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چکـیده
رودخانه مرزی هیرمند(هلمند)که از کوههای هندوکش افغانستان سرچشمه میگیرد ،در ابتدای مسیر ،رودخانه کوچکی
است ،ولی در طول مسیر رودخانههای دیگری از جمله ارغندآب و اورزگان نیز به درون آن میریزند و رودخانه بزرگ
هیرمند تشکیل میشود که پس از حدود  0011کیلومتر به دریاچه هامون در سیستان ایران میریزد .از دیرباز رودخانههای
مرزی بهعنوان یکی از مهمترین عوارض طبیعی ،همواره منشأ اختالفات بسیاری در روابط بین دولتها و کشورها
محسوب میشوند .رودخانه هیرمند به عنوان شریان اصلی دریاچه هامون ،رودخانه مرزی ایران و افغانستان است که سبب
بسیاری از مجادالت مرزی از ابتدای مرزبندی مشخص بین این دو کشور تا به امروز بوده است .عدم پایبندی افغانستان به
قرارداد  0630مبنی بر تأمین حقابه رودخانه هیرمند و بهتبع آن ،خشکی هامون بهعنوان دریاچهای که حیات سیستان به
آن وابسته است ،چالشهای فزایندهای را در منطقه سیستان رقم زده است.متأسفانه احداث بند یا سد کمالخان بر روی
رودخانه هیرمند و به بهرهبرداری رساندن این بند در افغانستان در اواخر سال  0666بیشازپیش مشکالت زیستمحیطی و
اجتماعی را در منطقه سیستان نمایان ساخته است .در این تحقیق سعی گردیده است تأثیر رودخانه مرزی هیرمند بر شرایط
آبی منطقه سیستان موردبررسی قرار گیرد.

واژگـان کلـیدی :هیرمند،سیستان،افغانستان،حقابه،هامون.

 .5دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آب(گرایش آبیاری و زهکشی) .دانشکده آب و خاک .دانشگاه زابل
Lakzaianpour@gmail.com

 .2دکترای آبیاری وزهکشی .استادیار و عضو هیئت علمی.دانشکده آب و خاک .دانشگاه زابل

51

 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی ،)51 :زمستان 5411
51

این حدود 283حوضه آبی مشترک دردنیا وجود دارد .حوضه آبریزهیرمندیکی از این حوضههاست .همچنین نزدیک به 0311
دریاچه بینالمللی مشترک در دنیا وجوددارد که تاالب هامون یکی از آن دریاچههای مشترک می باشد .افزایش نیاز به آب در
کشورهای جهان تنش هایی جدی بر سر مسئله تصاحب منابع آبی بوجود آورده است  .رودخانه ها یکی ازمهمترین منابع دسترسی
به آب هستند  .تعداد زیادی از رودخانه ها در فضای سرزمینی بیش ازیک کشورجریان دارند،این امر موجب بروز اختالفاتی وسیع
بین کشورهای حوضه آنها را فراهم آورده است .چنین متصوراست که جنگ های آینده بشربرسرتصاحب منابع آب شیرین
واختالفات آبی بین کشورها بوقوع بپیوندد.درآینده رودخانه های مرزی اهمیت بیشتری درتعیین روابط بین المللی
کشورهاخواهندداشت.رودخانه هیرمندیکی ازاین رودخانه های مهم مرزی است که ازکشورافغانستان واردکشورماگردیده وبه تاالب
بین المللی هامون جان می بخشد .مزیت نسبی افغانستان در مقایسه با برخی کشورهای همسایه اش در این است که اکثر رود خانه
های منطقه ازکوه های افغانستان سرچشمه می گیرند.آمو ،مرغاب ،هریرود ،هلمند(هیرمند) و کابل ،رود خانه هایی هستند که از
کشورافغانستان سرچشمه گرفته و زندگی را به همسایگان هدیه می دهند(فهیم.)6:0663،رود خانه هیرمند یکی از این رودخانه
هایی می باشد که از مناطق داخلی افغانستان و کوههای بابا سرچشمه گرفته و با عبور از چند استان در داخل خاک افغانستان ،در
نهایت به خاک ایران ودریاچه هامون سیستان وارد می شود  .رودخانه هلمند (هیرمند) ،شاهراه آبی افعانستان است که  01درصد از
آبهای سطحی این کشور را شامل میشود .بیش از  63درصد ازطول این رودخانه در داخل خاک افغانستان بوده و تنها  3درصد
آن در خاک ایران جاری است  .وقوع خشکسالی های مکرر و دوره ای  ،همچنین وابستگی شدید مردم سیستان به آب این رودخانه
موجب شده است تا حاکمان افغانستان بلحاظ ژئوپلوتیک در این منطقه نسبت به کشورمان دست برتر را در اختیار داشته باشند
(لطفی وهمکاران .)3:0661،دومین رودخانه پراهمیت ومهم افغانستان ،رود هلمند(که درایران بنام هیرمندشناخته می شود)می باشد
که از سنگالخ یا  81کیلومتری غرب کابل سرچشمه گرفته و از شمال به جنوب غرب کوهستانهای هزارهجات را پشت سر گذاشته
ودر گرشک داخل ریگستانهای دشت مارگو گردیده ودرنهایت بهطرف ایران جریان پیداکرده و به تاالب بینالمللی هامون در
منطقۀ سیستان میریزد .طول این رودخانه درابتدا  863کیلومتر است.
سد کجکی در مسیر رود بزرگ هیرمند احداث شده است و در فاصله  030کیلومتری شمال غربی شهرقندهار قرار دارد .هدف
از اجرای این سد ،آبیاری  108111هکتار از اراضی کشاورزی و همچنین تولید برق است ،ظرفیت آبگیری این سددرحال حاضر 8/2
میلیارد متر مکعب است ،ارتفاع این سد  011متر ،پهنای آن  2261متر و ظرفیت تخلیه آن  2/0میلیون متر مکعب میباشد.
شکل  0موقعیت سدکجکی رانسبت به تاالب
هامون نشان می دهد .سد کجکی آبخیز اصلی
حوضه سیستان است .آبهای جاریشده از این
سد تا  311کیلومتر به سوی پاییندست ،در
کانالهای کشاورزی منطقه جریان مییابد.
همچنین در حال حاضر افغانستان در حال ساخت
فاز دوم سد کجکی بر روی رودخانه هیرمند
میباشد ،با احداث فاز دوم ،ظرفیت سد کجکی به
حدود  0/2میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت.
شکل  -1موقعیت سدکجکی نسبت به تاالب هامون
در سال  2100کار ساخت بندیاسد کمال خان در
(خانه آب ایران)1931،
والیت نیمروز افغانستان در مسیر این رودخانه آغاز
گردید که در اواخر سال 2121به مرحله بهره
برداری رسید .سد کمالخان یکی از پروژههای
مهم کنترل آب در افغانستان است که در والیت
نیمروز این کشورقرار دارد.شکل2موقعیت سدکمال
خان رادروالیت نیمروز افغانستان نشان می دهد.
این سد میتواند بیش از  81111هکتار اراضی را
آبیاری و بیش از  6مگاوات انرژی برق تولید کند.
سد کمالخان بیشتر در ساحل دشت قرار داشته و
دارای شیب کمی است .ارتفاع این سد  03متر و
ظرفیت ذخیره آب آن  32میلیون مترمکعب
شکل  -2موقعیت بندکمال خان دروالیت نیمروزکشورافغانستان
میباشد .این سد توان کنترل حجم بسیار باالی
(حمیداهلل امیرغوریانی)1933،
آب رادارد.

متاسفانه قراردادی که برای سیستان بین ایران و افغانستان بسته شده است ،فقط درخصوص رودخانه هیرمند است .در حالی
که رودخانههای متعدد دیگری در حوضه آبی هیرمند وجود دارند که قراردادی با افغان ها درباره آنها بسته نشده است .این
رودخانهها مثل خاشرود ،فراهرود در کنار رودخانه هیرمند (نه حوضه آبریز) تامین کننده اصلی آب تاالببینالمللی هامون ومنابع
آبی سیستان هستند که در طول تاریخ این وظیفه خود را انجام دادهاند .افغان ها اگرچه جز هیرمند ،بر روی رودخانههای دیگر
حوضه آبریز هیرمند قرارداد دیگری با ما ندارند ،ولی یقیناً ملزم هستند که حقآبههای قانونی و عرفی نیاز زیستمحیطی منطقه
سیستان را تامین کنند .متاسفانه افغانستان عمالً به خاطر فعالیتهایی که در باالدست دارد ،حقآبهها را به صورت طبیعی و قانونی
رهاسازی نمیکند .مطالعات اولیه نشان میدهد ،افغانستان عمالً دچار تغییر اقلیم و خشکسالی بلندمدت نیست .ولی متاسفانه آنها
این موضوع را به عنوان بهانههایی برای عدم عمل کردن به تعهداتشان مطرح میکنند .شواهد اولیه مطالعات ما در دانشگاههای
مختلف ایران نشان میدهد تغییر اقلیم در افغانستان عامل موثری برای کاهش آورد رودخانه هیرمند نبوده است.منابع متعدد آب در
افغانستان وجود دارند که آب سیستان و تاالب تاریخی هامون را تامین میکنند .اما ما متاسفانه فقط رودخانه هیرمند را میشناسیم
و از حوضههای دیگر شناخت کافی نداریم .مناسبات آبی ایران و افغانستان در بهره برداری مشترک از این منابع از فراز و فرودهای
فراوانی برخوردار بوده است .در شرایط کنونی،روابط طرفین برسربهره برداری منصفانه از آبهای مشترک ،نه در شرایط همکاری و
نه درشرایط تنش شدید قراردارد.امابرخی اقدامات دولت افغانستان دراحداث سازههای مختلف آبی درباالدستِ این رودخانه ها،باعث
مشکالت اجتماعی وزیست محیطی بسیارجدی و نگرانی ایران شده است (سینایی و همکار .)0:0661،در اواخر سال 0666کشور
افغانستان ساخت سد بر روی رودخانه فراه رود را نیز در برنامه کاری خویش قرار داد که این موضوع درآینده مشکالت آبی بین
دوکشور را پیچیده تر خواهد نمود.

سرچشمه هیرمند در کوه های هندوکش افغانستان واقع در جنوب غربی شهر کابل و در کوه «بابا یغما» قرار دارد که شامل سه
سرشاخه اصلی به نام های «هیرمند»«،باغی رود» و «فرهاد رود» می باشد که پس از گذر از میان دره های عمیق و عبور از
مناطق (دریافت شاخه های فرعی متعدد دیگری نظیر ناره-باتور،تیرین،رود بانی،موستی قلعه و نوزاد) کوهستانی ،شاخه پر آب
دیگری به نام ارغند رود از ساحل چپ به آن می پیوندد« .ارغند رود» یا «ارغند آب» از ارتفاعات قندهار سرچشمه گرفته ،در امتداد
شمال شرق به سمت جنوب غرب جریان می یابد( .سرشاخه های متعددی نظیر رود دوری اراغستان و ترناک رودخانه ارغند آب را
تغذیه می نمایند) .رودخانه هیرمند پس از دریافت ارغند رود از ساحل چپ ،در منطقه به سمت جنوب غربی امتداد یافته تا ایستگاه
«چهار برجک» در حدود  611کیلومتر طی مسیر نموده و بالفاصله پس از چهار برجک به سمت شمال تغییر مسیر داده و پس از
طی مسافت طوالنی در قوس بزرگی به سمت شمال که در آن تاالب هامون قرار دارد ،کشیده می شود.عرض بستر رودخانه
هیرمند در حدفاصل بوست تا چهار برجک 0/3تا  6کیلومتر و عمق آن حدود 31تا 13متر می باشد .پس از اتصال ارغند آب به
رودخانه هیرمند ،این رودخانه از دبی بسیار باالیی برخوردار گردیده و به رودخانه عظیمی تبدیل می شود و در داخل یک صحرای
وسیع به نام دشت «مارگو» تا «بند میانه» ادامه پیدا می کند و از این نقطه به بعد در امتداد شرق به سمت غرب قرار گرفته و بعد از
طی مسافتی در حوالی «میر آباد» و «بندکمال خان» به سمت شمال جهت گیری می نماید .از بند کمال خان به فاصله حدود 31
کیلومتر به «جریکه وکهک» ایران محل سابق «بند سیستان» میرسد .دو شاخه «سیستان» و «پریان مشترک» از این نقطه از هم
تفکیک می شوند .شاخه غربی با نام رودخانه سیستان طی مسافتی در حدود 11کیلومتر نهایتا" در «هامون هیرمند» تخلیه می
گردد .شاخه دیگرآن نیز با نام «پریان مشترک» در امتداد جنوب به سمت شمال جریان می یابد وروی مرز مشترک کشور
افغانستان و ایران قرارمی گیرد رودخانه پریان مشترک پس از طی مسافتی در حدود21کیلومتر باز به دو شاخه تقسیم می گردد.
شاخه غربی که در شرایط سیالبی دارای جریان می باشد به «پریان داخلی» (شیردل) و «نیاتک» موسوم است .رودخانه پریان
مشترک در ادامه مسیر و در امتداد شمالی به نام «ناد علی» خوانده می شود که در محلی به نام «برج آس» مجددا" به دو شاخه
تقسیم می شود .یکی از شاخه ها که موسوم به «سیخ سر» است امروزه به شکل یک نهر آبیاری کوچک دایر می باشد و تمامی
آب آن به مصرف آبیاری اراضی زراعی می رسد و دیگری که در واقع امتداد رودخانه اصلی است به «شیله سرخ» موسوم بوده و در
سیالبهای زیاد به سمت شرق جاری می گردد و پس از آبیاری مزارع حاشیه خود نهایتا" در باتالق «اشکینی» که محل تعلیف
احشام است تخلیه می شود .باتالق اشکینی با وسعتی برابر 311کیلومتر مربع در حاشیه جنوب شرقی هامون پوزک واقع شده
است(کیخا.)8:0663،طول رودخانه هیرمند 0011کیلومتر بوده و از این لحاظ میان هرات و سند طویل ترین رود بشمار می آید .این
رود پس از طی کیلومتر هامسافت در خاک افغانستان ،وارد خاک ایران می شود .طول سرشاخه های این رود در داخل خاک ایران
قریب 021کیلومتر می باشد .عرض آن درنقاط مختلف بین  211تا 611متر و عمق آن از  2تا  3متر متغیر است .کل حوضه آبریز
رودخانه هیرمند  638131کیلومتر مربع می باشد .بر اساس پژوهش شریفی کیا وهمکارش درسال 0662در طول  33سال
گذشته،رودخانۀ هیرمند به سبب برخوداری ازشرایط خاص توپوگرافیکی ولیتولوژیکی(دشت هموار رسی) ،تغییرات هندسی و فضایی
گسترده ای داشته است که جهت تغییرات مسیر رودخانه به طور عمده به سمت مشرق،یعنی خاک افغانستان بوده است .تغییرات
بستر این رودخانه ،عالوه بر مساعدت شرایط ناهمواری و جنس بستر ،از تغییرات هیدرولوژیکی و اقلیمی تأثیر پذیرفته است.
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تحقیقات جهانتیغ وهمکارانش درسال0663نشان داده است که متوسط رسوب معلق رودخانه سیستان(یکی ازسرشاخه های
هیرمنددرایران)  62گرم در لیتر بوده است وحدود1/6میلیون تن رسوب به همراه سیالب ها در دوره مورد مطالعه ( 03ماه) وارد این
رودخانه شده است .شکل 6هیدروگرافی حوضه آبریزرودخانه هیرمندرانشان می دهد.

شکل  -9هیدروگرافی حوضه آبریزرودخانه هیرمند(ماخذ:کیخا)1933،
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 -3چالش حقابه هیرمند
چالش آبی میان ایران و افغانستان بر سر بهرهبرداری از آب رودخانههای مرزی حوضه هیرمند از زمان جداسازی این کشور از
ایران شروع شد .اختالفات بر سر بهرهبرداری از منابع آب در طول تاریخ همیشه وجود داشته است و در قرنهای اخیر چالش
آبهای مشترک مرزی نیز مطرح بوده و در اغلب کشورهای جهان اتفاق افتاده است .در منطقه ما نیزموارد متعددی وجود داشته
است .برای نمونه بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول و تشکیل کشورهایی مثل ترکیه ،عراق و سوریه مشکالت
آبی میان این سرزمینها به وجود آمده است .قبل از آن چالشی به نام بهرهبرداری از رودخانه های دجله و فرات وجود نداشت .ولی
شکلگیری این کشورهای جدید ،سبب شد رقابتها بر سر بهرهبرداری از دجله و فرات کمکم اوج بگیرد و حتی منجر به درگیری و
تنش نظامی گردد .خشک شدن رودخانه های دجله و فرات و طرحهایی که در باالدست این رودخانهها ایجاد شد ،بسیاری از
تاالبها و رودخانهها را در پاییندست از بین برد و مشکالت زیستمحیطی ،سیاسی  ،اجتماعی و اقتصادی شدیدی رابه وجود آورد.
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر سر رودخانه «آمودریا و سیردریا» اختالفها در میان کشورهای آسیای میانه باال گرفت و
چالش و درگیری بسیار پرتنشی در میان این کشورها به وجود آمد.درزمان اتحادجماهیرشوروی ،تمام این رودخانهها بر اساس
سیاست یک کشور اداره میشدند اما با فروپاشی اتحادجماهیرشوروی و به وجود آمدن کشورهای مستقل در آسیای میانه ،رقابت و
تنش برای بهرهبرداری هرچه بیشتر بر سر منابع آب افزایش یافت .مساله رودخانه ی هیرمند میان ایران و افغانستان نیز با جدا
شدن این کشور از ایران با معاهده پاریس آغاز شد .در مارس  0831میالدی پس از دومین نبرد انگلیس با ایران بر سر مساله
جدایی هرات از ایران ،برای صلح بین دو کشور معاهدهای در پاریس منعقد شد .بعد از جدا شدن هرات طی این معاهده اختالفات و
چالشها و درگیریهایی بر سر بهرهبرداری از آب بین دو کشور به وجود آمد .اختالف بین ایران و افغانستان سابقه تاریخی دارد که
این سابقه منجر به چندین دوره تاریخی برای قراردادهایی فیمابین برای مدیریت حوضه آبریز هیرمند شده است که آنها را به سه
دوره اول  ،دوم و سوم تقسیمبندی کردهاند .این دورهها بعد از جدایی افغانستان از ایران بوده است .عمده اتفاقات این دورهها شامل
عهدنامه پاریس در سال  0263هجری و جدایی هرات از ایران است .بعد از آن با افزایش تنش آبی میان دو کشور ،ژنرال انگلیسی
به نام گلد اسمیت در سال  0230میان دو کشور حکمیت کرد .حکمیت او کامل نبود و ابهامات زیادی را بر جای گذاشت و
اختالفات بین دو کشور بیشتر شد و دولت وقت بریتانیا دوباره یک ژنرال دیگر به نام ژنرال مک ماهون را برای حل و فصل
اختالفات مرزی و بهخصوص چالشهای آب هیرمند بین ایران و افغانستان حکم کرد ،که او هم نتوانست موفق شود و اختالفات را
از بین ببرد .ابتدا مک ماهون استفاده 31درصدی برای طرفین از آب رودخانه هیرمند را مطرح کردولی بعدا" این موضوع را تغییر
داده و دوباره نظریاتش را عوض کردند و دوسوم آب هیرمند را در محل بند کمالخان به افغانستان و بقیه را به ایران اختصاص
دادند که حدود  66درصد از آب حوضه هیرمند را شامل میشد .این حکمیت و شیوه تقسیم حقآبه باعث شد که اختالفات بین دو
کشور باقی بماند و نتواند روابط بین دو کشور را بهبود دهد .بعد از حکمیت مک ماهون اختالفات بیشتر شد و در سال 0611
عهدنامه مودت بین ایران و افغانستان امضاء شد .بعد از آن نیز قراردادهای دیگری مثل قرارداد  ،0601بعد هم قرارداد  0603و دو
سال بعدقرارداد  0601نیز امضاء شد .بعد از آن نیز رای کمیسیون بیطرف در سال  0626مطرح گردید .نهایتاً در سال  0630قرارداد
معروف بین ایران و افغانستان منعقد شد و طی این قرارداد سهم آب ایران از  31درصد به حدود  00درصد کاهش یافت و متوسط
 23مترمکعب در ثانیه یا  821میلیون مترمکعب در سال حقآبه ایران تعیین گردیدومقررشد طی یک جدول زمانی به حوضههای

آبریز ایران ریخته شود .بعد ازپیروزی انقالب اسالمی ایران ،اختالفات دیگری پیش آمد که در دهه  0681شمسی دو کشور با
توجه به تغییراتی که در نظام سیاسی آنها طی دهههای گذشته رُخ داده بود در نشستی به صورت قطعی همان توافق  0630را
نهایی و از آن استفاده کردند .با مطالعه تاریخچه اختالف آبی ایران و افغانستان می توان این نتیجه را گرفت که کشور افغانستان به
دلیل قرار گرفتن در حوزه باالدست رودخانه هیرمند به طور ضمنی از اصل حاکمیت سرزمینی مطلق در بهره برداری واستفاده ازآب
این رودخانه بهره می جوید.برطبق این اصل رودخانه ها وآب های جاری نیزدرحکم سایر اموال و منابع یک دولت در نظر گرفته می
شوند که آن دولت تماما" حق انحصاری در استفاده از رودخانه های جاری بین دو یا چند کشور را دارد  .به همین دلیل است که
حاکمان افغانستان در برخی ادوار به طور جدی حقابه ایران از رودخانه هیرمند را رعایت نکرده اند .تاکید ضمنی و پذیرش اصل
حاکمیت سرزمینی مطلق در مورد رودخانه هیرمند ،این رودخانه را از دیدگاه کشور باالدستی یک رودخانه داخلی تلقی می کند ،از
این رو در ادوار گذشته اقداماتی چون حفر کانال برای انحراف آب و ایجاد سد به منظور ذخیره سازی آب از سوی دولتمردان
افغانستان صورت گرفته است  .با وجود این که قرارداد 0630رژیم حقوقی بهره برداری از رودخانه هیرمند را تعیین کرده است ،اما
یکی از بهانه هایی که دولت افغانستان درکاهش حقابه ایران از آن سود می جوید ،موضوع خشکسالی و تعیین سال نرمال و یا زیر
نرمال است .از این رو ،میزان ذخیره سازی آب توسط افغانستان به مقدار بسیار زیادی صورت می گیرد و در عوض سیالب های
فصلی را که نمی تواند مهار کند در حکم حقابه محسوب می کند (موسی زاده وهمکار.)0:0660،

 -4پیگیری حقابه تاالب هامون
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همانگونه که مطرح گردید،حقابه ای که برای ایران ازرودخانه هیرمنددرقراردادسال 0630درنظرگرفته شده است ،حدود821
میلیون مترمکعب درسال می باشدکه فقط می تواندتاحدودی مشکل تامین آب شرب وصنعت رادرمنطقه سیستان برطرف
نماید.تاالب بین المللی هامون باگنجایشی حدود01میلیاردمترمکعب نیازبه پیش بینی حقابه ای اختصاصی داردکه اگرکشورافغانستان
بخواهددرحفظ این تاالب بین المللی نقش خویش رابخوبی ایفا نمایدباتوجه به درصدباالی تبخیرآب درمنطقه سیستان ،می بایست
حداقل 31درصدمیزان آبی که درسالهای نرمال آبی تاکنون وارداین تاالب می گردیده است،آب وارداین تاالب نماید.بااین میزان
حداقلی آب ،تاالب هامون رامی توان زنده نگه داشت تادرشرایط ترسالی ووقوع سیالب های شدیدبتوان این منابع آبی مهم رابه
ظرفیت نهایی اش نزدیک نمود.ایران می بایست بجد پیگیر حقابه زیست محیطی تاالب هامون درمجامع بین المللی باشد.مجامع
بین المللی نیزمی بایست کشورافغانستان رامجاب نمایندکه به قوانین بین المللی پایبندبوده و در حفظ این تاالب بین المللی نقش
مثبتی راایفانمایند.ازبین رفتن تاالب هامون و خشک شدن آن عالوه بر ایجاد مشکالت معیشتی ،اقتصادی و اجتماعی درمنطقه
سیستان،درآینده مشکالت زیست محیطی جبران ناپذیری برای دوکشورایران وافغانستان درپی خواهدداشت .وقوع طوفانهای شدید
شن ،گردو غبارزیادوبادهای 021روزه منطقه سیستان درشرایط خشکی تاالب هامون،می تواند حیات مردم رادربین دوکشورایران
وافغانستان وحتی پاکستان به خطر بیندازد.

 -5اهمیت رودخانه هیرمندبرای منطقه سیستان
سیستان کنونی در بر گیرنده بخش میانی سرزمینهای خاوری ایران است که در  8001کیلومتر مربع گسترده شده است.
سیستان سرزمین تقریباً همواریست که از ته نشستهای رودخانه هیرمند که مهمترین منبع آبی جلگه سیستان میباشد ،شکل
گرفته است .نقش رودهیرمند برای منطقه سیستان مانند نقش رود نیل برای مصر است و سیستان بدون رودهیرمند قادر به ادامه
حیات نخواهد بود .خشکسالی چند سال اخیر و قطع آب رودخانه از سوی افغان ها ،پیامدهای سیاسی -امنیتی ،اقتصادی -اجتماعی
همچون نابودی زیستبوم دریاچه هامون ،ویرانی و کاهش وسعت زمینهای کشاورزی و بنیادهای معیشتی ،از بین رفتن پوشش
گیاهی ،گسترش مهاجرتها ،ناامنی و بزهکاریهای اجتماعی منطقه سیستان را به دنبال داشته است(دهمرده .)0:0660،رودخانه
هیرمند ،رودخانهای بینالمللی است که با حوضه آبریز  031111کیلومتر مربع از کوه بابا در افغانستان سرچشمه میگیرد و پس از
طی حدود  0011کیلومتر به دریاچه هامون در منطقه سیستان ایران میریزد .مهمترین منبع آبی جلگه سیستان ،رودخانه هیرمند
است .این رودخانه از دیرباز اهمیت زیاد و نقش تعیین کنندهای در حیات اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی سیستان داشته
است .امروزه نیز در حیات زیستی ساکنین این سرزمین دارای اهمیت راهبردی است .در واقع هیرمند ،عامل تمایز وضعیت سیستان
با کویر لوت محسوب میشود و موجد یکی از قدیمیترین تمدنهای بشری در این سرزمین است(مجتهدزاده .)3:0618،سرچشمه
رودخانه هیرمند ،ارتفاعات افغانستان و به ویژه کوههای« هندوکش و بابا در افغانستان» است .آب این رودخانه پس از عبور از
بخش مهمی از اراضی جنوب افغانستان ،در انتهای مسیر وارد منطقه مرزی ایران و افغانستان میشود .هیرمند در ناحیهای به نام
جَریکِه در مرز ایران وافغانستان دو شاخه شده و شاخه اصلی آن به نام رود مشترک یا پریان قسمتی از مرز دو کشور را تشکیل داده
وسپس وارد افغانستان میشود .شاخه دیگرآن نیزدر داخل ایران به دو شاخه تقسیم می شود :یکی به طرف چاه نیمه ها(فیدر)0و
دیگری (رودخانه سیستان) به طرف شهر زهک میرود .در قسمت جنوب دشت سیستان و در حوالی مصب رودخانه هیرمند
گودالهای طبیعی (چاه نیمه ها)وجود دارند که از آنها برای ذخیره سازی آب استفاده میشود .مردم منطقه سیستان از قدیم به این
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رودخانه وابسته بودهاند و هیرمند برای آنها ارزش حیاتی داشته است .میانگین آبدهی ساالنه هیرمند حدود  063میلیارد متر مکعب
است .همچنین ساالنه به طور متوسط  268میلیارد متر مکعب آب از سایر رودهای افغانستان و  163میلیارد متر مکعب نیز از رودهای
داخلی ایران به تاالبهای بین المللی هامون واقع در دشت سیستان وارد می شود(سلطانی وهمکار.)3:0680،یعنی درشرایط نرمال
حدود  8میلیارد مترمکعب آب ازطریق رودخانه های مرزی وداخلی واردتاالب هامون می گردیده است.
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آب آشامیدنی و آب مورد نیاز در بخش کشاورزی سیستان از دو منبع-0 :مخازن چاه نیمه  -2دریاچه وتاالب هامون تأمین می
گردند ،که این دو منبع آبی نیز از تنها شریان حیاتی منطقه سیستان ،یعنی رودخانه هیرمند آبگیری می شوند .هامون ها ی
هیرمند،صابوری وپوزک در شرایط پرآبی به یکدیگر می پیوندند ودریاچه بزرگ هامون راتشکیل می دهندو در ایام خشکسالی و کم
آبی از یکدیگر جدا شده و گاهی کامآل خشک می شوند .آب زهکشی و همچنین در مواقع طغیان های شدید رودخانه هیرمندوپرآبی
هامون ،مازادآب این دریاچه ،توسط رودخانه شیله به گود زره که عمیقترین بخش چاله سیستان بزرگ است و در کشورافغانستان
واقع است ،سرریزمی شود .چاه نیمه ها ی سیستان درواقع گودال های طبیعی هستند که بخشی از آبهای مازاد مصرف رودخانه
هیرمند در فصول پر آب زمستان و بهار درآنها ذخیره سازی می شود و در فصول کم آب و پر مصرف جهت مصارف کشاورزی و
شرب مورداستفاده قرارمی گیرند.چاه نیمه های  0تا  0در حوزه شهرستان زهک منطقه سیستان قرار گرفته اند.با احداث سد
انحرافی روی رودخانه سیستان و ایجادکانال یافیدر( 0فیدر2نیزدرمجاورت شهرک کهک درحال ساخت است)امکان انتقال آب به
چاه نیمه ها فراهم شده است .آب چاه نیمه ها برای مصارف شرب شهرستان های زابل ،زهک،هیرمند،هامون،نیمروزومرکزاستان
سیستان وبلوچستان(زاهدان) وبخش کشاورزی منطقه سیستان مورد استفاده قرار می گیرد .چاه نیمه های 2،0و 6در سال  0632به
منظور کنترل آب هیرمند در منطقه سیستان احداث گردیده اند.حجم این سه مخزن آبی بین  331تا111میلیون متر مکعب تخمین
زده می شود .حجم مرده چاه نیمه هاحدود 211میلیون متر مکعب می باشد.چاه نیمه ها از نوع سدهای برون مسیر می باشند که
آب را در فصلهای پر آب از رودخانه هیرمند برداشت و ذخیره نموده و در فصول کم آب مجددا" به سرشاخه های رودخانه
هیرمنددرایران انتقال می دهند تا مورد استفاده اهالی جهت شرب و مصارف کشاورزی و صنعتی قرار گیرد .سد چاه نیمه  0بمنظور
افزایش ظرفیت چاه نیمه های 2،0و 6در کنار مخازن اولیه احداث شده است که این مخزن از نوع سدهای برون مسیر بوده و دارای
ظرفیت  821میلیون متر مکعب با حجم مرده  221میلیون متر مکعب می باشد .به عبارتی مجموع این چاه نیمه ها می توانند
ساالنه بیش از  0001میلیون مترمکعب آب را در خود ذخیره نمایند.

 -7عوامل موثردرکاهش آوردرودخانه هیرمند
کمبود آب ،به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از مسائل و مشکالت سده ی کنونی است .براساس پیش بینی هایی
برای سال  ،2161حدود  01درصد از جمعیت جهان ،درمناطقی با کمبود شدید آب زندگی خواهند کرد.دسته ای ازژئوپولیتیسین ها
سده ی کنونی را"سده ی هیدروپولیتیک"می نامند.هید روپولیتیک به مطالعه ی اثرتصمیم گیریهای مربوط به استفاده ازآب درشکل
گیری های سیاسی در روابط میان دولت ها یاروابط میان دولت ها و مردم یک کشورمی پردازد.براین مبنا رودخانه ی هیرمند که
رودخانه ای بین المللی است و در جنوب غرب افغانستان و شرق ایران جریان دارد ،مورد توجه قرار گرفته است .دشت سیستان واقع
در حوضه آبریز رودخانه هیرمند به عنوان تنها منبع آب موثر در این دشت ،از وابسته ترین نواحی کشور به منابع آبهای مرزی است.
علیرغم مطالعات انجام شده به منظور تقویت مدیریت منابع آب در این محدوده ،بخصوص بارویکرد تامین آب،مشاهدات حاکی
ازناپایداری این ناحیه وآسیب پذیری شدید دراثرنوسانات آورد رودخانه هیرمنداست(شهبازبگیان وهمکار .)0:0663،عوامل مختلفی
درایجاد وضعیت کنونی،خشک شدن تاالب هامون وحجم کم آورد رودخانه ی مرزی هیرمند تأثیرگذار می باشند .عواملی ازقبیل،
حضور قدرت های تأثیرگذار منطقه ای ،همچون انگلستان با داوری های انجام شده،اختالف نظرهای ایدئولوژیک،تأسیسات احداث
شده بر روی رودخانه درکشورافغانستان ووقوع خشکسالیهای دوره ای ،دربروزاین مسئله نقش داشته اند.هیرمندتنها منبع تأمین
کننده ی آب سیستان است.حجم کم آورد این رودخانه درسنوات اخیر،موجب شده است که مردم به دلیل وابستگی مستقیم
وغیرمستقیم به رودخانه هیرمند ،شغل ودرآمد خودرا ازدست بدهند  .مهاجرت گسترده ازمنطقه ی سیستان ،از بین رفتن اقتصاد
محلّی و تغییر شیوه ی زندگی مردم ساکن دشت سیستان ازپیامدهای این مسئله است.بنابراین پیشنهاد می شود هر دو کشور با
رسیدن به درک مشترکی از مسئله ،برای توافق بر یک طرح جامع مدیریتی آب تالش کنند  .در این راه سرمایه گذاری در اجرای
طرح های مشترک آبیاری و تغییر نوع کشت محصوالت می تواندراهگشا باشد(اطاعت وهمکار .)0:0661،واضح است که احداث
سدهای متعدد در استان هلمند افغانستان با ظرفیت دو میلیارد متر مکعب و متعاقب آن احداث چند سد دیگر با ظرفیت حدود 268
میلیارد متر مکعب درسایرنقاط،درآینده نزدیک مانع رسیدن آب به تاالب هامون میشود .جریان بالقوه رودخانه هیرمند به عنوان
مهمترین منبع تغذیه هامون هم در محل دو شاخه مـرزی حدود  0063میلیـارد متـر مکعـب در سـال و جریـان بالفعـل آن 363
میلیارد مترمکعـب تخمـین زده شـده اسـت که متاسفانه به دلیل خشکسالی  ،کمبارشی و احداث سددرباالدست از همین میزان هم

هیچ آبی به پاییندست یعنی تاالب هامون نمیرسد .با توجه به کمبود شدید آب در سیستان ،هیرمند نقشی حیات بخش برای
ماندگاری مردم درمنطقه دارد و در واقع میتوان آن را عامل ثبات منطقه نامید؛ زیرا ضریب وابستگی سیستان به هیرمند تقریباً صد
در صد است و هر گونه اختالل در جریان آب آن ،زیانهای جبرانناپذیری در پی خواهد داشت .موضوع از دید زیستمحیطی نیز در
خور بررسی است .رژیم رودخانههایی که به دریاچه هامون میریزد نامنظم است و همین سبب نوسانهای بسیار در میزان و گستره
پوشش آب دریاچه در طول سالهای متمادی شده است .این نوسان طیفی معادل 0211کیلومتر مربع در مقاطع کم آبی و تا6211
کیلومترمربع را در زمانهایی که موجودی آب منطقه باال است ،در بر میگیرد .دریاچه هامون نقشی مستقیم در تنظیم اکوسیستم
منطقه بازی میکند؛ از سوی دیگر هامون میتواند در گسترش چراگاهها و در پی آن توسعه دامداری ،رونق کشاورزی ،ماهیگیری و
صنایع جانبی وابسته به این بخشها ،اثرگذار باشد .کاهش حجم دریاچه مشکالت مهمی در این زمینه ایجاد کرده و باعث شده است
که دریاچه هامون به چهار برکه جدا از هم تبدیل شود(مجتهدزاده .)6:0613،دریاچه هامون در شرایط طبیعی ،با دارا بودن آب
شیرین ،ساالنه پذیرایی  061گونه پرنده مهاجر و بومی بوده است .همچنین باعث تعدیل گرمای شدیدی که در تابستان و به واسطه
بادهای  021روزه به طرف دشت سیستان ونواحی مسکونی آن میوزند،میشود.با توجه به کاهش رطوبت خاک،کمبود پوشش
گیاهی وباال بودن شدت و فراوانی ،این بادها فشار مضاعفی را بر محیط طبیعی دشت سیستان وارد میکنند .ازطرفی وجود چاه
نیمهها در سیستان به عنوان منبع تأمین آب ،عاملی مهم برای ماندگاری مردم در این منطقه به شمار میروند .بر اثر تداوم بحران
خشکسالی در سیستان ،نیاز مردم این منطقه به چاهنیمهها نسبت به سالهای گذشته صد چندان شده است.

 -8تأثیر رودخانه هیرمند بر وضعیت اقتصادی سیستان
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هیرمند تنها منبع تأمین آب سیستان محسوب می شود؛ چرا که آب زیرزمینی یا به بیان دیگر آبهای نیمه سطحی شور ،نه تنها
قابل استفاده نیستند  ،بلکه زیان آور نیز هستند .آب دریاچه ی هامون اگر چه شیرین است ،به ندرت برای کشاورزی مورد استفاده
ق رار می گیرد .با این وصف این دریاچه بیشتر جنبه های زیست محیطی داشته ومنبع مطمئن ومناسبی درامرکشاورزی شمرده نمی
شود.به هرحال منبع اصلی آب آن ،رود خانه ی هیرمند است .رودخانه ی سیستان ،رودخانه ی پریان مشترک و رودخانه ی پریان
داخلی که شاخه ای از پریان مشترک است ،اگرچه در خاک ایران جریان دارند ،ولی هر سه مورد باید از رودخانه ی هیرمند تغذیه
شوند.بنابراین جریان آب رودخانه ی هیرمند در دشت سیستان که تنها منبع عمده ی تأمین آب است به منزله ی جریان حیات
اجتماعی  ،اقتصادی آن بوده وهرگونه کاهش درمیزان آب ورودی آن به ایران،حیات منطقه راتحت تأثیر قرار می دهد.متاسفانه
درنتیجه ی خشک شدن دریاچه هامون وقطع جریان آب رودخانه هیرمند،نه تنهاشکارچیان،بلکه صیادان سیستانی نیز با خشک
شدن تاالب هامون ،شغل خود را از دست داده و برخی ازآنها به نقاط دیگرکشورمهاجرت کرده اند .کم شدن یا از دست دادن
درآمدهایی که از راه کشاورزی ،باغداری ،دامداری ،ماهی گیری ،شکار وصنایع دستی به دست می آمده است،به معنای روی آوردن
بخشی از ساکنان منطقه به فعالیت های دیگری چون قاچاق کاال،سوخت ومواد مخدر است .با توجه به آمارهای مرتبط باکشف مواد
مخدرتاسال  0688که ازسوی فرماندهی انتظامی سیستان وبلوچستان اعالم شده است،می توان صحت این گفته را تأیید کرد .در
سال  0686نیز نسبت به سال  ، 0688کشف مواد مخدر با 003درصد و در سال  0661نیز در قیاس باسالهای قبل ،با رشد 31
درصد ی همراه بوده است (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی.)20:0661،در زمینه ی مهاجرت و تخلیه ی جمعیتی
روستاها نیزکه ازپیامدهای کاهش و قطع جریان آب هیرمند به سمت ایران بوده است،می توان به مواردی که در پی می آید،اشاره
کرد.تعداد کلّ روستاهای خالی ازسکنه ی سیستان از  031روستادرسال 0613به 263روستا درسال  0680افزایش یافته است.اقتصاد
دشت سیستان همواره وابسته به آب رودخانه هیرمند بوده است .گذران زندگی ومعیشت ازراه فعالیت های کشاورزی،دام داری،
ماهیگیری و صنایع دستی صورت می گرفته است.کاهش و قطع جریان رود خانه به فروپاشی اقتصادمحلّی سیستان منجر شده
است که پیامداین مسئله آنگونه که بی ان شد،تغییر شیوه ی زندگی برخی ازساکنان منطقه ازکشاورزی و صیادی به فعالیت هایی
چون قاچاق مواد مخدر ،کاال و سوخت  ،تخلیه ی روستاها و در نهایت مهاجرت ساکنان منطقه بوده است.

 -9تاثیرزیست محیطی رودخانه هیرمند
گرچه وزش بادهای 021روزه در تابستانهای سیستان پدیده ذاتی منطقه است اما عمر گردوغبارهای ناشی از آن بادها به
حدود  21تا  23سال پیش برمیگردد .به همین علت موهبت بادهای  021روزه که در گذشته با حرکت روی آب تاالب هامون
باعث خنکی و لطافت هوا میشد ،امروزه به دلیل خشکی هامون ،به مصیبت بزرگی برای مردم سیستان بدل شده است .اقلیم
بیابانی ناحیه سیستان ،شرایط ویژهای را برای این منطقه ایجادکرده است وطی حداقل دودهه اخیر،هرساله درفصلهای بهار و
تابستان طوفانهای گردوغبار ،زندگی شهروندان این منطقه رابه مخاطره میاندازد.بااین وجودهنوزاین مصیبت دست ازسرسیستان
برنداشته است و هرساله شرایط برای زندگی مردم سختترمیشود.درخصوص وضعیت سیستان مطالعات زیادی از دیرباز انجام شده
است و در مورد علل وقوع این بحران زیست محیطی نکات مبهم قابل توجهی وجودنداردوتقریبا"بدنه کارشناسی کشورمیداندکه
درد سیستان چیست؟ شاید درد اصلی سیستان  -که همگی بر روی آن توافق دارند  -خشک شدگی تاالب بزرگ هامون است که
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بخشی از این مصیبت ناشی از کم آبیها و خشکسالی دو دهه اخیر است و بخشی دیگر هم مربوط به عدم همکاری موثرکشور
افغانستان درتامین حقابه رودخانه هیرمند است .به عبارت دیگر برای افغانستان تا این زمان نجات تاالب هامون به عنوان یک
تاالب بینالمللی در اولویت نبوده است .همان گونه که مطرح شد دلیل اصلی گرد و غبارهای سیستان ،خشکی تاالب هامون است.
وسعت دریاچه هامون در زمان پرآبی  3331کیلومتر مربع است که از این مقدار  6821کیلومتر مربع متعلق به ایران و بقیه آن متعلق
به افغانستان است .رودخانههای هیرمند به همراه خاشرود ،فراه ،هاروترود ،شوررود ،حسینآباد و نهبندان به دریاچه هامون
میریزند .رود هیرمند از رودهای پرآب فالت ایران ،اصلیترین رود در حوضه آبریز دریاچه هامون است .با این اوصاف دریاچه
هامون وابسته به رودخانه هیرمند است و این وابستگی باعث شده است تا هرگونه نوسانات در میزان آب آن ،مشکالتی را برای کل
سیستم به وجود آورد .تاالب هامون برای پر شدن به بیش از  01میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد تا به شرایط قبل از بحران
برگردد.البته باید در نظر داشت که با توجه به تبخیر باال در منطقه ،هر ساله حدود چند میلیارد متر مکعب آب باید وارد شود تا
جبران تبخیر  3111هزار میلیمتری سالیانه شود و پایداری دریاچه دچار آسیب نشود .حتی در شرایط پرآبی هامون نیزاز
قدیم،طوفانهای شن دراراضی بیابانی درفصل تابستان،یک چالش جدی برای کشاورزان و محیط زیست بوده و طرحهای خوبی
هم برای مهار آنها اجرا شده است .منشا محرک این طوفانها ،بادهای شمالی است که از ترکمنستان ،ازبکستان و افغانستان شروع
و با جهت حرکت به سمت جنوب فعال میشوند .در داخل ایران این جریان تبدیل به دو شاخه میشود؛ یک شاخه ضمن افزایش
سرعت به سیستان میرسد و یک شاخه ضعیفتر به سمت کرمان و تاالب جازموریان جریان مییابد .با توجه به شدت سرعت باد
که گاهی به  011تا  021کیلومتر بر ساعت میرسد و با توجه به بافت خاک منطقه در گذشته طوفانهای شدید شن در منطقه
زندگی مردم را فلج میکرد و حتی برخی از روستاها را به طور کامل دفن میکرد .در سالهای اخیر شاید نزدیک به دو دهه نیز با
خشک شدن هامون طوفانهای گرد و غبار بسیار شدید حتی در مواقعی تا  33برابر غلظت مجاز ،منطقه سیستان را به یک عرصه
فوق بحرانی تبدیل میکند .تاالب بین المللی هامون یکی از تاالبهای مهم دنیا و بزرگترین دریاچۀ آب شیرین در سراسر فالت
ایران محسوب می شود که با مساحتی حدود  0811تا  0111کیلومتر مربع متغیر بوده و در دامنۀ عمقی  0تا  3متر در ناحیۀ کویری
وبیابانی شرق کشور واقع شده است .این تاالب با مطرح شدن به عنوان تاالب بین المللی ازسال  0632و به عنوان بخشی از
پناهگاه حیات وحش وتحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست،درمجموعه ی تاالب های ثبت شدة کنوانسیون رامسر( 0610
)وفهرست مونترو (  ) 0662جای دارد.مساحت تاالب درکنوانسیون رامسر  31111هکتار (هامون پوزک  01111هکتار و هامون
هیرمند و صابری  31111هکتار ) ثبت شده است .این تاالب ،عالوه بر اینکه بزرگترین ومهمترین دریاچۀ آب شیرین فالت ایران
محسوب میشود،به دلیل اهمیت اکولوژیکی خاص خود ازجمله زیستگاههای منحصربه فرد پرندگان مهاجر ،به عنوان هفتمین تاالب
بین المللی در جهان شناخته شده است(رمضان خواه وهمکاران.)0:0663،تامین کننده اصلی آب این تاالب مهم،رودخانه هیرمندمی
باشد.باخشک شدن رودخانه هیرمنداین تاالب نیزخشک گردیده وبراکوسیستم طبیعی منطقه تاثیرمنفی گذاشته است.

-11ترسالی و خشک سالی دردشت سیستان
پدیده خشکسالی دردشت سیستان،به دلیل کاهش میزان بارندگی  33میلیمتری وتبخیر  0111میلیمتری این منطقه
نیست،بلکه صرفاً به روند جریان آب رودخانه هیرمندارتباط مستقیم داشته ودارد.براساس مطالعات صورت گرفته روی شرایط
اقلیمی منطقه،درسیستان هر ده سال یکبار خشکسالی اتفاق می افتد و متاسفانه همین خشکسالی ها ،سبب مهاجرت تعدادزیادی از
سیستانی هابه سایر استان ها و شهرستان های کشور گردیده است .بر اثر خشکسالی سال های  0602 ،0621 ،0608و  0631بیش
از دو میلیون نفر ازاهالی منطقه سیستان مهاجرت کردند.بررسی های صورت گرفته نشان می دهدکه در حال حاضر حدود  131هزار
نفر ازسیستانی هادر استان گلستان 811 ،هزار نفر در استان های خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی 311 ،هزار نفر در استان های
کرمان و هرمزگان 211 ،هزار نفر در استان تهران و بالغ بر  311هزار نفر نیز به مرکز و شهرستان های جنوبی استان سیستان
وبلوچستان مهاجرت نموده اند وبه حاشیه نشینی شهرهای مذکور روی آورده اند .در دشت سیستان رشد جمعیت  6درصد کاهش
یافته و منفی است و ازسال 06 62تا کنون حدود  63هزار نفر مهاجرت داشته اند .بروز خشکسالی اخیر که از سال  0611آغاز شده
است و استمرار آن تاکنون و سیر نزولی کاهش آورد رودخانه هیرمند (کاهش  31درصد نسبت به میانگین دراز مدت) که منشأ آن
کشور افغانستان می باشد و همچنین بحران تغییر اقلیم و کاهش نزوالت جوی در حوزه آبریز هیرمند و هامون ،و از طرفی سرمایه
گذاری های کشور باال دست در حوزه آب و توسعه افقی اراضی کشاورزی این کشور در اطراف رودخانه هلمند ،سبب تخریب
اکوسیستم طبیعی و انسانی منطقه سیستان ،خشکی مطلق تاالب بین المللی هامون ،افزایش تعداد روزهای طوفانی به  211روز در
سال همراه با کاهش دید ،کاهش شدید فعالیت های کشاورزی و تخریب سیستم های زراعی ،باغی ،دامی و شیالتی شده است.
عالوه برآن انسداد مرز و فقدان تعامالت مرزی مناسب بین ایران وافغانستان ،موجب شده است تا سالمت جسمی ،روحی و روانی
همه ساکنین دشت سیستان تحت تأثیر قرار گرفته و متأسفانه رتبه اول سل کشور به این منطقه اختصاص یابد .از بین رفتن
مشاغل ساکنین دشت و بروز بحران های اجتماعی ،اقتصادی و معیشتی ومعضل بیکاری باعث افزایش جرایم و کاهش ضریب
امنیت و بروز پدیده های امنیتی خاص (شرارت) و نهایتاً مهاجرت از روستاها به شهرها می شود ،به گونه ای که تعدادی
ازروستاهای دارای آب ،برق ،جاده آسفالته ،مخابرات ،مدرسه و خانه بهداشت خالی از سکنه شده اند .آمارها نشان می دهد که بالغ
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بر  26311میلیارد ریال خسارت به فعالیت های آب و کشاورزی منطقه طی  03سال اخیروارد شده است .بررسی اطالعات
هواشناسی در دوره آماری  0632-61نشان می دهدکه سال های  86 ،11 ،13 ،13 ،10 ،12 ،10 ،36 ،38 ،33 ،30 ،36سالهای
ترسالی درسیستان محسوب می شوند و سایر سال های باقی مانده دردوره مذکور،سالهای خشکسالی منطقه می باشند .منطقه
سیستان با توجه به کاهش بارندگی نرمال ( )SPIنسبت به بلند مدت ،جزء مناطق با خشکسالی بسیار شدید طبقه بندی می شود.
براساس مطالعات به عمل آمده ،طی  611سال گذشته و پس از تثبیت دلتای فعلی هیرمند ،حدود  03واقعهی سیالبی و
خشکسالی ،بلکه بیشتر از آن ،در سیستان رخ داده است(کیخا .)02:0663،آخرین فاجعهی طبیعی ناشی از کارکرد رودخانهی
هیرمند ،خشکسالی وحشتناکی است که از سال  0618برمنطقه حاکم شده است و تمامی کارکردهای روستایی و شهری را متأثر
نموده است.

 -11راهکارها و پیشنهادها

 -12نتیجه گیری
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 برای گرفتن حقابه هیرمندجهت تاالب هامون ومصارف کشاورزی وشرب منطقه سیستان ازکشورافغانستان راهکارهایزیادی وجوددارد.شناسایی ومعرفی رودخانه ی هیرمند بعنوان یک رودخانه بین المللی بسیارمهم می باشد.متاسفانه بررسی های
تاریخی نشان می دهدکه هیئت حاکمِ افغانستان در دوره هایی اصرار داشته اندکه هیرمند یک رودخانه داخلی است .به نظر میرسد
این رویکرد پس از گذشت بیش از یک سده به سیاست حکومت حاکم برافغانستان تبدیلشده است .این سیاست در واقع باهدف
فرار از آثار و پیامدهای مترتب بر رودخانه های بین المللی می باشد .بنابراین قبل از هر چیزدیگر ،الزم است ایران بر بین المللی
بودن هیرمند تأکید داشته باشد.
باتوجه به اینکه کشور افغانستان عضو کنوانسیون جهانی رامسر و یونسکو نیزمی باشد ،پس از امضای این قرارداد ،همانگونهکه تمامی کشورهای عضوملزم به پایبندبودن به تعهدات مربوطه هستند ،اجرای آن جزو تعهدات بینالمللی حکومت افغانستان
محسوب میشود .الزم است ایران نسبت به شکایت و تشکیل دادخواست در مجامع حقوقی بینالملل اقدام نموده و در صورت لزوم
به آن ها استناد کند.
دیپلماسی برد – برد خصوصا" با محوریت امتیاز ترانزیت کاال از چابهار و اقیانوس هند ،از گزینه های عملی مهم در خصوصمنابع مشترک آبی بوده و از آن می توان بهعنوان معامله کالن با افغانستان بهره گرفت.
یکی دیگر از ابزارهای موجود برای متقاعد کردن افغانستان در زمینه رهاسازی آب ،استفاده از اهرم مهاجران است .افغانستانتوان نگهداری از انبوی مهاجران غیرقانونی را که در ایران زند گی میکنند ،ندارد و در صورت اخراج آنها از ناحیه ایران با بحران
مشروعیت و رضایتمندی مواجه خواهد شد؛ بنابراین ایران حق دارد بر اساس استفاده از حق حاکمیت ملی ،مهاجران غیرقانونی
افغان را از کشور اخراج و یا خواستار گام مثبت کابل در زمینه منابع آبی شود.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهدکه عامل محدود کننده ذخایر سطحی ومنابع آبی منطقه سیستان ،وبروزمشکالت
زیست محیطی ،عالوه برخشکسالی های پی درپی ناشی ازتغییرات اقلیم ،احداث سدهاوبندهای زیادتوسط کشورافغانستان برروی
رودخانه هیرمندوسرشاخه های اصلی آن می باشد .بیش از  63درصد طول رودخانه هیرمنددر داخل خاک افغانستان بوده و تنها 3
درصد آن در خاک ایران جاری است .وقوع خشکسالیهای مکرر و دورهای ،همچنین وابستگی شدید مردم سیستان به آب این
رودخانه ،موجب شده است حاکمان بر افغانستان به لحاظ ژئوپلُتیک در این منطقه نسبت به کشورمان دست برتر را در اختیار داشته
باشند . .عدم پایبندی افغانستان به قرارداد  0630مبنی بر تأمین حقابه رودخانه هیرمند و بهتبع آن ،عدم تخصیص حقابه تاالب
هامون،خشکی هامون بهعنوان دریاچهای که حیات سیستان به آن وابسته است ،چالشهای فزایندهای را در منطقه سیستان رقم
زده است .از دیرباز مذاکرات مختلفی میان ایران و افغانستان درباره حقابه ایران صورت گرفته است امامتاسفانه تا به امروز این
مسئله معلق مانده است .تاالب هامون یکی از مهمترین تاالبهای جهان از منظر تاریخی  ،اقلیمی  ،اجتماعی و فرهنگی است.
تاالب هامون که در کنوانسیون رامسر ثبت جهانی شده است ،دارای ارزش بسیار زیاد تمدنی است .رودخانه هیرمند و تاالب هامون
یکی از مهدهای تمدنساز بزرگ بشریت بشمارمی آیند .شهر سوخته نام بقایای شهری باستانی در منطقه سیستان است که بر روی
آبرفتهای مصب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون و در ساحل آن رودخانه بنا شده بود.دوره بنای این شهر بزرگ با دوره برنز و
تمدن جیرفت همزمان است .رخدادهایی که سبب شده شهر سوخته از بین برود (برخی روایتها میگویند شهر سوخته آتش گرفته
)و تمدن با شکوهش در مناطق دیگری از ایران مستقر شوند ،مشکالت آبی وخشکسالی بوده است .بخش مهمی از جمعیت
سیستان به تاالبهای سهگانه هامون وابسته اند .نیاز به توضیح نیست که امنیت زیستمحیطی منطقه سیستان چه در افغانستان
چه در ایران کامالً به تاالب هامون وابسته است .تاالب هامون در همه ابعاد تمدنسازی ،تاریخی ،اقلیمی ،زیستمحیطی و ...کامالً
به آب ورودی رودخانه ی هیرمند وابسته است .دریاچه هامون و رودخانه هیرمند نه تنها یگانه منبع تامین آب مورد نیاز برای آبیاری
زمینهای کشاورزی شرق ایران اند ،بلکه در زندگی مردمان این بخش از کشور نیز نقشی بسزا دارند .موضوع بهرهبرداری روزافزون
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افغانستان از هیرمند درحال تبدیل شدن به یک فاجعه زیست محیطی در ایران است .از سوی دیگر ،افغانستان به عنوان کشور
باالدست میتواند با مصرف بیاندازه آب ،بحران کم آبی در پایین دست (کشورمان) ایجاد کند یا با شهرسازی یا قطع درختان
جنگلی احتمال طغیان رودخانه را افزایش دهد یا با تخلیه فاضالبهای شهری باعث آلودگی آب شود .دریاچه هامون نقشی مستقیم
در تنظیم اکو سیستم منطقه بازی میکند؛ از سوی دیگر هامون میتواند در گسترش چراگاهها و در پی آن توسعه دامداری ،رونق
کشاورزی ،ماهیگیری و صنایع جانبی وابسته به این بخشها اثرگذار باشد .باید توجه کرد که کاهش حجم دریاچه مشکالت مهمّی
در این زمینه ایجاد کرده و باعث شده است که هامون به چهار برکه جدا از هم تبدیل شود .کاهش چشمگیر آب آبگیر اصلی هامون
که در مرز ایران و افغانستان قرار دارد و نیز افزایش میزان شوری آب دریاچه که معلول کاهش میزان آب ورودی به آن است ،به
مرگ پرندگان و آبزیان منطقه انجامیده است.جهت جلوگیری ازوقوع بحران زیست محیطی ومعیشتی درمنطقه سیستان درآینده
نزدیک،پیشنهادمی گرددمواردپیشنهادی وراهکارهای ارائه شده دراین مقاله توسط دولت ایران بجد مورد پیگیری قرارگیرد.
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