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ورود سامانه جدید بارشی به کشور 
از امروز

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوا از ورود سامانه جدید بارشی 
صادق  داد.  خبر  جاری  هفته  در  کشور  به 
ضیائیان در گفت وگو با ایسنا، درباره شرایط جوی 
کشور، گفت: بر اساس نقشه های هواشناسی 
در روز جمعه 7 بهمن ماه در استان های کرمان، 
هرمزگان، برخی نقاط استان های فارس، سیستان 
بلوچستان، خراسان جنوبی، یزد، اصفهان،  و 
دامنه های زاگرس مرکزی، جزایر واقع در خلیج 
فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و در روز شنبه 
8 بهمن ماه در برخی نقاط استان های کرمان، 
خراسان  هرمزگان،  بلوچستان،  و  سیستان 
جنوبی و جزایر واقع در تنگه هرمز و دریای عمان 
بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و 
در نقاط سردسیر بارش برف پیش بینی می شود.

وی افزود: از بعد از ظهر شنبه هشتم بهمن ماه 
سامانه بارشی جدیدی از سمت مرزهای واقع در 

شمال غرب و غرب وارد کشور می شود.
وی با بیان اینکه این سامانه در روز یکشنبه 
نهم بهمن ماه در شمال غرب، برخی نقاط غرب 
دوشنبه  و  مرکزی  البرز  جنوبی  دامنه های  و 
و سه شنبه دهم و یازدهم بهمن ماه عالوه بر 
این مناطق در برخی نقاط غرب، شمال شرق و 
استان های ساحلی خزر سبب بارش برف و باران، 
باد شدید موقت می شود. رعد و برق و وزش 

ضیائیان افزود: فعالیت سامانه فوق در روز سه 
شنبه 11 بهمن ماه در نواحی ذکر شده تشدید 
می شود و در دو روز آینده خلیج فارس، تنگه 
هرمز و دریای عمان مواج می باشد.رئیس مرکز 
مخاطرات  بحران  مدیریت  و  بینی  پیش  ملی 
وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو 
روز جمعه  تهران در  آسمان  آینده گفت:  روز 
هفتم بهمن ماه قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه 
با غبار محلی با احتمال بارش پراکنده پیش بینی 
می شود که با حداقل دمای منفی 4 و حداکثر 
دمای 4 درجه سانتیگراد و در روز شنبه هشت 
بهمن آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری همراه 
با غبار محلی پیش بینی می شود که بیشترین 
دما 7 و کمترین دما منفی 2 پیش بینی می شود.

ضیائیان افزود: اردبیل با حداقل دمای منفی 13 
و حداکثر دمای 2 درجه سانتیگراد سردترین و 
بندرعباس با حداکثر دمای 19 و حداقل دمای 
14 درجه سانتیگراد گرمترین مرکز استان کشور 

است.

هرچند که یک استاد دانشگاه گفته است که: اگر راندمان را باال 
ببریم و با باال بردن الگوی کشت و راندمان 15 تا 20 درصد در 
مصرف کشاورزی کم کنیم بدون اینکه لطمه ای به کشاورزان وارد 
شود، می توانیم بحران آب را حل کنیم؛ اما به نظر می رسد مشکل 
بحران آب در دهه های آینده اصلی ترین مشکل کشور خواهد بود.
کما این که میانگین کشوری مصرف آب در حوزه شرب حدود 7 
تا 8 درصد بوده و حدود 90 درصد آب کشور در حوزه کشاورزی 
مصرف می شود، این در حالی است که این نسبت در استان تهران 
این استان در حوزه شرب  برقرار نیست و حدود 43 درصد آب 

مصرف می شود.
در همین حال به گزارش ایسنا ، الگوی مصرف ماهانه آب در 
تهران 14 مترمکعب برای هر خانوار )حدود سه و نیم نفر( تعیین 
شده، اما این عدد اکنون حدود 1700 لیتر است که 80 لیتر بیش 

از الگو است.
بنا بر گزار اخیر ایسنا نیز تنها 37 درصد خانوار های تهرانی 
مصرف کنندگان  سایر  و  می کنند  رعایت  را  آب  مصرف  الگوی 
بر  داشته اند.  قرار  مصرف«  »بد  و  »پرمصرف«  گروه های  در 
اساس این آمار 59 درصد مشترکان پرمصرف اند و مصرف 14 
تا 28 مترمکعب یعنی تا دو برابر الگو داشته اند و چهار درصد 
مشترکان نیز اساساً بد مصرف به شمار می روند و مصرف آب 
شرب آن ها از 28 مترمکعب در ماه نیز فراتر رفته است و بنا بر 
آمارها، این دسته از مشترکان به تن هایی 10 درصد از کل آب 

شرب بخش خانگی تهران را مصرف می کنند.
بحران در وروردی آب به سدهای کشور 

به  ورودی  درصدی   18 کاهش  بیانگر  نیز  سد های  وضعیت 
سد های تهران در سال آبی جاری است، مخازن سد های پنج گانه 
تهران با کسری 81 میلیون متر مکعبی نسبت به سال گذشته 
روبه رو شده اند. میزان حجم کل مخازن سد های استان تهران در 
حال حاضر 244 میلیون متر مکعب بوده که این میزان در سال 

گذشته 325 میلیون متر مکعب بوده است.
هم اکنون حجم آب موجود در مخزن سد امیرکبیر حدود 2۶ 
میلیون مترمکعب است که این میزان در روز مشابه سال گذشته 
42 میلیون مترمکعب بوده، همچنین حجم ذخیره آب سد طالقان 
از 179 میلیون مترمکعب سال گذشته به 147 میلیون مترمکعب 

کاهش پیدا کرده است. 
مترمکعب  میلیون   14 گذشته  سال  الر  سد  آب  ذخیره  حجم 
فعلی،  مترمکعبی  میلیون   12 موجودی  با  مقایسه  در  که  بوده 
آب  حجم  و  می دهد  نشان  را  کاهش  مترمکعب  میلیون   2
 45 به  گذشته،  سال  مترمکعب  میلیون   71 از  نیز  ماملو  سد 
میلیون مترمکعب رسیده و این درحالیست که حجم ذخیره آب 
میلیون  با 5  گذشته  مشابه سال  روز  با  مقایسه  در  لتیان  سد 
است. رسیده  مترمکعب  میلیون   14 به  کاهش  مکعب   متر 

میزان بارش ها از ابتدای سال آبی تاکنون 50.7 میلی متر ثبت شده 
که این میزان در سال گذشته 8۶.8 میلی متر بود؛ بر این اساس 
میزان بارش ها نسبت به سال آبی قبل آن 42 درصد و نسبت به 

بلندمدت 54.3 درصد کاهش یافته است.
کاهش آب همه سدهای تهران 

هم اکنون حجم آب موجود در مخزن سد امیرکبیر حدود 2۶ 
میلیون مترمکعب بوده که این میزان در روز مشابه سال گذشته 42 
میلیون مترمکعب بوده، همچنین حجم ذخیره آب سد طالقان از 

179 میلیون مترمکعب سال گذشته به 147 میلیون مترمکعب 
کاهش پیدا کرده است.

حجم ذخیره آب سد الر سال گذشته 14 میلیون مترمکعب بوده 
که در مقایسه با موجودی 12 میلیون مترمکعبی فعلی، 2 میلیون 
مترمکعب کاهش را نشان می دهد و حجم آب سد ماملو نیز از 71 
میلیون مترمکعب سال گذشته، به 45 میلیون مترمکعب رسیده 
و این درحالیست که حجم ذخیره آب سد لتیان در مقایسه با روز 
مشابه سال گذشته با 5 میلیون متر مکعب کاهش به 14 میلیون 

مترمکعب رسیده است.
نیز 50.7 میلی متر  تاکنون  آبی  ابتدای سال  از  بارش ها  میزان 
ثبت شده که این میزان در سال گذشته 8۶.8 میلی متر بود؛ بر 
این اساس میزان بارش ها نسبت به سال آبی قبل آن 42 درصد و 

نسبت به بلندمدت 54.3 درصد کاهش یافته است.
چندین سال است که تغییر اقلیم و کاهش بارش ها تهران را با 
مشکالت آبی مواجه کرده است، هرچند که طرح هایی در این حوزه 
اجرایی شد و تاکنون پایتخت بی آب نشده است، اما باید توجه 

داشت که حفظ این وضعیت بدون اجرای برنامه های درست و به 
موقع و همچنین مدیریت مصرف امکان پذیر نیست.

امید به بارندگی در سه ماه آینده 
اما مهدی قمشی، استاد دانشکده مهندسی آب و محیط زیست،  
در گفت وگو با ایلنا، درباره بارندگی ها و تاثیر آن بر حل مشکل 
کم آبی در کشور اظهار داشت: پیش بینی اقلیمی در اکثر نقاط کشور 
نشان می دهد که سال نرمال و فرانرمال خواهیم داشت و امیدواریم 
که بارندگی های خوبی در 3 ماه آینده داشته باشیم، اما پیش بینی ها 
وضعیت را در حوضه کرخه همچنان بحرانی نشان می دهد، یعنی 
علیرغم اینکه وضع عمومی حوضه ها فرانرمال است در این حوضه 
بارش ها زیر نرمال و تداوم خشکسالی نسبی را خواهیم داشت. به 
نظر می رسد اگر بخواهیم از هم اکنون به فکر باشیم باید به کرخه 
فکر کنیم که به خاطر خشکسالی دو سال گذشته وضعیت فوق 
بحرانی داشته و امسال هم حتی اگر بارش های خوبی داشته باشد 

اوضاع بهتر نخواهد شد.
وی افزود: اگر شرایط کشور به سمت زیر نرمال باشد و بارش ها 

خوب نباشد باید از اکنون برنامه ریزی کنیم، یعنی در مناطقی که 
پیش بینی می شود با خشکسالی مواجه باشیم باید به اندازه مصارف 
حوزه آب داشته باشیم و اولویت بندی شود. در مورد آب شرب، 
مسائل  کنیم،  اعمال  محدودیت  نمی توانیم  صنایع  و  بهداشت 
زیست محیطی هم با سالمت جامعه بشری و طبیعت گره خورده 
و باید حقابه اش تامین شود، بنابراین خود به خود مدیریت را باید 
باید  به سمت کشاورزی ببریم و کاهش مصرف داشته باشیم. 
هماهنگی بین دستگاهی وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، وزارت کشور، 
استانداری و نیروی انتظامی داشته باشیم تا مسئله مصرف آب این 
بخش را مدیرت و نظارت کنند و به سمت الگوی کم مصرف و یا 
کاهش سطح کشت بروند و سعی کنند آب را در حوضه مدیریت تا 

به تالطم اجتماعی نرسد و مردم هم تکلیف خود را بدانند. 
استاد دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید 
چمران اهواز گفت: پیش بینی این است که ما فقط در حوضه 
کرخه مشکل خواهیم داشت و بقیه کشور در حد خودش آب 
دریافت خواهد کرد. ولی اینکه این پیش بینی چقدر محقق شود؛ 
اقلیمی حداکثر 70 درصد  پیش بینی های  زیرا  نیست،  مشخص 
محقق می شود و 30 درصد خطا دارد، همانگونه که سال های قبل 
هم این اتفاقات افتاده به طوری که پیش بینی ها ترسالی بوده اما 
خشکسالی داشته ایم، در هر صورت مجبوریم اعتماد کنیم و امید 
داشته باشیم که تحقق یابد. در صورت درست بودن پیش بینی 
کرخه مشکل دارد بنابراین استان های همدان، کرمانشاه، ایالم، 
لرستان و خوزستان که در حوضه کرخه هستند، چالش خواهند 
داشت، باید همه دستگاه ها مدیریت کنند تا در انتهای حوضه که 
هورالعظیم است صدمه جدی وارد نشود و همه بتوانند به صورت 

نسبی از حوضه بهره مند شوند. 
وی با بیان اینکه وضعیت هوا و جبهه های ابری به نحوی است که 
در بهمن و اسفند هم بارش های خوبی داشته باشیم، خاطرنشان 
کرد: حوضه هایی هم که کاهش آورد داشته اند از حد نرمال زیاد 
فاصله ندارند و خیلی مناطق باالی نرمال هستند که امیدواریم 
همین وضعیت حفظ شود و در ادامه فصل بارش هم باران های 

خوبی دریافت کنند.
تزریق 90 درصد آب کشور به بخش کشاورزی

قمشی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر 90 درصد آب کشور 
در حوزه کشاورزی مصرف می شود در کشور ما بصورت جهانی، 
و  تا 25 درصد  و حدود 20  زیاد  آب بخش کشاورزی  هدررفت 
راندمان بکارگیری آب در حوزه کشاورزی حدود 30 درصد است، در 
حالی که حد قابل قبول باید به 50 تا 55 درصد برسد. اگر راندمان 
را باال ببریم و با باال بردن الگوی کشت و راندمان، 15 تا 20 درصد 
در مصرف کشاورزی کم کنیم بدون اینکه لطمه ای به کشاورزان وارد 

شود می توانیم بحران آب را حل کنیم. 
کرد:  تصریح  و  اشاره  تهران  در  آب  موضوع  به  همچنین  وی 
مسئله تهران بیشتر شرب است باتوجه آب هایی که منتقل می شود 
فعال مشکلی ندارد اما از نظر تامین آب شرب و بهداشت یکی از 
استان های بحرانی کشور است، یعنی اگر بحرانی ترین استان را از 
نظر شرب و بهداشت اعالم کنیم حتما تهران است. کمترین آب را 
نسبت به جمعیت دارد و برای تامین نیاز شهر باید فکر جدی شود، 
در هر صورت فعال از اطراف تهران انتقال صورت گرفته و فعلی 
مشکلی نیست به شرطی که در اطراف از مدیریت آب کشاورزی 

نهایت استفاده شود.

تهران؛ بحرانی ترین استان کشور در تامین آب شرب است

 درد و درمان کم آبی در کشاورزی 
علی رغم بارش برف در تهران، اما همچنان میزان ورودی به سد های تهران منفی است چراکه نیاز سد ها وجود روان آب بوده 

که اکنون و در شرایط فعلی دسترسی به آن وجود ندارد. 

دبیر سابق مجمع کنوانسیون تنوع زیستی کشور درباره طرح کاشت یک 
میلیارد اصله نهال با تاکید براینکه جلوگیری تخریب، احیا و نگهداشت از 
اهمیت بیشتری نسبت به کاشت نهال برخوردار است، گفت: باتوجه به 
شرایط موجود این طرح بیشتر حالت نمادین و شعارگونه دارد.  چندی پیش 
مراسمی با عنوان پویش ایران سرسبز، ایران قوی و یک نهضت جهادی با 
حضور دستگاه های مختلف دولت با عنوان طرح نهضت جهادی تولید و 
کاشت یک میلیارد اصله نهال طی یک برنامه چهارساله برگزار شد که با 30 
میلیون اصله نهال شروع خواهد شد و تا سال آینده به 250 میلیون اصله 

نهال خواهند رسید.
این طرح که به  رفع آلودگی هوا توسط درخت و نهال و تولید آب به 
وسیله درخت ها و بحث نگهداشت نهال ها عالوه بر کاشت آن ها تاکید دارد، 
انتقادات برخی کارشناسان از جمله هادی کیادلیری -دبیر سابق مجمع 

کنوانسیون تنوع زیستی کشور - را به دنبال داشته است.
هادی کیادلیری در گفت و گو با ایسنا اظهارکرد: با توجه به اینکه ایران 
از کل  تنها هفت درصد  و  گیاهی کم است  با پوشش  جزو کشورهایی 
آن را جنگل تشکیل می دهد، نیاز افزایش فضای سبز کشور اصال قابل 
چشم پوشی نیست. از جمله دالیل بسیار مهمی که برای افزایش پوشش 
گیاهی کشور وجود دارد، این است که ایران هفتمین کشور تولیدکننده 
کربن در جهان محسوب می شود و از نظر جذب کربن نیز ایران رتبه بسیار 
پایینی دارد. در واقع اقدامات ما به گونه ای است که 100 برابر بیشتر از 

جذب، انتشار کربن داریم.
وی ادامه داد: در این شرایط سرزمین خشک به افزایش پوشش گیاهی 
نیاز دارد و در این مسئله هیچ شکی نیست و دوستداران محیط زیست نیز 
از طرح کاشت یکی میلیارد اصله نهال خوشحال استقبال می کنند اما باید 
به این مسئله توجه کرد که اولویت ها چگونه است و آیا کاشت نهال نسبت 

به باقی اولویت ها ضرورت بیشتری دارد؟
دبیر سابق مجمع کنوانسیون تنوع زیستی کشور با تاکید براینکه حفظ 
محسوب  گام  مهم ترین  و  است  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  طبیعت 
داریم، حفظ  را که در طبیعت  ابتدا آن چیزی  باید  ما  می شود، گفت: 
کنیم و محیط تخریب شده را احیا کنیم و در مرحله بعدی به فکر توسعه 
باشیم. تخریب هایی که در طبیعت رخ می دهد ریشه در نحوه مدیریت 
و نگهداشت طبیعت دارد. به طور مثال با بررسی آمارها متوجه می شویم 
که طی 15 سال اخیر سطح جنگل های کشور حدود سه میلیون و 500 
هزار هکتار کاهش و به همان نسبت نیز کشاورزی، دیم و باغ، تخریب و 
تولید کربن و... افزایش یافته است بنابراین اولویت جلوگیری از تخریب و 

تخصیص بودجه و اقدامات و مراحل بعدی احیا و توسعه است.
وی تاکید کرد: در کشور ما حداقل دو میلیون هکتار سرزمین وجود دارد 
و با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می رسیم که تنها برای کاشت نهال 
در این  مساحت حدود 30 هزارمیلیارد تومان اعتبار نیاز است. 30 هزار 
میلیارد تومان نیز نگهداشت این نهال ها بودجه احتیاج دارد یعنی در مجموع 

۶0 هزار میلیارد تومان بودجه برای کاشت و نگهداشت نهال نیاز است البته 
به طور طبیعی نگهداشت نهال ها پنج تا 10 سال زمان می برد این در حالیست 
که برای اجرای طرح تنفس جنگل های شمال کشور به 80 میلیاردتومان 

بودجه نیاز بود و بودجه تامین نشد.
و  است  ما  قلبی  خواست  و  آرزو  مسائل  برخی  داد:  ادامه  کیادلیری 
نمی توان در شرایطی که منابع و میزان امکان تحقق آن مشخص نیست، نام 
آن را طرح گذاشت. هرچند که سرانه جنگل های ایران بسیار از میزان نرمال 
جهانی کمتر است و باید آن را افزایش دهیم اما نمی توان ادعا کرد که این 
طرح را می توانیم عملی کنیم چرا که به طور کلی ایران حدود 12۶ نهالستان 
به وسعت 2800 هکتار دارد و با توجه به سطح موجود در نهایت می توانیم 
300 میلیون نهال بکاریم این در حالیست که بسیاری از نهالستان ها رها و 
تخریب شده اند و با شرایط موجود دسترسی به کاشت یک میلیارد اصله 

نهال آسان نیست.
دبیر سابق مجمع کنوانسیون تنوع زیستی کشور با ذکر مثالی اظهارکرد: 
در جنگل های شمال کشور حدود پنج میلیون دام وجود دارد. اگر این دام ها 
هر کدام روزانه یک نهال بخورند، پنج میلیون نهال از بین می رود. با توجه به 
اینکه طی حدود 150 روز آفتابی این دام ها در طبیعت هستند، با ضرب پنج 
میلیون نهال روزانه در 150 روز به عدد و رقم وحشتناکی می رسیم. با توجه 
به امکان باالی تخریب نهال ها آیا پرداخت هزینه برای جلوگیری از آسیب 
به جنگل ها اقدام بهتری نیست؟ قطعا هیچکس مخالف درختکاری نیست. 
درصورت وجود شفافیت، مردم هم از این امر استقبال و در آن مشارکت 
خواهند کرد چراکه این فرهنگ ایرانی است و قطعا مردم در مراسم مختلف 
نهالکاری خواهند کرد اما به لحاظ علمی و کاربردی این اقدام حالت نمادین 

و درصد کمی از آن قابلیت اجرا دارد.
وی تاکید کرد: به طور قطع کاشت درخت فواید زیادی از جمله حفظ آب 
سرزمین، تلطیف هوا، کاهش دما، جذب کربن و گرد و غبار دارد. با کاشت 
درخت و نگهداری جنگل ها درواقع برای یک خدمات دائمی سرمایه گذاری 
می کنیم و ما باید این خدمات را ارزش گذاری کنیم اما مسئله مهم و اولویت 
اول این است که نعمتی را که داریم، آن جنگلی را که چندین میلیون سال 

قدمت دارد را حفظ کنیم بعد یک درخت یک ساله بکاریم. 
کیادلیری در پایان تصریح کرد:این پیش فرض که بتوانیم از گونه های 
مقاوم استفاده کنیم و کمبود آب را با این روش برطرف کنیم، خیلی خوب 
است و محاسن زیادی هم دارد اما کاشت یک میلیارد اصله نهال به طور 
کلی به مرحله اجرا نمی رسد. بارها تصمیم گیری شده است اما اعتبارب 
از  برای حفاظت  الزم  اعتبار  است.  نشده  تامین  این طرح  برای  تاکنون 
جنگل های باستانی هیرکانی که در یونسکو ثبت شده است نیز فراهم نشد. 
جنگل هایی که ایجاد شدند نیز رها و خشک شدند چرا که مهم تر از کاشت 
نهال بحث نگهداری است. این مسائل نیاز به بررسی دارد. طرح کاشت یک 
میلیارد اصله نهال در میان اینهمه آشفتگی و تخریب های محیط زیستی، 

شعارگونه است.

ورت؟ کاشت یک میلیارد اصله نهال؛ شعار یا ضر

تنها ۳۷ درصد 
خانوار های 

تهرانی الگوی 
مصرف آب 

را رعایت 
می کنند و سایر 
مصرف کنندگان 

در گروه های 
»پرمصرف« و 
»بد مصرف« 

قرار داشته اند. 
بر اساس این 

آمار 59 درصد 
مشترکان 

پرمصرف اند و 
مصرف 14 تا 28 
مترمکعب یعنی 

تا دو برابر الگو 
داشته اند
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