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قبل  شماره  چالشی  گفت وگوی  در 
نشریه طبیعت ایران، درباره تاریخچه و پیامدهای گرد و 

غبار و کلیاتی مرتبط با این موضوع بحث کردیم. به دلیل گستردگی 
گرد و غبار و اهمیت آن الزم است چند جلسه دیگر نیز، جوانب مختلف مسئله 

گرد و غبار را به بحث بگذاریم و با کمک متخصصان مربوطه آن را تبیین کنیم. هدف 
ما این است که بتوانیم این موضوع مهم را از زوایای مختلف بررسی و مردم و مسئوالن 

را با ابعاد مختلف این پدیده، که نقاط مختلف کشور با آن درگیر هستند، آشنا کنیم و با کمک 
از زبان  انجام شده در سطح کشور، راه حل های مناسبی را،  مطالعات، تحقیقات و کارهای اجرایی 
متخصصان مربوطه، برای چگونگی مواجه شدن با این پدیده ارائه و اطالع رسانی و چاره اندیشی کنیم.

در گفت وگوی چالشی این شماره از نشریه طبیعت ایران از حضور آقایان دکتر رضا شهبازی )مدیر کل 
محترم دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی کشور(، دکتر علی محمد طهماسبی بیرگانی )مشاور محترم رئیس سازمان و دبیر ستاد ملی مقابله 
با پدیده گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست( و دکتر حمیدرضا عباسی )عضو هیئت علمی بخش 
تحقیقات بیابان مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور(، که طرح های تحقیقاتی زیادی را در مورد 

کانون های  در مورد  بخش،  این  در  می کنیم.  استفاده  کردند،  اجرا  ریزگردها  منشأ  و  غبار  و  گرد 
داخلی، یا خارجی گرد و غبار، که ایران را تحت تأثیر قرار می دهند، روش شناسایی کانون ها، 

نوع کانون های ریزگرد )دشت های سیالبی، اراضی کشاورزی، بیابان ها و غیره(، مطالعات 
اجرایی و  یا مهار گرد و غبار در بخش های  انجام شده در شناسایی  اقدامات  و 

کنترل  یا  مهار،  برای  باید  که  کارهایی  کانون ها،  این  اولویت  تحقیقاتی، 
چالش های  و  انجام شود  ریزگردها  از  ناشی  کاهش صدمات  و 

مربوط به این پدیده بحث و بررسی خواهیم داشت.
ذکر این نکته الزم است 

در میزگرد تخصصی »طبیعت ایران« مطرح شد 
کانون های داخلی و خارجی گرد و غبار و علل فعال شدن آنها در سال های اخیر

گفت وگوی چالشی
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کرونا  بیماری  شیوع  به دلیل  که 
بهداشتی،  پروتکل های  رعایت  و 
دکتر  و  شهبازی  دکتر  آقایان 
وبینار  به صورت  طهماسبی بیرگانی 

در این گفت وگو شرکت کردند.
اگر  شروع،  برای  ایران:  طبیعت   
مهمانان، که از صاحب نظران موضوع 
به عنوان  مطلبی  هستند،  ریزگرد 
مقدمه دارند، بفرمایند تا سؤاالت مربوطه را 

مطرح کنیم و به بحث اصلی بپردازیم.
)مشاور  طهماسبی بیرگانی  علی محمد  دکتر 
محترم رئیس سازمان و دبیر ستاد ملی مقابله 

با پدیده گرد و غبار(

رحمانی،  دکتر  آقای  از  تشکر  ضمن 
سایر  و  رضایی  خانم  عباسی،  دکتر  آقای 
همکاران مؤسسه، ازنظر بنده، گزارش قبلی، 
گزارش بسیار خوبی بود که با اجازه شما آن 
و  گرد  پدیده  با  مقابله  ستاد  سایت  روی  را 
بازخورد خوبی  غبار گذاشتم و خوشبختانه 
هم داشت. دیروز یکی از همکاران سازمان 
سایت  روی  از  را  گفت وگو  این  می گفتند، 
ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار مطالعه 
اطالع رسانی  را  مهم  این  که  و حال  کرده اند 
گذاشت.  خواهیم  اشتراک  به  آن  را  کردید، 
می کنم  تشکر  شهبازی  آقای  از  همچنین 
یکی  نماینده  به عنوان  سال  این 3-4  در  که 
بودند،  ما  همراه  تأثیرگذار  دستگاه های  از 
از ورود  پیش  که  از کسانی  همین طور یکی 
رابطه  در  خوبی  اقدامات  هم  ستاد  به  ما 
از  خارج  و  داخل  در  غبار  و  گرد  بحث   با 
کشور انجام داده بودند و در واقع ما با الگو 
گرفتن از تمامی کارها از جمله کارهایی 
سازمان  در  شهبازی،  دکتر  آقای  که 
زمین شناسی، انجام داده بودند، این  کار 
را کمی گسترده و همه  جانبه  نگر کردیم. 
دوستان تمرکزشان روی جنوب غرب 
و شرق بود. با همکاری خودشان کار 
کردیم.  جامع تر  و  کشوری  را 
همکاران  از  همچنین 
و  هوا شناسی  سازمان 
جنگـل ها،  سـازمان 
مراتع و آبخیزداری 
تشکر  هم  کشور 
می کنم. آنها نیز 
در  و  پابه پا 
کنار ما 

بودند تا توانستیم این کار را به انجام برسانیم.

دفتر  محترم  )مدیر کل  شهبازی  رضا  دکتر 
بررسی مخاطرات زمین شناسی زیست محیطی 
و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات 

معدنی کشور(
پیش از این نیز در برنامه گفت وگوی چالشی 
نشریه طبیعت ایران، در مورد فرونشست زمین 
مسائل چالشی خوبی را داشتیم که بسیار مفید 
بود. فرونشست و گرد و غبار را نمی توانیم از 
سال های   ،70 دهه  اواخر  در  کنیم.  جدا  هم 
79-78، سه سال پیوسته، خشک سالی کشور 
وقوع  از  بعد  تقریبًا  داد،  قرار  تأثیر  تحت  را 
خشک سالی  با  که  بود  باری  اولین  انقالب 
برنامه های  با  موضوع   این  می شدیم،  مواجه 
اوایل  در  شد.  هم زمان  کشور  توسعه ای 
گزارش هایی   81-82 سال های   ،80 دهه 
شد،  ارائه  کشور  در  مسئله  گستردگی  از 
به عنوان مثال، گرد و غبار در خوزستان فراتر 
از حد انتظاری بود که شاید در سال های پیش 
این نشان  از شبه جزیره عربی می آمد.  از آن 
کشورهایی  در  توسعه ای  چالش های  که  داد 
شدن  خشک  به همراه  ترکیه،  یا  عراق  مثل 
تاالب ها و تشدید خشک سالی ها، موضوع را 

به عنوان یک چالش مطرح خواهد کرد. 
در تیر ماه 1388، کشور به طور فراگیر و 
گسترده و بیشتر از کانون های خارجی گرد و 
منشأ  با  غبار  گرفت.  قرار  تأثیر  تحت  غبار، 
را  سبزوار  و  شرق  تا  کشور  غرب  خارجی، 
فرا گرفت. در سال 93-92 کمیته ملی شکل 
مطرح  کمیته  در  که  اولی  سؤال  بود.  گرفته 
می آید؟  کجا  از  غبار  و  گرد  که  بود  این  شد 
کرده  ایجاد  را  چالش  یک  خود،  سؤال،  این 
بود. بعضی از دستگاه ها تمایل داشتند بگویند 
و  دارد  خارجی  منشأ  غبار  و  گرد  این  که 
نداریم، معمواًل نظر  به هیچ وجه کانون داخلی 
سازمان محیط زیست این چنین بود، مجموعه  
دیگری که طرح فرسایش بادی را در سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اجرا کرده بودند، 
موضوع را ذیل مسائل رایج در فرسایش بادی 
با همان کانون ها می دیدند. البته این طرح در 
این  که  زمانی  بود.  خوب  بسیار  خود  زمان 
طرح در حال اجرا بود، آقای دکتر احمدی به 
ما درس می داد، واقعیت این بود که موضوع 
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بادی  فرسایش  بحث  با  لزومًا  غبار  و  گرد 
پیرامون تپه ها یا پهنه های ماسه ای و ارگ های 
سنتی همخوان نبود. به هر حال زمانی صرف 
شد تا سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، همچنین سازمان 
هواشناسی به اتفاق نظر برسند که مسئله گرد و 
غبار نوظهور است، چالش های ویژه و خاص 
خود را دارد و تا آن زمان، در کشور به این 
در سال  است.  نداشته  و گستره سابقه  شکل 
به  سمت  93 در سازمان زمین شناسی کشور 
تعریف یک طرح ملی رفتیم، انجام این طرح، 
ذیل سیاست های کمیته ملی گرد و غبار بود 
که خروجی های اولیه آن در سال 94 منتشر 
شد و دیدگاه بسیار خوبی به ما و کشور داد 
تغییر  و  اراضی  تخریب  آثار  تا  شد  سبب  و 
اقلیم را روی خشک شدن تاالب ها، یا اراضی 
اقدامات  این  ببینیم.  بهتر  رها شده  کشاورزی 
با فعالیت های سایر بخش ها در کشور، اولین 
که  بود،  دوره ای  در  ملی  کمیته  دستاوردهای 

آقای دکتر شعاعی دبیر آن کمیته بودند.
طهماسبی بیرگانی  دکتر  آقای  ادامه،  در 
از سال 96 )اگر اشتباه نکنم(، حضور بسیار 
با  داشتند،  غبار  و  گرد  ملی  کمیته  در  مثبتی 
حضور ایشان توانستیم هم گرایی خیلی خوبی 
موقع  آن  کنیم.  ایجاد  مختلف  کارهای  در 
عقیده  بر این بود که در حل یک مشکل ملی، 
مراکز  دانشگاه ها،  در  پراکنده  تحقیقات  تنها 
تحقیقاتی، دستگاه های اجرایی و سایر موارد 
به   نام  چالشی  با  کشور  بلکه  نیست،  مطرح 
گرد و غبار و در کالن آن تخریب سرزمین و 
بیابانزایی مواجه است. در این چالش ، مجموعه 
مردم،  ذی نفعان،  از  متفاوتی  و  متنوع  بسیار 
اطالعات،  تولید  برای  مختلف  دستگاه های 

و  پژوهشگاه ها  و  اجرایی  دستگاه های 
همچنین  هستند،  درگیر  علمی  مراکز 
افزایش  و  اطالع  رسانی  مثل  مسائلی 
سطح آگاهی مردم مطرح است که در 
این موارد فکر می کنم تجربه بسیار 
که  آمد،  به دست  کمیته  خوبی در 
بخش زیادی از این تجربه خوب 
دکتر  آقای  حضور  مدیون  را، 

طهماسبی  بیرگانی هستیم. 
ایشان توان مدیریتی و سابقه 
بسیار خوبی دارند، زمانی که 
تشریف آوردند، 25 سال 

بیابان های  در  فعالیت  و  بیابان نوردی  سابقه 
در  مشترک  ادبیات  درواقع  داشتند،  را  ایران 
سریع ترین زمان ممکن ایجاد شد و ما زمانی 

را از دست ندادیم.

طهماسبی،  دکتر  آقای  جناب  ایران:  طبیعت 
همان طور که آقای دکتر شهبازی فرمودند 
ابتدا  نسبت کانون های داخلی و خارجی در 
از دستگاه ها  تعدادی  نبوده است و  مشخص 
را  خارجی  کانون های  که  داشتند  تمایل  هم 
آیا  کنند.  غبار مطرح  منشأ گرد و  به عنوان 
داخلی  کانون های  نسبت  و  منشأ  هم اکنون 
درصد  چند  است؟  شده  مشخص  خارجی  و 
از این کانون ها داخلی و چند درصد از آنها 
خارجی هستند؟ آیا همچنان نیاز  به مطالعه و 

کار دارد؟
دکترعلی محمد طهماسبی بیرگانی

پیش از هرچیز، از ابراز لطف آقای دکتر 
شهبازی بی نهایت سپاسگزارم. بنده از اواسط 
سال 1396 )آبان– آذر 1396( بنا  به تقاضای 
آقای دکتر کالنتری در خدمتشان هستم. وقتی 
بدون  و  گریخته  و  جسته  کارهای  آمدم، 
در  کردم،  مشاهده  را  قبلی  انسجام همکاران 
این خصوص آقای دکتر شهبازی در جریان 
مختلف  استان های  در  مشکالتی  هستند. 

پیش می آمد، 

برای مطالعه  افرادی را  دوستان، در استان ها 
انتخاب  غبار  و  گرد  کانون های  بررسی  و 
گرد  منشأ  مکان یابی  مثال  برای  می کردند، 
در  فردی  عهده  بر  را  خوزستان  غبار  و 
ممکن  که  فرد  آن  می گذاشتند،  خوزستان 
توجه  به  با  باشد،  دانشگاهی  پژوهشگر  بود 
شناختی که داشت، مطالعه ای را انجام می داد، 
روش   4-5 با  زمان،  آن  در  دلیل  همین  به 
مطالعه مختلف برای 17 استان روبه رو شدم 
که بخشی از آن را پژوهشکده حفاظت خاک 
و آبخیزداری انجام داده بود. روش بررسی در 
12 استان به یک شیوه و در 4 استان دیگر 
نیز متفاوت بود، به همین خاطر امکان تجمیع 
همکارانی  بنابراین  نداشت،  وجود  اطالعات 
آبخیزداری  و  مراتع  از سازمان جنگل ها،  را 
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کشور، سازمان 
اکتشافات  و  زمین شناسی 
معدنی کشور و سازمان هواشناسی 
این  از  دور هم جمع کردیم. هرکدام 
سازمان ها اطالعاتی را در زمینه کار 
اطالعات  نیز  بنده  داشتند،  خودشان 
نقش  بیشتر  البته  دادم.  ارائه  را  خود 
مراتع  جنگل ها،  سازمان  همکاران 
می کردم،  ایفا  خودم  را  کشور  آبخیزداری  و 
برای  روش شناسی  به  یک  ما  درنهایت 
دربرگیرنده  که  رسیدیم  منشأ  نقاط  تعیین 

و  آمار  و  دور  از  سنجش  زمینی،  مسائل 
تنها  اگر  بود.  هواشناسی  ایستگاه های  ارقام 
می شدیم،  جویا  را  هواشناسی  سازمان  نظر 
سنجنده  چند  و  ایستگاه ها  فقط  کار  مالک 
بود، اگر با همکاران سازمان جنگل ها، مراتع 
تنها  می کردیم،  صحبت  کشور  آبخیزداری  و 
همکاران  اگر  و  می کردند  توجه  زمین  به 
زمین شناسی را مالک قرار می دادیم، کار را بر 

مبنای مطالعات زمینی انجام می دادند.
بعد از اینکه دوستان جمع شدند، با آن 
رویکردی که عرض کردم یعنی بهره گیری 
استفاده  دور،  از  از روش های سنجش 
از تصاویر ماهواره ای، آمار و ارقام 
ایستگاه ها )ایستگاه سنجش 

حفاظت  سازمان  ایستگاه های  غبار،  و  گرد 
و  شهرداری ها  ایستگاه های  محیط زیست، 
ایستگاه های هواشناسی( و همین طور استفاده 
از مطالعات زمینی و تجربیات قبلی سازمان 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  و  زمین شناسی 
نوشتیم و  متدولوژی  آبخیزداری کشور یک 
بر مبنای آن، کار را در سراسر کشور آغاز 
کردیم. محدوده نیز شامل کل کواترنری های 
کشور، با بارندگی زیر 250 میلی متر در نظر 
گرفته شد. یعنی هیچ استثنایی قائل نشدیم. 
 20 باالی  پوشش  الیه  بعد،  مرحله  در 

بنابراین  کردیم.  حذف  آن  از  هم  را  درصد 
بیش  مساحتی  مطالعه  و  برنامه ریزی  واحد 
از  سطح  این  و  شد  هکتار  میلیون   70 از 
بررسی  کردم،  عرض  که  جنبه ای  سه  آن 
مبنای روش تجربه  بر  شد. مطالعات زمینی 
 4 براساس  که  شد  انجام  استرالیا  در  شده 
پوشش  درصد  سنگ ریزه،  درصد  شاخص 
شاخص  خاک،  بافت  و  رطوبت  گیاهی، 
مطالعات  می کند.  تعیین  را  فرسایش پذیری 
زمینی، محدوده مطالعات را به مساحتی در 
حدود 40 میلیون هکتار محدود کرد که تمام 
این اطالعات در قالب روش گوکارد بررسی 
که  است  روشی  روش،  این  شد.  تحلیل  و 
فرایند  در  است.  جهانی  جامعه  توجه  مورد 

یا  غبارخیزی  مقدار  مطالعات،  این  اجرای 
شار غبار به دست آمد. شار غبار به  مفهوم 
واحد  در  و  سطح  واحد  در  غبار  مقدار 
حدود  سطحی  در  مبنا  این  بر  است.  زمان 
56/72  میلیون هکتار در 23 استان کشور 
غبار داشتیم. سطح عرصه های با غبار مجاز 
خیلی  غبارشان  که  و سطوحی  )یعنی سطح 
کم و کم بود و در حد مجاز تلقی می شدند( 
عدد  به  و  کردیم  کم  اصلی  مقادیر  از  را 
34/6 میلیون هکتار رسیدیم که این سطح، 
مقدار 4/23 میلیون تن در سال غبارخیزی 

 Local AOD  ها، بادهای  داشتند. همچنین 
به  نقشه  نیز محاسبه و تبدیل  و غبار محلی 
بنده  که  انجام شد  کار  از  شد. حجم زیادی 

ماحصل آن را عرض کردم. 

درمورد  شده  ارائه  آمار  ایران:  طبیعت 
غبارخیزی، میانگین چند سال است؟

دکتر علی محمد طهماسبی بیرگانی
بازه زمانی مطالعات را 15 سال در نظر 

گرفتیم، سال های 86-91. 
دکتر رضا شهبازی

ضمن عذرخواهی از اینکه صحبت آقای 
این دوره  را قطع می کنم، در  دکتر طهماسبی 
شد.  داده  قرار  مبنا   80-81 سال  آماری، 

کانون جنوب شرق
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کردم،  عرض  خدمتتان  اولیه  توضیحات  در 
انحراف  می رفت،  عقب  سمت  به   داده ها  اگر 
)Bias( ایجاد می شد. شما یک نکته مهم را 
در نظر داشته باشید، در ده سال پیش در خیال 
اصفهان،  در  زاینده رود  که  نمی گنجید  کسی 
جاری نباشد. پس در این حالت مثاًل آمار سی 
ساله شرایطی را در خود داشت که به هیچ وجه 

با واقعیت امروز تطابق ندارد. 

دکتر علی محمد طهماسبی بیرگانی
با همین الگو برای تمام کشورهای اطراف 

تا  جزیی  بخش های  از  کشور(،   23 )حدود 
کلیه کشور )آنهایی  را که تأثیرگذار بودند یا 
به عبارت دیگر کل منطقه خاورمیانه را بررسی 
داخلی  منشأیابی  الگوی  از  درواقع  کردیم، 
داشتیم،  نیز  تغییراتی  البته  کردیم،  استفاده 
شده  جمع آوری  اطالعات  به  توجه  با  زیرا 
توسط همکاران، شناخت یا اطالعات زمینی 
بیشتری در کشور وجود داشت، با استفاده از 
روش های سنجش از دور یا روش های آمار 
هر  کردیم.  استفاده  زمین  از  بیشتر  ارقام،  و 
چند در بخش های زمین هم، از همین روش 
استفاده شد ولی به جای به کار گیری اطالعات 
کردیم،  استفاده  جهانی  اطالعات  از  دقیق تر، 
به عنوان مثال، نقشه بافت خاک در سطح دنیا، 

آقای  توسط  کواترنری  نقشه  شد،  استفاده 
استخراج  بین المللی  سیستم های  از  شهبازی 
شد و در اختیار ما قرار گرفت. با این تفاسیر 
به عدد 000،000، 300 هکتار رسیدیم،  ما 
اطراف مان  در  می دهد  نشان  که  عددی 
بدانید، شدت  است  داریم. جالب  غبارخیزی 
دیگر  به عبارت  یا  اطراف  ما  در  غبارخیزی 
از شار  کمتر  داخلی خیلی  غبار  و  شار گرد 
گرد و غبار کشورهای همسایه نظیر عراق و 
عربستان است. برای مثال بیشترین شار گرد 
و غبار در کشور 2/8 یا 2/9 میکروگرم بر  

مشاهده  بیشتر  شار  و  بود  ثانیه  در  مترمربع 
کشورهای  از  بسیاری  در  در حالی که  نشد، 
میکروگرم  از 10-12  بیشتر  عدد  این  دیگر 
بیشتر  برابر  )یعنی 6-7  ثانیه  در  بر  مترمربع 
از آنچه در کشور وجود دارد( است. 8 کانون 
تأثیر هر  که  اصلی شناسایی و مشخص شد 
کانون، روی کدام بخش از کشور است. برای 
بررسی منشأ کانون های خارجی نیز همچنان 
همکاری  حال  در  هواشناسی  پژوهشکده  با 
سال  سه  شده،  اشاره  طرح  دو  برای  هستیم، 
دکتر  آقای  است.  شده  صرف  زمان  نیم  و 
شهبازی می دانند که بیش از 50 جلسه مفصل 
درمورد  داشتیم.  کار  این  برای  شبانه روزی 
خارجی  و  داخلی  کانون های  تعداد  نسبت 

باید عرض کنم، 
نسبت  این  سطح،  از نظر 

اما  است،  قیاس  قابل  هم اکنون 
پژوهش  مستلزم  درصدها  تعیین 

تمامی  آن،  در  باید  که  است  دیگری 
در  تأثیرگذار  رخدادهای  نیز  و  رخدادها 

سازمان  به عنوان مثال  شوند.  تحلیل  کشور 
درصد  نظیر  رخدادهایی  باید  هواشناسی 
میزان  و  پراکنش  نحوه  ماندگاری، غلظت ها، 
و  تحلیل  استخراج،  را  رخداد  هر  پراکنش 
سپس مقایسه کند. درواقع ما به دنبال درک 

مواردی از این دست بودیم، اینکه در کشور 
چقدر گرد و غبار داریم؟ این گرد و غبارها 
غبار  و  گرد  میزان  هستند؟  مناطق  کدام  در 
مناطق  کدام  در  و  چقدر  کشورها  سایر  در 
است؟ این گرد و غبارها در کدام بخش های 
با  همچنان  بنابراین،  می گذارند؟  تأثیر  کشور 
دانش  از  استفاده  کمک  به  که  شناختی  همه 
هنوز  دریافتم،  گذشته  به  نسبت  همکاران 
میزان  درمورد  را  به سؤال شما  پاسخ  توان 
درصد کانون ها )داخلی و خارجی( ندارم، 

است،  توأمان  رخدادها  از  برخی  زیرا 
یک   1395 بهمن  رخداد  مثال  برای 

رخداد هم زمان داخلی و خارجی 
است، به طوری که بخشی از 
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این کانون ها چگونه است؟ مشابه یا متفاوت؟ 
اظهارنظر  هم  قبلی  سؤال  درمورد  همچنین 
بفرمایید، اینکه آیا می توان به صورت درصدی 
گفت کانون های گرد و غبار موجود در ایران، 
دارند  داخلی   بیشتر منشأ  منطقه جنوب،  مثاًل 
که  غباری  و  گرد  کانون های  یا  خارجی ؟  یا 
سیستان و بلوچستان، یا جنوب شرق را تحت 
تأثیر قرار می دهند؟ آنها چه وضعیتی  دارند؟ 
منشأ  غبار،   و  گرد  کانون های  درصد  چند 
داخلی و چند درصد آنها منشأ خارجی دارند؟ 
لطفًا بیشتر به جزئیات این موضوع، بپردازیم تا 
مطالبی که برای آن زحمت کشیده شده است، 

موشکافانه تر بررسی شوند. 
دکتر رضا شهبازی

خارجی،  یا  داخلی  غبار  و  گرد  منشأ  بحث 
مربوط  کردم،  عرض  ابتدا  در  که  طور  همان 
دهه  یک  تقریبًا  چالش  این  نیست،  امروز   به 
ادامه داشت. در ابتدا، مسئوالن اصرار داشتند 
که همه گرد و غبارها منشأ خارجی دارند، در 
واقع آنها نمی خواستند بپذیرند که منشأ داخلی 
هم سهم مهمی دارد. دو نکته عرض کنم، یکی 
خارجی  و  داخلی  منشأ  موضوع  مرتبط  با 
سهم  موضوع  به  مربوط   نیز  دیگری  و  است 
به یکدیگر مرتبط  آنها است. هر دو موضوع 

است. واقعیت این است که هم اکنون نمی توان 
داد. من  این سؤال  به  پاسخ سریع و روشنی 
هم نکته ای را که آقای دکتر طهماسبی بیرگانی 
تحقیقات  نتایج  اما  می کنم.  تأیید  فرمودند، 
انجام شده ما تاکنون، نشان داده است، تقریبًا 
آنجایی که با آلودگی عمومی هوا در اثر گرد 
و  عمومی  آلودگی  هستیم-  مواجه  غبار  و 
کانون های  معمواًل سهم  است-  مدنظر  پایدار 
علمی  منطق  یک  است.  بوده  بیشتر  خارجی  
ساده پشت آن است، ذره گرد و غبار، هرچه 
ریزتر باشد، بُرد انتقال آن بیشتر است. معمواًل 
کانون های داخلی، ذرات درشت دانه تری را به 
مناطق شهری و جمعیتی پیرامون شان گسیل 
می کنند. آنچه که ما به عنوان چالش و بحران 
در بهمن 93، بهمن 95 و حتی در چند هفته 
گذشته سال جاری در قائنات، گنبد، چابهار 
و سرخس با آن مواجه بودیم، بیشتر مقطعی 
و کوتاه هستند، یعنی یک تا دو روز هستند و 
قدری  زابل،  بحث  اگرچه  می خوابد.  هم  بعد 
متفاوت است، ولی همانند خوزستان، به خاطر 
مشابه  دارد،  وجود  که  مشترکی  تاالب های 
است. ما می توانیم یک پاسخ عمومی به این 
پرسش بدهیم، تقریبًا آنچه که شرایط آلودگی 
هوای عمومی در سطح کشور را ایجاد می کند، 

از  شده،  کنده  عربستان  غبار  و  گرد 
خلیج فارس گذشته و به پهنه سرزمین 
ما رسیده است و همچنان توان َکنش 
نیز  انتقال غبار را دارد، بخشی را  و 
ادامه  دوباره  و  َکنده  خوزستان  از 
داده است، حال چه باید گفت؟ منشأ 
به نظر  آن داخلی است یا خارجی؟ 
البته که  با هم است،  می رسد هر دو 
سؤاالتی  دست  آن  از  سؤال،  این 
به  نمی توان  با  صراحت  و  به راحتی  که  است 
آن پاسخ داد. بنده در حد دانش خود عرض 
است.  مشکل  سؤال  این  به  پاسخ  می کنم، 
اگرچه ممکن است افرادی توان تفکیک میزان 
درصد منشأ داخلی و خارجی را داشته باشند، 

اما بنده نمی توانم به راحتی پاسخ دهم.

طبیعت ایران: آقای دکتر شهبازی، صحبت های 
شنیدیم،  را  طهماسبی  بیرگانی  دکتر  آقای 
تکمیل  و  اظهارنظر  ضمن  می کنم  خواهش 
طهماسبی بیرگانی،  دکتر  آقای  صحبت های 
شنـاسایی  شده،  کانـون   8 آیـا  بفرمایـید، 
کدام  شده اند؟  رتبه بندی  و  اولویت بندی 
کدام ها  و  بیشتر  غبار  و  گرد  منشأ  کانون ها 
وسعت  هستند؟  کمتری  غبار  و  گرد  منشأ 

کانون جنوب شرق اهواز اراضی فرسوده شده
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بیشتر ناشی از کانون های خارجی است، البته 
به این معنی نیست که کانون های داخلی در آن 
ایجاد  نباشند. گرد و غباری که بحران  سهیم 
را  مردم  و  می شود  برق  قطعی  می کند، سبب 
در زابل، ریگان یا اهواز، فوری به بیمارستان 
می فرستد، معمواًل منشأ داخلی دارد. کانون های 
داخلی گرد و غبار معمواًل یک تا دو روز با 
ایجاد شرایط خاص، می توانند اثرگذار باشند. 
بردشان کوتاه و تأثیرشان خیلی شدید است. 
دامنه گرد و غبارهای با منشأ خارجی بسیار 
تحت  را  زیادی  بسیار  مردم  است،  گسترده 
میزان  درباره   ما  دانش  و  می دهد  قرار  تأثیر 
محدود  جامعه  سالمت   بر  آنها  تأثیرگذاری  
بهمن  از  که  شد  انجام  کارهایی  ولی  است، 

1393 شروع شد. 
انجام شد که هدفشان  در آن زمان چند کار 
اینکه  اول  بود؛  پرسش ها  برخی  به  پاسخ 
هستند؟  کجا  زمین  روی  مستعد  کانون های 
برای اینکه سریع تر به پاسخ برسیم از روش 
براساس  یعنی  کردیم.  استفاده  معکوس 
خانه ها،  بالکن  در  موجود  نمونه های  آنالیز 
نمونه گیری  مراکز  یا  اداره ها،  پشت بام  یا 
دست  به  اطالعاتی  محیط زیست،  اتمسفری 
آوردیم، ازجمله اینکه، ابعاد و ترکیبات ذراتی 

نیز اراضی  با آن سروکار داریم. در نهایت  که 
مستعد تولید و انتشارشان را در سطح زمین، 
ردیابی و شناسایی کردیم. بنابراین یک سری 
کارهایی انجام شد که واقعًا نو و جدید بود و 

هنوز هم تازه است. 

انجام  را چه کسی  این کارها  ایران:  طبیعت 
داد؟

دکتر رضا شهبازی
با همکاری مشترک میان سازمان  این کارها 
دانشگاه، سازمان هواشناسی و  زمین شناسی، 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
انجام شد. متأسفانه یک  سری کار در کشور 
انجام می شود که ما قدر آن را نمی دانیم، در 
اطالعات  از  زیادی  حجم  کارها،  از  بعضی 
تولید می شود، این هم از آن نوع کارها بود. 
است.  جذاب  و  نو  می کنم  عرض  چرا  ولی 
بیابان  تحقیقات  انستیتوی  بیابان،  متخصصان 
معمواًل  شناسند.  می  را   )DRI( را  نوادا  در 
مهم ترین مراجع علمی خارجی، در فرسایش 
بادی، آقای یوهان انگلبرد، یا آقای لنکستر از 
را  آنها  آن مؤسسه هستند. در سال 93-94 
بودیم در  کنجکاو  ما  ایران دعوت کردیم.  به 
DRI یا آکسفورد چه کارهایی در حال انجام 

ما  که  کارهایی  شدیم  متوجه  سپس  است! 
انجام می دهیم به مراتب پیشرفته تر از کارهایی 
و  سطح  می دهند.  انجام  دارند  آنها  که  است 
عمق اطالعاتی که ما در این سطح گسترده در 
حال تولید هستیم، همان  طور که عرض کردم 

در نوع خود پیشرو است. 
برمی گردم،  شما  سؤال  به  توضیحات  این  با 
نه  البته  و  قابل قبول  پاسخ  یک  بتوان  شاید 
قطعی به پرسش شما داد. از جمله کارهایی که 
داده  بانک  تهیه یک  انجام شد،  موقع  آن  در 
ژئوشیمی از کانون های گرد و غبار در سطح 
کشور بود، در حال حاضر این بانک با پوشش 
حدود 70 درصد از پهنه های مستعد زمینی در 
است.  تهیه شده  پنج سال  در مدت  و  کشور 
مناطق باقی مانده در جاهای دور از دسترس 
کویرهای  از  برخی  یا  لوت  کویر  میانه  مانند 
مرکزی سمنان بود که دسترسی به آنها بسیار 
سخت است و نمی توانستیم برویم، لجستیکی 
و  نمی خورد  کار  ته  و  سر  به  بود  نیاز  که 
آنها  بخواهیم  که  نداشت  اقتصادی  توجیه 
تا  کردیم  شروع  سپس  کنیم.  بررسی  را 
مراکز  بر  تأکید  با  را  اتمسفری  نمونه های 
کرج،  تهران،  مثل  بزرگ  شهرهای  جمعیتی 
اصفهان، اهواز، زابل و غیره جمع آوری کنیم. 

کانون ریزگرد جنوب شرق اهواز
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غبار  ذرات  شیمیایی  ترکیب  مقایسه 
منشأ،  در  ذرات  ترکیب  با  اتمسفری 
در مسیرهایی که هواشناسی مشخص 
می کرد امکان ارزیابی دقیق تری را از 
سهم پهنه های مختلف در تولید غبار 
در هر رخداد فراهم کرد که البته باید 
به صورت پایش مستمر ادامه یابد تا 
آماری  سری  یک  زمان،  طول  در 
مناسب و قابل اتکا را فراهم آورد. همچنین، 
این آنالیزها، داده های ارزشمندی را از میزان 
اختیار  در  سالمت  بر  غبار  تأثیر  و  آلودگی 
مسئوالن  به  خود  زمان  در  که  می گذارند 

وزارت بهداشت نیز اعالم شد. 
درمورد  را  سازنده ای  بحث  اساس،  این  بر 
حفاظت  سازمان  با  شهر  سطح  تابلوهای 
تنها  تابلوها  این  اینکه  داشتیم،  محیط زیست 

PM 2.5  یا PM 10  را نشان می دهند، یعنی 
کوچک تر  و  از 2/5  کوچک تر  ذرات  حجم 
بدون  را  پرسش  چند  ولی  میکرون،   10 از 
پاسخ می گذارند، ازجمله اینکه جنس این ذره 

چیست؟ چه بخشی از آن آلودگی شهر است 
)طبیعی(  مینرال  آلودگی  آن  از  بخشی  و چه 
است؟ ترکیب شیمیایی این ذره چیست؟ این 
کاری است که در تداوم اقدام اولیه در حال 
شناسایی  آینده  در  است  امید  و  است  انجام 
و  گرد  ذرات  شیمیایی  و  فیزیکی  ترکیبات 
اختیار  در  آماری  سری  به صورت  نیز  غبار 

قرار گیرد.
در  و  ملی  مقیاس  در  بار  یک  حال  هر  به 
گستره ای  همراه  به  پالیا   60 از  کشور،  کل 
تولید گرد و غبار، یک  از دشت های مستعد 
بایگانی واحد از نمونه ها تهیه شده است، که 
پس زمینه  ژئوشیمیایی یا به عبارتی شناسنامه 
و  گرد  مستعد  پهنه های  همه  رسوب شناسی 
را  آن  کاربردی  مثال  که  در بردارد  را  غبار 
می توان  اهواز   1393 سال  بهمن  رخداد  در 

نشان داد. وضعیت در اهواز در بهمن 1393 
در  چرخشی  بود،  مشترک   ،1395 بهمن  و 
که  هوایی  جریان  می شد،  ایجاد  هوا  جریان 
جنوب  به  می آمد،  غرب  جنوب  و  غرب  از 

شرق تغییر مسیر می داد و از جنوب شرق به 
 سمت شهر اهواز می رفت، این چرخش، عراق 
از  و شمال عربستان را درگیر می کرد، دقیقًا 
و  کوپال  منطقه  هندیجان،  ماهشهر،  باالی 
شرق شادگان عبور می کرد، درواقع این جبهه 
اهواز  روی  غرب  شمال  به  شرق  جنوب  از 
حرکت می کرد. با این تفاسیر چگونه می توان 
چند  و  داخلی  کانون های  درصد  چند  گفت 
کانون های خارجی هستند؟ در همان  درصد 
کانون   3 اهواز  در جنوب شرق  یعنی  منطقه 
ماهواره ای  دارد که در تصاویر  بالفعل وجود 
بودند.  ضخیم  غبار  از  پوششی  زیر  همگی 
داده های  است؟  بیشتر  سهم شان  کدام یک 
ژئوشیمیایی به  همراه نمونه های اتمسفری این 
به  بود، همچنین  ما  اختیار  رخداد خاص در 
کمک مدل هواشناسی که داشتیم در خوزستان 

یک مدل ژئوشیمیایی درست شد و واحدهای 
تولیدکننده گرد و غبار، به واحد  شماره یک، 
تبدیل  سه  شماره  واحد  و  دو  شماره  واحد 
شدند. یک متدولوژی پیچیده هم از روش آمار 
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چندمتغیره )که همگی با آن آشنا هستیم( تهیه 
شد. ذرات گرد و غبار سال 93 به ما نشان داد، 
تقریبًا 68 درصد )دو سوم( ذرات موجود در 
غبار اتمسفر شهر اهواز از اولین، یا به  عبارت 
بهتر، از نزدیک ترین کانون با مساحت تقریبی 
اهواز  شرق  جنوب  در  کیلومترمربع،   1000
 Finger( شکل گرفته است. روش اثر انگشت
بسیار  ژئوشیمیایی  ردیابی  روش  یا   ،)Print
به  رخداد را  اگر ما رخداد  به ما کمک کرد، 
باشیم،  داشته  بلندمدت  زمانی  دوره  یک  در 
برسیم  نتیجه  و  جمع بندی  این  به  می توانیم 
که چند درصد گرد و غبارها داخلی و چند 
منشأ  و  است  غبارها خارجی  و  گرد  درصد 
کمک  ما  به  که  دیگری  نکته  کجاست؟  آنها 
ما  مشکل  بزرگ ترین  بود،  ترکیب  می کرد 
شیمیایی  ترکیب  بود،  ذره  شیمیایی  ترکیب 
این ذره ازنظر آالیندگی چیست؟ ممکن است 
ولی  نباشد  زیاد  آن خیلی  یک  جایی گسیل 
هیرمند،  مثاًل  باشد.  داشته  زیادی  آالیندگی 
سازندهای  آن  پیرامون  است،  انتهایی  حوزه 
آلودگی  این ها  که  داریم  آتشفشانی  و  آذرین 
آرسنیک دارند و به  مرور زمان رسوبات در 
جنوب  تاالب های  در  می شود.  جمع  هامون 
درگیر  سال ها  که  منطقه ای  خوزستان،  غرب 
نیز شاهد تجمع موادی  بوده، در آنجا  جنگ 
هستیم. بعضی از کانون ها، یا بعضی از پالیاها، 
جاهایی  هستند که مواد خطرناک در آن تجمع 
پیدا می کند. جاهایی را داریم که به طور ویژه، 
ترکیبات آالینده داریم. هم اکنون تمرکز روی 
اینهاست، آالیندگی، پرسش اول ما است، البته، 
این  کارها نیاز به حمایت دارد، زیرا هم هزینه بر 
شهرهای  اتمسفر،  برای  است.  زمان بر  هم  و 
و  سیستان  دشت  کرج،  تهران،  اصفهان،  قم، 
نیز،  چابهار  در  کردیم.  شروع  را  هرمزگان، 
در  نیز،  اهواز  کردیم.  شروع  را  دشت یاری 
حال انجام است، شهرهای کرمان و خراسان 
جنوبی و منطقه بلوچستان را از پارسال شروع 
برنامه مان  در  هم  را  شمالی  خراسان  کردیم، 
داریم. جاهایی که دشت داریم به  شرح فوق 
بوده، درواقع می خواهیم که یک دوره برداشت 
کنیم، هدف در شهرهای فوق، مقایسه اتمسفر 
و زمین آنها در ارتباط  با رخدادهایشان است. 
موارد فوق می تواند در میان مدت یا بلند مدت 
کانون های  سهم  دهند،  پاسخ  سؤال  این  به 

داخلی  نسبت به هم چقدر است؟ عالوه بر شار 
انتشاری، که مدل های هواشناسی به خوبی به 
زمین  روی  واقعًا  که  بدانیم  باید  می دهند،  ما 

چه اتفاقی می افتد؟
سخت تر  نسبت  به  کار  بزرگ،  شهرهای  در 
آالینده های  و  طبیعی  ذرات  تفکیک  است. 
شهر  در  ساز  و  ساخت  و  خودرو  و  صنعتی 
آلودگی  درصد   70 حدود  است.  سختی  کار 
سکون،  زمان  در  است.  دوده  شهرها  هوای 
خود  است؟  مقدار  چه  طبیعی  ترکیب  سهم 
این موضوع هنوز برای ما یک عالمت سؤال 
که  هستند  عناصر  و  کانی ها  از  بعضی  است. 
می توانند برای ما نشانگر باشند. تجربه نشان 
داده است، نمک و گچ را در برد بلند به همین 
سادگی نمی بینیم. هنگامی  که در هوای شهری، 
شاهد رس، آهک و نمک هستیم، به چه مفهوم 
است؟ با وجود آلودگی تجمعی هوای تهران، 
ساخت  و ساز شهری  نیز متوقف نشده است، 
غبار  و  گرد  به  منسوب  غبار  و  گرد  نوعی 
تداوم  حاصل  در واقع  که  دارد  وجود  طبیعی 
فوق  موارد  است.  و سازهای شهری  ساخت 
نکاتی است که نشان می دهد چرا هنوز تعیین 

سهم ، کار مشکلی در کشور است. 
خارجی   کانون های  از  ما  که  گونه  همان 
کانون های  از  نیز  آنها  هستیم،  تأثیرپذیر 
شاید  ولی  هستند.  تأثیرپذیر  ما  غبار  و  گرد 
بیشتر  خیلی  تأثیرپذیری مان  که  گفت  بتوان 
توضیحات  این  با  است.  تأثیرگذاری مان  از 
می خواهم عرض کنم که رخداد را در موارد 
خاص می توان ارزیابی کرد، ولی ما همچنان 
اطالعات بیشتری نیاز داریم که بتوانیم به سهم 
در  خارجی  کانون های  و  داخلی  کانون های 

یک بازه زمانی بلند مدت برسیم. 

شما،  نظر  عباسی،  دکتر  آقای  ایران:  طبیعت 
به عنوان محققی که تحقیقات زیادی پیرامون 
شناسایی کانون های گرد و غبار و چگونگی 
فعال شدن این کانون ها داشته اید، در مورد نوع 
این  شدن  فعال  دالیل  و  چگونگی  کانون ها، 
کانون ها چیست؟ تحقیقات انجام شده در این 
مورد به چه نتایجی رسیده است؟ مدیریت بر 
سرزمین چه نقشی در فعال شدن کانون های 

ریزگرد دارد؟
هیئت علمی  )عضو  عباسی  حمیدرضا  دکتر 

بخش تحقیقات بیابان(
آقایان  خدمت  احترام  و  سالم  عرض  ضمن 
دکتر طهماسبی بیرگانی و دکتر شهبازی بسیار 
بزرگواران  شما  خدمت  در  که  خوشحالم 
در مورد  شده  ارائه  توضیحات  شنیدن  هستم. 
شناسایی کانون های گرد و غبار کشور سبب 
مسرت است. ما نیز در بخش تحقیقات بیابان 
کشور،  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه 
بیابان  بخش  پژوهش های  متولی  به عنوان 
کشور، پروژه های تحقیقاتی زیادی را در سطح 
داریم.  اجرا  دست  در  یا  کرده ایم،  اجرا  ملی 
امید است که بتوانیم با کمک یکدیگر چالش 
گرد و غبار در کشور را کاهش دهیم. آمار و 
ارقامی که از سوی دوستان عزیز ارائه شد، با 
نتایج پروژه پایش منابع گرد و غبار که ما در 
سطح 23 استان کشور در دست اجرا داریم، 
پژوهش های  نتایج  هستند.  نزدیک  بسیار 
روی هم گذاری  براساس  مؤسسه،  در  ما 
شاخص های  باد،  انرژی  مختلف  الیه های 
میدانی در دو سری  اپتیکی و عملیات  عمق 
زمانی ده ساله 89-1379 و 99-1389 در 
سطح کشور نشان داده است، کانون های فعال 
از 4/5 میلیون هکتار در ده سال اول به 36 
است.  رسیده  دوم  ده سال  در  هکتار  میلیون 
و  جامعه  در سطح  قابل مالحظه  افزایش  این 
مردم نیز کاماًل حس شده است. از اواخر دهه 
هشتاد چالش ریزگرد در کشور مطرح شد و 
رو به وخامت نهاد. همان طور که پیش از این 
نیز عرض کردم، ما در بخش تحقیقات بیابان، 
کانون های ریزگرد را به سه دسته کانون های 
هامون های  و  هورها  تاالب ها،  مانند  نقطه ای 
بستر  مانند  خطی  کانون های  خشک شده، 
خشکه رودها و جاده های خاکی و کانون های 
صفحه ای مانند دشت های سیالبی و رسوبی و 
دیم زارها، که دارای سطح گسترده ای هستند، 
اول  زمانی  بازه  در  کرده ایم.  تقسیم بندی 
نزدیک به 70 درصد کانون های گرد و غبار 
کشور از نوع نقطه ای و در گستره تاالب های 
دوم،  دهه  در  در حالی که  بودند،  خشک شده 
این نوع کانون ها یا چشمه های ریزگرد  سهم 
به 7 درصد کاهش و سهم مراتع فقیر، اراضی 
شور  اراضی  و  رها شده  دیم کاری های  بایر، 
عالوه بر  در واقع  یافت.  افزایش  نمک زار  و 
نیز  ریزگرد  کانون های  نوع  سطح،  افزایش 
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و  یافت  تغییر  اخیر  سال  بیست  در 
هم اکنون سطوح گسترده ای از اراضی، 
تغییرات  هستند.  ریزگرد  تولیدکننده 
ریزگرد  کانون های  مکانی  و  زمانی 
در دو دهه اخیر بسیار چشمگیر بوده 
کانون های  سطح  به عنوان مثال  است، 
تولید کننده ریزگرد استان خوزستان در 
کمترین حالت، در سال های 1380 و 
1398، حدود 170 هکتار بوده است 
و بیشترین سطح نیز، در آخرین پژوهش های 
در  دورسنجی،  تکنیک های  از  استفاده  با  ما 
سال های 1387 و 1388 و در حدود 3 میلیون 
تغییرات  در واقع  است.  شده  برآورد  هکتار 
امر  یک  ریزگرد  کانون های  مکانی  و  زمانی 
طبیعی و ذاتی برای کانون های ریزگرد است که 
بسیاری از پژوهشگران حوزه فرسایش بادی 
کانون های  از  بسیاری  کرده اند.  تأکید  آن  بر 
خراسان  سمنان،  نظیر  استان هایی  در  ریزگرد 
بودند،  فعال  به  ندرت  اول  دهه  در  اصفهان  و 
در صورتی که در دهه دوم به شدت فعال شدند. 
از دیگر مناطق فعال کشور، می توان به دشت 
کویر و حوزه مسیله و نمک در استان قم اشاره 
حال  در  شده اند.  فعال  دوم  دهه  در  که  کرد 
ماهواره ای  تصاویر  زمانی  تحلیل های  حاضر 
ریزگرد  کانون های  فعال ترین  می دهد،  نشان 
در کشور دشت های سیالبی در جنوب شرقی 
و حاشیه دریای عمان و خلیج فارس هستند. 
به عنوان مثال کانون ریزگرد شمال خلیج گواتر، 
در زیر باهوکالت که رود سرباز به دریای عمان 
تولید  فعال ترین چشمه های  از  یکی  می ریزد، 
ریزگرد کشور در زمستان است، در حالی که در 
شدت  به واسطه  سیستان  هامون های  تابستان 

گرفتن بادهای 120 روزه فعال می شوند.
نشان  ریزگرد  کانون های  شکل شناسی  نتایج 
را  سهم  باالترین  سیالبی  دشت های  می دهد، 
باید  درواقع  دارند.  کشور  ریزگرد  تولید  در 
در  را  کشور  سیالبی  مدیریت دشت های  نوع 
دلیل  بتوان  تا  کرد  بررسی  گذشته  دهه  چند 
مشارکت آنها را در تولید ریزگرد یافت. کاماًل 
کشور  سیالبی  دشت های  که  است  واضح 
به واسطه دیوارسازی روی رودخانه های کشور 
از  را  خود  گیاهی  پوشش  و  شده اند  خشک 
دست داده اند، این خشکی و تخریب، پس از 
مناسب  به دلیل عدم پوشش  وقوع یک سیل، 
رسوب آورده شده توسط باد، به راحتی جابه جا 

می شود. به طور کلی باید مدیریت سرزمین در 
دشت های سیالبی تغییر کند.

جنوب  کانون های  روی  بیشتر  اخیر،  دهه  در 
می رسد،  نظر  به  کرده ایم،  تمرکز  کشور  غربی 
کانون های جنوب شرق کشور نیز نیاز به بررسی 
و  جنوب  سیالبی  دشت های  دارند.  بیشتری 
جنوب شرق کشور مانند هرمزگان و بلوچستان 
در دهه اخیر فعال تر شده اند. ریزگرد حاصل از 
این دشت های سیالبی عالوه بر کاهش کیفیت 
زندگی در این مناطق، بر فعالیت های تجاری، 
زیادی  منفی  تأثیرات  بازرگانی  و  اقتصادی 
دارد. باید نگران بود که چرا دشت های سیالبی 
فعال  بندرعباس  و شمال شرقی  غربی  شمال 
شده اند. بیشتر از این صحبت نمی کنم و منتظر 

نقطه نظرات دوستان خواهم بود. 

توضیحات  از  تشکر  ضمن  ایران:  طبیعت 
دکتر  عباسی،  دکتر  آقایان  مبسوط 
با  لطفًا  شهبازی،  دکتر  و  طهماسبی بیرگانی 
انجام شده، به  اقدامات  توجه به مطالعات و 
مهم  سؤاالت  از  بی شک  که  سؤاالت،  این 
بسیاری از کسانی است که با این پدیده دست 

به گریبانند، پاسخ دهید.
کجا  شناسایی شده  کانون  هشت  این  الف- 
کانون ها  این  اولویت بندی  نحوه  هستند؟ 
این  اهمیت  و  اولویت  حتمًا  است؟  چگونه 

کانون ها یکسان نیست.
کانون های  در  ایجادشده  غبار  و  گرد  ب- 
شناسایی شده، تا چه میزان تحت تأثیر مدیریت 
ما بر سرزمین هست؟ آیا کم و زیاد شدن این 
گرد و غبار تحت تأثیر مدیریت ما بر سرزمین 
است؟ آیا فعال شدن کانون ها و گرد و غباری، 
مدیریت  از  ناشی  هستیم،  آن روبه رو  با  که 
مسائل  تأثیر  تحت  یا  است؟  سرزمین  ما  بر 
کانون ها  درصد  چند  است؟  ژئومورفولوژی 
در دشت های سیالبی قرار دارند و چند درصد 
کار  و  کشت  که  است  دشت هایی  در  آنها 

می شوند؟
ج- مدیریت آب چقدر بر گرد و غبار تأثیر 

می گذارد؟ 
سؤاالت  فوق،  سؤاالت  اینکه  توجه  به  با 
پاسخ  به طور قطع،  است،  دوستان  از  بسیاری 
به آنها کمک بزرگی به شفاف سازی موضوع 

خواهد کرد. 
با توجه به گستردگی و تنوع موضوع، هر چه 

پیش تر می رویم، سؤاالت جدید و بحث های 
جدید پیش می آید که ضروری است، به بحث 
و گفت وگو گذاشته شود. ضمن اینکه نگران 
فرصت و وقت شما هستم، هدفم نیل به نتایج 
مطلوب است. ادامه کار چگونه خواهد بود؟ 
از  پس  تحقیقات،  و  اجرا  بخش  بین  ارتباط 
شناسایی ریزگردها و مطالعه و بررسی آنها 
چگونه  آنها  گرفت؟  خواهد  شکل  چگونه 

می توانند به حل مشکل کمک کنند؟ 
 دکتر علی محمد طهماسبی بیرگانی

آن،  توجه  به شرایط جغرافیایی  با  ما،  کشور 
کشوری است که پدیده گرد و غبار در آن کاماًل 
جدی است، اما متأسفانه بسیاری از ارگان ها و 
نهادها خیلی آن را جدی نگرفته اند. از ابتدای 
کار نظر ما این بود که پدیده گرد و غبار در 
کشور، باید به عنوان یکی از بالیای طبیعی مد 
نظر قرار گیرد، اما متأسفانه تاکنون نتوانسته ایم 
اهمیت این نکته و این نگاه را آنچنان که باید، 
نظیر  با موضوعاتی  این موضوع  دهیم.  نشان 
همان  طور  است.  مقایسه  قابل  زلزله  و  سیل 
که آقای دکتر رحمانی فرمودند، حجم و ابعاد 
قابل  به راحتی  که  است  وسیع  قدری  به   کار 
کلیاتی  بنده سعی می کنم،  نیست.  جمع  کردن 
را به صورت فشرده، عرض کنم. اولویت بندی 
کانون ها در هر استان، هم از نظر شدتی که غبار 
خسارتی  میزان  از نظر  هم  و  می شود  گسیل 
که وارد می شود، انجام شده است، در ضمن، 
نیز،  استان  هر  در  غبارخیز  و  گرد  مناطق 
رصد  خصوص  در  است.  شده  اولویت بندی 
زمانی  چه  و  کم  زمانی  چه  که  غبار،  و  گرد 
زیاد می شود، درواقع این مورد پایش نمی شود، 
ما باید این رصد را انجام دهیم اما توان آن را 
نداریم. ستاد جایی است که هزار و یک مسئله 
پیگیری  مورد  را  پایش  و  مطالعاتی  اجرایی، 
موجود،  پرسنل  و  امکانات  با  می دهد،  قرار 
باید  نظرم  به   ندارد.  وجود  کردن  رصد  توان 
یک دفتر ویژه هم در بخش تحقیقاتی و هم در 
بخش اجرایی گمارده شود. با گستره و ابعاد 
موجود و احتمااًل آینده ای بدتر از حال، نیاز 
داریم که خیلی بیشتر از این کار کنیم. از هر 
منظری که به موضوع نگاه کنیم، باالخره یک 
مقدار بیشتر و یک مقدار کمتر به موضوعات 
مطرح شده می رسیم. د رواقع یک  جایی شدت 
بیشتر و یک  جایی شدت کمتر است. در نگاه 
که  است  ترتیبی  به  همین  پدیده شناسی  کلی، 
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آقای دکتر شهبازی به آن اشاره کردند. آقای 
اطالع  مطالعات،  قالب  در  هم  عباسی  دکتر 
دارند،  اهواز  شرق  جنوب  منطقه  از  کاملی 
غبار،  پدیده گرد و  بروز  اصلی  در واقع علت 
حتی  تاالب ها.  نه  است،  سیالبی  دشت های 
در تاالب های جنوب غرب استان خوزستان 
بنده  ولی  داشتیم  خشک  مناطق  خیلی  هم 
همچنان اعتقاد دارم که نقش آنها در تولید و 
گسیل گرد و غبار به  اندازه دشت های سیالبی 
همچنین  است.  نبوده  خوزستان  مناطق  سایر 

 35 از  دادیم،  انجام  که  برآوردهایی  طبق 
میلیون هکتاری که به عنوان کانون های گرد و 
غبار شناسایی شد، حدود 5/5 الی 6 میلیون 
هکتار آن جزو اراضی کشاورزی است. در این 
خصوص سؤالی مطرح کردید که کاری انجام 
شده است یا نه؟ در پاسخ باید عرض کنم، ما 
بر حسب وظایف سازمانی درحال انجام کار 
هستیم، وظایف سازمانی )هماهنگی– اجرایی 
و پیگیری اقدامات اجرایی( است که در ستاد 
ستاد  در  درواقع  می دهیم.  انجام  را  کار  این 
مشخص می شود که چه کسی کار هماهنگی و 
چه کسی کار پیگیری را انجام دهد، دستگاه ها 
باید چه بکنند و چه وظیفه ای را انجام دهند؟ 

عرض کردم. 
عوامل طبیعی و انسانی نیز، نیاز به بررسی های 
بیشتری دارد، این دو عامل با یکدیگر عجین 
شده اند و نیاز  به کار تحقیقاتی دارند. درواقع 
مطالعه  به عنوان  نقطه  چند  است،  ضروری 
از  استفاده  با  سپس  شود،  بررسی  موردی 
میانگین به دست آمده، به طور درصدی سهم 
عوامل انسانی و عوامل طبیعی را برآورد کرد. 
از نظر  نه  کارشناسی،  دیدگاه  و  تحلیل  از نظر 
تحلیل و دیدگاه تحقیقاتی مشخص و با عدد 

سهم  است  مسلم  کشور  در  که  آنچه  رقم،  و 
مدیریت نامناسب منابع، که جزو عوامل انسانی 
اقلیمی،  تغییرات  علی رغم  است،  تأثیرگذار 
کمبود بارش، کاهش پوشش گیاهی ناشی از 
استمرار و تواتر خشک سالی، که جزو عوامل 
طبیعی در کشور است، در دو دهه گذشته بیشتر 
کارشناسی، سهم  نظرات  براساس  است.  شده 
عوامل انسانی خیلی بیشتر است. دلیل  آن را 
می گویند  وقتی  فرمودند،  عباسی  دکتر  آقای 
دشت های  من  از نظر  سیالبی،  دشت های 
سیالبی نسبت  به تاالب ها آثار بیشتری دارند. 
ما در مهارکردن سیالب ها، مدیریت مناسبی را 
برای آب نداریم. نمونه اش هم طوفانی است که 

مختلف  کاربری های  نقش  روی  هم اکنون 
می کنیم.  کار  غبار  و  گرد  گسیل  میزان  روی 
جدید  کارهای  جزو  شده  مطرح  موضوع 
الی سه ماه است که آن  ماست که حدود دو 
را شروع کرده ایم. درواقع پیگیری مواردی از 
این دست وظیفه ماست، اینکه چه سطحی از 
اراضی کشاورزی آبی است و چه سطحی از 
آن اراضی دیم است؟ میزان اراضی غبارخیز به 
تفکیک آبی و دیم در هر  استان چقدر است؟ در 
مناطق استانی کشور، چه مقدار سطح غبارخیز 

این  بنابراین  داریم؟  غبار  مقدار گسیل  و چه 
توضیحات جزو کارهای بعدی ماست، ولی اگر 
بخواهیم به  تمام این سؤاالت پاسخ بدهیم، راه 
طوالنی برای برآورد درصدها داریم. به  نظر من 
منابع کشور در حال اتالف است، سرمایه های 
انسانی خوبی در دانشگاه ها داریم، اما هدفمند 
و برنامه ریزی شده نیست. باید دانشگاه را در 
سطوح مختلف ارزیابی  کنند، که مشخص شود 
در  که  مدتی  در  است.  داده  خروجی  چقدر 
سازمان حفاظت محیط زیست هستم و زمانی 
که در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
و  می کردند  مراجعه  دانشگاه ها  بودم،  کشور 
می گفتند نیاز شما چیست؟ ما باید چه کاری  
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انجـام   .

دهیم تا کمی از مشکالت 
هم اکنون،  شود؟  برطرف  کشور 
هر  نمی کند!  مراجعه  کسی  هیچ  اما، 
باید  کار می دهیم  او  به  که  کسی هم 
برود اصولی کار کند. ما برای پاسخ 
دنبال  به   ریز  سؤاالت  این  به  دادن 
مشخص  پژوهشی  هدف گذاری  یک 
دانشگاه ها،  به  را  ایراد  این  بنده  هستیم. 
پژوهشکده ها و حتی معاونت علمی و فناوری 
کار  و  اولویت بندی  مبنای  درواقع  می گیرم، 

هرکاری  هر کسی،  و  نیست  مشخص  کردن 
به  پاسخ  می دهد.  انجام  می خواهد،  دلش  که 
سؤاالت شما، مستلزم انجام یک بسته علمی 
کارهایی  از  حاصل  نتایج  براساس  منسجم 
براساس  است.  شده  انجام  تاکنون  که  است 
در  انسانی  عوامل  نقش  کارشناسی،  نظرات 
کشور ما بیشتر از عوامل طبیعی رشد داشته 
است. اگرچه عوامل طبیعی هم بغرنج بوده و 

مسائل را پیچیده تر کرده است. 
در مورد اولویت بندی کانون ها و نیز کاربری ها، 
مورفولوژی  رخدادهای  انواع  روی  باید 
به طور جداگانه کار شود. برای تهیه یک 
بسته پیشنهادی برای گرد و غبار، با 
هفتم  برنامه  در  ارائه  هدف 

را در گسیل  کاربری ها  نقش  بررسی  توسعه، 
غبار آغاز کرده ایم، که متعاقب آن باید مشخص 
شود هر دستگاه چه نقشی در مدیریت و کنترل 
گرد و غبار در حوزه خود دارد. از وسعت 35 
به عنوان کانون گرد و  میلیون هکتاری که ما 
غبار شناسایی کرده ایم، عددی در حدود 5/5 
تا 6 میلیون هکتار آن در مناطق تحت مدیریت 
همکاران سازمان محیط زیست است. همکاران 
این  نمی توانستند  به هیچ عنوان  سازمان  این 
موضوع را تصور کنند، ازنظر آنها در محدوده 
تحت نظر آنها، هیچ منطقه غبارخیزی وجود 

منطقه  در  جازموریان،  نقشه  روی  نداشت. 
هکتار   270،000 کرمان،  استان  جنوب 
در  زیاد  بسیار  غبارخیزی  شدت  با  کانون 
تاالب داریم. در بسیاری از تاالب ها نیز نظیر 
زیستکره،  ذخیره گاه  به عنوان  هامون،  تاالب 
دارد،  وجود  قابل توجهی  غبار خیزی  مقدار 
از  یکی  تاالب  این  محدوده  به طوری که 
بیشترین مناطق غبارخیز است. بنابراین، برای 
نهایی شدن بسته پیشنهادی برنامه هفتم، الزم 
است روی برنامه های موردنظر افق 1400 تا 
1410، تأثیر بگذاریم. این کار توسط برخی 
است.  انجام  در حال  دانشگاهی  همکاران  از 
ما برای اینکه سهم دستگاه ها را در تولید گرد 
سهم  برآورد  حال  در  کنیم،  پیگیری  غبار  و 

غبار  و  گرد  تولید  در  مختلف  کاربری های 
هستیم. از لحاظ ژئومورفولوژی نیز باید روی 
رخدادهای گرد و غبار کار انجام شود. االن 
دشت های سیالبی مان چقدر گرد و غبار تولید 
و گسیل می کنند؟ اراضی کشاورزی  منطبق  بر 
کاربری که در قالب مناطق برداشت و غبارخیز 
مناطق  سایر  می کنند؟  عمل  چگونه  هستند، 
براساس  است؟  ترتیب  به  چه  کشور  پالیایی  
من  جمع بندی  شهبازی،  دکتر  آقای  فرمایش 
به  نسبت   خشکی،  به دلیل  پالیاها  است،  این 
دهه 60 و 70 گرد و غبار بیشتری را تولید و 

گسیل می کنند. اغلب پالیا نیمه مرطوب بودند، 
پالیای خشک کم داشتیم، کف پالیای خشک، 
سفت و از جنس رس بود، جاهایی که پالیاها 
هم  دیسپرس شده  نمک  و  بودند  مرطوب 
داشتیم، هم  اکنون، چون در باالدست، سیالب 
کمتری اتفاق می افتد، این مناطق غبار بیشتری 
تولید می کنند. امروز نگران دو ناحیه از نواحی 
اراضی  و  سیالبی  دشت های  هستیم،  کشور 

پالیا یا چاله های مرکزی. 
و  راهکارها  در مورد  لطفًا  ایران:  طبیعت 
رسیده اید  آن  به  ستاد  در  که  راه حل هایی 
این  به  ستاد  آیا  کنید.  ارائه  توضیحاتی  هم 

موضوع هم وارد شده است؟
دکتر علی محمد طهماسبی بیرگانی
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سؤال بسیار خوبی را مطرح کردید. در اینجا 
در  داریم.  مشکل  خیلی  هم،  راه حل ها  روی 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ما در 
راه حل ها به این نتیجه رسیدیم، در چهار سال 
گذشته )99 و 98-97-96( دو هزار و پانصد 
میلیارد تومان پول خرج کردیم. این عدد در 
حوزه محیط زیست و منابع طبیعی عدد بسیار 
به عنوان مسئول ستاد  بنده  چشمگیری است. 
در  شده  انجام  هزینه  حجم  می کنم،  عرض 
قابل پذیرش  اثربخشی  و  اقدامات  با  مقایسه 
نیست. نوع کارهایی که به این شیوه ها انجام 

برای  نیست.  اثربخشی  کارهای  می دهیم، 
نمونه به بحث با همکاران سازمان جنگل ها، 
می کنم،  اشاره  کشور  آبخیزداری  و  مراتع 
نیاز  ماسه ای  تپه های  اینکه  از  فارغ  دوستان 
به مالچ پاشی دارند یا نه، در حال مالچ پاشی 
تپه های ماسه ای هستند، ازنظر ما مناطقی باید 
مالچ پاشی شوند که منابع زیستی و اقتصادی  
هستند  ماسه ها  زیر  در  مدفون شدن  حال  در 
وجود  مالچ پاشی  جز  دیگری  راه حل  هیچ  و 
ندارد. هر هکتار، با حمل، پاشش و نهال کاری 
بر  در  هزینه  تومان  میلیون   130-140 آن، 
دارد. آیا به  نظر شما، این کار منطقی است؟! 
بیولوژیک است. در  مشکل دیگر ما، مسائل 
خوزستان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
با گرد و  مقابله  اجرایی  ناظر عملیات  کشور 

که جنگل های 30  در خوزستان  است.  غبار 
کاهش  اقلیمی،  تغییرات  اثر  در  ساله   50 تا 
تغییرات  و  بارندگی  تواتر  کاهش  بارندگی، 
هستند،  نابودی  حال  در  بارندگی  فصل های 
با  که  سانتی متری   40 تا   20 نهال  کاشت 
باید  ندارد،  جایگاهی  شود،  آبیاری  تانکر 
کردن  کار  دولتی  متأسفانه  کرد.  دیگری  فکر 
صرف، مشکلی را حل نمی کند، باید نوع نگاه  
و دیدگاه  را به مسائل تغییر داد. ما باید عرصه 
و دام را مدیریت کنیم. در عرصه 210،000 
قرق  منطقه  که  اهواز  شرق  جنوب  هکتاری 

نهالکاری  از  بهتر  عملیات،  اثربخشی  است، 
با هزینه سنگین جواب داده است. همین طور 
یک پکیج علمی را با کمک دوستان در حد 
رئیس جمهور و معاون اول ایشان نیز ارائه و 
در جلسات عرض کردم با این نوع عملیات و 
با شیوه دولتی صرف نمی توانید عمل و حتی 
مدیریت کنید. خوشبختانه در طول 4-3 سال 
گذشته میزان بارندگی ها و پراکنش آنها بهتر 
نقش  بنده در حال حاضر،  ازنظر  بوده است. 
بیشتر  غبار  و  گرد  کاهش  در  طبیعی  عوامل 

بوده است. بنابراین،
1- باید نوع نگاه  را از دولتی کار کردن تغییر 
داد. تا مسائل را اقتصادی نکنیم، مثل کشور 
حریف  اعتباری  لحاظ  از  نمی توانیم  چین، 
بشویم. باید از مدیریت مشارکتی بهره ببریم و 

واقعی  مفهوم  به 
دخالت  آن  در  نیز  را  مردم 

حد  در  نباید  موضوع  این  دهیم، 
شعار بماند. 

نوع  به عبارت دیگر  یا  عملیات  نوع   -2
نگاه دستگاه اجرایی  را باید تغییر داد. 

به  اجرایی  دستگاه های  که  ایرادی   -3
مؤسسه  از جمله   تحقیقاتی  دستگاه های 
می گیرند،  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات 
این است که راهکار عملیاتی و اجرایی ارائه 
برای  الزم  شرایط  هم  آنها  اگرچه  نمی دهند. 

تحقیقات شما را فراهم نمی کنند.
سمت  به   احیایی  عملیات  از  باید  ابتدا   -4
هم  و  دولتی ها  برای  هم  اصالحی  عملیات 
عملیات  اگر  کنیم،  حرکت  بهره برداران  برای 
عملیات  به  سمت  نبود،  موفق  اصالحی 
آموزش،  به سمت  برویم و سپس   پیشگیرانه 
نقش  کنیم.  حرکت  مدیریت  و  آگاهی  ارتقا، 
تحقیقات را به عنوان یک مرجع علمی خیلی 
مؤثر و مفید می دانم. اگر  به این سمت و سو 
حرکت نکنیم، قطعًا با مشکل روبه رو خواهیم 
بود. در پایان نیز باید عرض کنم با این دو 

هزار و پانصد و پنجاه میلیارد تومان چه 
شاید  البته  دادیم،  انجام  را  کارهایی 

ارقام  و  اعداد  این  شنیدن  با  شما 
کمی تعجب کنید و با خود 
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بگویید با این رقم، تنها این کارها را 
انجام دادید. قطعًا اگر چنین مبلغی باز 
هم به دست می آمد، همین کارها را 
انجام می دادیم، چون نوع نگاه )دولتی 
بودن و حفظ و مراقبت( تنها منتج  به 

این کارها می شود. 
حدود  گذشته،  سال  چهار  در   -
200،000 هکتار عملیات نهال کاری، 
بوته کاری، مراقبت و آبیاری سنواتی 

داشتیم. 
- 1،550،000 هکتار، عملیات حفاظت، قرق 

و مدیریت چرایی در این مناطق داشتیم. ذکر 
اثربخشی  کار،  این  که  است  الزم  نکته  این 

خوبی داشته و کم هزینه بوده است.
- 160،000 هکتار اقدامات ثبیت کننده خاک 
رسوب گیر،  تله  هزینه های  که  دادیم،  انجام 
بوده  مالچ پاشی  عملیات  و  غیر زنده  بادشکن 

است. 
به طور  را  اندازه گیری  تقریبًا 130 دستگاه   -
داده برداری  بتوانند  تا  کردیم  مدیریت  مرتب 
بوده  اثربخشی  کارهای  جزو  کار  این  کنند. 

است. 
- 5/6 میلیون مترمکعب در هکتار عملیات 
الی روبی برای ورود آب به مناطق دشت های 
در  داده ایم.  انجام  تاالب ها  به ویژه  و  سیالبی 
برای  تومان  میلیارد   37 حدود  ما  سیستان 
عملیات الی روبی هزینه کردیم که کار بسیار 

اثربخشی بود، زیرا جلوی سیالب را گرفته بود 
و زمین تاالب خیس و غیر غبارخیز شده بود. 
روستا  حتما 64  نمی شد،  انجام  کار  این  اگر 
را آب فرا می گرفت. وزارت نیرو هم به طور 
رسمی اعالم کرد در صورت عدم اقدام به این 
کار، روستاها به زیر آب می رفتند، در عین حال 
رقم بزرگی آب وارد تاالب های این منطقه شد. 
تعداد  و  شدت  کانون ها،  سطح  به  وقتی  
 10-12 می کنیم،  توجه  درگیر  استان های 
استان بسیار مهم داریم. می بینیم که اقدامات در 

مقابل هزینه خرج شده چیزی نیست.

باید  می کنم،  عرض  که  است  دلیل  همین  به 
نوع نگاه را از دولتی صرف خارج کرد و به  
برنامه های خوبی  برد. ستاد،  بهره بردار  سمت 
برای مدیریت گرد و غبار در بخش کشاورزی 
تومان  میلیارد   12-13 حدود  پارسال  دارد. 
دادیم،  اختصاص  کشاورزی  وزارت جهاد  به 
اراده ای  واقعًا  ولی  کردیم،  پیگیری  هم  بسیار 
در  ندارد.  کشاورزی وجود  وزارت جهاد  در 
هکتار  میلیون  فالن  ما  که  می گویند  صحبت 
واقعیت  در  ولی  کردیم.  حفاظتی  کشاورزی 
حفاظتی  کشاورزی  در  نیست،  چیزی  چنین 
باید به کشاورز آموزش داد که کلش را آتش 
حفاظتی  کشاورزی  راه حل های  درواقع  نزند. 
بسیار ساده است، اما در حدی که نیاز است 

عملیاتی نشده است. 
ما باید تالش کنیم تا دستگاه ها رویکرد خود 

را تغییر دهند. باید پذیرفت که وضعیت امروز 
نیست.  یکسان  گذشته  30  سال  نسبت  به 
جزو  این  و  می کردیم  بذرپاشی  پیش از اینها 
بهترین عملیات بود، هم اکنون اما ) در 15 سال 
گذشته( یک هکتار بذرپاشی در مناطق بیابانی 
کشور نداشته ایم. شرایط و وضعیت تغییر کرده 
است و بذرپاشی با این بارندگی ها و پراکنش 

نامناسب تر از قبل، امکان پذیر نیست. 

مطرح  سؤاالت  به  پاسخ  در  ایران:  طبیعت   
شده آقای دکتر طهماسبی بیرگانی تا حدودی 

به راهکارها اشاره کردند. جناب آقای دکتر 
موضوعات  این  خصوص  در  اگر  شهبازی، 
نیز توضیحات تکمیلی  و سؤاالت، جنابعالی 
دارید، بفرمایید. البته قابل ذکر است که آقای 
دکتر طهماسبی در پایان سخنانشان به موضوع 
مؤسسه  خوشبختانه  کردند،  اشاره  پایش 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از چند سال 
کرده  ویژه  توجه  پایش  موضوع  به  گذشته 
مختلف  بخش های  در  را  زیادی  طرح های  و 
عرصه های  پایش  برای  بیابان  بخش  از جمله 
بنده  که  جایی   تا  است،  کرده  شروع  طبیعی 
طرح ها  این  در  هم  جنابعالی  دارم،  اطالع 
همکاری می کنید، تفاهم نامه ای هم نوشته شده 
است که براساس آن، شما به مؤسسه تحقیقات 
و  می کنید  کمک  کشور  مراتع  و  جنگلها 
اطالعات الزم را در اختیار همکاران ما قرار 
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باید  می کنم،  تشکر  بنده  به هرحال  می دهید. 
چنین همکاری هایی برای حل مشکالت وجود 

داشته باشد و تداوم یابد. 
دکتر رضا شهبازی

آقایان دکتر طهماسبی بیرگانی و دکتر عباسی 
نکات خوب و جالبی را بیان کردند. بحث بسیار 
زیاد است و گرد و غبار موضوع پر چالشی 
باید تعریف  است. اولویت یعنی چه؟ اولویت 
جایی  ساده،  زبان  به  ما  کار  در  باشد.  داشته 
اکوسیستم های  یا  جمعیت،  زیرساخت ها،  که 
حساس تحت تأثیر یک نوع مخاطره طبیعی 
شماره  اولویت  موضوع،  این  بگیرند،  قرار 
آن  ملی  کار  مصداق  به  حاال   می شود.  یک 
می پردازم. دیدگاه های ما ملی است. همان قدر 
که در اهواز کار کردیم، در سیستان، خراسان 
یا اصفهان و سایر استان ها نیز کار کردیم. حاال 
چرا برای ما اهواز حائز اهمیت شد؟ پیش از 
اینکه با تحریم  مواجه شویم، در یک سال، یک 
بشکه   400،000 اندازه  به   اهواز،  در  طوفان 
برق  کرد،  مختل  را  ما  روزانه  نفت، صادرات 
قطع شد، این موضوع خبری شد و ما هم از 
زمان  همان  شدیم.  متوجه  روزنامه ها  طریق 
روزانه  جنوبی  کره  کشور  به  ما  صادرات 
به اندازه 400،000 بشکه نفت بود که با یک 
طوفان مختل شد. زیرساخت های موجود در 
کشور چه  در تأمین منابع نفت داخلی و چه 
در تأمین منابع نفت خارجی قرار است شریان 
حیاتی حوزه اقتصاد باشند. بندرگاه مجموعه 
صنعتی و اکوسیستم داریم، گزارش های ارائه 
شده وزارت جهاد کشاورزی در بحث زراعت 
که  است  آن  از  حاکی  خوزستان  استان  در 
این استان همیشه جزو 3 استان برتر در این 
حوزه است. چرا خوزستان اولویت می شود؟ 
برآیند همه این موارد است که خوزستان را  به 
یک اولویت تبدیل می کند. چرا زابل اولویت 
سبب  که  است  موضوعات  برآیند  می شود؟ 
امسال،  می شود.  اولویت  یک  به  زابل  تبدیل 
هستند.  ما  اولویت  چابهار،  و  تهران  اصفهان، 
بندرعباس  به  طهماسبی بیرگانی  دکتر  آقای 
اشاره کردند. یکی از نکات مثبت کمیته ملی 
این است که ادبیات مشترکی را بین ما برقرار 
چیزی  چه  ما  همه  اولویت  در واقع  می کند. 
است؟ در کجا باید چه کارهایی را انجام بدهیم. 
منابع و زمان محدود است، ممکن است هیچ  

جای دنیا به  اندازه ما در این راه هزینه نکنند 
ولی باید نتایج این کارها در عمل استفاده شود 

که متأسفانه خیلی مواقع این اتفاق نمی افتد.
توسعه  صندوق  مجموعه  از   ،96 سال  در  ما 
ملی با 300 میلیون دالر اعتبار، 1 میلیون دالر 
اعتبار گرفتیم. تقریبًا 0/3 درصد اعتبارات را 
از مجموعه صندوق توسعه ملی گرفتیم. 99/7 
استفاده شد که  نیز جهت عملیاتی  درصد آن 
این  برشمردند.  طهماسبی بیرگانی  دکتر  آقای 
در مورد  بعد  تا  پرانتز می گذارم  داخل  را  مهم 
آن صحبت کنم. سال 1396 شهردار نیویورک 
اقلیم، 1  تغییر  با  مقابله   Action Plan برای 
عملکرد  از  بنده  گرفت.  پول  دالر  میلیون 
دوستان و همکاران در جاهای مختلف دفاع 
خیلی  آن  برای  می دانم  اینکه  برای  می کنم، 
کارها  این  حاصل  از  آیا  کشیده اند.  زحمت 
به درستی استفاده می شود؟ در پایان همان سال 
شهردار نیویورک، گزارش خود را در سازمان 
ما  مشابه  اعتباری  او  درواقع  کرد.  ارائه  ملل 

برای یک ابر شهر دریافت کرده بود. 
برای روشن تر شدن موضوع، تجزیه و تحلیلی از 
فرایندهای فنی و اعتباری ارائه می کنم. همان  
گفتند،  طهماسبی بیرگانی  دکتر  آقای  که  طور 
است  طبیعی  بالیای  جزو  غبار  و  گرد  حتمًا 
و به طور کلی معمواًل سه مرحله در مواجهه با 

مخاطرات طبیعی داریم.
مرحله 1- پدیده شناسی یا فنومنولوژی است. 
تقریبًا بیشتر مطالب مطرح شده در این گفت وگو 
حول و حوش فنومنولوژی گرد و غبار است. 

مرحله 2- پایش و هشدار است. یعنی پس از 
شناسایی مخاطره، به وسیله ادوات و تجهیزاتی 
نظیر سنجش از دور، سنسورها یا کارشناس 
مشاهده کننده، به  صورت مستقیم یا غیرمستقیم 
و  سمت  و  پایش  را  آن  آزمایش ها،  انواع  و 
سوی حرکت آن را مشخص کنیم. هر جا که 
کنیم.  را صادر  کرد، هشدار  قطع  را  آستانه ها 
اگرچه در مرحله پیشگیری سعی می کنیم به آن 
سمت  و سو نرود، ولی اگر وارد شد، به ناچار 
وارد مرحله سه می شویم، این مرحله عبارت 

است از مقابله، مواجهه و سازگاری. 
 )93-94 )سال  اعتبارات  بررسی  از  هدف 
این بود که دولت به  هر کدام از سازمان ها و 
نهادها چقدر بودجه اختصاص داده و آنها چه 
کارهایی را انجام دادند؟ هنگامی که به صورت 

شد  مشخص  کردیم،  نگاه  موضوع  به  بخشی 
فعالیت سازمان  غبار حوزه  و  گرد  در حوزه 
هواشناسی، روی پایش، سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشور روی پدیده شناسی، 
آبخیزداری کشور  و  مراتع  سازمان جنگل ها، 
روی اجرا و فعالیت دانشکده ها و پژوهشکده ها 
روی بحث های پدیده شناسی، پایش و هشدار 
است. بررسی های ما نشان داد، اعتبار مستقیم 
)یعنی پولی که به یک نفر می دهند و می گویند 
این پدیده را بشناس(، تقریبًا صفر بوده است. در 
بخش پدیده شناسی صفر ریال پول می گرفتیم 
و  )مقابله  مرحله 3  به  مستقیم  اعتبار  تمام  و 
مواجهه( تخصیص داده می شد. 5-4 درصد هم 
می توانستیم به بخش پایش تخصیص بدهیم، 
که در حوزه کاری سازمان هواشناسی است. 
پرسشی که در اینجا مطرح می شود، تا زمانی 
آن  می توانیم  چگونه  نشناسیم،  را  چیزی  که 
مواجهه،  می توانیم  چگونه  کنیم؟  مدیریت  را 
یا مقابله کنیم؟ وقتی من جاده را  سازگاری، 
نمی شناسم، چگونه باید در آن رانندگی کنم! 
و  به دولت  کردیم  طی 7 سال گذشته تالش  
به بودجه نویسان  بقبوالنیم، پدیده شناسی نیازی 
بین  است  کافی  ندارد،  زیادی  مالی  اعتبار  به 
یک تا سه درصد از گردش مالی یک موضوع 
مثل گرد و غبار را به مرحله یک اختصاص 
داد. این معضالت در سیل، فرونشست و زلزله 
هم به همین ترتیب است. پس از وقوع سیل، 
هزینه بازسازی چقدر است؟ متأسفانه مسئله 
گرد و غبار از دسترس خارج شده است، تنها 
کافی است یک تا سه درصد از محل اعتبار 
مرحله مقابله، مواجهه، بازسازی و سازگاری 
کالن  در  دهید.  اختصاص  پدیده شناسی  به 
قضیه، اگر به گردش بزرگ مالی توجه کنید، 
قرارداد  حیف و میل  هزینه  درصد،  سه  تا  یک 
یک  هر  در  است.  کارفرمایان  با  پیمانکاران 
از حوزه های مخاطرات طبیعی، اگر تنها یک 
موضوع  وارد  را  هزینه  کل  از  درصد  سه  تا 
پدیده شناسی کنیم، اثربخشی افزایش می یابد، 
به عبارت دیگر کارایی مرحله سوم باال می رود. 
)دو  بزرگ  مالی  گردش  در  اینکه  عالوه بر 
یک  تومان(،  میلیارد  پنجاه  و  پانصد  و  هزار 
مجموعه های  است.  ناچیزی  هزینه   درصد، 
سازمان  از  بخش هایی  پژوهشی  و  علمی 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان 
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زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 
سایرین  و  پژوهشگاه ها  و  دانشگاه ها 
می کنند.  تولید  پایه  دانش  که  هستند 
یک درصد از دو هزار و پانصد و پنجاه 
میلیارد   20 تنها  یعنی  تومان،  میلیارد 
پژوهشی  و  علمی  مجموعه های  به  را 
اختصاص دهید، واقعیت این است که 
درواقع  است.  گم  مالی  گردش  در  مبلغ  این 

رویکرد و نگرش  باید تغییر کند. 
تغییر اقلیم چالشی بسیار جدی است. در سال 
جاری، آلودگی هوا در تهران بسیار شدید بود، 
به شرق  ازنظر برخی، صنایع در مسیر غرب 
به شرق  از غرب  نیز  باد غالب  و  دارند  قرار 
ما  جنوبی  جریان های  درحالی که  می وزد، 
تقویت شدند. ممکن است در زمستان دو هفته 
وزش باد نباشد یا اگر باشد از مسیر جنوب 
و  پاالیشگاه ها  صنایع،  نیز،  جنوب  در  بوزد، 
کانون های گرد و غبار وجود دارند. تغییر اقلیم 
عباسی  دکتر  آقای  می شود،  لمس  به روشنی 
بندرعباس  در  وقوع  حال  در  اتفاقات  به  نیز 
اشاره کردند. از یک سو، در 24 ساعت، 200 
نزدیک  به 170 میلی متر  میلی متر در قشم و 
در جم بوشهر بارندگی روی می دهد، از سوی 
دیگر گرد و غبار از قطر و امارات به  سمت 
سبب  و  می کند  حرکت  بندرعباس  فرودگاه 
تعطیلی فرودگاه می شود، از سمت جازموریان 
و دشت های خشک شمال هرمزگان نیز شاهد 
مکران  ساحل  هستیم،  غبار  و  گرد  جریان 
تابستان،  است. در فصل  ترتیب  به  همین  نیز 
تأثیر جریان های مونسون است  میناب تحت 
که آنجا را تحت تأثیر قرار می دهد. چه اتفاقی 
کرمان  استان  در  تابستان  فصل  در  که  افتاده 
شاهد  شهداد(  شمال  در  سیرچ  )روستای 
وقوع سیل هستیم؟ چرا در شهرستان ریگان 
و در فصل زمستان رویداد گرد و غبار اتفاق 
می افتد؟ منشأ گرد و غبار اصفهان کجاست؟ 
البته جریان های شرقی، در گذشته هم بوده، اما 
دامنه  این  امروزه  است،  داشته  اثر کمی  دامنه 
گسترش یافته است، مثل اثر جریان اقیانوسی 
بوده است  تا جیرفت  اثر آن  میناب که دامنه 
اما اکنون تا روستای سیرچ و شهداد ادامه پیدا 
می کند، یا مثل باد جنوب شرقی که هم اکنون 
تهران را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. ما با تغییر 
اقلیم مواجه هستیم، یکی از پیامدهای مشخص 

تردید،  بدون  است.  غبار  و  گرد  اقلیم،  تغییر 
پدیده گرد و غبار در کنار پدیده هایی همچون 
استرالیا  و  کالیفرنیا  در  جنگل ها  آتش سوزی 

یکی از پیامدهای تغییر اقلیم است.
در کشور ما، گرد و غبار، نشانگر تغییر اقلیم 
فرمودند  طهماسبی بیرگانی  دکتر  آقای  است. 
که پالیای  ما مرطوب بوده است. آقای دکتر 
عباسی نیز، خیلی خوب تحلیل کردند. بنده هم 
در ابتدای گفت و گو عرض کردم، در 15 سال 
گذشته در خیال کسی نمی گنجید که زاینده  رود، 

تغییرات  و  انسان  فشار  باشد.  روزی خشک 
اقلیمی آثار خود را نشان می دهد. 

خوش بینانه ترین  در  می دهند  نشان  آمارها 
مترمکعب   40 زاینده رود  خروجی  حالت، 
  35-36 آن  خروجی  البته  است،  ثانیه   بر 
مترمکعب  بر ثانیه است، 25 مترمکعب  بر ثانیه 
حقابه کشاورز در محل، 15-10 مترمکعب  بر 
ثانیه  مترمکعب  بر  ثانیه حقابه شرب و 6-7 
حقابه صنعت است. شهر اصفهان 120-130 
میلی متر   105 سگزی   و  بارندگی  میلی متر 

بارندگی دارد. آیا این بارندگی می تواند نفوذ 
کمبود  مترمکعب  میلیارد   12 باشد؟  داشته 
مهیار  دشت  آبی   ذخیره  دارد.  آبی  ذخیره 
برداشت  حال  در  کارستی  سازند  از  اصفهان 
است. ما در آنجا سفره آب زیرزمینی نداریم. 
تأمین  زاینده  رود  برای  باید  چگونه  آب  این 
شود،  می  مصرف  هم  پساب  حتی  شود؟ 
حقابه گاوخونی چگونه و از چه منبعی تأمین 
دکتر  آقای  که  مهمی  بسیار  نکته  می شود؟ 
طهماسبی بیرگانی اشاره کردند، آب دشت های 

سیالبی از کجا باید تأمین شود! ما آب نداریم 
من  نظر  از  است.  تلخ  واقعیت  یک  این،  و 
بلوچستان،  و  سیستان  جنوب  در  دشتیاری 
مناطق ایده آلی هستند که حل بحران  در آنها 
خیلی سخت نیست. در استان اصفهان، با سه  
انتقال آب  تونل به  اندازه زاینده  رود، در حال 
از کارون هستند. به  موازات آن 500،000 نفر 
اصفهان  استان  به  سمت  خوزستان  استان  از 
و  اقلیم  تغییر  غبار،  و  گرد  کردند.  مهاجرت 
است.  امروز  بحران زای  مؤلفه  سه  مهاجرت 

اراضی دیم  در کانون ریزگرد جنوب شرق اهواز
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مهاجرت به شمال بحث امروز نیست، 5 سال 
پیش به این موضوع اشاره کرده اند، در آن زمان 
مسئوالن محترم تهران، می دانستند هنگامی که 
گرفتار  شمال  ترافیک  در  ساعت   20 مردم 
شهر  این  فشار  از  فرار  به دلیل  تنها  می شوند، 
چشم اندازی  با  مرطوب  منطقه ای  به  خشک 
غبار  و  گرد  بنده، چالش  از نظر  است.  خوب 
به  همین سادگی حل نمی شود. همان  طور که 
چالش فرونشست و چالش تخریب مراتع به 
 همین سادگی حل نمی شود. ما با موضوعی به 

 نام فشار جمعیتی مواجه هستیم، ببخشید قدری 
از بحث اصلی فاصله گرفتیم، سال های زیادی 
از زندگی ما در این دیتاها خالصه شده است. 
جایی در ایران نبوده است که بنده و همکارانم 
برای جمع آوری نمونه به آنجا مراجعه نکرده 
باشیم، ما قدم  به  قدم پهنه های گرد و غبار را 
پیمایش کردیم. خوزستان نمونه ساده ای بود که 
دسترسی به آن آسان بود، تاالب جازموریان 
نیز  نسبت به جاهایی که رفتیم، دسترس پذیری 
اطالعات  علمی  بحث های  در  داشت.  خوبی 

که  است  این  اصلی  اما چالش  داریم،  زیادی 
با این اطالعات چه باید کرد. برخی از کارها، 
کارهای ضروری محسوب می شوند، مثاًل در 
کوتاه مدت باید دام را متعادل کنیم، دشت های 
سیالبی باید پخش سیالب داشته باشند، زمان 
پخش سیالب را نباید از دست بدهیم، با وجود 
بانک بذر چرا باید بذرکاری کنیم؟ به عنوان مثال، 
بارندگی، در یک  سال، در یک دشت وضعیت 
خوبی دارد، در این حالت کافی است، یک  سال 
را تحت کنترل بگیرید تا در سه زمان حیاتی، 

دیگری  هیچ کار  باشید،  داشته  سیالب  پخش 
نیاز نیست، پوششی که بخواهد به ما کمک کند 
که سرعت باد از آستانه فرسایش بادی باالتر 
نرود، یا خاکدانه تولید کند و البته شما خودتان 

نسبت به این روش ها آگاهی دارید. 
در کشور ما، 70 درصد جمعیت  در مرکز کشور 
و به  دور از سواحل و دریاها زندگی می کنند، 
این نسبت در آمریکا برعکس است، یعنی 70 
درصد جمعیت  در سواحل یا حوزه های آبخیز 
منتهی  به ساحل زندگی می کنند و بقیه در مرکز 

بزرگ تر  ما  چالش  آیا  هستند.  ساکن  کشور 
از چالش آمریکا در دهه 30 است؟ ما اولین 
کشوری نیستیم که تحت تأثیر این چالش ها 
است. کشور چین، سابقه 120 ساله ثبت گرد 
و غبار از صحرای مغولستان به سوی چین را 
دارد. حدود 90-80 سال پیش بود که چالش 
طوفان های سیاه در دشت های مرکزی آمریکا 
پیش آمد که آن هم مرتبط  با کشاورزی افسار 
دشت های  آب  سفره های  از  که  گسیخته ای 
این  تخلیه  اثر  در  برداشت می کردند،  مرکزی 
شد.  ایجاد  زیادی  فرونشست های  سفره ها، 
در واقع می خواهم عرض کنم که گرد و غبار 
زاییده موضوعی به  نام کمبود آب است و این 
موضوع تنها  به خشک سالی، تغییر اقلیم یا سوء 
مدیریت منابع آب مربوط نیست، برآیند این 
موضوع ها است که باعث گرد و غبار می شود. 
خشک رودها  می بندیم،  را  آب  جلوی  وقتی 
برای  کشاورزی  فشار  می آیند،  وجود  به 
که  نکاتی  دارد.  تولید غذای مردم هم وجود 
توسط آقای دکتر طهماسبی بیرگانی بیان شد، 
در  اما  است،  درست  کاماًل  کوتاه مدت  در 
برنامه های میان مدت و بلند مدت به موضوعی 
به  نام آمایش جمعیت در کنار آمایش سرزمین 
حوزه  در  مسائل  از  سری  یک   است.  نیاز 
تکرار  مرتب  به طور  منابع  طبیعی  مدیریت 
می شود. آقای دکتر طهماسبی بیرگانی درست 
منابع  طبیعی  تاریخی  اسناد  در  می فرمایند، 
دهه 30، به مشارکت مردم اشاره شده است. 
فشاری که ما به طبیعت وارد کردیم، باید از 

روی طبیعت برداشته شود. 

طبیعت ایران: شاید بتوان صحبت های شما را 
به این ترتیب خالصه کرد، باید واقعیت کشور 
کرد،  باور  را  اقلیم  تغییر  یعنی  پذیرفت،  را 
مدیریت کشور را در منطقه خشک قبول کرد، 
براساس این واقعیت ها تصمیم گرفت و برنامه 
خودکفایی، توازن جمعیتی، مدیریت سرزمین 
موجود  واقعیت های  براساس  را  کشور  و 
کشور تنظیم کرد. باید با روش های مختلف 
این مسائل را به مسئوالن کشور تفهیم کرد و 
شرایط واقعی کشور را برای آنها توضیح داد. 

دکتر رضا شهبازی
بله به مطالب درستی اشاره شد. ما همه موارد 
مثل حقابه تاالب، مدیریت سرزمین، قرق و 
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اما  داریم،  قبول  را  دام  چرای  مسئله 
سیستم  سال  یک   سر  کنیم  رها  اگر 
درک  مهم  بسیار  مسئله  برمی گردد. 
پدیده تغییر اقلیم است، تغییر اقلیم در 
هر جا نشانه هایی دارد. مثاًل در کالیفرنیا 
اگرچه  می سوزند،  آتش  در  جنگل ها 

ی ها  ز تش سو آ
شمال  جنگل های  در 
کشور  گریبان گیر  هم 
از  فصل  این  در  شد،  ما 
چنین  باید  چرا  سال، 
روی  شمال  در  اتفاقی 
اینکه  به خاطر  دهد؟ 
شاخص ها  است،  ممکن 
و معیارهای خشک سالی 
هیرکانی،  منطقه  در 
به طور هفتگی تغییر کند، 
درواقع باید شاخص ها و 
خشک سالی  معیارهای 
کرد،  بررسی  هفتگی  را 
همان کاری که اروپایی ها 
انجام  انگلیسی ها  و 
موضوعی  این  می دهند. 
با  پیش از این  که  است 
باید  نبوده ایم،  مواجه  آن 
سطح  در  را  اقلیم  تغییر 
کالن درک کرد، همچنین 
و  جمعیت  مسئله  به 
ویژه ای  توجه  مهاجرت 
کرد. هفته گذشته هنگام 
نجف آباد  مسیر  از  عبور 
فوالد شهر  سمت  به 
 زاینده رودی جاری نبود، 
گویا در وسط بیابان فقط 

سایر  وضعیت  باشد،  شده  ساخته  ساختمان 
مناطق هم چنین است، استان اصفهان یک مرکز 
جمعیتی مهم در کشور است ، اهواز و زابل هم 
داستان های خودشان را دارند، ما نیاز به یک 
سیاست کالن داریم. یک کالن شهر پیشرفته را 
ببرید که نزدیک به دریا  نام  در اروپا- آسیا 
نباشد.  دائم  شیرین  آب  منبع  به  نزدیک  یا 
متأسفانه در ایران چنین کالن شهر پیشرفته ای 
در  جمعیتی   مهم  مراکز  همه  و  ندارد  وجود 
بنده  دوباره  تأکید  شدند.  جمع  کشور  مرکز 

روی آمایش جمعیت در کنار آمایش سرزمین 
است تا چشم اندازهای معیشتی جدیدی را هم 
چشم اندازهای  این  آورد،  همراه  به   آینده  در 
معیشتی جدید باعث می شود فشار ما از روی 
نکنیم،  فراموش  شود.  برداشته  طبیعی  منابع  
موضوع گرد و غبار طی یک یا دو روز ایجاد 

نشده است و یک روز یا دو روز حل  و فصل 
نمی شود. نکته مهم دیگر، استفاده از تکنولوژی 
زیاد،  هزینه های  برخالف صرف  است.  نوین 
نقش دانش های نوین را ازجمله بیوتکنولوژی 
به  باید  ما  گرفتیم.  نادیده  اراضی  احیای  در 
آقای  باشیم،  طبیعت  در  قوی  ژن های   دنبال 
دکتر طهماسبی بیرگانی به  درستی اشاره کردند، 
جنگل های  که  منطقه ای  در  می توان  چگونه 
نهال کاری  است  شدن  خشک  حال  در  آن 
کرد؟ باید ژن های قوی و برتر را در طبیعت 

باید  شناسایی و آنها را تکثیر و مستقر کرد، 
این علم را در زمینه های کاری، عملیاتی کرد. 
با  است،  الزم  بنده  ازنظر  نیز  نکته  این  ذکر 
تحقیقات  مؤسسه  به  بنده  ارادت  به  توجه 
جنگلها و مراتع کشور، فکر می کنم اگر یک 
اکولوژیست با هر پیش زمینه ای )زمین شناس، 
خاک شناس، منابع  طبیعی، 
کشاورزی و غیره( بخواهد 
انجام  اکولوژیکی  کار 
مجموعه  این  با  باید  دهد، 
کند.  همکاری  تحقیقاتی 
ای کاش اسم این مجموعه، 
مؤسسه تحقیقات اکولوژی 

کشور بود.
نهایی  حد  غبار  و  گرد 
است،  اکوسیستم  تخریب 
یک  شکل  قهقرایی ترین 
اکوسیستم، فرسایش است، 
از  را  خود  خاک  چون 
دست می دهد. در فرسایش 
آبی، رطوبت هست، اگرچه 
خاک در حال نابودی است 
با  آن  احیای  شانس  اما 
به کارگیری تدابیری خاص 
وجود دارد. در اکوسیستمی 
به عنوان  بیابان،  نظیر 
شکننده ،  اکوسیستم  یک 
در  ندارد،  وجود  خاک 
حالت،  خوش بینانه ترین 
ورتی سل  آنتی سل ها، 
این  در  اریدی سل ها  و 
اکوسیستم حضور دارند که 
تکامل نیافته اند. در  معمواًل 
کانون های گرد و غبار نیز 
ما خاکی نداریم. در این اکوسیستم ها، تپه های 
خاک  درواقع  که  هستند  پالیا ها  یا  ماسه ای 
ضخامت  باشد،  هم  کشاورزی  اگر  نیستند، 
محدودی خاک دارد. درواقع ما در بازسازی، 
نگرش سیستمی نداشتیم، با وجود واحدهای 
اکوسیستم  حوزه  در  ما  همه  که  درسی 
برگزارشده  جلسات  در  هم اکنون  خوانده ایم، 
سازمان  محیط زیست،  حفاظت  سازمان  در 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و دانشگاه ها 
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اکوسیستمی  با عدم نگرش  مشخص می شود 
کنیم،  ایجاد  جنگل  می خواهیم  مواجهیم. 
نه خاک. چگونه  و  داریم  آب  نه  در حالی که 
می خواهیم این  کار را انجام دهیم؟ تنها با هزینه 
برسیم.  مطلوب  شرایط  به  می خواهیم  کردن 
برای اینکه به این شرایط برسیم، نفت و بنزین 
آدم  ها  به  پول  می بریم،  ماشین  می سوزانیم، 
می دهیم و آب را به زحمت به آنجا می رسانیم. 
اصفهان نیاز به آب دارد، آب را از خوزستان 
منتقل می کند و هم زمان در حال خراب کردن 
عباسی  دکتر  که  است. همان طور  خوزستان 
برای  یزدی ها  و  اصفهانی ها  زمانی  فرمودند 
هم اکنون  می رفتند،  خوزستان  به  کشاورزی 
اما، آب را به مرکز کشور )اصفهان و کرمان( 
می کشانیم،  آنجا  به  را  جمعیت  و  می بریم 
این چنین نیست که ما برنده ایم، در واقعیت،  
خوزستانی  مهاجر   400،000  -  500،000
داریم. اکوسیستم های ما سیر قهقرایی گرفتند، 
دو  و  روز  احیاها طی یک  و  تخریب ها  این 
روز ایجاد نشده اند. آیا مهندسی اکوسیستمی 
روی اینها داریم؟ مثاًل بگوییم فاز یک  مرحله 
این  آن  برگشت  مرحله  دوم  فاز  یا  برگشت 
وجود  هم  اگر  داشت،  وجود  است.  کاش 
دارد بنده از آن مطلع نیستم. امیدوارم که در 
مجموعه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ایجاد 

شود. در پایان عرائضم جمع بندی می کنم:
- ما 8-7 مسئله داریم که تنها یک مسئله، 
طبیعی )تغییرات اقلیمی و خشک سالی( است 

و مابقی مسائل انسانی هستند. 
- بلد نیستیم که با هم کار کنیم.

- فضای اداری، مناسب نیست. تمام اطالعات 
ما برای شما هم هست، اما متأسفانه ما، تابع 
یک سیستم اداری هستیم. اگر هم اشخاص، 
پژوهشگران، مدیران اجرایی، یا مدیران ارشد 
بخواهند کار کنند، سیستم دست و پای آنها را 

می بندد.
-  با چالش های مردم ارتباط نداریم، در این 

شرایط مشارکت مردم در آن دخیل نیست. 
چه  بدانیم  باید  منابع.  و  اعتبارات  توزیع   -
چیزی  چه  و  می گذاریم  کجا  در  را  چیزی 
برای  پدیده  شناسی  در  کنیم.  برداشت  را 
سه  تا  یک  غیره  و  غبار  و  گرد  فرونشست، 
خاصی  اشکال  باعث  مالی  گردش  درصد 
درخت کاری،  طرح های  راندمان  نمی شود. 

بوته کاری در کشور چند درصد است؟ واقعًا 
باالی 20 درصد است؟ اگر ما در پدیده شناسی 
تنها یک تا سه درصد از گردش مالی را به این 
بزرگی  دستاورد  دهیم، شاهد  اختصاص  مهم 

خواهیم بود.
- به تکنولوژی های جدید توجه کنیم و آنها 
را عملیاتی کنیم. به عبارت دیگر از فناوری های 
هزینه بر  و  بودن  غیر واقعی  بهانه  به  نوظهور 

بودن فرار نکنیم.
- ما نیازمند ژن های قوی، سازگار با خشکی 
این  هستیم،  محیطی  تنش های  و  شوری  و 
مهم جزو مواردی است که سالیان سال درس 
از  یک  سری  عمل  در  اما  را  خواندیم،  آن 

موارد خاص در حال تکرار است. 
- آمایش جمعیت در کنار آمایش سرزمین 
و  میان مدت  کوتاه مدت،  برنامه های  برای 

بلند مدت. 
- بحث، نگرش اکوسیستمی است. 

نشده  ایجاد  روز  یک  طی  غبار  و  گرد   -
نیز  محیط زیست  تخریب های  سایر  است، 

همین  طور هستند. 
فضای  یک  در  را  ما  اکولوژیک،  برنامه   -
اکولوژیک منطقی و اهداف اکولوژیک منطقی 

هدایت کند. 

نظر  لطفًا  دکترعباسی،  آقای  ایران:  طبیعت 
مؤسسه  بیابان  تحقیقات  بخش  نظر  و  خود 
آقای  که  مبسوطی  مطالب  در مورد  را 
کنید.  بیان  کردند،  ارائه  شهبازی  دکتر 
تشریح  دیدگاه های  به  هم  تحقیقات  در  آیا 
دکتر  و  شهبازی  دکتر  آقایان  توسط  شده 

طهماسبی بیرگانی رسیده اید؟
دکتر حمیدرضا عباسی

مبسوط  و  بسیار خوب  از صحبت های  بنده 
آقای دکتر طهماسبی بیرگانی و دکتر شهبازی 
قدردانی می کنم و بسیار خوشحالم که نگرش 
اکوسیستمی در کشور در حال فراگیر شدن 
است. ما در مؤسسه تحقیقات نیز این نگرش 
را به شدت دنبال می کنیم و معتقدیم که فعال 
شدن یک کانون ریزگرد یک عقبه طوالنی از 

تخریب سرزمین دارد.

 دکتر رضا شهبازی
البته که ما هم باید بجنگیم و تالش کنیم تا 

این نگرش را بتوانیم توسعه دهیم و دیگران 
را متقاعد کنیم.

دکتر حمیدرضا عباسی
تحقیقات  مؤسسه  به عنوان مثال،  دقیقًا،  بله 
جنگلها و مراتع کشور در حال تالش است 
درصد   55 کند،  القا  ملی  برنامه ریزان  به  تا 
سطح کشور را بوم سازگان بیابان می پوشاند. 
با  و  پژوهش  یک  طی  اکوسیستم  این  مرز 
بخش  در  قوی  داده  پایگاه  یک  از  استفاده 
بیابان مشخص شده است. تمام ساز و کار و 
برنامه های مرتبط در این 55 درصد سرزمین 

باید براساس نبود آب تعریف شود.

دکتر رضا شهبازی
را  صحبتتان  اینکه  از  عذرخواهی  ضمن 
قطع کردم، شما چگونه می توانید به متولیان 
از  درصد   55 که  بگویید  معدن  یا  صنعت 
باید  ما خشکی است و شما  اکوسیستم های 
این مهم را از ما به عنوان متولی منابع  طبیعی 

بپذیرید؟

دکتر حمیدرضا عباسی
در  بتوانیم  را  نکته  یک  همین  اگر  درواقع 
را  بزرگی  گام  قطعًا  بیاندازیم،  جا  کشور 
بحث  در  برداشتیم.  سرزمین  آمایش  برای 
اولویت بندی کانون های ریزگرد، همان طور 
مؤسسه  فرمودند،  شهبازی  دکتر  آقای  که 
نگاه کرده  امر  این  به  از دیدگاه دیگری  نیز 
است. ما در طرح پایش منابع ریزگرد کشور 
به  اراضی  حساسیت  اولویت بندی  حال  در 
سطح  در  در واقع  هستیم.  بادی  فرسایش 
از  استفاده  با  ریزگرد  کانون  عرصه  یک 
آزمایش های تونل باد و ویژگی های مختلف 
به  اراضی  حساسیت  تغییرات  سرزمین، 
کرد.  خواهیم  پهنه بندی  را  بادی  فرسایش 
که  کنیم  مشخص  می توانیم  براین اساس 
یک  از  قسمت  کدام  در  تثبیت  برنامه های 
کانون ریزگرد اولویت دارد. برای مثال، بستر 
به  نزدیک  سطحی  با  سیستان  هامون های 
500 هزار هکتار در فصل خشک و همراه 
با وزش بادهای 120 روزه تبدیل به کانون 
داده  نشان  ما  بررسی های  می شود.  ریزگرد 
است که میزان بادبردگی از 2 میلی متر تا 8 
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ریزگرد  کانون های  این  در  سانتی متر 
در طول دوره وزش باد متغیر است. 
نکته قابل توجه اینکه تنها یک واحد 
خاک  سانتی متر   8 حدود  اراضی  از 
از  متوسط  به طور  می دهد.  دست  از 
طول  در  سیستان  هامون های  سطح 
منتقل  خاک  سانتی متر   2 حدود  سال،  یک 
تنها  هامون ها  سطح  به  توجه  با  که  می شود 
خاک  فرسایش  تن  میلیارد   2 دهم،  یک 
سیستان  در  بادی  فرسایش  به واسطه  کشور 

اتفاق می افتد. 
متأسفانه کشور توان آن را ندارد تا سطح تمام 
جنگل کاری  یا  سبز  را  ریزگرد  کانون های 
کند، حتی اگر شرایط خاک و آب هم فراهم 
خاک های  یافتن  از این رو،  نیست.  که  باشد 
می کنند  زیادی  رسوب  تولید  که  حساس 
می تواند یک راهکار برای تخفیف پیامدهای 
ریزگرد  مهار  اساسی  راهکار  باشد.  منفی 
تخریب یافته  اکوسیستم های  احیای  در 
طهماسبی بیرگانی  دکتر  آقای  است.  نهفته 
کشور  ریزگرد  کانون های  که سطح  فرمودند 
و  است  رسیده  هکتار  میلیون   28-30 به 
میلیون هکتار رسیدیم.  به 36  خود ما االن 
کنیم  جنگل کاری  بخواهیم  را  رقم  این  اگر 
سال  پنجاه  طی  می کشد؟  طول  سال  چند 
جنگل ها،  سازمان  درخشان  فعالیت های 
مراتع و آبخیزداری کشور، سطح جنگل های 
هکتار  میلیون  دو  به  بیابانی  دست کاشت 
این  انرژی کشور در  اگر تمام  رسیده است. 
کار تمرکز یابد امکان تثبیت این عرصه 36 
ازاین رو،  ندارد.  وجود  هکتاری  میلیونی 
زیادی  اهمیت  اولویت دار  مناطق  یافتن 
دسته  دو  است  داده  نشان  کلی  نتایج  دارد. 
به  نسبت  بیشتری  ریزگرد  تولید  اراضی،  از 
که  الف- خاک هایی  داشته اند:  اراضی  سایر 
می شوند  آورده  سیالب ها  توسط  ساله  هر 
به دلیل پراکنده بودن و ب- خاک های شور 
و پف کرده که به صورت پراکنده وجود دارند. 
یادشده  اراضی  از  یک  هر  که  است  جالب 

مدیریت متفاوتی را می طلبند. 
شدن  فعال  علت  بررسی  دیگر،  مهم  مسئله 
کانون های ریزگرد است. یک کانون ریزگرد 
فعال شود:  می تواند  اصلی  عامل  دو  اثر  در 
تغییر اقلیم و فعالیت های انسانی. چرا تولید 

تا  کشور  جنوب  سیالبی  دشت  در  ریزگرد 
این حد زیاد است؟ دلیل این موضوع گذشته 
فعالیت های  تشدید  به  اقلیم،  تغییر  بحث  از 
انسانی و نوع مدیریت این اراضی برمی گردد. 
بیش از نیم قرن است که تکنولوژی ساخت 
سد و بندهای آبخیزداری در کشور به  وجود 
 50 از  پیش  سیالبی  دشت های  است.  آمده 
سال اخیر، هم آب و هم رسوب شیرین را 
به واسطه سیالب ها دریافت می کردند. بیشتر 
دشت های سیالبی جنوب کشور ریزدانه بوده 
ولی  هستند،  زیرزمینی  آب  فاقد  معمواًل  و 
در عمق 3-2 متری آنها، به صورت محدود، 
اگر  دارد.  وجود  شوری  لب  آب  سفره های 
سرتاسر  و  خوزستان  سیالبی  دشت های  به 
کنید،  توجه  عمان  دریای  و  خلیج فارس 
خواهید دید این اراضی به دلیل نور خورشید، 
در فصل خشک در حال شورشدن هستند، 
زیرا آب از لوله های مویین باال آمده و تبخیر 
می شود و نمک در سطح خاک باقی می ماند. 
می گویند.  ثانویه  شوری زایی  اتفاق،  این  به 
شسته  سبب  سیالب  وقوع  چندی،  از  هر 
و رسوب گذاری  از سطح خاک  نمک  شدن 
است  سال   50 می شود.  شیرین  خاکی  مواد 
کرده  تغییر  کشور  رودخانه های  مدیریت  که 
پرنشدن  به خاطر  آبخیزداری  بندهای  است. 
نگهداری  باالدست  در  را  رسوب  سدها، 
به  شیرین  رسوب  رسیدن  مانع  و  می کنند 
اراضی  این  این دشت ها می شوند، خاک در 
حساس شده است. دشت سیالبی باید از یک 
سو آب دریافت کند تا امالح آن شسته شود 
باعث  که  شیرین  رسوب  دیگر  سوی  از  و 
احیای آن خواهد شد. نوع مدیریت سرزمین  
در این اراضی   باید تغییر کند. نباید دشت های 

سیالبی را از رسوب شیرین محروم کنیم. 

ارائه  از  دکتر شهبازی  آقای  ایران:  طبیعت 
همچنین  کردیم،  استفاده  بسیار  شما  نظرات 
از  که  این  از  شدیم  خوشحال  بسیار 
نگرش  کردید.  اکوسیستمی صحبت  نگرش 
مؤسسه  که  است  نگرشی  اکوسیستمی، 
به  هم  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات 
نیز  راهبردی  شورای  در  و  دارد  اعتقاد  آن 
کمک  به  امیدوارم   است،  مطرح  مهم  این 
یکدیگر بتوانیم این دیدگاه را جا بیندازیم. 

عمده  چالش های  و  مسائل  می رسد،  به نظر 
کشور، نظیر فرونشست ها و ریزگردها، یک 
این  بر  باید  ما  تالش  دارد،  مشترک  ریشه 
کنیم،  نزدیک  به  هم  را  دیدگاه ها  تا  باشد 
نشریه  اصلی  اهداف  از  یکی  موضوع  این 
طبیعت ایران است. در سطح وزارت خانه نیز 
با برگزاری جلسات متعدد تالش می کنیم تا 
روی این موارد تأکید کنیم. به  نظر می رسد، 
باید طرحی نو دراندازیم. در شرایط جدید 
و در عمل باید نگرش ها، سیستم آموزشی و 
سیستم اجرایی، تغییر کند. ان شاء اهلل بتوانیم 
با  تا  کنیم  استفاده  بیشتر  شما  حضور  از 

کمک هم به راه حل های بهتری برسیم

لطفٌا  عباسی  دکتر  آقای  ایران:  طبیعت 
مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  بفرمایید 
کشور در زمینه موضوع طرح شده در چند 
است  داده  انجام  را  اقداماتی  چه  اخیر  سال 
نتایجی رسیده است؟ مشکالت و  و به  چه 

چالش های پیش رو کدام ها هستند؟

دکتر حمیدرضا عباسی
درواقع همه آمارهای ارائه شده توسط بنده، 
به  مؤسسه  در  که  است  تحقیقاتی  براساس 
دست آمده است. براساس اعتباراتی که برای 
رفع گرد و غبار کشور، به مؤسسه تحقیقات 
داده شده  اختصاص  کشور  مراتع  و  جنگلها 
قرار  مراکز  اختیار  در  که  را  اعتباری  است، 
دادیم، درمجموع بیش از 30 الی 40 میلیون 
حدود  ساالنه  به عبارت دیگر،  نیست،  تومان 
نکته  دادیم.  اعتبار  تومان   1/000/000
قابل توجه این است که نتایج و ارقام به دست 
بنده فکر می کنم  نزدیک  به هم است.  آمده، 
تحقیقات  مؤسسه  بیابان  تحقیقات  بخش 
جنگلها و مراتع کشور، در این حوزه گام های 
اینکه  به ویژه  است،  برداشته  را  بسیارخوبی 
تمرکز ما بیشتر روی داده های زمینی است. 
ما از مجریان استانی خواسته ایم تا نمونه های 
ما  سپس  کنند،  ارسال  مؤسسه  به  را  خاک 
در آزمایشگاه آنالیز، میزان فرسایش پذیری، 
فرسایش پذیری  سله،  تشکیل  پتانسیل 
و  انجام می دهیم  را  خاک ها و سایر مسائل 
خواهیم  تهیه  سراسری  نقشه  یک  پایان  در 
همکارانشان  و  روحی پور  دکتر  آقای  کرد. 
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از دهه 50 روی  را  بسیار خوبی  تجربه  نیز 
ما  داشته اند.  ماسه ای  تپه های  بادشکن های 
به عنوان اولین مؤسسه متولی تحقیقات منابع 
بخش  در  خوبی  بسیار  اطالعات  طبیعی 
نظر  به  کردیم.  جمع آوری  بیابان  تحقیقات 
بنده الزم است در اینجا، هر چند مختصر به 
به عنوان  بیابان،  تحقیقات  بخش  فعالیت های 
کنم،  اشاره ای  کشور  بیابان  تحقیقات  متولی 
ریزگرد  مسئله  وارد  که   1384 سال  از  بعد 
داشتیم،  سیستان  در  که  تجربه ای  با  شدیم، 
سیستان  تجربه  برداشتیم.  را  خوبی  گام های 
برای  حرفی  خوزستان  در  ما  که  شد  باعث 
گفتن داشته باشیم و تا به  حال کسی نتوانسته 
بگیرد.  خرده ای  آن  علمی  مباحث  به  است 
هستیم.  سیستان  تجربه  مدیون  را  مهم  این 
در روزهای نخستین، با توجه  به تجربه های 
به  این کار را  توانستیم  ریزگرد در سیستان، 
آنجا غالب  را  تفکر مؤسسه  و  بگیریم   عهده 
سیستان  از  که  خوبی  تجربه  دنبال  به   کنیم. 
به  مربوط  امور  نظارت  مسئولیت  داشتیم، 
تحقیقات  مؤسسه  به  نیز  خوزستان  ریزگرد 
نتایج  شد.  واگذار  کشور  مراتع  و  جنگلها 

بررسی ها را برای وزیر محترم ارائه 
شدند.  قانع  نیز  آنها  دادیم، 

تحقیقات  مؤسسه  درواقع 
کشور  مراتع  و  جنگلها 

است  کار  این  متولی 
امور  می توان  و 

مربوطه را به این 
محول  مؤسسه 

کرد. 

کردید  صرف  که  زمانی  از  ایران:  طبیعت 
کردید،  مطرح  که  مهمی  بسیار  مباحث  و 
مسئوالن  امیدوارم  سپاسگزارم.  صمیمانه 
توصیه های  به کار گیری  و  مطالعه  با  کشور 
و  مطالعات  عصاره  که  کارشناسی، 

بررسی های چندین ساله کارشناسان 
چالش های  به درستی  است، 

عمده سرزمین را، که گرد 
و غبار هم یکی از آنها 

کرده  مدیریت  است، 
آسیب های  از  و 
به   برگشت ناپذیر 
ی  سیستم ها کو ا
ممانعت  طبیعی 

به عمل آورند.
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