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چکیده

بحرانهای ژئوپلیتیکی نوع خاصی از بحرانهای بینالمللی هستند که منشأ جغرافیایی -سیاسی دارند که مهمترین مشخصهی
بحرانهای ژئوپلیتیک است .هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و بررسی معضل ریزگردها از منظر بحرانهای ژئوپلیتیکی

منطقه خلیج فارس .سؤال اصلی مقاله این است که بحرانهای ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس چه نقشی در معضل ریزگردهای منطقه
دارند؟ نتایج این مقاله نشان میدهد که تراژدی ریزگردها ،در منطقه خاورمیانه تنها به یک کشور یا یک بخش از منطقه ،شامل عراق،
سوریه و ایران منحصر نیست ،بلکه اکثر کشورهای منطقه با این پدیده خطرناک دست به گریبان هستند و مانند اهالی سوریه و یا
عراق ،بسیاری از ساکنان  25استان ایران نیز همواره در معرض تهدید این پدیده قرار دارند .مهمترین کانون های ریزگرد در منطقه
که در مراکز تحقیقاتی به ثبت رسیده اند ،بیابان های مرکزی عربستان ،کشورهای حوزه خلیج فارس ،شمال آفریقا و دو صحرای
جنوبی و غربی عراق و مرکز سوریه است .بنابراین بخش قابل توجهی از معضل ریزگردها در ایران ریشه خارجی دارد و اینکه ناامنی
به وجود آمده در اثر بحرانهای ژئوپلیتیکی مقابله با بحران ریزگردها را سخت نموده است .تحقیق حاضر کیفی است که در آن
تحقیق حاضر کیفی است که در آن سعی شده است با استفاده از منابع کتابخانهای و مقاالت پژوهشی و نیز سایر منابع علمی به
برنامهریزی و سازماندهی سیاسی ،امنیتی و اقتصادی فضا در منطقه مکران با محوریت منظقه چابهار پرداخته شود.

واژگان کلیدی :ریزگردها ،بحرانهای ژئوپلیتیکی ،منطقه خلیج فارس ،ایران.

( -1نویسنده مسئول)

heidare.lotfi@gmail.com
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مقدمه
کشورهای جهان در کل با چالشهای زیست محیطی روبرو هستند و با این وجود این مسئله از منطقهای به منطقه
دیگر و در کشورهای مختلف متفاوت است و تهدیدهایی برای کیفیت محیط زیست به وجود آمده است .هشدار
جهت تأثیر خطر به محیط زیست در اواخر دههی سوم قرن بیستم داده شد و هزار سال این خطر وجود داشته است.
مطابق برنامه سازمان ملل متحد در امور آب و هوا گسترش همکاری بینالمللی همکاری عمومی باید برای حفظ محیط
زیست انجام شود .تقریبًاًا موارد زیادی برای حفاظت محیط زیست در اواخر سال  1970میالدی ارائه شده که تحت
حمایت سازمان ملل بوده و موافقتنامههایی هم به صورت منطقهای به دست آمدهاند .کوشش در جهت شناخت
مشکالت محیط زیست در چارچوبهای قانونی مانند ابزارهای اقتصادی ،تکنولوژی صدا در محیط زیست و پروسه
تولید پاک کنندهها شده و برآوردهای زیادی در محیط زیست انجام شده است؛ تغییر در کیفیت محیط زیست یا
زیباسازی محیط زندگی انسان انجام شده اما این پتانسیلها کافی برای زندگی انسان نیست .یا به عبارت دیگر مراحل
پاک سازی از آلودگی باید از مناطقی چون پارکهای تفریحی زدوده شوند تا موفقیت در این مورد حاصل گردد و
سالمتی و بهداشت عموم به خطر نیفتاده و گسترش در زمینه اقتصادی فراهم شود .به زبان دیگر کشورهای فقیرتر،
محیطزیست را برای تغییر دادن کار آلودهتر کرده و سوزاندن درختان و جنگلها و زوائد کشاورزی از این نوع هستند
که باید این فعالیتها از طریق دیگری جبران شوند .از دست رفتن سریع منابع همراه با فقر و افزایش جمعیت خودش
وابسته به مصرف زیاد در کشورهای در حال توسعه میباشد و با وجود این ،اخیرًاًا کارایی انرژی و ذخیره آن در بعضی
از کشورها افزایش یافته است؛ بنابراین غیرممکن است که چالشهای محیط زیست را در اقتصاد مؤثر ندانست و این
موضوع با چالشهای سیاسی و اجتماعی همراه شده است(مشیرزاده و هاشمی .)216 :1392 ،بیش از چند سال است
که ریزگردها بسیاری از مناطق جنوبی و غربی کشور را درمینوردند و هزاران تن ذرات جامد را از بیابانهای عربستان
(ربع الخالی) ،یمن ،سودان ،عراق ،سوریه ،کویت و ...حمل میکنند و بر گستره بزرگی از شهرهای کشور فرو میریزند.
این پدیده در روزهای طوفانی ایجاد اختالل در زندگی مردم استانهای جنوبی ،جنوب غربی و حتی استان تهران را
باعث شده است .در سالهای  86و  87تنها استانهای خوزستان و کرمانشاه مورد هجوم این پدیده واقع شدند اما در
سالهای بعد حدود  20استان کشور تحت تأثیر پدیده گرد و غبار قرار گرفتند 66 .درصد کانونهای گرد و غبار مربوط
به عراق 27 ،درصد مربوط به خوزستان و  7درصد به عربستان اختصاص دارد افزود :طی سالهای گذشته بیش از
 200تا  300نقطه به کانونها گرد و غبار منطقه اضافه شده است.
ایران از لحاظ ویژگیهای خاص اقلیمی و موقعیت جغرافیایی جز سرزمینهای خشک و نیمه خشک جهان به شمار
میرود که این موقعیت از نظر طول و عرض جغرافیایی با کمربند بیابانی جهان مطابقت دارد .مساحت تقریبی بیابانهای
ایران حدود  450هزار کیلومتر مربع برآورد شده که با توجه به قرارگیری ایران در این اقلیم ،طوفانهای گرد و غبار در
جنوب غربی ،پهنه ساحلی ،نیمه شرقی و مرکزی ایران بسیار شایع است .از این رو به دلیل تغییرات اقلیمی،
خشکسالیهای اخیر ،تغییر کاربری اراضی ،کاهش قابل توجهی از پوشش گیاهی ،مدیریت گاه نامناسب منابع آب اکثر
دریاچهها و مناطق مرطوب خشکشده و به منبع مهمی برای تولید ریزگردها تبدیل شده است .منشأ عمده این توفانها
که بخشهایی از عراق ،سوریه ،عربستان ،خوزستان ،شرق ایران ،جازموریان ،دریاچههای خشک شده و پهنههای
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ساحلی عنوان شده است یکی از مهمترین مخاطراتی که مردم استان خوزستان و غرب کشور را در چند سال اخیر به
شدت رنج میدهد .بسیاری از کارشناسان زیست محیطی کشورمان علت خشک شدن تاالبها را فعالیتهای انسانی و
پدیده خشکسالی میدانند ولی مهمترین عامل مرگ تاالبها ساختن سد بر روی رودخانههای باالدستی آنها است.
ساختن سدها در باالدست باعث میشود تا آب ورودی به تاالبهای پایین دستی کاهش یابد ازاینرو تاالبها با خطر
نابودی مواجه میشوند .این وضعیت بر تاالبهای بخش فالت مرکزی مانند تاالب پریشان ،بختگان و گاوخونی تأثیر
بیشتری داشته است .بیشتر تاالبهای خشک شده منبع گرد و غبار میشوند .عالوه بر این حیات و معاش افرادی را که
اطراف تاالبها زندگی میکنند ،تحت تأثیر قرار میدهد .در حال حاضر تاالبها مآمن و زیستگاه حیوانات و پرندگان
بومی و مهاجر هستند ازاین رو حفظ این اکوسیستم طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار است .سؤال اصلی مقاله این است
که چگونه بحرانهای ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس چه نقشی در معضل ریزگردهای منطقه دارند؟ تحقیق حاضر
کیفی است که در آن تحقیق حاضر کیفی است که در آن سعی شده است با استفاده از منابع کتابخانهای و مقاالت
پژوهشی و نیز سایر منابع علمی به برنامهریزی و سازماندهی سیاسی ،امنیتی و اقتصادی فضا در منطقه مکران با
محوریت منظقه چابهار پرداخته شود.
رویکرد نظری
بحران ژئوپلیتیکی عبارت است از ایجاد وضعیت برای یک دولت یا کشور بر پایۀ عوامل ثابت و متغیر ژئوپلیتیکی و
متأثر کردن سیاست آن کشور .به عبارتی منفعل کردن سیاست و استراتژی ملی دیگر کشورها با کاربرد عوامل و ارزشهای
جغرافیایی .بحرانهای ژئوپلیتیکی دارای پیامدهای متعددی برای شهروندان ساکن در فضای متأثر شده است .کشتار
انسانهای ساکن ،آوارگی ،توسعه نیافتگی و دیگر مسائل منفی از پیامدهای بحرانهای ژئوپلیتیکی در فضاهای بحران
زده است(ولیقلی زاده.)35 :1394 ،
تعاریف متفاوتی برای بحران1بیان گردیده است .سادهترین تعریف برای بحران« :عدم تعادل بین نیاز و مصرف با تولید
است .واینر 2و کان3بحران را اینگونه تعریف میکنند ،آنها میگویند بحران مشخصات زیر را دارا است:
 -1شرایطی که ایجاد نا اطمینانی کند...
 -2وجود تهدید جدی نسبت به اهداف.
 -3شرایطی که همراه با افزایش فشارها و فوریت برای عمل به وجود میآید.
 -4نقطه چرخش در رویدادها و کنشها که پیامدهای غیرمنتظرهای به دنبال میآورد.
همچنین مک کارتی4نیز در تعریف بحران چنین میگوید ،بحران شرایطی است که:
 -1زمان موجود برای پاسخدهی و یا تصمیمگیری محدود است.
 -2نیازمند تصمیمگیری در موقعیت وخیم و در زمان محدود ،با اتکا بر اطالعات اندک است.
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Winer
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بیشترین اختالفنظر در تعریف بحران به علت گوناگونی بحرانها و علل به وجود آورنده آنها و تفاوت اثرات و
پیامدهای آنها در سرتاسر جهان است.
بحران پیشامدی است که بهصورت ناگهانی و گاهی فزاینده رخ میدهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد،
گروه یا جامعه میانجامد .بحران باعث به وجود آمدن شرایطی میشود که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات
اساسی و فوقالعاده است .بحرانها برحسب نوع و شدت متفاوتاند .بحران یک فشارزایی بزرگ و ویژه است که
باعث در هم شکسته شدن انگارههای متعارف و واکنشهای گسترده میشود و آسیبها ،تهدیدها ،خطرها و نیازهای
تازهای به وجود میآورد(ولیقلی زاده.)35 :1394 ،
تنوع در پدیدههایی که بحران خوانده میشوند ،هنوز کمتر از تنوعهایی است که از این واژه ارائه شدهاند .بعضی از
دستهبندیهای بحرانها بهصورت زیر است:
 -1بحران شخصی
 -2بحران اجتماعی
 -3بحران اقتصادی
 -4بحران سیاسی
 -5بحران بینالمللی
 -6بحران زیستمحیطی
بحرانها به دو دسته کلی تقسیمبندی میشود:
 -1بحرانهای انسان ساخت
 -2بحرانهای طبیعی
 -1بحرانهای انسان ساخت
بحرانهای انسان ساخت بحرانهایی هستند که ناشی از عملکرد و یا طرح و نقشه قبلی انسانها و فراگیر باشند .این
بحرانها انواع متعددی دارند و بسیار پیچیدهتر از بحرانهای طبیعی هستند :مثل بحرانهای اجتماعی یا اقتصادی که
ناشی از عملکرد نادرست و یا طرح و نقشه دشمنان است که گریبان گیر جامعه میشود .بحرانهای انسان ساخت
گاهی با انگیزههای بسیار مشخص ،قوی ،خصمانه و سودجویانه طرحریزی میشود مثل« :بحران جنگ» .بحران جنگ
بزرگترین و پیچیدهترین بحرانی است که بر تاریخ تمدن بشری سایه انداخته است .در دل بحران جنگ ،بحرانهای
مهم دیگری همچون بحران اقتصادی ،امنیتی و بحرانهای انسانی چون کمبود آب و غذا و شیوع برخی بیماریها و
بحرانهای دیگر ...نمایان میشود(حسینی و دیگران.)79 :1392 ،
 -2بحرانهای طبیعی
منشأ حوادث طبیعی خدا است و علت حوادث طبیعی قوانین حاکم بر طبیعت است .مثل زلزله که حاصل حرکت
الیههای زیرین زمین است و یا سیل که ناشی از حرکت حجم زیادی از آب و گل و الی میباشد .آنچه که حوادث
طبیعی را مبدل به بحران میکند ،عدم آمادگی انسانها است .در صورت آماده بودن و پیشبینیهای الزم حوادث طبیعی
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با کمترین پیامد و با کمترین خسارت اتفاق میافتد .حوادث طبیعی را میتوان از ابتدا با پیشبینی به موقع و اقدامات
تخصصی و فنی قبل از حادثه مهار کرد(یاوری و امامقلی پور.)29 :1389 ،
گفته مـیشود ،هنگامی که ظرفیتهای عمومی یک نظام مثل تکنولوژی ظرفیت فرهنگی ،منابع انسانی ،سـاختارهای
مـسئول ،ایدئولوژی مؤثر ،میزان انعطاف و پاسـخگویی ،از ظـرفیت تخریب ،آسـیبپذیری ،نـقطه ضـعف ،میزان
دخالت متغیرهای بیرونی و حجم بحرانهای بـالقوه کمتر باشد ،با یک بحران سروکار داریم .مک کارتی مـعتقد اسـت
بحرانها موقعیتهایی هستند که مستلزم پاسـخ آنی و اختصاص منابع فـوق العـادهاند .بحرانها در سطوح خرد و
کالن روی میدهند .در سطح کالن ،بحرانها شامل نزاع میان دولتها و سطح خرد ،بحرانها با نزاع مـیان گـروهها یا
عامالن منفرد در میگیرد .مـشخصههای بارز هر بـحران را آمـیزهای از سه عنصر تهدید یـا فـرصت ،کوتاهی زمان
موجود و میزان فشار روحی وارده تعیین میکند .موقعیتهای بحرانی اهداف واحد تصیمگیری را بـه خـطر میاندازند،
مدت زمان موجود برای پاسـخدهی پیـش از تغییر دادن تـصمیم را مـحدود میکنند و تصمیمسازان را غافلگیر مـیکنند.
دیویس )1963(1به بحران به صورت یک توالی مینگرد .از نگاه او بحران در چند مرحله رخ مـیدهد :مـرحله پیش
از بحران ،یعنی مرحله سکون کـه در آن جامعه در حـالت بـهنجار بـه سر میبرد؛ مـرحله اخـطار یا تهدید که در آن
نشانگان خطر ظهور میکنند اما همیشه به طور جدی با آنها برخورد نـمیشود؛ مـرحله اثـر که در آن بحران به ناگهان
حملهور میشود؛ یـک مـرحله مـا بـعد اثـر کـه در آن میزان آسیبها مورد ارزیابی قرار میگیرد؛ و در نهایت ،مرحله
طوالنی مدت بازیابی(ربیعی.)1386:62 ،
در ارتباط با انگیزههای تنش ،منازعه و جنگ بین کشورها و سازههای انسانی ،عوامل جغرافیایی نقش اساسی را به
عهده دارند .عواملی که به عنوان ارزشها و منافع ملی و یا جمعی ملتها و سازههای انسانی از قبیل سرزمین ،فضا،
مرز ،منابع معدنی ،آب ،سرمایه ،علم و فناوری و ...به آن نگریسته میشود .همچنین عوامل زمینهای که موجبات تمایز
و تفاوت بین سازههای انسانی نظیر گروههای قومی ،مذهبی و نژادی را به وجود میآورند در بروز تنش موثرند .عالوه
بر این مسئله تغییر ،تأسیس ،موجودیت و شکلبندی ساختار سیاسی فضا و تغییر وضعیت جغرافیای سیاسی در
مقیاسهای محلی ،منطقهای و جهانی عمدتًاًا از نظر حکومتها به عنوان هدف سیاسی منازعه تعیین میشوند .همچنین
احتمال وجود جنبههای فطری ،روانشناختی و ایدئولوژیک در وقوع منازعه بین کشورها وجود دارد(حافظ نیا:1379 ،
.)76
عوامل اساسی تولید کننده جنگ به طور عینی آنهایی هستند که از آنها برداشت ارزشها و منافع حیاتی و جمعی به
عمل میآید که برای تصرف ،کنترل یا رفع تهدید از آنها به اقدام سیاسی و جنگی مبادرت میشود .این عوامل و
ارزشهای بنیادین در حوزههای جغرافیا ،سیاست و ایدئولوژی قرار دارند .معمو ًالًال حکومتها نسبت به برخی عوامل
جغرافیایی /طبیعی یا انسانی /بیرون یا درون قلمرو خود دیدگاهی ناسازگار با دیدگاه همسایگان یا قدرتهای مداخلهگر
منطقهای یا جهانی دارند که در چنین حالتی مشاجره میان آنها بروز میکند .عمدهترین عوامل جغرافیایی تأثیرگذار در
تولید تنش و منازعه بین کشورها عبارتاند از:
. Davis
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 -1فضا و خاک :کشورهای قویتر معمو ًالًال چشم طمع به قلمرو سرزمینی دیگران بهویژه همسایگان خوددارند و برای
نفوذ در فضای جغرافیایی و یا حتی تصرف اراضی آنها تالش میکنند.
 -2مسیر ارتباطی :همه کشورها بهویژه کشورهای محصور در خشکی نیاز به ارتباط با دنیای خارج دارند .برخی هم
برای تردد کشتیهای تجاری و جنگی به آبراههها و تنگههایی نیازمندند که در قلمرو آنها نیست .لذا تالش کشورهای
نیازمند برای دسترسی به این زمینهها و تالش دارندگان گذرگاههای زمینی ،هوایی و دریایی برای بهرهمندی بیشتر،
باعث تنش میشود(حافظ نیا.)76 :1379 ،
 -3خط تقسیم آب و سرچشمه رودخانهها :هنگامی که چنین پدیدهای در مرز دو کشور باشد ،فرسایش بستر رود،
جابجایی مرز را به دنبال دارد و پیامد آن تنش و اختالف مرزی دو کشور همسایه میباشد
 -4رودخانههایی که در مسیر خود از چند کشور میگذرند :آنها تمام یا بخشی از سرزمین کشورهای مسیر گذر را
سیراب میکنند و در تنشزایی میان این کشورها نقش دارند .چون شهروندان هر کشور مدعی حق آب هستند و هر
دستکاری در آب رودخانهها مانند احداث سد ،بهرهبرداری بیشتر ،تغییر مسیر و  ...میتواند به اختالفات دامن بزند.
 -5مرز دریایی مشترک :این مرزها گرچه بر اساس مفاد کنوانسیون  1990میالدی حقوق دریاها مشخص میشود ،اما
چگونگی ترسیم خط مرز و قلمرو سازی ،بهرهبرداری از کانیهای فالت قاره ،ذخایر آبزیان و نیز شیوه مالکیت یا
تصرف جزایر میتواند باعث تنش میان کشورهای ذینفع شود.
 -6تعیین مرزهای مشترک دریاچهای :که برای رژیم گذاری میان کشورهای ساحلی آنها مسئله آفرین است.
 -7منابع زیرزمینی مشترک مرزی که در دو سوی خط مرز گسترش پیدا کردهاند :چنانچه میان کشورهای ذینفع ،بر سر
شیوه بهرهبرداری از آنها توافقی حاصل نشود ،میتواند به تنش میان آنها بینجامد(سلطانی جلفان.)94 :1395 ،
 -8مجاورت پایتخت یا شهر بزرگ و حساس یک کشور با مرز :به دلیل قائل شدن حاشیه امنیتی برای آن.
 -9یک موقعیت استراتژیک :که برخورداری از آن موازنه قدرت نظامی را دگرگون میکند و دارنده آن میتواند کشور
رقیب را زیر فشار و یا تهدید بگذارد.
 -10ذخایر کانی یا سوختی چشمگیر و غنی :که کشور همسایه یا کشورهای قدرتمند برون مرزی و جهانی به آن
چشم میدوزند و برای تصرف یا بهرهبرداری از آن میکوشند.
 -12روش مصنوعی بارانزا کردن ابرهای گذرنده :که ممکن است با اعتراض کشورهایی که همه ساله به شکل سنتی
و طبیعی از ذخیره رطوبتی این ابرها سهم و بهرهای داشتهاند ،قرار بگیرد.
 -13جابجایی عشایر در دو سوی مرز بینالمللی :عشایری که برای ادامه حیات و بقای خود به دامپروری متکی هستند
و زندگی دامی آنها هم به علفزارهای مناطق ییالق و قشالق بستگی دارد ،جابجایی آنها در دو سوی مرز بینالمللی
میتواند تنشزا باشد(سلطانی جلفان.)94 :1395 ،
 -14گروه اقلیت جداییخواه :اقلیتهای قومی یا مذهبی که در حاشیه کشورها مستقرند چنانچه از اندازه و وزن
ژئوپلیتیکی کافی برخوردار باشند و عوامل بیرونی نیز به آنها کمک کند ،میتواند منشأ تنش با کشور مادر باشند و بر
روابط آن با کشورهای محرک یا پشتیبان خود تأثیر منفی بگذارد.
 -15گروه اقلیت محاط در خشکی کشور مادر :که مورد حمایت کشور متروپل حامی خود قرار میگیرد.
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 -16گروه اقلیت پراکنده در دو سوی مرز :که با یکدیگر تعامالت فضایی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،مذهبی و ...
میان مرزی دارند .به گونهای دنباله ملت کشور دیگر هستند و با آن تجانس دارند .چنانچه حکومتهای مادر بخواهند،
میتوانند از آنها به عنوان اهرم فشار علیه همسایه استفاده و یا آنان را به جدایی از آن کشور و پیوستن به خود تشویق
کنند.
 -17گروه اقلیت گسترش یافته از یک کشور به کشور مستقل دیگر :برخی گروههای اقلیت حاشیه کشورها
 -18تفاوت ها و تضادهای فرهنگی و هویتی :گاهی سازههای انسانی و ملت های همسایه به علت خصیصههای
فرهنگی و دینی متفاوت با هم سازگاری ندارند و این پدیده به بروز تنش ،اختالف و کشمکش بین آنها کمک میکند.
بحرانهای ژئوپلیتیکی نوع خاصی از بحرانهای بینالمللی هستند که از منشأ جغرافیایی-سیاسی برخوردارند .این
موضوع مهمترین مشخصهی بحرانهای ژئوپلیتیک است .برخالف بحرانهای بینالمللی اقتصادی یا سیاسی که ممکن
است تبعات منفی و بازتابهای جهانی آن بسیار گستردهتر از نوع خاص بحرانهای ژئوپلیتیکی باشد ،با این حال
هیچکدام از این بحرانها مانند بحران ژئوپلیتیکی بنیانهای وجودی دولت -ملتها را تهدید نمیکند .این بحرانها از
منازعه و کشمکش کشورها و گروههای متشکل سیاسی -فضایی و بازی گران سیاسی بر سر کنترل و تصرف ارزشها
و عوامل جغرافیایی اعم از طبیعی و انسانی شکل میگیرد .بحرانهای ژئوپلیتیکی از پایداری و تداوم نسبی برخوردار
است و به سادگی قابل حل و برطرف شدن نیست .از مهمترین مشخصات این آن است که در چنین بحرانهایی معمو ًالًال
الگوی و مداخلهی چند سطحی :شکل میگیرد و بازیگران مختلفی در ارتباط با بحران درگیر میشوند(ولیقلی زاده،
.)36 :1394
گستره ریزگردها در ایران
در ایران سرچشمه اصلی ریزگرد باد ُشُشمال است .این باد که از خرداد تا شهریور فعال است ،در شمال خاورمیانه شکل
میگیرد و با گذر از کوههای ترکیه و شمال عراق ،مانند قیفی به بیابانهای عراق و سوریه سرازیر میشود و تا خلیج
فارس و رسیدن به آبهای آزاد پیش میرود .جریانهای خشک هوای عربستان و عدم توجه به محیط زیست و
بیابانزدایی در عراق باعث خشک شدن بسیاری از باتالقهای عراق و ایجاد نواحی غبار ساز شده است .در گذشته
سه کشور ایران ،عراق و عربستان بهصورت مشترک هزینههای مالچ پاشی این زمینها را تأمین میکردند و تمام زمینها
در فصل خاصی از سال مالچ پاشی میشدند .مالچ نوعی فراورده چسبنده نفتی است که برای تثبیت شنهای روان در
بیابانها استفاده میشود .جنگ عراق و تغییر رویه این دولتها در دهه  ۲۰۰۰میالدی سبب فراموشی این کار و در
نتیجه افزایش ریزگرد در خوزستان ،غرب ایران و سرانجام تقریبًاًا در سراسر ایران شد .توفان اخیر که به گفته برخی
اهالی بغداد بدترین توفان غبار زندگیشان بوده است ،سبب بیشترین میزان ریزگرد در سه دهه اخیر ایران شد و ترکیب
غبار با آالیندههای شهری ریزگرد خطرناکی را تولید کرد که صدها شهروند را به بیمارستان کشاند(فرهادی و دیگران،
.)583 :1395
ریزگردها استانهای کردستان ،کرمانشاه ،ایالم ،خوزستان ،بوشهر و با غلظت کمتر زنجان ،همدان ،لرستان ،چهارمحال
و بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد ،فارس ،مرکزی ،قم ،اصفهان ،قزوین ،البرز ،تهران و جنوب استانهای آذربایجان
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شرقی و غربی را فرا گرفته و سبب کاهش دید افقی و افزایش غلظت آالیندههای هوا میشود .در خراسان رضوی،
خراسان شمالی ،شمال سیستان و بلوچستان و برخی نقاط یزد و کرمان ،نیز تأثیرگذار بوده است.
ریزگردها به صورت موردی از سال  ۱۳۸۲خورشیدی در اهواز دیده شده و از سال  ۱۳۸۴به صورت ج ّدّدی افزایش
پیدا کرد و اوج آن بین سالهای  ۸۷تا  ۸۹خورشیدی بود .در کشور عراق  ۲٫۵میلیون هکتار مساحت تاالبی وجود
دارد که تا سال  ۱۳۷۹خورشیدی و پس از جنگ خلیج فارس ،چیزی در حدود  ۱٫۵تا  ۲میلیون هکتار از این تاالبها
خشک یا کاربری تاالبی خود را از دست دادند .سازمان ملل در همان سال  ۲موضوع را به عنوان بزرگترین فاجعه
زیستمحیطی جهان معرفی کرد که یکی از آنها خشکی تاالبهای بینالنهرین بود .در سال  ۱۳۸۶خورشیدی،
خشکسالی به اوج خود رسید و سبب خشکی بخش عمدهای از تاالبهای شادگان و هورالعظیم شد(خیراللهی و
دیگران.)264 :1395 ،
در نخستین روزهای تابستان  ،۸۸پدیده ریزگرد ،ایران را به زیر پردهای از گرد و غبار فرو برد .این وضعیت آسمان در
تهران ،اهواز و بسیاری از شهرهای مرکزی ،جنوبی و غربی ایران بود .در روز نیز خورشید ،از پس الیه ریزدانههای
مرتفع گرد و غبار ،کم فروغ دیده میشد و ته رنگ آبی در آسمان اطراف آن پیدا بود و قرص خورشید به سفیدی
میزد .ریزگرد در سال  ۸۹نیز ،همانطور که بسیاری پیشبینی میکردند ،روی داد؛ اما این بار حتی از سال قبل هم
شدیدتر بود .مناطق غربی ایران و بهخصوص استان خوزستان ،ریزگرد را از همان روزهای آغازین سال  ۸۹دوباره
تجربه کردند؛ اما طولی نکشید که دامنه نفوذ آن بسیار گسترش یافت تا اینکه در اردیبهشت بیش از نیمی از ایران را
دربرگرفت و در برخی مناطق نیز با بادهای شدید و باران گل توأم شد .در ماه خرداد محدوده تحت سیطره امواج
ریزگرد بازهم گسترش پیدا کرد و در اوایل خرداد و اواسط خرداد تقریبًاًا سراسر ایران را پوشاند(خیراللهی و دیگران،
.)264 :1395
طوفانهای گرد و غبار عمدتًاًا در فصول بهار و تابستان و با توالی کمتری در پاییز و زمستان رخ میدهند همچنین
بیشترین زمان وقوع این پدیده در فاصله زمانی بعدازظهر تا غروب میباشد که برای سالمتی انسان و محیطزیست
خطرناک بوده و عالوه بر تأثیر سوء در بخش کشاورزی سبب افزایش خسارت به محصوالت زراعی و باغی شده و
ناپایداری کشاورزی را به همراه دارد .اگرچه اخیرًاًا شاهد افزایش دورههای ریز گردی در ایران هستیم ولی نمیتوان
بهطور دقیق محاسبه کرد که این ریزگردها چه اندازه منشأ داخلی و چه اندازه منشأ خارجی دارند؛ اما آنچه در آن
تردید نیست این است که ریز گردها عمدتًاًا منشأ داخلی دارند؛ که این منشاءهای داخلی عبارتاند از :تاالبها،
زمینهای کشاورزی در مناطق خشک ،شخم زدن ،فعالیتهای گسترده خاکبرداری و جادهسازی و چرای مفرط
(.)Prospero et al, 2002: 1-31
این بحران باعث شده است شهر اهواز مرکز این استان از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان یکی از آلودهترین
شهرهای جهان شناخته شود که باعث مشکالت تنفسی ساکنان این شهر شده است .احتمال آلوده بودن این ریزگرد به
مواد رادیواکتیو نگرانیهای گستردهای در مورد تأثیر این پدیده بر سالمت شهروندان به وجود آورده است .ساالنه
حدود  ۲۲هزار نفر در استان خوزستان به دلیل مشکالت ناشی از آلودگی هوا و ریزگردها به بیمارستان و مراکز درمانی
مراجعه میکنند .در آبان  ۱۳۹۴در پی بارش باران اسیدی در این استان ،برای صدها نفر مشکالت تنفسی پیش آمد که
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آنان را به بیمارستان کشانده و به بستری شدن بیش از یکصد نفر منجر شد .در برخی از روزهای سال میزان گرد و
غبار در آبادان  ،۲۲۵اندیمشک  ،۱۲۷سوسنگرد  ،۷۶۷امیدیه  ،۶۵۴بهبهان  ،۵۸۹گتوند  ۱۶۶و شوش  ۴۶۰میکروگرم بر
مترمکعب گزارش شده است ،این در حالی است که میزان آالیندگی استاندارد  ۱۵۰تا  ۲۵۰میکروگرم بر مترمکعب
است .شدت ریزگردها در اهواز به اندازهای است که از نهایت قدرت سنجش آناالیزرهای سازمان محیط زیست ایران
بیشتر است(رضائی مقدم و مهدیان بروجنی.)14 :1394 ،
اولين هجوم گسترده ريزگردها به استانهای جنوب غربي ايران به سال  ١٣٨٢بر میگردد .هم اکنون ،توفان گرد و غبار
ساالنه به صورت کم و بـيش ،حـدود  ٢٣استان کشور را با مشکل جـدي مـواجه میکند .حل اين مشکل نيازمند
مشارکت جمعي کشورهاي ايران ،عراق ،عربستان ،سوريه ،ترکيه و کويت است و ايران بهتنهایی نمیتواند کار خاصي
انجام دهد .١اين پديده ،داراي آثـار گـسترده بهداشتي ،اقتصادي و زيست مـحيطي بـراي جامعه ايران بوده است.
توفانهای گرد و غبار اثرات مضري بر سالمت و اقتصاد جامعه و تغ يي ر اقليم دارند.
گرد و غبار منجر به افزايش بیماریهای مننژيت و تب دره و آسم و بیماریهای ويروسـي و صدمه بـه DNA

سلولهای پوست و ريه میگردد .کاهش ديد ،کاهش باروري خاک و آسيب به محصوالت کشاورزي ،کاهش تـابش
خورشيدي و در نتيجه بهرهوری از دستگاههای خورشيدي ،آسيب به ارتباطات از راه دور و سیستمهای مـکانيکي،
آلودگـي و هـوا و افزايش بیماریهای تنفسي بخشي از مشکالتي است که در اثر گرد و غبار ايجاد خواهد شد(مهرنیا
و عباس زاده.)108 :1395 ،
برآورد تمامي زیانهای اقـتصادي و غیراقتصادی توفان گرد و غبار در سطوح ملي و استاني امري ناشدني است .توفان
گرد و غـبار طـي يک دهـه گذشته ،تبعات اجتماعي و اقتصادي مخربي براي استانهای متأثر در ايران به همراه داشته
است .تشديد روند مـهاجرت افراد (به ويژه در اقشار متخصص و نخبه) از مناطق متأثر از گرد و غبار ،افزايش بيکاري
و يا کاهش درآمـد در مشاغل مختلف شهري و روسـتايي ،کـاهش توليد محصوالت کشاورزي ،رکود صنعت و
گردشگري ،اختالل در حمل و نقل هوا يي و امنيت پروازها ،کاهش کارا يي فردي و اجتماعي و تعطيلي مراکز آموزشي
و تفريحي ،نمونههای بارز پيامدهاي مخرب گرد و غبار در استانهای متأثر از اين پديدهـ طي دهه اخير هستند .در
فصل بهار بيشترين رخداد گرد و غبار براي منطقه غربي ايران وجود دارد .ماههای ژوئيه ،مي و ژوئن بيشترين و ماه
دسامبر کمترين رخداد در اين منطقه مشاهده میشود .در طول شبانهروز نيز بیشترین رخـداد گـرد و غبار بين
ساعتهای  ٩صبح تا  ٦بعد از ظهر ثبت شده است .منطقه مرزي بين سوريه و عراق ،غرب و جنوب غرب عراق به
ترتيب دو کانون اصلي گرد و غبار براي منطقه مورد مـطالعه هـستند .همچنين در موارد محدودي ،منطقه شرق و
شمال شرق عربستان نيز يکي ديگر از کانونهای گرد و غبار شناسا يي شده است(مهرنیا و عباس زاده.)108 :1395 ،
بيشترين تعداد روزهاي گرد و غباري در سـال  ١٣٨٧در اسـتان کرمانشاه ( ١٠٧روز) و در سال  ١٣٨٨در استان
خوزستان ( ١٠٢روز) رخ داده است .ميانگين غلظت حداکثر کل ذرات معلق در استان خوزستان طـي سالهای ١٣٨٦
الي  ١٣٨٨بـرابر  ٧٥٧٦±١٦١٥ميکروگرم در متر مکعب بوده است .ماندگارترين رخداد گرد و غبار در اهواز ١٤٤
ساعت و هر رخداد گرد و غـبار حـدود  ٢٣-٣٣ساعت دوام داشته است .بحرانیترین وضعيت مخاطره گرد و غبار
در جـنوب غـرب ايران رخ میدهد .تير و مرداد شديدترين زمان رخداد اين پديده است .در فصل بهار در منطقه غرب
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و در فصل تابستان در منطقه جـنوب بـيشترين حـمله گرد و غبار وجود دارد (باعقيده و حمزهای .)١٣٩٣ ،نتايج
مطالعه رسولي و همکاران ( )١٣٩٠نشان میدهد کـه با توجه به طبيعت (گسسته بودن) دادههای ورودي ،روشهای
آماري من  -کندال و سنس استيميتور کارا يي بسيار مـناسبي بـراي تحليل روند پديده گرد و غبار در غرب ايران از
خود نشان میدهند .مطالعه کريمي و هـمکاران ( )١٣٩٠نـشان داد که سهم کشورهاي عراق ،سوريه ،عربستان سـعودي،
ايران ،اردن و تـرکيه در تـوليد توفان گرد و غبار در خاورميانه به ترتيب  ٧/٥ ،٨/١٣ ،٥/١٤ ،٢٣ ،٢/٣٩و  ٨/٣درصـد
میباشد و کشورهاي عراق و سوريه بيش از  ٦٠درصد گرد و غبار منطقه خاورميانه را توليد میکنند(ذوالفقاری و
دیگران.)17 :1390 ،
بـا توجه زیانهای گسترده توفان گـرد و غـبار بر اقـتصاد استانهای مـتأثر ،کشوري مانند ايران نمیتواند در مقابل
چـنين پديدهـاي به صورت منفعل باقي بماند .دولت و ديگر نهادهاي متولي در برخورد با چـنين پديدهـاي بايد سه
اقدام اساسي را به تـرتيب زير انجام بدهند :شناسا يي و ارزيابـي آثـار مخرب توفان گرد و غبار ،تـدوين و اجـراي
سیاستها و برنامههای مورد نياز براي رفع علل بروز اين پديده و کاهش آثار آن و ارزيابـي دورهـاي برنامهها و
سیاستهای اجـرا يي  .تـوفان گـرد و غـبار مناطق تحت تـأثير خـود را در ابعاد فيزيکي ،محيطي ،اقتصادي و اجتماعي
متأثر میسازد و همانند ديگر ناماليمات طبيعي ،آسیبهای مربوط بـه تـوفان گـرد و غبار را میتوان در سه دسته
آسيب کـلي يعـني مـستقيم ،غـيرمستقيم و ثـانويه تقسیمبندی کرد(.)Wang, 2004: pp 559-574
در دوره زماني  ،١٣٨٥-٩١مجموعًاًا در سالهای  ١٣٨٥-٩١به دليل وقوع توفان گرد و غبار ،ارزش استفاده کـل بخش
کشاورزي و زیر بخشهای زراعـت و بـاغداري ،دامپروری و جنگلداري در استان آذربـايجان غـربي به ترتيب ١٧٣٠٦
ميليارد ريال ٩٣١٠ ،مـيليارد ريال ٧٨٧٧ ،مـيليارد ريال و  ١١٩ميليارد ريال کاهش پيدا کرده است .اين ارقام براي استان
کردستان به ترتيب برابر  ٧٧٩٤ميليارد ريال ٤٣٤٠ ،ميليارد ريال ٣٣٢٨ ،مـيليارد ريال و  ١٢٥مـيليارد ريال برآورد شده
است .مجموع مقدار کـاهش ارزش ستاده کـل بـخش کـشاورزي استانهای همدان و لرستان بـر اثر توفان گرد و غبار
در سالهای  ١٣٨٥-٩١به ترتيب  ١٤٥٧١ميليارد ريال و  ٩٩٢١ميليارد ريال برآورد شده است(ذوالفقاری و دیگران،
.)17 :1390
براي بررسي آثـار اقـتصادي تعطيلي نيروي کار بر اثر توفان گرد و غبار در استانهای منتخب ،هزينه فرصت از دسـت
رفـته نـيروي کار شاغل در سال  ١٣٨٨از طريق محاسبه ارزش افزوده سرانه نيروي کار در روز و بر دو مبناي «ارزش
افزوده اسـتاني» و «مـتوسط ارزش افزوده کشوري» برآورد شده است .با توجه به عدم دسترسي به تـعداد روزهـاي
تـعطيلي ناشي از گرد و غبار طي سالهای مورد مطالعه از جمله سال  ،١٣٨٨نمیتوان ميزان واقعي خسارات سـاالنه
گـرد و غبار را در نتيجه تعطيلي نيروي کار براي استانهای مورد مطالعه برآورد نمود .بـه هـمين خـاطر به مـنظور
امـکان تحلیلهای دقیقتر اقدام به محاسبه زيان يا خسارت ناشي از «هر روز تعطيلي» در اين چهار اسـتان شـده است.
محاسبه خسارات روزانه ناشي از گرد و غبار بر مبناي «ارزش افزوده استاني» نشان میدهد زيان ناشي از تـعطيلي هـر
يک روز در استانهای آذربايجان غربي برابر  ١٧٣ميليارد ريال ( ١٧ميليون دالر) ،در کردستان معادل  ٨٥ميليارد ريال
( ٩ميليون دالر) ،در همدان بـرابر  ١٢٧مـيليارد ريال ( ١٣ميليون دالر) و در لرستان برابر  ١٠٣ميليارد ريال ( ١٠ميليون
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دالر) بوده اسـت .مـجموع زيان نـاشي از تعطيلي ناخواسته روزانه ناشي از هر عاملي از جـمله تـوفان گرد و غبار در
اين چهار استان برابر  ٤٨٨ميليارد ريال ( ٤٩ميليون دالر) برآورد شده است(جبری.)13 :1396 ،
کانونهای بروز ریزگردها
کانونهای بروز ریزگرد در ایران شامل کانونهای زیر است که این کانونها در دو بخش قابل توجه هستند:
-1کانونهای داخلی شامل
 -1تاالبهای خشک شده مانند شادگان
به دلیل احداث دهها سد بر روی رودخانههایی که به این حوزه میریختهاند مانند رودخانههای زهره و جراحی به
همراه طرحهای انتقال آب مانند تونل کوهرنگ  1و  2ونیز تونل کوهرنگ  33که در حال ساخت است و تونل دز از
باالدست رودخانهها به طرف مناطق خشک مرکز مانند کاشان قم و اصفهان از آنجا که بسیاری از سدها نیازسنجی
منطبق بر توسعه پایدار نداشتهاند .از یکسو و عدم الیروبی مناسب از بستر رودخانهها و نیز کاهش بارندگی در
سالهای اخیر شاهد خشک شدن تاالبهای منطقه مانند شادگان هستیم که خشک شدن تاالبها مشکالت متعدد
اکولوژیکی به همراه داشته که ریز گردها یکی از آنها هست
دریاچههای خشک شده مانند بختگان در استان فارس (با مساحتی برابر با  74525هکتار دومین دریاچه بزرگ ایران
به شمار میآید .این دریاچه در سال  1352به عنوان چهارمین تاالب ایران در فهرست تاالبهای جهانی به ثبت رسیده
است در حال حاضر  12درصد از آن باقی مانده است ).نیز به دلیل ساخت سد درود زن بر روی رود کر ورودی آب
دریاچه منحصر به سیالبهای فصلی شده و در حال خشک شدن است .خشک شدن تاالبها و دریاچهها منجر به
بروز پدیده ریز گرد میگردند(قهرودی تالی و دیگران.)97 :1391 ،
-2بیابانهای فالت مرکزی
با افزایش خشکسالی و عدم اقدام جدی برای مهار بیابانزایی خشک شدن بیابانهای فالت مرکزی نه تنها به افزایش
ریز گردها کمک میکند بلکه با پراکنش نمک زمینهای بیشتری از فالت مرکزی را به شوره زار و کویر تبدیل میکنند
 -3تخریب بافت و پوشش گیاهی
از آنجا که گیاهان عالوه بر تولید اکسیژن در جذب گرد و غبار هوا همانند فیلترهای طبیعی عمل میکنند تخریب
هرگونه پوشش گیاهی اعم از مراتع تا جنگلها بر اثر عوامل انسانی یا بی آبی و خشکسالی ،منجر به بروز پدیده غبار
در منطقه گشته است .از سوی دیگر وجود گرد و غبار در هوا مانع فتوسنتز گیاه شده و در روند تخریب گیاهان اثر
مستقیم دارد.
-2کانونهای خارجی شامل
 -1منطقه بینالنهرین و تاالب هور العظیم در عراق
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شامل عراق ،جنوب سوریه و شمال شبه جزیره عربستان :در  40سال گذشته ترکیه ،سوریه و عراق بیش از  322سد
بزرگ روی دو رودخانه دجله و فرات احداث کردند ایران نیز با احداث سد کرخه در خوزستان و سد سیمره در
لرستان برای احداث نیروگاه برق باعث خشک شدن کارون صدمات جبران ناپذیری به این تاالب بزرگ وارد کرده که
پدیده ریزگرد و سایر مسائل اجتماعی و اقتصادی ،تبعات همین خشک شدن هورالعظیم است(قهرودی تالی و دیگران،
.)97 :1391

نقشه شماره  -1موقعیت تاالب هورالعظیم
منبع)http://masirnama.ir( :
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نقشه شماره  -2وضعیت بحرانی تاالب هورالعظیم
منبع)/http://hoorolazim.persianblog.ir( :

 -2ربع الخالی (بیابان بزرگ عربستان)
اقلیم این منطقه به عالوه باد شمالی ریز گردها را به سمت شمال جریان میدهد .با افزایش دما در اواخر زمستان و
اوایل فصل بهار در شبه جزیره عربستان ،دمای هوای مجاور سطح خاک افزایش پیدا میکند .این افزایش دما موجب
بروز تالطم و وزش باد در الیههای زیرین اتمسفر میشود .اگر سرعت وزش باد از سرعت آستانه فرسایش فزونی
گیرد مقادیر قابل توجهی ذرات خاک از بستر خود جدا شده و ذرات ریز آنها به صورت گرد و غبار به داخل جو
وارد میشود(بینام.)72 :1349 ،
 -3اراضی خشک و بدون پوشش گیاهی(مناطق اطراف خلیج فارس و دریای عمان)
خشکی و گرمی هوا و در برخی مناطق رطوبت باال و کمبود آب شیرین باعث شده اراضی منطقه خلیج فارس از نظر
پوشش گیاهی فقیر یا ویژه باشد.
به طور کلی ما در منطقهای زندگی میکنیم که همه کشورهای آن به نوعی متأثر از ناامنی زیستمحیطی است و از آنجا
که تهدید مشترک میتواند وحدتزا باشد ،این وضعیت نیز میتواند به شکلگیری یک وحدت رویه در کشورهای
منطقه و همچنین تشکیل یک سازمان ژئوپلیتیکی منطقهای به منظور رفع یا کاهش تهدیدات زیست محیطی منجر شود.
حال اگر قرار باشد یک سازمان منطقهای حول محور محیط زیست شکل بگیرد ،حضور ایران ،عراق ،ترکیه و عربستان
در این سازمان ضروری است و حضور نیافتن هر کدام از این کشورها یک نقص محسوب میشود و ایران میتواند
در ایجاد چنین سازمانی پیشگام باشد.
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در واقع تمام اتفاقات در محیط زیست به صورت زنجیروار و پیوسته رخ میدهد و هر اتفاقی در این حوزه میتواند
به اتفاقات دیگری منجر شود .به طور مثال یکی از مهمترین مباحثی که در  15سال اخیر بخش زیادی از کشور ما را
تحت تأثیر قرار داده ،ریزگردهاست که دو خاستگاه داخلی و منطقهای دارد .منشأ خارجی ریزگردهای موجود در ایران
به دلیل واقع شدن ایران در میانه کمربند خشک جهانی است که از سواحل خشک و اقیانوس اطلس تا صحرای ُگُگبی
در چین امتداد دارد .عمده بادهایی که در این گستره میوزد ،غربی ـ شرقی است و همین عامل ،موجب وقوع بیشتر
پدیده ریز گردها در ایران شده است.
از سویی خشک شدن تاالبها در کشورهایی همچون عراق و سوریه نیز که این کشورها را به کانون ریز گردها تبدیل
کرده ،یکی دیگر از دالیل تشدید پدیده ریز گردها در ایران به شمار میرود که البته احداث سدهای بزرگ و متعدد
روی سرشاخههای دجله و فرات از سوی ترکیه از مهمترین دالیل خشک شدن تاالبها و دریاچههای دو کشور
تمدنخیز سوریه و عراق است؛ گرچه وجود دغدغههای امنیتی در این دو کشور طی سالهای اخیر و هزینههای زیادی
که در این سالها بر آنها تحمیل شده ،مباحث محیط زیستی را از اولویتهای این کشورها خارج کرده است.
البته توافقنامههایی در خصوص تالش برای کاهش بحران ریز گردها بین ایران و عراق به امضا رسید ،اما هیچگاه به
مرحله عمل نرسید و با گذشت زمان ،آلودگیها گسترش یافت و مناطق بیشتری تحت تأثیر قرار گرفت ،به طوری که
هم اکنون  25استان کشور تحت تأثیر ریزگردهایی با منشأ خارجی است.
کانونهای داخلی ریز گردها هم در سالهای اخیر رو به افزایش گذاشته است ،بهطوری که اگر در پنج سال پیش5 ،
درصد از ریز گردها منشأ داخلی داشتند ،اکنون این میزان به  25درصد افزایش یافته است .در واقع  450هزار هکتار
از اراضی کشور ما یعنی حدود یکسوم از مساحت آن ،بیابانی است که در سالهای اخیر با خشک شدن بسیاری از
دریاچهها و پهنابها این میزان افزایش یافته و به کانونهای تولید ریزگرد تبدیل شده است .به طور مشخص  11کانون
ریزگرد همچون کاشان ،نطنز ،خوزستان ،جازموریان ،زابل ،بیرجند و ...در کشور وجود دارد که هیچ آبی برای بازسازی
پهنابهای خشک شده آنها وجود ندارد .حتی بسیاری از زمینهای کشاورزی خوزستان نیز به کانون ریزگرد تبدیل
شده است؛ زمینهایی که با هدف کشت دیم و امید به بارش باران شخم زده شد ،اما پس از نبود بارش به کانونهای
ریزگرد تبدیل شد.
مهمترین بحرانهای ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه که مسائل زیست محیطی و از جمله مسئله ریز گردها را تحت تأثیر
قرار دادهاند موارد زیر قابل اشاره است:
 -1تقابل و ت ضاد منافع بازیگران فرا منطقههای که منجر به اعزام ،ا ستقرار و بههکارگیری نیروی نظامی این بازیگران در
تها
خاورمیانه شده ا ست .رو سیه با ا ستقرار نیروی نظامی در صدد حمایت از نظام سیا سی سوریه و مقابله ببببببببببا تروری س ت
اس تت ت ،ایاالت متحده با اعزام مس دوخ یماظن ناراشت

شالت رد یوقت یارب ت ن  ی هیروس ماظن فلاخم یاهور        اس تت ت،

فرانس هه ه ،انگلیس و آلمان نیز به بهانه مبارزه با تروریس درک ادیپ روضح ینارحب قطانم رد م هههه هاند .همه این کش اهرو   
تروریسم و مقابله با آن را دستاویزی برای اعزام نیرو و مداخله قرار دادهاند درحالیکه مقابله با تروریسم تمام واقعیت
مداخالت قدرتهای فرا منطقهای نیست.
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نقشه شماره  -3بحران سوریه و نیروهای درگیر در این بحران
منبع)http://www.afkarnews.ir( :

 -2تقابل و تضاد منافع قدرتهای منطقهای که منجر به رویارویی آنها در سوریه ،یمن ،عراق و دیگر نقاط خاورمیانه
شده ا ست .ایرانننن ،عرب ستان سعودی و ترکیه در رأس این ت ضادها و تقابالت منطقههههههای قرار دارند و هر کدام از این
ک شورها تالش دارند با ت ضعیف یکدیگر موازنه قوا را در سوریههه ،عراق و یمن به نفع الگوی نظم موردنظر خود برهم
بزنند .مس مل ًاًا ردق نیا زا مادک ره  تت تهای منطقهای اگر به این نتیجه برس رد تردق نزاوت هک دن    حال برهم خوردن به
صور و ویرانگری برای برقراری دوباره توازن و یا
ضرر منافع آننها ا ست ممکن ا ست د ست به هر اقدام غغغغغغیرقابلت ص
تغییر توازن به نفع خود بزنند.
 -3تقابل و تض ردق عفانم دا تت تهای فرا منطقهای در مقابل قدرتهای منطقهای؛ نمونه این تقابل را باید در س ینوگنر   
شهای نگرانکننده میان آنها م شاهده کرد .با توجه به نابرابری قدرت میان
جنگنده رو سیه تو سط ترکیه و در ادامه تن شش
ت های فرا منط قههای
بازیگران منط قهههای و فرا منط قههای میتوان انت ظار بدترین س رد نکمم یاهویران بر وخ ر ق د در تتت تتتتتت
باقدرت مای منطقهای را انتظار داش .ت

   یقینًاًا اگر ترکیه عض و دوبن وتان و

رد روشک نیا زا وتان

   برابر روس عافد هی   

نمیکرد چه بسا روسها اقدام متقابل نظامی را در برابر این کشور در پیش میگرفتند.
 -4تروری سم و اقدامات فرا خاورمیانهای آنها؛ خاورمیانه کنونی با تروری سم روبه ر شد و در حال گ ستر شی روبههههههرو
ش ک هد ه دقا ا تایلمع تام ی ار دوخ  تارف ر زا  یگژیو .تسا هدرک فیرعت هنایمرواخ یاهزرم  زراب اا ا ااا این تروریس ممم م که
خاورمیانه را وارد یک بحران فراگیر و دامنهدار خواهد کرد این است که:
ت ،دوما داعیه خالفت و حکومت را دارد ،سوما در صدد مرز زدایی و
او ًالًال سازمان یافته و مبتنی بر ا ستراتژی ا س تتتتت
ت ،چهارما ،در صدد ترویج صنعت خ شونت اااااا س ت
برهم زدن نق شه جغرافیایی خاورمیانه ا س تتت
ت ،پنجما یارگیری آنها
منحصر به خاورمیانه و کشورهای مسلمان نیست و اعضایی از اروپا و آمریکا را نیز در خود جای داده است و از این
رو میتوان آن را تروریس نچ م دد د ملیتی و چند هویتی دانس مه .ت ه  دراوم نیا  مم میتواند ما را به این نتیجه برس هک دنا   
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تروریس ونک م ن رواخ رد ی مم میانه میتواند برای مدتی طوالنی ش لع هه ههای آتش را روش  ن ن و دراد هگ

هب ار نارحب هنماد   

تهای بزرگ در
تمام نقاط خاورمیانه سرایت دهد .تروری سمی که بهانه و د ستاویزی شده برای ح ضور دوباره قدر تتتتتتتت
خاورمیانه .تروریس هک یم

میسرت ثعاب تسا نکمم

 هرابود م واخ یاهزر ر یم ا د لباقت و هن و وووووووو ووباره منافع قدرتهای

منطقهای و فرا منطقهای برای کسب منافع و حوزه نفوذ شود.
با وجود اینکه مردم منطقه با چنین پدیدهای از روزگاران قدیم ،کم و بیش آشنا بودهاند ،ولی مسئله اصلی ،تشدید
هجوم ریزگردها به منطقه است .برخی منشأ اصلی این ریزگردها را داخلی دانسته و برخی عوامل فرامنطقهای بخصوص
بیابانهای عراق را عامل تشدید کننده این پدیده میدانند .کاهش بارندگیها ،ادامه خشکسالی ،مدیریت نامناسب آب
و خاک و توسعه نامتوازن ،شرایط بحرانی و خشک شدن تاالبها و به طور کلی کم شدن رطوبت خاک در منطقه،
سدسازی و کنترل آب بخصوص در باالدست حوضه آبریز دجله و فرات در ترکیه ،سوریه و عراق ،عدم مالچ پاشی و
اجرای طرحهای بیابانزدایی در عراق و عربستان از عمده عواملی هستند که متهم به ایجاد و یا تشدید این فاجعه
محیط زیستی در منطقهاند .شاید در بین تمامی دالیلی که مطرح میگردد ،یک موضوع کمی مغفول مانده باشد و آن
حضور گروه تروریستی داعش در منطقه و شرایط ناامنی ایجاد شده در عراق و سوریه است .در بررسی کانونهای
اصلی ایجاد ریزگردها که در گزارش پژوهشگران دانشگاهی ایران که با همکاری برنامه محیط زیست سازمان ملل
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منتشر گردیده است ،یکی از عمده کانونهای پدیدآورنده ریزگردها در محدوده شمال غربی عراق و شرق سوریه و
در بین دو رودخانه مرزی دجله و فرات قرار گرفته است.
این محدوده از جنوب به شهر بغداد در عراق و از شمال به شهر جیالن پینار در جنوب ترکیه و الرقه در شمال شرقی
سوریه (که به نوعی گروه داعش آن را پایتخت حکومت ضاله خود اعالم کرده) گسترده شده و از شرق به شهر موصل
در عراق و از غرب به شهر ابوکمال در مرز سوریه و عراق میرسد و جمعیتی بالغ بر  6/5میلیون نفر را شامل میگردد؛
اما موضوع ریزگردها و ناامنی ایجاد شده توسط گروه داعش ،از آنجا به همدیگر گره میخورد که این کانون معرفی
شده برای ایجاد و تشدید ریزگردها و هجوم آن به خاک ایران ،با محدوده تحت نفوذ گروه تروریستی داعش کامال
یکسان و یا هم پوشانی زیادی دارد .آنچه که در تصویر زیر دیده میشود محدوده تحت نفوذ گروه داعش را با رنگ
قرمز و محدوده تولید کننده ریزگردها را با هاشور آبی نمایش میدهد.
نکته جالب توجه اینجاست که حدود  80درصد از محدوده تحت اشغال گروه داعش را همین کانون پدیده آورنده
ریزگردها در استانهای نینوا ،صالح الدین و کرکوک در عراق و دیرالزور و الرقه در سوریه تشکیل داده است.
از عمده تبعات ایجاد ناامنی توسط گروه داعش در عراق و سوریه ،فرار کشاورزان و مردم محلی از خانه و کاشانه
خود بوده که بر اساس اعالم منابع بینالمللی از جمله بانک جهانی و سازمان فائو ،یکی از دالیل اصلی کاهش 45
درصدی تولیدات کشاورزی عراق و سوریه در سال  2014میالدی بوده است(البته این موضوع از زمان حمله آمریکا
و متحدان غربی آغاز گردید ولی با حمله داعش شدت بسیار زیادی یافته است .گزارش منتشر شده اخیر توسط بانک
جهانی ،رشد دو برابری فقر در منطقه تحت اشغال گروه داعش را نشان میدهد که خود باعث بروز مشکالت امنیتی
. United Nations Environment Programme
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و اجتماعی و هجوم مردم روستانشین که عمدتًاًا کشاورز هستند به شهرها و حتی فرار از منطقه تحت اشغال گروه
داعش را به همراه داشته است .اگرچه عمده منطقه تحت اشغال گروه داعش را بیابان تشکیل داده است ،با این وجود
عدم محافظت از این بیابانها توسط دولت مرکزی و رها نمودن بخشهای بسیاری از زمینهای کشاورزی توسط مردم
محلی به دلیل هجوم و اشغال توسط گروه داعش که بالغ بر  340هزار هکتار در قسمتهایی از خاک سوریه در حاشیه
رودخانه فرات و حدود  250هزار هکتار در قسمتهایی از خاک عراق و در حاشیه رودخانه دجله میشود ،از عواملی
است که باعث تشدید ریزگردها در منطقه شده است .لذا از دالیل هجوم ریزگردها به خاک ایران (عالوه بر موارد
دیگری که قب ًالًال ذکر شد به ویژه مدیریت نامناسب آب و خاک و توسعه نامتوازن و نیز سدسازی بیرویه در حوضه
آبریز) ،ناامنی ایجاد شده توسط گروه تروریستی داعش است که موجب رها نمودن زمینها توسط مردم و عدم رسیدگی
به مدیریت مناسب خاک در منطقه تحت اشغال گردیده است؛ بنابراین اگر نتوان گفت که داعش عامل اصلی ایجاد
ریزگردها در ایران است ،ولی یقینًاًا نقش بسیار زیادی در تشدید این فاجعه زیست محیطی در منطقه دارد؛ بنابراین
اگرچه داعش حضور فیزیکی در ایران ندارد ولی دامنه اثرات شوم آن ،محیط امن زندگی مردم ایران را نشانه گرفته
است و لذا این موضوع میبایست در کنار دیگر عوامل به صورت جدی در نظر گرفته شود.
نتیجه گیری
تراژدی ریزگردها ،در منطقه خاورمیانه تنها به یک کشور یا یک بخش ازمنطقه ،شامل عراق ،سوریه و ایران منحصر
نیست ،بلکه اکثر کشورهای منطقه با این پدیده خطرناک دست به گریبان هستند و مانند اهالی سوریه ویا عراق ،بسیاری
از ساکنان  25استان ایران نیز همواره در معرض تهدید این پدیده قرار دارند .مهمترین کانون های ریزگرد در منطقه
که در مراکز تحقیقاتی به ثبت رسیده اند ،بیابان های مرکزی عربستان ،کشورهای حوزه خلیج فارس ،شمال آفریقا و
دو صحرای جنوبی و غربی عراق و مرکز سوریه است.
این مناطق به دالیل جغرافیایی و بیابانی بودن ،زمینه الزم را برای شکل دادن به پدیده ریزگردها دارند .برخی برنامه
های کشاورزی و آبی درسطح منطقه نیز مزید بر علت شده بطوری که سعودی ها با اجرای یک برنامه توسعه کشاورزی
برای تولید و قبضه بازار جهانی گندم ،در بخش هایی از این کشور ،اقدام به بهره برداری آب از عمق هزار متری زمین
کردند که بعد از مدتی این پروژه شکست خورد ،اما خسارات بزرگی به ذخائر زیر زمینی وارد کرد و اکنون کارشناسان
می گویند ،یکی از دالیل تشدید پدیده ریزگردها اجرای چنین طرح هایی است.
ترکیه نیز با پروژه های عظیم سدسازی خود دو صحرای بزرگ مرکزی در سوریه و غرب عراق را با بحران کمبود آب
روبه رو ساخته که این امر زمینه ساز به هم خوردن تعادل در محیط زیست شده است .این میهمان ناخوانده بسیاری
از شهرهای خاورمیانه ،بهویژه در منطقه ای که ما در آن زندگی می کنیم ،براساس تحقیقات بعمل آمده که در برخی
مراجع اینترنتی مانند ویکی پدیا هم ثبت شده ،متاثر از دو جریان آب و هوایی حاره ای و مدیترانه ای است که اولی
شبه جزیره عربستان و نواحی جنوبی عراق و ایران را متاثر می سازد و دیگری که از طریق ترکیه به عراق و سوریه
انتقال می یابد ،با رسیدن به کانون های ریزگرد که مناطقی با پوشش گیاهی کم و عموما خشک را شامل می شود،
ریزگردها را به حرکت در می آورد.
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'باد شمال' هم اصطالحی است که به جریان مدیترانه ای اطالق می شود که در ماههای خرداد تا شهریور شمال
خاورمیانه را متاثر می سازد و یکی از جریان های اثر گذار بر تشکیل پدیده ریزگرد است .این جریان های آب و
هوایی در شرایطی موج های بزرگ ریزگرد براه می اندازند که به دلیل کمبود آب ،گرمای زمین و نابودی پوشش
گیاهی ،زمین خشک می شود و شن های نرم آماده حرکت می شوند که گفته می شود بعضا با بادهایی با سرعت کمتر
از  40کیلومتر در هوا معلق می شوند و هر چه میزان شدت باد بیشتر باشد ،مسیرهای طوالنی تری طی می کنند.
درعراق ،کاهش بارندگی ها و افزایش دمای هوا در فصول گرم سال بطوری که دمای هوا معموال به باالی  50درجه
می رسد و کاهش میزان بارندگی ساالنه تا  250میلی متر سبب شده است که زمینه مساعد برای پدیده ریزگردها فراهم
شود .در بررسی علل تشدید غیر طبیعی و در حقیقت انسانی پدیده ریزگردها ،می توان به عواملی چون جنگ ها،
بحران های امنیتی و تروریسم ونیز سوء مدیریت و اجرای طرح های آبی خودخواهانه در منطقه اشاره کرد.
حمله و تجاوز رژیم بعثی صدام حسین در  1980به خاک ایران ،تاثیر غیر قابل انکاری بر محیط زیست منطقه داشت.
بسیاری از اراضی کشاورزی و نخلستان ها و نیز کانال های آب در این جنگ نابود شد و عالوه بر این قرارداد مالچ
پاشی اراضی بیابانی میان سه کشور ایران ،عربستان و عراق ،متوقف شد تا بیابانزایی را سرعت بخشد .جنگ اول خلیج
فارس بزرگترین آسیب را به محیط منطقه وارد کرد .نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا برای اخراج نیروهای ارتش
صدام حسین از کویت ،گستره وسیعی از نخلستان های جنوب عراق را بمباران کردند ،به بهانه اینکه نظامیان عراقی
در البالی این پوشش گیاهی پنهان شده اند.
سطح وسیعی از آن نخلستان ها و پوشش گیاهی جنوب عراق در آن حمالت نابود شد و اکنون از  48میلیون نخل
خرمایی که در آغاز دهه  90میالدی در این منطقه وجود داشت ،تنها  8میلیون نخل باقی مانده است .حمله آمریکا به
عراق در سال  2003میالدی نیز آسیب های بزرگی را به محیط زیست منطقه وارد ساخت ،بطوری که اسناد و مدارک
افشا شده ،بر استفاده آمریکایی ها از اورانیوم ضعیف شده در مناطق بیابانی ،بهویژه در استان های جنوبی و صحرای
غربی االنبار تاکید دارند و گفته شده که این عامل تخریب خاک منطقه را سبب شده است.
به عالوه آمریکایی ها در جنوب برای سرکوب مقاومتی که بر ضد اشغالگران جریان داشت ،اقدام به خشکاندن بخش
هایی از اهوار جنوب و نیز تاالب های این مناطق کردند که اثرات زیست محیطی آن حاال رفته رفته خود را نشان می
دهد .اشغال عراق توسط آمریکا ،عمال ،کار عملیات و تحقیقات در بخش محیط زیست عراق را تعطیل کرد ،بطوری
که در اوایل  2014از 'سرجون الزار' وزیر وقت محیط زیست عراق درباره موضوع ریزگردها سوال کردیم ،گفت:
عمده ترین کانون ریزگردها در مناطق بیابانی بهویژه دراستان غربی االنبار است که با اشغال کشور توسط آمریکایی ها
و سپس ورود و نفوذ تروریست ها به این مناطق ،مراکز اصلی تحقیقاتی ما در آن مناطق هم تعطیل شد.
اشغال عراق ،زمینه را برای کوچ جمعی تروریست های تکفیری از افغانستان به عراق فراهم کرد و تا مردم عراق رفتند
چشم باز کنند که چه شده؟ سرزمین شان شدن مسکن هزاران عرب افغانی و قفقازی و باندهای جنایتکاری که در
کشورهایشان تحت تعقیب بودند و با آمدن آنها منازعات فرقه ای خونینی کلید زده شد که تا امروز دامنه های آن
کشیده شده است .این منازعات و درگیری ها با میدان داری گروه تروریستی القاعده که تا  2011زمان حضور آمریکایی
ها در عراق جریان داشت ،بسیاری از موسسات و نهادها را عمال از کار انداخت و حتی برخی وزارت خانه ها را به
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حاشیه کشاند چرا که مساله جنگ داخلی به مساله اول کشور تبدیل شده بود و یکی از این نهادها که از اولویت و
دستور کار خارج شد ،وزارت محیط زیست عراق است.از ژوئن  2014نیز گروه تروریستی داعش همه داشته های
القاعده را در عراق به ارث برد ،اما این بار نه تنها اختالل که با اشغال  5استان عراق ،عمال بسیاری از امور از جمله
محیط زیست باردیگر به فراموشی سپرده شد و تا امروز که عملیات آزادسازی موصل ادامه دارد ،به نظر می رسد بحث
محیط زیست همچنان خارج از اولویت های اصلی دولت عراق است.
یکی از دالیل تخریب پرشتاب محیط زیست در عراق ،به مسائل مدیریتی چه در زمان صدام حسین و چه بعد از
سقوط او بر می گردد ،بطوری که بیشتر طرح های زیست محیطی کارکرد امنیتی هم داشت.صدام حسین به بهانه
بازگرداندن آب هورها به دجله و اتصال آن به شط العرب در خاک عراق ،اقدام به حفر کانال هایی کرد تا مسیر آب
را تغییر دهد .این طرح آبی که با هدف خشک کردن نیزارها و سرکوب نیروهای معارض و مخالف رژیم به اجرا در
آمده بود سرانجام به خشک شدن بخشی از اهوار جنوب عراق انجامید .اکنون براساس گزارش ها و اسناد موجود
مساحت هورهای جنوب عراق که زمانی مخزن آبی  12میلیارد متر مکعبی با مساحتی حدود  10هزار کیلومتر مربع
بود ،حجم آب خود را به میزان قابل مالحظه ای از دست داد و مساحت آن به یک باره طی این سال ها به هزار کیلومتر
مربع کاهش یافت .سیاست خشکاندن تاالب ها و هورها و نیزارها که از زمان صدام حسین شروع شود ،در دوره
اشغال کشور توسط آمریکایی ها نیز ادامه یافت.
به عالوه هرج و مرج و بی قانونی بر محیط های آبی و مراتع و بهره برداری های غیر اصولی بخش دیگری از عوامل
مدیریتی در بروز بحران زیست محیطی در عراق بوده است؛ موضوعی که باعث شد سطح زیر کشت ،نخلستان ها و
کمر بند سبز صحرای جنوبی از بین برود .عالوه بر بحران های امنیتی عراق که بر فضای فعالیت های زیست محیطی
و برنامه های آن طی  30سال گذشته اثر گذاشته است ،عراقی ها با یک جنگ دیگر هم روبه رو بوده اند که شاید
اثرات آن هنوز بخوبی احساس نشده است.
دولت ترکیه با برنامه های سدسازی خود که برای دراز مدت و در قالب پروژه ای موسوم به 'گاپ' قصد دارد 122
سد درحوزه های باالدستی دجله و فرات احداث کند تا همین حاال با بهره برداری از چند سد بزرگ بهویژه سد
آتاتورک ،از حق آبه کشورهای عراق و سوریه زده است ،بطوری که رودخانه های دجله و فرات در عراق به شدت
دچار کم آبی شده اند.
اعتراض عراقی ها که درگیر جنگ علیه تروریسم هستند و در عین حال تمایلی به باز کردن یک جبهه خارجی ندارند
تا اینجا به جایی نرسیده است ،اما این روزها آنقدر عرصه به عراقی ها تنگ شده که شورای امنیت ملی عراق ،در
بحبوحه عملیات آزادسازی موصل ،هفته گذشته یک نشست ویژه آب و چگونگی برخورد با ترکیه برگزار کرد .عراقی
ها که تاکنون از کنار این موضوع به خاطر اولویت های امنیتی ساده تر عبور می کردند ،حاال با اعالم نزدیک شدن به
آب گیری برای سد ایلیسو بر روی دجله به شدت نگران شده اند این سد از سد آتاتورک بر روی فرات هم بزرگتر
است و با بهره برداری از آن ،شاید دیگر جز نامی از دجله نماند.
کارشناسان محیط زیست تخمین زده اند که با راه اندازی سد ایلیسو  6و نیم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی عراق
و سوریه به کانون بزرگ تولید ریزگرد تبدیل خواهد شد.اگرچه اکنون دو سالی است که از تعداد حمالت طوفان های
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شن در عراق کاسته شده و شدت آن طی این دو سال به شدت سال های  2007تا  2013نبوده است ،اما این به معنای
پاک شدن اصل مساله نیست.در همین چارچوب تحقیقاتی که در گذشته از سوی عراقی ها و برنامه آب و هوای
سازمان ملل متحد انجام شده است ،نشان می دهد که این کشور همچنان در معرض ریزگردها قرار خواهد داشت و
مقام های سازمان ملل  4سال پیش هشدار داده اند که تعداد حمالت ریزگردها به عراق تا سال  2013به ساالنه 300
طوفان خواهد رسید.
بررسی  8ساله این نهاد بین المللی از بروز ساالنه  120طوفان شن خبر می دهد ،اما عراقی ها این آمارها را رد کرده و
براساس بررسی های خود از  5ایستگاه هواشناسی و مرکز تحقیقات زمین شناسی ،این تعداد را طی دوره  8ساله 2004
تا  ،2012ساالنه  31مورد طوفان عنوان کرده اند که بغداد با ساالنه  10مورد در صدر جدول قرار دارد .با قاطعیت نمی
توان پایان داعش را پایان بحران امنیتی در عراق و یا عادی شدن امور در این کشور توصیف کرد .چشم انداز حل
اختالفات سیاسی چندان روشن نیست ،شهرهای ویرانه و نیم ویران و زیرساخت ها منهدم شده و بازسازی آن ،بخشی
از توان مالی و انرژی دولت را خواهد گرفت ،در حالی که قیمت نفت نیز بهبود نیافته است.
همچنین امید زیادی به حل مساله حق آبه رودخانه های دجله و فرات با ترکیه احساس نمی شود و ضمن آن دولت
های منطقه نیز در تشتت فزاینده ای بسر می برند و افقی هم برای همکاری های جمعی که الزمه اقدامات زیست
محیطی هزینه بر است ،دیده نمی شود و ادامه این روند ،بهویژه با ساخت سد ایلیسو در ترکیه ،عراق را با بحران
زیست محیطی بزرگی مواجه خواهد کرد .حل معضل زیست محیطی نیاز به شروع مذاکرات دولت های منطقه بهویژه
ایران ،عراق ،سوریه ،ترکیه و عربستان ،اردن و دولت های حوزه جنوبی خلیج فارس دارد و به نظر می رسد حتی
سازمان ملل نیز باید به این موضوع ورود کند ،چرا که این معضل به غیر از ملت های منطقه ،بخش وسیعی از مناطق
اطراف را متاثر خواهد کرد و به اعتقاد کارشناسان بین المللی دامنه آن تا آسیای مرکزی نیز کشیده خواهد شد؛ اما در
عین حال مهمترین مانع هرگونه همکاری دسته جمعی ،بحران امنیتی حاضر در منطقه است و تا مانی که حل نشود،
به سختی می توان امیدی برای حل مشکالت زیست محیطی منطقه متصور بود.
حکومت اسالمی عراق و شام یا داعش یکی از گروههای شورشی فعال در عراق و سوریه است .این گروه در اوایل
سالهای جنگ عراق تاسیس شد و بهعنوان القاعده عراق شناخته میشود .اعضای این گروه پس از آغاز درگیریها در
سوریه بخش عمدهای از توجه و تمرکز خود را معطوف به مبارزه در این کشور کردند ،به همین دلیل بخشهایی از
خاک سوریه مانند منطقهالرقه هماکنون در دست آنهاست .داعش پس از تسلط کامل بر این بخشها به سمت مرزهای
عراق آمدند و حاال حدود چهارماه است بخشهای زیادی از استان االنبار و بهخصوص شهرهای فلوجه و الرمادی را
نیز تحت کنترل خود درآوردهاند .داعش در جدیدترین اقدام خود با بستن دریچههای سد «النعیمیه» که روی رودخانه
فرات قرار دارد از ورود آب به مناطق مرکزی عراق جلوگیری کرد .این اقدام داعش همچنین باعث غرقشدن مناطق
بزرگی از شهر فلوجه در آب شد .بنا بر این گزارش ،ارتش عراق در نظر داشت از این مناطق به گروه تروریستی
داعش حمالتی را داشته باشد اما در پی این اقدام تروریستها مجبور به عقبنشینی شدند .نوری المالکی ،نخستوزیر
و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با خطرناک و جنایتکارانهخواندن این اقدام داعش اعالم کرد« :پس از قطع آب
مناطق جنوبی و مرکزی از سوی داعش برای حفظ جان مردم و اراضی کشاورزی علیه این گروه تروریستی با
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درنظرگرفتن باالترین سطح خشونت وارد عمل میشویم ».وی افزود« :گروه داعش و همپیمانان آنها که شامل بعثیها
و بازماندگان رژیم سابق و حامیان پشتپرده آنها هستند ،اقدامی خطرناک را مرتکب شدهاند که بیانگر میزان جنایتکاری
آنهاست ».این اقدام از آنرو واجد اهمیت بسیار است که باعث کاهش محسوس سطح آب فرات شد که تامینکننده
نیازهای متعدد آب آشامیدنی و زراعی مردم عراق است .واکنش شدیداللحن نوری مالکی ،نخستوزیر عراق نیز ناظر
به همین موضوع و میزان اهمیت حیاتی آب فرات برای کشور عراق است .بر اساس اعالم منابع عراقی در فصل بارش
امسال میزان بارانها در جنوب عراق ،به نسبت سال گذشته 70درصد رشد را نشان داده است ،همین موضوع امیدها
برای کاهش میزان وقوع ریزگرد از بیابانهای این کشور را افزایش داده بود؛ اما با این اقدام گروه داعش باز هم ممکن
است سالی که در پیش است هم برای عراقیها و هم برای ساکنان استانهای غربی ایران سالی سرشار از ریزگرد و
گردوغبار باشد .بستن فرات و تاثیر بر ایران کمشدن آبی که رودخانه فرات با خود آورده و در نهایت به خلیجفارس
میریزد تنها برای عراق و اهالی این کشور حیاتی نیست .حجم آب این رودخانه حتی روی کیفیت زندگی بسیاری از
مردم ایران نیز میتواند اثرگذار باشد .تنها  ۱۵تا  ۲۰درصد گردوغبارهایی که در آسمان شهرها و روستاهای ایران
بهوقوع میپیوندد داخلی است و  ۸۵درصد دیگر منشأ خارجی دارد .عکسهای ماهوارهای و بررسیها نشان میدهد
منشأ اصلی ریزگردهای ایران ،خارجی و بیشتر از کشورهای اردن ،سوریه و به خصوص عراق است ».در میان همین
منشأهای خارجی نقش بیابانها و تاالبهای خشکشده کشور عراق از دیگر کشورها بیشتر است .بهگونهای که بخش
بسیار زیادی از گردوغبارهایی که ساالنه ایران را تحتتاثیر قرار میدهد از همین کشور وارد میشود .مدیریت غلط
منابع آب از جمله کنترل آب در دجله و فرات توسط ترکیه در کشورهای همسایه منجر به خشکشدن بخش عظیم
تاالبهای بینالنهرین و ایجاد منشأ بزرگی از گردوغبار در این منطقه شده است .عالوه بر مدیریت نادرست منابع آب
در کشورهای همسایه ،خشکشدن بخشی عظیم از تاالبهای بینالنهرین ،خشکشدن زمینهای کشاورزی در عراق
به دلیل شرایط نامناسب امنیتی در این کشور و خشکی سدهای داخلی از دیگر عوامل تاثیرگذار در این پدیده است.
از مهمترین راهکارهای موجود برای حل این معضل ،تعامل با کشورهای منشأ این پدیده از جمله عراق و سوریه و
پیگیری تفاهمنامهها و توافقات بینالمللی و همراه سازی کشورهای درگیر در پدیده گردوغبار است .نکته بسیار
پراهمیت موضوع اما همینجاست ،با وجود آنکه ایران برای حل مشکل ریزگردها نیاز به همکاری و پیگیری دولتهای
کشورهای عراق و سوریه دارد هماکنون این دو کشور گرفتار جنگ و درگیریهایی خونین هستند که پای منابع آب
نیز به آنها وارد شده است .اقدام گروه تروریستی داعش مبنی بر جلوگیری از ورود آب رودخانه فرات به مرکز عراق
یعنی کاهش ورود این آب به تاالب بزرگ هورالهویزه در مرز با ایران (اگر این معضل در ماههای آینده همچنان به
همین شکل باقی بماند) باعث خواهد شد بخشهای بیشتری از این تاالب بزرگ خشک شود و به این شکل مناطقی
بسیار وسیع مساعد تولید ریزگرد را فراهم خواهد آورد که گاه و بیگاه کشور ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد .هر
میزان تغییر و کاهش آورد رودخانه فرات در عراق روی حیات تاالبهای این کشور تاثیر خواهد گذاشت و این
موضوع در نهایت میتواند منجر به خشکشدن این تاالبها و افزایش تولید ریزگرد و ورود آن به ایران شود .دوسال
پیش در همین روزها توماس فریدمن ،مقالهنویس روزنامه نیویورکتایمز در مطلبی پیرامون خاورمیانه بر اهمیت
موضوع منابع آب در این منطقه همیشه بحرانی اشاره کرد .همه قسمتهای مقاله فریدمن ناظر به مشکالت
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زیستمحیطی و بحران منابع آب در خاورمیانه و تاثیرات آن بر فضای سیاسی کشورها بود .او اما قسمت انتهایی مطلب
خود را اینگونه نوشته بود« :همه باید نقل قول منسوب به لئون تروتسکی را به یاد داشته باشیم« .شاید شما به جنگ
عالقهای نداشته باشید ،اما جنگ به شما عالقهمند است.
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