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حادثه خیزترین نقطه کهگیلویه و 
بویراحمد نیازمند توجه و کمک 

مسئوالن
مدیر پروژه چهارخطه کمربندی یاسوج_اصفهان گفت: 
حادثه خیزترین محور کهگیلویه و بویراحمد نیازمند توجه 
و کمک اعتباری مســئوالن است.امین خرمی در جمع 
خبرنگاران افزود: ۱۲ سال پیش این محور کلنگ زنی شد 
و تا پیش از شروع کار ما هیچ اقدامی در خصوص انجام 
عملیات اجرایی انجام نشد.وی به اقدامات پروژه از سال 
پیش تاکنون اشــاره می کند و در این ارتباط اظهارکرد: 
خوشبختانه باوجود تمامی مشکالت و سنگ اندازی ها 
از روز شــروع کار تاکنون بدون وقفه تالش کردیم و هم 
اکنون ۵ کیلومتر از این طرح آماده آسفالت است.مدیر 
این پروژه با اشاره به مشکالت مالی این پروژه خاطرنشان 
کرد: پیمانکار پروژه تمامی تــوان مالی خود را برای به 
سرانجام رســاندن این محور بکار گرفته است و تمامی 
دغدغه شان این بود که فعالیت پروژه از حرکت باز نماند 
اما توان مالی پیمانــکار دیگر اجازه نمی دهد و ما همه 
تالش خود را برای اتمام پروژه به کار خواهیم بســت و 
انتظار داریم با توجه به اینکه با کمبود اعتبار مواجه است، 
مســئوالن هم به وعده خود عمل کرده و اعتبارات الزم 
را به این پروژه اختصاص دهند.نماینده پیمانکار در این 
طرح به حوادث ســال های اخیر رخ داده در کمربندی 
یاسوج_اصفهان اشاره و عنوان کرد: پروژه بسیار حساس 
و حادثه خیز است و در صورتی که سریعتر به بهره برداری 
نرسد، جان انسان ها در خطر است و شاید یکی از دالیلی 
که پیمانکار باوجود تمامی نامالیمات دست از کار نکشید 
حس نوعدوستی ایشان بوده است همین دو شب گذشته 
در این محور دو نوجوان عزیز جان خود را از دست دادند 

و هزاران نفر داغدار شدند.

معاون رئیس جمهور:
خسارات سیل در چهارمحال و بختیاری 

جبران می شود
معاون اجرایی رئیس جمهــور با بیان اینکه تعداد قابل 
توجهی از روستاها و شــهرهای چهارمحال و بختیاری 
درگیر سیالب شده اند، گفت: به مردم سیل زده اطمینان 
می دهیم که خسارات سیل جبران خواهد شد.سید صولت 
مرتضوی در جریان بازدید از روستای سیل زده بارده با بیان 
اینکه سیل خساراتی به مردم در بخش منازل، اشتغال، 
اراضی کشــاورزی، دام و ... وارد کرده است، اظهار کرد: 
بابت خسارت وارده به مردم متاثر هستیم، اما از هوشیاری 
مردم سپاسگزاریم که منازل خود را تخلیه کردند تا شاهد 
تلفات جانی در روســتای بارده نباشــیم.معاون اجرایی 
رئیس جمهور افزود: سازه هایی در مسیر رودخانه ایجاد 
شده است که این مسئله موجب افزایش خسارات شد، 
استاندار چهارمحال و بختیاری از روز اول وقوع سیالب 
تمام قد پای کار بودند و با مسئوالن کشوری ارتباط لحظه 
به لحظه داشتند.وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از 
روستاها و شهرهای چهارمحال و بختیاری درگیر سیالب 
شــده اند، گفت: امروز بازدید میدانی از روســتای بارده 
صورت گرفت، به مردم سیل زده اطمینان می دهیم که 
خسارات سیل جبران خواهد شــد و با همکاری مردم، 
روستا بهتر از گذشته ساخته می شود.مرتضوی بیان کرد: 
پس از اتمام سرکشی از روستای سیل زده بارده در جلسه 
ستاد مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری تصمیماتی 
اتخاذ خواهد شد، بخشی از اقدامات باید در سطح استان 
پیگیری شود و بخشی نیز به صورت ملی پیگیری خواهد 
شد.معاون اجرایی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه قدری 
از آالم سیل زدگان با حضور نیروهای جهادی و ... التیام 
بخشیده شده است، عنوان کرد: خسارات ناشی از سیل در 
تمامی بخش ها به زودی جبران می شود.در ادامه غالمعلی 
حیدری- اســتاندار چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: 
حضور معاون اول رئیس جمهور در اســتان یک فرصت 
مغتنم است و در سفر ریاست جمهوری نیز عنایت ویژه ای 
به استان داشتند.وی تاکید کرد: قطعا با پیگیری معاون 
اجرایی رئیس جمهور، اعتبارات برای جبران خســارات 

سیل به سرعت تخصیص پیدا خواهد کرد.

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای اردبیل:
۷0 درصد حجم ذخیره سدهای اردبیل 

خالی است
معاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای 
اردبیل گفت: ۷۰ درصد حجم ذخایر ســدهای اســتان 
اردبیل خالی اســت.فضائلی در نشست هماهنگی برای 
جلوگیری از وقوع ســیالب در اردبیل اظهار کرد: سیل 
بحرانی مخرب است که حتی جلوتر از زلزله تا ۵۸ درصد 
آسیب ها و دغدغه های جدی را برای مردم به همراه دارد 
و ضروری است برای مقابله با این بحران تدابیری درست 
بیندیشیم.وی تصریح کرد: شرکت آب منطقه ای بر اساس 
اسناد باالدستی سعی می کند تا قبل از بحران در بستر و 
حریم رودخانه ها اقدامات مؤثری را انجام دهد تا زمینه 
برای کاهش آسیب های ناشی از سیل به وجود آید.معاون 
حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: 
۹۰ درصد رودخانه های استان در کنار ساماندهی حریم و 
بستر، نشانه گذاری شده و ما سعی می کنیم تا در یک افق 
۲۵ ساله شرایطی را فراهم کنیم تا با الیروبی مستمر مانع 
از ورود خسارات ناشی از سیالب به محدوده رودخانه ها 
شویم. وی بیان کرد: متأسفانه در سال های گذشته حریم 
و بستر برخی رودخانه ها به محل ساخت و ساز و برخی 
سوءاســتفاده ها تبدیل شــده که با همکاری ۲۲ اکیپ 
نظارت و بازرسی و پایش مستمر سعی می کنیم تا جلوی 
این ساخت و سازها و ایجاد موانع را در این مسیر آبرفتی 
بگیریم.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اردبیل خشکسالی و سیالب را از بحران های جدی کشور 
برشــمرد و گفت: در حالی که ۷۰ درصد حجم ذخیره 
سدهای اســتان خالی اســت، ما تالش می کنیم تا در 
صورت بارش های رگبــاری از این منابع برای پر کردن 
ذخایر پشت سدها استفاده کرده و جلوی اقدامات مخرب 

دیگر را نیز بگیریم.

خبر

رمز و راز واردات واکسن در دولت سابق
... و علــت چنین امری وابســته به اســتفاده از 
واکسن های مؤثر و کارآمدی بوده است که عراق از 
سبد کوواکس از ابتدای پیدایش واکسن ها در جهان 
تا به امروز صورت داده اســت و مردم کشــورمان 

محروم از استفاده از چنین واکسن هایی بوده اند.
وضعیت بیمارســتان های کشــور در پیک هفتم 
کرونا داللت از روند افزایشــی بیماری کرونا دارد و 
این روزها افزایش موارد بیماری شدت گرفته است 
و تخت های بیمارستانی از نوزادان و کودکان گرفته 
تا جوانان و ســالمندان اشغال شده است. در بخش 
مراقبت های ویژه و در قسمت تنفسی بیمارستان ها 
در ایران شرایطی مشــابه و چه بسا وحشتناک تر از 
پیک پنجم کرونا با دلتا برقرارشــده است. تشدید 
فوریتی محدودیت های کرونایی و افزایش ســرعت 
واکسیناســیون علیه کرونا در کشــور یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر اســت و بایــد بهروش های گوناگون 
ازجمله خروج از تحریم های خودخواسته داخلی در 
برابر واردات واکسن های خارجی و مؤثر و کارآمد به 
کشور اقدام کرد تا با تنوع سبد واکسیناسیون، تعداد 
عالقه منــدان به مصونیت در برابــر کرونا از طریق 
واکســن را افزایش داد. رئیــس هیئت مدیره نظام 
پزشــکی کشور گفته »متأســفانه اقبال عمومی به 
تزریق دز یادآور کم است و از سوی دیگر هم به نظر 
نمی رسد که وزارت بهداشت بتواند به تنهایی این کار 
عظیم را به سرانجام برساند.« مؤید علویان خواستار 
آن شده است که تمامی دستگاه های اجرایی کشور 
ازجمله بســیج در کنار وزارت بهداشت قرار گیرند 
تا با اســتفاده از ظرفیت های پایگاه های بســیج و 
نیــز ظرفیت های نهــادی مثل هالل احمــر، روند 
واکسیناسیون عمومی در کشــور به سرعتی چند 
برابر سرعت فعلی برسد تا آمار بستری و مرگ ومیر 
ناشــی از بیمــاری کاهش پیدا کند. ســخنان این 
مقام مســئول به خوبی بیانگر آن است که تهدیدها 
بر ســر تزریق واکســن تاکنون جواب نداده است و 
نه تنها عموم مردم نســبت به تزریق دزهای یادآور 
واکسن کرونا مقاومت می کنند بلکه بخشی از جامعه 

پزشکی هم دیگر حاضر به تزریق واکسن نیستند.
شکســتن ســد مقاومــت مردمــی در برابــر 
واکسیناسیون خیلی راحت است و رییس جمهور 
قبلی هم واقف بر این مســئله بوده اســت. بیراهه 
نیســت که درزمانی که واکســن های کووید پای 
به عرصــه وجود نهادند حســن روحانی از طریق 
وزارت امور خارجه تصمیم به عقد قرارداد و خرید 
۲۰۰میلیون دز واکسن خارجی از محل کوواکس 
و شرکت های آمریکایی و آلمانی و انگلیسی گرفت 
و اگر چنین قصدی وجود نمی داشــت و تحریم ها 
مانع واردات دارو و واکســن به کشور بود، هیچ گاه 
واردات واکســن های مؤثــر و پرطرفدار خارجی با 
ممنوعیــت در داخل مواجه نمی شــد. او در جمع 
وزرای دولت هــای یازدهــم و دوازدهم به صراحت 
گفته کــه »ما تصمیم گرفتیم بــرای خرید ۲۰۰ 
میلیون دز واکسن خارجی قرارداد ببندیم. خیلی ها 
مخالف بودند و می گفتند ما در داخل واکسن تولید 
می کنیم و به زودی ۵۰میلیون دز تحویل می دهیم. 
ما حتی پیشــاپیش از آن ها هم خرید و تشــویق 
کردیم. ۶۰میلیون دز واکســن از روسیه خریدیم 
که چند میلیون دز بیشتر به ما ندادند. ۵۰میلیون 
دز واکسن از تولیدکنندگان داخلی خریدیم که در 
دوره ما چند میلیون دز بیشــتر نتوانستند تحویل 
دهند.« رییس جمهــوری وقت با زیرکی خاص و 
آینده نگری که می کرد به درستی شرایط بیماری و 
جامعه و سرنوشت واکسن های داخلی و خارجی را 
تبیین می کرد و می دانســت که باوجود ۱4شرکت 
واکســن ســاز داخلی اگر محمد مخبــر، رییس 
بزرگ ترین بنــگاه دارویی کشــور و تولیت اصلی 
واکسن ســازی در داخل به معاونــت اولی رییس 
دولت سیزدهم برگزیده شــود باید فاتحه واردات 
واکســن را خواند به طوری که جامعه در وانفسای 
پیک دیگری از بیماری، قید واکسیناسیون را بزند 

و عطای واکسن را به لقایش ببخشد!

ادامه یادداشت از صفحه اول

احتمال تکرار بحران اوکراین در تایوان
ضمن آنکه امکان و احتمــال حمایت های اعالمی 
پیونگ یانــگ آن ها به واســطه روابط بــا پکن برای 
همراه شــدن با پکن و مسکو در خنثی سازی راهبرد 
موازنه واشــنگتن متحد نیســت. انتظــار به کاهش 
وضعیت ضریب نفوذ واشــنگتن هنگامی منطقی تر و 
پذیرفتنی تر خواهد بود که مســکو و پکن بخواهند 
چه در بحران اوکراین و چــه در بحران تایوان عماًل 
وارد رویارویی با واشــنگتن شوند و پیونگ یانگ نیز 
بخواهد با آن ها همراه شود. تحت این شرایط، بازنده 
اصلی این وضعیت واشنگتن خواهد بود. فقط زمانی 
واشــنگتن می توانــد به توان نفوذ خــود در اجرایی 
ســازیی راهبرد موازنه علیه چین و روســیه امیدوار 
باشــد که مســتظهر به حمایت اروپــا و بلوک ناتو 
باشــد. به نظر می رســد که رزمایــش دریایی چین 
برای آمادگی در رویارویی واشنگتن مهم ترین نشانه 
این تقابل اســت و شــاید بتوان آن را تهدیدی علیه 
تایوان دانســت. به هر ترتیب، تور آسیایی پلوسی با 
رسیدن به تایوان به پایان رسیده است، اما با استناد 
به مجموعه ای نشانگان و قراین به نظر می رسد پایان 
این سفر نقطه شــروع و آغازی برای تشدید تنش ها 
میان پکن و واشنگتن باشد. در شرایط حاضر شماره 
معکوس برای این تقابل شروع شــده است و باید دید 
که واشــنگتن چگونه از فردای سفر پلوسی می تواند 
توأمان توان خود را در ایجاد موازنه در برابر روسیه و 

چین به کار گیرد؟

ادامه یادداشت از صفحه اول

امید نوروزی اصل - در هفته ای که گذشت 
سامانه  پرفشار و باران زای »مانسون« از جنوب 
شرق وارد کشور شــد و تأثیراتی متناقض بر 
جای نهاد؛ از یک سو سازنده بود چون بر بخش 
بزرگی از ســرزمین کم آب ایران و تاالب های 
تشنه آن بارید و سیالب هایی سیرکننده روان 
نمود و از سویی دیگر مخرب بود چون طغیان 
رواناب هــا، جان های زیــادی را ضایع و اموال 

بسیاری را تباه نمود.
اکنون ســؤال این است؛ مکانیسم این سامانه 

بارشی چگونه است؟
سامانه های بارشــی در جهان و ایران متنوع 
هستند. یکی از آن ها همین سامانه برخاسته 
از اقیانوس هند اســت کــه مخصوص فصول 
گرم ســال، بهار و تابســتان، می باشــد. این 
 )Monsoon( مانسون  را  سامانه گرمسیری 

می نامند.
همه سامانه های بارشی، ناشی از باد یا جابجایی 
هوا می باشــند. باد در اثر اختالف فشار در جو 
به وجود می آید. از مهم ترین پدیده های جوی 
در فــالت ایران، بادهای ۱۲۰روزه سیســتان 
است که از اردیبهشت آغاز و تا شهریور تداوم 
دارد. برای فهم سامانه مانسون، اجازه دهید به 
بررسی بادهای سیستان بپردازیم چون تفاوتی 
در مکانیســم ایجادشــان وجود ندارد. درباره 
چگونگی ایجاد بادهــای ۱۲۰روزه، دو نظریه 
وجود دارد. نظریه دوم به مانسون مربوط است 
که در انتهای بحث به آن بازخواهم گشــت؛ 
اما نظریه اول این پدیده را ناشــی از اختالف 
فشــار مابین دو ناحیه شمالی مرطوب خزری 

و جنوب شرق خشک می داند.
انتهــای بیابان برهوت لوت در جنوب شــرق 
اســت. در فصول گرم ســال، تابش پرانرژی 
خورشــید، باعث تشــکیل هوای گرم در آن 
ناحیه می شود. هوای گرم چگالی پایین دارد، 
سبک است و باال می رود و یک ناحیه کم فشار 
در باالی اســتان سیستان و بلوچستان ایجاد 

می کند.
 در نقطــه مقابل، در جوار خزر، هوای خنک، 
مرطوب و چگال یک ناحیه پرفشــار را بر فراز 
نوار سبز شمالی ســوار می کند. این اختالف 
فشار و خأل ایجادشده، موتور مکنده قدرتمند 
طبیعی می سازد که هوای فشرده شمال را به 
سمت جنوب شرق پمپاژ می نماید. سامانه به 
حرکت درآمده تــا نواحی جنوبی البرز خنک 
می باشــد اما با عبور از باالی مناطق کویری 
مرکز و شرق کشور و جذب حرارت، به جوی 
سوزان تبدیل می شود. دهه ها قبل که حقآبه 
هیرمند در ایران قابل توجه بود و هامون مملو 
از آب، شب هنگام، حرارت جریان جو گذرنده، 
توسط تاالب وســیع حذف و باد سوزان برای 
ســاکنان این اســتان بدل به نسیمی خنک 
می شــد و شــب های دلپذیری بــرای زابل و 
زاهدانی هــا رقم می خورد. حــال برگردیم به 

سامانه مانسون!
 اصطالح مانســون برگرفتــه از کلمه عربی 
»موســم« به معنای فصل می باشــد. سامانه 
مانســون اساســاً بادهای فصلی هستند که 
جهت خــود را با تغییر فصل عوض می کنند؛ 
بنابراین آن ها را بادهای دوره ای یا موســمی 
می گویند. بادهای موســمی در تابستان ها از 
دریا به خشــکی و در زمستان ها از خشکی به 

دریا می وزند.
جهت حرکت باد همیشــه از ناحیه ســرد یا 
پرفشــار به ناحیه گرم یا کم فشــار است. در 
تابستان دریا خنک تر از خشکی و در زمستان 
خشکی خنک تر از دریاست. )علت مربوط به 
ظرفیــت گرمایی باالی آب نســبت به خاک 

است(.
 بادهای موسمی، در گذشــته، بسیار مهم و 
موردتوجه بوده اند زیرا این بادها توسط تاجران 
و دریانوردان، هنگام به کار گرفتن کشتی های 
بادبانی، برای جابجایی از مکانی به مکان دیگر 

مورداستفاده قرار می گرفتند.
اگرچه سامانه مانسون در شبه قاره هند، مرکز-

غرب آفریقا، استرالیا، آسیای جنوب شرقی و 
ســواحل اقیانــوس آرام در آمریکای مرکزی 
وجود دارد اما در شــبه قاره هند برجسته تر و 
دارای اهمیت بیشتر است چون تعیین کننده 
شــرایط اقلیمی ه ند و آسیای جنوب شرقی 

است.
بادهای موسمی یا مانســونی در هند دو نوع 
هستند؛ در تابستان ها بادهای موسمی جنوب 
غربی و در زمستان ها بادهای موسمی شمال 

شرقی.
 اولی به دلیل تشــکیل یک سیستم کم فشار 
شــدید بر فراز فالت تبت بــه وجود می آید و 
دومی در نتیجه سلول های پرفشاری است که 
بر فراز فالت سیبری و تبت تشکیل می شوند.

 مکانیســم ایجاد ســامانه مانسونی 
تابستانی

در طول ماه های تابستان، نور خورشید سطوح 
خشــکی ها و اقیانوس ها را گــرم می کند، اما 
دمای زمین بــه دلیل ظرفیت گرمایی کمتر، 

سریع تر افزایش می یابد. با گرم تر شدن سطح 
زمین، هوای باالی آن منبســط می شــود و 
ناحیه ای با فشار کم ایجاد می شود. در همین 
حال، اقیانوس در دمای پایین تری نســبت به 
خشــکی باقی می ماند و بنابراین هوای باالی 
آن فشار بیشتری را حفظ می کند. ازآنجایی که 
بادهــا از مناطق پرفشــار به ســمت مناطق 
کم فشــار جریان می یابند، این کمبود فشــار 
باعث وزش باد از اقیانوس به ســمت خشکی 
می شود. این ســامانه هوای مرطوب اقیانوس 
هند، دریای عرب و خلیج بنگال را که آکنده 
از بخارآب اســت به سوی شــبه قاره می آورد. 
به همین دلیل اســت که باران های موسمی 

تابستان باعث بارندگی بسیار می شود.
 زمان فعالیت سامانه مانسون تابستانی

 سامانه مانسون تابستانی هند معموالً از ژوئن 
تا ســپتامبر )از نیمه خرداد تا نیمه مهرماه( 
فعالیت دارد و مناطق وسیعی از غرب و مرکز 
هند بیش از ۹۰درصد و جنوب و شمال غربی 
هند ۵۰ تا ۷۵درصد از کل بارندگی ســاالنه 

خود را در طول این دوره دریافت می کنند.
به طورکلــی، بیــن ۲۰۰ تــا ۳۰۰ میلی متر 
میانگین بارش ماهانه در کل کشــور ناشــی 
از این سامانه است. بیشــترین مقادیر بارش 
در ماه هــای جــوالی و اوت )تیــر و مرداد( 

مشاهده شده است.
 کدام کشــورها از ســامانه موسمی 

تأثیرپذیر هستند؟
 با پایان زمستان، هوای گرم و مرطوب جریان 
مانســونی، از جنوب غربــی اقیانوس هند به 
ســمت کشــورهایی مانند هند، ســریالنکا، 
بنگالدش و میانمار می وزد. باران های موسمی 
تابســتان آب وهــوای مرطــوب و بارش های 

سیل آســا را برای ایــن مناطق بــه ارمغان 
می آورد. کشــورهای مجاور شبه قاره در شرق 
و غــرب چون تایلند، ویتنام، کامبوج، الئوس، 
پاکستان، افغانستان، ایران و کشورهای عربی 
حاشــیه خلیج فارس نیز به تناوب متأثر از این 

سامانه هستند.
 سامانه مانسون چه ویژگی هایی دارد؟

باران های ناشــی از این ســامانه عمدتاً دارای 
ویژگی های زیر هستند:

-نامنظم هستند.
-غیرقابل پیش بینی هستند گاهی بارندگی زود 

و گاهی با تأخیر روی می دهد.
-اغلب منجر به سیل یا خشک سالی می شود.

-توزیع و پراکنش آن ها نامتوازن است. برخی 
مناطق ســیالبی و بعضی جاها بارش میزانی 
نازل دارد. )مناطقی بیش از ۲۰۰ســانتی متر 
باران دریافت می کنند و از سیل رنج می برند 
و برخی دیگر ســاالنه کمتر از ۵۰سانتی متر 
باران دریافت می کنند و شــرایط نیمه بیابانی 

را تجربه می کنند(.
موسمی  دو شاخه شــدن ســامانه   

تابستانی
سامانه موسمی تابســتانی یا جنوب غربی به 
دلیل عوامل توپوگرافی به دو شــاخه تقسیم 
می شوند. هنگامی که بادهای موسمی جنوب 
غربی به رشته کوه گهات برخورد می کند به دو 
بخش منشعب می شود؛ شاخه دریای عرب و 
شاخه خلیج بنگال. اولی بسیار قوی تر از دومی 

است.
شــاخه دریای عرب ســامانه در اثر برخورد با 
رشــته کوه های گهات غربی در ایالت ساحلی 
کراال، نیروی باالبرنده الزم را دریافت می کند و 
در اثر صعود، انرژی و دمای آن کاهش می یابد 
و فراینــد میعان آن انجام و عمل بارندگی در 
اولیــن منطقه صورت می گیرد. شــاخه دوم 
بــر فراز خلیج بنگال، از آســام می گذرد و به 

هیمالیای شرقی برخورد می کند.
جالب اینجاســت که در طول دوره ســامانه 
موســمی جنوب غربی، ایالت تامیل نادو که 
در بخش شرقی انتهای جنوبی شبه قاره واقع 
اســت، خشــک می ماند زیرا در منطقه سایه 
توده هــای بارانی قرار دارد. البته این ایالت در 
فصل زمســتان در اثر سامانه موسمی شمال 

شرقی آب و هوایی بارانی دارد.
یا   ســامانه موسمی شمال شــرقی 

زمستانی شبه قاره
در زمستان ســلول های پرفشــار در جنوب 
اقیانوس هند به ســمت غرب مهاجرت کرده 
و ضعیف می شوند و اختالف دمای اقیانوس و 

شبه قاره کاهش می یابد. 
از سوی دیگر ســلول های پرفشاری در باالی 
فالت تبت و ســیبری به وجــود می آید. این 
اختالف فشــار زمینه را برای ایجاد ســامانه 
بادهای موسمی شمال شرقی فراهم می نماید. 
این سامانه بارندگی را به سواحل جنوب شرقی 
کشور )ایاالت تامیل نادو و سیماندرا( می آورد.

 تأثیرات اقتصادی سامانه تابستانی
الزم به ذکر اســت که اقتصاد هند و آســیای 
جنوب شــرقی به شدت به ســامانه موسمی 
تابســتانی وابسته است. بســیاری از مناطق 
در این کشورها سیســتم های آبیاری بزرگی 
در اطــراف دریاچه هــا، رودخانه ها یا مناطق 
ذوب برف ندارند و منابع آب زیرزمینی آن ها 

کم عمق است.
باران های موسمی تابستان، چاه ها و سفره های 
زیرزمینی را برای بقیه ســال پــر می کند و 
رونقی به کشــاورزی می دهــد. برنج و چای 
برخی از محصوالتی هســتند که به ســامانه 
موسمی تابستان متکی هستند. تولید لبنیات 
و دامداری هند نیز وابســته به همین سامانه 
اســت و آن را به بزرگ ترین تولیدکننده شیر 
در جهان تبدیل کرده است. صنعت در هند و 
آسیای جنوب شرقی نیز به مانسون تابستانی 

متکی اســت. آب جمع آوری شــده در طول 
دوره موســمی نیروگاه های برق آبی را به کار 
می اندازد و مقدار زیادی الکتریســیته در این 

منطقه تولید می شود.
وقتی سامانه موسمی تابستان همراه با تأخیر 
یا ضعیف باشد، اقتصاد منطقه آسیب می بیند. 
افراد کمتری می تواننــد غذای خود را فراهم 
کننــد و کســب وکارهای بزرگ کشــاورزی 
محصولــی برای فروش ندارنــد. دولت ها باید 
غذا وارد کنند. برق گران تر می شــود و گاهی 
توســعه را به مشــاغل بزرگ و افراد ثروتمند 
محدود می کند. به این دالیل است که سامانه 
مانسون تابســتانی »وزیر دارایی واقعی هند« 

نامیده شده است!
 خسارات ناشی از سامانه موسمی

باران های موسمی تابستانی می تواند خسارات 
بزرگی ایجاد کند. ســاکنان مناطق شــهری 
مانند بمبئی، بــه خیابان هایی عادت کرده اند 
که در هر تابســتان تقریباً نیم متر آب دارند. 
بااین حال، وقتی موســمی تابستانی قوی تر از 
حد انتظار باشــد، سیل ها می توانند منطقه را 
ویران کنند. در شــهرهایی مانند بمبئی، کل 
محله ها ممکن اســت غرق شوند. در مناطق 
روســتایی، رانــش گل می تواند روســتاها را 
مدفون کند و محصوالت کشــاورزی را از بین 
ببرد. در ســال ۲۰۰۵ سیل در ایاالت گجرات 

و ماهاراشترا جان بیش از هزار نفر را گرفت.
موسمی  ســامانه  از  ایران  اثرپذیری   

تابستانی
به علــت وجود رشــته کوه مرتفــع هیمالیا، 
بیشترین منطقه تأثیر ســامانه شبه قاره هند 
است اما اگر سامانه مانسونی هند بسیار فعال 
شــود و رطوبت خیلی زیادی داشته باشد، به 
عرض های شــمالی و غربی تر متمایل شــده 
و از جنوب شــرق وارد ایران می شــود و در 
اســتان هایی مانند کرمان، هرمزگان، فارس، 
یــزد و اصفهان نیز بارندگی رخ خواهد داد اما 
در مواقعی که رطوبت انتقالی کم باشد، در این 
نواحی با ایجاد ابرهای جوششی کم ضخامت تر، 
طوفان گردوخاک و افزایش نســبی دما پدید 
می آید. امســال که قدرت ســامانه مضاعف 
شــد بخش های زیادی از فالت ایران را تحت 
پوشش باران های فراسنگین ناشی از خود قرار 
داد. خشــکی بیش ازحد زمین و نبود پوشش 
گیاهی مناسب در این مناطق، منجر به جاری 

شدن روان آب و سیالب های مخرب شد.
باران به هر شکل که باشد به قول سعدی »در 
لطافــت طبعش خالف نیســت« چراکه »در 
باغ الله روید و در شــوره بــوم خس«. عمده 
خســارات و تلفات جانی و مالی ناشی از باران 
به واسطه تعدی و دست اندازی نادرست انسان 
در طبیعت اســت. تخریب جنگل ها و مراتع و 
تبدیل آن ها به خاک تفتیده، اشغال سواحل، 
مســیرها و مســیل های دره و رودخانه هــا و 
ساخت وســازهای بی رویه و بدون ارزیابی های 
زیســت محیطی اســت که باران رحمت را به 

روان آبی وحشی و نقمت بدل می کند.
یک نکته از این تفصیل باقی مانده است؛ درباره 
ایجاد بادهای ۱۲۰روزه سیستان به یک علت 
اشــاره شــد؛ اما جمعی برانند که این جریان 
جوی تحت تأثیر ســامانه مانسونی تابستانی 
هنــد به وجــود می آید. بدین شــکل که در 
شمال افغانســتان در اثر سامانه مانسون یک 
سیستم پرفشار که رطوبت خود را ازدست داده 
مستقر می شــود. هم زمان با آن یک سیستم 
کم فشار فصلی از نوع حرارتی در دشت زابل به 
وجود می آید. به علت اختالف فشار هوا میان 
ارتفاعات افغانستان و دشت سیستان این بادها 
تشــکیل می گردد. توپوگرافی دشــت زابل و 
همچنین ارتفاعات پلنگان در غرب و ارتفاعات 
بابائی در شمال شرق این دشت کانالی طبیعی 
ایجاد کرده اســت و این امر موجب تشــدید 

سرعت این بادها می گردد.
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از منافع اقتصادِی هند تا تلفات جانِی ایران 

همه چیز درباره »مانسون«

امید نوروزی اصل
دانش آموخته محیط زیست 


