   
قرار گیرند و یا هنگامی که به محیط بانی توسط چند نفر صیاد 
و شکارچی که حامل اسلحه گرم و سرد هستند، حمله می شود 

حسیـنـی ادامـه      . آیا نباید حق دفاع از جان خود را داشته باشند
تائید حکم اعدام یک محیط بان آن هم در آستـانـه روز     :  داد

محیط بانی و ایام دهه کرامت می تواند به افکار عمومی نسبت 
به خال و ضعف موجود در قانون ضربه شدیدي وارد کند کـه    
از رئیس قوه قضائیه انتظار می رود در این مـورد دخـالـت و          

وي در پـایـان بـا      . نسبت به تجدید نظر در این حکم اقدام شود
اشاره به مشارکت هاي بسیار خوب مردمی در راستاي حفاظت 

: از محیط زیست به ویژه در استـان کـردسـتـان یـادآور شـد            
کارهایی را که انجمن هاي مردمی چون انجمن سبز چیا انجام 
می دهد در واقع وضایف اصلی ادارت محیط زیست و منـابـع   
طبیعی است که در انجام این وضایف خود کـم کـاري مـی          
کنند، ولی این انجمن هاي مردمی در بسیاري از شرایط نسبت 

 .به منابع طبیعی محیط زیست بسیار بهتر عمل کرده اند

3 
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 ذخیره آب زریبار نصف شد
 

علی اکبر عامري فر در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشـاره  
وضعیـت  :  ار مریوان افزودببه آخرین وضعیت دریاچه زری

بحرانی و نامناسب دریاچه ارومیه تلنگري بود تا مسئولیـن  
استان با تشکیل یک کارگروه ویژه برنامه هاي ساماندهی 

 .و احیاي دریاچه زریبار را به اجرا درآورند
باتوجه به اهمـیـت مـوضـوع در ایـن            :  وي اظهار داشت

کارگروه مقرر شد که محدوده دریاچه براي جلوگـیـري   
از ساخت و ساز و زیر کشت بردن زمین هاي اطراف آن   
تعیین و عالمتگذاري شود تا از روند کاهش جدي میـزان  

 .ذخیره آب در این دریاچه جلوگیري به عمل آید
عضو کارگروه مدیریت زیست محیطی منابع آب اسـتـان   

ساماندهی و خارج کردن فاضالب و   :  کردستان ادامه داد
پساب هاي روستاهاي اطراف دریاچه و هدایت و کنتـرل  
آن به مسیر شبکه فاضالب، جمع آوري فضوالت دامی از 
مسیر آب راه هاي ورودي دریاچه و ساماندهـی اسـکلـه      
هاي موجود بر روي دریاچه از عوامل آلودگی آب ایـن    
دریاچه است که با نـظـارت ایـن کـارگـروه بـه زودي               
اقدامات مختلفی براي ساماندهی این مشکالت آغاز مـی    

 .شود
با توجه به حجم پایین ذخیره آبـی    : عامري فر یادآور شد

دریاچه خط قرمزي براي افزایش ذخـایـر آبـی و عـدم           
برداشت و بهره برداري آب موجود تـوسـط کشـاورزان        
وجود دارد و هیچگونه برداشتی در هیچ شرایطی نباید از   
آب دریاچه صوت گیرد که البته متاسفانـه هـم اکـنـون         

 .برداشت هاي غیرمجاز از آب دریاچه صورت می گیرد
 82میزان آب دریـاچـه          82در سال :  وي در ادامه گفت

میلیـون مـتـر       48این میزان به  85میلیون متر مکعب، سال 
باتوجه به عدم بارندگی منـاسـب و      89مکعب و در سال 

میلیون متر  28تغییرات شرایط اقلیمی منطقه در دریاچه به 
مکعب کاهش پیدا کرده است که ایـن رونـد نشـان از            

 .زنگ خطر جدي براي دریاچه زریوار مریوان است
عضو کارگروه مدیریت زیست مـحـیـطـی مـنـابـع آب              

این کارگروه با کمک انـجـمـن    :  کردستان در پایان افزود
هاي غیردولتی جهت آموزش جوامع محلی و روستاهـاي  

سمیناري را برگزار می کند تا بـا     91اطراف در بهار سال 
تشریح وضعیت بحرانی دریاچه زریبار براي روسـتـائـیـان     

 .حمایت هاي آنان را جلب کند
چندي قبل نماینده مردم شهرستان هاي مریوان و سروآباد 
در مجلس شوراي اسالمی نیز در گفتگو با خبرنگار مـهـر   
ضمن هشدا نسبت به وضعیت این دریـاچـه از مسـئـوالن         
درخواست کرده بود ضمن به کـارگـیـري شـیـوه هـاي           

 .مناسب از نابودي دریاچه زریبار جلوگیري کنند

عضو فعال انجمن سبز چیا و عضو کمیـتـه حـمـایـت از          
حیوانات این انجمن تا اکنون چندین بار اقدام به مـداواي  
پرندگان و حیوانات مختلفی که دچار سانحه شـده انـد،       

 .نموده اند و آنها را به آغوش طبیعت بازگردانده اند

 احداث پایگاه اطفاء حریق در مریوان
نماینده مـردم شـهـرسـتـان هـاي             :  خبرگزاري مهر

مریوان و سروآباد در مجلس شوراي اسالمی از احـداث    
پایگاه اطفاء حریق در راستاي مقابله و مهار آتش سـوزي  
در جنگلها و مراتع استان کردستان به ویژه دو شهرسـتـان   

اقبال محمدي در گـفـتـگـوي     .  مریوان و سروآباد خبر داد
با توجه به پیـگـیـري    :  اختصاصی با خبرنگار مهر بیان کرد

هاي صورت گرفته و طـرح سـئـوال از وزیـر جـهـاد                   
کشاورزي و بازدیدهاي به عمل آمده از سـوي رئـیـس          
سازمان منابع طبیعی در شهرستان مریوان، طـرح احـداث     
پایگاه اطفاء حریق در شهرستان هاي مریوان و سـروآبـاد   

در پـی آتـش سـوزي        :  وي عنوان کرد.  اجرایی می شود
جنگلها و مراتع در استان کردستان به ویژه در شهرسـتـان   
هاي مریوان و سروآباد طی سه سال اخیر پیگـیـري هـاي      
بسیاري براي مقابله با این پدیده خطرناك صورت گرفت 
و خوشبختانه این پیگیریها نتیجه داد و قرار است طـی دو    
سال آینده پایگاه اطفاء حریق در شـهـرسـتـان مـریـوان             

عضو کمیسیون کشاورزي و منابع طـبـیـعـی     . احداث شود
با توجه به دستور وزیـر  :  مجلس شوراي اسالمی بیان کرد

جهاد کشاورزي و بازدید هاي میدانی از سـوي رئـیـس        
سازمان منابع طبیعی از شهرستان هاي مریوان و سروآبـاد،  

میلیون تومـان از     800مقرر شده است که اعتباري بالغ بر 
محل ردیف هاي ملی و استانی براي احداث این پایـگـاه   

محمدي با اشاره به اختصاص زمـیـن   .  تخصیص داده شود
مورد نیاز براي احداث پایگاه اطفاء حریق در شهـرسـتـان    

هم اکنون زمین مورد نیاز براي اجراي ایـن  :  مریوان گفت
طرح مشخص شده است و بر اساس برنامـه ریـزي هـاي        
صورت گرفت عملیات احداث آن در سال جاري آغاز و 

وي اجرایی .  به بهره برداري خواهد رسید 92تا پایان سال 
کردن این اقدام مهم را در راستاي کاهش شـمـار آتـش        
سوزي ها و تخریب منابع ارزشمند طبیعی در شهرستانهاي 

نمایـنـده مـردم      .  مریوان و سروآباد بسیار موثر عنوان کرد
شهرستان هاي مریوان و سروآباد در مـجـلـس شـوراي           

یکی دیگر از اقدامات و پیگیري هـاي    :  اسالمی ادامه داد
صورت گرفته در این بخش اخذ مجوز الزم براي تجهیـز  
پایگاه اطفاء حریق به امکانات و تجهیزات روز به ویژه در 
حوزه امداد هوایی است که انتظار می رود این مهـم نـیـز      
همزمان با احداث ساختمان آن جنبه عملیاتـی بـه خـود        

 . بگیرد

 مدیریت دریاچه زریبار یکپارچه می شود 
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت مـحـیـط زیسـت       
پناهگاه حیات وحش زریبار مریوان که بـه عـنـوان      :  کردستان

یک منبع اکوسیستمی منحصر به فرد و از بهترین جاذبه هـاي    
سالها به دلیل تعداد مدیریـت  .  اکوتوریسمی غرب کشور است

و موازي کاریهاي طرحهاي مختلف در معرض خـطـر قـرار        
داشت که با ایجاد کارگروه تخصصی از تمامـی ارگـانـهـاي       

در این دریاچه بـه دبـیـري اداره          ذیربط به مدیریت یکپارچه
 . کل حفاظت محیط زیست کردستان انجامید

دبیر و عضو کارگروه زیست محـیـطـی مـنـابـع آب اسـتـان               
این کارگروه به منظور جلوگیـري از وقـوع       :  کردستان گفت

یکپارچه سازي مدیریت آب استان تشکـیـل شـده         بحران و
 . است

سـالـه    10تنظیم سند چشم انداز :  علی اکبر عامري فر ادامه داد
زریبار، پیشگیري و جلوگیري از نفوذ ساخت و ساز در حریم 
دریاچه، عالمت گزاري و تعیین محدوده دریاچه، ثبت آن بـه  

 900   هزار و 3عنوان پناهگاه حیات وحش با مساحتی حدود 
هکتار ، اجراي طرحهاي آبخیزداري صـحـیـح بـه مـنـظـور              
جلوگیري از ورود رسوبات و سیالبها به داخل دریاچه، خارج 
کردن فاضالب از مناطق مسکونی در حاشیه دریاچه، خـارج    
کردن فضوالت دامی از روستاهاي اطراف، ساماندهی اسکلـه  
هاي موجود و برگزاري سمینار علمی و تـخـصـصـی دربـاره        

 . دریاچه از مهمترین دستورات کار این کارگروه بود
ذخیره آب دریاچه از ده سال گذشته تـا  :  وي خاط نشان کرد 

به حال به دلیل کاهش چشمگیر باران ، برداشت بـی رویـه ،       
خشکسالی ، تغییرات اقلیمی و عدم کـنـتـرل ،بـا نـوسـانـات              
شدیدي روبروست درحال حاضر و بر اساس آخـریـن آمـار        

 28/75مهرماه سال جاري میزان آب ذخیره شده دریاچه بـه      
 .میلیون مترمکعب کاهش یافته است

 مهربانی با حیوانات در کوماسی
بنا به گزارش کمیته حمایـت از حـیـوانـات، جـوانـان             
روستاي گوالن از توابع کوماسـی، نـوعـی عـقـاب نـادر و               

) قـلـعـه گـوالن      ( گوشتخوار را که از النه اش در ارتـفـاعـات   
هنگامی که جوجه بوده و به پایین سـقـوط کـرده و دچـار             
شکستگی شدید از ناحیه بالهایش شده بود، تـوسـط آقـایـان         
فردین ظاهري و محمد علی مراقبت شده و سپـس آن را بـه         
آقایان امجد و همایون ویسی از اعضاي فعال انجمن سبز چیـا  

نیز بعد از مراقبـتـی دو     ” چیایی“تحویل می دهند، این برادران 
ماهه و پرورش آن، عقاب را جهت معالجه و مـراقـبـت هـاي       
بعدي به درمانگاه دامپزشکی دکتر مسعود مصطفی سـلـطـانـی     
انتقال داده تا بار دیگر زیبایی و ابهت را بـه کـوهسـتـان بـاز            

شایان ذکر است، دکتر مصطفی سـلـطـانـی بـازرس،        .  گرداند

4 
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وي  ر گـۆي زه سـه  ر مرۆڤ لـه گه ئه      
بـوو؟  وي چۆن ئـه ، حاڵ و رۆژي زه بوایه نه
ک بوو بۆ هه  مه ئه ژاندنی ویـژدانـی  پرسیار

 ! ك یه گه کۆمه
واي زۆر کـه  به      س  وي ده س؛ زه بـ

ڵ و  خواردوو، ئاسمان ئاوي، ئاوه نه کان زو
ران مافی ژیـانـیـان  به موو گیانله پاك و هه

مه  وه م ئه به .بوو هه کان بوویـن  مرۆڤه  ئ
و  ره ویـمـان بـه بۆ ژیانی خـۆمـان، زه

ي  وه مان و ژیان و مـانـه کاولکاري و نه
ک له م  ر ئـه سه  کانمان له ره وه بوونه  زۆر

زۆر .  نـادا بـرد وت و فـه فه  ، به ویه زه
ویسته ه  م راستییه ئه  پ کـانـمـان  بۆ مندا
نین ي داهاتوو وشیار  وه س، نه گاهه.  بدرک

ته ـت و  بوه  ه هه  وته م ره و ئه  وه ب ن ست
ـت  ساته م کاره ر به به   کـرێ ئـه.  بگـیـر

ه کی س یا چوار سا ر بکه  مندا یـن؛  ف
ه ك ده نییه مه کات خوارده ي  که خوات، زب

ـت لـه  بخاته ر بکـر ک، یا ف ن   چ شو
ر، چ  بـه ڵ؛ گوڵ و گیا و دار و گیانـلـه گه
کی هه ره ت فتار  . ب

ـۆزي و   رچی منداڵ؛ بۆ خۆي له گه ئه      ئا
ی ژینگـه ، زۆرتـریـن زیـان  پیس و پۆخ

؛ له ده بارترین تاقـمـی  مان کاتدا، له هه  بین
و کۆمه ـنـانـی لـه  ه، ن بـواري   بۆ راهـ

زیدا ژینگه ،  راستیدا، پاراستنی ژینگه  له.  پار
ویسته،  که  یه فتاره و کردار و ره ئه   ر لـه هه  پ

یه ت به  وه مندا ري ببین و بکر وایه  ف کـی  ب
وایه ده ـه هـه  ك که روونی، ب ك  یـه ر زاڕۆ

ت بۆ ئه راده ن   ي ژیـانـگـه   تاقه  ي که وه ه
ـوه  وي، به گۆي زه  خۆي، واته   جوانترین ش

ت ز مه.  بپار نـی سـ  مـه ته  ، له زاڕۆي ئ
یه ر بوونی ئـه  یه یی هه ، ئاماده وه سا و  بۆ ف

ـوه  ي که نگه رهه فتار و فه ره   نـدي بـه پـ

نن ده  فتاري شارستانییانه ره   ، بـه نو
ـن ست ده کانی ده نگوسته ئه ردر ! ژم
کدایه  له  مه ئه نده راده  که  کات واري،  ي خو
ي  و زۆربـه  رز دایـه کـی بـه یـه پله  له

ی ژیانیان   لف و ، ئه م شاره دانیشتوانی ئه ب
ندنگه  له .  سـت پـ کـردووه ده  وه خو

ندنگه ر   وه داخه  به  ك  که یه خو کارکردي ف
نانی نه خـۆش و  ر نـه ك هه کردن و باره

نـی؛ بـایـی  کوو، کورد وتـه ، به ته قه سه
ک، وانـه ـزي و   ي ژیـنـگـه فلس پـار

تـی  خۆشه ویستی ژیان و سروشت و و
ته دا ناوتر ، نـاتـوانـیـن  وایـه  که.   وه ت

 . ببین  وه شا کی زۆر گه ڕوانی داهاتوویه چاوه
کدایه  له  مه ئه       ـه بـنـه  که  کات و   مـا

رکاري؛ بۆ دابـیـن کـردنـی  سیسته می ف
داویستی و ئاسووده کی  یی منداڵ، هه پ و

ر ناوي پاراسـتـنـی   و له  ب وچانی داوه ژ
تی خـۆي  رپرسایه رك و به ، ئه! مافی منداڵ

کی وشیار به نانی مندا   ر بـه رانبه بۆ باره
مافی .   رامۆش کردووه ، فه پاراستنی ژینگه

بـزوانـدنـی   رنج دان بـه منداڵ ب سه
نـی  مبه هه  تی، له رپرسایه ستی به هه ر شو

ڵ  گـه  کردنی لـه  ه تی مامه ژیان و چۆنیه
ران،  بـه ك؛ مافی گـیـانـلـه ل وه تگه بابه

ن راگرتنی هه وه کۆکردنه موو  ي زب و خاو
نه کانی ژیان، پاراستنی دارستـان و  شو

ل  رهه ، فه یرانگه سه ش نگی هات و چۆ و پ
، مانـاي  ... سانی دیکه و کردنی مافی که نه

ـت ي خۆي نابه قینه راسته گـومـان .  خش
ش و روون بۆ  کی گه ، داهاتوویه دا نییه وه له

م مـافـی مـنـداڵ  که وا هـه یه گه کۆمه
زێ و هه ده ـنـانـی  و بار  رده روه م په پار ه

نـگـاو  م و گرنگتریـن هـه که یه  منداڵ به
 .    زان ده

 زیزي مین عه ئه

. یـه هـه  وه ت و پاراستنی ژینگه شارستانییه
شـکـی   و ئاکارانه ئه  وه، نه مه و ته له خزنی م
ت و له ئه ژایی ژیانیدا ره  ب فتـاري پـ  در
 .کات ئه

ه  رده روه په        نانی زاڕۆ   کـان، لـه و راه
  مـه م ئایین و کولتوور و سـیـسـتـه رجه سه

کی زۆري پـ دراوه کاندا، بایه ئیدارییه .  خ
ي ئـایـیـنـی و کـولـتـووري،  رده روه په
و   ره مسـه ك جه گۆڕ و ته کی نه یه رده روه په
کهاته رچه هه نی و  ئه  خه بایه  له  که یه ند پ ر
نیه نه مده کان، به ر   وتی روو لـه ري ره م و
ۆژي نییه  گاي ئه ي کۆمه شه گه ڵ  گـه  و له  م

شه ۆزییه  تکنۆلۆژي و ک و   کانی ژینگـه و ئا
م  رده تـی سـه سروشت و شارستـانـیـیـه

  ئـیـداریـه  مـه ، سـیـسـتـه بۆیه.  وه ته نایه
شکه رده و  روه بـواري پـه  کان، لـه وتوه پ

دا، سـنـووري ئـایـیـن و  نانی مندا باره
تـی  ڕه و بـنـه  زاندوه گۆڕي به کولتووري نه

ته ـی  سه  ي له که و نانی مندا ر شناژي باره
ڵ  و کۆمه  ژینگه  ر به رانبه رپرس به وشیار و به

ته   لـه  مندا کـه.   زراندووه ي، دامه که و و
و شار و گه شه نـان، لـه ڕه قامی ن   ك و کۆ

ندنگه و له و بنه  خو ه ن یـران و  سـه  ، له ما
کی ئـه و سروشت و هه  باخچه ن م  موو شو
ري  ، وه یه ژینگه کی بچووك، چاود ك پۆلیس

ت  بـه  دیاره.  کات ده   و جـۆره  داهاتووي و
 . یه شاوه ند روون و گه ، چه رده روه په

ت، یه ردا، گه رانبه به  له       ک و   وانه ك له ل

مه تی ئ نانی   ك به هیچ گرنگییه،  و باره
و بـنـه  منداڵ، چ له ـه ن   ، چ لـه مـا

ندنگه   ؛ لـه بۆ نـمـوونـه.  نادات  خو
کی  ك  سـی وه زار کـه هه120شار

  ي کـه سانه و که واوي ئه ریوان، ته مه
ز له گـرن و  و سروشت ده  ژینگه  ر

 ...!خشت اول گر نهد معمار کج
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یکی از جالب ترین تاثیرات و توانمـنـدي هـاي تـئـاتـر           
کودکان، راجع به موضوعات بسیار زیبا،جذاب و مـهـم     
زیست محیطی است؛ موضوعی که بحث اساسی و مورد 
توجه آن حفظ و مراقبت از محیط زیست اسـت و ایـن       
توانمندي اگر با اصول و معیارهاي اجرایی مناسب تـوام    
شود، در نهایت به احساس مسئولیت، آشتی و هـمـراهـی    

در ایـن    .  صمیمانه کودکان با محیط زیست می انجـامـد  
راستا در تئاتر کودك به استفاده از لحن و ریتم بیانـی و    

اگـر هـدف اجـرا بـراي           .  بدنی بازیگر بیشتر نیاز اسـت 
مانـنـد مـوضـوعـات        ( کودکان آموزش و پرورشی باشد

باید قهرمان داستان همان کودك باشـد  )  زیست محیطی 
مـانـنـد    (  و با همان خصوصیات رفتاري در کـودکـان         

سؤاالت زیاد ، لج بازي ها ، اشتـبـاهـات و دقـت هـاي            
؛ این نکته در منشور تربیتی حـقـوق     .. )  کودکانه و غیره 

بـراي  ” کودك به این صورت ذکـر شـده اسـت کـه            
 .”تربیت کودکان باید خود نیز کودك شوید

کودکان، طبیعت اطرافشان را کم کم بـا رشـد روحـی        
فکري و جسمی، بیشتر درك می کنند ، آنها به زندگـی  
جانداران و چرخه حیات محیط زیست می اندیشند و در 
این مورد از بزرگترها سؤاالت زیادي می پرسنـد؛ آنـان     
فطرتأ خرگوش ها ، الك پشت ها ، قورباغه ها، مرغابـی  
ها و دیگر جانداران را دوست می دارند؛ بـنـابـرایـن از         
اینکه در یک اجراي نمایشی یک قورباغه، خرگوش یـا    
سنجاب کوچولویی با آنها در مورد مسائل و مشـکـالت     

مانند کم شدن آب برکه ، کثیف شدن (  محیط اطرافش 
درد دل مـی  ... )  آنجا ،سوختن النه شان در آتش و غیره 

کند ، سریعأ تحت تأثیر قرار مـی گـیـرنـد و در صـدد              
همیاري و کمک به او بـر مـی آیـنـد؛ آنـان بـا ارائـه                  
راهکارهاي کودکانه زیست محیطی، سعی به امیـدواري  
آن جانور به حفظ و مراقبت مـحـیـط زیسـت از سـوي            
خویش را دارند و این نکته در حـقـیـقـت یـک اصـل               
توجیهی و آموزشی فوق العاده موثر است که بنده بارهـا  

چند وقت پیش با موضوع زباله در .  و بارها آن را دیده ام
یکی از روستاهاي اطراف مریوان اجرایـی داشـتـم، در        
وسط نمایش بچه ها به خانه هایشان رفتند و بعد از چـنـد   
دقیقه هرکدام با نایلون هـاي جـا زبـالـه بـرگشـتـنـد و                 

کـان ” : گفتند شـخـال ده ي قرپۆق گیان، هه لسه با برۆین ئ

ینۆ ین...!کۆ ک ک نی ئ ر ئیسه پاك و خاو اما در سوي ” ...ه
دیگر ماجرا، متاسفانه واقعیتی که در جامعه امـروزي مـا     

کوشی سافکارەکان و  قی چ ق ت ڕین ب ناو ت پ پاش ت
کان و زرم زرمی جۆشکـار و ب  هاڕەهاڕي میکانیکیی
سـازەکـان،  زي پیشـ کی ناح موو جۆرە دەنگ گشتی ه
ي  رگ ي نووسراوە؛ ف ر دەرگاک س ک ک ل ن یت شو گ ئ

بان ـت .  باخچ ی خۆش نیی ب ت پ ب ئینسان ل ناچاریا ن
م دەورە  .ئ

کـانـی تـر  درەسـ ک وەکوو م درەس تی بیناي م ڕوا
 ، ی کی تـر بـوونـی ه م ل ناوەوە دونیای ، ب وەهای
رمان ل بـیـرمـان  موومان زۆر ب ش ك ک ه دونیای
و  کان، منا نابیناکان، ئ ندام م ئ کردوە، دونیاي منا ک
ن،  ک ست ب زۆر شـت ئ م ه ي ک نابیسن ب ن منا
یـان بـۆ  واوەتـی قسـ ی ب ت وان ي ک ل ن و منا ئ

ی بۆ وتن یان ه م چیها قس کرێ، ب  .ن
ـمـنـی و   ک ل هـ زەیی، پیاو ک ل جنسی ب ئینسان

ـز  ڕ وە، ب ندەوە، ئ ییم خو ئارامی، ل چاوەکانی زۆر گل
ردەوانی“  رگ بوو”  ئ رپرسی ف ی .  ب گ وەندي گرتن ل پ

بوو کـانـی .  زۆر ئاسان بوو، چونک ل خۆبایی ن دەردە د
کـان،  رزە، ب ئیمکاناتـیـی هانی ل کی ئ ر مرۆڤ ی ه د
کـان  رپرسـ می ب رخ م ت ت گوزاري، ک بوونی خزم ن

کانی بوون... و  م می خ کی ک ش  . زۆر شتی تر، ب
کـان  ک ب تابلۆي دەسکـردي مـنـا درەس سالۆنی م
ـک بـوون ک  سـانـ وانـیـانـدا ک ڕازابوەوە، ک ل ن
ر  سـ ي ل وان ـن، ئ ڵ بنـ نگاو ه یاندەتوانی دە ه ن
ڕو  ـر و ک ین کو یان ئ م پ ي ئ وان ویلچر بوون، ئ

ر بووین ل !  الڵ م کو د ئ وە شای ین د بیر ناک م ق ب
وان نابینین کانی ئ وان ک زیرەکیی ناي ئ ی ! ح م گو ئ

کـی ل بـیـر  ش خۆمان داخستوە ک دەنگی هاواري ب
مان نابیسین گاک  ! کراوي کۆم

وە، دواتـر  جگار شاد بوون ن ئ و منا م ئ ردانی ئ ب س
رپرسانی شـار وەکـوو  ست هیچ کام ل ب زانیم ک تا ئ

و  رماندار و شارەدار و ئیمام جومع ك ...  ف نیـا بـۆ ی ت
کـردوە ـیـان ن و ردانـی ئ ي !  جاریـش سـ وشـ ح

و  م رەتایی گ کی س ی رەس ند ک نها چ ک ت ردرەس م
بـوو،  موویـان ن مدەري ه نی تیابوو ک وە ي منا کای
م ب ڕاستی ب دڵ  خت بوو، ب کاري مامۆستاکان زۆر س
ري ژیـانـیـان  ناو ف ه یان ڕا ئ ن و منا ریک بوون ئ خ

کردن  . ئ
م و  ـکـی شـارەک وا ل خـۆم و دواتـر ل خ رل ب
کی وەها  ستا ئاوڕ رمم کرد ک چۆن تا ئ کانی ش رپرس ب

ـزدار  ر ڕ گ وە؟ جـا ئ دراوەت ن ن و منا بـاري “ ل ج
بان ی وەزع زۆر ”  باخچ وان ستـا ل بوای خۆ ئ یش ن

وان خراپتر بوای  .   ل

مشاهده می شود آن است که بـا گسـتـرش روز افـزون             
تفریحاتی معمول همانند بازي هاي رایـانـه اي در بـیـن             
کودکان ونوجوانان، در کنار کم توجهی والدین، معلمـان  
و مربیان کودکستان ها به قصه گویی، نمایش هاي ساده و   
ابتکاري کودکانه، شعر و موارد دیگري از این قبیل، دامنـه  
تخیل و رویا پردازي این قشر مهم و آینده ساز دستـخـوش   
تغییرات فاحشی شده است و این موضـوع در راس ایـن         
ریسمان اجتماعی و سپس آسیب شناسی آن قرار دارد کـه  

 .به ساعت ها بحث و روانشناسی نیاز دارد
از دیدگاه جامعه ما یک جـریـان فـرعـی       ”  کودك” اصوال

ودر تئاتر هم همینگونه است؛ !  است در کنار زندگی اصلی
در حال حاضر تئاتر کودك ما یا  وجود ندارد و یا درگیـر  
مسایلی است که تئاتر بزرگسال مـا هسـت، در واقـع مـا             

او کسی اسـت    ” موجودیت کودك را باور نکرده ایـم، 
که هنر، جامعه و اعتالي فردا را می سازد و تمـام  
تجربیات کودکی او انعکاسی است در آیـنـده       

که ما هنوز این را باور نداریم و به همین علت رشـد  ”  اش
ما یک رشد الکپشتی است؛ شما دیگر جوامع مـتـرقـی را      
ببینید که چه سرمایه گذاري براي کودکانشان انجـام مـی     

 .دهند
ما مشاهده می کنیم که در کودکستان هاي مریوان و حومه 
چیزي به نام قصه گویی و تئاتر وجـود نـدارد و بـیـشـتـر             
مسئولین آنجا هم هیچ شناختی از این حیطه ندارنـد، اگـر     
تئاتر به برنامه، آموزش، هزینه و اجرا نیاز داشتـه بـاشـد،بـا       

تومانی مشکل را حـل شـده مـی        500خرید یک سی دي 
در خاتمه این مقوله کوتاه به شخصه در تـئـاتـر      ...!!    دانند

کودك به استفاده از دکورهاي سنگین و گران رویـکـرد     
مثبتی ندارم، بلکه بیشتر به ابتـکـارات و خـالقـیـت هـاي             
کاربردي ساده و جذاب کودکانه مایلم، به عالوه اهمـیـت   
موضوع و زمان کل نمایش، درجه سنی مخاطب، لـحـن و     
ریتم بیانی و بدنی بازیگر، مشـارکـت هـاي کـودکـان و            

هماننـد زود بـه زود         ( ارتباط دیگر عناصر سازنده و متغیر
همه وهمه در شکل گیري و ...)  دستشویی رفتن کودکان و

امیـدوارم  .  تاثیر این توانمندي بسیار مهم و قابل توجه است
که با وجود این هنر گرانقدر وخوراك فرهنگی مطلـوب،  
بتوانیم گامی در جهت و حفظ و مراقبت از محیط زیسـت  
و پذیرش آن در بطن زندگی از همـان اوایـل کـودکـی،         

 .   فرزندانمان را تشویق و ترغیب نماییم
 نویسنده و کارگردان تئاتر* 

 تئاتر کودکان با موضوعات زیست محیطی  
 زانیار درخشانی

نی  بان” منا ”باغچ  

 د دانش مه موحه
* 
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ژووي  بزووتنه ک بۆ م  نجاوایی دانا له ن ئاژه  ي پشتیوانی له وه روانین

ر، ڕۆژي جیهانیـی  زبه ي ڕه12بیانووي  به(   
 )ن ئاژه  پشتیوانی له

ی وته  به رینه پ   ناسان و مرۆڤ ناسان نزیک بـه ي د
ش له مه زار ساڵ له هه 10تا 8 ـراقـی  ناوچه  وپ ي عـ
ۆ ئه ک بـۆ پـاراسـتـن و  ، خه) هالل الخصیب( م
وییه  ڕ و بزنه مۆ کردنی مه سته ده یان دا و  کان هه ک و
ژایی چه  به  ره به  ره به م  د ساڵ، مانگاش بـه ند سه در

ـژووزانـان   به.  ب زیاد ئه  نه ئاژه  ته وه سه واي مـ ب
دانی گیرکه مین پرووسکه که یه وتـنـی مـرۆڤ لـه  ل

یـدا  مـه و ده سـازي لـه ڕ، ماشین و پیشه ي شه بازنه 
کردوه ده   کۆنترین ئامـاژه.  ستی پ
  ك بـه یـه ڕ، وشـه ي شه وشه  به

ـر   له  زمانی سانسکریتی کۆنه ژ
واتـاي   به  که)  Gavyaa(ناوي

( ویستنی مانگاي زۆرتـره  ز به حه
D e s i r e  f o r  m o r e 

cattle(کـردنـی  هۆي ده.   ه ستپ
ر  سـه ستبه ، ده ڕانه و شه ي ئه زۆربه

داگرتنـی مـاڵ و سـامـان و 
م  ئـه.  کان بوو کانی دوژمنه ه ئاژه

ر  وبه مه ساڵ له 2500تا  هه  کارانه
نه نگاوگه هه  که ک بۆ د وایی و  ل

کـان و  ه ڵ ئاژه گه ردي له هاوده
زدانان بـۆ سـروشـت  و  ئـه( ڕ

ۆ وه ئـه  ي کـه مکـه چه ك  مـ
ژه هه) یناسین گنیسم ئه وه  .بوو ي هه گیرا، در

ر، دوو مامۆسـتـاي هـاودەورەي        بوودا و ماهاو
قی پشتیوانی له خ ستیان کرد  کان، ده ه مافی ئاژه  ئ

خـۆراکـی بـ   ت بـه باره و و ئامۆژگاري سه وته  به
مـیـن  کـه یـه  سـه م دوو کـه قوتابیانی ئه.  گۆشت
  لـه.  کانیان دامـزرانـد ه ئاژه  ي پشتیوانی له وه بزووتنه

کدا  که انداران بوو به  کات کـولـتـوور و   کوشتنی گ
شه ئایین، ئه   رز بۆ ڕزگاري و پشتیوانی لـه به  کی یه ند

ده ج خه ستبه کان ده ه ئاژه م  ئـه.  وت کـه ریک بوو ڕ
شه هه ئه سـت  هه   لی قووڵ و پ له ماگه گري بنه ند

کـی   کان به وه ته ل و نه ي گه ، زۆربه و ئاکار بوو باوش
 .رەو پیري چوون به  وه کراوه

کانی  ناره یوونان و که  فیساغوورس و سوقرات له      
ران، الئوچانق له  رتۆشت له ، زه رانه دیته مه چـیـن،   ئ

به عیسا و دیکه وایی و  گشتی دلنه  رانی ئایینی به ي ر
ـکـی  ه ڵ ئاژه گه ردي له هاوده ویستی مرۆڤـ کاندا، پ

(گـنـیـسـم وه.  زانـن ویژدان و ئـاسـمـانـی ده به
veganism  (چه  به (ي گـیـاخـۆري ي وشه وانه پ

vegetarian  (کـی سـاکـار و تـاك  یه وشه  که
بـات بـۆ  وڵ و خـه واتـاي هـه  ، بـه  مکی یه چه
ل  گـه نج و توندوتیـژي لـه ي ئازار و ڕه وه مکردنه که

ـپـه گـه له.   سته ن هه خاوه  گیاندارانی ربـوونـی  ل تـ
سانس و سه وره ده ي  ده سه( می ڕووناکبیري رده ي ڕۆن

گا) 18تا16 شکه ، ڕ لدانی زانستـی  رهه وتن و سه ي پ
ـکـی  ئاکامگـه  م بزاوته ئه  وه داخه و و به نوێ کرایه لـ

ته نی بۆ ئاژه د ـکـردنـی  ، ده وه وته کان ل که ه ز سپ
وي تاقیکارییه به ر  سه  کان به زانستی و پزیشکییه  رب

ي  وه رزبـوونـه ر و بـه ماوه ، زیادبوونی جه وه کانه ه ئاژه
  مـه رهـه رگ و بـه کان بۆ گۆشت، جل و به داخوازییه

شـق و  ر مـه سـه  ورده  کانی تـر، ورده یوانییه حه
ـواري  کۆنه  ئامۆژگارییه کانی خـزانـده سـووچ و ز

بخانه کی هـه به گیانله  مرۆڤ که.  کان کۆنه  کت مـوو  ر
شـی  کـه ي گرت و ژماره حم بوو، وزه شتخۆر و ب ڕه

تانه بـیـانـووي   مرۆڤی ماشینی به.  ند ي سه ره په  ش
شکه ر  هـه  بواري زانستی و پزیشکـی لـه  وتن له پ

ک بۆ ئه رفه ده . گـرت رده کی وه که  ه زموون و هه ت
گا له بوه موو نیشته وي و هه دا زه یه م ڕ   کانی خستـه ج

ر ب ده ك  ي یـه نزیکـه.  کان ترسییه تانترین مه ره ژ

نه  و نیو دواتر بوو که ده  سه ک به گه وه جوو هۆي   ل
وان فه یوه نزیکی و په کان ڕووي دا  نگه رهه ندیی ن

شه و ئه   بۆ پشتـیـوانـی لـه  کی ڕزگاریخوازانه یه ند
 20و19کانی  ده سه  ند و له ي سه شه کان گه ه ئاژه
ـی   ر لـه ي سه وه دایکبوونه  تی له وي شایه زه نـو
. کـان بـوو ـه ئاژه  وتی گیاخۆري و پشتیوانی له ڕه
رانی ده وه ت بـوودیسـم و  تایبه  کان به کۆنه  قه رگ

ـکـی  کی جۆراوجۆري بۆ خـه جنیسم، پرسیارگه
مریکییه تایبه  ڕۆژئاوا به   کان خسـتـه ت بریتانی و ئ

کی بـ  ره سه  له م پرسیارگه ي ئه ه ڕوو، ئه تاي بزاڤ
نه مه کۆتایی بۆ پشتیوانی هه یـی  کپارچه یه  ي له الی

ي گـیـاخـۆري        وشه.  وي بوو زه
)vegetaria (ی  له ي 1850سا

ـی وشـه نرا و ج ي  زایینی داه
ــی ــۆن ي ) pythagorean( ک

ن  الیـه  لـه  ره به  ره و به  وه گرته
ر و رووناکبـیـري  ي نووسه زۆربه

لی و بـایـرۆن،  شه:  ك وه  وره گه
ـر،  ـر، شـۆپـنـهـاو ـ شاو، شیـ

واتسکی، بسانت و  ئه مرسۆن، ب
ــۆي  ــت ــۆلس ــات و ت ــک ــال ئ

  له.  ي پ درا ره رگیردراو په وه... و 
  هاوکاري گرووپـه  وه کی تره الیه
کوو ویـلـیـام  کان وه سیحییه مه

ـف   کاهر له بریتانیا و ویلیام متکا
ه  له زتـر کـرد یان به م بزاڤه ي ئه که ئامریکا کۆ . ه

کهاتنی گرووپه   کانـی پشـتـیـوانـی لـه چکۆله  پ
ک وه ن که الیه  کان له ه ئاژه ن وایـت،  سان کوو ئا

رت فـیـلـمـۆر بـوو بـه ز و م تـاي   ره سـه  چار
ـش  په  گنیسم له درووستبوونی وه نـجـا سـاڵ پـ

زراندنی ک وه مه.  دام ست  ك گراهام، چه شخلداران
م ڕووناکبیرانی بواري سوودي  که یه  و کلۆچیش که

ــۆري                           ــاخ ــی ــی و گ ــت ــروش ــی س ــۆراک خ
 )ASPCA-RSPCA (ــوون، ده ــی  ب ــک ور

رمـی  مین تـاقـمـی فـه که ڕۆنانی یه  گرنگیان له
ا ه مافی ئاژه  داکۆکی له ـی   له . کان گ  1944سا

د واتسـن لـه ـکـهـاتـه نـده لـه  دۆنا یـی  ن پـ
کخراویه ی له وڕ  و   وه ماي بزووتنه ر بنه سه  کی نو

ژه  .... 8ي ڕه الپه  ي له در
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ه نگار  ره چن، خۆتان ڕاگرن بۆ به بوون ئه وره و گه ره کان به منا

یان وه بوونه  تحی ئارام فه 

ر ڕۆژي  زبه ي ڕه16ي چیا؛  م جاره فایلی ئه((     
نه کانتـان  ته ناردنی بابه  به  ، تکایه جیهانی منا

ن و چیا ڕازاوه ستی خۆتان ده هه  ))ن تر بکه رب
  ندامانی چیاوه ئه  ک له ن یه الیه  له  یامه م په ئه

ستا   نگه ڕه.  م که ي مۆبایله ر شووشه سه  هاته ئ
ک هه  ڕي دونیاوه وپه له ن فیـکـر و   بن که منا

  نـگـه ڕه.  دا بـ شه گه  وام له رده بیروڕایان به
ستا له ک هـه  ڕي دونیاوه وپه ئ ن   بـن کـه منا

ك داهـاتـووي  بوون بن وه  رده روه ریکی په خه
تـیـان و لـه ستره ده مـوو  هـه  نگیـنـی و

داویستییه نـه پ ـک  یـان کـه کانی ژیانی منا
ـک  وییه ي زه م تیکه م له به.  رگرن وه ن دا منا
خه هه و   شیاویانـه  ي که و شتانه ئه  ر له به ن ب

نه قه  و  کراوه بۆیان دابین نه یـان  ت ژیانی منا
 . شتووه چه نه

  بـیـر ئـاواتـه  ومـه کـه ئـه  ریـکـه خه      
یم وتووه سره نه گایه و کاتانه ئه. کانی منا ك  ي ج
ـت بوو تایبه نه کـانـمـان  وزه.  تی یاریکردن ب
م ئه کوته  مووي به هه   بیـرمـه  له...  وه درایه ك و
کیان خه شه . بینی ئه  وه که له رخ و فه چه  وم به و

مه...  رێ ئه...  کرد فر داي ئه کات به نـیـا  تـه  ئ
مان کردووه ر به سه له   نازانم لـه.   فر خزخزانک

ر  سـه باس لـه  وه م یاخی بوونه کام سووچی ئه
ن بکه یی پشـیـلـه  به!  م مندا دي  م نـه مندا

کم پیا نه به ت رد رووله.  کوتاب گـژ   دا به م ئه م
کیان ئه.  کترا یه ر  سـه ردم کوتا به به  نده وه جار

ن له کیسه  .ي هات که الکه  کا تا خو
ی بـوو یـان دیـکـتـاتـۆري؟   مه ئه      مندا

مـوو  ر هـه سـه دیکتـاتـۆریـی مـرۆڤ بـه
ڵ  گـه دي لـه سـمـان نـه که.   کاندا ره وه بوونه
ت ه ئاژه نیا بۆ  دي ته سمان نه که.  کان دلۆڤان ب

. کـان ماسییـه  ب قوالپ نان بدا به  کجار به یه
ك برینـدار خـاس  یه که دي چۆله سمان نه که

ک، هه ر شه هه.   وه بکاته ک، پ بـوو  قام ن ر کۆ

ژه.... ژووي  ي بابه دڕ ک ب م تی روانین
ن وەي پشتیوانی ل ئاژە  بزووتن

رن   بۆ پشتیوانی له   )vegan society(بزاڤی مۆد
نانی وشه  زراند و له کان دامه ه ئاژه گاي داه ي           ڕ

)vegan  (و   وه مکردنه ستی که به مه  گنیسم به بزاڤی وه
م  که ك یه کان وه ه بنب کردنی توندوتیژي، کوشتاري ئاژه

کخراوه نجومه ئه . کار کرد  ستی به رمی ده ي فه ن و ڕ
د واتسن، وه وه  فه لسه ك فه گنیسمی وه دۆنا کی  یه و ش
وه یدا ژیان یه ژیان ناساند ش و   واوي سروشتییه ته  به  ك ت

ز   له  وه وتنه ر دوورکه سه  ماکانی له بنه توندوتیژي و ڕ
  له.   زراوه کانی دامه ج بووه سروشت و نیشته  گرتن له

نه یه ده کی  یه شه گنیسم گه ي وه وه کانی دواتر جوو
ب و نووسراوه یه کی زۆر  گه کجار زۆري کرد، کت ل

نه ک که و فیلمگه  نووسران و و ري زۆریان بوو  کاریگه  ل
په کی جۆراو جۆر له ڕگه دروست کران و ما ري  رانسه سه  ل

ي کانیانان ده ه ئاژه  دونیادا پشتیوانی خۆیان له ئازار و .  رب
تۆدگه  کان به ه ي ئاژه نجه شکه ئه کوو  لی جۆراوجۆر وه م

کان بۆ دروستکردنی جل  ه ئاژه  کگرتن له رمی، که رگه سه
که رگ، تاقیکاریی پزیشکی و زانستی وهتد، بابه و به   که  ت
کخراوه  نووکه هه شپرزي .  ستاون ستی وه ه ر هه کان به ڕ

ک که باریگه و ناله سازي و ژیانی ماشینی  هۆي پیشه  به  ل
کی بۆ داهاتووي زه ، دژواریگه ته ئاراوە  نه هاتووه وي  ل

ک هانیوه کی باشی بۆ  رفه ده  م بارودۆخه ئه.    پ ت
ه و ده  خساندوه گنیسم ره ندنی وه سه ره په ند بوونی  مه و
  که  کی سروشتی و ئاکارییه ندییه تمه گنیسم تایبه وه
زترین دیواره به ت کانیش ده ه ن  .ڕووخ

نه شینانمان تووي د ی ژیاندا   وایی و دلۆڤانیان له پ د
  و دوور له  قینه ندي ڕاسته هه تاکوو ره ، هه چاندوه

ستا کان پیشان بده مرۆڤه  توندوتیژي به ي  نۆره  که ن، ئ
مه گاي چاندنی توو و نه  له  یه ئ تی،   مامی ڕ دلۆڤان

کی به هره دارستان وي م زدانان بۆ ژیان  رب بانی و ڕ
ناو  کان له ه ئاژه  ي که سانه و که ین و به دروست بکه

نین که ن بسه به ده ن خۆیان و  ریکه وان خه ئه  لم
ه  .ن به ناو ده  ویدا له ر گۆي زه سه  کانیان له داهاتووي مندا

“vegan the future is” 

 :کان رچاوه سه
، بودا، محمد علی حق         )1983(کریدرز، مایکل  .1

 1382شناس، بنیانگذاران فرهنگ امروز، تهران
، فواید گیاهخواري، نشر         )1383(هدایت،صادق.2

 جامداران، تهران
، انقالب کشاورزي،    )  1946(النگ، کاترین ج،   .3

 1384، تهران ققنوس،  مهدي حقیقت خواه
4.Internet. reserch 

فـرۆشـی   یـره کۆترباز، یان دووکانی سـه  له
ستاش که(  ).ر ماون م تا زۆر هه ئ

ک بوو سه ده       ی پایه م ی زب ـک   دار له ت ب
دانـرابـوون،   م شـاره کانی ئـه قامه شه  له

کیان شه ـکـیـان یـه  دا لـه قم هه جار ! کـ
کم ئه و چ که  وه سووڕایه ئه کمان !  کرد یف خزم

تـا   دانراوه  وه ئه: سمی گرت و وتی بینیمی و ده
کت پ بوو بـیـخـه کات ئه نـاو   یـتـه شغا
دانه ـن بـ که با شاره  که زب . مان پاك و خاو

کـی  م که که یه!  رم سووڕمابوو سه س بوو شت
ت ـوه لـه  کـه موو خه و هه ئه.  ئاوام پ ب   و

 ! وت؟ وان هیچیان نه ي بۆ ئه چوون ئه ئه
هـزري   ن کـه مانه کانی شار، ئه نه دیمه       

نیان گرتووه ییه  ر له هه.   مندا ـریـان   وه مندا ف
... زۆرن.  ن ي خۆیان خاپوور بکه ن ژینگه که ئه

ـمـه ما بـچـه ر کام خه سه نازانم به و   وه مـ
ـه.  دایپۆشم و ما ک له ن کـیـدا بـاسـی  باوک

ه مـان  هـه  کرد له ي ئه که ڕاستگۆیی بۆ مندا
. یـان کـه وشه رگاي حه ده  یان دا له قه کاتدا ته

کیان بوو، داواي چه رز  قـه ن نانی به هاوس ی
ي داشاري و وتـی  که یش نانه که دایکه.  کرد ئه

ه ـر  ته  به!  ب نیمان  ڕۆ ماي ڕاستگۆیـی فـ
ت؟ ـگـه ئه!  ب ن پاك و بـ   رده ن دونیاي منا

شتوویانه!  م کوا؟ به گـه  بۆچی ه رد  پاك و ب

ت؟   ر لـه کات بـاوك و دایـک هـه!  ب
ه  وه که ره نجه په ێ ئه  که زب ن،   نه ده ف ناو کۆ

مان به ـه وره کام گه  ئیتر د کـان  بوونی منـا
یـاره  وان که ین؟ ئه خۆش که   بـبـنـه  بـ

ـک.   م شـاره داهاتووي ئه ـري   کـاتـ فـ
بـن،  کانی خـۆیـان نـه رکه کیترین ئه ره سه
وت بکـرێ، دڵ  کانیان زه کیترین مافه ره سه
 ین؟  کام داهاتوو خۆش که  به
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 محمود مبارکشاهی )قسمت سوم(شهر و مشارکت شهروندان                   

آن دسته ازهنجارهاي که به صـورت  : منابع نهادي 
رسمی ازطرف نهادي مشخص همانند دولت ساخـتـه   

 .شده باشند
هنجارهاي هستنـد  : منابع رفتاري خودجوش : 3

که به جاي اینکه ازقانون ویـا نـهـادهـاي مشـخـص           
ورسمی سربرون آورند ناشی ازکنش هاي مـتـقـابـل     

 .یک اجتماع هستند
شامل دین،ایدئولوژي وفرهنگ :  منابع برون زا:  4

به دلیل ساختارسنـتـی جـامـعـه ي          :  وتاریخ مشترك
ماونقش برجسته ي دیـن درتـاروپـودآن،آمـوزه هـا          
ورهنمودهاي دینی ومذهبی مـی تـوانـد بـربـخـش             

دراین میـان  . عظیمی از اقشارجامعه تاثیرگذارمی باشد
نقش امامان جماعت مساجد وخطیبان نـمـازجـمـعـه        
درتبیین ناهنجاریهاي جامعه وآشـنـاسـاخـتـن مـردم           
باحقوق ووظایف شهروندي،بسیـارمـوثـرمـی بـاشـد        

 )..همان(
یکی ازدالیل سـرزنـدگـی وشـکـوفـایـی شـهـرهـا                 
درکشورهاي توسعه یافته این است کـه شـهـرونـدان       

. نقشی برجسته درتعیین سرنوشت شهرهایشان دارنـد   
دراین جوامع،تصمیم گیري وبـرنـامـه ریـزي بـراي          
شهرها،با مشـارکـت دولـت،شـهـرونـدان وبـخـش               
خصوصی درگفتمانی منطقی و رودرروانـجـام مـی        

 good“  گیردوالگوي مدیریـت خـوب شـهـري           

urban governace  ”         ــه دراداره ي شــهــرهــا ب
 . کارگرفته می شود

مشارکت فعاالنه ي شهروندان درمدیریت واداره ي     
شهرها گام موثري درراستاي تقویت وعمـلـی شـدن      

دراین استـراتـژي   ”  . استراتژي توسعه ازپایین می باشد
هدفهاي اجتماعی وسـیـع وانـگـیـزه هـاي داخـلـی               
درنظرگرفته می شود ورفع نیازها ي اساسی اکثریـت  
مردم شهري،برخورد مستقیم با فرصتهاي اشتغـال بـه     
همراه بهبودبخشی به منطقه ي مسکونی گـروه هـاي     
کم درآمد،تجدیدنظردرقوانین شهري به نفع اکثریت 
مردم شهروتامین منابع مالی درعرضه ي خدمـات بـه     

. گروه هاي کم درآمد دراولویـت قـرارمـی گـیـرد         
طرحهاي کارگربر،تکـنـولـوژي مـنـاسـب،تـقـویـت            

سازمانهاي محلی،بهرگیـري ازنـیـروي کـارمـردم          
وسازمانهاي محلی،استفاده همـه مـردم ازمـزایـاي         
توسعه وامکانات اجتماعـی،اقـتـصـادي،فـرهـنـگـی         
وسیاسی،اولویت بخشی به اجراي برنامـه ریـزهـاي      
شهري وسالم سـازي مـحـیـط زیسـت ازمـنـاطـق               
ــهــري                ــم ش ــاســال ــدون ــم،کــم درآم ــراک ــرت پ
ودرنهایت،اهمیت دادن به نیازهاي اسـاسـی هـمـه         

 . مردم جامعه،اساس کاربه شمارمی رود

راهها وموانع مشارکت مردم در اداره ي     
 :شهرها

بعد ازاجراي اصل قانونی شوراهاي شهروروستـا  :  1
،تا حـدودي زمـیـنـه ي مشـارکـت               1377درسال 

شهروندان به صورت مستقیم دراداره ي شـهـرهـا          
فراهم شد هرچند قوانین مـربـوط بـه حـیـطـه ي               
وظایف شوراها درامورات شهري،از نواقص زیادي 
برخوردار می باشد با این اوصاف واگذاري بخشی 
ازقدرت دراداره ي شهرها به مردم ودرگـیـرکـردن    
آنها درمدیریت شهري،گامی درراستاي دمکراسی 

نکـتـه اي       اما  . ومشارکت مردم محسوب می گردد
که در ارتباط بـا مشـارکـت مـردم درانـتـخـابـات               
شهروروستا وجود دارد ایـنـسـت کـه مـردم بـعـد              
ازانتخاب نماینده گان خود درشـورا،درپـیـگـیـري        
مطالباتشان،دچارتعلل شده واهتمام چنـدانـی نـمـی       

متاسفانه همین بی تفاوتی وعدم مسئـولـیـت    .  ورزند
مردم دربرابرانتخاب وراي خود،درمواردي زمـیـنـه    
سازکج رویها ولغـزش بـرخـی اعضـاي شـوراهـا             

لـذا  . ومدیران شهري ازموازین قـانـونـی مـی شـود         
ودرراستاي تحقق مطالبات شهروندي،شـهـرونـدان    
هرشهرباید با درایت وبا احساس مسئولیت واقـعـی     
دربرابرمشکالت ومسائل شـهـرخـود،بـا روشـهـاي         
مناسب مسئوالن شهري را دربرابـرخـواسـتـه هـاي        

 .برحق خود،واداربه پاسخ گویی وتمکین نمایند
یکی دیگرازراهاي مشـارکـت مـردم        :  2

درمدیریت شهري، عضویت وپشتـیـبـانـی     
ها وانـجـمـنـهـاي      NGOمادي ومعنوي از

مدنی بوجودآمده درسطح شهرهاست کـه  
هدف ازتاسیس آنها، بوجودآوردن فضـاي  

تعامل وارتباط با مدیران شهري درجـهـت   
ساماندهی به وضعیت اجتماعی وفرهنـگـی   

بــرهـمــیــن اســاس،    .  شــهــرهــا مــی بــاشــد    
حضورشهروندان درانجمنهاي مدنی،گـامـی اسـت      
درراستاي متشکل ساختن خواستهاومطالبات مدنـی  
وجلوگیري ازپراکنده کاري شهروندان مسئـولـیـت    
پذیرونهایتا کانالیزه کـردن مـطـلـبـات مشـتـرك              

 .شهروندان به منظورایجاد شهري مدنی وآبرومند
شهروندان واقعی ومسئولیت پذیـربـایـد ضـمـن        :  3

انتقاد بجاوشایسته ازوضعیت شـهـري ونـاظـربـودن        
براعمال وکردارمسئوالن اجرایی، خـود نـیـزالك        
انزوا راشکسته وبـا دیـدي واقـع نـگـر،وظـایـف                
ــهــرخــود                  ــال ش ــود رادرقــب ــدي خ ــهــرون ش

. ودیگرشهروندان به نحواحسن به انجام بـرسـانـنـد      
براستی این همه واویال وانتقادکرده ایم وبـراوضـاع   
اسـف بــارشــهــرمــان افسـوس خــورده ایــم آیــا              
هرگزازخود پرسیده ایم که ما براي شهرمان با ایـن  
همه زیباییها وجاذبه هاي خدادادي چشمـگـیـرچـه     
کرده ایم؟ چند درصد ازما بعنوان شهرونـدان ایـن     
ــوال                ــه داري ازام ــگ ــت ون ــظ ــاف ــح ــردرم ــه ش
عمومی،حفاظت ازمحیط زیست،رعایت بهـداشـت   
محیط وپاکیزه نـگـه داشـتـن خـیـابـانـهـا،کـوچـه                
هاومعابرعمومی تالشی واقعی نـمـوده ایـم؟ پـس         
ــت                  ــارک ــی ومش ــل ــم ــی ع ــدام ــا اق ــم ب ــی ــای ــی ب

آن دسته    جویانه،درهرکوچه ومحله اي ازشهرمان،
از شهروندانـی کـه نسـبـت بـه مـحـیـط اطـراف                    
خود،حساسیت نشان می دهند با تشکیل هسته هـاي  
چند نفري به نمایندگی ازساکنان کوچه ها ومـحلـه   
ها،ضمن تعـامـل وارتـبـاط بـا شـوراوشـهـرداري               
ودیگرادارات درخصوص تامین خدمـات شـهـري      
براي کوچه ومحله ي خود، شـهـرونـدان سـاکـن          
درکوچه ومحله ي خود را نیز،نسبت به زیبـاسـازي   
وبـهــداشــت مـحــیــط مســکـونــی یشــان،حســاس           

بی گمان اقداماتی ازاین دست مـی    .  ودرگیرنماییم
تواند گامی درراستاي فرهنگ سازي ومشـارکـت     

 .شهروندان دراداره ي شهرمحسوب گردد
 دارد  ادامه
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 گزارشی درباره دالیل مرگ و میر ماهیان در دریاچه زریبار

براي چندمین بهار پی درپی، شماري از یک گـونـه خـاص از        
ماهی در دریاچه گزارشی درباره دالیل مرگ و میر ماهیـان در    

شوند که عامل اصلی مرگ و میر آنـهـا    دریاچه زریبار تلف می
عوامل فیزیولوژي و اکولوژي چنان دست بدست . روشن نیست

اند که ماهی با مقاومت باال در برابر آلـودگـی، دمـاي         هم داده
 . پایین و اسیدي بودن آب، در این دریاچه تلفات داشتـه بـاشـد     

زریبار بخاطر وضعیت جغرافیایی و اقلیـمـی از تـنـوع بـاالیـی             
هـاي جـانـوري       گونه 153گونه گیاهی و  144. برخوردار است

ازجمله پرندگانی چون سنقر تاالبی، پستاندارانی همچون گربـه  
نوع ماهی در زریبـار زنـدگـی       11وحشی تاالبی و سگ آبی و 

که کپور ماهیان پرورشی بـه دریـاچـه         1356از سال . کنند می
اي، کـپـور      معرفی شدند، تاکنون ماهی آمور سفید، کپور آیینه

معمولی، کپور علفخوار، گاموزیا آفینیس و کـاراس بـعـنـوان         
گونه هاي غیر بومی به مجموعه ماهیان بومی دریـاچـه افـزوده      

و همزمان با انتقال بچه ماهی کـپـور بـه         1371اند در سال  شده
دریاچه زریبار، کاراس نیز بصورت ناخواسته وارد دریاچه شده 

با وجود مقاومت باالي این ماهی به آلـودگـی، اسـیـدي       .  است
مرگ اول   . شدن، دماي پایین آب، در زریبار دوبار تلفات دارد

هاي فصلـی و مـرگ        در روزهاي آغازین بهار و با ورود طغیان
  .دوم در میانه اردیبهشت ماه

 مرگ زمستانه

هـا     نتایج مرگ زمستانه معموال در بهار و بـا آب شـدن یـخ             
ماهیان بزرگتر بدلیل نیاز بیشتر بـه اکسـیـژن        .  شود مشخص می

مرگ زمستانه با  .اولین قربانیان هستند که بر اثر خفگی میمیرند
هاي یخ به منظور یافتن  تجمع ماهیان مضطرب در اطراف روزنه

از آنجا که آب دریاچه زریبار از بـارش    .  شود اکسیژن آغاز می
شود، داراي آبـی شـیـریـن            جوش تأمین می هاي کف و چشمه

ها سطـح دریـاچـه کـامـالً یـخ              است و بهمین دلیل در زمستان
هنگامیکه دریاچه یخ بزند آب تـمـاس خـود را بـا                .بندد می

دهد و امکان جایگـزیـن شـدن اکسـیـژن           اکسیژن از دست می
ترین گونه بـه   حساس  .  مصرف شده از طریق هوا از میان میرود

در حـالـیـکـه خـانـواده           .  آال سـت  اکسیژن در میان ماهیان قزل
به توانایی شان در   )  مانند ماهی سفید دریاچه خزر( کپورماهیان 

. شناخته شده انـد )  بی هوازي(سازگاري با شرایط کم اکسیژنی 
در ایـن     (Carassius Carassius ) کپورماهی کاراس

هوازي از همـه سـرآمـدتـر اسـت           خانواده در تحمل شرایط بی
بطوریکه حتی اگر محیط آبـی خشـک شـود در لـجـن هـم                 

به همین دلـیـل بـه مـاهـی            . دهد تواند به زندگی خود ادامه  می
کـاراس در    « : دکتر عبدلی میگویـد    .  باتالقی نیز معروف است

اي که بـه ایـن نـام مـعـروف اسـت                  گونه.  ایران وجود ندارد
است که تقـریـبـا     (Carassius Giblio) کراسیوس گیبلیو

خـیـراهللا مـرادي،        » همه آبگیرهاي کشور را فرا گرفته اسـت      
عامل اصلی مرگ تکراري کاراس در اوایل بهار را تـغـیـیـرات     

دهد که دریاچه از کـف     دریاچه زریبار با مرگ خود نشان می
در این آسیب خـوردن کـف       .   دچار آسیب جدي شده است

دریاچه، انسان مهمترین عامل بوده است؛ با استـفـاده از یـک        
ها نشان داده شده است که سهم  روش تحلیل آماري روي داده

هاي طبیعی، بیشتر و مهمتـر   دخالت انسان و تغییر کاربري زمین
اند که با وجود مخالفت سازمان مـحـیـط       اینها درحالی  .است

سـو     چـه  زیست کردستان، ساخت کانال انحرافی رودخانه قزل
براي انتقال آب به دریاچه زریوار توسط وزارت نیرو، رسوبات 

جالـب آنـکـه از زمـان           .  کند این رودخانه را وارد دریاچه می
ومیر کاراس اتـفـاقـی       سال پیش مرگ 7ساخت این کانال در 

به گفته ایشـان    . کنند سانانی اعالم می این را آقاي کانی. میافتد
گیري شده این رودخانه به دریاچه سـاالنـه    رسوب جامد اندازه

میر را  و انجمن سبز چیا هم عامل مرگ  .میلیمتر است 32تا  18
هاي گوناگون میگذرد  از زمینآبی که .  همین رسوبات میداند

تواند موادي مثل شوري، گچ، آهک را شسـتـه و هـمـراه          می
اي    اما چرا قربانی این وضع کاراس است؛ مـاهـی  .  خود بیاورد

دکـتـر عـبـدلـی        .  که در برابر آلودگی مقاومت بیشتري دارد  
امـا چـون     .  انـد    هاي دیگر هم تلف شده شاید گونه« :  میگوید

اینکه تنها یک ماهـی  . اند جمعیت کمتري دارند به چشم نیامده
اصال شاید مارمـاهـی هـم مـرده         .  بمیرد کمی مشکوك است

کند و  چون البالي گیاهان زندگی می.  شود باشد که دیده نمی
بـا ایـن حـال ایشـان             » . کیسه شنا هم ندارد که باال بیاوردش

کـاراس  .  تنها به سراغ کاراس رفتن اشتباه اسـت   "معتقد است 
تنها یک نشانه است که در این محیط اتفـاقـات بـدي افـتـاده          

 "..باید با دیدگاه اکوسیستم محور جلو رفت. است

 حل راه
منـدي   بدلیل عالقه)  هاNGO (نهادهاي زیست محیطی مردمی

ها، بهتر میـتـوانـنـد      بوم فردي و سازمانی و نیز نزدیکی با زیست
هاي میـدانـی زیـرنـظـر         هاي منطقه خود را با فعالیت اکوسیستم

درباره زریبار هم تنها انجمن زیست محیطی مـریـوان،   .  بگیرند
انجمن سبز چیا در این زمینه نیز فعال بوده و توانسته با توجه به 
توان مالی محدود خود فهرستی از عـوامـل تـهـدیـدکـنـنـده               
اکوسیستم دریاچه را بطور کامل شناسایی کـنـد کـه در آن          

هـا دیـده        ردپاي عوامل میکروبی نیز بعنوان علت مرگ ماهی
در واقع محصور بودن دریاچه بواسطه سد، از خـروج  .  شود می

هـاي     کند و ماندن گیاهان پوسیده و مـاهـی   آب جلوگیري می
مرده در آب باعث غنی شدن آب از مواد غذایی و در عـیـن       

یـک  .  شـود    هـا مـی       حال باال رفتن بار میکروبی براي مـاهـی    
ماهیان دریاچه را 1381پژوهش دانشگاهی نخستین بار در سال 

گونه انگل را در زریبـار   14از نظر انگل شناسی مطالعه کرد و 
با این حساب این معماي جنایی همچنان حـل      .شناسایی کرد
توانـد ایـن      حل چیست؟ چگونه می پس راه. ماند نشده باقی می

زیـرنـظـر    .  حل پایش اسـت  راه .وضعیت آشفته سروسامان یابد
 . گرفتن اکوسیستم دریاچه

با پایان یافتن فصل زمستان و گرم شدن هـوا،    « .  داند دمایی می
این گونه ماهی در مقابل این تغییرات مقاوم نبوده و در نتـیـجـه    

هـا     هاي ماهی اما از آنجا که تکامل، همه گونه » . شوند تلف می
را براي تغییرات فصلی چنان سازگار کرده است که بتواننـد از    
فصلی به فصل دیگر روزگار بگذرانند، نمیتوان پـذیـرفـت کـه       

 . علت مرگ ماهی تغییر فصل باشد

 مرگ بهاره
ماهیان در پایان زمستان به دلیل کاهش میزان تغذیـه ضـعـیـف       

این درحالی است که با گرم شدن آب سـوخـت و         .  شوند می
یابد و ماهی به انرژي بیشتـري نـیـاز پـیـدا           ساز بدن افزایش می

قربانیان مرگ .  تر میمیرند در این شرایط ماهیان ضعیف. کند می
بـه  .  کننـد  ریزي می بهاره معموال ماهیانی هستند که در بهار تخم

سانانی مدیر سازمان مردم نهاد سـبـز چـیـا در          گفته آقاي کانی
اردیـبـهـشـت        15ریزي کاراس در زریبار تا  مریوان، زمان تخم

حال آنکه پس از این تاریخ است که دریاچه از غذا غنی .  است
هـا در دریـاچـه         اردیبهشت فیتوپالنکتون 20از حدود . شود می

هـا هـم      کنند و در پی افزایش آنها، شمار زئوپالنکتون رشد می
هـا پـس از حضـور             یابد و بنابراین دیـگـر مـاهـی       افزایش می

کاراس که عموما زئوپالنکتون .  کنند ریزي می ها تخم پالنکتون
ریزي ضعیفش کرده، بـا نـبـود       خوار است در شرایطی که تخم

ایـن  .  آیـد    ها از پـا در مـی         تغذیه مناسب زودتر از دیگر گونه
معروف قادري سرپرست محیط .  تواند دلیل مرگ دوم باشد می

زیست شهرستان مریوان، دالیل دیگري را بـراي مـرگ اول           
هرساله با شروع فصل بهار و سـرازیـر شـدن        « :  برشمرده است
هاي فصلی به دریاچه زریبار، به میزان زیادي گـل   آب رودخانه

شود که موجب کـدورت شـدیـد آب         و الي وارد دریاچه می
را درپـی     ph دریاچه و به دنبال آن کمبود اکسیژن و تغییرات

آب را بـه       PH تواند تغـیـیـرات    الي نمی و ورود گل    » . دارد
دنبال آورد، مگر آنکه عامل اسیدي یا قلیایی خارجـی از ایـن       

در هر حال بر اساس پژوهـش هـاي     .  طریق وارد دریاچه بشود
شناسی در جهان ماهی کاراس در برابر تاثـیـر    انجام شده زیست

کوتاه مدت اسیدي شدن آب نیز به نسبت گونه هـاي دیـگـر        
 . تر میباشد مقاوم

 ذخیره گلیکوژنی پایین ماهی
اي که از کف دچار آسیب جدي شده باشـد، یـک      در دریاچه

زمستان کم اکسیژن و کم غذا وضعیت ماهی را چنان بحـرانـی   
کند که با ورود آب گرم سطح زمین بـه دریـاچـه، مـاهـی           می

دیگر توان چندانی براي تولید انرژي از مانده اندوختـه انـدك     
جالب آنکه ماهی هاي تلـف    .گلیکوژن زمستانی خود را ندارد

شده در اطراف رودخانه فصلی زریبار و قسـمـتـی از آبـهـاي            
یعنی جاییکه آب گرم .  اند ساکن و کم عمق کناري بیشتر بوده

وارد دریاچه شده و ماهی را به مصرف انرژي بیشتر وادار کرده 
بنابراین هرچند تغییرات دمایی علت مرگ نبـوده اسـت      .است

با چنین فرضی، مـهـمـان نـاخـوانـده           .  اما ماشه را کشیده است

 گروه محیط زیست طبیعی، حمید وکیل -سبزپرس معماي زریبار                      
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. بوو ي جوانیان هه قووقلی خان و قود قود خاتوون چوار جووچکه
کات قود قود .  ناویان؛ جووجلی و مووجلی و جاجلی و باجلی بوو

ه خاتوون دانه ،    جووجلی دایـه:  کرد ، بانگی ئه وه دۆزیه ي ئه و
، دانـم   ؛ دانم دیـوه ره ،  باجلی وه  ره ، جاجلی وه  مووجلی دایه

 . دیوه
ر ئه وه.  یانخوارد ڕۆیشتن و ده کان ده جووچکه بـوو؛  خت زکیان ت

نگی  ده  قووقلی خان به.  گرت؛ گۆرانیان بۆ ب رۆك باوکیان ئه به
قووقلی قووقوو ،  قووقلی قووقوو ؛  جووجلی بنوو :  ي وت رز ده به

قووقلی قووقوو ،  قووقلی قووقوو ؛  جاجلی بنـوو .  ، مووجلی بنوو 
ـی دایـکـیـان و   ڕۆشتنه کان ئه جووجکه.  ، باجلی بنوو ر با ژ

سـتـان و  ڵ ئـه یان هـه که وه دواي خه.  وت که ویان ل ئه خه
 .کرد ڕک یان ئه په و هه  زرا و کایه ڕۆشتن بۆ مه ئه

ک جار، قود قود خاتوون؛ کۆي ئه و ئـامـۆژگـاري   وه کردنه ب
 :یوت کردن و ئه ئه

ه مه   -   رینه کانم، جیهان به رۆ م بۆیه.       شیرینه  ژینی ئ   من د
مان که    -   زینه حه وي ل ري قسـه وه.      مینه ر م  رن، گوێ راد

ک دوور مه   -بن   ک ل کتر  ستی یه ده  ست له ده.  بن   چاونقوون
ن   ی دایه  داخ له   -بن ن  مه  د  .ن

. باب و دایکـیـان  نه ده ما بوون گوێ نه ته  کان به م جووچکه به
یان وابوو، بۆ خۆیان ئه قووقلی خان و .  نیایی بژین ته  توانن به پ

یان دا که هه  نده ر چه قود قود خاتوون، هه کتـر  کان یه جووچکه  و
که کی نه  وه بگرن  و پ ڵ  کتر هـه یه  تاکوو له.  بوو بژین، سوود

ان و هه  . چوو  وه که الیه  ك به ر یه پچ
ک له کی گوێ ل بوو پ قود قود خاتوون، ده  رۆژ ـک  که. نگ مـ

وي باجلی گرتووه س بوو، سه ه.   یري کرد؛ ر ي ل په  قی یدا  قی
م رۆیی ،  هاپوو  وه باجه:  بوو م رۆیی ،  هـاپـوو   کۆرپه    -   ره ل ل
ۆ ئه  به  و الوه قووقلی خانیش، له.   ره وه قووقلـی :   یوت هاوار و ب

 .لیم چووو لیم چووو ، باجه باجه  -قووقوو ،  قووقلی قووقوو  
ک بوو له هاپ هاپ ، ناوي سه ت  موو کات بۆ خزمه ، هه و ناوه گ

ه وه.  بوو  ئاماده ، هاوار و قی دواي   ڕي و وه ر په ي بیست، ده خت
ویه نـگ و  و ده ئه  ش، گوییان له که کی ئاوایه خه.  وت که  که ر

وي رزگار  ده  لی یان له تی و باجه را بوو، هاتن بۆ یارمه هه ست ر
وري دایکیـان  ده  کانی تر له ڵ جووچکه گه  لی له کات باجه.  کرد

بـ  ، ئـه رمووت وایـه ك تۆ فه گیان؛ وه  ، وتی؛ دایه وه کۆ بوونه
که هه       .ك بگرین بین و یه  وه موومان پ

 ...ای کاش : موضوع انشا

اي    حال این درختان سوخـتـه    ي مردم می شکافت و فکري به اي کاش دل همه
حسـرت        شدن است می کردند از بـس کـه          در سرزمینم در حال سوخته  که

دسـت    افسوس من که.  بگویم من زریبار هستم  درختان را خوردم یادم رفت که
کسی ... اي کاش . آنها آبی بدهم، من پا ندارم بروم و برایشان آب ببرم  بهندارم 

آنها می داد، دیگر طاقت نگاه کردن  من داشتم را به  ي آبی را که می آمد و همه
آن ...  طرف درختان می آید ولـی آه        کسی از دور دارد به...  ندارم، اي کاش 
و می خـواهـد آنـرا        هاست آمد  مانده  اي از درخت سالمی که کس براي شاخه

ـسـقـان ل “ :  می خواهم بگویم...  ببرد ولی  رچی ئ نن، ه م بس ی ل رچیم ه ه
ـ داري  رگیز چ ن ه ک م توخوا ن نن، ب موو ب گاز دەربه ك ه ك ی شمای ی ل

نن م نیشتمان بشک  .کسی نیست درختان دارند نابود می شوند  فایده  ولی چه. ”ئ
دارم صداي آنـهـا را مـی        .  طرف درختان می روند  مرد به  یک عده   مثل اینکه
آنها براي خاموش کردن درخـتـان   .  انجمن سبز چیا هستیم:  می گویند  شنوم که

حاال من دوستانم را هام باز می بینم و آنها می توانند باز هم مانـنـد   .  بودند  آمده
ایـن        اول بشوند، سر سبز باشند و سرزمین من را یعنی مریوان را شاد کنند و بـه 

 .شهر طروت بخشند
 .امید درختانی سر سبز تر و شهرستانی با طراوت تر  به

ن ستی یه ده  ست له ده   !کتر بن

  

  باسی یۆسف عه

 چنور قادري

 دیار ساسانی
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  !پاییز
 دا، م کاته موو سا له هه

 !بۆ تۆ پاییز  وه گرمه ز ده شی حه باوه
ت ده گه ئه  ن ساردي، رچی پ

نی، ر تۆز، ده ر سه سه  له  بار
کی دڵ به  به  ردین، زریان

نی ري شادي ده په  !تار
 ...م ئازیز به

 !ویستی من رزي خۆشه ي وه ئه
 !ردي من ده  ي ئاشنا به ئه

، سووکه هه ک ده  موو سا  ، وه مه ده ئاوڕ
که  بوون،  وه بۆ رۆژانی پ

رت کردم؛ و رۆژانه ئه  ي ف
 بم،  نه ڵ گه گه  رگیز له هه

ڵ  گه  دار بم، له گه  گ بم، له ڵ ره گه  له
 گزینگ،

 ...هار بم و به  ڵ تریفه گه  له
ی  ئه! ویستم خۆشه ي رازداري د

 !یدام شه
 !رگیز م هه یاد، ناکه  من تۆ له

 ، وه گرمه ز ده شی حه باوه
 !   بۆ تۆ پاییز...  نیا بۆ تۆ ته

           ”ند وه ره“ 
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Kurdî – Farsî 

” زنان و مسایل زیست محیطی ”:چیا  نامه  ویژه  آینده  موضوع شماره
در این  مقاالت و نظرات خود را   لذا از عالقمندان خواهشمندیم که. می باشد

 .ارسال نمایند  دفتر نشریه  به  زمینه

 
یه  - تانی ره  م به که هاور ژي باسی و نـگـی  نـگـاوره در
  له  ڕۆي؟ من تازه ي ئه تۆ که:  یوت کرد بۆم و ئه وي ئه ره ده

ندنه ي  کـه داگیرسـاوه  ي چیا و مۆمه که تنامه ي تایبه وه خو
ی وه کاك دانا ببوومه   نـ خـۆم بـه نازانی چـه:  ، وتم پ

  چـیـاوه  دا و شانازي بـه م شاره زانم هام له ر ئه وه خته به
                                                  .)     شنۆ جوانـروودي.                                ( م که ئه
و  شـه  رکه موو ئه و هه م بۆ ئه که بوونیتان ل ده  ماندوونه -

شاتان، له بۆ پاراستنی دارستانه  که  ڕۆژیتانه شـتـان   کان ک
توو ماندوو نه  )قریشی.ب.                (.ن به ساق ب

یعنی می شود طبیعت را دوست داشت، یعـنـی مـی        -
شود روزي انسان بود؟ یعنی می شود همچو کـودکـان   
  رفتار کرد؟ یعنی می شود طـبـیـعـت  را از دریـچـه              

آبی باشد؟   احساس دید؟ یعنی می شود آسمان همیشه
  یعنی می شود شب مهتابی باشد؟ یعنی می شود قهقهـه 

دید؟ یعنـی مـی شـود آبـی             ها را از شادي پروانه بچه
دید؟ یعنی می شود همـچـو درخـت        زریبار را دوباره

جـاي        رفتار کرد؟ و اینک یعنی می شـود روزي بـه      
          . گل کاشـت؟؟؟   گل، یک بوته  دادن یک شاخه  هدیه

 )فریاد پویا(                                            .    
  هـایـی کـه        وعـده   به  از شهرداري خواهشمندیم که -

انـد، عـمـل         چهارباغ داده    براي آسفالت کردن محله
 )ملکی(                                     . .     کنند

باز پاییز است، اندکی از مهر پیداست، در این دوران بی   -
.      مهري باز هم پاییز زیباست، مهرت پاییزت مبارك چـیـا

 )خالد درخشانی، از روستاي نی(                              .

سـازي مـردم           خاطر آگـاه   ضمن تشکر از انجمن سبز چیا، به
روستاي بندول، جهت مراقبت از جنگل ها و نـگـهـداري از          
حیوانات، در ضمن از مسئولین محترم شـهـرسـتـان سـروآبـاد         

.              بـنـدول بـکـنـنـد              حال جاده  فکري به.  درخواست می کنیم
 )از روستاي بندول.ق.ح.                                              (

زیبایی باران بایـد فـقـط گـل و الي               آیا سهم ما ازآن همه-
روها و خیابان ها باشد؟ از شهرداري می خواهیم اقـدامـی    پیاده

 )کاوان روشن.                                                   (بکنند
با عرض سالم خدمت دست اندرکاران چیا، چهارمین سـال      -

 )جی  سامان عباسی از قلعه.           (باد  حضور سبزتان خجسته
از مردم روستاي دزلی و گردشگران مریوانی خواهشمندیـم    -

و خواهشمنـدم    خوداري نموده) دربند دزلی(در  از ریختن زباله
در دربنددزلی خودداري نمایند، تـا بـاعـث          از سوزاندن زباله

ایجاد آلودگی و انتشار بوي نامطبوع نشود و طبیعـت زیـبـا را        
 )عطا فاروقی از روستاي دمیو.                          ( نکند  آلوده

  از شهرداري و راهنمایی و رانندگی خواهشمندم فکـري بـه      -
فروشی بلوار شهید عبادت بکنـنـد، دارد       حال ماشین هاي میوه

ــه ــوه          ب ــی ــدان م ــی ــره        م ــی شــود            و ت ــل م ــدی ــب ــار ت .                                            ب
 ) یک شهروند(                                                                  .  
هاي پـیـام     جمع آوري زباله  از شهرداري خواستاریم نسبت به-

 )جمعی از دانشجویان.                                 (نور اقدام نمایند
مدارس شهید    خاطر آسفالت محوطه  از شهرداري مریوان، به -

.                    بسیار سپاسگزاریم  ناصر بهرامی و راهنمایی اسوه
) از طرف کارکنان  و مدیران مدارس شهید بهرامی و اسوه(      

 09185152488:  شماره تماس 

چرخ خیاطی   و فروشگاه  تعمیرگاه
 ژوکی

 
 تعمیر و فروش انواع چرخ هاي خانگی و صنعتی، گلدوزي

 -3223947،تلفن  چاوه  پاساژ حمه -خ جمهوري -مریوان: اول شعبه
 طالبانی 09188744116

جنب آموزش وپرورش قدیم  -خ شهدا -مریوان: ي دوم شعبه
 3228233تلفن

وەري 12و 11 زە تاوي1390ي خ  ي ه

نگی  ره نی ف نجوم دەبیی  –ئ ئ
ریوان،  ر ناويم ک ل ژ وەی سمینار  پ

ی کوردي“ وەي شیعري نو کدان و ل  ”ڕەخن
وە ببات ڕ  .ب

ر  ي دوانیوەڕۆ3: کاتژم
ن نگی : شو ره عی ف م ري  –موجت هون

ریوان  م
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فارسی-کوردي

...!خشت اول گر نهد معمار کج◄

تئاتر کودکان با موضوعات زیست محیطی◄

◄ ””
محیط زیست نیازمند تعامل دولت و مردم◄

معماي زریبار◄

بواري پاراستنی ژینگهردهروهپه((
))کاتر دهبهستهریمان بۆ دهوهختهشادي و به
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انجمن سبز چیا:        صاحب امتیاز و مدیر مسئول
زیر نظر شورای سردبیری

بھچیا در ویرایش مطالب تا آنجایی کھ◄ 
.وارد نشود آزاد است

.الزاما نظر گردانندگان نمی باشدمطالب چاپ شده◄
.مطالب خود را تایپ شده ھمراه با فایل آن تحویل دھید◄
unikurdمطالب کردی را حتما با یکی از فونت ھای ◄

.                   ارسال فرمایید
.مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود◄
.نقل و استفاده از مطالب چیا با ذکر منبع مجاز است◄

بـیـسـارانـی، جـنـب         -مریوان، مسیر میدان استادیـوم :  آدرس
آموزشگاه رانندگی ماد کهن

08753250972: تلفکس
: جهـت دریـافـت کـمـک هـاي مـردمـی                شماره حساب انجمن 

http://www.chya.orgبانک ملت16574745/27
Email:green.chya@gmail.com

ما باید سیاره خود را حفظ کنیم تا         
بتوانیم فرزندانمان را پرورش دهیم و        
براي آنکه بتوانیم فرزندانمان را            
پرورش بدهیم  باید سیاره خود را            

“جیمز پی گرانت ”یمحفظ کن
با افزایش شدت و شمار تهدیدها و                  
مخاطرات زیست محیطی طی چند دهه ي                
اخیرنگرانی هاي زیست محیطی تا جایی شدت          
گرفته است که بحرانهاي زیست محیطی تجسم         

روشن شده است که انسان هم،         .عینی یافته اند   
نظیر دیگر گونه ها باید با محیط زیست جمعی             

طبیعی .و گرنه نابود خواهد شد        .  سازگار شود  
است که جامعه جهانی براي آماده کردن                 
شهروندان جهان در مقابله با تباهی روز افزون و           
مستمر محیط زیست،به آموزش و یادگیري روي        

اساس سازگاري انسان ومحیط زیست            .آورد
آموزش است ،در اوایل دهه هفتاد ،رهبران               
سیاسی ،فرهنگی و علمی جهان اشارات و                
پیامدهاي روز افزون مسایل زیست محیطی را            

در چند کشور    )  آموزش زیست محیطی   (مفهوم  .دریافتند
پذیرفته ،و برنامه هاي آموزش زیست محیطی تدوین               

نخستین این گامها با برگزاري کنفرانس سازمان ملل           .شد
دراستکهلم آغاز و    1972در مورد محیط زیست در سال        

توصیه هاي این نشست به تدوین برنامه آموزش جهانی              
پیام .منجر شد   1975درسال    IEEPزیست محیطی       

کیفیت :آموزشی دهه هفتاد اصراري بریک اضطراربود          
زندگی انسان،چه بسا حتی اصل و استمرار وجود زندگی           
انسان در این سیاره به تغییر رفتار انسان ،از طریق آموزش             

.زیست محیطی بستگی دارد
مخاطبان آموزش محیط زیست در درجه نخست            
کودکان مقطع ابتدایی و در درجه بعدي زنانندکه                   
درمجموع بیش از نیمی از جمعیت کشورمان را تشکیل می 

اموزش محیط زیست در نظام آموزشی ایران  اگر             .دهند
چه نسبت به سال هاي قبل پیشرفت داشته اما اصال کافی              
نیست و هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه زیادي باقی           

کشور ما کشوریست  که از نظراقلیم،جغرافیا،گیاهان        .است
الزم است آموزش     .وجانوران داراي تنوع فراوان است        

به .مسایل زیست محیطی باتوجه به این تنوع صورت گیرد         

طور خالصه آموزش مسایل زیست محیطی باید         
ازسال هاي نخست دوره ابتدایی  آغاز شود چرا           
که براي ایجاد نگرش زیست محیطی دوران             

وبراي نهادینه شدن   .کودکی بهترین هنگام است    
فرهنگ حفظ محیط زیست باید این اموزش             

.درمقاطع راهنمایی و متوسطه ادامه یابد
بدون شک تشکل هاي مردمی نیز همگام با         
آموزش وپرورش در غنی سازي آموزش زیست        
محیطی کودکان و نوجوانان در بیرون از مدرسه         
نقش مهمی  به عهده دارند انجمن سبز چیا نیز با             
اختصاص بخشی از امکانات خود سعی نموده در        

اجراي .پر نمودن این خال نقش موثري ایفا نماید          
روستا در   60تاتر زیست محیطی برا کودکان           

تابستان امسال،اختصاص صفحه اي از نشریه چیا         
به کودکان و مهمتر از همه فعال نمودن کمیته             
کودکان و نوجوانان با حضور فعال خود آنان  از           
گامهاي مهم و موثر در راستاي آموزش فرهنگ         

.زیست محیطی به کودکان این منطقه می باشد

به بهانه روز جهانی کودك

2
:سخن آغازین
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آمار آتشسوزي جنگلهاي مریوان و 
گذشتهسروآباد در یک ماه

. شهریور، جنگل هاي اطراف روستاي سر نژمار117-28

. شهریور، جنگل هاي اطراف روستاي سیاناو118-29
. شهریور، جنگل هاي اطراف روستاي بالک119-29
. شهریور، جنگل هاي اطراف تفریحگاه بیلو120-30
. وشهریور، جنگل هاي اطراف تفریحگاه بیل121-30
. ي نوبهارمهر، جنگل هاي پشت محله122-1
. ي تازاوامهر، جنگل هاي پشت محله123-3
. بازرگانمهر، جنگل هاي اطراف تپه124-11
. مهر، جنگل هاي اطراف روستاي نژمار125-12
مهر، جنگلهاي اطراف روستاي حسن آوله، 126-12
. جیمهر، جنگل هاي اطراف روستاي قلعه127-12
. مهر، جنگل هاي اطراف روستاي نژمار128-12
. مهر، جنگل هاي اطراف روستاي پیله129-12
مهر، جنگل هاي اطراف منبع آب چهار باغ             130-15 ) کانی گویز(مریوان 
.جیمهر، جنگل هاي اطراف روستاي قلعه131-16
. لهیهمهر، جنگل هاي اطراف روستاي به132-16
. مهر، جنگل هاي اطراف روستاي قامیشله133-17
. مهر، جنگل هاي اطراف روستاي گاگل134-18
. مهر، جنگل هاي اطراف روستاي گاگل135-19
136-20 .
. مهر، جنگل هاي اطراف روستاي حسن آوله137-21
. مهر، جنگل هاي تفریحگاه مال قوبی138-22
. مهر، جنگل هاي اطراف روستاي سرنژمار139-23
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حضور چیا در نمایشگاه عکس 
به دنبال دعوت از اعضاي انجمن سبـز چـیـا بـراي         
بازدید از نمایشگاه عکس با موضوع مستند اجتماعی، 
با آثاري از عکاس نامی ایران و کردستان، جمـشـیـد    
فرجوند فردا، انجمن سبز چیا به این دعـوت لـبـیـک       
گفته و تعدادي از اعضا براي دیدن آثـار ایشـان بـه        

هـمـچـنـیـن آقـاي         .  نگارخانه ارشاد اسالمی رفـتـنـد   
که ازسـوي    )  آرامش(فرجوندفردا، اثري تحت عنوان

سازمان ملل متحد به عنوان اثـر بـرگـزیـده زیسـت            
محیطی انتخاب شده بود، به انجمن سبز چیا، تقـدیـم   

شایان ذکر است جمشید فرجوندفردا، دانـش  .  نمودند
ایشـان  .  آموخته رشته نقاشی دانشگاه تهران می باشـد 

همچنین دررشته عکاسی موفقیت هاي ملـی و بـیـن        
المللی  زیادي کسب نموده کـه تـعـدادي از آنـهـا            

عکاس برتر جشنواره بین المللـی جـهـان      :  عبارتند از
-نفراول جشنواره بین المللی آکادمی لـنـدن  -اسالم 

-عکاس برتر جشنواره بین المللی سازمان ملل متحـد 
-نـان -سـربـاز  -جوانان ایـران   -جشن جهانی نوروز

و ...  رضـوي و   -ملی مشـهـد  -زنان و زندگی شهري
صد عنوان برترعکاسی ایران در طـول چـهـار سـال         

. اخیر

. مهر، جنگل هاي اطراف روستاي هنجیران140-25
. لهیهمهر، جنگل هاي اطراف روستاي به141-25
. مهر، جنگل هاي اطراف روستاي هنجیران142-26
. بردمهر، جنگل هاي اطراف کوه قله143-26
. مهر، جنگل هاي اطراف تفریحگاه مال قوبی144-26
مهر، جنگل هاي اطراف روستاي بیلو 145-28
.مهر، جنگل هاي اطراف روستاي دروکی146-29

محیط زیست نیازمند تعامل دولت و 
مردم

: عضو انجمن سبز چیـا گـفـت     :  خبرگزاري مهر-مریوان 
تعامل ادارات محیط زیست و منابع طبیعی بـا انـجـمـن هـاي            
مردمی می تواند در بهبود اوضاع زیست محیطی نقش مـهـمـی    

عرفان حسینی در گفتگو با خبرنگار مـهـر اظـهـار         . داشته باشد
تعامل ادارات محیط زیست و منابع طبیعی بـا انـجـمـن       :  داشت

هاي مردمی براي بهبود اوضاع زیست محیطی و مشکـالت بـه     
وجود آمده در این مورد به خصوص در تهدیداتی کـه آتـش     
سوزي ها براي محیط زیست به همراه دارند بسیار مفید و موثـر  

وي با اشاره به اینکه کار محیط بان بسیار سخت و طاقـت  . است
متاسفانه میزان حمایت ها از افراد محیـط بـان     :  فرساست گفت

اندك است و در حالی که این قشر رسالت و وظیفه اي بسـیـار   
مهم بر عهده دارند و خطرات مختلفی آنها را تهدید می کـنـد     
که یکی از حوادث ناگوار در این عرصه به شهادت رسـانـدن     
چهار تن از محیط بانان در استان کردستان بود که مـی طـلـبـد       
حداقل قانون در این موارد حامی افراد فعـال در ایـن بـخـش           

افراد محـیـط بـان      :  عضو انجمن سبز چیا مریوان بیان کرد. باشد
چه گناهی مرتکب شده اند که باید به این شیوه مورد تـهـاجـم    
قرار گیرند و یا هنگامی که به محیط بانی توسط چند نفر صیـاد  
و شکارچی که حامل اسلحه گرم و سرد هستند، حمله می شود 

حسـیـنـی ادامـه       . آیا نباید حق دفاع از جان خود را داشته باشند
تائید حکم اعدام یک محیط بان آن هم در آسـتـانـه روز      :  داد

محیط بانی و ایام دهه کرامت می تواند به افکار عمومی نسبـت  
به خال و ضعف موجود در قانون ضربه شدیدي وارد کند کـه    
از رئیس قوه قضائیه انتظار می رود در ایـن مـورد دخـالـت و           

وي در پـایـان بـا        .نسبت به تجدید نظر در این حکم اقدام شود
اشاره به مشارکت هاي بسیار خوب مردمی در راستاي حفاظت 

: از محیط زیست به ویژه در اسـتـان کـردسـتـان یـادآور شـد             
کارهایی را که انجمن هاي مردمی چون انجمن سبز چیا انجـام  
می دهد در واقع وضایف اصلی ادارت محیط زیست و مـنـابـع    
طبیعی است که در انجام این وضایف خود کـم کـاري مـی          
کنند، ولی این انجمن هاي مردمی در بسیاري از شرایط نسبـت  

.به منابع طبیعی محیط زیست بسیار بهتر عمل کرده اند
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ذخیره آب زریبار نصف شد

علی اکبر عامري فر در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشـاره  
وضعیت :  ار مریوان افزودببه آخرین وضعیت دریاچه زری

بحرانی و نامناسب دریاچه ارومیه تلنگري بود تا مسئولیـن  
استان با تشکیل یک کارگروه ویژه برنامه هاي ساماندهی 

.و احیاي دریاچه زریبار را به اجرا درآورند
باتوجه به اهمـیـت مـوضـوع در ایـن            :  وي اظهار داشت

کارگروه مقرر شد که محدوده دریاچه براي جلوگـیـري   
از ساخت و ساز و زیر کشت بردن زمین هاي اطراف آن   
تعیین و عالمتگذاري شود تا از روند کاهش جدي میـزان  

.ذخیره آب در این دریاچه جلوگیري به عمل آید
عضو کارگروه مدیریت زیست محیطی منابع آب اسـتـان   

ساماندهی و خارج کردن فاضالب و   :  کردستان ادامه داد
پساب هاي روستاهاي اطراف دریاچه و هدایت و کنتـرل  
آن به مسیر شبکه فاضالب، جمع آوري فضوالت دامی از 
مسیر آب راه هاي ورودي دریاچه و ساماندهـی اسـکلـه      
هاي موجود بر روي دریاچه از عوامل آلودگی آب ایـن    
دریاچه است که با نظـارت ایـن کـارگـروه بـه زودي              
اقدامات مختلفی براي ساماندهی این مشکالت آغاز مـی  

.شود
با توجه به حجم پایین ذخیره آبـی    :  عامري فر یادآور شد

دریاچه خط قرمزي براي افزایش ذخـایـر آبـی و عـدم           
برداشت و بهره برداري آب موجود تـوسـط کشـاورزان      
وجود دارد و هیچگونه برداشتی در هیچ شرایطی نباید از   
آب دریاچه صوت گیرد که البته متاسفـانـه هـم اکـنـون          

.برداشت هاي غیرمجاز از آب دریاچه صورت می گیرد
82میزان آب دریـاچـه         82در سال :  وي در ادامه گفت

میلیـون مـتـر      48این میزان به 85میلیون متر مکعب، سال 
باتوجه به عدم بارندگی منـاسـب و     89مکعب و در سال 

میلیون متر 28تغییرات شرایط اقلیمی منطقه در دریاچه به 
مکعب کاهش پیدا کرده است که ایـن رونـد نشـان از            

.زنگ خطر جدي براي دریاچه زریوار مریوان است
عضو کارگروه مدیریت زیست مـحـیـطـی مـنـابـع آب            

این کارگروه با کمک انجـمـن   :  کردستان در پایان افزود
هاي غیردولتی جهت آموزش جوامع محلی و روستاهـاي  

سمیناري را برگزار می کند تا بـا    91اطراف در بهار سال 
تشریح وضعیت بحرانی دریاچه زریبار براي روسـتـائـیـان     

.حمایت هاي آنان را جلب کند
چندي قبل نماینده مردم شهرستان هاي مریوان و سروآباد 
در مجلس شوراي اسالمی نیز در گفتگو با خبرنگار مهـر  
ضمن هشدا نسبت به وضعیت این دریاچـه از مسـئـوالن        
درخواست کرده بود ضمن به کـارگـیـري شـیـوه هـاي           

.مناسب از نابودي دریاچه زریبار جلوگیري کنند

عضو فعال انجمن سبز چیا و عضو کمیـتـه حـمـایـت از          
حیوانات این انجمن تا اکنون چندین بار اقدام به مـداواي  
پرندگان و حیوانات مختلفی که دچار سانحه شـده انـد،       

.نموده اند و آنها را به آغوش طبیعت بازگردانده اند

احداث پایگاه اطفاء حریق در مریوان
نماینده مـردم شـهـرسـتـان هـاي             :  خبرگزاري مهر

مریوان و سروآباد در مجلس شوراي اسالمی از احـداث    
پایگاه اطفاء حریق در راستاي مقابله و مهار آتش سـوزي  
در جنگلها و مراتع استان کردستان به ویژه دو شهرسـتـان   

اقبال محمدي در گفـتـگـوي    .  مریوان و سروآباد خبر داد
با توجه به پیـگـیـري    :  اختصاصی با خبرنگار مهر بیان کرد

هاي صورت گرفته و طـرح سـئـوال از وزیـر جـهـاد                   
کشاورزي و بازدیدهاي به عمل آمده از سـوي رئـیـس          
سازمان منابع طبیعی در شهرستان مریوان، طـرح احـداث     
پایگاه اطفاء حریق در شهرستان هاي مریوان و سـروآبـاد   

در پـی آتـش سـوزي        :  وي عنوان کرد. اجرایی می شود
جنگلها و مراتع در استان کردستان به ویژه در شهرسـتـان   
هاي مریوان و سروآباد طی سه سال اخیر پیگـیـري هـاي      
بسیاري براي مقابله با این پدیده خطرناك صورت گرفت 
و خوشبختانه این پیگیریها نتیجه داد و قرار است طـی دو    
سال آینده پایگاه اطفاء حریق در شـهـرسـتـان مـریـوان             

عضو کمیسیون کشاورزي و منابع طبـیـعـی    .  احداث شود
با توجه به دستور وزیـر  :  مجلس شوراي اسالمی بیان کرد

جهاد کشاورزي و بازدید هاي میدانی از سـوي رئـیـس        
سازمان منابع طبیعی از شهرستان هاي مریوان و سروآبـاد،  

میلیون تومـان از    800مقرر شده است که اعتباري بالغ بر 
محل ردیف هاي ملی و استانی براي احداث این پایـگـاه   

محمدي با اشاره به اختصاص زمـیـن   .  تخصیص داده شود
مورد نیاز براي احداث پایگاه اطفاء حریق در شهـرسـتـان    

هم اکنون زمین مورد نیاز براي اجراي این :  مریوان گفت
طرح مشخص شده است و بر اساس برنامـه ریـزي هـاي        
صورت گرفت عملیات احداث آن در سال جاري آغاز و 

وي اجرایی .  به بهره برداري خواهد رسید92تا پایان سال 
کردن این اقدام مهم را در راستاي کاهش شـمـار آتـش      
سوزي ها و تخریب منابع ارزشمند طبیعی در شهرستانهاي 

نماینـده مـردم     .  مریوان و سروآباد بسیار موثر عنوان کرد
شهرستان هاي مریوان و سروآباد در مـجـلـس شـوراي           

یکی دیگر از اقدامات و پیگیري هـاي    :  اسالمی ادامه داد
صورت گرفته در این بخش اخذ مجوز الزم براي تجهیـز  
پایگاه اطفاء حریق به امکانات و تجهیزات روز به ویژه در 
حوزه امداد هوایی است که انتظار می رود این مهم نـیـز     
همزمان با احداث ساختمان آن جنبه عملیـاتـی بـه خـود         

. بگیرد

مدیریت دریاچه زریبار یکپارچه می شود 

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت مـحـیـط زیسـت       
پناهگاه حیات وحش زریبار مریوان که بـه عـنـوان      :  کردستان

یک منبع اکوسیستمی منحصر به فرد و از بهترین جاذبه هـاي    
سالها به دلیل تعداد مدیریت .  اکوتوریسمی غرب کشور است

و موازي کاریهاي طرحهاي مختلف در معرض خـطـر قـرار        
داشت که با ایجاد کارگروه تخصصی از تمامـی ارگـانـهـاي       

در این دریاچه به دبـیـري اداره       ذیربط به مدیریت یکپارچه
. کل حفاظت محیط زیست کردستان انجامید

دبیر و عضو کارگروه زیست محـیـطـی مـنـابـع آب اسـتـان               
این کارگروه به منظور جلوگیـري از وقـوع       :  کردستان گفت

یکپارچه سازي مدیریت آب استان تشکیـل شـده     بحران و
. است

سـالـه   10تنظیم سند چشم انداز : علی اکبر عامري فر ادامه داد
زریبار، پیشگیري و جلوگیري از نفوذ ساخت و ساز در حریم 
دریاچه، عالمت گزاري و تعیین محدوده دریاچه، ثبت آن بـه  

900هزار و3عنوان پناهگاه حیات وحش با مساحتی حدود 
هکتار ، اجراي طرحهاي آبخیزداري صـحـیـح بـه مـنـظـور              
جلوگیري از ورود رسوبات و سیالبها به داخل دریاچه، خارج 
کردن فاضالب از مناطق مسکونی در حاشیه دریاچه، خـارج    
کردن فضوالت دامی از روستاهاي اطراف، ساماندهی اسکلـه  
هاي موجود و برگزاري سمینار علمی و تـخـصـصـی دربـاره        

. دریاچه از مهمترین دستورات کار این کارگروه بود
ذخیره آب دریاچه از ده سال گذشته تـا  :  وي خاط نشان کرد 

به حال به دلیل کاهش چشمگیر باران ، برداشت بـی رویـه ،       
خشکسالی ، تغییرات اقلیمی و عدم کـنـتـرل ،بـا نـوسـانـات              
شدیدي روبروست درحال حاضر و بر اساس آخـریـن آمـار        

28/75مهرماه سال جاري میزان آب ذخیره شده دریاچـه بـه       
.میلیون مترمکعب کاهش یافته است

مهربانی با حیوانات در کوماسی
بنا به گزارش کمیته حمایـت از حـیـوانـات، جـوانـان             
روستاي گوالن از توابع کوماسـی، نـوعـی عـقـاب نـادر و               

) قـلـعـه گـوالن      ( گوشتخوار را که از النه اش در ارتـفـاعـات   
هنگامی که جوجه بوده و به پایین سـقـوط کـرده و دچـار             
شکستگی شدید از ناحیه بالهایش شده بود، تـوسـط آقـایـان         
فردین ظاهري و محمد علی مراقبت شده و سپـس آن را بـه         
آقایان امجد و همایون ویسی از اعضاي فعال انجمن سبز چـیـا   

نیز بعد از مراقبتـی دو    ”  چیایی“ تحویل می دهند، این برادران 
ماهه و پرورش آن، عقاب را جهت معالجه و مـراقـبـت هـاي       
بعدي به درمانگاه دامپزشکی دکتر مسعود مصطفی سلـطـانـی    
انتقال داده تا بار دیگر زیبایی و ابهت را بـه کـوهسـتـان بـاز            

شایان ذکر است، دکتر مصطفی سـلـطـانـی بـازرس،        .  گرداند
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وي ر گـۆي زهسـهر مرۆڤ لـهگهئه
بـوو؟ وي چۆن ئـه، حاڵ و رۆژي زهبوایهنه
ژاندنی ویـژدانـی مهئه

! كیهکۆمه
س وي دهس؛ زهبه

خواردوو، ئاسمان ئاوي، ئاوهنه
ران مافی ژیـانـیـان بهموو گیانلهپاك و هه

کان بووین مرۆڤهوهبه. بووهه
و رهویـمـان بـهبۆ ژیانی خـۆمـان، زه

ي وهمان و ژیان و مـانـهکاولکاري و نه
م ر ئهسهکانمان لهرهوهبوونه

زۆر .  نـادا بـردوت و فـهفه، بهویهزه
کانـمـان م راستییهئه
ي داهاتوو وشیار وهس، نهگاهه. 

بوهههوتهم رهو ئهوه
کـرێئـه.  ساتهم کارهر بهبه

یـن؛ 
ي کهك دهنییهمه

بخاته
ر، چ بـهڵ؛ گوڵ و گیا و دار و گیانلـهگه
. ره

رچی منداڵ؛ بۆ خۆي لهگهئه
، زۆرتـریـن زیـان 

بارترین تاقـمـی مان کاتدا، لهههده
بـواري 

، راستیدا، پاراستنی ژینگهله.  ژینگه
ر لـهههکهیهفتارهو کردار و رهئه

کی وه
ك یـههـهك کهده

يژیـانـگـهتاقهي کهوهراده
وي، بهگۆي زهخۆي، واته
مـهته، له.  

و یهیی هه، ئامادهوه
نـدي بـهي کهنگهرههفتار و فهره

، بـهدهفتاري شارستانییانهره
! ست دهکانی دهنگوستهئه
واري، رادهکهلهمهئه
ي و زۆربـهرز دایـهکـی بـهیـهپلهله

لف و، ئهم شارهدانیشتوانی ئه
. دهوهله

وهداخهبهك  کهیه
خـۆش و ر نـهك هه

نـی؛ بـایـی ، بهتهقهسه
ي ژیـنـگـه

خۆشه
، نـاتـوانـیـن وایـهکه.  وه

. ببینوهشاکی زۆر گهڕوانی داهاتوویهچاوه
و بـنـهکهلهمهئه

سیسته
یی منداڵ، هه

و له
تی خۆي رپرسایهرك و به، ئه! مافی منداڵ

ر بـهرانبه
مافی .  رامۆش کردووه، فهپاراستنی ژینگه

بـزوانـدنـی رنج دان بـه
مبهههتی، لهرپرسایهستی بههه

ڵ گـهکردنی لهتی مامهژیان و چۆنیه
ران، بـهك؛ مافی گـیـانـلـهتگهبابه

موو وهکۆکردنه
کانی ژیان، پاراستنی دارستـان و 

رهه، فهیرانگهسه
، مانـاي ... سانی دیکه وکردنی مافی کهنه

گـومـان .  ي خۆي نابهقینهراسته
ش و روون بۆ کی گه، داهاتوویهدا نییهوهله

م مـافـی مـنـداڵ که وا هـهیهکۆمه
و بارردهروهم پهده

نـگـاو م و گرنگتریـن هـهکهیهمنداڵ به
.    ده

زیزيمین عهئه

. یـههـهوهت و پاراستنی ژینگهشارستانییه
و ئاکارانهئهوه،نهمهو تهله
ئه
.کاتئه

کـان، لـهردهروهپه
مـهم ئایین و کولتوور و سـیـسـتـهرجهسه

. کاندا، بایهئیدارییه
ي ئـایـیـنـی و کـولـتـووري، ردهروهپه
و رهمسـهك جهگۆڕ و تهکی نهیهردهروهپه
ئهخهبایهلهکهیهرچههه
وتی روو لـهري رهکان، بهنه
ڵ گـهو لهي کۆمهشهگه

و کانی ژینگـه
م ردهتـی سـهسروشت و شارستـانـیـیـه

ئـیـداریـهمـه، سـیـسـتـهبۆیه.  وهتهنایه
رده و روهبـواري پـهکان، لـهوتوه

تـی ڕهو بـنـهزاندوهگۆڕي بهکولتووري نه
سهي لهکه

ڵ و کۆمهژینگهر بهرانبهرپرس بهوشیار و به
لـه.  زراندووهي، دامهکه

ڕهشه
یـران و سـه، له

م و سروشت و ههباخچه
، وهیهژینگه

و جـۆرهدیاره.  کاتده
.یهشاوهند روون و گه، چهردهروهپه

وانهك لهردا، گهرانبهبهله

ك بههیچ گرنگییه، 
، چ لـهمنداڵ، چ له

؛ لـهبۆ نـمـوونـه.  نادات
ك سـی وهزار کـههه120

ي کـهسانهو کهواوي ئهریوان، تهمه
گـرن و و سروشت دهژینگه

...!خشت اول گر نهد معمار کج
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یکی از جالب ترین تاثیرات و توانمـنـدي هـاي تـئـاتـر           
کودکان، راجع به موضوعات بسیار زیبا،جذاب و مـهـم     
زیست محیطی است؛ موضوعی که بحث اساسی و مورد 
توجه آن حفظ و مراقبت از محیط زیست اسـت و ایـن       
توانمندي اگر با اصول و معیارهاي اجرایی مناسب تـوام    
شود، در نهایت به احساس مسئولیت، آشتی و هـمـراهـی    

در ایـن    .  صمیمانه کودکان با محیط زیست می انـجـامـد   
راستا در تئاتر کودك به استفاده از لحن و ریتم بیانـی و    

اگـر هـدف اجـرا بـراي           .  بدنی بازیگر بیشتر نیاز اسـت 
مانـنـد مـوضـوعـات        (  کودکان آموزش و پرورشی باشد

باید قهرمان داستان همان کودك باشـد  )  زیست محیطی 
مـانـنـد    (  و با همان خصوصیات رفتـاري در کـودکـان          

سؤاالت زیاد ، لج بازي ها ، اشتبـاهـات و دقـت هـاي           
؛ این نکته در منشور تربیتی حـقـوق     .. )  کودکانه و غیره 

بـراي  ” کودك به این صورت ذکـر شـده اسـت کـه            
.”تربیت کودکان باید خود نیز کودك شوید

کودکان، طبیعت اطرافشان را کم کم بـا رشـد روحـی          
فکري و جسمی، بیشتر درك می کنند ، آنها به زنـدگـی   
جانداران و چرخه حیات محیط زیست می اندیشند و در 
این مورد از بزرگترها سؤاالت زیادي می پرسنـد؛ آنـان     
فطرتأ خرگوش ها ، الك پشت ها ، قورباغه ها، مرغابـی  
ها و دیگر جانداران را دوست می دارند؛ بـنـابـرایـن از         
اینکه در یک اجراي نمایشی یک قورباغه، خرگوش یـا    
سنجاب کوچولویی با آنها در مورد مسائل و مشـکـالت     

مانند کم شدن آب برکه ، کثیف شـدن  (  محیط اطرافش 
درد دل مـی  ... )  آنجا ،سوختن النه شان در آتش و غیره 

کند ، سریعأ تحت تأثیر قرار می گـیـرنـد و در صـدد             
همیاري و کمک به او بـر مـی آیـنـد؛ آنـان بـا ارائـه                  
راهکارهاي کودکانه زیست محیطی، سعی به امـیـدواري   
آن جانور به حفظ و مراقبت محـیـط زیسـت از سـوي           
خویش را دارند و این نکته در حـقـیـقـت یـک اصـل             
توجیهی و آموزشی فوق العاده موثر است که بنده بارهـا  

چند وقت پیش با موضوع زباله در .  و بارها آن را دیده ام
یکی از روستاهاي اطراف مریوان اجـرایـی داشـتـم، در         
وسط نمایش بچه ها به خانه هایشان رفتند و بعد از چـنـد   
دقیقه هرکدام با نایلون هاي جـا زبـالـه بـرگشـتـنـد و                

” : گفتند

اما در سوي ”  ... ...!
دیگر ماجرا، متاسفانه واقعیتی که در جامعه امـروزي مـا       

  .
.

.

 “  ”  .
  .

. ... و 

!  الڵ
  !

 !

  ...
  !

 .

 “
  ”

   .

مشاهده می شود آن است که بـا گسـتـرش روز افـزون             
تفریحاتی معمول همانند بازي هـاي رایـانـه اي در بـیـن              
کودکان ونوجوانان، در کنار کم توجهی والدین، معلـمـان   
و مربیان کودکستان ها به قصه گویی، نمایش هاي ساده و   
ابتکاري کودکانه، شعر و موارد دیگري از این قبیل، دامنـه  
تخیل و رویا پردازي این قشر مهم و آینده ساز دستـخـوش   
تغییرات فاحشی شده است و این موضـوع در راس ایـن         
ریسمان اجتماعی و سپس آسیب شناسی آن قرار دارد کـه  

.به ساعت ها بحث و روانشناسی نیاز دارد
از دیدگاه جامعه ما یک جـریـان فـرعـی       ”  کودك” اصوال

ودر تئاتر هم همینگونه است؛ !  است در کنار زندگی اصلی
در حال حاضر تئاتر کودك ما یا  وجود ندارد و یا درگیـر  
مسایلی است که تئاتر بزرگسال مـا هسـت، در واقـع مـا             

او کسـی اسـت     ” موجودیت کودك را باور نکرده ایم،
که هنر، جامعه و اعتالي فردا را می سازد و تمـام  
تجربیات کودکی او انعکاسی است در آیـنـده       

که ما هنوز این را باور نداریم و به همین علت رشـد  ”  اش
ما یک رشد الکپشتی است؛ شما دیگر جوامع مـتـرقـی را      
ببینید که چه سرمایه گذاري براي کودکانشان انـجـام مـی      

.دهند
ما مشاهده می کنیم که در کودکستان هاي مریوان و حومه 
چیزي به نام قصه گویی و تئاتر وجـود نـدارد و بـیـشـتـر             
مسئولین آنجا هم هیچ شناختی از این حیطه نـدارنـد، اگـر      
تئاتر به برنامه، آموزش، هزینه و اجرا نیاز داشتـه بـاشـد،بـا       

تومانی مشکل را حـل شـده مـی        500خرید یک سی دي 
در خاتمه این مقوله کوتاه به شخصه در تـئـاتـر      ...!!    دانند

کودك به استفاده از دکورهاي سنگین و گران رویـکـرد     
مثبتی ندارم، بلکه بیشتر به ابتـکـارات و خـالقـیـت هـاي             
کاربردي ساده و جذاب کودکانه مایلم، به عالوه اهمـیـت   
موضوع و زمان کل نمایش، درجه سنی مخاطب، لحـن و    
ریتم بیانی و بدنی بازیگر، مشـارکـت هـاي کـودکـان و            

هماننـد زود بـه زود         ( ارتباط دیگر عناصر سازنده و متغیر
همه وهمه در شکل گیري و ...)  دستشویی رفتن کودکان و

امیـدوارم  .  تاثیر این توانمندي بسیار مهم و قابل توجه است
که با وجود این هنر گرانقدر وخوراك فرهنگی مطـلـوب،   
بتوانیم گامی در جهت و حفظ و مراقبت از محیط زیسـت    
و پذیرش آن در بطن زندگی از همـان اوایـل کـودکـی،         

.   فرزندانمان را تشویق و ترغیب نماییم
نویسنده و کارگردان تئاتر*

تئاتر کودکان با موضوعات زیست محیطی
زانیار درخشانی

 ””

د دانشمهموحه
*
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نجاواییدانا لهئاژهي پشتیوانی لهوه

ر، ڕۆژي جیهانیـی زبهي ڕه12بیانوويبه( 
)ئاژهپشتیوانی له

ناسان و مرۆڤ ناسان نزیک بـهبه
ناوچهمهزار ساڵ لههه10تا8
، خه) هالل الخصیـب ( ئه
کان ههڕ و بزنهمۆ کردنی مهستهده
م د ساڵ، مانگاش بـهند سهبهرهبهرهبه

به.  زیاد ئهئاژهتهوهسه
وتـنـی مـرۆڤ لـه مین پرووسکهکهیه

یـدا مـهو دهسـازي لـهڕ، ماشین و پیشهي شهبازنه
کۆنترین ئامـاژه.  ده
ك بـهیـهڕ، وشـهي شهوشهبه

لهزمانی سانسکریتی کۆنه
واتـاي بهکه)  Gavyaa( ناوي

(ویستنی مانگاي زۆرتـرهز بهحه
D e s i r e  f o r  m o r e

cattle (هۆي ده.  ه
ر سـهستبه، دهڕانهو شهي ئهزۆربه

داگرتنـی مـاڵ و سـامـان و 
م ئـه.  کان بـووکانی دوژمنهئاژه

ر وبهمهساڵ له2500تا ههکارانه
وایی و نگاوگهههکه

کـان و ڵ ئاژهگهردي لههاوده
و ئـه( 

ك ئـهي کـهمکـهچه
.بووي هههه) یناسینگنیسم ئهوه

ستیان کرد کان، دهمافی ئاژه
ت بـهبارهو و ئامۆژگاري سهوتهبه

مـیـن کـهیـهسـهم دوو کـهقوتابیانی ئـه.  گۆشت
لـه.  کانیان دامـزرانـدئاژهي پشتیوانی لهوهبزووتنه

کـولـتـوور و 
رز بۆ ڕزگاري و پشتیوانی لـهبهکییهئایین، ئه

م ئـه.  وتکـهستبهکان دهئاژه
سـت ههماگهئه

کان بهوهتهل و نهي گه، زۆربهو ئاکار بوو
.رەو پیري چوونبهوهکراوه

کانی نارهیوونان و کهفیساغوورس و سوقرات له
چـیـن، رتۆشت له، زهرانهدیتهمه

وایی و گشتی دلنهرانی ئایینی بهعیسا و دیکه
ڵ ئاژهگهردي لههاوده

(گـنـیـسـموه.  زانـنویـژدان و ئـاسـمـانـی دهبه
veganism  (ي گـیـاخـۆريي وشهوانهبه)

vegetarian  (کـی سـاکـار و تـاك یهوشهکه
بـات بـۆ وڵ و خـهواتـاي هـه، بـهمکی یهچه
ل گـهنج و توندوتـیـژي لـهي ئازار و ڕهوهمکردنهکه

ربـوونـی گـهله.  ستهن ههخاوهگیاندارانی
ي دهسه( می ڕووناکبیريردهورهده

لدانی زانستـی رههوتن و سه) 18تا16
ئاکامگـهم بزاوتهئهوهداخهو و بهنوێ کرایه

، دهوهوته
ر سهکان بهزانستی و پزیشکییهبه

ي وهرزبـوونـهر و بـهماوه، زیادبوونی جهوهکانهئاژه
مـهرهـهرگ و بـهکان بۆ گۆشت، جل و بهداخوازییه

شـق و ر مـهسـهوردهکانی تـر، وردهیوانییهحه
کۆنهئامۆژگارییه

مـوو بهگیانلهمرۆڤ که.  کانکۆنه
شـی کـهي گرت و ژمارهحم بوو، وزه

بـیـانـووي مرۆڤی ماشینی بـه.  ندي سهرهپه
ر هـهبواري زانستی و پزیشکـی لـهوتن له

. گـرتردهکهزموون و ههرفهده
کانی خستـهموو نیشتهوي و ههدا زهیهله

ك ي یـهنزیکـه.  کانترسییهتانترین مهره

هۆي گهوهو نیو دواتر بوو کهده سه
کان ڕووي دا نگهرههیوهنزیکی و په

بۆ پشتـیـوانـی لـهکی ڕزگاریخوازانهیهو ئه
20و19کانـی دهسهند و لهي سهشهکان گهئاژه
ر لـهي سهوهدایکبوونهتی لهوي شایهزه
. کـان بـووئـاژهوتی گیاخۆري و پشتیوانی لهڕه
ت بـوودیسـم و تایبهکان بهکۆنهقهوه

جنیسم، پرسیارگه
کان خسـتـهتایبهڕۆژئاوا به

رهسهلهم پرسیارگهي ئهڕوو، ئه
یـی کپارچهیهي لهمهکۆتایی بۆ پشتیوانی هه

ي گـیـاخـۆري       وشه.  وي بووزه
)vegetaria (ي 1850له

ي 
ي ) pythagorean( کــۆنــی

ن الیـهلـهرهبهرهو بهوهگرته
ر و رووناکبـیـري ي نووسهزۆربه

لی و بـایـرۆن، شه:  كوهورهگه

ئه
ــۆي  ــت ــۆلس ــات و ت ــک ــال ئ

له.  رهرگیردراو پهوه... و 
هاوکاري گـرووپـهوهکی ترهالیه
کوو ویـلـیـام کان وهسیحییهمه

کاهر له
. یان بهم بزاڤهي ئهکهله

کانـی پشـتـیـوانـی لـهچکۆله
ن کهالیهکان لهئاژه

تـاي  رهسـه
پهگنیسم لهدرووستبوونی وه

ست ك گراهام، چهمه.  
م ڕووناکبیرانی بواري سوودي کهیهو کلۆچیش که

ــۆري                           ــاخ ــی ــی و گ ــت ــروش ــی س ــۆراک خ
 )ASPCA-RSPCA (ــوون، ده ب

رمـی مین تـاقـمـی فـهکهڕۆنانی یهگرنگیان له
1944له. مافی ئاژهداکۆکی له

یـی نـدهلـه
و وهماي بزووتنهر بنهسه

....8يڕهالپهي له
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نگار رهچن، خۆتان ڕاگرن بۆ بهبوون ئهورهو گهرهکان به

تحیئارام فهیانوهبوونه

ر ڕۆژي زبهي ڕه16ي چیا؛ م جارهفایلی ئه(( 
کانـتـان تهناردنی بابهبه، تکایه

))نتر بکهستی خۆتان دههه
ندامانی چیـاوهئهن یهالیهلهیامهم پهئه

نگهڕه.  مکهي مۆبایلهر شووشهسههاته
فیـکـر و بن کهڕي دونیاوهوپهله

نـگـهڕه.  شهگهوام لهردهبیروڕایان به
بـن کـهڕي دونیاوهوپه

ك داهـاتـووي بوون بن وهردهروهریکی پهخه
مـوو هـهسترهده

یـان کـه
وییهي زهم تیکهبه. رگرنوه
و شیاویـانـهي کهو شتانهئهر لهبههه

یـان قهوکراوهبۆیان دابین نه
.شتووهچهنه

بـیـر ئـاواتـهومـهکـهئـهریـکـهخه
ك و کاتانهئه.  وتووهسرهنه
کـانـمـان وزه.  بوو تایبهنه
بیـرمـهله... وهدرایهکوتهمووي بههه
. بینیئهوهکهلهرخ و فهچهوم بهشه

نـیـا تـه...  رێئه...  کردفر داي ئه
نازانم لـه.  ر بهسهله

ر سـهباس لـهوهم یاخی بوونهکام سووچی ئه
دي م نـهبه!  م

گـژ دا بهم ئه.  به
ر سـهردم کوتا بـهبهندهوه.  کترایه

.ي هاتکهالکهکیسه
مهئه

مـوو ر هـهسـهدیکتـاتـۆریـی مـرۆڤ بـه
ڵ گـهدي لـهسـمـان نـهکه.  کاندارهوهبوونه
نیا بۆ دي تهسمان نهکه.  ئاژه

. کـانماسیـیـهکجار بهیه
ك بریـنـدار خـاس یهکهدي چۆلهسمان نهکه

ر شههه.  وهبکاته

ي بابه....

)vegan society(بۆ پشتیوانی له
ي          زراند و لهکان دامهئاژه

)vegan  (و وهمکردنهستی کهبهمهگنیسم بهبزاڤی وه
م کهك یهکان وه

. کار کردستی بهرمی دهي فهنجومهئه
کی یهفهلسهك فهگنیسمی وه

و واوي سروشتییهتهبهیه
لهوهوتنهر دوورکهسهماکانی لهبنه

له.  زراوهکانی دامهسروشت و نیشتهگرتن له
کی یهشهگنیسم گهي وهوهیهده
گهیه

ري زۆریان بوو کاریگهو فیلمگه
ري رانسهسهڕگه

ئازار و .  کانیانان دهئاژهدونیادا پشتیوانی خۆیان له
کوو لی جۆراوجۆر وهکان بهي ئاژهنجهشکهئه

کان بۆ دروستکردنی جل ئاژهرمی، کهرگهسه
کهرگ، تاقیکاریی پزیشکی و زانستی وهتد، بابهو به
شپرزي .  ستاونستی وهر ههکان بهنووکههه

سازي و ژیانی ماشینی هۆي پیشهبهباریگهو ناله
وي ، دژواریگهته ئاراوەنههاتووه

رفهدهم بارودۆخهئه.  
ند بوونی مهو دهخساندوهگنیسم رهندنی وهسهرهپه
کهکی سروشتی و ئاکارییهندییهتمهگنیسم تایبهوه
.کانیش دهبه

وایی و دلۆڤانیان له
و دوور لهقینهندي ڕاستهههتاکوو ره، ههچاندوه

ي نۆرهکهکان پیشان بدهمرۆڤهتوندوتیژي به
مامیلهیه

ناو کان لهئاژهي کهسانهو کهین و بهدروست بکه
ن خۆیان و ریکهوان خهئهن بسهبهده

.نبهناو دهویدا لهر گۆي زهسهکانیان له
“vegan the future is”

:کانرچاوهسه
، بودا، محمد علی حق          )1983(کریدرز، مایکل  .1

1382شناس، بنیانگذاران فرهنگ امروز، تهران
، فواید گیاهخواري، نشر         )1383(هدایت،صادق.2

جامداران، تهران
، انقالب کشاورزي،     )  1946(النگ، کاترین ج،    .3

1384، تهران ققنوس، مهدي حقیقت خواه
4.Internet. reserch

فـرۆشـی یـرهکۆترباز، یان دووکانی سـهله
).ر ماونم تا زۆر هه(

دار لهده
دانـرابـوون، م شـارهکانی ئـهقامهشهله

! یـهقم هه
!  کردو چ کهوهسووڕایهئه

تـا دانراوهوهئه:  سمی گرت و وتیبینیمی و ده
نـاو یـتـه

. کهبا شارهکه
م کهکهیه!  رم سووڕمابووسه

لـهموو خهو ههئه.  
! وت؟وان هیچیان نهي بۆ ئهچوون ئهئه

هـزري ن کـهمانهکانی شار، ئهنهدیمه
وهر لههه.  

... زۆرن.  ني خۆیان خاپوور بکهن ژینگهکهئه
و وهما بـچـهر کام خهسهنازانم به
کـیـدا بـاسـی .  دایپۆشم

مـان هـهکرد لـهي ئهکه
. یـانکـهوشهرگاي حهدهیان دا لهقهکاتدا ته

رز قـهن نانی به
ي داشاري و وتـی کهیش نانهکهدایکه.  کردئه

تهبه!  
ردهئه!  

رد !  به

ر لـه!  
نهدهکهوهکهرهنجهپه

کـان ورهکام گه
بـبـنـهوان کهین؟ ئهخۆش که

.  م شـارهداهاتووي ئه
بـن، کانی خـۆیـان نـهرکهکیترین ئهرهسه
وت بکرێ، دڵ کانیان زهکیترین مافهرهسه
ین؟ کام داهاتوو خۆش کهبه
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محمود مبارکشاهی)قسمت سوم(شهر و مشارکت شهروندان

آن دسته ازهنجارهاي که به صـورت  : منابع نهادي 
رسمی ازطرف نهادي مشخص همانند دولت ساختـه  

.شده باشند
هنجارهاي هستند :  منابع رفتاري خودجوش :  3

که به جاي اینکه ازقانون ویـا نـهـادهـاي مشـخـص           
ورسمی سربرون آورند ناشی ازکنش هاي مـتـقـابـل     

.یک اجتماع هستند
شامل دین،ایدئولوژي وفرهنگ :  منابع برون زا:  4

به دلیل ساختارسنـتـی جـامـعـه ي          :  وتاریخ مشترك
ماونقش برجسته ي دین درتـاروپـودآن،آمـوزه هـا         
ورهنمودهاي دینی ومذهبی مـی تـوانـد بـربـخـش             

دراین میـان  . عظیمی از اقشارجامعه تاثیرگذارمی باشد
نقش امامان جماعت مساجد وخطیبان نـمـازجـمـعـه        
درتبیین ناهنجاریهاي جامعه وآشـنـاسـاخـتـن مـردم         
باحقوق ووظایف شهروندي،بسیـارمـوثـرمـی بـاشـد        

)..همان(
یکی ازدالیل سـرزنـدگـی وشـکـوفـایـی شـهـرهـا               
درکشورهاي توسعه یافته این است که شـهـرونـدان      

. نقشی برجسته درتعیین سرنوشت شهرهایشان دارنـد   
دراین جوامع،تصمیم گیري وبـرنـامـه ریـزي بـراي          
شهرها،با مشـارکـت دولـت،شـهـرونـدان وبـخـش             
خصوصی درگفتمانی منطقی و رودرروانـجـام مـی        

good“  گیردوالگوي مدیریـت خـوب شـهـري           

urban governace  ”         ــه ــا ب دراداره ي شــهــره
. کارگرفته می شود

مشارکت فعاالنه ي شهروندان درمدیریت واداره ي   
شهرها گام موثري درراستاي تقویت وعملـی شـدن     

دراین استـراتـژي   ”  . استراتژي توسعه ازپایین می باشد
هدفهاي اجتماعی وسـیـع وانـگـیـزه هـاي داخـلـی               
درنظرگرفته می شود ورفع نیازها ي اساسی اکثریـت  
مردم شهري،برخورد مستقیم با فرصتهاي اشتغـال بـه     
همراه بهبودبخشی به منطقه ي مسکونی گـروه هـاي     
کم درآمد،تجدیدنظردرقوانین شهري به نفع اکثریت 
مردم شهروتامین منابع مالی درعرضه ي خدمات بـه    

. گروه هاي کم درآمد دراولویـت قـرارمـی گـیـرد         
طرحهاي کارگربر،تکنـولـوژي مـنـاسـب،تـقـویـت           

سازمانهاي محلی،بهرگیـري ازنـیـروي کـارمـردم          
وسازمانهاي محلی،استفاده همـه مـردم ازمـزایـاي         
توسعه وامکانات اجتماعی،اقـتـصـادي،فـرهـنـگـی        
وسیاسی،اولویت بخشی به اجراي برنامه ریـزهـاي     
شهري وسالم سازي مـحـیـط زیسـت ازمـنـاطـق              
ــري               ــه ــم ش ــال ــاس ــدون ــم درآم ــم،ک ــراک ــرت پ
ودرنهایت،اهمیت دادن به نیازهاي اسـاسـی هـمـه       

. مردم جامعه،اساس کاربه شمارمی رود
راهها وموانع مشارکت مردم در اداره ي     

:شهرها
بعد ازاجراي اصل قانونی شوراهاي شهروروستـا  :  1

،تا حـدودي زمـیـنـه ي مشـارکـت             1377درسال 
شهروندان به صورت مستقیم دراداره ي شـهـرهـا        
فراهم شد هرچند قوانین مـربـوط بـه حـیـطـه ي             
وظایف شوراها درامورات شهري،از نواقص زیادي 
برخوردار می باشد با این اوصاف واگذاري بخشی 
ازقدرت دراداره ي شهرها به مردم ودرگیـرکـردن   
آنها درمدیریت شهري،گامی درراستاي دمکراسـی  

نکـتـه اي     اما.ومشارکت مردم محسوب می گردد
که در ارتباط با مشـارکـت مـردم درانـتـخـابـات              
شهروروستا وجود دارد اینـسـت کـه مـردم بـعـد             
ازانتخاب نماینده گان خود درشـورا،درپـیـگـیـري      
مطالباتشان،دچارتعلل شده واهتمام چندانـی نـمـی      

متاسفانه همین بی تفاوتی وعدم مسئولـیـت   .  ورزند
مردم دربرابرانتخاب وراي خود،درمواردي زمـیـنـه    
سازکج رویها ولغزش بـرخـی اعضـاي شـوراهـا            

لـذا  . ومدیران شهري ازموازین قانـونـی مـی شـود        
ودرراستاي تحقق مطالبات شهروندي،شـهـرونـدان    
هرشهرباید با درایت وبا احساس مسئولیت واقـعـی     
دربرابرمشکالت ومسائل شهـرخـود،بـا روشـهـاي        
مناسب مسئوالن شهري را دربرابـرخـواسـتـه هـاي        

.برحق خود،واداربه پاسخ گویی وتمکین نمایند
یکی دیگرازراهاي مشـارکـت مـردم        :  2

درمدیریت شهري، عضویت وپشتـیـبـانـی     
ها وانـجـمـنـهـاي      NGOمادي ومعنوي از

مدنی بوجودآمده درسطح شهرهاست کـه  
هدف ازتاسیس آنها، بوجودآوردن فضـاي  

تعامل وارتباط با مدیران شهري درجـهـت   
ساماندهی به وضعیت اجتماعی وفرهنگـی  

بــرهــمــیــن اســاس،   .  شــهــرهــا مــی بــاشــد    
حضورشهروندان درانجمنهاي مدنی،گامـی اسـت     
درراستاي متشکل ساختن خواستهاومطالبات مدنـی  
وجلوگیري ازپراکنده کاري شهروندان مسئولـیـت   
پذیرونهایتا کانالیزه کـردن مـطـلـبـات مشـتـرك              

.شهروندان به منظورایجاد شهري مدنی وآبرومند
شهروندان واقعی ومسئولیت پذیـربـایـد ضـمـن        :  3

انتقاد بجاوشایسته ازوضعیت شهـري ونـاظـربـودن       
براعمال وکردارمسئوالن اجرایی، خـود نـیـزالك        
انزوا راشکسته وبـا دیـدي واقـع نـگـر،وظـایـف                
ــود                 ــرخ ــه ــال ش ــب ــود رادرق ــدي خ ــرون ــه ش

. ودیگرشهروندان به نحواحسن به انجام بـرسـانـنـد      
براستی این همه واویال وانتقادکرده ایم وبـراوضـاع   
اسـف بـارشــهــرمـان افســوس خــورده ایـم آیــا               
هرگزازخود پرسیده ایم که ما براي شهرمان با ایـن  
همه زیباییها وجاذبه هاي خدادادي چشمـگـیـرچـه     
کرده ایم؟ چند درصد ازما بعنوان شهرونـدان ایـن     
ــوال               ــه داري ازام ــگ ــت ون ــظ ــاف ــح ــردرم ــه ش
عمومی،حفاظت ازمحیط زیست،رعایت بهـداشـت   
محیط وپاکیزه نگـه داشـتـن خـیـابـانـهـا،کـوچـه               
هاومعابرعمومی تالشی واقعی نـمـوده ایـم؟ پـس         
ــت                 ــارک ــی ومش ــل ــم ــی ع ــدام ــا اق ــم ب ــی ــای ــی ب

آن دسته جویانه،درهرکوچه ومحله اي ازشهرمان،
از شهروندانی کـه نسـبـت بـه مـحـیـط اطـراف                 
خود،حساسیت نشان می دهند با تشکیل هسته هاي 
چند نفري به نمایندگی ازساکنان کوچه ها ومحلـه  
ها،ضمن تعامـل وارتـبـاط بـا شـوراوشـهـرداري              
ودیگرادارات درخصوص تامین خدمات شـهـري     
براي کوچه ومحله ي خود، شـهـرونـدان سـاکـن          
درکوچه ومحله ي خود را نیز،نسبت به زیبـاسـازي   
وبـهـداشـت مـحـیـط مسـکـونـی یشـان،حسـاس                  

بی گمان اقداماتی ازاین دست مـی    .  ودرگیرنماییم
تواند گامی درراستاي فرهنگ سازي ومشـارکـت     

.شهروندان دراداره ي شهرمحسوب گردد
داردادامه
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گزارشی درباره دالیل مرگ و میر ماهیان در دریاچه زریبار
براي چندمین بهار پی درپی، شماري از یک گـونـه خـاص از        
ماهی در دریاچه گزارشی درباره دالیل مرگ و میر ماهیـان در    

شوند که عامل اصلی مرگ و میر آنـهـا   دریاچه زریبار تلف می
عوامل فیزیولوژي و اکولوژي چنان دست بدست .  روشن نیست

اند که ماهی با مقاومت باال در برابر آلـودگـی، دمـاي        هم داده
. پایین و اسیدي بودن آب، در این دریاچه تلفات داشتـه بـاشـد     

زریبار بخاطر وضعیت جغرافیایی و اقلیمـی از تـنـوع بـاالیـی            
هـاي جـانـوري      گونه153گونه گیاهی و 144.  برخوردار است

ازجمله پرندگانی چون سنقر تاالبی، پستاندارانی همچون گربـه  
نوع ماهی در زریبار زنـدگـی     11وحشی تاالبی و سگ آبی و 

که کپور ماهیان پرورشی بـه دریـاچـه        1356از سال .کنندمی
اي، کـپـور     معرفی شدند، تاکنون ماهی آمور سفید، کپور آیینه

معمولی، کپور علفخوار، گاموزیا آفینیس و کـاراس بـعـنـوان         
گونه هاي غیر بومی به مجموعه ماهیان بومی دریـاچـه افـزوده        

و همزمان با انتقال بچه ماهی کـپـور بـه        1371اند در سال شده
دریاچه زریبار، کاراس نیز بصورت ناخواسته وارد دریاچه شده 

با وجود مقاومت باالي این ماهی به آلـودگـی، اسـیـدي       .  است
مرگ اول   .  شدن، دماي پایین آب، در زریبار دوبار تلفات دارد

هاي فصلی و مـرگ      در روزهاي آغازین بهار و با ورود طغیان
.دوم در میانه اردیبهشت ماه

مرگ زمستانه
هـا  نتایج مرگ زمستانه معموال در بهار و بـا آب شـدن یـخ             

ماهیان بزرگتر بدلیل نیاز بیشتـر بـه اکسـیـژن         .  شودمشخص می
مرگ زمستانه بـا  .اولین قربانیان هستند که بر اثر خفگی میمیرند

هاي یخ به منظور یافتـن  تجمع ماهیان مضطرب در اطراف روزنه
از آنجا که آب دریاچه زریبار از بـارش    .  شوداکسیژن آغاز می

شود، داراي آبـی شـیـریـن           جوش تأمین میهاي کفو چشمه
ها سطـح دریـاچـه کـامـالً یـخ             است و بهمین دلیل در زمستان

هنگامیکه دریاچه یخ بزند آب تـمـاس خـود را بـا               .بنددمی
دهد و امکان جایگـزیـن شـدن اکسـیـژن          اکسیژن از دست می

ترین گونه بـه    حساس. مصرف شده از طریق هوا از میان میرود
در حـالـیـکـه خـانـواده           .  آال سـت اکسیژن در میان ماهیان قزل

به توانایی شـان در    ) مانند ماهی سفید دریاچه خزر(کپورماهیان 
. شناخته شده انـد )  بی هوازي( سازگاري با شرایط کم اکسیژنی 

)کپورماهی کاراس Carassius Carassius)    در ایـن
هوازي از همـه سـرآمـدتـر اسـت          خانواده در تحمل شرایط بی

بطوریکه حتی اگر محیط آبی خشـک شـود در لـجـن هـم                
به همین دلـیـل بـه مـاهـی          .  دهدتواند به زندگی خود ادامه می

کـاراس در    « : دکتر عبدلی میگویـد    .  باتالقی نیز معروف است
اي که بـه ایـن نـام مـعـروف اسـت                 گونه.  ایران وجود ندارد
است که تقـریـبـا    (Carassius Giblio)کراسیوس گیبلیو

خـیـراهللا مـرادي،      » همه آبگیرهاي کشور را فرا گرفته اسـت      
عامل اصلی مرگ تکراري کاراس در اوایل بهار را تـغـیـیـرات     

دهد که دریاچه از کـف  دریاچه زریبار با مرگ خود نشان می
در این آسیب خـوردن کـف       .   دچار آسیب جدي شده است

دریاچه، انسان مهمترین عامل بوده است؛ با استـفـاده از یـک        
ها نشان داده شده است که سهم روش تحلیل آماري روي داده

هاي طبیعی، بیشتر و مهمتـر  دخالت انسان و تغییر کاربري زمین
اند که با وجود مخالفت سازمان مـحـیـط      اینها درحالی.است

سـو  چـه زیست کردستان، ساخت کانال انحرافی رودخانه قزل
براي انتقال آب به دریاچه زریوار توسط وزارت نیرو، رسوبات 

جالب آنـکـه از زمـان          .  کنداین رودخانه را وارد دریاچه می
ومیر کاراس اتـفـاقـی      سال پیش مرگ7ساخت این کانال در 

به گفته ایشـان    .  کنندسانانی اعالم میاین را آقاي کانی.  میافتد
گیري شده این رودخانه به دریاچه سـاالنـه   رسوب جامد اندازه

میر را وانجمن سبز چیا هم عامل مرگ.میلیمتر است32تا 18
هاي گوناگون میگـذرد  از زمینآبی که .  همین رسوبات میداند

تواند موادي مثل شوري، گچ، آهک را شسـتـه و هـمـراه         می
اي اما چرا قربانی این وضع کاراس است؛ مـاهـی  .  خود بیاورد

دکـتـر عـبـدلـی        .که در برابر آلودگی مقاومت بیشتري دارد  
امـا چـون     .  انـد هاي دیگر هم تلف شـده شاید گونه« :  میگوید

اینکه تنها یک ماهـی  .  اندجمعیت کمتري دارند به چشم نیامده
اصال شاید مارمـاهـی هـم مـرده         .  بمیرد کمی مشکوك است

کند و چون البالي گیاهان زندگی می.  شودباشد که دیده نمی
بـا ایـن حـال ایشـان           » . کیسه شنا هم ندارد که باال بیاوردش

کـاراس  .  تنها به سراغ کاراس رفتن اشتباه اسـت   "معتقد است 
تنها یک نشانه است که در این محیط اتفـاقـات بـدي افـتـاده          

"..باید با دیدگاه اکوسیستم محور جلو رفت. است

حلراه
منـدي  بدلیل عالقه)  هاNGO( نهادهاي زیست محیطی مردمی

ها، بهتر میـتـوانـنـد     بومفردي و سازمانی و نیز نزدیکی با زیست
هاي میـدانـی زیـرنـظـر        هاي منطقه خود را با فعالیتاکوسیستم

درباره زریبار هم تنها انجمن زیست محیطی مـریـوان،   .  بگیرند
انجمن سبز چیا در این زمینه نیز فعال بوده و توانسته با توجه بـه  
توان مالی محدود خود فهرستی از عـوامـل تـهـدیـدکـنـنـده             
اکوسیستم دریاچه را بطور کامل شناسایی کـنـد کـه در آن            

هـا دیـده     ردپاي عوامل میکروبی نیز بعنوان علت مرگ ماهی
در واقع محصور بودن دریاچه بواسطه سد، از خـروج  .  شودمی

هـاي  کند و ماندن گیاهان پوسیده و مـاهـی  آب جلوگیري می
مرده در آب باعث غنی شدن آب از مواد غذایی و در عـیـن       

یـک  .  شـود هـا مـی    حال باال رفتن بار میکروبی براي مـاهـی    
ماهیان دریاچه را 1381پژوهش دانشگاهی نخستین بار در سال 

گونه انگل را در زریبـار  14از نظر انگل شناسی مطالعه کرد و 
با این حساب این معماي جنایی همچنـان حـل     .شناسایی کرد
توانـد ایـن     حل چیست؟ چگونه میپس راه.  ماندنشده باقی می

زیـرنـظـر    .  حل پایش اسـت راه.وضعیت آشفته سروسامان یابد
. گرفتن اکوسیستم دریاچه

با پایان یافتن فصل زمستان و گرم شـدن هـوا،     « .  دانددمایی می
این گونه ماهی در مقابل این تغییرات مقاوم نبوده و در نتـیـجـه    

هـا  هاي ماهیاما از آنجا که تکامل، همه گونه» . شوندتلف می
را براي تغییرات فصلی چنان سازگار کرده است که بتواننـد از    
فصلی به فصل دیگر روزگار بگذرانند، نمیتوان پـذیـرفـت کـه       

. علت مرگ ماهی تغییر فصل باشد
مرگ بهاره

ماهیان در پایان زمستان به دلیل کاهش میزان تغذیـه ضـعـیـف       
این درحالی است که با گرم شدن آب سـوخـت و         .  شوندمی

یابد و ماهی به انرژي بیشتـري نـیـاز پـیـدا          ساز بدن افزایش می
قربانیان مرگ .  تر میمیرنددر این شرایط ماهیان ضعیف.  کندمی

بـه  .  کننـد ریزي میبهاره معموال ماهیانی هستند که در بهار تخم
سانانی مدیر سازمان مردم نهاد سـبـز چـیـا در         گفته آقاي کانی

اردیـبـهـشـت     15ریزي کاراس در زریبار تا مریوان، زمان تخم
حال آنکه پس از این تاریخ است که دریاچه از غذا غنی .  است

هـا در دریـاچـه        اردیبهشت فیتوپالنکتون20از حدود .  شودمی
هـا هـم     کنند و در پی افزایش آنها، شمار زئوپالنکتونرشد می

هـا پـس از حضـور          یابد و بنابراین دیگـر مـاهـی     افزایش می
کاراس که عموما زئوپالنکتون .  کنندریزي میها تخمپالنکتون

ریزي ضعیفش کرده، بـا نـبـود      خوار است در شرایطی که تخم
ایـن  .  آیـد ها از پـا در مـی        تغذیه مناسب زودتر از دیگر گونه

معروف قادري سرپرست محیط .  تواند دلیل مرگ دوم باشدمی
زیست شهرستان مریوان، دالیل دیگري را بـراي مـرگ اول           

هرساله با شروع فصل بهار و سـرازیـر شـدن        « :  برشمرده است
هاي فصلی به دریاچه زریبار، به میزان زیادي گـل  آب رودخانه

شود که موجب کـدورت شـدیـد آب        و الي وارد دریاچه می
را درپـی    phدریاچه و به دنبال آن کمبود اکسیژن و تغییرات

آب را بـه      PHتواند تغـیـیـرات   الي نمیوورود گل» . دارد
دنبال آورد، مگر آنکه عامل اسیدي یا قلیایی خارجـی از ایـن       

در هر حال بر اساس پژوهـش هـاي     .طریق وارد دریاچه بشود
شناسی در جهان ماهی کاراس در برابر تاثـیـر   انجام شده زیست

کوتاه مدت اسیدي شدن آب نیز به نسبت گونـه هـاي دیـگـر         
. تر میباشدمقاوم

ذخیره گلیکوژنی پایین ماهی
اي که از کف دچار آسیب جدي شده باشـد، یـک     در دریاچه

زمستان کم اکسیژن و کم غذا وضعیت ماهی را چنان بحـرانـی   
کند که با ورود آب گرم سطح زمین بـه دریـاچـه، مـاهـی          می

دیگر توان چندانی براي تولید انرژي از مانده اندوختـه انـدك     
جالب آنکه ماهی هاي تلـف  .گلیکوژن زمستانی خود را ندارد

شده در اطراف رودخانه فصلی زریبار و قسـمـتـی از آبـهـاي            
یعنی جاییکه آب گـرم  .  اندساکن و کم عمق کناري بیشتر بوده

وارد دریاچه شده و ماهی را به مصرف انرژي بیشتر وادار کرده 
بنابراین هرچند تغییرات دمایی علت مرگ نبـوده اسـت     .است

با چنین فرضی، مـهـمـان نـاخـوانـده           .  اما ماشه را کشیده است

گروه محیط زیست طبیعی، حمید وکیل-سبزپرسمعماي زریبار
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. بووي جوانیان ههقووقلی خان و قود قود خاتوون چوار جووچکه
.  ناویان؛ جووجلی و مووجلی و جاجلی و باجلی بوو

،  جووجلی دایـه:  کرد، بانگی ئهوهدۆزیهي ئهخاتوون دانه
، دانـم ؛ دانم دیـوهره،  باجلی وهره، جاجلی وهمووجلی دایه

.دیوه
بـوو؛ وه.  یانخواردڕۆیشتن و دهکان دهجووچکه

نگی دهقووقلی خان به.  رۆك باوکیان ئهبه
قووقلی قووقوو ،  قووقلی قووقوو ؛  جووجلی بنوو :  ي وترز دهبه

قووقلی قووقوو ،  قووقلی قووقوو ؛  جاجلی بنوو .  ، مووجلی بنوو 
ڕۆشتنهکان ئهجووجکه.  ، باجلی بنوو

سـتـان و ڵ ئـهیان هـهکهوهدواي خه.  وتکهخه
.کردو ههزرا و کایهڕۆشتن بۆ مهئه

و ئـامـۆژگـاري وهکردنه
:یوتکردن و ئهئه

.    شیرینه-رینهکانم، جیهان به
م وه.   مینه-زینهحه

کتر ستی یهدهست لهده.  بن  -بن  
.مهداخ له-

. باب و دایکـیـاننهدهما بوون گوێ نهتهکان بهبه
قووقلی خان و .  نیایی بژینتهتوانن به

کتر کان یهجووچکهههندهر چهقود قود خاتوون، هه
ڵ کتر هـهیهتاکوو له.  بوووه
. چوووهکهالیهك بهر یه

که.  
یدا .  

کۆرپه-رهباجه:  بوو
قووقلـی :   یوتبهو الوهقووقلی خانیش، له.  رهوه

.لیم چووولیم چووو ، باجهباجه-قووقوو ،  قووقلی قووقوو  
ت ، ههو ناوههاپ هاپ ، ناوي سه

دواي ڕي و وهر پهي بیست، دهوه.  بووئاماده
نـگ و و دهئهش، گوییان لهکهخه.  وتکهکه

دهلی یان لهتی و باجهرا بوو، هاتن بۆ یارمههه
وري دایکیـان دهکانی تر لهڵ جووچکهگهلی له.  کرد

، ئـهرمووت وایـهك تۆ فهگیان؛ وه، وتی؛ دایهوهکۆ بوونه
.ك بگرینبین و یهوههه

...ای کاش : موضوع انشا

اي حال این درختان سـوخـتـه   ي مردم می شکافت و فکري بهاي کاش دل همه
حسـرت  شدن است می کردنـد از بـس کـه         در سرزمینم در حال سوختهکه

دسـت  افسوس من که.  بگویم من زریبار هستمدرختان را خوردم یادم رفت که
کسی ...  اي کاش .  آنها آبی بدهم، من پا ندارم بروم و برایشان آب ببرمبهندارم 

آنها می داد، دیگر طاقت نگاه کردن من داشتم را بهي آبی را کهمی آمد و همه
آن ...  طرف درختان می آید ولـی آه        کسی از دور دارد به...  ندارم، اي کاش 
و می خـواهـد آنـرا        هاست آمدماندهاي از درخت سالمی کهکس براي شاخه

“ :  می خواهم بگویم...  ببرد ولی 

.کسی نیست درختان دارند نابود می شوندفایدهولی چه. ”
دارم صداي آنـهـا را مـی          .  طرف درختان می روندمرد بهیک عدهمثل اینکه
آنها براي خاموش کردن درخـتـان     .  انجمن سبز چیا هستیم:  می گویندشنوم که

حاال من دوستانم را هام باز می بینم و آنها می توانند باز هم مـانـنـد    .  بودندآمده
ایـن  اول بشوند، سر سبز باشند و سرزمین من را یعنی مریوان را شاد کنند و بـه   

.شهر طروت بخشند
.امید درختانی سر سبز تر و شهرستانی با طراوت تربه

!ستی یهدهست لهده
باسییۆسف عه

چنور قادري

دیار ساسانی
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!پاییز
دا،م کاتههه

!بۆ تۆ پاییزوهگرمهز دهشی حهباوه
گهئه

ر تۆز، دهر سهسهله
ردین،به

!ري شادي دهپه
...به

!ویستی منرزي خۆشهي وهئه
!ردي مندهي ئاشنا بهئه

،وهمهدههه
بوون،وه

و رۆژانهئه
بم،ڵ گهگهرگیز لههه

ڵ گهگهگ بم، لهڵ رهگهله
گزینگ،

...هار بمو بهڵ تریفهگهله
ئه! ویستمخۆشه

!یدامشه
!رگیزم ههیاد، ناکهمن تۆ له

،وهگرمهز دهشی حهباوه
!   بۆ تۆ پاییز...  نیا بۆ تۆته

”ندوهره“
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” زنان و مسایل زیست محیطی”:چیانامهویژهآیندهموضوع شماره
در این مقاالت و نظرات خود را لذا از عالقمندان خواهشمندیم که. می باشد

.ارسال نماینددفتر نشریهبهزمینه

نـگـی نـگـاورهم بهکه-
لهڕۆي؟ من تازهي ئهتۆ که:  یوتکرد بۆم و ئهوي ئهرهده

ي کـهداگیرسـاوهي چیا و مۆمهکهتنامهي تایبهوه
نازانی چـه:  وهکاك دانا ببوومه

چـیـاوهدا و شانـازي بـهم شارهزانم هام لهر ئهوهختهبه
.)     شنۆ جوانـروودي.                                ( مکهئه
و شـهرکهموو ئهو ههم بۆ ئهکهماندوونه-

شـتـان بۆ پاراستنی دارستانهکهڕۆژیتانه
)قریشی.ب.                (.نبه

یعنی می شود طبیعت را دوست داشت، یعنـی مـی     -
شود روزي انسان بود؟ یعنی می شود همچو کودکـان  
رفتار کرد؟ یعنی می شود طبـیـعـت  را از دریـچـه             

آبی باشد؟ احساس دید؟ یعنی می شود آسمان همیشه
یعنی می شود شب مهتابی باشد؟ یعنی می شود قهقهـه 

دید؟ یعنی مـی شـود آبـی          ها را از شادي پروانهبچه
دید؟ یعنی می شود همـچـو درخـت      زریبار را دوباره

جـاي  رفتار کرد؟ و اینک یعنی می شود روزي بـه     
. گل کاشـت؟؟؟ گل، یک بوتهدادن یک شاخههدیه

)فریاد پویا(.    
هـایـی کـه     وعـده بهاز شهرداري خواهشمندیم که-

انـد، عـمـل      چهارباغ داده  براي آسفالت کردن محله
)ملکی( . .     کنند

باز پاییز است، اندکی از مهر پیداست، در این دوران بی -
.      مهري باز هم پاییز زیباست، مهرت پاییزت مبارك چـیـا

)خالد درخشانی، از روستاي نی(.

سـازي مـردم     خاطر آگاهضمن تشکر از انجمن سبز چیا، به
روستاي بندول، جهت مراقبت از جنگل ها و نـگـهـداري از          
حیوانات، در ضمن از مسئولین محترم شـهـرسـتـان سـروآبـاد         

.              بـنـدول بـکـنـنـد        حال جادهفکري به.  درخواست می کنیم
)از روستاي بندول.ق.ح.                                              (

زیبایی باران بایـد فـقـط گـل و الي             آیا سهم ما ازآن همه-
روها و خیابان ها باشد؟ از شهرداري می خواهیم اقـدامـی   پیاده

)کاوان روشن.                                                   (بکنند
با عرض سالم خدمت دست اندرکاران چیا، چهارمین سـال    -

)جیسامان عباسی از قلعه.           (بادحضور سبزتان خجسته
از مردم روستاي دزلی و گردشگران مریوانی خواهشمندیـم  -

و خواهشمندم خوداري نموده)  دربند دزلی( دراز ریختن زباله
در دربنددزلی خودداري نمایند، تـا بـاعـث        از سوزاندن زباله

ایجاد آلودگی و انتشار بوي نامطبوع نشود و طبیعت زیـبـا را       
)عطا فاروقی از روستاي دمیو.                          ( نکندآلوده

از شهرداري و راهنمایی و رانندگی خواهشمندم فکـري بـه    -
فروشی بلوار شهید عبادت بکننـد، دارد    حال ماشین هاي میوه

ــه ــوه   ب ــی ــدان م ــی ــره  م ــی شــود         و ت ــل م ــدی ــب ــار ت .                                            ب
) یک شهروند( .  
هاي پـیـام   جمع آوري زبالهاز شهرداري خواستاریم نسبت به-

)جمعی از دانشجویان.                                 (نور اقدام نمایند
مدارس شهید  خاطر آسفالت محوطهاز شهرداري مریوان، به-

.                    بسیار سپاسگزاریمناصر بهرامی و راهنمایی اسوه
)از طرف کارکنان  و مدیران مدارس شهید بهرامی و اسوه(

09185152488:  شماره تماس 

چرخ خیاطی و فروشگاهتعمیرگاه
ژوکی

تعمیر و فروش انواع چرخ هاي خانگی و صنعتی، گلدوزي
-3223947،تلفنچاوهپاساژ حمه-خ جمهوري-مریوان: اولشعبه

طالبانی09188744116
جنب آموزش وپرورش قدیم -خ شهدا-مریوان: ي دومشعبه
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