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 Scientific  علمی

 
  داکتر عبدالحنان روستائی

  ٢٠٠٩ دسمبر ٢١المان، 
  
 

  
  فاجعه بارتغييرات اقليم و عواقب 

  آن برای جهان از جمله افغانستان
  

  : مقدمه - ١
 کشور ١٩٣ کنفرانس بين المللی در شهر کوپنهاگن پايتخت دنمارک داير شد که در آن ٢٠٠٩ دسمبر ١٨ تا ٧از تاريخ 

 با  کشور های آسيب ديدهاز جانب که بود آن ناشی ازع اين کنفرانس تغييرات اقليم و عواقب وموض. اشتراک کردند
دوام صحبت تا يکی دو روز قبل  ١ ئیهای گلخانه کاهش افرازات گازخصوصمورد جر و بحث قرار گرفته، در  جديت

 را در سطح هاه زياد ترين بخش اين گازی ککاين کنفرانس ممالاشتند تا در در بسياری کشور های جهان انتظا. شتدا
ها را محدود کا، چين و کشور های صنعتی اروپائی، تعهد بسپارند تا مقدار اين گاز، مانند امريافراز می کنندجهان 
 ، صعود سطح آب اوقيانوس هازيرا اين تغييرات از يک جانب باعث.  را بگيرندیرات شديد اقليم جلو تغيي،نموده

 ساليهای متمادی خشکمی شود و از جانب دگر غزش زمين و مصائب متعددی را ريزش باران های شديد، سيالب ها، ل
اقليم باعث دگرگونی اوضاع  ييراتعواقب ناشی از تغ.  را در قبال دارد و توسعۀ دشت هاو تخريب زمين های زراعتی

 و جان و مال مليونها انسان را به خطر مواجه ساخته  گرفتهاز کشور های فقير بيشتر قربانیگرديده  طبيعی و اقتصادی
 و نتايج کنفرانس کيوتو و مصيبت های ناشی از آن در سطح جهان و در اين نوشتۀ کوتاه بر عوامل تغييرات اقليم .است

رات يخفيف در اين تغي امکانات ت،يادآوری شده  مختصرًا در افغانستان خسارات ناشی از آن گرديده،مکث کوپنهاگن
  .دبررسی می گرد

  
  :اتموسفير و گاز های گلخانه ئی :  ٢

 می سازد که اولی (O٢) و اوکسيجن (N٢) نايتروجن  از گاز های مختلف ساخته شده که بخش عمدۀ آنرا٢اتموسفير
د  کاربن دای اوکساي،(H٢) هايدروجن دو فيصد متباقی را. تشکيل می دهدرا آن در صد ٢٠،٩ می و دو در صد٧٨،١

(CO٢)،مانند هليوم نجيبی گازا ها ) He(نيون ،) Ne(ارگون ،) Ar(همچنان گاز .  بخارات آب و غيره می سازد و
با پيشرفت  . دخيل اندوسفير نيز در ترکيبات اتم(O٣) و اوزون )SO٣ ,SO٢(و گاز های سلفر  (CH٤) ميتانهای

به تعداد اين توليد گرديده و تخنيک نه تنها به مقدار گاز های گلخانه ئی افزايش به عمل آمد، بلکه گاز های جديدی نيز 
قوه فی  (و فشار) وزن فی واحد حجم(تموسفير در نزديکی های سطح زمين دارای کثافت ا. ه استها افزوده شدگاز

  باالاست، يعنی به طرف  دارای کثافت و فشار کمتر اتموسفير ارتفاعات و قسمت های باالئیو در  بيشتر)واحد سطح
به همين دليل است که در کوهستانهای بلند مقدار اوکسيجن کمتر بوده و . رقيق و رقيق تر شده ميرودترکيب اتموسفير 

                                                 
ی اطالق می گردد که باعث ازدياد درجۀ حرارت در اتموسفير می گردند، مانند کاربن دای گاز های گلخانه ئی به آن گاز هائ ١

 .اوکسايد، ميتان، نايتروجن اوکسايد و غيره
وای اجرام اتموسفير از دو کلمۀ يونانی ساخته شده که عبارت از اتمو يعنی بخار و غبار و سفير يعنی کره می باشد و به ه ٢

 .در اين نوشته منظور از اتموسفير تنها اتموسفير کرۀ زمين است. بۀ آنها حفظ می شودوی اطالق می گردد که توسط قوۀ جاذسما
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اتموسفير باالی حرارت .  حمل می کنند اوکسيجن اضافی با خود در هنگام صعود بر همچو ارتفاعات بلندنوردان کوه
.  بوده است داشته و تغييرات آن بسيار بطیمتعادلدر عرض مليونها سال ترکيب تقريبًا و زمين تأثير مستقيم دارد 

اگر زمين اتموسفير نمی داشت، در اين صورت . حرارت آفتاب را که به زمين می رسد حفظ می نمايداتموسفير 
زيرا حرارتی که از آفتاب به زمين ميرسد در . ]١ [ درجۀ سانتی گريد می بود١٨نفی حرارت وسطی سطح زمين م
ولی چون اتموسفير زمين گرمی آفتاب را حفظ می . شده و زمين سرد می ماندمنعکس مدت کوتاهی دو باره به فضا 

ر اثر افرازات گاز های  د.]١ [د می باشدي درجۀ سانتی گر١٤نمايد، به همين دليل حد اوسط حرارت سطح زمين مثبت 
باال رفته و به سرعت  قرن گذشته يکانسان صورت می گيرد، حرارت اتموسفير در فعاليت گلخانه ئی که بيشتر توسط 
  .هان گرديده است سراسر جموجب خسارات عظيمی در

باعث ازدياد وده، انرژی شعاع منعکسه را در خود جذب نمگاز های گلخانه ئی به آن گاز هائی اطالق می گردد که لذا 
اين گاز ها که چون گلخانه مثال سادۀ باال رفتن درجۀ حرارت را تمثيل می کند، لذا  .دشونمی اتموسفير درجۀ حرارت 

   :است به اين نام مسمی گرديده اند که جريان آن قرار ذيل د نبيشتر کاربن دای اوکسايد و ميتان می باش
 اندازه می شود و ٣طول موج به نانو متر. ه دارای طول های موج مختلف اند کيافتهنور آفتاب از اشعۀ مختلف ترکيب 

به هر اندازه ايکه طول موج کوتاه باشد به همان اندازه انرژی آن زيادتر و خطر آن  :  چنين است آنقانونمندیو 
 ٤نجمله شعاع ماورایمهمه اشعه ايکه از آفتاب بر می خيزند به زمين مواصلت نکرده، برخی از آن  .بزرگتر می باشد

 در ٧در مجموع .  گردد دو باره به فضا منعکس می که در بخش فوقانی اتموسفير قرار دارد،توسط قشر اوزونبنفش 
نوری که چشم ( قابل رويت  در صد نور٤٨ و )انفرا رد ( سرخماورای در صد شعاع ٤٥صد شعاع ماورای بنفش، 

چشم انسانها می تواند نوری را ببيند که طول موج آنها . ]١ [ می کننده زمين مواصلتب) به ديدن آن قادر است انسان
ماورای  نانو متر باشد به نام شعاع ٧٨٠اشعه ايکه طول موج آن باال تر از .  نانو متر قرار داشته باشد٧٨٠ تا ٣٨٠بين 
   .)١تصوير  (اندمی توحس کرده  ياد می گردد و چشم انسان از ديدن آن عاجز است در حاليکه گرمی آنرا سرخ

  

 

  
پائنی  و آفتاب در طبقات باالئیشعاع :پائين  ].٢[ که در چشم انسان قابل رويت است ینور طيف اشعۀ :باال  :١تصوير 

  . صورت می گيرد٥ عمليۀ ايونيزاسيون به طور مثالگرد که بر اثر آنمی  کيميائی -اتموسفير موجب تعامالت نوری 
  

يت و غير قابل رويت، به يک پيمانۀ بسيار زياد به شکل امواج مقناطيسی برقی ور قابل رؤانرژی آفتاب به صورت ن
  طول اموج کوتاه و مقدار انرژی زياد دارایچون اشعه آفتاب. از آفتاب به زمين مواصلت می کند) الکترو مگنيتيک(

 بدون مانع و نقصان قابل توجه از آنها  يا پالستيک گلخانه بسيار کم جذب گرديده ومی باشد، لذا در اتموسفير و شيشه
يک مقدار انرژی آن جذب می گردد که در نتيجۀ آن درنگ بدون همينکه نور به داخل گلخانه اصابت کرد، . می گذرد

در همان لحظه ايکه اين نور وارده، . حرارت گلخانه بلند می رود و باقی اين نور وارده انعکاس داده می شود
                                                 

 .يک نانو متر مساوی يک ملياردم متر می باشد ٣
بنفش قرار گرفته  عنی آن طرف طول موج باشد، ي نانو متر٣٨٠اشعه ماورای بنفش به اشعه ای اطالق می گردد که طول موج آنها کمتر از  ٤

 .يعنی آن طرف طول موج سرخ جا دارند  است، نانو متر٧٨٠تر از طول امواج اشعه ماورای سرخ باال. باشد
 الکترونها را بهاز بر پيکر اتومها يا ماليکول ها اصابت نمايد، از مدار های آنها يک و يا بيشتر ) طبيعی و يا مصنوعی(هرگاه اشعه ای  ٥

گرديده و فورًا وارد تعامل با ) راديکال(بيرون پرتاب می کند که در نتيجه آن اتوم ها و يا ماليکول ها از نظر برقی چارچ شده، فوق العاده فعال 
  خود را باختهکه که الکترون گويند و  اتوم ها و ماليکول هائی) Ionisation(اين عمليه را ايونيزاسيون . ساير اتومها و يا ماليکول ها می گردد

 .ناميده می شوند) Ion( اند، به نام ايون و يا الکترونهای اضافی دريافت کرده و فعال شده
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 ماورایشعاع ( سرخ که يک مقدار انرژی خود را از دست می دهد، فورًا طول موج آن ماورایمخصوصًا شعاع 
 اگر درجۀ حرارت نور يک بر بيست نزول "فينش"نظر به قانون .  نانو متر می رسد١٠٠٠٠کالن شده و به ) سرخ
 در همين نکته است و  قضيه دقيقکنِه.  بيست برابر کالن تر می شود آن، طول موج شدت يافته تشعشع، بر اثر آنکند

آن اينکه اين تشعشع نور منعکسه که اينک طول موج آن کالن شده است، از شيشه و يا پالستيک گلخانه عبور نتوانسته 
اين حرارت توسط گاز های موجود در گلخانه گرفته . و مقدار زياد آن جذب گرديده و حرارت خود را از دست می دهد

و  به همين ترتيب در خارج از گلخانه نيز اين عمليه به وقوع می پيوندد. ده می شود انتقال داءشده و به ساير اشيا
 با طول موج کوتاه و انرژی زياد از آفتاب به يعنی اشعه ايکه. اتموسفير زمين به منزلۀ شيشۀ گلخانه نقش بازی می کند

 د را از دست می دهد که بر اثرژی خودر وهلۀ اول يک مقدار کم انر می تابد از اتموسفير گذشته در سطح زمين زمين
چون اين شعاع .  ضياع انرژی طول موج آن بزرگ می گردد و از سطح زمين جانب اتموسفير منعکس می شوداين

، الجرم در آن جذب گرديده و حرارت خود را از ، زيرا طول موج آن بزرگ شده از اتموسفير عبور نمی تواندهمنعکس
فرق محيط . اتموسفير به هر جانب، مخصوصًا در نزديک سطح زمين، گرم می گردددر نتيجه هوای . دست می دهد

است که می منجمله بخارات آب  در اينست که محيط گلخانه بيشتر دارای گاز های گلخانه ئی  يکیداخل و خارج گلخانه
فير را در بيرون از گلخانه  اتموسنايتروجن و اوکسجن که بخش عمدۀدر حاليکه . توانند حرارت را به زودی انتقال دهند

لذا . از اين لحاظ گلخانه در فرصت کمتر گرم می گردد. می سازند، حرارت را به سرعت کمتر انتقال داده می توانند
  . ترکيب اتموسفير چه تأثير به جا می گذارندیجالب است که دانسته شود که گاز های گلخانه ئی باال

 به  زمان انقالب صنعتیاوزون به اضافۀ بخارات آب، از آوان پيدايش زمين تاگاز های کاربن دای اوکسايد، ميتان و 
يعنی اينکه اين گاز . در ثبات حرارت هوای کرۀ زمين ايفاء کرده اندرا مثابۀ گاز های گلخانه ئی نقش مثبت و عظيمی 

، از آنها می گذرد ولی امواج ها مانند شيشۀ گلخانه کار می دهند که امواج کوتاه نوری که از آفتاب مواصلت می کنند
چگونگی جذب اين امواج مربوط به طول آنها و . حرارت خود را به بيرون می دهند بزرگ در آنها جذب می شوند و

ذشته می طوريکه از شيشه های مختلف نور هائی با طول های موج معين گهمان . خاصيت گاز های جذب کننده است
 را  امواج نوری معينی را جذب کرده می توانند، اتموسفير زمين نيز چنين خصلتیتوانند و همان طوريکه اين شيشه ها

مثًال اگر اتموسفير در .  استاست که گذر و يا جذب امواج نوری با ترکيب اتموسفر متناسباين بدان معن. دارا می باشد
، در اين صورت عتی اتفاق افتيده، چنانکه بعد از انقالب صنترکيب خود مقدار بيشتر کاربن دای اوکسايد داشته باشد

جذب امواج کالن نوری به پيمانۀ زياد صورت می گيرد که بر اثر اين جذب، امواج نوری حرارت خود را به بيرون 
بنابران دليل عمدۀ گرم شدن اقليم زمين افزايش گاز های گلخانه ئی، . می دهند که در نتيجۀ آن اتموسفر گرم می گردد

   :]١ [بخش عمده و مؤثر گاز های گلخانه ئی قرار زير است. وکسايد می باشدمخصوصًا کاربن دای ا
با ازدياد درجۀ حرارت مقدار بخارات آب ). بدون در نظر گيری تأثيرات ابر ها( در صد ٧٠ تا ٣٦: بخارات آب  •

ارات انرژی درجۀ حرارت اتموسفير افزايش می يابد، زيرا اين بخدر ميزان در اتموسفر بيشتر شده و در نتيجه 
اما از اينکه اين بخارات آب باعث به وجود آمدن ابر می گردد و ابر ها دم روی آفتاب را . آفتاب را جذب می کنند

 .در نتيجه اين دو تأثير همديگر را خنثی می کنند. می گيرند، لذا مقدار کمتر شعاع آفتاب به زمين می رسد
  در صد،٢٦ تا ٩: کاربن دای اوکسايد  •
  در صد،٩ تا ٤: ميتان  •
  . در صد٧ تا ٣: اوزون  •

چون بعد از بخارات آب نقش کاربن دای اوکسايد در بلند بردن درجۀ حرارت کرۀ زمين بسيار برازنده است، لذا در 
  .فصل بعدی به آن پرداخته می شود

  
  : افرازات کاربن دای اکسايد و نقش اوزون – ٣

کاربن  ی، مخصوصًا مقدار افرازات گاز های گلخانه ئ١٩ در قرن تیانقالب صنعمخصوصًا بعد از با اختراع ماشين و 
مختلف، مصارف بنزين و ترکيبات نفتی ) انجن های(های با ايجاد موتور. روز بيشتر گرديددای اوکسايد روز به 

 و دسترس با پيشرفت تخنيک. افزايش يافته و با بکار گيری ذغال سنگ در امر توليد برق اين افرازات چندين برابر شد
 که افرازات زياد تر کاربن دای اوکسايد را در  فزونی گرفتتعداد زياد انسانها به عراده جات مصارف مواد سوخت

 کيلو گرام کاربن دای ٧٠٠با در نظر داشت اينکه هر موتر تيز رفتار به طور اوسط ساالنه در حدود . قبال داشت
 تنها در المان در هر روز حدود چهل مليون عراده در حرکت ور مثال طاوکسايد توليد می کند و با در نظرداشت اينکه

 و اين غير عراده جات نظاميست، معلوم می گردد که چه مقدار گاز کاربن دای اوکسايد هر روز به هوا آزاد می ،است
ن دای اوکسايد از اينکه صد ها مليون نفر در سراسر جهان موتر می رانند واضح می گردد که افرازات گاز کارب. گردد

که مقدار افرازات اين گاز از طريق عراده جات با افرازات با ياد آوری اين حقيقت . استافزايش رو به به چه سرعتی 
ی که ذغال سنگ می سوزانند، قابل مقايسه نمی باشد، واضح می گردد که با سوخت ذغال سنگ، ه هائفابريک

عالوه بر اين هزاران . تموسفير به چه سرعتی به پيش می رود تراکم اين گاز در ا،مخصوصًا ذغال سنگ نسواری
 که بر اثر استفاده از مواد سوخت کاربن دای اوکسايد افراز ، مخصوصًا در کشور های صنعتی،مورد دگر وجود دارد

  .گرددمی 
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د و از ميتان در  در ص٣٥حدود در مقايسه با صد سال قبل،  مقدار گاز کاربن دای اوکسايد قرار تحقيقات سالهای اخير
 چنانکه ازياد متوسط حرارت .]١ [ در صد افزايش يافته که باعث گرمی هوای کرۀ زمين گرديده است١٥٠حدود 

 قرار اين تحقيقات اين گرمی .اتموسفير تنها در قرن بيست معادل ازدياد حرارت متوسط در هزار سال گذشته می باشد
گرچه در دوره های متعدد تاريخ زمين همچو تغييراتی به .  خواهد يافتدر دهه ها و صده های آينده به سرعت افزايش

وقوع پيوسته است، مثًال با فعال شدن آتش فشانها مقدار گاز های گلخانه ئی در اتموسفير ازدياد يافته و گرمی هوا بيشتر 
که با گذشت زمان دوباره به ولی درجۀ اين ازدياد و اندازۀ افزايش اين گرمی بسيار کم و نهايت بطی بوده است . شده

الکن بر خالف تغييرات طبيعی، تغييراتی را که انسانها موجب گرديده اند بسيار سريع می . حالت تعادل بر گشته است
 حدس می زنند که گرمی هوا با دو چندان شدن افرازات کاربن دای اوکسايد در ظرف چند ده سال ءچنانکه علما. باشد

در حاليکه تغييرات طبيعی هوای کرۀ زمين در چند هزار . د خواهد شدي درجۀ سانتی گر٣غ بر آينده، به طور اوسط بال
 يکی در اين است که اين گاز به زودی تجزيه کسايدنقص دگر کاربن دای او. سال يکی دو درجه بيشتر نبوده است

 مليارد تن کاربن دای اوکسايد ٣٢ حدود ٢٠٠٦در سال . ]١ [ سال زمان بکار است١٢٠ ننگرديده، بلکه برای تجزيۀ آ
  . ]١ [به اتموسفير افراز گرديده است

 مقدار ل هاقابل يادآوريست که از بين بردن جنگلها به اين مصيبت قوت بيشتر می بخشد، زيرا نباتات، مخصوصًا جنگ
ن اوکسيجن را آزاد زياد کاربن دای اوکسايد را از اتموسفير جذب کرده و در عمليۀ فوتوسينتيز بکار گرفته به عوض آ

الکن متأسفانه در سراسر جهان جنگالت از بين برده می شوند و به اين فاجعۀ محيطی ابعاد گسترده تر داده . می کنند
زيرا . می شود، چنانکه کمپنی های امريکائی به جان جنگالت امازون افتيده و مليونها هکتار جنگل را از بين برده اند

 معادن اين منطقه اند و از جانب دگر در مناطقی که جنگل را از بين می برند به کشت  در پی استخراجاز يک جانب
 که بايد جلو بشريستجامعۀ  دگرقطع جنگالت فصل غم انگيز . قهوه و ککائو و کيله می پردازند که عايد سر شار دارد

 .آن گرفته شود
اوزون گازيست که . است) O٣( قشر اوزون قابل تذکر است که يکی از عوامل مهم دگر تخريش محيط زيست تخريب

در طبقات فوقانی اتموسفير بر اثر تابش .  کيميائی-از سه اتوم اکسيجن ساخته شده و آنهم طی يک عمليۀ مشترک نوری 
شعاع افتاب عده ای از ماليکولهای اوکسيجن از هم تجزيه شده از يک ماليکول اوکسيجن دو اتوم اکسيجن به وجود می 

 اوکسيجن تعامل نموده در  دگر فعال و راديکال اند، لذا فورًا با يک ماليکول به ايون تبديل شدهاين اتوم هاچون . آيد
بر اثر  که می باشداين قشر اوزون برای شعاع ماورای بنفش زياد قابل عبور ن. نتيجه يک ماليکول اوزون را می سازند

 نانو متر قرار ٣٨٠طول موج اشعه ماورای بنفش تحت . شود دوباره به فضا انعکاس داده می آن شعاع ماورای بنفش
دارد باعث ايونيزاسيون می گردد،  امواج کوتاه و انرژی زياد تابش شعاع ماورای بنفش کهچون . يستدارد و قابل ديد ن

الکن . ردنقش حياتی دادر سطح فوقانی اتموسفير  موجوديت اوزون از اينرو .لذا به انساج موجودات حيه آسيب ميرساند
ی که در ئ و گاز هاFCKW مثًال ،در نيم قرن اخير با افراز گاز های مضر مانند ترکيبات کلور، کاربن و هايدروجن

در بخش های يخچالهای منازل استفاده می شود و بعضی گاز های دگر قشر اوزون را در قسمت های فوقانی اتموسفير 
واج ماورای بنفش به زمين مواصلت کرده و باعث امراض سرطانی خساره مند ساخته که در نتيجۀ آن امزياد جهان 

 بزرگی است که در اتموسفير ايجاد شده و در ساحۀمثال عمدۀ تخريب قشر اوزون، . منجمله سرطان پوست می گردد
نقصان شعاع ماورای بنفش که انرژی زياد دارد به عالم حيوانی و نباتی در بخش اعظم دنيا  .فضای آستراليا قرار دارد

  .قابل مالحظه ای رسانيده است
  
  :کوپنهاگن کنفرانس تا  کيوتوکنفرانس از  - ٤

 مخصوصًا در اروپا و امريکای شمالی ، سرانۀ جهان به درجۀ اول در کشور های صنعتیکسايدافرازات کاربن دای او
و اين ] ٣[د افراز می کند  تن کاربن دای اوکساي١٨،٧ امريکا هر نفر ساالنه چنانکه در اضالع متحدۀ. استزياد 

 تن می ٧،٨بزرگترين افرازات سرانۀ جهان می باشد در حاليکه در اتحاديۀ اروپا مقدار افرازات سرانه در سال به 
کشور های صنعتی که در مناطق شمال اين دو قاره قرار دارند، نسبت سردی هوای منطقه مصرف سوخت آنها . رسد

لذا برای جلو گيری از صعود . می باشد  آنها نيز بيشترکسايدرازات گاز کاربن دای او بوده و متناسب به آن افبسيار تر
 قبل از همه در کشور های صنعتی بايد کوشش به عمل آيد تا افرازات گاز های گلخانه ،درجۀ حرارت هوای کرۀ زمين

  کشور١٤٠جمعًا  ر گرديد که دائشهر کيوتوی جاپانکنفرانسی در  ١٩٩٧برای اين منظور در سال . ئی را کاهش دهند
که به اساس آن مقدار افرازات گاز های گلخانه ئی به امضاء رسيد توکولی وپرطی اين کنفرانس  .در آن اشتراک داشتند
 در صد ٥،٢ ًادقيق ٢٠١٢ تا ٢٠٠٨بر اساس اين پروتوکول بايد در فاصلۀ زمانی بين سالهای . تقليل داده می شود

 اشتراک  کشور١٤٠ولی از مجموع .  يابدکاهش در جهان بايد ١٩٩٠در مقايسه با سال ئی افرازات گاز های گلخانه 
 در صد گاز های گلخانه ئی ٤٤ کشور اين پروتوکول را توشيح کردند که حدود ١٢٥ صرف کننده در کنفرانس کيوتو،

 در صد گازات گلخانه ٥٥  در صد کشور ها که حد اقل٥٥ اين توافق زمانی مؤثريت می داشت که. کنندمی افراز را 
 از امضای اين  متحدۀ امريکا،ضالع، مهمتر از همه ا کشور هابعض .ئی را توليد می کنند، آنرا امضاء می کردند

  . ديد فراوان که در نتيجۀ آن اهميت پروتوکول کيوتو نقصانپروتوکول خودداری کردند
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به اين  .افراز می کند جموع گاز های گلخانه ئی جهان راچهارم مک  می باشد، يا را داردنيا در صد نفوس ٥امريکا که 
  فقير در کشوير های و گرسنگی مردمترتيب امريکا بزرگترين سهم را در تغييرات اقليم و در نتيجه در تخريب جهان

ايد  مليارد تن کاربن دای اوکس٣،٩ مليارد تن، اتحاديۀ اروپا ٥،٦ مليارد تن، امريکا ٦،١ چين ٢٠٠٦در سال  .ددار
کشور های روسيه، هند، جاپان، جرمنی، انگلستان، کانادا، کوريای جنوبی و ايتاليا به ترتيب مقام . ]٣ [افراز کرده اند

 مليارد تن کاربن دای اوکسايد در سطح جهان ٢٨،٤ حدود ٢٠٠٦ در مجموع تنها در سال .های بعدی را صاحب اند
چين بيشتر از گاز های گلخانه ئی افرازات در سالهای اخير می گردد،  چنانکه از ارقام هويدا .]٣ [افراز گرديده است

  .گوی سبقت را از امريکا برده استامريکا شده و در نتيجه در تخريب جهان 
اين پروتوکول  ولی نقص.  کشور های امضاء کننده تعيين گرديدگازا های گلخانه ئیر توافق کيوتو مقدار افرازات د
مثٌال اگر کشوری از . های گلخانه ئی خود را به فروش برسانند می توانند حق افراز گاز  در آنست که کشور هایيک

مقدار افراز گاز های گلخانه ئی که برايش در نظر گرفته شده کمتر افراز کند، در اين صورت حق باقيماندۀ خود را می 
 که برايش تعيين شده از اندازه ای، در اين صورت کشور دومی می تواند. تواند باالی کشور دگری به فروش برساند

در مورد افرازات گاز های دگر که قشر اوزون را تخريب می کنند،   مونتريالبعد ها در پوتوکول .بيشتر افرازات نمايد
  .مانند کاربن مونواوکسيد، نايتروجن دی اوکسيد و نايتروجن تری اوکسيد و بعضی گاز های دگر نيز توافق به عمل آمد

المان در ) Heiligendamm( در شهر هيليگن دم )G٨ ( هشت کشور عمدۀ صنعتی جهان٢٠٠٧ جون ٨ تا ٦از تاريخ 
 ٢٠٥٠ که تا سال تاز آنجمله توافق صورت گرف. خصوص کاهش افرازات گاز های گلخانه ئی به توافقاتی رسيدند

الکن در پروتوکول تذکر داده نشد که .  در صد کاهش يابد٥٠ به ١٩٩٠افرازات اين گاز ها در مقايسه با افرازات سال 
گذشته از اين توافقات حاصله توشيح نشد و کدام حاصلی . ار اين کاهش در طی کدام مدت صورت خواهد گرفتدچه مق

 در صد نفوس جهان را تشکيل می ١٣که   و اين در حاليست که هشت کشور صنعتی جهان.پی نداشته استدر تا حال 
  . را افراز می کنند ئی جهانهخان گاز های گل صد در۴٠دهند 

 ٥٠اين کنفرانس حدود رابطه با در . ، چيزی به ارمغان نياورددااميد هائی را ظاهرًا نويد می دگن که هاکوپنکنفرانس 
 ،استند که سر انجام برای جلوگيری مزيد از تغييرات اقليمخوشرکت کنندگان هزار نفر با مظاهرات بزرگ از 

سر تنبگی و اين کنفرانس بخاطر  الکن.  گاز های گلخانه ئی را محدود سازنداتنند و افرازليت خود را درک کومسؤ
زيرا بسياری کشور های شرکت کننده پيشنهاد کردند که افرازات گاز های .  نداشتی در قبالفقيت موزور گوئی امريکا

 در صد ١٧عظمی اين کاهش را به  در صد کاهش دهند، ولی امريکا حد ا٤٠ تا ٢٠ بين ٢٠٢٠گلخانه ئی را تا سال 
 کشور جهان ايستادگی نشان داده و ١٩٢بنا بران ديده می شود که امريکا در برابر .  نپذيرفت هم و بعد آنرامحدود کرد

، در حاليکه چين در برابر اعتراض ساير کشور های جهان از طرفدار کاهش جدی گاز های گلخانه ئی نمی باشد
 ٤٥ الی ٤٠ ميزان آن به ٢٠٢٠ت که تا سال ليل گاز های گلخانه ئی گرديده اس به تقمقاومت دست کشيده و حاضر

 عمل د ملل متح مؤسسۀو اين در حاليست که اگر قرار باشد که مطابق فيصلۀ سازمان محيط زيست. درصد خواهد رسيد
 ٨٠های گلخانه ئی بايد بين  در اين صورت افرازات گاز .به دو درجه محدود گرددبايد   افزايش حرارت اتموسفيرشود،

س کوپنهاگن که از دو سال به اين طرف در مورد آن کار صورت گرفته بود، بدون کنفران . در صد کاهش يابد٩٥تا 
  :اين کنفرانس قرار زير است حاصل مهمترين . کدام نتيجۀ مهم به پايان رسيد

های فقير ، در حاليکه کشورحدود گرددد ميارتقای درجۀ حرارت هوای کرۀ زمين بايد به دو درجۀ سانتی گر -
چگونگی اين موضوع توضيح نگرديد که به طور مثال از کدام طريق و  ( درجۀ سانتی گريد هستند١،٥خواهان 

  .)چه طور به اين مأمول بايد دست يافت
در مورد کاهش گاز های گلخانه ئی محدوديت هايی وضع نگرديد و اين موضوع در حد صالحيت های هر کشور  -

  متن قطعنامههای گلخانه ئی صورت گرفته بود ازکه قبًال در مورد ميزان کاهش گازهمچنين توافقاتی . گذاشته شد
 .حذف گرديد

 برای کشور های فقير در نظر گرفته شد، تا جهت دفع خسارات ناشی از تغييرات محيط از آن  دالرسی مليارد -
 .ارتقا می يابد دالر ارديلي مکصدي به ٢٠٢٠اين مبلغ تا سال . استفاده نمايند

 کشور شرکت ١٩٣تمام  را می گيرد که  سازمان ملل متحدیموافقت نامه رسم توافق بدرد ناخور زمانی حيثيت يک اين
 است، زيرا کشور های صنعتی از توشيح آن  الکن اين امر از امکان بعيد.آنرا تائيد نمايند نپنهاگوکننده در اجالس ک

  .هد کرداامريکا تا حال پروتوکول کيوتو را امضاء نکرده و نخوکنار می روند، چنانکه 
مبرهن است که در عقب اين پرده های دلفريب سياسی مانند کنفرانس کوپنهاگن که در صحنۀ تمثيل جهانی نمايش داده 

قتدر ی م قرار دارند که جلو دولت ها، موتر سازی و غيرهمی شوند، کمپنی های بزرگ نفتی و مالکان صنايع ثقيل
اينها به هيچ وجه حاضر نيستند که مصارف نفت و گاز و ذغال سنگ کم شود و حرارت .  را به دست دارندجهان

مليون ها انسان که به اين ترتيب . اتموسفير متعادل گردد و زندگی بشريت از عفريت تغييرات اقليم نجات يابد
 زورآور جهان که در رأس پنج کشورزيرا  . اميد گرديدندچشم اميد دوخته بودند، نا کنفرانس کوپنهاگن خوشباورانه به

که افرازات گاز های گلخانه ئی خود را کاهش می می سپاريدند  متحدۀ امريکا قرار دارد، به جای آنکه تعهد آن اضالع
دگی ، ايستاجنايات عظيمی که در حق بشريت انجام می دهندبر روی  در مقابل کشور های فقير مقاومت نموده و دهند،
کشور های صنعتی با پيشکش رشوه بر کشور های فقير يک بار دگر فتنه و شيطنت خود را هويدا ساخته با . کردند
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و اين در حاليست که خسارات ناشی از گرمی هوا در کشور های . النه بازی کردندو چنين غير مسؤ و طبيعتبشريت
به اين ترتيب ديده شد که . نسان مورد تهديد قرار گرفته استر به هزاران مليارد دالر می زند و زندگی مليونها افقير س

 طبيعت با همه زيبايی هايش، نزد صاحبان سرمايه به پشيزی ارزش  نجاتحيات انسان و حيوان و نبات و در مجموع
 بر همگان .رمايه را بايد کشور های فقير و انسان های گرسنه و پا برهنه بپردازند گستر سنداشته و کفارۀ گناهان جنايت

هويداست که رهبران پنج کشور مهم صنعتی جهان که سرنوشت کنفرانس کوپنهاکن را رقم زدند، نمايندگان کمپنی های 
 و بشريت برای نفتی، صنايع ثقيل، شرکت های اوتوموبيل و صنايع سالح سازی اند که فقط در پی منافع آنی خود اند

گر ثابت شد که آقای اوباما اين مسيحای کاذب از منافع يک اقليت صاحبان اينک بار دعالوه بر اين . آنها ارزشی ندارد
کنفرانس . از روی دروغ و فتنه شعار مردم و تغيير را سر داده بوددر هنگام انتخابات امريکا سرمايه دفاع کرده و 

کا رونما کند، به کوپنهاگن که می توانست قدمی در راه خدمت اکثريت جامعۀ بشری باشد و تغييری در سياست امري
 اقعيتاميد که اين و. را به نمايش گذاشتاوباما  و واقعی ی مردم پا گذاشته و چهره کريههردوی اين خواست ها

   .بيدار کند از خواب خرگوشی شيفتگان اين مسيحای کاذب را
 ظاهر طبل واقعيت دگری که در کنفرانس کوپنهاگن خودنمائی کرد، برخورد فاشيستی دولت دنمارک بود که در

در جريان کنفرانس کوپنهاگن با . ديموکراسی و انسان خواهی می نوازد ولی در عمل چون گرگ درنده عمل می کند
فشار و اختناق و با چوب و چماق و طمطراق زياد با مظاهره کنندگان بر خورد صورت گرفت که در نتيجۀ آن تعدادی 

اقعيت سوم که بار دگر اينک در کنفرانس کوپنهاگن تجلی يافت جعل و. زخمی و بيشتر از دو هزار نفر زندانی گرديدند
. ديموکراسی و تمثيل ارادۀ مردم است که سردمداران کشور های صنعتی بر اثر تبليغ آن گوش فلک را کر کرده اند

سرمايه الکن صاحبان . زيرا اکثريت مردمان کشور های صنعتی طرفدار جدی کاهش گاز های گلخانه ئی بودند و هستند
های خود نيز وقعی ند بشنوند، به خواست مردمان کشور نمی خواههای فقير را باشندگان کشورفريادکه  همان طوری
   .نمی گذارند

  
   :اتموسفيرعواقب ازدياد حرارت  - ٥

اوضاع می گردد که بر اثر آن  اتموسفير حرارت های گلخانه ئی باعث بلند رفتن افرازات گازازديادچنانکه تذکر يافت، 
چنانکه . می گرددق مرتفع طانم  يخچالها و برف هایو جوی به سرعت تغيير کرده باعث ذوب شدن يخهای قطبين

در نتيجۀ .  در امريکای جنوبی از يخ و برف تا اندازۀ زياد تهی گرديدندهالند مانند هيماليا در آسيا و اندکوهستان های ب
ۀ وارده از خورشيد که بعد از اصابت به کتله های يخ و برف دوباره  از يک طرف اشعذوب يخچالها و برف های دائمی

به فضاء منعکس می شد، اينک در سطح زمين که از يخ برهنه شده جذب گرديده و در نتيجه حرارت اتموسفير هنوز 
ه های بزرگ های کاربن دای اوکسايد و ميتان که در زير اين کتل جانب دگر مقدار معتنابهی از گازاز. بيشتر می گردد

سطح آب  در گام بعدی. يخ پنهان می باشند، آزاد گرديده و باعث ازدياد درجۀ حرارت اتموسفير زمين می گردند
ديف، بنگالديش، هالند و غيره با های فرو افتاده مانند مل سطح آب کشور  بر اثر اين صعود کهاوقيانوس ها بلند می شود

 صنعتی از قبل تدابيری را اتخاذ کرده اند، مثًال هالند در نواحی فرو افتاده کشور های .تهديد جدی غرق شدن مواجه اند
روی رت باال رفتن سطح آب بحر جلو پيشدر مجاورت بحيرۀ شمال سد های بزرگ و عريضی را آباد کرده که در صو

با اين مصيبت بزرگ ی نداشته و همين اکنون ئدر حاليکه کشور های فقير چنين توانائيها. بگيرد به جانب خشکه راآن
در . نگی را دامن می زندمثًال در بنگالديش شاليزاز های وسيعی طعمۀ آبخيزی گرديده و گرس. دست و گريبان اند

 از اراضی زراعتی همين حاال زير آب گرديده و زارعان با مشکالت مواجه شده ديف بخش قابل مالحظه ایجزاير مل
 مليون انسان در ٣٥٠درجۀ سانتی گريد که همين حاال اتفاق افتيده، بيشتر از  با ازدياد درجۀ حرارت، حتی تا دو .اند

.  چنانکه همين اکنون افتيده اند،افريقا، آسيا و امريکای التين به منجالب گرسنگی می افتند کشور جهان منجمله در ١٣٢
 ب و غذا اين انسان های مظلوم چاره ای مليون انسان بيجا می گردند، زيرا بر اثر کمبود آ١٤٥عالوه بر اين حدود 

  .زند و بر زير ناوه بنشيننديندارند جز اينکه هجرت کنند و به اصطالح از چکک بگر
 آب به د کوه های هماليا که کمتر از نيمی از بشريت را آب نوشيدنی ويبا ازدياد درجۀ حرارت تا سه درجۀ سانتی گر

همچنين سلسله های . ه می سازدليونها انسان را با خطر جدی مواجرديده و حيات ممنظور زراعت می دهد، خشک گ
 به .، نيز خسران می بيننداز چنين اهميتی برخوردار اندکه  در امريکای جنوبی و کوهستان کليمنچارو در افريقا اندها

صالت برنج و  در صد کاهش يافته و باعث رکود در حا٤٠همين ترتيب آب رودخانه های دجله و فرات که همين اکنون 
   .گندم شده است، مشکالت جدی مواد خوراکی را در کشور های ترکيه، سوريه و عراق موجب می گردد

 با بارانهای شديد و سيالب های وفان های بحری و امواج توفندۀ گرمی و تغييرات بزرگ جوی گذشته از اين هجوم ط
ای گلخانه ئی می باشند که مجموع جهان و بشريت را ازات گاز هنيز زائيدۀ همين افرساليهای متواتر  و خشک مدهش

 متحده که حيات انسان و  در المان و طوفان بزرگ کاترينا در اضالع٢٠٠٥آبخيزی های وحشتناک سال  .تهديد می کند
در سائر کشور ها مانند . ی از اين خطرات اند مثال هائ،دنموحيوان را تهديد کرد و صد ها مليارد دالر خساره وارد 

امريکای جنوبی مردم پيوسته با آبخيزی های مدهش، لغزش زمين و مصيبت های  و حوزۀ جنوب شرق آسياممالک 
  .مشابهی دست و گريبان اند



www.afgazad.com                                                                                       afgazad@gmail.com    ٧

ان، چين و آسيای ميانه باعث خشک ساليهای پيهم در افريقا و آسيا منجمله در افغانستان، ايران، پاکست خشکهمچنان 
 های طوفانهمچنين .  گرديد، کمبود مواد غذائی و فقر گستردهو رکود در زراعت ، کمبود آب نوشيدنیشدن منابع آب
 از  در نواحی شرقی آسترليا٢٠٠٩ چنانکه در سال ،نيز قابل ياد آوری اندو افزايش و توسعۀ صحرا  ريگ و خاک

  آسيای ميانه ويجريا مراکش، سودان، چاد، نا، مانند مصر، ليبياصحرا های شمال افريقا. گ می باريد خاک و ريآسمان
تکله مکان در چين، گوبی در منگوليا، راجستان صحرا های ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان همچنين دشت های مثل 

بکوا، جهنم، مارگو، ريگستان و تندنک،  دشت آبدان مير علم، ،و دشت های ليلی در هند، بلوچستان در پاکستان و ايران
ليدات  آلوده شدن آبهای رويزمينی و زير زمينی و کاهش در توبه همين ترتيب. سعه يافتندتو  به شدتغيره در افغانستان

 های ناچاری، شيوع امراض و غيره را مهاجرت که خود صد ها مصيبت دگر مانند زراعتی مخصوصًا مواد خوراکه
امی صورت نگيرد مجموع  و اگر اقد آغاز اين مصيبت است هنوزاين و . دامنگير کشور های فقير شد،در قبال دارد

اگر همين اکنون اقدامی مثبت هم صورت بگيرد، سال ها از جانب دگر  .بشريت در انتظار آفت های دگر خواهد بود
، مخصوصًا کشور  بشر قرن گذشتۀ يک زيرا تلخکاميهای حاضر نتيجۀ غفلت. گرددلموسوقت بکار است تا نتيجۀ آن م

بل عالج نيستند، مگر اينکه خلقهای جهان بخاطر آزادی خود و صيانت از  که به آسانی و زودی قااستهای صنعتی 
  .طبيعت به پا خيزند و بر سلطۀ ويرانگران طبيعت پايان بخشند

  
  :  افرازات گاز های گلخانه ئی در افغانستان - ٦
ه تا حدود زيادی ريشه  نه تنها زادۀ افرازات گاز های گلخانه ئی در سطح جهان است، بلک در افغانستانرات اقليمیيتغي

ملکتی همجوار است که همۀ آنها در م با شش افغانستان. دارد کشور در کشور های همجوار و مهمتر از آن در داخل
 مقدار افرازات گاز های گلخانه ئی آنها به صورت روز افزون و به ، صنعتی بوده و انکشاف اقتصادیحال رشد سريع

 را در  که افرازات بی دريغ گازهای مضرين و هندچشد سر سام آور اقتصادی عالوه بر اين ر. سرعت باال می رود
 به داخل مه افرازات عظيم اين گاز های مضرالکن مهمتر از ه.  افغانستان مؤثر اند آشفتۀاوضاع  بر،قبال دارد

ک و ثقيل وسايل و وسايط سباز چنانکه در زمان جنگ ميهنی ضد روسی ده ها هزار . افغانستان صورت می گيرد
های گلخانه ئی را به اتموسفير واد سوختی مقدار معتنابهی از گازجنگی از بام تا شام مصروف جنگ و با مصرف م

ای ناتو و امريکا و اردوی مزدور دولت دست نشاندۀ افغانستان  اينک از هشت سال به اين طرف قو.افراز می کردند
 ثقيل مانند توپخانه، ده ها هزار عرادۀ. مه می دهند شدت بيشتر ادافاجعه ايرا که روسها آغاز کرده بودند با سرعت و

و روزانه مليونها ليتر مواد  اند  و فعل و انفعاالتهليکوپتر، طيارات مختلف و غيره شب و روز در حرکتتانک، 
امريکا و ناتو با اعزام چهل هزار سپاهی تازه دم .  گلخانه ئی را آزاد می کنندسوخت را به مصرف رسانيده و گازهای

، انداخت توپخانه و راکت ها و سوختاندن تانکر های عالوه بر اين پرتاب بمها .می گرددتر اين پروسه هنوز شتابنده 
  .بنزين توسط قوای متجاوز و طالبان که هر روز صورت می گيرد، اين فاجعه را عمق بيشتر می بخشد

نه که اکثری آنها در کشور های توليد کننده به خاطر افرازات گاز  که گذاشت که با وارد کردن عراده هاینا گفته نبايد
همچنين سوختاندن پالستيک و تاير های . های مضر جواز حرکت ندارند، در افغانستان اوضاع بد تر شده می رود

پسته و  لهای  به همين ترتيب قطع جنگ. در حمام ها و بعض جا های دگر به اين فاجعه مدد فراوان ميرساندعراده ها
درختان سوزنی و قاچاق آن به پاکستان به شدت روان است که مقادير زياد چوب از حوزه های مشرقی و جنوبی همه 

 اجنبی هيچ نوع وقعی به آن است که دولت دست نشاندۀمروزه قطع می گردند و اين فصل دگری از تراژيدی مملکت 
 کاربن دای اوکسايد به ده و با اين کار امکانات جذبربه اين صورت جنگالت مملکت صدمات کاری خو. اردنمی گز

در قبال داشت، رودخانه ها و انهار را خشک شدن تنها   نهساليهای پيهم خشک.  کاهش يافته استقدر قابل مالحظه ای
آب آبهای هامون سيستان،  مانند ،بلکه حتی آبهای ايستاده را که در طول ده ها هزار سال آب کافی داشتند، خشک نمود

  ). ٣ و ٢تصاوير ( آب ايستادۀ غزنی و غيره ايستادۀ دشت ناور،

  
آب آن بکلی خشک شده بود   آب ايستادۀ ناور که قبًال :٢تصوير 

]٤.[  
 در آن اثری از آبآب ايستادۀ غزنی که  :٣تصوير   

  ].٤[نمانده 
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ابعاد  دشت ها و نابودی زراعت توسعۀا سالی ها نه تنها مصيبت های عظيم اجتماعی در عقب داشت، بلکه ب اين خشک
  . مداقه قرار می گيرديکی دو مورد آن موردکه در فصل زير   شدگسترده ترفاجعه 

  
  : عواقب فاجعه بار تغييرات اقليمی در افغانستان - ٧

ليونها  عواقب فاجعه بار داشته و زندگی م گرديده است، های پيهمسالی گرم شدن اقليم که در افغانستان باعث خشک
ين مصيبت انسانی يکی در اينست که اکثری مردم گستردگی ا.  استانسان را به معرض خطر و انهدام قرار داده

  خشک.می باشدی آنها به زمين و زراعت و اين خود به موجوديت آب مربوط انافغانستان زراعت پيشه بوده و زندگ
 عواقب ناگوار اجتماعی در  به نوبۀ خويشمصيبت امد و اينساليها به کمبود آب نوشيدنی و کمبود مواد غذائی می انج

 و جنگ ناتو و امريکا در افغانستان بود که مليونها ٢٠٠٣ تا ١٩٩٨ساليهای متواتر سالهای  بر اثر خشک. دپی دار
جوم زارع از نظر اقتصادی ورشکسته شده باعث آن گرديد که مردم از روستا ها به اميد کاری و لب نانی به شهر ها ه

سيل اين مهاجرت ها هنوز هم ادامه داشته نه تنها در بيرون از . بياورند و يا به کشور های همسايه مهاجرت نمايند
 از مناطق دور افتادۀ  هزاران نفر٢٠٠٨در سال . د اتفاق می افتمملکت صورت می گيرد بلکه به داخل کشور نيز

 همچنانکه مردمان .کش سرازير شدند تا به آب دسترس پيدا کننددره های هنو آب آشاميدنی به بخاطر فقدانواليت بلخ 
ل تعجب نيست که در بنا بران قاب. واره گرديده اندآط کشور  نيز به ساير نقا و چغچران و سمنگانبدخشان و تخار

شکالت  پيدا کرده مءنفوس کابل از يک و نيم مليون نفر به پنج مليون نفر ارتقابه طور مثال دود عرض چند سال مع
البته در شهر های کالن دگر مانند هرات، قندهار، مزار شريف و غيره نيز تعداد . اجتماعی بزرگی را موجب گرديد
 و اين در حاليست که از واليات سرحدی مانند هرات، فراه، نيمروز و هلمند مردم به .اهالی به سرعت زياد گرديده است

ساليها،   اين مهاجرت ها اگر از يک طرف ناشی از خشک. مهاجر شدندايران و از واليات جنوبی و شرقی به پاکستان
ست که امريکا و ناتو با شريک جرم خود يعنی طالبان زير ردم است، از جانب دگر زادۀ جنگيبيکاری و فقر گستردۀ م

ير آبخيزيها و گفته نماند که در سالهای اخ نا.نام تروريزم به راه انداخته اند که قربانی آن مردم فقير کشور است
ت بزرگ جانی و مالی در قبال داشت مانند آبخيزيهای قادس، سيالبهای مدهشی نيز در افغانستان رخ داد که خسارا

  .تخار، کشم، لغمان و غيره
  

  : توسعۀ دشت ها - ١٫٧
ين رفته و کم نگه می کند، از بح فرش نباتی که زمين را مستافغانستانبعض قسمت های  در ساليهای پيهم  اثر خشکرب

. گرديده انددر نتيجۀ آن خاک های زراعتی به معرض تخريب قرار گرفته و دستخوش وزش باد های محلی و منطقه ئی 
 سنکچل ها و تنهابر اثر اين پروسه از يک جانب خاک های باريکدانه از ساحه توسط باد به جا های دگر منتقل شده، 

در نتيجه زمين از کشت و حاصلدهی باز مانده، توان .  باقی می ماند،ستريگ های بزرگدانه که باد از بردن آن عاجز ا
از .  از بين می رود را از دست داده و ارزش اقتصادی آنامالت فزيکی، کيميائی و بيولوژيکنگهداری آب و اجرای تع

 ريگ روان گرديده،  که توسط باد انتقال می يابند، باعث به وجود آمدن تپه هایه و ريگ های باريکدانجانب دگر خاک
در مناطق دور دست تر و در مسير وزش باد زمين های زراعتی، باغستانها، مزارع و خانه های مردم را زير ريگ 

ساليهای پيگير و دوامدار   گرچه اين پروسه در دشت های افغانستان از صد ها سال ادامه دارد، ولی خشک.می نمايند
اين پروسه که بيشتر .  وسعت و شدت آن افزوده است که از تصور خارج استاين پروسه را چنان شتابنده کرده و به

يک مصيبت ملی و تراژيدی عظيم جامعۀ افغانستان را به نمايش می گذارد باعث فقر گسترده مردم و از دست رفتن 
غيسات در اين فاجعۀ بزرگ نه تنها در حوزۀ شمال مملکت از بدخشان تا باد. زمين های خوب زراعتی گرديده است

جريان است، بلکه مناطق وسيع حوزۀ غرب، جنوب غرب و جنوب مملکت را از هرات گرفته تا فراه، نيمروز، هلمند، 
 آورده برای توضيح اين مصيبت ملی مثالی از حوزۀ جنوب غرب.  در بر ميگيرد راقندهار، زابل، غزنی و حتی کابل

  .می شود
  

  : افغانستان  در حوزۀ جنوب غرب ها توسعۀ دشت– ١٫١٫٧
ی ساخته شده که در حصار کوهساران هندوکش در شمال و ا فرو افتاده ۀ جنوب غرب افغانستان از يک ساحۀحوز

 وسيع که ۀاين حوز). ١نقشه (غرب قرار دارد  سليمان در جنوب و سلسله کوه های کرمان ايران در یاهشرق، کوهستان
ن همجوارش به وجود آمده شامل دشت های غرب و جنوب غرب در اثر فرو رفتن طبقات زمين در امتداد کوهسارا

 جنوب غرب ۀ اين حوزه در منطق.کشور بوده، به صورت عمومی از شمال و شرق به طرف جنوب و غرب مايل است
در شمال غرب و ) دشت مارگو(در جنوب و جنوب شرق و دشت های سنگی ) ريگستان(کشور شامل دشت های ريگی 

مند از دشت های ريگستان و مارگو توسط دريای هل. ، می باشدادامه داردی سيستان که از ايران امتداد دشت های سنگ
 زره ٦ سيستان يعنی در نواحی غرب سيستان آبريزهای گودۀفتينترين نقاط حوزۀ فرورئدر پا. همديگر جدا ميشوند

                                                 
   .ی به مفهوم جهيل يا آب ايستاده آمدهي گود به زبان اويستا٦
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حدود : وسعت ( عام ٧ده است، اشکين خيلی پايين افتيدريای هلمندکه از سطح )  کيلو متر مربع١٣٥٠حدود : وسعت (
ارتفاع اراضی .  سابوری که آنرا هامون هلمند نيز مينامند و هامون پوزک قرار دارند٨هامون، ) کيلو متر مربع٥٠٠٠

که باعث )  از سطح بحر ارتفاع دارد متر١٧٦٠کابل : مقايسه (است  متر ٥٠٠از سطح بحر در اين نواحی کمتر از 
ساحه آبگير دريای هلمند با معاونين آن که شامل خاشرود، فراه رود و ادرسکن . سو گرديده استجريان آب هلمند بدان

  .)٢نقشۀ  (ر از يک سوم افغانستان را در بر می گيردتنيز می شود، بيش
  

   
  .نقشه از نگارنده. آبهای هامون هلمندند با  آبگير هلمۀحوز : ٢ ۀ نقش  ].٥[ فرو افتاده جنوبغرب افغانستان ۀ حوز :١ ۀنقش

  
 ٢٠٠ بسته را به طول مجموعی ۀ که حوز٩ هامون هلمندۀور نيز به اين فرورفتگيها در حوزآبهای رودخانه های مذک

در حوزه فرو افتاده جنوب ). ٢نقشه (می سازد و از جنوب به شمال ادامه می يابد ، می ريزند ] ٥٠، ص ٥[کيلو متر 
انستان چند عامل اساسی طبيعی دست به دست هم داده و نقش های مثبت و منفی اقتصادی را در ساختار های غرب افغ

  .طبيعی بازی کرده اند که اين يکی آب و آن ديگری باد است
 رودخانۀ دراز ترين اين رودخانه.  می باشد"رودخانه هزار شاخه"قول عرب به  که  است هلمندنظور از آب رودخانۀم

 کيلو متر طول داشته و از چشمه تا دهانه به خاکهای افغانی متعلق می باشد و ١٤٠٠بوده، به صورت تقريبی کشور 
آبهای نواحی جنوب هندوکش که از مناطق برفگير .  کيلو متر مرز مشترک ايران و افغانستان را می سازد٥٠حدود 
با آب شدن . منابع آب افغانستان را احتوا می کند در صد ٤٠ريزند که به صورت تقريبی  می گيرند، به هلمند ميمنبع

 چهار برجک تا ۀ منطق هلمند با آب فراوان که گاهی حجم آن در.ستان دريای هلمند طوفانی ميگردد تاب آغازبرفها در
ات زمين را با گذشت مليونها می رسد، در مسير طوالنی خويش طبق) ١٥يک ص ( متر مکعب در يک ثانيه ٢٠٠٠٠
دريای هلمند در . ه، به همديگر ساييده و از ماحصل آن ترسبات پر فيض و باريکدانه ای بوجود آورده استديشاسال خر

قبل از اعمار بند کجکی رود هلمند در .  کيلو متر مربع وسعت دارد، می ريزد٢٥٠٠٠ساحۀ سيستان افغانستان که حدود 
 ٣٠ تر مربع را می توانست با ضخامت کيلو م٢٥يک سال آنقدر مواد رسوبی را انتقال می داد که يک ساحۀ ظرف 

ر داده باعث دگرگونی ي هلمند بعد از هر چند هزار سال مسير خود را تغيخانۀرود). ٢٨، ص دو(سانتی متر بپوشاند 
اشکال جهيل ها و به وجود آمدن ترسبات خوب دلتايی گرديده، بهترين خاکهای زراعتی را که آگنده از مواد عضويست 

ساليها   الکن در اثر خشک. زندگانی را مساعد ساخته استۀزمين می آورد که ساحات وسيعی را در بر گرفته وبه وجود 
 عامل اين دشت سازی و توسعۀ دشت باد .اين خاکهای خوب زراعتی از بين رفته و ساحات آن به دشت تبديل شده اند

  .می گردداست که به شرح زير باعث فرسايش خاکهای زراعتی و انتقال آنها 
يک عامل اين خشکی وزش باد های گرم .  خشک استجنوب غرب افغانستان ۀسب به اوضاع جغرافيايی اقليم حوزمتنا

د يگر  درجۀ سانتی٦٠ها درجۀ حرارت تا  در تابستان. وزند و قوی است که به صورت عمده از جانب شمال غرب می
وای سرد را از مناطق ترکستان به حرکت می اندازد که باعث  گرديده در نتيجه هی گرمباال ميرود که باعث صعود هوا

 ١١٠ کيلو متر و سرعت شان تا ١٢٠ شان تا ساحۀ فراگيراين بادها که . ميگردد" بيست روزه و باد های صد "وزيدن
ی از برکت باد ها. کيلو متر در ساعت می رسد، ترسبات گرانبهای هلمند را به دور ترين نقاط اين حوزه می رساند

                                                 
   ).٢٧سه، ص ( حواشی هامون را که به صورت موقت زير آب می رود اشکين می نامد ٧
  .فرهنگ عميد. امون يا هامن گويند دشت و يا زمين هموار را ه٨
   .هامون پوزک را نيز هامون هلمند می خوانند.  شامل حوزه های فرو افتاده ای ميگردد که آب هلمند در آنها ميريزد٩
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موضعی که از هندوکش می خيزند و در زمان ديگری از سمت مخالف باد های صد و بيست روزه می وزند، اين خاک 
حرارت بلند منطقه و آب خيزی های هلمند به اين بازيهای طبيعی . های باد آورده به صورت جالبی مخلوط می شوند
يکه زراعت صورت نگيرد و نباتات وجود ئر در جاهااز جانب ديگ. قوت بيشتر بخشيده و ماحصل آنرا افزايش ميدهند

 به اشکال سالی هم آمده باشد، باد های شديد خشک کننده باعث به وجود آمدن تپه های ريگی نداشته باشد و خشک
به .  شان مدام تغيير خورده می رود و زمين های زراعتی را می پوشانند و حجم و ريگ روان گرديده که شکلمختلف

تپه ). چها برجک(مناطق وسيع در دشت های ريگستان و ساحات کالن در نواحی جنوبی انحنای دريای هلمند گونه مثال 
های ريگی گاهی به صورت کتله يی و گاهی هم جدا از يک ديگر به وجود می آيند، زمانی هم چندين کيلومتر عرض و 

تصوير ( اشغال ميکند  راان زمين های زراعتیبسياری مناطق سيستان ريگ های رو در. کيلومتر ها طول پيدا می کنند
٤.(  
  

 را میی زراعتی تپه های ريگ روان که در جنوب چخانسور خاک ها :٤تصوير 
  . م٢٠٠٢تابستان  تصوير از نگارنده، .پوشانند

  
 ٢٢١٢از (مقدار آب هلمند به شدت کم شده بود  هميهای پ سالی خشکو   زمينۀ حرارت کرۀدر اثر بلند رفتن درج

چنانکه در ]. ٥١، ص ٤ [٢٠٠١\٢٠٠٠ مليون متر مکعب در سال ٤٨ به ١٩٩٢\١٩٩١مليون متر مکعب در سال 
 ٢ در صد کاهش يافت يعنی اينکه در هلمند فقط ٩٨ م آب هلمند در مقايسه با مقدار متوسط آب ساالنه اش، ٢٠٠١سال 

 و ٥تصاوير ( در صد خشک شدند ٩٩های هلمند تا  در نتيجه آبريز .توسط ساالنه اش جريان داشت و بسدر صد آب م
٦.(  
  

 م٢٠٠٢نيزار های هامون خشکيده هلمند در سال :  ٥تصوير 
  ].٥٢، ص ٤[

 تصوير از.قايق های هامون خشکيده هلمند:  ٦تصوير   
   م٢٠٠٢تابستان نگارنده، 

  
در . ا افزوده شده و خسارات ناشی از آن بيشتر شده است به شدت اين گرمی، باد و توسعۀ دشت هالهای اخيرسدر 

.  و در داخل و خارج کشور مهاجر شده اندنتيجه تعداد زيادی از دهقانان کشور اسباب معيشت خود را از دست داده
 صورت می گيرد معضالت بزرگ اجتماعی را موجب  گرسنگی اين مهاجرت ها که در نتيجۀ بيکاری، بی آبی وموج

  .ستگرديده ا
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 که توسط اقمار مصنوعی در سالهای اخير گرفته شده، يک بار دگر عمق و گستردگی یعکس های هوائی و فوتوهائ
 عکس هائيکه توسط ادارۀ ملی تحقيقات هوائی و .اين فاجعه را در منطقه، مخصوصًا در افغانستان نشان می دهد

 ٢٩که به طور مثال در  NASA (National Aeronautics and Space Administration) فضانوردی امريکا
 بر واليت فراه، نيمروز، هلمند و قندهار نازل شده  عظيم خاک و ريگطوفانکه  نشان می دهد  شدهگرفته ٢٠٠٨جون 

 چنان شديد طوفان اين ).٧تصوير ( کيلومتر می رسد ٥٠٠ کيلومتر و عرض آن حدود ١٠٠٠از بيشتر که طول آن به 
 را به بحر هند و حتی تا کشور های عمان و عربستان سعودی در هزاران کيلو متر دور تر است که ذرات گرد و خاک

  ). ٧تصوير (می رساند از افغانستان 
  

فراه، نيمروز، هلمند و(طوفان عظيم ريگ و خاک در افغانستان  : ٧تصوير 
خط درشت.  اضافات از نگارنده.]٦ [تصوير از ناسا. ، ايران و پاکستان)قندهار

 و پاکستان و تيرن، خط باريک سرحد بين افغانستان، ايراطوفانحدود تقريبی 
  . نشان می دهدغرب به طرف جنوب شرق  از جانب شمالسمت وزش باد را

  
 زراعت و بهره برداری کرده دخانۀ هلمند طی مليونها سال آمادۀ را که رواين بدان معناست که خاک های باريکدانه ای

آنچه در جای باقی می ماند سنکچل ها و جغله .  تخريبات بادی شده و از افغانستان خارج می گرددبود، اينک دستخوش
  ).٨تصوير (هائيست که قابل زراعت و استفاده نمی باشد 
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باد خاکهای را در جنوب غرب کشور منتقل کرده، بر جای آن : ٨تصوير 
  .٢٠٠٢ابستان تصوير از نگارنده، ت. سنکچل و جغله را باقی می گذارد

  
 باد و گرد و خاک در مناطقی طوفان. اين مصيبت در اينجا پايان نيافته، بلکه آفت های گسترده دگری را در قبال دارد

که هنوز زراعت و باغداری صورت می گيرد، مواصلت کرده و کشت و زراعت و حتی درختان بلند قامت را در 
  ).١٠ و ٩تصاوير (بود می کند ريگ فر می برد و زمين های خوب زراعتی را نا

   

 
هجوم ريگ در مناطق زراعتی نيمروز که : ٩تصوير 

  .٢٠٠٢تصوير از نگارنده، تابستان . درختان را زير می کند
تصوير. پيشروی ريگ در حوزۀ جنوب قندهار  :١٠تصوير   

  .٢٠٠٩ Google Earth،از 
  

ا در خود فرو برده، راه های مواصالتی را مسدود کرده، جوی و های ريگ خانه و کاشانۀ مردم رطوفانعالوه بر اين 
ساليهای پيهم ناشی از گرمی اتموسفير قوت  ها که در اثر خشکطوفاندر يک کالم اين . انهار را از ريگ پر می کند

و اقتصاد بسيار زياد حاصل کرده اند، يکسره زندگانی مردم را به معرض خطر قرار داده و به انسان و حيوان و نبات 
  .ضربت کاری زده و وسعت آنرا گسترش می دهد

  
  : راه های تخفيف افرازات گاز های گلخانه ئی - ٨

با توضيحات مختصر باال روشن می گردد که اين مکلفيت مجموع بشريت است تا برای صيانت از محيط زيست دست 
رود و زندگی مليونها انسان دستخوش مصيبت و به دست هم داده و نگذارند که اين طبيعت زيبا آسيب ببيند و از دست ب

لذا تطبيق فشار باالی . در غير آن نسل های حاضر به نسل های بعدی خسران زيادی را تحميل خواهند کرد. آفت گردد
که اين گاز ها را به مقدار زياد افراز می کنند، بايد ازدياد يابد، تا از يک جانب پروتوکول کيوتو را توشيح  یئکشور ها

 حد اعظم کاهش در افرازات گاز های گلخانه  که سال دگر دائر می گردد، مکسيکونمايند و از جانب دگر در کنفرانس
برهمگان الزم است تا حد ممکن در اين امر سهم خود را ادا نمايند و حتی المقدور بکوشند تا از . ئی را فيصله نمايند

 مهم از طريق کاهش در مصرف سوخت، تعويض مصرف ذغال اين. افرازات گاز های گلخانه ئی جلوگيری نمايند
غرس نهال و ايجاد جنگالت و سنگ به گاز، استفادۀ اعظمی از انرژی تجديد پذير مانند آنرژی آب، زمين، آفتاب، باد و 

ن همچنين استفاده از وسايل انتقال جمعی، جلوگيری از قطع جنگالت نيز در اي. غيره امکان پذير استو مناطق سبز 
به گونۀ مثال صرفه . ما هر کدام می توانيم در حد توان خود، و لو به اندازۀ کم، در اين تقال سهم بگيريم. راستا مؤثر اند
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جوئی در مصارف بنزين، برق، آب و ساير موارد مصرف انرژی، غرس نهال و توسعۀ مناطق سبز همه از افراز 
  .گازات گلخانه ئی جلوگيری می کنند

  
   : نتيجه– ٩

اينک چين، هند و (امريکا و اروپا   مخصوصًار های صنعتیات مختصر باال آشکار می گردد، کشوکه از توضيحچنان 
و جدی داشته با در تغييرات ناگوار اقليم نقش مستقيم  ) نيز در زمرۀ کشور های صنعتی حساب می شوندبرازيل

ساليهای   در نتيجۀ اين گرمی از يک جانب خشک.ندشوافرازات گاز های گلخانه ئی باعث گرمی اتموسفير زمين می 
شدن پيوسته در نتيجۀ ذوب پيهم اتفاق می افتند و از جانب دگر آبخيزی های دوامدار و سيالب های مدهش به وقوع 

 سطح آب اوقيانوس ها عده ای از صعوددر اثر .  اوقيانوس ها باال می رودآبسطح برف های دائمی و يخچالهای قطبی 
  .انند بنگال ديش، جزائر ملديف و غيره با مشکالت و مصائب زيادی دچار شده اند مکشور ها

های خاک و طوفانساليها و رکود زراعت گرديده، توسعۀ مناطق دشتی و  گرمی هوا که باعث خشکاز جانب دگر 
ن های زراعتی زيرا بر اثر فقدان آب، فرش نباتی از بين رفته که در نتيجه استحکام زمي. ريگ را باعث شده است

عالوه بر اين با قطع جنگالت که در سراسر جهان صورت می .  و دستخوش باد های فرسايشی شده اندخسران ديده
در نتيجه زندگی مليونها انسان، مخصوصًا در کشور های فقير به معرض انهدام . گيرد، به اين مصيبت افزوده می شود

شيدنی، فقر گسترده، شيوع امراض و ده ها آفت دگر نتيجۀ مستقيم قرار گرفته، مهاجرت های اجباری، کمبود آب نو
کشور های صنعتی و در رأس آن اضالع متحدۀ . گرمی هواست که بر اثر افرازات گاز های گلخانه ئی رخ می دهند

 ، زيرا کمپنی های بزرگ نفتی و صنايع بزرگ را کاهش دهندستند تا افرازات اين گاز های مضرامريکا حاضر ني
طول و گستردگی  اقليم تلذا مصيبت تغييرا.  مانع کاهش افرازات گاز های گلخانه ئی می گردندوتر سازی و غيرهم

به اين ترتيب کفارۀ جنايات و خطايای اين . بيشتر حاصل نموده شمار قربانيان اين فاجعه روز به روز بيشتر می گردد
اين آفت حتی از مردم کشور های صنعتی نيز .  پردازند و غربای جهان میءکمپنی ها و کشور های صنعتی را فقرا

   . پروای مردمان خود و بيگانه را نداشته از منافع خود در گذر نمی شوندمی گيرد و دولتمردان اين کشور ها قربانی 
 گردد های عظيم باد که باعث فرسايش خاک در بيشتر از نيم کشور ما می گردد، بايد يادآوریطوفانو اما در رابطه با 

که دولت دست نشانده افغانستان هيچ نوع خمی بر ابرو نياورده، می گذارد که زمين های حاصلخيز حوزۀ جنوب غرب 
اين دولت نابکار و مزدور در خصوص جلوگيری از  .کشور که زمانی به حيث گدام غلۀ آسيا مشهور بود، از بين برود

رشد زراعت و مالداری در طول هزاران روف است و در آنجا به باختر زمين معاين آفات در صفحات شمال کشور که 
 به شدت کم  و غيره جا ها در کنر ها، نورستان، پکتيا، پکتيکا جنگالت مملکت.ارد نيز وقعی نمی گ،سال رونق داشت

يشتر از نيم در نتيجه توليدات زراعتی رو به کاهش نهاده و ب. شده و افرازات گاز های گلخانه ئی پيوسته ارتقاء می يابند
هجوم گرسنگان به شهر ها به اميد لب نانی باعث . نفوس کشور زير فقر دردناک اقتصادی و گرسنگی به سر می برند

مشکالت اجتماعی عظيم گرديده که جنگ ناتو و امريکا و خيانت های پيهم دولت دستنشانده به آن ابعاد تازه بخشيده 
های طوفانمانع ر راه احيای محيط زيست و جلوگيری از قطع جنگالت و دولت مزدور افغانستان به جای آنکه د. است

   .خاک و ريگ شود و به سرسبزی و شادابی مملکت بپردازد، در انديشۀ پروژه های تجملی و نمايشی غرق است
  

   :ماخذ ها - ١٠
  منابع دری - ١٫١٠
وگرافی پولند با همکاری رياست  سروی و کارتۀادار. هوری ديموکراتيک افغانستاناتلس جم: جيوکارت  :يک 

  .، وارسا١٩٨٤کارتوگرافی افغانستان، 
 هجری، ١٣٦٥ در نيمروز و هلمند سفلی قبل از انقالب ثور، چ زندگی مردم بلوتصويری از: غالم رحمان اميری  :دو 
  .کابل
  منابع المانی و انگليسی - ٢٫١٠

  
[١] http://de.wikipedia.org/wiki/Treibhauseffekt, (٢٠٫١٢٫٢٠٠٩).  
[٢] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f٤/Electromagnetic_spectrum.svg, 

(٢٠٫١٢٫٢٠٠٩).  
[٣] http://en.wikipedia.org/wiki/CO٢_emissions, (٢٠٫١٢٫٢٠٠٩) . 
[٤] UNEP (٢٠٠٣): Afghanistan, Post-Conflict Environmental Assessment. United Nations 

Environmental Programme. Switzerland. 
[٥] Gilbert, M., Grosvenor, C., John, M., Fahey, Jr. & William, L. A. (٢٠٠١). 

Afghanistan- Land im Elend. National Geographic Deutschland, Bl. Washington, D. 
C. 

[٦] http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=(٢٠٫١٢٫٢٠٠٩) ,٢٠١٦٧ .



www.afgazad.com                                                                                       afgazad@gmail.com    ١٤

 


