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چکیده
پدیدۀ گردوغبار بهعنوان یکی از مخاطرات حاصل از تعامل انسان و طبیعت ،بهدلیل مسائلی از جمله سیاستهای
غلط مدیریتی و کنترل ناصحیح منابع آب ،تغییرات اقلیمی ،خشکسالی و همچنین تخریبهای گستردۀ محیطزیست
و منابع آبوخاک ،شکل و ابعاد گستردهای به خود گرفته و بهصورت مشکلی جدی درآمده است .برایناساس پدیدۀ
گردوغبار از عوامل مختلفی از جمله عوامل سیاسی تأثیر پذیرفته که در جنوب غرب آسیا و در حوزۀ رودخانهای
دجله و فرات گسترش یافته است .این مقاله به بررسی عوامل سیاسی پدیدۀ گردوغبار در حوزۀ رودخانهای دجله و
فرات میپردازد .پرسشی که در این مقاله  -به شیوۀ توصیفی-تحلیلی و مبتنیبر اطالعات کتابخانهای -بررسی
شده ،این است که« :عوامل سیاسی مؤثر در تشدید پدیدۀ گردوغبار در حوزۀ رودخانهای دجله و فرات کداماند؟».
نتایج بهدستآمده نشان میدهد جنگ و درگیری نظامی ،ضعف مدیریت سیاسی فضا و شرایط امنیتی-سیاسی در
تشدید پدیدۀ گردوغبار در حوزۀ رودخانهای دجله و فرات تأثیرگذار است .جنگ و درگیری نظامی با تخریب پوشش
گیاهی ،بیثباتی سطح خاک در تشدید این پدیده تأثیرگذار هستند .بهطورکلی ،از دیگر عوامل تأثیرگذار در تشدید
پدیدۀ گردوغبار ،ناتوانی و ضعف مدیریت سیاسی فضا و مدیریت آب بهطور خاص است .در سالهای اخیر ،شرایط
امنیتی منطقه نیز بهگونهای بوده است که در کشورهای منطقه ،بهویژه در عراق و سوریه ماهیانه صدها نفر از
غیرنظامیان کشته شدهاند .این وضعیت در ناتوانی مسئوالن برای مدیریت و کنترل گردوغبار تأثیرگذار است.
واژههای کلیدی :جنگ و درگیری نظامی ،حوزۀ رودخانهای دجله و فرات ،شرایط امنیتی-سیاسی ،ضعف مدیریت
سیاسی فضا ،گردوغبار.
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Email: mhafeznia2006@yahoo.com
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مقدمه
از دیرباز پدیدۀ گردوغبار در مناطق گرم و خشک جهان بهویژه نواحی بیابانی و صحراها رخدادی معمول درنظر گرفته
شده است ،اما در سالهای اخیر بهدنبال تغییرات اقلیمی ،خشکسالی و همچنین تخریبهای گستردۀ محیطزیست ناشی
از فعالیتها و دخالتهای انسانی ،این پدیده شکل و ابعاد گستردهای به خود گرفته و بهصورت مشکلی جدی درآمده
است.
در منطقۀ جنوب غرب آسیا ،گردوغبار بر بخشهای وسیعی از کشورهای منطقه تأثیر گذاشته است .این پدیده ،اگر
ناشی از شرایط طبیعی و اقلیمی یا فعالیتها و دخالتهای بشر باشد ،آثار مخرب و زیانبار آن در عرصههای سالمت و
بهداشت ،محیطزیست ،منابع طبیعی و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی مشاهده میشود .با توجه به پیامدهای گردوغبار
بر سالمتی انسان و تحمیل هزینههای سنگین بر دولتها ،جامعه و همچنین خسارات قابلتوجه آن بر منابع طبیعی،
کشاورزی ،کاهش ایمنی و اخالل در پرواز هواپیماها ،اختالل در فعالیت بنگاههای اقتصادی و صنایع ،کاهش کارایی و
بازده فردی و اجتماعی ،اهمیت و ضرورت شناسایی این پدیده و عوامل مؤثر در ایجاد آن و نیز راهکارهای مقابله و
کاهش آثار زیانبار گردوغبار ،محسوس است (یاقوت.)0 :3103 ،
در پیدایش و ایجاد پدیدههای طبیعی عوامل گوناگونی نقش دارند که تأثیر آنها مستقیم یا غیرمستقیم است.
توفانهای گردوغبار بهعنوان یکی از مخاطرات حاصل از تعامل انسان و طبیعت ،در قارۀ آسیا و سایر مناطق گسترش
یافته است .رژیم اقلیمی ،منابع معدنی ،شرایط توپوگرافی و آبهای زیرزمینی از عوامل مؤثر در تشکیل بیابانزایی و تولید
گردوغبار هستند .عوامل اقلیمی شامل بارندگی ،تنوع بارندگی ،دمای هوا ،رژیم باد است .شرایط آب و هوایی ،خشکی و
بادهای مکرر و متداول شرایط اصلی طبیعی است که موجب وقوع و توسعۀ بیابانزایی میشود .با اینحال ،عوامل انسانی
نیز نقش قابلتوجهی را ایفا میکنند (کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام .)9 :0999 ،براساس این ایده،
گردوغبار از عوامل مختلفی تأثیر میپذیرد و از جمله عوامل سیاسی است که در بسیاری از مناطق غرب آسیا و در حوزۀ
رودخانهای دجله و فرات نیز گسترش یافته است .این مقاله به بررسی عوامل سیاسی پدیدۀ گردوغبار در حوزۀ رودخانهای
دجله و فرات میپردازد.

مبانی نظری
جنگ و درگیری نظامی

جنگ و منازعه ،جلوۀ عینی و شدیدترین شکل اجرای تهدید میان افراد و گروههای اجتماعی و ملتها است (حافظنیا،
 .)113 :3139سازمان ملل در تاریخ  39دسامبر  3009تعریف زیر را از جنگ و تهاجم ارائه داد« :تهاجم ،بهکارگرفتن
نیروی مسلحانه بهوسیلۀ یک دولت علیه حاکمیت و تمامیت ارضی یک سرزمین یا استقالل سیاسی یک دولت دیگر و
اتخاذ هر شیوۀ دیگری است که با میثاق مللمتحد منافات داشته باشد» (پورفیکویی .)390 :3109 ،جنگ ،بهعنوان
درگیری میان ملتها یا گروههای مخالف داخل یک کشور تعریف میشود و میتواند پیامدهای خطرناکی برای
محیطزیست ،سالمتی عمومی و منابع طبیعی داشته باشد (الینر گراهام.)0991 ،
مدیریت سیاسی فضا

جغرافیا بهعنوان علم فضا و بهلحاظ بنیادی ،علم فضاشناسی و از لحاظ کاربردی ،علم فضاسازی است .سیاست به معنای
اعمال جوهر حاکمیت ،فرمانروایی و اعمال قدرت است .همواره میان سیاست و فضا رابطه وجود دارد و سیاست بهواسطۀ
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حمایت ایدئولوژی و بهوسیلۀ نهادهای تصمیمساز و مجری تصمیم بر فضا که متشکل از جامعۀ انسانی ،شبکهها،
جریانها ،ساختها و ...است ،تأثیر میگذارد و از آن تأثیر میپذیرد (حافظنیا .)330 :3130 ،مدیریت سیاسی فضا از طریق
سازمانها و نهادهایی که در سرزمین مستقر هستند ،اعمال اراده میکند .در سازمانهای بزرگ سرزمینی ،مسائل و
مشکالت تصمیمگیری در ارتباط با بهینهسازی منابع بالقوه و چگونگی تخصیص آنها وجود دارد (حافظنیا و دیگران،
.)309 :3109
رابطۀ فضا و سیاست یک رابطۀ دینامیکی و پیشرونده است .بهطورکلی ،فضا شامل محیط انسانی ،محیط طبیعی،
ساختهای مصنوعی ،مردم و جامعه است ،اما سیاست همۀ قوانین و مقررات ،بخشنامهها ،راهبردها ،سیاستهای عملی و
برنامههای توسعه را دربرمیگیرد .با ارتباط سیاست ،فضا و همۀ متغیرهای مربوط به آنها ،جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
بهوجود میآید (حافظنیا.)339 :3130 ،
با توجه به تعاریف باال میتوان مدیریت منابع آب را بخشی از فرآیند مدیریت سیاسی فضا دانست که بهوسیلۀ
سازمانها و نهادهای مستقر در سرزمین در مقیاس ملی و محلی صورت میگیرد .از اینرو ،میتوان «مدیریت آب» را
اینگونه تعریف کرد:
مدیریت منابع آب عملیات برنامهریزی ،توسعه ،توزیع و مصرف بهینۀ منابع آب تحت مقررات و سیاست معین است
(دانشنامۀ ویکیپدیا .)0931 ،ایجاد سازمانهای دولتی و محلی مدیریت آب برای نظارت بر زهکشی آبهای سطحی و
احیای تاالبها ،مردابها ،جلوگیری و حفاظت از طغیان آب رودخانهها به اراضی و جزرومد تاالبها ،توسعه ،استفاده و
کنترل آب است .برخی از امور مربوط به مدیریت آب مانند قراردادن و ایجاد بندها و سدها ،شبکههای آبیاری و کانالها
است .این سازهها با اهدافی مانند جلوگیری و محافظت از سیل ،توسعه ،استفاده یا دفع آب بهوسیلۀ سدها ،خاکریزها،
سیلبندها و مخازن آب ایجاد میشود (سایت اطالعات آزاد حقوقی ایاالتمتحدۀ آمریکا.)0931 ،

امنیت

امنیت در لغت ،حالت فراغت از هرگونه تهدید ،حمله یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را میگویند (آشوری،
 .)13 :3103از دیدگاه ولفرز ،امنیت به معنای نبود تهدید علیه منافع اساسی کشور است (مشیرزاده .)331 :3130 ،امنیت
به معنای داشتن یا بهدستآوردن اطمینان نسبت به سالمت ،موجودیت و مایملک ،اعتبار ،موقعیت و نسبت به همۀ آنچه
تحت حمایت منافع ملی قرار میگیرد ،است (مجتهدزاده .)313 :3130 ،بهطورکلی ،میتوان گفت امنیت از حفظ تعادل
کارکردی سیستم تضمینکنندۀ موجودیت ،نیازهای فردی و جمعی انسان از جمله امنیت بهنحویکه مانع از ایجاد نگرانی
و ترس شود ،بهوجود میآید (حافظنیا.)100 :3139 ،
محیطشناسی حوزة رودخانهای دجله و فرات

حوزۀ رودخانهای دجله و فرات یک حوزۀ فرامرزی و بینالمللی است که مساحتی به اندازۀ  300،009کیلومترمربع دارد و
در میان کشورهای عراق  94درصد ،ترکیه  00درصد ،ایران  30درصد ،سوریه  33درصد ،عربستان سعودی  3/0درصد و
اردن  9/91درصد قرار دارد .این حوزۀ رودخانهای از کوهستانهای مرتفع شمالی و غربی تا دشتهای جنوبی و شرقی
گسترش یافته است .دوسوم مسیر این رودخانهها قبل از رسیدن به دشت بینالنهرین ،از میان ارتفاعات آناتولی شرقی در
ترکیه و درههای سوریه و فالتهای عراق میگذرند .دجله و فرات در نزدیکی قرنه (در عراق) به یکدیگر میپیوندند که
در اصطالح به آن شطالعرب میگویند و به خلیجفارس ختم میشود .درنهایت ،هر دو رودخانه در باالدست از طریق
ساختن چندین کانال به هم متصل شدهاند.

818

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،94شمارة  ،9زمستان 6941

سرچشمۀ رودخانه فرات در ارتفاعات شرقی ترکیه ،میان دریاچۀ وان و دریای سیاه قرار دارد و از دو شعبۀ اصلی با
عنوان ،مراد و کاراسو تشکیل شده است ،این رودخانه در کارکامیس ،که در پاییندست شهر بیرلیک ترکیه قرار دارد ،وارد
سوریه میشود 03 .درصد حوزۀ فرات در ترکیه 30 ،درصد در سوریه 99 ،درصد در عراق 39 ،درصد در عربستان سعودی
و تنها  9/91درصد آن در اردن قرار دارد .رودخانۀ فرات به طول  1999کیلومتر است که میان ترکیه ( 3019کیلومتر)،
سوریه ( 039کیلومتر) و عراق ( 3949کیلومتر) تقسیم شده است 40 ،درصد حوزۀ آبریز که به رودخانه وارد میشود در
ترکیه و  13درصد در سوریه قرار دارد .ترکیه در  30درصد از جریان ساالنه و سوریه  33درصد سهیماند و بقیۀ کشورها
سهم ناچیزی دارند .سرچشمۀ رودخانۀ دجله ،در شرق ترکیه قرار دارد .طول رودخانۀ دجله  3399کیلومتر است که 999
کیلومتر از آن در ترکیه 10 ،کیلومتر در مرز میان ترکیه و سوریه و  3933کیلومتر از این رودخانه در عراق جریان دارد30 .
درصد از حوزۀ دجله در ترکیه 9/0 ،درصد در سوریه 99 ،درصد در عراق و  19درصد از آن در ایران واقع شده است .ترکیه
 93درصد ،عراق  10درصد و ایران  39درصد از حجم آب ساالنۀ رودخانۀ دجله را فراهم میکنند (سازمان خواروبار و
کشاورزی مللمتحد.)0939 ،

روش پژوهش
تحقیق حاضر به تأثیر عوامل سیاسی در تشدید پدیدۀ گردوغبار در حوزۀ رودخانهای دجله و فرات میپردازد؛ بنابراین،
روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیلی-توصیفی است .برای جمعآوری دادهها ،روشهای کتابخانهای (متنخوانی و
فیشبرداری ،آمارخوانی و استفاده از جدولها ،تصویرخوانی و استفاده از نقشه و سندخوانی) استفاده شده است.

بحث و یافتهها
الف) یافتهها

عوامل سیاسی مؤثر در تشدید و تولید گردوغبار در حوزۀ رودخانهای دجله و فرات عبارتاند از :جنگ و درگیری نظامی،
ضعف مدیریت سیاسی فضا و شرایط امنیتی-سیاسی.
جنگ و درگیری نظامی در منطقه

جغرافیای جنگ در منطقۀ جنوب غرب آسیا از  3093تا  0991تغییرات بسیاری را مشاهده کرده است .این جنگها بین
سالهای  3093تا  ،3039پیرامون مسئلۀ اسراییل-فلسطین به وقوع پیوست .در این سالها جنگهای چهارگانۀ ،3093
 3040 ،3094و  3001در مرزهای اسراییل-فلسطین ،سوریه ،اردن ،مصر و لبنان ،چشماندازی بحرانی و جنگی بهوجود
آورده بود ،اما از سال  3000و در پی عقد پیمان کمپ دیوید ،فضای پیرامونی اسراییل-فلسطین طی روندی پرشتاب،
آرامتر شد و پس از آن خاورمیانه با تجربۀ چهار جنگ فراگیر در حوزۀ خلیجفارس به منطقهای امنیتی تبدیل شد .جنگ
سالهای 3039تا  3033عراق علیه ایران ،حملۀ اوت سال  3009عراق به کویت ،حملۀ فراگیر ایاالتمتحده و
همپیمانانش به عراق در سال  3003و جنگ گستردۀ سال  0991ایاالتمتحده و نیروهای ائتالف به عراق ،فضای
پیرامونی خاورمیانه را بحرانی کرده است (کریمیپور.)00 :3109 ،
بیابانهای عراق در طول دهههای اخیر از آنجاییکه با درگیریهای نظامی روبهرو بوده ،در معرض خطر تخریبی
فراگیر قرارگرفته است .در همین پیوند ،متعاقب با جنگ خلیجفارس در سال « 3003اتحادیۀ بینالمللی حیات پرندگان»
تشخیص داد که خسارتهای شدیدی به پوستۀ بیابانها بهدلیل جابهجایی و حرکت وسایل نقلیۀ نظامی وارد شده است
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(برنامۀ محیطزیست مللمتحد .)99 :0991 ،استفادۀ ایاالتمتحدۀ آمریکا در طول جنگ خلیجفارس از ادوات نظامی
غیرمتعارف مانند بمبهای حاوی اورانیوم ضعیفشده ،امنیت زیستمحیطی منطقه را به مخاطره انداخت .در سال ،3003
حرکت تانکهای ایاالتمتحده به سمت بیابان به الیۀ حفاظتی خاک بیابان آسیب وارد کرد .در این جنگ ،مجموع
 109/999پناهگاه ،سنگر و زاغۀ مهمات و چالههای ناشی از سالحها در کویت ،و تعداد بیشماری نیز در عراق ایجاد شد.
درمجموع 1/999 ،تانک و  0/999نفربر زرهی در عمل ،موجب اختالل قابلتوجهی از شن و ماسۀ بیابان و الیههای خاک
شد .خردشدن و پودرشدن سطح خاک بهوسیلۀ وسایل نقلیه نظامی در خارج از جادهها ،حرکت دستههای نظامی و
اختاللی که توسط سنگرها و پناهگاهها و ساختوساز جادهها و بمبگذاری ایجاد شد ،آسیبپذیری سطح خاک در مقابل
باد و آب را افزایش داد (برنامۀ محیطزیست مللمتحد .)40 :0991 ،نیروی هوایی ایاالتمتحده اعالم کرد که از  39آوریل
سال  ،0991نیروهای هوایی ائتالف از  33/009جنگافزار و مهمات هدایتشوندۀ بسیار دقیق ( 40درصد از
جنگافزارهایی که مستقر شده بود) و نزدیک  3/009جنگافزار غیرهدایتشونده ،استفاده کرده است .بیش از 399
موشک تاماهاوک از  30آوریل شلیک شد .مقایسۀ این آمار با  033موشکی که در طول جنگ خلیجفارس در سال 3003
پرتاب شد ،نشان از اهمیت این موضوع دارد (برنامۀ محیطزیست مللمتحد.)03 :0991 ،
فعالیتهای نظامی شدید به تخریب گستردۀ اکوسیستمهای شکنندۀ بیابانها منجر میشود که احیای مجدد آن دهها
سال طول خواهد کشید .این مسئله موجب افزایش فرسایش ،شکست و سستشدن سطح فوقانی خاک و آسیبپذیری در
برابر توفان ماسهای خواهد شد (برنامۀ محیطزیست مللمتحد .)39 :0991 ،در طول سالهای  3003و  0991میالدی،
قسمتهای جنوبی عراق از فعالیتهای نظامی آسیبهای زیادی دیده است .در طول این دوره هزاران کامیون ،خودرو و
تجهیزات نظامی در انواع مختلف و با اندازههایی که بیش از  19تن میرسید ،از مسیرهای فرعی در جنوب عراق عبور
میکردند .چرخهای این وسایل نقلیه در کنار انفجار بمبها ،راکتها و موشکها در اشکال مختلف ،الیۀ متراکم و فشردۀ
فوقانی سطح خاک را در مقیاسی وسیع تخریب کرد و در عین حال موجب انتشار گردوغبار و توسعۀ توفان گردوغبار و
ماسه شد (سیساکیان و دیگران.)3903 :0931 ،
در طول دهههای  3039و  39 ،3009درصد از نخلستانهای  30تا  33میلیونی مصب (دهانۀ) اروندرود (شطالعرب) ـ
که یکی از بزرگترین نخلستانهای دنیا است و بازدۀ محصول از نظر اقتصادی اهمیت باالیی دارد -بهدلیل جنگ ایران و
عراق تخریب شد (پرتو .)0991 ،عالوهبر این در طول جنگ خلیجفارس ،تعداد زیادی از درختان خرما (که درواقع ،موانعی
طبیعی در برابر گسترش بیابانزایی هستند) تخریب شدند .درنتیجۀ این اقدامات نظامی ،تعداد زیادی از کشاورزان و
ماهیگیران ،روستاهای ویرانشدۀ خود را ترک کردند که بهدنبال آن کانونهای گردوغبار افزایش یافته است .از سال
 0990تا  0990نیز چهل درصد گندمزارها با کاهش محصول مواجه شدهاند که به علت آن  09/999نفر از ساکنان
روستایی مجبور به ترک خانه و دیار خود شدند (مرکز اطالعات و تجزیه و تحلیل داخلی عراق .)0933 ،از بینبردن
غیرقانونی جنگلها و بیشهزارها در عراق از دیگر عواقب اقدامات نظامی در این منطقه محسوب میشود که در پی آن
نزدیک به  349کیلومترمربع از سرزمین این کشور آسیب دید .در کویت نیز تخریب سیستمهای آبیاری موجب از بینرفتن
حدود  09درصد از درختان کشتشده ،شد (برنامۀ محیطزیست مللمتحد.)39 :0991 ،
رژیم صدام برای راحتی در جابهجایی نیروهای نظامی خود و افزایش قدرت مانور آنها شروع به خشککردن
زمینهای تاالب کرد .این اقدام با هدف جلوگیری از حملۀ نیروهای نظامی ایرانی و کنترل ساکنان تاالب  -با توجه به
این واقعیت که آنها (شیعیان) در اقداماتی تالفیجویانه در سال  3003علیه او مشارکت داشتند -صورت گرفت .در طی
این جنگها رژیم بعث عراق برای امکان جابهجایی ارتش در تاالب ،شروع به اجرای پنج پروژۀ اصلی زهکشی و
خشککردن تاالب کرد تا از رسیدن آب رودخانههای دجله و فرات به تاالب جلوگیری کند .سپس ،ارتش یک حملۀ
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بزرگ علیه ساکنان تاالب با استفاده از توپخانه ،خمپاره و حمالت زمینی راهاندازی کرد (االنصاری .)0930 ،برایناساس
دوسوم آب ورودی تاالب ،در سال  3001دریافت نمیشد و تا سال  0999کمتر  39درصد آن باقی ماند .از پیامدهای آن
ترک خانه و کاشانۀ بیشتر ساکنان تاالب و منقرضشدن برخی از گیاهان و حیوانات بود (االنصاری.)400 :0931 ،
شکلهای  9 ،1و  9روند تخریب و تغییر تاالبهای جنوب عراق را نشان میدهد.
با توجه به شکلهای  0و  3و جدول  3تغییرات و تخریب تاالب بینالنهرین را بهصورت تطبیقی بین سالهای
 0999 -3001میالدی نشان میدهد که در این دوره منطقه شاهد دو جنگ ایران و عراق ،حملۀ عراق به کویت و
بهدنبال آن جنگ خلیجفارس بوده است.
ضعف مدیریت سیاسی فضا

پدیدۀ گردوغبار  -که در سرتاسر کشورهای منطقه گسترده شده است -حاصل چندین عامل وابسته به هم است که این
عوامل شامل شیوههای نامناسب کشاورزی ،مدیریت ضعیف منابع آب و تغییرات اقلیمی میشود .این عوامل در طی
سالهای متمادی در کاهش پوشش گیاهی و بیابانزایی تأثیرگذار بودهاند و بهطور مستقیم به گسترش سطحی و افزایش
وقوع زمانی گردوغبار در منطقه منجر شدهاند (مرکز مشترک راهبردی-تحلیلی سازمان مللمتحد در عراق.)0 :0933 ،
مدیریت ضعیف منابع آب یکی از مهمترین دالیل ریشهای مشکل گردوغبار است؛ این متغیر که دربرگیرندۀ تغییر مسیر
آبهای سطحی (رودخانهها) ،احداث سد و استفادۀ زیاد از منابع آب است ،از جمله عواملی است که موجب خشکی
دشتها (از جمله تاالبها) میشود .تخریب تاالب در هور مرکزی ،هورالحمار و بهویژه هورالعظیم در عراق از عوامل
اصلی گردوغبار و ریزگردها هستند .تخریب تاالبها با میزان آب و مدیریت منابع آب در ارتباط است و در همین پیوند،
تغییر مسیر آبهای سطحی (رودخانهها) ،احداث سد و استفادۀ زیاد از منابع آب از جمله عواملی است که موجب خشکی
دشتها (از جمله تاالبها) میشود .از اینرو ،تخریب تاالب در هور مرکزی ،هورالحمار و بهویژه هورالعظیم در عراق از
عوامل اصلی گردوغبار هستند؛ چراکه تخریب تاالبها با میزان آب و مدیریت منابع آب در ارتباط است (مؤسسۀ
بینالمللی آب استکهلم .)09 :0930 ،در ادامه به مبحث مدیریت آب در حوزۀ رودخانهای دجله و فرات پرداخته میشود.
در سال  3000دولت ترکیه پروژهای را با عنوان پروژۀ جنوب شرق آناتولی 3راهاندازی کرد .اجزای اصلی این پروژه
شامل  00سد و  30نیروگاه هیدرولیک برای آبیاری 30999 ،کیلومترمربع از اراضی درنظر گرفته شد .عالوهبر سدهای
گپ ،سوریه سه سد بزرگ با ظرفیت ذخیرهسازی  34/3کیلومتر مکعب احداث کرده که این سه سد برای آبیاری و تولید
برق ساخته شده است.
نیازهای آبی ترکیه ،سوریه و عراق برای آبیاری زمینهای زراعی از رودخانۀ فرات به ترتیب  33 ،39/0و  31کیلومتر
مکعب است .هنگامیکه پروژۀ گپ کامل شد 39 ،درصد آب فرات بهوسیلۀ ترکیه کنترل خواهد شد .سوریه تا قبل از سال
 03 ،3009کیلومتر مکعب از آب رودخانۀ فرات را دریافت میکرد که از سال  0999به  30کیلومتر مکعب ( 99درصد)
کاهش یافته است .در عراق ،حجم آب دریافتی از  00کیلومتر مکعب قبل از سال  ،3009هماکنون به  9/9کیلومتر مکعب
( 09درصد) کاهش یافته است .اراضی کشاورزی در هر دو کشور از  499/999هکتار به  099/999هکتار کاهش یافته
است .هنگامیکه سد ایلسو بر رودخانۀ دجله احداث شود ،عراق تنها  0/0کیلومتر مکعب دریافت خواهد کرد .این بهمعنای
آن است که  90درصد از آب رودخانه در جریان خواهد بود ،یعنی  404/999هکتار از اراضی کشاورزی بهدلیل کمبود آب
رها خواهد شد .توسعۀ باالدست رودخانههای دجله و فرات در تخلیۀ آب به عراق مؤثر است و با گذشت زمان افزایش
)1. Southeastern Anatolia Project (GAP
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خواهد یافت .این مسئله موجب کاهش آب وارد شده از رودخانۀ فرات به عراق از  09درصد به  03درصد میشود .سوریه
برای دو برابرکردن مساحت آبیاری خود ( 099/999هکتار) در حال برنامهریزی است که موجب افزایش برداشت آب از 9
میلیون مترمکعب به  0میلیون مترمکعب شده است.
شرایط امنیتی-سیاسی منطقه

در سالهای  0999تا اواسط سال  0990عراق با خشونت باالیی روبهرو بود؛ بهگونهای که تا آگوست  0994بهطور
میانگین بیش از  3999نفر غیرنظامی در ماه کشته میشدند .این بخش خالصهای از حوادث میان سالهای  0991تا
 0933را دربرگرفته است.
سازمان عفو بینالملل عراق در ماه مارس سال  0931اینگونه گزارش میدهد:
پس از حمله به عراق توسط نیروهای ائتالف به رهبری ایاالت متحدۀ آمریکا ،دولت موقت برای ادارۀ عراق تشکیل
شد .در اول می  0991میالدی ،دیپلمات آمریکایی بهعنوان رئیس دولت موقت منصوب شد .این تشکیالت براساس
فرمان شمارۀ  ،0ارتش عراق را منحل کرد .سپس نیروهای نظامی بریتانیا کنترل جنوب عراق را بر عهده گرفتند؛
درحالیکه ایاالتمتحده و سایر نیروهای خارجی ،سایر نقاط کشور را به جز منطقۀ کردستان که سه استان شمال شرقی
عراق را شامل میشود ،کنترل میکردند .براساس فرمان شمارۀ  30دولت موقت که در ژوئن سال  0999صادر شد ،تمام
نیروهای خارجی ائتالف در صورت ارتکاب به هر جرمی در عراق از بازخواست ،تعقیب و رسیدگی محفوظ بودند .در 3
ژوئن سال  ،0999هنگامیکه دولت موقت جای خود را به دولت موقت عراق (به رهبری ایاد عالوی) داد ،شورای امنیت
سازمان ملل براساس مصوبۀ  3994اعالم کرد که اشغال عراق باید در  19ژوئن سال  0999پایان پذیرد ،اما نیروهای
ائتالف تا پایان سال  0999در عراق باقی ماندند .بهدنبال آن شورای امنیت سازمان ملل موافقت کرد که حضور نیروهای
ائتالف تا پایان سال  0993تمدید شود .در  19ژانویه سال  0999اولین انتخابات پارلمانی در عراق برگزار شد .ائتالف
شیعی عراق متحد ،با بیشترین آرا قدرت را بهدست آورد .ابراهیم جعفری رهبر حزب الدعوه ،در مارس سال 0999
بهعنوان نخستوزیر منصوب شد ،اما نوری المالکی در  00می سال  0994جایگزین او شد .قانون اساسی جدید پس از
انجام یک همهپرسی عمومی که در  39اکتبر سال  0999انجام گرفت ،به تصویب رسید .با افزایش شورش ،خشونت و
حمالت توسط گروههای مسلح ،مقامات نظامی ایاالت متحدۀ آمریکا در سال  0994نشستهایی در رابطه با این مسئله
تشکیل دادند .در طول سالهای  0994و  0990هزاران نفر از شهروندان بهدلیل درگیری و حمالت مستمر فرقهای،
مجبور به ترک خانه و کاشانۀ خود شدند .دهها هزار نفر از مردم در داخل عراق مهاجرت کردند و هزاران نفر دیگر به
سوریه ،اردن و سایر کشورها پناهنده شدند .در نوامبر سال  0993پارلمان عراق توافقنامۀ وضعیت نیروها (سوفا) 3را که
پیمانی امنیتی میان دولتهای عراق و ایاالت متحدۀ آمریکا است را تصویب کرد .این توافق در نیمهشب  13دسامبر سال
 ،0993زمانی که مأموریت سازمان ملل برای حضور نیروهای آمریکایی در عراق به اتمام میرسید مؤثر واقع شد .براساس
سوفا ،دولتها موافقت کردند که تا پایان ژوئن سال  0990نیروهای ایاالت متحده از مناطق شهری و تا سال 0933
بهطور کامل از عراق خارج شوند و نیروهای ایالت متحده هم بازداشتشدگانی که دستگیر کردهاند را آزاد ،یا به مسئوالن
عراقی بازگردانند .انتخابات جدید در  0مارس سال  0939در برابر حمالت مستمر گروههای مسلح و سایر خشونتها
برگزار شد .پیروز این انتخابات مشخص نشد و به مدت هشت ماه میان طرفین مذاکره جهت ایجاد دولت جدید ،بنبست
سیاسی برقرار بود .در پایان ،نوری مالکی به نقش خود یعنی نخستوزیری ادامه داد و رئیس دولت جدید در عراق شد .او

)1. Status of Forces Agreement (SOFA
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همچنین مسئولیت وزارت دفاع در کابینۀ عراق را برعهده گرفت .همۀ نیروهای رزمی ائتالف تا قبل از پایان سال 0933
از عراق خارج شدند ،با وجود این ،نیروهای نظامی غیررزمی برای آموزش نیروهای امنیتی عراق در این کشور باقی ماندند
(سازمان بینالمللی ثبتاحوال .)0931 ،براساس  11/133پایگاه داده که از آغاز جنگ در سال  0991تا  00ژوئن
جمعآوری شده است ،اوج مرگومیر شهروندان بهدلیل درگیریهای ناشی از جنگ بین سالهای  0999تا  0993به وقوع
پیوسته است .خشونت و درگیریهای ناشی از جنگ بعد از سال  0993کاهش یافته است .بهعالوه ،تا دسامبر  0933بیش
از  9/939سرباز آمریکایی در جنگ کشته شدهاند و بیش از  39/999پلیس و نیروی نظامی عراقی بهوسیلۀ شورشیان و
مخالفان داخلی از ژوئن سال  0991تا جوالی سال  0933جان خود را از دست دادهاند.
مرگومیر ناشی از جنگ بیشتر بهدلیل درگیریهای مسلحانه ،مبارزه و سایر مسائل مربوط به جنگ مانند حمالت
هوایی ،بمبگذاریهای انتحاری ،قتلهای فرقهای ،قتلعام و ترور است .ادارۀ سرشماری عراق و همچنین مؤسسۀ
بروکینگیز 3اعالم کردهاند که بهدلیل درگیریهای نظامی میان سالهای  0991تا  0933بیش از  339/999نفر از
شهروندان کشته شدند .تعداد کشتههای غیرنظامی حدود  319/999نفر تخمین زده شده است (کراوفورد.)1 -0 :0931 ،
از سوی دیگر ناآرامی و خشونت در سوریه به یک فاجعه انسانی منجر شده است .بیش از  399/999نفر از مردم
سوریه کشته شدهاند که بهطورعمده از شهروندان و غیرنظامیها هستند .سازمان ملل تعداد پناهندگان سوری را نزدیک
دو میلیون نفر برآورد کرده است؛ درحالیکه بیش از  9میلیون نفر از مردم سوریه در داخل کشور بیخانمان شدهاند .تعداد
زیادی از مردم به کمکهای بشردوستانه مانند غذا و کمکهای پزشکی نیاز دارند .کشور سوریه شاهد ویرانی قابلتوجهی
مانند تخریب گستردۀ زیرساختهای عمومی ،مدارس ،مساجد و خانهها است .طی چند ماه گذشته ،ارتش سوریه بر کنترل
خود در برخی از مناطق راهبردی موفق بوده است .بخشهای از کشور سوریه از کنترل رژیم خارج شده است؛ درحالیکه
نیروهای مخالف هیچکدام از شهرهای اصلی سوریه را در کنترل ندارند ،اما بخشهای وسیعی از کشور مانند استان
مرکزی رقه 0در ساحل رودخانۀ فرات را تصرف کردهاند (شکل  .)3خودمختاری منطقۀ کردنشین شمال شرق سوریه
بهطور فزایندهای افزایش یافته است؛ درحالیکه مناطق سنینشین شمال و شرق حلب تحت نفوذ گروههای شورشی
مسلح قرار دارد .در عین حال ،گروههای شورشی نتوانستند متحد شوند و از نبود فرماندهی واحد و سازههای کنترل و
مدیریت یکپارچه رنج میبرند .بهعالوه ،گزارشهای متعدد نشان میدهد که تعداد زیادی از مبارزان خارجی در حال ورود
به سوریه هستند .جهادگران عرب از شمال آفریقا ،مصر و خلیجفارس و همچنین از افغانستان ،پاکستان و قفقاز به
نیروهای مخالف ملحق میشوند .با شروع شورشها ،مخالفان مسلح و غیرمسلح سوریه ،بهدلیل رقابتهای شخصی و
ایدئولوژیک دچار اختالف و تفرقه شدهاند .اپوزیسیون خارجی بدون پشتیبانی قابلتوجهی در داخل است .در اشکال زیر
میتوان نقشۀ کاربری زمین و پوشش گیاهی را با نقشۀ درگیری مقایسه کرد .از آنجاییکه مناطق بیابانی و جلگهها از
کانونهای شکلگیری گردوغبار هستند ،میتوان گفت که شرایط امنیتی-سیاسی در مدیریت فضا ،عملکرد مسئوالن
دولتی و همچنین کنترل و مقابله با گردوغبار و بیابانزایی تأثیرگذار است (یعقوبیان.)3 -0 :0931 ،

ب) تحلیل

 جنگ و درگیری نظامی :جنگ سالهای  3039تا  3033عراق علیه ایران ،حملۀ اوت سال  3009عراق به کویت،حملۀ فراگیر ایاالت متحده و همپیمانانش سال  3003به کویت برای بیرونراندن نیروهای نظامی عراق و حملۀ سال
 0991ایاالت متحده و نیروهای ائتالف به عراق ،فضای این کشور را بحرانی کرده است .بیابانهای عراق که در طول
1. Brooking Institution
2. Ar-Raqqah
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دهههای اخیر با درگیریهای نظامی روبهرو بوده است در معرض خطر تخریبی فراگیر قرار دارد و بهدلیل جابهجایی
وسایل نقلیۀ نظامی خسارتهای شدیدی را در پی داشته است .در سال  ،3003حرکت تانکهای ایاالت متحده به سمت
بیابان ،به الیۀ حفاظتی خاک بیابان آسیب وارد کرد .در جنگ خلیجفارس سال  3009مجموعۀ  109/999پناهگاه ،سنگر،
زاغۀ مهمات و چالههای ناشی از سالحها در کویت و تعداد بیشماری نیز در عراق ایجاد شد .درمجموع 1/999 ،تانک و
 0/999نفربرهای زرهی در عمل موجب اختالل قابلتوجهی از شن و ماسۀ بیابان و الیههای خاک شد.
از  39آوریل سال  0991نیروهای هوایی ائتالف از  33/009جنگافزار و مهمات هدایتشونده بسیار دقیق و نزدیک
به  3/009جنگافزار غیرهدایتشونده استفاده کردند .در طول سالهای  3003و  0991میالدی ،قسمتهای جنوبی عراق
از فعالیتهای نظامی آسیبهای زیادی دیده است .در طول این دوره ،هزاران کامیون ،خودرو و تجهیزات نظامی با انواع
مختلف و اندازههایی که به بیش از  19تن میرسید ،از مسیرهای فرعی در جنوب عراق عبور میکردند .چرخهای این
وسایل نقلیه ،در کنار انفجار بمبها ،راکتها و موشکها در اندازههای مختلف ،الیۀ متراکم و فشردۀ فوقانی سطح خاک
را در مقیاسی وسیع تخریب کرده است که موجب انتشار گردوغبار شد و به توسعۀ توفان گردوغبار و ماسه کمک کرد.
در طول دهههای  3039و  39 ،3009درصد از نخلستانهای  30تا  33میلیونی مصب (دهانۀ) اروندرود (شطالعرب) -
که یکی از بزرگترین نخلستانهای دنیا است و بازدۀ محصول از نظر اقتصادی اهمیت باالیی دارد -بهعنوان یکی از
پیامدهای خسارتآور جنگ ایران و عراق تخریب شد .عالوهبر این ،در طول جنگ خلیجفارس ،تعداد زیادی از درختان
خرما (نخل) که در اصل بهعنوان موانع طبیعی در برابر گسترش بیابانزایی هستند ،تخریب شدند .با توجه به مطالب فوق،
تعداد زیادی از کشاورزان و ماهیگیران روستاهای ویرانشدۀ خود را ترک کردند و با گسترش مناطق بیابانی ،توفانهای
ماسهای و گردوغبار افزایش یافته است.
رژیم بعث عراق برای قدرت مانور نیروهای نظامی و کنترل شیعیان جنوب این کشور ،زمینهای تاالبی جنوب عراق
را خشکانید و برای امکان جابهجایی ارتش در تاالب ،شروع به اجرای پنج پروژۀ اصلی زهکشی و خشککردن تاالب کرد
تا از رسیدن آب رودخانههای دجله و فرات به تاالب جلوگیری کند .سپس ،ارتش یک حملۀ بزرگ علیه ساکنان تاالب با
استفاده از توپخانه ،خمپاره و حمالت زمینی راهاندازی کرد .بر این مبنا ،دوسوم آب ورودی تاالب در سال  3001دریافت
نمیشد و تا سال  0999کمتر  39درصد آن باقی ماند.
درمجموع ،میتوان گفت که جنگ و درگیری نظامی بهطور مستقیم در تشدید پدیدۀ گردوغبار در منطقه تأثیرگذار
است و دیگر اینکه بر عملکرد مسئوالن جهت کنترل و مدیریت این پدیده تأثیر میگذارد.
 ضعف مدیریت سیاسی فضا :مدیریت ضعیف منابع آب یکی از مهمترین دالیل ریشهای مشکل گردوغباراست .تغییر مسیر آبهای سطحی (رودخانهها) ،احداث سد و استفادۀ بیش از اندازه از منابع آب از جمله عواملی است که
موجب خشکی دشتها (از جمله تاالبها) میشود .تخریب تاالب در هور مرکزی ،هورالحمار و بهویژه هورالعظیم در
عراق از عوامل اصلی گردوغبار و ریزگردها است .تخریب تاالبها با میزان آب و مدیریت منابع آب در ارتباط است.
در سال  3000دولت ترکیه پروژهای را با عنوان پروژۀ جنوب شرق آناتولی 3راهاندازی کرد .اجزای اصلی این پروژه
شامل  00سد 30 ،نیروگاه هیدرولیک که برای آبیاری  30999کیلومترمربع از اراضی در نظر گرفته شده بود .زمان
پیشبینیشده برای تکمیل این پروژه سال  0939بوده ،اما به دلیل مشکالت مالی ،فنی و سیاسی هنوز به اتمام نرسیده
است .حجم کل آب ذخیرهشده حدود  399کیلومتر مکعب است که سه برابر بیشتر از ظرفیت کلی مخازن عراق و سوریه
است.

)1. Southeastern Anatolia Project (GAP
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مدیریت منابع آب در کشورهای ایران ،عراق ،ترکیه و سوریه بهگونهای است که شرایط را برای تولید گردوغبار در
تاالبها فراهم کرده است .احداث سد بهوسیلۀ این کشورها ،مثالی بارز برای این مسئله است که ابعاد هیدروپلیتیکی نیز
دارد .با کاهش آب ورودی به مناطق فرودست رودخانهها ،خاک رطوبت خود را از دست میدهد ،پوشش گیاهی تنک
میشود و با وزش باد گردوغبار شکل میگیرد.
درمجموع ،مدیریت سیاسی فضا در سطوح مختلف محلی ،ملی و منطقهای ،چگونگی استفاده از منابع سرزمینی و
نحوۀ برخورد با محیط طبیعی بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک که بهطور بالقوه توانایی تولید گردوغبار را دارند در
ایجاد و تشدید این پدیده تأثیرگذار است.
 شرایط امنیتی و سیاسی :ناامنی و بیثباتی سیاسی ،بر برنامهریزی دقیق مسئوالن و مدیران برای حلمشکالت و مسائل در سطوح ملی و محلی تأثیر میگذارد .منطقۀ جنوب غرب آسیا با بحرانهای زیستمحیطی و
مخاطرات طبیعی مختلفی روبهرو است که یکی از آنها پدیدۀ گردوغبار است .براساس یافتههای کتابخانهای ،شرایط
امنیتی و سیاسی در کشورهای منطقه بهویژه در عراق و سوریه مساعد نیست و تعداد کشتههای شهروندان و افراد
غیرنظامی ناشی از درگیری ،بمبگذاری ،شورشهای داخلی ،اختالفات گروههای قومی-مذهبی مهر تأییدی برای ناامنی
و بیثباتی سیاسی است .این شرایط موجب میشود تا گردوغبار در اولویت اصلی سیاست و مدیریت حکومت این کشورها
قرار نگیرد و مسئوالن را از مقابله و کنترل این پدیده بازدارد و مانع از پرداختن به مسئلۀ گردوغبار شود .درنهایت ،دولت و
حکومت ضعیف شده و توانایی مدیریت فضای جغرافیایی کشور را ندارد .ناآرامی و خشونت در سوریه به یک فاجعه انسانی
منجر شده است .بیش از  399/999نفر از مردم سوریه کشته شدهاند که بهطورعمده از شهروندان و غیرنظامیها هستند.
سازمان ملل تعداد پناهندگان سوری را نزدیک دو میلیون نفر برآورد کرده است؛ درحالیکه بیش از  9میلیون نفر از مردم
سوریه در داخل کشور بیخانمان شدهاند .ادارۀ سرشماری عراق و مؤسسۀ بروکینگیز 3اعالم کردهاند که بهدلیل
درگیریهای نظامی میان سالهای  0991تا  0933بیش از  339/999نفر از شهروندان کشته شدهاند که این آمار بیانگر
وضعیت امنیتی عراق است.
درمجموع ،شرایط امنیتی و سیاسی منطقه بهویژه در عراق و سوریه بهعنوان عوامل مؤثر در تشدید گردوغبار
بهگونهای است که بر عملکرد مسئوالن و مدیران مربوطه برای کنترل این پدیده تأثیر میگذارد .این عوامل ،موجب نبود
نظارت کافی برای مدیریت و کنترل گردوغبار از سوی سازمانها و نهادهای ذیربط میشود.

نتیجهگیری
پدیدۀ گردوغبار بهعنوان یکی از مخاطرات حاصل از تعامل انسان و طبیعت ،بهدلیل مسائلی از قبیل سیاستهای غلط
مدیریتی و کنترل ناصحیح منابع آب ،تغییرات اقلیمی ،خشکسالی و همچنین تخریبهای گستردۀ محیطزیست و منابع
آبوخاک ،شکل و ابعاد گستردهای به خود گرفته و بهصورت مشکلی جدی درآمده است .بر این اساس ،پدیدۀ گردوغبار از
عوامل مختلفی از جمله عوامل سیاسی تأثیر میپذیرد که در جنوب غرب آسیا و در حوزۀ رودخانهای دجله و فرات گسترش
یافته است .در این مقاله ،عوامل سیاسی پدیدۀ گردوغبار در حوزۀ رودخانهای دجله و فرات بررسی شد؛ بنابراین ،مشخص شد
که در تشدید و تولید گردوغبار حوزۀ رودخانهای دجله و فرات عوامل گوناگونی تأثیرگذارند که یکی از آنها عوامل سیاسی
است .عوامل سیاسی شامل جنگ و درگیری نظامی ،ناتوانی و ضعف مدیریت سیاسی فضا و شرایط سیاسی و امنیت ناپایدار
فضای جغرافیایی میشود .جنگ و درگیری نظامی با تخریب پوشش گیاهی ،بیثباتی سطح خاک در تشدید این پدیده
1. Brooking Institution
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تأثیرگذار هستند .همچنین نیروهای نظامی با تغییر مسیر رودخانهها ،شرایط را برای تولید گردوغبار آماده کردهاند .از دیگر
عوامل تأثیرگذار در تشدید پدیدۀ گردوغبار ،ناتوانی و ضعف مدیریت سیاسی فضا بهطورکلی و مدیریت آب بهطور خاص
است .احداث سد در حوزۀ رودخانهای دجله و فرات را میتوان بخشی از مدیریت ناصحیح منابع آب دانست .در سالهای
اخیر ،شرایط امنیتی منطقه نیز بهگونهای بوده است که در کشورهای منطقه بهویژه در عراق و سوریه ،ماهیانه صدها نفر از
غیرنظامیان کشته شدهاند .این وضعیت در ناتوانی مسئوالن برای مدیریت و کنترل گردوغبار تأثیرگذار است و موجب میشود
که کشورهای این حوزه بهویژه عراق و سوریه ،مسئلۀ گردوغبار را در اولویتهای خود قرار ندهند.

سپاسگزاری
نگارندگان این مقاله بر خود الزم میدانند از دانشگاه تربیت مدرس به خاطر حمایتهای مالی و معنوی از این پژوهش،
قدردانی به عمل آورند.
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