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این روزها رهگــذران در معابر بزرگ شــهر تهران 
برگ های درختان را زیرپای خود احساس می کنند. 
برگریزان در نیمه نخست مردادماه، چیزی شبیه حال 
و هوای پاییز است. به ویژه آنکه بارش های سنگین در 
روزهای اخیر گاه آسمان را ابری کرده و فضا حکایت 
از لوکیشن پاییزی یک فیلم در تابستان دارد. با این 
تفاوت که برگ ها سبز و زرد هستند و در عین زیبایی 
بصری، فضای غریبی به برخی از نقاط شهر داده است؛ 
اینکه بارش های ممتد به گیاهان سطح شهر آبرسانی 
زیادی می کنند، مناسب اســت یا برگریزان در گرم 
ترین ماه سال به گیاهان آسیب می زند یا حتی ممکن 
است سبب از بین رفتن درخت یا درختانی در پایتخت 
شود. تغییرات اقلیمی هم اکنون و در آینده چه تأثیری 
روی گیاهان خواهد گذاشــت؟ یک اقلیم شــناس 
معتقد است که به بارش های اخیر در تهران، بارش 
موسمی گفته می شود: »معموال در ایران و در فصل 
تابستان باران موســمی اتفاق می افتد، اما در اکثر 
اوقات در نیمه جنوبی کشــور، چنین پدیده ای رخ 
 نمی دهد و می توانیم 30سال یک بار شاهد باران هاي

موسمی باشیم.« 
بهلول علیجانی به همشهری می گوید: »امسال سامانه 
موسمی خیلی قوی بوده است؛ هم از نظر شدت و هم 
از نظر گسترش که تا شهر تهران هم کشیده شد.« 
همین اتفاق، اگرچه به نظر می رسد گیاهان را از آب 
سیراب کرده است اما این میزان برگریزان در تابستان 
عجیب به نظر می رسد. استاد گیاه شناسی دانشکده 
زیست شناسی دانشــگاه تهران بر این باور است که 
به طور کلی بارندگی ها برای گیاهان مفید است: »این 
بارش ها هر زمان اتفاق بیفتد می تواند جذب گیاهان 
شــده و مقداری از آب ســفر ه های زیرزمینی را که 
وضعیت نامناسبی دارند، تامین کند. بنابراین ضرری 
برای گیاهان ندارد.« حســین آخانی به همشهری 
می گوید: »برای شهر تهران مشکلی وجود دارد و ما 
به دلیل اینکه اصوال وضعیت مناسبی در شهرسازی 
نداریم، طی دهه های قبل حق فضای ســبز شهر را 
ندادیم. درختانی که در خیابان ولیعصر قرار دارند یا 
درختانی که در بافت قدیمی شهر هستند، به شدت 
در تنش هســتند زیرا دیگر آن بافت به دلیل توسعه 
شهری، افزایش ساخت وسازها، توسعه معابر و حتی 

بستر رودخانه ای و جویباری از بین رفته است.« 

 میزان رطوبت گیاهان
بارندگی ها درصورتی که در زمین نفوذ کنند، تأثیرات 
بهتری برای گیاهان خواهند داشــت. در عین حال، 
به گفته علیجانــی، نفوذپذیری خــاک هم میدان 
مشخصی دارد. این اقلیم شــناس معتقد است اگر 
میزان بارندگی بیشتر از نفوذپذیری خاک باشد، در 
زمین جاری می شود: »بارش باران معموال در خاک 

نفوذ می کنــد و نفوذپذیری خاک هــم یک میدان 
مشخصی دارد. برگریزان درختان در فصل تابستان 
تماما به بارش باران ارتباط پیدا نمی کند. درختان، 
آب را از ریشه جذب می کنند تا برگ ها روی شاخه ها 
تبخیر و تعرق انجام دهنــد. بنابراین اگر زمین آب 
نداشته باشد، می گوییم درخت پژمرده شده و باید 

آبیاری صورت بگیرد.« 

او تأکید می کند: »میزان جذب رطوبت درخت از زمین 
محدود اســت. یعنی هر درختی یک میزان معینی 
می تواند رطوبت جذب کند حتی اگر شما زمین را پُر از 
آب کنید. بنابراین زمانی که دمای هوا خیلی زیاد باشد، 
تبخیر روی شاخه ها افزایش می یابد، درحالی که ریشه  
نمی تواند آن مقدار رطوبت را جذب کند؛ هر چند که 
هر روز به درختان آب دهید. در نتیجه برگ ها زرد شده 
و از شاخه درختان جدا می شوند.«  استاد گیاه شناسی 
دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران نیز از این منظر 
به موضوع نگاه می کند: »مقداری از آبی که به سبب 
بارندگی ها جریان پیدا می کند، با آالینده هایی که در 
سطح معابر شهر وجود دارد، مخلوط می شود و دیگر 
آب کیفیت الزم را برای نفوذ در خاک ندارد؛ موضوعی 

که می تواند به درختان آسیب وارد کند.« 
حسین آخانی ادامه می دهد: » از اینکه میزان آسیب 
وارد شــده به درختان چقدر اســت، اطالعاتی در 
دسترس نیست، زیرا پژوهشی در این زمینه صورت 
نگرفته اســت. زمانی که بارندگی صورت می گیرد 
و سبب ســیل و آبگرفتگی در معابر می شود، باید از 
آب نمونه برداری شده و ترکیبات آن را مورد بررسی 
قرار داد تا ببینیم چه تأثیرات منفی اي روی گیاهان 
می گذارد. متأســفانه ما اطالعات اینچنینی نداریم، 
 اما پیش بینــی می کنیم که آســیب هایی هم برای 

گیاهان دارد.« 

خزان زودرس چگونه به تهران رسید؟
همشهری دالیل تغییرات آب و هوایی اخیر پایتخت و زرد شدن برگ بسیاری از درختان به ویژه چنارها را بررسی کرد

محمود موالییگزارش
روزنامه نگار

انطباق دوره برنامه های میان مدت با 
مدیریت شهری؛ زمینه ساز پاسخگویی

یکــی از مهم تریــن دالیــل عدم تحقق 
کامــل برنامه های میان مدت توســعه در 
دولت و نهادهای بخــش عمومی از جمله 
شهرداری ها عدم انطباق دوره های برنامه با 
دوره های مدیریتی است. برای حل این چالش، تدوین برنامه های 
4ســاله پیشــرفت در الیحه اصالح ســاختار بودجه کل کشور 
پیشنهاد شــده و هم اکنون در کمیته، اصالح ســاختار بودجه 
مجلس شورای اسالمی در مرحله بررســی قرار دارد. هم راستا با 
آن در شهرداری ها نیز با توجه به اختیارات وزارت کشور در ماده 
25آیین نامه مالی شهرداری ها لزوم تهیه برنامه های میان مدت 
شهری )4ساله( اصالح و ابالغ شده است. این تغییر، فصل جدیدی 
از نظام برنامه ریزی و بودجه بندی در کشور را به طور عام و به ویژه 
در شهرداری ها رقم می زند. در واقع انتظار می رود تدوین و اجرای 
برنامه های میان مدت به ارتقای برخی از شاخص های حکمروایی 
شهری همچون مشارکت پذیری شــهروندان در تصمیم سازی، 
اســتفاده اثربخش و کارا از منابع محدود در جهت تحقق اهداف 
تعیین شــده در برنامه های میان مدت، بهبود نظام پاسخگویی و 
انضباط پذیری و نیز رعایت حقوق یا عدالت بین دوره ای منجر شود. 
تمرکز بر مطالبات و تقاضاهای شهروندان، غایت تدوین برنامه های 
میان مدت است. این مهم از طریق جلب مشارکت آنان در پیشبرد 
بهتر امور شهر و شهروندان و ارتقای زیست پذیری شهرها میسر 
می شود. با تدوین برنامه میان مدت 4ساله، اولویت های برنامه ای- 
بودجه ای یکسان و به صورت هدفمند مختص همان دوره تعریف 
خواهد شد. در غیر این صورت، اولویت ها برای تخصیص منابع مالی 
در بین دو دوره مدیریت شهری )شورا و شهرداری( ممکن است 
دچار تغییرات اساسی شود که این موضوع به صورت عدم انطباق 
بودجه ساالنه با برش برنامه عملیاتی یکساله نمایان می شود. از 
سوی دیگر فرایند پاسخگویی مدیریت شــهری، مستلزم انجام 
اقدامات براســاس اهداف و راهبردها و سیاست های تدوین شده 
و ارائه گزارش پیرامون نتایج حاصل از اقدامات انجام شده است. 
یکی از مزیت های همزمانی تدوین برنامه با دوره مدیریت شهری، 
ارتقای پاســخگویی و انضباط پذیری مجموعه شــهرداری ها و 
شوراهای اسالمی شهرها و مدیران شهری با تأکید بر شناسایی 
پاسخگو، محور پاســخگویی و فراهم کردن امکان مقایسه نتایج 
اقدامات با برنامه های تدوین به شــمار می رود.  بر این اســاس و 
باتوجه به چالش ها و آسیب های  شناسایی شده درخصوص تدوین 
و اجرای برنامه های توسعه شهری و ضرورت بهبود مستمر فرایند 
تدوین برنامه های میان مدت شهری، شهرداری تهران به عنوان یک 
نهاد عمومی غیردولتی پیشرو در حوزه تحوالت مدیریت شهری 
به دنبال اصالح و بازنگری فرایند تدوین برنامه های میان مدت خود 
از طریق اصالح بازه زمانی اجرای برنامه میان مدت چهارم است. لذا 
تدوین برنامه چهارم مدیریت شهری تهران، منطبق با ششمین 

دوره شورای اسالمی شهر تهران در دستورکار قرار گرفته است.

امیر نورمحمدی
مدیرعامل شرکت شهرسالم

پایگاه های ســیار واکسیناســیون دوز یادآور 
کرونــا در شــهر تهــران بــرای توان یابــان و 
سالمندان مجدد فعال شده اند. شهروندانی 
هــم کــه ســالمند در منــزل دارنــد یا یکــی از 
اعضــای خانــواده امــکان مراجعه بــه پایگاه 
ثابــت را نــدارد، می تواننــد بــا شــماره ۱۳۷ 
تمــاس بگیرنــد و درخواســت تیــم اورژانس 

برای تزریق دوز یادآور را داشته باشند.

محمد نقیب 
سرپرست معاونت امور فرهنگی و اجتماعی 

شرکت بهره برداری مترو
مســابقه فرهنگی »پرچم حســین« تا روز 
ششــم ماه محرم و در ایوان انتظار حضرت 
ولیعصر)عج(برگزار می شود. مسافران مترو 
می تواننــد ضمن دریافت پرچــم متبرک به 
نام نامی حضرت سیدالشهدا)ع( با ارسال 
عکس از نصب این پرچم در ســر در منازل 
خود به قید قرعــه از جایزه ســفر به کربالی 

معلی برخوردار شوند.

نقل قول خبریادداشت

عدد خبر

سرپرست بهره برداری شرکت اتوبوسرانی 
تهــران از اختصــاص ۱۷دســتگاه اتوبــوس 
بــرای حمل ونقــل زنــان در 2 نوبــت صبح و 
عصر در خطوط BRT شــهر خبر داد. ایرج 
لطفــی زاده گفــت: اکنــون ایــن اتوبوس ها 
در 2خط بی آرتــی 2 و ۷ شــهر در 2نوبت در 
ســاعت های ۷ تا ۱۰ صبــح و ۱۶ تــا 2۰ عصر 
فعــال هســتند و روزانــه به طــور میانگیــن 
حدود ۳۰۰ مسافر زن توســط آنها در شهر 

جابه جا می شوند.
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اتوبوس

ظرفیــت ســاخت ۱۴2۱واحــد مســکن در 
منطقــه١١ در قالب قــرارگاه جهــادی تأمین 
مسکن پیش بینی شــده که ١٠۶٠واحد آن 
در بافت فرسوده و ٣۶١واحد خارج از بافت 
فرسوده است. مهدی هدایت، سرپرست 
ســازمان نوســازی شــهر تهران با اعالم این 
خبر گفــت: عمده ســاخت و ســازهای این 
منطقــه در پروژه های هالل احمــر، پادگان 
حــر، بیمــه، دخانیــات و تعاونــی مســکن 

کارکنان ایجاد می شود.
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امیر شهرابی؛ مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری

تهران، جزیره گرمایی
تفاوت ارتفاع 900متری میان شمال و جنوب پایتخت، می تواند تهران را به شهر چند اقلیمی تبدیل کند. 
به گفته استاد گیاه شناسی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران، تغییر اقلیم یک مسئله جهانی است: 
»تغییر اقلیم مختص تهران نیست و یک تغییر اقلیم جهانی در حال صورت گرفتن است. منتها براساس 
داده ها، در خاورمیانه و به طور مشخص تأثیرات ناشی از تغییر اقلیم تقریبا 2 برابر خیلی از مناطق دیگر است. 
اگر در دنیا تغییر اقلیم یک درجه ای را تجربه کرده ایم، در خاورمیانه 2 درجه است و متأسفانه به درجه خطر 
رسیده ایم.« آخانی اضافه می کند: »البته در تهران مشکل دیگری داریم و اینکه خوِد شهر تهران یک جزیره 
گرمایی اضافی محسوب می شود. به دلیل وسایلی که انرژی مصرف می کنند و به خصوص میلیون ها خودرویی 
که روزانه در شهر به حرکت درمی آیند، طبیعی است که شهر تهران گرمایی حتی بیشتر از خاورمیانه داشته 
باشد.«  علیجانی گرمای زمین را دلیل به وجود آمدن پدیده تغییر اقلیم می داند و مي گوید: » بارندگی شدید 
در فصول گرم سال سبب ریزش برگ های سبز درختان می شود. برگریزان این روزهای درختان سبز هم 
به دلیل شدت بارندگی است، ولی اگر برگ ها زرد است، به دلیل نرسیدن آب کافی به ریشه درختان است. آب 
باید در زمین نفوذ کند تا به ریشه درختان برسد. مثال در برخی نقاط خیابان ولیعصر جای مناسبی برای نفوذ 
آب به زمین برای درختان وجود ندارد بنابراین دلیل برگریزان در این موقع از سال گرمای بیش از حد هوایی 
است که میزان تبخیر و تعرق را بیشتر از میزان رطوبت کرده است؛ گرمایی که پیش از بارندگی ها رخ داد.« 
این استاد گیاه شناسی نیز با تأیید تأثیر گرمای زمین در ریزش برگ گیاهان، عنوان می کند: »دلیل اصلی 
برگریزان گرمای بیش از حد است که امسال شاهد آن هستیم. البته شهر تهران مدت هاست که با پدیده 

خزان درختان مواجه است و با توفان و باد برگ هایی که سست شدند، به زمین می افتند.«  
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