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نشریه  چالشی  گفت و گوی  بخش 
تاریخچه  پیرامون  گذشته،  شماره  دو  در  ایران،  طبیعت 

خارجی  و  داخلی  کانون های  ریزگردها،  پیامدهای  غبار،  و  گرد 
ریزگردهایی که ایران را تحت تأثیر قرار می دهند و اقداماتی که ستاد ملی 

مهمانانی  میزبان  است،  داده  انجام  اخیر  سال های  در  غبار  و  گرد  پدیده  با  مقابله 
از سال  اینکه  به  توجه  با  است.  داده  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  را  این موضوع  و  بوده 

ناگواری  پیامدهای  تأثیر قرار دادند و  به طور جدی خوزستان را تحت  1395 که ریزگردها 
را برای این خطه از سرزمینمان به همراه داشتند، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به طور 

جدی و از نزدیک با این پدیده درگیر بوده و در مطالعه و اجرا در مقابله با گرد و غبار نقش ایفا 
مؤسسه  نقش  و  خوزستان  در  غبار  و  گرد  بحران  موضوع  به  نشریه  از  شماره  این  در  است.  نموده 

آقایان  گفت و گو  این  در  می شود.  پرداخته  بحران  این  با  مواجهه  در  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات 
رئیس  خسرو شاهی  محمد  دکتر  کشور،  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  رئیس  جلیلی  عادل  دکتر 
بیابان مؤسسه، مهندس محمد فیاض رئیس گروه مطالعات گرد و غبار در خوزستان  بخش تحقیقات 

و سرکار خانم دکتر فاطمه درگاهیان عضو هیئت علمی بخش تحقیقات بیابان مؤسسه حضور دارند.

به موضوع گرد و  لطفًا در مورد چگونگی ورود مؤسسه  ایران: آقای دکتر جلیلی  طبیعت 
مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  اینکه  به  توجه  با  فرمایید.  توضیح  خوزستان  در  غبار 

پتانسیلی  اجرایی وارد می شد، چه  امور  به  بوده و کمتر  تحقیقاتی  کشور مؤسسه ای 
با  مستقیم  به طور  مؤسسه  که  شد  سبب  عواملی  چه  یا  شد  دیده  مؤسسه  در 

این پدیده در خوزستان درگیر شود؟ مؤسسه چگونه کار خود را آغاز 
کرد؟

دکتر عادل جلیلی )رئیس محترم مؤسسه تحقیقات 
کشور( مراتع  و  جنگلها 

در میزگرد تخصصی »طبیعت ایران« مطرح شد 
بحران گرد و غبار در خوزستان و نقش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 

کشور در مواجهه با آن

گفت وگوی چالشی
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دکتر فاطمه درگاهیاندکتر عادل جلیلی مهندس محمد فیاض دکتر محمد خسرو شاهی
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بحران   1395 سال  بهمن   
ریزگرد یا گرد و غبار در خوزستان 
داد.  نشان  را  خود  جدی  به طور 
که  بود  به حدی  بحران  این  وسعت 
کل  و  چالش  دچار  را  کشور  کل 

خود  درگیر  را  کشور  تصمیم گیر  بدنه 
مدیریت  بحث  این،  پیش  از   اینکه  با  کرد. 
محیط زیست  حفاظت  سازمان  به  ریزگرد 
این شد  بر  بود، تصمیم دولت  واگذار شده 
تا وزارت جهاد کشاورزی کنترل این پدیده 
بهمن   25 گیرد.  به  عهده  خوزستان  در  را 
به همراه آقای مهندس  بنده  سال 1395، 
جهاد  وقت  محترم  وزیر  حجتی، 
بخشنده  دکتر  آقای  و  کشاورزی 
و  برنامه ریزی  محترم  معاون 
امور اقتصادی وزارت جهاد 
تعدادی  با  کشاورزی 
عازم  همکاران  از 
در  شدیم،  خوزستان 
امنیت  شورای  جلسه 
شرکت  هم  استان 
درواقع  بودیم،  کرده 
صرف  از  موضوع 
خارج  محیط  زیستی 
و  بحران،  بود  شده 
امنیتی  وضعیت 
کرده  پیدا 

شهر  برق  و  تعطیل  کامل  به طور  شهر  بود، 
مقابل  مردم  بود،  شده  قطع  به طور کلی 
در  و جلساتی  بودند  استانداری جمع شده 
دستگاه ها  تمامی  مشارکت  با  استانداری 
وزارت  که  بود  شده  قرار  می شد.  برگزار 
این  جدیت  و  سرعت  با  کشاورزی  جهاد 
شب،  همان  در  کند.  پیگیری  را  موضوع 
جلسه ای در سازمان جهاد کشاورزی استان 
آقای  طرف  از  و  شد  تشکیل  خوزستان 
شدند  متولی  دستگاه  سه  حجتی،  مهندس 
مسئولیت  کنند؛  پیگیری  را  موضوع  این  تا 
و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  به  مطالعه، 
تثبیت  اجرایی  مسئولیت  کشور،  مراتع 
جنگل ها،  سازمان  به  کانون ها،  عرصه های 
مراتع و آبخیزداری کشور، به ویژه اداره کل 
منابع  طبیعی استان خوزستان و تأمین آب، 
به  است،  آب  کانال  ایجاد  معروف  به  که 
نیز  جهاد نصر واگذار شد. در همان جلسه 
کنترل  سریع تر،  باید  بحران،  که  شد  تأکید 
مطالعه  کار  مسئله،  ضرورت  به  توجه  با  و 
ما  از  شود.  شروع  هم  با  هم زمان  اجرا  و 
یعنی  را،  کانون  بحرانی ترین  شد  خواسته 
پوشش  را  اهواز  که جنوب شرق   4 کانون 
دهیم.  قرار  مطالعه  اولویت  در  می دهد، 
هم زمان با تمرکز روی جنوب شرق اهواز، 
شدند.  مطالعه  و  بررسی  نیز  کانون ها  سایر 
کارگروه ها  خوزستان،  از  بازگشت  از  بعد 
مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  در 
متعددی  گروه های  گرفتند،  شکل  کشور 
عبارتند  گروه ها  این  شدند،  تشکیل 
زیرگروه  دو  با  هیدرولوژی  گروه  از 
زیرزمینی،  آب های  و  سطحی  آب های 
خاک شناسی  گروه  اقلیم شناسی،  گروه 
پوشش  گروه  خاک،  فرسایش  و 
و  اجتماعی  و  اقتصادی  گروه  گیاهی، 
همکاری  با  تحقیقاتی  گروه های  سایر 
ستاد  کارشناسان  و  هیئت علمی  اعضای 
مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه 
تحقیقات  مرکز  در  همکاران  کشور. 
داشتند،  همکاری  نیز  خوزستان 
همکارانی  کارگروه،  هر  در  همچنین 
نهادها  سایر  و  دانشگاه ها  از 
زمین شناسی  سازمان  نیرو،  )وزارت 
سازمان  کشور،  معدنی  اکتشافات  و 
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فارغ التحصیالن  یا  غیره(،  و  هواشناسی 
گروه   9 در  گرفته شدند.  به  خدمت  مرتبط 
مشغول  نفر   60 مجموع  در  گرفته،  شکل 
در  فعال  کارگروه  درواقع  بودند.  مطالعه 
کارگروه های  بزرگ ترین  از  یکی  مؤسسه، 
ما  گرفت.  شکل  منطقه  در  که  بود  ریزگرد 
انتظار  کردیم.  آغاز  را  فعالیت  از دو محور 
در  شده  تشکیل  کانون های  مطالعه  نخست، 
خوزستان و ارائه برنامه ای برای تثبیت آنها 
پیدایش  علت  شناسایی  دوم،  انتظار  و  بود 
روی  تثبیت  بحث  در  ما  بود.  وضعیت  این 
سه  روی  راهبردی  بحث  در  و  کانون ها 
حوضه بزرگ کرخه، کارون بزرگ و زهره 
حوضه  سه  این  شدیم،  متمرکز  جراحی 
مرکزی و  زاگرس  50 درصد  بزرگ، شاید 
هدف  درواقع  می دهند.  تشکیل  را  جنوبی 
کشف  حوضه،  سه  این  روی  تمرکز  از  ما 
ایجاد چنین شرایطی  که سبب  بود  اتفاقاتی 
را  ریزگرد  پدیده  ظهور  علل  باید  شده اند. 
در خوزستان بررسی می کردیم، تا مشخص 
خشک سالی،  از  ناشی  علل  این  می شد 
چیز  هر  یا  اقلیم،  تغییر  انسان،  مدیریت 
مشکلی  چه  کل  در  است،  دیگری  محتمل 

رسیدیم.  مرحله  این  به  که  داده  رخ 
دو مسیر تحقیقات و مطالعه با هم 

گفت و گو،  ادامه  در  شروع شد. 
در قسمت  کدام  همکاران هر 
را  الزم  اطالعات  خودشان 

می دهند. ارائه 

 طبیعت ایران: چند درصد رخداد 
از  خوزستان،  در  غبار  و  گرد 

غبار  و  گرد  کانون های  منشأ 
از  درصد  چند  و  داخلی 

و  گرد  کانون های  منشأ 
غبار خارجی است؟ این 

جلسات  در  موضوع، 
مطرح  نیز  گذشته 

کل  در  که  شد، 
نظرات  کشور، 

بود،  متفاوت 
برخی  ازنظر 

درصد   30
ن ها  نو کا

هستند،  خارجی  آنها  درصد   70 و  داخلی 
در  است.  متفاوت  بسیار  آنها  تأثیر  ولی 
این چند سال که مؤسسه روی این مسئله 
پرسش  این  به  می توانید  است،  کرده  کار 
غبار  و  گرد  درصد  چند  که  بدهید  پاسخ 
از کانون های داخلی در خوزستان است و 
وارد  خوزستان،  خارج  از  آن  درصد  چند 
می شود؟ چه عواملی باعث شده است که 

فعال  اخیر  سال های  در  کانون ها  این 
شوند؟

فیاض  محمد  مهندس 
رئیس  محترم  )مشاور 

مطالعات  در  مؤسسه 
ریزگرد(

مطالعات  ستاد  در    
از  بعد  مؤسسه، 
گروه های  تشکیل 
خاک شناسی،  تخصصی 

منابع  و  هیدرولوژی 
و  اقتصادی  آب، 

پوشش  اجتماعی، 

از  پیش  و  برنامه ریزی  و  تلفیق  و  گیاهی 
آغاز مطالعات، سوابق مطالعات انجام شده 
بررسی شد، از آن جمله می توان به مطالعاتی 
که اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
بود  داده  انجام  پیش از این  استان خوزستان 
بود،  کرده  مشخص  را  کانون   7 آن  در  و 
توسط  شده  انجام  مطالعات  در  کرد.  اشاره 
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زمین شناسی  کل  اداره 
 345،000 خوزستان  استان 
گرد  کانون های  محدوده  هکتار 
این  بود،  شده  مشخص  غبار  و 
جنوب  شامل  هفت گانه  کانون های 
شمال  هکتار،   50،000 هورالعظیم 
شرق  هکتار،   28،184 خرمشهر 
و  جنوب  هکتار،   15،620 اهواز 

شرق اهواز 112،285 هکتار، بندر امام تا 
ماهشهر-  محدوده  هکتار،   86،147 امیدیه 
هندیجان 21،980 هکتار و شرق هندیجان 
18،836 هکتار بود، نتایج مطالعات یادشده 
منشأ  غبار  و  84/3 درصد گرد  داد،  نشان 
 6/3 و  داخلی  منشأ  9/5 درصد  خارجی، 
درصد منشأ مشترک بین کانون های داخلی 

و خارجی بوده است.
در نتایج مطالعات یاد شده، افزایش غلظت، 
و  ماندگاری  زمان  مدت  افزایش 
غبار  و  گرد  انتقال  فاصله  کاهش 
 ،1395 سال  به  منتهی  دهه  در 
بحران مطرح شده  بروز  دلیل 

است.

سرکار  ایران:  طبیعت 
باتوجه  به  درگاهیان  خانم 
اقلیم را  اینکه شما مطالعه 
ریزگرد  کانون های  روی 
درمورد  لطفًا  داشتید، 
در  ریزگرد  کانون های 
دهید.  توضیح  خوزستان 
اقلیمی  براساس اطالعات 
غبار،  و  گرد  پدیده  از 
کانون های  سهم 
غبار  و  گرد 
و  داخلی 

استان  غبار  و  گرد  رخداد  در  خارجی، 
خوزستان چند درصد است؟

هیئت علمی  )عضو  درگاهیان  فاطمه  دکتر 
بیابان( تحقیقات  بخش 

و  گرد  طوفان های  در  متعددی  عوامل 
برای  اولیه  شرط  دو  اما  دارند،  نقش  غبار 
رخداد گرد و غبار الزم است، یکی فراهم 
و  کم  قطر  با  ریزدانه  رسوبات  بستر  بودن 
شرایط  ایجاد  دیگری  و  زیاد  بسیار  حجم 
نیروی  به عنوان  دینامیکی  و  سینوپتیکی 
غبار  و  گرد  ذرات  منتقل کننده  و  محرک 
اگر  است.  مناطق  سایر  به  منشأ  مناطق  از 
یک  در  را  غبار  و  گرد  تن  میلیون ها  ما 
دینامیکی  اما سازوکار  باشیم،  داشته  منطقه 
الزم برای صعود و انتقال آن وجود نداشته 
باشد، طوفان گرد و غبار رخ نخواهد داد. 
همچنین اگر از سطح زمین تا سطوح باالی 
انتقال  و  برای صعود  دینامیکی  شرایط  جو 
باشد،  داشته  وجود  منطقه  یک  در  ذرات 
زیاد  و حجم  کم  قطر  با  ریزدانه  ذرات  اما 
غبار  و  گرد  طوفان  هم  باز  نباشد،  موجود 
در  غبار  و  گرد  پدیده  داد.  نخواهد  رخ 
متفاوت  منشأ  دو  دارای  خوزستان  استان 
غبار خارجی  و  کانون های گرد   -1 است، 
داخلی.  غبار  و  گرد  کانون های   -2 و 
غبار،  و  گرد  رخداد  علت  شناسایی  برای 
الگوهای  شد.  انجام  سینوپتیک  مطالعات 
و  گرد  طوفان  رخدادهای  مولد  همدید 
تفکیک  با  و  متوالی  دوره های  در  غبار 
شد.  استخراج  سرد  و  گرم  فصول  شرایط 
ایجاد کننده  سامانه های  داد،  نشان  نتایج 
گرد و غبار در منطقه تفاوتی با سامانه های 
به دلیل  تنها  و  نداشته اند  بارش  کننده  ایجاد 
فقدان رطوبت و وزش رطوبتی منفی عامل 
شده اند،  منطقه  در  غبار  و  گرد  ایجاد کننده 
همدیدی  ساختار  گفت  می توان  با این حال 
در  شرایط جوی  تفاوت  نشان دهنده  منطقه 
تغییر  و  سال  سرد  فصل  و  گرم  فصل  دو 
در  مؤثر  سامانه های  مکانیسم  و  ماهیت 
شکل گیری و انتقال گردوخاک در منطقه 
سال  گرم  دوره  در  که  به گونه ای  است، 
مهم  ترین  زمین  سطح  گرمایی  کم فشار 
عامل شکل گیری گرد و غبار بوده است. 
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از  است  ماهواره ای  تصاویر  و  مدل سازی 
هواشناسی  کدهای  به  نسبت  کمتری  دقت 
براساس  غبار  و  گرد  پدیده  برخوردارند. 
گزارش های  در  متعددی  پدیده های  کد 
بار  یک  ساعت  سه  هر  که  سینوپتیک، 
بیان  عالوه بر  و  می شود  کد  می شوند،  ثبت 
از  غبار،  و  گرد  طوفان  مختلف  حالت های 
زیادی  حدود  تا   06 و   07 کدهای  طریق 
اگر  می شود.  مشخص  غبار  و  گرد  منشأ 
خارج  منشأ  با  شده  مشاهده  غبار  و  گرد 
از ایستگاه  و منطقه بوده و از محل دیگری 
و  گزارش   06 کد  با  را  آن  باشد،  آمده 
ثبت  خارجی  منشأ  با  غبار  و  گرد  به عنوان 
می کنند، اگر گرد و غبار ناشی از بلند شدن 
ایستگاه  اطراف  یا  منطقه،  در  غبار  و  گرد 
گرد  یا   07 کد  با  را  آن  باشد،  سینوپتیک 
توجه  با  می کنند.  گزارش  داخلی  غبار  و 
مشترک  دوره  یک  برای  ما  روش،  این  به 
بررسی  خوزستان  استان  کل  در  آماری 
کردیم چند درصد منشأ گرد و غبار داخلی 

طبق  دارند؟  خارجی  منشأ  درصد  چند  و 
و  گرد   91/6  ،2016 سال  تا  تحقیق  این 
آنها  درصد   8/4 و  خارجی  منشأ  غبارها 
این  به روز رسانی  دارند.  داخلی  منشأ 
با  اطالعات تا پایان سال 2019 نشان داد 
پیشنهادی  متعدد  اجرایی  عملیات  به  توجه  
از نتایج طرح جامع مطالعات کنترل ریزگرد 
استان  داخلی  غبار  و  گرد  کانون های  در 
خوب  بارش هایی  همچنین  خوزستان، 
از جمله  و  خوزستان  استان  در  مناسب  و 
حوزه  نیز  و  غبار  و  گرد  کانون های  منطقه 
آنها، سهم گرد و غبارهای  باالدست  آبخیز 
و  رسیده  هم  درصد   98 به  حتی   خارجی 
به طور  داخلی  غبار  و  گرد  کانون های  سهم 

چشمگیری کم شده است.
غبار  و  گرد  رخدادهای  مکانی  توزیع   
تعداد  می دهد،  نشان  خوزستان  استان  در 
روزهای گرد و غبار در استان خوزستان از 
هم جواری  همچنین  غالب،  باد  جهت وزش 
و  گرد  کانون های  مسیر  در  قرارگیری  و 

سامانه های  که  است  حالی  در  این 
در  غبار  و  گرد  ایجاد  در  اثرگذار 
دینامیکی  فصل زمستان، ساختاری 
سامانه های  حرکت  با  و  داشته 
مهاجر همراه با بادهای غربی منجر 
به ایجاد پدیده گرد و غبار شده اند.

گرد و غبار استان خوزستان، پدیده 
باعث  که  عاملی  نیست.  تازه ای 
محیط زیستی  معضل  یک  به  است  شده 
تبدیل شود، افزایش رخداد شرایط بحرانی 
بررسی  است.  داخلی  غبار  و  گرد  منابع  از 
سینوپتیکی  ایستگاه های  آمار  بلندمدت 
استان خوزستان نشان داده است که پدیده 
داخلی  منابع  از  گرفته  نشأت  غبار  و  گرد 
وجود  هم  پیش  سال  پنجاه  از  خارجی،  و 
داشته است. روش های متعددی برای تعیین 
سهم کانون های خارجی و داخلی در تولید 
وجود  خوزستان  در  غبار  و  گرد  پدیده 
تکمیل کننده  روش ها  همه  هرچند  دارد، 
همدیگر هستند، اما روش هایی که بر اساس 
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خارجی  و  داخلی  روان  شن های  و  غبار 
از  استان  شرق  به  غرب  از  می کند.  تبعیت 
به طوری که  می شود،  کاسته  رخدادها  تعداد 
غبار  و  گرد  رخداد های  میانگین  بیشترین 
آبادان  )اهواز،  سینوپتیک  ایستگاه های  در 
توزیع  عالوه بر  است،  داده  رخ  بستان(  و 
خیلی  که  مسئله ای  غبارها،  و  گرد  مکانی 
و  سیاسی  بحران های  به  منجر  و  است  مهم 
اجتماعی به ویژه در کالنشهر اهواز می شود، 
دید  میدان  با  بحرانی  فوق  دیدهای  رخداد 
است  خوزستان  استان  در  متر   100 افقی  
که تعداد این رخدادها در دهه اخیر افزایش 
پیدا کرده است. بررسی توزیع مکانی میدان 
و  گرد  طوفان  بحرانی  فوق  شرایط  رخداد 
غبار با میدان دید افقی 100 متر در استان 
فراوانی  بیشترین  داد  که  نشان  خوزستان 
رخداد گرد و غبارها با میدان دید افقی100 
صفی آباد  منطقه  و  شوشتر  منطقه  در  متر، 
دزفول اتفاق افتاد است. این مناطق به دلیل 
و  فرونشین گرد  مناطق  باد،  کاهش سرعت 
بیشینه گرد  اما دومین منطقه  غبار هستند و 

آبادان  افقی 100 متر،  با میدان دید  و غبار 
و بندر ماهشهر است که در کنار کانون های 
خارجی  و  داخلی  غبار  و  گرد  تولیدکننده 
قرار دارند. بررسی رخداد طوفان های گرد و 
غبار با میدان دید افقی100 متر در کالنشهر 
رخدادهای  ساالنه  تعداد  داد،  نشان  اهواز 
افزایشی  روند  متر،   100 افقی  دید  میدان 
سرد  فصل  در  بیشتر  ماهانه  توزیع  از  نظر  و 
اتفاق می افتد، به طوری که در ماه های ژانویه، 
با  تعداد رخدادها  بیشترین  فوریه  و  دسامبر 
در  می افتد.  اتفاق  متر  افقی100  دید  میدان 
فصل گرم بیشتر رخدادها از سمت غرب و 
شمال غرب و در فصل سرد بیشتر از سمت 
و  خارجی  منشأ  با  شرق  جنوب  و  جنوب 
به ویژه  داخلی  کانون های  توسط  آن  تشدید 
کانون جنوب و جنوب شرق اهواز و کانون 
آن  نمونه  که  می افتد  اتفاق  امیدیه  ماهشهر– 
در بهمن سال 93 و بهمن سال 95 مشاهده 
هوای  سنگینی  به دلیل  سرد  فصل  در  شد. 
میدان  رخداد  اینورژن،  پدیده  وقوع  و  سرد 
ساعت های  در  به ویژه  متر   100 افقی  دید 

میدان  وقوع  در  می افتد.  اتفاق  ظهر  از  قبل 
نقش  باد  بحرانی،  شرایط  در  متر   100 دید 
ایفا می کند. در مناطقی که در  دوگانه ای را 
کنار کانون ها قرار دارند، با افزایش سرعت 
باد و وجود نیروی الزم برای صعود ذرات 
به  منجر  هوا،  جریان  به  آنها  شدن  وارد  و 
در  و  می شود  متر   100 دید  میدان  رخداد 
می کند  پیدا  کاهش  باد  سرعت  که  مناطقی 
داخلی  غبار  و  گرد  کانون های  مناطق  از  و 
و خارجی فاصله دارند، کاهش سرعت باد 
فرصت  و  می کند  بازی  را  عمده ای  نقش 
دید  میدان  رخداد  و  ذرات  به  فرونشینی  
را  بحرانی  فوق  شرایط  و  متر   100 افقی 

می دهد.

غبارهای  و  گرد  منشأ  آیا  ایران:  طبیعت 
قرار  تأثیر  تحت  را  خوزستان  که  خارجی 
به عبارت دیگر  است؟  مشخص  می دهند، 
کشورها  چه  از  خارجی  غبارهای  و  گرد 
آیا  می شوند؟  خوزستان  وارد  شهرهایی  و 

در این باره اطالعاتی وجود دارد؟ 
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خانم دکتر درگاهیان
در ارتباط  با کانون های گرد و غبار خارجی که 
استان خوزستان را تحت تأثیر قرار داده است، 
مطالعات زیادی انجام شده است، اما مطالعات 
انجام شده، بیشتر به صورت مطالعه موردی بوده 
و یک یا چند رخداد طوفان گرد و غباری را 
بررسی کرده است. استان خوزستان در جنوب 
غرب ایران به دلیل قرار گیری در کمربند گرد 
هم جواری  به دلیل  همچنین  جهانی،  غبار  و 
به منابع گرد و غبار اصلی منطقه  و نزدیکی 

بیشترین  عربستان،  و  عراق  خاورمیانه، 
غبار  و  گرد  کانون های  از  را  تأثیرپذیری 
کانون های  شناسایی  به منظور  دارد.  خارجی 
غرب  جنوب  بر  مؤثر  خارجی  غبار  و  گرد 
ایران از سال 2003 تا سال 2018، با استفاده 
از تصاویر مادیس و شاخص AOD و ردیابی 
مسیر جریان ورودی گرد و غبار در سطوح 
 ،Hysplit نرم افزاز  از  استفاده  با  مختلف جو 
مناطقی که نقش بیشتری در رخدادهای گرد 
خارجی  منشأ   با  خوزستان  استان  غباری  و 

داشتند، شناسایی شدند. نتایج نشان داد استان 
االنبار در شرق، موثانا در جنوب شرق نجف 
در کشور عراق و الحدود و الشرکویه در کشور 
عربستان بیشترین سهم را در بین قسمت های 
و  گرد  تولید  در  همسایه  کشورهای  مختلف 
داشته اند.  خوزستان  استان  به  ورودی  غبار 
شناسایی مناطقی که بیشترین تأثیر را بر گرد 
دارند،  ایران  غرب  جنوب  ورودی  غبار  و 
برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان کشور را جهت 
اتخاذ دیپلماسی مناسب و کارآمد برای کنترل 
و کاهش آثار ریزگرد منطقه ای بر نیمه غربی، 

آگاه و یاری می کند.

می دهد  نشان  قبلی  مطالعات  ایران:  طبیعت 
بنده  هستند.  خارجی  ریزگردها  بیشتر  که 
آمار 98  درصد را برای اولین بار می شنوم.

دکتر عادل جلیلی
استان  در  داخلی  کانون های  اینکه  به خاطر 
خوزستان در 5 سال گذشته نسبتًا تثبیت شده 

تولید ریزگرد داخلی  است، در نتیجه ظرفیت 
در این استان به حداقل رسیده است.

طبیعت ایران: با توجه  به اینکه میزان و درصد 
ریزگردهای داخلی کمتر است، پس چرا این 
ریزگردها حائز اهمیت هستند؟ چرا باید برای 
سرمایه گذاری  داخلی  ریزگردهای  تثبیت 
از  ریزگردها  عمده  ورود  باتوجه  به  کرد؟ 
نباید روی ریزگردهای  برخی  از نظر  خارج، 
داخلی سرمایه گذاری کرد و وقت و انرژی 

چگونه  اهمیت  و  کیفیت  به لحاظ  گذاشت. 
ریزگردهای داخلی و خارجی در ایجاد بحران 
در خوزستان نقش دارند؟ لطفًا با توضیحات 
بفرمایید. روشن  را  موضوع  این  خود 

دکتر محمد خسروشاهی )رئیس محترم بخش 
تحقیقات بیابان( 

من الزم می دانم اشاره ای به این موضوع داشته 
باشم که خوزستان از قدیم االیام تحت تأثیر 
طوفان های ماسه و گرد و خاک بوده است. به 
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همین دلیل، یکی از اولین استان هایی 
است که کارهای تحقیقاتی و اجرایی 
آنجا  در  روان  ماسه های  با  مقابله 
در  موجود  سوابق  است.  شده  اجرا 
می دهد  نشان  بیابان  تحقیقات  بخش 
پدیده  این  با  مرتبط  تحقیقات  که 
به وسیله   1347-48 سال های  از 
شروع  ژاپنی  و  ایرانی  کارشناسان 
شد و در سال های بعد نیز همکاران 
فعلی ما، مثل آقای دکتر روحی پور، طرح های 
انجام  زمینه  همین  در  را  متعددی  تحقیقاتی 
رخدادهای  گفت  می توان  بنابراین،  داده اند. 
گرد و غبار در استان خوزستان با منشأ داخلی 
اما  نیست،  نوظهور  پدیده ای  نیز  خارجی  و 
موضوعی که در سال های اخیر در این استان 
مسئله ساز شده است، مربوط به شدت، غلظت 
و ماندگاری این پدیده بوده است، مثل اتفاقی 
که در بهمن سال 1395 در اهواز رخ داد و 
هم زمانی باران با پدیده گرد و غبار صدمات 
غلظت  کرد.  وارد  آن  برق  به سیستم  زیادی 
نقطه  یا  منشأ،  فاصله  به  بیشتر  غبار  و  گرد 
جوشش آن بستگی دارد. طوفان های شدید 
گرد و غبار در نزدیکی محل منبع، شعاع دید 
می دهند.  کاهش  هم  متر  صد  از  کمتر  تا  را 
محل  از  می دهد  نشان  موجود  مطالعات 
کیلومتری   240 شعاع  تا  غبار  و  گرد  منشأ 
پایین دست آن، شعاع دید می تواند بین 800 
تا 4800 متر متغیر باشد، یعنی در پدیده گرد 
و  گرد  برداشت  منبع  به  هر چقدر  غباری  و 
غبار نزدیک تر باشیم، غلظت گرد و غبار و 
ذرات گرد و غبار بیشتر و بزرگ تر و در نتیجه 
شعاع دید کمتر می شود و خسارت های آن هم 
بیشتر است، که این موضوع در خوزستان و 
به ویژه در اهواز در سال های اخیر به فراوانی 
اینکه  به  پاسخ  بنابراین  است.  شده  مشاهده 
فراوانی  وجود  با  داخلی  ریزگردهای  چرا 
کمتر حائز اهمیت هستند، همین نکته است، 
زیرا گرد و غبارهایی که از مناطق دوردست 
نشأت گرفته اند، می توانند تا ارتفاعات بسیار 
آنها  غلظت  و  شدت  از  بروند،  باال  زیادی، 
کاسته  شود، حتی می توانند تا صدها و هزاران 
شوند.  دورتر  خود  اولیه  منشأ  از  کیلومتر 
بزرگ گرد و غبار  به عنوان مثال، طوفان هاي 
این گونه ذرات  دارند.  فرا   قاره اي  آثار  چینی 

بسیار ریز و حتی کمتر از 5 میکرون هستند. 
برخی از دانشمندان معتقدند ذرات با قطر بیش 
از 50 میکرون فاصله ای کمتر از 50 کیلومتر 
را طی می کنند. در مطالعه ای که در شهر اهواز 
و توسط دانشگاه شهید چمران انجام شده بود، 
گرد  طوفان های  وقوع  از  ناشی  ذرات  ابعاد 
که  دیگر  ماه های  به  نسبت  ماه  آبان  غبار  و 
فراوانی بیشتری هم دارند، ریزتر و حدود 20 
بقیه ماه های  تا 40 میکرون بوده است و در 
میکرون   50 از  بیشتر  قطری  اندازه گیری، 
نزدیک  فاصله  نشان دهنده  که  داشته اند 
برداشت ذرات است. گرد و غباری که از محل 
کانون های داخلی استان سرچشمه می گیرند، 
به دلیل فاصله نزدیکی که به مناطق مسکونی 
یا صنعتی دارند باعث صدمات بیشتری به این 
البته بحث شناسایی ذرات  محل ها می شوند. 
ذرات  کانی شناسی  همچنین  منشأ یابی،  و 
دارد  اندازه گیری هایی  به  نیاز  غبار  و  گرد 
بررسی های گروه خاک و  باید کار شود.  که 
فرسایش بادی که با تست های تونل باد برای 
انجام  خوزستان  هفت گانه  کانون های  خاک 
شد، نشان داد در سرعت بادهای 15 متر بر 
بر  گرم  حداکثر 256  تا  از حداقل 14  ثانیه 
متر مربع در دقیقه، خاک از بخش های مختلف 
پروژه  نتایج  می رود.  دست  از  کانون ها  این 
تحقیقاتی پایش اقلیم گرد و غبار خوزستان 
در  فرساینده  بادهای  بیشترین  داد  نشان  هم 
محل کانون های هندیجان، امیدیه، ماهشهر و 
آبادان مشاهده می شود، یعنی در این محل ها، 
هم  و  داریم  هم سیالب دشت های خشکیده 
به  حساس  خاک های  هم  فرساینده،  بادهای 
مسکونی  مناطق  و  شهرها  هم  و  فرسایش 
این  داد  نشان  مؤسسه  مطالعات  صنعتی.  و 
کانون ها نقش پر رنگی در تشدید گرد و غبار 
دارند، بنابراین، این موضوع نشان می دهد که 
داخلی  کانون های  این  تثبیت  برای  باید  چرا 

سرمایه گذاری شود.

طبیعت ایران: آقای دکتر خسرو شاهی، موضوع 
مدیریت آب و نقش آن در ایجاد گرد و غبار 
و فعال شدن کانون ها بحث مفصلی است که 
ان شاءاهلل در شماره آتی نشریه طبیعت ایران 
به طور  اینجا  در  پرداخت.  خواهیم  آن  به 
مختصر در خصوص ریزگردهای خوزستان و 

نقش مدیریت آب در منطقه و چگونگی تأثیر 
آن بر گرد و غبار توضیحاتی ارائه نمایید. 

دکتر محمد خسروشاهی
در ابتدای صحبت ، آقای دکتر جلیلی هم اشاره 
کردند، ما در خوزستان عالوه   بر مطالعه ای که 
کانون های گرد و غبار و در محدوده  خاص 
مطالعات جامعی هم  انجام شد،  کانون ها  این 
از جنبه هیدرولوژی و منابع آب های سطحی 
و زیرزمینی، اقلیم شناسی و کاربری اراضی در 
سطح سه حوضه بزرگ کرخه– کارون و زهره 
جراحی انجام دادیم. با توجه به موضوع شماره 
ارائه می کنم،  نشریه، مختصر توضیحی  بعدی 
همان طور که شما هم اطالع دارید، تقریبًا یک 
سوم آب کشور در خوزستان جاری می شود. 
پایاب این سه حوضه هم به استان خوزستان 
ختم می شود و حدود 11 استان کشور را در 
باالدست در   بر  می گیرد. بررسی آمار 50 ساله 
منتهی به سال 1395 نشان داد، در طول این 
50 سال تقریبًا روند مشابهی ازنظر افت وخیز 
آب های جاری در هر سه حوضه مشاهده شده 
است. به عنوان مثال دبی های دهه دوم ورودی 
به استان نسبت  به دهه اول کمتر شده بود، در 
در  و  شده  بیشتر  دبی ها  میانی،  یا  سوم  دهه 
دهه چهارم و پنجم دبی ها روند نزولی داشتند. 
به طوری که در دهه آخر، دبی های ورودی به 
خوزستان به شدت کم شده است. از قدیم االیام 
آن چیزی که خوزستان را بیشتر تحت تأثیر 
قرار می داد، سیالب ها بودند و بیشتر کارهایی 
مقابله  برای  می شد،  انجام  خوزستان  در  که 
طرح،  این  انجام  طول  در  بود.  سیالب ها  با 
هنگام مراجعه برای بررسی کانون های گرد و 
غباری و برای ایجاد کانال آب انتقالی به کانون 
را  از سیل بندها  بسیاری  اهواز،  جنوب شرق 
از  ممانعت  برای  به عبارت دیگر،  بر  می داشتند، 
مخاطرات سیل در گذشته، سیل بندهای زیادی 
ساخته شده بود که در طول دو دهه آخر، اکثر 
سیالب دشت ها، خشک شده بودند. ما برای 
این موضوع سیالب هاي رتبه هاي اول تا دهم 
کردیم  کردیم، مشاهده  بررسی  را  سه حوضه 
که وقوع سیالب های بزرگ اگرچه به صورت 
تصادفي در سال هاي متفاوتي رخ داده است، 
اما وقوع اکثریت قریب به اتفاق آنها با رتبه هاي 
پایین، تقریبًا در دو دهه آخر بوده است. این 
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کانون شماره چهار جنوب شرق اهواز، پف کردگی در اثر شوری زیاد، عکس از: فرهاد خاکساریان

نحوه  به  به خشک سالی ها و هم  موضوع هم 
ارتباط  آب  منابع  از  بهره برداری  و  مدیریت 
)عضو  رضوی زاده  دکتر  خانم  سرکار  دارد. 
بسیار  نتایج  نیز،  بیابان(  بخش  هیئت علمی 
خوبی را از مطالعه پایش سیالب ها در استان 
خوزستان و مناطق باالدست به  دست آورده اند. 
سیالب های  از  زیادی  تعداد  پهنه های  ایشان 
از  را  جراحی  و  کرخه  کارون،  رودخانه های 
تاکنون  گذشته  از  ماهواره ای  تصاویر  طریق 
ردیابی و مشخص کردند. نتایج این بخش از 
سطوح  تغییرات  کلی  روند  داد  نشان  مطالعه 
سیل گیر در تمام منطقه مورد مطالعه )محدوده 
کانون های گرد و غبار شرق و جنوب شرق 
مناطق  و  هندیجان  امیدیه-  ماهشهر-  اهواز، 
مشرف به آنها(، از گذشته تا حال کاهشی بوده 
منتهی  دهه  یعنی  اخیر  دهه  در  کاهش  این  و 
سطوح  پوشش  در   ،1395-96 آبی  سال  به 
سیل گیر شدیدتر بوده است. با توجه به اینکه 
این کاهش تقریبًا در بخش های مشرف به تمامی 
کانون ها )دشت های سیالبی رودخانه جراحی، 
دشت های سیالبی رودخانه زهره و دشت های 
است،  مشاهده شده  کوپال(  رودخانه  سیالبی 
می توانیم بگوییم که تغییرات اقلیمی، همچنین 
خشک سالی های مداوم در این موضوع تأثیر 
احداث  سازه های  دیگر  طرف  از  داشته اند. 
کانون های  به  مشرف  رودخانه های  بر  شده 
سدهای  و  خاکی  )بندهای  غبار  و  گرد 
مخزنی و انحرافی( ظرفیت های سیالبی را از 
برخی  در  مثاًل  کردند.  حذف  سیالب دشت ها 
مناطق، آب ناشی از سیل را به مناطقی دیگر 
رودخانه  طبیعی  سیالبی  دشت  از  متفاوت  و 
هدایت کرده اند که این کار، نقش مخربی داشته 
و طی زمان منجر به فعال شدن کانون های گرد 
در  وضوح  به  مسئله  این  است.  شده  غبار  و 
می شود.  مشاهده  اهواز  شرق  جنوب  کانون 
حذف ظرفیت سیالبی رودخانه فصلی کوپال با 
احداث بندهای خاکی در سرشاخه های کوپال، 
انجام شده  برداشت های  و  مصارف  همچنین 
فراوان،  پمپ های  موتور  توسط  باالدست  در 
از کانون  این ظرفیت سیالبی  منجر به حذف 
گرد و غبار جنوب شرق اهواز، هور شریفه و 
هور منصوره شده است و درنتیجه این منطقه 
به یکی از کانون های بحرانی گرد و غبار، آن 
هم در فاصله نزدیکی از کالنشهر اهواز شده 
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است. موضوع دیگر را هم می توان در مصرف 
زیاد آب کشاورزی دید، چون در خوزستان، 
گونه های  دنبال  به   خیلی  بوده،  فراوان  آب، 
کم مصرف آب نبودند و کشت محصوالت بدون 
توجه به نیاز آبی  آنها بوده است، از  آن جمله 
می توان به کشت نیشکر و برنج در این استان 
آینده،  گفت و گوهای  در  ان شاء اهلل  کرد.  اشاره 
گروه های مطالعاتی، اطالعات بیشتر و بهتری 

را در این مورد ارائه خواهند کرد.
 

طبیعت ایران: آقای دکتر جلیلی، فرمودید که 
یک کارگروه هم درخصوص پوشش گیاهی 
مشغول کار و فعالیت بوده است. نقش پوشش 
گیاهی یا شرایط اکولوژیک موجود در منطقه 

در ریزگرد چیست؟
در  گیاهی  پوشش  اکولوژیکی،  از لحاظ 
منطقه خوزستان چه مشخصاتی دارد؟ چگونه 
قرار  موضوع  این  تأثیر  تحت  ریزگردها 
توضیحاتی  نیز  در این باره  لطفًا  می گیرند؟ 

ارائه فرمایید.

دکتر عادل جلیلی
استان خوزستان دشتی رسوبی است که تعداد 
جای  خود  در  را  کشور  بزرگ  رودخانه   3
داده است. در مسیر و انتهای این سه رودخانه 

در  جراحی  زهره-  و  کارون  کرخه،  بزرگ، 
واقعی  سیالبی  دشت های  خوزستان،  دشت 
شکل گرفته اند و دشت های سیالبی در حالت 
طبیعی، اکوسیستم ها، پوشش گیاهی و ظرفیت 
اکولوژیک خاص خودشان را دارند. هنگامی 
می شود،  خوزستان  استان  وارد  آب  که 
زمین های  در  آن  از  عمده ای  بخش   -1
گسترش  حال  در  روزه  هر  که  کشاورزی 
دیگری  بخش   -2 می شود.  مصرف  است، 
آن  بقیه  و 3-  می شود  تاالب ها  وارد  آن  از 
می شود.  جاری  سیالبی  دشت های  در  نیز 
ارتباط  این  در  که  خوزستان،  دیگر  ویژگی 
مهم است، اقلیم خشک و گرم آن است. این 
رودخانه ها آب را از جای دیگری وارد یک 
در نتیجه  می کنند،  گرم  و  خشک  اکوسیستم 
است  باال  بسیار  رویشگاه ها  این  در  تبخیر 
و به این دلیل زمینه شور شدن خاک فراهم 
در  هم  استان  این  عرصه های  یعنی  می شود. 
انتهای رسوب گذاری ریزدانه رودخانه ها قرار 
دارند و هم به دلیل شدت تبخیر، ظرفیت شور 
شدن خاک در آنها بسیار باالست و سطح آب 
نیز باال است. به  این دالیل خاک  دشت های 
این  شدند.  نمکی  و  رسی  به تدریج  سیالبی 
ندارند،  اختیار  در  رطوبت  که  وقتی   خاک ها 
باالترین ظرفیت را برای تولید ریزگرد دارند. 

اشاره  دکتر خسروشاهی  آقای  که  همان طور 
کردند، با بررسی منابع آب در طول چهار دهه 
تأثیر  که تحت  آبی  آورد  آثار  مشخص شد، 
مدیریت آب و تغییر اقلیم بود، در خوزستان 
دشت های  به  آب  نرسیدن  به  شکل  را  خود 
سیالبی، یا عقب نشینی آب در تاالب ها نشان 
داده است. بخش گسترده ای در این تاالب ها 
از زیر آب خارج و خشک شدند و خاک های 
رسوبی ریزدانه ای که در آنجا بود، در معرض 
هوای آزاد قرار گرفت. دشت های سیالبی که 
در فصل بهار و زمستان آب داشتند، بیشتر از 
آن دسته مراتعی بودند که گیاهان شورپسند 
در آنها سبز می شدند که یا مورد چرای دام، 
توجه  به  با  می گرفتند.  قرار  دیم  زراعت  یا 
دشت های  این  گذشته،  سال  ده  طی  اینکه 
نیز  هم زمان  نکردند،  دریافت  سیلی  سیالبی، 
تحت فشار انسان و چرای دام قرار داشتند، 
رها  و  زده  شخم  که  دیم زارهایی  همچنین 
شدند، زمینه برای از بین رفتن کامل پوشش 
فراهم  سیالبی  دشت های  این  در  گیاهی 
از 1-  عبارتند  که  اصلی  اکوسیستم  دو  شد. 
بودند  داده  از دست  را  که آب شان  تاالب ها 
و 2- دشت های سیالبی که هم تخریب شده 
بودند و هم آب نداشتند و همان طور که خانم 
دکتر درگاهیان اشاره کردند، یکی ظرفیت یا 
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پوشش گیاهی که تحت تأثیر شرایط ماندابی 
دشت های  نیمه ماندابی  شرایط  یا  تاالب ها، 
در  گسترده  به طور  پیش از این  که  سیالبی 
خوزستان حضور داشتند، همگی در ده سال 
نوع  این  نابودی  بودند،  رفته  بین  از  گذشته 
کانون های  به  این ها  تبدیل  زمینه  پوشش، 
که  همان طور  بود.  کرده  فراهم  را  ریزگرد 
خانم دکتر درگاهیان اشاره کردند، کانون هایی 
وجود  گذشته  سال  پانزده  الی  ده  در  که 
شناسایی  کانون  به عنوان  هم اکنون  و  داشتند 
شدند، پیش از این در آورد ریزگرد خوزستان، 
براساس  کانون ها  این  نداشتند،  جدی  نقش 
نوع فعالیت ها ایجاد و به کانون های ریزگرد 
خارجی اضافه شدند، در نتیجه کل خوزستان 

و کالن شهر اهواز دچار مشکل شد. 

طبیعت ایران: آقای مهندس فیاض، جنابعالی، 
به عنوان مسئول گروه مطالعات گرد و غبار 
مطالعات  چگونگی  در مورد  لطفًا  خوزستان، 
گروه های مختلف و نیز مختصری از نتایج و 
چگونگی استفاده از این نتایج در حل بحران 
تفاوت  فرمایید.  توضیح  خوزستان،  ریزگرد 
مطالعات مؤسسه با مطالعات قبلی چه بوده 
این  نتایج جدیدی در  است؟ مؤسسه به چه 

مطالعات دست یافته است؟ 

مهندس محمد فیاض 
بهمن  در  مؤسسه  مطالعاتی  گروه  زمانی که 
کرد، محدوده  را شروع  کار  ماه سال 1395 
42،000 هکتاری به عنوان منطقه فوق بحرانی 
بود،  شده  مشخص  استانی  ستاد  طرف  از 
مطالعات مؤسسه از این محدوده شروع شد، 
 42 محدوده  انتهای  به  مطالعاتی  وقتی گروه 
هزار هکتاری رسید، متوجه شد مشکل اصلی 
فراتر از آن است و بخش وسیعی از مناطق 
دارند.  قرار  محدوده  این  از  خارج  بحرانی 
شرایط  در  پورشریفی،  آب  کانال  احداث 
این فرض  شروع  با  بهمن 1395،  اضطراری 
عامل  هکتاری،   42000 محدوده  که  شد 
اصلی بحران است، این کانال طوری طراحی 
محدوده،  این  وسط  از  عبور  با  که  بود  شده 
بتواند آب مورد نیاز پروژه های کنترل گرد و 

غبار را تأمین کند.
با  اطالعات  الیه  چند  مؤسسه  مطالعات  در 
و  گرد  تولید  ظرفیت  و  منشأ  شناخت  هدف 
به  استان خوزستان  مختلف  مناطق  در  غبار 

شرح زیر تهیه شد: 
بادی  فرسایش  و  خاک شناسی  مطالعات   -
دارای خاک  محدوده های  با هدف شناسایی 
برای  خاک  قابلیت  و  فرسایش  به  حساس 

عملیات احیای بیولوژیک؛ 

قدرت انرژی باد و دومی اکوسیستمی است که 
ظرفیت این خاک را در اختیار باد قرار دهد، 
دشت های  ما  درواقع،  شد.  فراهم  منطقه  در 
سیالبی را به عنوان اکوسیستم ویژه ماندابی و 
بیابان های لخت و  به  مراتع قابل چرای دام، 
تبدیل  ندارد،  پوششی  نوع  هیچ  که  برهوت، 
کردیم  و زمینه را برای ایجاد 7 کانون بحرانی 
کانون جنوب  آنها  بدترین  که  در خوزستان، 
شرق اهواز است، فراهم کردیم. نوع پوششی 
که ما در جنوب خوزستان داریم، پوششی از 
عقب نشینی  به خاطر  هستند.  شور   رویان  نوع 
از  سیالبی  دشت های  در  شور   رویان  آب، 
بین رفتند و نیزارها در تاالب ها عقب نشینی 
اقلیم و  تغییر  با بحث آب و  کردند. هم زمان  
به خاطر مدیریت ناپایدار سرزمین، در پنجاه 
دیگری  پدیده های  گذشته  سال  شصت  یا 
و  نفت  لوله های  انتقال  جاده سازی،  ازجمله 
بود،  کرده  ظهور  خوزستان  در  غیره  و  گاز 
همه این  موارد باعث از بین رفتن یکپارچگی 
اکوسیستم شده و امکان گردش آب را محدود 
کرده بود. سیالب جاری شده به مانعی به  نام 
جاده، یا  لوله های نفت برخورد می کرد و همراه 
با زیرساخت نامناسب و ناپایدار و نیز ظهور 
یا  نظیر خشک سالی  طبیعی  پدیده های  سایر 
تغییر اقلیم سبب ایجاد این کانون ها شده بود. 
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- مطالعات پوشش گیاهی با هدف شناسایی 
درصد پوشش حفاظت کننده خاک و گونه های 
دارای قابلیت برای استفاده در عملیات کنترل 

فرسایش بادی؛
شناسایی  هدف  با  اقلیم  و  هوا  مطالعات   -
رژیم حرارتی و رطوبتی منطقه، شدت و مدت 
خاک های  حمل  قابلیت  دارای  بادهای  بروز 
آب و هوایی  شرایط  شناسایی  فرسایش پذیر، 
پوشش  طبیعی  احیای  قابلیت  شناخت  برای 
قابل  بارندگی  میزان  بر  تأکید  با  گیاهی 
برای  رواناب  کنترل  عملیات  در  بهره برداری 

احیای پوشش گیاهی؛
- مطالعات هیدرولوژی و منابع آب با هدف 
عملیات  در  بهره برداری  قابل  آبی  ظرفیت 
کنترل، همچنین شناخت وضع موجود آب دهی 
در رودخانه های تأمین کننده حقابه دشت های 

سیالبی و هورهای منطقه؛
- و مطالعات کاربری اراضی با هدف شناسایی 
رها  دیم  اراضی  کشاورزی،  اراضی  محدوده 

شده و عرصه های طبیعی.
حساسیت  خاک شناسی،  الیه های  تلفیق  از 
خاک به فرسایش، پوشش گیاهی )الیه درصد 

پوشش(، کاربری اراضی، سرعت و جهت باد 
)به دلیل  زمستان  و  پاییز  فصول  بر  تأکید  با 
جنوب  بادهای  از  ناشی  مشکل  عمده  اینکه 
شرق اهواز در فصول پاییز و زمستان است( 
و براساس تلفیق اطالعات برنامه کنترل گرد و 
غبار با رویکرد اولویت بندی مناطق، بر اساس 
پتانسیل تولید گرد و غبار و تدوین پروژه های 
با  متناسب  اولویت ها  از  یک  هر  در  اجرایی 

شرایط اکولوژیک آن تهیه شد.
چهار پروژه اصلی شامل:

1- مرطوب سازی در مناطق اولویت یک، در 
این مناطق روش های رایج بیولوژیک )کاشت 
نهال( به دالیل شدت فرسایش پذیری و شوری 
خاک از ظرفیت الزم برای کنترل گرد و غبار 
آن  موفقیت  شانس  همچنین  نبود،  برخودار 

بسیار اندک بود.
2- قرق به دلیل غنی بودن بانک بذر خاک در 
بخش عمده منطقه مورد مطالعه به عنوان روشی 
کم هزینه و در عین حال با پوشش وسیع و 
فرصت  ایجاد  به دلیل  بیشتر  پایداری  قابلیت 

برای احیای پوشش گیاهی بومی منطقه
3- نهال کاری با گونه های بوته ای، درختی و 

درختچه ای متناسب با شرایط اکولوژیک هر یک 
از واحدهای عملیاتی تعیین شده در نقشه تلفیق
از  الهام  با  سطحی  رواناب های  مدیریت   -4
کنترل  روش های  تجارب  و  بومی  سازه های 

هرزاب در سایر مناطق با احداث گوراب ها

مهمانان  سخنان  مجموع  از  ایران:  طبیعت 
گرامی چنین استنباط می شود که در مطالعات 
انجام شده توسط گروه های مختلف تخصصی 
مهمی  و  جدید  نکات  خوزستان  در  مؤسسه 
حاصل شده که در مطالعات سایر دستگاه ها 
و مطالعات قبلی این منطقه دیده نشده است، 
به عبارت دیگر، این دستاوردهای جدید برای 
درواقع،  است.  اهمیت  حائز  بسیار  منطقه 
را  خوزستان  غبارهای  و  گرد  بروز  عوامل 
جستجو  خوزستان  سرزمین  ورای  در  باید 
این  با  کرد، به طوری که چندین حوزه آبخیز 
پدیده مرتبط هستند. نقش مدیریت انسان در 
اکوسیستم های مورد مطالعه چه بوده است؟ از 
این دستاوردها و اطالعات چه استفاده ای شده 
یا می شود؟ آیا این اطالعات به دستگاه های 
شده  منتقل  کشور  قانون گذاری  یا  مدیریتی 

کانون شماره چهار، نهال کاری کانون جنوب شرق اهواز، عکس از: فرهاد خاکساریان
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برنامه  در  این اطالعات  از  آیا  یا می شوند؟ 
توسعه کشور و منطقه استفاده می شود؟

دکتر عادل جلیلی
پایه و اساس بحثی که مؤسسه همیشه تحت 
عنوان نگرش اکوسیستمی مطرح می کند، این 
و  دارد  دینامیکی  شرایط  اکوسیستم  که  است 
ثابت نیست، درواقع شما باید براساس شرایط 
اکوسیستم تصمیم بگیرید. اگر آب  از 3 حوضه 
جز  به  نمی شد،  خوزستان  اکوسیستم  وارد 
از  بخشی  که  خوزستان،  کوهستانی  مناطق 
زاگرس است، بقیه مناطق با توجه  به شرایط 
می شد،  بیابانی  سرزمینی  خوزستان،  اقلیمی 
به این سرزمین  این رودخانه ها  آورد آبی که 
سرزمین  این  در  را  جدیدی  ظرفیت  داشتند، 
می دهد،  نشان  موضوع  این  آورد،  وجود  به  
با  است،  اختیار  در  نعمت  به عنوان  که  آبی 
 مدیریت ناسالم و ناپایدار می تواند بحران های 
عظیمی را در منطقه ایجاد کند. با آمدن آب از 
 حوضه های دیگر، این اکوسیستم بیابانی مفهوم 
شادگان،  تاالب  مثل  است  کرده  پیدا  تاالب 
تاالب هورالعظیم یا هورهای فصلی به وجود 
یا  منصوری،  یا هور  مثل هور شریفی  آمدند 

دشت های سیالبی به  وجود آمدند. اگر مطمئن 
منطقه  این  در  ابتدا  از  رودخانه ها  که  بودید 
آن  بیابانی  اکوسیستم  نوع  نبودند،  جاری 
امروزی  بیابانی  اکوسیستم های  از  متفاوت تر 
بود، طبیعتًا خاک دشت ها رسوبی نبود، خاک ها 
بیابانی  پایدار  اکوسیستم های  و  نبود  شور 
ایجاد  را  اکوسیستمی  آب،  ولی وجود  بودند، 
کرده است که ثمرات بیشتری دارد. وقتی این 
آب حذف می شود، شما با بحران های عجیبی 
روبه رو می شوید، مثاًل مدیریت آبی که در ایران 
انجام شد و مدیریت آبی که در سوریه، ترکیه 
و سایر کشورها انجام شد، برخوردهایی که ما 
در هورها ازجمله هورالعظیم انجام دادیم، ما 
کردیم،  تقسیم  ایران و عراق  بین  را  این هور 
با هدف  ایران  قسمت های جنوبی  هور را در 
اکتشاف و استخراج نفت، کاماًل خشک کردند. 
زهره-  از حوضه  آن  که آب  تاالب شادگان 
جراحی می آمد یا دشت های سیالبی را تحت 

تأثیر قرار می داد. 
مترمکعب  میلیون ها  ورود  با  که  بود  طبیعی 
پساب نیشکر به تاالب شادگان، که از مزارع 
گسترده نیشکر در خوزستان ایجاد شده است، 
خوشحال می شدیم، اما تغییراتی که در کیفیت 

آب آن ایجاد شد، از یک سو و عدم دریافت 
آب مستقیم سیالب ها و رودخانه ها، از سوی 
تأثیر  به شدت تحت  را  اکوسیستم آن  دیگر، 
کافی  آب  سیالبی  دشت های  وقتی  داد.  قرار 
از دیم زارها  برای چرا و  از مراتع   داشتند، ما 
این مزارع و  استفاده می کردیم،  برای زراعت 
کشاورز  اختیار  در  را  محصوالت  دیم زارها 
می گذاشتند. علی رغم حذف این آب ها، رفتار 
انسانی به همین شکل ادامه داشت. شخم زدن 
دیم زارها برای حفظ مالکیت و استفاده از مراتع 
به منظور چرا همچنان ادامه  داشت، بدون توجه 
 به اتفاقات روی داده در باالدست رودخانه ها 
برای  را  آب  از  استفاده  آب،  دبی  کاهش  و 
کشاورزی گسترده تر کردیم. طی 30 سال که 
آورد آبی به  خوزستان کاهش پیدا کرد، نه  تنها 
نکرد،  تغییر  مصرفی   رفتار  یا  کشت ،  الگوی 
بلکه باتوجه  به پروژه های توسعه ای، نیاز آبی 
بیشتر و گسترده تر شد، درنتیجه این کانون های 
بحرانی به وجود آمدند. ان شاءاهلل در گفت و گوی 
بعد، به نقش مدیریت آب در کنار تغییر اقلیم 
در  پرداخت،  خواهیم  مفصل تر  خوزستان  در 
جمع بندی، این پروژه برای ما مشخص کرد که 
نخست، تغییر اقلیم به  سرعت در حال وقوع 
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به  در  به  شدت  انسان  مدیریت  دوم،  و  است 
هم زدن اکوسیستم تعیین کننده است. پیام جدی 
این مطالعه این است  که حتمًا باید برنامه های 
توسعه را با ویژگی های این اکوسیستم سازگار 
اختیار  آبی در  اگر  بیاییم،  کنار  با آن  و  کنیم 
دشت سیالبی نیست، باید با کنترل چرای دام، 
قرق کردن مراتع و مدیریت رواناب در برخی 
دشت ها به اکوسیستم ها کمک کرد. این مطالعه 
کارهای  انجام  با  که  آموخت  ما  به  به  تدریج 
مدیریتی نه  تنها می توان بحث ریزگرد را کنترل 
کرد، بلکه می توان با کمترین هزینه، اکوسیستم 
را پایدار نگه داشت. خوشبختانه برنامه تثبیت 
تحت  بود،  شده  تدوین  مؤسسه  توسط  که 
نظارت مؤسسه توسط اداره کل منابع طبیعی 
استان عملیاتی شد و نتایج خوبی از اجرای آن 
به دست آمد. بحث راهبردی در مورد حوضه ها 
را اگر فرصتی شد، در گفت و گوی بعدی مطرح 

خواهم کرد. 

مطالب  جلیلی  دکتر  آقای  ایران:  طبیعت 
تکمیلی خود را پیرامون سؤاالت مطرح شده 

بفرمایید.

دکتر عادل جلیلی
سؤال  درمورد  را  مطالبی  قسمت  این  در 
نخست شما درباره علت ورود مؤسسه به این 

کرد. سازمان حفاظت  ارائه خواهم  موضوع 
و  است  نظارتی  سازمان  یک  محیط زیست 
ستاد ریزگرد که در این سازمان تشکیل شده 
است، نیز باید همین نقش را بازی کند، تحلیل 
کند، راهبرد تعریف کند و هماهنگی های الزم 
باید  نیز  متولی  دستگاه های  کند،  ایجاد  را 
وظیفه شان را انجام دهند. سازمان جنگل ها، 
سازمان  به عنوان  کشور  آبخیزداری  و  مراتع 
مؤسسه  و  بیابان زدایی  امر  در  اجرا  متولی 
متولی  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات 
به مطالعه و پژوهش در  موضوعات مربوط  
این کار ذاتی ما  بیان دیگر،  به  بیابان است، 
است، در کنار ستاد کنترل ریزگرد در سازمان 
جنگل ها،  سازمان  محیط زیست،  حفاظت 
مراتع و آبخیزداری کشور و مؤسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع کشور به عنوان دستگاه های 
اجرایی و تحقیقاتی، باید نقش ملی خود را 
چالش هایی  از  یکی  متأسفانه  کنند.  بازی 
مواجه  آن  با  پروژه ها  این  انجام  در  ما  که 
این سؤال  بود. برخی  بودیم، همین موضوع 
را مطرح می کردند که چرا مؤسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع کشور به این موضوع ورود 
کرده است، حتی گاهی ایجاد مانع می کردند. 
مؤسسه  این  مسئول  به عنوان  نیز  بنده  برای 
تحقیقاتی، این سوال پیش آمده بود که چرا 
در حالی که  شویم!  موضوع  این  وارد  نباید 

می توانست  دولت  یعنی  ماست،  وظیفه  این 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  و 
را مورد سؤال قرار دهد که چرا شما شرایط 
خوزستان را پیش بینی نکردید؟ چرا سریع تر 
عمل نکردید؟ موضوع خوزستان زمانی روی 
داد که این دو دستگاه، در عمل، کنار بودند 
و خودشان را پاسخگو نمی دانستند. موضوع 
مؤسسه  یک  به عنوان  ما  برای  خوزستان 
تحقیقاتی درس های زیادی به همراه داشت، 
از آن جمله این که، با توجه  به تغییر اقلیم و 
ناپایدار موجود در جهان و به  ویژه  مدیریت 
در ایران، روز به  روز با پدیده بیابان زایی و 
روبه رو  بیشتر  و  بیشتر  ریزگرد  به خصوص 
خواهیم شد، پس الزم است با همین نگرش 
اکوسیستمی یا همان کالن نگری، موضوع را 
از قبل پیش بینی کنیم و به مناطقی که احتمااًل 
در آینده کانون خواهند بود و زندگی را مختل 
باشیم.  داشته  بیشتری  توجه  کرد،  خواهند 
ستاد کنترل ریزگرد در سازمان محیط زیست، 
و  مراتع کشور  و  تحقیقات جنگلها  مؤسسه 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
بیابان ها،  این  تثبیت  در  را  نقش جدی  باید 
حفاظت از این عرصه ها، تثبیت این کانون ها 
ایفا  کانون های جدید  ایجاد  از  و جلوگیری 

کنند.


