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 فرات و دجله یا رودخانه ۀحوز در گردوغبار ۀدیپد دیتشد در یاسیس عوامل ریتأث
 

 مدرس تیترب دانشگاه ،یاسیس یایجغراف استاد -*این     حافظ محمدرضا

 مدرس تیترب دانشگاه ،یاسیس یایجغراف ارشد کارشناس -یطاهر احمد

 مدرس تیترب دانشگاه ،GIS و دور از سنجش اریدانش -اصل زاده فرج منوچهر

 مدرس تیترب دانشگاه ،الملل نیب روابط ارشد کارشناس -نژاد یکرم نیحس

 

 39/90/3109 :یینها دییتأ  90/90/3109: مقاله رشیپذ

 
 دهیچک
 یها استیس جمله از یمسائل لیدل     به ،عتیطب و انسان تعامل از حاصل مخاطرات از یکی عنوان به گردوغبار ۀدیپد

 ستیز طیمح ۀگسترد یها بیتخر نیهمچن و یسالخشک ،یمیاقل راتییتغ آب، منابع حیناصح کنترل و یتیریمد غلط
 ۀدیپد اساس     نیبرا. است درآمده یجد یمشکل صورت به و گرفته خود به یا گسترده ابعاد و شکل ،وخاک آب منابع و

 یا رودخانه ۀحوز در و ایآس غرب جنوب در که رفتهیپذ ریأثت یاسیس عوامل جمله از یمختلف عوامل از گردوغبار
 و دجله یا رودخانه ۀحوز در گردوغبار ۀدیپد یاسیس عوامل یبررس به مقاله نیا. است افتهی گسترش فرات و دجله
 یبررس -یا کتابخانه اطالعات بر     یمبتن و یلیتحل-یفیتوص ۀویش به - مقاله نیا در که یپرسش. پردازد     یم فرات
. «اند؟ کدام فرات و دجله یا رودخانه ۀحوز در گردوغبار ۀدیپد دیتشد در مؤثر یاسیس عوامل: »که است نیا شده،

 در یاسیس-یتیامن طیشرا و فضا یاسیس تیریمد ضعف ،ینظام یریدرگ و جنگ دهد یم نشان آمده دست به جینتا
 پوشش بیتخر با ینظام یریدرگ و جنگ. است رگذاریتأث فرات و دجله یا رودخانه ۀحوز در گردوغبار ۀدیپد دیتشد

 دیتشد در رگذاریتأث عوامل گرید از ،یطورکل به .هستند رگذاریتأث دهیپد نیا دیتشد در خاک سطح یثبات یب ،یاهیگ
 طیشرا ر،یاخ یها سال در. است خاص طور به آب تیریمد و فضا یاسیس تیریمد ضعف و یناتوان ،گردوغبار ۀدیپد
 از نفر صدها انهیماه هیسور و عراق در ژهیو به ،منطقه یکشورها در که است بوده یا گونه به زین منطقه یتیامن
 .است رگذاریتأث گردوغبار کنترل و تیریمد یبرا نمسئوال یناتوان در تیوضع نیا. اند شده کشته انیرنظامیغ

 

 تیریمد ضعف ،یاسیس-یتیامن طیشرا فرات، و دجله یا رودخانه ۀحوز ،ینظام یریدرگ و جنگ :یدیکل یها واژه

 .گردوغبار فضا، یاسیس
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 مقدمه

 درنظر گرفته نواحی بیابانی و صحراها رخدادی معمول ژهیو بهدر مناطق گرم و خشک جهان گردوغبار  ۀپدید ربازیداز 

ناشی  ستیز طیمح ۀگسترد یها بیتخردنبال تغییرات اقلیمی، خشکسالی و همچنین      اخیر به یها سالاما در  ،شده است

مشکلی جدی درآمده  صورت بهبه خود گرفته و  یا گستردهانسانی، این پدیده شکل و ابعاد  یها دخالتو  ها تیفعالاز 

 است.

 اگراست. این پدیده،  تأثیر گذاشتهوسیعی از کشورهای منطقه  یها بخشبر گردوغبار  ،آسیا غربجنوب  ۀمنطقدر 

سالمت و  یها عرصهآن در  بار انیزبشر باشد، آثار مخرب و  یها دخالتو  ها تیفعالناشی از شرایط طبیعی و اقلیمی یا 

 گردوغباری به پیامدها با توجه شود.     مشاهده میاجتماعی و اقتصادی  یها تیفعال، منابع طبیعی و ستیز طیمحبهداشت، 

آن بر منابع طبیعی،  توجه قابلجامعه و همچنین خسارات  ،ها دولتسنگین بر  یها نهیهزبر سالمتی انسان و تحمیل 

اقتصادی و صنایع، کاهش کارایی و  یها بنگاهکشاورزی، کاهش ایمنی و اخالل در پرواز هواپیماها، اختالل در فعالیت 

در ایجاد آن و نیز راهکارهای مقابله و  مؤثربازده فردی و اجتماعی، اهمیت و ضرورت شناسایی این پدیده و عوامل 

 (.0: 3103 ،)یاقوتمحسوس است  ،رگردوغبا بار انیزکاهش آثار 

. است میرمستقیغمستقیم یا  ها آنطبیعی عوامل گوناگونی نقش دارند که تأثیر  یها دهیپددر پیدایش و ایجاد 

  گسترشآسیا و سایر مناطق  ۀیکی از مخاطرات حاصل از تعامل انسان و طبیعت، در قار عنوان بهگردوغبار  یها وفانت

و تولید  ییزا ابانیبتشکیل  زیرزمینی از عوامل مؤثر در یها آباست. رژیم اقلیمی، منابع معدنی، شرایط توپوگرافی و  افتهی

. عوامل اقلیمی شامل بارندگی، تنوع بارندگی، دمای هوا، رژیم باد است. شرایط آب و هوایی، خشکی و هستندگردوغبار 

عوامل انسانی  ،حال نیا با. دشو یم ییزا ابانیب ۀوقوع و توسع موجبکه  بادهای مکرر و متداول شرایط اصلی طبیعی است

 ،این ایده اساسبر .(9: 0999)کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام،  کنند یم را ایفا یتوجه قابلنیز نقش 

 ۀحوزاز جمله عوامل سیاسی است که در بسیاری از مناطق غرب آسیا و در  پذیرد و     تأثیر می از عوامل مختلفی گردوغبار

 یا رودخانه ۀدر حوز گردوغبار ۀاست. این مقاله به بررسی عوامل سیاسی پدید افتهی  گسترشای دجله و فرات نیز  رودخانه

 .پردازدمیدجله و فرات 

 

 ینظر یمبان

 ینظام یریدرگ و جنگ

نیا،  است )حافظ ها ملتاجتماعی و  یها گروهافراد و  میانعینی و شدیدترین شکل اجرای تهدید  جلوۀ ،جنگ و منازعه

کارگرفتن      تهاجم، به»تعریف زیر را از جنگ و تهاجم ارائه داد:  3009دسامبر  39(. سازمان ملل در تاریخ 113: 3139

 وسرزمین یا استقالل سیاسی یک دولت دیگر  یک دولت علیه حاکمیت و تمامیت ارضی یک ۀلیوس بهنیروی مسلحانه 

 عنوان به(. جنگ، 390: 3109)پورفیکویی، « متحد منافات داشته باشد     دیگری است که با میثاق ملل ۀاتخاذ هر شیو

پیامدهای خطرناکی برای  تواند یم و دشو یممخالف داخل یک کشور تعریف  یها گروهیا  ها ملتدرگیری میان 

 .(0991)الینر گراهام،  سالمتی عمومی و منابع طبیعی داشته باشد، ستیز طیمح

 

 فضا یاسیس تیریمد

 به معنایسیاست  است. یفضاسازعلم  ،لحاظ کاربردیاز شناسی و      علم فضا ،لحاظ بنیادی     به و علم فضا عنوان بهجغرافیا 

 ۀواسط بهسیاست  و سیاست و فضا رابطه وجود دارد میان. همواره است اعمال جوهر حاکمیت، فرمانروایی و اعمال قدرت



 874 فرات و دجله یا رودخانه ةحوز در گردوغبار ةدیپد دیتشد در یاسیس عوامل ریتأث

 

، ها شبکهانسانی،  ۀو مجری تصمیم بر فضا که متشکل از جامع ساز میتصمنهادهای  ۀلیوس بهحمایت ایدئولوژی و 

(. مدیریت سیاسی فضا از طریق 330: 3130 ،نیا     )حافظ ردیپذ یمو از آن تأثیر  گذارد یمتأثیر  ،استو...  ها ساخت، ها انیجر

مسائل و  ،بزرگ سرزمینی یها سازمان. در کند یماعمال اراده هستند، و نهادهایی که در سرزمین مستقر  ها سازمان

 ،نیا و دیگران     وجود دارد )حافظ ها آنمنابع بالقوه و چگونگی تخصیص  یساز نهیبهدر ارتباط با  یریگ میتصممشکالت 

3109 :309.) 

فضا شامل محیط انسانی، محیط طبیعی، کلی، طور     بهاست.  رونده شیپدینامیکی و  ۀفضا و سیاست یک رابط ۀرابط

عملی و  یها استیس، ها راهبرد، ها بخشنامهقوانین و مقررات،  ۀاما سیاست هم ،استمصنوعی، مردم و جامعه  یها ساخت

جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک  ،ها آنمتغیرهای مربوط به  ۀهم و فضا ،سیاست ارتباط با. ردیگ یبرمتوسعه را در یها برنامه

 (.339: 3130 ،نیا     )حافظ آید     وجود میبه

 ۀلیوس بهمدیریت منابع آب را بخشی از فرآیند مدیریت سیاسی فضا دانست که  توان یمبا توجه به تعاریف باال 

را « مدیریت آب» توان یم ،رو نیا از. ردیگ یمو نهادهای مستقر در سرزمین در مقیاس ملی و محلی صورت  ها سازمان

 د:کرتعریف  گونه نیا

 استمنابع آب تحت مقررات و سیاست معین  ۀ، توسعه، توزیع و مصرف بهینیزیر برنامهمدیریت منابع آب عملیات 

سطحی و  یها آب یکش زهدولتی و محلی مدیریت آب برای نظارت بر  یاه سازمان. ایجاد (0931، ایپد یکیو ۀ)دانشنام

، توسعه، استفاده و ها تاالببه اراضی و جزرومد  ها رودخانهها، جلوگیری و حفاظت از طغیان آب  ، مردابها تاالباحیای 

 ها کانالآبیاری و  یها شبکهقراردادن و ایجاد بندها و سدها،  مانند. برخی از امور مربوط به مدیریت آب استکنترل آب 

 سدها، خاکریزها، ۀلیوس بهجلوگیری و محافظت از سیل، توسعه، استفاده یا دفع آب  مانند یاهدافبا  ها سازه. این است

 .(0931آمریکا،  ۀمتحد االتیا)سایت اطالعات آزاد حقوقی  شود یمبندها و مخازن آب ایجاد لیس

 

 تیامن

، گویند )آشوری     میحمله یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را  ،فراغت از هرگونه تهدیدامنیت در لغت، حالت 

(. امنیت 331: 3130 امنیت به معنای نبود تهدید علیه منافع اساسی کشور است )مشیرزاده، ،ولفرز دیدگاه(. از 13: 3103

آنچه  ۀموقعیت و نسبت به هم ،موجودیت و مایملک، اعتبار ،نسبت به سالمتآوردن اطمینان      دست     به معنای داشتن یا به

گفت امنیت از حفظ تعادل  توان می ،طورکلی به(. 313: 3130 )مجتهدزاده، است ،گیرد میمنافع ملی قرار  تحت حمایت

مانع از ایجاد نگرانی  که نحوی بهامنیت  جملهاز نیازهای فردی و جمعی انسان  ،موجودیت کنندۀ تضمینکارکردی سیستم 

 (.100: 3139 نیا،     )حافظ آید     وجود می، بهدشوو ترس 

 

 دجله و فرات یا رودخانه ةحوز یشناس طیمح

دارد و  لومترمربعیک 300،009 ۀانداز  بهمساحتی  که است یالملل نیبفرامرزی و  ۀحوزدجله و فرات یک  یا رودخانه ۀحوز

درصد و  0/3درصد، عربستان سعودی  33درصد، سوریه  30درصد، ایران  00درصد، ترکیه  94در میان کشورهای عراق 

جنوبی و شرقی  یها دشتمرتفع شمالی و غربی تا  یها کوهستاناز  یا رودخانه ۀحوزاین  .درصد قرار دارد 91/9اردن 

، از میان ارتفاعات آناتولی شرقی در نیالنهر نیبقبل از رسیدن به دشت  ها رودخانهمسیر این  دوسوماست.  افتهی  گسترش

که  وندندیپ یمدجله و فرات در نزدیکی قرنه )در عراق( به یکدیگر  .گذرند یمعراق  یها فالتسوریه و  یها درهترکیه و 

از طریق  باالدستهر دو رودخانه در  درنهایت،. شود یمختم  فارس جیخلو به  ندیگو یمالعرب  اصطالح به آن شطدر 

 .اند شدهساختن چندین کانال به هم متصل 
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 بااصلی  ۀوان و دریای سیاه قرار دارد و از دو شعب ۀرودخانه فرات در ارتفاعات شرقی ترکیه، میان دریاچ ۀسرچشم

وارد  ،بیرلیک ترکیه قرار دارد شهر دست نییپاعنوان، مراد و کاراسو تشکیل شده است، این رودخانه در کارکامیس، که در 

درصد در عربستان سعودی  39درصد در عراق،  99درصد در سوریه،  30فرات در ترکیه،  ۀحوزدرصد  03. شود یمسوریه 

کیلومتر(،  3019کیلومتر است که میان ترکیه ) 1999فرات به طول  ۀدرصد آن در اردن قرار دارد. رودخان 91/9و تنها 

در  شود یمآبریز که به رودخانه وارد  ۀحوزدرصد  40کیلومتر( تقسیم شده است،  3949و عراق ) (کیلومتر 039سوریه )

کشورها  و بقیۀ اند میسهدرصد  33درصد از جریان ساالنه و سوریه  30درصد در سوریه قرار دارد. ترکیه در  13ترکیه و 

 999کیلومتر است که  3399دجله  ۀدجله، در شرق ترکیه قرار دارد. طول رودخان ۀرودخان ۀسرچشم .نددارسهم ناچیزی 

 30کیلومتر از این رودخانه در عراق جریان دارد.  3933کیلومتر در مرز میان ترکیه و سوریه و  10کیلومتر از آن در ترکیه، 

صد از آن در ایران واقع شده است. ترکیه در 19درصد در عراق و  99درصد در سوریه،  0/9دجله در ترکیه،  ۀدرصد از حوز

و  خواروبار)سازمان  کنند یمدجله را فراهم  ۀنرودخا ۀدرصد از حجم آب ساالن 39درصد و ایران  10درصد، عراق  93

 .(0939متحد، مللکشاورزی 

 

 پژوهش روش

 ،بنابراین ؛پردازد دجله و فرات می یا رودخانه ۀحوزگردوغبار در  ۀتحقیق حاضر به تأثیر عوامل سیاسی در تشدید پدید

و  یخوان متنای ) های کتابخانه روش ،ها آوری داده جمع برای .استتوصیفی -روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیلی

 است. استفاده شده، تصویرخوانی و استفاده از نقشه و سندخوانی( ها     و استفاده از جدول یآمارخوانبرداری،  فیش

 

 ها افتهی و بحث

 ها افتهی (الف

از: جنگ و درگیری نظامی،  اند عبارتدجله و فرات  یا رودخانه ۀدر حوز گردوغبارعوامل سیاسی مؤثر در تشدید و تولید 

 سیاسی.-فضا و شرایط امنیتی یضعف مدیریت سیاس

 

 منطقه در ینظام یریدرگ و جنگ

 بین ها جنگاست. این  مشاهده کردهتغییرات بسیاری را  0991تا  3093جنوب غرب آسیا از  ۀجغرافیای جنگ در منطق

، 3093 ۀچهارگان یها جنگ ها سالدر این  .پیوست وقوع بهفلسطین -اسراییل ۀ، پیرامون مسئل3039تا  3093 های     سال

وجود بحرانی و جنگی به یانداز چشمن، فلسطین، سوریه، اردن، مصر و لبنا-در مرزهای اسراییل 3001و  3040، 3094

فلسطین طی روندی پرشتاب، -و در پی عقد پیمان کمپ دیوید، فضای پیرامونی اسراییل 3000سال از  ، اماآورده بود

امنیتی تبدیل شد. جنگ  یا منطقهبه  فارس جیخل ۀچهار جنگ فراگیر در حوز ۀتجرب باخاورمیانه  آن از  پس و شد تر آرام

و  متحده االتیافراگیر  ۀعراق به کویت، حمل 3009سال اوت  ۀعراق علیه ایران، حمل 3033تا  3039های     سال

و نیروهای ائتالف به عراق، فضای  متحده االتیا 0991 ۀ سالو جنگ گسترد 3003به عراق در سال  مانانشیپ هم

 (.00: 3109، پور یمیکرپیرامونی خاورمیانه را بحرانی کرده است )

در معرض خطر تخریبی  ،بوده رو روبهنظامی  یها یریدرگبا  که ییآنجا ازاخیر  یها دههعراق در طول  یها ابانیب

 «حیات پرندگان یالملل نیب ۀاتحادی» 3003در سال  فارس جیخلمتعاقب با جنگ  ،است. در همین پیوند قرارگرفتهفراگیر 

 ده استشنظامی وارد  ۀو حرکت وسایل نقلی ییجا جابهدلیل      به ها ابانیب ۀشدیدی به پوست های     تشخیص داد که خسارت
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از ادوات نظامی  فارس جیخلآمریکا در طول جنگ  ۀمتحد االتیا ۀاستفاد(. 99: 0991، متحد     ملل ستیز طیمح ۀبرنام)

، 3003را به مخاطره انداخت. در سال  منطقه یطیمح ستیزشده، امنیت      حاوی اورانیوم ضعیف یها بمبمانند  رمتعارفیغ

مجموع  ،در این جنگ د.کرحفاظتی خاک بیابان آسیب وارد  ۀبه سمت بیابان به الی متحده االتیا یها تانکحرکت 

د. شنیز در عراق ایجاد  یشمار یبدر کویت، و تعداد  ها سالحناشی از  یها چالهمهمات و  ۀپناهگاه، سنگر و زاغ 999/109

خاک  یها هیالبیابان و  ۀاز شن و ماس یتوجه قابلموجب اختالل  ،زرهی در عمل نفربر 999/0تانک و  999/1 ،درمجموع

نظامی و  یها دسته، حرکت ها جادهوسایل نقلیه نظامی در خارج از  وسیلۀ     بهخردشدن و پودرشدن سطح خاک  .دش

سطح خاک در مقابل  یریپذ بیآس ،دشگذاری ایجاد  و بمب ها جادهوساز  و ساخت ها پناهگاهاختاللی که توسط سنگرها و 

آوریل  39د که از کراعالم  متحده االتیانیروی هوایی  (.40: 0991، متحدملل ستیز طیمح ۀبرنام) باد و آب را افزایش داد

درصد از  40)بسیار دقیق  ۀشوند تیهداو مهمات  افزار جنگ 009/33، نیروهای هوایی ائتالف از 0991سال 

 399استفاده کرده است. بیش از  ،شونده تیهداغیر افزار جنگ 009/3بود( و نزدیک  شده مستقرکه  ییافزارها جنگ

 3003در سال  فارس جیخلموشکی که در طول جنگ  033این آمار با  ۀمقایس. آوریل شلیک شد 30موشک تاماهاوک از 

 (.03: 0991متحد، ملل ستیز طیمح ۀ)برنام داردموضوع نشان از اهمیت این  ،پرتاب شد

 ها دهکه احیای مجدد آن  شود     میمنجر  ها ابانیب ۀشکنند یها ستمیاکوس ۀهای نظامی شدید به تخریب گسترد فعالیت

در  یریپذ بیآسشدن سطح فوقانی خاک و      سال طول خواهد کشید. این مسئله موجب افزایش فرسایش، شکست و سست

میالدی،  0991و  3003 یها سالدر طول  (.39: 0991، متحدملل ستیز طیمح ۀبرنام) شدخواهد  یا ماسهوفان تبرابر 

دیده است. در طول این دوره هزاران کامیون، خودرو و  های زیادی نظامی آسیب یها تیفعالجنوبی عراق از  یها قسمت

، از مسیرهای فرعی در جنوب عراق عبور دیرس یمتن  19که بیش از  ییها اندازهتجهیزات نظامی در انواع مختلف و با 

 ۀمتراکم و فشرد ۀالی ،در اشکال مختلف ها موشکو  ها راکت ،ها بمباین وسایل نقلیه در کنار انفجار  یها چرخکردند.  می

گردوغبار و  توفان ۀموجب انتشار گردوغبار و توسع حال  نیع درد و کرفوقانی سطح خاک را در مقیاسی وسیع تخریب 

 (.3903: 0931ران، دیگ)سیساکیان و ماسه شد 

ـ العرب(      )شط اروندرود( ۀمیلیونی مصب )دهان 33تا  30 یها نخلستاندرصد از  39، 3009و  3039 یها دههدر طول 

دلیل جنگ ایران و      به -داردمحصول از نظر اقتصادی اهمیت باالیی  ۀو بازد استدنیا  یها نخلستانکه یکی از بزرگترین 

موانعی  ،درواقع)که  ، تعداد زیادی از درختان خرمافارس جیخلبر این در طول جنگ      عالوه (.0991)پرتو،  عراق تخریب شد

تعداد زیادی از کشاورزان و  ،این اقدامات نظامی ۀجیدرنت. نددش( تخریب هستند ییزا ابانیبطبیعی در برابر گسترش 

است. از سال  افتهی  شیافزاگردوغبار  یها کانونآن  دنبال     بهخود را ترک کردند که  ۀشد رانیوماهیگیران، روستاهای 

نفر از ساکنان  999/09که به علت آن  اند شدهزارها با کاهش محصول مواجه  نیز چهل درصد گندم 0990تا  0990

بردن      از بین (.0933داخلی عراق،  لیتحل و  هیتجز)مرکز اطالعات و  روستایی مجبور به ترک خانه و دیار خود شدند

که در پی آن  شود یماقدامات نظامی در این منطقه محسوب  عواقبدر عراق از دیگر  زارها شهیبو  ها جنگل یرقانونیغ

رفتن از بین موجبآبیاری  یها ستمیساز سرزمین این کشور آسیب دید. در کویت نیز تخریب  لومترمربعیک 349نزدیک به 

 (.39: 0991، متحدملل ستیز طیمح ۀبرنام) دش ،شده کشتدرصد از درختان  09حدود 

 کردن خشکشروع به  ها آننیروهای نظامی خود و افزایش قدرت مانور  ییجا جابهدر  راحتیرژیم صدام برای 

با توجه به  - نیروهای نظامی ایرانی و کنترل ساکنان تاالب ۀد. این اقدام با هدف جلوگیری از حملکرتاالب  یها نیزم

صورت گرفت. در طی  -او مشارکت داشتند هیعل 3003جویانه در سال      )شیعیان( در اقداماتی تالفی ها آناین واقعیت که 

اصلی زهکشی و  ۀجایی ارتش در تاالب، شروع به اجرای پنج پروژ رژیم بعث عراق برای امکان جابه ها جنگاین 

 ۀد. سپس، ارتش یک حملکندجله و فرات به تاالب جلوگیری  یها رودخانهد تا از رسیدن آب کرتاالب  کردن خشک
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اساس براین(. 0930)االنصاری،  دکر یانداز راها استفاده از توپخانه، خمپاره و حمالت زمینی بزرگ علیه ساکنان تاالب ب

درصد آن باقی ماند. از پیامدهای آن  39کمتر  0999و تا سال  شد ینمدریافت  3001آب ورودی تاالب، در سال  دوسوم

 (.400: 0931 ،یاالنصار) بود واناتیح و اهانیگ از یبرخ شدن     منقرض و تاالب ساکنان شتریب ۀترک خانه و کاشان

 .دهد یم نشان را عراق جنوب یها تاالب رییتغ و بیتخر روند 9 و 9 ،1 یها شکل

 یها سال نیب یقیتطب صورت به را نیالنهر نیب تاالب بیتخر و راتییغت 3 جدول و 3 و 0 یها شکل به توجه با

عراق به کویت و  ۀحمل ،دوره منطقه شاهد دو جنگ ایران و عراق نیا در که دهد یم نشان یالدیم 0999 -3001

 بوده است. فارس جیخلآن جنگ  دنبالبه

 

 فضا یاسیس تیریمد ضعف

این  که استحاصل چندین عامل وابسته به هم  -کشورهای منطقه گسترده شده است سرتاسرکه در  -گردوغبار  ۀپدید

در طی این عوامل  .شود یمنامناسب کشاورزی، مدیریت ضعیف منابع آب و تغییرات اقلیمی  یها وهیشعوامل شامل 

مستقیم به گسترش سطحی و افزایش  طور بهو  اند بودهتأثیرگذار  ییزا ابانیبمتمادی در کاهش پوشش گیاهی و  یها سال

. (0: 0933در عراق، متحد      ازمان مللتحلیلی س-)مرکز مشترک راهبردی اند دهش منجروقوع زمانی گردوغبار در منطقه 

تغییر مسیر  ۀرندیدربرگای مشکل گردوغبار است؛ این متغیر که  مدیریت ضعیف منابع آب یکی از مهمترین دالیل ریشه

از جمله عواملی است که موجب خشکی  ،است از منابع آب زیاد ۀها(، احداث سد و استفاد سطحی )رودخانه یها آب

امل هورالعظیم در عراق از عو ژهیو بهد. تخریب تاالب در هور مرکزی، هورالحمار و شو ( میها تاالب)از جمله  ها دشت

 ،در همین پیوند و با میزان آب و مدیریت منابع آب در ارتباط است ها تاالب. تخریب دهستناصلی گردوغبار و ریزگردها 

از منابع آب از جمله عواملی است که موجب خشکی  ۀ زیاداستفاد (، احداث سد وها رودخانهسطحی ) یها آبتغییر مسیر 

عراق از  هورالعظیم در ژهیو بهتخریب تاالب در هور مرکزی، هورالحمار و  ،رو نیا از. دشو یم( ها تاالب)از جمله  ها دشت

 ۀ)مؤسس با میزان آب و مدیریت منابع آب در ارتباط است ها تاالبتخریب  چراکه؛ دهستنعوامل اصلی گردوغبار 

 .شود     پرداخته میای دجله و فرات  رودخانه ۀحوزمدیریت آب در  مبحث به ادامهدر  .(09: 0930آب استکهلم،  یالملل نیب

اصلی این پروژه د. اجزای کر یانداز اهر 3جنوب شرق آناتولی ۀعنوان پروژ بارا  یا پروژهدولت ترکیه  3000در سال 

بر سدهای      . عالوهدرنظر گرفته شداز اراضی  لومترمربعیک 30999 ،نیروگاه هیدرولیک برای آبیاری 30سد و  00شامل 

این سه سد برای آبیاری و تولید  کهده کرکیلومتر مکعب احداث  3/34 یساز رهیذخگپ، سوریه سه سد بزرگ با ظرفیت 

 برق ساخته شده است.

کیلومتر  31و  33، 0/39فرات به ترتیب  ۀزراعی از رودخان یها نیزمنیازهای آبی ترکیه، سوریه و عراق برای آبیاری 

ترکیه کنترل خواهد شد. سوریه تا قبل از سال  ۀلیوس بهدرصد آب فرات  39، شدگپ کامل  ۀپروژ که یهنگام. استمکعب 

درصد(  99کیلومتر مکعب ) 30به  0999که از سال  کرد یمریافت فرات را د ۀکیلومتر مکعب از آب رودخان 03، 3009

کیلومتر مکعب  9/9به  اکنون هم، 3009کیلومتر مکعب قبل از سال  00است. در عراق، حجم آب دریافتی از  افتهی  کاهش

هکتار کاهش یافته  999/099هکتار به  999/499است. اراضی کشاورزی در هر دو کشور از  افتهی  کاهشدرصد(  09)

معنای      بهد. این کرکیلومتر مکعب دریافت خواهد  0/0دجله احداث شود، عراق تنها  ۀسد ایلسو بر رودخان که یهنگاماست. 

دلیل کمبود آب      هکتار از اراضی کشاورزی به 999/404یعنی  ،درصد از آب رودخانه در جریان خواهد بود 90که  آن است

آب به عراق مؤثر است و با گذشت زمان افزایش  ۀدجله و فرات در تخلی یها رودخانه باالدست ۀرها خواهد شد. توسع

                                                                                                                                                                              
1. Southeastern Anatolia Project (GAP) 
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 . سوریهدشو یمدرصد  03درصد به  09فرات به عراق از  ۀاز رودخان شده واردخواهد یافت. این مسئله موجب کاهش آب 

 9است که موجب افزایش برداشت آب از  یزیر برنامههکتار( در حال  999/099برابرکردن مساحت آبیاری خود ) برای دو

 شده است. مترمکعبمیلیون  0به  مترمکعبمیلیون 

 

 منطقه یاسیس-یتیامن طیشرا

 طور به 0994 که تا آگوست یا گونه به ؛بود رو روبهعراق با خشونت باالیی  0990 سال تا اواسط 0999 های     سالدر 

تا  0991 یها سال  انیماز حوادث  یا خالصهشدند. این بخش  در ماه کشته می یرنظامیغنفر  3999میانگین بیش از 

 است. برگرفتهرا در 0933

 :دهد یمگزارش  گونه نیا 0931 سال عراق در ماه مارس الملل نیبسازمان عفو 

عراق تشکیل  ۀآمریکا، دولت موقت برای ادار ۀائتالف به رهبری ایاالت متحدپس از حمله به عراق توسط نیروهای 

دولت موقت منصوب شد. این تشکیالت براساس  سیرئ عنوان بهدیپلمات آمریکایی  ،یالدیم 0991 می اولد. در ش

 ؛گرفتند عهده بر، ارتش عراق را منحل کرد. سپس نیروهای نظامی بریتانیا کنترل جنوب عراق را 0 ۀفرمان شمار

کردستان که سه استان شمال شرقی  ۀو سایر نیروهای خارجی، سایر نقاط کشور را به جز منطق متحده االتیا که یدرحال

صادر شد، تمام  0999 سال که در ژوئن دولت موقت 30 ۀ. براساس فرمان شمارکردند یمکنترل  ،شود یمعراق را شامل 

 3بودند. در  حفوظمنیروهای خارجی ائتالف در صورت ارتکاب به هر جرمی در عراق از بازخواست، تعقیب و رسیدگی 

دولت موقت جای خود را به دولت موقت عراق )به رهبری ایاد عالوی( داد، شورای امنیت  که یهنگام، 0999 سال ژوئن

اما نیروهای  ،پایان پذیرد 0999 سال ژوئن 19م کرد که اشغال عراق باید در اعال 3994 ۀسازمان ملل براساس مصوب

شورای امنیت سازمان ملل موافقت کرد که حضور نیروهای دنبال آن      بهدر عراق باقی ماندند.  0999ائتالف تا پایان سال 

اولین انتخابات پارلمانی در عراق برگزار شد. ائتالف  0999ژانویه سال  19تمدید شود. در  0993ائتالف تا پایان سال 

 0999 لسا دست آورد. ابراهیم جعفری رهبر حزب الدعوه، در مارس     آرا قدرت را به بیشترینشیعی عراق متحد، با 

د. قانون اساسی جدید پس از شجایگزین او  0994 سال می 00اما نوری المالکی در  ،منصوب شد ریوز نخست عنوان به

به تصویب رسید. با افزایش شورش، خشونت و  ،گرفت انجام 0999 سال اکتبر 39عمومی که در  یپرس همهانجام یک 

هایی در رابطه با این مسئله  نشست 0994آمریکا در سال  ۀمتحد  االتیامسلح، مقامات نظامی  یها گروهحمالت توسط 

 ،یا فرقهدلیل درگیری و حمالت مستمر      هزاران نفر از شهروندان به 0990و  0994 یها سالتشکیل دادند. در طول 

ان نفر دیگر به هزار نفر از مردم در داخل عراق مهاجرت کردند و هزار ها دهخود شدند.  ۀمجبور به ترک خانه و کاشان

را که  3وضعیت نیروها )سوفا( ۀپارلمان عراق توافقنام 0993 سال سوریه، اردن و سایر کشورها پناهنده شدند. در نوامبر

 سال دسامبر 13 شب مهیند. این توافق در کرآمریکا است را تصویب  ۀمتحد  االتیاهای عراق و  پیمانی امنیتی میان دولت

براساس  .مؤثر واقع شد دیرس یم، زمانی که مأموریت سازمان ملل برای حضور نیروهای آمریکایی در عراق به اتمام 0993

 0933از مناطق شهری و تا سال  متحده  االتیانیروهای  0990 سال دند که تا پایان ژوئنکرموافقت  ها دولتسوفا، 

ن را آزاد، یا به مسئوال اند کردهکه دستگیر  یشدگان بازداشتمتحده هم  کامل از عراق خارج شوند و نیروهای ایالت طور به

 ها خشونتمسلح و سایر  یها گروهدر برابر حمالت مستمر  0939 سال مارس 0عراقی بازگردانند. انتخابات جدید در 

 بست بن ،برگزار شد. پیروز این انتخابات مشخص نشد و به مدت هشت ماه میان طرفین مذاکره جهت ایجاد دولت جدید

دولت جدید در عراق شد. او  سیرئادامه داد و  یریوز نخستنوری مالکی به نقش خود یعنی  ،سیاسی برقرار بود. در پایان
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 0933نیروهای رزمی ائتالف تا قبل از پایان سال  ۀرعهده گرفت. همعراق را ب ۀهمچنین مسئولیت وزارت دفاع در کابین

 در این کشور باقی ماندند ، نیروهای نظامی غیررزمی برای آموزش نیروهای امنیتی عراقنیا وجود  بااز عراق خارج شدند، 

ژوئن  00تا  0991پایگاه داده که از آغاز جنگ در سال  133/11براساس (. 0931، احوال ثبت یالملل نیب)سازمان 

به وقوع  0993تا  0999 یها سالهای ناشی از جنگ بین  دلیل درگیریشهروندان به ریوم مرگشده است، اوج  یآور جمع

بیش  0933تا دسامبر  عالوه،بهکاهش یافته است.  0993ناشی از جنگ بعد از سال  یها یریدرگپیوسته است. خشونت و 

شورشیان و  وسیلۀ     بهپلیس و نیروی نظامی عراقی  999/39و بیش از  اند شده  کشتهسرباز آمریکایی در جنگ  939/9از 

 اند. جان خود را از دست داده 0933 سال تا جوالی 0991 سال مخالفان داخلی از ژوئن

حمالت  مانند مربوط به جنگ مسائلمسلحانه، مبارزه و سایر  یها یریدرگدلیل      ناشی از جنگ بیشتر به ریوم مرگ

 ۀمؤسس چنینسرشماری عراق و هم ۀ. اداراستو ترور  عام قتل، یا فرقه یها قتلانتحاری،  یها یگذار بمبهوایی، 

نفر از  999/339بیش از  0933تا  0991های  نظامی میان سال یها یریدرگدلیل که به اند کردهاعالم  3بروکینگیز

 (.1 -0: 0931)کراوفورد،  نفر تخمین زده شده است 999/319های غیرنظامی حدود  . تعداد کشتهندشدشهروندان کشته 

نفر از مردم  999/399شده است. بیش از منجر از سوی دیگر ناآرامی و خشونت در سوریه به یک فاجعه انسانی 

. سازمان ملل تعداد پناهندگان سوری را نزدیک هستند ها یرنظامیغاز شهروندان و  هعمدطور     بهکه  اند شده  کشته هیورس

تعداد  .اند دهش خانمان یبمیلیون نفر از مردم سوریه در داخل کشور  9بیش از  که یدرحال ؛ده استکرنفر برآورد  ونیلیم دو

 یتوجه قابلپزشکی نیاز دارند. کشور سوریه شاهد ویرانی  یها کمکغذا و  مانند بشردوستانه یها کمکزیادی از مردم به 

. طی چند ماه گذشته، ارتش سوریه بر کنترل است ها خانهعمومی، مدارس، مساجد و  یها رساختیز ۀتخریب گسترد مانند

 که یدرحال ؛کنترل رژیم خارج شده استاز کشور سوریه از  یها بخشموفق بوده است.  راهبردیخود در برخی از مناطق 

استان  مانندوسیعی از کشور  یها بخشاز شهرهای اصلی سوریه را در کنترل ندارند، اما  کدامچیهنیروهای مخالف 

کردنشین شمال شرق سوریه  ۀمنطق یخودمختار(. 3)شکل  اند کردهفرات را تصرف  ۀدر ساحل رودخان 0مرکزی رقه

شورشی  یها گروهشمال و شرق حلب تحت نفوذ  نینش یسنمناطق  که یدرحال ؛است افتهی  شیافزا یا ندهیفزا طور به

کنترل و  یها سازهفرماندهی واحد و  نبودمتحد شوند و از  ندنستانتوشورشی  یها گروه، حال  نیع درمسلح قرار دارد. 

از مبارزان خارجی در حال ورود  زیادی که تعداد دهد یممتعدد نشان  یها گزارش، عالوه به. برند یممدیریت یکپارچه رنج 

و همچنین از افغانستان، پاکستان و قفقاز به  فارس جیخل. جهادگران عرب از شمال آفریقا، مصر و هستندبه سوریه 

شخصی و  یها رقابتدلیل      سوریه، به رمسلحیغ، مخالفان مسلح و ها شورش. با شروع شوند یمنیروهای مخالف ملحق 

. در اشکال زیر استدر داخل  یتوجه قابلپشتیبانی  بدون. اپوزیسیون خارجی اند شدهایدئولوژیک دچار اختالف و تفرقه 

ها از  مناطق بیابانی و جلگه که ییآنجا از .درگیری مقایسه کرد ۀکاربری زمین و پوشش گیاهی را با نقش ۀتوان نقش می

ن سیاسی در مدیریت فضا، عملکرد مسئوال-گفت که شرایط امنیتی توان     می ،هستند گردوغبار یریگ شکل یها کانون

 .(3 -0: 0931)یعقوبیان،  زایی تأثیرگذار است دولتی و همچنین کنترل و مقابله با گردوغبار و بیابان

 

 لیتحل (ب

عراق به کویت،  3009 سال اوت ۀعراق علیه ایران، حمل 3033تا  3039 هایسال جنگ جنگ و درگیری نظامی: -

 ۀ سالراندن نیروهای نظامی عراق و حمل     به کویت برای بیرون 3003سال  مانانشیپ همو  متحده  االتیافراگیر  ۀحمل

های عراق که در طول  و نیروهای ائتالف به عراق، فضای این کشور را بحرانی کرده است. بیابان متحده  االتیا 0991
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 ییجا جابهدلیل      بوده است در معرض خطر تخریبی فراگیر قرار دارد و به رو روبهنظامی  یها یریدرگهای اخیر با  دهه

به سمت  متحده  االتیا یها تانک، حرکت 3003شدیدی را در پی داشته است. در سال  های     نظامی خسارت ۀوسایل نقلی

 ،پناهگاه، سنگر 999/109 ۀمجموع 3009 سال فارس جیخلد. در جنگ کرحفاظتی خاک بیابان آسیب وارد  ۀبه الی ،بیابان

تانک و  999/1 ،درمجموعد. ششماری نیز در عراق ایجاد  در کویت و تعداد بی ها سالحناشی از  یها چالهمهمات و  ۀزاغ

 د.شخاک  یها هیالبیابان و  ۀاز شن و ماس یتوجه قابلنفربرهای زرهی در عمل موجب اختالل  999/0

 کینزد و قیدق اریبس شونده تیهدا مهمات و افزار جنگ 009/33 از ائتالف ییهوا یروهاین 0991 سال لیآور 39 از

 عراق یجنوب یها قسمت ،یالدیم 0991 و 3003 یها سال طول در. ندکرد استفاده شونده تیهداریغ افزار جنگ 009/3 به

 انواع با ینظام زاتیتجه و خودرو ون،یکام هزاران دوره، نیا طول در. است دهید یادیز یها بیآس ینظام یها تیفعال از

 نیا یها چرخ. کردند یم عبور عراق جنوب در یفرع یرهایمس از ،دیرس یم تن 19 از شیب به که ییها اندازه و مختلف

 خاک سطح یفوقان ۀفشرد و متراکم ۀیال ،مختلف یها اندازه در ها موشک و ها راکت ،ها بمب انفجار کنار در ه،ینقل لیوسا

 .دکر کمک ماسه و گردوغبار وفانت ۀتوسع به و شد گردوغبار انتشار موجب که است کرده بیتخر عیوس یاسیمق در را

 -العرب(      )شط اروندرود( ۀمیلیونی مصب )دهان 33تا  30 یها نخلستاندرصد از  39، 3009و  3039 یها دههدر طول 

یکی از  عنوان به -داردمحصول از نظر اقتصادی اهمیت باالیی  ۀو بازد استدنیا  یها نخلستانکه یکی از بزرگترین 

، تعداد زیادی از درختان فارس جیخلبر این، در طول جنگ      جنگ ایران و عراق تخریب شد. عالوه آور خسارتپیامدهای 

. با توجه به مطالب فوق، نددشتخریب  ،دهستن ییزا ابانیبموانع طبیعی در برابر گسترش  عنوان بهخرما )نخل( که در اصل 

های  وفانت ،خود را ترک کردند و با گسترش مناطق بیابانی ۀشد رانیوتعداد زیادی از کشاورزان و ماهیگیران روستاهای 

 و گردوغبار افزایش یافته است. یا ماسه

های تاالبی جنوب عراق  زمین ،رژیم بعث عراق برای قدرت مانور نیروهای نظامی و کنترل شیعیان جنوب این کشور

د کرتاالب  کردن خشکاصلی زهکشی و  ۀجایی ارتش در تاالب، شروع به اجرای پنج پروژ را خشکانید و برای امکان جابه

بزرگ علیه ساکنان تاالب با  ۀد. سپس، ارتش یک حملکندجله و فرات به تاالب جلوگیری  یها رودخانهتا از رسیدن آب 

دریافت  3001آب ورودی تاالب در سال  دوسوم ،مبنا      این د. برکر یانداز راهخمپاره و حمالت زمینی  استفاده از توپخانه،

 درصد آن باقی ماند. 39کمتر  0999و تا سال  شد ینم

گردوغبار در منطقه تأثیرگذار  ۀمستقیم در تشدید پدید طور بهتوان گفت که جنگ و درگیری نظامی  می ،درمجموع

 .گذاردتأثیر مین جهت کنترل و مدیریت این پدیده عملکرد مسئوال بر است و دیگر اینکه

ای مشکل گردوغبار  مدیریت ضعیف منابع آب یکی از مهمترین دالیل ریشه ضعف مدیریت سیاسی فضا: -

از منابع آب از جمله عواملی است که  اندازه از  شیب ۀها(، احداث سد و استفاد سطحی )رودخانه یها آباست. تغییر مسیر 

هورالعظیم در  ژهیو بهد. تخریب تاالب در هور مرکزی، هورالحمار و شو ( میها تاالب)از جمله  ها دشتموجب خشکی 

 .استان آب و مدیریت منابع آب در ارتباط با میز ها تاالب. تخریب استعراق از عوامل اصلی گردوغبار و ریزگردها 

د. اجزای اصلی این پروژه کر یانداز راه 3جنوب شرق آناتولی ۀعنوان پروژ با را یا پروژهدولت ترکیه  3000در سال 

بود. زمان  شده  گرفتهاز اراضی در نظر  لومترمربعیک 30999نیروگاه هیدرولیک که برای آبیاری  30 ،سد 00شامل 

اما به دلیل مشکالت مالی، فنی و سیاسی هنوز به اتمام نرسیده  ،بوده 0939برای تکمیل این پروژه سال  شده ینیب شیپ

کیلومتر مکعب است که سه برابر بیشتر از ظرفیت کلی مخازن عراق و سوریه  399حدود  شده رهیذخاست. حجم کل آب 

 .است
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است که شرایط را برای تولید گردوغبار در  یا گونه بهه مدیریت منابع آب در کشورهای ایران، عراق، ترکیه و سوری

که ابعاد هیدروپلیتیکی نیز  استمثالی بارز برای این مسئله  ،این کشورها ۀلیوس بهده است. احداث سد کرها فراهم  تاالب

گیاهی تنک  پوشش دهد، خاک رطوبت خود را از دست می ،ها . با کاهش آب ورودی به مناطق فرودست رودخانهدارد

 گیرد. شود و با وزش باد گردوغبار شکل می می

ای، چگونگی استفاده از منابع سرزمینی و  مدیریت سیاسی فضا در سطوح مختلف محلی، ملی و منطقه ،درمجموع

در بالقوه توانایی تولید گردوغبار را دارند  طور بهکه  خشک مهیندر مناطق خشک و  ژهیو بهبرخورد با محیط طبیعی  ۀنحو

 ایجاد و تشدید این پدیده تأثیرگذار است.

ن و مدیران برای حل ریزی دقیق مسئوال برنامهبر  ،ثباتی سیاسی ناامنی و بیشرایط امنیتی و سیاسی:  -

و  یطیمح ستیزهای  جنوب غرب آسیا با بحران ۀ. منطقگذارد     تأثیر میمشکالت و مسائل در سطوح ملی و محلی 

شرایط  ،ای های کتابخانه گردوغبار است. براساس یافته ۀها پدید که یکی از آن است رو روبهمخاطرات طبیعی مختلفی 

افراد های شهروندان و  در عراق و سوریه مساعد نیست و تعداد کشته ژهیو بهامنیتی و سیاسی در کشورهای منطقه 

مذهبی مهر تأییدی برای ناامنی -یهای قوم خلی، اختالفات گروههای دا ، شورشیگذار بمبناشی از درگیری،  یرنظامیغ

گردوغبار در اولویت اصلی سیاست و مدیریت حکومت این کشورها  تاشود  . این شرایط موجب میاستثباتی سیاسی  و بی

دولت و  درنهایت، .گردوغبار شود ۀن را از مقابله و کنترل این پدیده بازدارد و مانع از پرداختن به مسئلقرار نگیرد و مسئوال

 حکومت ضعیف شده و توانایی مدیریت فضای جغرافیایی کشور را ندارد. ناآرامی و خشونت در سوریه به یک فاجعه انسانی

. دهستن ها یرنظامیغاز شهروندان و  هعمدطور     بهکه  اند شده  کشته هیسورنفر از مردم  999/399شده است. بیش از  منجر

میلیون نفر از مردم  9بیش از  که یدرحال ؛ده استکرنفر برآورد  ونیلیم دوملل تعداد پناهندگان سوری را نزدیک  سازمان

دلیل      که به دان     کردهاعالم  3بروکینگیز ۀمؤسس سرشماری عراق و ۀ. اداراند دهش خانمان یبسوریه در داخل کشور 

که این آمار بیانگر  اند شدهنفر از شهروندان کشته  999/339بیش از  0933تا  0991های  نظامی میان سال یها یریدرگ

 .استوضعیت امنیتی عراق 

تشدید گردوغبار  عوامل مؤثر در عنوان بهدر عراق و سوریه  ژهیو بهشرایط امنیتی و سیاسی منطقه  ،درمجموع

 نبودموجب  این عوامل، .گذارد     تأثیر میکنترل این پدیده  براین و مدیران مربوطه عملکرد مسئوالبر است که  یا گونه به

 د.شو ربط می ذی ینهادهاها و  مدیریت و کنترل گردوغبار از سوی سازمان براینظارت کافی 

 

 یریگ جهینت

 غلط یها استیس لیقب از یمسائل لیدل     به ،عتیطب و انسان تعامل از حاصل مخاطرات از یکی عنوان به گردوغبار ۀدیپد

 منابع و ستیز طیمح ۀگسترد یها بیتخر نیهمچن و یسالخشک ،یمیاقل راتییتغ آب، منابع حیناصح کنترل و یتیریمد

 از گردوغبار ۀدیپد ،اساس نیا بر. است درآمده یجد یمشکل صورت به و گرفته خود به یا گسترده ابعاد و شکل ،وخاک آب

 گسترش فرات و دجله یا رودخانه ۀحوز در و ایآس غرب جنوب در که ردیپذ     یم ریتأث یاسیس عوامل جمله از یمختلف عوامل

 دش مشخص ،نیبنابرا ؛دش یبررس فرات و دجله یا رودخانه ۀحوز در گردوغبار ۀدیپد یاسیس عوامل ،مقاله نیا در. است افتهی

 یاسیس عوامل ها آن از یکی که رگذارندیتأث یگوناگون عوامل فرات و دجله یا رودخانه ۀحوز گردوغبار دیتول و دیتشد در که

 داریناپا تیامن و یاسیس طیشرا و فضا یاسیس تیریمد ضعف و یناتوان ،ینظام یریدرگ و جنگ شامل یاسیس عوامل. است

 دهیپد نیا دیتشد در خاک سطح یثبات یب ،یاهیگ پوشش بیتخر با ینظام یریدرگ و جنگ. شود یم ییایجغراف یفضا
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 گرید از. اند کرده آماده گردوغبار دیتول یبرا را طیشرا ،ها رودخانه ریمس رییتغ با ینظام یروهاین نیهمچن. هستند رگذاریتأث

 خاص طور به آب تیریمد و یطورکل به فضا یاسیس تیریمد ضعف و یناتوان  ،گردوغبار ۀدیپد دیتشد در رگذاریتأث عوامل

 یها سال در. دانست آب منابع حیناصح تیریمد از یبخش توان یم را فرات و دجله یا رودخانه ۀحوز در سد احداث. است

 از نفر صدها انهیماه ،هیسور و عراق در ژهیو به منطقه یکشورها در که است بوده یا گونه به زین منطقه یتیامن طیشرا ر،یاخ
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