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  چكيده

 يادهادياز رو يفيتحوالت كه در ط نيا. مختلف بوده است يهادر عرصهاي والت گستردهشاهد تح رياخ يسالها ايجنوب غرب آس
از مهم  يكي نايم نيدر ا. منطقه را مورد توجه جهان قرار داده است نيمسائل ا، صورت گرفته ياجتماع، يكيتيژئوپل، يتيامن، ياسيس
، راقع يمردم در كشورها يزندگ ريچند سال اخ يده است كه طبو زگردهاير يطيمح ستيده ناهنجار زيمنطقه پد نيا عيوقا نيتر
 يژگوي نيآن است و ا يفرامرز تيماه دهيپد نيا هاييژگياز جمله و. خود قرار داده است ريرا تحت تأث تيعربستان و كو، رانيا

مسئله  نيا ريدرگ يكشورها انيه مچند جانب يرابطه منوط به همكار نيدر ا يهر گونه اقدام. است دهيبخش كيتيژئوپل يتيبه آن ماه
روابط  يدارا ،است يو اجتماع ياسيس، يتعارضات مذهب ريكه تحت تأث ياسيمسئله از نظر س نيدر ا ريدرگ ياما كشورها. شده است

در  يياامدهيه پچ كيتيژئوپل ايمسئله انبه عنو زگردهايمسئله است كه ر نيا يبررس يرو مقاله حاضر در پ نياز ا، هستند يمتشنج
 يرهاكشو انيم ياز همكار ينوع يرگياز آن منجر به شكل يمشكالت ناش ايخواهد گذاشت و آ يمنطقه برجا يكشورها انيروابط م

آنها را  يگدزن تيفيكشورها واقع شده و بر مشكالت افزوده و ك انيم ياسيروابط سرد س هيامر در سا نيا نكهيا ايمنطقه خواهد شد 
حاصل  جيتان. است اياطالعات از نوع مطالعات كتابخانه يبوده و ابزار گردآور يليتحل -يفيمقاله از نوع توص نيا. خواهد آورد نييپا

شار ف، منطقه وجود دارد يكشورها انيكه در خصوص روابط م يو مسائل ينشانگر آن است كه با وجود مشكالت داخل هاياز بررس
  . موضوع مشخص سوق خواهد داد نيچند جانبه دستكم در ا ايدو  يهمكار يمسئله آنها را به سو نياز ا يناش

  . ايجنوب غرب آس، يهمكار، كيتيژئوپل، زگردهاي: ريديواژگان كل
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  مقدمه

هاني اي و حتي جطبيعي منجر به پيامدهاي بين المللي آنها در ابعاد منطقههاي ماهيت فرامرزي و كروي برخي از پديده
اين پديده در برخي . فرامرزي نيازمند اراده و عزم بين المللي استآن ل مشكالت ناشي از از اين رو ح. شده است
شود كه صاحب نظراني آن را منشأ شكل گيري حكومتهاي جهاني براي حل معضالت جهاني مي جدياي ازهاندموارد به

ياسي حاكم بر كشورها براي شيوه برخورد در اين راستا روشن است كه اراده نظامهاي س. آورندمي ناشي از آن به شمار
  . طبيعي امري ضروري استهاي با مشكالت جهاني ناشي از پديده

 آمدن باال، ذوب شدن يخهاي قطبي، سوراخ شده اليه ازن، هايي مانند گرم شدن كره زمينچنين امري در رابطه با پديده 
ه دستكم برخي از محافل علمي و سياسي را به خود جلب توانسته است توج. . .  تغييرات اقليمي و، سطح آب درياها

آنچه كه در اين ميان . ) شود1992(و ريو )1972(ميثاق بين المللي مانند استكهلم كرده و منجر به چندين پيمان و
مشخص است اراده و نوع رابطه كشورهاي درگير در اين رابطه تأثير بسزايي در نوع تعامل و كنش آنها در برخورد با 

يكي از معضالتي طبيعي فرامرزي كه طي سالهاي اخير با شدت قابل . اين معضالت طبيعي بين فرامرزي داشته است
. ريزگردهاستي پديده، توجهي زندگي مردم را در كشورهاي جنوب غرب آسيا تحت تأثير خود قرار داده است

   .جابه جا شده و از منشأ خود فاصله بگيرندگرد و غبارهاي معلق در هوا هستند كه قادرند كيلومترها ، ريزگردها
ريه و سو، عربستان، عراق، اين مناطق در شمال آفريقا. مناطق خشك فاقد پوشش گياهي مستعد ايجاد گرد و غبارند

ترك اقدام مش، با توجه به صدمات و خساراتي كه اين پديده براي كشورهاي مذكور در پي دارد. اندايران تمركز يافته
ط اما فضاي حاكم بر رواب. اجتناب ناپذير خواهد بود، چند جانبه استهاي براي مقابله با آن كه نيازمند همكاريدولتها 

اهي به نوع به عبارت ديگر نگ. اخته استاندمطلوب را به تعويقي ميان اين كشورها بعضاً تيره بوده و رسيدن به نتيجه
آشكار و پنهان ژئوپليتيك آنها در سطح منطقه هاي و رقابتها اين كشورهاي سياسي روابط و ايدئولوژي حاكم بر نظام

از اين رو اضافه شدن اين . خاص خود نموده استهاي در حالت عادي روابط ميان آنها را دچار سردي و پيچيدگي
ت روابط يي در كيفيتواند داراي پيامدهامي پديده ژئوپليتيك بر مجموعه عناصر دخيل در روابط ميان كشورهاي منطقه

بنابراين مقاله حاضر در پي بررسي اين موضوع است كه پديده ريزگردها چه پيامدي را بر روابط ميان . ميان آنها باشد
حاضر ضمن بيان توصيفي از پيامدهاي ناگوار ريزگردها و ي در اين راستا مقاله. اين كشورها بر جاي خواهد گذاشت

 با اين هدف كه بتواند به راه و، ت موجود روابط ميان اين كشورها را تشريح كرده استوضعي، كشورهاي متأثر از آنها
  . چند جانبه دست يابدهاي همكاريي ريزگردها در سايهي كاري مناسب براي حل مسأله

ي تجزيه هشيو .استاي تحليلي بوده و اطالعات مربوط به آن نيز به روش كتابخانه -روش توصيفي، روش تحقيق مقاله 
 . تحقيق هم از نوع كيفي بوده استهاي و تحليل يافته

     ي ژئوپليتيكمفهوم و گستره

 )13:  1390، (حافظ نياواژه ژئوپليتيك را وضع كرد 1899 نخستين باريك دانشمند سوئدي بنام رودلف كيلن در سال
ين كارشناسان بسيار از اهاي ل متعدد و صحبتاخير در محافهاي در سال. كه بر ابعاد سياست و جغرافيا متمركز بود

بدون اينكه درك درستي از تعريف آن داشته باشند تا كنون تعاريف متعددي از آن ارائه شده . شودمي اصطالح استفاده
ت كره) و زيس، مفهوم ژئوپليتيك از تركيب ژئو (زمين. اما هنوز بر سر يك تعريف واحد هيچ اتفاق نظري وجود ندارد

هم اكنون ژئوپليتيك به عنوان يك علم . )86:  1390، تشكيل شده است(كاوياني )مناسبات قدرت، سياست( يتيكپل
، هانظامي، سياستمداران، و مراكز علمي معتبر ايران و جهان مورد مطالعه جغرافيدانانها در دانشگاهاي ميان رشته

ان وضع آن در طي يك قرن گذشته دچار تغيير و تحوالت و از زم. متخصصين علوم سياسي و روابط بين الملل است
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اما تاريخ پر فراز و نشيب آن و استفاده ابزاري از مفهوم . )21:  1390، حافظ نيا(كاربردي و محتوايي فراواني شده است
ق از رونطوالني هاي ژئوپليتيك در جنگ جهاني دوم توسط رهبران آلمان نازي منجر به آن شد در اين علم براي دوره

فكرات تنوع و تكثر تعاريف از ژئوپيتيك ناشي از ت. علمي بيفتد و از ادبيات نظري با ماهيت گفتماني برخوردار باشد
اين هاي از نمونه. )94:  1390، كاوياني(علمي دانشمندان بوده استهاي سياسي و اجتماعي حاكم و عاليق و زمينه

  تعاريف عبارتند از:
سايل ارتباطي امكانات و و، منابع كمياب، چون شكل زمين ست جغرافيايي اثر محيط و اشكال محيطيژئوپليتيك يا سيا "
  . )128:1386، مجتهد زاده( "كندمي و جهاني مطالعهاي سياسي به ويژه در سطح منطقههاي را در تصميم گيري. . . . و
پردازند مي هايي با ابعاد كوچك به كشمكش نسرزميبر  است كهو متعددي  نيروهاي متخاصمي پيچيدهي مجموعه"

  . )3:  1386، (عزتي "كه ممكن است با هدف حذف رقبا يا تفوق سياسي باشد
 در ميان اين تعاريف به تعريف جامع و علمي ديگري در ژئوپليتيك كه در قالب يك مفهوم تركيبي قابل تبيين است

قدرت و  ،كه به مطالعه ارتباط متقابل جغرافيا داندمي يك را علميتوان استناد كرد و آن تعريفي است كه ژئوپليتمي
رفتاري هاي اين الگوها شامل الگو. )38:  1390، حافظ نيا( پردازدمي برآمده از تركيب آنها با يكديگرهاي سياست و الگو

تا قبل از فروپاشي شوروي  .)39همان : ( باشدمي. . . جنگ و، صلح، بحران، واگرايي، همگرايي، همكاري، رقابت
 سياسي بود و رويكرد نظامي و جنگهاي نظامي واحد –ژئوپليتيك به صورت سنتي عمدتاً ناظر بر هماوردي سياسي 

  . )95:  1390، كاوياني( اصلي اين دوران بوده استهاي شاخصه
 يتيك دررتيب سه دوره زير را بر ژئوپلدر يك تقسيم بندي از اوايل قرن نوزدهم تا قبل از فروپاشي نظام دو قطبي به ت

  اند:نظرگرفته
نيز گفتمان ژئوپلتيك  1980پس از دهه . ژئوپليتيك ايدئولوژيك -3ژئوپليتيك طبيعت گرا  -2ژئوپليتيك تمدني  -1

كه ند اتعريف كرده اين دوره را ژئوپليتيك پسا نوگرا. جديدي هم در آن بروز كرده استهاي يشهانددچار تحول شده و
جهاني . )40:  1390، حافظ نيا( ابتدايي ژئوپليتيك استهاي و رويكردهايي خاص و متفاوت از سالها داراي ويژگي

رويكرد انتقادي نسبت به ادبيات گذشته ، ژئواكونومي و اهميت يافتن روز افزون اقتصاد در معادالت جهاني، شدن
مان ضد گفت، مردم در برابر حاكمانهاي لت دادن به قدرت تودهضد ژئوپليتيك و اصا، برخورد تمدنها، ژئوپليتيك
   .شوندمي ژئوپليتيك زيست محيطي و امنيت جهاني از رويكردهاي جديد مطرح در اين دوره محسوب، تروريسم

  ژئوپليتيك پست مدرن و محيط زيست

ت فرا آمدن دوران پسي شايد نويد دهندهشود كه مياي جهان ژئوپليتيك در سرآغاز قرن بيست و يكم وارد دوران تازه
پيدا كرده است و در عين حالي اي جغرافيايي در آن متحول شده و شكل تازههاي وراني كه دسته بنديد. مدرن باشد

 .از هم گسيخته بودن محيط سياسي را با خود به همراه داردهاي نشانه، گويدمي كه از مفهوم يكپارچه بودن جهان سخن
ن به سخاي منطقههاي امروز به جاي تقسيم جهان سياسي به هارتلند و ريملند از گروهبنديها و همگرايي، مثال براي
در دوران پست . اين تحوالت گوياي پشت سر گذاشتن دوران مدرن و ورود به دوران پست مدرن است. آيدمي ميان

 آن سخن از بازگشت به فرهنگي كهنهي گونه. كندمي پيداكهنه و نو نقش آفريني ي يشي به دو گونهاندمدرن جهاني
انقالب اطالع رساني و ، نوين آن در چهارچوب جهاني شدن اقتصاد بازار آزادي در حالي كه گونه. و هويت ملي دارد

  . )246: 1386، مجتهدزاده(كندمي يكپارچه شدن امنيت جهاني خودنمايي
بحث در رابطه با محيط زيست به ويژه در پرتو يكپارچه شدن ، در دوران پست مدرناز جمله مباحث مهم ژئوپليتيكي  

محيط زيست را بدين گونه تعريف نمود: محيط زيست شامل  1967شوراي اقتصاد اروپا در سال . امنيت جهاني است
، قل از ذوالفقاريعوامل دروني و بيروني مربوط به حيات هر موجود زنده است(كيس و همكاران به ن، خاك، هوا، آب
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 .در اين ميان نقش انسان به عنوان موجودي تاثيرپذير و تاثيرگذار در محيط زيست بسيار حائز اهميت است. )2: 1387
عدم توازن در پراكنش منابع محيطي و ، رشد جمعيت به همراه مصرف گرايي هر چه بيشتر جوامع بشري از يك سو

ودگي تخريب آنها و آل، محيط زيست را با مخاطراتي همچون كمبود منابع، رتعامل نادرست انسان با محيط از سوي ديگ
 .گوناگون نمود يافته استهاي كه به اشكال مختلف در عرصه، )89: 1390، حافظ نيا( محيط زيست مواجه ساخته است

 نابودي ،فرسايش خاك. قابل كشت و كمبود آب منجر گرديده استي رشد سريع جمعيت به كاهش ميزان سرانه
ا آنهايي كه مناطق روستايي ر. افت كيفيت آب و آلودگي آن از اثرات ناشي از افزايش جمعيت است، ها و مراتعجنگل
وزش و آم، بهداشت، تامين اشتغال. دهندمي فقيرنشين را تشكيلهاي مناطق شهري ناحيهي در حاشيه، كنندمي ترك

مبود ك، گسترش كالن شهرها. دهدمي دولت را به شدت تحت فشار قرار ،ساير خدمات براي ساكنان اين قبيل نواحي
، ي و اقيانوسينابودي منابع درياي، افزايش تقاضا براي آب شيرين، تشديد بيابان زايي، انقراض منابع زيستي، مواد غذايي
ليحات افزايش تس، هاالبشيميايي و اتمي و نيز فاض، سمّيهاي زبالهي آلودگي محيط زيست به وسيله، آلودگي هوا

از ديگر مسائل و مشكالت مربوط به محيط زيست . . . ساحلي وهاي ها و زيستگاهنابودي تاالب، هانظامي و جنگ
الگوهاي متفاوتي از مناسبات را ميان سطوح مختلف سازمانها و نهادهاي ، اين گونه مسائل. )47: 1387، ذوالفقاري( است

يطي دهد مسائل زيست محمي كشمكش و ستيز كه نشان، تقابل، همكاري، گوهايي چون رقابتال. كندمي سياسي ايجاد
  . كندمي ازه در سياست جهاني ايفاي نقشاندتا چه
وپليتيك موضوع ژئ، حيات با امنيت و سياست بين المللي و مليهاي بين وضعيت منابع زيستي و سرچشمهي رابطه

وارد مباحث ژئوپليتيك  1960ي مسائل زيست محيطي از دهه. )70: 1390، حافظ نيا( دهدمي زيست محيطي را تشكيل
سطح  در. استراليا و اروپاي غربي سبب شد، هايي چون صلح سبز و رفقاي زمين را در آمريكاي شماليشد و نهضت

مهم كنفرانس بين المللي هاي از اجالس. )90بين المللي را در پي داشت (همان: هاي ها نيز اجالسها و حكومتدولت
لطمه به محيط زيست در سال ي جهاني به منظور جلوگيري از ادامههاي استكهلم بود كه با هدف پي ريزي سياست

توسط سازمان ملل متحد  1992دومين كنفرانس بين المللي در سال . از طرف سازمان ملل متحد تشكيل گرديد 1972
 وژانيرو برگزار گرديد كه بزرگترين گردهمايي رهبران سياسي جهان در تاريخ بودبا عنوان محيط و توسعه در ريود

در كيوتوي  1997كشور در دسامبر  160سومين كنفرانس جهاني محيط زيست با شركت . )279: 1386، مجتهدزاده(
وده زهاي آلتوليد گا، كشورهاي جهان، حساب شدهاي اين كنفرانس تصميم گرفت كه در برنامه. ژاپن تشكيل شد

هم چنين سازمانهايي . )281همان: ( تا شش درصد كاهش دهند 1990در سال ها محيط را نسبت به توليد اين گازي كننده
د اولين سازمان تشكيل شده در اين راستا بو، با هدف حفظ محيط زيست تشكيل يافت كه آژانس حفظ محيط زيست

چرا كه  .ارد آمدن آسيب بيشتر به آن نيازمند عزمي بين المللي استحفظ محيط زيست و جلوگيري از و. )279(همان: 
زمين در نتيجه تهديداتي ي داراي اكوسيستم واحدي است و هر خطري در هر بخشي از كره، زمين و جو آني سياره

، مده شامل كمبودمشكالت به وجود آي مجموعه. )1: 1389، گالسنر به نقل از اميدي( ديگر در بر داردهاي را در بخش
گرديده ا همستقيما با حيات بشر در ارتباط بوده و لذا منجر به ايجاد احساس خطر در دولت، تخريب و آلودگي منابع

  . است
عناصر بنيادي امنيت زيست محيطي شامل: بهسازي وضعيت . آيدمي بحث از موضوع امنيت زيست محيطي به ميان

تماعي و پيشگيري از نابساماني اج، بهسازي فروسايي محيط طبيعي، ط زيستحفظ سالمت محي، كمبود منابع طبيعي
براي حفظ امنيت ها عالوه بر اين تشريك مساعي ميان دولت. )92كشمكش و افزايش ثبات اجتماعي است (همان: 

هاي چاه ،جالب اينكه محل قرار گرفتن معادن. جهان شاهد نوعي كشمكش بر سر منابع كمياب نيز هست، محيط زيست
، نيا حافظ( باشندمي مناقشه و درگيري نزديكهاي و مسيرهاي صادرات نفت از نظر جغرافيايي به محلها لوله، نفت

 .و چه در سطوح بين المللي قابل مشاهده استها كشمكش بر سر منابع كمياب چه در سطح داخلي كشور. )91: 1390
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تيك محيط زيست را در كانون توجه ژئوپلي، كندمي كالت زيست محيطي بروزمسائل و مشي چنين روابطي كه در نتيجه
  . قرار داده است

  پيامدهاي ريزگردها

ريزگرد پيامدهايي را با خود به همراه خواهد داشت كه گاه صدمات و خسارات جبران ناپذيري را ي عدم كنترل پديده
 قرارها سيب مستقيم به سالمتي كساني است كه در معرض ريزگردآ، مهم ترين پيامد آن. آوردمي به زندگي انسان وارد

نفر در اثر مواجهه با ذرات معلق موجود در  500000سازمان بهداشت جهاني برآورد نموده است كه ساليانه . گيرندمي
 رگ و ميرم %7/1گرد و غبار باعث افزايش هاي دهد طوفانمي نشانها بررسي. شوندمي هوا دچار مرگ زودرس

همچنين غلظت . گرددمي برابر 3گرد و غبار غلظت بعضي از فلزات سنگين از جمله سرب ي در زمان پديده. گرددمي
 710هر گرم از خاك بياباني حاوي . )1: 1388، ندافي( يابدمي فلزات سمي جيوه و آرسنيك نيز به ميزان زيادي افزايش

 -متخصصان سازمان هوا. )2قارچ است (همان:  610ناگون و همچنين حاوي نوع باكتري گو 10000باكتري با تنوع 
تواند خطرات جدي براي سيستم تنفسي ايجاد نموده و مي معتقدند كه هر گرم از اين ريزگردها )ناسا( فضاي آمريكا

ر از دارند قادرند با عبوي ابا وجود اينكه اين ذرات منشأ آفريقايي و خاورميانه. مرگبار گرددهاي حتي منجر به اپيدمي
قل از باباپور به ن( از روي اقيانوس آرام گذشته و به آمريكاي شمالي نيز برسند، خاورميانه تا هند و چين نفوذ كرده

  . )19: 1390، احمدي، شايگان مهر، معصوم پور سماكوش، ذوالفقاري
موجود در جو تاثير زيادي بر وضعيت آب و غبارهاي  هم چنين گرد و. بنابراين پيامدهاي ناشي از آن جهاني است

رد و اين گ. توانند از طريق جذب و پخش تشعشعات خورشيدي بر تغيير دماي هوا موثر باشندمي آنها. هوايي دارند
ز طوالني زير قرمهاي كوتاه تشعشعات خورشيدي را به سرتاسر زمين منتقل كنند و موجهاي توانند موجمي غبارها

 به عبارتي با توجه به شرايط فيزيكي ذرات. )Goudie, Middleton, 2001: 180به فضا ساطع كنند ( تشعشعات را
هر كدام از آنها اين ذرات توانايي آن را دارند كه با انعكاس نور ي و مواد تشكيل دهنده ها)ازه ريزدانهاندشكل و(

، اهكرمانش( موجب گرم شدن يك منطقه شوند خورشيد به فضا موجب خنك شدن سطح زمين و با جذب نور خورشيد
شود يكي از داليل انقراض دايناسورها بوده مي ريزگرد در آب و هوا به حدي است كه گفتهي تاثير پديده. )2: 1390
گرد . شودمي زيرا اين پديده در موارد بحراني با جلوگيري از تابش نور خورشيد به زمين موجب زمستاني جهاني. است
اتمسفر هستند به  -فرايند مهم فعل و انفعاالت زميني ارهاي موجود در جو كه منشأ زميني دارند و نشان دهندهو غب

أثير خاك و اقيانوس و هوا تهاي و هم چنين ويژگيها بيوژئوكميكال اكوسيستمي توانند بر چرخهمي هاي طوفانوسيله
  . بگذارند

 ,Washington,Todd,Middleton( توانند حمل شوندمي رتر از منبع اصلي خودبه خصوص اينكه هزاران كيلومتر دو 

Goudie,2003:297( .دامداري را در مناطق ، هاي حامل ريزگردها از طريق آسيب زدن به پوشش گياهي و مراتعوفانط
زنبور داري را در  آسيب به مشاغلي چونها هم چنين اين طوفان. تحت نفوذ ريزگرد با ضرر و زيان همراه كرده است

 250د بيابان زايي حدو. فرسايش خاك و در نهايت بيابان زايي استي ايجاد ريزگردها توأم با پديده. پي داشته است
ميليون نفر ديگر نيز يك تهديد غير مستقيم به  750ميليون نفر را در دنيا به طور مستقيم تحت تأثير قرار داده و براي 

، ويتفورد( شوديم تخريب منابعي بيابان زايي منجر به كاهش توان مديريتي در نتيجه، نظر اقتصادياز نقطه . رودمي شمار
، بيابان زايي بر روي برخي متغيرهاي بيوفيزيكي نظير آلبدو، عالوه بر كاهش قابليت توليد نواحي خشك. )291: 1388
  . گذاردمي رفرسايش بادي و آبي نيز تأثي، رطوبت خاك، بارش، حرارتي درجه

خود ي كاهش پوشش گياهي نيز به نوبه. شودمي تخريب سرزمين موجب كاهش پوشش گياهي، در مناطق نيمه خشك
. كندمي هواي اتمسفر فوقاني را تسريعهاي موجب افزايش آلبدو و سرد شدن سطح زمين شده و فرونشست توده
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از ديگر . )304يابد (همان: مي ميزان خود رسيده و بارش كاهش همرفتي و تشكيل ابر به حداقلهاي جريان، درنتيجه
كشاورزي و هاي رها كردن زمين، ريزگرد كاهش توليدات كشاورزيي عواقب اقتصادي و اجتماعي وقوع پديده

گرد و غبار كه هاي وفانط. مهاجرت به مناطق ديگر است كه مورد اخير نيز پيامدهاي اجتماعي خاص خود را دارد
 ,Goudie( دهندمي بخش قابل توجهي از فرسايش مربوط به آنهاست ميدان ديد را به كمتر از يك كيلومتر كاهش

Middleton, 2000: 73( .شودمي لغو پروازها و خسارات ناشي از آن، كاهش قدرت ديد منجر به افزايش تصادفات .
 ،افزايش مصرف آب براي شست و شو، تأسيسات آبي توان به افزايش كدورت درمي از ديگر پيامدهاي وقوع ريزگرد

تالل اخ، آلودگي منابع آب، افزايش مصرف بنزين، مالي واردههاي آموزشي و زيان، خدماتي، تعطيلي واحدهاي صنعتي
يك فتوولتائهاي افت بازدهي سيستم، افزايش فرسايش بناها و كاهش عمر مفيد آنها، برق رسانيهاي در سيستم

، ذوالفقاري( در اثر كاهش قدرت ديد اشاره نمودها به دليل كدورت هوا و مشكالت روحي و رواني انسانخورشيدي 
 . )18: 1390احمدي ، شايگان مهر، معصوم پور سماكوش

  ماهيت و جغرافيا، ريزگردها

 يپديده ،در بخشهايي از جهان به شدت تحت تاثير خود قرار داده است يكي از مسائل مهمي كه زندگي بشر را
 توانند در مقياسي وسيع جابه جا شوندمي ميلي متر كه 1/0گرد و غبارهاي معلق در هوا با قطر كمتر از . ريزگردهاست

 5 810شود كه هر سال حدود مي تخمين زده. شوندمي ريزگرد شناختهي به عنوان پديده، )198: 1387، محمودي(
تن گرد و  8103/3دهد كه صحراي بزرگ آفريقا به تنهايي مي آوردها نشانبر. شودمي تن گرد و غبار در جو پخش

كيلومتر دورتر  4000تواند تا مي گرد و غبار جوي. باشدمي كل گرد وغبار جوي %66سازد كه مي غبار در جو زمين رها
، احمدي ،شايگان مهر، اكوشمعصوم پور سم، كوتيل و فورمن به نقل از ذوالفقاري( از منشأ تشكيل نيز جابه جا شود

ميلي متر بوده و  200-250مراكز توليد غبار معموال مناطق خشكي هستند كه داراي بارش ساليانه كمتر از . )19: 1390
زمين در نيم ي بر اين اساس بزرگترين منابع توليد غبار در كره. باشندمي پست واقعاي به لحاظ توپوگرافي در منطقه

اين مناطق همچون كمربندي از غبار از سواحل شمال غربي آفريقا آغاز شده و ضمن عبور از . رار دارندشمالي قي كره
مناطقي كه در كمربند خشك و نيمه خشك . )4: 1390، كرمانشاه( رسندمي آسياي مركزي و جنوبي به چين، خاورميانه

 گردندمي متاثراي و فرامنطقهاي گرد و غبار منطقههاي وسيع قرار دارند مكرراً از سيستمهاي جهان و همجوار با بيابان
ترين نواحي جهان در رابطه با گرد و غبار دهد كه جنوب غرب آسيا يكي از مهمنشان ميها داده. )2همان: (

ي ريزگرد و يا منشأ توليد آن كشورهاي جنوب غربي آسيا كه درگير مساله. )Goudie, Middleton, 2000:73است(
ي ريزگرد ماهيت البته بايد گفت مساله. شونديمن و امارات مي، ايران، سوريه، كويت، عربستان، ستند شامل عراقه

 . گيرنداي داشته و بخشي از ريزگردهاي موجود در اين منطقه از شمال آفريقا نشأت ميسياره
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  خشك و نيمه خشك، نقشه گسترش جغرافيايي مناطق بسيار خشك :1 شكل

  )3، 1390، كرمانشاه، مناطق غربي كشور و تاثيرآن برتغييرات اقليمي ي علل وقوع گرد و غباردربررس(

 ي ريزگرد علل و عوامل متعددي دارد كه فقدان پوشش گياهي يكي از عمده ترين داليل آن محسوبوقوع پديده
 تعي و تغيير كاربري اراضي درتخريب مناطق جنگلي و مر، اخير با كاهش سريع پوشش گياهيهاي در سال. شودمي

فرسايش بادي از پوشش گياهي هاي عاري بودن كانون. شاهد افزايش ريزگردها بوده ايم، كشورهاي منطقه چون عراق
 ايهمچنين بزرگترين صحراي ماسه. شودمي از هم گسيخته و ذرات گرد و غبارهاي همواره منجر به جابه جايي خاك

ثر در ا، يمن و امارات متحده عربي استقرار يافته است، ي كه در كشورهاي عربستان سعوديجهان به نام ربع الخال
رد گشته توليد ريزگهاي ك پوشش گياهي موجود در آن تبديل به يكي از سرچشمهاندخشكسالي و از بين رفتن ميزان

كاهش رطوبت ، پياپيهاي شكساليخ، بارش كم، از ديگر عوامل موثر در بروز اين پديده. )945: 1389، طوفان( است
وضعيت جوي منطقه شرايط را براي صعود حجم عظيمي از گرد و . هوا و وزش بادهاي شديد در منطقه بوده است

اد ب. كنندمي هاي جنوب غربي به سمت ايران حركتجرياني اين گرد و غبارها به وسيله. كندمي غبار به هوا فراهم
پور علي ( كندمي وزد و همواره با خود مقداري خاك و شن حملمي است كه از عربستان سموم يكي از اين جريانات

بادي قوي و مداوم ، اين باد. است موثر در انتقال ريزگردهاهاي باد شمال هم از ديگر جريان. )11: 1390، و تقي زاده
اين باد در طول زمستان نيز . وزدمي ينبين النهري است كه در طول تابستان در عراق مشاهده شده و به طرف جلگه

به عمل آمده جهت تعيين منشأ خارجي هاي بررسي. )352: 1388، شايان( ممكن است بوزد اما نظم خيلي كمي دارد
ي يك. گرد و غبار داراي دو كانون اصلي استي دهد پديدهمي نشاناي گرد و غبار در ايران بر اساس تصاوير ماهواره

بنابراين بخش اعظم . )17: 1389، عطايي و احمدي(. غرب بغداد و موصل تا بحرالملح و ديگري هور العظيمي منطقه
اما مشكل ريزگردها در ايران تنها مربوط به منشأ خارجي آنها . شوندمي واقع در عراق وارد ايرانهاي ريزگردها از كانون

 زمين شناسي و ژئومورفولوژيكي منجر بهي وضعيت ويژهدر استان خوزستان و  خصوصاً، بلكه اقليم خشك. نيست
منطقه هاي كم آبي و خشك شدن خورها و تاالب. )9: 1390، پورعلي و تقي زاده( وخيم تر شدن اوضاع گشته است
هاي متعدد با ساخت سد. عامل موثر ديگر در راستاي تشديد فعاليت ريزگردهاست، توأم با مديريت نامناسب منابع آبي

پايين دستي كاهش يافته و منجر هاي آب ورودي به تاالب، ط تركيه و سوريه براي مهار آب رودهاي دجله و فراتتوس
 هايبه طوري كه تاالب بزرگ هورالعظيم / هورالهويزه كه بخشي از تاالب. شده استها به خشك شدن اين تاالب
 ،ياوري، سلطاني فرد، مختاري( دست داده است بخش قابل توجهي از وسعت خود را از، بزرگ بين النهرين است
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يكي . كندمي هاي جنوب عراق است از دو طريق به كاهش گرد و غبار كمكتاالبي ها كه ادامهاين تاالب. )93: 1388
عث اآيند عمل كند و بمي تواند مانند سدّي در مقابل ريزگردهايي كه از صحراي عراقمي اينكه با افزايش رطوبت منطقه

خاك بسيار نرم حاصل از آن نيز با كوچكترين بادي توليد گرد ، ديگر اينكه اگر خشك نشود. كم شدن گرد و غبار شود
 را در گرد و غبار ايران اثبات كردهها چنانكه تحقيقات وجود موجودات تك سلولي اختصاصي تاالب. و غبار نمي كند

  . )1: 1391، قنواتي( البي دارندو مشخص نموده است كه اين گرد و غبارها منشأ تا
 

  
  محل تمركز ريزگردها :2 شكل

 )spiner. persianblog. ir/post/8وبالگ منابع طبيعي و كشاورزي به نشاني: (

  ها كشورهاي متأثر از ريز گردها و روابط ميان آن

ود دارد كه اين روزها به ايران به همراه همسايگان غربي خود وج، در بخش جنوب غربي آسيا در منطقه خاورميانه
بخش اعظم اين ريز گردها كه . پديده ريزگرد در ايران منشأ داخلي و فرامرزي دارد. شدت درگير پديده ريزگرد هستند

توليد ريزگرد در كشورهاي غربي هاي غربي و جنوب غربي كشور را متأثر كرده ناشي از فعاليت كانونهاي استان
برخي ، 5برخي . بر طبق آمار و اخبار متفاوت استها تعداد اين كانون. غربي آسياست همسايه واقع در غرب و جنوب

بيشتر از همه ها اما چيزي كه مسلم است اين است كه اين كانون. اندكانون برآورد كرده 100و برخي حدود  50ديگر 
كشورهايي كه به نوعي . ه قرار داردعربستان و سوري، )aftabnews. ir/fa/news/157745آن (هاي در عراق و تاالب

ن اجتماعي و اقتصادي هستند كه روش، سياسيي داراي روابط خاص و متفاوتي در عرصه، درگير پديده ريزگرد هستند
كشور عراق به همراه ايران . آن موثر باشدهاي تواند در مهار پديده ريزگرد و كاهش پيامدها ميشدن ابعاد روابط بين آن

  . ده كشور همجوار ديگر در منطقه ژئوپليتيكي و تمام استراتژيك خاورميانه واقع شده استو پانز
شنج و بي سياسي و اقتصادي بسيار مت، فرهنگي، مذهبي، نژادي، قومي، اين حوزه جغرافيايي به لحاظ تنوع و تكثر زباني

) 118: 1391، چمران، بويه كاوياني راد و( كنندمي ثبات است و يا به تعبير ژئوپليتيكي از آن به عنوان كمربند شكننده ياد
م 1932كشور عراق با اكثريتي شيعي در . مذبور استهاي و روابط في ما بين اين كشورها به شدت تحت تأثير ويژگي

ه رقرار كردبا ايران ب اين كشور به ندرت روابط دوستانه، از زمان شكل گيري. و پس از فروپاشي عثماني استقالل يافت
در . )130 مذهبي و مهم تر از همه تنگناهاي ژئوپليتيكي (همان:، نژادي، مسائل قومي، اختالفات ارضي و مرزي. است

پس از آنكه . )1:1390، بهمن( روابط ايران و عراق را تحت الشعاع قرار داده است، نتيجه توسعه طلبي حاكمان تاريخ
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حزب بعث و صدام با رويكرد نظامي سازماندهي سياسي ، ت گرفتحزب بعث با كودتا عليه قاسم زمام امور را به دس
 1975مختلف و با لغو عهد نامه هاي صدام با بهانه )114: 1391، چمران، كاوياني راد و بويه( فضا روي كار آمدند

ار بدون بسيهاي سال با تحميل خسارت 8وي پس از . با ايران وارد جنگ شد، الجزاير پس از پيروزي انقالب اسالمي
  . خود برسد همان قرارداد را كه لغو كرده بود پذيرفتهاي آنكه به خواسته

روابط ايران و عراق پس از جنگ هم متأثر از راهبردهاي ايدئولوژيكي و ژئوپليتيكي نظام سياسي حاكم بود تا اينكه در 
و پاشيد و البته فصل جديدي در و تهاجم نيروهاي ائتالفي به رهبري آمريكا به عراق حكومت صدام فر 2003سال 

اره بازسازي ارتش و پليس براي اد، پس از تشكيل دولت و ديگر اركان سياسي عراق. روابط بين ايران و عراق آغاز شد
مذهبي ناشي از حضور نيروهاي ، قوميهاي امور داخلي و برقراري امنيت و بهبود اقتصاد ويران و مبارزه با درگيري

ين روابط ب. چالش بزرگي است كه دولت عراق هنوز نتوانسته است اقدامي براي آن انجام دهداي نطقهو فرا ماي منطقه
 پس از انقالب. به عنوان دو قدرت مهم در خاورميانه همواره از اهميتي خاص برخوردار بوده استنيز ايران و عربستان 

 .نبال آن سوء ظن نسبت به ايران جديد هويدا شداما به د. اسالمي روابط بين دو كشور با حساسيت خاصي دنبال شد
. )1:1387، واعظي( مصداق اين سوءظن است، هاي اين حوزهرايجاد شوراي همكاري خليج فارس همراه با ساير كشو

ي به طور كلي ثبات سياس. عربستان در زمان جنگ ايران و عراق نيز به حمايت قاطعانه از رژيم صدام حسين پرداخت
تواند بر گسترش روابط تأثير گذار باشد اما برخي از روابط مثل تأكيد عربستان به مي، با تكيه براشتراكاتاي و منطقه

رويكردها و منافع متعارض در خصوص مسائل كشورهاي ، مديريت بر منطقه به عنوان مدافع تمام عيار اهل سنت
، كومتيتفكر وهابيت و تكفير شيعه و ساختار ح، ريكاروابط با آم، سوء اعتماد طرفين نسبت به همديگر، همسايه و منطقه

 سوريه همواره در. روابط ايران و عربستان است كه بر سردي روابط حال حاضر و آينده تأثيرگذار استهاي از دغدغه
  . ميان كشورهاي عربي خاورميانه به عنوان يك بازيگر مهم مطرح بوده است

اقتصادي و نظامي بين ايران و كشورهاي عربي منطقه ، هن ترين روابط سياسيتوان از كمي روابط ايران و سوريه را
توان بر شمرد مي م1946تاريخچه روابط ايران و سوريه را از زمان . روابطي كه هميشه دچار نوسان بوده است. دانست

اي سياسي مشتركي براي هاز همان ابتدا كشش. كه سوريه به استقالل رسيد و ايران هم بالفاصله از آن حمايت كرد
بعث  رژيم، اسرائيل –اي و فرا منطقهاي همانند دشمنان و تهديدات خارجي منطقه. نزديكي بيشتر روابط وجود داشت

حزب اهللا لبنان همه بر استمرار روابط نزديك ايران ، حماس، و در نهايت آمريكا و مشتركاتي چون حمايت از فلسطين
اي زمان حكومت حافظ اسد روابط ايران و سوريه بنابر وجود منافع و تهديد مشترك منطقه در. گذاردمي و سوريه صحه

پيوند محكمي داشت و سوريه بر خالف ديگر كشورهاي عربي و در تقابل با آنها به حمايت از ايران پرداخت و با 
فظ اسد و به قدرت رسيدن بشار پس از درگذشت حا. لجستيكي از ايران در دوران جنگ بين ايران و عراقهاي حمايت

و اي دولت سوريه از همان ابتدا با فشارهاي منطقه. قبلي ادامه پيدا كردهاي اسد روابط بين دو كشور با همان سياست
روابط ايران و سوريه برخالف . و اسرائيل بود سياست خارجي آمريكاهاي خارجي مواجه شد كه ناشي از طراحي

ل توان گفت كه اين دو كشور يك محور را تشكيمي ابعاد امنيتي و ضد اسرائيلي نيست بلكهگذشته صرفاً در حد و 
با وجود اينكه كشورهاي . )1:1388، طاهايي(اند دشمنان مشترك و مشتركات مذهبي عامل استمرار اين روابط. اندداده

اراي سياسي د، اجتماعي، نژادي، زباني، قومي، فرهنگي، اقتصادي، تاريخي، جهان عرب به لحاظ موقعيت جغرافيايي
سياسي  رويكردهاي، قومي، مذهبي، ايدئولوژيكي، مشتركاتي هستند اما تفاوتهايي هم كه در زمينه ساختارهاي سياسي
عربستان و عراق در زمان حكوت بعث از الگوي . و رقابتي وجود دارد توانسته است بر كيفيت روابط سايه بيندازد

اما . كردند خود را در جايگاه رهبري جهان عرب تعريف كنندمي هر يك از آنها سعي. كردندمي رقابت قدرت پيروي
 .نگاه و عملكرد سياسي عربستان به عراق هم تغيير كرد و تبديل به نوعي نگراني شد، پس از حمله آمريكا به عراق

سوري و به هم خوردن  -عراقي -انيدغدغه عربستان روي كار آمدن حكومتي شيعي همسو با ايران و در محور اير



   45      سيا  : جنوب غرب آيمورد مطالعه زگردهاير دةيپد يطيمحستيز تيامن كيتيژئوپل ليتحل

 

مداخله در . لذا عربستان دست به يك سري اقدامات عليه دولت عراق زد. )242: 1390، احمدي( توازن منطقه بود
تاريخچه روابط بين سوريه و عربستان . )228همان: ( جهت بي ثباتي و بي نظمي اوضاع داخلي عراق به همين منظور بود

و به ندرت روابط نزديك و مطلوب بين آنها ديده شده كه شايد عمده ترين علت آن را هم  هم چندان تعريفي ندارد
بتوان غير همسو دانستن رويكرد سياست خارجي سوريه با ديگر اعراب و عربستان نسبت به ايران و اسرائيل توصيف 

با اين حال برخي از . ردعربستان هم وجود يك حكومت شيعي نزديك با ايران را در منطقه تحمل نخواهد ك. كرد
  . اختالفات بين اعراب و حتي با ايران نگاه قوم محوري است كه نسبت به همديگر دارند

، روزجايينجفي في( البته نگاه اعراب به ويژه عربستان به اعراب شيعي درست مشابه همان نگاه نسبت به ايران است
ريخ متأثر از ساختارهاي سياسي و رويكرد حاكمان بوده روابط بين سوريه و عراق هم در طول تا. )79و  30: 1388
سوريه روابط ديپلماتيك خود را پس از فروپاشي رژيم . سوريه مخالف حضور اشغالگران در عراق بوده و هست. است

ات تعارض ،با وجود نقاط و فصول مشترك. تا قبل از آن روابط ديپلماتيكي بين آنها وجود نداشت. صدام با عراق آغاز كرد
از . و تضادهايي هم در زمينه همكاري و سازندگي روابط وجود دارد كه باعث پيچيده تر شدن تعامالت شده است

نگاه  ،اتهامات تروريستي و ضد امنيتي به سوريه نسبت به عراق از سوي آمريكا و انگليس، جمله مالحظات منطقه اي
اينها به ي همه. )1:1386، دهقاني( كرد دو كشور و غيرهاقوام ، متفاوت سوريه به آرايش سياسي در هرم قدرت عراق

. شودمي و جهانياي عالوه مشكالت مرزي بين دو كشور مانع از ائتالف و نزديكي سوريه و عراق در مورد مسائل منطقه
هم  دولت عراق، سياسي ضد دولت بشار اسد در سوريههاي و تنش بين گروهها و آغاز درگيري 2011پس از سال 

اي با نيروهها تروريستهاي از نظر آنها عدم ثبات و درگيري. تحوالت داخلي سوريه اعالم كردي مواضع خود را درباره
  . دولت سوريه اصالً به نفع ثبات سياسي داخلي عراق نيست

يه با حكومت سنّي عراق از وجود يك سور. اندايران در سوريه همگام و همسو كردههاي بنابراين خود را با سياست
با اين اوصاف هيچ كدام از دو . همچنان كه سوريه از حكومت دموكراتيك در عراق سود نخواهد برد. نفع نخواهد برد

و هر كدام در حال حاضر درگير مقابله با اند كشور هنوز فرصت الزم را براي حل مسائل متعارض پيدا نكرده
در مورد . مختلف در داخل كشورشان هستندهاي گروههاي درگيري داخليِ ضِد حكومِت مركزي وهاي تروريست

كند يم روابط بين عراق و تركيه هم بايد اشاره به اين نكته كرد كه قبل از هر چيز تركيه خود را در بلوك غرب تعريف
ركيه با اسرائيل و همكاري ت. )40: 1388، نجفي فيروزجايي( و تمام تالش آن اين است كه به اتحاديه اروپا بپيوندد

: 1379، كريمي پور( آمريكا در جهت اهداف عضويت خود در ناتو از منابع تنش فعال بين تركيه و همسايگان است
اختالفات و تضادهاي . پس از استقالل دو كشور روابط بين دو كشور فراز و فرودهاي بسياري ديده است. )45

، اريخيتهاي با وجود مشتركاتي همچون زمينه. روابط شده است ايدئولوژيكي و عملكردي بين اين دو باعث تيرگي
. روابط ميان اين دو كشور بحراني و پرتنش است، )peace-ipsc. org/fa( امنيتي، مذهبي، سياسي، قومي، اقتصادي

وع نگاه دو ن، سنّي نسبت به عراق شيعيي تركيهي دغدغه، كردهاي دو كشور و اتهاماتي كه بر تركيه وارد شدهي مسأله
 از طرف ديگر تركيه شاهرگ حياتي عراق. از مسائل مهم و تأثيرگذار بر روابط ميان آنهاست، كشور به تحوالت سوريه

ها واگرايي سنتي كردها براي تركي ازهانداستراتژيكي بهي را در اختيار دارد و همچنين هيچ مسأله –دجله و فرات  –
اردوغان هاي مردمي ضد سياستهاي الزم به ذكر است تركيه هم اخيراً با شورش. )57: 1379، كريمي پور( مهم نيست

اي در قبال شهروندان ترك و دخالت در امور سوريه به نفع آمريكا و اسرائيل دچار شده است و تا كنون اقدام سازنده
يكي  يزگردها يا مهار پيامدهاي آناقدامات بين المللي و داخلي صورت گرفته در خصوص مهار ر. انجام نداده است

ي و مقابله آمادگي ريزگرد تصويب و ابالغ آيين نامهي ازمهمترين اقدامات صورت گرفته در ايران براي مقابله با پديده
مربوط به آن در سه سطح كوتاه هاي ش بوده است كه برنامه1388گرد و غبار در كشور در سال ي با آثار زيان بار پديده

اين آيين نامه وزارت جهاد كشاورزي را موظف كرده است كه با هماهنگي . ميان مدت و بلند مدت تدوين شد، تمد
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ي و كند به مالچ پاشمي مطابق زمان بندي هايي كه كارگروه تعيين، مربوطهاي سازمان هواشناسي كشور و استانداري
حراني بيابان زا بهاي ال براساس نتايج طرح شناسايي كانونساير اقدامات مناسب در مناطق با پتانسيل فرسايش بادي با

ي ماده، كوتاه مدتهاي در فصل دوم اين آيين نامه ذيل برنامه. )hamshahrionline. ir/details/86625( اقدام كند
مراتع  ،حفاظت محيط زيست و هواشناسي كشور را مكلّف كرده است با همكاري سازمان جنگلهاهاي سازمان، چهارم

يش پهاي سيستم، پايش وضعيت جويهاي طرح توسعه و تجهيز ايستگاه، و آبخيزداري كشور ظرف مدت سه ماه
ن در موارد ديگر اي. آگاهي و كنترل هواي منطقه را به صورت مشترك تهيه و براي تصويب به كارگروه ارائه نمايند

توسعه و تجهيز ، بحرانهاي اث فضاي سبز مشجّر در كانوناحد، برنامه اقداماتي چون اطالع رساني و آموزش همگاني
و  جنوبهاي تاالبي تأمين حقابه، مراكز بهداشتي و درماني و هم چنين مراكز اورژانس در مناطق بحراني گرد و غبار

  . گرد و غبار تصريح شده استي غرب كشور توسط وزارت نيرو براي مقابله با پديده
 جنوبهاي واقع در استانهاي ت شامل موادي چون اجراي طرح كمربند فضاي سبز توسط شهرداريميان مدهاي برنامه

اختصاص يك رديف ، كيلومتر مربع نهال كاري ظرف مدت پنج سال 600احداث ساالنه حداقل ، و غرب كشور
  . شودمي مستقل به منظور مطالعات مرتبط با گرد و غباراي بودجه
 مخابراتي جهت توسعه و ارتقايهاي دت اين آيين نامه نيز اختصاص به موادي چون تكميل زيرساختبلند مهاي برنامه
طرح ي هتهي، سنجش آلودگي هواهاي توسعه و ارتقاي تجهيزات ايستگاه، پايش زيست محيطي آلودگي هواهاي شبكه

جامع مقابله با شنهاي روان و فرسايش بادي  طرحي تهيه، جنوب و غرب كشورهاي جامع مديريت و احياي مراتع استان
جنوب و جنوب غرب كشور به تجهيزات و تأسيسات هاي توسعه و تجهيز فرودگاه، جنوب و غرب كشوري در پهنه

م تيم اعزا، ناوبري و هواشناسي پيشرفته جهت هدايت هرچه بهتر پروازهاي مربوط در شرايط وقوع بحران گرد و غبار
پيش نويس طرح همكاري چند جانبه ميان كشورهاي منطقه براي پيشگيري و ي رهاي منطقه و تهيهكارشناسي به كشو

يكي از عوامل ايجاد گرد . )karajenvironment. blogfa. com/post140. aspx( شودمي گرد و غباري كنترل پديده
ال در س "يط زيست به ايلنا گفت: در همين راستا رئيس سازمان حفاظت مح. هستندها خشك شدن تاالب، و غبار

تاالب هورالعظيم و تاالب شادگان به . گرد و غبار مربوط به داخل كشور بودهاي پنج درصد از كانون، ]1388[گذشته 
مين مديريت و آب مورد نياز آنها تأها كه با اقدامات انجام گرفته اين تاالباند دليل خشكي باعث توليد گرد و غبار شده

 بحراني گرد و غبار را كه در كشور خودمان بودند از بين ببريم و اكنونهاي نابراين ما توانستيم پنج درصد از كانونب. شد
jahannews. www .( "ندارد كشوري وجود درون منشأ با غبار و توانيم بگوييم هيچ مشكلي از لحاظ ايجاد گردمي

com/vdcam0n6m html. k5k4. 49nwm1( .  
لذا براي مقابله با اين پديده نياز به . اما همان طور كه گفته شد بخش قابل توجهي از ريزگردها منشأ خارجي دارند

مربوط اي منطقهزير ي اساس توسعه. دو جانبه ميان ايران و عراق هستهاي خصوصا همكارياي منطقههاي همكاري
ماده  2كنوانسيون مقابله با بيابان زايي و نيز در ضميمه  11ي به كنترل و جلوگيري از طوفان شن در غرب آسيا در ماده

 بيابان زايي بايد با مشاوره وي در كنوانسيون تصريح شده كه كشورهاي آسيايي دچار پديده. گنجانده شده است 5
عبدي نژاد به نقل از ( را تهيه و اجرا نماينداي كاري در سطح زير منطقههاي برنامه، نهمكاري ساير اعضاي كنوانسيو

كشورهاي منطقه به سمت ، گرد و غبارهاي بر همين مبنا و همچنين تشديد بحران ناشي از طوفان. )951: 1389، توفان
متعدد ميان هاي سند همكاري و تفاهم نامه شاهد امضاي 1387چنانكه از سال . اندسوق پيدا كردهاي مذاكرات منطقه
  توان به موارد زير اشاره كرد:مي بوده ايم كه از آن مياناي كشورهاي منطقه

امضاي سند همكاري دو ، 1387امضاي يادداشت تفاهم همكاري در سفر هيأت محيط زيست عراق به ايران در سال 
عراق و سوريه در ، ايران، اجالس چهار جانبه با حضور تركيه، 1388ال جانبه ايران و عراق براي مقابله با ريزگرد در س

برنامه ي تهيهي نشست كارشناسان ارشد كشورهاي منطقه در زمينه، 1389گرد و غبار و محيط زيست در سال ي زمينه
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، عراق، تركيه، برگزاري دومين نشست وزراي محيط زيست كشورهاي ايران، 1389عمل مقابله با گرد و غبار در سال 
 هواشناسي، كيفيت هوا، محيط زيستي در چهار زمينهاي سند برنامه عمل منطقهي و تهيه 1389سوريه و قطر در سال 

به منظور پيگيري اجرايي شدن تفاهمات في  1390سفر هيأت كارشناسي ايران به كشور عراق در سال ، و بيابان زدايي
  شود:مي اجرائي شد كه مهم ترين مفاد آن شامل موارد زيري هما بين كه منجر به عقد تفاهم نام

انجام عمليات بيابان زدايي به ، هكتار در اطراف شهر كربال به صورت پايلوت 500انجام عمليات مالچ پاشي به ميزان 
ان و ارسال جهت تهيه برنامه اجرايي عمليات بيابان زدايي توسط اير، سال 5ميزان يك ميليون هكتار در عراق به مدت 

آموزشي با عنوان مديريت زيست ي برگزاري دوره، اجرا در كشور عراق با حضور كارشناسان و متخصصين ايراني
  . محيطي ريزگردها و مقابله با بيابان زايي براي كارشناسان عراقي در خوزستان

 .طرح جامع مقابله با ريزگردها بوده استي تهيه، مقابله با ريزگردهاي يكي از مهم ترين اقدامات صورت گرفته درباره
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در ، محمد جواد محمدي زاده 5/6/1391به گزارش خبرگزاري مهر در تاريخ 

ين طرح ا "گفت: ، اهواز با بيان اينكه طرح جامع مقابله با ريزگردها براي تصويب تقديم مجلس شوراي اسالمي شد
 ،وزارت جهاد كشاورزي، مختلف از جمله وزارت نيروهاي يط زيست و مشاركت دستگاهتوسط سازمان حفاظت مح

وي در . "و مراتع در دو برش داخلي و خارجي تهيه شده استها سازمان هواشناسي و سازمان جنگل، وزارت كشور
بار براي اجرا نياز دارد تا اين اقدامات چهار هزار و چهارصد ميليارد تومان اعت مورد برش اقدامات داخلي توضيح داد:

چنين  وي هم. روان و مقابله با ريزگردها را انجام دادهاي اقدامات براي تثبيت شني بتوان در يك برنامه پنج ساله همه
در رابطه با برش خارجي اين طرح اظهار داشت در اين زمينه برنامه هايي براي كشور عراق به عنوان كانون اصلي گرد 

وي با بيان اينكه حدودا شش ميليون و چهار هزار هكتار كانون توليد . منطقه تدوين شده استهاي ير كشورو غبار و سا
 .شودمي مديريت و تأمين منابع آن توسط كشورهاي درگير انجامي اظهار كرد شيوه، ريزگرد در منطقه وجود دارد

سازمان  رئيس. روان در داخل كشور تثبيت شده است هايمحمدي زاده گفت تا كنون بيش از سه ميليون هكتار از شن
متقاعد كردن كشورهاي كانون گرد و غبار دانست و ، حفاظت محيط زيست اقدامات اساسي را براي مقابله با ريزگردها

 چنانكه ديدارهايي در اين زمينه ميان مسئولين. افزود از تمام ظرفيت ديپلماسي كشور براي اين امر استفاده خواهد شد
 .عراقي و ايراني صورت گرفته و كارگروهي براي مقابله با اين مشكل به رياست نخست وزير عراق تشكيل شده است

 .www. mehrnewsمجلس عراق هم اين طرح را مصوب و منابع آن را پيش بيني كرده است (

com/detail/news/1681153( . 

قائم مقام سازمان محيط زيست در ، لي محمد شاعريع 9/8/1391به گزارش خبرگزاري جمهوري اسالمي در تاريخ 
هاي برگزاري دوره، هااحياي تاالب، ايجاد كمربند سبز، گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا بيان داشت: جنگل كاري

ژه تشكيل كارگروه وي، آموزشي توسط كارشناسان ايرانيهاي برپايي كارگاه، آموزشي و توانمند سازي جوامع محلي
برخي از مواردي ، پايلوت با همكاري برنامه محيط زيست سازمان مللهاي مقابله با گرد و غبار و اجراي طرح براي

 .www3. iran( كنند كه براي مقابله باريزگردهادرحال انجام آنها هستندمي است كه مسئولين عراقي اعالم

ir/fa/news/80392762( .ور و توليد پليمري به اين منظ، روانهاي ثبيت شنكشور در رابطه با تهاي يكي از پيشرفت
دفتر  "مجري اين طرح در گفت و گو با خبرگزاري مهر گفت: ، مصطفي آقايي مقدم. با استفاده از فناوري نانو است

كند به دنبال موادي بود كه بدون ايجاد مي ها فعاليتحركت شني مستقر در ايران كه در زمينه TPN3منطقه آسيايي 
 ،ما طرح خود را به اين سازمان ارائه كرديم كه با تأييد طرح. زيست محيطي جايگزين مالچ نفتي كندهاي آلودگي

به عنوان توليد  "زيست پااليش زمين  "و مراتع به عنوان مجري و شركت ها قراردادي منعقد شد كه سازمان جنگل
وان با تمي اين طرح كه با همكاري دانشگاه تهران شروع شدي به گفته وي به وسيله. "كننده اين ماده معرفي شدند

هاي با وجود تالش. )2: 1391، قنواتي( روان شدهاي پليمري و واكنش ذرات يوني قادر به تثبيت شني طراحي شبكه
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ريزگردها تا ي هلمسأ، مناسب براي اين امري گرد و غبار به دليل اختصاص نيافتن بودجهي مستمر براي مقابله با پديده
، به نقل از محمدي زاده 1392خرداد  29جوان در تاريخ ي چنانكه روزنامه. به حال به طور اساسي حل نشده است

يزان ريزگردها تأكيد كرد: م، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه اعتبار مقابله با ريزگردها كافي نيست
براي  آموزشيهاي بت به گذشته كاهش يافته است كه اين امر به دليل برگزاري دورهدرصد نس 30، 91-92در سال آبي 

ا وي ب. بيابان زدايي در اين كشور بوده استهاي كاري و اجراي طرحو از سوي ديگر اقداماتي نظير درختها عراقي
حال  كارگروه تخصصي در مجلس در اشاره به تصويب سند ملي مقابله با بيابان زايي افزود: در حال حاضر اين سند در

ذشته ريزگردها گفت در گي همچنين در رابطه با مديريت منابع آب براي مقابله با بيابان زايي و پديده. بررسي است
صنعتي و در نهايت محيط زيست بود اما با ، ابتدا با آب شرب و سپس با بخش كشاورزيها اولويت در تأمين حقابه

ط زيست باشد با محيها اولويت تأمين حقابه، ته توانستيم مصوب كنيم كه بعد از تأمين آب شربصورت گرفهاي تالش
  . رعايت كند اين پس اين مسأله را و وزارت نيرو نيز مكلّف است كه از

  گيريتجزيه و تحليل و نتيجه

امروز كارشناسان بر اين باورند . است تنها يك كشور را مورد هدف قرار نداده، ناگوار آنهاي ريزگردها و پيامدي مسأله
د و غبار گرهاي ناگوار ناشي از طوفانهاي پيامد. تواند امنيت جهاني را به خطر بياندازدمي، كه مشكالت زيست محيطي

لذا حل مسائل و مشكالت اين چنيني نيازمند همكاري ميان . كندمي امنيت آمريكا را نيز با تهديد رو به رو، در آسيا
ابل ق، در يك منطقه، وارده به محيط زيستهاي نتايج آسيب. بين المللي استي كشورها و قانون گذاري در عرصه
مشكل ريزگردها را براي ايران در پي داشته ، در عراقها چنانكه خشك شدن تاالب. رويت در مناطق ديگر هم هست

د بايد ماهيت جهاني مسائل زيست محيطي را در نظر دست كم براي حفظ امنيت داخلي خوها بنابراين دولت. است
خاورميانه توانسته است تأثير منفي خود را بر همگرايي هاي با وجود اين تنش و درگيري در ميان كشور. داشته باشند

عراق و سوريه در حال هاي كشور. براي حل مسائل زيست محيطي گذارده و در نهايت خود اين كشورها را متضرر كند
عربستان نيز اخيرا از مشكالت اين چنيني بي . داخلي خود هستندهاي و بي نظميها اضر به شدت درگير آشفتگيح

اينكه  ضمن. نخواهد بودها ريزگرد در اولويت كار اين دولتي بديهي است در چنين وضعيتي مسأله. بهره نبوده است
ياج ريزگردها احتي حل مسأله. جنوب غربي ايران استهاي ستانبيشترين ميزان ضرر و زيان در حال حاضر دامن گير ا

ترين عراق هم كه بيش. دشوار خواهد بود، به تنهايي، به اعتبارات و منابع مالي كافي دارد كه تأمين آن براي يك كشور
اي بابت چندان مورد اتكبا مشكالت اقتصادي مواجه بوده و نمي تواند از اين ، ميزان گرد و غبار صادره به ايران را دارد

دولت ايران هاي ك تالشاندبر همين اساس شاهد پيچيدگي روز افزون مسأله و در نهايت بازدهي. دولت ايران باشد
ليد عراق و سوريه به عنوان منشأ اصلي توهاي توان گفت با توجه به مشكالت امنيتي و داخلي كشورمي در كل. هستيم

عراق و سوريه از يك طرف و ، ايدئولوژيك و ژئوپليتيك ميان ايرانهاي توجه به رقابت كننده ريزگردها و نيز با
راي از روشني را باندو جهاني آنها نمي توان چشماي قطر و ديگر هم پيمانان منطقه، تركيه، كشورهايي مانند عربستان

درگير در اين موضوع ايجاد شود و هاي مگر آنكه دگروني هايي در روابط خصمانه ميان طرف، حل آن در نظر گرفت
ايد البته نب. به دنبال آن اراده سياسي الزم براي همكاري بر سر حل مشكالت زيست محيطي ريز گردها ايجاد شود

 فراموش كرد كه به دليل متأثر شدن زندگي شهروندان كشورهاي مزبور از اين امر فشار افكار عمومي و جامعه مدني
  . از معادالت سياسي و ايدئولوژيك را دگرگون سازدتوانند بسياري مي
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  پيشنهادات

رجوع به قوانين بين - شود:مي براي جلوگيري از وخيم تر شدن اوضاع و هم چنين حل مسأله پيشنهادات زير ارائه
  مسائل زيست محيطي ي المللي وضع شده در حوزه

گرهاي ريزي آور و سخت گيرانه تر كه به طور مشخص مسأله اقدام از طريق نهادهاي بين المللي و وضع قوانين الزام -
  . وارده به ايران را مد نظر قرار داده باشد

  درگير به منظور حل مسألههاي تشويقي براي دولتهاي استفاده از روش -
همكاري و در  مرتبط با موضوع بههاي فشار موجود در اختيار دولت ايران و واداشتن دولتهاي استفاده از اهرم -

  نهايت حل مسأله
  داخلي هاي درگير آشوبهاي تالش براي برقراري ثبات سياسي نسبي در كشور -
هاي ابتكارات و اكتشافات حاصل از تالشي خصوصا در زمينه، بيشتر براي مقابله با ريزگردهاي اختصاص بودجه -

  متخصصين و كارشناسان
ارات و خسها مرتبط با موضوع و آگاه ساختن آنها از آسيبهاي مسئولين كشور توجيه هر چه بيشتر دولتمردان و -

  جبران ناپذير ريزگردها
ها و ميانجي گري ميان دولتها منطقه با يكديگر در راستاي كاهش خصومتهاي افزايش روابط ديپلماتيك كشور -

  براي كاهش تنش يا جلوگيري از افزايش آن
  هارك به منظور افزايش همگراييتأكيد بر اهداف مشت -
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