
پالن اول
بعدازظهر پنجشنبه ای در پاییز سال ۱۳۵۶ )روستای 

سنگان(
آبشار سنگان در شمال غربی استان تهران، در روستایی به 
همین نام، واقع شده است. برای رسیدن به آبشار سنگان، 
یکی از زیباترین آبشارهای ایرانمان، راهی کن شوید. بعد 
از پشت سر گذاشتن کن و روستای سولقان، به دوراهی ای 
می رسید که سمت چپ، شما را به روستای سنگان می رساند. 
به روستای سنگان که رسیدید باید مسیری زیبا و کوهستانی، 
حدود 5 کیلومتر را پشت سر بگذارید تا به آبشار سنگان برسید. این آبشار 
در شمال غرب روستای سنگان واقع شده و از کوه پهنه حصار می جوشد. 

کوهستانی و سنگی بودن این منطقه باعث شده آن را »سنگان« بنامند. 
از اول ده پایین، پیاده راه افتادیم و از میان باغات روستا و درختان سیب و 
گردو حدود 1/5ساعت  پیش رفتیم تا به انتهای ده سنگان باال رسیدیم. شب 

را زیر سقف بالکن زیبای امامزاده قاسم)ع( به صبح رساندیم. 
هنوز جاده ای ساخته نشده بود که این دو روستا را به هم وصل کند. سکوت 
و خلوتی مسیر و صدای ریزش باران و عطر هوای پاییزی آن شب هنوز 
در ذهنم طنین انداز است که به خاطر خنکای هوا، سرم را در کیسه خواب 
ارتشی خود که روی گلیم بالکن امامزاده پهن شده بود، فرو برده و غرق 
لذت و شعف شده بودم. خیلی از صعود روز بعد خاطره ای در ذهن ندارم، 
جز عبور از میان باغات زیبا و دیدن آبشاری به نام »عبدمناف« که بعدها 
»آبشار سنگان« نامیده شد و همین طور صعود طوالنی که به قله ای به نام 

»پهنه حصار« ختم می شد. 

پالن دوم
صبح جمعه ۵ مهر ماه ۱۳۹۸

انتهای روستای سنگان باال کنار امامزاده قاسم)ع( بعد از ۴۲ سال 
با اعضای باشگاه از مینی بوس پیاده می شویم. نیم نگاهی به حیاط 
امامزاده می کنم که نیمه خراب و بسیار کثیف شده. کنارمان راننده 

نیسانی با سر و صدای بسیار در حال بارگیری سنگ است.
جاده ای که از آن آمدیم نه تنها سنگان پایین را به سنگان باال وصل 
می کند، بلکه همچنان ادامه دارد و در طرحی موسوم به »باغ به باغ« 
تمام روستاهای آن منطقه را به هم وصل می کند. در جاده شروع 
به  از آن جدا می شویم و  3کیلومتر  از  بعد  به کوهپیمایی می کنیم. 
ماشین  تغییر مسیر می دهیم. کمی جلوتر یک  آبشار سنگان  طرف 
است، خاموش  اینکه روز جمعه  دلیل  به  که  می بینیم  را  راه سازی 
ایستاده و گویا با لبخندی ملیح و با زبان بی زبانی می گوید: »دفعه 

دیگه بیایید این جاده تا خود آبشار کشیده شده است.«
تعداد خانه های ویالیی و باغ هایی که مسطح شده اند تا در آینده ویال 
شوند مؤید حرف آن ماشین بود.گروه های گردشگری ورزشی زیادی 
می بینیم و می گذریم و به دامنه های خلوت و پر شیب و خوشبختانه 
)هنوز( باشکوه پهنه حصار نزدیک می شویم. تغییر مسیر می دهیم 
و به طرف قله سیاه سنگ حرکت می کنیم. به گردنه ای می رسیم که 
جاده ای از طرف سنگان در حال رسیدن به آن گردنه است. شیب های 
تند را پیش می گیریم و خود را به قله سیاه سنگ نزدیک تر می کنیم . 
از دور غول هایی می بینیم که ردیف هم ایستاده اند و سیم هایی بر گردن 
آویزان دارند. صدای وزوزشان به گوش می رسد. نزدیک می شویم 

و از زیر دکل های عظیم برق می گذریم. دوباره به جاده ای می رسیم 
که این غول های فلزی را به آنجا رسانده اند. در کمال ناباوری دو 
جیپ آفرود با دو راننده جوان و خونسرد از کنارمان می گذرند و 

شیب های منتهی به قله را پیش می گیرند. 
البته پس از جیپ ها به قله  ساعت 1۴:3۰ بعد از ۸ ساعت تالش 

می رسیم. 
به دلیل کمی وقت از جاده به طرف سنگان بازمی گردیم و بار دیگر 
دکل هایی که خاموش و غضبناک نگاهمان می کنند، می بینیم، گویی آنها 
ساکنان این کوهستان عظیم شده اند و دیگر رهپویان را در آن وادی 
کاری نیست  . چشم اندازمان جاده است و سیم و فلز و کارگاه و... 
به شیب آخر می رسیم. سوسوی چراغ های روستا نویدی است برای 
پایان یک روز کوهنوردی در منطقه ای از لحاظ زیست محیطی غمبار 
و اسفناک! کاش مسووالن به جای توسعه و پیشرفت در درجه نخست 
به فکر نسل های آینده باشند؛ چگونه می خواهند این همه تخریب 
حق الناس  معروف  قول  به  و  حق طلبی  تظلم خواهی،  و  کوهستان 

مردم این مرز و بوم را پاسخگو باشند! 
روزگاری  که  دره  باغ  مسیر  از  گرما  و  عرق  غرق   1۸:3۰ ساعت 
واقعا باغ دره ای بود، به سنگان رسیدیم و به طرف تهران بازگشتیم. 

پالن سوم
به طرف تهران چشمانم را بسته بودم و  هنگام حرکت مینی بوس 
در ذهنم سنگان ۴2سال پیش را می دیدم. غرق در رویایی زیبا و 

دلفریب شده بودم...

یکم: آوار آمار
تجارت  سازمان  داده های  برپایه   
ایران  جهانی - 2۰1۸ - و گمرک 
در سال  13۹۷، سهم کشور ما در 
به  صادرات محصوالت کشاورزی 

ترتیب زیر است:

 1. صادرات هندوانه - رتبه اول - سهم 3۹ 
درصد و وزن ۷۷۰ هزار تن  

2. صادرات خرما-  رتبه اول - سهم 22 درصد 
و وزن 31۰ هزار تن 

3. صادرات خیار -  رتبه چهارم - سهم ۹ 
درصد و وزن 2۷۰ هزار تن 

4. صادرات گوجه فرنگی- رتبه چهارم  - سهم 
۸/ ۶ درصد و وزن 5۷۰ هزار تن 

5. صادرات خربزه-   رتبه پنجم -سهم ۹/2 
درصد و وزن 1۶۰ هزار تن

6.  صادرات سیب زمینی - رتبه پنجم- سهم 
۴/۶ درصد و وزن 53۰ هزار تن

7. صادرات پیاز -  رتبه هفتم - سهم3/2 درصد 
و وزن 3۴۰ هزار تن 

8. صادرات سیب -  رتبه هشتم - با سهم5/1 
در صد و وزن ۴2۰ هزار تن

دوم: زوال عقل
 در چرخه  این میزان  محصوالت کشاورزی، بر 
اساس برآورد کارشناسان حدود یک میلیارد و 3۰۰ 
میلیون مترمکعب آب مجازی صادر  می شود، عالوه 
بر آن با صادرات محصوالت دیگر میزان صادرات 
آب مجازی کشور در طول یک سال بیش از ۴میلیارد 
مترمکعب است. عموما تولید هر کاال یا محصولی 
به مقدار مشخصی آب نیاز دارد. براساس گزارش 
همشهری آنالین، به میزان آبی که برای تولید یک 

محصول در صنعت یا کشاورزی مصرف می شود، 
»آب مجازی« می گویند. در کاالهای صنعتی، آب 
مواد  شستشوی  و  ماشین آالت  شدن  سرد  صرف 
اولیه می شود، در صورتی که در تولید محصوالت 
کشاورزی، آب ـ اعم از باران، آب های زیرزمینی و 
آب های سطحی و روان آب هاـ  برای رشد گیاهان و 
تغذیه حیوانات و سیراب شدن آنها مصرف می شود. 
این آب به نام آب مجازی شناخته می شود چراکه 
اگرچه تا پیش از مصرف در صنعت یا کشاورزی 
به صورت فیزیکی وجود خارجی داشته، حاال دیگر 
به این صورت وجود ندارد، بلکه به صورت مجازی 

همچنان در این محصوالت موجود است.
آب مجازی صرفا به آب داخل محصوالت کشاورزی 
مانند میوه ها گفته نمی شود، بلکه به همه آب هایی که 
از ابتدا برای رشد گیاه مصرف شده تا به صورت 
محصول نهایی مصرف شود، می گویند. به عنوان مثال 

یک کیلوگرم گوشت گاو، به طور متوسط 13 هزار 
لیتر آب برای تولید نیاز دارد که به کل حجم آبی که 
از زمان تولید علوفه مورد نیاز برای مصرف دام تا 
زمان انتقال یک رأس دام بزرگ به کشتارگاه و نهایتا 
تحویل محصول به صورت گوشت بسته بندی شده 
به مصرف کننده استفاده می شود، »آب مجازی« گفته 

می شود.
از مجموع آب های کره زمین تنها یک دهم درصد آن، 
آب شیرین و در دسترس انسان هاست. از کل آب هایی 
که ساالنه در جهان مصرف می شوند، ۷۰ درصد در 
و  بخش صنعت  در  درصد  کشاورزی، 2۰  بخش 
فقط 1۰ درصد برای مصارف خانگی به کار می رود.
جای  به  نمی شود  آیا  است؛  این  اساسی  پرسش 
هزینه های کالن برای انتقال آب داخل کشور، بخشی 
از آن را برای اصالح الگوی کشت، باال بردن میزان 
انتقال آب مجازی،  آبیاری و کاهش  بهره وری در 

هزینه کرد؟ 
سوم: منطق معیوب 

در شرایطی که کل  پروژه های انتقال آب کشور قرار 
است حدود یک میلیارد مترمکعب آب را با  هزاران 
میلیارد تومان هزینه اقتصادی و بسیار بیش از این، 
هزینه های اجتماعی، تامین کنند، چگونه و  به راحتی 
در قالب انتقال  آب مجازی حداقل ۴برابر آن فقط در 

طول یک سال از کشور خارج می شود؟
بهتر نیست ابتدا مانع گسترش انتقال آب به خارج 
شوید و سپس دنبال انتقال آب داخل کشور باشید؟

چهارم: آب بر باد
و  خواروبار  سازمان  رسمی  آمارهای  اساس  بر 
کشاورزی سازمان ملل- فائو - از حدود  11۷ میلیون 
تن محصوالت کشاورزی ایران در سال، حدود 3۰ 
درصد؛ یعنی تقریبا 35 میلیون تن، هنگام برداشت 
و پس از آن از بین می روند.  این مقدار حدود ۹ 
میلیارد مترمکعب آب مجازی را در خود ذخیره دارد. 
تنها با کاهش یک سوم از این مقدار می توان حدود 3 
میلیارد مترمکعب از هدررفت  آب جلوگیری کرد.

به عنوان نمونه و مشتی از خروار؛ مدیر عامل آب 
منطقه ای خراسان رضوی اعالم کرد که میزان هدررفت 
آب از ضایعات محصوالت کشاورزی این استان در 
یک سال حدود یک میلیارد مترمکعب آب است. 
این میزان حدود ۴برابر آبی است که قرار است به 

مشهد منتقل شود!
انتقال  برای  تومان  میلیارد  هزاران  می توان  چگونه 
بسیار  هزینه های  با  نمی توان  ولی  کرد  هزینه  آب 
کمتر، حجم ضایعات محصوالت کشاورزی و مواد 
غذایی را کاهش داد و مانع هدررفت عظیم آب شد؟!

پنجم: وزارت انتقال
کدام مسیر در کشور غالب است؛ اصالح مدیریت 
ادامه  یا  آب  هدررفت  از  جلوگیری  و  مصرف 
مدیریت  در  نیرو  وزارت  ویرانگر  سیاست های  

توزیع و  انتقال آب؟!

محیط زیست شماره هفتصدوبیست وهفت   چهار آبان نودوهشت8

   ذبیح ا... 
حمیدی

پیشکسوت 
کوهنوردی، 
مدیر باشگاه 

اسپیلت

 مسعود 
موالنا

فعال مدنی

از سنگان دیروز تا سنگان امروز
سالمت

قانون سبز

 آب مجـازی!

قاب سبز

دریاچه چیتگر و بناهای اطراف آن )بام لند، ایران مال و برج های 
مسکونی( نمونه های توسعه  ناموزون و زیبایی های فریبنده و توخالی 
هستند. در این طرح ها، آنچه که در نظر گرفته نشده، ظرفیت زیستی 

منطقه، حقابه های پایین دست رودخانه کن، حفظ کمربند سبز و حریم 
تهران، حفظ داالن های هوای تهران و... احترام به زبان فارسی و 

الگوی زندگی ایرانی است.

نمره عالی به تماشاگران زن، بانوان شرکت کننده در بازی ایران و 
کامبوج بعد از بازی زباله ها را جمع می کنند.

خلیج فارس آلوده شده. از اواخر شهریورماه براثر آلودگی 
نفتی و ریزش نفت به دریا در حوالی جزیره خارک در اثر نشتی 
خطوط لوله نفتی، آلودگی ناشی از این لکه ها به سواحل گناوه، 

ریگ تا قلعه سفید پیشروی کرد و سطح گسترده ای از سواحل 
خلیج فارس را دربرگرفت. این لکه های نفتی گسترش یافته و در 
سطح آب و زیر آن شناور شده اند. با گذشت زمان ضخامت این 

الیه های نفتی بیشتر شده و به اکوسیستم دریا نفوذ می کند.

حجم پساب از کارخانه های شیمیایی به رودخانه »قره سو« به 
حدی زیاد است که منجر به تغییر رنگ رودخانه و پایین آمدن 

میزان اکسیژن آب شده و موجب مرگ بسیاری از ماهی های این 
رودخانه شده است.

معماران و شهرسازان در حال متحول کردن برخی  شهرهای چین 
هستند تا بتوانند آب باران را جذب و از وقوع سیل جلوگیری 
کنند. متخصصان شهرسازی به این نتیجه رسیده اند که استفاده 

بی رویه از سیمان و بتن برای هدایت آب، هم برای شهرها و هم 
برای طبیعت مضر است و باعث هدررفت آب باران می شود.

نخست وزیر هند پیش از دیدار با رئیس جمهور چین زباله های کنار 
ساحل جزیره ماهابالی پورام را جمع آوری کرد.


