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با توجه به اهمیت موضوع گرد و غبار یا به 
اصطالح جدید ریزگرد، موضوع این شماره گفت وگوی چالشی 

نشریه طبیعت ایران را به سابقه، روند و پیامدهای وقوع گرد و غبار در ایران 
اختصاص داده ایم. با توجه به گستردگی موضوع، مباحث دیگری از جمله کانون ها و 

منشأ گرد و غبار، علل فعال شدن آن در زمان های خاص، مدیریت آن و مشکالت و مسائل 
مربوط به دیپلماسی و حل مسائل مرتبط با گرد و غبار با کشورهای هم جوار، همچنین اقدامات 

انجام شده در سال های اخیر در جنوب اهواز و سیستان و بلوچستان در شماره های آتی نشریه به بحث 
گذاشته خواهند شد.

حفاظت  سازمان  رئیس  محترم  مشاور  طهماسبی بیرگانی  علی محمد  دکتر  آقایان  گفت و گو  این  مهمانان 
محیط زیست و مدیر ملی ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار، دکتر محمد خسرو شاهی رئیس محترم بخش بیابان 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و دکتر حمیدرضا عباسی عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها 

و مراتع کشور هستند.

ابتدا در مورد واژه ها  لطفًا  با آقای دکتر طهماسبی بیرگانی شروع می کنیم.  ایران: بحث را  طبیعت 
توضیحاتی را ارائه دهید، آیا استفاده از واژه ریزگرد درست است یا بهتر است به جای آن 

ترکیب گرد و غبار را به کار برد؟ همچنین در مورد علل بروز این پدیده در ایران و جهان 
توضیح دهید. این پدیده طبیعی است یا غیرطبیعی؟ چه ویژگی هایی در کشور 

ایران وجود دارد که بسیاری از استان های ما را با پدیده گرد و غبار 
درگیر و زندگی مردم را با مشکل مواجه می کند؟

در میزگرد تخصصی »طبیعت ایران« مطرح شد 
تاریخچه گرد و غبار )ریزگرد(، روند و پیامدهای آن در جهان و ایران

گفت وگوی چالشی
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دکتر علی محمد طهماسبی
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آقای دکتر طهماسبی بیرگانی )مشاور 
حفاظت  سازمان  رئیس  محترم 
محیط زیست و مدیر ملی ستاد مقابله 
با گرد و غبار(: قبل از هر چیز، بسیار 
خوشحالم از اینکه هم اکنون برای یک 
گفت وگوی علمی در مؤسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع کشور و خدمت شما، 
عباسی  دکتر  و  خسروشاهی  استاد 
حاضر هستم، اگرچه پیش از این نیز، به صورت 
داشته ام.  حضور  مؤسسه  در  مرتب  دوره ای 
علی رغم وجود اختالف نظرهای موجود علمی، 
به  نیل  جمع  این  تالش  همه  فنی،  و  اجرایی 
مشترک  هدف  یک 

مسائل  برای حل  کشور  توانمندی  هم  آن  و 
بود،  پدیده خواهد  این  از  ناشی  و مشکالت 
تأثیر  اختالف نظرها هیچگاه روی هدف  این 
غبار  و  گرد  واژه  در مورد  گذاشت.  نخواهند 
الزم به توضیح است که گرد و غبار بخشی 
از فرایند فرسایش بادی است، هنگام وزش 
باد، ذره خاک با توجه به خصوصیات خود، به 
شکلی شروع به حرکت می کند که به صورت 
غبار معلق می شود و براساس اندازه و پس از 
به صورت غبار ریز روی  باد  کاهش سرعت 
زمین می نشیند. از زمانی که بنده در ستاد ملی 
مقابله با پدیده گرد و غبار مشغول به فعالیت 
هستم و با توجه به طیف گسترده افراد درگیر 
با موضوع از مردم عادی تا اساتید دانشگاه، 
داشته ام.  برخورد  مختلفی  واژه های  با 
و  ناملموس  ریزگرد  واژه  من  از نظر 
غیرعلمی است. در این خصوص 
کارگروه  همکاران  یکی  از 
درخواست  ستاد  بین الملل 
شد تا تحقیقی پیرامون این 
موضوع در دیکشنری های 
زبان های  در  موجود 
عربی، فرانسه، انگلیسی 
تا  دهد  انجام   ... و 
چه  شود  مشخص 
این  برای  ترجمه ای 
فارسی  زبان  در  پدیده 
وجود دارد. نکته جالب 
توجه اینکه در هیچ یک 
کلمه  دیکشنری ها  از 
نداشت.  وجود  ریزگرد 
ذرات  به  هواشناسان 
با اندازه کمتر از یک 
»هیز«  میکرون 
در  که  می گویند 
ن  هنگستا فر
فارسی 

هواویز ترجمه شده است. طی نامه ای رسمی 
از همه دستگاه های عضو ستاد مقابله با پدیده 
گرد و غبار خواسته شد، از معادل گرد و غبار 
برای واژه DUST استفاده و از به کار بردن 
کلمه ریزگرد اجتناب شود. گرد و غبار معنی 
درستی برای این واژه بود، البته گرد و خاک هم 

صحیح است. 
بسیاری  نیز  و  آسمانی  کرات  از  بسیاری  در 
و  شدت  با  غبار  و  گرد  پدیده  دنیا  نقاط  از 
هر  درواقع  دارد.  وجود  مختلفی  ضعف های 
به  بسته  دارد،  وجود  هوا  جریان  که  جایی 
میزان قدرت جریان، این پدیده نیز، می تواند 
ایجاد شود. همچنین در صورت وجود عوامل 
فرساینده  و حضور ذراتی که توانایی جابه جایی 
توسط آن عامل را داشته باشند، گرد و غبار 
ایجاد می شود. بسیاری از دانشمندان در مناطق 
متعددی از دنیا روی این پدیده مطالعه کرده اند، 
نقشه هایی نیز در این زمینه وجود دارد. اگرچه 
آمریکا  و  آسیا  شمالی،  آفریقای  در  مناطقی 
غبار  و  گرد  تأثیر  تحت  یا  برخاست،  محل 
به دلیل  خاورمیانه  در  پدیده  این  اما  هستند، 
جریانات ورودی از آفریقا و سایر نقاط بیشتر 
در  خاورمیانه  جریانات  می شود.  مشاهده 
منتشر شده که حاصل 20 سال کار  نقشه ای 
و  ژینو  میدلتون،  شائو،  همچون  دانشمندانی 
... است. مقاله های کاملی نیز وجود دارند که 
نشان می دهد ایران از جهات مختلف جنوب 
غرب و غرب، شمال و شمال غرب و جنوب 
تهدید  با گرد و غبار  توأم  با جریانات  شرق 
می شود. طبق آخرین تحقیق منتشر شده، 75 
درصد گرد و غبارها در کره زمین منشأ طبیعی 
آنها محصول عوامل  تنها 25 درصد  دارند و 
انسانی است. در ایران، صرف نظر از میزان این 
پدیده  این  با  دنبال سازگاری  به  باید  نسبت، 
بود. درمورد میزان تأثیر عوامل انسانی روی 
این پدیده که می تواند متفاوت از کل دنیا باشد، 
باید چاره ای اندیشید. با توجه به تأثیر متقابل 
انسان و طبیعت و درمورد عوامل متعددی که 
روشن  به طور  می شود،  امر  این  بروز  سبب 
نمی توان علل طبیعی و انسانی را از هم تفکیک 
کرد. گاهی در مناطق بادخیز عامل باد سبب 
نیز  گاهی  می شود،  غبار  و  گرد  پدیده  بروز 
در همین منطقه، وزش همان باد روی عامل 
انسان ساز اثر می گذارد. بهره برداری در کشور 
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عامل  به عنوان  خود  که  است  گونه ای  به  ما 
بود  این  پرسش  می شود.  محسوب  تخریب 
که کشور ما از نظر اجتماعی- اقتصادی چه 
شرایطی دارد که باعث بروز پدیده گرد و غبار 
وضعیت  گوشت،  تولید  نمونه  برای  می شود، 
کشاورزی، یا وضعیت مدیریت نامناسب آب 
هستند.  مؤثر  هم  منابع آب  از  بهره برداری  و 
کشور ما کشور خشکی است، ما از آب های 

سطحی و منابع زیرزمینی استفاده می کنیم.

و  گرد  تاریخچه  درباره  لطفًا  ایران:  طبیعت 
غبار در ایران توضیح دهید، آیا شرایطی که 
هم اکنون با آن روبه رو هستیم در گذشته نیز 
در کشور به همین شکل وجود داشته است؟ 
از سال 87  ارائه شده  به عنوان مثال گزارش 
اهواز 69 روز درگیر گرد  نشان داده است، 
و غبار بوده است، آیا این مسئله در سال های 
این  با  نیز  گذشته  در  یا  گرفته  شدت  اخیر 

شدت وجود داشته است؟
فرسایش  فرایند  طهماسبی بیرگانی:  دکتر 
بادی در کشور ما اصواًل یک فرایند تاریخی 
امروز  به  مربوط  تنها  نه  موضوع  این  است. 
از  پیش  زمان های  به  بلکه  نیست،  دیروز  و 
بازمی گردد.  زمین  کره  روی  انسان  استقرار 
درواقع فرایند فرسایش بادی سبب شده است 

غبار  و  گرد  به صورت  که  بخشی 
است سابقه تاریخی داشته باشد 

و  سکونتگاه ها  و 
در  زیست بوم ها 
که  باشند  مناطقی 

ببینند.  آسیب  کمتر 
مرکزی  ایران  در  هم 

شهری،  نواحی  در  هم  و 
مسالمت آمیز  گونه ای  به  مردم 

با آن زندگی می کردند. نیاکان ما 
همه منابع خود ازجمله چراگاه ها 

و آب و خاک را با هم می دیدند. 
تنها فرسایش بادی نیست؛ درمورد 

فرسایش آبی نیز به همین گونه است. 
اواسط  از  نمونه  برای  اخیر،  دهه های  طی 

دهه هفتاد، به دلیل توسعه کشور، رشد جمعیت، 
توسعه تکنولوژی و بهره برداری بی رویه گرد و 
غبار به شدت عکس العمل خود را به ما نشان 
به  مربوط  تنها  موضوع  این  البته  است.  داده 

دهه های گذشته نیست. اگر به 15 سال پیش 
برگردیم، خواهیم دید تخریب 10 تا 15 سال 
گذشته باعث این عوامل شده است. برای نمونه 
جسمی را هل می دهیم، جسم در مقابل نیروی 
وارد شده مقاومت می کند، اما اگر نیرو بیشتر 
این  نیز  طبیعت  می کند.  حرکت  جسم  شود، 
نظر  به  می کند،  مقاومت  ابتدا  در  است،  گونه 
من طبیعت ما، خیلی هم مقاومت کرده است. 
سرزمین ما اکوسیستم شکننده ای دارد، با همان 
شکنندگی نیز مقاومت زیادی کرده است، ولی 
دیگر توان مقابله نداشته و عکس العمل نشان 
مدیریت  به  مربوط  عوامل  عمده  است.  داده 
نامناسب آب و پوشش گیاهی است. بنده به 
و  خسروشاهی  آقای  حاضر)  دوستان  همراه 
عباسی( بارها این مسئله را دیده ایم، این اتفاق 
در جنوب شرق اهواز در سال 95 روی داد، 
من 10 سال قبل، این اتفاق را پیش بینی کرده 
بودم. بنده آنجا را دیدم، با اهالی آنجا صحبت 
از  بیرون زده  ریشه های  به  توجه  با  و  کردم 
خاک و ساقه های باقی مانده به افراد بومی آنجا 
گفتم اینجا شبیه زمین چمن فوتبال است، آنها 
نیز تأیید کردند. بنابراین مدیریت نامناسب آب 
و پوشش گیاهی به طور هم زمان در این منطقه 
سبب غبارخیزی شده است. ما نیز باید همانند 
نامساعد  شرایط  مشاهده  با  دنیا،  نقاط  سایر 
هشدار  و  پیش آگاهی  سیستم های  از  طبیعی، 
هنگامی که  کنیم.  اطالع رسانی  و  استفاده 

شرایط روبه زوالی در مراتع این منطقه 
شد،  حاکم  اهواز(  شرق  )جنوب 

می شد  اندیشیده  باید چاره ای 
)مثاًل 5 سال قبل از وقوع 

غبار(،  و  گرد  طوفان 
به  عنوان  مثال 

با مطالعه و همکاری و همفکری دوستان در 
مؤسسه نزدیک به 300 هزار هکتار از اراضی 
منطقه را قرق کردیم و امروز با توجه به شرایط 
خوب بارندگی، شاهد وضعیت خوبی در منطقه 
هستیم. اگر سال های 88 یا 89، درست زمانی 
خوزستان  در  وحشتناک  غبار  افزایش  با  که 
می اندیشیم،  آن  برای  چاره ای  شدیم،  مواجه 

طوفان سال 95، اتفاق نمی افتاد.

لطفًا  عباسی  دکتر  آقای  ایران:  طبیعت 
از نظر  ایران،  سرزمین  ویژگی های  درمورد 
ویژگی های  یا  ژئومرفولوژی  زمین شناسی، 
می شود،  پدیده  این  وقوع  سبب  که  دیگری 
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توضیح فرمایید.
آقای دکتر عباسی )عضو هیئت علمی 
مؤسسه  بیابان  تحقیقات  بخش 

تحقیقات جنگلها و مراتع کشور(: 
اینکه  از  خوشحالم  بسیار  هم  من 
این  زمینه  ایران،  طبیعت  نشریه 
کرده  فراهم  را  چالشی  گفت و گوی 
چنین  برگزاری  بنده  نظر  به  است، 
گفت و گوهایی ضروری است و امیدوارم در 
صاحب نظران  بیشتر  هرچه  حضور  با  آینده 
به  مفاهیم  با  را  جامعه  بتوانیم  رشته،  این 
تمایل  ابتدا  در  کنیم.  آشنا  چالش  این  روز 
دارم که درمورد واژه »ریزگرد« یا »گرد و 
غبار« توضیحاتی ارائه کنم. ازنظر برخی از 
غبار  و  گرد  واژه  از  است  بهتر  متخصصان 
برای  علمی  دالیل  حتمًا  و  شود  استفاده 
اصرار بر استفاده از این واژه دارند ولی از نظر 
من، واژه ریزگرد یک مفهوم جدید علمی و 
جا افتاده در جامعه است. فرهنگستان علوم 
می کند،  استقبال  جدید  واژه های  تعریف  از 
از واژه های جدید  به استفاده  حتی مردم را 
تشویق می کند. هیچ یک از این دو واژه یعنی 

»گرد و غبار« و »ریزگرد« یک مفهوم علمی 
را در خود ندارند که بخواهند آن را منتقل کنیم 
ولی  شده اند،  گرفته  محاوره ای  واژگان  از  و 
حداقل واژه ریزگرد، نشان دهنده یک ویژگی 
علمی یعنی اندازه ذره ای ریز را در برمی گیرد. 
از  استفاده  نیز  گزارش ها  در  نوشتاری  از نظر 
ریزگرد راحت تر از گرد و غبار است. سومین 
این  می کند.  منتقل  که  است  مفهومی  مسئله 
واژه در جامعه جا افتاده است و تمام جامعه 
در گفت و گوهای روزمره خود از آن استفاده 
استفاده  واژه  این  از  بگوییم  اینکه  می کنند. 
بعدی  ندارد. موضوع  دلیل علمی  نکنید هیچ 
مفهومی است که این واژه همراه با خود دارد 
و آن مفهوم فرسایش بادی است، در حالی که 
گرد و غبار این مفهوم را نمی رساند. ازنظر من 
واژه ریزگرد بسیار مفهومی تر از گرد و غبار 
است و عدم استفاده از آن هیچ دلیل خاصی 
ندارد. بهتر است که فرهنگستان علوم کشور 
غبار  و  گرد  با  مقابله  ملی  ستاد  همکاری  با 
برای هر یک از واژگان ریزگرد، گرد و غبار و 

گرد وخاک یک تعریف علمی ارائه دهد.
از این گذشته، ریزگرد، مفهومی احساسی را 

نیز مانند بیابان زایی منتقل می کند و این مفهوم 
به مسئولین، سیاست گذاران و برنامه ریزان ملی 
تخریب  فرایند  که  می دهد  را  هشدار  این  ما 
ریزگرد  واژه  اگر  است. حتی  وقوع  در حال 
از گرد و  بیشتر  کنید  اینترنت جستجو  را در 
این  که  است  است. حیف  شده  استفاده  غبار 
واژه فارسی را از دست بدهیم. جامعه در حال 
تقسیم بندی واژه هاست، من شاهد بودم که در 
طوفان بهمن ماه سال 1395 خوزستان، مردم 
می گفتند این ریزگرد نبود، طوفان گرد وخاک 
بود. االن درمورد کانون های ریزگرد نیز دچار 
منبع  واژه های  از  کدام یک  هستیم.  مشکل 
ریزگرد  چشمه  یا  ریزگرد  کانون  ریزگرد، 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  است.  صحیح 
استفاده  کانون  واژه  از  معمواًل  آبخیزداری 
است.  مناسبی  واژه  بنده  نظر  به  که  می کند 
موارد  این  تکلیف  باید  علمی  جامعه  درواقع 

را روشن کند. 
در بحث تاریخچه باید عرض کنم که تاریخچه 
پدیده ریزگرد شاید به اندازه تاریخچه تشکیل 
از  علمی  شواهد  اولین  باشد،  زمین  کره 
وقوع پدیده فرسایش بادی که از سن سنجی 
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به دست  بادی در سطح زمین  تپه های ماسه 
حدود  پلی استوسن،  دوره  به  مربوط  آمده 
تپه های  اولین  است.  پیش  سال  میلیون  یک 
است  شده  بررسی  آنها  تشکیل  که  ماسه ای 
به طور  ایران  در  این دوره هستند.  به  مربوط 
یک سری  ولی  نشده  انجام  دقیق سن سنجی 
تپه های ماسه ای در لوت وجود دارند که ازنظر 

قدمت واقعًا تپه های قدیمی هستند. 
دارای  ایران  سرزمین  اساسی  دلیل  دو  به 
فرسایش  پدیده  وقوع  از نظر  باالیی  قابلیت 
بادی است که ریزگرد یکی از پیامدهای این 
از  درصد   55 حدود  بیابان ها  است.  پدیده 
سطح کشور را پوشانده اند، هر کجا که مقدار 
پدیده  باشد  کمتر  میلی متر   150 از  بارندگی 
فرسایش بادی بروز می کند. حال برای بروز 
باشد،  داشته  وجود  باید  عامل  دو  ریزگرد 
انرژی باد الزم برای به حرکت درآوردن ذرات 
خاک و خاک با حساسیت زیاد به فرسایش 
بادی. از نظر انرژی باد نتایج نشان داده است 
کشور  در  فرساینده  بادهای  انرژی  مقدار  که 
به طوری که  دارد.  قابل مالحظه ای  تغییرات 
انرژی  دارای  کشور  و شرقی  مرکزی  مناطق 

شرقی  مناطق  همچنین  هستند،  زیادی  باد 
عراق که باعث می شود خوزستان تحت تأثیر 
پدیده فرسایش بادی قرار داشته باشد. وجود 
کشور  شرق  سرتاسر  در  روزه  بادهای 120 
در  ماسه ای،  طوفان های  پدیده  وقوع  سبب 
اراضی  می شوند.  سیستان  در  خشک  فصل 
کشور  در  نیز  بادی  فرسایش  به  حساس 
به واسطه یک سری اتفاقات به وجود می آیند. 
هزاران سال است که باد در حال وزیدن است 
و اگر خاک حساسی وجود داشته با خود برده 
است، دلیل آن هم وجود سنگفرش بیابانی در 
آنچه  است.  و جهان  کشور  بیابان های  بیشتر 
اتفاقاتی  می شود  ریزگردها  تشدید  موجب 

است که روی سطح زمین روی می دهد.
ریزگرد  کانون های  فعال شدن  تغییرات  روند 
نیز نشان داده است که تغییرات زمانی و مکانی 
زیادی دارند. به عنوان مثال اگر دهه 60 و 90 
مناطق  در  روند  این  کنیم،  مقایسه  هم  با  را 
روندهای  دارای  و  متفاوت  کشور  مختلف 
در  تغییرات  این  است.  کاهشی  و  افزایشی 
سطح کره زمین نیز وجود دارد و روند ثابتی از 
خود نشان نداده است. برای نمونه در سیستان، 

دهه  دو  مقایسه 
کاهش  از  حاکی  گذشته 

طوفان های  و  ریزگردها  بروز 
ماسه ای است. تنها در سال 1383 و 

با  همراه  روز  حدود 212  سیستان،  در 
گرد و غبار ثبت شده است. در صورتی که 

همین میزان در سال گذشته به  140 تا 150 
مورد می رسد، پس روند کاهشی است، چون 
است  یافته  کاهش  فرساینده  بادهای  انرژی 
بیشتر  در  کرده اند.  دریافت  آب  هامون ها  و 
سرعت  روند  کشور  هواشناسی  ایستگاه های 
باد، کاهشی بوده است ولی در برخی از آنها 
میزان انرژی بادهای فرساینده افزایشی بوده 
است. بحث بروز پدیده ریزگرد در این دهه 
نسبت به دهه گذشته متفاوت است، مثاًل در 

خوزستان این روند افزایشی بوده است. 

لطفًا  خسروشاهی  دکتر  آقای  ایران:  طبیعت 
مطالب  درمورد  را  خود  تکمیلی  توضیحات 
پیرامون  مطالبی  بفرمایید. سپس  ارائه شده، 
تغییرات اقلیم و آثار آن روی پدیده گرد و 
غبار یا ریزگردها ارائه دهید. آیا در مؤسسه 
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تحقیقات جنگلها و مراتع کشور مطالعاتی در 
این زمینه انجام شده است؟ ازنظر آقای دکتر 
دیگری  جنبه  از  را  موضوع  این  که  عباسی 
و  اقلیمی  تغییرات  وقوع  نمودند،  بررسی 
کاهش  روند  روی  بادها،  سرعت  کاهش 
ریزگردها تأثیر مثبتی داشته است. آیا مسئله 
تأثیر  که  و وقوع خشک سالی ها  اقلیم  تغییر 
وقوع  بر  دارد،  گیاهی  پوشش  روی  زیادی 
گرد و غبار نیز تأثیر  گذار است؟ آیا در این 

زمینه مطالعات، آمار و اطالعاتی داریم؟ 
آقای دکتر خسروشاهی ) رئیس بخش تحقیقات 
بیابان مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور(: 
باید  غبار  و  گرد  یا  ریزگرد  بحث  درمورد 
بگویم که این یک کلمه ای است که تنها ما در 
فارسی از آن استفاده می کنیم و در منابع علمی 
واژه  دو  از  علمی  منابع  در  ندارد  جایی  دنیا 
Sand storm و Dust storm به ترتیب برای 
گرد  و  خاک  طوفان های  و  ماسه  طوفان های 
فارسی زبانان  از  برخی  که  می شود،  استفاده 
آن را گرد و غبار و برخی دیگر گرد  و خاک 
اخیر  سال های  در  ریزگرد  می کنند.  ترجمه 
وارد صحبت ها و نوشته ها شده است. هم اکنون 
نیز در استان های جنوبی کشور، بیشتر از این 
واژه استفاده می شود، این موضوع نیز به خاطر 
که  است  محلی  و  کشوری  مسئوالن  تردد 
گرد  طوفان های  پی  در  و  اخیر  سال های  در 
فراوانی  مصاحبه های  خوزستان  خاک  و 
داشته اند. برای مثال در خراسان بزرگ از این 
واژه استفاده ای نمی شود، یا به ندرت استفاده 
می شود. روستاییان نیز که پیش از این از کلمه 
گرد و خاک، یا گرد و غبار استفاده می کرده اند،  
امروز هم از همین کلمه استفاده می کنند مثاًل در 
طوفان های شدید گفته می شود هوا گرد و خاکی 
است، یا هنگامی که هوا آرام است ولی دید 
افقی صاف نیست، گفته می شود هوا غبارآلود 
است. مثال دیگر اینکه، مردم در همین تهران، 
نیست  صاف  ولی  است  آرام  هوا  وقتی که 
هوا  نمی گویند  است،  غبارآلود  هوا  می گویند 
کشور  هواشناسی  سازمان  است.  ریزگردی 
موضوع  این  برای  تخصصی  سازمان  که یک 
استفاده  واژه  این  از  اصاًل  می شود  شناخته 
دو  در  هواشناسی  سازمان  رئیس  نمی کند. 
دریاچه  برای  و  قم  در  اولی  بزرگ،  سمینار 
نمک تشکیل شده بود و دیگری در هتل الله 
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که سمیناری بین المللی بود و بنده نیز در آن 
حضور داشتم، به صراحت اعالم کرد که ما در 
ادبیات علمی واژه ای به نام ریزگرد نداریم و از 

این واژه استفاده نمی کنیم. 
بیابان کار کردم،  بنده سال های زیادی را در 
وجود  دور  گذشته های  از  غبار  و  گرد 
وجود  که  ماسه ای  طوفان های  است،  داشته 
می شود.  ایجاد  هم  غبار  و  گرد  باشد،  داشته 
این  در  بیابان  تحقیقات  بخش  در  هم اکنون 
زمینه پروژه های تحقیقاتی داریم که بعضی در 
حال انجام و بعضی نیز تمام شده است. مثاًل 
درمورد تاالب ها یکی از مسائلی که سال های 
و  گرد  طوفان های  می شود  گفته  زیاد  اخیر 
غبار تاالب هاست که روی آنها نیز مطالعاتی 
و  گرد  طوفان های  این  است.  شده  انجام 
بیابانی  از ویژگی های مناطق خشک و  غبار 
است و در محدوده کمربند خشک کره زمین 
منشأ  مناطق  این  یعنی  دارد،  و  داشته  وجود 
آنها هستند ولی ممکن است آثار آن، مناطق 
آن چنان که  کند.  متأثر  نیز  را  دورتری  بسیار 
بخش زیادی از روزهای گرد و غباری ایران 
به ویژه در نواحی جنوب و جنوب غرب ایران 
مثل  هم جوار  کشورهای  بیابان های  از  متأثر 
عربستان، سوریه و عراق است، یا طوفان هاي 
فرا قاره اي  اثرات  چین  غبار  و  گرد  بزرگ 
دارند، به طوری  که در ارتفاع باال و در جهت 
اقیانوس آرام عبور کرده و  از  بادهای غربی 
سرانجام وارد امریکای شمالی می شوند. چند 
سال پیش، محققان در مقاله ای با ردیابی یکی 
از طوفان های گرد و غباری نشان دادند، این 
طوفان در طول سه روز 9-6 آوریل 2001، 
مناطق وسیعی ازچین و مغولستان را پوشاند، 
این طوفان در تاریخ 8 آوریل به شبه جزیره 
کره، در 9 آوریل به ژاپن و در تاریخ 12 و 13 
آوریل به شمال امریکا رسیده بود. گرد و غباری 
که از شمال چین سرچشمه می گیرد، تهدیدی 
برای کیفیت هوا، سالمت انسان، حمل و نقل و 
صنعت در چین، ژاپن و کره جنوبی محسوب 
می شود. به طوری که گفته می شد ذرات گرد و 
ریز  بسیار  خراش های  ایجاد  طریق  از  غبار 
روی کامپیوترها می تواند تهدیدی برای صنایع 
همین  رود.  شمار  به  جنوبی  کره  الکترونیک 
که  آن شد  به  منجر  همسایگان چین  نگراني 
در سال 2003 بانک توسعه آسیایي، سازمان  
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و  ملل 
تسهیالت  سازمان 
پروژه  یک  جهاني،  محیط زیستی 
به  به چین  براي کمک  را  بین المللي 
شمار  پروژه  این  در  درآورند.  اجرا 
درگیرند  مشاور  و  مستشار  زیادي 
ژاپن  مغولستان،  چین،  دولت هاي  و 
یکدیگر  همکاري  با  جنوبی  کره  و 
طرحي بین المللي را براي مقابله با طوفان هاي 
فکر می کنم  که  کرده اند  و غبار طراحي  گرد 

برای  هم  چین  کشور  دارد.  ادامه  هم  هنوز 
مقابله با گرد و غبار نواحی شمال غربی این 
مشهور  پروژه  روی  پیش  سال ها  از  کشور 
کمربند سبز این کشور کار می کند. این کمربند 
به طول 2280 کیلومتر و عرض 450 کیلومتر 
است که حدود 30 تا 35 سال از آغاز آن 
می گذرد که تقریبًا تمام شده، یا سال های 
من چند سال  می کند،  را سپری  پایانی 
در  را  مناطق  این  از  برخی  قبل 
)استان  چین  غرب  شمال 

 گانزو( دیده ام            .
در ارتباط با مسئله تغییر اقلیم و خشک سالی ها 
و آثار آن روی پوشش گیاهی و گرد و غبار، 
زیادی  نقش  باید گفت وقوع خشک سالی ها 
برای  دارند.  غبار  و  گرد  تولید  افزایش  در 
غبار،  و  گرد  طوفان های  تعدیل  یا  توسعه 
بارندگی یک عنصر حیاتی به شمار می رود، 
چرا که رطوبت سطحی زمین و پوشش گیاهی 
مقادیر  دارد. حتی  قرار  بارندگی  تأثیر  تحت 
کوچکی از رطوبت خاک، فرسایش بادی را 

محدود می کند. گیاهان، زبری سطح را افزایش 
داده و در نتیجه سرعت باد را کاهش می دهند؛ 
هم  به  را  خاک  ذرات  گیاهان  ریشه  سیستم 
چسبیده نگه داشته و با ایجاد سایه، رطوبت 
خاک را به طور موقت افزایش می دهند و به 
این ترتیب قشر سطحی و خاک را تثبیت کرده 
بارندگی  بنابراین  می دارند.  باز  حرکت  از  و 
موجب تقویت پوشش گیاهی، پایداری سطح 
زمین و در نتیجه کاهش فرسایش بادی و گرد 
و غبار می شود. حاال باید دید آیا فزونی گرد 

یا  است  اقلیمی  تغییرات  از  ناشی  ما  غبار  و 
در  طهماسبی  دکتر  آقای  انسانی؟  عوامل 
صحبت هایشان در رابطه با این موضوع نسبت 
بعید  که  کردند  مطرح  را  درصد   25 به   75
می دانم در ایران صحت داشته باشد. احتمااًل 
در ایران بیشتر مسائل انسانی مطرح باشد تا 
بحث  که  هنگامی  بی شک  اقلیمی.  تغییرات 
اقلیم به میان می آید هریک از عناصر اقلیمی 
نسبی  و رطوبت  دما  تبخیر،  باران،  باد،  نظیر 
تأثیرگذار  غبار  و  گرد  تولید  روی  می تواند 

باشد. برای مثال در صورت نبود باد به عنوان 
یک عنصر اقلیمی، گرد و غباری هم نخواهد 
بود، یا کاهش بارندگی ها روی پوشش زمین 
جامع  طرح  در  دارد.  تأثیر  خاک  رطوبت  و 
هم  خوزستان  غبار  و  گرد  کانون های  کنترل 
اقلیمی  نتیجه رسیدیم که در وضعیت  این  به 
سایر  در  است.  افتاده  اتفاق  تغییراتی  منطقه 
نقاط ایران هم همین طور است، زمان کودکی 
و مدرسه را به خاطر می آورم، روزهایی بود 
به دلیل بارش برف زیاد راه های روستاها  که 
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سال  چند  می شد.  تعطیل  مدارس  و  بسته 
دانشجویان روی  از  یکی  پایان نامه  در  پیش 
البرز کار می کردیم،  جابه جایی خط برف در 
یعنی خط  بود،  بسیار مشهود  این جابه جایی 
تغییر  به عبارت دیگر  است،  رفته  باالتر  برف 
اقلیم حتی روی نوع نزوالت نیز تأثیر داشته 
است. همان مطالعات خوزستان که در بخش 
تحقیقات بیابان انجام شد، نشان داد بسیاری 
از چشمه ها در خوزستان خشک شده اند، در 
دهه های گذشته در اردیبهشت و گاهی حتی در 

خرداد در ارتفاعات لرستان برف داشتیم ولی 
امروز در این ماه ها برفی دیده نمی شود. اگرچه 
این ها همه تغییراتی است که در اثر تغییرات 
عوامل اقلیمی اتفاق افتاده است و روی گرد و 
غبار نیز اثرگذارند، اما این تغییرات تنها دلیل 
مثال  برای  نیستند.  غبار  و  گرد  پدیده  وقوع 
تا دریاچه وان  ارومیه  فاصله هوایی دریاچه 
سرنوشت  است،  کیلومتر   140 حدود  ترکیه 
عامل  به  تا  کنید  مقایسه  را  دریاچه  دو  این 
مهم دیگر یعنی عامل انسانی پی ببرید. تغییر 

اقلیم به صورت نقطه ای اتفاق نمی افتد. عامل 
هم  و  نادرست  مدیریت  شامل  هم  انسانی 
دخالت نابه جای انسان در طبیعت است. تعداد 
چاه های عمیق و نیمه عمیق و سدها و بندهای 
و  رودخانه ها  مسیر  در  شده  احداث  خاکی 
آبراهه ها را در دریاچه ارومیه ببینید؛ وضعیت 
خوزستان، تاالب گاوخونی و ... را ببینید. آیا 
باید در اصفهان برنج کشت شود؟! شرایط در 
هم  شادگان  و  مهارلو  بختگان،  جازموریان، 
استفاده  و  کاربری ها  تغییر  است.  همین طور 

بیش از حد و مفرط از مراتع و امثال این ها 
که عوامل تأثیرگذاری در تشدید پدیده گرد 
و غبار هستند، در بخش عوامل انسانی دیده 
می شوند. بنابراین در ایران و در ارتباط با این 
موضوع، چیزی که بیشتر با آن روبه رو هستیم، 
عامل انسانی است. اتفاقًا مطالعات انجام شده 
در کشور چین هم نشان داد، تقریبًا 78 درصد 
از کل فرسایش بادی چین تحت تأثیرعوامل 
و  خشک  کشور  در  بنابراین  است.  انسانی 
نیمه خشکی مثل ایران الزم است راهبردها و 

سیاست گذاری ها به ویژه 
و  طبیعی  منابع  کشاورزی،  آب،  بخش  در 
شود.  بازنگری  اساسی  به طور  محیط زیست 
یابد در آینده وضع  ادامه  به همین روال  اگر 
که  کرد  خواهیم  تجربه  را  ناخوشایندتری 
پدیده گرد و غبار یکی از آنها است. خالصه 
آثار  رد پای  ایران  در  اگرچه  اینکه  کالم 
تغییرات اقلیم روی پدیده گرد و غبار آشکار 
است ولی نقش عامل انسانی پررنگ تر است.

طهماسبی بیرگانی  دکتر  آقای  ایران:  طبیعت 
و  گرد  مکانی  و  زمانی  تغییرات  درمورد 
نقشه ای  آیا  دهید.  توضیح  ایران  در  غبارها 
در این زمینه وجود دارد؟ چه مناطقی بیشتر 
درگیر این پدیده هستند؟ مسئولیت مدیریت 
آن برعهده کدام سازمان است؟ پیامدهای 

پیش رو  چالش های  و  غبار  و  گرد 
کدامند؟

طهماسبی بیرگانی:  دکتر      
وارد  نمی خواهم  من 
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سی  ه شنا ژ ا و
دکتر  آقای  نظر  با  البته  شوم، 
واژه های  باید  فرمودند  که  موافقم 
ببینیم  بومی را منتقل کنیم، پس باید 
کهن  نامدار  و  بزرگ  شاعران  که 
منوچهری دامغانی  و  رودکی  همچون 
در قرن 3-4 هجری از چه واژه هایی 
بنده  ازآنجایی که  کرده اند.  استفاده 
عالقه زیادی به شعر دارم آن را بررسی کردم، 
برده  نام  گرد  از  جا  همه  منوچهری دامغانی 

است، در واقع می خواهم بگویم که کاربرد 
غبار  و  معنای گرد  به  دارد، گرد  اسنادی 
نیز به کار گرفته شده است. درمورد مفهوم 
برای  است،  ریزی  خیلی  چیز  گرد،  نیز 
از  منظور  گفت،  باید  هم  آن  ویژگی  بیان 
غیرخاک  گرد  خاک،  گرد  چیست؟  گرد 
است  گیاه  به  مربوط  گرد  این  داریم.  هم 
یا خاک. پس این دو گرد با هم متفاوتند. 
کار  به  مرکزی  ایران  در  که  ریگ  واژه 
دارد.  مفهوم  در واقع  ماسه،  یعنی  می برند، 
اگر بخواهیم با پشتوانه علمی بگوییم باید 

واژه ها بررسی اسنادی شوند.
انجام  متعدد  اجرایی  کارهای  روی  وقتی 
دید  خواهیم  کنیم،  تمرکز  ایران  در  شده 
نبوده  غبار  و  گرد  منظر  از  اقدامات 
فرسایش  منظر  از  اقدامات  بیشتر  است. 
حتی  است.  بوده  ماسه  طوفان  یا  بادی، 
مسئله  این  با  که  کشورهایی  متخصصان 
روبه رو نبودند مانند فرانسوی ها با کشورها 
همکاری کرده اند. به جرأت می توان گفت 
و   30 دهه  اواخر  از  ایرانی  متخصصان 
هم  و  علمی  بعد  از  هم   ،40 دهه  اوایل 
مقوله شدند. در  این  وارد  اجرایی  بعد  از 
دهه 60، دستگاه های اجرایی و تجربیات 
پیشی  آکادمیک  مسائل  و  علم  بر  کشور 
گرفتند. متأسفانه در دهه هفتاد و به دلیل 
کاهش  شدت  به  علمی  اقدامات  جنگ، 
فرسایش  برای   1376 سال  در  یافت. 
بادی، نقشه ای به نام نقشه ماسه زارهای 
با  طرحی  زمان  آن  در  شد.  تهیه  ایران 

عنوان »طرح کانون های بحرانی فرسایش 
و  مراتع  جنگل ها،   سازمان  به  بادی« 

آبخیزداری کشور پیشنهاد شد. 
در سال 1378 و در 14 

استان بیابانی و با همکاری دوستان در استان ها 
نقشه ای را با عنوان »نقشه مناطق تحت تأثیر 
فرسایش بادی« تهیه کردیم،  همچنین »نقشه 
از آن  بادی« را  بحرانی فرسایش  کانون های 
استخراج کردیم که این دو نقشه با هم متفاوت 
فرسایش  وضع  اول  نقشه  درواقع  بودند. 
بادی را بیان می کرد، یعنی چه مناطقی محل 
برداشت، عمل و محل رسوب فرسایش بادی 
مکان هایی  نشان دهنده  دوم  نقشه  و  هستند 
کلمه  می کرد.  وارد  بیشتری  که خسارت  بود 

کانون بحرانی فرسایش بادی در همان زمان 
شد.  وارد  کشور  مرتبط  واژه های  به  و  ابداع 
را  بحرانی«  »کانون   78 سال  گزارش های 
منطقه ای معرفی کرده است که فرسایش بادی 

دارد و فرسایش بادی خسارت وارد می کند. 
که  هستند  مناطقی  تأثیر«  تحت  »مناطق 
فرسایش بادی دارند، اما ممکن است با بروز 

خسارت همراه باشد یا نباشد. 
دکتر عباسی: برای این کار واژه ای ساختید؟
دکتر طهماسبی بیرگانی: بله همین طور است.

را  آن   خیلی ها  می کنم  فکر  دکترعباسی: 
پسندیدند.

است  درست  بله  طهماسبی بیرگانی:  دکتر 
تعریف  این  هم اکنون  بود.  تأثیرگذار  واقعًا 

معادل hotspot است، درواقع خود ما متوجه 
می شدیم چه واژه ای را به چه واژه ای تبدیل 
کنیم  ایجاد  حساسیت  اینکه  برای  ولی  کنیم، 
کانون بحرانی را انتخاب کردیم. اولین بار در 
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 1:250000 مقیاس  با  توپوگرافی  نقشه  از 
میدانی  بازدید  کار،  محور  ولی  شد.  استفاده 
بود. اگرچه اقدامات زیادی توسط کارشناسان 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  بیابان  بخش 
آبخیزداری کشور، انجام شده بود ولی انسجام 
و یکپارچگی کافی را نداشت و وضعیت کلی 
کشور مشخص نبود، البته مطالعات موردی به 
نسبت خوبی برای شناخت مناطق انجام شده 
بود. این کار با روشی به نام منشأیابی تپه های 
قبلی،  کارهای  همان  از  ایران  در  ماسه ای 

انجام  کارهای  و  بنده  لیسانس  فوق  رساله 
شده توسط اساتید من انجام شد، از این روش 
هنوز هم استفاده می شود. بعد از گذشت زمان 

سال 79-80 این واژه وارد ادبیات فرسایش 
بادی کشور شد و خود ما آن را ایجاد کردیم.

 
از  اصطالحات  و  کلمات  این  ایران:  طبیعت 
کجا آمد؟ آیا از منابعی اخذ شد؟ چگونه به 

اجماع رسیدید؟
با  خودمان  خیر،  طهماسبی بیرگانی:  دکتر 
از  رسیدیم،  واژه ها  این  به  بررسی  و  بحث 
معادل سازی  اینکه  نه  موضوع  خود  روی 
واژه  این  که  نکردیم  دقت  حتی  شاید  کنیم، 

گرفتیم  تصمیم  تنها  است،   Hotspot معادل 
بروز  با  همراه  بادی  فرسایش  که  را  مناطقی 
بحرانی  کانون  عنوان  با  است،  خسارت 
زمان  آن  در  کنیم.  نام گذاری  بادی  فرسایش 

به این نتیجه رسیدیم 
به   اجرا  بخش  در  روش  این 

مناطقی  باید  و  ندارد  کاربرد  تنهایی 
و  زیستی  منابع  به  که  بگیریم  نظر  در  را 

آن  در  می کنند.  وارد  خسارت  اقتصادی 
فرسایش  از  ناشی  )1378( خسارت  زمان 
بادی ساالنه 100 میلیارد تومان برآورد شد، 
اگرچه آثار این پدیده ملموس نبود اما برای 
آن نهضتی برپا شد که اینها جنبه های مثبت آن 
به عنوان مسئول  ماه سال 96،  است. در دی 
ستاد گرد و غبار کشور، به سازمان حفاظت 
تکلیفی  وزیران  هیئت  آمدم،  محیط زیست 
گرد  آیین نامه  در  که  بود  کرده  تعریف  را 
به  ولی  داشت،  نیز وجود  غبار سال 87  و 
نتیجه نرسیده بود. در سال 95 و در آیین نامه 
نقشه های  غبار  و  گرد  با  مقابله  اصالحی 
منشأ گرد و غبار با روش های متفاوت و تنها 
برای چند استان تهیه شده بود که متأسفانه 
وجود  کشور  برای  آن  جمع بندی  امکان 
تیم  یک  تشکیل  با  بنده  بنابراین  نداشت، 
مشورتی، نقشه های منشأ داخلی گرد و غبار 
با حاکمیت  استان های کشور  تفکیک  به  را 
غبارخیزی تهیه کردیم، این تیم مشورتی از 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، 
ارگانی که پیش از این نیز کار مشابهی انجام 
مشابه  که  زمین شناسی  سازمان  بود،  داده 
بود  داده  انجام  خوزستان  برای  را  کار  این 
از   را  غبار  و  گرد  ملی  اطلس  هم  بعدها  و 
سازمان  کرد،  تدوین  زمین شناسی  منظر 
هواشناسی  )پژوهشگاه  کشور  هواشناسی 
کشور( و اساتید دانشگاه تشکیل شده بود. 
در  منابع  بررسی  و  متدولوژی  تهیه  از  پس 
سطح دنیا پیرامون منشأ گرد و غبار، به این 
و  گوناگون  روش های  که  رسیدیم  نتیجه 
از  زمین، هوا و سنجش  در بخش  مختلفی 
دور وجود دارد. برای این 3 بخش، 3 تیم 
شکل گرفت که متشکل از کمیته تخصصی 
به نام کارگروه منشأیابی بود. پس از 2 ماه 
با این سه رویکرد و با روشی که همه قبول 
داشتند، متدولوژی تهیه و پس از تالش های 
بسیار در سال 98 نقشه منشأیابی گرد و غبار 
در ایران توسط ستاد ملی مقابله با گرد و غبار 

تهیه شد.
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طبیعت ایران: آیا این نقشه ها 
سازمان  در  شده  تهیه  نقشه های  با 
جنگل ها،  مراتع و آبخیزداری کشور 

متفاوت است؟
دکترطهماسبی  بیرگانی: بسیار  متفاوت 
روشی  روش،  این  به طور کلی  است. 
است که در دنیا مبنای گسیل گرد و 
غبار است. چون چند مدل دارد شما 
کجا  از  ببینید  تا  کنید  اجرایی  را  آن  باید 
آمده است، براساس داده ها به کجا می رود و 
عالوه بر آن کجا را تحت تأثیر قرار می دهد. 

وسعت این مناطق 48 میلیون هکتار برآورد 
شد و نقشه شار گرد و غبار نام دارد.

اقدامات  با  نقشه ها  این   ایران:  طبیعت 
درمورد  شده  تهیه  نقشه های  و  شده  انجام 

فرسایش بادی متفاوت است؟
دکتر طهماسبی بیرگانی:  ممکن است 80-
70 درصد روی هم قرار بگیرند و هم پوشانی 

فرسایش  نقشه  پیش،  باشند. 10سال  داشته 
بادی 20 میلیون هکتار را نشان می داد، این 
در حالی بود که ما دیدیم بسیاری از مناطق 
درگیر گرد و غبار، در نقشه فرسایش بادی 
که  اهواز  شرق  جنوب  مثل  ندارند،  وجود 

دشت های سیالبی و پهنه های رسی هستند. 
غبارخیزی  دو  هر  دیم  و  آبی  زراعت های 
آبی   زراعت های  بیابانی،  مناطق  در  دارند. 
غبارخیزی  سبب  دیم   زراعت های  از  بیشتر 
اینکه شخم زده می شوند  به خاطر  می شوند، 
آن  بارز  نمونه  نمی شوند،  کشت  هم  بعد  و 
)منطقه  اهواز  شرق  شمال  یا  است  کهنوج 
بسیار  خاک  با  ماسه ای  زمین  که  مارون( 
بسیاری  دارد.  منفصل  ذرات  با  و  حساس 
ایجاد  سبب  غربی  شمال  جریانات  از 
غیر  این  می شود.  اهواز  برای  گردوخاک 
از گرد و غبار جنوب شرق اهواز است که 
و  می شود  ایجاد  جنوبی  جریانات  توسط 

جریانات جوی منطقه ای سبب آن می شود.

مسئول  ستاد  کامل  نام  لطفًا  ایران:  طبیعت 
را بفرمایید.

مقابله  ملی  ستاد  طهماسبی بیرگانی:  دکتر 
معاون  ستاد،  رئیس  غبار.  و  گرد  پدیده  با 
حفاظت  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس 

محیط زیست است.
بنده دبیر ستاد هستم و آن را اداره می کنم، 
از نظر سازمانی هم یک کمیته تخصصی دارد 
که خوراک فنی به ستاد ملی می دهد. ستاد 

ملی متشکل از معاونین وزرای مرتبط هستند. 
کارگروه تخصصی در واقع مدیران کل مرتبط 
این ها خودشان  آن معاونت وزیرها هستند. 
کارگروه  بین الملل،  کارگروه  دارند  کارگروه 
کارگروه  عمل،  برنامه  کارگروه  منشأیابی، 
اجرایی و..... که این کارگروه ها با توجه به 
در  دستگاه  هر  برای  تعیین شده  وظیفه های 
کار جمعی  نتیجه  آیین نامه، تشکیل شده اند. 
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در این 3 سال سبب کاهش مشکل شد. کار 
که  زمانی  دارد،  فراوانی  چالش های  جمعی 
را  داخلی  منشأیابی  متدولوژی  بود  قرار 
در  که  موردنظر  بخش های  همه  از  بنویسیم 
همه  کردیم،  دعوت  بود  شده  ذکر  نامه  ایین 
آمدند، جمع بندی من در روز اول این بود که 
باید قابل انعطاف باشیم و حرف دیگران را 
که یک  باعث شد  این موضوع  بشنویم.  هم 
بود،  مانده  معطل  که 10 سال  موفق،  پروژه 
منشأهای  نقشه  اینکه  نتیجه  برسد.  ثمر  به 
شناسایی  را  کشور  کل  داخلی  غبار  و  گرد 
در  هم  خارجی  منشأهای  درمورد  کردیم. 
مورد  کمتر  که  موضوعی  هستیم،  کار  حال 
شرقی  شمال  منشأیابی  گرفته،  قرار  توجه 
مشهد  و  سرخس  بیشتر  که  است  کشور 
مقدس را تحت تأثیر قرار می دهد. این مورد 
جزو دستاوردهایی بوده است که پیش ازاین 
توجهی به آن نشده است. تمرکز اصلی ما بر 
جنوب غرب یعنی سوریه، عراق و عربستان 
که  مشاهده  می شود  هم اکنون  است،  بوده 
شرق یعنی افغانستان و کمی هم پاکستان نیز 
درگیر این پدیده هستند. براساس بررسی ها، 
برابر  کشور  غبارخیز  مناطق  مساحت  کل 
میلیون  میلیون هکتار است و 4/23   34/6

تن گردوخاک تولید می کند.

آماده سازی  نهایی  زمان  لطفًا  ایران:  طبیعت 
نقشه را هم بفرمایید.

کشوری  نقشه  طهماسبی بیرگانی:  دکتر 
مناسبت  منتظر یک  ما  است،  آماده  هم اکنون 
مقاله   یک  قالب  در  را  آن  شاید  یا  هستیم 
بزودی  اتفاق  این  حال  هر  به  کنیم،  منتشر 

محقق خواهد شد. 

طبیعت ایران: اهمیت نقشه  تولید شده در این 
گیرد  قرار  پایش  مبنای  می تواند  که  است 
 5 هر  مثاًل  زمان  از  مقاطعی  در  می توان  و 
آنها  مقایسه  با  و  تهیه  را  نقشه  سال  یا 10 
میزان فرسایش و گرد و غبار را پایش کرد. 
آقای دکتر عباسی درمورد پایش گرد و غبار 
تحقیقات  مؤسسه  در  شده  انجام  اقدامات  و 
اخیر،  سال های  در  کشور  مراتع  و  جنگلها 
اطالعات  به روز رسانی  نیز  و  پایش  لزوم 

توضیحاتی بفرمایید.

اینکه  از  خوشحالم  خیلی  عباسی:  دکتر 
حال  در  ریزگرد  کانون های  نقشه های 
برای  واقعًا  اطالعات  این  است.  آماده سازی 
دانش  میزان  چه  هر  است.  سودمند  کشور 
دستیابی  یابد  افزایش  زمینه  این  در  کشور 
خواهد  روشن تر  نیز  مهار  راهکارهای  به 
سنگ  ایستاده  قطار  به  کسی  معمواًل  شد. 
کشور  در  تحقیقی  کار  یک  وقتی  نمی زند، 
آن  بر  نقدهایی  است  طبیعی  می شود،  انجام 
وارد شود که باید از آنها استقبال کرد. در حال 
حاضر یک پروژه ملی با عنوان »پایش منابع 
گرد و غبار کشور« در بخش ستادی مؤسسه 
با همکاری 23 مرکز تحقیقاتی در کشور در 
دست اجرا است، اطالعات مختلف کانون های  
ریزگرد در حال تهیه و جمع آوری است، البته 
در این پروژه تحقیقاتی بیشتر به ویژگی های 
دیدگاه های  از  به ویژه  ریزگرد  کانون های 
گیاهی  پوشش  و  خاک شناسی  مرفولوژی، 
توجه شده است که در حیطه کاری این مؤسسه 
است. در این پروژه کانون های ریزگرد از نظر 
مرفولوژی به 3 دسته کانون های نقطه ای مثل 
تاالب های خشک شده،  هورها، هامون ها و 
خشکه رودها،  بستر  مثل  خطی  کانون های 
مثل  کانون های صفحه ای  جاده های خاکی و 
اراضی کشاورزی، اراضی مرتعی و بایر تقسیم 
شده اند. علت فعال شدن هر یک از کانون ها 
مهم است که  آنها  مهار  به  برای دستیابی  نیز 
این موضوع هم در این پژوهش مد نظر قرار 
کانون های  شدن  فعال  معمواًل  است.  گرفته 
بروز  مانند  اقلیمی  تغییرات  از  ناشی  ریزگرد 
نحوه  و  سرزمین  مدیریت  و  خشک سالی 
مدیریت آب است که در دست بررسی است. 
کانون های  در  سرزمین  مختلف  ویژگی های 
اختیار  در  را  ارزشمندی  اطالعات  ریزگرد 
برنامه ریزان محلی و کشوری قرار خواهد داد، 
این که در نحوه مدیریت سرزمین به کدام سو 
کانون های  شدن  فعال  سبب  تا  کنیم  حرکت 

ریزگرد نشویم.
بخش  در  ملی  پروژه  یک  نیز  گذشته  در 
اطالعات  با  ارتباط  در  بیابان  تحقیقات 
کشور  ماسه بادی  تپه های  همان  یا  ریگزارها 
تهیه شده است، که در واقع همان تیم در حال 
نیز هستند.  کانون های ریزگرد  پروژه  اجرای 
 4/7 حدود  آمده،  دست  به  نتایج  براساس 

میلیون هکتار ریگزار 
استان  که  دارد  وجود  کشور  در 

کرمان بیشترین و استان تهران کمترین 
سطح را دارند. ویژگی های مختلف درجه 

پتانسیل  و  باد  انرژی  مرفولوژی،  فعالیت، 
ریگزارهای  تک تک  برای  نیز  گیاه  استقرار 
خوبی  اطالعاتی  بانک  و  مشخص  کشور 
همراه با نقشه کشوری تهیه شده است. بدون 
پایش،  پروژه  اطالعات  با جمع آوری  تردید 
بانک اطالعات فرسایش بادی کشور تکمیل 
نوع  در  من  ازنظر  که  شد  خواهد  به روز  و 
خود بی نظیر است. با تکمیل این بانک داده، 
ریزگردها در یک  در صورت شدت گرفتن 
تثبیت  و  مهار  برای  منطقی  راهکار  منطقه، 
کانون ریزگرد در آن منطقه ارائه خواهد شد. 
نمونه آن بحث مالچ پاشی در خوزستان است 
که این روزها تبدیل به یک مناقشه در سطح 
ملی شده است. با استفاده از داده های موجود 
تپه های  شد  مشخص  که  بود  بانک  این  در 
ماسه بادی خوزستان نیاز به مالچ پاشی ندارند 
و دالیل علمی آن در مقاله ای در همین نشریه 

)طبیعت ایران( چاپ شد.
بحث بعدی، انتشار ساالنه 5 میلیون تن گرد و 
غبار از سطح کانون های ایران است که آقای 
این  نظر من  به  کردند.  اعالم  دکتر طهماسبی 
عدد بسیار کمتر از واقعیت است. میزان تولید 
تا 4000  بین 1000  جهان  در  غبار  و  گرد 
کمربند  ما روی  و  است  در سال  تن  میلیون 
گرد و غبار جهان قرار گرفته ایم. این کمربند 
ادامه  چین  تا  و  می شود  شروع  آفریقا  از 
می یابد. با توجه به انرژی زیاد باد در کشور و 
وجود دشت های سیالبی و تاالب های خشک 
ایران  در  غبار  و  گرد  تولید  پتانسیل  شده، 
متعدد  ریگزارهای  وجود  است.  زیاد  نسبتًا 
نیز این امر را ثابت می کند. تنها یک طوفان 
در شیکاگو 5436 تن گرد و غبار روی شهر 
باالتر  بسیار  این عدد  است پس  ریخته  فرو 
از این رقم خواهد بود. وقتی ما می گوییم دو 
میلیون تن فرسایش در کشور داریم و حدود 
10 درصد آن به واسطه بادهای 120 روزه 

یعنی  می شود،  بادرفت  سیستان  دشت 
از  باد  توسط  فقط  تن  میلیون   200

دشت سیستان انتقال پیدا می کند. 
 30 حدود  بپذیریم  اگر 
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درصد فرسایش کل کشور توسط باد 
انجام می شود )حدود 600 میلیون تن 
درصد  تنها حدود 20  اگر  و  خاک( 
اتفاق  عمدی  جریان  به صورت  آن 
تن  میلیون   120 به  عدد  این  افتد 
از  باالتر  بسیار  که  می رسد  در سال 
آقای دکتر  البته  میلیون تن است.   5

دالیل خودشان را دارند. 

طبیعت ایران: آقای دکتر عباسی لطفًا اشاره ای 
هم به سایر پیامدها و خسارت های ناشی از 

گرد و غبار داشته باشید.
دکتر عباسی: پیامدهای ناشی از گرد و غبار و 
مردم  به  جدی  آسیب های  روان،  ماسه های 
به عنوان مثال  است.  کرده  وارد  کشور  و 
خسارت ناشی از یک طوفان گرد و غباری 
میلیون  با 299  برابر  سپتامبر 2009  در 23 
بیشترین  که  است  شده  برآورد  استرالیا  دالر 
هزینه آن مربوط به نظافت منازل و فعالیت های 
کانال های  کردن  تمیز  است.  آن  با  مرتبط 
نزدیک  هزینه ای  سیستان  دشت  در  آبیاری 
به 3 میلیون دالر در سال، روی دست دولت 
می گذارد. این در حالی است که براساس یک 
پژوهش، میزان خسارت های جانی و بهداشتی 
ناشی از بروز طوفان های ماسه و ریزگرد در 
سیستان به طور متوسط حدود 40 میلیون دالر 
در سال برآورد شده است. همچنین هر سال 
از خاک  سانتی متر   2 میانگین حدود  به طور  
سطح دشت سیستان، به واسطه بادهای 120 
است  حالی  در  این  می رود.  دست  از  روزه 
حدود  خاک  سانتی متر   1 تشکیل  برای  که 
75 سال زمان نیاز است و چنانچه کانی های 
فلزی از دست رفته در این تلفات را از نظر 
 4500 حدود  کنیم،  معادل سازی  ارزش 
موارد  به  دارد.  ارزش  هکتار  هر  در  دالر 
کاهش  مانند  دیگری  باید خسارت های  باال 
محصوالت بخش کشاورزی و منابع طبیعی، 
تأثیرات کاهش کیفیت هوا، تلفات بهره وری 
خاک، خسارت های اقتصادی، مهاجرت های 
اضافه  نیز  را  بهداشتی  تأثیرات  و  گسترده 

کرد. 
پدیده  بروز  منفی،  پیامدهای  از  گذشته 
را  مثبتی  نتایج  جهانی  سطح  در  ریزگرد 
مناطق  اکوسیستم های  دارد.  همراه  به  نیز 

و  شده  شسته  خاک  دارای  که  حاره ای 
زیادی  مقدار  هستند  غذایی  منابع  از  خالی 
طریق  این  از  را  حاصلخیزکننده  عناصر  از 
غبار  و  گرد  ذرات  ریزش  می کنند.  دریافت 
نمو  و  دریایی موجب رشد  اکوسیستم  روی 
جلبک ها و فیتوپالنکتون ها در آب می شوند 
این  غذایی  زنجیره  در  مهمی  نقش  که 

اکوسیستم ها دارند. 

در  خسروشاهی  دکتر  آقای  ایران:  طبیعت 
ادامه صحبت های آقای دکتر عباسی و آقای 
دکتر طهماسبی بیرگانی اگر مطالب تکمیلی 

دارید بفرمایید.
مجموع  از  من  خسروشاهی:   دکتر 
افتادم، یکی  یاد خاطره ای  صحبت های شما 
دوران  در  طبیعی  منابع  دانشکده  اساتید  از 

رشته  در  ما  اگرچه  می گفت  دانشجویی 
داریم،  زیادی  قهرمان های  کشتی  ورزشی 
قهرمان  وقت  هیچ  فوتبال مان  تیم های  ولی 
بلد  خوب  را  تیمی  کار  چون  نمی شوند، 
کار  مشغول  زیادی  مراکز  هم اکنون  نیستیم. 
به تازگی  هستند،  غبار  و  گرد  مسئله  روی 
برای این موضوع به دفتر تحول و پیشرفت 
حال  در  زیادی  مراکز  شدیم،  دعوت  نیز 
فعالیت هستند، ولی از کار و فعالیت هم خبر 
ندارند، ما تحقیق می کنیم، بخش های اجرایی 
در حال فعالیت هستند، آقای دکتر طهماسبی 
غبار  و  گرد  ملی  کمیته  در  همکارانشان  و 
خوبی  هم گرایی  متأسفانه  ولی  می کنند  کار 
ما  بین  مطالعات خوزستان  در  )البته  نداریم 
و سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها، 
ایجاد  خوبی  هم گرایی  آبخیزداری  و  مراتع 
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یاد  به  در بر داشت(.  هم  خوبی  نتیجه  و  شد 
دارم در سال های نخست فعالیت، به بچه های 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  در  بیابان  دفتر 
آبخیزداری می گفتم، اگر من جای شما باشم 
نمی گذارم آب خوش از گلوی مؤسسه پایین 
برود با وجود این همه مشکالت، از مؤسسه 
بخواهید با انجام تحقیقات راه حل ارائه دهد. 
با  مراتع کشور،  و  تحقیقات جنگلها  مؤسسه 
توانمندی  مؤسسه  سابقه،  قرن  نیم  از  بیش 
است و یک نهاد تحقیقاتی و تخصصی بی همتا 
می شود.  محسوب  طبیعی  منابع  حوزه  در 
کارکنان بخش اجرا نیز در عرصه ها با مسائل 
بنده  مأنوس هستند،  بیشتر  کار،  و مشکالت 
سال   15-10 مدت  به  آغاز خدمت  در  نیز 
سازمان  آموزشی  و  اجرایی  بخش های  در 

فعالیت  آبخیزداری کشور  مراتع و  جنگل ها، 
کردم، درواقع همان کارهای اجرایی پشتوانه 
به  شد.  من  تحقیقاتی  کارهای  برای  خوبی 
و  اجرا  بخش  است،  این  من  تأکید  هر حال 
تحقیق باید در کنار هم و خیلی نزدیک تر از 
شرایط فعلی همکاری کنند. اگر هدف ما حل 
مشکل گرد و غبار است، هیچ دستگاهی به 
تنهایی نمی تواند این مشکل را برطرف کند، 
به بخش های  این مسئله  حتی می توان گفت 
سیاسی کشور، وزارت امور خارجه، وزارت 
نیرو و سایر وزارت خانه ها ارتباط دارد. در 
طهماسبی  دکتر  از  گله ای  است  الزم  اینجا 
بکنم، اگر در همین مطالعه کانون های گرد و 
به همکاری می شد،  از مؤسسه دعوت  غبار 
شما  به  می توانستند  نیز  ما  همکاران  شاید 

از  روشنی  مثال  موضوع  این  کنند.  کمک 
همان هم گرایی ضعیف موردنظر بنده است، 
هیچکدام از ما به تنهایی نمی تواند مشکل را 
حل کند. شاید هم یکی از علل پایا ماندن، 
مسئله  همین  بیابان زایی  عوامل  تشدید  یا 
نشست ها  و  جلسات  این  ان شاءاهلل  باشد. 
منتهی  به یک هم افزایی و همفکری خوب 
کم  را  بتوانیم خسارت ها  درنهایت  تا  شود 

کنیم.

مطالب  جمع بندی  به عنوان  ایران:   طبیعت 
هست،  مطلبی  اگر  مورد بحث  موضوع  و 

بفرمایید. 
دکتر طهماسبی بیرگانی: دوباره از برگزاری 
این نشست تشکر می کنم، ازنظر بنده جلسه 
اشاره،  قابل  مثبت  نکته  بود،  خوبی  بسیار 
موارد  در  جز  به  ما  همفکری  و  همراهی 
می دهد  نشان  اینها  است.  جزئی  بسیار 
درستی  مسیر  در  مسائل  حل  برای  کشور 
پیش می رود. ذکر این نکته هم الزم است 
که همه صحبت های امروز براساس مدل ها 
دوستان  همه  توافق  مورد  علمی  اصول  و 
بود. هم اکنون ایران در مقایسه با کشورهای 
خاورمیانه )در مقیاس منطقه ای، نه مقیاس 
جز  به  غبارخیزی،  از نظر  استانی(  و  ملی 
در نواحی محدودی، وضعیت بسیار خوبی 
در  غبار  و  گرد  و گسیل  غبارخیزی  دارد. 

نواحی اطراف ایران بسیار بیشتر است.

طبیعت ایران: سندی که تهیه شد در اختیار 
همه مؤسسات و مراکز قرار می گیرد؟

بله، به محض انتشار نتایج داخلی و خارجی، 
قرار  مراکز  و  مؤسسات  اختیار  در  را  آن 

خواهیم داد.
نمودید  صرف  که  زمانی  از  ایران:  طبیعت 
ارائه  که  ارزشمندی  اطالعات  و  مطالب  و 
امیدواریم  داریم.  را  تشکر  کمال  دادید 
مسئوالن  کمک  و  همفکری  و  همکاری  با 
و  شوند  برطرف  پیش رو  مشکالت  کشور 
ایران  سرزمین  به  وارده  صدمات  بتوانیم 
را در اثر بحران هایی که با آن مواجه است 

از جمله گرد و غبار کاهش دهیم.


