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دیپلماسی کلید حل مشکل
ریزگردهای قره قوم

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی گفت:کلیت مدیریت موضوع ریز گردهای قره قوم راهکارهای فرا منطقه ای دارد و با
توجهبهشرایطمالیوعلمیکشورهایترکمنستانوافغانستاننمیتوانانتظاراقداماتخاصیازسمتآندوکشورداشت،پسباتوجهبهاینشرایط
راهکار اصلی استفاده از دیپلماسی در حوزه محیط زیست با این کشورهاست ،موضوعی که تا کنون دیده نشده و اگر هم بوده به موفقیت نرسیده است.

...

گزارش «خراسان» از تاثیر ریزگردهای خارجی در شمال شرق کشور ،راهکارها و اقدامات انجام شده

گفت وگو

ریزگردهای قره قوم تهدیدی برای هوای مشهد

نماینده وزارت خارجه درشمال و شرقکشور :

ریزگردها در مشهد ارتباطی
به قره قوم ندارد

محمدامین شرکت اول-هفته دوم خرداد بود که مردم
مشهد و برخی دیگر از مناطق خراسان رضوی برای چند
روزی وضعیت آلودگی بی سابقه ای را در هوای شهر خود
تجربه کردند ،به طوری که شاخص کیفیت هوای مشهد در
برخی از ایستگاه ها به حدود  350نیز رسید و همین باعث
اعالم وضعیت بحرانی در شهر و تشکیل کمیته اضطرار
آلودگی هوای مشهد و تصمیم گیری هایی برای آن روزها
شد.یکی از دالیل وقوع این وضعیت بحرانی ،بنا به گفته
مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست خراسان رضوی
کانون گرد و خاک بیابان قره قوم در ترکمنستان بود.

شرکت اول-در حالی که رئیس دانشکده منابع طبیعی
و محیط زیست دانشگاه فردوسی حوزه دیپلماسی را در
پیگیری موضوع ریز گردهای صحرای قره قوم دارای نقص
می دانداما نماینده وزارت امورخارجه در شمال و شرق
کشور به طور کل این موضو ع را رد کرده و می گوید ریز
گردهای مشهد ارتباطی با صحرای قره قوم ندارد.رئیس
نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق كشور در
گفت و گو با «خراسان» در واکنش به اظهارات مطرح شده
در خصوص تاثیر صحرای قره قوم بر ایجاد وضعیت بحرانی
آلودگی هوای مشهد در خرداد می گوید :افرادی که این
حرف ها را می زنند باید بگویند چه مستنداتی دارنــد و
بر چه اساسی این حرف ها را می زنند ،مگر صحرای قره
قوم دیــوار به دیــوار مشهد و کشور ماست؟ این آقایان که
چنین حرف هایی را مطرح کرده اند تشریف ببرند و ببینند
که اگر بخواهیم برویم به ترکمنستان باید از چه مسیری
عبور کنیم ،در این مسیر ارتفاعات هزار مسجد را داریم،
پس چطور این ریزگردها به مشهد میآید؟غالمعباس
ارباب خالص می افزاید :این افراد باید مستندات علمی
به ما ارائه دهند و پس از آن گروه های متخصص ایرانی و
ترکمنستانی دور هم بنشینند و در این باره حرف بزنند،
این گفته ها ادعاست ،برای پیگیری باید مستند سازی
شود .طبق هماهنگی که با معاونت بین الملل وزارتخانه
صورت گرفته است ،ما نامه ای به سازمان محیط زیست
ارائه کردیم و در جلسات مشترک هم حضور داریم و از آن ها
مستندات خواستیم تا نشست های تخصصی برای بررسی
بیشتر موضوع برگزار شود و اگر به صورت دقیق و علمی به
این نتیجه رسیدند ،آن وقت می توان در سطح بینالمللی
پیگیری کرد .وی یادآور می شود :ما به اداره کل محیط
زیست نامه ای دادیم و در خصوص حرف هایی که زده می
شد ،توضیح خواستیم ولی دستگاه متولی اصلی موضوع
هــنــوز پاسخی بــه نــامــه مــا نــداده
اســـت.وی مــی گــویــد :آقایان
انگار جغرافیا نخوانده اند یا
نقشه ها را نگاه نکرده اند که
می گویند این ریزگردها از
قره قوم به سمت مشهد
میآید! آقایان بروند و
معضالت را پیگیری
کنند ،معضل ما
هم اکنون دود و
سرب و ترافیک
است.

اقتصاد کشاورزی این کشور می دانند.هر چند ایجاد کانال
بزرگ آب در این بیابان توسط دولت ترکمنستان از سال
هایبسیاردوربرایمقابلهبابلندشدنریزگردهاانجامشد
ولیایناقدامآنطورکهبایدوشایدنتوانستهاستدرمقابله
با ریزگردهای این بیابان و همچنین بر استان های شمالی
و شمال شرقی کشور ما تاثیر بگذارد .امروز بلند شدن گرد
و غبار از این منطقه و ورود آن به آسمان استانهای شمال و
شمالشرقکشورازجملهخراسانرضویکهدرهمسایگی
ترکمنستان قرار دارد ،تهدیدی بزرگ به شمار میرود چرا
که این پروژه کارایی قابل قبولی برای جلوگیری از انتقال
این گرد و غبارها نداشته است.البته دولتمردان این کشور
با تالش برای گازرسانی به برخی از مناطق روستایی و
جلوگیریازمهاجرتروستاییاندراینبیابانکمیباهدف
بهبوداکوسیستمدشت«قرهقوم»ورویشگیاهانصحرایی
قدم برداشته اند ،ولی این اقدامات تنها در سطح داخلی
برای این کشور تاثیرات اندکی داشته و به هیچ عنوان در
زمینه جلوگیری از اثرات فراسرزمینی ناشی از گرد و غبار
برخاسته از این بیابان ،مفید نبوده است ،اما نمی توان
همین اقدامات اندک را هم نادیده گرفت.

▪ماجرای قره قوم چیست؟

«قره قوم» که معنی آن به فارسی «شن سیاه» می شود،
نام بیابانی در منطقه آسیای میانه است که با توجه به
وسعت  ۳۵۰هزار کیلومتر مربعی خود یکی از بزرگ ترین
کویرهای شنی جهان به شمار می رود و حدود  70درصد
از مساحت کشور ترکمنستان را نیز به خود اختصاص داده
است .براساس اعالم کارشناسان محیط زیستی ،بیشتر
آثار زیان بار صحرای قره قوم ترکمنستان متوجه استان
های خراسان رضوی ،شمالی و گلستان است و پیش از
این بارها ورود گرد و غبار این منطقه از سوی کارشناسان
محیط زیست گزارش شده است که آخرین نمونه آن در
آلودگی شدید هوای مشهد در خرداد امسال نمود پیدا
کرد.این بیابان که نواحی غربی ،مرکزی و شمالی کشور
ترکمنستان را در بر می گیرد از دریاچه آرال در شمال تا
کوهستان های کپه داغ در جنوب و از رودخانه آمودریا در
شمال شرق تا دریای خزر در غرب گسترش دارد .موضوع
تاثیر ریزگردهای کانون گرد وغبار قره قوم ترکمنستان در
آسمان استان های ایران به ویژه خراسان رضوی و مشهد،
سال هاست که نگرانی هایی جدی ایجاد کرده و شرایط
پیش آمده در هفته دوم خرداد این نگرانی را بیش از پیش
جدی کرد.

▪طرح ساخت دریاچه مصنوعی در مرکز بیابان قرهقوم

همچنین به گزارش فارس ،در تابستان سال  2009در
ترکمنستان فاز اول دریاچه مصنوعی در بیابان قرهقوم
که ارزش آن حدود  4میلیارد دالر بــرآورد شده است ،با
حضور رئیس جمهور این کشور افتتاح شد و هم اکنون
نیز اجرای فازهای دوم و احداث کانالهای انتقال آب به
این دریاچه به طرف هر پنج استان کشور ترکمنستان در
حال احــداث است.دریاچه مصنوعی که«دریاچه عصر
طالیی ترکمن» نامیده میشود در منطقه «آک ایایال» در
منطقه بیابانی قرهقوم ترکمنستان افتتاح شد .این دریاچه
مصنوعی  100کیلومتر طول و  20کیلومتر عرض دارد و
قرار است آبهای زهکشی بسیاری از مناطق ترکمنستان
به این دریاچه ریخته شود .این آبها تاکنون در مناطق
مختلف رها شده و باعث آلوده شدن و تخریب بخشی از
محیط زیست منطقه شده بود .کار اجرای این طرح عظیم
در سال  2000آغاز شده و هماکنون در حال ادامه است.
البته از ایجاد منطقه حفاظت شده در بیابان عشق ّآباد در
منطقه قره قوم هم می توان به عنوان یکی دیگر از اقداماتی
که دولت ترکمنستان برای جلوگیری از پیشرفت بیابان
انجام داده است نام برد .بنا به گفته رئیس جمهور این
کشور ،ایجاد این منطقه حفاظت شده نه فقط باعث حفظ
اکوسیستم و منابع طبیعی دشت قره قوم می شود ،بلکه
به رونق گرفتن صنعت توریسم طبیعی در این کشور نیز
مساعدت خواهد کرد.

▪اقــدامــات ناکافی ترکمنستان بــرای جلوگیری از
گسترش بیابان

دولتترکمنستانبرایبهبودوضعیتجغرافیاییسرزمین
خود و جلوگیری از گسترش این بیابان در سال ۱۳۳۵
کانالی به نام کانال قرهقوم را در این بیابان ایجاد کرد .این
کانال به طول  ۱۳۴۰کیلومتر و عرض  ۱۲۰متر مقدار
عظیمی آب از آمودریا در مرز شرقی ترکمنستان به دریای
خزر در مرز غربی آن منتقل کرده و با این کار قرار بر کنترل
پیشروی بیابان را داشته است که البته در کنار این وظیفه
خود ،تحولی نیز در حوزه اقتصادی ترکمنستان ایجاد کرد،
به طوری که برخی کارشناسان این کانال را ستون فقرات
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▪تسلیم در برابر ریزگردها

حال وقتی به سراغ پیگیری اقداماتی که از سمت مسئوالن
کشورمان برای جلوگیری از تاثیر این گرد و غبار به هوای
استان های مجاور این بیابان می رویــم ،متاسفانه نمی
توانیم هیچ اقدام موثری را پیدا کنیم .تا حدی که معاون
رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور
اواخر خرداد امسال در پاسخ به خبرنگار خراسان و واکنش
به مطالبه عمومی برای اقدامات دولت به منظور مقابله با
ریزگردهای خارجی در مشهد این پاسخ را ارائه داد که «فعال
نمیتوانیمکاریکنیم!»عیسیکالنتریاینراهمگفتکه
«خراسان رضوی ریزگردها و گرد و غبار خارجی و داخلی
دارد؛ برای مهار ریزگردهای با منشأ داخلی طبق برنامه
پیش می رویم ولی برای ریزگردهای با منشأ خارجی که
از ترکمنستان و افغانستان می آید ،فعال نمی توانیم کاری
کنیم اما مقابله با ریزگردهای با منشأ داخلی در برنامه های
دولت است».این اظهار نظر که از بی برنامگی سازمان
محیط زیست کشور برای مهار یکی از مهم ترین کانون های
ریزگرد خارجی خبر می داد ،واکنش دادستانی مشهد
را نیز به همراه داشت و معاون دادستان عمومی و انقالب
مرکز استان خراسان رضوی در گفت و گویی با «خراسان
» از پیگیری و مکاتبه دادستانی با وزارت امور خارجه برای
مقابله با ریزگردهای خارجی در مشهد خبر داد .قاضی
محمد بخشی محبی با تاکید بر این که موضوع محیط
زیست ،موضوعی نیست که مربوط به یک شهر ،یک منطقه
یا کشور باشد ،گفت :تمام اقدامات در حوزه محیط زیست
به هم مرتبط است و اگر اقداماتی را انجام دهیم مطمئنا
تاثیر آن ممکن است به شهرهای مجاور و همجوار تسری
یابد و شاید اگر بخواهیم صحبتی را که آقای رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست داشتند با دید مناسب تری بررسی
کنیم ،این است که خیلی زود و به سرعت نمی توانند در
این زمینه کاری انجام دهند .وی تصریح کرد :ما با حوزه
بینالملل وزارت امور خارجه و به ویژه نمایندگی وزارت
امور خارجه در شمال و شرق کشور ،مکاتبه کردیم که به
نتایج مناسب و خوبی خواهیم رسید ،همچنین مکاتباتی را
نیز به عنوان حقوق عامه دادسرا و دادستانی با استانداری و
نمایندگی وزارت امور خارجه داشتیم  ،رایزنی ها به خوبی
پیش می رود و موضوع تا حــدودی از مکاتبه فراتر رفته
است و ان شاء ا ...شاهد این باشیم که تیم هایی از وزارت
امور خارجه و حفاظت محیط زیست کشور با کشورهای
همجوارمان در افغانستان و ترکمنستان بتوانند به جمع
بندی مناسبی برسند .معاون دادستان مشهد تاکید کرد:
از سوی دیگر یک سری از محققان نیز به دادستانی مراجعه
کرده اند و طرح هایی را در خصوص کاهش آلودگی هوا
و کنترل گرد و غبار کشورهای همسایه و همچنین گرد و

غباری که از داخل استان بلند می شود ،ارائه داده اند .وی
موضوع آلودگی و گرد و غبار را دارای اهمیتی خاص دانست
و یادآور شد :ما قانون هوای پاک را در سال گذشته داشتیم
که اتفاقا تصویب شد و الزم االجــرا نیز هست .دادستان
مرکز استان تاکید بسیار زیادی بر اجرای قانون هوای پاک
دارد و تاکنون بیش از  40مکاتبه از دادستانی با اداره ها
و نهادهای مختلف ،نمایندگان مجلس ،سازمان حفاظت
محیط زیست کشور ،شهرداری و پلیس راهور و به صورت
ویژه با وزارت امور خارجه داشته ایم.
▪اگر اقدامی صورت نگیرد ریزگردها تشدید می شود

پس از بررسی ابعاد مختلفی از موضوع و اقدامات احتمالی
صورت گرفته ،به دنبال یافتن راهکارهای اساسی برای
جلوگیری از پیشرفت و تشدید روزافــزون عوارض ناشی
از ریزگردهای خارجی در مشهد ،با دکتر محمدتقی
دستورانی ،رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه فردوسی مشهد گفت و گو می کنیم.دستورانی با
بیان این که قره قوم ،یک حوزه آبخیزی مشترک بین چند
کشور است و بخش کوچکی از آن در ایران نیز واقع شده
است ،می گوید :در واقع اکنون ما با یک سری بحران های
اکو سیستمی مواجه هستیم .در این که چگونه به وجود
آمده است باید اعتراف کرد که تمامی کشورهای حوزه
صحرای قره قوم در این شرایط پیش آمده شریک هستند،
هم ایران ،هم افغانستان و هم ترکمنستان ولی تا کنون
هیچ کاری انجام نشده و باعث شده به وضعیت تهدید کننده
برسیم .وی یکی از عوامل تشدید اوضاع قره قوم را بحث سد
سازی ها میداند و در این باره توضیح می دهد :در زمینه
سد سازی کشور افغانستان سدهای متعددی ساخته که
تاثیرگذارترین آن بر حوزه قره قوم سد سلماست و باعث کم
شدن قابل توجه ورودی ها به این بیابان شده است.رئیس
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی
در خصوص سهم ایران از به وجود آمدن چنین شرایطی نیز
می گوید :ما نیز در پروژه هایی که منتهی به صحرای قره قوم
بوده شرایط این منطقه و نیازهایش را در نظر نگرفته ایم.
وقتی ما از باال شرایط را به طور مناسب برای پایین دست
در نظر نگیریم و حقابه های محیط زیست را رعایت نکنیم
بروزپدیده ریزگردها تشدید خواهد شد.
▪کانال قره قوم ،عامل تشدید کننده ،نه کنترل کننده

این استاد و عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و
محیط زیست دانشگاه فردوسی یادآور می شود :چندی
پیش که نقشه های آنالین ماهواره ای را بررسی می کردم،
خیلی واضح می شد تخریب شدید پوشش گیاهی در قره
قوم را مشاهده کرد ،بخشی از این وضعیت به دلیل بستن
جریان های باال دستی حوزه قره قوم است و ما هم تا حدی
برخی ورودی های این صحرا را در قالب پروژه های کوچکی
مسدودکردهایم،افغانستانهمدراینزمینهباشدتبیشتر
اقدام کرده است که همه این مسائل تاثیر گذار است .وی
می افزاید :هر منطقه ای که خشک شود و آب به آن نرسد
دو اتفاق در آن جا رخ خواهد داد ،یکی از بین رفتن پوشش
گیاهی به عنوان محافظ خاک است و دوم خشک شدن
خاک در اکثر روزهای سال است ،این خشکی سبب از هم
گسستگی بافت خاک می شود و باد به راحتی می تواند
ذرات آن را برداشت و به اطراف پخش کند ،همانند اتفاقی
که در صحرای عراق هم رخ می دهد و بر وضعیت هوای
منطقه جنوب غربی ایران تاثیر بسیاری داشته است.وی
می گوید :پیشنهاد من در مرحله اول ،انجام طرح مطالعاتی
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عمودی - 1 :مظهر سفیدی  -نوعی ماهی استخوانی آب
های شیرین -انبار کشتی  - 2غزال  -لقب شاهزادگان
اتریش  - 3دختر كوروش هخامنشی  -اعتیاد آور  - 4پیوند
یا رابطه متقابل میان چند چیز  -بخش کوچکی از یک چیز
 - 5بی درنگ  -زن گندمگون  - 6رنگ تسکین ناراحتی
های پوستی  -گیاهی علفی و پایا از خانواده آالله  - 7نشانه
تیراندازی  -سرشار  - 8اتــاق داخــل كشتی -گریزان

جامع در این حوزه است ،تا بتوان تغییرات در حقابه ورودی
به این صحرا را بررسی کرد .دستورانی بحث ایجاد کانال در
سرزمین ترکمنستان برای جلوگیری از گسترش بیابان را
اقدامی تبلیغاتی با پررنگ بودن جنبه اقتصادی آن می داند
و می افزاید :به صورت کلی یکی از عوارض ایجاد کانال های
آب در مناطق خشک ،تشدید اوضاع حاکم است ،معموال
در مناطق خشکی مانند قره قوم که آب منتقل می شود،
در مسیر خود به علت وجود امالح شور می شود و وقتی
در مناطق حاشیه ای کانال پخش و تبخیر می شود ،نمک
حاصل از تبخیر بر بستر زمین باقی می ماند و این نمک
وقتی با خاک مخلوط شود ،باعث از بین رفتن چسبندگی
خاک و افزایش برداشت ذرات توسط باد می شود و یکی از
دالیل این که متخصصان امر با ایجاد کانال بین دریای خزر
و خلیج فارس مخالفت می کنند این است که می گویند این
کار می تواند نمک قابل توجهی را وارد منطقه ایران مرکزی
کند و سبب ایجاد مشکالت شود.
▪دیپلماسی ،نقطه ضعف ما در چنین مسائلی است

دستورانی ضمن تاکید بر این که ما در مدیریت کالن این
حوزه تا کنون نقشی جدی ایفا نکرده ایم ،می گوید :باید
قبول کنیم که ما نیز بخشی از این حوزه هستیم و باید زودتر
مشکالتش را می دیدیم و همکاری مناسبی با دو کشور
دیگر این حوزه ایجاد می کردیم .چرا که انتظار این است،
بین ایران ،افغانستان و ترکمنستان ،ما باید با توجه به فراتر
بودن در زمینه های دانش و اطالعات ،چنین پروژه هایی
را رهبری می کردیم ،در حالی که آن قدر تعلل کردیم که
اکنون این بحران ها به صورت جدی مطرح شده است.این
متخصص حوزه منابع طبیعی در توضیح اقداماتی که ایران
باید برای کنترل اوضاع این منطقه پیش برد ،میگوید:
در کوتاه مدت باید ابتدا مناطقی که کانون برداشت گرد
و غبار هست شناسایی شود و برای تثبیت آن اقدام کرد
که بخشی از آن هم در ایران است و البته تاکید می شود
که این راهکار کوتاه مدت است .وی تصریح می کند :یکی
از کارهای موثری که ایران می تواند انجام دهد این است
که از ورود آب به این حوزه جلوگیری نشود و عالوه بر آن
از ورود رسوبات ریز همراه با آب به این منطقه جلوگیری
شود ،چرا که این صحرا به صورت مرتب توسط رسوبات
ریزی که از دامنه ها به این منطقه سرازیر می شود ،تغذیه
می گردد .این دو راهکار می تواند موثر باشد اما کلیت
مدیریت این موضوع راهکارهای فرا منطقه ای دارد و
با توجه به شرایط مالی و علمی کشورهای ترکمنستان
و افغانستان نمی توان انتظار اقدامات خاصی از سمت
آن دو کشور داشــت ،پس با توجه به این شرایط راهکار
اصلی استفاده از دیپلماسی در حوزه محیط زیست با این
کشورهاست ،موضوعی که متاسفانه تا کنون دیده نشده
و اگر هم بوده به موفقیت نرسیده است .وی می افزاید:
نمونه این موضوع را ما در سیستان هم داریم ،به طوری که
سیستان حقابه رسمی و مکتوب دارد ولی سال هاست که
افغانستان به آن عمل نمی کند ولی این دیپلماسی در آن
منطقه تا کنون نتوانسته توفیقی داشته باشد .وی ادامه می
دهد :نه تنها از ما به عنوان بخش علمی کشور برای مطالعه
روی این مسئله دعوتی صورت نگرفته است ،حتی وقتی ما
خودمان به دنبال پیگیری چنین مسائلی می رویم نتیجه
ای از سمت مسئوالن دریافت نمیکنیم .وی اظهار می
کند :اگر حوزه قره قوم همچنان به همین وضعیت فعلی
رها شود ،قطعا ما باید منتظر هجوم شدیدتر گرد و غبار در
بازه های زمانی کوتاه تری باشیم.
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افقی-1:بیخانمان–شرکتبزرگیمرکبازچندشرکت
دیگر که برای معامالت انحصاری تشکیل شود – کلمه
تحسین  -2چهره – خوشبخت – جعبه خارجی  -3طال –
جاوید – غالف شمشیر – صدمه – حرف فاصله  -4پسوند
شباهت – قابله – ضمیر وزنی – صندوقخانه – راه روشن
 -5خون بها – محکم و استوار – افضل  -ایده  -6صفه -
سردارشجاع ایرانی که درزمان حمله اسكندرمدافع دربند
پارس بود – روستا  -7معدن – مشهور – خادم – آخرین
سوره قرآن مجید  -8بم ترین صدای موسیقی – واحد پول
کشورمان در عهد قاجار – مزه دهان جمع کن – ساکن
– روش  -9نگاه خیره – قلعه – هستی – سازمان جهانی
کشتی – دریا  -10ارض – فیلم مورد عالقه کودکان -
پیمانه  -11مغاک – جزیره ای افسانه ای در اساطیر یونان
– گیرنده امواج
عمودی-1:امل  -کبیر -2ریشه اعداد -3بنیان – گیاهی
با ساقه گوشتی و خوراکی – از حــروف الفبای بیگانه
 -4چرک – کلمه تنبیه – بیهوشی  -5مرد بلند همت و
دلیر – اندک  -6درختچه ای با برگ های بیضوی و گل
های قرمزرنگ و میوه ای درشت با دانه های آبدار – تیز
 -7توانایی ها و داشته ها  -8منقار پرنده – مهد دلیران
– شانه  -9دیدنی ارتش – نصف – اکنون  -10استخوان
پوسیده – جذاب  -11بزرگان – پارچه براق  -12اسب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

چاپار  -پایتخت اروپایی – میوه بهاری  -13درخت زبان
گنجشک – قوی – شکوه گر جدایی  -14خودداری -15
بالین – زشت و ناپسند  -16لباس شنا – شجاع  -17از
خوردنی ها – گرو – مگر  -18ادراک – به مراد نرسیده
– ضربه فوتبالی  -19فقر  -20نشانه و هدف  -تباهی
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