
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

کم شدن تراز آبی خزر خبر تازه ای 
نیســت. با این حال روز گذشــته هم 
مدیرکل مرکز علوم جوی و اقیانوسی 
سازمان هواشناسی کشــور با اشاره به 
کاهــش بارندگی در حوضــه دریای 
خزر، از کاهــش ۱.۵ متری تــراز آب 
این دریاچه طی ۲۶ ســال اخیر خبر 
داد و باعث نگرانی بیشــتر دوستداران 

محیط زیست شد. 

تنها بارش می تواند جان خزر را 
نجات دهد

به گفته بهزاد الیقی تــراز آب خزر 
۵ سانتی متر نســبت به سال گذشته 
پایین تر آمده است. او گفته است که از 
سال ۷۴ تاکنون به طور متوسط ساالنه 
حدود شش سانتی متر از تراز آب دریای 
خزر کاهش پیدا کــرده یعنی طی ۲۶ 
سال اخیر تراز آب دریای خزر ۱.۵ متر 
کاهش پیدا کرده که رقم قابل توجهی 

است.
الیقی مهم ترین عامل کاهش تراز 
آب این دریاچــه را کاهش بارندگی در 
حوضه آبریز دریای خزر و کم شــدن 
دبی رودخانه های ایــن حوضه به ویژه 
رودخانه ولگا  که بیش از ۸۵ درصد آب 
دریای خزر را تأمین می کند عنوان کرد 
و گفت: شدت تابش خورشید بر دریای 
خزر و تبخیر آب در نتیجه کاهش ابرناکی 
و بارندگی افزایــش می یابد و موجب 
کاهش هرساله تراز این دریاچه می شود.
او ادامه داد: حجم آبی که ساالنه در 
این دریاچه از دست می رود، کم نیست 
بنابراین به نظر نمی رسد که راهکارهای 

مصنوعی و انسانی مانند طرح های انتقال 
آب یا کاهش مصرف آب رودخانه های 
حوضه آبریز دریای خزر بتواند مشکالت 
را برطرف و کمبود آب را جبران کند و 
تنها بارش است که می تواند این شرایط 

را تغییر دهد.
توضیحات الیقی به این معنا نیست 
کــه کاهش آب خــزر فقط بــه دلیل 
تغییرات جوی اســت و انسان در پدید 
آمدن آن نقشــی نــدارد. علل کاهش 
بارندگی  در منطقه دریای خزر از جهات 
مختلفی قابل بررسی اســت اما نباید 
فراموش کنیم که از طرفی به تغییر اقلیم 
که ناشی از فعالیت های بشری است نیز 
ارتباط دارد. افزایش گازهای گلخانه ای 
در جو به علت فعالیت های انسانی موجب 
ایجاد تغییراتی در الگوی بارش ها، آب و 
هوا و گرم شــدن کره زمین شده است 
بنابراین کاهش انتشار این گازها شاید 
به طور ضمنی کمکــی در این زمینه 
کند. با این حال یافتن راهکاری مناسب 
برای وضعیت تراز دریای خزر نیازمند 
همکاری،  همفکری و تعامل بین تمام 

کشورهای ساحلی دریای خزر است.
ناگفته نماند پیش از این هم الیقی 
هشدار داده بود که بر اساس مدل های 
 پیش بینی، کاهش ۴ تا ۶ متری تراز آب 
دریای خزر طی ۳۰ تا ۵۰ ســال آینده 

حتمی است. 
خشکی خزر، آتش سوزی های 
میانکاله و کاهش رطوبت منطقه 

اطالعات آماری در خصوص تراز آب 
خزر نشان می دهد که این دریا در یک 
قرن اخیر ترازی حتی کمتر از یک متر را 
هم تجربه کرده است که سپس با افزایش 
ورودی آب به دریا جبران شده است اما 
باید توجه کنیم که شاید برداشت آب از 
رودخانه های ورودی هیچ گاه به اندازه 

حاال نبوده، توســعه های کشاورزی و 
صنعتی در سواحل دریای خزر و مسیر 
رودخانه های منتهی به آن موجب شده 

که ورودی آب کاهش یابد.
به گفته کارشناســان، دریای خزر 
دارای عمق و وســعت زیادی اســت 
به طوری که عمق در جنــوب به یک 
کیلومتر می رسد؛ بنابراین کاهش تراز 
آن به میزان یک متر، نگرانی جدی که 
این دریا خشک شود هم اکنون ایجاد 
نمی کند اما در صورت بررسی نشدن، 
مشکالت جدی برای کشورهای حوزه 
خزر ایجاد می کند. تأثیر روی مرداب ها، 
تاالب های منطقه و به ویژه منطقه خلیج 
گرگان یکی از اثرات کاهش تراز آب است 
زیرا این محیط ها به عنوان زیســتگاه  
نمونه های خاص گیاهی و جانوری و به 
عنوان مناطق محافظت شده اهمیت 
زیادی دارند. کاهــش آب دریاچه خزر 
موجب شــد رطوبت در برخی مناطق 
ساحلی کم شود بنابراین زمین گرم شد 
و آتش سوزی هایی را در برخی مناطق 
همچون تاالب میانکاله شاهد بودیم که 
در نتیجه آن پوشش گیاهی منطقه نیز 

از بین رفت.
خزر خشک می شود؟

در حال حاضر منبع آب دریای خزر از 
کوه و بارندگی است. برف های روسیه از 
قطب با تبدیل شدن به رود به این دریاچه 
سرازیر می شوند. بر اساس گزارش های 
منتشر شده، سال 9۶ منابع آبی و برفی 
باالدستی کم شــده که ممکن است با 
ادامه این روند حتی خشک شود. البته 
آب دریای خزر نوســان دارد. نزدیک 
شش هفت سال سطح آب پایین می رود 
و چند سال بعد باال می آید. برخی مواقع 
سطح آب خیلی پایین می رود. مثالً سال 
۱۳۵۴ آب دریای خزر خیلی خشــک 

شد. ســال 9۶ هم سطح آب قزاقستان 
خیلی کم شده و جلگه بسیار وسیعی 
در آن ناحیه ایجاد شــده به طوری که 
کشتی ها دیگر قادر رفتن به آنجا نیستند. 
خوشبختانه آب دریای خزر در سمت 
ایران عمیق اســت و خشکی آن کمتر 
به ضرر کشــورهایی مانند قزاقستان و 

روسیه است.
با این حال اما چنــدی پیش پرویز 
کردوانی، بنیانگــذار مرکز تحقیقات 
مناطق کویری و بیابانــی گفته بود از 
نظر زمین شناسی امکان خشک شدن 
دریاچه خــزر وجود دارد. بــه گفته او 
دریاچه خــزر زمانی بــه دریاچه وان و 
دریاچــه آرال متصل بود و شــهرهای 
شــمال ایران مانند تهران همه زیر آب 
بودند. در مقابل خلیج فارس دیگر خشک 
نمی شــود. خلیج فارس در سه دوره) 
بیست هزار سال پیش، شصت هزار سال 
پیش و صد و بیســت هزار سال پیش( 
به علت برودت شــدید هوا و آب نشدن 
برف ها و پایین رفتــن آب اقیانوس ها 

خشک شده اســت اما اکنون به علت 
افزایش گرمای کره زمین و آب شــدن 
یخچال ها و یخ ها، سطح آب اقیانوس ها 
باال رفته و حتی بسیاری از شهرها نیز به 

زیر آب رفته است. 
 آینده نامعلوم خزر 

و جانداران وابسته به آن
بر اساس مقاله ای که سال گذشته در 
مجله نیچر به چاپ رسید، وضعیت خزر 
خصوصاً در بخش همسایه های خارجی 
اصالً خوب نیست. بر اساس سناریوهای 
مختلف، سطح آب دریای خزر تا پایان 
قرن حاضر 9 تا ۱۸  متــر پایین خواهد 
آمد، این پژوهش که توســط جمعی از 
دانشمندان آلمانی و هلندی انجام شده 
می گوید که دریای خزر با »فاجعه« روبرو 
است، این گزارش همچنین می گوید 
طی سه دهه گذشته سطح دریای خزر 
مقداری افت کــرده اما تبخیر زیاد آب، 
یخ نبستن دریای خزر طی زمستان در 
مناطق شمالی و عدم تعادل در میزان 
آب های ورودی باعث خواهد شد که تا 
پایان قرن حداقل 9 متر از سطح آب دریا 
کاهش یابد و این رقم حتی می تواند به 

۱۸ متر برسد. 
گزارش یاد شده چنین سناریویی را 
تهدید زیست محیطی نامیده و می گوید 
سطح دریای خزر به صورت فزاینده ای 
پایین تر می آید و شتاب کاهش آب در 
حال افزایش اســت، با توجه به اینکه 
آب های بخش روســیه و ترکمنستان 
خزر کم عمق اســت، با افــت 9 متری 
آب حدود ۲۴ درصد از مساحت سطح 
دریا کوچک خواهد شــد و اگر ۱۸ متر 
آب افت کند، ۳۴ درصد از سطح دریای 
خزر خشک خواهد شــد در حالی که 
بســیاری از پرنــدگان و آبزیان دریای 
خزر در فصول مختلف ســال به شمال 
و جنوب مهاجرت می کنند و خشــک 
شدن بخش های شــمالی که پناهگاه 
گونه های مختلفی مانند فک های خزر 
در فصل گرم تابســتان است، می تواند 

زندگی این جانداران را به خطر بیندازد.
 ایران و کشورهای همسایه

 درگیر خشکی خزر
با تمام این اوصاف نکته قابل توجه 
این است، حاال اگر این پیش بینی برای 
دریای خزر درست باشــد و این حجم 

از کاهش را داشته باشــیم چه اتفاقی 
برای محیط زیســت مناطق ساحلی 
خواهد افتــاد؟ واقعیت این اســت که 
پنج کشور حاشــیه دریای خزر شامل 
ایران، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه 
و آذربایجان را داریــم که هر یک از این 
کشــورها اوال به لحاظ طول ســاحلی 
سهم مشخصی از این سواحل را به خود 
اختصاص داده اند و دوم اینکه شــرایط 
مورفولــوژی هر یک از این کشــورها 

متفاوت است.
بر این اســاس قطعاً کشــورهایی 
که بســتر ناحیه کم ژرفــای دریایی و 
منطقه خشک ســاحلی آن ها از شیب 
بســیار مالیمی برخوردار است مانند 
ترکمنستان و روســیه و حتی برخی 
مناطق قزاقســتان بیشترین آسیب را 
خواهند دید و کشورهایی مانند ایران 
و جمهوری آذربایجان که شیب نسبتاً 
تندی در بخش خشــک و کم ژرفای 
خود دارند میزان آسیب پذیریشــان 
کمتر خواهد بود؛ امــا فراموش نکنیم 
که در ســواحل شمالی کشــور ما هم 
مناطق بسیار کم شیبی مانند منطقه 
ساحلی مشرف در اســتان گلستان و 
بخش شرقی استان مازندران که شامل 
شــبه جزیره میانکاله و خلیج گرگان 
می شود وجود دارد این ها مناطق بسیار 
بسیار آسیب پذیری هستند حتی اآلن 
که تراز آب دریای خــزر به منهای ۲۸ 
رسیده بخش وسیعی از تاالب گمیشان 
خشک شده و خلیج گرگان هم به سمت 

خشکزایی فعالی پیش می رود.

تراز آب خزر در۲۶ سال اخیر بیش از 1.5 متر کاهش داشته است؛

مرگ تدریجی بزرگ ترین دریاچه دنیا

خبر

به دنبال افزایش شــهرهای قرمز کرونایی 
و ایجاد روند افزایشــی در برخی اســتان های 
کشــور، یک اپیدمیولوژیســت و دبیر کمیته 
اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشوری 
مقابله با کووید۱9، گفت: خطرناک ترین کاری که 
در حال حاضر اتفاق می افتد یا حداقل صحبت آن 
مطرح می شود، این است که هر نهادی با چانه زنی 
ســعی می کند فعالیت هایش را از سر بگیرد و 
هم زمانی این بازگشایی ها مهم ترین نگرانی در 

شرایط فعلی است.
روند افزایشی کرونا در شرق کشور

دکتر مسعود یونسیان با اشاره به سیر افزایشی 
کرونا در برخی استان های کشور، اعالم کرد: آنچه 
که در حال حاضر مشهود است، این است که به 
نظر می رسد در شرق کشور روند کاهشی متوقف 
شده و حتی مقداری روند افزایشی بیماری آغاز 
شده است. در استان هایی مانند خراسان شمالی، 

جنوبی، رضوی و سیســتان و بلوچستان روند 
مقداری افزایشی شده است. البته میزان بروز در 
استانی مانند سیستان و بلوچستان خیلی پایین 
است، اما طبق آخرین گراف هایی که در نرم افزار 
ماسک ارائه شده،  به نظر می رسد میزان بستری 

در این اســتان ها دارد مقداری آهنگ افزایشی 
پیدا می کند.

او افزود: البته هنوز نمی توان به جرئت گفت که 
آیا این ها یک افزایش با ثبات و پایدار خواهد بود 
یا اینکه ممکن است مجدداً رو به کاهش برگردد. 

به هر حال واقعیت این اســت که در کل کشور، 
ســرعت کاهش موارد بیماری بسیار کم شده و 
اســتان های زیادی هم در شرایط افقی حرکت 
می کنند. این شرایط افقی در این سطح مطلوب 
نیست، بلکه اگر در سطح پایین تری از میزان بروز 
و بستری به شرایط افقی می رسیدیم، مطلوب 

بود، اما اکنون اینطور نیست.
برای بازگشایی ها بیشتر دقت کنیم

یونسیان تأکید کرد: بازگشایی های هم زمانی 
هم که از اطــراف کشــور می شــنویم، اعم از 
دانشگاه ها، وزارت آموزش و پرورش، کارمندان، 
برگزاری مراســم های فرهنگــی و مذهبی و... 
می تواند در جهت گیری آینده این روندها نقش 
داشته باشد. به نظر می رسد که برای بازگشایی ها 
به صورت هم زمان و بدون توالی زمانی مناسب 

اقدام می شود و این موضوع نگران کننده است.
او گفت: البته اینکه دلیل سیر افزایشی بیماری 
در برخی استان ها چه هست و آیا ممکن است که 
افزایش ها جدی باشد یا خیر را خیلی نمی توان 
به صورت مشــخص اعالم کرد. به طور کلی هر 
زمان که شاخه اپیدمی مان در کشور نزول پیدا 

می کند، همه، اعم از مردم و مسئوالن اقدامات 
پیشگیرانه و رعایت ها را سســت می کنند، اما 
اینکه آیا ممکن اســت این افزایش ها ردپایی از 
یک جهش باشــد، هنوز نه قابل تائید است و نه 
قابل رد کردن و باید اطالعات بیشتری پیدا شود. 
این احتماالت همیشــه مطرح هستند، ما فعاًل 
هیچ شواهدی ندیده ایم، اما هر احتمالی ممکن 

است رخ دهد.
بازگشایی ها بر اساس اولویت باشد

یونسیان تأکید کرد: در شرایط فعلی توصیه ام 
این است که یک مدیریت واحد بر بازگشایی ها 
حکم فرما باشد و برای بازگشایی ها اولویت بندی 
کنند؛ به طوری که در هر مقطع زمانی، فقط یک 
جا را بازگشایی کرده، سپس آن را به دقت رصد 
کرده و بعد از مشــاهده نتایج، سراغ بازگشایی 
بعدی روند. خطرناک تریــن کاری که در حال 
حاضر دارد اتفاق می افتد یا حداقل صحبت آن 
مطرح می شود، این است که هر نهادی با چانه زنی 
ســعی می کند فعالیت هایش را از سر بگیرد و 
هم زمانی این بازگشایی ها مهم ترین نگرانی در 

شرایط فعلی است.

به دنبال افزایش شهرهای قرمز کرونایی مطرح شد؛

بازگشایی های هم زمان نگران کننده است

حجم آبی که ساالنه در 
دریاچه خزر از دست 

می رود، کم نیست 
بنابراین به نظر نمی رسد 
که راهکارهای مصنوعی 
و انسانی مانند طرح های 

انتقال آب یا کاهش مصرف 
آب رودخانه های حوضه 
آبریز دریای خزر بتواند 

مشکالت را برطرف و 
کمبود آب را جبران کند و 

تنها بارش است که می تواند 
این شرایط را تغییر دهد
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ریحانه جوالیی

تغییر ساعت طرح ترافیک تهران 
در گرو وضعیت کرونا

استاندار تهران از احتمال 
تغییر در ساعت اجرای طرح 
ترافیک پایتخت در صورت 
کاهش نگرانی ها از شــیوع 

کرونا خبر داد.
به گزارش اعتمادآنالین، محسن منصوری در 
مورد تغییر طرح ترافیک و کاهــش آلودگی هوا و 
بازگشت به ساعت قبل گفت:  موضوع طرح ترافیک 
صرفاً تابع آلودگی هوا نیست و مؤلفه های دیگری 
ازجمله کرونا هم در آن دخیل است. تغییر در ساعت 
این طرح نیز در پی تغییر ساعات کاری و مالحظات 

دیگر اعمال شده بود. 
او ادامه داد: اخیراً نیز در این مورد در ستاد ملی 
مقابله با کرونا بحث شد؛ اما تصمیمی گرفته نشد و 
باید دید که در آینده چه تصمیمی در مورد آن اتخاذ 

خواهد شد. 
    

موادمخدر و الکل؛ عامل ۶۰ درصد 
مسمومیت های منجر به فوت 

مدیرکل دفتر نظارت و 
پایش مصرف فرآورده های 
سالمت محور سازمان غذا و 
دارو گفــت: ۵۵ تا ۶۰ درصد 
مرگ ها در کشــور به دلیل 
مســمومیت براثر مصرف مواد مخــدر، محرک و 

الکل است.
به گزارش ایرنا، نوشین محمد حسینی بابیان 
اینکه در ۶ ماه ســال گذشــته یک هزار نفر براثر 
مسمومیت ناشــی از مصرف متانول جان خود را از 
دست دادند، بیان کرد: در ۶ ماه نخست سال جاری 
نیز ۴۷ نفر براثر اســتفاده از متانول فوت کردند که 
مصرف آن غیرعمدی بوده و بیشتر در کودکان زیر 
پنج سال که شباهت زیادی به آب و مواد سفیدکننده 

دارد، اتفاق افتاده است.
    

 شیوع سویه »دلتا پالس« در 
پیک ششم دور از انتظار نیست

دبیر انجمن متخصصین 
عفونــی گفــت: به احتمال 
بسیار باال سویه ی بعدی که 
بخواهد در کشــور ما پیک 
دیگــری ایجاد کنــد، دلتا 

پالس خواهد بود.
به گزارش ایلنا، آمیتیس رمضانی بیان کرد: اگر 
پیک ششم رخ دهد، مربوط به یکی از خانواده واریانت 
دلتا به عنوان مثال دلتاپالس خواهد بود. به این دلیل 
که دیده می شود در کشورهایی مانند روسیه و سایر 
کشــورها این واریانت جدید آمده است و در سایر 
کشورها هم غالب خواهد شد. زیرا ازنظر ژنتیکی، 
توان این جهش برای رقابت با سایر سویه ها قوی تر 
است و احتمال بسیار باال سویه های بعدی ما هم اگر 
وارد کشور شود که بخواهد پیک دیگری ایجاد کند، 

همین دلتا پالس خواهد بود.
    

 بحران فرسایش بادی و آبی
 در کشور جدی است

رئیس ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور گفت: کشور در بحران جدی فرسایش بادی 

و آبی قرار دارد. 
به گزارش ایسنا، مســعود منصور خاطرنشان 
کرد: میزان فرسایش آبی ما ساالنه بیش از ۱۵.۴ تن 
در هکتار و این چالشی است که متوجه خاک غنی 
کشور ماســت همچنین رسوب سیالب به عنوان 
مشکلی که سبب پر شدن مخازن سدها می شود، 
قابل چشم پوشی نیســت. عملیات آبخیزداری 
می تواند با مهار 9 تن در هکتار از این آسیب، کمک 
شایانی به جلوگیری از فرسایش آبی و خاکی کند. 
لذا ایجاد مرکز پایش مخاطــرات منابع طبیعی 
می تواند با مدیریت سه عامل آب، خاک و پوشش 
گیاهی تأثیر شــگرفی بر مدیریت منابع طبیعی 

کشور داشته باشد.
    

توصیه به تزریق ُدز چهارم واکسن 
کرونا به افراد دارای نقص ایمنی

مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری های ایاالت متحده 
اعالم کرد: تزریق ُدز چهارم 
واکسن کروناویروس به افراد 
دارای سیستم ایمنی ضعیف 

ضروری خواهد بود.
به گزارش ایســنا، بنابر اعالم این مرکز، افرادی 
که باالی ۱۸ سال دارند و دارای نقص سیستم ایمنی 
متوسط یا شدید هستند، ممکن است شش ماه پس 
از دریافت سومین ُدز واکسن مدرنا یا فایزر به تزریق 

ُدز دیگر نیاز داشته باشند.

از گوشه و کنار

پرویز کردوانی، بنیانگذار 
مرکز تحقیقات مناطق 

کویری و بیابانی گفته بود 
از نظر زمین شناسی امکان 
خشک شدن دریاچه خزر 
وجود دارد. به گفته او این 
دریاچه زمانی به دریاچه 

وان و دریاچه آرال متصل 
بود و شهرهای شمال ایران 

مانند تهران همه زیر آب 
بودند


