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 به هام خدا

د هدهس  ياد مي اهباز ػله عىىان به اش طيظتان بىد ايىىه وخاؾ هسده شد عام زا شبان اش ديس باش طيظتان آهچه

وجىد آب وافي  . بحظاب مي آمد طيظتان بازش شمينهاي مىعله محـٌى اش خـىؿيات چىديً هؼت كابليت

مي زفت  شيس هؼت ها به شمين ؼتر ايًبىد بي جازي  فـٌى طاٌ دز مىعله دز تمام وطيالبها هه دز مىعله

 هاي خاؾ وجىد داػت هه همتر شميني دز فـل مي همىد . دز گرػته فساهم زا طيظتان واػتؼاٌ طاهىين

 طيظتان هىدواهه و خسيصه . طسطبز وبا وؼاط بىد ٌ اش طاٌ طيظتانى فـ باػد دز ايً وشزاعت هؼت بدون 

هاش ي اش مظاعد  هه داػت کىىوی مؼابه ب بيؼتر اش همىههمسات ؿادز مي ػد وهيفيتي به اكص ي هلاط ايسان به

  .بىد طيظتان ي مصزوعي دز مىعلهها شمين بىدن

اي زوبسو گسدد . بظيازي اش  عديده با مؼىالت باعث ػد تا هؼاوزشي طيظتان طاله خؼىظالي چىديً تداوم

هاي هؼاوزش دچاز ه اكتـاد خاهىادشازي تبديل ػدهد . و  ػىزه ها به شمين زفت اش بين اهگىز دز مىعله باػات

  . ػد عمده اي تؼييرات

زا دز  طيظتان گرػته تا حدودي خاظسات ميتىان چىدطاٌ اخير فتهس گ زوشها با بسهامه زيصي هاي ؿىزت ايً

 زا تا حدودي دگس گىن  طيظتان وچهسه وجى زفته گىدم شيس هؼت بظيازي اش شمينها به هسد چساهه شهده اذهان

 . اطت هسده

بىد هایی به وضىح حع می ػىد . به ظىز مثاٌ دز مظير شابل و شهک  تمام شمینهای اظساف پىػیده ولی باش کم

خىد  به  ،در شهرهای بسرگ مسئىالن به همراه دانشجىیان یک دانشگاه . اش پالطتیک های شباله اطت 

 . می نمایندعنىان یک اقدام نمادین به مناطق رفته و اقدام به جمع آوری اینگىنه زباله ها 

 ازوان اش وتاثير هامىن زا ميتىان خاص ي بسخىزداز بىده اهميت دز طيظتان اش دامدازي ودامپروزي  ػً بدون 

باقي ماهده  هامي اش آن تنها اهىىن  گاو اؿيل طيظتاوي هه . داوظت مىعله دز گرػته اػتؼاٌ مسدم اطاس ي

خازق العاده اي  كسمص ايساوي اش اهميت تگىػ بستسيً بسد بعىىان دز اهلساض وامل بظس مي ووظل آن اطت

  . بسخىزداز بىد

زا  هياشمىديهايي طايسيً ....)دوغ ، ماطت ، هسه محلي ، و( لبيياتي هماهىد دامدازان ، بي هياش اش مىاد پسوتئيني و

                   دامدازان ، حاػيه وؼينهاي اؿلي آن دز مىاظلي همچىن  پس آبي هامىن  ميىسدهد . دز شمان هيز تامين
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                    هاي تعداد شيادي هيز دز جصيسه بىدهد . چه بظا هه (دادي ، طساواوي وطس طىگ ، مال عدالت ) تخت

بساي  داػتىد . آهان طيىهت كلب هامىن وهيزازها دز( ...باغ ، دِن گص و دزد دٌ ، لىزگ ( همچىن  )تختىها (

بؼماز  اطبي بساي دامهاچساگاه مى هيزازهايي مىجىد دز مىعله مؼىلي هداػتىد چساهه دامها هيچگىهه تؼريه

 خؼىظالي وعدم با تداوم ميرطيد هه هم زاض 011بيؽ اش  به شمان دز آن دامداز هاي يًتعداد گاو  . ميرفت

 . فسوغ گاوهها ػدهد مجبىز به هيز مىاطب دامدازان وجىد تؼريه

با  هم ازي همايد . آنزا هگهد زاض دام 3الي  2بيؽ اش  هه خاهىاده اي زا يافت ميتىان هدزت به اهىىن  بعىزيىه

  . بىگاههاي شود باشده وامهاي خىد اػتؼالي دزيافت

 

 
بىدهد ودز ػسوب آفتاب گله ، گله  وازد هيزاز ػده هسدن هدايت بدون  اش ؿبح وكتي گاوهها وگىطاله ها هه

فساز  تجه به دودي هه و  هان ي پختدود هاش ي اش تىىزها همساه به . خؼيي باش ميگؼتىد )گىزوم ، گىزوم ( به

هىا دز ال به  ي ػدنجهمسا با ػس  همه جا زا فسا گسفته بىد ...بىد وبىي هباب ماهي تىىزي و ها ايجاد ػده پؼه

 . زوشها بىدهد خىغ آن خاظسات وهمه ايجاد مي ػد همه زديف به الي هيزازها وپؼه بىدهايي هه

 
  امسوش به وضىح خبری اش ایً خاظسات هیظت دز طعح ػهس بىی ها معبىع فاضالب مخـىؿا دز طاعتاما 

 خیابانو  ىچه بیؼتر کپس می کىد . میدان گازاژ زاتا  اهلالببه خـىؾ فاؿله میدان امام ػب فضا زا  9 تا 8

 دامهای کابل بسطد . ها تازیکىد و دز تماطهای مکسز با ػسکت بسق می گىیىد کابل هدازیم باید اش شاهدان

مىجىدی که جهت چسا بسده می ػىهد اش ذزات پالطتیک خسد ػده و کاػر ها تؼریه می کىد و دز  باكیماهده

 چسخه ػرایی تمام ایً مىاد به بدن ما وازد خىاهد ػد.

 جظتجى گىگل وطايس مىابع زا دز هامىن  اهد . فلغ الشم اطت معالب بظياز شيادي هىػته هامىن  دز بازه

 هلؽ مهم هامىن  اش گرػته هايي دوز : هه ايً اطت مهم اماآهچه . بظيازي خىاهيد يافت معالب ئيدهما
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داػته اهد تا  با هامىن  مظتليم ازتباط آهاوي هه اطت چه داػته مىعله طيظتان وحياتي دز شهدگي مسدمان

 . طايس طاهىان طيظتان

 

حاااائص  وػياااره ، دامااادازان ،هؼااااوزشان ؿااايادان دزآماااد باااساي مىباااع مهمتاااريً بعىاااىان هاااامىن اش دياااس بااااش

باعااث ػااد تااا تعااداد هثيااري  طاااٌ بعااٌى اهجاميااد و چىااديً هااه 40 خؼىظااالي دهااه . اطاات اهمياات بااىده

امااا  اش ياااد بااسد ىانتاا زا همااي هىىااد وااى  صاااسا همااً تااس هلاااط ديگسهؼااىز اش جملااه بااه طيظااتان اش طاااهىان

 طيظاااتان باااه افاااساد مجاااددا دي اش اياااًتعااادا پاااع اش احياااا  مجااادد هاااامىن  ايىىاااه كابااال تىجاااه باااىد آهچاااه

 . يافت دوبازه زوهلي، اطاس ي  تمام ازوان آب دز هامىن  باشگؼتىد شيسا با جازي ػدن دوبازه

 

 دز شهاااادگي مااااسدم آن وتاااااثير گااااراز بااااىدن بظااااياز شياااااد تاااااالب هااااامىن  اش اهمياااات حياياااات مظااااالهاياااً  و

   داػاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات نطيظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتا

مااااهي ،  پسهااادگان ، ؿااايد ؿاااياد باااا ػاااياز هىاده هاااايدز ازتبااااط بىدهاااد وكتاااي خاااا متعاااددي باااا هاااامىن  ظىاياااف

فااااسوغ  دز جهاااات افااااساد ديگااااسي هااااه اش آن تبعياااات همىدهااااد . بااااه امااااساز معاااااغ مااااي حـااااير بااااافي و ػيااااره

ـااير هااا يااا فااسوغ و پسهاادگان  ميگسفتىااد . تااا جااا ي هااه بهااسه اش طااىد حاؿاال اش ان دخياال بىدهااد بااا آاهااا ح

ؿااادز  اش هؼااىز هاام خاااز  وحتااي شماااوي بااه ايااسان متفاااوت ػااهسهاي بااه طيظااتان ( حـااير)پسده خااىليي

 . تاثير گراز بىد هيز بلىه طايس مىاظم طيظتان ػد وهه تنها دز ايجاد اػتؼاٌ طاهىين مي

افتاد و  اتفاق مدتي هه هپع اش خؼىظالي وىتا تا ايىىه داػت ادامه 01زوهد ظبيعي تا اواطغ دهه  ايً

پس  مجددا" هامىن  تاثير كسازداد زا تحت خىاجه وىه ىعلهكظمتي اش ؿابسي و م همچىن  هامىن  بخؼهايي اش

 وىه وي ها وتىتها دز مىعله زيؼه نآپع اش  اي هه گىهه كبل به به وظبت تفاوت عمده آب گسديد اما با يً

 زفتن دز اشبين عىامل شيادي هسچىد . زفت بعىز هلي اش بين هؼيده اي داػت فلً طس به هيزازهايي هه خىاجه

جديد  هيز وجىد گىهه هاي متفاوتي اش ماهيان وگسوهي ظىفااهاي ػديد بسخي تاثير گسديد .هه انعىى  هيزازها

اش  هىع هظس ميرطيد شيسا ايً مىزد دومي معلٌى تس به ؿد البته هه . اؿلي مي داوظتىد مىز زا علتآ   همچىن 

 مىاد ػرايي اش آن ىىانبع والي دزياچه لگ ها وتىتها اش شيس وي آمدن محض بيرون وبهبىدهد خىاز  گياه ماهيان

  . داػت همساه هابىدي وامل هيزازها زا به متاطفاهه هه هسدهد مي اطتفاده

ی خىد به که بسای اتالف وكت گساهبها ی جىاهان کالفه اش بیکاز باعث ػده چىد کافه دز طعح ػهس  هاما امسوش 

 . ه هىا بفسطتىدبسده و طالمتی خىد زا دود کسده و بایً کافه ها پىاه 

 سای همیؼه فسامىغ کسد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ای دٌ ػافل چه باید گفت آیا واكعا دیگس باید چهسه كدیمی ػهس زا ب 
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