شماره مطلب31 :

مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم

رها شده در غبار
دس یادداشت "سّا شذُ دس غثاس" اص شواسُ  536سٍصًاهِ ًقذ حال آهذُ است:
پائیض ٍ صهستاى دس ایشاى ّویشِ هَسن آلَدگی َّا تَدُ است .دس گزشتِّای دٍس ،صهاى خشکسالیّا ،هٌاتغ آبّای سطحی دس
هٌطقِ خشک هیشذًذ ٍ سشچشوِ گشدٍغثاس تَدًذ.
ّویشِ دس خاطشات اّالی غشب ٍ ششق کشَس ،گشدٍغثاس جایی داشتِ است .اها اهشٍص ،تا  55چشوِ ػظین تَلیذ سیضگشد دس
کشَسّای ایشاى ،تشکیِ ،ػشاق ،سَسیِ ،اسدى ،ػشتستاى ٍ حتی یوي ،سیضگشدّا افضایش چشوگیشی یافتِ کِ تِ سثة تغییشات اقلیوی
ًاشی اص گشم شذى کشُصهیي ،دستاًذاصی ٍ سَءاستفادُ کشَسّا اص آبّای سطحی ٍ ایجاد سذّای هختلف ،هصشف تیش اص حذ ٍ
اًذاصُ اص آبّای صیشسطحی ٍ فشًٍشستّای صهیي ٍ  ...است .تواهی سیضگشدّای حاصل اص هَاسد رکش شذُ دس کشَسّای هٌطقِ ٍ
ایشاى تا ػثَس اص آسواى غشب ایشاى ،تخصَص استاى خَصستاى اسثاب آلَدگی َّا هیشًَذ.
ّش چٌذ دٍد ٍ دم کاسخاًجات ،چاُّای ًفتٍ ،سایل ًقلیِ فشسَدُ ٍ هَتَسّای قذیوی خَدسٍّای تَلیذی ایشاى آلَدگی سا هضاػف
هیکٌٌذ ٍ دس فصل سشها "ٍاسًٍگی" سا تشای َّا سقن هیصًٌذ.
تا آى کِ ساُ حلّایی ّن تشای ایي ٍضؼیت تَصیِ شذُ کِ تشای ششایط اٍسطاًسی ٍ فَسی ،هالچپاشی سا کاسشٌاساى پیشٌْاد
هیکٌٌذ .الثتِ هالچ پاشی هیلیَىّا ّکتاس چشوِی تَلیذ سیضگشد دس ػشاق ٍ سَسیِ ٍ تشکیِّ ،ضیٌِّای تسیاس صیادی داسد کِ اساسا
دس تَاى دٍلت ًیست ٍ تاهیي شذًی ّن ًیست ٍ ایي دسحالی است کِ جٌگ ٍ دسگیشیّای داخلی ػشاق ٍ سَسیِ هاًؼی جذی تشای
ًپشداختي تِ هَضَع گشدٍغثاس دس ایي کشَسّاست.
ّش ّکتاس جٌگل ،حذٍد  7تي سیضگشد سا جزب هیکٌذ ٍ دس ٍاقغ تِ جای افضایش پَشش گیاّی هٌطقِ ٍ ایجاد چٌگلّای تاصُ،
جٌگلّای طثیؼی هٌطقِ تِ دلیل سَءتشداشت ٍ سَءسفتاس دس حال ًاتَدی ّستٌذ.
اگش اص ّویي اهشٍص تشای ایجاد جٌگلّای جذیذ ششٍع کٌین ،ایجاد جٌگلّای جذیذ حذٍد  55سال صهاى ًیاص داسًذ کِ الثتِ دس
چٌذ سال گزشتِ ،طشح کاشت دسخت ،ششٍع شذُ است.
ٍلی سشػت افضایش سیضگشدّا ،تسیاس تیشتش اص سشػت ًْالکاسیّاست ٍ هذام چشوِّای ایجاد سیضگشدّا تخصَص دس ػشاق ،سَسیِ
ٍ ایشاى دس حال افضایش ّستٌذ ٍ خطش ایجاد هٌثغ دیگشی اص سیضگشدّای شَس یؼٌی دسیاچِ اسٍهیِ تشذت قاتل پیشتیٌی ٍ صذالثتِ
قاتل پیشگیشی است.
تشای ًجات ٍ خالصی ًثایذ چشن ّوِ هشدم تِ دٍلت تاشذ ،هشدهی کِ صهیي کشاٍسصی خَد سا تِ صاسػاى دیگش استاىّا اجاسُ
هیدٌّذ ٍ آىّا ّن تا آب چاُ ،تشًج کشت هیکٌٌذ ٍ آىّا کِ ّضاساى چاُ تا هجَص ٍ تی هجَص حفش کشدُ ٍ آىّا کِ جٌگلّا سا تِ
ًاتَدی کشاًذُ ،آىّا کِ َّسالؼظین ٍ َّسالَْیضُ سا تِ ًاتَدی ٍ هشگ تشدُاًذ ٍ آىّا کِ احتضاس دسیاچِ اسٍهیِ سا ًگاُ هیکٌٌذ.
ّوِ هقصشًذ! حتی کساًی کِ یک لیَاى آب اضافِ هصشف هیکٌٌذ دس ٍضؼیت هَجَد تِ اًذاصُ سْنشاى تقصیش داسًذ.
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