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  مقدمه: 

، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب تحت تأثیر لید بیولوژیک اراضی در مناطق خشکبیابانزایی به مفهوم تخریب سرزمین یا کاهش توان تو

 ،ون زمان و میزان نامناسب بارندگی، تبخیر باالانسانی است که در بین عوامل محیطی عامل اقلیمی با پارامترهایی همچدودسته عوامل محیطی و 

شناسی  و عامل زمین …، گستردگی مناطق با اقلیم خشک و فراخشک وستمرار خشکسالیها. دوره برگشت کوتاه و افراوانی و سرعت نسبتاً زیاد باد

، تبخیري و حساس به فرسایش و همچنین بالیاي طبیعی همچون لغزش و رانش زمین و سیل ود سازندهاي شور، قلیائیبا پارامترهایی مثل وج

 گردند . از مهمترین عوامل محیطی بیابانزا محسوب می

در معرض فرسایش آبی  میلیون هکتار 75میلیون هکتار از اراضی در معرض پدیده بیابانزایی قرار دارد که از این مساحت  100در ایران حدود 

خریب سرزمین همچون کاهش میلیون هکتار در معرض سایر اشکال شیمیایی و فیزیکی ت 5میلیون هکتار در معرض فرسایش بادي و  20، 

میلیون هکتار آن در زمره اکوسیستم بیابانی  7/43است و اما از حیث قلمرو سرزمین هاي بیابانی از کل مساحت کشور  …زایی و، شوريحاصلخیزي

هاي میلیون هکتار از اکوسیستم 2/20هاي بیابانی فاقد پوشش گیاهی است که حدود میلیون هکتار از این مساحت صرفاً شامل پدیده 32است که 

استان  18منطقه و  208میلیون هکتار از آن در محدوده مناطق تحت تاثیر فرسایش بادي در  7/7یش بادي می باشند و بیابانی تحت تأثیر فرسا

گردد بطوریکه در این مناطق فرسایش بادي واجد خسارات عدیده اکولوژیکی، اقتصادي، قرار دارد که جزء کانونهاي بحرانی فرسایش بادي قلمداد می

  . کشاورزي و منابع زیستی کشور است ، اراضیونی، تاسیسات زیربنایی صنعتیمسکبه مناطق  …زیستی و

درصد از  61، جمهوري اسالمی ایران روي کمربند خشک جهان قرار گرفته و اسب سطح مناطق خشک ایران با جهاندر مجموع از نظر تن

درصد خشکیهاي  2/1باشد در مجموع ایران با رصد) مید 6/19برابر درصد جهانی ( 1/3باشد که مساحت آن داراي اقلیم خشک و فراخشک می

  باشد .  درصد مناطق بیابانی جهان می 08/3درصد پدیده هاي بیابانی فاقد پوشش گیاهی و  4/2جهان داراي 

دهاي وسیع امد پیالمللی واج، گستردگی و پیچیدگی عوامل محیطی و انسانی بیابانزا، این پدیده همچون ابعاد بیندر ایران بویژه بعلت تعدد

، صنعتی و ت ناشی از آن به کانونهاي جمعیتی، زیربنایی، اجتماعی و زیست محیطی است هجوم ماسه هاي روان و خساراکولوژیکی، اقتصادي

و  یکاهش کم ،راضیطبیعی، تشدید شوریزایی و زهدار شدن اهاي منابعاراضی کشاورزي، کاهش حاصلخیزي و توان تولید اراضی زراعی و عرصه

و در  ،خیزي، تشدید آلودگیهاي زیست محیطی، کاهش تنوع زیستیکیفی آبهاي زیرزمینی، افزایش حساسیت اراضی به فرسایش، افزایش سیل

  گردد .  اقتصادي و زیستی از جمله مهمترین آثار سوء این پدیده در ایران محسوب می مجموع ناپایداري اکولوژیکی، اجتماعی،

شک اقلیم خخیر مورد بررسی قرار گرفته است. بخصوص مدیریت منابع آب در دهه ا هاي گرد و غبارعلل تشدید طوفان در این نوشتار بررسی

در دهه اخیر چه از  د و غبار بوده است، ولی تشدید آنو نیمه خشک منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا از دیرباز عامل اصلی وقوع طوفان هاي گر

هاي گرد و غبار و چه از نظر شدت و غلظت آن به حدي بوده است که کشورهاي منطقه را وادار به برگزاري اجالسنظر تعداد روزهاي آلوده به 

آوري شده، بخوبی قابل استنتاج است که بندي مطالعات موجود و تجزیه تحلیل اطالعات جمعبر اساس جمعمتعدد براي چاره جوئی کرده است. 

هاي مستمر در منطقه و ایران و عدم بازنگري در مدیریت منابع آب متناسب با کمبودها بوده است. یعامل اصلی تشدید این پدیده خشکسال

ها و کاهش دریافت ساالنه آب از متاسفانه در ایران، مجوزهاي بهره برداري از از منابع آب همواره با حجمی ثابت و بدون توجه به تاثیر خشکسالی

ر این رویه و عدم مدیریت مصرف متناسب با کاهش میزان دریافت آب، در بیشتر مناطق عامل اصلی از بین پذیرد. استمرامنابع بارشی صورت می

ي گرد و غبار در هاها و سرانجام فراهم شدن شرایط مستعد وقوع طوفانهاي کشاورزي، خشک شدن تاالبرفتن پوشش زمین، رها شدن زمین

هاي اصلی ها منطقه توسط کشورهاي باالدست حوضهها و تاالبهاي ورودي به رودخانهرل آبدر کنار این بحران طبیعی، کنتمنطقه شده است. 

ها و تولید منشاء گرد و غبار در منطقه شده است. بدیهی است در شرق و غرب کشور موجب افت شدید سطح آب زیرزمینی، خشک شدن تاالب

یت هاي تثبدیریتی آب و سایر منابع یک حوضه بوده و در مرحله دوم استفاده از روشاولین گام در مقابله با پدیده گرد و غبار اصالح روش هاي م

هاي ایجاد شده باید مورد توجه قرار گیرد. در راستاي ارائه راهکارهاي مدیریت و کاهش شدت گرد و غبار با عنایت به عوامل مسبب آن، کانون

ز راهکارهاي مدیریتی و اجرائی ضمن حذف عوامل موثر بر تولید گرد و غبار بر کنترل پیشنهاد گردیده است که در مرحله اول باید با استفاده ا

  هاي تجربه شده و موفق در منطقه همت گماشت.فیزیکی مناطق تولید گرد و غبار با استفاده از روش

 2000هاي گرد و غبار ساالنه بالغ بر هرساله تحت تاثیر طوفان  )2015UNCCD ,بر اساس گزارش کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ملل متحد (

هاي شود. این پدیده آتمسفري در هر منطقه داراي فرایند خاص بوده و در طول دههمیلیون تن خاك در سطح جهان منتشر وجابجا می 3000تا 
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ن روند افزایشی داشته است. گزارشات حاصل از مطالعات و تحقیقات انجام شده اخیر حاکی از آن است که افزایش اخیر در اغلب نقاط جها

تواند ناشی از روند تغییرات اقلیم باشد در ارتباط است. نکته در خور تامل در هاي گرد غبار با پدیده تنوع اقلیمی شدید اتفاق افتاده که میطوفان

سال اخیر بشدت  50هاي گرد و غبار است که فراوانی وقوع آنها در روزهاي گرد وغباري) و شدت طوفانتعداد وقوع (د دهه اخیر افزایش شدی

برابر شده است. از بین رفتن منابع زیست انسانی در مناطق تحت  10سال اخیر  3که فراوانی آنها در کشور ایران تنها در طول افزایش یافته بنحوي

اي و بروز اختالل در شبکه حمل و نقل، افزایش آلودگی هواي ع روستایی و شهري، افزایش میزان خسارات و حوادث جادهتاثیر، مهاجرت جوام

وامع باشد که سالمت جهاي چشمی تنها بخشی از پیامدهاي مخرب این پدیده میهاي قلبی تنفسی و نیز بیماريشهرها و گسترش شیوع بیماري

رار داده است. از طرفی تخریب خاك و افت حاصلخیزي اراضی در مناطق برداشت و متاثر از این پدیده، عامل بروز زیست انسانی را مورد تهدید ق

) است. غرب آسیا با دارا بودن Desertification)، فقر پوشش گیاهی خاك و در نتیجه بیابانزایی (Land Degradationتخریب سرزمین (

ها از لحاظ شدت، هاي گرد و غبار قرار داشته است. در دهه اخیر تشدید این طوفانتحت تاثیر طوفان اقلیم خشک و نیمه خشک از دیرباز همیشه

 هوسعت و تکرار در منطقه و تاثیر گذاري آن بر غرب، جنوب و مرکز کشور ایران پدیده جدید و متفاوت با روند طبیعی این نوع پدیده در منطق

 ید مورد مورد واکاوي قرار گیرد. دیده در دهه اخیر، تحوالت منطقه بااست که به منظور بررسی علل تشدید این پ

ر ادامه این مسئله که ددهه منطقه را درگیر کرده است.  وقوع خشکسالی طوالنی است که در طول بیشتر از یکشاید اولین موضوع قابل توجه، 

هاي گرد و غبار در منطقه شده است. به منظور بررسی تشدید طوفاناست که موجب  به آن بیشتر پرداخته خواهد شد، از جمله عوامل موثري بحث

اي هنقش خشکسالی و متعاقب آن مدیریت غلط و نامتناسب مدیریت منابع آب بر توسعه مناطق خشک و بیابانی و به دنبال آن افزایش طوفان

باید  اندهاي موجود قدیمی گسترش  قابل توجهی داشتهیا کانونهاي جدید گرد و غبار تشکیل و ها کانونهایی که در آنگرد و غبار، ابتدا حوضه

 يمورد مطالعه دقیق قرار گیرد. در کنار اثر این موضوع، نقش مواردي نظیر نگاه یک سویه به مدیریت منابع آب در سرشاخه ها با ایجاد سدها

هاي مشترك مرزي که در ایجاد بحران نقش مهمی ی و حوضههاي داخلاي و انحرافی و ایجاد اختالل در چرخه طبیعی آب در سطح حوضهذخیره

هاي رودخانه هاي دجله و فرات اند باید مورد بررسی قرار گیرد. مدیریت آب در سرشاخه هاي حوزه آبخیز هامون و کنترل آب در سرشاخهداشته

رات بطوریکه اثز این گونه مدیریت یک سویه است. رتوسط کشورهاي همسایه ایران و عراق بدون توجه به حقابه هاي پائین دست از مصادیق با

لذا جهت مقابله با  غرب و شرق ایران بروز کرده است. مناطقهاي گرد و غبار در هاي عظیم بروز طوفاناین سوء مدیریت، امروزه به صورت بحران

اي هستا اصالح نظام مدیریت منابع آب و احیاي تاالبپدیده گرد و غبار، الزم است ابتدا به حذف عامل تشدید آن توجه ویژه شود که در این را

ت تاثیر حپائین دست از اهم اقدامات باید باشد. ارائه راهکارهائی موثر و عملیاتی با مشارکت کلیه کشورهاي تولید کننده گرد و غبار و کشورهاي ت

تاي مقابله با این پدیده باید مد نظر قرار گیرد. با عنایت به اینکه المللی از جمله مسائلی که در راسو ایجاد الزامات قانونی با کمک نهادهاي بین

تدوین راهکارهاي مقابله و عملیاتی نمودن آنها نیاز به زمانی طوالنی داشته، زمانی طوالنی شکل گرفته و طبعا  تشدید پدیده گرد و غبار در یک بازه

  اولویت قرار گیرد.  هاي سازگاري و حفظ سالمت مردم نیز باید درتوجه به برنامه

  خالصه اي از مطالعات انجام شده .1

هاي سازگاري هائی است که مردم در طول سالیان دراز روشهاي گرد و غبار با روند متناسب با شرایط خاص هر اقلیم داراي ویژگیوقوع طوفان

در دهه  2.5PMو  10PMو نا سالم و چه از نظر غلظت ذرات ها چه از لحاظ تعداد روزهاي آلوده ولی تشدید این طوفاناند. با آن را تجربه کرده

هاي سازمان حفاظت محیط زیست هاي انجام شده توسط ایستگاهبر اساس سنجشراي زندگی مردم ایجاد گرده است. اخیر، مشکالت عظیمی را ب

به  1393بهمن ماه  22تا  15در منطقه شهرستان اهواز در  2.5PMو  10PMکه بر اساس سنجش مستقیم ذرات انجام می شود غلظت آالینده 

هاي گرد غبار هاي خارجی، در زمان وقوع طوفاناستان مرزي تحت تاثیر منشاء 8 بطور معمول در ر متر مکعب رسید.میکروگرم ب 10000میزان 

میکروگرم/مترمکعب)  150، که از سطح هشدار (میکروگرم/مترمکعب متغیر است 5000تا  500) بین 2.5PMو  10PMغلظت ذرات گرد و غبار (

برابر حد مجاز، در قم  15دهد که میزان این ذرات در هواي تهران در حدود هاي انجام شده در کشور نشان میهمچنین پایشبسیار فراتر است. 

  ).1393(شعاعی، برابر حد مجاز رسید  15برابر و در اراك به  60برابر، در اهواز  20

در دوحه قطر  2012)، که در سال Climate Change Conference, COP18, Doha, Qatar 2012غییرات اقلیمی (در اجالس ت

کاهش منابع آب شیرین در منطقه    برگزار شد، بانک جهانی گزارشی به این اجالس ارایه داد و طی آن به خشکسالی مورد انتظار در منطقه و
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هاي امکان وقوع جنگ"در این گزارش عنوان شده که مده و مهم این منطقه اشاره کرد. از چالش هاي عبه عنوان یکی  خاورمیانه و شمال آفریقا

 2003هاي ا، در بین سالاي توسط  سازمان ناس. بر اساس تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره"اي براي آب شیرین در منطقه قابل تعمق استمنطقه

، سوریه و ایران کشور ترکیه، عراق 4فرات که میان هاي مهم منطقه از جمله دجله و رودخانه کاهش محسوس و کم سابقه منابع آب 2010تا 

ترین روندهاي شود. و شاید در مجموع بتوان ادعا کرد که منطقه خاورمیانه در طی دهه گذشته یکی از کم سابقهمشترك هستند مشاهده می

تقاضاي  2045شود تا سال بینی میحالی که پیش"زارش تاکید شده است که در کاهش منابع آب شیرین را پشت سرگذاشته است. در این گ

 10حتی به رقمی  2050درصد افزایش یابد اما طبق مطالعات انجام شده منابع آب شیرین خاورمیانه تا سال  60مصرف آب شیرین در خاورمیانه 

امه کند. در قطعندر منطقه در مدیریت این بحران نقش کلیدي ایفا می . بنابراین مدیریت منابع آب"درصد کمتر از میزان کنونی خواهد رسید

هاي گرد و غبار را یک بحران فرامرزي نامیده و ضمن تقاضا از کشورها به وضوح مسئله طوفان 2016مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال 

  رائه برنامه نموده است. هاي سازمان ملل را مکلف به تهیه گزارش و ابراي همکاري مشترك زیر مجموعه

دیریت سوء مو تغییر شدید الگوي مصرف مردم،  توان افزایش تقاضا به دلیل افزایش جمعیتدالیل عمده کاهش سهم سرانه آب در منطقه را می

حی و زیر زمینی و نیز سوء مدیریت منابع اعم از منابع سط، و روند ناپایدار مدیریت منابع آب اي آب و آبخیزآب و عدم توجه به مدیریت حوضه

یکی از اثرات مشهود کمبود منابع آب در منطقه رها شدن  ر منطقه غرب آسیا و ایران دانست.ساله اخیر د 10بروز خشکسالی کم سابقه سال 

تع، خشک ها ومراهاي مصنوعی، تشدید  فشار و بهره برداري بیش از حد از جنگلهاي کشاورزي، خشک شدن مخازن سد ها و آب بندانزمین

  هاي گرد و غبار را بدنبال دارد.  زایی و طوفانها است که تشدید بیابانشدن تاالب

هاي گرد و غبار عالوه بر تاثیر مستقیم بر زندگی روزمره مردم و اخالل در زندگی خارج از منزل آنها، بر بخش کشاورزي اعم از وقوع طوفان

اي را فراهم کرده است. در زمینه بهداشت و مشکالت عدیده محیط زیست و بهداشت و سالمت کشورزارعت، باغبانی، دامداري، و منابع طبیعی، 

ند تواهاي قلبی را میدهد که تماس طوالنی مدت با ذرات ریزگرد و غبار ابتال به سرطان ریه و بیماريهاي پژوهشگران نشان میسالمت یافته

هاي هوایی شده و بی نظمی ضربان قلب، حمالت قلبی ق و گرد و غبار باعث نفوذ این هوا به کیسهدهد. استنشاق هواي آلوده به ذرات معلافزایش 

 استمرار این روند بنا بر اظهارکند. هاي پوستی را ایجاد میهاي شدید و مزمن، حساسیت و ضعف در بینایی و بیماريو مشکالت تنفسی، سردرد

  جدي براي سالمتی کودکان و سالمندان را به همراه دارد. هاي قلبی و عروقی شده و خطراترينظر متخصصین سالمت ، منجربه حادتر شدن بیما

ها در واقع یک نوع فرسایش بادي است که حاصل آن وقوع طوفانغبار داراي ابعاد متفاوتی است.  هاي گرد ودر بخش کشاورزي، تاثیر طوفان

کربن خاك و مواد ارگانیک و مغذي خاك است، که در نهایت منجر به کاهش تولید  باعث برداشت خاك غنی سطحی و از بین رفتن نیتروژن و

راهم ف هاي گرد و غبار رازمینه تشدید طوفان ها است که خودمحصوالت کشاورزي خواهد شد. از دیگر آثار این فرسایش تسریع و توسعه بیابان

موجب اختالل در فوتوسنتز و نهایتا کاهش کمی وکیفی تولیدات کشاورزي کنند. کاهش جذب انرژي خورشید در گیاهان زراعی و باغبانی می

ر همچنین داز جمله خرما در نخیالت خوزستان واصل شده است.  شود. از مناطق غربی کشور گزارشات متعددي مبنی بر کاهش تولیدات باغیمی

دهی گیاهان و نشست گرد و ثیر ذرات گرد وغبار بر کاهش گلهاي غرب کشور به کاهش شدید تولید عسل به دلیل تاگزارشات واصله از استان

اي از تاثیر بر ترافیک شامل کاهش دید و افزایش تصادفات، اختالل در پرواز هواپیماها و حمل و نقل جادهها اشاره شده است. اك بر روي گلخ

لی مراکز آموزشی در سطوح مختلف، موسسات تولیدي و تعطی یقی هنوز از آن صورت نگرفته است.جمله خساراتی است که برآورد اقتصادي دق

در گزارشاتی اشاره گردیده است که پدیده غبار هاي گرد و غبار است. اقتصادي، ادارات و مراکز خدماتی هم از دیگر خسارات مستقیم وقوع  طوفان

ا هطریق تغییر دما و دخالت در تشکیل هسته شود، همچنین از¬از طریق جذب و پراکنش اشعه خورشیدي باعث گرم شدن هواي زمین نیز می

هاي گرد و غبار به بررسی در این مقاله ضمن بررسی روند تشدید طوفان ).Goudie et al. 2001(زایی ابرها نیز موثر است روي پتانسیل باران

  شود.علل اصلی آن اشاره می

 هاي داخلی و خارجی گرد و غبارکانون .2

اهی ترین و سردترین نقطه گمیان گرم در زمستان دماي هوااختالف اي که آسیا از جمله ایران بسیار باال بوده به گونه تنوع اقلیمی در منطقه غرب

درجه گرمتر  3 اي جهانیدرجه 15نسبت به میانگین  درجه سلسیوس است که 18رسد. میانگین دماي ایران درجه سلسیوس می 50به بیش از 

 732درصد متوسط بارندگی آسیا ( 35و میلیمتر)  860(تقریباً یک سوم میانگین جهانی متر میلی 250در حد  میزان متوسط بارندگی ایراناست. 
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تیجه، ایران در کنار بارش کم از گرماي باال و شدت در ن است. آن حدود سه برابر میانگین جهانینیز پتانسیل میزان تبخیر و تعرق میلیمتر) و 

ي، سرد اتبخیر نیز برخوردار است. بطور کلی ایران را می توان به هشت ناحیه دمایی به شرح زیر تقسیم نمود. ناحیه گرم جنوب غربی، سرد دامنه

حیه سرد کوهستانی که به ترتیب میانگین دماي سالیانه سري، معتدل خزري، گرم دشتی و ناهاي خلیج فارس، معتدل دشتاي، گرم کرانهکوهپایه

تفاوت شدید دماي شب و روز در کویر کامال مشهود است و گاهی  درجه سانتی گراد است. 1/12، 2/20، 7/16، 2/17، 0/27، 4/9، 6/14، 7/24آنها 

م و همیشگی است که باعث یخبندان و ذوب متناوب رسد. روزهاي بسیار داغ  و شب هاي سرد و منجمد، فرایندي مداودرجه سلسیوس می 70به 

ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و بر خورداري از نواحی کوهستانی گسترده،  شود.و در نتیجه افزایش شدید تخلخل در الیه سطحی خاك می

گی شود. در ایران مناطقی با بارندشامل میداراي تنوع اقلیمی مختلفی است بطوري که نواحی با شرایط اقلیمی بسیار خشک تا بسیار مرطوب را 

متر (در نواحی خشک مرکزي و جنوبی) و میلی 100و مناطقی با میزان بارندگی کمتر از متر (در حاشیه غربی دریاي خزر) میلی 2000حدود 

باشد. متر برخودار میمیلی 200از  مساحت کشور از بارندگی کمتر %90متر (در کویر لوت) وجود دارد. به طور کلی،  حدود میلی 25کمتر از 

  بنابراین، بخش وسیعی از مساحت ایران داراي اقلیمی خشک و نیمه خشک است.

ها، مراتع، هاي جوي کشور بدون اینکه مورد استفاده قرار گیرد به صورت تبخیر و تعرق از سطح زمین، جنگلدرصد از ریزش 71ساالنه حدود 

ندگی تبخیر و به ها بالفاصله و یا کمی پس از باردرصد بارندگی 95شوند. در مناطق بیابانی حتی ممکن است تا می هاي آبی تلفزارها و پیکرهدیم

اشد بدر نتیجه، کمبود بارش، توزیع نامتوازن آن و دماي باال سبب شده است تا در مناطقی که میزان بارش بسیار اندك میاتمسفر برگردد. 

  باالي ایجاد گرد و غبار پدید آید. هاي وسیع با پتانسیلبیابان

میلیون هکتار از این سرزمین ها  100میلیون هکتار آن نواحی بیابانی است. براساس آمار موجود  32میلیون هکتاري کشور،  164از کل مساحت 

شکال تخریب همچون شور شدن تخریب بوسیله فرسایش بادي و سایر ا %25آن بوسیله فرسایش آبی،  %75در معرض خطر بیابان زایی هستند که 

که کشور میلیون هکتار است. در حالی  13زارهاي کشور را میلیون هکتار و حجم کل ماسه 5اي فعال کشور هاي ماسهاند. مساحت تپهشکل گرفته

برابر  3این مقدار بیش از بوده که  %61میلیارد تن فرسایش روبرو است، نسبت مساحت ناحیه بیابانی به کل مساحت کشور  2با مقدار سالیانه 

هاي میلیارد متر مکعب است که در مواقع خشکسالی و سال 430نسبت اراضی بیابانی به سطح خشکی هاي جهان است. متوسط حجم بارش سالیانه 

اي پتانسیل باال در ایجاد یابد. بررسی آمار فوق نشان می دهد که مناطق زیادي از کشور ایران دارمیلیارد مترمکعب هم کاهش می 186استثنائی به 

  هاي گرد و غبار و ماسه است. طوفان

هایی که در آنها اثر هوازدگی مکانیکی نسبت به هاي ایران را به لحاظ بافت در گروه هاي عمده  ذیل قرار داد. خاكبطور کلی، می توان انواع خاك

درصد باالي قطعات گراول و شن که خاك غالب منطقه محسوب می شوند. سایر عوامل ایجاد کننده غالب بوده و نیز خاك هاي تکامل نیافته با 

هزار هکتار  33469سول مجموعا با مساحت تقریبی هاي ایران، آنتیگیرند. از مجموع خاكها  در این دسته جاي میسولها  و اریديسولآنتی

 30434دهند و با وسعت هاي بخش  اصلی مناطق بیابانی را تشکیل میها خاكسولاند. اریديدرصد از مساحت کشور را در برگرفته 20,62معادل 

شوند. پوشش گیاهی در سطح این درصد خاك هاي کشور را شامل می 18هزار هکتار از نظر مساحت دومین رده در سطح کشور بوده و بیش از 

شناسی سست د که عمدتا از تخریب و انحالل سازندهاي زمینهایی هستنها پراکنده و مواد آلی خاك نیز اندك است. دسته دیگر خاكرده از خاك

ها غالب در کویرهاي مرکزي و بعضی نقاط دهند. این خاكهاي رسی را تشکیل میهاي کفه هاي نمکی  و دقآیند که خاكباالدست پدید می

یایی بودن و درصد باالي ذرات در اندازه سیلت و ها شور و قلشوند. مشخصه بارز این نوع خاكهاي شرق و جنوب شرق کشور مشاهده میبیابان

هاي ایران، هاي بیابانشود. با توجه به خصوصیات خاكها مشاهده میهاي گرد و غباري نسبتا شدید در سطح این خاكرس است و اغلب فعالیت

هاي گرد و غبار از گذشته در برخی از کشورهاي نهاي گرد و غبار از دیر باز جزو خصوصیات ذاتی منطقه بوده است.  شدت طوفاوقوع رخداد طوفان

 ت.شده اساز زندگی مردم تلقی می غرب آسیا از جمله  عراق، اردن، سوریه، شبه جزیره عربستان و کویت به حدي بوده است که این پدیده جزئی

هاي گرد و غبار و روزهاي آلوده در منطقه قوع طوفانولی آنچه که این پدیده را در طی دهه اخیر در صدر توجهات قرار داده است، افزایش تعداد و

الم ها نظیر خوزستان، ایدهد که در برخی از استانها نشان میگزارشات دریافتی از استانصور شدت و غلظت گرد و غبار است. و افزایش غیر قابل ت

  رسیده است. و سیستان و بلوچستان تعداد روزهاي گرد و غباري به چندین برابر در طی دهه اخیر

هاي غالب بادهاي منطقه است. بطور کلی پهنه کشور ایران تحت تأثیر چندین سامانه گرد و غبار هاي گرد و غبار  تابعی از جریانمسیر این طوفان 

ر قرار می دهد. این هاي جنوبی و غربی را تحت تاثیبادهاي غربی تولید شده و استان تحت تاثیرخارجی قرار دارد: اول سامانه گرد و غباري که 
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النهرین بارگیري کرده و در صورت داشتن انرژي الزم، وارد ایران شده و هاي شرق سوریه، غرب عراق، مرکز عراق و منطقه بینسامانه از منشاء

ه جنوبی است که معموال کند.  دوم سامانهاي غرب کشور در برخی مواقع تا ایران مرکزي و تهران نیز ادامه پیدا میگذاري بر استانضمن تاثیر

هاي شمالی و شمال غربی در داخل خاك عربستان بوده و بهمین علت گرد و غبار را از داخل عربستان به ایران منتقل حاصل تغییر جهت جریان

سامانه شرقی و جنوب نماید.  و سوم کرده و در صورت مساعد بودن شرایط از جنوب استان خوزستان، استان هرمزگان و بوشهر نیز بارگیري می

این جریان از شمال استان سیستان و بلوچستان  وارد و پس از  روزه سیستان نیز همراه است. 120 شرقی است که اغلب با زمان وقوع بادهاي

آن  ساحل جنوبی بارگیري از تاالب هامون شمال استان سیستان و بلوچستان را تحت تاثیر قرار داده و در برخی مواقع تا خلیج فارس و کشورهاي

در جنوب کرمان  گیرد. زبانه هاي این سامانههاي گرد وغباري دیگري در نواحی ایران مرکزي و جنوب کرمان شکل میکند.  سامانهادامه پیدا می

کند. همچنین در یهاي گرد و غبار جنوب کرمان را شکل داده و به سمت جنوب استان امتداد پیدا مو منطقه جازموریان بارگیري کرده و طوفان

 گفتهباد در حاشیه کویر وجود دارند.  هاي گرد و خاك و شن، بسته به تندي و جهتمرکزي ایران همواره غبارها و توفان عبور باد از روي کویرهاي

 به سمت ت باد معموالگیرد که با توجه به تغییر جهقوم شکل میشود که یک سیستم گردو غبار هم به کمک سیستم باد شمالی  از صحراي قرهمی

هاي اولیه، استان گلستان و مازندران در مواقعی رسد. بر اساس گزارشهاي مرزي شمال کشور نمیکند و اغلب  به استاندریاي خزر شیفت پیدا می

  گیرند.خاص بطور خفیف تحت تاثیر این گرد و غبار قرار می

هاي گرد و غبار هم منشاء کامال داخلی دارند. از طوفان %5گیرند. حدود ها قرار میسیستمطوفانهاي گرد و غبار کشور تحت تاثیر این  %95بیش از  

 هايو پس از ورود به کشور، از منشاءخارج مرزها  در ادامه حرکت خود  البته باید اشاره نمود که در برخی مواقع طوفان گرد و غبار منشاء گرفته از

 در زمینه منشاء داخلیشود. گردد. این فرآیند در استان خوزستان به وضوح مشاهده میبار تشدید مینیز بارگیري کرده و غلظت گرد وغ داخلی

ارائه و مبناي تهیه برنامه عمل ملی توسط  1395گرد و غبار مطالعات جامعی در کشور آغاز شده است که امید است نتایج آن در نیمه اول سال 

  هاي ذیربط قرار گیرد. دستگاه

 هاي گرد وغبار امل تشدیدکننده طوفانبررسی عو .3

  خشکسالی دراز مدت 3-1

در حال رسید. میمیلیمتر در سال  250خیر به حدود اي قرار دارد که متوسط دریافت بارش ساالنه آن تا قبل از خشکسالی اایران در منطقه

 35و میلیمتر)  860(تقریباً یک سوم میانگین جهانی متر گزارش شده است که این میزان میلی 236در حد  حاضر میزان متوسط بارندگی ایران

ریافت این اساس کل داست. بر حدود سه برابر میانگین جهانی  ز پتانسیل میزان تبخیر و تعرق آننیمیلیمتر) و  732درصد متوسط بارندگی آسیا (

ساله نشان  45میلیارد متر مکعب رسیده است.  بررسی آمار  430سال اخیر به میزان  20احتساب آمار  ساالنه بر اساس متوسط دراز مدت با

میلیارد متر مکعب تنزل کرده است،  200میزان دریافت بارش کشور در یک سال به کمتر از  40دهد که در یک دوره خشکسالی حاد در دهه می

گردد که تناوب تر سالی مالحظه مییلیارد متر مکعب نیز رسیده است. م 580حدود افت بارش به ، کل دری50ی در دهه که در یک تر سالدر حالی

سال اخیر میزان دریافت بارش ساالنه در  23متاسفانه در ز خصوصیات اقلیم این منطقه است. و خشکسالی در ایران یک پدیده کامال طبیعی و ا

 15متاسفانه دربین در در حد  سطح متوسط بوده است.  ال اخیر دریافت کل بارش تقریباس 15که در کشور به شدت کاهش پیدا کرده به طوري

ها سال بقیه هم میزان بارش در اغلب سال 7سال کشور کمتر از متوسط دراز مدت بارش دریافت کرده، این درحالی است که در  8سال آبی اخیر 

ر طول یک بازه دراز مدت، اثرات مستقیم و غیر است که این میزان کاهش د طبیعیاالتر از سطح متوسط نداشته است. افزایش چشمگیري ب

  هاي گرد و غبار را به دنبال داشته است.مستقیمی بر شرایط زمینی دارد که تشدید طوفان

  مدیریت ناپایدار منابع آب 3-2

افتاده است. اي در آن اتفاق میهاي دورهدیرباز خشکسالیاي است که از همانطور که اشاره گردید شرایط اقلیمی ایران داراي خصوصیات ویژه

تان مدیریت منابع آب در تاریخ ایران باسنوان یک بالي عظیم ثبت شده است. برخی از این خشکسالی ها داراي چنان شدتی بودند که در تاریخ به ع

 ها و چشمه ها بودهها، ذوب برفشامل آبهاي سطحی ناشی از بارش با توجه به اینکه منابع آب در ایران است.داراي سوابق بسیاري درخشانی بوده 

سیم قاست و منابع آبی دست ساز بشر هم منبع قنات بوده است، آورد این منابع بطور مستقیم تحت تاثیر میزان دریافت آن بوده و به همین دلیل ت
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در طول سالیان متمادي بوده است. ده است که پایه اصلی پایداري آنها شهاي آب هم بر اساس میزان توان تولید منابع در هر سال تعیین مینامه

ي ااي، پمپ هاي قوي برقی و دیزلی روشهاي مصرف آب بطور فزایندهها، انتقال آب بین حوضههاي نوین شامل سدسازيمتاسفانه با ورود تکنولوژي

یر سیستم هاي استحصال سنتی آب نظدر روند مدیریت منابع آب هستیم. توسعه پیدا کرده بطوریکه سال به سال شاهد بحرانهاي تشدید شونده 

ی کرده است.  در نگاه علمبرداري از منابع را متناسب با توان منبع تنظیم میها و قنوات و نهرهاي سنتی به نوعی طراحی شده بود که بهره چشمه

شود که بهره برداري از آب زیرزمینی تا گردد و گفته میدراز مدت تنظیم میهاي سطحی بر اساس متوسط برداري از آبنوین و رایج، برنامه بهره

در شرایط اقلیم خاص این منطقه، عدم توجه به میزان کسري دریافتی هر سال و عدم اعمال  کهدر حالیگیرد. تغذیه نیز صورت می %70میزان 

ر ها دهاي شدید آبی شود که امروز شاهد وقوع برخی از آنبه وقوع بحران تواند  منجرجوئی متناسب با کاهش دریافت ساالنه میسیاست صرفه

هاي داخلی کشور هستیم.  شاید نیاز به استدالل نباشد که نگاه یک سویه به مدیریت منابع آب و توجه صرف به توسعه دریاچه ارومیه و سایر تاالب

برداري از منابع زیرزمینی، باعث گردیده است که کشور امروزه شاهد رشد فزاینده کاهش سطح آب منابع آب در قالب سدسازي و توسعه بهره

  زیرزمینی، کاهش رطوبت سطحی زمین، از بین رفتن پوشش گیاهی و رشد سریع وسعت مناطق تولید کننده گرد و غبار باشد.  

له این مسئ هاي بزرگ است.شدید کرده است عدم توجه به حقابه تاالبهاي گرد و غبار را در منطقه تیکی دیگر مواردي که شدت وقوع طوفان

که در نوع خود یک سوء مدیریت ناشی از مسائل پیچیده سیاسی و فرهنگی در منطقه است، در هر دو بخش غرب و شرق کشور ما مشکالت 

وه بر مشکالت ناشی از خشکسالی، متاسفانه عدم توجه هاي گرد و غبار ایجاد نموده است. در شرق کشور عالمتعددي را در مقوله تشدید طوفان

المللی، سطح وسیعی از تاالب را به عرصه تولید گرد و غبار بخصوص همسایه شرقی به ضرورت حفظ و احیاي تاالب هامون به عنوان یک سرمایه بین

  روزه تبدیل کرده است. 120در ایام بادهاي موسوم به بادهاي 

ارد سوء مدیریت و یا مدیریت یک سویه منابع آب بدون توجه به حقابه پائین دست، کاهش شدید منابع آب شیرین متاسفانه یکی دیگر از مو

کیلومتر  114مجموع آب شیرین دو رودخانه دجله و فرات بیش از  2010تا  2003در فاصله سال هاي در دو رودخانه مهم دجله و فرات است. 

بر اساس  آب شیرین در جهان محسوب می شود. پس از هندوستان دومین کاهش بزرگ منابع مکعب کاهش داشته است که این رقم کاهش

که این منطقه بزرگترین النهرین کامال قابل اثبات است. هاي بیناز وسعت تاالب %94مطالعات انجام شده در همین فاصله خشکیدگی بیش از 

  گیرد.غربی شکل میبر اثر جریان بادهاي غربی و شمال هاي گرد و غبار عبوري از منطقه است کهتقویت کننده طوفان

  افزایش فشار بر منابع طبیعی 3-3

 گیاهی و افزایش طور که اشاره گردید، یکی از اثرات مشخص کاهش میزان بارش و عدم تغذیه مناسب ذخایر آبی، کاهش تدریحی پوششهمان

ه رود، بلکه بها نه تنها پوشش گیاهی در عرصه هاي منابع طبیعی رو به کاهش میمتاسفانه در شرایط کم آبی و کاهش بارشفقر مراتع است. 

بخصوص آب و پوشش گیاهی مراتع و حتی افزایش مصرف به ت ماندن میزان استفاده از منابع هاي کاهش برداشت و ثابدلیل عدم اعمال برنامه

ند. این کتغییر الگوي مصرف، فشار بر منابع طبیعی به شدت افزایش پیدا میدلیل افزایش تقاضاي ناشی از افزایش جمعیت، مهاجرت روستائیان و 

فشار چند برابر به منابع طبیعی که متاسفانه امروز در اغلب نقاط کشور شاهد آن هستیم، موجب از دست رفتن سریع پوشش گیاهی زمین، بهم 

  گردد.هاي گرد و غبار میخوردگی خاك سطحی و تولید طوفان

  یت نامتناسب کشاورزي مدیر 3-4

اقتضا دارد تا متناسب با اتفاقات افتاده و شرایط پیش روي، نحوه  هاي نزدیک به دو دهه اخیر،شرایط بحرانی کشور به دلیل استمرار خشکسالی

مر، هاي مستبی و خشکسالیهاي کم آهاي مواجهه با بحرانریزان بخش کشاورزي قرار گیرد.  متاسفانه در سالمدیریت کشاورزي مورد توجه برنامه

ایم، بلکه آمارها حکایت از افزایش شدید سطح هاي مصرف آب در کشاورزي نبودهنه تنها شاهد تغییري در الگوهاي کشت و تغییر جهت سیاست

فته، ه مورد غفلت قرار گرهاي بحرانی کشور نیز دارد. در چنین شرایط بحرانی، عدم توجه به این امر حیاتی که متاسفانزیر کشت در برخی از حوضه

ها، دچار بحران هاي سدها، افت سطح آب زیرزمینی و خشک شدن بسیاري از چاهباعث گردیده که کشور به دلیل کاهش منابع آب در ذخیره گاه

به دلیل عدم تعادل  مطالعات اولیه حکایت از این دارد که تخریب مراتع در سطح وسیعی کشاورزي دیم گردد. هاي کشاورزي آبی ورهاسازي زمین

ا ههاي گرد و غبار در برخی از استانها،  از دالیل اصلی تشدید طوفانهاي زراعی و باغی و تبدیل کاربري زمیندام با ظرفیت مرتع، رها شدن زمین

  و مناطق اطراف کالنشهرها از جمله قزوین، البرز و تهران بوده است. 

  ارائه راهکارهاي مدیریتی و اجرائی .4
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ذف ترین راهکار، حهاي گرد و غبار داراي ابعاد متعددي هستند. بدیهی است اساسیراهکارهاي مدیریتی و اجرائی براي کنترل و مقابله با طوفان

 ههاي مدیریتی امکان پذیر است. بطور کلی راهکارهاي مقابله با پدیدهاي گرد و غبار است است که کنترل آنها توسط روشعواملی تشدید طوفان

  گردد:گرد و غبار به دو دسته راهکارهاي مدیریتی و اجرائی تقسیم می

  راهکارهاي مدیریتی 4-1

گردد که به نوعی با وقوع و تشدید هاي قبلی توضیح داده شد راهکارهاي مدیریتی به کلیه فرآیندهایی اطالق میبر اساس آنچه که در بخش

 گردد:وار اشاره میها فهرستبه محدودیت حجم مقاله ذیال به تعدادي از آن هاي گرد و غبار مقابله نماید. با توجهطوفان

 هاي آبیاري کم مصرفتوسعه روش -

 هاي زراعی با مصرف کم و مقاوم به خشکیترویج رقم -

 هاي کشتتوجه به سیاست واردات آب مجازي و جلوگیري از صادرات آب مجازي با اصالح الگوي -

 فهاي مدیریت مصرل تخصیص به کشاورزي در هر دشت و تدوین برنامه نظارت فصلی و برخط و برنامهنظارت مستمر بر میزان آب قاب -

هاي آموزش و فرهنگ سازي به منظور افزایش سطح آگاهی مردم و مشارکت مستقیم مردم در مدیریت منابع آب در واحد دشت و حوضه -

 فرعی

ه منظور استحصال آب و افزایش ظرفیت نگهداري آب در زمین و کسر سهم هاي آبخیزداري در آبخیزهاي باالدست بتوسعه اجراي طرح -

 تبخیر در حوضه میانی و پائین دست

ها و آبگیرهاي هاي آبخوانداري و سدهاي زیرزمینی جهت نگهداشت آب در پروفیل خاك و آبرفت با توجه ویژه به حقابه تاالباجراي طرح -

 پائین دست.

طوبت در پروفیل خاك سطحی و استفاده از آن در ایجاد باغات دیم به منظور تثبیت زمین و ایجاد باد هاي نوین حفظ راستفاده از روش -

 شکن 

 هاي هر منطقههاي علمی مدیریت دام در مرتع با لحاظ ظرفیت چرا و حساسیت خاكتدوین روش -

  هاي حساس به فرسایش و تولید کننده گرد و غبار هاي نوین دام متمرکز و قرق زمیناستفاده از روش -

  راهکارهاي اجرائی 4-2

در کنار راهکارهاي ارائه شده در بند الف که بصورت غیر مستقیم در جلوگیري از گسترش اراضی مستعد تولید گرد و غبار موثر است. 

  د:گردراهکارهاي اجرائی کنترل منشاء گرد و غبار در اراضی منشاء نیز توصیه می

 توجه به طرح هاي اجرایی مدیریت آب در فصول بارش جهت افزایش رطوبت زمین و ایجاد پوشش گیاهی -

 ها و نظارت بر خط اجراي آناي رها سازي حقابه تاالبهاي سازهتنظیم سیستم -

هاي یک ساله ایجاد شده جهت حفظ استحکام تنظیم مدیریت چراي ویژه متناسب با وضعیت هر سال آبی، جهت حفظ رطوبت و پوشش -

 خاك با جلوگیري از ورود دام به اراضی حساس 

 هاي مختلف در تثبیت موقت زمین در فصول مرطوباستفاده از مالچ -

 کاري و کشت گیاهان مقاوم به گرما و باد با استفاده از توان جوامع محلی نهال -

اي هقتصادي جهت استفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی و جوامع محلی در اجراي طرحزدائی اتهیه طرح هاي مشارکتی در قالب بیابان -

 زدائیزائی و بیابانمقابله با بیابان

  اقدامات انجام شده: .5

جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست در دولت تدبیر و امید و مصوبه این جلسه در زمینه تشکیل ستادي خاص در  بر اساس مصوبه اولین

هاي گرد و غبار که در دهه هاي مرتبط با آمادگی و مقابله با طوفانحفاظت محیط زیست به منظور ایجاد هماهنگی و ساماندهی فعالیتسازمان 

شکل گرفت و بحمداهللا با اقدامات بسیار چشمگیر و با همدلی و  1392هاي جدي کشور شده است، این ستاد در آبانماه سال اخیر جزو چالش
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اي از عملکرد ستاد مقابله با گرد و غبار سازمان خالصهاي مرتبط با موضوع موفق به کسب موفقیت هاي چشمگیري شده است. همراهی دستگاهه

  گردد:ارائه می محیط زیست

 فعالیت هاي تشکیالتی 1,5

 ساختار ستاد تدوینو تشکیل دفتر ستاد، در سازمان محیط زیست  1392ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار از بهمن ماه تشکیل -

 جلسه تشکیل شده است). 5تاکنون خانه و سازمان مختلف (وزارت 12تشکیل کمیته راهبردي ستاد با شرکت نمایندگان -

به کلیه  26/4/1395(توسط دولت در  اخذ مصوبه هیات وزیران و آمادگی و مقابله با آثار زیانبار پدیده گرد و غبارآئین نامه جدید تدوین -

  الغ شد).ها ابدستگاه

هاي گرد و غبار به ریاست استانداران محترم، دبیري مدیران کل هاي داراي منشاء و تحت تاثیر طوفانهاي استانی در استانتشکیل کمیته-

ي ها، ارائه پیشنهادهاهاي عضو در ستاد ملی، به منظور مدیریت بحران در زمان وقوع طوفانها و عضویت سازمانزیست استانحفاظت محیط

 پذیريهاي کاهش آسیبهاي گرد و غبار و تهیه طرحاجرایی در زمینه مقابله با کانون

 فعالیت هاي اجرائی  2,5

هاي فعال فعلی و اي جهت شناخت کانونتدوین سند ملی منشا گرد و غبار داخلی در سطح ملی با استفاده از اطالعات زمینی و ماهواره-

استان  26ریزي مورد نیاز ستاد و شناسائی منشاء گرد و غبار در شدن دارند به عنوان ابزار اصلی برنامه هایی که در آینده امکان فعالپتانسیل

 هاي فنی آن آماده گردیده. هاي منشاء وگزارشاستان نقشه 15کشور که در 

هاي عملیاتی و تقویت تدوین برنامهها، مراتع و آبخیزداري کشور به منظور تشکیل کمیته هماهنگی امور اجرایی با همکاري سازمان جنگل-

اي در سطح ملی بر اساس مطالعات موجود در کشور. در توانمندي کشور در این زمینه، تهیه طرح جامع مدیریت گرد و غبار با نگاه مدیریت حوزه

ي شناسایی شده گرد و غبار تهیه هاهاي خوزستان، سیستان و بلوچستان و ایالم جهت مهار کانونهاي مقدماتی استاناین راستا تاکنون طرح

 شده است.

ها، در این سند ضمن معرفی منشاء گرد و غبار هاي ذیل قانون مصوبه دولت جهت تدوین برنامه عمل دستگاهتشکیل جلسات هماهنگی با دستگاه-

 مرحله بررسی است). در هر استان، برنامه اجرائی هر دستگاه در مورد جهت مقابله و افزایش سازگاري (قرار داد مشاور در

 . 6/12/1393هاي گرد و غبار در خوزستان و کنترل آنها و اخذ مصوبه دولت در ها براي مقابله با طوفانتهیه برنامه عمل دستگاه-

توسعه  1395ها در سال و تکمیل و تقدیم به دولت جهت تصویب برنامه هاي دستگاه 6/12/1393ها در مصوبه بازنگري شرح فعالیت دستگاه-

 و  2.5PMمیکرون ( 5/2میکرون و  10هاي گرد و غبار با قطر ذرات ریزتر از ها به سنجندهشبکه پایش گردوغبار در کشور و تجهیز کلیه ایستگاه

10PM ( 

 با موضوع گرد و غبار در کشورهاي همسایه  ايها و سمینارهاي منطقهشرکت فعال در نشست-

 المللیهاي بیني با انجام مکاتبات و شرکت در اجالساتالش در جهت ایجاد وفاق منطقه-

هاي گرد و غبار و ارائه پیشنهاد اي در مقابله با طوفاندر جهت ارتقاء جایگاه همکاري هاي منطقه UNEPهمکاري با سازمان کنفرانس اسالمی و -

 استانبول 1395میزبانی اجالس گرد و غبار کنفرانس در تهران در اجالس 

به  1394مجمع عمومی در آذر ماه  70نویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد گرد و غبار که در اجالس تهیه پیش مشارکت در-

 تصویب رسید

قطعنامه اجالس  5در تهیه گزارش جهانی چالش گرد و غبار به منظور ارائه به دبیر کل سازمان ملل به استناد بند  UNEPمشارکت و همکاري با -

 عمومی. مجمع  70

   1395در مورد گرد و غبار در خرداد   ) UNEP) ،UNEA-2و تصویب آن در اجالس مجمع عمومی  UNEPتهیه قطعنامه با همکاري -

 1395در نشست خرداد  ESCAPهمکاري با وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه در تصویب قطعنامه -

ک بینی گرد و غبار (یهاي پایش و پیش، آلمان جهت توسعه سیستموسعه یافته از جمله ژاپنت توسعه همکاري هاي علمی و فناوري با کشورهاي-

 مورد به تفاهم نهائی رسیده و  در حال عقد قرار داد با وزارت محیط زیست ژاپن)
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هاي واندیشمندان ایرانی ازمانمیهمان داخلی خارجی و نمایندگان س 300 المللی گرد و غبار در اهواز با حضوربرگزاري اولین کنفرانس بین-

WMO ،WHO  وUNEP  و ارائه موفقیت هاي این اجالس در حاشیه اجالسUNEA-2  1395در نایروبی در خرداد. 

اي ههاي مصوب سازمان ملل و زیرساختبررسی راهکارهاي عملیاتی کردن قطعنامه"اي در تهران تحت عنوان ارائه پیشنهاد برگزاري اجالس منطقه-

 (پیشنهاد توسط وزرات امور خارجه ارسال شده و منتظر پاسخ هستیم). "مرتبط

  ها:چالش .6

در بعد داخلی همانطور که در بخش فعالیت ها اشاره گردید، خوشبختانه تشکیل ستاد مقابله با گرد و غبار موجب گردیده تا یک شناخت کلی 

هاي دیربط و به یمن هماهنگی بعمل آمده برنامه عملی براي کمک دستگاهاز این پدیده در سطح منطقه و در سطح ملی بدست آید همزمان با 

ها نظیر ایالم، خوزستان و سیستان بلوچستان، برنامه عمل آماده گردیده است. شاید در حال حاضر بتوان برنامه هاي اجرائی در برخی از استان

را چالش اصلی عنوان نمود که امید است با توجه به اهمیت موضوع در شروع هاي بحرانی عدم امکان تخصیص بودجه الزم براي آغاز بکار در استان

  یک عزم ملی با حل مشکل اعتبارات عمرانی دولت شاهد تحولی در این زمینه باشیم.

وق داي و تشکیل صندر بعد خارجی چالش اصلی عدم استقبال کشور هاي منطقه از ابتکار عمل ایران در تشکیل کمیته همکاري هاي منطقه

اي در این زمینه به سمت و سوي هاي منطقهاي پیشنهاد گردیده است. به همین دلیل گرایش فعالیتنشست منطقه 11اي باشد که در طی منطقه

فراهم اي هاي منطقهها، الزامات براي کشورها در زمینه همکاريهاي سازمان ملل هدایت شد تا به امید خدا با استفاده از این ظرفیتزیرساخت

  آید.

ر به هاي گرد و غبامتاسفانه در مورد کشورهایی نظیر عراق، سوریه و....که از این ابتکار حمایت کردند، شروع همکاري در زمینه مقابله با کانون

  دلیل مسئله تروریسم و عدم امنیت داخلی در اولویت دولتهایشان قرار ندارد.
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