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منابع آب دشت سيستان
 
 
 
 
 
 دشت سيستان. ۱
  مشخصات جغرافيايي.۱-۱

دشت سيستان با مركزيت شهر زابل در جنوب شرقي ايران و در مرز افغانستان واقع               
اين منطقه از مشرق و شمال به كشور افغانستان و از جنوب به شهرستان              . شده است 

ر اسـتان  آباد استان سيستان و بلوچستان و از مغرب به شهرسـتان نهبنـدان د      نصرت
 .خراسان جنوبي و كوير لوت محدود است

هاي اين دشت داراي پتانسيل كشـاورزي بـوده     هكتار از زمين ۱۵۰۰۰۰در حدود    
متوسط ارتفاع اين دشـت از سـطح دريـا    . تواند در چرخه توليد زراعي قرار گيرد       و مي 
 .ت متر ارتفاع اس۶۱۲ متر است و تنها عارضه طبيعي اين دشت كوه خواجه با ۴۸۵

  آب و هوا.۲-۱
بنـدي آب و      يك نوع طبقـه   (بندي كوپن اصالح شده       اقليم منطقه سيستان براساس طبقه    

هـاي    ، اقليم صحرايي با آب و هواي خيلي گرم و خشك بياباني يعنـي تابسـتان               )هوايي
 .هاي ماليم قلمداد شده است طوالني و زمستان

 ميليمتـر اسـت     ۵۵ تا   ۵۰ نه در سيستان بسيار ناچيز و بين      متوسط بارندگي ساال   
نه، آن بسيار   ميزان تبخير ساال  . گي در جهان است    درصد متوسط بارند   ۷كه در حدود    

 متوسط حـداكثر درجـه حـرارت در         . ميليمتر گزارش شده است    ۴۸۰۰باال و در حدود     
گراد  درجه سانتي  ۵/۸حداقل درجه حرارت    گراد و متوسط     درجه سانتي  ۵/۳۴اين منطقه   

 .است
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 روزه سيستان اسـت     ۱۲۰امل مشخصه آب و هوايي سيستان بادهاي        ترين ع   مهم 
كند و تا اوايل مهرماه ادامه دارد و جهـت            كه از اواسط خرداد ماه شروع به وزيدن مي        

 كيلـومتر در    ۱۰۰آن از شمال غربي به جنوب شرقي است و سرعت آن گاه تـا بـاالي                 
ماسه و تشـديد فرسـايش و       توان به انتقال شن و        از عواقب آن مي   . رسد  ساعت نيز مي  

 .افزايش ميزان تبخير اشاره كرد
 
 منابع آب دشت سيستان. ۲
  رودخانه هيرمند.۱-۲

شـود و     اين رودخانه در مرز شرقي كشور ايران از خاك افغانستان وارد سيستان مي            
ريـز رودخانـه در كشـور    حـوزه آب  . شـود   آب سيسـتان محسـوب مـي      تنها منبع تأمين    

هاي هندوكش در حـوالي كابـل          اين رودخانه از دامنه جنوبي كوه      .افغانستان قرار دارد  
 كيلومتر و با شيب متوسـط يـك متـر در        ۱۰۰۰گيرد و پس از طي حدود         سرچشمه مي 

دو «كيلومتر در خاك افغانسـتان در محلـي بـه فاصـله يـك كيلـومتري بـاال دسـت                      سه
 .شود وارد خاك ايران مي» رودي
شود و بـه شـدت         عظيم و پرآب محسوب مي     هاي   رودخانه ورودخانه هيرمند جز   

هـاي متعـدد ديگـري نيـز بـه آن       سيالبي است زيـرا قبـل از ورود بـه ايـران رودخانـه         
 ۳۰۰  متر و در تابستان حداقل به      ۹۰۰عرض اين رودخانه در فصل بهار به        . پيوندد  مي

 در» چهار برجك «نه رودخانه هيرمند در محلي به نام        آورد متوسط ساال  . رسد  متر مي 
 ۶۵گيـري قبـل از ايـران و بـه فاصـله               خان كه آخرين ايستگاه اندازه     دست بند كمال  باال

مكعـب   ميليـارد متر   ۹۶/۵ ؛كيلومتري محل ورود رودخانه مذكور بـه ايـران قـرار دارد           
 .گزارش شده است

 ميليـارد  ۳با ظرفيت ذخيـره  » كجكي« سد مخزني ۱۳۲۹ تا ۱۳۲۱هاي بين  در سال 
ها به روي رودخانه      مريكايياخان با همكاري     ند انحرافي كمال  عب در باال دست ب    مترمك
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ا  هزار هكتار اراضـي كشـاورزي افغانسـتان ر         ۵۷۰احداث شده است كه حدود      هيرمند  
خان كه اطالع دقيقي از آن در دست نيست در پـايين             بند انحرافي كمال  . دهد  پوشش مي 

ها يا آب     تواند سيالب    مي از نظر توپوگرافي در محلي قرار دارد كه       » چهاربرجك«دست  
 كيلـومتري   ۴۵كـه در فاصـله      » گـودرزه «مازاد رودخانه هيرمند را بـه سـوي هـامون           

 ولي در حـال حاضـر       ؛كندجنوب شرقي مرز سيستان در افغانستان قرار دارد، هدايت          
 .سازد هاي جاري را از سرريز خود به بستر طبيعي هيرمند جاري مي آب

به مرز ايران و پيمودن حدود يك كيلومتر مسـافت          رودخانه هيرمند پس از ورود      
بـه  » دورودي«اي به نـام       يا نقطه » كوهك«در منطقه عمومي    » جاريكه«در محلي به نام     

طـول  . شـود   دو شاخه به نام رودخانه سيستان و رودخانه پريان مشترك تقسـيم مـي             
هـد و در    د  مشترك كه مرز شمالي سيستان با افغانستان را تشكيل مي          رودخانه پريان 

 . كيلومتر است٣٥ريزد،  نهايت به هامون پوزك در افغانستان مي
سوي غرب در نيمة پاييني سيستان به حركت خود ادامه            رودخانه سيستان نيز به    
 از شـيب متوسـط      كه  اينتوضيح  . شود  دهد و در نهايت به درياچه هامون ملحق مي          مي

متر در يـك كيلـومتر       سـانتي  ٢٥شـود و بـه        يران كاسته مـي   رودخانه هيرمند در خاك ا    
در واقع ادامة اين رودخانه در خاك ايران بر اراضي دشـت سيسـتان مسـلط             . رسد  مي

ي درون مجرايي كه در اثر فرسايش به وجود آمده اسـت            ئنيست و با شيب بسيار جز     
 .يابد جريان مي

 ها نيمه  ها چ.٢-٢
د در واقـع    نشـو   مـي ها كه يكي از منابع تـأمين آب دشـت سيسـتان محسـوب                 نيمه چاه

باشـند كـه بـا عمليـات سـاختماني             متـر مـي    ١٢عمـق متوسـط       هايي طبيعـي بـه      گودال
 .كنند هاي سيالبي عمل مي مختصري به صورت مخازن آب

 تقريبـي  كتـار و ظرفيـت كلـي         ه ٤٧٠٠نيمـه بـا مسـاحت        در حال حاضر سه چـاه      
 بـه   ١٣٦١ها از سال     برداري از آن    مكعب در منطقه وجود دارد كه بهره       ميليون متر  ٦٠٠
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نيمه از محلي به نام جاريكه در باالدست سد كوهك و در             آب چاه . بعد آغاز شده است   
انـه سيسـتان و     خرودي يعني نقطة دو شاخه شدن رودخانه هيرمند بـه رود          دو  ل  بمقا

. شود   كيلومتر تأمين مي   ٣/٤رودخانة پريان مشترك از طريق يك كانال خاكي به طول           
كننـد و در نهايـت        سيله دو رشته كانال خاكي بـه هـم ارتبـاط پيـدا مـي              ها به و    نيمه چاه

 كيلـومتر مجـدداً بـه رودخانـة سيسـتان و شـبكه آن       ٥/٣توسط يـك كانـال بـه طـول         
 . پيوندند مي

ها به صورت     نيمه مكعب از آب چاه    ميليون متر  ٣٤٠ موجود   هاي  گزارشبه استناد    
 ميليـون مترمكعـب آن      ٣٢٠باشـد و      سيسـتان مـي   نقلي قابل انتقال به شبكة رودخانـه        

بيني شده بايد به صورت پمپاژ به شبكه منتقل شود كـه هنـوز               هاي پيش  براساس طرح 
 .چنين طرحي اجرا نشده است

مكعب كـه    ميليون متر  ٦٧٠فيت  نيمة چهارم با ظر    نيمه ديگري به نام چاه     اخيراً چاه  
و قرار دارد كه در صـورت  مطالعات آن انجام گرفته در دستور كار اجرايي وزارت نير     

 .طرف كندبخشي از نيازهاي آبي منطقه را برتواند  اجرا مي
 :استهاي موجود به صورت زير  نيمه مشخصات چاه 

 
 )كيلومتر مربع(سطح  )مكعب ميليون متر(حجم  نيمه چاه

 ٢١ ٢٢٦ ١نيمه  چاه
 ٩ ٨٧ ٢نيمه  چاه
 ١٧ ٣١٥ ٣نيمه  چاه

 ٤٧ ٦٢٨ مجموع
 
 اموندرياچه ه. ۳-۲

تـرين     هزار هكتار كه بزرگ    ۳۵۰ متر و سطحي معادل با       ۵اين درياچه با عمق متوسط      
نام هـامون پـوزك       ه آب شيرين منطقه است در واقع شامل سه هامون بزرگ به           چدريا
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در شمال شرقي، هامون صابري در شمال غربي و هامون هيرمند در مغرب و جنـوب              
 .غربي دشت سيستان واقع شده است

پيوندنـد و در فصـول خشـك از           الذكر در فصول پرآبي به هم مي        ون فوق سه هام  
اي از هــامون پــوزك و هــامون صــابري در خــاك  قســمت عمــده. شــوند هــم جــدا مــي

 .طور كامل در ايران واقع شده است افغانستان قرار دارد، ولي هامون هيرمند به
طبيعـي منطقـه     منـابع آب     وهـا را جـز      تـوان آن    نـوعي مـي     ها كه به    آب اين هامون   

كه يـك شـاخه   ـ سيستان تلقي كرد از رودخانه سيستان، پريان مشترك، پريان داخلي  
هاي شمالي و غـرب   و چند رودخانه ديگر در قسمتـ از رودخانه پريان مشترك است  

نام شـيله وجـود دارد        اي به   در انتهاي هامون هيرمند آبراهه    . شود  افغانستان تأمين مي  
ها را به سوي تـاالب يـا هـامون            ها و سرريز شدن از آن       سيالبكه آب مازاد ناشي از      

 .كند گودرزه در افغانستان تخليه مي
وزارت نيرو در راستاي اجراي طرح مهار سيالب سيستان كه بـا همكـاري بانـك                 

 .جهاني تهيه شده است در حال احداث سرريز بر روي آبراه شيله است

 هاي زيرزميني آب. ۴-۲
هـاي زيرزمينـي نشـان داده اسـت كـه سـفره               ذشته در زمينـه آب    هاي گ   مطالعات سال 

چـه  در منطقه سيستان وجود نـدارد و آن       هاي زيرزميني به مفهوم واقعي و پيوسته          آب
ها با توجه بـه   هاي نيمه سطحي آب شور هستند كه عمق آن        شود سفره   كه مشاهده مي  

رخي نقاط در فصـول     كند و در ب     تر تغيير مي   سانتيم ۱۰۰ تا   ۵۰ل و نوع خاك بين      فصو
 ۴۰۰ن هـا بـي    اين آب(EC) قابليت هدايت الكتريكي. رسد  متري نيز مي۶خشك به عمق    

 .كند متر تغيير مي ميكروموس بر سانتي۸۰۰۰۰تا 
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 گيري در زمينه منابع آبي دشت سيستان نتيجه. ۳
ب شود كه تنها منبع تـأمين آ         ذكر شد، مشاهده مي    ۲با بررسي منابع آبي كه در بخش        

 در حال حاضر فقط متكي به رودخانه هيرمند است كه از كشور همسـايه      ،در سيستان 
 :شود، زيرا وارد ايران مي) افغانستان(

هاي نيمه سطحي شور نه تنهـا قابـل اسـتفاده             ـ آب زيرزميني يا به بيان ديگر آب        
نـدرت    هاي زيرسطحي موضعي شـيرين كـه بـه          نيستند، بلكه مضر هستند و برخي آب      

 .شوند، نيز به علت مشكالت منابع خاك اهميت خاصي را در تأمين آب ندارند  مييافت
ندرت بـراي كشـاورزي در اطـراف          ـ آب درياچه هامون اگرچه شيرين است و به         

محيطي بـوده و     هاي زيست    داراي جنبه  با اين وصف   ،گيرد  خود مورد استفاده قرار مي    
شود و در هر حال منبع اصـلي          ميمنبع مطمئن و مناسبي در امر كشاورزي محسوب ن        

 . رودخانه هيرمند است،آب آن
ــ رودخانـه سيسـتان، رودخانـه پريـان مشـترك و رودخانـه پريـان داخلـي كـه            
اي از پريان مشترك است، اگرچه در خاك ايران جريان دارند ولي هر سـه بايـد                   شاخه

 .از طريق رودخانه هيرمند تغذيه شوند
كنند، الزامـاً بايـد از        از آب دشت سيستان را تأمين مي      ها نيز كه بخشي       نيمه ـ چاه  

 .هيرمند آبگيري شوند
نتيجه بحث فوق اين كه تنها منبـع تـأمين آب در منطقـه سيسـتان فقـط رودخانـه                   

هاي سـنگيني كـه       گذاري  هيرمند است و به همين علت كليه اقدامات، مطالعات و سرمايه          
أمين آب در ايـن منطقـه صـورت گرفتـه           در زمينه تـ   )  سال ۵۰بيش از   (ها پيش     از سال 

است براسـاس ورود آب از رودخانـه مـذكور بـه رودخانـه سيسـتان و همچنـين بـه                     
 .رودخانه پريان مشترك بوده است
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 رودخانه هيرمند. ۴
 كليات. ۱-۴

هيرمند رگ حياتي سيستان بوده و مرگ و زنـدگي ايـن سـرزمين در گـرو آب ايـن رودخانـه                      
اين رودخانه از سلسله جبال هنـدوكش       . ع تأمين آب اين منطقه است     حياتبخش است و تنها منب    

 كيلومتري باختر كابل سرچشـمه      ۴۰ متر در    ۴۲۰۰جات به بلندي      و ارتفاعات كوه بابا و هزاره     
گيرد و پس از اتصال به رودخانه ديگري به نام ارغنداب از جنوب باختري كابل گذشـته و                    مي

 .شود وارد دشت مارگو مي
خان واقع در خاك افغانستان تغييـر مسـير داده و             در محل بند كمال   انه  اين رودخ  

 كيلومتري جنوب خاوري شهر زابـل وارد        ۳۶به شمال منحرف و در بند كهك واقع در          
شود و از اين نقطه به بعـد رودخانـه هيرمنـد بـه دو       مي ـ مرز دو كشورـ خاك ايران  

شود كه شـاخه سيسـتان        م مي شاخه سيستان و پريان مشترك يا هيرمند مرزي تقسي        
 كيلومتر  ۷۰دهد و پس از طي        وارد خاك ايران شده و رودخانه سيستان را تشكيل مي         

شـود كـه شـاخه اديمـي بـه       آباد تقسيم مي لض به دو شاخه اديمي و اف،در ادامه مسير 
شـاخه ديگـر رودخانـه      . ريزد  آباد به هامون هيرمند مي      لضهامون صابري و شاخه اف    

ند مرزي يا پريان مشترك است كـه مـرز آبـي مشـترك بـين دو كشـور                   هيرمند، هيرم 
 كه ۱شود و انشعابات كانال شيردل، گلمير و كانال  افغانستان و ايران نيز محسوب مي   
كننـد از آن      هاي منطقـه ميـانكنگي را مشـروب مـي           به داخل ايران جريان دارند و زمين      

 .ريزد منشعب شده و در نهايت به هامون پوزك مي
زه آبريــز طبيعــي رودخانــه هيرمنــد جــداي از نحــوه قرارگيــري جغرافيــايي حــو 
هاي آبريز مهم منطقـه       هايي از آن در دو كشور ايران و افغانستان، يكي از حوزه             بخش

هـا و نيازهـاي باالدسـت و          جـي هـا، خرو     با توجه به وضـعيت ورودي      دباي  بوده كه مي  
اي الزم  ه ريزي   گرفته و برنامه   دست و محيط زيست آن مورد بررسي جامع قرار         پايين

 .در جهت استفاده بهينه از منابع آب انجام گيرد
 درصـد   ۲۵ هـزار كيلـومتر مربـع اسـت كـه حـدود              ۱۵۰وسعت اين حوزه حدود      
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٩

مساحت اين حوزه در خاك ايران قرار دارد و اين در حالي است كه اين رودخانـه رگ                  
 .ابع آبي اين رودخانه استحياتي سيستان بوده و زندگي اين استان در گرو من

آورد اين رودخانه در ابتداي حـوزه در خـاك افغانسـتان بـا اسـتفاده از دو سـد                     
طـول رودخانـه    . گيـرد   و مورد استفاده قرار مـي     شده  زني كجكي و ارغنداب كنترل      خم

 كيلـومتر و عـرض آن در        ۱۰۵۰هيرمند تـا قبـل از انشـعابات در نقطـه مـرزي حـدود                
ارتفـاع مبـدأ    .  متـر اسـت    ۴ تـا    ۳ متـر و عمـق آن بـين          ۹۰۰ا   ت ۲۰۰نزديكي مصب بين    

 ).۲ و ۱هاي  شكل. ( متر است۴۰۰۰هاي بابا و هندوكش  آبگيري آن يعني كوه
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 حجم آب ورودي به دشت سيستان. ۲-۴
رغم توجه بـه ميـزان حقابـه          در مورد حجم آب ورودي هيرمند به دشت سيستان علي         

در حـال حاضـر براسـاس آمارهـاي         .  اطالعات متفاوتي وجود دارد     آمار و  ،آبي ايران 
 ميزان آب ورودي به دشت سيستان از طريق رودخانه سيسـتان            ،موجود وزارت نيرو  

 ۲ تـا    ۲/۱ مشـترك بـين       ميليارد مترمكعب و از طريق رودخانـه پريـان         ۲/۱ تا   ۸/۰بين  
مكعـب در سـال      متر د ميليـار  ۲/۳ ميليـارد تـا      ۲مكعب يعني در مجموع بين      ميليارد متر 

عنـوان پايـه ورودي بـه          ميليـارد مترمكعـب بـه      ۶/۱است كه متوسط آن در سال يعني        
 .هاي معمولي است دشت مورد قبول همگان در سال

 :شرح زير است هاي سال به الذكر برحسب ماه درصد آب ورودي فوق 
 

 درصد ماه  درصد  ماه  درصد  ماه  درصد ماه
 ۲/۵ دي ۳ رمه ۲/۵ تير ۸/۱۵ فروردين
 ۱/۷ بهمن ۳/۳ آبان ۹/۳ مرداد ۸/۲۴ ارديبهشت
 ۱/۱۰ اسفند ۳/۴ آذر ۴/۳ شهريور ۹/۱۳ خرداد

 
 هاي اخير حجم آب ورودي به دشت سيستان در سال. ۳-۴

 تاكنون رودخانه سيسـتان در ايسـتگاه     ۱۳۳۶ سال آمار موجود از سال       ۴۶از بررسي   
نيمـه از طريـق كانـال ورودي كـه           ازن چاه هاي وارده به مخ     پاياب سد كهك و نيز دبي     

انشــعابي از رودخانــه سيســتان در باالدســت ســد كهــك اســت، اقــدام بــه محاســبه و 
هاي فوق كـرده و تـا قبـل از            استخراج حجم آب ماهانه و ساالنه در هر يك از ايستگاه          

عنـوان    حجم آب ماهانه رودخانه سيسـتان در پايـاب سـد كهـك بـه            ۱۳۶۱-۱۳۶۰سال  
نه اين رودخانه و بعد از سال مذكور مجموع احجـام ماهانـه در پايـاب سـد                  آورد ماها 

 .عنوان آورد ماهانه رودخانه سيستان محاسبه شده است كهك و كانال ورودي به
 ميليـون مترمكعـب     ۱۳/۷۸۰۹ترين آورد ساالنه معادل       در ميان آمار موجود بيش     
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١٣

 ۹/۲۶آورد سـاالنه معـادل    تـرين      اتفاق افتاده و كـم     ۱۳۷۰-۱۳۶۹است كه در سال آبي      
 . است۱۳۸۱-۱۳۸۰ميليون مترمكعب و مربوط به سال آبي 

 ميليون مترمكعب ۲۱۰۰حجم متوسط ساالنه در طول دوره آماري موجود معادل  
ترين فصـل و       درصد جريانات ساالنه پرآب    ۶۰در ميان فصول نيز فصل بهار با        . است

 .ترين فصل سال است  خشك درصد جريانات ساالنه۹فصل تابستان با بيش از 
بـا نوسـانات    ) هـاي خشكسـالي     سـال (هاي اخيـر      آورد رودخانه هيرمند طي سال     

 لغايـت   ۱۳۷۹-۱۳۷۸ سـال آبـي گذشـته        ۴كـه در       طـوري   شديدي همراه بوده است به    
 ۹۲۵ و   ۴/۵۱،  ۱۵۲،  ۶/۱۵۵ ميزان آورد ايـن رودخانـه بـه ترتيـب معـادل              ۱۳۸۱-۱۳۸۲

 درصـد نسـبت بـه متوسـط دراز          ۵۶ و   ۵/۹۷،  ۸/۹۲،  ۵/۹۲ميليون مترمكعب كه معادل     
 )۵ و ۴ ،۳هاي  شكل. (دهد مدت كاهش نشان مي
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١٥

 حقابه ايران از رودخانه هيرمند. ۵
 تاريخچه رژيم حقوقي رود هيرمند. ۱-۵

 سـبب اسـتقالل     ، منعقـد شـد     و انگلسـتان    ميان ايران  ١٨٥٧معاهده پاريس كه در سال      
 ايـن معاهـده متضـمن مقرراتـي در          .سرزمين افغانستان و جدايي آن از ايـران گرديـد         

 ١٨٧٢در سال   همين معاهده   ) ۶(براساس ماده   . تالفات نيز بود  خصوص حل وفصل اخ   
مأموريـت داده شـد تـا       » گلداسـميت «شخصـي بـه نـام        بـه    ستانميالدي از سوي انگل   

بخشي از اين راي مربـوط      . اختالفات ايران و افغانستان را بر سر سيستان فرو نشاند         
هـاي دو    ساختن زمـين   آب الزم جهت مشروب      :كند  به هيرمند است كه اجماال اعالم مي      

 تأمين شود و هيچ يك از طرفين نبايد مبادرت به اقـدامي نماينـد كـه              دطرف هيرمند باي  
 هر گونه اقدامي در قسمت باالدسـت هيرمنـد را            و موجب نقصان آب طرف ديگر شود     

به دليل عالمتگذاري نشدن مـرز بـه صـورت          با اين حال    . منوط به رضايت ايران نمود    
ايـن رأي نتوانسـت بـه    . …متناقض در خصوص حقابـه ايـران و   كامل و وجود تفسير     

 ١٩٠٢ انحراف هيرمند و خشكسـالي        اين مشكل و     .صورت قطعي اختالف را حل نمايد     
بـر ايـن    . باعث شد كه طرفين مجدداً موضوع را به حكميت دولت انگليس ارجاع نماينـد             

در آوريـل   تحقيقـات محلـي     پس از   يأت انگليسي به سرپرستي مك ماهون       اساس يك ه  
 : كه بر اساس آن آب سيستان صادر نمودمسأله  رأي حكميت خود را درباره ١٩٠٥
هـاي ايـران يـك ثلـث از مجمـوع ميـزان آب                مقدار آب الزم براي آبياري زمين      .۱

 .يابد  جريان مينسيستاباشد كه به داخل  رودخانه هيرمند مي
 بـه موجـب آن آب الزم    هيچ يك از طرفين نبايد بنا يا نهـري احـداث نمايـد كـه            .۲

دولت ايران از قبول رأي حكميـت مـك         . براي شرب اراضي زراعي دو طرف تقليل يابد       
ماهون به سبب عدم تطابق آن با واقعيات خودداري نمود و طي يادداشتي به سـفارت                

از  .هامون به صورت مفصـل اعـالم نمـود          كميت مك حبه رأي    انگليس اعتراض خود را   
اخـتالف  لـذا  . بـود  ميزان يك سوم تاسهم ايران از رود هيرمند   قليل، ت جمله اعتراضات 
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١٦

 دو   در افغانسـتان،   ١٩١٩ پـس از تغييـرات     كـه   ايـن بر سر هيرمند همچنان باقي بود تا        
كميسـيون داوري    پرداخته و از جمله تشـكيل        آميز  مسالمت  و فصل  كشور خود به حل   

سـه  كميسيون  دولت امريكا   بر اين اساس    .  را پذيرفتند  مريكااهيرمند با وساطت دولت     
 بـه دو كشـور   ١٣٢٠خـرداد مـاه     در   گزارش   اي را مامور ارائه گزارش كرد و اين        نفره

 ۵۰آب ايـران را از  سهم بود و در اكثر موارد به ضرر ايران     نيز   گزارش    اين .شدابالغ  
 دولت ايران رأي كميسيون مزبور را نيـز  لذا ه بودمكعب تقليل داد متر٢٢ متر مكعب به  

 .ذيرفتنپ
 آب رود هيرمنـد     داد قرار ،از ديگر توافقات بين دو دولت در خصوص اين رودخانه         

سـال   امـور خارجـه آن كشـور در        است كه بين دو سفير كبير ايـران در كابـل و وزيـر             
ايـن  ) ۲(و ) ۱(بـر اسـاس مـواد    .  منعقد شد و سال بعد به تصويب مجلـس رسـيد           ۱۳۱۷

ساله هر مقدار آب رودخانـه        نمايند كه همه    قت مي دولتين ايران و افغانستان مواف    معاهده  
خـان بـه بعـد        كمـال   رسد بـين ايـران و افغانسـتان از بنـد            خان مي    كه به بند كمال    هيرمند

خان زائد بر مقـدار       كه از ده چهار برجك الي بند كمال        براي آن    و بالمناصفه تقسيم شود  
 كنـد كـه در فاصـله        عهد مـي  شود مصرف نگردد دولت افغانستان ت       آبي كه فعالً برده مي    

 .مزبور عالوه بر انهاري كه جاري بوده و هست نهر ديگري احداث و حتي تعمير ننمايد 
 به تهيـه و تنظـيم يـك         ١٣٥١ماه     بهمن مذاكرات و مناقشات دو دولت سرانجام در       

معاهده در مورد آب هيرمند و نيز دو پروتكـل يكـي دربـاره وظـايف كميسـيون آب و         
 .آميز اختالفات منجر گرديد حل مسالمتدومي راجع به 

هـاي نرمـال يـا فـوق نرمـال           سال« در   معاهده ميزان حقابه ايران   اين   )٢(در ماده   
مكعـب  و دولـت افغانسـتان چهـار متر        شـده اسـت    تعيين   مكعببيست و دو متر    ١»آب

                                                 
سـال بعـد در      است كه مجموع جريـان آب از اول اكتبـر تـا خـتم سـپتامبر               سال آب نرمال سالي     ) ۱(حسب ماده    .1

) صد پنج (چهار ميليون و پانصد باالتر از مدخل بندكجكي ) هلمند (رود هيرمند   شناسي دهراود بر موضع دستگاه آب
 .گيري و محاسبه شده است اندازه) مكعب  ميليون متر۵۶۶۱,۷۱۵) ( ايكرفيت۴۵۹۰۰۰۰(و نود هزار ايكرفيت 
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١٧

هـايي كـه در اثـر        در سال . تواند به ايران تحويل دهد     اضافي نيز از روي حسن نيت مي      
تـر    به ميزاني كه آب كـم      تر باشد   اقليمي مقدار جريان آب از سال نرمال آب كم         حوادث

ايـران  « )۵(شـود و حسـب مـاده          بوده مقادير آب تحويلي بـه ايـران تعـديل و كـم مـي              
تر از مقاديري كه طبـق ايـن معاهـده تثبيـت شـده               گونه ادعايي بر آب هيرمند بيش      هيچ

 دلتاي سـفالي هيرمنـد ميسـر هـم باشـد و      تر در حتي اگر مقادير آب بيش . است ندارد 
 .»مورد استفاده ايران هم بتواند قرار گيرد

 . به تصويب رساندند   ١٣٥٢ سال    را در  ۱۳۵۱ قراردادو افغانستان   مجلسين ايران   
 در   به طول انجاميد و    مناقشات سياسي داخلي در افغانستان،    به دليل   ولي مبادله اسناد    

 .شد انجام ١٣٥٦سال  خرداد
 بـه   نيروهاي شـوروي  به بعد و هجوم      ١٣٥٧ سال   از كودتاهاي كمونيستي    ثربر ا  

 دولت با ثبـاتي در ايـن كشـور          عمالً ،هاي داخلي    سال و سپس جنگ    ١٤طي  اين كشور   
هـا بـه      قـرار نگرفتـه و افغـان       ها معاهده مذكور مـورد اجـرا       ين سال طي ا حاكم نبود و    

 حقابـه مسـلم خـود دسـت     صورت خودسرانه به قطـع آب و محـروم كـردن ايـران از            
بـين دو كشـور      در زمان طالبان نيز، هيچ گونه رايزنـي در ايـن خصـوص               .يازيدند  مي

هـاي داخلـي دولـت كـرزاي          هـاي متمـادي جنـگ      پس از سـال    اكنون   صورت نگرفت و  
گرفتـه و امكـان آن وجـود دارد كـه فصـل جديـدي در مناسـبات                  حكومت را به دست     

 .شود دوجانبه آغاز
 كـه  باعث شده استاي در خاك افغانستان  ايجاد سدهاي ذخيره ها   طي همين سال   

حتي در فصول پرباران، آب زايد بر نياز افغانستان براي آبياري كشتزارهاي سيستان             
 .كفايت نكندگانه هامون  هاي سه و نيز تأمين و تغذيه درياچه

 ۱۳۵۱حقابه ايران مطابق با پروتكل . ۲-۵
رين موافقتنامه تقسيم آب بـين ايـران و افغانسـتان            كه آخ  ۱۳۵۱براساس معاهده سال    

 ميليـون مترمكعـب     ۸۲۰هاي نرمال و باالتر از نرمال         است، ميزان حقابه ايران در سال     

______________________________________________________ 
 

 

١٨

الزم به ذكر اسـت     .  مترمكعب در ثانيه در طول يك سال نرمال است         ۲۶است كه برابر    
) شهريور سال بعداز اول مهر تا آخر (كه يك سال نرمال عبارت است از يك سال آبي           

گيري يك ايستگاه در داخل كشور افغانستان         كه آورد رودخانه هيرمند براساس اندازه     
به عبارت ديگر اگر آورد رودخانه هيرمند در ايـن          .  ميليارد مترمكعب باشد   ۶۶/۵برابر  

اگـر  . تر باشد، حقابه ايران برابر مقدار ذكـر شـده اسـت             ايستگاه برابر اين عدد يا بيش     
مترمكعـب باشـد، حقابـه        ميليـارد  ۶۶/۵تر از     دخانه هيرمند در اين ايستگاه كم     آورد رو 

 .يابد كشور ايران نيز به همان نسبت كاهش مي
 در طـول كـل      ي مترمكعـب در ثانيـه متوسـط آب تحـويل          ۲۶الزم به ذكر است كه       
 .ها است و طبق اين پروتكل آب تحويلي در هر ماه برابر جدول زير است ماه

 

 ماه 
ر آب مقدا

 ماه  تحويلي 
مقدار آب 
 ماه  تحويلي 

مقدار آب 
 تحويلي 

 اكتبر
s
m3

 فوريه ۵
s
m3

 جون ۱۶/۷۸
s
m3

۷۳/۱۹ 

 نوامبر
s
m3

 مارس ۷۲/۱۲
s
m3

 جوالي ۱۳/۷۳
s
m3

۷۲/۱۳ 

 دسامبر
s
m3

 آوريل ۰۴/۲۳
s
m3

 آگوست ۱۱/۳۱
s
m3

۳۷/۹ 

 ژوئن
s
m3

 مي ۶۷/۳۴
s
m3

۰۳/۹ 
سپتام
s بر

m3
۳۲/۲ 
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١٩

 :آيد هاي ايراني جدول صفحه قبل به صورت زير در مي با تبديل به ماه
 

 ماه 
مقدار آب 
 ماه مقدار آب تحويلي  ماه تحويلي 

مقدار آب 
 تحويلي 

 مهر و آبان
s
m3

 ارديبهشت و فروردين ۵ 
s
m3

 ۱۱/۳۱ 

 ن و آذرآبا
s
m3

 ارديبهشت و خرداد ۷۲/۱۲ 
s
m3

 ۰۳/۹ 

 آذر و دي
s
m3

 خرداد و تير ۰۴/۲۳ 
s
m3

 ۷۳/۱۹ 

 دي و بهمن
s
m3

 تير و مرداد ۶۷/۳۴ 
s
m3

 ۷۲/۱۳ 

 بهمن و اسفند
s
m3

 مرداد و شهريور ۱۶/۷۸ 
s
m3

 ۳۷/۹ 

اسفند و 
s فروردين

m3
 شهريور و مهر ۱۳/۷۳ 

s
m3

 ۳۲/۲ 

 
 :ضع استمواضع تحويل آب طبق اين معاهده در دو مو

 .كند محلي كه خطر مرزي رودخانه سيستان را قطع مي. ۱
 .۵۲ و ۵۱محلي بين نقاط مرزي . ۲

 
 هاي اخير مقايسه ميزان آب استحصال شده و مقادير معاهده در سال. ۶

هاي اخيـر و مقايسـه        جدول صفحه بعد ميزان استحصال آب رودخانه هيرمند در سال         
 حجـم آب  ۸ و   ۷ ،۶هـاي     همچنين در شكل  . دهد   مي  را نشان  ۱۳۵۱آن با مقادير معاهده     

 هــاي  ســاله طــي ســال۴۰ورودي رودخانــه هيرمنــد بــا مقــادير معاهــده و متوســط  
 . مقايسه شده است۱۳۸۱-۱۳۸۴
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عب
 مک

متر
ون 

لی
می

متوسط ۴۰ ساله
حجم آب مورد توافق بر اساس قرارداد ۱۳۵۱ در سال آبی نرمال
حجم آب عبوری در سال آبی ۱۳۸۳-۱۳۸۴

 
 ۱۳۸۴ – ۱۳۸۳ ساله در سال آبي ۴۰مقايسه حجم آب ورودي رودخانه هيرمند با پروتكل و متوسط 

 
 بررسي نياز آبي دشت سيستان. ۷

 بـه منزلـه     اسـت جريان آب رودخانه هيرمند در دشت سيستان كه تنها منبع عمده تأمين آب              
جتماعي ـ اقتصادي آن بوده و هرگونه نوساني در ميزان آن در حيات منطقـه   جريان حيات ا

هـاي بابـا در افغانسـتان         جات و كـوه        رودخانه هيرمند كه از ارتفاعات هزاره      .گذارد  تأثير مي 
هاي مختلف در كشور افغانسـتان پـس         ه ضمن مشروب نمودن اراضي دشت     تسرچشمه گرف 

 پـس از ورود     ،ي فراوان در كشور همسايه در نهايت      ها   كيلومتر و گذر از دشت     ۱۰۵۰از طي   
مـازاد  و   كنـد  هاي هامون را مشروب و پر آب مي          اراضي منطقه سيستان و درياچه      به ايران، 

افتد از طريق آبراهه شـيله سـرريز          هاي پر آبي كه هر چند سال يك بار اتفاق مي            آن در سال  
 .شود گرديده و وارد گودرزه در افغانستان مي

بين دو كشور ايران و افغانستان بـر سـر آب           )  سال قبل  ۱۵۰حدود  (االيام    يماز قد  
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٢٢

براساس آخرين معاهـده و     . اختالف وجود داشته است   ) به ايران حقا(رودخانه هيرمند   
 هجري شمسي تا    ۱۳۳۵هاي    پروتكل مبادله شده كه ماحصل مذاكرات پراكنده در سال        

كعـب در سـال بـه همـراه جـدول            ميليـون مترم   ۸۲۰ هجري شمسي حقابه ايران      ۱۳۵۰
ده است كه اين معاهده تاكنون معتبر بوده و براساس اين           شتوزيع ماهانه مورد توافق     

 ۲۶متوسـط   ) دهـي رودخانـه    از نظـر آب   (هـاي عـادي        حقابه ايران در سـال      موافقتنامه
كـه ايـران حـق اسـتفاده از سـيالب را عـالوه بـر                  تر آن    و مهم  استمترمكعب در ثانيه    

 . در رودخانه جاري باشد، نخواهد داشتكه ايناد شده ولو سهميه ي
 هـزار   ۱۲۰حال نظر به نياز آبي منطقه سيستان كه اراضي قابل كشت آن بالغ بر                

هكتار شامل اراضـي منـاطق چهارگانـه شـهركي و نـارويي، شـيب آب و پشـت آب و                     
 .طلبـد    لزوم بررسي مجدد پروتكل را براساس نيـاز واقعـي منطقـه مـي              استميانكنگي  

براساس آخـرين آمـار موجـود از ميـزان نيـاز آبـي منطقـه سيسـتان اعـم از شـرب،                       
 كشاورزي، صنعت و خدمات توليدي و كشـاورزي گـواه بـر نيـاز حجـم آبـي معـادل                   

 .است ميليارد مترمكعب ۸/۱-۲
 
 بررسي معاهده بين ايران و افغانستان راجع به هيرمند. ۸

 اين است كه اوالً     ،ها به عمل آمده     ينه موافقتنامه نتيجه كلي حاصل از اقداماتي كه در زم       
 منظور نگرديده و ثانياً امكاناتي براي اجراي صحيح         ها  آنگاه منافع كامل ايران در       هيچ

 ۸۲۰براي مثال اگر قرار باشد حقابه مـورد توافـق بـا             . ده است ش فراهم ن  ها  آنو عملي   
وسـتاها و شـهرها كـه در        ميليون مترمكعب مطرح باشد با توجه به نيازهـاي شـرب ر           

مانـد كـه بـا       ميليون مترمكعب براي كشاورزي باقي مي      ۷۴۰درجه اول قرار دارد، فقط      
 . هزار هكتار از اراضي را كشت كرد۵۰توان حدود  اين ميزان آب فقط مي

 آبيـاري كـه آورد      فصـول از طرفي تنظيم حقابه برحسب درصد به خصـوص در            
ا براي افغانستان فـراهم آورده اسـت كـه هرگونـه     يابد اين امكان ر رودخانه كاهش مي 
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٢٣

تـر از همـه       برداشتي را از رودخانه هيرمند قبل از ورود به ايران به عمل آورد و مهـم               
 .گيري آب در محل تقسيم و تحويل آب وجود ندارد هاي تنظيم و اندازه  سازهكه اين

ت زيستي  ها سبب عوارض جنبي براي حيا       همچنين عدم ورود آب كافي به هامون       
المللـي ارتبـاط پيـدا        محيطـي بـين    ها خواهد شد كه اين خود به مسائل زيسـت           اين مكان 

 .كند مي
شـورمان معتقدنـد    ي از صاحبنظران و كارشناسان و برخي از دولتمردان ك         عضب 

 معاهـده جديـدي كـه جوابگـوي         د ميان دو كشور به اجرا درآيد و باي        داين معاهده نباي  
المللـي در خصـوص      و با حقوق عرفي بـين      سيستان باشد    نيازها و حقوق مسلم مردم    

بـه  جايگزين آن شود لهذا در اين بخش المللي تطابق داشته باشد  رودهاي مرزي و بين  
المللـي     مـذكور بـا نظـام حقـوقي رودهـاي بـين            همعاهـد به بررسي و تطبيـق      اختصار  

 .پردازيم مي
المللـي اصـل      اي بـين  يكي از اصول عرفي و بنيادين پذيرفته شده در حقوق روده           

) ۶(و  ) ۵( در مواد    كهالمللي است     هاي بين  استفاده منصفانه و همسان و منطقي از آبراه       
 بـدان   يكشـتيران غيرالمللـي بـراي مقاصـد         هـاي بـين    برداري از آبـراه     كنوانسيون بهره 

 . تصريح شده است
د كـه در  دانـ  المللـي را متعهـد مـي    آبراه بينحاشيه هاي   دولت اين معاهده ) ۵(ماده  
) ۶(مــاده .  داشــته باشــنداي منصــفانه و معقــولبــرداري   از آبــراه بهــره،قلمروشــان

» مشاركت و   معقول ،منصفانهبرداري    عوامل مربوط به بهره   «به  كنوانسيون مزبور نيز    
محيطـي اشـاره      به عوامل جغرافيايي و نيـز زيسـت         اين ماده  )الف(قسمت  . اشاره دارد 

نيازهـاي اجتمـاعي و اقتصـادي كشـورهاي         « تـامين    لـزوم   و در بخشـي ديگـر      كند  مي
 نـه  ١٣٥١لكـن متأسـفانه مفـاد معاهـده         . را مورد توجه قرار داده اسـت      » حاشيه آبراه 

 و نه با نيازهاي زيسـت       كند   اقتصادي منطقه سيستان را تأمين مي       و  اجتماعي هاينياز
 به عنـوان     هنوز ۱۳۵۱ كه تا سال     درياچه هامون از جمله   . محيطي منطقه سازگار است   
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٢٤

ترين درياچه شيرين كه مأمن پرندگان مهاجر، در مشرق ايران و مناطق كويري              بزرگ
به دليل وجـود مـزارع و نيزارهـاي انبـوه و اكولـوژي بسـيار                بود و   است مورد توجه    

در حـال  ، هاي انساني زيـادي بـوده اسـت     مطلوب سيستان محل زندگي و معاش گروه      
و كـوير روز بـه روز در حـال پيشـروي             كرده   ي پيدا حاضر وضعيت بسيار نابهنجار   

 . رو به نابودي است اطرافهاي هامون بسيار محدود شده و مراتع است و تاالب
ايـن معاهـده    هاي ديگري نيز آورد كـه بـر اسـاس آن             توان مثال  عالوه بر اين مي   

 المللي و در تناقض با روح كلي      هاي بين  ناقض اصل استفاده منصفانه و معقول از آبراه       
تـوان گفـت بـا       مـي  حداقل    ولي .المللي است   حاكم بر نظام حقوقي حاكم بر رودهاي بين       

المللـي، اصـل      هاي بين  براهآهاي غيركشتيراني از       كنوانسيون استفاده  )٦( ماده   توجه به 
 اعالميه اسـتكهلم و اصـل       ٢١عرفي استفاده منصفانه و معقول از منابع طبيعي و اصل           

تفاده منصفانه و معقول از آب رود هيرمند به هيچ وجـه در      اسقاعده  دوم اعالميه ريو،    
  در نظر گرفته نشده است١٣٥١معاهده 

 
 پيشنهادها در زمينه رفع بحران آب دشت سيستان. ۹

در ارتباط با تأمين آب مورد نياز منطقه سيسـتان بـا توجـه بـه وضـعيت موجـود يـا                      
گردد يا با   ن محسوب مي  كاهش آب ورودي از هيرمند كه منبع اصلي تأمين آب سيستا          
مـرزي و ديگـري     بـرون ـفرض بسيار بعيد قطع كامل آن، دو عامل عمده يكي سياسي  

 :گيرند  اجرايي وجود دارد كه به شرح زير مورد بررسي قرار ميـطبيعي 

 مرزي عامل سياسي و برون. ۱-۹
بـه  . گـردد  اين عامل به موافقتنامه حقابه سيستان بين دولتين ايران و افغانستان برمـي            

گاه توافقنامه كامل و مؤثري با حفظ منافع ايران تهيـه            طوري كه قبالً اشاره گرديد هيچ     
گردد كه در صورت امكان در توافقنامـه موجـود و رونـد     ده است و لذا پيشنهاد مي    شن

هـاي طبيعـي و       تهيه آن در گذشته تجديدنظر شود و موافقتنامه جديد براساس واقعيت          
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از طرفـي در صـورت تهيـه    . دشـو جود در هـر دو كشـور تـدوين    هاي مو  برداري  بهره
موافقتنامه جديد و در غير اين صورت حتـي بـراي اجـراي موافقتنامـه فعلـي پيشـنهاد              

د كه هر دو كشور ايران و افغانستان مشـتركاً نسـبت بـه احـداث نـوعي سـازه                شو مي
يسـتان و   تنظيم و تقسيم آب در محل تحويل آب و دو شاخه شدن هيرمنـد بـه رود س                 

 .رود پريان مشترك
وضعيت مطلـوبي قـرار   در شود حقوق ايران در هيرمند  گونه كه مالحظه مي   همان 
نظر عادالنـه   هاي وضعيت حقوقي را روشن كرده است كه ب       معاهده ،از يك طرف  : ندارد
 دولـت ايـران   آيد و از سوي ديگر همين معاهده نيز به درستي اجرا نشـده و عمـالً      نمي

 . ق مندرج در آن نايل نيامده استحتي به حقو
هاي  اكنون دولت ايران بايد بر اساس سنجش وضعيت موجود، امكانات و توانايي           

سياسي خود و قدرت ابتكار عملـي كـه دارد و همچنـين منـافع دراز مـدتي كـه تعقيـب         
 :متوسل شودذيل  يها حل كند به يكي از راه مي

را متروك تلقي كند و بـا          اجرا نشده آن    اين معاهده اساساً   كه  اين با توجه به     )الف 
تـري را از آب      دولت افغانستان وارد مذاكره شده تا معاهـده ديگـري كـه حقـوق بـيش               

در ايـن راه احتمـاال بايـد امتيـازاتي در           . دسـت آورد  ه  هيرمند  براي ايران تامين كند ب      
 ولـي بايـد      )هاي عمراني افغانسـتان بدهـد      باداني و طرح  آمثل كمك به    (ديگر   هاي  حوزه

توجه داشت كه اين راه حل هنگامي بايد پي گرفتـه شـود كـه دولـت از موفقيـت خـود                      
 همين مقدار آب هم بـه درسـتي       فعالً كه  ايناال با توجه به      اطمينان نسبي داشته باشد و    

نچه در معاهـده    آ وضع را از     ،به ايران نميرسد و تاسيساتي در افغانستان احداث شده        
حتـي   است، ممكن است متروك تلقي كردن معاهده از سوي ايـران          مده نيز بدتر كرده   آ

 در مورد معاهده مرزي اسـتناد   كه  اينعالوه   هب. وضعيت حقوقي كشور را تضعيف كند     
واجـه  دليل عدم اجراي آن از سوي طرف ديگـر بـا مشـكالت حقـوقي م                هبه حق فسخ ب   

 . ترين راه حل است در جمع اين راه خطرناك. است
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تر از آنچـه بـر اسـاس         كند بتواند حقوقي بيش    لت ايران تصور نمي    چنانچه دو  )ب 
جاي تخريب وضع موجود حداقل بـه تثبيـت          ه بهتر است ب   ،دست آورد  ه ب ۱۳۵۱معاهده  

االجـرا دانسـته و حـداقل         معاهـده موجـود را الزم      عبارت ديگر بايـد    هب. آن همت گمارد  
 نيـز   )۵( افغانستان در مـاده      اين اجرا شامل تعهدات   . خواستار اجراي اين معاهده شود    

شود كه براساس آن دولت افغانستان بايد از هر اقدامي كه مانع از رسيدن ايران به         مي
در صورت عدم توافق دولت افغانستان بـه اجـراي          . شود خودداري كند    حقابه خود مي  

 به  ۱۳۵۱ دولت ايران حق دارد بر اساس پروتكل دوم معاهده           ،تمام و كمال آن معاهده    
االجـراي يـك    تواند حكم قطعي و الزم بر اين اساس دولت ايران مي. ميت  رجوع كند   حك

دست آورد كه افغانستان را محكـوم بـه اجـراي معاهـده              هالمللي را ب   ديوان داوري بين  
لحـاظ  ه  تواند خواستار جبران خسارات وارده به ايران ب         دولت ايران حتي مي   . نمايد  مي

 دست داشتن حكم به معني اجراي اتوماتيك مفاد آن          ولي در . عدم اجراي معاهده شود   
 .هاي سياسي كافي براي اجراي حكم داشته باشد نيست دولت بايد اهرم

تواند ضمن تثبيـت وضـع موجـود بـراي بهبـود              دولت ايران مي    :راه حل ميانه  ) ج 
 قاعـده حـاكم و   ۱۳۵۱ معاهـده  كـه  ايـن بر اين اساس ضمن پـذيرش   . اوضاع تالش كند  

جرا بين دو كشور است سعي كند با اسـتناد بـه تغييـر در اوضـاع و احـوال از                     اال الزم
 سـازمان  ۱۹۹۷المللي كه در كنوانسـيون   جمله به برخي تحوالت حقوقي در صحنه بين    

ايـن    (المللي متجلي اسـت،      هاي بين  ملل در خصوص استفاده غير از كشتيراني در آبراه        
ضو آن نيست ولي بـه عنـوان معيـار مـورد            االجرا نشده و ايران هم ع      كنوانسيون الزم 

به دليل عـدم جوابگـويي بـه نيازهـاي          ،  همچنين برخي تغييرات اقليمي و        )استناد است 
تـر   ، خواستار اصالح معاهـده بـراي عادالنـه       محيط زيستي منطقه سيستان     و اقتصادي

يگر به  هاي د  اه البته بايد امتيازاتي در حوزه     در اين ر  . تر شدن آن گردد     شدن و اجرايي  
ترين راه براي رسـيدن      كارانه اين راه حل ظاهراً محافظه    . ده شود دولت طرف مذاكره دا   

 دولت ايران وضع موجود را به عنوان كه اينولي به دليل . به حداكثر حقوق ممكن است
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پذيرد، امكان تغييـر ايـن وضـع و افـزايش سـهم ايـران از آب هيرمنـد                     قانون حاكم مي  
 .يابد كاهش مي

 مل طبيعي و اجرايي عا. ۲-۹
سن تفاهم كامل و اجـراي منصـفانه و علمـي هرگونـه             اين عامل كه حتي در صورت حْ      

 ،توافق نقش مـؤثري را در كـاهش آب ورودي بـه رودخانـه سيسـتان خواهـد داشـت                   
خـاكي در منطقـه   ـ وضعيت طبيعي جريان رودخانـه هيرمنـد و اجـراي عمليـات آبـي        

رمند از مسير انحرافي رود سيستان بـه سـوي          تغيير رژيم رودخانه هي   . سيستان است 
ناشـي از كـاهش شـيب رودخانـه         ) وروديد(مسير رودخانه پريان مشترك در محـل        

سيستان در مقايسه با شيب رودخانه هيرمند و پريان مشترك، رسوبگذاري شديد در             
هـاي    هاي شبكه آبياري سيستان به علت تأسيسات احداثي الزامي و ساير كانـال              كانال
 در ساير مناطق و همچنين رسوبات حاصـل از فرسـايش شـديد بـادي و حمـل                   سنتي

گردنـد كـه جريـان         همگي موجب مـي    ،ها  هاي انتقال و پر شدن آن       ماسه به درون كانال   
تري   د و در نتيجه آب كم     شورودخانه هيرمند به سوي رودخانه پريان مشترك هدايت         

ي در حال حاضر هـيچ راهـي        براي رفع اين مشكل طبيع    . وارد رودخانه سيستان شود   
دسـت بنـد كوهـك و       بجز اليروبي مداوم مسير رودخانه سيستان از ابتداي آن در باال          

اين اليروبي در . هاي انتقال وجود ندارد ها تا آخرين نقطه كانال      نيمه دريچه آبگيري چاه  
يگـر  هاي مدرن يا سنتي بدون وقفه بايد انجام گيرد و نكته د             ها اعم از شبكه     تمام كانال 

هاي موجود بر روي شبكه كـه داراي           الزم است سريعاً نسبت به بازنگري سازه       كه  اين
تمهيـداتي بـه    و  شويي اقدام شود     زدايي و رسوب   عمر طوالني هستند از ديدگاه رسوب     

كه احتمـاالً   (كار برده شود كه برخي از تأسيسات عامل ايجاد رسوب نظير بند كوهك              
از ميـان برداشـته شـوند و در    ) گـردد  ب حـذف مـي  پس از پياده شدن طرح مهار سيال      

ر زمينـه اليروبـي الزم اسـت     د. شويي ايجاد گردد   هاي تأسيسات رسوب    ورودي كانال 
در ارتباط بـا تـأمين آب در   . ها نيز مورد توجه قرار گيرند ها و حتي هامون     نيمه كه چاه 
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 زيـر   هايپيشـنهاد الذكر و با توجه به شرايط فعلي          منطقه سيستان عالوه بر نكات فوق     
 :گردند نيز ارائه مي

 ها نيمه هاي پمپاژ بر روي چاه  ايستگاه.۱-۲-۹
 ۳۲۰هـا يعنـي معـادل بـا           نيمه  درصد از آب چاه    ۵۰اشاره شد حدود    به طوري كه قبالً     

براساس . ها به صورت مرده و بالاستفاده است        ميليون مترمكعب از حجم آب فعلي آن      
اي   ده است كه آب مذكور پمپـاژ وارد شـبكه رودخانـه           بيني شده قرار بو     هاي پيش   طرح

هـاي پمپـاژ و همچنـين         بنـابراين احـداث ايسـتگاه     . گردد كه تاكنون اجـرا نشـده اسـت        
 .شود هاي تأمين آب جديد محسوب مي ها يكي از روش نيمه اليروبي چاه

 هاي جديد نيمه احداث چاه .۲-۲-۹
سـازي    هـا و ذخيـره      آوري سـيالب    عهاي جديد در نقاطي كه مستعد جم        نيمه احداث چاه 

در اين ارتبـاط  . گردد عنوان روش ديگري در تأمين منابع جديد آب پيشنهاد مي      است به 
توان اشاره كرد كه بنا به اظهارنظر برخي از آگاهان            به محلي به نام دره خرگوشي مي      

 .محل مناسبي است

  چهارم نيمه  چاه.۳-۲-۹
 ظرفيـت ايـن     ؛ه چهـارم كـه طـرح آن آمـاده اسـت           نيمـ  تر پـروژه چـاه      اجراي هر چه سريع   

 ميليون مترمكعب بـرآورد گرديـده اسـت عـالوه بـر تـأمين آب                ۶۷۰نيمه كه معادل با      چاه
 . ميليون مترمكعب آب جديد براي منطقه تأمين كند۳۰۰زاهدان قادر خواهد بود كه حدود 

 تر از رودخانه پريان مشترك آبگيري بيش .۴-۲-۹
تر از پريان مشترك و ايجاد حقابـه          ه به آن اشاره شد آبگيري بيش      با توجه به نكاتي ك    

هـاي    است سازمان ملل وضعيت حقابـه رودخانـه  ار ميالدي كه ظاهراً قر۲۰۰۰تا سال  
عنـوان يكـي از       مرزي را تثبيت كند در صورتي كه مشـكل سياسـي نداشـته باشـد بـه                

 آن اســتفاده از تــرين روش گــردد كــه ســريع هــاي تــأمين آب جديــد پيشــنهاد مــي راه



______________________________________________________ 
 

 

٢٩

توان رودخانه سيستان را در حد فاصل         در اين مورد حتي مي    . هاي پمپاژ است    ايستگاه
 .بين بند كوهك و بند زهك به وسيله پمپاژ تغذيه نمود

 تأمين آب به طريق غيرمستقيم .۵-۲-۹
 پوشـش   ،انـد   هاي اصلي كه ناتمام باقي مانـده        هاي آبگيري در شبكه     بتوني كردن كانال  

هـاي   هاي مدرن و سـنتي و بـه كـارگيري سيسـتم      سنتي از ابتدا تا انتها در شبكه      انهار
هـاي    تحت فشار و استفاده از لوله به جاي كانال رو بـاز بـا رعايـت كامـل محـدوديت                   

موجود نظير بادهاي موسمي و حمل رسوب و شوري خاك منطقـه و بـاالخره كشـت                 
 بـه كشـت مـدرن از اقـداماتي        گياهان مقاوم به شوري و كم آبي و تبديل كشت سـنتي           

 .توانند به طور غيرمستقيم به تأمين آب جديد در منطقه منجر گردند هستند كه مي

 تأمين آبدهي مطمئن رودخانه هيرمند .۶-۲-۹
الذكر در هر حال منوط به ورود آب رودخانه هيرمند به كشـور                فوق هايكليه پيشنهاد 
 آن اشاره گرديد امكان قطع كامـل        هه ب بديهي است با توجه به مواردي ك      . ايران هستند 

جريان خيلي بعيد است ولي در صورت بروز چنين واقعه غيرمعقول و نامطلوبي هـيچ               
هـاي    هاي غيراقتصادي انتقال آب از ساير حوزه        راهي براي تأمين آب منطقه بجز طرح      

 .آبريز وجود ندارد
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