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 مقدمه:

ها و تشديد  بيش از حد از خاک و آب، گرمايش جهانی، تشديد خشکسالی گيری  ای زيست محيطی نيست. بهره ريزگرد ديگر صرفا پديده

کند که شعاع انتشار آن بيش از حد تصور است.  مين پراکنده میهای ريزگرد در ارتفاعات باالی ز زايی ذرات ريزی را از کانون بيابان

رسند و معلوم نيست در آينده زمين، شعاع پراکنش ريزگردها تا چه حد افزايش يابد و به چه  گاهی غبارهای شمال آفريقا هم به ايران می

شود  بينی می نقراض بزرگ آن را تسريع کرده و پيشهای بيش از حد بشر در زمين روند ششمين ا ميزان اين پديده توسعه پيدا کند. دخالت

ها  های بزرگ کره زمين طی ميليون سال، شاهد وقوع انقراض بزرگ ششم باشيم. اين در حالی است که انقراض ١٠٠که در کمتر از 

يات، تاب و تحمل اين های ح کنيم، به حدی زياد است که زنجيره دهند اما سرعت تخريب، در عصری که ما در آن زندگی می سال رخ می

تواند با تعطيلی مراکز کار،  ای نو و در عين حال مخرب است. ريزگرد بر اقتصاد تاثير داشته و می همه فشار را ندارند. ريزگرد پديده

قرار  ها از شن و ماسه، اقتصاد کشورها را به شدت تحت تاثير قطع برق، ايجاد محدوديت در حمل و نقل هوايی و حتی پوشيده شدن ريل

های درمانی، اقتصاد کشورها را دچار مشکل  سالمت انسان را به خطر انداخته و با افزايش هزينهو های  دهند. ريزگردهايی که ريه

باشد.  ز میکند. ريزگردها نه تنها تحت تاثير فعاليتهای افراطی کشاورزی است بلکه خود به شدت تحت تاثير بسيار مخرب ريزگردها ني می

ها و همچنين تاثير مخرب بر عملکرد پرورش زنبور  کاهش شديد فعاليت فتوسنتز درگياهان، کاهش کيفيت غالت وعلوفه و سالمت دام

گير کرده بلکه فعاليت گرده افشانی را مختل نموده و تامين امنيت غذايی بشر را به شدت تحت تاثير  عسل را نه تنها اين صنعت را زمين

داند که در آينده کره زمين، آيا  کشور جهان به نحوی تحت تاثير ريزگردها هستند اما کسی نمی ۵٨ده است. اگرچه در حال حاضر قرار دا

ای به  پديده ريزگرد تشديد خواهد شد يا خير. اين پديده به ظاهر نوظهور اما به سرعت فراگير در جهان، موضوع اجالس سه روزه

ها و  جهانی و کارشناسان کشورهای درگير را گرد هم آورد. "اجالس مقابله با گرد و غبار، چالش ميزبانی ايران بود که مجامع

های آن هيچ اثری از وجود الزام جدی برای مقابله با  تيرماه سالجاری در تهران برگزار شد اما در بيانيه ١۴تا  ١٢راهکارهای عملی" 

های فنی برای  های مثبتی در زمينه شناخت بيشتر پديده گرد و غبار از طريق توصيه مخورد. با اين وجود گا اين پديده مخرب به چشم نمی

 ايجاد مراکز شناسايی اين پديده در کشورها و تبادل بيشتر اطالعات، در قالب بيانيه پايانی اين کنفرانس برداشته شد.

توان  ورها وجود ندارد و سازمان محيط زيست معتقد است نمیآوری برای کش اجالس دو بيانيه صادر نمود و در هر دو بيانيه هيچ بند الزام

توان زمينه همکاری بيشتر بين آنها را فراهم کرد.از نتايج  کشورها را ملزم به انجام کاری کرد، بلکه با تسهيل ارتباطات چند جانبه می

 توان به چند درس مهم اشاره نمود: اجالس و مذاکرات تهران می

ای در خاورميانه و آسيای مرکزی، هنوز ايران اين پتانسيل و قدرت را دارد که  های منطقه سياسی و تمام بحراناوال با تمام مشکالت 

کشورهای منطقه را دور هم جمع کند و به بررسی يک مشکل به دور از مسايل سياسی بپردازد. ايران تالش کرد راه حل بهتر و 

 خصوص سازمان ملل برای حل مسئله ريزگردها ارائه کند و اين يک نکته مثبت است. المللی به  های بين تری با کمک سازمان عاقالنه

ا و ای که اين نشست نشان داد آن است که هيچ راهی برای حل مشکالت و مسايل محيط زيستی به خصوص مسئله ريزگرده دومين مسئله

جز اينکه کشورهای منطقه دست به دست هم دهند و با هم همکاری کنند. با همدلی و کنار گذاشتن دعواهای سياسی  غبار وجود ندارد. به

به دنبال راهکارهايی باشند که به اصل مشکل و دليل اصلی آن بپردازند. مسئله سوم اين است که تا زمانی که يک قاعده و قواعد حقوقی 

المللی هيچ  وجود نيايد، در سطح بين و دقيق برای مسئله ريزگردها و جلوگيری از ايجاد آن همچنين کنترل گرد و غبار به مشخص، مسلم

 ضمانتی برای کنترل آن وجود نخواهد داشت. 

 



و  ۶٠ر تفکرات دهه گردد که هنوز تحت تاثي اند به بحث مديريت مهار و کنترل آبها باز می طور که همه اشاره کرده بحث ريزگردها همان

ها در فرادست است و فشار بر مناطق فرودست است. قطعا يکی  های بين مرزی برای کنترل آب ها و رقابت هجمه سدسازی و کنترل آب

ر دهد که هرچه زودتر، بايد قواعد، قوانين و د گيرد ايران است و اين نشان می از کشورهايی که تاحد زيادی تحت تاثير اين قضيه قرار می

های  واقع معادالت اين مسئله را تعيين و ترسيم کنيم و در چارچوب منافع ملی بلند مدت و پايداری محيط زيست خود، بر مبنای آن برنامه

ملی خود را بر اساس ديدگاه آمايشی پياده کنيم تا بتوانيم هم حافظ منافع ملی باشيم و هم اينکه پايداری منابع در چارچوب فرامرزی را 

تر دارد و بايد  توان به آن اشاره کرد اين است که مسئله ريزگردها هنوز جای تحقيق و شناخت قوی کنيم. مسئله بعدی که می تضمين

  تالش کنيمامکان تا حد عهده دارد، ايجاد شود. بنابراين بايد  ربينی، مطالعه و مديريت آن را در منطقه ب مرکزی که مسئوليت شناخت، پيش

ها، امکانات، منابع و  . با توجه به امکاناتی که در کشور وجود دارد، وضعيت دانشگاهفراهم  نماييما ايران اين مرکز ر ايجاد امکانو 

کند که ايران تبديل  توان جذب کرد، فرصتی ايجاد می المللی با راه اندازی اين مرکز می های بين المللی که از طرف سازمان های بين حمايت

دانيم در حال حاضر مرکز مديريت، مطالعه، پيش  مسايل مرتبط با ريزگرد تبديل شود. همه ما میبه قلب تپنده شناخت، بررسی و مديريت 

آگاهی و شناخت ريزگردها در کشور اسپانيا و در شهر بارسلونا واقع شده است. اين در حالی است که ما در خاورميانه بيشترين صدمه 

های آنها به شکل پراکنده،  کنند اما فعاليت های دنيا روی اين موضوع کار می اهشويم. بسياری از دانشگ را از مسئله ريزگردها متحمل می

تواند برای هماهنگ کردن کشورها و  المللی در ايران می غير مرتبط و بر اساس منافع ملی آن کشورها است. بنابراين ايجاد يک مرکز بين

بينی معادالت آتی بر اساس فرآيندهای محيط  ود کمک کند. پيشهای موج دسترسی به اطالعات مناسب همچنين شناخت بهتر از واقعيت

تر شدن کره زمين، مسئوليتی جدی است که بايد با کمک کشورهای پيگير و حاضر در نشست سه روزه تهران، بتوانيم  زيست و گرم

تر در اختيار کشورهای  و روشن تر، شفاف مرکزی را در ايران ايجاد کنيم تا با دسترسی به منابع و اطالعات موجود، وضعيتی دقيق

ای،اين مرکز عامل اتحاد، وحدت و همکاری  منطقه قرار دهد. ضمن آنکه با کمک دانشگاه و مراکز تحقيقات داخلی، خارجی و منطقه

نظارت و آن را  توان نيروی انسانی مناسب تربيت کرد تا بهتر بتوانيم بر تبعات اين پديده بيشتر خواهد شد. با استفاده از چنين مرکزی می

 مديريت کنيم.

تواند نهاد مناسبی جهت ايجاد مفاهمه و همکاری بين المللی در حوزه  می FAO و کشاورزی ملل متحد  باروبنظرميرسد سازمان خوار

 تواند نقش مهمی در بهبود و ارتقا موارد فوق الذکر داشته باشد. های فائو در حوزه کارشناسی و ديپلماسی می کشاورزی باشد. توانمندی

 


