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جامعه

ُامیکرون در تالش برای بقا در ایران
احتمال بازگشت محدودیت های کرونایی

شــهروند| در صــورت شــروع پیــک ششــم رکــورد ابتــا در کشــور زده 
می شــود. به گفته یــک  اپیدمیولوژیســت در صورت وقوع پیک ششــم، 
قله مرگ و میر و بستری به اندازه پیک پنجم نخواهد بود. به باور حمید 
ســوری علیرغم نبود تغییر چشــمگیر در تعداد موارد مرگ یا بســتری اما 
روند افزایشــی ابتا به امیکرون مشــهود اســت. »60درصد کســانی که به 
کز بهداشتی  مراجعه کردند و تست مثبت داشتند، به امیکرون مبتا  مرا
بودند.« بــه گفته ســوری در  جمعیت عمومی هــم از نمونه هــای گرفته 
شــده بین 3 تا 5 درصــد امیکرون مثبــت بوده اند. همــه اینها یک معنی 
دارد روند افزایشی ابتا به این سویه: »سویه غالب ما دلتاست اما احتمال 
غلبه امیکرون وجود دارد. حتی در کشورهای اروپایی هم واریانت غالب 

امیکرون نیست و اظهارنظر در این زمینه زود است.«

تصویری که از وضعیت این واریانت ناقص است
به باور ســوری چون نظام مراقبت فعــال وجود نــدارد و از افرادی که به 
کــز بهداشــتی درمانــی مراجعــه می کنند تســت می گیریــم، در نتیجه  مرا
بین آنها موارد مثبت امیکرون شناســایی می شــود. این در حالی اســت 
که خیلی از موارد ممکن اســت بــدون عامت بوده یــا تنها عائم خفیف 
شبیه به آنفلوآنزا داشته باشند و در اطراف ما حضور داشته باشند. وقتی 
می تــوان بــرآورد منطقــی از وضعیت امیکرون داشــته باشــیم کــه تعداد 
تســت ها و تســت های تعیین کننده امیکــرون را افزایش دهیــم. ما نه به 
شکل تصادفی نمونه گیری می کنیم و نه از همه  افراد تست می گیریم. »در 
نتیجه تصویری که از وضعیت این واریانت داریم چندان کامل نیست و 

ناقص است.«
به گفته این اپیدمیولوژیســت وقوع پیک ششــم در ســطح کشوری 
ممکن است دیر یا زود داشته باشد ولی به شکل استانی و منطقه ای 
کنون هم شاهد روندی افزایشــی هستیم. روند ابتا  به نظر می رســد ا
به امیکرون در حال گســترش اســت ولــی اینکه چه زمانی بــه واریانت 
غالــب بدل شــود، مشــخص نیســت و ســرعت افزایــش آن وابســته به 
اقداماتی اســت که انجام می گیرد.»در صورت وقوع پیک ششــم، قله 
آن در مرگ و میر و بســتری بــه اندازه پیــک پنجم نخواهد بــود، اما در 
مورد تعداد ابتا ممکن اســت قله پیک ششــم فراتر از قله پیک پنجم 
با ســویه دلتا باشــد. ایــن احتمــال وجــود دارد در آینده رکــورد ابتا به 

کرونا در کشور زده شود.«

شناسایی ٢ هزار مورد ابتال به امیکرون در کشور
»ما بســیار نگران هســتیم چون ُامیکرون قدرت انتشــار بســیار زیادی 
دارد. وقتی آلودگی و سویه ای در یک کشور ایجاد می شود، به کشورهای 
دیگر نیز سرایت می کند و در کشور ما نیز به دلیل ورود و خروج مسافرین، 
ُامیکرون وارد کشور شده است.« وزیر بهداشت با گفتن از این خبر ادامه 
کنون بیش از دو هزار بیمار  داد: »با تست های تشخیصی انجام شــده تا
مبتا به ُامیکرون در کشــور شناســایی شــده امــا از همه بیماران، تســت 
نمی گیریم بلکــه به صــورت اتفاقی این تســت ها انجام می شــود و میزان 

آلودگی در سطح جامعه، بیشتر از این موارد است.«
بهرام عین اللهی ادامه داد:» مراجعات سرپایی در دو هفته اخیر تقریبا 
4 برابر شده است و وقتی مراجعات سرپایی افزایش می یابد ممکن است 
موارد بســتری و بیمــاران بدحال نیز افزایــش یابد و نگرانی هایــی در این 

زمینه داریم.«
ع وقــت، ُدز ســوم  کــرد تــا در اســر وزیــر بهداشــت بــه مــردم توصیــه 
کنــون حــدود 13 میلیــون نفر، ُدز ســوم  کســن کرونــا را تزریــق کننــد. تا وا
را تزریق کرده انــد و یکی از دالیــل آمار پایین مرگ و میر بیمــاران کرونایی 
کسیناسیون گسترده است، خوشــبختانه تا کنون حدود ۸9 درصد از  وا
جمعیت هــدف، یک ُدز و حــدود ۷9 درصد نیــز دو ُدز را تزریــق کرده اند. 
کســن ها، محدود بــه زمان اســت و به صــورت مــادام العمر ما  »ایمنــی وا
کسیناســیون  را بیمه نمی کنــد و به همین خاطر کشــورهای غربی که وا
را زودتر شــروع کــرده بودند، ایمنی در آنهــا کاهش یافته اســت و به مردم 
کســن هــای تزریق  تزریــق ُدز ســوم را توصیه می کننــد. در ایران عمده وا
شده مربوط به ماه های شهریور، مهر و آبان بوده و نیاز است به سرعت، 

افرادی که سه ماه از تزریق دز دومشان گذشته، ُدز سوم را تزریق کنند.«
بــه گفته وزیر بهداشــت  یکی از مهمتریــن نگرانی هــای، عادی انگاری 
مردم اســت و نباید تصــور کرد که همه چیــز تمام شــده، مهمترین نکته 
بهداشــت فردی، استفاده از ماســک است. ثابت شده اســتفاده مداوم 
میکرون پیشــگیری کند. 

ُ
از ماســک، مــی تواند تا حــد زیــادی از ابتا بــه ا

متاســفانه در فضاهای جمعی می بینیم که بخشــی از مردم، از ماســک 
استفاده نمی کنند.

وزیر بهداشــت به روسای دانشــگاه ها و دانشــکده های علوم پزشکی 
کز درمانی بــرای مقابله با مــوج جدید بیماری  دســتور داده اســت که مرا
آماده باشــند. »ســتاد ملی مقابله با کرونا در مورد اعمــال محدودیت ها 
تصمیم گیــری مــی کنــد و وزارت بهداشــت در ایــن زمینه، پیشــنهادات 
کارشناســی خود را مطرح می کند. باتوجه به شــرایط کشــور، ســتاد ملی 
گر در اجتماعات، از ماســک  مقابله بــا کرونا تصمیمات الزم را مــی گیرد. ا
اســتفاده و فاصلــه گــذاری رعایــت شــود، تــا حــدی مــی توانــد از ابتــا به 

ُامیکرون جلوگیری کند.«

یــک  از  بیــش  شــهروند|  خشکســالی 
نشــان  دنــدان  و  چنــگ  کــه  اســت  دهــه 
می دهد، خشکســالی ای که اوج آن ســال 9۷ 
بــود. البتــه بارندگی هــای ســال های 9۸-99 
این امید را زنده کرد که مشکل کم آبی در ایران 
حــل شــده. بارندگی هایی که انتظــار می رفت 
جبرانی باشد برای سال های خشکسالی، اما 
چنین اتفاقی نیفتاد تا همچنان از بحران آب 

بگوییم.
خوش بین بود که ذخایر آبی کشور محدود 
ایــن  بــه ســال های 99-9۸ و بارندگی هــای 
ســال ها نمی شــود. ایــران همیشــه بــا کم آبی 
مواجه بوده، اما همواره این خوش بینی ادامه 
داشته. شــاید ریشــه این خوش بینی را بتوان 
در یــک دوره 60ســاله جســت وجو کــرد. بــازه 
زمانی ای که موتورپمپ ها آب ها را از دل زمین 
بیــرون می کشــیدند. البتــه نمی تــوان از کنــار 
آب هایی که پشــت ســدها جمع شــده بودند 
هم بــه همین راحتــی گذشــت. درواقــع همه 
اینها به این توهم دامن مــی زد که ما با فراوانی 

آب روبه رو هستیم.
پشت پرده این خوش بینی اما واقعیت تلخی 
کمیــن کــرده، اینکــه در ســال های متمــادی 
ایــران در معرض خشکســالی و ســیاب بوده. 
خشکســالی ای که ســال های متمادی است 
با آن دســت بــه گریبانیــم. خشکســالی ای که 
دلیل مــرگ گونه های گیاهی و جانــوری بوده. 
آب  ســطح  کاهــش  خشک شــدن تاالب ها، 
زیرزمینی، فرونشست زمین و کاهش کیفیت 

آب هم از اثرات همین خشکسالی بوده اند.
و امــا ســیاب ها کــه چــه در بهــار 9۸ و چــه 
حــاال در دی مــاه 1400 راه افتــاده و خرابی های 

بسیاری به جا گذاشته اند.
 

سیالب ها و تخریب زمین
و  ســیل ها  بــه   1400 دی مــاه  روزهــای 
آسیب های ناشی از آن اختصاص پیدا کردند. 
پنج استان شاهد بارش ها و جاری شدن سیل 
بودند. ســیلی که طبق آمارها به ۸34۷واحد 
مســکونی آســیب رســاند و خســارات زیــادی 
هم به تاسیسات، کشــاورزی وارد کرد. هرچند 
طبق آمارها دســتکم 10نفر هم جان شــان را از 

دست دادند.
سال 9۸ از سیل و خســارت ها گفته شد، اما 
بی نتیجه تا دوباره در سال 1400 تکرار سیل ها 
گــر بعــد از ســیل 9۸  را داشــته باشــیم. شــاید ا
حوضچه های مصنوعی در مســیر روان آب ها 
احــداث می شــدند، امــروز از خســارات ســیل 
هــم  کــه  حوضچه هایــی  نمی گفتیــم.   1400
سفره های زیرزمینی را ســیراب می کردند، هم 

جلوی خسارت ها را می گرفتند.
بــه گفتــه رئیــس مرکــز تحقیقــات پیشــرفته 
بــه  حوضچه هــا  ایــن  اصفهــان  مهندســی 
روان آب هــای ســطحی و رودخانه هــا اجــازه 
نمی دهند سیاب شوند. سیاب هایی که هم 
باعث تخریب زمین می شــوند و هم صدماتی 
بــه روســتاهای مســیر وارد می کننــد. حســن 
کی در  غفــوری راهــکار را در ایجاد بندهــای خا
مســیر روان آب هــا می دانــد. »روان آب هــا در 
مســیر ابتدا باید این حوضچه های مصنوعی 
را پر کنند و سرریز شوند در حوضچه بعدی.« 
به گفته غفــوری آب درون حوضچه ها به مرور 
ک نفــوذ کــرده و ســفره های زیرزمینــی  در خــا
بارندگــی داشــته، تقویــت  کــه  را  منطقــه ای 

می کنند.

تقویــت  بــرای  راهــی  کــی،  خا بندهــای 
سفره های زیرزمینی

بــرای  را  خشکســالی سال هاســت حیــات 
رودخانه ها، تاالب ها و حتی دریاچه ها سخت 
کرده اســت. ســال هایی که همیشــه از بحران 
کم آبــی ســخن گفتــه و راهکارهایــی هــم ارایــه 
شــد، اما گویی بی نتیجه. امسال آسمان روی 
خوش نشان داده و بارش ها را در استان های 

مختلــف داریــم، امــا به واقــع بضاعت مــان در 
ذخیره این بارش ها و سیاب ها چقدر است؟

از ابتــدای امســال ســامانه بارشــی در اغلب 
کــه  بارش  هایــی  شــد.  فعــال  کشــور  نقــاط 
خســارت هایی  و  انداخــت  راه  ســیل هایی 
هم داشــت. در ایــن میان امــا همه امیــد این 
است با ذخیره ســازی این سیاب ها کم آبی تا 
حدودی جبران شــود. شــاید یکــی از راه های 
کــی در  جبــران کم آبــی ســاختن بندهــای خا

مسیر روان آب ها باشد.
کی هســتند  ســدها، ســازه های بتنــی یــا خا
کی اما در دشــت ها یا  در دره هــا. بندهــای خا
بــرای  می شــوند  احــداث  مســطح  ســطوح 
کی  جلوگیری از ســیاب ها. »این بندهای خا
که گاهی ارتفاع شــان بــه دو متر می رســد، هم 
مانــع ســیاب می شــوند و هــم ذخیــره آب.« 
کــی که توســط جهاد کشــاورزی،  بندهای خا
ســازمان منابــع طبیعی یا هــر متولــی دیگری 
می توانند ایجاد شــوند. »آب این حوضچه ها 
زیرزمینــی  ســفره های  جــذب  مــرور  بــه 

می شوند.«
کی راهکاری اســت کــه از تبخیر  بندهای خا
آب ها جلوگیری می کنــد. این بندها آب هایی 
که به شــکل های مختلــف از دســترس خارج 
می شــوند، بــه ســفره های زیرزمینــی هدایــت 
می کنند. »در این روش ســفره های زیرزمینی 
منطقه ای که بارش داشته، غنی می  شود که تا 

حدودی کم آبی را جبران می کند.«

جلــوی خروجی هــای آب ها بــه دریاهــا را 

بگیریم
ســیل بهــار 9۸ بی  رحمانــه خســارت زد و 
جان ۷۷ نفر را گرفت. ســیل که راه افتاد، ترس 
از خســارت های بیشتر باعث شــد میلیاردها 
مترمکعب آب شیرین ســدهای خوزستان در 
خلیج فارس تخلیه شــود. قصه ای کــه حاال در 
دی ماه 1400 برای سیستان وبلوچستان تکرار 
می شــود. ســیل جنوب اســتان را درگیــر کرد و 
دوبــاره مدیریت نادرســت آب هــا را روانــه دریا 

کرد.
از  کــه می توانســت جــان بیــش  آب هایــی 
100هــزار هکتــار از اراضی پایین دســت دو ســد 
زیردان و پیشــین را سیراب کند. به گفته مدیر 
مطالعــات آب اســتان سیستان وبلوچســتان 
اراضــی حاصلخیــز و مرغوبــی در ایــن بخــش 
وجود دارند. به باور  علیرضا مبارکی این آب ها 

می توانست این اراضی را به منبع درآمد خوبی 
کنــد. »حاصلخیــزی  برای کشــاورزان تبدیل 
ایــن اراضــی بــه معنــی جلوگیــری از مهاجرت 

گسترده به شهرهایی چون چابهار است.«
میــان  در  نامــش  سیستان وبلوچســتان 
کم آب تریــن اســتان ها بــه چشــم می خــورد و 
این در حالی اســت که هیچ گاه  برای مدیریت 
روان آب هــا و آب هــای ســطحی برنامه ریــزی 
کاربــردی نشــده اســت. به بــاور مبارکــی ایجاد 
یک سد در مسیر دریا می تواند یکی از راهکارها 
باشــد. »بــه کمــک ســد می تــوان ایــن آب را 
مهــار کــرد. ســدهای میان حــوزه ای همیشــه 
دردسرساز بودند، اما سدهایی در مسیرهای 
خروجی ماننــد دریا می تواند تاثیرگذار باشــد. 

این سدها برای کنترل هستند.«

هدر رفت ســاالنه یک میلیــارد مترمکعب 
کیفیت آب شیرین با

ایجاد بندهای تاخیری و آبخــوان برای مهار 
ســیاب و روان آب ها می تواند نقش مهمی در 
ایجــاد اشــتغال، شــکوفایی کشــاورزی و رونق 
دامپروری داشــته باشــد. از همه مهم تر اینکه 
ع را  می تــوان صدها هکتــار زمین هــای لم یــزر
زیر کشت برد. »این منطقه می تواند به قطب 

کشت محصوالت گرمسیری بدل شود.«
سیستان وبلوچســتان در ســال 9۸ شــاهد 
بــا  ســدی  بــود؛  زیــردان  ســد  سرریزشــدن 
20۷میلیون مترمکعب مخزن ســه متر سرریز 
کــرد. ســد پیشــین هــم در همــان  را تجربــه 
بــازه زمانــی 6متــر ســرریز داشــت. آب هــای 
سرریزشــده ای که راهــی دریا شــدند. »در این 
محدوده ظرفیت ایجاد یک ســد وجــود دارد، 

آن هم با ظرفیت ۸00 میلیون  مترمکعب.«
برای محیــط  را  ســدها  »مبارکــی« 
گرچــه بــر ایــن بــاور   زیســت مخرب می دانــد، ا
گر سد پیشــین نبود، بی شک در سیل  است ا
روستاهای پایین دست کاما از بین می رفتند. 
شهرستان دشتیاری یکی از قطب های اصلی 
کشــاورزی در اســتان اســت. صدهــا هکتــار 
زمین حاصلخیز و آماده کشــت در دشــتیاری 
ذخیــره  بــرای  برنامه ریــزی  انتظــار  چشــم 
روان آب هاســت. »ســاالنه شــاهد هــدر رفــت 
میلیون ها مترمکعب آب حاصل از بارندگی به 

دریای عمان هستیم.«
دشــتیاری گاهی در طول یک سال بارندگی 
به خــود نمی بینــد و بــا بحــران بی آبــی روبه رو 
می شــود. »گاهــی اوقــات هــم در طــول ســال 
چنــد  طــی  را  بــاران  از 300میلی متــر  بیــش 
آب  مطالعــات  مدیــر  گفتــه  بــه  دارد.«  روز 
استان سیستان  و بلوچستان به طور متوسط 
ســاالنه یک میلیــارد مترمکعب آب شــیرین با 

کیفیت مناسب هدر می رود.

خبر3

سیستان وبلوچستان در سال 98 
شاهد سرریزشدن سد زیردان بود؛ 

سدی با 207میلیون مترمکعب 
مخزن سه متر سرریز را تجربه کرد. 

سد پیشین هم در همان بازه زمانی 
6متر سرریز داشت. آب های 

سرریزشده ای که راهی دریا شدند. 
»در این محدوده ظرفیت ایجاد 

یک سد وجود دارد، آن هم با 
ظرفیت 800میلیون  مترمکعب.«

ثروتیکهبهدریامیریزد
گزارش »شهروند«  از مدیریت ناصحیح روان آب ها و آب های سطحی  در اوج بحران کم آبی

میشوند حجمبارشهاتبخیر 71درصداز
آمارهای صنــدوق جمعیت ســازمان ملــل متحد از 6برابر شــدن مصــرف آب طی ۷0ســال 
گذشــته خبر می دهد. به روایت این آمارها، ســاالنه ۷5میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه 
می شود. پیش بینی ها هم در خوشبینانه ترین حالت جمعیت جهان را در سال 2050 حدود 

۷.9میلیارد نفر تخمین می زنند.
جمعیت ایــران هم در ســال 13۸1 مرز ۷0میلیون نفر را پشت ســر گذاشــت. ایران؛ کشــوری 
خشک و نیمه خشک است که تنها یک سوم متوسط جهانی، بارش ساالنه به خود می بیند. 

بارش هایی که در 2۸درصد سطح کشور به کمتر از 100میلی متر می رسند.
کاوی یک بازه 20ساله نشان از این دارد که 35.54درصد از سطح کشور اقلیم فراخشک  وا
به خود می بیند. 29.15درصد ســطح کشور هم جزو اقلیم خشک به حساب می آیند. با این 
تفاسیر 65درصد اراضی کشور در گستره اقلیم خشک و فراخشک قرار گرفته اند. ایران حدود 
1.1درصد از خشکی های جهان را از آن خود کرده و تنها 0.34درصد آب های جهان را در خود 

جای داده است.
براســاس برآوردهای وزارت نیــرو میانگین حجم بارندگی ســاالنه ایران حــدود 400میلیارد 
مترمکعــب اســت. ســهم حوزه هــای آبخیــز کوهســتانی از ایــن بارش هــا حــدود 310میلیارد 
مترمکعب اســت. مناطق دشــتی هم چیزی حدود 90میلیــارد مترمکعب از ایــن بارندگی ها 
سهم می برند. هرچند تبخیر و تعرق هرساله 200میلیارد مترمکعب آب را در مناطق کوهستانی 
و ۸4میلیارد مترمکعب در مناطق دشتی را از دسترس خارج می کنند. به عبارتی ۷1درصد از 

حجم بارش ها تبخیر می  شوند.


