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سالمت:انتقال آب خزر به سمنان از 
طریق یکی از بزرگ ترین طرح هایی 
از این نوع، قرار است عملی شود. 
می رسد؛  سال ۹۱  به  طرح  سابقه 
زمانی که دولت محمود احمدی نژاد در سفر استانی 
به سمنان، طرح انتقال آب خزر را به شرکت توسعه 
منابع آب ایران ابالغ کرد. در دولت حسن روحانی، 
وزارت نیرو پیگیر نظر کارشناسی محیط زیستی ها بود 
و باالخره آقای روحانی آذرماه ۹۷ در سفر به سمنان 
خبر داد کارشناسی ها به اتمام رسیده، مشکالت حل 
شده و دولت آمادگی دارد اگر سرمایه گذاری بخواهد 

وارد کار شود، امکانات الزم را در اختیار بگذارد.

موافقان طرح عقیده دارند، انتقال آب خزر کویر را آباد 
می کند و می توان در بلندمدت استان سمنان را به عنوان 
استان معین تهران قرار داد؛ یعنی سمنان به دلیل موقعیت 
امنیتی و جغرافیایی مناسب می تواند در آینده  پایتخت ایران 
باشد و پایتخت نیازمند آب است. اینکه این طرح بسیار 

پرهزینه در شرایط بحرانی فعلی چگونه می تواند از نظر 
اقتصادی عملی شود، خود قصه درازی دارد. فقط برای 
اینکه تصوری از هزینه ها داشته باشید باید بدانید هزینه انتقال 
هر مترمکعب آب از خزر به سمنان 60هزار تومان برآورد 
شده است اما جنجالی که بر سر طرح راه افتاده، در اصل 
هزینه های آن نیست، بلکه تاثیرات مخرب زیست محیطی 
است که درنتیجه این انتقال می تواند محیط زیست شکننده 

شمال ایران را به سوی خطری جدی ببرد.
پروژه های انتقال آب بین حوضه ای مدت هاست در دنیا به 
دلیل پیامدهای منفی محیط زیستی با اما و اگرهای جدی 
مواجه است. یونسکو به صراحت اعالم می کند انتقال آب 
از یک حوضه  آبخیز به حوضه دیگر روش ناپایداری برای 
جبران کمبود آب است و به شرطی می توان اقدام کرد که 
منابع جایگزین آب در استان مقصد بررسی شده باشد. 
تاکید یونسکو بر مدیریت تقاضا بر مدیریت عرضه است.
دبیر کارگروه پسماند و محیط زیست استان مازندران که 
از مخالفان طرح است، می گوید: »مصرف آب برای شرب 
و صنعت بهانه است. هدف کشاندن جمعیت بیشتر به 

سمنان و توسعه فیزیکی و ساختاری استان است چراکه 
از نظر دولت، سمنان بهترین گزینه جایگزین برای پایتخت 

شدن پس از تهران است.«
نگاهی به وب سایت استانداری سمنان نشان می دهد توسعه 
صنعتی و اقتصادی در سمنان اولویت است و در پروتابلی 
۱00 فرصت سرمایه گذاری در حوزه صنایع و معادن برای 
سرمایه گذاران خارجی و داخلی پیشنهاد شده است. این 
درحالی است که معاون سیاسی-امنیتی استانداری در 
سال ۹6 گفته بود انعقاد موافقتنامه های اقتصادی بدون 
زیرساخت های سرمایه گذاری از جمله تامین آب به توسعه 

استان منجر نمی شود.
مخالفان طرح انتقال آب خزر به سمنان می گویند: »هدف از 
اجرای طرح تامین آب برای صنایعی است که هنوز وجود 
ندارد. پایش های اولیه وزارت نیرو در آمایش سرزمینی هم، 
سمنان را فاقد ساختار فیزیکی و اقلیمی الزم برای توسعه 
بیشتر می دانست و اگر قرار است توسعه صنعتی برنامه ریزی 
شود، ظرفیت های استان های خوزستان، هرمزگان و بوشهر 

به مراتب بیشتر از سمنان است.«

کارشناسان تقریبا متفق القول هستند که توسعه استانی باید 
درون زا باشد و شرایط جغرافیایی سمنان این پتانسیل را 
ندارد. در مقایسه با استان های حاشیه جنوب دامنه البرز، 

نیاز آبی سمنان کمترین حد است. 
میزان متوسط آب در دسترس استان سمنان، از متوسط سرانه 
کشور باالتر است. کارشناسان آب معتقدند با جلوگیری از 
هدررفت آب در سطح استان می توان ساالنه ۵00 میلیون 
مترمکعب آب صرفه جویی کرد؛ یعنی 2/۵ برابر آبی که 

قرار است از دریای خزر به سمنان منتقل شود.
مسعود موالنا، فعال محیط زیست، در یادداشتی با عنوان 
»انتقال آب یا انتقام از آب« این پرسش را مطرح می کند 

که: کدام مسیر عقالنی تر است؟ 
صرف هزینه حداقل 20 هزار میلیارد تومان برای اجرای 
پروژه انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان، هزاران 
میلیارد دیگر هزینه نگهداری و ترمیم، بر باد دادن اعتماد 
اجتماعی و همبستگی ملی، تخریب اکوسیستم دریا و 
جنگل های هیرکانی یا اینکه مسیر اصالح الگوی کشت 

و صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی؟

محیط زیست شماره هفتصدوبیست ونه   بیست وپنج آبان نودوهشت16
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حیوانات ممکن است بنا به دالیل 
مختلفی به انسان حمله کنند، البته 
وجود  قابل توضیحی  دلیل  گاهی 
حتی  حیوانات  برخی  مثال  ندارد، 
حیوانات خانگی عصبی مزاج هستند 
اما در مجموع 2 مورد کلی برای 
حمله حیوان به انسان وجود دارد؛ 
اول، غذاست؛ یعنی حیوان به انسان 
به عنوان طعمه نگاه می کند و دوم زمانی است که حیوان 
به دلیل ورود انسان به قلمرو زیستش احساس استرس 
یا ترس می کند. در مورد اول انسان ممکن است دچار 
اشتباه شود و مثال کودکی را بدون مراقبت در فضای باز 
طبیعت رها کند. در این شرایط عقاب یکی از حیواناتی 
است که ممکن است کودک را به عنوان طعمه یکباره 
شکار کند. اگر به زیستگاه مار، کوسه یا حیوانات دیگر 
وارد شویم، خود یا کودکمان را در معرض خطر قرار 
داده ایم. حتی ممکن است افرادی که در دامداری های 
روستایی کار می کنند، هنگام انتقال دام ذبح شده ای که 
بوی خون می دهد، در مناطق و راه های روستایی، در 
معرض خطر قرار گیرند. بوی خون آنقدر برای حیوان 
تحریک کننده است که حتی می تواند عامل حمله به 
خانم ها در زمان عادت ماهانه باشد. حتی وجود غذای 
گوشتی خوشمزه در کیف انسان یا کودک می تواند از 
عوامل تحریک حیات وحش برای حمله به انسان باشد.
گاهی به دالیل عجیبی برای حمله حیوان به انسان می رسیم، 
مثال سال ها قبل از استقالل هندوستان در زمان شیوع 
وبا، باال بودن تلفات انسانی سبب شده بود، مردم هند 
مردگان خود را رها کنند. بعد از مدتی، ببرهای بنگال به 
گوشت قربانیان عادت کردند و جریانی از شکار انسان ها 
به دست ببرها راه افتاد، تا اینکه شکارچی ای به نام »جیم 
کوربت« در برنامه شکاری هدفمند این ببرها را شکار  کرد.

حیوانات غیرگوشتخوار هم حمله می کنند
اسب آبی، یکی از ۵ حیوان بزرگ آفریقا، با وجود اینکه 
گوشتخوار نیست، افراد زیادی را کشته است اما درمجموع، 

حمالت منجر به فوت انسان ها زیاد نیست.
حیوان دیگری که باید آن را جدی گرفت، پرنده زخمی 
است. خانواده حواصیل ها، هگرت ها و به خصوص بوتیمار 
گردن پنهانی دارند و در حالت طبیعی، با توجه به تا شدن، 

گردن کوتاه به نظر می رسد. گردن این نوع پرندگان ناگاه 
می تواند در زمان شکار ماهی یا احساس خطر باز شود 
و به 2برابر طول عادی خود برسد. این پرندگان منقار 
بسیار قوی ای دارند و اغلب به چشم حمله می کنند و 
می توانند باعث نابینایی شوند. به همین دلیل، به هیچ 
عنوان آنها را نباید در خانه نگهداری کرد و ضربه منقار 

آنها را حتما جدی گرفت.

به حریم حیوانات وارد نشوید
حیوانات خانگی هم در مواردی با حرکات ناگهانی، 
مثال نزدیک شدن ناگهانی ممکن است تحریک شوند و 
حمله کنند یا در مواردی شاهدیم فرد دوم برای تحریک 
حیوان ادای دعوا با صاحب او را درمی آورد اما باید 
دانست این کار مانند تمام کارهای دیگری که حیوان را 
تحریک می کنند می تواند خطرناک باشد و حیوان را از 
کنترل خارج کند و باعث حمله او شود. کودکان بیش 
از بزرگساالن درمعرض خطر هستند بنابراین، هیچ گاه 

کودکان را به حیوان ناشناخته نزدیک نکنید.
از دالیل دیگر حمله حیوانات قرار گرفتن در  یکی 
تنگناست. منظورم از حیوان تنها حیواناتی مانند سگ، 
گرگ و پلنگ نیست، حتی حشرات مانند زنبوری که 
در خودروی دربسته گرفتار شده یا رطیلی که در کفش 
کوهنوردی گیر افتاده، اگر احساس کنند در تنگنا قرار 
گرفته اند، حمله می کنند.  مارها نیز با احساس ترس و 
تنگنا حمله می کنند. خطر گزش مار بیشتر زمانی است که 
افراد برای برداشت میوه از باغ ها یا چیدن گیاهان کوهی 
روییده در سنگ ها دست خود را داخل النه مار می برند 
و او را وحشتزده می کنند. گربه ها یا حتی گوسفندان اهلی 

هم در مقابل تنگنا واکنش نشان می دهند.

حیوانات را با ایجاد سروصدا دور کنید
یکی از راه های متداول برای قرار نگرفتن در معرض خطر 
حمله حیوانات در حیات وحش، همان راهکار قدیمی 
مردم بومی است؛ یعنی صحبت کردن، آواز خواندن یا 
ایجاد سر و صدا به وسیله کوبیدن چوبدستی بر زمین. 
با همین روش ساده، حیوان دور می شود و خطر حمله 
کاهش می یابد. کوبیدن چوبدستی بر زمین و ایجاد سرو 

صدا برای دفع حمله حیوان بسیار مفید است.

در زمان های خاص از حیوانات دوری کنید
حیوانات به طور معمول از انسان می ترسند و سر راه او 
قرار نمی گیرند، جز در زمان تولد بچه که بسیار حساس 
است و برای دفاع از بچه خود بسیار جسور می شوند و از 
چیزی نمی ترسند. به هیچ عنوان به بچه حیوانات نزدیک 
نشوید چون حتما مادر در همان حوالی مراقب بچه خود 
است. بیشتر حیوانات، به خصوص گوشتخوارانی که سر 
الشه هستند یا حتی سگ هایی که سرگرم خوردن غذا 
هستند، نسبت به نزدیک شدن انسان حساس اند و حمله 
می کنند. زمانی که حیوان زخمی است و درد دارد، عصبی 
می شود و امکان دارد حمله کند. این حالت  خطرناک همه 
گونه های حیوانات را دربرمی گیرد. قدرت حیوانات از 
حد تصور ما بیشتر است. گوسفند با حدود 40 کیلوگرم 
وزن یا گرگ با حدود 30 کیلوگرم هنگام احساس خطر یا 
حمله نیروی بیشتری پیدا می کنند و به دلیل ترس قادرند 
ضربات مهلکی وارد کنند. در مسیرهای تردد حیوانات یا 
محیط های طبیعی، ریختن پسماند، به خصوص باقی مانده  
غذا از جمله عوامل جذب کننده حیوانات است. به طور کلی 

توصیه ام این است که تنها به طبیعت نروید، به خصوص 
زمستان ها که حیوانات گرسنه تر هستند، تا حد ممکن در 

قالب تیم های 4نفره به طبیعت بروید.

هنگام برخورد با حیوان نترسید
ترس شما حیات وحش را به حمله ترغیب می کند. 
کنید  شدید، سعی  روبرو  حیوانی  با  که  در صورتی 
خونسردی تان را حفظ کنید و فرار نکنید. کاری کنید 
که بدنتان بزرگ تر و حجیم تر به نظر بیاید و استفاده از 
چوبدستی را در صورت لزوم فراموش نکنید. البته حمله 

حیوانات به انسان اتفاق نادری است.

چگونه از خود مراقبت کنید؟
شوک حاصل از نیش یک زنبور یا حمله حیوان از اولین 
مشکالتی است که برای فرد مورد حمله واقع شده پیش 
می آید. اغلب در اولین قدم باید نسبت به خارج کردن فرد 
از حالت شوک اقدام کرد. شمردن نکات الزم برای کمک 
به قربانی در این مطلب امکان پذیر نیست اما همین قدر 
بگویم که پیش از پا گذاشتن در طبیعت، اول سردسته ای 
انتخاب کنید که راه و چاه را بداند و وقتی از مهارت های 
او اطمینان پیدا کردید، به توصیه هایش عمل کنید. نکته 
دیگر اینکه دانش طبیعت گردی را بیاموزید و بدانید در 
صورت وقوع حادثه یا بروز مشکل چگونه باید عمل کنید.

وجود همگی شما بی گزند باد!

قبل از حضور در طبیعت یا نزدیک شدن به حیوان خانگی اطالعاتی درباره حیوانات داشته باشید 

چراحیواناتبهانسانحملهمیکنند؟

یونسکو اعالم کرده انتقال آب از یک حوضه  آبخیز به حوضه دیگر روش ناپایداری برای جبران کمبود آب است 

انتقالآبخزر،آرییانه؟

تصویر این موش خرمایی کوهی هراسان از روباه، برنده امسال 
جایزه عکس حیات وحش شده است. برنده، یونگ کینگ بائو، 

عکاسی از چین است و این عکس را اوایل بهار گرفته. عکسی که 
به قول گاردین نشان دهنده هم زمان ترس و طنز در طبیعت است. 

طبق گفته عکاس، موش  خرمایی که در میانه خواب زمستانی برای 
خوردن غذا بیدار شده و از النه اش بیرون آمده از دیدن روباه خیلی 

ترسیده اما گویا روباه راه خود را گرفته و رفته است.  

پلیس دوچرخه سوار راهنمایی و رانندگی در خیابان های مرکزی 
شهر قزوین و همچنین جاده سالمت فعالیت خود را آغاز کردند. 
حضور ماموران یک حرکت نمادین و هدف اصلی ترویج فرهنگ 

دوچرخه سواری است.

برداشت زعفران روستای وامنان استان گلستان

کیفیت هوا در شمال هند »به سطح غیرقابل تحمل« رسید. در حالی که 
توده غلیظی از دود دهلی را فراگرفته، مدارس شهر تعطیل شده اند، 

پروازها مختل  شده و کار ساخت وساز در شهر متوقف شده است.

تجهیزات ماهیگیری، منشاء اصلی آلودگی های پالستیکی 
اقیانوس هاست. براساس اعالم سازمان زیست محیطی »صلح 

سبز«، وسایل ماهیگیری رهاشده که برای حیات دریایی مرگبار 
هستند، بیشترین آلودگی های پالستیکی را در اقیانوس ها تشکیل 

می دهند. ساالنه بیش از ۶۴۰ هزار تن، ریسمان، سبد، تور و 
تله های ماهیگیری مورد استفاده در صیدهای تجاری در دریا رها 

می شود که وزنی معادل ۵۵ هزار اتوبوس دارد.

زمین دومی وجود ندارد. بیش از ۱۱هزار دانشمند از ۱۵۳ کشور در 
نامه ای هشدار دادند بحران تغییرات اقلیمی بیش از آن حدی است که 

تصور می شد و سرنوشت بشریت را به شدت تهدید می کند.
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